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الملخص

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى 

آله وصحبه ومن واآله. 

وبعد؛ فأن علم القراءات من اجل العلوم، واشرفها، 

وهو من جملة ما بقي من االحرف السبعة التي نزلت 

اعتنوا  الذين  العلماء  بين  ومــن   ،� النبي  على 

والمقرئ   ، الكبير االمــام  ودرايــًة  روايــة،  القراءات  بعلم 

اهتمام  له  كــان  حيث   � الشاطبي  االمــام  الحافظ 

ووضــع  نظمها  نظم  حيث  السبعة  بــالــقــراءات  كبير 

اصولها، وثبت فرشها، وألف المؤلفات الخاصة بعلم 

يعرف  ما  المؤلفات  هذه  اشهر  من  ولعل  الــقــراءات، 

ووجه  االماني  )حــرز  المسماة  الشاطبية  بالمنظومة 

التهاني( فهي من أهم ما أولف بعلم القراءات .

Abstract:

Praise Be To God, And Prayers And Peace Be 

Upon The Messenger Of God, His Family And 

Companions, And Those Who Paint Afterwards.

     The Science Of Readings Is For The 

Sake Of Science, And The Most Honorable Of 

Them, And It Is The Sum Of What Remains Of 

The Seven Letters That Were Revealed To The 

Prophet, May God Bless Him And Grant Him 

Peace. With The Seven Readings, Where He 

Organized Them And Put Their Batches, And 

He Wrote The Literature Related To The Science 

Of Readings, And Perhaps The Most Famous Of 

These Works Written In The Shatibiya Inhabited 

System )Harz Al-Amani Wa Al-Tahani( Is The 

Most Important Thing Written In The Science 

Of Readings.

* * *
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي 

االمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه 

أجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين. 

ثابتٌة  قــراءاٌت  هي  القرآنية  القراءات  فإن  بعد؛  أما 

عن رسول اهلل � أقرأ أصحابه بها على وفق ما نزل 

وتعالى  تبارك  ربه  السالم عن  عليه من جبريل عليه 

الــعــلــوم،  الـــقـــراءات مــن أجـــل  ؛ ولــذلــك يعتبر عــلــم 

األحــرف  مــن  بقي  مــا  جملة  فهو  وأهمها  وأعظمها، 

السبعة التي نزلت على النبي �، وان من حفظ اهلل 

الحفاظ  العلماء  له  الكريم أن سخر  سبحانه لكتابه 

 ، كثير وابن  نافع،  وهم  السبعة  كالقراء  العلم  أهل  من 

والكسائي،  وحمزة،  وعاصم،   ، عامر وابــن   ، عمر وأبــو 

يعقوب،  و  ، جعفر كأبي  الحفاظ  من  غيرهم  وكذلك 

وخلف الذين حفظ اهلل بهم هذا الكتاب  فجزاهم اهلل 

عن اإلسالم والمسلمين خيرًا، وهذا الحفظ من أعظم 

األدلة على أن كتاب اهلل منزل من عند حكيم حميد، 

وأن أهل الباطل لن يستطيعوا تغيير شيء منه مهما 

اعتناءًا  الــقــراءات  بعلم  العلماء  اعتنى  وقــد  فعلوا، 

اعتنوا  الذين  العلماء  بين  ومن  ودرايـــًة،  ــًة،  رواي كبيرًا 

، والمقرئ الحافظ اإلمام  بهذه القراءات العالم الكبير

اهتمامًا  السبعة  بالقراءات  اهتم  �الذي  الشاطبي 

فرشها،  وثبت  أصولها،  ووضــع  نظمها،  فنظم  كبيرًا، 

وكان له دور كبير في نشر القراءات القرآنية، وبثها بين 

الناس، وألف المؤلفات في علوم القراءات، وهذا من 

، ولعل من أجل،  كرامة اهلل سبحانه لهذا الرجل الكبير

وأهم مؤلفاته منظومته الرائعة، والمبدعة)حرز األماني 

الشاطبية،  بالمنظومة  تعرف  والتي  التهاني(،  ووجه 

واشتهرت  القراءات،  كتب في علم  ما  أهم  وهي من 

العلم   طلبة  أقبل  حيث  لناظمها،  نسبة  بالشاطبية 

هذه  ــراءة  قـ على  القرآنية  بــالــقــراءات  والمختصين 

المنظومة، وحفظها، وفهم مصطلحاتها، ورموزها فهي 

من أفضل المنظومات، وأجلها في علم القراءات.

كون واحدًا من الذين  إنه من الشرف، والفخر أن أ و

أقامه  الذي  الكبير  الدولي  المؤتمر  يشاركون في هذا 

اًل  مركز االمام الشاطبي للدراسات القرآنية وفاءًا، واجال

كبيرة من أجل تقريب  لهذا االمام الذي بذل جهودًا 

هذه القراءات، وايصال فهمها بين الناس   ونشرها في 

اليسير  البحث  بهذا  أشارك  أن  أحببت  واني  اآلفاق، 

المتواضع، من خالل دعوتي من قبل فضيلة الشيخ 

العراقية  ئ  المقار عموم  شيخ  ي(  الــراو )موفق  الوالد 

بوجوده  اهلل  ونفعنا  عمره،  في  اهلل  وأطــال  اهلل،  حفظه 

الــقــراءات  نشر  فــي  كبير  دور  لــه  كــان  والـــذي  بيننا، 

دوره  وكــذلــك  العلم،  طلبة  بين  والــعــشــرة  السبعة، 

وشرحها،  الشاطبية،  بالمنظومة  االهتمام  خالل  من 

األخرى  األسباب  من  وكذلك  حفظها،  على  والحث 

التي دعتني الى المشاركة في هذا المؤتمر هو حبي، 

علم  خدمة  في  الوفاء  بجانب  االسهام  في  ورغبتي 

القراءات، وابراز مكانة عالم كبير من علماء القراءات 

في  متخصص  علم  طالب  كل  على  واســع  فضل  له 

في  ومنهجي   � الشاطبي  االمــام  وهو  المجال  هذا 

إبراز  هذا البحث هو التعريف باإلمام الشاطبي �، و
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سيرته الشخصية، وبيان مصنفاته، وما تناول فيها من 

العلمية،  ومكانته  سيرته  دراسة  وكذلك  موضوعات، 

في  جــهــوده  وبــيــان  وتــالمــيــذه،  ومشايخه،  تــه،  ورحــال

خدمة القراءات القرآنية من خالل مؤلفاته التي تركها 

سائاًل  بها  أقــرأ  التي  اإلقرائية  وترجيحاته  االمــة،  لهذه 

ربي التوفيق، والسداد، وسعادتي تكمن بكل توجيه، 

وتنبيه من مشايخنا  وعلمائنا، وأساتذتنا يدلني فيه 

على أخطائي في هذا البحث عسى أن يتم استدراك 

ما يصلني من تنبيهات، وفي الختام أرجو من اهلل أواًل 

أن يتقبل مني هذا العمل البسيط وأن يجعله خالصًا 

قبول  المؤتمر  هذا  أدارة  من  وأتمنى  الكريم،  لوجهه 

بحثي هذا وأن يمنحوني فرصة المشاركة فيه، واللقيا 

والعلماء،  المشايخ   السادة  بكوكبة طيبة مباركة من 

ــراءات،  ــق ــرآن، وأصــحــاب ال ــق ــل ال واألســـاتـــذة مــن أه

من  كــان  ومــا  هــذا  الــمــبــاركــة،  الشريعة  هــذه  وحملة 

أو تقصير  كان من خطأ،  صواب فمن اهلل وحده، وما 

اللهم  أواًل ومن الشيطان، وصلى  او سهِو فمن نفسي 

وصحبه  آلــه  وعلى  محمد  نبينا  على  وبــارك  وسلم 

وسلم تسليمًا كثيرا والحمد هلل رّب العالمين .

* * *

المبحث األول

سيرة االمام الشاطبي الشخصية 

- وفيه أربع مطالب : 

المطلب األول: اسمه وكنيته ولقبه .	 

