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مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 4153ﻫ)

املخلص
يًرض افٌحث ثالثة وظؼيـ درشا مًتٍادة مـ مْيقمة اإلمام افناضٌل
(حرز األماني ووجو التهاني) :فًٔسصد هبا ـؾ مـ ينارك ذم افًِّٔة افتًِّٔٔة ،أو
يًاهؿ ذم ادجآت افٌحثٔة :شقاء ؾٔام يتًِؼ بافًْاية بافَّٔة افًِّٔة افًافٔة ،أو

آهتامم بادْاهج افًديدة افراؿٔة ،وأضر آحتقاء افقاؾٔة.أو ما يتًِؼ بىرائؼ ظرض
ادًائؾ افًِّٔة مـ حٔث دؿة افستٔب ،وؾهاحة إشِقب ،وظّؼ افتٖصٔؾ،
وحًـ افتًِٔؾ .أوما يتًِؼ باجلإب افٍْز وافسبقي فِّتَِل مـ حٔث متام
اإلظداد  ،وشّقاإلرصاد ،ومجٔؾ اإلشًاد.
وأهؿ ما دمذ مـ افٌحث أن مْيقمة افناضٌٔة مدرشة مْٓجٔة متُامِة ذم
اإلظداد فُِتابات ظذ أهدى افًٌؾ وإٕزال ادًائؾ ذم أـرم افْزل وآرتَاء
بادتَِل إػ أرؿك ادثؾ.
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املقدمة
رب افًادغ ،وافهالة وافًالم ظذ أذف ادرشِغٌْٕٔ ،ا حمّد
احلّد هلل ِّ
ٍ
ب٘حًان إػ يقم افديـ ،وبًد:
إمغ ،وظذ آفف وصحٌف افىاهريـ ،ومـ تًٌٓؿ
ؾ٘ن فًِِامء ذم تآفٍٔٓؿ ٕيرات رائَة ،وإٍٔاش ًا ظابَة ودًات بارؿة ،تٌْئ ظـ
ظّؼ افًِؿ وافٍٓؿ ،وصدق احلزم وافًزم ،وحذق افٌدء واخلتؿ.
ودا ـان فإلمام افناضٌل ذم احلرز مـ جِٔؾ اجلّع وافٍرز ،ومجٔؾ اإلؾهاح
وافرمز ،أروع ِ
افٍَُر تٖصٔالً ،وأمتع افهقر متثٔالً ،وإٍٔع إثر تْقيالً ،رؽٌت ذم
ٕيؿ درره افٌٓٔة ذم ظَد (الدروس المنهجية من منظومة الشاطبية).
شائ ً
ال ريب اإلظإة واف ٌََقل ،ؾَّٕ٘ف خر مًئقل ،وأـرم مٖمقل.

أىمية الموضوع وسبب اختياره:
ييٓر ذفؽ مـ إمقر افتافٔة:
 ما فإلمام افناضٌل وفْيّف افٌديع (حرز األماني ووجو التهاني)
ٍ
ٍ
ٍ
ظافٔة.
ظِّٔة
مُإة
ادًروف بــ (الشاطبية) مـ

ٍ
ٍ
راؿٔة
مٌتُرة
ذم مْيقمتف (الشاطبية) مـ مْاهج

 ما فإلمام افناضٌل
ٍ
متَْة حَٓا أن ُتذـر ؾ ُتنُرُ ،
وُترج ؾ ُتْؼ.

 ما تقرثف هذه افدروس ادْٓجٔة مـ رؿل بادْاهج افسبقية وافتًِّٔٔة.
 ما تقرثف هذه افدروس ادْٓجٔة مـ رؿل بإبحاث افًِّٔة ؾتخرج ظذ ٕحق
حمُؿ بديع.
َّ 
أن هذا ادقوقع مل يُتب ؾٔف حتت هذا افًْقان حًب اضالظل ؾٖحٌٌت
إثراء مُتٌة افَراءات باجلديد ادٍٔد.
31

العدد الثامن عشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 4153ﻫ)

خطة البحث:

ٍ
ٍ
ومتٓٔد ،وثالثة مٌاحث متثؾ موّقن افٌحث،
مَدمة،
تنتّؾ خىة افٌحث ظذ

وخامتة وؾٓارس ،وتٍهٔؾ ذفؽ ظذ ما يع:
 المقدمة :وتنتّؾ ظذ أمهٔة ادقوقع ،وشٌب اختٔاره وخىة افٌحث
ومْٓج افٌحث.

 التمهيد :ويتوّـ تًري ًٍا باإلمام افناضٌل

وبْيّف.

 مضمون البحث :وينتّؾ ظذ ثالثة مٌاحث :

األول :الجانب اإلعدادي ،وحتتف مىافب:
المبحث َّ

األول :اظتٌار احلاجة وما يًدها مـ افَّٔة افًِّٔة.
المطلب َّ
المطلب الثاني :تًّٔة افُتاب.

المطلب الثالث :حتديد مْٓج فًِر ظِٔف.

المطلب الرابع :إتَاء اإلضار ادْاشب.

المبحث الثاني :الجانب العرضي ،وحتتف مىافب:
األول :افدؿة ذم افتزام ادْٓج.
المطلب َّ

المطلب الثاني :اختٔار إشِقب إًٕب.

المطلب الثالث :اخلهقصٔة ذم افهٔاؽة افًِّٔة.
المطلب الرابع :افستٔب ادْىَل.

المطلب الخامس :افدؿة ذم افتًَٔؿ.

المطلب السادس :حًـ آختهار.

المطلب السابع :إيراد اإلصُال واجلقاب ظْف.

المطلب الثامن :آحساز مـ افٌِس.

المطلب التاسع :افتذـر بام ضال افًٓد بف.
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المطلب العاشر :إبداء افرأي ادخافػ ذم ؿّة إدب.
المطلب الحادي عشر :إطٓار آرتٌاط افًِّل.
المطلب الثاني عشر :افتًِٔؾ وافتْقيع ؾٔف.
المطلب الثالث عشر :إمإة افًِّٔة.

المبحث الثالث :الجانب التربوي ،وحتتف مىافب:
األول :افتٓٔئة افًٍْٔة.
المطلب َّ

المطلب الثاني :آظتامد ظذ اهلل تًاػ وحده.
المطلب الثالث :آرتَاء باددارك.

المطلب الرابع :افتِىػ ودؾع افًآمة.

المطلب الخامس :افتْقيف إػ افتٖدب مع ادخافػ.

المطلب السادس :إتَان افًّؾ ذم ؽاية افتقاوع.



الخاتمة :وتنتّؾ ظذ أهؿ ٕتائج افٌحث.

الفهارس :وتنتّؾ ظذ ؾٓرس ادهادر وؾٓرس ادقوقظات.

منهج البحث:

اتًٌت ذم هذا افٌحث ادْٓج افتايل :



آجتٓاد ذم اشتخالص افدروس وتًَّٔٓا وترتٌٔٓا.
ٍ
ٍ
ٍ
مًتَؾ بف.
بّىِب
درس
إؾراد ـؾ



تقؤح ـؾ درس بإمثِة مـ افناضٌٔة.



مراظاة آختهار ذم افهٔاؽة بام حيَؼ ادَهقد.



تقثٔؼ ادًِقمات مـ مهادرها إصِٔة وؿد وثَت إمثِة مـ ذوح



افناضٌٔة فُٔقن ادثال أـثر ووقح ًا .
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تمهيـد
وبمنظومتو الشاطبية:

هق :اإلمام افَاشؿ بـ ؾِ رره بـ خِػ بـ أمحد ،أبق افَاشؿ ،افرظْٔل ،افناضٌل،

ادَرئ ،افناؾًل ،افهافح ،افًابد ،افزاهد.
وفد شْة ثامن وثالثغ ومخًامئة ،ؿرأ افَراءات ظذ أيب ظٌد اهلل حمّد بـ أيب
افًاص افٍْزي (ت :بوع ومخًغ ومخًامئة) ذم بِدة صاضٌة ،ثؿ ارحتؾ إػ بًِْٔة
ؾًرض هبا افَراءات وافتًٔر ظذ أيب احلًـ بـ اهلذيؾ (ت465هـ)  ،وارحتؾ فِحج
ؾًّع مـ أيب ضاهر افًٍِل(ت476هـ) ،ثؿ اشتقضـ مك مَرئا فَِرآن وافَراءات.
ظرض ظِٔف افَراءات ظع بـ حمّد افًخاوي (ت656هـ) ،وحمّد بـ ظّر
افَرضٌل (ت666هـ) ،وظًٔك بـ مُل افًديد (ت659هـ) وؽرهؿ.
مـ مٗفٍاتف :حرز إماين ووجف افتٓاين ذم افَراءات افًٌع ،وظَِٔة أتراب
افَهائد ذم افرشؿ ،وٕاطّة افزهر ذم ظِؿ افٍقاصؾ.
()1

تقذم ذم افثامـ وافًؼيـ مـ مجادى أخرة شْة تًًغ ومخًامئة بافَاهرة .
رمحف اهلل رمحة واشًة وجزاه ظـ اإلشالم وادًِّغ خر اجلزاء.

أما نظمو:
ؾٓق(كتاب حرز األماني ووجو التهاني في القراءات السبع)ٕ ،يؿ ؾٔف ـتاب
(التيسير) ذم افَراءات افًٌع فإلمام أيب ظّرو ظثامن بـ شًٔد افداين (ت555هـ).
بدأه بَّدمة محد اهلل تًاػ ؾٔٓا ،وصذ ظذ افٌْل حمّد ،ثؿ ذـر ؾوؾ افَرآن

وأهِف ،ثؿ ذـر إئّة افًًٌة ورواهتؿ،ثؿ ذـر مْٓجف افذي شار ظِٔف ذم ٕيّف ،ثؿ
ٍ
بجِّة مـ افْهائح وافتقجٔٓات افْاؾًة ،ثؿ ذـر أصقل افَراءات
ختؿ مَدمتف
( )6مًرؾة افَراء افٌُار فِذهٌل ( ،)474-476/2وؽاية افْٓاية ٓبـ اجلزري (.)26-22/2

33

د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي

الدروس المنهجية من منظومة الشاطبية

ادىردة بادئًا بٌاب آشتًاذة ،وخامت ًا بٌاب افٔاءات افزوائد ،ثؿ ذـر ؾرش احلروف
شقرة شقرة إػ آخر افَرآن ،ثؿ ذـر باب افتٌُر ،ثؿ ذـر باب خمارج احلروف
وصٍاتـٓـا ،ثـؿ ختـؿ ؿهٔـدتـف بحّـد اهلل تًــاػ ودظائف ،وافهالة وافًالم ظذ
رشقفف × .

ٍ
ٍ
ٍ
وأشِقب ٍ
أديب رؾٔعٍ،
صًري بديعٍ،
ؿافب
شٌؽ ادًائؾ افًِّٔة ذم ٕيّف ذم

حمُام ،ؾرؾع بْيّف ظِؿ افَراءات بغ افًِقم صاخما
مْٓجا
وهنج ذم ظروٓا
ً
مٌتُرا ً
ً
ً
راشخا.
وخٍض بف جْاح مًائِف فىالبف
ؾجزاه اهلل تًـاػ ظـ ظِؿ افَراءات وضالبـف خر اجلزاء.
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املبحث األوَّل
الجانب اإلعدادي
وحتتف أربًة مىافب :

األول :اعتبار الحاجة وما يسدىا من القيمة العلمية
المطلب َّ
اختار اإلمام افناضٌل

ٍ
مْثقر حيتاج ضالب افًِؿ
ٕيام فُتاب
أن يُقن تٖفٍٔف ً

مجع مًائِف ظذ ٕحق يًٓؾ بف اشتحوارها ،واختار بًْاية ؾائَة فًد هذه احلاجة
ـتا ًبا ذا ؿّٔة ظِّٔة ظافٔة هق ـتاب افتًٔر فإلمام أيب ظّروافداين

افذي ُيًد

مـ أجؾ ـتب افَراءات ،وٓ أدل ظذ ذفؽ مـ اتهال إشْاد اإلؿراء بّوّْف إػ
ظكٕا هذا ،ـام ر
يدل ظذ ذفؽ أيو ًاَّ ،
أن إمام افٍـ ابـ اجلزري

جًِف مـ

أصقل ـتابف ادقشقظل(النشر في القراءات العشر) ،بؾ صدره ظْد ظروف ٕصقل
()1

ـتابف  ،وظذ هذا افْحق يٌٌْل أن يُقن اختٔار مقوقع افتٖفٔػ.
وظـ هذا افدرس يَقل اإلمام افناضٌل
ِ
ِ
ـار ُه
ـر ُر ْم ُ
ـت ا ْخت ََه َ
َوذم ُي ًْـر َها اف َّت ًْٔ ُ

(: )68
َؾ َٖ ْجْ َْت بِ ًَ ْـق ِن اهللِ ِمْْـ ُف ُم َـٗ َّم َال

()2

ـام إٔف راظك اجلدة ذم إتَاء ضريَة افتٖفٔػ حٔث إن افْيؿ ذم جمال افَراءات
يقمئذ ظزيز.

