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 مظاهر النقد والاختيار وأ بعادهام غند الإمام ابن القايض

 يف كتابه الفجر الساطع

 د. غبد الرمحن معايش

 قس نطينة– للعلوم الإسالمية ال مري غبد القادر جامعة

 
  :الملخص

يعد كتاب الفجر الساطع لئلمام أيب زيد عبد الرمحن بن القاضي ادلكناسي، من 
أبرز مصنفات علوم القرآن عموما وعلم القراءات على وجو اخلصوص؛ وقد بذل فيو اإلمام 
ادلقرئ جهدا كبَتا ُب النقل، والتحقيق، وادلقارنة، واالستنتاج، والتوجيو، والنقد واالختيار، 

الباحث عن غَته من الكتب األخرى وال ئرة معارف لقراءة نافع يغٍت حىت أضحى لكأنو دا
 يستغٍت قارئ عنو. 

 

والقارئ لكتاب الفجر الساطع تتكشف لو جنبات مهمة من فكر اإلمام اجلامع 
 وادلتجاوز ُب آن معا. 

وقد حاولت أن أعرض ُب ىذه الورقة ألىم مظاىر االختيار والنقد وأبعادمها عند 
 القاضي؛ فالتأمت مادتو العلمية ُب ثبلثة مباحث.اإلمام ابن 

يقدم ادلبحث األول نبذة موجزة عن حياة اإلمام العلمية واالجتماعية، ومؤلَّفو 
الفجر الساطع وقيمتو العلمية؛ كل ذلك ُب مطلبُت. أما ادلبحث الثاين فيتناول اختيارات 

ل تعريف االختيار، ومناذج من اإلمام ابن القاضي وانتقاداتو ُب مطلبُت كذلك؛ يقدم األو 
اختيارات اإلمام وأىم الصيغ والتعبَتات اليت استخدمها ُب االختيار، ويعرض ادلطلب الثاين 
النتقادات اإلمام واستدراكاتو؛ وذلك من خبلل التعريف بكل من النقد واالستدراك ُب 

اكات اليت طالت اللغة واالصطبلح، وإبراز مناذج وأمثلة من تلك االنتقادات أو االستدر 
 أىل اللغة والتفسَت، والقراء، والشراح وغَتىم، واليت ذبمع بُت واسع األدب وظاىر احلجة.
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ويأٌب ادلبحث الثالث لَتبط ادلوضوع بأبعاده العلمية والًتبوية، وذلك ُب مطلبُت؛ 
األصويل، يربز األول األبعاد العلمية ادلختلفة ومظاىرىا ُب فكر ادلقرئ ابن القاضي، كالبعد 

اطّْراد والفقهي، واللغوي وغَتىا، ويُعٌت الثاين باألبعاد ادلنهجية والًتبوية عند اإلمام؛ ك
مسلكو ُب الشرح والتَّوجيو واالختيار وترتيب مادَّتو العلميَّة وتناولو ألغلب ادلسائل ُب زلاذلّْا 

مام وعدم ذبرّئو على ساحة ومواقعها وغَتىا من األبعاد ادلنهجية، وأما الًتبوية؛ فكتجرُّد اإل
العلم ادلقدَّسة وتوقُّفو ُب القول دبا ال يعلمو أو تغيب علَُّتو عليو، وتأدُّبو مع اخللق وذكر 

 العلماء دبا ىم أىل لو وما إىل ذلك.
وُب ختام ىذا البحث انتهيت إىل رلموعة من النتائج، سائبل اهلل تعاىل التوفيق 

 والسداد. 
Abstract 
The book “Alfadjre Essatia” i.e “The Bright Dawn” written 

by Imam Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Alkadhi Almaknasi, is one 
of the most prominent works of Quranic sciences in general and 
the science of Kirâat( readings of the Quran) in particular. The 
Imam has made great effort in transmitting knowledge, 
investigation, comparison, deduction, guidance, and criticism 
and selection, That made him become an encyclopedia of the 
reading of Imam Nafiaa. Therefore any reader must read it and 
any researcher can rely only on it . 

The reader of the book discovers the greatness and genius 
of the Imam thoughts.  

I have tried to show in this paper Imam Ibn Kadhi‘s most 
important aspects of selection and criticism and their 
dimensions ; All this was done in three sections. 

The first section provides a brief overview of the scientific 
and social life of The Imam and the scientific value of his book 
The Bright Dawn this was done in two parts. 

The second section deals with the choices of Imam Ibn 
Kadhi and his criticisms in two parts as well; The first deals with 
the definition of selection, and models of these selections and 
the most important forms and expressions used in the 
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selection, The second part displays his criticism and 
retractations (Alestdrakat); through the presentation of the 
notion of each of them, and highlighting some examples of such 
criticism or retractations (Alestdrakat ) which affected the 
linguists and interpreters of the Quran, readers(Kurraa), 
commentators and others, which combine a broad gentleness 
and great arguments.  

The third section relates the subject with its scientific and 
educational dimensions and that in two parts; The first 
highlights the dimensions of various scientific manifestations in 
the thought of Imam Ibn Kadhi, That of the Sciences of Ossoul 
and Fikh and language…., The second deals with the 
methodological and educational dimensions of the Imam; like 
the constancy of his method in explanation, guidance, selection 
and arrangement of scientific data and other dimensions of the 
methodology, the educational; deals with the high education of 
The Imam when showing respect to other scholars and 
respecting science. 

The conclusion of this research included a set of results. 
Finally, I ask God to help and guide me. 
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 مقدمة:
احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصبلة والسبلم األسباَّن 

وبعد: فإن أفضل ما صرفت فيو األوقات، وقضيت فيو األكمبلن على البشَت النذير. 
تبلوًة وتعّلمًا وتعليماً، ودراسة كّل ما يعُت على فهمو  -جل وعبل-األعمار، كبلم اهلل 
 نفق فيو األوقات وتصرف فيو اجلهود والطاقات. وتدبّره، فحريّّ أن ت

ودلّا كانت العلوم تشرف دبوضوعاهتا، فإن الدراسات القرآنية عامة، وعلم القراءات 
خاصة أجّل ىذه العلوم وأشرفها، لتعّلقها ادلباشر بكتاب اهلل عز وجل. ولقد أضحت 

اهلل عليو وسلم إىل يوم النَّاس القراءات القرآنّية زلّل عناية بالغة من لدْن زمن النيّب صلى 
ىذا؛ إذ مل خيُل عصر من األعصار إاّل وقّيض اهلل حلفظ كتابو من الناس قائمُت يقرؤون 
القرآن وحيفظونو ويتقنون حروفو ورواياتو ووجوىو، يتعهدونو ويقرئونو دلن بعدىم، ربقيقاً 

مل تتوقف العناية بكتاب اهلل تعاىل و [. ٩]احلجر: إنا ضلن نزلنا الذكر وإنا لو حلافظون( دلوعوده: )
على ىذا احلّد، بل تعّدت إىل التصنيف ُب شىت رلاالتو وعلومو، فكان التصنيف ُب علوم 
القرآن عموما وُب علم القراءات خصوصًا بارزًا بشكل ملفت لبلنتباه؛ األمر الذي يدعو 

اذلائل الذي خلَّفو رجاالُت ىذا إىل الدّْراسة ادلتأنّية والتأمُّل ادلستوعب ذلذا الزخم العلمّي 
العلم ومفاخرُه. ومن أبرز ىذه ادلصنفات كتاب الفجر الساطع لئلمام أيب زيد عبد الرمحن 
بن القاضي ادلكناسي، الذي بذل فيو اإلمام ادلقرئ جهدا كبَتا ُب النقل، والتحقيق، 

دائرة معارف لقراءة  وادلقارنة، واالستنتاج، والتوجيو، والنقد واالختيار، حىت أضحى لكأنو
نافع يغٍت الباحث عن غَته من الكتب األخرى وال يستغٍت قارئ عنو، على حد تعبَت 
الشيخ التهامي الراجي حفظو اهلل. ولقد ىالٍت شخصيا وأنا أقرأ لو الفجر الساطع فكر 
اإلمام اجلامع وادلتجاوز ُب آن معا، كما استوقفتٍت بعض اجلوانب فيو؛ من ذلك نظمو 

ف بُت أىل األداء ُب أبيات، وتوجيهاتو للظواىر الصوتية والصرفية؛ كما فعل ُب للخل
اشتقاق كلمة "مينا"، وكذا انتقاداتو لبعض األئمة واستدراكاتو عليهم واليت ذبمع بُت واسع 
األدب وظاىر احلجة، وكذا تنبيهاتو، واختياراتو وترجيحاتو لبعض اآلراء وادلواقف 

 عو إىل الوقوف والتأمل. وأبعادىا... كل ذلك يد



 د. عبد الرمحن معاشي ---------------------- النقد واالختيار وأبعادمها مظاىر
 

19 

 

ىذا، ولقد أحببت أن أكتب عن ىذه الشخصية ادلتعددة اجلوانب عن: مبلحظ 
 ومظاىر النقد واالختيار ُب القراءات من خبلل كتابو الفجر الساطع.

وأسأل اهلل عز وجل أن يرحم اإلمام، وأن يكلل األعمال بالتوفيق والنجاح واحلمد 
 هلل رب العادلُت.

