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ملخص بحث

أثر شروح الشاطبية 
عند المفسرين )نماذج مختارة(

من المعلوم أّن لكل علم لبنات ُبني عليها، ومن 

اإلمــام  منظومة  القرآنية  ــقــراءات  ال علم  لبنات  أبــرز 

الشاطبي التي ما انفّك العلماء يبنون عليها دروسهم 

ومؤلفاتهم؛ لذا سعى البحث إلى بيان القيمة العلمية 

عن  الكشف  ثم  ومن  الشاطبية  شروح  تحملها  التي 

إضافة   ، التفسير علم  سيما  وال  القرآن  علوم  في  أثرها 

إلى إظهار الجهد الكبير الذي بذله أصحاب شروح 

يعدونها  المفسرين  جعل  مما  كتبهم؛  في  الشاطبية 

بيان  فــي  بها  يستعينون  التي  المصادر  ضمن  مــن 

المعنى المراد من كالم اهلل �.

Abstract:

)The effect of the Shatibiya explanations in 

interpreters “selected models”(

It is known that every science has bases on 

which it is found. One of the most remarkable 

basis of Qur’anic recites is the set of Imam Al-

Shatibi, on which scholars have continued to 

build their lessons and works. 

This research sought to clarify the scientific 

value that the Shatibiya explanations have, and 

then demonstrate their impact on the sciences of 

Qur’an, especially the science of interpretation. 

In addition to showing the great effort made by 

the owners’ of Shatibiya explanations in their 

books, that made the interpreters consider it 

among the sources they use to state the intention 

of the Qur’an.

* * *
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المقدمة

على  والسالُم  والصالُة  العالمين،  رّبِ  هلل  الحمُد 

ِبّيِ محمٍد �، وعلى آِلِه وصحِبِه أجمعين.   الّنَ

بفكرة،  العلوم  تبدأ  أن  اهلل  سنن  من  فإّن  بعد؛  أّما 

كل   ، وتتطور تتوسع  أن  تلبث  ما  ثم  عمل  أو  رأي،  أو 

من  تبدأ  مراحل  وبحسب  العلماء،  بهّمة  يتم  ذلك 

التأسيس إلى التأصيل، ومن َثّمَ إلى التنويع والتفريع 

مرحلة  تعقبها  قد  التي  التمام،  مرحلة  تصل  حتى 

الفرد  حاجات  تمليها  مستجدات  تتطلبها  تجديد 

والمجتمع.

ومن هذه العلوم علم القراءات الذي نشأ في عصر 

النبّي �، والصحابة �، والتابعين، ثم من جاء 

البناء،  هذا  في  لبنة  يضع  جيل  كل  وهكذا  بعدهم، 

خاصة  مزية  بنات 
ّ
الل هــذه  لبعض  تكون  قــد  لكن 

تجعل منها لبنة تعمل على تأصيل جديد في مرحلة 

معينة ثم ما يلبث أن يتتابع عليها البناء شيًئا فشيًئا.

القرآنية  القراءات  بنات في علم 
ّ
الل أبرز هذه  ومن 

منظومة اإلمام الشاطبي التي ما انفّك العلماء يبنون 

حتى  وتعليًما،  تحفيًظا  ومؤلفاتهم،  دروسهم  عليها 

غدت في عصرنا الحاضر ركًنا مكيًنا من أركان علم 

بها  يلم  أن  الــقــراءات  لعلم  للدارس  بّد  ال  الــقــراءات، 

حفًظا وفهًما. 

حدود البحث:	 

لما كانت شروح الشاطبية كثيرة ال يستوعبها مثل 

في  وأسبقها  أبرزها  على  سأقتصر  لذا  البحث؛  هذا 

التأليف؛ ألن من جاء بعدهم كان معتمًدا عليها.        

أهمية البحث وأهدافه:	 

- تظهر في اآلتي:

كونه يكشف عن أثر الشاطبية في علوم القرآن وال 

 . سيما علم التفسير

بــيــان الــقــيــمــة الــعــلــمــيــة الــتــي تــحــمــلــهــا شـــروح 

الشاطبية.

شروح  أصحاب  بذله  الذي  الكبير  الجهد  إظهار 

يعدونها  المفسرين  جعل  مما  كتبهم:  في  الشاطبية 

بيان  فــي  بها  يستعينون  التي  المصادر  ضمن  مــن 

بين  الترجيح  فــي  أو  اهلل،  كــالم  مــن  الــمــراد  المعنى 

المعاني إن لزم ذلك.

خطة البحث:  	 

البحث أن يقسم على مقدمة،  اقتضت منهجية 

وتمهيد، ومبحثين، تعقبها خاتمة، وهي على النحو 

اآلتي:

المقدمة: وهي التي بين أيدينا.

بالشاطبي  لــلــتــعــريــف  ــه  ــردت ــأف ف الــتــمــهــيــد:  ــا  ــ أّم

ومنظومته بصورة موجزة.

شروح  ألبــرز  خصصته  فقد  األول:  المبحث  ــا  وأّم

على  وهي  مطالب،  خمسة  على  وقّسمته  الشاطبية 

النحو اآلتي: 

القصيد/  شرح  في  الوصيد  فتح  األول:  المطلب 

ي. للسخاو

يـــدة فـــي شــرح  الــمــطــلــب الـــثـــانـــي: الـــآللـــئ الـــفـــر

القصيدة/ للفاسي.

حرز  شــرح  فــي  المعاني  كنز  الــثــالــث:  المطلب 
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األماني/ لشعلة.

األماني/  حرز  في  المعاني  إبــراز  الرابع:  المطلب 

ألبي شامة.

حرز  شــرح  في  المعاني  كنز  الخامس:  المطلب 

األماني ووجه التهاني/ للجعبري.

شروح  أثــر  فيه  بّينت  فقد  الثاني:  المبحث  ــا  وأّم

خمسة  على  وقّسمته  المفسرين،  عند  الشاطبية 

مطالب، وهي على النحو اآلتي:

. المطلب األول: أثر الشاطبية في تفسير ابن كثير

نظم  تفسير  فــي  الشاطبية  أثــر  الثاني:  المطلب 

/ للبقاعي. الدرر

المطلب الثالث: أثر الشاطبية في تفسير حاشية 

/ للسيوطي. نواهد األبكار وشوارد األفكار

حاشية  تفسير  في  الشاطبية  أثر  الرابع:  المطلب 

شهاب/ لشهاب الدين الخفاجي. 

فتح  تفسير  في  الشاطبية  أثر  الخامس:  المطلب 

البيان في مقاصد القرآن/ للقنوجي. 

التي  النتائج  أبرز  فيها  كتبت  فقد  الخاتمة:  وأّمــا 

أظهرها البحث.

   وختامًا فال أدعي أّنني أصبت في كل ما كتبت، 

إنما هي محاولة في خضم محاوالت، فإن أخطأُت  و

أصبت  إذا  و البشرية،  النفس  صــفــات  مــن  فــذلــك 

فذلك بتوفيق اهلل سبحانه...       

والحمد هلل رب العالمين ... 

التمهيد

التعريف بالشاطبي 
ومنظومته )الشاطبية(

: التعريف بالشاطبي في سطور)1(:
ً

أوال

ه بن خلف  : القاسم بن ِفْيّرُ اسمه وكنيته ونسبه: هو

الشاطبي  َعيني  الّرُ وأبو محمد  القاسم  أبو  بن أحمد، 

األندلسي.

ثين وخمسِمائة  مولده: ولد في آخر سنة ثمان وثال

في مدينة شاطبة من األندلس.

طلب  في  علمية  رحالت  أربع  له  العلمية:  حياته 

كل من بلنسية،  يسه، وكانت وجهتها إلى  العلم وتدر

ية، والقاهرة، وبيت المقدس وهذه األخيرة  واالسكندر

تفرغ فيها للعبادة، وقد تصدى لتعليم علوم شتى برع 

فيها والسيما إقراء القرآن وقراءاته وكان أوحًدا في علم 

، وتصدر للخطابة  كثير النحو واللغة، وانتفع به خلق 

 . في جامع عمرو بن العاص في مصر

لياقوت  ــاء:  ــ األدبـ معجم  مـــن:  الــتــرجــمــة  هـــذه  جمعت   )١(
لــكــتــاب  ــة  ــل ــم ــك ــت وال  ،٢٢١6 الـــــحـــــمـــــوي)ت6٢6هــــــ(:5: 
األعــيــان:  ووفــيــات   ،٧٤ ـــ(:٤:  ــ 658هـ )ت  ــار ــ األب ــن  الب الصلة: 
 : البـــن خــلــكــان )ت68١هــــــــ(:٤: ٧١، ومــعــرفــة الــقــراء الــكــبــار
ي  الجزر البن  النهاية:  للذهبي)ت٧٤8هـ(:٢٩8، 3١٢، وغاية 
للقسطالني  المواهبي:  والفتح   ،١80  ،٢0 )ت833هــــــ(:٢: 
)ت٩٢3هـــ(:3٤-٤٩، وحرز االماني ووجه التهاني: للشاطبي: 

مقدمة المحقق.
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ً

كان � ضريًرا، فاضال صفاته وخصاله وشمائله: 

ذكًيا  حافًظا  للعبادة  منقطًعا  زاهــًدا  صدوًقا  صالًحا 

 
ّ

إال لإلقراء  يجلس  ال  وكــان  الفعل،  في  مجًدا  محقًقا 

وال  واستكانة،  وخضوع  حسنة  هيئة  في  طهارة  على 

يتكلم فيما ال يعنيه.  

، من  كــبــار ــذ الــشــاطــبــي عــن أئــمــة  شــيــوخــه: أخـ

أجلهم: أبو عبد اهلل محمد بن علي بن أبي العاص 

النفزي الشاطبي المعروف بابن الاليه توفي في بضع 

أحمد  جعفر  وأبــو  للهجرة،  خمسِمائة  وخمسين 

بابن  المعروف  السرقسطي  إبراهيم  بن  مسعود  بن 

محمد  بن  علي  الحسن  وأبو  )ت558هـــ(،  أشكبند 

بن علي بن هذيل البلنسي )ت56٤هـ(، وأبو محمد 

العمري  الــرحــمــن  عــبــد  بــن  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  عليم 

المقام  يتسع  ال   ، كثير الشاطبي )ت56٤هـ( وغيرهم 

لذكرهم.

تالميذه: أخذ عن الشاطبي خلق كثير من أبرزهم: 

محمد  بــن  الــرحــمــن  عــبــد  بــن  محمد  اهلل  عــبــد  أبـــو 

أبو  الدين  وجمال  )ت5٩8هـــ(،  السرقسطي  الرعيني 

الحسن علي بن محمد بن موسى التجيبي الشاطبي 

)6٢6هـ(، علم الدين أبو الحسن  علي بن محمد بن 

ي )ت6٤3(، وغيرهم  عبد الصمد الهمداني السخاو

كثير ال يسع المقام لذكرهم.

