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ملخص البحث

ألفاظ  البحث ظاهرة إختالف بعض  يدرس هذا 

علماء  وروايــات  الخطية  النسخ  ضوء  في  الشاطبية 

بين  متعددة  فــروقــات  هناك   
َ

أّن ظهر  إذ  ــقــراءات،  ال

ف البحث بالشاطبية  النسخ، وروايات القصيدة. وعّرَ

النماذج  بعض  وذكــر  ومكانتها،  وأهميتها  ومؤلفها 

الختالف النسخ والروايات في ضبط ألفاظ المنظومة 

أبيات  بعض  مــن  واتــخــذ  )الــشــاطــبــيــة(،  الــمــشــهــورة 

مقدمة المنظومة أمثلة لذلك.

Research Summary:

This research studies the phenomenon of the 

difference in some of the words of Al-Shatibiyya 

in the light of the manuscripts and the narrations 

of the scholars of readings, as it appeared that 

there are multiple differences between the cop-

ies and the narrations of the poem. The research 

defined Shatibiya, its author, its importance and 

its position, and mentioned some examples of 

the different versions and narrations in control-

ling the famous system words )Shatibiya(, and 

took some of the verses of the system’s intro-

duction as examples of that.

المقدمة 

على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

ومن  أجمعين،  وصحبه  آلــه  وعلى  محمد،  سيدنا 

اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

 وبـــعـــد؛ فــقــد نــالــت مــنــظــومــة اإلمـــــام الــشــاطــبــي 

ووجه  األمــانــي  )حــرز  تعالى،  اهلل  رحمه  ـــ(،  5٩0هـ )ت 

التهاني - الشاطبية( شهرة واسعة بين علماء القراءات 

والمعتنين به قديمًا وحديثًا، وذلك بسبب إخالص 

نية ناظمها، رحمه اهلل تعالى، ودقته في عرض أصول 

هذا  اختصار  في  وبراعته  وفرشها،  السبع  الــقــراءات 

 . العلم في نظم تعليمي ميسر

ضبط  في  ورواياتها  الشاطبية  نسخ  تفاوتت  وقد 

الذي  البحث،  هذا  فكرة  جاءت  هنا  ومن  ألفاظها، 

الــواردة  الفروقات  وأبــرز  وناظمها،  بالشاطبية  ف  عــّرَ

عند  المعتمدة  وروايتها  الخطية،  نسخها  ات  ّمَ
ُ
أ بين 

علم  طلبة  اهتمام  جذب  أجل  من  وذلــك  العلماء، 

المباركة  القصيدة  هذه  ألفاظ  ضبط  إلى  القراءات 

عرضها  أو  منهم،  تلقيها  حــال  فــي  شيوخهم  على 

 . خر
ُ
عليهم، أو مقابلة نسخهم بنسخ الشاطبية األ

إنها لمناسبة طيبة مباركة أن يأتي هذا البحث  و

المؤتمر  فــي  المشاركة  فعاليات  ضمن  المتواضع 

في  الشاطبي  اإلمام  مقرأة  تقيمه  الذي  األول  العلمي 

شعبان   ٢٩  –  ٢8 يومي  العراقية  ئ  المقار مشيخة 

لي  ن  تبّيَ وقد  ٢0٢١م.  نيسان   ١١  –  ١0 الموافق  ١٤٤٢هـــ 

من خالل البحث مجموعة من النتائج والتوصيات، 



َمِة الَقِصْيَدِة( ِة )تطبيقاٌت على ُمَقّدِ َسِخ الَخِطّيَ اِت الّنُ ّمَ
ُ
ِة ِفي َضْوِء الّرِواياِت َوأ اِطِبّيَ

َ
إختالُف ألفاِظ الّش

28     |  أ. د. صالح ساير فرحان العبيدي

ى من المناسب تلخيصها هنا على النحو اآلتي: أر

أهــل  عــنــد  كــبــيــرة  مــكــانــة  الشاطبية  ــبــوأت  ت  )١(

القراءات قديمًا وحديثًا، حتى أنه ال ينازعها في هذا 

، لكن وقعت اختالفات  الشأن كتاب منظوم أو منثور

كثيرة في ألفاظ الشاطبية، سواء على مستوى النسخ 

أو  ألفاظها،  بضبط  عنيت  التي  الشروح  أو  الخطية، 

لكن  بالسماع،  المتصلة  المسندة  الشفهية  الرواية 

هذه االختالفات ال تؤثر على المعنى الدقيق للنظم. 

مــشــايــخ  يــعــنــى  أن  ــمــكــان  ب ــرورة  ــ ــض ــ ال ــن  مـ  )٢(

أسانيدهم  وتحرير  الشاطبية،  ألفاظ  بضبط  ــراء  اإلق

اإلمــام  إلــى  ومنهم  بمشايخهم،  المتصلة  السماعية 

بجمع  العناية  وكذلك  تعالى،  اهلل  رحمه  الشاطبي، 

النظر  وتدقيق   ، الــحــرز منظومة  من  القديمة  النسخ 

في ضبط ألفاظها. ومما يتصل بذلك العناية بشروح 

الشاطبية، وخاصة تلك التي تركز على ضبط ألفاظ 

متن القصيدة ورواياتها. 

الشاطبية،  سماع  مجالس  إقامة  في  التوسع   )3(

بالسماع  مقرونًة  نسخهم،  ضبط  إلى  الطلبة  وتوجيه 

الشاطبية  ضبط  على  التركيز  مع  الشيخ،  لفظ  من 

لطلبة  القرآنية  الــقــراءات  يــس  تــدر فــي  ومعنى  لفظًا 

المتخصصة  والــمــعــاهــد  والــكــلــيــات  الــجــامــعــات 

بالقراءات وعلومها. 

اهلل  وصلى  السبيل،  يهدي  وهو  الحق،  يقول  واهلل 

وصحبه  آله  وعلى  محمد،  سيدنا  على  وبارك  وسلم 

أجمعين. 

* * *

المبحث األول

التعريف باإلمام الشاطبي 
ومنظومته حرز األماني )الشاطبية( )1(

المطلب األول: اإلمام الشاطبي: حياته وسيرته	 

: اسمه وكنيته ونسبه وأسرته:
ً
أوال

يقال: أبو محمد)3(، القاسم بن  هو أبو القاسم)٢(، و

الشاطبي)6(،  الرعيني)5(،  أحمد  بن  خلف  بن  ِه)٤(  ِفـْيـّرُ

كتبت بحثًا بعنوان: )اإلمام الشاطبي وقصيدته  كنت قد   )١(
في  نشرتها  اإلقــراء(،  في  وأهميتها  بها  التعريف  األماني:  حرز 
مصادر  ففيه   ، فلينظر ٢0١0م،  سنة  الفراهيدي،  آداب  مجلة 

كثيرة في ترجمة الشاطبي وأخباره.   
أواخر  في  نفسه  الشاطبي  بها  كنى  القاسم(  )أبــو  كنيته   )٢(
وتلميذ  ي،  السخاو تلميذه  بها  وكناه  موضع،  غير  في  حياته 
ي:  : )فتح الوصيد، للسخاو تلميذه أبو شامة، وغيرهم. ينظر
٤/١، والفتح المواهبي في ترجمة اإلمام الشاطبي، للقسطالني: 

ص6٧(.   
ي: ٢/٢30، ٢5٧.    : غاية النهاية، البن الجزر )3( ينظر

وضمها،  الــراء  وتشديد  الياء،  وسكون  الفاء،  بكسر  فيره:   )٤(
وبعدها هاء، بلغة عجم األندلس، ومعناها بالعربية: الحديد. 
النهاية:  وغاية   ،٧٢/٤ خلكان:  البن  األعيان،  )وفيات   : ينظر

٢0/٢، وبغية الوعاة، للسيوطي: ٢/٢60(.  
عيني: بضم الراء، وفتح العين، وسكون الياء، وبعدها  )5( الّرُ
 : ينظر  . كثير إليه خلق  وقد نسب  رعين،  إلى ذي  نسبة  نون، 
العرب،  ولسان   ،5٢/3 الحموي:  لياقوت  البلدان،  )معجم 

: ١6٧6/3، ووفيات األعيان: ٧٢/٤(.   البن منظور
األنــدلــس،  شــرقــي  فــي  مدينة  وهــي  شــاطــبــة،  إلــى  نسبة   )6(
كبيرة قديمة، خرج منها خلق من  وشرقي قرطبة، وهي مدينة 
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األندلسي. ولد اإلمام الشاطبي في مدينة شاطبة في 

ثين وخمس مئة)١(. ثم رحل  ذي الحجة سنة ثمان وثال

ر في 
َ

، وتصّد المشرق، واستوطن مصر إلى  بعد ذلك 

جامع عمرو بن العاص لإلقراء واإلفادة، وتزوج إلى قوم 

يعرفون ببني الحميري، ثم نقله القاضي الفاضل عبد 

أنشأها  التي  مدرسته  إلى  البيساني  علي  بن  الرحيم 

مرخمة،  لطيفة  حجرة  له  وأفرد  القاهرة،  في  بالمعزية 

على يسار الداخل من الباب، وكان مقيمًا بها لإلقراء 

واإلفادة، وأفرد ألهله دارًا أخرى خارج المدرسة)٢(. 