 ل: التعريف باإلمام ابن القاضي وكتابو الفجر الساطعالمبحث األو 
 1المطلب األول: التعريف باإلمام ابن القاضي

ىو: عبد الرمحن بن أيب القاسم ادلعروف بابن القاضي ادلكناسي الفاسي، من أجل 
أعبلم القراء ُب ادلغرب، عرف انتماؤه إىل بيت علم وفضل، فكان والده أبو القاسم من 

ورين، ولو مشاركة كذلك ُب علوم القرآن، ومن الطبيعي أن يسهم ُب تنشئة النحاة ادلشه
ولده على العلم، ومن أىل ىذا البيت أبو العباس أمحد بن القاضي ادلؤرخ الكبَت، صاحب 
"درة احلجال" و"جذوة االقتباس" وغَتمها. وبنو القاضي من أعيان قبيلة مكناسة اليت 

 ينتسبون إليها.
ُب أحضان أيب احملاسن الفاسي، وترعرع ُب مهد العلوم ُب زاويتو، ترىب عبد الرمحن 

 ٍب ترقى تعليمو إىل أن وصل إىل مستوى شيخ اجلماعة.
 مجع اإلمام بُت القراءة والرسم والتجويد، فكان خاسبة احملققُت، ومشلت مصنفاتو

قراءة اإلمام نافع برواهتا وطرقها وأوجهها، فبسط البحث ُب كتابو اجلامع ادلعروف  رلمل 
بالفجر الساطع والضياء البلمع ُب شرح الدرر اللوامع. ٍب تناول قراءة ابن كثَت وأيب عمرو 
بن العبلء ُب مصنفُت مستقلُت، ومها إيضاح ما ينبهم على الورى ُب قراءة عامل أم القرى، 

ة ُب قراءة إمام البصرة، وخصص أحباثا دلواضيع من غوامض األداء، مثل: "القول وعلم النصر 
الفصل ُب اختبلف السبعة ُب الوقف والوصل"، و"مقالة األعبلم ُب زبفيف اذلمزة حلمزة 
وىشام"، و"قراءة العُت ُب معٌت قوذلم تسهيل اذلمزة بُت بُت"، و"ادلنحة والتقريب ُب إمالة 
                                                 

د بن عمر قاسم سللوف، ت: عبد آّيد خيايل، دار الكتب شجرة النور الزكية، زلمد بن زلم -1
الغرب ، والقراء والقراءات بادلغرب، سعيد أعراب، دار 1/451 م،2003-ىـ1424، 1العلمية، بَتوت، ط

 وما بعدىا. 93، صم19990ىـ/ 1410، 1اإلسبلمي، بَتوت، ط
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يث"، و"إزالة الشك وااللتباس الواقعُت لكثَت من الناس ُب نقل" أمل الكسائي ذلاء التأن
أحسب الناس"، ونظم ما خالف فيو ابن العبلء نافعا ُب الوقف وتناول مراتب ادلد عند 

 القراء".
وكتب ُب التجويد "اجلامع ادلفيد ألحكام الرسم والقراءة والتجويد". ولو ُب علم 

االستحسان وما أغفلو مورد الظمآن"، ولو أيضا: "تقييد الرسم: "بيان اخلبلف والتشهَت و 
 ما يلتبس من رسم ادلكي".

لئلمام ابن القاضي بُت أىل زمانو ومن بعدىم صفات علمية كان يلقب ّٔا؛ منها: 
شيخ اجلماعة ُب اإلقراء، واحلافظ احلجة، وشيخ الشيوخ عمدة أىل التحقيق، وداين زمانو 

ف واأللقاب العلمية اليت كان اإلمام ُب واقع األمر أىبل جعربي عصره وغَتىا من األوصا
 ذلا.

وشلن أسهم ُب صقل شخصية ابن القاضي جلة من العلماء، منهم: أبو احملاسن 
الفاسي الذي ترىب ُب أحضانو، وأخوه احملدث الكبَت أبو زيد الفاسي، كما اعتمد ُب القراءة 

ي، وقد شاركو ُب األخذ عن زلمد بن على اإلمام عبد الرمحن بن عبد الواحد السجلماس
الشريف ادلريي، كما أخذ أيضا عن زلمد بن يوسف النايلي، وعبد الواحد بن عاشر الفقيو 

 ادلعروف ومؤلف فتح ادلنان ُب شرح موارد الظمآن.
واشتهر من أصحاب ابن القاضي رلموعة من علية القراء، منهم مسعود بن زلمد 

اذلسكوري، الذي استدرك عليو ُب بعض مسائل الرسم، مجوع وإبراىيم بن علي الدرعي 
وىو من أشياخ سيد أمحد احلبيب اللمطي عمدة الروايات واألسانيد ُب قطر شنقيط، وشلن 
أخذ عن ابن القاضي أيضا: أبو عبد اهلل زلمد العريب الفشتايل، وأبو سامل العياشي 

يخ عبد القادر الفاسي وابناه أبو صاحب الرحلة ادلشهورة بـ "ماء ادلوائد"، ومنهم كذلك الش
ودفن بروضة أيب احلسن ه 1082زيد عبد الرمحن وأخوه زلمد. توُب ابن القاضي ُب رمضان 

 الصنهاجي.
وبعد تبلمذتو ادلباشرين امتد إشعاع مدرسة ابن القاضي على يد أيب العبلء إدريس 

 ادلنجرة وزلمد بن عبد السبلم الفاسي.
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 كتاب الفجر الساطعالمطلب الثاني: التعريف ب
يعترب كتاب الفجر الساطع أىمَّ مؤلفات اإلمام ابن القاضي، وأوسع الشروح 
وأمتعها ُب قراءة نافع رمحو اهلل؛ فقد عمد فيو إىل شرح أرجوزة الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ 
 اإلمام نافع لئلمام أيب احلسن علي بن زلمد الرباطي التازي الشهَت بابن بري ادلتوَب سنة

 ىـ.730
وقد ضمنو مادة علمية غزيرة ووافية حبق ادلوضوع، وقد لقي قبوال واسعا ُب األوساط 

 العلمية.
يقول عنو الدكتور امحيتو، إنو: "شرح فريد حشد لو كل طاقتو، وكاد يستوعب فيو 
مجيع ما ألف ُب القراءة، وخاصة ُب ادلدرسة ادلغربية وقد ضمنو أكثر من شروح ادلتقدمُت، 

خاصة على ما ذكره ادلنتوري ُب شرحو، وزاد عليو الكثَت شلا مجعو بطول الدرس  واعتمد
وادلمارسة، من كتب األئمة وأقواذلم وقصائدىم ومذاىبهم حىت ال تكاد ذبد بابا إال وجدت  
كل ما ألف فيو معروضا بإتقان نظما ونثرا، كل ىذا مع قدرة عالية على االستنباط وادلوازنة 

 .2االختيارات ٍب الًتجيح بينهما"وتقومي ادلذاىب و 
ويقول عنو الباحث سعيد اعراب: "فالفجر الساطع أوسع شروح منظومة ابن بري 
ُب مقرأ نافع، وأوفاىا دبقاصد ىذا الفن، وال نبالغ إذا قلنا إنو أكرب موسوعة ُب قراءة نافع، 

صنف ادلصادر فالكتاب مل يًتك شاذة وال فاذة إال أحصاىا، حىت إنك لو أردت فقط أن ت
اليت عاد إليها ذلالك األمر؛ فالرجل حافظ واعية، قدر لو أن يطلع على ادلكتبتُت: 
األندلسية وادلغربية، وحييط علما بكل ما فيهما، ٍب ينخل كل ذلك، فيخرج إىل الناس ّٔذا 
الشرح العجيب، النادر الغريب، إىل جانب ما البن القاضي من ربقيق وإدراك لدقائق 

. ويضيف الباحث اعراب قائبل: "ولو وقفات مع الداين والشاطيب 3 ىذا الباب"األمور ُب
وابن بري وسواىم، خيطّْئ ىذا ويصوّْب ذلك وردبا قال ذلم: أخطأًب مجيعا واحلجة ىذه 

                                                 
، 3لبنان، ط -تاريخ القراءات ُب ادلشرق وادلغرب، زلمد ادلختار ولد أبَّاه، دار الكتب العلمية، بَتوت -2

 .544م، 2008
 .95القراء والقراءات بادلغرب، ص -3
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وسبحان من ال يضل وال ينسى". وديضي الباحث ُب سرد خبللو إىل أن يقول: "ومهما 
سامى ُب ىذا الشأن، وحلق ُب أجواء وقف دوهنا يكن، فابن القاضي أدرك مرتبة ال ت

معاصروه وكل من جاءوا بعده، وىو معتز بعلمو واثق حبجتو؛ يردد كثَتا ىذه احلكمة: 
 .4اعرف الرجال باحلق، وال تعرف احلق بالرجال"

 المبحث الثاني: اختيارات اإلمام ابن القاضي وانتقاداتو
 المطلب األول: اختياراتو

 باالختيار:أوال: المقصود 
 االختيار في اللغة:-1

يقول ابن فارس: "اخلاء والياء والراء أصلو الَعطف وادليل ٍب حُيمل عليو، فاخلَت 
. ويقول الفَتوزآبادي: "وخار 5خبلف الشّر؛ ألن كلَّ أحد دييل إليو وتعطف على صاحبو"

ه... واخًتتو الرجاَل واخًتتو منهم وعليهم"  .6الشيء: انتقاه كتخَتَّ
ديكن تعريف االختيار ُب اللغة بأنو: طلب  7ن خبلل ما سبق من أقوال اللغويُتوم

 اخلَت وذلك بًتجيح أمر على أمر، وفيو معٌت االنتقاء واالصطفاء.
 االختيار في االصطالح:-2

                                                 
 ادلرجع السابق.  -4
معجم مقاييس اللغة، أبو احلسُت أمحد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السبلم ىارون، دار الكتب  -5

 .337العلمية، بَتوت، د.ط.ت، ص
القاموس احمليط، رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتوزآبادي، مؤسسة الرسالة، ت: مكتب ربقيق  -6

م، 1993 -ىـ1413، 3رسالة، بَتوت، طالًتاث ُب مؤسسة الرسالة، بإشراف: نعيم عرقسوسي، مؤسسة ال
 .389مادة: )خ ي ر(، ص

انظر أيضا: سلتار الصحاح، زلمد بن أيب بكر الرازي ادلعروف باجلوىري، ت: زلمود خاطر، مكتبة  -7
. ولسان العرب، ابن منظور زلمد بن 81م، )خَت(، ص1995 -ىـ1415: 2بَتوت، ط–لبنان ناشرون 

 .266/ 4ت، )خَت(، : د.1مكرم، دار صادر، بَتوت، ط
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يقصد باالختيار ُب باب القراءة: "أن يعمد من كان أىبل لو إىل القراءات ادلروية 
 .8ح عنده، وجيرد طريقا ُب القراءة على حده"فيختار منها ما ىو الراج

ومعٌت ذلك أن ينتقي من لو حق االختيار من القراءات ادلروية ما ىو راجح عنده 
بناء على معايَت ومقاييس معينة، سواء ذكرىا أم مل يذكرىا، ومل يتقيد دبذىب بعينو ومل 

