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مطبعة أنوار دجلة

مجلة العلوم اإلسالمية

كلية  تصدرها  فصلية،  محكمة  علمية،  مجلة 

بغداد  فــي  العراقية  الجامعة  فــي  اإلســالمــيــة  العلوم 

ــوث،  ــح ــب ــراق« وتــعــنــى بــنــشــر الـــمـــقـــاالت، وال ــ ــع ــ »ال

والدراسات األصلية، والمبتكرة، والتطبيقية في الفروع 

تخضع  أن  بعد  كافة،  والتربوية  والعلمية،  اإلسالمية، 

 للمراجعة والتقويم من الخبراء والمختصين في داخل 

العراق وخارجه. 

وتشترط المجلة: 	 

غير  للنشر  إليها  المقدمة  الــمــشــاركــة  تــكــون  أن 

ية أخرى.  ا في مجلة أو دور منشورة سابقـً

يقصد من هذه المجلة: 	 

أن تمثل منتدى الختصاصات إسالمية، وعلمية 

متعددة، ضمن مجتمع البحث العلمي في العراق. 

وتهدف المجلة: 	 

والــمــصــادر  الــمــراجــع،  وتــوفــيــر  المعرفة،  نشر  ــى  إل

والتربوية،  والعلمية،  »اإلسالمية،  الفروع:  في  المقومة 

كاديميين،  األ بين  للتواصل  قنوات  إيجاد  وكذلك 

والقائمين على   ، القرار والباحثين، وصناع  والخبراء، 

تنفيذه في ميدان االختصاص«.

* * *
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ُشروط النشر

يسرها نشر بحوثهم، ضمن الشروط اآلتية: ترحب أسرة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثين والدارسين، و

 معايير البحث العلمي: 	 
ً
، مراعيـا

ً
 علميا

ً
ن يكون البحث رصينا

َ
يشترط أ

و نشره فيها. 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم إرساله إلى مجلة أخرى، أ

يترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، و

ا على الحاسب اإِللكتروني وتقدم ثالث نسخ منه )من ضمنها النسخة  ن يكون البحث مطبوعـً
َ
ينبغي أ

 .CD صيلة( مع قرص
َ
األ

عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:	 

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

سفل الصفحة 3.5 سم، وتترك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى 3سم.
َ
على وأ

َ
٢- الحاشية من أ

سطر مفردة: ١سم. 
َ
3- المسافات بين األ

.)Times New Roman( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

تكتب  اإِلنجليزية  باللغة  البحث  كان  ِإذا  و  ،)١8( خط  وبحجم  غامق  بلون  البحث  عنوان  يكتب   -5

.)Capital( حرف األولى من الكلمات كبيرة
َ
األ

يكتب تحتها عنوان الباحثين بحجم خط  سماء الباحثين بلون غامق وبحجم خط )١6( و
َ
أ 6- تكتب 

ا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة. )١5( متضمنـً

المواد وطرائق العمل  العربية، المقدمة،  العربي ترتب بالصيغة اآلتية )الخالصة  ١٧- محتويات البحث 

ما 
َ
(. أ ن وجدت، المصادر

َ
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، االستنتاجات أ

َ
أ

ن ال تزيد الخالصة على ٢50 كلمة.
َ
البحوث اإِلنجليزية فتكتب فيها الخالصة العربية قبل اإِلنجليزية على أ

ِيَن  ُ ٱلَّ كما موضح أدناه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ ١8- اعتماد رسم مصحف المدينة المنورة عند ذكر اآليات القرآنية 

ىجس حجسالُمَجادلَة الآية جحتجحتجحس . وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
ِيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ

كتابة  ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع ِإتباع طريقة الترقيم في 

  . المصادر

كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى البحث. ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

ن 
َ
أ يجب  ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص )CD( و ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد 
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ا لما موجود في القرص. تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

ي سبب كان.
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

يشرف  لم  التي  الجامعية  يح  واألطار الرسائل  من  مستل  أو  مسروق  غير  البحث  أن  الباحث  يتعهد   -٢٤

يتحمل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المعلومات.  عليها، و

تكون المراسالت المتعلقة بالمجلة كافة بإسم رئيس تحرير المجلة أو مدير تحرير المجلة، وعلى العنوان 

و موقع المجلة: 
َ
اإِللكتروني أ

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل المجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  : إميل مدير التحرير

وتوجهات  رأي  عن  بالضرورة  تعبر  وال  كاتبيها،  نظر  وجهة  عن  تعبر  المجلة  تنشرها  التي  اآلراء  مالحظة: 

المجلة.

* * *
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هيئة التحرير
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............................................................................ مدير التحرير ٢- أ.د. صالح حميد عبد

.................................................................................. عضوًا كر عبد اهلل 3- أ.د. محمد شا

.................................................................................. عضوًا ٤- أ.د. كاظم خليفة حمادي
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١٢- أ.د. عبد العزيز دخان...................................................................................... عضوًا

* * *
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن 

تبعهم أجمعين إلى يوم الدين.

وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل إِنَّ  حمس  تعالى:  وقال  جحتجحس،   : حجسالَقلَم  يَۡسُطُروَن ١ىجس  َوَما  َوٱلَۡقلَِم  حمسٓنۚ  تعالى:  قال  بعد؛    أما 

ۡحَسَن َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف الآية مجتمحتجحس.  
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ ٱلصَّ

والتطور  والتألق  واإلزدهار  والتقدم  النهوض  المباركة من أسباب  األّمة  لهذه  وتعالى  فقد هيأ اهلل سبحانه 

الذي يمتد بكل ناحية من نواحي العلم والمعرفة، ومنها العلوم اإلنسانية وأشرف تلك العلوم وأعالها مرتبة 

يخ ...  إضافًة  إجتماع وفلسفة وجغرافية وتار علوم الشريعة وأخواتها من باقي العلوم اإلنسانية من أدب ولغة و

لباقي العلوم التي تتضمن عددنا لنهاية العام ٢0٢١م والتي تسعى إلى نشر المعرفة في ربوع العالم، عاقدي 

كل الجهود  العزم بعون اهلل تعالى النهوض بمستوى مجلتنا والوصول إلى المستويات العالمية، إذا توحدت 

إنتظمت األقالم واألزهار لتحقيق هدفها المنشود في خدمة الفرد والمجتمع ...   وتظافرت الهمم و

هيئة التحرير           

* * *
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ُ
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٢5 ....................................................................................................................... الَقِصْيَدِة(
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المعروف  المالكّي  األزهــري  طالب  أبي  ابن  أحمد،  بن  ةمحمد  الشاطبّيَ متن  على  ة  المرضّيَ الُخالَصة   -١٢
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ّ
ِبالُمـَبـل

..................................................................................................... د. عمار عبد الحسين عشم

* * *
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إحتجاج الشاطبي 
برسم المصحف للقراءات 
من خالل نظم الشاطبية

د. حسن بن محمد الجهني
أستاذ الدراسات العليا بكلية اآلداب 
جامعة طيبة - في المدينة المنورة

Hasan Mohammed Aljohani
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ملخص البحث
   