المطلب الثاني  :تسمية الكتاب
تقػ اإلمام افناضٌل

تًّٔة ـتابف بًٍْف ومل يسـف دون تًّٔة ،أو يُؾ

تًّٔتف فٌره مـ تالمٔذه أو ذاح ؿهٔده.
ٍ
بًْاية ،ؾراظك ؾٔف افتّ َّٔز ؾِؿ يًّف ٕيؿ افتًٔر مثال :إذ ؿد يْيؿ
واختار اشّف
( )6إير :افْؼ ٓبـ اجلزري (/6ص.)48
( )2إير :ـْز ادًاين فنًِة (ص.)87-86
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افتًٔر ؽره مـ افًِامء ؾِٔتٌس ٕيّف بْيؿ ؽره،ـام راظك ؾٔف ظّؼ افدٓفة ظذ
شّق افَهد ورؿل افًرض.
يًغ هقيتف
اشؿ حمدّ ٌد ّ
وما صًْٔف هذا إَّٓ تٖـٔد ظذ أمهٔة أن يُقن فُِتاب ٌ
ويٍهح ظـ حمتقاه ،وحيٍظ خهقصٔة مًائِف افًِّٔة حتك ٓ يِتٌس بٌره أو
يُقن ظرو ًة فِؤاع زهدً ا ؾٔف فًدم تًّٔتف ،ؾُثرا ما يزهد ضالب افًِؿ ذم
افُتب افتل مل تًؿ وؾٔٓا مـ افًِؿ مآيقجد ذم ؽرها.
ؾٌٌْٔل دـ تقػ افتٖفٔػ أن ُيًْك هبذا اجلإب ؽاية افًْاية.
(:)72

وظـ هذا افدرس يَقل اإلمام افناضٌل
()1
ِ
ِ
َو َو ْجـ َف افتَّٓـ ِ
ـاين) َت َٔ رّْــا
اهِْـ ِـف ُمتََ ـ ٌِّ َال
ـاين َؾ ْ
َو َشـ َّـّ ْٔ ُتٓ َا (حـ ْـر َز إَ َمـ ْ

المطلب الثالث :تحديد منهج للسير عليو
حدد اإلمام افناضٌل

مْٓجف افذي شًٔر ظِٔف ذم مَدمتف شقاء ما يتًِؼ

بىريَة ظرض افَراءات أو ضريَة ظزوها ٕصحاهبا مـ افَراء ورواهتؿ :حتك
يتُّـ ضالب افًِؿ مـ إدراك مَهقده دون فٌس ظذ ٍ
ٍ
ٍ
متَـ يُاد
مٍهؾ
ٕحق
يًتٌْل بف مـ وٌىف ظـ ٍ
ـثر مـ ـالم افؼاح.
وـان مْٓجف مٌتُر ًا ظذ ٕحق يقائؿ افْيؿ افذي ٓ يتًْك ؾٔف ما يتًْك ذم افْثر،
ٍ
تقؾٔؼ ،وظذ هذا افْحق مـ افقوقح وافدؿة واجلدة يٌٌْل أن
وؿد وؾؼ ذم ذفؽ أيام
تُقن مْاهج ادٗفٍغ فٍٔٓؿ ظْٓؿ ما أرادوه دون أي ؽّقض ،وظـ هذا افدرس
(:)55
يَقل اإلمام افناضٌل
َو َهـــا َأ َٕـــا َذا َأ ْشـــ ًَك َف ًَـ َّ
ــرو َؾ ُٓ ْؿ
ــؾ ُحـ ُ
( )6إير :ؾتح افقصٔد فًِخاوي(.)678/6

78

ـؿ ا ْف ََـ َـق ِاذم ُم ًَـ ِّـٓال
َي ُىـ ُ
ـقع ِ َهبــا َٕ ْيـ ُ
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ومما ؿال ذم صٖن افَراء ورواهتؿ (54و:)56
ـــت َأبـــا ج ٍ
ـــؾ َؿ ِ
ـــذ ُـ ِّ
ال َظ َ
ـــاد َظ َ
َدفِــــٔ ً
ــــذ ادَْْ ُيــــق ِم َأ َّو َل َأ َّوٓ
ـــار ٍئ
َج ًَ ِْ ُ َ َ
ف ُأش ِ
ِ ِ
ِ
َمتَك َتْْ ََ ِوـل آتِ َ
ٔؽ بِـا ْف َق ِاو َؾ ْٔ َهـال
ـّل ِر َجا َفـ ُف
احل ْـر َ ْ
َوم ْـ َب ًْد ذـ ِْري ْ َ
ومماؿال ذم صٖن ظرض افَراءات ( 47إػ:)49
ِ
ــز ِ
اح ْؿ بِافـ َّ
َو َمــــا ــ َ
ــذـاء فِ َت ٍْ ُوـــال
ـــان َذا ِوــــدِ َؾــــِ٘ ِّين َب ِوــــدِّ ِه
ــل َؾـ َ
َؽّْـ َ
ـَّــــدِ وإِ ْثٌ ٍ
مه ٍ
اخــتِال ٍ
ــز َو َٕ َْ ٍ
ــؾ َو ْ
َس َ َحت َّهــال
ــــات َو َؾــــت ٍْح َو ُمــــدْ َؽ ٍؿ
َ َ
َو َ ْ
َ
ِ ()1
ـــب و ِخ ٍَّـ ٍ
ـــز ٍم و َتـ ْ ِ
يـ و َ ْحت ِر ٍ
ـــة
يـؽ ْا َظّـال
ـــذـ ٍر َو َؽ ْٔـ ٍ َ
َو َجـ ْ َ
َو َ ْ
مج ٍع َو َتْ ِْق ٍ َ

المطلب الرابع :انتقاء اإلطار المناسب

دا ـان افُتاب ادراد ٕيّف ـثر إبقاب متًدد ادًائؾ اختار اإلمام افناضٌل
ٓحتقائف بحر افىقيؾ:
ؾًــقفـ مٍــاظِٔـ ؾًــقل مٍــاظِٔـ

ؾًقفـ مٍـاظِٔـ ؾًـقل مٍـاظِٔـ
()2

افذي ُيًد أضقل افٌحقر ظذ اإلضالق .
إضارا مْاش ًٌا
واختار فف ؿاؾٔة افالَّم ؽزيرة إفٍاظ ذم افًربٔة ،ؾهْع مْٓام
ً
ٓحتقاء هذه إبقاب افُثرة ،وتِؽ ادًائؾ ادتًددة ،افتل ـِػ مجًٓا ثالث ًة
وشًٌغ ومائة وأفػ بٔت ،ـام ؿال
ـػ ت َِزيــدُ َث َ
ال َث ـ ًة
اهتــا َأ ْفـ ٌ
َو َأ ْب َٔ ُ َ
ؾاظتْك

(:)6666
()3
غ ُز ْهر ًا َو ُـ َّّال
َو َم ْع ِمائ ٍَة َش ٌْ ًِ َ

تًاػ باجلإب افنُع افذي يًرف بافتًْٔؼ ومل يٌٍِف فٔخرج ـتابف

ذم ميٓر إٔٔؼ دون تداخؾ أو متزيؼ ،وفٔتًْك فف إوٍاء افًِّات إدبٔة :إذ ٓ
( )6إير :افًَد افْؤد فًِّغ احلٌِل ( ،)657/6وما بًدها.
( )2إير :افُاذم ذم افًروض وافَقاذم فِتزيزي (ص.)22
( )6إير :إبراز ادًاين ٕيب صامة (.)625/5
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ؽْك فٌِة افنًر ظْٓا ،وفذفؽ اختار أوشع اإلضارات فتحَٔؼ هذه افٌايات افتل
ؿد يَك ظـ حتََٔٓا ما ـان أؤؼ ٕىاؿا مـ افىقيؾ مـ رجز وؽره .وإن ذم هذا
فدرشا فِّٗفٍغ أن هيتّقا بُؾ ما مـ صٖٕف إخراج ادٗفٍات ذم أحًـ اهلٔئات.
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املبحث الثاني
الجانب العرضي
وحتتف مىافب:

األول :الدقة في التزام المنهج
المطلب َّ
افتزم اإلمام افناضٌل

مْٓجف افذي أووحف ذم مَدمتف ٍ
بدؿة :وؾا ًء مْف بقظده

وبٔإًا ظِّ ًٔا بيورة اإلؾهاح ظـ ادْٓج ادتٌع ذم افتٖفٔػ فٔتوح مراد ادٗفػ،
وتٌْٔٓا إػ رضورة إتَاء ادْاهج وابتُارها حًب ضًٌٔة افتٖفٔػ وضريَة
ً
ٍ
ذم هذا ؿقفف ذم
حرية بإٓتٓاج ومما ؿافف
اإلخراج ،وـؿ ذم ذفؽ مـ دروس
صٖن ادًٌِّغ بغ افًقرتغ (:)622
َغ بًِــــَّْةٍ
ــــّ َؾ َب ْ َ
ــــقرت ْ ِ ُ
افً َ
ــــغ ر
َو َب ًْ َ

ِر َج ٌ
ـــال ٕ ََّ ْقهـــ َا ِد ْر َيـــ ًة َو َ َحت رّـــال

حٔث افتزم بّْٓجف ذم ذـر رمقز افَراء افٍردية بًد ذـر احلُؿ ،وذم ذـر افقاو
()1

افٍٔهؾ بًد إَواء افرمقز .
()2

وؿقفف ذم بٔان افَراءتغ ذم ؿقفف تًاػ ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ (:)622
حي ِّر ُــــــــــ ُف.....................
ــز ُة َو ْفــ َٔ ْح ُُ ْؿ بُِ ًَْـــ ٍر َوٕ َْهــٌِ ِف
مح َ
َو َ ْ
َُ
أي :إَّٔف يَرأ )فِ
ٔحُؿ) بُن افالَّم وٕهب ادٔؿ حال ـقٕف حمرـًا هلام ،ويَرأ ؽره
َ
ب٘شُان افتحريؽ ؾٔٓام :إذ ود افتحريؽ اإلشُان-ـامٕص ظِٔف ذم مْٓجف -وفق مل
حي ِّر ُـ ُف» دا اتوح حال افَراءة إخرى ،ؾافتزم بّْٓجف ذم اشتٍٔاء بٔان افود
يَؾَ ُ « :
()3

ادذـقر ادًتٌْك بف فًِٔؿ حال افود ادًُقت ظْف .
( )6إير :افقاذم فَِايض (ص ،26وص.)67
( )2ادائدة .)57( :
( )6إير :هاج افَاري ٓبـ افَاصح (ص67وص.)222
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المطلب الثاني :اختيار األسلوب األنسب
مل يَتك اهتامم اإلمام افناضٌل