 ينسب إىل مصدر بذاتو.
البحث كثَتا عن ادلعٌت السابق، سوى أنو وال خيتلف االختيار ادلقصود ُب ىذا 

انتقاء من لو احلق ُب ذلك من الوجوه ادلروية ما ىو راجح عنده، بناء على معايَت ومقاييس 
أي –معينة؛ فاالختيار عند الشراح ليس انتقاء ألصول قراءة معينة انفرد ّٔا وال دلفرداهتا 

، إمنا ىو ترجيح لبعض الوجوه من عدد كبَت من الشيوخ الذين نقلوا القراءات -فرشها
بناء على مقاييس ومعايَت  -قراءة نافع–األدائية، واليت ال زبرج ُب عمومها عن القراءة 

 منصوص عليها ُب الغالب.
 ثانيا: نماذج من اختيارات اإلمام ابن القاضي

جيدر بالذكر من خبلل تتبعي لكتاب "الفجر" أن اإلمام ابن القاضي مل يولع كثَتا 
ة االختيار؛ ولعل السبب ُب ذلك أنو قصد ُب عملو شرح منظومة الدرر اللوامع البن دبسأل

بري وتقريبها للمتلقي. لكن القارئ للكتاب يقف على مجلة معتربة من االختيارات اليت 
أوردىا ُب الكتاب إىل جانب باقة من الفنون اليت ضمَّنها الكتاب؛ وذلك مثل: التوجيهات 

، والدروس األصولية والفقهية، وادلعاين اللغوية وربقيق -لصرفية والصوتيةالنحوية وا-اللغوية 
نصوص القراء وأىل األداء ُب ادلسائل زلل الدراسة وغَتىا من الفنون اليت ازدان ّٔا 

 الكتاب.
معتربة، خصوصا اجلزء الثالث من الكتاب،  -كما سبق–أما عن االختيارات فهي 
 ذج منها سبثيبل ال حصرا:وىي سلتلفة ومتنوعة؛ أكتفي بنما

                                                 
التبيان لبعض ادلتعلقة بالقرآن، الشيخ طاىر اجلزائري، اعتٌت بو: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  -8

 .121، د.ت، ص4ادلطبوعات اإلسبلمية حبلب، ط
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ُب معرض احلديث عن أحكام التعوذ والبسملة من حيث الوصل والوقف، ذكر  -1
عدة أوجو، وىي: وصلهما معا: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 م بسم اهللـوذ باهلل من الشيطان الرجيـــوقف على البسملة: أعــووصل التعوذ مع ال
 
 

 .9والوقف على التعوذ مع وصل البسملة محن الرحيم احلمد هلل،الر  
والوقف عليهما معا، ووصل التعوذ مع الوقف على البسملة، والوقف على التعوذ 
مع وصل البسملة والوقف عليهما، وىو حسن رعيا للفاصلة، ووصلهما معا أحسن وأًب  

 .11والتحفة 10كما ىو مصرح ُب كبلم الداين
الوجوه اختار الوجو احلسن؛ وىو: وصل التعوذ مع الوقف على وبعد ذكره ذلذه 

البسملة، والوقف على التعوذ مع وصل البسملة والوقف عليهما، وقدم ىذا الوجو احلسن 
على الوجو األحسن دلا جرى عليو العمل بفاس وادلغرب من العمل باحلسن وتقدديو على 

 األحسن.
واإلسرار بالتعوذ والبسملة، نقل كبلم وُب أثناء كبلم الشارح عن حكم اجلهر  -2

صاحب اإلقناع ُب ادلسألة واليت ذكر فيها اختبلف أىل األداء فيها؛ فمنهم من أخذ 
للجميع بالتسمية جهرا، ومنهم من أخذ ّٔا سلافة، ٍب قال: "وقرأت على شيخنا أيب القاسم 

 ةـــــُت بالتسمي، وللباق12أليب عمرو وورش من الطرق ادلذكورة ُب ىذا الكتاب بًتكها

                                                 
الفجر الساطع والضياء البلمع ُب شرح الدرر اللوامع، أبو زيد عبد الرمحن بن القاضي، ت: أمحد بن  -9

 .363/ 1م، 2007 -ىـ1428، 1مراكش، ط زلمد البوشخي،
التيسَت ُب القراءات السبع، أبو عمرو سعيد بن عثمان الداين، تصحيح: اوتو يرتزل، دار الكتاب  -10

 .17م، ص1984 -ىـ1404، 2العريب، بَتوت، ط
 ادلصدر السابق. -11
الباذش، ت: مجال يقصد كتاب اإلقناع ُب القراءات السبع، أبو جعفر أمحد بن علي الشهَت بابن  -12

 .163/ 1الدين زلمد شرف، دار الصحابة للًتاث، طنطا، د.ط، د.ت، 
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 .14وال ُب الدرر" 13ُب احلرز جهرا ومل يذكره 
ٍب اختار الشارح البن الباذش وجو اجلهر قائبل: "واجلهر ىو الذي يًتجح من  

، ويبدو أنو اختياره ىو أيضا؛ وذلك وإن مل يصرح بذلك، فإنو مل يعلق عليو ومل 15كبلمو"
 يورد ما يضادُّه من النقول واآلراء.

 درسة األندلس، كما ُب قولو:ينتصر دل -3
)ماليو ىلك( أثناء بسطو للخلف ُب حكم وصل ىاء السكت ُب قولو تعاىل: 

 ؛ فذكر أن حاصل ادلسألة ثبلثة أوجو ذكرىا الداين ُب اإلجياز:[29-28]احلاقة: 
األول: ثبوت اذلاء ُب الوصل وإدغامها على القاعدة وىو مذىب القراء وصاحب 

حذفها ُب الوصل وىو مذب النحويُت والثالث: ثبوهتا ُب الوصل بنية ادلنبهة، والثاين: 
 .16الوقف

ٍب استعرض الشارح بعد ذلك مجلة من أقوال القراء، وذكر أن الشارحُت اتفقوا على 
أن اإلظهار ُب )ماليو( ىو ادلشهور واختاره مجلة منهم القراء وادلغاربة منهم وجوَّدوه، لكنو 

 الداين ُب ادلنبهة: انفرد عنهم وجنح إىل قول
 ادِغَمْت ّٔاِء السَّْكِت ُدوَن ُخْلفِ    فإْن أرْدَت الوْصَل دوَن وْقفِ 

 كــَذا أخْذناُه عن األفاضـلِ        ُب ماليْو َىَلَك للتَّمـــاثُلِ 
ه ََ  واطرَحــَن ما شـذُّوا لُو عْنو"   وذلَك اخلـبلُف فاعلـَم

 .17الداين ُب ادلنبهة"فقال الشارح: "وباإلدغام أخذنا عمبل بقول 
 يضمن اختياراتو ُب أبيات: -4

                                                 
إبراز ادلعاين من حرز األماين ُب القراءات السبع لئلمام الشاطيب، عبد الرمحن بن إمساعيل الدمشقي  -13

 .65بَتوت، د.ط، د.ت، ص–ادلعروف بأيب شامة، ت: إبراىيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية 
 .163/ 1ادلصدر السابق،  -14
 .424/ 1الفجر الساطع،  -15
 .12/ 3ادلصدر نفسو،  -16
 .14/ 3ادلصدر نفسو،  -17
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وكثَتا ما يورد اختياراتو وترجيحاتو ُب أبيات ماتعة، تدل على فصاحتو وببلغتو 
 ورسوخ قدمو ُب اللغة، من ذلك:

ما أورده ُب معرض احلديث عن قراءة قالون لكلمة )التوراة( بوجهي التقليل  -
جرى األخذ عندنا بفاس وأرض  -أي التقليل–لت: وبو والفتح، فقال رمحو اهلل سلتارا: "ق

 ادلغرب، وإليو أشرنا بقولنا:
 .18بذا أخذ األشياخ ُب الغرب مسجبل"  وقالون ُب التوراة وافق ورشهم

ومن أمثلتو أيضا ما ذكره ُب حكم الراء ُب )فرق( ُب الوصل والوقف؛ يقول:  -
 والوقُف بالتَّفخيِم للكلّْ ذُكرْ    والوصُل ُب فرٍق بًتقيٍق ُشِهرْ  "قلت:

 حجَّتو السكوُن خـِذ برىانوْ     نصَّ عليو الداين ُب اإلبـانوْ 
 كيَف رَووا لَنا بـبَل التَباسْ     ومل أجْد نصِّا ألىِل فــاسْ 

قيُق عندىم َجرَا  .19كذا حكاُه بعُض من تأخَّرا"    والظَّاىُر الًتَّ
قيق )فرق( أثناء الوصل إال ما جرى بو العمل فاإلمام يذكر أنو مل جيد نصا ُب تر 

 فاختاره وقدمو.
 واألمثلة على ذلك كثَتة.

