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 )٢(

 ملخص البحث
 :وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، 

فهذا جهد متواضع يف جمِع ما قام به بعض شراح الشاطبية من إصالح وتعديل يف بعض أبياا، أو قاموا بإضافة 
 .شيءٍ من نظمهم إىل أبياا لغرض توضيح وتبيني، أو دفع شكٍ ورفع إام 

 .وا به من تعديالت وإصالحات يف أبياا، فجمعت ما قاملعت شروح الشاطبية املطبوعة كلهاوقد طا
 : بيتا للقصيدة، منها ٢٣٦: ولقد مشلت تلك التعديالت من حيث اموع 

 . بيتا من خطبة الكتاب إىل آخر أبواب األصول-١٢٦
 . بيتا من الفرشيات من بداية سورة البقرة إىل آخر القصيدة-١١٠

 :آليت وكان معدل التعديالت أو اإلضافات حسب الشراح كا
Pمل أجد للسمني احلليب إال تنبيهات على تعديالت أيب شامة والفاسي رمحهما اهللا. 
P وكذا مل أجد لشعلة املوصلي تعديال أو تنبيها، ما عدا بيتني نقلهما عن أيب عبد اهللا اجلزري دون حتديد شخصيته

 .رمحهما اهللا
Pنقله من الناظم نفسه، وبيتان نقلهما عنه تلميذه أبو للسخاوي تعديل واحد يف اخلطبة، وبيتان يف الفرشيات، وبيت 

 .اتبيأ ٦: شامة، اموع 
P موع ١٨للسيوطيبيتا١٩:  بيتا يف األصول ، وتعديل بيت واحد من الفرشيات، ا . 
P ة بينه وبني أيب شامة، ومل أتأكد١٧ أبيات من األصول، و٨للفاسيأيهما  بيتا من الفرشيات، منها ثالثة أبيات متشا 

 .، ونقل بيتا عن بعض أصحاب الناظم٢٢=٣-٢٥=١٧+٨: القائل أو الناقل؟ 
P ٧٤=٢٩+٣٢+١٣:  بيتا يف الفرشيات ٢٩ بيتا يف األصول، و٣٢ بيتا يف اخلطبة، و١٣للجعربي. 
Pه ، ول١٠٨=٥٦ +٥٠+٢:  بيتا من الفرشيات إىل آخر القصيدة ٥٦ بيتا يف األصول، و٥٠للقاري بيتان يف اخلطبة، و
 . أبيات نقلها عن اإلصفهاين، وابن اجلزري، وعن بعض أصحابه٦
P وبيتان نقلهما ١٣٤=٦٨+٥١+١٥:  الفرشيات يف بيتا ٦٨ األصول، و بيتا يف٥١ اخلطبة، ويف  بيتا١٥أليب شامة ،

 .عن شيخه السخاوي، وبيت نقله عن نسخة أخرى للشاطبية
 .، يليه القاري، مث اجلعربيوعلى هذا يعترب أبو شامة أكثرهم اعتناء بالتعديل

يراعي بقدر اإلمكان أن : القاري من بينهم  مبحدودية التعديل يف أبيات الناظم، أي منهج علي يتميز 
 .أبيات كاملة مستقلة بدال من أبيات الناظمغالبا يكون تعديله جبزء بسيط، وبكلمات قليلة، أما الباقون فلهم 

منهج البحث، كما أن شرح اجلعربي حيتاج إىل مراجعة نطاق روجها عن وهناك أبيات أخرى هلم مل أدرجها خل
ولعل اهللا أخرى دقيقة من خمطوطة أوضح مما لدي ،ييسر يل احلصول عليها عما قريب، وليس ذلك على اهللا بعزيز . 

من الناحية وقد الحظت خالل مجعي لتعديالت الشراح أنه مل يشر أي منهم بوقوع أي خلل يف أبيات القصيدة 
. الشعرية، فأبياته كلها موزونة، وهذا أكرب دليل على كون الناظم من فحول الشعراء املعترف م يف امليدان الشعري

 :وأغلب تعديالم متثل األمور اآلتية 
 . بيان األوىل واألظهر واألحسن -١
 . حماولة تسهيل العبارة لفهم الطالب -٢
 . توضيح مبهم وتفصيل جممل -٣
 . تقييد مطلق وختصيص عموم وبالعكس -٤



 )٣(

 . تنبيه على أمور فاتت الناظم -٥
 . متثيل ملا مل ميثل له الناظم -٦
 . تنبيه على بعض تساهالت إعرابية -٧
 . ترتيب ما مل يرتبه الناظم -٨
 . التصريح باالسم بدل الترميز -٩
 . دفع اعتراض ورفع إشكال -١٠

 ، من أهل التخصص يف هذا الفن اجلليل باالعتناء مبخطوطات هذا الفنأوصي الباحثني واحملققني: وأخريا 
 .وبدراسة مطبوعاته، فهي يف أمس احلاجة إىل ذلك

وأقترح على اجلامعات اإلسالمية، واجلهات املعنية بالدراسات القرآنية وما يتعلق ا من علوم أن تم بتحقيق ونشر 
لوم دفينة، ومعاين مجيلة، وفوائد جليلة، وآللئ مكنونة جيب إبرازها، وتنفيس مجيع شروح القصيدة الشاطبية ملا فيها من ع

 .الغبار عنها، وتقدميها بثوب قشيب لطالب العلم لالستفادة منها، واهللا ويل ذلك والقادر عليه، وما ذلك على اهللا بعزيز
 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 )٤(



 
الم على والصالة والس علمه البيان، ،علم القرآن، خلق اإلنسانالذي الرمحن، الرحيم احلمد هللا 
وعلى آله الربهان، الدليل وواضح نبينا وإمامنا وقدوتنا حممد  اإلنس واجلان، سيدوالرسل،  أشرف األنبياء

 :، وبعد األزمانو  العصورومن تبعهم بإحسان على مروأصحابه 
من شراح القصيدة الشاطبية املعروفة القراء  ما قام به بعض جهابذة ِعم يف ج متواضعدفهذا جه

 )١()ھـ٥٩٠ت(يين الشاطيب ع بن خلف بن أمحد الرهريلإلمام أيب القاسم بن ِفحبرز األماين ووجه التهاين 
 لكثرة ، وهي كثريةٌ ورفع إاٍملغرض توضيح وتبيني، أو دفع شٍكصالح وتعديل يف بعض أبياا من إ

، ولكن أغلب تلك )٢(تصل شروحها إىل ما يقرب من مائة شرح أو تعليقإذ  باركة،شراح القصيدة امل
يف  -مثلي  -وغري راسخ القدم ، فليس مبقدور شخص قليل البضاعة ، وبعضها مفقودالشروح خمطوطٌ

مل أنه  وال سيما اإلصالحات والتعديالت، هذا املضمار أن يستقصيإال الكثرية الشروح تلك طبع من ي
الذي ر اليسري زالنيكاد يع٣( على أصابع اليديند(. 

 : نظري إىل ذلك قول الناظم رمحه اهللا تفَولقد لَ
٧٨- انَ كَنْإِوخ رفَق كِْرادفَ ِبهِم .:. ٍةلَضِملِْح الْنلْ ويِلصحهم نج قْ ِمادالَو 

 على تعديالت قام ا هب بعضهم نة يف شرح البيت املذكور، فوجدتفطالعت شروح الشاطبي
 .ألبيات الشاطبية

 هلُوقْمه وجاد ِم يف نظن وجد خطأًموأذن يف هذا البيت ِل((: قال ابن القاصح يف شرح هذا البيت 
 .)٤())أن يصلح ذلك اخلطأ

 ع منها، وكذا العالمة اجلعربيوقد أصلح الشيخ أبو شامة مواض((: وقال العالمة علي القاري 
 على بعضها شيئا  وزدت، بعض أبياا فغريت، احلقري تبعهما يف هذه اجلرأة)٥(قريفأماكن فيها، وكذا ال

 .)٦())...من متعلقاا

                                                
 .لشراح بإذن اهللا تعاىلل  موجزةتراجميف التمهيد ضمن ستأيت ترمجته )  ١(
 .  للدكتور عبد اهلادي محيتو))حرز األماين((اإلمام الشاطيب ودراسة عن قصيدته : انظر )  ٢(
 سيأيت ذكرها ضمن ترمجة ،ة عشر شرحا ثالث إال حنو– واهللا أعلم ، حسب علمي–مل يطبع من شروحها باللغة العربية )  ٣(

 .الناظم رمحه اهللا 
 . ٢٣سراج القارئ، ص)  ٤(
 .)ب/٢٣(: ، الورقة ، واملثبت من خمطوطة مصورة من مكتبة رضا رامبور اهلند)التقصري: (املطبوع األماين يف حدث )  ٥(
 - وهللا احلمد –وقد انتهيت من حتقيقها   إىل الضابطية،))رسالة مستقلة((: ، وأشار بقوله ٢٦-٢٥حدث األماين، ص)  ٦(

 .ومل تطبع بعد 



 )٥(

 فمن ثَمِبما طُ كلِّح  بتصفُّبدأتوركَّ،من شروح الشاطبيةووقع يف يدي  ع على ما قاموا به زت 
 .ها يف هذا البحثفجمعت  ... بأنفسهم أو نقلوها عن غريهموإصالحات يف أبياامن تعديالت 

، وأرى ق جبمع تلك اإلصالحات والتعديالتسبأنين مل أُ – حسب علمي، واهللا أعلم –وأعتقد 
ا، ا، ولطالب علم القراءات خصوصطالب العلم عموم و،لباحثنيأا مفيدة ل - حسب وجهة نظري –

  القبول لدى عمليية يف العمل، ويرزق العرش العظيم أن يرزقين إخالص الن القدير ربليأسأل اهللا الع
وااخلواص لعوامإن ،ِله وذلك والقادر عليهي . 

 : 
  :على البحث يشتمل

 . وخامتة،مقدمة، ومتهيد، وقسمني
الشراح تعديالت أمهية املوضوع، وخطة البحث، ومنهجي يف مجع :  تشتمل على قدمةامل
موإصالحا. 

، اإلمام الشاطيب رمحه اهللا: صيدة صاحب الق:  من لكٍل على تراجم موجزة التمهيدويشتمل 
 .معهاجِببدوري  أنا  أبياته، وقمتوالشراح الذين قاموا بتعديالت يف

  .يةبيات األصولاألالتعديالت املتعلقة ب يف :القسم األول 
 .بيات الفرشيةاملتعلقة باأل التعديالت :القسم الثاين 

 .الفهارسمث  نتائج البحث، يف خامتة: أخريا و
 :منهجي يف مجع التعديالت واإلصالحات 

ò- استعملت يف إعداد هذا البحث املنهج االستقرائي الوصفي. 
ò- بذل غاية جمهودي يف البحث والقراءة وببقدر املستطاع  - حاولت- ما قام بتعديله أو مجع 
 : من  كلٌّه على إصالحات غريه أو نبمن األبياتإصالحه 
  .)هـ ٦٤٣ت ( احلسن السخاوي اإلمام أيب-١
 ) .هـ٦٦٥ت (ة املقدسي شاماإلمام أيبو -٢
 . )هـ٦٥٦-٦٢٣ ( عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املوصليإلمام أيبوا -٣
 . )ـه٦٥٦ت ( عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد الفاسيإلمام أيبوا -٤
 .)هـ٧٣٢ت (اإلمام اجلعربيو -٥
 . )هـ٧٥٦ت (اإلمام السمني احلليبو -٦
٧-ـه٩١١ت ( واإلمام جالل الدين السيوطي. ( 
 . )هـ١٠١٤ت(  املكياهلروي بن سلطان حممد القاري اإلمام عليو -٨

ا بالتعديالتومل أجد منهم معنيا ومهتم ي، واجلعربي، والقاري املقدس:  إال ا... 
 .اكتفى بالتنبيه على تعديالت غريهمن :  ومنهم ، يسريةكانت تعديالتهمن :  منهم ف،أما الباقون



 )٦(

شراح الشاطبيةين مل أجد منكما أن املعاصرين م نِن عيف أبيات الشاطبية، غاية  بعمل تعديالتي 
 .عليهاالتنبيه  وأ اح القصيدةله املتقدمون من شر هو نقل ما عدهمبعضما فعله 

  :يتلخص فيما يلي ومنهجي يف اجلمع والعرض لتلك التعديالت 
ó- أكتب - ال أو- مع ذكر رقم البيت يف بدايته ا من منت احلرز لإلمام الشاطيب رمحه اهللا، بيت

 .صالح إأو  تعديلمث أذكر تعديال ملن له ،  -حسب ترقيمه يف املنظومة -
ó- أحاول يف نقل التعديالت اختصار كالالتعديل لتقليل حجم البحث، إال علةاح حول م الشر 
 .الضرورة لتوضيح كالم بعضهمإليه ما دعت 
ó- ما ذكرته من التعديالت يعبعن وجهة نظر الْ -بالطبع  - رمعا أنين مل أقصد يف مبولني، د

رهذا البحث إال اجلمع الذا   للتعديالتدمتركتأو تعليق عليها  دون مناقشتها تعديال. 
ó- تعرض لال أِرذكر ما اعتأجيب عنه، ويف مواضع من نظمه به على الناظم ض ،أو نبعلى ه 

لعدم جدوى ذكر ذلك، كما أنه عدم مشوله لبعض الوجوه دون تعديل يف أبياته، على تسامح يف تعبريه، أو 
 .العقد النضيد للسمني احلليب رمحه اهللا يف وال سيما ،حالشرو يف ةليس من موضوع حبثي، وأمثلة ذلك كثري

ó- اعتمدت يف مراجعة شرح اجلعربي والسمني احلليب القدر املطبوع منهما، وحاولت بقدر 
اخمطوطإحدى رة من املستطاع متابعة شرح اجلعربي يف مصويف اجلزء عي استقصاء تعديالته ته، وال أد

  .لديفرة ايف املصورة املتوقراءة اللصعوبة املخطوط 
ó-نفسهامع املواضع اليت نبه بعض الشراح على تقدمي وتأخري بعض أبيات القصيدة مل أهتم جب  ،

 :تنبيها على قول الناظم  شامة أيب، كقول  يف نطاق حبثي ذلكلخودلعدم دون عمل أي تعديل فيها، 
 ويف النمل مايل دم ملن راق نوفال.:.  ممايت أتى أرضي صراطي ابن عامر -٤١٦

 .)١ ()وحمياي وممايت: (كان أوىل، ليتصل الكالم يف ) حمياي: (أتى ذا البيت بعد لو 
ó-  حسب ما جاءت يف األبواب األصولية أو أمساء السور يف قسم الفرشيات ذكرت عناوين

 .القصيدة الشاطبية لسهولة الرجوع إليها
ó- اإلظهار، واملد والقصر، كاإلدغام وئية أو التجويديةار الق املصطلحاتال أتعرج لتعريف ...

 .جم البحثحل ، وتضعيف حاصٍلحتصيلُ -هنا  -وما إىل ذلك، باعتبارها معرفَةً يف كتب القوم، ففي تعريفها 
ó-ا عند ذكر بيت القصيدة أو تعديل شارح م ا،  مل أهتم بذكر القراءات ونسبتها إىل من قرأ

 .ألن له جماال مستقال
ó- ز املعاينـ يف كن التحريرات من كتبها، كتحريرات اجلمزوريمل أتعرض لنقل أبيات ،

ملتويل واإلبياري  كاإلمام اوما إىل ذلك من منظومات املتأخرين... حلسيين لف اخل وإحتاف الربية

                                                
 .٢/٢٥٢: إبراز املعاين )  ١(



 )٧(

وخيرج كثريا، ، وبذكر أبيام يطول البحث  مستقلة متداولة لكوا كتبا أو رسائلهمواخلليجي ونظرائ
 .عن موضوعيته

ها  أغلبلكون) الضابطية(القارئ من رسالته  علياإلمام ت يف ذلك ما نقلته من تعديالت خالف
 .أوضح العبارة من األصل هي و،  )حدث األماين( شرحه للشاطبية نة مستخرجمصة ولخستم

ó-  أال أكتب إال األبيات املعدلة اليت فيها فوائد، وتركت من األبيات  -بقدر اإلمكان  -حاولت
 :، حنو قول اإلمام أيب شامة يف قول الناظم  أو عدهلا البعض احتماال،ري ضروري التعديل فيها غاليت كان

 يغل وفتح الضم إذ شاع كفال.:. وبالغيب عنه جتمعون وضم يف  -٥٧٥
ال ) إذ شاع كفال(قراءة املرموز هلم بـ ) وضم يف يغل وفتح الضم: (بأن الناظم أراد من قوله 

 : األخرى لقال إذ لو أراد((العكس، 
 يغلَّ وضم الفتح حقك نوال.:. وفتح أن ... 

 .)١())وحنو ذلك / نل دائما حال: ... أو  / دام ندا حال: ... أو 
 :وحنو قوله يف تعديل بيت الناظم 

٦٢٧- وضمِح استافتح حلق فص وكسريف سورة املائدة .... ه. 
ولكن املعىن كان خيتل يف التاء  ، ...فص وحاءه وتاء استحق افتح حل :وكان ميكنه أن يقول ((
وضم :  فاحتاج أن يقول ،، والتاء يف قراءة غري حفص مضمومة الفتح الكسر فإن ضد،دون احلاء

 .)٢())... لوجهني )وحاءه(: وكسره، فهو أوىل من أن يقول : استحق، مث قال 
 :وكقول اإلمام أيب عبد اهللا املوصلي يف شرح بيت الشاطيب 

 ويف عني الوجهان والطول فضال.:. ومد له عند الفواتح مشبعا  -١٧٧
 والطول هو إشباع املد... املد التام واملتوسط، أو املد والقصر : قيل : والوجهان املذكوران ((

: التام واملتوسط، وإال لقال  : )نالوجها(ـ ، وهذا يقوي أن املراد بمرجح على غري اإلشباع ملا ذكرنا
 .)٣()) فضالاملد...

 .)٤(الفاسيأيب عبد اهللا  كثري جدا عند اإلمام وحنو هذا التنبيه
 :ل اإلمام أيب شامة على قول الناظم لبيت ولكنه التمس له عذرا، حنو قوأو رأى تعديال 

  :البيت.... خطايا حج فيها ونوحها ولكن  -٧٠٣
من أين يعلم ذلك، : ائل أن يقول وهو مشكل، إذ لق) مما خطيئام(وقرأ الباقون جبمع السالمة ((

 فراد كما قرءوا يف سورة األعراف؟فلعل الباقني قرءوا باإلفراد، أو بعضهم جبمع السالمة وبعضهم باإل
                                                

 . ٣/٤٣: إبراز املعاين )  ١(
 . ٣/١٠٣: إبراز املعاين )  ٢(
 . ١٠٩ -١٠٨كرت املعاين، ص)  ٣(
 . ٢١٠، ١٩٤، ١٩٢، ١١٧، ٢/٨٤: الآللئ الفريدة  : - ال احلصر –ينظر للمثال )  ٤(



 )٨(

 ...كنوح خطايا فيهما حج وحده / والغري بالكسر عدال : فلو أنه قال بعد قوله 
 .)١()))..خطيئاتكم وحده عنه(: وال مل يبق مشكال، ولعله اجتزأ عن ذلك بقوله أ... كحرف نوح : أي 

 :أو حنو قوله يف تعديل بيت الناظم 
 الال حيكون مع األسرى األسارى ح.:. ويف الروم صف عن خلف فصل وأنث ان  -٧٢٣

لكان أظهر، ولكنه قصد مزج املوضعني من غري ختلل ... ويف األسرى األسارى : ولو كان قال ((
 .)٢())وكن فيكون: لواو لكان له أسوة بقوله واو فاصلة بينهما، ولو قاله با

 : ... وعادا االوىل وابن غلبون طاهر - ١٧٥ :وكقول اجلعربي تعليقا على قول الناظم 
 :لكان أحسن على حنو ) ووسطه قوم: (إىل قوله ) وابن غلبون: (ولو قدم قوله ((

 اخذكم آتى لالميان مثاليؤ.:. ووسطه قوم وبالقصر طاهر 
 .)٣())تنبيه على أن االستثناء مفرع على األولني دون الثالثلكن قصد ال

ó- بتعديل يف ال و،كما أنين مل أدرج األبيات اليت قاهلا بعض الشراح لفائدة ال تتعلق بالقراءة 
 : عند شرحه لقول الناظم و قول اإلمام السخاوي رمحه اهللابيت الشاطبية، حن

 ومعا يف النون خاطب مشردالـنه .:. نقولن فاضمم رابعا ونبيتنـ  -٩٣٩
 :يقول بعض التسعة الرهط لبعض، وهذه أمساؤهم نظمتها ... ((

 م وقدارـط عاصـعمري سبي.:. رباب وغنم واهلذيل ومصدع 
 .)٤())أال إن عدوان النفوس بوار.:. ط املاكرين بصاحل ـومسعان ره

يف كما قال اإلمام السخاوي ، ولكن مل أحتقق من قائليها، فائدةلوكذا األبيات اليت نظموها  -
 :من الشاطبية ) ١١٥٢(شرح البيت 

 ومستفل فامجع باألضداد أمشال.:. وجهر ورخو وانفتاح صفاا 
 :فاهورة تسعة حرفا، جيمعها ((

  إن عاد طول املدىبويل ذَقَ.:. ي ِن ضرٍم ظاِل غاٍوجزاُء
 : والرخوة ثالثة عشر حرفا : وقال 

 :ي، وباقيها يف أوائل كلمات هذا البيت الثاء والفاء والزا
هذه حال شاحب ذاب ضساَء.:. ا رظُه ٥()) صاحٍب خانَ غدرالم(. 

                                                
 . ٣/١٨٥: ملعاين إبراز ا)  ١(
 . ، وينظر مثل هذا عند الفاسي يف الآللئ الفريدة يف مواضع كثرية٣/٢٠٤: إبراز املعاين )  ٢(
 .٣٥٩كرت املعاين، ص)  ٣(
يف فهرس القوايف واألمثال من نظم اإلمام السخاوي ونسبهما ) اإلدريسي(، وقد عدمها حمققه ٤/١١٦٠: فتح الوصيد )  ٤(

 .٤/١٤٥٣: إليه، انظر 
 . ١٤٥٢-٤/١٤٥١: ، وقد عدمها احملقق من نظم الشارح، انظر١٣٥٤-٤/١٣٥٣: فتح الوصيد )  ٥(



 )٩(

 قام بتعديلها بعض الشراح إال أم رجعوا عنها فيما بعد، كقول القاري معلقا وكذا األبيات اليت -
 .سوى ألف عند الكسائي ميال.:. وبعضهم : على قول الناظم 

ليس عليه العمل، بل االعتماد على التفصيل املعول، وهو غري مفهوم من : ب اإلنشاد قال صاح((
 :العبارة، بل قد يؤخذ بضده من اإلشارة، فقلت 

 وقد حكي سوى ألف عند الكسائي متيال.:. كعربة مائه وجهه وليكه 
 .)١())...مث رجعت عن ذلك، ملا تبني يل صواب خالف ما هنالك 

ó- م  ،يف ثنايا البحثن ورد ذكرهم الذياألعالم ترمجة مل أهتم بعند القوم  نيمعروفلكو
 .ترامجهم هلم مل أذكر  ممن ثَ ف،م أو بعض طرقهممن أئمة القراء أو رواباعتبارهم 
ó- ا الشعرية لعدم ذكرت التعديالتعلى ما وردت يف مؤلفات قائليها دون تعرضي ألوزا 

 .العروض  من فنرسوخ قدمي يف هذا اال
ó- اآلياِت القرآنية أو أجزاَء احلرف، اإلصدار األول(ها بالرسم املصحفي من برنامج كتبت (

  البحثتثقيلجتنبا عن  - إال نادرا – دون العزو يف احلواشي ،بني معكوفتني داخل النصها عزومع 
، إال إذا دعت رآن الكرمياليت يكثر دوراا يف الق وأمل أقم بعزو الكلمات املفردة كما أنين ، بكثرا

 .... تحديد مواضعها مثال كالضرورة إىل عزوها 

                                                
 . )أ/٤٦(الضابطية : ، وراجع ١٣٢حدث األماين، ص)  ١(



 )١٠(

 :  


)١(: 
 بن أمحد الشاطيب الرعيين أبو القاسم، أو أبو حممد، القاسم بن فِيـرة بن خلفاإلمام هو 

انتقل إىل مصر بعد ما جاوز وة، سنة مثان وثالثني ومخسمائة بشاطبولد يف آخر  ،األندلسي الضرير
وقد ، كم يف مصر وقيام الدولة األيوبية بعد استقالل صالح الدين األيويب باحلذلكالثالثني من عمره، و

 حىت حوى علماً غزيراً، ورحل من لماء شاطبة ومقرئيهاعلعلم منذ نعومة أظفاره، فأخذ يتتبع اطلب ببدأ 
 وعرض على علمائها، وكان متولياً اخلطابة بشاطبة، وكانت ال تسند إال ألهل ))بلنسية(( إىل ))شاطبة((

العلم والفطنة، والبصر بأمور الناس، ولكنه توقّف عنها خشيةً هللا، حيث كان يطْلب من اخلطباء املبالغة يف 
ك واألمراء، وكان الشاطيب يعد هذا األمر نقصاً، وخرماً يف املروءة، بل ذُِكر أن سبب انتقاله  وصف امللو

 .من شاطبة إىل مصر هو امتناعه عن اخلطابة
 شيخاً للمدرسة الفاضلية مبصر تقديراً وتعظيماً ملكانته، فاشتهر امسه، وقصده الطلبةُ  الشاطيبوجعل

 .خلق ال حيصونفاستفاد منه من مجيع األقطار، 
 أحد األعالم املشهورين يف األقطار، قرأ القراءات وأتقنها، وحفظ احلديث، - رمحه اهللا – كانو

 عرف قدره ومكانة علِْمه، فلقد خضع هلا ))والرائية((، ))الالمية((:  وتبصر يف العربية، ومن نظَر يف قَصِيدتيه
لْقصون، وكانفحول الشعراء، وكبار البلغاء، وحفظها خحِرعاً عازفاً عن مناصب الدنيا ال يو . 

 .ون على إمامته وزهده وإخالصهعجِم الناس مما جعلهم ييفولقد رِزق القبول 
 يف  من آيات اهللا، غايةً يف الذكاء، كثري الفنون، آيةًكان إماماً كبرياً، أعجوبةً((:  قال ابن اجلزري

 بغلس ي الصبحوكان يصلِّ ....هد والوالية والعبادة واالنقطاع  يف األدب، مع الزرأسا.... القراءات 
 .)٢())...  يتسابقون السرى إليه ليالًية، مث جيلس لإلقراء، فكان الناسبالفاضل

  :الرائعاحملكم  هنظممن 
نظم فيها كتاب التيسري أليب اليت " حرز األماين ووجه التهاين" املسماة بـ القصيدة الالمية-١
 :  ابتدأ أوهلا باألندلس إىل قوله ،داينعمرو ال

 علَى الْمنظُوِم أَولَ أَوالَ   دلِيالً .:.جعلْت أَبا جاٍد علَى كُلِّ قَاِرئ   

                                                
، غاية النهاية البن ٢١/٢٦١:، سري أعالم النبالء له ٣/١١١٠: معرفة القراء الكبار للذهيب : من مراجع ترمجته )  ١(

شذرات ، ٧/١٣: ، خمتصر الفتح املواهيب يف مناقب الشاطيب للقسطالين، البداية والنهاية البن كثري ٢/٢٠: اجلزري 
، وفيات األعيان ٢/٢٦٠:  ، بغية الوعاة للسيوطي٤/١٦٠: إنباه الرواة للقفطي ، ٥/٨: الذهب البن العماد احلنبلي 

، اإلمام الشاطيب ٥/٨٢٨: رفني إلمساعيل باشا ، هدية العا٧/٢٧٠: ، طبقات الشافعية للسبكي ٤/٧١: البن خلكان 
 .ودراسة عن قصيدته حرز األماين للدكتور عبد اهلادي محيتو 

 . ٢/٢٠: غاية النهاية )  ٢(



 )١١(

 . وأَكْملها باملدرسة الفاضلية بالقاهرة
ِنوقد عا أو  العلماء من أئمة القراء وأهل الفن بشرح هذه القصيدة املباركة أو التعليق عليهي

 .)١( ..  أو شرح أو تعليقٍف مؤلَّحىت جتاوزت تلك اجلهود مائةَ... اختصارها 
 إال حوايل ثالثة عشر – حسب علمي، واهللا أعلم – باللغة العربيةغري أنه مل يطبع من شروحها 

 :شرحا؛ وهي 
قدسي، إبراز املعاين أليب شامة امل) ٢(طبع بتحقيقني يف عام واحد، فتح الوصيد للسخاوي، ) ١(

جزء من العقد ) ٥(  الفريدة للفاسي،الآللئ) ٤( كرت املعاين للموصلي، )٣(طبع بتحقيقني كذلك، 
طبعتان سراج القارئ البن القاصح، ) ٧(جزء من كرت املعاين للجعربي، ) ٦(النضيد للسمني احلليب، 

إرشاد املريد ) ١٠(لمال علي القاري، لحدث األماين ) ٩(شرح الشاطبية للسيوطي، ) ٨(جتاريتان، 
املزهر يف شرح ) ١٣(تقريب املعاين للعلمي والشني، ) ١٢(لقاضي، عبد الفتاح االوايف ل) ١١(للضباع، 

 .)٢(اتذة جامعة البلقاء بعمان األردنالشاطبية والدرة للجنة من أس
 يف مرحليت املاجستري رسائل علمية يف اجلامعاتيف حققت أخرى متعددة وهناك شروح 

  . ومل تطبع بعداهوالدكتور
، واليت نظم فيها مسائل "عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد"  املسماة بـ القصيدة الرائية-٢

، طبع حظيت بشروح كثريةبيتاً، و) ٢٩٨: ( املقنع أليب عمرو الداين، وزاد عليه أحرفاً يسرية، وتقع يف
 .ئد وتقريب املتباعد البن القاصح، وتلخيص الفواالوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي: منها 

، منها بشري ، وقد حظيت بعدة شروح"ناظمة الزهر: "  قصيدة رائية يف عدد آي السور مساها-٣
 .اليسر لعبد الفتاح القاضي، مطبوع

 .)هـ٤٦٣ت(البن عبد الرب، " التمهيد" قصيدة دالية نظم فيها كتاب -٤
 .، يف أربعة أبيات ظاءات القرآن الكرمي -٥
 .، يف أربعة أبيات موانع الصرف -٦

تويف يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة تسعني ومخسمائة هجرية بالقاهرة، ودفن 
 . عبد الرحيم البيساينلقاهرة، مبقربة القاضي الفاضلبالقرافة، بني مصر وا

                                                
للدكتور عبد اهلادي ...اإلمام الشاطيب ودراسة عن قصيدته: نقال عن  ذلك يف بداية املقدمة وقد سبقت اإلشارة إىل)  ١(

 .محيتو
بل جل مادما العلمية لعدم وجود جديد فيهما،  شرحني مستقلني، ال أعتربمها - التقريب واملزهر–األخريان الشرحان )  ٢(

 اشترك يف تأليفه سبعة ))املزهر((، كما أن الترتيبالتهذيب وبشيء من االختصار ورمحه اهللا  الوايف للقاضيمن  أخوذم
أمحد /أمحد خالد شكري، د/لد منصور، دحممد خا/د: ل من على كاملنت من أساتذة جامعة البلقاء، بتقسيم أبيات 

، أما حممد عصام القضاة/إبراهيم حممد اجلرمي، د/حممد موسى نصر، د/خالد سيف اهللا سيفي، د/مفلح القضاة، د
، ويذكر أن  العلمي فقد اشترك يف تأليفه كل من الشيخ سيد الشني أبو الفرج والشيخ خالد حممد احلافظ))التقريب((
 .، ولذا أمهلت ذكره هنا، ومل أطلع عليه مطبوعا للشاطبيةالدكتور إيهاب فكري شرحل



 )١٢(

 :مما قيل يف مدح اإلمام الشاطيب وقصيدته و
 :وقلت مرثية له :  للشاطبية  يف مقدمة شرحهّاجلعربيقال اإلمام 

قَستس حالرضوان طَب ثَ  ووابالًالرى ضمد شخص الشاطيب املسد 
إمامـريد ــورع بارع ـف  د مـؤي ذو عفاٍف طهورصبـور  مـت

 ـده متقلِّفكـم عالـم مـن در زكا علمـه فاختاره الناس قـدوةً
ــد ثاويا ـئا ويل اهللا باخلـل  دالل مؤبــرغيـد يف ظبعيش  هني

عليك ســالم اهللا حيـا وميوحييت باإلكرام يا خري مرشـد اـت 
 :وقلت يف مدح قصيدته : وقال 

 لتظفر باملىن حرز األماين.:. إذا ما رمت نقل السبعة الزم 
 مبا أسداه يف وجه التهاين.:. جزى اهللا املصنف كل خري 
 فلبتها املعاينوقد نادت .:. دا ـبألفاظ حكت درا نضي

 ه ثانـجداوله فكل عن.:. طما من أدبه عذت وأروت 
 فعد من املثالث واملثاين.:. ويل ولذ مسعا ـحال فيها الط

 .)١(وحل مبرتل خري املعاين.:. وقل يف روضة فاحت عبريا 

                                                
 . ٣٧-٢/٣٦: كرت املعاين )  ١(



 )١٣(



 :)١( )ھـ ٦٤٣ت  (حلسن السخاوياإلمام أبو ا: أوال 
شيخ اإلقراء يف زمانه هو اإلمام أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي ،

ولد بسخا من أعمال مصر سنة مثان   .-لى ما عليه أكثر املترمجني له  ع–بدمشق، أول شارح للشاطبية 
كرمي، مث تلقى العلم ا، وتعلم الفقه املالكي، مث وا نشأ، وحفظ القرآن الأو تسع ومخسني ومخسمائة، 

انتقل إىل املذهب الشافعي، وسكن مبسجد القرافة يؤم فيه مدة طويلة، وملا وصل اإلمام الشاطيب إىل مصر 
 .صيدته املشهورة يف القراءاتواشتهر أمره الزمه مدة، وقرأ عليه القرآن بالروايات، وتلقن منه ق

مري ابن موسك فانتقل معه إىل الشام، واشتهر ا بعلم القرآن، وعاود قراءة م أوالد األوكان يعلِّ
  .القرآن على تاج الدين أيب اليمن الكندي والزمه، وقرأ عليه يف األدب، وصار له حلقة جبامع دمشق

عي، وكان إماماً كامالً، ومقرئاً حمققاً، وحنوياً عالمةً، مع بصره مبذهب الشاف((: قال اإلمام الذهيب 
ومعرفته باألصول، وإتقانه للغة، وبراعته يف التفسري، وإحكامه لضروب األدب، وفصاحته بالشعر، وطول 
باعه يف اإلنشاء، مع الدين والتواضع، واملروءة واطراح التكلف، وحسن األخالق، ووفور احلرمة، وظهور 

مة حمققا مقرئا جمودا بصريا كان إماما عال...(( :وقال ابن اجلزري  .)٢())اجلاللة، وكثرة التصانيف
بالقراءات وعللها إماما يف النحو واللغة والتفسري واألدب، أتقن هذه العلوم إتقاناً بليغاً وليس يف عصره من 

رة يف صفات احلروف التبص :من مؤلفاته  .)٣())... يلحقه فيها، وكان عاملاً بكثري من العلوم غريها 
تح الوصيد يف شرح ف جملدات، ةة إىل سورة الكهف يف أربعلفاحتتفسري القرآن من اوأحكام املدود، 

 يف تبيني هداية املرتاب وغاية احلفاظ والطالب ،)مطبوع(ال القراء وكمال اإلقراء مج، )مطبوع(القصيد 
تويف مبرتله بالتربة الصاحلية يف ثاين عشر  ).مطبوع(الوسيلة إىل كشف العقيلة ، )مطبوع(متشابه الكتاب 

 .ى اآلخرة سنة ثالث وأربعني وستمائة، ودفن بقاسيونمن مجاد

 :)٤( )ھـ٦٦٥ت (اإلمام أبو شامة املقدسي : ثانيا 
 -هو اإلمام عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان املقدسي الدمشقي املعروف بأيب شامة 

ن من ربيع اآلخر سنة تسع ، ولد ليلة اجلمعة الثالث والعشري -ملا كان به شامة كبرية فوق حاجبه األيسر
                                                

: ، سري أعالم النبالء ١٥/٦٥: ، معجم األدباء ١/٥٦٨: ، غاية النهاية ٣/١٢٤٥: معرفة القراء الكبار : ترمجته يف )  ١(
الدكتور موالي حممد اإلدريسي الطاهري يف : بتحقيق كل من ) صيدفتح الوصيد يف شرح الق(، وقد طبع ٢٣/١٢٢

، والدكتور أمحد عدنان الزعيب يف جملدين من مكتبة دار البيان ھـ١٤٢٣أربعة أجزاء من مكتبة الرشد بالرياض عام 
 .ؤلف ، كالمها حققه يف مرحلة الدكتوراه، ويف مقدمة حتقيق كل منهما ترمجة مفصلة للم ھـ١٤٢٣بالكويت عام 

 .٣/١٢٤٧: معرفة القراء الكبار )  ٢(
 .١/٥٦٩: الغاية )  ٣(
ويف حاشيته مراجع ترمجته  (١٣٣٦-٣/١٣٣٤: ، معرفة القراء الكبار ٤٥-٣٧: الذيل على الروضتني : ترمجته يف )  ٤(

لشيخ إبراهيم عطوة ا: بتحقيق كل من ) إبراز املعاين من حرز األماين( ، وقد طبع ١/٣٦٥: ، غاية النهاية )من احملقق
، والشيخ حممود بن عبد اخلالق جادو يف أربعة ھـ١٤٠٢عوض يف جملد من مكتبة مصطفى البايب احلليب مبصر عام 

 .ھـ ١٤١٣أجزاء من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 



 )١٤(

لسخاوي، علم الدين أبو احلسن ا: وتسعني ومخسمائة برأس درب الفواخري بدمشق، من شيوخه 
، الروضتني يف أخبار )مطبوع (إبراز املعاين من حرز األماين: من مؤلفاته  .واحلافظ أبو طاهر السلفي

، وتويف يف التاسع عشر من شهر )بوعمط (، الوجيز يف علوم تتعلق بالقرآن العزيز)مطبوع (الدولتني
 .رمضان سنة مخس وستني وستمائة بدمشق

 :)١()ھـ٦٥٦-٦٢٣ (محد بن حممد املوصلي عبد اهللا حممد بن أشعلة أبواإلمام : ثالثا 
هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني املوصلي، املعروف بـ 

 على أيب احلسن علي بن - صغريا–ث وعشرين وستمائة، وقرأ القرآن والقراءات ، ولد سنة ثال))شعلة((
 وعلى غريه من الشيوخ، وكان شابا فاضال، مقرئا حمققا، فقيها أصوليا، حنويا لغويا، ،عبد العزيز اإلربلي

ضعا،  ومعرفة وافية، ومع فرط ذكائه كان صاحلا زاهدا متوا، ومهة تامة،مؤرخا، حمدثا، ذا ذكاء مفرط
، ةًما ج متونحروشقراءات السبعة، الشمعة يف : ه منله نظم يف القراءات والفقه والتاريخ،  .شاعرا جميدا

شعلة، طبع بتصحيح جلنة من االحتاد العام شرح ز املعاين، املعروف بـكن:شرح الشاطبية مساه : منها 
لعالمة الشيخ علي حممد الضباع رمحه اهللا، جلماعة القراء مبصر حتت رئاسة شيخ عموم املقارئ املصرية ا

 .امعة اإلسالمية باملدينة املنورةوحقق يف رسالة علمية باجلم، ١٩٥٥ = ھـ١٣٧٤يف 
  .ائة باملوصل عن ثالث وثالثني سنةتويف شابا سنة ست ومخسني وستم

 :)٢( )ھـ٦٥٦ت( عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد الفاسي واإلمام أب: رابعا 
ام أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد بن يوسف الفاسي احلنفي نزيل حلب، ولد بفاس هو اإلم

بكان إماما كبريا، أستاذا كامال عالمة، ذكيا )ھـ٦٥٦(يف ، وتويف مبدينة حلب بالشام )ھـ٥٨٠(يد ع ،
ديانة، ثقة  ال كثري احملفوظ، بصريا بالقراءات وعللها، مشهورها وشاذها، خبريا باللغة، كثري،واسع العلم

أيب القاسم عبد الرمحن بن سعيد الشافعي، وأيب موسى عيسى :  اإلمام الشاطيب حجة، من تالمذة تالميذ
 بن اء الدين حممد: بن يوسف املقدسي، انتهت إليه رياسة اإلقراء حبلب، وأخذ عنه خلق كثري، منهم 

رسالة علمية مبرحلة املاجستري يف يف  حقق ةالآللئ الفريد: من مؤلفاته  .النحاس، والشيخ حيىي املنبجي
،  يف ثالثة جملدات القرى ومل يطبع بعد، وطبعكلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة جبامعة أم

 .)٣(من مكتبة الرشد بالرياض

                                                
 .٥/٢٨١: الذهب ، شذرات ٨١-٢/٨٠: ، غاية النهاية ١٣٤١-٣/١٣٤٠: معرفة القراء الكبار : ترمجته يف )  ١(
 .٢٨٤-٥/٢٨٣: ، شذرات الذهب ١٢٣-٢/١٢٢: غاية النهاية : ترمجته يف )  ٢(
بتحقيق الشيخ عبد الرازق علي موسى، ولكن سقط يف الطباعة شرح تسع ومخسني بيتا، وقد راجعت يف حمله بقدره )  ٣(

 ووجدت فيها نقصا بقدر عشرين بيتا من رسالة املاجستري اليت حققها الباحث عبد اهللا النمنكاين جبامعة أم القرى،
 .، ومل أجد أي تعديل يف املقدار املذكور منه٧٠٩-٦٨٩: سورة األعراف، البيت رقم 

، وقد راجعت  وأصبح الكتاب كامال وهللا احلمد، واستدرك السقط، الد الثاين من الشرح املذكورةعا طبتأعيد : مالحظة
 . له وأدرجتهما يف حملهماالقدر الساقط منه، فوجدت فيه تعديلني



 )١٥(

 : )١( )ھـ٧٣٢ت  (ريبعإلمام اجلَا: خامسا 
، حمقق حاذق ثقة كبري، يِربعجهان الدين الْهو اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بر

مشس الدين الذهيب، له أكثر من مائة مؤلف يف أنواع اإلمام  ، من شيوخ شيخ القراء مبدينة اخلليل 
مع الدراسة يف )  بيتا٢٧٣(شرح رائع للشاطبية، طبع منه إىل آخر باب الم هل وبل : العلوم، منها 

ليزيدي من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية يف عام جملدين بتحقيق األستاذ أمحد ا
دكتوراه جبامعة أم القرى مكة املكرمة، ولد علمية مبرحلة ال، وله شرح الرائية، حقق يف رسالة  ھـ١٤١٩

 ).ھـ٧٣٢(وتويف يف سنة ، ) ھـ٦٤٠(يف حدود 
 : )٢( )هـ٧٥٦ت( اإلمام السمني احلليب :سادسا 

مام أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد املعروف بالسمني احلليب، نزيل القاهرة، إمام كبري، هو اإل
أبو حيان األندلسي املفسر، وأمحد بن حممد بن إبراهيم : فقيه، حنوي، مفسر، مقرئ، أصويل، من شيوخه 

 املعروف بابن املرادي القرطيب املقرئ املعروف بالعشاب، وتقي الدين حممد بن أمحد بن عبد اخلالق،
لعراقي، صاحب عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن زين الدين، أبو الفضل ا: الصائغ، ومن تالميذه 

، والعقد النضيد يف )٣()مطبوع (الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: من مؤلفاته  .األلفية يف املصطلح 
  .)طبوعم (، وعمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ)٤(شرح القصيد

 ).ھـ٧٥٦(تويف يف آخر شعبان سنة ست ومخسني وسبعمائة 
 : )٥( )هـ٩١١ت(مام جالل الدين السيوطي  اإل:سابعا 

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي، ولد وهو اإلمام 
 مخس سنوات، وكان والده رهم، نشأ يف القاهرة يتيماً حيث تويف والده وعم١٤٤٥ =ھـ ٨٤٩: يف 

سنة، وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس، ١٧ أيام دراسته وعمره ذ أو من الشرق، بدأ بالتأليف مناأعجمي 
ف  منهم، فألَّايعرف أحد ، كأنه الاا عن أصحابه مجيعزويـوخال بنفسه يف روضة املقياس على النيل، من
 اايا فريدها، وطلبه السلطان مرارنه ويعرضون عليه األموال واهلدأكثر كتبه، وكان األغنياء واألمراء يزورو

فلم حيضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردم، له ١٥٠٥ = ھـ٩١١:ويف يف سنة ها، وبقي على ذلك إىل أن ت
املنح (قرأت يف كتاب ((:  والرسالة الصغرية، قال الزركلي ، مصنف، منها الكتاب الكبريستمائةحنو 
نه كان يلقب بابن الكتب، ألن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها املخاض، فولدته وهي أ) البادية

                                                
 . لشرحه حتقيق األستاذ اليزيديالد األول من، و١/٢١: ، والغاية ٣/١٤٦٣: معرفة القراء الكبار : ترمجته يف )  ١(
 .، ومقدمات الرسائل العلمية حملققي شرحه٦/٣٦٧ : ، وشذرات الذهب١/١٥٢ :غاية النهاية : ترمجته يف )  ٢(
 .ا ما طبع بتحقيق فضيلة الدكتور أمحد حممد اخلراط له عدة طبعات، أجوده)  ٣(
بكلية اللغة العربية، جامعة أم ) الدكتوراه( أمين رشدي سويد يف مرحلة فضيلة الدكتورطبع منه اجلزء الذي حققه )  ٤(

ة نفسها يف جملدين، وحقق ما بعده إىل آخر سورة البقرة بكلية الدعوة وأصول الدين باجلامع - مكة املكرمة–القرى 
 .طبع بعد  علمية مبرحلة املاجستري حتت إشرايف وهللا احلمد، ومل تيف ثالث رسائل

 .٣٠٢-٣/٣٠١:  األعالم، ٨/٥١: شذرات الذهب ،٣٤٤-١/٣٣٥:حسن احملاضرة : يف  ترمجته)  ٥(



 )١٦(

التوشيح على اجلامع الصحيح، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج،  : من مؤلفاته، )١())بني الكتب
ىب يف شرح سنن قوت املغتذي على جامع الترمذي، مرقاة الصعود إىل سنن أيب داؤد، زهر الرىب على ات

النسائي، عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد، مصباح الزجاجة يف شرح سنن ابن ماجه، نواهد األبكار 
، وطبع منها شيء من نفائس املؤلفاتاملئات  وغريها ،)٢(شاطبيةلقصيدة الا وشرححاشية على البيضاوي، 

 . بني حتقيقات علمية وطبعات جتاريةكثري
  :)٣( )ھـ١٠١٤ت (  بن سلطان حممد القارياإلمام علي : ثامنا

مال ((هو اإلمام نور الدين أبو احلسن علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي، املعروف بـ 
 من املدن املعروفة جبمهورية أفغانستان اإلسالمية، وتعلم هناك قراءة ))هراة((ولد يف مدينة ، ))علي القاري