األندلس  علماء  عــادة  ًيا  جر مالكًيا  كــان  مذهبه: 

ولما ارتحل إلى مصر صار شافعًيا.

مؤلفاته: له مؤلفات عديدة من أبرزها: حرز األماني 

عمرو  ألبــي  التيسير  كتب  فيها  نظم  التهاني  ووجــه 

المقاصد  أسنى  في  القصائد  أتراب  وعقيلة  الداني، 

وهي قصيدة رائية نظم فيها كتاب المقنع ألبي عمرو 

وأبيات  الــصــرف،  مــوانــع  فــي  وأبــيــات المية  الــدانــي، 

ميمية في ظاءات القرآن... وغيرها.

وفــاتــه: مــات فــي الــقــاهــرة يــوم األحـــد بعد صالة 

العصر في الثامن والعشرين من شهر جمادى اآلخرة 

سنة تسعين وخمسِمائة من الهجرة النبوية.

ثانًيا: التعريف بالمنظومة الشاطبية:

واشتهرت  التهاني،  ووجــه  الماني  حــرز  اسمها: 

تذكر  تكاد  ال  األخيرة  وهذه  مية 
ّ

والال الشاطبية،  باسم 

في زماننا. بحرها: الطويل.

ي:  سبب تأليفها: قال الشاطبي في إجازته للسخاو

إنما عملها رغبة في ثواب اهلل الكريم، وحرًصا على  و

إحياء العلم الذي تضمنه كتاب التيسير الذي عني 

بجمعه أبو عمرو الداني

ثة وسبعون وِمائة وألف. عدد أبياتها: ثال

يخه: ذكر أنه ابتدأ أّولها باألندلس  مكان نظمها وتار

إلى قوله: 

ٍئ ُكــــــــّلِ َقــــــــاِر ــــى 
َ
َبــــــــا َجــــــــاٍد َعــــل

َ
ــــُت أ

ْ
َجــــَعــــل

َ
ال ّوَ

َ
أ  

َ
ل ّوَ

َ
أ الـــــَمـــــْنـــــُظـــــوِم  ـــــى 

َ
َعـــــل َدِلــــــيــــــالً 

كملها بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة. ثم أ

السبع  ــقــراءات  ال أحــكــام  ومــصــادرهــا:  موضوعها 

للداني  التيسير  كتاب  من  اختصرها  وفرًشا،   
ً

أصــوال

في  وخالفه  مصدرها،  يبين  لم  يـــادات،  ز عليه  وزاد 

مواضع يسيرة.

مــنــهــجــه: قــّســمــهــا عــلــى مــقــدمــة وهــــي األبــيــات 

وهــي  ــراءات  ــقـ الـ أصـــول  مــقــاصــد:  وأربــعــة   ،)١-٩٤(

ــروف، وبــاب  ــحـ ــرش الـ ــ ــات)٩5-٤٤٤(، وف ــ ــ ــي ــ ــ مــن األب
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من  وهي  وصفاتها  الحروف  مخارج  وبــاب   ، التكبير

األبيات)٤٤5-١١5٩(، ثم الخاتمة من األبيات )١١60-

     .)١١٧()١3

* * *

: وفيات األعيان:٤: ٧١، فتح المواهبي: 5٩، 6٧، وكنز  )١( ينظر
١١8-١٢3)دراســـة   :١ لشعلة:  األماني:  حرز  شرح  في  المعاني 
)مقدمة  للشاطبي:  التهاني:  ووجه  االماني  وحرز  المحقق(، 

المحقق(:53.

المبحث األول

أبرز شروح الشاطبية

ي: »ولقد رزق هذا الكتاب)يقصد      قال ابن الجزر

لكتاب  أعلمه  ال  ما  والقبول  الشهرة  من  الشاطبية( 

وال في غير هذا  أقول  أن  كاد  أ بل  الفن  غيره في هذا 

اإلسالم يخلو  بالد  بلًدا من  أن  ال أحسب  فإنني  الفن 

ال أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة  منه بل 

كثيرة  ــروح  شـ الشاطبية  لمنظومة  فكانت  بــــه«)٢(؛ 

حواشيها  إلــى  النظر  دون  من  شــرح  ِمائة  على  تزيد 

 أن أبرزها 
ّ

وتعليقاتها ونكتها والكتب المتفرعة عنها إال

عالة  الشروح  هذه  من  بعدها  جاء  ومن  خمسة،  هي 

عليها مستندة إليها)3( وفيما يلي نبذة مختصرة عنها 

في المطالب اآلتية: 

المطلب األول: فتح الوصيد في شرح القصيد:	 

ــرز طـــالب الــشــاطــبــي، علم  ــ هـــذا الـــشـــرح هـــو ألب

الصمد  عبد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبي  الدين 

»وألف  ي:  الجزر ابن  قال   ،)٤( )ت6٤3هـــ(  ي  السخاو

فهو  الوصيد  فتح  الشاطبية وسماه  الكتب شرح  من 

أعلم سبب شهرتها في  واهلل  بل هو  أول من شرحها، 

لها  اهلل  يقيض  بقوله:  الشاطبي  أشــار  إليه  و اآلفــاق 

)٢( غاية النهاية:٢: ٢١.
قابله علي  التهاني: للشاطبي:  األماني ووجه  : حرز  ينظر  )3(

بن سعيد الغامدي:65-66)دراسة المحقق(.
:3٤0، وغاية النهاية:١: 50٢. : معرفة القراء الكبار )٤( ينظر
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معانيها،  ــح  وأوضـ رمــوزهــا،  ففك  يــشــرحــهــا«)١(.  فتى 

وفتح وصيدها، واعتمد على مصادر كثيرة في شتى 

القرآنية  ــقــراءات  ال لمصادر  وكــان  المعرفة  ضــروب 

. إعرابه الحظ األوفر وتوجيهها ومعاني القرآن و

وأما منهجه فقد فرضت طريقة الشاطبي في حرز 

في  نفسه  الطريق  يسلك  أن  ي  السخاو على  األماني 

بيًتا  بيًتا  الشاطبية  أبيات  تتبع  لــذا  ــواب  األب ترتيب 

فكانت أبرز سمات هذا الشرح:

- تصديره كل باب من أبواب أصول الحرز بتعريف 

موضوعه، أو إيضاح فكرة من شانها إزالة اللبس.

ولغًة  اشتقاًقا  وألفاظه  البيت  بمعاني  االعتناء   -

إعراًبا. وصرًفا و

- االحتجاج للقراءات القرآنية.

- االعتناء بمعاني القرآن)٢(. 

فــي شــرح 	  الــفــريــدة  لــئ  الــآ الــثــانــي:  المطلب 

القصيدة:

هذا الشرح ألبي عبد اهلل جمال الدين محمد بن 

حسن بن محمد يوسف المغربي الفاسي نزيل حلب 

)ت 656هـ( )3(، قال الذهبي: »وشرحه للشاطبية في 

شرحه  مقدمة  في  مؤلفه  سّماه  وقد  الحسن«)٤(.  غاية 

فقال: وسميته »بالآللئ الفريدة في شرح القصيدة«، 

وكان منهجه في شرح الشاطبية على النحو اآلتي:

)١( غاية النهاية:١: 503.
ي:١6  للسخاو القصيد:  شــرح  في  الوصيد  فتح   : ينظر  )٢(

3-١6٤، ١8٧-١٩0 )دراسة المحقق(.
ينظر غاية النهاية:٢: ١0٩. :35٩، و )3( معرفة القراء الكبار
ينظر غاية النهاية:٢: ١0٩. :35٩، و )٤( معرفة القراء الكبار

ــرح  - عــنــايــتــه بــالــجــانــب الــنــحــوي الــلــغــوي، وش

االستشهاد  مع  الشاطبي،  أبيات  إعــراب  و الغريب، 

. بالشعر

الشاطبية،  أبيات  في  ــواردة  ال الــقــراءات  توجيه   -

إيراد القراءات الشاذة توجيهها. و

- تلخيصه للقراءات الواردة، مع عنايته بعّد اآلي، 

ورسم المصحف، وذكره لصفات الحروف ومخارجها 

لتقوية القراءة.

يوهم  مما  الشاطبي  أطلقه  ما  لبعض  تقييده   -

خالف المراد.

اطالعه  بعد  الشاطبية  نسخ  بين  الفروق  ذكــره   -

يـــادات  ز على  التنبيه  مــع  نسخها،  مــن  عــدد  على 

الشاطبية على التيسير في بعض المواضع)5(.       

حرز 	  شــرح  في  المعاني  كنز  الثالث:  المطلب 

األماني:

بن  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  لمحمد  الــشــرح  ــذا  هـ

المقرئ  الحنبلي  الموصلي  اهلل  عبد  أبــي  الحسين 

الملقب بشعلة )ت656هـ( )6(، قال ابن الجزري: »وله 

شرح الشاطبية سماه كنز المعاني في شرح حرز األماني 

عن  الجعبري  واعتذر  تسميته,  في  الجعبري  وأورده 

ذلك في آخر شرحه بأنه لم يكن سمع به«)٧(، وكانت 

أبرز سمات شرح شعلة ومنهجه في اآلتي:

وهو  بيًتا،  بيًتا  كلها،  الشاطيبة  أبــيــات  شــرح   -

: الآللئ الفريدة في شرح القصيدة :65-6٧ )دراسة  )5( ينظر
المحقق(

:360، وغاية النهاية:٢: ٧3. : معرفة القراء الكبار )6( ينظر
)٧( غاية النهاية:٢: ٧3.
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محافظ على منهج الشاطبي في قصيدته.

الشاطبية  بــيــت مــن  لــكــل  فــي شــرحــه  اســتــنــد   -

بيت  معاني  في  وهي  مباٍد:  وهي:  قواعد  ثالث  على 

ولواحق:  الباء.  بحرف  لها  ورمــز  اللغوية،  الشاطبية 

بحرف  لها  ورمـــز  الشاطبية  بيت  ــراب  إعـ فــي  ــي  وه

الحاء. ومقاصد: وهي في المقصود من الكالم مرموًزا 

أو منصوًصا ورمز لها بحرف الصاد. وهذا منهج فريد 

لم سبقه أحد إليه.