الرعيني  أحــمــد  بــن  بــن خلف  فــيــره  بــن  الــقــاســم 

فهو  كنيته  وأما  النحوي،  الضرير  المقريء  الشاطبي 

أهل  عليها  اتفق  الكنية  وهــذه  محمد،  بأبو  يكنى 

التراجم في كتبهم)١( ومن العلماء من جعل كنيته أبا 

القاسم، وهو قول ضعيف لم تعتمده كتب   المصادر 

يذكره  لم  من  منهم  إن  بل  للشاطبي،  ترجمت  التي 

الراء  وتشديد  الياء  وسكون  الفاء  )بكسر  أصاًلوفيره: 

فهو  لقبه  ــا  ،وأم الحديد  بالعربي:  ومعناه  وضمها(، 

الراء  )بضم  والرعيني:  الشاطبي،  األندلسي  الرعيني 

وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها 

وبعدها نون(، وهذه النسبة إلى ذي رعين، وهو أحد 

باالمام  وسمي  كثير)٢(،  خلق  إليه  نسب  اليمن  أقيال 

الشاطبي؛النه ولد بشاطبة وهي المكان الذي ينسب 

نحو  على  تقع  األنــدلــس  مــدن  من  مدينة  وهــي  اليه، 

مقربة  على  بلنسية  غربي  جنوب  كيلومتًرا  خمسين 

ظل  فــي  زاهـــرة  مدينة  وكــانــت  المتوسط،  البحر  مــن 

اإلسالم  يــخ  56(،تــار  /١( الكنى  سرد  في  المقتنى   : ينظر  )١(
)١٢/ ٩١3( ،غاية النهاية في طبقات القراء)٢/ ٢١(.

األعيان)٤/ ٧١(،  وفيات  األدبــاء)5/ ٢٢١6(،  :معجم  ينظر  )٢(
نكث الهميان في نكت العميان )ص: ٢١3( .
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في  المثل  بها  يضرب  مدينة  وهي  اإلسالمي،  العهد 

الحسن، والجمال)١( .     

يعود بقاء تردد اسم هذه المدينة إلى اليوم على  و

كبار علماء  كثير من أهل العلم إلى اثنين من  ألسنة 

األصولي  الفقيه  فهو  أحدهما  أمــا  اإلســالمــيــة،  األمــة 

بـالشاطبي  المعروف  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم 

صاحب كتاب )الموافقات في أصول الفقه(، وكتاب 

)االعتصام(، وأما اآلخر فهو القاسم بن فيره صاحب 

الــقــراءات،  علم  في  بالشاطبية  المعروفة  المنظومة 

وغيرها من المصنفات  واهلل أعلم .

المطلب الثاني : والدته	 

ولد االمام الشاطبي � في بدايات القرن السادس 

الهجري،وتحديدًا سنة 538هـ بشاطبة وهي المكان 

الذي ينسب اليه ثم رحل الى بلنسية ومكث بها مدة 

من الزمن)٢(، وقيل إنه ولد أعمى)3( .

المطلب الثالث : مكانته وثناء العلماء عليه .	 

علماء  من  كبيرًا  عالمًا   � الشاطبي  االمــام  يعد 

له  شهد  وقــد  الحديث،  أئمة  من  إمــامــًا  و الــقــراءات، 

بالعلم، والحفظ، واالتقان كبار المحدثين، والعلماء، 

اإلمام  الشيخ  قال  العلم:  أهل  من  كثير  عليه  وأثنى 

ي  السخاو محمد  بن  علي  الحسن  أبــو  الدين  علم 

عليه  كــان  مــا  وصــف  وقــد  قصيدته  وشـــارح  تلميذه 

له  وذكرت  فقال:  وتقوى  صالح،  من  الشاطبي  االمام 

: نزهة المشتاق فى اختراق اآلفاق )٢/ 556(، معجم  )١( ينظر
البلدان )3/ 30٩( .

)٢( ينظر : الروض المعطار في خبر األقطار )ص: 3٤٩( .
: غاية النهاية في طبقات القراء )٢/ ٢١( . )3( ينظر

، وقلت له: قد قيل إن األذان يسمع  يوما جامع مصر

قد  فــقــال:   ، هــو مــا  ى  يــدر وال  المؤذنين  غير  مــن  فيه 

وقــال لي يوما:  ــزوال،  ال ال أحصيها عند  مــرارا  سمعته 

جرت بيني وبين الشيطان مخاطبة فقال: فعلت كذا 

فسأهلكك، فقلت له: واهلل ما أبالي بك)٤(.

ــاًل صالحًا  ــان رجـ : )كـ الــحــمــوي�  يــاقــوت  قـــال 

عليه  ظهرت  الفعل،  فــي  مــجــّدا  الــقــول  فــي  صــدوقــًا 

كسماع األذان بجامع مصر وقت  كرامات الصالحين 

اهلل  عباد  إال  ذلــك  يسمع  وال  مـــؤذن،  غير  مــن  ــزوال  الـ

الصالحون()5( .

اهلل  بكتاب  عالما  )وكــان   :� خلكان  ابــن  وقــال 

تعالى قراءًة، وتفسيرًا،وبحديث رسول اهلل � مبرزا 

ومسلم  ي،  البخار صحيح  عليه  قرئ  إذا  وكــان  فيه، 

النكت  يملي  و حفظه،  من  النسخ  تصحح  والموطأ 

علم  في  أوحدًا  وكان  إليها،  المحتاج  المواضع  على 

المقاصد،  حسن  يــا،  الــرؤ بعلم  عارفًا  واللغة،  النحو 

يفعل()6(.                                                                        مخلصًا فيما يقول و

زاهدًا،  إمامًا قدوًة،  الذهبي�: )وكان  االمام  وقال 

القاهرة،  استوطن  الشأن  كبير  مهيبًا،  قانتًا،  عابدًا، 

وتصدر لإلقراء بالمدرسة الفاضلية، وانتفع به الخلق، 

وكان يتوقد ذكاًء)٧((.                                                                                                        

القريحة  ذكي  )وكان  السبكي�:  الدين  تاج  قال 

فقيها  الفنون  كثير  المحفوظ  واســع  الحافظة  قــوي 

: معجم األدباء )5/ ٢٢١٧( . )٤( ينظر
)5( المصدر نفسه )5/ ٢٢١6( .

)6( وفيات األعيان )٤/ ٧١( .
يخ اإلسالم )١٢/ ٩١٤( . )٧( تار
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مقرئا محدثا نحويا زاهدا عابدا ناسكا يتوقد ذكاًء()١( .            

كبيًرا  ي�: )وكـــان إمــاًمــا  وقــال االمـــام ابــن الــجــزر

أعجوبة في الذكاء كثير الفنون آية من آيات اهلل تعالى 

بالعربية  بصيًرا  للحديث  حافًظا  القراءات  في  غاية 

الــزهــد والــواليــة  ــا فــي األدب مــع  رأًسـ إمــاًمــا فــي اللغة 

والعبادة واالنقطاع والكشف()٢( .

من  ترك  بما  ونفعنا   ، الكبير العالم  هذا  اهلل  فرحم 

والقراءات،  العلم،  أهل  من  وجعلنا  ومؤلفات،  علم، 

وحشرنا مع هؤالء العلماء الصالحين .

المطلب الرابع : وفاته	 

صالة  بعد  األحــد،  يــوم   � الشاطبي  اإلمــام  توفي 

جمادى  مــن  والــعــشــرون  الثامن  الــيــوم  وهــو   ، العصر

اآلخرة، سنة5٩0هـ، ودفن يوم األثنين بمقبرة القاضي 

الصغرى،  بالقرافة  البيساني،  الرحيم  عبد  الفاضل 

، وقبره مشهور  بالقرب من سفح الجبل المقطم بمصر

معروف ؛ رحمه اهلل تعالى)3( .

* * *

)١( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٧/ ٢٧٢( .
)٢( غاية النهاية في طبقات القراء )٢/ ٢١( .

: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:  )3( ينظر
3١3(، غاية النهاية في طبقات القراء )٢/ ٢3(.

المبحث الثاني

سيرة اإلمام الشاطبي � العلمية 

- ويتضمن أربعة مطالب:

المطلب األول : شيوخه.	 

ــــالدًا عــديــدة  ــام الــشــاطــبــي� يــطــوف ب رحـــل االمــ

بال  العلم  طلب  في  عمره  وأفنى  العلم،  فيها  يطلب 

ونذكر  عصره،  علماء  من  كبير  عدد  عن  ى  ورو ملل، 

قسمًا من هؤالء األعالم فمن أشهرهم :

١. أخذ القراءات عن أبي عبد اهلل محمد بن أبي 

معروفا  وكــان  الــاليــه   بأبن  المعروف  النفزي  العاص 

بالضبط والتجويد، توفي بعد سنة 550هـ)٤( . 