نه وجوده، كما تلقى مبادئ العلوم هناك على مجلة من املشايخ املعروفني، ، وأتقاالقرآن الكرمي وحفظه غيب
 وكان يعيش  من أربعني سنة إىل أن تويف فيها،وجاورها أكثر ،واستفاد من علمائها ،مث انتقل إىل مكة

 عفيفا نزيها، يتقرب ، ورعا زاهدا،كان دينا تقياو ،خطاطا ماهراعلى ما يكسبه من عمل يده حيث كان 
 ، متوكال على اهللا، الفقراء، ويبتعد عن األمراء، فكان يعيش بكسب يده راضيا بالكفاف من الرزقإىل

املفاتيح شرح مرقاة  ،)ط( شرح شرح خنبة الفكر البن حجر :  مؤلفاتهمن ! ومل يقبل أية وظيفة رمسية
 األخبار املوضوعة األسرار املرفوعة يف ،)ط(الوسائل شرح الشمائل للترمذي مجع  ،)ط(مشكاة املصابيح 

شرح الشاطبية  ،)ط) (املوضوعات الصغرى( املوضوع املصنوع يف معرفة ).ط) (املوضوعات الكربى(
الفيض  .)حقق ومل يطبع (الضابطية للشاطبية الالمية .)٤(مايندث األماين شرح حرز األحباملسمى 

رسالة يف شرح  ).ط(ة اجلزرية املنح الفكرية بشرح املقدم ).خ(السماوي يف ختريج قراءات البيضاوي 
وغريها ، )حققت ونشرت يف جملة الدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية بإسالم آباد باكستان (البسملة

 على –من اهلجرة ) ١٠١٤(تويف مبكة املكرمة يف شهر شوال سنة أربع عشرة وألف من الكتب النافعة، 
 .، ودفن مبقربة املعالة-)٥(أصح األقوال

 

                                                
 . ٣/٣٠١: األعالم )  ١(
 . ية باملدينة املنورةصدرت له طبعة جتارية قريبا، وحقق يف رسالة علمية باجلامعة اإلسالم)  ٢(
 . ٥/١٦٦: ، األعالم قوتاليليل إبراهيم  خلالشيخ علي القاري وأثره يف علم احلديث: ترمجته راجع ل)  ٣(
 . بعدكتملت بتلخيصه، ومل يبدأطبع يف اهلند قدميا وندر، وحقق يف رسالة علمية جبامعة اإلمام بالرياض، وقد )  ٤(
ولكنها غري صحيحة، ) ھـ١٠٤٤،  ھـ١٠١٦،  ھـ١٠١٠(: يف تاريخ وفاته وال أقذكر مؤلف كشف الظنون عدة )  ٥(

 .  علي القاري وأثره يف علم احلديثالشيخ: انظر 



 )١٧(

 
:  

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 مع اثنني من أصحابه متمثال.:. وسوف تراهم واحدا بعد واحد  -٢٣

 ...مع اثنني من أصحابه .:.  واحد وسوف تراهم ههنا كلَّ :ولو قال ((: قال أبو شامة 
 .)١())لكان أسهل معىن وأحسن لفظا
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 فتلك بعبد اهللا طابت حملال .:. وأما دمشق الشام دار ابن عامر -٣٢
وأما دمشق : ، وقال عوض )٢()صرحيهم(ـ ولو اقتصر على ما أشار إىل أيب عمرو ب(( : قال اجلعربي

 الصريح بعبد اهللا طابت حملال.:. ن عامر وأما الدمشقي اليحصيب اب :مثل ... الشام 
 .)٣())خلرج عن عهدة التيسري

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 رواه سليم متقنا وحمصال.:. روى خلف عنه وخالد الذي  -٣٨

عنه إليهما حمفوظا  احلرف الذي نقله )٥( عن محزة بواسطة سليم)٤(رويا: واملعىن (( : قال القاري
ال يفهم من   :)٧(وذا اندفع قول من قال ،)٦(األخرية اعتمادا على األوىل) عنه(وحذف  .ومضبوطا

 :ومع هذا لو قال  ...كالم الناظم أما قرآ على سليم 
روى هلما عنه سليم حمصال .:.  الذيروى خلف عنه وخالد 

 .)٨()) لكان جممال مكمال
 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 

 صريح وباقيهم أحاط به الوال.:.  ابن عامر هم واليحصيبوأبو عمر -٤١

                                                
 .١/١٤٣: إبراز املعاين )  ١(
 .٢٩: البيت ... أبو عمرو البصري .:. وأما اإلمام املازين صرحيهم : يقصد ما مر من قول الناظم )  ٢(
 .٢/٩٥: كرت املعاين )  ٣(
 .خلف وخالد : أي )  ٤(
 وعشرين – أو تسع –وتويف سنة مثان ) : ((١٣٦/ ١: العقد النضيد (ورد يف ترمجة سليم عند السمني احلليب  : تنبيه)  ٥(

ولد سنة ثالثني ومائة، وتويف سنة مثان أو : وهو غلط جدا، وغاب عن نظر حمققه الفاضل، والصحيح أنه ))!! ومائتني
 . ١/٣١٨: ، غاية النهاية ١/٣٠٥: معرفة القراء الكبار : ائة، وقيل سنة مائتني، انظر تسع ومثانني وم

 .، واملثبت مين ملناسبة السياق ) األول: (يف املطبوع )  ٦(
 . ١٥٨/ ١: اإلبراز : القائل هو أبو شامة، انظر )  ٧(
 .) ب/٤١(الضابطية : ، وانظر ١٥حدث األماين، ص)  ٨(



 )١٨(

وهذه املسألة ...  وأنفس القوم ،ووالدة العجم خالص النسب من الرق: والصريح ((: قال اجلعربي 
 ...، )صرحيهم( ـتتعلق مبعرفة األنساب، وليس فيها كثري نفع، ولو اقتصر على ما أشار إىل أيب عمرو ب

 اليت اندرس امسها وارتفع حكمها، وهي مراتب -املسألة .. .أبو عمرهم واليحصيب : وذكر مكان 
 -كما فعل الداين -قراءم يف الترتيل واحلدر والتوسط، وهي وإن كانت جديرة أن تذكر يف التجويد 

لكن سغَوإيراد ها يف مسائل اخلالف ذهابعلى هذا النحو - حىت صار نسيا منسيا ِه عيِن أثره بعد : 
 سواه وباٍق وسطْ أو كُلٌّ اسجال.:.  فَتح جال واحدرنْ سما ورتلْ نما

احلدر، : التؤدة، ومذهب ابن كثري وأيب عمرو وقالون : الترتيل، وهو : أي مذهب عاصم ومحزة وورش 
مث أشار . التوسط بني األمرين ، هذا الغالب على قراءم: اإلسراع، ومذهب ابن عامر والكسائي : وهو 
 .)١())..إىل أن كال من القراء جييز الثالثة:  اسجال أو كلٌّ: ه بقول

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 دليال على املنظوم أول أوال.:. جعلت أبا جاد على كل قارئ  -٤٥

 :فلو أنه قال ... ((: قال أبو شامة 
 .)٢(على القارئ املنظوم أول أوال.:. جعلت داللة جاد حروف أيب 

 :كر كلمات تلك احلروف جعل منها بيتا على النحو التايل وعندما ذ
ح زهد جطِّأبصن ي ِكلْم قٍع فَض .:.تس٣()) دليلٌ على املنظوم أول أوالر( 

األول ) أول(مل يصرح الشيخ رمحه اهللا بأن حرف الرمز يكون أول الكلمة، ألن ((: قال اجلعربي و
وهو أوىل، وخفي ) أيب جاد(ء، لكن أومأ إىل ذلك حبذف األلف من  والثاين  للقرا،)أجبد(: لكلمات 

املشهور عند املشارقة إىل ) أجبد(وحيث غري الناظم اصطالح ... قصده يف الرموز على من بدهلا بالصرائح 
 إمجاال، )٤(وقد نظمت هذه األبيات يغين خامسها عنه...  املغاربة احتيج إىل جدول يعينها اصطالح

 : وكلها تفصيال
 حبرز األماين يا خليلي مجمال.:.  ِوال احلمد صلِّ واستمع شرح ما أتى -١
 ترى يف رموز الشاطبية فانقال.:.  أبو جاٍد املشهور فينا سوى الـذي -٢
  ابدالصعفس ك هوازه وسني.:.  ألف كـذا  أبو جـاٍد ال واو وال-٣
 ت ال عجم يف السني أعماللدى قُِرش.:.  وقل )٥( بصاد وأعجمها بآخره-٤
٥- قفَض عصن طِّي كَِلمح زهد جال.:.  أَبيه فُصغالم كلُّ إماٍم مع تسر 

                                                
 .٩٦-٢/٩٥ :كرت املعاين )  ١(
 .١٩٥-١/١٩٤: إبراز املعاين )  ٢(
وقد نظم بعضهم هذه السبع كلمات يف بيت، بشرط تسكني : ، وإليه أشار السمني احلليب بقوله ١/١٦٣: إبراز املعاين )  ٣(

 .١/١٥٠: العقد النضيد : مث ذكر البيت، انظر ... دهز، كلم، نصع : الوسط من 
 .عن اجلدول : أي )  ٤(
 .)سعفص(بدل ) صعفض: (هذا التغيري تصبح الكلمة وعلى )  ٥(



 )١٩(

 ش، دالٌ ِلمك، البز ها، زا لقنبال.:.  لنافع همز، البا لقالون، جيم ور -٦
٧- ا السوسي، كافا املازين، طَا الدوري، يوح  .:.الم ،ذكوانَ أقبالشا م ميم هشام  
 ـص، فَا محزةٌ، والضاد عن خلٍف أشكال.:.  وعاصم نونُ، صاد شعبةُ، عني حفـ -٨

 ليثه، وبتا الدوري الذي عن فىت العال.:.  وخالد قاف، را الكسائي وسني -٩
١٠- أوال.:.  وأشهر من ذا احلفِص قُلْ حفص عاصٍم وتصغريه فاٍش وبالضد 
 )١())وال ألف يف البدِء والواو فيصال.:. اجلموع والروادف فصلت  ورمز -١١

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 مىت تنقضي آتيك بالواو فيصال.:. ومن بعد ذكري احلرف أمسي رجاله  -٤٦

 :قال أبو شامة بدال منه 
 .)٢(بأحرفهم والواو من بعد فيصال.:. ومن بعد ذكري احلرف رمز رجاله 

 :مام الشاطيب رمحه اهللا قال اإل
 وباللفظ أستغين عن القيد إن جال.:. سوى أحرف ال ريبة يف اتصاهلا  -٤٧

 :قال أبو شامة بدال منه 
 تكرر حرف الفصل والرمز مسجال.:. سوى أحرف ال ريب يف وصلها وقد 

 .)٣(وباللفظ أستغين عن القيد إن جال.:. وطَورا أمسيهم فال رمز معهم : أو 
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

 ملا عارض واألمر ليس مهوال.:. ورب مكان كرر احلرف قبلها  -٤٨
 .)٤())لكان أظهر لغرضه وأبني... ورب مكان كرر الرمز : ولو قال ((: قال أبو شامة 

 
                                                

كتبت بعد وفاة ابن اجلزري -، هذا، وقد رأيت يف طرة مصورة خمطوطة قدمية للشاطبية ١١٢-٢/١٠٦: كرت املعاين )  ١(
السخاوي والقرطيب : ، وقوبلت بنسخ أعالم القراء أمثال ھـ١٥/١٢/٨٣٨: حبوايل مخس سنوات، وبالتحديد يف 

بن النحاس وغريهم، ومؤيدة بسماعات عديدة أمهها مساع عالمة األزهر يف أوانه الشيخ فخر الدين أيب والفاسي وا
 : هذه األبيات السبعة يف نظم الرموز الفردية -عمرو ابن عثمان بن عبد الرمحن البلبيسي

 رست لكل أمام حرف رمز حتصال.:. أبج دهز حطي ِكلْم نصٍع فضق 
 لورٍش وقل دالٌ ملكي توصال.:. الونَ جيمها ألف نافع باٌء لق

 وحا ابن العال والطاء دوريهم وال.:. كذا اهلاء للبزي والزاُء قنبٍل 
 والم هشام ميم ذكوان فاعقال.:. كذا الياء للسوسي وكاف ابن عامر 
 لشعبته والعني للحفص أعمال.:. وبالنون فاخصص عاصما وبصادها 

 إىل خلف والقاف خالدهم تال.:. دها وبالفاء فامدح محزة مث ضا
 .لليٍث وحرف التا لدوٍر وقد خال.:. وبالراء فامدح للكسائي وسينها 

 .١/١٩٥: إبراز املعاين )  ٢(
 .١/١٩٥: إبراز املعاين )  ٣(
األمر ليس مهوال وكررها و: ، وقد اعترض اجلعربي على هذا التعديل، وورد يف املطبوع تعديله بقوله ١/١٧٣: إبراز املعاين )  ٤(

ز فلم أجد فيه التعديل املذكور ) ! ٢/١١٩(  .! إال أنين مل أفهم هذا التعديل، وتوقفت فيه فترة، مث راجعت خمطوطة الكـن



 )٢٠(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 غين فزاحم بالذكاء لتفضال .:. وما كان ذا ضد فإين بضده -٥٧
 ومهز ونقل واختالس حتصال.:. مد وإثبات وفتح ومدغم  ك-٥٨
 ومجع وتنوين وحتريك اعمال.:.  وجزم وتذكري وغيب وخفة -٥٩
ـزال.:.  وحيث جرى التحريك غري مقيد -٦٠  هو الفتح واإلسكان آخاه من

 :عوضا عنها : قال أبو شامة 
 لْ وأبدالكِصلْ ِزد ودع حرك وسه.:. وما كان ذا ضد غُنِيت بضده 
 وهمـز ونقل واختالس وميـال.:. ومد وتنوين وحذف ومدغم 

 ورقق وغلظ أخِر اقْطَع وأمهـال.:. ومجع وتذكري وغيب وخفـة 
 )١(من الضد فهو الفتح حيث ترتال.:. وإن أُطِْلق التحريك نصا والزما 

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 فغريهم بالفتح والنصب أقبال. .: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا -٦٢
 على لفظها أطلقت من قيد العال.:.  ويف الرفع والتذكري والغيب مجلة -٦٣

  :بدال منهماقال أبو شامة 
 فغريهم بالفتح والرفع أقبـال.:. وحيث أقول الضم واجلزم ساكتا 

 )٢(وبالفتح واليا الكسر والنونُ قوبال.:. ويف الرفع والتذكري والغيب لفظُها 
 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 

 رمزت به يف اجلمع إذ ليس مشكال.:. وقبل وبعد احلرف آيت بكل ما  -٦٤
  :بدال منهقال أبو شامة 

 وإن صحِبت حرفا من الرمز أوال.:. وقبل وبعد احلرف ألفاظ رمزهم 
 .)٣())هذا بيت يتضمن بيتني، ومعنامها فيه أظهر منه فيهما((: وقال 
 .)٤())لكان أوىل من جهة املعىن) يف اجلمع(بدل ) ِملْيف الِك: (ولو قال (( : ل القاريوقا

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 به موضحا جيدا معما وخموال.:. وسوف أمسي حيث يسمح نظمه  -٦٥

لب املبتدئ فهمها  الشاطيب رمحه اهللا تعاىل هذا البيت بألفاظ يصعب على الطامم تمثُ((: قال أبو شامة 
مع أنه مستغن عنها، والبيت مفتقر إىل أن ينبه فيه على أنه إذا صرح باسم القارئ ال يأيت معه برمز، فلو أنه 

 :بني ذلك يف موضع تلك األلفاظ لكان أوىل، حنو أن يقول 
                                                

 .١٩٥-١/١٩٤، ١/١٨٦: إبراز املعاين )  ١(
 .١٩٥-١/١٩٤: إبراز املعاين )  ٢(
 .١/١٩٥: إبراز املعاين )  ٣(
، واملراد به )ث(، واحلريف كـ )صحبة(حيتمل الرمز الكلمي كـ ) اجلمع(أن : ، وقصده ٢٣حدث األماين، ص)  ٤(

 .)ب/٤١(الضابطية : انظر . األول



 )٢١(

 .)١())به خاليا من كل رمز ليقبال.:. وسوف أمسي حيث يسمح نظمه 
 عشرة أبيات يف موضع وقد نظمت : نهجاملال أبيات القصيدة املتعلقة ب معدمةقال أبو شابعد هذا البيت 

 . )٢ (...ثالثة عشر بيتا، وفيها من الزيادات واالحترازات كثري مما تقدم شرحه 
 .، فال داعي إلعاداه، وقد سبق ذكر أبياتبيات مغريا ترتيب اإلمام الشاطيبمث ذكر ترتيب تلك األ
  :يب رمحه اهللاقال اإلمام الشاط

 رب واألاللعق من الصعلى اد مل ت.:. يرى نفسه بالذم أوىل ألا  -٨٩
 مل تصرب على الصرب واألال: ... .:. ... ولو قال (( : قال اإلمام السخاوي
منا ، وإهستعظم لعقُا، وال ي وطعم رائحةًيح الششبه يلعق، وهو نبت ال ي))الاَأل((: لكان أحسن، ألن 

يستعظم الصب٣ ()) عليه مع العدمر(. 
:  

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 جهارا من الشيطان باهللا مسجال .:. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ -٩٥
 ... شروط واعلم أن احملققني من العلماء واملدققني من القراء قيدوا اجلهر بوجود(( : قال القاري

  :فقلتيف بيت، فأحلقتها 
 .)٤()) ال يف الصالة ففصال،وجهر ا.:.  وابتداء دراسة ،بشرط استماع
 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 

 ولو صح هذا النقل مل يبق جممال.:. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد  -٩٧
:  -  يف صيغة التعوذ وحديث ابن مسعود بن مطعم  بعد ما ذكر حديث جبري – قال اجلعربي

احلديثان لو صحا ال يلزم من صحتهما نفي اإلمجال، ألن حديث جبري ال مينع الزيادة، وحديث ابن ((
.)٥())لكان أصوب... ولو دل هذا النقل: ، ولو قال ...مسعود معارض

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 وكم من فىت كاملهدوي فيه أعمال.:. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا  -٩٩

 .:. .... وإخفاؤه عن نافع مث محزة  :ولو قال املصنف ((: سيوطي رمحه اهللا قال ال
.)٦())لوىف بالتسمية

                                                
 . حيث ذكرها كلها من أيب شامة٢٥٢-١/٢٥: ، وراجع العقد النضيد ١/١٩٣: إبراز املعاين )  ١(
 .١٩٥-١/١٩٤: إبراز املعاين )  ٢(
 .٣٠٣-١/٣٠١: ، والعقد النضيد ١/٢١٤: ز املعاين إبرا: ، وانظر ١/١٩٣: فتح الوصيد )  ٣(
 .وكالمه فيها خمتصر ومنسق أكثر ) أ/٤٢-ب/٤١: (الضابطية :  ، وانظر ٣١حدث األماين، ص)  ٤(
 . ٢/١٧٦: كرت املعاين )  ٥(
 .! رمزين ) فصل أباه(، وواضح من التعديل أن اإلمام السيوطي يرجح كون ٤٠ص: شرح السيوطي )  ٦(



 )٢٢(


  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الرجال منوها درية وحتم .:. وبسمل بني السورتني بسنة -١٠٠

 :و قال املصنف ول((: ي قال السيوط
 .)١())وىف بالتسميةل /  بسمال والكسائيمع ابن كثٍري.:.   بني السورتني وعاصموقالونُ

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الوصل واسكنت كل جالياه حص.:. ووصلك بني السورتني فصاحة  -١٠١

  :ولو قال بدل كلمات الرمز.... لوىف بالتسمية ) حلمزة) : (فصاحة(بدل ولو قال ((: قال السيوطي 
 .)٢())لوىف بالتسميةذو العال ، ورش وشام و .:. ...

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الوفيها خالف جيده واضح الط .:. ال نص كال حب وجه ذكرتهو -١٠٢

  :بدل البيتولو قال ((: قال السيوطي 
وال نصفيها اخللف فادر واقبالوعن ورِش .:. هم وابن عامر عن بصري  

 .)٣())ة مع زيادة فائدى بالتسميةفَّولَ
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 سواها ويف األجزاء خري من تال.:. وال بد منها يف ابتدائك سورة  -١٠٦
مهما :  نكرة يف كالم موجب، فال عموم هلا إال من جهة املعىن، فكأنه قال ))سورة((و(( : قال أبو شامة

 ...سواها .:. اء كل سورة وال بد منها يف ابتد :ولو قال بدأت سورة سوى براءة فبسمل، 
 .)٤())لزال هذا اإلشكال

كون جنسية تواألظهر أن  ... ء االصطالحية األجزااإما عهدية فرياد ) األجزاء(والم ((: وقال القاري 
فيحمل على األجزاء اللغوية حىت جيوز له أن يبسمل أول كل بعض ابتدأ به، فلو قال ... لعدم قرينة لفظية 

 .)٥())كان أظهر يف تعميم االبتداء) األجزاء (بدل )األثناء: (
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

  الدهر فيها فتثقالفال تقفن.:. ومهما تصلها مع أواخر سورة  -١٠٧

                                                
 . ٤١ص:  السيوطي شرح)  ١(
 :وعلى تعديله يصبح البيت : ، قلت ٤٢-٤١ص: شرح السيوطي )  ٢(

 .وصل واسكنت ورش وشام وذو العال.:. ووصلك بني السورتني حلمزة 
 . ٤٢ص: شرح السيوطي )  ٣(
 .وفيه نظر:  حيث قال ذكر إشكال أيب شامة ١/٣٤٨: ، وراجع العقد النضيد ١/٢٣٥: إبراز املعاين )  ٤(
 .) أ/٤٢: (الضابطية : ، وانظر ٣٨حدث األماين، ص)  ٥(



 )٢٣(

، ِلما  لكان أسد ...نتكُسفال ت... .:. : أكد النفي بالثقيلة حرصا على املنع، ولو قال (( : ّقال اجلعربي
 .)١())ي السكت نفي الوقف، ِبِخالف العكسيلزم من نف
:  

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وعند سراط والسراط ِل قنبال .:. ومالك يوم الدين راويه ناصر -١٠٨
 لدى خلف وامشم خلالد االوال.:. حبيث أتى والصاد زايا أمشها  -١٠٩

 : وكان التقييد ممكنا له لو قال ((: األول  معلقا على صدر البيت قال أبو شامة
.)٢ ()).... .:. ه رواتصريدودا نم مومالِك  

 :قال أنه ولو ((: على عجز البيت وقال معلقا 
  كيف أقبال قنبلٌٍنيِس ِبسراطَ.... .:. 
 .)٣())، واهللا أعلملتم له املقصود،  البيت.:. .....وبالصاد باقيهم وزايا أمشها 

عتمد يف فهم مراده من إثبات األلف هلما، وحذفه ملن سوامها على اشتهار القراءتني وا(( : وقال الفاسي
 لكان أوضح ،أو حنو ذلك، .:. ...ى ضا ِرم ندومالك يوم الدين م :ولو قال ... وانتشارمها 
 .)٤())للمقصود

 لسراط لقنبال وسني سراط وا .:.  راويه ناصردم الْومالك يوِم :ولو قال (( : وقال اجلعربي
 .)٥())لكان أوىل

 .)٦())لوىف بالتسمية.:. ... ومالك يروى عن علي وعاصم  :ولو قال ((: السيوطي وقال 
   :- معترضا على تعديل اجلعربي املذكور أعاله – القاريوقال 

 فترتب عليه ، مل يقع مرتبا على الوارد–سراط والسراط : كلميت  أي -وال خيفى أن ذكرمها ((
أنه أراد به األول املذكور، وهو العاري عن الالم، وليس ) وامشم خلالد االوال: (م يف قوله الوه

 وسني السراط مع سراط ِل قنبال... .:.   :فقلتكذلك، بل املراد به األول الواقع يف الفاحتة فقط، 
أنه قد يتوهم من مث خطر ببايل أن البيت الثاين قاصر عن التصريح بالتعميم يف اإلمشام ِلخلَف، على 

  :فقلتأن األول خمتص ِلخالد، والباقي ِلخلف، ) وامشم ِلخالد االوال: (قوله 
                                                

 . ٢/١٩٥: كرت املعاين )  ١(
 .١/٣٥٦:  ، وراجع العقد النضيد ١/٢٣٨: إبراز املعاين )  ٢(
سراط بسني ) : ١/٣٦٢(، ويف العقد النضيد )٧٠ص(، والبيت كذا يف الطبعة القدمية لإلبراز ١/٢٤١: إبراز املعاين )  ٣(

 .... ال أقبحيثُ قنبلُ
 . ١/١٦٤: الآللئ الفريدة )  ٤(
 . ٢/٢٠٤: كرت املعاين )  ٥(
بالبناء للفاعل، وحيتاج لذكر فاعل، وال ذكر له ) يروي: (، هذا، واللفظ املعدل يف املطبوع ٤٥ص: شرح السيوطي )  ٦(

 .) عن(بالبناء للمفعول أنسب للسياق لوجود كلمة ) يروى(يف التعديل، وما أثبته 



 )٢٤(

 .)١()) ضفا امشم حلمزةَ االوالبكلٍّ.:. حبيث أتى والصاد زايا أمشها 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 مجيعا بضم اهلاء وقفا وموصال .:. مم محزة ولديِهم إليِهعليِه -١١٠
واألوىل أن يلفظ بالثالثة يف البيت مكسورات اهلاء لتتبني قراءة الباقني، ألن الكسر ليس (( : بو شامةقال أ

 …بضم الكسر  ... .:. ... :، ولو قال )بضم اهلاء: (ضد الضم، فال تتبني قراءم من قوله 
 .)٢(!))بضم اهلاء:  وسبق لسانه حالة اإلمالء إىل قوله ،لَبانَ ذلك، ولعله أراده

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 دراكا وقالون بتخيريه جال.:. وصل ضم ميم اجلمع قبل حمرك  -١١١

 .)٣())ى بالتسميةفَّولَ )كمِل (: -) دراكا( أي بدل كلمة – دلهولو قال ب((: قال السيوطي 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 نها الباقون بعد لتكمالوأسك.:. ومن قبل مهز القطع صلها لورشهم  -١١٢
ظن أن هذا املوضع خمتص بورش ، لئال ي كثري وقالونَ ابنكان يلزمه أن يذكر مع ورٍش(( : قال أبو شامة

 .)٤())حلصل الغرض.:. .... ومن قبل مهز القطع وافق ورشهم  :، ولو قال ...
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ويف الوصل كسر اهلاء بالضم مشلال.:. ا مع الكسر قبل اهلا أو الياء ساكن -١١٤
 .)٥())لوىف بالتسمية /  ومحزةُ موصالضم علي اهلاو... .:.  :ولو قال ((: قال السيوطي 

 : 
 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 

 أبو عمرو البصري فيه حتفال.:. ودونك اإلدغام الكبري وقطبه  -١١٦
 ))باب املتقاربني((بني املثلني، ويف :  حذف، أي ))باب اإلدغام الكبري((: ويف قوله ((: قال اجلعربي 

 :باب اإلدغام الكبري أليب عمرو : ولو قال ... حذف، أي من الكبري 
إذا حرهم إن خف أدغم االوالوأبو عمر.:.  املثالن أو ما تناسبا ك 

 .)٦())، كان أسد))فصل املتقاربني املتصلني واملنفصلني(( ، مث))فصل املثلني املتصلني واملنفصلني((: مث قال 
                                                

 .) أ/٤٢(الضابطية : ، وراجع ٤٠ األماين، صحدث)  ١(
، والضابطية للقاري ٢/٢١١: ، وكرت املعاين للجعربي ١/١٦٦: ، وراجع الآللئ الفريدة ١/٢٤٤: إبراز املعاين )  ٢(

، فقد نبه كل منهم على التعديل نفسه ويترشح من سياق كالمهما أن التعديل هلما؛ وقد نقل القاري نص )أ/٤٢(
 .٣٧٣-١/٣٧٢: العقد النضيد : من أيب شامة، وانظر ) ٤١-٤٠ص(احلدث التعديل يف 

 . ٤٦ص: شرح السيوطي )  ٣(
 .١/٣٨٢: العقد النضيد : ، وانظر ١/٢٤٨: إبراز املعاين )  ٤(
، وعليه اليكون يف البيت ) وضم على اهلاء ومحزة موصال: ( ، هذا ، والتعديل يف املطبوع ٤٧ص: شرح السيوطي )  ٥(

 .وهو الكسائي رمحه اهللا) علي( للكسائي، فالصحيح ما أثبته بكلمة ذكر
 . ٢٣٣-٢/٢٣٢: كرت املعاين )  ٦(



 )٢٥(

نع مع تأن اإلدغام مي: وهو  -غالبا  - الناظم اعتمد على القاعدة املصطلح عليها وكأنَّ(( :وقال القاري 
، اإلدغام مع التخفيف للسوسي: التحقيق، فحصل أليب عمرو يف القصيدة مذهبان مرتبان ومها املتقابالن 

 :فلو قال  ... ،)١(، ومها احملكيان عن الناظم يف اإلقراءر مع التحقيق للدوريواإلظها
 .:. ...اعمالأبو عمرو البصري لسوسي  

 .)٢())العلم والعملما يتعلق به د منه الستفي
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 سلككم وباقي الباب ليس معوال.:. ففي كلمة عنه مناسككم وما  -١١٧
من جهة أنه مل ... فإنه أدغم ذلك وشبهه...  ]٢٤ : سبأ[   Z<   ] : ويرد عليه حنو (( : امةقال أبو ش

قَييالبيت السابقلو قال عوض ووقع يل أنه )... ففي كلمة عنه: ( باملثلني، بل قال د:  
االواليف الثانكا والتقى املثالن ر .:.  يدغم إن حترأبو عمرو البصري  

 .)٣()) الكبري الواقع يف املثلنيلكان شرحا لإلدغام
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 فال بد من إدغام ما كان أوال.:. وما كان من مثلني يف كلمتيهما  -١١٨
، وقد نظمت حروفه ملن  الناظمهنيعوملا كان أمر املثلني واضحا خاليا من الشروط مل ي((: قال اجلعربي 

 :ذا البيت  كلمات هأراد ضبطها أوائلَ
هِعوٍثتح غَى فَد زقَا واِع ي ِهِب.:. ى فَ كَدلْ نم ذْى لُن رثَم نلْا ست لْنال ح 

 .)٤())هي املختصة) واع(وقد رتبناها، فالستة األوىل إىل 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 الإذ النون ختفى قبلها لتجم.:. وقد أظهروا يف الكاِف حيزنك كفره  -١٢٢
 .)٥())...:. . يف كاِف حيزنك كفره ... :وكان األظهر أن يقول ((: قال القاري 

  :ل اإلمام الشاطيب رمحه اهللااق
 تسمى ألجل احلذف فيه معلال .:. وعندهم الوجهان يف كل موضع -١٢٣

ل يف  ال تصريفي، ألن كل كلمة فيها حرف علة يقا،لغوي) معلال(:  )ازوم(وتسمية ((: قال القاري 
 :ل وأنزل، ولو قال زعلل مبعىن أعل كن: وال يبعد أن يكون ...  )معتلة: (اللغة هلا 

                                                
 .١/٢٧٨:، والنشر ١/٢٥٥: ، واإلبراز ٢/٢٥٧: فتح الوصيد : انظر )  ١(
 . واملثبت من املخطوط والضابطية... ! السوسي : ... ، والتعديل يف احلدث املطبوع ٤٣حدث األماين ، ص)  ٢(
 . وفيه جواب إيراد أيب شامة١/٤١٣: العقد النضيد :  باختصار، وراجع ١/٢٥٧: إبراز املعاين )  ٣(
وقد راجعت ! ، وقد وهم حمققه حيث نسب التمثيل به إىل السخاوي وأنه مل يقف على مصدره٢/٢٣٨: كرت املعاين )  ٤(

.:. طبييب ممرضي ظلما : ( البيت الذي قبله، وهو ولعله أراد التعليق على! طبعتي فتح الوصيد فلم أجده فيهما
 .واهللا أعلم) صدودك زلة عظمى

  .٤٤حدث األماين ، ص )  ٥(



 )٢٦(

 تسمى ألجل احلذف لفظا معلال.:. وعندهم الوجهان يف كل كلمة 
 .)١())لكان مكمال

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وخيل لكم عن عامل طيب اخلال .:. كيبتغ جمزوما وإن يك كاذبا -١٢٤

  غريت البيت ما ذكر، واحلال أنه قد حصر،غري مثال آخر مثةَ يوهم أن وملا كان الكاف((:  القاري قال
 )٢())وخيل لكم فيها املثال حتفال.:. فيبتغ جمزوما وإن يك كاذبا                :قلتو

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
  صح العتالبإعالل ثانيه إذا .:. بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر -١٢٧

: بـ يشكل ) بإعالل ثانيه: ( قوله وكذااحتج غري ظاهر، : مبعىن ) حج(: ن أ خفىوال ي((: قال القاري 
    ] ٢٤٧: البقرة[و ،    ] فقلت تكرار إعالله،: ، فتعني أن يكون املراد ]٦٠:غافر :  

 رار إعالٍل إذا صح العتالبتك.:. بإدغام لك كيداً لو احتج مظهر 
لكون ألفه مبدلة عن مهزة يصح أن يكون لإلظهار وأن يكون للتكرار، ) صح(وحينئذ ضمري 

 .)٣())مبدلة عن هاء ال دليل عليه، وال موجب لإلجلاء إليه
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 سكونا أو اصال فهو يظهر مسهال.:. وقبل يئسن الياء يف الالء عارض  -١٣١
سبب اإلظهار عدم التقاء املثلني بسبب أن أبا عمرو رمحه اهللا كان يقرأ هذه الكلمة (( :  قال أبو شامة

وقد نظمت هذا التعليل ... بتليني اهلمزة بني بني، وعربوا عنه بياء خمتلسة الكسر، واهلمزة املسهلة كاحملققة
 .)٤())حقا فأظهر مسهالملينة .:. وقبل يئسن الياء يف الالء مهزة    :الصحيح فقلت 
 وه فأخففيه أن اإلدغام و ...إذا ركب الطريق السهل: ل من أسه) : ... مسهال( (( : وقال القاري

 :فقلت إشكال، نوع ففيه وعلى كل حال  بالتسهيل يف مهزها؛ ه يتوهم أنوقد أسهل،
 .)٥())جممالكون احلال يل / فهو يظهر جممال... .:. ... 

:  
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 مبني وبعد الكاف ميم ختلال .:. وهذا إذا ما قبله متحرك -١٣٣

                                                
وأضاف التسمية إليه جتوزا ألجل أنه وجد فيه ما اقتضى تلقيبه بذلك، ولو قال : ، وقال أبو شامة ٤٥-٤٤احلدث، ص)  ١(

 . ١/٢٦٤: اإلبراز .بضم الياء املثناة من حتت لكان حسنا) يسمى: (
 .اجتمع واحنصر، مثل احتفال اللنب يف الضرع: أي ) حتفال) : (أ/٤٢(، ويف الضابطية ٤٥حدث األماين، ص)  ٢(
 . ٤٦حدث األماين ، ص)  ٣(
 . باختصار، وراجع تعليق الشيخ الضباع على هذا التعديل وتنبيهه على عدم احلاجة إليه١/٢٧٣: إبراز املعاين )  ٤(
 . ٤٧ األماين ، صحدث)  ٥(



 )٢٧(

 ميم :يم البيت أن املراد بامل، وال يستفاد من للتأكيد، أو للتبيني) مبني(أن لفظ : مث اعلم (( : قال القاري
 .)١())وآخره ميم اجلمع ختلال... .:. ...   : الثاين بقويلإال بتكلف، فغريت املصراع اجلمع

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 أحق وبالتأنيث واجلمع أثقال.:. وإدغام ذي التحرمي طلقكن قل  -١٣٥

فإن (( - بعد ما جعل مرجحات اإلدغام ثالثة بدال من املرجحني املذكورين يف البيت - : قال أبو شامة
أردتحات الثالثة فقل  ا نظمملرج: 

 .)٢()) ثُقِّالِث املؤنعم جكةٌرحم.:.  فنونه قح أموطلقكن ادِغ
، أو أحق )٣(إدغام اجلمع املذكور أحق من ]٥: التحرمي [  Z}  ]  : امأن إدغ : واملعىن((: وقال القاري 

 ونسب اإلظهار إىل ابن جماهد، وهي ،اواألول أوفق مبا يف التيسري، فإنه حكى فيه خالفإظهاره، من 
  : فقلت ...، فجعل اإلظهار حكاية مذهب الغري)٤(قرأته باإلدغام: طريق الدوري، وقال 

 الٍق اثْأحق من األوىل لتأنيٍث... .:. 
 . )٥()) فيهماشترك ماجلمعن ألذكر التأنيث بتعليل الواكتفيت يف  

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ثوى كان ذا حسن سآى منه قد جال.:.  تضق نفسا ا رم دوا ضن شفا مل -١٣٧
 الستة عشر هي اليت اتفق وقوعها يف القرآن يف الكبري، وإال فهي أكثر، وقد )٦(وهذه(( :قال اجلعربي 

 :نظمت بيتا رتبت املختصة أوال، وهي 
فَضداٍعا ذكر ش عج ن ثَله ٍم.:.  بدره ال نورنى قد تمر مِحلْ س ى كالم 

األول جيمع األحد عشر املشتركة، وصدر الثاين جيمع املختصة باملثلني، وعجزه : ونظمت بيتني 
 :جيمع املختصة بغريمها ومها 

 ااه نوى حبيب رحيمد برق.:. كن لصب ثاء ترى منه سقما 
 .)٧()) دنا ذكاه جسيماشام ضوًء.:. رة ود يسرا  عسمهو يف غَ

  :رمحه اهللاقال اإلمام الشاطيب 
 وما ليس جمزوما وال متثقال.:. إذا مل ينون أو يكن تا خماطب  -١٣٨

                                                
 . ١/٢٧٥: ب، واإلبراز /٤٢: الضابطية : ، وانظر ٤٨حدث األماين، ص)  ١(
 .١/٤٨١: ، وراجع العقد النضيد ١/٢٧٧: إبراز املعاين )  ٢(
 . ١: النساء : من مواضعه  Z&  ] : حنو )  ٣(
 . ١١٨السبعة، ص: ، وانظر ٤٧التيسري، ص)  ٤(
 . ٤٩-٤٨حدث األماين ، ص)  ٥(
 .يقصد احلروف اموعة يف أوائل كلم بيت الشاطيب املذكور أعاله   )٦(
 . ٢/٢٦٦: الكرت )  ٧(



 )٢٨(

ومل يذكر الناظم متثيال ملا استثىن من املتقاربني كما ذكر يف املثلني، وكان ذكر املتقاربني (( : قال أبو شامة
 :أوىل لعسر أمثلته، وقد نظمت فيه بيتا فقلت 

لَّنذير ِه ِبلْثِّكم ما ثَ كنتا وي .:.ا اجنالومل يؤتِبه م١( قبل السني ه(. 
ومل ميثل الناظم هلذه (( : -نع املذكورة يف بيت الشاطيب رمحه اهللا ا بعد ما نبه على املو–وقال اجلعربي 

  :املوانع، وهي أوىل، ومثاهلا بيت 
لَّنصري قْلَّقد خطينا مثالُت ا ه .:.ومل يؤتقبل الو سع هِبم ٢())الفُا ه(. 

واعتذر بأنه أراد ... نظمها ل أبو شامة تصدى وقد ، األمثلة املمنوعةومل ميثل الناظم هلذه((: وقال القاري 
 : [u  t  s  r  q Z  ]وغَ،... ومل ميكن نظمه لكثرة حركاته،]٢٤٧:البقرة يرهاجلعربي  ... 

وملا كان بيت أيب ،  ...  يف الطويل))فعلنت((:  لعدم همل ميكن نظم s  r  qZ  ] : واعتذر بأن 
  : ولو قال أبو شامة:  قلت -مع ما يف كل من النظمني من اخلفاء ما ال خيفى -شامة أحلى 

 .)٣())]الجنلى اهلم ا / هم ا اجنالوقبل سعة مل يؤت ... .:. [
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

  شيبا باختالف توصالله الرأس.:. ويف زوجت سني النفوس ومدغم  -١٤٣
للتثنية راجعا إىل احلرفني، واحلال أن إدغام ) توصال(وال خيفى أنه قد يتوهم منه أن ألف (( : قال القاري

 :من التالوة؛ وليس كذلك، فقلت ) له( وكذا يتوهم أن لفظة ... )٤(]متفق عليه[ لاألو
 .)٥())كذا الرأس شيبا فيه خلف توصال... .:. 

  :طيب رمحه اهللاقال اإلمام الشا
 ويف أحرف وجهان عنه لال .:. ويف عشرها والطاء تدغم تاؤها -١٤٦

مل تدغم و(( : وقد نظمت نظري قوله يف الدال(( : -١٤٧:  ضمن التنبيهات بعد البيت –قال اجلعربي 
 .)٦())الهمه وافعفحبرف بغري الطاء فا.:. فلم يتحتم فتحها بعد ساكن  : ))مفتوحة

  :لشاطيب رمحه اهللاقال اإلمام ا
 وقل آت ذا ال ولتأت طائفة عال.:. فمع محلوا التوراة مث الزكاة قل  -١٤٧

                                                
وقبل سعة مل يؤت هم ا ((: لو قال : ، ويف حاشية الطبعتني من اإلبراز نقال عن هامش األصل ١/٢٨١: إبراز املعاين )  ١(

اين لعلي القاري كما سيأيت، وراجع العقد النضيد لعل هذا التعليق مأخوذ من حدث األم: قلت .  لكان أوضح))اجنال
 :١/٤٩٥. 

 . ٢٦٧/ ٢: كرت املعاين للجعربي )  ٢(
) أ/٤٥ –ب /٤٤(، وما بني املعكوفتني سقط من احلدث املطبوع، واملثبت من املخطوط ٤٩حدث األماين، ص)  ٣(

 ) .أ/٤٣(والضابطية 
 ) .أ/٤٦(سقط من املطبوع، واإلضافة من احلدث املخطوط )  ٤(
  .٥١احلدث، ص)  ٥(
  .٢/٢٨٦: الكرت )  ٦(



 )٢٩(

 ... آت )١(لق مـ.:.  ـمالزكاة ثُ... : ولو قال (( : قال أبو شامة
 . )٢())قل(( وختلص من تكرار لفظ ، ألنه أبني ملوضع اإلدغام،لكان أوىل

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 إمالة كاألبرار والنار أثقال.:. وال مينع اإلدغام إذ هو عارض  -١٥٤

ا أليق ا من باب اإلدغام، وقد ذكر يف باب اإلمالة هوهذه مسألة من مسائل اإلمالة فباب(( : قال أبو شامة
 : أن يقول م فاإلدغام معه كذلك، وكان يغنيه عن البيتني هنا وثَ،أن عروض الوقف ال مينع اإلمالة

 إمالة ما للكسر يف الوصل ميال.:. ا  ساكن والوقفال مينع اإلدغامو
 .)٣())فيستغين عن مفردين يف بابني ذا البيت الواحد يف باب اإلمالة

 :وكان يغنيه عن البيت أن يقول يف اإلمالة مثل (( :قال اجلعربي و
 .)٤())الي ما لكسرة الراء مدغام واال.:. يف الوقف عارضا وال مينع اإلسكانُ
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 مع الباء أو ميم وكن متأمال.:. وأمشم ورم يف غري باء وميمها  -١٥٥
أن الشراح اتفقوا على أن االستثناء ال يرجع إىل الروم يف مصطلح القراء، فلو : واحلاصل (( : قال القاري
 :  -ء درس اإلقراء  يف أثنا)٥(كما نظم بعض أصحابنا املرحوم-قال الناظم 

 ورم مطلقا فافهم وكن متأمال.:. وأمشم بغري الباء وامليم معهما 
  : قلتكما  متكمال، إال أنه لو قال لكان حسنا

 مع امليم أو باٍء ورم متأمال.:.  كليهما وأمشم بغري امليم والبا
 ))وكن متأمال(( : وإن كان استدركه بقوله ،، ألن إطالق الروم قد ال حيسن جممالجمماللكان 

 .إشارة إىل كون احلكم فيه مفصال
 .)٦())اخل... غري باء مع الروم أمشم : مث األظهر تعبريا واألخف تغيريا أن يقال 



                                                
، وقد أشكل علي التعديل فترة إىل أن رجعت إىل الطبعة القدمية بتحقيق )قال) : (١/٢٩٠(يف طبعة اجلامعة اإلسالمية )  ١(

ومنها املثبت، وتأكدت من صحة ذلك بالرجوع إىل العقد النضيد للسمني ) ٩٥ص(الشيخ إبراهيم عطوة عوض 
 .) ١/٥٢٦: ( احلليب

، ٥٢حدث األماين، ص: ، وقد عدل القاري مبثل تعديله ومحد اهللا على توارده معه، انظر ١/٢٨٩: إبراز املعاين )  ٢(
 :يعين فيصري البيت : ، وقد أوضح السمني احلليب تعديل أيب شامة بقوله )ب/٤٣(والضابطية 

 .)١/٥٢٦: د النضيد العق... (ـم قل ءات ذا ال .:. ثُمـ   n   \  [ ̂  فمع
 .١/٥٥٣: ، وراجع العقد النضيد ٢٩٧-١/٢٩٦: إبراز املعاين )  ٣(
  .٣٠٣-٢/٣٠٢: الكنـز )  ٤(
 .واهللا أعلم مبراده بذلك! كذا قال، ومل يصرح بامسه )  ٥(
 .مع الباء أو ميم وكن متأمال.:.مع الروم أمشم غري باء وميمها: ، فيصري البيت ٥٦حدث األماين، ص )  ٦(



 )٣٠(


  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ونؤته منها فاعترب صافيا حال.:. وسكن يؤده مع نوله ونصله  -١٦٠
فعلم أن للباقني التحريك، ) ... يؤده(بتسكني هاء ... لناظم رمحه اهللا يف البيت وأمر ا((: قال الفاسي 

 : ولو قال... أن يكون بالفتح، وليس كذلك  -على ما أصله  -ألنه ضد اإلسكان، ويلزم 
 .)١())مل يلزمه شيء / ونؤته أسكن فاعترب صافيا حال .:. ِه ونصِل مع نوله يؤدهرسوكَ

 :املصنف ولو قال ((: وقال السيوطي 
 .)٢())لوىف بالتسمية /  وفىت العالِه نؤِت ونصلهنوله .:.  محزٍة البن عياِشسكن يؤدهو

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ال وأ خبلفمحى صفوه قوم .:.  ويتقهوعنهم وعن حفص فألقه -١٦١

 الَِخ مع  وخالديالبصِر وِركْأبو ب .:. ...  :بدل الشطر الثاينولو قال ((: قال السيوطي 
 .)٣( ))، وكان فيه نوع بديعي، وهو االكتفاءلوىف بالتسمية

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الويأته لدى طه باالسكان جيت .:. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم -١٦٢

 .)٤( ))ةلوىف بالتسمي / الويأته بطه صاِلح ساكنا ج .:. .... : ولو قال((: قال السيوطي 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 الخبلف ويف طه بوجهني جب .:. ويف الكل قصر اهلاء بان لسانه -١٦٣
 : ولو قال((: قال السيوطي 

 .)٥( ))لوىف بالتسمية / عمال وساواه بطه فأٍفلْخِب .:.  هشامهم بقصِر قالونٌويف الكلِّ
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ا والقصر فاذكره نوفالمِهِفلْخِب.:. منه لبس طيب يرضه يوإسكان  -١٦٤
) وسكن يؤده: (حنو ما تقدم يف قوله ) وإسكان يرضه: (وعليه من االعتراض يف قوله ((: قال الفاسي 

 :واالعتذار عنه فيه كاالعتذار يف ذلك، ولو قال 
أسكن ي ه٦( ))مل يلزمه شيء.:. ... منه لبس طيب ويرض(. 

