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 لخص البحثم
 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

 فهذا بحث بعنوان : رموز القراء والرواة عند اإلمام الشاطبي في حرز األماني وأبعادها الداللية.
 إعداد الدكتورة / غدير بنت محمد بن سليم الشريف

 بجامعة الطائف -أستاذ مساعد بقسم القراءات بكلية الشريعة واألنظمة 
بينُت فيه: أهمية هذا الموضوع؛ لتعلقه بمنظومة الشاطبية )حرز األماني(، 
التي لم تكن وعاء للقراءات السبع فحسب، بل كانت غاية في البالغة والبيان، قوية 

 السبك، وفيرة المعاني.
 وقد جاءت هذه الدراسة في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

أهمية هذا الموضوع، واألسباب التي دعتني للكتابة فيه،  المقدمة:بينُت في 
والخطة التي اتبعتها في تقسيمه، والمنهجية التي سلكتها في جمع مادته وكتابته، 

 حيث اقتصرُت على أبيات سورة البقرة كنموذج للدراسة.
: ترجمة مختصرة لإلمام الشاطبي، كما عّرفُت بالشاطبية، التمهيدوذكرُت في 

 ومكانتها عند القراء.  وشهرتها،
 : منهج اإلمام الشاطبي في نظم الشاطبية.المبحث األولوذكرت في 
: رموز القراء والرواة عند اإلمام الشاطبي في حرز المبحث الثانيوذكرت في 

 األماني وأبعادها الداللية، وجعلته في ثالثة مطالب: 
 اعُترض عليه.اإلشارة في الرمز إلى تقوية وجه ربما * المطلب األول: 
 اإلشارة إلى معنى من المعاني التي تناسب سياق الكلمة المقروءة.* المطلب الثاني: 
 اإلشارة إلى توجيه القراءة.* المطلب الثالث: 

 فقد ضمنتها أبرز النتائج، ومنها: الخاتمة:وأما 
القيمة العلمية لمنظومة الشاطبية، واهتمام العلماء بها من حيث شرح أبياتها،  -1

 كشف أسرارها، وحل رموزها، وانكباب القراء عليها حفظًا وشرحًا ومدارسة.و 
منهج اإلمام الشاطبي في توظيف المعاني البديعة للرموز، واإلشارات البالغية،  -2

 واللطائف التي اشتملت عليها: انتصارًا لقراءة، أو توجيهًا لها، أو مناسبًة لسياق.
  -األبعاد -حرز األماني -الرواة  -القراء  -الرموز  الكلمات المفتاحية:
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Research Summary : 
Praise be to God alone, and peace and blessings be upon 

those who have no prophet after him, and after: 
This is a research entitled: The symbols of the readers 
and narrators in the Imam al-Shatby in the verse of the 

Amani and its dimensions are semantic. 

Prepared by Dr. Ghadeer bint Mohammed bin Salim Al 

Sharif 

Assistant Professor, Department of Readings, Faculty of 
Sharia and Law, Taif University 

The importance of this subject is important: it is 
related to the Shatibiyya system, which was not only a 
receptacle for the seven readings, but was an extremely 
eloquent and powerful statement. 

This study came in: introduction, preface, two 
papers, and a conclusion. 

I explained in the introduction: the importance of 
this subject, the reasons that led me to write it, the plan 
that I followed in its division, and the methodology I 
took in the collection and writing of it, where it was 
limited to the verses of Surat al-Baqarah as a model for 
study. 

She said in the preface: A brief translation of the 
Imam Shati, as known as Sharbatia, and fame, and status 
among readers. 

She said in the first topic: the approach of Imam 
Shati in the systems of Shatby. 

In the second topic: the symbols of the readers and 
narrators in the Imam Shati in the verse of the 
aspirations and dimensions of the semantic, and made it 
in three demands: 
* First requirement: The reference in the symbol to 

strengthen the face may object to 
it. 
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* The second requirement: to indicate the meaning of 
the meanings that fit the context 
of the read word. 

* Requirement III: Reference to reading guidance. 
As for the conclusion: it included the most prominent 

results, including: 
1 - the scientific value of the system Shatbyip, and the 

interest of scientists in terms of explaining the 
verses, and reveal secrets, and solve the symbols, 
and the readers to focus on conservation and 
explanation and studied. 

2 - the approach of Imam Shati in the use of wonderful 
meanings of symbols, and rhetorical signs, and the 
layers that included: a victory to read, or guidance, 
or appropriate context. 

    Researcher: Ghadir Bint Mohammed bin Salim Al-
Sharif. 

Keywords: Symbols - Readers - Narrators - Wish List - 

Dimensions - 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، أشرف 

تفى أثرهم إلى األنبياء المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اق
 يوم الدين. وبعد:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ فقد تكفل اهلل سبحانه بحفظ كتابه فقال:

[ وأورث هذا الكتاب من اصطفاهم لحفظه، وهيأ له 9]الحجر:  چڱ  
أسباب الحفظ، وكان من أزكى رجال الخلف الطيب طائفة من المصطفين 

ذه المأمورية تحماًل ورواية، األخيار، اختارتهم العناية اإللهية للنهوض به
تقانًا  ودراسًة ودراية، وتحريرًا لوجوه القراءات، وتنقيحًا للطرق والروايات، وا 
لألصول والفروع، وتجويدًا للحروف، ومعرفًة باألداء والوقوف، فكانوا في 

، فألفوا المؤلفات نظمًا ونثرًا خدمة (1)زمانهم وبعده الحصن الحصين لكتاب اهلل
  عز وجل.لكتاب اهلل

ومن أهم المنظومات في القراءات منظومة: )حرز األماني ووجه 
وضّمنها كتاب )التيسير(  -رحمه اهلل- (2)التهاني( التي نظمها اإلمام الشاطبي

، وهي من أهم اآلثار التي تركها اإلمام الشاطبي، وقد (3)ألبي عمرو الداني
ها طالب هذا الفن، إلى هذا القت قبواًل منقطع النظير، وطافت بالبالد، وحفظ

اليوم، ولم يحظ كتاب في القراءات بما حظيت به هذه المنظومة، فكثر 
 شراحها، وتعددت مختصراتها، وظلت موضع اهتمام العلماء قديمًا وحديثًا، 

                                                 

 .1/191( قراءة االمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش: 1) 
 ( ستأتي ترجمته مفصلة الحقًا. 2) 
رطبي، قررأ علرى أبري الفرت  هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي، موالهم الق (3) 

فررارب بررن أحمررد، وأبرري الحسررن طرراهر بررن غلبررون، قرررأ عليرره: أبررو داود سررليمان بررن نجرراح، وخلررق 
عرابه، توفي بدانية سنة:  غيره، كان أحد األئمة في علم القرآن رواياته وتفسيره، ومعانيه وطرقه وا 

 .303-1/303، وغاية النهاية: 222-222هر. انظر: معرفة القراء: ص444
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وال تزال هذه المنظومة هي العمدة لمن أراد إتقان القراءات السبع حتى اليوم، 
: " من وقف على قصيدته علم (1)ابن الجزريفهي بررحق كما قال العالمة 

مقدار ما آتاه اهلل في ذلك، خصوصًا الالمية عجز البلغاء من بعده معارضتها، 
فإنه ال يعرف مقدارها إال من نظم على منوالها، أو قابل بينها وبين ما نظم 
 على طريقرتها، ولقد ُرزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ماال أعلمه لكتاب غيره
في هذا الفن، بل أكاد أن أقول وال في غير هذا الفن، فإنني ال أحسب بلدًا من 
 بالد اإلسالم يخلو منه، بل ال أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة 

 .(2)منه "
في كتابه )معرفة القراء الكبار(: " ولقد سارت  (3)ويقول اإلمام الذهبي

القصائد، اللتين في القراءات الركبان بقصيدتيه حرز األماني وعقيلة أتراب 
والرسم، وحفظهما خلق ال يحصون، وخضع لها فحول الشعراء، وكبار البلغاء، 
وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز، وسهل الصعب، لذا تلقاها العلماء في سائر 

 .(4)األعصار واألمصار بالقبول الحسن وعنوا بها أعظم عناية "
مكانة الرفيعة عند العلماء باختالف وال عجب أن تتبوأ الشاطبية تلك ال

تخصصاتهم، فلم تكن وعاء للقراءات السبع فحسب، بل كانت غاية في البالغة 

                                                 

الحجة محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي  ( هو اإلمام: العالم الحافظ1) 
علرى علمرراء الشررام،  هررر، تتلمررذ131ولررد سرنة:  ثرم الشرريرازي، وكنيترره: أبرو الخيررر، وهررو أحرد أبنائرره.

ترروفي  ضررحوة  وهررو صرراحب التصررانيف الترري لررم ُيسرربق إلررى مثلهررا، ومصررر، والحجرراز، والرريمن،
، 1/12غايرررة النهايرررة: . انظرررر لترجمتررره: هرررر233جمعرررة الخرررامب مرررن شرررهر ربيرررع األول، سرررنة ال

 .349، وطبقات الحفاظ للسيوطي، ص9/232والضوء الالمع: 
 .2/22( غاية النهاية: 2) 
رررن: 3)  ( هرررو شرررمب الررردين محمرررد برررن أحمرررد برررن عثمررران برررن ق ايذمررراز الرررذهبي، أبرررو عبرررد اهلل، أخرررذ ع 

رر ررب بوه ا، وتررداولوها قوررر اء ة ونسررخًا األبرقرروهى و ابذررن الص  واف، ورغررب الن رراب فورري تواليفرره ورحلرروا إول يذررهو بوس 
-3/22هرر. انظررر لترجمتره: الردرر الكامنررة فري أعيرران المائرة الثامنررة: 142تروفي سررنة:  وسرماعًا،

22. 
 .312( ص4) 
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والبيان، قوية السبك، وفيرة المعاني، حيث أبدع اإلمام الشاطبي في استعمال 
الرمز ودمجه في الكالم، فاستعمل الرموز عوضًا عن أسماء القراء أو الرواة، 

الرمز فقط، بل وظ ف هذه الرموز للداللة على معاٍن بديعة، ولم يكن همه 
وتحّرى هذه المعاني، التي لوال الرموز لما حصلنا عليها. ومن هنا جاء 

 اختياري لهذا الموضوع. 
 أهمية الموضوع وسبب اختياره:

تعلقه بالقراءات القرآنية التي هي من أشرف العلوم التصالها المباشر  -1
 بالقرآن الكريم.

القيمة العلمية لمنظومة الشاطبية، والتي مازالت تحتوي على الكثير من  -2
 الدرر التي لم يتم اكتشافها.

عدم التعرض لرموز الشاطبية من حيث صلتها بالمعاني في بحث مستقل،  -3
 يجمع ماورد من إشارات في ثنايا شروح الشاطبية.

 الدراسات السابقة: 
من تعرض لدالالت الرموز من خالل بحثي في هذا الموضوع لم أجد 

 لدى اإلمام الشاطبي في حرز األماني في بحث مستقل.
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 خطة البحث ومنهجه:
 قمت بتقسيم هذا البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.   

 : المقدمة: أوالا 
بّينُت فيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة 

 البحث، ومنهجه.
 وفيه: : التمهيد:ثانياا
 ترجمة اإلمام الشاطبي ترجمة مختصرة. أوالا:
 التعريف بالشاطبية، وشهرتها، ومكانتها عند القراء.  ثانياا:
 : منهج اإلمام الشاطبي في نظم الشاطبية.المبحث األول :ثالثاا
: رموز القراء والرواة عند اإلمام الشاطبي في حرز المبحث الثاني :رابعاا 

 عادها الداللية، وفيه ثالثة مطالب: األماني وأب
 اإلشارة في الرمز إلى تقوية وجه ربما اعُترض عليه.* المطلب األول: 
اإلشارة إلى معنى من المعاني التي تناسب سياق الكلمة  * المطلب الثاني:

 المقروءة.
 اإلشارة إلى توجيه القراءة.* المطلب الثالث:

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج. خامساا:
 -الفهارب: وفيها: سادساا:

 فهرب اآليات القرآنية. -1
 فهرب األعالم. -2
 فهرب المصادر والمراجع . -3
 فهرب الموضوعات. -4
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 منهج البحث:
نهجت في كتابة هذا البحث المنهج االستقرائّي الوصفّي، واقتصرت على 

 أبيات فرش سورة البقرة كنموذج لهذه الدراسة.
 إجراءات البحث:

نقلت من مصدر بالنص جعلت المنقول بين حاصرتين هكذا "   " ثم إذا  -1
ذا كان النقل بالمعنى أو بتصرف قلت:  أحلت على المصدر في الهامش، وا 

 انظر. مع ذكر الجزء والصفحة.
ترجمت لألعالم الواردة أسماؤهم في البحث، إال المشهورين من الصحابة،  -2

 هم اعتماًدا على الشهرة.والقراء العشرة، ورواتهم، فلم ُأترجم ل
عزوت اآليات القرآنية إلى سورها في المتن بذكر اسم السورة ورقم اآلية،  -3

 واعتمدت العد الكوفي.
 كتبت اآليات بالرسم العثماني.  -4
 وضعت فهارب فنية على النحو الموض  في الخطة. -3

يرزقنا هذا وأسأل اهلل تعالى أن يوفقنا للعلم النافع، والعمل الصال ، و 
السداد في األقوال واألفعال، وصلى اهلل وسلم على نبيه محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم.
 