- بين رموز الشاطبي التي أجملها في قوله:

ٍئ ُكــــــــّلِ َقــــــــاِر ــــى 
َ
َبــــــــا َجــــــــاٍد َعــــل

َ
ــــُت أ

ْ
َجــــَعــــل

 
َ

ال ّوَ
َ
أ  

َ
ل ّوَ

َ
أ الـــــَمـــــْنـــــُظـــــوِم  ـــــى 

َ
َعـــــل َدِلــــــيــــــالً 

في  الشاطبي  ذكرها  التي  المصطلحات  عرف   -

قصيدته وبين ما أجمله منها.

- استعرض خالف القراء في كل موضع مختلف 

فيه، تارة يوجز وتارة يتوسع. 

- بين أوجه كل قراءة وحججها مستشهًدا بالقرآن 

والسنة والشعر العربي.

- عّضد شرحه بذكر أقوال العلماء، ناقًدا لها صحة 

القول أو ضعفه بصريح العبارة أو بلطيف اإلشارة.

- يبّين اللغات الواردة في الحرف الواحد إذا كان 

الخالف فيه لغوًيا.

نظمه  عبارة  إطالق  في  وناقشه  الشاطبي  انتقد   -

في بعض المواضع)١(. 

: كنز المعاني في شرح حرز األماني: لشعلة: ١: ١6٤- )١( ينظر
١6٩ )دراسة المحقق(.

المطلب الرابع: إبراز المعاني من حرز األماني:	 

هذا الشرح لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 

الــمــقــدســي ثــم الدمشقي  الــقــاســم  أبـــي  بــن عــثــمــان 

شرح  ـــ(،  665هـ )ت  شامة  بأبي  المعروف  الشافعي 

الشرح  وهو  اختصره  ثم  يكمله  ولم  مطوال  الشاطبية 

المشهور)٢(. فكان شرحه وسًطا بين شروح الشاطبية، 

أّما أبرز سمات شرح أبي شامة ومنهجه فيه فهو على 

النحو اآلتي:

بشرحه،  فيعقبه  الشاطبيه  من  بيت  كل  يذكر   -

مبّيًنا ما عليه من أحكام تارًكا الكالم عن اإلعراب في 

التي  المسائل  طرح  في  يتوسع  وقد  األحيان،  غالب 

يمكن أن ترد على البيت إلى حّدِ االستطراد.

- ذكر أمثلة قرآنية على جميع ما يذكره من أحكام 

في أبواب األصول غالًبا.  

- عني بتعريف المصطلحات والسيما المتعلقة 

بعلم القراءات.

القصيد  يــادات  بــز يتعلق  بما  هاّمة  فوائد  بّين   -

. فه األصلي التيسير
َّ
على مؤل

- أشار إلى اختالف ألفاظ منظومة الشاطبية مما 

وقف عليه من نسخ أخرى. 

وزاد  وحججها،  عللها  وبــّيــن  الــقــراءات  وّجـــه   -

عن  تخرج  ال  ارتضاها  وترجيحات  اختيارات  عليها 

األثر والقراءات المتواترة.

سبب  كانت  التي  الشاطبية  على  كاته  استدرا  -

يــســتــدرك على  أول شـــارح  الــشــرح، فهو  ــذا  شــهــرة ه

:36١، وغاية النهاية: ١: 330. : معرفة القراء الكبار )٢( ينظر
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الناظم أبياًتا على نسجها ومنوالها ووزنها ورّوِها)١(. 

المعاني في شرح حرز 	  كنز  الخامس:  المطلب 

األماني ووجه التهاني:

هذا الشرح إلبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل 

ببرهان  الملقب  األستاذ  المقرئ  الخليلي  الجعبري 

كبير  شرح  »له  الذهبي:  قال   ،)٢( )ت٧3٢هـــ(  الدين 

للشاطبية كامل في معناه«)3(، سّماه كنز المعاني في 

الجعبري  بّين  وقد  التهاني،  ووجه  األماني  حرز  شرح 

لك  مهد  أنــا  »وهــا  فقال:  شرحه  مقدمة  في  منهجه 

 ُتعين ُغرره، إن 
ً

 تبّين ُدرره، وفصوال
ً

أيها الطالب أصوال

غرايب  لك  ت 
ّ
انحل الفكر  وأعملت  النظر  حققت 

كنوزه، تماديت به عن  رموزه، وانهلت عليك مطالب 

اإلمالل، وتجافيت به عن اإلخالل، ووّشحُته باختالف 

أو  الــنــاظــم،  كــالم  طابق  مــا  مبّيًنا  الشارحين،  أقـــوال 

مذاهب الناقلين، ورّشحته بمحاسن التعليل، مبّيًنا 

ي من القراءات،  متين الدليل، ونّصيت على اختيار

جهة  ــًرا  ك ذا االختيارات،  أربــاب  من  أحــٍد  مقلد  غير 

يرد  ما  الفصيح، ووجهت  األفصح من  وهو  الترجيح 

عليه من إشكال، وأجبت عما ظفرت به من سؤال، 

وتفريع  نقولهم،  من  هو  إنما  أثبته  ما  جل  إن  ولعمري 

وترتيب،  بمباحث،  استأثرت  ثــم  أصــولــهــم...  على 

 ، موجز أسلوب  في  معجز  وتفريع  وتهذيب  ومآخذ، 

لشعلة:١:  األمــانــي:  حــرز  شــرح  فــي  المعاني  كنز   : ينظر  )١(
في  ومنهجه  شامة  أبــو  ــام  واإلم المحقق(،  ١8٧-١٩0)دراســــة 

كتابه )إبراز المعاني:3٢0-3٢١.
:3٩٧، وغاية النهاية:١: ٢5 : معرفة القراء الكبار )٢( ينظر
:3٩٧، وغاية النهاية:١: ٢5 : معرفة القراء الكبار )3( ينظر

ونقول جّمة، ُتثير الهّمة، إذا وقفت عليها علمت أني 

ثة أنواع: األول: في  سبق إليها، ورّتبت الكتاب ثال
ُ
لم أ

معاني  شــرح  في  والثاني:  والبيان،  واإلعـــراب،  اللغة 

هذا  القراءات«)٤(،  وجوه  توجيه  في  والثالث:  الكالم، 

العملية  الخطوات  لنا  تبّين  شرحه  فــي  قـــراءة  إن  و

والمنهجية للجعبري فيه، وهي على النحو اآلتي:

ثناياه  كـــًرا بين  الــحــرز ذا أبــيــات  بــإعــراب  يــبــدأ   -

بنكات  معقًبا  الغريبة،  للكلمات  اللغوية  المعاني 

بالغية، أو توضيحات عروضية إن وجد داع لذلك، ثم 

 على 
ً

ينتقل إلى شرح البيت شرًحا إجمالًيا، مستدال

كلمة  كًرا  ذا شعرية  وأبيات  وأحاديث  بآيات  يقوله  ما 

ئ على  القار )أي( في بداية الشرح، وبعد ذلك ينبه 

معاٍن دقيقة، مصدًرا كالمه بقوله: تنبيه، أو تنبيهات 

أو  باألصول  يتعلق  ما  منها  القراءات سواء  وّجه   -

ما يتعلق بالفرش، بعد ذلك ينص على اختياره وجًها 

ي. من تلك األوجه بقوله واختيار

بمناسبة  األصـــول  أبـــواب  مــن  بــاب  كــل  يفتتح   -

اللغة  حيث  من   
ً

كامال يًفا  تعر به  يعرف  ثم  قبله،  لما 

واالصطالح، معقًبا بذكر أسباب أو موانع او اعتراض 

أو فنقلة، أو ذكر محترزات التعريف وما إلى ذلك من 

الفوائد الجّمة الغفيرة.

 
ً

مثاال يورد  تفريع،  قوله:  وتحت  الباب  نهاية  في   -

من  القراءات  أوجه  من  فيه  ما  يجمع  بالباب  يتعلق 

طريق القصيد، ثم يتبعه بأوجه أخرى من غير طريق 

التهاني:  ــه  ووجـ ــي  ــان األم فــي شـــرح حـــرز  الــمــعــانــي  كــنــز   )٤(
للجعبري )ت٧3٢هـ(:5٧-5٩.
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القصيد يختم به الباب.

- ومن منهجه االستدراك على اإلمام الشاطبي في 

كذا...، والرد  كذا لكان  بعض األبيات فيقول: لو قال 

تعيين  دون  عليه  المتقدمين  الشاطبية  شراح  على 

إنما يشير إلى  األسماء وال سيما أبو شامة، والفاسي، و

ذلك بعبارة: وقول من قال... ونحو ذلك)١(.     

* * *

)١( المصدر السابق:١٧-١٩)دراسة المحقق(.

المبحث الثاني

أثر الشاطبية شروحها في التفسير

تعرفنا  التي  الشاطبية  شــروح  ألبــرز  مطالعتنا  بعد 

تبّين  قد  ــّمَ  َث ومــن  مؤلفيها،  مناهج  على  ضوئها  في 

في  اُحها  ُشّرَ سطرها  التي  الكبيرة  العلمية  القيمة  لنا 

صفحاتها؛ لذا كان من الطبيعي أن تترك هذه الشروح 

أثًرا بارًزا في مؤلفات علم القراءات القرآنية، لكن ثمة 

وال  أيًضا،  تأثرت  قد  القرآن  علوم  من  أخــرى  مباحث 

الكريم  الــقــرآن  مفسرو  تأثر  إذ   ، التفسير علم  سيما 

بهذه الشروح فاعتمدوا عليها في تفاسيرهم، وكانت 

إحدى المصادر التي استعانوا بها على بيان معاني 

آي القرآن الكريم، وفيما يأتي نماذج مختارة من هذه 

        . التفاسير

 	: المطلب األول: أثرها في تفسير ابن كثير

الضحى:  لسورة  تفسيره  بــدء  عند  كثير  ابــن  قــال 

ْبِن  ِد  ُمَحّمَ ْبِن  ْحَمَد 
َ
أ َحَسِن 

ْ
ال ِبي 

َ
أ َطرِيِق  ِمْن  ْيَنا  »َرَو

ِعْكرَِمَة  ى 
َ
َعل ُت 

ْ
َقَرأ  :

َ
َقال ُمْقرِِئ 

ْ
ال َبزَة  ِبي 

َ
أ ْبِن  اهلِل  َعْبِد 

ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ى 
َ
َعل  

َ
ــَرأ َق ـــُه 

َ
ّن
َ
أ ْخــَبــَرِنــي 

َ
َوأ ْيَماَن، 

َ
ُسل ْبــِن 

َحى 
ُ

َوالّض ْغُت« 
َ
َبل ا  ّمَ

َ
َفل اد،  عّبَ ْبِن  َوِشْبِل  ُقْسَطْنِطيَن 

ا 
َ
َفِإّن ُســوَرٍة،  ُكّلِ  َخاِتَمِة  َمَع  َتْخِتَم  ى  َحّتَ َكبر  ِلي:   

َ
»َقاال

ى 
َ
 َعل

َ
َقَرأ ُه 

َ
ّن
َ
أ ْخَبَرَنا 

َ
َوأ ِلَك. 