ظذ ٕيؿ ادًائؾ ادْثقرة ؾحًب ،بؾ راظك

إشِقب إديب افالَّئؼ بَّام افنًر ،وفًٔت فٌة افنًر ـٌِة افْثر ،ؾُان فْيّف
مع مجع ادًائؾ ،وشٓقفة آشتحوار أفىػ اجلرس إيَا ًظا ،وأظذبإٕس إمتا ًظا.
اشتّع إفٔف حغ يَقل مث ً
ال (666و: )667
ِ
ــاهلّ ِز ش ِ
ِ
ــر َمال
ــاـْا
ــؿ َف َّ
ــػ َد ْظ َ
ــقا ُه َح ْ
َوذم ْاهلَــاء َو َ
ــر َأ ْرج ْئــ ُف بِ ْ َ ْ َ
َوظــك َٕ ٍَ ٌ
()1
ِ
ِ ِ
ون ري ٍ ِ
ِ
ْن فِ ٌَ ْ ِر ِه ْؿ
قصـال
ـب ف ُت َ
جقاد ًا ُد َ َ ْ
َوص ِْ َٓا َ
َو َأ ْشُ ْـ َٕهر ًا َؾ َاز َواـ ْ
وحغ يَقل(:)422
ان وا ْف َُـر ِ
ٍ
ان َد َو ُاؤَٕـا
َو َٕ َْ ُؾ ُؿ َر َ َ

()2

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

وحغ يَقل(:)456
ـجا ُظ َؽ اف َّت ـ ْق َرا َة َمــا ُر َّد ُح ًْ ـُْ ُف
َوإِ ْوـ َ

ـاخل ِْ ِ
ٍ
ػ َب َِّــال
َو ُؿ ِِّـ َـؾ ِذم َجـ ْـقد َوبِـ ْ ُ

وحغ يَقل (:)6626
ِروى ا ْف ََ ِْ ِ ِ
اشت ًَْ ِؼ ُم َْـٌِ َ
ال
َ
ب ذـ ُْر اهللِ َؾ ْ

اـ ِريـ َؾـ ُت ِ
افذ ِ
َوَٓ َت ًْدُ َر ْو َض َّ
ّحال
َ

()3

()4

وظذ هذا افْحق يٌٌْل أن يُقن ٕيؿ ادًائؾ افًِّٔة ٓ ،يٌٍؾ ؾٔف جإب
إشِقب افنًري افرؾٔع افذي فف وؿًف افٌِٔغ :فُٔقن أدظك فإلؿٌال ظِٔف وحٍيف،
ٕيام راظك ما راظاه اإلمام افناضٌل
وؿؾ أن دمد ً

.

المطلب الثالث :الخصوصية في الصياغة العلمية
مل يُـ اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف جمرد ٍ
ٕاؿؾ ظـ اإلمام افداين

( )6إير :ـْز ادًاين فنًِة (ص.)699
( )2إير :إرصاد ادريد فِوٌاع(ص.)649
( )6إير :ؾتح افقصٔد (.)765/6
( )5إير :تَريب ادًاين فًٔد ٓصغ وخافد احلاؾظ (ص.)824
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بؾ ـإت فف بهّتف اخلاصة ذم افهٔاؽة افًِّٔة بام يراه أشٓؾ أشِق ًبا ،وإًٔب
ترتٔ ًٌا ،وأفٔؼ تٌقي ًٌا ،ومـ ذفؽ ؿقفف (:)656
ــــؼ َو ْر ٌش ُـ َّ
ــــؾ َر ٍاء َو َؿ ٌْ َِ َٓــــا
َو َر َّؿ َ
قصــال
ُم ًَـ ََُّْ ًة َيــا ٌء َأ ِو ا ْفُ ًَْــ ُر ُم َ

()1

ٍ
فقرش بافسؿٔؼ ،ومل
حٔث ظز ظـ حُؿ افراء ادًٌقؿة بافٔاء افًاـْة أو افُن
يِتزم بٖشِقب اإلمام افداين

افذي يَقل ظـ ذفؽ « :اظِؿ َّ
أن ً
ورصا ـان ئّؾ
()2

ؾتحة افراء ؿِٔ ً
ال بغ افٍِيغ. »...
وإَّٕام ذفؽ فُقٕف يرى َّ
أن افتًٌر بافسؿٔؼ أشٓؾ ذم ؾٓؿ ادراد.
أيوا ترتٌٔف فٌاب وؿػ محزة وهنام ظذ اهلّز حٔث بدأباهلّز
ومـ ذفؽ ً
()3

افًاــ ثؿ ادتحرك ادًٌقق بًاــ بٖٕقاظف ،ثؿ ادتحرك ادًٌقق بّتحرك .
ومل يِتزم ترتٔب اإلمام افداين افذي ـان ظذ ٍ
ٕحق آخر ؾٌدأ باهلّز ادتىرف،
()4

ثؿ باهلّز ادتقشط .
وإَّٕام ذفؽ فُقٕف يرى َّ
أن هذا افستٔب إًٔب ذم تهقر ادًائؾ وإتَان ؾّٓٓا.
ومـ ذفؽ إَّٔف ذـر حُؿ افًُت ظذ افًاــ ؿٌؾ اهلّز حلّزة حتت باب َٕؾ
حرـة اهلّزة إػ افًاــ ؿٌِٓا.
حٔث يَقل (227و:)228
.......و ِظْْدَ ُه
....................
َ
ر ٍء َو َصـــ ْٔ ًئا.......
َو َي ًْـــ ُُ ُت ذم َ ْ

ػ ذم ا ْف َق ْص ِؾ َش ُْتًا ُم ََ َِّال
َر َوى َخ َِ ٌ
..................................

( )6إير :إبراز ادًاين (.)649/2
( )2إير :افتًٔر فِداين (ص )46وفٔس ادَهقد ب٘يراد خمافٍة اإلمام افناضٌل فإلمام افداين هْا وؾٔام يٖيت
مـ أمثِة افتَِٔؾ مـ آراء اإلمام افداين وإٕام إبراز ما متٔز بف اإلمام افناضٌل مـ آراء حَٓا أن تذـر
فإلصادة وتيٓر فإلؾادة.
( )6إير :ذح افًٔقضل ظذ افناضٌٔة (ص )627وما بًدها.
( )5إير :افتًٔر (ص )69وما بًدها.
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()1

إػ آخر ما ؿال .
ِ
مًتَؾ فف ـام ؾًؾ اإلمام افداين
ومل يِتزم ظَد باب

()2

 ،وإَّٕام ذفؽ فُقٕف

أن إفٔؼ ذـره حتت باب افَْؾ بجامع وؿقع افًاــ ؿٌؾ اهلّزَّ ،
يرى َّ
وأن تًّٔتف
بٌاب َٕؾ حرـة اهلّزة باظتٌاره أـثر أحُا ًما مـ افًُت.
ؾٖظىك بذفؽ أبِغ افدروس ذم طٓقر افنخهٔة افًِّٔة.

المطلب الرابع :الترتيب المنطقي
شِؽ اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف مًِؽ افستٔب ادْىَل فًِّائؾ افًِّٔة

حتك يُقن ذفؽ أفٔؼ ذم افتًًِؾ ،وأظّؼ ذم افتً َّؾ ،وأرؾؼ ذم افتحّؾ ،وإن
ذم افتًٔر ،مما يدل ظذ أ َّن

اوىره ذفؽ أحٔإًا دخافٍة ترتٔب اإلمام افداين

ذفؽ مٌدؤه وفٔس جمرد تَِٔد ،وؿد شِؽ ذفؽ ذم ٕيّف مجِ ًة وتٍهٔالً ،ؾرتَّب ـتابف
مـ حٔث اجلِّة ترتٔ ًٌا مْىَ ًٔا  ،حٔث بدأ بافَقاظد ادىردة ادًروؾة بإصقل ،ثؿ
بافُِامت ادخهقصة ادًروؾة بافٍرش.
ورتب مًائؾ إبقاب ترتٔ ًٌا مْىَ ًٔا ،ؾساه أحٔإًا يٌدأ بادتٍؼ ظِٔف ثؿ يذـر
ادختِػ ؾٔف ،ـام ذم باب هاء افُْاية حٔث ؿال (648و:)649
و َمل ي ِه ـ ُِقا هــا م ْوــّ ٍر َؿٌـ َـؾ شـ ِ
َو َما َؿ ٌْ َِـ ُف افت َّْح ِر ُ
يـؽ فِ ِْ ُُ ِّـؾ ُو ِّصـال
ـاـ ٍـ
َ َْ
َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ()3
.................................
غ ٓ ْبــ ـَثـره ْؿ
َو َما َؿ ٌْ َِ ُف افت ًَّْ ُِ ُ
وؿد خافػ ذم هذا افستٔب اإلمام افداين

()4

.

وتراه أحٔإًا يذـر ؿاظدة فَارئ ثؿ يذـر مـ واؾَف ذم بًض افُِامت ادخهقصة
( )6إير :افًَد افْؤد ( ،)886/2وما بًدها.
( )2إير :افتًٔر (ص.)46
( )6إير :مزز ادًاين فًِامدي (ص ،)266وما بًدها.
( )5إير :افتًٔر (ص.)65
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حتت هذه افَاظدة ،ـام ذم باب اهلّز ادٍرد ،حٔث ؿال (:)266
ِم ــ ْاهلّـ ِـز مــدر ا َؽــر َجمْـ ُـزو ٍم ْا ْ ِ
ويٌـــدَ ُل فًِِ ِ
ـــؾ ُم ًَـــُ ٍ
ـــقد ُـ ر
مه ـ َ
ال
َّـ
َُْ
َ َْ َ
ر
َْ
ِّ
ثؿ ؿال بًد ذفؽ (:)222
َو َوآَ ُه ذم بِ ْئـ ٍـر َوذم بِ ـ ْئ َس َو ْر ُصـ ُـٓ ْؿ

افذئ ِ
َوذم ِّ
ْب َو ْر ٌش َوا ْف ُِ ًَ ِائل َؾ َٖ ْبدَ ٓ

()1

إػ آخر ما ؿال .

()2

وؿد خافػ ذم هذا افستٔب اإلمام افداين ذم افتًٔر .
ٍ
مًٖفة ما ثؿ يٌغ ما خرج ظـ إصؾ ،ـام ذم
وتراه أحٔإًا يٌدأ بٔان إصؾ ذم
باب افقؿػ ظذ مرشقم اخلط ،حٔث ؿال مًٌْٔا إصؾ ؾٔف (676و:)677
ػ ِ
اخل ِّط ِذم و ْؿ ِ
َو ُــقؾِٔـّـُ ُٓـ ْؿ َوا ْفـّـَ ِ
آ ْبتِال
ازٕـِ رل َو َٕـــاؾِ ٌع
َ
ُظُْقا بِا َّت ٌَا ِع ْ َ
ــ َظ ِ
َو ِٓ ْب ِـ ـَثِ ٍر ُي ْرت ََوـك َوا ْب ِ
................................
ـام ٍر
ثؿ ذـر ما خرج ظـ هذا إصؾ بادئا بَقفف (677و:)678
اخ َت َِ ٍُــقا ؾِ ِ
ٔــف َح ٍ
َو َمــا ْ
ــر َأ ْن ُي ٍَ َّهــال
................................
ِ
()3
ـــاء هــــاء م َٗ َّٕـ ٍ
َؾٌِ ْاهلـ ِ
ـــث
إِ َذا ُـتِ ٌَـ ْ
ـػ َح ََّــا ِر ًى َو ُم ًَـ ِّـقٓ
ـاء ِؿـ ْ
ـــت بِاف َّتـ َ ُ ُ
َ
وؽر ذفؽ مما فف مـ فٌاؿة اإلؾهاح ،وحذاؿة افهًْة ،وإٔاؿة افًرض ،ما جيًِف
حر ًيا بإٓتٓاج.

