
  
  

  استدراكات أبي شامة يف إبراز املعاني
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  إعــداد
  أمحد  بن علي بن عبداهللا السديس. د

  األستاذ املساعد بقسم القراءات بكلية القرآن والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية

  
  

  ملخص البحث
طبية، ودراستها دراسة علميـة،     ا البحث إىل مجع هذه االستدراكات يف هذا القدر من منت الش           يهدف هذا 

تتضمن بيان باعثها، ومدى احلاجة إليها يف تقرير كالم اإلمام الشاطيب وفهمه، حسبما يظهر للباحـث، مـن                  
ملتقدمني مـن   وجهة نظر علمية، أذكر بعد ذلك ما يترجح بدليله، كما تضمن البحث عرض موقف الشراح ا               

  .مجلة هذه االستدراكات



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ١٢       

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من               
يهده اهللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممـداً                       

  .ده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياًعب
  ... أما بعد

فإن العناية بكتب أهل العلم ومصنفام واالهتمام ا مطلب شريف، وعملٌ منيف، وما زال هذا دأب              
قيمة، العلماء، وعمل الشرفاء يف كل حني، فالعلم موصول بني أهله، رحم بني ذويه، وكلما كان الكتاب أكثر                  

من شرح وتعقيب، واختصار وترتيب، وغري ذلـك مـن   : وأظهر مكانة كلما زادت العناية به، يف مظاهر شىت    
وجوه العناية املتعددة اليت ميكن من خالهلا خدمة الكتاب، وليس ذلك بضائرها شـيئاً؛ فلكـلٍّ ورد معلـوم،                   

يه آثاراً بديعة، ومقاصـد شـريفة،       وشرب مقسوم، وما زال أكابر أهل العلم حيتفلون بكتاب ما ويسطرون ف           
  . ينتظم عقدها يف خدمة الكتاب، وإظهار شرفه بني ذوي األلباب

مث إن هذا اإلقبال منهم يناسب ما جبل اهللا عليه طبائع البشر من ميل لغرٍض خمصوص، وقصٍد مألوف،     
  .فيجد كل ناظر يف شرح من الشروح ما حيقق مراده، ويقرب نواله

ـ          ومن تلك الكتب اليت    حـرز  ( حظيت مبزيد عناية، ووافر اهتمام قصيدة اإلمام الشاطيب املوسومة ب
، فقد اعتىن ا العلماء فتتابعوا على شرحها، واسـتنباط لطـائف            )األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع       

خر، وهذا أمر  معانيها، واستخراج كنوزها، يف مصنفات متعددة، ومؤلفات متنوعة؛ حيث اعتىن ا املتقدم واملتأ            
  . ظاهر للعيان، مؤيد حبجج البيان، ملن كان له نظر يف مؤلفات أهل العلم ومصنفام

ومن مجلة شروحها البديعة، اليت جلَّت فضائلَها، وأبانت حماسـنها، والـيت هـي عمـدةٌ يف باـا،                   
. ه٦٦٥شامة، املتوىف سنة ومستمسك ملن رامها؛ شرح اإلمام عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم، املعروف بأيب           

  . حيث شرحها شرحاً بديعاً، اعتمد عليه كثري ممن جاء بعده
وقد احتفل شرح أيب شامة مبسلك جديد، يتجلى يف استدراكه على اإلمام الشاطيب يف مواضع كثرية                

ومما . عتراضمن قصيدته، فتعقبه عليها أبو شامة، وأردف ذلك مبا يراه مناسباً من أسلوب وصياغة ال يتناوهلا ا                
  : يف قصيدته-رمحه اهللا-سوغ له هذا العمل، وأذن له بذلك قول اإلمام الشاطيب 

  ِمن اِحللِْم ولْيصِلحه من جاد ِمقْوال    وِإنْ كَانَ خرق فادِركْه ِبفَضلٍَة
مام الشاطيب ال وهذه االستدراكات نقلها جمع من الشراح بعد أيب شامة، وبعض استدراكاته على اإل

خيفى حسنها، وال ميكن إغفاهلا؛ جلالء أمرها ووضوحه، وبعضها أقل من ذلك ظهوراً، وأخف شأناً، ويف هذا 
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البحث املختصر الوقوف على هذه االستدراكات اليت أوردها على اإلمام الشاطيب يف أبواب األصول من 

  . حة اعتراضها، ومقارنتها بعبارات غريهقصيدته، ودراستها دراسة تتضمن بيان وجهها ومناسبتها، وص
ولست هنا بصدد التعقيب على أيب شامة فأنى ملثلي إدراك فضله، واإلحاطة بغايٍة مقصده، غري أا دراسة 

 حمل -رمحه اهللا-تطبيقية اجتهدت فيها معترفاً بالفضل ألهله، والعلم ألربابه، وتبقى هذه االستدراكات منه 
  .ملدارسة، وباهللا التوفيقنظر حتتمل التأمل وا

   
  أمهية املوضوع

  :تظهر أمهية هذا املوضوع من جوانب متعددة كما يلي
  .مكانة اإلمام أيب شامة، وعلو شأنه يف هذا الباب؛ مما يستدعي االهتمام بعمله، والعناية بأثره -١
الشاطبية، ويف  عناية أهل العلم مبنت الشاطبية واعتمادهم عليه، وحاجتهم بعد ذلك إىل فهم دالالت               -٢

 .هذا العمل إعانة هلم على ما أرادوا
شهرة استدراكات أيب شامة على الشاطبية، حىت إا من أبرز ما مييز كتابه، فدعت احلاجة للوقوف                 -٣

 .على هذه االستدراكات، ومناقشتها مناقشة علمية، من وجهة نظر الباحث
؛ على شهرا وأمهية كثري منها، يف فهـم         قلة املعتنني ذه االستدراكات من قبل الشراح املتأخرين        -٤

 .كالم اإلمام الشاطيب وتقييده، ومن هنا تظهر أمهية املوضوع يف تقريبها، وعرضها آلخذها بيسر وتيسري
  أسباب اختيار املوضوع

  :ما تقدم ذكره من أمهية املوضوع؛ أحد أسباب اختياره، ويضاف إىل ذلك ما يلي
  .ستدراكات، ومعرفة ما أضافته من جديد على مراد اإلمام الشاطيبالرغبة يف االطالع على هذه اال -١
الرغبة كذلك يف مزيد عناية بنظم اإلمام الشاطيب، ففي دراسة هذه االستدراكات ومناقـشتها مـا            -٢

 .يزيد القارئ رسوخاً يف علم القراءات على وجه اخلصوص
النقد والتصويب، ويف هذا إثراء   حماولة الوقوف على شئ من جهود العلماء السابقني، ومناهجهم يف            -٣

 .لثقافة الباحث ومعلوماته
  خطة البحث

  :مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة، والفهارس: قسمت هذا البحث إىل
  .أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج البحث: أما املقدمة فضمنتها

  .وفائدته، وذكر تنبيهات الزمةمعىن االستدراك، : وأما التمهيد ففيه الكالم باختصار عن
  :وتضمن مبحثني على النحو اآليت: مث الفصل األول
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  .ترمجة موجزة لإلمام الشاطيب: املبحث األول -
 .ترمجة موجزة لإلمام أيب شامة: املبحث الثاين -

يف ذكر االستدراكات اليت أوردها أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف أبواب األصول من : مث الفصل الثاين
  :الشاطبية، وتضمن ستة عشر مبحثاً على النحو اآليت

  .االستدراكات الواردة يف مقدمة الشاطبية: املبحث األول -
 .االستدراكات الواردة يف باب البسملة: املبحث الثاين -
 .االستدراكات الواردة يف باب سورة أم القرآن: املبحث الثالث -
 .غام الكبرياالستدراكات الواردة يف باب اإلد: املبحث الرابع -
 .االستدراكات الواردة يف باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني: املبحث اخلامس -
 .االستدراكات الواردة يف باب هاء الكناية: املبحث السادس -
 .االستدراكات الواردة يف باب املد والقصر: املبحث السابع -
 .تني من كلمةاالستدراكات الواردة يف باب اهلمز: املبحث الثامن -
 .االستدراكات الواردة يف باب وقف محزة وهشام على اهلمز: املبحث التاسع -
 .االستدراكات الواردة يف باب اإلظهار واإلدغام: املبحث العاشر -
 .االستدراكات الواردة يف باب أحكام النون الساكنة والتنوين: املبحث احلادي عشر -
 .يف باب الفتح واإلمالةاالستدراكات الواردة : املبحث الثاين عشر -
 .االستدراكات الواردة يف باب الراءات: املبحث الثالث عشر -
 .االستدراكات الواردة يف باب الالمات: املبحث الرابع عشر -
 .االستدراكات الواردة يف باب ياءات اإلضافة: املبحث اخلامس عشر -
 .االستدراكات الواردة يف باب ياءات الزوائد: املبحث السادس عشر -
  . اخلامتة، وفيها ذكر أهم نتائج البحث والتوصياتمث

 .املصادر واملراجع رسبفهمث ختمت البحث 
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  منهج البحث

اتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي، التحليلي، جبمع هذه االستدراكات، مث دراستها دراسة علمية، 
  :وقد التزمت يف ذلك ما يلي

 .كتابة البحث وفق قواعد الرسم اإلمالئي -
 .مجع استدراكات أيب شامة على اإلمام الشاطيب يف األصول، مرتبة على ترتيب أبواب الشاطبية -
 .نقل كالم أيب شامة واستدراكه بالنص، مبيناً سبب استدراكه قبل ذكر نص كالمه -
 .اإلشارة إىل من نقل كالم أيب شامة من املتقدمني من شراح الشاطبية، ممن توفرت شروحهم -
 . أيب شامة باستدراك غريه إن وجد يف الترمجة نفسهامقارنة استدراك -
 .ذكر ما تيسر من كالم الشراح يف توجيه ترمجة اإلمام الشاطيب، املستدرك عليها -
ترجيح ما يراه الباحث قوياً، مدعماً ذلك باملرجحات، مما وقف عليه من كالم املتقدمني، نظماً ونثراً،                 -

 .وكالم احملررين على الترمجة
 .قول الواردة يف البحث من مصادرها األصليةتوثيق الن -
  .الترمجة ملن حيتاج إىل ترمجة من األعالم الوارد ذكرهم يف البحث -
  

  دــمتهي

هذا البحث قائم على ذكر استدراكات أيب شامة على اإلمام الشاطيب، ومناقشتها مناقشة علمية مـن                
  . تدراكوجهة نظر الباحث، ومن املناسب يف هذا املقام ذكر معىن االس

مشيت : يف أصلها تعود ملعىن اللحاق بالشيء، والدرك اللحاق، واإلدراك اللحوق، يقال          ) درك(مادة  
  ).١(حىت أدركته، وعشت حىت أدركت زمانه، واستدرك الشيئ بالشيئ حاول إدراكه به

يه ما حيتاج   واالستدراك العلمي قائم على هذا املعىن اللغوي؛ فإن املستدِرك جيد يف عبارة املستدرك عل             
إىل تتبع وتعقيب؛ إما بإكمال نقص، أو شرح مشكل، أو اختصار مطول، أو مجع مفترق، وهذه جلُّ مقاصـد                   
التأليف، كما ال خيفى، فمن يستدرك على غريه فهو سالك لواحد من مسالك وطرائق التأليف، ورمبا تفنن يف                  

  . استدراكه فنال من مقاصد التأليف مسالك عدة
  :تنبيهاتوههنا مجلة 

أن االستدراك على كالم العلماء، واملؤلفني األجالء ال يفهم منه حبال انتقـاص قـدرهم، أو                : األول
إسقاط مكانتهم؛ ذلك أن العصمة ملا صح من نصوص الشرع، وأما سائر كالم البشر فقد أدركته األوهـام،                  

هيل، والتسلط على األشـخاص بـذم       واضطربت يف مراده العقول واألفهام، غري أن احملذور يف ذلك هو التج           
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شديد، ولسان سليط، وأما التعقيب العلمي مع حفظ احلق، وصيانة العرض فالناس يف حاجة إليه كلَّ حـني،                  

  .وهو حيث أتاك مشعر بكمال اخلالق وقدرته، وضعف املخلوق وحاجته
لنفس حني يسد بذلك    أن االستدراك العلمي خري معني على التحصيل، وقرار العلم ومتكنه يف ا           : الثاين

ثغرة، أو يقوي حجة، فكم كان يف مجلة من االستدراكات من إجابة على تساؤل يف ذهن القـارئ، أو حـلٍّ                     
ملعضلة استحكمت على فهمه، وفيه مع هذا أيضاً نوع مدارسة للعلم، وفضل مدارسة العلم ومثرته غري خافية،                 

  .هو بعينه ما حيتاجه املتخصص على الدوامناهيك عن حصول سعة يف األفق، وتوسع يف املدارك، و
أن قبول االستدراك أو رده مسألة خاضعة لقواعد البحث واملدارسة، وليس يف كثري منها مـا      : الثالث

يتعني التسليم به من كل وجه، ويبقى مدار قبوهلا على قوة حجتها، وحسن تقريرها على اآلخذ ا، وهذا جمال                   
مآرب شىت، وطرائق تترى، مث هي يف نفسها تتفاوت قوة وضعفاً، ووضوحاً            واسع، ومسلك جامع، للناس فيه      

  .وخفاًء، والناس يف أخذها وردها على درجة تفاوا
أن مسلك االستدراك ذائع مشتهر يف ثنايا العلوم، وما زال أهل العلم يستدرك بعضهم علـى                : الرابع

يف مصنفات العلماء، واملشايخ األجالء، مـع       بعض، ويتعقب بعضهم بعضاً، وهو طريق مألوف لن يعدمه ناظر           
  .واهللا تعاىل أعلم. التنبيه األكيد على ضرورة حسن قصد املستدِرك، وسالمة صدره من مجلة اآلفات املهلكة

  

  الفصل األول
  )٢(ترمجة اإلمام الشاطيب: املبحث األول

  : امسه ونسبه ومولده  - أ
  .عيين، األندلسي، املقرئ، الشافعي، الضريرهو القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الشاطيب، الر

 نشأة صـاحلة، ودرس     -رمحه اهللا -ولد يف آخر سنة مثان ومخسني ومخسمائة بشاطبة من األندلس، ونشأ            
عدداً من العلوم يف بلدته شاطبة؛ فقرأ القراءات وأتقنها فيها على أيب عبداهللا حممد بن علي بـن أيب العـاص                     

   ه، مث رحل إىل بلنسية، ومسع من علمائها عدداً من الكتب واملتون، مث رحـل سـنة                 النفزي املعروف بابن الالي
اثنتني وسبعني ومخسمائة للحج، ودخل مصر فأكرم وأعلي قدره، وتصدى فيها لتعلـيم القـراءات واللغـة                 

لناس من مجيع   والنحو، وأمتَّ فيها قصيدته الالمية يف القراءات السبع، ونظَم الرائية يف رسم املصاحف، فقصده ا              
األقطار، وملا فتح السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب بيت املقدس توجه الشاطيب فـزاره يف سـنة تـسع          
  ومثانني ومخسمائة، وصام به رمضان، مث رجع، فأقام باملدرسة الفاضلية يقـرئ فيهـا القـرآن حـىت تـويف                    

  .)٣(-رمحه اهللا-
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  :مؤلفاته، وآثاره  - ب
لفات البديعة، واليت عم نفعها، وانتشر بني اخلالئق فضلُها، ومن أشـهرها يف              مجلة من املؤ   -رمحه اهللا -له  
  :ذلك

  .حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع؛ وهي القصيدة املشهورة املعلومة -١
عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد؛ وهي قصيدة رائية يف علم رسـم املـصاحف، مـشهورة                  -٢

 .ةمعلومة، عليها شروح عديد
 .ناظمة الزهر؛ وهي قصيدة رائية يف عد آي سور القرآن -٣

  .هذه أبرز مآثره، وهي عمدة يف أبواا، وله سواها

  :-رمحه اهللا- وفاته -ج
 يوم األحد، الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة تسعني ومخسمائة بالقـاهرة،             -رمحه اهللا تعاىل  -تويف  

  . واسعةعن اثنتني ومخسني سنة، فرمحه اهللا رمحة
  

  )٤(ترمجة اإلمام أيب شامة: املبحث الثاين
  : امسه ونسبه ومولده-أ

القاسـم املقدسـي، مث    هو الشيخ اإلمام احلجة احلافظ عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان أبـو    
سنة تسع ، ولد   )٥(الدمشقي، الشافعي، املعروف بأيب شامة؛ سمي بذلك لشامة كبرية كانت فوق حاجبه األيسر            

  .وتسعني ومخسمائة

  :نشأته  - ب
 القراءات صغرياً على اإلمام السخاوي، وذلك سنة ست عشرة وستمائة، وروى احلروف -رمحه اهللا -قرأ  

عن أيب القاسم بن عيسى باإلسكندرية، ومسع صحيح البخاري من داود بن مالعب، وأمحد بن العطار، ومسـع                  
 من العلم، وأحكم الفقه، ودرس وأفىت وبرع يف العربية، وويل           مسند الشافعي من الشيخ املوفق، وكتب كثرياً      

  .)٦(مشيخة اإلقراء بتربة امللك األشرف، ومشيخة دار احلديث

  : مؤلفاته وآثاره-ج
  : مجلة من التصانيف النافعة، ومن أشهرها ما يلي-رمحه اهللا-صنف 

ـ     -١ ، وهو حملُّ الدراسة يف هذا      )ينإبراز املعاين يف شرح حرز األما     (شرحه املختصر للشاطبية املوسوم ب
  .البحث
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 .الباعث على إنكار البدع واحلوادث -٢
 .الوجيز يف علوم تتعلق بالكتاب العزيز -٣
 .ضوء الساري إىل معرفة رؤية الباري -٤

 مما يشعر برسوخ قدمه، وسعة علمه يف سـائر الفنـون،            )٧(وغريها من مصنفات متباينة يف علوم متعددة      
  .وخمتلف العلوم

  :-رمحه اهللا- وفاته -د
ذكروا يف هذا الشأن أن رجلني دخال عليه يستفتيانه فضرباه ضرباً مربحاً، كاد أن يأيت على أجله، مث ذهبا 

 يف السنة نفسها يف شهر رمضان سنة مخس وستني وستمائة، -رمحه اهللا-، وتويف )٨(ومل يدر من سلطهما عليه
  .فرمحه اهللا رمحة واسعة

  : الفصل الثاين
  يب شامة على الشاطيب يف األصولاستدراكات أ

  االستدراكات الواردة يف مقدمة الشاطبية: املبحث األول
بدأ اإلمام الشاطيب قصيدته بالبسملة اقتداًء بالكتاب العزيز املفتتح بسورة الفاحتة املصدرة بالبسملة، وقد 

 إىل هرقل عظيم  كتاب النيب  يف مكاتباته البداءة بالبسملة، كما يف أن السنة عن النيب )٩(قرر أهل العلم
احلديث، وهو يف » ...بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم«: الروم، وفيه
  .  فيستفتحها باحلمدلة ال غري، أما خطبه الكالمية )١٠(الصحيح

  :)١١(مدلة حيث يقول يف هذا املقام، وثلَّث باحل بالصالة على النيب -رمحه اهللا-مث ثنى اإلمام الشاطيب 

ــنظِْم أَوال  ــي ال ــسِم اِهللا ِف ــدأْت ِبِب ب 
 وثَنيت صـلَّى اُهللا ربـي علَـى الرضـا         
 ــن م ــم ــصحابِة ثُ ــم ال ــِه ثُ  وِعترِت
ــاً  ــد ِهللا داِئمـ ــت أَنَّ احلَمـ  وثَلَّثْـ

  

ــوِئال     مــاً و ــاً رِحيم ــارك رحمان بت 
 محمٍد املُهـدى ِإلَـى النـاِس مرسـال        
 تالهم علَـى اِإلحـساِن ِبـاخلَيِر وبـال        
 وما لَيس مبـدوءاً ِبـِه أَجـذَم العـال         

  
رمحه -وقد استدرك أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف هذا املقام، والوجه عند أيب شامة أن اإلمام الشاطيب                  

-رمحـه اهللا  -، واألوىل تقدمي ذكر اهللا على ذكر رسوله، قال          تعاىل بعد الصالة على نبيه       أخر محد اهللا     -اهللا
  . ها" ، لكان أوىل "وثَلَّثْت صلَى اُهللا ربي علَى الرضا... وثَنيت أَنَّ احلَمد ِهللا : "ولو أن الناظم قال: ")١٢(
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 كالم اإلمام الشاطيب بأن البسملة يف أول كالمه تتضمن ذكر        ذا االستدراك، ووجه   -رمحه اهللا -ومل جيزم   

واحلَمـد ِهللا   { : )١٣(اهللا تعاىل، فأراد أن خيتم املقدمة بذكره سبحانه، فهو كقوله تعاىل يف خامتة سورة الصافات              
 الَِمنيالع باحلليب}ر ١٥( يف العقد النضيد)١٤(، وارتضى هذا التعليلَ ونقلَه السمني( .  
يعين احلمد - إىل أن تثليثه به ال خيرجه عن البداءة؛ ألن اجلميع          )١٧( يف شرحه  )١٦(ر أبو عبداهللا الفاسي   وأشا
  . مبدوٌء به، واتفق وقوعه يف البداءة ثالثاً-وما تقدمه
وال شك أن تقدمي محد اهللا تعاىل ال حيوج إىل تأويل، وكان هو األنسب، وسياق الكالم ال يتبدل به،                   : قلت
  .كر من تعليل لعمل اإلمام الشاطيب فوجهه ظاهر على ما ارتضاه كبار شراح القصيد، واهللا أعلملكن ما ذُ

  :)١٨(عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك الثاين
ــثِّال    وسوف تراهم واِحداً بعد واِحٍد متاِبِه مــح أَص ــن ــيِن ِم اثْن ــع م 

  
خرب مبتدأ حمذوف  ) مع اثْنينِ ( أن يكون    )١٩(حيتمل أموراً، فجوز  )  اثْنينِ مع: (والوجه عند أيب شامة أن قوله     

ترى : ، أي)واِحداً بعد واِحٍد: (كالً مع اثنني بالنصب على البدل من قوله: كلٌّ مع اثنني، أو يكون التقدير: أي
قال . األول لداللة الثاين عليه   كل واحد منهم مع اثنني من أصحابه بعد واحد مع اثنني من أصحابه، مث حذف                

  :ولو قال: ")٢٠(أبو شامة
ــثِّال    وسوف تراهم ها هنا كُلَّّ واِحٍد متاِبِه مــح أَص ــن ــيِن ِم اثْن ــع م 

