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 ملخص البحث

هذا البحث يقوم على حتقيق جزء من كتاب: "عمدة العرفان يف مرسوم القرآن"، 
ه( وهو كتاب جامع ملهمات علمي 5821لي )ت: ملؤلفه: ممحمد بن عبد الرمحن النابُ 

الرسم والضبط، اقتصر هذا البحث على حتقيق جزء منه يبدأ من: )الفصل اخلامس: يف 
املصاحف من يف رسم  ماصل احلادي عشر: يف ذكر حذف الواو( إىل هناية: )الف

الكلمات مقطوعا على األصل وموصوال على اللفظ(، وهو حبث تكميلي ملتطلبات نيل 
 .-املاجستري–الدرجة العاملية يف القراءات 

يبدأ البحث مبقدمة، يتلوها متهيد فيه مقدمات يف علم الرسم، مث دراسة لعصر 
للجزء املقرر من الكتاب، وينتهي البحث خبامتة فيها أهم  املؤلف ولكتابه، يعقبها حتقيق

 النتائج والتوصيات.

يهدف البحث إىل اإلسهام يف حتقيق الرتاث اإلسالمي ونشره، وإثراء املكتبة 
اإلسالمية مبؤلفات علم الرسم، إضافة إىل خدمة هذا العلم وطالبه، ملا له من أمهية 

 وتعلق وثيق بالقرآن وقراءاته.
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 ملقدمةا

إنَّ احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

وسلم تسليماً  وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 
 كثرياً.

 وبعد:

فإن من أعظم ِمَنِن هللا على هذه األمة، أن شرَّفها بالقرآن الكرمي، وجعله هدًى للمتقني 
وبشرى، ورمحًة للمؤمنني وذكرى، فيه حياة القلوب وشفاؤها، وهو نور البصائر وجالؤها، 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  ڇ

 [.5١املائدة: ] ڇگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

فال عجب أن تبارى العلماء يف خدمته، وتسابق املخلصون للنصح له، ففي احلديث َعْن مَتِيٍم 
، َأّن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "الدِّيُن النَّصِ  ارِيِّ ، َوِلِكَتابِِه، الدَّ يَحُة، قـُْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَل: َّللَِّ

 .(5)َوِلَرُسولِِه، َوأِلَئِمَِّة اْلُمْسِلِمنَي، َوَعامَِّتِهْم"

وما هذه الصفحات إال شاهد على تلك اجلهود اليت بذلت، وناطق مبدى اهتمام أهل القرآن 
أجلِّ العلوم القرآنية، علِم رسم من  منيحات يف حتقيق خمطوط أُلِّف يف علبكتاب رهبم، وهي صف

 :أمساه مصنِّفهاملصحف وضبطه، 
 )عمدة العرفان يف مرسوم القرآن(

لي موضوعاِت علمي الرسم مجع فيه مؤلفه العالمة الشيخ: حممد بن عبد الرمحن النابُ وقد 
 والضبط وقواعدمها، ويسر تناوهلما لطالب هذين العلمني.

مشاركة أهل العلم وطالبه يف نشر كنوز األمة وعلومها، وقد وقع اختياري عليه؛ رغبة يف 
وإخراج هذا الكنز مرتبًا حمققًا حتقيقًا علمياً، أتقدم به لنيل درجة املاجستري يف جامعتنا الغراء، 

 قسم القراءات. –بإذن هللا  –جامعة أم القرى، ممثلة يف القسم املبارك 
 يه رضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل.سائلة املوىل جل يف عاله، أن يوفقنا إىل ما ف

 
                                 

 .21:احلديثأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة،  ( 5
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 أمهية املوضوع:
 تربز أمهية الكتاب العلمية يف عدة جوانب، من أمهها ما يلي:

مجع الكتاب ملوضوعات علمي الرسم والضبط يف مصنف واحد مما حيصل به فائدة كبرية  -5
 لطالب العلم.

مرتبة ملخصة خمرجًا الفوائد والدرر عرض املؤلف ملوضوعات علمي الرسم والضبط مفصلة  -8
 من كتب هذين الِعْلَمني خترجياً مميزاً يسهل تناوله لطالب العلم.

 اشتمال الكتاب على فوائد مجة منها: -1
 أ. ذكر القراءات وبيان عالقتها برسم الكلمة.

 ب. توجيه بعض ظواهر رسم الكلمات القرآنية من كالم علماء الرسم والنحويني.
 عليه العمل عند وجود اخلالف يف رسم الكلمة.ج. بيان ما 

 بواعث اختيار املوضوع:
فضل علمي الرسم والضبط حيث إهنما من أوثق العلوم صلة بالقرآن الكرمي؛ ألن موضوعهما   -5

 كتاب هللا، وحبوثهما حول رسم كلماته وضبط حروفه.
نفة يف علمي مجع مؤلف الكتاب خلالصة من سبقه من العلماء مما سطروه يف كتبهم املص -8

الرسم والضبط، وذلك بنقل طائفة كبرية من أقوال علماء الرسم، وأقوال شراح مورد الظمآن 
 والعقيلة، واستشهاده بأبيات املورد والعقيلة.

رغم جهود  –إثراء املكتبة اإلسالمية مبؤلفات علمي الرسم والضبط اليت ما يزال جلها  -1
 ما بني خمطوط ومفقود. -العلماء األجالء

 دم تطرق الباحثني إىل دراسة هذا الكتاب أو حتقيقه.ع -3
بع فيه أسس التحقيق تَّ اإلسهام يف حتقيق الرتاث اإلسالمي ونشره وفق منهج علمي أصيل يُـ  -1

 املنهجي.

 خطة البحث:
 قسمت البحث إىل:

  ، وخامتة، وفهارس.وقسمنيمقدمة، 
  املقدمة:

وقد احتوت على عنوان الكتاب، وأمهية املوضوع، وبواعث اختياره، وخطة البحث، 
 التحقيق.ومنهج السري يف 
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 :ثالثة فصولوفيه األول: الدراسة،  القسم
 تأيت يف أربعة مطالب:مقدمات يف علم الرسم، الفصل األول: 

 املطلب األول: تعريف الرسم العثماين، ونبذة موجزة عن نشأته.
 الثاين: عدد املصاحف العثمانية، واألمصار اليت ُوّزعت عليها.املطلب 

 املطلب الثالث: مصادر التأليف يف الرسم العثماين، وأشهر املصنفات فيه.
 املطلب الرابع: عالقة الرسم العثماين بوجوه القراءات.

 :نيويشتمل على مبحثدراسة حياة املؤلف، الفصل الثاين: 
 ، وفيه مطلبان:واألحوال السياسية واالجتماعية والعلميةؤلف : عصر املاملبحث األول

 املطلب األول: تونس يف عصر املؤلف.
 املطلب الثاين: مصر يف عصر املؤلف.

 حياة املؤلف، وفيه مطلبان:: املبحث الثاين
 ، ووالدته، ووفاته.امسهاملطلب األول: 

  .، ومؤلفاته: اجملاالت اليت برز فيها املؤلفينالثا طلبامل

 مباحث: ثالثةويشتمل على : دراسة موجزة عن الكتاب، لثالفصل الثا
 قيمته العلمية، وأبرز امللحوظات عليه.الكتاب، و التعريف ب: ولاملبحث األ

 .يف الكتاب، واملصادر اليت اعتمدها يف تأليفه منهج املؤلف واصطالحاته املبحث الثاين:
 ومناذج منها.املبحث الثالث: وصف النسخ اخلطية للكتاب، 

 الثاين: التحقيق: القسم
الفصل اخلامس: يف حذف الواو، إىل  أول ، منمن التحقيقويشتمل على اجلزء املقرر 

على األصل  املصاحف من الكلمات مقطوعاً  يف رسم ماالفصل احلادي عشر: يف ذكر منتهى 
 ( لوحة من النسخة األصل.51على اللفظ، وميثل حوايل ) وموصوالً 

 أهم النتائج والتوصيات. وفيها اخلامتة:
 الفهارس العلمية: وهي كما يلي:

 فهرس اآليات القرآنية. -5
 فهرس األعالم. -8
 فهرس األبيات الشعرية. -1
 فهرس املصادر واملراجع. -3
 فهرس املوضوعات. -1
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 منهجي يف التحقيق:
 احلاجة.عند  بالشكل كتابة النصِّ احملقق وفق قواعد اإلمالء احلديثة، وضبطه .5
 كتابة اآليات وفق الرسم العثماين كما رمسها املؤلف حذفًا وإثباتًا. .8

، ومتييز النقول بوضعها بني ڇ     ڇ مزهرين قوسني بني بوضعها القرآنية واأللفاظ اآليات متييز .1
 .[  ] ني تمعكوفقوسني  بني احملقق النص على الزيادات وأضع "،  عالميت التنصيص"

مقابلة النسختني وإثبات الفروق بينهما يف احلاشية، إال ما كان منها خطًأ يف آية فال أشري   .3
 إليه.