المطلب الخامس :الدقة في التقسيم

تًَٔام
ذم ٕيّف مْٓج افدؿة ذم تًَٔؿ ادًائؾ افًِّٔة
هنج اإلمام افناضٌل
ً
دؿٔ ًَا تتّٔز بف حماور افٌحث ؾٔٓا ،وتتجذ بف ظالئؼ احلُؿ ظِٔٓا ،وإن مل يُـ
مقجق ًدا ذم افتًٔر.
( )6إير :ـْز ادًاين فنًِة (ص.)244
( )2إير :افتًٔر (ص.)69
( )6إير :ادٍٔد فِقرؿل (ص ،)244وما بًدها.
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()1

ومـ ذفؽ ـالمف ذم مًٖفة فٍظ ﴿ﭻ﴾ ذم مقوًل شقرة يقٕس

حٔث

ذـرها ذم ثالثة أبقاب.
ذـرها ذم باب ادد وافَك ذم ؿقفف (:)675
ي َٗ ِ
...........................وبًوٓؿ
اخ ُذ ُـ ْؿ َ
آٓن ُم ًْـ َت ٍْ ِٓ ًام تَـال
ُ

()2

وذـرها ذم باب اهلّزتغ مـ ـِّة ذم ؿقفف (692و:)696
ِ
ــز ِة ِ
ـغ َٓ ٍم ُم ًَ ـُ ٍ
مهـ ُـز َو ْصـ ٍ
آ ْشــتِ ٍْ َٓا ِم َؾا ْمــدُ ْد ُه ُم ٌْــدٓ
َّـ
مه َ
ـؾ َبـ ْ َ
َو َ ْ
َوإِ ْن َ ْ
()3
ــؾ َذا َأوػ وي َْهــــره ا َّفـ ِ
َؾ ِِ ِْ ُُـ ِّ
ــذي
ــٓ ُؾ َظـــ ْـ ُــ ِّ
ــؾ َــ َ
ــآٓن ُمـــ ِّثال
ْ ََ ُ ُُ
ُي ًَـ ِّ
وذـرها ذم باب َٕؾ حرـة اهلّز إػ افًاــ ؿٌِٓاذم ؿقفف (:)229
()4
َفــدَ ى ُيــق ُٕ ٍ
آٓن بِافَّْ َْ ِ
...........وفَِْـــاؾِ ٍع
..............
س َ
ــؾ ُٕ َِّــال
َ
وؿد ـان ئٍُف أن يذـرها ذم مقوًٓا ذم شقرة يقٕس ـام ؾًؾ اإلمام افداين ذم
()5

افتًٔر .
وفُْف أراد ما أراد مـ دؿة ذم افتًَٔؿ ،ؾًَؿ افُالم ظِٔٓا إػ ثالثة مٌاحث،
ٍ
مٌحث ذم ٍ
باب مـ أبقاب إصقل.
ـؾ
()6

أيوا ـالمف ظـ مًٖفة فٍظ ﴿ ﭛ ﭜ﴾ ذم شقرة يقشػ ،
ومـ ذفؽ ً
حٔث ؿال (: )777
مه ُـز ُه
َو َه ْٔ َت بُِ ًَْــ ٍر َأ ْص ُـؾ ُـ ٍْ ٍـٗ َو َ ْ

فِ ًَ ٌ
ان َو َو رؿ افتَّـا فِ َـقى ُخ ِْ ٍُـ ُف َدٓ

( )6يقٕس ،)46( :و(.)96
( )2إير :افًَد افْؤد (/2ص ،)646وما بًدها.
( )6إير :افقاذم (ص.)72-76
( )5إير :ؾتح افقصٔد (/2ص.)667
( )4إير :افتًٔر (ص.)622
( )6يقشػ.)26( :
( )7إير :إبراز ادًاين (.)266-264/6
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حٔث جًؾ افُالم ظِٔٓا ذم ثالثة حماور :حمقر خيص اهلاء مـ حٔث افُن
وافٍتح ،وحمقر خيص اهلّز وظدمف ،وحمقر خيص افتاء مـ حٔث افوؿ وافٍتح.
وؿد ـان ئٍُف أن يند افَراءات ؾٔٓا جمتًّة إحُام فُؾ افَراء ـام ؾًؾ
()1

اإلمام افداين ذم افتًٔر .
فُْف أراد ما أراد مـ افدؿة ذم افتًَٔؿ افتل ترمل إػ تٖصٔؾ احلُؿ وتًّٔؼ
افٍٓؿ ،وما أجدر هذا افهْٔع مْف بآؿتداء.

المطلب السادس :حسن االختصار
هنج اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف مْٓج آختهار :إذ هق ادتًغ مـ ؾْقن ادَال
ؽاية ذم احلًـ ،ؾساه حًْٔا يًتٌْل بٌٔان

ذم مَام ؤؼ افْيؿ ،وـان اختهاره

حُؿ افَِٔؾ ظـ افُثر ،ـام ذم ؿقفف(256و:)252
ِ ِ
َو ُي ًْ ِّ ُع َب ًْدَ ا ْفُ ْ ِ
مه َـز ُه
َن َو َّ
ــقٓ
افوـ ِّؿ َ ْ
َفـــدى َؾتْحـــف َيـــا ًءا َو َو ًاوا ُحمَـ َّ
َوذم َؽ ْ ِر َ
............................
غ............
غ َب ْ َ
هذا َب ْ َ

()2

ٍ
حٔث مجع ذم ٍ
وٕهػ إٔقاع اهلّز ادتحرك ادًٌقق بّتحرك افتًًة.
بٔت
وحًْٔا يًتٌْل بافقصػ ظـ افتًداد ،ـام ذم ؿقفف (:)446
()3
...............................
ـت فِ ِْ ِّ
ُـؾ َجـا َء ُمـ َث ََّال
َو َما َمل ْ َي ُّ ْ
حٔث اشتٌْك بقصػ ادتًدد ظـ هده.
وتراه أحٔإًا يًتٌْل بذـر افود ظـ ودّ ه ،ـام ذم ؿقفف (:)758
()4
ِ
ْن َص ٍِ رٔا َو َها ُه ٕ َْـؾ
ـػ ُص ِْ ُنـال
مح ٍد َو ُخ ٍِّ َ
َو َأ ْخ ٍَك َبُْق َ ْ
َو َيا َٓ َ َهيدِّ ي اـ ْ
( )6إير :افتًٔر (ص.)625
( )2إير :ـْز ادًاين فنًِة(.)82-86
( )6إير :تَريب ادًاين (.)685
( )5إير :إرصاد ادريد (ص.)269
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()1
ٍ
ٍ
ؾجّع ذم ٍ
ؿراءات ذم فٍظ ﴿ :ﭻﭼ ﴾ ذم شقرة يقٕس .
واحد مخس
بٔت

يًٓؾ افوٌط ،وئن آشتحوار ،وما أحقج ضالب افًِؿ إػ
وؽر ذفؽ مما ّ
مثؾ هذا افْٓج افدؿٔؼ.

المطلب السابع :إيراد اإلشكال والجواب عنو
أورد اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف بًض ما ينُؾ ظذ ما يَرره مـ مًائؾ

ظِّٔة وأجاب ظْف ،ومـ ذفؽ ؿقفف (629و:)662
َؾ َ ِ
ــر َؾٌِادَْــدِّ َظ َِّــال
َو َو َاو ُه َق ادَْ ْوـّق ُم َهـا ًء ـ َُٓـق َو َمـ ْـ
ــٖ ْدؽ ْؿ َو َمــ ْـ ُي ْي ِٓ ْ
َو َي ْ
َوَٓ َؾ ْر َق ُيْ ِْجل َم ْـ َظ َذ ادَْدِّ َظ َّـقٓ
ــــق ُه
َح َ
ــــق ٌم َأ ْد َؽ ُّــــق ُه َوٕ ْ
يت َي ْ
ــــٖ ِ َ
ؾذـر إصُآً يرد ظذ إدؽام ٕحق ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ﴾

()2

فًِقد ،يقرده مـ

يَقل ب٘طٓارها ،وهق َّ
أن افقاو إوػ تًُـ فإلدؽام وما ؿٌِٓا موّق ٌم ؾهارت

واوا مدي ًة ،وٓ يدؽؿ حرف ادد ،وأجاب ظْف َّ
بٖن شُقن افقاو ظارض ؾجاز ؾٔف
ً
()4

()3

اإلدؽام ـام ذم إدؽام﴿ﮕ ﮖ﴾ افذي شُقن يائف ظارض وهق مدؽؿ باتٍاق .
وؿقفف ذم شٔاق ذـر ؿراءة ابـ ظامر ﴿وـذفؽ ُز ّي َـ فُثر مـ ادؼـغ ُ
ؿتؾ
()5
أوٓ َدهؿ ذـائِٓؿ﴾  ،حٔث ؿال (672إػ:)675
ػ َؽر اف َير ِ
غ َؾ ِ
ــغ ادُ َوـــا َؾ ْ ِ
اصـ ٌ
ف ِذم ِّ
افنـ ًْ ِر َؾ ْٔ َهـال
ــؾ
َو َم ٍْ ًُق ُفـــ ُف َبـ ْ َ
َو َمل ْ ُي ِْ َ ْ ُ ْ
َت ُِـــؿ ِمــــ م ِِ ِ
ِ ِ
ّٔـــل افْ َّْح ِ
ـــق إَِّٓ ُجم َ ِّٓ َ
ــق َم َمـــ ْـ َٓ َم َٓـــا َؾـــ َ
ـــال
ال
ـَِ َِّـــف َد رر ا ْف َٔـ ْ
ْ ُ
ْ
ِِ
ــش افْ َّْحـ ِ
َد َة ْإَ ْخ ٍَـ ُ
ــق ري َإٔ َْنـــدَ ُجم ْ ِّـــال
ـقص َأ ِيب َمـ َـزا
ـع َر ْشــّف َز َّج ا ْف ََ ُِـ َ
َو َمـ ْ
( )6يقٕس.)64( :
( )2افْحؾ.)76( :
( )6مـ مقاوًٓا شقرة افٌَرة .)245( :
( )5إير :افًَد افْؤد (/6ص )546ومابًدها.
( )4إًٕام.)667( :

78

العدد الثامن عشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 4153ﻫ)

ؾذـر إصُآً يرد ظذ ؿراءة ابـ ظامر وهق افٍهؾ بغ ادواؾغ بادًٍقل ،وهذا
مل يرد ذم فٌة افًرب :إذ مل يرد إٓ افٍهؾ بافيرف ذم افنًر خاص ًة ،وأجاب ظْف
أيوا ـامذم ؿقل افناظر:
بَّٖٕف شّع افٍهؾ بادًٍقل ً
زج افَِـــقص أيب مـــزادة
ؾـزجـجـتـٓــا بـّـزجة
َّ
وأن افرشؿ بافٔاء ذم (ذـائٓؿ) ذم مهحػ افنامٔغ أؿقى صاهد ظذ صحة
مَهقرا
هذه افَراءة :إذ ٓ مقجب فرشّٓا بافٔاء إَّٓ اجلر باإلواؾة ؾِٔس ذفؽ
ً
()1

ظذ افنًر إذن .
وؽر ذفؽ مما ؾٔف مـ مقوقظٔة افىرح ورشقخ افَْاظة ما هق حَٔؼ بإٓتٓاج.