 ٢. أحــمــد بــن مــســعــود بــن يــحــيــى بــن إبــراهــيــم، 

ــو جــعــفــر بـــن أشــكــبــنــد الــقــيــســي الــســرقــســطــي ثم  أبـ

مجاب  وكان  متقنا،  حافظا،  محدثا،  كان  الشاطبي، 

توفي في رمضان 558 هـ)5(، وهذا يدل على  الدعوة، 

أن االمام الشاطبي طلب العلم في سن مبكرة .

عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  بــن  عليم  الحسن  ــي  أب  .3

القرشي،  محمد  أبو  الحافظ  اهلل،  عبيد  بن  الرحمن 

حافظًا  محدثًا  وكــان  األندلسي،  العمري،  ي،  الــعــدو

لمتون األحاديث، صالحًا زاهدًا رافضًا للدنيا، نفع اهلل 

بصحبته خلقًا كثيرًا توفي 56٤هـ)6(. 

يخ اإلسالم )١٢/ ٤٤٧( . : تار )٤( ينظر
يخ اإلسالم )١٢/ ١36( . : تار )5( ينظر

: السفر الخامس من كتاب الذيل )١/ ٤٢٩( . )6( ينظر
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والحديث  األندلس،  في  السبع  القراءات  ٤.أخــذ 

األندلسي  هذيل  بن  علي  الحسن  أبــي  الشيخ  عن 

البلنسي المتوفى سنة 56٤هـ، عن أبي داود، عن أبي 

عمرو الداني)١(.

5. الــحــافــظ أبـــي الــحــســن عــلــي بــن عــبــد اهلل بن 

خلف بن نعمة البلنسي، كان كثير الصيام، والقيام، 

الطلبة،  مالزمة  على  االحتمال  طويل  الصدقة،  كثير 

إمامته في التجويد،  وانتهت إليه رئاسة اإلقراء لعلوه، و

واإلتقان، توفي في رجب سنة56٤هـ)٢( .  

6. أبي عبد اهلل محمد بن عبد الرحيم الخزرجي 

محدث،  ــارف  ع فقيه  وهــو  الــفــرس،  بأبن  المعروف 

وتوفي 56٧هـ)3( .                                                                   

٧. الشيخ أبي عبد اهلل محمد بن عاشر بن محمد 

بن عاشر المتوفى 56٧هـ)٤( .

8. أبي عبد اهلل محمد بن حميد، أخذ عنه كتاب 

سيبويه، والكامل للمبرد، وأدب الكاتب البن قتيبة، 

وغيرها، توفي سنة 5٧6هـ)5(  .

٩. أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد األندلسي 

القضاء،  وولــي  النحو  في  بــرع  بحبيش،  والمعروف 

توفي سنة  الحديث،  باألندلس في  األئمة  أحد  وكان 

: مختصر الفتح المواهبي ص36 . )١( ينظر
: سير أعالم النبالء )٢0/ 50٧( . )٢( ينظر

األندلس  أهــل  رجــال  يخ  تار في  الملتمس  بغية   : ينظر   )3(
)ص: ١0٢( .

: مختصر الفتح المواهبي ص36. )٤( ينظر
: غاية النهاية في طبقات القراء )٢/ ٢0( . )5( ينظر

58٤هـ)6( .

سعادة  بــن  يــوســف  بــن  محمد  اهلل  عبد  أبــي   .١0

الحديث  سمع  وقد  ومحققًا،  مقرئًا،  كان  االشبيلي، 

منه، توفي سنة 600هـ )٧( .                                                           

المطلب الثاني : تالميذه	 

كبيرًا وبلغ  كان االمام الشاطبي� عالمًا، ومحدثًا 

اليه  يرتحلون  العلم  طــالب  جعل  مبلغ  العلم  مــن 

يديه  بين  تتلمذ  ولهذا  لعلمه،  كل مكان سماعًا  من 

طالب كثر يصعب حصرهم ومن أشهرهم :

١. أبو الحسن علي بن هبة اهلل بن سالمة اللخمي 

المصري الشافعي المقرئ المعروف بابن الجميزي، 

جميع  الشاطبي  على  ــرأ  ق المصرية،  الــديــار  شيخ 

عليه  يكمل  لــم  ولكنه  ختمات،  وعـــدة  الشاطبية 

القراءات، المتوفى سنة 6٤٩هـ)8( .

ي  ٢. أبو الحسن علي بن محمد المصري السخاو

القراءات السبع على يد االمام  قرأ  المقرئ،  الشافعي 

الشاطبي �، المتوفى 6٤3هـ)٩(.

ي  3. ابو عبد اهلل محمد بن عمر بن يوسف االنصار

قصيدته  الشاطبي  االمام  على  قرأ  المالكي  القرطبي 

بالفاضلية،  بعده  لــألقــراء  وجلس  والرائية،  الالمية، 

: الوافي بالوفيات )١8/ ١5٤( . )6( ينظر
: غاية النهاية في طبقات القراء )٢/ ٢88( . )٧( ينظر

في  النهاية  غاية   ،)٢53  /٢3( النبالء  أعالم  سير   : ينظر  )8(
طبقات القراء )١/ 583(.

:معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:  )٩( ينظر
. )3٤٢
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توفي 63١هـ)١( .

٤. عيسى بن أبي الحرم مكي بن حسين بن يقظان 

المصري  العامري  القاسم  أبو  الدين  سديد  الشيخ 

والشاطبية  السبعة،  القراءات  قرأ  الشافعي،  المقرئ 

لإلقراء،  وتصدر  الرعيني،  فيرة  بن  القاسم  أبي  على 

وكان بصيرا بالقراءات عالي اإلسناد، توفي 6٤٩هـ)٢( .

5. علي بن أحمد بن عبد اهلل بن خيرة أبو الحسن 

قــرأ  ــارف،  ــعـ الـ إالمــــام  الــمــقــرئ  الــخــطــيــب  البلنسي 

القراءات بمصر على الشاطبي، توفي سنة 63٤هـ)3( .

الجمال  أحمد  بن  موسى  بن  محمد  بن  علي   .6

السبع  القراءات  ،قرأ  الشاطبي  التجيبي  الحسن  ابو 

على أبي القاسم الشاطبي إفراًدا، وجمًعا، وسمع منه 

حلقة  شيخ  فكان  بدمشق  لإلقراء  وتصدر  قصيدته 

ابن طاوس، توفي سنة 6٢6هـ)٤(.

٧. أبو الفضل عبد اهلل بن محمد بن عبد الوارث 

يء  المعروف بأبن األزرق، وأيضًا بأبن فار اللبن، وبقار

الشاطبي،  ى عن  الذهب، وهو آخر من رو مصحف 

المتوفي 66٤هـ)5(. 

القاسم  أبــي  بــن  اسماعيل  بــن  الرحمن  عبد   .8

ــداد، سمع  ــح ال بــأبــن  والــمــعــروف  الــتــونــســي،  األزدي 

القراءات  عليه  وقــرأ  الشاطبي،  االمــام  من  الشاطبية 

: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:  )١( ينظر
. )3٤5

: غاية النهاية في طبقات القراء )١/ 6١٤( . )٢( ينظر
: غاية النهاية في طبقات القراء )١/ 5٢0( . )3( ينظر
: غاية النهاية في طبقات القراء )١/ 5٧6( . )٤( ينظر

: الوافي بالوفيات )١٧/ ٢8٤( . )5( ينظر

سنة  تــوفــي  الشاطبية،  شــرح  مــن  أحــد  وهــو  السبع، 

6٢5هـ)6(.

كمال الدين  ٩. علي بن شجاع بن سالم الضرير 

أبو الحسن العباسي الضرير المصري الشافعي صهر 

الشاطبي، شيخ اإلقراء بالديار المصرية، وقرأ القراءات 

السبع في تسع عشرة ختمة على الشاطبي ثم قرأ عليه 

بالجمع للسبعة ورواتهم األربعة عشر حتى إذا انتهى 

إلى سورة األحقاف توفي الشاطبي�، وسمع التيسير 

منه، وقرأ عليه الشاطبية،وكان من األئمة الصالحين، 

وتزوج بابنة الشاطبي بعد وفاته، مات سنة 66١هـ)٧( .