 الباحثة: غدير بنت محمد الشريف
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 التمهيد:
 وفيه:    

 أوالا: ترجمة اإلمام الشاطبي ترجمة مختصرة:
 :اسمه ونسبه 

هو أبو القاسم، أو أبو محمد، القاسم بن فويررُّة بن خلف بن أحمد 
  شاطبي الرُّعيني األندلسي الضرير.ال

قال ابن الجزري : " فويرُّه: بكسر الفاء، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، 
 .(1)ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء، ومعناه بلغة عجم األندلب: الحديد "

نسبة إلى شاطبة، مدينة كبيرة، ذات قلعة حصينة، بشرق  :والشاطبي
 .(2)األندلب

 اطبي في آخر سنة ثمان وثالثين وخمسمائة بشاطبة.ولد الش:مولده
 :ما يلي - رحمة اهلل - من العلماء والمشايخ الذين تتلمذ عليهم :شيوخه

أبو عبد اهلل، محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي الشاطبي  - 1
 .(3))المعروف: )بابن الاليه

 .(4) ه(324)ت: أبو الحسن، علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي،  -2
 .(3)هر(200أبو عبد اهلل، محمد بن يوسف بن مفرج اإلشبيلي، )ت:  -3

                                                 

 .13/330، وانظر: تاج العروب: 2/20( غاية النهاية: 1) 
 .3/309لدان: ( انظر: معجم الب2) 
( إمام مقرئ مجود محقق، قرأ القراءات على ابن غالم الفرب، وغيره، توفي سرنة: بضرع وخمسرين 3) 

 .2/204غاية النهاية: : وخمسمائة. انظر
( إمام زاهد ثقة عالم، قرأ الكثير على أبي داود، والزمه سنين؛ ألنه كان زوج أمه، وسمع منه كتبًا 4) 

أثبررتهم، وانتهررت إليرره رئاسررة اإلقررراء فرري زمانرره. انظررر: غايررة النهايررة: كثيرررة، وهررو أجررل أصررحابه و 
1/313-314. 

مقرئ محقق، قرأ على شري ، وأحمد بن محمد بن حررب المسريلي، وغيررهم، وكران مقرئرًا فاضراًل  (3) 
 .2/222ومحدثًا ضابطًا. انظر: غاية النهاية: 
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 :تالميذه
ل شيخًا للمدرسة الفاضلية  - رحمة اهلل – من المعلوم أن الشاطبي ُجعو

د ه الطلبُة من جميع  بمصر تقديرًا وتعظيمًا لمكانته، فاشتهر اسمه، وقص 
  :واستفاد من علمه ما يلي - رحمة اهلل - األقطار، فممن تتلمذ عليه

، (1)هر(243أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، )ت:  - 1
 وهو من أجل أصحاب الشاطبي.

 أبو عبد اهلل، محمد بن عمر بن يوسف األنصاري القرطبي المالكي،  -2
 .ر(2)ه(231)ت: 

ر أبو الحسن، علي بن محمد بن موسى بن أحمد الجمال بن أبي بك -3
 .ر(3)ه(222التجيربي الشاطبي، )ت: 

                                                 

وف، والبوصريري، وغيررهم، كران إماًمرا ( شيخ مشايخ اإلقراء بدمشق، روى عرن: أبري طراهر برن عر1) 
عالمة محقًقا مقرًئا مجوًدا، بصيًرا بالقراءات وعللها، إماًما في النحو واللغة والتفسير واألدب، قررأ 
عليره: الحرافظ العالمررة أبرو شرامة، والقاضرري عبرد السررالم الرزواوي، وغيررهم. انظررر: غايرة النهايررة: 

1/322-311. 
وي زاهد مقرئ، روى عن: أبي محمد بن عبيد اهلل الحجرري، ويحيرى برن ( إمام عالم فقيه مفسر نح2) 

محمد الهوزني، قرأ عليه: عبد الرحيم بن خلف المقرئ، ومنصور الدهشوري، ولم يسمع أحرد مرن 
 .220-2/219الشاطبي الرائية كاملة سواه وسوى التجيبي. انظر: غاية النهاية: 

مع بهرا سرنة إحردى وسرتمائة، وتصردر لإلقرراء بهرا، قررأ ( إمام مقرئ كامل، قدم دمشق فسركنها وأسر3) 
 .1/312عليه اإلمام أبو عبد اهلل الفاسي، وغيره. انظر: غاية النهاية: 
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 مكانته وثناء العلماء عليه:
يكفي في إدراك عظيم مكانه ومكانته في علوم الرواية وغيرها: أننا نجده 

، وغيرهما في علماء (2)، والسيوطي(1)مترجًما في عامة الطبقات، عند القفطي
 .(3)اللغة والنحو. وعند الذهبي وابن الجزري في طبقات القراء

 وغيره في طبقات المفسرين. (4)وعند الداوودي
، وعند جميع من صنفوا في (2)في طبقات الشافعية (3)وعند السبكي
 ، وغيرهم. (9)، والمقري(2)، وابن العماد(1)األعالم، كابن خلكان

                                                 
. والقفطي هو: القاضي الوزير جمال الدين أبو الحسرين علري برن يوسرف 124-4/120( انظر: إنباه الرواة: 1) 

ريخ النحراة(، كران عالمرًا متفننرًا، جمرع مرن الكترب شريئًا بن إبراهيم الشيباني، القفطري، المصرري، صراحب )ترا
 .409-12كثيرًا يتجاوز الوصف، توفي سنة: ست وأربعين وست مائة. انظر: سير أعالم النبالء: 

رررل، 2/220( انظرررر: بغيرررة الوعررراة: 2)  ّي األ صذ رررُيوطو رررد السُّ م  م ن برررن أبررري بكرررر برررن ُمح  . والسررريوطي هرررو: عبرررد الرررر حذ
ررا ن فوررّي، وابررن يوسررف، وغيرهمررا، إمررام حررافظ مررؤر  أديررب، الطولرروني الش  ررى الذح  ررد بررن ُموس  م  ررن: ُمح  فوعوي، أخررذ ع 
، والبرردر الطررالع بمحاسررن مررن بعررد 302-3/301هررر. انظررر لترجمترره: األعررالم للزركلرري: 911ترروفي سررنة: 
 .333-1/322القرن السابع:

 . 2/20، وغاية النهاية: 2/431( انظر: معرفة القراء الكبار: 3) 
( هررو شررمب الرردين محمررد بررن علرري بررن أحمررد الررداوودي المررالكي، شرريخ أهررل الحررديث فرري عصررره، مررن تالميررذ 4) 

 .2/291هر. انظر لترجمته: األعالم للزركلي: 943جالل الدين السيوطي، توفي سنة: 
، المقرررئ، ( هررو عبرردالوهاب بررن علرري بررن عبرردالكافي بررن علرري ترراج الرردين السرربكي، العالمررة، الفقيرره، المحرردث3) 

هرر. انظرر 111هر، روى عن: ابن النقيب، وغيرره، تروفي سرنة: 121األصولي، وكنيته: أبو نصر. ولد سنة: 
، والرردرر الكامنررة فري أعيرران المائررة الثامنررة، 102-3/104لترجمتره: طبقررات الشررافعية، البررن قاضري شررهبة: 

 .232-3/232للعسقالني: 
 .2/33( انظر: طبقات الشافعية: 2) 
. وابن خلكان هو: شمب الدين أحمد بن محمد بن إبرراهيم برن أبري بكرر 12-4/11ر: وفيات األعيان: ( انظ1) 

رووّي، وابرن الصرالح،  لّي الن حذ يش بن ع  ابن خلكان البرمكي الشافعي، قاضي القضاة، روى عن: أبي الب ق اء يعو
ررن  س  الفترراو ى، بصرريًرا بالعربّيررة، عالمررًة فورري وغيرررهم، كرران إماًمررا، فاضرراًل، بارعررًا، متفننررًا، عارفررًا بالمررذهب، ح 

رررعر وأّيرررام الّنررراب، تررروفي سرررنة:  ، وطبقرررات 13/444هرررر. انظرررر لترجمتررره: تررراريخ اإلسرررالم: 221األدب والشِّ
 .2/32الشافعية الكبرى للسبكي: 

. وابن العماد هو: عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي، مؤر ، 302-4/301( انظر: شذرات الذهب: 2) 
 . 3/290هر. انظر لترجمته: األعالم للزركلي: 1029يه، عالم باألدب، توفي سنة: فق

المقرري التلمسراني، أبرو  ،. والمقري هو: أحمد بن محمرد برن أحمرد برن يحيرى23-2/23( انظر: نف  الطيب: 9) 
ي، مررؤر ، أديررب، حررافظ، كرران آيررة فرري علررم الكررالم والتفسررير والحررديث، أخررذ عررن عمرره سررعيد المقررر ، العبرراب

هررر. انظررر لترجمترره: 1041ترروفي سررنة:  ،ُأسررندت إليرره  واليررة الفترروى والخطابررة واإلمامررة فرري جررامع القرررويين
 .2/123، ومعجم المفسرين: 1/231األعالم للزركلي: 
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هر(: " استوطن مصر وتصدر لإلقراء 142قال اإلمام الذهبي، )ت: 
ه الطلبة من النواحي، وكان إمامًا عالمة بها، اشتهر اسمه، وبُعد  صيته، وقصد

ذكيًا، كثير الفنون، منقطع القرين، رأسًا في القراءات، حافظًا للحديث، بصيرًا 
بالعربية، واسع العلم... وكان متجنبًا فضول القول، وال يتكلم في سائر أوقاته 

نة، إال بما تدعو إليه الضرورة، وال يجلب لإلقراء إال على طهارة في هيئة حس
وخضوع واستكانة، ويمنع جلساءه مون الخوض إال في العلم والقرآن، وكان يعتّل 

ّلة الشديدة فال يشتكي، وال يتأوه   .(1) "العو
مزيًدا من  -رحمه اهلل-وسوف نرى من خالل عرض مؤلفاته القيمة 

التنويه بشخصيته، واالعتراف له من أهل العلم بالنبوغ البعيد المدى، والبراعة 
 قطعة النظير، في مجال النظم التعليمي، واإلحاطة والحذق في الفن.المن

 . (2)وفيما يلي أهم آثاره العلمية، وما قام عليها من نشاط
 .(3)التهاني( القصيدة الالمية، المسّماة بـ)حرز األماني ووجه -(1
ــــي أســــن   -(2 ــــراب القصــــائد ف ــــة أت ـــــ )عقيل ــــة، المســــّماة ب القصــــيدة الرائي

فيهررا مسررائل كترراب )المقنررع( ألبرري عمرررو الررداني )ت:  نظررم: (4)المقاصــد(
 ( بيًتا.292هذه القصيدة في: ) هر(، وزاد عليه أحرًفا يسيرة، وتقع444

 :يلي وقد حظيت هذه المنظومة بشروح كثيرة منها ما
 هر(. 243كشف العقيلة(، لإلمام علم الدين السخاوي )ت:  )الوسيلة إلى -أ

                                                 

 .312( معرفة القراء الكبار، ص1) 
الهادي ( انظررر: اإلمررام الشرراطبي: دراسررة عررن قصرريدته حرررز األمرراني فرري القررراءات، للرردكتور: عبررد2) 

 .39-31حميتو، ص
، ووفيرررررات 2/22، ونفررررر  الطيرررررب: 4/302، وشرررررذرات الرررررذهب: 4/14( التكملرررررة لكتررررراب الصرررررلة: 3) 

 .4/11األعيان: 
 .123، واكتفاء القنوع، ص2/24( نف  الطيب: 4) 
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، لإلمررررام (1)فرررري شرررررح عقيلررررة أتررررراب القصررررائد( )جميلررررة أربرررراب المراصررررد -ب(
 هر(.132)ت:  (2)الجعبري

، لإلمررررررررام ابررررررررن القاصرررررررر  )ت: (3))تلخرررررررريص الفوائررررررررد وتقريررررررررب المتباعررررررررد( -ج
 .(4)هر(201

، للمال علي قارئ (3)الرائية( )الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية -د
 .(2)هر(1014)ت: 

آي السور، نظم فيها  ائية في عددقصيدة ر  وهي :(1))ناظمة الزهر( -(3
، وقد حظيت (2)هر(220تأليف: الفضل بن شاذان الرازي )ت: في حدود

 هذه القصيدة بعدة شروح منها:

                                                 

 .2/1139( كشف الظنون: 1) 
ثقرررة، شررررح  ( هرررو إبرررراهيم برررن عمرررر برررن إبرررراهيم برررن خليرررل الجعبررررّي، أبرررو إسرررحاق، محقرررق حررراذق2) 

الشرراطبية والرائيررة، وألررف التصررانيف فرري أنررواع العلرروم، عررالم بررالقراءات، مررن فقهرراء الشررافعية، قرررأ 
، وطبقرررات 1/21هرررر. انظرررر لترجمتررره: غايرررة النهايرررة: 132علرررى الوجررروهي، وغيرررره، تررروفي سرررنة: 

 .244-2/243الشافعية البن قاضي شهبة: 
 . 2/1139( كشف الظنون: 3) 
مرران بررن محمررد بررن أحمررد بررن الحسررن، أبررو القاسررم أو أبررو البقرراء، المعررروف بررابن ( هررو علرري بررن عث4) 

القاصرر  العررذري البغرردادي ثررم المصررري الشررافعي المقرررئ، قرررأ العشررر وغيرهررا علررى: أبرري بكررر بررن 
سررماعيل الكفترري، وألررف وجمررع، ترروفى سررنة:  هررر. انظررر لترجمترره: غايررة النهايررة: 201الجنرردي، وا 