 ال أشري إىل سقط الواو والفاء فيما ال تأثري لسقوطهما فيه. .1
أثبت أرقام ورقات النسخة املعتمدة يف آخر النص املنقول من كل صفحة بذكر رقم الورقة  .١

 و/.1١وجهها، أو )ظ( للداللة على ظهر الورقة، مثال: /والرمز )و( للداللة على 
 إثبات عالمات الرتقيم الالزمة وفق قواعد التحقيق. .4
بني معكوفتني ]  [ بعد  -على العد الكويف–ختريج اآليات القرآنية يف املنت بذكر رقم اآلية  .2

 عكوفتني.مع رقم اآلية بني امل -إذا مل يسمها-ذكر املؤلف السم السورة، وبذكر امسها 
أكتفي باإلشارة إىل أول مواضعها يف إين إذا تعددت مواضع الكلمة القرآنية وزادت عن ثالثة ف .9

 اهلامش.
 ضبط األبيات الشعرية وعزوها إىل مصادرها. .58
ها، توثيق النقول بعزوها إىل مصادرها، ووضعها بني عالميت تنصيص إن ن .55 قلها املؤلف بنصِّ

 أو بتصرف أو باختصار.ُص ما ينقله باملعىن وال أَُنصِّ 
ترمجًة خمتصرًة بذكر اسم العلم وكنيته  -يف قسم التحقيق– م عند أول ذكر لهلَ أترجم للعَ  .58

؛ وال أشري إىل تقدم الرتمجة إذا -إن ُوِجد  –ووفاته واثنني من أشهر شيوخه وتالمذته ومصنفاته 
 تكرر ورود اسم العلم.

تعريًفا موجزًا مع بيان  يف أول موضع هلا -يف قسم التحقيق- التعريف بالكتب املذكورة .51
 حالتها.

 التعريف باملصطلحات القرائية الواردة يف الكتاب. .53
 .لبيانيف ا وتأكيدا زيادة األمر، احتاج إن النص يف الواردة واألحكام املعاين بعض توضيح .51
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 أبني ما عليه العمل يف كتابة املصاحف يف املسائل اخلالفية إذا مل يذكره املؤلف. .5١
 الصفحة، تيسريًا رقم بذكر كالمه، من سيأيت ما أو سبق ما إىل املؤلف إحاالت ابعتت .54

 .القارئ على
مقارنة ما يذكره املؤلف من أحكام رسم الكلمات مع ما يف التنزيل واملقنع، مع ذكر اتفاق  .52

 الشيخني واختالفهما يف ذلك، ومن وافقهم من علماء الفن.
 وتسهل الوصول إىل مباحثه. احملقَّق علمية ختدم الكتاب إحلاُق قسِم التحقيق بفهارسَ  .59
 ختريج القراءات الواردة يف الكتاب من املصادر املعتربة.  .88
 .ذكر اختالف القراءات يف الكلمة إذا كان خلالف القراءة عالقة برمسها .85

ريب العظيم ؛ هذا وإين أتوجه بكلي محداً ومتجيداً، واعرتافاً بالنعم العظيمة واآلالء اجلسيمة، هلل 
، وذلل يل سبله، ويسر يل أمره، وزادين من لدنه علما ؛ أمحده العملبإمتام هذا  عليَّ  الذي منَّ 

سبحانه محد الشاكرين، وأثين عليه ثناء املخلصني املوحدين، أمحده سبحانه يف سري وعالنييت، 
 وليلي وهناري، هو أهل الثناء وأهل اجملد.

الود لوالدي الغاليني، الَذْين أفاضا علي من رمحتهما ما مسح مث شكري وثنائي أهديهما بكل 
عين وصب الدراسة والتحقيق، وأسبغا علي من دعواهتما ما أنار يل حلكة الطريق،  فكانا يل يف 

 رحلة العلم وطلبه هنرين صافيني قد جادا علي باملاء العذب النمري.
ادة الشيخ الدكتور: ) أمحد بن كما أهدي شكري إىل مشريف يف هذا العمل والتحقيق: سع

علي حيان حريصي ( إذ بذل من اجلهود ألجل تعليمنا ما بذل، ومنح لنا من وقته وفكره وعلمه ما 
أطيب الدعوات برضى الرحيم الرمحن، وسالم هللا يغشاه ما تعاقب نح، فله مين الشكر واالمتنان، و م

 الليل والنهار.
يف هذا العمل، بدعوة أو إعارة أو نصح أو  معي مث شكري وتقديري أخطه لكل من وقف

 .داللة أو إرشاد

 وأخرياً:

فإين مل آُل يف هذا التحقيق وسعًا وجهداً، ومع ذلك فال خيلو عمل إنسان من خطأ أو سهو 
الكمال هلل وحده سبحانه وتعاىل، فما كان يف هذا العمل أن أو نسيان، وتلك طبيعة بشرية مؤذنة ب

تقصريي وضعفي ريب، فله احلمد والثناء، وما كان فيه من خطأ فمن  من صواب فهو توفيق من
القبول والرضا،  ثوبَ  هذا العملَ  ، وأستغفر هللا منه، وأسأله جل يف عاله أن يكسوَ دومنا قصد لذلك
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ه نافعًا يل ولكل من قرأه، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، صالة طيبة ه، وجيعلَ عليه بركاتِ  لَّ وحيُِ 
 ا تعاقب الليل والنهار، وعلى صحابته النقلة العدول األخيار، واحلمد هلل رب العاملني.دائمة م
 

 :احملققة    
 فاطمة أمحد ماحي
 جامعة أم القرى

 م8851-هـ5313
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 :الفصل األول
 علم الرسم  فيمقدمات  

 وفيه أربعة مطالب:

 املطلب األول:

 تعريف الرسم العثماني، ونبذة موجزة عن نشأته. 

 املطلب الثاني:

رِسلْت إعدد املصاحف العثمانية، واألمصار التي  
ُ
 ليها.أ

 املطلب الثالث:

 مصادر التأليف في الرسم العثماني، وأشهر املصنفات فيه. 

 املطلب الرابع:

 عالقة الرسم العثماني بوجوه القراءات. 

 قسم الدراسة
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 األول: تعريف الرسم العثماني، ونبذة موجزة عن نشأته طلبامل

 .أي: أَثـَُر الكتابة يف اللفظاألَثَر،  الرسم يف اللغة:
 (5)هـ(:"َرْسُم كل شيء أَثـَرُه، واجلمع ُرُسوم"185قال ابن دريد )ت:

له شخص  الرَّْسم: األَثَر، وقيل: بَِقّية اأَلثَر، وقيل: هو ما ليسهـ(:"455وقال ابن منظور )ت:
 .(8)من اآلثار.... وَرَسم على كذا وَرَشم إذا َكَتَب"

ويرادفه اخلط والكتابة والزبر والسطر والرقم والرشم بالشني املعجمة وإن غلب الرسم بالسني 
 .(1)املهملة على خط املصاحف
 (.3)تصوير اللفظ حبروف هجائه، بتقدير االبتداء به والوقوف عليهوهو يف االصطالح: 

 م إىل قسمني:وينقس
 : وهو ما وافق فيه اخلطُّ اللفظ.قياسي .5
: وهو ما خالف اخلطَّ القياسيَّ ببدٍل أو زيادٍة أو حذٍف أو فصٍل أو وصٍل؛ اصطالحي .8

 .(1)للداللة على ذات احلرف أو أصله أو فرعه أو رفع لبس أو حنوه
مع مراعاة هـ(:"القاعدة العربية أن اللفظ يكتب حبروف هجائية 955قال السيوطي )ت:

االبتداء والوقوف عليه، وقد مهد النحاة له أصواًل وقواعد، وقد خالفها يف بعض احلروف خطُّ 
 (١)املصحف اإلمام"

فرسم املصحف مشتمل على النوعني القياسي واالصطالحي، والنوع األخري هو ما اهتم علماء 
العثماين؛ نسبًة إىل عثمان بن عفان  رسم املصحف ببيانه وفيه ألّفوا التآليف الكثرية، وُعِرَف بالرسم

 اآلمِر جبمع القرآن الكرمي. -رضي هللا عنه-
تعريف علم ، فإن (4)وإذا كان تعريف علم الرسم: معرفة كيفية تصوير اللفظ حبروف هجائه

 .(2)هو علم تعرف به خمالفات خط املصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسيرسم املصحف: 