الفقيه  المصري  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان   .١0

ــكــي الـــمـــعـــروف بـــابـــن الـــحـــاجـــب، صــاحــب  ــمــال ال

وأخــذ   ، والنحو ــول،  األصـ فــي  المشهورة  التصانيف 

كتاب  الشاطبي�، وسمع منه  القراءات عن  بعض 

الشاطبية،  منه  وسمع  الــدانــي،  عمرو  ألبــي  التيسير 

توفي سنة 6٤6هـ)8(  .

ته وطلبه للعلم	  المطلب الثالث : رحال

اثار  رحل االمام الشاطبي � يطوف البالد يقتفي 

وكذلك  القرانية،  الــقــراءات  عنهم  يأخذ  و العلماء، 

كل ما لديه من أجل  حديث رسول اهلل �، وبذل 

في  فالرحلة  العلماء،  شــأن  هــو  وهــذا  العلم،  طلب 

من  عــالــمــًا  تجد  وال  المحدثين  سمة  العلم  طلب 

علماء المسلمين اال وقد رحل الى بالد عديدة يطلب 

يخ اإلسالم )١3/ ٧٩8(. : تار )6( ينظر
:غاية النهاية في طبقات القراء )١/ 5٤5(. )٧( ينظر

يخ اإلسالم ت بشار  : وفيات األعيان )3/ ٢٤8(، تار )8( ينظر
. )55١٤/ ١(
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أولئك  واحــدًا من  الشاطبي  االمــام  وكــان  العلم   فيها 

من  رحلتهم  في  كبير  أثر  لديهم  كان  الذين  العلماء 

أجل طلب العلم : رحل إلى بلنسية بالقرب من بلده، 

فعرض بها التيسير من حفظه، والقراءات على اإلمام 

ى عنه، ثم رحل  ابن هذيل، وسمع منه الحديث ورو

ية  باإلسكندر في 
َ
الِسل طاهر  أبــي  من  فسمع  للحج 

وغيره)١( .

وعرف  الفاضل  القاضي  كرمه  أ مصر  دخل  ولما 

الملوخيا  بدرب  بناها  التي  بمدرسته  وأنزله  مقداره، 

داخل القاهرة، وجعله شيخها، وعظمه تعظيمًا كثيرًا، 

ولم يكن بمصر في زمانه مثله في تعدد فنونه، وكثرة 

من  ئق  الخال وقصده  لــإلقــراء،  بها  فجلس  محفوظه 

بمتن  المعروف  المبارك  متنه  نَظم  أتم  وبها   ، األقطار

الشاطبية، وكان يقول عن قصيدته التي ألفها: ال يقرأ 

ينفعه اهلل عز وجل بها؛ ألنني  أحد قصيدتي هذه إال و

نظمتها مخلصًا هلل تعالى)٢( . 

الناس  ِمن  القبول   � الشاطبي  اإلمــام  ُرِزق  ولقد 

إخالصه،  مما جعلهم يجمعون على إمامته وزهده و

الدنيا،  حياتهم  في  الناس  منافسة  عن  بعيدًا  وكــان 

أو طلبًا لرضا أحد  بأقرائه أجرًا من أحد،  ولم يلتمس 

سبحانه  أجره  في  والطمع  اهلل،  رضا  غايته  كانت  بل 

وتعالى، وهذا دأب أهل القران الذين نذروا كل وقتهم 

من أجل خدمة القران، وأهله .  

واألســمــاء  األنــســاب  فــي  كــمــال  اإل كــمــال  إ تكملة   : ينظر  )١(
واأللقاب )ص: ١0١(.

)ص:  : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )٢( ينظر
3١٢(،نكث الهميان في نكت العميان)ص:٢١3(. 

أعــوام،  ثة  بثال موته  قبل  المقدس  البيت  زار  وقد 

وصام به شهر رمضان)3(.

سائر  في  م 
ّ
يتكل وال  القول،  فضول  يجتنب  )وكــان 

إال  إليه ضــرورة، وال يجلس لإلقراء  بما تدعو  إال  أوقاته 

واستكانة،  وخضوع  حسنة،  هيئة  وفي  طهارة،  على 

العلم   في 
ّ

إال والحديث  الخوض  يمنع جلساءه من  و

وال  يشتكى  وال  الشديدة  ة 
ّ
العل يعتّل  وكــان  والــقــرآن، 

يتأّوه()٤( .

المطلب الرابع : مؤلفاته واثاره العلمية	 

ــلــة، وهــامــة  ــروة هــائ ــ ــام الــشــاطــبــي � ث ــ تـــرك االمـ

منها  يستقي  التي  العلمية  ــار  واالثـ المؤلفات،  مــن 

دينهم،  أمــر  بــه  يصلح  مــا  العلم  وأهـــل  المسلمون، 

خالل   � وجمع  أخراهم،  في  ينفعهم  وما  ودنياهم، 

التي  المؤلفات  من  عــددًا  الطويلة  العلمية  مسيرته 

فتصانيفه  التأليف  مــن  مكثرًا  يكن  لــم  فهو  ألفها 

الذي  الــواســع  العلم  مــدى  على  تــدل  لكن  مــعــدودة 

مؤلفاته  وانتشرت   ،� الكبير العالم  هذا  يحمله  كان 

غزيرة  فوائد  أروقتها  في  تحمل  وهي  العلم،  أهل  بين 

ال تجدها في مصنفات أخرى، ومن أشهر هذه  ربما 

المؤلفات، وأهمها ما يلي:

١. حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، 

والــالمــيــة،  الشاطبية،  بنظم  والــمــشــهــورة  الــمــعــروفــة، 

القراء  عن  تواتر  ما  فيها  ناظمه  جمع  منظومة  وهــي 

في  نظمت  التي  القصائد  أوائــل  من  وهــي  السبعة، 

يخ اإلسالم )١٢/ ٩١٤( . : تار )3( ينظر
)٤( إنباه الرواة على أنباه النحاة )٤/ ١6١(.
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االمــام  لها  وضــع  القصيدة  ــذه  وه الـــقـــراءات)١(،  علم 

القراء،  على  تدل  ورمــوز  مصطلحات،   � الشاطبي 

لها  ــع  ووض كبيرًا،  اعــتــنــاءًا  بها  العلماء  اعتنى  وقــد 

شروح كثيرة من أهمها فتح الوصيد في شرح القصيد 

التهاني  حرز  من  المعاني  وابراز  ي)6٤3هـ(،  للسخاو

فــي شــرح حرز  المعاني  وكــنــز  ـــ(،  ــة)665ه ــام ألبــي ش

األماني للجعبري)٧3٢هـ()رحمهم اهلل جميعًا(  .

المقاصد،  أسنى  في  القصائد  أتــراب  عقيلة   .٢

القران  رســم  علم  في  وهــي  بالرائية،  المشهورة  وهــي 

ولعل  العثمانية)٢(،  المصاحف  رسم  ومعرفة  الكريم، 

ي�  السخاو االمام  شرح  هو  عليها  الشروح  أهم  من 

المسمى)الوسيلة الى شرح العقيلة(.

في  وهي   ، السور آيات  أعــداد  في  الزهر  ناظمة   .3

علم الفواصل القرآنية، وأعداد آيات السور)3( .

500 بيت نظم  الدالية، وهي في نحو  القصيدة   .٤

فيها كتاب التمهيد البن عبد البر)٤( .

* * *

المعجم   ،)5٢٤ )ص:  آشـــي  الـــــوادي  ــامــج  ــرن ب  : يــنــظــر  )١( 
المنثورة  واألجزاء  المشهورة  الكتب  أسانيد  تجريد  المفهرس 

)ص: 3٩١( .
)٢( ثبت أبي جعفر أحمد بن علي )ص: 5٤5( .

