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- اجللفة -جامعـــــــــــــــــــــــــة زاين عاشور 

كلية اآلداب واللغات والفنون 

قسم اللغة العربية وآداهبا 

 

 

 الرسم القرآين ابلّلسان ادلغاريب الّدارج
 .أطركحة مقدَّمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب اللغة كاألدب العريب

. أدب شعيب: ختصُّص 

  :  إشراف األستاذ الدكتور                                    :         إعداد الطَّالب
عبد الوهاب ادلسعود                                                 براهيم طيباويإ

: الّلجَنة ادلناقَشة 
رئيسنا  ػبضر لوصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف :الدكتور / أ
 كمقررا  مسعود عبد الوىاب مشرفا :الدكتور / أ

  . عبد اغبفيظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح فبتحنا:  الدكتور 
  . طاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر براىيمي فبتحنا : الدكتور
                                           . ميلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ربيعي فبتحنا: الدكتور 
 . نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الدين علوم فبتحنا: الدكتور 
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

 :أىدم عملي اؼبتواضع إٔب 

 .الذم زرع ُب قليب حٌب القرآف ٍبٌ انتقل إٔب ابرئو (عمر)ركح كالدم 

 .اليت تتابع مسَتٌب اؼبسجدية كاعبامعية بدقٌة كحرص كربفيز (خضرة)إٔب كالدٌب الغالية 

 .(مرًن/فطيمة/ سعيدة/ عشورة/عطية)إٔب صبيع إخوٌب 

شيخي سي : هنع هللا يضر كعلى رأسهم -أبو ذر الغفارم–إٔب أحبايب كمشائخي دبسجد سيدم 
 .عبد هللا بن زاىية 
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 شكر وعرفان

 

    بعد شكر هللا عٌز كجل كفيضو الواسع كخَته العميم أتوٌجو ابلشكر إٔب شيخي اعبابرم 
 .سالت ، الذم غمرين بفضلو ، كفٌتق ذىٍت على حبر علمو كالذم أعجز عن مكافأتو 

 كاعبابرٌم التسمٌيو*** ملٌقب بسالت 

 تركمػػػػػػػػػػػػػػػػو التكنٌيو***  كىو أبو دمحم 

كأخٌص ابلذٌكر من سار معي ُب ىذه الرحلة العلمية بنصحو كتوجيهاتو كتسديداتو الدكتور 
 .عبد الوىاب اؼبسعود
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: مقــدمة 
 

اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت، نبينا دمحم،       
. كعلى آلو كصحبو أصبعُت

: أٌما بعد
فإٌف العلـو تشرؼ بشرفها ، كعلم الرسم من أشرؼ العلـو ألنٌو تعٌلق ابلقرآف الكرًن  

معجزة ىذه األمة ،كقد ربدل هللا بو قريشا،ككانوا أرابب لغة كبياف كأعجزىم الذم ىو 
أف وباكوه ،كلو ُب سورة منو فاكتنفتهم اغبَتة كالقعود ، كسٌلموا مقاليد أمرىم لو سرٌا كإف 
ٓب يفصحوا عن ذلك ، كقد تعهد هللا حبفظو كالعناية بو ،كما أجزؿ اؼبثوبة لقارئو كالعامل 

. بو كاؼبتدبر فيو

قضية اإلعجاز القرآين ،غَت أف ىذا األخَت وبوم :  كلعل من أىم ما يرد ُب ىذا اؼبنحٌت
. كثَتا من األكجو ، فمنو ما تعٌلق بنظمو ،كمنو ما تعٌلق ببيانو ، كمنو ما تعلق برظبو

ابرؾ هللا ُب – فإعجاز رسم القرآف ىو إشارة قد عٍت هبا من اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين صبىٍعه 
، كال أدؿ على ذلك من قضية اإلعجاـ كالشكل ، كما  اقبٌر عنهما من – جهودىم 

. قضااي ُب علـو القرآف كُب فقو اللغة

كطاؼبا طاؼ بذىٍت أف أتعٌرض ؽبذه اعبزئية ُب رسائل التخرٌج ، إال أف التخٌصص أيىب 
ذلك من جهة ،كمن جهة أخرل كنت أتساءؿ عن اإلضافة اعبديدة اليت يبكنٍت أف 

. أشارؾ هبا ُب ميداف البحث العلمي

كُب تسجيلي للدكتوراه زبصص أدب شعيب ، زادين األمر حَتة كغموضا ، كصعب الربط 
بُت الوجهتُت ، حىت يٌسر هللا ٕب توجها أرشدين إليو شيخي أيب دمحم اعبابرم سالت  ،  
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كىو الرسم القرآين ابللساف اؼبغاريب الدارج ، الذم يندرج ربت اؼبنظومات التعليمية 
. الشعرية الشعبية 

  كشٌد من عزيبيت أف كقعت عينام على بعض القصائد كاؼبخطوطات تصٌب ُب ىذا 
. اعبانب ، ابإلضافة إٔب بعض األحباث القليلة ،اليت تعد ُب حكم اؼبعدـك

 كُب دخوٕب إٔب مسلك ىذا البحث بدت ٕب األحكاـ كالفوائد ، كلعٌل من أنبها 
اإلطبلع على كنوزه اؼبخبوءة من تدبٌر كفهم ، كضبط اؼبتشابو ،كمعرفة رسم اللفظة 

القرآنية  كغَت ذلك ، حيث جعل ؽبا أصحاب ىذا الفن رموزا كقرائن ليسهل حفظها 
كتقييدىا ،كما أٌف ىذا االختيار قد أعفاين من اختيار اؼبدٌكانت اليت يفرضها البحث 

العلمي ،كيوصي هبا اؼبنهج ألجد نفسي غَت مغادر لكتاب هللا تعأب ،فعليو اؼبعتمد كإليو 
. الرجوع

 ألنفذ ُب األخَت إٔب  إقرار  ىو أف أخدـ القرآف الكرًن من ىذه الزاكية ، كألسهم كلو 
. ابلقليل ُب صرح البحث العلمي  ، سائبل هللا أف يعينٍت على ذلك

: كقد رغبت أف يكوف موضوع أطركحة الدكتوراه موسوما بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. الرسم القرآين ابللساف اؼبغاريب الدارج 

: اإلشكالية

: كػبوضي غمار ىذا اؼبوضوع ، ىناؾ بعض األسئلة اليت يبكن أف تطرح

. ما أنبية دراسة الرسم القرآين ُب الدرس اللغوم كُب علـو القرآف؟:أكال 

. ىل ىناؾ آراء علمية قديبة كحديثة ُب الرسم القرآين ؟:اثنيا
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ىل استطاع اللساف اعبزائرم كخاصة الدارج أف يسهم ُب الرسم القرآين كيتخذ لو :اثلثا
. مكاان ؟

. ىل تتوافر البيئة اعبزائرية على الكثَت من اؼبدكانت كاؼبشافهات ُب ىذا اعبانب ؟:رابعا 

: الدراسات السابقة 

كجوه من الرسم القرآين كأغراضو ُب القراءات ،فايز عيسى دمحم ؿباسنة ،رسالة /1
. ـ1986ماجستَت ،الَتموؾ ، األردف ، 

دمحم : للطالب .تنبيو العطشاف على مورد الضمآف ُب الرسم القرآين :رسالة ماجستَت /2
. ليبيا.سآب حرسة 

نبيل اىقيلي ، : الرسم العثماين كأبعاده الصوتية كالبصرية للطالب : رسالة ماجيستَت /3
.  ـ2009كرقلة،اعبزائر .جامعة قاصدم مرابح 

: أوجه االتفاق 

قبد أف الدراسات تتفق مع ىذا البحث من حيث التقعيد العلمي ،كاؼبقصد اؼبراد ىو 
. خدمة القرآف الكرًن

: أوجه االختالف 

يتميز ىذا التصور بقضااي جزئية ، كاليت ردبا انفلتت عن اآلخرين ، كجزاىم هللا خَتا ، 
كمنو العناية ابؼبتشابو مثبل ، ابالضافة إٔب ركاايت اختصت هبا ، منطلقا من اللساف 

. الدارج 
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: ادلنهج ادلّتبع 

: كػبدمة ىذا اؼبوضوع اقتضى التنظَت العلمي توظيف 

كذلك بتحليل األقواؿ كاآلراء كتفسَتىا كشرح ما أشكل من ذلك، :ادلنهج التحليلي 
سواء من حيث الكل أك اعبزء ، فاؼبنهج التحليلي يصبغ الركاايت اؼبكتوبة منها كاؼبشافهة 

 .ابليسر كالسبلسة كالقبوؿ

: ادلنهج الوصفي

كىذا األخَت ًٌب اعتماده لوصف  بعض القضااي اليت تتحكم فيها البيئة الزمانية كاؼبكانية 
،يضاؼ إٔب ذلك صاحب القوؿ أك الرأم ك البٌد أف يكوف داخبل ُب ىذا اؼبنحٌت 

. ،كأيضا لعدـ االنفكاؾ عن اغبياد

: ادلنهجية ادلّتبعة 

. عزكت األقواؿ إٔب قائليها ،كاؼبظاف اليت أخذت منها أك ابلواسطة:أكال 

. عزكت اآلايت كخٌرجت األحاديث:اثنيا 

. ترصبت لكل األعبلـ الواردة اظباؤىم ُب اؼبنت ، ما أمكنٍت ذلك:اثلثا 

: أسباب اختيار ادلوضوع 

. خدمة القرآف الكرًن كأىلو/1

. االىتماـ ابعبانب العلمي احمللي كحسن عرضو كترتيبو/2

توجيو النظر إٔب األدب الشعيب كاإلابنة عن إهبابياتو اليت يغفلها البعض مثل األلفاظ /3
. اؼبأخوذة من مصادر اللغة كمضاٌّنا ككذا ما تعلق ابلقرآف كرظبو
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مراعاة الفئة اؼبتلقية ،حيث أف ىذه الركاايت اؼبكتوبة تفيد الباحث كمن ىو ُب رتبتو /4
. أيضا

التعريف ابلرسم القرآين كخاصة ما تعلق دبنطقتنا كبيئتنا ، كذلك أف الكثَت منو حبيس /5
. اؼبخطوط

: خطـــة البحث 
    قٌسمت حبثي إٔب ثبلثة  فصوؿ، ككل فصل إٔب مباحث كىي تزيد كتنقص حبسب 

. الدراسة ، ٍب التفريع إٔب اؼبطالب
: كقد جاءت خطة البحث كاآلٌب 

: مقدمـــة 
   كتتضمن أنبية اؼبوضوع ، كأسباب اختياره، كإشكالية البحث ، إضافة إٔب الدراسات 

. السابقة كاؼبنهج اؼبٌتبع كأيضا اؼبنهجية اؼبٌتبعة 
. كقد تضٌمن اإلعجاز البياين كقضية الٌنظم كأسباب النزكؿ سبهيدا لدراستنا ىذه: دتهيد

اؼبنظومات التعليمية الشعرية الشعبية بُت اؼبفهـو كاؼباىية ، كوبوم ثبلثة :الفصل األول  
: مباحث 

. حملة عن علم اؼبنظومات: اؼببحث األكؿ 
 .اؼبنظومات الشعرية الشعبية كمراحل تطٌورىا: اؼببحث الثاين  
. اؼبنظومات التعليمية الشعبية ابللساف الدارج:  اؼببحث الثالث 
: أصوؿ ضبط الرسم القرآين بُت الفصيح كالدارج ،كيتضمن ثبلثة مباحث : الفصل الثاين 
. الرسم القرآين كقضااي اإلعجاـ كالشكل: اؼببحث األكؿ 
. جهود العلماء ُب خدمة مسائل الرسم : اؼببحث الثاين   
. الرسم القرآين ابللساف الشعيب بُت التدكين كاؼبشافهة : اؼببحث الثالث 
:   اؼبنظومات التعليمية ُب مباذج تطبيقية ،كيضٌم مبحثُت  :  الفصل الثالث
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. منظومة إفادة الطلبة كاإلخواف:  اؼببحث األكؿ 
 .منظومة أىل الشماؿ:  اؼببحث الثاين  

: خادتـــة 
.      كتتضمن النتائج اؼبتوٌصل إليها كمقًتحات لئلفادة ، كىي شبار ىذا البحث

 .الفهارس 
 

ىذا ما كفٌقٍت هللا إليو ُب ىذه األطركحة، كأملي ُب ذلك حديث رسوؿ هللا 
 .فاجتهد ٍبٌ أخطأ فلو أجر ....فاجتهد ٍبٌ أصاب فلو أجراف....(ملسو هيلع هللا ىلص)

. كآخر دعواان أف اغبمد هلل رٌب العاؼبػػػػػػػػػػػُت 
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:  دتهيد 
     إف قضية اإلعجاز البياين ىي من أىم كأعىت القضااي ُب القرآف الكرًن ،كأف القرآف ؼبٌا 
نزؿ أعجز فصحاء العرب عموما ،كقريشا خصوصا حاكلوا إٔب تنقيصو ما استطاعوا إٔب 
ذلك سبيبل ،كٓب يفلحوا ؛ فمن انحية الٌتحدم قد أحرجهم ُب اإلتياف دبثلو ، فنراه قد 

تو كىاٍدعيوا مىًن " ربداىم بعشر سور  أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوا بًعىٍشًر سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىايى
تيٍم صىاًدًقُتى  كلػػػٌما  ٓب يقدركا على ذلك نزؿ إٔب أقل  (.13ىود)"اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اَّللًَّ ًإٍف كينػٍ

تيٍم ُب رىٍيبو فبَّا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدانى فىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو " منو  فطلب منهم سورة كاحدة  كىًإٍف كينػٍ
تيٍم صىاًدًقُتى  اءىكيٍم ًمٍن ديكًف اَّللًَّ ًإٍف كينػٍ ، كأٌف اإلعجاز البياين ُب (23البقرة) " كىاٍدعيوا شيهىدى

. القرآف ىو ما كاف  متبلئما بُت النظم كمتوافقا ُب اللفظ كاؼبعٌت كالداللة 

   كقد أتثر الصحابة رضواف هللا عليهم بفصاحة كببلغة القرآف ، إذ أخرج اإلماـ أضبد عن 
فوجدتو قد سبقٍت إٔب قاؿ خرجت أتعٌرض لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل أف أيسلم  (هنع هللا يضر )عمر 

اؼبسجد ،فوقفت خلفو فاستفتح سورة اغباقٌة ، فجعلت أعجب من أتليف القرآف، كقلت 
فقلت ( 41)كىما ىيوى بًقىٍوًؿ شاًعرو قىًليبلن مىا تػيٍؤًمنيوفى ): ىذا كهللا شاعر ،فقاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

( 43)تػىٍنزًيله ًمٍن رىبًٌ اٍلعالىًمُتى  (42)كىال بًقىٍوًؿ كاًىنو قىًليبلن ما تىذىكَّريكفى ) كاىن فقاؿ

 1. إٔب آخر السورة فوقع اإلسبلـ ُب قليب

كىذه داللة أف الصحابة كانوا يتذكقوف أتليف القرآف كأسلوبو اؼبنسق ، ككوّنم ىنا غَت 
. مسلمُت ، كالعريب بسليقتو كفطرتو ال يتحكم ُب نفسو أماـ ظباع القرآف 

    

                                                           
، 01أخرجو االماـ أضبد  بن حنبل ،  أبو عبد هللا أضبد بن دمحم بن حنبل ، ربقيق أضبد دمحم شاكر ، دار اغبديث ، القاىرة ، ط1

. 01/211ـ ، 1995
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 فًتاه متأثرا مندىشا ُب كبلـ ما ظبع بو قط، كقد ركم عن دمحم بن اعببَت بن مطعم عن أبيو 
: ظبعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ ُب  اؼبغرب ابلطور،فلما بلغ ىذه اآلية :قاؿ 

أىـٍ خيًلقيوا ًمٍن غىٍَتً شىٍيءو أىـٍ ىيم اػبٍىالًقيوفى أىـٍ خىلىقيوا السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى بىل الى ييوًقنيوفى أىـٍ "
. 1كاد قليب أف يطَت: ، قاؿ (37/الطور  ) "ًعندىىيٍم خىزىاًئني رىبًٌكى أىـٍ ىيم اٍلميصٍيًطريكفى 

فهنا إعجازه البياين ُب قوة .كُب ركاية أخرل ،فكأمبا صدع قليب حُت ظبعت القرآف 
الفصاحة ،فكاف يٍسبح ُب القلوب دكف استئذاف حىت كإف كانوا كفارا ؛كأيب جهل كأيب 

فقد ركل ابن اسحاؽ عن ابن شهاب الزىرم أنو حدث "، 2سفياف كاألخنس بن شريق 
أف أاب سفياف بن حرب ،كأاب جهل بن ىشاـ ، كاألخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من 

يستمع فيو، ككل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىو يصلي ُب الليل ُب بيتو ،فأخذ كل رجل منهم ؾبلسا 
كاحد منهم ال يعلم دبكاف صاحبو، فباتوا يستمعوف إٔب الفجر، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا، 

. 3..."فجمعهم الطريق كتبلكموا
 ىذا ىو اإلعجاز الذم ربدل بو ُب عصر النبوة أم اإلعجاز البياين اؼبتمثل ُب أسلوب 

كذلك أمر متحقق بعد ُب القرآف الكرًن،  إذ يقرأ :القرآف كنظمو ،يقوؿ اإلماـ الرافعي
اإلنساف طائفة من آايتو ،فبل يلبث أف يعرؼ ؽبا صفة اغبس ترافد ما بعدىا كسبده ،فبل 

 . 4تزاؿ ىذه الصفة ُب لسانو كلو استوعب القرآف كٌلو

                                                           
/ 12 ىػ ، 1422، 01اعبامع اؼبسند الصحيح ، دمحم بن اظباعيل البخارم ، ربقيق دمحم زىَت بن انصر ، دار طوؽ النجاة ، ط1

124 .
األخنس بن شريق بن عمرك بن كىب الثقفي اظبو أيب ، كاألخنس لقب ، لقب بو ، ، كاف حليف بٍت زىرة، مطاعا فيهم،  - 2

نصحهم ُب عدـ اؼبشاركة ُب معركة بدر فأطاعوه كٓب يشاركوا، كاف أحد الثبلثة الذين تلذذكا بسماع القرآف ليبل ، ككاف رجبل حلو 
 .78/ 5" البداية كالنهاية"، 47/ 1" أسد الغابة"، 187/ 2" احملرر الوجيز: "ينظر. القوؿ كاؼبنظر اختلف ُب إسبلمو

  .4/344، مصدر سابق ، إمتاع األظباع دبا للنيب من األحواؿ كاغبفدة كاؼبتاع- 3
 .166ص . ـ2005 ، 08اعجاز القرآف كالببلغة النبوية ، مصطفى صادؽ الرافعي ، دار الكتب ،بَتكت ، ط- 4
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كمن خصائصو نسقية أسلوبو اليت ٓب تعرؼ سابقا ، كُب نفس األكاف ٓب زبرج عن فهومهم    
: كألفاظهم، كصرٌح هبا القرآف الكرًن  أنٌو لو كاف من غَت القرآف لكاف فيو مطعن للطاعنُت  

فنا كىًثَتنا"   .82/ النساء" كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍَتً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى

    كمن خصائص إعجازه البياين أنو صيغ ػبطاب كل فئات على تغاير أزماّنا كأمكنتها 
. كمستوايت تفكَتىا كثقافتها 

بلفظو  ك مدلولو كسياقو ،  ككذا ُب صبعو لعدة فهو معجز : اإلعجاز البياين ُب األلفاظ
( كىلىكيٍم ُب اٍلًقصاًص حىياةه ):  أغراض ُب النحو ك الببلغة ُب أقرب اختصار ،كقولو تعأب

كقد ذكر اإلماـ أبو عبيدة أف أعرابيا . ، فيندرج ربتها من اؼبعاين ما ال وبصى 179/ البقرة 
سجدت لفصاحة :،  فسجد كقاؿ 94/اغبجر " فىاٍصدىٍع دبا تػيٍؤمىري "  ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع رجبل يقرأ 

استغفر هللا ذنويب كلها :   ىذا الكبلـ ، كمر اإلماـ األصمعي على جارية  كىي تقوؿ 
: ،فقاؿ ؽبا مم تستغفرين كٓب هبر عليك قلم ،  فقالت 

  بغَت  حلو                     أستغفر هللا لذنيب كلو          قتلت إنساان

.                    مثل غزاؿ انعم ُب دلٌو         انتصف الليل كٓب أصلو

: أتعد ىذا فصاحة بعد قولو تعأب :فقالت.قاتلك هللا ما أفصحك :فقاؿ ؽبا 

نىا ًإٔبى أيٌـً ميوسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىأىٍلًقيًو ُب اٍليىمًٌ كىالى زبىىاُب كىالى ربىٍزىين ًإانَّ "  يػٍ كىأىٍكحى
فجمع ُب آية كاحدة بُت أمرين كّنيُت . 07/ القصص" .رىادُّكهي ًإلىٍيًك كىجىاًعليوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلُتى 

. 1كخربين كبشارتُت

 
                                                           

ـ، 1996، 1شرح الزرقاين على اؼبواىب اللدنية ابؼبنح احملمدية ، أبو عبد هللا دمحم الزرقاين ، دار الكتب العلمية ، ط- 1
06/436 .
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. إذف فقضية اإلعجاز ليست خاصة ابألكائل فقط، بل ىو إعجاز إٔب قياـ الساعة    

أف من : كقد ذكر اإلماـ ابن عطية تفسَته.38/ األنعاـ (مىا فػىرٍَّطنا ُب اٍلًكتاًب ًمٍن شىٍيءو  )
تيٍم ُب رىٍيبو فبَّا نػىزٍَّلنا عىلى عىٍبًدان: " التحدم الذم ُب القرآف: أكجو اإلعجاز البياين   كىًإٍف كينػٍ

من نظمو كرصفو كفصاحة معانيو ،اليت يعرفوّنا كال يعجزىم إال : فقاؿ. 23/ البقرة" 
 1.التأليف الذم خٌص بو القرآف ، كبو كقع اإلعجاز على قوؿ حٌذاؽ أىل النظر

   فالوحدة اؼبعنوية بُت آايت القرآف ىي من أىم كجوه اإلعجاز البياين، كلقد أٌلفت كتب
فة كتليدة ُب قضية اإلعجاز البياين ، كاتفقوا على أف إعجازه للبشر كحودا أك زرافات رطا

على أف أيتوا دبثلو ،كاؼبقصد اؼبلم من ىذا اإلعجاز ىو أنو حق من عند هللا ، كأٌف من جاء 
. بو صادؽ كىو الرسوؿ األكـر ملسو هيلع هللا ىلص

كقبد اللغوم علي ابن عيسى الرماين رائد قد تكٌلم بوسع ُب ىذا األمر ، كاستخلص أف 
 . 2إعجازه كاف ُب األسلوب كاأللفاظ كالنظم على سبع جهات

ترؾ اؼبعارضة مع توفر الدكاعي كتسد اغباجة كالتحدم للكافة كالصرفة كالببلغة كاألخبار "
أما اػبطٌايب فقد  .  3" الصادقة عن األمور  اؼبستقبلة كنقض العادة كقياسو بكل معجزة

 4.استدؿ على اؼبدة الزمنية الطويلة ُب قضية التحدم كىي عشركف سنة

 

                                                           
ػ احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، أبو دمحم عبد اغبق بن عطية األندلسي ، ربقيق عبد السبلـ عبد الشاُب دمحم ، دار الكتب 1

. 01/106ىػ ، 1428، 01العلمية ، بَتكت ، ط
: أبو اغبسن علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا الرماين النحوم، كىو إماـ ُب اللغة كالنحو، صنف كتبا كثَتة منها: الرماين  - 2
، 355/ 16" سَت أعبلـ النببلء: " ىػ انظر384توُب سنة . ككاف متهما ابالعتزاؿ". معاين اغبركؼ"، "شرح كتاب سيبويو"
 . 180/ 2" بغية الوعاة"، 154ص " البلغة"
. 11ـ ، ص05،1997ػ إعجاز القرآف، أبو بكر الباقبلين ، ربقيق أضبد صقر ، دار اؼبعارؼ ، مصر ، ط 3
. 174، 122ػ اتريخ الببلغة العربية ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بَتكت ، د ط ، د س ، ص 4
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كنرل الدكتورة عائشة بنت الشاطئ قد قٌدمت ؿباكلة ُب فهم اإلعجاز البياين على ثبلث 
: نقاط

. األساليب كسر التعبَت-دالالت األلفاظ كسر الكلمة -ُب فواتح السور كسر اغبركؼ 

اكز كل طاقاتنا ُب ؼبح  كقالت إف اإلعجاز البياين للقرآف ،يفوت كل ؿباكلة لتحديده ، كهبي
 1.أسراره الباىرة

 : قضية النظم

 ىي من األشكاؿ اليت تزيد اؼبعاين كضوحا قاهتا القرآنية كسيا   إف الكبلـ عن اؼبدلوالت
ذباه النص اؼبعصـو ، كال شٌك أٌف قضية النظم ىي من القضااي اؼبهمة اليت أخذت حيزا 
عظيما من اىتمامات العلماء ُب أتكيبلهتم كتفسَتاهتم للقرآف الكرًن ، ىذه النظرية كما 
يسميها بعض العلماء نظرية النظم ، كاف من ركادىا عاؼباف عظيماف ، برزا ُب خوض 

: اإلماـ الباقبلين القاضي أبو بكر ُب كتابو: غمارىا ،كفتح أبكارىا كجٍت شبارىا ؛ أكؽبم 
،  كعلى "دالئل اإلعجاز"، كاثنيهم اإلماـ عبد القاىر اعبرجاين ُب كتابو "إعجاز القرآف"

فنجد اإلماـ .شيء من االختصار كباكؿ ذكر ما خلصوا إليو رضبهم هللا ُب قضية النظم 
القاضي أبو بكر الباقبلين قد تكلم إبسهاب على قضية اعجازه ، كمكمن اعبوىرم عنده   

كاؼبعٌت الثالث أٌف عجيب نظمو : فقاؿ (عجيب نظمو):مآلو إٔب عشرة  أسباب من بينها 
كبديع أتليفو ال يتفاكت  كال يتباين ،على ما يتصرؼ إليو من الوجوه اليت يتصرؼ فيها من 

ذكر قصص كمواعظ كمواعظ كحكم كأحكاـ ، كإعذار كإنذار ككعد ككعيد،  كتبشَت 
 . 2كزبويف كأكصاؼ ، كتعليم أخبلؽ كريبة كشيم رفيعة كسَت مأثورة

                                                           
. 01/286 ، د س ، 03ػ اإلعجاز البياين للقرآف كمسائل ابن األزرؽ ، عائشة بنت الشاطئ ، دار اؼبعارؼ ، ط 1
. 36ـ ، ص1997 ، 05اعجاز القرآف ، ابو بكر الباقبلين ، ربقيق أضبد صقر ، دار اؼبعارؼ ، مصر ، ط- 2
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كنشَت إٔب أف اإلماـ القاضي قد تكٌلم عن قضية الرسم القرآين بشيء من التلميح  كاإلشارة 
. كأّنا تعترب من كجوه اإلعجاز كمن مكمبلت النظم القرآين

 كىذا من اؼبعاين العشر اليت أكجزىا ُب قضية اإلعجاز ، أما اؼبعٌت التاسع  ىي أف اغبركؼ 
اليت بٍت عليها كبلـ العرب شبانية كعشركف حرفا، كعدد السور اليت أفتتح فيها بذكر اغبركؼ 

كىي فواتح السور كتسمى ،األحرؼ النورانية ، اجملموعة ُب قوؽبم . ىي شبانية كعشركف سورة
كأتى رضبو هللا ببعض األمثلة الدالة على رصف اؼبعاين كترتيب  .(.نص حكيم قاطع لو سر)

النظم ُب القرآف الكرًن ، فمن بُت األمثلة اليت تدبٌر فيها  اإلماـ القاضي قصة ملكة سبأ 
كتطرؽ إٔب قضية النظم ُب رسالة  سيدان سليماف عليو السبلـ إٔب بلقيس كغاص أتملو ُب 

فقاؿ مىت هتيأ لآلدمي أف يقوؿ ُب .(31/النمل)"أىالَّ تػىٍعليوا عىلىيَّ كىأٍتيوين ميٍسًلًمُتى "قولو تعأب
ًإنَّوي ًمٍن سيلىٍيمىافى كىًإنَّوي ًبٍسًم ): كصف كتاب سليماف عليو السبلـ بعد ذكر العنواف ك التسمية

أالٌ تعلوا علي كاتوين :"ىذه الكلمة العالية الشريفة . (30/النمل)(اَّللًَّ الرَّضٍبىًن الرًَّحيمً 
فقاؿ .كىذا ما يسمى بعنصر التشويق ُب نظم ك ترصيف الصور بعضها إٔب بعض" مسلمُت

ك اػبلوص من ذلك إٔب ما صارت إليو من التدبَت كاشتغلت بو من اؼبشورة ، كمن تعظيمها 
أمر اؼبستشار ، كمن تعظيمهم أمرىا كطاعتها بتلك األلفاظ البديعة كالكلمات العجيبة 

 ، فنرل أّنا عٌظمتهم كىم عظموىا ، فتبادؿ العظمة بينهما داللة على استئثارىا 1البليغة 
بقلوهبم ،كأّنم ىم كذلك، فهنا براعة القرآف ُب تناسق ىذا النظم كإهبازه مع استيفاء  اؼبعاين 

. كاأللفاظ ،  فأنت ال ذبد ُب صفتهم أنفسهم أبرع فبا كصفهم بو

                                                           
. 191/ 01اعجاز القرآف ، مرجع سابق ، - 1
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تعلم براعتو بنفسو كعجيب معناه ،كموضع اتٌفاقو ُب ىذا ( .33/ النمل  )" كىاأٍلىٍمري ًإلىٍيًك "
/ النمل)" فىاٍنظيرًم مىاذىا أتىٍميرًينى :"  الكبلـ ،كسبكن الفاصلة ،كمبلئمتو ؼبا قبلو ،كذلك قولو

33.)1 

 كاؼبنحى الثاين لقضية النظم ىو عند اإلماـ عبد القاىر اعبرجاين،فقد خاض غماره 
كاعلم أف ليس النظم إال أف تضع كبلمك على : كتقاسيمو ، كفٌصلو كنٌظمو تنظيما ، فقاؿ

الوضع الذم يقتضيو علم النحو ، كتعمل على قوانينو كأصولو ، كتعرؼ مناىجو اليت 
ّنجت ، فبل تزيغ عنها ،كربفظ الرسـو اليت رظبت لك فبل زبل بشيء منها، ، فاأللفاظ 

خدـ للمعاين كاؼبصرفة ُب حكمها، فمن نصر اللفظ على اؼبعٌت كاف كمن أزاؿ الشيء عن 
فالنظم عند اإلماـ اعبرجاين أنو التحاـ نسيج اؼبعٌت  ُب الكلمة .2جهتو كأحالو عن طبيعتو

 بُت األلفاظ يبايزالذم يكوف الغرض منو الفصاحة عن اؼبقصد ُب اؼبعاين إفصاحا بينا 
كاؼبعاين ُب قضية النظم من حيث خصوصيتة كاىتمامو ، فَتجح اؼبعاين مبدئيا ألّنا ىي 

. األكٔب من األلفاظ 

إف ىذا الكبلـ ىو ُب خوضو لبياف الببلغة ُب درجات الفصاحة، أما إذا تعلق الكبلـ 
ابلقرآف فإف اللفظ معجز لنفسو ، كاؼبعٌت معجز بذاتو فكل كاحد معجز ُب مقتضياتو كإذا 

.  اجتمعا معا كاان معجزين أكثر كأكثر ، نور على نور

كيذىب  اإلماـ اعبرجاين . فبل بٌد من توافق بينهما، ليكوف اؼبقصد أعظم ُب نظرية النظم
إٔب منحى آخر ُب قضية النظم ،كىو كجو الًتابط بُت ىذه األلفاظ كاؼبعاين ، فمكمن 

     يقـو الكبلـ : اإلعجاز ىو ُب الرابط الذم أكثقت بو ىذه األلفاظ هبذه اؼبعاين، فيقوؿ

                                                           
. 01/192اؼبرجع نفسو ، - 1
. 13ـ ، ص2007، 01أسرار الببلغة ، عبد القاىر اعبرجاين ، مؤسسة الرسالة ، ط- 2
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كُب نظم الكبلـ نقتفي آاثر 1بوجو عاـ على لفظ حامل كمعٌت بو قائم كرابط ؽبما انظم،    
.  2اؼبعاين ،كترتب على حسب ترتيب ىذه اؼبعاين ُب النفس 

فداللة ترتيب اغبركؼ على كجو ـبصوص على نظم متناسق يكوف بو صحة اؼبعاين كسبلمة 
فلو أف كاضع اللغة ،كاف قد قاؿ ربض مكاف ضرب ؼبا كاف ُب ذلك ما ."اللفظ من اػبلط
 . 3يؤدم إٔب فساد

  فاإلماـ اعبرجاين ُب كتاابتو نراه يدلل كيؤصل لقواعد كآراء كضرب أمثلة من أجل الوصوؿ 
إٔب أٌف االعتماد ُب قضية النظم ىو تناسق بُت اللفظ كاؼبعٌت فقد عظم قدره كرتبو مكانتو، 
كال يبخس اللفظ حقو ، بل إٌف رجاحة عقلو قادتو إٔب اؼبوازنة بينهما ليتولد النظم عنهما ، 
فالكتاب اؼبعصـو الذم كصفو هللا أبنو لو كاف من غَت عند هللا لوجدكا فيو تناقضا كاختبلفا 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍَتً اَّللًَّ : "يؤدم إٔب اختبلؿ معانيو فاغبق يقوؿ أىفىبلى يػىتىدى
فنا كىًثَتنا (. 82/النساء)"لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى

   فالنظم ذبلى ُب رفعة أسلوبو كسباسك بنيانو ،كمكانة أحكامو ، كانتهاء إتقانو  إٔب 
عىلىى  (193)نػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًمُتي  (192)كىًإنَّوي لىتػىٍنزًيلي رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى : " مستول رفيع 

(. 195-192الشعراء) ".(195)بًًلسىافو عىرىيبٌو ميًبُتو  (194)قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى 

.     فهذه اػبصائص كغَتىا جعلتو معجزا كُب درجة  سامقة عالية ال تبلغ العقوؿ كنهها

 

 

                                                           
1

 .15/ 01اعجاز القرآن ، مصدر سابق ، -  
ـ 1992 ، 03دالئل اإلعجاز ُب علم اؼبعاين ، عبد القاىر اعبرجاين ، ربقيق ؿبمود دمحم شاكر ، مطبعة اؼبدين ، القاىرة ، ط- 2

. 49، ص
. 49اؼبرجع نفسو ، ص - 3
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   فاإلعجاز ذبلى ُب جوانب عديدة ،  فمنهم من رآه  ُب قضية النظم ،كمنهم من رآه   
ُب األلفاظ كاؼبعاين مساكية لبعضها البعض ،كمنهم من جعلها ُب الصيغة الًتاكيبية اؼبعرٌبة ،  

 . فلم يقدر على اعًتاضو أحد ، ألنٌو ذباكز حدكد طاقتهم البشرية1كمن رآه ُب الصرفة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أم صرؼ هللا العرب عن معارضتو ، دمحم عبد العظيم الزرقاين ، مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ، مطبعة عبد البايب :  ػ الصرفة 1

.  214/ 02 ، د س ، 03اغبليب ، ط
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: الفصل األّول 
 

. ادلنظومات الّتعليمية الّشعرية الّشعبية بني ادلفهوم وادلاهية 
: ويتضمن ثالثة مباحث 

 
.    حملة عن علم ادلنظومات :    ادلبحث األول  
. ادلنظومات الّشعرية الّشعبية ومراحل تطّورها:  ادلبحث الثاين   
. ادلنظومات الّتعليمية الّشعبية ابلّلسان الّدارج:   ادلبحث الثالث 
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: الفصل األّول 

 
.                 ادلنظومات التعليمية الشعرية الشعبية بني ادلفهوم وادلاهية 

 
          اؼبنظومات ىي من النظم ، كيعٌرؼ لغة ابلتأليف ، كضٌم شيء إٔب شيء آخر ، 

ألٌفو كصبعو ُب سلك ، فانتظم كتنٌظم ،كالنظاـ كل :كنظم اللؤلؤ ينظمو نظما كنظاما ، كنظمو
 ، كالنظم ىو التأليف كالًتتيب كالتنسيق ، تقوؿ نظم األشياء 1خيط ينظم بو لؤلؤ ككبوه

  .2.ألٌفها كضٌم بعضها إٔب بعض:
 . 3ىو خبلؼ النثر ، كىو الكبلـ اؼبوزكف اؼبقفى:كاصطبلحا 

   إٌف اؼبنظومات التعليمية الشعبية ترمي إٔب إيصاؿ الفكرة إٔب اؼبتعلم بطريق قصَت، كىي 
تتميز عن غَتىا ُب األدب العريب بقصرىا كيسر حفظها كفهمها ، كىي مًتامية األطراؼ ُب 

معظم العلـو كاألدب كالفقو كاألصوؿ كالنحو كالصرؼ كالسَتة النبوم كُب علم الرسم 
القرآين كغَتىا ، كلقد أخذىا طبٌلب العلم فهما كحفظا ، كحىت شرحا ألصحاب التمٌرس 
كالتمٌكن ، كانتشار ىذه اؼبنظومات ُب الزكااي كالكتاتيب ، كقد عٌدىا الشيوخ من أنبيات 
كضركرايت علـو القرآف ، فمن ٓب يكن وبكم قبضتو على ىذه اؼبنظومات فبل يزاؿ مبتدائ  

. ُب حفظ القرآف الكرًن
كمن ىنا كرغبة ُب تسليط الضوء على ىذا الفن من منظومات ، كخاصة تلك اليت اعتنت 

ابلرسم القرآين ، فقد كاف من الضركرة دبكاف أف نعٌرؼ أكال اؼبنظومات ،ٍب نعرٌج على 

                                                           
. 01/1500ـ، 2005، 08القاموس احمليط ، الفَتكز آابدم ، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ، بَتكت ، لبناف ، ط1
. 01/998اؼبعجم الفلسفي، كماؿ صليبة ، دار الكتاب للنشر ، د ط ، د س ، 2
. 2/933اؼبعجم الوسيط، مرجع سابق ،  3
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عن ماىيتها كمفهومها ٍب نشأهتا كتطورىا ، ٍب عبلقتها ابللهجات  : ادلنظومات التعليمية
. الشعبية 

قد أعطت ىذه اؼبنظومات طابعا ُب الثقافة العربية ، من مبو كنتاج : فنقوؿ كابهلل التوفيق 
كشبار ،كاف قد دفع إليها التمازج ابلثقافات األخرل غَت العربية ، كتنوعت أظباؤىا كألقاهبا 
، فمنهم من يسميها ابلشعر اؼبنظـو أك اؼبنظومات ، كمنهم من يسميها ابألراجيز أك الشعر 

كىذه األظباء تصٌنف على حسب كل منظـو منها ، .التعليمي ،كلها أظباء ؼبسٌمى كاحد
فيقصد هبا النظم ُب فن جديد كمتوف الفقو كمتوف اغبديث ،كُب  (اؼبنت)فإذا أطلق اسم 

. اؼبنت نفسو فإنٌو يقٌسم إٔب منظومات
كقبل أف نلج إٔب علم اؼبنظومات فإنٌو ال بٌد أف أتطٌرؽ إٔب علم اللهجات  

ُب كتب اؼبعاجم ىي لساف كقيل طرفو كقيل ىي جرس الكبلـ كقيل ىي :    تعريف اللهجة
 .  كصادؽ اللهجة ،كيقاؿ فبلف فصيح اللهجة1لغتو اليت جبل عليها كاعتادىا كنشأ عليها 

ما أظلت اػبضراء  ، كال أقلت الغرباء ،من رجل أصدؽ ؽبجة من أيب :"كمنو قولو ملسو هيلع هللا ىلص 
. 2كظبيت ؽبجة ألف كبل يلهج بلغتو ككبلمو -رضبو هللا–كزاد ابن فارس  (ركاه أضبد)."ذر

ىي ؾبموعة الصفات اللغوية تنتمي إٔب بيئة :فقد تشاهبت التعاريف فقيل:أما اصطبلحا 
خاصة أك ىي قيود صوتية تلحظ عند أداء األلفاظ ُب بيئة معينة ،كىذا تعريف إلماـ السيد 

. 3دمحم بن السيد حسن 

كالفرؽ بُت اللهجات  كعلم اللهجات أٌف علم اللهجات ىو علم يدرس الظواىر كالعوامل 
كاللهجات العربية كثَتة ،كال شك .1اؼبختلفة اؼبتعلقة حبدكث صور الكبلـ ُب لغة من اللغات

                                                           
/ 03كتاب العُت ، أبو عبد الرضباف اػبليل بن أضبد الفراىيدم ، ربقيق د مهدم اؼبخزكمي ، ، مكتبة اؽببلؿ ، د ط ، دس ، - 1

391 .
. 05/215ـ ، 1979مقاييس اللغة ، أضبد بن فارس ، ربقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، دار الفكر ، د ط ، - 2
ـ ، 1986، 02الراموز على الصحاح ، السيد دمحم ابن السيد حسن ، ربقيق د دمحم علي الرديٍت ، دار أسامة ، دمشق ، ط - 3

. 28ص 
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هنع هللا يضر إٔب سيدان عبد هللا 2أف القرآف راعى ىذا التنوع ، كقد كتب اػبليفة عمر بن اػبطاب 
إٌف القرآف ٓب ينزؿ : كقاؿ لو  (عىٌت حُت)بن مسعود هنع هللا يضر ينكر عليو ؽبجة ىذيل ؼبٌا ظبعو يقرأ 

. ،  فداللة  التنويع ُب اللهجات العربية أنو منذ القدـ 3بلغة ىذيل فأقرئ الناس بلغة قريش 
 . 4فإف اختلفتم ُب شيء فاكتبوه بلغة قريش: كعثماف بن عفاف هنع هللا يضر قاؿ لكٌتاب اؼبصحف

كال شك أف اللهجات العربية كثَتة جدا كإمبا مقصدان ما تعلق ابلرسم القرآين فنتكلم ُب 
ىذا اؼببحث عن اللهجات العربية اليت كاف يرجع إليها ُب الفصاحة ،كاالحتكاـ إليها عند 
اػببلؼ ،فأكؽبا كأفصحها كأبٌزىا لغة قريش ، كأٌف  من قٌعد قواعد العربية قد راعى ابلضركرة 

لغة قريش ُب عملية استقرائو ،كأعطاىا اؼبكانة الفضلى ،ككيف ال كقد كجدان الصحابة 
رضواف هللا عليهم ،يعيبوف على من قرأ القرآف بغَت ؽبجة قريش ، فهو أكٔب كأحرل من أف 

تؤصل منها األصوؿ كسبد منها الفركع ، ككانت تقطن اعبزيرة العربية ُب عشائر كقبائل ذبمع 
.  كىو لقب قريش كإليو تنسب ىذه القبيلة (ابن النصر)إٔب جد كاحد 

   سبيزت عن ابقي القبائل ُب لغتها كؽبجتها ، بل إّنم كانوا يذكركف صفاءىا كيرجعوف إليها 
ُب النحو كالصرؼ كمفردات اللغة ،كالغريب كالشاذ، فيقاؿ بلغة قريش ، كرغم ىذه اؽبيمنة 

. فإٌف ىناؾ ؽبجات متنوعة ُب زمن الصحابة مهنع هللا يضر 

                                                                                                                                                                                     
. 03/2401ـ ، 2008، 01معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ، أضبد ـبتار عمر ، عآب الكتب ، ط- 1
 عمر بن اػبطاب بن نفيل القرشي العدكم، أمَت اؼبؤمنُت، اثين اػبلفاء الراشدين، مشهور، جم اؼبناقب، استشهد ُب ذم  -2

، 4/137أسد الغابة : انظر ترصبتو ُب. أخرج لو اعبماعة. ككٕب اػببلفة عشر سنُت كنصفا. اغبجة سنة ثبلث كعشرين
 .2/54، كالتقريب 5752، رقم4/484، كاإلصابة 3830رقم

، د س ، 02رسم اؼبصحف كضبطو بُت التوفيق كاالصطبلحات اغبديثة ، شعباف دمحم اظباعيل ، دار السبلـ للطباعة ، ط- 3
. 51ص

ـ 1957، 01الربىاف ُب علـو القرآف ، بدر الدين الزركشي ، ربقيق دمحم أبو الفضل ابراىيم ، دار احياء الكتب العربية ، ط - 4
 ،01 /218 .
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بينما امرأاتف معهما ابناف ؽبما ، جاء الذئب :" قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص :   فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ
فأخذ أحد اإلبنُت فتحاكمتا إٔب داككد ، فقضى بو للكربل ، فخرجتا فدعانبا سليماف 

يرضبك هللا ىو ابنها ال تشٌقو ، : ىاتوا السٌكُت أشٌقو بينهما ، فقاؿ الصغرل : فقاؿ 
كهللا إف علمنا ما السٌكُت إالٌ يومئذ ، كما كٌنا نقوؿ : قاؿ أبو ىريرة " فقضى بو للصغرل

.   ركاه أضبد1" إالٌ اؼبدية 

ارتفعت قريش ُب الفصاحة عن عنعنة سبيم ،ككشكشة ربيعة ،ككسكسة : يقوؿ اإلماـ ثعلب
 2.ىوازف، كتضجع قيس ،كعجرفية ضبة،كتلتلة هبراء 

قـو ارتفعوا عن ػبلخانية :من أفصح الناس؟ فقاؿ قائل :   كركم أف معاكية  هنع هللا يضر قاؿ يوما 
الفرات،كتيامنوا عن عنعنة سبيم،كتياسركا عن كسكسة بكر ، كليس  ؽبم غمغمة قضاعة ،كال 

. 3قريش :كمن ىم ؟قاؿ: طمطمانية ضبَت،قاؿ

بل إٌف قريشا كانت ىي ؾباؿ التحكيم ُب القصائد كاػبطب ،فبل يعتٌد ابػبطبة  أك القصيدة 
. مآب تيلق ُب سوؽ عكاظ ُب اؼبوسم ،كخَت دليل اؼبعلقات اليت كانت تعلق على الكعبة 

 

 

ىذا كإٌف مرٌد اػببلؼ ُب الفصاحة راجع إليهم ،كالتحاكم أمر وبسم قضية الفصاحة       
قريش ، كأيٌب تباعا معها اللهجات األفصح ، كذكرك قيسا كسبيما كأسدا كىذيبل  ُب

: من اللهجات العربية اؼبنسوبة إٔب قبائل تعرؼ هبا ،كيقاؿ ؽبجات ملقبة ، كىي 1كالطائيُت 
                                                           

، رقم 1344/ 03صحيح مسلم ، مسلم بن اغبجاج النيسابورم ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، د ط ، د س ، - 1
. 1720اغبديث 

. 21، د ط ، د س ، ص (ثعلب):ؾبالس ثعلب ، أضبد ابن وبي بن زيد اؼبعركؼ ب -  2
 .3/145ق ، د ط ، 1423، مكتبة اؽببلؿ ، بَتكت ، ( ق255)البياف كالتبيُت ، اعباحظ - 3
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 . ىي اغبركة كاالفبلؽ  كما قاؿ اػبليل ،كىي التحريك بشيء :التلتلة/أ

من يكسركف حركؼ اؼبضارعة ،كنشأ خبلؼ بُت اؼبعجمُت ُب  ربديد مفهومها : اصطبلحا
كمن الذين ذىبوا إٔب كىي لغة قبيلة هبراء كذكركا  أّنا لغة صبيع العرب ، إال أىل اغبجاز، .

لغة قيس كسبيم ،كأسد : تىعلىم كتًعلىم ابلكسر:فقاؿ2ىذا اؼبذىب اإلماـ سيبويو  كابن منظور 
 قاؿ ابلكسر ُب صبيع أكائل األلفاظ كاستثٌت من 4 كاإلماـ ابن فارس3كربيعة كعامة العرب 

كقد كاف ؽبذه اللهجة أثر ُب القراءات القرآنية . ذلك أىل اغبجاز، كقـو من أعجاز  ىوازف
َك :" ُب قولو تعأب(نعبد ك نستىعُت) الكسر ُب 5،فركل اإلماـ أبو حياف َك نـَْعُبُد َوِإايَّ ِإايَّ

. 6 ، كىي قراءة عبيد بن عمَت الليثي 05الفاربة  ".َنْسَتِعنيُ 

فىًإنػَّهيٍم "كقولو . (11/يوسف)"  مىا لىكى الى أتىٍمىنَّا عىلىى ييوسيفى :"ككذالك قولو تعأب    
ٍلىميوفى  ٍلىميوفى كىمىا أتى كىذه منتشرة ُب اؼبناطق العربية إٔب يومنا ىذا .(104/النساء  ) " أيى

. ،كعندان كذلك ُب اعبزائر من يتماشى كينطق هبذه اللهجة

                                                                                                                                                                                     
. 134البلغة  إٔب أصوؿ اللغة ، دمحم صديق خاف ، ربقيق نذير دمحم مكتيب ، دار البشائر االسبلمية ، د ط ، دس ، ص - 1
. 111-110/ 04الكتاب ، مصدر سابق ، -  2
 ،  402/ 15ىػ  ،  1414 ، 01لساف العرب ، دمحم ابن مكـر ابن منظور االفريقي ، دار صادر ، بَتكت ، ط- 3
 أضبد بن فارس بن زكراي بن دمحم بن حبيب أبو اغبسُت ، اللغوم القزكيٍت ، كاف كبواي على طريق الكوفٌيُت جوادا : ابن فارس  -4

 ىػ ، بغية 395كريبا ، كصاحب ابن عباد الذم كاف يكرمو ، كيثٍت عليو ، صٌنف اجملمػػل ُب الٌلغة ، مقدمة ُب النحػػو ، ت 
شهاب الدين أبو عبد هللا، معجم األدابء ، ربقيق إحساف عباس ، دار ، ايقوت اغبموم  (153ص )الوعاة ، مصدر سابق ، 

 (  .98 ػ80/ 04 )  ـ ،1993، 01الغرب اإلسبلمي، بَتكت ، ط
يَّاف النٍَّحوم:  أبو حياف  -5 يَّاف الغرانطي األندلسي اعبياين  ( ىػ745 - 654)أىبيو حى ، دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حى

البحر :من كتبو. ، أثَت الدين ، كبوم عصره كلغويو كمفسره كؿبدثو كمقرئو كمؤرخو كأديبو، اشتهرت تصانيفو ُب حياتو كقرئت عليو
األعبلـ ، . 281، 01/280بغية الوعاة ، مصدر سابق ، . احمليط ُب تفسَت القرآف، ، ك ؾباين العصر ُب تراجم رجاؿ عصره

 .07/152مرجع سابق ،
. 42/ 01 ىػ ، 1420البحر احمليط ُب التفسَت  ، أبوحياف دمحم األندلسي ، دار الفكر ، بَتكت ، د ط ، - 6
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لغة سبيم كنسبوىا كذلك إٔب ربيعة  كمضر ،كركيت :كىي:الكشكشة كالكسكسة/ب
ألسد كىوازف كىي إبداؿ كاؼ اػبطاب ُب اؼبؤنث ًشينا ُب حالة الوقف ،كغَتىم هبعلها 

 جئتكش- جئتك :  كصبل ككقفا 

أف :كقاؿ اإلماـ األزىرم . كالكسكسة هبعلوف بعد الكاؼ سينا على ما تقدـ
الكسكسة تقارب الكشكشة كىذه القبائل كانت هتتم إبيضاح  اغبركة األخَتة ُب كل ما 

. يلتبس فيو 

: كحفظ لقيس بن اؼبلوح

. 1فعيناش عيناىا كجيدش جيدىا     سول عن عظم الساؽ منش دقيق

.         فعيناؾ كجيدؾ منك

إّنا ـبتصة بربيعة : ككذلك قد كقع اػببلؼ ُب نسبتها إٔب أىلها ،فاإلماـ الزبيدين قاؿ
كمضر ،ككذلك الكسكسة ، كقد خطأ ابن عباد ُب زعمو الكسكسة لغة بكر ،كىي 

    كأما كشكشة :  كقيل أف الكشكشة لقيس كما ذكر ابن عبد الرب قاؿ 2لبٍت سبيم

 

 

قىٍد جىعىلى رىبًُّك ربىٍتىًك : " فإّنم هبعلوف كاؼ اؼبؤنث شينا ،فيقولوف قيس
. 3جعل ربش ربتش سراي  (24/مرًن)."سىرايِّ 

                                                           
. 01/43ـ ، 1987، 01صبهرة اللغة ، ابو بكر دمحم بن دريد األسدم ، دار العلم للمبليُت ، بَتكت ، لبناف ، ط- 1
. 446/ 16اتج العركس من جواىر القاموس ، دمحم اؼبرتضى الزبيدم ، دار اؽبداية ، د ط ، دس ، - 2
/ 08ىػ ، 1387التمهيد ؼبا ُب اؼبوطأ من اؼبعاين كاألسانيد ، ابو عمر ابن عبد الرب ، كزارة عمـو األكقاؼ للغرب ، د ط ، - 3

278 .
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 أنو قرأ على أيب بكر دمحم بن اغبسن عن 1كذكر اإلماـ ابن جٍت. كقيل ىي قراءة شاذة 
: أيب العباس أضبد يب وبي قوؿ بعضهم 

علي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أبتغي أبغيش                 بيػػػػػػػػػػػػػػضاء ترضيٍت كال ترضيش 

كت جعلت تنئيش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            إذا دف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػش    ػػػػػػػػػػػكتطيب كٌد بٍت أبيػػػػػػػػػػػػػ

كإف أنيت جعلت تدنيش                 كإف تكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حثت ُب فيش 

.                          حىت ننقي كنقيق الديش

. 2فشبو كاؼ الديك لكسرهتا بكاؼ ضمَت اؼبؤنث

ىي اليت كانت سائدة كذلك ُب ؾباؿ التنطق هبا ،كأٌف النحاة رضبهم :اللهجة التميمية / ج
هللا كانوا ىبٌرجوف القواعد على ؽبجتها األصلية ، كقبيلة سبيم من ؽبجتها التلتلة كقد مٌرت 

سابقا، كما كاف يبٌيز ؽبجة سبيم أبّنا أكثر مراعاة للقياس كما ذكر ابن جٍت ُب اػبصائص، 
اغبجازية كقالوا أف التميمية أقول قياسا على " ما"التميمية على " ما"كاػببلؼ اؼبشهور ُب 

 (ضغط زائد على اغبرؼ)اغبجازية اليت ىي أيسر استعماال، كمن خصائص ؽبجة سبيم النرب 
. 3، كىو معركؼ ُب القراءات القرآنية كعند اػبليل أنو خاص ابؽبمز اؼبخفف

ٍب إف ىناؾ فركقا بُت ؽبجيت قريش كسبيم ، كالفرؽ بينهما كما ذكر الدكتور صبحي صاّب أٌف 
األمر من غٌض عند : سبيما ذبنح إٔب إدغاـ اغبرفُت اؼبتجاكرين كىو اإلدغاـ اؼبتماثل ،فمثبل

                                                           
 عاما 65عثماف بن جٍت اؼبوصلي أبو الفتح من أئمة األدب كالنحو ، لو شعر كلد ابؼبوصل كتوُب ببغداد عل كبو : ابن جٍت - 1

الزركلي ، مرجع .  ق392ككاف أبوه فبلوكا ركميا لسليماف بن فهد األزدم ، من تصانيفو سر الصناعة، اػبصائص، اؼببهج ، ت 
 .4/204سابق ،

ـ ، 2000، 01سر صناعة االعراب ، أبو الفتح عثماف ابن جٍت اؼبوصلي ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط- 2
01/219 .