الــقــراءات،  بتوجيه  الــرســم  عالقة  البحث  يظهر 

كتابة  عــلــى  الشاطبية  المنظومة  اشــتــمــال  وبــيــان 

القراءة  قــوة  على  فيه  واالحتجاج  المصحف،  خط 

في   ــواردة  ــ ال الــمــواضــع  لهذه  اســتــقــراء  مــع  وصحتها، 

المنظومة، وبيانها بالتحليل والدراسة، وعرض أقوال 

العلماء، وتوصل الباحث في نتائجه إلى أن خير ما 

التلقي  بعد  المصحف،  رســم  هو  للقراءة  به  يحتج 

اختيار  في  المصحف  رسم  وأهمية  الــروايــة،  وصحة 

وبيان  المصاحف،  مخالفة  وعــدم  لقراءته،  ئ  القار

ومن  التوجيه،  فــي  الجانب  بــهــذا  العلماء  اهتمام 

رسم  تضمين  فــي  الشاطبي  اهتمام  أيضا  النتائج 

المصحف عند توجيه القراءة واالنتصار لها، والحمد 

هلل أواًل وآخرًا، ونسأله التوفيق ونستلهمه الرشاد.

Research Summary:

The research shows the relationship of draw-

ing to the direction of readings. And a statement 

that the Shatby system includes writing the script 

of the Qur’an, and protesting in it against the 

power and validity of reading, With an extrapo-

lation of these positions in the system, Among 

the results is also Al-Shatibi’s interest in includ-

ing the drawing of the Qur’an when directing the 

reading and winning it.

المقدمة
       

على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

خاتم األنبياء والمرسلين،  محمد بن عبد اهلل وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

بحرز  الموسومة  بالمنظومة  اهلل  نفع  لقد  وبــعــد؛ 

األماني ووجه التهاني لولي اهلل اإلمام الشاطبي رحمه 

السبع،  الــقــراءات  روايــة  من  عليه  اشتملت  بما  اهلل، 

وجــزالــة  ألفاظها  جــمــال  مــع  واخــتــصــارهــا   وترتيبها 

والحكم  العربية  عــلــوم  على  واشتمالها  أســلــوبــهــا، 

تأليفها،  منذ  العلماء  عناية  محل  فكانت  واآلداب، 

وتلقاها الناس بالقبول، واشتغلوا عليها حفظا ورواية، 

واهتموا بها شرحا وتفسيرا، وتلخيصا وتحريرا.

لخط  ذكــر  الــمــبــاركــة  القصيدة  اشتملت  ومــمــا 

ــره الــشــاطــبــي فــي بــعــض الــمــواضــع  الــمــصــحــف، ذكـ

توجيهًا للقراءة، أو انتصارًا واحتجاجًا لها عن ما نال 

بعضها من طعن وتضعيف.

وفي هذه الدراسة نلقي الضوء على هذا الجانب 

ــمــواضــع مع  ــذه ال  الــمــهــم مــن الــشــاطــبــيــة، ونــــورد هـ

ــم تــفــرد بــالــبــحــث ـ  ــبــيــان، علما أنــهــا ل ــن ال شـــيء م

عن  ي  واستفسار ذلــك   عن  سؤالي  مع  ـ  أعلم  فيما 

الدراسات السابقة.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:	 

ويدل على أهمية البحث ما يأتي:

عمله  وبيان  اهلل،  رحمه  الشاطبي  اإلمام  مكانة   )١

المبارك في منظومته.
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٢( بيان العالقة الوثيقة بين التوجيه وعلم الرسم.

3( الحاجة الماسة إلظهار مسائل الرسم في نظم 

الشاطبية، ودراسة الرابط بينها وبين علم التوجيه.

* * *

خطة البحث

ثة مباحث،  اشتملت الدراسة مقدمة وتمهيد وثال

مع الخاتمة والفهارس، وبيان ذلك ما يلي:

وسبب  الموضوع  أهمية  وتتضمن  المقدمة:   •

اختياره، وخطة البحث.

• التمهيد: وفيه: 

١. تعريف االحتجاج لغة واصطالحا.

٢. تعريف الرسم لغة واصطالحا.

للقراءة  العلماء  احــتــجــاج  األول:  المبحث   •

بالرسم العثماني واهتمامهم بذلك.

الشاطبي  احتجاج  مظاهر  الثاني:  المبحث   •

للقراءات في الشاطبية.

• المبحث الثالث: احتجاج الشاطبي للقراءات 

برسم المصحف في الشاطبية.

• الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

• الفهارس. 

* * *
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التمهيد

: تعريف االحتجاج لغة واصطالحا:
ً
أوال

االحتجاج لغًة: من مادة )حجج( بمعنى القصُد، 

َقـــَصـــَده)١(، والجمع:  َحــّجــًا إذا  ــه  َيــُحــّجُ ــه  َحــّجَ يــقــال: 

الِحَجُج)٢(.

غلبه  أي  ه  فحّجَ ُه  حاّجَ تقول  البرهان،  والحجة: 

أي  ُتــحــج،  ألنها  بذلك  سميت  إنــمــا  و ــِة)3(،  بــالــُحــّجَ

إليها)٤(. تقصد، ألن القصد لها و

: ) عــلــم يقصد 
ً
ــا ــالحـ اصـ ــجــاج  يــعــرف االحــت ــــ و

عنها  واإليضاح  وعللها،  الــقــراءات  وجــوه  تبيين  منه 

واالنتصار لها()5(.

)علل  و  الــقــراءات(  )وجـــوه  أيــضــًا:  عليه  يطلق  و

القراءات( و ) معاني القراءات( و )إعراب القراءات( 

و )توجيه القراءات()6(.

:
ً
: تعريف الرسم لغة واصطالحا

ً
ثانيا

بقية  أو   ، األثــر وهــو  )رســـم(،  مــادة  من  لغة:  الرسم 

األثر)٧(.

)١( لسان العرب، ٢/٢٢6.
)٢( الصحاح تاج اللغة١، /30٤.
)3( الصحاح تاج اللغة، 30٤/١.

)٤( تهذيب اللغة، 3٩0/3.
)5( شرح الهداية، ٢0.

)6( تأويل مشكل القراءات العشرية الفرشية، 65.
)٧( لسان العرب،٢١5/5، والقاموس المحيط، ١0٤ مادة )رسم(

، وقيل:  وقيل: الرسم ما ليس له شخص من اآلثار

أرسم، ورسوم)8(،  باألرض منها، وجمعه:  هو ما لصق 

ــم ورشــم   وأطــلــق أيــضــا عــلــى الــكــتــابــة، فــقــالــوا : رسـ

إذا كتب)٩(.

القرآن  كتابة  على  أطلق  الكتابة،  بمعنى  فالرسم 

الكريم، وتظهر العالقة بين المعنى اللغوي  والمعنى 

 ، والزبر والخط،  الكتابة،  مرادفاته:  ومن  االصطالحي، 

والهجاء)١0(.

- تعريف الرسم اصطالحًا:

يطلق الرسم على نوعين من الكتابة:

األول: الرسم القياسي: وهو تصوير اللفظ بحروف 

هجائه، بتقدير االبتداء به، والوقف عليه)١١(.