)3( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٢/ ١٩٢١( .
)٤( إنباه الرواة على أنباه النحاة )٤/ ١6١(، وفيات األعيان )٤/ 

. )٧١

المبحث الثالث

جهود الشاطبي في علم القراءات 
ل مؤلفاته  من خال

- وفيه ثالث مطالب:

كان لإلمام الشاطبي � دور بارز في نشر القراءات 

من  لألجيال  تركها  التي  مؤلفاته  خــالل  من  القرآنية 

يقبل  من  لكل  مهمًا  أساسًا  أصبحت  والتي  بعده، 

السبع،  بالقراءات  الكريم  القرآن  وقراءة  دراسة،  على 

أثر  لها  كــان  التي  ــراء  االق مجالس  خــالل  من  وكذلك 

فكان  المتواترة  القراءات  هذه  ونشر  حفظ،  في  كبير 

انتشارًا  انتشرت  حتى  الــقــراءات  بهذه  الناس  يقرئ 

يعلمون  و يحفظونها،  والــمــدن  الــبــلــدان،  فــي  واســعــًا 

لهؤالء  سبحانه  اهلل  اصطفاء  مــن  ــذا  وه بها،  الــنــاس 

الرجال الذين سخروا أنفسهم لخدمة القرآن الكريم :

السبع 	  القراءات  بنشر  اهتمامه  األول:  المطلب 

المتواترة

تعود شهرة االمام الشاطبي� إلى منظومته  »حزر 

وهي   : السبع  الــقــراءات  في  التهاني«  ووجــه  األمــانــي 

أهل  إمام  كثير  وابن  المدينة،  أهل  إمام  نافع  قراءات 

مكة وأبي عمرو بن العالء بن العالء إمام أهل البصرة، 

وابن  الكوفة،  أهل  أئمة  والكسائي  وحمزة،  وعاصم، 

عامر إمام أهل الشام . 

ــة اخــتــصــرت كــتــاب  ــي والــشــاطــبــيــة قــصــيــدة الم

عمرو  أبــي  لــإلمــام  السبع“  الــقــراءات  فــي  ”التيسير 
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الداني المتوفى سنة )٤٤٤هـ(، وقد لقيت إقباال منقطع 

يريد  لمن  العمدة  هــذا  يومنا  حتى  تــزال  وال   ، النظير

إتقان القراءات السبع، وظلت موضع اهتمام العلماء 

إلبداعها  وأداء، وذلك  رواية  الشاطبي  أن نظمها  منذ 

العجيب. 

)ونظم »حرز األماني في القراءات« ألف بيت ومائة 

ثة وسبعون بيتا، أبدع فيها كل اإلبداع، سواء  بيت وثال

من جهة الفن، أو من جهة األسلوب والرموز التي لم 

األرض  مشارق  في  الــقــراء  عمدة  وهــي  إليها،  يسبق 

القرآن  لحفظ  قرينا  حفظها  أصبح  حتى  ومغاربها 

العظيم في مكاتب اإلسالم، ومن حفظها وفهم رموزها 

حصل القراءات السبع من زمنه إلى اآلن()١(.

االمام  بقصيدة  الركبان  سار  وقد  الذهبي�:  قال 

بعلم  والخاصة  االماني(  بـ)حرز  المعروفة  الشاطبي 

كبير من  ــراءات، وحــفــظ هـــذه الــقــصــيــدة عـــدد  ــقـ الـ

الناس، وخضع لها فحول الشعراء، والبلغاء، وحذاق 

القراء)٢( . 

علم  في  كبيرة  ومكانة  بالغ،  أثــٌر  القصيدة  ولهذه 

يقرأ  القراءات، فال تجد طالبًا يقبل على هذا العلم اال و

ينتفع منها .  قصيدته، و

بل  فحسب،  بالقراءات  يكتف  لم  والشاطبي� 

ضمن منظومته العديد من الفوائد النحوية، واللغوية، 

واإلشارت الوعظية، واالقتباسات الحديثية.

يخ الفقه اإلسالمي )٢/ ٢66( . )١( الفكر السامي في تار
: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:  )٢( ينظر

. )3١٢

كل اإلبداع،  قال ابن خلكان �: )ولقد أبدع فيها 

وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم، فقل من يشتغل 

يقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة  بالقراءات إال و

أظنة  وما  لطيفة،  خفية  إشــارات  و عجيبة  رموز  على 

سبق إلى أسلوبها()3(.

كتاب في القراءات بالعناية، واالهتمام  ولم يحظ 

مثلما حظيت بها هذه المنظومة حيث كثر ُشراحها، 

ومغاربها،  األرض  مشارق  في  القبول  لها  اهلل  وكتب 

وذلك يعود الى مدى االخالص هلل الذي كان يحمله 

القصيدة،  هـــذه  ألـــف  الــشــاطــبــي �عــنــدمــا  ــام  االمــ

بذلك  قــاصــدًا  الــرائــع  البديع  التنظيم  بهذا  ونظمها 

التيسير على طالب علم القراءات . 

ــم 	  ــه بــضــبــط رس ــام ــم ــت ــانـــي: اه ــثـ الــمــطــلــب الـ

المصحف، وعلم الفواصل القرآنية

من العلوم القرآنية التي اهتم بها علماء القراءات 

المصاحف،  رســم  ضبط  علم  هــو  ودراســـًة  يــنــًا،  تــدو

المعلوم  الكريم، ومن  القرآن  الفواصل في  تتبع  وعلم 

كتبت في زمان النبي � لم  أن المصاحف التي 

في  والسبب  ؛  بالشكل  مضبوطًة  وال  منقوطْة،  تكن 

لهذا  محتاجين  يكونوا  لم  آنــذاك  العرب  ألن  ؛  ذلك 

هذا  ولكن  بلغاء،  فصحاء  فهم  والضبط  التنقيط، 

الضبط احتاج اليه الناس بعد اتساع رقعة الفتوحات 

االسالمية، واختالط األعاجم بالعرب فدخل كثير من 

اللحن في القرآن الكريم .

)3( وفيات األعيان )٤/ ٧١( .
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العلم من  بهذا  الشاطبي�  االمام  اهتمام  يظهر  و

كتابيه المشهورين )عقيلة أتراب القصائد في  خالل 

بيان رسم المصاحف العثمانية« اختصر فيها كتاب 

»المقنع« لإلمام ابي عمرو الداني، »وناظمة الزهر في 

عد  في  »البيان  كتاب  فيها  اختصر  الفواصل«،  علم 

كال  في  والمالحظ  أيضا،  الداني  لإلمام  الــقــرآن«  آي 

العثماني  والرسم  اآلي،  عد  بعلم  اهتمامه  الكتابين 

اهتماما كبيرا لتعلقه بالقرآن العظيم نظمًا، ونثرًا.

)وقــصــيــدتــاه فــي الـــقـــراءات، والــرســم تـــدالن على 

تبحره، وقد سارت بهما الركبان  وخضع لهما فحول 

الشعراء()١(.

باهتمام  المصاحف  رسم  في  منظومته  وحظيت 

وتوالت عليها  ودراسة  وأقبلوا عليها حفظًا،  العلماء، 

وأول  بينهما،  ومــا  ومطول   ، مختصر بين  ما  الــشــروح 

 � ي  الــســخــاو ــام  ــ االم ناظمها  تلميذ  شــرحــهــا   مــن 

العقيلة  شـــرح  فــي  الــوســيــلــة  وســمــاهــا  هــــ،   6٤3 ت 

باللبيب،  المشهور  محمد  أبي  بن  بكر  أبو  وشرحها 

وسّمى شرحه:الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة، 

وغيرها من الشروح)٢(.

فيها  الــنــاس  تنافس  )ولــقــد  ي�:  الــســخــاو ــال  ق

غاية  ــى  إل بها  الــصــحــاح  النسخ  اقــتــنــاء  مــن  ورغــبــوا 

كانت عندي نسخة بالالمية، والرائية بخط  حتى إنه 

ي مجلدة فأعطيت بوزنها  الحجيج صاحب السخاو

فضة فلم أقبل()3(.                                                 

)١( نكث الهميان في نكت العميان )ص: ٢١3( .
: مختصر التبيين لهجاء التنزيل )١/ ١8١( . )٢( ينظر

)3( غاية النهاية في طبقات القراء )٢/ ٢٢( .

المطلب الثالث : اهتمامه بعلم الوقف واالبتداء	 

أن  األمة  وتعالى على هذه  اهلل سبحانه  من فضل 

حفظ عليها كتابه القرآن العظيم وكان من سبب هذا 

هذا  حفظوا  مخلصين  علماء  له  قيض  أن  الحفظ 

القرآن، فقراء القرآن الكريم كان لديهم اهتمام خاص 

تام،  معنى  على  اال  يقفون  فال  واالبتداء  الوقف،   بعلم 

ــهــم فـــي ذلــك  ــــداءًا حــســنــًا، ول ــت ــ اب اال  يــبــتــدئــون  وال 

اهتمامات، وآراء .

