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� الضابطية للشاطبية الالمية

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسلام عىل سليدنا حممد رسول اهلل، وعىل 

آله وصحبه أمجعني.

وبعـد: فلإنَّ من علوم القلرآن الكريم علَم قراءاته، وقد ألَّلف العلامُء يف ذلك 

ه  كتبلًا يصعلب إحصاؤهلا، ومن أشلهرها منظوملُة اإلمام الكبري القاسلم بلن فرِيُّ

الشاطبي الُرَعيني األندليس الرضير، املولود سنة )538هل( بشاطبة، واملتوىف سنة 

ى منظومته » حرز األماين ووجه التهاين «، نظم فيها  )590هل( بالقاهرة)�(، وتسلمَّ

كتاب التيسري أليب عمرو الداين.

بلت، وقرأها وحفظها َمن  قت وغرَّ وقلد كتب اهللُ القبلول هلذه املنظومة، فرشَّ

ال حيىص، ورشحها كثريون.

وكان ملن جهلود العللامء يف خدمتها التعليُق علىل عدد من أبياهتا، اسلتكامالً 

ملقاصلد ناظمها، وذلك ضمن رشوحهم، إىل أن جاء العامة الشليخ عيل القاري 

فأفلرد يف ذلك هذه الرسلالة التي سلامها: » الضابطيـة للشـاطبية الالمية «، وكان 

للقلاري عنايلٌة بآثار الشلاطبي، فقد رشح هلذه املنظومة، ورشح قصيدتله الرائية 

يف الرسلم أيضًا. وقد وقفت لل » الضابطية « عىل نسلختني اثنتني، وإحدى هاتني 

النسلختني ُقوبللت عىل نسلخة بخط املؤللف، وقد نسلخُتها وقابلُتهلا باألخرى، 

وهيأهُتا للنرش، وشاركُت هبا يف اللقاء العلمي املعروف بل: لقاء العرش األواخر يف 

املسجد احلرام سنة )�425هل(.

)�( وقربه يف القرافة، قريب من السادة الوفائية.
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ومن اللطائف أنَّ هذه الرسالة فرغ منها مؤلُفها قبالة الكعبة املعظمة يف أوائل 

شهر مجادى اآلخرة سنة )���0 هل( - أي قبل وفاته بثاث سنوات -.

وُكتبت النسلخة املشار إليها قبالة الكعبة أيضًا يف أوائل شهر ربيع األول سنة 

)�066هلل(، وُقوبلت بتاممها علىل خطِّ مؤلفها - والظاهلر أنَّ النقل منه أيضًا - 

قبالة الكعبة يف أواخر شهر ربيع األول سنة )�066هل(.

ر اهلل لنلا أن نقرأهلا قباللة الكعبلة أيضلًا يف 26 من شلهر رمضان سلنة  وقلدَّ

)�425هل(.

وقلد شلاركُت يف هذه السلنة كذلك بقلراءة » حتقيق النظـر يف حكم البرص « 

املنسوب إىل برهان الدين ابن تقي الدين السبكي، ويرسَّ اهللُ إمتام العناية به ونرشه 

سلنة ) �428هل(، وُشلغلت عن إمتام النظر يف هذه الرسالة إىل هذه األيام، ولكل 

كتاٍب أجل، ولكل أجٍل كتاب.

ويف هلذه األثنلاء ُنلرش يف جمللة البحلوث والدراسلات القرآنيلة بحلٌث قّيلم 

للدكتلور عبلد القيوم بلن عبد الغفور السلندي بعنوان: » تعديـالت بعض رشاح 

الشـاطبية وتقييداهتـم يف أبياهتـا «، مجع فيه التعديلات التي قام هبلا ثامنيُة رشاح، 

وهلم: السلخاوي )ت: 643هلل(، واملقلديس )ت: 665هلل(، وشلعلة املوصيل 

)ت: 656هل(، والفايس )ت: 656هل(، واجلعربي )ت: 732هل(، والسليوطي 

)ت: ��9هل(، والقاري )ت: �0�4هل(.
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ومن منهج الدكتور عبد القيوم أال يتعرض لنقل أبيات التحريرات من كتبها، 

لكنله خالف رشطه بخصلوص القاري وقلال: )خالفُت فيام نقلُتله من تعديات 

لإلملام القلاري، إذ أوردُت نصوَصله ملن رسلالته » الضابطيلة « لكلون أغلبهلا 

مسلتخلصة ومسلتخرجة ملن رشحه للشلاطبية » حدث األملاين «، وهي أوضح 

عبارة من األصل( )�(. ويف هذا إشارة إىل أمهيتها.

م للرسالة هبذه الكلامت: وقبل الدخول إىل الرسالة أقدِّ

- موضوعها:

اهتمَّ العلامء بالشاطبية، ودرسوها وحفظوها، ودّرسوها ورشحوها، وظهرت 

هللم يف هلذه املصاحبلة ملحوظلاٌت عىل عدد ملن أبياهتلا، فأبدوهلا يف رشوحهم 

وجمالس درسلهم. وهذه الرسلالُة يف هذا الشلأن، وقد أفردها العامُة الشيخ عيل 

القلاري مللحوظاته هو، وهلي يف )��2( فقرة، وقد يكون يف الفقرة الواحدة أكثر 

لم)2(، ورفع مشلكل، وحلِّ  ملن ملحوظلة، وتعلود هذه امللحوظلات إىل دفع توهُّ

معضل، وتقييد مطلق، وتفصيل جممل، وزيادة بيان، وتقريب بعيد، وتتمة فائدة، 

وإضافة توضيح، واقرتاٍح بتغيري ترتيب، واإلتيان بمثاٍل ملا مل يمّثل له.

)�( تعديات بعض رشاح الشاطبية ص 26.
وقلد اعتملد الدكتور عبد القيوم عىل النسلخة الثانية من الرسلالة، ضمن املجملوع املرقم بل   
)75(، وفاتله االعتلامد عىل النسلخة األوىل وهي أصح وأوثق. ثم إن قوله ُيشلعر أن الرشح 

أسبُق من الضابطية، والصواب العكس كام سيأيت.
)2( كرر املؤلف كلمة » توهم « 20 مرة، وكلمة » يتوهم « 39 مرة.
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وَيدخلل هذا كلُّه يف باب التحسلينات، واسلتكامِل مقاصلد الناظم، وقد قال 

املؤللُف علىل رشحه هلا: » وهذه القصيدة مل ُيوجد فيها خلل يف العبارة، وإنام غايته 

إمجاٌل أو إطاٌق، أو فواُت أولية يف مقام اإلشارة «)�(.

م املؤلُف لرسلالته بمقدملة مجيلة فيها علٌم وأدٌب، وتوجيٌه وإرشلاٌد،  وقد قدَّ

لها واإلفادُة منها وال سليام قوله فيها: » فهذه الفوائد ُلفاظة  ومن املهم قراءهُتا وتأمُّ

من ألفاظ تلك العوائد، وُلقاطة من حوايل تلك املوائد «.

ْن سبقه،  قلُت: إنَّ املؤلف خصص تلك الرسالة مللحوظاته هو، وقد ينقل عمَّ

مؤيلدًا أو مناقشلًا أو مسلتدركًا، وقلد يبلدي أكثر من صيغلة للتعديلل، وقد يزيد 

عىل الشاطبي.

م البيت  ورتَّب ملحوظاته عىل حسب ترتيب املنظومة إال يف موضعني، فقد قدَّ

)�80( عىل )�76(، والبيت )523( عىل )520(.

ويلحظ أنه َوَصَف أكثَر من واحد بل » املرحوم «.

- ُنسخها:

هلذه الرسالة أربع نسخ، نسختان يف املدينة املنورة، وثالثة يف القدس،  ورابعة 

يف اجلامع الكبري بصنعاء، وقد وقفُت عىل نسختي املدينة، وهذا وصفها:

)�( حدث األماين ص 25 ل 26. عن تعديات بعض رشاح الشاطبية ص �49.
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- النسلخة األوىل: يف مكتبلة عارف حكمت )وهلي اآلن ضمن مكتبة امللك 

عبلد العزيلز( ضمن جمموع برقم )289(، وتقلع يف )�2( ورقة، وهي مقابلة عىل 

نسلخة املؤللف، ولعلها ُنقللت من خطه أيضلًا. وقلد ُرقِّمت فيها الفقلرات دون 

األبيات فبلغت )��2( فقرة.

- النسلخة الثانيلة: يف مكتبة عارف حكمت أيضلًا، وهي ضمن جمموع برقم 

)75(، وتقلع يف )�0( أوراق، وليلس يف آخرهلا تاريخ نسلخ، ويف هذه النسلخة 

بياض وسلقط، وأخطاء، وحتريف، وعدم تنقيط، وقلد ُرقِّمت فيها الفقرات دون 

األبيات أيضًا، فبلغت )��0( خلطأ الناسخ يف فقرتني.

- النسلخة الثالثة: يف مكتبة دار إسلعاف النشاِشيبي يف القدس، نسخها حممد 

طاهلر احلسليني سلنة )�240( تقريبًا، قلال عنهلا املفهلرُس: » رشح موجز عىل 

منظوملة الشلاطبي يف القراءات «)�(. وليلس األمر كذلك، وهذه النسلخة ضمن 

جمموع برقم )�84/8م ل ي ا( من �57أ ل ��6 ب، بخط فاريس صغري رديء.

- النسلخة الرابعة: يف اجلامع الكبري يف صنعاء، برقم )�549(، وتقع يف )7( 

أوراق، وتاريخ نسخها سنة )�044هل()2(.

)�( فهرس خمطوطات مكتبة دار إسعاف النشاِشيبي للثقافة والفنون واآلداب )�/8(.
)2( الفهرس الشامل )خمطوطات القراءات( )50�/2(.
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- توثيق نسبتها:

مل أقف عىل َمن نسبها إىل املؤلف يف مصادر ترمجته التي رجعُت إليها، وكذلك 

مل تذكر يف » تاريخ األدب العريب «)�(، وقد وصل إلينا منها أربع نسخ، رأيت منها 

ح املؤلُف يف مقدمتها باسمه املعروف. اثنتني رصَّ

- عنواهنا:

يت عىل غاف النسخ الثاث: » الضابطية للشاطبية الامية «، وُسميت  ُسلمِّ

في » الفهرس الشامل «: » الضابطية المكية للشاطبية الامية «.

- تاريخ تأليفها:

ح املؤللُف يف آخرها كام يف النسلخ الثاث: أنه فلرغ منها يف أوائل مجادى  رصَّ

اآلخرة سنة )���0هل(.

- مصادرها:

ح به: ح املؤلُف بعدٍد من مصادره، وأهبم أخرى، فاملرصَّ رصَّ

�- سنن أيب داود )ت: 275هل(.

2- املستدرك للحاكم )ت: 405هل(.

)�( انفرد بذكرها الباحث حممد بن عبد الرمحن الشامع يف بحثه » املا عيل القاري: فهرس مؤلفاته 
وما كتب عنه « ص 26 اعتامدًا عىل نسختي عارف حكمت.
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3- التيسري أليب عمرو الداين )ت: 444هل(. ذكره يف الفقرة )94(.

4- ُشـعب اإليامن للبيهقي )ت: 458هل(. ومل أجلد احلديث املعزو إليه فيه، 

ووجدته يف كتابه » معرفة السنن واآلثار «.

5- املصنِّف )الشاطبي( )ت: 590هل(. ومل يذكر مصدرًا، انظر الفقرة )60( 

و)94(، ولعل النقل بواسطة.

6- الشليخ اجلزري. كذا يف الفقرة)20(، والنقل عن هذا الشليخ جاء يف كنز 

املعاين لشعلة )ت:656 هل(. والظاهر أن املصنف أخذه منه، واهلل أعلم.

7- الفايس )ت: 656هل(. ويريد كتابه: » الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة «، 

وقد ذكره مرة واحدة يف الفقرة )34(.

8- أبو شامة )ت: 665هل(. ذكره يف املقدمة والفقرات: )�5( و)�8( و)�9( 

و)45( و)�5( و)72( و)86(، ويريد كتابه » إبراز املعاين من حرز األماين «.

9- اإلمام مالك. كذا يف النسلختني، والصلواب: ابن مالك )ت: 672هل(، 

والنقل عنه موجود يف أول كتابه » تسهيل الفوائد «.

�0- اخللراز: حمملد بن حمملد بلن إبراهيم )ت: 7�8هلل(. ذكلره يف الفقرة 

)65(، ويريد منظومته » مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن «.
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��- اجلعلربي )ت: 732هلل(. ذكلره يف املقدمة والفقلرات: )�5( و)�8( 

و)�2( و)24( و)34( و)�5( و)65( و)69( و)73(و)94(، ويريلد كتابله: 

» كنز املعاين يف رشح حرز األماين «.

�2- اجللزري: )ت: 833هل(. ذكلره يف الفقرات: )22( و)25( و)���(، 

ويريد كتابه » النرش «.

يف  ذكلره  هلل()�(   857 سلنة  حيلًا  كان   -  786( األصبهلاين  طاهلر   -�3

الفقلرة )22(، وهلو أكلرب تامذة اإلملام ابن اجلزري شلأنًا، وله ترمجلة يف » غاية 

النهاية «، كتبتها سللمى بنت الشليخ، وُجِعَلْت سلنة والدته يف » هدية العارفني « 

و» األعلام « سلنة وفاته! ومل يذكر املؤلُف الشليخ عيل القاري مصلدره يف النقل 

عنله، وقلد قالت سللمى يف ترمجتله: » نظم قصيلدة يف القراءات العلرش عىل وزن 

الشاطبية وروهيا، استحسنها الوالد، وطالعها، وسامها بل » الطاهرة «)2(.

وقلال الطهلراين: » ولله أيضلًا رشح الشلاطبية كلام ينقل عنله يف بعض كتب 

التجويد «)3( فلعل النقل عن أحدمها.

وأما املبهم فهو قوله:

�- قيَّده بعُض العلامء من مشايخ القراء. يف الفقرة )3(.

)�( انظر الذريعة 68/8.
)2( غاية النهاية )�/340(.

)3( الذريعة )69/8(.
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2- ُروي عن بعضهم. يف الفقرة )7(.

3- قال بعُضهم. يف الفقرة )�4(.

4- قيل. يف الفقرة )�5(.

5- بعض أصحابنا املرحوم يف أثناء درس اإلقراء. يف الفقرة )�8(.

6- ذهب مجاعٌة من القراء. يف الفقرة )23(.

7- ذهب إليه بعُضهم. يف الفقرة )37(.

8- بعض املقرئني. يف الفقرة )96(.

- خطة التحقيق:

ًا  بًا هلا، مفصِّ �- اختذُت النسخة املقابلة عىل خط املؤلف أصًا، فنسخُتها مرتِّ

مبيِّنلًا النظلم من النثلر، مظهرًا الصلدر من العجز، بعلد أن كانت مكتوبلًة درجًا، 

لتسهيل قراءهتا بأيرس نظرة كام ترى.

2- قابلُتها بالنسخة الثانية - ورمزها ب - وبينُت بعض الفروق، وأعرضُت 

عن إثبات أخطاء الناسخ - وهي ليست بالقليلة - لعدم الفائدة من ذلك.

3- رقَّمُت ملحوظات ومناقشلات املؤلف ل تبعًا للنسلختني - وهي )��2( 

فقرة، وقد يكون يف الفقرة أكثر من ملحوظة ووقفة.
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4- رقَّملُت األبيلات املذكلورة من الشلاطبية سلواء ُذكلر البيت كلله أم ُذكر 

أحد مرصاعيه.

5- أضفُت العناوين التي ذكرها الشاطبي، لُيعرف - من دون عناء - موضوع 

األبيات التي سيناقشها املؤلف، ووضعُتها بني معقوفني. 

للة بالشلكل، وعلزوُت النقلول إىل  6- ضبطلُت األبيلات األصليلة واملعدَّ

مصادرها، وترمجُت لعلمني اثنني، لشهرة الباقني.