المطلب الثامن :االحتراز من اللبس
درج اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف ظذ آحساز مـ افٌِس افذي ؿد يَع بًٌب

ـثرة افَراءات وتنًب مًائِٓا وتًدد افَراء ورواهتؿ وتْقع رمقزهؿ ،وؤؼ
مَام افْيؿ ظـ متام اإلؾهاح.
ؿرائف ،وظـ ذفؽ
ومـ ذفؽ إَّٔف يٖيت بافقاو افٍاصِة بًد إَواء احلُؿ وبٔان َّ
يَقل (: )56
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ُأ ْشّل ِر َجا َف ُف
احل ْر َ
َوم ْـ َب ًْد ذـ ِْري ْ َ
ومْف ؿقفف مثال (:)626
ــقرت ْ ِ
ــاح ٌة
َو َو ْصــ ُِ َؽ َب ْ َ
َغ َؾ َه َ
افً َ
ــغ ر

َمتَك َتْْ ََ ِِض آتِ َ
ٔؽ بِـا ْف َق ِاو َؾ ْٔ َهـال
ِ
اش ُُ َت ْـ ُـ َؾ َج َ
ال َيا ُه َح َّهال
َوص ْؾ َو ْ

()2

ودا خق افٌِس ذم باب اإلدؽام افهٌر ذم (إذ) ،و(ؿد) ،و(تاء افتٖٕٔث)،
و(هؾ) ،و(بؾ) بغ احلروف افتل هل رمقز فَِراء ورواهتؿ :واحلروف اددؽؿ ؾٔٓا
( )6إير :إبراز ادًاين ( ،)659/6وما بًدها.
( )2إير :ؾتح افقصٔد ( ،)666/6و(.)225/2
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أيوا :احسازا مـ افٌِس ،حٔث يَقل (:)247
جاء بقاو أخرى فٍِهؾ ً
ِ
ـٔام َتـ ُـر ُ
وق ُم ََ ـ ٌَّال
وف
َش ُٖ ْش ِّل َو َب ًْـدَ ا ْف َـق ِاو ت ًَْ ُـّق ُح ُـر ُ
ت ًََـ َّـّك َظـ َـذ شـ َ
ومْف ؿقفف (:)266
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْـ
َمـ
ِ
ـــؿ َوــــُْْ ًا َواصـ ٌ
ـــؾ ُتــــق َم ُد ِّره
َو َأ ْد َؽـ َ

دائـؿ َوٓ
َو َأ ْد َؽ ْؿ ُم ْق َػ ُو ْجـدُ ُه ٌ

()1

أيوا حتديده دقوع احلرف ادختِػ ؾٔف ،ومْف ؿقفف(:)459
ومـ ذفؽ ً
وذم ي َْ ُت ُِــــقن اف َّثـ ِ
ـــان ؿـ َ
ــز شــا َد ُم ََــتَّال
ـــال ُي ََــــاتِ ُِق َن
محــز ُة ْ
َ
حل ْ ُ
وهــق ا َ
وؿقفف (:)929
ـخ ِريا ِهب ـ َا وبِهـ ِ
ـاده َا
َ َ
َوـ ًَْ ــ ُر َك ُشـ ْ ر

َظ َذ َو ِّّ ِف َأ ْظ َىـك ِصـ ٍَا ًء َو َأـ َّْـال

()2

وؽر ذفؽ مـ آحساز مـ افٌِس افذي هق حري بإٓتٓاج ذم ظرض ادًائؾ
افًِّٔة ٕيام وٕثرا.

المطلب التاسع :التذكير بما طال العهد بو

ذم ٕيّف أحٔإًا تذـرا بام ضال افًٓد بف مـ مًائؾ
يقرد اإلمام افناضٌل
ٍ
ٍ
ٍ
تٌْٔٓا ظذ اختالف
خنٔة ًٕٔاهنا ،أو إحلا ًؿا فٍِظ
خمهقص بَاظدة متَدِّ مة ،أو ً
ٍ
ؿاظدة ما ذم بًض أؾرادها ،ومـ ذفؽ ؿقفف ذم ؾرش حروف شقرة ادِؽ
حُؿ
(:)6276
ـــزت ْ ِ
َغ ُأ ُصـــق ُف ُف
َو ِآمْْ ُت ُّـــق ِذم اهل َ ّْ َ

افق ْص ِؾ آُ َ
وػ ُؿْْ ٌُ ٌؾ َواو ًا َا ْبـدَ ٓ
َوذم َ

وؿد ذـره ُ
ؿٌؾ ذم باب اهلّزتغ مـ ـِّة ذم ؿقفف (:)696
ِ ()3
اف ِمْٓــا افــقاو وادُِـ ِ
ذم آَ ْظــر ِ
َ ..............و َأ ْبدَ َل ُؿْْ ٌُ ٌـؾ
ـؽ ُمقصــال
َ َ َ
َ
َ
ؾذـر بف خنٔة ًٕٔإف.
( )6إير :مزز ادًاين (.)284-286
( )2إير :ادٍٔد (ص ،686وص.)629
( )6إير :هاج افَارئ (ص ،64وص.)672
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وؿقفف ذم ؾرش حروف شقرة يقٕس (:)746
.................................
ْـؿ....
افً ْ
َم َع ادْـدِّ َؿ ْى ُ
ـح ِر ُحُ ٌ
ـع ِّ
ذم صٖن ؿراءة أيب ظّرو﴿ َأافًحر﴾

()1

ؾذـر بحُؿ افَاظدة ادتَدم ذم باب

اهلّزتغ مـ ـِّة ذم ؿقفف (692و:)696
ـغ َٓ ٍم ُم ًَ ـُ ٍ
مهـ ُـز َو ْصـ ٍ
َّـ
ـؾ َبـ ْ َ
َوإِ ْن َ ْ

آشــتِ ٍْٓا ِم َؾامــدُ ده مٌ ِ
و َمه َ ِ ِ
ــدٓ
ْ ُْ ُْ
ــزة ْ َ
َ ْ

ــؾ َذا َأوػ وي َْهــــره ا َّفـ ِ
َؾ ِِ ِْ ُُـ ِّ
ــذي
ْ ََ ُ ُُ

ـــٓ ُؾ َظــــ ْـ ُــ ِّ
َ
ـــآٓن ُمــــ ِّثال
ـــؾ َــ
ُي ًَـ ِّ

اختهارا إحلا ًؿا هلذا افٍِظ ادخهقص بافَاظدة
ذاـرا ضرف حُؿ افَاظدة
ً
ً
()2
ادتَدمة .
وؿقفف ذم ؾرش حروف شقرة افرظد ذم صٖن آشتٍٓام ادُرر (:)796
ــقهلؿ وامــدُ د فِــقى حــاؾِ ٍ
ِ
ظ َبــال
......................و ُه ْؿ َظ َذ
ُأ ُص ْ َ ْ ْ َ َ
َ
ؾذـر بحُؿ ؿاظدة اإلدخال بغ اهلّزة ادٍتقحة وادًُقرة مـ ـِّة ادتَدم ذم
باب اهلّزتغ مـ ـِّة ذم ؿقفف (:)696
َو َمدر َك َؿ ٌْ َؾ ا ْف ٍَـت ِْح َوا ْفُ ًَْــ ِر ُح َّجـ ٌة

ـػ َفـ ُف َوٓ
ِ َهبا ُف رذ َو َؿ ٌْ َـؾ ا ْفُ ًَْــ ِر ُخ ِْ ٌ
()3

ؾذـر بف فٌٌٔان اختالؾف هْا ظام تَدَّ م حٔث اإلدخال هْا هلنام بال خالف .
وؽر ذفؽ مما ؾٔف مـ احلرص ظذ وٌط افَقاظد ،وحك أؾرادها ،وإدراك
مًتثْٔاهتا ما هق حَٔؼ بإٓتٓاج.

المطلب العاشر :إبداء الرأي المخالف في قمة األدب
ـان اإلمام افناضٌل

يٌدي رأ ًيا خماف ًٍا دـ شٌَف مـ افًِامء أحٔإًا مِتز ًما متام

( )6يقٕس.)86( :
( )2إير :افقاذم (ص ،76وص.)266
( )6إير :إبراز ادًاين ( ،)665/6و(.)288/6
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إدب ،ومـ ذفؽ ؿقفف ذم باب آشتًاذة (94إػ:)97
ِ
ـج َ
ِج َٓــار ًا ِمـ َـ َّ
ال
اشـت ًَِ ْذ
إِ َذا َمـا َأ َر ْد َ
افنـ ْٔ َىان بِــاهللِ ُم ًْـ َ
ت افــدَّ ْه َر َت َْ َـر ُأ َؾ ْ
ــذ َمـــا َأ َتـــك ِذم افْ َّْحـ ِ
َظـ َ
ـت ُجم َ َّٓـال
ــؾ ُيًــــْر ًا
َوإِ ْن ت َِز ْد فِ َر ِّب َؽ َتْ ِْزهي ًا َؾ َِ ًْ َ
ِ
ـؿ َي ِـز ْد
افر ُشقل َؾ َِ ْ
َو َؿدْ َذـ َُروا َف ٍْ َظ َّ

ـح َ
هـذا افَّْ َْ ُـؾ َمل ْ ُي ٌْ ِـؼ ُجم ْ َّـال
َو َف ْق َص َّ

ؾَقفف« :وؿد ذـروا» يًْل بف ـالم اإلمام افداين

ذم افتًٔر حٔث اختار فٍظ

(أظقذ باهلل مـ افنٔىان افرجٔؿ) ،وأورد ذم ذفؽ حدي ًثا ظـ افٌْل ×( ،إَّٔف اشتًاذ
ؿٌؾ افَراءة هبذا افٍِظ بًْٔف) ؾٖبدى اإلمام افناضٌل

افداين

بإ ًٔا رأيف ظذ ظدم صحة احلديث افذي أورده

رأ ًيا خماف ًٍا فرأي اإلمام
.

وؿقفف ذم باب افراءات (646و:)645
ِ
وماب ًْــده ـً ــر ِ
ٕـــص وثٔـــــؼ ؾ َّٔـــــ ُثال
ــؿ
بسؿـٔـــــَف َ
أو افٔـ ــا ؾــام هلَــ ْ
ومــا فَٔــاس ذم افَــراءة َمدْ خــ ٌـؾ

افروــا متُ ٍِّـــال
ؾــدوٕؽ مــا ؾٔـــف ِّ

مٌديا رأيف وهق ظدم ترؿٔؼ افراء افتل بًدها ـن أو ياء شاـْة خمافٍا بذفؽ
مٍهحا ذم ذفؽ
افرأي افَائؾ بافسؿٔؼ ؾٔٓا ؿٔاشا ظذ ما شٌؼ بُن أو ياء شاـْة
ً
()1
ٍ
بٖشِقب حيّؾ صًار إحَاق احلؼ دون أدٕك مًاس بنخص ادخافػ .
ـِف
وما أحقجْا هلذا افْٓج افراؿل ظْد اختالف وجٓات افْير.

المطلب الحادي عشر :إظهار االرتباط العلمي
أطٓر اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف مدى ارتٌاط ظِؿ افَراءات بًِقم افَرآن

إخرى ـافرشؿ وافٍقاصؾ وافقؿػ وآبتداء وؽرها ،وبافًِقم إخرى ـافْحق
تٌْٔٓا ظذ َّ
أن اشتَالفٔة افتخهص افدؿَٔة ٓ تًْل إٍهافف ظـ
وافكف وؽرمها ً
مْيقمة افتخهص افًام بؾ َّإهنا ٓ تًْل إٍهافف افتام ظـ افًِقم إخرى ؾَد
( )6إير :افتًٔر (ص ،)26وـْز ادًاين فنًِة (ص669-665وص.)699-697
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يرتٌط هبا ـذفؽ ،ومـ ذفؽ ؿقفف (254و:)256
َ
ـــٓال
َر َو ْوا َإَّٔـــ ُف بِـــاخلَ ِّط
....و َؿـدْ
ــــان ُم ًَ ِّ
َ ..........................
َؾ ٍِل ا ْفٔا ي ِع وا ْفق ِاو واحل ْذ ِ
................................
ف َر ْش َـّ ُف
َ َ
َ َ َ
حاـ ًٔا ادذهب افرشّل حلّزة وهنام ادرتٌط ارتٌا ًضا وثٔ ًَـا بَقاظـد رشـؿ اهلّـز
مٌْٓا بذفؽ ظذ َّ
أن مـ جٓؾ هذه افَقاظد ؾِـ يوـٌط هـذا
ادٍهِة ذم ظِؿ افرشؿً ،
()1

ادذهب حؼ وٌىف .
وؿقفف ( 626إػ : )628
ِ
ـــــــر ِ
آي َمــــــــا
َوممَّــــــــا َأ َمــــــــآَ ُه َأ َواخـ ُ
افن ّْ ِ
َو ِذم َّ
افو َحك
س َوإَ ْظ َذ َو ِذم اف َِّ ْٔ ِؾ َو ر

و ِمـــــ َ ْحتتِٓــــا ُثــــؿ ا ْف َِٔامـ ِ
ـــة ثــــؿ ِذم ا ْفـــــ
ْ َ
َ
َّ َ َ