 ثالثا: صيغ وتعبَتات ابن القاضي ُب االختيار
إّن تعبَتات ابن القاضي ُب اختياراتو متنوّْعة وسلتلفة، وأشهر ما عربَّ عنو 

 ما يأٌب:
لقالون [ 25]النجم:وقد استخدم ىذه العبارة ُب حكم )األوىل(  صيغة أوجو: -1

 أثناء االبتداء؛ ومعلوم أن لقالون أوجها ثبلثة أثناء االبتداء: 

                                                 
 .297/ 3ادلصدر نفسو،  -18
 .386/ 3ادلصدر نفسو،  -19
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والثاين: حذف ألف ، األول: إثبات ألف الوصل وضم البلم ومهز الواو )َااُلْؤىل(
سكان البلم وربقيق الوصل وضم البلم ومهز الواو )ُلْؤىل( والثالث: إثبات ألف الوصل وإ

 .20مهزة فاء الفعل: )اأُلوىل(
، قائبل: "وىذا القياسورجح الشارح ىذا الوجو األخَت، معتمدا ُب ذلك على 

أوجو وأقيس ألن العلة دعتو إىل مناقضة أصلو ُب ىذا ادلوضع خاصة ىي  -األخَت–الوجو 
حينئذ لئبل يلتقي التنوين لكونو ساكنا، والم ادلعرفة بعده أيضا ساكنة، فحرك البلم 

ساكنان، ولكي يتحصل لو اإلدغام، إذ كان ذلك من فصحاء العرب من نظائر 
 .21ذلك..."
 التعبير بــ "الصحيح": -2

من ذلك ما جاء أثناء حديثو عن سلرج النون والتنوين أثناء اإلظهار واإلخفاء، بُت 
 -ي مع الغنةأ–من يرى أن النون ادلظهرة زبرج من طرف اللسان مع صوت من األنف 

 22مصاحب ذلا وىو رأي مكي ُب الكشف وادلالقي ُب الدر النثَت وظاىر كبلم اخلراز
وغَتىم، وبُت من يرى أن ال غنة مع اإلظهار وال عمل للخيشوم ُب صوت النون ادلظهرة، 

والفاسي وأيب شامة ومن تبعهما من الشراح ُب ذلك وظاىر   23وىو مقتضى كبلم الشاطيب
 اطيب ومن تبعو،ـــام ابن القاضي مذىب الشــٍب اختار اإلم .24أيضا ُب التنبيوكي ــبلم مــــك

 
 .25"والصحيح ما قالو الشاطيب ومن وافقو..." فقال:

                                                 
 .162إبراز ادلعاين، ص -20
 .34/ 3الفجر الساطع،  -21
 ُب قولو: ويكون النطق بالنون مستوَب بصوتو فيكون ذلا عمل ُب اللسان وعمل ُب اخليشوم. وذلك -22
 .289أال ىاج حكم عمَّ خاليو ُغفَّبل بيت رقم:   وعند حروف احللق للكل أظهرا -23
 .119/ 3الفجر الساطع،  -24
 .119/ 3ادلصدر نفسو،  - 25
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تعرض اإلمام ابن القاضي لتعريف اإلخفاء عند أىل التعبير بصيغة "أرجح":  -3
ووجهو اإلخفاء عند قال: "وظهر أن عبارة احلافظ واإلمام أرجح من عبارة الشيخ  األداء

بقية احلروف، فإهنا مل تبعد من النون بعد حروف احللق، فيجب اإلظهار وال قربت قرب 
  .26البلم والراء، فيجب اإلدغام، فجعلوا لذلك حاال بُت حالُت"

، 28، و"شاع األخذ"27كما استخدم تعبَتات أخرى؛ مثل: "واألخذ عندنا"
 ا.وغَتى 31، و"أوىل"30، و"أسدُّ"29و"االختيار"

 المطلب الثاني: انتقادات ابن القاضي واستدراكاتو
 أوال: تعريف النَّقد واالستدراك

 في اللغة:  -1
  ، منها:32ويراد بو عدَّة معانٍ  يطلق النَّقد - أ

القْبُض وعدُم التأخَت والنَّسيئة؛ يقال: نـََقْدتُو الدراِىَم ونَقْدُت لو الدراىم؛ َأي  -
 أَعطيتو فانتَـَقَدىا َأي قـََبَضها.

 التمييز والتمحيص؛ يقال: نَقْدُت الدراىم وانتَـَقْدهُتا ِإذا َأْخَرْجَت منها الزَّْيَف. -
ُقُده نْقداً  - كما يأٌب دبعٌت النَّظر وادلناقشة؛ فيقال: نَقد الرجُل الشيَء بنظره يـَنـْ

 ضلوه، ويقال أيضا: ناقْدُت فبلناً ِإذا ناقشتو ُب اأَلمر.ونَقَد ِإليو اختَلَس النظر 
منها: التبلُب ومنع  33يطلق، ويراد بو عدة معان واالستدراك في اللغة: -ب

 الوقوع، والتصحيح، وإكمال النقص وغَتىا. 
                                                 

 .145/ 3ادلصدر نفسو،  -26
 ن ادلختارة عند الشارح، وقد كثر ورودىا ُب الشرح.وىذه الصيغة تكاد تكو  -27
 .360/ 3مثل ما جاء ُب الكتاب:  -28
 .07/ 3، 2/302انظر على سبيل ادلثال:  -29
 .345/ 1انظر منو مثبل:  -30
 .444/ 3وذلك مثل ما جاء ُب:  -31
 .281وما بعدىا، وسلتار الصحاح، مادة )نقد(، ص 426/ 3لسان العرب، مادة )نقد(،  -32
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 في االصطالح:  -2
 :-من خبلل النَّظر إىل ادلعاين اللغويَّة-ادلقصود بالنقد ُب ىذا ادلوضوع  -أ

عف من جهة اللغة أو احلكم على إحدى اآلراء أو األوجو القرائيَّة بالشُّذوذ أو الضَّ 
غَتىا، وذلك بعد إمعان النَّظر ُب وجوىها ومناقشتها وسبييز ما ىو فصيح منها وما ىو 

 أفصح وما ليس ّٔذا وال ذاك.
وأما االستدراك: فيقصد بو تلك اإلضافات العلمية أو ادلنهجية اليت ترد على  -ب

 و تفصيل أو رفع إيهام.حكم ُب مسألة معينة أو تقرير أو تقسيم أو غَتىا، بتوضيح أ
 ثانيا: نماذج من انتقادات اإلمام واستدراكاتو

القارئ لكتاب الفجر يقف على رلموعة من االنتقادات واالستدراكات اليت 
سبكُّن  وعلى غَته أيضا؛ وىذا يدل على -ابن بري–سجلها اإلمام ادلكناسي على الناظم 

ضلو التحقيق العلمي، وقد وقفت على رلموعة اإلمام وأخذه بزمام القراءة واللغة معا ونزوعو 
 من النماذج واألمثلة.

 من ذلك:نماذج من انتقاداتو لغيره: و -1
  مثل ما جاء: انتقاده ألىل اللغة والتفسير ورده عليهم: -أ

ُب تذكَت وتأنيث كلمة "السبيل"، قال: "وأما استدالل كثَت من أىل اللغة والتفسَت 
فغلط، ألن ادلراد ىذه الطريقة اليت أنا عليها سبيلي وليست لي( )قل ىده سبيبقولو تعاىل: 

اإلشارة للسبيل. ولو صح ىذا االستدالل لصح لو االستدالل على أن الرمحة مذكرة بقولو 
، ومن أدلة التذكَت: )وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه(. وال داللة )ىذا رمحة من ريب(تعاىل: 

بالتذكَت والرفع ألن التأنيث آّازي جيوز معو تذكَت الفعل ادلسند ُب قراءة )وليستبُت سبيُل( 
 .34إىل ظاىره"

                                                                                                                   
 انظر لسان العرب، مادة )درك(. -33
 .332/ 1الفجر الساطع،  -34
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واضح أن اإلمام يفرق بُت ادلذكر وادلؤنث احلقيقي وآّازي؛ وىذا أمر معلوم ُب 
العربية، وليس ُب ىذه الكلمات الواردة ُب اآليات دليل على تأنيث السبيل أو تذكَت 

 الرمحة.
  الشاطبي واإلمام ابن بري الناظم:انتقاده لإلمام  -ب

حيث خطأ الشاطيب والناظم ُب ذكر اخلبلف عن ورش ُب )يواخذ(؛ حيث ساق 
 رلموعة من نصوص أىل األداء وعزا إىل مجلة من ادلصادر ُب ىذه ادلسألة حكَمو قائبل:

 .36فخطأ" 35"وما ذكره الشاطيب وابن بري من اخلبلف فيو عن ورش
ما نقلو ُب حكم البسملة عند ورش؛ فقد ذكر الشراح أن لو  و:ومن انتقاده للشراح: -ج

فيها وجهُت، وادلراد بذلك استعمال البسملة وعدم استعماذلا: "فاستعماذلا رواية عبد 
الصمد الُعَتقي وعدم استعماذلا رواية أيب يعقوب" ٍب تعقبهم قائبل: "وفيو نظر ألن ذلك 

مل يتعرض ُب الدرر إال لرواية  -الناظم– يؤدي إىل زبليط الطرق، ألن الشيخ رمحو اهلل
األزرق فقط عن ورش وأيب نشيط عن قالون، بل الصواب أن استعماذلا وعدم استعماذلا 
معا منقوالن عن أيب يعقوب األزرق، وبًتكها رواية أيب بكر عبد اهلل بن سيف عنو، 

  لة بنظم، قائبل فيو:واستعماذلا رواية أيب جعفر أمحد بن ىبلل األزدي عنو" ٍب ختم ادلسأ
 بعد قوِل أيب احلسـِن نَقـبلَ    فإذا أردتَّ حْفَظ ىذا فزِدْ 

 .37عن يوسَف واْبِن ِىبلٍل عَمبَل"   فنْجُل سيٍف ترَكها بِو َتبلَ 
 والغالب أنو ال يسميهم بأمسائهم، من ذلك:الرد على بعض القراء وتخطئتهم:  -د

ومن أوجو الرد قولو ُب معرض احلديث عن إمالة األحرف الثبلثة من كلمة: رءا  -
)الراء، واذلمزة واأللف(؛ يقول: "... فجاءت ثبلثة أحرف شلالة ُب كلمة على نسق واحد، 
                                                 

. أرجوزة الدرر اللوامع، أبو احلسن علي 79يقول ابن بري: وُب يَواِخذ اخلبلُف وقعاَ... بيت رقم:  -35
م، 2008، 1بن زلمد ادلعروف بابن بري، اعتٌت بنشره: توفيق العبقري، مكتبة الزيتونة، مراكش، ط

 .21ص
 .220/ 2سابق، ادلصدر ال -36
 .374/ 1 الفجر الساطع، -37
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وقل من جيد ذلذا خربة، وقد جرى ىذا يوما عندنا، فأنكره اجلميع وذلك لعدم اإلتقان 
 ُب ذلك سؤاال وجوابا ردا على من اعتقد غَت ذلك:وادلعرفة واالطبلع. فقلت 

 وُموِضُح َحلّْ ادلشكـبلِت مَع النـَّْقلِ       أاَل أيَها احَلرْب ادلعلّْـُم للــوَرى
 ببلَ فْصــلِ  عَلى َنَسٍق أْعٍت ثبلثًا   فما أحرٌف ُب الذّْكِر جاَءت شلالوْ 