7- مل أتعرض ملناقشلة املؤلف فيام عسلى أن َيِرَد عليه، وما تكّلف فيه، وهذا 

مرتوٌك لدراسة متخصصة بذلك. واهللَ نسأُل التوفيق والقبول.
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ترمجة املؤلف باختصار

َترجلم لإلملام الشليخ عيل القلاري كثلريون)�(، وُكتبلت عنه رسلائل علمية 

متخصصلة بالعربية وغريها)2(، لذلك سلأكتفي هنا بنبذٍة عنه، وَمن أراد التوسلع 

فعليه بالرسالة املذكورة يف احلاشية، أقول:

- هلو العاملة املتفنِّلن عليل بلن سللطان حمملد )3( اهللروي املكلي احلنفلي، 

)�( أورد الباحث حممد بن عبد الرمحن الشاّمع يف بحثه )املا عيل القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب 
عنه( املنشلور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، العدد األول، ص93-95 أربعًا ومخسلني ترمجة 

له كتبها قدماء وحمدثون، وفاته أن يذكر ما كتبه:
- املحبي )ت: ����هل( يف خاصة األثر �85/3.  

- القادري )ت: ��87هل( يف التقاط الدرر ص242.  
- اآللويس )ت: �3�7هل( يف جاء العينني يف حماكمة األمحدين ص�4.  

- املراغي )ق�4هل( يف الفتح املبني يف طبقات األصوليني 89/3.  
- أبو غدة )ت:�4�7هل( يف مقدمة حتقيق )فتح باب العناية(.  

كام يضاف ما كتبه:  
- أ.د. حممد احلبيب اهليلة يف كتابه التاريخ واملؤرخون بمكة ص270.  

- أصحاب )الفهرس الشلامل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط: التفسري وعلوم القرآن(   
662/2-666، وغريهم من حمققي كتبه.

ويسلتدرك عىل الشلاّمع ما ذكره ملن ترمجة اللكنوي له يف الفوائد البهيلة، وهذا غري صحيح،   
وإنام ترجم له يف التعليقات السنية، وهو ما ذكره الباحث مفردًا.

)2( منهلا: )اإلملام عيل القاري وأثره يف علم احلديث( كتبها الباحث خليل إبراهيم قوتاي، وقد 
نوقشلت بجامعة أم القرى سلنة �406هل، وطبعت سلنة �408هل، وال شك أن معلومات 

وجهودًا ظهرت بعد هذا التاريخ. 
)3( اسلم أبيله مركلب، وقد جاء يف عدد ملن املواضع: سللطان بن حممد، منهلا يف عقود اجلواهر 
واللدرر يف أخبار القرن احلادي عرش ص��� وهو خطأ قطعًا، وكنت تناولت هذا اخلطأ يف  

مقال بعنوان: )ابن بني الزيادة والنقصان( نرش يف جريدة العراق بتاريخ �987/7/6م. 
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املشهور بالقاري)�(.

- ُولد يف هراة سنة 930هل تقريبًا)2( وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إىل مكة 

واسلتكمل فيهلا حتصيله، وأقام هبلا إىل حني وفاته يعلِّم، ويصنلف، ويفتي، وحييا 

حياة الكفاف)3(، ويبتعد عن األضواء)4(.

- أخذ عن عدد من علامء مكة، وأقدمهم وفاة ابن حجر اهليتمي )ت: 973هل(، 

وآخرهم يوسف األمايس )ت:�000هل(، وأخذ عنه كثريون.

- كان لله اهتلامٌم بتحقيق املسلائل العلميلة، وَمْن قلرأ مقدمتله لكتابه الكبري 

» مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح «)5( أدرك هذا.

ْت ببعض العلامء  - وكان له مواقف من عدد من املسلائل العلمية اخلافية َأدَّ

إىل انتقاده، بينام رآها آخرون عامة عىل متيزه واجتهاده)6(.

)�( يف معجم تفاسري القرآن الكريم �/705: الطائي. وهو حتريف طباعي. 
)2( هلذا ما اسلتنتجه الشليخ عبلد الفتاح أبو غلدة من وفاة بعض شليوخه املكيلني. انظر تقديمه 
لل )رشح رشح نخبة الفكر( للمؤلف ص: ب. وُأرخ لوالدته يف دليل املطبوعات العربية يف 

روسيا ص �75 بل:968هل وهو خطأ قطعًا. 
)3( جلاء يف ترمجتله يف مقدملة » املصنوع « ص�0: )وذكر أنه كان يكتلب كلَّ عام مصحفًا بخطه 

اجلميل، وعليه طرر من القراءات والتفسري، فيبيعه ويكفيه قوته من العام إىل العام(.
وبمناسلبة هذا اخلرب أقول: جاء يف طبعة للقرآن الكريم يف اصطنبول قامت هبا )بايتان كتاب   

آوي( سنة �394هل قول طابعيه ص6�3 منه: )وموافقًا خلط عيل القاري(.
)4( اقلرأ - إن شلئت - كتابله: )تبعيد العللامء عن تقريب األملراء( وقد أخرجه إخراجًا مؤسلفًا 

الدكتور حممد عيل املرصفي يف عامل الكتب – القاهرة )�990م(. 
)5( انظر �/2-3 وهذا الكتاب أكرب كتبه وأجلها كام قال املحبي يف خاصة األثر �85/3. 

)6( انظلر خاصلة األثلر �85/3، وملا قاله الشلوكاين يف البلدر الطاللع ص449، وقد نقله  = 
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- اعتنلى بالتأليف وترك بعلده ثروًة علمية كبرية وقفهلا ورشط أال يمنع ِمن 

استنساخها، وقد تفاوت عددها لدى املرتمجني:

فقلد َذَكلَر له احلاج خليفلة )33( كتابًا)�(، وذكر البغلدادي )�05( كتاب)2(، 

وذكلر مجيلل العظم )�28( كتلاب)3(، وذكلر بروكللامن )�70( كتلاب)4(، وعدَّ 

الصبلاغ )�25( كتلاب)5(، وقوتلاي )�48( كتلاب)6(، وأوصلهلا الشلامع إىل 

)263( كتاب)7(. 

والواقلع أنَّ مؤلفلات القاري ما زاللت بحاجة إىل إفرادهلا باجلمع والبحث 

 والدراسلة املتأنيلة املتعمقلة، وحتقيلق عناوينهلا ونسلبتها، واالطلاع عليهلا قدر 

 اإلملكان - وقلد تيلرس الوصلوُل إىل الكثري منها - ذللك أن تكلرارًا كثريًا حصل 

ر عنده الكثلري، واسلتوقفني ثاثون   يف بعلض القوائلم كقائمة الشلامع فقلد تكلرَّ

كتابًا مكررًا. 

=  القنوجلي يف التلاج املكللل ص406، ولاسلتزادة انظلر عقود اجلوهلر �/266-264 
واإلمام عيل القاري ص��4-96. 

)�( ينظر كشف الظنون يف مواضع كثرية. 
)2( انظر: هدية العارفني �/�753-75. 
)3( انظر: عقود اجلوهر �/273-266. 

)4( انظر: تاريخ األدب العريب: العرص العثامين ق�0�-86/9. 
)5( انظر: مقدمة حتقيق )األرسار املرفوعة( ص32-23. 

)6( انظلر: اإلملام عليل القلاري ص��5-�66، وهذا غري ما انفلرد بذكره بروكللامن، أو رجح 
الباحث أنه أجزاء من كتب. فإذا أضفنا هذه أصبح العدد )�66(. 

)7( املا عيل القاري. البحث السابق ص93-64. 
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مان لنا دراسة  ولعلَّ الباحثني األخريين يتابعان جهودمها يف هذا املجال، ويقدِّ

ف فيها هبذه الكتب تعريفًا كامًا. وقد طبع منها الكثري، وما  جامعة مستوعبة، ُيَعرَّ

من مكتبة ختلو منها مطبوعة وخمطوطة.

- تلقى العلامُء مؤلفلات القاري)�(بالقبول، وحظي هو وهي بالثناء، وأكتفي 

هنا بذكر األقوال اآلتية:

قال املحبِّي عنه: )أحد صدور العلم، فرد عرصه، الباهر السمت يف التحقيق، 

وتنقيلح العبارات، وشلهرته كافية عن اإلطلراء يف وصفه.... اشلتهر ذكره وطار 

صيته، وألَّف التآليف الكثرية اللطيفة التأدية، املحتوية عىل الفوائد اجلليلة()2(.

وقلال اللكنلوي بعد أن ذكر له جمموعة من الكتب وأنله طالعها كلها: )وغري 

دية عىل  ذللك ملن رسلائل ال تعد وال حتلىص، وكلها مفيلدٌة بلَّغته إىل مرتبلة املجدِّ

رأس األلف()3(.

لكن ليته - رمحه اهلل - مل يقيِّد نفسله بالسلجع، وترك قلمه عىل سلجيته، فإنَّ 

ذلك يكون أمجل يف أسللوبه وأفضل، وقد يقوده السلجُع إىل حمذور، انظر إىل قوله 

)�( للتدليل عىل اشلتهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث املحقق السليد حممد فاتح قايا أحىص )27( 
نسلخة لرسلالته )رسلالة يف بيان إفلراد الصاة عن السلام هل يكلره أم ال( املطبوعة ضمن 
املجموعة العارشة من )لقاء العرش األواخر باملسلجد احلرام( �429هل وقد اعتمد الباحث 

املذكور عىل )�3( نسخة منها. 
)2( خاصة األثر �85/3.  

)3( التعليقات السنية ص9 وفيها: بلغت. ويف قوله: )ال تعد وال حتىص( مبالغة ظاهرة! 

 





�� الضابطية للشاطبية الالمية

يف مقدمة مرقاة املفاتيح وهو يذكُر سندًا عاليًا حصل عليه يف رواية مشكاة املصابيح 

قلال: )وهلذا أعىل ملا يوجد من السلند املعتَمد، يف هلذا الزمان املكلّدر املنّكد()�( 

فاملقصود ينتهي عند قوله: يف هذا الزمان، وليس السياق سياق شكوى منه.

- حظلي بعلُض كتبله بلرشوح متعلددة ككتابله » احللزب األعظلم واللورد 

األفخم «)2(.

ل ُطبع له يف قزان وقصبة مياس بروسيا ثامنية كتب هي: تزيني العبارة، واحلزب 

األعظم، ورسالة يف اخلرض، ورشح عني العلم، ورشح الفقه األكرب، ورشح خمترص 

الوقاية » فتح باب العناية «، ورشح مسند اإلمام األعظم، واملنح الفكرية. ُطبعت 

ما بني �845 - ���9م، وُطبع احلزب األعظم إحدى عرشة طبعة)3(. 

ُتلويف - رمحه اهلل - يف شلوال سلنة �0�4هل)4(، ودفن باملعلاة، وملا بلغ خرب 

وفاتله علامَء ملرص صلوا عليه باجلاملع األزهر صاة الغيبلة يف جممع حافل جيمع 

أربعة آالف نسمة فأكثر)5(.

          

)�( مرقاة املفاتيح �/3 وفيه: )عىل(،  فصححتها. 
)2( انظر: جامع الرشوح واحلوايش 940-939/2. 

)3( انظر: دليل املطبوعات العربية يف روسيا من �787 إىل �9�7م ص �70-�75 و288. 
)4( جاء يف دليل املطبوعات العربية يف روسليا ص�70 قول مؤّلفه أنه تويف سلنة �023هل، وهو 

خمالف ملا ذكره املؤلف نفسه يف سائر املواضع!
)5( خاصة األثر �86/3.
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غالف األصل
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الورقة األوىل من األصل
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الصفحة األخرية من األصل
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الصفحة األوىل من ) ب (
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الصفحة األخرية من ) ب (
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ابطية للشاطبيَّة الالمية الضَّ

للعالمة علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي

) 9�0 تقريبًا - �0�4هـ (

) النص احملّقق (
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احلملد هلل اللذي أوجد األشلياَء ودّبر، وقىض بام شلاء يف آجاله وقلّدر، وغريَّ 

ما أراد بام أراد ومل يتغرّي، والصاة والسلام عىل سلّيد البرش، املبعوث إىل األسلود 

واألمحر، وعىل آله وأصحابه الشفعاء يف املحرش، والشهداء يف ذلك املحرض.

أما بعد: فيقول الفقرُي إىل بِرِّ ربِّه الباري، عيل بن سلطان حممد القاري:

إنَّ » الالمية الشـاطبية « ملا كان فيها مواضع يصعب كشُف حلها، باعتبار قلة 

فهلم أكثر أهلها، سلنح بالبال أن خُيصَّ تلك املحلال، ويرفع حجاب النقاب عنها 

بعون امللك املتعال، ملا يف كام الناظم ل وهو ويلُّ اهلل ل يف مجيع األقوال، إشلارة إىل 

جواز ذلك، حيث قال هنالك:

ْلِم َوْلُيْصلِْحُه َمْن َجـاَد ِمْقَوال ِرْكُه بَِفْضَلٍة        ِمَن اْلِ ��- وإْن كاَن َخْرٌق فادَّ

وال شلك أنَّ هذه الفضيلة، واحلالة اجلزيلة لنا إنام حصلت بفضلٍة من علمه، 

م يف كل فصل، من الفرع  وبخصللة ملن حلمه، فإنَّ الفضلل كلَّ الفضل، للمتقلدِّ

واألصل، كام أشار إىل هذا املعنى بقوله:

ال ْت َحـَيـاًء َوْجَهَها أْن ُتَفضَّ �9- وَأْلَفاُفَها زاَدْت بِنَرْشِ فوائٍد        َفَلفَّ

فهلذه الفوائد ُلفاظة من ألفاظ تلك العوائلد، وُلقاطة من حوايل تلك املوائد، 

ت علامء الباد)�( حصوال، فجزى اهللُ صاحبها  ت الباد وصوالً، وخصَّ التلي عمَّ

)�( يف ب: العباد.

 





الضابطية للشاطبية الالمية�0

عنَّلا خري اجلزاء، يف دار البقاء واللقاء، ومجع بيننا وبينه حتت اللواء لسليد األنبياء، 

عليهم التحية والثناء)�(.

 ثلم رأيلُت العاملَة اإلملام أبلا)2( شلامة قلال: سلمعت شليخنا أبلا احلسلن  

عيل بن حممد السخاوي حيكي عن ناظمها شيخه الشاطبي - رمحهام اهلل - مرارًا أنه 

قال كامًا ما معناه: لو كان يف أصحايب خرٌي أو بركٌة السلتنبطوا من هذه القصيدة 

معاين مل ختطر يل.

ثلم قلال: وحكى لنلا بعلُض أصحابنا أنه سلمع بعلض الشليوخ املعارصين 

للشاطبي يقول: ُللْمُتلُه يف نظمه هلا لقصور األفهام عن دركها، فقال يل: يا سيدي 

هذه يقيِّض اهلل هلا فتى يبينها. أو كام قال)3(.

أقلول: احلمد هلل الذي قيَّض شليوخًا هلا قاموا ببيان مبانيهلا، وتبيان معانيها، 

ُم أنه ينافيهلا، فجزاهم اهلل عنا خلري اجلزاء، ونفعنا  وبرهلان مجلع ما فيها، مملا ُيَتَوهَّ

بعلومهلم، ورفع عنا بربكاهتم العناء. وقد أشلار أبو شلامة بأن امللراد بل » الفتى « 

هو السخاوي)4(.

وأقول: حيتمله وحيتمل غرَيه كأيب شلامة، والفايس، واجلعربي. ولعل الشيخ 

انكشلف له مقامًا، أو رأى رؤيا منامًا، أو اسلتنبط من قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  

)�( انظلر ملا يف كام املؤلف من أدب رفيع، وسلمو وهباء، رحم اهلل علامء اإلسلام، وأجزل هلم 
املثوبة، وأكرمهم برضاه ورضوانه.

)2( يف النسختني: أبو
)3( إبراز املعاين: )�/8(.
)4( إبراز املعاين: )�/8(.
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ڱ      ڱ   ڱ   ڱ  ﴾)�(، فلإنَّ معنلاه أنه سلبحانه وتعاىل يقيِّض له حفاظًا يف كل 

قلرن حيصل علُم القلراءة هبم، وُيؤخذ هلذا العلم من عندهلم، أو من حديثه ملسو هيلع هللا ىلص 

عىل ما رواه أبو داود يف » سـننه « واحلاكم يف » مستدركه « والبيهقي يف » ُشعبه «: 

د هلا دينها «)2(، وال  » إنَّ اهلل تعـاىل يبعـث هلذه األمة عىل رأس كل مئة سـنة َمن جيدِّ

شلك أنَّ القرآن أصل الدين، ومنبع احلق اليقني، وقد قال اإلمام ]ابُن[ )3( مالك: 

خر اهللُ لبعض  إذا كانلت العللوم منحًا إهليلة، واختصاصات لدنية، فا بِلْدَع أْن يدَّ

املتأخرين، ما مل ُيطلع عليه أحدًا من املتقدمني)4(.