بىِــــف َو ِ
ـــل َت َت ًَــــدَّ َٓ
آي ا ْفــــْ َّْج ِؿ َــ ْ
و ِذم ا ْؿـــر َأ و ِذم وافْ َِّاز َظ ِ
ـــات َمتَـــ َّٔال
َ َ َ
َ
َم ًَـ ِ
ـار ِج يــا ِمْ َْٓـ ُ
ـت ُم ـْ ِْٓال
ـال َأ ْؾ َِ ْحـ َ

حاـ ًٔا مذهب محزة وافًُائل ذم إمافة رؤوس أي ذم افًقر ادذـقرة ادرتٌط
مٌْٓا بذفؽ ظذ َّ
أن مـ جٓؾ افٍقاصؾ ادتٍؼ ظِٔٓا
ارتٌا ًضا وثٔ ًَا بًِؿ افٍقاصؾً ،
()2

أو ادختِػ ؾٔٓا ذم هذه افًقر ؾِـ يوٌط هذا ادذهب حؼ وٌىف .
وؿقفف (:)265
إِ َذا َش ـ َُْ َْت َؾــا ًء ِمــ َـ ا ْف ٍِ ًْـ ِ
مه َــز ٌة
ـؾ َ ْ

ف َمــدِ ُم ٌَــدِّ ٓ
َؾـ َـق ْر ٌش ُي ِر َهيــا َحـ ْـر َ

ٍ
ورش ذم إبدال اهلّزة افًاـْة افقاؿًة ؾا ًء فُِِّة ادرتٌط ارتٌا ًضا
حاـ ًٔا مذهب
مٌْٓا ظذ إَّٔف ٓ ؽْك دـ رام
ادٌغ ذم ظِؿ افكفً ،
وثٔ ًَا بًّرؾة ادٔزان افكذم ّ
()3

وٌط هذا ادذهب ظـ مًرؾة ذفؽ .
( )6إير :افًَد افْؤد ( ،)977/2وما بًدها.
( )2إير :ذح افًٔقضل (ص.)657
( )6إير :ؾتح افقصٔد (/2ص.)664-665
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وؽر ذفؽ مما يٗـد بف َّ
أن ادتخهص احلؼ مـ يًْك بام ارتٌط بتخههف مـ
افًِقم ـًْايتف بام اشتَؾ بف ُتههف ظْٓا شقا ًءا بًقاء.

المطلب الثاني عشر :التعليل والتنويع فيو
هنج اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف مْٓج افتًِٔؾ أحٔإًا مْق ًظا ؾٔف حًٌام يَتؤف

احلال ،ويًتدظٔف ادجال ،ومـ ذفؽ ؿقفف (:)666
َصــــ ٍَا وفًَُِـــــْ ٍر َأو فِٔـ ٍ
ِ
َ ................و ُؿ ْ
ـــاء َمتَــــ َّٔال
َمهـــا
ْ َ
َ
ـــؾ َأ ْو ـال ُ َ
()1

مًِ ً
ال بذفؽ إمافة إفػ ذم فٍظ ﴿ ﮦ﴾ .
وؿقفف(:)578
وذم افَّْح ِؾ مع يس بِا ْفً ْى ِ
ػ ٕ َْهـ ٌُ ُف
َ
ْ َ ْ
َ

َـ ٍَـك َر ِاويـ ًا َوا ْٕ ََـا َد َم ًَْْــا ُه َي ًْ َّــال
()3

()2

مًِ ً
ال بذفؽ ؿراءة ﴿ :ﯭ ﯮ﴾  ،بافْهب ذم شقرة افْحؾ ويس .
وؿقفف (965و:)964
َذ َأَٓ
َأَٓ َي ًْ ُجدُ وا َر ٍاو َو ِؿ ْ
ػ ُم ٌْت ً
ِ
ــجدُ وا...
َأ َرا َد َأَٓ َيــا ُ
اش ُ
هــَٗٓء ْ

افوؿ م ِ
قصال
اش ُجدُ وا َوأ ْبدَ ْأ ُه بِ َّ ِّ ُ
َوي َا َو ْ
....................................
()4

()5

مًِال بذفؽ ؿراءة ﴿ أٓيًجدوا ﴾ ذم شقرة افّْؾ  ،بتخٍٔػ افالَّم .
وؽر ذفؽ مما ؾٔف مـ تثٌٔت افٍٓؿ ،وتقشٔع دائرتف ظْدما تدظق إفٔف احلاجة ما
هق حَٔؼ بإٓتٓاج.
( )6اإلهاء .)26( :وإير :إبراز ادًاين (.)666-662/2
( )2افْحؾ.)52( :
( )6يس .)82( :وإير :ذح افًٔقضل (ص.)265-266
( )5افّْؾ.)24( :
( )4إير :ـْز ادًاين فِجًزي (ص.)622
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المطلب الثالث عشر :األمانة العلمية
راظك اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف إمإة افًِّٔة إمجآً وتٍهٔالً ،ؾراظاها

إمجآً ذم ًٌٕة ادادة افًِّٔة افقاردة ذم ٕيّف فُتاب افتًٔر ذم ؿقفف (:)68
ِ
ِ
ـت ْ
ـــٗ َّمال
ـار ُه
َؾ َٖ ْجْ ْ
ـر ُر ْم ُ
ـــق ِن اهللِ ِمْْـــ ُف ُم َ
َـــت بِ ًَ ْ
اخت ََه َ
َوذم ُي ًْـر َها اف َّت ًْٔ ُ
وتٍهٔ ً
ال ظْدما ـان يقرد أؿقآً فًِِامء ؾًٌْٔٓا إفٔٓؿ ،ومـ ذفؽ ؿقفف (:)226
ــقن بِٔـ ٍ
ــال ابــــ َؽ ٌِْـ ٍ
َو َبـ ِ
ــار ِئ ُُ ُؿ بِـــا ْهل َ ّْ ِز َحـ َ
ــاء َت ٌَـــدَّ ٓ
ــال ُشـــ ُُقِٕ ِف
َ
َو َؿـ َ ْ َ ُ
()2

()1

ؾًْب افَقل ب٘بدال اهلّزة ذم ﴿ﮚ﴾ فىاهر بـ ؽٌِقن  ،وؿقفف ( 798
و:)799
.................................

ِ ِ
ِ
حل ّْ َز َة ُجم ْ ِّـال
ُ ...م ْهـ ِرخ َّل اـًْـ ْر َ
ِ
ـع َو َف ِـد ا ْف ًَـال
َحُ َ
َاها َم َع ا ْف ٍَ َّـراء َم ْ

ـؾ َأو فًِِـ ِ
ـاـْ ِ
َغ َو ُؿ ْىـ ُـر ٌب
ـ ََٓــا َو ْصـ ٍ ْ َّ
()3

ؾًْب تقجٔف ؿراءة ﴿ ﮯ﴾ بافُن فَىرب وافٍراء وأيب ظّرو بـ
()4

افًالء .
وؿقفف (: )6662
َو ُؿـ ْ
ـــز َو َؿ ٌْ َِــــ ُف
ـــؾ َف ٍْ ُيــــ ُف اهللُ َأ ْــ َ ْ

احلُ ٌَـ ِ
ََٕ ْمحَـــدَ َزا َد ا ْبــــ ُـ ْ
ـــاب َؾ َٓ َِّــــال
()5

ؾًْب افَقل بزيادة افتِٓٔؾ ؿٌؾ افتٌُر ٓبـ احلٌاب  ،وؽر ذفؽ مما ؾٔف مـ
حتّؾ تًٌات
ًٌٕة افٍوؾ ٕصحابف وظدم آظتداء ظذ حَقؿٓؿ ،واخلروج مـ ّ
ادآخذ ظذ إؿقال ما هق حري بإٓتٓاج.
( )6افٌَرة.)45( :
( )2إير:افًَد افْؤد ( ،)866/2وما بًدها.
( )6إبراهٔؿ.)22( :
( )5إير :ؾتح افقصٔد (.)6267/6
( )4إير :ـْز ادًاين فِجًزي (ص.)856
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املبحث الثالث
الجانب الرتبوي

األول :التهيئة النفسية
المطلب َّ

ٍ
بجِّة مـ افْهائح
فًِّائؾ افًِّٔة ذم ٕيّف

مٓد اإلمام افناضٌل
َّ
وادقاظظ افتل تزـل ٍٕقس ضالب افًِؿ فتَِل هذا افًِؿ اجلِٔؾ ،ومـ ذفؽ ؿقفف

ذم افتٌْٔف ظذ ؾوؾ افَرآن وأهِف (:)4
َو َب ًْـــــدُ َؾ َح ٌْـ ُ
ــــؾ اهللِ ؾَِْٔـــــا ِـتَا ُبـــــ ُف

اهــدْ بِ ِ
َؾج ِ
ــف ِح ٌْ َ
ــؾ ا ْف ًِــدَ ا ُمت ََحــ ٌِّال
َ

إػ أن ؿال (:)69
ـؽ ِهبــا مــا ِظ ْنـ َ ِ
ٔٓــا ُمَْاؾًِ ـ ًا
ـت ؾ َ
َظ َِ ْٔـ َ َ َ

وبِع َٕ ًٍْ َؽ افدر ْٕٔا بِ َٖ ْٕ ٍَ ِ
اش َٓا ا ْف ًُال
َ
َ ْ َ

()1

وتِّٔحا (:)76
حيا
ً
وؿقفف ذم احلض ظذ افتحع بٖـرم افهٍات تك ً
ِ
ِ
ــت أف َِّٓـــؿ يـــا َخـــر شـ ِ
َأ ِظ ْذ ِين ِم َـ افت ًَّْـّٔ ِع َؿ ْـقًٓ َوم ٍْ ًَـال
ــام ٍع
َوَٕا َد ْيـ ُ ُ َّ َ
َْ َ
إػ أن ؿال (96و:)92
َف ًَ َّؾ إِف َف ا ْف ًَ ْر ِ
ش َيا إِ ْخ َق ِيت َي َِـل
جي ًَ َُِْـــا ِممَّـــ ْـ َي ُُ ُ
ـــقن ِـت َا ُبـــ ُف
َو َ ْ

ِ
مجا َظ َتَْــــا ُــ َّ
ــــقٓ
ََ
ــــؾ ادَُــــ َا ِره ُهـ َّ
()2
ِ
ـّٔ َحال
َصًٍٔ ًا َهل ُ ْؿ إِ ْذ َما ٕ ًَُ ْـق ُه َؾ ْ

َّ
وإن ذم ذفؽ مـ جِٔؾ افتٓٔئة ،ومجٔؾ افتقضئة فٍْقس ضالب افًِؿ ما هق جدير
بإٓتٓاج.