وبنتان:  ذكــر  الــولــد،  من  ثة  ثال الشاطبي  ولــإلمــام 

)ت  الدين  جمال   ، الضرير محمد  اهلل  عبد  أبو  ولده 

 ، الضرير الكمال  تلميذه  زوجها  التي  وابنته  655هـ(، 

وابنته األخرى التي زوجها تلميذه السديد)3(. 

: طلبه العلم وشيوخه: 
ً
ثانيا

شتى،  علوم  فــي   ، كــبــار أئمة  عــن  الشاطبي  أخــذ 

بن  محمد  بــن  علي  بــن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  منهم: 

حيًا  )كان  الالُيه  بابن  المعروف  النفزي،  العاص  أبي 

سنة 555هـ(، قرأ عليه القراءات السبع وأتقنها، ببلده 

كتب له ابن الاليه إجازة في القراءات  شاطبة)٤(، وقد 

القراءات  غير  في  وأجازه  أسانيده،  فيها  ذكر  السبع، 

خ إجازته في ربيع اآلخر من  إجازة خاصة، ثم عامة، وأّرَ

: )معجم البلدان: 3/30٩(.   الفضالء. ينظر
الشافعية  وطبقات   ،١60/٤ للقفطي:  ــرواة،  ال إنباه   : ينظر  )١(

الكبرى، للسبكي: ٢٧١/٧، وغاية النهاية: ٢/٢0.   
: إنباه الرواة: ٤/١60.   )٢( ينظر

: غاية النهاية: ٢/٢30.   )3( ينظر
إنباه الرواة: ١6٢/٤.    : فتح الوصيد: 8/١-3٩، و )٤( ينظر

سنة خمس وخمسين وخمس مئة)5(. 

بن  علي  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  ومنهم: 

الشاطبي  إليه  رحــل  ـــ(،  56٤هـ )ت  البلنسي  هذيل 

بالقرب من بلدته شاطبة، وعرض عليه  في بلنسية، 

عليه  وسمع  والــقــراءات،  حفظه،  من  التيسير  كتاب 

كتاب )طبقات القراء( للداني )ت ٤٤٤هـ( )6(، وكتب 

ــازة فــي الــقــراءات السبع، وأحــال  لــه ابــن هــذيــل إجـ

، كما أجازه في غير  أسانيده فيها على كتاب التيسير

القراءات إجازة خاصة وعامة)٧(.

عبد  بــن  َعليم  الحسن  وأبــو  محمد  أبــو  ومنهم: 

الشاطبي  العمري  هانئ  بن  الرحمن  عبد  بن  العزيز 

)ت 56٤هـ(، أخذ عنه في بلنسية الحديث والفقه)8(. 

وغيرهم كثير)٩(. 

: تالميذه: 
ً
ثالثا

وعلم  عــامــة،  العلوم  مــن  الشاطبي  تمكن  وبعد 

به  فانتفع  ــادة،  واإلف لإلقراء  ر 
َ

تصّد خاصة،  القراءات 

الكثير من طلبة العلم في بلدته شاطبة وفي غيرها، 

أبو  تالميذه:  أبــرز  ومن  كــابــر)١0(،  واأل األعيان  عليه  فقرأ 

عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن بن محمد الرعيني 

: فتح الوصيد: ١/8-3٩.    )5( ينظر
: فتح الوصيد: 3٩/١-53، ووفيات األعيان: ٧١/٤،  )6( ينظر

وغاية النهاية: ٢/٢0.  
: فتح الوصيد: 53-3٩/١.    )٧( ينظر

: غاية النهاية: ٢/٢0.    )8( ينظر
: غاية النهاية: ٢0/٢، ومقدمة تحقيق فتح الوصيد.    )٩( ينظر
: طبقات الفقهاء الشافعية، البن الصالح: ٢/665- )١0( ينظر
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أبو الحسن علي  السرقسطي )ت 5٩8هـ( )١(. ومنهم: 

الملقب  الشاطبي  التجيبي  موسى  بــن  محمد  بــن 

بجمال الدين )ت 6٢6هـ(، قرأ عليه القراءات السبع 

إجازته  إفرادًا وجمعًا، وسمع منه الشاطبية والعقيلة، و

وكانت  مئة،  وخمس  وثمانين  ثمان  سنة  كانت  منه 

ي)٢(. بخط الحافظ السخاو

يوسف  بن  عمر  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ومنهم: 

القراءات  عليه  قرأ  63١هـــ(،  )ت  القرطبي  ي  األنصار

صهره  ومنهم:  العقيلة)3(.  منه  وسمع  والشاطبية، 

ي، وغيرهم كثير)٤(. ، والحافظ السخاو الكمال الضرير

المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته	 

: مكانته العلمية: 
ً
أوال

والقرآن،  العلم  أئمة  كبار  الشاطبي من  اإلمام  كان 

الشافعي  بمذهب  تمذهب  ثم  مالكيًا،  حياته  وبــدأ 

وه من 
ُ

التراجم، وعــّد أئمة  له  بعد ذلــك)5(. فقد ترجم 

الفقهاء الشافعيين)6(.

: الذيل والتكملة، البن عبد الملك: 6/36٤.    )١( ينظر
النهاية:  وغاية   ،8١٧/١3 للذهبي:  اإلسالم،  يخ  تار  : ينظر  )٢(

   .٢٢0/٢ ،5٧6/١
: غاية النهاية: ٢١٩/٢.    )3( ينظر

: غاية النهاية: ٢٢0/٢، ومقدمة تحقيق فتح الوصيد.   )٤( ينظر
: الفتح المواهبي: ص٤٩.    )5( ينظر

الفقهاء  طبقات  فــي  ي  الــشــهــرزور الــصــالح  ابــن  منهم:   )6(
الكبرى:  الشافعية  طبقات  في  والسبكي   ،665/٢ الشافعية: 
الشافعيين: ٧٢٢/٢،  الفقهاء  كثير في طبقات  ٢٧0/٧، وابن 
واإلسنوي في طبقات الشافعية: ٢٧/٢، وابن قاضي شهبة في 

طبقات الشافعية: ٢/٤3.    

وعلم  والقراءة،   ، النحو في  فاضاًل  الشاطبي  وكان 

ًا في 
َ

ُمجّد القول،  ، رجاًل صالحًا، صدوقًا في  التفسير

الفعل)٧(. عالمًا بكتاب اهلل: بقراءاته، وتفسيره، عالمًا 

ُقــرَِئ  إذا  مــبــّرِزًا فيه، وكــان  بحديث رســول اهلل، �، 

من  النسخ  ح  يصّحِ والموطأ،  ومسلم  ي  البخار عليه 

إلى  المحتاج  المواضع  على  النكت  يملي  و حفظه، 

ذلك فيها، وكان ُمبّرِزًا في علم النحو والعربية، عارفًا 

يقول  ما  في  مخلصًا  المقاصد،  حسن  يــا،  الــرؤ بعلم 

في  يتكلم  وال  القول،  فضول  يجتنب  وكــان  يفعل،  و

سائر أوقاته إال بما تدعو إليه ضرورة، وال يجلس لإلقراء 

واستكانة،  وخضوع  حسنة  هيئة  في  طهارة،  على  إال 

شيء  فــي  والحديث  الــخــوض  مــن  جلساءه  يمنع  و

فال  الشديدة  العلة   
ُ

يعتّل وكان  والقرآن،  العلم  في  إال 

إذا ُسئل عن حاله قال: )العافية(،  ه، و يشتكي وال يتأّوَ

وال يزيد على ذلك، وكان يجلس إليه من ال يعرفه، فال 

، ألنه لذكائه ال يظهر منه ما يظهر  يرتاب في أنه يبصر

من األعمى في حركاته)8(. 

: مؤلفاته، ووفاته: 
ً
ثانيا

المؤلفات،  مــن  مجموعة  الشاطبي  ــام  اإلمـ ــرك  ت

أغلبها منظومات شعرية، هي: 

أربعة  وهــي  الــصــرف،  موانع  في  المية  أبيات   )١(

أبيات)٩(. 