 38الَباِع قاِصـرا اَن ُبويُنكرُه مْن ك     وىَذا شهٌَت ُب الرّْوايِة ثــابت
رَايِة والفْضـلِ   َأِجيبوا ُجزِيتْم بالَكرامِة واجلَــْزلِ      ويَعرفُو أىُل الـدّْ

ٍ واِضـِح النـَّْقــلِ      جوابكْم عنَد األئمَِّة قْد جـَرى  بكلّْ كَتاٍب بُتّْ
 لِ حبْيُث أَتى ُب الذّْْكر عن ورٍش العدْ     وىذا سؤاٌل ُب َرَءا قْد رأيتُــو

لَـو  َلُزوماِن ُب الرَّاء للتَّجاُنس عْن سْهـلِ     لَدى األِلِف الياِئي واذلمْز قبـْ
ُرىمْ   .39وُب الكْنِز والتَّوجيِو يُنبيَك باألْصِل"   بَذا صرَّح مكّْي والدَّاين وغيـْ

ذكر حقيقة الفتح والتقليل، ٍب نبو إىل خطأ بعض الناس ُب التفريق بينهما أثناء  -
ث يقول: "وأكثر الناس شلن مسعنا قراءهتم وبلغنا عنهم يلفظون ّٔا على لفظ األداء؛ حي

اإلمالة احملضة، وجيعلون الفرق بُت احملضة وبُت بُت رفع الصوت باحملضة، وخفضو ُب بُت 
بُت وىذا خطأ ظاىر، فبل أثر لرفع الصوت وخفضو ُب ذلك ما دامت احلقيقة واحدة، وإمنا 

من حقيقة بُت بُت؛ فلفظ الصوت بُت بُت يظهر على صورة  الغرض سبييز حقيقة احملضة
 .40اللفظ بًتقيق الراءات، وقد أطبق العلماء على ترقيق الراءات لفظ بُت بُت"

 نماذج من استدراكاتو: من ذلك: -2

                                                 
كذا ُب األصل )باأللف بعد الرَّاء(، ويتَّجو كسُر الرَّاء )قاصِر(؛ حفاظا على الوزن، وال يضرُّ القافيَة   -38

 حينها، للتقارب بُت البلم والراء. واهلل أعلم.
 .175/ 3ادلصدر نفسو،  -39
 .283/ 3ادلصدر السابق،  -40
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استدراكو على الناظم، كما جاء أثناء حديثو عن تفخيم الراء لورش إذا لقيها  -أ
يقع ُب الكتاب العزيز من ادلستعلية إال الصاد والطاء والقاف، مستعلي؛ قال الشارح: "مل 

 :41ومل يقع إال قبل الراء ادلفتوحة، فلو قال
 بينُهما ال غَُت بالذّْكِر َوقعْ   سَوى ُسُكوِن َصاٍد أْو طاٍء َسطعْ 

 .42لكان أبُت، لكنو اعتمد على الواقع ونبو على العموم وتابع الشاطيب ُب العبارة"
رك على األستاذ القيسي حينما أراد ىذا األخَت أن جيمع أقسام الراء كما استد  -ب

 من حيث وروُدىا مكررة تفخيما وترقيقا، فقال: 
 فَنظِمي لطبلَِّب ادلساِئل نافعْ     وَأْصلُِت أو فْرعُِت ُب الرَّاِء قْد رَوْوا
 قال ابن القاضي: قلت: ولو قال:

 وَأصٌل وفرٌْع ٍبَّ بالعْكِس نَافْع    ْواوَأْصلُِت أو فْرعُِت ُب الرَّاِء قْد روَ 
 .44والسبلم" 43الستوَب األقسام األربعة

ويقول ُب ربقيق بعض ادلسائل: "... وقد نبو على ىذا االعًتاض شيخنا أبو  -ج
 .45احلسن علي بن سليمان لكن مل يبسطو كبسطنا إياه اعتمادا على فهم الطالب"

 ربوية في اختيارات وانتقادات ابن القاضيالمبحث الثالث: األبعاد العلمية والت
إن من يقرأ كتاب الفجر الساطع أليب زيد ادلكناسي، ويطلع على منهجو فيو، 
وعلى ترجيحاتو وانتقاداتو واستدراكاتو، يقف على رلموعة من األبعاد الفكرية والًتبوية اليت  

 كانت حاضرة عند اإلمام تشكل ادلرجع األساس ُب كل ذلك. 
 ألول: األبعاد العلمية والفكرية في فكر المقرئ ابن القاضيالمطلب ا

                                                 
 واخلْلُف ُب ِفرق لَفرق َسْهلِ   (: إالَّ إَذا لقَيها مستعِلي179وبيت ابن بري )رقم:  -41
 .349/ 3ادلصدر السابق،  -42
واألقسام األربعة للراء: مرققتان؛ ضلو: )بشرر(، ومفخمتان؛ ضلو: )فيها سرر(، مرققة فمفخمة؛ ضلو:  -43

 )عن أمر رّٔم( ومفخمة فمرققة؛ ضلو: )أويل الضرر(.
 .408/ 3ادلصدر نفسو،  -44
 .103/ 2ادلصدر نفسو،  -45
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وأقصد ّٔا الزاد العلمي والفكري الذي كان لدى اإلمام، والذي ظهر أثره الطيب 
 ُب كتابو "الفجر"، ومن أىم مظاىر ىذه األبعاد ما يأٌب:

إىل -تعددت شخصية اإلمام العلمية؛ فألفيناه أوال: البعد األصولي والفقهي: 
فقيها وأصوليا، يدل على ذلك مجلة من ادلصطلحات وادلفاىيم  -جانب كونو أصوليا

األصولية والفقهية اليت ازدان ّٔا كتاب الفجر ُب شرح أبيات الناظم أو التعليق على أقول 
 واليت ظهر أثرىا ُب عمليات االختيار والًتجيح والنقد:، القراء وأىل األداء،

استخدم اإلمام ىذا ادلصطلح بشكل كبَت ُب مصطلح ما جرى بو العمل:  -1
 اختياراتو وترجيحاتو، ويبدو أنو استعاره من علم أصول الفقو.

. كما عرفو د. عمر اجليدي 46وادلقصود بو: "القول الذي حكم بو قضاة العدل" -أ
بقولو: "العدول عن القول الراجح وادلشهور ُب بعض ادلسائل إىل القول الضعيف فيها، رعيا 

حة األمة، وما تقتضيو حالتها االجتماعية. ٍب قال: أو ىو اختيار قول ضعيف واحلكم دلصل
 .47واإلفتاء بو، وسبالؤ احلكام وادلفتُت بعد اختياره على العمل بو بسبب اقتضى ذلك"

وعرفو الشيخ ابن بيو بقولو: "األخذ بقول ضعيف ُب القضاء والفتوى من عامل يوثق 
 .48ان من األمكنة، لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة"بو ُب زمن من األزمان، ومك

ولعل التعريفُت األخَتين أنسب من التعريف األول؛ ألن األول قصر احلكم على 
 القضاء، ُب حُت مشل القضاة وادلفتُت ُب التعريفُت األخَتين.

والذي يظهر من اصطبلح الفقهاء ُب عبارة "ما جرى بو العمل" ىو: أن يشتهر 
ال الفقهية، ُب قطر من األقطار، ويتتابع أىل العلم فيو على األخذ بذلك قوٌل من األقو 

 القول، من غَت نكَت بينهم، حىت يصَت ذلك بينهم عرفاً علمياً مستقراً.

                                                 
مواىب اخلبلق على شرح التاودي لبلمية الزقاق، أبو الشتاء الصنهاجي، ادلكتبة األزىرية للًتاث،  -46
 .296/ 2، م،2008، 1ط
 م.1993، 1، ط18مباحث ُب ادلذىب ادلالكي بادلغرب، ص -47
 .114م، ص2007، 1بن بيو، دار ادلنهاج، بَتوت، طصناعة الفتوى وفقو األقليات، الشيخ عبد اهلل  -48



 د. عبد الرمحن معاشي ---------------------- النقد واالختيار وأبعادمها مظاىر
 

34 

 

يعترب ما جرى العمل بو من األصول اليت  تاريخ ظهور ما جرى العمل بو: -ب
قع ُب األصول األخرى، استحدثت ُب ادلذىب ادلالكي ومل يؤسسو اإلمام مالك كما و 

 وبالرغم من ىذا فإن فقهاء ادلالكية أوردوا ما جيعل نسبة ىذا األصل إىل ادلذىب صحيحة.
ويرى بعض الباحثُت أن أصل ابتداء العمل بالشاذ وترك ادلشهور االستناد 
الختيارات شيوخ ادلذىب لبعض الروايات، وترجيحهم لبعض األقوال عدلوا فيها عن 

باختيارىم العمل ّٔا دلا اقتضتو ادلصلحة، وسندىم ُب ذلك قول عمر بن  ادلشهور، ووجب
 .49عبد العزيز: "ربدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور"

بل لو ، وما جرى بو العمل اختيار ليس مستنده ميل النفس أو رلرد اتباع اذلوى
ستناد إىل دليل مستند شرعي وقد ذىب الفقهاء إىل أن ىذه القاعدة ال يشًتط فيها اال

خاص، بل إن رلرد قيامو على دعامة روح الشريعة ومقاصدىا وقوانينها واليت ىي دبثابة 
 .50الدليل العام

ويعزو بعض العلماء إىل أن السبب ُب قيام العمل إىل أن فقهاء ادلالكية، حاولوا 
التغلب على مشكلة تعدد األقوال ُب ادلذىب الواحد باعتماد القول الراجح وادلشهور، 
ولكن ىذا األخَت قد يعارضو مرّجح آخر، كأن يكون فيو حرج ومشقة على الناس، أو 

فيلجأ الفقهاء إىل سلالفة ادلشهور أو الراجح، ويستندون إىل خيالف أعرافهم أو ما اعتادوه، 

                                                 
انظر: تبصرة احلكام ُب أصول األقضية ومناىج األحكام، ّٔامش: فتح العلي ادلالك ُب الفتوى على  -49

، 30/ 5م، 1958مذىب اإلمام مالك: للشيخ عليش، شركة وطبعة البايب احلليب وأوالده، ط األخَتة، 
أيب زيد القَتواين، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي، ت: رضا فرحات،  والفواكو الدواين على رسالة ابن

، والبهجة ُب شرح التحفة، أبو احلسن علي بن عبد السبلم 83/ 1مكتبة الثقافية الدينية، د.ط، د.ت، 
 -ىـ 1418 ،1التسويل، ضبطو وصححو: زلمد عبد القادر شاىُت، دار الكتب العلمية، بَتوت ط

 .86/ 1م، 1998
 .2/265حاشية أيب الشتاء الصنهاجي على شرح التاودي لبلمية الزقاق  -50
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قول آخر ضعيف، فيصبح جبريان العمل بو أقوى من الراجح أو ادلشهور، وىي حيلة بارعة 
 .51جلأوا إليها للتخفيف من وطأة كثرة تضارب اآلراء الفقهية ُب مسائل الفروع"

اإلطبلق، وإمنا لو شروط  وجيدر بالتنبيو أن ما جرى بو العمل ال يعمل بو على
  .52وضوابط

فانظر كيف استثمر اإلمام ابن القاضي معرفتو بأصول الفقو ُب حبث القراءات وُب 
 اختياره لآلراء والوجوه.