االصطالحي  له  يقال  و العثماني  الرسم  الثاني: 

يادة أو حذف أو فصل  : مخالفة الخط ببدل أو ز وهو

أو وصل؛ للداللة على ذات الحرف أو أصله أو فرعه 

أو رفع لبس ونحوه)١٢(.

ــاع حــروف  وعــرفــه ابــن خــلــدون بقوله: )هــي أوضـ

القرآن في المصحف، ورسومه الخطية()١3(.

* * *

)8( لسان العرب، ٢١5/5.
)٩( المصدر السابق.

)١0( سمير الطالبين،٢0.
)١١( التعريفات، 8٧.

)١٢( جميلة أرباب المراصد، ٩6.
)١3( مقدمة ابن خلدون، ٤38.
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المبحث األول

احتجاج العلماء للقراءة بالرسم 
العثماني واهتمامهم بذلك

ــد  ــحـــف  أحـ ــمـــصـ ــم الـ ــرســ ــ ــراءة ل ــ ــ ــق ــ ــ مـــوافـــقـــة ال

موافقتها  يــلــزم  ــراءة)١(،  ــ ــق ــ ال لــقــبــول  ثــة  الــثــال  الــشــروط 

)َمــَواِضــَع   : ي  الجزر ابــن  قــال  مخالفتها)٢(،  يسوغ  وال 

َفــَوَرَدِت  ِفيَها  َمَصاِحُف 
ْ
ال َفِت 

َ
اْخَتل ُقْرآِن 

ْ
ال ِفي  َكِثيَرٍة 

ى ُمَواَفَقِة ُمْصَحِفِهْم، 
َ
ْمَصاِر َعل

َ ْ
َك األ

ْ
ِة ِتل ِئّمَ

َ
ِقَراَءُة َعْن أ

ْ
ال

َمَصاِحِف 
ْ
ال ِمَن  َشْيٍء  ِفي  ِلَك 

َ
َكذ َذِلَك  َيُكْن  ْم 

َ
ل ْو 

َ
َفل

َفِتَها 
َ
ِلُمَخال ًة 

َ
َشــاّذ ِلَك 

َ
ِبذ ــِقــَراَءُة 

ْ
ال َكاَنِت 

َ
ل ِة  ُعْثَماِنّيَ

ْ
ال

ْيِه()3(.
َ
ُمْجَمَع َعل

ْ
ْسَم ال الّرَ

غير  مــردودة  القراءة  كانت  منها  شرط  اختل  إذا  و

كان  بهذا  األئمة   بعض  يلتزم  لم  وعندما  مقبولة)٤(، 

جاللة  على  شذوذها،  واعتبار  قراءتهم  رد  في  سببا 

أصحابها، ومثال ذلك ما حصل لإلمام ابن محيصن، 

ي عن ذلك: )وقد قرأت بها القرآن ولوال  يقول ابن الجزر

بالقراءات  أللحقت  المصحف  مخالفة  من  فيها  ما 

قراءة  رد  اهلل  رحمه  مجاهد  ابن  وعلل  المشهورة()5(، 

في  اختيار  محيصن  البــن  )كــان  بقوله:  اإلمـــام  هــذا 

.١0/١ ، )١( النشر
.3٤ ، )٢( هجاء مصاحف األمصار

.١١/١، )3( النشر
)٤( شرح الهداية، ٢0٢، واإلبانة عن معاني القراءات، ١٤٢.

)5( غاية النهاية، ٢/ ١6٧.

القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل 

قراءة  على  وأجمعوا  قراءته  عن  الناس  فرغب  بلده, 

كثير ألتباعه()6(، لذا اعتبر العلماء مسألة الرسم  ابن 

في توجيه القراءات، وربطوا بينهما تعليال واحتجاجا، 

متبعة،  سنة  وعــدوه  القراءة،  توجيه  في  يجاوزوه  ولم 

سنة  المصحف  خط  اتباع  )وكــان  الزمخشري:  قال 

الخط  في  درســتــويــه)٧(:  بن  اهلل  عبد  قــال  تخالف.  ال 

ألنه  المصحف،  خــط  يــقــاســان:  ال  خطان  والــهــجــاء 

اللفظ  أثبته  ما  فيه  يثبت  ألنه  العروض  وخط  سنة، 

 : يقول الطاهر ابن عاشور يسقط عنه ما أسقطه()8(، و و

ٌة  ُسّنَ ُمْصَحِف 
ْ
ال َوَرْسُم  َمْسُموَعٌة  رَِواَياٌت  ِقَراَءاُت 

ْ
)َفال

َمْخُصوَصٌة ِبِه()٩(.

الياء  بحذف  مختجحس،  الآية  حجسالَفۡجر  حمسيَۡسِرىجس  قــراءة   ويوجه   

فيقول:  الرواية،  بعد  الرسم  وافقت  بأنها  ووقفا  وصال 

 َوَوْقــًفــا، َوَهـــِذِه الــّرَِواَيــُة 
ً

َباُقوَن ِبــُدوِن َيــاء َوْصــال
ْ
 ال

َ
ــَرأ )َوَقـ

ْثَبُتوا 
َ
ِذيَن أ

َّ
اَها ِبُدوِن َياٍء، َوال ُمْصَحِف ِإّيَ

ْ
ُيَواِفُقَها َرْسُم ال

َوْقف اْعَتَمُدوا الّرَِواَيَة َواْعَتَبُروا َرْسَم 
ْ
َوْصل َوال

ْ
َياَء ِفي ال

ْ
ال

النحو  قياس  مخالفة  وعند  ـــًة()١0(،  ــّنَ ُسـ ُمْصَحِف 
ْ
ال

القياس،  على  النص  يقدم  الفراء  فإن  الكريم  للقرآن 

)6( المصدر السابق.
قرأ  الَفَسوي.  ْيِه  َدَرْسَتَو بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو   )٧(
اإلرشـــاد،  وكــتــاب  الــجــرمــّي،  كتاب  تفسير  لــه   ، المبّرد  على 
النحويين  طبقات   : أنظر 3٤٧هـ،  سنة  توفي  الهجاء،  وكتاب 

واللغويين، ١/١١6.
)8( الكشاف، ٢٧/١.

.3٧٩/٢٩ ، )٩( التحرير والتنوير
.3١6/30، )١0( التحرير والتنوير
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يأخذ بالقرآن مستشعرا أهمية الرسم واالحتجاج به،  و

فيقول:)ولست أشتهي أن أخالف الكتاب()١(.

قوله  في  ياء  بغير  الوصل  قــراءة  زنجلة  ابن  يعلل  و

ــان()٢( بــأن ذلــك في  ــ تــعــالــي: ) دعـــوة الـــداع إذا دعـ

رسم  يخالف  أن  ينبغي  فــال  يـــاء،  بغير  المصحف 

المصحف)3(.