�- فمنها قوله:

ـاًل ٌد الذي        رواُه ُسـَلـْيـٌم مـتـَقـنـًا وُمـَحـصَّ ��- َرَوى َخَلٌف عنـُه َوَخـالَّ

فإنَّه أراد به أنَّ خلفًا وخادًا أخذا عن سلليم ما رواه عن محزة. وظاهر البيت 

يفيد أهنام مشرتكان معه يف املروي عن شيخهم، فغريُتُه للبيان لألعيان فقلُت:

ال ٌد الذي        روى هلام عنُه ُسَليٌم ُمـَحـصَّ َرَوى َخَلٌف عنُه َوَخالَّ

)�( من سورة احلجر، اآلية 9.
)2( انظلر: سلنن أيب داود )5�2/2(، واملسلتدرك )567/4(، ومعرفلة السلنن واآلثار للبيهقي 
)�/�23- �24(، وإىل هلؤالء علزاه السليوطي كلام يف كنلز العلامل )�93/�2( وذكلر 

» املعرفة « ومل يذكر » الشعب «.
)3( زيادة مني عىل النسختني ال بد منها.

)4( الكلملة البلن مالك يف مقدمة كتابه تسلهيل الفوائد، ونصها: )وإذا كانلت العلوم منحًا إهلية، 
ومواهلب اختصاصيلة، فغلري مسلتبعد أن يدخلر لبعلض املتأخرين، ملا َعرُسَ علىل كثري من 

املتقدمني...(.
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�- ومنها قوله:

�4- وَقْبَل وَبْعَد الرِف آيت بُكلِّ ما        رمـزُت به يف اجَلْمع إْذ َلْيَس ُمْشكاِل

وهو مشلكل من حيلث إنَّ اجلمع حيتمل الرمز الكلملي واحلريف الذي وضع 

لنحو الكويف، واملراد به األول، فقلُت:

..................................        رمزُت بِه يف الكِْلم إِْذ ليس ُمْشكاِل

فانحلَّ ما كان فيه معِضًا.

] باب االستعاذة [

�- ومنها قوله:

هارًا من الشيطاِن باهللِ ُمْسَجـال �9- إذا ما أردَت الدهَر َتْقَرُأ فاْسَتِعْذ        َجِ

فلإنَّ املتبلادر منه إطاق اجلهر، مع أنه قيَّده العلامُء من مشلايخ القراء برشوٍط 

أربعة وهي:

�- أن يكون بحرضة القارئ مستمع.

2- وأال يكون يف أثناء دور املدارسة.

3- وأن ُيريد أن جيهر بالقراءة.

4- وأال يكون يف الصاة إمجاعًا بني األئمة.
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فأحلقتها يف بيت فقلُت:

ال برشط استامٍع وابتـداِء دراسـٍة        وَجهٍر هبا ال يف الصالة َفُفصِّ

]باب البسملة[

4- ومنها قوله:

َ َمْن َتـال ��0- وال ُبدَّ ِمنْها يف ابتدائَِك ُسوَرًة        ِسـواها ويف األَْجــزاِء ُخـريِّ

فإنَّله يتبادر إىل فهلم أرباب الوهم أنه أراد األجلزاء املتعارف، وليس كذلك، 

فأبدلُت » األجزاء « بقويل: » األثناء « الشامل جلميع األجزاء.

]سورة أم القرآن[

 �- ومنها قوله:

ــَراِط لـِ ُقـنْـُبـال ��0- .............................        َوِعـنْـَد ِســَراٍط والسِّ

ال ِد االوَّ ها        لـدى َخـَلـٍف واْشـِمْم خَلـالَّ �09- بحيُث َأَتى والصاَد زايًا َأِشمَّ

فإنَّله رمحله اهلل اكتفى باللفظ عن القيد، ورشُطُه ل كام هو معلوٌم عند أهله ل أنَّه 

ال يتأتى النظم بغريه كقوله:

��0- ومالِك يوِم الديِن راويِه نارٌص        ................................

وهذا ليس كذلك، فإنه يمكن النطق بالصاد فيهام مع اتزان البيت.
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د  وفيله إشلكاٌل آخر أيضًا: وهو أْن يتبادر إىل الفهلم أن املراد باألول هو املجرَّ

عن الام املذكور أوالً يف البيت السلابق. وليس كذلك، بل أراد به األول املذكور 

يف القرآن، وهو الرصاط املعّرف بالام.

وفيه أيضًا: ما ُيوِهُم أنَّ الرصاط املعرف بالام. وليس كذلك، بل املراد ما يف 

الفاحتة فقط، فاملراد باألول الشخيص ال اجلنيس.

ف بالام ُذكلر يف القرآن قبل ذكر غريه، فاألوىل مراعاة الرتتيب  وأيضلًا: املعرَّ

الوارد كام ال خيفى عىل أهل النهى، فقلُت:

................................          وسنِي الرساِط مع رساٍط لـ قنبال

وأيضلًا: لو قيل » أشلِمم « بدون العاطف ملا احتلاج)�( إىل حذف مهزة القطع 

لرضورة الوزن.

ثم خطر ببايل أنَّ البيت الثاين قارص عن الترصيح بالتعميم يف اإلشامم خللف، 

ُم ملن قوله: » واشلمم خللاد االّوال « أن األول خمتص بخاد،  علىل أنَّه قلد ُيَتَوهَّ

والباقي خللف، فقلُت:

ها        بكل ضفا أشِمْم لمزَة االوال بحيُث أتى والصاد زايًا أشمَّ

�- ومنها قوله:

��0- َعَلْيِهْم إَِلْيِهْم محزٌة وَلَدْيُم        مجيعًا بضمِّ اهلـاِء َوْقـفـًا وَمْوِصال

)�( يف األصل: الحتاج! والتصحيح من ب.
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فإنَّه ال يفهم منه قراءة الباقني، إذ ليس الكرس ضد الضم املطلق، فقلُت:

..............................        ...... بضمِّ الَكرْس...........

لُيستفاد منه أن الباقني قرؤوا بكرس اهلاء.

]باب اإلدغام الكبري[

�- ومنها قوله:

ـال ���- وَدوَنَك االْدَغاَم الكبرَي وُقْطُبُه        أبو عمـٍرو الـَبـْصـِريُّ فيـه َتـَحـفَّ

فإنَّله يفيلد بظاهلره أنَّ هذا البلاب مقلروء بروايتي اللدوري والسلويس عنه 

- كلام ُروي علن بعضهم - مع أنَّ عمل الناظم علىل أنَّ إدغام الكبري من خمتصات 

السويس، فقلُت:

.................................        أبو عمرٍو البرصْي لسويّس اعمال

ليستفاد منه العلم والعمل، فتدبر وتأمل.

�- ومنها قوله:

ُزْنَك ُكْفُره        ................................ ���- وقد أظهروا يف الكاِف َيْ

فقلُت:

ُزْنَك ُكْفُره        ................................ وقد أظهروا يف كاِف َيْ

باإلضافة فإنَّه أوىل كام ال خيفى.
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9- ومنها قوله:

ى ألَْجـِل الْذِف فيـِه ُمـَعـلَّـال ���- وعنَدُهُم الوجهاِن يف كلِّ موضع ٍ       َتَسمَّ

فإنَّ فيه مناقشة ظاهرة عىل أرباب املنافسة، فقلُت:

ى ألجِل الذِف َلْفظًا ُمَعلَّال وعنَدُهُم الوجهـاِن يف كـلِّ كِْلَمـٍة        يسمَّ

�0- ومنها قوله بعده:

��4- كـ يبتِغ جمُزومًا وإْن َيُك كاذبًا        وَيـْخـُل لكْم عْن َعاِلٍ َطـيِّـِب اخَلـال

فإنَّله ُيوِهلُم منله أنله يوجلد مثلال آخلر زيلادة عىل ملا ذكلر، واحللال أنه قد 
انحرص، فقلُت:

ـال فـ يبتِغ جمزومًا وإْن يُك كاذبًا        وَيُْل لُكْم فيها املثـاُل حتفَّ

أي: اجتمع وانحرص، مثل احتفال اللبن يف الرضع.

��- ومنها قوله:

���- بإدغاِم َلْك َكْيدًا وَلْو َحجَّ ُمْظِهٌر        بإعــالِل ثـانيـِه إِذا َصـحَّ الْعـتــال

فإنَّ » حج « بمعنى » احتج « غري ظاهر.

ثلم يلرد عىل قولله: » بإعال ثانيله « لفظ » قال « فلإنَّ المه أدغلم يف املتامثل 
واملتقارب اتفاقًا نحو: ﴿  ېئ  ېئ  ﴾)�(، ﴿ ڀ  ٺ ﴾)2(.

)�( من سورة آل عمران، اآلية �73.
)2( من سورة غافر، اآلية 60.
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فقلُت:

بإدغاِم َلْك كيدًا لو احتج ُمْظِهٌر        بتكرار إعـالٍل إذا صحَّ الْعتال

فإنَّ اجلمهور عىل أنَّ أصل » آل « » أهل « فأبدل اهلاء مهزة، وهذا إعال لكنه 

سلامعي، ثم إبدال اهلمزة ألفًا وهو قيلايس، فهذا إعال آخر بخاف ألف » قال « 

فإن فيه إعاالً واحدًا، وهو إبداله ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وقولنلا » إذا صلح « حيتمل أن يكلون ضمريه إىل اإلظهار كلام هو الظاهر من 

كام الناظلم رمحه اهلل، وأن يكلون راجعًا إىل تكرار اإلعال لكون ألفه مبدلة عن 

مهزة مبدلة عن هاء ال دليل عليه، وال موجب لإلجلاء إليه. 

وأما وجود » أهيل « تصغري » أهل « فا داعي إىل جعله تصغري » آل « مع أن 

لفظ » اآلل « املوضوع ألرباب الكامل مل يقبل التصغري ال يف احلال وال يف املآل.

��- ومنها قوله:

ِء عارٌض        ُسُكـونًا َأَو اْصاًل َفْهَو ُيْظِهُر ُمْسِهـال ���- وَقْبَل يئسن الياُء يف الالَّ

لُم منه أنَّله يقرأ بالتسلهيل يف مهزها، وليس كذللك، إذ يقال: معناه  فإنله ُيَتَوهَّ

سلالكًا طريق السلهل، ففيه أنَّ اإلدغام هو األخف فيكون أسهل، وعىل كل حال 

ففيه إشكال، فقلُت:

...............................          .............. َفْهَو ُيْظِهُر جممال

ليكون احلال جممًا.
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]باب إدغام الرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني[

��- ومنها قوله:

ـلَّـال ٌك        ُمبنٌِي وَبْعَد الكـاِف ِميٌم َتَ ���- وهذا إذا ما َقْبَلُه ُمَتَحرِّ

فإنَّ ظاهره أن لفظ » مبني « للتأكيد، أو للتبيني، إشارة إىل االحرتاز من األلف 

فإنَّه يف قوة املتحرك كام قالوا يف جواز التقاء الساكنني عند وجودها.

ُم أن  وأيضلًا: ال يسلتفاد ِمن قوله » ميم ختللا « أنه ميم اجلمع، فإنه قلد ُيَتَوهَّ

يكون مراده وجود ميم ختلل يف أثناء الكام، واتصل به ولو عىل فصل املرام، فريد 

عليه قوله تعاىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ﴾)�(، فقلُت:

لَّال ........................        وآخُرُه ميٌم جلمٍع َتَ

�4- ومنها قوله:

َقُكنَّ ُقْل        َأَحــقُّ َوبالتـأنيِث واجلمـِع ُأْثـِقــال ���- وإدغاُم ذي التحريِم َطلَّ

فإنَّله حيتملل أْن ُيلراد أن إدغامله أحق ملن إظهاره ففيله الوجهلان - كام قال 

بعضهلم - وحيتملل أْن ُيلراد أن إدغلام ﴿  ھ ﴾)2( أحلق ملن إدغلام نحلو 

﴿  پ  ﴾)3( وهو املعتمد عند الناظم وَمْن تبعه، فقلُت:

.............................        َأَحقُّ من األوىل لتأنيٍث اثقال

)�( من سورة الكهف اآلية 37.

)2( من سورة التحريم، اآلية 5.
)3( من سورة النساء، اآلية � وغريها.
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واكتفيت يف التعليل بذكر التأنيث عن ذكر اجلمع ألنه موجود فيهام.

��- ومنها قوله:

���- إذا ل ُينوْن أو َيُكْن َتا ُمَاَطٍب        وما ليَس َمـْجـُزومًا وال ُمـَتـَثـقِّــال

فإنَّله مل ينظلم هنلا األمثللة املمنوعة علىل طبق ملا ذكره سلابقًا، ملع أنَّ أمثلة 

املتقاربلني أحلوج يف البيان من املتامثلني، وقد سلبقني أبو شلامة رمحله اهلل يف نظم 

هذا حيث قال:

نـذيٌر لكم مثِّـل بـه كـنَت ثـاويًا        ول يؤَت قبل السني همَّ هبا انجىل)�(

واعتذر بأنَّه أراد: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴾)2( ومل يمكن نظمه لكثرة 

حركاته، فعربَّ عنه بام قال.

ه اجلعربي فقال: وغريَّ

نصرٌي لقد خلـقت طينـًا مثـاُلـهـا        ول يؤت قبل الُوسع َهمَّ هبا انجىل

واعتلذر بلأن )مل يلؤت سلعة( مل يمكلن ذكلره يف النظلم لعلدم » فعلتلن « يف 

الطويل. انتهى)3(.

)�( إبراز املعاين )�/�9(.
)2( من سورة البقرة، اآلية 247.

)3( كنز املعاين )267/2(.
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م، وإن قيل: كم تلرك األوُل لآلخر)�(، وملا كان  وال خيفلى أنَّ الفضلل للمتقدِّ

بيلت أيب شلامة أحىل، مع ملا يف كل من النظمني من اخلفاء ملا ال خيفى قلُت: ولو 

قال أبو شامة:

..............................        وقبَل سعه ل يؤت............

ألتى بام هو أوضح وأفصح وأصح.

��- ومنها قوله:

َجْت سنُي النُُّفوس وُمْدَغٌم ��4- ويف ُزوِّ

ــال لـه الـرأُس َشْيبـًا باخـتــالٍف َتـَوصَّ     

ُم منه أنَّ ألف » توصلا « ليس لإلطاق، وأنَّه للتثنية راجعًا إىل  فإنَّله قد ُيَتَوهَّ

احلرفني مجيعًا، واحلال أنَّ إدغام األول باالتفاق.

لُم أنَّ لفظ » له « من التاوة، وليلس كذلك، بل ضمريه راجع إىل  وكلذا ُيَتَوهَّ

أيب عمرو، فقلُت:

.................................        كذا الرأُس شيبًا فيه ُخْلٌف توصال

��- ومنها قوله:

��4- فمْع مُحِّلوا التوراَة ثم الزكاَة ُقْل        ....................................

)�( من قصيدة أليب متام، مطلعها:
                 قل لألمري األرحيي الذي
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فإنَّه أهبم الكلمة الواقعة بعد » الزكاة « فبينُته بوضع » ثم « موضع » قل «.

��- ومنها قوله:

ـــال ���- وأْشِمْم وُرْم يف غرِي باٍء وميمها        َمـَع البــاِء أو ميـٍم وُكـْن ُمـتـأمِّ

فإنَّ اسلتثناء الصور األربع إنام يتجه بعض االجتاه عىل مذهب اإلشلامم، ألنَّ 
اإلشلارة تتعذر يف ذلك، من أجل انطباق الشلفتني، فإهنا بالشلفة والباء وامليم من 
حروف الشلفة، واإلشلارة غري النطق باحلرف فيتعذر فعُلهام معلًا يف اإلدغام ألنَّه 
وصلل، وال يتعلذران يف الوقلف ألنَّ اإلشلامم فيه هو ضم الشلفتني بعد سلكون 

احلرف فا يقعان معًا. هذا خاصة كام أيب شامة)�( وغريه.

وقال اجلعربي: فمعنى قوله » أشلمم « عىل اصطاح البرصيني، و» رم « عىل 
اصطاح الكوفيني، وهو اإلشامم)2(.