المطلب الثاني :االعتماد على اهلل تعالى وحده
أطٓر اإلمام افناضٌل

مكحا بذفؽ
ذم ٕيّف اظتامده ظذ اهلل تًاػ وحده
ً

( )6إير :إرصاد ادريد (ص.)62-7
( )2إير:ـْز ادًاين فنًِة (ص.)662-89
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ومِّحا فىافب افًِؿ
ظْد افٌدء بًَؿ إصقل ،وظْد افٌدء بًَؿ افٍرش ـذفؽ،
ً
بٖن يُقن اظتامده ظذ اهلل وحده دون شقاه ؾٍل ذفؽ افتقؾٔؼ ـؾ افتقؾٔؼ ،ؾَال
ظْد افٌدء بإصقل (92و:)96
ِ
ِ
ــقتِك
ــق ِػ َوا ْظت َهـــامل َو ُؿـ َّ
َوبِـــاهللِ َحـ ْ
ــت اهللُ َح ًْـــٌِل َو ُظـــدَّ ِيت
َؾ َٔـــا َر ِّب َأ ْٕـ َ

ِ
ـــــس ُه ُمــــــت ََج ِِّال
ـــــايل إَِّٓ شـ ْ ُ
َو َمـ ِ َ
َظ َِ ْٔ َؽ ا ْظـتِ َام ِدي َو ِ
ـارظ ًا ُمت ََـقـِّال

وؿال ظْد افٌدء بافٍرش (552إػ:)555
قل ا ْف ََق ِم ح َال ا ِّضر ِ
َؾ ِ
ٓذي ُأ ُص ُ
ــت ُحــال
ادهـ َا
ــق ِن اهللِ َؾا ْٕ َت َي َّ ْ
َأ َجا َب ْ
ــت بِ ًَ ْ
ْ َ
َ
َٕ ٍَ ِ
ِ
ــــائ َس َأ ْظــــال ٍَق ُتــــَْ ٍِّ ُس ُظ َّىــــ َ
ال
ـــروؾِ ِٓ ْؿ
َوإِ ِّين َٕ ْر ُجــــق ُه فــــَْ ْي ِؿ ُحـ ُ
()1
ِ
ذضِل َوبِـاهللِ َأ ْـت ٍَِـل
اب ُذو ِجدِ إِ َذا ُه َـق َح ًْـ ٌَال
َوم َا َخ َ
َش َٖمِض َظ َذ َ ْ

المطلب الثالث :االرتقاء بالمدارك

راظك اإلمام افناضٌل ذم ٕيّف آرتَاء بّدارك ضالب افًِؿ :فتُقن
ٍ
ٍ
وذـاء متق ِّؿ ٍد واهتامم بافغ.
مًتّر،
وتٍاظؾ
إذهان ذم حوقر دائؿ،
ِ
وؿد شِؽ ذم ذفؽ مًُِغ :مًِؽ احلث ظذ اجلد وآجتٓاد ذم مَدمة افْيؿ

وأثْاء افًرض .ومًِؽ افًرض ادرتَل ظـ افًىحٔة وادٌاذة.
إول ؿقفف ذم ادَدِّ مة (:)47
ؾّـ َّ
َو َمـــا ــ َ
ــان َذا ِوـــدِ َؾـــِ٘ ِّين َب ِوـــدِّ ِه

ــذ ِ
ــز ِ
اح ْؿ بِافـ َّ
ـاء فِ َت ٍْ ُوـــال
ــل َؾـ َ
َؽّْـ َ

وؿقفف أثْاء افًرض (:)622
ار ِهؿ وافـدَّ ِار ُثـؿ ِْ
ـع
احل َـام ِر َم ْ
ـ ََٖ ْب َه ِ ْ َ
َّ

ار َك َوا ْف ُُ ٍَّ ِ
محــ ِ
ــار َوا ْؿــت َْس فِ َتْ ُْوــال
َِ

()2

حمًّا ضالب افًِؿ فْٔؾ افٍوؾ افذي حقتف ؿهٔدتف (:)6665
وؿقفف ذم اخلامتة ِّ
( )6إير:افالفئ افٍريدة فٍِاد(،676-672/6وص،)664-665وهاج افَاري (ص ،24وص.)657
( )2إير :ـْز ادًاين فنًِة (ص.)76
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و ِ
فُْ ََّٓا َت ٌْ ٌِ ْل ِم َـ افْ ِ
َّاس ُـ ٍْ َٗ َها
َ

()1

وأ َّما افثاين :ؾَد تَدمت اإلصارة إفٔف ،وييٓر مث ً
ال ذم مْٓجف افذي إتٓجف ذم
رمقز افَراء ،وذم آشتٌْاء بافود ظـ وده مـ افَراءات ،وذم ظروف افراؿل
فًِّائؾ افًِّٔة مـ حٔث افستٔب ادْىَل ودؿة افتًَٔؿ وآختهار ،وؽرها مما
ؾٔف إفزام بحوقر افذهـ ،وإظامل افذـاء ،وإصٌاع افذائَة افٍُرية بًذوبة افىرح.
َّ
وإن ذم ذفؽ مـ إطٓار ظزة افًِؿ وجالفة أهِف ،ما هق حَٔؼ بإٓتٓاج.

المطلب الرابع :التلطف ودفع السآمة
ذم ٕيّف افتِىػ مع ضالب افًِؿ ،ودؾع افًآمة

راظك اإلمام افناضٌل
ٍ
ٍ
ٍ
وظرض ممتعٍ.
أخاذ،
بٖشِقب
ظْٓؿ،

ومـ ذفؽ ؿقفف جام ًًا احلروف افتل ُتدؽؿ ؾٔٓا ذال (إذ) (:)249
شـ ِ
ـال و ِ
َــب َص َ
اص ـ ً
ال َم ـ ْـ ت ََق َّصــال
ــال َد رهلَــا
ــؿ إِ ْذ َمت َ َّن ْ
ـّ َّل َ َ
مجـ ٍ َ
ــت َز ْيْ ٌ
َ
َٕ ًَ ْ
وؿقفف جام ًًا احلروف افتل ُتدؽؿ ؾٔٓا تاء افتٖٕٔث (:)266
ِ
مج ًْـــ َـ ُو ُرود ًا َبـ ِ
ــر اف ِّىـــال
ت َشَْا َث ٌْ ٍر َص ٍَ ْت ُز ْر ُق َط ِْ ِّ ِـف
َو َأ ْبدَ ْ
َ
ــارد ًا َظىـ َ
وؿقفف ذم شٔاق اددؽؿ اتٍا ًؿا (:)274
ِ
ِ
ب َو ْصـ ِـٍ َٓا
َو َؿا َمـ ْ
ـت ُت ِر ْيــف ُد ْم َٔ ـ ٌة ض ْٔ ـ َ

ـب َو َي ًْ َِـال
َو ُؿ ْؾ َب ْؾ َو َه ْـؾ َر َاهـا َفٌِ ْٔ ٌ

ٍ
ٍ
منقق تِى ًٍا ودؾ ًًا فًِآمة ٓ شٔام َّ
وأن افٌاب
بٖشِقب ؽزيل
وـؾ ذفؽ جاء بف
افذي ذـرت ؾٔف هذه إحُام وؿع بًد أبقاب اهلّز ادتنًٌة ادًائؾ ،وبًد أصًب
()2

أبقاهبا باب وؿػ محزة وهنام ظذ اهلّز حتديدً ا .
ظاروا ادخارج جمردة ظـ احلروف (:)6668
وؿقفف ذم باب خمارج احلروف
ً
( )6إير :تَريب ادًاين (ص225-226وص.)828
( )2إير :ؾتح افقصٔد (/2ص ،)674وما بًدها.
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ِ ِ
احل ِْ ِ
مجـــال
ـــؼ ُ ِّ
َو َح ْر َؾـــان مْْٓـــ َا َأ َّو َل ْ َ

احل ِْ ِؼ وا ْث ِ
َثال ٌ
ْان َو ْش َى ُف
َث بِ َٖ ْؿ َل ْ َ َ
إػ ؿقفف (:)6657
ِ
ِ
افنـ ٍَت ْ ِ
افً ٍْ َذ ِم َـ َّ
َغ ُؿ ْـؾ
َوم ْـ َباض ِـ ر

ـــؾ َثالَثـــ ًا فِ َتً ِ
ِنـــ ٍَت ْ ِ
اج ًَ ْ
َوفِ َّ
ـــدٓ
ْ
َغ ْ

ٍ
خمرج بحًب ظدد
ثؿ ظرض احلروف مجِ ًة واحد ًة مرتٌ ًة ظذ ادخارج ،ـؾ
حروؾف ؾَال (6658إػ:)6642
َو ِذم َأ َّو ٍل ِمـــ ْـ ِـ ِْـــ ِؿ َب ْٔ َتـ ْ ِ
مج ًُ َٓـــا
ــغ َ ْ

ِ
ــــقى َأ ْر َبـــــ ٍع ؾِـ ِ
ــــٔٓ َّـ ِـ ِْ َّـــــ ٌة َا َّوٓ
ش َ

ـاع َح َنــا َؽـ ٍ
ال َؿـ ِ
ـاو َخ ـ َ
ـار ٍئ َـ ـ َام
َأ َهـ َ
َر َظــك ُض ْٓـ َـر ِديـ ٍ
ــ َمت َّـ ُف طِـ رـؾ ِذي َثْ ـ َا

ط ُي ْنى َو ِ
ٓح ٕ َْق َؾال
ار ٍع َ
ذ ُ َ
َج َرى َ ْ
ص ٍَا شـج ُؾ ُزه ٍـد ِذم وج ِ
ـقه َبِْـل َمـال
ْ
ُ ُ
َ َ ْ

ٍ
منقق تِى ًٍا ودؾ ًًا فًِآمة ٓشّٔا َّ
وأن هذا
ؾجاء باحلروف وخمارجٓا
بٖشِقب ّ
()1

افٌاب آخر أبقب افْيؿ .
وؽر ذفؽ مما ؾٔف مـ حتٌٔب مًائؾ افًِؿ فٍْقس ضالبف ما هق جدير بإٓتٓاج.

المطلب الخامس :التنويو إلى التأدب مع المخالف
ٕقه اإلمام افناضٌل

ذم ٕيّف إػ افتٖدب مع ادخافػ ،وافرد ظِٔف بُؾ

فىػ :إحَا ًؿا فِحؼ دون مًاس بحرمة إصخاص.
وؿدٌٕف ظِٔف ذم مَدمة ٕيّف ظْد بدء تقجٔٓف جلِّة مـ افْهائح فىالب افًِؿ
ذم ؿقفف (:)75
أؿـ ُ ِ
ــر وادـــروء ُة َم ْرؤهـــا
ـقل ف ُ
ـحـ ِ

إلخقتِف ادرآ ُة ُذو افْ ِ ِ
ْ
ْحـــال
رقر مُ َ

مٌْٓا بذفؽ ظذ أن اتهاف ضافب افًِؿ بافتٖدب مع إخقإف وتَديؿ افْهح هلؿ
بِىػ هق مـ أهؿ افهٍات افتل ٓؽْك فف ظْٓا .
( )6إير :ـْز ادًاين فِجًزي (ص)846ومابًدها.
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ومـ ذفؽ ؿقفف أيوا ذم شٔاق افرد ظذ مـ رد ؿراءة ابـ ظامر ﴿وـذفؽ ُز ّي َـ
()1
فُثر مـ ادؼـغ ُ
ؿتؾ أوٓ َدهؿ ذـائِٓؿ﴾  ،حٔث ؿال (672إػ:)675
ػ َؽر اف ُير ِ
غ َؾ ِ
ــغ ادُ َوــا َؾ ْ ِ
اص ٌ
ف ِذم ِّ
افنـ ًْ ِر َؾ ْٔ َهـال
ــؾ
َو َم ٍْ ًُق ُفــ ُف َب ْ َ
َو َمل ْ ُي ِْ َ ْ ُ ْ
َت ُِـــؿ ِمــــ م ِِ ِ
ِ ِ
ّٔـــل افْ َّْحـ ِ
ــق إَِّٓ ُجم َ ِّٓـ َ
ــق َم َمــ ْـ َٓ َم َٓــا َؾــ َ
ــال
ال
ـَِ َِّــف َد رر ا ْف َٔ ْ
ْ ُ
ْ
ِ ()2
ِِ
قص َأ ِيب َم َـزا
َد َة ْإَ ْخ ٍَـ ُ
ـش افْ َّْحـ ِـق ري َإٔ َْنــدَ ُجمّْــال
َو َم ْع َر ْشّف َز َّج ا ْف ََ ُِ َ
ؾإير إػ ادْٓج إمثؾ ذم فىػ افرد ،وافتٖدب مع ادخافػ ،وظدم افتًْٔػ
ظِٔف ،واخلروج ظـ إضار إحَاق احلؼ إػ مزافؼ آظتداء ظذ إصخاص ؽر
ادجدي ،إذ ادَهقد ؿٌقل احلؼ وٓ يٌَؾ ذفؽ مـ مًِّْػ .وإن ذم ذفؽ فدرشا
حريا بإٓتٓاج.

المطلب السادس :إتقان العمل في غاية التواضع
جاء ٕيؿ اإلمام افناضٌل

ذم ؽاية اإلتَان ؾِؿ ُ
يٖل

وحتريره ،ومع هذا اإلخراج ادحُؿ ـان

جٓدً ا ذم وٌىف

متقاو ًًا أصدَّ افتقاوع.