. 384دليل اغبَتاف على مورد الضمآف ، أبو اسحاؽ ابراىيم ابن أضبد اؼبارغٍت ، دار اغبديث ،القاىرة ، د ط ، د س ،ص - 3
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 ، كأىل قبد يقولوف غٌض 19/لقماف ( كىاٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى ):اغبجاز ىي أغضض 
-: التميمي نسبا كنشأة –صوتك ابإلدغاـ ،كقوؿ جرير 

.   فغٌض الطرؼ إنك من مبَت       فبل كعب بلغت كال كبلما

 "  كىمىٍن وبىًٍلٍل عىلىٍيًو غىضىيب (. "120/اؿ عمراف)" ًإٍف سبىٍسىٍسكيٍم حىسىنىةه : " كُب قولو تعأب
 ،  81/ طو

 . 1ككردت  ُب القرآف بلهجة قريش مفكوكة اإلدغاـ 

ٍب إٌف أىل اللغة  يركف أّنا ؽبجة أفصح القبائل بعد قريش كتميم كمضر ،كجاءت بعض 
(. 35/يوسف )"لىيىٍسجيننَّوي عىىٌت ًحًُت : "القراءات هبا كما ُب قراءة سيدان ابن مسعود هنع هللا يضر 

أٌف : ، كقاؿ اؼبقريزم (52/اؼبائدة )" فعسى هللا عن أيٌب ابلفتح " كُب عنعنة سبيم فيقولوف 
 ، ككما قاؿ ابن جٍت ُب اػبصائص 2العنعنة إبداؿ اؽبمزة عينا فمشهور عن الفصحاء 

الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غَت ـبطئ كإف كاف غَت ما جاء بو خَتا :
. 3كل ما كاف لغة لقبيلة  قيس عليو:منو ككذا اإلماـ أبو حياف

كىي ؽبجة سبيم كقيس ، كيقلبوف اؽبمزة اؼببدكءة هبا عينا ، كنسبوىا كذلك إٔب : العنعنة/د
كُب مسند قيلة .عسلم –عذف ، كأسلم - ، فيقولوف ُب إذف4قضاعة كأسد كمن جاكرىم

كربسب عٍت انئمة أم ربسب : ُب قضية ذىاهبا كإسبلمها أّنا قالت–اهنع هللا يضر –بنت ـبرمة 
أشهد عٌن دمحما رسوؿ هللا ، " ، كأكرد ابن يعيش مثاال آخر من عنعنتهم فيقولوف 5أين انئمة 

                                                           
. 81ـ ، ص 1960 ، 01دراسات ُب فقو اللغة ، صبحي ابراىيم الصاّب ، دار العلم للمبليُت ، ط -  1
إمتاع األظباع دبا للنيب من األحواؿ كاألمواؿ كاغبفدة كاؼبتاع ، أضبد ابن علي تقي الدين اؼبقريزم ، دار الكتب العلمية ، بَتكت - 2

. 04/264ـ ، 1999، 01، ط
. 02/12اػبصائص ، مصدر سابق ، - 3
. 16/209ـ ، 2001، 04اؼبفضل ُب اتريخ العرب قبل االسبلـ ، جواد علي ، دار الساقي ، ط- 4
 .02/127ـ، 2001، 01جامع غريب اغبديث ، عبد السبلـ بن دمحم علوش ، مكتبة الرشد ، ط - 5
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كيرٌجح بعض العلماء إٔب تعليل ىذا اإلدغاـ ُب ىذه اغبركؼ أبٌف تقارب اؼبخارج مع 
بعضها البعض كصعوبة النطق هبا ،هبعلها تتطاعم مع بعضها البعض، كذكر أنٌو ٓب أيت ُب 

. 109/األنعاـ  (أىنػَّهىا ًإذىا جىاءىٍت الى يػيٍؤًمنيوفى )التنزيل العزيز من لغاهتا إال لعل ،كىذا اغبرؼ 
أّنا إذا "ٍب استأنف اآلية " كما يشعركم" على قولو- رضبو هللا- كقد كقف اإلماـ اؽببطي

كىذا رأم اإلماـ خليل رضبو هللا . ، كاؼبعٌت لعلها إذا جاءت ال يومنوف"جاءت ال يومنوف
 ، أم لعلك كقد كقع ُب قراءة أيب بن 1ائت السوؽ أنك تشًتم لنا شيئا : كمثل 
ألٌف ذلك  (ال  يشعركم )ُب صلة  (أّنا )كرىوا أف هبعلوا:  كقاؿ السَتاُب  (لعلها).كعب

ما  )فلو قلت إلنساف : يصَت كالعذر ؽبم ، كاإلخبار أٌّنم ال يؤمنوف ، ٍب ضرب لنا مثاال 
، فاألظهر ُب قصد قائلو أنٌو يغٌلب لو اإلحساف ، فلذلك (ييدريك أٌف زيدا ليس حبسن 

. 2لعٌل : عدلوا إٔب تفسَته بػ 

.  ىي ؽبجة ضبَت ،كىي ابداؿ الـ التعريف ميما:الٌطمطمانية/ىػ

. العجمة: لغة

كأشهر القبائل من ؽبج هبذه اللهجة ىم ضبَت، كنسبت .ابداؿ الـ التعريف ميما : اصطبلحا
ليس من أمرب امصياـ امسفر :"كذلك إٔب األزد كخاطب هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أىل اليمن بلفظ 

.  كنسبت إٔب قبيلة دكس."3

كىو دكسي أنو قاؿ لعثماف بن عفاف هنع هللا يضر كىو ؿبصور - هنع هللا يضر-كقد ركم عن أيب ىريرة 
. طاب امضرب اي أمَت اؼبؤمنُت أم حل القتاؿ كمعناه طاب الضرب:

                                                           
 .331ـ ، ص 1985 ، 06مغٍت اللبيب عن كتب األغاريب ، صباؿ الدين ابن ىشاـ ، دار الفكر ، دمشق ، ط - 1
. 341/  03ـ ، 2008، 01شرح كتاب سيبويو ، اغبسن ابن عبد هللا السَتاُب ، ط - 2
. 23729 ، رقم اغبديث 434/ 05مسند أضبد ، مصدر سابق ،  - 3
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  أما تفسَت أىل اللغة ؽبذه اللهجة فقالوا أبنو تقارب اؼبخرج كتشابو اغبركؼ الذلقية 
.  حبركؼ اللُت ،فكاف بينهما تطاعم كتبادؿ

ع عند العرب بعض األلفاظ فيقولوف  .  أصابتو أزمة ك أزلة كىي سنة: كقد ظبي

ىو قلب العُت الساكنة نوان ،إذا ذباكرت مع الطاء ،فيقولوف أنطاىم بدؿ : االستنطاء/ك
أعطاىم ،كىي لغة العرب العاربة كما قاؿ اإلماـ التربيزم ُب لغة سعد بن بكر كىذيل 

،  كىي 1(01/الكوثر)إان أٍنطيناؾ الكوثر : كُب قراءة شاذة جاء.كاألزد كقيس كاألنصار 
 كابن ؿبيصن، كقرأ سيدان ابن مسعود 2قراءة اإلماـ اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن البصرم  كطلحة بن مصرؼ

( 17/دمحم)" كآاتىم تقواىم : "لقولو تعأب–كأنطاىم تقواىم –كاألعمش رضي هللا عنهما 3
، كىذا اإلبداؿ فٌسره أبو حياف أبنو ليست النوف اؼببدلة عن العُت كإبداؿ ُب التصريف ،ك 

إمبا كل حرؼ ىو أصل ُب الكلمة ذاهتا كقراءة مستقلة ، كىذه اللهجة قد استعملها الرسوؿ 
ىذا  : "كتااب كفيو -هنع هللا يضر–ملسو هيلع هللا ىلص ُب بعض األحياف، فقد أثر عنو ملسو هيلع هللا ىلص انو كتب لتميم الدارم 

أم " كأنطو الثبجة :" ، كقاؿ أيضا ملسو هيلع هللا ىلص"ما أنطى دمحم رسوؿ هللا لتميم  الدارم كإخوتو  
اللهم ال مانع ؼبا : الوسيطة بُت السمينة ك العجفاء ُب زكاة النعم ، كُب حديث آخر 

. 4اليد اؼبنطية خَت من اليد السفلى :كحديث . أنطيت ،كال منطي  ؼبا منعت

                                                           
. 10/308، د س ، 01الكشف كالبياف ، ابو اسحاؽ أضبد الثعليب النيسابورم ، دار احياء الًتاث العريب ، ط - 1
أبو عبد هللا الكوُب، ركل عن أنس كعبد هللا بن أيب أكَب كقرة : طلحة بن مصرؼ بن عمرك بن كعب اليامي، أبو دمحم، كيقاؿ - 2

انظر ترصبتو .بن شراحيل كخيثمة بن عبد الرضبن كسعيد ابن جبَت كؾباىد كغَتىم، ثقة قارئ، فاضل، مات سنة ثبلث عشرة كمائة
 .380-1/389، كالتقريب 5/23التهذيب : ُب
عبد هللا بن مسعود بن غافل كاف إسبلمو قديبا ُب أٌكؿ اإلسبلـ، شهد بدرا كاغبديبية ، كىاجر اؽبجرتُت ، قاؿ : ابن مسعود  - 3
ـٌ عبد ، مات رضبو هللا ابؼبدينة سنة اثنتُت كثبلثُت كدفن ابلبقيع : فيو من أراد أف يقرأ القرآف غٌضا كما أنزؿ فليقرأه على قراءة ابن أ
 ( .994 ػ 03/987 )اإلستيعاب ، مصدر سابق،. 
النهاية ُب غريب اغبديث كاألثر ، ؾبد الدين ابن األثَت ، ربقيق طاىر أضبد زاكم ، اؼبكتبة العلمية ، بَتكت ،د ط ، - 4
. 76/ 05 ـ ، 1979 
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كاختلف اللغويوف ُب تفسَت ىذه اللهجة فقالوا ىل ىذا اإلبداؿ خاص ابلعُت الساكنة 
. عموما أـ ابلفعل أعطى فقط ؟

إّنا ٓب تكن مقصورة على الفعل أعطى ،بل يتعلق بكل :  فنجد الدكتور إبراىيم أنيس قاؿ 
 ، كاستدؿ اؼبخالفوف أبف االستنطاء ٓب يسمع إال ُب 1عُت سواء كليها طاء أك صوت آخر 

. الفعل أعطى كىذه اللهجة قد استعملت ُب القرآف كاغبديث الشريف

ىي من اللهجات السبعة ، كمن ؽبجات العرب ُب األصوات كقد ظبعت القراءة هبا :اإلمالة
،فقيل لو اي رسوؿ هللا  (اي وبًيي)فقد ركل صفواف ابن عساؿ هنع هللا يضر أنو ظبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ :

يل ،كليس ىي لغة قريش؟ كعٌرفها اإلماـ السيوطي . فقاؿ ىي لغة األخواؿ بٍت سعد .سبي
 كبو الكسرة كابأللف كبو الياء كثَتا ،كيقاؿ أيضا اإلضجاع أف ينحو ابلفتحة:فقاؿ 
كمن القرٌاء من اعتمد  اإلمالة ُب توجيو قراءة اإلماـ الكسائي كضبزة كخلف ، . كالبطح

أٌم ألف منقلبة عن ايء فتماؿ سواءى اظبا أك فعبل :  كقٌعدكا ضابطا ُب قراءهتم ؛ فقالوا
كألف التأنيث على كزف فيعلى أك ًفعلى .. أدىن -يرضى-سعى-أتى....العمى–اؽبدل :كػ

. سيكارل–طوىب،ذكرل،مرضى،السلول ، أك كزف فيعأب : أك فىعلى

طىوى كٓب يكسر :، كقرأ رجل على سيدان ابن مسعود 2بلى  : أك ما رسم ُب اؼبصاحف ابلياء 
كهللا ؽبكذا علمٍت رسوؿ هللا : فقاؿ لو ابن مسعود ًطًو ككسر ، ٍب قاؿ ابن مسعود هنع هللا يضر 

. ملسو هيلع هللا ىلص

كالعرب ُب أصواهتم كؽبجاهتم ـبتلفوف فمنهم من يبيل كمنهم من يفتح،فذكركا أف أسدا 
-. رضبو هللا -1كسبيما كقيسا كعامة قبد يبيلوف كىذا اختيار اإلماـ األمشوين 

                                                           
. 142ـ ، ص 1992، 08ُب اللهجات العربية ، ابراىيم أنيس ، مكتبة األقبلو اؼبصرية ، القاىرة ، ط- 1
. 01/315االتقاف ُب علـو القرآف ، مصدر سابق ، - 2
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كىو إبداؿ اغبرؼ من جنس حركة ما قبلو ، كىذه اللهجة ىي خاصة بطئ : إمالة اؽبمزة 
كىي من أفصح العرب فكما يقوؿ الفارايب أٌف قيسا كسبيما كأسدا كىذيبل ىي من نيقل عنو 

يؤمنوف يومنوف كىذا ألٌّنا أثقل اغبركؼ نطقا كبعيدة ُب :  لساف العرب ،فيقولوف ُب 
من -من أٍسلم.،إما نقبل غبركتها إٔب الساكن قبلها 2اؼبخرج ،فإّنم تعاملوا معها ابلتخفيف 

كٍأمر أىىلكى   )فتبدؿ اؽبمزة الساكنة حرؼ مد من جنس حركة ما قبلها:كإما إبداال. اىٍسلم
اؼبومنوف  : كإما تسهيبل أك إسقاطا،   كقريش ُب ؽبجتها أّنا ال هتمز، فنقوؿ.  (كاميٍر اٍىلكى 

 ، كقد قرأ هبا اإلماـ كرش إبمالة كسطى ،أما اإلماـ أبو 3خببلؼ سبيم فإّنا هتمز اؼبؤمنوف
 ،4عمرك براكييو السوسي كالدكرم فقد قرأ ابإلمالة الكربل ، ككذا اإلماـ أبو جعفر 

كىاًبآٍلًخرىًة ىيٍم : كقولو تعأب( 04/البقرة )" ييوًمنيوفى دبىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى "  :   كمن األمثلة القرآنية
نى 53/النجم" كىاٍلميوتىًفكىةى أىٍىوىل (. "  04/البقرة  ) " ييوًقنيوفى  ، ( 283/البقرة ) ، الذم اكسبًي

كركاية اإلماـ كرش عن انفع  فضبل على أّنا قراءة أىل اؼبدينة ،فهي قراءة الصقة للغة 
  .5ىي قراءة أىل اعبنة:يؤكد كيثبت قوؿ اإلماـ أيب بكر دمحم أّنا ركاية كرش قريش ،كىو ما

ًو الثػُّليثي "   كما ال ىبفى أنو جاءت قراءات موافقة للهجات ُب بعض اآلايت  " فىؤًليمًٌ

                                                                                                                                                                                     
، 01شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد هللا اعبرجاكم ابن الوقاد ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط- 1

. 347/ 02ـ ، 2000
. 01/201االتقاف ، مصدر سابق ، - 2
. 16/ 57حبوث كدراسات ُب اللهجات ، - 3
 .  17البدكر الزاىرة ُب القراءات العشر اؼبتواترة ، عبد الفتاح القاضي ، دار الكتاب العريب ، د ط ، د س ، ص - 4
- 13ـ ، ص 1983اؼبختصر اؼبفيد ُب معرفة أصوؿ ركاية أيب سعيد ، اإلماـ كرش اؼبصرم ، مطبعة عآب الفكر ، د ط ، - 5

14 .
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 ، كردت القراءات بضم اؽبمزة ، كقرئ كذلك ابلكسر كقد عٌدىا اإلماـ سيبويو 11/النساء 
 . 2، كىذه القراءة لئلماـ ضبزة كالكسائي1من لغة ىوازف كىذيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اللهجات العامية ودورها

                                                           
، 49اعبزء  )حبوث كدراسات ُب اللهجات العربية ، من اصدارات ؾبمع اللغة العربية ابلقاىرة ، من أتليف لببة من العلماء ،- 1

.(. 13ص 
. 243، ص 04الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع ، عبد الفتاح القاضي ، مكتبة السوادم للتوزيع ، ط- 2
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كصبعو عامٌيوف كعامٌيات كمؤنثو عاٌمية، كىو اسم منسوب  إٔب عامة (ـ)يقاؿ عامي: العاٌمية
ـٌ الذم يقابلو اػباص ،كمنو العامة خبلؼ اػباصة ،  كالعا

كمنو لغة العامية ،أم العامية ىي 1
. خبلؼ الفصحى

كقيل أيضا ىي مستول لغوم  .2اللغة العامية ىي اللغة اؼبتداكلة بُت الناس: اصطالحا
 . 3يستعمل ُب اغبياة اليومية ، كيبثل مستول أدىن من مستول اللغة األدبية الفصيحة 

: كالعامية ؽبا عدة مصطلحات تطلق عليها 

ٍب إف ىذه اللهجة العامية ىل ىي مندرجة - الكبلـ الدارج أك اللغة العامية-اللهجة الدارجة
من الفصيح أـ ال؟ ككيف ساغ ؽبا أف تندرج عن الفصيح كما العوامل اليت بنيت عليها 

. كساعدهتا على االنتشار؟

ذكر العلماء اللغويوف أف اللهجة العامية بعيدة عن الفصحى ككثَت من األحياف ال قبد ؽبا 
أصبل ُب الفصيح عند رد اللفظة إٔب أصلها، كتوجد ُب بعضها ما يرجع إٔب أصلو ُب 

الفصيح ،كتتفاكت درجة اللهجات ُب ارتقاء مكاّنا حبسب قرهبا من الفصيح فما كاف 
عندما تسأؿ عن شخص ُب : أقرب إٔب الفصيح كاف ىو  األفضل ُب التأصيل، فمثبل
.  ، أم خرج منذ قليل4مرڤ للٌتو:األعراب ُب ابدية اعبلفة تقوؿ أين فبلف ؟ فيقوؿ لك 

. مرڤ للٌتو ، كتنطق جيما مصرية:ُب أتصيل ىذه اعبملة 

                                                           
ـ ، 1988 ، 02معجم لغة الفقهاء ، دمحم ركاس قلعجي كحامد صادؽ قنييب ، دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع ، ط - 1

. 302ص 
. 03/2020ـ ، 2008، 01معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ، أضبد ـبتار عمر ، عآب الكتب ، ط- 2
.  ـ ، السعودية 1996: اؼبوسوعة العربية العاؼبية ، ؾبموعة من العلماء ، اتريخ النشر - 3
. بتثليث القاؼ- 4
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يبرقوف من ):أصلها مرؽ أم خرج كمنو حديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب كصف اػبوارج قاؿ:  مرڤ
. أم لًتٌوًه دبعٍت غبينو :للتو (1.الدين كما يبرؽ السهم من الرمية ٍب ال يرجعوف فيو أبدا 

     كأفرد العلماء ؽبا شيئا من التدكين كالكتابة إما بتصحيح بعض ألفاظها كقواعدىا، كإما 
ككتاب غبن العامة للكسائي ككتاب غبن العامة أليب عبيدة :بسرد قوائم ألفاظها فمثبل

ككتاب غبن اػباصة أليب ىبلؿ حسن بن عبد هللا العسكرم ، كالتكملة فيما تلحن بو 
. 2العامة  أليب منصور اعبواليقي البغدادم  كغبن العامة أليب اعبوزم البغدادم

:  اللهجات ادلنتشرة يف العامل العريب

ىي ؽبجات منتشرة عرب أقطار العآب العريب، كزبتلف ابختبلؼ شعوهبا كقبائلها كمناطقها 
كأقاليمها، كىذه الدراسة للهجات العامية كما يقوؿ األستاذ عباس ؿبمود العقاد ىي انفعة 
جدا ؼبعرفة اللغة العربية الفصحى نفسها، فإذا الحظنا ربٌوؿ الكلمات ُب اللهجات العامية 

. أمكننا الوصوؿ إٔب كضع قواعد لتحوؿ ىذه الكلمات ُب اللغة الفصحى

 تتوزع ىذه اللهجات بنسب متفاكتة ُب العآب، فهناؾ ؽبجات البدك كؽبجات القرل 
: كييرجع العلماء  ُب عوامل تكوينها إٔب عاملُت مهمُت. كؽبجات أىل  اؼبدف

كىذا مرده إٔب اؼبكاف اعبغراُب من جباؿ كتضاريس كأّنار ، فهذا البعد عن : االنعزاؿ/1
اؼبناطق األخرل ىو الذم جعل تنوٌع اللهجات كمٌكنهم ىذا االنعزاؿ من تغيَت كتبديل 

. حسب ما رأكه ُب إمكانية التواصل بينهم 

اؽبجرة إٔب أماكن كمناطق أخرل كىو ما يسمى ابلتزاحم اللغوم،  أك الصراع اللغوم  فبا /2
يكوف بو نتيجة خركج ؽبجة ال ىي اللغة األصل أك اللغة اؼبهجرة بل يكوف مزهبا بينهما 

                                                           
. 672، رقم اغبديث 01/461مسند أضبد ، مصدر سابق ، - 1
. 06، ص46حبوث كدراسات ُب اللهجات العربية ، مرجع سابق، ج- 2
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،ككذا االختبلط للتٌجار ُب السفر كغَته ، كقد أكرد الدكتور إبراىيم أنيس مباذج على ذلك 
،كُب مصر  -ذكال-ذكؿ: كُب العراؽ" ىاذكؿ"ُب شرؽ األردف كببلد الشاـ سنجد كلمة 

، كُب ؽبجتنا احمللية 1ىاذكؿ:ديل ،كُب اليمن كاؼبغرب العريب : دكال ، أما السوداف– دكؿ 
. ىاذكف أك ىاذكؾ : نقوؿ 

قبد أف ؽبجتهم ـبتلفة كتكثر فيها الغنة اليت ـبرجها -:أىل اغبجاز كمصر -ذلجة ادلشارقة
اػبيشـو ، ابإلضافة إٔب تبلصق فبزكج بسرعة، أما تغٌَت اغبركؼ ُب بعضها فهذا ما يبيز كل 

ابلڤاؼ اليت تعرؼ ُب أكساطنا " ج"ؽبجة عن غَتىا ،ُب اللغة العربية قبدىم ينطقوف اعبيم 
ظلمو  "ز"فيحٌوؿ إٔب " ظ"، ككذا حرؼ الظاء  (ڤمل)صبل  : بتثليث القاؼ 

. (زؼبو  )

 اللهجة اؼبصرية يوجد تشابو إبداؿ كما ُب اللهجات القديبة ،كاللهجة  ىذهكما أنو ُب
ككذلك حرؼ .(ڤيتك امبارح )الطمطمانية ،كىي إبداؿ الـ التعريف ميما، جئتك البارحة 

كىذا القلب يوجد ُب بعض اؼبناطق السورية كعندان كبن ُب :فإّنا تقلب نبزة" ؽ"القاؼ
. (أٍلب)كفلسطُت فكلمة قلب (تلمساف كغَتىا)اعبزائر

كفبا الخفاء فيو أٌف ُب معظم ىذه اللهجات ما يسمى ترخيما أك إمالة أك كبتا ،كىذا من 
، كتغيَت اغبركات اإلعرابية ك الصرفية، فنجدىم يضموف  خصائص اللهجات ُب العمـو

. 2(خيسارة   )اغبرؼ األكؿ من الكلمة بدال من كسره أك فتحو فيقولوف خىسارة 

.  كىي ما تربعت على أىل اعبزيرة العربية من مكة كاؼبدينة كجدة كالطائف:أهل احلجاز
كتتنوع مصطلحاهتا بُت الدارج كالفصيح ،فألفاظ سبٌت بصلة إٔب الفصيح كأخرل خارجة 

                                                           
. ـ1992، 08ُب اللهجات العربية ، ابراىُت أنيس ، مكتبة األقبلو اؼبصرية ، القاىرة ، ط - 1
. 01/62معجم تصحيح لغة اإلعبلـ العريب ، عبد اؽبادم أبو طالب ، مكتبة لبناف انشركف ، د ط ، د س ، - 2
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عن الوزف، كىي لغة تواصل ُب بيئة معينة  ، قد تكلم أىل اللغة ُب نسبتها كمدلوؿ 
.  معانيها، كتكاد تتقاطع مع اللهجة اؼبصرية كؽبجة البادية ُب بعض مناطق اعبزائر

اللهجة القطيفية نسبة إٔب القطيف كاللهجة اعبنوبية، : كؽبجات اعبزيرة العربية عديدة منها 
كاللهجة اغبجازية اليت ىي العمـو كاللهجة الشمالية كالقصيمية، كاللهجة النجدية نسبة إٔب 
قبد، كُب كل ىذا يشًتكوف ُب اللهجة البدكية ، أم أّنا الغالبة ُب كل ىذه اللهجات كمن 

اؼبعٌت تكاد تلتقي مع الفصيح أم :كىي .  أم أخرج-أندر برة: أمثلة مصطلحات اغبجازية
أم مدخل البيت كالزقاؽ الشارع، كىي :ندر خارجا ،أم قل خركجو ، ككلمة الدىليز 

فصيحة ، فالدىليز ىو ما بُت الباب كالدار كىو فارسي معرب، كصبعو دىاليز كما قاؿ 
 ، الزقاؽ ىو الشارع كتستعمل ُب اللهجة اغبجازية كىي كذلك فصيح، 1اإلماـ اعبوىرم 

كأنو أجرل فرسو ُب زقاؽ خيرب ٍب .... أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غزا خيرب :كجاء ُب اغبديث 
 2.حسر اإلزار عن فخذه الشريف الشريف حىت رآه أنس

كرد ُب اغبديث ُب غزكة بٍت قريضة أف جربيل أدبر مع اؼببلئكة حىت سطع الغبار ُب زقاؽ 
.  3بٍت غنم من األنصار

. ككلها ألفاظ فصيحة عربية إال أف اللهجة ُب نطقها ىي ما ترنو هبا كبو الدارج

:  كىي ذات فركع منها:اللهجة اليمنية

 نسبة إٔب منطقة ايفع ، كىي من مدف اليمن كفيها تغَت بعض اغبركؼ اللهجة اليافعية
.  كاستبداؿ ُب نطقها فينطقوف القاؼ غينا، كىي شبيهة ابللهجة السودانية 

                                                           
الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ، اعبوىرم أبو نصر ، ربقيق أضبد عبد الغفور العطار ، دار العلم للمبليُت ، بَتكت ، - 1
. 03/878ـ ، 1987، 04ط
. 11992، رقم اغبديث 19/50مسند أضبد ، مصدر سابق ، - 2
. 11/451 ىػ ، 1379فتح البارم شرح صحيح البخارم ، ابن حجر العسقبلين ، دار اؼبعرفة ، بَتكت ، د ط ، - 3
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 نسبة إٔب صنعاء العاصمة اليمنية ، كقد توسعت ؽبجتهم حىت مع :واللهجة الصنعانية
اغبدكد اجملاكرة ؽبا، كيصعب تعلمها كما يقوؿ أىل اللغة، ألف فيها قوة اللفظ كعمق اؼبعٌت 

كىي من مبادئ علم التجويد فيصعب على . ، كمن قواعدىم ُب اللهجة ىي تعطيش اعبيم
.  اؼبتعلم تعلم تعطيش اعبيم

كتكاد ىذه اللهجة تنفرد عن ابقي اللهجات األخرل لصعوبتها كتعلم ألفاظها ، كالقاؼ 
جبل، كمن حب أىلها ؽبذه اللهجة أّنم قالوا أّنا -قبل: فيقوؿ: تنطق جيما غَت معطشة

. فن كليست ؽبجة، كال وبسنها إال اغباذؽ

ىي كذلك ؽبجة يبنية كتعترب ذات فركع أتصلت ُب بعض اؼبناطق ، :اللهجة احلضرمية
أصبة تنطق :،كمن خصائصها أف اعبيم تنطق ايء (حضر موت)كمنشؤىا كأصلها من منطقة 

كحرفا الضاد كالضاء ينطقاف من ـبرج كاحد كحرؼ كاحد كىو الضاء ،كهبا كذلك . أيبة
بعض اػبصائص الصرفية ،كاستعماؿ اعبمع مكاف اؼبفرد ، كىذا فبا تتميز بو ىذه 

اللهجات، كمعظم ىذه اللهجات اليمنية فيها صعوبة ُب نطقها كفهمها ، إذا ٓب يكن 
. كتطلق على سريع الغضب: حىنَّاؽ: للمتكلم حٌس ذكي كمعرفة دقيقة ، كمن ألفاظها

كىذه ؽبا أصل ُب الفصيح ألف اغبنق ىو شد االغتياظ كُب حديث عمر هنع هللا يضر  ال يصلح 
 ، كُب قصة فتيلة أخت  1ىذا األمر إال ؼبن ال وبنق على  جرتو أم ال وبقد على رعيتو 

اغبارث ، ؼبا بعثت إٔب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أببيات تتمٌت لو أنو أطلق سراح أبيها كٓب يقتلو كىو 
: 2النضر بن اغبارث

                                                           
. 10/69ىػ ، 1414، 03لساف العرب ، ابن منظور دمحم ابن مكـر ، دار صادر بَتكت ، ط- 1
النضر بن اغبارث بن علقمة من بٍت عبد الدار بن قصي القرشي، كاف من شجعاف قريش ككجوىها كاحد شياطينها كفبن  - 2

ككاف لو إطبلع على أخبار األمم السابقة ككتب الفرس، أصيب ببدر مع اؼبشركُت فامتنع عن الطعاـ - ملسو هيلع هللا ىلص - آذل رسوؿ هللا 
/ 2البن األثَت " الكامل"، ك319/ 1" سَتة ابن ىشاـ: "انظر. قتل صربا بعد االنصراؼ من اؼبعركة: كالشراب حىت مات، كقيل

  .33/ 1" زىرة اآلداب"، ك73
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ٌمد اي خ ير ضنء كريبػػػػػػػػػػػة               ُب قومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها كالفحل فحل معرؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىؿبي

ػػػػػػػػػػنق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     مىنَّ الفىت كىػػػػو اؼبغيظ احملػػػػػػػػػ      ما كاف ضٌرؾ أبعًز لو مننت كردبا     

 ، 1فيقاؿ أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ؼبا بلغو ىذا الشعر ،لو بلغٍت ىذا قبل قتلو ؼبننت عليو 
. كاللهجة العدنية ، نبا من فركع اللهجة اليمنية (التهامية)ككذلك اللهجة الساحلية 

ٌتساع رقعة اعبزائر فقد تنوعت فيها اللهجات من حدكده الشمالية إٔب حدكدىا اعبنوبية كال
كمن الشرؽ إٔب الغرب، فنجد ؽبجة أىل الشرؽ  ، كؽبجة أىل الغرب كتلمساف كما حٌدىا 
من حدكد إٔب اؼبغرب، كؽبجة أىل الوسط  اليت  ىي اللهجة احمللية اليت تكوف أقرب إٔب 
الفصيح من اللهجات األخرل، كخاصة ما تًتبع على الوسط السهيب  كاعبلفة كبوسعادة 
كمسعد ما جاكرىا ، أك ما يكوف فيو عرش أكالد انئل على اػبصوص فيكادكف ال يفًتقوف 

 . ُب اللهجة إال شيئا يسَتا
كابلعمـو توصف اللهجات ....أما أىل الصحراء فلهم عٌدة ؽبجات كتمنراست كأدرار

. اللهجة الدزيرية أم اعبزائر كىو نطق اعبيم داال: بوصف أماكنها فيقاؿ

نسبة إٔب الطبوع النائلية السهبية، اللهجة الصحراكية نسبة إٔب الصحراء،  : اللهجة النائلية

اللهجة الشاكية نسبة إٔب عرش الشاكية  ، اللهجة اؼبيزابية نسبة إٔب بٍت مزاب كىي من قطن 
.... غرداية

كاللهجات الثبلثة األخَتة ليست عربية ، أٌما اللهجات الشرقية كالغربية نسبة إٔب أىل 
. الشرؽ كالغرب

                                                           
السَتة النبوية البن ىشاـ ، عبد اؼبلك ابن ىشاـ ، ربقيق كصطفى السقا ابراىيم األبيارم ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى - 1

. 02/42ـ ، 1955، 02البايب اغبليب ، ط
 



42 
 

كنقصد هبا اللهجة ذات الطابع السهيب كما جاكره ُب منطقة اعبلفة : اللهجة النائلية
كاؼبسيلة كبسكرة كىي األكثر استعماال ألف ؽبا أكثر من شبانية مبليُت متحدث ؽبا ، كىي 

 ، كىذه اللهجة كباقي اللهجات يكوف 1األشٌد التصاقا ابلفصيح من حيث ابقي اللهجات 
فيها قلب لبعض اغبركؼ كتغَت لبعض الصوائت ، إالٌ أف ىذا التغيَت ال ىبرجها من دائرة 

.  الفصيح ، بل تبقى على ىيكلها ملتصقة ابلفصيح

كمن ميزهتا تغٌَت بعض الصوائت فيها ،كأف تنطق الغُت قافا أك النوف تنطق الما ، فيقولوف 
مقزؿ -مقفرة ،،  مغزؿ-مغفرة/مقبوف-مغبوف/قدكة-غدكة/قرداية–غرداية /القلم-الغنم:

– قَت اؼبقضوب ، فغشاىا ما غشى – غَت اؼبغضوب : كيكوف فيو اغبرج عند تبلكة القرآف
فقشاىا ما قشى ، إف ىذا التداخل بُت غ كى ؽ يعترب غبنا ُب قراءة القرآف ، فبل بد من 

. التمٌرف عليو، أما من غلب عليو كلهجة فإنو يصَت ُب اؼبعفٌو عنو

كأصل الكلمات ُب نطقها ُب ىذه اللهجة ترجع إٔب الفصيح ُب أغلبها، فمن ألفاظها 
. 2ىو الضعف ، كُب الفصيح دعدع تقاؿ لئلنساف إذا تعثر" :الدعديع"

تطلق ىذه الكلمة على الرجل الذم يهتم دبظهره كأانقتو ،كيعطي كذلك ": نًبًٌي"كلمة 
أما ُب الفصيح فهي من ىىمَّ .لنفسو قيمتها أماـ اؼبؤل ،فيطلق عليو ىذا الوصف رجل نًبيٌ 

كمنو اؽبيمىاـ اسم من أظباء اؼبلك لعظم نبتو .3يهتم أم يعطي اىتماما  ؼبظهره
كمنو حديث .4

                                                           
. ـ 2004دمحم الطيب قويدر ، . اعبلفة مركايت ككقائع ، د- 1
، د ط ، 4اعبيم ، ابو عمر اسحاؽ الشيباين ، ربقيق ابراىيم األبيارم ، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية ، القاىرة ، ط- 2

. 62ـ، ص 1974
 .2/129 احملكم كاحمليط األعظم 3
، 01احملكم كاحمليط األعظم ، ابو اغبسن علي بن سيده ، ربقيق عبد اغبميد ىنداكم ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ط- 4

. 02/129ـ، 2000
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،  أم ال ذبعل طلب اؼباؿ كاعباه أكرب 1 (.كال ذبعل الدنيا أكرب نبنا):رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
.  قصدان أك ال ذبعل أكرب قصدان أك حزننا ألجل الدنيا

تستعمل بكثرة لشدة الربد كشدة اعبوع ،ككبلنبا فصيح فهما اظبا ":قاكم كخاكم"كلمة 
أىفػىرىأىيٍػتيمي النَّارى :" أما قاكم فقد كرد ُب القرآف الكرًن .الفاعل للفعل قوم كخوم ،أك مقوم

كبىٍني جىعىٍلنىاىىا تىٍذًكرىةن كىمىتىاعنا  (72)أىأىنٍػتيٍم أىٍنشىٍأًبيٍ شىجىرىتػىهىا أىـٍ كبىٍني اٍلميٍنًشئيوفى  (71)الَّيًت تيوريكفى 
.  73/الواقعة " (73)لًٍلميٍقوًينى 

اختلفت أقواؿ اؼبفسرين من بُت مسافر أك جائع أك خاكم كمنو قويت الدار إذا كانت 
كلعل األقرب عليو أنو أريد ابإلقواء : كقبد اإلماـ األلوسي بعد ذكر األقواؿ يقوؿ. خالية

 2.االحتياج كاؼبستمتع هبا ؿبتاج إليها فتدبر

أما ُب ؽبجتنا فبل يطلق كصف قاكم إال على الذم افتقد النار، فتكوف اللهجة أخٌص ُب 
. الوصف من الفصيح ، ألّنا حصرت اإلقواء خاصا ابلنار فقط

كمن تداخل اغبركؼ ُب بعضها ىو تداخل ض ُب ظ فكل الكلمات اليت فيها الضاد    
ظرس كىو كذلك مسعاة إٔب تصحيحو ُب - تنطق ضاء الضحى تنطق ظحى ،ضرس 

. التبلكة 

 فبا يبيز اللهجة النائلية قضية تفخيم الراء كترقيقها فهو مهم جدا ُب افًتاؽ اؼبعاين، فإذا 
:  فٌخمت الراء دلت على معٌت مغاير غَت اؼبعٌت الذم ترٌقق فيو الراء ، فمثبل كلمة 

. من الرايب كىو اغبليب إذا ترؾ ـبٌمرا(بتفخيم الراء)رايب
                                                           

رقم .05/406ىػ ، 698اعبامع الكبَت ، سنن التزميذم ، دمحم بن عيسى الًتميذم ، دار الغرب االسبلمي ، بَتكت ، - 1
. 3502اغبديث 

ركح اؼبعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع اؼبثاين ، شهاب الدين األلوسي ، ربقيق علي عطية ، دار الكتب العلمية ، بَتكت - 2
. 150/ 14ىػ ،1415، 01، ط 



44 
 

. من الريبة أك اؽببوط إين ىابط(بًتقيق الراء)رايب

. أم شخص كاحد(ابلتفخيم)فرد. هبيمة  الثور(ابلًتقيق)فرد 

.  يدرس درسا أم يتعلم كيعٌلم(ابلتفخيم)درس

. 1درسوا اغبنطة درسا أم داسوىا (ابلًتقيق)درس

ٌيز بينهما ُب اللهجة النائلية اعبلفاكية ابلًتقيق أك التفخيم . فاؼبعنياف عربياف فصيحاف كلكن يبي

 .صار يشبو اػبنزير(ابلًتقيق)غضب ، أك خنزر (ابلتفخيم)خنزر 

 ، أما ُب اللهجة فيفٌرؽ 2أم غلظ كما ىبنزر اػبنزير:ككبلنبا فصيح ،فيقاؿ خنزر فبلف 
بينهم بًتقيق الراء أك تفخيمها ،فإذا فخمت الراء صار معناه الغلظة كالشٌدة كالغضب، أما 
ابلًتقيق فهي فعل من خنزر أم شبو ابػبنزير ، ككلها تستعمل ُب اللهجة النائلية ،كقد ييدىؿُّ 

. عليها بشاىد من الفصيح

سبنراست كغَتىا ، كبعض -بشار–أدرار :نعٍت هبا اؼبناطق الصحراكية :اللهجة الصحراوية
اؼبناطق اليت كانت مشتهرة بلهجتها اؼبتميزة ، كأكلف ك توات ، كتعترب أكلف منطقة خاصة 
ابلزكااي كهبا ثلة كثَتة من العلماء مركا هبا سواء ابلتعليم أك التدريس أك التعلم ، كقد انفردت 

. ىذه اؼبناطق بلهجات خاصة، ككاف عملهم اؼبهم تعليم القرآف كعلومو

-رضبو هللا–كبرز ثٌلة من العلماء الذين كتبوا عن اللهجة الصحراكية كالشيخ دمحم ابم بلعآب 
: الرحلة العلية إٔب منطقة توات، مفرعا بفصل ُب الكتاب أظباه: ُب كتاب عنونو ب

دبا أف تواات منطقة قديبة سكنها : التخطيط اللغوم ُب منطقة توات، كذكر  ُب مقدمتو
الربابرة قبل اإلسبلـ ، كنزح إليها قبائل عربية كغَت عربية افريقية كفرنسية كتركية كعربية 

                                                           
 .06/79لساف العرب ، مصدر سابق ، - 1
. 04/464احمليط ، مصدر سابق ، - 2
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كشلحية ، ككل طائفة ؽبا لغتها، فانصهرت تلك اللغات ابللغة العربية الفصحى كالدارجة ، 
كمن بعض . كبقيت تلك اللغات على ألسن سكاف توات منها بقااي من اللغة الرببرية

. 1كلماهتا اليت سبت بصلة إٔب الفصيح 

كىذه كذلك من اللهجات النائلية اليت سبق الكبلـ عنها ،دبعٌت انتظر، كُب الفصيح : اسٌَّتَّ 
. 2 (تسنيت بقيت سنوات)بقي سنوات : تسٌٌت 

 
 
 
 
 

 حملة عن علم ادلنظومات:  ادلبحث األول 
 

كىي من أنواع الشعر العريب كيطلق ىذا الوصف ُب التفريق بُت أنواع الشعر ُب       
أغراضو، فيقولوف ىذا الشعر ينتمي إٔب اؼبنظومات اغبماسية أك اؼبنظومات الزجلية ، كاليت 

اختصت ابعبانب التعليمي على كجو العمـو ، ككاف ؽبا دكر كبَت ُب علم التجويد 
كشرحها العلماء بعده ُب  (الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ األماـ انفع )كالقراءات ، كمنظومة 

 (النجـو الطوالع على الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ انفع)منظومات كذلك ،كمنظومة 
. للشيخ إبراىيم اؼبارغٍت التونسي 

                                                           
. 07حبث ُب أصوؿ بعض اؼبفردات ، دراسة سابقة ، ص - 1
ـ، 2010، 01اؼبعجم االشتقاقي اؼبؤصل أللفاظ القرآف الكرًن ، دمحم حسن جبل ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، ط- 2

02/1089 .
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ك قد كقع اػببلؼ عند النٌقاد ُب التشكيك ، ىل ىو من الشعر أـ ىي نظم تعليمي فقط 
ال غَت؟ فقد عرؼ الشعر ببحوره كأكزانو ، أما ىذه اؼبنظومات فقد اختلفت عنهم فبل 
ييعرؼ منها الشعر إال من خبلؿ عنواّنا ،كٓب يعثر فيها على شعر جيد كإف كاف بعضهم 

 .رأل أنو من تطور الشعر أف يظاؼ إليو مثل ىذا النوع من اؼبنظومات 
كقد كاف قبلها ما يعرؼ بشعر الطردايت كىو الذم يصف رحبلت الصيد كالطرائد    

. ككبلب الصيد
كإذ تفٌنن فيو الشعراء حىت صار فٌنا جديدا ، كيذكر أف الشاعر أاب نواس ىو من أبرز 

الشعراء الذين تناكلوه، كقد برز نفع ىذا النوع من الشعر ُب داللة علمية أكثر منو ُب أدبو 
،كبرز ُب أنواع كاؼبلحمي كالتمثيلي كالغنائي كالتعليمي ،كإٌف ىذا االختبلؼ ُب ىذا النوع  

 
 
 
 
 

من الشعر ىبتلف عن الشعر العريب ، ألٌف ىذا األخَت قائم على مقاـ الذكؽ ، فالشاعر 
الذم ينشئ قصيدة ،ٍب يلقيها على من حولو فيتوٌلد بينهما ذكؽ سواء من لدف اؼبلقي أك 

. من لدف اؼبستمع ،كىذا قد ال يتأتى ُب اؼبنظومات أك الشعر التعليمي
كقد عٌلل آخركف من النقاد أٌف اؼبنظومات قد ضبلت على كاىلها ثقافة كحضارة عظيمة 

. متمثلة ُب حفظ العلم كإيصالو ،كتنوع فنوّنا كأساليبها ُب صبيع العلـو
أٌما النظم فهو الكبلـ اؼبوزكف اؼبقفى، فإذا : كقد فٌرؽ عمر فركخ بُت الٌنظم كالشعر فقاؿ 

امتاز النظم جبودة اؼبعاين كزبٌَت األلفاظ كدقة التعبَت كمتانة السبك كحسن اػبياؿ ، مع 
التأثَت ُب النفس فهو الشعر ، ألٌف الٌشعر حقيقتو ما خلب العقل ، كاستؤب على العاطفة 

كاستهول النفس ، من أجل ذلك قاؿ العرب ُب اعباىلية عن القرآف ، إنٌو شعر كعن 
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الرسوؿ أنو شاعر ، كالعرب اعباىليوف ٓب يقصدكا أٌف القرآف كبلـ موزكف مقفى ،بل نظركا 
، كقد عٌده ابن خلدكف من اؼبناىج الصعبة ُب 1إٔب شدة أثره ُب النفس فقالوا عنو ما قالوا 

ذىب كثَت من :التحصيل ، خببلؼ أكلئك الذين رأكا فيو يسر التعليم كـبتصره، فيقوؿ 
اؼبتأخرين إٔب اختصار الطرؽ ك األداء ُب العلـو يولعوف هبا كيدٌكنوف منها برانؾبا ـبتصرا ُب 
كل علم يشتمل على حصر مسائلو كأدلتها ، ابختصار ُب األلفاظ كحشو القليل منها 
بل ابلببلغة كعسر الفهم ، كردبا عمدكا إٔب  ابؼبعاين الكثَتة من ذلك الفن ،كصار ذلك ـبي
الكتب األمهات اؼبطولة ُب الفنوف للتفسَت كالبياف ، فاختصركىا تقريبا للحفظ كما فعلو 
ابن اغباجب ُب الفقو كابن مالك ُب العربية كاػبوقبي ُب اؼبنطق كأمثاؽبم ، كىو فساد ُب 

التعليم ، كفيو إخبلؿ ابلتحصيل  كذلك ألف فيو زبليطا على اؼببتدئ ، إبلغاء الغاايت من 
العلم عليو كىو ٓب يستعد لقبوؽبا بعد ، كىو من سوء التعليم كما سيأٌب ، ٍب فيو مع ذلك 

شغل كبَت على اؼبتعلم بتتٌبع ألفاظ االختصار العويصة للفهم ، بتزاحم اؼبعاين عليها كصعوبة 
استخراج اؼبسائل من بينها ، ألف ألفاظ اؼبختصرات ذبدىا ألجل ذلك صعبة عويصة ، 

 . 2.فينقطع ُب فهمها حظ صاّب عن الوقت
 كلكٌن العلماء قد أبرزكا أنبيتها كأطالوا ُب ذكر فوائد ىذه اؼبنظومات التعليمية ، كقد  آتت 

أكلها ُب ربصيل العلم كاختصار طرقو ، فإٌف اؼببتدئ ُب طلب العلم يبٌل من كثرة كطوؿ 
األقواؿ، كىو إٔب اؼبختصر أشٌد تلقيا كقبوال، كاألصل أف ىذه منهجية للمتأٌخرين أك الشراح 

. الذين دأبو على تيسَت حفظ اؼبتوف ،كفتح أغبلؽ اؼببهم من العلـو
كإف كاف األصل أف .كظٌل الشعر التعليمي ينموا حىت صار سهل الركوب ذلوؿ اإلنشاد بو  

ينتقد ُب عدـ ذكقو ، كال يصل إٔب ذكؽ الشعراء ُب إنشاء قصائدىم ، كلكٌن ىذا النوع من 
الشعر التعليمي فيو الذكؽ كذلك بدليل أٌف الطالب الذم تعٌلم ىذا الفن كتذٌكقو صار 

مقببل عليو  ، كأف الناس أقبلوا على ىذا النوع من الٌشعر بكثرة ، كأقبلوا عليو حفظا كشرحا 

                                                           
. 01/44،45اتريخ األدب العريب  ، عمر فركخ، دار العلم للمبليُت ، دط ، د س ، 1
. 2/274مقدمة ابن خلدكف ، مرجع سابق ،  2
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كتعليقا كهتميشا ،كإف كاف ىناؾ فرؽ بينهما ُب جانب الذكؽ ، فإٌف الشعر العريب مبٍت 
على زبٌيبلت كتصورات كعلى مثاليات ، غالبيتها العدـ، ألنٌو  كرد ُب كبلـ النٌقاد أٌف 

أىٓبٍى تػىرى (224)كىالشُّعىراءي يػىتًَّبعيهيمي اٍلغاكيكفى : كذكره القرآف ُب ؿبكمو أعذب الشعر أكذبو ،
، فصٌور /   الشعراء(226)كىأىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى مىا ال يػىٍفعىليوفى  (225)أىنػَّهيٍم ُب كيلًٌ كادو يىًهيميوفى 

 .القرآف لنا ىذا اػبياؿ كأٌّنم ُب أكدية ،كل كاد يصوره لك شاعر من خبلؿ ىيامو
: كمباذج ىذا الكبلـ كثَت عند الشعراء ،فقد ذكر اؼبتنيب ُب مدح سيف الدكلة اغبمداين 

سبر بك األبطاؿ كلمى ىزيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة       ككجهك كٌضاح كثغرؾ ابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
. 1كقفت كما ُب اؼبوت شك لواقف       كأنك ُب جفن الٌردل كىو انئػػم

فهذا خياؿ ال كاقع لو إف ٓب نقل ُب كصفو أنو عدـ صدؽ فاؽ الواقع ، كلكٌنو صار أعذب 
الشعر، ألنٌو خالف الوصف ُب الواقع ،خببلؼ الشعر التعليمي فإنٌو مبٍت على الصدؽ 

: كعلى إرساء منظومة القيم  كالتعليم ، فعند ما نسمع مثبل 
ػػػػػػػويد                   نٌص عليو القـو ابلتأكيد ػػػػػػػػػػقراءة القرآف ابلتجػػػػػػػػ
ؿ أثيم أك معذكر ػػػػػػػػػػػػػػػػ   كجاه ف مأجور               ػػػكالناس بُت ؿبس

  العريب السلس الصحيح   فمن يطيق النطق ابلفصيح              
     إٔب القبيح العجمي كاتكل  لكنو أعرض عػػػػػػػػػػػػػػػنو كعدؿ           

: أك ما يكوف ُب اؼبدائح كاؽبمزية ُب مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
.  اي ظباء ما طاكلتها ظباء  كيف ترقى رقيك األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء         

. ٓب يساككؾ ُب عبلؾ كقد حا          ؿ سنا منك دكّنم كسناء
ككذا ُب نظمو للربدة كاليت سار حبملها الركباف ، كىي أفضل ما يبٌثل التذٌكؽ ُب الشعر 
التعليمي ، اليت امتزجت دبدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص كسرد السَتة ، ٍبٌ ختم بوصااي كحكم سبثل أرفع 

: منازؿ الشعر التعليمي كأهباه كأضوأه 
ت دمعا جرل من مقلة بػػػدـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مزج   أمن تذكر جَتاف بذم سلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم       

                                                           
. 784 حياة الكتاب ، مرجع سابق، ص 1



49 
 

ض الربؽ ُب الظلماء من إضم ػػػػػػػػػػػػػػػ فأـك أـ ىٌبت الريح من تلقاء كاظمة        
فما لعينيك إف قلت اكففا نبتا          كما لقلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إف قلت استفق يهػػػًػػػػػػػػػػػػػًم 

أوبسب الصٌب أف اغبٌب منكتم         مابُت منػػػػػػػػػػػػػػػػسجم منو كمضطـر  
: ذكر اغبكم البديعة اؼبشوبة دبحاسن البديع - كما يقوؿ اؽبامشي-كُب آخر تذييل 

طم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    حٌب الرضاع كإف تفطمو ينف كالٌنفس كالطٌفل إف هتملو شٌب على        
   إف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهول ما تؤب ييٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم أك ييًصًم  فاصرؼ ىواىا كحاذر أف توليػػػػػػػػٌػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػوي          

رعى فبل تسم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراعها كىي ُب األعماؿ سائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة               كإف ىي استحلت آب
    من حيث ٓب يدر أف السػػػػػػػػػػػػػم ُب الدسم   ػػػػػػػػػػػػػلة        ػػػػػػػكم حٌسنت لٌذة اؼبرء قاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػٌر من التُّخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاخش الدسائس من جوع كمن شبع             فرب ـبمصة شػػػػػ
. ػػػػػػػػػمية الٌندـػػػػػػػػػػاـر كاألـز حػػػػػػػػػػ   من احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاستفرغ الدمع من عُت قد امتؤلت           

فهذا كغَته غاية ُب الذكؽ كالتذكؽ الذم قيل عن منظومات أّنا تفتقد مثل ىذا الشعور،   
-ىجاء-راثء–مدح : فقد تنوعت اؼبنظومات الشعرية  التعليمية من علمية إٔب أدبية

..... كصف
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. ادلنظومات الشعرية الشعبية ومراحل تطورها :   ادلبحث الثاين 
 

      إف نشأة ىذه اؼبنظومات الشعرية التعليمية ٓب تكن ابؼبضبوط كال ابحملٌدد ، كإمبا بقي 
آلراء النقاد كأىل اللغة ُب ربديد نشأتو ، ككذا األمر ابلنسبة إٔب تطوره، كىذا التساؤؿ قد 
طرح ُب العهد العباسي الذم ىو أزىى العصور كأرقاىا فكرا كأداب ،كقد أطلق عليو العصر 

. الذىيب ، لنيميٌو الًتؼ األديب كالفكرم 
كقد عقد الدكتور قاسم انصر حسُت كاألستاذ مصطفى أضبد لطيف آراء ُب أصالة ىذا 
الفن ، كبعد عرض األقواؿ فقد ماال إٔب رأم الدكتور صاّب أدـ بيلو ُب أٌف ىذا الفن من 
اؼبنظومات التعليمية كاف من نشأة عربية خالصة بدليل أٌف العرب كاف متعارفا عندىم ىذا 

. النوع ُب فًتة اعباىلية 
ككبن نرٌجح زبطئة  ):كقد خطٌأ الدكتور صاّب أدـ بيلو مىن أٌصل غَت ىذا التأصيل قائبل 

الذم ذىبوا إٔب أٌف الشعر التعليمي إمبا عرفو األدب العريب مع ما عرفو من الثقافة الدخيلة 
كالفكر الوافد شرقية كغربية كىندية كيواننية ، أك ابتكر ىذا العصر العباسي ابتكارا بسبب 

. امتزاج األفكار كالثقافات كتوالدىا 
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مبتكر ىذا النوع من الشعر التعليمي ،فقد   (ق200)كمن رأم آخر أٌف ابن أابف البلحقي
نظم كليلة كدمنة ُب أربعة عشر ألف بيت ، كلو قصيدة :نظم كثَتا ُب فنوف العلم مثل 

 :  (ابب األسد كالثور)متعلقة ابػبلفاء ، كيقوؿ ُب نظم كليلة كدمنة 
رضى من األرفع ابألخس ػػػػػػػػ كإٌف من كاف دينء النفس                م

 كمثل الكلب الشقٌي البائس             يفرح ابلعظم العتيق اليابس 
كاف أىل الفضل ال يرضيهم              شيء إذا ما كاف ال يعنيهم 

. 1ر اجملٌد ىراب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألسد الذم يصيد األرنبا              ٍب يرل الغي
كمرٌد ىذا الرأم إٔب الدكتور طو حسُت ، كلقد ؼبس ىذا الرأم من خبلؿ كبلمو عن ابن   

فهو إماـ طائفة عظيمة من الناظمُت نعٍت أنو ابتكر ُب األدب العريب فٌنا ٓب ."أابف فيقوؿ 
كاغبٌق أٌف ىذا النوع من الشعر التعليمي . 2"يتعاطو أحد من قبلو كىو فن الشعر التعليمي 

كضعو أراببو للتسهيل ، فهم ال يلجئوف إٔب ـبالفة ما كاف قبلهم ُب األصوؿ ، كإمٌبا اؼبخالفة 
تكوف ُب الفركع ، فلو قدران أف كل موضع يبكن أف يفهم كوبمل على اعبائز فيو ، مع 

ارتكاب ضركرة ، ألصبح ىذا األمر منفردا للناس ، كُب القصد ما ىكذا أراد انظموه ، فقد 
كاف ُب قصدىم التسهيل كبث ركحو كبعث نفس طويل ؽبذا الفن من اؼبنظومات التعليمية، 
فمن ٓب وبفظ اؼبنظـو فسيضطر إٔب حفظ اؼبنثور  كىو صعب جدا، كمن أشهر اؼبنظومات 

                                                           
. 46ـ، ص 1934 األكراؽ قسم أخبار الشعراء ، أبوبكر دمحم بن وبي الصوٕب ، شركة األمل ، القاىرة ، د ط ، 1
. 02/221ـ، 1958حديث األربعاء، طو حسُت ، دار اؼبعارؼ، القاىرة،  د ط، 2



52 
 

ألفية ابن معط الزكاكم اعبزائرم ) ،كقبلو1(منظومة األلفية البن مالك)اليت بلغت ألف بيت
 2(. كألفية العراقي ُب أصوؿ اغبديث كألفية السيوطي ُب النحو كالصرؼ)، (

كابت شائعا أٌف األلفية ىي نظاـ ضركرم لطالب العلم،فبل بٌد من حفظها كال يستغٌت 
عنها،كىي كما يبثل ؽبا أبّنا قبـو اثبتة ُب كسط السماء ، يدكر ُب أفبلكها طبلب العلم 

حفظا ، كالعلماء شرحا كتنقيحا على مٌر الزماف كاؼبكاف، بل إٌف بعض اؼبناطق تشتهر حبفظ 
كشرح ألفية ابن مالك كمنطقة شنقيط دبوريتانيا ، ككالزكااي عندان ُب أدرار ،كزاكية الشيخ 

،كأصبح طبلب العلم وبٌجوف إليها من كل حدب كصوب، كإف من - رضبو هللا–بلكبَت 
وبذؽ ُب ىذا الفن  من الشعر التعليمي، فإنو يشار إليو ابلبناف،  كيذكر أف ألفية بن مالك 

كاليت بلغت ثبلثة (الكافية الشافية)منظومة شعرية من حبر الرجز اختصرىا من منظومة 
، كظبٌاىا اػببلصة ،كلكن اشتهرت ابأللفية لعددىا األلف بيت، ككما ذكر 3آالؼ بيت 
  .مقاصد النحو هبا ؿبويو... كأستعُت هللا ُب ألفيو :  صاحبها 
: تطػػػػػػػػػػػػػػػػػوره

   ٍب استمر األمر ُب العهد العباسي ، كبعده على كبو ىذا النهج من اؼبنظومات التعليمية 
كصار كل من يبتطي جواد النظم فإنو يدكر ُب فلك نظم العلم أك نظم تيسَت العلم ، كال 

كأتى –شاعر الزىد كما يقاؿ –ىبرج عنها ، كقد برز ُب العهد العباسي الشاعر أبو العتاىية 

                                                           
دمحم بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اعبٌياين، أبو عبد هللا، صباؿ الدين إماـ النحاة كحافظ  ( ىػ672 - 600): ابن مالك 1

اللغة،كاف إماما ُب القراءات كعللها، كأما اللغة فكاف إليو اؼبنتهى ،كأما النحو كالتصريف فكاف فيهما حبرا ال هبارل، كحربا ال 
يبارل كلد ُب جياف ابألندلس ، كانتقل إٔب دمشق فتوُب فيها، أشهر كتبو األلفية  ُب النحو، كالكافية الشافية ، الزركلي، مرجع 

 .01/130بغية الوعاة ، مصدر سابق ،. 06/233سابق ،

ـ، 1941كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيٍت ، مكتبة اؼبثٌت ، بغداد، د ط ، 2
01/157 .

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الدين بن اػبطيب ، شهاب الدين أضبد اؼبقرم التلمساين ، ربقيق 3
. 435/ 02ـ، 1997، 01احساف عباس ، دار صادر ، بَتكت ، لبناف ، ط
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بلوف جديد ُب شعره ، كىو الدعوة إٔب الزىد ُب جٌل منظوماتو كقصائده ، كذلك بعد مبطية 
: كيذـٌ الدنيا من الشهوات كاؼبلذات قد سادت ذلك اجملتمع ، فنراه يدعو إٔب اآلخرة 

كدار الفناء كدار الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ىي الدار دار األذل كالقذل 
 لىًمتَّ كٓب تقض منها الوطر       فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نلتها حبذافَتىا 

أاي من يؤمػػػػػػٌػػػػػػل طوؿ اػبلػػػػػػػػود       كطوؿ اػبلود علػػػػػػػػػػػػػػػػػيو ضرر  
. 1إذا ما كربت كفات الشباب       فبل خَت ُب العيش بعد الكرب

كمن أنبيتو كجودتو نرل أٌف أىل التفسَت يستشهدكف بو إما شرحا آلية أك تقوية ؼبعٌت ، أك 
أاتمركف الناس ابلرٌب كتنسوف أنفسكم كأنتم تتلوف الكتاب :"إضافة لتأكيل ، ففي قولو تعأب 

 ، أم أتدعوف الناس إٔب اػبَت كاإليباف دبحمد ملسو هيلع هللا ىلص كتًتكوف 44/البقرة". أفبل تعقلوف
أنفسكم، فبل تؤمنوف كال تفعلوف اػبَت ، كأنتم ُب حاؿ كونكم تقرؤكف التوراة كفيها صفة 

كنعت حملمد عليو السبلـ ، أفبل تفطنوف كتفقهوف أٌف ذلك قبيح ، فًتجعوف عنو ، قاؿ أبو 
 :العتاىية 

كصىٍفت الٌتقى حىت كأنك ذك تقى        كريح اػبطااي من ثيابك تسطع 
2 .