)٧( معجم األدباء، لياقوت الحموي: ٢٢١6/5.  
: فتح الوصيد: ١/6، ٧.    )8( ينظر

والفتح   ،١6٢/٤ الــرواة:  إنباه  و  ،5٤/١ الوصيد:  فتح   : ينظر  )٩(
المواهبي: ص٧8.   
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أربعة  وهي  القرآن،  ظاءات  في  ميمية  أبيات   )٢(

أبيات)١(. 

ي في الشاطبية، وكانت بخط  )3( إجازة السخاو

وثمانين  أربــع  سنة  شعبان،  آخر  في  الحاجب،  ابن 

وخمس مئة)٢(. 

كتاب  في  الحاجب  وابــن  ي  السخاو ــازة  إج  )٤(

التيسير)3(.

)5( إجازة علي بن محمد التجيبي الشاطبي )ت 

6٢6هـ(، الذي قرأ عليه القراءات السبع إفرادًا وجمعًا، 

ي في  إجازته له بخط السخاو وسمع منه الشاطبية، و

سنة ثمان وثمانين وخمس مئة)٤(. 

الــتــهــانــي  ــه  ــ األمـــانـــي ووجـ ــرز  ــ مــنــظــومــتــه ح  )6(

)الشاطبية(، وسيأتي التعريف بها. 

المقاصد،  أسنى  في  القصائد  أتــراب  عقيلة   )٧(

وهي قصيدة رائية في علم مرسوم المصاحف، وهي 

ثمانية وتسعون ومئتا بيت)5(.

)8( قصائد في أنواع المواعظ)6(.

)ت  الــحــصــري  لغز  على  ــرّدِ  ــ ال فــي  قصيدة   )٩(

٤88هـ( في كلمة )سوءات(، وهي عشرة أبيات)٧(.

: المصادر نفسها.    )١( ينظر
)٢( الفتح المواهبي: ص6٧-6٩.   

)3( مقدمة تحقيق الشاطبية، للغامدي: ص٤٤.   
)٤( غاية النهاية: ١/5٧6.   

ي: ص١١.   )5( الوسيلة إلى كشف العقيلة، للسخاو
إنباه الرواة: ١6٢/٤.    : فتح الوصيد: 55/١-5٩، و )6( ينظر

)٧( فتح الوصيد: ٢/٢86-٢8٧.   

، يقع في  البر التمهيد، البن عبد  كتاب  )١0( نظم 

خمس مئة بيت)8(. 

: وهي  )١١( منظومة ناظمة الزهر في عّدِ آي السور

بيت،  ومئتي  وتسعين  سبعة  في  تقع  رائية  قصيدة 

وفي صحة نسبتها إلى الشاطبي كالم)٩(. 

   توفي الشاطبي، رحمه اهلل تعالى يوم األحد، بعد 

من  العشرين،  بعد  الثامن  اليوم  وهو   ، العصر صالة 

جمادى اآلخرة، سنة تسعين وخمس مئة، ودفن يوم 

االثنين في مقبرة البيساني)١0(، رحمه اهلل تعالى رحمة 

واسعة.

حــرز 	  بمنظومة  الــتــعــريــف  ــالــث:  ــث ال الــمــطــلــب 

األماني وأهميتها

نظمها  ومكان  أبياتها  وعــدد  وبحرها  اسمها   :
ً
أوال

وموضوعها: 

بالشاطبية  واشتهرت  التهاني،  ووجه  األماني  حرز 

بالالمية  وسميا  الشاطبي،  اإلمــام  ناظمها  إلى  نسبة 

أطلقه عليها مؤلفها هو حرز  الذي  االسم  أيضًا، لكن 

األماني، إذ قال: 

ي: )وأخبرني أنه نظم في كتاب التمهيد البن  )8( قال السخاو
، رحمه اهلل، قصيدة دالية، في خمس مئة بيت، من  عبد البر

حفظها أحاط علمًا بالكتاب(. )فتح الوصيد: ١/6(.   
كتبه الدكتور علي الغامدي في مقدمة تحقيقه  )٩( ينظر ما 

متن الشاطبية: ص٤5-٤8.   
ص١١8- المواهبي:  والفتح   ،٧/١ الوصيد:  فتح   : ينظر  )١0(

   .١١٩
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ً
ــا ــ ــن ــمــ ــ ــي ــ ــا حـــــــــــرز األمـــــــــانـــــــــي ت ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وسـ

ـــــال)1( ووجــــــــــه الــــتــــهــــانــــي فــــاهــــنــــه مـــــتـــــقـــــّبِ

وبحرها الطويل: )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل(، 

بيتًا، ومكان  ثٌة وسبعون  أبياتها: ألف ومئة وثال وعدد 

الــقــراءات  أحــكــام   : هــو وموضوعها  مــصــر)٢(،  نظمها 

السبع أصواًل وفرشًا. 

أما مصادرها: فقد نظم فيها اإلمام الشاطبي كتاب 

كثيرة لم يفصح  يادات  ، للداني، وزاد عليه ز التيسير

قال  يسيرة،  مواضع  في  وخالفه  فيها)3(،  مصدره  عن 

الشاطبي:

ــاَرُه ــتـــصـ ــُر ُرْمـــــــُت اخـ ــيـ ــِسـ ــْيـ ـ ــّتَ ــا الـ ــ ــِرَه ــ ــْس ــ وفــــي ُي

ــــــال ُمــــــَؤّمَ ِمــــــْنــــــُه  اهلِل  ِبـــــــَعـــــــْوِن  ْجــــــَنــــــْت 
َ
ــــــأ

َ
ف

ـــــــوِاٍئـــــــد
َ
ف ِبــــــَنــــــْشــــــِر  زاَدْت  ــــــهــــــا 

ُ
لــــــفــــــاف

َ
َوأ

ــال)4( ــ
َ

ــّض ــ ــف ــ ُت ْن 
َ
أ ــا  ــ ــه ــ ــَه ــ َوْج َحــــيــــاًء  ــــْت 

َ
ــــّف

َ
ــــل

َ
ف

: منهاج الشاطبية:
ً
ثانيا

وأربــعــة  مــقــدمــة،  فــي  قصيدته  الــشــاطــبــي  جــعــل 

مقاصد، وخاتمة. 

على  فالصالة  بالبسملة،  فبدأها  المقدمة:  فأما 

النبي، �، فالحمد، ثم ذكر فيها طرفًا من فضائل 

وبلدانهم،  السبعة،  الــقــراء  أســمــاء  ــر  ذك ثــم  ــرآن،  ــق ال

ورواتهم، وأنسابهم، ثم ذكر اصطالحه فيها: من جهة 

)١( الشاطبية: ص6، البيت )٧0(.  
الشاطبية،  تحقيق  ومقدمة   ،٢٢/٢ النهاية:  غاية   : ينظر  )٢(

للغامدي: ص50.  
على  الشاطبية  يــادات  ز الزيادات:  هذه  العلماء  ى  سّمَ  )3(

  . التيسير
)٤( الشاطبية: ص6، البيتان )68-6٩(.   

القراء منفردين ومجتمعين، ومن جهة منهاجه  رموز 

في ذكر األضداد، وغير ذلك، ثم أثنى على قصيدته، 

يادات،  ثم بين مصدره فيها، وأبان أنه سيزيد عليه ز

يخلص  بأن  اهلل  إلى  تضرع  ثم  قصيدته،  اسم  ذكر  ثم 

يعينه على ما يحاوله، ثم رغب إلى القراء أن  قصده و

بالكساد،  سوقها  وصف  التي  بقصيدته  خيرًا  يظنوا 

المواعظ  مــن  بنبذ  المقدمة  ختم  ثــم  منه،  تواضعًا 

البليغة)5(. وشغلت هذه المقدمة أربعة وتسعين بيتًا.

- وأما المقاصد:

فاألول: أصول القراءات: ورتبها على ما اشتهر عند 

علماء القراءات ومصنفي الكتب، فبدأ باالستعاذة، 

وختم األصول بباب مذاهب القراء في الزوائد.

والثاني: فرش الحروف: ورتبه على ما اشتهر أيضًا 

عند القراء، فابتدأ بسورة البقرة، وختم بسورة المسد، 

ولم يذكر ما بعدها الندراجه في الفرش السابق)6(. 

. والثالث: باب التكبير

ــروف وصــفــاتــهــا التي  ــح والـــرابـــع: بـــاب مــخــارج ال

ئ إليها. يحتاج القار

قصيدته،  أبــيــات  ــدد  ع فيها  فــذكــر  الخاتمة:  وأمـــا 

واسمها، ثم أثنى عليها، وختم القصيدة بالوعظ والدعاء، 

ثم الحمد، ثم الصالة والسالم على النبي، �. 