  
  ".لكان أسهل معىن، وأحسن لفظاً 

تقدير، وأما  إن كان مراده من حيث اإلعراب فصحيح؛ لعدم احتياجه ل         ) أسهل معىن (قول أيب شامة    : قلت
حسن اللفظ فال خيفى حسن عبارة اإلمام الشاطيب هنا، ومراده ظاهر ال يلتبس، والقصيدة قائمة على ما قرره                  

  . واهللا أعلم. من كون كل إمام له راويان نقال قراءته فال يلتبس املعىن يف بيته
  .دة بنقل استدراكهولقد أعرض الشراح عن استدراك أيب شامة هنا؛ فلم ينقله من هلم عا

 وقد أورده أبو شامة بعدما فرغ من شرح األضداد وما يتلو ذلك من مصطلحات سار              : االستدراك الثالث 
عليها اإلمام الشاطيب، حيث أورد مجلة من األبيات عدا عشرةٌ، وذكر أا توازي ما ذكره اإلمام الشاطيب يف                  

رمحـه  -قـال   .  مث أعقب عليها   -رمحه اهللا -فأذكر نص أبياته    ثالثة عشر بيتاً، وتفضلها بزياداٍت واحترازاٍت،       
  :)٢١(-اهللا

ــةً    ــت داللَ ــاٍد جعلْ ــي ج أَب وفــر ح 
ــِه  وِمــن بعــِد ِذكْــِري احلَــرف رمــز ِرجاِل

 لقَـــاِرِئ املَنظُـــوِم أَولَ أَوال علَـــى ا  
ــصال    فَي ــد عب ــن ــواو ِم ــأَحرِفِهم وال  ِب
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           قَـدا وـِلهصِفـي و ٍف ال ريـبـرى أَحِسو 
   ــم هعم ــز مــال ر ــميِهم فَ راً أُســو  وطَ

ـ   ــانَ ذَا ِضـ ــا كَ مــِذكِْرهِ و ــت ِب  د عِني
ــدغَمٍ  ــذٍْف ومـ ــِويٍن وحـ ــد وتنـ  ومـ
ــةٍ  ــٍب وِخفَّـ ــذِْكٍري وغَيـ ــٍع وتـ  وجمـ
 وِإنْ أُطِْلــق التحِريــك نــصاً والِزمــاً   
ــاِكتاً   س مــز ــضم واجلَ ــولُ ال ــثُ أَقُ يحو 
ــا  ــِب لَفْظُه يالغــذِْكِري و التــِع و ــي الرفْ  وِف

  

ــسجال  م ــز مالرِل وــص ــرف الفَ ح رــر  تكَ
ــال  ــِد ِإنْ ج ــِن القَي ِني عغــت ــاللَّفِْظ أَس  وِب
ــِدال   أَبلْ وــه سو كــر ح عدو ــِصلْ ِزد  كَ

ــِتالَ  ــٍل واخـ ــٍز ونقْـ ــيالوهمـ  ٍس ومـ
ــالَ    ــع وأَهِم ــِر اقْطَ ــظْ أَخ ــق وغَلِّ  ورقِّ
ــزالَ  نــثُ ت يح حــت ــو الفَ فَه دــض ــن ال  ِم
ــبال  ــِع أَقْـ ــالفَتِح والرفْـ ــرهم ِبـ  فَغيـ
ــوِبال  ــونُ قُ النو رــس ــا الكَ اليِح وــالفَت  وِب

  
األكثر، كاألضداد املذكورة، وإمنا عمد أبو      وهذه األبيات منها ما هو منصوص عليه يف الشاطبية وهو           

شامة على إعادة بنائها على ما ارتضاه؛ ألنه أراد أن يستقل بأبيات على مسائل خمصوصة، وال أرى أن هـذا                    
موطن ذكرها؛ ألن غالبها هنا ال يتأتى االستدراك به على اإلمام الشاطيب، وبعضها االستدراك فيه ظاهر، كقوله 

  ". بعِد ِذكِْري احلَرف رمز ِرجاِلِه ِبأحرِفِهم وِمن: " ابتداًء
" وِمن بعِد ِذكِْري احلَرف أُسـِمي ِرجالَـه         ": أن اإلمام الشاطيب قال يف هذا املقام      : ووجه االستدراك 

مز والتسمية  ومعلوم أن التسميةَ غري الرمز، والرموز ال تكون أمساًء إال على تأويل، واإلمام الشاطيب يقصد الر               
  . معاً، وغالب اعتماده على الرمز، وعبارته حتتمل التأويل، وعبارة أيب شامة نص يف الداللة

، "وطَوراً أُسميِهم فَال رمـز معهـم        : " -رمحه اهللا -ومما يصح جعلُه استدراكاً من أبياته السالفة قولُه         
        أو الراوي فال يصح جعل ما يليه رمزاً، وهذه املسألة تقدم تقريرها قريبـاً             ويعين بذلك أنه مىت ما مسى القارئ 

  .عند االستدراك الثالث من هذا املبحث، لكنه هناك ضمن استدراكه يف نظم الشاطيب، وهنا أفرده مستقالً
  :-رمحه اهللا تعاىل- )٢٢(عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك الرابع

       ن حمـسـثُ ييح يـمأُس فوسو ـهظْم 
  

ــوال   ِمخــاً و معــداً م ــحاً ِجي ــِه موِض  ِب
  

ومقصود اإلمام الشاطيب أنه مىت ما مسح له النظم بتسمية القارئ بدالً من الرمز فإنه يفعل ذلـك، وقـد                    
، غري أنه استدرك عليه أمـراً       )٢٣(استوعب بشرطه مجيع السبعة وروام األربعة عشر على ما أفاده أبو شامة           

و أن البيت مفتقر إىل تنبيه؛ قد التزمه اإلمام الشاطيب من غري تصريح به؛ وهو أنه إذا صرح باسـم                    ظاهراً، وه 
وقد علم باالستقراء من حاله يف هذه القصيدة أنه ال يأيت برمز مع             : ")٢٤(القارئ ال يأيت معه برمز، قال السمني      

  . ها" التصريح باالسم
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فلو أنه بين ذلك يف موضع تلك األلفاظ لكان أوىل، حنو أن : " حمرراً موضع االستدراك)٢٥(وقال أبو شامة

  :يقول
        ـهظْمن حمـسـثُ ييح يـمأُس فوسو 

  
ــبال    ــٍز ِليقْ مــلِّ ر ــن كُ ــاً ِم ــِه خاِلي  ِب

  
واستدراك أيب شامة هنا يف حمله بال ريب، والغريب مع أمهية هذا القيد إال أن اإلمام الشاطيب أغفله، ولذا 
أطبق الشراح على االعتداد به، ولو مل يصرح به، ونصوا على ذلك يف شروحهم؛ إذ عدم االعتداد به يناقض 

، وقد صرح ذا الشرط ألمهيته بعض من جاء بعده ممن حنا حنوه، كابن )٢٦(مقاصد القصيدة، ويفسد دالالا
   ".وال رمز إذَا اسم امِرٍئ بدا: " يف قوله)٢٧(مالك يف قصيدته

  

  االستدراكات الواردة يف باب البسملة: املبحث الثاين
  أورد اإلمــام أبــو شــامة يف هــذا البــاب اســتدراكاً واحــداً عنــد قــول اإلمــام الــشاطيب  

  :)٢٨(-رمحه اهللا تعاىل-
 وال بد ِمنهـا ِفـي ابِتـداِئك سـورةً         

  
 ِسواها وِفي اَألجزاِء خيـر مـن تـال          

  
نكرة يف كالم موجب فال عموم هلا إال مـن  ) سورةً: (أن قول اإلمام الشاطيب  : نده على ما قرره   والوجه ع 

وال بـد  : "مهما ابتدأت سورة سوى براءة فبسمل، ولو قـال : فكأنه قال: " )٢٩(-رمحه اهللا-جهة املعىن، قال  
  . ها" لزال هذا اإلشكال" ِمنها ِفي ابِتدا كُلِّ سورٍة ِسواها

  ".وفيه نظر : " )٣٠(وقد نقل السمني كالم أيب شامة مث قال
) سورة(وتنكري  : " )٣١(وكالم اإلمام الشاطيب ظاهر املقصد، ولذا قال أبو عبداهللا الفاسي يف شرحه           : قلت
أي رجل من هذا    : ادفع هذه الدراهم إىل رجل، أي     : أي سورة كانت من جنس السور، كما تقول       : على معىن 

  . ها" ، ولذلك استثىن براءة منها )٣٢(}اطْرحوه أَرضاً  {: اجلنس، ومنه
أي سورة، فلهذا اسـتثىن     : والنكرة يف اإلجياب تعم بتقدير    : " )٣٤( يف كنز املعاين   )٣٣(وقال اإلمام اجلعربي  

  . ها" براءة 
شاطيب، كما يفهم وعليه فما أضافه اإلمام أبو شامة يف استدراكه يغين عنه ما يفهم لزاماً من سياق اإلمام ال      

مع أن ما اعتمد عليه أبو شامة       . -رحم اهللا اجلميع  -أيضاً من استثنائه سورة براءة على ما قرره اإلمام اجلعربي           
  .)٣٥(يف استدراكه خالف ما هو مقرر يف األصول
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  االستدراكات الواردة يف باب سورة أم القرآن: املبحث الثالث
  :يب أربعة استدراكاتأورد أبو شامة فيها على اإلمام الشاط

  : االستدراك األول
  :)٣٦(-رمحه اهللا تعاىل-عند قول اإلمام الشاطيب 

اِصرِه ناِويِن ريِم الدواِلِك يمو  
فقد تعقبه اإلمام أبو شامة على قوله، والوجه عنده أن قيد القراءة الذي يكشف كيفية أدائها غري ظاهر يف                   

هذا كـالم   . ها"  وماِلِك ممدوداً نِصير رواِتِه     : وكان التقييد ممكناً له لو قال     : " )٣٧(-رمحه اهللا -ترمجته، قال   
أيب شامة، وحجة اإلمام الشاطيب أن هذه الترمجة مما استغين باللفظ عن القيد فيها وذلك جاٍر على منهجـه يف                    

  : )٣٨(قصيدته فهو القائل
  جالوِباللَفِْظ أَستغِني عِن القَيِد ِإنْ 

  . )٣٩(ومما سوغ له ذلك اشتهار القراءتني على ما أفاده السمني يف شرحه
ولكن استدراك أيب شامة هنا آٍت يف حمله؛ فإن الشهرة ال ترفع اللبس من كلِّ وجه، وادعاء الشهرة ممـا                    

) ملْـكِ ( كقـراءة    يتصور املنازعة فيه، وال سيما وأن يف الكلمة قراءاٍت أخر ال تدفعها ترمجة اإلمام الشاطيب،              
يعني قراءة الباقني بالقصر، وال ترد على       ) ممدوداً(، فقول أيب شامة     )٤١(فعالً ماضياً ) ملَك(، و )٤٠(بسكون الالم 

هذا الضابط احتمال قراءات أخرى؛ وذلك أن كسر الالم، وجر الكاف مانع من ذلك؛ حيث إن اسـتدراك                  
  . أيب شامة نص يف أن اخلالف يف األلف ال غري

 إال أن ابن مالك يف قصيدته الدالية قد جاء بأحسن من ذلك،             -رمحه اهللا -ومع حسن استدراك أيب شامة      
  :)٤٢(حيث يقول يف املوضع املعين نفسه

  هنا مِلِك امدد للِكساِئي وعاِصٍم
ورة الفاحتة فقط، فقد وافق عليه أبا شامة، وإمنا زاد عليه يف تعيني حمل اخلالف؛ وأنه يف س             ) امدد: (أما قوله 

فإنه قاٍض بالتعيني، وقد تبعه على هذا التعيني اإلمام اجلعربي يف استدراكه            ) هنا: (وال يتعداها إىل غريها يف قوله     
  .ها" ؛ لكان أوىل"وماِلِك يوِم املد راِويِه ناِصر: "ولو قال: )٤٣(على الشاطيب يف هذا املوضع، قال
، "وماِلِك يوِم الديِن مد نمى ِرضى     : "ولو قال : ")٤٤( الآللئ الفريدة حيث قال    وقبله أبو عبداهللا الفاسي يف    

  .ها" أو حنو ذلك لكان أوضح للمقصود
واستدراك جمٍع من الشراح على اإلمام الشاطيب يف هذا املوضع يقوي وروده، والتسليم بصحته،              : قلت

  .على ما سبق إليه أبو شامة، رحم اهللا اجلميع
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  : االستدراك الثاين

  :-رمحه اهللا-أورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب 
  وِعند ِسراٍط والسراِط ِلقُنبال ِبحيثُ أَتى

ولـو  : ")٤٥(والوجه عنده أن اإلمام الشاطيب لَفَظَ بالكلمة جمردة من أل مرة، ومعرفة ا مرة أخرى، قال               
-، واستدل على ذلك     "صل الغرض، فإن الم التعريف زائدة على الكلمة       اقتصر على لفظ النكرة يف الكل حل      

رمحـه  -قال  } ِصراِط اِهللا   { : ة كقوله تعاىل  ـــ بأن الكلمة تكون جمردة من أل وتتعرف باإلضاف        -رمحه اهللا 
  : ولو أنه قال: " )٤٦(-اهللا

..........................  
هاياً أَِشمزو ِهماِقياِد بِبالصاو  

  

  ِسراطٌ ِبِسيٍن قُنبلٌ كَيف أَقْبال  
..........................  

  .ها" واهللا أعلم . لتم له املقصود
  :مث إن استدراك أيب شامة هذا تضمن مع ما قصده أمرين

 أنه نص على كيفية قراءة قنبل، ومل تكن لتعرف يف الشاطبية إال من رمسها بالسني، على ما تقـرر                  : أوهلما
من أصول اإلمام الشاطيب أنه قد يستغين بالرسم عن القيد يف مواضع، مع أنه قد نوزع يف ذلك خلفاء مسلكه،                    

  : ولو قال: ")٤٧(وقد ناقشه يف عمله هذا اجلعربي وقال مستدركاً عليه
  وِسين ِصراٍط والصراِط ِلقُنبال

  .ها" لكان أوىل
، وهي يف الـشاطبية معلومـة مـن     )وبالصاد باقيهم : (قني يف قوله  أنه نص كذلك على قراءة البا     : ثانيهما

  ".والصاد زاياً أَِشمها: ")٤٨(-رمحه اهللا تعاىل-الشهرة ومن مقابلة الصاد باإلمشام يف قول اإلمام الشاطيب 
هللا رمحـه ا  -وقد أحسن أبو شامة يف نظمه هذا بذكر القيود، فغري خاٍف أن جلَّ اعتماد اإلمام الـشاطيب                  

 على القيود فذكرها، وال سيما واملتعلم حديث عهد بنظمه ألنه يف مفتتحه أوىل؛ ليتدرب عليها، ويعتاد                 -تعاىل
  . فهمها، واهللا أعلم

 اإلمام ابن مالـك يف      -وقد يكون سبقه إىل ذلك    -وممن حنا حنو أيب شامة يف النص على كيفية قراءة قنبل            
  :)٤٩(قصيدته بقوله

   كَيف جا زانَ ورداوِسين ِصراٍط
  :)٥٠(وممن سلك مسلك اإلمام الشاطيب فاكتفى بالرسم اإلمام ابن اجلزري بقوله

  السراطَ مع ِسراطَ ِزنْ
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  :)٥١(وقبله أبو حيان يف منظومته عقد الآليل بقوله

  ِسراطَ السراطَ كَيف كَانا ِلقُنبال
قراءة سديد، حيث ال حيتاج لتأويل، وال يتناوله اعتراض، ومثل غري أن مسلك أيب شامة يف تعيني كيفية ال
  .هذا هو املراد يف حبث مسائل العلم وتعيينها

  :االستدراك الثالث
  :)٥٢(-رمحه اهللا- عند قول اإلمام الشاطيب -رمحه اهللا-أورده أبو شامة 

ــديِهمو  ــزةٌ ولَ مح ِهمــي ــيِهم ِإلَ  علَ
  

  وقْفـاً وموِصـال    جِميعاً ِبـضم اهلَـاءِ      
  

أن النظم يكشف قراءة محزة فقط، وأا بضم اهلاء يف الكلمات الثالث، أما قراءة البـاقني                : والوجه عنده 
فال تؤخذ من النظم؛ ألم يقرؤون بكسر اهلاء، والكسر ليس ضداً للضم املذكور يف النظم، فال تتبني قراءم                  

  . ها" لبان ذلك ) بضم الكسر: (ولو قال: ")٥٣(شامة قال أبو). بضم اهلاء: (من قوله
بـضم  : (ولعله أراده، وسبق لسانه حال اإلمالء إىل قوله       : ")٥٤(مث أتى أبو شامة بعد ذا بكالم غريب قال        

ولو سبق يف اإلمالء،    : ")٥٥(ومثل هذا ال يتصور، وهو غريب، قال اجلعربي مفنداً هذا الوهم          : قلت. ها) " اهلاء
  ".اءالستدركه يف اإلقر

وأما استدراك أيب شامة فهو يف حمله، وقد وجه عمل اإلمام الشاطيب بأنه اعتمد على الشهرة، وبأن اهلاء مل                   
  :)٥٧(، غري أن هذا االعتراض ال ينهض؛ ذلك أن اإلمام الشاطيب قيد ما شاه يف قوله)٥٦(تفتح لغة

نع مضي تويالبٍت وويب ركَسى ِجلٍَّة    وِحم...................   
فقابل بني الكسر والضم ملا أراد تعيينهما، وهو ما قصده أبو شامة باستدراكه، ومثله يف التنبه هلذا األمر 

  :)٥٨( يف ذكره لكيفية القراءة بقوله-رمحه اهللا-اإلمام ابن اجلزري 
ــديِهمو  ــو لَ ِهمــو ِإلَي ِهملَيع 

  
  ِهمِبضم كَسِر اهلَاِء ظَبي فَ  

  :)٦٠( إن اإلمام الشاطيب أبان قراءة الباقني، وأا بالكسر من قوله بعد)٥٩(وقيل
  وِفي الوصِل كَسر اهلَاِء ِبالضم شملَال

  :-رمحه اهللا تعاىل-وقوِله 
  وِقف ِللْكُلِّ بِالكَسِر مكِْمال

  بل إن عمله على خالفه كما-ه اهللارمح-لكن هذا فيه تكلُّف ظاهر؛ لطول الفصل، وليس على هذا عمله     
  .تقدم
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  :االستدراك الرابع

  :)٦١(-رمحه اهللا تعاىل-عند قول اإلمام الشاطيب 
ِشِهمرا ِلوِز القَطِْع ِصلْهمِل هقَب ومن  

والكالم هنا عن صلة ورش مليم اجلمع؛ وأن ذلك فيما وقع قبله مهزة قطع، وقد قدم اإلمام الشاطيب قبل 
  :)٦٢(ت حكمها عند قالون وابن كثري يف قولههذا البي

 وِصلْ ضم ِميِم اجلَمـِع قَبـلَ محـركٍ        
  

ــال     ــِرِه ج ِييخنٌ ِبتــالُو ــاً وقَ  ِدراك
  

كان يلزمه أن يذكر مع ورش ابن كثري وقالون؛ لئال يظَن أن هذا             : ")٦٣(وألجل ذا اعترض أبو شامة قائالً     
وِمن قَبِل همِز القَطِْع    : "، ولو قال  "رمى صحبةٌ أَعمى  : ")٦٥(قال يف باب اإلمالة    خمتص بورش، كما     )٦٤(املوضع

مهشرو افَقها" حلصل الغرض" و.  
ملبس من حيث إنه تقدم ذكر      ) وافَق: (لكن استدراك أيب شامة مل يسلَم من استدراك عليه أيضاً؛ فإن قوله           

، وليسا يف الصلة على مذهب واحد كما هو معلوم، فال يدرى            )٦٦(افقته أليهما ابن كثري وقالون، فال يدرى مو     
  .)٦٧(أَواَفَق األقرب على التخيري، أو األبعد على الصلة، قاله اجلعربي

 أن استدراك أيب شامة مل يضف جديداً على ترمجة اإلمام الشاطيب، بـل عبارتـه يف                 -واهللا أعلم -وعندي  
وقـد  : ")٦٨( تقدم بيانه، غري أن السمني احلليب يف شرحه وجه عمل أيب شامة بقوله             ذلك حتتاج لتأويل على ما    

ظهر يل جواب، وهو األصلُ يف الباب ابن كثري، وهو املتحدثُ عنه، وهو جازم بذلك خبالف قالون فإن عنـه                    
ــه أوىل   ــالف عن ــذي ال خ ــل ال ــصاحب األص ــة ل ــوع املوافق ــاً، فرج ــه . ها" خالف ــذا من   وه

  .-رحم اهللا اجلميع- أحسن ما يقال يف توجيه عمل أيب شامة -رمحه اهللا-

  االستدراكات الواردة يف باب اإلدغام الكبري: املبحث الرابع
  :االستدراك األول
  :)٦٩( عند قول اإلمام الشاطيب-رمحه اهللا-أورده أبو شامة 

ــه مناِســكْكُم ومــا نــٍة ع ِكلْم فَِفــي 
  

  الب اِقيبو لَكْكُمالسوعم ساِب لَي  

وباعث االستدراك عنده أن اإلمام الشاطيب مل يذكر تعريف اإلدغام الكبري وشرطَه، ويرى أبو شـامة أن                 
ووقع يل لو أنـه     : ")٧٠(بيت اإلمام الشاطيب هذا كان الشأن أن يسبق ببيت يدلُّ على ما قصده، قال أبو شامة               

  :قال عوض البيت السابق
 ركا والتقَـى اِملـثْالِن ِفـي الثَّـاِني االوال            البــصِري يــدِغم ِإنْ تحــرأَبــو عمــٍرو
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  .ها" لكان شرحاً لإلدغام الكبري الواقع يف املثلني
وقد تفطن ملا أشار إليه أبو شامة اإلمام اجلعربي يف شرحه على الشاطبية، وأنشد يف ذلك بيتاً يرى أحقيته 

  :)٧١(اإلمام الشاطيب، وهو قولهبالتقدمي على ترمجة 
ــبا  اسنــا ت م ــثْالِن أَو ــرك اِمل ِإذَا ح 

  
 أَبــو عمــِرِهم ِإنْ خــف أَدغَــم االوال  

  
وفيه من الداللة ما يف بيت أيب شامة املتقدم، ولو أشار اإلمام الشاطيب إىل ما استدركه عليه أبو شامة لكان 

  .أوىف باملراد وأسلم
  : الثايناالستدراك

 :)٧٢(أورده أبو شامة يف خامتة باب اإلدغام الكبري عند قول اإلمام الشاطيب
         ـاِرضالـالِء ع ـاُء ِفـيالي نِئسلَ يقَبو 