الزمخشري  مــن  عــاشــور  ابـــن  ــام  ــ اإلم يــســتــغــرب  و

، وكيف له أن ال يتنبه العتبار  تضعيفه لقراءة ابن عامر

الرسم، وهو خير دليل على ثبوت القراءة بعد الرواية، 

 :r فيقول  العكس،  ال  للقراءة  تبع  النحو  قواعد  وأن 

ْحِو  َعْكِس، َوَقَواِعُد الّنَ
ْ
َحاِة ُدوَن ال ى الّنُ

َ
ٌة َعل اُء ُحّجَ ُقّرَ

ْ
)َوال

ِم 
َ

َكال
ْ
ى َما َوَرَد َناِدًرا ِفي ال

َ
ِديَن َعل

َّ
ُمَول

ْ
 ِقَياَس ال

َّ
 َتْمَنُع ِإال

َ
ال

َفَصاَحَة، َوَهْل ُيَظّنُ ِبِمْثِل 
ْ
 ُتَناِفي ال

َ
ْدَرُة ال َفِصيِح، َوالّنُ

ْ
ال

ي  َهّجِ ُقْرآَن ُمَتاَبَعًة ِلُصوَرِة ُحُروِف الّتَ
ْ
 ال

ُ
ُه َيْقَرأ

َ
ّن
َ
اْبِن َعاِمرٍ أ

ِفي  ُمْبَتِدِئيَن 
ْ
ال ى 

َ
َعل َيــُروُج   

َ
ال ا 

َ
َهذ َوِمْثُل  ِكَتاَبِة. 

ْ
ال ِفي 

َذِلَك  ى 
َ
َعل ُمْصَحِف 

ْ
ال َرْسُم  َكاَن   

َّ
َوَهــال ِة،  ِبّيَ َعَر

ْ
ال ِم 

ْ
ِعل

َسَبِب  ــى 
َ
ِإل َن  َيَتَفّطَ ْن 

َ
أ َمــْخــَشــرِّيِ  ِلــلــّزَ َهــاِدًيــا  ْكِل 

َ
 الّش

ْسِم()٤(. َذِلَك الّرَ

كتب التوجيه الكثير من االحتجاج  لذا نجد في 

للقراءات برسم المصحف، قال ابن خالويه عند قوله 

تعالى: حمسَوٱۡخَشۡوِن َولَاىجس حجسالَمائـَِدة الآية مختمختجحس، ) والحجة لمن 

إثبات  حيان  أبو  يعلل  و الخط()5(،   اتبع  أنه  حذف: 

)١( معاني القرآن، ٢/١83.
)٢( سورة البقرة: ١86.

)3( حجة القراءات، ١٢٧.
.١03/8 ، )٤( التحرير والتنوير

)5( الحج في القراءات السبع، ١30.

ِإْثَباُتَها  ا  ّمَ
َ
)السبيال()6( فيقول: )أ األلف في )الرسوال( و

اِهِب 
َ

ْسِم َوُمَواَفَقُتُه ِلَبْعِض َمذ َباُع الّرَ َوْقِف َفِفيِه اّتِ
ْ
ِفي ال

أيضا)8(،  التوجيه  هذا  مثل  األلوسي  وذكر  َعَرِب()٧(، 
ْ
ال

يعتبر العلماء بالرسم عند اختيار قراءة عن أخرى،  و

ومن ذلك قول السمين في كلمة حمس۞ َهۡيَهاَتىجس حجسالُمۡؤِمُنون 

الآية حمتمحتجحس: )واختلف القراُء في الوقِف عليها: فمنهم َمْن 

عن  والبزّيُ  الكسائّيُ  وهما  بالهاِء  َفَوَقَف  الرسَم  بع 
َ
اّت

. ومنهم َمْن َوَقَف بالتاِء، وهم الباقوَن. وكان  كثير ابن 

لوجهين،  بالهاِء  الوقِف  على  كثُر  األ يكوَن  ْن 
َ
أ ينبغي 

أحُدهما موافقُة الرسِم()٩(. 

َهَٰذِٰنىجس  حمسإِۡن  قـــراءة  عــن  قوله  أيــضــًا  ذلــك  ومثل 

كثير  ابِن  قــراءُة  وهي  األولــى  القراءُة  ا  ّمَ
َ
)فأ  : محتحمتجحس  الآية  حجسطه 

ًا؛ وذلك  وحفص فأوضُح القراءاِت معنًى ولفظًا وَخّطَ

ْت، 
َ
ْهِمل

ُ
َفأ الثقيلة  من  المخففَة  »إْن«  جعال  أنهما 

ِخْيَف  وجهيها  ِمــْن  األفصُح  هو  كما  ــْت 
َ
ْهــِمــل

ُ
أ ــا  ــّمَ

َ
ول

 ، الخبر فــي  فــارقــًة  بــالــالِم  فجيء  بالنافية  التباُسها 

ــَقــْت  وواَف ــســاحــران« خــبــُره، 
َ
»ل و   ،

ٌ
ــذان« مبتدأ »هـ  ف 

ألــٍف  ــدوِن  بـ ــذن«  الــرســم »هـ فــإن  ــّطَ المصحِف؛   َخـ

الـــوقـــف على  يــــــــاٍء()١0(، ويـــرجـــح األلـــوســـي عــلــة  وال 

متابعة  أنه  لحمزة؛  بالواو  جحتجحتجحس   الآية  حجسإِبَۡراهِيم  ُؤاْىجس  َعَفٰٓ حمسٱلضُّ
لفظ  على  بأنه  ذلك  )ووجــه  فيقول:   ، بالواو لكتابتها 

، ونظيره  من يفخم األلف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو

)6( سورة األحزاب: 66/6٧.
)٧( البحر المحيط، 8/٤5٩.

)8( األلوسي، ١١/١55.
)٩( الدر المصون، ٢35/8.
)١0( الدر المصون، 63/8.
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إنه  قائال:  الجعبري  ذلك  ورد  إسرائيل(،  بني  )علموا 

ألن  بذلك  للتوجيه  حاجة  وال  العرب  لغة  من  ليس 

ضعيفة،  لغة  أنه  قتيبة  ابن  وزعم  متبعة،  سنة  الرسم 

القراء  من  فإن  الوقف  في  للفظه  اتباع  بأنه  وجه  ولو 

صحيحا  حسنا  كان  بالواو  ذلك  مثل  في  يقف  من 

التوجيه  الــعــلــمــاء  يعتبر  و  ،)١() فــلــيــراجــع  ذكـــر  كـــذا 

أهل  قــراءة  حسب  االمصار  مصاحف  اختالف  عند 

كلمة )قــال()٢(، يقول  البلد، ومثال ذلك ما جاء في  

السمين الحلبي: ) فحمزُة والكسائّيُ وافقا مصاحَف 

ِف 
ْ

الكوفة وخالفها عاصٌم، أو وافقها على تقديرِ َحذ

كثير وافق في الثاني  إرادتها، وابن  األلِف من الرسم و

مصاحَف مكة، وفي األوِل غيَرها، أو أتاها على تقديرِ 

ا الباقون فوافقوا مصاحَفهم  إرادِتها. وأّمَ ِف األلف و
ْ

َحذ

سابقة  أمثلة  من  قدمت  ما  وما  والثاني()3(،  األول  في 

غيض من فيض والمقام للتمثيل ال االستقصاء، ومن 

خالله يظهر جليا أهمية الرسم في االحتجاج للقراءة 

وتوجيهها، واعتبار العلماء له واهتمامهم بذلك.