1/333. 
 . 2/1139( كشف الظنون: 3) 
( هو نور الدين علي برن سرلطان برن محمرد القرارئ الهرروي المكري، أبرو الحسرن، فقيره حنفري، كران 2) 

رة ابذرن حجرر الهيثمرى، وعطيرة السرلمي، وأخرذ عنره: عبردالقادر  عالمًا بالقراءات،  أ خذ عن: الع الم 
العرروالي:  هرررر. انظررر لترجمترره: سررمط النجرروم1014الطبررري، وعبرردالرحمن المرشرردي، ترروفي سررنة: 

 . 13-3/12، واألعالم للزركلي: 4/402
 .2/1921( كشف الظنون: 1) 
م رد، عرالم 2)  دي النيسابورّى، المقررئ الفقيره، أ ُبرو ُمح  ( هو علم الدين الفضل بن شاذان بن الخليل األ زذ

هررر. انظررر لترجمترره: 220بررالكالم، لرره ترريليف فرري التفسررير والقررراءات والفرررائض، ترروفي فرري حرردود: 
 .1/421، ومعجم المفسرين: 3/149ألعالم للزركلي: ا
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، لعبداهلل بن محمد بن صال  (1)بستان ناظمة الزهر( )لوامع البدر في -أ
 .(2)هر(1232األنصاري األيوبي، )ت: 

، لرضوان (3)عزيز على ناظمة الزهر()القول الوجيز في فواصل الكتاب ال -ب
 .(4) هر(1311محمد المخلالتي )ت:  بن

 بمصر يوم األحد بعد صالة العصر الثامن -رحمه اهلل-توفي  وفاته:     
 .(3)والعشرين من جمادى اآلخرة، سنة: تسعين وخمسمائة للهجرة، ودفن بالقرافة

 قراء:ثانياا: التعريف بالشاطبية وشهرتها، ومكانتها عند ال
وهي  :(2)التهاني( هي القصيدة الالمية، المسّماة بر)حرز األماني ووجه

بيًتا، ذكر الشاطبي أنه  1113منظومة المية على بحر )الطويل( مكونة من 
 نظم أولها باألندلب، إلى قوله:

ع لذُت أ ب ا ل ى ُكلِّ ق اروئ  ج  اٍد ع   د لوياًل على المنظوم أول أوال .:.ج 
ملها بال الفاضلية بالقاهرة، وقد ضمن الشاطبي كتاب )التيسير(  مدرسةوأ كذ

للداني في هذه المنظومة تسهياًل لحفظه، وزاد عليه بعض الخالفات، وهي ما 

                                                 

 .4/414( إيضاح المكنون: 1) 
بررن محمررد بررن صررال  األيرروبي، المعررروف برررئيب القررراء، مقرررئ، واعررظ، مفسررر، مررن  ( هررو عبررد اهلل2) 

علمرراء الررروم،  تصرردى للترردريب فرري جرررامع أبرري أيرروب األنصرراري باسررطنبول، فعرررف بررراأليوبي، 
 .1/322، ومعجم المفسرين: 4/131ظر لترجمته: األعالم للزركلي: هر. ان1232توفي سنة: 

 م.1992( طبع بتحقيق: عبدالرزاق موسى، في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة، سنة: 3)
( هرو رضرروان بررن محّمررد بررن سررليمان، أبررو عيررد، المعررروف بررالمخلالتي، المصررري، مقرررئ، ضررابط، 4) 

فررت  المقفررالت لمررا تضررمنه نظررم : ر مررن المصررنفات، مثررلمحقررق، عررالم بررالقراءات، ولرره فيهررا الكثيرر
الحررز والرردرة مررن القررراءات، وشرفاء الصرردور بررذكر قررراءات األئمرة السرربعة البرردور، وغيرهررا، ترروفي 

 . 3/21هر. انظر لترجمته: األعالم للزركلي: 1311سنة: 
 .2/23، وغاية النهاية: 2/313( انظر: معرفة القراء الكبار: 3)
، ونفر  4/302، وشرذرات الرذهب: 4/14، والتكملرة لكتراب الصرلة: 2/314راء الكبرار: ( معرفة القر2)

، 1/242، وكشررررررف الظنررررررون: 1/292، والوفيررررررات: 4/11، ووفيررررررات األعيرررررران: 2/24الطيررررررب: 
، 324، وبرنرررررامج الررررروادي آشررررري، ص132، وأسرررررماء الكترررررب، ص391والمعجرررررم المفهررررررب، ص

 .  123واكتفاء القنوع، ص
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يقول  عرف فيما بعد بزيادات القصيد، أي ما زادته الشاطبية على التيسير،
 الشاطبي رحمه اهلل:

 وفــي يســرها التيســير رمــت اختصــاره 
 بنشـــــــــــر فوائـــــــــــد وألفافهـــــــــــا زادت

ــــــا ــــــاني تيمن  وســــــميتها حــــــرز األم
 

 فأجنــــت بعــــون ام منــــه مــــ مال 
ـــاء وجههـــا أن تفضـــال  فلفـــت حي
 (1)ووجــه التهــاني فاهنــه متقــبال

 

وقد عني العلماء من أئمة القراء وأهل الفن بشرح هذه القصيدة      
المباركة، أو التعليق عليها، أو اختصارها، حتى تجاوزت تلك الجهود مائة 

 ف مابين شرح وتعليق واختصار.مؤل
إال نحو  -حسب علمي-غير أنه لم يطبع من شروحها باللغة العربية 

 خمسة عشر شرًحا، وهي:
)فرررررت  الوصررررريد فررررري شررررررح القصررررريد( لإلمرررررام: علرررررم الررررردين السرررررخاوي )ت:  -1

 ، وهو تلميذ اإلمام الشاطبي.(2)هر(243
مقدسررررري )ت: )إبرررررراز المعررررراني مرررررن شررررررح حررررررز األمررررراني( ألبررررري شرررررامة ال -2

 ، وهو تلميذ السخاوي.(3)ه(223
 .(4)(232)كنز المعاني( للموصلي )ت:  -3

                                                 

 .22تصحي : محمد تميم الزعبي، ص ( متن الشاطبية،1) 
 ( سبقت ترجمته.2) 
( هو شهاب الردين عبرد الررحمن برن إسرماعيل برن إبرراهيم برن عثمران، المقدسري األصرل، الدمشرقي 3) 

الشافعي، الفقيه، المقرئ، النحوي، المعروف بأبي شرامة، قررأ علرى: علرم الردين السرخاوي، وغيرره، 
درب وأفتررى، وبرررع فرري العربيررة، أخررذ عنرره: شررهاب الرردين كتررب الكثيررر مررن العلرروم، وأتقررن الفقرره و 
، 211-2/229ه. انظرررر لترجمتررره: فررروات الوفيرررات: 223حسرررين الكفرررري، وغيرررره، تررروفي سرررنة: 

 .3/299واألعالم للزركلي: 
( هررو محمررد بررن أحمررد بررن محمررد بررن أحمررد بررن حسررين الموصررلي، الحنبلرري، المقرررئ، المعررروف بررر 4) 

ناقررل، وأسررتاذ عررارف كامررل، وصررال  زاهررد، روى عررن: علرري اإلربلرري، )شررعلة(، أبررو عبررداهلل، إمررام 
وغيررره، ومررن نظمرره: كترراب الشررمعة فرري قررراءات السرربعة، وهرري قصرريدة رائيررة جمررع فيهررا القررراءات، 

 . 23/320، وسير أعالم النبالء: 21-2/20هر. انظر لترجمته: غاية النهاية: 232توفي سنة: 
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)الآللررا الفريرردة فرري شرررح القصرريدة(، لمحمررد بررن الحسررن بررن محمررد الفاسرري  -4
 . (1)هر(232)ت: 

 ه(.132)ت: (2)جزء من: )العقد النضيد( للسمين الحلبي -3
 هر(.132: )ت(3)جزء من: )كنز المعاني( لإلمام الجعبري -2
)ت: (4))سراج القارئ المبتدي وتذكار المقررئ المنتهري( لإلمرام ابرن القاصر  -1

 هر(.201
 (.911)ت: (3))شرح الشاطبية( للسيوطي -2
 ه(.1014)ت: (2))حدث األماني( للمال علي القاري -9

)إرشررراد المريرررد إلرررى مقصرررود القصررريد( للعالمرررة المحقرررق: علررري برررن محمرررد  -10
ه(، وله شرح آخر مختصر اسمه )تقريب النفع في 1320)ت: (1)الضباع

 القراءات السبع(.

                                                 

ن محمرررد برررن يوسرررف الفاسررري، أبرررو عبرررداهلل، شررريخ القرررراء، ( هرررو جمرررال الررردين محمرررد برررن الحسرررن بررر1) 
العالمررة، أخررذ القررراءات عررن ابررن عيسررى، وغيررره، كرران رأسررًا فرري القررراءات والنحررو، دينررًا، متثبتررًا، 

هرررر. انظرررر لترجمتررره: غايرررة 232وقرررورًا، أخرررذ عنررره: البررراذقي وابرررن النحررراب، وغيررررهم، تررروفي سرررنة: 
 .   23/321: ، وسير أعالم النبالء123-2/122النهاية: 

( هو شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود المعروف بر)السمين الحلبي(، إمام كبير، 2) 
قرأ على أبي حيان وسمع كثيًرا منه، وقرأ الحروف باإلسركندرية علرى أحمرد برن محمرد برن إبرراهيم 

عراًبا كبيًرا، وشرح الشاطبية شرًحا لم ي سبق إلى مثله، توفي سنة: العشاب، وألف تفسيًرا جلياًل، وا 
 . 1/132ه. انظر: غاية النهاية: 132

 ( سبقت ترجمته.3) 
 ( سبقت ترجمته.4) 
 ( سبقت ترجمته. 3) 
 ( سبقت ترجمته. 2) 
( هررو نررور الرردين علرري بررن محمررد بررن حسررن بررن إبررراهيم بررن عبررداهلل المصررري، الملقررب بررر)الضباع(، 1) 

فررري التجويرررد، والقرررراءات، والرسرررم العثمررراني، والضررربط، شررريخ القرررراء بالرررديار المصررررية، إمرررام مقررردم 
وغيرها، أخرذ عرن: الشريخ حسرن الكتبري، وغيرره، أخرذ عنره: الشريخ عبردالعزيز عيرون السرود، شريخ 

هرر. 1320القراء بسوريا، له مؤلفات كثيرة منها: بلوغ األمنية، هداية المريد، وغيرهرا. تروفي سرنة: 
مرررن بدايرررة القررررن الرابرررع الهجرررري إلرررى عصررررنا الحاضرررر،  انظرررر: العنايرررة برررالقرآن الكرررريم وعلومررره

 . 32ص
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)الررررروافي فررررري شررررررح الشررررراطبية فررررري القرررررراءات السررررربع( للشررررريخ: عبررررردالفتاح  -11
 هر(.1403)ت: (1)القاضي

)تقريب المعاني في شرح حرز األماني فري القرراءات السربع( لسريد الشرين  -12
 أبو الفرح، وخالد محمد الحافظ.

 في شرح الشاطبية والدرة( للجنة من األساتذة بعمان األردن.)المزهر  -13
 )النفحات اإللهية في شرح متن الشاطبية( للشيخ محمد عبدالدايم خميب. -14
 )تقريب الشاطبية( للشيخ إيهاب فكري.  -13

وهناك شروح أخرى متعددة حققت فري رسرائل علميرة فري الجامعرات، فري 
 .(2)تطبع بعد مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ولم

 مكانتها عند القراء: 
إن مما يبين مكانة هذه المنظومة عند القراء هو ثناء العلماء عليها، قال 

(: " وقرررد سرررارت الركبررران بقصررريدتيه، حررررز األمررراني وعقيلرررة 142الرررذهبي )ت: 

                                                 

عررالم مبرررز فرري القررراءات  بررن محمررد القاضرري، (  هررو شرريخ مشررايخنا عبررد الفترراح بررن عبررد الغنرري1)
وعلومهررا، وفرري العلرروم الشرررعية، والعربيررة، مررن أفاضررل علمرراء األزهررر، تتلمررذ علررى كبررار علمرراء 

محمد تاج الدين فري التفسرير، والشريخ شرحادة منيسري  يخعصره باإلسكندرية، والقاهرة، منهم: الش
الحرررديث الشررريف، والشررريخ أمرررين محمررود سررررور فررري  فرري البالغرررة، والشرريخ حسرررن الشرررريف فرري

براألزهر، وشريًخا للمعهرد األزهرري  التوحيد، وغيرهم، ُعين رئيًسا لقسم القراءات بكلية اللغرة العربيرة
  عاًمررا للمعاهررد األزهريررة، فمررديًرا عاًمررا للمعاهررداألزهررري برردمنهور، ووكرريالً  بدسرروق، ثررم المعهررد

 بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وُعين األزهرية، ثم رئيًسا لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم
المصاحف باألزهر، ومن مؤلفاته: الوافي في شرح الشاطبية، واإليضاح في  رئيًسا للجنة تصحي 

المترررواترة، والقرررراءات فررري نظرررر المستشررررقين  ة فررري القرررراءات العشررررشررررح الررردرة، والبررردور الزاهرررر 
والمالحدة، ونظم الفرائرد الحسران فري عرد آي القررآن، وغيرهرا مرن المؤلفرات القيمرة، تروفي بالقراهرة 

