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ملخص البحث

نظمين  بين  مــقــارنــة  دراســـة  يستعرض  البحث 

حرز  متن  األول:  وهــمــا:  السبع،  الــقــراءات  علم  فــي 

في  الآللي  عقد  متن  والثاني  التهاني،  ووجه  األماني 

في  البحث  أهمية  وتكمن  العوالي،  السبع  القراءات 

النظمين.  بين  بين  واالتفاق  االختالف  أوجه  إخــراج 

وتظهر مشكلة البحث في عدم وجود دراسة مستقلة 

ما  إال  النظمين  بين  واالتفاق  أوجه االختالف  بحثت 

عبارة  الكتابات  هذه  وكانت  الباحثين،  بعض  كتبه 

هذا  فــي  المتبع  واألســلــوب  قليلة،  صفحات  عــن 

في  ذلك  إبــراز  تم  وقد  المقارن،  المنهج  هو  البحث 

تحفظ  الشاطبية  منها:  النتائج،  خالل  من  البحث 

عقد  نظم  أما  بسهولة،  الباقين  قراءة  منها  يستخرج  و

الآللي ففيه صعوبة لمن حفظه وأراد أن يستخرج منه 

ففيه سهولة  النظم  إذا تصفحنا  ولكن  الباقين،  قراءة 

إذا  الشاطبية  نظم  أمــا  الباقين،  قــراءة  استخراج  في 

قراءة  لمعرفة  الذهن  إعمال  إلى  فيحتاج  تصفحناه 

الباقين من خالل األضداد، إلى غير ذلك من النتائج 

يأمل الباحث في رسم  المدونة في خاتمة البحث. و

كورة بحث لبقية المنظومات. خطة تكون با

 - الآللي  عقد   - الشاطبية  المفتاحية:  الكلمات 

الشاطبي - أبو حيان - منظومات القراءات.

Abstract:

The Research Reviews A Comparative 

Study Between Two Nazam In The Science Of 

The Seven Readings, Namely: The First: The 

Text Of Hirz Al-Amani Wa Wajh Al-Tahani, 

And The Second: The Text Of 'Iqd Al-Laali 

Fi Al-Qiraat Al-Sab'I Al-'Awali. The Im-

portance Of The Research Is Finding Out The 

Differences And Agreement Between The Two 

Nazam. The Research Problem Appears In The 

Absence Of An Independent Study That Exam-

ined The Differences And Agreement Between 

Of Two Nazam, Except For What Was Written 

By Some Researchers. These Writings Were 

Only A Few Pages, And The Method Used In 

This Research Is The Comparative Method. 

This Has Been Highlighted In The Research 

Through The Results, Included: Al-Shatibiah 

Memorizes And Extracts From It The Reci-

tation Of The Rest Easily. But If We Browse 

Through The Nazam, It Is Easy To Extract The 

Reading Of The Rest, As For The Nazam Shat-

ibiya, If We Browse Through It, We Need To 

Use The Mind To Know The Reading Of The 

Rest Through The Opposites. To Other Results 

Recorded In The Conclusion Of The Search. 

The Researcher Hopes To Draw Up A Plan 
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That Will Be The First Research For The Rest 

Of The Nazam.

Keywords: Al-Shatibya - Iqd Al-Laali - Al-

Shatiby - Abu Hayyan ' Manzumat Al-Qiraat.

* * *

المقدمة

ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد  إن 

باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا 

عبده ورسوله.

الشاطبي  اإلمـــام  منظومة  احتلت  فقد  بعد؛  أمــا 

كبيرة بين القراء وأهل اللغة من حيث سهولة  مكانة 

السبع  ــقــراءات  ال على  واحتوائها  ألفاظها  وعــذوبــة 

المتواترة، وقد قام عليها أهل العلم بحفظها واإلجازة 

مطول  بين  ما  عليها  والتعليق  وشرحها،  بمضمنها 

، فكتب اهلل القبول لهذه المنظومة المباركة،  ومختصر

وانتفع بها الناس، وما زال االنتفاع قائم بها إلى اليوم 

والحمد هلل، ومن صور االنتفاع بها: اعتماد المنظومة 

المواد  من  وجعلها  يسها،  لتدر العلمية  الهيئات  في 

العلمية،  الشهادات  على  بها  للحصول  األساسية 

مثل معاهد القراءات األزهرية في مصر أو كلية القرآن 

أو الجامعات السعودية في تخصص القرآن وعلومه، 

بل في بقاع الدنيا، ومن يريد دراسة القراءات السبع 

في  الــبــاحــثــون  وقـــام  الشاطبية،  على  يمر  أن  بــد  ال 

الشاطبية  منظومة  حول  بالكتابة  العليا  الــدراســات 

وتحقيق شروحها وتحريراتها، فُكتب لهذه المنظومة 

قبوال عالميا، فرحم اهلل اإلمام الشاطبي رحمة واسعة 

بعد  حيان  أبو  اإلمــام  جاء  ثم  جناته،  فسيح  وأسكنه 

اإلمام الشاطبي، وأراد أن ينسج على منوال الشاطبية 
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، فنظم  الرموز السبع خالية من  القراءات  منظومة في 

في  الــآللــي  بـــ)عقد  الموسومة  منظومته  اهلل  رحمه 

ي  القراءات السبع العوالي(، واعتمد اإلمام ابن الجزر

النشر  أول  في  المسندة  الكتب  في  فذكرها  عليها 

إن شاء اهلل في هذا  كبيرة، و لما لها من قيمة علمية 

المنظومتين؛  بين  مقارنة  ــة  دراس كتب  سأ البحث 

األخرى  من  منظومة  كل  معالم  تتضح  بالمقارنة  ألن 

في التشابه والتماثل واالختالف، بهدف إظهار قيمة 

الشاطبية بين المنظومات األخرى، ومن اهلل العون وال 

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:	 

منزلة اإلمام الشاطبي واإلمام أبي حيان عند أهل 

القرآن.

األهمية العلمية لكال المنظومتين.

اعتماد الشاطبية ضمن المقررات في المؤسسات 

والمعاهد والدور التعليمية.

ي على منظومة الشاطبية  اعتماد اإلمام ابن الجزر

. وعقد الآللي في كتابه النشر في القراءات العشر

بــشــرح وتحقيق  لــلــدكــتــوراه قــمــت  ــي رســالــتــي  ف

آخر  إلــى  عمران  آل  ســورة  من  الآللي  عقد  لمنظومة 

المنظومة وفي قسم الدراسة ذكرت الفروق بين عقد 

عجل؛  على  صفحات  ثالث  في  والشاطبية  الآللي 

ألن الرسالة لم تكن في المقارنة، بل كانت في الشرح 

الشاطبية  عن  المؤتمر  إعالن  رأيت  ولما  والتحقيق، 

عجل  على  كتبته  ومــا  فيه،  الكتابة  على  تشجعت 

أفرده ببحث  أن  أردت  الدكتوراه،  فيما يخص رسالة 

موسع عن المقارنة بين الشاطبية وعقد الآللي.

وهو  ال  أ الكريم،  الــقــرآن  من  ُمهم  بجانب  اتصاله 

كثر العلوم تعلقًا بالقرآن الكريم. علم القراءات؛ أ

بهذه  الـــقـــراءات  علم  فــي  المتخصصين  إفـــادة 

المقارنة.

حدود البحث:	 

منظومة حرز األماني ووجه التهاني.

منظومة عقد الآللي في القراءات السبع العوالي.

الدراسات السابقة:	 

مستقل  ببحث  الموضوع  هــذا  أفــرد  من  أجــد  لم 

العنكبوتية  الشبكة  على  البحث  خالل  من  وذلــك 

من  وجد  وما  القراءات،  علم  في  المختصين  وسؤال 

إلى  التي أشارت  القليلة  هذا فهو بعض الصفحات 

ذلك، مثل ما فعلت في رسالة الدكتوراه التي لم تكن 

كان األمر هكذا شرعت في  منصبة على ذلك، فلما 

كتابة هذا البحث، واهلل الموفق.

خطة البحث:	 

وستة  وتــمــهــيــد،  مــقــدمــة،  إلـــى  الــبــحــث  قسمت 

مباحث، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب 

ومنهج  البحث  وخطة  البحث،  وحـــدود  اخــتــيــاره، 

البحث.

التمهيد ويشتمل على مطلبين:

المطلب األول: ترجمة موجزة عن اإلمام الشاطبي.

أبي  اإلمـــام  عــن  مــوجــزة  ترجمة  الثاني:  المطلب 

حيان.

الشاطبي  ــام  اإلم عند  المقدمة  األول:  المبحث 

واإلمام أبي حيان دراسة مقارنة.
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كال  المعتمد عليها في  الكتب  الثاني:  المبحث 

المنظومتين.

الشاطبي  اإلمـــام  عند  الــرمــوز  الثالث:  المبحث 

واإلمام أبي حيان دراسة مقارنة.

الشاطبي  اإلمــام  عند  األضــداد  الــرابــع:  المبحث 

واإلمام أبي حيان دراسة مقارنة.

المبحث الخامس: األصول عند اإلمام الشاطبي 

واإلمام أبي حيان دراسة مقارنة.

الشاطبي  اإلمام  عند  الفرش  السادس:  المبحث 

واإلمام أبي حيان دراسة مقارنة.

نــتــائــج البحث  الــخــاتــمــة وتــشــتــمــل عــلــى أهـــم 

وتوصياته.

الفهارس وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع 

وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:	 

وفق  المقارن  المنهج  البحث  هــذا  فــي  اتبعت 

الخطوات اآلتية:

ذكر بيت اإلمام الشاطبي كامال.

ذكر بيت اإلمام أبي حيان كامال.

ذكر عنوان لكل مسألة.

التعليق إن احتاج األمر إلى ذلك.

ذكـــر رقـــم الــبــيــت بـــجـــوار الــبــيــت حــتــى ال تكثر 

الحواشي.

الرموز واألضداد عند اإلمام الشاطبي  في مبحث 

ــم أرد  ــك ول ــدل على ذل الــتــي ت ــر بعض األبــيــات  ذك

الشواهد  ذكرت  للعقد  وبالنسبة  لطولها،  االستقصاء 

على الرموز واألضداد كاملة لقلتها.

المقدمة  فــي  الــمــذكــورة  غير  لــألضــداد   بالنسبة 

الشواهد  وذكــرت  ذكرتها  حيان  وأبــي  الشاطبي  عند 

عليها كاملة.

حدود  في  مطلعها  أذكر  كثيرة  األبيات  كانت  إذا 

كثر إشارة إلى األبيات التي تتحدث  ثة أبيات أو أ ثال

عن المسألة التي ذكرتها.

تضبط  أن  فيها  األصـــل  العقد  ألبــيــات  بالنسبة 

كان  ولما  بالحمرة،  وللباقين  للمذكورين،  بالسواد 

الطريقة،  بــهــذه  البحث  هــذا  نشر  فــي  صعوبة  فيه 

استخدمت الحواشي لبيان هيئة الحمرة.

والحمد هلل رب العالمين ...

* * *
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التمهيد 

ويشتمل على مطلبين:

ــام 	  اإلمـ عــن  مــوجــزة  تــرجــمــة  األول:  الــمــطــلــب 

الشاطبي

َعْينّي  ه بن خلف بن أحمد أبو الّرُ هو القاسم بن فيّرُ

الشاطبي األندلسي الضرير)١(، ولد أواخر سنة 538هـ 

بمدينة شاطبة، نشأ -رحمه اهلل - بهذه المدينة، وقرأ 

فقرأ  بلنسية)٢(،  إلى  رحل  ثم  القراءات،  وأتقن  القرآن، 

بها القراءات وعرضها، وسمع بها العلوم الشرعية، ثم 

فذاع  إليه  بالذهاب  الطالب  وبدأ  شاطبة،  إلى  رجع 

عليه  فــقــرؤوا  أصــحــابــه،  بعض  إلــيــه  وجــلــس  صيته، 

الــقــراءات، وغــادر األندلس سنة 5٧٢هـــ، ووصــل إلى 

أعياُنها،  كرمه  فأ ية،  باإلسكندر ابــتــداًء  فنزل   ، مصر

وعرفوا مقداره، فتصّدر لإلقراء واإلفادة في جامع عمرو 

القاهرة(،  بـ )المعزية  إلى مدرسٍة  ُنقل  العاص، ثم  بن 

فرَدْت له حجرة، وألهله داًرا أخرى خارج المدرسة، 
ُ
وأ

ولم يزل على ذلك حتى وفاته.

ومن شيوخه رحمه اهلل: 	 

محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي 

للذهبي  ــار  ــكــب ال ــراء  ــقـ الـ مــعــرفــة  فـــي:  تــرجــمــتــه  تــنــظــر   )١( 
والفتح   ،)٢0/٢( ي  الــجــزر البــن  النهاية  وغــايــة   ،)3١٢ )ص: 
المواهبي للقسطالني )ص: 33(، وزعيم المدرسة األثرية في 

القراءات لعبدالهادي حميتو )ص: ١٧(.
)٢( بلدة قرب شاطبة.