                                                
، وفيهما اعتراض على هذا التعديل ١/٥٨١: ، والعقد النضيد ٢/٣٢٢: ، وراجع كرت املعاين ١/٢١٤: الآللئ الفريدة )  ١(

 . ولعله سهو من النساخ، ومل ينبه عليه حمققه))...وكسر((:  بدل ))...وسكن ((: والتعديل يف العقد . وجواب عنه
 . ٦٤ص: شرح السيوطي )  ٢(
 . ٦٤ص : شرح السيوطي)  ٣(
 . ٦٥-٦٤ص: شرح السيوطي )  ٤(
 . ٦٥ص: شرح السيوطي )  ٥(
 . ١/٦١٣: ، وراجع العقد النضيد ١/٢٢٠: الآللئ الفريدة )  ٦(



 )٣١(

  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل
 ِبخلِْفِهما والقصر فاذكره نوفال.:. وإسكان يرضه يمنه لبس طيب  -١٦٤
 وشرا يره حرفيه سكن ليسهال.:. له الرحب والزلزال خريا يره ا  -١٦٥

  :بدل البيتنيولو قال ((: قال السيوطي 
وصاِلحي رضمع هشاٍمه وِرِهمفانسبه االوالخلفهما والقصر ِب .:.  ود 
زةٌـموحم ـعهثُ نافع معاصم  .:. يرحرِفالَي ِك ِفهشاٍم ِله لْ زالز 

 .)١( ))لوىف بالتسمية
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 واه حرمالـويف اهلاء ضم لف دع.:. ه باهلمز ساكنا ـوعى نفر أرجئ -١٦٦
 ادا دون ريب لتوصالوصلها جو.:. وأسكن نصريا فاز واكسر لغريهم  -١٦٧

وثالث ملن ... ثالث ألصحاب اهلمز : ست قراءات ) أرجه(أن يف كلمة : فاحلاصل ((: قال أبو شامة 
، وقد مجعت هذه القراءات الست يف بيت واحد، يف النصف األول قراءات اهلمز الثالث، ...مل يهمز 

 :ويف النصف الثاين قراءات من مل يهمز الثالث، فقلت 
 .)٢( ))وأرِجه ِف نلْ، ِصلْ ِجي ِرضا، قَصره بال.:.  ِملْ، والضم حزْ ، صِلْه دع لنا وأرجِئِْه

  :وقد نظم اإلمام اجلعربي بيتا كذلك قائال 
 وكسراً مدا، ال اهلمز بن، صله رم جال.:. وأرِجه ِفه نل، أرجئه حز، مد دم لوى 

 .)٣( ))إال وقفاً) فه(وال يلفظ اء ((: وقال 


  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 أو الواو عن ضم لقي اهلمز طوال.:. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة  -١٦٨
ابن عامر : عاصم، ودونه : ورش ومحزة، ودوما  : )٤(وأطوهلم مدا يف الضربني((: قال شعلة املوصلي 
لعراق، وقالون من طريق أيب نشيط، وقد مجع ذلك هل اأبو عمرو من طريق أ: وما والكسائي، ود

 :الشيخ أبو عبد اهللا اجلزري يف بيتني شعرا، فقال 
 ه رم كالـودوما نور ، ودون.:. ل ـفاضووأطوهلم مدا ا جود 

                                                
 . ٦٦-٦٥ص: شرح السيوطي )  ١(
 قائال) ب/٤٣(، وقد اكتفى العالمة علي القاري بذكر بيت أيب شامة يف هذا املوضع من الضابطية  ٣١٩/ ١: اإلبراز )  ٢(

فإن استخراج القراءات الست يصعب منه جدا، وقد أيت املرحوم أبو شامة بيتا واحدا سهل منه أخذا، إال أنه ((: 
 .٥٩حدث األماين، ص:  ، وانظر ))...اكتفى فيه باللفظ عن القيد حيث قال 

 . ٢/٣٣٣: كرت املعاين )  ٣(
 .املتصل واملنفصل : أي )  ٤(



 )٣٢(

 )١( ))خبلفهما والقصر ال تعد مطوال.:. ره ـحة بـوأقصر من هذين حاف
 : أيضا املرتبتني يف املدتني قلت )٣( واجلزري)٢(وملا كان خمتار الشاطيب(( : قال القاري

 .)٤())شهم ومحزة والوسطى لباقيهم املال.:. وقد قرأ الشيخان طوىل لور
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ومفصوله يف أمها أمره إىل .:. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله -١٧٠
من املنفصل مثال األلف، لعدم تأتيه له، ولو قال أتى يف هذا البيت بأمثلة النوعني، وأسقط ((: قال الفاسي 

:  .:. ...االَوخنْ أَِه ِبنْ ِإوآالُ قَر٥())ألتى باجلميع / ىلَ ِإآل و(. 
) أمره(، ومهزة )أمها(يف النظم من ألف  -مع األلف  أي مثال املد املنفصل –وقد ركبه ((: ي راقال الق

 :، ولو قال )٦())آدم أوهال((: وير املثال، كما فعل يف قوله حيث مل يسعه مثال من القرآن ألن الغرض تص
 األحقاف[ Z~  �    ¡   ] ) :ما إن(: لكان أمجال، واملراد من  / ىلَ ِإهن لَ ِإآ مي أمِفومفصوله ... .:. 

 .)٧( )) ]١٧: العنكبوت [ S   R  QP  OZ  ]  ) :له إىل: (، ومن ]٢٦:
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 فقصر وقد يروى لورش مطوال .:. رـوما بعد مهز ثابت أو مغي -١٧١
 ما كان خمففا ))مغري(( ما كان حمققا متصال باهلمزة بعدها، وبـ ))ثابت(( أن املراد بـ اجلعربييرى 

 :قوله  استحسن تعديل البيت إىلبالبدل أو التسهيل أو النقل اجلائز، ولذا 

                                                
 . ١٠٤ص: كرت املعاين )  ١(
 . ٢/٢٧١: انظر فتح الوصيد   )٢(
 .١٩ص: ، والتقريب ٣٣٤-١/٣٣٣: انظر النشر )  ٣(
، هذا، وقد ذكر العالمة القاري بيتني آخرين بعدمها يف املنح )أ/٤٤-ب/٤٣(الضابطية : ، وانظر ٦٠احلدث، ص)  ٤(

 :وقد أوضح املراتب بعضهم بقوله : ، قائال )٢٣٤ص(الفكرية 
 واألربع جنم والثالث رضا كال:. .ميد بقدر اخلمس جود فاضل 
 مراتب مد جاء يف اهلمز مسجال.:. واالثنان بر دارم مث حامـد 

إتقان (ضمن كالمه على كتاب ) ٢٢٥-٢٢٥اإلمام أبو القاسم الشاطيب، ص(كما ذكر الدكتور عبد اهلادي محيتو يف كتابه 
ونظم :  ذكر يف أول سورة البقرة مراتب املد فقال أليب العباس أمحد بن علي املالقي أنه) الصنعة يف التجويد للسبعة

 : بعضهم هذه املراتب باعتبار املنفصل يف بيتني من الطويل، قال 
 ودوما نص ودونه رم كال.:. وأطوهلم يف املد ورش ومحزة 
 خبلفهما والقصر يأتيك دخلال.:. ودوما الدوري وقالون مثله 

 :بو عبد اهللا ابن حيان لنفسه مما نظمه متمما ما نقص الشاطيب يف باب املدوأنشدين أ: وذكر عن ابن رشيد أنه قال 
 ودوـما نام ودوـم كال.:. وأطوهلم يف املد ورش ومحـزة 
 .على قدر حتقيق وحدر حمصال .:. رضا، ويليه حسن بدٍر وخلفهم 

 . التعديل مع التمثيل حيث حسن هذا٢/٦٤٣: ، وراجع العقد النضيد ١/٢٢٦: الآللئ الفريدة )  ٥(
 . ٢٢٥: منت احلرز ، من البيت )  ٦(
 . ٦٢-٦١حدث األماين، ص)  ٧(



 )٣٣(

 .)١(جوازا فقد يروى لورش مطوال.:. وما بعد مهز الزم أو مغري 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

  آتى لالميان مثالةًــهء آِل.:. ؤال ـه قوم كآمن هـووسط -١٧٢
،  - على اصطالحه -يف بيت الشاطيب رمزا خلالد ) قوم(وال مانع من أن يكون لفظ : قال أبو شامة 

نبغي له أن يأيت بلفظ يزيل هذا االحتمال، مثل أن ، فكان ي)٢())محى صفوه قوم((: كما قال فيما مضى 
 .)٣()) ...ووسطه أيضا كآمن: أو يقول ، ... وباملدة الوسطى كآمن: يقول 

فامتنع، ... قوم عن ورش : يوهم الرمز ألنه مفرد بعد القراءة، لكن التقدير ) قوم(وقاف : وقال اجلعربي 
 .)٤()) ... الرتفع ))بعض((: ولو قال 
ل اقو ول .فامتنع ، عن ورشمقو: مفرد بعد القراءة، لكن التقدير  هرمز، ألنيوهم ال هقافو(( : اريوقال الق

الجتمع  ))مجع((:  قال فلو! يه أن اإلشكال قد ارجتع، وف)٥( كذا حرره اجلعربي.الرتفع ))بعض((: 
 .)٦( ))وامتنع

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 يؤاخذكم آالن مستفهما تال.:. ضهم  الوصل إيت وبعوما بعد مهز -١٧٤

 : -وما فات الناظم من التنبيه عليه ) آالن مستفهما تال(:  موضحا قول الناظم -قال أبو شامة 
 يف االستثناءمع امع عليه ) يؤاخذ(ونظمت أنا بيتا نطقت فيه مبا ال حيتمل غري االستفهام، وأدرجت ((

د مهز الوصل بأن ذلك ليشمل املواضع كلها، وأوضحت ما بع، ومل أقيده بالضمري على ما ذكره الداين
 :، وصرحت بالتمثيل بإيت، فقلت يف االبتداء

 يؤاخذ زاد البعض آالن قصر ال.:. وما بعد مهز الوصل بدًء كإيت مع 
قصر لفظ المها، وهو ترك املد بعد اهلمزة الثانية املنقول حركتها إىل ) آالن(أي موضع االستثناء يف 

 .)٧())فاتت بيت الشاطيب رمحه اهللا ففي هذا البيت الذي نظمته مخسة أشياء .الالم
                                                

 . ٣٥١-٢/٣٥٠: كرت املعاين للجعربي )  ١(
 . ١٦١: منت احلرز، من البيت )  ٢(
 .٢/٦٤٧: ، وانظر العقد النضيد ٢/٣٥٢: إبراز املعاين )  ٣(
 . ٢/٣٥٢: كرت املعاين )  ٤(
 .٣٥٢عاين، صكرت امل: ينظر )  ٥(
 .، وكالمه هناك واضح ومفصل أ/٤٤: الضابطية : ، وانظر ٦٢: حدث األماين، ص )  ٦(
وما : وزاد عليه احلافظ طاهر اإلصفهاين بقوله :  وقد نبه القاري على مثل هذه األمور، مث قال .١/٣٣١: إبراز املعاين )  ٧(

 ال خيلو عن نوع من اإلمجال، ))خلف ال((: وملا كان .  المنون مع يؤاخذ مث آالن خلف.:. بعد مهز الوصل بدًء وعن 
 :أفاد الشيخ اجلزري تفصيله على وجه اإلكمال حيث قال 

 وجه إبدال لدى وصلـه جتريعلى  .:. زرق يف آالن ستة أوجٍهلال
  .به وبقصر مث بالقصر مع قصر.:. فمـد وثلث ثانيا مث وسطـن 

 .١/٣٥٩: أ، والنشر /٤٤:الضابطية : ، وانظر ٦٤حدث األماين، ص



 )٣٤(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وعند سكون الوقف وجهان أصال.:. وعن كلهم باملد ما قبل ساكن  -١٧٦
  :ولو قال الناظم ... ق أن عبارة الناظم مبهمة واحل((:  قال اجلعربي

 .)١( ))لكان أعم وأنص / الطِو وسطَ اوا قصروقبل عروضه أ... .:. 
فإنه قاصر عن الداللة على السكون العارض يف الوصل ليدخل فيه ثالثة أوجه للسوسي (( : قال القاري

r  ]  : وكذا للبزي يف حنو ،)٢( Z)  (  ]  و،]٤-٣: الفاحتة [ Z,  -  .  ]  :يف حنو    qZ 
 آل عمران حال الوصل، مث الوجهان مبهمان، وقد تقرر أنواع )٣( Z!  ]  : وكذا للكل يف ،]٢٦٧: البقرة [
 .)٤( ))الصنواع و فيه االوحال عروٍض: ... .:.  فقلت ،املد

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ويف عني الوجهان والطول فضال.:. ومد له عند الفواتح مشبعا  -١٧٧

أو على غريه، وهو ...  ، -)٥(ا قاله اجلعربيكم-على التوسط : أي ) والطول فضال( (( : قال القاري
األظهر ألن الوجهني مبهمان عند األكثر فيفيد ثالثة أوجه يف عني مرمي والشورى فتدبر، وهلذا غريت 

 .)٦())ويف عينها األنواع والطول فضال: ... .:. املصراع الثاين بقويل 
 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

  يسهل عن كل كآالن مثال-١٩٣:  إىل قوله – ومهزة أذهبتم يف االحقاف شفعت -١٨٦
 :وكان يغنيه عن السبعة مثل هذه األربعة األبيات وإليها أشرت بقويل ((: قال اجلعربي 

 دالـا ابــثالث ثالــثم الــتـنمآ ء.:.م ـواء وكله)د(ع أن يؤتى ـوتشف
قِّوحـ )صحبةــ( ثانيهما لق  كى وصله ابدال)ز(ال طه ــ)ع(ـن األوىل :. . واحذف

ـ   الــ)ص(ع ـ)ـش(وا وحقق الثاين ـ)ـل( احذف ـي.:. باالعراف واو مع تبارك ءاعجم
                                                

 . ٣٦٣-٢/٣٦٢: كرت املعاين للجعريي )  ١(
 . ١٦١: ، واألعراف ٥٨: البقرة )  ٢(
 .يف فاحتة آل عمران ) اهللا(بلفظ ) امل(يقصد وصل )  ٣(
 للسياق ، واملثبت مين تصحيحا))ومنه فصال... (() : أ/٤٤(، ويف الضابطية ))قيد األنواع وصال... (() : ٦٥ص(يف احلدث )  ٤(

فاصلة حىت ال ) وصال(، ويعترب حرف الواو من )أ/٥٨(ومراعاة للمعىن، وقد تأكدت من صحته من نسخة احلدث املخطوط 
رمزا حلمزة، هذا، ) فصال(، وال الفاء من )١/٣٣٥(رمزا لنافع كما نبه عليه اإلمام أبو شامة يف اإلبراز ) أصال(يوهم األلف من 

 .ضابطية الختصاره ووضوح كالمه فيهوقد نقلت هذا التعديل من ال
 .٢/٣٦٦: الكنـز : انظر )  ٥(
، وال خيفى ما يف هذا التعديل من ))ويف عني األنواع والطول فصال) : ((أ/٤٤(، ويف الضابطية ٦٥حدث األماين ص)  ٦(

لتوسط خروج عن طريق الشاطبية وخلط بطريق الطيبة، فليس يف عني مرمي والشورى من طريق الشاطبية إال ا
فتح : ، وراجع ١/٣٣٨: إبراز املعاين : ، انظر )واملد فضال: (ومل يقل ) والطول فضال: (واإلشباع، ولذا قال الناظم 

 .٧١، وشرح السيوطي، ص٢/٣٦٦: ، كرت املعاين للجعربي ٢/٢٨٠: الوصيد 



 )٣٥(

 .)١())ال وهو سهالــ)ك(فو ــ)ص(ي ـ)ـف(وأن كان .:. ام وصله )د(ما ــ)ك(وشفع أذهبتم 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 الوِصيف االعراف منها الواو وامللك م.:. نبل ويف كلها حفص وأبدل ق -١٩١
ومل يكن له حاجة بذكر اليت يف امللك هنا، فإا ليست بلفظ هذه الكلمة، وألنه قد أفرد ((: قال أبو شامة 

 وصاليف االعراف منها الواو يف الوصل م.... .:.  :هلا بيتا يف سورا، فلو قال هنا 
 .)٢()) أوىل وأبني لكان))وصالم((بفتح الصاد من 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ومهزة االستفهام فامدده مبدال.:. وإن مهز وصل بني الم مسكن  -١٩٢

 :قع مرتبة يف القضية، فقلت ت ملن البينية واعلم أ(( : قال القاري
 .)٣())ومن بعد االستفهام فامدده مبدال.:. وإن مهز وصل قبل الم مسكن 

  :طيب رمحه اهللاقال اإلمام الشا
 يسهل عن كلٍ كآالن مثال.:. فللكل ذا أوىل ويقصره الذي  -١٩٣

 .وذلك كآالن: رب مبتدأ حمذوف، أي خ) : كآالن(وقوله ((: قال أبو شامة 
 لكان ))بآالن مثال((: حصل متثيل ذلك مبا ذكرناه، ولو قال : ، أي ) مثال(: مث استأنف مجلة خربية بقوله 

 .)٤())، واهللا أعلم حيتج إىل هذه التقديراتاهرا وملاملعىن ظ
وهم أن املسهلني هم القاصرون عن كل من مشاخيهم؛ أو هذه ت مث اعلم أن عبارة الناظم ((  :وقال القاري

أن القصر : أن املراد به : رواية للمسهلني عن مجيع القراء، وليست طريق الباقني من احملققني، واحلال 
 : ق الرواة، إال أنه بتسهيل اهلمزة الثانية مع أن هذه أيضا غري بائنة، فقلت جلميع القراء من مجيع طر

 .)٥())مع القصر فافهمه بآالن مثال.:. فللكل ذا أوىل وتسهيله هلم 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ويف حريف األعراف والشعرا العال.:. ويف سبعة ال خلف عنه مبرمي  -١٩٧
من أين يعلم أن هلشام املد يف هذه املواضع السبعة بال خالف ؟ وهال قلتم : لت فإن ق(( : قال أبو شامة

 ؟... إن له القصر فيها بال خالف 
 ... قبل الفتح والكسردمأنه قدم أنه ي: وجوابه ! هذا سؤال جيد: قلت 

  :على أنه لو قال ...  :إىل أن قال ... مث استثىن اخلالف له قبل الكسر إال يف سبعة 
                                                

 .٢/٤٠٤: كرت املعاين للجعربي )  ١(
 . ١/٣٥٩: إبراز املعاين )  ٢(
 .) ب/٤٤(الضابطية : ، وانظر ٧٠احلدث، ص )  ٣(
 . ١/٣٦٢: إبراز املعاين )  ٤(
 .)ب/٤٤(الضابطية :  ، وانظر ٧١-٧٠احلدث، ص)  ٥(



 )٣٦(

 .)١())لزال هذا اإلشكال، واهللا أعلم / .:. ...سوى سبعة فاملد حتم مبرمي 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ويف فصلت حرف وباخللف مثال.:. أئنك أئفكا معا فوق صادها  -١٩٨
: ، فلو قال موضعها .. نعما معا: موضعان، كقوله ) أئفكا(يوهم أن ) معا(ويف قوله ((: قال أبو شامة 

 . )٢( )) لزال اإليهام))مها فوق صادها((
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وسهل مسا وصفا ويف النحو أبدال.:. وآئمة باخللف قد مد وحده  -١٩٩
 :  ، فقلت)٣( مع أن هلم فيه الوجهني))مسا(( اإلبدال ملرموز ومل يفهم من البيت((: قال القاري

 الوسهل مسا وأبدل ويف النحو فض... .:. 
فضل اإلبدال عند النحاة عكس القراء، حيث فضل التسهيل عندهم، مع اتفاق الفريقني على : أي 
 .)٤())نيطريقجواز ال

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الـصـا برا وجاء ليفـمـخبلفه.:. ى حبيبه بم لَـدك قبل الضـوم -٢٠٠
  كقالون واعتالكحفص ويف الباقي.:. م ـويف آل عمران رووا هلشامه -٢٠١
  : -شام هلأوجه ثالثة  بعد ما شرح البيتني بالتفصيل مع ذكر – قال أبو شامة

 :ولو أنه نظم مقتصرا على ما يف التيسري لقال ما كنت نظمته قدميا تسهيال على الطلبة ((
 هحبيب ، رال.:. ومدك قبل الضم بيف الثالثة فُص خبلٍف ، هشام 

ملِْفِه ففي آل عمران يِبخ د .:.ا وباخللف سويف غريها حتماله 
 .)٥( ))مد حتما بال خالف، واهللا أعلم: أي 
لكن تشبيهه حبفص حيتمل أن يكون  تعني ألن أبا عمرو ذو خلف،م) كقالون: (وقوله (( : يوقال اجلعرب

 ألن كالمه يف املد، يف عدم الفصل فقط، وبقالون يف الفصل فقط، مع قطع النظر عن التحقيق والتسهيل
 سهال )٦(دويف الباقي مع امل بقصر.:. وقيل بعمران هشام حمقق  : البيتفلو قال بدل 

 .)٧()) االحتمال]زالل[
                                                

 . ١/٣٦٦: إبراز املعاين )  ١(
 . ١/٣٦٥: إبراز املعاين )  ٢(
: النشر : نظر ليس من طريق احلرز، بل من طريق النشر، ا) مسا(التسهيل واإلبدال، غري أن اإلبدال ألهل : يقصد )  ٣(

 . ١٦٣، والوايف ، ص١/٣٧٩
 .)ب/٤٤(الضابطية : ، وانظر ٧٢احلدث، ص)  ٤(
 . ٧٨٦-٢/٧٨٥: ، وانظر العقد النضيد ١/٣٧١: إبراز املعاين )  ٥(
 .) ٧٢ص(، وحدث األماين )١٦٠ص(، واملثبت من املخطوط )مع اهلمز: (يف املطبوع )  ٦(
 .واملثبت حسب السياق ) !! ال زال(يف املطبوع واملخطوط ) اللز: (، وكلمة ٢/٤٢٠: كرت املعاين )  ٧(



 )٣٧(

أنه استثناء من احلكم السابق بالوجهني حسب إطالقه الشامل بيت الناظم  يوهم وقد(( : وقال القاري
التفصيل، كما أراد : وثانيهما . اإلطالق: أحدمها : ن أنه ليس كذلك، بل هلشام طريقا: للعموم، واحلال 

، هن يكون مطلعا على البحث من خارج إال أ،هوال شك أن هذا االستخراج صعب من بيت .فيما حلق
 .)١( ))ككوف ويف الباقي كقالون واعتال.:. روى وأيضاً هشام آل عمران قد       : فقلت 

 
  :ال اإلمام الشاطيب رمحه اهللاق

 صحيح بشكل اهلمز واحذفه مسهال.:. وحرك لورش كل ساكٍن اخر  -٢٢٦
ولو  ...  املعتلهويف عبارة الناظم قصور خلروج حريف اللني ومها منه، ألن الصحيح يقابل((: اجلعربي قال 

 .)٢()) لوىف،....أخريا .:. وحرك لورش غري ذي املد ساكنا  :قال مثل 
 من بيتا، مث ذكر  وحتسينه لكالم املالكي والرتهةهتعديل ذكر معمثل كالم اجلعربي  القاري د ذكرقو
 : وهو  طاهر اإلصفهاين،بيتا ليبة، والط

 كن أخري سوى مد وأسقط ما خال.:. وعن ورش انقل شكل مهز لسا 
 :واألظهر من الكل قويل : قلت ((: مث قال 

 .)٣())ا بشكل اهلمز واحذفه مسهالأخري.:. وحرك لورش ساكنا غري مدة 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 روى خلَف يف الوصل سكتاً مقلال.:. وعن محزٍة يف الوقف خلْف وعنده  -٢٢٧
الوقف، ال سيما وقد ذكر معه يف حمل واحد، :  أن يكون ضد ))الوصل((ن املتبادر من إف(( : قال القاري

أن ال يوقف يف األول : ء وصل احلرف الثاين، أو وقف عليه، وإمنا املراد به أن له السكت، سوا: واحلال 
  : فقلت هنا املعىن اللغوي ، ))الوصل((ويوصل بالثاين، فاملراد بـ 

 .)٤( ))روي خلف يف الدرج سكتا مقلال... .:. 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 إذا زيدتا من قبل حىت يفصال.:. ه الواو والياء مبدال ويدغم في -٢٤٠

 :ولو قال بعد هذا البيت ((: قال أبو شامة 
 كشيء وسوء وهو بالنقل فضال.:. وإن كانتا أصلني أدغَم بعضهم 

                                                
 .) ب/٤٤(الضابطية : ، وانظر ٧٢احلدث، ص)  ١(
وال ساكن حرك : لساكن اخر سوى مد انقال، وقول النـزهة : ، وقد حسن بعده قول املالكي ٢/٤٧٢: كرت املعاين )  ٢(

 .! لى مرجع سوى املد واحدرا، ومل يعلق عليهما حمققه ، وال أحال ع
 .) ب/٤٤(الضابطية :  ، وراجع ٨٠حدث األماين، ص)  ٣(
 .، وقد نقلت كالمه هنا من الضابطية الختصاره ووضوحه٨١، وراجع حدث األماين، ص)أ/٤٥(الضابطية )  ٤(



 )٣٨(

 .)١())لكان أظهر وأوىل، واهللا أعلم
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
  بكسر اهلا لياء حتوالوبعض.:. ورئيا على إظهاره وإدغامه  -٢٤٣

 الجتماع واوين، ]١٣: املعارج [  1Z ] ، و]٥١:األحزاب[ Z&]   :وكذلك اخلالف يف((: قال أبو شامة 
 :  معناه، وكان ميكنه أن يقولوما كان يف) ورئيا(فكأن الناظم أراد 

 .)٢()).. ..:.ورئيا وتؤوي اظهرن أدغمن معا 
 .)٣( ))لكان أبني .:. ...  مث تؤوى وأدغماوأظهر رئيا: ولو قال ((: وقال الفاسي 

 وكأن الناظم استغىن بفرد من ... 1Z ] ، و Z&] : وقد أمهل الناظم ذكر ((: اجلعربي وقال 
ألا بعد البدل جيتمع فيها واو وياء ساكن  CZ]  : ومن هذا النوع لفظ... النوع، ونبه به عليه، 

 :ولو قال حنو ... أوهلما فيجوز الوجهان 
 .)٤())...ألجاد / وضم كأنبئهم على الكسر فضال.:. رؤيا ورئيا تؤوي أظهر وأدغمن و

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وقد رووا أنه باخلط كان مسهال.:. كقولك أنبئهم ونبئهم  -٢٤٤

ها إليه، إىل هشام لقربه، لكن أصالةُ محزةَ يف الباب صرفت )أنه(وظاهر التركيب عود هاء ((: اجلعربي قال 
فلو قال كالبيت ... ولو أخر موافقة هشام إىل ما بعد هذا البيت لكان نصا على موافقته يف الرسم أيضا 

 : مث قال مثل )٥(الذي نظمناه
 .)٦())لنص عليه / وواىل هشام يف املطرف مسهال.:. وقال سليم كان يتبع رمسه 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 واالخفش بعد الكسر ذا الضم أبدال .:. واو واحلذف رمسهففي اليا يلي وال -٢٤٥
 :ولو قال ومل يذكر األلف لداللة الياء والواو عليها (( : قال الفاسي

 .)٧())لكان أبني / ....:. ففي اليا وأختيها يليه وحذفه 
  : وقلت ... لف قاصر عن ذكر األواحلكم(( : قال القاري

 .)٨())  ...:.ففي احلذف واإلثبات يتبع رمسه 
                                                

 . ٢/١٣: إبراز املعاين )  ١(
 . ٢/١٦: إبراز املعاين )  ٢(
 .١/٣٠٧: الآللئ الفريدة )  ٣(
 . ٥١٧-٢/٥١٦: ين للجعربي كنـز املعا)  ٤(
 . من الشاطبية ٢٤٣: يشري إىل تعديل البيت رقم )  ٥(
 . ٢/٥١٩: كنـز املعاين للجعربي )  ٦(
والتصحيح من السياق، ومن رسالة املاجستري )! عليهما(يف املطبوع ) عليها(، هذا، وكلمة ١/٣٠٩: اآللئ الفريدة )  ٧(

 .)٢/٢٤٤(لعبد اهللا النمنكاين 
 .) أ/٤٥(الضابطية : ، وراجع ٩١ األماين، صحدث)  ٨(



 )٣٩(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 حكى فيهما كاليا وكالواو أعضال .:. بياء وعنه الواو يف عكسه ومن -٢٤٦

  : فقلتولذا غريت ،  ... يروي عن محزةاألخفشن وال خيفى أنه أراد أ(( : قال القاري
 .)١())وحاكيهما كاليا وكالواو أعضال.:. بياء وعنه الواو يف عكسه له 

  :ل اإلمام الشاطيب رمحه اهللاقا
 حرف مد واعرف الباب حمفال.:. وأمشم ورم فيما سوى متبدل ا  -٢٥٠

 أن الروم واإلمشام جيريان يف املرسوم أيضا؛ مع أما خمتصان بالقياسيمن النظم يتوهم (( : قال القاري
 .)٢())مبد قياسا واعرف الباب حمفال... .:.  : فقلت، على الصحيح 

  :إلمام الشاطيب رمحه اهللاقال ا
 أو اليا فعن بعض باالدغام محال.:. وما واو اصلي تسكن قبله  -٢٥١

ويدغم فيه الواو والياء مبدال إذا ((: وكان األحسن أن يذكر هذا البيت عقيب قوله ((: قال أبو شامة 
 الشرطية، فهي أحسن )إن(بلفظ حرف  .....:. ...وإن واو اصلي  :، ويقول عقيبه )٣())البيت... زيدتا 

م باملعىن املراد، ولو فعل ذلك التصل الكالم يف اإلدغام، واتصل هنا كالمه يف الروم وأقو) ما(هنا من لفظ 
 .)٤( ))واإلمشام

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
٢٥٢- وما قبله التحريك أو ألف مـحر .:. الا طرفا فالبعض بالروم سهكًر 

لكان أوضح للمقصود وأبني، ... وأمشم ورم : لو كان هذا البيت جاء عقيب قوله ف((: قال أبو شامة 
 :وقلت أنا بيتني قربا معىن بيتيه على ما شرحنامها به 

 سوى ألف وامنعهما املد مبدال.:. وأمشم ورم يف كل ما قبل ساكن 
 :أو يقول ... 

 املد مبدال )٥(كشيء دفء وامنعهما.:. وأمشم ورم حتريك نقل ومدغم 
 :مث بني ذلك الذي مينعه منهما فقال .... 

 )٦( حركوا والبعض بالروم سهالـلذي.:. وذلك فيما قبله ألف أو الـ 
                                                

 .) أ/٤٥(الضابطية : ، وراجع ٩١حدث األماين، ص)  ١(
 .) أ/٤٥(الضابطية : ، وراجع ٩٤حدث األماين، ص)  ٢(
 . ٢٤٠: البيت )  ٣(
لفاسي  وقد صحح هذا االعتراض ورد على أيب عبد اهللا ا٢/١٠٢٨: ، وانظر العقد النضيد ٢/٣٢: إبراز املعاين )  ٤(

 .العتراضه عليه 
 ) .مها(، بدون ضمري ... وامنع املد) : ٩٤ص(كذا يف طبعيت اإلبراز، ويف احلدث )  ٥(
 :وإن شئت مثلت فقلت ) : ب(يوجد زيادة يف : علق احملقق على هذا البيت قائال )  ٦(

 . ٢/٣٥: إبراز املعاين .... ألف والبعض بالروم سهال.:. مال ويشأ مما حترك قبل أو أتت 



 )٤٠(

 .)١()) وما ال يدخالنه، واهللا أعلم،فانضبط يف هذين البيتني على التفصيل كل ما يدخله الروم واإلمشام
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وأحلق مفتوحا فقد شذ موغال.:.  يرم واعتد حمضا سكونه ومن مل -٢٥٣
 :ويقال يف نظم هذا ((: قال أبو شامة 

 بعارض شكل كان يف الرأي خممال.:. ومن مل يرمه أو يشم وقاسه 
كان أحسن، ألنه متعلق به، وليس هو من توابع ... وأمشم ورم :  بعد قوله )٢(ولو أتى ذا البيت

 .)٣()) سهالفالبعض بالروم: قوله 
كما -عطف على مدخول الشرط السابق ) أحلق مفتوحا(ه  قولأنيوهم  بظاهره لكن((  :وقال القاري

   :فقلت، واحلال أنه معمول بشرط مقدر عند احملققني،  -ه بعضهمفهم

 ومن أحلق املفتوح شذا وأوغال..... .:. 
 .)٤( ))بصيغة التثنية تصرحيا بضعفهما

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 باإلظهار واإلدغام تروى وجتتـال.:. سأذكر ألفاظا تليهـا حروفهـا  -٢٥٥
د قـده مذلال.:. يف بيتها وحروفهـا ) إذ(فدونك  -٢٥٦  وما بعـد بالتقيـي
ال.:. سأمسي وبعد الواو تسمو حروف من  -٢٥٧  تسمى على سيما تروق مقـب
 فاحتل بذهنك أحيال) بل(و) هل(ويف .:. ا وتاء مؤنث أيض) قد(ويف دال  -٢٥٨
  : - بعد ما شرح األبيات األربعة املذكورة – قال أبو شامة

))ا أربعة وهذه األبيات األربعة غري وافية بالتعريف مبا صنعه يف هذه األبواب على ما ستراه، وتهيأ يل مكا
ألبيات األربعة مع شرحها، وأنا أذكرها هنا بدون فذكر ا - : ...أبيات لعلها تفي بأكثر الغرض، فقلت 

 : -شرحها حسب ترتيبه هلا 
 ]دغام تروى وجتتالباالظهار واال.:. [حروفها سأذكر ألفاظا أخري 

 لدى أحرف من قبل واو حتصال.:. فدونك إذ قد بل وهل تا مؤنث 
 الصأمسي الذي يف أحرف اللفظ فَ.:. ا املستوعبني وبعدهم هاَءروقُ

                                                
: ، وقد حسن السمني احلليب هذا التعديل يف العقد النضيد ١/٣١٨: ، وراجع الآللئ الفريدة ٣٥-٢/٣٤: إبراز املعاين )  ١(

١٠٣٨-٢/١٠٣٧ . 
 .٢٥٣: البيت .... ومن مل يرم واعتد : يشري إىل قول الشاطيب )  ٢(
باحلاء، وانظر العقد النضيد ) حممال) : (١٨٢ص(عة القدمية كذا باخلاء، ويف الطب) خممال(، وكلمة ٢/٣٦: إبراز املعاين )  ٣(

 :٢/١٠٤٠ . 
 .) أ/٤٥(الضابطية : ، وراجع ٩٥حدث األماين، ص)  ٤(



 )٤١(

 .)١( ))أوائل كلم بعدها الواو فيصال.:. رمز مع واو وبعد حروفه يو
بفطنتك، أو احتل عليها باذال حتيل : أي ) احتل: (وملا كان يف عبارته غموض قال (( :اجلعربي قال 

 :جهدك يف حتقيق هذا التقرير، وقد نظمت ثالثة أبيات أوضح من األربعة، وهي 
 ر أدخالـا األواخـتليها اليت فيه .:. )تا مؤنث(و )بل( )هل( )إذ(سأذكر 

 جتالومن خص بعضا قبل ما خص ي.:. ومستوعيب اإلظهار والضد بعدها 
 )٢( ))الـإذا خيف لبس فاحفظن متأص.:. ا ـهـل بينـوأربع واوات فواص

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ال من توصمسي مجال واصال .:. نعم إذ متشت زينب صال دهلا -٢٥٩
 وأظهر ريا قوله واصف جال.:. فإظهارها أجرى دوام نسيمها  -٢٦٠
 وأدغم موىل وجده دائم وال.:. وأدغم ضنكا واصل توم دره  -٢٦١

 :ت ابيبدل األاملصنف ولو قال ((: قال السيوطي 
 الـام وذو العـفأدغمها فيها هش .:. ةتـ)ـ ِسزـج تدص( جمموع إذوأحرف 
 سوى اجليم خالد الكسائي أدخال .:.  ف ويفـز والتاء والدال ضـ مويف الدال
 .)٣( ))لكان أبني وأخصر


  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الجلته صباه شائقا ومعل.:. وقد سحبت ذيال ضفا ظل زرنب  -٢٦٢
 وأدغم ورش ضر ظمآن وامتال.:. فأظهرها جنم بدا دل واضحا  -٢٦٣
 زوى ظله وغر تسداه كلكال.:. مرو واكف ضري ذابل وأدغم  -٢٦٤
 هشام بصاد حرفه متحمال.:. ويف حرف زينا خالف ومظهر  -٢٦٥

  : هذه الثالثةولو قال املصنف بدل األبيات((: قال السيوطي 
 الـاد واثنان أمهـوظاء وشني الض .:. قد جيم وذال وزايهاوأحرف 

 الظا فقط ورش ادخالوويف ضادها  .:. مـفأظهر قالون ومك وعاص
 بزاي ويف صاد هشامهم حال.:. ويف ذين والذال ابن ذكوان واختلف 

                                                
، ويف ٢/١١٠٠: كذا يف الطبعة احملققة، والعقد النضيد ) أخري حروفها: ( بتصرف، وقوله ٤٢-٢/٤١: إبراز املعاين )  ١(

: كذا بالياء يف الطبعة القدمية، والعقد النضيد ) ويرمز: (، وكلمة )روفهاأخريا ح) : (١٨٥ص(الطبعة القدمية 
 .!بالباء) وبرمز: (، ويف الطبعة احملققة ٢/١١٠١

 . ٥٤٨-٢/٥٤٧: كنـز املعاين للجعربي )  ٢(
 . ١٠٧-١٠٦ص: شرح السيوطي )  ٣(



 )٤٢(

 .)١()) وأخصروضحلكان أ
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 مجعن ورودا باردا عطر الطال.:. وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه  -٢٦٦

 :وجتتمع أمثلتها ذا البيت ((: قال أبو شامة 
مضذَّ كَتبلَت هدملَّ كُتما خبت .:. ومعِض نجكَت انلِذَ ِلتكالثِّ م 

وقد أتيت باألمثلة على ترتيب احلروف ... هذا املذكور مثل ذلك، وإمنا نظمتها ألن أمثلتها تصعب : أي 
 .)٢()) ..املذكورة يف البيت إال أن اجليم قد تقدمت على الظاء 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 مسري نواها طلح ضر ومبتال.:. أال بل وهل تروي ثنا ظعن زينب  -٢٧٠
 وكأن كل واحدة )بل( و)هل( بعد ما اعترض على إطالق الناظم للحروف بعد ذكر – قال أبو شامة

 :فلو أن الناظم قال (( : - وليس كذلك ،منهما تلتقي مع احلروف الثمانية
ى وبل ي رِوأال بل وهل تى هل ثَوواِئ.:. نز رى ِظلُّ ضروابتالالَ طٍَدس  
 : ))بل((الثاء، وـل :  وحدها ))هل((التاء والنون، ولـ : هلما ) هل وبل(لزال ذلك اإليهام، أي الم 

 .)٣()) ...اخلمسة الباقية
 :ولو قال ((  :اجلعربيقال و

أال بل وهل تطَ.:. وبل ى وعم هل ثَروي ن٤())ألوضح / هطال ظعن زينب ساء واوى ضر(. 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 فال بد من إدغامه متمثال.:. وما أول املثلني فيه مسكن  -٢٧٦

 :ومل يستوعب الناظم الواجب، فلو قال مثل ((: اجلعربي قال 
 .)٥())ل متحد وماليه خلفه اجنلى اصـ .:.  واتـكون املثل ال املد سِقبسِبو

                                                
 . ١٠٩ص: شرح السيوطي )  ١(
 . ١١٣٦-٢/١١٣٥: قد النضيد  باختصار، وانظر الع٢/٤٨: إبراز املعاين )  ٢(
 . ٢/١١٥٥: ، وانظر العقد النضيد ٢/٥٢: إبراز املعاين )  ٣(
، وهذا آخر تعديل من الكرت املطبوع، وسأذكر تعديالت له من املخطوط حسبما ٢/٥٦٨: كنـز املعاين للجعربي )  ٤(

 .راءة فيها صعبة للغايةيتيسر العثور عليها بإذن اهللا تعاىل حيث إن مصورة املخطوط غري واضحة والق
 . ١٠٤حدث األماين، ص: ، وانظر )خ(٢١٥كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٥(



 )٤٣(

قاصر عن حكم املتجانسني، كالمه وكذا (( : قلت – بعد ما نقل تعديل اجلعربي - : القاريوقال 
أبياتا تقتضي نفيا وإثباتافزدت ،فيها   وأنبتفقلت إنباتا تفيد ملن كان يف هذا الباب أثباتا، األحكام :  

سوى حرفثُ مد لْسوى قُ.:. دغما  أجنساِن من عمس بحهزغ فال مع ال ت 
 الـأمـن متـبإبقاء إطباق وك.:.  هحو ونطتم أحوال فالتقم أدِغ
ومثلَ.:. خلقكم فيه خلفهم ولكن أمل نع بدتملَّ الكُِمِغ ادفاع الـم 

 .)١())الِمحخفاء خمتار األداء فتفاال.:. ائه  امليم من قبل بوأما سكونُ
 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 محيدا وخري يف يتب قاصدا وال.:. وإدغام باء اجلزم يف الفاء قد رسا  -٢٧٧
 ؛أن الباقني كلهم أظهروا: الد خب ]١١:احلجرات[ àZ ]  :ختصيص خالف من وهم تيوقد (( : قال القاري

 .)٢()) خالدهم خلفه والبتيمحيدا  : ... .:. فقلتصوهلم، على أباقون مع أن الباقني 


  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 بال غنة يف الالم والرا ليجمال.:. وكلهم التنوين والنون أدغموا  -٢٨٦

 :مجة الباب، ولو قالذكر ذلك يف ترومل يقيد النون يف نظمه بالسكون اجتزاء ب((: قال أبو شامة 
 .:. ...وقد أدغموا التنوين والنون ساكنا 

 .)٣( )) ألن الضمري يف أدغموا يغين عنه))كل((: حلصل التقييد، ومل يضر إسقاط لفظ 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ث تأصالأماال ذوات الياء حي.:. ومحزة منهم والكسائي بعده  -٢٩١

وهو لفظ يقع على ضربني، ومراده الضرب الثاين، ومل يبني ) ذوات الياء(وأطلق الناظم ((: قال أبو شامة 
 :يف نظمه احلرف الذي تقع فيه اإلمالة، ولو قال 

 فت ألفات الياء حيث تأصال.:. أمال الكسائي بعد محزة إن تطر 
 .)٤( )) ..ونه طرفاكونه عن ياء، وك: لذكر احلرف املمال وشرطيه، ومها 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 معا وعسى أيضا أماال وقل بلى.:. ويف اسم يف االستفهام أىن ويف مىت  -٢٩٥

                                                
 .)  ب-أ / ٤٥(الضابطية : ، وراجع ١٠٤حدث األماين، ص)  ١(
 .) ب/٤٥(الضابطية : ، وراجع ١٠٥حدث األماين، ص)  ٢(
 . ٢/٧٠: إبراز املعاين )  ٣(
 . ٢/٨٠: إبراز املعاين )  ٤(



 )٤٤(

 :ولو قال عوض هذا البيت ((: قال أبو شامة 
 وأىن لالستفهام تأيت ويف بلى.:. وموسى عسى عيسى وحيىي ويف مىت 

 .)١())لكان أحسن وأمجع للغرض
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

 ممال كزكاها وأجنى مع ابتلى.:. وكل ثالثي يزيد فإنه  -٢٩٧
، ومضارعا    v و،أجنى: ، وفعال ماضيا حنو § : أن الثالثي املزيد يكون امسا حنو ...((: قال أبو شامة 

 :، ولو قال الناظم رمحه اهللا تعاىل   J: ، وللمفعول حنو   G: مبنيا للفاعل حنو 
 .)٢( ))جلمع أنواع ذلك / يرضى وتدعى مث أدىن مع ابتلىـل  .:.  مثـهلْكل ثالثي يزيد أِمو

 لى مث أزكى مع ابتلىيتى وضريك .:. عجض فما زاد ميوكل رباع :ولو قال ((: وقال الفاسي 
 .)٣( ))ألتى باجلميع

  :ثل قال ملألمساء، واحلكم عام، ولو -الناظم  -مل ميثل و(( : يعربوقال اجل
وإن زاد واويأَ  الثالثيِجض٤( ))كأدىن مع استعلى وأرىب مع ابتلى.:. ا ع( 

على أن الضمري للشأن، لكان أنص يف املقصود،  )...أماال .:. فإنه ... ( : لو قال الناظم((  :وقال القاري
: ... .:. أمت منه لو قال لكان أعلى، و) أزكى(: ) أجنى(: ولو قال بدل ... وإال فيحتاج إىل تقدير هلما

 .)٥())ممال كريضى مث أزكى مع ابتلى
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 سوى وسدى يف الوقف عنهم تسبال .:. رمى صحبته أعمى يف اإلسراء ثانيا -٣٠٩

ـاز يف شعــرائـه  -٣١٠  وأعمى يف االسرا حكم صحبة اوال.:. وراء تراءا ف
 يف اإلسراء، ولو اتصال لكان ) §: ( بني لفظي )"(: اظم مبسألة وقد فصل الن((: قال أبو شامة 
 وراء تراءا باإلمالة فصال.:. وأعمى يف االسرا أوال حكم صحبة  :أوىل، فيقول 

 .)٦()) أوال:  بعد كمال قيده بقوله )  §( ـفيجيء الرمز ل
  :ن يقول ، وكان ميكنه أ)٧(بذكرمها يف بيتني مابينهالناظم فرق و(( : وقال القاري

                                                
 . ٢/٨٩: از املعاين إبر)  ١(
 . ٢/٩٢: إبراز املعاين )  ٢(
 .٢/٣٢١: واملثبت من رسالة النمنكاين ...! كرخى وتبلى:...، هذا، والبيت املعدل فيه ١/٣٩٢: الآللئ الفريدة )  ٣(
دث ، واملثبت من ح)اعتلى: (، والكلمة األخرية من البيت يف املخطوط كأا )خ(٢٣١كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٤(

 .١١٣األماين، ص
وعلى هذا للقاري ثالث تعديالت يف البيت، فيصبح : ، قلت ) ب/٤٥(الضابطية : ، وراجع ١١٣حدث األماين، ص)  ٥(

ممال كريضى مث .:. وكل ثالثي يزيد فإنه : أو . أماال كزكاها وأزكى مع ابتلى.:. وكل ثالثي يزيد فإنه : البيت 
 .أزكى مع ابتلى 

 . ٢/١٠٨:  إبراز املعاين)  ٦(
 .يف املوضع األول والثاين من سورة اإلسراء يف بيتني) أعمى(: أي فرق بني كلمة )  ٧(



 )٤٥(

  حكم صحبتٍه اوالءسرايف االوأعمى  .:. رمى صحبة أعمى يف اإلسراء ثانيا
 .)١())سوى وسدى يف وقف صحبة وصال.:. رائه ـوراء تراءى فاز يف شع

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 له غري ما ها فيه فاحضر مكمال.:.   اآلي قد قل فتحهاسولكن رؤو -٣١٥

، vZ ]:، وال مييل... مييل بني اللفظني تلخص من جمموع ما تقدم أن ورشاوقد((: قال أبو شامة 
 :ووقع يل يف ضبط ذلك بيتان فقلت ...   Z#] ، وال    Z¡] ، وال   َِكالوال 

  حتصال)اه(ا هس اآلي سوى الاليت ِب.:. ي رءو راء ورش بني بني وِفـوذو ال
  والربوا مرضات مشكوٍة امهالِكال.:.  وأراكهم وذي الياء خالفهـم )اه(ـِب

 .)٢())فذكر أوال ما مييله بال خالف، مث ما فيه وجهان، مث ما امتنعت إمالته
 :) ولكن رؤوس اآلي قد قل فتحها: (قول الناظم (( : وقال القاري

أن يوهم جواز الفتح واإلمالة، مع اإلشارة إىل أن الفتح استعمال قليل بالنسبة إىل اإلمالة، فيتوهم أيضا 
الصريح أن ورشا والنص احملضة، ألن املطلق ينصرف إليها، على أن القول الصحيح : يكون املراد باإلمالة 
كان ، و - اتصلت ا أو ال، واوية كانت أو يائية أو رائية -  اآلي إال اإلمالة البينيةسليس له يف رؤو
 .)٣()) .:. ...ا ه ِبةٌينِيولكن رؤوس اآلي ب :ميكنه أن يقول 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وعن غريه قسها ويا أسفى العال.:. ويا ويلىت أىن ويا حسرتى طووا  -٣١٧

 ))يا أسفى على((: ال، ولو قال هي الع:  صفة هلذه الكلمات، أي ))الالع((: وقوله ((: قال أبو شامة 
 .)٤())لكان أحسن، ألنه لفظ القرآن العزيز

: رمزا ألا من تتمة القراءة، ولو قال  -) العال(من كلمة :  أي –يست اهلمزة ول(( : وقال القاري
 .)٥())ويا أسفى واحلكم عن غريه خال: ... .:. األوىل أن يقول قلتو... عدم رمزيتهلنص على ) على(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وهار روى مرو خبلف صد حال.:. ومع كافرين الكافرين بيائه  -٣٢٣

                                                
وقد  : - فذكر البيت حسبما عدله أبو شامة، مث قال -: مث رأيت اإلصفهاين غريه بقوله : ، وفيه ١١٧حدث األماين، ص)  ١(

 .)ب/٤٥(الضابطية : وراجع . تقدم عليهفكان حقه أن ينسبه إليه فإن فضل امل... سبقه أبو شامة به
 . ١٢٠-٢/١١٩: إبراز املعاين )  ٢(
 .) ب/٤٥(الضابطية : ، وراجع ١٢٠حدث األماين، ص)  ٣(
ولكن سبقهما به ... ، وقد نبه القاري على أن اجلعربي رأى مثل هذا التعديل وتبعه اإلصفهاين ٢/١٢٤: إبراز املعاين )  ٤(

وقد اعترض بعد ذلك أبو شامة بنفسه على تعديله مث : ، قلت ١٢١-١٢٠ماين، صحدث األ: أبو شامة، انظر 
ويا ((: رمز حلفص، فلو قيل ) على(من ) ع(أجاب عنه، ولكين أرى أن اللبس ما زال قائما، حيث يوهم أن حرف 

 . لزال الوهم، واهللا أعلم))أسفى طال
 .) ب/٤٥(الضابطية : ، وراجع ١٢١-١٢٠احلدث، ص)  ٥(



 )٤٦(

  :أمالوا، ]١٠٩ : التوبة[ gZ]   :يظهر من نظم هذا البيت أن الذين أمالوا: فإن قلت ((: قال أبو شامة 
 [àZ  واقتس(فاصلة بعد واو ) ومع(، وال مانع من أن تكون الواو يف... ( 

مع : وقال ) ومع(ولو كان أسقط الواو من  :إىل أن قال ... ال مانع من توهم ذلك : قلت 
 .الوهم، أي أماال هذا مع الكافرينلزال ... افرين الكافرين ك

 .)١( ))حلصل الغرض، واهللا أعلم... كذا كافرين الكافرين : ولو قال 
 لوجود واو الفصل يف الكالموال يزول الوهم بالكلية حينئذ أيضا كما ال خيفى ((  :وقال القاري

 :يف اإلمالة احملضة، فحقه أن يقال التشبيه  وال من كون،حاال متقدما) مع(، وال ما نع من كون )٢(السابق
 )٣(تدعى محيدا وميال... .:. .... 