البرراري،  ُينظررر لترجمترره: هدايررة القرراري إلررى تجويررد كررالم م رحمرره اهلل.1/11/1922يرروم االثنررين 
عنايررة بررالقرآن الكررريم وعلومرره مررن بدايررة القرررن الرابررع الهجررري إلررى ، وال223-2/232للمرصررفي: 

 . 44-43عصرنا الحاضر، ص
( انظر: تعديالت بعض شراح الشراطبية وتقييرداتهم فري أبياتهرا، للردكتور عبردالقيوم السرندي، بحرث 2) 

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، العدد -مستل من مجلة البحوث والدراسات القرآنية
 م.2001-هر1422الثالث، 



 
 
 

 نموذجاً البقرة سورة فرش الداللية وأبعادها األماني حرز في الشاطبي اإلمام عند والرواة القراء رموز

 

أتراب القصائد، اللتين في القراءات والرسم، وحفظهما خلق ال يحصون، وخضع 
 . (1)وكبار البلغاء، وحذاق القراء " لهما فحول الشعراء،

وقال اإلمام ابن الجزري: " ومن وقف على قصيدتيه علرم مقردار مرا آتراه 
اهلل فرري ذلررك، خصوًصررا الالميررة الترري عجررز البلغرراء مررن بعررده عررن معارضررتها، 
فإنرره ال يعرررف مقرردارها إال مررن نظررم علررى منوالهررا أو قابررل بينهررا، وبررين مررا نظررم 

ق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ال أعلمه لكتاب غيره على طريقها، ولقد رز 
في هذا الفن، بل أكاد أن أقول: وال في غيرر هرذا الفرن فرإنني ال أحسرب أن بلردًا 
 مررررن بررررالد اإلسررررالم يخلررررو منرررره، بررررل ال أظررررن أن بيررررت طالررررب علررررم يخلررررو مررررن 

 .(2)نسخة به "
قررراء هررذا وقررال ابررن خلكرران: " ولقررد أبرردع فيهررا كررل اإلبررداع، وهرري عمرردة 

الزمرران فرري نقلهررم، فقررل مررن يشررتغل بررالقراءات إال ويقرردم حفظهررا ومعرفتهررا، وهرري 
شررررارات خفيررررة لطيفررررة، ومررررا أظنررررة سرررربق إلررررى   مشررررتملة علررررى رمرررروز عجيبررررة، وا 

 .(3)أسلوبها "

                                                 

 .312( معرفة القراء الكبار، ص1) 
 .2/22( غاية النهاية: 2) 
 .4/11( وفيات األعيان: 3) 
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 المبحث األول
 منهج اإلمام الشاطبي في نظم الشاطبية:  

لى اهلل عز وجل، افتت  قصيدته بخطبة بدأها بالبسملة والثناء ع -(1  
والصالة على رسوله صلى اهلل عليه وسلم، والثناء على القرآن الكريم، 

 وفضل حامل القرآن الكريم، ثم ذكر القراء السبعة ورواتهم ورموزهم.
ابتدأ بأصول القراء، وهي: القواعد واألحكام الكلية المطردة، التي يجري  -(2 

الحكم، ومن أصول القياب عليها في كل مايتحقق فيه شرط ذلك 
القراءات: ميم الجمع، اإلدغام الصغير والكبير، اإلماالت، وغيرها. 

( بابًا، ثم أتى بأبواب فرش الحروف، وهي: الجزئيات 22وجعلها في )
التي يقع الخالف في قراءتها، وال يقاب عليها في الغالب، وجعلها في 

كبير، ثم باب ( بابًا، وبعد انتهائه من سور القرآن عطف بباب الت43)
 مخارج الحروف وصفاتها.

اختار راوي يذن عن كل إمام من األئمة السبعة، هما أشهر من روى عنهم،  -(3
 ولفضلهم علمًا وعماًل وزهدًا في الدنيا. -ولو بواسطة-

استخدم رحمه اهلل تعالى في منظومته رموًزا حرفية خاصة: للداللة على  -(4
ربعة عشر، حيث رمز لكل قارئ أسماء األئمة السبعة ورواتهم األ

فجعل الحرف األول للقارئ بحرف، ولكل مجموعة من القراء برمز، 
األول، والحرف الثاني للراوي األول عنه، والثالث للراوي الثاني عنه 

 وهكذا.
وهذه الحروف هي: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. فرر 

اء( لقالون، و  )الجيم( لورش. )أبج( لنافع وراوييه: )األلف( لنافع، و  )الب
)ودهز( البن كثير وراوييه: )الدال( البن كثير، و  )الهاء( للبزي، و  )الزاي( 
لقنبل. و  )حطي( ألبي عمرو وراوييه: )الحاء( ألبي عمرو، و  )الطاء( 
للدوري، و  )الياء( للسوسي. و  )كلم( البن عامر وراوييه: )الكاف( البن عامر، 

ام، و  )الميم( البن ذكوان. و  )نصع( لعاصم وراوييه: النون و  )الالم( لهش
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)لعاصم(، و  )الصاد( لشعبة، و  )العين( لحفص. و  )فضق( لحمزة وراوييه: 
)الفاء( لحمزة، و  )الضاد( لخلف، و  )القاف( لخالد. و  )رست( للكسائي 

 ص الدوري.وراوييه: )الراء( للكسائي، و  )السين( ألبي الحارث، و  )التاء( لحف
ثم بقي من حروف )أبي جاد( ستة أحرف وهي: الثاء، والخاء، والذال، 
والظاء، والغين، والشين، ويجمع هذه الحروف كلمتا )ثخذ ظغش(، فجعل 

 الناظم كل حرف من هذه األحرف الّستة رمزًا لجماعة.
فرر )الثاء( رمز للكوفيين الثالثة: عاصم وحمزة والكسائّي، إذا اتفقوا في 

قراءة، و  )الخاء( رمز للقراء الستة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، ال
وعاصم، وحمزة، الكسائي، و  )الذال( البن عامر والكوفيين الثالثة، و  )الظاء( 
البن كثير والكوفيين، و  )الغين( ألبي عمرو البصري والكوفيين، و  )الشين( 

لى هنا تنتهي الرموز الحرفي ة التي يكون الرمز فيها حرفًا، لحمزة والكسائي، وا 
 ويرمز به لقارئ أو أكثر كما سبق.

وهي التي يكون الرمز فيها كلمة يرمز بها ألكثر -وأما الرموز الكلمية 
: فكلمة )صحبة( رمز لحمزة والكسائي وشعبة، وكلمة )صحاب(  -من قارئ

ًا رمز لحمزة والكسائي وحفص، وكلمة )عم( رمز لنافع وابن عامر، يأتي اسم
وفعاًل ومركبًا من حرف واسم، فمن االسم: العم أخو األب، والعم: الجماعة من 
الناب والمحترم منهم، والفعل من العموم، ومن المركب أصله )عن ما( فأدغم 

 وحذف ألف االستفهام.
وكلمة )سما( رمز لنافع وابن كثير وأبي عمرو، ومعناه: عال وارتفع، وقد 

كل ما عالك، والسماء أيضًا: المطر، والسماء  يأتي اسمًا من الممدود وهو
 واحد السموات، يذّكر ويؤّنث.

وكلمة )حق( رمز البن كثير وأبي عمرو، ومعناه: خالف الباطل. 
وكلمة )نفر( رمز البن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وكلمة )حرمي( رمز 

ره من لنافع وابن كثير، وأصله نسبة إلى الحرمين الشريفين فخفف كما خفف غي
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المكي والمدني ونحوه، وأجري مجرى المنقوص. وكلمة )حصن( رمز لنافع 
 والكوفيين. 

الكلمات دالة على الثناء بالكفاية والصحبة  وفي الجملة فكل هذه
واالصطحاب والصفا والفتوة والرواية والثبات والحماية والسمو، ونحو ذلك، وقد 

 .استعمل هذه الرموز بحسب ما يناسب من المعاني
يذكر الناظم أواًل الكلمة القرآنية المختلف فيها ثم يذكر قراء هذه الكلمة  -(3

برموزهم المذكورة سابقًا، واضعًا هذه الرموز في أوائل كلمات متضمنة 
لمعان جليلة، فإذا انقضت هذه الرموز أتى بالواو فاصلة بين الكلمة التي 

إذا ذكر القراء برموزهم ذكر حكمها والكلمة التي سيبّين حكمها بعد. وهذا 
قراءها، أما إذا ذكر القراء  فإنه يلتزم ذكر الكلمة القرآنية أواًل ثم يذكر

بصري  أسمائهم فال يلتزم هذا الترتيب، فقد يبدأ بذكر الكلمة القرآنية 
ويثني بذكر قرائها كقوله في سورة النحل: )يدعون عاصم(، وقد يذكر 

 له في سورة البقرة: )وحمزة أسرى...( إلخ.القارئ أواًل ثم يذكر الكلمة، كقو 
قد يترك الواو الفاصلة وذلك في أحرف من القرآن إذا اتصلت ال يلتبب  -(2

 أمرها، وال يرتاب الناظر فيها. 
قد يكتفي بلفظ القرآن أي: بالتلفظ بالكلمة القرآنية وال يقيدها بقصر أو مد،  -(1

اللفظ دااّلً على المقصود  أو غيبة أو خطاب أو نحو ذلك، وذلك إذا كان
كاشفًا عنه، ولم يحتج للتقييد، كقوله في سورة العنكبوت: )ويدعون نجم 

 حافظ(، فلم يقيد )يدعون( بالغيب؛ التضاح المعنى وظهوره من اللفظ.
إذا قيد القراءة بقيد وكان هذا القيد ضّدا لقيد القراءة األخرى: فإنه يكتفي  -(2

ويترك ذكر قيد القراءة األخرى؛ اختصارًا، فإن بذكر قيد القراءة األولى 
أحد الضدين يدل على اآلخر، مثل: المد والقصر، واإلثبات والحذف، فإذا 
ذكر اإلثبات فضده الحذف وبالعكب، والفت  فضّده اإلمالة وبالعكب، 
واإلدغام فضده اإلظهار وبالعكب، والهمز فضده تركه وبالعكب، وهكذا 

المذكورة، ما عدا الجزم فإن ضده الرفع، ولكنه يقال في بقية األضداد 
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يطرد بمعنى: أنه كلما ذكر الجزم كان ضده الرفع، وال ينعكب بمعنى: أنه 
 إذا ذكر الرفع لم يكن ضده الجزم، بل يكون ضده النصب.

إذا ذكر التحريك غير مقيد بحركة فالمراد به الفت ، كقوله: )معًا قدر  -(9
ذا ذكر اإلسكان كان ضده  حرك من صحاب(. وضده حينئذ اإلسكان، وا 

الفت ، ويؤخذ من هذا: أن اإلسكان ضد التحريك سواء كان التحريك 
مطلقًا أم مقيدًا، فإذا كان ضد السكون حركة غير الفت  فإنه يقيدها، 

 كقوله: )وأرنا وأرني ساكنا الكسر(.
مسكوت عنه أن النون والياء صنوان، فإذا ذكر الياء لقارئ تكون قراءة ال -(10

ذا ذكر النون لقارئ تكون قراءة المسكوت عنه بالياء. والفت   بالنون، وا 
ذا ذكر  والكسر ضدان، فإذا ذكر الفت  لقارئ تكون قراءة غيره بالكسر، وا 
الكسر لقارئ تكون قراءة غيره بالفت . والنصب والخفض ضدان، فإذا ذكر 

ذا ذكر الخفض  لقارئ فقراءة غيره النصب لقارئ فقراءة غيره بالخفض، وا 
 بالنصب، فالمؤاخاة بين ما ذكر مؤاخاة تضاد.