َ
َمَرَنا ِبذ

َ
َفأ َكِثيرٍ  ى اْبِن 

َ
َنا َعل

ْ
َقَرأ

ى اْبِن 
َ
 َعل

َ
ُه َقَرأ

َ
ّن
َ
أ ْخَبَرُه ُمَجاِهٌد 

َ
ِلَك. َوأ

َ
َمَرُه ِبذ

َ
ُمَجاِهٍد َفأ

ى 
َ
َعل  

َ
َقَرأ ُه 

َ
ّن
َ
أ اٍس  َعّبَ اْبُن  ْخَبَرُه 

َ
َوأ ِلَك، 

َ
ِبذ َمَرُه 

َ
َفأ اٍس  َعّبَ

ى 
َ
َعل  

َ
َقَرأ ُه 

َ
ّن
َ
أ َبّيٌ 

ُ
أ ْخَبَرُه 

َ
َوأ ِلَك، 

َ
ِبذ َمَرُه 

َ
َفأ َكْعٍب  ْبِن  َبّيِ 

ُ
أ
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ِلَك«.  
َ

َمَرُه ِبذ
َ
َرُسوِل اهلِل � َفأ

ِد ْبِن  ْحَمُد ْبُن ُمَحّمَ
َ
َحَسِن أ

ْ
ُبو ال

َ
َد ِبَها أ َفَهِذِه ُسنة َتَفّرَ

َة، َوَكاَن ِإَماًما  ِبي َبّزَ
َ
َقاِسِم ْبِن أ

ْ
ِد ال

َ
، ِمْن َول َبّزِّيُ

ْ
َعْبِد اهلِل ال

ُبو َحاِتٍم 
َ
َفه أ َحِديِث َفَقْد َضّعَ

ْ
ا ِفي ال ّمَ

َ
ِقَراَءاِت، َفأ

ْ
ِفي ال

ُعَقْيِلّيُ 
ْ
ُبو َجْعَفرٍ ال

َ
ِلَك أ

َ
ُث َعْنُه، َوَكذ َحّدِ

ُ
 أ

َ
: ال

َ
ّيُ َوَقال اِز الّرَ

ِشَهاُب  ْيُخ 
َ

الّش ِكْن َحَكى 
َ
ل َحِديِث. 

ْ
ال ُمْنَكُر  ُهَو   :

َ
َقال

ُه 
َ
ّن
َ
أ اِفِعّيِ 

َ
ِة َعِن الّش اِطِبّيَ

َ
ُبو َشاَمَة ِفي َشْرِح الّش

َ
أ يِن  الّدِ

ُه: 
َ
ل  

َ
َفَقال ِة، 

َ
ال الّصَ ِفي  ْكِبيَر  الّتَ ا 

َ
َهذ ُر  ُيَكّبِ  

ً
َرُجال َسِمَع 

ا 
َ

َهذ َة  ِصّحَ َيْقَتِضي  ا 
َ

َوَهــذ َة.  ّنَ الّسُ َصْبَت 
َ
َوأ ْحَسْنَت 

َ
أ

ِل  ّوَ
َ
أ ِمْن  ْكِبيرِ  الّتَ ُمَناَسَبِة  ِفي  اُء  قّرَ

ْ
ال َوَذَكَر  َحِديِث... 

ْ
ال

اهلِل  َرُسوِل  َعْن  َوْحُي 
ْ
ال َر 

َ
ّخ

َ
َتأ ا  ّمَ

َ
ل ُه 

َ
ّن
َ
أ َحى«: 

ُ
»الّض ُسوَرِة 

ْيِه: 
َ
ِإل ْوَحى 

َ
َفأ ُك 

َ
َمل

ْ
ال ُثّمَ جاَءُه  َة 

َ
ُمّد

ْ
ال َك 

ْ
ِتل َوَفَتَر   �

َر  َكّبَ ِبَتَماِمَها،  وَرَة  الّسُ َسَجى((  ِإَذا  ْيِل 
َّ
َوالل َحى 

ُ
))َوالّض

ٍة  ْيِه ِبِصّحَ
َ
ْم ُيْرَو َذِلَك ِبِإْسَناٍد ُيْحَكُم َعل

َ
َفَرًحا َوُسُروًرا. َول

ُم«)١(.
َ
ْعل

َ
 َضْعٍف، َفاهلُل أ

َ
َوال

القراء  عند  مشهوًرا  ــًرا  أث ذكــر  كثير  ابــن  أن  نلحظ 

ي  الــراز أبــي حاتم  قــول  البزي، ومــن ثم بين  جــاء عن 

بقول  يتابعهم بل جاء  لم  أنه   
ّ

إال البزي،  والعقيلي في 

عن  أثــًرا  ذكر  أّنه  من  الشاطبية  شراح  أحد  شامة  أبي 

ْحَسْنَت 
َ
»أ فقال  يكبر   

ً
رجــال سمع  عندما  الشافعي 

َة« ثم قال معقًبا  »وهذا يقتضي صحة  ّنَ َصْبَت الّسُ
َ
َوأ

التكبير عند  ثم عندما ذكر مناسبة  الحديث«،  هذا 

ٍة  ْيِه ِبِصّحَ
َ
ْم ُيْرَو َذِلَك ِبِإْسَناٍد ُيْحَكُم َعل

َ
القراء  قال »َول

ُم« نلحظ أنه توقف في قبول األثر 
َ
ْعل

َ
 َضْعٍف، َفاهلُل أ

َ
َوال

قال:  ثم  المستدرك  صاحب  ذكره  األثر  وهذا  رده،  أو 

)١( تفسير القرآن العظيم:٤: ٤٩3.

وقال  ُيَخّرَِجاُه«،  ْم 
َ
َول ْسَناِد،  ِ

ْ
اإل َصِحيُح  َحِديٌث  ا 

َ
»َهذ

الذهبي: »البزي قد تكلم فيه«)٢(.

إن أبا شامة ذكر هذا القول عند شرحه لقول  هذا و

الشاطبي في الميته:

      
ْ

ــْم َمـــــَع ال ــُرُهـ ــيـ ــِبـ ــْكـ ــَن َتـ ــ ــْي ــ ــّكِ ــ ــَم ــ
ْ
َوِفــــيــــِه َعـــــِن ال

َ
ـــَســـال

ْ
ى ُمـــَســـل ــِم ُيــــــــْرَو ــ ــْت ــ ــَخ ــ

ْ
َخـــــَواِتـــــِم ُقـــــــْرَب ال

ــــــــــــوا       
ُ
ْرَدف

َ
أ ــــــاِس  الــــــّنَ آِخــــــــِر  فــــي  ـــــــُروا  َكـــــــّبَ ِإذا 

َ
ــــال ـــُمـــْفـــِلـــُحـــوَن َتــــَوّسُ

ْ
ــى ال ــ ــّتَ ــ ــِد َح ــ ــْم ــ ــَح ــ

ْ
َمـــــَع ال

ــى    ــَحـ ـ
ُ

ــّض ّيُ ِمــــــْن آِخـــــــِر الـ ـــــــَبـــــــّزِ
ْ
 ِبــــــِه ال

َ
َوَقـــــــــال

)3( َ
ـــــــــال ــِل َوّصَ ــ ــْي ــ

َّ
ــل ــ ـــــُه ِمـــــْن آِخــــــِر ال

َ
ــٌض ل ــ ــْعـ ــ َوَبـ

وقد أفاض أبو شامة بذكر األدلة من أسانيد تعضد 

وكبار  والتابعين  الصحابة  من  جمع  عن  الرواية  هذه 

كانت  أنها سنة  كلهم يؤكدون  القّراء،  العلم من  أهل 

بمكة)٤(.    

كونه من نقاد األحاديث  كثير مع  لذا نجد أّن ابن 

، وكان له أن  واألخبار وال سيما في تفسيره لم يرد األثر

ابتداًء.  تفسيره  في  يذكره  فال  الخبر  هذا  عن  يعرض 

ُسئل  الــذي  تيمية  ابــن  شيخه  قــول  ينقل  لم  إنــه  بل 

إلى  وصلوا  فــإذا  عمرو  وأبــي  عاصم  بقراءة  يقرأ  عمن 

سورة الضحى ولم يهللوا  ولم يكبروا إلى آخر الختمة 

 ، َحْمُد هلِلَِّ
ْ
ففعلهم ذلك هو األفضل أم ال، فأجاب: »ال

ِلَك ُهَو 
َ

َنَعْم إَذا َقَرؤوا ِبَغْيرِ َحْرِف اْبِن َكِثيرٍ َكاَن َتْرُكُهْم ِلذ

كم)ت٤05هـ(:3:  : المستدرك على الصحيحين: للحا )٢( ينظر
3٤٤، رقم الحديث)53٢5(.

: حرز األماني ووجه التهاني:الغامدي:٩0. )3( ينظر
: إبراز المعاني من حرز المعاني:٧3٤-٧3٧. )٤( ينظر
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ْفَضَل«)١(، ثم رّدَ َمن اّدعى أنها من القرآن. 
َ ْ
األ

 ، والذي يبدو لي أن ابن كثير لم يكن مع رد الخبر

ألنه عامل هذا األثر على كونه رواية خاصة بالقّراء، وهو 

ابن  البزي عن  روايــة  أن  كما  أي:  اشتهر عندهم،  مما 

كثير متواترة وهي من القراءات السبع المقطوع بثبوتها، 

 أن ابن كثير توقف 
ّ

فيكون هذا األثر تبًعا لهذه الرواية  إال

عن قبوله بسبب ما ذكره األئمة األعالم قبله، أو لعدم 

. كفاية األدلة في تقوية الخبر من طريق آخر

خالصة القول: الذي يبدو لي أن هذا األثر خاص 

يقرأ بهذه  ئ  القار كان  كثير فإن  ابن  البزي عن  برواية 

الرواية فلهو أن يكبر عندما يصل إلى سورة الضحى  

ى  إلى أن يختم القرآن، أما إذا كان يقرأ برواية أخرى فأر

يرد ذلك  لم  ألنه  يكبر  ال  أن  له  األفضل  أن  أعلم  واهلل 

في الرواية التي يقرأ بها، وهو ما عليه الناس اليوم يقرأ 

عندما  بالتكبير  يبدأ  ثم  عاصم  عن  حفص  بــروايــة 

يصل إلى سورة الضحى ال سيما ما يعمله بعض القّراء 

في مجالس العزاء.   