ذم مَدمتف (74إػ:)79
ؾَٔقل
ِ ِ
َــاز َٕ ْي ِّــل بٌِابِ ِ
ــق ِق َأ ْمجِـــال
ــف
َأخــل َأ ر َهيــا ادُْ ْجت ُ
افًـ ْ
َ
ُيَْـــا َدى َظ َِ ْٔـــف ـَاشـــدَ ر
بِ ِ
ِ ِ
ِ
احلُ ًْ ـَْك َوإِ ْن ــ َ
آ ْؽو ـ َا ِء َو ْ
ـان َه ِْ َٓــال
ـٔج ُف
َو ُط ـ َّـ بِــف َخـ ْـر ًا َو َشــام ْح ًَٕـ َ
وآُ ْخــرى ِ
احلُ ًْـَْ َٔ ْ ِ
َو َش ِِّ ْؿ ِ
ــقب ًا َؾ َ
إل ْحـدَ ى ْ
ــٖ ْحمَال
غ إِ َصـا َب ٌة
اجتٓــا ٌد َرا َم َص ْ
ْ
َ
َ
()3
ِمـ ِْ
َوإِ ْن ــ َ
ـان َخـ ْـر ُق َؾا َّد ِر ْـ ـ ُف بِ ٍَ ْو ـ َِ ٍة
احل ِْ ِؿ و ْف ُٔ ْه ِِ ْح ُف َم ْـ َجا َد ِم َْ َـقٓ
َ
ويَقل

ذم خامتتف (:)6662

( )6إًٕام.)667( :
( )2إير :مزز ادًاين (ص)578-577وتَريب ادًاين(ص)58
( )6إير :افمفئ افٍريدة (.)665-666/6
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ـــريؿ بِِّّْـ ِ
ـــف
َو َؿــــدْ َوؾـ َ
ـــؼ اهللُ اف َُـ ِ ُ َ

إلـ َْام ِهلــــا َح ًْــــَْا َء َم ْٔ ُّق َٕــــ َة ِْ
اجلــــال
ِ َ

إػ أن ؿال (6665و:)6664
و ِ
فُْ ََّٓا َت ٌْ ٌِ ْل ِمـ َـ افْ ِ
َّـاس ُـ ٍْ َٗ َهـا
َ
ـــقب َوفِ ِّٔ َٓــــا
َو َفـــ ْٔ َس َهلَـــا إَِّٓ ُذ ُٕ ُ

ِ ٍ
ــق َو ُي ٌْ ِوــــ ْل َ َدم رّـــال
َأ َخـــا ث ََـــة َي ًْ ٍُـ ْ
َ ()1
ـب إَ ْٕ ٍَ ِ
ـاس َأ ْح ًِـ ْـ تَـٖ روٓ
َؾ َٔا َض ِّٔ َ

ميٓرا بذفؽ أن شٌٔؾ اجلٓد افٌؼي افَهقر وإن أحُؿ وأتَـ مِّحا بذفؽ
ً
تقاوع ؾام أوتٔت مـ
تقاوع
إػ ـؾ مـ تزيـ فف ًٍٕف افتًايل مـ ضالب افًِؿ أن
ْ
ْ
اهلقي ذم مزافؼ اخلىٖ.
افًِؿ إٓ ؿِٔال ،وفًت بًّهقم ذم هذا افَِٔؾ مـ
ّ





( )6إير:ادٍٔد فِقرؿل (ص.)775-776

485



د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي

الدروس المنهجية من منظومة الشاطبية

الصاتمـة
احلّد هلل رب افًادغ ،وافهالة وافًالم ظذ أذف ادرشِغٌْٕٔ ،ا حمّد
إمغ ،وظذ آفف وصحٌف ،ومـ تًٌٓؿ ب٘حًان إػ يقم افديـ ،وبًد:
ؾاحلّد هلل ظذ ما وؾؼ وأظان مـ إـامل هذا افٌحث وأشٖفف تًاػ أن جيًِف ٕاؾ ًًا
متٌَالً ،وأهؿ ما خرجت بف مـ هذا افٌحث ما يع:
 أن مْيقمة افناضٌٔة فًٔت مدرشة ظِّٔة ؾحًب بؾ هل مدرشة مْٓجٔة
ذم اإلظداد فُِتابات افًِّٔة ظذ أهدى افًٌؾ ،وإٕزال ادًائؾ افًِّٔة ذم أـرم
افْزل ،وآرتَاء بادت َِِّغ إػ أرؿك ادثؾ.
 ظ َِّّْا اإلمام افناضٌل

أن وظل ادًائؾ افًِّٔة ظذ افْحق إمثؾ

ٓيتحَؼ إٓ بّراظاة افْقاحل افًٍْٔة فِّتَِل بحًـ افتٓٔئة وإذـاء احلامس ودؾع
افًآمة وؽرها وبّراظاة افْقاحل افنُِٔة مـ دؿة افستٔب وجقدة افتًْٔؼ
وؾهاحة إشِقب وؽرها وبّراظاة افْقاحل اإلؿْاظٔة مـ ظّؼ افتٖصٔؾ ودؾع
آشتنُال وحًـ افتًِٔؾ وؽرها.
 ظ َِّّْا اإلمام افناضٌل

أن ٕراظل ذم ظرض ادًائؾ افًِّٔة آرتَاء

بّدارك ادتَِل ظـ افًىحٔة وادٌاذة ذم افىرح فُٔقن ذفؽ أدظك حلوقر افذهـ
وإظامل افذـاء وإصٌاع افذائَة افٍُرية بًذوبة افىرح وإطٓار ظزة افًِؿ وجالفة
أهِف.
 ظ َِّّْا اإلمام افناضٌل

أن ادتخهص بحؼ هق مـ يًْك بام ارتٌط

بتخههف مـ افًِقم ـًْايتف بام اشتَؾ بف ُتههف ظْٓا شقا ًءا بًقاء.
 ظ َِّّْا اإلمام افناضٌل

أن افٌاحث بحؼ ٓبد فف مـ بهّة خاصة ُت ِ
يٓر

صخهٔتف افًِّٔة تىقيرا وابتُارا وضرحا دا يراه إًٕب مـ إشافٔب
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وإصقب مـ أراء ؾّٔدان إبحاث افًِّٔة مٔدان جديدة اإلؾادة وفٔس حمض
اإلظادة.
 ظ َِّّْا اإلمام افناضٌل

إٔف ٓبد أن يراظك ذم ٕيؿ ادًائؾ افًِّٔة افٌحر

ادْاشب حلجؿ ادادة افًِّٔة ادراد ٕيّٓا فٔتًْك ظروٓا ذم ثقب إٔٔؼ ويتًع
إضارها فٌث افًِّات إدبٔة افتل ٓبد فٌِة افنًر مْٓا فٔتحَؼ مع شٓقفة
آشتحوار ظذوبة آشتئْاس ؾذفؽ أدظك فإلؿٌال ظذ افْيؿ وافًْاية بف.
 رضورة ظْاية افٌاحثغ بّْاهج افًِامء ذم تآفٍٔٓؿ ؾٓل دروس تًتَك،
ومًارج ترتَك ،ودرر تْتَك ،حَٓا أن تذـر فإلصادة ،وتْؼ فإلؾادة.
 أن ظذ ـؾ مـ يتقػ افًِّٔة افتًِّٔٔة أو يًاهؿ ذم ادجآت افٌحثٔة أن
ُيًَْك بابتُار ادْاهج وتىقير افقشائؾ ؾذفؽ شٌٔؾ اإلبداع إرصد ،ودفٔؾ اإلمتاع
إشًد ،وـٍٔؾ اإلؿْاع أـد.
هذا واحلّد هلل أوٓ وآخرا ،وباضْا وطاهرا .
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فهرس املصادر واملراجع
 .6إبراز المعاني من حرز األماني :فًٌد افرمحـ بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ ادًروف بٖيب صامة،
حتَٔؼ:حمّقد بـ ظٌد اخلافؼ جادو ،اجلامًة اإلشالمٔة بادديْة.
 .2إرشاد المريد إلى مقصود القصيد :فًع بـ حمّد افوٌاع ،مىًٌة حمّد ظع صٌٔح
وأوٓده بّك.
 .6تقريب المعاني في شرح حرز األماني :فِنٔخغ شٔد ٓصغ أبق افٍرح ،ود/خافدبـ
حمّد احلاؾظ ،درا افزمان ،افىًٌة افًابًة.
 .5التيسير في القراءات السبعٕ :يب ظّرو ظثامن بـ شًٔد افداين ،حتَٔؼ :أوتقيرتزل ،درا
افُتب افًِّٔة ،بروت ،افىًٌة إوػ.
 .4حرزاألماني ووجو التهاني فإلمام افَاشؿ بـ ؾِ رره بـ خِػ افناضٌل حتَٔؼ افنٔخ حمّد
متٔؿ افزظٌل افىًٌة افرابًة.
 .6سراج القاري المبتدي وتذكار المقري المنتهيٕ :يب افَاشؿ ظع بـ ظثامن بـ حمّد
افَاصح ،مىًٌة مهىٍك افٌايب احلٌِل وأوٓده ،بّك ،افىًٌة افثافثة.
 .7شرح قصيدة اإلمام الشاطبيٕ :يب بُر جالل افديـ ظٌد افرمحـ افًٔقضل ،دار
افًاصّة ،افرياض ،افىًٌة إوػ.
 .8العقد النضيد في شرح القصيدٕ :محد بـ يقشػ بـ حمّد ،ادًروف بافًّغ احلٌِل،
حتَٔؼ :د/أيّـ شقيد ،دار ٕقر ادُتٌات ،جدة ،افىًٌة إوػ.
 .9غاية النهاية في طبقات القراء :دحّد بـ حمّد بـ حمّد بـ اجلزري ،مُتٌة اخلإجل،
مك6642 ،هـ.
 .62فتح الوصيد في شرح القصيد :فًِؿ افديـ ظع بـ حمّد افًخاوي ،حتَٔؼ :د/مقٓي
حمّد اإلدريز ،مُتٌة افرصد ،افرياض ،افىًٌة إوػ.
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 .66الكافي في العروض والقوافي :فِخىٔب افتزيزي ،حتَٔؼ :احلًاين حًـ ظٌد اهلل،
مُتٌة اخلإجل ،افَاهرة ،افىًٌة افثافثة.
 .62كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجو التهانيٕ :يب إشحاق إبراهٔؿ بـ ظّر
اجلًزي ،حتَٔؼ :د/أمحد بـ ظٌد اهلل شِٔامين ،اجلامًة اإلشالمٔة ،ادديْة ادْقرة،
6566هـ.
 .66كنز المعاني شرح حرز األماني :دحّد بـ أمحد ادقصع ادَِب بنًِة ،حتَٔؼ:
د/ظٌدافرحٔؿ بـ ظٌد اهلل ظّر افنَْٔىل ،اجلامًة اإلشالمٔة6528 ،هـ.
 .65الآللئ الفريدة في شرح القصيدة :جلامل افديـ حمّد بـ احلًـ افٍاد ،حتَٔؼ :ظٌد
افرحٔؿ افىرهقين ،دار افُتب افًِّٔة ،بروت ،افىًٌة إوػ.
 .64مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز األماني ووجو التهاني :فِحاؾظ حمّد بـ ظّربـ
ظع افًامدي ،حتَٔؼ :د/شامل حمّد ظٌد افنُقر ،اجلامًة اإلشالمٔة ،ادديْة ادْقرة،
6526هـ.
 .66معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،فنّس افديـ حمّد بـ أمحد افذهٌل،
مٗشًة افرشافة ،افىًٌة إوػ.
 .67المفيد في شرح القصيد :فًِؿ افديـ افَاشؿ بـ أمحد إٕدفز افِقرؿل ،حتَٔؼ:
د/ظٌد احلّٔد بـ شامل افهاظدي ،اجلامًة اإلشالمٔة6526 ،هـ.
 .68النشر في القراءات العشر :دحّد بـ حمّد بـ حمّد بـ اجلزري ،دار افُتاب افًريب.
 .69الوافي في شرح الشاطبية :فًٌد افٍتاح بـ ظٌد افٌْل افَايض ،دار افًالم ،افَاهرة،
افىًٌة افثامْة.
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