إذا ذكر الضم لقارئ ما ولم يقيد هذا الضم كانت قراءة المسكوت  -(11 
ذا ذكر الرفع لقارئ ما ولم يقيده كانت قراءة المسكوت عنه  عنه بالفت ، وا 
بالنصب، أما إذا قيد الضم بكونه ضم اإلسكان فتكون قراءة الغير 

إلسكان، وكذلك إذا قيده بكونه ضم الكسر فتكون قراءة الغير بالكسر، با
ذا قيده بكونه  ذا قيد الرفع بكونه رفع الجزم كانت قراءة الغير بالجزم، وا  وا 

 رفع الخفض كانت قراءة الغير بالخفض.
قد يذكر الكلمات التي فيها الرفع والتذكير والغيب: بذكر هذه الكلمات  -(12

ن إطالقه لها أنها هي المرادة ال أضدادها، مثاله: )وأربع مطلقة، فيعلم م
أوال صحاب(، يعني: بالرفع. )ويجبي خليط(، يعني: بالتذكير، )وبل 

 يؤثرون حز(، يعني: بالغيب.
قد يذكر القارئ بصري  اسمه ال برمزه حيث يسم  النظم بذلك ويسهل -(13

 عليه.
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فيه غيره، ذكره باسمه الصري  ال إذا انفرد قارئ أو راو بباب ال يشاركه  -(14
وقطبه .:. أبو عمرو بالرمز الدال عليه. كقوله: )ودونك االدغام الكبير 

 البصري ....(
زادت هذه القصيدة على كتاب )التيسير( بفوائد ليست فيه، كزيادة  -(13

 .(1)أحكام، أو إشارة لتعليل، ومن الزيادة: مخارج الحروف
  

                                                 

ومرررا  12ومرررا بعررردها، وشررررح الطيبرررة البرررن النررراظم، ص 9( انظرررر: الررروافي فررري شررررح الشررراطبية: ص1)
تور: عبرردالهادي بعردها، واإلمررام الشرراطبي: دراسررة عرن قصرريدته حرررز األمرراني فري القررراءات، للرردك

 وما بعدها.  23حميتو، ص
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 المبحث الثاني
موز القراء والرواة عند اإلمام الشاطبي في حرز األماني وأبعادها ر         

 الداللية، وفيه ثالثة مطالب:
 * المطلب األول:   

 اإلشارة في الرمز إل  تقوية وجه ربما اعُترض عليه، وفيه فروع:
 الفرع األول:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 كن راضياا بارداا حالوها هو بعد الواو والفا والمها .:. وها هي أس

 ...............  .:. ....................................(1)وثم هو رفقا بان
ذا إ چڭچَو  چڦ چ قرأ قالون وأبو عمرو و الكسائّي: بإسكان الذه اء من

يث وقع، وقالون و الكسائوّي: بإسكانها م ع   م ح   چ ڦچ كان قبلها و او أو فاء أو ال 
له:   .(2)[21]القصص:  چڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ ڄ  چفوي ق وذ

لصحة اإلسكان فيهما،  بقوله: )راضيًا باردًا حال(: -رحمه اهلل-أشار 
من فّرق بين )هو( و )هي( فأسكن في )هو( لثقل  ولترك قول وكثرة استعماله،

فاإلسكان ، الضم، ورآه أحسن من اإلسكان في )هي(؛ لكون الكسر أخف
 .مرضٌي فيهما

ارد حلو بمنزلة ماء بارد حلو ي روي من قرأ به، كما يروي ووصفه بأنه ب
الماء البارد الحلو من شربه، وهي استعارة حسنة؛ ألن طالب العلم كثر وصفه 

 بالظمأ إلى العلم.
ومعنى قوله: )رفقا بان( أي: أسكنه في حال كونك ذا رفق، أي:      

وقيامها بنفسها  غير مسارع إلى رده كما فعل من رده، واحتج بانفصال )ثم(
جراء المنفصل مجرى  وتأتِّي الوقف عليها، فإن االحتجاج بشبهها بالواو والفاء وا 

 .(3)المتصل صحي  أيضًا، ال سيما بعد صحة النقل، وثبوت الرواية
                                                 

 . 31-32( متن الشاطبية، ص1)
 .12( انظر: التيسير للداني، ص2)
 .124، والعقد النضيد، ص2/12(  انظر: الآللا الفريدة: 3)
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 الفرع الثاني:-
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (1)..........................:. وعدنا جميعاا دون ما ألف حال
: باأللف چڦ ڦ چ  قرأ أبو عمرو: قع، و الذب اُقون  يذُث و  . (2)بوغ يذر ألف ح 

وأشار بقوله )حال( إلى اختيار جماعة من الحذاق لهذه القراءة؛ لموافقة اللفظ 
 . (3)للمعنى والرسم، وردًا على من أنكر القراءة بها

 الفرع الثالث:-
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (4)سارى وضمهم .:. تفادوهمو والمد إذ راق نفالوحمزة أسرى في أ
:  چڄچ قرأ نافع و عاصم و الكسائوّي: باأللف و ضم الت اء، و الباقون 

فت  الت اء  .(3)بغيذر ألف و 
بقوله: )راق نفال( إلى تقوية هذه القراءة، وتصحي   -رحمه اهلل-وأشار 

أي: صفا. ومعنى  معناها، فمعنى )راق(: أعجب أو: صفا، يقال: راق الشراب
)نفل(: زاد وأعطى نفاًل، والنفل: الغنيمة، يثني على هذه القراءة بذلك؛ ألن 

 .(2)بعض العلماء اختاروا القراءة األخرى عليها
 الفرع الرابع:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام: 
 في الرَّْفِع ُكفِّاَل  َعِليٌم َوَقاُلوا اْلَواُو ْااُلوَل  ُسُقوُطَها .:. َوُكْن َفَيُكوُن النَّْصبُ 

 َوفي آِل ِعْمَراٍن في ااُلوَل  َوَمْرَيٍم .:. َوِفي الطَّْوِل َعْنُه َوْهَو ِباللَّْفِظ ُأْعِماَل 
 (7)َوفي النَّْحِل َمْع يس ِباْلَعْطِف َنْصُبُه .:. َكَف  َراِوياا َواْنَقاَد َمْعَناُه َيْعَماَل 

                                                 

 . 31( متن الشاطبية، ص1)
 .13( انظر: التيسير، ص2)
 .24-2/23(  انظر: الآللا الفريدة: 3)
 .32( متن الشاطبية، ص4)
 .14( انظر: التيسير، ص3)
 .133، وسراج القارئ، ص2/34( انظر: الآللا الفريدة: 2)
 .39-32( متن الشاطبية، ص1)
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ل بونصب النُّون، و   چۅ چ  قرأ ابن ع امر: ت ابعه الذكس ائي فوي الن حذ
يب ف ق ط، و الباُقون: بوالّرفع و 
. وأشار بقوله: )كّفال( إلى صحة هذه القراءة؛ (1)

، وابن (2)حيث ضع ف جماعة من العلماء قراءة النصب: كابن عطية
 ، وغيرهم، ومعنى )كّفال( أي: جعل كافاًل.(4)، والرازي(3)الجوزي

نكر هذه القراءة مع صحتها فقد أساء؛ ألنها قال اإلمام الفاسي: " ومن أ
قراءة ثابتة عن إمام من أئمة المسلمين، ولم يتبع فيها إال األثر، أال ترى أنه 

 وئەئ   وئچ  [ و  20-39]آل عمران:  چڭ     ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ  قرأ:

 .(3)[ بالرفع"13]األنعام: : چ ۇئ ۇئ
أي: كفى راويه  لذا نبه اإلمام الشاطبي بقوله: )كفى راويا( على ظهوره،

إطالة القول وتكلف التأويل، وكفاه الوقيعة فيه من جهلة النحاة لظهور وجهه. 
)وانقاد معناه(: أي سهل ومشى معنى النصب مشبهًا يعمال، واليعمل: الجمل 

 . (2)القوي
 الفرع الخامس:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام: 
 (1)ُكوا .:. ِبَرْفٍع ُخُلوداا َوْهَو ِمْن َبْعِد َنْفِي اَل َوُتْسَأُل َضمُّوا التَّاَء َوالَّالَم َحرَّ 

بفت  الت اء وجزم الالم، و الب اقون: بضم الت اء  چجب حب چ  قرأ ن افوع:
و الرفع
. وأشار بقوله: )خلودًا( إلى صحة معناه؛ ألن معنى الخلود اإلقامة (2)
 .(9)والدوام

                                                 

 .12( انظر: التيسير، ص1)
 .1/431، و  1/202(  انظر: المحرر الوجيز: 2)
 .1/103(  انظر: زاد المسير: 3)
 .4/23(  انظر: مفاتي  الغيب: 4)
 .11-12-2/13(  الآللا الفريدة: 3)
 .133، وسراج القارئ البن القاص ، ص12-2/11( انظر: الآللا الفريدة للفاسي: 2)
 .39( متن الشاطبية، ص1)
 .12( انظر: التيسير، ص2)
 .132، وسراج القارئ، ص20-2/12( انظر: الآللا الفريدة للفاسي: 9)
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 الفرع السادس: -
 :قول اإلمام الشاطبي رحمه ام

 (1)َواَل َتْقُتُلوُهْم َبْعَدُه َيْقُتُلوُكُمو .:. َفِإْن َقَتُلوُكْم َقْصُرهَا َشاَع َواْنَجاَل 
: چٹ ٹ  چ چ ٿ ٿ چ چٺ ٺچ  قرأ حمز ة و الكسائوّي:
: باأللف  .(2)بوغ يذر ألف، و الذب اُقون 

على قراءة القصر بقوله: )شاع وانجال( أي: فشا  -رحمه اهلل-أثنى 
، حيث رج  البعض عليها قراءة اإلثبات، (3)شتهر، وانكشف وظهرالقصر وا

 .(4)كاإلمام الطبري رحمه اهلل
 الفرع السابع:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
ْلِم َأْصُل ِرضا  َدَنا .:. َوَحتَّ  َيُقوَل الرَّْفُع ِفي الالَِّم ُأوِّاَل   (3)َوَفْتُحك ِسيَن السِّ

:  چۓ ڭ    چ  ّي:قرأ الحرميان و الذكس ائو  بوف تذ  السِّين، و الذب اُقون 
بقوله: )أ صُل روًضى دن ا( على قراءة فت   -رحمه اهلل-. أثنى (2)بوك سذروه ا
، ومكي بن أبي (2)؛ حيث رج  البعض القراءة بكسر السين، كالطبري(1)السين
 .(9)طالب

                                                 

 .41( متن الشاطبية، ص1)
 .20( انظر: التيسير، ص2)
 .121، وسراج القارئ، ص2/123الفريدة:  ( انظر:  الآللا 3)
 .322-3/322( انظر: تفسير الطبري: 4)
 .41( متن الشاطبية، ص3)
 .20( انظر: التيسير، ص2)
 .2/131( انظر:  الآللا الفريدة:  1)
 .234-4/232(  انظر: تفسير الطبري: 2)
 .223-1/224(  انظر: الهداية: 9)
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 الفرع الثامن:-
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (1)ِفي الطَّاِء السُُّكوُن َوَهاُ ُه .:. ُيَضمُّ َوَخفَّا ِإْذ َسَما َكْيَف ُعوِّاَل َوَيْطُهْرَن 
بفت  الط اء و الذهاء م ع   چ ے ےچ  قرأ أبو بكر و حمزة و الكسائّي:

: بإسكان الط اء و ضم الذه اء تشديدهما، و الذب اُقون 
وأثنى على قراءة التخفيف  .(2)

)كيف عوال( على أن سبب السمو صحة استدالل  :بقوله: )سما(، ونبه بقوله
، حيث رج  البعض قراءة فت  الطاء والهاء مع تشديدهما، (3)الفريقين به

 .(4)كاإلمام الطبري
 الفرع التاسع:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (3)ُذو َجاَل َوَضمُّ َيَخافَا َفاَز َواْلُكلُّ َأْدَغُموا .:. ُتَضاِرْر َوَضمَّ الرَّاَء َحقٌّ وَ 

مز ة: ه ا چۇ      ۆ ۆ چ  قرأ ح  : بوف تذحو  .(2)بضم الي اء، والباقون 
ضّعف بعض العلماء قراءة ضم الياء " بوجوه ضعيفة، منها: أنه يلزم 
من قرأ بالضم أن يقرأ: )فإن خيفا( وذلك غير الزم، ولو لزم للزم من قرأ بالفت  

نما هو في القراءتين من باب: الخروج من الغيبة إلى  أن يقرأ )فإن خافا( وا 
الخطاب، ويسمى ذلك ونحوه )االلتفات( في علم البيان، وهو من محاسن 
الكالم. واختار أبو عبيد الضم، وصح  وجهه أبو علي. ولذلك أخبر الناظم 

 .(1)رحمه اهلل بأنه )فاز( "

                                                 

 .41( متن الشاطبية، ص1)
 .20تيسير، ص( انظر: ال2)
 .2/131( انظر:  الآللا الفريدة:  3)
 .324-4/323(  انظر: تفسير الطبري: 4)
 .41( متن الشاطبية، ص3)
 .20( انظر: التيسير، ص2)
 .143-140( الآللا الفريدة: 1)
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 الفرع العاشر:-
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

اَل  َوَقْصُر َأَتْيُتْم ِمنْ   (1)ِرباا َوَأَتْيتُمو .:. ُهَنا َداَر َوْجهاا َلْيَس ِإاَل ُمَبجَّ
، و الب اقون: بالمدِّ  چخب  مب چ  قرأ ابن كثير: رحمه -وقوله  .(2)بالقصرو

: )ليب إال مبجال( في موضع الصفة لر)وجه(، أي: دار وجهه المنفي عنه -اهلل
؛ ألن من العلماء من ضد صفة التوقير، يشير بذلك إلى الثناء على القصر

 . (3)استبعده
 الفرع الحادي عشر:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
َوِصيَّةا اْرَفْع َصْفُو ِحْرِميِِّه ِرض ا .:. َوَيْبُصُط َعْنُهْم َغْيَر ُقْنُبِل اْعَتاَل 
(4) 

:  چڦ  چ  قرأ الحرميان وأبو بكر و الكسائّي: بالّرفع، و الباقون 
 .(3)بالنصب

لى نقل من قرأ بالرفع بقوله: )صفو حرميه رضى( فأخبر أن أثنى ع
صفوهم، أي: صافيهم، أي: نقلهم الصافي من كدر الطعن لصحته )رضى( 

 .(2)أي: ذو رضى، أو مرضي أو نفب الرضا
 الفرع الثاني عشر:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
اَل  َوَيْحَسُب َكْسُر السِّيِن ُمْسَتقِبالا َسَما .:. ِرَضاهُ   (1)َوَلْم َيْلَزْم ِقَياساا ُمَ صَّ

                                                 

 .41( متن الشاطبية، ص1)
 .21( انظر: التيسير، ص2)
 .2/142( انظر: الآللا الفريدة: 3)
 .41ص ( متن الشاطبية،4)
 .21( انظر: التيسير، ص3)
 .2/131( انظر: الآللا الفريدة: 2)
 .43( متن الشاطبية، ص1)
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مزة: إذا كان فعاًل ُمست قباًل بوفت   چڤچ  قرأ عاصم و ابن عامر و ح 
السِّين، و الباقون: بكسرها
. " وأشار بقوله: )ولم يلزم قياسًا مؤصال( إلى أن (1)