  
 سكُوناً أو اصـالً فَهـو يظِْهـر مـسِهال           

  
 أن السوسي   -هللارمحه ا -وال خيفى أن هذه الترمجة من التراجم املشكلة يف الشاطبية، وحمصل كالم الناظم              

يف سورة الطالق حبذف الياء بعد اهلمزة، وله يف اهلمزة بعد ذلك وجهـان؛              } والالِئي يِئسن   { : قرأ قوله تعاىل  
تسهيلها بني بني مع املد والقصر، وإبداهلا ياًء ساكنة مع املد املشبع للساكن، وعلى هذا الوجه جيتمع حرفـان                   

لثاين متحرك، والقواعد تقضي بوجوب إدغام األول يف الثاين للـسوسي،           األول ساكن وا  : متماثالن يف كلمتني  
  . بل جلميع القراء على ما تقتضيه األصول

ولكن الناظم هنا أخرب أن السوسي قرأ على وجه اإلبدال بإظهار هذه الياء الساكنة، وعلَّلَ اإلظهار بـأن                  
  . )٧٣(ه امتنع اإلدغام وتعني اإلظهار لهسكوا عارض، أو هي يف نفسها عارضة؛ ألن أصلها اهلمز، وألجل

والذي دفع أبو شامة لالستدراك على اإلمام الشاطيب هنا هو أنه مل يرتض العلة اليت ذكرها اإلمام الشاطيب                  
يف نظمه، وهي كون سكون الياء عارض، أو هي يف نفسها عارضة؛ وذلك أن أصلها بياء ساكنة بعـد مهـزة                     

ء لكوا متطرفة بعد كسرة كما حذفت يف الراِم والقاِض فبقيـت الـالِء              مكسورة فاستثقل ذلك فحذفت اليا    
مزة مكسورة فقلبت ياًء مكسورة على غري قياس؛ إذ القياس تسهيلها بني بني، مث استثقلت الكسرة على الياء           

  .)٧٤(فحذفت
 اإلدغام كما مل    وكال التعليلني غري مستقيم، أما السكون العارض فغري صاحل ألن مينع          : ")٧٥(قال أبو شامة  

، وأما إن كانت يف نفسها عارضة وأصـلها مهـزة           } ومن لَم يتب فَأُولَِئك   { ،  }فَاصِبر ِلحكِْم   { : مينع يف حنو  
ل وإىل ما   ــوحنوه، نظراً إىل األص   } يبتِغ  {  يف   )٧٦(انـــان املتقدم ــفكان ينبغي أن جيري فيها الوجه     
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  ".عليه اللفظ اآلن
بو شامة بعد مزيد تقرير أن العلة يف اإلظهار يف هذه الكلمة عدم التقاء املثلني أصالً، بسبب أن                  مث ارتضى أ  

قـال أبـو   .  كان يقرأ هذه الكلمة بتسهيل اهلمزة، وعربوا عنه بياء خمتلـسة الكـسرة  -رمحه اهللا-أبا عمرو   
 التسهيل فلـم يـضبطه، واهللا       ومن عرب من الرواة عن قراءة أيب عمرو بإسكان الياء خفي عنه أمر            : ")٧٧(شامة

  :أعلم، وقد نظمت هذا التعليل الصحيح فقلت
ــسهال       وقَبلَ يِئسن الياُء ِفي الالِء همزةٌ م ــأَظِْهر ــاً فَ ــةٌ حقّ نلَيم" 

  
هذا هو استدراك أيب شامة وهذا وجهه كما تراه، غري أن السمني احلليب يف العقد النضيد نقضه من أصله،                   

، غري أن ممـا يـتعني       )٧٨(د عليه مجلة اعتراضات، وناقشه فيما ذهب إليه من علة اإلظهار يف كالم يطول             وأور
شامة توطئة لتعليله من خفاء أمر التسهيل على الرواة، فقد نقضه السمني معظمـاً               ذكره رده على ما جعله أبو     

ة إىل مثل ذلك يؤدي إىل عدم الوثوق        ومثل ذلك ال ينبغي أن يقال؛ ألن نسبة الروا        : ")٧٩(جانب الرواية بقوله  
  ".بنقلهم

 يف الغرية على حروف كتاب اهللا تعاىل، وهـو          -رمحه اهللا -وما قرره السمني ال سبيل إىل دفعه على عادته          
متعني الفهم واإلدراك على كل منشغل بعلم القراءات، فلوال اعتبار هذا األصل األصـيل لـدب اخلـالف                  

  .ت القرآنيةوالتشكيك يف سائر القراءا
 ذا االعتبار ينبغي أال يِرد حبال، على أنه نـاقش ترمجـة اإلمـام               -رمحه اهللا -وعليه فاستدراك أيب شامة     

  . الشاطيب يف بعض دالالا، وجتاوز ذلك إىل ما قرره، وليس ذلك من عادته، رحم اهللا اجلميع

  االستدراكات الواردة : املبحث اخلامس
  تقاربني يف كلمة ويف كلمتنييف باب إدغام احلرفني امل
  :أورد أبو شامة يف هذا الباب أربعة استدراكات

  :)٨٠(-رمحه اهللا تعاىل-عند قول اإلمام الشاطيب : االستدراك األول
 وِإدغَام ِذي التحـِريِم طَلَّقَكُـن قُـلْ       

  
ــال    ــِع أُثِْق اجلَمــِث و أِْنيِبالتو ــق أَح 

  
م الشاطيب أنه جعل الثقل الذي أدرك الكلمة سبباً يف إدغامها؛ والثقل حـصل              ووجه استدراكه على اإلما   

، ومل يكتف أبو شامة ـاتني       )٨١(مبجموع أمرين على ما أفادته ترمجة اإلمام الشاطيب؛ ومها التأنيث واجلمع           هلا
  :فإن أردت نظم املرجحات الثالثة فقل: " )٨٢(العلتني، وزاد علة حترك النون، وقال بعد ذلك
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   ــهنوفَن ـقأَح ِغـماد طَلَّقَكُـنو 

  
 ".محركَةٌ جمـع املُؤنـِث ثُقِّـال          

  
. ، ومل يعقب عليه بشيء، وفيه زيادة فائدة كما ترى فال مانع من اعتباره             )٨٣(وهذا االستدراك نقَلَه السمني   

  .واهللا أعلم
  :)٨٤(يف ذكره ملوانع اإلدغامأورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب : االستدراك الثاين

 ِإذَا لَم ينونْ أَو يكُـن تـا مخاطَـبٍ         
  

ــثَقِّال    تال مــاً و ــيس مجزوم ــا لَ مو 
  

والوجه عند أيب شامة أن اإلمام الشاطيب مل يتعقب املوانع بالتمثيل هلا كما فعل عند ذكره ملوانـع إدغـام                    
  :ن ذكر املتقاربني أوىل لعسر أمثلته، وقد نظمت فيه بيتاً فقلتوكا:  " )٨٥(-رمحه اهللا-املتماثلني، قال 

ــا  ــت ثَاِوي ــِه كُن ــلْ ِب ــم مثِّ ــِذير لَكُ ن 
  

 ولَم يؤت قَبلَ الـسيِن هـم ِبهـا انجـال            
  

  .ها  " قَبلَ السيِن: ، ومل ميكنه نظمه؛ لكثرة حركاته فقال}ولَم يؤت سعةً ِمن املَاِل { : أراد
واستدراك أيب شامة هنا آٍت يف حمله، وفيه توسعة على فهم القارئ، وال سيما أن الشاطيب فعل ذلـك يف                    
الباب قبله، وقد اقتفى أثر أيب شامة هنا اإلمام اجلعربي حيث وضع استدراكاً على ترمجة اإلمام الشاطيب نفسها                  

  :ومل ميثل الناظم هلذه املوانع وهي أوىل، ومثاهلا بيت" : )٨٦(ضمنها ذكر األمثلة، وجاء ذلك يف سياق قال فيه
ــا  ــاً ِمثَالُه ــت ِطين ــد خلَقْ ــِصير لَقَ ن 

  
 " ولَم يؤت قَبِل الوسـِع هـم ِبهـا فَـال              

  
وعليه فاستدراك أيب شامة هذا من ألطف استدراكاته على اإلمام الشاطيب، وأمتِّها فائدة؛ ملا علمتـه مـن                  

  .واهللا أعلم. إىل املثالاحلاجة 
  :)٨٧(- رمحه اهللا –أورده أبو شامة عند شرحه لقول اإلمام الشاطيب : االستدراك الثالث

 فَمع محلُوا التوراةَ ثُـم الزكَـاةَ قُـلْ        
  

 وقُلْ آِت ذَالْ ولْتـأِْت طَاِئفَـةٌ عـال          
  

يف لفظ الزكاة، وهو إدغامها يف الثـاء يف         وسبب وضعه االستدراك هنا أمران؛ أوهلما أن موضع اإلدغام          
وآتوا الزكاة مث توليتم غري ظاهر يف الترمجة، والثاين أن يف لفظ الترمجة تكراراً، ويعين بذلك جميئه بـ قل                   : قوله

ولو قال الزكاة مث قل آت، لكان أوىل؛ ألنه أبني ملوضـع اإلدغـام،               ")٨٨ (:يف موضعني قريبني، قال أبو شامة     
  ".رار لفظ قلوختلص من تك

، بل أعاد ترتيب البيت على مراد أيب شامة، وميكن )٨٩(وقد نقل السمني استدراك أيب شامة ومل يتعقبه بشئ  
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  :)٩٠(أن يعتذر لإلمام الشاطيب بتركة التعيني، لشهرة املوضع، وعليه عمل اإلمام ابن اجلزري يف الطيبة بقوله

 واخلُلْف يف الزكَـاةَ والتـوراةَ حـلْ       
  

ــس اُألولْ    ــا اخلَم ــأِْت آِت وِلثَ لْتو 
  

لكن يشكل على هذا أن اإلمام الشاطيب يف ترمجته ذكر أربعة مواضع، فنص على تعيني ثالثة منها، وأرسل                  
  :)٩١(واحداً، وهو ما تعقبه أبو شامة فقيده كنظائره، وعلى التقييد عملُ ابن مالك يف قصيدته بقوله

  زكَاةَ مع التوراةَ تا ِجئِْت حددا     وطَا وِبثُم تا الزفَتا اآلِت ِفي ذَاٍل
وأما تكرار اللفظ فال شك أن السالمة منه أحسن، وأبلغ يف الكالم، وهو ما يرمي إليه أبو شامة يف أحـد                

اً، وهو حـسن    مقاصد استدراكه على ما متَّ بيانه، وعليه فاستدراك أيب شامة هنا، أضاف تنبيهاً، وأضفى جديد              
  .الداللة يف مقصده، واهللا أعلم

  رمحــه -أورده يف معــرض شــرحه لقــول اإلمــام الــشاطيب     : االســتدراك الرابــع 
  :)٩٢(-اهللا

        ـاِرضع ـوِإذْ ه غَـاماِإلد عنمال يو 
  

ــال     ــاِر أَثْقَ الناِر ورــاَألب ــةَ كَ  ِإمالَ
  

  ظهمعىن البيت، ولو على عجالة من الكالم، فالشاطيب ومن املناسب هنا قبل ذكر استدراك أيب شامة أن ي ر
 باقيـةٌ علـى     -اليت سببها الكسر فذهبت باإلدغام    - قَصد يف ترمجته اليت أبصرا اآلن أن اإلمالة          -رمحه اهللا -

أصلها الذي يقتضي اإلمالة؛ وإن زال سببها فزواله ألمر عارض هو اإلدغام، والعـارض ال ينـاقض األصـل                  
، ومن هنا جـاء اسـتدراك أيب        )٩٣(}وتوفَّنا مع اَألبراِر ِربنا     { ،  }فَِقنا عذَاب الناِر ربنا     { : ك حنو الثابت، وذل 

:  " )٩٤(-رمحـه اهللا  -شامة فهو يرى أن هذه املسألة من مسائل اإلمالة، وباا أليق ا من باب اإلدغام، وقال                 
 فاإلدغام معه كذلك، وكان يغنيه عن البيتني هنا ومثَّ          )٩٥(ال مينع اإلمالة   أن عروض الوقف     وقد ذكر يف باب اإلمالة    

  :أن يقول
 وال يمنــع اِإلدغَــام والوقْــف ســاِكناً

  
 ِإمالَةَ ما ِللْكَـسرِِ ِفـي الوصـِل مـيال           

  
  . ها"  فيستغين عن مفردين يف بابني ذا البيت الواحد يف باب اإلمالة 

لسمني احلليب فيما ذهب إليه، واعترض على ما اعتمد عليه من كون باب اإلمالة أوىل ـذه                 وقد نازعه ا  
  . ها" بل الظاهر التساوي؛ إذ لكل منهما مسوغ :  " )٩٦( وقالاملسألة

غري أن اجلعربي يف كنز املعاين نصر مسلك أيب شامة، واقتفى أثره يف االستدراك على اإلمام الـشاطيب يف                   
  :وكان يغنيه عن البيت أن يقول يف اإلمالة مثل: ")٩٧(، وألجل العلة بعينها، وقالاملسألة نفسها
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 .ها" واالدغَام مـا ِلكَـسرِة الـراِء مـيال              وال يمنع اِإلسكَانُ ِفي الوقِْف عاِرضاً

  
أحقية الترمجة وجيـه    ومع هذا فال تثريب على اإلمام الشاطيب يف فعله، وكالم السمني يف تساوي البابني ب              

سديد؛ وإذا كان األمر كذلك فال حرج مع ما يف التكرار من املصلحة، وال سيما والفصل بني البابني طويل يف                    
  . الشاطبية، وعمل اإلدغام مغاير لعمل اإلمالة كما هو مقرر معلوم

عمومها يف آخـر بـاب      وعلى مراد أيب شامة جاءت ترمجة اإلمام ابن اجلزري يف النشر حني عقد املسألة ب              
  :)٩٨(اإلمالة بقوله

       ـكَنِإنْ س قْـفوو غَـامِإد سلَيو 
  

ــسِر    ــا يمــالُ ِللْكَ م ــعنمي..... 
  

  االستدراكات الواردة يف باب هاء الكناية: املبحث السادس
الشاطيب يف أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف هذا الباب استدراكاً واحداً، وذلك عند قول اإلمام 

  :)٩٩(خامتة الباب
ــاِكناً  ِز ســاهلَم ــه ِب ــر أَرِجئْ ــى نفَ عو 
        ـِرِهميِلغ اكْـِسرو راً فَـازـِصين ِكنأَسو 

  

 وِفي اهلَاِء ضـم لَـف دعـواه حـرمال           
ــال صوــٍب ِلت ينَ رواداً دــو ا جــلْه  وِص

  
يف موضعيها يف األعـراف     } أَرِجئْه  { خالف السبعة يف كلمة     هذه الترمجة عقدها اإلمام الشاطيب يف بيان        

، واستظهارها من الـنظم     )١٠١(ثالث باهلمز، وثالث بال مهز    : ، وقد حوت ترمجته ست قراءات     )١٠٠(والشعراء
حيتاج إىل دربة وممارسة، وال يستطيعه كل أحد، وهو ما حدا بأيب شامة أن يعترض البيت باستدراك، فإنه بعـد                    

وقد مجعت هذه القراءات الست يف بيت واحد، يف         : " )١٠٢(راجم البيتني واستنبط القراءات منهما قال     أن قرر ت  
  :النصف األول قراءات اهلمز الثالث، ويف النصف الثاين قراءات من مل يهمز الثالث فقلت

 وأَرِجئِْه ِملْ والضم حز ِصلْه دع لَنـا       
  

         لْ ِصلْ ِجى ِرضىِف ن أَرِجهـال  وب هرقَص" 
  

مث شرع يف شرح نظمه، وهو لطيف كما ترى، وينأى بالترمجة عما قد يلِْبس، فإن ترمجة الشاطيب مع مـا                    
معترض عليه من   ) ساِكناً: (فيها من صعوبة استنباط القراءة، مل تسلم من اعتراض نبه عليه املتقدمون فإن قوله             

  :وجهني
  .ة يف تقييده لفظاًأنه لفظ به ساكناً فال فائد: األول
أنه يوهم أن قراءة الباقني بالتحريك املطلق، وهو الفتح على ما تقتضيه أصول الـشاطيب، ولـيس                 : الثاين
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  . )١٠٣(األمر كذلك

 يف شرحه   )١٠٤(اهللا الفاسي  عبد وقد أجيب عن هذين االعتراضني مبا ال يدفعهما من كلِّ وجه، غري أن أبا             
يريد بذلك  "  إذا احتمل الكالم ما يليق وماال يليق حِملَ على ما يليق            " : أغلق باب االعتراض من أصله بقوله     

كيفية قراءة الباقني، وأا ال تليق أن تكون بتحريك اهلمز، وإن كان النظم يف ذلك حمتمالً، غري أن هذا املسلك          
ذكرها الناظم يف مقدمة     لو صح اعتباره ملا كان هناك حاجة لكثري من األضداد والقواعد اليت              -رمحه اهللا -منه  

 .قصيدته، وعليه فنظم أيب شامة فيه السالمة مما ذكر، وقد تقرر أن السالمة ال يعدهلا شيء

  االستدراكات الواردة يف باب املد والقصر: املبحث السابع
  :أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف هذا الباب استدراكني

  :)١٠٥( يف ذكره ملذهب ورش يف تثليث البدل-رمحه اهللا–طيب عند قول اإلمام الشا: االستدراك األول
ــرٍ    يغم ــٍت أَو ــٍز ثَاِب مه ــد عــا ب مو 

  
  فَقَصر وقَد يروى ِلورٍش مطَوال  

  مقَـــو ـــطَهسوو.................. 
  

    

:  أيب شامة، أن قوله    ووسطه قوم، وبيان ذلك عند    : وحمل االستدراك عند ذكر مذهب التوسط عنه يف قوله        
وال مانع من أن يكون لفظ قوم        ")١٠٦ (:ووسطه قوم ال مينع أن يكون رمزاً خلالد، قال أبو شامة يف تقرير هذا             

محى صفوه قوم، فكان ينبغي له أن يأيت        : )١٠٧(يف بيت الشاطيب رمزاً خلالد على اصطالحه كما قال فيما مضى          
اهــ، وكـالم أيب     "ووسطه أيضاً : دة الوسطى كآمن، أو يقول    وبامل: بلفظ يزيل هذا االحتمال؛ مثل أن يقول      

 " )١٠٨ (:شامة ظاهر القصد، وأحسن ما يعتذر به عن اإلمام الشاطيب ما نقله السمني يف العقد النضيد بقولـه                 
وسطه عنه قوم، وقد تقدم أنه ال جيمـع بـني االسـم الـصريح               : والقاف يف قوم ليست برمز؛ ألن التقدير      

، وما قرره السمني من حصول الوهم صحيح، وألجل ذا تعقبـه            "ن ظاهر لفظه يوهم ذلك    ، ولك )١٠٩(والرمز
ولـو  : " )١١٠(على هذه الترمجة أيضاً اإلمام اجلعربي يف كرت املعاين، وقال بعد أن ذكر اللبس احلاصل بالترمجة               

تكون البـاء رمـز     ، يعين اللبس، لكن الصحيح أن اللبس ال يرتفع مبثل هذا الحتمال أن              "قال بعض الرتفع    
  .لقالون أيضاً، فتعود املسألة على حالتها األوىل، فاستدراك أيب شامة يف هذا املقام أمت وأكمل، واهللا تعاىل أعلم

 يف ذكره للمستثنيات من مد البـدل        )١١١(-رمحه اهللا تعاىل  -عند قول اإلمام الشاطيب     : االستدراك الثاين 
  :لورش

ـ        ـِل ِإيصـِز الومه دعا بمو  مهـضعبِت و 
  

ــال    ــستفِْهماً تـ ــذُكُم آالنَ مـ  يؤاِخـ
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  :فقد استدرك أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف ترمجته هذه أموراً

  .قد يفهم منه ختصيصه باملثال املذكور فحسب" وما بعد همِز الوصِل إيِت: "أن قوله: أوهلا
  .ال البدء ا، وليس يف الترمجة تعيني ذلكأن احلكم يف مهز الوصل إمنا هو يف ح: ثانيها
يفهم منه أن استثناء املد يف هذه الكلمة عند البعض، وليس كذلك            " وبعضهم يؤاِخذُكُم   : "أن قوله : ثالثها

  .)١١٢(بل استثناؤها حملُّ إمجاع بني الرواة، كما نص عليه يف النشر
 الكاف قد يفهم منه تعيني احلكم ا ما دامـت ـذا             أن رسم الكلمة يف الترمجة موصولة بضمري      : رابعها

ال { : وبابه من حنـو    }يؤاِخذُكُم  { وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على أن        " : )١١٣(الرسم، وهلذا قال السمني   
  ".، يف احلكم واحد حىت ال يتوهم خصوصيته ذه اللفظة فقط }ولَو يؤاِخذُ اَهللا { ، }تؤاِخذْنا 

 املستفهم ا هل    }اآلنَ  { ن اإلمام الشاطيب يف ترمجته مل يعني األلف اليت يتعني قصرها يف كلمة              أ: خامسها
  .هي الواقعة قبل الالم، أم اليت بعدها، وفهم هذا متعني

 مبا  -رمحه اهللا -، وهي واردة صحيحة االعتبار، مث أتى        )١١٤(هذه مجلة ما أورده أبو شامة من استدراكات       
  : الشاطيب بقولهاستدركه على اإلمام

          ـعـِت مءاً كَِإيـدـِل بصِز الومه دعا بمو 
  

 يؤاِخـــذُ زاد الـــبعض آالنَ قَـــصر ال  
  

رمحـه  -ففي هذا البيت الذي نظمته مخسة أشياء فاتت بيت الشاطيب : " )١١٥( عن بيته -رمحه اهللا -مث قال   
ـ    -اهللا تعاىل  ، وإدراج مع املستثىن املتفق عليه، وتعريتـه مـن          ، وذكر البدء  }إيت  { ؛ وهي تصريح التمثيل ب

  .ها" }اآلن { الضمري ليعم، وبيان موضع املستثىن من 
هو ما أراده من تعيني حمل األلف اليت حقها القصر يف هذه الكلمة وهي الواقعة               ) قَصر ال   : ( وقوله يف بيته  

  .كوربعد الالم، إلخراج الواقعة قبلها، فإا ال حيتملها بيته املذ
والعجيب مع توارد هذه االستدراكات ووضوحها إال أن السمني يف شرحه مل حيتفل ا، ومل يعرج علـى                  