... .:. ... 
 .)٤()) ...مع الكافرين كافرين بيائه 

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
 وورش مجيع الباب كان مقلال .:. بدار وجبارين واجلار متموا -٣٢٤

ويف : ، وهو من قوله اأصل اإلمالة لكسرة الراء وجماور : ))مجيع الباب((يريد بـ ((: قال اجلعربي 
، ال من أول باب اإلمالة، لئال يلزم منه التكرار، ودخول ما ليس )٥(إىل هنا... ألفات قبل را طرف أتت 

 .)٦( )) كان أوضح))...مجيع األصل...(( : وحنوه، فلو قال )خاف(: منه فيه، يعين 
 ليس بواضح، فاألوضح أن يقال ))األصل((ال خفاء أن : قلت ((: ربي بعد نقله تعديل اجلع وقال القاري

 وورش ذا الباب كان مقلال... .:.  :
:  فيخرج الباب البعيد، وهو باب ، يشري إىل النوع القريب من اإلمالة))هذا الباب((وال شك أن 

 .)٧( )) وحنوه من توهم املشاركة)خاف(
  :اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وخلفهم يف الناس يف اجلر حصال.:.  الكافرون عابدون وعابد ويف -٣٣١

                                                
 . باختصار ٢/١٣٢: إبراز املعاين )  ١(
 .) واقتس لتنضال: (أي يف قول الناظم )  ٢(
بكسر أمل تدعى محيدا وتقبال، وبعده بيت .:. ويف ألفات قبل را طرف أتت ) : ٣٢١(وهذا عجز البيت ! كذا قال )  ٣(

لعل القاري يقصد التعديل يف محارك والكفار واقتس لتنضال، و.:. كأبصارهم والدار مث احلمار مع ) : ٣٢٢(األمثلة 
 .البيت األول والثالث دون تعرضه لبيت األمثلة، واهللا أعلم

 .١٢٣حدث األماين، ص)  ٤(
 . ٢/١٣٣: إبراز املعاين : انظر )  ٥(
 .١٢٤حدث األماين، ص: ، وانظر ) خ(٢٤٣كنـز املعاين، ص)  ٦(
 .وورش ذا الباب يف الكل قلال: ... .:. يله فيه ، ولكن تعد)أ/٤٦(الضابطية : ، وانظر ١٢٤حدث األماين، ص)  ٧(



 )٤٧(

ومع كافرين الكافرين : ويتجه من هذا البيت من اإلشكال ما اجته فيما مضى يف قوله ((: قال أبو شامة 
فاصلة، وإذا كان كذلك فلم يذكر ) ويف الكافرون: (ن الواو يف قوله من أنه حيتمل أن تكو.... بيائه 

  :عاطفة، ولو قال ) وخلفهم(رمزا هلا وللناس، وتكون الواو يف ) حصال(، فيكون لقارئها رمزا
 .)١( ))خللص من ذلك اإليهام ، ...له، خلفهم يف الناس .:. ويف الكافرون عابدون وعابد 

 وقد يتوهم أن املميل  أيضا؛ ZZ ] :  أن اإلمالة واقعة يف لفظ  منهفإنه قد يتوهم(( : وقال القاري
  : فقلتارور،   Z=   ]  :بال خالف، مع اخلالف يف   2Z] ، و uZ] : و يف أبو عمر

 .)٢( ))يف الناس حال اجلر طال وفصال.:. له عابد مع عابدون بكافرون 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

ـ -٣٣٦  ـليت مع ذكرى الدار فافهم حمصال.:.  كموسى اهلدى عيسى ابن مرمي والقرى ال
 وتفخيمهم يف النصب أمجع أمشال.:. موا التنوين وقفا ورققوا وقد فخ -٣٣٧
 أن القراء اختلفوا يف املنون حال الوقف باإلمالة وال خيفى أنه يتوهم من إيراد الناظم(( : قال القاري

  املتقدمنيت، ومها من إطالقا))الترقيق((، وعن اإلمالة بـ ))التفخيم((وتركها، وأيضا عرب عن الفتح بـ 
وقبل سكون : ، وأيضا قد علم حكم املنون مما سبق يف قوله ن لغري املقصود عند بعض املتأخرينمومها

 يف  فإن التنوين نون ساكن يف الوصل، إال أنه مل يأت مبثال التنوين مع تلك األمثلة،)٣(قف مبا يف أصوهلم
  : فقلت، مقام التبيني فزاد يف اإليهام ألجل عدم التعيني

 ـليت وكذا التنوين فافهم حمصال.:.  بن مرمي والقرى الـ كموسى اهلدى عيسى
 .)٤( )) أمشال أمجعِبص الن وفتحأمالَ.:. هم  وبعضاةُح النه فتحوتنوين : قلتمث 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

  لدى جلة األصحاب أعمر أرحال.:.   وسترا وبابهاوتفخيمه ذكر -٣٤٦
 : قلت (( :بعد شرحه للبيت بالتفصيل قال أبو شامة 

 : على ثالثة أقسام : أن املنصوب املنون الذي قبل رائه ما يسوغ ترقيقها : فحصل من هذا 
 .   nZ] و،   RZ] : ما يرقق بال خالف، وهو حنو  -١
 .   ÎZ  ] و ، dZ    ]  :وما يرقق عند األكثر، وهو حنو  -٢

                                                
 .٢/١٣٩: إبراز املعاين )  ١(
طال الكالم، وفصل : أي ) : طال وفصال(، قال يف احلدث بعد )أ/٤٦(الضابطية : ، وراجع ١٢٥حدث األماين، ص)  ٢(

زال اإلشكال ... الكافرون وعابد كذا عابدون : فلو قال : كما أنه نقل كالم اإلصفهاين وتعديله للبيت بقوله . املرام
وقد سبقه أبو شامة ... الحتمال حذف العاطف) الكافرون(وال خيفى أنه يبقى توهم دخول : مث قال القاري . بالكلية
 .... مبا ذكر

 .٣٣٥: منت احلرز ، من البيت )  ٣(
 .) أ/٤٦(الضابطية : ، وراجع ١٢٨احلدث، ص)  ٤(



 )٤٨(

، وقلت يف ذلك بيتا مجع هذه  xZ] و،  ÜZ] : األكثر، وهو حنو وما يفخم عند  -٣
 :األنواع الثالثة على هذا الترتيب، وهو 

 .)١())كثر ذكرا فخم اجللة العاللال.:. قيق قل خبريا وشاكرا وِسرا ر
 :ولو قال مثل ((: وقال اجلعربي 

 .)٢( )) الثالثةلنص على /  ألعيان وسرا تعدالخبري.:. كذكرا رقيق لألقل وشاكرا 
وأما إدخال اجلعربي ذكر املرفوع يف حكمه املنصوب فهو خمالف للرواية والدراية،  ....(( : وقال القاري

 .)٣( ))ختلص عما تومهه اجلعربي وغريه .:. .....وتفخيمه ذكرا بنصب وحنوه     : فلو قال الناظم 
  : قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ا تذلالـم فيهـلكلهم التفخي.:. راؤه ـء بعد فوما حرف االستعال -٣٥٠
 بفرق جرى بني املشايخ سلسال.:. وجيمعها قظ خص ضغط وخلفهم  -٣٥١

ورمبا ظن السامع أن مجيعها يأيت بعد الراء فيطلب أمثلة ذلك فال جيد بعضه، إمنا أراد (( :قال أبو شامة 
ولو أنه ... يف القرآن العزيز يف هذا الغرض أربعة أي شيء وجد منها بعد الراء منع، والواقع منها : الناظم 

 السلْس تف فرٍقلْ خلٍّ لكُمخف فَ.:. قا  وطا  وضادوما بعده صاد       :قال رمحه اهللا تعاىل 
 .)٤( ))لبان أمر البيتني يف بيت واحد، وخلصنا من إشكال العبارتني فيهما، واهللا أعلم

 
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

 يسكن وقفا واملفخم فضال .:. وعند ما ويف طال خلف مع فصاال -٣٦١
 :، ولو قال )فصاال(و) طال(وظاهر النظم يوهم اقتصار اخلالف على ((: قال أبو شامة 

 .)٥( ))لزال اإليهام / وساكن وقف واملفخم فضال.:. ويف طال خلف مع فصاال وحنوه 
على هاتني الكلمتني، وليس  )٦(تصاراالق... ا مثل به يف النوع األول رمبا أوهم مو(( : وقال الفاسي

 :ولو قال ... كذلك 
 . )٧())لكان أقرب إىل البيان / ويف حنو يوصل واملفخم فضال.:. ويف طال خلف مع فصاال وحنوه 
                                                

 . ٢/١٦٦: إبراز املعاين )  ١(
وهذا كالم من مل : وقد رد اإلمام ابن اجلزري على مثل هذا التعديل حيث قال : ، قلت ) خ(٢٥٦كنـز املعاين، ص)  ٢(

: النشر ... يطلع على مذاهب القوم يف اختالفهم يف ترقيق الراءات وختصيصهم الراء املفتوحة بالترقيق دون املضمومة 
٩٦-٢/٩٦. 

 . ١٣٤حدث األماين، ص: ، وانظر ) ب-أ / ٤٦(الضابطية )  ٣(
 .١٧٢ - ٢/١٧١: إبراز املعاين )  ٤(
 .٢/١٨٦: إبراز املعاين )  ٥(
 .٢/٤١٢: واملثبت من رسالة النمنكاين )! االختصار: (يف املطبوع )  ٦(
 .١/٤٨٦: الآللئ الفريدة )  ٧(



 )٤٩(

هو عام، لكن  حصر املختلف فيها، و)١(يوصل) ويف طال خلف مع فصاال: (قوله ((: اجلعربي وقال 
 : ولو قال مثل ويف كطال خلف، مث حذف اعتمادا على السابقة، : الكاف منوية، أي 

 .)٢())صنلَ/  ... ي فخلف وإن فصل اهلاو
... وهو أوىل من تعبري أيب شامة  ... كطال خبلف مع فصاال : واألظهر أن يقال :قلت (( : القاريوقال 

 .)٣())بناء على قلة التغيري
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

  اآلي ترقيقها اعتالسوعند رؤو.:. وحكم ذوات الياء منها كهذه  -٣٦٢
نه ليس يف رؤوس اآلي  أن الترقيق فُضل على التفخيم، واملعتمد أ من هذا البيتوهمت يقد(( : قال القاري 

 – فقلت مرتبان على الصحيح،  للتفخيم، فاحلكمان)٤(زمة للترقيق، كما أن الفتح مالزمالامل إال اإلمالة
 وعند رؤوس اآلي ترقيقها والَ.:. وحكم ذوات الياء منها كهذه            : بعد قوله 

 .)٥())اعتلىوال يف زمان الفتح ترقيقها .:.  مماهلا ات الياء قبليفخم ذو
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وعند إمام النحو يف الكل أعمال.:. تح والنصب قارئ ومل يره يف الف -٣٧١

أن منه إال أنه قد يتوهم ...  للروم –) يره( أي هاء –وهاؤه (( : - معلقا على صدر البيت – قال القاري
  : فقلت  أو إىل ما ذكر، وهو يشملهما،، أو إىل كل واحد منهما،)٦()فعلهما(يكون راجعا إىل 

 .:. ........ارئ ومل ير روم الفتح والنصب ق
 عن  سيبويه فيهما روايته أن يكون روم من هذا البيتقد يتوهم(( : - معلقا على عجز البيت –وقال 
 .)٧())وعن سيبويه الروم يف غري ما تال..... .:.       : فقلت ...القراء 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وسال على ما حج واخللف رتال.:. ن والكهف والنسا ومال لدي الفرقا -٣٨١

                                                
 .) يوهم: (ولعلها ! كذا يف املخطوط)  ١(
 .) خ(٢٦٤كنـز املعاين، ص )  ٢(
 .) ب/٤٦(الضابطية : ، وانظر ١٤٠، صاحلدث)  ٣(
 .، واملثبت يقتضيه السياق)مالزمة: (؛ ويف الضابطية )مالئم: (؛ ويف املخطوط )مالئر: (يف احلدث املطبوع )  ٤(
 .) ب/٤٦(الضابطية : ، وانظر ١٤٠حدث األماين، ص )  ٥(
ورومك عند الكسر .:. يف الضم والرفع وارد وفعلهما ) : ٣٧٠(وردتا يف قول الناظم البيت ) فعلهما(أو ) الروم()  ٦(

 .واجلر وصال 
 .) ب/٤٦(الضابطية : ، وانظر ١٤٣احلدث، ص)  ٧(



 )٥٠(

، وأن الكسائي له )ما(، وغريه ال يقف على )ما( أن أبا عمرو يقف على  النظماملتبادر من(( : قال القاري
ون الوقف على الالم زوجوي) ما(الالم، مع أن اجلمهور يقفون على : ، وعلى )ما(الوقف على : وجهان 

 ففي رواية عنه أنه ،أن أبا عمرو خيالفهم يف الوقف على الالم، واختلف الكسائي: أيضا، فاملراد 
 :  ...فقلت كاجلمهور، ويف أخرى عنه أنه كأيب عمرو، 

 وسال على ما حج ال الالم حصال.......................... .:. 
 .)١())وباخللف يف الالم الكسائي رتال.:. وقد جوز الباقون وقفا عليهما 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وما هي من نفس األصول فتشكال.:. وليست بالم الفعل ياء إضافة  -٣٨٧
 تليه يرى للهاء والكاف مدخال.:. ولكنها كاهلاء والكاف كل ما  -٣٨٨

: الكاف فيه، حنو وهو أن من املواضع ما ال يصح دخول : ولكن ههنا إشكال (( : قال أبو شامة
 :على عمومه، ولو قال ) كل ما: (فال يبقى قوله ) حشرتين(و) فاذكروين(

 ...تليه يرى للها أو الكاف .:. كل ما 
 .)٢( )) ...وقصر اهلاء ) أو(لزال هذا اإلشكال حبرف 

ما احترز عنه ووقع يل بيتان يف تعريفها حدا ومتثيال باتصاهلا باالسم والفعل واحلرف، ومتثيل (( : مث قال
 تدل وضيفي فاذكروين مثِّال.:. هي الياء يف أني على متكلم     :مما تقدم ذكره، فقلت 

 .)٣( ))وياء اليت واملهتدي حاضري اجنال.:. وليست كيائي وهي أوحي واسجدي 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وواتبعوين حج يف الزخرف العال.:. فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا  -٤٣٩
قييدين بالرمز، كذا جيوز الفصل بني الرمزين ل بالتكما جاز الفص: فلقائل أن يقول (( : قال أبو شامة

بالتقييد، ويؤيد اإلشكال أنه التزم يف خطبته أن يسمي الرجل بعد ذكر احلرف، ومىت انقضى ذلك أتى 
 :يف أول البيت اآليت، فليته قال ) العال(: قوله بالواو الفاصلة، والواو مل تأت هنا إال بعد 
 وواتبعوين زخرف حج واعتال.... .:. 

 .)٤( ))واتبعون الزخرف اتبع فىت العال: .... .:. أو 
 

                                                
 .) ب/٤٦(الضابطية : ، وانظر ١٤٨حدث األماين، ص)  ١(
 .٢/٢٢٦: إبراز املعاين )  ٢(
 .٢/٢٢٧: إبراز املعاين )  ٣(
 .٢/٢٧٣: إبراز املعاين )  ٤(



 )٥١(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 باإلثبات حتت النمل يهديين تال.:. ويف نرتعي خلف زكا ومجيعهم  -٤٤١

لثابت من الياءات يف احلالني إمجاعا لثبوته يف الرسم مما هو كاملختلف فيه وقد نظمت ا(( : السخاويقال 
 :يف املعىن واللفظ، فقلت 

 عن اليا ذات الوصل والوقف عن خِرب.:. أال قل ملن وافاك يسأل راغبا  -١
 ريـكتابا وراعى خطها كل من يق.:. فتلك مثان بعد عشرين أثبتت  -٢
 مضى ياء واخشوين املقدم يف الذكر.:. ه ـا فإن اهللا يأيت وقبلـفمنه -٣
 داين أال فادريـه باألنعام مع يأيت .:.دين ـوين حتتها مث يهـوفاتبع -٤
 وال نكِر من غري شك ا املهتدي.:. يأيت وبعده ويف سورة األعراف  -٥
 ِرـببغي ا عن أويل السنمع اتبعن .:. ويوسٍف وجاء فكيدوين ود  -٦
 رـمث املثاين لدى احلجن تبعين ـفم.:. من غري ريبة اهيم ويف آي إبر -٧

 حرف سبحان يا مقريوقل لعبادي .:. كل نفس وبعده ويف النحل تأيت  -٨
 على ذكري م خذ فاتبعِني مريوِف.:. ومن بعده يف الكهف ياء اتبعين  -٩
 قبله الزاين لدى النور فاستقِْرنين .:. ويعبدو ويف اتبعوين حرف طه  -١٠
ـ  -١١  ال يريب أخا حجرـها األيدي أخريا .:. وياسني قل فيها اعبدوين وصاد في
 واضح الشطرثابت وقل بالنواصي .:. ويتقي هداين ويف زمر حرفا  -١٢
 وهي خامتة الزهرحوا فقون .:. أخرتين املنا يف الصف وتؤذونين  -١٣
 .)١( ))ضمنها شعريأن أفأغىن بيانا .:. وحرز األماين فيه ياءان بينا  -١٤

                                                
يف (، وقد ذكر يف الصحيفة التالية أنه نظم هذه األبيات بناًء على ما يف كتاب التبيني ٦١٤-٢/٦١٣: فتح الوصيد )  ١(

 .أليب عمرو الداين رمحه اهللا ) الياءات



 )٥٢(


 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 العدنا مجيعا دون ما ألف حو .:. ويقبل االوىل أنثوا دون حاجز -٤٥٣

ل، ألن إطالق ذلك يقتضي اخلالف يف إشكا) وعدنا مجيعا: (ويف قوله (( : عبد اهللا الفاسيقال أبو 
 :ولو قال ...  وطه ، واألعرافمل يرد اخلالف إال يف هذه السورة،مجيع ما جاء فيه، و

 وعدنا وعدناكم بقصر حال... .:. 
 :أو قال إىل الثالث، ) وعدناكم(إىل املوضعني، و) وعدنا(النصرف 

 وعدنا مع األعراف وطه حال... .:. 
 .)١( )) واندفع اإلشكال،عراف طه، أو مع األعراف وطه، حلصل البيانومع األ: على إرادة 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وهزؤا وكفؤا يف السواكن فصال.:. ويف الصابئني اهلمز والصابئون خذ  -٤٦٠
٤٦١- بواو وحفص واقفا ثُ.:. ه ـزة وقفــموضم لباقيهم وحالـ موصم 

ناظم بقراءة حفص هنا، وحذف ما هو املهم ذكره، ولو أنه قال يف البيت ومل يصرح ال((: قال أبو شامة 
 وهزؤا وكفؤا ساكنا الضم فصال... .:.  :األول 

 :، مث يقول بدل البيت الثاين ))وضم لباقيهم((: الستغىن عن قوله 
 وحفص كذا يف الوصل والوقف أبدال.:. وأبدل واوا محزة عند وقفه 

خبط بعض الشيوخ ومنقولة من نسخة الشيخ أيب عبد اهللا القرطيب  وهو -ورأيت يف بعض النسخ 
 : عوض هذا البيت -رمحه اهللا ومقروءة عليه ومسموعة من لفظه 

 مه وحلفص الواو وقفا وموصال .:. ويف الوقف عنه الواو أًوىل وضغري 
 :، ورأيت يف حاشية نسخة أخرى مقروءة على املصنف )معا: (وكتب عليه 

 وخمالفه يف اللفظ، وخير املصنف بينهما، ألن ،يف املعىن) وضم لباقيهم(: يت متفق مع هذا الب((
 .)٢())كل واحد منهما يؤدي معىن اآلخر
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وال يعبدون الغيب شايع دخلال.:. خطيئته التوحيد عن غري نافع  -٤٦٣
 .:. ...غري نافع خطيئاته وحده عن : ولو قال (( : قال أبو شامة

                                                
 . ٢/٢٢: الآللئ الفريدة )  ١(
، )أ/٤٧(، والضابطية ١٧٤خ، حدث األماين، ص٣٢٦كرت املعاين للجعربي، ص:  ، وراجع ٢/٣٠١: إبراز املعاين )  ٢(

يف حاشية نسخة خطية ) صح: (، وقد تأكدت من وجود هذا البيت مقابل البيت األصلي املتداول، وكتب أمامه هذا
 .، وقد سبق ذكرها)ھـ٨٣٨(قدمية للشاطبية كتبت يف 



 )٥٣(

 وتقييد أخرى، ولئال يوهم أن قراءة نافع جبمع التكسري، كما قرئ ،لكان أحسن، ألن فيه التلفظ بقراءة
 .)١( ))خطاياه: شاذا 

 ومجع تكسري، ،فتعني أن نافعا قرأ باجلمع، غري أن اجلمع ينقسم إىل مجع سالمة... ((: وقال الفاسي 
 .:. ...خطيئاته التوحيد عن غري نافع  :ولو قال ... أحدمها وليس يف البيت ما يدل على تعيني 

 .)٢( ))ولفظ ا جمموعة الرتفع اإللباس، ولكن الرواية فيه إمنا هي بلفظ التوحيد
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وساكنه الباقون واحسن مقوال.:. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه  -٤٦٤
 : واحدا فيقول )٣(ل هذا البيت والذي بعدهكان ميكنه جع((: قال  أبو شامة 

 وتظّاهروا تظّاهرا خف ثُمال.:. وقل حسنا شكرا وحسنا سوامها 
، لكان أوىل ... ويسكنه : وإسكانه الباقون ، أو : مث لو قال ... ويكون حذف النون للضرورة 

بذي ضمه وساكنه، : دير ليعطف مصدرا على مصدر، وال يصح ما ذكره إال بتق... وساكنه : من قوله 
 .)٤())بضمه وإسكانه أخصر وأوىل، وأوضح معىن: أي باملضموم والساكن، وقوله 

فعته  فد،)٥( Z±   ²] : اخلالف يف قوله تعاىل هذا أن من النظم قد يتوهم (( : وقال القاري
 .)٦( ))بفتحيه واقبالوقل حسنا شكرا .:. وللناس حسنا ضمه مع سكونه  :بقويل 
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

 تفادومهو واملد إذ راق نفال.:. ومحزة أسرى يف أسارى وضمهم  -٤٦٦
 كًا لِتفْدوهم واملد إذ راق نفالر .:. رى فز وضم محرسا لَأسارى قُ   :ولو قال (( : قال أبو شامة

 .)٧())حلصلت مجيع قيود القراءتني
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 دواء وللباقني بالضم أرسال.:. وحيث أتاك القدس إسكان داله  -٤٦٧
 :نه أن حيترز هنا عن ذلك بأن يقولوكان ميك: على عامله ) حيث(معترضا على تقدمي (( : قال أبو شامة

 .)٨()) ...دواء .:. وإسكان دال القدس يف كل موضع 
 

                                                
 .١٥قرأ ا بعض الشاميني، خمتصر الشواذ البن خالويه، ص) خطاياه(، و٢/٣٠٣: إبراز املعاين )  ١(
 .٤٢-٢/٤١: الآللئ الفريدة )  ٢(
 .) ٤٦٥: البيت (وعنهم لدى التحرمي أيضا حتلال .:. وتظاهرون الظاء خفف ثابتا : وهو )  ٣(
 .١٧٦ ، وللقاري اعتراض على هذا التعديل، انظره يف احلدث، ص٢/٣٠٥: إبراز املعاين )  ٤(
 .º  ¹     ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±Z  ] : ، قبل موضع اخلالف ٨٣البقرة : من مواضعها )  ٥(
 .) !! بفتحيه واقبال: (بدل ) واحسن مقوال: (، وتكملة التعديل فيها )أ/٤٧(الضابطية : ، وانظر ١٧٦حدث األماين، ص)  ٦(
 . ٢/٣٠٧: إبراز املعاين )  ٧(
 . ٢/٣٠٨: إبراز املعاين )  ٨(



 )٥٤(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
زل خففه وتنـزل مث -٤٦٨  زل حق وهو يف احلجر ثقالـونن .:. لهويـن

 : ويف هذا البيت نقص يف موضعني ((: قال أبو شامة 
  ... .ذكرها ال حتصر مواضع اخلالف أن األلفاظ اليت : أحدمها 

 :، وصوابه لو قال ... أن الذي يف احلجر مل يبني من ثقله : املوضع الثاين 
 .)١( ))لكل ثقالولكنه يف احلجر ل.:. ويرتل حق خفه كيفما أتى 

 ... يف هذه املسألة ثالثة أبيات )٢(وقلت أيضا يف نظم بدل هذا البيت وما بعده((: وقال 
 : وقال )٣(فذكرها بعد شرحه للبيتني التاليني من الشاطبية

 :وقلت أنا ثالثة أبيات بدل هذه الثالثة ((
 الـق على أي احلروف تنقـِلح.:. ه ـزل مضموم املضارع خفـوين
 يف االنعام للمكي ويف احلجر ثقال.:. خفف للبصري بسبحان والذي و

 .)٤( ))الـالغيث ختفيفا حبرفني أسج.:. زل ـزهلا وينـلكل وحق شاء من
 :نظمت بيتني ((: بثالثة اعتراضات   أيب شامة مع اعتراضه عليهبعد ذكره تعديل اجلعربيوقال 

 زالـتنلى أن شيء فخففه حق ع.:. زل غري احلجر إن ضم مع ـوين
 )٥( ))زل الغيث موضعني حق مشردالـ.:. ـ  واإلسرا البصري مرتهلا وينكمِل

       : فقلتفإنه ال يفهم منه صرحيا حكم اهول، مع أن املراد عام كما هو املعلوم، (( : القاريوقال 
 .)٦( ))كتاء ونون وهو يف احلجر ثقال.:.  مطلقا حلق يهيرتل خفف زا
  : الشاطيب رمحه اهللاقال اإلمام

 كما شرطوا والعكس حنو مسا العال.:. ولكن خفيف والشياطني رفعه  -٤٧٤
 ألا تعلم من –، ولو نبه عليها وترك ذكر قراءة الباقني )٧(ومل ينبه على حركة النون((: قال أبو شامة 

 .)٨())وصال: أو / والنون بالكسر وكال  : كان أوىل ، فيقول –الضد 
 

                                                
 . ٢/٣٠٩: إبراز املعاين )  ١(
 .يف االنعام للمكي على أن يرتال . .: وخفف للبصري بسبحان والذي -٤٦٩: وهو قول الناظم )  ٢(
وخفف عنهم يرتل الغيث .:. ومرتهلا التخفيف حق شفاؤه ) ٤٧٠(وقد سبق ذكره، وكذا البيت ) ٤٦٩(أي البيت )  ٣(

 .مسجال 
 . ٣١١ – ٢/٣١٠: إبراز املعاين )  ٤(
 .) خ(٣٣١كنـز املعاين، ص)  ٥(
 .١٧٨، وراجع احلدث، ص)أ/٤٧(الضابطية )  ٦(
 . ))لكن((: من كلمة أي )  ٧(
 . ٢/٣١٣: إبراز املعاين )  ٨(



 )٥٥(

  :ام الشاطيب رمحه اهللاقال اإلم
 وكن فيكون النصب يف الرفع كفال.:. عليم وقالوا الواو االوىل سقوطها  -٤٧٦
 .:. ...عليم وقالوا الشام ال واو عنده        :وما أحسنه لو قال (( : قال أبو شامة

ذا البحث وال حاجة إىل االحتراز عن الواو اليت بعد الالم لبعد وهم ذلك، وكان البيت قد خلص من ه
 .)١())...الطويل

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 أواخر إبراهام الح ومجال.:. وفيها ويف نص النساء ثالثة  -٤٨٠

 : ولو قال ... فيما نص اهللا تعاىل عليه يف سورة النساء : أي ) ويف نص النساء( ((: قال أبو شامة 
 ... لكان أحسن وأظهر ...ويف آي النساء ... 

 : ولو قال ... هم من القصيدة قراءة اجلماعة، ألنه ليس يف اصطالحه أن ضد األلف الياء وال يف
 .)٢( ))حلصل الغرض، واهللا أعلم / ثالث النساء آخرا الح واجنال.:. ويف ياء إبراهيم جا ألف ويف 

لى وفق املقيد، نه اكتفى باللفظ عن القيد، لكن شرطه أن ال يتزن البيت إال عوال خيفى أ(( : وقال القاري
 :فقلتأن حمل اخلالف مهزة إبراهيم، أيضا وهنا ليس كذلك، فإنه يتزن بالياء أيضا، وقد يتوهم 

 .)٣( ))ىبراهيم باأللف اجتلأواخر إ.:. ا هشام والنساء ثالثة وفيه
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ه كالويف فصلت يروي صفا در.:. وأرنا وأرين ساكنا الكسر دم يدا  -٤٨٥
فإنه ال يستفاد منه العموم الشامل لكل سورة، مع أنه قد ورد يف غري البقرة وفصلت، (( : قال القاري

 .)٤())دم يدا فصلت يروي صفا دره كال.:. وأرنا وأرين الكل سكن كَسر         :بقويلفبينت 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ف قصر صحبته حالوفا ورؤش .:. ويف أم يقولون اخلطاب كما عال -٤٨٧
: مبا يف هذه السورة، فكان حقه أن يقول  Z©] : وال خيتص اخلالف يف ((: قال أبو شامة 

 : أو حنو ذلك، وكان األوىل لو قال ))مجيعا((
 .)٥( ))وكل رءوف قصر صحبته حال.:. صحاب كفا خاطب يقولون بعد أم 

                                                
 . ٢/٣١٦: إبراز املعاين )  ١(
 . ٣٢٣-٢/٣٢٢: إبراز املعاين )  ٢(
 .)أ/٤٧(الضابطية : ، وانظر ١٨٣-١٨٢احلدث، ص)  ٣(
، )أ/١٥٨(كذا يف احلدث املطبوع، واملخطوط ... سكن كسر : ، وقوله ١٨٤احلدث، ص: ، وانظر )أ/٤٧(الضابطية )  ٤(

 . ! ))يكسر((: ويف الضابطية 
 . ٢/٣٣١: إبراز املعاين )  ٥(



 )٥٦(

 ...حصره يف هذه املواضع الح الناظم ومقتضى اصط ...عام Z©] : وخالف ((: اجلعربي وقال 
 .)١(جلال/   قصر صحبته حالرءوفوحيث .:. وعن كهف شاف أم يقولون خاطبوا      :ولو قال 

 : فلو قال ... عام Z©] : وخالف ((: القاريوقال 
  قصر صحبته حالفورء وكل كفى.:. يقولون خاطب ههنا عن شفا 

 .)٢( )) وعن اإليهام خال، وحال،الجلَ
  :ال اإلمام الشاطيب رمحه اهللاق

 ويف الكهف معها والشريعة وصال.:. ويف التاء ياء شاع والريح وحدا  -٤٩٠
... كان ينبغي أن يقيد لفظ التاء من لفظ الياء فإما متفقان يف اخلط، وعادته بيان ذلك ((: قال أبو شامة 

 لكهف الشريعة مشلالياح مع ا.:. ويف التاء ياء نقطتها حتت وحد الر    :فلو قال 
 .)٣( )) ..الستغىن بالرمز آخر البيت للمسألتني 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 يضم لزوما كسره يف ند حال.:. وضمك أوىل الساكنني لثالث  -٤٩٥

 مع أن ، فهو مما اتفق على كسره]٨٥: اإلسراء [ Å  ÄZ]  :وقد أورد عليه قوله تعاىل ((: قال أبو شامة 
 : فلو أن الناظم قال ... لراء فيه الزمة ضمة ا

 فحركه ضما كسره يف ند حال.:. وإن مهز وصل ضم بعد مسكن 
 لكان أبني وأسهل على الطالب، إال أن يف بيت ، واكسره ملن رمز له،فحرك ذلك املسكن بالضم: أي 

 .)٤( ))الشاطيب رمحه اهللا إشارة إىل علة الضم، واهللا أعلم
  : رمحه اهللاقال اإلمام الشاطيب

 وحمظورا انظر مع قد استهزئ اعتال .:. قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا -٤٩٦
 ]١٧٣:البقرة[ j  iZ ]  :وإمنا ذكر هذه القاعدة يف هذه السورة ألجل قوله تعاىل ((: قال أبو شامة 

 ....:.  وار أو انقص قالت اخرج قل انظرمن اضط  :ولو قال ... ومل يتفق له التمثيل به، 
 .)٥( )) ..حلصلت النصوصية على موضع السورة اليت هو فيها

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ويف تكملوا قل شعبة امليم ثقال.:. ونقل قران والقران دواؤنا  -٥٠٢

                                                
 .١٨٤احلدث، ص: ، وانظر )خ (٣٤٠الكنـز، ص: انظر )  ١(
 .)  ب-أ/٤٧(الضابطية : ، وانظر ١٨٤حدث األماين، ص)  ٢(
 . ٢/٣٣٣: إبراز املعاين )  ٣(
ع من االعتذار عن الناظم إال أن تعديله ال خيلو من وإن كان يف آخر كالمه نو: ، قلت ٣٤٣-٢/٣٤٢: إبراز املعاين )  ٤(

 .فائدة، لذا أدرجته هنا 
 . ٢/٣٤٣: إبراز املعاين )  ٥(



 )٥٧(

ولو أنه ] ... ١٨[يف موضعني يف سورة القيامة   ÙZ   ] : ومن مجلة ما فيه اخلالف ((: قال أبو شامة 
 .)١( ))لكان أعم وأبني... كيف جا دواؤنا : أو ... ونقل قران كيف كان : ل قا

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الـره والعني يف الكل ثقـا شكمس.:. ه ارفع يف احلديد وههنا ـ يضاعف-٥١٦
 عسيتم بكسر السني حيث أتى اجنال .:. كما دار واقصر مع مضعفة وقل -٥١٧

للزائد، واألصل يف اهلمزة ) حيث أتى(غالبا، وحنو) كال(و) معا(واصطالحه يف االثنني ((: قال اجلعربي 
 :أن يكون قطعا، فلو قال 

 عسيتم معا بالكسر يف السني أمهال.... .:. 
 عسيتم معا بالفتح يف السني خوال... .:. : أو 

 .)٢( ))ان أوضحلك   / العسيتم بكسر السني عن نافع ِك... .:. : أو                    
حكم مستأنف ) واقصر(: ، وأن قوله )كما دار(: رمبا يتوهم أن احلكم مت عند قوله ((: وقال القاري 
 فإنه ، وينجر الفساد إىل ما سبق من املبىن، فيختل املعىن)اجنلى: (مها رمزو ،)وقل عسيتم(: عطف عليه 

 .)٣( )) خللص. .:. ..... مع مضعفة وقصر كذا دم: يوهم تثقيله مع املد كما ال خيفى، فلو قال 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 خالل بإبراهيم والطور وصال.:.  وال لغو ال تأثيم ال بيع مع وال -٥٢٠
¦ ¥] و، ]٢٣[ بالطور w  vZ] ،  t  sZ]  ...(( : قال القاري  Z  ، [¨  ©Z  بإبراهيم]٣١[ 

أن خالفه الحتمال  يتوهم  املعلوم عند أهله، وملا كانعلى اللف والنشر املشوش لالعتماد على الواقع
  :قلتاأللفاظ الثالثة كلها يف السورتني، أو األوليان يف إبراهيم، واألخريان يف الطور؛ 

 .)٤( ))الصوال لغو ال تأثيم يف الطور و.:. خالل بإبراهيم مع بيع قبله 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 فصرهن ضم الصاد بالكسر فصال.:. لم مع اجلزم شافع وبالوصل قال اع -٥٢٣
 يف بيتني )٥()ربوة(لف وقد نظمت بدل هذا البيت ضاما إليه البيت الذي فيه خ((: قال  أبو شامة 

 )ربوة(، فإن ا، وال يضر ذلك بعدمه)٦()اوجزء(ويتأخر بيت ) قال اعلم(يتضمنان إيضاح القراءتني يف 
 : فقلت )٧()لهاأك(مقدمة يف التالوة على 

                                                
 . ٢/٣٤٩: إبراز املعاين )  ١(
 .١٩٧، وللقاري اعتراضات عديدة على تعديالته، انظرها يف احلدث، ص٣٦٣كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٢(
 .١٩٧حدث األماين، ص)  ٣(
 .) ب/٤٧(الضابطية : ، وراجع ١٩٨ األماين، صحدث)  ٤(
 .) ٥٢٥:البيت(على فتح ضم الراء نبهت كفال .:. ويف ربوة يف املؤمنني وههنا : وهو قول الناظم )  ٥(
 .)٥٢٤:البيت(ـثما أكلها ذكرا ويف الغري ذو حال .:. وجزءا وجزء ضم االسكان صف وحيـ : وهو قول الناظم )  ٦(
 . ٢٦٥: البقرة   Z+        ,  -  .  /   0  1  2  ]  : يف قوله تعاىل)  ٧(



 )٥٨(

 بكسر شفا واكسر فصرهن فيصال.:. وصل مهز قال اعلم مع اجلزم وابتدي 
 .)١( ))منني ند كالعلى الرا هنا واملؤ.:. وة ـم ربـوا ضـوضم لباق وافتح

: ... ، ال سيما وجاء بعد قوله ))الوقف(( ضد ))الوصل(( أن يكون املراد بـ  البيتيوهم(( : وقال القاري
 املراد به مهز الوصل املكسور، ويراد بضده مهز القطع أن: واحلال  .)٢(نه دون هاء مشردالوصل يتس.:. 

 .)٣( )) .:. ......واعلم مهز الوصل واجلزم شافع  : فقلتاملفتوح، 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 رضاه ومل يلزم قياسا موصال .:. وحيسب كسر السني مستقبال مسا -٥٣٨
بالياء التحتية، مع أن  Z>] : فإنه ال يفهم حبسب الظاهر إال اخلالف يف خصوص (( : قال القاري

 : فقلتاخلالف شامل للفوقانية الشاملة للخطاب والغيبة، مفردا ومجعا، يف هذه السورة وغريها، 
 .)٤( )) .:. ....وحيسب فاكسر سينه مطلقا مسا 
  : قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وميسرة بالضم يف السني أصال.:. د واكسر فىت صفا وقل فأذنوا بامل -٥٣٩
والعبارة مشكلة على من ال يعرف القراءة، إذ قد يفهم أن الكسر يف اهلمزة، فيكون املد ((: قال أبو شامة 

ولو ... بعدها ياء، أو يريد باملد األلف بعد الفاء اليت هي بدل من اهلمزة الساكنة ويكون الكسر يف الذال 
 .)٥( )) ..لظهر األمر... وحرك فأذنوا اكسر فىت صفا ومد : قال 

لب مين نظم الزوائد يف أواخر السور تبعا لياءات اإلضافة، ففعلت ذلك يف  قد طُوكنت((: قال أبو شامة 
ٍفنيوقلت يف آخر سورة البقرة بيتا اخر السور اليت تكون فيها يف أوقةً وعشرين بيتا سيأيت ذكرها مفر ،

 :بعد ياءات اإلضافة املنظومة، وهو ابتدأته 
 .)٦( ))بلها الداع دعان قد اجنالقن من .:. فتلك مثان والزوائد واتقو 

                                                
 . ٢/٣٦٩: إبراز املعاين )  ١(
 .)٥٢٢(منت احلرز ، عجز البيت السابق )  ٢(
 .) ب/٤٧(الضابطية : ، وراجع ٢٠٠حدث األماين، ص)  ٣(
 احلدث املطبوع ، وال يوجد هذا التعديل يف)ب/١٧٦(حدث األماين، املخطوط : ، وراجع )ب/٤٧(الضابطية )  ٤(

 .لوجود سقط فيه هنا بقدر نصف صفحة من تكملة شرح البيت املذكور ) ٢٠٦ص(
 . ٣٨٦-٢/٣٨٥: إبراز املعاين )  ٥(
 . ٢/٣٩١: إبراز املعاين )  ٦(



 )٥٩(

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وقلل يف جود وباخللف بلال.:. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه  -٥٤٦
  4Z] : ، ومل ينبه عليه الناظم، ألن إمالة فيه عامع من مجلة ما احلكم وهذا املوض((: قال أبو شامة 

... ، ولو ذكرها لظهر إرادة العموم )باب اإلمالة(ال ختتص مبا يف هذه السورة، وكان موضع ذكرها 
 .)١())، واهللا أعلم....أمل مجلة التوراة ما رد حسنه  :وكان ميكن أن يقول هنا 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ـره صح إن الدين بالفتح رفال.:.  اضمم غري ثاين العقود كسـ ورضوان -٥٤٨
) رضوان(ألن لفظ ... بالنصب ... ورضوانا اضمم : واألوىل يف البيت أن يكون ((: قال أبو شامة 

فإذا مل تستقم إرادة لفظ واحد منها على احلكاية تعني أن يسلك ... املختلف فيه جاء باحلركات الثالث 
 .)٢( ))اإلعراب، وهو النصبوجه الصواب يف 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 صفا نفرا وامليتة اخلف خوال.:. وا ـد ميت مع امليت خففـويف بل -٥٥٠

 ،امليتة املباحة بالتخفيف:  إىل أن املراد أومئ) وامليتة اخلف خوال: (  قولهوأما((: قال اجلعربي 
 : حرامان، ولو قال فخرجا ألما،  – وهي األرض – )٣(دواألعطا

 اخلف خوالب ياسني اصفا نفر... .:. 
 .)٤())الندفع/ صفا نفرا وامليتة األرض خوال.:. : ... أو 

: عدم العلم باحملل، وعلى الثاين : وفيه أنه يرد على األول ((:  معترضا على تعديل اجلعربي وقال القاري
 .)٥()) نفر امليته بياسني خوالصفا... .:.   :فقلت ]٣٣ : يس[ Z]  \]  :أن التنـزيل 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وما مل ميت للكل جاء مثقال.:. وميتا لدى األنعام واحلجرات خذ  -٥٥١

 يتعرض ملا أمجعوا ومل... وما مل ميت : والناظم أخذ مفهوم عبارة صاحب التيسري فقال ((: قال أبو شامة 
 بيتا نبهت فيه على ذلك، وبينت ما وقع فيه اخلالف من امليتة، وهو وقلت بدل هذا البيت... على ختفيفه 

  :وامليتة اخلف خوال: ... بعد قوله 

                                                
دون نسبة التعديل إىل أحد، ) خ٣٨٢ص( ، وقد نبه على مثل هذا التعديل اجلعربي يف الكرت ٧-٣/٦: إبراز املعاين )  ١(

 .!ولكن نسبه إىل اجلعربي) ب/٤٧(ونسبه إىل أيب شامة، والضابطية ) ٢٠٩ص(احلدث : نظر وا
 . ملخصا ٣/١٠: إبراز املعاين )  ٢(
 .! ؛ واهللا أعلم ومل أفهمه ...!)األعطاه) : (٢١٢ص(، ويف حدث األماين كذا يف املخطوط) األعطاد()  ٣(
 . ٢١٢ألماين ، صحدث ا: ، وانظر ٣٨٧كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٤(
 .) ب/٤٧(الضابطية : ، وراجع ٢١٢حدث األماين، ص)  ٥(



 )٦٠(

 ف وثقالفق قاف وباقي الباب خ.:. بياسني يف االنعام ميتا خذوا وفو 
أي هذه مواضع اخلالف قد نص عليها، وما عدا ذلك جممع عليه، لكن بعضه وقع االتفاق على 

 .)١( )) على تشديدهختفيفه، وبعضه
 h  gZ] : ، فخرج عنه ]١٢[ واحلجرات، ]١٢٢[باألنعام  iZ] : الناظم وقيد ((:  القاريوقال 
ع إمجال حيتاج إىل بيان حال بإظهار ما فيه من مثال، منه أ إال أيضا، عرب ت اإلمجاعهركْ، وِذ)٢(بغريمها
 :بيتا جامعا يلحق به تكميال يف ذيله  فقلت

 .)٣( ))كذا ميتون ميتني قد اجنلى.:.  مث إنك ميت اقرامبيت 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وضعت وضموا ساكنا صح كفال.:. وكفلها الكويف ثقيال وسكنوا  -٥٥٢
، وإمنا يعودان على مطلق عائدا على الكويف) ضموا( وال يف )سكنوا(وليس الضمري يف ((: قال أبو شامة 

 كن العني واضمم ساكنا صح كفال.:.  سا تعوكفلها الكويف ثقيال وض    :القراء، ولو قال 
 .)٤( ))الرتفع هذا الوهم
على حسب  ]٣٦:آل عمران[ Z  ± ]: على  ]٣٧:آل عمران[   كَفَّلَها   :وقدم الكالم يف(( : وقال الفاسي

يف القراءة، ولو   كَفَّلَها  ـل  Ê Z ]: ما تأتى له، والترتيب يقتضي عكس ذلك، ال سيما مع مالبسة 
  صحة والكوف كفل ثقالكفى.:. سكون مث ضم سكونه وضعت                 :قال 

 .)٥( )) ألتى بالترتيب على وجهه،أو حنو ذلك
 :للوزن، ومل خيل بالفائدة، إال أنه لو قال   كَفَّلَها وقدم (( : يراقوقال ال

 الكويف شدد كفالكما صح و.:. مبا وضعت سكن وضم سكونه 
 .)٦( )) ]هبذ[ والوهم ،لرتب

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ومن بعد أن اهللا يكسر يف كال.:. وذكر فناداه وأضجعه شاهدا  -٥٥٤

 : ويقال هنا .... يف النفس منها نفرة ... ن اهللا يكسر أ: يف قوله  وهذه العبارة((: قال أبو شامة 
 .)٧( ))عد يف كالويكسر أن اهللا من ب... .:. 