                                 
 .8/488( مجهرة اللغة 5)
 .58/835( لسان العرب 8)
 .١1( دليل احلريان ص1)
 /و.1، فتح املنان 512( ينظر: الشافية ص3)
 .9١( مجيلة أرباب املراصد ص1)
 .8/5١١( اإلتقان ١)
 .5/484( كشف الظنون 4)
 /ظ.1 -/و1( فتح املنان 2)



11 

 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 اهلجاء، وهجاء املصاحف، وخط املصحف، ومرسوم املصحف.: علم ومن تسمياته
 نشأة علم رسم املصحف:

والقرآن يتَـنَـّزل عليه، وكان  -صلى هللا عليه وسلم-كانت بداية رسم املصحف يف عهد النِب 
قد اختذ من صحابته كّتابا يكتبون القرآن كلما نزل منه شيء، وكان  -عليه الصالة والسالم-

، روى البخاري عن الرباء بن عازب -رضي هللا عنه-أشهرهم وأخصهم بكتابة القرآن زيد بن ثابت 
صلى هللا -قال: ملا نزلت }ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل هللا{ قال النِب 

َواِة"مث قال:"اكتب  : ادْعُ -عليه و سلم    ٻ ڇلنا زيداً، وْلَيِجْئ باللَّْوِح والدَّواِة والَكِتِف، أو الَكِتِف والدَّ

 .(5)"[91]النساء:   ڇ ٻ ٻ
بعد  -صلى هللا عليه وسلم –وكانت كتابة القرآن ختضع للمتابعة والتدقيق من قبل النِب 

وهو  –صلى هللا عليه وسلم   -هللا الكتابة مباشرة، يقول زيد:"كنت أكتب الوحي عند رسول 
 .(8)مُيِْلي عليَّ، فإذا فرغُت قال:"اقرأُْه فأقرُؤُه"، فإن كان فيه سقٌط أقامه، مث أْخرُُج به إىل الناس"

وكذلك كتبت كل آية، وملا انتقل النِب صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى كان القرآن قد  
 .(3)والُعُسب (1)واللِّخاف كتب كله، لكنه كان مفرقا يف الرقاع

، واستحر القتل بقراء الصحابة أمر -رضي هللا عنه–مث ملا كانت وقعة اليمامة يف عهد أيب بكر 
جبمع القرآن من الرقاع واألكتاف والعسب،  -رضي هللا عنه– أبو بكر بإشارة من عمر بن اخلطاب

ند أيب بكر، مث عند عمر، مث وكلف زيدا بذلك، فتتبعه حىت مجعه يف ُصُحف حفظت فيما بعد ع
 .(1)-رضي هللا عنهم مجيعا– عند ابنته حفصة

وقع اخلالف يف قراءة القرآن بني الناس،  -رضي هللا عنه– مث ملا كان عهد عثمان بن عفان
فبلغ ذلك عثمان فأرسل إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها 

دهللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبدالرمحن بن احلارث بن هشام إليك، فأمر زيد بن ثابت، وعب
فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم  -رضي هللا عنهم–

وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إمنا نزل بلساهنم، ومجع عثمان الناس على تلك املصاحف، وأتلف 

                                 
 .3998ث:( صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب كاتب النِب صلى هللا عليه وسلم احلدي5)
 .2/3١8و 5/125 ، جممع الزوائد1/538املعجم الكبري  ،5/52١املعرفة والتاريخ  ينظر: (8)
 .9/151اللِّخاف: حجارة بيض عريضة رقاق واحدهتا خلََْفة. لسان العرب  (1)
 .88ينظر: تاريخ القرآن ص (3)

 .5/192عليه اخلوص. لسان العرب يب، وهو جريدة من النخل، وهي السعفة مما ال ينبت سِ ب: مجع عَ سُ العُ و 
 .81، تاريخ القرآن 5/14، اإلتقان 511( ينظر: املصاحف ص1)
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 .(5)ةما عداها خوف الفتن
واعتمد الناس مصاحف عثمان ونسخوا منها مصاحفهم، وأصبحت أصوال يرجع إليها 
ويقتدى هبا، وانربى العلماء لبيان هجائها ووصف كل كلمة منها كيف رمست، مانقص منها ومازيد 

 وما أبدل.
هـ(:"ورأوا تتبع حروف املصاحف وحفظها عندهم  883قال أبو عبيد القاسم بن سالم )ت:

 .(8)القائمة اليت ال جيوز ألحد أن يتعداها"كالسنن 
 مث ظهرت بعد ذلك املؤلفات املختصة ببيان رسم املصحف وخصائصه واختالفاته.

 هـ( يف مورد الظمآن يف بيان نشأة علم الرسم:452قال اخلراز )ت:

 وقال:

  
 

 
 
 
 

                                 
، تاريخ القرآن 5/19، اإلتقان 3924( ينظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب مجع القرآن احلديث:5)

 .18ص
 .5/128( الربهان 8)
 .55-١( مورد الظمآن األبيات:1)
 .85البيت:( مورد الظمآن 3)

 أصــــل الرســــمِ  فــــاعلم أنَّ  وبعــــدُ 
 

 عــــن ذوي النهــــى والعلــــمِ  تَ َبــــثَـ  
 الصــــــديقُ  فَ حُ يف الصُّــــــ هُ َعــــــمجََ  

 
 الفـــــــــاروقُ  رُ َمــــــــكمــــــــا أشــــــــار عُ  

 هْ مَ لِ يْ َســـــــــوا مُ لُـــــــــتَـ حـــــــــني قَـ  وذاكَ  
 

 هْ يوشــــــــــــه منهزمــــــــــــجُ  وانقلبــــــــــــتْ  
 اإلمــــــــــــــــــامُ  دهُ جــــــــــــــــــرَّ  هُ دَ ْعــــــــــــــــــوبَـ  

 
ـــــــامُ لِ  يف مصـــــــحفٍ   ـــــــدي األن  يقت

 اضــــــــطرابُ  بعــــــــدهُ  وال يكــــــــونَ  
 

 وكــــــان فيمــــــا قــــــد رأى صــــــوابُ  
ـــــــــــقِ فَ    هْ اخـــــــــــتالفهم شـــــــــــهري  ةُ صَّ

 
 (1)هْ العســــــــــري  اليمامــــــــــةِ  ةِ صَّــــــــــقِ كَ  

 

ـــــــــه كُ  ـــــــــاس علي ـــــــــتُ ووضـــــــــع الن  اَب
 

ـــــتِ بـــــني عنـــــه كيـــــف كُ كـــــل يُ    (3)اَب
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 اصافف العثمانة،، واألماصا  الي  املطلب الثاني: عدد امل
 
  ِسلأ

 
 ليهاإ ت

 اختلفوا يف عدد املصاحف العثمانية املرسلة إىل األمصار على مخسة أقوال:
 القول األول: 

مصحف إىل الشام وآخر إىل الكوفة وثالث إىل البصرة والرابع ألهل  إهنا كانت أربعة مصاحف؛
 املدينة.

 (1)ه(، والرجراجي١45)ت: (8)، وتابعه القرطِب(5)ه( ورجحه333ذكر هذا القول الداين )ت: 
 ه(.299)ت:

 القول الثاين:
 إهنا مخسة مصاحف؛ األربعة السابقة ومصحف مكة.

 (١)ه(، والسيوطي218)ت: (1)ه(، وتابعه ابن حجر41١)ت: قبل (3)رجح هذا القول اللبيب
 ه(.955)ت:

 القول الثالث: 
 .-وهو املصحف الذي حبسه عثمان لنفسه- إهنا ستة مصاحف؛ اخلمسة السابقة واملصحف اإلمام

 .(2)ه(، وإليه ذهب د. أمحد شرشال5155)ت: (4)رجحه الشيخ رضوان املخلاليت
 القول الرابع:

 ومصحف إىل اليمن وآخر إىل البحرين. -يف القول الثاين– اخلمسة املتقدمةإهنا سبعة مصاحف؛ 
ه( وابن كثري 818)ت: (9)ه( عن أيب حامت السجستاين15١ذكره ابن أيب داود السجستاين )ت:

 ه(.314:)ت (55)، ورجحه مكي بن أيب طالب(58)ه( يف فضائل القرآن443)ت:

                                 
 .5١1ينظر: املقنع ص (5)
 .5/13 اجلامع ألحكام القرآنينظر:  (8)
 .512ينظر: تنبيه العطشان )ت: حممد حرشة( ص (1)
 .851ينظر: الدرة الصقيلة ص (3)
 .2/١1١ينظر: فتح الباري  (1)
 .5/١8ينظر: اإلتقان  (١)
 .١4ينظر: مقدمة يف الرسم والضبط  (4)
 .5/535 -الدراسة–ينظر: خمتصر التبيني  (2)
 .5/819ينظر: املصاحف  (9)
 وذكر فيه مصحفا إىل مصر بدل مصحف البحرين. 4/831، البداية والنهاية 44ينظر: فضائل القرآن ص (58)
 .١1ينظر: اإلبانة  ص (55)
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 القول اخلامس:
 السبعة املتقدمة واملصحف الذي حبسه عثمان لنفسه )املصحف اإلمام(. إهنا مثانية؛