  .بيت أيب شامة، مع أنه اتفق له أن وافقه على بعض ما ذكره، واهللا أعلم
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  االستدراكات الواردة يف باب اهلمزتني من كلمة: املبحث الثامن

  : هذا الباب مخسة استدراكاتأورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف
  :)١١٦(عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك األول

ــلٌ    بلَ قُنــد أَبو ــص ــا حفْ كُلِّه ــي  وِف
  

  ِفي االعراِف ِمنها الواو واملُلِْك موصال  

الث يف األعراف   يف سورها الث  } َءامنتم  { ولتعلم أن الترمجة يف أصلها هنا معقودة لذكر اخلالف يف كلمة            
  :-رمحه اهللا تعاىل-، كما دلَّ عليه البيت املصدر به اخلالف يف هذه الكلمة يف قوله )١١٧(وطه والشعراء

 وطَه وِفي اَألعـراِف والـشعرا ِبهـا       
  

ــِدال     ــاً اب ــلِّ ثَاِلث ــو ِللْكُ متنَءأم 
  

الـشاطيب بـذكره موضـع سـورة        وليس على هذا اعتراض أيب شامة، وإمنا اعترض على عمل اإلمام            
{ وحكم الـيت يف امللـك حكـم         : ")١١٩(قال أبو شامة معلِّالً ذلك    ". واملُلِْك موصال   : "  يف قوله  )١١٨(امللك

  مهتذَرـا ليـست              )١٢٠(وشبهه؛ ألنه ليس فيها إال مهزتان     } َءأَنومل يكن له حاجة بذكر اليت يف امللك هنا، فإ ،
  : ، فلو قال هنا)١٢١(فرد هلا بيتاً يف سورابلفظ هذه الكلمة، وألنه قد أ

   ِفي االعراِف ِمنها الواو ِفي الوصِل موصال
  .ها" لكان أوىل وأبني" موصال"بفتح الصاد من 

ساقه إىل هذا ما ذكرت     : ")١٢٢(واعترب السمني عملَ اإلمام الشاطيب استطراداً وتربعاً، وأعقب ذلك بقوله         
يف إبدال كل منهما واواً ملا تقدم، والعلماء يـضمون املـسألة إىل أخـرى إذا                } َءأَِمنتم  { من مشاركة مهزة    

  .ها" شاركتها يف أدىن حكم
 وجيه لو كان مسلك اإلمام الشاطيب على وفاقه دوماً يف تراجم قـصيدته              -رمحه اهللا -وما ذكره السمني    

 كما يصنع ابن اجلزري يف طيبة النشر مثالً، وهذا          مجيعها، وليس األمر كذلك؛ فإنه ال يستطرد يف مجع النظائر         
  .أمر يدركه من له عناية بالشاطبية

واعتِرض على املصنف أيضاً بأنه كـان ينبغـي أن          :" )١٢٣(مث إن السمني نفسه نقل اعتراض بعضهم بقوله       
جتمع فيها ثالثُ مهزات،     فإا من الباب حقيقة؛ إذ ا      )١٢٤(يف سورة الزخرف  } َءأَِلهتنا خير   { : يذكر هنا مسألة  

 من التطويل يف الكالم على لفـظ        يف امللك، وأجيب عنه بأنه خاف السآمة      } َءأَِمنتم   {فذكرها أوىل من ذكر     
كان ينبغـي أن يتـرك الكـالم يف         : ؛ فإا استوعبت ثالثة أبيات، وهذا ال يفيد؛ إذ لقائل أن يقول           }َءأَمنتم  {
" يف امللك هنا ويف سورا      } َءأَِمنتم  { ، وأيضاً فإنه كرر الكالم يف       }َءأَِلهتنا خير   { يف امللك ويذكر    } َءأَِمنتم  {
  .ها
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وهذه املناقشة من السمني تقوي مسلك أيب شامة، وأما االعتذار بالتطويل فليس بشئ، على مـا أفـاده                  

وضعني، وليس التطويل أن تـستأنف      إن من التطويل أن تذكَر الترمجةُ نفسها يف م        : السمني، بل ميكن أن يقال    
ظاهر واهللا تعاىل أعلم. ترمجة جديدة مل يسبق عليها من الناظم كالم، وعليه فاستدراك أيب شامة له وجه.  

  )١٢٥(-رمحه اهللا–أورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب : االستدراك الثاين
  ــِذي ــصره ال ــى ويقْ ــلِّ ذَا أَولَ  فَِللْكُ

  
  عن كُلٍّ كَاآلنَ مثِّاليسهلُ   

ذا إىل تقدمي وجه املد الطويل على التسهيل؛ يف الكلمات اليت وقعت فيها             : وليعلم ابتداًء أن اإلشارة بقوله    
، واستدراك أيب شامة ال عالقة لـه        )١٢٦(ءآلذكرين، ونظائرها : مهزة الوصل بني الم ساكنة ومهزة استفهام؛ حنو       

مثال بعده مجلة اسـتئنافية،     : وذلك كاآلن، وقوله  : آلن، خرب ملبتدٍإ حمذوف والتقدير    كا: ذا، وإمنا أفاد أنه قوله    
ولو قال بآآلن مثال؛ لكان املعىن ظـاهراً ومل حيـتج إىل هـذه              : " )١٢٧(أي حصل متثيل ذلك مبا ذكرناه، قال      

  .قصود، واهللا أعلم، وإن كان إعراب أيب شامة مسلماً به، لكن املعىن عليها ظاهر الداللة على امل"التقديرات
  )١٢٨(- رمحه اهللا–أورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب : االستدراك الثالث

ــريمٍ  ِبم ــه نع ــف ــبعٍة ال خلْ س ــي  وِف
  

  وِفي حرفَي اَألعراِف والشعرا العال  

فتوحـة واملكـسورة يف     وليعلم أن هذه الترمجة موصولة مبذهب هشام يف اإلدخال باخلالف بني اهلمزة امل            
: كلمة، إال يف سبعة مواضع فله اإلدخال قوالً واحداً، وهذه الترمجة وتاليتها يف تعدادها، غري أن قوله يف الترمجة               

ال خلف يلبس يف املتعني بعد رفع اخلالف هل هو اإلدخال أو عدمه، وقد قرر أبو شامة أن املتعني هو اإلدخال                     
، لكن جاء أبو شـامة      )١٢٩(خال قبل املكسورة، وهو ما عليه فَهم شراح القصيد        بناًء على أصل قاعدته يف اإلد     

  .اهـ"سوى سبعة فاملد حتم مبرمي، لزال هذا اإلشكال، واهللا أعلم: على أنه لو قال " )١٣٠ (:باستدراكه بقوله
حملتمل، وقد نقله   واستدراك أيب شامة قاٍض بالتعيني لوجه املد يف هذه السبعة، فإيراده حسن يرفع اللبس ا              

  . وأفاض يف شرحه، واهللا أعلم)١٣١(عنه السمني يف العقد النضيد
، يف تعداد املواضع السبعة املشار - رمحه اهللا  –أورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب        : االستدراك الرابع 

  )١٣٢ (:إليها قريباً
ــاِدها   ص قــو ــاً فَ ــاً مع ــك آِئفْك أَِئن 

  
  رح لَتفُص ِفيالوهِباخلُلِْف سو ف  

ويف قوله معـاً يـوهم أن آئفكـاً موضـعان،            " )١٣٣ (:والوجه يف استدراك أيب شامة، ما صرح به بقوله        
، وقد وافق اإلمام اجلعربي أبا شامة على هذا،         "مها فوق صادها؛ لزال اإليهام    : نعما معاً، فلو قال   : )١٣٤(كقوله
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، من حيث إنه   )١٣٦(، ولكن اللبس مأمون على ما أفاده السمني       )١٣٥( ما أفاد  وقرر املعىن نفسه؛ لرفع اللبس على     

  .مل يوجد أئفكاً يف الصافات إال يف موضع واحد، واهللا أعلم
أورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب يف خامتة باب اهلمزتني من كلمة، يف ذكره               : االستدراك اخلامس 

  :ملذهب هشام يف اهلمزة املضمومة بعد فتح
واِمِهما ِلِهـــشوواٍن رـــرآِل ِعم ِفـــي 

  
 كَحفٍْص وِفـي البـاِقي كَقَـالُونَ واعـتال          

  
وهذا البيت تضمن مذهب التفصيل هلشام يف املواضع الثالثة؛ القصر والتحقيق يف آل عمران، واملد والتسهيل                

، وهو ما يرى أبو     )١٣٧( طاهر بن غلبون   يف املوضعني الباقيني، وهو الذي قرأ به صاحب التيسري على أيب احلسن           
ولو أنه نظم مقتصراً على ما يف التيسري لقـال مـا            : " )١٣٨(شامة وجوب االقتصار عليه، وقال يف هذا السياق       

  :كنت نظمته قدمياً تسهيالً على الطلبة
  خبلف هشام يف الثالثة فصال  ومدك قبل الضم بر حبيبه            

               ويف غريها حتماً وباخللف سهالففي آل عمران ميد خبلفه   
  .اهـ" أي مد حتماً بال خالف

تبع ما يف التيسري يف إسقاط وجه القصر عن أيب عمرو، ويف إسقاطه القصر والتحقيـق يف                 : " )١٣٩(قال السمني 
كر لـه  ، فالتحقيق مع القصر يف املواضع الثالث من زيادات القصيد؛ ألن صاحب التيسري مل يذ       "السور الثالث 

 .، وهذا هو وجه استدراك أيب شامة، واهللا أعلم)١٤٠(إال التحقيق مع املد يف املواضع الثالثة
  

  املبحث التاسع
  االستدراكات الواردة يف باب وقف محزة وهشام على اهلمز

  :أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب أربعة استدراكات
  :)١٤١(عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك األول

 ئْيــاً علَــى ِإظْهــاِرِه وادغَاِمــِهوِر
  

 وبعض ِبكَسِر اهلَـا ِليـاٍء تحـوال         
  

وهذه الترمجة من مجلة املسائل املتفرقة اليت ذكرها اإلمام الشاطيب يف هذا الباب، وكالمه يف الترمجة علـى                  
 أن فيها وجهني    -رمحه اهللا -؛ فأفاد   }وِرئْياً  هم أَحسن أَثَاثاً    { : )١٤٢(يف قوله تعاىل يف سورة مرمي     } ِرئْياً  { لفظ  
 أن هذا احلكم ليس خاصـاً ـذه         -)١٤٣(وعليه النص يف التيسري   -اإلظهار واإلدغام، وقد قرر العلماء      : مها
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وفَِصيلَته {: )١٤٥(، وقوله سبحانه  }وتؤِوي ِإلَيك   { : )١٤٤(الكلمة وحدها، بل مثلها يف احلكم كذلك قوله تعاىل        

، فقرر ما تقدم من احتاد      -رمحه اهللا -، ومن هنا جاء استدراك أيب شامة        )١٤٦(، فهما من هذا الباب    } تؤِويِه   الَِّتي
  ".وِرئْياً وتؤِوي أَظِْهرنْ أَدِغمن معاً : وكان ميكنه أن يقول: " )١٤٧(احلكم يف الكلمات الثالث مث قال

ـ  وما ذكره أبو شامة وجيه، وقد اعتذر للشاطيب بأن         عليهما، ولكن هذا ال يوازي التصريح     } ِرئْياً  { ه نبه ب
  ". ولعمري، إن التنبيه عليهما ملطلوب، كم رأيناهم يقطعون النظري عن نظريه : ")١٤٨(حبال، حىت قال السمني

} وتـؤِوي   { واحلكـم يف    : ")١٤٩(وممن استدرك على الناظم هنا للحاجة إليه أبو عبداهللا الفاسي بقولـه           
، وقد نص يف التيسري على ذلك، ومل يذكره الناظم رمحه اهللا؛ ملـا    }وِرئْياً  { بعد اإلبدال كاحلكم يف      } تؤِويِه{و

  : من التنبيه عليه، ولو قال} وِرئْياً { يف 
  وأَظْهر ِرئْياً ثُم تؤِوي وأَدغَما

  .ها" لكان أبني
 يف ذكـره وجـه اإلدغـام يف الـواو واليـاء             -رمحه اهللا -عند قول اإلمام الشاطيب     : االستدراك الثاين 

  :)١٥٠(الزائدتني
 ويدِغم ِفيـِه الـواو واليـاَء مبـِدالً        

  
 ِإذَا ِزيدتا ِمن قَبـلُ حتـى يفَـصال          

  
جيوز فيهما اإلدغام عند البعض، وقد      } شيء  { ، و }سوءاً  { والوجه عنده أن الواو والياء األصليتني حنو        

  :)١٥١(الشاطيب هلذه املسألة ترمجة بقوله يف آخر البابعقد اإلمام 
  ــه ــسكَّن قَبلَ ت ــِلي اص اوــا و مو 

  
  أَِو اليا فَعن بعٍض ِباالدغَاِم حمال  

وعليه فكان األنسب واأللصق بسياق الكالم أال يفصل اإلمام الشاطيب بني حكم اإلدغـام يف الزائـدتني               
ولو قال بعد هـذا     : " )١٥٢(، قال أبو شامة   -رمحه اهللا -لله تراجم مغايرة كما فعل          واألصليتني فصال طويالً خت   

  :)١٥٣(البيت
مهضعب غَمِن أَدلَيا أَصتِإنْ كَانال    وقِْل فُضِبالن وهٍء ووسٍئ وكَش  

  . ها"  لكان أظهر وأوىل 
  :)١٥٤(ري يف طيبة النشر بقولهوعلى مجع املسألتني الحتاد احلكم جرى عمل احملقق ابن اجلز

ــا  ِغما أَدادــز ــا ِإنْ ي اليو اوــو  وال
  

  والبعض ِفي اَألصِلي أَيضاً أَدغَما  

وحسنةُ هذا العمل ضم مشل املسائل ما دام األمر معقوداً ملا جاز دخول اإلدغام عليه فمن املناسب اسـتيعاب                   
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  .مسائله، وعدم الفصل بينها بأجنيب عنها

  " .واالعتراض صحيح : " )١٥٥(وملا أورد السمني اعتراض أيب شامة نصره وقال
"  : بقوله عند حكم اإلدغام يف األصليتني      )١٥٦(وقد نازع يف صحة االعتراض أبو عبداهللا الفاسي يف شرحه         

  ".ويدغم فيه الواو والياء مبدال: " بعد قوله)١٥٧(وكان ينبغي أن يكون هذا البيت: قال بعضهم
 قدم -رمحه اهللا- وليس األمر كما قال، بل هذا البيت حالٌّ يف مكانه، مستقر يف مركزه؛ ألن الناظم :قلت

، مث  "ويف غري هذا بني بـني     : "ما يعتمد عليه من أحكام التخفيف يف مجيع أنواع اهلمز وانقضى ذلك عند قوله             
كره يف هذا الباب مـن األوجـه        أردف ذلك بأحكام تتعلق ببعض ما سبق، وبأوجه زائدة ال تبلغ درجة ما ذ             

  .ها" املذكورة 
 حني تعقبه على ما قاله، بـل فيـه          )١٥٨(وجواب أيب عبداهللا ليس بظاهر على ما أفاده السمني يف شرحه          

تكلُّف، وما قاله أبو شامة واضح الطريق ال يجادلُ على مثله، فلم شتات املسائل مما حيتاجه كل متعلم، وهـو                    
  .م، وضبط مسائلهأدعى إىل قرار املعلو

أورده أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف معرض كالمه على مسائل الروم واإلمشام، وما              : االستدراك الثالث 
  :)١٥٩(جيوز دخوهلما عليه من أحكام هذا الباب، وهذه املسألة عقدها اإلمام الشاطيب يف بيتني بقوله

ــدلٍ    ــوى متِب ــا ِس مِفي مرو ــِمم أَشو 
  

  ا حِفالِبهحم ابِرِف الباعو دم فر  

  :)١٦٠(وقوله
        ـرحم أَِلـف أَو ـكِريحالت لَها قَبمو 

  
 ركاً طَرفـاً فَـالبعض ِبـالروِم سـهال         

  
يدخالن علـى  : وأراد اإلمام الشاطيب يف البيت األول ذكر ضابط ما يدخله الروم واإلمشام؛ وهو أن يقال         

، وأما البيت الثاين فذكر فيه حكم اهلمز املتطرفة املسبوقة مبتحرك أو            )١٦١(له ساكن غري ألف   كلِّ مهز طرف قب   
  ".فَالبعض ِبالروِم سهال : " ، كما دلَّ عليه قوله)١٦٢(ألف، وأفاد أن حكمها التسهيل بالروم عن بعضهم

  ى ذلك؟كيف عِلم أن اهلمزة متطرفة، والترمجة مفتقرة إىل النص عل: فإن قيل
  .فاجلواب عن مثل هذا سهل؛ إذ من املقرر عند أهل الفن أن الروم واإلمشام عملهما يف الطرف

وقلت أنا بيتني قربا    : " )١٦٣( ملا أبلى بالء حسناً يف شرح ترمجة اإلمام الشاطيب قال          -رمحه اهللا -وأبو شامة   
  :معىن بيتيه على ما شرحنامها به

 ا قَبـِل سـاِكٍنوأَشِمم ورم ِفـي كُـلِّ مـ
ــْـ    ــف اِو ال ــه أَِل ــا قَبلَ مِفي ــك  وذَِل

ــِدال     بم ــد ــا املَ مهعنامــٍف و ــوى أَِل  ِس
 ـلَِذي حركُـوا والـبعض ِبـالروِم سـهال        
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  .اهـ ")١٦٤(فانضبط يف هذين البيتني على التفصيل كلُّ ما يدخله الروم واإلمشام وما ال يدخالنه
  ".وما قاله حسن : " )١٦٥( بعد أن نقل استدراك أيب شامةقال السمني

  :)١٦٦( يف خامتة الباب-رمحه اهللا-جاء به أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب : االستدراك الرابع
هنكُوضاً سحم دتاعو مري لَم نمِغال    وــوــذَّ مش حــاً فَقَــدوفْتم ــقأَلْحو 

  
عليه بيتاً ضمنه علةَ من منع الروم على ما تقدم من جواز دخوله عليه، وجـوز أبـو                  وأبو شامة استدرك    

شامة أن يكون سبب املنع النظر إىل أن حركة النقل واملدغم من جنس احلركة العارضة، وتلك ال يدخلها روم                   
  :ويقَالُ يف نظم هذا:  " )١٦٧(وال إمشام فقاس هذه عليها، مث أنشأ بيتاً ضمنه ذكر العلة اآلنفة حيث يقول

  ــه قَاسو ــِشم ي أَو ــه مري ــم ــن لَ مو 
  

  ".ِبعاِرِض شكٍْل كَانَ ِفي الرأِْي مخمال  

. وِذكْر العلة مما قد خيتلف فيه، وليس حمل جزم من كل وجه، غري أن التصريح ا يزيد احلكم وضـوحاً                   
  .واهللا أعلم

خمتلف يف فهم معناه بني أيب      " وأَلْحق مفْتوحاً   :  " -رمحه اهللا -الشاطيب  ومن لطيف ما يعلَم أن قول اإلمام        
بأن من منع أحلـق املـضموم واملكـسور         " وأحلق مفتوحاً : "شامة، وأيب عبداهللا الفاسي؛ فأبو شامة يفسر قوله       

مبا قبله، وأما أبـو     ، وعلى هذا يكون الكالم يف ترمجة اإلمام الشاطيب موصوالً           )١٦٨(باملفتوح يف أن ال روم فيه     
مسألة مستأنفة أدركها الشذوذ ال عالقة هلا بسابقتها، واملعىن         " وأَلْحق مفْتوحاً : "عبداهللا الفاسي فعنده أن قوله    

، ووجه الـشذوذ أن الـروم يف        )١٦٩(أحلقه باملضموم واملكسور يف جواز الروم فيه      : أي" وأَلْحق مفْتوحاً "عنده  
، وقد استظهر الـسمني مـذهب       )١٧٠( القراء، ومبثل فهمه قال اجلعربي يف كنز املعاين        املفتوح ليس من مذهب   

  .، وهو كذلك، واهللا أعلم)١٧١(عبداهللا أيب
 

  االستدراكات الواردة يف باب اإلظهار واإلدغام: املبحث العاشر
  :)١٧٢( يف هذا الباب أربعة أبيات يقول فيها-رمحه اهللا-أورد اإلمام الشاطيب 

ــأَذْ ــاسـ ــا حروفُهـ ــاً تِليهـ  كُر أَلفَاظـ
 فَـــدونك ِإذْ ِفـــي بيِتهـــا وحروفَهـــا
         ـنم فوـرو حمـساِو تالـو دعبو ِميأُسس 
ــثٍ    نؤــاِء م تــضاً و أَي ــد ــي داِل قَ  وِف

ــتال      جتى ووــر ــاِم ت ــاِر واِإلدغَ ِباالظْه 
ـ     ده مــذَلَّالومــا بعــد ِبالتقِْييــِد قُـ

ــرتال    م قوــر ا تمــي ــى ِس ــسمى علَ ت 
 وِفــي هــلْ وبــلْ فَاحتــلْ ِبــِذهِنِك أَحــيال
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وهذه األبيات ضمنها اإلمام الشاطيب مصطلحات خاصة يعتمد عليها يف األبواب التالية هلذا الباب، ومل 
وهذه األبيات األربعة غري وافية بالتعريف :  " )١٧٣(يرتض أبو شامة مسلك اإلمام الشاطيب يف هذه الترمجة وقال

  :مبا صنعه يف هذه األبواب، على ما ستراه ويأ يل مكاا أربعة أبيات لعلها تفي بأكثر الغرض فقلت
 ســـأَذْكُر أَلفَاظـــاً أَِخيـــر حروِفهـــا
 فَــدونك ِإذْ قَــد بــلْ وهــلْ تــا مؤنــٍث

ــستوعِ  ــا املُـ ــدهموقُراَءهـ  ِبين وبعـ
فُـــهورح ـــدعباٍو وو ـــعم ـــزمريو 

  

ــى    ــروى وتجتلَ ــاِم ت ــاِر واِإلدغَ ِباالظْه 
ــصال حاٍو تــِل و قَب ــن ــرٍف ِم ى أَحــد  لَ
 أُسمي الِذي ِفـي أَحـرِف اللَّفْـِظ فُـصال         

ــصال  فَي اوــو ــدها ال عــٍم ب ــلُ ِكلْ  ".أَواِئ
  

 أبيات أيب شامة، وقد ضمنها شرحاً هلا أذكر أهم ما فيه، مع عرضه على ترمجة اإلمام الشاطيب املماثلة                   هذه
  .هلا ليظهر ما كان من استدراك عليها