 	: المطلب الثاني: أثرها في تفسير نطم الدرر

ۡصَبَح 
َ
َوأ حمس  البقاعي عند تفسيره لقوله تعالى:   قال 

 َ ٱللَّ نَّ 
َ
َوۡيَكأ َيُقولُوَن  ۡمِس 

َ
بِٱلۡأ َمكَانَُهۥ  َتَمنَّۡواْ  َِّذيَن  ٱل

لَۡولَٓا  َوَيۡقِدُرۖ  ِعَبادِهِۦ  ِمۡن  يََشآُء  لَِمن  ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط 
ُيۡفلُِح  لَا  نَُّهۥ 

َ
َوۡيَكأ بَِناۖ  لَخََسَف  َعلَۡيَنا   ُ ٱللَّ نَّ  مَّ ن 

َ
أ

الجعبري  »وقـــال   : جحتحمججحس  الآية  حجسالَقَصص  ٨٢ىجس  ٱلَۡكٰفُِروَن 
المتندم  يــقــولــه  صـــوت  ي  و الــشــاطــبــيــة:  شـــرح  ــي  ف

 .٤١٧ ــيــمــيــة)ت٧٢8هـــ(:١3:  ت ــن  الب ى:  الــفــتــاو مجموع   )١(
مجمع الملك فهد.

المه  حذفت  يــلــك،  و أصله  يــك  وو والــمــتــعــجــب)٢(، 

تخفيفًا لكثرة دوره؛ والكاف للخطاب وفتحت »أن« 

إلضمار العلم)3(؛ وقال قطرب: لتقدير الالم، ونشأ من 

من  وتعجبنا  تفريطنا،  على  ندمنا  معنى:  التركيب 

متصلة  ورسمت  اعتقادنا،  خالف  وتحققنا  حالنا، 

تنبيهًا على التركيب«)٤(.

نلحظ أن البقاعي استعان بالجعبري الذي شرح 

مية:
ّ

قول الشاطبي في منظومته الال

راشد  نسخة  مخطوط  للجعبري،  المعاني:  كنز   : ينظر  )٢(
أفندي برقم )١٢00(، ج٢، اللوحة ١65.

)3( هذا الكالم الذي نسبه البقاعي إلى الجعبري يشبه قول 
ْي(  شعلة الذي شرح المنظومة قبله إذ يقول: وقف على ياء )و
ْي( عنده كلمة مستقلة يقولها المتندم  عند الكسائي؛ ألن )و
ْيك(؛ ألنها عنده  كاف )و والمتعجب، وعند أبي عمرو على 
يلك( حذفت الالم لكثرة استعمالها وفتح  كلمة، واألصل )و
كنز المعاني في   ،» أن بعدها على إضمار )اعلم( أو الم الجّرِ

شرح حرز األماني:١: 65٢. 
كتاب   ،36١  :١٤: والــســور اآليــات  تناسب  في  الــدرر  نظم   )٤(
لكنه  أخيًرا  أنه حقق   

ّ
إال كان مفقوًدا  القرآن  قطرب هو معاني 

كتاب قطرب أسبق من  إلى بدء سورة مريم، وبّين محققه أن 
الفراء  القرآن: للفراء، وأنه قد نقل منه، وقد قال  كتاب معاني 
من  شيخ  »وأخبرني  كتابه:  في  اهلل(  يكأّن  )و تعالى:  قوله  في 
ابنك  أين  لزوجها:   

ُ
َتُقول أعرابية  سمعت   :

َ
ــال َق البصرة  أهل 

يكأنه وراء البيت. معناُه: أما ترينه وراء البيت.  يلك؟ فقال: و و
ُه، 

َ
ّن
َ
ْيَك أ وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد َو

 ، الالم وجعل )أّن( مفتوحة بفعل مضمر يلك، فحذف  أراد و
ولم   . )أعلم(  البيت، فأضمر  وراء  ــُه 

َ
ّن
َ
أ أعلم  يلك  و  :

َ
َقــال كأنه 

 : َنجد العرب ُتعمل الظن والعلم بإضمار مضمر ِفي أّن« ينظر
المحقق(،  )خاتمة  ـــ(:8٩٤  )ت٢06هـ لقطرب  القرآن:  معاني 

ومعاني القرآن: للفراء)٢0٧هـ(:٢: ٢03.
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ــِه  ــ ــِمـ ــ ــَرْسـ ــ  ِبـ
َ

ّن
َ
ْيـــــــــَكـــــــــأ ـــــــْه َو

َ
ّن

َ
ْيـــــــَكـــــــأ َوِقــــــــــْف َو

.)1( َ
ــــال ِ

ّ
ــاِف ُحــــل ــ ــَك ــ

ْ
ــال ــ ــا َوِب ــ ــًق ــ

ْ
ــاِء ِقــــْف ِرف ــ ــَي ــ

ْ
ــال ــ َوِب

ــه:  ــوقـــف عــلــى قــول ــي الـ ــد اخــتــلــف الـــقـــراء فـ ــ وق

نَُّهۥىجس حجسالَقَصص الآية 
َ
ىجس حجسالَقَصص الآية جحتحمججحس ، حمسَوۡيَكأ نَّ

َ
حمسَوۡيَكأ

جحتحمججحس فالكسائي، وقف بالياء على الكلمتين، وأبو عمرو 

ووقــف  كلها،  الكلمة  على  والــبــاقــون  الــكــاف،  على 

حمزة بالتسهيل)٢(.

اْسُم  ْيِه:  َوِسيَبَو َخِليِل 
ْ
ال ِعْنَد  ْي،  َو السمين:  وقال 

َخِليُل: 
ْ
ال  

َ
َقال ْعَجُب. 

َ
أ َوَمْعَناَها:  َوَمْه،  َصْه  ِمْثُل:  ِفْعٍل 

َف 
َ
ى َما َسل

َ
ِميَن َعل وا، ُمَتَنّدِ

ُ
َقْوَم َنِدُموا َفَقال

ْ
 ال

َ
ّن

َ
َوَذِلَك أ

ْي.  َو  :
َ

َقــال َنَداَمَتُه  ْظَهَر 
َ
َفأ َنــِدَم  َمْن   

ُ
ــّل َوُك ْي،  َو ِمْنُهْم: 

َوُكِتَبْت   ،
َ

ّن
َ
أ ى 

َ
َعل ُة 

َ
اِخل

َ
الّد ْشِبيِه  الّتَ َكاُف  ِهَي   :

َ
ّن

َ
َوَكــأ

ْنَشَد 
َ
َوأ ااِلْسِتْعَماِل،  ِلَكْثَرِة  ْشِبيِه  الّتَ ِبَكاِف  ًة 

َ
ِصل ُمّتَ

ْيِه: ِسيَبَو

يــح َنـــــَشـــــٌب  ـــــــُه 
َ
ل َيـــــُكـــــْن  َمـــــــْن   

َ
ّن

َ
َكـــــــــــأ َوْي 

ــَش ُضـــــّرِ ــ ــْيـ ــ ــْش َعـ ــ ــِعـ ــ ــْر َيـ ــ ــِق ــ ــَت ــ ــْف ــ ــب َوَمـــــــــْن َي ــ س

 
َ

ّن
َ
أ اُء  َفّرَ

ْ
ال ُنَفْيٍل. َوَحَكى  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  ْيِد  ِلَز َبْيُت 

ْ
َوال

ْيَن اْبُنَك؟
َ
ْت ِلَزْوِجَها: أ

َ
ًة َقال

َ
اْمَرأ

َهِب 
ْ

َمذ
ْ
ال ا 

َ
َهذ ى 

َ
َوَعل َبْيِت، 

ْ
ال َوَراَء  ُه 

َ
ّن
َ
ْيَكأ َو  :

َ
َفَقال

ْيــَك،  َو ِهَي  ْخــَفــُش: 
َ ْ
األ  

َ
ــال َوَق ْي.  َو ى 

َ
َعل َوْقُف 

ْ
ال َيُكوُن 

ُه 
َ
 َمْوِضَع ل

َ
َكاُف َحْرَف ِخَطاٍب، َوال

ْ
ْن َتُكوَن ال

َ
َيْنَبِغي أ َو

 َعْنَتَرَة:
ُ

ْيَك، َوِمْنُه َقْول ْيِه َو
َ
َوْقُف َعل

ْ
ْعَراِب، َوال ِ

ْ
ِمَن اإل

ــا  ــَهـ ــَمـ ــْقـ  ُسـ
َ
ْبـــــــــــــــَرأ

َ
ــي َوأ ــ ــِس ــ ــْف ــ ــــــَقــــــْد َشــــَفــــا َن

َ
َول

ْقـــــــــِدِم
َ
ْيـــــــــَك َعــــْنــــَتــــَر أ ـــــــــَفـــــــــَواِرِس َو

ْ
ِقــــيــــُل ال

)١( البيت رقم)38٤(، حرز األماني:3١.
: التيسير )ت٤٤٤هـــ(:٧3، وتفصيل ذلك في النشر  )٢( ينظر

: البن الجزي )ت833هـ(:٢: ١١3. في القراءات العشر

ْي 
َ
ِم، أ

ْ
ِعل

ْ
 ِعْنَدُه َمْفُتوٌح ِبَتْقِديرِ ال

َ
ّن

َ
ْخَفُش: َوأ

َ ْ
 األ

َ
َقال

: اِعُر
َ

 الّش
َ

 اهلَل، َوَقال
َ

ّن
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
أ

َتــــــــــــُدوُم    
َ

ال َة  ـــــــــَمـــــــــَضـــــــــّرَ
ْ
ال ْيــــــــــــــَك  َو  

َ
ال

َ
أ

ــُم ــ ــي ــ ــِع ــ ــّنَ ــ ال ــــــــُبــــــــْؤِس 
ْ
ال ـــــى 

َ
َعـــــل ــي  ــ ــِقـ ــ ــْبـ ــ ُيـ  

َ
َوال

 
َ

ّن
َ
ى أ

َ
ُبو َحاِتٍم َوَغْيُرُهْم ِإل

َ
ُيوُنُس َوأ ِكَساِئّيُ َو

ْ
َوَذَهُب ال

َجّرٍ  َمْوِضِع  ِفي  َكاُف 
ْ
َوال ُم 

َّ
الال َفُحِذَفِت  َك، 

َ
ْيل َو ُه 

َ
ْصل

َ
أ

َكاُف 
ْ
ال َتُكوُن  ِقيَل:  ِل  ّوَ

َ ْ
األ َهِب 

ْ
َمذ

ْ
ال ى 

َ
َفَعل َضاَفِة.  ِ

ْ
ِباإل

َكِمْثِلِه  ْيَس 
َ
)ل ِقيَل:  َكَما  ْشِبيِه،  الّتَ َمْعَنى  ِمْن  َخاِلَيًة 

ْعَجُب 
َ
أ َمْعَنى: 

ْ
َفال اِني، 

َ
الّث َهِب 

ْ
َمذ

ْ
ال ى 

َ
َوَعل  . َشــْيٌء( 

َكِلَمَة  َك 
َ
ْيل َو َتُكوُن  اِلِث 

َ
الّث َهِب 

ْ
َمذ

ْ
ال ى 

َ
َوَعل اهلَل.   