منظومته  في  الشاطبي  استعمل  الشاطبية:  رمــوز 

ــهــم واصــطــالحــات  الــرمــوز لــلــداللــة على الــقــراء وروات

رمــوز  على  مشتملة  فقصيدته  وجمعهم،  ــم  ــراده إف

)5( مقدمة تحقيق الشاطبية، للغامدي: ص5١-5٢.  
)6( المصدر نفسه: ص5٢.   
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إشارات خفية لطيفة، وما أظنه ُسِبَق إلى أسلوبها)١(.  عجيبة، و

م الشاطبي الرموز التي استعملها إلى قسمين: رموز انفراد، ورموز اجتماع، واألخرى قد ال تشكل     وقد قّسَ

إنما الذي يشكل عليهم هي رموز االنفراد، وقد نظمها أحد المعاصرين بقوله)٢(: على الطالب، و

 : واالنفراُد رمُزه: )أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست( برز وهذه هي الرموز

 

رموز االجتماعرموز االنفراد

أنافع
أبج

ثالكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي

خالقراء كلهم غير نافعبقالون

ذالكوفيون وابن عامر جورش

دابن كثير
دهز

ظالكوفيون وابن كثير 

غالكوفيون وأبو عمرو هـالبزي

شالكسائي وحمزةزقنبل

حأبو عمرو
حطي

صحبة الكسائي وحمزة وشعبة 

صحابالكسائي وحمزة وحفصطالدوري

عمنافع وابن عامر يالسوسي

كابن عامر
كلم

سما نافع وابن كثير وأبو عمرو

حقابن كثير وأبو عمرو لهشام

نفرابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مابن ذكوان

نعاصم
نصع

حرمي ابن كثير ونافع 

حصنالكوفيون ونافعصشعبة

عحفص

فحمزة
فضق

ضخلف

قخالد

)١( وفيات األعيان: ٧١/٤.  
)٢( هو الشيخ علي الغامدي في مقدمة تحقيقه الشاطبية: ص53.   
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 رالكسائي 
رست سأبو الحارث

ت الدوري 

: أهمية الشاطبية ومكانتها: 
ً
ثالثا

   رزق اهلل تعالى منظومة الشاطبية أهمية كبيرة، ومكانة مرموقة عند العلماء وأهل القراءات، فقد رزق اهلل 

ي  هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لم يتهيأ لكتاب غيره في هذا الفن، بل حتى في غيره)١(. وقال السخاو

كتابًا في هذا الفن منها أنفع، وأجل قدرًا وأرفع، إذ ضمنها كتاب التيسير في أوجز  )ت 6٤3هـ(: )وما علمت 

، فحقائقه  لفظ وأقربه، وأجزل نظم وأغربه، والتيسير كتاب معدوم النظير للتحقيق الذي اختص به والتحرير

ومنحت  وزادت،  عليه  القصيدة  هذه  أربــت  وقد  االتضاح،  غاية  متضحة  ه  وجـــواّدُ الصباح،  كفلق  الئحة 

الطالبين أمانيهم وأفادت( )٢(.

مكتبات  في  الخطية  نسخها  كثرة   : المظاهر تلك  فمن  وأهميتها،  الشاطبية  مكانة  مظاهر  وتعددت     

كزه، وكثرة حفظها وشروحها وغير ذلك)3(.  يسها في المساجد ودور اإلقراء ومرا العالم، ومنها كثرة تدر

المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية والروايات المعتمدة في هذا البحث	 

: النسخ الخطية:
ً
أوال

اعتمدت في عملي هذا ست نسخ خطية للشاطبية، وهي نفسها التي اعتمدها الشيخ علي الغامدي 

في تحقيقه المتن، لذا فقد تعمدت إبقاء الرموز التي استعملها الشيخ المحقق نفسها، وهذا وصف مختصر 

لكل نسخة: 

النسخة األولى: نسخة تشستربتي بدبلن بإيرلندا: 	 

في  لوحة،  وخمسين  مئة  في  تقع   ،)3٩٢6( رقمها  الوصيد(،  )فتح  ي  السخاو شرح  ضمن  نسخة  وهي 

بن  طاهر  أبــي  بن  عمر  بن  محمد   : هــو ناسخها  واضــح،  بخط  كتبت  واحــد،  مجلد  في  ورقــتــان،  لوحة  كل 

اثنتين  ي، فرغ منها يوم الخميس لسبع وعشرين خلت من شهر شعبان سنة  عثمان بن عيسى االسكندر

كانت هذه النسخة هي أفضل النسخ من حيث الضبط وقلة السقط واألخطاء،  وعشرين وست مئة)٤(. ولما 

: غاية النهاية: ٢٢/٢.   )١( ينظر
)٢( فتح الوصيد: ٤/١-5.  

: مقدمة تحقيق الشاطبية، للغامدي: ص55-6٤.   )3( ينظر
، من النسخة المخطوطة.   : ١/ظ، ١50/و )٤( ينظر
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إن كانت اشتملت على األصول فقط،  جعلتها أصاًل، و

تشبهها  المصرية  الكتب  دار  نسخة  كانت  لما  لكن 

هذه  ورمــز  الــفــرش،  بــاب  في  أيضًا  اعتمدتها   كثيرًا، 

النسخة: )س١(. 

المصرية  الــكــتــب  دار  نسخة  الــثــانــيــة:  الــنــســخــة 

بالقاهرة:

وهي نسخة ضمن شرح فتح الوصيد أيضًا، رقمها 

، تقع في مئتين وسبع لوحات،  )٢55(، تفسير تيمور

 ، مميز نسخي  بخط  كتبت  ورقــتــان،  لوحة  كــل  فــي 

ي)١(. ورمز هذه النسخة: )س١(  وكتبها محمد األنصار

الحروف  فرش  باب  من  الشرح  تضمنت  ألنها  أيضًا، 

إلى آخر الكتاب. 

)قــره  الــحــكــومــي  الــمــركــز  نسخة  الــثــالــثــة:  النسخة 

مصطفى( بإستانبول: 

الفريدة(  )الــآللــئ  شــرح  ضمن  تقع  نسخة  وهــي 

وثماني  مئتين  في  تقع   ،)١86٧٢( رقمها  للفاسي، 

وعشرين لوحة، كتبها: يوسف بن أبي بكر بن يوسف 

سنة  منها  فرغ  وقد  واضــح،  نسخي  بخط  األقفاصي، 

ست مئة واثنين وثمانين)٢(. ورمز هذه النسخة: )ف(. 

التابعة  األحمدية  المكتبة  نسخة  الرابعة:  النسخة 

لدار الكتب الوطنية بتونس:

ي،  للسخاو الــوصــيــد  فــتــح  ضــمــن  نسخة  وهـــي 

رقمها )١388٤(، تقع في ثماني وتسعين لوحة، بخط 

نسخي جميل، فرغ الناسخ منها سنة ست مئة وتسع 

   . : ٤١/ظ، ١١٩/ظ، ٢0٧/و )١( ينظر
-ظ.    : ١/ظ، ٢٢8/و )٢( ينظر

وتسعين)3(. ورمز هذه النسخة: )س٢(. 

النسخة الخامسة: نسخة مكتبة مكة المكرمة:

في  لــوحــة،  وتسعين  تسع  فــي  تقع   ،)88( رقمها 

يوسف  بن  محمد  بن  علي  كتبها  ورقتان،  لوحة  كل 

ورمز هذه  الحنفي/ بخط نسخي جميل)٤(.  القونوي 

النسخة: )ك(. 

النسخة السادسة: نسخة مكتبة برلين بألمانيا:

وهي ضمن شرح إبراز المعاني، ألبي شامة، رقمها 

)385(، صورتها الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

ورقمها فيها )١06٩(، وتقع في جزئين: األول مئة وتسع 

لوحة،  وأربــعــون  وســت  مئة  والثاني  لــوحــة،  وأربــعــون 

كتبهما أحمد بن إبراهيم الحنفي، فرغ من األول يوم 

سنة  األولــى  جمادى  من  والعشرين  السابع  االثنين 

الخميس  يــوم  الثاني  مــن  وفــرغ  ثين،  وثال مئة  سبع 

ثين)5(.  السابع والعشرين من رجب سنة سبع مئة وثال

ورمز هذه النسخة: )ش(. 

: روايات الشاطبية:
ً
ثانيا

الشاطبية،  شــراح  من  خمسة  روايـــات  اعتمدت 

ضبط  في  المعاصرين  القراءات  علماء  أحد  وروايــة 

األلفاظ إذا اختلفت النسخ الخطية، وهم:

محمد  بــن  علي  الــديــن،  علم  الــحــســن،  ــو  أب  )١(

ي )ت 6٤3هـ(، في شرحه: )فتح الوصيد في  السخاو

شرح القصيد(. 

   . ، 55/و : ١٩/ظ، ٢3/و )3( ينظر
  . : ٩5/و )٤( ينظر

   . ، ٢٩5/و : ١/ظ، ١٤٩/و )5( ينظر
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بن  المنتجب  الدين،  منتجب  يوسف،  أبو   )٢(

أبي العز بن رشيد الهمذاني )ت 6٤3هـ(، في شرحه: 

)الدرة الفريدة في شرح القصيدة(. 

محمد  بــن  حــســن  بــن  محمد  اهلل  عــبــد  أبـــو   )3(

الفاسي )ت 656هـ( في شرحه: )الآلليء الفريدة في 

شرح القصيدة(.  

بن  إسماعيل  بن  الرحمن  عبد  القاسم،  أبــو   )٤(

إبراهيم المقدسي، المعروف بأبي شامة )ت 665هـ( 

في شرحه: )إبراز المعاني من حرز األماني(. 

)5( أبو إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن عمر بن 

شرحه:  في  ٧3٢هـ(  )ت  الخليلي  الجعبري  إبراهيم 

التهاني(.  ووجه  األماني  حرز  شرح  في  المعاني  )كنز 

ولكل شرح من هذه الشروح أهميته الكبيرة في ضبط 

بالسند  ألفاظها  رووا  وكلهم  الشاطبية،  متن  ألفاظ 

المتصل إلى ناظمها. 

)6( الشيخ عبد الفتاح بن مدكور بن محمد بيومي 

المصري )١35١-١٤٤٢هـ = ١٩35-٢0٢0م(. بسنده عن 

شيخه الضباع، إلى اإلمام الشاطبي)١(. 

: منهج الدراسة:
ً
ثالثا

قارنت  وربــمــا  الخطية،  النسخ  بين  قابلت   )١(

والشيخ  ســويــد،  رشـــدي  أيــمــن  الــدكــتــور  بتحقيقي 

في  والــمــقــدمــة  والطيبة  ــدرة  ــ وال الشاطبية  عليه  قـــرأت   )١(
سمعه  ما  على  اهلل،  رحمه  لي  يصحح  وهو  متفرقة،  مجالس 
اإلقــراء  مشايخ  من  عدد  على  كذلك  وسمعتها  شيوخه.  من 
كتفيت بذكر الشيخ  إنما ا والقراءات داخل العراق وخارجه، و
عبد الفتاح لعلو سنده في الشاطبية، عليه رحمة اهلل تعالى 

ورضوانه.   

لضبط  تعالى،  اهلل  حفظهما  الزغبي،  تميم  محمد 

ألفاظ الشاطبية، ورمزت لكل فرق برمز نسخته. 

بالجوانب  تتعلق  التي  الــفــروقــات  جمعت   )٢(

اللغوية، وعلقت عليها. 

يع  توز فــي  الشاطبية  أبــيــات  ترتيب  تابعت   )3(

اللغوية،  المستويات  حسب  أقسمها  ولــم  الــمــادة، 

ئ، وجمعًا للمادة في موضع واحد.  تيسيرًا علة القار

)٤( قدمت لهذه الدراسة بترجمة موجزة عن اإلمام 

الشاطبي، وقصيدته حرز األماني )الشاطبية(. 

لي،  ظهرت  التي  بالنتائج  البحث  ختمت   )5(

واهلل الموفق.

 

* * *
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المبحث الثاني

اختالف ألفاظ الشاطبية في ضوء 
الروايات وأمات النسخ الخطية

)تطبيقات على مقدمة القصيدة(

الــتــي فيها اخــتــالف في  الــمــواضــع  لــكــثــرة  ــظــرًا  ن

القصيدة،  األلفاظ، اخترت عشرة نماذج من مقدمة 

علمي  عمل  فــي  لدراستها  األخـــرى  المواضع  تــاركــًا 

األلفاظ  اختالف  على  نماذج  وهــذه  وأشمل،  أوســع 

بين النسخ: 

)١( الموضع األول: قال اإلمام الشاطبي، رحمه اهلل 

تعالى: 
ً
َداِئـــــــَمـــــــا هلِل  الـــــَحـــــْمـــــَد   

َ
ّن

َ
أ ـــــــْثـــــــُت 

َّ
َوَثـــــــل

ــال)1( ــ ــَع ــ ُم ال
َ

ْجـــــــــذ
َ
 ِبـــــِه أ

ً
ــَس َمــــــْبــــــُدوَءا ــ ــْي ــ

َ
َوَمــــــا ل

ضبط  في  والــروايــات  الخطية  النسخ  اختلفت     

بفتح  ــاءت  جـ )س١(  فــفــي  الــبــيــت،  هـــذا  فــي  )أن( 

والفتح  وكسرها،  الهمزة  بفتح  )س٢(  وفــي  الهمزة، 

في  الكلمتان  وأغفلت  )الــحــمــد(،  دال  فــي  والــضــم 

نسخة )ف(، وفي )ك( بالوجهين في الهمزة، والفتح 

والضم في الدال، وفي )ش( بفتح الهمزة والدال. وقد 

زها  وجّوَ األربعة)٢(،  األوجــه  والفاسي  ي،  السخاو ز  جــّوَ

الهمذاني، وأبو شامة عدا وجه ضّمِ الدال)3(. 

)١( الشاطبية: ص١، البيت )٤(.  
: فتح الوصيد: 6٩/١، والآللئ الفريدة: ١/١٧5.  )٢( ينظر
إبراز المعاني: ١/١١3.   : الدرة الفريدة: ٢0/١، و )3( ينظر

الفتح  أي:  والنصب)٤(،  والكسر  الفتح  والــروايــة: 

)الحمد(.  والنصب في دال  والكسر في همزة )أن(، 

عــدم  إلـــى  نــظــر  )أن(  هــمــزة  فــتــح  مــن   
َ

أّن يخفي  وال 

كسرها نظر إلى استئناف الكالم  االبتداء بها)5(، ومن 

واالبتداء بها، ومن نصب دال )الحمد( جعله اسمًا لــ 

وجه  وهو  النحوي،  االستطراد  فعلى  رفعه  ومن   ،)
َ

)أّن

في   )
َ

)إّن عمل  إلهمال  موجب  ال  ألنه  جدًا،  ضعيف 

هذا البيت.    

)٢( الموضع الثاني: قال الشاطبي، رحمه اهلل:

ًة
َ

ِجــــــــّد ــُق  ــ ــِل ــ ــْخ ــ ُي ــَس  ــ ــْيـ ــ ـ
َ
ل ِإْذ  ِبــــــِه  ْخـــــــِلـــــــْق 

َ
َوأ

)6( َ
ــال ــ ــِب ــ ــْق ــ ـــى الــــِجــــّدِ ُم

َ
ــِه َعـــل ــ ــِي ــ ــْوال ــ  ُم

ً
ــَدا ــ ــ ــِدْي ــ ــ َج

ضبط  فــي  ــات  ــرواي وال الخطية  النسخ  اختلفت 

بضم  )س١(:  و  )س(،  في  فجاءت  )ُيْخِلُق(،  كلمة: 

الالم. وجاءت  المعجمة وكسر  الخاء  الميم وسكون 

وضم  الياء  بفتح  )ك(:  روايــات  إحــدى  و  )ف(،  في 

ي)٧(،  الالم. وجاءت على الوجهين في شرح السخاو

ــامـــة)٩(، وشــرح  ــي)8(، وشـــرح أبـــي شـ ــذان ــم ــه وشـــرح ال

)٤( كنز المعاني: ١/١85.   
شرح  وجــــوازًا:  ــًا  وجــوب  

َ
إّن هــمــزة  كسر  مــواضــع  فــي  ينظر   )5(

المفصل، البن يعيش: 5٢٧/٤، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل 
الفوائد، لناظر الجيش: ١3٢١/3، وضياء السالك إلى أوضح 

    .308-30١/١ : المسالك، محمد عبد العزيز النجار
)6( الشاطبية: ص١، البيت )6(.   

)٧( فتح الوصيد: ٧٤/١.  
)8( الدرة الفريدة: ١/٢8.

)٩( إبراز المعاني: ١/١١8. 
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كالم  في  والمشهور  الجعبري)٢(.  وشــرح  الــفــاســي)١(، 

ُق( بضم الالم)3(.
ُ
َق الثوُب َيْخل

ُ
العرب )َخل

)3( الموضع الثالث: قال الشاطبي، رحمه اهلل: 

ْوَضـــــــــــــــًة ــِه َمـــــِقـــــْيـــــالً َوَر ــ ــْيـ ــ ــِنـ ــ ــْهـ ــ ُهـــــَنـــــاِلـــــك َيـ
ـــى)4(

َ
ــل ــَتـ ــْجـ ُيـ ــّزِ  ــ ــِع ــ ال َوِة  ُذْر ــي  ــ ِف ْجــــِلــــِه 

َ
أ َوِمـــــــْن 

وردت كلمة )ُذْرَوِة( في )س(: بضم الذال المعجمة 

الذال  بكسر  )ش(:  و  )س٢(،  و  )ف(،  وفي  وكسرها، 

والفاسي)٧(،  والهمذاني)6(،  ي)5(،  السخاو ونّصَ  فقط. 

وأبو شامة)8(: على الوجهين، وجعلهما الجعبري من 

الرواية)٩(، وزادت عليها نسخة )ك( وجه الفتح. وورد 

عن العرب فتح الذال، وضمها وكسرها)١0(.

)٤( الموضع الرابع: قال الشاطبي:

ــِه ــ ــ ــَزاِئ ــ ــ ــَد َج ــ ــْنـ ــ ــِل ِعـ ــ ــْج ــ ــّنَ ــ ــال ــ ــــُكــــم ب ــــَمــــا َظــــّنُ
َ
ف

ــال)11( ــ ــَمـ ــ الـ ـــــْفـــــَوُة  َوالـــــّصَ اهلِل  ْهــــــــُل 
َ
أ ــــــِئــــــَك 

َ
ْول

ُ
أ

)١( الآلليء الفريدة: ١/٧8. 
)٢( كنز المعاني: ١/١٩0. 

: العين، للخليل:ـ ١5١/٤، وتهذيب اللغة، لألزهري:  )3( ينظر
١٧/٧، وشرح المفصل: ٤٧٢/٤.    

)٤( الشاطبية: ص٢، البيت )١3(.   
)5( فتح الوصيد: ١/٩8. 
)6( الدرة الفريدة: 5٢/١. 

)٧( الآلليء الفريدة: ١/83.  
)8( إبراز المعاني: ١/١30. 
)٩( كنز المعاني: ١/٢03. 

للجوهري:  والــصــحــاح،   ،٩/١5 اللغة:  تهذيب   : ينظر  )١0(
٢3٤5/6، والمخصص، البن سيده: ٤/٤١5.    

)١١( الشاطبية: ص٢، البيت )١٧(.   

من  مــواضــع  ثــة  ثــال فــي  )الــصــفــوة(  كلمة  وردت 

النظم، وجاءت الصاد في )س( في بعض المواضع 

وفي   ، والــكــســر والــضــم  الفتح  ــثــالث:  ال بــالــحــركــات 

بعضها مفتوحة ومكسورة، وفي بعضها مفتوحة فقط، 

وفي )س١(، و )س٢(: مفتوحة، وفي )ف(: في بعض 

مكسورة  أو  مفتوحة،  بعضها  وفــي  مثلثة،  المواضع 

بعضها  وفــي  مثلثة،  المواضع  بعض  في  )ك(  وفــي   ،

فقط.  مكسورة  بعضها  وفــي  معًا،  ومكسورة  مفتوحة 

وجاءت في كالم العرب مثلثة بالحركات الثالث)١٢(.

فقد  األول،  موضعها  في  الشراح  بعض  وضبطها 

فتح  شــامــة)١5(،  وأبــو  والفاسي)١٤(،  ي)١3(،  السخاو ذكر 

الصاد وكسرها، وأشاروا إلى الضم. وذكر الهمذاني)١6(، 

أن  الجعبري  وبين  الثالث،  الحركات  والجعبري)١٧(، 

الرواية إنما جاءت بالفتح والكسر فقط)١8(.  

)5( الموضع الخامس: قال الشاطبي:

ــَقـــى ـ ــّتُ ــِر َوالـ ــ ــْب ــ ــّصَ ــ ــّرِ َواإِلْحــــــَســــــاِن وال ــ ــِب ــ ــو ال ـــ ــ
ُ
ول

ُ
أ

ــــال)19( ــا َجـــــــاَء الـــــُقـــــَرآن ُمــــَفــــّصَ ــ ــَه ــ ُحــــالُهــــم ِب

المشددة في  الصاد  ال( بفتح  كلمة )مفّصَ وردت 

بزيادة  )ك(  نسخة  في  جاءت  لكنها  النسخ،  أغلب 

 ،٢٤0١/6 والــصــحــاح:   ،١٧٤/١٢ اللغة:  تهذيب   : ينظر  )١٢(
ولسان العرب: ٤6٢/١٤.   

)١3( فتح الوصيد: ١0٧/١.  
)١٤( الآللئ الفريدة: 8٧/١. 

)١5( إبراز المعاني: ١/١36.   
)١6( الدرة الفريدة: 6٢/١. 
)١٧( كنز المعاني: ٢0٩/١. 

)١8( كنز المعاني: ٢0٩/١.   
)١٩( الشاطبية: ص٢، البيت )١8(.   
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وأبا  الــفــاســي)١(،   
َ

أّن مع  المشددة،  الصاد  كسر  وجــه 

الممكن  من  لذا  فقط،  بالفتح  بأنها  حا  صّرَ شامة)٢(، 

اح  الُشّرَ بعض  من  استحسانًا  الكسر  وجه  يكون   أن 

اسم  أراد  الصاد  كسر  من   
َ

أّن يخفى  وال  اخ.  النّسَ أو 

اًل لصفات حملته،  الفاعل، إذ جعل القرآن فاعاًل مفّصِ

ومن فتح الصاد أراد اسم المفعول إذ نسب الفعل إلى 

ل صفات حملة   اهلل تعالى فّصَ
َ

اهلل تعالى، بمعنى: أّن

القرآن في كتابه الكريم. 

)6( الموضع السادس: قال الشاطبي:

ــْم ــ ــُه ــ ــُح ــ ْي ــِر ــ ــــــــــــا اإِلَمــــــــــــاُم الــــــَمــــــاِزِنــــــّيُ َص ّمَ
َ
َوأ

)3( َ
ــــــَواِلــــــُدُه الــــَعــــال

َ
ُبــــــو َعــــْمــــٍرو الــــِبــــْصــــِرّيُ ف

َ
أ

من  متعددة  مواضع  في  )البصري(  كلمة  جاءت 

المنظومة، وقد اختلفت النسخ في ضبط الباء فيها، 

أو  بكسر  ضبط  بــال  جــاءت  )س٢(:  و  )س١(،  ففي 

فتح، وجاءت في بعض المواضع من نسختي )ف(، 

وفي  مفتوحة،  بعضها  وفي  أيضًا،  ضبط  بال  )ش(  و 

بعضها مكسورة ومفتوحة معًا، وانفردت نسخة )ش( 

بكسر الباء فيها في بعض المواضع. أما في النسخة 

كلها،  المواضع  في  معًا  ومفتوحة  مكسورة  فهي  )ك( 

إال موضعين اثنين، جاءت في أحدهما مفتوحة، وفي 

الِبصري، بكسر  العرب  كالم  اآلخر مكسورة. وورد في 

الباء، والبصري بفتحها)٤(. 

)١( الآللئ الفريدة: ١/٩0.  
)٢( إبراز المعاني: ١3٧/١-١38. 

)3( الشاطبية: ص3، البيت )٢٩(.   
في  والزاهر   ،٤٧6/١ قتيبة:  البن  الحديث،  غريب   : ينظر  )٤(

ي: ١0٧/٢.    معاني كلمات الناس، البن األنبار

وجــه  إال  فيها  والــجــعــبــري،  الــفــاســي،  يــذكــر  ولـــم 

معًا،  والفتح  الكسر  فيها  الهمذاني  وحكى  الكسر)5(، 

م الفتح على الكسر)6(.
َ

وقّد

)٧( الموضع السابع: قال الشاطبي:

ــٍر ــ ــاِم ــ ــّيُ ابــــــُن َع ــ ــِب ــ ــَص ــ ــْح ــ ــَي ــ ُبـــــــو َعــــْمــــِرِهــــْم وال
َ
أ

)7(
َ

َحـــــــــاَط َبــــــَه الـــــــــَوال
َ
ــم أ ــ ــُه ــ ــي ــ ــاِق ــ ْيـــــٌح َوَب َصـــــِر

من  مواضع  ستة  في  )اليحصبي(  كلمة  جــاءت 

ففي  صــادهــا،  ضبط  فــي  النسخ  واختلفت   ، الــحــرز

ــمــواضــع، وفــي  ال األصـــل جـــاءت مغفلة فــي بــعــض 

مفتوحة،  )س١(:  فــي  وجـــاءت  مفتوحة)8(،  بعضها 

بعضها  وفــي  مغفلة،  المواضع  بعض  في  )ف(  وفــي 

وفي  معًا،  ومضمومة  مفتوحة  بعضها  وفي  مضمومة، 

بعض  في  )ك(  وفي  معًا،  ومكسورة  مضمومة  )س٢( 

وفي  مفتوحة،  اآلخــر  بعضها  وفــي  مثلثة،  المواضع 

بعضها مفتوحة ومضمومة معًا، وفي بعضها مفتوحة 

ومكسورة معًا، وفي )ش( في بعض المواضع مفتوحة، 

وفي بعضها مفتوحة ومكسورة معًا. 

أما الشرح فقد ضبطها بعضهم في موضع ورودها 

ونــص  تــثــلــيــثــهــا)٩(،  عــلــى  شــامــة  أبـــو  ــص  ن إذ  األول، 

)5( الآللئ الفريدة: ٩8/١، وكنز المعاني: ٢3٩/١.    
)6( الدرة الفريدة: ١/١١8. 

)٧( الشاطبية: ص٤، البيت )٤١(.   
إلى  النسبة  أن   )١١٢/١( الصحاح  في  الجوهري  وحكى   )8(
في  وشــرحــه  له 

َّ
وعل كالمه  الزبيدي  ونقل  بالفتح،  يحصب 

التاج: ٢/٢86.   
)٩( إبراز المعاني: ١/١60.  
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 الرواية بالفتح)١(، ولم يذكر الفاسي 
َ

الجعبري على أّن

والهمذاني غيره)٢(. وجاء في كالم العرب فتح الصاد 

وضمها وكسرها)3(.

)8( الموضع الثامن: قال الشاطبي:

 طـــــــاِرٍق
ُ

ُكــــــــّل ــِدي ِبــــَهــــا  ــ ــ ــْه ــ ــ ــْم ُطـــــــــُرٌق َي ــ ــُهـ ــ ـ
َ
ل

)4( َ
ــال ــ ـ ــّحِ ــ ــَمـ ــ ــَتـ ــ ُمـ ِبــــَهــــا  ــى  ــ ــَش ــ ــْخ ــ ُي َطــــــــــاِرٌق  َوال 

قــولــه: )يــهــدي( جــاء فــي األصـــل، وأحـــد وجهي 

نسخة )ك( بضم الياء وفتح الدال، وهو يخالف ظاهر 

به  صرح  ما  يخالف  و شــرحــه)5(،  في  ي  السخاو كالم 

الهمذاني)6(، والفاسي)٧(، وأبو شامة)8(، والجعبري)٩(. 

والقضية تدور بين تسمية الفاعل وعدمها.  

)٩( الموضع التاسع: قال الشاطبي:

ــْم ــ ــُهـ ــ ـ
َ
ــُروف ــ ُحـ  

َ
ــّل ــ ــ ــَع ــ ــ

َ
ل ــى  ــ ــ ــَع ــ ــ ْس

َ
أ َذا  نـــــــا 

َ
أ َوَهــــــــا 

)10( َ
ــال ــ ـ ــّهَ ــ ــَسـ ــ ــي ُمـ ــ ــواِف ــ ــَق ــ ــا َنــــْظــــُم ال ــ ــَه ــ َيـــــُطـــــْوُع ِب

)ك(  نسخة  وجهي  أحد  في  جاء  )مسهال(:  قوله 

ــمــشــددة، وهـــو خـــالف مــا فــي شــرح  ــهــاء ال بكسر ال

)١( كنز المعاني: ٢6١/١.
)٢( الآللئ الفريدة: ١0٧/١، والدرة الفريدة: ١6٢/١. 

: الصحاح: ١١٢/١، ولسان العرب: 3٢١/١، والقاموس  )3( ينظر
للزبيدي:  الــعــروس،  وتــاج  ص٧5،  للفيروزآبادي:  المحيط، 

    .٢86/٢
)٤( الشاطبية: ص٤، البيت )٤٢(.   

)5( فتح الوصيد: ١/١56.  
)6( الدرة الفريدة: ١6٤/١.   

)٧( الآللئ الفريدة: ١0٧/١.  
)8( إبراز المعاني: ١6١/١.

)٩( كنز المعاني: ١/٢66. 
)١0( الشاطبية: ص٤، البيت )٤٤(.   

ــي)١3(، وأبــي  ــاس ــف ي)١١(، والــهــمــذانــي)١٢(، وال ــاو ــخ ــس ال

شامة)١٤(، والجعبري)١5(، وجاءت بال ضبط في )ش(. 

: قال الشاطبي: )١0( الموضع العاشر

ــِن ِإَصـــــاَبـــــٌة ــيـ ــيـ ــَنـ ــْسـ ــُحـ ــــــم إِلْحــــــــــَدى الـ ِ
ّ
َوَســــــل

ْمـــَحـــال)16(
َ
ـــأ

َ
ف َصـــْوَبـــا  َراَم  ــاٌد  ــَهـ ــِتـ اْجـ َواالْخـــــــَرى 

   قوله: )إصابة( جاء في األصل، وفي )ف(، و )س٢(، 

ي، وأبو شامة على  و )ش(: بالرفع، وقد نّصَ السخاو

وجعله  والفاسي)١8(،  الهمذاني،  زه  وجّوَ الجر)١٧(،  وجه 

الرواية)١٩(، وجاء الوجهان معًا في )ك(.  الجعبري من 

بعدم  )ش(  و  األصــل،  في  جاء  )اجتهاد(  قوله:  وأمــا 

و )س٢(،  الدال في )ف(،  الدال، وجاء بضم  ضبط 

ز الفاسي وجه الجر)٢0(، وجعله الجعبري  و )ك(، وجّوَ

االستئناف،  هو  الرفع  وجه   
َ

أّن وظاهٌر  الــروايــة)٢١(.  من 

ووجه الجر هو البدلية. 

* * *
)١١( فتح الوصيد: ١/١58.

)١٢( الدرة الفريدة: ١6٧/١.
)١3( الآللئ الفريدة: ١0٩/١.  

)١٤( إبراز المعاني: ١/١63.
)١5( كنز المعاني: ٢٧٤/١. 

)١6( الشاطبية: ص٧، البيت )٧٧(.   
إبراز المعاني: ٢0٤/١.    )١٧( فتح الوصيد: ١8٤/١، و

)١8( الدرة الفريدة: ٢0١/١، والآللئ الفريدة: ١/١33.  
)١٩( كنز المعاني: 33١/١. 

)٢0( الآللئ الفريدة: ١/١33.   
)٢١( كنز المعاني: 33١/١. 
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الخاتمة

بالشاطبية  التعريف  في  العجالة  هذه  خالل  من 

في  ــالف  ــت االخ ــه  أوجـ ببعض  والتمثيل  ونــاظــمــهــا، 

نسخها ورواياتها، تبين لي األمور اآلتية: 

أهــل  عــنــد  كــبــيــرة  مــكــانــة  الشاطبية  ــبــوأت  ت  )١(

القراءات قديمًا وحديثًا، حتى أنه ال ينازعها في هذا 

. الشأن كتاب منظوم أو منثور

كثيرة في ألفاظ الشاطبية،  )٢( وقعت اختالفات 

التي  الشروح  أو  الخطية،  النسخ  مستوى  على  سواء 

المسندة  الشفهية  الرواية  أو  ألفاظها،  بضبط  عنيت 

المتصلة بالسماع، لكن هذه االختالفات ال تؤثر على 

المعنى الدقيق للنظم. 

اإلقــراء  مشايخ  يعنى  أن  جــدًا  ي  الــضــرور من   )3(

بضبط ألفاظ الشاطبية، وتحرير أسانيدهم السماعية 

الشاطبي،  اإلمــام  إلى  ومنهم  بمشايخهم،  المتصلة 

رحمه اهلل تعالى. 

النسخ  بجمع  العناية  جـــدًا  ي  ــرور ــض ال مــن   )٤(

، وتدقيق النظر في ضبط  القديمة من منظومة الحرز

ألفاظها. 

التي  تلك  الشاطبية، وخاصة  بشروح  العناية   )5(

تركز على ضبط ألفاظ متن القصيدة ورواياتها. 

الشاطبية،  سماع  مجالس  إقامة  في  التوسع   )6(

بالسماع  مقرونًة  نسخهم،  ضبط  إلى  الطلبة  وتوجيه 

من لفظ الشيخ.

)٧( التركيز على ضبط الشاطبية لفظًا ومعنى في 

يس القراءات القرآنية لطلبة الجامعات والكليات  تدر

والمعاهد المتخصصة بالقراءات وعلومها. 

 واهلل يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وصلى اهلل 

وصحبه  آله  وعلى  محمد،  سيدنا  على  وبارك  وسلم 

أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

* * *
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المصادر

شامة  ألبــي  المعاني،  حــرز  مــن  المعاني  ــراز  إبـ  -

 ، ــادو ج محمود  تحقيق:  665هـــــ(،  )ت  الدمشقي 

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ١٤١3هـ. 