بن  محمد  بن  الضرير)3(،علي  الشاطبي  اهلل  عبد  أبو 

علي بن هذيل أبو الحسن البلنسي)٤(.

كتابه: جمال القراء عند سرده  ي في  قال السخاو

كان  »وقـــد  ــرآن:  ــق ال حملة  آداب  فــي  الــــواردة  ثــار  لــآل

صاحب  اهلل-  -رحمه  الشاطبي  القاسم  أبو  شيخنا 

هذه األوصاف جميعها، وربما زاد عليها«)5(.

توفي -رحمه اهلل- بمصر بعد صالة العصر من يوم 

األحد الثامن والعشرين من شهر جمادى اآلخرة سنة 

5٩0هـ عن اثنتين وخمسين سنة، وُدفن بالقرافة بين 

كانت  وقد  الفاضل،  القاضي  بمقبرة  والقاهرة  مصر 

كبير أحد، وأسف  جنازته مشهودة لم يتخلف عنها 

الناس لفقده.

ُيقصد  معروف  مشهور  »وقبره  ي:  الــجــزر ابــن  قــال 

أصحابي  بعُض  علّيَ  وعرض  مراًرا،  زرته  وقد  يارة،  للز

الشاطبي  اإلمــام  اهلل  فرحم  قــبــره«)6(،  عند  الشاطبيَة 

رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

اإلمـــام 	  مــوجــزة عــن  تــرجــمــة  الــثــانــي:   المطلب 

أبي حيان

بــن علي بن  بــن يوسف  أبــو حــيــان)٧( محمد  هــو 

وهي  »بمطخشارش:  ــد  ول ــي)٩(،  ــس ــدل األن حــيــان)8(، 

)3( تنظر ترجمته في معرفة القراء للذهبي )ص: ٢٩8(.
)٤( تنظر ترجمته في سير أعالم النبالء للذهبي )٢0/506(.

ي )3٧١/١(. )5( جمال القراء للسخاو
ي )٢/٢3(. )6( غاية النهاية البن الجزر

: غاية النهاية)٢/ ٢85(. )٧( انظر

: غاية النهاية)٢/ ٢85(. )8( انظر
: بغية الوعاة)١/٢80(. )٩( انظر
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شوال  أخريات  في  غرناطة  أعمال  من  مسورة  مدينة 

سنة أربع وخمسين وستمائة«)١(.

القرآن،  فحفظ  علمية  نشأة  حيان  أبو  اإلمــام  نشأ 

بالقراءات السبع وهو ابن ست  القرآن  وبدأ في قراءة 

عشرة سنة)٢(، فقرأ القراءات السبع ببلده على األستاذ 

ي - في نحو  »عبد الحق بن علي بن عبد اهلل األنصار

ذلك  بعد  خــرج  ثم  وجمعا)3(،  ــرادا  إف ختمة  عشرين 

القراءات على عبد  ية »وقرأ  من بلده وقدم اإلسكندر

مصر  قدم  ثم  المريوطي،  يحيى  بن  علي  بن  النصير 

فقرأ بها القراءات على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة 

اهلل المليجي، وسمع الكثير على الجم الغفير بجزيرة 

وديـــار مصر  يــة،  واإلســكــنــدر إفريقية  ــالد  وب األنــدلــس، 

، وحصل اإلجازات من الشام والعراق، وغير  والحجاز

ذلك«)٤(.

ومن شيوخه أيضا رحمه اهلل: 	 

سعيد  بن  وأحمد   ،)5( الزبير  بن  إبراهيم  بن  أحمد 

بن  علي  بــن  وأحــمــد   ،)6( الــقــزاز  بشير  بــن  أحمد  بــن 

محمد الرعيني)٧(.

 : انظر  ،)٢٧٧ للسبكي)٩/  الكبرى  الشافعية  طبقات   )١(
الوافي بالوفيات )5/ ١85(.

: غاية النهاية )٢/ ٢85(. )٢( انظر
.)330 /5( : أعيان العصر )3( انظر

آشي ــوادي  ــ ال بــرنــامــج   : انــظــر  ،)330  /5( الــعــصــر أعــيــان   )٤( 
)ص: ٧٤(.

: طبقات الحفاظ للسيوطي)ص: 5١٧(، غاية النهاية  )5( انظر
.)3١/ ٢(

: غاية النهاية )١/ 55(. )6( انظر
 ،)٢85  /٢( النهاية  غاية   ،)١6/١( المحيط  البحر   : انظر  )٧(

العالم  اإلمام  »الشيخ  عنه:  الصفدي  تلميذه  قال 

أزمــة  مالك  الــعــرب،  حجة  الكامل،  الفريد  العالمة 

»كان  و   ،)8(» النحو في  المؤمنين  أمير  كان  األدب... 

الفن  هذا  وفريد  وغربا،  شرقا  عصره  في  النحاة  إمــام 

الفذ بعدا وقربا«)٩(.    

السبت  يــوم  »وفــي  الوفيات  كتاب  صاحب  قــال 

العالمة  شيخنا  تــوفــي  صفر  مــن  والعشرين  الثامن 

األستاذ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان 

القاهرة وصلي عليه من الغد ودفن  األندلسي بظاهر 

وأربعين وسبع مئة،  بمقبرة الصوفية«)١0(. عام خمس 

رحم اهلل اإلمام رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

* * *

.)6٧/١( النشر
.)3٢5 /5( )8( أعيان العصر
.)3٢٧ /5( )٩( أعيان العصر

بالوفيات  الــوافــي   : انــظــر  )٤8٢ ــع)١/  ــ راف البــن  الــوفــيــات   )١0( 
.)١85 /5(
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المبحث األول

المقدمة عند اإلمام الشاطبي 
واإلمام أبي حيان )دراسة مقارنة(

عند  المقدمة  إلــى  نتعرض  المبحث  هــذا  وفــي 

اإلمامين وذلك من خالل التعريج على النقاط التي 

ذكرها كل إمام في مقدمته.

اإلمام الشاطبي رحمه اهلل بدأ بالحمد والثناء على 

اهلل عز وجل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين، فقال:
َ
ال أّوَ ــِم  ــ ــْظ ــ ــّنَ ــ ال فــــِي  هلُل 

ْ
ا ِبـــِبـــْســـِم  ُت 

ْ
-َبــــــــــَدأ  1

َ
 َوَمـــــــْوِئـــــــال

ً
 َرِحـــــيـــــمـــــا

ً
َتــــــــَبــــــــاَرَك َرْحــــــَمــــــانــــــا

َضـــا اِلـــّرَ ـــى 
َ
َعـــل ـــــي  ّبِ َر اهلُل  ـــى 

َّ
ــل َصـ ــُت  ــ ــْي ــ ــّنَ ــ -َوَث  2

َ
ــال ــ ــْرَس ــ ـــــاِس ُم ـــــى الـــــّنَ

َ
ــدى إل ــ ــْه ــ ــُم ــ

ْ
ــٍد ال ــ ــّمَ ــ ــَح ــ ُم

ــْن ــ َم ُثــــــّم  ــــَحــــاَبــــِة  ُثــــــَم الــــّصَ 3 -َوِعــــــْتــــــَرِتــــــِه 
َ

ــــــال ــِر ُوّبَ ــْيـ ــَخـ ــالـ إِلْحــــــَســــــاِن ِبـ
ْ
ـــى ا

َ
ــْم َعـــل ــ ــالَُهـ ــ َتـ

ً
داِئــــمــــا هلِِل  ـــــَحـــــْمـــــَد 

َ
ل
ْ
ا  

َ
أّن ــــــْثــــــُت 

َّ
-َوَثــــــل  4

َ
ــال ــ ــَع ــ

ْ
ُم ال

َ
ــــْيــــَس َمـــــــْبـــــــُدوًءا ِبــــــِه أْجــــــــــذ

َ
َوَمـــــــا ل

والشكر  بالحمد  نظمه  بدأ  أيضا  حيان  أبو  اإلمــام 

المرسلين  خير  على  والسالم  وبالصالة  وجل،  عز  هلل 

سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، فقال:
ــالَ ــَمـ ــــ ـ

ْ
ال َيـــْســـَتـــْفـــِتـــُح  أهلُل  ــا  ــ َيـ ِبــــَحــــْمــــِدَك   -1

ـــــى
َ
ل ْســـَتـــْمـــِنـــُح اإِل

َ
ْحــــَســــاِن أ ِ

ْ
ــِر ِلــــإ ــ ــْك ــ

ُ
ــّش ــ ــال ــ َوِب

ــْت ــ َزَكـ ــي  ــ ــِت ــ
َّ
ال ـــَبـــاِت  ـــّيِ

الـــّطَ ــَواِت  ــ
َ
ــل ــ ــّصَ ــ ــل ــ َوِل  -2

َ
ــال ــ ــْرَس ــ ُم اهلِل  ــــــى 

َ
ِإل اِعــــــْي 

َ
الــــــّد ـــى 

َ
َعـــل َواِلـــــــــي 

ُ
أ

ـــاِس َرْحـــَمـــًة ــــى الـــّنَ
َ
ــَدى ِإل ــْه ــُم ـــ

ْ
ـــٍد ال 3- ُمـــَحـــّمَ

َ
ــال ــ ــِل َمــــــْن َت ــ ــ ــَضـ ــ ــ ـ

ْ
ف

َ
ـــــوا َوأ

َّ
ــــــــى َصـــــل

َ
ل
ُ
َجـــــــــّلِ األ

َ
أ

َوِبـــالـــّرَِضـــى ــَراِم  ــ ــِكـ ــ الـ ِل  اآل ـــى 
َ
ــل َعـ اَك 

َ
َكـــــــذ  -4

َ
 ِلــــِذي الــُعــال

ً
ــا ــَرابـ ــِتـ ْرُجـــــو اْقـ

َ
ــِه ے أ ــِب ــْح ــى َص

َ
ــل َع

وأوصــافــه،  الــقــرآن  تــحــدث عــن  الشاطبي  ــام  اإلمـ

القرآن  نقلوا  للذين  والدعاء  القرآن،  حامل  وأوصــاف 

لنا، وفي مطلع ذلك يقول:

ــُه ــ ــاُب ــ ــَت ــ ِك ِفـــيـــَنـــا  اهلِل  ــــَحــــْبــــُل 
َ
ف َوَبــــــْعــــــُد   -  5

َ
ــال ــ ــّبِ ــ ــَح ــ ــَت ــ ــــــِعــــــَدا ُم

ْ
ــْد ِبـــــــِه ِحـــــْبـــــَل ال ــ ــاِهـ ــ ــَجـ ــ ـ

َ
ف

اإلمــام  بينما  بذلك،  المتعلقة  األبــيــات  آخــر  إلــى 

لقصر  وذلــك  مقدمته،  في  ذلــك  يذكر  لم  حيان  أبــو 

المقدمة عنده.