أخص من ترمجة اإلمام الشاطيب؛ ذلك      " أَِخير حروِفها ِباالظْهاِر واِإلدغَاِم     :  " فقول أيب شامة يف بيته األول     
  .ملروي منها باإلظهار واإلدغام إمنا هو احلرف األخري منها، وهو أوىل من نسبة ذلك إىل اللفظ بكمالهأن ا

البيت ، يف تعدادها، فإذا متت احلروف جاءت كلمة أوهلا واو دلـيالً علـى    ... " فدونك إذ قد  : " وقوله
  .اق املعىنانفصاهلا، فهذا البيت مل يأت فيه أبو شامة جبديد غري أنه الزم لتمام سي

  :وقوله
 مهــد ــستوِعِبين وبعـ ــا املُـ  وقُراَءهـ

  
 أُسمي الِذي ِفـي أَحـرِف اللَّفْـِظ فُـصال           

  
ومراده أنه يذكر ابتداًء القراء الذين استوعبوا أحد العملني اإلظهار أو اإلدغام، مث بعد ذلك يبدأ مبذهب                 

رف دون بعض، ومن بقي بعد ذلك فباإلدغام إن كان األولـون            التفصيل فيذكر من أعمل أحد العملني يف أح       
أظهروا، وباإلظهار إن كان املستوعبون األولون أدغموا، وما صرح به أبو شامة يف هذا البيت التزمه اإلمـام                  
الشاطيب من غري تصريح به، كما هو ظاهر عمله ملن تأمله، وهو على طريقته املألوفة يف مثل هذا، وال أدري ما                     

 تعامل مع هذه األبواب املخصوصة مبعزل عن القواعد املعلومة ابتداًء، ورمبا            -رمحه اهللا -بب كون أيب شامة     س
  .محله على ذلك ما عمد إليه اإلمام الشاطيب من النص على بعض القواعد اخلاصة هلذا الباب، واهللا تعاىل أعلم

  :وقوله
ــه ــد حروفُ عباٍو وو ــعم ــز مريو 

  
  الأَوصفَي اوا الوهدعاِئلُ ِكلٍْم ب  
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بعد الفراغ من الرمز للقراء تأيت الواو الفاصلة بني املستوعبني ألحد احلكمني واملفصلني؛ ممن يدغمون               : أي

يف بعض ويظهرون عند بعض، مث تأيت واو فاصلة بني رموز املفصلني وحروفهم اليت أدغموا فيهـا أو أظهـروا                    
، وما ذكره أبو شامة يف هذا البيت عليه عمل          )١٧٤(بيان لذكر كيفية احلروف   ) وائل كلم ( : عندها، وقوله هنا  

اإلمام الشاطيب، إال أن يف بيته تصريح بأن حروف املفصلني تكون أوائل كلمات، واإلمام الشاطيب مل يـصرح                  
  .ذا، وال تظهر كبري فائدة من التصريح به فهو مما يدرك باملمارسة

  .يف ذكر تاء التأنيث: االستدراك الثاين
أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب استدراكاً لطيفاً عند قول اإلمام الشاطيب يف ذكر احلروف اليت تظهـر    

  :)١٧٥(عندها تاء التأنيث أو تدغم فيها
ــال     وأَبدت سنا ثَغٍر صفَت زرق ظَلِْمِه ــر الطِّ ــاِرداً عِط داً بورو ــن عمج 

  
 أيب شامة يف استدراكه أن اإلمام الشاطيب مل يذكر لتاء التأنيث مع حروفها أمثلـة، وأمثلتـها     والوجه عند 

  :)١٧٦(صعبة؛ ألا ليست بلفظ واحد فيستذكر به ما بعده، وقد مثَّل هلا أبو شامة بقوله
        ـتبـا خكُلَّم تمـدلَه تكَـذَّب تضم 

   
 ومــع ونــِضجت كَانــت ِلــذَِلك مــثِّال  

  
كُلَّمـا  } { لَهدمت صواِمع } { كَذَّبت ثَمود } { مضت سنت اَألوِلني { : واألمثلة على ترتيب أيب شامة    

   ماهنِزد تبخ } {   مهلُودج تِضجن } {   ًةظَاِلم تكَان{           واستدراك أيب شامة يف موضعه، وما علَّل به مـسلم ،
مثلة تاء التأنيث مع حروفها، إال أنه قدم مثال اجليم على الظاء على خالف ترتيـب اإلمـام                  له، وقد استوىف أ   

الشاطيب، واألمر يف هذا يسري، بيد أن اإلمام اجلعربي يف كنز املعاين اقتفى أثر أيب شامة فيما ذهب إليه، وصنع                    
وإذ وقد يتذكر ما مـا      : " )١٧٧(-هللارمحه ا -بيتاً تضمن أمثلةً على ترتيب اإلمام الشاطيب هلذه احلروف، قال           

  : فلو قال مثل)١٧٨(بعدمها، خبالف التاء
تبخ تِصرا حِمثَالُه تدعب لَتِوال    خ تبجا وهروظُه تمرح عمو."  

 ولوال احلاجة إىل التمثيل ملا تعقبة اجلعربي، وهو مما يقوي مسلك أيب شامة وحسن استدراكه هنـا، واهللا                 
  .أعلم

  .يف ذكر الم هل وبل: االستدراك الثالث
وهو كسابقه يف حسن موضعه؛ إذ يف ترمجة اإلمام الشاطيب هنا إشكال ظاهر، أزاله أبو شامة ببيان باهر،                  

  :)١٧٩(وذلك عند قول اإلمام الشاطيب
ــر ومبت   أال بلْ وهلْ تـرِوي ثَنـا ظَعـِن زينـٍب ض ــح ــا ِطلْ ــِمير نواه ــىس  لَ
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ـ                ، وقـسٍم  )هـل (ومن املتفق عليه أن احلروف املذكورة مع الم هل وبل على ثالثة أقسام؛ قسٍم خمتص ب
ـ   ال تفيد هذا التقسيم، فظاهرها      -رمحه اهللا -، وترمجة اإلمام الشاطيب     )١٨٠(، وقسٍم مشترك بينهما   )بل(خمتص ب

فلـو  : ")١٨١(هذا ما قرره أبو شامة مث قال      أن كال من هل وبل تلتقي مع هذه احلروف الثمانية، وليس كذلك،             
  :أن الناظم قال

ــتال     أال بلْ وهلْ ترِوي نوى هلْ ثَوى وبلْ ابــالَ و ــٍد طَ ــر زاِئ ــلَّ ض ــرى ِظ س 
  

ـ           ـ  ) هل(لزال ذلك اإليهام، أي الم هل وبل هلما التاء والنون، ول " اخلمسة الباقية   ) بل(وحدها الثاء، ول
  . ها

  .  استدراك أيب شامة مقراً له بعد أن ذكر الوهم الذي حتتمله عبارة اإلمام الشاطيب)١٨٢(لسمنيوقد نقل ا
وممن أفاد ذلك أيضاً اإلمام اجلعربي يف كنز املعاين، واستدرك على اإلمام الشاطيب ببيت يشابه بيـت أيب                  

  :ولو قال: ")١٨٣(شامة، قال يف كنز املعاين
معِوي نرلْ تهلْ ولْأَال ببى ولْ ثَوطَـال               هاهـاَء وـٍب سنيـٍن زظَع ـرى ضطَو 

  
  .ها" ألوضح 

وعليه فاستدراك أيب شامة على اإلمام الشاطيب هنا استدراك علمي وجيه، يتعني األخذ به لصحة داللتـه،                 
  .ومطابقته ألصول الرواية، واهللا أعلم 

  املبحث احلادي عشر
  أحكام النون الساكنة والتنويناالستدراكات الواردة يف باب 

  )١٨٤(:- رمحه اهللا-أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف هذا الباب استدراكاً واحداً، عند قول األخري
 وكُلُّهــم التنــِوين والنــونَ أَدغَمــوا   

  
ــيجمال    ــرا ِل ــالِم وال ــي ال ــٍة ِف ــال غُن  ِب

  
ومل يقيد النون يف نظمه بالسكون اجتزاًء بذكر ذلك : " )١٨٥( أبانه بقولهوالوجه عند أيب شامة يف استدراكه، ما

وقد أدغموا التنوين والنون ساكناً، حلصل التقييد، ومل يضر إسقاط لفظ كل؛ ألن : يف ترمجة الباب، ولو قال
 قاطبة، وما زال ، وما اعتذر به عن اإلمام الشاطيب، وجيه؛ لشهرة ذلك بني املعتنني"الضمري يف أدغموا يغين عنه

أهل العلم يبنون أحكاماً على داللة معىن الترمجة، كما فعل اإلمام ابن اجلزري يف الباب نفسه، عندما ترجم له 



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ٤٢       

 
  )١٨٦ (:كترمجة اإلمام الشاطيب، مث استفتح أحكام الباب بقوله

  ــن ــِق ع ــروِف احلَلْ ح ــد ــا ِعن مهأَظِْهر  
  

ــى    ــا أَخفَ خٍن وــي ــي غَ ــلٍّ وِف ــنكُ ثَم   
  

فقد أحال يف احلكم على ما تدل عليه ترمجة الباب، فاخلطب يف هذا سهل؛ وهلذا مل حيِك شراح القصيد 
  .استدراكاً على هذه الترمجة، سوى ما تقدم نقله، مع أن عبارة أيب شامة أدركها متام املعىن، ولطافةُ املبىن

 :م ابن مالك يف قصيدته بقوله عند الترمجة نفسها وممن ذكر القيد فأشهره، ونص على الشرط وبينه؛ اإلما
)١٨٧(  

 وِفيهـــا ِســـوى الٍم ورا غُنـــةٌ بـــدا     ِهجا يرملُونَ ادِغم ِبِه النونَ ساِكناً 
  

  .-رمحه اهللا–فذكر يف ترمجته ما افتقده أبو شامة يف ترمجة اإلمام الشاطيب 
  

  : املبحث الثاين عشر
  دة يف باب الفتح واإلمالةاالستدراكات الوار

الفتح واإلمالة عمالن مشهوران عند القراء، ومها لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفـصحاء مـن                
  . )١٨٨(العرب

واختلف يف أيهما األصل؟ واملختار ما رجحه أبو عمرو الداين، أن الفتح أصلٌ واإلمالةَ ومعهـا التقليـل                  
  :)١٨٩(فرع، وقال يف تقرير هذا يف أرجوزته

 والفتح عنـد العلمـاِء األصـلُ      
ــالُ    مــا ي ــتح م ــه يفْ  ألن

  

 والكسر فرع قـالَ هـذا اجلـلُّ         
 وال يمــالُ الفــتح فيمــا قــالوا

  
والفتح هو األصل، ودليله أنك إذا أملت كـلَّ         :  ")١٩٠(ونصر ذلك السخاوي حيث قال يف فتح الوصيد       

  " .يكون بغري سبب، واإلمالة ال تكون إال بسبب مفخم أخطأت، وإذا فخمت كل ممال مل ختطئ، والتفخيم 

وقد أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف هذا الباب مجلة من االستدراكات، وال غرابة يف هـذا فهـذا                    
الباب حافل باملسائل، عامر مبختلف الدالئل، وما كان كذلك أدركه االستدراك، وحف ببعض مسائله اعتراك، 

  :)١٩١( عند قول اإلمام الشاطيب يف أول البابوأول هذه االستدراكات
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هدعب اِئيالِكسو مهةُ ِمنزمحال    وأَصثُ تياءِِ حاِت الياال ذَوأَم  

والوجه عند أيب شامة أن ذوات الياء تقع وسطاً وتقع طرفاً، ومراد اإلمام الشاطيب ما وقع طرفاً، وليس يف                  
  :)١٩٢(اإلمام الشاطيب ما صح النقل بإمالته مما جاء وسطاً عند قولهترمجته نص على ذلك، وسيذكر 

 ــي ــت ِبماِض ــر زاغَ غَي ــي ــف الثُّالِث كَيو 
  ــز ــاَء وزاد فُ ــاَء ش ــوا ج ــاق وزاغُ حو 

  

  
  

 أَِملْ خـاب خـافُوا طَـاب ضـاقَت فَـتجِمال          
..............................................  

هذه األفعال معتلة العني، واإلمالة واقعة يف وسطها، قال أبو شـامة بعـد أن قـرر هـذا ذاكـراً                     فإن  
  :ولو قال: ")١٩٣(استدراكه

         طَـرةَ ِإنْ تـزمح ـدعب اِئيالَ الِكـسأَم 
  

ــاِء حيــثُ تأَصــال   الي أَِلفَــات فَــتر 
  

  ". أي تكون الم الفعللذكر احلرف املمال وشرطيه، ومها كونه عن ياء، وكونه طرفاً
وقد ساق استدراك أيب شامة السمني احلليب، ومل حيتفل به، واعتذر لإلمام الشاطيب بأنه ملا نص على إمالـة                 

، وميكن أن يـضاف لكـالم       )١٩٤(بعض العينات لبعض القراء مما سيأيت عِلم أن مراده هنا الضرب الثاين فقط            
ام الشاطيب يف السياق نفسه دالةٌ على أن املراد باأللفات ما وقع طرفاً، غري              السمني أن األمثلة اليت مثَّل ا اإلم      

  .أن النص حيث جاء فهو أخص بالتعيني، وهو ما قَصده أبو شامة يف استدراكه، واهللا تعاىل أعلم
  :)١٩٥(عند قول اإلمام الشاطيب يف ذكره بعض ما أماله محزة والكسائي: االستدراك الثاين

 اس ِفيـى         وتم ِفـيـى واِم أنـِتفْهاالس ٍم ِفي 
  

ــى    ــلْ بلَ ــاال وقُ ــضاً أَم ى أَيــس عــاً و  مع
  

أن اإلمام الشاطيب ذكر يف هذا البيت ما ال حيتمل دخوله حتت القواعد             : وباعث االستدراك عند أيب شامة    
، }أَنى ِشئْتم { : )١٩٦(هماً به حنو قولهإذا كان مستف} أَنى  {العامة يف أول الباب، فنص على أن اإلمالة يف لفظ 

املركبة من أن ) أَنا(، ولكن هذا االحتراز بعيد، فإن أحداً ال يتوهم اإلمالة يف لفظ }أَنى لَِك هذَا { : )١٩٧(وقوله
ال : " )٢٠٠(، وتبعه عليه السمني وقال    )١٩٩(على ما ذكره أبو شامة    } أَنا دمرناهم   { : )١٩٨(وامسها حنو قوله تعاىل   

  ". أظن أحداً يتوهم إمالته حىت يتحرز منه
: )٢٠١(غري أن اإلمام اجلعربي نازع يف ذلك، وقرر صحة ذكر الشاطيب لقيد اإلمالة يف هذا اللفظ، وقـال                 

احترز بالقيد عن أنا احلرفية املركبة من أنَّ وامسها، وتلتبس على كثري من الطلبة، وقد مسعته من غري واحـد،                    "
 فحصوله يف هذا الزمان من      -رمحه اهللا -وإذا حصل اللبس يف زمان اجلعربي       . اهـ" الستبعاد بعضهم  فال معىن 

  .باب أوىل، وعليه فاحتراز اإلمام الشاطيب يف مكانه



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ٤٤       

 
  . فألفها جمهولة، فأشبهت ألف التأنيث فلذلك أميلت} متى { وأما 
اء، فهو على قواعد الباب املطردة، وإمنـا        عسيت، فألفه منقلبة عن ي    : فهي فعل تقول فيه   } عسى  { وأما  

حرف، وعلـى   } عسى  {  من يرى أن     )٢٠٢(نص عليه الشاطيب؛ ألنه ال يتصرف تصرفاً كامالً، ومن أهل اللغة          
  . هذا فوجه ذكر الكلمة ظاهر؛ ألنه ال إمالة يف احلروف

يف كوـا تقـوم بنفـسها يف    فهي على املشهور من احلروف، وإمنا أميلت لشبهها باألمساء   } بلَى  { وأما  
  .)٢٠٣(أمل يأتك زيد؟ بلى: اجلواب، تقول إذا قيل لك

فإذا ما تقرر هذا فإن أبا شامة يلحق ا ألفاظاً مل يذكرها اإلمام الشاطيب، وخمرجها عند أيب شامة كمخرج                   
بو شـامة ثـالث     هذه الكلمات يتعني استثناؤها؛ ألا ال تندرج حتت قواعد الباب السالفة، ومجلة ما أضافه أ              

وإحلاق األلف يف شئ    : ")٢٠٤(، قال أبو شامة يف تقرير استدراكه      }يحيى  { و} ِعيسى  { و} موسى  { كلمات؛  
أماال ذوات الياء األصلية وغري األصـلية، ممـا         : من ذلك بألف التأنيث بعيد بل هي قسم برأسها، فكأنه قال          

  :أنيث وملحقة ا، ولو قال عوض هذا البيترمست ألفه ياء، وغري األصلية على ضربني؛ ألف الت
ــى       وموسى عسى ِعيسى ويحيى وِفي متى ــي بلَ ــأِْتي وِف اِم تــِتفْه ــى ِلالس أَنو 

  
  .ها" لكان أحسن وأمجع للغرض

 ومـا : "واستدراك أيب شامة مبين على أن األلف يف هذه األمساء ليست للتأنيث، وقد استبعد ذلك بقوله               
  ". للتأنيث} يحيى  {و} ِعيسى { و} موسى { أبعد دعوى أن األلف يف 

واستظهر ذلك أبو عبداهللا الفاسي يف شرحه، وذهب إىل أا أمساء أعجمية ال تتصرف، وإذا كانت كذلك                 
، وقيل  )٢٠٦(، واختار ذلك أيضاً السمني احلليب يف العقد النضيد        )٢٠٥(مل يكن هلا اشتقاق، ومل تكن ألفاا للتأنيث       
  . بعكس هذا، وجعلت األلف فيها للتأنيث

{ و} ِعيسى  { و} موسى   {) ٢٠٨(والتحق ذا الباب  : ")٢٠٧(مث اختلف يف ميزاا الصريف، قال السخاوي      
  . ها" ، وهو مذهب الفراء والكوفيني فيها، وبذلك أخذ القراء اعتماداً على أا فُعلَى وِفعلَى وفَعلَى}يحيى 

} يحيـى   { ِفعلل، ووزن   } ِعيسى  { مفعل، ووزن   } موسى   { حتقيق ميزاا أهلُ اللغة؛ فوزن       وخالف يف 
  .)٢٠٩(يفْعل

فإذا ما تقرر هذا فعمل اإلمام الشاطيب مبين على اختيار القراء بإحلاق هذه األمساء بأوزان فَعلـى، قـال                   
  ". وهو مغتفر هلم: ")٢١٠(السمني وقد نقل هذا اإلحلاق عنهم

أما استدراك أيب شامة فمبين على املشهور من أن األلف يف هذه األمساء ليست للتأنيث، على ما تقـرر                   و
بيانه، وعمله أسد مسلكاً، وأصوب نظراً، يوافق فيه املشهور واملختار، وممن نص على إحلاقها أبـو حيـان يف                   
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  :)٢١١(نظمه بقوله

ــى     وموسى وِعيسى مع يحيى قَد احلَقُوا ــى بلَ تــالٌ م مــى م ــذَا أن ــا وكَ ِبه 
  

  .يعين مبا جاء على وزن فعلى مثلث الفاء، واهللا تعاىل أعلم" قد احلقوا ا: "وقوله
  :عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك الثالث

ـــهفَِإن ـــدِزيي كُـــلُّ ثُالِثـــيو 
  

  ممالٌ كَزكَّاها وأَنجى مع ابتلَى  

ذا البيت معروفة، وهي أن كلَّ لفظ ثالثي ألفه عن واو إذا زيد يف حروفه األصول حرف فأكثر                  وداللة ه 
 .)٢١٢(زكَّيت وأجنيت وابتليت: تنقلب واوه ياًء إذا اعتربا بالضوابط املعروفة، فتقول

أجنى وابتلى،  : أدىن، وفعالً ماضياً حنو   : أن الثالثي املزيد يكون امساً حنو     : والوجه عند أيب شامة يف استدراكه     
 أن أمثلة اإلمام الشاطيب املذكورة      -رمحه اهللا -يدعى، وبين   : يرضى، وللمفعول حنو  : ومضارعاً مبنياً للفاعل حنو   

  :-رمحه اهللا تعاىل-ولو قال الناظم : ")٢١٣(يف نظمه ال تفي بكل هذه األقسام، وقال
ـ      وكُــلُّ ثُالِثــي يِزيــد أَِملْــه ِمثْــ

  
  وتدعى ثُم أَدنى مع ابتلَىـل يرضى   

  .ها" جلمع أنواع ذلك
وقريب من كالم أيب شامة ما قاله أبو عبداهللا الفاسي فإنه أشار إىل ما صاحب أمثلة اإلمام الشاطيب مـن                    

 على ما جاء    -رمحه اهللا -وقد اقتصر الناظم    : ")٢١٤(اختصار واقتصار على بعض األنواع، وقال يف هذا السياق        
لك يف األفعال املاضية اختصاراً، واكتفى بالتشبيه بذلك على ما سواه، وميكن أن يدخل األفعال املاضـية                 من ذ 

  :مع املضارعة يف عبارته، ولو قال
  عجــض م ادــا ز فَم ــاِعي بــلُّ ر  وكُ

  
  كَيرضى ويتلَى ثُم أَزكَى مع ابتلَى  

  .ها" ألتى باجلميع 
 وقبله أبو عبداهللا الفاسي لطيف يف حمله، غري أن ترمجة اإلمام الشاطيب هذه يغين عنها                وما ذكره أبو شامة،   

ما سبقها من تراجم، على ما قرره أبو عبداهللا حني اعترب هذا البيت توسعة على القارئ، وأن مسائله تدرك من                    
  .)٢١٥(غري حاجة إىل نظر يف دليل

  . صيدته هلذه املسألة بعينهاوألجل هذا البيان فلم يعرض ابن مالك يف ق: قلت
-وأما اإلمام ابن اجلزري فقد جاء ا لوضوحها على وجه أخصر مما هي عليه عند اإلمام الشاطيب بقوله                   



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ٤٦       

 
  :)٢١٦( يف الطيبة-رمحه اهللا تعاىل

 كَذَا مِزيـداً ِمـن ثُالِثـي كَـابتلَى            وميلُوا الربا القُوى العلَى ِكال
  

يف موضعيه يف سورة    } أَعمى   { جاء عند قول اإلمام الشاطيب يف ذكر اخلالف يف لفظ            :االستدراك الرابع 
  :)٢١٨(-رمحه اهللا-، قال اإلمام الشاطيب )٢١٧(اإلسراء