. 23/اعباثية "  أىفػىرىأىٍيتى مىًن ازبَّىذى ًإؽبىوي ىىواهي كىأىضىلَّوي اَّللَّي عىلى ًعٍلمو :"كُب قولو تعأب    
فيذكر اإلماـ أضبد بن دمحم بن إبراىيم الثعليب تفسَت ىذه اآلية ، مستشهدا بكبلـ الصحابة 

أنشدان أبو اؼبثٌت معاذ : ٍب العلماء ، ٍب يثٌلث بشعر الشعراء ُب غرض اؼبوضوع فيقوؿ 
: العنربم عن أبيو أليب العتاىية

فاعص ىول الٌنفس كال ترضها          إنك إف اسخطتها زانكا 
. 3  كإّنػػػا تطلػػػػػػػػػػػػػػػػب عدكانكا  حىت مىت تطلػػػػػػػػػػػب مرضػػػػػػػػػػػػػاهتا        

                                                           
البحر اؼبديد ُب تفسَت القرآف اجمليد ، ابن عجيبة ، ربقيق أضبد رسبلف ، الناشر الدكتور حسُت عباس زكي ، القاىرة ، د ط ، 1

. 278/ 01ىػػ ، 1419
. 1/48صفوة التفاسَت، مرجع سابق ،  - 2
الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف ، أضبد الثعليب ، ربقيق  اإلماـ أيب دمحم بن عاشور ،  دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، - 3

. 08/365ـ، 2002دط، 
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كإف ىذه ؼبنقبة عظيمة كمزية كبَتة للشعر التعليمي ُب االستشهاد بو ُب تفسَت القرآف 
. الكرًن، فقد اشًتؾ مع الشعر العريب قديبا ُب ىذا األمر 

كمن ىذا اؼببدأ فقد انقسم الشعر التعليمي إٔب عدة ألواف كفنوف، فهو ينظم ُب األخبلؽ 
كالعبادة ، فًتاه وبٌبذ كوبٌسن اغبسن ،كيقٌبح القبيح ، كترل الشعراء ُب ىذا الفن يتكلموف 
دبعايَت الرغبة كالرىبة ، كاترة ينظم ىذا الفن ُب السَتة كالقصص كالتاريخ ، فًتاه ىبوض ُب 

اؼبتغَت كالثابت ،  كبُت األصل كالنابت ، كيعقد اؼبقارنة بُت األسباب كالنتائج ، كبُت 
اؼبيادين اليت يعمل فيها : اؼبقدمات كشبراهتا ،  كُب ىذا الباب يقوؿ الدكتور صاّب آدـ بيلو 

: ثبلثة ميادين(تعليميا)ىذا اللوف من األدب أك الشعر الذم نسميو 
. أصوؿ األخبلؽ كالعقائد/1
. السٌَت كالتاريخ/2
. 1.اغبقائق كاؼبعارؼ اؼبتعلقة ابلعلـو كالفنوف كالصناعات/3

 كإٌف ما امتاز بو ىذا الشعر التعليمي عن سابقو من الشعر اؼبعركؼ أف كاف لو ضوابط 
كلمة " قوالب"كاألصل أٌف كلمة . (ابلقوالب )متحكمة فيو ، كيطلق عليها حذاؽ الشعراء 

فضفاضة تيستعمل ُب صبيع العلـو األخرل غَت الشعر ، فعندما نقوؿ أٌف الشاعر استعمل 
فنقوؿ أنٌو ُب نقده : قوالب معينة ُب ىذا النظم ، فكذلك الكبلـ نفسو يوصف بو الناقد

اعتمد على قوالب معينة كاتكأ عليها ، ككذا اؼبفيت أك الفقيو أك صاحب الصنعة األصولية 
إذا أجاب ُب فتول معينة فقد اعتمد ُب فتواه على قوالب معٌينة ، استخرج من خبلؽبا 

اغبكم الشرعي،  كُب الشعر التعليمي يصعب على الناقد أف وبٌدد قالبا معينا لو، فقد تنوٌع 
اجملاؿ فيو من أديب إٔب علمي ، كما وبمبلف ُب طياهتا من أكصاؼ كمدح كراثء كىجاء 

.... ككصف كمنظومات علمية
كلكٌل نوع خاص  قالبو احملدد لو ،كلكن من خبلؿ نشأة الشعر التعليمي فقد نشأ ُب قالب 

 . 1األرجوزة ، كما ذكر األستاذ جواد غبلـ علي
                                                           

. 01حوؿ الشعر التعليمي ، صاّب آدـ بيلو ، ؾبلة اعبامعة االسبلمية ابؼبدينة اؼبنورة ، دط ، د س ، ص- 1
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ككبن نريد أف  نتكلم عن أصل ىذا النوع ، ): 2كقد أٌيد ىذا الرأم األستاذ صادؽ الرافعي 
ًمعوف على استعماؿ ىذا  كأقدـ ما كقفنا عليو من أمثلتو اليت احتذاىا اؼبتأخركف ، كىم ؾبي

لسهولة  (حبمار الشعر )النمط من الرجز الذم يستقل فيو كل مصراعُت بقافية ، حىت لٌقبوه 
. 3اغبمل عليو

كقد عرؼ ىذا  الفن من اؼبنظومات قبوال كاسعا لدل أىل العلم كأخٌص ابلذكر أىل 
اغبديث كأىل التجويد ، فقد قبد ُب الكتاب الواحد عدة منظومات أيلٌفت لشرحو فكتاب 
علـو غبديث البن الصبلح قد القى قبوال لدل الناس كألفت بعده شركحات كـبتصرات 

: كمنظومات ، فقد نظمو ثٌلة من العلماء منهم 
أقصى األمل كالسٍَّوؿ ُب علـو حديث الرسوؿ : مشس الدين اػبويي كتسمى منظومة  -

 .(ملسو هيلع هللا ىلص )هللا 
 .أبو عثماف سعد بن أضبد بن ليوف التحييب -
 .زين الدين العراقي اؼبسمى ابلتبصرة كالٌتذكرة  -
اؼبورد  )دمحم بن عبد الرضبن بن عبد اػبالق اؼبصرم ، الربشنسي كظٌبى منظومتو  -

  .(األصفى ُب علم حديث اؼبصطفى
اؽبداية ُب علم الركاية :كظبٌاىا – اؼبعركؼ اببن اعبزرم –مشس الدين دمحم  الدمشقي  -
. 
 .كظباىا ابأللفية: جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي  -

                                                                                                                                                                                     
الشعر التعليمي خصائصو كنشأتو ُب :  ، عنواف اؼبقاؿ 62-47، ص 14:ـ ، العدد 2007ؾبلة العلـو االنسانية سنة - 1

. األدب العريب ، جواد عبلـ علي
 1937 - 1881=  ىػ 1356 - 1298): مصطفى صادؽ بن عبد الرزاؽ بن سعيد بن أضبد بن عبد القادر الرافعي - 2
( دبصر)ككفاتو ُب طنطا ( دبنزؿ كالد أمو)أصلو من طرابلس الشاـ، كمولده ُب هبتيم . عآب ابألدب، شاعر، من كبار الكتاب(ـ

ديواف )لو . كنثره من الطراز األكؿ. شعره نقي الديباجة، على جفاؼ ُب أكثره. أصيب بصمم فكاف يكتب لو ما يراد ـباطبتو بو
ربت راية القرآف )ك ( ط- كالببلغة النبوية /إعجاز القرآف)جزآف، اثلثهما ( ط- اتريخ آداب العرب )ثبلثة أجزاء، ك  (ط- شعر 
 7/235:االعبلـ . (ط- 

. 03/100 ـ، 1999 ، 5اتريخ آداب العرب ، مصطفى صادؽ الرافعي ،  دار الكتاب العريب،  بَتكت،  ط  - 3
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فهذا دليل على تطور الشعر التعليمي كخاصة ما كاف ُب اؼبنظومات العلمية ، ٍبٌ إٌف ىناؾ 
 1.رأاي آخر ينأل ابلشعر التعليمي إٔب قدـ الزمن ، فنراه قد نشأ مع نشأة الشعر العريب

. كقصيدة عبد هللا بن الزبعرل ُب قصة أصحاب الفيل 
 

... ىا ػػػػػػػػػػػػػػكانٍت قىًديبنا الى يػيرىاـ حىرًن     ...    تػىنىكَّليوا عىٍن بىٍطًن مىكَّةى ًإنػَّهىا 
عرىل لىيىإبى حيٌرمٍت  لىق الشًٌ ـً يػىريـك      ...ٓبٍى زبي ... ىا ػػػػػػػػػػًإٍذ الى عزيزى ًمنى اأٍلىانى
...  فلسوؼى يينيب اعبٍىاًىًلُتى عىلىٍيميهىا   ...? سىاًئٍل أمَتى اعبٍىٍيًش عىنػٍهىا مىا رىأل

ًب سىًقيميهىا    ...    ستوفى أىٍلفنا ٓبٍى يػىؤيكبيوا أرىضهم ...  بىٍل ٓبٍى يىًعٍش بػىٍعدى اإًلٍايى
لىهىمي   .اًد ييقيمهاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كهللاي ًمٍن فػىٍوًؽ اٍلًعبى  ...   كانٍت هًبىا عاده كجيٍرىيم قػىبػٍ

   كأصبح الشعر التعليمي منفردا على غَته ، ابعتماده ُب الغالب األعٌم على حبر الرجز ، 
كأٌف أبوابو اليت يطرقها قد ابتت معركفة ، كينظم ُب العمـو ُب شرح العلـو كتفسَت القواعد،  

. فسهولة ألفاظو كجزالة معانيو مٌكنتو من القبوؿ كسط األدابء
 

. ادلنظومات التعليمية الشعبية ابللسان اجلزائري الدارج:   ادلبحث الثالث 
 
لقد شهد القطر اعبزائرم عموما مباذج من علماء بسطوا ُب ىذه الرقعة قصائد       

كمنظومات ُب اجملاؿ التعليمي ، كأخٌص ابلذكر تلك اؼبنظومات التعليمية اليت زبص العلـو 
األدبية كالفقهية، كليس ابلبعيد من القوؿ أف يكوف الشيخ ابن معطي الزكاكم سابق زمانو 

كمكانو ُب نظمو للنحو كالصرؼ قبل اإلماـ ابن مالك ،كالذم ترجم لو اإلماـ الذىيب 
: بقولو

                                                           
. 490/ 08تفسَت القرآف العظيم ، مصدر سابق ، - 1
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العبلٌمة الشيخ النحوم زين الدين أبو اغبسن وبي بن عبد اؼبعطي بن عبد النور الزكاكم 
ق ، كظبع من القاسم بن عساكر ، 564اؼبغريب النحوم الفقيو النحوم ، مولده سنة 

، كىو من أبرع 1كصنف األلفية كالفصوؿ كلو النظم كالنثر ، كزبرٌج عليو أئمة دبصر كدمشق
: من أٌلف ُب النحو ، كقد كصفو اإلماـ ابن مالك ُب ألفيتو

كتقتضي رضا بغَت سخط                فائقة ألفيػػػػػػػػػػػػػػػػة بن معػػػػػػػػػػػػػط 
كىو بسبق حائز تفضيبل                مستوجب ثنػػػػػػػػػػػػػػائي اعبميبل 
. 2كهللا يقض هببات كافػػػػػػرة                ٕب كلو ُب درجػػػػػػػػػات اآلخرة

كمن خبلؿ مقٌدمتو تطرؽ إٔب اؼبنظومة التعليمية ، كأٌّنا من أكفق كأسهل الطرؽ ُب تيسَت 
العلم ،كأٌف ىذه اؼبنظومة مبنية على حبر الرجز ىذا كقد انبسطت آاثره ُب الدراسات اللغوية 

: كالقراءات القرآنية ، كترؾ لنا ترااث ثرا ، كسجبل حافبل من الشركحات كاؽبوامش 
. كىي منظومة ُب الببلغة :ككتاب البديع ُب علم البديع - 
. شرح اعبمل لئلماـ الزجاجي- 
. نظم كتاب اعبمهرة البن دريد- 
. حواشي على  أصوؿ ابن السراج ُب النحو- 
. أرجوزة ُب القراءات السبعة- 

منت اعبوىر اؼبكنوف ُب )منظومة الببلغة كتسمى :    كمن اؼبنظومات التعليمية اعبزائرية 
لئلماـ عبد الرضبن بن سيدم بن دمحم الصغَت بن دمحم ابن  عامر  (صدؼ الثبلثة الفنوف

ىػػ ، كىو من علماء اعبزائر كأعبلمها، قد (953-920)األخضرم البسكرم اعبزائرم 
ضرب من كل فن بسهم ، فإضافة إٔب لغويتو فقد كاف فقيها كأصوليا كفرضيا ، كعاؼبا 

                                                           
 .239/ 16سَت أعبلـ النببلء ، مصدر سابق ، 1
. 09ألفية بن مالك ، دمحم بن عبد هللا بن مالك ، دار التعاكف ، د ط، د س ، ص2
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ابلرسم القرآين  ،كمنظوماتو التعليمية ُب علم الببلغة إذ بلغت اآلفاؽ كذاع صيتها مشرقا 
كمغراب ككثر شرحها كحواشيها ، كىي من أبدع كأصبل ما نظم اإلماـ األخضرم إذ بلغت 

: بيتا،منظومة على حبر الرجز مفتتحا بقولو (291)
ػػػػػع الرشػػػػػػػػػػػػػػػاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    إٔب بياف مهيػػػػػػػ اغبمد هلل البديع اؽبادم         

أمٌد أرابب اؽبدل كرظبا              مشس البياف ُب صدكر العلما 
اين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىذا كإف درر البياف                كغرر البديػػػػػػػػػػػػػػػػع كاؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػذة بديعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لطيفة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتدم إٔب موارد شريفة              كنبػػػػػ
ػػم النحػػػػػو كاللباب ػػػػػػػألنو كالركح لئلعراب               كىو لعلػػػػػػػػػػػػػػ

. كشرح ُب تفصيل أبوابو على حسب ماكرد ُب أبواب الببلغة من اؼبعاين كالبياف كالبديع
: ففي فن علم ادلعاين 
اؿ ييرل            لفظ مطػػػػػػابقا كفيو ذكػػػػػػػػػػػرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػعلم بو ؼبقتضى اّب

ػػػػػػػػػػػػػد             كمتعػػػػػػػػػػػػلقاف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ييػػػػورد ػػػػػػػػػػػػػػاسناد مسند إليو مسنػػػػػ
   إهباز إطناب مساكاة رأكا   قصر كإنشاء كفصل كصل أك       

:  أٌما الفن الثاين فهو فن علم البياف كنظمو كذلك كسػػػػػػػػػػابقو
أتدية اؼبعٌت بطرؽ ـبتلف ***  فن البياف علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مابو عػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
تشبيو أك ؾباز أك كػػػػػػػػػػػػػتابة  ***  كضوحػػػػػا كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصره ُب ثبلثة  

: أما الفن الثالث فهو علم البديع معٌرفا إايه ب
تعرؼ يدعى ابلبديع كالسبلـ ***    علم بو كجوه ربسُت الكبلـ   
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. 1حبسب األلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ كاؼبعاين ***      ٍب كجوه حيٍسًنو ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابف 
أك ما يكوف من النظم ابللساف الٌدارج ُب الثناء على هللا عز كجل بلهجة دارجة ،كما نظم 

: اإلماـ سي أضبد بن معطار

فسبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف هللا ريب              يفعل ما يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أك يرد 

لوال ىو اي أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايب              مكانش ذك الكوف يوجد 

ُب السماء قدرة الرٌب               مسموكة بغَت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمد 

كُب أركاف اإلسبلـ كالثبات عليها كاغبرص على القيم كاألخبلؽ ، كقد أنشد اإلماـ سي بن 
: معطار 

. هللا رب العاؿ  كاحد معركؼ ابلكماؿ   عز كجل بذات صفا 

قواعد اإلسبلـ     صبلة كزكاة    كصياـ لفظ اعببلؿ 

.  كاػبامس سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت هللا 

. ػػػػػبلؾ رسلػػػػػػػػػػػػػػاإليبػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػاهلل  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو كقدره  كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كحػػػػػػػػػوض نبيو كجػػػػػػػػػػنتو كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره ما شاء يص

 اإلحساف من داره تعبد هللا كأنك تراه حبضور العقبل  

 1.ػػػػػػػػػػػفبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُب ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه كاترؾ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                           
 اعبوىر اؼبكتوب ُب صدؼ الثبلثة الفنوف ، عبد الرضباف الصغَت األخضرم ، ربقيق دمحم بن عبد العزيز نصيف ، مركز البصائر 1

. 41، 34، 24للبحث العلمي ، د ط، دس ، ص 



60 
 

. كصار ىذا األخَت معركفا عند معٌلمي القرآف ، كتوجد ثٌلة من يؤلف ُب ىذا الفن 

كقد يطرح التساؤؿ ىنا حوؿ نظم الرسم القرآين ابللساف الشعيب دكف الفصيح ، فمكمن 
السٌر ىو رؤية اؼبشائخ قديبا ، كؽبا  أبعاد ُب اؼبدل الطويل ، إذ أف الذم ىبوض غمار 
التعلم كالتعليم البٌد لو من آلية أك كسيلة سهلة إليصاؿ اؼبعٌت اؼبراد أب اؼبتعلم، فارأتل 

أف تكوف قضااي  الرسم القرآين ابلدارج لسهولتها -رضبهم هللا–اؼبشائخ أىل الركاية كالدراية 
اترة ،كقبوؽبا لدل اؼبتعلمُت اترة أخرل، كىذا األمر قد توٌلد بعد ـباض طويل لسنوات مٌر 

عليها اؼبشائخ ، أك ىي خربات تراكم سنوات طويلة ؽبم ، ليؤكلوا ُب آخر اؼبطاؼ إٔب كضع 
قصائد كأبيات كحطيات كأنصاص ابللهجة احمللية ،كىذه من فبيزات القرآف الكرًن إذ ىو 

كيضاؼ إٔب النظرة األكٔب نظرة اثنية . حبٌق أرقى كأفضل مدٌكنة تساير اللهجات العربية
للشيوخ ، أٌّنم نٌبهوا بطريق تلميحي إٔب أنبية اللهجة احمللية ، كأّنا عربية فصحى فإنٌو فبٌا 

الشك فيو أٌف فضل العلم بقدر شرؼ اؼبعلـو ،إذ موضوع ىذا العلم ىو اؼبصحف 
.  الشريف

 ٍب إٌف صعوبة التشابو ُب الرسم القرآين ىو غاية ُب التعقيد ، كلوال كعده سبحانو بتيسره ، 
كىلىقىٍد يىسٍَّرانى اٍلقيٍرآفى لًلذًٌٍكًر فػىهىٍل ًمٍن ): ما استطاع أٌم كائن أف يضبط أك وبفظ ىذا اؼبتشابو 

القمر، كمن التأكيل ُب اآلية الكريبة ، أّنا فتحت الباب ككضعت أماـ القارئ  (17)ميدًَّكرو 
كاغبافظ كاؼبتعلم مائدة دظبة لدراسة القرآف ، كاالجتهاد ُب ضبط متشاهبة ، كالغوص ُب 

أعماقو، كال غرك ُب أف أضيف نظرة اثلثة ، فلردٌبا كاف يقصدىا الشيوخ ، كىي أف الدارسُت 
ُب الزكااي ،كردبا كاف مستواىم األكاديبي ؿبدكدا ، فكاف البٌد من كضع منهجية ميٌسرة 

                                                                                                                                                                                     
 .79ـ ، مطبعة الركيغي ، األغواط ، ص 2011، 01 تنبيو األحفاد،  سي أضبد بن معطار ، ربقيق علي النعاس ، ط1
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تبلئم مبطية تعليمهم ، فارأتكا أف تكوف نصوص الرسم ابللساف الدارج، كال ىبفى على 
طالب العلم ، أنٌو إذا كجد سهولة ُب تعٌلمو زاد شوقو كّنمو ُب تعٌلم أكثر ،إذ غاية اؼبلل 
كالسآمة ُب تعقيد العلم أك تعقيد الرمز ،بل إنٌو حىت ُب غالب األمر أنٌو ييعطى النص ُب 
الرسم القرآين أبلفاظ مستعملة ُب كاقعو فبا  فبا يعطيو ثباات ُب قلبو كرسوخا ُب ذىنو، 

كليست حبيسة على فئة معينة أك طائفة بعينها ، فكل من فيتح لو ُب ىذا العلم فهو من 
أراببو كأىل صنعتو، إذا األنصاص حبر زاخر ، كصنعة ؿبفوظ القرٌاء ، كتتداكؿ مشافهة 

 (اؼبورد الضمآف ُب الرسم)حبفظ أك تقييد ، كيرجعوف ُب إثباهتا كإتقاّنا إٔب أصلها ككتاب 
أليب عبد هللا اػبراز ، كربفة القراءة ُب رسم ركاية كرش البن البهلوؿ الرحإب السرغيٍت،كقد 

راجت أكثر من الزماف األكؿ، نظرا للطباعة كالتأليف ككذا األنًتنت ، كىذا فبٌا دفع إٔب فتح 
ابب النقد كالتصحيح ، كصارت القصائد تيصٌحح كتينقد من لدف العلماء كالفقهاء ُب 

الرسم، كتنوعت قضااي الرسم القرآين فكاف من البديهي أف تتنوع القصائد فيو، فقضاايه 
كثَتة ، فقد يكوف ُب ضبط اؼبتشابو ،كقبده مسطٌرا كميعنوان ربت ما فيو كاحد ُب القرآف ، 

: كما فيو اثناف كما فيو أربعة إٔب غَت ذلك ، فمثبل ما فيو كاحدا 

.   1إالٌ طغا اؼباء أتى استثناء***رسم طغى ابلياء مهما جاء 

. 11/اغباقة ( إانَّ لىمَّا طىغىى اٍلماءي ضبىىٍلناكيٍم ُب اعٍبارًيىًة،)

: كما فيو اثناف 

.  2ُب صرفت ذبادؿ بياين*** الٌلهو قبل اللعب اثناف

                                                           
  .53 حجر اؼبخبلة، مرجع سابق ،  ص 1
 .02/673 حياة الكتاب ، مرجع سابق ، 2
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: أم أٌّنا ذيكرت مرتُت ُب التنزيل

نٍػيىا }(كإذا صرفت أبصارىم): نصف اغبزب- ٍونا كىلىًعبنا كىغىرَّتٍػهيمي اغبٍىيىاةي الدُّ الًَّذينى ازبَّىذيكا ًدينػىهيٍم ؽبى
تًنىا هبىٍحىديكفى  ا كىمىا كىانيوا ً ايى  [.51:األعراؼ] {فىاٍليػىٍوـى نىنسىاىيٍم كىمىا نىسيوا لًقىاءى يػىٍوًمًهٍم ىىذى

ٍوه كىلىًعبه كىًإفَّ الدَّارى اآلًخرىةى ؽبًىيى }(كال ذبادلوا ): رأس اغبزب - نٍػيىا ًإالَّ ؽبى ًذًه اغبٍىيىاةي الدُّ كىمىا ىى
[. 64:العنكبوت] {اغبٍىيػىوىافي لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى 

: كقد أنشدت بصيغة أخرل 

اي نفس سبقي اللهو سبوٌب            ُب سورة األعراؼ ٍب العنكبوت  

" . حكيم عليم: "كمافيو طبسا 

. فبل تسمعن اي صاح من قبلؿ سادس  *** طبسة ليس غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتىا     

. كُب اغبجر حرؼ ٍب ُب النمل خامس ***  ففي سورة األنعاـ منها ثبلثة     

كالنوع الثاين ُب قضية الرسم القرآين ما يكوف ضبطو ُب لوحة كاحدة إذا احتوت على 
:  اؼبتشابو ،أك مافيو ستة  كالذم كاف يتداكؿ ُب الزكااي كخاصة اليت ىي ُب اعبنوب اعبزائرم

سألتٍت اي ڤندكز عن ذلك ىو الفوز       ستة فبل ذبػػػػػػوز اظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لياٌ كاعقبل 

. 1اثنُت ُب التوبة كيونػػػػػػػػػػػػػس ابلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف       ُب غافر كالدخاف كاغبديد ميكمىبل

: من األلفة كضبط هبا الياءات اؼبتطرفة الثابتة  (توالفٍت): أك اباستعماؿ الرمز

                                                           
 حافظ للقرآف الكرًن (العريب دمحم) زاكية سيدم يوسف ابلقاىرة كىو الشيخ أمبلىا علٌي أحد الشيوخ الذين حفظوا  القرآف ُب 1

 .من طلبة كؿبيٌب الشيخ اعبابرم ، عمل معلما للقرآف ُب بداية االستقبلؿ ، ٍبٌ معٌلما لبلبتدائي فممران ٍب أحيل على التقاعد
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( 77/الكهف)أتيا :أ      (25يوسف )كألفيا:ك      (42/طو)تنيا :ت

( 61/الكهف) نىًسيىا:ف   (16/الشعراء)فاتيا:ؼ  (74الكهف )لقيا:ؿ

( 10/التحرًن)يغنيا:م

: أك تقييد متشابو كاحد بلهجة ؿبلية 

إمٌبا السبيل نعطيك أخبارك              جنات ذبرم ربتها األّنار  

سورة )(جىنَّاتو ذبىٍرًم ربىٍتػىهىا اأٍلىٍّناري )" من"أم اؼبوضع الوحيد ُب القرآف الذم حذؼ 
( . 100/التوبة

حٌق أتى لو معلـو      من بعد السائل كاحملرـك  : أك كقولو 

متضحا ُب سورة اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج     فادرج كسابق كٌل دارج 

 (19:الذارايت ) (كىُب أىٍمواؽًبًٍم حىقّّ لًلسَّاًئًل كىاٍلمىٍحريكـً )

[. 25-24:اؼبعارج]{ لًلسَّاًئًل كىاٍلمىٍحريكـً  (24)ُب أىٍمواؽًبًٍم حىقّّ مىٍعليوـه  }
كأكرد اإلماـ دمحم الطاىر بن بلقاسم التليلي منهجية جديدة ُب ضبط رسم القرآف ابستخداـ 

ابب ما أٌكلو اتء ،أك ابب ما أٌكلو جيم،بدءا :اغبركؼ ال األعداد ، فتجده يبٌوب النظم بػػػػػ 
: ابؽبمزة كانتهاءا ابلياء ، فمثبل ابب ما أٌكلو اتء

 تعسا كحيدا دكف ما مثاؿ     كذكركا ُب سورة القتاؿ     

  كُب القيامة الًتاقي كٌحدا     كتفث ُب اغبج جاء مفردا 

  منفردا ُب الذًٌكر دكف مثل   كأتقن  الفعل أتى ُب النمل   
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  كانعدمت ُب الغَت ابليقُت   كلفظة التُت أتت ُب التُت   

 1.مضارع من اته جا ُب اؼبائدة     ُب سورة اليقطُت تٌل كاحدة

فما جاء كحيدا ُب الذٌكر اغبكيم مبدكءا ابلتاء كقد أيصبل ُب ىذه األبيات بدايتها بلفظ 
(. 08/ سورة دمحم) ". كىالًَّذينى كىفىريكا فػىتػىٍعسان ؽبىيٍم كىأىضىلَّ أىٍعماؽبىيمٍ :"تعسا ُب قولو تعأب :

. 2أم فهبلكا أك عثارا أك شقاء: (فتعسا)

( . 89اغبج )(ٍبيَّ ٍليػىٍقضيوا تػىفىثػىهيمٍ  ):الٌتفث،من قولو تعأب:كاثنيها لفظ 

. 3ىو كل ما حـر عن احملـر كقٌص األظافر كأخذ الشارب كشم الطيب:كالٌتفث

اًقيى "الًتاقي ُب قولو تعأب :كاثلثها  ( . 26القيامة ) " كىبلَّ ًإذا بػىلىغىًت الًتَّ

 4.أعإب الصدر أم شارؼ اإلنساف على اؼبوت:الًتاقي 

( . 88النمل)...." صيٍنعى اَّللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو "......ُب قولو تعأب  (أتقن)الفعل 

. 5أم أحكم  ، كاؼبتقن اغباذؽ ابألشياء:اتقن 

( . 01التُت) " كىالتًًٌُت كىالزَّيٍػتيوفً "ُب قولو تعأب : الٌتُت 

                                                           
 .20 منظومات ُب مسائل قرآنية ، مرجع سابق ، ص 1
زبيدة عبد العزيز ، مكتبة السٌنة ، القاىرة ، . تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت البخارم كمسلم ،  اؼبيورقي دمحم بن فتوح ، ربقيق د 2

 .530ـ، ص 1995مصر، د ط ، 
 .320/ 01ـ، 2002 مقاييس اللغة، اضبد بن فارس ، ربقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، ارٌباد الكٌتاب العرب ، دط، 3
 .462/ 03ـ، 1997، 01صفوة التفاسَت ، دمحم علي الصابوين ، دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع ، القاىرة ، ط4
، 01 احملكم كاحمليط األعظم، علي ابن اظباعيل ابن سيده ، ربقيق عبد اغبميد اؽبنداكم ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ط5

 .339/ 06ـ، 2000
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هى )مضارع الفعل  يىًتيهيوفى ُب اأٍلىٍرًض فىبل أتىٍسى ): جاء مرة كاحدة ُب القرآف ُب قولو تعأب(اتى
. 26/ اؼبائدة(عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلفاًسًقُتى 

 1.أم يتحَتكف:يتيهوف 

. 146/الصافات".كأنبتنا عليو شجرة من يقطُت"قولو تعأب:اليقطُت 

ىو القرع اؼبعركؼ ، كقيل البطيخ أك الدابء كقيل كل شجرة ال تقـو على الساؽ :اليقطُت 
. 2.فهي يقطُت

. فكل ما ذكر جاء كحيدا ُب القرآف على ابتداء حرؼ التاء

: الثابت واحملذوف

كمن اؼبعآب الرئيسية ُب مبحث اؼبنظومات التعليمية ابللساف اعبزائرم لقضية الرسم القرآين ، 
ربسينات الرسم القرآين من ذكر كحصر الثابت كاحملذكؼ ، كحركؼ الزايدة كمسائل 

اؽبمزات، كقبد أٌف ضبط ىذا الباب ال يكاد يكوف فرقا عن سابقيو ،من ذكر منظومات 
شعبية ، حصرت ىذا الثابت كاحملذكؼ كال يوجد ؽبا قاعدة أك ضابط ُب قواعد اللغة ، كإمبا 
كقع التنوٌع كالٌتمازج غبكمة منو سبحانو كتعأب ، ٍب لسبب يذكره اؼبشايخ ، كىو كثرة كتبة 
اؼبصحف الشريف، كنتج عنها تنوٌع القراءات بسبب الثابت كاحملذكؼ ، ففي آية كاحدة 

ادىعيوفى ًإالَّ أىنٍػفيسىهيٍم : "مثبل قبد اختبلؼ القيرٌاء ُب قراءهتا فمثبل ُب قولو تعأب   كىما ىبي

                                                           
الفركؽ اللغوية ، أبو ىبلؿ العسكرم ، ربقيق دمحم ابراىيم ، دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع ، القاىرة ، د ط ، د س ، ص 1

246. 
، 01اؼبخصص ، علي ابن اظباعيل بن سيده ، ربقيق ابراىيم خليل جفاؿ ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت ، ط - 2

 .03/284ـ، 1996
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٰػدعوف" كأبو عمرك2 كابن كثَت1،فقرأ اإلماـ انفع(09البقرة'" كما "كقرأ الباقي " كما ىبي
فقد قرأ اإلماـ ضبزة (91/ سورة يوسف)"كقاؿ لفتيتو"، ككذا قولو تعأب " ىبىٍدعوف

، كُب سورة سبأ قاؿ تعأب "لفتيتو"كقرأ الباقي ِ "كقاؿ لفٍتيػػػػػػػٰنو" كخلف 3كالكسائي كحفص
، فقرأىا اإلماـ ابن كثَت كأبو عمر ك كىشاـ 19/سبأ" فقالوا ربنا بػٰعٍد بُت أسفاران: "
. 4(بػػػػػػػػػػػػػٰعد)كقرأ الباقي (بػىٌعد)

ُب  (كتاب دليل اغبَتاف على مورد الضمآف )كأشهر الكتب اليت اعتنت ابغبذؼ كاإلثبات 
. فٌٍت الرسم كالضبط لئلماـ اؼبارغٍت ، كعقيلة  أتراب القصائد للشاطيب كغَتىا

 ككاف للمحذكؼ نصيب كبَت ُب نظمو كحصره من لدف اؼبشائخ كالطلبة ، كال ينأل أف 
يكوف من الًٌتاث الشعيب كذلك ، فمثبل وبكى عن رجل مٌر على امرأتُت كنبا تتناقشاف ُب 

                                                           
أخذ القراءة عرضا عن صباعة من اتبعي . أحد القراء السبعة . ىو انفع بن عبد الرضبن بن أيب نعيم أبو ركًن ، كيكٌت بغَتىا  - 1

توُب سنة . عيسى بن مينا قالوف ، كعثماف بن سعيد اؼبلقب بورش ، كغَتنبا : أىل اؼبدينة ، كركل القراءة عنو عرضا كظباعا 
  .3718 ، رقم 334 - 330 : 2يينظر غاية النهاية ، .  ىػ 169

إظباعيل بن عمر  بن كثَت بن ضٌو بن درع القرشي البصركم ٍب الدمشقٌي، أبو الفداء، عماد ( ىػ 774 - 701): ابن كثَت  - 2
من كتبو البداية كالنهاية  ك تفسَت القرآف الكرًن كجامع اؼبسانيد  . كتوُب بدمشق. الدين حافظ مؤرخ فقيو ،رحل ُب طلب العلم

ابن حجر أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد ، الدرر الكامنة ُب  . 320 ،1/319كاختصار علـو اغبديث ،الزركلي، مرجع سابق ، 
ـ  1972، 02أعياف اؼبائة الثامنة ، ربقيق دمحم عبد اؼبعيد ضاف ، دار ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية، صيدر اابد، اؽبند ، ط

1/445،446. 
 حفص عن عاصم، كحفص ىو حفص بن سليماف بن اؼبغَتة األسدم، أبو عمر الكوُب، صاحب عاصم، إماـ ُب القراءة  -3

ىػ كلو 180ضابط ؽبا خببلؼ حالو ُب اغبديث، فهو مًتكؾ اغبديث مع إمامتو ُب القراءة، كركايتو قد عمت هبا االقطار ،توُب سنة 
/ 1" هتذيب التهذيب"، ك154/ 1" غاية النهاية"، ك140/ 1" معرفة القراء"، ك173/ 3" اعبرح كالتعديل: "انظر. تسعوف سنة

 (.1405 )172ص " تقريب التهذيب"، ك450

 .03ـ، ص2000، 01اؼبيسر ُب القراءات األربع عشرة ، دمحم فهد خاركؼ ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، ط- 4
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مسألة احملذكؼ ، كاظبهما فاطنة كغزالة يغزالف الصوؼ ، فأعطانبا بيتُت ُب ضبط احملذكؼ 
: لكلمة اؼبيعاد قائبل

ايغازالت الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ        ايكاردات عُت اتلو 

 1ميعاد االنفاؿ ؿبذكؼ         ايفاطنػػػة ايغػػػػػػػػػػػػػػزالة  

فكلمة اؼبيعاد ُب القرآف الكرًن ، ذكرت كلها اثبت إال ميعادي سورة األنفاؿ فهو ؿبذكؼ 
: ، كعددىا ُب القرآف سٌت مرات (42األنفاؿ) (اؼبيعػػػػػػػٰػد)

( 09اؿ عمراف)( ًإفَّ اَّللَّى ال ىبيًٍلفي اٍلًميعادى /)1

( 194اؿ عمراف )(  ًإنَّكى ال زبيًٍلفي اٍلًميعادى /)2

( 42االنفاؿ)( اؼبيعػػػٰػد كىلىٍو تىواعىٍدًبيٍ الٍختػىلىٍفتيٍم ُب /)3

( 31الرعد)( ًإفَّ اَّللَّى ال ىبيًٍلفي اٍلًميعادى /)4

(  30سبأ)( قيٍل لىكيٍم ًميعادي ميقات يػىٍوـ ال تىٍستىٍأًخريكفى عىٍنوي ساعىةن كىال تىٍستػىٍقًدميوفى /)5

( 20الزمر)( كىٍعدى اَّللًَّ ال ىبيًٍلفي اَّللَّي اٍلًميعادى /)6

: أنواع اخرل من تقييد اؼبتشابو ُب الرسم 

ييفهم كوبصر من خبلؽبا اؼبعٌت - خاصة جبمل مفيدة أك كلمات ذات معٌت -كتقييد الًتميز 
اؼبقصود ُب اغبذؼ كاالثبات ، فمما ييتداكؿ ُب احملاضر القرآنية كالزكااي كل ألف بُت الراء 

. (خذ حب غنمك )كالنوف ؿبذكؼ ، إال
                                                           

 . امبلىا علٌي أحد طلبة الزكااي1
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من قطراف :نصرانيا، ـ:غفراف ،ف:بل راف، غ:حَتاف، ب:ذكراف ،ح:خسراف ، ذ:خ
. كفراف :ؾ

". ادخل برجل كاخرج برجل : "أك ما يكوف على شكل حكم 

ًدينىًة يىسعىى }:  فاألكؿ  كىجاءى ًمٍن  } :كالثاين .[20:القصص] {كىجاءى رىجيله ًمٍن أىٍقصىى اٍلمى
ًدينىًة رىجيله يىسعىى   [.20:يس] {أىٍقصىى اٍلمى

ىيمٍ )": ادخل ابلكاؼ كاخرج ابلكاؼ : "أككقوؽبم كيمٍ ) (كبىٍني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإايَّ . (كبىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإايَّ

: البقرة) (كىال يػيٍقبىلي ًمٍنها شىفاعىةه كىال يػيٍؤخىذي ًمٍنها عىٍدؿه ): ادخل ابلشفاعة كاخرج ابلشفاعة-
( . 123:البقرة()كىال يػيٍقبىلي ًمٍنها عىٍدؿه كىال تػىنػٍفىعيها شىفاعىةه  )(48

كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكاجىهيٍم كىٓبٍى يىكيٍن ؽبىيٍم شيهىداءي ًإالَّ أىنٍػفيسيهيٍم ):  ادخل ابلصدؽ كاخرج ابلصدؽ
ًدًىٍم أىٍربىعي شىهاداتو اًبَّللًَّ ًإنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقُتى  كىاػٍباًمسىةي أىفَّ لىٍعنىتى اَّللًَّ عىلىٍيًو ًإٍف  (6)فىشىهادىةي أىحى

 شىهاداتو اًبَّللًَّ ًإنَّوي لىًمنى كىيىٍدرىؤيا عىنػٍهىا اٍلعىذابى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى  (7)كافى ًمنى اٍلكاًذًبُتى 
 1(.النور) ((9)كىاػٍباًمسىةى أىفَّ غىضىبى اَّللًَّ عىلىٍيها ًإٍف كافى ًمنى الصَّاًدًقُتى  (8)اٍلكاًذًبُتى 

كإٌف أكسع األبواب ُب الٌنظم ىو ابب الثابت كاحملذكؼ ،كؽبذا تعٌددت فيو القصائد 
كاؼبنظومات ، كإف كاف الٌنظم يقتصر على حصر األكجو كعٌدىا ٍب ذكرىا ُب القصائد ،أك 
يتنوع إٔب الرموز ، فقد جعل علماء الرسم نوعا آخر ، كىو الضبط على القواعد استئناسا 
بقواعد العربية كاتباع منهجها كحذفية كرظبية الشيخ عبد الواحد القردكدم، اليت ظبٌاىا بػػػػ 

: كيقوؿ فيها  (فكرة ساعة)

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اؼبثٌت كسليم اعبمع        ا ُب كضع        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابب كىاؾ ضابط
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   ُب االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كالفعل صبيعا حيذفا    ا ال طرفا         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما اؼبثٌت كسط

    ككا الذم سول تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌذبػاف    جٰدف        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمثالو كرجلػػٰػن يس

  حيث أتى ُب االسم مثل الصٰػربين     آب كالعػٰػلمُت         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككل صبع س

جرينا                كالصػٰػلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف متقابلينا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاللػػٰعنوف كاؼبهػٰ 

ؤنث كطيبٰػت                 كمسلمٰػت كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقػػػػٰػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُب آب

ٰػت الٌصػػٰػدقٰػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كالبػٰقيٰػت الٌصػٰلح            كاغبذؼ ُب اغبرفُت مثل قػػػٰنتػػػٰػت    

كمٰػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    كُب اؼبغَتػٰ ت كُب معل           ككشهٰػدػٰ ت كمثل خػػػٰلػػٰػت       

آب اعبمع الذم تكٌررا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ من س            فقس على اؼبذكور كل ما ترل    

 1مآب يكن مهموزا أك مشٌددا      فالثبت فيها قبل ذين كردا 

كداللة استعماؿ لفظ الضابط أنو قد أحصى صبيع احملذكؼ كالثابت ُب القرآف، فما كاف 
على صيغة اؼبثٌت أك اعبمع السآب ، فهو ؿبذكؼ إال ما ندر منو ، فاؼبثٌت ُب الوسط دائما 

فإنو قد ريسم اثبتا، أما " تكٌذبػػاف:" كرجلػػٰػن ،يسجٰدف ، كاستثٌت من ذلك : ؿبذكؼ 
كالعػٰػلمُت،الصٰػربين،كاللػػٰعنوف،كاؼبهٰػجرينا                : اعبمع ففي االسم دائما ؿبذكؼ
.  كطيبٰػت كمسلمٰػت كمصدقػػػػٰػت ، ككذا اؼبغَتات كمعلوٰمت: كالصػٰػلحوف كُب صيغة اؼبؤنث 

فهذا كلو قد رسم ؿبذكفا ُب القرآف الكرًن ، ما ٓب يكن مهموزا أك مشٌددا فإنو يرسم 
. ابلثابت
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كمن ضبط الكلمات القرآنية ُب العٌد ما يكوف متداكال ، كبلغة شعبية ، تشبو الوزف احملموؿ 
الذم يكوف عليو الشعر الشعيب الزجلي ، كقد كاف معركفا كمشهورا ُب اؼبغرب ُب قبيلة 

:   موضعا 13 ُب ضبط كلمة اغبجيم بكسر اؼبيم كالوقف ُب 1دكالة 

نبد ابسم العظيم    على كقػػػف اعبػػػػػػػحيم     كالكسر ربت اؼبيم          يٌج ظهػػػػػػػػػػػػػركا لٌيا 

ما ننسخ اي إخواف   حرمػػػػػػػػػػػػػػػػػت ابلبياف            ذبدف سلػػػػػطاف           كالعسكر قواي 

ففي اشًتل عبلـ       يدافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ     راكب فرس ادىاـ     يتبع الوحشيا 

احشركا اي ىيهات    فيو شيء ثبلث طفبلت     كاسوالف مطلوقات        كغبناين كرداي 

فنبذانه طواؼ     راكب عود خطػػػػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ       غافر منو زبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ     خطبكم مركية 

أٓب ايف انفطرت   كبكيهم شػػػػػػػػػػػػػػػيء غزاالت    كسوالف مطلوقات          كخواًب ذىبيا  

نظم ىذا الكبلـ     دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإب اي فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ     شيخو عبد السبلـ       شريف الوسيبل   

كإف مثل ىذا الضبط يسهل حفظو كفهمو ، كىو يعرؼ بقوة األلفاظ كسهولة اؼبعٌت، ككأنو 
ُب نظمو وبكي قصصا ، فقد صبع الٌناظر لقطة اعبحيم اؼبتطرفة اؼبكسورة ُب القرآف الكرًن 
كأتى هبا على ىذا النحو ، فقد ذكرت ُب القرآف ثبلث عشر مرة ، كاستعاف بعدد اغبركؼ 

( 13= ج+م)ليسهل ُب الوزف 

كال تسأؿ عن اصحػٰػب ) (ما ننسخ )بداية من النصف ُب سورة البقرة /1
( 119البقرة)(اعبحيم
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( 10اؼبائدة )(أكلئك أصحاب اعبحيم)ك (حٌرمت عليكم)نصف اغبزب /2

( 86اؼبائدة )(أكلئك  أصحاب اعبحيم).لتجدف.حزب /3

( 113اؼبائدة )(أٌّنم أصحاب اعبحيم) (إف هللا اشًتل):ربع اغبزب /4

( 51اغبج)(أكلئك أصحاب اعبحيم )(إف هللا يدافع ):ربع اغبزب/5

( 23الصافات )(فاىدكىم إٔب صراط اعبحيم )(احشركا)نصف اغبزب /6

دبعٌت أنو قد كقع ُب نصف  (اي ىيهات فيو شيء ثبلث طفبلت)احشركا :كداللة قولو/7
. ثبلث مواضع لذكر كلمة اعبحيم (احشركا)اغبزب 

 ( الصافات اآلية55)(فاطٌلع فرآه ُب سواء اعبحيم)/8

. 64/ الصافات( إٌّنا شجرة زبرج ُب أصل اعبحيم) (97/ الصافات)(فألقوه ُب اعبحيم)

 ( الصافات163اآلية )(إال من ىو صاؿ اعبحيم)(فنبذانه ابلعراء)اغبزب /9

 (غافر07اآلية )(كقهم عذاب اعبحيم ):سورة  غافر /10

(  18الطور )(ككقاىم رهبم عذاب اعبحيم)(قاؿ فما خطبكم )حزب /11

( 19اغبديد )(أكلئك  أصحاب اعبحيم )(أٓب أيف)ربع اغبزب /12

( 16اؼبطففُت )(ٍب إّنم لصالوا اعبحيم)(انفطرت):نصف اغبزب سورة االنفطار /13

كلقد تعٌدد الٌنظم ُب ىذا العلم ، حىت إنك لتجد ُب الكلمة اؼبتشاهبة  الواحدة عدة 
أنصاص ، كزبتلف من بلد إٔب آخر ، كعلى حسب اللهجة ،فكل يؤٌلف على حسب 
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كقد ذكرت ست مرات (ذلك الفوز)ُب حصر :الوزف الذم يبلئم ؽبجتو الشعبية ، فمثبل 
: قبد أىل اؼبغرب كابػبصوص أىل اعبنوب ينشدكف فيها 

كذلك الفوز العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظيم         ستة أحرؼ فخذ نظيم 

. 1اشًتل يوذف كذا ال أملك         ُب غافر دبواقع كم تركوا

:  ، فينشدكف (نوع من الشعر تغلب عليو العامٌية )خببلؼ أىل الزجل 

ستة قاؿ الناظم      ايمن ابغي يقرا        (ىو الفوزالعظيم)نبدا ابسم الكرًن      

يوذكف ُب برا          إف هللا اشًتل             ال أملك ضرٌا        ىو يرد الكسرا 

ُب غافر الزالت       تغفر ٕب مافات          أان عبدؾ ّنٌات      ؼبن بيدك القيدرا 

 2كم تركوا فافهم       ال اقسم لبتم             ابلصبلة كالسبلـ       طو زين البشرا

: أما ُب اعبنوب اعبزائرم كُب الزكااي كاحملاضر ينشدكّنا بقوؽبم 

 عن ذلك ىو الفوز       ستة فبل ذبػػػػػػوز اظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لٌيا كاعقبل 3سألتٍت اي ڤندكز

اثنُت ُب التوبة كيونػػػػػػػػػػػػػس ابلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف       ُب غافر كالدخاف كاغبديد ميكمىبل  

                                                           
/ 01ـ، 2006، 05األنصاص القرآنية ، عبد العزيز العركسي ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ، اؼبملكة اؼبغربية ، ط - 1

272. 
 1/272 األنصاص القرآنية اؼبرجع السابق 2
3

 .اشتهرت بمدارسها القرآنٌة الكثٌرة (افغانستان)وردت فً االنترنت أنّها نسبة إلى مدٌنة قندوز -  
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كقد ينأل ىذا الٌنظم إٔب لغة شعبية سهلة جدا ،كمستمدة كلماهتا من كاقعو البيئي ، كىذا 
بغرض رببيبو للطالب اؼببتدئ ، فتحتوم ألفاظا فبا يكوف بو االستعماؿ اليومي، من فواكو 

: فمثبل:أكخضركات أك لباس أك غَتىا 

 1لػػػػػػػػػػػػػػن تناؿ(بو )أٌخر  (لكم)اي طالبا تقرا كتصعد ُب اعبباؿ          سٌبق 

اي طالبا  يقرا كايكل تفاح              سٌبق كبن كأٌخر ىذا ُب قد افبلح 

اي طالبا يقرا كايكل بطاطة           ؼبن عـز االمور ُب لو بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطا 

اي طالبا يقرا كيغسػػػػػػػػػػػػل سركاؿ         اسرائيل ابلضٌم ُب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تنالو 

اي طالبا يقرا كايكل الدسَت           ُب اقًتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بغَت اليا يـو عسَت 

اي طالبا يقرا كيبغ لرابح              ليطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؤكا نور هللا ُب سبًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 

فإذا أتملنا ىذه األنصاص قبدىا من يوميات الطالب ، الذم يدرس ُب الزكااي ، فقد كاف 
يصعد اعبباؿ عبلب اغبطب كرعي الغنم ،كإحضار اؼباء كغَتىا من خدمة للزاكية ، فالناظم 

داللة على أف " اي طالب تقرا كتصعد ُب اعبباؿ : "قد قيد بعض اؼبتشابو ُب القرآف بقولو 
. لساف الطالب ال يفًت عن قراءة القرآف كىو اؼبعركؼ ابلتكرار ، أك بقراءة ًكرًده اليومي

سورة آؿ عمراف، متشابو قد (لن تنالوا)لػػػػػػػػػػػػػػن تناؿ فقد كرد ُب حزب (بو )أٌخر  (لكم)سٌبق 
 كىما جىعىلىوي اَّللَّي ًإالَّ بيٍشرل لىكيٍم كىلًتىٍطمىًئنَّ ):ففي األكؿ قولو تعأب .كرد نفسو ُب سورة األنفاؿ

: كالثاين قولو تعأب (126األنفاؿ )(قػيليوبيكيٍم بًًو كىمىا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍن ًعٍنًد اَّللًَّ اٍلعىزًيًز اغبٍىًكيمً 

                                                           
 .682 حياة الكتاب ، مرجع سابق ،  ص 1
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كىما جىعىلىوي اَّللَّي ًإالَّ بيٍشرل كىلًتىٍطمىًئنَّ بًًو قػيليوبيكيٍم كىمىا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍن ًعٍنًد اَّللًَّ ًإفَّ اَّللَّى عىزًيزه )
. كؽبذا كضع ىذا التقييد للتمييز بينو كبُت غَته اؼبتشابو.(10/األنفاؿ )(حىًكيمه 

كىي معنوية أكثر منها حسية فإف الذم يتلوا القرآف الكرًن  (اي طالبا يقرا كايكل تفاح)
فكأنو أيكل أفضل اؼبأكوالت كأفضل الفواكو ، كقد درج ذلك ُب أعرافنا كأمثالنا الشعبية 

فبلف وبمل )أننا نسٌمي القرآف ابلعسل ،فإذا أردان أف نىًصفى حافظا للقرآف الكرًن قلنا 
أم ُب صدره، كىذا التشبيو إمبا ىو اقتباس من حديث النيب صلى هللا  (عسل ُب سدرك

. 1"مثل اؼبؤمن الذم يقرأ القرآف كمثل األترٌجة روبها طيب كطعمها طيب" عليو كسلم

كقد كرد الٌتشابو بينها كبُت سورة الٌنمل ، فاألكؿ قولو  : (سبًٌق كبن كأٌخر ىذا ُب قد افلح)
ا ًإالَّ أىساًطَتي اأٍلىكًَّلُتى ):تعأب ا ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف ىىذى ، 83/اؼبومنوف(. لىقىٍد كيًعٍدان كبىٍني كىآابؤيان ىىذى

ا ًإالَّ أىساًطَتي ):كالثاين قولو تعأب   لىقىٍد كيًعٍدان ىذا كبىٍني كىآابؤيان ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف ىىذى
تفاح ، كالعجز :ككذا ابلٌنسبة لصدر البيت كعجزه ، فاألكؿ ختم ب.(68النمل )(.اأٍلىكًَّلُتى 

ختم بقد افبلح ، كُب ؽبجة أىل الزكااي أٌّنم يسٌموف القرآف كيقٌيدكنو ابألحزاب،فمثبل 
، كيكوف من االنصاص ما ييذٌكر الطالب ُب الزاكية من (قد أفبلح)يقولوف لسورة اؼبؤمنوف 

حياتو السابقة ، كاليت كاف يعاين فيها من كثرة األشغاؿ كاألعباء كربٌمل اؼبشاٌؽ، من أجل 
: إتقاف القرآف الكرًن، فلقد كاف يغسل ثيابو بنفسو ، كىو اؼبتوٌٕب عبميع شؤكنو 

اسرائيل ابلضٌم ُب لن تنالوا ***اي طالبا يقرا كيغسل سركالو

لن  )اسرائيل مضموما ىو ُب حزب:  أم اؼبوضع الوحيد ُب القرآف الكرًن كالذم جاء ب
(. 93آؿ عمراف ")إالٌ ما حـر اسرائيل على نفسو:"ُب سورة آؿ عمراف (تنالوا 

                                                           
 .19549، رقم اغبديث 319/ 32مسند أضبد ، مصدر سابق ، - 1
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، فمن األلفاظ اليت 1(إف من البياف سحرا)كمن األنصاص ماىو ؿبٌفز أبلفاظو لقولو ملسو هيلع هللا ىلص 
إٔب غَتىا من األلفاظ (...الربح، الفتح، الفبلح )تفعل األفاعيل ُب نفسية الطالب كلمة 

اليت يتنافس عليها الطلبة لينالوىا من شيخهم، كمن موركث الزٌاكاي أف الطٌالب إذا ٓب يرض 
" من قاؿ لشيخو ٓبى :"عليو الشيخ فلن وبفظ القرآف كلن يفلح ُب حياتو،كقد كرد ُب األمثاؿ 

ٓب يفلح أم ال ذبادؿ معٌلمك لتخطٌئو أك لتزدريو ، كىي منظومة متكاملة أخبلقية ألىل 
اي طالبا يقرأ كيبغ األرابح ليطفئو نور ):القرآف كخاٌصتو ، فذكر الٌناظم شيئا منها ُب قولو 

يريدكف ليطفئوا نور هللا :)أنو قد كرد ُب سورة الصٌف :فمن ضبط اؼبتشابو  (هللا ُب سبح 
( يريدكف أف يطفئوا نور هللا أبفواىهم)، بينما ُب سورة التوبة  ( 08/ الصف)(.أبفواىهم

. 32/ التوبة

 
 
 

 
 
 

 
: الفصل الثاين 

 
. أصول ضبط الرسم القرآين بني الفصيح والدارج

: ويتضمن ثالثة مباحث 
                                                           

 .5146، رقم اغبديث 2664/ 01صحيح البخارم ، مصدر سابق ،  - 1



76 
 

 
. الرسم القرآين وقضااي اإلعجام والشكل: ادلبحث األول 
. جهود العلماء يف خدمة مسائل الرسم : ادلبحث الثاين   
. الرسم القرآين ابللسان الشعيب بني التدوين وادلشافهة : ادلبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  الفصل الثاين 
.                 أصول ضبط الرسم القرآين بني الفصيح والدارج

 
.   الرسم القرآين   وقضااي اإلعجام والشكل : ادلبحث األول 
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عن - مهنع هللا يضر–     لقد كانت عناية النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلقرآف عناية شديدة كّنى الصحابة الكراـ 
قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال : "قاؿ- هنع هللا يضر–تدكين السيٌنة لئبل زبتلط ابلقرآف، فعن أيب سعيد 

  1.تكتبوا عٍت شيئا إال القرآف، كمن كتب عٍت شيئا سول القرآف فليمحو

كقد اعتٌت الصحابة كالتابعوف بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلقرآف عناية فائقة ، فأكلوه اىتماما ابلتدكين 
كالتفسَت، كمعرفة الناسخ كاؼبنسوخ ، كاىتموا كذلك حبفظو كنقلو كرظبو، كقد قاؿ ابن 

اعبوزم رضبو هللا إف كتابة الصحابة للمصحف الكرًن فبا يدؿ على عظيم فضلهم ُب علم 
 2.اؽبجاء خاصة ، كثقوب فهمهم ُب ربقيق كل علم

. كيف بدأ الرسم ؟-

لقد كاف تدكين الصحابة للرسم القرآين خاليا من اغبركات كالنقاط، أم ال شكل فيو،ككاف 
ٍب إف الصحابة اختلط هبم غَت . خطهم ؾبٌردا من قضااي اإلعجاـ ،ككاف اػبط آنذاؾ الكوُب

العرب كدخل الناس ُب دين هللا أفواجا ،كمن بُت ىؤالء األعاجم الذين أسلموا ،فكانوا ال 
فأصبح القرآف ييقرأ على كبو غَت .يتقنوف العربية ، فضبل عن معرفة الكلمة ُب سياقها 

 ، كذلك بعد أف ظبع 3مستقيم ،فكاف أكؿ من عاِب ىذه القضية سيدان أبو األسود الدؤٕب
من بعض الناس قراءة فيها غبن ، ربت إشراؼ سيدان علي كـر هللا كجهو ُب كضع اغبركات 

. اليت تزيل عجمة الكلمات

                                                           
 .3004، رقم اغبديث 04/2298 ، مصدر سابق ، صحيح مسلم - 1
. 376/ 01مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ، مرجع سابق ، - 2
ثقة جليل ، أكؿ من كضع مسائل ُب النحو ، إبشارة علي كـر هللا . أبو األسود بن عمرك بن سفياف الدؤٕب ، قاضي البصرة  - 3

 69توُب سنة . أخذ القراءات عرضا عن عثماف بن عفاف ، كعلٌي بن أيب طالب . ، كٓب يره - ملسو هيلع هللا ىلص - كجهو ، أسلم ُب حياة النيب 
 1/345 ، غاية النهاية ، 31معرفة القراء ، ص : انظر .ىػ 
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 أبنو 2 كيعٌرفو اػبليل بن أضبد1.لغة ىو األثر كيقاؿ عن أثر الكتابة ُب اللفظ رسم:  الرسم
 3.بقية األثر ،كترظٌبت نظرت إٔب رسـو الدار

ىو تصوير كلمة حبركؼ ىجائها ،بتقدير اإلبتداء هبا كالوقوؼ عليها :    اصطبلحا 
 ٍب إنٌنا إذا رجعنا إٔب اتريخ صبع القرآف كتدكينو، فقد 4.،لتتحوؿ اللغة اؼبنطوقة إٔب آاثر مرئية

 أكؽبا ُب زمن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، ك اثنيها ُب زمن سيدان أيب بكر هنع هللا يضر 5. مٌر على ثبلث مراحل 
.  6،كاثلثها ُب زمن سيدان عثماف هنع هللا يضر (خبلفتو )

كُب عهده ملسو هيلع هللا ىلص كاف ينزؿ عليو الوحي فيأمر الصحابة بكتابة ما نزؿ ككانوا يكتبونو ُب 
العيسب كاللخاؼ

كتؤب الكتابة من الصحابة عثماف بن عفاف .  ، كعظاـ األكتاؼ كالرقاع7
،كزيد بن اثبت  مهنع هللا يضر فإف ٓب وبضر 8عفاف كعلي بن أيب طالب فإف غااب كتب أيب بن كعب 

معاكية بن أيب سفياف : وبضر أحد من ىؤالء األربعة كتب من حضر من الكتاب كىم 
                                                           

. 241/ 12لساف العرب ، مصدر سابق ، - 1
من أئمة اللغة كاألدب،  ( ىػ170 ، 100):، أبو عبد الرضبناػبليل بن أضبد بن عمرك بن سبيم الفراىيدم األزدم اليحمدم- 2

 .كىو أستاذ سيبويو النحوٌم كلد كمات ُب البصرة. ككاضع علم العركض، أخذه من اؼبوسيقى ككاف عارفا هبا

. 07/252العُت ، مصدر سابق ، - 3
. 01/166ىػ ، 1415، 01صفحات ُب علم القراءات ، الدكتور أبو طاىر عبد القيـو السندم ، اؼبكتبة  األمدادية ، ط- 4
. 23ىػ ، ص1427، 01اعجاز رسم القرآف كاعجاز التبلكة ، دمحم مشلوؿ ، دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع ، ط- 5
أمَت اؼبؤمنُت، ". عبد مناؼ" بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس األمول، هبتمع نسبو بنسب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب عثماف بن عفاف - 6

ذك النورين، أحد السابقُت األكلُت، كاػبلفاء األربعة، كالعشرة اؼببشرة، استشهد ُب ذم اغبجة، بعد عيد األضحى سنة طبس 
، 4/377، كاإلصابة 3589، رقم3/578أسد الغابة : انظر ترصبتو ُب. كثبلثُت، ككانت خبلفتو اثنىت عشرة سنة، عمره شبانوف

 .2/12، كالتقريب 5464رقم
7

 .27/ 08حجارة مفردها لخفة، لسان العرب ، مصدر سابق ، : جرٌد النخل واحدها عسٌب، اللخاف : العسب -  
كشهد . صحايب أنصارم، كاف من كتاب الوحي: بن قيس بن عبيد، من بٍت النجار، من اػبزرج، ابو اؼبنذر: أيب بن كعب  - 8

كشهد مع عمر بن اػبطاب كقعة . بدرا كأحدا كاػبندؽ كاؼبشاىد كلها مع رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسلم ككاف يفيت على عهده
اإلصابة ، مصدر سابق  .1/82الزركلي ،مرجع سابق ،. ىػ21 حديثا، مات ابؼبدينة  164اعبابية، كلو ُب الصحيحُت كغَتنبا 

 .183 ػػ 01/180
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 كقد صبعهم 1. كخالد بن سعيد كأابف بن سعيد كالعبلء بن اغبضرمي كحنظلة بن الربيع 
ربت ابب ذكر من كتب لو ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة -رضبو هللا–اإلماـ ابن حديده األنصارم 

كقد كتب لو عدة من أصحابو ملسو هيلع هللا ىلص منهم اػبلفاء األربعة كعبد هللا بن األرقم ، :  مهنع هللا يضر
 ،كعبد هللا بن أيب بن 2كمعيقيب بن أيب فاطمة ،كخالد بن سعيد كأخوه أاٌبف،كزيد بن اثبت

، ككتب لو -بعد عاـ الفتح   –3بن سلوؿ كأيب بن كعب القارئ كمعاكية بن أيب سفياف
 بن شعبة ،كشرحبيل بن حسنة ،كخالد بن الوليد ،كعمرك بن أيضا الزبَت بن العواـ كاؼبغَتة

العاص ،كجهيم بن الصلت كعبد هللا بن ركاحة ، كدمحم بن مسلمة ،كعبد هللا بن سعد بن 
 كىذا العدد 4. أيب سرح ، كحنظلة بن الربيع كالعبلء بن اغبضرمي فجميعهم ثبلثة كعشركف

العدد من الكٌتاب جعل الرسم القرآين ـبتلفا ُب كتابة بعض الكلمات ،كجعلو كفق ىذا 
. النمط الذم أصبح يعرؼ ابلرسم القرآين ، كنعٍت بو الرسم العثماين 

كبقي القرآف ؾبموعا ُب ىاتو الرقاع ، كركعي ترتيب آايتو على ما  أمر بو النيب صلى هللا 
عليو كسلم  ، فكاف يقوؿ ؽبم ملسو هيلع هللا ىلص  إذا نزلت عليو آية ضعوا ىذه اآلية ُب السورة اليت يذكر 

 5.فيها كذا ككذا ،ككانت األنفاؿ من أكائل مانزؿ ابؼبدينة ككانت براءة من آخر القرآف
                                                           

. 334/ 09 ، مصدر سابقإمتاع األظباع - 1
كاتب الوحي ، كلد ُب اؼبدينة كنشأ هبا ، كيقاؿ إنو شهد .  زيد بن اثبت بن الضحاؾ بن زيد بن النجار األنصارم اػبزرجي  -2

: انظر .   ىػ 45توُب سنة . لو اثناف كتسعوف حديثا - . هنع هللا يضر - أحدا ، كشهد بيعة الرضواف ، كصبع القرآف ُب عهد أيب بكر 
  .1305 ، رقم 296 / 1 ، غاية النهاية ، 2880 ، رقم 1/561اإلصابة ، 

معاكية بن أيب سفياف صخر ابن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ ( ىػ  60-  ؽ ىػ 20 ):معاكية بن أيب سفياف  - 3
كاف من الكتبة اغبسبة الفصحاء، حليما . مؤسس الدكلة األموية ُب الشاـ، كأحد دىاة العرب اؼبتميزين الكبار: القرشي األموم

ككانت .  ىػ كتعلم الكتابة كاغبساب، فجعلو رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسلم ُب كتَّابو8سنة )كلد دبكة، كأسلم يـو فتحها .كقورا
 . 7/61 يوما، الزركلي، مرجع سابق ،  20 أشهر ك3 سنة ك19خبلفتو 

 
اؼبصباح اؼبضيء ُب كتاب النيب األمٌي كرسلو إٔب ملوؾ األرض من عريب كعجمي ، دمحم ابن حديدة األنصارم ، عآب الكتب ، - 4

. 14ـ، ص1984بَتكت ، د ط ، 
. 3086 ، رقم اغبديث 05/123سنن الًتمذم ، مصدر سابق ، - 5



80 
 

-: زمن سيدان أيب بكر هنع هللا يضر-ُب اػببلفة الراشدة 

ُب خبلفة سيدان أيب بكر كاف الصحابة يشهدكف أحدااث جسيمة ،ذباه نشر اإلسبلـ ،كال 
وبفى أنو قد زبللها معارؾ ،  ،كاستحٌر القتل كما قاؿ سيدان عمر هنع هللا يضر ، فاستشار  أاب بكر 

 ُب صحيحو عن زيد بن 1ُب ذلك ، فبعث إٔب سيدان زيد بن اثبت ، كما ركل البخارم
فقاؿ - هنع هللا يضر–مقتل أىل اليمامة كعنده عمر – هنع هللا يضر –أرسل إٌٕب أبو بكر :  اثبت هنع هللا يضر قاؿ 

فقاؿ إف القتل قد استحٌر يـو اليمامة ابلناس ،كإين أخشى اف :إف عمر أاتين :أبو بكر 
يستحٌر القتل ابلقرٌاء ُب اؼبواطن ،فيذىب كثَت من القرآف ،إالٌ أف ذبمعوه كإين ألرل أف 

. ذبمع القرآف 

ىو كهللا : كيف أفعل شيئا ٓب يفعلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟فقاؿ عمر :فقلت لعمر :قاؿ أبو بكر
. خَت ،فلم يزؿ عمر يراجعٍت فيو ، حىت شرح هللا لذلك صدرم ،كرأيت الذم رأل عمر

إنك رجل شاب عاقل :قاؿ زيد بن اثبت كعمر عنده جالس ال يتكلم ، فقاؿ ٕب أبو بكر 
كال نٌتهمك ،كنتى تكتب الوحي لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فتتٌبع القرآف فاصبعو، قاؿ زيد فوهللا لو 

كلفٍت نقل جبل من اعبباؿ ، ما كاف أثقل علٌي فبا أمرين بو ، من صبع القرآف ،فقلت ؽبما 
ىو كهللا خَت ، فلم يزؿ عمر : كيف تفعبلف شيئا ٓب يفعلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ أبو بكر :

                                                           
البخارم ىو دمحم بن إظباعيل بن إبراىيم ، أبو عبد هللا بن أيب اغبسن البخارم اغبافظ ، صاحب الصحيح ، إماـ ىذا الشأف  - 1

كاؼبقتدل بو فيو كاؼبعٌوؿ على كتابو بُت أىل اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ، رحل ُب طلب اغبديث إٔب سائر ؿبدثي األمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ، ركل عن 
هتذيب التهذيب مصدر . ىػ 256عبػػػيد هللا بن موسى كدمحم بن عبد هللا األنػصارم ، كخلق كثَت كركل عنو الػًتمذم كغَته ، ت

 . 47 ػ9/41سابق 
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يراجعٍت فيو حىت شرح هللا لذلك صدرم للذم شرح هللا لو صدر أيب بكر كعمر ، فقمت 
 1.فتتٌبعت القرآف أصبعو من الرقاع كاألكتاؼ كالعسب كصدكر الرجاؿ

فهذا الرأم أتى بعد سبحيص من لدف ثبلثة من صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكٌلفوا بو رجبل 
كسلك ُب ىذا السبيل منهجية ؿبكمة دقيقة ، كىي .مشهودا لو برزانة العقل كثبات الفؤاد 

أف ال يقبل اآلية حىت يكوف ؽبا شاىداف ،كمشى على كبو ىذه اؼبنهجية حىت جاء سيدان 
: خزيبة بن اثبت  ية 

لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم اًبٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رىًحيمه  )
فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيٍل حىٍسيبى اَّللَّي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيًم  (128)
 .129- 128/ التوبة  (( 129)

، ككانت شهادتو تعدؿ شهادة 2 (هنع هللا يضر)إٔب آخر السورة ، كٓب توجد إال عند خزيبة بن اثبت 
.  رجلُت

  فجمع القرآف ُب مصاحف كبقيت ىذه اؼبصاحف ، عند أيب بكر ، ٍب آلت بعده إٔب 
. عمر ، ٍب كانت عند السيدة حفصة اهنع هللا يضر ، حىٌت طلبها عثماف لينسخ منها نسخا كيرٌدىا

 -: قضية كتابة اؼبصاحف -عهد سيدان عثماف هنع هللا يضر -
فقد تغَت األمر كاتسعت الرقعة اإلسبلمية -هنع هللا يضر–أٌما ُب خبلفة عثماف بن عفاف 

جغرافيا ،كبدأ الناس يدخلوف ُب دين هللا أفواجا ، كمع تزايد العدد كاف البد من 
مصاحف ليقرأ هبا الناس، فربقت لسيدان عثماف ابرقة فطنة كذكاء ُب أف هبعل 

فعرض الفكرة على أكابر . كؾباال خصبا ُب تبلكة القرآف كتدبره .للناس متسعا حسنا
                                                           

. 4679، رقم اغبديث 01/2345صحيح البخارم ، مصدر سابق ، - 1
- ملسو هيلع هللا ىلص - جعل النيب . أكؿ مشاىدة أحد: خزيبة بن اثبت بن الفاكو بن ثعلبة األنصارم األكسي شهد بدرا كما بعدىا، كقيل - 2

 (.2256)ت رقم  (2/239)انظر اإلصابة . شهادتو شهادة رجلُت قتل ُب صفُت هنع هللا يضر
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الصحابة كأجبلٌئهم ،فوقع بينهم اصباع على استنساخ اؼبصاحف،  كُب خرب آخر أف 
سيدان حذيفة هنع هللا يضر قدـ على عثماف ككاف غازاي ُب العراؽ فسمع تنازع أىل الشاـ ، 
كأىل العراؽ ُب القرآف كاختبلفهم ،فركب كأتى عثماف فقاؿ اي أمَت اؼبؤمنُت أدرؾ 
ىذه األمة قبل أف ىبتلفوا ُب القرآف اختبلؼ اليهود كالنصارل ُب الكتب، ففزع 

ع فيها القرآف 1عثماف كأرسل إٔب حفصة أـ اؼبؤمنُت  أف أرسلي إٌٕب ابلصحف اليت صبي
،فأرسلت إليو هبا فأمر زيد بن اثبت كسعيد بن العاص كعبد هللا بن الزبَت كعبد 

 ، كقد 3 أف ينسخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىا ُب اؼبصاحف 2الرضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بن اغبارث بن ىشاـ
منهجهم عثماف ُب أمر الكتابة إٔب منهج قريش ُب ؽبجاهتا فهي أفصح 

إذا اختلفتم أنتم كزيد ُب عربية فاكتبوىا بلساف قريش ، فإف القرآف إمبا :العرب،كقاؿ
فنسخ سبع  مصاحف كقيل سٌتة ، فبعث نسخة إٔب مكة كأخرل إٔب . نزؿ بلساّنم

الشاـ أخرل إٔب اليمن كأخرل إٔب البحرين كأخرل إٔب البصرة كأخرل إٔب الكوفة 
. كحبس ابؼبدينة كاحدا ، كعرفت ابؼبصاحف العثمانية

كمن ٍبٌ أصبح اؼبصحف يعرؼ ابلرسم العثماين أك رسم اؼبصحف ُب العهد العثماين ، كرسم 
.  4ُب كتابة كلمات القرآف كحركفو -هنع هللا يضر–اؼبصحف يراد بو الوضع الذم ارتضاه عثماف 

                                                           
بعد انقضاء عدهتا من خنيس بن – ملسو هيلع هللا ىلص - تزكجها النيب : قاؿ الذىيب .  حفصة بنت عمر بن اػبطاب ، رضي هللا عنهما  -1

.   ىػ 45 ىػ ، كتوفيت سنة 18كلدت دبكة سنة .  حديثا 60حذافة ، أحد اؼبهاجرين إٔب اغببشة ، ركم ؽبا ُب الصحيحُت 
 .227 / 2سَت أعبلـ النببلء ، : انظر 

أبو دمحم ، عبد الرضبن بن اغبارث بن ىشاـ بن اؼبغَتة ، اؼبخزكمي القرشي ، اؼبدين ، أحد الذين عهد إليهم عثماف بن عفاف  - 2
كاف من ركاة اغبديث ، كركم عنو أكالده ، أبو بكر كاؼبغَتة ، كغَتىم ، كلد ُب السنة األكٔب للهجرة ، كتوُب . نسخ اؼبصحف 

  .3 /3األعبلـ للزركلي ، : راجع . ىػ 43سنة 
. 97/ 03اتريخ االسبلـ ، مشس الدين الذىيب ، اؼبكتبة التوفيقية ، د ط ، د س ، - 3
. 369/ 1مناىل العرفاف ، مصدر سابق ، - 4



83 
 

اؼبصاحف العثمانية خالية من الشكل كالنقاط ،كاختلفت الركااي ُب سبب كضع ككانت 
الشكل كالنقاط ، كفبٌا  اشتيهر من األسباب أٌف أاب األسود الدؤٕب قاـ بوضع الشكل ُب 

فعظيم ُب قلبو  ( أىفَّ اَّللَّى بىرًمءه ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى كىرىسيوليوي ):اؼبصاحف ، كذلك أنو ظبع قارائ يقرأ
ٌرؼ القرآف شكبل ، كفبا يؤدم إٔب اكبراؼ اؼبعٌت فاستعمل شكل النقاط  . أف وبي

  فوضع فوؽ اغبركؼ نقطة داللة على الفتحة  ،كنقطة ربت اغبرؼ داللة على الكسرة ، 
ىذه اؼبنهجية . كنقطة ُب كسط اغبرؼ داللة على الضمة ، كجعل عبلمة السكوف نقطتُت

. آتت أكلها ُب سبييز شكل اغبركؼ كلكن مازالت عالقة ُب صعوبة نطق بعض اغبركؼ

أضاؼ عاؼباف جديداف نبا  نصر بن عاصم  (ق95-ق75)كُب عهد عبد اؼبلك بن مركاف 
ٍب إٌف ىذه اؼبنهجية الثانية قد .  1كوبي بن يعمر بوضع نقاط اإلعجاـ فوؽ اغبركؼ 

أكضحت بعض ما كاف غامضا ،كأصبح لدل القارئ آليات جديدة تزيل عنو ىذا اإلهباـ 
. ُب التبلكة

-100)  كُب نفس القرف ليس ابلبعيد أتى اإلماـ اػبليل بن أضبد الفراىيدم شيخ العربية 
فجعل الفتحة ألفا صغَتة مضطجعة فوؽ اغبرؼ ،كالكسرة ايء .فغٌَت نقاط الشكل (ق173

كزاؿ ما كاف غامضا . (ء)صغَتة ربت اغبرؼ ،كالضمة كاكا صغَتة فوقو ،كاؽبمزة رأس عُت 
. بفضل هللا ٍب بفضل ىذه االجتهادات من لدف علماء الرسم القرآين

   كلقد كاف ًخبلؼ ُب ىذه الزايدة ألف رسم القرآف توقيفي كال ينبغي ألم كائن أف يزيد 
فيو ،فجعلوىا عبارة عن أحرؼ صغَتة ، ككانت تكتب ابللوف األضبر ، كمن رآىا علم أّنا 
ليست من الرسم القرآين الذم خطو الصحابة رضواف هللا عليهم ، كذكر ُب عهد اػبليفة 

                                                           
. 29اعجاز رسم القرآف كإعجاـ التبلكة ، مرجع سابق ، ص - 1
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 أنٌو اختار لكتابة اؼبصاحف خالد بن أيب اؽبياج ،كالذم كاف حيسني 1(ق96-ق86)الوليد
. خطو مضرب اؼبثل كٓب ييؤثر عن أحد أنو خالف اؼبصاحف العثمانية ُب رأسها

 

 
 

. جهود العلماء يف خدمة مسائل الرسم :  ادلبحث الثاين   
 

    إف احملافظة على القرآف الكرًن ىي احملافظة على رظبو الذم كتب بو منذ العهد 
كلقد سخر هللا عز كجل . النبوم ، كالرسم توقيفي فبل ينبغي الزايدة فيو أك النقصاف

طائفة من العلماء أفرغوا جهودىم ، كبذلوا كسعهم من أجل أف يبقى الكتاب العزيز 
لقد صبع القرآف ُب عهد اػبليفة الراشد عثماف بن عفاف . ؿبفوظا من التحريف كاإلنباؿ

. هنع هللا يضر كجعلها ُب عدة نسخ كحفظ القرآف الكرًن 

فاستلـز منو كضع النقاط لكي هبتنب اللحن ككاف اؼبتوٕب .ٍب استثرل اللحن ُب الناس 
ؽبذا األمر سيدان أبو األسود الدؤٕب من إشارة سيدان علي كـر هللا كجهو إٔب أف جاء 

ٍب تؤب زماـ .اػبليل بن أضبد الفراىيدم ككضع اغبركات كاؽبمزة كالتشديد كالرـك كاإلمشاـ
كقد أضفى . األمر بعده نصر بن عاصم الذم نقط اغبركؼ اؼبعجمة لتفريق عن اؼبهملة

                                                           
 ( ـ715 - 668=  ىػ 96 - 48). من ملوؾ الدكلة األموية ُب الشاـ: الوليد بن عبد اؼبلك بن مركاف، أبو العباس - 1

كثرت ُب زمنو  الفتوح  كىو أكؿ من أحدث اؼبستشفيات ُب اإلسبلـ كأعاد بناء اؼبسجد النبوم . ىػ86سنة )كٕب بعد كفاة أبيو 
كبٌت مسجد دمشق الكبَت، اؼبعركؼ ابعبامع . كبٌت اؼبسجد األقصى ُب القدس. كصفح الكعبة كاؼبيزاب كاألساطُت ُب مكة

اي : " ككاف نقش خاسبو.  أشهر8 سنُت ك 9كمدة خبلفتو . كدفن بدمشق (من غوطة دمشق)األموم، ككانت كفاتو بدير مراف 
 .8/121االعبلـ ".كليد انك ميت 
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ك قد أشار . ىذا التغيَت ُب زايدة اغبركات كالنقاط جانبا صباليا ُب اؼبصحف كأمرا ربسينيا
 1."أجد فيو مبلحق ستصلها العرب"إليها سيدان عثماف بن عفاف بقولو 

حوؿ نقاط القرآف كشكلو حىت اكتمل 2كٓب يكن ليكتمل كتاب أبو حاًب السجستاين 
  3.رسم اؼبصحف ، كىذه ُب ّناية القرف الثالث اؽبجرم

كمن اعبهود اليت تذكر ُب حفظ القرآف  كضع قواعد لعلم الرسم ،أك متعرؼ بقواعد 
. الرسم ُب اؼبصحف العثماين

بعد أف ًب صبع اؼبصحف العثماين ُب نسخ كبعث هبا إٔب شىت األقطار ، ككانت متداكلة 
. لدل الناس ُب التبلكة ،كٓب يعب أحد ىذا العمل 

: قواعد الرسم ادلصحفي 

 فكانت ىناؾ قواعد للرسم اؼبصحفي كحصرىا السيوطي ُب قواعد ست  
. مافيو قراءاتف-الفصل-البدؿ-اؽبمز–الزايدة -اغبذؼ:كىي4

 كقبل أف يذكر اإلماـ السيوطي رضبو هللا ىذه القواعد فقد أكعز علم الرسم إٔب خبلئق 
عنواف الدليل ُب مرسـو :  قي كتاب عنونو ب5أخرين كأيب عمر الداين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتقدمُت ك مت

                                                           
 32: كتاب اؼبصاحف البن داكد ص1
ًجٍستاين  - 2 من أىل البصرة . من كبار العلماء ابللغة كالشعر: سهل بن دمحم بن عثماف اعبشمي( ق248 - 000)أىبو حاًًب السًٌ

اؼبعٌمرين  ك النخلة ك ما تلحن فيو العامةك الشجر كالنبات ك :لو نيف كثبلثوف كتااب، منها كتاب . كاف اؼبربٌد يبلـز القراءة عليو
  .1/606بغية الوعاة ، مصدر سابق ،.3/143,144الزركلي، مرجع سابق،  . الطَت ك األضداد 

. 94ص 2000-24ط.دار العلم للمبليُت .لصبحي طاّب–مباحث ُب علـو القرآف 3
اإلتقاف ُب علـو القرآف ، عبد الرضباف ابن ايب بكر جبلؿ الدين السيوطي ، ربقيق دمحم ابو الفضل ، اؽبيئة اؼبصرية العامة - 4

. 180 ، 04/169ـ ، 1974للكتاب ، د ط ، 
ىو أبو عمرك عثماف بن سعيد بن عمرك الداين األموم القرطيب ، اؼبعركؼ ُب زمانو ، اإلماـ العبلمة ، - 5

كابتدأ يطلب العلم كىو ُب الرابعة عشر من عمره ، رحل إٔب مصر ، كمكث فيها سنة ، كرحل إٔب . كشيخ مشايخ اؼبقرئُت 
اؼبقنع ُب معرفة مرسـو "، " التيسَت ُب القراءات السبع: "لو آتليف تزيد على اؼبائة ، من أشهرىا . األندلس ، ٍب رجع إٔب قرطبة 
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كنٌص أف القاعدة العربية لفظها يكتب حبركؼ ىجائية مع مراعاة االبتداء .خط التنزيل 
- هنع هللا يضر–سيئل اإلماـ مالك كقد . كالوقف عليو ،مع سبهيد علماء النحو ؽبا أبصوؿ كقواعد

. 2ال إال على الكتبة األكٔب : على ما أحدثو الناس من اؽبجاء ؟فقاؿ ىل يكتب اؼبصحف1

اغبذؼ كيقصد بو حذؼ األحرؼ الثبلثة،األلف ،الياء ،الواك  :القاعدة األكٔب 

يرب، : مشهورىا كمستخلصها أف األلف ربذؼ من ايء النداء بنحو:حذؼ األلف -أ
العلمُت، .كبعدىا التنبية كبو ىؤالء ، كمن بعض الكلمات اليت تتوسطها األلف كبو كتب

كأما ّنايتها .لئيكة:كقد ربذؼ األلف من بداية الكلمة أك ّنايتها ، فأما بداية الكلمة كبو
عتو كبعد الـ خبلئف كبُت المُت الضللة، ككذا العلم الزائد على -أيٌو اؼبومنوف-تبوءك: كبو

اللعنوف : يتمى ،كاؼبثٌت كاعبمع الصحيح – ثبلثة إبراىيم كُب كزف مفاعل ُب اعبمع  مسجد 
 . 3كما اجتمع فيو ألفاف آنذرهتم.

. (الداع)(ابلواد)ربذؼ من االسم كحرؼ أصلي :حذؼ الياء- ب

. تنٌج اؼبومنُت- (أيت)كمن الفعل كذلك كحرؼ أصلي 

 4(كأطيعوف)(كال زبزكف ُب ضيفي)كذكركا كذلك ايء ضمَت اؼبتكلم لعلة الكسر الذم قبلها 

                                                                                                                                                                                     

توُب دبدينة . عاش حياتو كلها للقرآف الكرًن متعلما كمعلما . ُب الضبط " احملكم ُب نقط اؼبصحف"، " مصاحف أىل األمصار
 .228 – 226 ، معرفة القراء ، 2091 ، رقم 503 / 2غاية النهاية البن اعبزرم ، : انظر . ىػ 444دانية سنة 

مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي أبو عبد هللا اؼبدين من اتبعي التابعُت، إماـ حافظ ثقة، ثبت فقيو ؿبدث، - 1
إماـ دار اؽبجرة كاحد أئمة اؼبذاىب اؼبتبوعة، أصبع العلماء على إمامتو كجبللتو كعلو مرتبتو ُب الفقو كاغبديث، كفضلو كمناقبو 

سَت أعبلـ "، ك75/ 2" هتذيب األظباء كاللغات: " سنة انظر86 ىػ، كلو 179سنة - رضبو هللا-كثناء األئمة عليو كثَت توُب 
 .8/ 4" هتذيب التهذيب"، ك207/ 1" تذكرة اغبفاظ"، ك48/ 8" النببلء

. 168-167/ 04االتقاف ، مصدر سابق ، - 2
. 04/171نفس اؼبصدر ، - 3
. 33اعجاز رسم القرآف ، مرجع سابق ، ص- 4
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كاغبذؼ ىنا ألجل اإلدغاـ ، كإالٌ فكٌتاب الوحي ٓب يكتبوىا نظرا للسماع : حذؼ التاء/جػػػ
،  أك حذفت من كسط الكلمة (ال تكٌلم )اؼبتلقى ابلتواتر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كحذؼ التاء كبو 

كإف كاف ىذا اغبذؼ .(ذىب السيئات عٍت ):،أك كاف اغبذؼ آخر الكلمة  (تستطع عليو)
ال يسٌلم بو  ألنو قد كرد ُب ؽبجات العرب استعماؿ األلفاظ ُب التقابل ، فيعطى لبلسم 

مرضعة ، الذم ال مؤنث لو صيغة التذكَت أك صيغة التأنيث ، فتقوؿ ىذه إمرأة مرضع أك 
". اسكن أنت كزكجك:"كمنو جاء قولو سبحانو كتعأب

ٍنسافي اًبلشَّرًٌ )حذؼ أربعة أفعاؿ : حذؼ الواك/د ( كىيبىٍحي اَّللَّي اٍلباًطلى )، 11/االسراء (كىيىدٍعي اإٍلً
  الرسم  كعلماء. 18/العلق(سىنىدٍعي الزَّابنًيىةى ) ،06/القمر (يػىٍوـى يىدٍعي الدَّاعً )، 24/الشورل

يعللوف سبب اغبذؼ ُب أربعة أفعاؿ ،فيذكر الداين أّنا جاءت اكتفاء ابلضمة منها   كلكن 
فذكر . السيوطي أكرد عدة تعليبلت لبعض العلماء ُب  سر رسم ىاتو األفعاؿ هبذا الشكل

"  عنواف الدليل من مرسـو خط التنزيل" أف اؼبراكشي أبو العباس الشهَت اببن البناء ُب كتابو 
أٌف االختبلؼ ُب اػبط حبسب معاين كلماهتا،  كتدؿ على التنبيو على سرعة كقوع الفعل 

: كسهولتو على الفاعل

ٍنسىافي اًبلشَّرًٌ ) ، فأكعزىا إٔب أنٌو سهيل عليو الشٌر فسارع فيو كما يسارع 11/االسراء(كىيىدٍعي اإٍلً
 .ُب اػبَت 

 ، فداللة على سرعة اضمحبللو كتفنيده أماـ قدرتو كقوتو 24/ الشورل (كىيبىٍحي اَّللَّي اٍلباًطلى )
. سبحانو كتعأب 

.  ، فسٌوغها اؼبراكشي إٔب سرعة الدعاء كسرعة إجابة اؼبدعوين06/القمر (يػىٍوـى يىدٍعي الدَّاعً )
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، قاؿ عنها أٌّنا إشارة إٔب سرعة الفعل كإجابة الزابنية كشدة 18/ العلق (سىنىدٍعي الزَّابنًيىةى )
 1.بطشهم

 ، 6/التحرًن (ال يعصوف هللا ما أمرىم كيفعلوف مايومركف):   كىو منطبق على قولو تعأب 
. كىذه اآلراء جاءت تعليبل للرسم الذم كتب بو الوحي ، كأنو كما ذيكر سابقا توقيفي 

كٰصلح ):أما حذؼ الواك من آخر االسم ، فقد كرد ُب قولو سبحانو كتعأب -
 ، كاغبذؼ ىنا لو داللة عزاىا اإلماـ الداين(كصلحوا اؼبومنُت)، كاألصل 4/التحرًن(اؼبومنُت

أنو كاحد يؤدم عن صبع كعند االماـ مشلوؿ أٌف اغبذؼ يوحي ابلسرعة ككحدة اؼبؤمنُت 
 3. ، كعيللت بتعليل آخر أف صاّب اسم جنس ال صبع كلذلك جاء هبذا الرسم2الصاغبُت 

كاألظهر ُب استعماؿ اسم اعبنس كبصيغة اسم الفاعل ، ليدؿ على الثبوت كأّنا شيء 
جبلٌي بدليل عطفو على اسم اعببللة كسيدان جربيل عليو السبلـ دكف استعماؿ صيغة الفعل 

كىمىٍن )، ألٌف استعماؿ اسم الفاعل مبلئم عبميع األزمنة دكف الفعل الذم ىبتص بزماف معُت،
هًتًمٍ  ًئًهٍم كىأىٍزكىاًجًهٍم كىذيٌرايَّ االعراؼ  (اٍخليٍفًٍت ُب قػىٍوًمي كىأىٍصًلحٍ )، 23/ الرعد (صىلىحى ًمٍن آابى

:   ، كأٌما حذؼ الواك من الفعل لقولو 142/

 (فأصدؽ كأكوف من الٰصلحُت):كاألصل . 10/اؼبنافقوف (فىأىصَّدَّؽى كىأىكيٍن ًمنى الصَّاغًبًُتى    )
كأصلها " أصدؽ"ذكر صاحب إعجاز رسم القرآف أنو ؼبا حذفت التاء من الفعل األكؿ 

ليكوف ىناؾ دؾبا بينهما ، كعند " أكن"فناسب أف وبذؼ الواك من الفعل الثاين " أتصدؽ"
–اؼبفسرين كالنحاة قبد أمرا آخر ،فحملوىا على اؼبعٌت ، فقالو أف العطف ىنا على اؼبعٌت 

                                                           
عنواف الدليل ُب رسـو خط التنزيل ، أبو العباس أضبد ابن البنا اؼبراكشي ، ربقيق ىند شليب ، دار الغرب االسبلمي ، بَتكت ، - 1

. 89ـ ، ص 1990، 01لبناف ، ط
. 35اعجاز رسم القرآف كاعجاز التبلكة ، مرجع سابق ، ص- 2
. 10/133ـ، 1994، 04اعراب القرآف كبيانو ، ؿبي الدين دركيش ، دار االرشاد للشؤكف اعبامعية ، ط- 3
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أٌخرين أصدؽ "كقيل ىو عطف على التوىم أم " فأصٌدؽ"عطفا على ؿبل " أكن" فجزمت
 ، كىو منسوب 90/يوسف ( ًإنَّوي مىٍن يػىتًَّق كىيىٍصربٍ ):  ُب قولو تعأب 1، كقراءة قنبل"كأكن 

 . 3 كاػبليل،  لكن ىذا الرأم قد استنكر ألف القرآف ال يليق بو التوىم 2إٔب سيبويو
كذكر أبو عمرك -رءايم-رءايؾ-كحذفت الواك اليت ىي شكل اؽبمزة ،ألجل ربقيقها الرءاي

 13.4/اؼبعارج " الَّيًت تػيٍؤًكيًو " ، "أنكم إليك: "الداين أّنا ُب صبيع القرآف ككذا القوؿ ُب 

. ىذا اغبذؼ مساغو ىو سرعة اغبدث كأتكيد كقوعو ، سواء بسرعة أـ بتأف

فتحذؼ الواك إذا اجتمعت مع كاك اثنية كبو ال يستوكف : : اغبذؼ عند اجتماع اؼبتماثلُت 
-فأككا إٔب الكهف ، فهذا للجمع أك غَت مفردة، كالثاين للمفردة أك للبناء كبو ما ككرم –

:  كقد نظمها -داككد

إحدانبا قد حذفت       فبا جبمع أك بناء دخلت  :فصل كقل 

 5.كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو ككرم كيستوكان      موؤكدة داككد كالغاككان

. كداللة اغبذؼ ىو السرعة ككذا احملافظة على بناء الكلمة ُب نظم السياؽ القرآين

                                                           
، انتهت إليو رائسة اإلقراء ابغبجاز، (ىػ195)كلد سنة . أبو عمر، دمحم بن عبد الرضبن، اؼبخزكمي موالىم، اؼبكي: قنبل، ىو - 1

،  121 - 120/ 1" النشر"، 230/ 1" معرفة القراء الكبار: "انظر. ( ىػ291)أحد ركاة قراءة ابن كثَت، توُب سنة 
 

سيبويو ىو عمرك بن عثماف بن قنرب إماـ البصريُت سيبويو ، أبو بشر ، مؤب بٍت اغبارث بن كعب ، أخذ عن اػبليل كيونس  - 2
. ىػ ، كقيل غَت ذلك 180، توُب ابلبيضاء سنة " الكتاب: "من أشهر مؤلفاتو . ، كأيب اػبطاب األخفش ، كعيسى بن عمر 

 .1863 ، رقم 230 ، 229 : 2انظر بغية الوعاة ، 
. 211ـ، ص 2000، 03مباحث ُب علـو القرآف ، مناع القطاف ، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ، ط- 3
اؼبقنع ُب رسم مصاحف األمصار ، أبو عمر الداين ، ربقيق دمحم القمحاكم ، مكتبة الكلية األزىرية ، القاىرة ، د ط، د س، - 4

. 43ص
. 226دليل اغبَتاف على مورد الضمآف ، ابراىيم اؼبارغٍت التونسي اؼبالكي ، دار اغبديث ، القاىرة ، د ط ، دس ، ص - 5
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خبلصتها أف األلف تزاد بعد الواك ُب آخر كل اسم : قد أصبلها الزرقاين بقولو:  الزايدة 
قيو رىهبًًٌٍم " ؾبموع أك ُب حكم اجملموع   ، بنو إسرائيل ألوا األلباب كبعد 46/ البقرة" ميبلى

، كالزايدة أتت غبكمة كىي تبيُت ما انبهم كالتبس ُب 1اتهلل تفتؤا : اؽبمزة اؼبرسومة كاكا كبو 
،ألف " منو "للتفريق بينها كبُت اللفظة " مائة "فعلماء الرسم أضافوا األلف إٔب .قراءة القرآف

كٓب تزد مثبل ُب فئة " مائتُت"اؼبصاحف كانت خالية من النقط ، كالشكل كاؽبمز ،كأغبق هبا 
. كفئتُت

 

 ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى ) :كبو الربوا على صبيع ما أتى ُب القرآف ككذا:  كزيدت األلف بعد الواك     
-برءاؤا ، إال ُب ستة أفعاؿ فلم ترسم األلف ابءك- تفتؤا -  كُب يعبؤا176النساء  (

كُب كسط الفعل كال اتيئسوا أك .كىذا ُب رسم اؽبمزة اؼبتطرفة.تبوءك-سعو-عتو-فاءكا-جاءك
ككقعت -2فأضلوان السبيبل–أطعنا الرسوال -الظنوان:كُب آخر االسم . بُت ايئُت اييئس

–أكالء -أكلئػػػػٰػك-كزيدت الواك ُب أكلو.أبييد-من تلقاءل-آانءل-نبأ: الزايدة ُب الباء ُب 
. ككلمة لكٌنا ىو هللا ريب فكتبوىا أبلف اثبتة بعد النوف. ألكصلبنكم- كُب سأكريكم3.أكات

-يطؤه–كترسم حبرؼ من جنس حركتها كىذا ُب اؽبمزة اليت ُب كسط الكلمة سأؿ : اؽبمز
إال ما -البأسا-ؤسبن-شاطئ-سبأ: كإف تطرقت رظبت حبرؼ من جنس حركة ما قبلها كبو 

خبء ، إال ما – ملء األرض :  كإف كاف ما قبل اؽبمزة ساكنا فإّنا ربذؼ 4. استثٍت

                                                           
. 370مناىل العرفاف ، مرجع سابق ، ص - 1
. 75ـ ، ص2014، 01ظبَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب اؼببُت ، علي دمحم الضباع ، دار الفضيلة للنشر كالتوزيع ، ط- 2
. 141ـ، ص 1999، 02دراسات ُب علـو القرآف ، دمحم بكر اظباعيل ، دار اؼبنار ، ط- 3
. 183نفس اؼبرجع ، ص- 4
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 كإف كانت ُب بداية الكلمة كالتصق هبا حرؼ زائد 1.استثٍت كذكرىا الزرقاين أبّنا كثَتة 
 2.رظبت ابأللف مطلقا سواء مفتوحة أـ مكسورة

خبلصتها أف األلف تكتب كاكا للتفخيم ُب مثل الصبلة كالزكاة كاغبياة إال ما : قاعدة البدؿ
ككذلك .  {يػىتػىوىفَّاكيٍم ايى حىٍسرىتىى ايى أىسىفىىٍ }استثٍت ، كترسم ايء إذا كانت منقلبة عن ايء كبو 

, حىىتَّ , بػىلىى, مىىتى - دبعٌت كيف-أىىنَّ , عىلىى, ًإٔبى }: ترسم األلف ايء ُب ىذه الكلمات
.  فإّنا ترسم ألفا25يوسف { لىدىل اٍلبىابً }:ما عدا  {لىدىل

. كترسم النوف ألفا ُب نوف التوكيد اػبفيفة كُب كلمة إذف
ابلبقرة (رضبت)كترسم ىاء التأنيث اتء مفتوحة ُب كلمة .كإذا ال يلبثوف خلفك إال قليبل :
 ابلبقرة كآؿ عمراف كاؼبائدة كإبراىيم كالنحل {نعمة}كُب كلمة . ىود كمرًن كالرـك كالزخرؼك

كُب ىذه . معصية بسورة قد ظبع  كُب كلمة.  {لعنة هللا}كُب كلمة . كلقماف كفاطر كالطور
إف شجرة الزقـو ،قرة عُت ،جنة نعيم ،بقية هللا كُب كلمة امرأة أضيفت إٔب : الكلمات

 .3كُب غَت ذلكزكجها كبو امرأة عمراف امرأة نوح 
 :قاعدة الفصل والوصل 

أف كلمة أف بفتح اؽبمزة توصل بكلمة ال إذا :  قد ذكرىا اإلماـ الزرقاين ملخصة كاآلٌب
أف ال تقولوا أف ال تعبدكا إال هللا ، : منها. كيستثٌت من ذلك عشرة مواضع. كقعت بعدىا

ُب  {ًمٍن مىا مىلىكىٍت أىيٍبانيكيٍم  }كيستثٌت . ككلمة من توصل بكلمة ما إذا كقعت بعدىا
. ُب سورة اؼبنافقُت ، ككلمة من توصل بكلمة من مطلقا {من ما رزقناكم}النساء كالرـك ك 

.  {عن ما ّنوا عنو}إال قولو سبحانو . ككلمة عن توصل بكلمة ما
، ككلمة  {كإف ما نرينك}: ككلمة إف ابلكسر توصل بكلمة ما اليت بعدىا إال قولو سبحانو

. أف ابلفتح توصل بكلمة ما مطلقا من غَت استثناء
                                                           

. 371مناىل العرفاف ، مرجع سابق ، ص - 1
. 40اعجاز رسم القرآف ، مرجع سابق ، ص - 2
. 373- 371/ 01مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ، مرجع سابق ، - 3
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من } , {كل ما ردكا إٔب الفتنة}ككلمة كل توصل بكلمة ما اليت بعدىا إال قولو سبحانو 
 ، قاعدة ما فيو .ككبوىا{ كيكأنو, ككأمبا, كردبا, نعما}كتوصل كلمات . {كل ما سألتموه

. قراءاتف فنكتب على احداىا
تكتب  كالقاعدة األخَتة فذكرىا الزرقاين أف خبلصتها ُب الكلمة إذا قرئت على كجهتُت 

, مالك يـو الدين}: برسم أحدنبا كما رظبت الكلمات اآلتية ببل ألف ُب اؼبصحف كىي
. ككبوىا ككلها مقركءة إبثبات األلف كحذفها {تفادكىم, ككاعدان موسى, ىبادعوف هللا

ككذلك رظبت الكلمات اآلتية ابلتاء اؼبفتوحة كىي غيابة اعبب أنزؿ عليو آية ُب العنكبوت 
كذلك ألّنا صبعاء مقركءة ابعبمع . شبرة من أكمامها ُب فصلت كىم ُب الغرفة آمنوف ُب سبأ

. 1 كغَت ىذا كثَت.كاإلفراد
 

 :اخلط العريب وحتسني ادلصحف
كقد كانت قضية ربسُت اؼبصحف  أمر مثار كـبتلف فيو بُت اجمليز لو كما بُت اؼبانع 

نقط :"من اجمليزين ؽبذا التحسُت ؛فقاؿ - رضبو هللا–للكراىة ، فكاف اإلماـ النوكم 
اؼبصحف كشكلو مستحب ألنو صيانة من اللحن فيو كتصحيفو ، كأٌما كراىة الشعيب 

كالنخعي النقط ؛ فإمبا كرىاه ُب ذلك الزماف خوفا من التغيَت فيو ، كقد أمن ذلك اليـو 
 2."فبل منع ، كال يبتنع من ذلك لكونو ؿبداث فإنٌو من احملداثت اغبسنة

كقد كاف اػبط العريب ؿبل االىتماـ  ُب ربسينو كذبويده فقد كتب اؼبصحف ابػبط 
أما ُب العهد األموم فقد كتب اؼبصحف خبط أجود ك أفضل .الكوُب منذ العهد النبوم

                                                           
.. 373/ 01مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ، مرجع سابق ، - 1
. 189 التبياف ُب آداب ضبلة القرآف ص 2
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 كأصبح 1.كأحسن ، ككاف اػبط السائد ىو الكوُب حىت أكاخر القرف الرابع اؽبجرم
. االعتناء بو إقراء كقراءة كأتليفا 

:      القّراء 

  فأما جانب اإلقراء فقد كانوا كثزا كاقتصر أمر اإلقراء على سبعة من الصحابة مهنع هللا يضر  
عثماف بن عفاف كعلي بن أيب طالب ، كأيب بن كعب ، كزيد بن الثابت ،كعبد هللا بن :

 3.كأبو موسى األشعرم2مسعود كأبو الدرداء 

 كالتابعوف ، ٍب ُب طبقة التابعُت جاء األئمة السبعة الذين كىم الذين قرأ عليهم الصحابة
أبو عمرك بن العبلء ، كعبد هللا بن كثَت  كانفع بن نعيم :تنسب إليهم القراءات اليـو 

كعبد هللا بن عامر اليحصيب كعاصم بن هبدلة األسدم ، كضبزة بن حبيب الزايت 
. 4العجلي ، كعلي بن ضبزة الكسائي

                                                           
. 99ص . مباحث ُب علـو القرآف لصبحي صاّب1
 عويبر بن عامر كقيل ابن قيس بن زيد ، كقيل عويبر بن زيد بن قيس بن عائشة الػخزرجي أبو الدرداء األنصارم :أبو الدرداء - 2

ٓب يشهد أحدا لتأٌخر إسبلمو  توُب : كاف من أفاضل الصحابة كفقهائهم كحكمائهم ، شهد أحدا كما بعدىا من اؼبشاىد ، كقيل 
قبل عثماف بسنتُت ، كقيل توُب سنة ثبلث أك اثنتُت كثبلثُت بدمشق ، كقيل مات بعد صفُت سنة شباف أك تسع كثبلثُت ، كاألصح  

، أسد الغابة ،مصدر سابق  ،  (1230 ػ3/1227 )اإلستيعاب، مصدر سابق ، . عند أىل اغبديث أنٌو توُب ُب خبلفة عثماف 
 ( .46 ػ3/45)،اإلصابة ، مصدر سابق  ،   (160 ،4/159)
. 1/39 اعجاز القرآف الكرًن كالببلغة النبوية للرافعي 3
ىو علي بن ضبزة بن عبد هللا بن عثماف ، اإلماـ أبو اغبسن الكسائي ، مؤب بٍت أسد ، إماـ الكوفيُت ُب النحو كاللغة ،  -4

معاين : "من مؤلفاتو . قرأ على ضبزة ، ٍب اختار لنفسو قراءة . كأحد القراء السبعة اؼبشهورين ، كظبي الكسائي ألنو أحـر ُب كساء 
 ، بغية 2212 ، رقم 540 - 535 / 1غاية النهاية ، : ىػ ، انظر 183توُب سنة " . القراءات"، " ـبتصرا ُب النحو"، " القرآف

 . 1701 ، رقم 164 - 162 : 2الوعاة ، 



94 
 

أبو جعفر يزيد بن :       كأضافوا إليهم ثبلثة ، ىم كذلك قد تواترت قراءهتم كىم 
فهؤالء . 3كخلف بن ىشاـ بن طالب2اؼبدين ، كيعقوب بن إسحاؽ اغبضرمي 1القعقاع 

كاألعمش كقراءة .ىم العشرة اليت توالت قراءاهتم ، أما بقيتهم فهو من القراءة الشاذة
كلكل قارئ . فتم بذلك أربعة عشرة. اغبسن البصرم ، كقراءة اليزيدم كقراءة ابن ؿبيصن

. ركاايف 

 4(ق245)ىشاـ أبو ليد بن عمار الدمشقي ت-فاإلماـ بن عامر         -1

 5(ق242)كابن ذكواف أبو دمحم عبد هللا الدمشقي                               -

 6البزم :                -ابن كثَت -2

 (ق291)كقنبل                            - 

                                                           
اظبو :  يزيد بن القعقاع اإلماـ أبو جعفر اؼبخزكمي اؼبدين القارئ، أحد القراء العشرة، اتبعي مشهور كبَت القدر، كيقاؿ  -1

فَتكز، عرض القرآف على مواله عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة كعبد هللا بن عباس كأيب ىريرة كركل : جندب بن فَتكز، كقيل 
، كقيل 130عنهم، كرل القراءة عنو انفع بن أيب نعيم كسليماف بن مسلم بن صباز كعيسى بن كركداف كغَتىم، كمات ابؼبدينة سنة 

 .384 - 382/ 2: طبقات القراء . غَت ذلك
يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد هللا اغبضرمي موالىم، أبو دمحم البصرم، أحد القراء العشرة، كإماـ أىل البصرة كمقرئها،  - 2

، 157/ 1" معرفة القراء الكبار: "انظر.  ىػ205كاف عاؼبا ابلعربية ككجوىها، كالقراءات كاختبلفاهتا، فاضبل نقيا تقيا، توُب سنة 
 .386/ 2" غاية النهاية ُب طبقات القراء"ك
كاف عاؼبا عابدا . أحد القراء العشرة: أبو دمحم ( ـ844 - 767=  ىػ 229 - 150)خلف بن ىشاـ البزار، األسدم،  - 3

 .2/312قرب كاسط، كاشتهر ببغداد كتوُب فيها ـبتفيا، زماف اعبهمية  ،االعبلـ للزركلي (بكسر  الصاد)أصلو من فم الصلح .ثقة
خطيبها : قاؿ الذىيب. ىشاـ بن عمار بن نصَت، ابن ميسرة السلمي، أبو الوليد، قاض من القراء اؼبشهورين، من أىل دمشق -4

 .87/ 8" األعبلـ"، ك427/ 5" ميزاف االعتداؿ"، ك354/ 2" غاية النهاية: " ىػ انظر245كمقرئها كؿبدثها كعاؼبها، توُب سنة 

 .( ـ857 - 789=  ىػ 242 - 173)ابن ذكواف عبد هللا بن أضبد بن بشَت بن ذكواف القرشي الفهرم، - 5
ف أىل مكة، ككفاتو . من كبار القراء( ـ857 - 786=  ىػ 243 - 70): أضبد بن دمحم بن عبد هللا البزم، أبو اغبسن - 6

كاف . عرفو ابن األثَت ُب اللباب بصاحب قراءة ابن كثَت. أكرد بعض خباره. أستاذ ؿبقق ضابط متقن: قاؿ ابن اعبزرم. فيها
 1/204ضعيفا ُب اغبديث االعبلـ للزركلي 
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 (ق193)شعبة :                 -عاصم -3

( 180)حفص                             -

 (ق246)الدكرم :             -أبو عمرك -4

 1(ق261)السوسي                            -

 (ق229)خلف:                   -ضبزة -5

 (ق220)خبلء                            -

 (ق220)قالوف:                     -انفع-6

 2(ق197)كرش                            -

 (ق240)أبو اغبارث :             -الكسائي-7

 (ق246)الدكرم                           -

( 160)ابن كرداف :           -أبو جعفر -8

( 170)ابن صباز                           -

 (ق234)ركح:               -يعقوب-9

                                                           
السوسي ىو أبو شعيب صاّب بن زايد بن عبد هللا بن إظباعيل بن إبراىيم ابن اعباكرد بن مسرح الرستيب السويسي الرقي - 1

مقرلء ضابط ؿبرر ثقة أخذ القراءة عرضا كظباعا عن أيب دمحم اليزيدم كىو من أجل أصحابو ركل القراءة عن ابنو أبو اؼبعصـو دمحم 
 . ق كقد قارب السبعُت  161كموسى بن جرير النحوم كخلق كثَت توُب أكؿ سنة 

لقب لشدة بياضو لقبو بو : القبطي االفريقي، مؤب آؿ الزبَت، ككرش..كىو عثماف بن سعيد.  ( ق 197/ ق110 ): كرش  - 2
كانتهت إليو رايسة القراء ابلداير اؼبصرية؛ ككاف بصَتان ابلعربية، . أستاذم انفع ظباين بو: شيخو انفع فكاف يعجبو ىذا اللقب كيقوؿ

 . 63 رقم 152معرفة القراء الكبار: انظر . ككاف أبيض أشقر أزرؽ ظبينان مربوعان كيلبس ثياابن قصاران 
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 (ق238)ركيس                           -

 (ق286)أبو يعقوب - خلف              -10

 1(ق292)أبو اغبسن                            -

كيقاؿ أف الذم تتبع السبعة ككضع ىذا الًتتيب فهو اإلماـ ابن ؾباىد ضبد بن موسى بن 
.  ككاف شيخ القراء ُب زمانو (ق324)العباس التميمي 

كقد ذكر الرافعي أف أكؿ من تتبع كجوه القراءات كألفها كتقصى األنواع الشاذة فيها 
كأف أكؿ من صنف فيها ىو أبو عبيدة  (ق170) القارئ النحوم 2ىاركف بن موسى
 3(ق224)القاسم بن سبلـ 

. (حرز األماين ككجو النهائي)كقد رتبهم اإلماـ الشاطيب ُب متنو 

: أركان قبول القراءة-

   كإذ نعرٌج هبذا العنواف فإنٌو من األنبٌية دبكاف ، كىو يدخل ربت اعبهود اؼببذكلة ُب رسم 
. اؼبصحف ، كال أدٌؿ على ذلك من اشًتاطهم موافقة القراءة للرسم العثماين 

: كاشًتط العلماء األكائل رضبهم هللا شركطا لقبوؿ القراءة كاقتصركىا على ثبلثة عامة كىي 

                                                           
 2 اؼبعٌت القرآين ُب ضوء اختبلؼ القراءات ص 1
ىاركف بن موسى بن شريك الدمشقي، أبو عبد هللا التغليب، شيخ اؼبقرئُت بدمشق ُب زمانو، ككاف من أىل الفضل، قرأ على  - 2

ابن ذكواف، كحدث عنو خلق كثَت، كرحل إليو الطلبة من األقطار إلتقانو كتبحره، صنف ُب القراءات كالعربية، إليو رجعت اإلمامة 
، 347/ 2" طبقات اؼبفسرين"، 347/ 2" ،  غاية النهاية263للزبيدم " طبقات النحويُت: "اىنظر.ُب قراءة ابن ذكواف

 .209/ 2" شذرات الذىب"
. 40 اعجاز القرآف الكرًن كالببلغة النبوية ص 3
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كإف كاف ُب بعض الكتب يقولوف اجتماع العامة عليها كموافقة للرسم أك :صحة السند
مطابقة للرسم ، كىو اؼبصحف العثماين، كأف يكوف ؽبا كجو موافق لؤلكجو العربية كيستعمل 
كلفظ قوم أم كجو قوم ُب العربية، كمعرفة الفصيح من األفصح، فالقاعدة  أٌف كٌل قراءة 

كافقت العربية كلو بوجو ككافقت ُب رظبها أحد اؼبصاحف العثمانية كلو احتماال كصٌح 
 1:سندىا فهي القراءة الصحيحة اليت ال هبوز رٌدىا 

: قاؿ اإلماـ اعبزرم رضبو هللا

فكٌل مػػػػػػػػػا كافق كجو كبوم             ككاف للرسم احتماال وبوم 

كصح اسنادا فهو القػػػػػػػػػرآف             فهػػػػػػػػػػػػػػذه الثبلثة األركػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

كحيثما ىبتل شرط أثبػػػػػػػػت            شذكذه لو أنو ُب السبػػػػػػػػػػػػػعة  

 كىو أكؿ من قٌعد ىذه اؼبعايَت 2-رضبو هللا–كىذه الشركط الثبلثة يعتربىا اإلماـ ابن ؾباىد 
: لقبوؿ قراءة ما ، ككجو مقياسو انصٌب على ىذه األركاف الثبلثة 

أبف يركم تلك القراءة العدؿ الضابط 3-رضبو هللا– كقد عٌرفها ابن اعبزرم :صّحة السند/1
عن مثلو كذا حىت تنتهي ، مع اشتهارىا عند أىل القراءات ، كىذا  الشرط ىو ركن ركُت 

                                                           
 .96ـ ، ص 1996، 4األصبلف ُب علـو القرآف ، دمحم عبد اؼبنعم القيعي ، ط - 1
 .28ـ، ص1996، 01منجد اؼبقرئُت كمرشد الطالبُت ، ابن اعبزرم ، دار الكتب العلمية ، ط - 2
دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف، أبو اػبَت، مشس الدين، ( ـ1429 - 1350=  ىػ 833 - 751)ابن اعبزرم - 3

كلد كنشأ ُب دمشق، . من حفاظ اغبديث. شيخ اإلقراء ُب زمانو: العمرم الدمشقي ٍب الشَتازم الشافعي، الشهَت اببن اعبزرم
، (دار القرآف)كابتٌت فيها مدرسة ظباىا  . كمات فيها. ٍب رحل إٔب شَتاز فوٕب قضاءىا. كرحل إٔب مصر مرارا، كدخل ببلد الرـك

ؾبلداف ك  (ط- غاية النهاية ُب طبقات القراء )جزاف، ك  (ط- النشر ُب القراآت العشر )من كتبو  . (جزيرة ابن عمر)نسبتو إٔب 
 . 7/46كلو نظم، أكثره أراجيز ُب القراءات ، االعبلـ للزركلي . ُب اغبديث (ط- اؼبصعد األضبد ُب ختم مسند اإلماـ أضبد )
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ُب الشركط الثبلثة إذ ىو أحكمها ،فإذا ٓب تكن القراءة قد صٌح سندىا فبل وبكم ؽبا ابلقوة 
، كُب بعض النقوالت كنقل ابن اعبزرم أم أّنا تكوف متواترة ، فالتواتر أقول من صحة 
السند،كقد تكوف القراءة ؿبققة للشرطُت من موافقة لوجو من العربٌية ، كموافقة للرسم ، 
كلكن إذا ٓب يقرأ هبا فقد اختل شرط التواتر الذم يعرب عنو بصحة السند فإّنا ال تقبل ، 

أصبع القراء على ضم :فمن أمثلتهم ُب رجحانية صحة السند كقوتو أٌف االماـ ابن عطية قاؿ
: ُب قولو تعأب "مكث"اؼبيم من 

ابلفتح  (مىكىثى  )كيقاؿ. 106/ االسراء (كىقػيٍرآانن فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو ) 
بل حىت كإف كانت ضعيفة أماـ التوجيو . كالكسر، كلكٌن القراء  ٓب يقرؤكا إالٌ بضم اؼبيم

. اللغوم 

أٌف األصمعي جاء يوما إٔب ؾبلس اؼبازين،فقاؿ لو ما تقوؿ ُب :   فقد ذكر اإلماـ الزجاجي 
لىٍقناهي بًقىدىرو ): قوؿ هللا تعأب  سيبويو يذىب إٔب ): فقاؿ اؼبازين.49/ القمر (ًإانَّ كيلَّ شىٍيءو خى

 أٌف الرفع فيو أقول من النصب ُب العربية الشتغاؿ الفعل ابؼبضمػػػػػػػػػػػػػػػػر كأنٌو ليس ىهنا شيء
ىو ابلفعل أكٔب كلكن أبت عامة القرٌاء إاٌل النصب فنحن نقرؤىا لذلك اتباعا ألف القراءة 

. 1سٌنة  

   كىذا الشرط كاف اؼبعٌوؿ عليو فقط ُب قبوؿ القراءة ،أٌما الشرطاف األخَتاف فقد ذكرنبا 
كعليو فبل يبكن قبوؿ قراءة إال إذا أيخذت عن طريق اؼبشافهة .العلماء ُب كقت متأخر

كالتلٌقي ،  كصارت ىذه الشركط ؿبل اصباع من العلماء ،كٓب يشٌذ عنهم إالٌ دمحم بن يعقوب 
. (ق354)

                                                           
 .22أخبار أيب القاسم الزجاجي ، الزجاجي ، د ط ، د س ، ص  - 1



99 
 

كفبا يزيد ىذا الشرط قوة أف بعض القراءات قد خالفت العربية بيد أف العامة من العلماء 
ـى ًإفَّ اَّللَّى كىافى :"تلٌقوىا ابلقبوؿ ، فمنها قولو تعأب  ا  كىاتػَّقيوا اَّللَّى الًَّذم تىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى

ابلنصب، فذكر كثَت من  (األرحاـ)ففي قراءة اإلماـ ضبزة أٌف . 01/النساء " عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا
النحويُت أف العطف على اعبر قبيح قليل ُب االستعماؿ ، بعيد عن القياس بل حىت على 

عدـ جوازه كىذا القوؿ ال يعتمد عليو بل إف اإلماـ ابن مالك جوز ذلك مستشهدا ابلنظم 
: كالنثر 

كعىودي خافض لدل عطف على        ضمَت خفض الزما قد  جعبل 

كليس عندم الزما إذ قد أتى         ُب النظم كالنثر الصحيح مثبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

/ األنعاـ (.كىذًلكى زىيَّنى ًلكىًثَتو ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى قػىٍتلى أىٍكالًدًىٍم شيرىكاؤيىيمٍ  ):قولو تعأب كمنها 
أنٌو انئب فاعل ، كنصب  (قتلي )ففي قراءة ابن عامر بناء الفعل للمجهوؿ كرفع .137

 أكالدىم كمفعوؿ للمصدر ، كجر شركائهم على أنو مضاؼ إٔب قتل، فنجد أف القراءة
فصلت بُت اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو ، كعند النحويُت أٌف الفصل ال هبوز ،إال إذا كاف 

-:  بٌيض هللا كجهو–ابلظرؼ ، كجٌوزىا اإلماـ ابن مالك ُب الكافية 

. ككم ؽبا من عاضد كانصر ***    كحجيت قراءة ابن عامر 

كأٌف صحة السند تدكر ُب فلك  السماع كاؼبشافهة ، فهما أمراف ضركرايف ُب قبوؿ أك رفض 
. القراءة
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كقد كاف عثماف هنع هللا يضر أرسل مع كل مصحف قارائ ييقرئي الناس ،كىذا من صميم السماع 
إٔب - رضي هللا عنهما–كاؼبشافهة ،فلقد أرسل أبو عبد الرضباف السلمي كزر بن جيش 

. الكوفة لييقرائ الناس

كأئمة القراءة ال تعمل ُب :  إٔب درجة صحة اإلسناد، يقوؿ اإلماـ الداينأٌما الرسم فلم يرتق
شيء من حركؼ القرآف على األفشى ُب اللغة كاألقيس ُب العربية، بل على األثبت ُب األثر 
كاألصح ُب النقل ، كالركاية إذا ثبتت عندىم ال يردىا قياس عربية كال فيشيوُّ لغة ،ألف القراءة 

.  1سٌنة متبعة يلـز قبوؽبا كاؼبصَت إليها 

 عن 2كمن مباذج أنبية السماع كاؼبشافهة ما أكرده كذلك اإلماـ الداين ؼبٌا سألو األصمعي
أيدرؾ ىذا ابلقياس ؟  (كتركنا عليو)ك (كبػركنا عليو):تشابو كسباثل ُب الرسم ُب قولو تعأب 

 3.قاؿ ما يعرؼ ابلقياس إاٌل أف ييسمع من اؼبشايخ األكلُت

ككقع اػببلؼ ُب ىذا الركن ، ىل يشًتط فيو التواتر أـ ليس بشرط ، كيستغٌت عنو بركن 
صحة السند ، فالقرٌاء اقتصركا على الشركط الثبلثة فقط، كلكن للتسهيل كمراعاة جانب 
التخفيف ، كأٌف ىذه القراءة اثبتة جبمع عن صبع أك فئاـ عن فئاـ ، يبتنع تواطؤىم عن 

. الكذب ، فالثقة ُب القرٌاء ىي من صفاهتم، كىذا ىو عُت التواتر

                                                           
 .01/10النشر ، مصدر سابق ،  - 1
األصمعي ىو عبد اؼبلك بن قريب بن علي بن أصمع الباىلي ، أبو سعيد راكية العرب ، كأحد أئمة العلم ابللغة كالشعر  - 2

: كمولده ككفاتو ُب البصرة ، كاف كثَت التطواؼ ُب البوادم ، يقتبس  علومها كيتلقى أخبارىا ، ككاف األصمعي يقوؿ ... كالبلداف
القفطي صباؿ ، 4/162 الزركلي، مرجع سابق،.اإلبل كخلق االنساف: أحفظ عشرة آالؼ أرجوزة ، كمن تصانيفو كثَتة منها 

 .197/ 2 ىػ، 1424، 01الدين علي بن يوسف ، إنباه الركاة على أنباه النحاة ، اؼبكتبة العنصرية، بَتكت ، ط
ىػ ، ص 1400، 02السبعة ُب القراءات ، ابن ؾباىد أضبد ابن موسى ، ربقيق شوقي ضيف ، دار اؼبعارؼ ، مصر ، ط - 3

48. 
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كثبت ُب قواعدىم إذا ٓب يكن ىناؾ تواتر فبل يسمى قرآان كال يقرأ بو تعٌبدا، كلكن اؼبدٌقق ُب 
كبلـ علماء القراءات هبد أّنم تكلموا عن صحة السند دبا يبت بصلة عن التواتر ، فهم 

أقٌركا بو ضمنا كإف ٓب يكن مصٌرحا بو ، كالتواتر ىو نقل الوجوه الصحيحة للقراءات ، كلعلو 
من انفلة القوؿ أف هللا عز كجل ال يوفق من زاد أك نقص ُب القراءة ، كالبد أف وبفظ كتابو  

اًفظيوفى  ًإانَّ ):كما كعد  . 09/ اغبجر(كبىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي غبى

كىذا الشرط الثاين من الشركط ُب قبوؿ القراء ، كالكفاية فيو أف توافق  :موافقة العربية/2
القراءة اللغة العربية كلو كجها من الوجوه ،ككبلـ اإلماـ الداين ُب ىذا اؼبوضع مشهور جدا ، 

كأئمة القرٌاء ال تعمل ُب شيء :كصار كالقاعدة يستشهد بو ُب صبيع بطوف الكتب قائبل 
من حركؼ القرآف على األفشى ُب اللغة كاألقيس ُب العربية ، بل على األثبت ُب األثر 

 ، كُب رأم اإلماـ السيوطي كىو من ىو ُب العربية كالقراءات ، فقد 1كاألصح ُب النقل 
ذكر أف كل ما كرد من القرآف كقرئ بو فإنو وبتج بو، كال يهم إف كاف متواتر أك آحادا أك 
شاذا ؛ مستشهدا أبئمة أعبلـ قد خطأنبا أىل العربية ُب قراءاهتم ، نظرا ؼبخالفتها لقواعد 

العربية ، كلكنو اتٌبع مذىب االماـ ابن مالك  اؼبٌتبع لطريقة أٌف القاعدة زبضع للقراءة كليس 
العكس، كأٌف العلـو سابقة لقواعدىا،  كأنو ما من قراءة خالفت العربية إالٌ كذبد ؽبا عند 

كضبزة 2كاف قـو من النحاة اؼبتقدمُت يعيبوف على عاصم :العرب ؿبمػػػػػػػػػػػػبل ، فقاؿ رضبو هللا 
كابن عامر قراءات بعيدة ُب العربية ، كينسبوّنا أب اللحن ،كىم ـبطئوف ُب ذلك، فإٌف 

                                                           
 .48السبعة ُب القراءات ، مصدر سابق ، ص  - 1
عاصم ىو أبو بكر عاصم بن هبدلة أيب النجود ، شيخ اإلقراء ابلكوفة ، كأحد القراء السبعة ، كاف أحسن الناس صوات  - 2

 ىػ ، 127توُب سنة . ابلقرآف ،أخذ القراءة عن أيب عبد الرضبن السلمي ، كركل القراءة عنو حفص بن سليماف ، كغَته 
  .51 ، معرفة القراء ، ص 1495 ، رقم 346 / 1غاية النهاية ، : انظر 
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قراءهتم اثبتة ابألسانيد اؼبتواترة الصحيحة ، اليت ال مطعن فيها ،كثبوت ذلك دليل على 
جوازه ُب العربية ، كقد رٌد اؼبتأخركف كابن مالك على من عاب عليهم أببلغ رد، كاختار 

.  1جواز ما كردت بو قراءاهتم ُب العربية 

فاألقيس ُب  .63/طو (ىذاًف لىساًحرافً إفَّ ):قولو تعأب كاألمثلة ُب ىذا الشرط كثَتة ، منها 
 على كلكن ؼبا جاءت القراءة كفق ىذا الرسم أتٌكؽبا العلماء(إٌف ىذين لساحراف)العربية ىو

أحسن أتكيل كخٌرجوىا أحسن زبريج ، بل حىت أعطو ؽبا أكجها لبياف صحتها كعدـ 
كمنها كذلك أف ىذه لغة  . (نعم)دبعٌت   (إفٌ )ـبالفتها ُب الشذكذ كغَته ،  فمنها أٌف 

ظبعت عند العرب لقبيلة كنانة أك بٍت اغبارث ، كأٌف اؼبثٌت هبرم ابأللف ثبوات ُب أحوالو 
. 2.الثبلثة

. قد بلغا ُب اجملد غايتاىا*** إٌف أابىا كأاب أابىا : كقد كرد ُب الشعر 

. (أٌف القراءة سٌنة): (هنع هللا يضر)كقد ركم عن سيدان زيد بن اثبت 

كُب القراءات سٌنة مٌتبعة ال هبوز ـبالفة اؼبصحف الذم ىو :  أفٌ 3شرحها االماـ البيهقي
إماـ ، كال ـبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفة القراءات اليت ىي مشهورة ، كإف كاف غَت ذلك سائغا ُب اللغة أك 

. 1أظهر منها 

                                                           
 .69ـ ، ص 2006، 02القًتاح ُب أصوؿ النحو، جبلؿ الدين السيوطي ، دار البَتكٌب ، دمشق ، ط - 1
 .325/ 02االتقاف ُب علـو القرآف ، مصدر سابق ،  - 2
كلد ُب . من أئمة اغبديث: أبو بكر ( ـ1066 - 994=  ىػ 458 - 384)البيهقي ىو أضبد بن اغبسُت بن علي،  - 3

كنشأ ُب بيهق كرحل إٔب بغداد ٍب إٔب الكوفة كمكة كغَتنبا، كطلب إٔب نيسابور، فلم يزؿ  (من قرل بيهق، بنيسابور)خسركجرد 
ما من شافعي إال كللشافعي فضل عليو غَت البيهقي، فاف لو اؼبنة : قاؿ إماـ اغبرمُت. كنقل جثمانو إٔب بلده. فيها إٔب أف مات

لو شاء البيهقي أف يعمل لنفسو مذىبا هبتهد فيو لكاف قادرا على ذلك لسعة علومو كمعرفتو : كالفضل على الشافعي كقاؿ الذىيب
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  فثبوت ىذه القراءة ىو األصل ُب تقعيد القواعد ال العكس ، كىو اؼبختار عند أىل ىذا 
فإٌف علماء النحو امبا استمٌدكا :  الفن، كأكرد اإلماـ الزرقاين كبلما بليغا ُب ىذا الشأف

قواعده من كتاب هللا تعأب، ككبلـ رسولو ككبلـ العرب ، فإذا ثبتت قرآنية القرآف ابلركاية 
اؼبقبولة كاف القرآف ىو اغبكم على علماء النحو كما قعدكا  من  قواعد ، ككجب أف يرجعوا 
ىم بقواعدىم إليو ، ال أف نرجع  كبن ابلقرآف إٔب قواعدىم اؼبخالفة غبكمها فيو، كإالٌ كاف 

 كقد توٌلد عنها خبلؼ بُت أىل 2.ذلك عكسا لآلية كإنباال لؤلصل ُب كجوب الرعاية
النحو كأىل القراءة ، أزكى الًتاث العريب كأثراه على ساحة النقد ، كأعطى نشاطا لغواي 

 كىال ):كمن أمثلة ذلك قولو تعأب ىائبل،  فبٌا أبرز لنا أنبية اػببلؼ بُت اؼبدارس النحوية ،
افا أىالَّ ييًقيما حيديكدى اَّللًَّ  ٍيئان ًإالَّ أىٍف ىبى تيميوىينَّ شى لُّ لىكيٍم أىٍف أتىٍخيذيكا فبَّا آتػىيػٍ (. 229البقرة  )(وبًى

افا)ُب قراءة لئلماـ ضبزة قرأىا ابلبناء للمفعوؿ بضم الياء  كقد نقد ىذه القراءة كغبٌنها  (ىبي
 كقع على  ألف اػبوؼ إمبا...كال يعجبٍت ذلك :قائبل  (معاين القرآف)اإلماـ الفراء ُب كتابو 
كحدىا ،إذ " أف"، كضبزة أكقع اػبوؼ على  (اف ال). (أال ىبافوا  ):أف كحدىا ، إذ قاؿ