َ
ّن

َ
أِل

َوِفْرَقٌة  ْيــٍد  َز ُبــو 
َ
أ  

َ
َوَقــال اهلَل.   

َ
ّن

َ
أِل ْيًضا: 

َ
أ َمْعَنى 

ْ
َوال ٍن،  َتَحّزُ

ْم 
َ
ل

َ
أ ِبَمْعَنى:  َوُهَو  ِتِه، 

َ
ِبُجْمل َواِحٌد  َحْرٌف   ،

َ
ّن

َ
ْيَكأ َو َمَعُه: 

ُبو 
َ
َوأ ِكَساِئّيُ 

ْ
َوال اٍس  َعّبَ اْبُن   

َ
َقال  ، َتَر ْم 

َ
ل

َ
أ َوِبَمْعَنى:   . َتَر

كقوله  العرب،  كــالم  ِفــي  ْيـــَك،  َو اُء:  ــّرَ ــَف
ْ
ال  

َ
َوَقـــال ُعَبْيٍد. 

َعْن  ُقَتْيَبَة،  اْبُن   
َ

َوَقال اهلِل؟  ُصْنِع  ى 
َ
ِإل َتَرى  َما 

َ
أ ُجِل:  الّرَ

َك، 
َ
ل َرْحَمًة  ْيــَك:  َو َمْعَنى   :

َ
َقــال ــُه 

َ
ّن
َ
أ ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ْهــِل 

َ
أ َبْعِض 

َقــاُروَن،  َحــاِل  ي  َتَمّنِ ِمْنُهْم  َصــَدَر  ــا  ــّمَ
َ
َول  . ِحْمَيَر َغِة 

ُ
ِبل

ُحّبِ  َعْن  ُهْم 
َ
ل َزاِجــًرا  َذِلــَك  َكــاَن  َخْسَف، 

ْ
ال َوَشــاَهــُدوا 

ِلَخَطِئِهْم  ُهوا  َفَتَنّبَ اهلِل،  ِبَقَدِر  الّرَِضا  ى 
َ
ِإل َوَداِعًيا  ْنَيا، 

ُ
الّد

َق ِلَمْن َيشاُء   اهلَل َيْبُسُط الّرِْز
َ

ّن
َ
َكأ وا: 

ُ
ُثّمَ َقال ْي،  وا: َو

ُ
َفَقال

ِلَكَراَمِتِه   
َ

ال َوِحْكَمِتِه،  َمِشيَئِتِه  ِبَحَسِب  ِعــبــاِدِه،  ِمــْن 

ِلَهَواِنِه، َبْل ِلِحْكَمِتِه   
َ

ى َمْن َيَشاُء، ال
َ
ُق َعل ُيَضّيِ ْيِه، َو

َ
َعل

ًء«)3(. 
َ

َوَقَضاِئِه اْبِتال

بشرح  تــأثــر  قــد  البقاعي  أن  ــر  ذك مما  لنا  يتبّين 

عليه،  اآليــة  معنى  وأحــال  الشاطبي  لقول  الجعبري 

)3( الدر المصون: للسمين الحلبي )ت٧56هـ(:8: 3٢٩.
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وألنه أي: الجعبري قد نقل قول قطرب أحد أئمة اللغة 

والنحو والقراءات، الذي استعان به المفسرون أمثال 

الذين  المفسرين  من  وغيرهما  قتيبة،  وابــن  الــفــراء، 

جاءوا من بعده.     

المطلب الثالث: أثرها في تفسير حاشية نواهد 	 

: األبكار وشوارد األفكار

كثر المصنفون      قال السيوطي: »وقال أبو شامة: أ

بعضهم  إن  حتى  القراءتين  هاتين  بين  الترجيح  من 

الــقــراءة  وجــه  يسقط  يكاد  حــد  إلــى  ذلــك  فــي  يبالغ 

القراءتين،  ثبوت  بعد  بمحمود  هذا  وليس  األخــرى، 

يعبر  أن  واألولـــى  بهما.  تعالى  الــرب  اتصاف  وصحة 

بدل االختيار باألمدح واألبلغ«)١(.

شرح  عندما  شامة  أبــي  قــول  إلــى  السيوطي  يشير 

صدر بيت قول الشاطبي: 

ــٌر  ــ ِصـ
َ
ــا ــ يــــــــــــِه َنـ يــــــِن َراِو َوَمـــــــاِلـــــــِك َيـــــــــْوِم الــــــّدِ

ــال)2( ــ ــُب ــ ــْن ــ ُق ِل  ــــــــَراَط  َوالــــــــّسِ ِســــــــــَراِط  َوَعــــــْنــــــَد 

الذي يبين اختلف القراء في قوله تعالى:  حمس َمٰلِِك 

متواترتين  قراءتين  على  مختجحس  الآية  حجسالَفاِتحَةِ  ٤ىجس  ٱلّدِيِن  يَۡوِم 
يــعــقــوب وخــلــف في  ــرأ عــاصــم والــكــســائــي و فــقــد قـ

اختياره: )َماِلك(.

وقرأ الباقون من العشرة )َمِلك( )3(.

وطرحها.  األلــف،  بإثبات  »ُيقرأ  خالويه:  ابــن  قــال 

فالحجة لمن أثبتها: أن الَمِلَك داخل تحت الماِلك. 

: إبراز  ينظر :١: ١88، و )١( حاشية نواهد األبكار وشوارد األفكار
المعاني: ألبي شامة:٧0.

)٢( رقم البيت)١08( حرز األماني:٩ متن المنظومة
.٢١3 :١: :٤3، والنشر في القراءات العشر : التيسير )3( ينظر

ٱلُۡمۡلِكىجس  َمٰلَِك  ٱللَُّهمَّ  حمسقُِل  تعالى:  قوله  له:   والّدليل 

حجسآل ِعۡمَران الآية حمتجحتجحس . 

أخـــّصُ من  الــَمــِلــَك  أّن  لمن طــرحــهــا:  والــحــجــة 

الَماِلُك غير ملٍك، وال  الَماِلك وأمدح؛ ألنه قد يكون 

يكون الَمِلُك إال مالًكا«)٤(.

تفسيره  عند  استعان  قد  السيوطي  أن  نلحظ  لذا 

لقوله تعالى:  حمس َمٰلِِك يَۡوِم ٱلّدِيِن ٤ىجس حجسالَفاِتحَةِ الآية مختجحس  بقول 

أبي شامة في رّدِ االختيار الذي ُيشعر بالترجيِح بين 

القراءتين؛ ألنهما قراءتان متواترتان فال يمكن الترجيح 

بينهما، بل األولى الجمع بين معنيي القراءتين، وهو 

كثيًرا من  وجه من وجوه اإلعجاز القرآني، أو أّن هناك 

اختيارات القراء والمفسرين وال سيما التي تذكر بين 

العالم  غير  ئ  القار تشعر  قد  والتي   ، التفاسير ثنايا 

نحو  المتواترة،  القراءات  بين  ترجيح  بأنه  بالقراءات 

عليه  المعنى   
َ

ألّن االختيار  وهو  أو  إلّي،  أحّبُ  قولهم 

أو  المعنى أصّح،  أو وهي في  القراِء عليه،  كثَر  أ وألّن 

واالسناد فيها أقوى، أو هي أوفق مع سياق ما قبلها... 

ُينّبه على ذلك  السيوطي  لذا نجد  إلى ذلــك)5(؛  وما 

يدعم قوله بشرح أبي شامة للشاطبية.       و

حاشية 	  تفسير  فــي  أثــرهــا  ــع:  ــرابـ الـ الــمــطــلــب 

الشهاب:

في  ي  البيضاو لقول  شرحه  عند  الشهاب  قــال 

كانت الحروف الذلقية« )6( : »وسميت  تفسيره »ولما 

)٤( الحجة في القراءات السبع:٢0.
معاني  القراءة،  هذه  توجيه  عند  األزهــري  ذكره  ما  ينظرك   )5(

القراءات: ٢٧، والكشف: لمكي:٢: ١٢3.
)6( أنوار التنزيل:١: 3٤.



أثر شروح الشاطبية عند المفسرين )نماذج مختارة(

كر محمود حسين األعظمي 86     |  أ. د. شا

ذلقة  وهي  اللسان،  أسلة  طرف  من  لخروجها  مذلقة 

والتحقيق ما في شرح  التهذيب)١(  كما في  بالسكون 

الشاطبية للجعبري من أنها سميت به لخروجها من 

ذلق اللسان والشفة«)٢(.

ي  عندما أراد الشهاب بيان معنى عبارة البيضاو

في تفسيره وهي »ولما كانت الحروف الذلقية«  نجده 

وهذه  األزهــري،  التهذيب  صاحب  إلى   
ً

أوال أشــار  قد 

اء  ق َمْعُروَفة: الّرَ
ْ
ل

ُّ
كتابه: »والحروُف الذ نص عبارته في 

طرف  من  مخارَجها   
َ

ألّن قًا 
ْ
ُذل يْت  ُسّمِ ون،  َوالّنُ م 

َّ
َوالــال

ثم  ومن  َطــَرُفــه«)3(،   ُقه: 
َ
وَذْول َشْيء  كّل  ــق 

ْ
وَذل َسان،  ِ

ّ
الل

عند  ذكره  الذي  للشاطبية  الجعبري  بشرح  استعان 

شرحه البيت اآلتي وما بعده في بيان مخارج الحروف 

وصفاتها:  

ــــــالُث ِلــــُقــــْطــــُرٍب
َ
َوِمــــــــــْن َطــــــــــَرٍف ُهــــــــّنَ الــــــّث

)4(
َ

ال ُه ُقــــــــــّوِ
َ
ــا ــ ــن ــ ــْع ــ ــّيِ َم ــ ــْرِمـ ــ ــَجـ ــ ـ

ْ
ــَع ال ــ ــ ــى َم ــ ــَي ــ ــْح ــ َي َو

الشاطبية  شرح  في  ما  »والتحقيق  الشهاب  فقول 

قول  على  الجعبري  لــقــول  ترجيح  فيه  للجعبري« 

ُمبيًنا  قال  ثم  آنًفا،  ذكرته  الــذي  التهذيب،  صاحب 

المراد: من أنها سميت به )يقصد الذلقية( لخروجها 

والنون(  والالم  الحروف)الراء  يقصد  اللسان  ذلق  من 

والميم(،  والــبــاء  )الــفــاء  الــحــروف  يقصد  الشفة  ومــن 

: تهذيب اللغة: لألزهري )ت3٧0هـ(:٩: ٧٤. )١( ينظر
حرز  شرح  المعاني  كنز   : ينظر و  ،١65 الشهاب:١:  حاشية   )٢(
األماني من أول فرش سورة مريم إلى نهاية الكتاب: للجعبري: 

تحقيق: أحمد بن عبد اهلل:858-86٢.
)3( تهذيب اللغة: لألزهري:٩: ٧٤.