* * *

)١( روح المعاني، ١٤٩/٧.
)٢( سورة المؤمنون: ١١٢.

)3( الدر المصون، 3٧3/8.

المبحث الثاني
 

مظاهر احتجاج الشاطبي 
للقراءات في الشاطبية

وتتنوع  أحيانا،  الــقــراءات  الشاطبي  اإلمــام  يوجه 

على  ومنها  القصيدة،  في  للقراءة  االحتجاج  صــور 

سبيل المثل:

)1( صحة القراءة وثبوتها: ومثال ذلك قوله:

هــــنــــا قـــــاتـــــلـــــوا أخــــــــر شــــــفــــــاًء وبـــــعـــــد فــي
ــون شـــــــــمـــــــــردال)4( ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ بـــــــــــــــراءة أخــــــــــر يـ

ففي كلمة )شفاء( إشارة إلى قبول القراءة وشهرتها، 

من  شيء  نالها  قراءة  إيراد  عند  الشاطبي  عادة  وهي 

ي معلقا على ذلك:  الطعن أو االنتقاد، يقول السخاو

صحيحة()5(،ألن  ثابتة  الــقــراءة  هــذه  أن  على  نبه   (

في  بين  ظاهر  وهذا  الجماعة)6(  قراءة  اختار  بعضهم 

النظم، ومن ذلك أيضًا قوله:

ــٌن ــ ِك ــا ــ ـــــاُء َس ــَواٌت الـــــّطَ ــ ــ ــُط ــ ــ ــي ُخ ــ ــ َتـ
َ
َوَحـــــْيـــــُث أ

)7( َ
ـــــــــال

َ
ــَف َرّت ــ ــْي ــ َك ــــُه َعـــــْن َزاِهــــــــًد  َوُقـــــــْل َضــــّمُ

فقوله: )عن زاهد( إشارة إلى عدالته ونقله، وصحة 

روايته، ألن بعضهم اختار اإلسكان لخفته، وألن عليه 

)٤( حرز األماني، ٤٧.
)5( فتح الوصيد، ٢/8١5.

)6( الدرة الفريدة، ٢٩6/3.
)٧( حرز األماني،٤0.
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كثر القراء)١(. ا

)2( التوجيه النحوي: ومثال ذلك قوله:

وحــــــقــــــا بـــــضـــــم الــــــبــــــا فـــــــال تـــحـــســـبـــنـــهـــم
مــــبــــدال)2( أو جـــــاء  ــطـــف  ــعـ الـ ــه  ــ ــي ــ وف ــــب  ــي وغــ

كما ذكر  وجه قراءة الغيب على العطف أو البدل 

في البيت)3(.

)3( التوجيه الصرفي:  وهو كثير في الشاطبية، ومثال 

ذلك قوله:
َ
َكـــْســـِرهـــا ــي َضـــــــّمِ  ــ  ُمـــــــّتَ ِفـ

َ
ــــــْم َوِمــــْتــــنــــا َوِمــــــّتُ

)4( َ
اْجــــَتــــال  

َ
ــا ــنـ ُهـ َوَحــــْفــــٌص   

ً
ِوْردا ــٌر  ــ ــَف ــ َن ــا  ــَفـ َصـ

قراءة الضم جاءت على جاءت على اللغة الفاشية 

المشهورة)5(، وأشار الشاطبي إلى ذلك بقوله: )صفا نفر 

وردا(، فهذا الوجه ال خالف فيه فصفا وردا)6(.

: ومثال ذلك قوله: )4( االستشهاد بالشعر

ـــــالَ 
َ
ف َمــــــَهــــــا 

َ
ال َمــــــــْن  ــــــــَيــــــــْوَم 

ْ
ال َدّرُ  ـــــِه 

َّ
َكـــــِلـــــل

)7( َ
ــال ــ ــّهِ ــ ــَج ــ ُم  

َّ
ِإال ـــْحـــِو  الـــّنَ ُمــِلــيــِمــي  ــْن  ــ ِمـ ـــْم 

ُ
َتـــل

: يشير بذلك إلى قول الشاعر

اســــتــــعــــبــــرت     ــا  ــ ــ ــدم ــ ــ ــي ــ ــ ــات ــ ــ س رأت  لــــــمــــــا 
المـــــــــــهـــــــــــا)8( مـــــــــــن  الـــــــــــيـــــــــــوم  در  هلل 

)١( فتح الوصيد، ٢/ 688، والدرة الفريدة.
)٢( حرز األماني، ٤٧.

)3( الدرة الفريدة، 3/٢٩٤.
)٤( حرز األماني، ٢/٤6.
)5( شرح الهداية، 355.

)6( الدرة الفريدة، ٢٧6/3.
)٧( حرز األماني، 53.

ديــوانــه  فــي  وهــو  الــيــشــكــري،  قميئة  بــن  لعمرو  البيت   )8(
.١05 ، : الجمل في النحو ص١8٢، وانظر

استشهد به على الفصل بين المضاف والمضاف 

إليه، وتقديره: هلل در من المها اليوم)٩(.

)5( االحتجاج برسم المصحف.

* * *

)٩( إيضاح شواهد اإليضاح، ٢3١/١.
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المبحث الثالث

احتجاج الشاطبي للقراءات برسم 
المصحف في نظم الشاطبية

ضمن الشاطبي � القراءات السبع في قصيدته  

وجمال  البالغة  من  وكانت  األماني،  حرز  الموسومة 

وأثنوا  العلماء  لها  وشهد  مكان،  أعلى  في  األلــفــاظ 

على  ـ  القراءات  مع  ـ  القصيدة  واشتملت   ،)١( عليها 

بــرســم المصحف  ــر فــيــهــا االحــتــجــاج   مــواضــع ذكـ

الشريف.

احتجاج  ونبين   ، الرسم  المواضع  هذه  هنا  ونورد 

الشاطبي به للقراءات، على ما سيأتي:

الموضع األول: قال �:	 

ــُم َوَقــــــــْد ــ ــ ــُه ــ ــ ــْئ ــ ــ ــّبِ ــ ــ ْنـــــِبـــــْئـــــُهـــــْم َوَن
َ
َكــــــَقــــــْوِلــــــَك أ

ــــال ُمــــَســــّهَ كــــــــاَن  ــّطِ  ــ ــ ــَخ ــ ــ ــال ــ ــ ِب ـــــــــــــُه 
َ
ّن

َ
أ َوْوا  َر

ــُه ــَمـ ِف َرْسـ
ْ

ــذ ــ ــَحـ ــ ــــــــَواِو َوالـ
ْ
ــِلـــي وال ــا َيـ ــَيـ ـ

ْ
ــِفـــي ال ـ

َ
ف

)2(
َ

ْبـــــــَدال
َ
ــّمِ أ ــ

َ
ــّض ــ ـــَكـــْســـِر وال

ْ
ــَد ال ــْعـ ــُش َبـ ــ ــَفـ ــ ْخـ

َ
َواال

يوجه الشاطبي مذهب حمزة في وقفه على الهمز 

وضابط  فيه)3(،  القياس  وتــرك  الرسم،  اتباع  أنه  على 

ذلك أن ينظر في القواعد المتقدم ذكرها فكل موضع 

أمكن إجراؤها فيه من غير مخالفة للرسم لم يتعد إلى 

.3١٢ ، )١( معرفة القراء الكبار
)٢( حرز األماني،٢0. 