ل(، ولم يلزم،  الكسر خرج عن القياب المؤصل، أي: الذي جعل أصال في )فعو
ل( أن يأتي مستقبله على )يفع ل(، نحو: علم يعل م، ومرض ألن ال قياب في )فعو

ب(  يمر ض، وجنف يجن ف، إال أنه قد ص  عن العرب أنهم قالوا فيه: )يحسو
بكسر السين، فلذلك قال: )سما رضاه( أي: عال الرضا به، وهو لغة أهل 

م  الحجاز، وروي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قرأ به، وقد جاء مثله في )ن عو
م(، و )ي ئوب ي يذئوب( "  . (2)ين عو

 الفرع الثالث عشر:-
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

اَل  مِّ في السِّيِن ُأصِّ  (3)................................... .:. َوَمْيَسَرٍة ِبالضَّ
" نبه بقوله: (4)بضم السِّين، و الباقون: بفتحها چ ەئ    ەئچ  قرأ نافع: . و 

 .(3) صِّال( على صحة القراءة بالضم، حيث كان لغة حجازية ")أُ 
 الفرع الرابع عشر:-

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 .:. َلَدى َكْسرَِها َضمَّا ِرَجاٌل ِلَتْكُماَل َوِقْيَل َوِغْيَض ثُمَّ ِجيَء ُيِشمَُّها 

 (2)اَن َراِويِه َأْنَباَل َوِسيَء َوِسيَئْت كَ َوِحيَل ِبِإْشَماٍم َوِسيَق َكَما َرَسا .:. 
م چڦ   چ َو  چۇئ چ و   چگ چ  قرأ الكسائي و هشام: : بإشمام الض 

 األول حيُث وقع، و الباقون: بإخالص ك سره، وقرأ ابن ع امر و الكسائّي:
في الزمر:  چکچ م للحاء و السِّين، و الباقون:  چڍ ڌ چ و  بإشمام الض 

                                                 

 .24( انظر: التيسير، ص1)
 .124-2/123( الآللا الفريدة:  2)
 .43( متن الشاطبية، ص3)
 .23( انظر: التيسير، ص4)
 .2/122( الآللا الفريدة:  3)
 .43( متن الشاطبية، ص2)
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 چٻ چ َو  چڳ ڳچ  ر والكسائي:بإخالص كسرهما، وقرأ نافوع وابن عام
م، في البقرة و العنكبوت و الملك، و الباقون: بإخالص كسرة  بإشمام السِّين الض 

 .(1)السِّين
بقوله: )رجال( بقراءة اإلشمام، حيث وصف النقلة له  -رحمه اهلل-أشاد 

بوصف زائد عن الذكورة وهو )الرجولة(، وفيه إشارة إلى صحة القراءة 
ذلك عبر بقوله: )كما رسا(، ومعنى )رسا(: ثبت واستقر، ومنه: باإلشمام، ول

جبال رواسي أي: ثوابت، والتقدير: إشمامًا ثابتًا كثبات إشمام ما قبله، أي: أنه 
 .(2)لغة ثابتة منقولة

 الفرع الخامس عشر: -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (3)ْسِر السِّيِن َحْيُث َأت  اْنَجاَل َعَسْيُتْم ِبكَ َوُقْل .:. .......................... 

في البقرة و القتال: بكسر السِّين، و الباقون:  چٹچ قرأ ن افوع:
نّبه (4)بفتحها بقوله )انجال( إلى صحة القراءة بكسر السين،  -رحمه اهلل-. و 

، وأبي (2)، والزمخشري(3)حيث رد هذه القراءة بعض العلماء، كالطبري
 .(2)ي، والس معان(1)السعود

                                                 

 .123، و  121، و  12ر، ص( انظر: التيسي1)
 .112، والعقد النضيد، ص2/311( انظر: الآللا الفريدة: 2)
 .42( متن الشاطبية، ص3)
 .21( انظر: التيسير، ص4)
 .22/112(  انظر: تفسير الطبري: 3)
 .1/291( انظر: الكشاف: 2)
 .1/239(  انظر: تفسير أبي السعود: 1)
 .1/249(  انظر: تفسير السمعاني: 2)
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 * المطلب الثاني:
اإلشارة إل  معن  من المعاني التي تناسب سياق الكلمة المقروءة، 

 وفيه فروع:
 الفرع األول:  -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (1)وفي الصابئين الهمز والصاب ون خذ .:. وهز ا وكف ا في السواكن فصال

بغير همز حيُث وقعت،  چٴۇ چ َو  چپ  چ قرأ نافع:
 الباقون: بالهمز.و  

بضم الز اي والفاء من غير : چٺ چَو  چھچ  وقرأ حفص:
همز، وحمزة: بإسكان الّزاي و الفاء وبالهمز فوي الوصل، و الباقون: بالّضّم 

 .(2)والهمز
بقوله: )خذ( فأمر باألخذ بالهمز؛ لكونه األصل على  -رحمه اهلل-عّبر 

( أي: انتقال في قراءته من نوع ، ومعنى قوله: )في السواكن فصال(3)االختيار
 . (4)الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها إلى المتحركة الساكن ما قبلها

 الفرع الثاني:  -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (3)وبالغيب عما تعملون هنا دنا .:. وغيبك في الثاني إل  صفوه دال
 .(2)بالياءو  چۉ چ  الذي بعده   چ ڈ ۋ چ  قرأ ابن كثير:

و  " نبه بقوله )دنا( على دنوه مما انقضى الكالم فيه، أو على دنوه من 
 . (1)األفهام، لصحة معناه "

                                                 

 . 31متن الشاطبية، ص (1)
 .14( انظر: التيسير، ص2)
 .2/39( انظر: الآللا الفريدة للفاسي: 3)
 .132( انظر: سراج القارئ، ص4)
 . 31( متن الشاطبية، ص3)
 .14( انظر: التيسير، ص2)
 .132، وانظر: سراج القارئ، ص2/41( الآللا الفريدة للفاسي: 1)
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 الفرع الثالث:  -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (1)خطيئته التوحيد عن غير نافع .:. وال يعبدون الغيب شايع دخلال
و الباقون:  بالياء، چۈٴۇ ۋ ۋچ  قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائّي:

 .(2)بالتّاء
بقوله: )شايع( أي: تابع الغيب هنا الغيب قبله؛ ألن  -رحمه اهلل-وعّبر 

 .(3)معنى شايع: تابع، والدخلل: الذي يداخل المرء في أموره
 الفرع الرابع:  -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (4)وقل حسناا شكراا وحسناا بضمه .:. وساكنه الباقون واحسن مقوال

بفت  الحاء و الّسين، و الباقون: بضم  چَحَسنا  ې   چ قرأ حمزة و الكسائّي:
سكان الّسين بقوله: )شكرًا( أي: " قل أيها  -رحمه اهلل-، وعبر (3)الحاء وا 

اإلنسان قواًل حسنًا، أي: ما حسن من قولك في حال كونك شاكرًا هلل، أو ألجل 
 يستحق الشكر. ، وفيه إشارة إلى أن  م ن أحسن(2)شكر اهلل "

 الفرع الخامس:  -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

ْن َواْرَفِع اْلَخْفَض َبْعُد ِفي .:. َطَعاٍم َلدى ُغْصِن َدَنا َوَتَذلَّاَل   (1)ِفْدَيُة َنوِّ
باإلضافة و الجمع،  چ ڌ  ڌ ڎچ  قرأ نافع و ابن ذكوان:

ا  يم والتوحيد، م  چ ڎ چخال هشامًا فإنه جمع و الباقون: بالت نوينو و رفع المو
 (2) . 

                                                 

 . 31( متن الشاطبية، ص1)
 .14تيسير، ص( انظر: ال2)
 .132، وسراج القارئ، ص2/43( انظر: الآللا الفريدة للفاسي: 3)
 . 32( متن الشاطبية، ص4)
 .14( انظر: التيسير، ص3)
 .    2/42( الآللا الفريدة: 2)
 . 40( متن الشاطبية، ص1)
 .19( انظر: التيسير، ص2)
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بقوله: )لدى غصن دنا وتذلال( إلى قرب معناه  -رحمه اهلل-أشار 
، فوجه (1)وسهولته، وأنه كالغصن الدالي المتذلل الذي يدرك ثمرته كل واحد

القراءة بالتنوين والرفع: أن )الفدية( مبتدأ، و  )طعام( بدل منها
(2). 

 الفرع السادس:       -
 مام الشاطبي رحمه ام:قول اإل

 (3)َوَنْقُل ُقَراٍن َواْلُقَراِن َدَواُ َنا .:. َوِفي ُتْكِمُلوا ُقْل ُشْعَبُة اْلِميَم ثَقَّاَل 
، (4)حيُث وقع بغير همز، و الباقون: بالذهمز چڱچ  قرأ ابن كثير

بقوله: )دواؤنا( إلى أن  نقل )القرآن( عن األئمة وروايته:  -رحمه اهلل-وأشار 
، وفيه إشارة أيضًا إلى التداوي (3)واؤنا أيها القراء، وهو معنى حسن صحي د

 بالقرآن الكريم.
 الفرع السابع:       -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
ا َغْرَفةا َضمَّ ُذو ِوالِ   (2)ِدَفاُع ِبهَا َواْلَحجِّ َفْتٌح َوَساِكٌن .:. َوَقْصٌر ُخُصوصا

ضع البقرة والحج: بكسر الد ال وألف بعد فوي مو  چۓ ڭ چ  قرأ ن افوع:
سكان الفاء من غير ألف الفاء، و الباقون: بفت  الد ال وا 
، ومعنى )خصوصًا( " (1)

 . (2)أي: خص السورتين المذكورتين بذلك خصوصًا "
 الفرع الثامن:       -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
مِّ ُكلِّاَل   (9)َوَأيُّ ِخَطاٍب َبْعُد َعمَّ َوَلْو َتَرى .:. َوفي ِإْذ َيَرْوَن اْلَياُء ِبالضَّ

                                                 
 .121، وسراج القارئ، ص2/119( انظر: الآللا الفريدة: 1)
 .93ظر: الحجة البن خالويه، ص( ان2)
 .  40( متن الشاطبية، ص3)
 .19( انظر: التيسير، ص4)
 .121، وسراج القارئ، ص2/120( انظر: الآللا الفريدة: 3)
 .  42( متن الشاطبية، ص2)
 .22( انظر: التيسير، ص1)
 .2/131( الآللا الفريدة: 2)
 .  40( متن الشاطبية، ص9)
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. چک ڈ  ک چ قرأ نافع و ابن عامر: ، و الباقون: بالياءو  بالتّاءو
 .(1) بضم الي اء، و الباقون: بفتحها چگ گ  چ وقرأ ابن عامر: 

 لكّل من تتأتى منه " وفي قوله )عم( إشارة إلى أن الخطاب عامٌ 
 .(2)الرؤية " 

ومعنى )ُكلِّال( أي: صورت الضمة على الياء فصارت كاإلكليل عليها، 
أي: أن صورة الضمة عليها قد كللتها، أي: حفت بها، ومنه: روضة مكللة، 

 .   (3)أي: محفوفة بالنور. واألكاليل أيضًا عصابة من الجوهر يلبسها الملوك
 الفرع التاسع:       -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (4)َوُقْل َضمُُّه َعْن َزاِهد َكْيَف َرتَّاَل .:. َوَحْيُث َأَت  ُخُطَواٌت الطَّاُء َساِكٌن 

بضم الط اء،  چۇئ چ  قرأ ابن ع امر و الكسائّي وقنبل و حفص:
و الباقون: بإسكانها
، وفي قول الناظم رحمه اهلل: )عن زاهد كيف رتال( إشارة (3)

 لى أن الزهد وترتيل القرآن من أسباب العصمة من الشيطان.إ
 الفرع العاشر:       -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 يضاعفه ارفع في الحديد وههنا .:. سما شكره والعين في الكل ثقال

 .............................:. .................  (2)كما دار
م و ابن عامر: في موضعي البقرة والحديد:  چ ائ ائچ  قرأ عاصو

بنصب الفاء، و الباقون: برفعها، وابن كثير وابن عامر: بتشديد العين من غير 
 . (1)ألف، حيُث وقع و الباقون: باأللف مع الت خفيف

                                                 

 .12( انظر: التيسير، ص1)
 .292النفحات اإللهية في شرح متن الشاطبية، للشيخ: محمد عبدالدايم خميب، ص( 2)
 .139، وسراج القارئ، ص2/103( انظر: الآللا الفريدة: 3)
 . 40( متن الشاطبية، ص4)
 .12( انظر: التيسير، ص3)
 . 41( متن الشاطبية، ص2)
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، ويعني أيضًا: (2)بقوله: )كما دار( إلى عموم الحكم -رحمه اهلل-أشار 
 . (3)لرواة "" في حال كونه دائرًا، أي: متداواًل بين ا

 الفرع الحادي عشر:       -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (4)ودع ياء ميكائيل والهمز قبله .:. عل  حجة والياء يحذف أجمال
فص وأبو عمرو: بغير همز وال  ياء، ونافع: به مزة  چۀ چ  قرأ ح 

في . " والحجة لحفص وأبي عمرو (3)من غير ياء، والباقون: بياء بعد الذهمزة
قراءتهما إياه بغير همز وال ياء: اإلتيان به على أبنية العرب، ألنه كر)ميعاد 
لى هذا أشار بقوله )على  وميقات( صورة، وأن لغة أهل الحجاز كذلك.. وا 