 ما جاء ُب بعض حديثو عن اإلمالة:مثالو فضال عما سبق: و 
ة، "قلت: والذي جرى بو العمل عند ادلتأخرين أن ادلراتب ثبلثة: كربى لورش ومحز 

وصغرى لقالون وادلكي والبصري، ووسطى البن عامر وعاصم والكسائي، ؤّا شاع األخذ 
بادلغرب قاطبة، دون تفرقة ُب اللفظ ومل يبق ُب زماننا ىذا وال الذي قبلو من يفرق بينهما، 
فالناس يقلد بعضهم بعضا، فمن مل يفرق بينهما فليس دبصيب وإن حاز من العلم أوفر 

نقل أبياتا للقيجاطي ُب نظم مراتب القراء ُب اإلمالة، ٍب عقب قائبل: . وبعدىا 53نصيب"
 .54"وىذه الطريقة ليست ُب كبلم أحد من ادلتقدمُت كما تقدمت نصوصهم"

 وقد شاع ىذا ادلصطلح أيضا ُب كتاب "الفجر"دليل الخطاب:  -2
 وتعريف دليل اخلطاب عند األصوليُت: -أ

بقولو : "ىو إثبات نقيض حكم ادلنطوق بو حيث عرفو ىـ( 660)تعريف القراُب 
 .55للمسكوت عنو"

                                                 
 .182 -181مباحث ُب ادلذىب ادلالكي ُب ادلغرب، ص -51
انظر تفصيل ذلك ُب كتاب أصول الفتوى والقضاء ُب ادلذىب ادلالكي، زلمد رياض، مطبعة النجاح  -52

 .517م، ص2010، 4الدار البيضاء، ط-اجلديدة، 
 .100/ 2ساطع، الفجر ال -53
 .100/ 2ادلصدر نفسو،  -54
-ىـ 1393، 1شرح تنقيح الفصول ُب اختصار احملصول، أمحد بن إدريس القراُب، دار الفكر ط -55

 .55م، ص1973
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يقول: "أن يشعر ادلنطوق بأن حكم ادلسكوت عنو سلالف ( ىـ771)وعرفو التلمساين 
كان واضحا ُب حده للدليل مشَتا إىل الباعث ( ىـ595)لكن ابن رشد احلفيد  .56حلكمو"

وارتفاعو عن ادلنطوق، وقد جاء تعريفو  والسبب ُب تغَت احلكم إىل النقيض وىو انتفاء القيد 
كالتايل: "ىو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما أو مشًتطا فيو شرط ما، وقد علق بو حكم، 
فيظن أن ذلك احلكم الزم لذلك الشيء من جهة ما ىو مقيد وموصوف وأن احلكم مرتفع 

 .57عنو بارتفاع تلك الصفة والزم نقيضو"
 .58وليُت ومنهم ادلالكيةودليل اخلطاب حجة عند أغلب األص

وقد استخدم اإلمام ابن القاضي مصطلح دليل اخلطاب ُب بعض ادلواضع؛ وتلك 
إشارة على سعة علم الرجل وأخذه بزمام دالالت األلفاظ اليت يفهم منها كبلم الشارع 

 أيضا، من ذلك: 59وكبلم الناس
ائزة، انتهى ُب ما ذكره ُب الصيغة ادلختارة ُب االستعاذة، بعد ذكره لعدة صيغ ج

األخَت عند قول الناظم: وغَت ما ُب النحل ال خيتار، قائبل: "... دل على أن ما ُب النحل 
 .60ىو ادلختار إذ ىو ادلفهوم من دليل اخلطاب"

 وىذا أيضا من دالالت األلفاظ ُب أصول الفقوالمنطوق والمفهوم:  -3
القاضي ُب مواضع سلتلفة؛ من ذلك: "...قال بعضهم: ىذا تصريح  وأورده ابن

دبفهوم قولو: أمال ورش؛ توطئة إلخراج )ىار( و)ىا، ويا والتوراة(، ألن ادلنطوق أوىل من 
                                                 

 -ىـ 1417، 1لبنان ط–مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، دار الكتب العلمية بَتوت  -56
 .79، ص1996

 .119، ص 1994، 1الفقو، ت: مجال الدين العلوي ،دار الغرب اإلسبلمي طالضروري ُب أصول  -57
 .423ادلصدر السابق، ص -58
 من األصوليُت من يرى أن دليل اخلطاب حجة ُب مصطلح الناس وعرفهم فقط، وىذا رأي متأخري -59

ابن أمَت احلاج ادلعروف بابن شرح التحرير البن اذلمام، احلنفية وبعض األصوليُت. انظر: التقرير والتحبَت 
 -ىـ 1403، 2ىـ، ط316ادلوقت احلنفي، دار الكتب العلمية، بَتوت، الطبعة األمَتية الكربى بوالق، 

 .117/ 1، م1983
 واألمثلة على ذلك كثَتة. 354/ 1الفجر الساطع،  -60
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وىذا التصريح حييل على نظر أصويل عميق لدى الشارح؛ وىوا مذىب  .61ادلفهوم"
 األصوليُت. 

. 62اللة ادلنطوق بو أقوى من داللة ادلفهوم"جاء ُب البحر احمليط: "الصحيح أن د
 .63وجاء ُب فواتح الرمحوت أن: "ادلنطوق أقوى وادلفهوم أضعف"

 تخصيص العموم:  -4
وزبصيص العام معروف عند األصوليُت، وىو كما عرفو أبو احلسُت البصري: إخراج 

 .64اخلطاب عنو وذلك شلا ال ديكن محلو على ظاىره" بعض ما تناولو
ذلك ُب كتاب الفجر ما جاء أثناء تعرضو ألنواع الوقف باعتبار ما يوقف  ومثال

 عليو من إسكان أو روم أو إمشام أو غَتىا، أورد بيتا للناظم، يقول فيو:
 65ُب ىاِء تأنيٍث وَشْكٍل َعارضْ    وْقٌف باإلسكاِن ببَل ُمَعارضْ 

 .66"فقال الشارح: "األول زبصيص لعموم ما جيوز فيو الروم واإلمشام
 ثانيا: البعد اللغوي في فكر المقرئ

ال خيفى ما لئلمام ابن القاضي من معرفة باللغة العربية عموما وبعلم النحو على 
وجو اخلصوص، ويعود ذلك إىل تكوينو األول؛ فأبو القاسم والده كان وحيد عصره ُب 

"، وكان يشرح معرفة مذاىب النحاة وحفظ أقواذلم، ولو عناية بـ "شرح اجلمل"، و"اإليضاح
                                                 

 .287/ 3ادلصدر نفسو،  -61
البحر احمليط ُب أصول الفقو، بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن ّٔادر الزركشي، ت: زلمد انظر:  -62

 .35/ 3، 2000 -ىـ1421، 1زلمد تامر، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، ط
فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي زلمد بن نظام الدين زلمد السهالوي األنصاري  -63

 م،2002 -ىـ1423 زلمود زلمد عمر، دار الكتب العلمية، بَتوت، د.ط، اللكنوي، ت: عبد اهلل
2/167. 

،  ى 1402 ،2اإلحكام ُب أصول االحكام، علي بن زلمد اآلمدي، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، ادلكتب االسبلمي، بَتوت، ط -64
2 /317. 

 .36، ص201أرجوزة الدرر اللوامع، بيت رقم:  -65
 .474/ 3الفجر الساطع،  -66
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لطلبتو "األلفية" و"التسهيل" بشرحهما للمرادي، وكذلك "ادلغٍت" و"تلخيص ابن البناء" 
 وغَتىا من أمهات الكتب ُب اللغة. 67و"مقصورة الشيخ أيب زيد ادلكودي"

وليس غريبا أن يرث االبن عن أبيو العلم كما يرث ادلال، وأن يكون ىذا الشبل من 
لدى ادلصنف ُب كتابو الفجر الساطع  -اللغوي–أىم مظاىر ىذا البعد  ومن ذاك األسد.

