بسم هللا الرمحن الرحيم
منهج اإلمام الشاطيب يف استعماله للرموز
األستاذة /عزة عبد الرحيم سليمان
احلمد هلل وحده ،والصالة على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه ،وبعد-:
يف هذا البحث حماولة لتقسيم الرموز الىت ذكرها اإلمام الشاطيب  -رمحه هللا  -ومنهجه يف
استعماله هلا؛ دفعين لكتابته أن اإلمام الشاطيب ذكر منهجه يف الرتتيب بني الكلمة القرآنية والرمز
جمتمعا يف أبيات متتالية؛ كما وجدت خلطًا يف فهم
احلريف والرمز الكلمى مفرقًا يف املقدمة ،وليس ً
الرتتيب بني الرموز الفردية ،واجلماعية احلرفية والكالمية ،عند كث ٍري ممن أتعامل معهم إقراءً ،وهللا أسأل
توفي ًقا وبركة إنه كرمي منان.
دليال على كل قارئ من القراء
ـ ـ ـ جعل اإلمام الشاطيب حروف (أاب جاد) وهى حروف اهلجاء ً
السبعة ورواهتم أول أوال ،أي األول من حروف أيب جاد لألول من القراء حيث قال:
َج َعلْت أ ََب َجـ ـ ــاد َعلَى كل قَارئ *** َدلي ـ ـ ـ ًـل َعـ ـلَى املَْنـ ـ ـ ــظـوم أ ََّو َل أ ََّوَل
مث قسم هذه الرموز إىل رموز حرفية ،ورموز كلمية ،وقسم الرموز احلرفيه إىل :رموز تدل على
قارئ واحد ،ورموز تدل على أكثر من قارئ ،أما الرموز احلرفيه الىت تدل على قارئ واحد فهى
كاآليت:
أبج :انفع وراوييه

أ

 :انفع

ب

 :قالون

ج

 :ورش

دهز :ابن كثري وراوييه

د

 :ابن كثري

ه

 :البزى

ز

 :قنبل

حطى:أبو عمرو وراوييه

ح  :أبو عمرو

ط

ي

 :السوسي

كلم:ابن عامر وراوييه

ك  :ابن عامر

ل

م

 :ابن ذكوان

1

 :الدورى
 :هشام

ع

نصع:عاصم وراوييه

ن  :عاصم

ص  :شعبة

فضق:محزة وراوييه

ف  :محزة

ض

رست:الكسائى وراوييه

ر :للكسائى

س :أبو احلارث

 :خلف

 :حفص

ق  :خالد
ت :الدورى

الرموز احلرفيه الىت تدل على أكثر من قارئ فهي كاآليت:
الشاهد

الرمز

القراء

ث:

رمز للكوفيني (عاصم ومحزة والكسائي)

ت
َوم ْنـه َّن للْكويف ََثءٌ مثَـلَّ ٌ

خ:

رمز للقراء الستة ماعدا انفع

س ِبَ ْغ َف َل َ ..عنَـ ْيت
َوستَّـتـه ْم ب ْْلَاء ل َْي َ

ذ:

رمز للكوفيني وابن عامر

س مغْ َف َل
َوكوف َو َشام َذاُل ْم ل َْي َ

ظ:

رمز للكوفيني وابن كثري

َوكوف َم َع املَكي بلظَّاء م ْع َج ًما

غ:

رمز للكوفيني وأيب عمرو

ش:

رمز حلمزة والكسائي

األ َىل أَثْـبَـتـُّه ْم بَـ ْع َد َانفع

س م ْه َم َل
َوكوف َوبَ ْ
صر غَْيـنـه ْم لَْي َ

سائي َو َمحْ َزة
َوذو النَّـ ْقط ش ٌ
ني للْك َ

الرموز الكلمية وهي رموز مجع وهي:
الرمز

القراء

الشاهد

صحبة :

رمز محزة والكسائى وشعبة

وق ْل فيه َما َم ْع ش ْعبَة ص ْحبَةٌ تَ َل

صحاب:

رمز محزة والكسائى وحفص

اب ََهَا َم ْع َح ْفصه ْم
ص َح ٌ
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عم :