)3( إبراز المعاني، ١٧٢.

غيره)٤(، فما كان صورته ياء أبدله ياء وما كان صورته واوا 

أبدله واوا، وما لم يكن له صورة حذفه)5(، وهذا موقوف 

على السماع وصحة النقل وثبوت الرواية، فإن القراءة 

سليم  ى  فــرو األول)6(،  عن  اآلخــر  يتلقاها  متبعة  سنة 

خط  الهمز  على  الوقف  في  يتبع  كان  أنه  حمزة  عن 

المصحف الكريم)٧(، قال الداني: واعلم أن جميع ما 

يسهله حمزة فإنما يراعي فيه خط المصحف الكريم 

من  آخر  احتجاج  رسمه(    ( وقوله:  القياس)8(.  دون 

، أي  الشاطبي  لمذهب حمزة في الوقف على الهمز

أنه يتبع رسم الخط في الياء والواو والحذف، فالهمز 

ال  أي  وتــارة يحذف  واوا  وتــارة  ياء  تــارة تكتب صورته 

تكتب له صورة)٩(. 

الموضع الثاني:	 

ــٍر  ــاِمـ ــاِع َضـــــّمَ اْبـــــُن َعـ ــ ــَبـ ــ ـــى اإِلْتـ
َ
ــل ـــَهـــا َعـ

ْ
َوفــــي ال

)10( َ
ــال ــ ــَي ــ ْخ

َ
ــّنَ أ ــِه ــي ــوِم ِف ــ ــْرُس ــ ــَم ــ

ْ
ــِل َوال ــَوْصــ ــ

ْ
ــــَدى ال

َ
ل

بضم  عامر  ابــن  قــراءة  البيت  في  الشاطبي  يذكر 

تعالى:  قوله  في  الــيــاء)١١(،  لضمة  اتباعا  وصــال  الهاء 

َقلَاِنىجس  ٱلثَّ يَُّه 
َ
حمسأ حمجمختجحس  الآية  حجسالزُّۡخُرف  اِحُرىجس  ٱلسَّ يَُّه 

َ
أ حمسَيٰٓ

وافقت  بأنها  الــقــراءة  لهذه  يحتج  و جحتمحتجحس،  الآية  حجسالرَّۡحَمٰن 

)٤( إبراز المعاني، ١٧٢.
ئ المبتدي، 88. )5( سراج القار

)6( الوافي في شرح الشاطبية، ١١٩.
)٧( إبراز المعاني، ١٧٢.

)8( التيسير في القراءات السبع، ٤١.
ئ المبتدي، 88. )٩( إبراز المعاني، ١٧3، وسراج القار

)١0( حرز األماني، 3١.
.١6١ ، )١١( التيسير
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الرسم، حيث رسمت في المواضع الثالث بدون ألف 

ابن عامر برسم  لقراءة  يحتج  باتفاق المصاحف)١(، و

وجاهتها  إلى  إشــارة  )والمرسوم(  فيقول:  المصحف 

ي على ذلك بقوله:  يعلق السخاو وموافقتها للرسم، و

) وقوى ذلك موافقة الرسم()٢(.

الموضع الثالث:	 

ــّلِ َيـــــاُؤُه ــ ــُك ــ
ْ
ــْي َعــــِن ال ــِنـ ـ

ْ
ل
َ
ــأ ــْسـ ــِف َتـ ــْهـ ــَكـ ـ

ْ
َوفــــي ال

)3( َ
ـــال ــِف ُمـــّثِ

ْ
ــل ــُخ

ْ
ــال ُف ِب

ْ
ــــَحــــذ

ْ
ــى َرْســـِمـــِه َوال

َ
ــل َع

ٍءىجس  َشۡ َعن  تَۡسـَٔۡلنِي  حمسفَلَا  تعالى   قوله  في  الياء 

يحذفها   حجسالَكۡهف الآية مجتخمتجحس ثابتة عن كل القراء في الحالين و

يعلل  ابن ذكوان بخلفه)٤( اتباعا لرسم المصحف)5(، و

في  الــيــاء  رســم  بسبب  فيها  الــيــاء  إثــبــات  الشاطبي 

على  اإلثــبــات  اخــتــار  الــدانــي  إن  حتى  المصحف، 

للياء  اإلثبات  وأختار   ( فيقول:  ذكــوان  البن  الحذف 

لثبوتها في سائر المصاحف()6(، وهذا بخالف موضع 

سورة هود  حمسفَلَا تَۡسـَٔۡلِنىجس حجسُهود الآية حمتمختجحس ، المحذوفة الياء 

فيه)٧(، وفيه اختلفت مذاهب القراء)8(.

)١( المقنع، ٢5١، ومختصر التبيين، ٩0٤/٤.
)٢( فتح الوصيد، 535/١، والوافي، ١٩٧.

)3( حرز األماني، 36.
.٧١ ، )٤( التيسير

)5( المقنع، 36٧.
)6( الدرة الفريدة٢/3٧5

)٧( المقنع، 30٢.
.٢٩٢/٢ ، )8( النشر

الموضع الرابع:	 

ـــ ــ
ْ
ــال ــ ــْم َوِب ــ ــُه ــ ــُم ــ ا َرْس

َ
َكــــــذ ــْي  ــ ــاِم ــ

َ
ــّش ــ ــِر ال ــ ُبـ ــّزُ ــ ــالـ ــ َوِبـ

)9( َ
ــَم ُمـــْجـــِمـــال ــ ْس ــّرَ ــ ــِف ال ــ ــِش ــ ْك ــاٌم َوا ــَشـ ــاِب ِهـ ــَتـ ِكـ

( و )الكتاب()١0( بزيادة الباء  رسمت كلمتي )الزبر

الــرســم)١١(،  علماء  باتفاق  الشام  أهــل  مصاحف  في 

حيث  للقراءة  توجيه  رسمهم(  )كذا  الشاطبي:  فقول 

في  الــبــاء  أن  ذكــر  لمن  يلتفت  وال  ــرســم،  ال وافــقــت 

بقوله:  الشاطبي  أشــار  إلــيــه  و وحــدهــا)١٢(،   ) )وبــالــزبــر

يعضدها الرسم)١3(. كشف الرسم( فالقراءة ثابتة و )وا

الموضع الخامس:	 

ــر ورفـــــــــــع قـــت ــ ــ ــس ــ ــ ّيـــــــــــــن فـــــــي ضـــــــــّم وك وز

ــال ت ــم  ــ ــه ــ ــّي ــ ــام ــ ش ــب  ــ ــص ــ ــّن ــ ــال ــ ب أوالدهـــــــــــــم  ل 

ــم ــ ــاؤه ــ ــرك ــ ــه الــــــّرفــــــع فـــــي ش ــ ــن ــ ــــض ع ــف ــ ــخ ــ وي

ــاء مـــّثـــال ــ ــي ــ ــال ــ ــن ب ــ ــي ــ ــام ــ ــّش ــ وفــــــي مـــصـــحـــف ال

