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 بسم هللا الرمحن الرحيم
        يف استعماله للرموز اإلمام الشاطيبمنهج                         

 بد الرحيم سليمانععزة  /األستاذة

 -وحده، والصالة على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه، وبعد:هلل احلمد 

ومنهجه يف  -رمحه هللا  -الىت ذكرها اإلمام الشاطيب الرموز قسيم لتيف هذا البحث حماولة 
بني الكلمة القرآنية والرمز يف الرتتيب الشاطيب ذكر منهجه اإلمام أن  دفعين لكتابته ؛استعماله هلا

يف فهم كما وجدت خلطًا   ؛متتالية وليس جمتمًعا يف أبيات ،املقدمةمفرقًا يف  احلريف والرمز الكلمى
وهللا أسأل  ،كثرٍي ممن أتعامل معهم إقراءً عند  ، لكالميةاو  حلرفيةاجلماعية او  الفردية، الرموز الرتتيب بني

 توفيًقا وبركة إنه كرمي منان.

 القراء من قارئ كل  على دلياًل  هى حروف اهلجاءو  (جاداب أ) حروف اإلمام الشاطيب جعل ـــــ
 :القراء حيث قال من لألول جاد أيب حروف من األول أي ،أوال لأو   ورواهتم السبعة

  َأوََّل  َأوَّلَ  املَْنــــــــظـ وم   َعـــَلى َدل يـــــــًل   ***    قَار ئ   ك ل     َعَلى َجــــــاد   َأبَ  َجَعْلت   

، وقسم الرموز احلرفيه إىل: رموز تدل على وز إىل رموز حرفية، ورموز كلميةمث قسم هذه الرم
على قارئ واحد فهى   أما الرموز احلرفيه الىت تدلقارئ واحد، ورموز تدل على أكثر من قارئ، 

 كاآليت:

 :  ورش   ج :   قالون   ب :   انفع   أ : انفع وراوييهأبج

 : قنبل    ز :   البزى     ه :  ابن كثري    د : ابن كثري وراوييهدهز

  : السوسي   ي الدورى:    ط أبو عمرو:  ح اوييهر أبو عمرو و :حطى

 ابن ذكوان م : هشام: ل  ابن عامر:  ك ابن عامر وراوييهكلم:
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 حفص: ع   شعبة :ص  عاصم  : ن عاصم وراوييهنصع:

 خالد :  ق خلف :ض  محزة : ف محزة وراوييهفضق:

 الدورى: ت أبو احلارث: س  للكسائى :ر الكسائى وراوييه:رست

 

 :كاآليت  من قارئ فهي الرموز احلرفيه الىت تدل على أكثر

 الشاهد راءالق الرمز
ه نَّ ل ْلك ويف    ََثٌء م ثـَلَّتٌ  (الكسائيو )عاصم ومحزة  للكوفينيرمز  : ث  َوم نـْ

   للقراء الستة ماعدا انفع رمز : خ
 

ْغَفَل  ْْلَاء  لَْيَس ِبَ  تـَّتـ ه ْم ب  َعنَـْيت   ..َوس 
 األ ىَل أَثـْبَـتـُّه ْم بـَْعَد اَنف ع  

 م ْغَفَل وَك وف  َوَشام  َذاُل  ْم لَْيَس   للكوفيني وابن عامر  رمز :ذ 

لظَّاء  م ْعَجمً  وَك وف  َمعَ  للكوفيني وابن كثري رمز : ظ  ااملَك  ي   ب 

نـ ه ْم لَْيَس م ْهَمَل  وَك وف     عمرو للكوفيني وأيب رمز : غ  َوَبْصر  َغيـْ

نيٌ  النـَّْقط   َوذ و يحلمزة والكسائ رمز : ش                                                َومَحَْزة   ل ْلك َسائ ي ش 

 

 وهي رموز مجع وهي: الرموز الكلمية

 الشاهد القراء الرمز
َما وق لْ  محزة والكسائى وشعبةرمز  : صحبة  َتَل  ص ْحَبةٌ  ش ْعَبة   َمعْ  ف يه 