، ونـََقل عن (8) ه(41١، وضعفه اللبيب )ت: قبل (5)ه( يف العقيلة198ذكره اإلمام الشاطِب )ت:
أنه قال:"مصاحف أهل مكة والبحرين واليمن عدمت، فلم يوجد هلا  -األندلسي–عطاء بن يسار 

 .(1)أثر ومل يسمع هلا خرب"
ه( إىل اجلمع بني األقوال، فقال:"والتحقيق أن األربعة من 5853وذهب علي القاري )ت:

الكوفة –املصاحف كتبت أوال على أيدي األربعة من الكتاب، فأرسل الثالثة إىل البلدان املذكورة 
َتَبِة وترك واحدا يف املدينة، والظاهر أنه الذي كتبه زيد؛ ألنه كان من أَجلِّ كَ  -والبصرة والشام

الوحي، فخطُّه أوىل أن يكون أصال حمفوظا يف املدينة، مث استكتبها عثمان رضي هللا عنه مصاحف 
أَُخر، فأرسل إىل سائر البلدان، حىت قيل أرسل عثمان إىل كل جند من أجناد املسلمني 

 .(3)مصحفاً"
قال ، الرسمهو املتعارف عليه واملأخوذ به لدى علماء  -أهنا ستة مصاحف–والقول الثالث 

ه(:"وعدة املصاحف على معتمد األقوال فيها ستة كما يشهد 5155شيخ رضوان املخلاليت )ت:لا
"ومل يـُْعَهد منهم النقل عن مصحفي اليمن  ه(:5838وقال ابن عاشر )ت:، (1)له االستقراء"

 وعّلل د. أمحد شرشال رجحان هذا القول بأمرين اثنني: (١)والبحرين".
الثاين: ُعِرف من أرسله سيدنا ، ل ورد عن هذه املصاحف يف املقنع والتنزيل وغريمها"أوهلما: أّن النق

 .(4)عثمان مع هذه املصاحف"
زيد  -رضي هللا عنه-"أمر عثمان  ه( أنه قال:33١نقل اجلعربي عن أيب علي األهوازي )ت:و 

شهاب مع الشامي،  بن ثابت أن يقرئ باملدين، وبعث عبد هللا بن السائب مع املكي، واملغرية بنا
وأبا عبد الرمحن السلمي مع الكويف، وعامر بن عبد القيس مع البصري، وبعث مصحفا إىل اليمن، 

 (2)وآخر إىل البحرين، فلم نسمع هلما خربا، وال علمنا من أنفذ معهما"

                                 
 .19و 14و 1١ينظر: عقيلة أتراب القصائد األبيات:  (5)
 .851ينظر: الدرة الصقيلة ص (8)
 .851ينظر: الدرة الصقيلة ص (1)
 .1/584مرقاة املفاتيح  (3)
 .١4مقدمة يف الرسم والضبط  (1)
 /ظ. 58فتح املنان  (١)
 . 5/535 -الدراسة–خمتصر التبيني  (4)
 .81١مجيلة أرباب املراصد ص (2)
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 املطلب الثالث:

 ماصاد  التألةف في الرسم العثماني، وأهم املاصنفات املطبوع، فةه.

 التأليف يف الرسم العثماين يف ثالثة أنواع على الرتتيب: تنحصر مصادر

 املصاحف العثمانية: .1
أصبحت املصاحف العثمانية اليت أرسل هبا عثمان إىل األمصار مصدرا معتمدا ألهايل 
األمصار وأخذوا ينسخون مصاحف هلم منها، ومع تقادم الزمن صارت تلك املصاحف املنسوخُة 

َر يبين عليها العلماء تآليفهم يف الرسم، وأصبح اعتمادهم على النقل من املصاحف العثمانية مصاد
منها ووصف ما رأوه فيها من هجاء الكلمات، ورمبا صححوا ما لديهم من الروايات على 
مشاهداهتم يف تلك املصاحف القدمية، يظهر ذلك جليا يف تصانيف كثري منهم، كقول الداين يف 

، وقوله:"تتبعت مصاحف أهل املدينة والعراق (5)أهل العراق" املقنع:"وقد تأملت ذلك يف مصاحف
 (.8)الُعتَّق القدمية"

وكان أبو داود يلجأ إىل املصاحف ويتأمل فيها وصف اهلجاء الذي فقد فيه الرواية، قال عند 
بغري ألف، وأصل هذه الكلمة أن تكون  ڄ:"[585]النحل: ڇ ڄ ڄ ڇقوله عّز وجل: 

إال أنين مل أْرِو ذلك عن أحد، وال رمسها أحد يف كتابه ال بالياء، وال باأللف،  بياء، بني الباء واهلاء،
ثابتة وال حمذوفة، فلما رأيتهم قد أضربوا عنها، تأملُتها يف املصاحف القدمية، فوجدهتُّا بغري ألف، 

 .(1)ويف أكثرها باأللف"
والتوثيق منها علم الدين ومن العلماء املتأخرين الذين اهتموا بالنظر يف املصاحف القدمية 

ه( يظهر ذلك يف كتابه الوسيلة، فهو كثريا ما يؤكد رواياته برؤيته للمصاحف ١31السخاوي )ت:
 القدمية، ومشلت تأمالته املصاحف املكية واملدنية والعراقية واملصحف اإلمام إضافة إىل الشامي.

األوىل يف االحتجاج هبا، إال واملصاحف القدمية يف زماننا هذا وإن مل تكن مبثابة املصاحف 
أهنا من املمكن أن تسهم يف دراسة املسائل املتعلقة بتاريخ املصاحف وتطور عالمات ضبطها، 

 إضافة إىل االستئناس مبا جاء فيها من رسوم موافقة لروايات األئمة والعلماء املتقدمني.
"دراسة فنية ملصحف  وقد ظهرت مؤخرا دراسات حتليلة لنماذج من مصاحف قدمية مثل:

للدكتور حممد بن عبد هللا املنيف، وقد َضّمن د. غامن قدوري  مبكر يعود للقرن الثالث اهلجري"

                                 
 .331املقنع ص( 5)
 .8١١املقنع ص( 8)
 .1/425، 5/183( خمتصر التبيني 1)
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دراسة حتليلية لنماذج مصورة من مصاحف  "امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه" احلمد كتابه:
 .(5)خمتلفة

 :اخلالصة
علم الرسم، فهي أصل روايات العلماء  املصاحف القدمية هي النواة األوىل اليت يبىن عليها

 .(8)لكون الروايات معتمدة عليها، وهي مصدر لكتابة املصاحف، ومصدر للتأليف يف علم الرسم

 :(3)الرواية .2

املصاحف العثمانية مصدرا أساسيا لعلم الرسم،  الختاذظهرت الرواية يف علم الرسم كنتيجة 
واهتم العلماء بشأهنا، حىت سارت رواية الرسم جنبا إىل جنب مع رواية القراءة، بل إن علماء 
القراءات عدوا الرسم ركنا من أركان قبول القراءة، ولذا مل ختل مؤلفات القراءات من الكالم على 

 الرسم، ملا له من تعلق كبري بالقراءة.
إذ ال يصح معرفة بعض ما اختلف الُقرَّاء فيه دون "ه(:  318قال أبو العباس املهدوي )ت:

 يريد رسم املصاحف، فظهر يف كل مصر من األمصار إمام روى ما يف مصحف بلده. (3)"معرفته
ه( قرأ على سبعني من التابعني، 5١9فكان إمام املدينة يف الرسم نافع بن أيب نعيم )ت:

 غريه يف رواية رسم هجاء أهل املدينة. فكان أكثر من
ألهل املدينة ال  -رضي هللا عنه-فكان املصحف الذي أعطاه عثمان "قال أبو بكر اللبيب: 

يزال عنده، فبكثرة مطالعته له، ومواظبته إياه، تصوره يف خلده، فلم تؤخذ حقيقة الرسم إال عن 
 .(1)"نافع

ه(، وسليمان بن 554ز األعرج املدين )ت: وممن روى الرسم عن نافع عبد الرمحن بن هرم
ه(، 883ه(، وخالد بن إياس بن صخر بن أيب اجلهم )ت:548مسلم بن مجاز )ت:بعد 