إلى أن قال:

َمـــــَزا ِبـــــــي 
َ
أ ــوَص  ــ ـ

ُ
ــل ــ ــَقـ ــ ـ

ْ
ال َزّجَ  ــِه  ــ ــ ــِم ــ ــ َرْس َوَمــــــــْع 

)14( َ
ــال ــِمـ ــْجـ ُمـ ــَد  ــ ــَش ــ ْن

َ
أ ـــْحـــِوّيُ  الـــّنَ ْخــــَفــــُش 

َ
أل

ْ
ا َدَة 

وقد خاض بعض نحاة البصرة في قراءة ابن عامر 

المشركين  من  لكثير  زين  )وكذلك  تعالى:  قوله  في 

ــَيــاء 
ْ
اي َوكــســر ال ــّزَ ــ قتل أوالدهـــم شــركــاؤهــم(، ِبــَضــم ال

ال، 
َ

دهم( ِبنصب الّد
َ

ْوال
َ
)أ م، و

َّ
)قتُل( ِبَرْفع الال )ُزين(، و

)٩( حرز األماني، ٤٧.
)١0( سورة آل عمران: ١8٤.

)١١( المقنع، 5٧٢، ومختصر التبيين، ٢/386.
)١٢( فتح الوصيد، 8١3/3، والدرة الفريدة، 3/٢٩١.

إبراز المعاني، ٤06. )١3( الدرة الفريدة، ٢٩١/3، و
)١٤( حرز األماني، 53.
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همَزة)١(، وقالوا: ال يصح الفصل 
ْ
)شركائهم( بخفض ال و

يكون  و بالظرف،  إال  إليه  والمضاف  المضاف  بين 

المنثور  الكالم  وال يكون في  الشعر خاصة،  ذلك في 

ثابتة  الــقــراءة  تــعــالــى)٢(، ومــع أن  كــالم اهلل  فضال عــن 

لها  واحتج  للقراءة  انتصر  الشاطبي  أن  إال  بالتواتر)3(، 

فقال: ) وفي مصحف الشامين بالياء مثال( فيعضد 

المصحف  )ُشــَركــاُؤُهــْم( رسم في  أن  ابن عامر  قــراءة 

رسمهم(،  كذا   ( بقوله:  هذا  ويؤكد  بالياء)٤(،  الشامي 

، وال وجه للرد  فرسمها بالياء مما يقوي قراءة ابن عامر

واإلنكار مع كون الرسم شاهدا للقراءة)5(. 

الموضع السادس:	 

ــٍر ــ ــاِم ــ َع اْبـــــــُن  ِل  ــــــَجــــــالَ
ْ
ال ِذي  َيـــــا  َوآِخـــــــُرَهـــــــا 

ـــــالَ)6(
َ
ــــــاِم ِفــــيــــِه َتـــــَمـــــّث

َ
ِبـــــــــــَواٍو َوَرْســــــــــــُم الــــــّش

ــراءة ابـــن عــامــر بـــالـــواو)٧( في  ــ يــوجــه الــشــاطــبــي ق

الــجــالل  ربــــك ذي  اســــم  تـــبـــارك   ( تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

الشامي  المصحف  فــي  مــرســوم  بــأنــه  كــــــرام()8(،  واإل

للرسم،  ومــوافــقــة  بالنقل  ثــابــتــة  ــقــراءة  فــال  بـــالـــواو)٩(، 

واهلل أعلم.

.٢63/٢ ، ، ١06، والنشر )١( التيسير
)٢( الوافي، ٢6٧.

)3( إبراز المعاني ٤6٤، والوافي، ٢6٧.
)٤( المقنع، 5٧٧، ومختصر التبيين، 5١8/3.

ئ المبتدي، ٢١8. )5( الدرة الفريدة، ٤68/3، وسراج القار
)6( حرز األماني، 85.

.٢06 ، )٧( التيسير
)8( سورة الرحمن، ٧8.

)٩( المقنع، 5٢١.

الخاتمة

وختامًا يمكن تلخيص النتائج هذه الدراسة بما 

يلي:

اهلل  بكالم  الوثيق  وارتباطه  التوجيه  علم  أهمية   )١

تعالى، وما فيه من االنتصار للقراءات ودفع الشبهات، 

ى الباطلة عنها. ورد الدعاو

واالحتجاج  بالتوجيه  المصحف  رسم  عالقة   )٢

ينتصر لها. للقراءة، وخير ما توجه به القراءة و

3( اهتمام العلماء بعلم الرسم واعتبارهم لمسائله 

وكيفياته، وهذا ظاهر في مؤلفاتهم.

٤( مكانة اإلمام الشاطبي رحمه اهلل العلمية.

ــراءات في  ــقـ ــلـ لـ االحـــتـــجـــاج  ــور  ــ ــنــوعــت ص ت  )5

الشاطبية، وتنوعت مواردها.

مسائل  بعض  الشاطبية  القصيدة  اشتمال   )6

الرسم، وفيها من توجيه القراءات ما عرضناه بين ثنايا 

البحث.

٧( انتصر الشاطبي في قصيدته لبعض القراءات، 

ودحض الشبهات عنها وبين الحق فيها، موضحا أن 

القراء وافقوا رسم المصحف بعد النقل والرواية.

الباحثون  يــدرس  أن  البحث  خاتمة  في  وأوصــي 

والتوجيه من خالل مؤلفات  الرسم  بين  العالقة  هذه 

العلماء سواء كتب التوجيه، أو شروحات الشاطبية، 

أواًل  هلل  والحمد   ، الكثير والغناء  الجمة  الفائدة  وفيها 

وآخرًا، واهلل أعلم وأعظم، وصلى اهلل على سيدنا محمد 

، وسلم تسليمًا كثيرًا.  وعلى آله وأصحابه األخيار



إحتجاج الشاطبي برسم المصحف للقراءات من خالل نظم الشاطبية

د. حسن بن محمد الجهني  |     21

قائمة المراجع والمصادر

مكي  محمد  ألبي  القراءات،  معاني  عن  اإلبانة   •

ت:  األندلسي،  ثم  القيرواني  القيسي  طالب  أبي  بن 

نهضة  دار  شلبي،  إسماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور 

. مصر للطبع والنشر

القاسم  ألبــي  األمــانــي،  حــرز  مــن  المعاني  ــراز  إبـ  •

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 

الكتب  دار   : الناشر شامة،  بأبي  المعروف  الدمشقي 

العلمية.

ألبي علي الحسن بن  إيضاح شواهد اإليضاح،   •

عبد اهلل القيسي، ت: د. محمد بن حمود الدعجاني، 

األولى،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  اإلسالمي،  الغرب  دار 

١٤08هـ .

، ألبي حيان محمد بن  • البحر المحيط في التفسير

األندلسي، ت: صدقي  الدين  أثير  بن حيان  يوسف 

الطبعة:  بيروت   ، الفكر دار   : الناشر جميل  محمد 

١٤٢0هـ.

د.  الفرشية،  العشرية  ــقــراءات  ال مشكل  تــأويــل   •

الطبعة  حــزم،  ابن  دار  الحربي،  علي  بن  عبدالعزيز 

األولى، ١٤٢٤هـ.