َحابٌ  محزة والكسائى وحفصرمز  :صحاب ه مْ  َمعْ  ََهَا ص   َحْفص 
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 َوَشام  ...  اَنف عٌ  َعمَّ  ابن عامرانفع و  رمز : عم

 مَسَا يف  اَنف ع  َوَفىَت اْلَعَل...َوَمك    عمرو يبانفع وابن كثري وأرمز  مسا  :

 َوَحقٌّ ف يه  َواْبن  اْلَعَلء  ق لْ  عمرو ابن كثري وأيبرمز  :حق 

َما َواْلَيْحصَ  بن عامراعمرو و  ابن كثري وأيبرمز  : نفر  يب  نـََفٌر َحَل َوق ْل ف يه 

ْرم   انفع وابن كثريرمز  : حرمى   يٌّ اْلَمك  يُّ ف يه  َواَنف عٌ َوح 

ْصنٌ   وانفعنيالكوفيرمز  : حصن  مْ  اْلك ويف   َعن   َوح   َعَل  َواَنف ع ه 

 

ريف)سواء دال على بني الكلمة القرآنية والرمز احلا يف الرتتيب منهجً له  اإلمام الشاطيبوقد جعل 
الكلمى وهو كاآليت:قارئ أو أكثر( والرمز   

 ذه الكلمة برموزهممث يذكر قراء ه  ،)الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا( أنه يذكر احلرف ـــــأوًل:
ــــ:اإلمام الشاطيبقال  )الرموز احلرفيه( أيتى هبا يف أوائل كلمات،  

ي احْلَْرفَ  ذ ْكر ي بـَْعد   َوم نْ    ي َمىَت   ***  ر َجاَله   أ مسْ  َقض  فـَْيَصَل  ْلَواو  ب   آت يــــكَ  تـَنـْ  
ــــــَوى   َا يف   ر يَبةٌ  َل  َأْحـــر ف   س  .............................***    ات  َصـــاُل   

راء هذه الكلمة مث يذكر ق، )الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا( أنه سوف يذكر احلرفيعين 
  املسألة تلك ضاءابنق تؤذن واو أوهلا بكلمة أتىفإذا انتهى  ،برموزهم أيتى هبا يف أوائل كلمات

 إذا الفاصلة ابلواو اإلتيان ورمبا  يستغىن عن ،لقارئ ارمزً  ليستألن الواو  ،أخرى واستئناف
 ارتفعت الريبة ودل الكالم بنفسه على انقضاء املسألة 1كما يف قوله:

َتْح آِمناً َيَذُروَن َمْع       ......ُيُِبُّوَن َحقٌّ َكف   ***  َورَا بَرَِق افـْ  
  خب حب جب ّٰ  له تعاىليف قو  ِّ حب ّٰ    ( فتح الراء منآِمناً ) املرموز له ابهلمز يف قوله اواملعىن أن انفعً 

مة فرشية ذكر رجاهلا، مث ذكر بعدها كلو  ِّ حب ّٰ  وهيىلالكلمة القرآنية األو فذكر ، ٧القيامة:  ِّ مب
                                                           

عبد  . انظر(وقل قال موسى واحذف الواو دخلال منا نفر ابلضم ):يف قوله وقد ترك الواو سهوا يف موضع واحد ملبس يف سورة القصص 1
، حتقيق مجال الدين حممد شرف، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعاينالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املعروف أبيب شامة، 

 .87ص ،1ج(،م2009طنطا، دار الصحابة ط )
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 أن يفصل بينها وبني ما قبلهادون  ٢١القيامة:  ِّ مم خم حم ّٰ  قول هللا من )َيَذُروَن(أخرى 
وارتفاع الريبة. ابلواو لوضوح املعىن،  

 و قد يكرر اإلمام الشاطيب الرمز احلريف لعارض ما كتميم قافية وحنوه، وهو يف ذلك على نوعني 2:
(اَل عَ  اًل عُ )، (الحَ  الً حُ )، (فصالأعتاد ا)أن يكون الرمز ملفرد فيكرره بعينه كقوله  :أحدَها  
افع من نف ،(لعال ا مسا) :يرمز لواحد من تلك اجلماعة كقوله مثأن يكون الرمز جلماعة : والثاين