 ما يأٌب:
انيها اللغوية ــاضطبلعو بشرح منظومة اإلمام ابن بري، وذبشمو بيان مع -1 

كلماهتا؛ فقد ربمَّل اإلمام عبد الرمحن جهدا مشكورا من بداية الشرح إىل منتهاه  رابـــوإع
ىت أضحى اإلعراب ركنا ركينا ُب عملية الشرح وإيراد أقوال بإعراب ادلنظومة كلمة كلمة، ح

 القراء وأىل األداء.
عنايتو بتوجيو الظواىر الصوتية والصرفية ألوجو األداء ادلختلفة ُب القراءة؛ وقد  -2

توجَّو الشارح ضلو ىذا البعد وضمَّنو مادة مباركة من االحتجاج والتوجيو ُب مستوياهتا 
 ادلختلفة، من ذلك:

حديثو عن اختبلفهم عن ورش ُب إمالة ألف )اجلار(، فقال موجها للخلف:  -أ
"ووجو إمالة )اجلار( محبل على النظائر والفتح مجعا بُت اللغتُت. ووجو زبصيصو قلَّة دوره، 

 .68ورد بقنطار وضلوه"
فحمل الكلمة دلن أماذلا على نظائرىا من ذوات الراء، ومن فتحها مجعا بُت 

 عن زبصيص اخللف فيو فلقلَّة وروده ودورانو ُب القرآن الكرمي.اللغتُت، وأما 
وىذا التوجيو حييل على معرفة باللغة العربية وسلالطة النحو؛ وذلك ألن بعض 
األمساء سبال لكثرة استعماذلا ُب الكبلم وىذا مذىب النحويُت وعلى رأسهم سيبويو، ومن 

ة )الناس( فقد قرأىا أبو عمرو باإلمالة أمثلة ذلك ما ذكره ابن الباذش ُب إقناعو ُب كلم
                                                 

نشر ادلثاين ألىل القرن احلادي عشر والثاين، أبو عبد اهلل زلمد بن الطيب الفاسي، ت: زلمد  -67
 .182/ 1م،  1996 -ىـ 1417، 1حجي وأمحد التوفيق، دار الغرب االسبلمي، ط

 .273/ 3ادلصدر السابق،  -68
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حيث وقع، فقال موجها: "ووجو ىذه القراءة أن االسم أميل لكثرة استعمالو ُب الكبلم،  
كما أميل )احلجَّاج( إذا كان علما ألنو كثَت ُب الكبلم، ذكره سيبويو. وإمالتو ُب اجلر ال  

 . 69كبلم فيو حلصول سبب اإلمالة، وىي كسرة اإلعراب"
ُب أثناء حديثو عن مقدار ادلد ُب اذلمز ادلزدوج، ذكر أن أىل األداء اتفقوا و  -ب

على أن ال يكون مد مقداره دون ألف أو فوق ألفُت، ٍب ذكر الزيادة اليت نص عليها 
احلافظ الداين ُب كتاب اإلجياز فيما يتعلق بالنقل والبدل، فقال اإلمام ابن القاضي موجها: 

ُب االقتصاد والتلخيص أن ال مدَّ فوق  -أي احلافظ–ر يناقض قولو "... وىذا ُب مبدأ النظ
ألفُت إمجاعا، فلو زيد ُب سبكُت األلف وقبلها مهزة مسهلة، وىي كذلك عند اجلمهور ُب 
تقدير ألف، لكان ادلد فوق ألفُت فتأملو. اللهم إال على قول من قال: إن ادلسهل ُب تقدير 

يضاح" ٍب يقول مرجحا: "وىي عندي أوجو التقديرين نصف ألف، كما حكاه الداين ُب اإل
ألن اذلمزة ألف منكمشة، فإذا أسهلت حل بعضها كما أهنا إذا أبدلت فقد حلت كلها، 
فبل يتناقض من حيث أن ما تعلق من آّموع مل يزد على ألفُت، وينتقض من حيث أن  

 .70كبلمو ُب ذلك على التوسط..."
كتاب "الفجر" أنَّ الشارح زيَّنو بنظم ماتع؛ ينظم فيو وأىم ما دييز ىذا البعد ُب   -3

ما ال حيصى كثرة، وىذا  71األقوال وحيكي اخللف ويزيد فيو من التنبيهات والفوائد واأللغاز
 يدل على قوَّة ملكة اإلمام اللغوية والعروضية ُب نظم القصائد واألشعار.

                                                 
 .147اإلقناع، ابن الباذش، ص -69
 .102/ 2ادلصدر السابق،  -70
بعض األلغاز ُب كتابو الفجر وأجاب عنها ُب نظم، ومن أمتعها ما نظم لطيف أنشأه ُب أورد اإلمام  -71

اثٍت عشر بيتا ُب حكم تسكُت ياء "زلياي" مع األوجو ادلًتتبة على رواياهتا، واليت بلغت أوجو ضبطها 
الربّْي جوابًا عن  بُأرُجوَزة   أَسائلُكم يَا ُمقرِئي حْرِف نافعٍ   حسب عده مائة وسبعُت، يقول ُب مطلعها:

 اخُلرب. 
 ، وىذا يشَت إىل تواضع اإلمام ودماثة أخبلقو.51/ 4انظر: الفجر،  
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ا ُب ىذا ادلعٌت"، أو والكتاب زاخر باألمثلة عن ذلك، وُب كل مرة يقول: "ولن
"وإليو أشرنا بقولنا" أو غَت ذلك، ٍب يورد بيتا أو بيتُت أو أكثر على حسب ادلقام الذي ىو 
بصدده، ويسعنا أن نقول أن "شارح النظم ناظم للشرح". وتتميز أبيات الناظم بالبعد عن 

ُب باب اإلمالة التعقيد مع سهولة ُب احلفظ ومجال ُب السبك والتعبَت، واقرأ إن شئت قولو 
 قولو: "ولنا ُب ىذا ادلعٌت:

 مـَع اإلمـالِة بـبَل نــزاعْ      وْقٌف على النَّهاِر باإِلشَباعْ 
 َنظَتُه باُب استفَهــاٍم فاْعَلما       ُمرَاعياً لبِلعتــداِد َّٔما

ُهم معَتَمدْ    كذاَك طاَل َجا سَلفََّفا َوردْ   والوقُف باإلشباِع عنـْ
 واجبٌة للكســِر ال زلالَــوْ     قْصر فَاإلمالوْ ومْن يقْف بال

 .72يَلزْمـــُو بَغَت ُخْلــِف"    ومْن يَرى إشباَعُو ُب الوْقفِ 
 المطلب الثاني: األبعاد المنهجية والتربوية عند اإلمام ابن القاضي

 أوال: البعد المنهجي عند اإلمام
 جانبو ادلنهجيّْ بعدَّة مزايا، منها ما يأٌب: يتَّسم كتاب "الفجر" ُب

اطّْراد مسلكو ُب الشرح والتَّوجيو واالختيار وترتيب مادَّتو العلميَّة: فقد ُعٍت  -1
دبسلكو ُب الشرح؛ فهو يورد بيت الناظم،  -عموماً –اإلمام بًتتيب مادَّتو العلميَّة والتزامو 

ٍب يضيف عليها أو خيتار إن بدا  -غالبا–ٍب يستعرض أقوال العلماء والقراء بًتتيب تارخيي 
ذلك حسب ما يقتضيو ادلقام ٍب خيتمو باإلعراب، وقد يتعرض أحيانا إىل ادلعاين اللغوية لو 

 وىذا ُب القليل النادر، وقد التزم ىذا ادلسلك عموما ُب مجيع كتابو.
كما يبلحظ تناولو ألغلب ادلسائل ُب زلاذلّْا ومواقعها؛ ولذلك صلده يرجئ بعض   -2

ل مثبلً: "سيذكر ُب موضعو"، أو "ويأٌب ُب موضعو إن احلروف اليت تعًتضو إىل حينها، فيقو 
شاء اهلل" أو غَت ذلك. وأما بالنّْسبة للحروف اليت سبق تعرُّضو ذلا ودراستو ذلا فإنَّو حييل 

                                                 
 .303/ 3ادلصدر السابق،  -72
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القارئ إىل تقدُّم ذكرىا، ومن تعبَتاتو ُب ذلك قولو: "وقد تقدَّم أو سبق ذكر ذلك"، قد 
 مضى أو ذكر القول ُب ذلك وغَتىا.

وأعتقد أنَّ ىذا ملحٌظ منهجيّّ يليق بكتاب "الفجر" وبغَته، خصوصًا ما كان منو 
 ُب مثل حجمو، فإنَّ عدم التَّكرار أدعى إىل القبول وعدم السَّآمة.

وشلا حيسب للشارح سعة االطبلع لديو، واليت أسلمتو إىل احلرص والدقة ُب  -3
مبلحظ منهجية ظهرت ُب الشرح عموما وُب النقل والتحقيق والتزامو األمانة العلمية؛ وىذه 

 الًتجيح والنقد خصوصا؛ ومن أمثلتو:
تعرض حلكم البسملة عند نافع من حيث اجلهر واإلخفاء ّٔا كالتعوذ، فقال:  - أ

 "مل أر نصا فيها للقدماء، إال أنو يظهر من توجيههم إسرار التعوذ أهنا تقال جهرا وىذا 
الذين نسبوا إىل ادلسييب اإلخفاء ُب البسملة  كما عقب على  .73ُب كبلم الشراح فقط"

 .74كما ُب التعوذ؛ قائبل: "وزبصيصو أيضا بادلسيب مل أره"
قال ُب معرض الرد على من ذىب إىل الفتح ُب ادلنون مطلقا ُب الوقف، قال:  كما

"ومل أعلم أحدا من أئمة القراء ذىب إىل ىذا القول، وال قال بو وال أشار إليو ُب كبلمو، 
 أعلمو ُب كتاب من كتب القراءات، وإمنا ىو مذىب ضلوي ال أدائي دعى إليو القياس وال

 .75ال الرواية"
وحلرصو ذبشم مؤنة السفر ونشد الضالة والعودة إىل األصل؛ فأثناء حديثو عن  -ب

مسألة كتابة البسملة ُب اللوح، ذكر أنو انتقل إىل ادلدينة النبوية واطلع على مصحف عثمان 
يعٍت بياض –أى بياضا فيو على قدر موضع البسملة؛ قال: "... كذا رأيتو ىناك ور 
ُب مصحف عثمان بن عفان ُب ادلدينة الشريفة بالروضة الصغَتة، وىي دار  -البسملة

بلة والسبلم، أراين إياه رئيس خدام الروضة النبوية وُب ـفاطمة بنت الرسول عليهما الص
 عـم اهلل وىو السميــ)فسيكفيكهاىل: ـــو تبارك وتعــادلصحف العثماين غبار مطمس على قول

                                                 
 .423/ 1ادلصدر نفسو،  -73
 .424/ 1ادلصدر السابق،  -74
 .315/ 3ادلصدر السابق،  -75



 د. عبد الرمحن معاشي ---------------------- النقد واالختيار وأبعادمها مظاىر
 

42 

 