ْوم يف  اللرَّ إىل  يرجلع  االسلتثناء ال  أنَّ  اتفقلوا علىل  اللرشاح  أنَّ  واحلاصلل 
مصطللح القلراء، فلو قلال الناظم - كام نظم بعلض أصحابنا)3( املرحلوم يف أثناء 

درس اإلقراء - :

ال وأشِمْم بغري الباِء وامليم معهام        وُرْم مطلقًا فافَهْم وُكْن متأمِّ

لكان حسنًا. إال أنه لو قال:

ـال وأشِمْم بغري امليم والبا كليهام        مَع امليم أو بـاٍء وُرْم متـأمِّ

)�( انظر: إبراز املعاين )�/�00(.
)2( كنز املعاين )304/2(.

)3( أهبم املؤلف اسمه كام ترى فلينظر.
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لكان أحسلن، ألنَّ إطاق الروم قد ال ُيستحسلن جممًا، وإْن كان اسلتدركه 

بقوله: » وكن متأما « إشارة إىل كون احلكم فيه مفصًا.

ثم األظهر تعبريًا وأخف تغيريًا أن يقال:

وم َأشِمْم...     إىل آخره. مع الرَّ

عىل أنَّ القيد يتعلق بل » أشمم « الذي وقع أخريًا.

]باب هاء الكناية[

�9- ومنها قوله:

���- َوَعى َنَفٌر َأْرِجْئُه.    البيت

فإنَّ اسلتخراج القراءات السلت يصعب منه جدًا، وقد أتى املرحوم أبو شامة 

بيتًا واحدًا أسهل منه أخذًا، إال أنَّه اكتفى فيه باللفظ عن القيد حيث قال:

مَّ ُحـْز ِصْلـُه َدْع لنـا وأرجئـه ِمـْل والضَّ

وَأْرِجه ِف َنْل ِصل جئ رضًا قرُصه َبال)�(     

]باب املد والقرص[

�0- ومنها قوله:

ال ٍة        أو الواُو َعْن َضمٍّ َلِقي اهَلْمـَز ُطـوِّ ���- إذا َألٌِف أو ياُؤها َبْعَد َكرْسَ

)�( إبراز املعاين )�/��2(.
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فلإنَّ مقدار امللد مبهم يف املتصل واملنفصل مجيعًا ملع اتفاقهم عىل اختاف يف 

قدره إما بمرتبتني ومها الطوىل والوسلطى كام كان يعمل به املصنف، وكذا الشليخ 

اجلزري حال االختصار، وقد تصّدى الشيُخ لبيان املقدار للقراء األبرار بقوله:

م مـّدًا هبا جـوُد فـاضـٍل        ودوهنام نــوٌر ودوَنــُه ُرْم كــال وأطوهُلُ

وأقرُص ِمن هـذين حـافة بحـره         بُخلفهام والقرص ال تعُد مطـوال

إال أنَّه ]ال[)�( يفهم منه ما عمل به الشيخان فقلُت:

وقد قرأ الشيخاِن ُطوىل لورشهم        ومحـزة والوسطى لبـاقيهُم املـال

��- ومنها قوله:

َطُه َقْوٌم................         ................................... ���- وَوسَّ

فإنَّه ُيوِهُم أنَّ القاف رمز، وهو خطأ، ألنَّ املراد به أنَّ طائفة من املشايخ نقلوا 

التوسط عن ورش يف نحو ﴿   پ  ﴾)2( و﴿   ڳ ﴾)3(.

ه العامُة اجلعربي بقوله: » بعض « بدله)4(. وال خيفى أنَّ الوهم باق عىل  وغريَّ

حاله بل أزيد، ألنَّ ذكر قالون أشبه يف ذكر أصول ورش ِمن ذكر خاد، فاخرتت 

لفظ » مجع « فإنَّه ُيستفاد منه املراد، سواء أريد به إشارة املبنى أو عبارة املعنى.

)�( ليست يف األصل، وهي يف ب.
)2( من سورة البقرة، اآلية 49 وغريها.

)3( من سورة هود، اآلية 77 وغريها.
)4( كنز املعاين )352/2(.
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��- ومنها قوله:

ِز الَوْصِل ايِت وبعُضُهْم ��4- وما َبْعَد َهْ

ُيـَؤاِخــُذُكـْم َاآلَن ُمـْسـَتـْفـِهـمــًا َتـــال     

أطلق مهز الوصل مع أنَّه مقيد باالبتداء.

وُيلوِهُم من إيلراده » بعضهم « أن يف ﴿    ٻ  ﴾)�( خلافلًا، ملع االتلفللاق 

عىل استثنائه.

وأهبم موضع اخلاف يف ﴿ چ ﴾)2(.

وفاته أيضًا اسلتثناُء اهلمزة املنصوبة املقلوبلة ألفًا نحو ﴿  ڭ ﴾)3( يف الوقف، 

فإنَّه مقصور با خاف بني رواة ورش عنه.

ى لتغيريه العامُة احلافُظ)4( طاهر األصفهاين)5( بقوله: وقد تصدَّ

وما بْعَد هِز الوصِل بدءًا وَعن ُمنَوَّ        ٍن مـع يؤاخـذ ثم اآلن خـلـُف ال

)�( من سورة البقرة، اآلية 225 وغريها.
)2( من سورة يونس، اآلية �9.
)3( من سورة البقرة، اآلية 22.

)4( يف النسختني: حافظ!
)5( هو طاهر بن عرب بن إبراهيم، أكرب تامذة اإلمام اجلزري شأنًا، ولد سنة )786هل(، وأخطأ 
البغلدادي يف » هديلة العارفلني « )�/479( واللزركيل يف » األعلام « )222/3(إذ جعا 
هذا تاريخ وفاته، وترمجت له سللمى بنت اإلمام ابن اجلزري وهو شليخها. انظر كتاب أبيها 

» غاية النهاية « )�/339 - �34(. وكان حيًا سنة )857هل( كام مرَّ معنا يف املقدمة.
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ومللا كان » خللف ال « أيضًا فيه نوٌع من اإلمجال أفاد الشليُخ العامة اجلزري 

تفصيله عىل وجه الكامل حيث قال)�(:

لألزرق يف اآلن سـتــُة أوجــــٍه        عىل وجه إبدال لدى وصله جتري

ـَطـْن        به وبقرٍص ثم بالقرِص مع قرِص)2( فُمـدَّ وَثـلِّـث ثـانيًا ثم وسِّ

��- ومنها قوله:

��0- بُِطوٍل وَقرْصٍ َوْصُل َوْرٍش َوَوْقُفه        ..................................

فلإنَّ املتبادر منه املعنى املتعلارف فيه، وهو املقابل للطول والتوسلط. واحلال 

ي قلرصًا باإلضافة إىل  أنَّ األملر ليلس كذللك فإنله ُأريلد به هنلا التوسلط، وُسلمِّ

، فلو قيل: املدِّ

ْط...............        ............................ بطوٍل َوَوسِّ

الرتفع الوهم، وانتفع الفهم.

�4- ومنها قوله: 

ال ���- ...........................        وِعنَْد ُسكوِن الَوْقِف وْجهاِن ُأصِّ

فإنَّله قارص عن الداللة عىل السلكون العلارض يف الوصل ليدخلل فيه ثاثة 

)�( النرش )�/355(.
)2( يف األصل: قرصي!
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أوجه للسلويس يف نحو ﴿  ڀ  ڀ  ٺ   ﴾)�( و﴿ پ  پ ﴾)2(، وكذا للبزي 

يف نحو ﴿ ڻ  ڻ ﴾)3(، وكذا للكل يف ﴿ ٱ  ﴾ آل عمران حال الوصل.

ر أنواع املد فقلُت: ثم الوجهان مبهامن، وقد تقرَّ

ال .................................        وحال عروٍض فيه االنواُع ُوصِّ

وكذا قلُت:

ال ...............................        ويف عنٍي االنواع والطول ُفصِّ

وال عربة بتوقف اجلعربي يف مد اللني قبل املدغم لعدم سلامعه من مشلاخيه، 

فإنَّ مجاعة من القراء رصحوا بجوازه، وقرأنا به، وَمْن حفظ حجٌة عىل َمْن مل حيفظ 

يف بابه.

��- ومنها قوله:

���- ويف واِو)4( َسْوآٍت ِخالٌف لَوْرِشِهم        ................................

ى الشيُخ اجلزري لتوضيحه بقوله: فإنَّه مبهم حيتاج إىل بيان، وقد تصدَّ

ْطهام والكـل أربعـٌة فـادر)5( وسوآت قرص الواو واهلمز ثلِّثن        ووسِّ

)�( من سورة الفاحتة.
)2( من سورة البقرة، اآلية 58.

)3( من سورة البقرة، اآلية 267.
)4( يف األصل: » ويف وا «!.

)5( النرش )�/347(.
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]باب اهلمزتني من كلمة[

��- ومنها قوله:

ـَزِة االستفهاِم فـامــُدْدُه ُمـْبـِدال ٍن        َوَهْ ُز َوْصٍل َبنْي الم ُمَسكَّ ��9- وإْن َهْ

فإنَّ البينية ما وقعْت مرتبًة يف القضية فقلُت:

ـٍن        وِمن بعد االستفهاِم فامُدْدُه ُمْبِدال وإن هـُز وصـٍل قبل الٍم ُمَسكَّ

��- ومنها قوله:

ــُل عـْن كـلٍّ َكـاآلَن ُمـثِّــال ه الذي        ُيـَسـهِّ ��9- َفلِْلُكلِّ ذا َأْوىَل وَيْقرُصُ

فإنَّه ُيوِهُم أنَّ املسلهلني)�( هم القارصون عن كل من مشاخيهم، أو هذه رواية 

للمسلهلني عن مجيع القراء، وليسلت طريق الباقني من املحققني. واحلال أنَّ املراد 

به أنَّ القرص جلميع القراء من مجيع طرق الرواة، إال أنَّه بتسلهيل اهلمزة الثانية، مع 

أنَّ هذه أيضًا غري بائنة)2( فقلُت:

فللكـّل ذا َأوىل وتسهيُلـُه هلم        َمَع الَقرْصِ فافهْمُه كاآلن ُمثِّال

��- ومنها قوله:

ْل َساَم َوْصفًا ويف النَّْحو ُأْبدال �99- ..........................        وَسهِّ

)�( يف حاشية األصل: » وقع يف خط املصنف: املسهلون «.
)2( يقصد: غري ظاهرة.
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فإنَّه ال ُيفهم منه اإلبدال املرموز » سام « مع أنَّ هلم فيه الوجهني فقلُت:

ال ل سام وابدل ويف النحو ُفضِّ ...................................        وسهِّ

ل التسلهيل عندهم، مع  ل اإلبدال عند النحاة عكَس القراء حيث ُفضِّ أي ُفضِّ

اتفاق الفريقني عىل جواز الوجهني.

�9- ومنها قوله:

شاِمهم        َكَحفٍص ويف البـاقي كقاُلوَن واْعَتىَل ��0- ويف آِل ِعمراٍن َرَوْوا هِلِ

فإنَّله بظاهره ُيوِهُم أنَّه اسلتثناء من احلكم السلابق بالوجهني حسلب إطاقه 

الشامل للعموم. واحلال أنَّه ليس كذلك، بل هلشام طريقان أحدمها: اإلطاق كام 

سلبق. وثانيهام: التفصيل كام أراد به يف هذا البيت. وال شلك أنَّ هذا االسلتخراج 

صعٌب من البيت إال ملن يكون مطَِّلعًا عىل املبحث من اخلارج، فقلُت:

وأيضًا هشاٌم آَل عمراَن قد روى. إىل آخره.

]باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها[

�0- ومنها قوله:

ْك لورٍش ُكلَّ ساكِن آخٍر        صحيٍح بَِشْكِل اهَلْمِز واحِذْفُه ُمْسِهال ���- وَحرِّ

فلإنَّ املراد بقولله: » صحيح « احرتاز علن حروف املد، وهو بظاهره يشلمل 

حروف اللني أيضًا فقلُت:

ه        أخريًا بشكل اهلْمِز واحِذْفُه ُمْسِهال ْك لـورٍش سـاكنًا غـرَي مـدِّ وحــرِّ
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��- ومنها قوله:

���- َوَعْن محزٍة يف الوْقِف ُخْلٌف وِعنَدُه

روى َخَلٌف يف الَوْصـِل َسـْكـتـًا ُمـَقـلَّـال     

فلإنَّ املتبلادر ملن الوصلل أْن يكلون ضلد الوقف، ال سليام وقد ُذكلر معه يف 

حمل واحد.

واحلال أنَّ له السلكت سلواء وصل احلرف الثاين أو وقف عليه، وإنام املراد به 

أال يوقف يف األول، ويوصل بالثاين، فاملراد بالوصل هنا املعنى اللغوي فقلُت:

..................................        روى خلٌف يف الدرج َسْكتًا ُمَقلَّال

]باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز[

��- ومنها قوله: 

َغاِمِه        ................................. ��4- َوِرْئيًا عىل إظهاِرِه وادِّ

فإنَّله ُيفهم منله قرص احلكم بالوجهني علىل هذا املثال فقط، ملع أنَّ احلكم يف 

﴿ پ ﴾)�( و﴿  ٺ  ﴾)2( كذلك، فلو قال:

كرئيًا.............................        .................................

. لكان أتمَّ وأعمَّ

)�( من سورة األحزاب، اآلية �5.
)2( من سورة املعارج، اآلية �3.
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��- ومنها قوله:

�44- كقولَك َأْنبِئهم..............        ...................................

ُم منه أنَّ هلام نظريًا )�(. واحلال أنَّه ليس كذلك، فلو قال: حيث ُيَتَوهَّ

بقولك........................        ...............................

الرتفع اإلشكال.

�4- ومنها قوله:

��4- َففي اليا َييل والواِو والذِف َرْسَمُه

.........................................     

فإنَّه قارٌص عن ذكر األلف، واعتذر اجلعربي عنه بأنَّه استغنى عن ذكر األلف 

بأختيه ال الحتاد الرسم، والقياس كام توهم الختافهام يف ﴿  ہ  ﴾)2(  )3(.

وقال الفايس: ولو قال:

ففي اليا وأختيها يليه وحذفه)4(        ...............................

)�( يف النسختني: نظري. ووضع ناسخ األصل تنوين ضم!
)2( من سورة الزمر، اآلية 45.

)3( كنز املعاين )2/ 520 ل �52(.
)4( الالئ الفريدة )�/309(.
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وقلُت: 

ففي الذِف واإلثباِت يتبع رسَمُه       .................................

��- ومنها قوله:

مِّ َأْبَدال ��4- .............................        واالْخَفُش َبْعَد الكرِس ذا الضَّ

فإنَّه ال يفهم منه أنه ُيروى عن محزة، فقلُت:

بيـاٍء وعنـه الـواُو يف عكسـه لـه        وحاكيهام كاليا وكالواِو أعضال

��- ومنها قوله:

ٍل        هبا َحـْرَف َمـدٍّ واعـرِف الباَب حَمِْفال ��0- وأْشِمْم وُرْم فيام ِسوى ُمَتَبدِّ

وم واإلشلامم جيريان يف املرسلوم أيضًا، ملع أهنام خمتصان  لُم أنَّ اللرَّ فإنَّله ُيَتَوهَّ

بالقيايس فقلُت:

.................................        بمدٍّ قياسًا)�( واعرِف الباَب حمفال

��- ومنها قوله:

َق َمْفُتوحًا.................... ���- ...........................        وَأْلَ

فإنَّه بظاهره أنَّه معطوف عىل مدخول الرشط السلابق كام ذهب إليه بعُضهم، 

ر عند املحققني، فقلُت: واحلال أنه معمول لرشط مقدَّ

)�( يف األصل: قياس.
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ا وَأْوَغال)�( َق املفتوَح َشذَّ ................................        وَمْن َأْلَ

]باب اتفاقهم يف إدغام إذ، وقد، وتاء التأنيث، وهل، وبل[

��- ومنها قوله:

���- وما كان ِمْن ِمْثَلنْي يف كِْلَمَتْيهام)2(

          َفـال ُبـدَّ مـن إدغــاِمـه ُمـَتـَمـثِّـــاًل

فإنَّه ال ُيفهم منه اسلتثناء حرف املد نحلو قوله تعاىل: ﴿ ڳ  ڳ ﴾)3( و﴿  ڇ  
ڇ   ﴾)4( وكلذا قارص عن حكم املتجانسلني، فزدُت أبياتًا تقتلي نفيًا وإثباتًا، 

وأنبتُّ األحكام فيه إنباتًا، تفيد ملن كان يف هذا الباب أثباتًا، فقلُت:

سوى حـرف مـّد ثم جنسان ُأدغام        سوى ُقْل َنَعْم َسبِّْحه َمْع ال ُتزغ فال

ـال وال فالتقم َأْدغـم أحطـتُّ ونحـَوُه        بـإبـقـــاِء إطبــاٍق وُكـْن متـأمِّ

ولكـن أل نخلقُكُم فيـِه ُخـْلـفـهم        ومثَل عَبـْدُتم أدغم الُكـّل فاعمـال

ـال وأمـا سكـوُن امليـم ِمن قبـِل بـائـه        فاالخـفــاء متــاُر األدا فتحمَّ

)�( يف األصلل: شلذ. وجلاء يف احلاشلية: » ويف األصل: شلذا وأوغلا « قلُت: وهلو الصواب، 
وهللذا أثبتله، وجاء عىل الصلواب يف ب. وانظر: حدث األملاين ص95. نقًا عن تعديات 

ص76.
)2( كذا يف النسختني! واملرصاع يف رشح شعلة ص�64، وأيب شامة )�/�94(، والآللئ الفريدة 
)�/359(، واملتن ص 48 من طبعة دار الكتاب النفيس، وص 23 من طبعة الزعبي:    وما 

ٌن. أول املثلني فيه ُمَسكَّ
)3( من سورة الشعراء، اآلية 96.