أال ترل أف اظبهما " أف"أال ىبافوا اف ال ، كضبزة أكقع اػبوؼ على الرجل كاؼبرأة كعلى :قاؿ 
أنو :كشرح احملققوف معٌت  ىذا التلحُت قائلُت ....... ُب اػبوؼ مرفوع دبا ٓب ييسمَّ فاعلو

يكوف الفعل قد عمل ُب انئب الفاعل ، كُب أٌف :(ىبافا أال يقيما)يريد ببناء الفعل للمفعوؿ 
كمعموؽبا ،ككأف الفعل قد عمل أكثر من معموؿ كاحد الرفع، كىذا غَت مألوؼ إال على 

بدؿ اشتماؿ من (أال يقيما)كجو  التبعية ، كالنحويوف  يصححوف ىذا الوجو أبف يكوف 
                                                                                                                                                                                     

كدالئل )ك  (اؼبعارؼ)ك  (السنن الصغرل)عشر ؾبلدات، ك  (ط- السنن الكربل )صنف زىاء ألف جزء، منها . ابالختبلؼ
 .1/116االعبلـ . (النبوة

، 01السنن الكربل للبيهقي ، ابو بكر أضبد ابن حسُت  ابن علي البيهقي ، ؾبلس دائرة اؼبعارؼ النظامية ، اؽبند، ط - 1
 .474/ 02ىػ ، 1340

 .422/ 01مناىل العرفاف ، مرجع سابق ، -  2
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أف ال ) أم أٌف الفعل صار لو انئباف ، لكٌن النحويوف كبوا هبا إٔب أف الفعل 1.انئب فاعل
بدؿ اشتماؿ  من ألف االثنُت، كقد رٌد  ىذا اػبطأ أبف ىذا جائز، كأٌف اػبوؼ ال  (يقيما 

.  2يقع عليهما كإمبا ىباؼ عليهما ذلك 

فهذا كغَته دليل على أف القراءة ال زبيىطَّأ ، كقبد ؽبا ُب كبلـ العرب أك ُب قواعد النحويُت 
ما يعٌضد ذلك ، كأٌف ىذا الشرط اؼبتحقق  كحسبنا أف القراءة إذا كردت ككافقت كجها 

. فاالحتجاج هبا أمر مقبوؿ كال يرد

كىذا اثلث الشركط كىو يبُت أنبية - كىو موئل مبتغاان :- موافقة الرسم العثماين / 3
الرسم ، كأنٌو أمر توقيفي ،فبا أعطى للمصحف العثماين مرجعيو ىامة ُب اختبلؼ القراءات 

. ،حىت كإف خالف القراءة 

كذلك .ككأف ىذا الشرط األخَت يرٌجح القراءة على غَتىا .     فالًتجيح يرجع أب الرسم
ألف اؼبصحف العثماين  قد أصبعت األمة عليو كتلقتو ابلقبوؿ، كقػىٍبلى اؼبصحف العثماين كاف 

كيٌتاب الوحي كالذين كانوا كيثيرا ،قد اختلفوا ُب كتابة الكلمة الواحدة ،ككٌل كتبها على 
معيار مناسب ، كٓب تغٌَت ىذه االختبلفات حىت جاء العهد العثماين كصبعت ُب مصحف 

كعرٌب .كاحد ، كؽبذا قبد ُب اؼبصحف الكلمة الواحدة ، كلكنها مرسومة بنوع من التغيَت
ماكاف اثبتا ُب بعضها دكف  (موافقة أحد اؼبصاحف):بقولنا عنها اإلماـ ابن اعبزرم، كنعٍت 

بزايدة الباء ُب . 184/ آؿ عمراف  (كىاًبلزُّبيًر كىاًبٍلًكتاًب اٍلميًنَتً )بعض ، كقراءة ابن عامر 

                                                           
، د 01معاين القرآف ، ابو زكرايء وبي بن زايد الفراء ، ربقيق قباٌب النجار الشليب ، دار اؼبصرية للتأليف كالًتصبة ، مصر ، ط - 1

 .146/ 01س ، 
 .24ىػ ، ص 1426، 01تلحُت النحويُت للقرٌاء ، ايسُت جامع احمليميد ، مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر كالتوزيع ، ط  - 2
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 كقد قييًٌدى ىذا الشرط ُب بعض الكتب 1. االظبُت  ، فإٌف ىذا اثبت ُب اؼبصحف الشامي 
بتقييد االحتماؿ أك التقدير ،فيقاؿ موافقة الرسم العثماين كلو احتماال أك تقديرا، ككذا ُب 

فكتبوىا ُب اؼبصحف بدكف نقط .259/ البقرة( كىاٍنظيٍر ًإٔبى اٍلًعظاـً كىٍيفى نػيٍنًشرىا):قولو تعأب
ككلمة . غَتىا ُب اؼبواضع اؼبختلفة ُب القرآف الكرًنإٔب  (ننشرىا )الراء ، كىذا ما كافق قراءة 

ملك يـو ):ىي قولو تعأب: احتماال أك تقديرا ما يوافق الرسم ربقيقا، كمن أمثلتهم العريضة 
:  ، كىذه قد ريظبت ُب صبيع اؼبصاحف بدكف ألف ، كأٌما من انحية القراءة  (الدين

ككزّنا فىًعل فهذا  (ملك)فاختلفت ُب قراءهتا ابثبات األلف أك حذفها فإف قرأ ابغبذؼ 
ككزّنا  (مالك)كأٌما إف قيرًأ ابإلثبات  (ملك الناس):تعأب توافق ربقيقي كتكوف تشبو قولو 

  2. 26ؿ عمراف آ(قيًل اللَّهيمَّ ماًلكى اٍلميٍلكً  ):فاعل فهذا توافق تقديرم كتشبو قولو تعأب

ككذا ما اختلف من انحية النطق ، فهذا يدغم كذاؾ يظهر كىذا يفتح ،كاآلخر يبيل 
عيسى -موسى: ابلتوٌسط أكيبيل إٔب الكسر فمثبل ُب ذكات الياء من يبيل أب الكسر كبو

إٌما بفتح أك إمالة على حساب . (من انصار)كاألخر يقرأىا ابلفتح كبو األبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٰػر ككذا 
 من القراءات، ككبل القراءتُت متواترتُت، كإنو حىت كإف كقع اػببلؼ ُب الصريح من الرسم

زايدة أك إبداؿ  أك حذؼ أك غثبات ، فبل يكوف شاذا مىت تواترت القراءة، كؽبذا رأكا  ُب 
الياءات الزكائد إثباات أك حذفا أّنا أمر ال ىبرج القراءة من التواتر، كىي تصب ُب معٌت 
كاحد كاف اختلف الرسم ، كقد بُت اإلماـ ابن اعبزرم رضبو هللا سبب اختبلفهم ُب رسم 
القرآف كأٌف ما اختاره الصحابة ُب الرسم ىو األرشد كاألصوب ، كذلك الحتمالية تعدد 

: -ُب مديح صحابة الرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص - هنع هللا يضر –األكجو ، كنقل إلينا كبلـ اإلماـ الشافعي 

                                                           
 .419مناىل العرفاف ، مرجع سابق ، ص  - 1
 ..66/ 01صفحات ُب علـو القراءات ، مرجع سابق ،  - 2



106 
 

كقد أثٌت : ُب كصفهم ُب رسالتو اليت ركاىا عنو الزعفراين ما ىذا نصوحيث يقوؿ - كهلل درٌه
ُب - صلى هللا تعأب عليو كآلو كسلم - على أصحاب رسوؿ هللا - تبارؾ كتعأب - هللا 

صلى هللا تعأب عليو كآلو كسلم - القرآف كالتوراة كاإلقبيل، كسبق ؽبم على لساف رسوؿ هللا 
من الفضل ما ليس ألحد بعدىم، فرضبهم هللا كىنأىم دبا أاثهبم من ذلك ببلوغ أعلى - 

كشاىدكه - ملسو هيلع هللا ىلص - منازؿ الصديقُت كالشهداء كالصاغبُت، أدكا إلينا سنن رسوؿ هللا 
عاما كخاصا كعزما كإرشادا كعرفوا - ملسو هيلع هللا ىلص - كالوحي ينزؿ عليو، فعلموا ما أراد رسوؿ هللا 

من سننو ما عرفنا كجهلنا ، كىم فوقنا ُب كل علم كاجتهاد ككرع كعقل كأمر استدرؾ بو علم 
 .كاستنبط بو، كآراؤىم لنا أضبد كأكٔب بنا من رأينا عند أنفسنا

فانظر كيف كتبوا الصراط كاؼبصيطركف ابلصاد اؼببدلة من السُت، كعدلوا عن  : (قلت)
السُت اليت ىي األصل لتكوف قراءة السُت كإف خالفت الرسم من كجو قد أتت على 

األصل فيعتدالف، كتكوف قراءة اإلمشاـ ؿبتملة، كلو كتب ذلك ابلسُت على األصل لفات 
 .1ذلك كعدت قراءة غَت السُت ـبالفة للرسم كاألصل

كأٌما جانب التأليف الذم يندرج ربت جهود العلماء ُب خدمة ىذه األصوؿ فقد 
 : 2اقتصرت على تقسيم شيخنا اإلماـ سعيد قاضي الزكاكم

                                                           
 .01/12النشر ُب القراءات العشر ، مصدر سابق ،  - 1
بزكاكة كالية تيزم كزك درس ُب الكتاتيب القرآنية ككاصل  (ـ1947/ق1366)سعيد ابو خليل قاضي الزكاكم ىو شيخي   - 2

سنة ، درس 30دراستو ُب مدرسة العقاد كالرافعي كما كانت لو عدة مشاركات ُب اؼبلتقيات الفكرية اإلسبلمية ،تؤب التدريس ؼبدة 
علم التجويد على الشيخ مصطفى شاب هللا كحاز اإلجازة ُب القراءات السبع ، ككاصل تعليم القرآين قراءة كإقراءا  ، إب يومنا ىذا 

اؼبوجز ُب أحكاـ التبلكة، كركاية كرش اؼبيٌسرة أصوال كتطبيقات ،كاعبرجرية ُب ترتيل القرآف كاألجركمية ربوم :لو عدة مؤلفات . 
 ..خبلصة النحو 
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فكاف ُب بدايتهم اإلماـ ابن ؾباىد كألف كتااب ىو كتاب السبعة ،ٍب تبله بعد ذلك أضبد 
الغاية ُب القراءات العشرة ، ٍب كتاب التيسَت ُب :بن مهراف النيسابورم  ُب كتاب بعنواف 

القراءات السبع للحافظ أيب عمر الداين،ٍب كتاب التبصرة كىو ؼبكي بن أيب طالب ،ٍب 
كتاب ىو من أعظم ما ألف ُب القراءات حيث حول طبسُت قراءة كىو كتاب الكامل 

أليب القاسم يوسف البسكرم اعبزائرم ، ٍب حزز األماين  (50)ُب القراءات اػبمسُت 
ككجو التهاين أليب القاسم الشاطيب كىو ما يعرؼ ابلشاطبية ، ٍب آٔب األمر إٔب كتاب 
النشر ُب القراءات العشر حملمد مشس الدين بن اعبزرم ،ٍب غيث النفع ُب القراءات 

السبع لعلي النورم الصفاقصي ،  ككذا إرباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربع عشر 
ألضبد البنا الدمياطي ، كخاسبتهم كتاب البدكر الزاىرة ُب القراءات العشر لعبد الفتاح 

. 1القاضي 

 

 

 

: جهود علماء اجلزائر يف علم الرسم 

  أٌما مااختص جبهود علماء اعبزائر أبصوؿ الضبط ؛ فلقد كانت طائفة ال تقل أنبية عن 
. سابقيهم فبن برزكا ُب ىذا اجملاؿ إقرءا كضبطا 

. (ق465-403)اإلماـ أبو القاسم يوسف اؽبذٕب البسكرم اعبزائرم / 1:فأكؽبم 

                                                           
 58ص -2013 1درارية اعبزائر ط – اعبرجرية ُب ترتيل القرآف الكرًن للشيخ سعيد القاضي الزكاكم دار زمورة للنشر كالتوزيع 1
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الكامل ُب القراءات : كاؼبعركؼ عند اؼبشارقة ابليشكرم ، أٌلف كتااب ُب ىذا الفن بعنواف
قد ذكره اإلماـ . ككتاب الوجيز ُب القراءات كىو مفقود كذلك. صبع فيو طبسُت قراءة

أحد اعبوالُت ُب الدنيا ُب طلب القراءات ، بل كال اغبديث أكسع من : الذىيب فقاؿ 
. رحلتو

. شيخا كعاؼبا  (365)ككانت لو نبة كبَتة ُب طلب القراءات فقد التقى أبكثر من 

لو علمت أحدا تقدـ علي ُب ىذه الطبقة ُب ): كمن كبلمو الذم يدؿ على علو نبتو 
 (.صبيع ببلد اإلسبلـ لقصدتو

كلو مراجعات مع أستاذه أيب القاسم العشرم ُب مسائل النحو كالقراءات،كيعد مرجعية 
–ُب القراءات سواء اؼبتواترة أك الشاذة فلقد استشهد بو اغبافظ ابن حجر العسقبلين 

: ُب عدة مواضيع-رضبو هللا

بفتح النوف كتشديد الزام كفتح البلـ ،مستشهدا بدليل  ( كىنػيٌزًؿى اٍلمىبلًئكىةي تػىٍنزًيبلن ):كقراءة
بفتح البلـ .( فىسىٍوؼى يىكيوفي لًزامان ): أكردىا كاختارىا ، كُب قولو تعأب 1أف اإلماـ اؽبذٕب

 2.ذكر أف اؽبذٕب نقلها عن أابف بن تغلب 

كيذكر أف كتابو ذلك كاف ؿبداث ، فضمن . كاغبق أنو كتاب ماتع كجامع مانع ُب فنو
. (ق445)سفره من األحاديث النبوية الشريفة ،توُب سنة 

الشيخ وبي بن معطي الزكاكم اإلماـ العبلمة أيب اغبسن وبي بن معط بن عبد النور /2
سنة –منطقة زكاكة –اعبزائر –الزكاكم اغبنفي كاف يلقب بزين الدين ، كلد ُب تيزم كزك 

. (ق564)

                                                           
 9/34 فتح البارم 1
 36/9 الفتح2
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كرحل ُب طلب العلم إٔب جباية ٍب قصد الشاـ كابلتحديد إٔب شرقها كسكن دمشق طويبل 
، ٍب سافر إٔب مصر كتصدر لئلقراء كالتدريس جبامعها العتيق كتوُب ابلقاىرة ُب ذم 

 1.ق كدفن ابلقرب من اإلماـ الشافعي رضبو هللا628القعدة 

كىو من أكائل من ألفوا ُب النحو كالقراءات ،كألفيتو معركفة مشهورة كىو من أجل 
:  تبلمذة اعبزكٕب ، كقد أشار ابن مالك إليو أبسبقية الٌنظم كما ذكران سابقا 

كتقتضي رضا بغَت سخط           فائقة ألفػػػػػػػػػػػػػػػػية ابن معط 

كىو بسبق حائز تفضيبل            مستوجب ثنائي اعبميبل 

 2كهللا يقضي هببات كافرة            ٕب كلو درجات اآلخرة

ككاف أحد أئمة عصره ُب النحو كاللغة كلو الباع الطويل ُب ىذا الفن ،كقد عرؼ شعره 
. ككثرة ؿبفوظة ، فقد كاف وبفظ الصحاح للجوىرم

كأيضا .ترؾ لنا عدة مؤلفات أكؽبا ألفية ُب النحو ، كقد نظم كتاب اعبمهرة البن دريد
نظم كتاب الصحاح للجوىرم  لكن ٓب يكملو إذ كافتو اؼبنية ، كلو قصيدة ُب القراءات 

 3.السبع

(: 890-832)دمحم بن يوسف بن عمر السنوسي اغبسٍت /3

   كلد كتوُب ُب تلمساف ككاف من كبار علماءىا كزىادىا ،ضرب ُب كل فن بسهم فقد 
.... كاف عاؼبا ُب التفسَت  كالتوحيد كالفقو كاغبديث كاألصوؿ كعلم الكبلـ كالتصوؼ 

                                                           
. 1/21 شرح األشبوين أللفية بن مالك 1
 1/14 شرح ابن عفيل ىي ألفية بن مالك 2
. 62 اعبرجرية،  ص 3
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بداية طلبو كانت على يد كالده ٍب على بقية العلماء كابن تومرت الصنهاجي  كاعببلب 
اؼبغيلي ،كما أنو أخذ القراءات السبع على أيب اغبجاج يوسف بن أيب العباس الشريف 

مؤلفا كشرحا ُب صبيع الفنوف،  (50)اغبسيٍت ، كاف زاىدا ترؾ ما يربو على اػبمسُت 
. صاحب أـ الرباىُت ُب العقيدة أك اؼبشهورة ابلسنوسية 

كقد .  كقد كاف للعلماء اؼبشتهرين شركحا عليها كاإلماـ الدسوقي كاإلماـ الباجورم
كلو . التقى ابلشيخ اؽببطي بفاس كتناظرا حوؿ الوقوفات اؽببطية   ُب القرآف الكرًن

 1.اؼبختصر ُب القراءات

ال هبوز إقراء من ٓب وبكم ـبارج اغبركؼ كأف )كمن كبلمو رضبو هللا حوؿ معلم القرآف  
 2(صبيع ما أيخذه سحت

: شقركف دمحم بن دمحم بن أيب صبعة اؼبغراكم الوىراين /4 

كىراف مولدا كنشأة، ٍب اتصل اببن غازم فكاف من أؼبع تبلمذتو ، كؼبا بلغ سن العشرين 
تقريب اؼبنافع ُب : برع ُب علم القراءات كنظم ُب ىذا السن قصيدة المية عنواّنا بػػػػػػػػػػ

بيت، كقد انتهج منهجية اإلماـ الشاطيب (300)الطرؽ العشرة لنافع مكونة من ثبلشبئة 
: ُب استعمالو الرموز كقد استفتحها بقولو

. بدأت حبمد هللا معتصما بو          نظاما بديعا مكمبل كمسهبل

كقد سبثل جهده ػبدمة أصوؿ الضبط ُب كتاب ألفو كقيد فيو بعض اغبواشي ُب الرسم 
تقييد طرر مورد الضمآف، كٓب يقتصر اعبهد ُب ىذه اؼبؤلفات فقط بل :   القرآين عنونو بػػػػػػ

:  حىت مشل فتاكم فقد سئل 

                                                           
. 62/64 اعبرجرية ص 1
 64اؼبرجع نفسو ص2
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ىل هبوز الوقف االختيارم       مثل الرـك كاالسباـ ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصبلة 

. 1قاؿ الوىراين ىو قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح        كصاحبو عرض صبلتو للخبلؼ

 

: ادلؤسسات الشعبية اليت كانت تُعََن ابلتعليم األول - 

ابلدكر كالكتاتيب أك ما - رضبهم هللا–كمن اعبهود اليت تذكر ُب خدمة القرآف اعتناء األكائل 
يسمى ابؼبؤسسات الشعبية اليت كانت تيعٌتى ابلتعليم األكؿ ، فنعرٌج على ذكر أظبائها  

ككذا ألقاب اؼبعلمُت فقد كثرت أظباؤىم ، ألٌف شرؼ اؼبسٌمى كثرة األظباء، كذاؾ ؼبكانة 
اؼبعٌلم ُب قلوب الناس مكانة عظيمة ذباه ىذا العلم ، كلعٌل بعض اؼبصطلحات اؼبتداكلة 

:  كاليت دبجرد ظباعها تنبئ عن التعليم القرآين كخصائصو كأنبيتو 

أك اؼبكتب ككلها مصطلحات توحي ؼبعٌت موضع تعليم الكتاب ، كاعبمع الُكّتاب /1
كتاتيب ، كمعظم األحياف يكوف مكاّنا ُب  انحية من نواحي اؼبسجد ، إما ُب أسفل 

. اؼبسجد أك أعبله

من األظباء اؼبرادفة للكٌتاب كأصبح يطلق ُب احملاضر ، كخاصة ُب جهة الشماؿ :ادلسيد/2
كىي ؿبرفة ُب الًتاث الشعيب عن اؼبسجد ، ٍب أبدلت اعبيم ايء ٍب . على اؼبدارس اغبكومية

حذفت زبفيفا ، كىي األلفاظ اؼبعركفة ُب كتب أىل اللغة كالفقو ، فقد ذكر اإلماـ الزبيدم 
.   كعند اإلماـ الونشريسي ذكر ىذه اللفظة حوؿ فتول سئل عنها2.(مسيد لغة ُب اؼبسجد)

: كمن تراث  األدب الشعيب ُب اعتزاؽبم كافتخارىم ابلدراسة ُب اؼبسيد قوؽبم لبعضهم 
                                                           

 65اؼبرجع نفسو ص 1
 .236/ 08اتج العركس من جواىر القاموس ، دمحم الزبيدم بن دمحم ، دار اؽبداية ، د ط ، دس ،  - 2
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فُت قػػػػػػػػػػػػػػػػػرينا  (اؼبسيد)   حىت   كاش نسيت نسمة لببلد    

 . 1نسيت الدار كجنب الواد       أنت رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت كاحنا بقينا

كىي تعٍت نفس اؼبعٌت السابق للكتاتيب القرآنية، كيكاد أىل التعريف يضعوف  :احملضرة/3
تدقيقا ُب الفرؽ بينهما ،فيجعلوف احملضرة ىي اؼبكاف اؼبقتطع ُب انحية اؼبسجد خببلؼ 

. غَتىا فبا سبق ،  فقد يكوف الكٌتاب مستقبل بذاتو 

 كقديبا يطلق على اؼبسجد الكبَت اعبامع لكل أىل القرية،  كتقاـ فيو اعبمعة :اجلامع/4
على اػبصوص، أما بقية األماكن فهي مصٌليات للصلوات اػبمسة ، كإذ أٌف كظيفة اعبامع 

، كمن ... بعد الصبلة ىي التعليم ، فيشتمل اعبامع على احملضرة أك اؼبسيد أك الكٌتاب 
اٍكرب ُب )أكصافهم ُب اؼبدح أبلفاظ شعبية فإّنم إذا أرادكا مدح انساف مبلـز للمسجد فيقوؿ

كىي من أظبى األكصاؼ اليت يعتز هبا اؼبمدكح ، كؽبا شاىد من أحاديث رسوؿ هللا  (اعبامع
من يكن اؼبسجد بيتو ضمن هللا لو ):قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ملسو هيلع هللا ىلص ، فعن أيب الدرداء هنع هللا يضر قاؿ

. 2(.الركاح كالرضبة كاعبواز على الصراط إٔب اعبنة

 كييقصد هبا اؼبكاف أك اؼبوضع اؼبعهود لتحفيظ القرآف الكرًن :اخلَلوة /5
، كيشتهر كجودىا 3

ُب الزكااي ، فلكل زاكية خلوة كتكوف موجودة ابلًقدـ ، ألف شيخ الزاكية ُب صغره كاف يتعٌلم 
فيها كيتعٌبد كحده، كمع تطور البناء كالتزيُت اؼبعمارم كاؽبندسة البنائية ، فقد أصبحت 

اػبلوة مكاان يرمز للًقدـ كتكوف كمتحف يقصده زيكار الزاكية للنظر إٔب ما كاف عليو األمر 
                                                           

 .422حياة الكٌتاب كأدبيات احملضرة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .24197 ، رقم اغبديث 22/25جامع األحاديث ، مصدر سابق ،  - 2
ـ ، 2001موضوع مؤسسات التعليم ُب اغبضارة العربية ، االستاذ زبَت مهداد ، ؾبلة دعوة اغبق  أكتوبر : مقاؿ بعنواف  - 3

 .29، ص 362اؼبغرب ، العدد  



113 
 

قديبا ، كلعل ىذا االسم مشتق من اػببلء كىو التفٌرد كاػبلود كحيدا للتأٌمل ، كأصػػػػػػػػػػػػػػػػلو ما 
أكؿ ما : قالت 1-اهنع هللا يضر–كاف ُب فًتة ما قبل نزكؿ الوحي ُب عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فعن عائشة 

بيًدئى بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الرؤاي الصاغبة ُب النـو ، فكاف ال يرل رؤاي إال جاءت مثل فلق 
الليإب - كىو التعبد-الصبح ، ٍب حيٌبب إليو اػببلء ، ككاف ىبلو بغار حراء يتحنث فيو 

ريد يتخٌلى 2.ذكات العدد قبل أف ينزع إٔب أىلو كيتزكد لذلك ٍب يرجع
ي
 فكاف الشيخ أك اؼب

. أايما كحده كتسمى خلوة القرآف

 3 كىي معركفة منذ القدـ ، كمن أكائل من أشادكا هبذا االسم رشأ بن نظيف:دار القرآن/6
، فهي من أقدـ الدكر القرآنية  (دار القرآف الرشائية) أٍنشأ ُب دمشق .4الدمشقي اؼبقرئ 

. 5ببغداد  (دار القرآف اؼبستنصرية )كمن اشتهر هبذا االسم  كذلك  

 ىي كذلك من الدكر اؼبختصة ُب التعليم األكٕب للقرآف الكرًن ، كربفيظو :ادلقرأة/ 7
كذبويده ، كأصبحت اآلف من اؼبؤسسات اغبديثة ُب ترتيل القرآف كذبويده ، كتكوف ُب 

. مرحلة التحصيل األٌكٕب للطالب 

                                                           
، كأشهر نسائو ، تزٌكجها قبل اؽبجرة بسنتُت ،كٓب  (ملسو هيلع هللا ىلص) بنت أيب بكر الصديق أـ اؼبؤمنُت ، زكج النيٌب :عائشة أـ اؼبؤمنُت  - 1

االستيعاب، مصدر . ىػ 57بكرا غَتىا ، ككانت أفقو الناس كأعلمهم ، كأحسن الناس رأاي ُب العامة  ت  (ملسو هيلع هللا ىلص)ينػػػكح رسوؿ هللا 
 ( .504 ػ501/ 5)أسد الغابة، مصدر سابق  ، . (1885 ػ 1881/  4 )سابق  ،  

 .43ـ، ص 1985، 03السَتة النبوية دركس كعرب ، مصطفى السباعي ، اؼبكتب االسبلمي ، ط - 2
أصلو . مقرئ، من العلماء: ، أبو اغبسن( ـ1052 - 980=  ىػ 444 - 370)رشأ بن نظيف بن ما شاء هللا الدمشقي  - 3

كلو هبا دار موقوفة على القراء إٔب الشميساطية، تدعى : قاؿ الذىيب. من اؼبعرة،تعلم ُب مصر كسورية كالعراؽ، كعاش ُب دمشق
، كالعرب  321، ك طبقات القراء للذىيب 3/21، االعبلـ للزركلي (السنة اؼبأثورة للشافعي )من تصنيفو  . (دار القرآف الرشائية)
3 /206. 
 .284/ 01غاية النهاية ُب طبقات القراء ، مشس الدين ابن اعبزرم ، مكتبة ابن تيمية ، د ط ، دس ،  - 4
 .441حياة الكٌتاب كأدبيات احملضرة ، مرجع سابق ، ص  - 5
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الذم يقـو بتعليم القرآف كتعليم علومو ،كىذا االسم من أقدـ األظباء ُب ىذه :ادلعّلم /8
كىذا االسم  (خَتكم من تعٌلم القرآف كعٌلمو):اؼبهنة ، كلعلو اسًتشادا حبديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أطلقو األكائل على صبيع القائمُت ابؼبهاـ ، فييصاغ اسم الفعل من اغبديث الشريف الذم 
ىو اؼبعلم ، ككصف يستعملو األقدموف ُب كتبهم كرسائلهم ، كرسالة آداب اؼبعلمُت من 

امبلء الفقيو سحنوف على كلده دمحم ،ككالرسالة اؼبفٌصلة آلداب اؼبعلمُت أليب اغبسن 
.  1القاظبي

كىي من األلقاب اليت تطلق كذلك على معٌلم القرآف، كإف كاف ىذا اللقب : ادلؤّدب/9
أطلقو اؼبشارقة ، كخاصة األمراء كالوالة لتأديب أكالدىم ، كأصبح يطلق اسم اؼبؤدب على 
اؼبعلمُت الذين يعلموف عند األمراء كاػبلفاء كغَتىم كأيب سعيد اؼبؤٌدب الذم عٌلم اػبليفتُت 

الذم تؤب تعليم كتربية -هنع هللا يضر–اؽبادم كاؼبهدم ، كاإلماـ صاّب بن كيساف التابعي اؼبشهور 
 . 2عمر بن عبد العزيز هنع هللا يضر 

 ىو من وبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ القرآف كبلٌ أك بعضا إبتقاف عند أىل اؼبغرب،  :الفقيه أو الفقي/10
. 3كما ذكره الفقيو التامرم 

 كعندان ُب اعبزائر فإنو يطلق ىذا االسم ُب جهة اعبنوب خصوصا، كيراد بو نفس اؼبعٌت 
كيكوف حالو ابلتوقَت كالتبجيل من زم حسن كتوفَت غبية، كابلزىد كالقناعة ، كىؤالء أتقنوا 
القرآف ، أما بقية العلـو من فقو كحديث فبضاعتهم فيها مزجاة ، كتعطى لو أجرة شهرية أك 

                                                           
 .442حياة الكٌتاب ، مرجع سابق ،  ص  - 1
 بن مركاف بن اغبكم األموم القرشي، أبو حفص، اػبليفة الصاّب، كاؼبلك العادؿ، كردبا قيل لو خامس :عمر بن عبد العزيز - 2

هتذيب التهذيب ، مصدر . ( ىػ101ت )اػبلفاء الراشدين تشبيها لو هبم، ككٕب اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلفة، كمدة خبلفتو سنتاف كنصف، 
 .51 ، 05/50الزركلي ، مرجع سابق ، . 478 ، 475/ 07سابق ،

 .394/ 01اؼبتعة كالراحة ُب تراجم أعبلـ  حاحة ،  ابراىيم  التامرم ، مطبعة العارؼ ، الرابط ، د ط ، د س،   - 3
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فصلية ،كيعطى حقو كذلك من احملاصيل الزراعية ، كيكوف حقو معلوما كمشركطا من لدف 
ككبلمو مسموع كأمره مطاع ، كما ذاؾ إالٌ غبٌب الناس للقرآف الكرًن ، كتعظيمو .أىل القرية 

 اؼبلقب 1أٌف اإلماـ ابن أيب زيد القَتكاين-رضبو هللا–كتوقَته ، كقد ذكر اإلماـ ابن حاج 
 2.دبالك الصغَت ، أٌف كلده الصغَت جاءه بلوح اإلسرافة فأعطاه مائة دينار يعطيها للفقيو

فقد ذىبت اؽباء :     أٌما لفظ الفقي فهي ربريف شعيب للفقيو ، فكما قاؿ الكاتب ضبيتو
. 3 (الفقيا)أك  (الفقا):ػبفائها كبعد ـبرجها من اغبلق كردبا نطقوا ابعبمع أيضا ىكذا 

ىو كذلك من أقدـ األظباء كاألكصاؼ اؼبطلقة على معلم القرآف الكرًن :الطالب / 11
،كىبتص هبا معلم القرآف على اػبصوص ، خببلؼ العلـو األخرل، كُب بعض الرسائل اليت 
يبعث هبا السبلطُت إٔب كاٌلهتم نلمس لفظ الطالب ، كقد كردت ُب كتاب اؼبعيار لئلماـ 
الونشريسي اعبزائرم ، فقد أكرد فتول لئلماـ الفقيو أيب دمحم عبد هللا العبدكسي ُب شأف 

: رجل من التجار خطب امرأة من قبيلة أكربة  من قبائل الرببر قاؿ

 . 4. ككالدىا طالب...   إالٌ أٌف أىلها من نسل اػبطباء 

 كال زاؿ إٔب حد الساعة يطلق ىذا االسم ُب اعبنوب اعبزائرم ، بدءا من الوسط السهيب   
بضٌم الطاء كابء فبدكدة  (طيٍلباى )كُب استعماؽبم اعبمع ُب اللهجة العامية . حىت إٔب اعبنوب

على العمـو ، فكل من أحسن قراءة القرآف كأتقنو كلو شيئا قليبل كامتطى زيٌهم بلباس 
                                                           

 310ابن أيب زيد القَتكاين  ىو أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد القَتكاين ، من مشاىَت فقهاء اؼبالكية ، أحد الفضبلء ، كلد سنة  - 1
الديباج ، ص : انظر . ىػ 386توُب سنة " . إعجاز القرآف"، ك" النوادر كالزايدات على اؼبدكنة"، ك" الرسالة: "ىػ من مؤلفاتو 

222.  
 .310/ 02اؼبدخل ، دمحم بن دمحم الفاسي ابن اغباج ، دار الًتاث ، د ط ، دس ،  - 2
 .442حياة الكٌتاب ، مرجع سابق ، ص  - 3
 .84/ 03اؼبعيار اؼبعرب كاعبامع اؼبغرب عن فتاكل أىل افريقية كاألندلسي كللمغرب، مرجع سابق ،  - 4
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معركؼ كمشهور ، فإنٌو يطلق عليو اسم الطالب ، كقد قبد ُب الًتاث األديب كاألخبلقي ما 
يبكن ؽبذا االسم من اطبلقات عديدة كمشهورة ، كيستعملونو ُب الشعر كالنثر ،كقد كانت 
ىناؾ عدة من أراجيز كقصائد كرسائل ، استعمل فيها ىذا اللفظ كأرجوزة الشيخ أيب حامد 

: ،  كمن أبياتو مثبل "سراج طبلب العلـو:"العريب السارم 

. 1يـو اػبميس ىو عيد الطلبة             خذ فيك راحتك اي ذا اؼبرتبة

كىذا الوصف يطلق ُب الزكااي عموما، كيقصد بو القائم ابلزاكية الذم يقـو :ادلقّدم /12
ابإلطعاـ كاإليواء ، كىو الوسيط بُت شيخ الزاكية كالطلبة ، كىو اؼبقصود ابلزايرة للزاكية ، 
كقد يكوف أحياان ىو شيخ الزاكية بعينو ، فصبلحياتو ُب الزاكية كاسعة ، كىذا األخَت ال 

يناؿ ىذه اؼبرتبة اال بعد أف يبكث ُب الزاكية سنينا طويلة كطالب فيها ، كيتفاىن ُب خدمة 
كلو إشراؼ عاـ ككاسع على اؼبؤكنة ، كاؼبقصود ابلدعاء كالربكة (مقدـ)الزاكية فَتقى فيها إٔب 

. كغَتىا 

كىو من األلفاظ اليت تطلق على معلم القرآف ُب بيئتنا اعبزائرية خاصة : أنعم سيدم / 13
: اعبنوب، كفبا ينشده الطلبة ؼبعٌلمهم 

اسرٌح قلبك للجنة ***   أنعم سيدم سٌرحنا 

 .ريب يفتح لك الباب*** ال حساب كال عقاب 

:  أما األدوات التعليمية اليت يتعلم هبا يف ادلدارس القرآنية 

                                                           
 .260-259/ 01االبتهاج بنور السراج ، أضبد بن اؼبأموف البلغيثي ، د ط، د س ،  - 1
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صنعها عادة من اغبطب كمن الشجر العرعار كالصفصاؼ كغَتىا، كيكوف :اللوحة /1
حجمها حبسب حفظ الطالب كحبسب سٌنو، فالذم يكوف ُب ابتداء السلكة ليس كمن 

كعليها نوع من التقديس فبل توضع ُب األرض ليطأىا الناس ، . ىو ُب اػبتمة أك بعد الشقة
كيكتب فيها الطالب .بل تكوف ُب أعبلىا ، كهبا حفرة يعلق هبا خيط لئبل تنداس ابألرجل 

أك نصف اػبركبة أك إذا بلغ مرحلة اغبفظ كذباكز فيها  (الثيمن)حسب حفظو فمنهم اػبركبة 
كإذا تكسرت أك تصدعت فإف الطالب . كاغبافظ اجمليد يكتب نصف  حزب.، فيكتب ربعا

أيخذىا إٔب اغبٌداد فَتأب ذلك الصدع ابغبديد ، كاللوحة ؽبا ؿببة خاصة ُب نفوس أىل 
القرآف كيف ال كىي ذكرل عظيمة من ذكرايت حفظ القرآف الكرًن، كغالبية من وبفظ فإنٌو 
وبتفظ بلوحتو ، كخاصة آخر ما كتب فيها ، كتبقى لو كشهادة شرفية عظيمة لذىابو كإايبو 

نىا لىوي ُب اأٍلىٍلوىاًح ًمٍن كيلًٌ ):للمحضرة ، كقد ؾبدىا هللا عز كجل ُب كتابو العزيز فقاؿ  تػىبػٍ ككى
شىٍيءو مىٍوًعظىةن كىتػىٍفًصيبلن ًلكيلًٌ شىٍيءو فىخيٍذىىا بًقيوَّةو كىٍأميٍر قػىٍومىكى أيىٍخيذيكا أبًىٍحسىًنهىا سىأيرًيكيٍم دىارى 

جبٌد كعزيبة ، ككذلك اؼبتعلم ُب اللوح ينبغي أف أيخذ  (بقوة).145/ األعراؼ (اٍلفىاًسًقُتى 
عبد اؽبادم ضبيتو ُب أدبيات اللوحة .ىذا األمر على جد كاجتهاد كصرب،كقد ذكر د

إف اللوح ُب احملضرة ال يعٍت فقط ىذا السطح اػبشيب الذم ىبٌط :كقدسيتها كرمزيتها فقاؿ 
فيها القارئ ابلقلم كالصبغ ، كإمبا ىو فوؽ  ذلك ابلنسبة للطالب ىو الرفيق القدًن ، 

كالصاحب ابعبنب كاؼبستحق لئلحساف ، كالصديق الدائم الذم يلقاه كل يـو ابلبشر ، 
فيبسط لو الوجو كيقدـ لو العوف ،كيساعده على التصٌرؼ كىو الذم يرمز ؼبلفوظو كيتسع 

حملفوظو ، كيكوف لو ردءا عند الشدة ،كعٌدة عند اغباجة إٔب العدة ، فَتد بو الشرة ، كيتقي 
الدرة ، كيقـو بو صلبو عند طوؿ اعبلسة كيبٌكنو عند الغفلة من نظر خلسة (الفقيو)بو من يد

أك مداراة النعسة ، يصغر حجما بصغره كيزداد جرما بكربه كىو ال يبل من العيش ُب حجره 
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، أك بُت سحره ككبره ، كال يشكو من ضربو كنقره ، كال يضيق ذرعا ،دبا هبرل عليو من 
عمليات الرأب عند صدعو أك كسره ، ليس اللوح ُب حساب الطالب اؼبتمدرس كسيلة من 

الوسائل كإمبا ىو رسالة من أكـر الرسائل ، كرىًحم كاجبة الوصل ،كحياة ظاىرة الفضل ، 
كقيمة ؿبضرية ال تعرؼ اؼبثل ، إنو الرمز الذم هبٌسد عنده ركح الطموح ، كيهوف عليو 

مواجهة الٌصعاب ،كيدربو على الصرب على الغربة كمعاانة األسفار كشٌد الرحاؿ ُب تدكيخ 
 1.األقطار

إذ ىو كسيلة اثبتة بعد اللوحة  (بضم القاؼ كالبلـ)كيسمى كذلك ب القيليم :القلم /2
ككيف ال يكوف إذ بو ىبٌط القرآف ، كلقد شٌرفو هللا كبٌوأه مكانة عالية ، إذ ذكر ُب أٌكؿ ما 

ـي *  عىلىقو خىلىقى اإًلنسىافى ًمنٍ * اقٍػرىٍأ اًبٍسًم رىبًٌكى الًَّذم خىلىقى }:من القرآف نزؿ  اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى االىٍكرى
 ، كيصنع من القصب [5 - 1:العلق] {عىلَّمى ااًلنسىافى مىا ٓبٍى يػىٍعلىمٍ * الًَّذم عىلَّمى اًبٍلقىلىًم * 

كيربل ابلسكُت اغباد من مقدمو كمن جوانبو ، كيدقق رأسو بعناية ، كىبيىدُّ فيو أخدكد صغَت 
. يبتلئ  ابلصمغ كطولو حوإب شرب

 أك حاملة األقبلـ كالدكااي، كىي صندكؽ خشيب صغَت توضع فيو أدكات :ادلقلمة /3
. غبفظو من الضياع أك االنكسار  (دكااي )الكتابة من أقبلـ كصمغ 

كىذه اؼبادة تصنع كما مر سابقا من .كىي اؼبادة الصمغية اؼبوضوعة ُب القنينة:الدوااي /4
صوؼ الغنم اؼبتجمعة ُب أذايؽبا أك من الصوؼ اؼبتلٌبد حىت آابط الغنم ، كيوضع ُب إانء 

                                                           
. 594/ 02حياة الكٌتاب ، مرجع سابق ، - 1
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عل ربت النار كتصبح ضبما لزجة ،  ٍب يضاؼ إليها اؼباء لكي  (الودح ) كتسمى  1كهبي
. تعطي اؼبادة الصمغية ،كتكوف بلوف أسود أك ضبرة ضاربة للسواد 

كىي اؼبادة الطينية اؼبستخرجة من األرض ،  (الصىيصاؿ):  كينطقونو بػ :الصلصال/5
كتكوف على شكل أحجار يسهل ذكابّنا ُب اؼباء كيقـو الطالب بوضعو على لوحتو كحٌكو 
مرات عديدة لتكتسي اللوحة هبذا اللوف من الصيصاؿ ، ٍب ييسوَّل ابلكٌف  أكالذراع على 

كعند .صبيع أجزاء اللوحة ، كيًتؾ ُب ضوء الشمس أك قرب حرارة اؼبوقد ليسرع جفافها 
الكتابة ُب اللوحة يعطي خلفية الصيصاؿ لوان آخر للوحة فبزكجا بسواد الدكااي ، ليكوف 

 .أكثر ارساخا كصبالية ُب اػبط كرسوخا ُب ذىن الطالب 

كىو اإلانء اؼبٌتخذ للمحي ، كأحياان يكوف حوض صغَت يوضع بو القليل من :احملاية /6
الصلصاؿ ،فإذا حفظ الطالب ما كتب ُب اللوح فإنو يقـو دبحي اعبزء الذم ًب استعراضو 

على الشيخ كيقصد ابحملاية ُب اؼبغرب ىي اػبرقة أك الكاغط الذم يستعمل غبك أاثر 
 ، كيكوف معركؼ ب اسم مكاف احملي ، كغالبيتها تكوف خارج 2الكتابة بعد ؿبو اللوحة

. اؼبسجد

 كإٌف ىذه الوسائل البسيطة ُب صنعها كاستعماؽبا ، إالٌ أٌّنا آتت أكلها ، فقد زبرج آالؼ 
إف ٓب أقل اؼببليُت من حٌفاظ القرآف هبذه الوسائل ، كالزاؿ ُب عصران من يعتمد على ىذه 

كلقد أكرثها األدابء كاػبطباء . الوسائل لربكتها كقباعتها ، كحسن  أتثَتىا ُب نفسية اؼبتعلم

                                                           
. 589/ 02اؼبرجع نفسو ، - 1
. 02/592حياة الكٌتاب ، مرجع سابق ، - 2
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فمنها قوؿ الشيخ . شيئا من أشعارىم األدبية كالشعبية، فبا يكوف ؿبل جد كاجتهاد كربفيز
: دمحم حنبل الشنقيطي من علماء موريتانيا ىباطب لوحتو

ًعٍم صباحا أفلحت كل فبلح        فيك اي لوح ٓب أطع الف الح 

 (العطش:اللواح)أنت اي لوح صاحيب كأنيسي       كشفائي من عٌليت كليواحي     

بك ال ابلغٌت كلفت قديػػػػػػػػػػػػما         كؿبٌياؾ ال كجوه اؼببلح 

: 1كمنها ما يكوف متواراث شعبيا يزيد ُب ربفيز طالب احملضرة 

اي طالب تقرا ُب البوادم                اقرا كشػػػػػػػػػػػػد حزامك اي البيجادم  

ػػػػػػط ُب الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو كانت القراءة ابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرقاد             غبفظو القػػػػػػػػػ

كٌدس كال تدرس ككنا نٌعاسا             اخػػػػػػػػَت زمانك تكن خػػػػػػػػػػػػػػػػٌمػػػػػػػػػػػاسا 

كإف ىذه األبيات ؼبن احملٌفزات ُب التعليم كاغبرص على القرآف الكرًن ، كلعل فيها كصااي 
كشد حزامك اي )للطالب ، كبعض األلفاظ الشعبية اليت تناسب ركم الشعر ،فمنها 

تعٍت اغبـز كاالجتهاد ، كُب اغبديث أنو ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل " شد"كمعلـو أف كلمة  (البجادم
. 2العشر األكاخر من رمضاف أحيا الليل كأيقض أىلو ،كجٌد كشٌد اؼبئزر

                                                           
 (.شعر شعيب متداكؿ ُب األكساط التعليمية كانت تنشده اعبٌدات). 605اؼبرجع نفسو ، ص - 1
، 01اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأاٌيمو ، دمحم بن اظباعيل البخارم ، دار طوؽ النجاة ، ط- 2

. 2024رقم اغبديث .160/ 05ىػ ، 1422
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كيقصد بو ُب الًتاث الشعيب أنٌو الًغمر الذم ال خربة لو ُب اغبياة ، أك ٓب هبرب : البجادم 
 كُب البيت الثاين نوع من ضرب اؼبثل ُب االستحالة ، أٌف القرآف يؤخذ ابلكٌد 1.األمور

كالعزيبة ، كلو كاف ابلعكس كىو مستحيل ألخذه القٌط ُب نومو ، كأٌف عاقبة اؼبتكاسل ىو 
أف يكوف عامبل ُب اغبقوؿ ينتظر من يعولو كيعطيو ، كاسم اػبٌماس ىو القائم أبعماؿ 

. السقي كالبذر ُب البساتُت على أف أيخذ طبس الغلة كىذا العمل فيو مشقة كتعب 

 

 

 

 

 

: األعراف ادلتداولة يف التعليم القرآين 

  إٌف نظاـ التعليم ُب احملضرة أك العربية نظاـ متكامل ال من انحية األداء أك من انحية 
االتقاف كالضبط ، ككيف ال كقد ارتبط ىذا النظاـ بتعليم أعظم كبلـ كأعظم كتاب كىو 

كتاب هللا عز كجل ، كلقد كانت ىناؾ أعراؼ متداكلة ُب احملاضر ، كألنبيتها ُب التحصيل 
. كىي تدخل ُب خدمة القرآف كاعبهود احمللية .كاف البد من ذكرىا كاستقصاءىا

فنظامها الزماين  أّنا بعد صبلة الصبح إٔب شركؽ الشمس ، كأحياان يكوف بعد الصبح 
بساعة أك ساعتُت إٔب منتصف النهار، كمهٌمة اؼبعلم ىي الطواؼ على بيوت الطلبة،  كقرع 

                                                           
. 229/ 01ـ ، 1999، 05ـبتار الصحاح ، دمحم بن أيب بكر الرازم ، اؼبكتبة العصرية ، صيدا ، بَتكت ، ط- 1
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الباب بعصا أك دبفتاح للصبلة ، فإذا قضيت الصبلة يشرعوف ُب اغبفظ أك يشرعوف ُب 
قراءة اغبزب الراتب ، كبعد اغبزب يكوف الطلبة قد حضركا صبيعهم إٔب احملضرة ، ليبدأ 

اغبفظ ، كالطالب اعبديد ييعطى لو لوحة كيكتب لو اؼبعلم البسملة كالصبلة كالسبلـ على 
رسوؿ هللا ، تربٌكا ليسهل عليو اغبفظ كالثبات ، كاف كاف ال يعرؼ القراءة كالكتابة يكتب لو 

ٍب مرحلة تعٌلم اغبركات كتطبيقها .......جيم –اثء –اتء –ابء –ألف :اؼبعلم اغبركؼ كىي 
ابنصب، : أىنصب، بى : على اغبركؼ، الفتحة كيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ؽبا النصبة أم النصب ، أى 

ألف فتحة : اتنصب إٔب آخر اغبركؼ، كيلٌقنها اؼبعلم كيعيد التلميذ كراءه فيقوؿ لو : تى 
بورفع ، تي :أكرفع ، بي : ٍب حركة الرفع كىي الضمة،  أي ......أنصب ،اب فتحة اب نصب 

تًػًخفض ، ٍب حركة اعبـز :بًػخفض تً :إخفض  بً :تورفع ، ٍب حركة الكسرة كىي اعبرة  إً :
فظ مع نظاـ ... أتوقف : أبوقف ، ٍت : كىي السكوف ، بٍ  إْب، كُب ىذه اؼبرحلة وبي

اغبركؼ سورة الفاربة، فإذا أكمل ىذه اؼبرحلة انتقل إٔب حفظ ًقصىار الٌسور، كيتخلل ىذا 
الكتابة على اللوحة ، فيعٌلمو كيف يكتب ، كقد يقـو اؼبعٌلم بتنقيط الكلمات أك : التعليم 

اغبركؼ، ٍب يعيدىا كراءه التلميذ، فإذا أتقن الكتابة كسبٌرس فيها ، انتقل التلميذ إٔب مرحلة 
اإلفتاء، فيجلس بُت يدم اؼبعلم كيفيت عليو اؼبعلم كىو يكتب ، فإذا أكمل الكتابة يقـو 

اؼبعلم بتصحيحها لعٌل فيها خطأ ، ٍب يقـو التلميذ بقراءهتا ،كىي القراءة التصحيحية على 
اؼبعلم ، كإف كجد قاعدة أك حطية فيها صبىٍعي لبعض اؼبتشابو كتبها لو ،أك أيمره حبفظها ، 

كهبدر ابلذكر أٌف ترتيب اغبركؼ ُب اؼبدارس القرآنية ىو على ىذا 
أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،ط،ظ،ؾ،ؿ،ـ،ف،ص،ض،ع،غ،ؼ،ؽ،س،ش،ق،:النحو
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ك،ال،م،ء، كعددىا تسعة كعشركف حرفا إال أننا قبدىا ىنا ثبلثوف ، ابعتبار اؽبمزة ، 
. 1كىذا الًتتيب ىو ترتيب أىل األندلس كاؼبغرب . فاأللف حاملة ؽبا

 ڡكُب كتابة حرُب الفاء كالقاؼ فإف أىل اؼبغرب ينقطوف الفاء بنقطة كاحدة أسفلها 
. (فالوا على هللا توكلنا: ؼ  ):فمثبل : كالقاؼ بنقطة كاحدة فوقها  

زبصيص نوع من اػبط اؼبتعارؼ عليو ُب كتابة اللوحة :   كمن صور االعتناء ابلقرآف الكرًن 
، كىذا يكاد يكوف عامة ُب اؼبغرب ، كاختاركا اػبط اؼبغريب أك اؼبسمى ابػبط الثعاليب ، كلو 
سبٌيز كذلك ُب اؼبصاحف اؼبنسوخة قديبا، أٌما ُب اآلكنة األخَتة فقد نيسخت اؼبصاحف خبط 
النسخ ، كإذ نذكر احملضرة كالتحفيظ فبل بٌد أف مبىيٌر على التكرار، كىو تكرار احملفوظ ، كمن 
فبيزات أىل اؼبغرب ُب تكرارىم القرآف الكرًن ، عمل اغبزب الراتب ، كاغبزب الراتب كما 

يقاؿ ىو شعار ُب اؼبدارس كاؼبساجد للحيٌفاظ ُب اؼبغرب ، كال تزاؿ العناية بو اآلف ُب الزكااي 
إماـ ،أستاذ : كاؼبساجد اليت يكثر فيها اغبٌفاظ، كأصبح اآلف من أعماؿ الطاقم اؼبسجدم

تعليم قرآين ، مؤذف ، قػىيًٌم ، كقد ألزمت كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ُب اعبزائر اؼبوظفُت 
. بو ، كىو من شرط العقدية ، اليت ىي بُت اؼبوٌظف ك كزارة الشؤكف الدينية 

 ُب غالبيتو ىو قراءة جزء من القرآف الكرًن ، أم حزبُت يوميا كفق التاريخ :احلزب الراتب 
اؽبجرم ، فيبدؤكف التكرار من بداية الشهر القمرم ، فيكوف نظاـ األجزاء متوافقا معو 

كيتحٌلق اعبماعة كيقرؤكف بلساف كاحد ، كىو من أعظم .لتكوف اػبتمة ُب كل شهر 
الوسائل ُب ترسيخ اغبفظ ُب ذىن اغبافظ ، كقد أدرجو الفقهاء ُب األعراؼ اغبسنة ، إذ 

.  ىو كسيلة حسنة لتحقيق مقصد ضمن دائرة كاسعة ،كىي دائرة اؼبصاّب اؼبرسلة

                                                           
. 586حياة الكتاب ، مرجع سابق ، ص - 1
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كقد أرجعوا أصلها إٔب ما كاف يفعلو سيدان أبو الدرداء هنع هللا يضر ، فلقد كانت لو حلقة كاسعة ، 
 1.ذبمع ألف كستمائة قارئ

 فكاف سٌيد القراء 2كقد ذكر اإلماـ الذىيب أٌف أاب الدرداء ىو الذم سٌن اغبًلىق  للقراءة 
:  بدمشق ، كقد ذكر اإلماـ الداين ُب أرجوزتو

كقاـ ابلشاـ أبو الدرداء         عويبر ذك الفضل كالذكاء   

كأٌف إماـ أىل الشاـ عبد هللا بن عامر اليحصيب كاف من تبلمذة  الصحايب أيب الدرداء هنع هللا يضر 
، كسيئل اإلماـ مالك هنع هللا يضر عن القـو اجملتمعُت بعد صبلة الصبح إبفريقية يقرؤكف اغبزب من 

. القرآف متفقُت فيو، ىل هبوز أـ ال؟

، 3.إف كاف ؼبا هبدكف ُب ذلك من القوة كالٌنشاط ُب اغبفظ كالدراسة فبل أبس:فأجابو 
كيعترب الشيخ صاّب أبو دمحم ؿبرز بن خلف اؼبؤدب التونسي ، كىو من فقهاء اؼبالكية أنو 

، كمن عنايتهم الفائقة ابغبزب الراتب ما 4أكؿ من سٌن قراءة القرآف بعد الصبح ابفريقية 
أكرده اإلماـ الونشريسي رضبو هللا ُب اؼبعيار أنو كقع ُب جواب فتول لئلماـ الفقيو أيب دمحم 

العبدكسي  عن حكم من سكن اؼبدرسة كىو يشتغل بصنعتو كال يقرأ يعٍت ُب انتفاعو 
من /1: ابغببس ابلسكٌت ُب اؼبدرسة، فأجاب رضبو هللا ال هبوز تركو ، كإمٌبا يسكن اؼبدرسة 

                                                           
 .02/59ـ، 1995 اتريخ دمشق ، ابو القاسم علي بن حسن بن عساكر ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ، د ط ، 1
 .04/19ـ، 2006سَت أعبلـ النببلء ، مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن أضبد  الذىيب ، دار اغبديث ، القاىرة ، د ط، - 2
 .11/60اؼبعيار اؼبعرب ، مصدر سابق ، 3
 الفوائد اعبميلة على اآلايت اعبليلة ، ابو علي ابن طلحة  الرجراجي الشوشاكم ، ربقيق ادريس عزكز ، طباعة اؼبملكة اؼبغربية ، 4

 .238ـ، ص 1989كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ، د ط ، 
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كوبضر قراءة /3كأخذ ُب قراءة العلم كدرسو بقدر كسعو /2بلغ عشرين سنة فما فوقها 
.. كوبضر ؾبلس ميقرئيها مبلزما/4اغبزب صبحا كمغراب 

 1.فإذا سكن فيها عشرة أعواـ كٓب تظهر قبابتو أيخرج ألنو يعٌطل اغببس

كقد أنشؤكا أكقافا ييعطى ريعها للحزٌابة الذين يقرأكف اغبزب الراتب ،كيكوف ابػبصوص 
ابؼبساجد اعبامعة، كحكى لنا من اغبزٌابة الذين كانوا ُب مسجد خالد بن الوليد هنع هللا يضر بوسط 

. 19652مدينة اعبلفة الذين كانوا يعطوف أجرة عشرة داننَت شهراي ُب سنة 

كمن أعرافهم االحتفاء ليلة اػبتمة ،كلقد كاف ؽبا  أصل ُب السٌنة النبويٌة ، فقد ركم ُب األثر 
كاف رجل ابؼبدينة يقرأ القرآف من أكلو إٔب آخره على أصحاب لو ، :قاؿ -هنع هللا يضر–عن قتادة 

فكاف ابن عباس يضع الرقباء لو ،فإذا كاف عند اػبتم جاء ابن عباس فشهده ، كعن سيدان 
 . 3عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر كاف إذا ختم القرآف صبع أىلو ، ٍب دعا كأٌمنوا على دعائو

 حزب 60يقطعٍت : "ككاف من تقديس أىل اؼبغرب للقرآف الكرًن أٌّنم وبلفوف بو فيقولوف 
، كقد تنوٌع أداء اغبزب الراتب تنٌوعا على حسب اللهجات، ففي منطقة الغرب "طاىرة 

اعبزائرم مثبل ييقرأ القرآف بصيغة زبتلف عن قراءة أىل الشرؽ ،كإذ كاف معركفا بُت القرٌاء 
ىذا التنوٌع فهناؾ قراءة الًتتيل كالتجويد كاغبدر، أٌما قراءة الوقف فهي معركفة عند أىل 

أم ابلوقف ، ككاف اؼبعٌلم ىو الذم يشَت ابليد خبفظها " القيفة "الكتاتيب ، فهي قراءة
كرفعها عند انتهاء اآلية ُب الوقف، كتيقرأ صباعة أك فرادل ، كأفرده ابلتصنيف أبو جعفر 

                                                           
 .07/07اؼبعيار اؼبعرب ، مصدر سابق ، - 1
 .(أحد علماء منطقة اعبلفة)معلومة مستمٌدة من شيخي الفقيو أيب دمحم اعبابرم سالت حفظو هللا  - 2
 .47فضائل القرآف أليب عبيد ، ابو عبيد ، ربقيق دمحم قباٌب ، رسالة عن جامعة أـ القرل ، ص - 3



126 
 

 2 كالداين كغَتىم ، كىو فن جليل بو يعرؼ كيفية القراءة1النحاس كابن االنبارم كالزجاجي
: 3، ٍب ىذه األخَتة تندرج إٔب ثبلثة أنواع

كىي اليت تتسم  بقراءة متأنية ، تسكن فيها الركح للقارئ كاؼبستمع  :قراءة وقف بطيئة-1
، كيكوف فيها الًتكيز على الوقف ، فبُت الوقف كاالبتداء مقدار حركتُت،كتصاحبها ربريك 
اعبسد أك سبايل يبنة كيسره أثناء التبلكة ، أك ما يعرؼ ابلتفاعل ، فالقارئ يتفاعل مع القراءة 

نظرا لتأثٌره ابؼبعاين ، كتسمى ُب نظرية التلقي ابلوقع ، ألٌف ىذه اؼبػػػدٌكنة تًتؾ أثرا تفاعليا 
. ذباكبيا 

كىذا الوقع ىو ُب الواقع اعبمإب رغم أنو منبثق من النص ذاتو ، الذم ىو مصدره ، فإنو 
 ، كىذا ال يستغرب ُب حق أعظم مدكنة كأرقاىا كىي 4.يؤدم إٔب سبٌثبلت لدل القارئ

. مدكنة القرآف الكرًن

إذا أٌذنت فًتٌسل  :(هنع هللا يضر)أك ما تعرؼ ابلتحذًن اسًتشادا بقوؿ عمر  :قراءة وقف سريعة/2
كإذا أقمت فاحذـ، كفيها جانب مبارؾ بُت القارئ كاؼبستمع ، فالقارئ يتذكؽ ُب إخراج 
ىذه اغبركؼ ؽبذا النمط من السرعة، أٌما اؼبستمع فحسني كقع ىذه اغبركؼ ُب أماكنها ، 

. مع صورة شجٌية  كتذكؽ متبادؿ من خبلؿ ىذا النوع من القراءة

                                                           
كاف من أىل " معاين القرآف"إبراىيم بن دمحم بن السرم بن سهل، أبو إسحاؽ الزجاج النحوم، صاحب كتاب :الزجاجي  - 1

إنباه "، ك360/ 14" السَت: "ينظر.ىػ، أك كبوىا311الفضل كالدين حسن االعتقاد، كلو مؤلفات حساف ُب األدب، توُب سنة 
 .1904/ 1" الركاة

 .85االتقاف ُب علـو القرآف ، مصدر سابق ، ص - 2
 .40 القراءة القرآنية اعبزائرية بُت التأصيل كاألداء، مرجع سابق، ص 3
 .14ـ، ص 1996، 06نظرية الواقع اعبمإب ، ككلف غانغ إيزر ، ربقيق عبد العزيز طليمات ، اؼبغرب ، ط - 4
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كىذا النوع ليس كغَته ُب منطقة الوسط كالغرب، فهو متداكؿ ُب ىاتو األكساط كؿببوب 
لدل قلوهبم ، ككذا ُب ؽبجاهتم ، فعند ؽبجتهم تسمع سرعة ُب الكبلـ ، فلعٌل ىذا اؼبقاـ 
. يناسب ؽبجتهم، كؽبذا أخذ اغبٌيز األكرب من االعتناء كاالىتماـ على غرار األنواع األخرل

-هنع هللا يضر –1كىذا لو أصل ُب السٌنة كما ركل عبد هللا بن مغفل :قراءة الوقف الوجدانية-3
ًإانَّ فػىتىٍحنا لىكى فػىٍتحان ميًبينان )كىو يقرأ (فتح مكة)رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص على انقة يـو الفتح ،: قاؿ 

ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىما أتىىخَّرى  (1) ،كُب ىذا 2فقرأ كرٌجع: فقاؿ .01/الفتح (لًيػىٍغًفرى لىكى اَّللَّي مىا تػىقىدَّ
 الوجدانية ، كقد ينأل هبا إٔب جانب آخر الًتجيع ما يبٌت بصلة كطيدة إٔب قراءة الوقف

كنوع اثف كىو التحزيب ، كقد ركل أبو يعلى كالطرباين ُب األكسط، كأبو النعيم ُب اغبلية 
 اَّللَّي نػىزَّؿى أىٍحسىنى ):تعأب  تتمثل ربت قولو  ، كىي3اقرؤكا القرأف ابغبزف: عن بريدة مرفوعا 

اغبٍىًديًث ًكتاابن ميتىشاهًبان مىثاينى تػىٍقشىًعرُّ ًمٍنوي جيليودي الًَّذينى ىبىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم ٍبيَّ تىًلُتي جيليوديىيٍم كىقػيليوبػيهيٍم 
،كأعظم ما يكوف فيو التشويق قراءة الًتاكيح ُب رمضاف،فتختلف (23/الزمر) .(ًإٔب ذًٍكًر اَّللًَّ 

. األصوات مع اختبلؼ مقاماهتا ،ككل كاحد يبيل اؼبقاـ الذم يهٌز كيانو كيتأثر بو

كىي قراءة تعليمية ؿبضة، منهجها تربوم ،كىي تكوف ُب حالة السماع أك :قراءة الرتديد/4
االستظهار ، أٌما السماع فلتصحيح التبلكة، كاالستظهار غبفظ القرآف بشكل متقن ،كقد 
عرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص القرآف على سيدان جربيل عليو السبلـ ، كحيًكيى عن الشيخ مشس الدين 

                                                           
صلى هللا - عبد هللا بن مغفل بن عبد غنم، اؼبزين اؼبدين البصرم، صحايب جليل، من أىل بيعة الرضواف، ركم لو عن النيب  - 1

: انظر ترصبتو ُب.  ىػ60حديثان، كىو أحد العشرة الذين بعثهم عمر هنع هللا يضر ليفقهوا الناس ابلبصرة، توُب سنة  (43)- عليو كسلم 
 .223/ 6، اإلصابة 290/ 1، هتذيب األظباء 38/ 7االستيعاب 

، 01الشمائل احملمدية كاػبصائص اؼبصطفوية ، دمحم بن عيسى بن سورة الًتمذم ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بَتكت ، ط- 2
 .261ىػ ، ص 1412

 .269 ،ص 7 مرعاة الفاتيح شرح شكاة اؼبصابيح ، ج 3
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ابن اعبزرم ؼبا قدـ إٔب القاىرة ازدضبت عليو اػبلق، فلم يٌتسع كقت لقراءة  اعبميع ،فكاف 
 1.يقرأ عليهم اآلية ، ٍب يعيدكّنا عليو دفعة كاحدة ،فلم يكتف بقراءتو

كاألصل ُب حكمة ىذا النوع تثبيت اغبفظ ، كترسيخ قراءة صحيحة غَت شائبة أبخػػػػػػػػػػطاء ، 
. كىذا النوع كٌسع دائرة اؼبقامات ُب إهباد أغباف ك مقامات أخرل توازم ىذا النوع 

كىي قراءة ىادئة تؤٌدل - نبات صلب شديد–نسبة إٔب شجرة الزبوج  : قراءة الزبوجي/5
من طرؼ اعبماعة ، فإذا مٌركا على كلمة أك صبلة ريفع الصوت بشٌدة ، ٍب يرجع إٔب نفس 
اؼبقاـ األكؿ، فاألكؿ يتلو كالثاين يسمع، كيطلق على لفظة االستماع ُب اللهجة الشعبية 

، كرفع الصوت على كلمة معينة ، ىو ما يطلق عليو النرب ُب علم التجويد، كىذه " يٌصٌرش"
، فمن خبلؿ الضغط على األلفاظ القراءة الزبوجية ىي ترسيخ ُب ذىن اغبافظ للمتشاهبات

فظ كال تنسى مثل ىذه اؼبتشاهبات، كأشرت إٔب أٌّنا قراءة غربية جزائرية  2.ربي

أٓب ،سيقوؿ :"اعبزء أم :اؼبقصود ابغبزب )أك ما يعرؼ بقراءة اغبزب الراتب :قراءة الورد/6
قراءة صباعية متناسقة مع بعضها ، كتعطي للمستمع داخل اؼبسجد  (السفهاء، تلك الرسل

مسحة من النفحات الرابنية ، من خبلؽبا ترل اؼبسجد يصدح ابلصدل الذم يكوف مًتددا 
بُت جوانبو من خبلؿ ىذه القراءة اعبماعية ، كلقد كاف ُب العهد الراشدم، مثل ىذه 

أردان الكوفة فشيعنا عمر إٔب :اؼبسحة من القراءة ، فعن قرظة بن كعب األنصارم هنع هللا يضر قاؿ 
كبن أصحاب رسوؿ هللا :أتدركف ؼبا شٌيعتكم؟ فقلنا : صرار ، فتوضأ فغسل مرتُت ، ٍب قاؿ 

تصٌدكىم إنكم أتتوف أىل قرية ؽبم دكٌم ابلقرآف ،كدكم النحل ،فبل :ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ

                                                           
 .01/344 االتقاف  ُب علـو القرآف ، مصدر سابق ،1
 64 القراءات القرآنية اعبزائرية لتابيل كاألداء ص 2
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 فتشغلوىم، جٌرًدكا القرآف كأقٌلوا الركاية عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، امضوا كأان ابألحاديث
 1.شريككم

كىذه القراءة ىي فن قائم بذاتو ، كلذا ترل تصٌور اغبافظ بتمكُّن القراءة من األسلوب 
كاألداء ، كيتخللها تفاكت ُب رفع األصوات، الذم ليس ىو بنشاز ، كإمبا رفع يضفي 

. طابعا من اعبماؿ على ىذه التبلكة اعبماعية من بداية اعبزء إٔب ّنايتو

ىي طريقة تربوية تعليمية ، تكوف بُت اؼبتعلم كالعآب أك بُت التلميذ :قراءة العرضة /7
كالشيخ فيعرض أك يسرد لو ما حفظو من القرآف ، كلكل زاكية أك كيٌتاب مبطية  خاصة ُب 
ىذا النوع  من القراءة ، كىي متأصلة منذ نزكؿ القرآف ، فلقد كاف سيدان رسوؿ هللا صلى 
هللا عليو كسلم يعرض القرآف على سيدان جربيل عليو السبلـ ،  كعند اإلسباـ فإف الشيخ إما 
أف هبيز اغبافظ كىو تلقائيا ينتقل إٔب اعبزء اؼبوإب أك يطلب منو إعادة حفظ ىذا اعبزء ، 

كأف  (عاكد طيبوا): ليكوف أمنت كأرسخ ُب اغبفظ ، كقد ال هبيزه الشيخ ابغبفظ قائبل لو 
الشيوخ شٌبهوا عدـ اغبفظ اعبٌيد كاألكل إذا ٓب ينضج ، فإف مذاقو ال يستساغ ، ككذا 

حفظ اللوحة إذا كاف ىناؾ كثَت من األخطاء فإف اؼبعلم ال ينشرح صدره كال تعي أذنو ؽبذا 
العرضة، كقراءة العرضة تفتح أفقا بعيدا للتلميذ ، كيكوف بصفة ربضَتية إلمامة الناس ُب 

. الًتاكيح 

كىي اآلف الطريقة اؼبطبقة ُب الزكااي كاؼبساجد ، فتختلف :قراءة مجاعية ابألحكام /8
اعبماعة كيبدؤكف بقراءة صباعية فبزكجة أبحكاـ الًتتيل أنبها اؼبد كتكوف بنغم كاحد ككيفية 

كتكوف بشيء -رضبو هللا–أدائو متناسقة كيراعى فيها جانب الوقف اؽببطي لئلماـ اؽببطي 

                                                           
 .28156، رقم اغبديث 360/ 25 جامع األحاديث ، مصدر سابق ، 1



130 
 

من السرعة غَت اؼبخلة ،  حبيث ىبتم اعبزء ُب نصف ساعة ، كلعل بعض الزكااي اليت أتقنت 
األحكاـ إتقاان جيدا ُب القراءة اعبماعية تكاد تسمع صوات كاحدا أم ىبيل إليك أنو قارئ 

كىذه القراءة ىي اليت تعرض اآلف ُب . كاحد إلصباعية األحكاـ اؼبنضبطة كاألداء اؼبتناسق
القنوات اػبامسة للقرآف الكرًن اعبزائرية ، كالسادسة للقرآف الكرًن اؼبغربية ، كىي السائدة ُب 

.  زمننا

كلعٌل ىناؾ بعض األنواع األخرل ٓب أتطرؽ إليها ، كاختصرت على ما ىو موجود ُب اعبزائر 
عموما كخصوصا ،كىذه األنواع إف دلت فإّنا تدؿ على األنبية البالغة لدل ىذه األكساط 
الغربية أك الوسط الداخلي بدءا من اؼبنتجع النائلي كمركرا ابلوسط السهيب كانتهاء ابجملتمع 

 .الصحراكم 
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. بني التدوين وادلشافهة .الرسم القرآين ابللسان الشعيب:    ادلبحث الثالث 
 

     إٌف علم الرسم القرآين ىو كبقية العلـو األخرل ،  قد مٌر على ثنائيتُت مهٌمتُت كنبا 
التدكين كاؼبشافهة كإف كاف األكؿ  ال يزاؿ حبيس الطبع كحبيس الكتابة،فإٌف ىذه اػباصية 
ىي ُب اغبديث الشريف على اػبصوص ، فقد كاف علم اغبديث حبيس اؼبشافهة ُب بدايتو 

، كمن كتب عٍت  (ال تكتبوا عٍت):األكٔب النشغاؽبم ابلقرآف الكرًن ، ككذلك قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، كبقي اغبديث الشريف ُب مشافهة ىي أقول 1غَت القرآف فليمحو كحٌدثوا عٍت كال حرج

من التدكين ، إذ  كاف التدكين فيو يسَتا حىت ّناية القرف األكؿ ُب عهد سيدان عمر بن 
لعلماء عبد العزيز هنع هللا يضر ، كبدأ ينتشر التدكين ُب اغبديث ، فمن ابكورتو كتاابت كأتليفات 

 كاإلماـ مالك ُب اؼبدينة ، كالثورم ُب الكوفة كاألكزاعي ُب أفذاذ، كابن جريج ُب مكة
كقد استفاد دارسوا اللغة كالشعر من ىذا التدكين الكبَتة ُب اغبديث ، كاعتمدكا ......الشاـ

                                                           
اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إٔب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مسلم بن اغبجاج النيسابورم ، ربقيق دمحم فؤاد عبد  - 1

 .3004، رقم اغبديث 72الباقي ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت ، د ط، د س ، ص 
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عليو ُب االستشهاد ، كأخذ منهجيتو كغَت ذلك فبا يكوف ُب تداخل العلـو ، كاقتباس 
.  بعضها عن بعض

إٌف ىذه اؼبنظومات قد دٌكنت بشكل كاسع ، كبلهجات متنوعة ، كأخذ اللساف اعبزائرم  ٍبٌ 
حظا كافرا كنصيبا كاسعا ، كقد برز فيو علماء أفذاذا سٌخرىم هللا ػبدمة ىذا الكتاب العظيم 

، بتأليف كتدكين ُب قضااي الرسم القرآين ، شعرا أك نثرا ، فمنهم اؼبقرئ دمحم بن أضبد 
أم ّناية القرف التاسع للهجرة ،كقد كضع نظما ُب  (ق899)الوىراين الذم نظمو ُب سنة 

: يقوؿ فيو (التقريب)القراءات بعنواف 

بدأت حبمػػػػػػػد هللا معتصػػػػػػػػػػػػما بو         نظاما بديعا مكمبل كمسٌهبل 

كثٌنيت بعدي ابلصبلة على الٌرضا         دمحم كاآلؿ كالصحب أمشبل  

كبعد فلٌما كاف مقػػػػػػػػػػػػرأ انفػػػػػػػػػػػػػػع           أجٌل مقارم القرآف أفضبل 

ركاية كرش ٍب قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مثلو          لكل كابقيهم لو اثناف فافعبل 

كقد صٌنف أشياخ نثرا كنظمو           كذا فيهم التنملي فأكمبل 

كقد عٍت اإلماـ اغبافظ أبو عبد هللا بن عبد اعبليل التنسي التلمساين بشرح اػبراز لئلماـ 
فلٌما : ، قائبل فيو كبعد (الطراز ُب شرح ضبط اػبراز ): دمحم بن دمحم األموم الشريسي أظباه

رأيت من تكٌلم على ضبط األستاذ أيب عبد هللا الشريشي كجدهتم بُت ـبتصر اختصارا ـببلٌ 
كمطٌوال تطويبل فببل ،فتاقت نفسي إٔب أف أضع عليو شرحا متوسطا ، يكوف أبسط لقارئيو 

الطراز ُب شرح ضبط )، كأقرب لفهم طالبيو ، فشرعت فيو مستعينا ابهلل تعأب كظبيتو بػ 
 . (اػبراز
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ٍب جاء بعد الطراز علماء عملوا على تطوير كتنقيح الرسم ، فرٌجحوا كنٌقحوا حىت استقٌر 
األمر ُب اؼبصاحف على ىذا النحو، كمن النجـو اليت سطعت ُب فٌن علم القراءات العآب 

: ، ككاف لو أتليف كبَت أظباه (ىػ766)ابن مرزكؽ دمحم اغبفيد التلمساين مىٍوًلدا ككفاة

، ٍبٌ آؿ األمر عند اؼبتأخرين بنظم قصائد تدؿ على  (أرجوزة ألفية ُب ؿباذاة الشاطبية )
تقييد اؼبتشابو كحصره ،كلعل ىذا األخَت انتشر ُب اؼبغرب بصورة أكسع منو ُب اؼبشرؽ ، 
كلقد كاف اىتماـ أىل اؼبغرب بو كبَتا ،كقد سلكوا فيو منهجية متعددة فمنهم من يقوؿ 
النظم على ما جرل بو لسانو كعقلو كفؤاده ، كاستقر حفظو فيو ،كيندر أف ذبد مؤلٌفا 

أكاديبيا هبمع القصائد اليت قيلت ُب الرسم القرآين ابللهجة الدارجة ، كإٌف ىذه األنصاص 
قد قيلت ُب احملاضر كالكتاتيب كحفظها الطلبة على مشائخهم ، كسردكىا من ؿبفوظهم 

. فقط

كقد استخلص الدكتور إبراىيم أنيس مراحل تطور اغبكم على الدرس اللهجي ، فأرجعها 
: 1إٔب أربعة مراحل متتابعة

 اؼبرحلة دبثابة دعوة إٔب البحث ُب اللهجات العربية ،دكف اإلكتفاء دبا  كىذه:مرحلة اللوم/أ
كىي سبثل اعبانب االجًتارم ؼبا قالو .دٌكنو العرب ، كانصرافهم على ىذا البحث اللغوم

األكائل ، كال ينزع احملدثوف إٔب اعبانب االبتكارم ،كىو اإلتياف ابعبديد كالعمل على اإلبداع 
. ، فكانت ىذه مرحلة من مراحل أتٌخر التدكين ُب علم اللهجات

                                                           
ابراىيم أنيس كالدرس اللغوم للدكتور ابراىيم الدسوقي ، الندكة الثالثة دبجمع العربية بتاريخ : ندكة بعنواف  - 1

 .ـ04/12/1999
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كإف كانت ال تزاؿ رببو 1ككصفها أبّنا بداية موفقة لرحلة طويلة شاقة:مرحلة التشجيع/ب
كبو األفضل استئناسا ببصيص نور ضعيف ال يكاد يضيء إالٌ قليبل كىي مرحلة استثنائية 

. ال غَت

كىي مابُت اؼبرحلتُت الثالثة كالرابعة فقد ظهرت صحوة تفاؤؿ، إذ يقوؿ :مرحلة التفاؤل/جػػػ
خبلؿ ىذه اؼبدة أشعر أٌف دراسة اللهجات العربية قد مبت ُب ببلدان كازدىرت ، :

كأصبحت الكليات اعبامعية تيعٌت هبا أشٌد عناية ، بل خٌصصت ؽبا أقساـ مستقلة ُب بعض 
. 2الكليات ، كنوقشت بعض الرسائل اعبامعية اليت تعرضت ؽبذه الدراسة 

كىي اؼبرحلة اػباسبة بعد أف صاؿ كجاؿ ُب الًتاث العريب ، قائبل ُب :مرحلة اإلغتباط/د
خاسبة تطواؼ دبسائل اللهجات ُب كل الظواىر من حيث األصوات ، كمن حيث بنية 

. الكلمة كداللتها

كلعل األمر ينسحب بساطو كذلك على علم الرسم ، فإنو مازاؿ يبشي اؽبويٌت ُب ؾباؿ 
التدكين، كلعل أتٌخر الكتابة راجع إٔب أف أىل التدكين ال يكتبوف ُب الفن ، إالٌ إذا بلغ 

. اعبودة كحضي دبزية االىتماـ ، كصار ييعرؼ ابلتكامل ُب جوانبو 

:  كؽبذا نلمس ُب كل فن جوانبو اليت ذكرىا العلماء 

. إف مبادم كل فن عشره   اغبٌد كاؼبوضوع ٍب الثمره

. 3كاالسم االستمداد حكم الشارع***  كفضلو كنسبة كالواضع 
                                                           

 .04ـ، ص 1999، 8القاىرة ، ط . ُب اللهجات العربية إبراىيم أنيس مكتبة األقبلو اؼبصرية 1
 .03نفس اؼبرجع ، ص- 2
 .1/56ـ ،  2006، 1 القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اؼبذاىب األربعة ، مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق، ط3



135 
 

فهذه مبادئ كٌل ُب فٌن إذا اكتملت فإنٌو ييعٌت ابلتدكين كالتنقيح ، ٍب إٌف علم الرسم ُب 
اؼبغرب قد أخذ جهودا متنوعة كمتنامية ، كخاصة ُب احملاضر كما سبق الكبلـ عليها ُب 

. الفصوؿ السابقة من ىذا البحث 

: كأشهر من أٌلف ُب علم الرسم القرآين ىم 

. اؼبقنع ُب رسم مصاحف األمصار أليب عمرك الداين/1

. ـبتصر التبيُت ؽبجاء التنزيل أليب داكد سليماف بن قباح/2

كما أتى بعدىم فهو عياؿ عليهم ُب تدكين علم الرسم،كلقد كاف ألىل اؼبغرب مشاركة 
التنقيب ، فمن فطاحلتهم كاسعة ُب تدكين علم الرسم كتطويره سواء ابلتأليف أك الشرح أك 

تعرض إٔب ذكر مسائل دمحم بن ابراىيم الشريسي األندلسي الفاسي ، الذم : اإلماـ اػبراز 
 :األصوؿ كالضبط ، ككذا ذكر اػببلؼ بُت علماء الرسم 

ابب اتفاقهم كاالضطراب                   ُب اغبذؼ من فاربة لكتاب  

لة القرآف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكللجميع اغبذؼ ُب الرضبن                 حيث أتى ُب جم

كذاؾ الخبلؼ بُت األٌمة                 ُب اغبذؼ ُب اسم هللا الٌلهمو 

اف  الفظ كاتؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكثرة الدكر كاالستعماؿ                    على لس

كجاء أيضا عنهم ُب العاؼبُت               كًشٍبهو حيث أتى كالصادقُت 

ات كككبٌينات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كمسلم  ككبو ذرايت مع آايت                 

 (كبو فمالئوف ، اػباطئوف)من سآب اعبمع الذم تكٌررا              مآب يكن شٌدد أك انربا
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را  زى منو شيهًٌ فثبتي ماشٌدد فبا ذكرا                     كُب الذم نبًي

كاػبلف ُب التأنيث ُب كليهما            كاغبذؼ عن جٌل الرسـو فيهما 

كجاء ُب اغبرفُت كبو الصادقات          كالصاغبات الصابرات القانتات 

ىا اغبذؼ كثَتا نيًقبل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبعضهم أثبت فيو األكال                 كُب

 رسالة العقود قل كراسيات        أكٔب ايبسات               1كأثبت التنزيل 

قات                       كُب اغبوار بٌُت مع كبسات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌجح ثٌبتو ك ابس

 2ق حبذؼ مع رابنٌيُت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء رابنٌيوف                       عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثبتو كج

كجاء بعده علماء سلكوا سبيلو ، منتهجُت اختياره اؼبشهور ، كمبتعدين على مسائل 
اػببلؼ ، كذلك لتذليل ىذا العلم كتسهيلو للمعلم  كاؼبتعلم ،كجاءت كذلك ىذه 

اؼبشاركات ُب ىذا الفن على شكل أراجيز ُب منظومات كحطيات كأنصاص ، كقد بدأ ىذا 
الفٌن يدٌكف على شكل منهجية علمية ،كأصبح كٌل من يكتب ُب ىذا الفن البٌد لو أف يبٌيز 

. بُت اغبطيات كاألنصاص ُب تداخل معانيها كمعرفة أبواهبا 

كألكائل العلماء ُب اؼبغرب مشاركات كاسعة ُب ؾباؿ القراءات كاإلماـ الشاطيب ، ٍب جاء 
بعدىم أئمة تًتل كاإلماـ ابن برم صاحب الدرر اللوامع ، كىم يتمايزكف كيتفاضلوف ُب 
معرفتهم ُب شرح  ىذه النظم، فمن حاز السبق ُب فهمها كشرحها ، صار ىو األعلم ُب 

. ؾباؿ القراءة

                                                           
 . كتاب التنزيل ُب رسم اؼبصاحف ، مصدر سابق1
 .73، 65 دليل اغبَتانعلى مورد الضمآف ، مصدر سابق ،  ص 2
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ٍبٌ كانت ىناؾ بعض اؼبشاركات ُب التأليف ألىل اؼبغرب، ككتاب األنصاص القرآنية 
للدكتور عبد العزيز العيادم ، كقد ّنج اؼبؤٌلف فيها منهجية علمية ُب تقسيم أبواب كفصوؿ 

: ىذا الفٌن فذكر أّنا تنقسم إٔب ستة أقساـ

 

. أنصاص تتناكؿ الرسم القرآين/1

. أنصاص تتناكؿ ضبط الكلمات القرآنية/2

أنصاص تتناكؿ الوقف كاالبتداء /3

. أنصاص تتناكؿ كيفية األداء كالتجويد/4

. (اؼبشاًكل)أنصاص تتناكؿ الكلمات اؼبتشاهبة ُب القرآف/5

.                    أنصاص تتناكؿ أدبيات القراءة كالتعليم كاؼبعامبلت التعليمة/6

كأكرد صبلة من العلماء الذين بزغ قبمهم ُب علم الرسم القرآين، ففي ؾباؿ الثابت كاحملذكؼ 
ُب القرآف قبد عٌدة منظومات ألىل اؼبغرب كحذفية اإلماـ دمحم بن أضبد زكرم كاؼبسماة 

. 1بتحفة الصبياف ، كعمدة البياف لئلماـ ادريس الودغَتم

 بعض اؼبؤلفات، كاليت تتم على دراية كاسعة كسبٌكن كثيق هبذا  كُب اعبزائر خصوصا توجد
العلم، فمن اؼبتأخرين اإلماـ الشيخ دمحم الطاىر بن بلقاسم التليلي ، ك الذم لو مؤٌلف 

: منظومات ُب مسائل قرآنية ، كاحتول على ثبلث منظومات: مسٌمى بػػػػػ 

                                                           
 .111األنصاص القرآنية ، مرجع سابق ، ص  - 1
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بيتا من الرجز (445)اؼبدخل ُب غريب القرآف كقد اشتمل على اربعمئة ككطبسة كأربعُت/1
: مبتدءا بقولو

اغبمد هلل العلٌي الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد             اؼبفرد اغبٌي العليم الشػػػػػػػاىد 

ٍبٌ الصبلة بعد كالسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ              على الذم ظٌللو الغػػػػػػػػػػػػػماـ  

من جاءان دبيحكم القػػػػػػػػػػػػػػػرآف             كمنبع العلـو كالفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

صٌلى عليو ذك اعببلؿ العإب            كالصَّحب كاألتباع بعد اآلؿ  

كبعدي ذا فالقصد  ابلنظاـ              نظم غريب ؿبكم الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 

من كلمات كردت ُب الذكر            مفردة غريبة ُب الذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

ابب ما أكلو نبزة ،ابب ما أٌكلو :كشرع ُب حصرىا كتعدادىا كصنفو دبنهجية األلف ابئي 
: ابء ، ابب ما أكؿ اتء،فمثبل ابب ما أكلو اثء

ثٌبطهم قد كردت ُب التوبة         كحيدة فاتبع لذاؾ صوبو 

لفظ ثبات ُب الٌنساء قد كرد      كُب سواىا ٓب يقع كٓب يرد 

. كجاء ثٌجاجا ُب سورة النبأ       كٓب هبئ ُب غَتىا عنو نبأ

كىو النظم الذم كصف بنظم  .(حجر اؼبخبلة ُب ؾبالس احملاجاة):النظم اؼبوسـو بو /2
بيت، (1307)اؼبسائل ، كتتعلق بضبط القرآف كرظبو ، كاشتمل على ألف كثبلشبائة كسبعة 

 فيها سبب التأليف ،كأرجعو إٔب شيخو احملًـت عمار العمرم لو دبقدمة نثرية ذكركقد قدـ 
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،كالذم نٌبهو إٔب أٌف ىذا العلم يكوف ُب اجملالس كبُت األقراف للمذاكرة ، كأنو بدكره قد ّنل 
: من اغبٌفاظ ، ككتب عن أىل ىذا الفن ، كقد ذكره ُب بداية النظم

رشاد كاؽبدل حداان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبمد هلل الذم ىداان                 كلل

م أضبدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب الٌصبلة كالسبلـ أبدا               على النيب اؽباشم

كبعدي فاؼبقصود نظم ما انتثر          ُب ؾبلس القرٌاء من أٌم السور 

كعٌد آم أك شذكذ أحرؼ           ُب رظبها أك ذكر نوع ىبتفي  

.      من أكثر القرٌاء أك مسموعة     مسائل منقولة ؾبموعة     

كبٌوبو بدءا دبا ذيكر مرة كاحدة كانتهاءا إٔب ما كرر منو ثبلثة كعشركف،كختمها بنظم ذكر فيو 
. أصوؿ بعض الكلمات اليت فيها الظاء اؼبشالة الواردة ُب القرآف

: النظم اؼبوسـو بتلخيص األرقاـ كاألعداد ؼبا كجد ُب القرآف من اؼبواد/ 3

بيتا من الرجز ، (589)  كىو النظم كذلك الذم اشتمل على طبسمائة كتسعة كشبانُت 
للشيخ دمحم  (قاموس األلفاظ كاألعبلـ القرآنية )كذكر أنو اعتمد ُب ىذا الٌنظم على كتاب 

إظباعيل ابراىيم ، كقد ثٌلث هبذا النظم ؼبا سبقو من اؼبنظومتُت السابقتُت ، كأنٌو مكٌمل 
حساب اعبمل كاؼبعركؼ عن أىل اؼبغرب ، : كملٌخص ؽبما ، كاعتمد ُب طريقة اغبساب 

: كافتتحو بقولو 

د هلل الذم أعاان             كعلػػٌػػػػػػػم القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف كالبياان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبم

    لطالب التوفيق كالكماؿ      كرزؽ التوفيق ُب األعماؿ     
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. ٍب شرع ُب ذكر سبب نظمو كىو أنٌو ملخص ؼبا سبق من اؼبنظومتُت

ػػػػػذم إليو قد قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبعد فاعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أنٍت أردت            كٍصلى الػػػػػػػ

فبٌا لو تعٌلق ابؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحف             كُب الضبط أك ُب الرسم أك ُب األحرؼ 

فقدنظمت حجر اؼبخػػػػػػػػػػػبلة            ُب بعض ماذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت مػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفات 

ػػػػػػػػػػػػػػػػردات اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبعد ذاؾ كاف نظم اؼبدخل           ُب نوع بعض مفػػػػػػػػػػػػ

كجاء ىذا النظم كالتلخيص            لًعىٌد ما ييعٌد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص 

: كبعد ىذا استعرض اؼبنهجية اؼبٌتبعة ُب ىذا النظم 

     على حساب صبَّل معركؼ   ذكرت فيو العٌد ابغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ     

لبلختصار خشية التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطويل         كسالكا مسالك التسهيل 

كالقصد كل القصد ذكر اللفظ           أبٌم كزف من مواد اغبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ 

. 1عيف           بزائد ُب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفو حركفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذاؾ أين ٓب أر التض

كقد أٌسس أىل اؼبغرب منهجية راسخة لتدكين علم الرسم القرآين ، كحٌظوا  عليو بكل ما 
يبلكوف من عزيبة كقوة ، كنلمس ىذا اعبهد احملٌفز ُب أمثاؽبم الشعبية ذباه علم الرسم ، 

فالطالب الذم وبفظ القرآف كال يدرس علم الرسم فهو ال يزاؿ ضعيفا كؿبتاجا إٔب تكملة 

                                                           
ـ ، 1986منظومات ُب مسائل قرآنية ، الشيخ دمحم الطاىر بن بلقاسم التليلي ، اؼبؤسسة الوطنيىة للكتاب اعبزائرم ، د ط ، - 1

 .135ص 
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 ، 1النص ُب الراس كاػبسارة ُب الكراس:مشواره ُب حفظ الكتاب اؼببُت،فيقولوف مثبل 
كيضرب ىذا اؼبثل ؼبن ال هبيد عملية التطبيق بُت حفظ االنصاص ، كاستعماؽبا ُب كتابة 
لوحو ،  كاغبق أف ىذا العيب كخلل ُب اؼبنهجية يكاد يطغى على كثَت من اؼبتعٌلمُت ، 

. الذين أيكتوا حفظا مفرطا لؤلمثلة ك القواعد ،كلكن ذبده عاجزا ُب حالة التطبيق

فمثبل ُب النحو العريب تكاد ذبد اآلالؼ من وبفظوف ألفية ابن مالك ُب النحو كالصرؼ 
حفظا متقنا ، فإذا جاهبو إعراب عبملة أك كلمة فإنو يعجز ، أك ُب تصريف كلمة 

كاستخراج مصادرىا ، فبل يستطيع إٔب ذلك سبيبل، كُب علم الفقو كذلك قبد ىذا اػبلل       
فمن الناس من وبفظ آالؼ اؼبسائل صبعا بُت فركعها كأصوؽبا ، فإذا نزلت انزلة كاستػيٍفيًتى 

. فيها  فإنٌو وبار ، كيضرب األطباس ُب األسداس

 ، كىو مضرب 2(الٌلي ما يقرا األنصاص يبقى لوحو رصاص)كمن أمثلتهم الشعبية كذلك 
مثل ؼبن ال وبسن كتابة لوحو ،معتمدا على ذاكرتو ُب كتابة النص القرآين كغَت معتمد على 

. األنصاص ،فتجد لوحتو مثقلة ابألخطاء ُب الرسم

كاؼبنهجية العلمية ُب صبيع الفنوف أنٌو ُب تدكينك لفٌن ما ، فبل بٌد من عٍزك األقواؿ 
ألصحاهبا ، فمن الضركرة دبكاف أف نعرؼ مصادر ىذه األنصاص، كقد ذكر الدكتور عبد 
العزيز العيادم العركسي أٌّنا ترجع إٔب عدة أصناؼ متنوعة ، فمنها قروبة الفقهاء اؼبتضٌلعُت 
ُب القرآف الكرًن رظبا كضبطا،كمنها مؤلٌفات ألصحاهبا اؼبشهورين ُب اإلقراء كالشاطيب أك 
اػبراز أك لعلماء ؿبدثُت من أىل اؼبغرب كاإلماـ اؽببطي كاإلماـ األعجلي، أك أٌّنا فتاكل 
من علماء القراءات ، فأما قروبة الفقهاء كيقصد هبا معلمي القرآف الكرًن ، إذ من خبلؿ 

                                                           
 .100األنصاص القرآنية ، مرجع سابق ، ص  - 1
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تدريسهم للقرآف فبلبد من أف يعرض لو خطأ ُب اللوح من خبلؿ عملية تصحيحو ، 
كييصحح اػبطأ خبط غليظ حيث ينتبو لو اؼبتعلم ، فإذا تكٌرر مثل ىذا اػبطأ عند التلميذ 

،فإف اؼبعلم يضطٌر إٔب إنشاء قاعدة ُب تصحيح ىذا اػبطأ الشائع، كقد ينظم نصا أك حطية 
 (..أك أسألك اي قندكز......../اي طالبا): ُب ىذا ، كغالبا ما يستفتحها بقولو

كىو  (الشعر التعليمي)كذلك من خبلؿ شٌد انتباه التلميذ، كىذا ما يطلق عليو ابسم 
قصدان ُب ىذه الرسالة ، فبل يراعى قوة الٌلفظ كجزالة اؼبعٌت ،كسحر البياف كببلغة الكلمة  
كغَتىا ، كما ىو األمر عند الشعراء العرب، بل اؼبقصد ىو إيصاؿ اؼبعٌت من خبلؿ نظم 
سهل متداكؿ ، كألفاظ يسَتة مسبوكة ابلواقع، كىذه اؼبنهجية كانت قديبا عند الفقهاء ُب 

.  كضع منظومات فقهية بلغة الدارجة ، ككاف األئمة قديبا يلٌقنوّنا ُب اؼبساجد للعواـ

: كمن الكتٌيبات  اليت ألٌفت حديثا

رفع اغبجاب عن متشاهبات الكتاب ألستاذ التعليم القرآين أيب دمحم الطيب بن سعيد كقد 
: افتتحها دبقدمة يقوؿ فيها 

    أبو دمحم سويسي النائلي   يقوؿ انظم األبيات ابن علي            

د ػػػػػػػػػػػػػػػػالطٌيب سليل خَت خلقو دمحم                 مولده منشأه دبسع

    سبحانو لو الثنا سيدم    اغبمد هلل الكرًن الصمػػػػػػػػػػػػػػػػػد             

: كذكر بعدىا  قلة من ألٌفوا ُب ىذا العلم ، كأٌّنم قلة قليلة 

كقد رأيت انظميو فيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا                 إف ٓب أقل ؼبا يكادكا يوجدكا 
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. 1صبعتو نظما عسى أف وبصبل                 للمبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم نفعا بو يكمبل

: كقد نظمو على منهج سابقيو فقد بٌوب األبواب ابلعدد

ابب ما كجد منو احدل عشر ، كيكاد .... ابب ما كجد منو كاحد،ابب ما كجد منو اثناف
ينزع ىذا النظم إٔب الفصيح أكثر منو إٔب الشعيب، كقد اعتمدت ُب اعبانب التطبيقي على 

كمن تقييده الذم كاف ىو السائد ُب زمانو (رضبو هللا )ما ذكره اإلماـ اؼبختار ابكرية 
إفادة الطلبة كاإلخواف بنبذة  من نصوص ):كمنطقتو ، فقد اشتهر بنبوغو ُب علم الرسم كظبٌاه

، كافتتحها بذكر زكائد القرآف ، كبدأ ُب ذكر اؼبتشابو فيو ،  كلعل اإلماـ (رسم القرآف 
رضبو هللا قد سلك منهجا مغايرا ؼبا سبقو بو اآلخركف، فلم أيت ابلعناكين –اؼبختار ابكرية 

ُب الفصوؿ على منهج األعداد أك منهج األلف ابئي ، بل ارتضى أف يكوف الرسم عينو ىو 
:  كيبدأ ُب ذكر مواضعها من التنزيل(ذرية)عنواف:العنواف، فنجد مثبل 

. ذرية ابلضم خذ حرفاف          ُب يونس كآخر األعواف

 ، فقد تعٌرضوا لبعض األلفاظ اليت زبالف كتابتها نطقها ، كمن خبلؿ تدكين ىذا العلم
كاأللف اؼبنقلب عن الواك، فغرضهم ُب ذلك أّنا لغات األعراب .كعللوا سبب ىذه التغيَت 

،كأرجع بعضهم إٔب أّنا ىي 2، كأٌّنم يبيلوف ُب اللفظ هبا إٔب الواك شيئا كما ذكر ابن قتيبة
األصل فأصلها كاكا إذ ُب صبع زكاة نقوؿ زكوات ، كُب صبلة نقوؿ صلوات ، كعدد ىذه 

-اغبيواة-الزكواة-الصلواة-مشكواة-الغدكاة-النجواة-منواة):الكلمات ُب القرآف شبانية 
 . (الربوا

                                                           
 . 04ـ، ص 2015، 01رفع اغبجاب عن متشاهبات الكتاب ، أيب دمحم الطيب بن سعيد ، ط- 2
 .247أدب الكاتب ، ابن قتيبة الدينورم ، ربقيق دمحم الدإب ، مؤسسة الرسالة ، د ط ، د س، ص  - 2



144 
 

كعٌوضن األلف ابلواك             منقلبا شبانية قاؿ الراكم 

مٰشكوة كالنجٰوة مع منواة          كذا الربٰوة كحرؼ الغدٰكة 

ككيفما اغبيٰوة كالصلٰوة           كيف أتت كأختها الزكٰوة 

. 1مآب تكن دبضمر متصلة        فألف ابلثبت خذىا فائدة

كما أّنم ٓب يغفلوا على أيسر القواعد كأبسطها ، كلو كردت كلمة كاحدة لبلستشهاد هبا ، 
الصدؽ ابلشٌد كالتخفيف  : كالفتحة ُب سرد ىذه القواعد ، فيقوؿ مثبل 2كيراعوف الشٌدة

إذ كنت للصاد كالداؿ مشددا         فعددىم احداعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اي فاىم 

أكؽبم قل ليس عليك ايمركم           اعببللة عاىد رب السجن فأًب 

. 3كجيم أٓب ايف تلهيكم كعبس         فيا رٌب قٌبنا من الشر كاعبحيم

(  .        280كأىٍف تىصَّدَّقيوا )البقرة - 1

اءً ) النساء -2 دًٌيًقُتى كىالشُّهىدى (   69 كىالصًٌ

(.     69ًإالَّ أىف يىصَّدَّقيوا )النساء - 3

(  .              75التوبة)(لىنىصَّدَّقىنَّ )/4

دًٌيقي / )5 (        .       46يوسف)(أىيػُّهىا الصًٌ
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 .الشّدة وهً ضبط ولٌست من علم الرسم ، ولمن ذكرناها لوجود النّظم فٌها-  
 475 األنصاص القرآنية، مرجع سابق ،  ص 3



145 
 

(. 43الرـك )(يىصَّدَّعيوف)-6

(. 52لىًمنى اٍلميصىدًًٌقُتى )الصافات - 7

. (18ًإفَّ اٍلميصَّدًًٌقُتى كىاٍلميصَّدًٌقىاتً ):اغبديد- 8/9

(. 10/اؼبنافقوف)(فأٌصٌدؽ كأكن من الصاغبُت)- 10

 (.06عبس)((6)فىأىٍنتى لىوي تىصىدَّل /)11

 

 
 
 
 
 
 

: الفصل الثالث
 

. ادلنظومات التعليمية يف مناذج تطبيقية  
 
 

. منظومة إفادة الطلبة واإلخوان  للشيخ ابكرية:ادلبحث األول 
 .منظومة أهل الشمال: ادلبحث الثاين  

 



146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: الفصل الثالث
.                    ادلنظومات التعليمية يف مناذج تطبيقية  

 
. منظومة إفادة الطلبة واإلخوان :   ادلبحث األول 

 
     لقد كتب الشيخ ابكرية ُب علم الرسم القرآين دبا قٌيده كحفظو من متشاهبات الرسم ، 
معتمدا على ما أخذه من الشيوخ ُب الزكااي ككذا على تقييده الشخصي ،كاستطاع جبهده 

كحرصو صبع ىذه اؼبنظومات ، ٍب صاغها مرتبة ترتيبا فنيا ، كـبرجها بطريقة الشعر التعليمي 
كوسيلة تربوية معطاة إٔب طلبة العلم بصفة عامة،ككغاية أساسية غبفظ علم الرسم من 

. االنداثر كالنضوب 
كمن األنبية دبكاف أف اإلطار الشكلي لؤلرجوزة منطبع بطابع بيداغوجي ىدفو تيسَت 

. اؼبنهجية ُب إيصاؿ ىذا الفن أب طلبتو كمتعلميو 
كلقد كانت األراجيز ؿبط تسابق بُت الطلبة ُب الزكااي كالكتاتيب ، حفظا كتلقينا كمشافهة 

. ال سيما منظومات علم الرسم القرآين
 .كقد حظي ىذا الفن دبحط أنظار شيوخ الزكااي ُب اؼبغرب العريب العتنائو  بضبط القرآف
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كقد كاف التدكين ُب فن علم الرسم ؿبدكدا ُب القطر اعبزائرم ، كأٌف معظم ما كجد أك أيٌلف 
إمٌبا ىو من قبيل اؼبشافهة ، كؽبذا فقد كاف التدكين فيو اندرا جدا ، إال بعضا ؼبخطوطات 
خٌطها شيوخ الزكااي ، كأصبحت حبيسة الزاكية أك صندكؽ األماانت ُب الزكااي كٓب تعرؼ 

الطبع  ،كلقد برز أىل اؼبغرب معلمُت كطلبة ُب التنقيب كالتنقيح كالطبع   كحىت اإلنشاء فبا 
. ذبود بو قروبتهم 

كيعٌد الشيخ اؼبختار ابكرية من القبلئل الذين دكنوا ُب ىذا العلم ، كابعتباره شيخا من 
شيوخ اإلقراء اؼبمارسُت للٌتدريس ، فقد كاف الطلبة يتلٌقوف عنو القرآف الكرًن ، فقيد ىذه 
اؼبنظومات أك األنصاص أك اغبطيات ُب سفر اجتبينا منو بعض اؼبنظومات لتدرس دراسة 
–صرفية كمعجمية كداللية ، كقد أفاد بو الشيخ الطيب اسعيد الشيخ اؼبولود االمُت قويسم 

،كالذم ىو بدكره قدـ لو كحققو كأخرجو ، كقد دٌبج لو دبقدمة ذكر فيو -مفيت كالية اعبلفة 
كاجبو كتلميذ قد حفظ القرآف الكرًن عند شيخو فبل بد من إحياء ما ترؾ من تراث كفبا 
حفظو شيخو عن أشياخو األكائل ، كإٌف التحقيق ٓب يقتصر على ما خطتو أانمل شيخو 

فقط ؛ بل إنو قد أضاؼ بعض النصوص من حفظو فبا تلقاه عن أساتذة آخرين كالشيخ 
عبد هللا البوىبلؿ الزيدم كالشيخ وبي بن حفاؼ بن ادمحم اليونسي كالشيخ الطيب اشريط 

. الناجوم كالشيخ دمحم جعبلب بن الغويٍت
كقد ثٌٌت بتوطئة اثنية ذكر فيها ترصبة لشيخو اؼبختار ابكرية ، كال تكاد تعثر على ترصبة لو 

:  مدكنة إال اندرا كمن األمانة العلمية ارأتيت نقلها من الكتاب كما ىي 
: ترمجة للشيخ 

   ىو اؼبقرئ الكبَت كاؼبعلم اػببَت الشيخ اؼبختار ابكرية بن التواٌب الدبزم األعورم 
 ـ كنشأ ببيت أبيو كتعلم 1895العيساكم النايلي اؼبشيشي اإلدريسي اغبسٍت ، كلد حوإب 

مبادئ  القراءة كالكتابة ٍب التحق ابلزاكية الطاىرية ، ُب عهد الشيخ سيدم يوسف طاىرم 
بن دمحم ، ككاصل تعليمو ىناؾ إٔب أف أتقن اغبفظ كالرسم ، كبعدىا زبرج كزاكؿ التعليم 

ببادية صحراء مسعد ، ٍب تنٌقل أب عدة جهات كدار الشيوخ كغَتىا ، ٍب استقٌر ابعبلفة 
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كعٌلم جبامع اعبمعة ربت إشراؼ سي عطية مسعودم ، كمؤازرة الشيخ سي عامر ؿبفوظي 
،  (مسجد سي أضبد بن شريف  ): ٍب حبي السعادة ٍب جبامع اعبمعة اؼبعركؼ حاليا بػػ 

ككاف يبنحو اؼبنحة الشهرية اغباج عطية بواالنوار اؼبايدم كبقي يعلم كيقرأ اغبزب الراتب 
.  إبشراؼ الشيخ سي عبد القادر الشطي ، إٔب أف انتقل إٔب حي بوتريفيس 

كؼبا كرب صار يعلم ببيتو ٍب ؼبا عجز صار يقـو ُب منامو كىو يتلوا كيبلي على أشباح يتخيلها 
كبقي كذلك فًتة كجيزة بعدىا انتقل إٔب جوار ربو عن عمر يناىز التسعُت سنة ـبلفا أكالدا 

التواٌب كدمحم العبيدٕب كعبد القادر كغَتىم ، كقد ترؾ سبعة مصاحف نسخية كتبها : منهم 
بيده بعضها ببيت سيدم يوسف ابلقاىرة دبسعد ، كبعضها عند أكالده كتبلمذتو ،       

كقد زبرٌج .      كما قد ترؾ نصوصا ُب الرسم منها ىذه النبذة اليت كبن بصدد كتابتها 
كقد . على يديو عشرات من الطلبة النجباء ىم اآلف ُب الساحة العلمية يزاكلوف مهامهم 

رضبو هللا  )صحبو الشيخ قويسم اؼبيلود سٌت سنوات متتالية أفاده فيها بكثَت من الفوائد 
ككاف إذا حلف . إنو أبو ارفع : ، ككاف من نكتو أنو إذا رأل أحدا متكربا يقوؿ  (كنفعنا بو
.  ريب عآب : يقوؿ 

ككاف كثَت السكوت يستمع كثَتا كال يتحدث .يتمهزط : ككاف إذا عاتب أحدا يقوؿ فبلف 
إال قليبل ، ككاف  يتلوا القرآف ماشيا كجالسا كمتكئا ، ككاف ذا نية كبَتة ال يعرؼ شيئا من 
أمور الدنيا إال ما ىو ضركرم ، ككاف يلبس لباسو التقليدم العادم دكما ، كقد حدثٍت 

إف سي اؼبختار كاف يعٌلم  جبوار بيت أيب ُب الصحراء ،  : اغباج اؼبختار بن اؼبخلط قاؿ 
كقد ختم القرآف كلو ليلة سبع كعشرين من رمضاف بدأ من الًتاكيح كختم كقت السحر 

كحده كٓب ييعنو أحد
1. 

 .   منظومة افادة الطلبة كاإلخواف:دراسةاألرجوزة  

                                                           
إفادة الطلبة كاالخواف بنبذة من نصوص رسم القرآف ، تقييد الشيخ ـبتار ابكرية بن التواٌب ، تقدًن كربقيق كاخراج اؼبولود  - 1

 .االمُت قويسم ، امُت اجمللس العلمي ابعبلفة
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     قبل اػبوض ُب الدراسة التطبيقية نستعرض العنواف ُب  الذم ارآته احملقق،بعنواف مثَت 
، "إفادة الطلبة كاإلخواف بنبذة من نصوص رسم القرآف " كىو ،جذاب يفتح شهية القارئ

كىذا ديدف الناظمُت ، كمن بعدىم من الشراح فيختاركف العنواف اؼبناسبة ؽبذا الفن 
 ، فابتداؤىم دبصطلح إفادة أك ربفة  ىو تشويق  كالكتاب يقرأ من عنوانواؼبخصوص ،

كؼبا تقرأ الكتاب ذبد مضمونو مطابقا لعنوانو القارئ أك الطالب من خبلؿ العنواف اؼبلمع ، 
فبالفعل ىو إفادة ُب فنو اؼبقصود  ،كأنو عبارة عن صبع كتلخيص ؼبا تقٌدمو من القرٌاء 

،إذ العنواف من أىم العتبات اليت هتيؤ اؼبتلقي، كتؤثر على عبلقة االزدكاجية بينو السابقُت 
أنٌو قاصر على فئة ـبصوصة من طلبة القرآف كحفاظهم كفقهائهم ، كلكٌنو مع كبُت النص ،ك

ذلك فاربة خَت ، كخطوة على طريق البحث ، لًتسخ فٌن الرسم القرآين كعلم مدٌكف كمرٌتب 
يسٌخر من يبحث ُب ىذا الكنز - عز كجل-ُب مظانٌو ، إذ أنٌو علم قائم بذاتو فلعل هللا 

 .اؼبخبوء 
أم أنٌو كقع اكتساب  لفائدة متجددة كخَت عميم يتجلى ُب  ، 1مصدر أفاد فاالفادة ىي  

ىذا السفر اجملموع للنظم ُب رسم القرآف الكرًن ، كعند العرب أٌف صاحب اإلفادة ال بٌد من 
. شكره 

من العلـو فأدمن شكره أبدا ***    إذا أفادؾ انساف بفائدة    
كألق الكرب كاغبسدا "أفادنيها***   فبلف جزاه هللا صاغبة "كقل

كىذه األلقاب ُب العمـو عند علماءالتدكين كالتأليف ىي كالطعم الصطياد القارئ كاؼبتلقي 
- . جلفاكية-من الباحثُت ُب ىذا الفن ، كقد مهد لو اؼبؤلف رضبو هللا بلهجة شعبية 

:  مضامُت األرجوزة 
    بداية ال بٌد من اإلشارة أب أٌف ىذه اؼبنظومة مازالت ُب حكم اؼبخطوط ، كقد اعتٌت هبا 
بعض أىل العلم ، فقدموه مبيضة كأعٍت بذلك أّنا ٓب تطبع ككتاب كذبدر االشارة إٔب أٌف 

                                                           
/ 01ـ، 1988، 02معجم لغة الفقهاء ، دمحم ركاس قلعجي كحامد صادؽ ، دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع ، ط - 1

79. 
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ىؤالء الذين اعتنوا هبا قد ًب التعريف هبم سابقا ُب ىذا البحث، كقد اخًتت ىذه اؼبنظومة 
قتصرت على الدارج دكف الفصيح الذم أرجع ؼبا ؽبا من تعلق ابلرسم القرآين ، غَت أين  ا

 .اليو ُب التفسَت كالتوضيح 
كما أين أريد أف أسلط اؼبنهج العلمي على ىذه اؼبنظومات كذلك من خبلؿ القراءة 

. اؼبعجمية كالداللية كالصوتية كالصرفية 
رضبو هللا –كإف ىذه اؼبنظومة بدءا يعوزىا الًتتيب على حساب السور حيث اختار صاحبها 

. اعبمع ، كذلك خوفا من الضياع – 
: ٍب إين أختار األبيات على حسب ترتيب اؼبنظومة كىي كالتإب  

سيثبات  "ؼبا "     على      نبدا قوٕب اي سادات  
  ما ٓب تكن ؿبمبل   مشهورات ُب االايت      
  كالعمراف قد هبرم     قل فلم ُب البكر         
قبل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فيو اثناف من   لن تنالوا اي قارم         
 يستبشركا ال تنسى   فلما أحس عيسى         
ىم ابعبمبل  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  نضم    فليقاتل ُب النسا        
 كاكتب فيو ال تنساه    كلقد أخذ هللا            
لتو يتلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فح  إف كثَتا ركاه              

كعنت اي رؤكؼ             ُب ستنظر اؼبعركؼ 
ا من البلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجباه النيب اؼبوصوؼ          قبن

قل أينكم قلنا                كالصف اثنُت يعٌت  
. 1ؾ اي مؤب ػػػػػػػػػػػػػػػػكالتحرًن قيدان                كبلـ

: اعبانب الدالٕب 

                                                           
 .17افادة الطلبة كاالخواف بنبذة من نصوص رسم القرآف ، الشيخ اؼبختار ابكرية  بن التواٌب ، ص - 1



151 
 

     فقد استعمل نظاـ الًتميز ابألرابع كاالشباف كاألنصاؼ ، فنراه يقٌيد اؼبتشابو على 
حسب كركده ُب السورة ، كعلى حسب موضعو ُب األرابع أك األشباف ، كىي منهجية 

معركفة ُب الٌشعر التعليمي، كدرج عليها أىل النظم ُب حطياهتم كأنصاصهم ، كذلك ليسهل 
على من قرأ النظم أف يضبط اؼبتشابو من خبلؿ رؤكس األشباف كاألنصاؼ ؛ فقد ذكر ُب 

"  ٓب " تقييد 
قل فلم ُب البكر           كالعمراف قد هبرم  

:  ُب القرآف الكرًن  (ٓبى )تقيٌيد مواطن ذكر

كلكٌن الٌناظم جعلها اثبتا أبلف اؼبد نظرا لوزف القافية كىذا من  (ٓبى )ىي ُب األصل 
:  التجاكزات الشعرية

. أف يصرؼ الشاعر ماال ينصرؼ***  كجائز ُب صنعة الشعر الصلف 

.     فالقواعد العربية ُب الشعر ال زبضع تطبيقا كما  ُب النثر 

ٍب تتبع مواضعها ُب القرآف الكرًن كقيد ؽبا بقيود إما بفواتح األنصاؼ كاألرابع ، كإٌما  
برمز من رموز اغبركؼ ، فابتداء قد أشار إٔب إثبات ىذه اغبركؼ ُب القرآف الكرًن ، 
كاألمر الثاين أنو مشهور كموزٌع ُب القرآف الكرًن ، كأنو عدد ال يستهاف بو ُب تعداد 

. مواضعها 

 قيٍل فىًلمى تػىٍقتػيليوفى أىنًٍبيىاءى :"  فافتتح أكؿ اؼبواضع ُب سورة البكر كىي البقرة كىي قولو تعأب 
تيٍم ميٍؤًمًنُتى  ،  أٌما ُب سورة آؿ عمراف فقد عرٌب عنها (91/البقرة ) ."اَّللًَّ ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف كينػٍ

أم لكثرتو فقد ذكرت ُب آؿ عمراف  ُب سبع مواضع " كالعمراف قد هبرم:"ابلكثرة فقاؿ 
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، كىي السورة األكثر ذكرا فيها كبدأ ُب تقييدىا برؤكس األحزاب كاألرابع كاألشباف 
: فقاؿ

 (فيو اثناف منقبل∴لن تنالوا اي قارئ ) 

. 92/ آؿ عمراف" لن تنالوا الرٌب حىت تنفقوا فبٌا رببوف " أم أٌف رأس اغبزب 

: قد حول موضعُت نبا 

. 70/آؿ عمراف".اي أىٍىلى اٍلًكتاًب ٓبى تىٍكفيريكفى ً ايًت اَّللًَّ / "1

ًبيًل اَّللًَّ /2  . 99/ آؿ عمراف.اي أىٍىلى اٍلًكتاًب ٓبى تىصيدُّكفى عىٍن سى

فلٌما أحس عيسى : "ٍبٌ ماؿ بنا الٌناظم رضبو هللا إٔب اؼبوضوع الثاين كىو رأس النصف 
. 52/ آؿ عمراف." منهم الكفر 

 : (ٓبى )كقد حول أربعة متشاهبات من 

 .65/ آؿ عمراف" اي أىٍىلى اٍلًكتاًب ٓبى ربيىاجُّوفى ُب ًإٍبراًىيمى / "1
".  ىا أىنٍػتيٍم ىؤيالًء حاجىٍجتيٍم ًفيما لىكيٍم بًًو ًعٍلمه فىًلمى ربيىاجُّوفى ًفيما لىٍيسى لىكيٍم بًًو ًعٍلمه / " 2

. 66/ آؿ عمراف

. 98/ آؿ عمراف"اي أىٍىلى اٍلًكتاًب ٓبى تىٍكفيريكفى ً ايًت اَّللًَّ /"3

/ آؿ عمراف"اي أىٍىلى اٍلًكتاًب ٓبى تػىٍلًبسيوفى اغبٍىقَّ اًبٍلباًطًل كىتىٍكتيميوفى اغبٍىقَّ كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوف/4
71 .
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ىو سابق للحزب (فلما أحسٌ )كلعٌل الٌناظم ٓب يرتب ما بُت اؼبوضوعُت فإٌف نصف اغبزب 
: كىذا راجع إٔب الضركرية الشعرية ُب قافية الوزف " لن تنالوا "

لن تنالوا اي قارئ               فيو اثناف منقبل 

. (يستبشركا التنسى). فلما أحس عيسى      

. كلكن حذفت للوزف (يستبشركف)ككذا األمر ابلنسبة إٔب حذؼ النوف ، فاألصل ىو -
تيمٍ :  "فقد ذكر موضعو (. 183/ آؿ عمراف)" صاًدًقُتى فىًلمى قػىتػىٍلتيميوىيٍم ًإٍف كينػٍ

. نظمهم ابعبمبل*** فليقاتل ُب النسا :   أما اؼبوضع اآلخر فقد تٌسع بو العدد بقولو

نٍيا "فهو رأس الربع الذم بدايتو  ًبيًل اَّللًَّ الًَّذينى يىٍشريكفى اغبٍىياةى الدُّ فػىٍلييقاًتٍل ُب سى
. 74/النساء."اًبآٍلًخرىةً 

نىا اٍلًقتاؿى :"كاؼبتشابو  ىنا ىو  تػىٍبتى عىلىيػٍ . 77/النساء"  كىقاليوا رىبَّنا ٓبى كى

..  18/اؼبائدة"  قيٍل فىًلمى يػيعىذًٌبيكيٍم ًبذينيوًبكيمٍ :"كُب سورة اؼبائدة ُب قولو تعأب 

. 12/اؼبائدة ". بىًٍت ًإٍسرائًيلى ًميثىػٰػق كىلىقىدى اىخىذى اَّللَّي :" كقد قٌيده بربع اغبزب الذم ابتدأ ب 

. كاكتب فيو ال تنساه*** كلقد أخذ هللا 

كاكتب لنا ُب ىذه الدنيا :"أما ُب سورة األعراؼ فقد نظمو مقٌيدا إايه بربع اغبزب -
. 156/ األعراؼ "حسنة 

األعراؼ (كىًإٍذ قىالىٍت أيمَّةه ًمنػٍهيٍم ٓبى تىًعظيوفى قػىٍومنا اَّللَّي ميٍهًلكيهيمٍ ): كالشاىد فيو ىو قولو تعأب 
/164 .
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أٌما ما تبله بعده ُب سورة التوبة ، فقد ضبط الناظم ىذه اؼبوإب بلفظتُت دالليتُت فقط -
كٓب أيخذ رأس اغبزب أك رأس اآلية كما عهد، فقد  (كثَتا/ إٌف )كنبا األداة كالكلمة 

اي أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ كىًثَتان ًمنى اأٍلىٍحباًر ): استعار أداة ككلمة كمن قولو تعأب 
. 43/التوبة(عىفىا اَّللَّي عىٍنكى ٓبى أىًذٍنتى ؽبىيمٍ ) ، لضبط اؼبتشابو بو كىو 34/التوبة(كىالرٍُّىبافً 

كاألصل أف ىذه اؼبنهجية من الناظم تدؿ على تضلعو ُب األلفاظ القرآنية ، كأنو ىباطب 
. اغبٌفاظ هبذه األلغاز ليحصل ؽبم ضبط للمتشابو ُب رسم القرآف الكرًن

 .   فحملتو ييتلى ∴   كاف كثَتا رٌكاه  

 ):رأس نصف اغبزب (فحملتو): أما الوضع الرابع عشر فهو ُب سورة مرًن مقيدا ب
لىٍتوي فىانٍػتػىبىذىٍت بًًو مىكاانن قىًصيِّا ايى أىبىًت  ):كموطن الشاىد ىو قولو تعأب . 22/ مرًن (فىحىمى

ٍيئان  . 42/ مرًن (.ٓبى تػىٍعبيدي مىا ال يىٍسمىعي كىال يػيٍبًصري كىال يػيٍغًٍت عىٍنكى شى

   ُب ستنظر اؼبعركؼ ∴     كعنت اي رؤكؼ 

( كىعىنىًت اٍلويجيوهي لًٍلحىيًٌ اٍلقىيُّوـً ): كىذا موضع آخر ُب سورة طو كىو رأس ربع اغبزب 
( قاؿى رىبًٌ ٓبى حىشىٍرتىًٍت أىٍعمى كىقىٍد كيٍنتي بىًصَتان ):  ،كموطن الشاىد ىو 11/طو
. 125/طو

نػىٍنظيري أىصىدىٍقتى أىـٍ كيٍنتى قىا): كاؼبوضع اآلخر ىو ربع اغبزب الثامن كالثبلثُت بدءا من  ؿى سى
قاؿى ايى قػىٍوـً ٓبى تىٍستػىٍعًجليوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى )،كموطن اؼبتشابو ىو 27/النمل(ًمنى اٍلكاًذًبُتى 

، كىذا (سننظر)كاألصل كىو  (ستنظر ) ، كقد غاير ُب اغبرفُت فذكر 46/النمل(اغبٍىسىنىةً 
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ؼبطاكعة الضمَت اؼبخاطب من اعبمع إٔب اؼبفرد ، ككأنو يوٌجو النظم إٔب فئة خاصة من 
. طبلب علم الرسم القرآين 

    كالصف اثنُت يعٌت ∴        قل أينكم قلنا  

 اىينَّكيٍم لىتىٍكفيريكفى اًبلًَّذم خىلىقى اأٍلىٍرضى ُب قل "إشارة إٔب نصف اغبزب  (قل اينكم)فداللة 
. 9/ فصلت"يػىٍومىٍُتً 

(. 21/فصلت)....."كىقاليوا عًبيليوًدًىٍم ٓبى شىًهٍدًبيٍ عىلىٍينا"كموطن شاىده ىو 

ع ُب سورة الصف - كىنا إشارة إٔب اسم : أما اؼبوطن السابع عشر كالثامن عشر فقد صبي
: السورة مباشرة، كاؼبوضعُت نبا 

( 2)/الصف" اي أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ٓبى تػىقيوليوفى مىا ال تػىٍفعىليوفى /"1