 .  (2)حجة( "
 الفرع الثاني عشر:       -

  قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
دَ  يَح َوحَّ اَل َوفي التَّاِء َياٌء َشاَع َوالرِّ  ا .:. َوفي الَكْهِف َمْعَها َوالشَِّريَعِة َوصَّ

اَل  وِم ثَاِنياا .:. َوَفاِطِر ُدْم ُشْكراا َوفي اْلِحْجِر ُفصِّ  َوفي النَّْمِل َوْاأَلْعَراِف َوالرُّ
 (1)َوفي ُسوَرِة الشُّوَرى َوِمْن َتْحِت َرْعِدِه .:. ُخُصوٌص َوفي اْلُفْرَقاِن َزاِكيِه َهلَّاَل 

في البقرة و الكهف والجاثية:  چڄ ڄچ  مزة و الكسائّي:قرأ ح  
بالت وحيد، وابن كثير وحمزة والكسائوّي فوي األعراف والنمل والثّانوي من الّروم 
وفاطر: بالّتوحيد، والباقون: بالجمع، وحمزة فوي الحجر بالت وحيد، وابن كثير فوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .21( انظر: التيسير، ص1)
 .309الشاطبية، ص ( انظر: النفحات اإللهية في شرح متن2)
 .2/133( الآللا الفريدة: 3)
 . 41( متن الشاطبية، ص4)
 .13( انظر: التيسير، ص3)
 .23-2/24( الآللا الفريدة: 2)
 . 40-39( متن الشاطبية، ص1)
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إبراهيم والشورى: بالجمع، الفرقان: بالت وحيد، والباقون: بالجمع. ونافع فوي 
 .(1)والباقون: بالّتوحيد

المذكورة في سورة النمل واألعراف والروم وفاطر  چڄچ أما
والفرقان: فإنه أريد بها الري  التي تتقدم المطر، وهي الجنوب؛ ألن العرب 
تقول: الجنوب تجمع السحاب، والشمال تعصره وتأتي بالمطر... ولذلك عبر 

أي: دم ذا شكر هلل تعالى، وأتى بهذا المعنى بعد ذكر الري  بقوله: )دم شكرًا( 
 الجالبة للمطر آمرًا بدوام الشكر هلل تعالى لذلك.

وعبر بقوله )هلال( أي: قال: ال إله إال اهلل، يعني: أنه ذكر اهلل عند 
النعمة الحاصلة بالغيب، ولم يذكر هذا المعنى فيما تقدم إال في المواضع التي 

 . (2)ري  بالمطر، ولم يذكر ذلك في غيرهاتجيء فيها ال
 الفرع الثالث عشر:       -

  قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (3)وحيث أتاك القدس إسكان داله .:. دواء وللباقين بالضم أرسال

، " (4)حيُث وقع مخففًا، و الباقون: مثقاًل  چ ۇچ  قرأ ابن كثير:
ماع ضمتين فخفف بتسكين إحداهما، والحجة لمن قرأ باإلسكان، أنه استثقل اجت

ليه أشار بقوله: )دواء( يعني: أنه دواء من الثقل "  . (3)وا 

                                                 

 .12( انظر: التيسير، ص1)
 .101-2/100( انظر: الآللا الفريدة: 2)
 . 32( متن الشاطبية، ص3)
 .14( انظر: التيسير، ص4)
 .2/33( الآللا الفريدة: 3)



 
 
 

 نموذجاً البقرة سورة فرش الداللية وأبعادها األماني حرز في الشاطبي اإلمام عند والرواة القراء رموز

 

 الفرع الرابع عشر:       -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 (1).:. َوِصْل َيَتَسنَّْه ُدوَن َهاٍء َشَمْرَداَل  .................................
مزة و الكسائوّي: ة،  چ ى ىچ  قرأ ح  بحذف الذهاء فوي الوصل خاص 

و الباقون: بإثباتها فوي الحالين
(2). 

وأشار بقوله: )شمردال( إلى خفة القراءة بحذف الهاء؛ ألن معنى 
 . (3)الشمردل: الخفيف
 * المطلب الثالث: 

 اإلشارة إل  توجيه القراءة، وفيه فروع: 
 الفرع األول:  -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام: 
 (4)ل وغيض ثم جيء يشمها .:. لدى كسرها ضماا رجال لتكمالوقي

حيث وردت:  چڦ   چ َو  چۇئ چ َو  چگ چ  قرأ الكسائي وهشام:
م األول ، ووجه القراءة باإلشمام: الداللة على األصل، وأن الكلمة (3)بإشمام الض 

لى ذلك أشار بقوله:  تصير كأنها منطوق بها على أصلها من غير تغيير، وا 
مال( أي: لتكمل الداللة على األمرين، ألن من شأن العرب في كثير من )لتك

، فاإلشمام فيه من الكمال (2)كالمها المحافظة على بقاء ما يدل على األصول
ما ليب في الكسر الخالص؛ وهو اإلشارة ألصل الكلمة كما تقدم، فتكمل 

 الكلمة باإلشارة ألصلها الحقيقي.

                                                 
 .  42( متن الشاطبية، ص1)
 .22( انظر: التيسير، ص2)
 .123، وسراج القارئ، ص2/122( انظر: الآللا الفريدة:  3)
 .  32( متن الشاطبية، ص4)
 .12( انظر: التيسير، ص3)
، 122، والعقررررد النضرررريد، ص149، وسررررراج القررررارئ المبترررردئ، ص14-2/13( انظررررر: الآللررررا الفريرررردة: 2)

 .220-219)رسالة ماجستير( والنفحات اإللهية في شرح متن الشاطبية، ص
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 الفرع الثاني: -
 م الشاطبي رحمه ام: قول اإلما

 (1)..............................  .:. َوَواتَِّخُذوا ِباْلَفْتِح َعمَّ َوَأْوَغاَل 
بفت   چۉ ې ې چ  قرأ نافع وابن عامر المرموز لهما بر )عم(:

على أنه خبر فيه معنى التذكير بما كان، والمعنى على هذا التأويل  (2)الخاء
فالحكم يعّمنا ويعم من قبلنا، ولذلك قال: )عم( من عاٌم فينا وفيمن قبلنا، 

العموم، و  )أوغال( يقال: أوغل في الشيء إذا أمعن فيه، ومنه: اإليغال في 
 . (3)السير
 الفرع الثالث: -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (4)ولكن خفيف والشياطين رفعه .:. كما شرطوا والعكس نحو سما العال

مز  بتخفيف النون  چڀ ڀ     چ  ة والكسائّي:قرأ ابن عامر وح 
، كما شرط أهل العربية من إبطال عمل )لكن( مع (3)چڀچ ورفع

لى ذلك أشار بقوله: )كما شرطوا(  . (2)التخفيف، وا 
 الفرع الرابع: -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
اِد ِباْلَكْسرِ  اَل  ............................ .:. َفُصْرُهنَّ َضمُّ الصَّ  (7)ُفصِّ

                                                 
 .  39( متن الشاطبية، ص1)
 .12( انظر: التيسير، ص2)
 .23-2/22( انظر: الآللا الفريدة: 3)
 .  32( متن الشاطبية، ص4)
 .13( انظر: التيسير، ص3)
، والنفحرررات اإللهيرررة فررري شررررح مرررتن 134، وسرررراج القرررارئ، ص22-21-2/22( انظرررر: الآللرررا الفريررردة: 2)

 .   291الشاطبية، ص
 .  42( متن الشاطبية، ص1)
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، وأشار بقوله )فّصال( إلى أن (1)بكسر الصاد چٹ چ  قرأ حمزة:
ل بمعنى الضم، أي: ُبيِّن بمعنى الضم؛ ألن كل واحد منهما  معنى الكسر: فصِّ

 . (2)يوض  معنى اآلخر حيث كانا بمعنى واحد
 الفرع الخامس: -

 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 نه .:. وال ضم واكسر فاءه حين ظلالوفيها وفي األعراف نغفر بنو 

اَل   (3)َوَذكِّْر ُهَنـا َأْصـالا َوِللشَّـاِم َأّنـَثـُوا .:. َوَعْن َناِفٍع َمْعُه في ااَلْعَراِف ُوصِّ
بالياء مضمومة وفت  الفاء، وابن عامر بالتّاء،  چٺ   ٺ   چ  قرأ نافع:

كسر الفاء والباقون: بالّنون مفتوحة و 
(4). 

لى ذلك أشار بقوله: ووجه القرا ءة بالياء على التذكير: أنه األصل، وا 
اًل(  .(3))أصذ

 الفرع السادس: -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:

 .:. ............................. (6)َوُيْقَبُل ااُلول  َأنَُّثوا ُدوَن َحاِجزٍ 
، (1)بالّتاء، والباقون: بالياء چېئ  ىئ ىئ چ  قرأ ابن كثير وأبو عمرو:

وهي مؤنثة؛ ولهذا عبر  چىئچ ووجه القراءة بالتأنيث: أن الفعل مسند إلى 
 .(2)بقوله: )دون حاجز( أي: دون مانع من التأنيث

                                                 
 .22( انظر: التيسير، ص1)
 .2/122( انظر: الآللا الفريدة:  2)
 .  31( متن الشاطبية، ص3)
 .13( انظر: التيسير، ص4)
 .31-2/30( انظر: الآللا الفريدة: 3)
 .  31( متن الشاطبية، ص2)
 .13ص( انظر: التيسير، 1)
 .  222( انظر: النفحات اإللهية في شرح متن الشاطبية، ص2)
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 الفرع السابع: -
 قول اإلمام الشاطبي رحمه ام:
 (1)اَل َوَخفَُّفوا .:. َفُتْذِكَر َحقًّا َواْرَفِع الرَّا َفَتْعدِ َوفي َأْن َتِضلَّ اْلَكْسُر َفاَز 

برفع الّراء مشددًا، وابن كثير وأبو عمرو:  چڱ  چ  قرأ حمزة:
بقوله:  -رحمه اهلل-وعّبر  .(2)بنصبها مخففًا، والباقون: بالّنصب مع الّتشديد

 . (3))فتعدال(؛ ألنه ال يستقيم مع كسر الهمزة ووجود الفاء إال الرفع

                                                 
 .  43( متن الشاطبية، ص1)
 .23( انظر: التيسير، ص2)
 .122، وسراج القارئ، ص192و   2/129( انظر: الآللا الفريدة: 3)
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 الخاتمة
وسالمًا على المبّلغ عن  الحمد هلل الذي وفق إلتمام هذا البحث، وصالةً 

ربه، محمد عبداهلل ورسوله، وصلى على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
 يوم الدين.  وبعد:   

 فمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث: 
القيمة العلمية لمنظومة الشاطبية، واهتمام العلماء بها من حيث شرح  -1

رموزها، وانكباب القراء عليها حفظًا وشرحًا  أبياتها، وكشف أسرارها، وحل
 ومدارسة.

منهج اإلمام الشاطبي في المعاني البديعة للرموز، واإلشارات البالغية،  -2
واللطائف التي اشتملت عليها: انتصارًا لقراءة، أو توجيهًا لها، أو مناسبًة 

 لسياق.
 .احتواء الشاطبية على الكثير من الدرر التي لم يتم اكتشافها -3
تميز اإلمام الشاطبي في توظيفه للرموز، وما دّلت عليه من معان جليلة  -4

 بليغة.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 فهرس المصادر والمراجع
ــريم -(1 ــاب الك ــا الكت ــ  مزاي ــل الســليم إل ــي الســعود( ، إرشــاد العق  )تفســير أب

برررررن محمرررررد برررررن مصرررررطفى )ت:  المؤلررررف: أبرررررو السرررررعود العمرررررادي محمرررررد
 بيروت.–هر(، الناشر: دار إحياء التراث العربي922

 المؤلررف: عبررد اللطيررف بررن محمررد بررن مصررطفى، الشررهيرأســماء الكتــب،  -(2
يرراض ز اد ه»بررر   ، المحقررق: د. محمررد التررونجي هررر(1012الحنفرري )ت: « رو

 الطبعرررررررررررررررة: الثالثرررررررررررررررة، ، دمشرررررررررررررررق/ سررررررررررررررورية -الناشررررررررررررررر: دار الفكرررررررررررررررر 
 م.1923هر/ 1403

 ، المؤلرررف: خيرررر الررردين برررن محمرررود برررن محمرررد برررن علررري الزركلررري األعـــالم -(3
هرررر(، الناشرررر: دار العلرررم للماليرررين، الطبعرررة: الخامسرررة عشرررر، 1392)ت: 
 م.2002

ــــوع، -(4 ــــو مطب ــــا ه ــــوع بم ــــاء القن  المؤلررررف: ادوارد كرنيليرررروب فانررررديك  اكتف
ناشرر: هر(، صححه وزاد عليه: السيد محمد علري البربالوي، ال1313)ت: 

 م.1292 -هر 1313مطبعة التأليف مصر 
، المؤلررف: أبررو الحسررن علرري بررن يوسررف إنبــاه الــرواة علــ  أنبــاه النحــاة -(5

هررررر(، الناشررررر: المكتبررررة العصرررررية، بيررررروت، الطبعررررة: 242القفطرررري )ت: 
 هر.1424األولى، 

المؤلرف: إسرماعيل برن ، إيضاح المكنـون فـي الـذيل علـ  كشـف الظنـون -(6
عنررررري  هرررررر(1399يرررررر سرررررليم البابررررراني البغررررردادي )ت: محمرررررد أمرررررين برررررن م