رمز انفع وابن عامر

َع َّم َانف ٌع َ ...و َشام

مسا :

رمز انفع وابن كثري وأيب عمرو

...وَمك
َمسَا يف َانفع َوفَ َىت ال َْع َل َ

حق :

رمز ابن كثري وأيب عمرو

َو َح ٌّق فيه َوابْن ال َْعلَء ق ْل

نفر :

رمز ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر

صيب نَـ َف ٌر َح َل
َوق ْل فيه َما َوالْيَ ْح َ

حرمى :

رمز انفع وابن كثري

َوح ْرم ٌّي ال َْمك ُّي فيه َوَانف ٌع

حصن :

رمز الكوفيني وانفع

ص ٌن َعن الْكويف َوَانفعه ْم َع َل
َوح ْ

منهجا يف الرتتيب بني الكلمة القرآنية والرمز احلريف(سواء دال على
وقد جعل اإلمام الشاطيب له ً
قارئ أو أكثر) والرمز الكلمى وهو كاآليت:

أول:ـ ـ ـ أنه يذكر احلرف (الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا) ،مث يذكر قراء هذه الكلمة برموزهم
ً
(الرموز احلرفيه) أيتى هبا يف أوائل كلمات ،قال اإلمام الشاطيب:ـ ـ

ص َل
َوم ْن بَـ ْعد ذ ْكري ا ْحلَْر َ
ف أ ْمسي ر َجالَه *** َم َىت تَـ ْنـ َقضي آتيـ ـ َ
ـك بل َْواو فَـ ْي َ
ص ــاُلَا *** .............................
سـ ـ ـ َـوى أ ْ
َح ــرف َل ريبَةٌ يف ات َ

يعين أنه سوف يذكر احلرف (الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا) ،مث يذكر قراء هذه الكلمة
برموزهم أيتى هبا يف أوائل كلمات ،فإذا انتهى أتى بكلمة أوهلا واو تؤذن ابنقضاء تلك املسألة
رمزا لقارئ ،ورمبا يستغىن عن اإلتيان ابلواو الفاصلة إذا
واستئناف أخرى ،ألن الواو ليست ً
ارتفعت الريبة ودل الكالم بنفسه على انقضاء املسألة 1كما يف قوله:
َوَرا بَِر َق افْـتَ ْح ِآمناً يَ َذ ُرو َن َم ْع *** ُُِيبُّو َن َح ٌّق َكف ......
واملعىن أن انفعا املرموز له ابهلمز يف قوله ( ِ
آمناً) فتح الراء من ﱣ ﲝ ﱢ يف قوله تعاىل ﱣ ﲜﲝﲞ
ً
ﲟﱢ القيامة ،٧ :فذكر الكلمة القرآنية األوىل وهيﱣ ﲝﱢ وذكر رجاهلا ،مث ذكر بعدها كلمة فرشية
 1وقد ترك الواو سهوا يف موضع واحد ملبس يف سورة القصص يف قوله (:وقل قال موسى واحذف الواو دخلال منا نفر ابلضم) .انظر عبد
الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املعروف أبيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ،حتقيق مجال الدين حممد شرف،
(طنطا ،دار الصحابة ط 2009م)،ج ،1ص.87
3

أخرى (يَ َذ ُرو َن) من قول هللا ﱣ ﱆﱇﱈﱢ القيامة ٢١ :دون أن يفصل بينها وبني ما قبلها
ابلواو لوضوح املعىن ،وارتفاع الريبة.

وقد يكرر اإلمام الشاطيب الرمز احلريف لعارض ما كتميم قافية وحنوه ،وهو يف ذلك على نوعني :2
أحدَها :أن يكون الرمز ملفرد فيكرره بعينه كقوله (اعتاد أفصال)ُ ( ،حالً َحال)ُ ( ،ع ًال َع َال)

والثاين :أن يكون الرمز جلماعة مث يرمز لواحد من تلك اجلماعة كقوله( :مسا العال ) ،فنافع من
أهل مسا ،وقد رمز له مرة أخرى فقال( :مسا العال ).
قال اإلمام الشاطيب :ـ ـ