ومن ذلك أيضا: التحقيق ُب رسم كلمة )فغلظن( باأللف  .76تشبو رائحة ادلسك"العليم( 
أم بالنون؛ فقال: "اتفقت النسخ على رسم )فغلظن( بالنون، وكذا وقفت عليو خبط 

 .77الناظم، واألوىل رمسو باأللف على حسب الوقف عليو"
ا ألفيناه يتحاشى التطويل، لكنو يضطر إليو أحيانا، فها ىو يربر ذلك كم  -4

  ويعتذر للقارئ قائبل:
 .78"وإمنا أطلنا الكبلم لعدم خربة كثَت من الناس حبكمها، وإلنكار بعض ادلتصدرين لوزهنا"

 ثانيا: البعد التربوي عند ابن اإلمام القاضي
وادلقصود بذلك بعض ادلبلحظ اليت تكشفت عن اإلمام، واليت تنمُّ عن دماثة أدبو، 

 وليونة خلقو وجبللة قدره؛ كتأدّْبو مع ربّْو سبحانو ومع غَته من اخللق. 
والقارئ للكتاب ال يلبث أن يكشف عن نزع اإلمام ضلو ىذا ادلنهج الًتبوي أثناء 

ا البعد ُب إيراده اخللف بُت أىل األداء، أو ُب بسطو للمسائل العلمية؛ فالقارئ حيس ّٔذ
ربقيقو لبعض ادلسائل ومناقشة غَته فيها، وىو حياكي ُب ذلك شيوخو وأساتذتو ُب ذلك، 

 ومن مظاىر ذلك ما يأٌب:
ذبرُّد اإلمام وعدم ذبرّئو على ساحة العلم ادلقدَّسة وتوقُّفو ُب القول دبا ال يعلمو  -أ

د جاء ُب الصحيحُت وغَتمها أنَّ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أو تغيب علَّتو عليو؛ فق
قال: "يا أيها الناس من علم شيئا فليقل بو ومن مل يعلم فليقل: اهلل أعلم، فإنَّ من العلم أن 

)ما كان يل من علم صلى اهلل عليو وسلم يقول دلا ال يعلم: اهلل أعلم. قال اهلل عزَّ وجلَّ لنبيّْو 

                                                 
 .396/ 1ادلصدر نفسو،  -76
 .418/ 3ادلصدر نفسو،  -77
 .217/ 3نفسو،  ادلصدر -78
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وذكروا أنَّ من قال: اهلل أعلم علمو اهلل ما مل يعلم، . 79"[٨٦]ص: لى إذ خيتصمون( بادلؤل األع
 وكان ىذا منهَج ادلربُّْت والعلماء العارفُت. والقارئ لكتاب "الفجر" يقف على

كما يقف على كلمات احلمد   ،80مثل ذلك، ضلو قولو: "ال أدري"، و"اهلل أعلم" 
 وغَتىا. 81واالمتنان؛ كما ُب قولو: "فللو احلمد"

بويَّة ُب كتاب "الفجر" أنَّ اإلمام متأدٌّْب مع اخلْلق؛ فقد  -ب ومن اجلوانب الًتَّ
يسوق رأي ادلخالف فيتبنَّاه، وإذا عنَّ لو خبلَفو انربى إىل ذلك بالدليل واحلجَّة الواضحة، 

على كلمة نابية ينتقص ّٔا من شخص ادلخالف أو يستهُت بو أو جيهّْلو ومل أقف ُب كتابو 
 كما درجت عليو ألسنة بعض العلماء وادلصنّْفُت.

أمَّا أدبو مع شيوخو وأساتذتو فهذا أمر ال حيتاج إىل إثبات، ومن مظاىر ذلك ما 
حكم  شكره ودعاؤه ذلم، ومن أمثلتو ما ذكره ُب باب الراءات، وىو يتحدث عن - يأٌب:

الراء ُب )فرق(، قائبل: "وقد طال حبثنا عن ىذه ادلسألة فلم صلدىا عند أحد من الشراح 
 .82حىت وجدهتا عند ادلنتوري، فجزاه اهلل عنا خَتا..."

 دفاعو عن الناظم ابن بري والتماسو لو: من ذلك: -
عليو،  ، أورد استدراك ادلنتوري83أثناء شرحو للبيت: رقق ورش فتح كل راء البيت

الذي يرى أنو لو قال الناظم: قلَّل ورش فتح كل راء... لكان أوىل. فتعقبو ابن القاضي 
قائبل: "وىذا اخلبلف ما عند اجلعربي وغَته كما تقدم من كبلمو وكبلم غَته كابن آجروم 
                                                 

. صحيح 4531رواه البخاري ُب صحيحو، كتاب التفسَت، باب قولو وما أنا من ادلتكلفُت، رقم:  -79
: 3اليمامة، بَتوت، ط-البخاري، زلمد بن إمساعيل البخاري، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَت

كامهم، باب ، ومسلم، كتاب صفات ادلنافقُت وأح1809/ 4م صحيح البخاري، 1987 -ىـ1407
. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، ت: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار 2798الدخان، رقم: 

 .2140/ 4إحياء الًتاث العريب، بَتوت، د.ت.ط 
 وغَتىا كثَت. 406، 381، 379، 337، 336/ 3، 415/ 2، 378/ 1انظر الفجر، مثبل:  -80
 .146/ 3ادلصدر نفسو،  -81
 .385/ 3السابق،  ادلصدر -82
 .32، ص168أرجوزة الدرر اللوامع، رقم:  -83
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وادلالقي وغَتىم، فبل اعًتاض على الناظم، كيف وىو صريح عبارة الداين..." ٍب راح يفصل 
 .84سألة وانتهى إىل أنو ال فرق عند الناظم بُت التقليل والًتقيق "فهما سيان عنده"ُب ادل

 كما وجدناه يتأول كبلم الناظم حىت ال ينقض بعضو بعضا، من ذلك:
قولو: "واعلم أنو ردبا يتعارض كبلم ادلصنف حيث قال ُب الًتمجة: "القول ُب الًتقيق 

فتح كل راء؛ فإن ما ُب الًتمجة يقتضي رجوع  وقال ُب األبيات بعد: رقق ورش 85للراءات"
احلكم إىل احلرف، وما بعدمها يقتضي رجوعو للحركة، واحلقيقة ما ُب الًتمجة وما بعدىا 
رلاز، اللهم إال أن يقال أن الناظم رمحو اهلل تفاصح ُب تعبَته، فتارة عرب باحلقيقة وتارة عرب 

 .86بآّاز فافهمو"
 .87"-أي االعًتاض عليو–يندفع االعًتاض  وقولو كذلك: "ؤّذا اجلواب

لكن قد  -ُب تفخيم الراء وترقيقها–وقولو أيضا: "والناظم قد أخل بشرط االتصال 
 .88يقال: سبثيلو بفرق يرشد إليو واهلل أعلم"

وقولو أيضا: "فإن قيل: التفخيم ادلفهوم من قولو ما مل يرد لؤلصل ضد الًتقيق، فهبل 
 .89لئليضاح والبيان حيث مل يصرح أن األصل التفخيم" استغٌت عنو. قيل: صرح بو

ويصحح كبلمو ُب بعض ادلواضع قائبل: "وكبلم الناظم صحيح ال غبار عليو ُب 
 .90حكايتو اخلبلف..."

ومنو أيضا ما جاء ُب حكم اذلمزتُت ادلفتوحتُت من كلمة، ذكر فائدة يقول فيها: 
والتسهيل من طريق غَته، وفيو نظر، بل "ذكر الشارح وتابعوه أن البدل من طريق األزرق 

                                                 
 336/ 3ادلصدر السابق،  -84
 .32، ص167األرجوزة، بيت رقم:  -85
 .337/ 3ادلصدر السابق،  -86
 .103/ 2ادلصدر نفسو،  -87
 .381/ 3ادلصدر نفسو،  -88
 .407/ 3ادلصدر نفسو،  -89
 .281/ 3ادلصدر نفسو،  -90
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التسهيل مروي عن أيب يعقوب من طريق ابن سيف ُب الثانية من ادلفتوحتُت ذكره صاحب 
 .91التذكرة، وعليو يًتجح كبلم ادلصنف وال يلتفت دلا قالوه"

بويَّة ُب  وأعتقد أنَّ تلبُّس من يقتدى ّٔم من األئمَّة والعلماء دبثل ىذه اجلوانب الًتَّ
غاية األمهيَّة ودليل على توازن شخصيَّة الكاتب ورجاحة عقلو ورزانتو، وأنَّ غيأّا سيؤثر 

 حتماً بشكل مباشر أو غَت مباشر فيما يكتب أو ينقل.
 خاتمة:

 وُب ختام ىذا العرض نسجل رلموعة من النتائج:
وم اللسان اإلمام ابن القاضي شخصيَّة موسوعيَّة متميّْزة؛ فهو عامل متبحّْر ُب عل -1

واألصوات والنَّحو والصَّرف والدّْاللة، أسعفتو ىذه الشخصية ُب شرح نظم الدرر اللوامع 
البن بري، كما مكنتو من التماس التوجيهات اللغوية حلروف القرآن، باالعتماد على قواعد 

 العربيَّة ادلشهورة أو اقتناص العلل البعيدة واخلفيَّة من طريق القياس.
اإلمام رمحو اهلل ورسوخ قدمو ُب علم القراءات وإدلامو دبسائلو رواية ودراية،  سعة اطبلع -2

واعتماده أيضا على رلموعة من ادلصادر السماعية والنقلية ادلختلفة ُب شىت أنواع العلوم، 
 وعلى رأسها علم القراءات تصنيفا وشرحا وكذا علوم العربية.

على حد تعبَت سعيد –اىة والعدالة ُب حكومتو ديتاز اإلمام ُب اختياراتو وآرائو بالنز  -3
 يلجأ كثَتا إىل احلكم دبا جرى بو العمل الذي لو مستند.  -اعراب

 تنزع اختيارات وآراء اإلمام إىل أبعاد معرفية وأخرى منهجية وتربوية. -4
 

 ىذا، وصلى اهلل على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت واحلمد هلل رب العادلُت. 
 

                                                 
 .319/ 2ادلصدر نفسو،  -91