ــاً ــراِء ثَاِني ــى يف االس مةٌ أَعبــح ــى ص مر 
ــعراِئهِ  ــي شـ ــاز ِفـ ــراءا فَـ  وراُء تـ

  

 سوى وسـدى يف الوقْـف عـنهم تـسبال           
 وأَعمى ِفـي االسـِرا حكْـم صـحبٍة اوال         

  
تراَءا { وامللحظ على اإلمام الشاطيب أنه فرق بني املوضعني، ومل يتابع بينهما يف السياق؛ حني فصل مبسألة                 

  :ولو اتصال لكان أوىل فيقول: " )٢١٩(شامة يف اإلسراء، قال أبو} أَعمى { بني لفظي } 
 أَوالً حكْـم صـحبةٍ    وأَعمى ِفـي االسـِرا      

  
ــصال     ــِة فُـ ــراءا ِباِإلمالَـ  .ها" وراُء تـ

  
فصل بينهما بترمجة الوقف    } أَعمى  { ومراد أيب شامة باالتصال عدم الفصل برمز أجنيب، وإال فإن لفظي            

م من مييل لفظ    ، ومل يعتد ذا أبو شامة؛ ألن حكم اإلمالة فيهما ملرموز صحبة، وه            }سدى  { و} سوى  { على  
يف موضعه الثاين يف سورة اإلسراء، ولو أن أبا شامة تابع بني حكمي املوضعني من غري فصل مطلقـاً  } أَعمى  { 

  :)٢٢٠(لكان أوىل، وعلى هذا عمل ابن مالك يف قصيدته، حيث قال يف موضع اخلالف
ــحبةٌ   صو ــم مت ايــد ه ــع م ــاي يحمو 

ــرا ترةٌ وبــحى صــوـــححصا وا أَلْ فَــش 
  

 رمى مع أَعمـى ثَـاِني االسـرا وذَا ابِتـدا            
 ـبةٌ ِعند وقٍْف ِفي ِسـوى ثُـم ِفـي سـدا           

  
  :)٢٢١(ومثله عمل اإلمام ابن اجلزري يف طيبة النشر، حيث عقد اخلالف بقوله

 وافق يف أعمى كـال اإلسـرا صـدا        
  

  ســـدى وأوالً محـــاً ويف ســـوى 
  

استدراك أيب شامة يف حمله، فالفصل بني املوضعني ليس له وجه ظاهر، ال سيما وقد قدم الثاين على                  ومنشأ  
  .األول، وكان الترتيب أوىل وأمت، وقد فات أبا شامة متامه وأدركه من جاء بعده، واهللا أعلم

رمحـه اهللا    -عند ذكر الناظم مذهب ورش يف ذوات الياء وذوات الراء يف قولـه              :  االستدراك اخلامس 
  :)٢٢٢(-تعاىل

 كَهم وذَواِت اليـا لَـه اخلُلْـف جمـال            وذُو الــراِء ورش بــين بــين وِفــي أَرا
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ــا هحقَــلَّ فَت اآلي قَــد وسؤر لَِكــنو 

  
 لَه غَير ما هـا ِفيـِه فَاحـضر مكَمـال          

  
عد راء، ورؤوس اآلي غري املختومـة باهلـاء، وأمـا           وداللة الترمجة أن ورشاً مييل بني اللفظني كلَّ ألف ب         

من ذوات الراء، وسائر ذوات اليـاء فلـه الوجهـان الفـتح         } أَراكَهم  { املختومة منها باهلاء، ومثلها كلمة      
  .)٢٢٣(والتقليل

ال : احضر حضوراً مكمـالً، أي    : ، ومعناه )فَاحضر مكَمال : (ومبتدأ استدراك أيب شامة من قول الشاطيب      
وإمنا قال ذلك؛ لصعوبة ضبط مذهب ورش       : " )٢٢٤(شامة تكن حاضراً ببدنك غائباً بذهنك وخاطرك، قال أبو       

  :هنا فأشار إىل تفهمه والبحث عنه وإلقاء السمع ملا يقوله اخلبري به، ووقع يل يف ضبط ذلك بيتان، فقلت
ــي رؤو  ــين وِف ب نــي ب شراِء وــر  وذُو ال

 ــم اكَهأَرــا و ِبه ــم ــا ِخالَفُه ِذي اليو  
  

 ِس اآلِي ِسوى الالِتـي ِبهـا هـا تحـصال            
ــال مكَاٍة اهــش ــاِت ِم ضرــا م بالرــال و  ِك

  
  .ها"فذكر أوالً ما مييله بال خالف، مث ما فيه وجهان، مث ما امتنعت إمالته، واهللا أعلم 

، وأحسن منه ذكر ما امتنع تقليله       )٢٢٥(ليبوهذا من أيب شامة ترتيب حسن على ما أقره عليه السمني احل           
ِكال والربا مرضاِت ِمـشكَاٍة     : "  بقوله -رمحه اهللا -لورش من الكلمات األربع؛ وهي اليت أشار إليها أبو شامة           

  ".اهمال 
فإن هذه الكلمات ليس عليهن النص يف الشاطبية، سوى ما يذكره احملررون يف هذا املوضع لورش، كقول                 

  : )٢٢٦(همبعض
قرقَلِّلْ أَزي لَماِت) ٢٢٧(وضركَاِة    مال ِمشا ِكال وبال الرو  

  :ومجعها آخر بقوله
ــال   ــالزرق قَلِّ ــيخيِن ل ــالُ ش مم 

  
 ِسوى الربـا مرضـاِت ِمـشكَاٍة ِكـال          

  
مفتوح، } ِمشكَاة  { و} اة  مرض {و} مرضاِتي  { وأمجعوا على أن    : ()٢٢٨(قال اإلمام ابن اجلزري يف النشر     

وهو الذي عليه العمل بني أهل األداء، وهو الذي قرأنا به ومل خيتلف علينا يف ذلك اثنان من شيوخنا من أجل                      
فأماله }  الضحى {و} القُوى  { فقد أحلقه بعض أصحابنا بنظائره من       } كالمها{و} الربا  { وأما  . أما واويان 

  ".على فتحه قوالً واحداً واجلمهور ... بني بني 
فَِذكْر أيب شامة هلذه املستثنيات جاء يف حمله، وهو ما فات اإلمام الشاطيب، فاستدراك أيب شـامة تـضمن                   

ما أفاده من ذكر املستثنيات يف هذا الباب له، وممن          : حسن الترتيب، وقد سلِّم له به، والثانية      : فائدتني؛ األوىل 



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ٤٨       

 
  :)٢٢٩(مام ابن اجلزري يف طيبة النشر بقولهوافقه على حسن الترتيب اإل

 ــف ــرا ورؤوس اآلي ِج ــلْ ال  وقَلِّ
  مع ذاِت ياٍء مع أراكهم ورد

           ِلـفتخا يوما به ها غـري ذي الـر 
............................  

  .)٢٣٠(وداللة البيتني ال ختفى على أهل الفن
 يف ذكر ما قلَّله الدوري      -رمحه اهللا –مام الشاطيب   وقد أتى به أبو شامة عند قول اإل       : االستدراك السادس 

  :)٢٣١(عن أيب عمرو
 وعن غَيِرِه ِقـسها ويـا أَسـفَى العـال             ويا ويلَتى أَنى ويا حسرتى طَووا

  
ا العال يف آخر البيت حيتمل أن يكون رمزاً، وليس يف الترمجة م           : واإلشكال يف هذه الترمجة ظاهر؛ فإن قوله      

يدفعه، مع أا وصف للكلمات املذكورة؛ إذ احلكم املذكور خاص بالدوري، كما ال خيفى، وعليه قـال أبـو                   
ويا أسفى على؛ لكان أحسن؛ ألنـه       : هي العال، ولو قال   : العال صفة هلذه الكلمات، أي    : وقوله:" )٢٣٢(شامة

  ".لفظ القرآن العزيز 
اب العزيز يف سياق هذا اللفظ؛ إال أن اللبس ال يـزال    وأبو شامة رمحه اهللا وإن كان حافظ على لفظ الكت         

على رمزاً حلفص، وليس كذلك، وعليه فال يرتفع اإلشكال األهم،          : قائماً؛ إذ ال مينع أن تكون العني من قوله        
العال صفة للكلمات، وعليه فـال يعرضـون        : واملعتمد عند كثري من الشراح املتقدمني أن قول اإلمام الشاطيب         

العال ليس رمزاً، ووجه عمـل      :  إىل أن قوله   )٢٣٤(، بل نبه ابن القاصح يف سراج القارئ       )٢٣٣(ملذكورلإلشكال ا 
وصفها باالرتفاع؛ لتقدمها يف التالوة، ويعين بذلك لفظ يا أسفى، ودعوى تقدمها يف الـتالوة                الشاطيب، حيث 

إلمام الشاطيب يف هذه الترمجة      على ا  )٢٣٥(وقد استدرك املال علي قاري يف شرحه      . ليست بظاهرة، كما ال خيفى    
  ".ويا أسفى واحلكم عن غريه خال : األوىل أن يقول: " بقوله

  .وهذا أحسن من استدراك أيب شامة، وأمت نفعاً، واهللا أعلم
  يف ذكره مجلة األفعال اليت-رمحه اهللا-أورده أبو شامة يف شرحه لقول اإلمام الشاطيب        : االستدراك السابع 

  :)٢٣٦(قه يف بعضها ابن ذكوانأماهلا محزة، وواف
فُز ادزاَء واَء شاغُوا جزو اقحال             وـيـاَء مِفـي شاٍن وذَكْـو ناَء ابجو 

  
، لكان جاء مفعول ميال، ومن ال يعرف        "وجاَء وِفي شاَء ابن ذَكْوان ميال     : "ولو قال : ()٢٣٧(قال أبو شامة  

، وال شك أن عبارة أيب شامة ألصق بـاملراد، ولكـن   )وان فعالً وفاعالًمقاصد هذا الكتاب يعرب جاء ابن ذك   
اإلمام الشاطيب كذلك ال ختفى داللتها، وأما من ال يعرف مقاصد الكتاب فسيخفى عليه جلُّ مـا فيـه،                   ترمجة
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 ، مراده أن الكالم ليس على وجهـه اإلعـرايب         "يعرب جاء ابن ذكوان فعالً وفاعالً     : "وليس هذا فقط، وقوله   

الظاهر فإن املقصود أمال ابن ذكوان جاء، وليس ابن ذكوان فاعالً جباء، وهلذا عدل أبو شامة إىل اسـتدراكه،             
  .واهللا أعلم

  :)٢٣٨(عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك الثامن
ــهِ   ــاِفِرين ِبياِئ ــاِفِرين الكَ ــع كَ مو 

  
  وهاٍر روى مرٍو ِبخلٍْف صٍد حال  

مجة عطف على ما أماله أبو عمرو ودوري الكسائي من األلفات الواقعة قبـل راء متطرفـة                 فإن هذه التر  
} هاٍر  { يظهر من نظم هذا البيت أن الذين أمالوا         : فإن قلت : ")٢٣٩(مكسورة، قال أبو شامة ممهداً الستدراكه     

، وإذا كان األمر كذلك،     )اقْتس  و(فاصلة بعد واو    ) ومع  (، وال مانع من أن تكون الواو يف         }كَاِفِرين  { أمالوا  
ولو كان أسقط   : ")٢٤٠(مث قال ". عطف عليه، والرمز بعده هلما    ) وهاٍر: (ومل يذكر بعده من أماله فيظهر أن قوله       

كَـذَا  : "، ولو قـال   )الكافرين(لزال الوهم، أي أماال هذا مع       " مع الكَاِفِرين كَاِفِرين  : "، وقال )ومع(الواو من   
كَاِفِرينها" واهللا أعلم. حلصل الغرض"  الكَاِفِرين.  

وما ذكره من التوهم بعيد جداً، ال سيما مع التقـدير         : ")٢٤١(وقد نقض السمني استدراك أيب شامة، وقال      
  .ها" ، وهو أمل هلما ما تقدم مع كافرين والكافرين)٢٤٢(األول يف اإلعراب

  .وما قدره السمني يف شرحه أظهر، واهللا تعاىل أعلم
  :)٢٤٣(-رمحه اهللا-أورده أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب : الستدراك التاسعا

مِميت اِريصأَن اعجِإضو  
، واإلمام )٢٤٤( هذه حسنةُ الداللة؛ من جهة أن اإلمالة لغة متيم-رمحه اهللا-وليعلم أن ترمجة اإلمام الشاطيب   

 أصالة، وعلى نسبة لغة اإلمالة بعد ذلك، وهذا حسن تضمن           الشاطيب أتى ذه الكلمة رمزاً؛ لتدلَّ على القارئ       
، قـال   )٢٤٥(إفادة ظاهرة، لكن فَهم ذلك يف الترمجة حيتاج إىل تقدير مـضاف؛ أي اإلضـجاع لغـة متـيم                  

وما ذكره أبـو    ". لكان حسناً، ومل حيتج إىل حذف مضاف      ) وأَضجع أَنصاِري تِميم  : (ولو قال : ")٢٤٦(شامة أبو
  ". وهو كالم حسن:"-)٢٤٧(وقد نقل استدراكه-لطيف مرضي، قال السمني شامة 

إىل متـام   ) تِميم: (وأشار بقوله :")٢٤٨(هذا وللترمجة فهم آخر أشار إليه أبو عبداهللا الفاسي يف شرحه، قال           
  .)٢٤٩(، ونقله كذلك السمني يف شرحهها" اإلضجاع فيه وكماله، ونزاهته من النقض؛ لصحته نقالً

  .واهللا تعاىل أعلم.  مانع من محل الترمجة على كال املعنيني؛ طلباً لسعة الفائدةوال: قلت
وهو األخري يف هذا الباب، جاء به أبو شامة عند قول اإلمام الشاطيب، يف تعـداد مـا     : االستدراك العاشر 

  :)٢٥٠(أميل هلشام
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  ويف الكافرون عابدون وعابد            وخلفهم يف الناس يف اجلر حصال

وجه عند أيب شامة؛ أن الواو يف أول البيت ميكن أن تكون فاصلة، فتكون الترمجـة بعـدها جديـدو                    وال
مستأنفة، وحينئذ ال يصح عود احلكم إىل ما سبق، ويترتب عليه أن تبقى الترمجة بال رمز، أو يكون الرمز آخر                    

إلشكال من هذا الوجه، هذا ما قرره       حصال رمزاً هلا وللترمجة التالية هلا، وهذا ال يصح فحصل ا          : البيت يف قوله  
  :ولو قال: " )٢٥٢(، وقال بعد ذلك)٢٥١(أبو شامة

  ويف الكافرون عابدون وعابد          له   خلفهم   يف  الناس
  ".خللص من ذلك اإليهام

وما ذكره أبو شامة وجيه؛ بدليل أن من مل يذكره حيتاج إىل تقدير الزم يف فهم البيت، كما قال الفاسي يف                     
، وقد نقل السمني استدراك أيب شـامة ومل    "له يف الكافرون إضجاع كذا وكذا     : والتقدير: " )٢٥٣(ح الترمجة شر

  .، واهللا تعاىل أعلم)٢٥٤(يتعقبه بشئ
  

  االستدراكات الواردة يف باب الراءات: املبحث الثالث عشر
  :أورد فيه أبو شامة على اإلمام الشاطيب استدراكني

و شامة عند قول اإلمام الشاطيب فيما جيوز فيه الوجهان؛ التفخيم والترقيـق             جاء به أب  : االستدراك األول 
  :)٢٥٥(لورش

  ــه اببراً وــت ــراً وِس ــه ِذكْ مفِْخيتو  
  

  لَدى ِجلَّـِة اَألصـحاِب أَعمـر أَرحـال          
  

 ومجلة ما كـان     وباب ذكراً املشار إليه يعين به كلَّ راء مفتوحة حلقها التنوين، وقبله ساكن، قبله كسرة،              
، وضبط البـاب يف     )٢٥٦(كذلك ست كلمات؛ ذكر يف النظم كلمتني، وتتمتها ِحجراً، وِصهراً، وِإمراً، وِوزراً           

، "ما كان وزنه ِفعالً بكسر الفاء، وسكون العني، ونصب الالم، وكـان منونـاً               : "  بقوله )٢٥٧(الآللئ الفريدة 
ء، وقد أفاض أبو شامة القول يف شرحه هذا البيت، وحصل            والضابطان سوا  )٢٥٨(وتبعه عليه يف سراج القارئ    

ما يرقـق بـال     : له بعد تفصيل أن املنصوب املنون؛ الذي قبل رائه ما يسوغُ ترقيقها، على ثالثة أقسام؛ األول               
عمد ما يفخم   : ما يرقق عند األكثر؛ وهو حنو خبرياً وشاكراً، والثالث        : خالف؛ وهو حنو سراً ومستقراً، والثاين     

وقلت يف ذلك بيتاً مجع األنواع الثالثة، علـى         : " )٢٥٩(األكثر؛ وهو حنو ذكراً وستراً، مث أعقب التفصيل بقوله        
  :هذا الترتيب، وهو

ــاِكراً شــراً و ِبيــلْ خ ــق قُ ِقياً رــر   وِس
  

ــال     ــةُ الع ــم اِجللَّ ــراً فَخ ــاكْثَِر ِذكْ  ِللَ
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 وإليه ذهب اجلمهـور؛ إذ      )٢٦٠(يم هو املقدم، وبه قطع الداين يف التيسري       والذي عليه العمل جواز الوجهني، والتفخ     

  .، واهللا أعلم)٢٦١(الترقيق من زيادات القصيد على أصله
  :)٢٦٢(عند قول اإلمام الشاطيب: االستدراك الثاين

 هاؤــر ــد فَ عالِء بــِتع االس فــر ــا ح مو 
        ـملْفُهخٍط وـغض ـصا ِقـظْ خهعمجيو 

  

 ِهـــم التفِْخـــيم ِفيهـــا تـــذَلَّالِلكُلِّ  
ــسال  ــشاِيِخ سلْ ــين املَ ى بــر ٍق جــر  ِبِف

  
، وظاهر الترمجـة    )٢٦٣(وداللة الترمجة أن حرف االستعالء مىت ما وقع بعد الراء، فإن الراء حقها التفخيم             

والواقع منها يف القرآن     ":)٢٦٤(أيضاً أن حروف االستعالء السبعة مجيعاً ميكن وقوعها بعد الراء، قال أبو شامة            
رمحـه  -الصاد والضاد والطاء والقاف، ومل تقع اخلاء والظاء والغني، ولو أنه قال             : العزيز يف هذا الغرض أربعة    

  :-اهللا تعاىل
 وما بعـده صـاد وضـاد وطَـا وقَـا          

  
 ف فَخم ِلكُـلٍّ خلْـف ِفـرٍق تسلْـسال           

  
  . ها "د، وخلصنا من إشكال العبارتني فيهما، واهللا أعلملبان أمر البيتني يف بيت واح
، )٢٦٨(}ِفرقَـة   { ،  )٢٦٧(} ِقرطَاس {،  )٢٦٦(}ِإعراضاً  { ،  )٢٦٥(}وِإرصاداً  { : وأمثلة جميئها بعد الراء حنو    

، وقد  واستدراك أيب شامة أخص يف تعيني املراد، وترمجة اإلمام الشاطيب فيها إمجال ال تفي أمثلة القرآن بتحقيقه                
اجلـزري يف    ، ومل يتعقبه بشئ، ومبثل عمل الناظم جاء عمل اإلمام ابـن           )٢٦٩(نقل استدراكَه السمني يف شرحه    
  :)٢٧٠(الطيبة بقوله يف الترمجة نفسها

  وحيثُ جاَء بعد حرف اسِتعال فَخم
  :)٢٧١(وقبله كذلك اإلمام ابن مالك يف قصيدته الدالية ذَكَر اخلالف بقوله

مومفَخٍل ِلكُلٍّ معتسم دعا ب  
  .ففيهما من اإلطالق ما يف ترمجة اإلمام الشاطيب، واهللا أعلم
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 االستدراكات الواردة يف باب الالمات: املبحث الرابع عشر
: )٢٧٢( مبا ال يليق، وشكك يف ثبوت لغة التغليظ، وقال         -عفا اهللا عنه  -هذا الباب اعترض عليه أبو شامة       

، واحتج لذلك بأن عادة العرب يف كالمهم الفـرار مـن            " إن ثبت لغة فهو لغة ضعيفة مستثقلة         وال شك أنه  "
األثقل إىل األخف، والتغليظ بعكس ذلك، واحتج أيضاً بأن التغليظ على خمالفة املعروف من مـذهب ورش؛                 

إلمالة بني بني، وهذا الكالم    يريد بذلك أنه ينحى منحى التخفيف يف قراءته، ولذلك خيتار اإلبدال، والترقيق، وا            
  . فرع عما احتج به أوالً

الرعاية، فليس من االكتفاء بالرواية النظر    -رمحه اهللا -وهذا الكالم منه    : قلت مل يرع فيه جانب النقل حق 
إىل خمالفة القارئ ألصوله، ولو أخذ ذلك يف االعتبار ملا كان قارئ أن تسلم له أصوله من غري خمالفة لبعـضها،     
مث ما ذكره من كوا إن ثبتت فهي لغة ضعيفة، فليس مبسلٍَّم من كل وجه، وإنَّ ثبوت القراءة رواية كـاٍف يف               

 على أن وجه التغليظ     )٢٧٤( يف الكشف  )٢٧٣(القبول والتسليم كما ال خيفى، وأما من حيث اللغة فقد نص مكي           
ف مطبقة مستعلية، فأراد أن يقـرب       لورش يف الالم عند جماورا حلروف خمصوصة هو أن هذه احلروف حرو           

  . الالم حنو لفظه، فيعمل اللسان يف التفخيم عمالً واحداً
وهذا هو معظم مذاهب العرب يف مثل هذا، يقربون احلرف من احلرف؛ ليعمل اللـسان عمـالً                 : "وقال

ذلك إىل ما تـرى     ، فصار األمر بعد     ها )٢٧٥ "(واحداً، ويقربون احلركة من احلركة؛ ليعمل اللسان عمالً واحداً        
  . من الفسحة والسعة، أما من حيث ثبوت الرواية فذاك مقام رفيع ال تصله أيدي التشكيك حبال

  :)٢٧٦( عند قوله-رمحه اهللا-وقد أورد فيه أبو شامة استدراكاً على اإلمام الشاطيب 
  فُــضاليــسكََّّن وقْفــاً واملُفَخــم      وِفي طَالَ خلْف مع ِفصاالً وِعندما

  
، وليس كذلك بـل     }ِفصاالً   {، و }طَالَ  { : ووجه االستدراك أن ظاهر النظم يوهم اقتصار اخلالف على        