                                                
 . ١٥-٣/١٤: إبراز املعاين )  ١(
 . ١١: ، ق ١١: ، الزخرف ٤٩: الفرقان : وردت يف ثالثة مواضع )  ٢(
 .) ب/٤٧(الضابطية : ، وراجع ٢١٢حدث األماين، ص)  ٣(
 . ١٦-٣/١٥: إبراز املعاين )  ٤(
، ))والكوف كفال ثقال... وضعت بسكون : ((، هذا، والبيت املعدل يف الآللئ املطبوعة ٢/٢١٠: ريدة الآللئ الف)  ٥(

 . ٣/٦٤٤: واملثبت من حتقيق عبد اهللا النمنكاين 
واملثبت من ) يذهب(يف املطبوع ) ذهب(، وكلمة !! ، ومل أجد هذا التعديل يف الضابطية ٢١٣حدث األماين، ص)  ٦(

 .للسياقاملخطوط وهو أنسب 
 . باختصار ٣/١٧: إبراز املعاين )  ٧(



 )٦١(

 ومن بعد أن اهلمز يكسر يف كال: ... .:. ولو قال ((: وقال اجلعربي 
 .)١( ))لزالت نفرة توهم كسرة اجلاللة

 ويف مهز أن اهللا يكسر يف كال... .:.  :قلت  - عبارة اجلعربي قبل أن أرى -وكنت ((: وقال القاري 
هذا شكرت اهللا سبحانه يف تواردي معه يف ، ومع عن قيد البعدية) فنادته(واكتفيت بذكره بعد 
 .)٢( ))وأن لدى احملراب يكسر يف كال: ... .:.  ولبعضهم ،...اجلملة ولو يف بعض القضية 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وسهل أخا محد وكم مبدل جال.:. وال ألف يف ها هأنتم زكا جنا  -٥٥٩
 ومل يبينه الناظم، بل أطلقه، فيوهم إطالقه )٣( احلكم فيها عامهذا من مجلة املواضع اليت((: قال أبو شامة 

 :ولو قال  : - مث شرح البيت فقال –... أنه خمتص بسورته فقط 
 . )٤ (..خللص الكالم من هذا التكلف يف تأويله / .:. ... زكا جنا ءوها أنتم اقصر حيث جا

وظاهر اصطالح الناظم ختصيصه باألول  ...، )٥(عام يف األربعة  Z ° ]: خالف ((: وقال اجلعربي 
 ألن األلف واحدة ، معىن العموم))زكا جىن((: يلوح من قوله :  ومن مث نوقش فيها، قلت -كما قررنا-

 .)٦(خللص منه/.:. ...وحيث أتى ها أنتم اقصر زكا جىن  :فال يكثر اجتناؤها إال بتعدد كلمها، فلو قال 
كالمهما ال خيلو عن قصورما، فإنه حينئذ يوهم  -ربي وأيب شامة  اجلع–لكن كالمها ((:  وقال القاري

ترك األلف املعرب عنه بالقصر الذي هو ضد املد الطبعي، : أن املراد بالقصر ضد املد الفرعي، واملراد هنا 
 : فقلت ،فتركت البيت األول على حاله، وغريت البيت الثاين بزيادة ملآله

 .)٧( )) .:. ... التنبيه من ثابت هدى مجيعا وها
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وبالتاء آتينا مع الضم خــوال.:. ورفع وال يأمركمو روحه مسا  -٥٦٤
 ن عاد ويف تبغون حاكيه عوال.:. وكسر ملا فيه وبالغيب ترجعـو  -٥٦٥

:  ، ويف )٨( وهو بعده  pZ ]: على   qZ ]:  يف وقدم الكالم(( :د اهللا الفاسي ـقال أبو عب
[ ÈZ   على :[ ¾ Z  ٩(وهو بعده(ى له، ولو قال  على حسب ما تأت: 

                                                
والعبارة املثبتة ... أن اهلمزة يكسر لثالث نفرة توهم : ... ، وحترفت عبارته يف املخطوط إىل )خ(٣٨٩كرت املعاين، ص)  ١(

 .) ٢١٤ص(من حدث األماين 
. أن لدى احملراب يكسر يف كالو: حيث نسب التعديل ) أ/٤٨(باختصار، وانظر الضابطية ) ٢١٤ص(حدث األماين )  ٢(

 .! إىل أيب شامة 
: كالمها يف آل عمران  p q r Z ]، و  l m n Z ]: حيث وقع، وهو يف أربعة مواضع : أي )  ٣(

 .٣٨: يف القتال   Z  ² ± ° ]، و١٠٩: النساء سورة يف   Q R S  T Z ]، و٦٦/١١٩
 . ٢٣-٣/٢٢: إبراز املعاين )  ٤(
 .ا قريبا سبق حتديد مواضعه)  ٥(
 .) خ (٣٩٢الكنـز، ص)  ٦(
 .) أ/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢١٦حدث األماين، ص )  ٧(
 . ٨١: آل عمران   k l m n o p   q r s  t Z ]: يف قوله تعاىل)  ٨(
 . ٨٣: آل عمران  À Á Â Ã      Ä Å Æ Ç È Z ¿ ¾ ½ ¼ « ] :يف قوله تعاىل)  ٩(



 )٦٢(

 وكسر ملا فوز وأتيت خوال.:. ورفع وال يأمركمو روحه مسا 
 ويف يرجعون الغيب عاد وقد حال.:. مبوضع أتينا ويبغون عن محا 

 .)١( ))ألتى بالترتيب على وجهه
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ر مهزته دالـومع مد كائن كس.:. لقاف والقرح صحبة وقرح بضم ا -٥٧٠
 ميد وفتح الضم والكسر ذو وال .:. وقاتل بعــدهوال ياء مكسورا  -٥٧١        

واخلالف يف مجيعها، ومل يبني الناظم ((:  )كَأَين (: بعد ما نبه على تعدد مواضع كلمة –قال أبو شامة 
 وكل كائن كسر مهزته دال... .:.   :بق ولو قال يف البيت السا... أنه حيث أتى 
 .)٢())حينئذ) مكسورا(لكان وافيا بالغرض، وال حاجة إىل قوله / ... .:. ...ومد وال ياء : مث قال 

 ، يف األول، لكن يلوح من عطفه على العموم))كائن((: واصطالحه حصر خالف ((: وقال اجلعربي 
 مع اإلشارة إىل كثرة ،هي واحدة، يف الواحد عموم ما و،)٣(]كسرة [كسر اهلمزة أي) دال(ومن قوله 

  دال واكسرن مهزهدم ِب اجلميعنكائ .:.  صحبةم ض قرحمع القرِح : فلو قال ،)٤(تغيريها ال اشتهارها
                             قاتل بعده وال ياء كسر شد ... .:. 

 .)٥())م وتملعم / وحيث كأين كائن املك حوال... .:. :   أو 
  :ووصف الياء بالكسر يظهر فائدة يف الضد، وفاته قيد التشديد ألنه متامه، فلو قال (( : وقال القاري

 ...جلال / ومد كائن كسرة مهزته دال... .:. 
، واستعاره هنا حلصول أخرج دلوه مآلى: إشارة إىل العموم العتلى، ألن معناه ) دال(يف : ولو قيل 
  قد اعتلىنيأَوكائن ِلمك يف كَ : .... .:. فقلتومع هذا متام األمر، الغرض و

 .)٦( )) .:. ..ل ِته قُعِدن بحبيث أتى فاعلم وِم
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 صفا نفر وردا وحفص هنا اجتلى.:. ومتم ومتنا مت يف ضم كسرها  -٥٧٤
وهذه عبارة مشكلة، فإنه ال يفهم منها سوى أن (() : ىوحفص هنا اجتل(معلقا على قوله قال أبو شامة 

املواضع خبالفها حفصا خصص هذه السورة بقراءة، وسائر  ...منا أن هذا اللفظَلَّمث لو سيفيد كان  الضم 
                                                

 . ٢/٢٣٤: الآللئ الفريدة )  ١(
 . ٣٩-٣/٣٨: إبراز املعاين  ) ٢(
 . ٢٢٢واملثبت من حدث األماين، ص! كثر : أي ) : خ(يف الكنـز )  ٣(
وهي ) ٢٢٢ص(واملثبتة من حدث األماين ...! ال اشتهارها من...وهي واحد يف الواحدة ) : خ(العبارة يف الكنـز )  ٤(

 .واضحة 
 .) خ (٤٠٠الكنـز، ص )  ٥(
) : أ/٤٨(ويف الضابطية ... ! وكائن ملك يف كائن قد عتلى ) : خ(و) ط(بيت يف احلدث ، وال٢٢٢حدث األماين، ص)  ٦(

 .؛ وأرى أن ما أثبته أنسب للسياق، واهللا أعلم ... وكائن متك 



 )٦٣(

صفا نفر معهم : ... .:. ولو قال ... مشكال من جهة أخرى، وهي أنه يوهم أن حفصا منفرد بالضم هنا
 .)١( )) ... وزال اإليهام،حصل الغرض وبان  /هنا حفص اجتلى

، والعذر ]٣٤:األنبياء[ بفتح التاء  È Z ]: وأسقط من الكلم املختلف فيها (( :وقال أبو عبد اهللا الفاسي 
 :له عدم االتساع لذكره مع شهرته، ولو قال 

 .)٢( ))ألتى باجلميع / صار عوار وحفص هنا اجتلى.:. ومتم ومتنا مت بضم كسرها نفر 
 وقلت يف ،... املختلف يف إثباا وحذفها ياءانويف هذه السورة من ياءات الزوائد (( : قال أبو شامة

 .)٣( ))وخافون إن كنتم من اتبعن ِوال.:. مضافها ست وجاء زيادةً                :ذلك
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ويف احملصنات اكسر له غري أوال .:. اويف حمصنات فاكسر الصاد راوي -٥٩٦
 إال أنه ميكن ،غري مفهوم من عبارته تصرحيا  Y Z ]:  عموم نوال خيفى أ(( : قال القاري

 .)٥()) ألوضح درايةً / .:. ....ية اويف حمصنات اكسر مجيعا رو : لاقلو ف  من إطالقه تلوحيا،)٤(]أخذه[
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 فسل حركوا بالنقل راشده دال .:. ج ضموا مد خال خصه وسلاحل مع -٥٩٨
) واسألوا(عرب عن  أو حيث ، عمومه يف الضمري البارزاهاهن) سل(وعلم من قرينة ذكر (( : قال القاري

  كله بالنقل راشده دال]سلف[... .:.               :لاقلو ف) وسل(بـ 
 .)٦( )) ...والفاء  وعلم من لفظه شرط األمر للمخاطب والواو ألوضح

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 كأصدق زايا شاع وارتاح أمشال.:. وإمشام صاد ساكن قبل داله  -٦٠٣
 دالـمن الثبت والغري البيان تب.:. وفيها وحتت الفتح قل فتثبتوا  -٦٠٤

 :ن النظم حيتمل زيادة بيان، فيقال يف البيت السابق وكأ((: قال أبو شامة 
  كأصدق زايا شاع والثبت مشلال... .:.

 .)٧( ))وغريمها لفظ الثبات تبدال.:. إليها وحتت الفتح يف فتثبتوا 
                                                

 . ٤٢-٣/٤١: إبراز املعاين )  ١(
 . ٢/٢٥٧: الآللئ الفريدة )  ٢(
 . ٣/٥٧: إبراز املعاين )  ٣(
 .ملثبت من املخطوط، وا) أخذها: (يف املطبوع )  ٤(
 .) أ/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٣١حدث األماين، ص)  ٥(
فإن داللته على العموم الشامل بصيغة : أوضح، حيث قال ) أ/٤٨(الضابطية : ، وتعبريه يف ٢٣٢حدث األماين، ص)  ٦(

: املخطوط والضابطية هذا، والبيت يف احلدث املطبوع و... . املفرد واجلمع وارد عن ضمري املفعول خفية، فقلت
 .يف الشطر األول والثاين) وسل(، فعدلته بالفاء على ما يف الشاطبية جتنبا عن تكرار ) وسل(

 . ٣/٧٨: إبراز املعاين )  ٧(



 )٦٤(

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ـعيون شيوخا دانه صحبة مال.:. وضم الغيوب يكسران عيونا الـ  -٦٢٨
 هلما يكون يف هذه السورة فقط، مع أن بالكسر  Z 2 ]  :فإنه املتبادر منه أن ضم(( : قال القاري

  : فقلت، )١(عمها وغريهاياحلكم 
 )٢( ))عيون أطلق شيوخا دانه صحبة مال.:. ا رس قد كَلّوضم الغيوب الكُ

 :فقلت ... وفيها زائدة واحدة ((: قال أبو شامة 
٣( ))وعرب عنها قوله اخشون مع وال.:. ها ست وفيها زيادة فياءات(. 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 منا يستبني صحبة ذكروا وال.:. وإن بفتح عم نصرا وبعد كم  -٦٤١
  ÖZ ] : وأن نافعا أتى بالفعل على اللفظ الذي أتى به من أنث، ونصب...((  :قال أبو عبد اهللا الفاسي

ليست للتأنيث، وإمنا هي للخطاب، وقد  ألن التاء يف قراءته ))من أنث((: ... ، وإمنا قلت ]٤٤:النساء[
ِراعتولو قال ...  على الناظم رمحه اهللا يف إدخاهلا يف مفهوم التأنيث ض: 

 تستبني تاؤه بالغيب شم صال ... .:. ..
تاؤه يف قراءة غري املرموزين مبدلة حبرف الغيب، : ) تاؤه بالغيب(لسلم من االعتراض، ألن معىن 

 .)٤())ن تعرض ملعىن التاء يف القراءتنيين مأي مبدلة بالياء للمرموز
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 كن مع ضم الكسر شدد وأمهال.:. سبيل برفع خذ ويقض بضم سا  -٦٤٢
 ............ .:. ...نعم دون إلباس  -٦٤٣              

وكأنه جعل حسن ذلك حالة  ]٥٧:األنعام[  Z ¤ ]: ما أحسن ما عرب عن القراءتني يف ((: قال أبو شامة 
هل استوعبت قيود هاتني القراءتني؟ :  قدر كأنَّ سائال سأل فقال ))نعم دون إلباس((: نظمه، فقال بعده 

ووقع يل أنه كان غنيا عن تكلف هذه العبارة، وذلك  .نعم من غري إلباس، بل هو أمر واضح ظاهر: فقال 
 :ى، فلو قال بأن يلفظ بالقراءتني معا، فهو أسهل مما أت

 د حرمي نصر إذ بال ياء انزال.:. سبيل برفع خذ ويقض يقص صا 

                                                
 . ٤٨: ، وسبأ ٧٨: وقد وقع يف أربعة مواضع، منها موضعا املائدة، والتوبة )  ١(
 .٢٤٣حدث األماين، ص: ار كالمه، وراجع ، ومنها أدرجت التعديل الختص)أ/٤٨(الضابطية )  ٢(
 . ٣/١٠٨: إبراز املعاين )  ٣(
 . ٢/٣٧٥: الآللئ الفريدة )  ٤(



 )٦٥(

 وعرف بأن رمسها بال ياء، ولكن ،حلصل الغرض، واجتمع يف بيت واحد بيان اللفظني يف القراءة ورمزها
 .)١( ))فيما عرب به الناظم رمحه اهللا صناعة حسنة، وأسلوب غريب

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 احلرفان حرك مثقال ووالليسع .:. ويف درجات النون مع يوسف ثوى -٦٥١

بالنصب لكان أجود إعرابا وأقل ) احلرفني: (ولو قال ... نظر ) احلرفان(ويف إعراب ((: قال أبو شامة 
 .)٢( )) ..إضمارا

يسع ني من ال ويف ص، ويتوهم أن احلرف،هنا: املوضعان :  نياحلرفوال خيفى أن املراد ب(( : وقال القاري
فقلتحركان؛ وليس كذلك، بل الالم حمرك فقط ، ي .:. ... : الْوالم يسحرك معا ثُع ٣( ))القِّ ثَم( 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ويف يونس والطول حاميه ظلال.:. وقل كلمات دون ما ألف ثوى  -٦٥٩
  إذ عالوحرم فتح الضم والكسر.:. وشدد حفص مرتل وابن عامر  -٦٦٠
 يضلوا الذي يف يونس ثابتا وال.:. وفصل إذ ثىن يضلون ضم مع  -٦٦١

ساق الناظم رمحه اهللا تعاىل هذه األبيات الثالثة على خالف ترتيب التالوة، لكن على ((: قال أبو شامة 
 :ما يأ له نظمه، وكان ميكنه أن يقول 

 رتالويف كلمات القصر للكوف .:. وشدد حفص مرتل وابن عامر 
 وفَصلَ فتح الضم والكسر ثق أال.:. ويف يونس والطول ظلل حاميا 
 )٤( ))يضِلُّوا الذي يف يونس ثابتا وال.:. وحرم إذ عال يضِلُّون ضم مع 

على هذه املخالفة للناظم يف ترتيب الكلمات القرآنية، مث ذكر األبيات وقد نبه اإلمام أبو عبد اهللا الفاسي 
 إىل أيب دون اإلحالة] للكوف رتال[بدل ] فيه ثوى على[ يسري يف عجز البيت األول فقط الثالثة بتعديل

 .)٥())ألتى بالترتيب على وجهه... ولو قال ((:  مكتفيا بقوله شامة
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ن فيها وحتت النمل ذكره شلشال.:. وخاطب شام يعملون ومن تكو  -٦٦٨
 بزعمهم احلرفان بالضـم رتال.:. ون يف الكل شعبة مكانات مد الن -٦٦٩

 وهو يف )٦()مكانات(: على ترمجة ) من يكون(: وقدم رمحه اهللا ترمجة (( :قال أبو عبد اهللا الفاسي 
ى له، ولو قال التالوة بعده على حسب ما تأت: 

                                                
 . ٣/١٢١: إبراز املعاين )  ١(
 . ٣/١٢٩: إبراز املعاين )  ٢(
 .) أ/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٥١حدث األماين، ص)  ٣(
 . ٣/١٤٢: إبراز املعاين )  ٤(
 .وكان علي احملقق أن ينبه على ذلك؛ خصوصا إبراز املعاين بطبعتيه من مراجعه ) ٢/٤٠٧(الآللئ الفريدة )  ٥(
 .]١٣٥:األنعام [  I J   K L M N  PO Q R   S T U V W Z ]  :يقصد قوله تعاىل )  ٦(



 )٦٦(

ـبـة وصـال.:. وخاطب شام يعملـون وقل مكا   نات مـد الكل شع
 ـون شاف وحرفا الزعم بالضم رتال.:.  تذكري من يكـ وفيها وحتت النمل
 .)١( ))ألتى بالترتيب على وجهه

لرفع توهم إرادة .... بزعمهم الفعالن : ولو قال املوضعان، : ) احلرفان ( ـ ومراده ب((: اجلعربي وقال 
 .)٢( ))حريف الكلمة

نه قد يتوهم أن املراد باحلرفني  خيفى أوال(( ) :بزعمهم احلرفان بالضم رتال: (معلقا على :  القاريوقال 
 .)٣( ))ويف املوضعني الزعم بالضم رتال : ... .:. فقلتالزاي والعني، : 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وحمياي واإلسكان صح حتمال.:.  وريب صراطي مث إين ثالثة -٦٨٠

  : واإلسكان صح حتمال، فقلت :وانتظمت يل موضع قوله ... وفيها زائدة واحدة ((: قال أبو شامة 
 .)٤( ))زيدت قد هدان ملن تال... .:. ... 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وضم وأوىل الروم شافيه مثال.:.  مع الزخرف اعكس خترجون بفتحة  -٦٨٢
 ...........رضا .:. خبلف مضى يف الروم ال يخرجونَ يف  -٦٨٣            
يف   Y Z [ Z ]: ، ويندرج فيه ]٣٥[ كلمة اجلاثية ) Y Z(: وأراد بقوله ((: اجلعربي قال 
 :فلو قال ... وهو متفق الفتح ، ]١٢[ احلشر

ويف خيرجون الضمفافتح وض مشاف فذي الروم أوالكزخرفها .:.  ه 
 وثاين لباس الرفع يف حق شال.:.  خبلف والشريعة شاهد شذا من

 .)٥( )) إذ فرق التنوين خفي حمتمل،حلرر املسألتني
  :فقلت(( :حنو كالم اجلعربي مث قال  القاريوقال 

 ولباس الرفع يف حق شالرضا .:. خبلف مضى يف الروم جاثية فذا 
 :وتصرف يف نظمه بقوله  مث ذكر تعديل اجلعربي وأن اإلصفهاين تبعه فيه

 الروم أوالو من شاءكزخرفها ... .:. 
 :وميكن تداركهما يف بيت واحد بأدىن تغيري فيقال : قلت : قال مث 

                                                
 . ٢/٤١٦: الآللئ الفريدة )  ١(
 .) خ(٤٦٢كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٢(
 .) أ/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٥٧حدث األماين، ص)  ٣(
 . ٣/١٦٣: إبراز املعاين )  ٤(
 . ٢٦٢حدث األماين، ص: ، وراجع )خ(٤٧٣كنـز املعاين، ص)  ٥(



 )٦٧(

 ان يف حق شالثشفى ولباس ال.:. خبلف مضى يف الروم جاثية 
 .)١( ))ظاهر ال يوجب التباسا) الباس(و) لباس(على أن الفرق بني 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 لالـمفتح شي وية يف الثاِنـلشعب.:. ون قل ـل وال يعلمـة أصـوخالص -٦٨٤
 وحيث نعم بالكسر يف العني رتال.:.  وخفف شفا حكما وما الواو دع كفى -٦٨٥
؟ فإن قبل )يف الثالث: ( قال الَّه: فإن قلت (( : ))قل لشعبة يف الثاين((: معلقا على قوله  قال أبو شامة

 :ولو أنه قال  ... ]٣٢:األعراف[ F Z ]: أراد الثاين بعد كلمة : قلت ،  ...هذين املوضعني ثالثا
 .)٢(ملا احتاج إىل ذكر ثان وال ثالث / ... ال بعد ولكن.:. وخالصة أصل وشعبة يعلمون 

 : ليخرج أوهلما بعدها، وهو   F Z ]  :بعد... بالثاين   8Z 7 ] :وقيد (( : يِرـبعجقال الْو
[ f g h i j k    l Z  ]فلو قال ...متفق اخلطاب  ]٣٣:األعراف : 

 ال حالًه وسءح شفافتلكن صفا ت .:. أصل وال يعلمون بعد لصةٌوخا
شوما كُع ن٣( ))هلذب/وحيث نعم بالكسر يف العني رتال.:. كافيا  ا احذف الواو(. 

قراءة بيت الناظم أن ثبوت الواو  يوهم وقد((: ) وما الواو دع كفى(معلقا على قول الناظم  قال القاريو
 الواِو قراءةُ الشامي تركأن : وليس كذلك، بل املراد رمز أيضا، ) دع(على أن دال مر، ابن كثري وابن عا

وخفف شفا حكما  : بقويل مقدما عليه، فَبينته ))الواو((: اترك، ومفعوله :  أمر مبعىن ))دع((نّ أ، ووحده
 .)٤( ))كفى ونعم بالكسر يف الكل رتال.:. وما حذف واوه 
  :اطيب رمحه اهللاقال اإلمام الش

 ووالشمس مع عطف الثالثة كمال........ .:.  -٦٨٧
 ...:. ...ويف النحل معه يف األخريين حفصهم  -٦٨٨

ويف عبارة الناظم نظر، وذلك أا ال ختلو من تقديرين، (( :معلقا على صدر البيت الثاين قال أبو شامة 
ويف النحل  :فلو قال على هذا التقدير :  ر الثاين وقال بعد التقدي-قديرين  مث ذكر الت-وكالمها مشكل؛ 

 لداللته على ))ثَم((إىل آخر البيت التضح املعىن بقوله  / ....نشرا .:. حفص معه ثَم يف األخريين 
 .)٥( ))ختصيص موافقة حفص مبا يف النحل فقط

 :ولو قال ... ويف هذه الترمجة إشكال (( :وقال أبو عبد اهللا الفاسي 
                                                

 .) ب-أ/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٦٢حدث األماين، ص)  ١(
 . ٣/١٦٨: إبراز املعاين )  ٢(
وأحسن منه قول : عديل اجلعربي ، وقال القاري بعد ت٢٦٣حدث األماين، ص: ، وراجع )خ(٤٧٤كنـز املعاين، ص)  ٣(

 صف ويفتح شاع واخلف حلال.:. وخالصة أصل وال يعلمون ثانيا             : اإلصفهاين 
 .البيت ... وحيث نعم .:. شفا وما كنا دع الواو كافيا 

 ) .ب/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٦٣حدث األماين، ص)  ٤(
 . ٣/١٧٢: إبراز املعاين )  ٥(



 )٦٨(

 والشمس مع عطف الثالثة كمال:. .... .
 .)١( ))لفهم املقصود ومل يبق إشكال / ...ثَم ِعه .:. مع النحل وارفع يف األخريين 

  :، وهوحيتمل ثالثة أمور : )) معهويف النحل((: وقوله ((: اجلعربي وقال 
 . رفع أخرييهاعلى، وحفص يوافقه يف النحل برفع األربعة

 .فع أخريي النحلابن عامر مع حفص برو :وأ
 .ابن عامر يف النحل برفع األربعة، وحفص برفع األخريين يف السورتنيو  :أو

 .)٢( ))لنص/ ... كما حنلها وأخراها حلفصهم  :فلو قال  ،واألول هو املراد
 وجعل الثالثة ... مث الواو األوىل عاطفة، والثانية تالوة((:  معلقا على عجز البيت األول القاريوقال 
 على أن داللة البيت ليس من املعطوفات،) مسخرات( فإن ،للتغليبو أ ألا يف حيز العطف، ةفوعطم

 ووالشمس مع رفع الثالثة كمال : ... .:. فقلت،  غري جليةعلى رفع الكلمات األربع خفية
أيب تعديل و،  له، وتغيري اإلصفهاينهكر تعديلذمبثل ما قاله اجلعربي مع معلقا على صدر البيت الثاين وقال 
 :واألظهر األخصر ما غريته سابقا وأحلقته الحقا (( :شامة 

 .)٣( )) .:. ...... يف األخريين حفصهم ويف النحل كما
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

٦٩٣- لَعيا ٰىلَ ع ويونس سحار شفا وتسلسال.:.  خصوا ويف ساحر 
 وهو واضح ،-) راِحس(و) يلَع( - ن وجهي املسألتنيظ عن ترمجة كل ماستغىن باللف((: اجلعربي قال 

 :فلو قال  ...بالتنوين ) وا ص خٰىلَي علَع(:  فيحتمل أن يقرأ ٰيف الثانية، وأما األوىل
ٰىلَعلَ يف ع٤( ))لنص عليه/ .:. ....  اخصص ويف كل ساحر ى(. 

 الواقع أوال، أو ]١٠٩:األعراف [  V  W Z ] :يوهم أن اخلالف يف   كالم الناظم...(( : القاريوقال 
 دون غريه، وكذا خمتلف )٥()كل(ـ  املقترن بشامل له ولغريه يف هذه السورة، مع أن املراد هو الثاين
  : فقلت،  للرموز املتقابل)يف(يونس، لكنه اعتمد على حقيقة التماثل وغري املقترن بنحو 

 .)٦( )) شفا وتسلسالاٍرحنس سكيو.:.  ساحٍر ى خصوا هنا كلُّعلي علَ
                                                

 . ٢/٤٤٠: يدة الآللئ الفر)  ١(
وغريه اإلصفهاين : ، وقال القاري بعد تعديل اجلعربي ٢٦٥حدث األماين، ص: ، وراجع )خ(٤٧٦كنـز املعاين، ص)  ٢(

 والشمس والتايل إىل التاء كمال... .:.                                              : بقوله 
 يف الكل ذلالنشرا سكون الضم .:. كنحل وحفص معه مث يف األخريين 

 .) ب/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٦٥-٢٦٤حدث األماين، ص)  ٣(
فاألظهر : ، وقد اعترض عليه القاري، مث قال ٢٦٧-٢٦٦حدث األماين، ص: ، وراجع )خ(٤٧٩كنـز املعاين، ص)  ٤(

 .ساحر سحار كيونس متوكال .:. علي يف على الكل ال نافع لكل : تغيري اإلصفهاين يف تعبري 
 . ]١١٢: األعراف [  j  k l m Z ] :هو قوله تعاىل و)  ٥(
 .) ب/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٦٧حدث األماين، ص)  ٦(



 )٦٩(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ويف الرشد حرك وافتح الضم شلشال.:. ومجع رسااليت محته ذكـوره  -٦٩٨
 بكسر شفا واف واالتباع ذو حال.:. ويف الكهف حسناه وضم حليهم  -٦٩٩

ة أخرى يف بادئ الرأي، فلو كان  هو كسر احلاء، وهو يوهم أنه رمز لقراء)واالتباع( ((: قال أبو شامة 
 :، فيقول ٰحذفه وقيد موضع اخلالف يف الكهف كان أوىل

 .)١( ))بكسر لضم احلا لالتباع مشلال.:. ويف ثالث يف الكهف حز وحليهم 
إشكال، ألن يف الكهف ثالثة مواضع ) ويف الكهف حسناه: (ويف قوله ((: أبو عبد اهللا الفاسي وقال 

... يف الثالث، والعذر له ضيق املكان مع اشتهار ذلك يف الثالث دون األول والثاينواخلالف إمنا هو ...
 .)٢( ))حلصل املقصود من غري إشكال.... وآخر كهف حز : ولو قال 

، ومها متفقا الفتح، ]٢٤[  Z  ¤ £ ¢ ] ،]١٠[  k l m Z ]: ويف الكهف ثالثة ((: اجلعربي وقال 
وهو األنسب  أحسن رشدا،: أي ) حسناه: (نبه عليه بقوله وهو املقصود، و ]٦٦[  d e f Z ]و
  : فلو قال  ...ذا

لِّوعمتر ش٣( ))ألحسن / البالكسر مشل ءلالتباع ضم احلا.:. ا كهفها حز حليهم د(. 
  : فقلت، مما خيفى محله عليه جدالكن ((:  اجلعربي، مث قال ما قالهمبثل  القاريوقال 

 .)٤( )) .:. .....، وضم حلِيِهم وعلِّمت رشدا حز
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وآصارهم باجلمع واملد كلال .:. ...  -٧٠٠
اجلمع يقتضي املد ضرورة، ، ألن )واملد: (مغن عن قوله ) باجلمع: (وقوله ((: أبو عبد اهللا الفاسي قال 

 :  قال وقد لفظ به أيضا، فِذكره إذن للتأكيد وإمتام البيت، ولو
 وآصارهم باجلمع يا صاح كلال... .:. 

 .)٥( ))ألتى باملقصود
 :وقلت يف ذلك شعرا ... وفيها زائدة واحدة يف آخرها (( :أبو شامة قال 

 حتلت أخريا مث كيدون مع فال.:. مضافاا سبع وفيها زيادة 
 .)٦( ))]١٩٥:األعراف[  Ú Û      Ü ÝZ ]: هي : أي 

                                                
 . ٣/١٨٣: إبراز املعاين )  ١(
 .وما أراه إال خطأً مطبعيا) ! حلصول املقصود: (، ويف املطبوع ٤٥٤-٢/٤٥٣ : الآللئ الفريدة)  ٢(
 .٢٦٨دث األماين، صح: ، وراجع )خ(٤٨٢كنـز املعاين، ص)  ٣(
 .)ب/٤٨(الضابطية : وراجع . وآخر كهف حز: مث رأيت اإلصفهاين قال : ، وزاد فيه قائال ٢٦٨حدث األماين، ص)  ٤(
 .٤٥٧-٢/٤٥٦ : الآللئ الفريدة)  ٥(
 . ٣/١٩٣: إبراز املعاين )  ٦(



 )٧٠(

 
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

 ووحد حق مسجد اهللا االوال.:.  عند ابن عامر انَمي أَويكسر الَ -٧٢٥
وال ينبغي من جهة األدب أن يقرأ إال بفتح اهلمزة، وإن كان كسرها جائزا يف التالوة، ((: قال أبو شامة 

 : فليته قال  ... ))إميان(( بـ ))عند((وذلك لقبح ما يومهه تعلق 
 .)١( )) ...ال أميان كسر ابن عامر ومهزة 

 .)٢( )) .:. ...ال أميان كسر ابن عامر ] فتح[ويف  : وكان ميكنه أن يقول(( : وقال القاري
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وحتريك ورش قربةٌ ضمه جال .:. وحق بضم السوء مع ثان فتحها -٧٣٢
  : فقلت بالفتح،  القاِفحرك ضمقد يتوهم منه أن ورشا ي(( : قال القاري

  ))وحتريك را بالضم يف قربة جال....... .:. 
 .)٣( )) ...ورا قربة بالضم حتريكه : ........ .:. أو : وزاد يف الضابطية 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
٧٣٤-  هصفا نفر مع مرجئون وقد حال.:. ووحد هلم يف هود، ترجئُ مهز  

 .)٤())..:. .. هلم يف هود ترجي مزة ووحد: فقلتبغري ياء، ) ترِج(يوهم أن ضده فإنه (( : قال القاري
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
٧٤٢-  ظىب وحيث ضياء وافق اهلمز قنبال.:. نفصل يا حق عالً ساحر 

، ويف آخر الكلمة مهز، فرمبا وأراد مهز الياء، ومل يبني ذلك : ... )وافق اهلمز قنبال( ((: قال أبو شامة 
، مث لو فهم ذلك مل يكن مبينا للقراءة األخرى، ألن اهلمز ليس ضده إال يِنعميتوهم السامع أنه هو الْ

، فلو أنه )ضياء(و) ساحر: (تركه، وال يلزم من تركه إبداله ياًء، فقد حصل نقص يف بيان هاتني املسألتني 
 .)٥( ))بسحر ضياء مهز يا الكل زمال.:. ساحر ظىب ...          :قال ما تبني به احلرفان لقال 

                                                
 . ٣/١٧: ، وراجع تنبيهه على ذلك يف سورة آل عمران ٣/٢٠٦: إبراز املعاين )  ١(
، ...)ويف كسر ال أميان فتح ) : خ(، ويف )ويف كسر األميان فتح ابن عامر) : (ط(، والتعديل يف ٢٧٧حدث األماين، ص)  ٢(

قال يف احلدث . ، وما بني املعكوفتني تصحيح مين لضرورة السياق...)ويف كسر األميان كسر ) : (ب/٤٨(ويف الضابطية 
 ....ومهزة ال أميان فاكسر لشامهم، وأوضح من قول أيب شامة : اين وهو أظهر من تغيري اإلصفه: بعد تعديله 

 ) .ب/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٧٩حدث األماين، ص)  ٣(
ولو : ب /٢٤٢) خ(، و٢٧٩ص) ط(، ومنها إدراج التعديل لوضوحه، ويف احلدث )ب/٤٨(البيت كذا يف الضابطية )  ٤(

 .لكان أظهر .. .صفا نفرا مرجون معه .:. ترجي مهزه : ... قال 
 . ٣/٢١٩: إبراز املعاين )  ٥(



 )٧١(

 وال جائز أن يكون ... R Z ]و...  Ð Z ] :ضدان  lZ ] تقدم لـو(( : وقال القاري
 ... ، وهو املقصود R Z ]وإال لذكرها مع أختها، فتعني أن يكون   ،Ð Z ]  هنا)١(]ضده[

 .مل يذكر األخرى لضيق القلم والشهرة: وقيل 
 .)٢())قنبالامهز ل كُال ًء ضياِبِسحٍر... .:.   : وكان ميكنه أن يقول  :قلت

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 متاع سوى حفص برفع حتمال.:. يسريكم قل فيه ينشركم كفى  -٧٤٦
 زالـويف باء تتلو التاء شاع تن.:. وإسكان قطعا دون ريب وروده  -٧٤٧

ومل يقيد الناظم حريف القراءة مبا ال حيتمل التصحيف (( : -جز البيت الثاين  معلقا على ع– قال أبو شامة
فيكون عكس مراده، فلو ... ويف تاء تتلو الباء شاع : وهو مشكل، إذ من اجلائز أن يقرأ ... على عادته 

  سوى حفص وقطعا رضا دالمتاع.... .:.                 :أنه قال يف البيت األول 
 .)٣( ))التضح املراد / وة والباقون تبلو من البال .:. و كل نفس شفا من التالباإلسكان تتل

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وبادئ بعد الدال باهلمز حلال.:. وإين لكم بالفتح حق رواته  -٧٥٥

 :ولو قال .... ومل يبني قراءة اجلماعة ((: قال أبو شامة 
 .)٤( ))لكان أجلى وأحلى /  عن ولد العالوبادئ مهز الياء... .:. 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وسكنه زاك وشيخه االوال.:. وآخر لقمان يواليه أمحد  -٧٥٨

  : فكان حقه أن يقول قنبل،) زاك(وسكنها خمففة ذو زاي (( : قال القاري
 ... افوسكن زكا ِخ.......... .:. 

 .)٥( ))لئال يتوهم أنه يسكنها مشددة / خفف ومكي اوال وسكن زكا.......... .:.  :أو 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 هنا حق االَّ امراتك ارفع وأبدال.:.  الوصل أصل دنا وها ِر اسِن أَِراسوفَ -٧٦٥
 ....ويف الكل أسر الوصل أصل دنا : وكان ميكنه أن يقول وعلم العموم من الضم، (( : قال القاري

                                                
 .) خ(واملثبت من )!! صفة) : (ط(يف )  ١(
: بياض بني كلميت ) ب/٤٨(، ويف الضابطية )ب/٢٤٥) (خ( واملثبت من ))امهز له قنبال(( : ٢٨٣ص) ط(يف احلدث )  ٢(

 .قنبال ... كال 
 . ٣/٢٢٣: إبراز املعاين )  ٣(
 . ٣/٢٣٢: إبراز املعاين )  ٤(
 .ومل يذكر فيها إال التعديل الثاين) ب/٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٨٩حدث األماين، ص)  ٥(



 )٧٢(

باإلبدال يف البيت  - أي الناظم –طق ن[ ألفا، ال سيما وقد )١( إبدال اهلمز)وأبدال(مث يوهم قوله : مث قال 
كان ، وهو خارج عن باب هذا الكتاب، ف)٢(] باإلبدال نوع من اإلعراب))املراة((بوزن املقال، مع أن 

 .)٣( ))وحنومها/ أكمال: أو / ارفع وحصال: ... ل وقاألوىل أن ي
  :ال اإلمام الشاطيب رمحه اهللاق

 وضيفي ولكين ونصحي فاقبال.:. وياءاا عين وإين مثانيا  -٧٧٠
 :وقد ضبطت هذه الثمانية يف بيت ، فقلت ((: مثانيا : موضحا قوله قال أبو شامة 

 أخاف ثالثا بعد إين تكمال.:. أراكم أعوذ أشهد الوعظ مع إذا 
 .]٤٦:هود[  Z 6 ]: بالوعظ على ، ونبهت )إين(هذه األلفاظ بعد : أي 

 : وقلت يف ذلك ... وفيها ثالث زوائد : مث قال بعد البيت األخري من السورة 
 .)٤( ))تكلم ال ختزون يف ضيفي العال.:. وزيدت فال تسألن ما يوم يأت ال 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وخاطب يعصرون مشردالفحرك .:. معا وصل حاشا حج دأبا حلفصهم  -٧٧٩
 ن دار وحفظا حافظا شاع عقال.:. ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نـو  -٧٨٠
٧٨١-  درالـباإلخبار يف قالوا أئنك دغف.:. وفتيتـه فتيانـه عـن شـذا و 

وصال ) حاشا(واتفق يل نظم أربعة أبيات عوض الثالثة املتقدمة، تبني فيها القراءتان يف ((: قال أبو شامة 
ومل يستقم ... مع التنبيه على أم على أصوهلم يف ذلك ) أئنك(: قفا، وذكر فيها اخلرب واالستفهام يف وو

 :يل إيضاح مجيع ذلك إال بزيادة بيت، فقلت 
 معا دأبا حرك حلفص فتقبال.:.  آخرا )٥(ويف الوصل حاشا حج باملد

دأقبالوحيث يشاء النون دار و .:. )٦(ونكتل بياء تعصرون اخلطاب ش 
 وفتيته عنهم بفتيانه اجنال.:. ويف حافظا حفظا صفا حق عمهم 

 )٧())ويستفهم الباقي على ما تأصال.:. واإلخبار يف قالوا أئنك دغفال 
                                                

 . ]٨١: هود [  Þ  ß Z ]: اهلمزة الواقعة بعد حرف الراء  من كلمة : أي )  ١(
يطلق (() : ط(ففي ، وما بني املعكوفتني من الضابطية، وعبارته يف احلدث غري مفهومة، ٣/٢٤٥: إبراز املعاين : انظر )  ٢(

ويف ! ))...اإلبدال لوزن املقال، مع أن مراده لقرينة إال باإلبدال نوع من اإلعراب، وهو أغرب خارج عن باب هذا 
 .... خارج عن بابه ) : ... خ(

 .) أ/٤٩ –ب /٤٨(الضابطية : ، وراجع ٢٩٢حدث األماين، ص)  ٣(
 . باختصار ٢٥٩-٣/٢٥٨: إبراز املعاين )  ٤(
 .أراد باملد بعد الشني احترازا عن املد بعد احلاء : ق عليه قائال عل)  ٥(
 .) تعصرون(و) نكتل(لقراءتني يف ) شد(استغىن برمز واحد وهو قوله : علق عليه قائال )  ٦(
 . باختصار ٢٧٢-٣/٢٧١: إبراز املعاين )  ٧(



 )٧٣(

  :فقلت، العموم  U V Z ]: قوله  يوهم أخرج األخرى لكن) ̄ (مع أن قيد (( : وقال القاري
 .....ن .:. ونكتل بيا شاف حبيث يشاء نو 

 .)١()) اجلزئيةن الباء للظرفية فيشري إىل ختصيص احلكم ذه القضيةعلى أ
 :وقلت يف ذلك ... وفيها ثالث زوائد ((: قال أبو شامة 

 .)٢( ))ومن يتقي أيضا ثالث جتمال.:. زوائدها نرتع وتؤتون موثقا 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
  لدى خفضها رفع على حقه طال.:.وزرع وخنيل غري صنوان اوال  -٧٨٧

، فاستدركت بتغيري املصراع )٣(صنوان الواقع أوالل: رج خم استثناء ))غري((قد يتوهم أن و(( : قال القاري
 .)٤( ))لدى األربع ارفع خفضه حقه عال... .:.   :وقلتالثاين، 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ذو استفهام الكل أوالأئنا ف.:. وما كرر استفهامه حنو آئذا  -٧٨٩

 سوى النازعات مع إذا وقعت وال.:.  سوى نافع يف النمل والشام خمرب -٧٩٠
 :وكان أصحاب أيب القاسم رمحه اهللا ذكروا أن هذا البيت مشكل اللفظ، فغيره فقال ((: قال السخاوي 

 له نافع يف النمل أخرب فاعتال.:. سوى الشام غري النازعات وواقعه 
 : ولو قال الشيخ رمحه اهللا  .، واألول أحسن، وعليه أعول)٥(ا يعود إىل شيء واحدومعنامه

 أئنا فاالستفهام يف النمـل أوال.:. وما كرر استفهامه حنـو آئذا 
 سوى النازعات مع إذا وقعت وال.:. خصوص وباإلخبار شام بغريها 

 .)٦( ))الرتفع اإلشكال وظهر املراد
 :وقد مجعت ذلك يف بيتني، وقلت ((:  - كر مواضع تكرار االستفهامبعد ما ذ -قال أبو شامة 

 ـدة عنكبوت الرعد والنمل أوال.:. بواقعة قد أفلح النازعات سجـ 
 ٍد ايضا فإحدى عشرة الكل جمتال.:. وسبحان فيها موضعان وفوق صا 

 :ونظمته على حبر البسيط، فقلت 
 ازعات والوسجدة واقعة والن.:. لح منل عنكبوت رعد قد اف

                                                
 .يف تعديله للبيت) حبيث: ( كلمة من) الباء: (، ويقصد )أ/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٠٠حدث األماين، ص)  ١(
 . باختصار ٢٧٩-٣/٢٧٨: إبراز املعاين )  ٢(
 .وهو أنسب للسياق) خ( واملثبت من ،))خيرج(() : ط(، ويف ]٤:الرعد[  v w  x y Z ] :من قوله تعاىل )  ٣(
 .) أ/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٠٣حدث األماين، ص)  ٤(
 .٣/٦٢: لآللئ الفريدة راجع للتنبيه على هذا التعديل ا)  ٥(
 .٣/٢٨٦: إبراز املعاين : ، وراجع لالعتراض على بيت الناظم املعدل ١٠٣٣ / ٣: فتح الوصيد )  ٦(



 )٧٤(

 .)١( ))فويق صاد فإحدى عشرة اكتمال.:. وموضعان بسبحان ومثلهما 
مشكل مطلقا لإلمجال، وتعدد االستثناء،  -] ٧٩٣-٧٨٩ [-واستنباط معىن األبيات (( :وقال اجلعربي 
 والتصريح باملتفق واملختلف، وقد نظمت أربعة تؤدي معىن اخلمسة، وأعتقد أا أوضح ،وعدم سردها

  :وأسرع مأخذا، وهي معىن، 
 والسجدة االسرا وذبٍح معا ِكالَ.:. وكرر االستفهام يف الرعد والفالح 

 ل أم والثان رم كَالـوأول النم.:. ر كن وثان أتى رضا ـباالول أخب
 ه أالَــكفى علم حرمي وواقع.:. وت بأول ـا والعنكبـمـبنونيه

 )٢( )) أئذا أئنا أطلق أفصالرضى عم.:. زع ثانيا ـرحيب بثانيهما ويف الن
أن قراءته فيه : أن الشامي يقرأ باإلخبار يف النمل؛ واحلال كالم الناظم ظاهر و(( : وقال القاري
إفراد نافع وذلك ألن  ،فيما عدا النمل إال فيما استثىن عنه" الشام خمرب"أن :  ومراد الناظم ...باالستفهام، 

بالنمل أغىن عن ضمها إىل مستثىن الشامي، لكن هذا املسلك الدقيق ال يدركه الفهم الرقيق؛ فكنت 
  : ويلقب  بتغيري املصراع األول األولت البيت قبل أن أرى تعبري الشارحغري

 يف الغري خمرب ويف النمل خذ والشام...... .:. 
 : بأن يقال  مث خطر ببايل تغيري املصراع الثاين ...