س م َهوَل
َور َّ
ب َم َكان َك َّرَر ا ْحلَْر َ
ف قَـ ْبـلَ َها *** ل َما َعارض َواأل َْمر لَْي َ
َثنيًا:ـ ـ ـ الرمز الكلمي ليس له مكان اثبت ،فقد يتقدم على الرمز احلريف ،وقد يتأخر عنه ،قال
اإلمام الشاطيب:ـ ـ ـ

ص َل
َوَم ْهماَ أَتَ ْ
ت م ْن قَـ ْبل أ َْو بَـ ْعــد كل َْمةٌ *** فَك ْن ع ْن َد َش ْرطي َواقْض بل َْواو فَـ ْي َ

(كل َْمةٌ) :الرمز الكلمى( ،قبل أو بعد) :قبل أو بعد الرمز احلرىف.

يعىن إذا اجتمع كلمة من الرموز الكالمية مع رمز حريف مل يلتزم ترتيبًا بينهما ،فتارة يتقدم احلرىف

على الكلمى ،واترة يتقدم الكلمى على احلرىف ،واترة يتوسط الكلمى بني احلريف.
مثل قوله( :و ِ
ص ْفو ِحْرِميِ ِه ِ
وانفعا والكسائي املشار إليهم
ر
ع
ف
ار
ة
ي
ص
َ
ً
ْ
ضى) يعين أن شعبة وابن كثري ً
َ
ْ
َ
ُ
ً
ص ْفو ِحرِميِ ِه ِرضى) قرؤوا كلمة (ﱠ ) يف قوله تعاىلﱣ ﱛ ﱜﱝ
بقولهْ ُ َ (:
ً
ﱞﱟﱠ ﱡﱢ ابلقرة ٢٤٠ :ابلرفع ،فهنا الرمز الكلمى (حرمى) توسط بني

رمزين حرفيني الصاد والراء رمزي شعبة والكسائي.
وعاصما املشار إليهم
ت ِيف ََتْ ِف ِيف ِه َح ُّق َان ِص ٍر) يعين أن ابن كثري وأاب عمرو
ومثل قولهَ (:ويـُثْبِ ُ
ً
بقولهَ (:ح ُّق َان ِص ٍر) قرؤوا (ﲩ)يف قولهﱣ ﲥﲦﲧﲨﲩﱢ الرعد ٣٩ :ابلتخفيف،
وهنا تقدم الرمز الكلمى ( َح ُّق) على احلريف (النون) رمز عاصم.

 2عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املعروف أبيب شامة ،إبراز املعاىن من حرز األماين يف القراءات السبع ،مرجع سابق ج1ص.90
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وقوله(:فَ ُك ْن ِعْن َد َشْر ِطي َوا ْق ِ
ص َال) فكن عند ما اشرطته واصطلحت عليه من إبقاء
ض ِابلْ َوا ِو فَـْي َ
فيصال عند
كل واحد منهما(الرمز احلريف ،والكلمي) على ما وضع له وأريد منه ،واقض ابلواو ً
انتهاء كل مسألة.
َثلثًا :ـ ـ ـ أنه(الرمز الكلمي) ميكن أن يتقدم على الكلمة القرآنية لعدم اللبس ،خبالف الرمز احلريف
قال اإلمام الشاطيب:ـ ـ ـ
س م ْشك َل
َو ْقب َل وبَـ ْع َد احلَـ ـ ـ ـ ْـرف آيت بكل َما *** َرَم ْزت به يف ا ْْلَ ْمع إ ْذ ل َْي َ

(احلرف) :الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتاَ ( .ما َرَم ْزت به يف ا ْْلَ ْمع) :يعين الرمز الكلمي.
مكاان ،فقد أييت قبل الكلمة القرآنية ،وقد يتأخر ،ألنه ال
واملعىن أنه ال يلتزم للرمز الكلمى ً