( 05)/الصفكىًإٍذ قاؿى ميوسى لًقىٍوًمًو ايى قػىٍوـً ٓبى تػيٍؤذيكنىًٍت /"2

إذ  (كالتحرًن قيدان ): فقد جاءت ُب سورة التحرًن - :التاسع عشر-ك مسك ختامها
. 01/التحرًن"اي أىيػُّهىا النَّيبُّ ٓبى ربيىرًٌـي مىا أىحىلَّ اَّللَّي لىكى : "جاءت ُب بداية السورة 

فهذه مواطن التشابو صبعها اؼبؤلف رضبو هللا ُب ىذه اآلايت ليدرؾ من خبلؽبا تقييد 
. ُب القراف الكرًن (لًػػػمى  )موضع

: كىذا جدكؿ توضيحي ؼبا نظمو اؼبؤلف رضبو هللا

 العدد البيت اؼبتشابو اؼبوضع السورة رقم اآلية
نصف  البقرة 91 فلم تقتلوف  فلم ُب  1 
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 18 // ٓب توذكنٍت // //  5
كالٌتحرًن  ٓب ربرـٌ ربع اغبزب الٌتحرًن 1

 قيدان
19 

 

: شكل النظم

  ىذا النظم ُب عمومو يتداخل مع أنواع أخرل من فنوف النظم الشعيب ، كقد بدا كاضحا 
ُب قراءة اثنية نتعرؼ من خبلؽبا على اػبطاب النصحي الذم أسداه الناظم إٔب طالب 

العلم رحم "الرسم القرآين ، ككأٌف بُت الناظم  كاؼبتلقي عبلقة نصح كإشفاؽ، كقديبا قالوا 
".  بُت أىلو

كىو دليل احًتاـ متبادؿ  (نبدا قوٕب اي سادات)فنرل الناظم يفتتحها بنداء للمحًتمُت 
بُت عآب كمتعٌلم ، ٍب إٌف تراكيب ىذه القصيدة من كلمات فصيحة سقطت حركة 
اإلعراب عنها ، كىذا من فبيزات الشعر التعليمي  ،فما ينفلت منها لفظ إالٌ كقبد 

. مكمن كاثقو ُب اؼبعجم

كإذا سيوغ لنا ىذا االختبلؼ فإف مرجعو كمآلو إٔب اللهجة الشعبية الشاردة عن القواعد 
. العربية 

: اجلانب ادلعجمي 
كيعٍت بو ابتداءه االستفتاحي ، كىي منهجية لدل الناظمُت اقتباسا " :نبدا"مصطلح 

كاستئناسا ابلقرآف الكرًن ، ُب افتتاحو الٌسور ابلبسملة ، كما أٌف القرآف قص علينا رسالة 
إنو من سليماف كإنو }سيدان سليماف عليو السبلـ أب بلقيس ملكة سبأ 

. 31-30/ النمل :{أال تعلوا علي كاتوين مسلمُت (30)بسمميحرلا نمحرلا هللا  
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كٓب يسبق  {بسمميحرلا نمحرلا هللا }إٌف ىذا الكتاب من سليماف نيب هللا، كإٌف مفتتحو : أم
 1.هبا كتاب قبلو

 .الباء كالداؿ كاؽبمزة من افتتاح الشيء، يقاؿ بدأت ابألمر كابتدأت، من االبتداء (بدأ)ك 
، كقاؿ [13الربكج ] {إنو ىو يبدئ كيعيد}: قاؿ هللا عز كجل. كهللا تعأب اؼببدئ كالبادئ

 2[.20العنكبوت ] {كيف بدأ اػبلق}: تعأب
كلكنو ُب اللهجة " نبدا " (ف)كقد أتى حبرؼ اؼبضارعة الذم يدؿ على اعبمع حرؼ 
كىو دا نبدا ، أم أنٍت سأبدأ، :الدارجة يؤتى هبذا اغبرؼ لصيغة اؼبفرد أم أبدأ فيقاؿ 

 .استفتاح دبا يليق ُب  ؿبتول ىذا النظم 
اللفظة اؼبقركنة اببتداء النظم ، كقوٕب أم نظمي كىذه اجملموعة من ألفاظ النص اليت : (قوٕب)

القاؼ كالواك كالبلـ ، أصل كاحد صحيح يقاؿ :تسبح ُب فلك النظم القرآين ، كالقوؿ ىو 
.  كلمو، كىو القوؿ من النطق

. كىذا النظم ُب ؾبموعو من بدايتو إٔب خاسبتو يسمى قوال 
ٍتػىريكفى }: كما ُب قولو تعأب . 35/ مرًن {ذىًلكى ًعيسىى اٍبني مىٍرًنىى قػىٍوؿى اغبٍىقًٌ الًَّذم ًفيًو يبى
 3.الذم قصصتو عليكم قوؿ اغبق: يعٍت أف ىذا اػبرب 

كاحملور اؼبعنوم ؽبذه الكلمة أف القوؿ قصد بو النظم الذم كاف هبوؿ خبلده فتجسد قوال 
. مسموعا لدل اؼبتلقي 

. كمن خبلؿ ىذه األلفاظ ُب اؼبعجم ندرس األفكار اؼبهيمنة كالغالبة على ىذا النظم
 4 ( (رحم هللا عبدا قاؿ خَتا فغنم أك سكت عن سوء فسلم  ) )كُب اغبديث 

                                                           
التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن ، ؾبموعة من العلماء ابشراؼ ؾبمع البحوث االسبلمية ابألزىر ، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع  - 1

 .1677/ 07ـ، 1993، 01األمَتية ، ط
/ 01ـ، 1979مقاييس اللغة ، أبو اغبسن أضبد بن فارس بن زكراي ، ربقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، دار الفكر ، د ط،  - 2

212. 
 .05/42مقاييس اللغة ، مصدر سابق ،  - 3
/ 18ـ ، 2000، 01جامع البياف ُب تظاكيل القرآف ، دمحم بن جرير الطربم ، ربقيق أضبد دمحم شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط- 4

193. 
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أم نطق خَتا ،فداللة القوؿ ىو النطق، كما أٌف القرآف الكرًن رٌتب اعبزاء كاؼبثوبة على 
بػىهيمي اَّللَّي دبىا قىاليوا جىنَّاتو  } :إذ ىو من األنبٌية دبكاف- فقط–القوؿ  ، [85: اؼبائدة] {فىأىاثى

 [ .64:اؼبائدة] {كىليًعنيوا دبىا قىاليوا  }
 ٍب ذكر ىذا اؼبتشابو كتعداده ُب السور اليت ذكر فيها إٔب التدليل عليو ، كغالب األمر أف 

: يورد النظم  مباشرة دكف أف يبٌهد أك يوطئ ابغبمد  فقولو
 (سيثبات      (ؼبا)على   ***     نبدا قوٕب اي سادات    )

صبع ُب اللهجة الشعبية للسٌيد ، أما ُب الفصيح فيقاؿ أسياد، كيطلق السٌيد : السادات 
:  بقولو وبيػىعلى الذم يفوؽ ُب اػبَت  ، كقد كصف هللا اسم سيدان 

(. 39/آؿ عمراف )" كسٌيدا كحصورا " 

. كالسٌيد ىنا دبعٌت من لو اؼبكانة كاؼبنزلة العالية

: فبلف سٌيدان كالذم نعٌظمو ،كأنشد أبو زيد : كتقوؿ العرب 

 1.صدؽ اغبديث فليس فيو سبارم***                  سوار سٌيدان كسٌيد غَتان 

أٌف امرأة سألتها عن : (اهنع هللا يضر)ييلٌقب ابلسٌيد ، ففي حديث عائشة  (ملسو هيلع هللا ىلص)ككاف رسوؿ هللا 
 . 2يكره روبو (ملسو هيلع هللا ىلص)كاف سٌيدم رسوؿ هللا : اػبضاب ، فقالت 

. كىي من األلفاظ اؼبستحسنة ُب النداء ، فيينادل هبا كل ؿبًـت

قاؿ : قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  (هنع هللا يضر)يعٌلم الصحابة التعامل هبذا االسم، فعن أيب ىريرة  (ملسو هيلع هللا ىلص)ككاف النيٌب 
. 1(كال يقل أحدكم ريٌب كليقل سٌيدم موالم) :(ملسو هيلع هللا ىلص)رسوؿ هللا 

                                                           
. 03/230لساف العرب ، مصدر سابق ، - 1
. 14831، رقم اغبديث 07/509السنن الكربل للبيهقي ، مصدر سابق ، -2
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أم -  متفق عليو " - قوموا إٔب سٌيدكم: " الصحابة ابلقياـ لسعد ، فقاؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)كأمر النيب 
. قوموا إٔب أفضلكم رجبل كأكرمكم

أان سٌيد كلد آدـ يـو القيامة ، كأكؿ من ييفتح لو : ،فقاؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كُب اغبديث أنٌو سٌيد نفسو 
 2.ابب اعبٌنة

ذاؾ يوسف بن يعقوب »: من الٌسيد؟ قاؿ اي رسوؿ هللا،:   أيضا  قالوا ركاه الٌطرباين كُب 
بلى، رجل أعطي ماال حبلال، »: فما ُب أمتك سٌيد؟ قاؿ: ، قالوا« بن إسحاؽ بن إبراىيم

«  كرزؽ ظباحة، فأدىن الفقَت، كقلت شكايتو ُب الناس
. ل من ىو ؿبل احًتاـ كتبجيلفهذا كغَته ُب اعبانب اؼبعجمي ، أنٌو يطلق عل

. نبدا قوٕب اي سادات : فقاؿ الناظم 

. فالنداء ىنا للمحًـت ، كال أجٌل كأشرؼ من طالب القرآف ُب تعٌلمو كتعليمو

كما أٌف اؼبخاطب من الطلبة كالتبلميذ ُب ىذه الكلمة اليت توقر ظبعو تشٌده كأتسره إٔب 
االستزادة من قراءة النظم ، كىي كما أشار إليها أىل النظم من أساليب التحفيز لدل 

. اؼبتلقي

ىو البارز : كىي صبع سادة كسادات من فعل ساد ،كالسائد : السادات صبع سائد : كقيل 
. كالغالب كالشائع كاؼبسيطر

فٌن )كعلى ىذا اؼبعٌت فإنو قد قصد بنظمو السادة الذين ىم البارزكف كاؼبقٌدموف ُب ىذا الفن 
. (الرسم القرآين

                                                                                                                                                                                     
 .2249، رقم اغبديث 04/1764صحيح مسلم ، مصدر سابق ، - 1
 .2278رقم اغبديث . 1782/ 04صحيح مسلم ، مصدر سابق ، - 2
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فداللة اػبطاب ُب السيطرة التحٌكم ، فهو ىباطب أىل  اإلقراء ُب تعٌلم : ككذا اؼبسيطر 
. ىذا الفٌن للسيطرة كاإلحاطة بعلم الرسم

: كقد كرد ُب شعر العرب ما يعٌزز السابق 

 1.نبو سيد سادات خضم***           كامل هبمع آالء الفىت

: ككرد ُب تعليم الصغار ليكونوا أسيادا كبارا 

. فجائز أف ييركا سادات أقواـ***          ال تػىٍزدىريفَّ صغارا ُب مبلعبهم 

 ىي كجوه اإلبراز ُب اؼبعٌت الذم يستقٌر بو ىذا اللفظ ُب األكساط :الداللة ادلعجمية 
الشعبية ، ككذا ما يكوف بو ذك أنبية ُب اؼبعاجم العربية اللغوية ،ىل ىو مستعمل أـ مهمل 

. مثبل ؟

: قل فلم ُب البكر
كأظباؤىا كثَتة ،ككثرة األظباء دليل على .ىي كصف من أكصاؼ سورة البقرة :  الًبٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

شرؼ اؼبسٌمى ،كىي أظباء قد أطلقها النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كمنها ما نزؿ كحي بو، فقد ظبيت الزىراء 
البقرة كآؿ عمراف، كمنها سناـ :  اقرأك الزىراكين:،كما ُب صحيح مسلم مرفوعا 

كما ُب الًتمذم مرفوعا لكل شيء سناـ كسناـ القرآف سورة البقرة ، كفيها آية ىي :القرآف
أم اؼبنَتاتف اؼبضيئتاف ،كاحدهتما :سيدة القرآف ىي آية الكرسي، ، فقد ذكر ابن منظور

. أكثركا الصبلة علي ُب الليلة القراء كاليـو األزىر:زىراء ، كُب اغبديث 
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     كلقد أٌصل ابن منظور ىذا اؼبعٌت ُب عدة أحاديث كأقاكيل للصحابة ،كما كرد ُب 
 كالزىور تؤللؤ السراج 1.صفة سيدان رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنٌو كاف أزىر اللوف ليس ابألبيض اؼبهق 

: الزاىرم ، كرد ُب شعر العرب 

 2.آؿ الزبَت قبـو يستضاء هبم       إذا جاء الليل من ظلماتو زىرا

أنو كثر :كىذا كصف مستعار من سناـ البعَت ، كقد ذكر اإلماـ اؼبباركفورم:كسناـ القرآف 
كذلك لطوؽبا كاحتوائها على (كإٌف سناـ القرآف سورة البقرة):استعمالو ، حىت صار مثبل 

  3.سناـ الشيء أعبله:أحكاـ كثَتة ، كذكر اإلماـ الشوكاين 

 4.ىي كل شيء أكلو،ككل فعلة ٓب يتقدـ دبثلها :لغة: كقد ظبيت ابلبكر 

فسورة البقرة ىي أكؿ الطواؿ ُب القرآف ، كال يتقدـ عليها من انحية األحكاـ كالتشريع 
كغَتىا ، كىذا االسم ُب االستعماؿ شائع ، سواء ُب الفصيح أك الدارج ، ككبلنبا 

يستعمبلف ؼبعٌت كاحد ، فيقاؿ ألكؿ كىلىدو كيًلدى للٌرجل غبلما كاف أك جارية البكر، كىذا بكر 
 5.أبويو أم أكؿ كلد يولد ؽبما

على سورة البقرة تشبيو بولد اإلنساف البكر ،  (اسم البكر)كلعمرم كأٌف إطبلؽ الفقهاء 
. فكما أٌف أكرب األكالد يسمى البكر فأكرب السور كأطوؽبا ىي سورة البقرة

كقد كرد ُب األمثاؿ الشعبية ما يدؿ على أنبية استعماؿ ىذا اللفظ فيقولوف ؼبن فقد ابنو 
،  داللة على أف من فقد االبن األكرب ُب العائلة (اللي اخطاه البكرم يركح يكرم)األكرب 
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فإٌف الشيطاف ليفر من البيت :فػىقىٍد فػىقىدى شيئا كبَتا ، كقريب من ىذا اؼبعٌت قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
، فمفهـو اؼبخالفة أف الشيطاف يسكن البيت الذم ال تقرأ فيو 1يسمع سورة البقرة تقرأ فيو 

. سورة البقرة

إذا فقد ُب البيت فقد ذىب توازف كاستقرار (الًبكر)كداللة كجو التشابو بينهما أف 
إذا فيقدت من البيت فيقدت الربكة كالسكينة ُب (البكر)كأف سورة البقرة اليت ىي .األسرة
. البيت

ؽبذا االسم مشعر إبيناس ُب التعليم ، إذا العلم لو - رضبهم هللا- ٍب إٌف استعماؿ األكائل 
إيناس، فاستعماؿ األلفاظ كاؼبصطلحات اؼبعركفة اؼبشهورة من أفضل اؼبرغبات ُب اإلقباؿ 

.  كاستجبلب اؼبتلقي كالتأثَت على السامع

: جباه النيب اؼبوصوؼ

. اعبانب اؼبعجمي يقتضي تفصيل كل كلمة كتعريفها اؼبعجمي:جباه النيب اؼبوصوؼ

 2.كىي القدر كاؼبنزلة:جباه
فذكر ألفاظ اعباه كالوجو كىي مقصودة ؼبعناىا ، ُب القدر كاؼبنزلة اليت يتوسل هبا صاحب 

كىي كذلك من األلفاظ اؼبعجمية اؼبتداكلة ُب القصائد كاؼبنظومات ، على اػبصوص .النظم
ُب الشعر التعليمي ، كقد كرد ىذا اللفظ ُب القرآف الكرًن ، على نفس اؼبعٌت كغَته فقاؿ 

: سبحانو كتعأب كاصفا سيدان عيسى عليو السبلـ 
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ًلمىةو ًمٍنوي اظٍبيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرًنىى كىًجيهان "  ريًؾ ًبكى ًإٍذ قالىًت اٍلمىبلًئكىةي ايى مىٍرًنىي ًإفَّ اَّللَّى يػيبىشًٌ
نٍيا كىاآٍلًخرىًة كىًمنى اٍلميقىرًَّبُتى  ذا كرامة ُب الدارين ُب :كجيها ىنا دبعٌت . 45/ آؿ عمراف"ُب الدُّ

  1.الدنيا ابلنبوة كاآلخرة ابلشفاعة كالدرجات العبل
كىكافى ًعٍندى ): كقد كرد ُب ثناء هللا عز كجل على سيدان موسى عليو السبلـ أنو كاف كجيها

.   كرفعة كمكانة عند ربٌو، أم ذا كجاىة [69:األحزاب ](اَّللًَّ كىًجيهان 
أم لو كجاىة كجاه عند ربٌو كٓب يسأؿ شيئا إال أعطاه هللا إايه، - رضبو هللا–كقاؿ ابن كثَت 

كىي خاسبة دأب عليها الناظموف أف يتوسلوا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كيعقب ىذا التوسل دعاء ، أبف 
ييفهم ىذا النظم كيسهل على طالبو كحافظو ، كُب ىذه  القصيدة فقد توٌسل ابلنيب صلى 

: فقاؿ بعدىا . هللا عليو كسلم من أجل النجاة من الببلء

         جباه النيب اؼبوصوؼ          قبنا من الببل   
أقباه ، –قبى الشخص :تنجية فهو منج ،كاؼبفعوؿ منجى كمثالو . كقبى ينجي:قٌبنا من الببل

نا ًبرىضٍبىًتكى ًمنى اٍلقىٍوـً اٍلكاًفرًينى )أنقذه : خلصو انتزعو من اػبطر  [. 86-يونس]. 2(كىقبىًٌ
العُت كيقصد هبا اإلصابة . كمن اؼبعاين اليت دارت حوؽبا مادة النوف كاعبيم كالياء اؼبقصورة 

 3.ردكا قبأة السائل ابللقمة:شدة النظر ، كُب اغبديث الشريف :ابلعُت ، فالنجأة 

رب قٌبٍت من القـو  ):كىذا اؼبصطلح قد كرد ُب القرآف على صيغة الدعاء 
فقد  (21التحرًن()كقٌبٍت من فرعوف كعملو كقٌبٍت من القـو الظٌاؼبُت)(21/القصص)(الظٌاؼبُت

. اقتبس اللفظ ُب الدعاء من القرآف كجاء على تصريف ضمائر متعددة

 [. 169/ الشعراء ]. (قٌبٍت كأىلي فبٌا يعملوف)"أان "إذ مع الضمَت اؼبتكلم اؼبفرد
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يكيٍم ًمٍن ظيليماًت اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر تىٍدعيونىوي )كمع الضمَت اؼبخاطب بصيغة اعبمع أنتم  قيٍل مىٍن يػينىجًٌ
(. 63/ األنعاـ)(تىضىرُّعان كىخيٍفيىةن لىًئٍن أىقٍباان ًمٍن ىًذًه لىنىكيونىنَّ ًمنى الشَّاًكرًينى 

(. 89/ األعراؼ)( ...ًإٍذ قبىَّاانى اَّللَّي ًمٍنهابعد )أك مع ضمَت اؼبتكلم للجمع كبن 

: كاختبلفو من الفعل أب اؼبصدر كالنجاة ُب قولو تعأب. ككركده ُب القرآف كثَت ال وبصى 
، كفيػػػػػػػػػو معاين لبلنفصاؿ كالتخليص كأصل (41/غافر)(كاي قـو مإب أدعوكم إٔب الٌنجاة )

فإنو :كُب السياؽ اؼبعجمي ؽبذا اؼبصطلح قبنا .1االنفصاؿ من الشيء كأقبيتو كقبيتو :النجاء 
. قصد بو التخليص كاالنفصاؿ عن الببلاي كالكركب

 ، فداللة ىاتو 2 شٌده لئبل يتفسخ كرقو القيد كالتقييد ككزّنا تفعيل ، كقيد الكتاب:قيدان
فالناظم قد حصر تقييد ىاتو اؼبتشاهبات ُب القرآف .اؼبعاين ُب اللغة ؽبا ترابط ابالصطبلح 

كعٌلمها كقٌيدىا ، كقد يطلق ُب كل فن على معٌت مغاير ىبتلف على اآلخر على حسب ما 
. ففي علم األصوؿ أٌف التقييد قد يرد ؼبعٌت زبصيص العلـو.يراد بو

. كالتقييد مصدر للفعل قٌيد،كىو ضد اإلطبلؽ 

،كاسم اؼبفعوؿ اؼبقيد كأيٌب على معاين صبٌة كاسعة (اسم فاعل  )يقيد تقييدا فهو مقيد:قيد 
: على حسب السياؽ 

عقلها ،ربط رجليها برابط بقيد، قٌيد اظبو ُب السجل أم سٌجلو ، كقيد :قيد دابٌتو :فيقاؿ
. ملك قلبو بو ، كقٌيد اغبساب ُب الدفًت أم رٌقمو ،كٌتبو ،بٌينو: فبلان ابإلحساف 
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ضبطها،  :أعاقو ،كقيد نصوص الكتاب :أم أعيتو كأعاقتو ، كقيد حريتو:قيدتو اؼبشاكل 
أم حدد غرضو كمعٌت كبلمو، كيقاؿ أيضا قٌيد العقد :شٌكلها ، كقٌيد الكاتب أك اؼبتكلم 

  .1.بشركط أم حدده هبا

كالتحرًن قيدان       لكبلمك اي مؤب :  كال أخاؿ الناظم متوجها بقولو

فقد قٌيد كضبط اؼبتشابو ُب القرآف الكرًن ، كاعبانب : (قٌيد نصوص الكتاب)إالٌ معٌت 
اؼبعجمي جانب متعدد  الفركع ، كضبٌاؿ أكجو ،كال يفهم اؼبعٌت اؼبقصود إال من خبلؿ 

اؼبعٌت اؼبعجمي متعدد كؿبتمل ، كوبدد طريقة النطق كطريقة : السياؽ ، كما قاؿ سباـ حساف
اؽبجاء كاؼببٌت الصرُب ، كما يرتبط شرح اؼبعٌت اؼبعجمي ُب ربديد ضمائم الكلمة ، كسىٍوؽ 

  2.شواىدىا بضركرة إيراد بعض اإلشارات النحوية 
:  اجلانب الصريف

: أف نتناكؿ بعض اػبصائص الصرفية  للشعر التعليمي عرب منظومات الرسم القرآين 

 ، كىو اإلسقاط كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذكر الفَتكز 3القطع كما ذكر ابن دريد:   لغة :احلذف-1
 ، كالغرض من اغبذؼ ىو تقليل الكبلـ أك التخفيف، كقد كرد ُب القرآف الكرًن 4أابدم 

.  كالسنة النبوية 

كتدرؾ من خبلؿ السياؽ ، كيكوف ُب اعبملة كاؼبفردة كاغبرؼ كاغبركة ، كليس عن دليل 
 ، ففي قولو 1عليو ،كإال كاف فيو ضرب من تكليف الغيب ُب معرفتو كما يقوؿ ابن جٌت 
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أم اسأؿ أىل القرية كيذىب إليها الناظم عند ثقل . 82/ يوسف(كاسأؿ القرية):تعأب 
: الكبلـ ُب تركيبو كإسناده ، فقد قاؿ الناظم 

سيثبات " ؼبا"نبدا قوٕب اي سادات    على 

أصلها نبدأ أك نبتدأ فحذفت اؽبمزة حذفا للتخفيف  :نبدا 

. أصلها قارئ:قارم

كالسبب ُب ىذا اغبذؼ ىو أٌف الصوت ال يناسب اؼبنهج الدارج، فالفصيح يستعمل 
. كالدارج قد درج على العامي كىي نبدا.بنبدأ

أنٌو يتم اكبباس اؽبواء خلف األكاتر الصوتية ، ٍب انفراج ىذه : كقد عٌللو عبد التواب رمضاف 
، كاغبذؼ كقع ُب صبيع مواضع 2األكاتر فجأة  ، كىذه  عملية ربتاج إٔب جهد عضلي كبَت

التقييد كيقصد بو بداية الربع أك النصف دكف أف يكمل الكبلـ القرآين ، كىي منهجية 
. تقييدية حصرية يستعُت هبا طالب علم الرسم ، لتقييد مواضع التشابو ُب القرآف الكرًن

لن تنالوا       لن تنالوا الرب حىت تنفقوا فبٌارببوف 

. فلما أحٌس عيسى       فلما أحسن عيسى منهم الكفر 

. يستبشركا      يستبشركف بنعمة من هللا كفضل كأٌف هللا ال يضيع أجر اؼبومنُت-
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، كقد كقع ُب القرآف الكرًن ما وبذؼ منو حرؼ " ف"كىذا األخَت قد حذؼ منو حرؼ 
كالتقدير اىدان إٔب الصراط اؼبستقيم ، كقد كرد  (الفاربة )اىدان الصراط :معٌت ،كقولو تعأب 

(. 52/الشورل).كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإٔب ًصراطو ميٍستىًقيمو  :ما يدؿ عليو كيؤكده قولو تعأب 

. لكبلمك ، فقد حذؼ حرؼ اعبر : كاألصل (كبلمك اي مؤب......كالتحرًن قيدان )

. كاكتب فيو ال تنساه             أم كاكتب لنا ُب ىذه الدنيا حسنة 

. كعنت اي رؤكؼ       أم كعنت الوجوه للحي القيـو

. ستنظر      أم قاؿ سننظر أصدقت أـ كنت من الكاذبُت

.  فالغاية من اغبذؼ ىو اإلهباز كيعطي لوان صباليا ُب الشعر التعليمي 

ىو أخذ : كقطعو ، كيكوف بُت الكلمتُت كما ذكر اػبليل 1 الربم ككبتو براه هو:النحت-2
 . 2كلمة من كلمتُت متعاقبتُت كاشتقاؽ فعل منها

 أكالفصيح ، عليها الشعر التعليمي ، سواء ُب الدارجكىو أىٌم الظواىر الٌصوتية اليت يعتمد 
: ،فقاؿ الناظم ُب تقييد موضع " اي حٌضار"كحىت ُب استعمالنا اليومي الدارج ككلمة 

: 3(أنفيسيهم ابلضم)

أنفيسيهم ايحٌضار عشرة ال زائدا                 بٌلغ فيو اثنُت اجوار تصعدكف كاحدا 

اػبركج ايحٌضار كمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عاىػدا               اشًتل زين التكرار كذا النوف ال حجدا 

                                                           
. 1/306 مصدر سابق ،  ـبتار الصحاح ،1
 .01/60 العُت للخليل ، مصدر سابق ، 2
3

ًّ الشٌخ نوري دمحم حفظ القرآن بزاوٌة سٌدي ٌوسف بالقاهرة -    .الجلفة ، وٌحفظ عّدة منظومات باللهجة الدارجة /(مسعد)أمالها عل
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النور انديركا فيو اقطار كإنك كالسجدا         انظمهم ايحٌضار ما ىبػػػػػاؼ من كعدا    

. مواضع ذكر أنفسيهيم ابلضٌم ُب القرآف الكرًن

رقم 
 اآلية

 العدد البيت اؼبتشابو اؼبوضع السورة

آؿ  154
 عمراف

ُهْم أَنـُْفُسُهمْ  ربع  1 إذ تصعدكف َوطَائَِفٌة َقْد َأَ َّتـْ

ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَا ال  // اؼبائدة 70
 تـَْهَو  أَنُفُسُهمْ 

 2 بٌلغ ما أنزؿ

لَبيَس َما َقدََّمْت ذَلُم  // // 80
 أَنُفُسُهم

// 3 

َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم  // التوبة 55
 َكاِفُرونَ 

كلو ارادكا 
 اػبركج

4 

 5 كمنهم من عاىد // // // 85
 6 إٌف هللا اشًتل َوَضاَقْت َعَلْيِهم أَنُفُسُهم // // 118
َوُهْم يف َما اْشتَـَهَت  // األنبياء 102

 اَنُفُسُهْم َخاِلُدونَ 
 7 كذا النٌػػػػوف  

َومَلْ َيُكْن ذَلُْم ُشَهَداُء االَّ  // النور 06
 أَنُفُسُهم

 8 سورة الٌنور

َها  نصف النمل 14 َقنَـتـْ َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
 أَنـُْفُسُهمْ 

كإٌنك لتلقى 
 القرآف

8 

َعاُمُهْم  ربع السجدة 27 َزْرًعا ََتُكُل ِمْنُه أَنـْ  10 السجدة
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 َوأَنُفُسُهمْ 
 

فكلمة حٌضار أصلها حاضرين كاستعماؽبا ُب الدارج كثَتا على اعبماعة ، كقد كرد ُب ىذه 
. كىي كبت لسورة آؿ عمراف (العمراف)القصيدة لفظة 

. اجوار أم متجاكرين ، كىذا النحت ىو ظاىرة صوتية لئلختصار: ككذا مصطلح 

كالنحت من الظواىر اؼبختلف فيها لدل اللغويُت ، فمنهم من يرل أٌّنا : أيٍقطار أم قنطار 
ظاىرة لغوية كبقية الظواىر أما اآلخركف فَتكف أّنا ظاىرة سلبية تقضي على األلفاظ 

 .الفصيحة ، كتفتح الباب على مصراعيو كبو انعداـ كانقراض األلفاظ

كىو من الظواىر الصوتية اؼبتمثلة ُب إبداؿ صوتُت ما من األصوات ُب مكاّنما :اإلبدال-3
كال يتأىن ىذا اإلبداؿ إالٌ ُب تقارب اؼبخرج كىو مستعمل كثَت ُب الدارج 1.بكلمة أخرل 

ىدأت )ـبطار كابداؿ ـبتار فيكوف بوضع حرؼ مكاف آخر ، كحركفو ؾبموعة ُب قوؽبم :
، كقد كقع ُب القرآف الكرًن بصور كثَتة تدؿ على تنٌوعو كانتشاره ، منها   قولو  (موطيا
لعلكم )ككذا قولو .، فالفعل اٌتسق أصلو إكتسق 18/ االنشقاؽ (كالقمر إذا اتسق):تعأب 

 ، فقد كقع فيو ابداؿ ألف األصل تصتلوف فلما كقعت اتء 29/ القصص (تصطلوف
. االفتعاؿ بعد حرؼ اطباؽ كىو الصاد ، قلبت طاءا على القاعدة

:    أما ُب الٌلهجات الدارجة كخصوصا اعبلفاكية فقد كقع االبداؿ ُب عديد من الكلمات 
مثل اظباعُت     إظباعيل 

                                                           
 .1/147س، . اؼبنهاج اؼبختصر ُب علمي النحو كالصرؼ ، عبد هللا اعبديع ، مؤسسة الرايف، دط، د1
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. احداعش -أحدا عشر/ثناعش  –اثنا عشر :كُب األعداد أمر شائع 

ىو عملية تقريب بُت صوتُت متجاكريُت كالتخفيف على : فاالبداؿ كما ذكر العبيدم 
إبداؿ حرؼ :  كماىو شائع ُب ؽبجتنا 1.الناطق أبف ال يتكلف أثناء النطق كال يبذؿ جهدا

فهو يبيز .فهو ما انتشر كخاصة عند معلمي القرآف الكبار ُب السن  (ؽ)إٔب حرؼ  (غ)
بُت اغبرفُت ُب القرآف رظبا ، كلكن يصعب عليو فيها نطقا فًتل معلم القرآف إذا كاف يفيت 

فغشاىا ما )ُب اللوحة على التلميذ فيعطيو اآلية اليت رظبها ابلغُت فيقوؿ مثبل سورة النجم 
كيكتبها التلميذ على حسب ما ظبعها ابلقاؼ ، ( فقٌشاىا ما قشى)فينطقها اؼبعلم (غٌشى

. اّنا ليست ابلقاؼ بل حبرؼ الغُت:فيصححها اؼبعلم فيقوؿ لو 

كاألصل كما قاؿ علماء الرسم أٌف ىذا غبن ُب تبلكتو للقرآف ، كوباكؿ اإلنساف إصبلحو 
. ماستطاع إليو سبيبل فإف عجز فبل يكلف هللا نفسا إال كسعها

فيقولوف مثبل (غ)حرؼ(ؽ)       كقبد العكس عند اللهجة السودانية فينطقوف حرؼ 
القرآف  القرآف كىو غبن ُب التبلكة ، كيطلق على ىذه الظاىرة كذلك كصف التطاعم ، فإٌف 

اغبركؼ اؼبتقاربة ُب اؼبخارج تتطاعم مع بعضها البعض ، كىذا شائع ُب صبيع اللهجات 
سواء اؼبتواترة . كالقرآف الكرًن خَت شاىد ؽبذه الظاىرة الصوتية من خبلؿ القراءات القرآنية 

. أكالشاذة

 

 
                                                           

 ، 1ط.القاىرة . الظواىر الصوتية كالصرفية كالنحوية ُب قراءة اعبحدرم البصرم ، عادؿ ىادم العبيدم ، اؼبكتبة الثقافة الدينية 1
 48ـ ، ص 2005
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: اجلانب الصويت 

إف نظاـ الصوائت ُب الشعر التعليمي يقـو على مبط التآلف الصوٌب ُب نظم اغبركؼ 
كرصفها كترتيبها كصياغتها ، كتكوف صاغبة للًتكيب ُب الشعر التعليمي كمفهومو  لصياغة 
ىذا النظم كؽبذا الغرض جوانب متعددة ، بدءا من أٌّنا كحدات صوتية ؾبردة عن سياقها ، 
كىذا ما يهتم بو جانب ـبارج األصوات كنطقها ، مع ذكر صفتو اليت ينتمي إليها ، كإذ 

: مبثل ؽبا يقوؿ الناظم 

سيثبات "ؼبا"نبدا  قوٕب اي سادات        على 

ىو منهجية غالبية ُب األشعار كالنثر ، من خطب كغَتىا " ف"كاغبق أف االستفناح حبرؼ 
. أك نفتح/أك ننظم/نبدا:فبا يكوف بلهجة شعبية دارجة  

كحرؼ النوف الذم ُب ىاتو األفعاؿ حرؼ زايدة ، فمخرجو من طرؼ اللساف مع اللثة 
كصفتو أنو بُت الشدة كالرخاكة ، كمن ىذه اؼبصطلحات اليت تشمل على  (فوؽ الثنااي)

. أصوات متشاهبة ُب القصيدة نبدأ أك  نبتدأ ، كالتغَت ُب اغبركات يغَت أيضا ُب اؼبعٌت 

كىي صفة من صفات الصوت ، كأىم اعبوانب األساسية ُب أتدية اؼبعٌت ، كىذه :التنغيم
اؼبيزة ُب الشعر التعليمي ابػبصوص ، إذ ىو قائم على إنشاده ، كترتيلو ُب اؼبناسبات، 

. فكاف ضركراي أف يدرس فيها جانب التنغيم 

كللتنغيم ُب علم الصوت صفات يرتكز عليها ، كيدرس من خبلؽبا ، ألٌف فيو النغمة العادية 
كاؼبنخفضة كالعالية اليت ترتكز على النرب، فأكؿ ما يبلحظ ُب ىذا النظم ، استفتاحو بصفة 

كإف كاف النطق ُب القصائد اليت ىي من اللهجة الشعبية قد  (قطب جد ):القلقلة كحركفها 
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يهمل فيها بعض ىذه الصفات ، إال أّنا تدرس كجانب علمي ٍب ينتقل إٔب جانب النطق 
. اللهجوم 

ٍب الصفة الثانية اليت ىي مرتكز عليها ُب اللغات ، كىي النرب ، كالبد لكل قارئ كانظم أف 
. يعتمد على ىذه الوظيفة ، فاؼبقاطع ال تكتمل إال إذا سبايزت عن غَتىا 

الٌنرب ىو الضغط على مقطع : كشدة الصياح ، كُب علم األصوات 1كالنرب ُب اللغة ىو اؽبمز
أك حرؼ معُت حبيث يكوف صوتو أعلى بقليل فبا جاكره من حركؼ ، فتكوف درجات ُب 

. الصوت ما بُت منخفض كمرتفع

كييقصد  بو ُب القرآف الوقف ، أم ـبتص ُب علم الوقف كاالبتداء ، فيوقف على اغبرؼ 
الذم ُب ّنايتو شٌدة ليعرؼ اؼبلتقي كالقارئ أف ىناؾ شدة ، ك إذ الغاية ىي احملافظة على 

كإف يركا آية يعرضوا كيقولوا سحر :"اغبرؼ الثاين الذم أيدغم فيو األكؿ كبو قولو تعأب 
، فالوقف على حرؼ الراء اؼبشدد البد فيو من النرب، ليظهر اغبرؼ الثاين 2/القمر." مستمرٌ 

: كُب النظم ذكر الناظم قولو 

. فلما أحٌس عيسى        يستبشركف ال تنسى

األكٔب  (س،س)كذلك ألنبية اإلدغاـ، الذم كقع بُت حرفُت  (أحسٌ )فقد كقع نرب ُب 
ساكنة كالثانية متحركة، كمن معانيو اؼبتجلية اليت يتكلم عنها ُب الداللة كاؼبعاين،  أٌف الٌنرب 

يؤثر ُب اؼبتلقي كيعطي جانبا افهاميا زائدا غَت الذم قصده صاحب النظم،كقد كانت ىناؾ 
. دراسات حوؿ التنغيم الصوٌب ُب اللغة كيطلق ربديدا على جرس الصوت أثناء الكبلـ

فلردبا وبمل الكبلـ على عدة أكجو كذلك لنغمة الصوت اليت تلتصق ابلكبلـ ، كإف كانوا 
                                                           

 .05/189لساف العرب ، مصدر سابق، 1
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يعٌدكف اػبطأ ُب النحو قد يرجع ُب أصلو إٔب التنغيم ؛ فإذا ٓب يفهم ُب سياقو فإنٌو ال ييعرؼ 
كجو اػبطأ فيو من الصواب ، كقد دللوا على ذلك دبثاؿ أيب األسود الدؤٕب مع ابنتو  عندما 

ٓب أرد شيء منها أحسنى ؟ إمبا :فقاؿ قبومها ،فقالت ! اي أبت ما أىٍحسىني السماءى :سألتو 
قوٕب إذف ما أحسنى السماءى :تعجبت من حسنها ، فقاؿ ؽبا 

 ، فيقاؿ إف سبب عدـ 1
فهمو ؽبا ىو بسبب التنغيم ، فهو طريقة ألداء الٌتعبَت ، كىو سياؽ مهم ُب إفهاـ اؼبعٌت ، 

إٌف اللغة اؼبنطوقة ىي اللغة اؼبثلى للمحاكاة ، ):كترشيد الداللة  ، كذكر  الدكتور دمحم بصل 
، فبتنوع اػبطاب 2ألّنا الوحيدة القادرة على ضبل التعابَت اليت يريد اؼبتكلم أف يبلغ عنها 

كتنوع األداء يتنوع اؼبفهـو كىبتلف اؼبعٌت ، فكاف ىذا التنغيم مهٌما ُب إفهاـ كإيصاؿ ىذا 
.  اؼبعٌت

.  كاعبانب التمثيلي ُب القصيدة ىو ذاؾ الصوت احملموؿ الذم تيقرأ كتيتلى بو القصيدة 

كقد ذكر سباـ حساف معٌت تقريبيا ، ككجو تشابو بينو كبُت السياؽ ، فالٌسياؽ وبدد اؼبعٌت 
ىو االطار الصوٌب الذم تقاؿ بو اعبملة ُب : اؼبراد ُب اعبملة ،كذلك التنغيم فقاؿ 

 3.(السياؽ

كيضربوف ابؼبثل من أشعار العرب كأف ىذا مألوؼ عندىم كيكاد النٌقاد يبيزكف بُت ألواف 
: ىذا اؼبعٌت كقوؿ عمر بن أيب ربيعة 

. ٍب قالوا رببها ؟قلت هبرا       عدد الرمل كاغبصى كالًتاب

                                                           
أخبار النحويُت البصريُت ، السَتاُب اغبسن بن عبد هللا ، ربقيق طو الزيٍت كدمحم اػبفاجي ، نشر مصطفى البايب اغبليب كأكالده - 1

 .14ـ، ص 1995، 01، مصر ، القاىرة ، ط
 .111مدخل إٔب معرفة اللسانيات ، بصل دمحم اظباعيل ، دار اؼبتنيب، دمشق، د ط، د س ، ص - 2
 .229 اللغة العربية كمعناىا كمبناىا ، مرجع سابق ،  ص 3
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: كذٌيل عليها الدكتور سباـ حساف معلقا 

رببها ؟ دبا لو من صفة كسيلة التعليق عن أداة :فقد أغنت النغمة االستفهامية ُب قولو 
االستفهاـ ، فحذفت األداة كبقي معٌت االستفهاـ مفهـو من البيت ،كإنصافا للحق ىنا 

،البد أف نشَت إٔب أنو يبكن ُب بيت ابن أيب ربيعة ىذا ، مع تغٌَت النغمة أف يفهم منو معٌت 
 1.التقرير للتأنيب أك التعيَت أك اإلعباء إٔب االعًتاؼ 

 ليس ُب اؼبلفوظ فقط بل حىت ُب اؼبكتوب ، فبا يكوف ؿبٌمبل ربت 2كصٌرحوا أبنبية التنغيم
األلفاظ كاألساليب ، كاليت تكوف ضبالة ألكجو متعددة ، كقد كرد ُب القرآف الكرًن مثل ىذا 

 ، فقد 22/الشعراء (.كتلك نعمة سبٌنها علٌي أف عٌبدت بٍت إسرائيل):التنغيم ُب قولو تعأب 
كأٌّنا على جهة اإلنكار أف تكوف تلك نعمة ، :أكرد اإلماـ الزجاج  تفسَت اؼبفسرين قائبل 

فأيٌة نعمة لك علٌي ُب أف عبدت بٍت إسرائيل ، كاللفظ لفظ خرب ،كاؼبعٌت ىبرج :كأنو قاؿ 
 فيحمل على االستفهاـ أك على اإلخبار  أما األكؿ 3.على ما قالوا أٌف لفظو لفظ خرب 

أتلك نعمة سبنها علٌي ؟ فقد حيذفت األداة  كفهم اؼبعٌت من خبلؿ النغمة : فكقولو 
: االستفهامية،كالشاىد ُب ىذا النظم 

قل فلم ُب البكر     كالعمراف قد هبرم 

فيو اثناف منقبل  لن تنالوا اي قارم    

كاكتب فيو ال تنساه 

                                                           
 227 اؼبرجع السابق ،ص 1
2

 (.47م ، ص1986علم األصوات ، كمال بشر ، دار المعارف ، القاهرة ، )مصطلح ٌدّل على ارتفاع الصوت وانخفاضه فً الكالم -  
. 4/87معاين القرآف ،مصدر سابق ،  3
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. فهو فعل أمر كاألمر ىنا وبمل على اإلخبار أك وبمل على األمر كاإللزاـ:قل 

كىو أسلوب عريب مشهور كىو اإلخبار على شكل أمر أك أمر على شكل إخبار ، فاألكؿ 
، كاؼبعٌت ايأيٌتها 233/ البقرة (.كالوالدات يرضعن أكالدىن حولُت كاملُت):كقولو تعأب 

كنتم خَت ):،كقولو تعأب 1الوالدات أرضعن أكالدكن كعكسو األمر أيٌب على شكل خرب
  ، 110/ آؿ عمراف (أٌمة أخرجت للٌناس اتمركف ابؼبعركؼ كتنهوف عن اؼبنكر كتومنوف ابَّللٌ 

فداللة التنغيم يفهم  (قل فلم ُب  البكر):كىذا األسلوب اإلنشائي يكثر ُب الشعر التعليمي 
، فاألمر  (كاكتب فيو ال تنساه)أٌف األمر يفيد التعليم كاإلرشاد إٔب اؼبواضع اليت ًٌب إحصاؤىا 

ؿبموؿ على كجهُت إما ذكر اؼبوضع (الكتابة )ىنا للنصح كالتعليم ابلتقييد كالكتابة، كلفظ 
، 156/ األعراؼ." كاكتب لنا ُب ىذه الٌدنيا حسنة:"الذم ىو القرآف بدءا من قولو تعأب 

 (اكتب): فقد كرد فيو ىذا اؼبتشابو كإما أنٌو أمر بتقييد العلم لئبلٌ يينسى ك ييهمل كاألمر ىنا
إف كاف غرضو الثاين فهو ؿبموؿ على النصح كاإلرشاد ال على الوجوب كاإللزاـ ، كنظَت 

/ البقرة" اي أيٌها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إٔب أجل مسٌمى فاكتبوه : " ىذا قولو تعأب 
 . 2، فاألمر ىنا لئلرشاد كالندب282

  فالتنغيم الصوٌب ُب قراءة ىذا النظم وبدد اؼبعٌت اؼبراد كالداللة اؼبقصودة أما اعبانب اللفظي 
. فيبقى ضباؿ أكجو كضميمة سابقة للسياؽ قبلو

 

 
                                                           

التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ، عبلء الدين اؼبرداكم الصاغبي الدمشقي ، ربقيق الدكتور اعبربين كالدكتور القرين ، - 1
 .05/2195ـ، 2000، 01مكتبة الرشد، الرايض ، السعودية ، ط
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. منظومة أهل الشمال : ادلبحث الثاين 
 

   كانت تنشد كتتلى ُب احملاضر كالزكااي ، كخصوصا أىل الشماؿ ُب اؼبغرب، لضبط 
. ابلتاء اؼبفتوحة ُب القرآف (رضبت)اؼبتشابو ُب الرسم القرآين كىي كلمة 

نبدا ابسم الغٍت           ماتراه أعياين          من فضل يرضبٍت          سبحانو اػببٌلؽ  

سبحانو سبحاف           الواحد اؼبناف          كالصبلة على العدانف        لعنده نلحق 

كنزكر اؼبصطفى      الكعبة اؼبشرفة          كاؼبركة كالصفا            مع أيب بكر الصديق 

كنشهد ُب مقاموا    كاجعلٍت ُب ازماموا        كالوالدين يرضبوا        ينجو من القلق  

 .ظباىم اػببلؽ         (رضبت  )فسبعة طفبلت    كأّنم غزاالت           كاظباىم 

كبكيهم شيء غزاالت  يهٌيجوا اي سادات   كاسوالفهم مطلوقات        كاخدكدىم تزكاؽ 

سكنوا ُب شعاب ككدات     فٌركا من اؼبمات   خافوا من الصيدات    رجاؿ ابركد كسبلؽ 

كحدا سكنت ُب ببلد   كاذكركا للميعاد      كالثانية اي األسياد            ُب صرفت تبلؽ  

الثالثة موجودا    كساكنة ُب ىود             ككلت أان بعد                اي صاّب نرزاؽ 

الرابعة نركيها    ُب مرًن كبكيها               ككل لقاريها                خذ قوٕب مستحق  

كبعدىا ُب الرٌكـ    الدنيا ال تدـك              ؼبن فيها مغرـك               ذنوبك تغٌر 

اثنُت مثل الكمرات      ُب الزخرؼ أتت        كالوا ٕب سادات       إٔب هللا نسبق  
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. 1كأمي كأيب               ترضبهم ايريب            جباىم العريب           ىو موؿ الرباؽ

كقد أضفى عليو الطابع القصصي ُب الشعر الشعيب ليسهل حفظ اؼبتشابو ُب القرآف الكرًن 
. ابلتاء اؼبفتوحة كاليت ذكرت ُب سبع مواطن (رضبت)كىو لفظ 

ٍب إنو استفتح النظم كعادتو من علماء الرسم ُب نظم قصائدىم نبدأ ابسم الغٌت 

كُب ىذا سبجيد كثناء على هللا ،كمستهل كمستفتح ُب قصيدتو ليحصل ؽبا النفع ،ٍب ثٌٌت 
كالصبلة على العدانف : ابلصبله على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كاصفا إايه ابؼبعدف العريب األصلي 

لعنده نلحق ، ٍب شرع بعد توسل كاستغاثة ُب ذكر مراده من حصر اؼبتشابو كضبطو على 
شكل قصصي ، كىي منهجية كطريقة قرآنية  قد ضرب هللا اؼبثل هبا توصيبل للمعٌت 

مثل الذين ازٌبذكا من دكف هللاٌ أكلياء كمثل "كتقريبا للفهم ، فقاؿ سبحانو كتعأب 
العنكبوت ازٌبذت بيتا كإٌف أكىن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 

. 41/العنكبوت."يعلموف

كاغبقيقة أف القرآف الكرًن ٓب يعتمد أسلواب كاحدا ، فقد :فقٌرب الفهم بضرب ىذا اؼبثل 
تنوعت أساليب إيصاؿ الرسالة كاؼبعٌت اؼبراد، كىذا األخَت قد أكاله القرآف الكرًن عناية 

فاقصص القصص لعٌلهم ): ابلغة ، ؼبا فيو من الٌتشويق كاالنتباه كقبوؿ النفس إليو فقاؿ 
(. 176:األعراؼ )(يتفٌكركف 

 

 

                                                           
 .02/679حياة الكٌتاب ، مرجع سابق ،  - 1
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 1(.64الكهف )(فارتٌدا على آاثرنبا قصصا  ): كمعٌت القصة ىو تتٌبع األثر لقولو تعأب

كتلك االمثاؿ نضرهبا للٌناس كما يعقلها ) : 2كمن ال يفقو ىذا اؼبعٌت فليس بعآب كال نبيو
(. 43العنكبوت )(إال العاؼبوف 

 )كلعمرم ؽبو تشٌبو أبسلوب القرآف الكرًن ُب ربقيق اؽبدؼ اؼبنشود ، فشٌبو ىذا اللفظ 
بثبلث طفبلت ، مسدكالت الشعر كصفة صبالية ؽبم ، كما أٌف لفظة رضبت  (رضبت 

. التاء اؼبفتوحة كصفها كوصف الشعر اؼبسدؿ ، كعبماؽبم فقد كانوا قليلي العدد 

ٍبٌ  إنٌو لشدة صباؽبٌن كأّنن غزاالت افًتقن ُب اؼبوطن ، كىذا اعبماؿ ىو صباؿ األلفاظ 
كالكلمات القرآنية ، إذ فٌركا كىربوا من الصيادين ، كالصائد ىنا ىو اؼبتتبع للمتشاهبات 

. فيخرجهن من أكناّنن ، كما كصفها انظم ىذه القصيدة 

أم مواطن بعيدة عن بعضهم البعض ، فقد افًتقت كلمة  (شعاب ككدات )ككلمة 
رضبت ُب أماكن موضعها ، فنراىا ُب سورة البقرة ٍب ُب األعراؼ كبينهما ما يربو عن ربع 

. القرآف الكرًن 

ٍب اثنية ُب ىود ، كبينها كبُت سابقتها طبس أحزاب أك جزئُت كنصف ،كأختهم الثالثة 
. قد بعدت عليهم كنزلت ُب النصف الثاين من القرآف الكرًن 

. كرابعتهم بعيدة عن الثالثة بعشرة أحزاب ، حيث تقطن ُب الرـك 

                                                           
 .254ـبتار الصحاح  مصدر سابق ، ص  - 1
 .254ـبتار الصحاح ، مصدر سابق ، ص  - 2
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أما التوأماف األخَتاف فقد سكنا ُب الزخرؼ ، دبا يكوف بو الفاصل بتسعة أحزاب، فهذا 
. البعد ُب القرآف قد صٌوره الناظم كأعطاه اسم الشعاب الوكدات أم  البعيدات 

:   ٍبٌ بدأ ُب عٌدىم دبواضع سكناىم ، فقاؿ 

كاحدا سكنت ُب ببلد       كاذكركا للميعاد  

[. 203: البقرة ] {كاذكركا هللا ُب أاٌيـ معدكدات}: كىو :فقٌيد كرباىم بقيد رأس اغبزب 
، [218:البقرة](أكلئك يرجوف رضبت اَّلٌل كاَّلٌل غفور رحيم  )كىي اؼبذكور ُب قولو تعأب 

. فقد جاءت ُب الطواؿ اؼبفٌصل ُب سورة االعراؼ : أما الثانية كىي صنو الكربل 

كالثانية اي األسياد       ُب صرفت تبلؽ  

كإذا صرفت أبصارىم تلقاء أصحاب ): فقٌيدىا بصيرفت كىو نصف اغبزب ُب قولو تعأب
( 47االعراؼ .)(النار قالوا ربنا ال ذبعلنا مع القـو الظاؼبُت

[. 56: سورة األعراؼ آية] {إف رضبت هللا قريب من احملسنُت }: كموطن الشاىد فيها 
:   كأٌما اثلثة األخوات 

 الثالثة موجودا     كساكنة ُب ىود     ككلت اان بعد        ايصاّب نرزاؽ 

رضبت هللا كبركاتو عليكم أىل البيت  }: كىي اليت قٌيدت بسورة ىود ، كموطن شاىدىا 
، كاقتباسا من قصة إبراىيم عليو السبلـ كالذم ريزؽ الولد {73: ىود}{إنو ضبيد ؾبيد 

. على كرب ، فإٌف الٌناظم توٌسل كدعا أبف يرزقو هللا  كما رزؽ سيدان إبراىيم عليو السبلـ 
: فقاؿ 
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أان بعد        ايصاّب نرزاؽ  (قلت)        ككلت 

: كأٌما الرابعة   كىي كاسطة العقد ككسطية األخوات كىي 

.     الرابعة نركيها ُب مرًن كبكيها          ككل لقاريها            خذ قوٕب مستحق 

ذكر رضبت ربك عبده * كهيعص ): كذكرت أكسط البنات ُب كسط القرآف الكرًن كىي 
. ،  كقٌيدىا بقيد اسم السورة  [2-1:مرًن ](زكراي 

: أٌما اػبامسة ٌ 

.  كبعدىا ُب الرـك        الدنيا ال تدـك ؼبن فيها مغرـك          ذنوبك تفٌرؽ 

فانظر إٔب آاثر رضبت هللا كيف وبيي  }: كقٌيدىا بذكر سورة الرـك ، كىي قولو نعأب 
  50(سورة الرـك اآلية ) {االرض بعد موهتا إف ذلك حمليي اؼبوتى كىو على كل شيء قدير 

:  أٌما التوأمتاف األخَتاتف فقد ذكرات إٔب جنب بعضهما البعض 

ُب الزخرؼ أتت     كالوٕب ايسدات    إٔب هللا نسبق      (القمرات)اثنُت مثل الكمرات

كىذا االختبلؼ أك التنوع قد بيٌسط نظرا لتعدد كٌتاب اؼبصحف كالذين يربوف عن 
. األربعُت كاتبا 

:  اإلحصاء العددي والداليل لكلمة رمحت

  إف تفسَت العلة كراء القبض كالبسط ُب حرؼ التاء ؽبو أمر وبتاج إٔب تعليل ، كغموض 
وبتاج إٔب ذبلية ، كقد انبسطت أقواؿ أىل اللغة كالتفسَت ُب معٌت ىذا السر، فذكر 
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 أٌف القرآف الكرًن ُب سبعة كسبعُت موضعا قد قبضت فيو 1األستاذ عبد اجمليد الغرابلي
التاء كبسطت ُب سبعة فقط اليت ًب ذكرىا ، كقد عللوا ؽبذا البسط أبنٌو ينبئ على طوؿ 

زمن أك أتخر قضاء انفذ ، فنراىا مثبل قد بسطت ُب قصيت إبراىيم كزكرايء عليها 
. السبلـ

فىًكبل األسرتُت انتظرات الولد بعد طوؿ زمن ، إٔب أف جاء الفرج فبيسطت فيهما  اتء 
" قالوا أتعجبُت من أمر هللا رضبت هللا كبركاتو عليكم أىل البيت إنو ضبيد ؾبيد): الرضبت 

. 73/ ىود

 . 02مرًن (ذكر رضبت ربك عبده زكراي ): كُب أسرة سيدان زكرايء عليو السبلـ 

: ككذا األمر ابلنسبة للمطر ، فإنٌو يتأٌخر ُب نزكلو ،حىٌت يصل إٔب حٌد اليأس كالقنوط 
 . 28/الشورل (كىو الذم ينٌزؿ الغيث من بعد ما قنطوا كينشر رضبتو كىو الوٕب اغبميد  ) 

فانظر  ):فسبب ىذا القنوط ىو أتٌخر مدة نزكلو ، كؽبذا بسط التاء ىنا ُب ىذه اآلية 
. 50/الرـك(إٔب آاثر رضبت هللا كيف وبيي األرض بعد موهتا 

: الدراسة ادلعجمية 

كىي جارحة البصر كاألصل أف يقوؿ عينام ، (ما تراه أعياين)اؼبقصود ابلعينُت :األعياف 
كلكن ىذا التحوير لؤللفاظ ُب الشعر ال ىبضع لقاعدة معلومة ،بل إف الشاعر لو اغبق ُب 

أف ييغَت أك يبٌدؿ أك وبذؼ أك ينحت كما يشاء لكي يستقيم الوزف ،كىو اؼبعركؼ ابلضركرة 
الشعرية ، كىي اؼبخالفات للقواعد اللغوية ، كىو أمر معركؼ لدل الشعراء كالنٌقاد، كقد 

                                                           
. موقع ملتقى أىل التفسَت ، دراسة حوؿ سٌر التاءات اليت بسطت ُب القرآف الكرًن ، عبد اجمليد الغرابلي - 1
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من زايدة كحذؼ كتبديل كتغيَت (ابب ما وبتمل من الشعر )ذكر اإلماـ سيبويو ُب الكتاب 
: تطلق على كجهاء الببلد فيقاؿ (أعياف)كإشباع كاختبلس، فلفظة 

 ، كيراد بو ىنا العُت ، كقد كرد ُب أشعار العرب نفس اللفظ 1أشرافهم: أعياف القـو أم 
: على نفس اؼبعٌت قوؿ الشاعر

كلست بشاكًم عليو دمامة       إذا ما غدا يغدك بقوس كأسهم 

كلكٌنما أغدك علٌي مفاضة        دالص كأعياف اعبراد اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػظم  

بكل قريشٌي عليو مػػػػػػػػػػػػهابة        سريع إٔب داعي الندل كالتكـر 

 ، كىذه اللفظة 3 أٌف الشاىد ُب ىذه األبيات صبع عُت على أعياف 2فذكر ابن منظور 
ضبالة أكجو ، فاألعياف ىي نفس الشيء ، فالشارع مثبل حرـٌ الراب ُب أعياف الذىب كالفضة 

....... كالتمر كالشعَت كالرٌب كاؼبلح 

حرمت عليكم أمهاتكم :"كاألعياف ىي األنواع  فيقاؿ أعياف ؿبٌرمات ُب قولو تعأب
. 23/النساء1."كبناتكم

                                                           
 1/232ـبتار الصحاح، مصدر سابق ،  1
ىو دمحم بن مكـر بن علي بن أضبد ابن أيب القاسم ،  بن حقة بن منظور األنصارم اإلفريقي اؼبصرم صباؿ الدين ابن منظور - 2

.  ق، كظبع من ابن اؼبقَت كغَته، كصبع، كحٌدث630كلد ُب احملـر سنة . أبو الفضل،من نسل الصحايب ركيفع بن اثبت األنصارم
. كاختصر كثَتا من كتب األدب اؼبطولة كاألغاين كالعقد كالذخَتة كمفردات ابن البيطار،كاتريخ دمشق، لو لساف العرب ُب اللغة

عمر بن رضا كحالة .7/108الزركلي ، مرجع سابق ،  . 1/248بغية الوعاة ، مصدر سابق ،. ق711مات ُب شعباف سنة 
مقدمة ربقيق لساف العرب .12/46،(دت)،(دط)،معجم اؼبؤلفُت ، مكتبة اؼبثٌت ، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت، 

 .،مصدر سابق 

 6/336لساف العرب، مصدر سابق ، 3
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أعياف بٍت األـ يتوارثوف :"كاألعياف ىم اإلخوة من األبوين ، كما كرد ُب اغبديث الشريف 
. 2"دكف بٍت العبٌلت

كاؼبفرد ُب الفصيح يقاؿ طفلة ،كالطفل كالطفلة الصغَتات كالعرب تقوؿ جارية :طفبلت
. 67/غافر(.ٍبٌ ىبرجكم طفبل):قاؿ تعأب .طفلة ،كهبمع على أطفاؿ 

طفبل ىنا ُب موضع أطفاؿ يدؿ على ذلك ذكر اعبماعة ، ٍب ىبرج كل :قاؿ الزجاجي 
 3.كاحد منكم طفبل

أما طفبلت فهو ابللهجة الدارجة ، كيكثر استعماؽبا ُب التخاطب فبل يقاؿ أطفاؿ كلكن 
طفبلت ، كىو يبشي على غَت القياس ، كىذا ما يعرؼ بو الدارج  فهو ال ىبضع للقاعدة، 

. اغباجة ، كأطفاؿ اغبوائج صغارىا:كمن معاين الطفل

. كالطفل الليل.كذلك الشمس عند غركهبا: كالطفل 

: الطفل ىو سقط النار كاعبمع أطفاؿ، كقاؿ زىَت:كقاؿ ابن سيدة 

. إٔب الليل إالٌ أف يعرجٍت الطفل***      ألرربلن ابلفجر ٍب ألدبن

فلم زبضع للميزاف الصرُب كىذا من فبيزات الشعر (طفبلت)،أٌما لفظ 4   أم حاجة يسَتة
الشعيب يلجأ إٔب تسكُت أكاخر الكلمات كىذه ظاىرة قديبة متجذرة ُب اللهجات الشعبية 

. فهي ال زبضع للنحو من رفع ككسر كنصب ،كاؼبقصود هبا ىنا صبع اؼبؤنث لؤلطفاؿ

                                                                                                                                                                                     
 4/268البحر احمليط، مصدر سابق ، 1
 1/223ـبتار الصحاح، مصدر سابق،  2
 .11/402لساف العرب ، مصدر سابق ، - 3
. 11/403اؼبصدر نفسو،  4
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 .أشعاب ككدات:ككدات

ُب الفصيح يطلق على الكؤكد صيغة فعوؿ للمبالغة ك الكأداء  أم شاقٌة اؼبصعد : الوكدات 
إف بُت أيدينا عقبة كؤكدا ال هبوزىا  ): ، كقد كرد  ُب حديث سيدان أيب الدرداء 1كاؼبرتقى

شٌق علٌي تفاعل كتفٌعل ،كُب حديث الٌدعاء كال :، كتكاءدين  األمر  (إالٌ الرجل اؼبخف
كالكأداء كالكؤكد من األلفاظ اغبمالة .يتكاءدؾ عفو من مذنب، أم يصعب عليك كيشق

كأتٌب دبعٌت اػبوؼ ، كأتٌب دبعٌت اغبذار ، كأتٌب دبعٌت اؽبوؿ . األكجو ، فَتاد هبا الشدة
 2.(كتكأدان ضيق اؼبضجع)كأتٌب دبعٌت الليل اؼبظلم ، كما قاؿ سيدان علي كـر هللا كجهو 

كالوكدات دبعٌت الكؤكد ُب الدارج ،كىذا ما يسمى ُب الدراسة الصوتية ابإلبداؿ، كمن ىنا 
يعرؼ أٌف االختبلؼ بُت ىاتو الكلمات ُب التطاعم أك اإلبداؿ أك النحت كلكن أصلها 

يرجع إٔب الفصيح ، كالنطق اؼبعتاد للهجات من جعلها على ىذا النحو ، كىذا من فبيزات 
فعدـ انسياقها كانصياعها للقواعد يسهل الطريق ُب التغيَت كالتبديل من . اللغة الشعبية 

أم صعب اؼبرتقى ،كيقاؿ كذلك كدية، (جبل كودة)زايدة أك نقصاف،كمن كبلمنا الدارج 
،كمنو قولو 3كىي األرض اؼبرتفعة كالشيء الصلب من اغبجارة كالطُت كأكدل ضٌد أعطى 

أم قطع القليل، كُب استعمالنا ُب اللهجة العامية .34/النجم ( قليبل كأكدلكأعطى:"تعأب 
. دبعٌت خبيل  (فبلف كادم ):، يقاؿ عن الرجل البخيل رجل كادم كيقاؿ 

كىذا التطاعم بُت " .ؾ"إٔب " ؽ"نطق حرؼ  (قالوا– قمرات ).كالوا–كمرات -
الصوتُت للتقارب ُب اؼبخرج ، كإف كاف ىذا الصوت ىو ؿبل ذباذب بُت اللهجات، 

                                                           
 3/374 ، مصدر سابق، لساف العرب1
 .3/374 ، مصدر سابق،  لساف العرب2
 15/217 ، مصدر سابق، لساف العرب3
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ألف ـبرجو أسفل من " ؾ"،  كنطقو حرؼ "غ"كمنهم حرؼ .فمنهم من  ينطقو ألفا 
: رضبو هللا –من اغبنك األعلى ككما قاؿ ابن اعبزرم "ؽ"ـبرج 

أقصى اللساف فوؽ ٍب الكاؼ ...  أدانه غُت خاؤىا كالقاؼ 
كىذا اإلبداؿ ىو من خصائص البدك كما يقوؿ ابن :     فهذاف اغبرفاف نسبة إٔب اللهاة

خلدكف ، كىي ؽبجة أىل مضر األكلُت من أىل قبد ، كعرٌب عنها بلغة سبيم كقيس كأسد 
كىي قراءة عبد هللا بن مسعود "إذا السماء قشطت:"،كقرئ على ىذه اللهجة قولو تعأب 

، كرغم اختبلؼ الصوتُت فالكاؼ مهموس كحركؼ  (اًقافور) (اًكفور)هنع هللا يضر  كقرأ أيضا 
اؽبمس ضعيفة خببلؼ اعبهر القوية إالٌ أٌف بينهما تبادؿ ، كالتعليل ُب مثل ىذا اإلبداؿ 

ىو التقارب ُب اؼبخرج ، فاؼبسوٌغ ُب ىذا التطاعم بينهما قد يعلل بسبب آخر لكوف ىذا 
. القبائل بدكية فيناسبها القوة كاػبشونة كالرعونة ُب الكبلـ

: ٍبٌ أّنم استشهدكا ببيت شعرم قد أبدلت القاؼ كافا 

. 1     كال أكوؿ لكدر الكـو كد نضجت     كال أكوؿ لباب الدار مكفوؿ 

الذم ُب السماء معركؼ ، ككما قاؿ ابن سيده يكوف ُب الليلة الثالثة من الشهر :القمر 
 كىو مضرب  البياض ُب أمثاؿ العرب كمنسب اعبماؿ ، كقيل لرجل أم 2.كاعبمع أقمار

 . 3بيضاء هبًتة ،عالية حبية خفرة ،كأّنا ليلة قمرة: النساء أحب إليك ؟ قاؿ 

                                                           
ـ، 1997، 01 الصاحيب ُب فقو اللغة كالعربية كمسائلها كسنن العرب ُب كبلمها، أضبد بن فارس ، االشر دمحم علي بيضوف ، ط1

. 30ص
 .13/464 ، مصدر سابق،  اتج العركس2
 .1/464اؼبرجع نفسو،3
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كىو مضرب مثل القبح إذا جاكز حٌده ُب اللوف فيكوف شديد البياض، كىو من ألفاظ 
. فيطلق ىذا الوصف على السماء  إذا كانت سبطر فيقولوف كأّنا بطن أاتف قمراء:التضاد

كأقمر الرجل إذا ارتقب طلوعو ، قمر الرجل قمرا ك أصابو األرؽ كابت يرقى القمر ، 
 .  1كيطلق على االرتواء من اؼباء ، فيقاؿ قمرت  اإلبل إذا ركيت 

كىذا اعبمع قد كرد نعتو ُب القرآف  . قمرة أم اعبانب التأنيثي :اؼبفرد :كذبيمع على قمرات 
أك الطفل الذين ٓب يظهركا على عورات ....ثبلث عورات لكم ):الكرًن ُب قراءة 

،  (31/النور)(النساء
ُب لغة ىذيل بن مدركة  كقرأ اعبمهور  (عىوىرات)كقد أكرد اإلماـ أبو حياف قراءة بفتح الواك 

 2، كألف لغة  أكثر العرب ال وبركوف الواك كالياء ُب كبو ىذا اعبمع (عٍورات )بسكوف الواك 
كىي قراءة األعمش ، كإف كانوا قد عدكه من القراءات الشاذة كالشاىد فيو صبع القمرات 
 على قمرة ، إال أنو ال ميزاف  كال قاعدة ُب اللحن ، كقد كصفو البعض  أبنٌو آتكل لؤللفاظ

: الدراسة الصوتية 

ابلنسبة جملموعة األصوات اؼبتشاهبة ، أك ما يعرؼ ابلتنوع الصوٌب ففيها ما يعرؼ -
ابغبذؼ أك الزايدة أك اإلبداؿ ، كالتغيَت الطارئ ُب اغبركات كالذم يقلب الوزف من 

كمن .القياس إٔب كزف ال قياس فيو ، كإمبا القاعدة فيو السماع فقط ُب اللهجة العامية
: األلفاظ اليت طرأ عليو التغيَت 

كىنٍػزيكر            كىنزكري 

. ُب زماموا             ُب زمامو

                                                           
 13/465اؼبرجع نفسو، 1
 .8/36 ، مصدر سابقالبحر احمليط ُب التفسَت، 2
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ظبىاىم ػببلؼ             ظباىم اػببلؼ  

. طالقات-مطلوڤات  أم سلوقي- ڤ   كأسبل

. (بتثليث نقاط القاؼ).إبداؿ القاؼ حرفا بُت القاؼ كاعبيم  اؼبعٌطشة

كىو كثَت مستعمل متداكؿ ُب اللهجة النائلية ، كيتعارفوف على كتابتو حبرؼ القاؼ 
أك  (G)، كيقابلو ُب النطق ُب اغبركؼ الفرنسية (ڤ)كلكن منقوط بثبلث نقاط فوقو 

. ُب ؽبجة اؼبصريُت  (ج)حرؼ 

إٌف ىذا التنوع الصوٌب من إدغاـ كإخفاء  كتطاعم ملتصق ابلتطور التارىبي لؤلصوات 
كدراستها كلهجة من اللهجات ، البٌد أف ترتبط دبراحل تغَتىا من أين بدأت كإٔب أين 
. انتهت ، كالبٌد من الرجوع إٔب أصلها ُب الفصيح ، كأٌم ؽبجة من العرب تنتمي إليها

: اجلانب التصويف يف الشعر التعليمي
قد قاـ الشعر التعليمي على أسس كمعايَت إذ أٌف اعبانب التصوُب ىو األساس ُب ىذا 
النظم ، فنراىم يبدؤكف كىبتموف بكبلـ أىل التصوؼ ، كقد يكوف اؼبثاؿ من جانب 

التصوؼ ، كُب األصل أٌف ىناؾ مدرستاف قد ظهرات ،مدرسة الصعيدية كاؼبدرسة 
كلكبل اؼبدرستُت ، توجها ُب التعليم، فاؼبدرسة األندلسية اعتمدت على اعبانب .األندلسية

فقد زاكجت بُت اعبانب العلمي كاعبانب (اؼبصرية)العلمي فقط ،أما اؼبدرسة الصعيدية 
قبد أف ألفية بن مالك ُب النحو :ففي التمثيل مثبل .الركحي ، الذم يبثل أىل التصوؼ

: ألفية علمية صرفة من بدايتها إٔب ّنايتها ، عٌرؼ فيها ابؼبصطلحات كاؼبفاىيم النحوية  
كاسم كفعل ٍبٌ حرؼ الكلم ...     كبلمنا لفظ مفيد كاستقم 

: كأمثلتها تفهيمية خالية من اؼبسحة الصوفية كقولو 
. مآب تفد كعند زيد مبره...    كال هبوز االبتدا ابلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره 
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. 1كرجل من الكراـ عندان...   كىل فىت فيكم فما خٌل لنا 
كاليت انتهجت منهج الصوفية ُب تعليم ىذا (الصعيدية)أٌما الشق الثاين من اؼبدرسة التعليمية 

. السلوؾ كتعتمد على الشاىد الصوُب ُب إيصاؿ القاعدة كتعليم ىذا الفن من الرسم القرآين
.   كىذا يكاد يكوف مبطا ُب الشعر التعليمي ؼبن انتمى إٔب ىذه اؼبدرسة 

كاغبق أقوؿ أف النظم القرآين قد استحاذ عليو أىل اؼبدرسة الصعيدية، كؽبم يد طؤب ُب 
النحو كالصرؼ كالببلغة كالفقو كاألصوؿ كسائر الفنوف ، فنجد منت ابن عاشر ُب الفقو 
اؼبالكي قد خصص اباب منفردا بعد أف أكمل اعبوانب العبادية من صبلة كصياـ كزكاة 

. كحج
. (كتاب االعتقاد معينة لصاحبها على اؼبراد ):فابتدأ ابلتوحيد 

ـي ميٍقتضىاهي اًبغبٍىٍصًر سبيىاٍز                   كىٍىيى اٍلويجيوبي ااًلسًتحالىةي اعبٍىوىاٍز  أىٍقسىا
كىي اؼبقصودة ُب ىذا الباب ،كالشاىد (مبادئ التصٌوؼ كىواذم التعٌرؼ )ٍب ىبتم بكتاب 

: ُب ىذا اؼبثاؿ قولو 
ػهىاًلكٍ     يىٍصحىبي شىٍيخنا عىاًرؼى اٍلمىساًلٍك               يىقيٍو ُب طريًقًو اٍلمى

ييٍذًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي اللَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى إذىا رىآهي              كىييوًصلي اٍلعىٍبدى إلػى مىٍوالهي 

وبيىاًسبي النػٍَّفسى عىلىى األنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاًس              كىيىزًفي اػٍباًطرى ابلًقٍسطاًس 

كىوبىٍفىظي اٍلمىٍفركضى رىأسى اٍلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ             كالنػٍَّفلي رحًٍبيوي بًًو يػيوىالػػػػػػػػػػػػػػػػًي 

يًع ذىا ًبرىبًًٌو  كىييٍكًثري الذًٌٍكرى ًبصىٍفًو ليبًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو              كىاٍلعىٍوفي ُب صبى

لَّػػػى دبىقىاماًت اٍليىقُتٍ  اًىدي النػٍَّفسى لًرىبًٌ اٍلعػػػالىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُت              كىيػىتىحى . 2هبي
                                                           

. 17ألفية بن مالك ، صباؿ الدين دمحم بن مالك ، دار التعاكف ، د ط، دس ، ص - 1
ـ، ص 2008الدٌر الثمُت كاؼبورد اؼبعُت ، دمحم بن ميارة اؼبالكي ، ربقيق عبد هللا اؼبنشاكم ، دار اغبديث ، القاىرة ، د ط، - 2

582 .
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كاستشهادىم  دبصطلحات أىل التصوؼ دليل على اعبانب التعليمي الًتبوم من خبلؿ 
نظم القصائد كاغبطيات ، فمصطلح يصحب ،شيخا ،الطريق ،اؼبهالك ، الذكر ، اجملاىدة 

. ،ىي مصطلحات شائعة عند أىل السلوؾ، كمدار الكبلـ عليها 

 كُب منظومة اعبوىر اؼبكنوف ُب علم الببلغة لبلماـ االخضرم قبد األمثلة ضاربة ُب صميم 
: الدرس الببلغي، فافتتح النظم ببعض اؼبصطلحات الصوفية 

كىشىاىىديكا مىطىاًلعى اأٍلىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًر            كىمىا اٍحتػىوىٍت عىلىٍيًو ًمٍن أىٍسرىار 

ما علق القلب على القرآف             مرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا غبضرة العرفاف 

: كنراه يشرح ابألمثلة الصوفية 

كالصوُب ىو اؼبهتدم : "كفصلو يفيد قصر اؼبسند        عليو

. أك يكوف ابإلشارة عرب اؼبصطلحات اليت ىي ُب ميداف أرابب السلوؾ

  كىاٍلتػىزىميوا قىرًينىػػػػةن لًيػيٍعلىمىا***  وبيٍذىؼي ميٍسنىده ًلمىا تػىقىدَّمىا 
اـً التػٍَّقوًيىٍو       الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍُّىدي رىاسي التػَّزًٍكيىٍو ***       كىأىفٍػرىديكهي الٍنعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىسىبىبو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازى اًبغبٍىٍضرىًة ذيك تىصىوًُّؼ ***       تػىٍنًبيوو اٍك تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىاؤيؿو تىشىوًُّؼ        كىفى
بنور مشس اغبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة القدسية ***       كأشرقت بصائر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفية       

   فهذا فبا يبٌت بصلة قوية إٔب اؼبدرسة الصعيدية ُب الشعر التعليمي ، فالنظم ُب الرسم 
القرآين ىو كمثل ىذه القصيدة قد انزكل إٔب اؼبدرسة الصعيدية ، كذكر بعض النماذج 

: كقولو
   جباه النيب اؼبوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ                    قبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا من البػػػػػػػػػػػػػلى

: ككذا ُب ىذه القصيدة ما يسمى ابلتوٌسل كاالستغاثة 
ىو موؿ الرباؽ .. جباه العريب ..ترضبهم ايريب ..       كأمي كأيب 
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كافتتاح الشاعر منظومتو ابلبسملة كاغبمدلة ، فهو أصل أصيل على مرجعيتو الدينية ، 
كاؼبتجذر ُب شعرىم كنثرىم ، كال تكاد زبلو قصيدة من ىذه االفتتاحية ، فمثبل ُب القصيدة 

. نبدا ابسم الغٍت: نبدا قوٕب ايسادات، كُب القصيدة الثانية:  االكٔب 
كىذه من اػبصوصية ُب الشعر الشعيب التعليمي ، كأّنم قد أشربوا الثقافة الدينية ، ٍب إف 

ىذا اؼبنظـو يؤكؿ ُب قراءتو أب ظباع لدل الطلبة فيقرءكنو كما تقرأ القصائد فبزكجة 
. ابألغباف

كىذا النوع ييصٌب ُب الزىد كالرقائق كاؼبديح النبوم ، كىذا ابب كاسع ككسيلة عظيمة 
.   أعطت ذبديدا للشعر التعليمي 
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اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتة 

 

 النتائج والتوصيات: وتضّم 
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:  خادتـــــــــــــــــــــــــــــــة   
 

       إٌف ىذه اؼبنظومات ذات اللساف الدارج قد أدت مقصدا كبَتا سٌهل اغبفظ كضبط 
. ما تشابو من ألفاظ ، كىذا من كجوه اإلعجاز ، اليت انطبع هبا القرآف  الكرًن 

كلقد سانبت بيئتنا احمللية كاؼبغاربية ُب ىذا الفن من خبلؿ تقدًن تلك اؼبنظومات اليت 
انتشرت ُب الزكااي كالكتاتيب كاحملاضر كأصبحت إمدادا للقراء كاغبفاظ أبيسر الطرؽ دكف 

. تلك التقييدات الشخصية اليت سرعاف ما يعًتيها النسياف 

كالشك أف ىذ اؼبنظومات التعليمية ابللساف الٌدارج زبضع للداللة اؼبعجمية كالنحوية 
. كالصرفية كالصوتية  ابإلضافة إٔب تلك الشواىد اليت تكثر ُب سياؽ الواقع 

إف ىذه اؼبنظومات حباجة إٔب كثَت من الفاعلية األكاديبية اليت سبنحها أبعادا منهجية 
. كتعليمية أخرل اليت أنمل أف تظهر ُب دراسات أخرل 

لقد جاءت ىذه الدراسة لتبشر هبذا التوجو األكاديبي لتلك اؼبنظومات كأف ال زبتزؿ ُب 
. األركاف اؼبشار إليها ، بل البد من بسطها على القراءات اؼبعرفٌية كاألكادمية األخرل 

كال يزاؿ القرآف الكرًن  يكشف عن كنوزه كأسراره ، مًتبٌعا على مركز الشرؼ ألنٌو اتبع 
، ففتح هللا بو أعينا ال تبصر  كآذاان كقرا كأفئدة ال تعقل " كإنو لذكر لك كلقومك"لشرؼ 

" .   كإنو لذكر لك كلقومك"كأنفسا تتقٌلب ُب ظلمات حبر عبي  ، كعظمتو ُب كٌل ىذا  
كلقد يٌسران القرآف "كزايدة فوؽ ىذا أٌف هللا عز كجل قد رٌغبنا فيو كدعاان إٔب ضيافتو ، 

 " .فاقبلوا مأدبتوإف ىذا القرآف مأدبة هللا "، "للذكر فهل من مدٌكر
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كقد لقي القرآف الكرًن اؼبكانة كاغبظوة عند الصحابة كالتابعُت ، كمن جاء بعدىم  مقاما 
أرفع كأفضل ، كقد ذبٌلى ىذا األخَت ُب كٌل حياهتم مسلكا كسلوكا كقلبا كقالبا ، كاختلط 

أفبل يتدبٌركف القرآف : "بدمهم كغبمهم ، كذبٌلت مهابتو فيهم ، عمبل بقولو سبحانو كتعأب 
فبا جعلهم  ال يعقدكف اغبلقات حولو  حىت يتحٌلو أبحسن الثياب ، كيزيَّن /... النساء"  

. اجمللس كييعطٌر 

  كما كاف من بركة القرآف الكرًن  كمكانتو ، أف حظيت بو صبيع العلـو ، فقاـ عليو 
التفسَت ، كبيٍت عليو الفقو ، كصيٌوبت على إثره العقيدة ، كقػيٌومت على بيانو اللغة، كزكت 
أبلفاظو اؼبعاجم ، كإف كاف موئل منتهاان إٔب علم الرسم الذم ىو منبت اللغة ، فإنٌو من 

 .اللزـك أف نقف عندىا

فنقوؿ أٌف أٌكؿ ما يبٌتع األظباع ُب ىذا ، أٌف الصحابة الكراـ كىم الذين تربٌوا ُب بيئة أرابب 
اللغة كالبياف ، كرضعوا لباف  الفصاحة ك السليقة ، يلجأكف إٔب النيٌب ملسو هيلع هللا ىلص ، فيجلي ؽبم ما 
انبهم عليهم كغرب عنهم ، بل إٌف العرب  الذين ىم أىل الفصاحة كالببلغة قد أغناىم 

. القرآف الكرًن كأعجزىم أبلفاظ ؾبملة مرٌكبة ؿبكمة 
أٌما ما تعٌلق بعلم الرسم القرآين ، فإٌف الصحابة اذا التبس عليهم اؼبتشابو شكوه إٔب النيب 

. ملسو هيلع هللا ىلص ، فيزيل غموضو كييٌسر عسره
     كما أنٌو قد فتح اباب جديدا كعلما متفتقا قد حاز الفضلُت يضاؼ إٔب علـو القرآف من 
جهة ك علـو العربية من جهة أخرل كمن جانب اغبسن إٔب جانب األحسن نور على نور 

 .
 كأٌما جانب اإلغناء، فنجد أٌف القرآف الكرًن قد أمٌد اؼبصادر اللغوية كالرسائل كاؼبعاجم 

بوابل من اؼبفردات كاأللفاظ ، فحرٌكت دماء اللغة كبعثت فيها حيوية كحركة من جديد ، 
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لتخلص إٔب أٌف القرآف الكرًن ىو اؼببلذ اآلمن للب اللغة كدكامها ، كأٌف علم الرسم ىو من 
. علـو القرآف 

 
: النتائج

:    كبعد قطع ىذا الطريق ُب دراسة ىذا اؼبوضوع ككتابتو أختم هبذه النتائج كالتوصيات 
إف دراسة علم الرسم للمتشابو ُب القرآف الكرًن ىي من أعظم ما يعُت على حفظ  -

كفهم القرآف الكرًن ، إذ أٌف ىذه اؼبتشاهبات ىي الكاشف اغبقيقي عن أسراره 
 .كاستخراج حكمو كأحكامو 

 أدكات الًتجيح ُب علم القراءات ، كما زاؿ الرسم القرآين ىو منإف موضوع علم  -
 .وبتاج إٔب عناية كاىتماـ ، ُب نواح أخرل 

كاف ألىل النظم  صدل كاسع ، كاحتفاء ابلغ لدل الطلبة  ككل من اعتٌت دبتشابو  -
 .القرآف الكرًن ، حيث استفادكا منو كثَتا ُب تثبيت القرآف الكرًن

استعاف علماء اللغة ابلقرآف الكرًن ُب صبع اللغة كتدقيقها شعورا منهم أبفضلية  -
 .اللساف العريب ، الذم نزؿ بو القرآف الكرًن 

لقد غَتت الكلمة القرآنية برظبها ؾباؿ اغبقوؿ الداللية داخل اؼبعجم ، فامتٌدت  -
 .ألفاظو اؼبباركة داخل اؼبتعٌلق الصوٌب كالصرُب ، كالنحوم كالدالٕب 

الكشف عن الٌزخم الكبَت من اغبطيات كاألنصاص ُب علم الرسم اليت ال حصر ؽبا ،  -
 .كربتاج إٔب مزيد من التنقيب

إٌف القرآف الكرًن ىو فتح فريد على اللغة ، من حيث اإلثراء كاإلغناء دبا العهد  -
 .للعربية بو من اؼبعاين كاألساليب غَت اؼبسبوقة

يرجع ىذا الكٌم اؽبائل من من اؼبنظومات إٔب تعٌطش الطلبة للقرآف الذم أخرب عنو  -
 .النيب ملسو هيلع هللا ىلص كال يشبع منو العلماء
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 .إٌف أىٌم ميزة كأعظمها كاليت ازداف هبا علم الرسم الدقة ُب ضبط التشابو  -
: التوصيات 

 
   بعد الوصوؿ إٔب النتائج اآلنفة الذٌكر ، فإنٌنا نقًتح بعض التوصيات عسى أف يكوف فيها 

: زايدة فائدة ،  كىي 
دعوة اؼبهتٌمُت كاؼبختٌصُت ُب علم العربية إٔب دراسة اؼبصادر كاؼبضاٌف لعلم الرسم،  -

دراسة لغوية ككبوية كصرفية ، كأيضا الصوتية كاؼبعجمية منها ، إذ ال يزاؿ حبيس 
 .اؼبخطوط ، كمركوف الزاكية ُب الزكااي 

السعي إٔب توظيف علم الرسم القرآين داخل الدرس اللغوم كالببلغي ، كداخل  -
 .اؼبناىج التعليمية  اللغوية، كجعلو ركيزة كأساسا

 . اقًتاح عقد ندكات زبٌص علم الرسم كالدراسات اللغوية دبختلف مسالكها  -
الدعوة إٔب إصدار دكاكين ؼبنظـو علم الرسم ، يراعى فيها اؼبراحل العيمرية للمتلٌقي  -

،سواء ُب الزكااي أك الكتاتيب أك ُب اعبامعات ، كهبنح فيها إٔب سهولة العرض 
. كالتيسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
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: قائمة ادلصادر وادلراجع 

. القرآن الكرمي -

 .االبتهاج بنور السراج ، أضبد بن اؼبأموف البلغيثي ، د ط، د س /1

االتقاف ُب علـو القرآف ، جبلؿ الدين السيوطي ، ربقيق دمحم أبو الفضل ، اؽبيئة اؼبصرية /2
 . ـ 1974العامة للكتاب ، د ط ، 

 .أخبار أيب القاسم الزجاجي ، الزجاجي ، د ط ، د س /3

أخبار النحويُت البصريُت ، السَتاُب اغبسن بن عبد هللا ، ربقيق طو الزيٍت كدمحم اػبفاجي /4
 .ـ1995، 01، نشر مصطفى البايب اغبليب كأكالده ، مصر ، القاىرة ، ط

. أدب الكاتب ، ابن قتيبة الدينورم ، ربقيق دمحم الدإب، مؤسسة الرسالة ،د ط، د س/5
أسباب النزكؿ ، ابو اغبسن علي بن أضبد الواحدم النيسابورم ، ربقيق عصاـ بن عبد /6

 .ـ 1992، 02احملسن ، دار االصبلح الدماـ ، ط
. ـ 2007، 01أسرار الببلغة ، عبد القاىر اعبرجاين ، مؤسسة الرسالة ، ط/7
 .ـ1996، 4األصبلف ُب علـو القرآف ، دمحم عبد اؼبنعم القيعي ، ط/8

اإلعجاز البياين للقرآف كمسائل ابن األزرؽ ، عائشة بنت الشاطئ ، دار اؼبعارؼ ، ط /9
 . ، د س 03

اعجاز رسم القرآف كاعجاز التبلكة ، دمحم مشلوؿ ، دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع /10
. ىػ1427، 01، ط
 05اعجاز القرآف ، ابو بكر الباقبلين ، ربقيق أضبد صقر ، دار اؼبعارؼ ، مصر ، ط/11
 .ـ1997، 
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اعجاز القرآف كالببلغة النبوية ، مصطفى صادؽ الرافعي ، دار الكتب ،بَتكت ، /12
 .ـ2005 ، 08ط

، 04اعراب القرآف كبيانو ، ؿبي الدين دركيش ، دار االرشاد للشؤكف اعبامعية ، ط/13
. ـ1994

افادة الطلبة كاالخواف بنبذة من نصوص رسم القرآف ، تقييد الشيخ ـبتار ابكرية بن /14
. التواٌب ، تقدًن كربقيق كاخراج اؼبولود االمُت قويسم ، امُت اجمللس العلمي ابعبلفة

، 02االقًتاح ُب أصوؿ النحو، جبلؿ الدين السيوطي ، دار البَتكٌب ، دمشق ، ط/15
 .ـ 2006

 .ألفية بن مالك ، دمحم بن عبد هللا بن مالك ، دار التعاكف ، د ط، د س /16

إمتاع األظباع دبا للنيب من األحواؿ كاغبفدة كاؼبتاع ، أضبد بن علي اؼبقريزم ، ربقيق /17
. ـ 1999، 01دمحم النميسي ، دار الكتب العلمية ،بَتكت ، ط

األنصاص القرآنية ، عبد العزيز العركسي ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ، /18
. ـ2006، 05اؼبملكة اؼبغربية ، ط

األكراؽ قسم أخبار الشعراء ، أبوبكر دمحم بن وبي الصوٕب ، شركة األمل ، القاىرة ، د /19
. ـ1934ط ، 
حبث ُب أصوؿ اللهجات العامية ُب اقليم تيديكلت كعبلقتها ابلفصحى ، عمر /20

. 2بوشنة، اعبزائر
البحر احمليط ُب التفسَت  ، أبوحياف دمحم األندلسي ، دار الفكر ، بَتكت ، د ط ، /21

.  ىػ1420
البحر اؼبديد ُب تفسَت القرآف اجمليد ، ابن عجيبة ، ربقيق أضبد رسبلف ، الناشر /22

.  ىػػ1419الدكتور حسُت عباس زكي ، القاىرة ، د ط ، 
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البدكر الزاىرة ُب القراءات العشر اؼبتواترة ، عبد الفتاح القاضي ، دار الكتاب العريب ، /23
.  د ط ، د س 

الربىاف ُب علـو القرآف ، بدر الدين الزركشي ، ربقيق دمحم أبو الفضل ابراىيم ، دار /24
. ـ1957، 01احياء الكتب العربية ، ط 

البلغة  إٔب أصوؿ اللغة ، دمحم صديق خاف ، ربقيق نذير دمحم مكتيب ، دار البشائر /25
. االسبلمية ، د ط ، دس 

. ق ، د ط 1423، مكتبة اؽببلؿ ، بَتكت ، ( ق255)البياف كالتبيُت ، اعباحظ / 26
. اتج العركس من جواىر القاموس ، دمحم الزبيدم بن دمحم ، دار اؽبداية ، د ط ، دس/27
 5اتريخ آداب العرب ، مصطفى صادؽ الرافعي ،  دار الكتاب العريب،  بَتكت،  ط /28
.  ـ1999، 

. اتريخ األدب العريب  ، عمر فركخ، دار العلم للمبليُت ، دط ، د س /29
. اتريخ الببلغة العربية ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بَتكت، د ط ، د س/30
اتريخ دمشق ، ابو القاسم علي بن حسن بن عساكر ، دار الفكر للطباعة كالنشر /31

. ـ1995كالتوزيع ، د ط ، 
. اتريخ االسبلـ ، مشس الدين الذىيب ، اؼبكتبة التوفيقية ، د ط ، د س /32
.  ـ5،1999اتريخ العرب ،مصطفى صادؽ ، دار الكتاب العريب ،بَتكت، ط /33
التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ، عبلء الدين اؼبرداكم الصاغبي الدمشقي ، /34

، 01ربقيق الدكتور اعبربين كالدكتور القرين ، مكتبة الرشد، الرايض ، السعودية ، ط
 .ـ2000

تلحُت النحويُت للقرٌاء ، ايسُت جامع احمليميد ، مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر /35
 .ىػ 1426، 01كالتوزيع ، ط 

التمهيد ؼبا ُب اؼبوطأ من اؼبعاين كاألسانيد ، ابو عمر ابن عبد الرب ، كزارة عمـو /36
. ىػ 1387األكقاؼ للغرب ، د ط ، 
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–دار الكتب العلمية –ابن كثَت ربقيق دمحم حسُت مشس الدين .تفسَت القرآف العظيم /37
.  ق1419- بَتكت-منشورات دمحم علي

 ، 1تنبيو األحفاد للوٕب الصاّب سي أضبد بن معطار ، ربقيق علي النعاس  ، ط/38
. ـ، مطبعة الركيغي ، األغواط2011

التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن ، ؾبموعة من العلماء ابشراؼ ؾبمع البحوث االسبلمية /39
. ـ1993، 01ابألزىر ، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية ، ط

جامع البياف ُب تظاكيل القرآف ، دمحم بن جرير الطربم ، ربقيق أضبد دمحم شاكر ، /40
 .ـ 2000، 01مؤسسة الرسالة ، ط

اعبامع الكبَت ، سنن التزميذم ، دمحم بن عيسى الًتميذم ، دار الغرب االسبلمي ، /42
. ىػ 698بَتكت ، 

اعبامع اؼبسند الصحيح ، دمحم بن اظباعيل البخارم ، ربقيق دمحم زىَت بن انصر ، دار /43
.  ىػ1422، 01طوؽ النجاة ، ط

، 01جامع غريب اغبديث ، عبد السبلـ بن دمحم علوش ، مكتبة الرشد ، ط /44
 .ـ2001

 اعبرجرية ُب ترتيل القرآف الكرًن للشيخ سعيد القاضي الزكاكم دار زمورة للنشر -/45
. ـ2013 ، 1درارية اعبزائر ط –كالتوزيع 

 . ـ1987دارالعلم للمبليُت .بَتكت.1ربقيق رمزم منَت ،ط.صبهرة اللغة، ابن دريد /46
اعبوىر اؼبكنوف ُب صدؼ الثبلثة الفنوف ، عبد الرضباف الصغَت األخضرم ، ربقيق دمحم /47

. بن عبد العزيز نصيف ، مركز البصائر للبحث العلمي ، د ط، دس 
 .حديث األربعاء طو حسُت دار اؼبعارؼ القاىرة /48

اؼبختصر اؼبفيد ُب معرفة أصوؿ ركاية أيب سعيد ، اإلماـ كرش اؼبصرم ، مطبعة عآب /49
. ـ 1983الفكر ، د ط ، 
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. ـ1999، 02دراسات ُب علـو القرآف ، دمحم بكر اظباعيل ، دار اؼبنار ، ط/50
 ، 01دراسات ُب فقو اللغة ، صبحي ابراىيم الصاّب ، دار العلم للمبليُت ، ط /51

. ـ 1960
الدٌر الثمُت كاؼبورد اؼبعُت ، دمحم بن ميارة اؼبالكي ، ربقيق عبد هللا اؼبنشاكم ، دار /52

. ـ2008اغبديث ، القاىرة ، د ط، 
دالئل اإلعجاز ُب علم اؼبعاين ، عبد القاىر اعبرجاين ، ربقيق ؿبمود دمحم شاكر ، /53

. ـ 1992 ، 03مطبعة اؼبدين ، القاىرة ، ط
دليل اغبَتاف على مورد الضمآف ، ابراىيم اؼبارغٍت التونسي اؼبالكي ، دار اغبديث ، /54

. القاىرة ، د ط ، دس
قاسم انصر حسُت .د.دكر اؼبنظومات الشعرية التعليمية ُب تقريب علم الفقو أ/55

. ـ2013ؾبلة دايٕب .،مصطفى أضبد لطيف 
الراموز على الصحاح ، السيد دمحم ابن السيد حسن ، ربقيق د دمحم علي الرديٍت ، دار /56

. ـ1986، 02أسامة ، دمشق ، ط 
. ، د س01الرحيق اؼبختـو ، اؼبباركفورم ، دار اؽببلؿ ، بَتكت ، ط/57
رسم اؼبصحف كضبطو بُت التوفيق كاالصطبلحات اغبديثة ، شعباف دمحم اظباعيل ، /58

. ، د س 02دار السبلـ للطباعة ، ط
. ـ2015، 01رفع اغبجاب عن متشاهبات الكتاب ، أيب دمحم الطيب بن سعيد ، ط/59
ركح اؼبعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع اؼبثاين ، شهاب الدين األلوسي ، ربقيق /60

. ىػ1415، 01علي عطية ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ط 

السبعة ُب القراءات ، ابن ؾباىد أضبد ابن موسى ، ربقيق شوقي ضيف ، دار اؼبعارؼ /61
. ىػ 1400، 02، مصر ، ط
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سر صناعة االعراب ، أبو الفتح عثماف ابن جٍت اؼبوصلي ، دار الكتب العلمية ، /62
. ـ 2000، 01بَتكت ، لبناف ، ط

ظبَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب اؼببُت ، علي دمحم الضباع ، دار الفضيلة للنشر /63
. ـ2014، 01كالتوزيع ، ط

 للبيهقي ، ابو بكر أضبد ابن حسُت  ابن علي البيهقي ، ؾبلس دائرة السنن الكربل/64
. ىػ1340، 01اؼبعارؼ النظامية ، اؽبند، ط

سَت أعبلـ النببلء ، مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن أضبد  الذىيب ، دار اغبديث ، /65
 .ـ2006القاىرة ، د ط، 

، 03السَتة النبوية دركس كعرب ، مصطفى السباعي ، اؼبكتب االسبلمي ، ط/66
ـ 1985

شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد هللا اعبرجاكم ابن الوقاد ، دار الكتب /67
. ـ 2000، 01العلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط

شرح الزرقاين على اؼبواىب اللدنية ابؼبنح احملمدية ، أبو عبد هللا دمحم الزرقاين ، دار /68
. ـ 1996، 1الكتب العلمية ، ط

. ـ 2008، 01شرح كتاب سيبويو ، اغبسن ابن عبد هللا السَتاُب ، ط /69

الشمائل احملمدية كاػبصائص اؼبصطفوية ، دمحم بن عيسى بن سورة الًتمذم ، مؤسسة /70
.  ق1412، 01الكتب الثقافية ، بَتكت ، ط

مشس العلـو كدكاء كبلـ العرب من الكلـو ، نشواف اغبمَتم ، دار الفكر اؼبعاصر ، /71
 .ـ1990، 01بَتكت ، لبناف ، ط

الصاحيب ُب فقو اللغة كالعربية كمسائلها كسنن العرب ُب كبلمها، أضبد بن فارس ، /72
. ـ1997، 01االشر دمحم علي بيضوف ، ط
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الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ، اعبوىرم أبو نصر ، ربقيق أضبد عبد الغفور /73
. ـ1987، 04العطار ، دار العلم للمبليُت ، بَتكت ، ط

صحيح ابن حباف ، دمحم بن حباف ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، ربقيق شعيب /74
. ـ1993، 02األرانؤكط ، ط 

صحيح مسلم ، مسلم بن اغبجاج النيسابورم ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، د /75
. ط ، د س 

صفحات ُب علم القراءات ، الدكتور أبو طاىر عبد القيـو السندم ، اؼبكتبة  /76
. ىػ 1415، 01األمدادية ، ط

صفوة التفاسَت ، دمحم علي الصابوين ، دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع ، القاىرة /77
. ـ1997، 01، ط
عادؿ ىادم العبيدم .الظواىر الصوتية كالصرفية كالنحوية ُب قراءة اعبحدرم البصرم /78

.  ـ2005 1ط.القاىرة .، اؼبكتبة الثقافة الدينية 
 ـ1986علم األصوات ، كماؿ بشر ، دار اؼبعارؼ ، القاىرة ، / 79
عنواف الدليل ُب رسـو خط التنزيل ، أبو العباس أضبد ابن البنا اؼبراكشي ، ربقيق ىند /80

. ـ 1990، 01شليب ، دار الغرب االسبلمي ، بَتكت ، لبناف ، ط

ط الرشيد .ربقيق الدكتور مهدم اؼبخزكمي إبراىيم السامرم.العُت للخليل بن أضبد /81
 .ـ1980ببغداد،  

غاية النهاية ُب طبقات القراء ، مشس الدين ابن اعبزرم ، مكتبة ابن تيمية ، د ط ، /82
. دس
فتح البارم شرح صحيح البخارم ، ابن حجر العسقبلين ، دار اؼبعرفة ، بَتكت ، د /83
.  ىػ1379ط ، 
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الفركؽ اللغوية ، أبو ىبلؿ العسكرم ، ربقيق دمحم ابراىيم ، دار العلم كالثقافة للنشر /84
. كالتوزيع ، القاىرة ، د ط ، د س 

 .فضائل القرآف أليب عبيد ، ابو عبيد ، ربقيق دمحم قباٌب ، رسالة عن جامعة أـ القرل/85

الفوائد اعبميلة على اآلايت اعبليلة ، ابو علي ابن طلحة  الرجراجي الشوشاكم ، - /86
ربقيق ادريس عزكز ، طباعة اؼبملكة اؼبغربية ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ، د ط ، 

. ـ1989
، 08ُب اللهجات العربية ، ابراىيم أنيس ، مكتبة األقبلو اؼبصرية ، القاىرة ، ط/87

. ـ1992
عبد اللطيف بن علي بن أضبد بن دمحم السلطاين ُب سبيل العقيدة االسبلمية ،  /88

اعبزائر ، – ، دار البعث للطباعة كالنشر قسنطينة  (ىػ1404: اؼبتوَب)القنطرم اعبزائرم 
.  ـ1982 ، 01ط

 8ط.مؤيد الرسالة .ربقيق مكتب لتحقيق الًتاث .القاموس احمليط الفَتكز أابدم /89
 .ـ2005.لبناف .،بَتكت 

دار الفكر دمشق –دمصطفى الزميلي –القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اؼبذاىب األربعة /90
.  ـ1،2006ط

كتاب العُت ، أبو عبد الرضباف اػبليل بن أضبد الفراىيدم ، ربقيق د مهدم اؼبخزكمي  /91
. ، مكتبة اؽببلؿ ، د ط ، دس 

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيٍت ، /92
. ـ1941مكتبة اؼبثٌت ، بغداد، د ط ، 

اإلماـ أيب دمحم بن عاشور ، :ربقيق.الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف،  أضبد الثعليب /93
. ـ2002،  8دار حياة الًتاث العريب بَتكت ط
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، 01القاىرة ط.غبن العامة كالتطور اللغوم عبد التواب رمضاف دار اؼبعارؼ /94
. ـ1967

. ىػ 1414، 03لساف العرب ، ابن منظور دمحم ابن مكـر ، دار صادر بَتكت ، ط/95
سباـ طو ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة .د.اللغة العربية معناىا كمبناىا ،حساف /96

.  ـ1979، د ط، 
، 03مباحث ُب علـو القرآف ، مناع القطاف ، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ، ط/97

 .ـ2000
. ـ2000-24ط.دار العلم للمبليُت .مباحث ُب علـو القرآف ،صبحي صاّب/98
اؼبتعة كالراحة ُب تراجم أعبلـ  حاحة ،  ابراىيم  التامرم ، مطبعة العارؼ ، الرابط ، د /99

. ط ، د س
. ، د ط ، د س (ثعلب):ؾبالس ثعلب ، أضبد ابن وبي بن زيد اؼبعركؼ ب /100
احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، أبو دمحم عبد اغبق بن عطية األندلسي ، /101

. ىػ1428، 01ربقيق عبد السبلـ عبد الشاُب دمحم ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ط
احملكم كاحمليط األعظم، علي ابن اظباعيل ابن سيده ، ربقيق عبد اغبميد اؽبنداكم ، /102

 .ـ2000، 01دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ط
ـبتار الصحاح ، دمحم بن أيب بكر الرازم ، اؼبكتبة العصرية ، صيدا ، بَتكت ، /103

. ـ 1999، 05ط
اؼبخصص ، علي ابن اظباعيل بن سيده ، ربقيق ابراىيم خليل جفاؿ ، دار احياء /104

 .ـ1996، 01الًتاث العريب ، بَتكت ، ط
. اؼبدخل ، دمحم بن دمحم الفاسي ابن اغباج ، دار الًتاث ، د ط ، دس /105
 .مدخل إٔب معرفة اللسانيات ، بصل دمحم اظباعيل ، دار اؼبتنيب، دمشق، د ط، د س/106
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اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إٔب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مسلم بن /107
اغبجاج النيسابورم ، ربقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت ، د 

 .ط، د س
مشاىَت علماء األمصار ، دمحم بن حباف البسيت ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، د /108
 .ـ1959ط ، 
اؼبصباح اؼبضيء ُب كتاب النيب األمٌي كرسلو إٔب ملوؾ األرض من عريب كعجمي ، /109

. ـ1984دمحم ابن حديدة األنصارم ، عآب الكتب ، بَتكت ، د ط ، 
معاين القرآف ، ابو زكرايء وبي بن زايد الفراء ، ربقيق قباٌب النجار الشليب ، دار /110

 .، د س01اؼبصرية للتأليف كالًتصبة ، مصر ، ط
اؼبعجم االشتقاقي اؼبؤصل أللفاظ القرآف الكرًن ، دمحم حسن جبل ، مكتبة اآلداب ، /111

. ـ2010، 01القاىرة ، ط
معجم تصحيح لغة اإلعبلـ العريب ، عبد اؽبادم أبو طالب ، مكتبة لبناف انشركف ، /112

. د ط ، د س
 .اؼبعجم الفلسفي، كماؿ صليبة ، دار الكتاب للنشر ، د ط ، د س/113
معجم لغة الفقهاء ، دمحم ركاس قلعجي كحامد صادؽ قنييب ، دار النفائس للطباعة /114

. ـ 1988 ، 02كالنشر كالتوزيع ، ط 
. ـ2008، 01معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ، أضبد ـبتار عمر ، عآب الكتب ، ط/115
اؼبعيار اؼبعرب كاعبامع اؼبغرب عن فتاكل أىل افريقية كاألندلسي كللمغرب ، ابو /116

العباس أضبد الونشريسي ، كزارة االكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ، اؼبملكة اؼبغربية ، د ط ، 
 .ـ1981

 ، صباؿ الدين ابن ىشاـ ، دار الفكر ، دمشق ، مغٍت اللبيب عن كتب األغاريب/117
 .ـ1985 ، 06ط 
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، 04اؼبفضل ُب اتريخ العرب قبل االسبلـ ، جواد علي ، دار الساقي ، ط/118
. ـ2001

مقاييس اللغة ، أبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكراي، ربقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف /119
 .ـ1979، دار الفكر ، د ط، 

مقدمة ُب أصوؿ التفسَت ، تقي الدين ابن تيمية ، مكتبة اغبياة ، بَتكت ، لبناف ، د /120
.  ـ1980ط ، 
اؼبقنع ُب رسم مصاحف األمصار ، أبو عمر الداين ، ربقيق دمحم القمحاكم ، مكتبة /121

. الكلية األزىرية ، القاىرة ، د ط، د س
، 01منجد اؼبقرئُت كمرشد الطالبُت ، ابن اعبزرم ، دار الكتب العلمية ، ط/122

 .ـ1996
منظومات ُب مسائل قرآنية ، الشيخ دمحم الطاىر بن بلقاسم التليلي ، اؼبؤسسة /123

 .ـ 1986الوطنيىة للكتاب اعبزائرم ، د ط ، 
مؤسسة .عبد هللا البديع :اؼبنهاج اؼبختصر ُب علمي النحو كالصرؼ /124
. س.د.ط.د.الرايف
اؼبيسر ُب القراءات األربع عشرة ، دمحم فهد خاركؼ ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، /125

. ـ2000، 01ط
نظرية الواقع اعبمإب ، ككلف غانغ إيزر ، ربقيق عبد العزيز طليمات ، اؼبغرب ، ط /126

. ـ1996، 06
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الدين بن اػبطيب ، /127

شهاب الدين أضبد اؼبقرم التلمساين ، ربقيق احساف عباس ، دار صادر ، بَتكت ، لبناف 
. ـ1997، 01، ط

النهاية ُب غريب اغبديث كاألثر ، ؾبد الدين ابن األثَت ، ربقيق طاىر أضبد زاكم ، /128
.  ـ 1979اؼبكتبة العلمية ، بَتكت ، د ط ، 
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الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع ، عبد الفتاح القاضي ، مكتبة السوادم /129
. دس.04للتوزيع ، ط

: اجملبلت كالبحوث كاؼبقاالت كالندكات - 
موضوع مؤسسات التعليم ُب اغبضارة العربية ، االستاذ زبَت مهداد ، ؾبلة : مقاؿ بعنواف - 

 .ـ ، اؼبغرب2001دعوة اغبق  أكتوبر 
موقع ملتقى أىل التفسَت ، دراسة حوؿ سٌر التاءات اليت بسطت ُب القرآف الكرًن ، عبد - 

. اجمليد الغرابلي 
، الشعر التعليمي خصائصو كنشأتو ُب األدب 14:العدد 2007ؾبلة العلـو االنسانية -

. العريب جواد عبلـ علي
. 52صاّب أدـ بيلو ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة العدد .حوؿ الشعر التعليمي د:ؾبلة -
 .فصائل القرآف أليب عبيد ربقيق دمحم ذباين رسالة عن جامعة أـ القرل -

الندكة الثالثة .للدكتور ابراىيم الدسوقي (ابراىيم أنيس كالدرس اللغوم): ندكة بعنواف - 
 .4/12/1999دبجمع العربية ُب 

 حبوث كدراسات ُب اللهجات العربية ، من اصدارات ؾبمع اللغة العربية ابلقاىرة ، من -
. أتليف لببة من العلماء 

.  ـ ، السعودية 1996: اؼبوسوعة العربية العاؼبية ، ؾبموعة من العلماء ، اتريخ النشر - 
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 54. اؼبنظومات التعليمية الشعبية ابللساف الدارج

 :الفصل الثاين  

 74. أصوؿ ضبط الرسم القرآين بُت الفصيح كالدارج 

 : اؼببحث األكؿ 

 74.  الرسم القرآين كقضااي اإلعجاـ كالشكل

 : اؼببحث الثاين  



210 
 

 82.   جهود العلماء ُب خدمة مسائل الرسم

 : اؼببحث الثالث 

 129 . الرسم القرآين ابلساف الشعيب بُت التدكين كاؼبشافهة

 : الفصل الثالث

 143. اؼبنظومات التعليمية ُب مباذج تطبيقية  

 :اؼببحث األكؿ 

 144. منظومة إفادة الطلبة كاإلخواف 

 :اؼببحث الثاين  

 175.  منظومة أىل الشماؿ

 190. خاسبػػػة 

 195  .قائمة اؼبصادر كاؼبراجع 

 207. فهرس موضوعات البحث
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اغبمدهلل ككفى كسبلـ على عباده الذم اصطفى كعلى من سار ُب ّنجهم كاقتفى   
 : أما بعد.    كالسبلـ عليكم صبيعا كرضبة هللا 

لقد عيٍت أىل الٌرسم عناية ابلغة  بضبط رسم اؼبصحف ضبطا متقنا ، ال زايدة فيو كال 

نقصاف ، ٍب توأب األمر من بعدىم إٔب فطاحل اختٌصهم هللا تعأب غبفظ  كتابو العزيز  

. فنظموا علم الٌرسم ابلفصيح ك الٌدارج  

ككما ىو معلـو أٌف  العلـو تشرؼ بشرفها ، كعلم الرسم ىو من أشرؼ العلـو ألنٌو تعٌلق 

معجزة ىذه األمة ،كقد ربدل هللا بو قريشا،ككانوا أرابب لغة كبياف الذم ىو ابلقرآف الكرًن  

كأعجزىم أف وباكوه ،كلو ُب سورة منو فاكتنفتهم اغبَتة كالقعود ، كسٌلموا مقاليد أمرىم لو 

 .سرٌا كإف ٓب يفصحوا عن ذلك 

كربط  كقد تعهد هللا حبفظو كالعناية بو ،كما أجزؿ اؼبثوبة لقارئو كالعامل بو كاؼبتدبر فيو، 
  (لقد انزلنا اليكم كتااب فيو ذكركم  )- : تعأب – العزة   الشرؼ بو فقاؿ سبحانو ك 

ما اجتمع قـو َب بيت من بيوت هللا " – ملسو هيلع هللا ىلص – كرجاؤان متعٌلق أبف نكوف ُب معية قولو 
تعأب يتلوف كتاب هللا كيتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة كغشيتهم الرضبة كحفتهم 

 .«اؼببلئكة كذكرىم هللا فيمن عنده 
. كأف يكفينا هللا هبما  شرفا كاعتزازا " 

قد جاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ جزءا من ىذا الٌنظم ُب علم الرسم ، كأخذان الٌلهجة 

 ..الدارجة  بعمومها أمبوذجا ُب ىذا الفنٌ 
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كطاؼبا طاؼ بذىٍت كجاؿ خبلدم  أف أتعٌرض ؽبذه اعبزئية ُب رسائل التخرٌج ، إال أف 

التخٌصص أيىب ذلك من جهة ،كمن جهة أخرل كنت أتساءؿ عن اإلضافة اعبديدة 

. اليت يبكنٍت أف أشارؾ هبا ُب ميداف البحث العلمي

كُب تسجيلي للدكتوراه زبصص أدب شعيب ، زادين األمر حَتة كغموضا ، كصعب الربط 
بُت الوجهتُت ، حىت يٌسر هللا ٕب توجها أرشدين إليو مشاىبي كأساتذٌب  ،  كىو الرسم 

 فحاكلت .القرآين ابللساف الدارج ، الذم يندرج ربت اؼبنظومات التعليمية الشعرية الشعبية 
أف أجعل منو دراسة أكاديبية تعٌت بعلم الرسم القرآين كالذم ىو أساس زبرج حافظ القرآف 

. الكرًن ُب الكتاتيب كالزكااي على اػبصوص 
ٍبٌ إف اؼبتشابو ُب القرآف كثَت كمتنوع ، فأرسل هللا لو طائفة من اغبفاظ كالعلماء ليسهلوا 
ىذا الصعب فجعلوه ابللهجة الدارجة سهبل كبسيطا كاستخدموا  ألفاظا دارجة ىي من 

مثبل كىي ؼبعاف " القندكز " صميم كاقعهم كخبصوص  اؼبتداكؿي ُب الزكااي فنجد  لفظة 
متعددة منها الطالب ُب الزاكية أك احملب الذم ىبدـ الزاكية من تلقاء نفسو حبا كرضا 

للفرؽ بينها  (ذلك ىو الفوز العظيم  )كطمعا ُب بركتها ، فًتاىم مثبل ينشدكف ضبط صبلة 
:    اليت كردت ُب القرآف الكرًن على ستة مواضع فقط  (ذلك الفوز العظيم  )كبُت 

ستة فبل ذبوز  ***         أسألك اي قندكز عن ستة ذلك ىو الفوز 
اظبع ليا كاعقبل 

ُب غافر كالدخاف كاغبديد مكمبل ***  كيونس ابلبياف 1    اثنُت ُب التوبة
فمن اظلم     : أك ضبط صبلة

                                                           
َأال ِإنَّ 3- فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي ابيـَْعُتْم ِبِه َوذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 2- َوِرْضواٌن ِمَن ااَِّ َأْكبَـُر ذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  1

- َوَمْن َتِق السَّيِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَْتُه َوذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 4- َأْولِياَء ااَِّ ال ال تـَْبِديَل ِلَكِلماِت ااَِّ ذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ِفيها ذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز ... يـَْوَم تـََر  اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمناِت َيْسعى نُورُُهْم بـَنْيَ أَْيِديِهْم 6- َفْضاًل ِمْن رَبَِّ  ذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 5

 .اْلَعِظيُم 
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ُب الكهف كيونسا  ***  ُب التنزيل 1      فمن أظلم
ُب األعراؼ ال تنسا ***         ُب األنعاـ قد كقل 

: أك 
جنة ذبرم ربتها األّناركا *** إمبا السبيل نعطيك أخباركا 

أك ما جاء على على شبو حكم ككصااي ابللهجة الدارجة  
كىال // كىال يػيٍقبىلي ًمٍنها شىفاعىةه كىال يػيٍؤخىذي ًمٍنها عىٍدؿه   أدخل ابلشفاعة كاخرج ابلشفاعة  -

 يػيٍقبىلي ًمٍنها عىٍدؿه كىال تػىنػٍفىعيها شىفاعىةه 
ًدينىًة يىٍسعى  أدخل ابلرجل كاخرج ابلرجل - كىجاءى ًمٍن  //   كىجاءى رىجيله ًمٍن أىٍقصىى اٍلمى

ًدينىًة رىجيله يىٍسعى  أىٍقصىى اٍلمى
  كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكاجىهيٍم كىٓبٍى يىكيٍن ؽبىيٍم شيهىداءي ًإالَّ  ادخل ابلصدؽ ك اخرج ابلصدؽ -

ًدًىٍم أىٍربىعي شىهاداتو اًبَّللًَّ ًإنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقُتى  كىاػٍباًمسىةى أىفَّ .... أىنٍػفيسيهيٍم فىشىهادىةي أىحى
( 9)غىضىبى اَّللًَّ عىلىٍيها ًإٍف كافى ًمنى الصَّاًدًقُتى 

اللي بغا ما ينسا   كل يـو يقرا طبسا : أكما يكوف شبو حكم ك كصااي 
كشٌد من عزيبيت أف كقعت عينام على بعض القصائد كاؼبخطوطات تصٌب ُب ىذا -  

. اعبانب ، ابإلضافة إٔب بعض األحباث القليلة ،اليت تعد ُب شبو اؼبعدـك

 كُب دخوٕب إٔب مسلك ىذا البحث بدت ٕب األحكاـ كالفوائد ، كلعٌل من أنبها 

اإلطبلع على كنوزه اؼبخبوءة من تدبٌر كفهم ، كضبط اؼبتشابو ،كمعرفة رسم اللفظة 

القرآنية  كغَت ذلك ، حيث جعل ؽبا أصحاب ىذا الفن رموزا كقرائن ليسهل حفظها 
                                                           

ل عىلىى اَّللًَّ كىًذابن أىٍك كىذَّبى ً ايتًًو ًإنَّوي ال / َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم  (15) َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن افْـرَت  َعَلى ااَِّ َكِذابً - 1 فىمىٍن أىٍظلىمي فبًَّن افٍػًتى
َفَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َكذََّب ِِبايِت ااَِّ .. قل تعالوا  / َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن افْـرَت  َعَلى ااَِّ َكِذابً لُِيِضلَّ ..قد خسر/.«يػيٍفًلحي اٍلميٍجرًميوفى 
 ..َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن افْـرَت  َعَلى ااَِّ َكِذابً َأْو َكذََّب ِِبايتِِه ُأولِئَ  يَناذُلُمْ / َوَصَدَف َعْنها
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كتقييدىا ،كما أٌف ىذا االختيار قد أعفاين من اختيار اؼبدٌكانت اليت يفرضها البحث 

العلمي ،كيوصي عليها اؼبنهج ألجد نفسي غَت مغادر لكتاب هللا تعأب ،فعليو اؼبعتمد 

. كإليو الرجوع

 ألنفذ ُب األخَت إٔب  نتيجة  ىي أف أخدـ القرآف الكرًن من ىذه الزاكية ، كأيسهم كلو 

. ابلقليل ُب صرح البحث العلمي  ، سائبل هللا أف يعينٍت على ذلك

: كقد رغبت أف يكوف موضوع أطركحة الدكتوراه موسوما بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. ضوابط الرسم القرآين ابللساف اعبزائرم الدارج 
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Thesis Summary: 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and 
blessings be upon our Prophet Muhammad and his family 
and companions. 
During the first charitable centuries, the scholars of the 
Holy Qur'an have placed great importance in controlling 
the drawing of the Koran perfectly, without increasing or 
decreasing. 
This study came to deal with part of these systems in the 
science of painting, and we took the dialect in general as 
a model in this art .. 
The research included an introduction, a preface, three 
chapters, eight subjects, and a conclusion. 
 The introduction includes the importance of the subject, 
and the reasons for its choice, as it is one of the sciences 
that should be systematically academic, such as theses in 
universities and others, and the problem of research, as an 
entrance to research. 
  The following is a prelude in which she touched upon 
the great care of the Holy Quran by the Companions - 
may Allah be pleased with them - referring to the first 
signs of the emergence of the science of painting, which 
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fluctuated in the cradle during the era of the caliphs, and 
especially mentioning the stage of light at the time of the 
two Nuran Sayyidina - Othman bin Affan God for him, 
to grow in the Abbasid era, and its development in the 
rest of the ages. 
This research was inaugurated in the first chapter, which 
is the popular poetic educational systems, which discusses 
the issue of systems and its relation to eloquent dialects. 
The first and second sections of this chapter focused on 
the definition of systems science as well as the stages of its 
development, especially those that took care of the 
Qur'anic drawing. . 
 The third section deals with the issue of systems in 
eloquent and popular, with the diversity of topics in 
grammar and rhetoric, and jurisprudence 
The second chapter was based on the origins of the 
control of the Koranic drawing between eloquent and 
toddler, 
He mentioned the fluent Arabic dialects, such as the 
Quraysh which was written by the Koran, and the 
Tamimi and Qaisi dialects. 
Included under it are three sections: 
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The first topic discussed the issues of incompatibility and 
form, and touched on the rules on which this science was 
based on increasing, replacing and deleting .. 
The second topic revolves around the biblical efforts of 
scientists in the service of drawing issues, which is to put 
the Arab movements first, and then dotting the letters .... 
   And then the matter to the efforts made in the corners, 
from the memorization of the Koran and the study of the 
science of painting and learning the science of the Koran 
and jurisprudence, and the Sunnah of the year is the 
reading of the salary party as it is extremely important and 
important; Moreover, the expansion of the Algerian area 
has enabled the diversity of the party's salary 
performance. 
I have also dealt with the educational tools that are 
learned in the Koranic schools such as painting, pencil, 
dawa, clay ... and praise mentioned in both colloquial or 
eloquent.    She then commended the practice in these 
records, as it is at the heart of the efforts to collect it. The 
third topic was to mention the science of Quranic 
painting in the popular tongue. 
Indeed, this topic is the most important and most 
powerful, it was exposed to the systems that have been 
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widely recorded in different dialects, and took the 
Algerian tongue in which ample luck and a wide quota, 
with reference to the names of some of the scientists who 
shone their star in the skies of memorizing the Koran, 
who were used by God to serve this book The great 
writing and codification of the issues of the Koranic 
poetry or prose with a comparison in the system of 
science drawing Algerian tongue and others, who has a 
quasi-Moroccan dialect, as the end is the same and the 
means differ. 
The third chapter focused on the practical side of two 
systems, which included two subjects. The first section 
dealt with the system of benefiting students and the 
Muslim Brotherhood. The second section dealt with the 
system of the people of the North. 
  I have defined the Sheikh Bakriya, and then studied the 
two poems from the lexical side in addressing the words, 
passing the semantic side, and triangular side of the voice; 
  It was then sealed by the morphological aspect; 
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