 .)٣( ))ليكون أصرح يف املراد / سوى نازعات النمل مع وقعت وال... .:. 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدة واحدة (( : قال أبو شامة

 )٤( ))ويف املتعال زائد قد حتصال.:. وال ياء فيها لإلضافة وارد 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وأفئيدة بالياء خبلف له وال.:. ن يضلوا يضل عن وضم كفا حص -٨٠٠

  : فقلت، ة أن يكون بدال عن اهلمز)) الياء (( ـهم أن مراده بقد يتو(( : قال القاري
 دة زد يا خبلف له واليوأفئ......... .:. 

 .)٥( )) ...وأفئيدة أشبع : .... .:. أو يقال 
                                                

 . ٢٨٣/ ٣: إبراز املعاين )  ١(
وقد نظم اجلعربي أربعة تؤدي معىن اخلمسة، واعتقد أا : ، وقد اعترض عليها القاري قائال )خ (٥٣٦كرت املعاين، ص)  ٢(

فيا هللا در املصنف ما أزكاه عبارة، ! لكنها يف غاية اإلغالق يف حتصيل املدعى! ضح يف املعىن وأسرع مأخذا من املبىنأو
وما أمناه إشارة، وكاد ما أتى به يف قصيده من اإلجياز أن يعد من اإلعجاز؛ بل أعجز األقوياء من الشعراء والكرباء من 

 .) ٣٠٥-٣٠٤حدث األماين ص ())واء يف تفصيله أو إمجالهالقراء أن يأتوا بقصيدة على منواله، س
 ).أ/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٠٥-٣٠٤حدث األماين ص)  ٣(
 . ٢٩١/ ٣: إبراز املعاين )  ٤(
، )خ(، واملثبت من .. وأفئدة أسبع : أو يقال ! وأفئدة زيادة خبلف له وال : ، والتعديل فيه ٣٠٨حدث األماين، ص)  ٥(

 .... أو يقال : ، وليس فيه )أ/٤٩(ية الضابط: وراجع 



 )٧٥(

 :ذلك وقلت يف ... وفيها ثالث زائدة (( : قال أبو شامة
 )١( ))وخاف وعيدي للزوائد أمجال.:. دعائي مبا أشركتمون وقوله 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وهن بكسر النون رافقن محال.:. ويقنط معه يقنطون وتقنطوا  -٨٠٥
 .)٢()) لكان أحسن وأظهر معىن، واهللا أعلم))مجيعا(( : ))هن((ولو قال موضع (( : قال أبو شامة

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ـجني شفا منجوك صحبته دال.:. ومنجوهم خف ويف العنكبوت ننـ  -٨٠٦
 بالالم بدل الواو لكان أحسن حكاية ملا يف احلجر، وال ))ملنجوهم خف((: ولو قال (( : قال أبو شامة

 .)٣())حاجة إىل واو فاصلة لظهور األمر، واهللا أعلم
 

  :ل اإلمام الشاطيب رمحه اهللاقا
 يقولون عن دار ويف الثان نزال.:. ويف مرمي بالعكس حق شفاؤه  -٨٢٣
 شفا واكسروا إسكان رجلك عمال.:. مسا كفله أنث يسبح عن محى  -٨٢٤
 :ولو كان جرى على سننه ورمز ملن خفف كان أحسن، وقلت أنا يف ذلك (( : قال أبو شامة

 ويف الثان نل كفؤا مسا وتبجال.:.  دم عال ويف كاف نل إذ كم يقولون
 وبعد اكسروا إسكان رجلك عمال.:. وأنث يسبح عن محى شاع وصله 

 .)٤( )) ...ومل يبق يف البيت تضمني، واجتمع الرمز املفرق 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدتان (( : قال أبو شامة

 )٥( ))فالكذلك فهو املهتدي قد تك.:. وفيها لئن أخرتين زيد ياؤه 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ومعه عليه اهللا يف الفتح وصال .:. وها كسر أنسانيه ضم حلفصهم -٨٤٤

 يستضعف هذا البيت، ويقول – رمحه اهللا –ورأيت بعض أصحاب الشيخ ((: عبد اهللا الفاسي قال أبو 
 .)٦( )) ...ووجهه ما ذكرته )).... .:. ضم كسر ها أنسانيه حلفصهم((  :الوجه أن يقال: 

                                                
 . ٣٠٣-٣٠٢/ ٣: إبراز املعاين )  ١(
 . ٣٠٦/ ٣: إبراز املعاين )  ٢(
 . ٣٠٦/ ٣: إبراز املعاين )  ٣(
 . ٣٢٢/ ٣: إبراز املعاين )  ٤(
 . ٣٢٧-٣٢٦/ ٣: إبراز املعاين )  ٥(
 . ٣/١٢٦: الآللئ الفريدة )  ٦(



 )٧٦(

ه، وقد راجعت قصدمل أتوصل إىل من  : ))...ورأيت بعض أصحاب الشيخ ((: وقوله  : قلت
إبراز ((، كما راجعت  فلم أجد فيه إشارة إىل تضعيف البيت، فضال عن التصريح به))فتح الوصيد((

 .واهللا أعلم، )١(  ومل أجد فيه البغية كذلك،))املعاين
  :مام الشاطيب رمحه اهللاقال اإل

 وحامية باملد صحبته كال.:. فأتبع خفف يف الثالثة ذاكرا  -٨٤٩
بالواو، وتكون الواو للعطف أتت ... وأتبع خفف : واألوىل أن يقرأ أول بيت الشاطيب (( : قال أبو شامة

بالفاء، إمنا ) فأتبع(ظ بالفاء، وليس جيدا، إذ ليس اجلميع بلف... فأتبع : للفصل، ويقع يف كثري من النسخ 
وأتبع كلٌّ  :األول وحده بالفاء، واآلخران خاليان منهما، ومل ينبه على قطع اهلمزة، وال بد منه، فليته قال 

 .)٢( )) .:. ..اقطع هنا خف ذاكرا 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها سبع زوائد (( : قال أبو شامة

  تالتعلمين نبغي وإن ترين.:. زوائدها سبع فال تسلن ان 
 .)٣( ))ويؤتيين خريا فصادفت منهال.:. ويهدين ريب كذا املهتدي ومن 

 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدة واحدة (( : قال أبو شامة

 )٤( )) من بعد لفظ الاآلتبتتبعن .:. فتلك ثالث بعد عشر وزائد 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وم يف أذن اعتالـيدافع واملضم.:. ه ساكن ـبني فتحيويدفع حق  -٨٩٨
 نَ عم عاله هدمت خف إذ دال.:. نعم حفظوا والفتح يف تا يقاتلو  -٨٩٩

 :ومل يكن له حاجة إىل تقييد قراءة يدفع، ألنه قد لفظ بالقراءتني، وكان له أن يقول (( : قال أبو شامة
 ا انه حالويف أذن اضمم ناصر.:. ويدفع حق يف يدافع وارد 

 .)٥( ))يف بيت واحد) أذن(فيتصل رمز / ... ن .:. ومن بعِد هذا الفتح يف تا يقاتلو 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدتان (( : قال أبو شامة

 )٦())نكري وما شيء إىل النمل أنزال.:. زوائدها ياءان والباد بعده 

                                                
 .)٣٢٠ص(، والقاري يف احلدث )خ٥٦٥ص(وإىل املعىن نفسه أشار اجلعربي يف الكرت ، ٣٣٩-٣/٣٣٨: إبراز املعاين )  ١(
 . ٣٤٤-٣٤٣/ ٣: إبراز املعاين )  ٢(
 . ٣٥٥/ ٣: إبراز املعاين )  ٣(
 . ٣٨٤/ ٣: إبراز املعاين )  ٤(
 . ١٠/ ٤: إبراز املعاين )  ٥(
 . ١٣/ ٤: إبراز املعاين )  ٦(



 )٧٧(

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

٩٢٣- ويأمر شاف وامجعوا سرجا وال.:.  غالب تشقق خف الشني مع قاف 
وال .. . متفق التشديد)١(للساكنني، وفتح لئال يوهم مع خف قافه) قاف(وحرك فاء (( : قال القاري

 ومع ذلك فالوهم باق الحتمال كونه حرف الكلمة، ولو رسم )٢(خيفى أن قاف قرئ كذلك يف سورا
  :فقلت! اء قليلي الفهمرحنوه من بعض الق بلغين  إذ،ن أوفق لدفع الوهمكا] املصحفي[وفق الرسم 

 .)٣( ))  .:. ...وخفّف معا تشقَّق الشني غالب
 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدتان (( : قال أبو شامة

 )٤( ))متدونين زيدا فال تك مغِفال.:. وفيها فما آتاين اهللا قبله 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
وقل قال موسى واحذف الواو دخلال.:. يصدقين ارفع جزمه يف نصوصه  -٩٤٨
ذا وال، لكان أوىل، ألنه مل يأت :  أي ))دم وال(( : ))دخلال((ولو قال الناظم موضع (( : قال أبو شامة

بالرمز يف كلمتني، فالكلمة األوىل وهي بواو فاصلة بني هذه املسألة واليت بعدها، وقد افتتح البيت اآليت 
جبملته جيوز أن يكون من تتمة ) منا نفر(مترددة بني أن تكون تابعة ملا يف هذا البيت، أو ملا بعدها، بل ) منا(

، فيكون )سحران(الذي هو رمز ) ثق(ما بعده، وهو ) يرجعون(، ويكون رمز ) قال موسى(رمز 
 .)٥(اهللا أعلمللكوفيني احلرفان كنظائر له سبقت، و

 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدة واحدة (( : قال أبو شامة
 )٦( ))ن قال وما شيء إىل سبا تال.:. وواحدة فيها تزاد يكذبو 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 نذيق زكا للعاملني اكسروا عال.:. ه  وعاقبة الثاين سما وبنون-٩٥٨

                                                
 .) تشقَّق: (قاف كلمة : أي )  ١(
 .يف سورة قاف ) تشقَّق: (قاف كلمة : أي )  ٢(
 .زيادة مين للتوضيح ) املصحفي: (، وكلمة )أ/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٤٣حدث األماين، ص)  ٣(
 . ٦٦/ ٤: إبراز املعاين )  ٤(
 . ٧٠/ ٤: إبراز املعاين )  ٥(
 . ٧٣/ ٤: إبراز املعاين )  ٦(



 )٧٨(

، ]٤١: الروم[  Ù     Z ] : واخلالف يف األول ،للوزن، وأطلقه) يذيق (يفَروحذف طَ(( : القاريقال 
 أراد أن املطلق ينصرف إىل هوكأن، ديولو أثبت ضمريه لقَ ، متفق الياء]٤٦:الروم[  a Z ]  :الثاينو

  :فقلتل، األول، ولكن قد يتوهم منه اإلطالق األكمل، وهو الشامل لكل ما وقع يف احمل
 .:. ...ِمالَيذيقهم زد عاكسروا عالني  

 ومقتضاه محله على الالم األوىل، ،)للعاملني( عما أورد عليه من أنه أطلق كسر صلَّختيوذا 
 .)١( ))واخلالف يف الثانية

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
  جبالوقف مسكنا واهلمز زاكيه.:. وكالياء مكسورا لورش وعنهما  -٩٦٦

 ... وكاهلمز مكسورا : عبارة عن بني بني، ولو قال ) وكالياء مكسورا( (( : قال القاري
 .)) ... ألن املسهلة املكسورة بني اهلمزة والياء املديةلكان أظهر

الوقف كالياء مسكنا، وقد يتوهم أن  النظم تبادر مناملن وال خيفى أ...  ) :وقف مسكنا: (وقوله ((: مث قال 
 .)٢( ))وبالياء قف واهلمز زاكيه جبال.. .:. .  :فقلتأن يوقف عليه بالياء، : باهلمز ساكنا، واملراد الوقف 

 
 :وقلت يف ذلك مع الياءين اللتني ذكرنامها يف سورة سبأ... وفيها زائدة واحدة(( : قال أبو شامة

 )٣( ))تقبالويف فاطر أيضا نكريي .:. وزاد نكريي واجلوايب لدى سبأ 
 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها زائدة واحدة (( : قال أبو شامة

 )٤( ))لتردين فيما فوق صاد تنـزال.:. ويس زد فيها وال ينقذون مع 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 وإلياس حذف اهلمز باخللف مثال .:. وماذا تري بالضم والكسر شائع -٩٩٨

إلثباته حذفه يف احلالني، وليس كذلك، :  مفهومه ))...وإلياس حذف اهلمز((: وقوله ((: جلعربي اقال 
 :، وليس كذلك، فلو قال ... فيفهم منه إثباته يف االبتداء حذفه يف الوصل، وإن أراد يف االبتداء

 .)٥( )) ...أسدلكان  / ... وإلياس وصل اهلمز... .:. 

                                                
 .)ب–أ /٤٩(الضابطية : ، وراجع ))ختلص(() : ط(، ويف )خ( كذا يف ))لصيتخ((: ، وكلمة ٣٥٥حدث األماين، ص)  ١(
 :، وعلى تعديله يصبح البيت ) ب/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٥٨-٣٥٧حدث األماين، ص)  ٢(

 .وبالياء قف واهلمز زاكيه جبال.:. وكاهلمز مكسورا لورش وعنهما 
 . ١١٥/ ٤: إبراز املعاين )  ٣(
 . ١٢٢/ ٤: إبراز املعاين )  ٤(
 . ٣٦٩حدث األماين، ص: ، وراجع )خ( ٧٤٤كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٥(



 )٧٩(

ذف يف حي أن مراده أن: إطالق حذف اهلمز وصال وابتداًء، واحلال النظم  يتوهم من(( : القاريوقال 
دخله الم التعريف واهلمزة للوصل وهي مفتوحة يف ) ياس(على أن االسم [قطع يف االبتداء، يالدرج، و
 )١( ))وإلياس وصل اهلمز باخللف مثال : ... .:. فقلت، ]االبتداء

 
  :اهللاقال اإلمام الشاطيب رمحه 
 وإين معا مع يا عبادي فحصال.:. لكوف وخذ يا تأمروين أرادين  -١٠٠٩

أثبتها السوسي وقفا ووصال، وفتحها يف الوصل، وهذا على ... وفيها زائدة واحدة (( : قال أبو شامة
مع يا عبادي، : رأي صاحب القصيدة، وأما صاحب التيسري فعدها يف ياءات اإلضافة، فلهذا قال الناظم 

 :ليميز بينهما، وقلت يف ذلك ) يا(اد حرف النداء وهو فز
 )٢( ))مضاف لدى التيسري والكل قد حال.:. فبشر عبادي زائد يف منظومنا 

 
 :وقلت يف ذلك ... وفيها ثالث زوائد (( : قال أبو شامة

ـ   )٣( ))ـناد ثالث يف الزوائد جتتال.:. يا اتبعوين أهدكم والتالق والت
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 ـمضاف ويا ريب به اخللف جبال.:. لدى مثرات مث يا شركائي الـ  -١٠١٧

وسكوا، ال يف نفس الياء  )٤())ريب(( أن اخللف لقالون يف فتح ياء هن مرادواحلاصل أ(( : قال القاري
  : فقلت، وحذفها كما يتوهم من ظاهر النظمباعتبار ثبوا 

 .)٥( ))ـمضاف وريب اخللف يف الفتح جبال.:. الـ ...... ...

 :يف الزخرف) اتبعون(يف الشورى و) اجلوار(وقلت فيهما مع ... وفيها زائدتان(( : قال أبو شامة

                                                
الضابطية : ، وراجع )ط(والضابطية، وقد سقطت من ) خ(، والعبارة ما بني املعكوفتني من ٣٦٩حدث األماين، ص)  ١(

 .) ب/٤٩(
 . ١٤١/ ٤: إبراز املعاين )  ٢(
 . ١٤٦/ ٤: إبراز املعاين )  ٣(
 من قبيل ياءات اإلضافة، ال ))ريب((، هذا، وياء )٥٠:فصلت (  j k l  m n     o   p q Z ] :له تعاىل من قو)  ٤(

الزوائد؛ واخللف يف ياءات اإلضافة دائر بني الفتح واإلسكان، ويف الزوائد بني احلذف واإلثبات، كما هو معروف 
إشارة إىل كوا من اإلضافة، ومن املعلوم لدى  ))...ئي املضافمث يا شركا((: لدى أهل الفن، ويف قول الناظم 

املتخصصني أن الناظم رمحه اهللا ال ينبه يف اية السور إال على ياءات اإلضافة، ال الزوائد، فال إشكال أصال حىت حيتاج 
 .واهللا أعلم ! إىل تعديل البيت

 .) ب/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٧٥حدث األماين، ص)  ٥(



 )٨٠(

 )١( ))ن فاعتزلون زاائدات لدى العال.:. وواتبعون واجلوار وترمجو 
 

  :شاطيب رمحه اهللاقال اإلمام ال
  إحسانا لكوف تحوالنِسحـم.:. ـ ا الْنس ح حمزةَ ارفع غريووالساعةَ -١٠٣٣
وإنه ليوهم أنه ... كلمة حشو، ال تعلق هلا بالقراءة ال رمزا وال تقييدا ) احملسن: (وقوله (( : قال أبو شامة

 :ولو أنه قال ... رمز لنافع 
 .)٢()) ... يوهم شيئا من ذلكمل / ...نا ـذي بعد إحسا.:. حسنا الـ 

 :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا 
  .:. ...وقل عن هشام أدغموا تعدانين -١٠٣٥                
 ويقويه اخلالف السابق عنه،  أن اإلدغام رواية عنه،)) هشامعن((: وقد يتوهم من قوله (( : قال القاري

 .)٣( )) ......غموا وقل هلشام أد : فكان األوىل أن يقول
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخلال .:. ويف يعملون دم يقول بياء اذ -١٠٤٤

 ] : مع أن ، هو الفتح)٤(  Z [ ]: أن األصل يف  النظم يتوهم منوال خيفى أنه قد (( : اريـقال الق

à  á Z   األنسب أن جيعل الكسر أصال، والفتحكان  على كسره، ف جممع]٤٩[يف آخر الطور 
 .)٥( )) رضا حال]نل[صفا، فتح إدبار كذا ... .:.     :عارضا خمتصا ذا احملل، فيقول 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وقوم خبفض امليم شرف حمال.:. ويف الصعقة اقصر مسكن العني راويا  -١٠٤٦
فإن اإلسكان املطلق ضده ) مسكن الكسر: (نظر، وصوابه ) مسكن العني: (ويف قوله ((: قال أبو شامة 

 )الصعقة(: فإن قيل  .لك إال سهوا عما التزمه باصطالحهالفتح على ما تقرر يف اخلطبة وغريها، فما وقع ذ
اقصر؟ إمنا ذلك  : وكذلك ال مد فيها، فكيف قال: قلت   كسر فيها، فكيف يكون مسكن الكسر؟ال 

 .)٦( ))أسكن يف موضع الكسر: باعتبار القراءة األخرى، أي 
                                                

 . ١٦٨/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
 . باختصار١٧٥-١٧٤/ ٤: إبراز املعاين )  ٢(
 .)ب/٤٩(والضابطية ) خ(واملثبت من ! ؟... وقال هشام أدغموا : ، والتعديل فيه ٣٨٣حدث األماين، ص)  ٣(
 .) ٤٠:سورة ق من اآلية (  Z [ \  ] ̂ Z ] :من قوله تعاىل )  ٤(
 بالتاء، والصحيح ما أثبته، ألنه ))تل(() : ب/٤٩(ويف الضابطية ! ء  بالبا))كذا بل((: ، وفيه ٣٨٦حدث األماين، ص)  ٥(

 .)خ(، مث تأكدت منه من )واكسروا أدبار إذ فاز دخلال: (رمز لعكس من رمز هلم الشاطيب  بقوله 
والضابطية ) ٣٨٦ص(، والقاري يف احلدث )خ(٧٧٥، وقد عدل مبثله اجلعربي يف الكرت، ص١٨٥/ ٤: إبراز املعاين )  ٦(

 .) ب/٤٩(



 )٨١(

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 الاجلا وإن افتحوا ألتنا اكسروا دِني.:. تبعت وما  وبصر وأتبعنا بوا-١٠٤٧
ـ  -١٠٤٨  ـالـطرون لسان عاب باخللف زم.:. رضاً، يصعقون اضممه كم نص واملسي
 الـام مثقـوكذب يرويه هش.:.  كزاي قام باخللف ضبعه اد وص-١٠٤٩

: على   ºZ ]: وقدم والقطع أوضح، مزة الوصل، ) اجلال(: ورمز يف ... (( : يرـبعجقال الْ
[ R Z  ،ع قوله نومل يفهم السني من جمرد لفظه إلمكان غريها، لكن م للوزن) :كزايوصاد (، 

 8 ]:  كعبارته يف ،إمشام الصاد الزاي] القراء[رة التصريفيني، وعبارة وهي عبا) صاد كزاي(وعرب هنا 
Z )ا جزء الترمجة)٢(صاد، وكتبها يف النظم سينا) صراط(، وهي يف الرسم )١ فلو قال ...  ، ألن لفظه: 

 إىلالم ألتنا دل إنه افتحوا .:. وعنه واتبعنا بواتبعت وكسر 
  زوى والصاد كزاي لو الخلف.:. رضا واملسيطرون سني لسان عيب 

 وهشام ذاك كذب ثقال.:. خبلف ضيفا والضم يف يصعقون كم منى 
 .)٣( ))هلذب ورتب وألوضح

  :كلمات الرمزولو قال بدل ((: قال السيوطي 
 .)٤( ))وىف بالتسميةل / حفص باخللف قنبالهشـام ...  .:. ...

 : ولو قال ... ها ومل يفهم السني من جمرد لفظه إلمكان غري(( : قال القاريو
 .)٥( ))ألوضح / ـطرون سني لسان عاب باخللف زمال.:. رضا، يصعقون اضمم نعم كم مسيـ 

، فقلت )٦(وتقدم ثالث زوائد يف سورة ق...  مثاين زوائد – القمر –ويف هذه السورة (( : قال أبو شامة
.)٧( ))يدي معا عالبقاف املنادى مع وع.:. وزد نذري ستا كذا الداع فيهما      :يف ذلك 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ومع دولة أنث يكون خبلف ال .:. ويف رسلي اليا خيربون الثقيل حز -١٠٦٧
 ، j  Z ]تأنيث  :...  وجهان ]٧ : احلشر[  j  k Z ]  :يف –هشام  -" ال "ولذي الم(( : قال القاري

تأنيثه ورفعها، وتذكريه :  التيسري )٨(ووجها، .... وتذكريه ونصبها كبقية السبعة، ... k Z ]ورفع 
  .عنه من زيادات القصيد k Z ]: فيكون وجه نصب  . ملكيورفعها أيضاً وفاقاً

                                                
 ..... لدى خلف .:. والصاد زايا أمشها : ... يقصد قول الناظم يف سورة أم القرآن )  ١(
 .وعند سراط والسراط ل قنبال : ... .:. أي يف قوله )  ٢(
 . وله اعتراضات على كالم اجلعربي٣٨٨احلدث، ص: ، وانظر )خ(٧٧٦كنـز املعاين للجعربي، ص)  ٣(
 .٤٠٢ص: شرح السيوطي )  ٤(
 .) ب/٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٨٨حدث األماين، ص)  ٥(
 . ١٨٣/ ٤: إبراز املعاين )  ٦(
 . ١٩٣/ ٤: إبراز املعاين )  ٧(
 .!! ))ووجههما(() : ط(والضابطية، ويف ) خ(كذا يف )  ٨(



 )٨٢(

 .))التأنيث مع الرفع والنصب، والتذكري مع كل منهما: وإطالق اخلالفني يقتضي استقالهلما فركب أربعة أوجه 
كما يف رواية، مع  k Z ]:  ال يف رفع ،فإنه يتوهم أن يكون اخللف يف التأنيث(( : لضابطيةوقال يف ا

 .)٢( ))يكون فأنث دولة الكل خلف ال : فقلت، )١(أن اخلالف فيهما على املعتمد
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ين اجنالنَ من رض معي باليا وأهلك.:. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلَمو  -١٠٧٧
  : فلو قال ،رمزا" من" النظم أن يكون ميم قد يتوهم منو(( : قال القاري

 .)٣( ))الجنلى /  معي باليا وأهلكين اجنال]راو[ن .:.  ثان يعلمو ]يف[فسحقا سكون الضم 
وقد ... ومل يبق من ياءات الزوائد سوى أربع يف سورة الفجر ... وفيها زائدتان (( : قال أبو شامة

 :اجلميع يف بيت هنا، فقلت نظمت 
.)٤( ))أهانين بالوادي ويسري تكمال.:. نذيري نكريي امللك يف الفجر أكرمن 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ومن قَبلَه فاكسر وحرك روى حال .:. وضمهم يف يزلقونك خالد -١٠٧٨
لينطبق ... للوزن  ]٥١:القلم[  p Z ]: وحذف الم ((: ل من البيت معلقا على الشطر األو قال القاري

 :مث رأيت أنه مع ذلك يتوهم ضم المه، فلو قال ...الضم على أول ملفوظه
 .))ملا زلق أحد فيه/ ... وضمهم يا يزلقونك 

  :فلو قال ،)٥( أن املراد به كسر امليم من النظمقد يتوهمو((: وقال معلقا على الشطر الثاين من البيت 
 .)٦( ))خللص / ....ويف قبله . .:. ...

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 خبلف له داع ويعرج رتال.:. ويذكرون يؤمنون مقاله  -١٠٨٠

ليس برمز هلشام، وعائد الضمري املرموز بامليم هو ابن " له"أن الم قد يتوهم من النظم (( : قال القاري
 .)٧( )) لكان أدعى إىل دفع الوهم.... داع لف لذيخب.... .:. : .فلو قال ذكوان، 

                                                
: ملأخوذ به، انظر ، وهو املعول عليه وا)دولة(فقط، ال يف رفع ) يكون(وليس كذلك، بل اخلالف يف تأنيث ! كذا قال)  ١(

وال ) ... دولة(ومل خيتلف عن احللواين يف رفع :  مع تعليق حمققه، قال الدمياطي ٤/٢٠٥: ، واإلبراز ٢/٣٨٦: النشر 
جيوز النصب مع التأنيث، وإن تومهه بعض شراح الشاطبية من ظاهر كالم الشاطيب رمحه اهللا النتفاء صحته رواية 

 .)٢/٥٣٠:اإلحتاف . (ومعىن كما نبه عليه يف النشر
 .) أ/٥٠ –ب /٤٩(الضابطية : ، وراجع ٣٩٥حدث األماين، ص)  ٢(
... مع ) : ((...أ/٥٠(، ويف الضابطية ...)) !! راو معىن...يكون: ((... ، والتعديل فيه ٣٩٨حدث األماين، ص)  ٣(

 .) خ(، واملثبت من ...)) ! راض
 . ٢١٥/ ٤: إبراز املعاين )  ٤(
 .)قبله(، بدال من كسر قاف ) من(من كلمة )  ٥(
 .) أ/٥٠(الضابطية : ، وراجع ٣٩٩حدث األماين، ص)  ٦(
 . ! ))لدى داع((: ، وفيها )أ/٥٠(الضابطية : ، وراجع ٣٩٩حدث األماين، ص)  ٧(



 )٨٣(

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وبا تركنب اضمم حيا عم ال .:. يصلَّى ثقيال ضم عم رضا دنا -١١٠٦
با تركنب، ومل و: والثاين ... يصلى : ويف نظم هذا البيت نظر يف موضعني، أحدمها (( : قال أبو شامة

 :وكان ميكنه أن يقول ... يقيد لفظ الباء مبا تتميز به من التاء 
 .)١( ))بالضم قبل النون حز عم ال.:. يصلَّى بِيصلَى عم دم رم وتركنب 

 
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 ه ومل يأخذ به متعمالرآ.:. وعن قنبل قصرا روى ابن جماهد  -١١١٥
وأنشدين الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا لنفسه بيتني بعد هذا البيت حالة قراءيت لشرحه (( : قال أبو شامة

 :عليه يف الكرة األخرية اليت مل نقرأ عليه بعدها 
 بنص صحيح صح عنه فبجال.:. وحنن أخذنا قصره عن شيوخنا 

 .)٢( ))رأي رأى متخيالفقد ذل يف .:. ومن ترك املروي من بعد صحة 
 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 مع احلمد حىت املفلحون توسال.:. إذا كربوا يف آخر الناس أردفوا  -١١٢٧

  : فلو قال، ]احلمد، ومل يقل به أحد[يف آخر رمبا يتوهم من النظم أن يكرب (( : قال القاري
 ىل احلمد حىت املفلحون توسالإ.:. إذا كربوا يف آخر الناس بادروا 

 .)٣( ))لكان للمقصود حتصال
  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 وال تصلن هاء الضمري لتوصال .:. وأدرج على إعرابه ما سوامها -١١٣١
إال جمرد ) إعرابه: (فلم يرد بقوله ... حركات إعرابه : أي ) على إعرابه: (وقوله (( : قال أبو شامة

 .)٤( )) .:. ...وأدرج على حتريكه ما سوامها : يغنيه عن ذلك أن يقول احلركة، وكان 
أنه إذا كان هاء الضمري يف آخر ) فال تصلن هاء الضمري لتوصال: (من قوله  يوهم وقد(( : قال القاريو

 .)٦( ))فال تشبعن هاء الضمري لتوصال: كان األوىل أن يقول  ال جيوز وصله، ف)٥(سورة
                                                

 . باختصار ٢٥٤/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
 . ٢٦٤/ ٤: إبراز املعاين )  ٢(
، ومنها ما بني املعكوفتني، ويف احلدث املطبوع هنا سقط بقدره، )أ/٥٠(بطية الضا: ، وراجع ٤١٦حدث األماين، ص)  ٣(

 .! من تصوير املخطوط ٣٦٧وسقطت لوحة 
 . ٢٩٤/ ٤: إبراز املعاين )  ٤(
 . آخر الزلزلة  b c  Z ] آخر البينة، و Z   7 6 ]: حنو )  ٥(
 .) أ/٥٠(يف الضابطية : ، وراجع ٤١٧حدث األماين، ص)  ٦(



 )٨٤(


 

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
 فىت كان لإلنصاف واحللم معقال.:. وقل رحم الرمحن حيا وميتا  -١١٦٦

، ال سيما  يف معىن البيتأرباب الفهم ىلإنه قد يتبادر إىل الوهم ما ال يليق وال خيفى أ(( : قال القاري
 : وكان ميكنه أن يقول حال الوقف على آخر املصراع األول، 

 .)١())يكون للحلم واإلنصاف والعفو معقال.:. الرمحن كل فىت وقل رحم 

                                                
 .) أ/٥٠(الضابطية : ، وراجع ٤٢٩ األماين، صحدث)  ١(



 )٨٥(


الح، وهو جهد هذا آخر ما مجعت من تعديالت الشراح ألبيات الشاطبية بقصد اإلصوبعد، ف

ختتلف من قد وجهات النظر يف حتديد التعديالت ف... ، وال أدعي االستقصاء بشري بقدر املستطاع
 ...فيما بعد بإذن اهللا وتتوفر ع املوضوع يف الشروح اليت قد تصدر تباعا وسأتابشخص آلخر، 

التعديالت اليت دراسة ومجع ها وتوصلت إليها من خالل تاليت استنبط النتائج وفيما يلي أذكر بعض
  :عشت معها
 :لقد مشلت التعديالت من حيث اموع اليت قمت جبمعها وإدراجها يف هذا البحث  -1

 .أبواب األصولخطبة الكتاب ومن بيتا  -١٢٨
 . إىل آخر القصيدةلفرشياتمن ابيتا  -١١٥
  . بيتا٢٤٣ : اموع

 .اليت نظمها بعضهم لفوائد تتعلق بالقراءاتما عدا األبيات 
 :كاآليت اإلمجال هذا  وتفصيل

 :بيتا، هي ) ١٣٦( وأبواب األصول اخلطبةاألبيات اليت تتعلق ب: أوال 
:  أم القرآن سورة . أبيات٥: البسملة باب  . أبيات٣: االستعاذة باب  .بيتا ١٧:  تابخطبة الك

 . أبيات٩: كلمتني يف إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة وباب  . أبيات٨: اإلدغام الكبري باب  . أبيات٦
 باب نقل . أبيات١٣: اهلمزتني من كلمة باب  . أبيات٧: باب املد والقصر  . أبيات٨: هاء الكناية باب 

باب اإلظهار  . أبيات٩ :  على اهلمزباب وقف محزة وهشام . بيتان٢ : حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها
 تاء التأنيث، ذكر : كل من . أبيات٤ : )قد(باب دال  . أبيات٣ : )إذ(باب ذال  . أبيات٤: واإلدغام 

وباب حروف قربت  ،وبلإذ وقد وتاء التأنيث وهل  إدغام يفاب اتفاقهم وب ، الم هل وبلذكرو
باب الفتح واإلمالة وبني  .)٥:اموع  (بيت واحد ١: باب أحكام النون الساكنة والتنوين و خمارجها،
باب الوقف على و ، بيتان٢ : باب الالمات . أبيات٣: الراءات مذاهبهم يف باب  . بيتا١٣: اللفظني 

ياءات مذاهبهم يف اب وب ،وم اخلطباب الوقف على مرس : كل من ، بيت واحد١ : أواخر الكلم
 .)٦: اموع  ( بيتان٢: باب ياءات الزوائد و ،اإلضافة

 :ية ـاألبيات الفرش: ثانيا 
 ١: سورة املائدة  . أبيات٤: سورة النساء  . بيتا١٢: سورة آل عمران  . بيتا٢٧: سورة البقرة 

سورة  . أبيات٣: سورة التوبة  .ت أبيا١٠: سورة األعراف  . أبيات١٠: سورة األنعام  .بيت واحد
سورة  . أبيات٦: سورة الرعد  . أبيات٣: سورة يوسف  . أبيات٤: سورة هود  . أبيات٣: يونس 
 . بيتان٢: سورة الكهف  . بيتان٢: سورة اإلسراء  . بيتان٢: سورة احلجر  .حدا و بيت١: إبراهيم 

الروم سورة من  . بيت واحد١: القصص ة سور . بيت واحد١: سورة الفرقان  . بيتان٢: سورة احلج 
: فصلت سورة  . بيت واحد١: الزمر سورة  . بيت واحد١: الصافات سورة  . بيتان٢:  سبأ – إىل –



 )٨٦(

 . أبيات٥: الرمحن سورة  – إىل –حممد سورة من  . بيتان٢: الشريعة واألحقاف سورة  . بيت واحد١
سورة من  . بيتان٢: القيامة سورة  – إىل –ن سورة ن م . بيتان٢: ن سورة  – إىل –اادلة سورة من 
باب  . بيت واحد١:  آخر القرآن –إىل –العلق سورة من  . بيت واحد١: العلق  سورة –إىل  –النبأ 

 . بيت واحد١: خامتة القصيدة  . بيتان٢: التكبري 
 :كان معدل التعديالت أو اإلضافات حسب الشراح كاآليت -1
Pاهللارمحهمأو أيب عبد اهللا الفاسي ليب إال تنبيهات على تعديالت أيب شامة  أجد للسمني احلمل . 
P دون حتديد ، ما عدا بيتني نقلهما عن أيب عبد اهللا اجلزري  تعديال أو تنبيهاشعلة املوصليمل أجد لوكذا

 .رمحهما اهللاشخصيته 
P بيتا يف نظم ما ٢٦ بيتا، و١٤للسخاوي بيت يف اخلطبة، ونظم الياءات الثابتة يف احلالني إمجاعا يف 

، ، وله بيتان يف الفرشيات، وبيت نقله من الناظم نفسهحة، ومل أدرجها هنا لكثراكتب بالتاء املفتو
 . بيتا٢٠، اموع وبيتان نقلهما عنه أبو شامة

P موع  ، بيتا يف األصول ، وتعديل بيت واحد من الفرشيات١٨للسيوطيبيتا١٩ا . 
P ة بينه وبني أيب شامة، ١٧ت من األصول، و أبيا٨للفاسيبيتا من الفرشيات، منها ثالثة أبيات متشا 

 .، ونسب بيتا إىل بعض أصحاب الناظم٢٢=٣-٢٥=١٧+٨ : ومل أتأكد أيهما القائل أو الناقل؟
P ٧٤=٢٩+٣٢+١٣ :  بيتا يف الفرشيات٢٩، و بيتا يف األصول٣٢ بيتا يف اخلطبة، و١٣للجعربي. 
P٥٠+٢ة،  بيتا من الفرشيات إىل آخر القصيد٥٦ بيتا يف األصول، و٥٠تان يف اخلطبة، وللقاري بي 

 .، وعن بعض أصحابه، وابن اجلزرينقلها عن اإلصفهاين أبيات ٦وله ، ١٠٨=٥٦+
P بيتا من الفرشيات٦٨ بيتا من األصول، و٥١ أبيات من اخلطبة، و١٥أليب شامة   :

 .، وبيت نقله عن نسخة أخرى للشاطبيةه السخاويوبيتان نقلهما عن شيخ، ١٣٤=٦٨+٥١+١٥
 .يليه القاري، مث اجلعربيوعلى هذا يعترب أبو شامة أكثرهم اعتناء بالتعديل، 

يراعي بقدر اإلمكان أن يكون : يتميز القاري من بينهم  مبحدودية التعديل يف أبيات الناظم، أي 
 .أبيات كاملة مستقلة بدال من أبيات الناظمأما الباقون فلهم وبكلمات قليلة، تعديله جبزء بسيط، 

 .كما يتميز أبو شامة بنظم الزوائد دون غريه
وهناك أبيات أخرى هلم مل أدرجها خلروجها عن منهج البحث، كما أن شرح اجلعربي حيتاج إىل 

ولعل اهللا مراجعة أخرى دقيقة من خمطوطة أوضح مما لدي ،س ذلك  ييسر يل احلصول عليها عما قريب، ولي
 .على اهللا بعزيز

ه مل يشر أي واحٍد منهم بوقوع أي خلل يف أبيات ح أناقد الحظت خالل مجعي لتعديالت الشر ل-1
 ال يوجد أي خلل فيها بفضل اهللا، وهذا أكرب ،القصيدة من ناحية الوزن الشعري، فأبياته كلها موزونة
 . امليدان الشعريدليل على كون الناظم من فحول الشعراء املعترف م يف

 :عبارام تدندن حول األمور اآلتية أغلب و
  :بيان األوىل أو األظهر واألحسن -١



 )٨٧(

لكان ((، ))لكان أبني((، ))لكان أوضح((، ))لكان أظهر((لو قال كذا : ومتثل لكل ذلك عبارام 
/  هذا اإلشكاللزال((، ))لكان أوىل((، ))لكان أسد((، ))لكان أحسن((، ))لكان أمجل((، ))أوىف

لو قال كذا ((، ))لكان أوضح للمقصود((، ))لتم له املقصود((، ))اإليهام/ لزال الوهم((، ))االحتمال
 ...، وهو األكثر...وهكذا.... ))ألغناه عن كذا

  :حماولة تسهيل العبارة لفهم الطالب -٢
 .)١ ())معىن وأحسن لفظالكان أسهل  ...ولو قال(() : ٢٣(من ذلك قول اإلمام أيب شامة حول البيت 

مث متم الشاطيب رمحه اهللا تعاىل هذا البيت بألفاظ يصعب على (() : ٦٥(وكذا قوله حول البيت 
الطالب املبتدئ فهمها مع أنه مستغن عنها، والبيت مفتقر إىل أن ينبه فيه على أنه إذا صرح باسم 

 .)٢())...فاظ لكان أوىلالقارئ ال يأيت معه برمز، فلو أنه بني ذلك يف موضع تلك األل
  :ملجممبهم وتفصيل توضيح  -٣

فإنه ال يفهم حبسب الظاهر إال اخلالف يف (() : ٥٣٨( قول القاري حول البيت – مثال –من ذلك 
بالياء التحتية، مع أن اخلالف شامل للفوقانية الشاملة للخطاب والغيبة،  Z>] : خصوص 

 .)٣())...مفردا ومجعا، يف هذه السورة وغريها، فقلت
وأراد مهز الياء، ومل يبني ذلك، ويف آخر الكلمة مهز، فرمبا (() : ٧٤٢(وقول أيب شامة حول البيت 

يتوهم السامع أنه هو الْمعِني، مث لو فهم ذلك مل يكن مبينا للقراءة األخرى، ألن اهلمز ليس ضده إال 
 .)٤())...هاتني املسألتنيتركه، وال يلزم من تركه إبداله ياًء، فقد حصل نقص يف بيان 

 :وبالعكس  عموممطلق وختصيص تقييد  -٤
كان ينبغي أن يقيد لفظ التاء (() : ٤٩٠(قول أيب شامة حول البيت  – ، ال حصراالامث –من ذلك 

 .)٥ ())...من لفظ الياء فإما متفقان يف اخلط، وعادته بيان ذلك 
أنه اكتفى باللفظ عن القيد، لكن شرطه أن ال وال خيفى (( ) :٤٨٠(قول القاري حول البيت وكذا 

يتزن البيت إال على وفق املقيد، وهنا ليس كذلك، فإنه يتزن بالياء أيضا، وقد يتوهم أيضا أن حمل 
 .)٦ ())اخلالف مهزة إبراهيم

فإنه ال يستفاد منه العموم الشامل لكل سورة، مع أنه قد ورد يف (( ) :٤٨٥(وكذا قوله حول البيت 
 .)٧ ())...تنيب، فَتلَصبقرة وفُغري ال

                                                
 . من هذا البحث١٥انظر ص)  ١(
 . من هذا البحث١٨انظر ص)  ٢(
 . من هذا البحث٥٦انظر ص)  ٣(
 . من هذا البحث٦٨انظر ص)  ٤(
 . من هذا البحث٥٤انظر ص)  ٥(
 . من هذا البحث٥٣انظر ص)  ٦(
 . من هذا البحث٥٣انظر ص)  ٧(



 )٨٨(

 : ى أمور فاتت الناظمتنبيه عل -٥
ففي هذا البيت الذي نظمته مخسة أشياء فاتت بيت الشاطيب (( :) ١٧٤(حول البيت كقول أيب شامة 

 .)١())...رمحه اهللا
ته ووصف الياء بالكسر يظهر فائدة يف الضد، وفا(() : ٥٧١-٥٧٠(وكقول القاري حول البيت 
 .)٢())...قيد التشديد ألنه متامه، فلو قال

 : التمثيل ملا مل ميثل له الناظم -٦
كل واحد منهم له فقد مثل ) ١٣٨(واجلعربي، والقاري حول بيت الناظم  كقول أيب شامة،
 .)٣(يف بيت من عنده

 :تنبيه على بعض تساهالت إعرابية  -٧
وكان ميكنه أن حيترز : على عامله ) حيث( معترضا على تقدمي )٤٦٧(كقول أيب شامة على البيت 

 .)٤ (...دواء .:. وإسكان دال القدس يف كل موضع : هنا عن ذلك بأن يقول 
ألن ... النصبب... ورضوانا اضمم:  البيت أن يكون واألوىل يف(() : ٥٤٨( قوله حول البيت وكذا
 لفظ واحد منها على  إرادةُفإذا مل تستقم... املختلف فيه جاء باحلركات الثالث) رضوان(لفظ 

 .)٥())احلكاية تعني أن يسلك وجه الصواب يف اإلعراب، وهو النصب
بالنصب ) احلرفني: (ولو قال ... نظر ) احلرفان(ويف إعراب (() : ٦٥١(وكذا قوله حول البيت 

 .)٦())...لكان أجود إعرابا، وأقل إضمارا
 :  ترتيب ما مل يرتبه الناظم -٨

على     على   وقدم الكالم يف (() : ٥٥٢(اسي حول البيت ومن ذلك قول الف
يف    لـ      :حسب ما تأتى له، والترتيب يقتضي عكس ذلك، ال سيما مع مالبسة

 .)٧ ())أو حنو ذلك، ألتى بالترتيب على وجهه... القراءة، ولو قال 
 : رميز بدل التباالسم  التصريح -٩

  .٥٢ص، ٣٦ -٣٥ص، ٢٨ -٢٤ص: للمثال وميثل لذلك كل ما عدله اإلمام السيوطي، ينظر 
 : ورفع إشكال  دفع اعتراض -١٠

                                                
 .وكذا نبه غريه على بعض ما فات الناظم رمحه اهللا . ذا البحث من ه٣١انظر ص)  ١(
 . من هذا البحث٦٠انظر ص)  ٢(
 .من هذا البحث ٢٥انظر ص)  ٣(
 . من هذا البحث٥١انظر ص)  ٤(
 . من هذا البحث٥٧انظر ص)  ٥(
 . من هذا البحث٦٣انظر ص)  ٦(
 . من هذا البحث٥٨انظر ص)  ٧(



 )٨٩(

 ألن التاء يف قراءته ليست ))من أنث((: ... وإمنا قلت (() : ٦٤١(كقول الفاسي حول البيت 
ولو ...  يف إدخاهلا يف مفهوم التأنيث للتأنيث، وإمنا هي للخطاب، وقد اعتِرض على الناظم رمحه اهللا