ض ٍم َوَر ُاؤهُ  ...بِ َك ْس ٍر)َ ( ،وتُـْب ُد َ
ص ْحبَةُ يُ ْصَر ْ
ف فَـْت ُح َ
وَنَا َُتْ ُفو َن َم ْع ََْت َعلُونَهُ
إشكال فيه مثل قولهَ ( :و ُ
ِ
ف) يف املثال األول،
ص ْحبَةُ) تقدم الكلمة القرآنية (يُ ْصَر ْ
َ ...علَى َغْيبِه َحقًّا) ،فالرمز الكلمى ( ُ
وَنَا َُتْ ُفو َن ََْت َعلُونَهُ) يف املثال الثاىن،
والرمز الكلمى ( َحقًّا) أتخر عن الكلمات القرآنية (تُـْب ُد َ

خبالف الرمز احلريف فال يتقدم على الكلمة القرآنية ،ألن اإلمام الشاطيب اشرتط ذلك على نفسه

حيث قال( :ومن بعد ذكر احلرف أمسى رجاله) ،ويستثىن من ذلك إذا اجتمع مع الرمز الكلمى
وأتخرا مثل قولهَ (:و َعم عُ ًال َال يَـ ْع ِقلُو َن َوَْحتتَهاَ ِ ...خطَا ًاب)
فإنه يكون ً
اتبعا للرمز الكلمى ً
تقدما ً
يعين أن املشار إليهم بقوله ( َعم ُع ًال) وهم انفع وابن عامر وحفص قرؤوا (أَفَال يَـ ْع ِقلُو َن) يف

سورة األنعام ويف السورة اليت حتتها وهي سورة األعراف بتاء اخلطاب ،فالرمز احلريف وهو العني
يف كلمة ( ُع ًال) تقدم على الكلمة القرآنية ألنه اجتمع مع الرمز الكلمى(عم).

أحياان يسمي القارئ ابمسه وال يرمزه ،قال اإلمام الشاطيب :ـ ـ
ـــ و ً

ف أ َمسي َح ْيث يَ ْس َمح نَظْمه *** به موض ًحا جي ًدا م َع ًّما َوُمَْوَل
َو َس ْو َ

(اجليد) :العنق( ،املعم واملخول) :الكرمي األعمام واألخوال.
أحياان يسمي القارئ ابمسه وال يرمزه ،حيث يسمح نظمه به فتارة يذكره قبل حرف
يعين إنه ً
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كسَر َها أهله امكثوا)َ ( ،وِم ْن
فاضمم ْ
القرآن ،واترة بعده على حسب ما يسهل كقوله( :حلمزة ُ
َْحتتِ َها امل ِكي ََيُُّر َوَز َاد ِم ْن).
َ
وقوله(:م ِ
وض ًحا ِجي ًدا ُم َع ًّما َوُمُْ َوَال) يعىن أنه يذكر القارئ ابمسه الصريح يف بعض األحيان
ُ
ليوضح املسألة ويكشفها وضوح اجليد ذي األعمام واألخوال( ،وأصل جيد معم وُمول  ،أَنم
كانوا يعرفون الغالم ذا األعمام واألخوال جبيده ،ملا فيه من الزينة ألن الفريقني من أعمامه
وأخواله يكرمونه ،ويقلدونه ،ويزينونه ،فعندما يراه الرائى يتضح له بذلك أنه ذو أعمام
3
وأخوال)
ـ ـ ـ إذا انفرد قارئ بباب ال يشاركه فيه غريه ،ذكره ابمسه الصريح ال برمزه .كقولهَ (:ومحََْزةُ
ف سهل ََهْزه)( ،ودونَ َ ِ
ِ
ص ِر ُّي فِ ِيه َحتَف َال)
عْن َد الْ َوْق ِ َ َ َُ َ ُ
ك اال ْد َغ َام الْ َكبِ َري َوقُطْبُهُ أَبُو َع ْم ٍر والْبَ ْ
قال اإلمام الشاطيب :ـ ـ

َوَم ْن كا َن َذا َبب لَه فيه َم ـ ْذ َه ٌب ***

فَلَب َّد أَ ْن ي ْس ـ َـمى فَـي ْد َرى َويـ ْع َق َل

 3عبد هللا حممد بن احلسن بن حممد الفاسي ،الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة شرح الفاسى على اإلمام الشاطبية ،حتقيق مجال الدين
حممد شرف( ،طنطا ،دار الصحابة1007 ،م) ج، 1ص90
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