بتصررررحيحه وطبعرررره علررررى نسررررخة المؤلررررف: محمررررد شرررررف الرررردين بالتقايررررا، 
الناشرر: دار إحيراء الترراث العربري، بيرروت ، والمعلم رفعت بيلكره الكليسرى

 .لبنان –
المؤلرف: محمرد برن علري برن  ،البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع -(7

 بيروت.–هر(، الناشر: دار المعرفة 1230اليمني )ت: محمد الشوكاني 
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المؤلرررف: محمرررد برررن جرررابر برررن محمرررد برررن قاسرررم برنـــامج الـــوادي آشـــي،  -(8 
المحقرررق:  هرررر(،149القيسررري، أبرررو عبرررد اهلل الررروادي آشررري األندلسررري )ت: 

الطبعة: ، بيروت -أثينا -الناشر: دار المغرب اإلسالمي  محمد محفوظ،
 .1920-1400األولى، 

، المؤلرف: عبرد الررحمن برن أبري بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة -(9
هررر(، المحقررق: محمررد أبررو الفضررل 911بكررر، جررالل الرردين السرريوطي )ت: 
 لبنان، صيدا. -إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية 

، المؤلف: محّمد برن محّمرد برن عبرد تاج العروس من جواهر القاموس -(11 
بيررردي )ت: الرررّزاق الحسرريني،  هررر(، المحقرررق: 1203الملّقرررب بمرتضررى، الز 

 مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
، المؤلرف: محمرد برن أحمرد تاريخ اإلسالم ووفيـات المشـاهير واألعـالم -(11 

هرر(، المحقرق: عمرر عبرد السرالم 142بن عثمران برن ق ايذمراز الرذهبي )ت: 
 .روتالتدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بي

ـــا،  -(12 ـــداتهم فـــي أبياته ـــض شـــراح الشـــاطبية وتقيي ـــديالت بع للررردكتور تع
 -عبرردالقيوم السررندي، بحررث مسررتل مررن مجلررة البحرروث والدراسررات القرآنيررة

-هررر1422مجمررع الملررك فهررد لطباعررة المصررحف الشررريف، العرردد الثالررث، 
 م.2001

ي ، المؤلررف: منصررور بررن محمررد بررن عبررد الجبررار السررمعانتفســير القــرآن -(13
هر(، المحقرق: ياسرر برن إبرراهيم، وغنريم برن عبراب برن 429التميمي )ت: 

 السعودية. –غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض
المؤلررررف: محمررررد بررررن عبررررد اهلل بررررن أبرررري بكررررر التكملــــة لكتــــاب الصــــلة،  -(14

المحقررررق: عبررررد السررررالم  هررررر(،232القضرررراعي البلنسرررري، ابررررن األبررررار )ت: 
 .م1993 -هر1413لبنان -طباعة الناشر: دار الفكر لل، الهراب

، المؤلف: عثمران برن سرعيد برن عثمران أبرو التيسير في القراءات السبع -(15
هررر(، المحقررق: أوتررو تريررزل، الناشررر: دار الكترراب 444عمرررو الررداني )ت: 

 هر.1404بيروت، الطبعة: الثانية، –العربي
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زيرد، أبرو ، المؤلرف: محمرد برن جريرر برن يجامع البيان في تأويل القرآن -(16
هررررر(، المحقررررق: أحمررررد محمررررد شرررراكر، الناشررررر: 310جعفررررر الطبررررري )ت: 

 هر.1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
، المؤلررف: الحسررين بررن أحمررد بررن خالويرره، الحجــة فــي القــراءات الســبع -(17

هر(، المحقرق: د. عبرد العرال سرالم مكررم، الناشرر: دار الشرروق 310)ت: 
 هر.1401 بيروت، الطبعة: الرابعة، –

، )مررتن الشرراطبية(، حــرز األمــاني ووجــه التهــاني فــي القــراءات الســبع -(18
هرررر(، المحقرررق: 390المؤلرررف: القاسرررم برررن فيرررره برررن خلرررف الشررراطبي )ت: 

محمرد تمريم الزعبري، الناشررر: مكتبرة دار الهردى، ودار الغوثراني للدراسررات 
 هر. 1422القرآنية، الطبعة: الرابعة، 

، المؤلررف: أحمررد بررن علرري بررن أعيــان المائــة الثامنــةالــدرر الكامنــة فــي  -(19
هررر(، المحقررق: محمررد عبررد المعيررد 232محمررد بررن حجررر العسررقالني )ت: 

حيررررردر أباد/الهنرررررد،  -ضرررران، الناشرررررر: مجلررررب دائررررررة المعرررررارف العثمانيررررة
 هر.1392الطبعة: الثانية، 

، المؤلف: عبد الرحمن برن علري برن محمرد زاد المسير في علم التفسير -(21
هرررررر(، المحقرررررق: عبرررررد الررررررزاق المهررررردي، الناشرررررر: دار 391جررررروزي )ت: ال

 هر.1422بيروت، الطبعة: األولى،  -الكتاب العربي
، المؤلرررف: علررري برررن ســـراج القـــارت المبتـــدي وتـــذكار المقـــرت المنتهـــي -(21

هررررر(، 201عثمرررران بررررن محمررررد، المعررررروف بررررابن القاصرررر  البغرررردادي )ت: 
مصررر، -طفى البررابي الحلبرريراجعرره: علرري الضررباع، الناشررر: مطبعررة مصرر

 هر.1313الطبعة: الثالثة، 
المؤلف: عبد الملك بن سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي،  -(22

المحقرق: عررادل  هرر(،1111حسرين برن عبررد الملرك العصرامي المكرري )ت: 
 –الناشرر: دار الكترب العلميرة  علري محمرد معروض، -أحمد عبد الموجود

 .م1992 -هر 1419ولى، الطبعة: األ، بيروت
ــبالء -(23 ، المؤلررف: محمررد بررن أحمررد بررن عثمرران بررن ق ايذمرراز ســير أعــالم الن
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 هر.1421القاهرة،  -هر(، الناشر: دار الحديث142الذهبي )ت: 
المؤلرف: عبرد الحري برن أحمرد ابرن  شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب، -(24

ط، الناشررر: دار هررر(، حققرره: محمررود األرنرراؤو 1029العمرراد الحنبلرري، )ت: 
 هر. 1402ابن كثير، دمشق/بيروت، الطبعة: األولى، 

المؤلف: أحمد بن محمرد برن محمرد ابرن شرح طيبة النشر البن الناظم،  -(25
الجرررزري، ضررربطه وعلرررق عليررره: الشررريخ أنرررب مهررررة، الناشرررر: دار الكترررب 

 هر.1420الطبعة: الثانية،  بيروت –العلمية 
، المؤلف: محمد بن عبرد الررحمن برن التاسعالضوء الالمع ألهل القرن  -(26

-هرررر(، الناشررررر: منشرررورات دار مكتبرررة الحيرررراة902محمرررد السرررخاوي )ت: 
 بيروت.

، المؤلرررف: عبرررد الررررحمن برررن أبررري بكرررر، جرررالل الررردين طبقـــات الحفـــاظ -(27
بيرررروت،  –هرررر(، الناشرررر: دار الكترررب العلميرررة 911السررريوطي )المتررروفى: 

 هر.1403الطبعة: األولى، 
، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين قات الشافعية الكبرىطب -(28

هررر(،المحقق: د. محمررود محمررد الطنرراحي د. عبررد 111السرربكي )المترروفى: 
الفتررراح محمرررد الحلرررو، الناشرررر: هجرررر للطباعرررة والنشرررر والتوزيرررع، الطبعرررة: 

 هر.1413الثانية، 
د برررن عمرررر ، المؤلرررف: أبرررو بكرررر برررن أحمرررد برررن محمرررطبقـــات الشـــافعية -(29

األسرررردي الشررررهبي الدمشررررقي، تقرررري الرررردين ابررررن قاضرررري شررررهبة )المترررروفى: 
هررر(، المحقررق: د. الحررافظ عبررد العلرريم خرران، دار النشررر: عررالم الكتررب 231

 .بيروت –
العنايــة بــالقرآن الكــريم وعلومــه مــن بدايــة القــرن الرابــع الهجــري إلــ   -(31

الناشرررر:  المؤلرررف: د. نبيرررل برررن محمرررد آل إسرررماعيل،عصـــرنا الحاضـــر، 
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

المؤلرف: أحمرد برن يوسرف برن محمرد، العقد النضيد فـي شـرح القصـيد،  -(31
هرررر(، وهررري رسرررالة لنيرررل درجرررة 132المشرررهور برررر )السرررمين الحلبررري(، )ت: 
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الماجستير إعداد: ناصر بن سرعود القثرامي، مقدمرة لكليرة الردعوة وأصرول 
 بجامعة أم القرى.  الدين،

، المؤلف: ابن الجزري، محمد بن محمد غاية النهاية في طبقات القراء -(32
 هر(، الناشر: مكتبة ابن تيمية.233بن يوسف، )ت: 

ــوات الوفيــات، -(33 المؤلررف: محمررد بررن شرراكر بررن أحمررد، الملقررب بصررالح  ف
-هررررر(، المحقررررق: إحسرررران عبرررراب، الناشررررر: دار صررررادر124الرررردين )ت: 

 بيروت.
المؤلرف: قراءة االمام نافع عنـد المغاربـة مـن روايـة أبـي سـعيد ور ،  -(34

-د. عبرررررردالهادي حميتررررررو، الناشررررررر: وزارة األوقرررررراف والشررررررؤون اإلسررررررالمية
 م.2003-هر1424المغرب، الطبعة: األولى، 

، المؤلرررف: محمرررود برررن عمرررر الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل -(35
بيرروت، الطبعرة: -الكتراب العربريهرر(، الناشرر: دار 332الزمخشري )ت: 

 هر.1401الثالثة، 
المؤلرف: مصرطفى برن عبرد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  -(36

اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
 م.1941بغداد  -الناشر: مكتبة المثنى  هر(1021)ت: 

لمؤلرف: محمرد برن الحسرن برن محمرد ا الآللئ الفريدة في شرح القصيدة، -37
هر(، المحقرق: عبردالرازق علري موسرى، الناشرر: مكتبرة 232الفاسي، )ت: 

 هر.1422الرشد، الطبعة األولى، 
المؤلرف: عبرد الحرق برن غالرب برن  المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، -38

هر(، المحقق: عبرد السرالم عبرد 342عطية المحاربي )ت:  عبد الرحمن بن
بيرررروت، الطبعرررة: األولرررى،  -شرررافي محمرررد، الناشرررر: دار الكترررب العلميرررةال

 هر.1422
، المؤلررررف: يرررراقوت بررررن عبررررد اهلل الرومرررري الحمرررروي )ت: معجــــم البلــــدان -(39

 م.1993هر(، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 222
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عررادل نررويهض، الناشررر: مؤسسررة نررويهض  المؤلررف:معجــم المفســرين،  -(41
 هر. 1409ية للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة: الثالثة، الثقاف

، المؤلف: محمرد برن أحمرد معرفة القراء الكبار عل  الطبقات واألعصار -(41
هر(، الناشرر: دار الكترب العلميرة، 142بن عثمان بن ق ايذماز الذهبي )ت: 

 م.1991 -هر 1411الطبعة: األولى 
المؤلف: محمد بن عمرر برن الحسرن الررازي ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -(42

بيرررررروت، الطبعرررررة:  -الناشرررررر: دار إحيررررراء الترررررراث العربررررري هرررررر(،202)ت: 
 هر.1420الثالثة، 

الردايم  المؤلرف: محمرد عبرد النفحات اإللهيـة فـي شـرح مـتن الشـاطبية، -(43
 خميب، الناشر: دار المنار للنشر.

يرها لسان الدين بـن نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وز  -(44
هررررر(، 1041محمررررد المقررررري التلمسرررراني )ت: ، المؤلررررف: أحمررررد بررررن الخطيــــب

 المحقق: إحسان عباب، الناشر: دار صاد، بيروت.
الهدايـة إلـ  بلـول النهايـة فــي علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامــه،  -(45

ّمروش القيسري  وجمل من فنون علومه، المؤلرف : مكري برن أبري طالرب ح 
هررررررر(، المحقررررررق: مجموعررررررة رسررررررائل جامعيررررررة بكليررررررة 431ي )ت: األندلسرررررر

الدراسررات العليررا والبحررث العلمرري، جامعررة الشررارقة، بإشررراف أ.د : الشرراهد 
كليررررة الشررررريعة  -البوشرررريخي، الناشررررر: مجموعررررة بحرررروث الكترررراب والسررررنة 
 هر.1429والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة، الطبعة: األولى ، 

المؤلف: عبد الفتاح بن اطبية في القراءات السبع، الوافي في شرح الش -(46
الناشررر: مكتبررة السرروادي  هررر(1403عبررد الغنرري بررن محمررد القاضرري )ت: 

 م.1992 -هر 1412الطبعة: الرابعة، ، للتوزيع
، المؤلرررف: أحمرررد برررن محمرررد برررن وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان -(47

هرر(، المحقرق: إحسران 221إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكري )ت: 
 بيروت. -عباب، الناشر: دار صادر



 
 
 

 نموذجاً البقرة سورة فرش الداللية وأبعادها األماني حرز في الشاطبي اإلمام عند والرواة القراء رموز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رابعـــًا :

 الحديث وعلومه
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