)٤( رقم البيت)١١٤٤( من حرز األماني:٩٢ متن المنظومة

وهذه الثالث األخيرة قد بّينها الجعبري عند شرحه 

لقول الشاطبي:

ـــَفـــَتـــْيـــِن ُقـــْل
َ

ـــى ِمــــَن الـــّش
َ
ـــْفـــل ــِن الـــّسُ ــ ــاِط ــ َوِمــــــْن َب

)5(
َ

ــِدال ــ ــْعـ ــ ــَتـ ــ  ِلـ
ً
ــا ــ ثـ ــالَ ــ ــْل َثـ ــ ــَعـ ــ ــِن اْجـ ــ ــْي ــ ــَت ــ ــَف ــ

َ
ــّش ــ ــل ــ َوِل

    قال صاحب الرعاية: »ومعنى الحروف المذلقة 

ره األخفش-: إنها حروف عملها وخروجها  -على ما فّسَ

كل  اللسان، وما يليه من الشفتين، وطرف  من طرف 

شيء ذلقه، فسميت بذلك؛ إذ هي من طرف اللسان، 

وهو ذلقه، وهي أخف الحروف على اللسان وأحسنها 

أحرف:  ستة  وهي  بغيرها،  امتزاًجا  كثرها  وأ انشراًحا 

وهي:  فيها  للسان  عمل  ال  الشفة،  من  تخرج  ثة  ثال

ثة تخرج من أسلة اللسان إلى  الفاء والباء والميم، وثال

يجمع  والــالم،  والنون  الــراء  وهن  األعلى،  الغار  م 
َ

ُمقّد

الستة ِهجاء قولك )فّرَ من لب(« )6(.

فمن هذا الذي ذكرته في أعاله يتبين لنا بوضوح 

أثر شرح الشاطبية عند المفسرين.  

البيان 	  أثرها في تفسير فتح  الخامس:  المطلب 

في مقاصد القرآن:

َرَجِٰت      قال عند تفسير قوله تعالى:  حمس َرفِيُع ٱلدَّ

ۡمرِهِۦ عَلَٰى َمن يََشآُء ِمۡن 
َ
أ وَح ِمۡن  ُذو ٱلَۡعۡرِش يُۡلِقي ٱلرُّ

لَاِق ١٥ىجس حجسغَافِر الآية جمتجحتجحس: »والتالق  ٱلتَّ يَۡوَم  لُِينِذَر  ِعَبادِهِۦ 
، وتوجيه ذلك ذكره 

ً
إثباتها وقًفا ووصال بحذف الياء و

الفاسي في شرح الشاطبية فليراجع«)٧(.

)5( رقم البيت )١١٤٧(، من حرز األماني:٩٢.
لمكي  الــتــالوة:  لفظ  وتحقيق  الــقــراءة  لتجويد  الرعاية   )6(

)ت٤3٧هـ(:٧٤ 
: الآللئ الفريدة في  ينظر )٧( فتح البيان في مقاصد القرآن: و
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لَاِقىجس  أحال القنوجي عند تفسيره لقوله: حمسيَۡوَم ٱلتَّ

توجيه  إلــى  الــقــراءة  وجــه  لبيان  ئ  الــقــار جمتجحتجحس  الآية  حجسغَافِر 

الفاسي الذي شرح قول الشاطبي في منظومته:

ــْت ــ ــ َوال ِق  ـــــــالً َوالـــــــّتَ ُه  ُدّرُ ــي  ــاِلـ ــَعـ ــَتـ ــُمـ الـ َوِفـــــــي 
)1( َ

ـــــال ُجـــــّهِ ــِف  ــ
ْ
ــل ــ ــُخ ــ

ْ
ــال ــ ِب ــِه  ــ ــي ــ ــاِغ ــ َب َدَرا  ــاِد  ــ ــَنـ ــ َتـ

    قال الفاسي في شرحه لهذا البيت: »أخبر أن من 

كثير أثبت  أشار إليه بالدال في قوله )درهـ( وهو ابن 

الياء في قوله ، ثم أخبر أن من أشار إليهم بالدال والباء 

ابن  ( وهو 
َ

ال ُجّهِ ِف 
ْ
ُخل

ْ
ِبال َباِغيِه  )َدَرا  والجيم في قوله 

لَاِقىجس  كثير وقالون وورش أثبتوا الياء في قوله: حمسيَۡوَم ٱلتَّ

َنادِىجس حجسغَافِر الآية جحتمحتجحس ، بخلف عن  ٱلتَّ حجسغَافِر الآية جمتجحتجحس  و حمسيَۡوَم 

قالون فيهما«)٢(، ومن ثم بسط القول في بيان الخلف 

عن قالون.

وهذا البيت في بيان أصول أصحاب القراءات السبع 

في باب ياءات الزوائد، وقد أحسن السمين الحلبي في 

 
ً

تخريج قراءة هذه اآلية بقوله: »وأثبت ياَء »التالقي« َوْصال

ْثَبتها في الوقف دوَن الوصل - ِمْن غير 
َ
وَوْقًفا ابن كثير وأ

 قالوَن 
َ
إاّل  ووقًفا، 

ً
الباقون َوْصال فها 

َ
ِخالٍف - ورٌش، وَحذ

كالباقين،  كــورش، ووجــٌه  ُرِوَي عنه وجهان: وجــٌه   فإنه 

َنادِىجس حجسغَافِر  وكذلك هذا الخالُف بعيِنه جاٍر في:حمسيَۡوَم ٱلتَّ

الآية جحتمحتجحس  )3(. نجد أن القنوجي على الرغم من أن تفسيره 

 أنه عند تفسيره لهذه 
ّ

منصب على بيان مقاصد القرآن إال

شرح القصيدة: للفاسي:505.
)١( رقم البيت )٤35(، من حرز األماني:35.

)٢( الآللئ الفريدة في شرح القصيدة: للفاسي:505.
الــقــراءات  فــي  الحجة   : ينظر و  ،٤6٤ الــمــصــون:٩:  الــدر   )3(

.١٤3 :٢: :٧٩، والنشر السبع:٢0٢، والتيسير

وأصحابها  القراءة  أوجــه  الستجالء  القارئ  أحــال  اآليــة 

إلى أحد شراح الشاطبيه وهو الفاسي صاحب الآللئ 

الفريدة؛ ألن هذه المسألة من دقائق علم القراءات؛ وبذا 

يتبّين لنا أثر هذا الشرح وغيره عند المفسرين.  

* * *
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الخاتمة

على  والسالُم  والصالُة  العالميِن،  رّبِ  هلل  الحمُد 

آِلِه  وعلى   ،� محمٍد  والُمرسليَن  يَن  ِبّيِ الّنَ خاتِم 

وصحِبِه أجمعين. 

وبعد؛ فقد أظهر البحث النتائج اآلتية:

إّن منظومة اإلمام الشاطبي ال يزال تأثيرها مستمًرا 

في علوم الشريعة وال سيما في علوم القرآن.

الـــدارس  عــلــى  ينبغي  ــوًزا  ــ رمـ الــشــاطــبــيــة  فــي  إّن 

يبّينون  الشاطبية  شــّراح  أغلب  نلحظ  لذا  معرفتها؛ 

ذلك في شرحهم.    

إّن في ُشروح الشاطبية من الكنوز والنكت والنوارد 

يجب  لــذا  عنه؛  للمفسرين  غنى  ال  ما  والتنبيهات 

يعتمدوا  أن  المعاصرون  سيما  وال  المفسرين  على 

عليها عند تفسيرهم آلي القرآن الكريم. 

المتقدمة متوافقة في  الشاطبية  ُشّراح  إّن مناهج 

وبيان  أعرابها،  ثم  ومن  بيًتا،  بيًتا  الشاطبية  السير مع 

الفوائد،  حيث  من  مختلفة  أنها   
ّ

إال ألفاظها،  غريب 

في  ذلك  بّينت  كما  العلمية،  واإلضافات  والنكت، 

مطالب المبحث األول؛ لذا ينبغي على طلبة العلم 

الرجوع إليها بعد قراءة الشروح المعاصرة.    

مختلف  الشاطبية  شروح  في  المفسرين  تأثر  إّن 

 ، كثر من مفسر آلخر فمنهم من ال يعتمد عليها وهم األ

 ، كثير كابن  المقل  ومنهم   ، كثير نفع  فاتهم  قد  وبهذا 

عدم  بسبب  ذلك  يكون  وربما  وغيرهما،  والبقاعي 

عصر  مــن  عصرهما  قــرب  أو  الــشــروح،  تلك  انتشار 

الخفاجي  الدين  كشهاب  المكثر  ومنهم  الــشــّراح، 

الشاطبية«  شــرح  »فــي  قوله:  من  يكثر  وجدته  الــذي 

أو  الشّراح غالًبا،  إلى أحد  ومن دون أن ينسب ذلك 

في أحيان أخرى ينسب إلى أحد شّراحها، وغالب ما 

ينسبه كان إلى اإلمام الجعبري.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّبِ العالمين في البدء 

والختام.

* * *
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قائمة المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

ــو شــامــة عبد  أب ــراز المعاني مــن حــرز األمــانــي:  إبـ

ــرحــمــن بـــن إســمــاعــيــل بـــن إبــراهــيــم الــمــقــدســي،  ال

بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  )ت665هــــ(، 

د.ت. 

كتابه  فــي  ومنهجه  المقدسي  شــامــة  ــو  أب ــام  اإلمـ

بنت  عــزة  للطالبة:  دكــتــوراه  أطــروحــة  المعاني:  ــراز  إب

كلية العلوم  هاشم معيني، جامعة المدينة العالمية، 

اإلسالمية، قسم علوم القرآن، ١٤35هـ-٢0١٤م.   