)4( من سورة يوسف، اآلية 7 و80.
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]باب حروف قربت مارجها[

�9- ومنها قوله:

���- وإدغاُم باِء اجلْزِم يف الفاء َقْد َرَسا

ْ يف َيـُتـْب َقـاِصـــدًا وال مَحيــدًا وَخــريِّ     

فإنَّله ُيوِهُم ختصيص خلاف ﴿  مت   ﴾)�( خلاد أن الباقني كلهم أظهروا، مع 

أنَّ الباقني عىل أصوهلم، فقلُت:

ُدهم ُخْلفه وال .............................        محيدًا َيُتْب َخالَّ

]باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني[

40- ومنها قوله:

ُه        ُمَاٌل....................... ��9- َوُكلُّ ُثالثٍي َيزيُد َفإِنَّ

األوىل:

....................فإنه        أماال.  إىل آخره

�4- ومنها قوله:

�99- ورؤياَي...................        ..................................

)�( من سورة احلجرات، اآلية ��.
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األظهر:

كرؤياي.  الخ.

�4- ومنها قوله:

�09-  َرَمى)�( ُصْحَبٌة أْعمى يف االرساِء َثانيًا

...........................................          

فإنَّه فارَق بينه وبني ما يليق أْن يكون تاليه وهو قوله:

.............................. -��0

ال         وَأْعمى يف االرسا)2( ُحْكُم ُصْحَبٍة اوَّ

ثم يمكنه أْن يقول بعده:

ال وراٍء تــراءى فــــاَز يف ُشـعـــرائـه        سوى وسدى يف وقِف صحبة ُوصِّ

�4- ومنها قوله:

ُع ُيْمن.   البيتني ���- نأى رَشْ

ام أوىل أن يكونا قبل قوله: فإهنَّ

���- وما َبْعَد راٍء َشاَع ُحْكاًم.....        ..................................

)�( يف األصل: رمي. وكذا يف غري موضع يضع لأللف املقصورة نقطتني.
)2( يف النسختني: االرساء.
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44- ومنها قوله:

���- ولكْن ُرُؤُس اآلي َقْد َقلَّ َفْتُحها        ...................................

فإنَّله ُيوِهلُم جلواز الفتح واإلماللة، مع اإلشلارة إىل أنَّ الفتح اسلتعامل قليل 
ُم أيضلًا أْن يكون امللراد باإلمالة: املحضلة، ألنَّ املطلق  بالنسلبة إىل اإلماللة فُيَتَوهَّ
ينرصف إليها، عىل أنَّ القول الصحيح والنقل الرصيح أنَّ ورشًا ليس له يف رؤس 

اآلي إال اإلمالة البينية فكان يمكنه أن يقول:

ولكْن رؤُس اآلي بينيٌة هبا        ..........................

�4- ومنها قوله:

ال ���- .......................        َلُه َغرْيَ َما َها فِْيِه فاْحُضْ ُمَكمَّ

فإنَّه ال يعرف حكم االستثناء هل فيه وجهان من الفتح واإلمالة أو أحدمها؟ 
ى أبو  وبقي بعُض الكلامت أيضًا من األلفاظ السابقة البد من استثنائها، وقد تصدَّ

شامة رمحه اهلل تعاىل بتغيري البيتني حيث قال:

وذو الـــراء ورٌش بــنَي بــنَي ويف رؤو

        س االي سوى الاليت)�( هبا )ها( حتصال

بـ )هـا( وأراكهم وذي اليــا خــالفهم

        كـال والربـا مرضاة مشكـاة أهــال)2(

)�( يف النسختني: التي.
)2( إبراز املعاين )�/277(.
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�4- ومنها قوله:

ه ِقْسَها َوَيا َأَسَفى الُعــاَل َتى َطَوْوا        َوَعـْن َغـرْيِ ���- وَيا َوْيَلَتى َأنَّى وَيا َحرْسَ

ُم أنَّ إمالة » أسفى «)�( تكون لنافع فقلُت: فإنه ُيَتَوهَّ

................................        ويا أسفى والكُم عن غرِيِه خال

�4- ومنها قوله:

��4- ......................        وورٌش مجيَع الباِب َكاَن ُمَقلِّال

فإنَّله ُيوِهلُم دخول بلاب » خاف « أيضًا ملع أنَّه خمتص بباب ألفلات قبل راء 

متطرفة مكسورة، وما ُذكر معها وُجعل يف حكمها، فقلُت:

...............................        وورٌش هبذا الباب يف الُكلِّ َقلَّال

�4- ومنها قوله:

ـال ���- ويف الكافروَن عابُِدوَن وعابٌِد        َوُخْلُفُهُم يف النَّـاِس يف اجَلـرِّ ُحصِّ

ُم أن املميل  ُم أنَّ اإلمالة واقعة يف لفظ » الكافرون « أيضًا. وقد ُيَتَوهَّ فإنَّه قد ُيَتَوهَّ

أبو عمرو يف » عابدون « و» عابد « با خاف، مع اخلاف يف » الناس « املجرور. 

ويستفاد من املرصاع الثاين أن إمالة » الناس « لكل من الدوري والسويس بخاف 

)�( من سورة يوسف، اآلية 84.
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عن كل منهام، مع أن العمل املعول عىل إمالة » الناس « للدوري با خاف، وعىل 

الفتح للسويس باالتفاق، فقلُت:

ال له عــابـٌد َمـْع عـابدوَن بكـافـرو        ن يف الناِس حاَل اجلرِّ طال وُفصِّ

49- ومنها قوله:

ُع َأْشُمـال ُقوا        وتفخيُمُهْم يف النَّـْصِب َأمْجَ ُموا التنويَن َوْقفًا ورقَّ ���- وقْد َفخَّ

ن حال الوقلف باإلمالة وتركها.  لُم منه أن القلراء اختلفوا يف امُلنلوَّ فإنَّله ُيَتَوهَّ

م عىل أصوهلم يف الصحيح، وإنام هذا بيان مذهب النحاة واللغويني. واحلال أهنَّ

وأيضلًا: عربَّ عن الفتح بالتفخيم، وعن اإلماللة بالرتقيق، ومها من إطاقات 

املتقدمني.

ن مما سبق يف قوله: وأيضًا: قد ُعلم حكم امُلنَوَّ

���- وَقْبَل ُسُكوٍن ِقْف بام يف ُأُصوهِلم        ...................................

فلإنَّ التنويلن نلون سلاكن يف الوصل إال أنله مل يلأت بمثال التنويلن مع تلك 

األمثلة، فقلُت:

كموسى اهُلدى عيسى ابَن مريم والُقرى ال

ـــال لتي وكــذا التنـوين فــافهْم ُمـَحـصِّ     

ثم قلُت:

وتنـوينُه فتـُح النحـاِة وبعُضهم        أماَل وفتُح النَّْصِب أمجُع أشمال
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]باب مذهب الكسائي يف إمالة هاء التأنيث يف الوقف[

�0- ومنها قوله:

��4- .............وبعُضهم        سوى َألٍِف ِعنَْد الكَِسائيِّ َميَّاَل

وليس عليه العمل، وهو غري مفهوم منه، فقلُت:

.................. وقد حكى        سوى ألٍف عند الكسائْي متَيَّال)�(

]باب مذاهبهم يف الراءات[

��- ومنها قوله:

��4- وتفخيُمُه ذكرًا )2( وِسرتًا َوَباَبُه        ...................................

فإنَّله ال ُيفهلم منله اتفلاق نحلو ﴿  ڍ ﴾)3( وال اختاف نحلو ﴿  ۆئ ﴾)4( 

ى أبو شامة هلذا وقال: ﴿  ی ﴾)5( وقد تصدَّ

ُة الُعال)6( َم اجللَّ ورّسًا رقيـٌق ُقْل خبريًا وشاكرًا        لألكثر ذكرًا فخَّ

)�( رصح املؤللف يف رشح الشلاطبية ص32: أنله رجلع عن ذلك. انظر تعديلات بعض رشاح 
الشاطبية ص29 - 30، وهذا يدل عىل أن الضابطية متقدمة عىل الرشح.

)2( يف النسختني: ذكر.
)3( من سورة البقرة، اآلية 235 وغريها.

)4( من سورة النساء، اآلية 58 وغريها.
)5( من سورة النساء، اآلية �47 وغريها.

)6( إبراز املعاين )�/�25(.
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ُم أنَّ احلكم منحرص يف األمثلة املذكورة ال غري فقلُت: إال أنه قد ُيَتَوهَّ

كرسًا.   إىل آخره.

ليدخل نحو ﴿  ں  ں ﴾)�( و﴿ ۆئ ﴾ و﴿  ڀ ﴾)2(.

لا إدخلال اجلعربي ذكر املرفلوع يف حكلم املنصوب فهو خماللف للرواية  وأمَّ
والدراية)3(، فلو قال الناظم:

وتفخيمه ذكرًا بنصٍب ونحوه        .............................

ه اجلعربي وغريه. خللص عام تومهَّ

]باب الالمات[

��- ومنها قوله:

���- ويف َطاَل ُخْلٌف َمْع فَِصاالً....        ....................................

لُم ملنلله أنَّ اخللللاف منحلرٌص يف املثللاللني، مع أنله شللامل  فلإنَّله ُيلَتلَوهَّ

احلا، فقلُت: لَيصَّ

كطال بخلٍف مع فصاالً.....        ............................

��- ومنها قوله:

���- وُحْكُم ذواِت الياِء منها كهِذِه        وِعـنْـَد رؤوِس اآلي ترقيُقها اعتـىل

)�( من سورة النمل، اآلية 40.
)2( من سورة النساء، اآلية 45.

)3( ينتهي املطبوع من رشح اجلعربي بالبيت )273(، يرّس اهلل إخراج الباقي.
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فإنَّله ُيوِهُم أنَّ الرتقيلق فضل عىل التفخيم، واملعتمد أّنه ليس يف رؤوس اآلي 

إال اإلماللة، وهلي مازملة للرتقيق، كام أنَّ الفتلح مازمة)�( للتفخيلم، فاحلكامن 

مرتبان عىل الصحيح، فقلُت:

................................        وعنـد رؤوِس اآلي ترقيُقها وال

تفّخم ذوات اليــاء وقـَت مـاهلا        وال يف زمان الفتِح ترقيُقها اعتىل

]باب الوقف عىل أواخر الكلم[

�4- ومنها قوله:

ِك َواِقفًا        ................................... ���- وَرْوُمَك إِْسامُع امُلَحرَّ

ُم منه إسامع كل احلركة، وهو ال جيوز، فقلُت: فإنَّه ُيَتَوهَّ

ِك بعضه        ............................ وَرْوُمَك إسامُع امُلَحرَّ

وم أحد أنواعه. وال حيتاج إىل قيد واقفًا ألّن الكام فيه، والرَّ

��- ومنها قوله:

���- ول َيَرُه يف الَفْتِح والنَّْصب قاِرٌئ        ....................................

لُم أن يكون راجعلًا إىل فعلهام، أو إىل كل  فلإنَّ الضمري لللروم إال أنَّه قد ُيَتَوهَّ

واحد منهام، فقلُت:

)�( يف حاشية األصل: كذا وجد يف خط املؤلف، والظاهر أنه مازم.
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ول ير روَم الفتِح والنصِب قارٌئ        ...............................

��- ومنها قوله:

���- ........................        وِعنَْد إماِم النحو يف الُكلِّ ُأْعِمال

ُم أن يكون َروُمُه فيهام روايًة عن القراء فدفعُته فقلُت: قد ُيَتَوهَّ

...............................        وعن سيبويه الروُم يف غري ما تال

]باب الوقف عىل مرسوم اخلط[

��- ومنها قوله:

���- وماِل َلَدى الُفرقان والَكْهِف والنَِّسا

وَسـاَل عىل مـا َحــجَّ والـُخــْلُف ُرتِّـــال     

فلإنَّ املتبلادر منه أنَّ أبا عمرو يقف عىل » ما «، وغريه ال يقف عىل » ما «، وأنَّ 

الكسلائي له وجهان: الوقلف عىل » ما « وعىل الام، ملع أنَّ اجلمهور يقفون عىل 

» ملا «، وجيوزون الوقوف عىل الام أيضًا، فاملراد أنَّ أبا عمرو خيالفهم يف الوقف 

علىل الام، واختلف الكسلائي ففي رواية عنه أنَّله كاجلمهور، ويف أخرى أنَّه كأيب 

عمرو، فقلُت:

..................................        وسـال عىل ما حجَّ ال الالم حصال

ز البـاقون وقـفـًا عليهام        وباخللِف يف الالم الكسـائيُّ َرتَّـال وقـد جـوَّ
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]باب ياءات الزوائد[

��- ومنها قوله:

ًا لوامعًا        .................................. ��4- وتثُبُت يف الالني ُدرَّ

فإنَّه ُيوِهُم أنَّ الثبوت يف احلالني خمتص هبشلام دون ابن ذكوان، مع أنَّ حكمه 

كذلك، فينبغي أْن يوضع » كوامًا « بدل » لوامعًا «، ليكون احلكم هلام شامًا.

]باب فرش الروف: سورة البقرة[

�9- ومنها قوله:

4�4- ....................        وَيْأُمُرُهْم َأْيضًا وَتْأُمُرُهْم َتال

فإنَّله ُيوِهُم كون التلاء رمزًا فقلُت بدله: » وال « إشلارة إىل أنَّ احلكم منحرص 

فيلام ُذِكلَر، وال ُيقاس عليه غرُيه من مضارع مرفوع وللو كان آخره راء نحو: يغفر 

لكم، ويكفر عنكم.

�0- ومنها قوله:

َزُة َوْقُفه        بواٍو وَحْفٍص واِقفـًا ُثمَّ ُموِصـال ��4- َوُضمَّ لباِقيهم ومَحْ

ُم منه أنَّ محزة ليس له يف الوقف إال هذا الوجه، والشليخ اكتفى  فإنَّله قد ُيَتَوهَّ

ى املصنِّف)�( لتحصيل  بام سبق يف األصول من أنَّ له النقل يف مثل ذلك، وقد تصدَّ

)�( أي الشلاطبي رمحله اهلل. انظلر: إبلراز املعلاين )�/�33(، وتعديات بعض رشاح الشلاطبية 
وتقييداهتم يف أبياهتا ص94 - 95.
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عى مع زيادة إفادة ترجيح إحدى الروايتني عىل األخرى فقال: هذا املدَّ

ويف الوقِف عنه الواُو أوىل وَضمَّ غيـ        ــُرُه ولفص الواُو وقفـًا وموصـال

��- ومنها قوله:

ه.    البيت 4�4- وقل َحَسنًا ُشْكرًا )�( وُحْسنًا بَِضمِّ

لُم أنَّ هلذا اخللاف يف قولله: ﴿  ۅ   ۅ ﴾)2( فدفعته  فإنَّله قلد ُيَتَوهَّ

بقويل:

وللناس ُحْسنًا ضمه مع سكونه        وقل َحَسنًا شكرًا بفتحيه واقبال)3(

��- ومنها قوله:

ْفُه وُتنِْزُل ِمْثُلُه        .............................. ��4- وُينِْزُل َخفِّ

فإنَّله ال ُيفهلم منله رصحيًا حكلم املجهول، ملع أنَّ املراد عاٌم كام هلو املعلوم، 

فقلُت:

ْف زاَيـُه مطلقًا لـق        كتاٍء ونوٍن وهو يف اِلْجِر ُثقِّال ُل خفِّ ينـزِّ

��- ومنها قوله:

ــال 4�0- وفيها ويف َنصِّ النِّساِء ثالثٌة        َأَواِخـُر إبـراهــاَم الَح َوَجـمَّ

)�( يف األصل: شكر.
)2( من سورة البقرة، اآلية 83.