ــعــرف عــلــم الــوقــف  ئ أن ي ــار ــ كــل ق فــيــلــزم عــلــى 

واالبتداء، وأن يحسن االبتداء باآلية  والوقوف عليها، 

كل حرف  قال النويري�: )وكانوا أئمتنا يوقفونا عند 

يشيرون إلينا فيه باألصابع سّنة أخذوها كذلك عن  و

شيوخهم األولين()٤(، وقد ورد عن اإلمام الشاطبي� 

على  فيقف  بالوقف  خاصًا  اهتمامًا  يهتم  كــان  أنــه 

الكلمات التي يحسن الوقوف عليها .

ي�: )وكان شيخنا أبو القاسم  قال االمام السخاو

كان  أفمن   ( وجل:  عز  قوله  على  يقف   � الشاطبى 

مؤمنًا كمن كان ففاسقًا ()5(.

* * *

)٤( شرح طيبة النشر للنويري )١/ ٢6١( .
)5( جمال القراء وكمال اإلقراء )ص: ٧١١( .
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المبحث الرابع

اختيارات االمام الشاطبي القرآنية 
في علم التجويد

بالقراءات  الناس  يقرئ   � الشاطبي  االمــام  كان 

السبع المتواترة، وهذه القراءات لها أحكام خاصة بها 

فمنها ما هو ثابت ال يقبل التأويل، وال اإلجتهاد، ومنها 

علماء  ذهب  ولهذا  واالجتهاد،  التاويل،  يحتمل  ما 

الى  التأويل  تقبل  التي  األحكام  هذه  في  الــقــراءات 

واألحكام،  الكلمات،  بعض  فيها  يرجحون  مذاهب 

وقد اختار االمام الشاطبي� كثير من تلك األحكام، 

منها  يسير  قسم  بيان  على  اقتصرت  وقد  ورجحها، 

للتوضيح، وخشية االطالة ؛ ألن اختياراته تحتاج الى 

صفحات طوال ال يسعها هذا البحث :   

الواجب 	  المد  فــي  اختياراته  األول:  المطلب 

المتصل والجائز المنفصل

والمد  المتصل،  الواجب  المد  القراء في  اختلف 

أن  الــى  الــقــراء  مــن  قسم  فذهب  المنفصل،  الجائز 

يمد  أي  االشباع  هو  المتصل  الواجب  المد  مقدار 

مقدار  الــى  آخــر  قسم  وذهــب  حركات  ست  بمقدار 

ــب هــو الــتــوســط أي يــمــد بــمــقــدار أربــع  ــواج الــمــد ال

حركات ومذهب االمام الشاطبي � في كال المدين 

يذكر  لم  )وبعضهم  والطول  بالتوسط،  يمدان  أنهما 

سوى مرتبتين طولى لورش وحمزة، ووسطى للباقين، 

يجري ذلك في المتصل والمنفصل وهو الذي كان  و

الشاطبي رحمه اهلل تعالى يأخذ به، ولذا لم يذكر في 

الذي  نبه عليه وهو  تفاوتا وال  الضربين  قصيدته بين 

الذي  وهو  الضبط  وعدم  لألمن  به  يؤخذ  أن   ينبغي 

اقرأ وأقرئ به غالبا، وال يخفى على سواه()١(.

وفــوق  ــاع،  ــب اإلش مرتبة  دون  مرتبة  هــو  والــتــوســط 

كان يأخذ الشاطبي لغير حمزة، وورش  ، وبها  القصر

أداًء، ولم يصرح به في كالمه)٢( .

ــار صــاحــب  ــي : هـــذا اخــت )وفــــي الـــشـــرح الــكــبــيــر

الحسن  أبــي  شيخنا  عن  أخذناه  والــذي  القصيدة، 

ومد  لـــورش وحــمــزة.  مــد طــويــل  والمتصل وجــهــان؛ 

متوسط للباقين، وفي المنفصل كذلك()3(.

مخارج 	  عــدد  فــي  اختياراته  الثاني:  المطلب 

الحروف

اللغة في عدد  القراءات، وعلماء  اختلف علماء 

ثة أقسام : مخارج الحروف الى ثال

 ، ــأن مـــخـــارج الـــحـــروف ســتــة عــشــر ــ ــال ب ــ قــســم ق

وأصحاب هذا القول االمام الشاطبي � امام القراء، 

وامام اللغة سيبويه، وذكرا أّن حروف المعجم التسعة 

مخرج  إلسقاطهم  ؛  مخرجا  عشر  ستة  لها  والعشرين 

الحروف  ووزعــوا  واللين،  المد  حــروف  وهي  الجوفية 

التى تخرج منه، وهى حروف المد على مخارج أخرى 

الحلق،  أقصى  من  الهمز  مع  المدية  األلــف  فجعلوا 

والياء المدية مع غير المدية من وسط اللسان، والواو 

)١( غيث النفع في القراءات السبع )ص: ٤٩( .
ي )ص: ٧٢( . )٢( ينظر : شرح طيبة النشر البن الجزر

)3( إبراز المعاني من حرز األماني )ص: ١١٤( .
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المدية مع غير المدية من الشفتين)١( .

 ، ــأن مـــخـــارج الـــحـــروف أربـــعـــة عــشــر ــال بـ قــســم قـ

وقطرب  والجرمي،  الفراء    هم:  القول  هذا  وأصحاب 

من  فجعلوها  والـــراء  ــالم  وال النون  مخرج  إلسقاطهم 

مخرج واحد وهو طرف اللسان، وجعلهن سيبويه من 

ثة مخارج )٢(. ثال

 ، ــأن مــخــارج الـــحـــروف ســبــعــة عشر ــال بـ قــســم قـ

ي،  وأصحاب هذا القول الخليل بن أحمد  وابن الجزر

وهو المذهب الشائع في أيامنا)3(. 

المطلب الثالث: اختياراته في االدغام الكبير	 

والمدغم  الــمــدغــم  كــان  مــا  :هو  الكبير ــام  ــ االدغ

والمتقاربين،  المثلين  فــي  يــكــون  و متحركين،  فيه 

والمتجانسين، وشرطه: »التقاء المدغم بالمدغم فيه 

ُه ُهَو)٤(«.
َ
خّطا نحو ِإّن

الكبير  االدغـــام  أن   � الشاطبي  االمــام  واختيار 

قال  البصري،  عمرو  أبي  عن  السوسي  برواية  خاص 

اإلدغــام:  باب  آخر  ى فى  السخاو :)قــال  النويري � 

بــاإلدغــام  يــقــرئ  الشاطبى  يعنى  الــقــاســم  أبــو  وكـــان 

وقال  قــرأ()5(،  كذلك  ألنه  السوسى؛  طريق  من   الكبير 

: الكنز في القراءات العشر )١/ 5٤(، العميد في علم  )١( ينظر
التجويد )ص: 5٢(، الكتاب لسيبويه )٤/ ٤33( سر صناعة 

اإلعراب )١/ 60(.
: شرح طيبة النشر للنويري )١/ ٢٢8(، التحديد في  )٢( ينظر

اإلتقان والتجويد ألبي عمرو الداني )ص: ١06(.
ي )ص: ٢٧(، : شرح طيبة النشر البن الجزر )3( ينظر

: الوافي في شرح الشاطبية )ص: 53( . )٤( ينظر
)5( شرح طيبة النشر للنويري )١/ 3٢٢( .

ابو شامة �: )وقد كان الشيخ الشاطبي -رحمه اهلل- 

يقرئ به من طريق السوسي()6(.

* * *

)6( إبراز المعاني من حرز األماني )ص: ٧٧( .
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الخاتمة وأهم نتائج البحث

ــة  ــذه الــرحــلــة الــيــســيــرة فـــي دراســ ــالل هــ  مـــن خــ

القراءات،  علم  في  وجهوده  الشاطبي،  االمــام  سيرة 

وبعد البحث، والدراسة يتوصل الباحث الى النتائج 

اآلتية:

العلماء  مــن  ــدًا  واحـ  � الشاطبي  األمـــام  يعد   .١

يــم،  ــران الــكــر ــق الــذيــن أفــنــوا أعــمــارهــم فــي خــدمــة ال

اهلل  رســول  عــن  المتواترة  القرآنية  الــقــراءات  وخــدمــة 

� من خالل الثروة العلمية الهائلة التي تركها في 

المصادر  أهم  من  منظومته  تعد  حيث  المجال  هذا 

أهل  بين  القبول  لها  كتب  والتي  القراءات،  علم   في 

هذا العلم .