اإلمام الشاطبي صرح بأسماء القراء والرواة، وكيفية 

أخذ الرواة عن القراء هل كان بطريق مباشر أو بواسطة 

كثر من واسطة مع ذكر بلدان القراء وبعض الكنى  أو أ

لهم، وفي مطلع ذلك يقول:

ــــًة ِئــــّمَ
َ
أ ــا  ــ ــّنَ ــ َع ــــَخــــْيــــَراِت 

ْ
ِبــــال اهلُل  َجــــــَزى   -20

َ
ــــَســــال

ْ
 َوَســــل

ً
ــا ــ ــ ب

ْ
ــذ ــ ــ ــــوا الـــــــُقـــــــَرآَن َع

ُ
ــــَنــــا َنــــَقــــل

َ
ل

ــْت ــَطـ ـ ــَوّسَ َتـ َقــــْد  َســـْبـــَعـــٌة  ُبــــــُدوٌر  ــِمــْنــُهــْم 
َ
ف  -21

َ
ــال ــ ـ ــّمَ ــ  َوُكـ

ً
ـــــــَعـــــــْدِل ُزْهـــــــــرا

ْ
ل
َ
ــى وا ــ

َ
ــل ــ ــُع ــ

ْ
ــاَء ال ــ ــَمـ ــ َسـ

َرْت ــّوَ ــ ــَن ــ
َ
ف ْســـَتـــَنـــاَرْت 

ُ
ا ــا  ــَه ــْن َع ــَهــا ُشـــُهـــٌب 

َ
ل  -22

َ
ق َواْنـــــَجـــــال ــّرَ ــ ــ ــَف ــ ــ ــــى َت ــى َحــــّتَ ــ ــ َج

ُ
ــّد ــ ــ َســـــــــَواَد ال

ــٍد ــ َواِحـ ــَد  ــْعـ َبـ  
ً
َواِحـــــــدا َتــــَراُهــــْم  َوَســـــــْوَف   -23

َ
ــال ــ ــّثِ ــ ــَم ــ ــَت ــ ْصــــــَحــــــاِبــــــِه ُم

َ
ــِن ِمـــــــْن أ ـــ ــْي ـــ ــَن ـــ َمـــــــَع اْث

اإلمــام  بينما  بذلك،  المتعلقة  األبــيــات  آخــر   إلــى 

ــو حــيــان لــم يــذكــر هــذا التفصيل ولــكــن أشـــار في  أب

مقدمته أن القراء عددهم سبعة وفي ذلك يقول:



بين حرز األماني وعقد الآللي )دراسة مقارنة(

54     | د. أمير عادل مبروك الديب  

ً
يــا ــــِقــــَراَءاِت َحــاِو

ْ
ِبـــِه ے َســْبــَع ال ــُت  ــْع 6- َجــَم

َ
ــال ــ ــ ّصَ

َ
ــأ ــ ــ

َ
ّت ــــــــــــِذي َقـــــد 

َّ
ــــــــْرٍع َوال

َ
 ف

َ
ُكـــــــّل ِبــــــِه ے 

ً
ــا مـ ــّدِ ــَقـ ُمـ ــَن  ــيـ ــاِرِئـ ــَقـ الـ ــِم  ــ ــاْس ــ ِب ْحـــــُت  َوَصـــــّرَ  -7

َ
ـــْطـــِق ُمـــْســـَجـــال ــــــــِذي َيـــــْقـــــَراُه ِبـــالـــّنُ

َّ
ـــْيـــِه ال

َ
َعـــل

اإلمام الشاطبي لم يذكر اسمه في مقدمته، بينما 

اإلمام أبو حيان ذكر اسمه في مقدمته بقوله:

ــٌم ــ ــاِظ ــ َن َنــــــــا 
َ
أ َهـــــا  ــــــاَن  َحــــــّيَ ُبـــــــــْو 

َ
أ  

ُ
َيـــــُقـــــول  -5

َ
ـــال ــْي ُمـــَفـــّصَ ــ ِلـ

َّ
ــآ ــ ــالـ ــ  ِبـ

ً
ــدا ــ ــْقـ ــ ــــْعــــِر ِعـ ِمــــــَن الــــّشِ

مقدمته  فــي  نظمه  اســم  ذكــر  الشاطبي  ــام  اإلمـ

بقوله:

ــا ــن ــّمُ ــَي َت َمـــــاِنـــــْي« 
َ
األ »ِحـــــــْرَز   

َ
ــا ــهـ ــُتـ ــْيـ ـ ــّمَ َوَسـ  -70

َ
ــال ــ ــّبِ ــ ــق ــ ــَت ــ ــِه ُم ــ ــ ــِن ــ ــ ــاْه ــ ــ

َ
ــي ف ــ ــاِنـ ــ ــهـ ــ ـ ــّتَ ــ َوَوْجــــــــــــــَه الـ

وكذلك اإلمام أبو حيان ذكر اسم نظمه في مقدمته 

بقوله:

ـــــُهـــــو
َ
ِإّن َو ــْي  ــ ــ ِل

َّ
ــآ ــ ــ ال ــَد  ــ ــْقـ ــ وِعـ ــُه  ــ ــُت ــ ــْي ــ ــّمَ ــ َوَس  -15

َ
ــال ــ ــّصِ ــ ــَف ــ ـــــــِقـــــــَراَءاِت الـــــَعـــــَواِلـــــي ُم

ْ
َغــــــــَدا ِلـــــــل

سيستخدم  أنه  مقدمته  في  ذكر  الشاطبي  اإلمــام 

خاص  مبحث  فــي  سيأتي  كما  ــداد،  ــ واألضـ الــرمــوز 

بذلك، بينما اإلمام أبو حيان لم يستخدم رموز اإلفراد، 

بالنسبة  قلة  على  واألضــداد  الجمع  رمــوز  واستخدم 

لإلمام الشاطبي كما سيأتي.

قراءة  لمعرفة  األضــداد  استخدم  الشاطبي  اإلمــام 

الباقين، وفي ذلك يقول:

ِه َبــــِضــــّدِ ــي  ــ ـ ــِإّنِ ــ ـ
َ
ف ِضــــــّدٍ  َذا  كـــــاَن  َوَمــــــا   -  57

َ
ــال ــُضــ ــ ــْف ــ ــَت ــ كــــــاِء ِل

َّ
ــــــــَزاِحــــــــْم ِبــــــالــــــذ

َ
َغــــــّنــــــّيٌ ف

بالحمرة  الضبط  استخدم  حيان  أبو  اإلمام  بينما 

في قراءة الباقين، وفي ذلك يقول:

ـــِذي
َّ
ِئ ال ــاِر ــَق

ْ
ــل ـــَحـــْرِف ِل

ْ
ــُط ال ــِر َضــْب ــْب ــِح

ْ
ــال 9- َوِب

َ
ــال ــ ــَج ــ ــَرِة اْن ــ ــْم ــ ــُح ــ ـــ ــ

ْ
ــال ــ ــَن ِب ــ ــي ــ ــاِق ــ ــَب ــ

ْ
ــل ــ ــــــْي َوِل َســــــّمِ

ُ
أ

كال منهما  اإلمام الشاطبي واإلمام أبو حيان أشارا 

إلى مصادرهما التي ذكراها في نظمهما، كما سيأتي.

اإلمام الشاطبي لم يصرح في مقدمته أنه سُيَقّسم 

نظمه إلى أصول وفرش، ولكن عرفنا ذلك من صنيعه، 

بينما اإلمام أبو حيان نص على ذلك بقوله:
ـــــالً ُمـــــَؤّصِ ُصـــــــوِل 

ُ
ِبـــــــاأل َبـــــــاٍد  َنـــــــا 

َ
أ َوَهـــــــا   -19

َ
ــال ــ ـ ــّمِ ــ ــَكـ ــ ـــــــُحـــــــُروِف ُمـ

ْ
ُمـــــــَثـــــــّنٍ ِبــــــــَفــــــــْرٍش ِلـــــــل

ياء  الر من  يعصمه  أن  اهلل  ســأل  الشاطبي  اإلمــام 

كثر  أ في  العلم،  هذا  لطالب  نصائح  وقدم  والخطاء، 

من عشرين بيتا، بينما ذكر اإلمام أبو حيان أنه قصد 

من نظمه وجه اهلل تعالى، وتسهيل علم القراءات على 

طالبه وذلك في بيتين.

بلغت أبيات المقدمة عند اإلمام الشاطبي )٩٤( 

اإلمام  عند  المقدمة  أبيات  عدد  بلغت  بينما  بيتا، 

أبي حيان )١٩( بيتا.

عند  المقدمة  عن  السابقة  المقارنة  خــالل  فمن 

استوعب  الشاطبي  اإلمــام  أن  فنجد  اإلمامين،  كال 

طول  بسبب  وذلـــك  مقدمته  فــي  كثيرة  معلومات 

المقدمة، أما اإلمام أبو حيان فكانت مقدمته قصيرة 

مقارنة باإلمام الشاطبي، فحوت على منهجه بطريقة 

واسعة،  رحمة  اإلمامين  اهلل  فرحم  واضحة،  مختصرة 

ونفعنا بعلمهما.

* * *
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المبحث الثاني

الكتب المعتمد عليها 
في كال المنظومتين

الكتب  على  حيان  وأبو  الشاطبي  اإلمامان  صرح 

المعتمدة عليها في نظمهما، فاإلمام الشاطبي رحمه 

اهلل ذكر أنه اعتمد على كتاب واحد، فقال:

ــاَرُه ــَص ــَت ــُت اْخ ــ ــْيــِســيــُر ُرْم ــا الــّتَ ــِرَه ــْس 68- َوفـــي ُي
َ

ــال ــ ــ ـ ــَؤّمَ ــ ــ ُمـ ــُه  ــ ــْنــ ـــ ِمـ اهلِل  ِبـــــــَعـــــــْوِن  ْجــــــَنــــــْت 
َ
ــــــأ

َ
ف

كتاب  يادات على ما في  ثم أشار إلى أنه يوجد ز

التيسير للداني، بقوله:

ــٍد ــ ــَواِئـ ــ ـ
َ
ف ــِر  ــ ــْش ــ ــَن ــ ِب َزاَدْت  ــا  ــ ــَهـ ــ ـ

ُ
ــاف ــ ــَفـ ــ ـ

ْ
ل
َ
َوأ  -69

َ
ــال ــ

َ
ــّض ــ ــَف ــ ُت ْن 

َ
أ ــا  ــ ــَهـ ــ ــَهـ ــ َوْجـ َحـــــَيـــــاًء  ــْت  ــ ـ

َ
ــّف ــ ـ

َ
ــل ــ ـ

َ
ف

يذكر  أيضا  صــرح  حيان  أبــا  ــام  اإلم أن  نجد  بينما 

مصادره التي اعتمد عليها، وأن عددها تسعة، فقال:

ِتــْســَعــٍة ُدّرِ  ــْن  ــ ِمـ ـــِعـــْقـــُد 
ْ
ال ا 

َ
َهـــــذ ـــَم 

َ
َتـــَنـــّظ  -12

ــى
َ
ــُه اْعــَتــل ــ ــَواُن ــ ــْن ــ ـــْيـــِســـيـــُر ُع ـــالـــّتَ

َ
ــِب ف ــْتـ ــُكـ ــَن الـ ــ ِمـ

ِلـــَتـــْبـــِصـــَرْه َوَهـــــــــاٍد  ــٍد  ــ ــِري ــ ــْج ــ ــَت ــ ِل ــاٍف  ــ ــَكـ ــ ِبـ  -13
َ

ــال ـ ــّمَ ــَكـ ــى ُمـ ــ ــَحـ ــ ْضـ
َ
ــِن أ ــْيـ ــيـــَصـ ــِخـ ـ

ْ
ــل ــاِع َتـ ــ ــ ــَنـ ــ ــ ِإْقـ َو

عند  الــمــصــادر  فــي  المشترك  القاسم  أن  ونــجــد 

الشاطبي وأبي حيان هو كتاب التيسير في القراءات 

الداني  سعيد  بن  عثمان  عمرو  أبــي  لإلمام  السبع، 

لم  مصادر  بثمانية  تفرد  حيان  وأبــو  ـــ()١(،  ــ )ت ٤٤٤هـ

 - ١٤١6هــــ  األولـــى،  الطبعة  يــرتــزل،  أوتــو  بتصحيحه  عني   )١(

إليك بيانها: توجد عند الشاطبي، و

١- الهادي في القراءات السبع، لإلمام محمد بن 

سفيان القيرواني )ت ٤١3هـ()٢(.

أبي  لــإلمــام  الــســبــع،  الـــقـــراءات  فــي  التبصرة   -٢

محمد مكي بن أبي طالب حموش ابن محمد مختار 

القيسي القيرواني القرطبي)ت ٤3٧هـ()3(.

3- العنوان في القراءات السبع، لإلمام أبي طاهر 

األندلسي  ي  األنــصــار المقرئ  خلف  بــن  إسماعيل 

)ت ٤55هـ()٤(.

ــإلمــام أبــي  ــراءات الــســبــع، ل ــقـ ٤- الــكــافــي فــي الـ

عبداهلل محمد بن شريح الرعيني اإلشبيلي األندلسي 

)ت ٤٧6هـ()5(.

أبي  لإلمام  الثمان  الــقــراءات  في  التلخيص   -5

يــم بــن عــبــدالــصــمــد الــطــبــري)ت  مــعــشــر عــبــدالــكــر

٤٧8هـ()6(.

١٩٩6م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
سنة  األولــى،  الطبعة  الجود  أبو  حسن  خالد  د.  بتحقيق   )٢(

. ١٤3٢هـ - ٢0١١م، دار عباد الرحمن - بمصر
سنة  الثانية،  الطبعة  ي،  ْدو الّنَ غوث  محمد  د.  بتحقيق   )3(

١٤0٢هـ - ١٩8٢م، الدار السلفية - بالهند.
كلية  العطية،  خليل  د.  و  زاهد  زهير  د.  وتقديم  بتحقيق   )٤(

اآلداب، جامعة البصرة.
الزهراني،  )5( دراسة وتحقيق د. سالم بن غرم اهلل بن محمد 
القرى،  أم  بجامعة  والسنة  الكتاب  بقسم  ماجستير  رسالة 

تحت إشراف الدكتور محمد سيدي الحبيب عام ١٤١٩هـ.
رسالة  موسى  عقيل  حسن  محمد  د.  وتحقيق  دراســـة   )6(
تحت  القرى،  أم  بجامعة  والسنة  الكتاب  بقسم  ماجستير 

إشراف الدكتور محمد سيدي الحبيب، عام١٤١٢هـ.
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في  اإلشــــارات  بلطيف  الــعــبــارات  تلخيص   -6

بن  الحسن  أبي علي  اإلمام  تأليف  السبع،  القراءات 

يمة )ت 5١٤هـ()١(.
ّ
خلف بن عبد اهلل ابن بل

السبع،  الــقــراءات  في  المريد  لبغية  التجريد   -٧

ــن خلف  ب ــن عتيق  ب اإلمــــام عــبــدالــرحــمــن  تــألــيــف 

الفحام  بن  سعيد  أبــي  بن  بكر  أبــي  بن  القاسم  أبــي 

الصقلي)ت 5١6هـ()٢(.