 ه(.888ه(، وعيسى بن مينا قالون )ت:528وإمساعيل بن جعفر املدين )ت:
وقد ضمن أبو عمرو الداين هذه الروايات يف كتابه املقنع، إال أن الغازي بن قيس 

أكثر منه رواية يف الرسم عن نافع ومن املالزمني له. روى الرسم عن مصاحف أهل  ه(599)ت:
، واعتمد عليه "هجاء السنة"ا، وضمن هذه الروايات يف كتابه: املدينة، وهو املعتمد يف النقل عنه

                                 
 .131-151علم رسم املصحف ص امليسر يف( ينظر: 5)
 .51١-5/515 -قسم الدراسة–( ينظر: خمتصر التبيني 8)
 .5١1-5/514 -الدراسة–( باختصار من خمتصر التبيني 1)
 .13هجاء مصاحف األمصار ص (3)
 .859الدرة الصقيلة ص (1)
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 أبو داود يف الرواية والنقل عند االختالف.
وهو من املكثرين لرواية  ه(،582وظهر يف البصرة عاصم بن أيب الصباح اجلحدري )ت:

ما فيه من اهلجاء، ونقل عنه الداين، وروى عنه  الرسم، روى عن املصحف اإلمام وقرأه، وتأمل
املعلى بن عيسى الوراق، وكان ممن روى عنهما هجاء املصاحف من أهل البصرة إمام القراءة فيها 

 ه(.513أبو عمرو بن العالء )ت:
 ه(،888ه(، وحيىي بن املبارك اليزيدي )ت:888كل )ت:ومن البصريني أيضا أيوب بن املتو 

 ه(.883وخالد بن خداش )ت:
ه(، 51١وكان يف الكوفة من أئمة الرواية يف الرسم املقرئ اإلمام محزة بن حبيب الزيات )ت:

وردت عنه روايات يف الرسم نقلها الداين يف املقنع، وكذا وردت روايات يف الرسم عن علي بن محزة 
ه(، 889لَّ أصحابه، ومن أهل الكوفة أيضا خلف بن هشام البزار أبو حممد )ت: الكسائي أج

ه(، وأبو جعفر حممد 884ه(، وحيىي بن زياد الفراء الكويف )ت:888وعلي بن زيد بن كيسة )ت:
 ه(، وردت عن هؤالء روايات يف الرسم يف املقنع.825بن سعدان الداين الضرير )ت:ا

ه( وردت عنه 18ل أبو الدرداء عومير بن زيد األنصاري )ت:ويف الشام كان الصحايب اجللي
روايات يف الرسم عن مصحف أهل الشام، نقل عنه الداين بسنده يف املقنع، وال شك أنه تلقى 
املصحف الذي أرسله عثمان إىل الشام، وأخذ عنه عبد هللا بن عامر الشامي، وحيىي بن احلارث 

 ه(.531الذماري )ت:
ه(، وغالب ما يرويه يف 883م األئمة أبو عبيد القاسم بن سالم )ت:وظهر يف بغداد إما

اهلجاء عن املصحف اإلمام مصحف عثمان بن عفان رضي هللا عنه، فنص على ذلك بقوله: 
 .(5)"بن عفان استخرج يل من بعض خزائن األمراءرأيت يف اإلمام مصحف عثمان "

 تابيهما: املقنع، وخمتصر التبيني.ونقل أبو عمرو الداين وأبو داود هذه الروايات يف ك
إال أن نافع بن أيب نعيم يروي عن مصحف أهل املدينة، وأبو عبيد يروي عن اإلمام مصحف 
عثمان بن عفان، فإن املصحف الذي رآه أحدمها ونقل منه غري املصحف الذي رآه اآلخر ونقل 

 منه.
احلج، توسع علماء الرسم  وأداءوبتقدم الزمن، وزيادة االتصال عن طريق الرحلة لطلب العلم 

 يف الرواية، فشمل ما يرويه العامل من مصحف أهل بلده مجيع مصاحف األمصار.
فتوفرت روايات عن هجاء مصاحف األمصار لدى العلماء، وحينئذ أفرده بالتأليف مجاعة، 

 اهتماما بشأنه، فصنفوا فيه كتبا ومؤلفات، حفظت لنا رمسه وهجاءه.

                                 
 .851ذكره الداين بسنده إىل أيب عبيد. ينظر: املقنع ص (5)
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 الرسم:املؤلفات يف علم  .3
 وهي على نوعني:

مؤلفات قامت مادهتا على النظر يف املصاحف وبيان رسم الكلمات فيها، أي أهنا اعتمدت  . أ
على املصاحف كمصدر وحيد، وهذه املؤلفات قد اندثرت مجيعها، إال نصوص منها يف ثنايا  

 . (5)كتب من بعدهم
ظر يف املصاحف، مؤلفات قامت على اجلمع بني ما جاء يف الكتب السابقة وبني الن . ب

وأكثرها يرجع إىل القرنني الثالث والرابع اهلجريني، إال أنه مل يصل إلينا من تلك املؤلفات 
إال ما كتب بعد القرن الرابع اهلجري، وإن كانت مؤلفات القرن الثالث قد ضاعت مجيعها 

روايات يف فإن املؤلفات اليت تلتها قد حفظت لنا جزءا كبريا منها منثورا على هيئة نقول و 
 ثناياها.

 من أشهر تلك الكتب املفقودة:

 ه(.599للغازي بن قيس األندلسي )ت: "هجاء السنة" كتاب .5
 ه(.838كتاب نصري بن يوسف النحوي )ت: .8
 ه(.811حملمد بن عيسى األصبهاين )ت: "هجاء املصاحف" كتاب .1
 ه(.811أليب حامت السجستاين )ت:  "اختالف املصاحف" كتاب .3
 ه(.113أليب بكر بن مقسم العطار )ت: مجع هجاء املصاحف" "اللطائف يف كتاب .1
 ه(.1١8أليب بكر األصبهاين املشهور بابن أشته )ت: "علم املصاحف" كتاب .١
 ه(.125أليب بكر النيسابوري )ت: "هجاء املصاحف" كتاب .4
أليب حممد عبد هللا األنصاري األندلسي  ل املعارف إىل رسم املصاحف"بُ سُ " كتاب .2

 ه(.328)ت:
 .(8)ه(1١2أليب العالء احلسن اهلمذاين العطار )ت: ب"اللطائف يف رسم املصاحف"كتا .9

وأما املؤلفات الباقية فسأذكر منها ماتيسر يل مجعه مما طبع أو ُحقََّق مرتبا حسب األقدمية من 
 القرن الرابع إىل زماننا.

 

                                 
 .١3-١1امليسر ص( ينظر: 5)
 .28-43( املرجع السابق ص 8)
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 :(5)أهم املؤلفات املطبوعة يف علم الرسم

 .(8)ه(155الرمحن الزجاجي )ت:كتاب اخلط: أليب القاسم عبد  .5
 .(1)ه(15١كتاب  املصاحف: أليب بكر سليمان بن األشعث السجستاين )ت: .8
 .(3) ه(182مرسوم اخلط: أليب بكر حممد بن القاسم األنباري )ت: .1
 .(1)ه(134الكتاب: أليب حممد عبد هللا بن جعفر بن درستويه )ت: .3
 .(١) ه(338)ت:هجاء مصاحف األمصار: أليب العباس املهدوي  .1
كتاب البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان رضي هللا عنه: البن معاذ اجلهين األندلسي  .١

 . (4)ه(338)ت:
 .(2) (ه333التنبيه على اخلطأ واجلهل والتمويه: أليب عمرو الداين )ت: .4
 .(9)ه(333املقنع يف رسم مصاحف األمصار: أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت: .2
 .(58)ه(39١لتبيني هلجاء التنزيل: أليب داود سليمان بن جناح )ت:خمتصر ا .9

 .(55) ه(198منظومة عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد لإلمام القاسم بن فريه )ت: .58

                                 
 .5/11، سفري العاملني 9١، جهود األمة يف رسم القرآن )محيتو( ص5/5١3 -الدراسة–ينظر: خمتصر التبيني ( 5)
 ه.5385 5األردن ط –مانع-طبع بتحقيق د. غامن احلمد نشر دار عمار (8)
ه، مث طبع بتحقيق حمب الدين واعظ بدار البشائر اإلسالمية 5381عام  5طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، ط (1)

 ه، وأصله رسالة دكتوراة من جامعة أم القرى مبكة.5381ه و5351ببريوت عام 
، اس للطباعة والنشرطبع بتحقيق امتياز علي عرشي بإشراف املعهد اهلندي للدراسات اإلسالمية باهلند، ومؤسسة فيك (3)