٢. براعة، ودقة، وذكاء االمام الشاطبي � في وضع 

بالقراء  الخاصة  الرموز  ووضع  الفرش،  ونظم  األصول، 

يء  ــار وق العلم  طالب  على  يسهل  بحيث  السبعة 

كل  ــول  الـــقـــراءات االطـــالع على ذلـــك، ومــعــرفــة أصـ

يء، وراو .   قار

نشر  فــي  كبير  يــخ  تــار لها  ــان  ك األنــدلــس  ــالد  ب  .3

كبار  علماء  البالد  هذه  من  وخرج  القرآنية،  القراءات 

أمثال االمام الشاطبي � .

بخصلتين  يتمتعون  ما  غالبًا  القراءآت  علماء   .٤

العالية  والهمة  العربية   باللغة  الواسع  علمهم   : هما 

وكــثــرة  ــراءآت،  ــقـ الـ هـــذه  حــفــظ  فــي  يحملونها  الــتــي 

باللغة  عالمًا  كــان   � الشاطبي  واألمـــام  مراجعتها، 

ذلك  ومــع  ضرير  فهو  عالية  همة  ذا  وكــان  العربية، 

ومكث  بيت،  الف  أبياتها  عدد  تجاوز  منظومة  ألف 

يشرح  سنين طوال يقريء الناس بالقراءآت السبعة، و

ألفاظها، ويبين أصولها .

وهو  الشريعة،  علوم  من  الــقــراءات  علم  يعتبر   .5

وفي  العظيم،  القرآن  وهــو  ال  أ العلوم  بأشرف  متصل 

مدارسته، وحفظه حفظ لكتاب اهلل، وفهم له، وصيانه 

العلم  طالب  على  اهلل  فضل  من  وأن  التحريف،  من 

ومعلمًا،  جامعًا،  القراءات  بهذه  منشغاًل  يجعله  أن 

ومحفظًا لها .

6. تعد المنظومة الشاطبية من أوائل المنظومات 

التي نظمت في علم القراءات، وأن بداية الطريق في 

المباركة  المنظومة  هذه  وحفظ  قراءة،  هو  العلم  هذا 

وانتفع  العلم،  طلبة  بين  القبول  لها  اهلل  كتب  التي 

منها  كــبــيــرًا  انــتــفــاعــًا  الـــقـــراءات  بجمع  المنشغلون 

أهل  بين  رفيعة  ومكانة  عظيمة،  بشهرة  وحظيت 

األداء. 

تكون  أن  عــلــى  الــشــاطــبــي�  ــام  ــ االم حـــرص   .٧

والبالغة،  الفصاحة،  من  عالية  درجة  على  منظومته 

التي  الميزات  من  وهذه  أراد،  كما  فجائت  والبيان، 

يجب أن يتحلى بها طالب العلم وهو ان يكون كالمه 

على أتم ما يمكن من الفصاحة  والبالغة .

8. علوم اللغة العربية ظهرت واضحًة في منظومة 

أحكام  لعلل  ــراده  ايـ خــالل  مــن  الشاطبي�  االمـــام 

القراءات، وتأليف المنظومة بهذه الفصاحة، والبيان 

وعلم  القراءات،  علم  بين  العالقة  قوة  على  يدل  مما 

اللغة العربية .

القراءات جامعًا  كل منشغل بعلم  ٩. يجب على 
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نعمة  يتذكر  ان  لها  ومعلمًا  لمنظوماتها،  حافظًا  لها، 

بين  من  اصطفاه  اذ  سبحانه  عليه  بها  أنعم  التي  اهلل 

أهل  من  وجعله  العظيم،  الشرف  بهذا  وشرفه  خلقه 

الوحي   كلمات  حفظ  على  يحرصون  الذين  القرآن 

وتدبر معانيه، ومعرفة أسراره، وبثها بين الناس .

تعليم  على  حريصًا   � الشاطبي  االمــام  كان   .١0

واعتنى  أقــام،  حيثما  للتعليم  مــدارس  وأنشأ  القرآن، 

ولعل  القراءات  علم  في  المنظومات  من  عدد  بنظم 

ما  أفضل  من  االمــانــي(  ب)حــرز  المسماة  منظومته 

كتب في هذا العلم .

دراسة  في  وفقت  قد  كــون  أ أن  أرجــو  الختام  وفي 

يرزقني  أن  اهلل  ــأل  ــ وأس الــبــحــث،  هـــذا  مــوضــوعــات 

االخالص، والقبول فيه، وأن يكتب هذا الجهد اليسير 

في ميزان حسناتنا جميعا، وفي ميزان حسنات االمام 

الشاطبي�، وأن يحسن ختامنا، وختام المسلمين 

أجمعين والحمد هلل رب العالمين .

* * *

المصادر والمراجع

ــكــنــى، شــمــس الــديــن   ١. الــمــقــتــنــى فـــي ســـرد ال

َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو 

عبد  صــالــح  محمد  )٧٤8هـــ(،الــمــحــقــق:  الــذهــبــي 

بالجامعة اإلسالمية،  العلمي  المراد،المجلس  العزيز 

الطبعة  السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة 

األولى، ١٤08هـ .

الــمــشــاهــيــر  َوَوفـــــــيـــــــات  اإلســـــــــالم  ــخ  ــ يـ ــار ــ تـ  .٢

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  الدين  َواألعالم،شمس 

المحقق:  )٧٤8هــــ(،  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن 

اإلسالمي،  الغرب  دار  مــعــروف،  ــّواد  ع بشار  الدكتور 

الطبعة: األولى، ٢003 م .

3. الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك 

أحمد  المحقق:  )٧6٤هـــــ(،  الصفدي  اهلل  عبد  بــن 

األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث – بيروت 

١٤٢0هـ- ٢000م .

معرفة  إلـــى  ــب  ــ ي األر ــاد  ــ إرش  - ــاء  ــ األدبـ معجم   .٤

األديب، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 

عباس   إحسان  المحقق:  )6٢6هـــ(،  الحموي  الرومي 

دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٤ هـ 

- ١٩٩3 م .

5. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس 

أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس 

بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )68١هـ(، المحقق: 

إحسان عباس، دار صادر – بيروت، ١٩٩0 .
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صالح  الــعــمــيــان،  نكت  فــي  الهميان  نكث   .6

،علق  ـــ(  )٧6٤هــ الصفدي  أيبك  بــن  خليل  الــديــن 

عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا، دار 

األولــى،  الطبعة:  لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب 

١٤٢8 هـ - ٢00٧ م .

اهلل  عبد  ــو  أب الــديــن  الــبــلــدان،شــهــاب  معجم   .٧

دار  ـــ(،  )6٢6هــ الحموي  الــرومــي  اهلل  عبد  بــن  يــاقــوت 

، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٩5 م . صادر

عبد  ــو  أب الــديــن  شمس  الــنــبــالء،  أعـــالم  سير   .8

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

)٧٤8هـ(، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 

 : الطبعة  الرسالة،  األرنــاؤوط، مؤسسة  الشيخ شعيب 

الثالثة، ١٤05 هـ / ١٩85 م .

 ، واألعصار الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة   .٩

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

العلمية،  الكتب  دار  )٧٤8هـــ(،  الذهبي  َقاْيماز  بن 

الطبعة: األولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧م .

١0. غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين 

ي، محمد بن محمد بن يوسف  أبو الخير ابن الجزر

)833هـ(، مكتبة ابن تيمية

بن  اآلفاق،محمد  اختراق  في  المشتاق  نزهة   .١١

الطالبي  الحسني  يـــس  إدر بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد 

يسي )560هـ(،عالم الكتب،  المعروف بالشريف االدر

بيروت،الطبعة األولى، ١٤0٩ هـ .

عبد  أبــو   ، األقــطــار خبر  فــي  المعطار  الـــروض   .١٢

الِحميرى  المنعم  عبد  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد  اهلل 

)٩00هـــ(،تــحــقــيــق: إحــســان عــبــاس، مــؤســســة ناصر 

للثقافة - بيروت، الطبعة الثانية، ١٩80 م .

عبد  الدين  تاج  الكبرى،  الشافعية  طبقات   .١3

تحقيق:  )٧٧١هـــ(،  السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب 

محمد  الفتاح  عبد  د.  الطناحي  محمد  محمود  د. 