علـى  } يصالَحا  { احلكم يشمل ما وقعت فيه األلف بني الالم وبني حرف االستعالء، ومن ذلك أيضاً كلمة                
  :ولو قال:" )٢٧٨(، قال أبو شامة}ا صلْحاً أَنْ يصِلحا بينهم{ : )٢٧٧(قراءة ورش يف قوله تعاىل

ــضال      وِفي طَالَ خلْف مع ِفصاالً ونحِوِه ــم فُ املُفَخــٍف و ــاِكِن وقْ سو 
  

وما ذكره صحيح، وقد سبقه إليه أبو عبداهللا الفاسي يف شرحه، وأورد علـى اإلمـام                . ها" لزال اإليهام 
  :)٢٧٩(الشاطيب استدراكاً بقوله

 وفَــي نحــِو يوصــلْ واملُفَخــم فًُــضال     خلْف مع ِفصاالً ونحِوِهوِفي طَالَ
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وما زال احملررون كذلك يستدركون على اإلمام الشاطيب يف هذه الترمجة، إيضاحاً لألمر، كما قال يف كنز                 

  :)٢٨٠(املعاين بتحرير حرز األماين
 وِفي طَالَ خلْـف مـع ِفـصاالً وِمثِْلـهِ         

  
ــضال    ــم فًُ املُفَخــلْ و عا اجالَحــص ِبي 

  
  :)٢٨١(وقال غريه

ــهِ  ــق ِلالِم ــم ورقِّ ا فَخالَحــص يو 
  

  فَقَد ورد التخِيير واِحلرز أَهمال  

 يف الطيبة؛ حني أشار إىل الضابط ومل يذكر مثاالً، بقوله -رمحه اهللا-وقد تنبه لذلك العالمة ابن اجلزري 
  :)٢٨٢(ول البابمن أ

ــا ــتِح الٍم غَلَّظَــــ  وأَزرق ِلفَــــ
   ــا أَِلــفهِحــلْ ِفيِإنْ يــا وِحهفَت أَو 

  

ــا      ــاٍء وظَ ــاٍد او طَ ِن صــكُو س ــد عب 
          ِلـفقْـِف اختـاِكِن الوس ـعلْ ممِإنْ ت أَو 

  
 يقـول يف الترمجـة      ولعله أفاده من كالم اإلمام ابن مالك، وعبارته أدق يف تعيني حمل هذه األلف حيث              

  :)٢٨٣(نفسها
           مـهشراِد وظَـا أَِو الـص ِد طَـا أَوعب ِمنو 
ــالف ِإنْ  ــاِكٍن واِخلـ ــِتٍح أَو سـ  ِلمنفَـ

  

 يفخــم المــاً ذَا انِفتــاٍح ِإنُ اســِندا     
ــدا    همت ــه نــالَ ع ــف كَطَ ــِسطْ أَِل ي 

  
الف، مث تربع فأشار إىل مثال على القاعدة اليت ذكرها، وهذا           قاٍض بتعيني حمل اخل   ) ِإنْ يِسطْ أَِلف  : (فقوله

  .واهللا أعلم. أحسن ما يكون
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  املبحث اخلامس عشر
  االستدراكات الواردة يف باب باب ياءات اإلضافة

أورد أبو شامة على اإلمام الشاطيب يف هذا الباب استدراكاً واحداً، يف أوله عند تعريف ياء اإلضافة، 
  :)٢٨٤(، فبعد أن شرح قول اإلمام الشاطيبوذكِر ضابطها

ــافَةٍ  ــاُء ِإض ــِل ي ــالِم الِفع ــست ِب لَيو 
ــا  ــلُّ م ــاِف كُ ــاِء والكَ ــا كَاهلَ هلَِكنو 

  

 وما ِهي ِمـن نفْـِس اُألصـوِل فَتـشِكال           
ــدخال ــاِف م ــاِء والكَ ى ِللْهــر ــِه ي ِليت 

  
ريفها حداً ومتثيالً باتصاهلا باالسم والفعل واحلرف، ومتثيل ما         ووقع يل بيتان يف تع    : ")٢٨٥(-رمحه اهللا -قال  

  :احتِرز عنه مما تقدم ذكره فقلت
ــتكَلِّمٍ   ــى م ــي علَ أَن ــي ــاُء ِف الي ــي  ِه
        ِديـجاسو ِحـيأُو ـيهو ـائيكَي تسلَيو 

  

 تـــدلُّ وضـــيِفي فَـــاذْكُروِني مـــثِّال  
ــي واملُهتــ  " ِدي حاِضــِري اجنــال ويــاء الِت

  
وتعريفه هلا بأا ياء املتكلم يف غاية احلُسِن؛ إذ التعريف الذي عرف به الشاطيب ياء اإلضافة غري مانع؛ ألنه                   
دخل به يف ياء اإلضافة ما ليس منها، حنو ياء املخاطبة، وياء مجع املذكر السامل، فالياء فيما ذكر يصدق عليهـا                     

، وهي اليت عقـد هلـا       )٢٨٦(، وما هي من نفس األصول، ومع ذلك فليست بياء إضافة          أا ليست بالم الفعل   
  :)٢٨٧(شامة بيته الثاين، وممن صرح بكوا ياء املتكلم ممن نظم يف القراءات، أبو حيان يف الميته بقوله أبو

 ِليا النفِْس أَحـوالٌ فَـِإنْ تلْـق همـزةً         
  

ـ         ع ِح ِفـيالفَت فَاقـال  َأللْ فَاتجٍر انش 
  

  .واهللا أعلم. مشعر مبا تقدم) ِليا النفِْس: (فقوله

  املبحث السادس عشر
  االستدراكات الواردة يف باب ياءات الزوائد

  :)٢٨٨(أورد أبو شامة فيه على اإلمام الشاطيب استدراكاً عند قول الثاين
 فَِبشر ِعباِد افْـتح وِقـف سـاِكناً يـداً         

  
  ِبعاتوـال        وِف العـرخالز ِفـي ـجح ِنيو 

  
يشبه أن يكون رمزاً، وليس يف الترمجة مـا يدفعـه إال            ) العال: (وباعث االستدراك عند أيب شامة أن قوله      

  . شهرة اخلالف عن أيب عمرو وحده
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  . يصح اعتباره فاصالً) ِفي الزخرِف: (إن قوله: فإن قيل

أن هذا فصل تقييد وليس أجنبياً فال يضر؛ فهو كفـصله بلفـظ             : )٢٨٩(فاجلواب على ما قرره أبو شامة     
  ". لَبى حِبيبه ِبخلِْفِهما براً : " )٢٩٠(اخللف يف أثناء الرمز، كقوله

اصطالحه الذي قدرناه أوالً مينع     : ")٢٩١(وخالفه على هذا التقرير اجلعربي يف شرحه، بل قرر ضده، وقال          
) حج(ني الرموز إال بلفظ اخلالف، فامتنع العال أن يكون رمزاً؛ النفصاله عن             ؛ وهو أنه ال يفصل ب     )٢٩٢(رمزيته

" عليه، وال يكون من متعلقات الترمجة، وهذه من القواعد السربيات         ) حج(بلفظ غري اخللف، ومن مثَّ مل يسلط        
  .ها

" واتِبعوِني الزخرِف اتبع فَتى العال    " أو   ،"وواتِبعوِني زخرٍف حج واعتال   : "فليته قال : ")٢٩٣(قال أبو شامة  
  ".إىل اسم السورة" وواتبعون"ويكون قد أضاف 

، )حج(وجهني؛ فيجوز أن يكون مفعول      ) العال(وينبغي أن يعلَم قبل مناقشة هذا االستدراك أن يف إعراب           
 الفاعل واملفعول، لكنه أسند اإلثبات إىل العـال،         حج األثبات اجلماعةَ العال، فال بد من تقدير مضاف بني         : أي

، وقبله اإلمام أبـو عبـداهللا املوصـلي املعـروف           )٢٩٤(واملراد صاحبه، وهذا الوجه هو الذي ذكره أبو شامة        
  . )٢٩٦( يف شرحه على الشاطبية)٢٩٥(بشعلة

، علـى   )خرفالز: (صفة لقوله ) العال(أن يكون لفظ    : -)٢٩٧(واختاره السمني احلليب  -وأما الوجه الثاين    
  .الزخرف ذات اآليات العال: تقدير حذف مضاف، أي

) العال(وكون  : ")٢٩٨(وقد ناقش السمني استدراك أيب شامة على ضوء هذين الوجهني من اإلعراب فقال            
ـ           من اإلعـرابني اللـذين      )٢٩٩(على الوجه األول  ) الزخرف(مومهاً للرمز يدفعه أنه من تتمة القيد؛ ألنه نعت ل

إال مفعوالً به، فمن مثَّ استشكل ذلك، وأما على ما قدمته فال إشكال،             ) العال(بو شامة مل يعرب     قدمتهما، لكن أ  
، وتفصيلُ السمني وبيانه يف غاية احلُسن، وأما        ها" وهو الوجه الواضح البني، وهو أبلغ معىن من كونه مفعوالً به          

ر؛ من جهة قرب اللفظ مبىن من متعلقه، وال يتـأتى           بالغة املعىن اليت رجح ا الوجه اإلعرايب فمسلم له مبا ذك          
  .ذلك على الوجه اإلعرايب اآلخر، واهللا تعاىل أعلم
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  ةــــــاخلامت
احلمد هللا الذي تفضل باإلحسان، وأجزل العطايا احلسان، اللهم لك احلمد على ما أسبلت مـن الِغطـا،                  

، وأشهد أن حممداً عبدك ورسولك، صـلى اهللا         وأسبغت من العطا، أمحدك محداً يليق جباللك، وعظيم صفاتك        
  :عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليماً كثرياً وبعد

  :ففي ختام هذا البحث اليسري أخلص بنتائج أدوا كاآليت
  .جالءأن منت الشاطبية أصلٌ معترب بال شك، وألجل ذلك أقبل عليه العلماء، واعتىن به املشايخ األ -١
 يف هذا العلم قدماً راسخة، وحجة واضحة، كما ظهر هذا جلياً يف كثري              -رمحه اهللا -أن أليب شامة     -٢

 .-رمحهما اهللا تعاىل-من استدراكاته وتعقيباته على اإلمام الشاطيب 
 شامة غراء بني سائر شروح الشاطبية، حتقق له ذلك بسبق زمنـه،             -رمحه اهللا -أن شرح أيب شامة      -٣

 .وطول نفسه يف حتقيق املسائل، وسرب الدالئلوقوة قلمه، 
أن مسلك أيب شامة يف شرحه املتضمن االحتفال باالستدراكات والعناية ا، معترب عند غريه، يـدلُّ      -٤

لذلك نقل بعضهم جللِّ استدراكاته، وسري بعض منهم على منهجه باالستدراك على اإلمام الشاطيب يف تـراجم                 
 .متعددة من شرحه

ك العلمي يرسخ املعلومة، ويقوي نظر الباحث يف مسائل العلوم املتنوعة، ومن هنا فعلى              أن االستدرا  -٥
 .املعتين بالشاطبية أن يوليها عناية، ومزيد رعاية

 . أن االستدراك العلمي حيث أتاك يعترب اجتهاداً ال بد من اعتباره بالقواعد واألصول -٦
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  اهلوامش
  .٣٣٥-٤/٣٣٤) درك(ان اللس: انظر) ١(
 حتقيق ملقاصد البحث العلمي، وإال فسريته العطرة، ومآثره الزكية ال ختفـى             -رمحه اهللا -ذكر ترمجته هنا    ) ٢(

على ناظر يف مؤلفاته، وملا تقرر فقد سلكت يف الترمجة مسلك االختصار؛ حىت ال خيرج البحـث عـن                   
مجلة من الفضالء، واملشايخ األجالء، وانظر يف       مقصده األصلي، وقد كفيت مؤونة التوسع يف ترمجته من          

، ٢١/٢٦١، وسري أعالم النـبالء      ٧/٢٧٠، وطبقات الشافعية للسبكي     ٤/٧١وفيات األعيان   : ترمجته
  .، وغريها٢/٢٠، وغاية النهاية ٢/٥٧٣ومعرفة القراء 

  .٢/٢١غاية النهاية : انظر) ٣(
، وطبقـات   ١/٣٦٥، وغاية النهايـة     ٦٧٣/لقراء، ومعرفة ا  ٤/١٤٦٠تذكرة احلفاظ   : انظر ترمجته يف  ) ٤(

  .٥/٣١٨، وشذرات الذهب ١/٢٦٣املفسرين للداوودي 
  .١/٣٦٥غاية النهاية : انظر) ٥(
  .٦٧٤/معرفة القراء: انظر) ٦(
  .١/٣٦٥، وغاية النهاية ٦٧٤-٦٧٣/معرفة القراء: انظر) ٧(
  .١/٣٦٦، وغاية النهاية ٦٧٤/معرفة القراء: انظر) ٨(
  .١/١٨٦ يف زاد املعاد -رمحه اهللا-م اإلمام ابن القيم كال: انظر) ٩(
  .٧/صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم) ١٠(
  .١/منت الشاطبية) ١١(
  .١/١١٥إبراز املعاين ) ١٢(
  .١٨٢/آية) ١٣(
اإلمام، أمحد بن يوسف بن حممد بن مسعود، أبو العباس احلليب، املعروف بالسمني احلليب، النحوي، نزيل                ) ١٤(

وألَّف تفسرياً جليالً وإعرابـاً     : هرة، إمام كبري، قرأ على أيب حيان، ومسع كثرياً منه، قال ابن اجلزري            القا
غاية : انظر ترمجته يف  . كبرياً، وشرح الشاطبية شرحاً مل يسبق إىل مثله، تويف سنة ست ومخسني وسبعمائة            

  .٥/١٧٩، وشذرات الذهب ١/١٥٢النهاية 
  .١/٢٧العقد النضيد ) ١٥(
اإلمام العالمة مجال الدين، حممد بن حسن بن حممد املغريب، املقرئ، نزيل حلب، ولد بفاس، سنة نيـف                  ) ١٦(

ومثانني ومخسمائة، وأخذ القراءة على بعض أصحاب اإلمام الشاطيب، وتقفه على مـذهب أيب حنيفـة،                



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ٥٨       

 
  

ءات وعللها، وافر الفضائل، متني     وكان إماماً متفنناً، ذكياً متقناً، واسع العلم، كثري احملفوظ، بصرياً بالقرا          
الديانة، انتهت إليه رياسة اإلقراء حبلب، أخذ عنه القراءة مجاعة، تويف سنة سـت ومخـسني وسـتمائة،                

  .٢/١٢٣،١٢٢، وغاية النهاية ٦٦٩،٦٦٨/معرفة القراء: انظر ترمجته يف. وكانت جنازته مشهورة
  .١/٧٦الآللئ الفريدة ) ١٧(
  .٢/منت الشاطبية) ١٨(
  .١/١٤٣براز املعاين إ) ١٩(
)١/١٤٣) ٢٠.  
  .١٩٥-١/١٩٤إبراز املعاين ) ٢١(
  .٦/منت الشاطبية) ٢٢(
  .١/١٩٢إبراز املعاين : انظر) ٢٣(
  .١/٢٤٤العقد النضيد ) ٢٤(
  .١/١٩٣إبراز املعاين ) ٢٥(
  .٢٤٥-١/٢٤٤العقد النضيد : انظر) ٢٦(
  ٣/ القصيدة املالكية يف القراءات السبع خمطوط لوح) ٢٧(
  .٩/شاطبيةمنت ال) ٢٨(
  .٢٣٦-١/٢٣٥إبراز املعاين ) ٢٩(
  ١/٣٤٨العقد النضيد ) ٣٠(
  .١/١٦٢كنز املعاين : انظر) ٣١(
  .٩/يوسف) ٣٢(
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي اجلعربي السلفي، حاذق ثقة كبري، شرح الشاطبية والرائية، وألـف                ) ٣٣(

معرفة القراء  : انظر ترمجته يف  . ببلد اخلليل ه ٧٣٢التصانيف يف أنواع العلوم، وخترج به مجاعة، تويف سنة          
  . ١/٢١، وغاية النهاية ٢/٧٤٣

)٢/١٩٢) ٣٤.  
  .٣/٥اإلحكام لآلمدي : انظر) ٣٥(
  .٩/منت الشاطبية) ٣٦(
  .١/٢٣٨إبراز املعاين ) ٣٧(
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  .٤/منت الشاطبية) ٣٨(
  .١/٣٥٦العقد النضيد ) ٣٩(
ـ    ١٣٤-١/١٣٣نسبها أبو حيان يف البحر احملـيط        ) ٤٠( رة وعاصـم اجلحـدري واجلعفـي        إىل أيب هري

  ).وهي لغة بكر بن وائل: (وقال أبو حيان. وعبدالوارث عن أيب عمرو، وهي قراءة شاذة
  . أليب حيوة وأيب حنيفة١/١٣٤نسبها أبو حيان يف البحر احمليط ) ٤١(
  .٣/ القصيدة املالكية خمطوط لوح) ٤٢(
  .٢/٢٠٤كنز املعاين ) ٤٣(
  .١٦٤ /١الآللئ الفريدة ) ٤٤(
  .١/٢٤١إبراز املعاين ) ٤٥(
  .اإلحالة السابقة) ٤٦(
  .٢/٢٠٤كنز املعاين ) ٤٧(
  .٩/منت الشاطبية) ٤٨(
  .٣/ القصيدة املالكية خمطوط لوح) ٤٩(
  .٣٨/منت طيبة النشر) ٥٠(
  .٢/ عقد الآليل) ٥١(
  .٩/منت الشاطبية) ٥٢(
  .١/٢٤٤إبراز املعاين ) ٥٣(
  .املرجع السايق) ٥٤(
  .٢/٢١١كنز املعاين ) ٥٥(
  .٣٧٢-١/٣٧١العقد النضيد : نظرا) ٥٦(
  .٤٠/منت الشاطبية) ٥٧(
  .٣٩/منت الطيبة) ٥٨(
  .١/٣٧٢العقد النضيد : انظر) ٥٩(
  .١٠/منت الشاطبية) ٦٠(
  .١٠/منت الشاطبية) ٦١(
  .٩/منت الشاطبية) ٦٢(
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  .١/٢٤٨إبراز املعاين ) ٦٣(
  .يقصد صلتها قبل مهزة القطع) ٦٤(
  .٢٥/منت الشاطبية) ٦٥(
  .٣٨٣-١/٣٨٢نضيد العقد ال: انظر) ٦٦(
  .٢/٢١٦كنز املعاين ) ٦٧(
  .١/٣٨٣العقد النضيد ) ٦٨(
  .١٠/منت الشاطبية) ٦٩(
  .١/٢٥٧إبراز املعاين ) ٧٠(
  .٢/٢٣٣كنز املعاين ) ٧١(
  .١١/منت الشاطبية) ٧٢(
  . بتصرف٥٨/الوايف: انظر) ٧٣(
  .العقد النضيد باختصار: انظر) ٧٤(
  .١/٢٧٢إبراز املعاين ) ٧٥(
  :واإلدغام وقد أشار إليهما الشاطيب يف قولهيقصد اإلظهار ) ٧٦(

 وعندهم الوجهان يف كل موضع    
 كيبتغ جمزوماً وإن يـك كاذبـا      

  

 تسمى ألجل احلذف فيه معلـالً       
 وخيل لكم عن عامل طيب اخلـال      

  
  .١١-١٠/منت الشاطبية

  .١/٢٧٣إبراز املعاين ) ٧٧(
  . وما بعدها٢/٤٦٥العقد النضيد ) ٧٨(
  .٢/٤٦٧العقد النضيد ) ٧٩(
  .١١/منت الشاطبية) ٨٠(
  .٣٩/إرشاد املريد: انظر) ٨١(
  .١/٢٧٧إبراز املعاين ) ٨٢(
  .٤٨٢-١/٤٨١العقد النضيد : انظر) ٨٣(
  .١٢/منت الشاطبية) ٨٤(
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  .١/٢٨١إبراز املعاين ) ٨٥(
  .٢/٢٦٧كنز املعاين ) ٨٦(
  .١٢/منت الشاطبية) ٨٧(
ل على ما هو مثبت أعاله، وكذا أثبتـه   قال آت، وهو خطأ، والصواب ق     : ، وفيه   ١/٢٨٩إبراز املعاين   ) ٨٨(

  .١/٥٢٦انظر العقد النضيد. السمني يف نقله لالستدراك
  .١/٥٢٦انظر العقد النضيد ) ٨٩(
  .٤٠/منت الطيبة) ٩٠(
  .لوح: القصيدة املالكية خمطوط) ٩١(
  .١٣/منت الشاطبية) ٩٢(
  .٥٥٣-١/٥٥٢، العقد النضيد ١/٢٠٩شرح الفاسي : انظر) ٩٣(
  .٢٩٧-١/٢٩٦ إبراز املعاين) ٩٤(
  :يعين بذلك قول الشاطيب يف باب اإلمالة) ٩٥(

 إمالة ما للكسر يف الوصـل مـيال           وال مينع اإلسكان يف الوقف عارضاً
  

  .٢٧/منت الشاطبية
  .١/٥٥٣العقد النضيد ) ٩٦(
  .٣٠٣-٢/٣٠٢كنز املعاين ) ٩٧(
  .١٣٠/شرح طيبة النشر البن الناظم: ، وانظر٥٣/منت طيبة النشر) ٩٨(
  .١٤/ الشاطبيةمنت) ٩٩(
  .٣٦/، والشعراء١١١/األعراف) ١٠٠(
  .٧٢-٧١/، والوايف٤٨-٤٧/، وإرشاد املريد٤٨/سراج القارئ: انظر) ١٠١(
  .٣١٩/إبراز املعاين) ١٠٢(
  .٦١٩-١/٦١٨، والعقد النضيد ٣١٧-١/٣١٦إبراز املعاين : انظر) ١٠٣(
  .١/٢٢٢الآللئ الفريدة ) ١٠٤(
  .١٤/منت الشاطبية) ١٠٥(
  .١/٣٢٦إبراز املعاين ) ١٠٦(
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  .١٣/منت الشاطبية) ١٠٧(
)٢/٦٤٧) ١٠٨.  
تقدم أن اإلمام الشاطيب التزم هذا من غري تصريح به يف قواعد نظمه، وإمنا فهمه الشراح باسـتقراء                  ) ١٠٩(