، محمد الطاهر بن محمد عاشور  • التحرير والتنوير

، تونس، ١٩8٤ هـ. التونسي، الدار التونسية للنشر

دار  الجرجاني،  محمد  بــن  لعلي  التعريفات،   •

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ١٤03هـ

أحمد  بن  محمد  منصور  ألبــي  اللغة،  تهذيب   •

ية  األزهري، ت: مجموعة من الباحثين، الدار المصر

 . للتأليف والنشر

• التيسير في القراءات السبع لعثمان بن سعيد بن 

العربي،  الكتاب  تريزل، دار  اوتو  الداني، ت:  عثمان 

بيروت الطبعة: الثانية، ١٤0٤هـ.

الخليل  الرحمن  عبد  ألبــي  النحو  في  الجمل   •

بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري، ت: د. فخر 

الدين قباوة، الطبعة: الخامسة، ١٤١6هـ .

أتراب  عقيلة  شرح  في  المراصد  أربــاب  جميلة   •

الجعبري،  عمر  بن  إبراهيم  الدين  لبرهان  القصائد، 

دمشق،  الغوثاني،  دار  الزبعي،  خضير  محمد  ت: 

١٤3١هـ .

• الحجة في القراءات السبع، للحسين بن أحمد 

ــعــال ســالــم مــكــرم، دار  ال بــن خــالــويــه، ت: د. عــبــد 

الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤0١ هـ.

بن  عبدالرحمن  زرعــة  ألبــي  الــقــراءات،  حجة   •

مؤسسة  األفــغــانــي،  سعيد  ت:  زنــجــلــة،  بــن  محمد 

الرسالة، الطبعة األولى ١٤35هـ.

فيرة  بــن  للقاسم  التهاني  ووجـــه  األمــانــي  ــرز  ح  •

الهدى،  دار  الزعبي،  تميم  محمد  ت:  الشاطبي، 

المدينة المنورة الطبعة الرابعة، ١٤١5هـ.

الكتاب  علوم  في  المصون  الــدر  المصون  الــدر   •

المكنون ألبي العباس، أحمد بن يوسف بن المعروف 

دار  الخراط  محمد  أحمد  د.  ت:  الحلبي،  بالسمين 

القلم، دمشق.

الدرة الفريدة في شرح القصيدة البن النجيبين   •

مكتبة  الــســيــد،  محمد  جــمــال  د.  ت:  الــهــمــذانــي 
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المعارف، الرياض، الطبعة األولى ١٤33هــ.

حسن  ت:  اليشكري،  قميئة  بين  عمر  ــوان  ديـ  •

العربي،  المخطوطات  معهد  مجلة  الصيرفي،  كامل 

القاهرة، ١358هـ.

والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح   •

المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد اهلل األلوسي، 

العلمية،  الكتب  دار  عطية،  ي  البار عبد  علي  ت: 

بيروت، الطبعة األولى، ١٤١5هـ

سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين،   •

لعلي بن محمد الضباع، تنقيح: محمد علي خلف 

األولى،  الطبعة  للتراث،  األزهرية  المكتبة  الحسيني، 

١٤٢0هـ.

القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،  سراج   •

القاصح  بابن  المعروف  محمد  بن  عثمان  بن  لعلي 

الضباع،  علي  راجــعــه:  المقرئ،  الشافعي  ي  الــعــذر

الطبعة:   ، مــصــر الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة 

الثالثة، ١3٧3 هـ.

ــي الــعــبــاس أحــمــد بــن عمار  ــرح الــهــدايــة ألب • ش

 ، عمار دار   ، حــيــدر سعيد  حــازم  د.  ت:  ي،  الــمــهــدو

األردن، الطبعة األولى ٢006م.

• الصحاح تاج اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد 

العلم  دار   ، عطار الغفور  عبد  أحمد  ت:  الجوهري، 

للماليين، بيروت الطبعة الرابعة ١٤0٧ هـ .

• طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن 

، ت: محمد  بن عبيد اهلل األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر

أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف.

الدين  لشمس  القراء،  طبقات  في  النهاية  غاية   •

ي، محمد بن محمد بن يوسف،  أبو الخير ابن الجزر

المكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول مرة عام ١35١هـ 

. ج. برجستراسر

• فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين أبي 

موالي  د.  ت:  ي،  السخاو محمد  بن  علي  الحسن 

يسي الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض. محمد اإلدر

ألبي  التنزيل،  غــوامــض  حقائق  عــن  الــكــشــاف   •

القاسم محمود بن عمرو  الزمخشري جار اهلل، ت: دار 

الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤0٧ هـ.

الفضل،  أبــو   ، مكرم  بن  لمحمد  العرب  لسان   •

 ، ي، دار صـــادر  األنــصــار ــن منظور  اب الــديــن  جــمــال 

بيروت الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.

• مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ألبي داود سليمان 

د.  ت:  األندلسي،  األمــوي  القاسم  أبي  بن  نجاح  بن 

أحمد شرشال، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 

١٤٢3 هـ .

ياد الفراء،  يا يحيى بن ز ألبي زكر معاني القرآن،    •

 ، النجار علي  ومحمد  النجاتي،  يوسف  أحمد  ت: 

المصرية  دار  الــشــلــبــي،  إســمــاعــيــل  الــفــتــاح  وعــبــد 

، الطبعة: األولى. للتأليف والترجمة، مصر

بن  محمد  الدين  لشمس   ، الكبار القراء  معرفة   •

الكتب  دار  الذهبي،  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد 

العلمية، الطبعة: األولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧م.

في  والخبر  المبتدأ  ديــوان  خلدون:  ابــن  مقدمة   •

الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومــن  والبربر  العرب  يخ  تار

يد  ز أبو  ابن خلدون  الرحمن بن محمد  لعبد   ، كبر األ

الدين الحضرمي اإلشبيلي، خليل شحادة، دار  ولي 
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، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤08 هـ . الفكر

، ألبي  •  المقنع في معرفة مرسوم مصاحف االمصار

حسن  نــورة  د.  ت:  الــدانــي،  سعيد  بن  عثمان  عمرو 

األولـــى،  الطبعة  يــاض،  ــر ال يــة،  الــتــدمــر دار  الحميد، 

١٤3١هـ.

أبو  الدين  لشمس  العشر،   الــقــراءات  في  النشر   •

يوسف،  بن  محمد  بن  محمد  ي،  الــجــزر ابــن  الخير 

يــة  ــاع، الــمــطــبــعــة الــتــجــار ــب ــض ت : عــلــي مــحــمــد ال

الكبرى،تصوير دار الكتاب العلمية[.

العباس أحمد  ألبي   ، األمصار هجاء مصاحف   •

ابن  دار  الضامن،  حاتم  د.  ت:  ي،  المهدو عمار  بن 

ي، الرياض، الطبعة األولى ١٤30هـ. الجوز

عبد الفتاح بن عبد  الوافي في شرح الشاطبية،   •

يع،  الغني بن محمد القاضي،  مكتبة السوادي للتوز

الطبعة: الرابعة، ١٤١٢ هـ .

* * *