 .)١())...لسلم من االعتراض.... قال 
 ...تلك عشرة كاملة 

خلل يف عبارة أي مع اعترافه بعدم وقوع  هببعض ما ذكرتاإلمام علي القاري وقد صرح 
، أو إطالق، أو إمجال: وهذه القصيدة املباركة مل يوجد فيها خلل يف العبارة، وإمنا غايته (( :قوله ب الناظم

 .)٢())...فوات أولوية يف مقام اإلشارة
الباحثني واحملققني من أهل التخصص يف هذا الفن اجلليل باالعتناء مبخطوطات أوصي : وأخريا 

 .هذا الفن وبدراسة مطبوعاته، فهي يف أمس احلاجة إىل ذلك
امعة اإلسالمية باملدينة  كجامعة أم القرى مبكة املشرفة، واجل– اجلامعات اإلسالمية علىأقترح و

اجلهات كذا و –بالرياض، وغريها من اجلامعات العاملية اإلسالمية النبوية، وجامعة اإلمام حممد بن سعود 
أن  - كمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف –املعنية بالدراسات القرآنية وما يتعلق ا من علوم 

فوائد  و،معاين مجيلةو ،الشاطبية ملا فيها من علوم دفينةكة القصيدة املبارتم بتحقيق ونشر مجيع شروح 
وتقدميها بثوب قشيب لطالب العلم لالستفادة  ،وتنفيس الغبار عنها ،هاازر جيب إبمكنونة آللئو ،جليلة

 .، وما ذلك على اهللا بعزيزمنها، واهللا ويل ذلك والقادر عليه
 .عنيوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج

 
 
 

 
 
 

 

                                                
 . من هذا البحث٦٢انظر ص)  ١(
 . إىل الضابطية، ومل تطبع بعد ))رسالة مستقلة((: ، وأشار بقوله ٢٦-٢٥حدث األماين، ص)  ٢(



 )٩٠(

 
 
 
 
 

 ارســـــهـالف



 )٩١(


 

 الصفحة األبيات املعدلة أبيات الشاطبية م
  وسوف تراهم واحدا بعد واحد-٢٣ ١

 مع اثنني من أصحابه متمثال
 وسوف تراهم ههنا كل واحد

 أبو شامة/]متمثال[مع اثنني من أصحابه 
١٥ 

 ا دمشق الشام دار ابن عامر وأم-٣٢ ٢
 فتلك بعبد اهللا طابت حملال

 وأما الدمشقي اليحصيب ابن عامر
 اجلعربي/الصريح بعبد اهللا طابت حملال

١٥ 

  روى خلف عنه وخالد الذي-٣٨ ٣
 رواه سليم متقنا وحمصال

 روى خلف عنه وخالد الذي
 القاري/روى هلما عنه سليم حمصال

١٥ 

 يب ابن عامرهم واليحصو أبو عمر-٤١ ٤
 صريح وباقيهم أحاط به الوال

 ورتلْ نما فَتح جال واحدرنْ سما
 اجلعربي/سواه وباٍق وسطْ أو كُلٌّ اسجال

١٥ 

 ١٦ دليال على املنظوم أول أوال.:.  جعلت أبا جاد على كل قارئ -٤٥ ٥
 على القارئ املنظوم أول أوال .:. حروف أيب جاد جعلت داللة 

 أبو شامة/رست دليلٌ على املنظوم أول أوال .:. أبج دهز حطِّي ِكلْم نصٍع فَضق/    د ويزا
 

 :قائال موضحا حروف الرموز أضاف اجلعربي  
 حبرز األماين يا خليلي مجمال.:.  ِوال احلمد صلِّ واستمع شرح ما أتى -١
 يف رموز الشاطبية فانقالترى .:.  أبو جاٍد املشهور فينا سوى الـذي -٢
  ابدالصعفضك هوازه وسني .:.  أبو جـاٍد ال واو وال ألف كـذا -٣
 لدى قُِرشت ال عجم يف السني أعمال.:.  بصاد وأعجمها بآخره وقل -٤
٥- قفَض عصن طِّي كَِلمح زهد جال.:.  أَبيه فُصغالم كلُّ إماٍم مع تسر 
٦-مزور  لنافع ه ا لقالون، جيما لقنبال.:. ، البا، زه البز ،كدالٌ ِلم ،ش 
٧- ا السوسي، كافا املازين، طَا الدوري، يذكوانَ أقبال.:.  وح ميم هشام الم ،شا م 
ـ -٨  ـص، فَا محزةٌ، والضاد عن خلفٍ أشكال.:.  وعاصم نونُ، صاد شعبةُ، عني حف
 ليثه، وبتا الدوري الذي عن فىت العال.:. كسائي وسني  وخالد قاف، را ال-٩
١٠- أوال.:.  وأشهر من ذا احلفِص قُلْ حفص عاصٍم وتصغريه فاٍش وبالضد 
 وال ألف يف البدِء والواو فيصال.:.  ورمز اجلموع والروادف فصلت -١١

 

  ومن بعد ذكري احلرف أمسي رجاله-٤٦ ٦
 مىت تنقضي آتيك بالواو فيصال

 ن بعد ذكري احلرف رمز رجالهوم
 أبو شامة/بأحرفهم والواو من بعد فيصال

١٧ 

 ١٧ وباللفظ أستغين عن القيد إن جال .:.  سوى أحرف ال ريبة يف اتصاهلا-٤٧ ٧
 تكرر حرف الفصل والرمز مسجال .:. سوى أحرف ال ريب يف وصلها وقد 

 أبو شامة/ عن القيد إن جالوباللفظ أستغين .:. مـوطَورا أمسيهم فال رمز معه/ أو 
 

  ورب مكان كرر احلرف قبلها-٤٨ ٨
 ملا عارض واألمر ليس مهوال

 ...ورب مكان كرر الرمز 
 أبو شامة

١٧ 

٩ 
 
١٠ 
 

  وما كان ذا ضد فإين بضده-٥٧
 غين فزاحم بالذكاء لتفضال

  كمد وإثبات وفتح ومدغم-٥٨
 ومهز ونقل واختالس حتصال

 وما كان ذا ضد غُِنيت بضده
 كِصلْ ِزد ودع حرك وسهلْ وأبدال

 ومد وتنوين وحذف ومدغم
 وهمـز ونقل واختالس وميـال

١٨ 



 )٩٢(

١١ 
 
١٢ 

 غيب وخفة وجزم وتذكري و-٥٩
 ومجع وتنوين وحتريك اعمال

  وحيث جرى التحريك غري مقيد-٦٠
 هو الفتح واإلسكان آخاه منـزال

 ومجع وتذكري وغيب وخفـة
 ع وأمهـالورقق وغلظ أخِر اقْطَ
 وإن أُطِْلق التحريك نصا والزما
 أبو شامة/من الضد فهو الفتح حيث ترتال

١٣  
 
١٤ 

  وحيث أقول الضم والرفع ساكتا-٦٢
 فغريهم بالفتح والنصب أقبال

  ويف الرفع والتذكري والغيب مجلة-٦٣
 على لفظها أطلقت من قيد العال

 وحيث أقول الضم واجلزم ساكتا
  والرفع أقبـالفغريهم بالفتح

 ويف الرفع والتذكري والغيب لفظُها
 أبو شامة/وبالفتح واليا الكسر والنونُ قوبال

١٨ 

  وقبل وبعد احلرف آيت بكل ما-٦٤ ١٥
  إذ ليس مشكاليف اجلمعرمزت به 

 وقبل وبعد احلرف ألفاظ رمزهم
 أبو شامة/وإن صِحبت حرفا من الرمز أوال

١٨ 

   القاري...          لم يف الك... .:. ...   
  وسوف أمسي حيث يسمح نظمه-٦٥ ١٦

 به موضحا جيدا معما وخموال
 وسوف أمسي حيث يسمح نظمه
 أبو شامة/به خاليا من كل رمز ليقبال

١٨ 

  يرى نفسه بالذم أوىل ألا-٨٩ ١٧
 على اد مل تلعق من الصرب واألال

 واألال الصِرب ٰمل تصِبر علَى... .:. ... 
 السخاوي

١٩ 

  إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ-٩٥ ١٨
 جهارا من الشيطان باهللا مسجال

 بشرط استماع، وابتداء دراسة
 القاري/وجهر ا، ال يف الصالة ففصال

١٩ 

  وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد-٩٧ ١٩
 ولو صح هذا النقل مل يبق جممال

 ... هذا النقل دلولو ... .:. 
 اجلعربي

١٩ 

  وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا-٩٩ ٢٠
 وكم من فىت كاملهدوي فيه أعمال

 .:. ...وإخفاؤه عن نافع مث محزة 
 السيوطي

١٩ 

  وبسمل بني السورتني بسنة-١٠٠ ٢١
 رجال منوها درية وحتمال

وقالونُ بني السورتني وعاصم 
 السيوطي/مع ابن كثٍري والكسائي بسمال

٢٠ 

 تني فصاحة ووصلك بني السور-١٠١ ٢٢
 وصل واسكنت كل جالياه حصال

 ووصلك بني السورتني حلمزة
 السيوطي/وصل واسكنت ورش وشام وذو العال

٢٠ 

  وال نص كال حب وجه ذكرته-١٠٢ ٢٣
 وفيها خالف جيده واضح الطال

 وال نص عن بصريهم وابن عامر
 السيوطي/وعن ورش فيها اخللف فادر واقبال

٢٠ 

 بتدائك سورة وال بد منها يف ا-١٠٦ ٢٤
 سواها ويف األجزاء خري من تال

 .:. ... سورة ابتداء كلوال بد منها يف 
 أبو شامة

٢٠ 

  القاري/سواها ويف األثناء خري من تال... .:.   
  ومهما تصلها مع أواخر سورة-١٠٧ ٢٥

الدهر فيها فتثقالفال تقفن  
 

 .:. ...  نكُتساجلعربي/...فال ت 
٢٠ 

٢٦ 
 
٢٧ 

  ومالك يوم الدين راويه ناصر-١٠٨
 وعند سراط والسراط ِل قنبال

  حبيث أتى والصاد زايا أمشها-١٠٩
 لدى خلف وامشم خلالد االوال

هروات صريدودا نمومالِك م 
 سراطَ ِبِسٍني قنبلٌ كيف أقبال

 .:. .....وبالصاد باقيهم وزايا أمشها 
 أبو شامة

٢١ 

  الفاسي/.:. ...ضى ومالك يوم الدين مد نما ِر 
 راويه ناصر داجلعربي/وسني سراط والسراط لقنبال  .:. ومالك يوِم الْم  



 )٩٣(

  السيوطي/ .:. ...ومالك يروى عن علي وعاصم  
 وسني السراط مع سراط ِل قنبال .:. ................... 

 قاريال / بكلٍّ ضفا امشم حلمزةَ االوال .:. حبيث أتى والصاد زايا أمشها
 

١١٠ ٢٨-عليِهم إليِهم محزة ولديِهم  
 مجيعا بضم اهلاء وقفا وموصال

 
 أبو شامة/…بضم الكسر ... .:. ... 

٢٢ 

  وصل ضم ميم اجلمع قبل حمرك-١١١ ٢٩
  وقالون بتخيريه جالدراكا

 
.:. ... كالسيوطي/... ِلم 

٢٢ 

  ومن قبل مهز القطع صلها لورشهم-١١٢ ٣٠
 عد لتكمالوأسكنها الباقون ب

 ومن قبل مهز القطع وافق ورشهم
 أبو شامة....         /    

٢٢ 

  مع الكسر قبل اهلا أو الياء ساكنا-١١٤ ٣١
 ويف الوصل كسر اهلاء بالضم مشلال

 وضم علي اهلاَء ومحزةُ موصال... .:. 
 السيوطي

٢٢ 

  ودونك اإلدغام الكبري وقطبه-١١٦ ٣٢
 أبو عمرو البصري فيه حتفال

 إذا حرك املثالن أو ما تناسبا
 اجلعربي/أبو عمرهم إن خف أدغم االوال

٢٢ 

  القاري / لسوسي اعمالأبو عمرو البصري .:.  ودونك اإلدغام الكبري وقطبه 
  ففي كلمة عنه مناسككم وما-١١٧ ٣٣

 سلككم وباقي الباب ليس معوال
 أبو عمرو البصري يدغم إن حتر

 أبو شامة/ان االوالركا والتقى املثالن يف الث
٢٣ 

  وما كان من مثلني يف كلمتيهما-١١٨ ٣٤
 فال بد من إدغام ما كان أوال

 هدى فَتح غَوث ِعز يا واٍع قَد كَفَى
 اجلعربي/ِبِه نلْ منى لُذْ رم ثَنا سلْ تنلْ حال

٢٣ 

  وقد أظهروا يف الكافِ حيزنك كفره-١٢٢ ٣٥
 إذ النون ختفى قبلها لتجمال

  ....:.يف كاِف حيزنك كفره ... 
 القاري

٢٣ 

  وعندهم الوجهان يف كل موضع-١٢٣ ٣٦
 تسمى ألجل احلذف فيه معلال

 وعندهم الوجهان يف كل كلمة
 القاري/تسمى ألجل احلذف لفظا معلال

٢٣ 

 كيبتغ جمزوما وإن يك كاذبا-١٢٤ ٣٧
 وخيل لكم عن عامل طيب اخلال

 فيبتغ جمزوما وإن يك كاذبا
 القاري/ل لكم فيها املثال حتفالوخي

٢٤ 

  بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر-١٢٧ ٣٨
 بإعالل ثانيه إذا صح العتال

 بإدغام لك كيداً لو احتج مظهر
 القاري/بتكرار إعالٍل إذا صح العتال

٢٤ 

  وقبل يئسن الياء يف الالء عارض-١٣١ ٣٩
 سكونا أو اصال فهو يظهر مسهال

  مهزةوقبل يئسن الياء يف الالء
 أبو شامة/ملينة حقا فأظهر مسهال

٢٤ 

 ٢٤ القاري/فهو يظهر جممال... .:. ...   
  وهذا إذا ما قبله متحرك-١٣٣ ٤٠

 مبني وبعد الكاف ميم ختلال
 وآخره ميم اجلمع ختلال... .:. ... 

 القاري
٢٤ 

  وإدغام ذي التحرمي طلقكن قل-١٣٥ ٤١
 أحق وبالتأنيث واجلمع أثقال

 وطلقكنهونفن قأح ِغماد 
 أبو شامة/محركةٌ جمع املؤنِث ثُقِّال

٢٥ 

  القاري/أحق من األوىل لتأنيث اثقال.. .:. .............. 
 ٢٥ ثوى كان ذا حسن سآى منه قد جال .:.  شفا مل تضق نفسا ا رم دوا ضن-١٣٧ ٤٢
 :ترتيب احلروف املختصة  

 له من ثىن قد مت رم سل محى كال .:. رهضفا ذكر داع شع جال نور بد
 :ومجع املشتركة، واملختصة باملثلني، وبغريمها 

 



 )٩٤(

 قـد براه نوى حبيب رحيمـا.:.كن لصب ثاء ترى منه سقما
 اجلعربي/شام ضوءا دنا ذكاه جسيما.:.هو يف غـم عسـرة ود يسرا

  إذا مل ينون أو يكن تا خماطب-١٣٨ ٤٣
 وما ليس جمزوما وال متثقال

 ذير لَّكم مثِّلْ ِبِه كنت ثَاويان
 أبو شامة/ومل يؤت قبل السني هم ِبها اجنال

٢٥ 

  اجلعربي/ومل يؤت قبل الوسع هم ِبها فُال.:. نصري لَّقد خلقت طينا مثاهلا  
  القاري/وقبل سعة مل يؤت هم ا اجنال.. .:. ................... 
 فوس ومدغم ويف زوجت سني الن-١٤٣ ٤٤

 له الرأس شيبا باختالف توصال
 كذا الرأس شيبا فيه خلف توصال... .:. 

 القاري
٢٦ 

  ويف عشرها والطاء تدغم تاؤها-١٤٦ ٤٥
 ويف أحرف وجهان عنه لال

 فلم يتحتم فتحها بعد ساكن
 اجلعربي/حبرف بغري الطاء فامهه وافعال

٢٦ 

  فمع-١٤٧ ٤٦         قل 
 وقل آت ذا ال ولتأت طائفة عال

 فمع          ـثُم 
 أبو شامة/...ـم قل ءات ذا ال 

٢٦ 

  وال مينع اإلدغام إذ هو عارض-١٥٤ ٤٧
 إمالة كاألبرار والنار أثقال

 وال مينع اإلدغام والوقف ساكنا
 أبو شامة/إمالة ما للكسر يف الوصل ميال

٢٧ 

  اجلعربي/واإلدغام ما لكسرة الراء ميال .:. وال مينع اإلسكانُ يف الوقف عارضا 
  وأمشم ورم يف غري باء وميمها-١٥٥ ٤٨

 مع الباء أو ميم وكن متأمال
 

 وأمشم بغري الباء وامليم معهما
 ورم مطلقا فافهم وكن متأمال
 القاري نقال عن بعض أصحابه

٢٧ 

 مع امليم أو باٍء ورم متأمال .:.  امليم والبا كليهماوأمشم بغري 
 القاري / ]مع الباء أو ميم وكن متأمال .:. وميمها[مع الروم أمشم غري باء / أو 

 

  وسكن يؤده مع نوله ونصله-١٦٠ ٤٩
 ونؤته منها فاعترب صافيا حال

 وكَسر يؤده مع نوله ونصِلِه
 سيالفا/ونؤته أسكن فاعترب صافيا حال

٢٨ 

  السيوطي / نوله ونصله نؤِتِه وفىت العال .:. وسكن يؤده البن عياِش محزٍة 
  وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه-١٦١ ٥٠

  وأال خبلفمحى صفوه قوم
 ِخالَأبو بكِر والبصِري وخالد مع ... .:. 

 السيوطي
٢٨ 

  وقل بسكون القاف والقصر حفصهم-١٦٢ ٥١
 تالويأته لدى طه باالسكان جي

 ويأته بطه صاِلح ساكنا جال... .:. 
 السيوطي

٢٨ 

  ويف الكل قصر اهلاء بان لسانه-١٦٣ ٥٢
 خبلف ويف طه بوجهني جبال

 ويف الكلِّ قالونٌ بقصِر هشامهم
 السيوطي/ِبخلٍْف وساواه بطه فأعمال

٢٨ 

  وإسكان يرضه يمنه لبس طيب-١٦٤ ٥٣
 ِبخلِْفِهما والقصر فاذكره نوفال

  ....:.رضه أسكن يمنه لبس طيب وي
 الفاسي

٢٨ 

٣٥  
 
٥٤ 

  وإسكان يرضه يمنه لبس طيب-١٦٤
 ِبخلِْفِهما والقصر فاذكره نوفال

  له الرحب والزلزال خريا يره ا-١٦٥
 وشرا يره حرفيه سكن ليسهال

وِرِهممع هشاٍم ود هضري اِلحصو 
 ِبخلفهما والقصر فانسبه االوال

  معـه نافع ثُم عاصموحمـزةٌ
 السيوطي/يره ِلهشاٍم ِفي ِكالَ حرِف زلْزال

٢٩ 

٥٥ 
 
٥٦ 

  وعى نفر أرجئه باهلمز ساكنا-١٦٦
 ويف اهلاء ضم لف دعواه حرمال

  وأسكن نصريا فاز واكسر لغريهم-١٦٧

 وأرِجئِْه ِملْ، والضم حزْ ، ِصلْه دع لنا
 رِجه ِف نلْ، ِصلْ ِجي ِرضا، قَصره بالوأ

 أبو شامة

٢٩ 



 )٩٥(

 وصلها جوادا دون ريب لتوصال
  اجلعربي/وكسراً مدا، ال اهلمز بن، صله رم جال.:. وأرِجه ِفه نل، أرجئه حز، مد دم لوى  
 ٢٩ أو الواو عن ضم لقي اهلمز طوال .:.  إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة-١٦٨ ٥٧
 ما نور ، ودونه رم كالودو .:. وأطوهلم مدا ا جود وفاضل 

 خبلفهما والقصر ال تعد مطوال .:. وأقصر من هذين حافة بحره
 شعلة املوصلي نقال عن أيب عبد اهللا اجلزري

 

  القاري / شهم ومحزة والوسطى لباقيهم املال .:. وقد قرأ الشيخان طوىل لور 
  كجيء وعن سوء وشاء اتصاله-١٧٠ ٥٨

 ومفصوله يف أمها أمره إىل
 واالَخر قَالُوآ ِإنْ ِبِه أَنْ وآل ِإلَى. .:. ..

 الفاسي
٣٠ 

  القاري/ومفصوله ِفي أم مآ ِإن لَه ِإلَى.... .:.  
  وما بعد مهز ثابت أو مغري-١٧١ ٥٩

 فقصر وقد يروى لورش مطوال
 وما بعد مهز الزم أو مغري

 اجلعربي/جوازا فقد يروى لورش مطوال
٣٠ 

 كآمن هؤال ووسطه قوم -١٧٢ ٦٠
 ِء آِلهةً آتى لالميان مثال

 ... وباملدة الوسطى كآمن
 أبو شامة/...ووسطه أيضا كآمن/ أو 

٣١ 

  اجلعربي / ... .:. ...بعض ...   
  القاري / ... .:. ...مجع ...   
  وما بعد مهزه الوصل إيت وبعضهم-١٧٤ ٦١

 يؤاخذكم آالن مستفهما تال
  معوما بعد مهز الوصل بدًء كإيت
 أبو شامة/يؤاخذ زاد البعض آالن قصر ال

٣١ 

 منون مع يؤاخذ مث آالن خلف ال .:. وما بعد مهز الوصل بدًء وعن 
 )٧ح (القاري نقال عن اإلصفهاين

 

 وجه إبدال لدى وصله جتري .:. لألزرق يف آالن ستة أوجه على 
 به وبقصر مث بالقصر مع قصر .:. نـد وثلث ثانيا مث وسطـفم

 )٧ح (ي نقال عن ابن اجلزريالقار

 

  وعن كلهم باملد ما قبل ساكن-١٧٦ ٦٢
 وعند سكون الوقف وجهان أصال

 وقبل عروضه اقصر أو وسط أطوال... .:. 
 اجلعربي

٣٢ 

  القاري/وحال عروض فيه األنواع وصال... .:.  
  ومد له عند الفواتح مشبعا-١٧٧ ٦٣

 ويف عني الوجهان والطول فضال
 ويف عينها األنواع والطول فضال... .:. 

 القاري
٣٢ 

٦٤- 
٧١ 

  .:. .... ومهزة أذهبتم يف االحقاف شفعت-١٨٦
 يسهل عن كل كآالن مثال ... .:. -١٩٣: إىل قوله 

٣٢ 

 ءآمنتم الثالث ثالثا ابدال .:. واء وكلهم)د(وتشفع أن يؤتى  
 كى وصله ابدال)ز(ه ـال ط)عـ(ـن األوىل  .:. واحذـف) ـصحبة(وحقِّق ثانيهما ـل

ي احذف  .:. باالعراف واو مع تبارك ءاعجـم  ـال)صـ(ـع )شـ(ـوا وحقق الثاين )ـل(ـ 
 اجلعربي/ـال وهو سهال)ـك(ـفو )صـ(ـي )ـف(وأن كان  .:. ام وصله)د(ـما )ـك(وشفع أذهبتم 

 

  ويف كلها حفص وأبدل قنبل-١٩١ ٦٩
 يف االعراف منها الواو وامللك موِصال

 ...... 
 أبو شامة/يف االعراف منها الواو يف الوصل موصال

٣٣ 

  وإن مهز وصل بني الم مسكن-١٩٢ ٠٧
 ومهزة االستفهام فامدده مبدال

 وإن مهز وصل قبل الم مسكن
 القاري/ومن بعد االستفهام فامدده مبدال

٣٣ 



 )٩٦(

  فللكل ذا أوىل ويقصره الذي-١٩٣ ١٧
 يسهل عن كٍل كآالن مثال

........ 
 أبو شامة/بآالن مثال...                   

٣٣ 

  القاري/مع القصر فافهمه بآالن مثال .:. فللكل ذا أوىل وتسهيله هلم 
  ويف سبعة ال خلف عنه مبرمي-١٩٧ ٧٢

 ويف حريف األعراف والشعرا العال
 .:. ...سوى سبعة فاملد حتم مبرمي 

 أبو شامة
٣٣ 

  فوق صادهامعا أئنك أئفكا -١٩٨ ٧٣
 فصلت حرف وباخللف مثالويف 

 .:. ...مها فوق صادها ... 
 أبو شامة

٣٤ 

  وآئمة باخللف قد مد وحده-١٩٩ ٧٤
 وسهل مسا وصفا ويف النحو أبدال

 وسهل مسا وأبدل ويف النحو فضال... .:. 
 القاري

٣٤ 

٧٥ 
 
٧٦ 

  ومدك قبل الضم لَبى حبيبه-٢٠٠
 خبلفهما برا وجاء ليفصال

 ا هلشامهم ويف آل عمران روو-٢٠١
 كحفص ويف الباقي كقالون واعتال

هحبيب ، رومدك قبل الضم ب 
 خبلٍف ، هشام يف الثالثة فُصال

 ففي آل عمران يمد ِبخلِْفِه
 أبو شامة/ويف غريها حتما وباخللف سهال

٣٤ 

  ويف آل عمران رووا هلشامهم-٢٠١ ٧٦
 كحفص ويف الباقي كقالون واعتال

 هشام حمققوقيل بعمران 
 اجلعربي/بقصر ويف الباقي مع املد سهال

٣٤ 

  القاري/ككوف ويف الباقي كقالون واعتال .:. وأيضاً هشام آل عمران قد روى 
  وحرك لورش كل ساكٍن اخر-٢٢٦ ٧٧

 صحيح بشكل اهلمز واحذفه مسهال
 وحرك لورش غري ذي املد ساكنا

 اجلعربي.... / أخريا 
٣٥ 

 كن أخري سوى مد وأسقط ما خال .:. ز لساوعن ورش انقل شكل مه 
 القاري نقال عن اإلصفهاين

 

  القاري/أخريا بشكل اهلمز واحذفه مسهال .:. وحرك لورش ساكنا غري مدة 
  وعن محزٍة يف الوقف خلْف وعنده-٢٢٧ ٧٨

 روى خلَف يف الوصل سكتاً مقلال
 روي خلف يف الدرج سكتا مقلال... .:. 

 القاري
٣٥ 

  ويدغم فيه الواو والياء مبدال-٢٤٠ ٧٩
 إذا زيدتا من قبل حىت يفصال

 وإن كانتا أصلني أدغَم بعضهم
 أبو شامة/كشيء وسوء وهو بالنقل فضال

٣٥ 

  ورئيا على إظهاره وإدغامه-٢٤٣ ٨٠
 وبعض بكسر اهلا لياء حتوال

 ورئيا وتؤوي اظهرن أدغمن معا
 أبو شامة      / ......

٣٦ 

  الفاسي    /      .:. ... تؤوى وأدغماوأظهر رئيا مث 
  اجلعربي/وضم كأنبئهم على الكسر فضال .:. ورؤيا ورئيا تؤوي أظهر وأدغمن 

 كقولك أنبئهم ونبئهم-٢٤٤ ٨١
 وقد رووا أنه باخلط كان مسهال

 وقال سليم كان يتبع رمسه
 اجلعربي/وواىل هشام يف املطرف مسهال

٣٦ 

 و واحلذف رمسه ففي اليا يلي والوا-٢٤٥ ٨٢
 واالخفش بعد الكسر ذا الضم أبدال

 .:. ...ففي اليا وأختيها يليه وحذفه 
 الفاسي

٣٦ 

  القاري... / .:. ..ففي احلذف واإلثبات يتبع رمسه  
  بياء وعنه الواو يف عكسه ومن-٢٤٦ ٨٣

 حكى فيهما كاليا وكالواو أعضال
 بياء وعنه الواو يف عكسه له
 القاري/واو أعضالوحاكيهما كاليا وكال

٣٧ 

  وأمشم ورم فيما سوى متبدل ا-٢٥٠ ٨٤
 حرف مد واعرف الباب حمفال

 مبد قياسا واعرف الباب حمفال... .:. 
 القاري

٣٧ 



 )٩٧(

  وما واو اصلي تسكن قبله-٢٥١ ٨٥
 أو اليا فعن بعض باالدغام محال

 .... .:. ...وإن واو اصلي 
 أبو شامة

٣٧ 

 ٣٧ الـركًا طرفا فالبعض بالروم سه .:. رـو ألف مح وما قبله التحريك أ-٢٥٢ ٨٦
 سوى ألف وامنعهما املد مبدال .:. وأمشم ورم يف كل ما قبل ساكن 

 كشيء دفء وامنعهما املد مبدال .:. وأمشم ورم حتريك نقل ومدغم/أو
 أبو شامة/لذي حركوا والبعض بالروم سهال .:. وذلك فيما قبله ألف أو الـ

 

  ومن مل يرم واعتد حمضا سكونه-٢٥٣ ٨٧
 وأحلق مفتوحا فقد شذ موغال

 ومن مل يرمه أو يشم وقاسه
 أبو شامة/بعارض شكل كان يف الرأي خممال

٣٨ 

  القاري/ومن أحلق املفتوح شذا وأوغال... .:. .......... 
٨٨ 
 

٨٩ 
 

٩٠ 
 

٩١ 

  سأذكر ألفاظا تليها حروفها-٢٥٥
 تالباإلظهار واإلدغام تروى وجت

 يف بيتها وحروفها) إذ( فدونك -٢٥٦
 وما بعد بالتقييد قده مذلال

  سأمسي وبعد الواو تسمو حروف من-٢٥٧
 تسمى على سيما تروق مقبال

 أيضا وتاء مؤنث) قد( ويف دال -٢٥٨
 فاحتل بذهنك أحيال) بل(و) هل(ويف 

 سأذكر ألفاظا أخري حروفها
 ]باإلظهار واإلدغام تروى وجتتال[
  قد بل وهل تا مؤنثفدونك إذ

 لدى أحرف من قبل واو حتصال
 وقُراَءها املستوعبني وبعدهم

 أمسي الذي يف أحرف اللفظ فَصال
 ويرمز مع واو وبعد حروفه

 أبو شامة/أوائل كلم بعدها الواو فيصال

٣٨ 
 
 

 تليها اليت فيها األواخر أدخال .:. )تا مؤنث) (بل(و) هل) (إذ(سأذكر  
 ومن خص بعضا قبل ما خص يجتال .:. ار والضد بعدهاومستوعيب اإلظه

 اجلعربي/إذا خيف لبس فاحفظن متأصال .:. وأربع واوات فواصل بينها

 

٩٢ 
 

٩٣ 
 

٩٤ 

  نعم إذ متشت زينب صال دهلا-٢٥٩
 مسي مجال واصال من توصال

  فإظهارها أجرى دوام نسيمها-٢٦٠
 وأظهر ريا قوله واصف جال

 م دره وأدغم ضنكا واصل تو-٢٦١
 وأدغم موىل وجده دائم وال

 ـتة)صد تجز ِسـ(وأحرف إذ جمموع 
 فأدغمها فيها هشام وذو العال

 ويف الدال مز والتاء والدال ضف ويف
 سوى اجليم خالد الكسائي أدخال
 السيوطي

 

٣٩ 

٩٥ 
 

٩٦ 
 

٩٧ 
 

٩٨ 

  وقد سحبت ذيال ضفا ظل زرنب-٢٦٢
 جلته صباه شائقا ومعلال

 جنم بدا دل واضحا فأظهرها -٢٦٣
 وأدغم ورش ضر ظمآن وامتال

  وأدغم مرو واكف ضري ذابل-٢٦٤
 زوى ظله وغر تسداه كلكال

  ويف حرف زينا خالف ومظهر-٢٦٥
 هشام بصاد حرفه متحمال

 وأحرف قد جيم وذال وزايها
 وظاء وشني الضاد واثنان أمهال

 فأظهر قالون ومك وعاصم
 ويف ضادها والظا فقط ورش ادخال

 ذين والذال ابن ذكوان واختلفويف 
 بزاي ويف صاد هشامهم حال
 السيوطي

٣٩ 

  وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه-٢٦٦ ٩٩
 مجعن ورودا باردا عطر الطال

تبا خكُلَّم تمدلَه تكَذَّب تضم 
 أبو شامة/ومع نِضجت كَانت ِلذَِلك مثِّال

٤٠ 

 ن زينب أال بل وهل تروي ثنا ظع-٢٧٠ ١٠٠
 مسري نواها طلح ضر ومبتال

 أال بل وهل ترِوي نوى هل ثَوى وبل
 أبو شامة/سرى ِظلُّ ضر زاِئٍد طَالَ وابتال

٤٠ 



 )٩٨(

  اجلعربي/طوى ضر ظعن زينب ساء وأهطال .:. أال بل وهل تروي نعم هل ثوى وبل 
  وما أول املثلني فيه مسكن-٢٧٦ ١٠١

 فال بد من إدغامه متمثال
ِق سكون املثل ال املد واتصـوِبسب 

 اجلعربي/ـا ل متحد وماليه خلفه اجنلى
٤٠ 

  فالتزغسوى قل نعم سبحه مع ال  .:. سوى حرف مد مث جنسان ادغما 
 بإبقاء إطباق وكن متأمال .:. وال فالتقم أدغم أحطت وحنوه
 ومثل عبدمت ادغم الكل فاعمال .:. ولكن أمل خنلقكم فيه خلفهم

 القاري/فاإلخفاء خمتار األداء فتحمال .:. مليم من قبل بائهوأما سكون ا

 

  وإدغام باء اجلزم يف الفاء قد رسا-٢٧٧ ١٠٢
 محيدا وخري يف يتب قاصدا وال

 محيدا يتب خالدهم خلفه وال... .:. 
 القاري

٤١ 

  وكلهم التنوين والنون أدغموا-٢٨٦ ١٠٣
 بال غنة يف الالم والرا ليجمال

 .:. ...وين والنون ساكنا وقد أدغموا التن
 أبو شامة

٤١ 

  ومحزة منهم والكسائي بعده-٢٩١ ١٠٤
 أماال ذوات الياء حيث تأصال

 أمال الكسائي بعد محزة إن تطر
 أبو شامة/فت ألفات الياء حيث تأصال

٤١ 

  ويف اسم يف االستفهام أىن ويف مىت-٢٩٥ ١٠٥
 معا وعسى أيضا أماال وقل بلى

 ٰ ويف متىٰ ويحيىٰى ِعيسٰ عسىٰوموسى
 أبو شامة/ٰ لالستفهام تأيت ويف بلَىٰوأَنى

٤١ 

  وكل ثالثي يزيد فإنه-٢٩٧ ١٠٦
 ممال كزكاها وأجنى مع ابتلى

 وكل ثالثي يزيد أِملْه مثل
 أبو شامة/يرضى وتدعى مث أدىن مع ابتلى

٤٢ 

  لفاسيا/كريضى ويتلى مث أزكى مع ابتلى .:. وكل رباع فما زاد مضجع 
  اجلعربي/كأدىن مع استعلى وأرىب مع ابتلى .:. وإن زاد واوي الثالثي أَضِجعا 
 أماال كزكاها وأزكى مع ابتلى .:. وكل ثالثي يزيد فإنه 

 القاري/ممال كريضى مث أزكى مع ابتلى .:. وكل ثالثي يزيد فإنه: أو 
 

١٠٧ 
١٠٨ 

 وى وسدى يف الوقف عنهم تسبالس .:.  رمى صحبته أعمى يف اإلسراء ثانيا-٣٠٩

 وأعمى يف االسرا حكم صحبة اوال .:. رائهــعــ وراء تراءا فاز يف ش-٣١٠
٤٢ 

  أبو شامة / وراء تراءا باإلمالة فصال .:. وأعمى يف االسرا أوال حكم صحبة 
 وأعمى يف االسراء حكم صحبتٍه اوال .:. رمى صحبة أعمى يف اإلسراء ثانيا 

 القاري/سوى وسدى يف وقف صحبة وصال .:.  يف شعرائهوراء تراءى فاز
 

  اآلي قد قل فتحهاس ولكن رؤو-٣١٥ ١٠٩
 له غري ما ها فيه فاحضر مكمال

 

 وذو الراء ورش بني بني وِفي رءو
 حتصال) ها(س اآلي سوى الاليت ِبها 

 وأراكهم وذي الياء خالفهم) ها(ِبـ
 ةأبو شام/ِكال والربوا مرضات مشكوٍة امهال

٤٣ 

  القاري  /  .:. ...ولكن رؤوس اآلي بيِنيةٌ ِبها  
  ويا ويلىت أىن ويا حسرتى طووا-٣١٧ ١١٠

 وعن غريه قسها ويا أسفى العال
 يا أسفى على... .:. ... 

 أبو شامة
٤٣ 

  القاري/ويا أسفى واحلكم عن غريه خال... .:.                                        
  ومع كافرين الكافرين بيائه-٣٢٣ ١١١

 وهار روى مرو خبلف صد حال
 ... مع الكافرين كافرين 

 أبو شامة / ...كذا كافرين الكافرين / أو
٤٣ 

١١٢ 
 

 أمل تدعى محيدا وتقبال ... .:. -٣٢١
... .:. ... 

 تدعى محيدا وميال... .:. .... 
... .:. ... 

٤٤ 



 )٩٩(

 القاري / ...فرين كافرين بيائه مع الكا  ومع كافرين الكافرين بيائه-٣٢٣ ١١١
 ٤٤ اجلعربي / ...مجيع األصل .... .:. ...  وورش مجيع الباب كان مقلال ... .:. -٣٢٤ ١١٣
  القاري/وورش ذا الباب يف الكل قلال... .:.                                       
  ويف الكافرون عابدون وعابد-٣٣١ ١١٤

  اجلر حصالوخلفهم يف الناس يف
 ويف الكافرون عابدون وعابد

 أبو شامة/...له خلفهم يف الناس 
٤٤ 

  القاري/يف الناس حال اجلر طال وفصال .:. له عابد مع عابدون بكافرون           
١١٥ 
 
١١٦ 

  كموسى اهلدى عيسى ابن مرمي والقرى اـل-٣٣٦
 ـليت مع ذكرى الدار فافهم حمصال

 وقفا ورققوا وقد فخموا التنوين -٣٣٧
 وتفخيمهم يف النصب أمجع أمشال

 كموسى اهلدى عيسى بن مرمي والقرى اـل
 ـليت وكذا التنوين فافهم حمصال

 وتنوينه فتح النحاة وبعضهم
 القاري/أمال وفتح النصب أمجع أمشال

٤٥ 

  وتفخيمه ذكر وسترا وبابه-٣٤٦ ١١٧
 لدى جلة األصحاب أعمر أرحال

 كراوِسرا رقيق قل خبريا وشا
 أبو شامة/لألكثر ذكرا فخم اجللة العال

٤٥ 

  اجلعربي/خبري ألعيان وسرا تعدال .:. كذكرا رقيق لألقل وشاكرا       
  القاري/.:. ...وتفخيمه ذكرا بنصب وحنوه  
١١٨ 
١١٩ 

 لكلهم التفخيـم فيهـا تذلال .:.  وما حرف االستعالء بعد فـراؤه-٣٥٠
 الـبفرق جرى بني املشايخ سلس .:. هم وجيمعها قظ خص ضغط وخلف-٣٥١

٤٦ 

  أبو شامة / ف فخم لكٍل خلف فرق تسلسال .:. وما بعده صاد وضاد وطا وقا 
  ويف طال خلف مع فصاال وعند ما-٣٦١ ١٢٠

 يسكن وقفا واملفخم فضال
 ويف طال خلف مع فصاال وحنوه
 أبو شامة/وساكن وقف واملفخم فضال

٤٦ 

  الفاسي/ويف حنو يوصل واملفخم فضال .:. ع فصاال وحنوهويف طال خلف م       
  اجلعربي / ...وإن فصل اهلاوي فخلف   
  القاري / ...كطال خبلف مع فصاال   
 ٤٧  اآلي ترقيقها اعتالسوعند رؤو .:.  وحكم ذوات الياء منها كهذه-٣٦٢ ١٢١
 وعند رؤوس اآلي ترقيقها والَ .:. وحكم ذوات الياء منها كهذه 

 القاري/وال يف زمان الفتح ترقيقها اعتلى .:. يفخم ذوات الياء قبل مماهلا
 

  ومل يره يف الفتح والنصب قارئ-٣٧١ ١٢٢
 وعند إمام النحو يف الكل أعمال

 ومل ير روم الفتح والنصب قارئ
 القاري/وعن سيبويه الروم يف غري ما تال

٤٧ 

  ومال لدي الفرقان والكهف والنسا-٣٨١ ١٢٤
 ال على ما حج واخللف رتالوس

 

 وسال على ما حج ال الالم حصال... .:. 
 وقد جوز الباقون وقفا عليهما

 القاري/وباخللف يف الالم الكسائي رتال

٤٨ 

١٢٥ 
١٢٦ 

 وما هي من نفس األصول فتشكال .:.  وليست بالم الفعل ياء إضافة-٣٨٧
  مدخالالكافللهاء وتليه يرى  .:.  ولكنها كاهلاء والكاف كل ما-٣٨٨

٤٨ 

 ...يرى للها أو الكاف ... .:. ...                                   
 تدل وضيفي فاذكروين مثِّال .:.  على متكلمهي الياء يف أني     :وللتعريف

 أبو شامة/وياء اليت واملهتدي حاضري اجنال .:. وليست كيائي وهي أوحي واسجدي

 

 قف ساكنا يدا فبشر عباد افتح و-٤٣٩ ١٢٧
 وواتبعوين حج يف الزخرف العال

 وواتبعوين زخرف حج واعتال.... .:. 
 واتبعون الزخرف اتبع فىت العال/... .:. أو

 أبو شامة

٤٩ 



 )١٠٠(

 باإلثبات حتت النمل يهديين تال.:.  ويف نرتعي خلف زكا ومجيعهم -٤٤١ ١٢٨
 :عا وقد نظمت الثابت من الياءات يف احلالني إمجا : قال السخاوي

 عن اليا ذات الوصل والوقف عن خِرب.:.  أال قل ملن وافاك يسأل راغبا -١
 كتابا وراعى خطها كل من يقـري.:.  فتلك مثان بعد عشرين أثبتت -٢
 مضى ياء واخشوين املقدم يف الذكر.:.  فمنهـا فإن اهللا يأيت وقبلـه -٣
 ـداين أال فادريباألنعام مع يأيت ه.:.  وفاتبعـوين حتتها مث يهـدين -٤
 ا املهتدي  من غري شك وال نكِر.:.  ويف سورة األعراف يأيت وبعده -٥
 مع اتبعن نبغي ا عن أويل السبـِر.:.  وجاء فكيدوين ود ويوسٍف -٦
 فمـن تبعين مث املثاين لدى احلجـر.:.  ويف آي إبراهيم من غري ريبة -٧
 قل لعبادي حرف سبحان يا مقريو.:.  ويف النحل تأيت كل نفس وبعده -٨
 وِفي مريم خذ فاتبعِني على ذكر.:.  ومن بعده يف الكهف ياء اتبعين -٩
 نين قبله الزاين لدى النور فاستقِْر.:.  ويف اتبعوين حرف طه ويعبدو -١٠
ـ -١١  ـها األيدي أخريا ال يريب أخا حجر.:.  وياسني قل فيها اعبدوين وصاد في
 وقل بالنواصي ثابت واضح الشطر.:. هداين ويتقي  ويف زمر حرفا -١٢
 فقون حوا وهي خامتة الزهر.:.  وتؤذونين يف الصف أخرتين املنا -١٣
 فأغىن بيانا أن أضمنها شعـري.:.  وحرز األماين فيـه ياءان بينا -١٤

٤٩ 

  ويقبل االوىل أنثوا دون حاجز-٤٥٣ ١٢٩
 وعدنا مجيعا دون ما ألف حال

 عدنا وعدناكم بقصر حالو... .:. 
 الفاسي/وعدنا مع األعراف وطه حال/... .:. أو

٥٠ 

١٣٠ 
 
١٣١ 

  ويف الصابئني اهلمز والصابئون خذ-٤٦٠
 وهزؤا وكفؤا يف السواكن فصال

  وضم لباقيهم وحمزة وقفه-٤٦١
 بواو وحفص واقفا ثُم موصال

 وهزؤا وكفؤا ساكنا الضم فصال... .:. 
 وقفهوأبدل واوا محزة عند 

 وحفص كذا يف الوصل والوقف أبدال
 أبو شامة

٥٠ 

 وحلفص الواو وقفا وموصال .:. ويف الوقف عنه الواو أًوىل وضم غريه 
 للشاطبيةمعتمدة أبو شامة نقال عن نسخة 

 

  خطيئته التوحيد عن غري نافع-٤٦٣ ١٣٢
 وال يعبدون الغيب شايع دخلال

 .:. ...خطيئاته وحده عن غري نافع 
 و شامةأب

٥٠ 

  الفاسي/.:. ...خطيئاته التوحيد عن غري نافع  
  وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه-٤٦٤ ١٣٣

 وساكنه الباقون واحسن مقوال
 ...ويسكنه / وإسكانه الباقون... .:. 