أبي  تأليف اإلمام  القراءات السبع  8- اإلقناع في 

ي  جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصار

ابن الباذش )ت 5٤0هـ()3(.

ــام أبـــي حــيــان في  ومـــن خـــالل ذكـــر مــصــادر اإلمــ

منظومته نجد أن جميع مصادره في القراءات السبع 

كــتــاب واحـــد هــو التلخيص فــي الــقــراءات  مــا عــدا 

الثمان.

الشاطبي  اإلمـــام  عند  الــرمــوز  الثالث:  المبحث 

واإلمام أبي حيان دراسة مقارنة.

في هذا المبحث إن شاء اهلل نستعرض الرموز في 

المنظومتين مع بيان أوجه التشابه والخالف، فأقول: 

لما  بالنسبة  كثيرة  هي  الشاطبي  اإلمــام  عند  الرموز 

بجدة  القبلة  دار  طبعة  كمي،  حا حمزة  سبيع  تحقيق   )١(
الطبعة األولى ١٤0٩هـ - ١٩88م.

في  إلياس  محمد  سيد  أحمد  مسعود  ودراســة  تحقيق   )٢(
تحت  اإلسالمية،  بالجامعة  القراءات  بقسم  ماجستير  رسالة 

إشراف الدكتور محمد سالم محيسن عام ١٤08هـ.
البحث  مركز  المجيد قطامش، وطبعه  د. عبد  )3( تحقيق: 
الطبعة  القرى،  أم  بجامعة  اإلسالمي  التراث  إحياء  و العلمي 

األولى عام١٤03هـ.

عند اإلمام أبي حيان، وهي كالتالي:

أوال: رموز اإلفراد

أ................................................... نافع

ب.............................................. قالون

ج............................................... ورش

د............................................ ابن كثير

............................................... البزي هـ

................................................ قنبل ز

ح........................................... أبو عمرو

ي ........................................... الدور ط

ي........................................... السوسي

ك........................................... ابن عامر

.............................................. هشام ل

م.......................................... ابن ذكوان

............................................. عاصم ن

ص.............................................شعبة

............................................. حفص ع

ف.............................................. حمزة

ض............................................ خلف

ق............................................... خالد

............................................الكسائي ر

س...................................... أبو الحارث

ي ت........................................... الدور

وقد صرح الناظم رحمه اهلل بهذه الرموز فقال:

ٍئ َقـــــاِر ُكـــــّلِ  ـــى 
َ
َعـــل َجـــــاٍد  َبـــــا 

َ
أ ـــُت 

ْ
َجـــَعـــل  - 45

َ
ال ّوَ

َ
أ  

َ
ل ّوَ

َ
أ الـــــَمـــــْنـــــُظـــــوِم  ـــــى 

َ
َعـــــل َدِلــــــيــــــالً 
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ثانيا: رموز الجمع عند اإلمام الشاطبي

ث....... الكوفيون )عاصم وحمزة والكسائي(

خ...................... القراء السبعة ما عدا نافع

ذ............................... الكوفيون وابن عامر

............................. الكوفيون وابن كثير ظ

.............................. الكوفيون وأبو عمرو غ

ش................................ حمزة والكسائي

................. شعبة وحمزة والكسائي صحبة

صحاب.............. حفص وحمزة والكسائي

.................................. نافع وابن عامر عم

.................... نافع وابن كثير وأبو عمرو سما

........................... ابن كثير وأبو عمرو حق

................ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نفر

حرمي............................... نافع وابن كثير

............................. الكوفيون ونافع حصن

وقد صرح الناظم رحمه اهلل بهذه الرموز فقال:

ــٌت   ــ
َّ
ــل ــ ــَث ــ ُم َثـــــــاٌء  ــــُكــــوِفــــّيِ 

ْ
ِلــــل َوِمـــــْنـــــُهـــــّنَ   -49

َ
ــال ــ ــَفـ ــ ْغـ

َ
ــأ ــ ـــــْيـــــَس ِبـ

َ
ــاِء ل ــ ــ ــَخ ــ ــ

ْ
ــال ــ ــ ـــــُتـــــُهـــــْم ِب َوِســـــّتَ

َنـــاِفـــٍع    ــَد  ــ ــْع ــ َب ــْم  ــ ــُه ــ ــّتُ ــ ــَب ــ ْث
َ
أ ـــــــى 

َ
ل
ُ
األ َعـــَنـــْيـــُت   -50

َ
ــَس ُمـــْغـــَفـــال ــ ــْيـ ــ ـ

َ
ـــــــُهـــــــْم ل

ُ
َوُكــــــــــوٍف َوَشــــــــــاٍم َذال

ً
ُمــْعــَجــمــا ــاِء  ـ

َ
ــّظ ــالـ ِبـ ــّيِ  ـ ــّكِ ــَمـ الـ ــَع  ــ َم َوُكــــــوٍف   -51

َ
ــال ــَمـ ــْهـ ــــْيــــَس ُمـ

َ
َوُكـــــــــوٍف َوَبـــــْصـــــٍر َغـــْيـــُنـــُهـــْم ل

ــَزٍة ــْمـ َوَحـ ــي  ــِكــَســاِئ
ْ
ــل ِل ــٌن  ــي ِش ــْقــِط  الــّنَ َوُذو   -52

َ
ــال ــ ــٌة َت ــ ــَب ــ ــْح ــ ــٍة ُص ــ ــَب ــ ــْع ــ ــا َمــــــْع ُش ــَمـ ــِهـ ــيـ َوُقــــــــْل ِفـ

ــّمَ َنــاِفــٌع ــاٌب َهــَمــا َمـــْع َحــْفــِصــِهــْم َعـ 53- ِصــَح
َ

ــــَعــــال
ْ
ــى ال ــ ــ ــَت ــ ــ

َ
ــٍع َوف ــ ــ ــاِف ــ ــ ــي َن ــ ــ َوَشـــــــــــاٍم َســــَمــــا ِف

ُقـــْل ــــَعــــالَِء 
ْ
ال َواْبـــــــِن  ــِه  ــيـ ِفـ  

ٌ
َوَحـــــــّق َوَمـــــــّكٍ   -54

َ
ــٌر َحــــال ــ ــَفـ ــ ــــَيــــْحــــُصــــِبــــي َنـ

ْ
ــا َوال ــَمـ ــِهـ ــيـ َوُقـــــــــْل ِفـ

ــٍع ــ ــ ــاِف ــ ــ ــّيُ ِفــــيــــِه َوَن ــ ــ ــّكِ ــ ــ ــَم ــ ــ
ْ
55-َوِحــــــــــْرِمــــــــــّيٌ ال

َ
ــــال ــْم َع ــ ــِه ــ ــِع ــ ــاِف ــ ــي َوَن ــ ــوِف ــ ــُك ــ

ْ
ــِن ال ــ ــ َوِحـــــْصـــــٌن َع

اإلفرادية،  للرموز  استعماله  أمثلة  نذكر  يلي  وفيما 

مثل رمز )الباء والراء والنون والدال(، إشارة إلى قالون 

، قال الناظم: والكسائي وعاصم وابن كثير

ــٍة ـ ــّنَ ــُسـ ِبـ ــــوَرَتــــْيــــِن  الــــّسُ ــَن  ــ ــْي ــ َب ــَل  ــ ــَم ــ ــْس ــ َوَب  -100
َ

ــــــال َيـــــــــــــــًة َوَتــــــَحــــــّمُ  ِدْر
َ
 َنــــــَمــــــْوهــــــا

ٌ
ِرَجــــــــــــــال

تدل  التي  الحرفية  للرموز  استعماله  أمثلة  ومــن 

إلى الكوفيين  على الجمع، مثل رمز )الــذال(، إشارة 

، قال الناظم: وابن عامر

ِكــٍن ــِل َســا ــْب ــُح ِمـــْن َق ــْت ــَف
ْ
ــوَن ال ــَدُع ــْخ ــا َي 455- َوَمـ

َ
ال ّوَ

َ
أ ـــــَحـــــْرِف 

ْ
َكـــــال ـــــَغـــــْيـــــُر 

ْ
َوال َذَكــــــــا  َوَبــــــْعــــــُد 

تدل  التي  الكلمية  للرموز  استخدامه  أمثلة  ومن 

شعبة  إلــى  إشــارة  )صحبة(،  رمــز  مثل  الجمع،  على 

كثير  ابــن  إلــى  إشــارة  )حــق(،  ورمــز والكسائي،  وحمزة 

، قال الناظم: وأبي عمرو

الْنـ ِفي   
َ

ــّد َوُم َوَحــّرِْك  َخاِطْب  ُصْحَبٌة  ــَرْوا  َي  -952
َ

ال  َوْهـــــــــــَو َحــــــْيــــــُث َتـــــــَنـــــــّزَ
ًّ
َنــــــــَشــــــــاَءِة َحــــــقــــــا

والجماعية  الحرفية  للرموز  استخدامه  أمثلة  ومن 

إلــى حمزة  ــارة  إشــ )الــشــيــن(،  رمــز  مــعــا، مثل  الحرفية 

والكسائي، ورمز )العين(، إشارة إلى حفص، قال الناظم:

ُدْم َوِبـــَقـــاَف  ُحـــالً  دُم  ــُدوَن  ــ ــوَع ــ ُي َوفـــي   -1002
َ

 َشـــــــاِئـــــــٌد ُعـــــال
ً
 َمـــــعـــــا

ً
ــــــاقــــــا ـــــــــْل َغــــــّسَ

َ
َوَثـــــــــّق

والجماعية  الحرفية  للرموز  استعماله  أمثلة  ومن 

إلى  إشــارة  والعين(،  )الصاد  رمز  مثل  معا،  الكلمية 
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 ، شعبة وحفص، ورمز )عم(، إشارة إلى نافع وابن عامر

قال الناظم:

ِفِه
ْ
ُخل َصْفَو   

ً
َمعا اْضُمْم 

َ
ف اْنِشُزوا  َوَكْسُر   -1066

َ
ــــال

َ
ــْوف ــ ــِس َن ــاِلـ ــَجـ ــَمـ ــي الـ ــ ــّمَ َواْمـــــــــُدْد ِف ــ ــ ــالً َع ــ ُعـ

اإلمام أبو حيان لم يستخدم رمز اإلفراد، واستخدم 

الرموز الجماعية فقط، وهي كما في الجدول التالي:

رموز االجتماع	 

............................... نافع وابن كثير الحرم

..................... أبو عمرو والكسائي النحوي

........................ ابن كثير وابن عامر االبنان

عرب.......................... أبو عمرو وابن عامر

كوفي................... عاصم وحمزة والكسائي

......................... حمزة والكسائي شيخان

رمز  مثل  جماعية،  للرموز  استخدامه  أمثلة  فمن 

، قال الناظم: )الحرم(، إشارة إلى نافع وابن كثير

ــٍل ــُب ــن ــُق ِل نـــُتـــْم 
َ
َهـــأ ــْل  ــ ُقـ ِلــــــــَوْرٍش  َنـــــــاٌس 

ُ
أ  -592

َ
ــــــِد الـــَعـــال

َ
ــْع َول ــ ــرُم َمـ ــ ــِح ــ ــوَن)1( ال ــ ــُم ــ

َ
ــل ــ ــْع ــ  َوِفــــــْي َت

أبي  إلى  إشــارة  )النحوي(  رمز استخدام  وكذلك 

عمرو والكسائي، قال الناظم:

َجِميُعَها ــْي  َوَمــّكِ ْحِوْي  الّنَ ُحِت)2(  َوِللّسُ  -636
َ

ــَعــال
ْ
ــَتــى ال

َ
ــٌل)4( َقـــْبـــَل َجـــْمـــٍع ف ــ ــْب ــ َوُرْســــــــٌل)3( وُس

وكسر  العين  وفتح  التاء  بضم  بالحمرة:  ضبطها  وطريقة   )١(
الالم مع تشديدها.

)٢( وطريقة ضبطها بالحمرة: بسكون الحاء.
)3( وطريقة ضبطها بالحمرة: بضم السين.

)٤( وطريقة ضبطها بالحمرة: بضم الباء.