.(لعال ا مسا) :وقد رمز له مرة أخرى فقال ،أهل مسا  
ـــــ:اإلمام الشاطيبقال    

َلَها احْلَْرفَ  َكرَّرَ   َمَكان   َور بَّ               م َهو  َل  سَ َليْ  َواأَلْمر   َعار ض   ل َما ***     قـَبـْ  
وقد يتأخر عنه، قال  ،، فقد يتقدم على الرمز احلريفالرمز الكلمي ليس له مكان اثبت َثنًيا:ـــــ

 ـــــ:اإلمام الشاطيب

ْن قـَْبل  َأْو بـَْعــد  ك ْلَمٌة              ْلَواو  فـَْيَصَل  ***َوَمْهماَ أََتْت م   َفك ْن ع ْنَد َشْرط ي َواْقض  ب 
  .قبل أو بعد الرمز احلرىف :(أو بعد   قبل  )، الرمز الكلمى: (ك ْلَمةٌ )

 فتارة يتقدم احلرىف ،ا بينهمالتزم ترتيبً يمل يعىن إذا اجتمع كلمة من الرموز الكالمية مع رمز حريف 
 .واترة يتوسط الكلمى بني احلريف ،على احلرىفى تقدم الكلميواترة  ،ىعلى الكلم

والكسائي املشار إليهم  ايعين أن شعبة وابن كثري وانفعً  (ضىً ِحْرِميِ ِه رِ ْفُو صَ َوِصي ًة اْرَفْع ) :مثل قوله
 ٰى ٰر ٰذ ّٰ تعاىليف قوله (   َّ)وا كلمة ؤ قر ( ضىً ِحْرِميِ ِه رِ ْفُو صَ ):بقوله

)حرمى( توسط بني  الكلمىفهنا الرمز  ابلرفع،  ٢٤٠ابلقرة:  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 شعبة والكسائي.ي الصاد والراء رمز رمزين حرفيني 

يعين أن ابن كثري وأاب عمرو وعاصًما املشار إليهم  (ِصرٍ َحقُّ انَ  َويـُْثِبُت يف ََتِْفيِفهِ )قوله: ومثل 
ابلتخفيف،   ٣٩الرعد:  ِّجح مج حج مث هت ّٰ  (يف قولهجحوا )ؤ قر  (ِصرٍ َحقُّ انَ ):بقوله

 ( رمز عاصم.النون) على احلريف (َحقُّ ) وهنا تقدم الرمز الكلمى
                                                           

 .90ص1جمرجع سابق  ،من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعاىن ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املعروف أبيب شامة 2
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إبقاء  شرطته واصطلحت عليه من افكن عند ما  فـَْيَصاَل( اِبْلَواوِ  َواْقضِ  َشْرِطي ِعْندَ  )َفُكنْ وقوله:
 عند واقض ابلواو فيصاًل  ،على ما وضع له وأريد منه )الرمز احلريف، والكلمي(كل واحد منهما
 .انتهاء كل مسألة

أنه)الرمز الكلمي( ميكن أن يتقدم على الكلمة القرآنية لعدم اللبس، خبالف الرمز احلريف  َثلثًا:ــــــ
 ـــــ:اإلمام الشاطيبقال 

 َوقْبَل وبـَْعَد احلَـــــــــْرف  آيت  ب ك ل   َما  *** َرَمْزت  ب ه  يف  اْْلَْمع  إ ْذ لَْيَس م ْشك َل                
يعين الرمز الكلمي.  :(اْْلَْمع   يف   ب ه   َما َرَمْزت  ) .هتاءالكلمة القرآنية املختلف يف قرا (:احلرف)

 ألنه ال ،الكلمة القرآنية، وقد يتأخر قبل يتفقد أي ،مكاانً نه ال يلتزم للرمز الكلمى واملعىن أ
َوتـُْبُدوََنَا َُتُْفوَن َمْع ََتَْعُلونَُه )، (رٍ ُيْصَرْف فـَْتُح َضمٍ  َورَاُؤُه ... ِبَكسْ  ُصْحَبةُ وَ ) :قوله مثل إشكال فيه