 أبو شامة
٥١ 

  القاري/وقل حسنا شكرا بفتحيه واقبال .:. وللناس حسنا ضمه مع سكونه 
٣٣١ 

 
١٣٤ 

  شكرا وحسنا بضمه وقل حسنا-٤٦٤
 وساكنه الباقون واحسن مقوال

  وتظاهرون الظاء خفف ثابتا-٤٦٥
 وعنهم لدى التحرمي أيضا حتلال

 وقل حسنا شكرا وحسنا سوامها
 وتظّاهروا تظّاهرا خف ثُمال
 أبو شامة

 

٥١ 

  ومحزة أسرى يف أسارى وضمهم-٤٦٦ ١٣٥
 تفادومهو واملد إذ راق نفال

 وضم محرأسارى قل أسرى فز 
 أبو شامة/ركًا ِلتفْدوهم واملد إذ راق نفال

٥١ 

  وحيث أتاك القدس إسكان داله-٤٦٧ ١٣٦
 دواء وللباقني بالضم أرسال

 وإسكان دال القدس يف كل موضع
 أبو شامة / ........دواء 

٥١ 



 )١٠١(

١٣٧ 
 

  وينـزل خففه وتنـزل مثله-٤٦٨
 وننـزل حق وهو يف احلجر ثقال

 يفما أتىويرتل حق خفه ك
 أبو شامة/ولكنه يف احلجر للكل ثقال

٥٢ 

٧٣١ 
 
١٣٨ 
 
١٣٩ 

  وينـزل خففه وتنـزل مثله-٤٦٨
 وننـزل حق وهو يف احلجر ثقال

  وخفف للبصري بسبحان والذي-٤٦٩
 يف االنعام للمكي على أن يرتال

  ومرتهلا التخفيف حق شفاؤه-٤٧٠
 وخفف عنهم يرتل الغيث مسجال

 خفـهوينـزل مضموم املضارع 
 ِلحـق على أي احلروف تنقـال

 وخفف للبصري بسبحان والذي
 يف االنعام للمكي ويف احلجر ثقال

 لكل وحق شاء منـزهلا وينـزل
 أبو شامة/الغيث ختفيفا حبرفني أسجـال

٥٢ 

 شيء فخففه حق على أن تنـزال .:.وينـزل غري احلجر إن ضم مع 
 اجلعربي/ـزل الغيث موضعني حق مشردال .:. ِلمك واإلسرا البصري مرتهلا وينـ

 

  وينـزل خففه وتنـزل مثله-٤٦٨ ١٤٠
 وننـزل حق وهو يف احلجر ثقال

 يرتل خفف زايه مطلقا حلق
 القاري/كتاء ونون وهو يف احلجر ثقال

٥٢ 

  ولكن خفيف والشياطني رفعه-٤٧٤ ١٤١
 والعكس حنو مسا العالكما شرطوا 

 وصال/والنون بالكسر وكال... .:. ... 
 أبو شامة

٥٢ 

  عليم وقالوا الواو االوىل سقوطها-٤٧٦ ١٤٢
 وكن فيكون النصب يف الرفع كفال

 .:. ...عليم وقالوا الشام ال واو عنده 
 أبو شامة

٥٣ 

  وفيها ويف نص النساء ثالثة-٤٨٠ ١٤٣
 أواخر إبراهام الح ومجال

  .:. ........ويف آي النساء ... 
 لف ويفويف ياء إبراهيم جا أ/ أو

 أبو شامة/ثالث النساء آخرا الح واجنال

٥٣ 

  القاري/أواخر إبراهيم باأللف اجتلى .:. وفيها هشام والنساء ثالثة 
  وأرنا وأرين ساكنا الكسر دم يدا-٤٨٥ ١٤٤

 ويف فصلت يروي صفا دره كال
روأرنا وأرين الكل سكن كَس 

 القاري/دم يدا فصلت يروي صفا دره كال
٥٣ 

  ويف أم يقولون اخلطاب كما عال-٤٨٧ ١٤٥
 شفا ورؤوف قصر صحبته حال

 صحاب كفا خاطب يقولون بعد أم
 أبو شامة/وكل رءوف قصر صحبته حال

٥٣ 

وحيث  .:. وعن كهف شاف أم يقولون خاطبوا    اجلعربي/قصر صحبته حال  
  القاري/كفا وكل رؤف قصر صحبته حال .:. يقولون خاطب ههنا عن شفا 
  ويف التاء ياء شاع والريح وحدا-٤٩٠ ١٤٦

 ويف الكهف معها والشريعة وصال
 ويف التاء ياء نقطتها حتت وحد الر
 أبو شامة/ياح مع الكهف الشريعة مشلال

٥٤ 

  وضمك أوىل الساكنني لثالث-٤٩٥ ١٤٧
 يضم لزوما كسره يف ند حال

 وإن مهز وصل ضم بعد مسكن
 أبو شامة/فحركه ضما كسره يف ند حال

٥٤ 

  قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا-٤٩٦ ١٤٨
 وحمظورا انظر مع قد استهزئ اعتال

 من اضطر أو انقص قالت اخرج قل انظروا
 أبو شامة.......            

٥٤ 

  ونقل قران والقران دواؤنا-٥٠٢ ١٤٩
 ويف تكملوا قل شعبة امليم ثقال

 دواؤنا/جا/كانونقل قران كيف 
 أبو شامة

٥٤ 

١٥٠ 
 
١٥١ 

  يضاعفه ارفع يف احلديد وههنا-٥١٦
 سما شكره والعني يف الكل ثقال

  كما دار واقصر مع مضعفة وقل-٥١٧
 عسيتم بكسر السني حيث أتى اجنال

 عسيتم معا بالكسر يف السني أمهال... .:. 
 عسيتم معا بالفتح يف السني خوال/ ... .:. أو
 العسيتم بكسر السني عن نافع ِك/ ... .:. أو

 اجلعربي

٥٥ 



 )١٠٢(

  كما دار واقصر مع مضعفة وقل-٥١٧ ٥١١
 عسيتم بكسر السني حيث أتى اجنال

 ... .:.وقصر كذا دم مع مضعفة 
 القاري

٥٥ 

  وال لغو ال تأثيم ال بيع مع وال-٥٢٠ ١٥٢
 خالل بإبراهيم والطور وصال

 خالل بإبراهيم مع بيع قبله
 القاري/وال لغو ال تأثيم يف الطور وصال

٥٥ 

 ٥٥ فصرهن ضم الصاد بالكسر فصال .:.  وبالوصل قال اعلم مع اجلزم شافع-٥٢٣ ١٥٣
 بكسر شفا واكسر فصرهن فيصال .:. وصل مهز قال اعلم مع اجلزم وابتدي 

 أبو شامة/على الرا هنا واملومنني ند كال .:. وضم لباق وافتحوا ضم ربوة             
 

  القاري / ..........:. ..واعلم مهز الوصل واجلزم شافع  
  وحيسب كسر السني مستقبال مسا-٥٣٨ ١٥٤

 رضاه ومل يلزم قياسا موصال
 .:. ...وحيسب فاكسر سينه مطلقا مسا 

 القاري
٥٦ 

  وقل فأذنوا باملد واكسر فىت صفا-٥٣٩ ١٥٥
 وميسرة بالضم يف السني أصال

 ...ومد وحرك فأذنوا اكسر فىت صفا 
 أبو شامة

٥٦ 

  وإضجاعك التوراة ما رد حسنه-٥٤٦ ١٥٦
 وقلل يف جود وباخللف بلال

 ....أمل مجلة التوراة ما رد حسنه 
 أبو شامة

٥٧ 

  ورضوان اضمم غري ثاين العقود كسـ-٥٤٨ ١٥٧
 ـره صح إن الدين بالفتح رفال

 ...ورضوانا اضمم 
 أبو شامة

٥٧ 

  ويف بلد ميت مع امليت خففوا-٥٥٠ ١٥٨
  خوالصفا نفرا وامليتة اخلف

 اخلف خوالب ياسني اصفا نفر... .:. 
 /صفا نفرا وامليتة األرض خوال ... .:. /أو

٥٧ 
 اجلعربي

  القاري/صفا نفر امليته بياسني خوال... .:.                     ........... 
  وميتا لدى األنعام واحلجرات خذ-٥٥١ ١٥٩

 وما مل ميت للكل جاء مثقال
  خذوا وفوبياسني يف االنعام ميتا

 أبو شامة/ وثقالخففق قاف وباقي الباب 
٥٧ 

  القاري/كذا ميتون ميتني قد اجنلى .:. مبيت اقرأ مث إنك ميت             
  وكفلها الكويف ثقيال وسكنوا-٥٥٢ ١٦٠

 وضعت وضموا ساكنا صح كفال
 وكفلها الكويف ثقيال وضعت سا
 أبو شامة/كن العني واضمم ساكنا صح كفال

٥٨ 

  الفاسي/كفى صحة والكوف كفل ثقال .:. وضعت سكون مث ضم سكونه 
  القاري/كما صح والكويف شدد كفال .:. مبا وضعت سكن وضم سكونه 
  وذكر فناداه وأضجعه شاهدا-٥٥٤ ١٦١

 ومن بعد أن اهللا يكسر يف كال
 ويكسر أن اهللا من بعد يف كال... .:. 

 أبو شامة
٥٨ 

  اجلعربي/ومن بعد أن اهلمز يكسر يف كال.. .:. ........                                
  القاري/ويف مهز أن اهللا يكسر يف كال. .:. .........                           
  القاري نقال عن بعضهم  /  وأن لدى احملراب يكسر يف كال... .:.  
  وال ألف يف ها هأنتم زكا جنا-٥٥٩ ١٦٢

 وكم مبدل جالوسهل أخا محد 
 .:. ...وها أنتم اقصر حيث جا زكا جنا 

 أبو شامة 
٥٩ 

  اجلعربي.... / .:. ..تى ها أنتم اقصر زكا جىن وحيث أ 
  القاري.... / .:. ...مجيعا وهاء التنبيه من ثابت هدى  
١٦٣ 
 
١٦٤ 

  ورفع وال يأمركمو روحه مسا-٥٦٤
 وبالتاء آتينا مع الضم خــوال

  فيه وبالغيب ترجعـو وكسر ملا-٥٦٥

 ورفع وال يأمركمو روحه مسا
 وكسر ملا فوز وأتيت خوال

 مبوضع أتينا ويبغون عن محا

٥٩ 



 )١٠٣(

 الفاسي/ويف يرجعون الغيب عاد وقد حال ن عاد ويف تبغون حاكيه عوال
١٦٥ 
 
١٦٦ 

  وقرح بضم القاف والقرح صحبة-٥٧٠
 ومع مد كائن كسر مهزته دال

 بعدهوقاتل  وال ياء مكسورا -٥٧١
 ميد وفتح الضم والكسر ذو وال

.............. 
 وكل كائن كسر مهزته دال

 أبو شامة / ... .:. ...ومد وال ياء 

٦٠ 

  دالكاين اجلميع مبد واكسرن مهزة .:. مع القرح قرح ضم صحبة 
 .:. ...وال ياء كسر شد قاتل بعده             

 جلعربيا/وحيث كأين كائن املك حوال.:. / ........ أو

 

 ومد كائن كسرة مهزته دال... .:.  
 وكائن ِلمك يف كَأَين قد اعتلى/ ... .:. أو

 القاري /.:. ..حبيث أتى فاعلم ومن بعده قتل 

 

  ومتم ومتنا مت يف ضم كسرها-٥٧٤ ١٦٧
 صفا نفر وردا وحفص هنا اجتلى

 صفا نفر معهم هنا حفص اجتلى... .:. 
 أبو شامة

٦٠ 

  الفاسي/صار عوار وحفص هنا اجتلى .:. ا مت بضم كسرها نفرومتم ومتن 
  ويف حمصنات فاكسر الصاد راويا-٥٩٦ ١٦٨

 ويف احملصنات اكسر له غري أوال
 .:. ...ويف حمصنات اكسر مجيعا رواية 

 القاري
٦١ 

  مع احلج ضموا مد خال خصه وسل-٥٩٨ ١٦٩
 فسل حركوا بالنقل راشده دال

 نقل راشده دالكله بال] فسل... .:. [
 القاري

٦١ 

١٧٠ 
 
١٧١ 

  وإمشام صاد ساكن قبل داله-٦٠٣
 كأصدق زايا شاع وارتاح أمشال

  وفيها وحتت الفتح قل فتثبتوا-٦٠٤
 من الثبت والغري البيان تبـدال

 كأصدق زايا شاع والثبت مشلال... .:. 
 إليها وحتت الفتح يف فتثبتوا

 وغريمها لفظَ الثَّباِت تبدال
  شامةأبو

٦١ 

  وضم الغيوب يكسران عيونا الـ-٦٢٨ ١٧٢
 ـعيون شيوخا دانه صحبة مال

 وضم الغيوب الكل قد كَسرا
 القاري/عيون أطلق شيوخا دانه صحبة مال

٦٢ 

  وإن بفتح عم نصرا وبعد كم-٦٤١ ١٧٣
 منا يستبني صحبة ذكروا وال

............. .. 
 الفاسي/تستبني تاؤه بالغيب شم صال

٦٢ 

١٧٤ 
 
١٧٥ 

  سبيل برفع خذ ويقض بضم سا-٦٤٢
 كن مع ضم الكسر شدد وأمهال

 ..... نعم دون إلباس -٦٤٣

 سبيل برفع خذ ويقض يقص صا
 د حرمي نصر إذ بال ياء انزال
 أبو شامة

٦٢ 

  ويف درجات النون مع يوسف ثوى-٦٥١ ١٧٦
  حرك مثقالاحلرفانووالليسع 

................ 
 شامةأبو /...احلرفني ... 

٦٣ 

  القاري/والم الْيسع حرك معا ثُم ثَقِّال... .:.                        .......... 
١٧٧ 
 
١٧٨ 
 
١٧٩ 

  وقل كلمات دون ما ألف ثوى-٦٥٩
 ويف يونس والطول حاميه ظلال

  وشدد حفص مرتل وابن عامر-٦٦٠
 وحرم فتح الضم والكسر إذ عال

  وفصل إذ ثىن يضلون ضم مع-٦٦١
 ضلوا الذي يف يونس ثابتا والي

 وشدد حفص مرتل وابن عامر
 ويف كلمات القصر للكوف رتال

 ويف يونس والطول ظلل حاميا
 وفَصلَ فتح الضم والكسر ثق أال

 وحرم إذ عال يِضلُّون ضم مع
 أبو شامة/يِضلُّوا الذي يف يونس ثابتا وال

٦٣ 



 )١٠٤(

١٨٠ 
 
١٨١ 

  وخاطب شام يعملون ومن تكو-٦٦٨
  فيها وحتت النمل ذكره شلشالن

  مكانات مد النون يف الكل شعبة-٦٦٩
 بزعمهم احلرفان بالضم رتال

 وخاطب شام يعملون وقل مكا
 نات مد الكل شعبة وصال

 وفيها وحتت النمل تذكري من يكـ
 الفاسي/ـون شاف وحرفا الزعم بالضم رتال

٦٣ 

  اجلعربي /....بزعمهم الفعالن   
  القاري/ويف املوضعني الزعم بالضم رتال.. .:.               ........                
  وريب صراطي مث إين ثالثة-٦٨٠ ١٨٢

 وحمياي واإلسكان صح حتمال
تعديل أليب شامة يف الشطر الثاين لنظم ياء 

 من الزوائد
٦٤ 

١٨٣ 
 
١٨٤ 

  مع الزخرف اعكس خترجون بفتحة-٦٨٢
 وضم وأوىل الروم شافيه مثال

 خبلف مضى يف الروم ال يخرجونَ يف -٦٨٣
 ......رضا 

 ويف خيرجون الضم فافتح وضمه
 كزخرفها شاف فذي الروم أوال

 شذا من خبلف والشريعة شاهد
 اجلعربي/وثاين لباس الرفع يف حق شال

٦٤ 

 القاري/رضا ولباس الرفع يف حق شال .:. خبلف مضى يف الروم جاثية فذا 
 القاري/شفى ولباس الثان يف حق شال .:. لروم جاثيةخبلف مضى يف ا/ أو 

 

١٨٥ 
 

  وخالصة أصل وال يعلمون قل-٦٨٤
 لشعبة يف الثاِني ويفتح شملال

 وخالصة أصل وشعبة يعلمون
 أبو شامة/]ويفتح مشلال[بعد ولكن ال 

٦٥ 

٨٥١ 
 
١٨٦ 

  وخالصة أصل وال يعلمون قل-٦٨٤
 لشعبة يف الثاِني ويفتح شملال

 فف شفا حكما وما الواو دع كفى وخ-٦٨٥
 وحيث نعم بالكسر يف العني رتال

 وخالصة أصل وال يعلمون بعد
 لكن صفا تفتح شفاء وسهال حال

 شع وما كنا احذف الواو كافيا
 اجلعربي/وحيث نعم بالكسر يف العني رتال

٦٥ 

  وخفف شفا حكما وما الواو دع كفى-٦٨٥ ٨٦١
 وحيث نعم بالكسر يف العني رتال

 خفف شفا حكما وما حذف واوهو
 القاري/كفى ونعم بالكسر يف الكل رتال

٦٥ 

١٨٧ 
١٨٨ 

 ووالشمس مع عطف الثالثة كمال ... .:. -٦٨٧
  ويف النحل معه يف األخريين حفصهم-٦٨٨

 النحل حفص معه ثَم يف األخريينويف 
 أبو شامة

٦٥ 

 الثالثة كمالوالشمس مع عطف ... .:.                      .......... 
 الفاسي .......... /ثَم ِعه .:. مع النحل وارفع يف األخريين 

 

  اجلعربي/ ...كما حنلها وأخراها حلفصهم   
 ووالشمس مع رفع الثالثة كمال... .:.                                

 القاري/ .:. .......ويف النحل كما يف األخريين حفصهم     
 

  خصوا ويف ساحر اٰي علَى علَ-٦٩٣ ١٨٩
 ويونس سحار شفا وتسلسال

 .:... يف علَى اخصص ويف كل ساحرٰعلَى
 اجلعربي

٦٦ 

  القاري/كيونس سحاٍر شفا وتسلسال .:. علي علَى خصوا هنا كلُّ ساحٍر 
١٩٠ 
 
١٩١ 

  ومجع رسااليت محته ذكوره-٦٩٨
 ويف الرشد حرك وافتح الضم شلشال

 لكهف حسناه وضم حليهم ويف ا-٦٩٩
 بكسر شفا واف واالتباع ذو حال

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

 ويف ثالث يف الكهف حز وحليهم
 أبو شامة/بكسر لضم احلا لالتباع مشلال

٦٧ 

  الفاسي.... / وآخر كهف حز  
  اجلعربي/لاللالتباع ضم احلاء بالكسر مش .:. وعلِّمت رشدا كهفها حز حليهم 



 )١٠٥(

  القاري....... / .:. ..وعلِّمت رشدا حز، وضم حِليِهم  
  الفاسي/وآصارهم باجلمع يا صاح كلال...  وآصارهم باجلمع واملد كلال .... -٧٠١ ١٩٢
  ويكسر الَ أَيمانَ عند ابن عامر-٧٢٥ ١٩٣

 ووحد حق مسجد اهللا االوال
 .....:. ومهزة ال أميان كسر ابن عامر 

 أبو شامة
٦٧ 

  القاري ....... / .:.ال أميان كسر ابن عامر ] فتح[ويف  
  وحق بضم السوء مع ثان فتحها-٧٣٢ ١٩٤

 وحتريك ورش قربةٌ ضمه جال
 

 وحتريك را بالضم يف قربة جال ... .:. 
 ]جال[ورا قربة بالضم حتريكه /... .:. أو

 القاري

٦٨ 

  مهزه ووحد هلم يف هود، ترِجئُ-٧٣٤ ١٩٥
 صفا نفر مع مرجئون وقد حال

 .:. ...ووحد هلم يف هود ترِجي ِبهمزٍة 
 القاري

٦٨ 

٧٤٢ ١٩٦-ظىب نفصل يا حق عالً ساحر  
 وحيث ضياء وافق اهلمز قنبال

 ساحر ظىب...... 
 أبو شامة/بسحر ضياء مهز يا الكل زمال

٦٨ 

  القاري/ِبِسحٍر ضياًء كُال امهز لقنبال... .:.  
١٩٧ 
 
١٩٨ 

  يسريكم قل فيه ينشركم كفى-٧٤٦
 متاع سوى حفص برفع حتمال

  وإسكان قطعا دون ريب وروده-٧٤٧
 ويف باء تتلو التاء شاع تنـزال

 متاع سوى حفص وقطعا رضا دال... .:. 
 باإلسكان تتلو كل نفس شفا من

 التالوة والباقون تبلو من البال
 أبو شامة

٦٨ 

 تح حق رواته وإين لكم بالف-٧٥٥ ١٩٩
 وبادئ بعد الدال باهلمز حلال

 وبادئ مهز الياء عن ولد العال... .:. 
 أبو شامة

٦٩ 

  وآخر لقمان يواليه أمحد-٧٥٨ ٢٠٠
 وسكنه زاك وشيخه االوال

 ...وسكن زكا خفا ... .:. 
 القاري/وسكن زكا خفف ومكي اوال: .:. أو 

٦٩ 

ا  وفَاسِر أَِن اسِر الوصل أصل دن-٧٦٥ ٢٠١
 هنا حق االَّ امراتك ارفع وأبدال .:. وها

 

 وها[ويف الكل أسر الوصل أصل دنا 
كاتراالَّ ام ارفع وحصال] هنا حق 

 أكمال                       القاري: أو 

٦٩ 

  وياءاا عين وإين مثانيا-٧٧٠ ٢٠٢
 وضيفي ولكين ونصحي فاقبال

 أراكم أعوذ أشهد الوعظ مع إذا
 ثالثا بعد إين تكمالأخاف 

 )مثانيا(أبو شامة لضبط وتوضيح 

٦٩ 

٢٠٣ 
٢٠٤ 
٢٠٥ 

 فحرك وخاطب يعصرون مشردال .:.  معا وصل حاشا حج دأبا حلفصهم-٧٧٩
 ن دار وحفظا حافظا شاع عقال .:.  ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نو-٧٨٠
٧٨١-درباإلخبار يف قالوا أئنك دغفال .:.  وفتيته فتيانه عن شذا و 

٧٠ 

 معا دأبا حرك حلفص فتقبال .:. ويف الوصل حاشا حج باملد آخرا 
دوحيث يشاء النون دار وأقبال .:. ونكتل بياء تعصرون اخلطاب ش 

 وفتيته عنهم بفتيانه اجنال .:. ويف حافظا حفظا صفا حق عمهم
 أبو شامة/ويستفهم الباقي على ما تأصال .:. واإلخبار يف قالوا أئنك دغفال

 

  ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نو-٧٨٠ ٤٠٢
 ن دار وحفظا حافظا شاع عقال

 ونكتل بيا شاف حبيث يشاء نو
 القاري/]دار وحفظا حافظا شاع عقال[ن 

٧٠ 

  وزرع وخنيل غري صنوان اوال-٧٨٧ ٢٠٦
 لدى خفضها رفع على حقه طال

 لدى األربع ارفع خفضه حقه عال... .:. 
 القاري

٧١ 



 )١٠٦(

٢٠٧ 
 
٢٠٨ 

 رر استفهامه حنو آئذا وما ك-٧٨٩
 أئنا فذو استفهام الكل أوال

  سوى نافع يف النمل والشام خمرب-٧٩٠
 سوى النازعات مع إذا وقعت وال

 وما كرر استفهامه حنـو آئذا
 أئنا فاالستفهام يف النمـل أوال

 خصوص وباإلخبار شام بغريها
 السخاوي/سوى النازعات مع إذا وقعت وال

٧١ 

  النمل والشام خمرب سوى نافع يف-٧٩٠ ٨٠٢
 سوى النازعات مع إذا وقعت وال

سوى الشام غري النازعات وواقعه 
 له نافع يف النمل أخرب فاعتال
 السخاوي نقال عن الناظم نفسه

٧١ 

 ٧١ أئنا فذو استفهام الكل أوال .:.  وما كرر استفهامه حنو آئذا-٧٨٩ ٧٠٢
 لرعد والنمل أوالـدة عنكبوت ا .:. بواقعة قد أفلح النازعات سجـ 

 ٍد ايضا فإحدى عشرة الكل جمتال .:. وسبحان فيها موضعان وفوق صا
 :وعلى وزن البحر البسيط 

 وسجدة واقعة والنازعات وال .:. رعد قد افلح منل عنكبوت
 أبو شامة/فويق صاد فإحدى عشرة اكتمال .:. وموضعان بسبحان ومثلهما            

 

٧٠٢ 
  
- 
 
٢١١ 

 ٧٩٣-٧٨٩ :  اخلمسة املتعلقة بتكرار االستفهامبدل األبيات
 والسجدة االسرا وذبٍح معا ِكالَ .:. وكرر االستفهام يف الرعد والفالح
 وأول النمل أم والثان رم كَال .:. باالول أخرب كن وثان أتى رضا
 كفى علم حرمي وواقعه أالَ .:. بنونيهما والعنكبوت بأول
 اجلعربي/رضى عم أئذا أئنا أطلق أفصال .:. نيارحيب بثانيهما ويف النـزع ثا

 

  سوى نافع يف النمل والشام خمرب-٧٩٠ ٠٧٢
 سوى النازعات مع إذا وقعت وال

يف الغري خمرب ويف النمل خذ والشام 
 القاري/سوى نازعات النمل مع وقعت وال

٧٢ 

  وضم كفا حصن يضلوا يضل عن-٨٠٠ ٢١٢
 وأفئيدة بالياء خبلف له وال

 وأفئيدة زد يا خبلف له وال. .:. ..

 القاري/...وأفئيدة أشبع : .... .:. أو يقال 
٧٢ 

  ويقنط معه يقنطون وتقنطوا-٨٠٥ ٢١٣
 وهن بكسر النون رافقن محال

 ]بكسر النون رافقن محال[مجيعا ... .:. 
 أبو شامة

٧٢ 

   ومنجوهم خف ويف العنكبوت نـن-٨٠٦ ٢١٤
 ـجني شفا منجوك صحبته دال

نجوهم خف لَم.... 
 أبو شامة

٧٣ 

٢١٥ 
 
٢١٦ 

  ويف مرمي بالعكس حق شفاؤه-٨٢٣
 يقولون عن دار ويف الثان نزال

  مسا كفله أنث يسبح عن محى-٨٢٤
 شفا واكسروا إسكان رجلك عمال

 ويف كاف نل إذ كم يقولون دم عال
 ويف الثان نل كفؤا مسا وتبجال

 وأنث يسبح عن محى شاع وصله
 أبو شامة/ن رجلك عمالوبعد اكسروا إسكا

٧٣ 

  وها كسر أنسانيه ضم حلفصهم-٨٤٤ ٢١٧
 ومعه عليه اهللا يف الفتح وصال

 .:. ....ضم كسر ها أنسانيه حلفصهم 
 الفاسي نقال عن بعض أصحاب الناظم

٧٣ 

  فأتبع خفف يف الثالثة ذاكرا-٨٤٩ ٢١٨
 وحامية باملد صحبته كال

 .:. ..وأتبع كلٌّ اقطع هنا خف ذاكرا 
 و شامةأب

٧٤ 

٢١٩ 
 
٢٢٠ 

  ويدفع حق بني فتحيه ساكن-٨٩٨
 يدافع واملضموم يف أذن اعتال

  نعم حفظوا والفتح يف تا يقاتلو-٨٩٩
 نَ عم عاله هدمت خف إذ دال

 ويدفع حق يف يدافع وارد
 ويف أذن اضمم ناصرا انه حال

 ومن بعِد هذا الفتح يف تا يقاتلو
 أبو شامة/......        ن 

٧٤ 



 )١٠٧(

  تشقق خف الشني مع قاف غالب-٩٢٣ ٢٢١
 ويأمر شاف وامجعوا سرجا وال

 غالب الشني قَّقشمعا ت فّفوخ... .:. 
 القاري

٧٤ 

  يصدقين ارفع جزمه يف نصوصه-٩٤٨ ٢٢٢
 دخلالوقل قال موسى واحذف الواو 

 دم وال... .:. ... 
 أبو شامة

٧٥ 

  وعاقبة الثاين سما وبنونه-٩٥٨ ٢٢٣
 كا للعاملني اكسروا عالنذيق ز

 يذيقهم زد عالَِمني اكسروا عال... .:. 

 القاري
٧٥ 

  وكالياء مكسورا لورش وعنهما-٩٦٦ ٢٢٤
 وقف مسكنا واهلمز زاكيه جبال

 ]لورش وعنهما[ مكسورا وكاهلمز
 القاري/ واهلمز زاكيه جبالوبالياء قف

٧٦ 

 ٧٦ ذف اهلمز باخللف مثالوإلياس ح .:.  وماذا تري بالضم والكسر شائع-٩٩٨ ٢٢٥
  اجلعربي /...وإلياس وصل اهلمز ... .:.                   ....... 
  القاري / وإلياس وصل اهلمز باخللف مثال. .:. ........                             
  لكوف وخذ يا تأمروين أرادين-١٠٠٩ ٢٢٦

 وإين معا مع يا عبادي فحصال
  منظومنافبشر عبادي زائد يف

 أبو شامة/مضاف لدى التيسري والكل قد حال
٧٧ 

  لدى مثرات مث يا شركائي الـ-١٠١٧ ٢٢٧
 ـمضاف ويا ريب به اخللف جبال

 الـ.............. ..
 القاري/ـمضاف وربي الْخلف يف الفتح جبال

٧٧ 

 الـْ ووالساعةَ ارفع غري حمزةَ حسنا -١٠٣٣ ٢٢٨
 ف تحوالـمحِسن إحسانا لكو

 ...ـذي بعد إحسانا.:.حسنا الـ ...
 أبو شامة

٧٧ 

 ٧٨ القاري /......وقل هلشام أدغموا   وقل عن هشام أدغموا تعدانين-١٠٣٥ ٢٢٩
  ويف يعملون دم يقول بياء اذ-١٠٤٤ ٢٣٠

 صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخلال
 صفا فتح إدبار كذا نل رضا حال... .:. 

 القاري
٧٨ 

  ويف الصعقة اقصر مسكن العني راويا-١٠٤٦ ٢٣١
 وقوم خبفض امليم شرف حمال

 ...مسكن الكسر ... 
 أبو شامة

٧٨ 

٢٣٢ 
 
٢٣٣ 
 
٢٣٤ 

  وبصر وأتبعنا بواتبعت وما-١٠٤٧
 ألتنا اكسروا ِدنيا وإن افتحوا اجلال

   رضاً يصعقون اضممه كم نص واملسـي-١٠٤٨
ال طرون لسان عاب باخللف زـم  ـ 

 وصاد كزاي قام باخللف ضبعه -١٠٤٩
 وكذب يرويه هشـام مثقـال

 وعنه واتبعنا بواتبعت وكسر
 الم ألتنا دل إنه افتحوا إىل

 رضا واملسيطرون سني لسان عيب
 خلف زوى والصاد كزاي لو ال

 خبلف ضيفا والضم يف يصعقون 
 اجلعربي/كم منى وهشام ذاك كذب ثقال

٧٨ 

ـام حفص باخللف قنبال....:....  الزملسان عاب باخللف ... .:. -١٠٤٨ ٣٣٢  ٧٩ السيوطي/هش
   رضاً يصعقون اضممه كم نص واملسـي-١٠٤٨ ٣٣٢

ال طرون لسان عاب باخللف زـم  ـ 
 رضا، يصعقون اضمم نعم كم مسيـ
 القاري/ـطرون سني لسان عاب باخللف زمال

٧٩ 

  ويف رسلي اليا خيربون الثقيل حز-١٠٦٧ ٢٣٥
  الومع دولة أنث يكون خبلف

 يكون فأنث دولة الكل خلف ال... .:. 
 القاري

٧٩ 

  فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلَمو-١٠٧٧ ٢٣٦
 نَ من رض معي باليا وأهلكين اجنال

 فسحقا سكون الضم يف ثان يعلمو
 القاري/ن راٍو معي باليا وأهلكين اجنال

٨٠ 

  وضمهم يف يزلقونك خالد-١٠٧٨ ٢٣٧
  وحرك روى حالومن قَبلَه فاكسر

 ]خالد[وضمهم يا يزلقونك 
 لَهالقاري/]فاكسر وحرك روى حال[ويف قَب 

٨٠ 

  ويذكرون يؤمنون مقاله-١٠٨٠ ٢٣٨
 خبلف له داع ويعرج رتال

 ....خبلف لذي داع ..... .:. 
 القاري

٨٠ 



 )١٠٨(

  يصلَّى ثقيال ضم عم رضا دنا-١١٠٦ ٢٣٩
 وبا تركنب اضمم حيا عم ال

لَّى ِبيصم رم وتركنبيد لَى عمص 
 أبو شامة/بالضم قبل النون حز عم ال

٨٠ 

 ٨١ رآه ومل يأخذ به متعمال.:.  وعن قنبل قصرا روى ابن جماهد -١١١٥ ٢٤٠
 بنص صحيح صح عنه فبجال .:. وحنن أخذنا قصره عن شيوخنا 

 فقد ذل يف رأي رأى متخيال .:. ومن ترك املروي من بعد صحة
 عن السخاويأبو شامة نقال 

 

  إذا كربوا يف آخر الناس أردفوا-١١٢٧ ٢٤١
 مع احلمد حىت املفلحون توسال

 إذا كربوا يف آخر الناس بادروا
 القاري/إىل احلمد حىت املفلحون توسال

٨١ 

  وأدرج على إعرابه ما سوامها-١١٣١ ٢٤٢
 وال تصلن هاء الضمري لتوصال

 .:. ...وأدرج على حتريكه ما سوامها 
 مةأبو شا

٨١ 

  القاري/فال تشبعن هاء الضمري لتوصال... .:.  
  وقل رحم الرمحن حيا وميتا-١١٦٦ ٢٤٣

 فىت كان لإلنصاف واحللم معقال
 وقل رحم الرمحن كل فىت

 القاري/يكون للحلم واإلنصاف والعفو معقال
٨١ 



 )١٠٩(


 

 الصفحة سورهاياءات الزوائد حسب  م
 ٥٦ بلها الداع دعان قد اجنالقن من .:.فتلك مثان والزوائد واتقو            : سورة البقرة  ١
 ٦١ وخافون إن كنتم من اتبعن ِوال.:. مضافها ست وجاء زيادةً         : سورة آل عمران  ٢
 ٦٢ ها قوله اخشون مع والوعرب عن.:. فياءاتها ست وفيها زيادة              : سورة املائدة  ٣
 ٦٤ ]زيدت قد هدان ملن تال[وحمياي .:. وريب صراطي مث إين ثالثة          : سورة األنعام  ٤
 ٦٧ حتلت أخريا مث كيدون مع فال.:. مضافاا سبع وفيها زيادة            : سورة األعراف  ٥
 ٦٩ لم ال ختزون يف ضيفي العالتك.:. وزيدت فال تسألن ما يوم يأت ال       : سورة هود  ٦
 ٧٠ ومن يتقي أيضا ثالث جتمال.:. زوائدها نرتع وتؤتون موثقا             : سورة يوسف  ٧
 ٧٢ ويف املتعال زائد قد حتصال.:. وال ياء فيها لإلضافة وارد                  : سورة الرعد  ٨
 ٧٢ وخاف وعيدي للزوائد أمجال.:. له دعائي مبا أشركتمون وقو          : سورة إبراهيم  ٩
 ٧٣ كذلك فهو املهتدي قد تكفال.:. وفيها لئن أخرتين زيد ياؤه           : سورة اإلسراء  ١٠
١١ 
١٢ 

 تعلمين نبغي وإن ترين تال.:. زوائدها سبع فال تسلن ان                : سورة الكهف 
 ويؤتيين خريا فصادفت منهال.:. ي ومن ويهدين ريب كذا املهتد                        

٧٤ 

 ٧٤ بتتبعن اآلت من بعد لفظ ال.:. فتلك ثالث بعد عشر وزائد                 : سورة طه  ١٣
 ٧٤ نكري وما شيء إىل النمل أنزال.:. زوائدها ياءان والباد بعده               : سورة احلج  ١٤
 ٧٥ متدونين زيدا فال تك مغِفال.:. يها فما آتاين اهللا قبله وف                   : سورة النمل  ١٥
 ٧٥ ن قال وما شيء إىل سبا تال.:. وواحدة فيها تزاد يكذبو                      : القصص  ١٦
 ٧٦ ويف فاطر أيضا نكريي تقبال.:. وزاد نكريي واجلوايب لدى سبأ    : سوريت سبأ وفاطر  ١٧
 ٧٦ لتردين فيما فوق صاد تنـزال.:. ويس زد فيها وال ينقذون مع             : سورة يس  ١٨
 ٧٧ مضاف لدى التيسري والكل قد حال.:. فبشر عبادي زائد يف منظومنا      :سورة الزمر  ١٩
 ٧٧ ـناد ثالث يف الزوائد جتتال.:. يا اتبعوين أهدكم والتالق والتـ          : سورة غافر  ٢٠
 ٧٧ ن فاعتزلون زاائدات لدى العال.:. وواتبعون واجلوار وترمجو            : سورة الدخان ٢١
 ٧٩ بقاف املنادى مع وعيدي معا عال.:. وزد نذري ستا كذا الداع فيهما      : ق والقمر  ٢٢
 ٨٠ أهانين بالوادي ويسري تكمال.:. نذيري نكريي امللك يف الفجر أكرمن : امللك والفجر  ٢٣
   



 )١١٠(

 المراجع والمصادرفهرس 
حممود عبد اخلالق حممد جادو، : إبراز املعاين من حرز األماين، عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة، حتقيق  .١

 .هـ١٤١٣: طبعة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، عام 
، شركة مكتبة إبراهيم عطوة عوض: إبراز املعاين من حرز األماين، عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة، حتقيق  .٢

 .ومطبعة مصطفى البايب وأوالده مبصر
الدكتور شعبان حممد إمساعيل، عامل / إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، البنا الدمياطي، حتقيق  .٣

 .الكتب بريوت، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر
 .م١٩٨٤ = هـ١٤٠٤:  ، عام ٦: ان ، ط لبن، األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت .٤
، ١ أضواء السلف، الرياض، طاإلمام الشاطيب ودراسة عن قصيدته حرز األماين للدكتور عبد اهلادي محيتو، .٥

 .هـ١٤٢٥
 .هـ١٤٠٦، ١، ط العريبدار الفكرأبو الفضل إبراهيم، حممد / حتقيق ، لقفطيا ، أبو احلسنإنباه الرواة .٦
 .م١٩٧٧: ، عام ٢: مكتبة املعارف ، بريوت ، ط ، ري ابن كث،البداية والنهاية .٧
 .هـ١٣٨٤مطبعة البايب احلليب، حممد أبو الفضل إبراهيم، /، حتقيق لسيوطيا ،بغية الوعاة .٨
، ٢طإبراهيم عطوه عوض، دار احلديث، القاهرة، / حتقيق تقريب النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري،  .٩

 .هـ١٤١٢
خمتصر : (أمحد حممود الشافعي بعنوان /  طبعة جتارية بتحقيق ع، أبو عمرو الداين،التيسري يف القراءات السب .١٠

 . دار الكتب العلمية بريوت،هـ١٤٢٠، ١، ط)يف مذاهب القراء السبعة باألمصار
شرح حرز األماين، علي بن سلطان حممد القاري، طبع بعناية شيخ اهلند حممود احلسن، بحدث األماين  .١١

 .هـ١٣٠٢ ديد بدهلي، اهلندمطبعة اتبائي اجل
 خمطوط، مصور من مكتبة رضا برامبور، حدث األماين شرح حرز األماين، علي بن سلطان حممد القاري، .١٢

 .اهلند
، عام ١ حممد أبو الفضل إبراهيم، ط/حتقيق  يف أخبار مصر والقاهرة، جالل الدين السيوطي، حسن احملاضرة .١٣

 .م١٩٦٧ = هـ١٣٨٧: 
 .م١٩٧٤ دار اجليل، بريوت، و شامة املقدسي،بالذيل على الروضتني، أ .١٤
سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي، أبو القاسم علي بن عثمان بن احلسن املعروف بابن القاصح  .١٥

العذري البغدادي، مراجعة وتصحيح العالمة علي بن حممد الضباع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .م١٩٨١ = هـ١٤٠١بريوت، ط

 .هـ١٤٠١، ١، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط، مشس الدين الذهيبسري أعالم النبالء .١٦
 . هـ١٣٩٩: ، عام ١: ابن العماد احلنبلي ، دار الفكر ، بريوت ، ط ،  يف أخبار من ذهبشذرات الذهب .١٧
ضمن مكتبة امللك عبد ، مكتبة عارف حكمت، الضابطية للشاطبية، علي بن سلطان حممد القاري، خمطوط .١٨

 . جماميع ٧٥املدينة املنورة، يز، العز
 .م٢٠٠٤، ١مكتب قرطبة، مؤسسة قرطبة للطبع والنشر، ط/ حتقيقشرح الشاطبية، جلالل الدين السيوطي، .١٩
، ١، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، طقوتاليإبراهيم  علي القاري وأثره يف علم احلديث، خليل اإلمام .٢٠

 .هـ١٤٠٨
 .مطبعة احلسينية، مصر، لسبكين االكربى، تاج الديطبقات الشافعية  .٢١
، )هـ٧٥٦ت (العقد النضيد يف شرح القصيد، أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد، املعروف بالسمني احلليب .٢٢

 .هـ١٤٢٢، ١أمين رشدي سويد، دار نور املكتبات للنشر والتوزيع، جدة، ط/د: حتقيق 
 برجستراسر. ج : اية املستشرقبعن، )هـ ٨٣٣ت(غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري  .٢٣

)G.Bergstraesser(م١٩٣٣ = هـ١٣٥٢، ١ دار الكتب العلمية، بريوت، مصورة من طهـ١٤٠٢، ٣ ط. 



 )١١١(

مكتبة ، هـ١٤٢٣، ١الدكتور اإلدريسي، ط: فتح الوصيد يف شرح القصيد، أبو احلسن السخاوي، حتقيق  .٢٤
 .الرشد، الرياض

حتقيق الدكتور أمحد عدنان الزعيب، مكتبة دار البيان، اوي، فتح الوصيد يف شرح القصيد، أبو احلسن السخ .٢٥
 .هـ١٤٢٣، ١الكويت، ط

 .، دار املعارف، القاهرة٢طشوقي ضيف، / كتاب السبعة، أبو بكر ابن جماهد البغدادي، حتقيق الدكتور  .٢٦
 .تصوير وتوزيع مكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، حاجي خليفة، كشف الظنون .٢٧
 بعناية ،)هـ٦٥٦ت(، أبو عبد اهللا حممد ابن احلسني املوصلي الشهري بشعلة ز األماين املعاين يف شرح حركرت .٢٨

 . االحتاد العام جلماعة القراء بالقاهرة،١ط جلنة بإشراف العالمة الشيخ علي حممد الضباع،
زارة أمحد اليزيدي، طبعة و: كرت املعاين يف شرح حرز األماين ، إبراهيم بن عمر اجلعربي اخلليلي، حتقيق  .٢٩

 .هـ١٤١٩األوقاف والشئون اإلسالمية، اململكة املغربية، عام 
 خمطوط، مصور من موقوفات حممد كرت املعاين يف شرح حرز األماين ، إبراهيم بن عمر اجلعربي اخلليلي، .٣٠

 .طيفور أغا باملدينة املنورة
عبد الرازق / ، حتقيق )هـ٦٥٦ت(الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة، أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الفاسي  .٣١

 .هـ١٤٢٦، ١علي موسى، مكتبة الرشد، الرياض، ط
، حتقيق عبد اهللا النمنكاين، )هـ٦٥٦ت(اآللئ الفريدة يف شرح القصيدة، أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الفاسي  .٣٢

 .رسالة ماجستري، قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
، ٢متيم الزعيب، ط: حرز األماين ووجه التهاين، القاسم بن فريه الرعيين األندلسي، تصحيح الشيخ منت  .٣٣

 .م١٩٩٠ = هـ١٤١٠
حممد حسن عقيل موسى، / ، اختصار لقسطالينشهاب الدين ا ،خمتصر الفتح املواهيب يف مناقب الشاطيب .٣٤

 . جدة، من منشورات اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،هـ١٤١٥، ١ط
 .آثر جفري، عامل الكتب بريوتخمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه،  .٣٥
 .، دار الفكر، بريوتهـ١٤٠٠، ٣ط، ياقوت احلموي، معجم األدباء .٣٦
من منشورات ، آليت قوالجطيار / ، حتقيق الدكتور)هـ٧٤٨ت (الذهيبمشس الدين معرفة القراء الكبار،  .٣٧

 .هـ١٤١٦، ١، طستانبول، تركيامركز البحوث اإلسالمية، ا
، هـ١٤١٩، ١، طعبد القوي عبد ايد/ حتقيق  اجلزرية، علي بن سلطان القاري، على منتاملنح الفكرية  .٣٨

 .مكتبة الدار، املدينة املنورة
 .النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، تصحيح ومراجعة الشيخ علي حممد الضباع، دار الفكر بريوت .٣٩
 .، تصوير وتوزيع مكتبة الفيصلية، مكة املكرمة إمساعيل باشا،هدية العارفني .٤٠
شعبان حممد إمساعيل، دار املصحف / د: الوايف يف شرح الشاطبية، عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي، حتقيق  .٤١

 .هـ ١٤٢٥للطبع والنشر، 
 .، دار الثقافة، بريوت٣الدكتور إحسان عباس، ط/ ، حتقيق  ابن خلكان،وفيات األعيان .٤٢



 )١١٢(

 
  البحثفهرس حمتويات

 الصفحة العنوان
 ٢ مقدمة

 ٣ خطة البحث
 ٣ منهجي يف مجع التعديالت

 ٨ تراجم موجزة : متهيد
 ٨ ترمجة موجزة للناظم رمحه اهللا: أوال 
 ١١ تراجم موجزة للشراح: ثانيا 

 ١١ اإلمام أبو احلسن السخاوي
 ١٢ اإلمام أبو شامة املقدسي

 ١٢ اهللا املوصلياإلمام شعلة أبو عبد 
 ١٢ اإلمام أبو عبد اهللا الفاسي

 ١٣ اإلمام برهان الدين اجلعربي
 ١٣ اإلمام السمني احلليب

 ١٣ اإلمام جالل الدين السيوطي
 ١٤ اإلمام علي بن سلطان حممد القاري

 ١٥ تعلقة باألبيات األصوليةتعديالت املال : القسم األول
 ١٥ )خطبة الكتاب(مة األبيات املعدلة املتعلقة باملقد

 ١٩ باب االستعاذة
 ٢٠ باب البسملة

 ٢١  أم القرآنسورة
 ٢٢ باب اإلدغام الكبري

 ٢٤ باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني
 ٢٨ باب هاء الكناية
 ٢٩ باب املد والقصر

 ٣٢ باب اهلمزتني من كلمة
 ٣٥ باب نقل حركة اهلمز إىل الساكن قبله

 ٣٥  وقف محزة وهشام على اهلمزباب
 ٣٨ باب اإلظهار واإلدغام
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 الصفحة العنوان
 ٣٩ )إذ(ذكر ذال 
 ٣٩ )قد(ذكر دال 

 ٤٠ ذكر تاء التأنيث
 ٤٠ ذكر الم هل وبل

 ٤٠ ....باب اتفاقهم يف إدغام إذ وقد 
 ٤١ باب حروف قربت خمارجها

 ٤١ باب أحكام النون الساكنة والتنوين
 ٤١ إلمالة وبني اللفظنيباب الفتح وا

 ٤٥ باب مذاهبهم يف الراءات
 ٤٦ باب الالمات

 ٤٧ باب الوقف على أواخر الكلم
 ٤٧ باب الوقف على مرسوم اخلط
 ٤٨ باب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة

 ٤٩ باب ياءات الزوائد
 ٥٠ سورة البقرة -روف احلباب فرش 

 ٥٧ سورة آل عمران
 ٦١ سورة النساء
 ٦٢ ائدةسورة امل

 ٦٢ سورة األنعام
 ٦٤ سورة األعراف
 ٦٧ سورة التوبة
 ٦٨ سورة يونس
 ٦٩ سورة هود

 ٧٠ سورة يوسف
 ٧١ سورة الرعد
 ٧٢ سورة إبراهيم
 ٧٢ سورة احلجر
 ٧٣ سورة اإلسراء
 ٧٣ سورة الكهف
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 الصفحة العنوان
 ٧٤ سورة الفرقان/ سورة احلج / سورة طه 

 ٧٥ من سورة الروم إىل سورة سبأ/ ص سورة القص/ سورة النمل 
 ٧٦ سورة الصافات/ سورة يس / سورة سبأ وفاطر 

 ٧٧ سورة الشريعة واألحقاف/ سورة الدخان / سورة فصلت / سورة غافر/ سورة الزمر 
 ٧٨   إىل سورة الرمحنمن سورة حممد 

 ٧٩ من سورة اادلة إىل سورة ن
 ٨٠ سورة النبأ إىل سورة العلقمن / من سورة ن إىل سورة القيامة 

 ٨١ خامتة القصيدة/ باب التكبري/ من سورة العلق إىل آخر القرآن 
 ٨٢ خامتة البحث

 ٨٧ الفهارس
 ٨٨ فهرس األبيات املعدلة مع نسبتها إىل املعدل

 ١٠٦ فهرس األبيات املتعلقة بنظم ياءات الزوائد أليب شامة
 ١٠٧ فهرس املراجع واملصادر

 ١٠٩ حمتويات البحثفهرس 
 
 
 

 
 