 ه.5318وطبع بتحقيق د.حامت الضامن بدار ابن اجلوزي عام 
( طبع بتحقيق د.إبراهيم السامرائي و د.عبد احلسني الفتلي ونشرته مؤسسة دار الكتب الثقافية  بالكويت عام 1)

 م.5944
بالطائف، وصدر حديثا بتحقيق  ( حققه د. حمي الدين رمضان وطبع ضمن جمموعة الرسائل الكمالية مبكتبة املعارف١)

 ه.5318د. حامت الضامن عن دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع عام 
 بعنوان: ،ه بدار عمار بعمان، وطبع قبل ذلك بتحقيق د.سعود الفنيسان5385( طبع بتحقيق غامن  قدوري عام 4)

 ه.5359بدار إشبيليا بالرياض عام  "البديع يف رسم مصحف عثمان"
 .م8881-ه538١حقق لنيل اإلجازة جبامعة أيب شعيب الدكايل بقلم عبد السالم سالف  (2)
ه، مث بنفس التحقيق مبكتبة النجاح بليبيا، مث 5119طبع بتحقيق األستاذ حممد دمهان مبطبعة الرتقي بدمشق عام  (9)

كتبة الكليات األزهرية ه، وبتحقيق حممد الصادق قمحاوي مب538١ه، وأخرى هبا يف 5381مبكتبة الفكر بدمشق 
 ه.5315ه، وأخريا بدراسة وحتقيق نورة احلميد بدار التدمرية بالرياض عام 5199بالقاهرة عام 

ه. وأصله رسالة 5381( من إصدارات جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف بتحقيق د. أمحد شرشال عام 58)
 دكتوراة باجلامعة اإلسالمية.

= ه، وبتحقيق: أ.فرغلي عرباوي مبكتبة أوالد 5388سويد ونشر دار نوادر الكتب عام  ( طبعت بتحقيق: د. أمين55)
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 .(5)ه(١81املختصر يف مرسوم املصحف الكرمي: أليب طاهر إمساعيل العقيلي )ت: .55
 .(8) ه(١31حممد السخاوي )ت:الوسيلة إىل كشف العقيلة: أليب احلسن علي بن  .58
اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف: إلبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن وثيق  .51

 .(1) (ه١13األندلسي )ت:
 .(3) ه(452اخلراز )ت:م القرآن: أليب عبد هللا حممد أرجوزة مورد الظمآن يف رس .53
البناء املراكشي عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: أليب العباس أمحد بن  .51

 .(1)ه(485)ت:
 .(١) ه(418روضة الطرائف يف رسم املصاحف: إلبراهيم بن عمر اجلعربي )ت: .5١
مجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد: لربهان الدين إبراهيم اجلعربي  .54

 .(4)ه(418)ت:
 .(2) ه(41١الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة: أليب بكر عبد الغين اللبيب )ت:قبل  .52
التبيان يف شرح مورد الظمآن: أليب حممد عبد هللا الصنهاجي املعروف بابن آَجطَّا  .59

 .(9)ه(418)ت:
 .(58) ه(428)ت:كشف األسرار يف رسم مصاحف األمصار: لشمس الدين السمرقندي  .88

                                                                                         
 م، وطبعت ضمن كتاب )إحتاف الربرة باملتون العشرة( مجع الضباع.8855الشيخ عام = 

ه، وطبع ثانية بعنوان:"مرسوم خط 5389صدر مطبوعا بتحقيق د.غامن احلمد عن دار عمار بعمان عام  (5)
 ه.5318يق أ. حممد عمر اجلنايين بتمويل اهليئة القطرية لألوقاف املصحف"بتحق

ه، وحققه د.موالي حممد الطاهري ونشرته 5351حقق يف رسالة علمية على يد طالل حممد دين باجلامعة اإلسالمية ( 8)
 ه.5383مكتبة الرشد 

ه 5389، وبنفس التحقيق عام م بدار األنبار ببغداد5922 -ه 5382(  طبع بتحقيق د.غامن قدوري احلمد عام 1)
 بدار عمار بعمان.

 ه.5384ه و5181( طبعت بتحقيق د.أشرف فؤاد طلعت مبكتبة اإلمام البخاري مبصر عام 3)
 م.5998طبع بتحقيق هند شلِب بدار الغرب اإلسالمي ببريوت عام  (1)
طبعت ضمن"جمموعة مهمة يف التجويد والقراءات والرسم وعد اآلي"بتحقيق مجال السيد رفاعي مبكتبة ابن تيمية  (١)

 م.888١-ه5384بالقاهرة عام 
 ه.5315( طبع بدراسة وحتقيق حممد خضري الزوبعي ونشرته دار الغوثاين للدراسات القرآنية بدمشق 4)
 ه.5318زعبول من إصدارات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بقطر  طبعت بدراسة وحتقيق د. عبد العلي آيت (2)
ه، وحقق باقيه 5388( حقق اجلزء األول منه يف رسالة علمية باجلامعة اإلسالمية على يد عبد احلفيظ اهلندي عام 9)

 ه.5382جبامعة أم القرى على يد عمر الثويين عام 
 م.592١-ه 5384العراقية اجمللد اخلامس عشر، العدد الرابع سنة  ( حققه د. حامت الضامن ونشر يف جملة املورد58)
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بن : أليب البقاء علي يف شرح عقيلة أتراب القصائد يب املتباعدتلخيص الفوائد وتقر  .85
 .(5) ه(285)ت:القاصح 

تنبيه العطشان على مورد الظمآن: أليب علي حسني بن علي الرْجراجي الشَّوشاوي  .88
 .(8)ه(299)ت:

التمييز يف معرفة أقسام األلفات يف كتاب هللا العزيز: حملمد بن أمحد بن داود )من القرن  .81
 .(1)ه(9

نصاري نظم اإلعالن بتكميل مورد الظمآن: أليب حممد عبد الواحد بن عاشر األ .83
 .(3)ه(5838)ت:

فتح املنان املروي مبورد الظمآن: أليب حممد عبد الواحد بن عاشر األنصاري  .81
 .(1)ه(5838)ت:

بيان اخلالف والتشهري واالستحسان وما أغفلة مورد الظمآن وما سكت عنه التنزيل ذو  .8١
وما جرى عليه العمل من خالفيات الرسم يف القرآن: أليب زيد عبد الرمحن بن  الربهان

 .(١)ه(5828القاضي )ت:
اجلامع املفيد ألحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد: أليب زيد عبد الرمحن بن القاضي  .84

 .(4) ه(5828)ت:
الصحابة  اجلامع رسم رسم الطالب عبد هللا املسمى: اإليضاح الساطع على احملتوى  .82

وضبط التابع: لعبد هللا بن الشيخ حممد األمني اجلكين الشنقيطي )تويف يف العقد اخلامس 
 .(2) من القرن الثالث عشر اهلجري(

                                 
، وطبع مبراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي 5م، ط5939 –ه 51١2طبع مبكتبة مصطفى البايب احللِب مبصر عام  (5)

 ، ه5381مبكتبة الشروق الدولية بالقاهرة 
 م.8881معة املرقب بليبيا عام ُحقق جزء منه على يد حممد سامل حرشة يف رسالة علمية جبا (8)
 ه.5384( عام 52( نشر بتحقيق علي بن حسني البواب مبجلة البحوث اإلسالمية، العدد:)1)
ه، ومبكتبة 5384ه و5181( طبعت مع نظم املورد بتحقيق د.أشرف فؤاد طلعت مبكتبة اإلمام البخاري مبصر عام 3)

م، وطبع مع شرحه )تنبيه 8888 –ه 5384السالم عام  ، وجبامعة بروناي دار51١1االستقامة بالقاهرة عام 
 اخلالن( ونشرته مكتبة النجاح بليبيا.