  .القصيدة، والنظر يف دالالا، واهللا أعلم
  .٢/٣٥٢كرت املعاين ) ١١٠(
  .١٥/منت الشاطبية) ١١١(
)١/٣٤٠) ١١٢.  
  .٢/٦٦٢العقد النضيد ) ١١٣(
  .٣٣١-١/٣٣٠إبراز املعاين :  انظر)١١٤(
  .١/٣٣١إبراز املعاين ) ١١٥(
  .١٦/منت الشاطبية) ١١٦(
  .٤٩/، الشعراء٧١/، طه١٢٣/األعراف) ١١٧(
  .١٦/آية} َءأَِمنتم من ِيف السماِء { : وهو قوله تعاىل) ١١٨(
  .١/٣٥٩إبراز املعاين ) ١١٩(
منتم؛ األوىل مهزة االستفهام اإلنكاري، والثانيـة       أَأَأْ: خبالف موضع الترمجة ففيه ثالث مهزات باتفاق      ) ١٢٠(

                 ا بعد مهزة مفتوحة، على حـدمهزة أفعل الزائدة، والثالثة فاء الكلمة فوجب إبدال الثالثة ألفاً؛ لسكو
  :قوله يف اخلالصة

 ومداً ابدل ثاين اهلمزين مـن     
 إن يفتح اثر ضم او فتح قلب      

  

 كلمة ان يسكن كآثر وائتمن      
 إثر كسر ينقلـب   واواً وياًء   

  
  .١٢٥/ألفية ابن مالك

  :يقصد بذلك قول اإلمام الشاطيب يف فرش حروف سورة امللك) ١٢١(
 وآمنتمــوا يف اهلمــزتني أصــوله

  
  ويف الوصل االوىل قنبلٌ واواً ابدال  

  .٨٦/منت الشاطبية
  .٢/٧٤٦العقد النضيد ) ١٢٢(
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  .املرجع السابق) ١٢٣(
  .٥٨/آية) ١٢٤(
  .١٦/منت الشاطبية) ١٢٥(
، و ءآلئن،   ١٤٤،١٤٣/لتها ست كلمات متفق عليهن بني السبعة؛ ءآلذكرين موصعان يف األنعام          مج) ١٢٦(

، ويف يونس موضع سابع خمتلف      ٥٩/، ويف النمل  ٥٩/، وءآهللا خري، يف يونس    ٩١،٥١/موضعان يف يونس  
لآللئ ، وا ١/٣٦١انظر إبراز املعاين    . ، على قراءة أيب عمرو    ٨١/فيه، وهو قوله ءآلسحر إن اهللا سيبطله      

  .٥٨/، وإرشاد املريد١/٢٤٩الفريدة 
  .١/٣٦٢إبراز املعاين ) ١٢٧(
  .١٦/منت الشاطبية) ١٢٨(
 ٢/٧٧٣،٧٧٢، والعقـد النـضيد   ٢/٤١٥،٤١٤ كرت املعـاين     ٢/٣٠٠،٢٩٩انظر فتح الوصيد    ) ١٢٩(

  .١١٩/وشرح شعلة على الشاطبية
  .١/٣٦٦إبراز املعاين ) ١٣٠(
)٢/٧٧٣،٧٧٢) ١٣١.  
  .١٦/منت الشاطبية) ١٣٢(
  .١/٣٦٥براز املعاين إ) ١٣٣(
  .٤٣/منت الشاطبية) ١٣٤(
  .٢/٤١٤انظر كرت املعاين ) ١٣٥(
  .٢/٧٧٥انظر العقد النضيد ) ١٣٦(
، وطاهر بن غلبون، املقرئ، أحد احلذاق احملققني، أخذ القراءات عن والده، وبرع             ٣٢/التيسري: انظر) ١٣٧(

 عليه القراءات أبو عمرو وأثىن عليه       يف هذا الفن، وكان من كبار املقرئني يف عصره بالديار املصرية، قرأ           
انظر . خرياً، صنف كتاب التذكرة، وهو من أجل مصنفات العلم، تويف مبصر سنة تسع وتسعني وثالمثائة              

  .١/٣٣٩، وغاية النهاية ٣٧٠،٣٦٩/ترمجته يف معرفة القراء
  ١/٣٧١إبراز املعاين ) ١١٣(
  .٢/٧٨٦العقد النضيد ) ١١٤(
  .١/٣٧٥،٣٧٤، والنشر ٣٢/ ، وانظر التيسري١/٢٥٧ انظر الآللئ الفريدة) ١١٥(
  .٢٠/منت الشاطبية) ١٤١(
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  .٧٤/آية) ١٤٢(
  .٣٩/التيسري) ١٤٣(
  .٥١/األحزاب) ١٤٤(
  .١٣/املعارج) ١٤٥(
  .٨٧/، وسراج القارئ٢/٩٧٤، والعقد النضيد ١/٣٠٧الآللئ الفريدة : انظر) ١٤٦(
  .٢/١٦إبراز املعاين ) ١٤٧(
  .٢/٩٧٥العقد النضيد ) ١٤٨(
  .١/٣٠٧لفريدة الآللئ ا) ١٤٩(
  .٢٠/منت الشاطبية) ١٥٠(
  .٢٠/منت الشاطبية) ١٥١(
  .٢/١٣إبراز املعاين ) ١٥٢(
  : يعين به قول اإلمام الشاطيب) ١٥٣(

  إذا زيدتا من قبل حىت يفصال    ويدغم فيه الواو والياء مبدال
  
  .٤٨/منت طيبة النشر) ١٥٤(
  .٢/١٠٢٨العقد النضيد ) ١٥٥(
  .١/٣١٨الآللئ الفريدة ) ١٥٦(
  :ه قول اإلمام الشاطيبيقصد ب) ١٥٧(

 وما واو اصلي تـسكن قبلـه      
  

  أو اليا فعن بعض باالدغام محال  

  
  .٢/١٠٢٩العقد النضيد) ١٥٨(
  .٢٠/منت الشاطبية) ١٥٩(
  .٢١/منت الشاطبية) ١٦٠(
  .٢/١٠٢٥، العقد النضيد٢/٣٦٤فتح الوصيد : انظر) ١٦١(
  .٩١/، وسراج القارئ٢/١٠٣٠العقد النضيد : انظر) ١٦٢(
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  . باختصار٢/٣٤ين إبراز املعا) ١٦٣(
 يف احلاشية عند هذا املوضع بيتاً من إحدى نسخ الكتاب فيها متثيل ملا              -رمحه اهللا -نقل حمقق الكتاب    ) ١٦٤(

  :؛ وهو قوله-رمحه اهللا-ذكره، والبيت منسوب أليب شامة 
 مال ويشا ممـا حتـرك قبـل أو        

  
  أتت ألف والبعض بالروم سهال  

  
  .٢/١٠٣٨العقد النضيد ) ١٦٥(
  .٢١/الشاطبيةمنت ) ١٦٦(
  .٢/٣٦إبراز املعاين ) ١٦٧(
  .٢/٣٥إبراز املعاين ) ١٦٨(
  .١/٣١٩الآللئ الفريدة ) ١٦٩(
)٢/٥٣٦) ١٧٠.  
  .٢/١٠٣٨العقد النضيد ) ١٧١(
  .٢١/منت الشاطبية) ١٧٢(
  . باختصار٤٢-٢/٤١إبراز املعاين ) ١٧٣(
إبراز : انظر. ري باختصار وتصرف يس-رمحه اهللا-ما سبق من شرح أبيات أيب شامة مستفاد من كالمه ) ١٧٤(

  .٤٣-٢/٤٢املعاين 
  .٢٢/منت الشاطبية) ١٧٥(
  .٢/٤٨إبراز املعاين ) ١٧٦(
  .٢/٥٦٤كنز املعاين ) ١٧٧(
  .يريد تاء التأنيث) ١٧٨(
  .٢٢/منت الشاطبية) ١٧٩(
  .٩٢/، وإرشاد املريد٣٨٥-٢/٣٨٤فتح الوصيد : انظر) ١٨٠(
  .٢/٥٢إبراز املعاين ) ١٨١(
  .٢/١١٥٥العقد النضيد ) ١٨٢(
)٢/٥٦٨) ١٨٣.  
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  .٢٤/منت الشاطبية) ١٨٤(
  .٢/٧٠إبراز املعاين ) ١٨٥(
  .٥٠/منت طيبة النشر) ١٨٦(
  :.القصيدة املالكية خمطوط لوح) ١٨٧(
  .٢/١٧٢النشر : انظر) ١٨٨(
  .٢٤٦/األرجوزة املنبهة على أمساء القراء والرواة) ١٨٩(
)٢/٤١٨) ١٩٠.  
  .٢٤/منت الشاطبية) ١٩١(
  .٢٦/منت الشاطبية) ١٩٢(
  .٢/٨٠إبراز املعاين ) ١٩٣(
ب، ومن هنا تكون اإلحالة على املخطوط من العقد النضيد؛ إذ املطبوع من             /٢٠٤لعقد النضيد لوح    ا) ١٩٤(

الكتاب آخره باب أحكام النون الساكنة والتنوين، واملراد بالضرب الثاين يف كالم السمني ما وقعت               
  .األلف فيه طرفاً، على ما تقدم ذكره يف أول املبحث

  .٢٤/منت الشاطبية) ١٩٥(
  .٢٢٣/رةالبق) ١٩٦(
  .٣٧/آل عمران) ١٩٧(
  .٥١/النمل) ١٩٨(
  .٢/٨٧إبراز املعاين ) ١٩٩(
  .ب/٢٠٨العقد النضيد لوح ) ٢٠٠(
  .ب/١١٩كنز املعاين خمطوط لوح ) ٢٠١(
ب، وحكم عليـه بالـشذوذ      /٢٠٨العقد النضيد لوح    : انظر. نقله السمني عن أيب بكر بن السراج      ) ٢٠٢(

وِإنْ رددت ِإلَيك الِفعلَ صـادفْت      : (مام الشاطيب ، واعترب قول اإل   ١/٣٨٨الفاسي يف الآللئ الفريدة     
  .كافياً يف دخول اإلمالة عليه) منهال

-٢/٨٧، وإبراز املعـاين     ٣٨٩-١/٣٨٨، والآللئ الفريدة    ٢/٤٢١فتح الوصيد   : انظر فيما تقدم  ) ٢٠٣(
٨٨.  

  .٢/٨٩إبراز املعاين ) ٢٠٤(
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  .١/٣٨٧الآللئ الفريدة ) ٢٠٥(
  .أ/٢٠٨لوح ) ٢٠٦(
  .٢/٤٢٠ح الوصيد فت) ٢٠٧(
  .يعين به ما كان على وزن فعلى مثلث الفاء) ٢٠٨(
  .١/١٨٥، والكشف ٣/٣٣٨، واملقتضب ٣/٢١٣الكتاب لسيبويه : انظر) ٢٠٩(
  .أ/٢٠٨العقد النضيد لوح ) ٢١٠(
  .٨/ عقد الآليل ) ٢١١(
  .١٠٦/، وسراج القارئ١/٣٩١، وشرح الفاسي ٢/٤٢٣فتح الوصيد : انظر) ٢١٢(
  .٢/٩٢إبراز املعاين ) ٢١٣(
، مع مالحظة أن البيت املستدرك به يف املطبـوع فيـه تـصحيف ظـاهر،                ١/٣٩٢الآللئ الفريدة   ) ٢١٤(

  .أ/٢١١والتصحيح من نقل السمني يف العقد النضيد لوح 
  .١/٣٩٢الآللئ الفريدة : انظر) ٢١٥(
  .٥١/منت طيبة النشر) ٢١٦(
  .٧٢/اإلسراء ) ٢١٧(
  .٢٥/منت الشاطبية) ٢١٨(
  .٢/١٠٨إبراز املعاين ) ٢١٩(
  ٧/ القصيدة املالكية لوح) ٢٢٠(
  .٥١/منت طيبة النشر) ٢٢١(
  .٢٦/منت الشاطبية) ٢٢٢(
  .١٠٥-١٠٤/، وإرشاد املريد١١٢-١١١/، وسراج القارئ٢/١١٩إبراز املعاين : انظر) ٢٢٣(
  . باختصار١٢٠-٢/١١٩إبراز املعاين ) ٢٢٤(
  .أ/٢٢٩العقد النضيد لوح : انظر) ٢٢٥(
حممود بن سيبويه البدوي، قدس اهللا روحه،       . يلة الشيخ العالمة د   هذا البيت مع تاليه مما أفدته من فض       ) ٢٢٦(

  .وأعلى يف اجلنة نزله، يف شرحه الشاطبية لنا يف الكلية
يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب األزرق، املدين مث املصري، لزم ورشاً مدة طويلة، وأتقن عنـه                  ) ٢٢٧(

، وترقيق الراءات، وهو الذي خلف ورشاً يف        األداء، وجلس لإلقراء، وانفرد عن ورش بتغليظ الالمات       
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، وغايـة   ١٨١/معرفة القـراء  : انظر ترمجته يف  . اإلقراء بالديار املصرية، تويف يف حدود األربعني ومائتني       
  .٢/٤٠٢النهاية 

  .١٠٥-١٠٤/، وإرشاد املريد٢/١١٩إبراز املعاين : وانظر.  باختصار يسري٥١-٢/٥٠) ٢٢٨(
  .٥٢/منت طيبة النشر) ٢٢٩(
  .١٢٢-١٢١/شرح الطيبة البن الناظم: الستزادة انظرل) ٢٣٠(
  .٢٦/منت الشاطبية) ٢٣١(
  .٢/١٢٤إبراز املعاين ) ٢٣٢(
، وكـرت املعـاين،     ١٨٧/، وكرت املعاين لشعلة   ١/٤١٨، الآللئ الفريدة    ٢/٤٤٤فتح الوصيد   : انظر) ٢٣٣(

  .ا/٢٣٣: ب، والعقد النضيد خمطوط/١٢٧: للجعربي خمطوط لوح
  .١١٣/سراج القارئ) ٢٣٤(
  .١٢٠/حدث األماين شرح حرز األماين) ٢٣٥(
  .٢٦/منت الشاطبية) ٢٣٦(
  .١٢٨-٢/١٢٧إبراز املعاين ) ٢٣٧(
  .٢٦/منت الشاطبية) ٢٣٨(
  .١٣٢/إبراز املعاين) ٢٣٩(
  .املرجع السابق) ٢٤٠(
  .ب/٢٣٩العقد النضيد لوح ) ٢٤١(
ـ            ) ٢٤٢( هو مفعول الفعـل    ) نالكافري(وقد نص عليه كما ترى، وأما التقدير الثاين على ما أفاده السمني؛ ف

. وأمل الكافرين كائناً مع كافرين    : حاالً من املفعول قدم عليه، والتقدير     ) كافرين(املقدر، ويكون مع    
  .أ/٢٣٩العقد النضيد لوح : انظر

  .٢٧/منت الشاطبية) ٢٤٣(
  .أ/١١٧أ، وكنز املعاين لوح /٢٠٤، والعقد النضيد لوح ٢/٧٧إبراز املعاين : انظر يف ذلك) ٢٤٤(
  .أ/١٣١أ، وكنز املعاين لوح/٢٤٢العقد النضيد لوح : نظرا) ٢٤٥(
  .٢/١٣٤إبراز املعاين ) ٢٤٦(
  .أ/٢٤٢العقد النضيد لوح ) ٢٤٧(
  .٢/٤٢٩الآللئ الفريدة ) ٢٤٨(
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  .أ/٢٤٢العقد النضيد لوح : انظر) ٢٤٩(
  .٢٧/منت الشاطبية) ٢٥٠(
  .٢/١٣٩انظر إبراز املعاين ) ٢٥١(
  .املرجع السابق) ٢٥٢(
  .١/٤٣٥يدة انظر الآللئ الفر) ٢٥٣(
  .ب/٢٤٥:انظر العقد النضيد خمطوط لوح) ٢٥٤(
  .٢٩/منت الشاطبية) ٢٥٥(
  .٢/١٤٦، وإبراز املعاين ٢/٤٨٧انظر فتح الوصيد ) ٢٥٦(
)١/٤٦٠) ٢٥٧.  
  .١٢٠/سراج القارئ) ٢٥٨(
  .٢/١٦٦إبراز املعاين ) ٢٥٩(
  /.التيسري) ٢٦٠(
  .٢٥٧/ة، وخمتصر بلوغ األمني١١٥/، وإرشاد املريد١٢٠/انظر سراج القارئ) ٢٦١(
  .٢٩/منت الشاطبية) ٢٦٢(
  .١١٦/، وإرشاد املريد١٢١/، وسراج القارئ٢/٤٦٧الآللئ الفريدة : انظر) ٢٦٣(
  .١٧٢-٢/١٧١إبراز املعاين ) ٢٦٤(
  .١٠٧/سورة التوبة) ٢٦٥(
  .٣٥/سورة األنعام) ٢٦٦(
  .٧/سورة األنعام) ٢٦٧(
  .١٢٢/سورة التوبة) ٢٦٨(
  .ب/٢٦٧العقد النضيد لوح ) ٢٦٩(
  .٥٥/منت طيبة النشر) ٢٧٠(
   .٩/ القصيدة املالكية خمطوط لوح) ٢٧١(
  .٢/١٨٣إبراز املعاين ) ٢٧٢(
مكي بن أيب طالب بن حممد، اإلمام، أبو حممد القيسي، املغريب، القرياوين، مث األندلـسي، القـرطيب،                 ) ٢٧٣(

العالمة املقرئ، ولد سنة مخس ومخسني وثالمثائة بالقريوان، وحج ومسع مبكة، وقرأ القـراءات علـى أيب    
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طيب بن غلبون وابنه طاهر، كان رمحه اهللا متبحراً يف علوم الشريعة، حسن الفهم واخلُلُق، جيد الـدين            ال
والعقل، عاملاً مبعاين القراءات، جلس لإلقراء جبامع قرطبة، وعظم امسه، وجل قدره، قرأ عليه مجاعـات                

معرفـة  : انظـر ترمجتـه يف    . كثرية، وله تصانيف مشهورة، تويف رمحه اهللا سنة سبع وثالثني وأربعمائـة           
  .٢/٣٠٩، وما بعدها، وغاية النهاية ٣٩٤/القراء

)١/٢١٩) ٢٧٤ .  
  . املصدر السابق) ٢٧٥(
  .٢٩/منت الشاطبية) ٢٧٦(
  .١٢٨/سورة النساء) ٢٧٧(
  .٢/١٨٦إبراز املعاين ) ٢٧٨(
: ب، واعترض على قولـه    /٢٧٧، ونقله عنه السمني يف العقد النضيد لوح         ٢/٤٨٦الآللئ الفريدة   ) ٢٧٩(

بأنه يفهم منه أن الوجهني جائزان وصالً ووقفاً، وليس كذلك بل اخلالف وقفاً، قال         )  حنو يوصل  ويف(
  ).خللص من هذا" ويف وقف يوصل: "وأظنه لو قال: (السمني

  .١٧٢/الفتح الرمحاين: انظر) ٢٨٠(
  .املصدر السابق، ونسبه فيه للطباخ: انظر) ٢٨١(
  .٥٥/منت الطيبة) ٢٨٢(
  .٩/ القصيدة املالكية لوح) ٢٨٣(
  .٣٢/منت الشاطبية) ٢٨٤(
  .٢/٢٢٧إبراز املعاين ) ٢٨٥(
  .ب/٣٠٨العقد النضيد لوح : انظر) ٢٨٦(
  ١٦/ عقد الآليل) ٢٨٧(
  .٣٦/منت الشاطبية) ٢٨٨(
  .٢/٢٧٣إبراز املعاين : انظر) ٢٨٩(
  .١٧/منت الشاطبية: انظر) ٢٩٠(
  .أ/١٨٠كنز املعاين لوح ) ٢٩١(
  ).العال(مرجع الضمري إىل األلف من لفظ ) ٢٩٢(
  .٢/٢٧٣إبراز املعاين :  انظر)٢٩٣(
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  .املصدر السابق: انظر) ٢٩٤(
اإلمام، أبو عبداهللا، حممد بن أمحد بن حممد املوصلي، املقرئ، احلنبلي، كان شاباً فاضالً، ومقرئاً حمققاً،                ) ٢٩٥(

ذا ذكاء مفرط، وفهم ثاقب، ومعرفة تامة بالعربية، وكان زاهداً صاحلاً متواضعاً، ألَّف شرحاً للـشاطبية                
مساه كرت املعاين، وله نظم يف السبع، وامسه الشمعة يف القراءات السبعة، تويف رمحه اهللا سنة ست ومخسني                  

  ٢/٨١،٨٠، وغاية النهاية ٦٧١/معرفة القراء : انظر ترمجته يف. وستمائة
  .٢٥٣/كنز املعاين) ٢٩٦(
  .أ/٣٥١العقد النضيد لوح : انظر) ٢٩٧(
  .اإلحالة السابقة: انظر) ٢٩٨(
  .لثاين يف الذكر هنا فال يشكل عليكوهو ا) ٢٩٩(
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 .ه١٤٢٠األوىل، 

أوتويرتزل، نشر  : ، عين بتصحيحه  التيسري يف القراءات السبع   الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد،        -١٧
 .ه١٤٠٤ريوت، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب، ب

 .ه١٤١٣، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، سري أعالم النبالءالذهيب، مشس الدين،  -١٨
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 .ه١٤٠٩الزعيب، دار املطبوعات احلديثة، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

، مكتبة ومطبعة حممـد علـي صـبيح         إرشاد املريد إىل مقصود القصيد     حممد،   الضباع، علي بن   -٢٢
  .»بدون تاريخ«وأوالده، القاهرة 

: ، حققـه وعلَّـق عليـه      الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة    الفاسي، أبو عبد اهللا حممد بن احلسن،         -٢٣
 الرشد، الطبعـة األوىل،     عبداهللا ربيع حممود حسني، مكتبة     .د: عبدالرازق بن علي بن إبراهيم موسى، قدم له       

 . ه١٤٢٦

، مطبعة مصطفى   سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي     القاصح، أبو القاسم علي بن عثمان،        -٢٤
 .ه١٣٧٣البايب احلليب، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 



 هـ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع         ٧٤       

 
  

نبويـة،  ، مكتبة الدار، املدينة ال    الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع      القاضي، عبد الفتاح،     -٢٥
 .ه١٤١٠الطبعة الثانية، 

عبد السالم هارون، املكتبـة العلميـة،       : ، حتقيق الكتابقنرب، أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه،         -٢٦
 .ه١٤٠٣بريوت، الطبعة الثانية، 

. د: ، حتقيـق  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها      القيسي، مكي بن أيب طالب،       -٢٧
 .ه١٤٠٤رسالة، بريوت، الطبعة الثالثة، حممد حميي الدين رمضان، مؤسسة ال

املكتبة األزهرية  : ، الناشر كنز املعاين شرح حرز األماين    املوصلي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد شعلة،          -٢٨
 .ه١٤١٨للتراث، مصر، 

  


	استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي