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد 

ي  البيضاو ي  الــشــيــراز محمد  بــن  عمر  بــن  اهلل  عبد 

الرحمن  عبد  محمد  المحقق:  685هـــ(،  )المتوفى: 

بــيــروت- الــعــربــي،  ــتــراث،  ال إحــيــاء  دار  المرعشلي، 

لبنان، ط١، ١٤١8 هـ.

إسماعيل  الــفــداء  ــي  ألب العظيم:  الــقــرآن  تفسير 

شراد  محمد  بإشراف:  طبعة  )ت٧٧٤هــــ(،  كثير  بن 

ط:١،  بيروت-لبنان،  الهالل،  ومكتبة  دار  الناصري، 

٢00٤م.

بن  محمد   ، ــار األبـ ابــن  الصلة:  لكتاب  التكملة 

)المتوفى:  البلنسي  القضاعي  بكر  أبي  بن  اهلل  عبد 

الفكر  دار  الهراس،  السالم  عبد  المحقق:  658هـــ(، 

للطباعة، بيروت-لبنان، ١٤١5هـ- ١٩٩5م. 

تــهــذيــب الــلــغــة: محمد بــن أحــمــد بــن األزهـــري 

أبو منصور )ت:3٧0هـ(، تح: محمد عوض  ي،  الهرو

بيروت-لبنان،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب، 

ط:١، ٢00١م.

عمر  أبــي  لــإلمــام  السبع:  ــراءات  ــق ال فــي  التيسير 

محمد  تــح:  )ت٤٤٤هـــــ(،  الــدانــي  سعيد  بــن  عثمان 

، ط:١،  الــقــاهــرة-مــصــر الــجــديــد،  الــغــد  دار  بــيــومــي، 

١٤٢٧هـ-٢006م.

ي،  ــيــَضــاِو ــَب ــى تــْفــســيــرِ ال
َ
ــل ـــَهـــاِب َع ــُة الـــّشِ ــي َحــاِش

تْفسيرِ  ى 
َ
َعل اِضى  الّرَ وِكَفايُة  الَقاِضى  ِعَنايُة  اة:  ُمَسّمَ

ْ
ال

الدين أحمد بن محمد بن عمر  ي: شهاب  الَبيَضاو

دار  ١06٩هـ(،  )المتوفى:  الحنفي  المصري  الخفاجي 

، بيروت-لبنان، د.ت.  صادر

ــراءات الــســبــع: ألبـــي عــبــد اهلل  ــ ــق ــ الــحــجــة فـــي ال

الحسين بن أحمد بن خالويه )ت3٧0هـ(، تح: أحمد 

بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  المزيدي،  فريد 

١٤٢8هـ-٢00٧م.

بن  فيره  بن  القاسم  التهاني:  ووجــه  االمــانــي  حــرز 

العتيقة  أصــولــه  قابل  للشاطبي)ت5٩0هـ(،  خلف 

المكي،  الغامدي  سعد  بن  علي  وضبطه:  وصححه 

، ط:١، ١٤3٧هـ-٢0١6م.  دار السالم، القاهرة-مصر

ــوم الــكــتــاب الــمــكــنــون:  ــدر الــمــصــون فـــي عــل ــ  ال

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد 

ـــ(،  ٧56ه )ت:  الحلبي  بالسمين  المعروف  الــدائــم 

القلم،  دار  الخراط،  محمد  أحمد  الدكتور  المحقق: 

يا، .ط:٢، ١٤٢٤هـ-٢003م. دمشق-سور

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة: ألبي 

محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت٤3٧هـ(: تح: 

مكتب قرطبة، ط:١، ٢005م.
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غاية النهاية في طبقات القراء: ألبي الخير محمد 

ي  بن محمد بن محمد بن علي المعروف بابن الجزر

األولــى  الطبعة  على  مصححة  طبعة  )ت833هــــ(، 

بيروت- العلمية،  الكتب  دار   ،) برجستراسر ل)جــز 

لبنان، ط:١، ١٤٢٧هـ-٢006م.   

صديق  لمحمد  القرآن:  مقاصد  في  البيان  فتُح 

الحسيني  اهلل  لطف  بــن  علي  بــن  حسن  بــن  خــان 

وجي )ت ١30٧هـ(، عني بطبعِه وقّدم له وراجعه:  الِقّنَ

ة،  ّيَ العصر الَمكتبة  ي،  األنــَصــار إبراهيم  بن  اهلل  َعبد 

َصيَدا- َبيروت، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

الشاطبي:  اإلمـــام  ترجمة  فــي  الــمــواهــبــي  الفتح 

لــشــهــاب الـــديـــن أحـــمـــد بـــن مــحــمــد الــقــســطــالنــي 

دار  الجرمي،  محمد  بــن  إبراهيم  تــح:  )ت٩٢3هـــــ(: 

الفتح، عمان-األردن، ط:١، ١٤٢١هـ-٢000م.

فتح الوصيد في شرح القصيد: لعلم الدين علي 

ي )ت6٤3هـ(، تح: موالي محمد  بن محمد السخاو

يسي الطاهري، مكتبة الرشيد ناشرون، د.ت. اإلدر

الــســبــع وعللها  الـــقـــراءات  ــوه  الــكــشــف عــن وجــ

ــن أبــــي طــالــب  ــي بـ ــك ــا: ألبــــي مــحــمــد م ــه ــج ــج وح

الرحيم الطرهوني، دار  القيسي)ت٤3٧هـ(، تح: عبد 

، ١٤٢8هـ-٢00٧م. الحديث، القاهرة-مصر

سورة  فرش  أول  من  األماني  حرز  شرح  المعاني  كنز 

مريم إلى نهاية الكتاب: ألبي إسحاق إبراهيم بن عمر 

الجعبري )ت٧3٢(: تح: طالب الدكتوراه أحمد بن عبد 

اهلل بن درويش سليماني، الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

المنورة/ كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية/قسم 

القراءات، المملكة العربية السعودية، ١٤3١هـ. 

كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني: 

خليل  بن  إبراهيم  بن  عمر  بن  إبراهيم  إسحاق  ألبي 

 : الماجستير طــالــب  تـــح:  ـــ(:  ــري)ت٧3٢ه ــب ــع ــج ال

يوسف محمد شفيع عب الرحيم، الجامعة اإلسالمية 

والــدراســات  الكريم  القرآن  كلية  المنورة،  بالمدينة 

مقدمة  من  ـــ:ج١:  ١٤٢0هــ الــقــراءات،  اإلسالمية/قسم 

المخطوط إلى البيت )٢١3داخل(.  

كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني: 

خليل  بن  إبراهيم  بن  عمر  بن  إبراهيم  إسحاق  ألبي 

أفندي  راشد  نسخة  مخطوط  الجعبري)ت٧3٢هـ( 

: ج:٢، اللوحة ١65 برقم )١٢00( ينظر

اهلل  ألبي عبد  األماني:  المعاني في شرح حرز  كنز 

الموصلي  أحــمــد  بــن  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  محمد 

دراسة  )ت656هــــ(،  ب)شعلة(  المعروف  الحنبلي 

دار  المشهداني،  فاضل  إبــراهــيــم  محمد  وتحقيق: 

يا، ط:١، ١٤33ه-٢0١٢م.  الغوثاني، دمشق- سور

اهلل  عبد  ألبي  القصيدة:  شرح  في  الفريدة  الآللئ 

الفاسي )ت656هـــ(: تح: طالب  الحسن  محمد بن 

: عبد اهلل عبد المجيد نمنكاني، جامعة  الماجستير

أم القرى، قسم الكتاب والسنة، ١٤٢0هـ. 

أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  ى:  الفتاو مجموع 

بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:٧٢8هـ(، تح: 

الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد 

المملكة العربية السعودية، ١٤١6هـ/١٩٩5م.

كم  المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اهلل الحا

يه بن ُنعيم بن  محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدو
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البيع )ت٤05هـ(،  ي المعروف بابن  النيسابور الحكم 

تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت-لبنان، ط:١، ١٤١١هـ-١٩٩0م.

أحمد  بن  محمد  منصور  ألبي  الــقــراءات:  معاني 

يــدي،  يــد الــمــز ــزهــري )ت3٧0هــــــ(، تــح: أحــمــد فــر ال

١٤٢0هـــ- ط:١،  بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار 

١٩٩٩م. 

علي  ألبــي  إعــرابــه:  مشكل  وتفسير  القرآن  معاني 

تحقيق  ـــ(،  ــ )ت٢06هـ قــطــرب  المستنير  بــن  محمد 

االجتماعية  العلوم  كلية   ، لقريز محمد  الــطــالــب: 

باتنة،  لخضر  الــحــاج  جامعة  اإلســالمــيــة/  والــعــلــوم 

، ١٤3٧ه-٢0١6م.  الجزائر

بــن عــبــد اهلل  ــاد  ــ ي ز بــن  ــرآن: ليحيى  ــقـ الـ مــعــانــي 

دار  الدين،  شمس  إبراهيم  له:  قد  الفراء)ت٢0٧هـ(، 

ـــ- ١٤٢3هـ ط:١،  بــيــروت-لــبــنــان،  العلمية،  الكتب 

٢00٢م.  

األديب(:  معرفة  إلى  يب  األر األدباء)إرشاد  معجم 

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي 

ـــ(، الــمــحــقــق: إحــســان  ــ الــحــمــوي )الــمــتــوفــى: 6٢6هـ

ط:١،  بيروت-لبنان،  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس، 

١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م. 

 : واألعــصــار الطبقات  على  الكبار  الــقــراء  معرفة 

الذهبي  َقــاْيــمــاز  بــن  عثمان  بــن  أحمد  بــن  لمحمد 

هـ-  ١٤١٧ ط:١،  العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  )ت٧٤8هـ

١٩٩٧م.

: البن الخير محمد بن  النشر في القراءات العشر

العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  )ت833ه ي  الجزر محمد 

بيروت-لبنان، ط:3، ١٤٢٧هـ-٢006م.

إبراهيم بن   : والسور اآليات  الدرر في تناسب  نظم 

البقاعي  بكر  أبي  بن  بن علي  الرباط  عمر بن حسن 

بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  )ت885هـ

١٤١5هـ-١٩٩5م.

بن  الرحمن  عبد   : األفكار  وشــوارد  األبكار  نواهد 

أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت٩١١هـ(، جامعة أم 

العربية  المملكة  الدين،  الدعوة وأصول  القرى-كلية 

السعودية )3 رسائل دكتوراهـ(، ١٤٢٤ هـ-٢005 م.

العباس  أبــو  الــزمــان:  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 

أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس 

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

، بيروت-لبنان،  المحقق: إحسان عباس، دار صادر

ط:١، ١٩٧١م.

* * *