م، ود. عبد الكرمي بو 5995عبد السالم اهلبطي بكلية اآلداب بالرباط حققه حقق يف رسالة علمية ثالث مرات:  (1)
 بالسودان.غزالة جبامعة األمري عبد القادر باجلزائر، وسلوى األشقر جبامعة أم درمان 

 حقق كبحث تكميلي على يد عبد هللا بن شعيب البخاري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. (١)
 ه.5315حقق كبحث تكميلي على يد أنس عبد هللا حممد باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام  (4)
 م.5992-ه5382طبع بتحقيق حممد بن الشيخ أمحد بنواكشوط عام  (2)
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إرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني: أليب عيد رضوان املخلاليت  .89
 .(5)ه(5155)ت:

ومنت الذيل يف الضبط: للعالمة أيب عيد حواٍش على مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن  .18
 .(8) ه(5155رضوان بن حممد بن سليمان الشهري باملخلاليت )ت

للعالمة أيب عيد مقدمة شريفة كاشفة ملا احتوت عليه من رسم الكلمات القرآنية وضبطها:  .15
 .(1) ه(5155رضوان بن حممد بن سليمان الشهري باملخلاليت )ت

الرسم والضبط: حملمد العاقب بن ماياىب اجلكين  رشف اللمى على كشف العمى يف .18
وهو شرح لنظمه املسمى:"كشف العمى والرين عن ناظري مصحف  (3)ه(5158)ت:

 .ذي النورين"
أرجوزة اللؤلؤ املنظوم يف ذكر مجلة من املرسوم: حملمد بن أمحد بن احلسن بن سليمان  .11

 (.1) ه(5151املصري األزهري املعروف باملتويل )ت:
 .(١)(ه5181رمحن وراحة الكسالن يف رسم القرآن: للشيخ حممد أيب زيد )ت:فتح ال .13
 .(4)ه(5138الرحيق املختوم يف نثر اللؤلؤ املنظوم: للشيخ حسن بن خلف احلسيين)ت: .11
 :تنبيه اخلالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن يف رسم الباقي من قراءات األئمة األعيان .1١

 .(2) ه(5139إبراهيم بن أمحد املارغين التونسي )ت:
دليل احلريان على مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط: إلبراهيم بن أمحد املارغين التونسي  .14

 .(9)ه(5139)ت:
إرشاد احلريان إىل معرفة ما جيب اتباعه يف رسم القرآن: حملمد بن علي بن خلف احلسيين  .12

 (.58) ه(5114احلداد )ت:

                                 
 طبع مبطبعة اإلمام البخاري مبصر بتحقيق عمر املراطي.( 5)
عام  ة( حقق يف حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري على يد ياسر بن عوض العويف باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور 8)

 ه.5313
 ه.5384( صدرت عن مكتبة اإلمام البخاري بتحقيق أيب اخلري عمر بن مامل املراطي عام 1)
 د.حممد بن سيدي حممد موالي وصدر عن دار إيالف الدولية.حققه  (3)
 .5طبعت مع شرحها )الرحيق املختوم( مبطبعة املعاهد باجلمالّية مبصر، ط (1)
 م. 5294-ه5151طبع مبطبعة أيب زيد بالقاهرة عام  (١)
 . 5طبعت مبطبعة املعاهد باجلمالّية مبصر، ط (4)
 م، 5991طبع بدار الكتب العلمية ببريوت عام  (2)
 م.8881-ه 538١( طبع بتحقيق عبد السالم البكاري، بدار احلديث بالقاهرة عام 9)
 طبع مبطبعة املعاهد باجلمالّية مبصر. (58)
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فيما يتعلق باملصاحف العثمانية: حملمد بن علي  -أو املواهب الربانية-الكواكب الدرية  .19
 .(5) ه(5114احلسيين احلداد )ت:

للعالمة حممد حبيب هللا اجلكين  :إلماما إيقاظ األعالم لوجوب اتباع رسم املصحف .38
 .(8) ه(51١1)ت:

 وفدوين الروسيشرح عقيلة أتراب القصائد: ملوسى جار هللا بن فاطمة الروست .35
 (.1) ه(51١9)ت:

 لطائف البيان يف رسم القرآن شرح مورد الظمآن: للشيخ أمحد حممد أبو زيتحار  .38
 .(3) ه(5148)ت: بعد 

 .(1) (514١مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني: لعلي حممد الضباع ) ت: .31
 .(١) ه(5128)ت:الفرائد احلسان يف بيان رسم القرآن: للشيخ حممد بن يوسف التونسي  .33
منظومة يف رسم القرآن: ألمحد بن حممد سليم بن أمحد احللواين الرفاعي الدمشقي،  .31

 .(4) ه(5123املعروف بأمحد احللواين احلفيد، )ت:
 .(2)ه(5388)ت:تاريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه: حملمد طاهر بن عبد القادر الكردي  .3١
 .(9)ه(5381القاضي)ت: تاريخ املصحف الشريف: لعبد الفتاح عبد الغين .34
إرشاد الطالبني إىل ضبط الكتاب املبني: حملمد حممد حممد سامل حميسن  .32

 .(58)ه(5388)ت:
 .(55)االختيار يف القراءات والرسم والضبط: حملمد بالوايل .39

                                 
 ه، وطبع ضمن جمموع أعمال املؤلف بدار الغوثاين بدمشق.5133طبع مبطبعة مصطفى البايب احللِب  (5)
 .8م، ط5948 –ه 5198عن مكتبة املعرفة حبمص عام ( صدر 8)
 ه.518١طبع باملطبعة الكرمية، قازان،  (1)
 طبعته مطبعة حممد علي صبيح وأوالده مبصر. (3)
 "اإلمتاع جبمع مؤلفات الضباع" طبع مبطبعة عبد احلميد حنفي مبصر، كما طبع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ بعنوان: (1)

 والشؤون اإلسالمية بالكويت.وزارة األوقاف  1اجلزء 
 م.5911-ه5141طبع يف دمشق مبطبعة العلوم واآلداب عام  (١)
 طبعت بتحقيق الشيخ حسني خطاب شيخ القراء بدمشق، ضمن جمموع املنظومات الثالث. (4)
 ه.5148، 8ه، وطبع مبراجعة الضباع مبطبعة مصطفى البايب احللِب بالقاهرة، ط51١1( طبع جبدة عام 2)
 م.59١1طبع مبكتبة املشهد احلسيين بالقاهرة عام  (9)
م، وبدار حميسن للطباعة والنشر بالقاهرة عام 59١8 –ه 5149( طبع مبطبعة عبد احلميد أمحد حنفي مبصر عام 58)

 م.8888
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط.م عن 5994( صدر يف عام 55)
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 . (5)لسحر السيد سامل ورحلته شرقا وغربا: رضي هللا عنهأضواء على مصحف عثمان بن عفان  .18
 . (8)بني املثبتني والنافني: لــ د. منشة بنت عبد هللا الطوالة إعجاز الرسم العثماين .15
 .(1)إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة: حملمد مشلول .18
 . (3)تاريخ توثيق نص القرآن الكرمي: خلالد عبد الرمحن العك .11
 .(1)الرتجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل: ألمحد خالد شكري .13
 .(١)وضبط بالغة القرآن اجمليد: ألمحد شرشالالتوجيه السديد يف رسم  .11
 .(4)رفة رسم القرآن،: لعلي إمساعيل هنداويعجامع البيان يف م .1١
 .(2)دراسة فنية ملصحف مبكر يعود للقرن الثالث اهلجري: لعبد هللا بن حممد املنيف .14
 .(9)الرسم العثماين للمصحف الشريف: مدخل و دراسة: حلسن سري .12
  .(58) ودراسة: لصاحل حممد صاحل عطيةرسم املصحف إحصاء  .19
و دفعها: لعبد  يف قراءات القرآن الكرمي دوافعهارسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني  .١8

 . (55) الفتاح إمساعيل شلِب
 .(58)رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية: لغامن قدوري احلمد .١5
 . (51)شلِبرسم املصحف واالحتجاج به يف القراءات: لعبد الفتاح إمساعيل  .١8
 .(53)رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة: لشعبان حممد إمساعيل .١1

                                 
 م.5995-ه5355باالسكندرية عام ( صدر عن مؤسسة شباب اجلامعة 5)
 ه.5311( عام 58حبث منشور يف جملة الدراسات القرآنية الصادرة عن مجعية تبيان العدد ) (8)
 م.8884-ه5382طبع بدار السالم بالقاهرة عام  (1)
 م.592١صدر عن دار الفكر بدمشق عام  (3)
 ه.5382( عام 1حبث منشور مبجلة معهد اإلمام الشاطِب، العدد ) (1)
 ه.5385، السنة الثانية عشر عام 34( منشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد ١)
 ه.5358، 5طبع بدار الفرقان بالرياض، ط (4)
 ه.5352طبع باململكة العربية السعودية عام  (2)
 م عن مركز اإلسكندرية للكتاب باإلسكندرية.5992صدر عام  (9)
 م5994من منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية عام  (58)
 م.5999-ه5359ه، ومبكتبة وهبة بالقاهرة عام 5921-ه5381( طبع بدار الشروق جبدة عام 55)
م وأصلها 5928-ه5388من مطبوعات اللجنه الوطنيه لالحتفال مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري ببغداد  (58)