،الطبعةالثانية، ١٤١3هـ . ،دار هجر الحلو

الدين  النحاة،جمال  أنباه  على  الـــرواة  انباه   .١٤

بــن يــوســف القفطي )الــمــتــوفــى:  الــحــســن عــلــي  أبـــو 

األولى،  بيروت،الطبعة  العنصرية،  6٤6هـ(،المكتبة 

١٤٢٤ هـ .

األنساب واألسماء  كمال في  اإل كمال  إ ١5. تكملة 

بن محمود،  بن علي  الصابوني محمد  واأللقاب،ابن 

)المتوفى:  الــمــحــمــودي  الــديــن  جــمــال  حــامــد،  أبــو 

680هـ(،دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان .

يخ الفقه اإلسالمي،محمد  ١6. الفكر السامي في تار

بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي 

الكتب  ١3٧6هــــ(،دار  )المتوفى:  الفاسي  الجعفري 

١٤١6هـــ-   - األولــى  -بيروت-لبنان،الطبعة  العلمية 

١٩٩5م .

محمد  بن  اإلقراء،علي  وكمال  القراء  جمال   .١٧

ــن عــبــد الــصــمــد الــهــمــدانــي الــمــصــري الــشــافــعــي،   ب

ي )6٤3هـ(،تحقيق:  أبو الحسن، علم الدين السخاو

المأمون  ــة،دار  خــراب محسن  د.   - ة  العطّيَ مـــروان  د. 

 - هـ   ١٤١8 األولى  بيروت،الطبعة   – دمشق   - للتراث 

١٩٩٧ م .

داود  أبــو  التنزيل،  لهجاء  التبيين  مختصر   .١8

بــالــوالء  ــوي  األمـ القاسم  أبــي  بــن  نــجــاح  بــن  سليمان 

المدينة   - فهد  الملك  )٤٩6هـ(،مجمع  األندلسي 
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المنورة ١٤٢3 هـ - ٢00٢ م .

بن  السبع،علي  الــقــراءات  فــي  النفع  غيث   .١٩

الصفاقسي  ي  الــنــور الحسن  ــو  أب ســالــم،  بــن  محمد 

محمود  أحمد  المحقق:  )١١١8هـ(،  المالكي  المقرئ 

عبد السميع الشافعي الحفيان، دار الكتب العلمية 

– بيروت، الطبعة األولى، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م

٢0. شرح طيبة النشر في القراءات،شمس الدين 

ي، محمد بن محمد بن يوسف  أبو الخير ابن الجزر

مهرة، أنــس  الشيخ  عليه:  وعلق   )833هـــ(،ضــبــطــه 

دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة الثانية، ١٤٢0 هـ 

- ٢000 م .

،محمد  القراءات العشر النشر في  ٢١. شرح طيبة 

الدين  محب  الــقــاســم،  ــو  أب محمد،  بــن  محمد  بــن 

محمد  مجدي  الدكتور  تحقيق  )85٧هـــ(،  َوْيري  الّنُ

بيروت،   – العلمية  الكتب  دار  باسلوم   سعد  ســرور 

الطبعة األولى، ١٤٢٤ هـ - ٢003 م .

القاسم  األمــانــي،أبــو  حــرز  مــن  المعاني  إبـــراز   .٢٢

ــرحــمــن بـــن إســمــاعــيــل بن  ــاب الـــديـــن عــبــد ال ــه ش

شامة  بأبي  المعروف  الدمشقي  المقدسي  إبراهيم 

)665هـ(،دار الكتب العلمية .

٢3. ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي 

آشي  الــوادي  البلوي  علي  بن  أحمد  جعفر  أشي،أبو 

الغرب  الــعــمــرانــي،دار  اهلل  عبد  )٩38هـــ(،تــحــقــيــق: 

األولــى،  الطبعة  لبنان،الطبعة:  بيروت/   - االسالمي 

١٤03هـ

الــكــتــب  أســــامــــي  عــــن  الـــظـــنـــون  كـــشـــف   .٢٤

جلبي  كـــاتـــب  اهلل  عــبــد  بـــن  والــفــنــون،مــصــطــفــى 

القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 

يخ  تار بــغــداد،   - المثنى  )١06٧هـــ(،مــكــتــبــة  خليفة 

: ١٩٤١م النشر

٢5. برنامج الوادي آشي،محمد بن جابر بن محمد 

بن قاسم القيسي، شمس الدين، أبو عبد اهلل الوادي 

محفوظ،  محمد  تحقيق:  ـــ(،  )٧٤٩ه األندلسي  آشي 

الطبعة:  بــيــروت،  أثــيــنــا-   - االســالمــي  الــمــغــرب  دار 

األولى، ١٤00-١٩80

الكتب  أسانيد  تجريد  أو  المفهرس  المعجم   .٢6

المشهورة واألجزاء المنثورة، أبو الفضل أحمد بن علي 

العسقالني )85٢هـ(،  بن حجر  بن أحمد  بن محمد 

تحقيق: محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة – 

بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١8هـ-١٩٩8م

ــي مــنــاقــب  ــفــتــح الــمــواهــبــي فـ ٢٧.مــخــتــصــر ال

محمد  بــن  أحمد  الــديــن  شهاب  الشاطبي،  االمـــام 

ـــ(، تــحــقــيــق: مــحــمــد حسن  ــقـــســـطـــالنـــي)٩٢3هـ الـ

الــطــبــعــة  الـــغـــوثـــانـــي، دمـــشـــق،  مـــوســـى، دار  عــقــيــل 

االولى،١٤٢٧هـ_٢00٧م .

ــقــراءات  ال فــي  الشاطبية  شــرح  فــي  ــوافــي  ال  .٢8

السبع،عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي 

الرابعة،  الطبعة  يع،  للتوز السوادي  )١٤03هـ(،مكتبة 

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م .

محمد،  ــو  ،أب الــعــشــر الـــقـــراءات  فــي  الــكــنــز   .٢٩ 

اهلل  عبد  بــن  الــوجــيــه  بــن  الــمــؤمــن  عبد  بــن  اهلل  عبد 

تاج  المقرئ  الواسطّي  الّتاجر  المبارك  ابن  على  بن 

يقال نجم الدين )٧٤١هـ(، تحقيق: د. خالد  الدين و

المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة،الطبعة 
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األولى، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م .

علي  بن  التجويد،محمود  علم  في  العميد   .30

الصادق  محمد  تحقيق:  ـــ(،  )١36٧ه المصري  بّسة 

األولى  الطبعة  ية،  – اإلسكندر العقيدة  ى،دار  قمحاو

١٤٢5 هـ - ٢00٤ م .

ــال أهــل  ــ يـــخ رجـ ــار تـ الــمــلــتــمــس فـــي  بــغــيــة   .3١

أبو  عميرة  بن  أحمد  بن  يحيى  بن  األندلس،أحمد 

جعفر الضبي )5٩٩هـ(، دار الكاتب العربي – القاهرة، 

١٩6٧ م .

والتكملة  الذيل  كتاب  من  الخامس  السفر   .3٢

بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  والصلة،  الموصول  لكتابي 

كشي  المرا األوسي  ي  األنصار الملك  بن عبد  محمد 

الثقافة،  دار  عــبــاس،  إحــســان  المحقق:  ـــ(،  ــ )٧03ه

بيروت ،الطبعة االولى ، ١٩65م .

عثمان  الــفــتــح  ــو  ــ ــراب،أب ــ اإلع صــنــاعــة  ــر  س  .33

العلمية  الكتب  )3٩٢هـــــ(،دار  الموصلي  جني  بن 

بيروت- لبنان، الطبعة األولي ١٤٢١هـ- ٢000م .

الحارثي  قنبر  بن  عثمان  بن  الكتاب،عمرو   .3٤

)١80هـ(،المحقق:  سيبويه  ،الملقب  بشر أبو  بالوالء، 

عبد السالم محمد هارون،مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الطبعة الثالثة ١٤08 هـ - ١٩88 م .

بن  والتجويد،عثمان  اإلتــقــان  في  التحديد   .35

سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني ): ٤٤٤هـ(، 

 - األنبار  دار  حمد،  ي  قــدور غانم  الدكتور  المحقق: 

بغداد   الطبعة األولى ١٤0٧ هـ - ١٩88 م .

* * *