)3( كتب ناسخ األصل هنا نقًا من حاشية: وأحسن مقوال. وهو ما جاء يف ب!
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فإنَّله اكتفى باللفلظ عن القيد، لكن رشطه أال يتزن البيت إال عىل َوْفِق املقيَّد، 

وهنا ليس كذلك، فإنه يتزن بالياء أيضًا.

ُم أنَّ حمل اخلاف مهزة » إبراهيم «، فقلُت: وقد ُيَتَوهَّ

وفيها هشـاٌم والنسـاُء ثـالثـٌة        أواخر إبراهـاَم باأللف اجتىل

�4- ومنها قوله:

��4- وَأْرَنـا وَأْريِن ساكِنـا)�( الَكرْسِ ُدْم َيـدًا

...........................................            

فإنَّه ال ُيسلتفاد منه العموم الشلامل لكل سلورة، مع أنَّه قد ورد يف غري البقرة 

لت)2( فبينُت بقويل: وفصِّ

ه كـال لت يروى صفـا درِّ ن بكرس ُدم        يدا فصِّ وأرنا وأرين الكل سكِّ

��- ومنها قوله:

��4- .........................        َشَفا َوَرُؤوٌف َقرْصُ ُصْحَبتِِه َحـال

فإنَّه ال يعم ما يف غري هذه السورة إال عىل اصطاح اخلراز)3( حيث قال:

)�( يف األصل: ساكن.
)2( اقرأ اآلية �53 من سورة النساء، واآلية �43 من سورة األعراف.

)3( هو أبو عبد اهلل األموي الرشييش: حممد بن حممد بن إبراهيم، عامل بالقراءات، من أهل فاس، 
له كتب منها: » مورد الظمآن يف رسلم أحرف القلرآن « أرجوزة، و» الدرر اللوامع يف أصل 

مقرأ اإلمام نافع «، تويف سنة )7�8هل(. األعام )33/7(.
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َر مـنـُه اكـُتـفـي        بذكـر ما جـا أوالً ِمْن َأْحـُرِف)�( ويف الـذي ُكــرِّ

فلو قال كام قال اجلعربي:

وعن كهف شاف أم يقولون خاطبوا        وحـيـُث رؤوٌف قرُص صحبته حـال

حلا. وكذا لو قال:

يقولون خاطب ههنا)2( عن شفا كفى

             وكـل رؤوٍف قرُص صحـبـتِـِه جــال

جلا.

��- ومنها قوله:

���- وبالوصل قاَل اْعَلْم َمَع اجَلْزِم َشافٌِع

.........................................     

فإنَّه ُيوِهُم أن يكون املراد بالوصل ضد الوقف، ال سيام وجاء بعد قوله:

..............................        وِصْل َيَتَسنَّْه دون هاٍء َشَمْردال

واحللال أنَّ امللراد به مهز الوصل املكسلور، وُيراد بضده مهلز القطع املفتوح، 

فقلُت:

)�( مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ص9.
)2( يف األصل: هنا.
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واعلم هز الوصل واجلزم شافع        ................................

��- ومنها قوله:

ـــال ��0- وال َلْغَو ال َتْأثِْيَم ال َبْيَع َمْع َوال        ِخــالَل بابراهيَم والطُّـــوِر ُوصِّ

ُم أنَّ األلفاظ الثاثة كلها يف السورتني، أو األوليان يف » إبراهيم «  فإنَّه قد ُيَتَوهَّ

واألخريان يف » الطور «، واألمر ليس كذلك، بل اللف مشوش هنالك، فقلُت:

ال خــالل بإبراهيَم مـع بيـَع قبـلـه        وال لغَو ال تأثيَم يف الطُّور ُوصِّ

��- ومنها قوله:

نْيِ ُمْسَتْقَباًل َساَم        .................................. ���- وَيَْسُب كرْسُ السِّ

فإنَّله ال ُيفهلم بحسلب الظاهلر إال اخللاف يف خصلوص » حيسلب « بالياء 

التحتانية، مع أنَّ اخلاف شلامٌل للفوقانية الشلاملة للخطاب والغيبة مفردًا ومجعًا 

يف هذه السورة وغريها، فقلُت:

ويسب فاكرِس سينَُه مطلقًا سام        ..............................

]سورة آل عمران[

�9- ومنها قوله:

��4- وإضجاُعَك التَّوراَة ما ُردَّ ُحْسنُه        ...................................
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ى لتغيريه اجلعربي بقوله: فإنَّه ال ُيستفاد منه العموم، وقد تصدَّ

أِمْل مجلَة التوراة ما ُردَّ ُحْسنُه        ............................

فام ُردَّ ُحْسنُُه.

�0- ومنها قوله:

ال ��0- .....................        َصَفا َنَفرًا وامَلْيَتُة اخِلفُّ ُخوِّ

ُم عموم امليتة، واملراد ما وقع بل » يللس «)�( خصوصًا، فقلُت: فإنَّه ُيَتَوهَّ

ال .............................        صفا َنَفرًا )2( امليتة بياسني ُخوِّ

��- ومنها قوله:

���- ....................        وما ل َيُمْت للُكلِّ جاَء ُمَثقَّال

فإنَّه نوع إمجال، حيتاج إىل بيان حال، بإظهار ما فيه من مثال، فقلُت:

بميت اقـرأ ثم إِنَّـك مـيِّـٌت        كـذا ميِّتون ميِّتني قد انجىل

��- ومنها قوله:

��4- .....................        وِمْن َبْعُد أنَّ اهلل ُيْكرَسُ يف كاِل

)�( يف اآلية 33. 
)2( يف ب: نفر.
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ُم منه ما ال يليق به سلبحانه وتعاىل  فلإنَّ موضلع الكرس غري ظاهر، وقلد ُيَتَوهَّ

شأنه، فقلُت:

..............................        ويف هز أنَّ اهلل ُيْكرَسُ يف كاِل )�(

ه بقوله: ثم رأيُت أبا شامة غريَّ

................................        وأنَّ لدى املحراب ُيكرَس يف كاِل

فحمدُت اهلل عىل توارده، وكوِن كامي أظهَر يف تصحيح مقاصده وموارده.

��- ومنها قوله:

��9- وال َألٌِف يف ها هَأْنُتْم َزَكا َجنًا.    البيت

ت صدر  فإنَّه ال ُيعرف منه شلموله لغري هذا املوضلع مع أنَّ احلكم عام، فغريَّ
البيت الثاين فقلُت:

مجيعًا وها التنبيه ِمن ثابٍت هدى        ...............................

ثم رأيُت اجلعربي غريَّ البيت األول بقوله:

وحيُث أتى ها أنتم اقرص زكا َجنًا        .................................

لكلن ال خيلو عن قصور، فإنه حينئٍذ ُيوِهُم أنَّ املراد بالقرص ضد املد الفرعي، 
واملقصود هنا ترك األلف املعربَّ عنه بالقرص الذي هو ضد املد الطبيعي.

)�( عبلارة أيب شلامة: )ويكرس أن اهلل من بعد يف كا( وقد نسلب املؤلف هلذا العجز: )وأن لدى 
املحراب ...( يف كتابه حدث األماين ص2�4 لبعضهم. انظر تعديات: ص�08.
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�4- ومنها قوله:

َزتِِه َدال ��0- .....................        َوَمْع َمدِّ َكائِْن َكرْسُ َهْ

���- وال ياَء َمْكُسورًا وَقاَتَل َبْعَدُه        ...................................

حيث ال داللة فيه عىل تشديد الياء للجمهور، وال عىل حكم العموم املشهور، 
فقلُت:

...............................        وكـائن لِـَمـكٍّ يف كأين قد اعتىل

بحيث أتى فاعلم وِمْن بعده ُقتِل        ...............................

]سورة النساء[

��- ومنها قوله:

اَد َراِويًا        ويف امُلْحَصنَـاِت اكرِسْ َلـْه َغـرْيَ أوال ��9- ويف حُمَْصنَاٍت فاْكرِسِ الصَّ

فإنَّه ال ُيستفاد منه العموم فقلُت:

ويف حمصناِت اكرِس مجيعًا روايًة        ..............................

��- ومنها قوله:

ُه وَسْل وا َمْدَخاًل خصَّ ��9- ويف)�( الجِّ َضمُّ

ُكــوا بالـنَّـْقـــِل َراِشــــُدُه َدال         َفـَســْل َحــرَّ

)�( كذا يف النسختني. ويف متن الشاطبية ص85 من طبعة دار الكتاب النفيس، وص48 من طبعة 
الزعبي، وإبراز املعاين )�/4�6(، ورشح شعلة ص338، ورشح الفايس )295/2(:مع.
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فلإنَّ داللتله عىل العموم الشلامل لصيغة املفلرد واجلمع واملجلرد عن ضمري 

املفعول خفية، فقلُت:

...........................        وَسْل كله بالنقِل راشُدُه دال

]سورة املائدة[

��- ومنها قوله:

���- وَضمَّ الُغُيوِب َيْكرِسان ُعُيونًا )�( الـ

ـُعـيــوِن ُشـُيـوخـًا َداَنـه ُصحـبــٌة ِمــال     

فلإنَّ املتبادر منله أنَّ ضم » الغيوب « بالكرس هلام يكون يف هذه السلورة فقط، 

ها وغريها، فقلُت: مع أنَّ احلكم يعمُّ

وضم الغيوب الكل قد كرسا عيو        ن أطلق شيوخًا داَنـه صحبة ِمـال

]سورة األنعام[

��- ومنها  قوله:

ْك ُمَثقِّال ْرَفاِن َحرِّ ���- .....................        وَواْلَيَسَع اْلَ

لُم أنَّ احلرفني من  فلإنَّ امللراد بل » احلرفلان « املوضعلان هنلا ويف ص، وُيَتَوهَّ

» اليسع « حيركان وليس كذلك، بل الام حمرك فقط، فقلُت:

ْك َمعًا ثم َثقِّال .............................        والَم الَيَسْع َحرِّ

)�( يف األصل: عيون.
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�9- ومنها قوله:

��9- .....................        بزعمهُم اَلْرَفاِن بالضمِّ ُرتِّال

ُم أن املراد بل » احلرفني « الزاي والعني، فقلُت: فإنَّه ُيَتَوهَّ

................................        ويف املوضعني الزعُم بالضمِّ ُرتِّال

]سورة األعراف[

�0- ومنها قوله:

وم ال َيُْرُجون يف ���- بُِخْلٍف َمَض يف الرُّ

..........................................               

فلإنَّ امللراد به ما وقع يف اجلاثية فقط، وهو بظاهره يشلمل ملا يف احلرش أيضًا، 

فقلُت:

وم جاثيٌة فذا        رضًا...   إلخ بُخلف مض يف الرُّ

��- ومنها قوله:

ْف َشَفا ُحْكاًم وَما الواَو َدْع كفى ���- َوَخفِّ

...........................................           

 فإنَّه ُيوهم أن ثبوت الواو قراءة ابن كثري وابن عامر. وليس كذلك، بل املراد 

 





الضابطية للشاطبية الالمية��

أنَّ تلرك اللواو قراءة ابلن عاملر، وأنَّ » دع « أمر بمعنى اتلرك، ومفعوله » الواو « 

مًا عليه، فبينُته بقويل: مقدَّ

وخّفف شفا حكاًم وما حذُف واِوه        كفى وَنَعْم بالكرس يف الكـلِّ ُرتِّـال

��- ومنها قوله:

ال ���- ...........................        و والشمُس َمْع َعْطِف الثالثِة َكمَّ

فإنَّ الثالث ليس بعطف، وإنام وقع تغليب يف الكام.

وأيضًا: داللته عىل رفعها الكلامت األربع خفية، فقلُت:

ال ................................        و والشمُس َمْع رفِع الثالثة َكمَّ

��- ومنها قوله:

���- ويف النَّْحِل َمْعُه يف األخرييِن َحْفُصهم

............................................          

ُم أهنام اتفقا يف رفع األخريين، ومل يقرأ ابن عامر يف رفع األولني،  فإنَّه قد ُيَتَوهَّ
وليس كذلك، فقلُت:

ويف النحل كمل يف األخريين حفصهم        ....................................

�4- ومنها قوله:

ا        .................................... وا ويف َساِحٍر هِبَ ��9- عيلَّ عىل َخصُّ
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فإنَّه ُيوِهُم أن اخلاف يف ﴿  ڎ   ڎ ﴾)�( الواقع أواًل، أو شلامل له ولغريه 

يف هذه السورة، مع أنَّ املراد هو الثاين)2(، فقلُت:

عيلَّ عىل خصوا هنا كّل َساِحر        .............................

��- ومنها قوله:

�99- ويف الكهِف ُحْسنَاُه......        ................................

فإّن ﴿  ڱ ﴾ وقع يف موضعني منها)3(، واملراد أخريمها فقلُت:

وُعلِّْمت ُرْشدًا ُحْز وُضْم ُحلِيِِّهم        ................................

]سورة براءة[

��- ومنها قوله يف أول براءة:

���- وُيْكرَسُ ال َأْياَمَن عنَْد ابِن َعاِمٍر        ....................................

فإنَّه عبارة متنفرة، فاألوىل فتح مهزة ال أيامن. ذكره أبو شامة)4(، فقلُت:

ويف فتح)5( ال أيامن كرُس ابِن عامر        .................................

)�( من سورة األعراف اآلية �09 وغريها.
)2( يف اآلية ��2.

)3( اآلية �0 و24 ومها متفقا الفتح، واملقصود اآلية 66.
)4( إبراز املعاين )�/387(.

)5( يف ب: كرس!
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��- ومنها قوله:

ُه َجال ريُك ورٍش ُقْربٌة َضمُّ ���- .......................        وحَتْ

ك ضم القاف بالفتح، فقلُت: ُم منه أنَّ ورشًا حيرِّ فإنَّه قد ُيَتَوهَّ

..............................        وحتريك را بالضمِّ يف ُقْربة جال

                                         أو:        ورا ُقْربة بالضم حتريُكُه جال

��- ومنها قوله:

ُزُه        ..................................... ْد هُلْم يف ُهوَد ُتْرِجُئ َهْ ��4- ووحِّ

فإنَّه ُيوِهُم أنَّ ضده » ترج « بغري ياء، فقلُت:

د هلم يف هود ترجي هبمزٍة        .............................. ووحِّ

]سورة يونس[

�9- ومنها قوله:

ُل)�( يا َحـقٍّ عـاًل َسـاِحٌر ُظـَبـًى ��4- ُنَفصِّ

..........................................           

ت املرصاع الثاين فقلُت: فإنَّه ال ُيعرف أن ضده سحر أو سحار، فغريَّ

............................        بسحٍر ضيا كاًل هبمٍز لـ قنبال

)�( يف األصل: نفضل.
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]سورة هود[

90- ومنها قوله:

ال ـنَـُه زاٍك َوْشـيـُخـُه االوَّ ���- .........................        وَسـكَّ

ن الياء مع تشديدها، فقلُت: فإنَّ الظاهر منه أنه يسكِّ

ـف ومكّي اوال ................................        وسكـن زكى خفِّ

�9- ومنها قوله:

���- .........................        ُهنَا َحـقٌّ إال اْمـَراَتَك اْرَفْع َوأْبِدال

فإنَّ املتبادر منه أنَّ قراءهتام بالرفع وإبدال اهلمز ألفًا ال سيام وقد نطق باإلبدال 

بالبيت لوزن املقال، مع أنَّ مراده باإلبدال نوٌع من اإلعراب، وهو خارٌج عن باب 

هذا الكتاب، فقلُت:

ـال ............................        ............ ارفـْع وحصِّ

]سورة يوسف[

�9- ومنها قوله:

��0- وَنْكَتْل بِيا َشاٍف َوَحْيُث َيَشاُء ُنو        ُن.................................
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فإنَّه ُيوِهُم أّن لفظ » يشاء « حيث جاء بالنون للمكي، وليس كذلك، فقلُت:

وَنْكَتْل بيا شاٍف بحيُث يشاُء ُنو        ُن.............................