ابن  إلى  إشــارة  )االبــنــان()5(  رمــز استخدام  وكذلك 

، قال الناظم: كثير وابن عامر

ُجُرو
ْ
َوال ِكَساِئّيِ 

ْ
ِلل َواْعــِطــْف  ــَعــْيــُن)6( 

ْ
َوَوال  -637

َ
ــــال ــَع ــ

ْ
ال ــــــــِد 

َ
َول ــْع  ــ ــ َم ااِلْبــــــَنــــــاِن  ــــَقــــُهــــو 

َ
َواف ُح)7( 

)عرب( إشارة إلى أبي عمرو  وكذلك استخدام رمز

، قال الناظم: وابن عامر

ــٍع ــاِفـ ــَنـ ِلـ ــٍس  ــ ــْيـ ــ ِبـ َو ِلــــَشــــاِمــــّيٍ  ــٍس  ــ ــْئـ ــ َوِبـ  -693
َ

ــال ــ ــْم َت ــ ــُهـ ــ ــْرُبـ ــ ـــــــاِتـــــــِهـــــــْم ُعـ ّيَ ــِع ُذّرِ ــ ــْمـ ــ ــَجـ ــ ـ
ْ
ــال ــ  َوِبـ

عاصم  إلى  إشــارة  )كوفي(  رمز استخدام  وكذلك 

وحمزة والكسائي، قال الناظم:
ــآِمــْي َوِنــْصــَفــه)9(

َ
ِلــِبــْصــِرْي َوالــّش 997- ِوَطــــاًء)8( 

َ
ــال ــَمـ ــَن اْعـ ــ ــٌيّ ــ ــّكِ ــ ــِب َم ــْصـ ـ ــّنَ ــالـ ــــَثــــْه)10( ِبـ

ُ
ا ُثــــل

َ
ــذ ــ ــ َك

ــْر)12( ــ اَدَب ِإْذ  ــٌص  ــْف ــَز)11(َح ْج ــّرُ َوال ــُهــْم  َوُكــْوِفــّيُ  -998
َ

ــْي َجــــال ــ ــِلـ ــ ـــــــّيٍ َوُشـــــْعـــــَبـــــْه َعـ ِلــــــُعــــــْرٍب َوَمـــــــّكِ

إلى  إشـــارة  )شــيــخــان()١3(  رمــز استخدام  وكــذلــك 

حمزة والكسائي، قال الناظم:

)5( وقد ورد هذا الرمز مرتين: في هذا البيت، وبيت رقم)٤85(.
)6( وطريقة ضبطها بالحمرة: بفتح النون.

)٧( وطريقة ضبطها بالحمرة: بفتح الحاء.
الطاء  بعد  وهمزة  الــواو  بفتح  بالحمرة:  ضبطها  وطريقة   )8(

منونة بالفتح.
)٩( وطريقة ضبطها بالحمرة: بكسر الفاء والهاء.
)١0( وطريقة ضبطها بالحمرة: بكسر الثاء والهاء.

)١١( وطريقة ضبطها بالحمرة: بكسر الراء.
)١٢( وطريقة ضبطها بالحمرة: األلف عليها همزة وفتحة.

)١3( وقد ورد هذا الرمز مرة واحدة في النظم بكامله في هذا 
البيت.



بين حرز األماني وعقد الآللي )دراسة مقارنة(

  د. أمير عادل مبروك الديب |     59

ــاِصــٍم ــَع ِل  
ً
ــَرا ــْشـ ُبـ َشــْيــَخــاِن   

ً
ــا ــع َم  

ً
َوَنـــْشـــرا  -682

َ
ــال ــ  َمــــــن َبـــــِقـــــْي َتـ

ً
 ِلــــــَشــــــاٍم ُنــــــُشــــــرا

ً
َوُنـــــــْشـــــــرا

الرموز  الشاطبي  اإلمام  أن  نجد  العرض  هذا  وبعد 

 ، ئ أو راو تنقسم عنده إلى رموز حرفية تدل على قار

ئ، أو رموز كلمية  كثر من قار أو رموز حرفية تدل على أ

عند  الرموز  عدد  وبلغت  ئ،  قــار من  كثر  أ على  تدل 

أبو  اإلمام  بينما  رمزا،  ثين  وثال الشاطبي خمسة  اإلمام 

واستخدم  نهائيا،  الحرفية  الرموز  يستخدم  لم  حيان 

نجد  وبالمقارنة   ، رمــوز ستة  وعددها  الكلمية  الرموز 

كثر بكثير من اإلمام  الرموز عند اإلمام الشاطبي أ أن 

أبي حيان، والسبب في ذلك تصريح اإلمام الشاطبي 

أبو حيان فقد  اإلمام  أما  الرموز في نظمه،  باستخدام 

كانت  ئ الصريح، فلذلك  صرح بأنه يذكر اسم القار

واسعة  رحمة  اإلمامين  اهلل  فرحم  قليلة،  عنده  الرموز 

وأسكنهما فسيح جناته.

* * *

المبحث الرابع 

األضداد عند اإلمام الشاطبي 
واإلمام أبي حيان )دراسة مقارنة(

اســتــخــدام  منهجه  مــن  ــان  كـ الــشــاطــبــي  اإلمــــام 

إليك بيانها: األضداد في نظمه، و

، اإلثبات ضده الحذف، والفتح  المّد ضده القصر

ضده  والهمز   ، اإلظهار ضده  واإلدغــام  اإلمالة،  ضــّده 

ضده  واالختالس  الحركة،  إبقاء  ضده  والنقل  تركه، 

إتمام الحركة، والتذكير ضده التأنيث، والغيب ضده 

أو  التشديد  أي  الشدة؛  ضدها  والخفة   - الخطاب، 

والتنوين  التوحيد،  أو  اإلفراد  ضده  والجمع  التثقيل، 

ضدها  النون  اإلسكان،  ضده  والتحريك  تركه،  ضده 

، والنصب ضده الخفض.  الياء، والفتح ضده الكسر

وهذه األضداد تطرد وتنعكس)١(.

وأشار إليها في مقدمة نظمه بقوله:

ِه َبــــِضــــّدِ ــي  ــ ـ ــِإّنِ ــ ـ
َ
ف ِضــــــّدٍ  َذا  كـــــاَن  َوَمــــــا   -  57

َ
ــال ــُضــ ــ ــْف ــ ــَت ــ كــــــاِء ِل

َّ
ــــــــَزاِحــــــــْم ِبــــــالــــــذ

َ
َغــــــّنــــــّيٌ ف

ــْدَغـــــٍم ــ َوُمـ ــٍح  ــ ــْتـ ــ ـ
َ
َوف ِإْثــــــَبــــــاٍت  َو َكــــَمــــّدٍ   -  58

َ
ــــال ــٍل َواْخـــــــــِتـــــــــالٍَس َتــــَحــــّصَ ــ ــ ــْقـ ــ ــ ــٍز َوَنـ ــ ــ ــْمـ ــ ــ َوَهـ

ــٍة ــ ـ
َ

ــّف ــ َوِخـ َوَغـــــْيـــــٍب  ــٍر  ــ ــيـ ــ ِكـ
ْ

ــذ ــ َوَتـ َوَجــــــــــْزٍم   -  59
َ

َعـــــِمـــــال
ْ
ــٍك ا ــ ــ ي ــِر ــ ــ ــْح ــ ــ ــٍن َوَت ــ ــ ــِوي ــ ــ ــْن ــ ــ َوَجــــــْمــــــٍع َوَت

: الوافي في شرح الشاطبية )ص: ٢٧(. )١( انظر



بين حرز األماني وعقد الآللي )دراسة مقارنة(

60     | د. أمير عادل مبروك الديب  

ــٍد ــّيَ ــَق ُم ــَر  ــْيـ َغـ ـــْحـــِريـــُك  الـــّتَ َوَحـــْيـــُث َجــــَرى   -60
َ

ــُح َواإِلْســــــــكــــــــاُن آَخـــــــــاُه َمـــــْنـــــِزال ــ ــْتـ ــ ــَفـ ــ ـ
ْ
ُهـــــــَو ال

ــْتــِحــِهــْم
َ
َوف ــا  ــ ــَي ــ

ْ
َوال ــوِن  ــ ــّنُ ــ ال ــَن  ــْيـ َبـ ــُت  ــ ــْي ــ َوآَخ  -61

َ
ــــِض ُمـــْنـــِزال ــْف ــ ــَخ ــ ـــْصـــِب َوال َبــــْيــــَن الـــّنَ َوَكــــْســــٍر َو

ِكــتــا ــــُع َســا
ْ
ف َوالــــّرَ ـــّمُ 

َ
الـــّض  

ُ
ــول ــ ــ ُق

َ
أ َوَحـــْيـــُث   -62

َ
ــال ــ ــَبـ ــ ْقـ

َ
ـــــْصـــــِب أ ــــَفــــْتــــِح َوالـــــّنَ

ْ
ــــَغــــْيــــُرُهــــُم ِبــــال

َ
ف

ــٌة
َ
ــَغــْيــِب ُجــْمــل

ْ
ــِر َوال ــي ِك

ْ
ــذ ــّتَ ــِع َوال ـ

ْ
ف ــّرَ 63- َوفـــي الـ

َ
ـــُعـــال

ْ
ــــَد ال ــُت َمـــــْن َقــــّيَ ــ ــْق ــ

َ
ــل ــ ْط

َ
ــَهـــا أ ــْفـــِظـ ـ

َ
ـــى ل

َ
َعـــل

مــا ذكــر مــن هــذه األضـــداد؛  أمثلة على  إلــيــك  و

لهذه  نظمه  في  استخدامه  وطريقة  منهجه  ليتضح 

األضداد:

ــُه ــُعـ ـ
ْ
َرف ــَيـــاِطـــيـــُن  ـ

َ
َوالـــّش َخــَفــيــٌف  َولـــِكـــْن   -474

ـــُعـــالَ
ْ
ــٌو َســـَمـــا ال ــْحـ ــُس َنـ ــ ــْك ــ ــَع ــ

ْ
ــوا َوال ــ ــَرُط ــ َكـــَمـــا َش

ــْم َك ــْوَن ُضـــّمَ 
َ
ــل ــْص ــا َعـــّمَ َي ــاًم ــَي 588- َوَقـــْصـــُر ِق

َ
ــال ــ ــــــِع َواِحـــــــــــــــَدًة َجـ

ْ
ف ــا َنــــــاِفــــــٌع ِبــــــالــــــّرَ ــ ــَفـ ــ َصـ

ــّرَِكـــْن ْد َوَحـ ــِج اْحــــِذْف َوَشـــــّدِ ــْن ُن َوَثـــاِنـــَي   -784
َ

 َتــــال
ً
ُبــــــوا َثــــاِبــــتــــا ِ

ّ
ُكــــــذ ــــــْف  ا َنــــــْل َوَخــــــّفِ

َ
َكــــــــذ

ــٌد ــ ـ ــَوّحِ ــ َوُمـ ــٌظ  ــ ــاِف ــ َح َنـــْجـــٌم  ــوَن  ــ ــ ــْدُع ــ ــ َي َو  -954
َ

َدال ــٌة  ــ ــ ــَب ــ ــ ــْح ــ ــ ُص ــــــــــــــِه  ّبِ َر ِمـــــــــْن  آَيـــــــــــٌة  ــا  ــ ــ ــَن ــ ــ ُه

ــْف ــ ِض
َ
أ َخـــاِلـــَصـــٍة  ــاَع  ــ َشـ ــــــَواٍق 

َ
ف َوَضــــــّمُ   -1001

َ
ــال ــ

ُ
ــل ــ ــُل ُدْخ ــ ــْب ــ ـــــــْد َعـــْبـــَدَنـــا َق ــُب َوّحِ ــ ْحـ ــّرَ ــ ــُه الـ ــ ـ

َ
ل

الجزم  التي تطرد وال تنعكس، فهي:  وأما األضداد 

ضده الرفع، الضم ضده الفتح، الرفع ضده النصب.