، املثال األول( يف ُيْصَرفْ ) ( تقدم الكلمة القرآنيةُصْحَبةُ ) فالرمز الكلمى(، قًّاحَ  ... َعَلى َغْيِبهِ 
( يف املثال الثاىن، تـُْبُدوََنَا َُتُْفوَن ََتَْعُلونَهُ ) أتخر عن الكلمات القرآنية (َحقًّا) والرمز الكلمى

اشرتط ذلك على نفسه  اإلمام الشاطيبألن  ،فال يتقدم على الكلمة القرآنية خبالف الرمز احلريف
ويستثىن من ذلك إذا اجتمع مع الرمز الكلمى  ،مسى رجاله(أ)ومن بعد ذكر احلرف  :حيث قال

 (ابً اْعِقُلوَن َوحَتَْتهاَ ... ِخطَ يَـ   اَل اًل َوَعم  عُ ):مثل قوله اا وأتخرً ا للرمز الكلمى تقدمً فإنه يكون اتبعً 
يف  (أََفال يـَْعِقُلونَ )وا ؤ وهم انفع وابن عامر وحفص قر  (اًل َعم  عُ )قوله بأن املشار إليهم  يعين

، فالرمز احلريف وهو العني وهي سورة األعراف بتاء اخلطابها ويف السورة اليت حتتسورة األنعام 
 (. ( تقدم على الكلمة القرآنية ألنه اجتمع مع الرمز الكلمى)عم  اًل عُ يف كلمة )

 :ــــاإلمام الشاطيب ، قالالقارئ ابمسه وال يرمزه يوأحيااًن يسم ــــــ

ي َوَسْوفَ     ًحا ب ه     ***   َنْظم ه   َيْسَمح   َحْيث   أ مَس   ي م وض   َوُم َْوَل  م َعمًّا ًداج 

 .الكرمي األعمام واألخوال :(املعم واملخول)العنق،  :(اجليد)
تارة يذكره قبل حرف فيسمي القارئ ابمسه وال يرمزه، حيث يسمح نظمه به  أحياانً  نهإ يعين
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َوِمْن ) (،ا أهله امكثواهَ  رَ م كسْ حلمزة فاضمُ )القرآن، واترة بعده على حسب ما يسهل كقوله: 
َكِ ي ََيُرُّ َوزَاَد ِمنْ 

  .(حَتِْتَها امل

يعىن أنه يذكر القارئ ابمسه الصريح يف بعض األحيان  َوُُمَْواَل( ُمَعمًّا ًداِجي ُموِضًحا)وقوله:
)وأصل جيد معم وُمول ، أَنم   ،األعمام واألخوال ياجليد ذليوضح املسألة ويكشفها وضوح 

ملا فيه من الزينة ألن الفريقني من أعمامه  ،لغالم ذا األعمام واألخوال جبيدهكانوا يعرفون ا
يتضح له بذلك أنه ذو أعمام فعندما يراه الرائى  ويزينونه، ،ويقلدونه ،وأخواله يكرمونه

 3(وأخوال

َومَحَْزُة )كقوله:  .برمزهال يشاركه فيه غريه، ذكره ابمسه الصريح ال انفرد قارئ بباب  إذا ــــــ  
 (حَتَف اَل  ِفيهِ  واْلَبْصرِيُّ  َعْمرٍ  أَبُو َوُقْطُبهُ  اْلَكِبريَ  ااِلْدَغامَ  (، )َوُدوَنكَ ِعْنَد اْلَوْقِف َسه َل ََهَْزهُ 

  :ــــاإلمام الشاطيب قال 
 َويـ ْعَقَل  فـَي ْدَرى ي ْســـَمى َأنْ  َفلَب دَّ   ***  َمــْذَهٌب  ف يه   َله   َبب   َذا كانَ   َوَمنْ            

                                                           
حتقيق مجال الدين  ،ةاإلمام الشاطبيشرح الفاسى على الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة  ،عبد هللا حممد بن احلسن بن حممد الفاسي 3

 90،ص 1ج م(1007دار الصحابة، )طنطا، حممد شرف، 