عىل أنَّ الباء)�( للظرفية، فيشري إىل ختصيص احلكم هبذه القضية.

]سورة الرعد[

�9- ومنها قوله:

ال        ................................... ���- َوَزْرٌع َنِخيٌل غرُي ِصنْواٍن اوَّ

لُم أنَّ » غلري « لاسلتثناء خملرج للل » صنلوان « الواقلع أوالً،  فإنَّله قلد ُيَتَوهَّ

فاستدركُت بتغيري املرصاع الثاين وقلُت:

.................................        لدى األربِع ارفْع خفضه حقه عال

94- ومنها قوله:

ام ُمِْبٌ        سـوى النـازعات َمْع إذا َوَقَعْت ِواَل �90- ِسوى نافٍع يف النَّْمِل والشَّ

ملع أنَّ النمل مسلتثنى البلن عامر أيضًا علىل ما يف » التيسـري «)2(، وغريه من 

كتلب القراءة، فيكون اإلخبار فيله لنافع وحده، واملفهوم من ظاهر » الشـاطبية « 

)�( يف النسختني: الياء. ولعل الصواب ما أثبت.
)2( انظر: » التيسري « ص326 - 328 و396 - 397.
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أنَّ الشامي أيضًا يقرأ باإلخبار يف النمل. واحلال أنَّ قراءته فيه باالستفهام، وسببه 

االسلتثناء بل » سلوى « يف املوضعني، وهو معيار العموم. ومراُد الناظم أنَّ الشلام 

خملرٌب فيام عدا النمل إال فيام اسلتثني عنله، ولذا قال اجلعربي: وإفلراد نافع بالنمل 

ها إىل مسلتثنى ابن عامر. لكن هذا املسللك الدقيق ال يدركه الفهم  أغنى عن ضمِّ

ه املصنُِّف بنفسه بقوله: الرقيق،  ولذا غريَّ

سوى الشاِم غري النازعات وواقعه        له نـافـٌع يف النمـل أخـَب فاعتىل)�(

وأهلمني ريب بتغيري املرصاع األول فقلُت:

ويف النمِل ُخْذ والشام يف الغرِي مٌب        ..................................

]سورة إبراهيم[

�9- ومنها قوله:

�00- ..........................        وَأْفـئِـْيـَدًة باليـا بُخـْلـٍف َلـُه َواَل

فإنَّه قد َيتبادر إىل الفهم أنَّ مراده باليا أن يكون بدالً عن اهلمز، وليس كذلك، 

بل القصد زيادته بعد اهلمزة عىل اإلشباع، فقلُت:

..................................        وأفـئـيـدًة زْد يـا بُخـلـٍف لـه وال

)�( انظر: فتح الوصيد يف رشح القصيد )�033/3(.
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]سورة الفرقان[

�9- ومنها قوله:

ـنِي مـع َقـاَف َغـالٌِب ـُق ِخـفُّ الشِّ ��9- َتَشقَّ

..............................................      

فإنَّله يتبلادر إىل الوهلم أنَّ القلاف أيضلًا خمفف، وقلد بلغني هلذا عن بعض 

املقرئني، فقلُت:

ــُق الشـني غـالبًا ـْف معـًا َتـَشـقَّ وَخـفِّ

......................................       

�9- ومنها قوله:

وا ُعـال ��9- ...........................        ُنـِذْيـُق َزَكا للعاملنَي اكرِسُ

فإنَّله وقلع يف سلورة اللروم موضعلان، أحدمهلا: ﴿   خب ﴾، وثانيهلام: 

ُم  ﴿   ک ﴾)�( وكأنَّ الشليخ أراد أنَّ املطلق ينرصف إىل األول، ولكن قد ُيَتَوهَّ

منه اإلطاق األكمل، وهو الشامل لكل ما وقع يف املحل، فقلُت:

................................        ُيِذيقهم)2( زد عاملني اكرسوا عال

)�( األول يف اآلية �4، والثاين: يف اآلية 46.
)2( يف األصل: نذيقه.
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�9- ومنها قوله:

ال ��9- وكالياِء َمْكسورًا لَِوْرٍش وَعنُْهام        َوِقْف ُمْسكِنًا واْلـَهـْمـُز َزاكِـيـِه ُبجِّ

ُم أنَّ الوقف باهلمز ساكنًا،  فإنَّه َيتبادر منه أنَّ الوقف كالياء مسلكنًا، وقد ُيَتَوهَّ

واملراد أْن يوقف عليه بالياء، فقلُت:

ـال ..................................        وباليـاء ِقـْف واهلمـز زاكـيه ُبجِّ

]سورة الصافات[

99- ومنها قوله:

�99- .............................        وإلَيـاَس َحْذُف اهَلْمـِز باخُلـْلِف ُمثِّال

ُم منله إطاق حذف اهلمز وصلًا وابتداًء. واحللال أنَّ مراده أن)�(  فإنَّله ُيَتَوهَّ

حتلذف يف الدرج وتقطع يف االبتداء، عىل أنَّ االسلم » يلاس « دخله الم التعريف 

واهلمزة للوصل وهي مفتوحة يف االبتداء، فقلُت:

....................................        واليـاَس وصُل اهَلْمـِز باخُلـْلِف ُمثِّـال

)�( يف ب: أهنا.
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]سورة فصلت[

�00- ومنها قوله:

ـال َكائَِي اْلـ        ـُمَضاُف َوَيـا َربِّ بِِه اخُلـْلـُف ُبجِّ ���0- َلَدى َثَمراٍت ُثمَّ يا رُشَ

فإنَّ مراد الشيخ رمحه اهلل أنَّ اخللف لقالون يف فتح يا ريب وسكوهنا ال يف نفس 

ُم من ظاهر العبارة، فقلُت: الياء باعتبار ثبوهتا وحذفها كام ُيَتَوهَّ

ال ............................... الـ        ـمضاُف وربِّ اخُلْلُف يف الفتح ُبجِّ

]سورة األحقاف[

��0- ومنها قوله:

���0- وُقْل عن ِهشاٍم َأْدَغُموا َتِعَدانِنِي        ..................................

فإنَّ لفظ » عن « ُيوِهُم أنَّ اإلدغام رواية عنه، فقلُت:

وقل هلشاٍم َأْدَغُمـوا َتِعـدانِنِي        .............................

]سورة ق[

��0- ومنها قوله:

وا َأْدَبـار إِْذ َفـاَز ُدْخُلال �044- ..........................        َصَفـا واكرِسُ
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لُم منه أنَّ األصل يف » أدبلار « هو الفتح، ملع أنَّ إدبار النجوم يف  حيلث ُيَتَوهَّ

آخر » الطور « أمجعوا عىل كرسه، فاألنسلب أْن جيعل الكرس أصًا والفتح عارضًا 

خمتصًا هبذا املحل، فقلُت:

...................................        صفا فتح إدبـار كـذا نل رضا حـال

]سورة الذاريات[

��0- ومنها قوله:

ْعَقِة اْقرُصْ ُمْسكَِن الَعنْي َراويًا ��04- ويف الصَّ

..............................................        

ُم منه فتح العني ألنَّ التحريك املطلق الذي هو ضد اإلسكان املطلق  فإنَّه ُيَتَوهَّ

هو الفتح، فقلُت:

................................        ...... ............ ُمْسكَِن الَكرْسِ

]سورة الطور[

�04- ومنها قوله:

��04- رضًا َيصَعُقون اْضُمْمُه َكْم َنصَّ وامُلَسْيـ

ــال        ـطِــُرون لِـَســـاٌن َعـــاَب بالـُخـْلـف ُزمَّ
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فإنَّه اكتفى فيه باللفظ عن القيد بالسني، ورشطه أالَّ ُيتصور وجوده إال به كام 

ر يف حمله، وهنا ليس كذلك كام ال خيفى عىل أهله، فقلُت: هو مقرَّ

رضًا يصَعقون اضُمم َنَعم كم مسيطرو

ـال           ن سني لسـان عـاب)�( باخُللِف ُزمَّ

]سورة الرش[

��0- ومنها قوله:

���0- ..........................        َوَمـْع ُدْوَلـٌة أنِّْث َيـُكـوَن بُخـْلِف ال

ُم أْن يكون اخللف يف التأنيث ال يف رفع » دولة « كام يف رواية مع أنَّ  فإنَّه ُيَتَوهَّ

اخلاف فيهام عىل املعتمد، فقلُت:

..................................        يكـون فأنِّث دولـة الكـل خلف ال

]سورة امللك[

��0- ومنها قوله:

���0- َفُسْحقًا ُسُكونًا ُضمَّ َمْع َغْيِب َيْعَلُمو

               َن)2( َمْن ُرْض)3( َمِعي باليـا وَأْهَلَكنِي اْنَجـال

)�( يف األصل: غاب.
)2( يف النسختني: تعلمون.

)3( كتلب ناسلخ األصلل يف احلاشلية: راو. بينلام كتبها ناسلخ ب يف احلاشلية عند قلول املؤلف: 
راض.
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ُم منه أْن يكون ميم » َمْن « رمزًا، وليس كذلك، فإنَّ الشليخ أتى  فإنَّه قد ُيَتَوهَّ

به احرتازًا من قوله ﴿  ژ      ژ     ڑ     ﴾)�( فدفعُت الوهم فقلُت:

َفُسْحقًا ُسكون الضمِّ َمع ثاِن َيْعَلُمو        ن راض معي باليا َوَأْهَلَكني انجـال

 ]سورة الاقة[

��0- ومنها قوله:

ْك ِروًى َحال ���0- .........................        َوَمْن َقْبَله فاْكرِسْ وَحرِّ

لُم منه أنَّ امللراد به كلرس امليم، واحللال أنَّ مراده كلرس القاف،  فإنَّله قلد ُيَتَوهَّ

فقلُت:

.............................        ويف قبله.    إلخ.

��0- ومنها قوله:

ُروَن ُيْؤِمنُوَن َمَقاُلُه        بُِخـْلٍف َلـُه َداٍع وَيـْعــُرُج ُرتِّــال كَّ �0�0- َوَيذَّ

فإنَّه قد يتبادر أنَّ الم » له « ليس برمز هلشام، وعائد الضمري املرموز بامليم هو 

ابن ذكوان، فقلُت:

...............................        بخلٍف لدى داٍع...............

)�( من سورة امللك، اآلية �7.
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]باب التكبري[

�09- ومنها قوله:

ــال ْمِد َحتَّى امُلـْفـلِحـون َتوسُّ وا يف آِخِر النَّاس َأْرَدُفوا        َمَع اْلَ ����ـ إذا َكبَّ

فإنَّ املستفاد منه أن يكربوا يف آخر احلمد، ومل يقل به أحد فقلُت:

ال وا يف آخـر النـاس بادروا        إىل المد حتى املفلحون َتوسُّ إذا كبَّ

��0- ومنها قوله:

����- ..........................        وال)�( َتِصَلْن َهاَء الضِمرِي لُِتوَصال

ألنَّه ُيوِهُم أنه إذا كان هاء الضمري يف آخر سورة ال جيوز وصله، فقلُت:

...............................        فال ُتْشبَِعْن هاَء الضمري لُِتوَصال

]باب مارج الروف وصفاهتا التي يتاج القارئ إليها[

���- ومنها قوله:

ِديدِة )َعْمـُرو َنـل( ���4- وما بني َرْخـٍو والشَّ

..............................................      

لُم منله أنَّ اللواو أيضلًا ملن احللروف البينيلة، فقللُت تبعلًا  ُيَتَوهَّ فإنَّله قلد 

)�( يف النسختني: فا.
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للشيخ اجلزري)�(:

وما بني رخٍو والشديدِة )لن عمر(        .................................

���- ومنها قوله:

����ـ َوُقْل َرِحَم الرمحُن َحّيًا وَميِّتًا        فتًى كـان لإلنصـاِف واِلْلم َمْعِقـال

فإنَّه قد يتبادر إىل الوهم، ما ال يليق ألرباب الفهم، ال سليام حال الوقف عىل 

آخر املرصاع األول، فقلُت:

وُقـْل َرِحَم الرمحـُن كـلَّ فـتًى َيُكـو        ُن للِحْلِم واإلنصاِف والعفِو َمْعِقال

قال املؤلف - رمحه اهلل -:

فرغ بمكة املكرمة قبالة الكعبة املعظمة يف أوائل شلهر مجادى اآلخرة)2( سلنة 

إحدى عرشة)3( بعد األلف من اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصاة وأزكى 

السام والتحية.

وتم رقم هذه النسخة أيضًا بمكة املرشفة قبالة الكعبة املحرتمة يف أوائل شهر 

ل فيها املرّسات، وصىل اهلل عىل  ربيع األول سنة )�066( أحسن اهلل ختامها، وكمَّ

سيدنا وموالنا حممد وآله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.

)�( انظر: النرش )�/202(.
)2( يف األصل: اآلخر.

)3( يف األصل: عرش.
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]وكتب بخط آخر[

بلغت مقابلة وتصحيحًا من أوهلا إىل آخرها عىل خط مؤلفها ل رمحه اهلل تعاىل 

ل فصحلت حسلب الطاقة واإلملكان، واهلل املسلتعان. وذلك يلوم االثنني املبارك 

لسلت وعرشين مضت من شلهر ربيع األول من شلهور سنة ست وستني وألف، 

قبالة البيت الرشيف زاده اهلل تعاىل رشفًا وختم لنا وملن طالع هذه الرسلالة، ودعا 

لنا باملغفرة. واحلمد هلل رب العاملني)�(. 

          

)�(   بلغلت مقابللة ملن أوهللا إىل آخرهلا عىل هذه النسلخة املذكلورة املحفوظلة يف مكتبة عارف 
حكملت باملدينلة املنورة يف جملس واحلد قبالة البيت الرشيف زاده اهلل تعلاىل رشفًا وختم لنا 
وملن طالع هذه الرسلالة ودعا لنا باملغفرة، وذلك بقراءيت من املنسلوخ ومتابعة الشيخ مهدي 
احللرازي يف األصلل املخطوط، وحضلور كوكبة من أهلل العلم والفضلل والفضيلة وهم: 
األستاذ الشيخ حممد بن نارص العجمي، واألستاذ الشيخ نظام يعقويب، واألستاذ الشيخ جمد 
مكي، واألسلتاذ الدكتور عبد اهلل املحارب، والشليخ العريب الدائز الفرياطي، والشليخ نور 
الدين طالب، والشليخ حسن احلدادي، والشيخ داود الريمي، وذلك بعد عرص يوم الثاثاء 
السادس والعرشين من شهر رمضان املبارك من سنة )�425هل(. واحلمد هلل رب العاملني.
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املصادر

�- مصادر ترمجة املؤلف:

- القرآن الكريم، طبعة بايتان كتاب آوي، إصطنبول، �394هل.

- ابن بني الزيادة والنقصان، مقال لعبد احلكيم األنيس، منشلور يف جريدة العراق 

بتاريخ: 6 / 7 / �987م.

- األرسار املرفوعلة يف األخبار املوضوعة، للقلاري )ت:�0�4هل(، حتقيق حممد 

الصباغ، املكتب اإلسامي، ط2، �406هل ل �986م.

- األعلام، لللزركيل )ت: �396هلل(، دار العللم للمايلني، بلريوت، ط�0، 

�992م.

- التقلاط اللدرر ومسلتفاد املواعظ والعرب من أخبلار وأعيان املئلة احلادية والثانية 

علرش، للقادري)ت:��87(، حتقيق: هاشلم العللوي القاسلمي، دار اآلفاق اجلديدة، 

بريوت.

- اإلملام عليل القاري وأثره يف علم احلديث، خلليل إبراهيم قوتاي، دار البشلائر 

اإلسامية، بريوت، ط�، �408هل ل �987م.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاين )ت:�250هل(، حتقيق 

حسن العمري، دار الفكر، دمشق، ط�، �4�9هل �998م.

- التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، للقنوجي )ت: �307هل(، 

مكتبة دار السام، الرياض، ط�، �4�6هل ل �995م.
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- تاريلخ األدب العريب، للكارل بروكلامن )ت: �375هل(، اهليئلة املرصية العامة 

للكتاب، �995م.

ل التاريخ واملؤرخون بمكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عرش، ملحمد 

احلبيب اهليلة، مؤسسة الفرقان، لندن، ط�، �994م.

ل تبعيد العلامء عن تقريب األمراء، للقاري، حتقيق حممد عيل املرصفي، عامل الكتب، 

القاهرة، �990م.