وذلك مثل:

ــْل ــُو ِرضـــًى َوُق
ْ
ــَجــْزِم ُحــل

ْ
ــال ــِرْث ِب ــا َيـ

َ
ــْرف 860- َوَح

َ
ـــال  ُمـــَجـــّمَ

ً
ــا ــ ــهـ ــ ــا َشـــــــاَع َوْجـ ــَنـ ــْقـ ـ

َ
ــل ــُت َخـ ــ ــْق ــ

َ
ــل ــ َخ

ِبِه ــْل  َوَس ِصَحاًبا  اْضُمْم 
َ
ف َســِعــُدوا  َوِفــي   -766

َ
َدال ــِوِه  ــ ــ ــْفـ ــ ــ َصـ ـــــــــى 

َ
ِإل  

ُكـــــــــالًّ ِإْن  َو  
ُ

َوِخـــــــــــّف
َ
َوال ــــــــٌث 

َ
َرف ــــــالَ 

َ
ف ْنــــــُه  َنــــــّوِ ــــــِع 

ْ
ف َوِبــــــالــــــّرَ  -505

ــالَ ــ ـ ــّمَ ــ ــَحـ ــ ُمـ َوَزاَن  ــــــا 
ً

َحــــــّق  
َ
َوال ـــــــُســـــــوٌق 

ُ
ف

ثة وهي:  إذا كانت الكلمة تحتمل أحد هذه الثال و

البيت  في  الناظم  يقيد  ولم  والغيب  والتذكير  الرفع 

وذلك  الضد.  من  والباقون  أحدها  للمذكور  فالمراد 

مثل:

ُقـــْل ـــُمـــوَن 
َ
َيـــْعـــل  

َ
َوال ــٌل  ــ ــ ْص

َ
أ َوَخـــاِلـــَصـــٌة   -684

َ
ــال ـ

َ
ــل ــْمـ ــُح َشـ ــ ــَتـ ــ ــْفـ ــ ُيـ ــــاِنــــي َو

َ
ــَة ِفـــــي الــــّث ــ ــَب ــ ــْع ــ ــُش ــ ِل

مقدمته،  فــي  الناظم  يذكرها  لــم  أضـــداد  وهــنــاك 

ولكن ذكرت داخل المتن، وهي: الترقيق والتفخيم، 

وتركها،  والميم  الهاء  صلة  إثبات   ، والتأخير التقديم 

التحقيق  والـــوصـــل،  الــقــطــع   ، ــار ــبـ واإلخـ االســتــفــهــام 

والتسهيل، اإلعجام واإلهمال)١(. وذلك مثل:

ــا ــَهـ ـ
َ
ــل ــْبـ َوَقـ َراٍء   

َ
ُكــــــّل َوْرٌش  ــــــــــَق 

َ
َرّق َو  -343

َ
ــال ــ ــوَصـ ــ ُمـ ـــــَكـــــْســـــُر 

ْ
ال ِو 

َ
أ َيـــــــــاٌء  ــًة  ــ ــَنـ ــ ـ

َ
ــّك ــ ــَسـ ــ ُمـ

ِفــي ــُد  ــ ــْع ــ َوَب ِشـــَفـــاًء  ــــــْر  ّخِ
َ
أ ـــوا 

ُ
َقـــاَتـــل  

َ
ُهـــنـــا  -585

َ
ــوَن َشــــــــَمــــــــْرَدال ــ ــ

ُ
ــل ــ ــ ــُت ــ ــ ــْق ــ ــ ــــــــــــــْر َي ّخِ

َ
َبــــــــــــــــَراءَة أ

ً
ــا َجــن  

َ
َزكـــــا ْنـــُتـــْم 

َ
َهـــأ ــا  ــ َه ــي  ــ ِف ِلــــــٌف 

َ
أ  

َ
َوال  -559

َ
ــال ــ  َحــــْمــــٍد َوَكــــــــْم ُمـــــْبـــــِدٍل َج

َ
خـــــــا

َ
ــْل أ ــ ــ ــّهِ ــ ــ َوَس

ٍك ُمـــَحـــّرَ َقــْبــَل  ــِع  ــْم ــَج
ْ
ــِم ال ــي ِم ــّمَ  ــ 111- َوِصــــْل َض

َ
ــال ــ ــ ــــــــــوٌن ِبـــــَتـــــْخـــــِيـــــيـــــِرِه َج

ُ
ل
َ
 َوقــــــــــا

ً
ِدَراكــــــــــــــــا

ِبـــَضـــّمِ َســا ــِض  ــْقـ َيـ َو  
ْ

ــٍع ُخـــذ ـ
ْ
ــَرف ِبـ ــَل  ــي 642- َســِب

َ
ْهـــــِمـــــال

َ
ْد َوأ ــِر َشـــــــــّدِ ــ ــْس ــ ــَك ــ

ْ
ِكــــــٍن َمــــــَع َضـــــــّمِ ال

: الجوهر النضيد ت د.عبد الرازق )ص: 6١0(. )١( انظر
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ً
ُمــْضــِجــعــا ـــــــَر 

َ
َوذّك ــاٍس  ــ ــَب ــ

ْ
ِإل ُدوَن  ــْم  ــَعـ َنـ  -643

َ
ــال ــ ــِس ــ ــْن ــ ــــــــاُه َواْســـــــَتـــــــْهـــــــَواُه َحـــــــْمـــــــَزُة ُم

َّ
َتــــــــَوف

واستخدم اإلمام أبو حيان األضداد ولكن بالنسبة 

إليك  و اهلل،  رحمه  الشاطبي  بــاإلمــام  مقارنة  قليلة 

بيانها:

ســورة  عــدا  مــا  والعكس  النصب  يقابله  الــرفــع  أ- 

الرعد، فالرفع في سورة الرعد يقابله الخفض.

ب- الجمع يقابله اإلفراد والعكس.

ج- التثقيل يقابله التخفيف والعكس.

فتؤخذ  ذكر  فأيها  وتنعكس،  تطرد  األضداد  وهذه 

مقدمة  فــي  إليها  وأشـــار  الــضــد.  مــن  الباقين   قـــراءة 

نظمه بقوله:

ــْن
َ
ْعـــِد َقــاِبــل ــّرَ ــي ِســـَوى الـ ــَنــْصــٍب ِف  ِب

ً
ــا ـــعـ

ْ
10- َوَرف

َ
ــِدال ــ ــْعـ ــ ــَتـ ــ ـ

َ
ــالً ِبــــــِضــــــّدٍ ف ــ ــيـ ــ ــِقـ ــ ــْثـ ــ  َوَتـ

ً
َوَجـــــْمـــــعـــــا

مــا ذكــر مــن هــذه األضـــداد؛  أمثلة على  إلــيــك  و

لهذه  نظمه  في  استخدامه  وطريقة  منهجه  ليتضح 

األضداد: فالرفع يقابله النصب والعكس، مثل:

ــَصــا ــّصِ ُخ ْوِم  الــــــــّرُ ِل  ّوَ
َ
أ َمــــْع  ِبـــَجـــاِثـــَيـــٍة   -675

َ
ــال ـ ــّمَ ــَحـ ــاَس)1( َتـ ــ ــ ــَب ــ ــ ِل ــِه ے  ــ ــْي ــ ـــُهـــو ِف

َ
ــٌف ل ــ ـ

ْ
ــل ــ َوُخـ

َوَنــــاِفــــٌع َوَشــــــــاٍم  ــّيٌ  ــ ــاِئ ــ ــَس ــ ِك ِبـــَنـــْصـــٍب   -676
َ

ــَد ال ــ ــْي ــ ــَع ــ ــــُمــــوَن)3( ُب
َ
ــْه َيــــْعــــل ــ ــ

َ
وَخـــــاِلـــــَصـــــٌة)2( ل

الباقين  قــراءة  فتكون  النصب  هنا  ذكــر  فالناظم 

يكتف  ولم   ، حمتجحتجحس  ۡعَراف: 
َ
حجساأل حمسَولَِباُسىجس  كلمة  في  بالرفع 

الناظم بذلك بل استعمل الحمرة.

)١( وطريقة ضبطها بالحمرة: بضم السين.
)٢( وطريقة ضبطها بالحمرة: التنوين بالفتح.

)3( وطريقة ضبطها بالحمرة: بالتاء.

وأمثلة النصب قليلة بالنسبة لغيره من األضداد، 

وذلك من خالل االستقراء.

والناظم ذكر الرفع فتكون قراءة الباقين بالنصب، 

وذلك في موضع حمسَحَسَنٗةىجس حجسالّنَِساء: مجتمختجحس ، فقال:

ــٌع ــاِف َن ــُك  َتـ ِإن  ــَد  ــْع َب ــــٌع 
ْ
َرف ــّجِ  ـــَحـ

ْ
ال ــي  ــ َوِف  -623

َ
ــال ــَعـ ـ

ْ
ــى ال ــ ــَت ــ

َ
ــٌم َوف ــ ــاِص ــ ى)4(  َع ــْي ُتــــــَســــــّوَ ــ ـ ــّكِ ــ َوَمـ

والجمع يقابله اإلفراد والعكس، مثل:

ــٍع  ــاِفـ ــَنـ ِلـ ــٍس  ــ ــْيـ ــ ِبـ َو ِلــــَشــــاِمــــّيٍ  ــٍس  ــ ــْئـ ــ َوِبـ  -693
َ

ـــــــاِتـــــــِهـــــــْم ُعـــــْرُبـــــُهـــــْم َتــــال ّيَ ــِع ُذّرِ ــ ــْمـ ــ ــَجـ ــ ـ
ْ
ــال ــ َوِبـ

فتكون قراءة الباقين باإلفراد.

الباقين  قـــراءة  فتكون  اإلفـــراد،  هنا  ذكــر  والناظم 

بالجمع، وذلك مثل:

َوُشــْعــَبــٌة ــْي  َوالــِكــَســاِئ ــَزْه  ــْم َيــلــَقــْون)5( َح َو  -854
َ

ِوال ــــــــــــَرُدَوا 
ْ
ف

َ
أ َوُهـــــــْم  ــِرْي  ــ ــْص ــ ــِب ــ ال َيــــــــــــــِت)6(  َوُذّرِ

الــقــراءة  يذكر  أنــه  هنا  المؤلف  على  يؤخذ  ومما 

إلى  يشير  وال  بــاإلفــراد  الباقين  ــراءة  ق وتكون  بالجمع 

ذلك، مثل:

ــٌة ــَبـ ــْعـ َوُشـ َوَنــــاِفــــْع  ـــاِمـــْي 
َ

الـــّش ِتـــــِه 
َ

ِرَســـــاال  -640
َ

ـــال َكـــّمَ ــَزُة  ــ ــْمـ ــ ـــــاُغـــــوِت)7( َحـ ــَد الـــــّطَ ــ ــُب ــ َوِفــــــي َع

باإلفراد،  للباقين  يشير  و الجمع  قــراءة  يذكر  وقــد 

وذلك مثل:

)٤( وطريقة ضبطها بالحمرة: بفتح التاء وتشديد السين.
)5( وطريقة ضبطها بالحمرة: بضم الياء وفتح الالم وتشديد 

القاف.
)6( وطريقة ضبطها بالحمرة: بألف بعد الياء.

)٧( وطريقة ضبطها بالحمرة: بفتح الباء والتاء.
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ــْم ــُه ــاُم َوَش ــْي  ــْوِفـ ُكـ ــاُر)1(  ــ
َ

ــّف ــ ــُك ــ
ْ
َوال ــّي  ـ ــّكِ َوَمـ  -753

َ
ـــال

َ
ــّض ـ

َ
ــَراِد ف ــ

ْ
ــاِلف ــ ـــ ــ ــْي ِل ــ ــاِق ــ ــَب ــ

ْ
ـــــــَجـــْمـــِع َوال

ْ
ـــى ال

َ
ــل َعـ

والتثقيل يقابله التخفيف والعكس، مثل:

ــٌة ـ
َ
ــّك َوَمـ ِء 

َ
الـــَعـــال اْبــــُن  ُيـــــوَعـــــُدوَن)2(  َقــــَرا   -922

َ
ــــــــاٌق)3( انـــُقـــال ــّيٌ َوَغــــــــّسَ ــ ــ ــّكِ ــ ــ َوِفــــــــْي َقـــــــاَف َم

ــِهــْم ِلــَعــِلــّيِ ــا  ــَبـ ـ ــّنَ الـ ــي  ــ ِف ــا  ــ َم ا 
َ

َوَكـــــــذ ــا  ــَنـ ُهـ  -923
َ

ــــال
َ

ــّق ــ ــَث ــ  ُم
ً
ــٍص َجـــِمـــْيـــعـــا ــ ــْفـ ــ َوَحـــــــْمـــــــَزُة َمــــــْع َحـ

الباقين  ــراءة  ق فتكون  التثقيل  هنا  ذكــر  فالناظم 

ولم   ، خمتجمتجحس  حجسص:  اٞق ٥٧ىجس  حمسوََغسَّ كلمة  في  بالتخفيف 

يكتف الناظم بذلك بل استخدم السواد. ومثل:

َوَعـــاِصـــٌم ِء 
َ

ــال ــَعـ الـ ــُن  ــ اْب  )4(
َ

َيـــُغـــّل ن 
َ
أ ــَرا  ــ َق  -  602

َ
ــال ــ

َ
ــّق ــ ــَث ــ ــــــوا)5( َقـــــــْد َت

ُ
ــــــل ـــــُهـــــم َمــــــا ُقــــــّتِ ـــــّيُ َوَمـــــّكِ

ــو ــُه
ُ
ف

َ
ِخــال  )6( يـــْحـــِســـَبـــّنَ  

َ
ال ــْي  ــ َوِفـ ــاٌم  ــَشـ ِهـ  -603

َ
ــــال

َ
ــّق ــ ـــــَحـــــّجِ َث

ْ
ــي ال ــ ــ ــاٍم َوِفـ ــ ــ ــوا)7( َشـ ــ ـ

ُ
ــل ــ ـ ــّتِ ــ ــا ُقـ ــ ــَن ــ ُه

كثيرة بالنسبة لغيره من األضداد،  وأمثلة التثقيل 

وذلك من خالل االستقراء في المتن. 