الدين  جمال  النحاة،  أنــبــاه  على  ــرواة  الـ إنــبــاه   -

6٤6هـــ(،  )ت  القفطي  يوسف  بن  علي  الحسن  أبــو 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 

ط١،  ببيروت،  الثقافية  الكتب  ومؤسسة  بالقاهرة، 

١٤06هـ - ١٩86م.

والنحاة،  اللغويين  طبقات  فــي  الــوعــاة  بغية   -

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

، بيروت، لبنان ١3٩٩هـ  أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر

- ١٩٧٩م. 

الفيض  أبو  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -

جماعة  تحقيق:  ـــ(،  ــ ١٢05هـ )ت  الــزبــيــدي  مرتضى 

اإلعــالم،  وزارة  إصـــداره  فــي  اشــتــرك  العلم،  أهــل  مــن 

بدولة  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  والمجلس 

الكويت، الطبعة األولى، دار الهداية )د. ت(. 

واألعـــالم،  المشاهير  ووفــيــات  اإلســـالم  يــخ  تــار  -

شمس الدين الذهبي )ت ٧٤8هـ(، تحقيق: د. بشار 

لبنان،  بيروت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد 

الطبعة األولى، ١٤٢٤هـ - ٢003م.

- التكملة لكتاب الصلة، البن األبار )ت 658هـ(، 

تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 

تونس، الطبعة األولى، ٢0١١م.

لناظر  الــفــوائــد،  تسهيل  بشرح  القواعد  تمهيد   -

محمد  عــلــي  د.  تحقيق:  ـــ(،  ــ ٧٧8هـ )ت  الــجــيــش 

يع،  والتوز والنشر  للطباعة  السالم  دار  وآخرين،  فاخر 

ية مصر العربية ١٤٢8هـ.  القاهرة، جمهور

تحقيق:  3٧0هـــ(،  )ت  لألزهري  اللغة،  تهذيب   -

العربي،  الــتــراث  إحــيــاء  دار  مــرعــب،  عــوض  محمد 

بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ٢00١م.

لإلمام  الشاطبية،   = التهاني  ووجه  األماني  حرز   -

العتيقة  أصــولــه  على  قابله  5٩0هــــ(،  )ت  الشاطبي 

المكي،  الغامدي  سعد  بن  علي  وضبطه:  وصححه 

ية،  سور دمــشــق،  القرآنية،  لــلــدراســات  الغوثاني  دار 

الطبعة األولى، ١٤35هـ - ٢0١٤م.

للمنتجب  القصيدة،  شــرح  في  الفريدة  الــدرة   -

مكتبة  الــســيــد،  جــمــال  تحقيق:   ،) )ت  الهمذاني 

الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، ١٤33هـ - 

٢0١٢م.

والصلة،  الموصول  لكتابي  والتكملة  الــذيــل   -

٧03هـ(،  )ت  كشي  المرا ي  األنصار الملك  عبد  البن 

دار  عــبــاس،  ــان  ــس إح و بنشريفة،  محمد  تحقيق: 

الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى )د. ت(. 

ي  األنبار الناس، البن  كلمات  الزاهر في معاني   -

الضامن،  صــالــح  حــاتــم  د.  تحقيق:  ـــ(،  ــ 3٢8ه )ت 

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

ــن يــعــيــش )ت 6٤3هـــــ(،  ــرح الــمــفــصــل، البـ - شـ

تحقيق: د. أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00١م. 

- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري 
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العلم  دار   ، عــطــار أحــمــد  تحقيق:  3٩3هــــــ(،  )ت 

للماليين، الطبعة الرابعة ١٤0٧هـ - ١٩٧8م.

محمد  المسالك،  أوضــح  إلــى  السالك  ضياء   -

لبنان  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة   ، النجار العزيز  عبد 

١٤٢٢هـ - ٢00١م. 

)ت  للسبكي  الــكــبــرى،  الــشــافــعــيــة  طــبــقــات   -

الفتاح  وعبد  الطناحي،  محمود  تحقيق:  ٧٧١هــــ(، 

الطبعة   ، مصر العربية،  الكتب  إحــيــاء  دار   ، الحلو

األولى. 

قــاضــي شهبة )ت  البـــن  الــشــافــعــيــة،  - طــبــقــات 

85١هـ(، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم 

الكتب، بيروت ١٤0٧هـ. 

ــن الــصــالح  - طــبــقــات الــفــقــهــاء الــشــافــعــيــة، البـ

الدين  محيي  تحقيق:  ـــ(،  6٤3هــ )ت  ي  الــشــهــرزور

 - ١٤١3هـــ  ط١،  لبنان،  بيروت،   ، البشائر دار  نجيب، 

١٩٩٢م. 

)ت  كثير  البــن  الشافعيين،  الفقهاء  طبقات   -

ومــحــمــد عــزب،  أحــمــد هــاشــم،  ـــ(، تحقيق:  ــ ٧٧٤هـ

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ١٤١3هـ - ١٩٩٢م. 

)ت  الــفــراهــيــدي  أحــمــد  بــن  للخليل  الــعــيــن،   -

إبراهيم  د.  المخزومي،  مهدي  د.  تحقيق:  ـــ(،  ١٧0هـ

)د.  لبنان  بيروت،  الهالل،  ومكتبة  دار  السامرائي، 

ت(. 

أولي  الــقــراءات  رجــال  أسماء  في  النهاية  غاية   -

ي )ت 833هـ(، تحقيق:  الجزر والدراية، البن  الرواية 

لبنان  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار   ، برجستراسر

١٤0٢هـ - ١٩8٢م. 

ي )ت  الــديــنــور البــن قتيبة  الــحــديــث،  - غــريــب 

مطبعة  ي،  الــجــبــور اهلل  عبد  د.  تحقيق:  ٢٧6هـــــ(، 

ية العراقية ١3٩٧هـ.    العاني، بغداد، الجمهور

الشاطبي،  ــام  اإلم ترجمة  في  المواهبي  الفتح   -

الفتح،  دار  الجرمي،  إبراهيم  تحقيق:  للقسطالني، 

عمان، األردن ١٤٢١هـ - ٢000م.

ي )ت  - فتح الوصيد في شرح القصيد، للسخاو

الطاهري،  يسي  اإلدر محمد  موالي  تحقيق:  6٤3هـ(، 

مكتبة الرشد، الرياض، السعودية ١٤٢3هـ - ٢00٢م. 

للفيروزآبادي )ت 8١٧هـ(،  المحيط،  القاموس   -

الرسالة،  التراث في مؤسسة  تحقيق: مكتب تحقيق 

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ١٤٢6هـ - ٢005م.     

للجعبري،  األماني،  حرز  شرح  في  المعاني  كنز   -

والــشــؤون  األوقـــاف  وزارة  يــدي،  الــيــز أحــمــد  تحقيق: 

اإلسالمية بالمغرب ١٤١٩هـ - ١٩٩8م، وتحقيق فرغلي 

ي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة ٢0١١م.  سيد عرباو

للفاسي،  القصيدة،  شــرح  في  الفريدة  الآللئ   -

الرياض،  الرشد،  مكتبة  موسى،  الرزاق  عبد  تحقيق: 

السعودية ١٤٢6هـ - ٢005م. 

دار  ٧١١هـــــ(،  )ت  منظور  البــن  ــعــرب،  ال لــســان   -

، بيروت، لبنان ١٤١٤هـ. صادر

)ت  سيده  البــن  األعــظــم،  والمحيط  المحكم   -

ي، دار الكتب  ٤58هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداو

العلمية، بيروت، لبنان ١٤٢١هـ - ٢000م. 

يب إلى معرفة األديب(،  - معجم األدباء )إرشاد األر

إحسان  تحقيق:  6٢6هـــــ(،  )ت  الــحــمــوي  لــيــاقــوت 

عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان ١٩٩3م.
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- معجم البلدان، لياقوت الحموي )ت 6٢6هـ(، 

، بيروت، لبنان ١3٩٧هـ - ١٩٧٧م.  دار صادر

)ت  ي  للسخاو العقيلة،  كشف  إلــى  الوسيلة   -

الطاهري،  يسي  اإلدر محمد  موالي  تحقيق:  6٤3هـ(، 

مكتبة الرشد، الرياض، السعودية ١٤3٢هـ - ٢003م.

- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان 

 ، صــادر دار  عباس،  إحسان  تحقيق:  ـــ(،  68١هـ )ت 

بيروت، لبنان، طبعت أجزاؤه في سنوات متعددة.

 

* * *