ل التعليقات السلنية عىل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي )ت:�304هل(، 

مكتبة خري كثري، كراجي، باكستان.

ل التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار املئة احلادية والثانية عرش، للقادري 

)ت:��87هل(، حتقيق هاشم العلوي القاسمي، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.

ل جامع الرشوح واحلوايش، لعبد اهلل حممد احلبيش، املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط2، 

2006م.

- جلاء العينني يف حماكمة األمحدين لنعامن اآلللويس)ت:�3�7(، مطبعة املدين، 

القاهرة.

ل خاصلة األثر يف أعيان القرن احلادي علرش، للمحبي )ت: ����هل(، مصورة 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

ل دليلل املطبوعلات العربية يف روسليا ملن �787م إىل �9�7م، ألنس خلدوف، 

إصدار مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، ط�، �429هل ل 2008م.
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ل رسلالة يف بيلان إفلراد الصاة عن السلام هل يكره أم ال؟ للقلاري، حتقيق حممد 

فاتح قايا، ضمن املجموعة العارشة من لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام، دار البشائر 

اإلسامية، بريوت، ط�، �429هل 2008م.

ل رشح رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر لعيل القاري، حتقيق: حممد نزار 

متيم وهيثم نزار متيم، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت.

ل عقلود اجلواهلر واللدرر يف أخبار القلرن احلادي عرش، للشليل )ت: �093هل(، 

حتقيلق إبراهيم بلن أمحد املقحفي، مكتبة تريلم احلديثة ومكتبة اإلرشلاد، صنعاء، ط�، 

�424هل 2003م.

ل عقلود اجلوهر يف تراجم من هلم مخسلون تصنيفًا فمئلة فأكثر، جلميل العظم )ت: 

�352هل(، املطبعة األهلية، بريوت، �326هل.

ل الفتح املبني يف طبقات األصوليني، للمراغي، املكتبة األزهرية، القاهرة، �4�9هل 

�999م.

ل فتلح بلاب العناية برشح كتاب النقاية، للقاري، حتقيق: عبلد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسامية، بريوت، ط2، �426هل 2005م.

ل الفهرس الشلامل للرتاث العريب اإلسامي املخطوط، قسم التفسري، مؤسسة آل 

البيت، عامن، �989م.

ل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي، مكتبة خري كثري، كراجي، باكستان.

ل مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للقاري، مصورة دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت.
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ل املصنلوع يف معرفلة احلديث املوضوع، للقاري، حتقيق: عبلد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسامية، بريوت، ط5، �4�4هل �994م.

ل معجلم تفاسلري القلرآن الكريلم، شلارك يف جزئله األول عبلد القلادر زماملة، 

وعبد النبلي فاضلل، وعبد الوهاب التازي سلعود، وحممد الكتلاين، وكتب اجلزء الثاين 

حمملد بوخبلزة، إصلدار املنظملة اإلسلامية للرتبيلة والعللوم والثقافة، الربلاط، ط�، 

�424هل ل 2003م.

ل امللا عليل القلاري فهرس مؤلفاتله وما كتب عنله، بحث ملحمد بلن عبد الرمحن 

الشامع، يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة عن مركز مجعة املاجد بديب، العدد األول 

املحرم، �4�4هل ل �993م.

ل هديلة العارفلني، للبغدادي )ت: �339هلل(، مصورة دار إحيلاء الرتاث العريب 

بريوت.
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�- مصادر التحقيق:

- إبلراز املعلاين ملن حرز األملاين، أليب شلامة املقلديس، )ت: 665هلل(، حتقيق: 

إبراهيم عطوة عوض، البايب احللبي، القاهرة.

- األعلام، لللزركيل )ت: �396هلل(، دار العللم للمايلني، بلريوت، ط�0، 

)�992م(.

- تاريلخ األدب العريب، للكارل بروكلامن )ت: �375هل(، اهليئلة املرصية العامة 

للكتاب، )�995م(.

- تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك )ت: 672هل(، حتقيق: حممد كامل 

بركات، دار الكاتب العريب، القاهرة، )�387هل - �967م(.

- تعديات بعض رشاح الشاطبية وتقييداهتم يف أبياهتا، لعبد القيوم بن عبد الغفور 

السلندي، بحث منشلور يف جملة البحوث والدراسات القرآنية الصادرة عن جممع امللك 

فهلد لطباعة املصحلف الرشيف يف املدينة املنلورة، العدد الثالث، السلنة الثانية، املحرم 

)�428هل يناير 2007م(.

- التيسلري يف القلراءات السلبع، أليب عمرو اللداين )ت: 444هلل(، حتقيق: حاتم 

صالح الضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، ط�، )�429هل - 2008م(.

- حرز األماين ووجه التهاين، للشاطبي )ت: 590(، دار الكتاب النفيس، بريوت، 

ط�، )�407هل - �987م(.
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- حلرز األملاين ووجه التهاين، للشلاطبي، ضبلط وتصحيح ومراجعلة حممد متيم 

الزعبي، دار الغوثاين، دمشق، ط4، )�426هل - 2005م(.

- ديوان أيب متام )ت: 232هل(، ضمن املكتبة الشاملة.

- الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آلغا بزرك الطهراين )ت:�389هل(، دار األضواء، 

بريوت.

- سنن أيب داود )ت: 275هل(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر.

- رشح شلعلة )ت: 656هلل( علىل الشلاطبية املسلمى » كنلز املعلاين رشح حلرز 

األماين «، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، )�4�8هل  - �997م(.

- غاية النهاية، البن اجلزري )ت: 833هل(، عني بنرشه: ج. برجسرتارس، تصوير 

دار الكتب العلمية، بريوت.

- فتلح الوصيلد يف رشح القصيد، للسلخاوي)ت:643(، حتقيقلق: موالي حممد 

اإلدرييس الطاهري، مكتبة الرشد نارشون، الرياض،ط2، )�426هل - 2005م(. 

- الفهلرس الشلامل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط، خمطوطلات القراءات، 

مؤسسة آل البيت، عامن، )�987م(.

والفنللون  للثقلافلة  النشاِشليبي  إسلعلاف  دار  مكتبلة  خملطلوطلات  فهلرس   -

واآلداب، لبشلري عبلد الغني بركات، مؤسسلة دار الطفل العلريب، القدس، )�423هل 

- 2002م(. 
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- كنلز العامل يف سلنن األقوال واألفعلال، للمتقي اهلنلدي )ت:975هل(، بعناية: 

بكري حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بريوت، )�4�3هل - �993م(.

- كنلز املعلاين يف رشح حلرز األملاين، للجعلربي )ت: 732هلل(، حتقيلق: أمحلد 

اليزيدي، ضمن كتابه » اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين «، نرش وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسامية، الرباط، ط�، )�4�9هل - �998م(.

- الآلللئ الفريلدة يف رشح القصيدة، للفايس )ت: 656هلل(، حتقيق: عبد الرازق 

ابن عيل موسى، مكتبة الرشد نارشون، الرياض، ط�، )�426هل - 2005م(.

- املستدرك، للحاكم )ت: 405هل(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط:�، )���4هل -�990م(.

- معرفة السنن واآلثار، للبيهقي )ت: 485هل(، حتقيق: سيد كرسوي حسن، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط:�، )�4�2هل- ��99م(.

- امللا عليل القاري فهلرس مؤلفاته وما كتلب عنه، بحث ملحمد بلن عبد الرمحن 

الشامع، يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة عن مركز مجعة املاجد بديب، العدد األول 

املحرم، )�4�4هل - �993م(.

- منظوملة ملورد الظملآن يف رسلم أحلرف القلرآن، للخلراز )ت: 7�8هلل(، 

حتقيلق: أرشف حمملد فلؤاد طلعلت، مكتبلة اإلملام البخلاري، اإلسلامعيلية، ملرص، 

ط2، )2006م(.
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- النلرش يف القلراءات العرش، البن اجلزري، حتقيق: عيل حممد الضباع، تصوير دار 

الكتب العلمية.

- هديلة العارفني، للبغلدادي )ت: �339هل(، مصورة دار إحيلاء الرتاث العريب 

بريوت.
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صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية

�- العجلاب يف بيلان األسلباب للحافظ ابن حجر العسلقاين: دراسلة وحتقيق. 

ط دار ابن اجلوزي، الدمام ط� )�4�7هل-�997م(، ط 2 )2006م(.

2- الكللامت البينات يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   ﴾  للعامة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف جملة 

األمحدية، ديب، العدد )6(، )��42هل-2000م(.

3- الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي: دراسة وحتقيق. ط دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب، )�422هل-�200م(.

4-نظرات فاحصة يف » رسلالة يف تفسلري قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ﴾ 

املنسلوبة إىل ابن طولون «. يف جملة كلية الدراسلات اإلسلامية والعربية بديب، 

العدد )20(، )�200م(.

5- أضواء عىل ظهور علم املناسلبة القرآنية. يف جملة األمحدية، ديب ، العدد )��(، 

)�423هل-2002م(.

6- إسلهام اإلملام الفريوزآبادي يف احلركلة العلمية التفسلريية يف زبيد. يف كتاب 

مؤمتر )زبيد وصاهتا العلمية بالعامل العريب واإلسامي( يف اليمن )2002م(.

7- القلايض عبلد الوهلاب البغدادي املالكي يف آثلار القدماء وامُلْحَدثني: دراسلة 

وثائقية. ط دار البحوث بديب، )�424هل-2003م(.

8- القلايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيلام )مطوية(، ط� )�424هل - 

2003م(.
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9- قلادة األملة يف رحلاب القلرآن. ط دار البحلوث بلديب، ط�، )�424هلل-

2003م(، ط2، )�424هل-2003م(.

�0- رسلالة يف التفسلري عىل صورة أسلئلة وأجوبلة للعامة الشليخ عبد الكريم 

َبان: تقديم وحتقيق. ط دار البحوث بديب، )�424هل-2003م(. الدَّ

��- ِمْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي: موازنة بني السيف 

والكلملة. يف كتلاب مؤمتر )مقتضيات الدعوة يف ضلوء املعطيات املعارصة( يف 

جامعة الشارقة )2003م(.

�2- ديلوان القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي: مجع وتوثيق وحتقيق. ط دار 

البحوث للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب، )�425هل-2004م(.

ْحَسلاِن﴾ للعامة  �3- قائلد العقيلان يف قوله تعلاىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق.  ومعه:

�4- نصيحة الوزراء للعامة مرعي بن يوسلف احلنبيل املقديس. ط دار البحوث 

بديب، )�426هل-2005م(.

�5- اإلملام الزركليش وكتابله الآلللئ املنثلورة يف األحاديث املشلهورة. يف جملة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )8(، )2006م(.

الشليخ  للعاملة  الصوفيلة  واشلتقاق  التصلوف  تعريلف  يف  رسلالة   -�6 

َبلان. يف جملة البحوث والدراسلات الصوفيلة، القاهرة ،العدد  عبلد الكريم الدَّ

)2(، )2006م(.

�7- جهود دار البحوث يف حتقيق الرتاث ونرشه . يف كتاب مؤمتر )حتقيق الرتاث 

العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن )2006م(.
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ين السلبكي: دراسلة  �8- حتقيلق النظلر يف حكلم البرص املنسلوب إىل برهان الدِّ

وحتقيق. ط دار البشائر اإلسامية، بريوت )2007م(.

�9- َملْن مؤللف كتاب الغايلة والتقريب ؟. يف جملة معهلد املخطوطات العربية، 

املجلد )�5(، العدد )�( و)2( ، القاهرة )2007م(.

20- كتب فضائل بيت املقدس: نظرات تقويمية )تاريخ بيت املقدس املنسوب إىل 

ابن اجلوزي أنموذجًا(. يف كتاب مؤمتر )تراث القدس(، القاهرة، )2008م(. 

�2-نظرات يف مسند اإلمام الرفاعي املصنوع. يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، ديب، 

العدد )60(، )�429هل-2008م(. 

22-كتلاب الطلب النبوي ليلس لإلمام الذهبلي. يف كتاب مؤمتر )شلمس الدين 

الذهبي( يف تركامنستان )2009م(.

23- رشوح أرضية لكتاب سلاموي. يف كتاب مؤمتر )املخطوطات الشلارحة( يف 

مكتبة االسكندرية )2009م(.

24- اللرتاث وإشلكالية النضج واالحلرتاق. يف كتاب مؤمتر )مسلتقبل الرتاث( 

الصادر عن معهد املخطوطات العربية، القاهرة، )�432 هل - ��20 م(.

25- احِلَكلم امللكيلة والكللم األزهريلة، للعاملة مرعلي بلن يوسلف الكرملي 

املقلديس احلنبيل )ت:�033هل(، حتقيق، دار أروقلة، عاّمن، ط� )�434هل - 

20�3م(.

26- عللامء أرضاء خدملوا القرآن وعلومه، صدر عن جائلزة ديب الدولية للقرآن 

الكريم، ط� )�434هل - 20�3م(.
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* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدب:

�- النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان. ط2)�428هل-2007م(، ط3 )�430هل-2009م(، 

ط4 )�433هل - 20�2م(.

        وطبعلة خاصلة علن مراكلز األمرية هيا بنت احلسلني الثقافية اإلسلامية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط�)�429هل-2008م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط�)�429هل- 2008م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط�)�429هل- 2008م(.

5- توضيلح قطر الندى للعامة األسلتاذ الشليخ عبد الكريم الدبلان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط� )�429هل- 2008م(، ط2 )�433هل- 20�2م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط�)�430هل- 2009م(.

7- موعظلة احلبيلب وحتفة اخلطيب )من خطلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشلدين( 

للعاملة عليّل القلاري )ت: �0�4هلل(: دراسلة وحتقيلق. ط�)�430هلل- 

2009م(.

8- العناية بطاب العلم عند علامء املسلمني. ط� )�430هل - 2009م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط� )��43هل- 20�0م(.

األملة.  تاريلخ  ملن  تطبيقيلة  شلواهد  لألبنلاء:  املسللمة  األرسة  رعايلة   -�0

ط�)��43هل- 20�0 م(.

* علرش رسلائل يف التفسلري وعللوم القلرآن لإلملام جلال الديلن السليوطي 

)ت: ��9هل(، وهي:

 





�0� الضابطية للشاطبية الالمية

��- رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة: دراسة وحتقيق. 

�2- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

�3- الكام عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

�4- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

�5- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

�6- اليد البسطى يف تعيني الصاة الوسطى: دراسة وحتقيق.

�7- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وحتقيق.

ٺ﴾:  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   تعلاىل:﴿پ   قولله  يف  املحلرر   -�8

دراسة وحتقيق.

�9- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

20- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

-20�0م(،  ط�)��43هلل  جملديلن،  يف  صلدرت  العلرش  الرسلائل  وهلذه   

ط2)�432هل-��20م(.

�2- األخبلار املرويلة يف سلبب وضلع العربية للسليوطي: تقديلم وحتقيق. ط� 

)�432هل-��20م(.

22- الثغور الباسلمة يف مناقب السليدة فاطمة للسليوطي: دراسلة وحتقيق. ط� 

)�432 هل - ��20م(.

23- وداع رمضلان لإلمام أيب الفرج بلن اجلوزي)ت:597هل( : حتقيق وتقديم. 

ط� )�432 هل - ��20م(.
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24- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشلور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد 

الديريني)6�2-688هل(: حتقيق وتعليق.ط�)�432هل- ��20م(.

25- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(، ط� )�432 هل - ��20م(.

26- دليللك إىل العملل اليسلري واألجلر الكبلري )مطويلة(، ط� )�433 هلل - 

20�2م(.

27- البلارق يف قطلع السلارق للسليوطي: حتقيلق ودراسلة، ط� )�434هلل - 

20�2م(.

28- الضابطيلة للشلاطبية الاميلة لعليل القلاري )ت:�0�4هلل(: حتقيق، ط� 

)�434هل - 20�3م(.

29- البينلات يف بيلان بعض اآليات لعليل القاري )ت:�0�4هلل(: حتقيق، ط� 

)�434هل - 20�3م(.

30- املسلألة يف البسلملة لعيل القلاري )ت:�0�4هل(: حتقيلق، ط� )�434هل 

- 20�3م(.

�3- الترصيلح يف رشح الترسيلح لعليل القلاري )ت:�0�4هلل(: حتقيلق، ط� 

)�434هل - 20�3م(.

•     •     •

 