قراءة  فتكون  الظاء،  في  التخفيف  ذكر  والناظم 

الباقين بالتثقيل، قال الناظم:

)١( وطريقة ضبطها بالحمرة: بألف بعد الكاف وكسر الفاء.
)٢( وطريقة ضبطها بالحمرة: بالتاء.

)3( وطريقة ضبطها بالحمرة: بفتح السين -من غير تشديد-.
)٤( وطريقة ضبطها بالحمرة: بضم الياء وفتح الغين.

)5( وطريقة ضبطها بالحمرة: بكسر التاء -من غير تشديد-.
)6( وطريقة ضبطها بالحمرة: بالتاء.

)٧( وطريقة ضبطها بالحمرة: بكسر التاء -من غير تشديد-.

ُتَظاِهُرْو ِبــْصــِرْي  اْثَنْيِن  ــوَن)8( 
ُ
َيــْعــَمــل ِبَما   -888

َ
الـــَعـــال ــى  ــ ــَت ــ

َ
ف ــــــُرْوَن  ــــــّهَ

َ
َتــــــّظ َقـــــــَرا  َعـــــاِصـــــْم  َن 

َعـــاِمـــٍر ــُن  ــ اْبـ ــُرْوَن  ــ ــاَه ــ
َ

ــّظ ــ َت ــَرا  ــ َقـ َوِحــــْرِمــــْي   -889
َ

ــْي َحـــــْمـــــَزٌة َتـــال ــ ــِل ــ ــا َع ــ
َ

ــّظ ــ ا َمـــــَع ِخــــــّفِ ال
َ

َكــــــذ

ــُرْو ــَظــاِه ُدْوَهـــا ُي
َ

ــد َشـــّد ــْع َق ــد َســِم ــْي َق ــ 890- َوِف
َ

ــال ــ
َ

ــّق ــ َث ــــْيــــِه 
َ
ِلــــَحــــْرف ــْم  ــ ــِهـ ــ ــْيـ ــ ــاِقـ ــ َوَبـ َعـــــاِصـــــْم  َن 

األضـــداد  مــن  لغيره  بالنسبة  التخفيف  وأمــثــلــة 

قليلة. ومما يؤخذ على الناظم أنه قد ال يذكر التثقيل 

كما في  بالتخفيف  الباقين  قراءة  البيت، وتكون  في 

َُّدنِّيىجس حجسالَكۡهف: حمتخمتجحس ، قال الناظم: كلمة حمسل

ُشــْعـــ ِلـــَغـــْيـــِر  ـــيِ  ـــُدّنِ
َ
ل َوَشــــاِمــــّيٌ  ــْي  ــِنـ ــِدْيـ َمـ  -791

َ
ــــال

َ
ــــّض

َ
ــــــّمَ ف

َ
َبـــــــٍة َوَمــــــِدْيــــــِنــــــْي ُشــــْعــــَبــــُة الــــــّش

ومما يؤخذ على الناظم أنه استخدم من األضداد 

مصطلح )اإلسقاط( ولم ينص عليه في مقدمة نظمه، 

ُكنَّا  حمسَوَما  فقال في سورة األعراف عند ذكره لموضع 

ۡعَراف: محتمختجحس :
َ
ۖىجس حجساأل ُ ۡن َهَدىَٰنا ٱللَّ

َ
لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا أ

ــٍح ـــَة َصــاِل ِقـــّصَ ــاِم  ـ
َ

ــّش ــُر الـ ــْي  َغ
َ

ــال ــ َوَقـ ــَرا  ــ َق  -678
َ

نـــــِزال
ُ
ــْم)9( َحـــْيـــُث أ ــ ــِعـ ــ ــْي َوَمـــــا َنـ ــ ْســـَقـــَطـــَهـــا ِفـ

َ
َوأ

اإلمام  أن األضــداد عند  ومن خالل ما سبق نجد 

تطرد  أو  وتنعكس،  تطرد  سواء  ذكرها  التي  الشاطبي 

وال تنعكس، أو التي لم يذكرها في مقدمته قد بلغت 

المنظومة  يـــدل عــلــى  ــدًا، وهـــذا  ــ  ســتــة وعــشــرون ض

اإلمــام  جعلت  كــبــيــرة،  علمية  قيمة  مــن  حــوتــه  ومــا 

النظم، بينما بلغت  الشاطبي يطوع المعاني لخدمة 

)8( وطريقة ضبطها بالحمرة: بالتاء.
)٩( وطريقة ضبطها بالحمرة: بفتح العين.



بين حرز األماني وعقد الآللي )دراسة مقارنة(

  د. أمير عادل مبروك الديب |     63

الباقين،  قــراءة  في  الحمرة  استخدم  أنه  ذلك  في  والسبب  أضــداد،  أربعة  حيان  أبي  اإلمــام  عند  األضــداد 

فاحتياجه لألضداد كان بنسبة قليلة مقارنة بما استخدمه اإلمام الشاطبي في منظومته.

* * *
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المبحث الخامس

األصول عند اإلمام الشاطبي 
واإلمام أبي حيان )دراسة مقارنة(

العرض  يكون  في هذا المبحث إن شاء اهلل نستعرض األصول عند اإلمام الشاطبي واإلمام أبي حيان، و

األول  الثاني  العمود  وفي  الشاطبي،  عند  األصول  أبواب  أسماء  فيه  كتب  أ األول  العمود  جدول،  هيئة  على 

كتب فيه أسماء أبواب األصول عند أبي حيان، وبعد االنتهاء من الجدول أذيله بخالصة، واهلل الموفق. أ
أسماء أبواب األصول من الشاطبية)١(............................................. عقد الآللي ألبي حيان)٢(

..................................................................................................... المقدمة المقدمة

........................................................................................... االستعاذة باب االستعاذة

............................................................................................... البسملة باب البسملة

.............................................................................................. أم القرآن سورة أم القرآن

.........................................................................................اإلدغام باب اإلدغام الكبير

باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين.................................... اإلدغام الكبير

............................................................................... إدغام المتقاربين باب هاء الكناية

إذ إدغام قد و باب المد والقصر

...................................................................... إدغام تاء التأنيث باب الهمزتين من كلمة

...................................................................... إدغام هل وبل باب الهمزتين من كلمتين

باب الهمز المفرد.......................................................................... إدغام حروف الهجاء

............................................. أحوال النون والتنوين كن قبلها باب نقل حركة الهمزة إلى السا

........................................................ هاء كناية المذكر باب وقف حمزة وهشام على الهمز

.......................................................................................... المد باب اإلظهار واإلدغام

)١( اعتمدت في ذكر أسماء أبواب األصول على المذكور في متن الشاطبية المطبوع.
)٢( اعتمدت في ذكر أسماء أبواب األصول على المذكور في رسالة الدكتوراه للدكتور معاذ سيف.
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..................................................................................................... اإلمالة ذكر ذال إذ

ذكر دال قد.................................................................................... الوقف على الممال

................................................................................................. الراء ذكر تاء التأنيث

.................................................................................. الوقف على الراء ذكر الم هل وبل

.................................................. الالم باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل 

................................................................................ الهمز باب حروف قربت مخارجها

كنة والتنوين.............................................................. االستفهامان باب أحكام النون السا

باب الفتح واإلمالة وبين اللفظين........................................... وقف حمزة وهشام على الهمز

....................................... ياء اإلضافة باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف

باب مذاهبهم في الراءات.................................................................................. الزوائد

................................................................................................. الوقف باب الالمات

باب الوقف على أواخر الكلم...................................................................................... 

 .................................................................................... باب الوقف على مرسوم الخط

باب مذاهبهم في ياءات اإلضافة................................................................................. 

باب ياءات الزوائد.................................................................................................... 

ألبواب األصول، ولكل من  ترتيبه  الشاطبي في  اإلمام  أبا حيان خالف  اإلمام  أن  من خالل ما سبق نجد 

بدأ  الشاطبي  اإلمــام  فنجد   ، والتأخير التقديم  حيث  من  األبــواب  ترتيبه  في  طريقة  له  اهلل  رحمهما  اإلمامين 

أردفه  الكبير  اإلدغــام  الفاتحة  سورة  في  كان  ولما  القرآن،  أم  سورة  ثم  البسملة،  ثم  االستعاذة،  ثم  بالمقدمة، 

مباشرة بعد سورة الفاتحة، وألحق به نظيره من المتقاربين الكبير ثم في بداية سورة البقرة نجد هاء الكناية 

 ، فأردفه بعد المتقاربين، والشبه بين هاء الكناية وباب المد والقصر فأتبعه به، ثم ذكر بعد ذلك أبواب الهمز

، فوافق اإلمام الشاطبي في تريبه األبواب  كان له ترتيب آخر وهكذا إلى نهاية األصول، بينما اإلمام أبو حيان 

كل أبواب اإلدغام خلف بعضها، لما يوجد  إلى نهاية المتقاربين؛ ولكن خالفه بعد ذلك، فأبو حيان أردف 

بين هذه األبواب من قاسم مشترك وهو اإلدغام، وأّخر أبو حيان أبواب الهمز بعد اإلمالة ثم أعقب بعد ذلك 

بياءات اإلضافة والزوائد، وجعل آخر باب عنده في األصول باب الوقف وهو يشمل عند الشاطبي بابين وهما 

الوقف على أواخر الكلم والوقف على مرسوم الخط.

أبي  اإلمــام  عند  األصــول  أبيات  عدد  بلغ  بينما  الشاطبي)٤٤٤(بيتا،  اإلمــام  عند  األصــول  أبيات  عدد  بلغ 

حيان)٤٩٧(بيتا.
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المبحث السادس

الفرش عند اإلمام الشاطبي 
واإلمام أبي حيان )دراسة مقارنة(

في هذا المبحث نذكر بوجه عام مقارنة في قسم 

بين  الفرق  ئ  للقار ليتضح  النظمين؛  بين  الفرش 

النظمين بصورة جلية، فأقول:

الــحــروف  ــرش  ف ــر  ذك اهلل  رحــمــه  الشاطبي  اإلمـــام 

بداية من سورة البقرة إلى آخر القرآن، ثم أتبعه بباب 

التي  وصفاتها  الحروف  مخارج  بباب  ثم   ، التكبير

ئ إليها، بينما اإلمام أبو حيان ذكر فرش  يحتاج القار

ولكن  القرآن؛  آخر  إلى  البقرة  سورة  أول  من  الحروف 

، ثم بعد نهاية الفرش  عند سورة الضحى ذكر التكبير

أبي  عن  للعليمي  حــروف  »في  وسماه:  فصال  ألحق 

وفي   ، بكر أبــي  عن  آدم  بن  يحيى  فيها  خالف  بكر 

الحلواني  فيها  خالف  هشام  عن  للداجوني  حــروف 

مكانه،  فــي  التكبير  جعل  حيان  فأبو  هــشــام«،  عــن 

بينما الشاطبي جعله بعد الفرش.

التي  الــحــروف  في  فصال  ألحق  حيان  أبــو  اإلمــام 

والحروف  آدم،  بن  يحيى  مع  العليمي  فيها  اختلف 

اإلمام  بينما  الحلواني،  الداجوني  فيها  خالف  التي 

الشاطبي لم يذكر ذلك؛ ألنه اعتمد طريق يحيى ابن 

آدم لشعبة فقط، وطريق الحلواني لهشام فقط.

اإلمام الشاطبي ذكر باب ياءات اإلضافة ثم أعاد 

كل سورة، واإلمام أبو حيان ذكر باب  ذكرها في نهاية 

ياءات اإلضافة في آخر األصول ولم يذكرها في نهاية 

كتفى بما ذكره في األصول. كل سورة، ا

والصفات  الحوف  مخارج  ذكــر  الشاطبي  اإلمــام 

في نهاية نظمه، أما اإلمام أبو حيان لم يذكر المخارج 

والصفات.

آخرها  إلى  الشاطبية  في  الفرش  أبيات  عدد  بلغ 

نهاية  إلى  الآللي  عقد  في  الفرش  وبلغ  بيتا،   )٧٢٩(

النظم )55٢( بيتا.

ختم  في  األبيات  بذكر  استطرد  الشاطبي  اإلمــام 

نظمه  نهاية  في  حيان  أبو  اإلمام  اقتصر  بينما  نظمه، 

على ذكر أبيات قليلة ختم بها النظم.

وعدد  بيتا،   )١١٧3( كاملة  الشاطبية  أبيات  عدد 

أبيات عقد الآللي كاملة)١0٤٩( بيتا.

* * *
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الخاتمة

هذا  إنجاز  على  إعانته  و فضله  على  هلل  الحمد 

، وبعد هذا التطواف بين  البحث، فله الحمد والشكر

والتوصيات  النتائج  أهم  فأسجل  مباركين،  نظمين 

التي توصلت إليها من هذا البحث، فأقول:

أوال: أهم النتائج:

كتب اهلل له القبول واالنتشار  نظم اإلمام الشاطبي 

أبي  اإلمام  أما نظم   ، كبير العالم اإلسالمي بشكل  في 

عليه  حــازت  الــذي  مثل  القبول  له  يكتب  لم  حيان 

الشاطبية.

الباقين  قــراءة  منها  يستخرج  و تحفظ  الشاطبية 

بسهولة، أما نظم عقد الآللي ففيه صعوبة لمن حفظه 

وأراد أن يستخرج منه قراءة الباقين، ولكن إذا تصفحنا 

أما  الباقين،  قــراءة  استخراج  في  سهولة  ففيه  النظم 

إعمال  إلــى  فيحتاج  تصفحناه  إذا  الشاطبية  نظم 

الذهن لمعرفة قراءة الباقين من خالل األضداد.

يظهر  اإلمام الشاطبي عنده طول نفس في النظم و

اإلمــام  بينما  وخاتمته،  نظمه  مقدمة  في  جليا  هــذا 

عند  الــذي  مثل  نفس  طــول  عنده  ليس  حيان  أبــو 

يعرف هذا من المقدمة والخاتمة. الشاطبي و

الــرمــوز  على  نظمه  فــي  اعتمد  الشاطبي  اإلمـــام 

لم  حيان  أبــو  اإلمـــام  بينما   ، كبير بشكل  ــداد  واألضــ

إال في نطاق ضيق وكذلك األضداد  الرموز  يستخدم 

مقارنة باإلمام الشاطبي.

يوجد أضداد عند اإلمام الشاطبي لم يذكرها في 

مقدمته، وكذلك عند اإلمام أبو حيان.

عند  ترتيبها  فــي  األصـــول  أبـــواب  فــي  فــرق  يوجد 

ثم  الكبير  اإلدغام  أبواب  جعل  فالشاطبي  اإلمامين، 

أبو  اإلمام  بينما   ، الصغير اإلدغــام  جعل  بأبواب  بعده 

حيان جعل أبواب اإلدغام كلها خلف بعضها.

حيان  وأبــو  واحــد،  كتاب  على  اعتمد  الشاطبي 

اعتمد على تسعة كتب.

الفرش،  بعد  التكبير  باب  جعل  الشاطبي  اإلمــام 

أما أبو حيان فجعل التكبير عند سورة الضحى.

الآللي  عقد  على  الشاطبية  تقدم  أسباب  وترجع 

لألسباب التالية:

القيمة واألهمية العلمية للمنظومة.

غزارة المعاني اللغوية في المنظومة.

منزلة اإلمام الشاطبي عند القراء.

ــــي الــمــعــاهــد  ــة ف ــي ــب ــاط ــش ــة ال ــوم ــظ ــن اعـــتـــمـــاد م

والمؤسسات والدور التعليمية.

مسابقة الشراح إلى شرحها منذ تأليفها.

من  الشاطبية  حــول  أقيمت  التي  المعارضات 

ضمن أسباب انتشارها؛ ألن المعارضات لم ترق إلى 

الشاطبية.

الشاطبية في غالب  السماع حول  إقامة مجالس 

الطبقات.

ثانيا: التوصيات:

في  المنظومات  بين  بالمقارنة  الباحثين  أوصــي 

ألنــه مــن خالل  والــعــد؛  والــرســم  والتجويد  ــقــراءات  ال

المقارنة تتضح القيمة العلمية للمنظومة، وأسأل اهلل 

األحياء  أجمعين  وللمسلمين  ولوالدي  لي  يغفر  أن 
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منهم واألمــوات، وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا 

رب  هلل  والحمد  أجمعين،  صحبه  آله  وعلى  محمد 

العالمين.

* * *

فهرس المصادر والمراجع

صالح . ١ تأليف:   ، النصر وأعــوان  العصر  أعيان 

ــدي )ت:  ــف ــص الـــديـــن خــلــيــل بـــن أيــبــك ال

يــد،  ز أبـــو  عــلــي  الــدكــتــور  تحقيق:  ـــ(،  ــ ٧6٤هـ

محمد  الــدكــتــور  عشمة،  أبــو  نبيل  الــدكــتــور 

موعد، الدكتور محمود سالم محمد، قدم له: 

الفكر  دار   : الناشر المبارك،  القادر  عبد  مازن 

، دمشق  ، بيروت - لبنان، دار الفكر المعاصر

يا، الطبعة: األولى، ١٤١8 هـ - ١٩٩8م. - سور

، تــألــيــف: . ٢ ــي الــتــفــســيــر ــبــحــر الــمــحــيــط فـ  ال

ــن يــوســف بــن عــلــي بن  أبـــو حــيــان محمد ب

)ت:  األندلسي  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف 

جميل،  محمد  صــدقــي  تحقيق:  ٧٤5هـــــ(، 

: دار الفكر - بيروت، الطبعة: ١٤٢0 هـ. الناشر

تأليف: محمد بن جابر . 3 الوادي آشي،  برنامج 

الدين،  شمس  القيسي،  قاسم  بن  محمد  بن 

أبـــو عــبــد اهلل الــــوادي آشـــي األنــدلــســي )ت: 

: دار  ٧٤٩هـ(، تحقيق: محمد محفوظ، الناشر

الطبعة:  بيروت،  أثينا-   - االسالمي  المغرب 

األولى،١٤00ه-١٩80م.

والنحاة، . ٤ اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 

، جالل  تــألــيــف: عبد الــرحــمــن بــن أبــي بــكــر

الدين السيوطي )ت: ٩١١هـ(، تحقيق: محمد 

: المكتبة العصرية  أبو الفضل إبراهيم، الناشر

- لبنان/ صيدا.
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جمال القراء وكمال اإلقراء، المؤلف: علي بن . 5

المصري  الهمداني  الصمد  عبد  بن  محمد 

ي  الدين السخاو أبو الحسن، علم  الشافعي، 

عبد  وتحقيق:  ــة  دراسـ ـــ(،  ــ 6٤3ه )الــمــتــوفــى: 

 : الناشر القاضي،  سيف  الــدايــم  عبد  الحق 

الطبعة:  بيروت،   - الثقافية  الكتب  مؤسسة 

األولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

تحقيق . 6 القصيد،  شــرح  في  النضيد  الجوهر 

ــن أول الــكــتــاب إلـــى نــهــايــة بــاب  ــة م ــ ودراسـ

بن  ــرزاق  ــ ال د.عــبــد  تحقيق   ، الكبير ــام  اإلدغــ

فضيلة  ــراف  إش تحت  حافظ،  كامل  محمد 

عــام  خــمــيــس،  محمد  ــن  ب محمد  الــدكــتــور 

بكلية  القراءات  بقسم  دكتوراه  رسالة  ١٤٢٩ه، 

القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة 

بالمملكة  الــمــنــورة،  بــالــمــديــنــة  ــة  ــي ــالم  اإلس

العربية السعودية.

زعيم المدرسة األثرية في القراءات وشيخ قراء . ٧

المغرب والمشرق اإلمام أبو القاسم الشاطبي 

)دراسة عن قصيدته حرز األماني في القراءات 

التي  بشروحها  وتعريف  العلمي  إشعاعها  و

الــهــادي  عــبــد  د.  شــــرح(،  مــئــة  عــلــى   زادت 

، دار أضواء السلف، الرياض،  عبد اهلل حميتو

الطبعة األولى، ١٤٢5هـ - ٢005م.

أبو . 8 الدين  شمس  تأليف:  النبالء،  أعالم  سير 

عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قاْيماز 

: دار  ـــ(، الــنــاشــر ــ الــذهــبــي )الــمــتــوفــى: ٧٤8هـ

الحديث- القاهرة، الطبعة: ١٤٢٧هـ-٢006م.

بن . ٩ الرحمن  عبد  تأليف:  الحفاظ،  طبقات 

، جالل الدين السيوطي )ت: ٩١١هـ(،  أبي بكر

: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة:  الناشر

األولى، ١٤03هـ.

طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين . ١0

)ت:  السبكي  الدين  تقي  بن  الــوهــاب  عبد 

٧٧١هـ(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي 

هجر   : الناشر  ، الحلو محمد  الفتاح  عبد  د. 

الثانية،  الطبعة:  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

١٤١3هـ.

عــقــد الــآللــي فــي الـــقـــراءات الــســبــع الــعــوالــي . ١١

آخر  إلى  النظم  أول  من  وشــرح  النظم  تحقيق 

ــداد الــدكــتــور مــعــاذ إبراهيم  ســـورة الــبــقــرة، إعـ

األستاذ  إشــراف  تحت  ـــ،  ١٤33ه عام  سيف، 

الــســديــس، رسالة  بــن علي  أحــمــد   : الــدكــتــور

الكريم  القرآن  بكلية  القراءات  بقسم  دكتوراه 

اإلسالمية  بالجامعة  اإلسالمية  والــدراســات 

بالمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية.

عقد الآللي في القراءات السبع العوالي شرح . ١٢

آخر  إلــى  عــمــران  آل  أول  مــن  النظم  وتحقيق 

مبروك  عــادل  أمير  الدكتور  ــداد  إع الكتاب، 

الــديــب، عــام ١٤٤0هــــ، تحت إشــراف األستاذ 

القضاة،  مفلح  محمد  بــن  أحــمــد   : الــدكــتــور

القرآن  بكلية  الــقــراءات  بقسم  دكتوراه  رسالة 

بالجامعة  اإلســالمــيــة  والـــدراســـات  يــم  الــكــر

بالمملكة  الــمــنــورة،  بــالــمــديــنــة  ــة  ــي ــالم  اإلس

العربية السعودية.
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الـــقـــراء، تأليف: . ١3 الــنــهــايــة فــي طــبــقــات  غــايــة 

ي، محمد  الجزر ابن  الخير  أبو  الدين  شمس 

 : بن محمد بن يوسف )ت: 833هـ(، الناشر

ألول  بنشره  عني  الطبعة:  تيمية،  ابن  مكتبة 

. مرة عام ١35١هـ ج. برجستراسر

الشاطبي، . ١٤ اإلمام  ترجمة  في  المواهبي  الفتح 

القسطالني  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب 

محمد  بــن  إبــراهــيــم  تحقيق:  )ت٩٢3هـــــــ(، 

الطبعة  األردن،   - َعّمان  الفتح،  دار  الجرمي، 

األولى، ١٤٢١هـ - ٢000م.

التهاني . ١5 ووجه  األماني  حرز   = الشاطبية  متن 

بن  القاسم  الــمــؤلــف:  السبع،  ــراءات  ــق ال فــي 

فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد 

الشاطبي )المتوفى: 5٩0هـ(، المحقق: محمد 

: مكتبة دار الهدى ودار  تميم الزعبي، الناشر

الرابعة،  الطبعة:  القرآنية،  الغوثاني للدراسات 

١٤٢6 هـ - ٢005 م.

١6 . ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار

أبو عبد اهلل محمد بن  تأليف: شمس الدين 

)ت:  الذهبي  قايماز  بــن  عثمان  بــن  أحمد 

: دار الكتب العلمية، الطبعة:  ٧٤8هـ(، الناشر

األولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧م.

١٧ . ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار

أبو عبد اهلل محمد بن  تأليف: شمس الدين 

)ت:  الذهبي  قايماز  بــن  عثمان  بــن  أحمد 

: دار الكتب العلمية، الطبعة:  ٧٤8هـ(، الناشر

األولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧م.

شمس . ١8 تأليف:   ، العشر الــقــراءات  في  النشر 

بن  محمد  ي،  ــزر ــج ال ــن  اب الخير  ــو  أب الــديــن 

تحقيق:  هـــ(،   833 )ت:  يوسف  بن  محمد 

 : الناشر هـ(،   ١380 )ت  الضباع  محمد  علي 

ية الكبرى. المطبعة التجار

الوافي بالوفيات، تأليف: صالح الدين خليل . ١٩

بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت: ٧6٤هـ(، 

مصطفى،  وتــركــي  ــاؤوط  ــ األرن أحمد  تحقيق: 

ــيــروت، عام  ب الــتــراث -  : دار إحــيــاء  الــنــاشــر

:١٤٢0هـ- ٢000م. النشر

ــي الـــقـــراءات . ٢0 ــي شـــرح الــشــاطــبــيــة ف الـــوافـــي ف

السبع، تأليف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن 

: مكتبة  محمد القاضي )ت: ١٤03هـ(، الناشر

 - هـ   ١٤١٢ الرابعة،  الطبعة:  يع،  للتوز السوادي 

١٩٩٢م.

الــديــن محمد بن . ٢١ تــقــي  تــألــيــف:  ــوفــيــات،  ال

ـــ(،  ــ هــجــرس بــن رافـــع الــســالمــي )ت: ٧٧٤ه

بشار عواد  د.  تحقيق: صالح مهدي عباس، 

بيروت،   - الرسالة  مؤسسة   : الناشر معروف، 

الطبعة: األولى، ١٤0٢هـ.

* * *