 م.594١رة عام رسالة علمية من جامعة القاه
 ه.5128طبع مبكتبة هنضة مصر بالقاهرة عام (51)
=  إحياء م، ومبكتبة5999 –ه 5359، عام 5م، وبدار السالم بالقاهرة، ط5998( طبع بدار الثقافة بالدوحة عام 53)
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 .(5)رسم املصحف ونقطه بني املؤيدين واملعارضني: لعبد احلي حسني الفرماوي .١3
 .(8)رسم املصحف ونقطه: لعبد احلي حسني الفرماوي .١1
اإلمالئية: حملمد عادل عبد كتاب يف الفرق بني رسم املصحف الشريف وبني رسم القواعد  .١١

 .(1)السالم الشريف احلسيين اخلليلي
بنت عبد هللا  ملها القرآن الكرمي بغري الرسم العثماين دراسة تارخيية موضوعية:كتابة  .١4

 .(3)اهلدب
 .(1)كالم على اإلمالء العريب وحبث مفصل يف رسم القلم القرآين: جلالل احلنفي .١2
 .(١)مد الرشيداملتحف يف أحكام املصحف: لصاحل حم .١9
 .(4)املتحف يف رسم املصحف: لعبد الكرمي إبراهيم عوض .48
 .(2)خمالفات النساخ وجلان املراجعة والتصحيح ملرسوم املصحف اإلمام: ألمحد شرشال .45
املصاحف املخطوطة يف القرن احلادي عشر اهلجري مبكتبة املصحف الشريف يف مكتبة  .48

 .(9)املزيين: لعبدالرمحن بن سليمان عبد العزيز امللك
 .(58)موجز كتاب التقريب يف رسم املصحف العثماين: ليوسف بن حممود اخلوارزمي .41
 .(55)امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه: غامن قدوري احلمد .43

 
 

 
 

                                                                                         
 ه.5389الرتاث اإلسالمي مبكة عام = 

 ه.5194، 5وطبعته مكتبة األزهر، ط( نشرته دار عيش بالقاهرة وأصله رسالة علمية من جامعة األزهر، 5)
 ه.5381( صدر عن دار نور املكتبات عام 8)
 م جبمعية عمال املطابع التعاونية بعمان.592١( طبع عام 1)
 م.8855-ه5318صدر عن دار كنوز إشبيليا بالرياض عام  (3)
 م بدار احلرية للطباعة ببغداد.5922( طبع عام 1)
 م.8881-ه5383عام طبع مبؤسسة الريان ببريوت ( ١)
 ه.5384صدر عن دار الصحابة للرتاث بطنطا عام  (4)
 ه.5381( صدر عن دار احلرمني بالقاهرة عام 2)
 م.8888-ه5385( من منشورات جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف عام 9)
 ه.5358( طبع بتحقيق عبد الرمحن آلوجي بدار املعرفة بدمشق عام 58)
 ه.5311الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطِب جبدة عام  من مطبوعات مركز (55)
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 (1): عالق، الرسم العثماني بوجوه القراءاتاملطلب الرابع

عهد النِب صلى هللا عليه سبق يف مبحث نشأة علم الرسم اإلشارة إىل كتابة القرآن الكرمي يف 
ومل  -لغة قريش-على اللغة اليت نزل هبا القرآن  وسلم، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن تلك الكتابة كانت

يف  ه(5193)ت: يدخلها شيء من وجوه األحرف السبعة، صرّح بذلك الشيخ حممد أبو زهرة
عليه  رِ ه تغيري، ومل جتَْ رتَِ  يعْ مل –صلى هللا تعاىل عليه وسلم  –"إن الذي كتب يف عصر النِب  قوله:

 .(8)احلروف السبعة، وإن احلروف السبعة كانت يف قراءة القرآن ال يف كتابته"
وملا كان مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق جمرَد نسٍخ ملا تفرق يف الرقاع والعسب، كانت 

من وجوه القراءة بغري لغة ها وِّ لُ الصحف تابعة ملا كتب يف عهد النِب صلى هللا عليه وسلم يف خُ 
 قريش، والسياق التارخيي يدل على ذلك.

مث ملا كانت خالفة عثمان وأراد مْجَع األمة على مصحف واحد، حدد للصحابة الذين انتدهبم 
لكتابة املصحف األساَس الذي يستندون إليه يف تثبيت نص القرآن، والقراءة اليت يرمسون نطقها يف 

"إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان  املصاحف بقوله املشهور:
"حلنهم وِلْسنهم : داللة كتابة القرآن بلسان قريش يف الراجح. و قريش، فإمنا نزل القرآن بلساهنم"

؛ ألن اخلالف كان يف (3)ه(418)ت: ال مصطلحهم يف الكتابة كما ذكر اجلعربي (1)ولغتهم"
 مصطلح الرسم. القراءة والنطق وليس يف

ومجهور العلماء على أن مصحف عثمان ُكِتَب على حرف واحد، وأن األحرف الستة األخرى 
مل تدخل يف كتابته، إال أن جترد الكتابة من النقط والشكل آنذاك جعلها حتتمل حروفا غري احلرف 

 الذي كتب عليه.
وخطــه حُمتِمــل  واحــد ،: "فاملصــحف ُكِتــَب علــى حــرف ه(314قــال مكــي بــن أيب طالــب )ت:

، فــذلك االحتمــال الــذي احتمــل اخلــط هــو مــن ألكثــر مــن حــرف، إذ مل يكــن منقوطــاً وال مضــبوطاً 
 .(1)الستة األحرف الباقية "

                                 
 .18-12ص  عالقة القراءات القرآنية بالرسم العثماين"" من حبث د. غامن قدوري بعنوان: وخمتصر ( مستفاد5)
 .14املعجزة الكربى ص  (8)
 .١4الوسيلة إىل كشف العقيلة ص (1)
 .888مجيلة أرباب املراصد صيف ( 3)
 .13اإلبانة ص (1)
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صـلى هللا عليـه   -وإذا كانت القراءة تتوقف صحتها واألخذ هبا علـى روايتهـا وتلقيهـا عـن النـِب 
انيـــة صـــارت شـــرطاً ثانيـــاً مييـــز بـــني القـــراءة وصـــحابته، فـــإن موافقتهـــا لرســـم املصـــاحف العثم –وســـلم 

صـلى –وإن مل يكـن مـن تعلـيم رسـول هللا الصحيحة املقبولة والقراءة الشاذة املرتوكة، ورسم املصحف 
فإنه ُكِتَب بني يديه، وعلى لفظه، فصـارت املصـاحف العثمانيـة هـي احلجـة يف قـراءة  –هللا عليه وسلم

القراءات املروية عن الصحابة كان مقبـوالً وصـحت القـراءة  القرآن، فما وافق رسم هذه املصاحف من
ــاً  ملخالفتــه خــط املصــحف الــذي أمجــع  ؛بــه، ومــا كــان خمالفــاً لرمسهــا تُرِكــت القــراءة بــه، وإن كــان مروي

 الصحابة على كتابته.
"كل ما كان موافقًا ملصحفنا غري خارج من رسم كتابه جاز لنا  هـ(:84١قال ابن قتيبة )ت:

 . (5)ه، وليس لنا ذلك يف ما خالفه"أن نقرأ ب
ووضع علماء القراءة مقياسًا لقبول القراءة أو ردها، قال مكي بن أيب طالب القيسي 

"قسم يـُْقَرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثالث  هـ( وهو يتحدث عن أقسام القراءات:314)ت:
َقَل عن الثقات إىل النِب  ويكون وجهه يف العربية اليت  –وسلم صلى هللا عليه  -ِخالل، وهي: أن يـُنـْ

 .(8)نزل هبا القرآن شائعاً، ويكون موافقاً خلط املصحف"

  ٺ ٺڇ ن موافقة القراءة خلط املصحف قد تكون حتقيقا كقراءة )مالك( يف قوله تعاىل:مث إ

 حبذف األلف إذ األلف حمذوفة من الرسم، وقد تكون تقديرا كقراءهتا بإثبات األلف.  ڇٺ
وهذه املوافقة تكون حتقيقا وتقديرا.... وحتقيقه أن اخلط تارة "ه(:418اجلعربي )ت:قال 

حيصر جهة اللفظ، فمخالفه مناقض، وتارة ال حيصرها، بل يرسم على أحد التقادير، فالالفظ به 
 .(1)موافق حتقيقا، وبغريه موافق تقديرا لتعدد اجلهة"

على مجيع األحرف السبعة، ومجهور اخللف واختلف العلماء يف اشتمال املصاحف العثمانية 
والسلف على أهنا مشتملٌة على ما حيتمله رمسها من األحرف السبعة، جامعٌة العرضَة األخريَة اليت 

متضمنٌة هلا، مل ترتك حرفًا منها  –عليه السالم–على جربيل  –صلى هللا عليه وسلم-عرضها النِب 
وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ ألن " وقال: ه(،211)ت: وإىل هذا ذهب ابن اجلزري

                                 
 .38تأويل مشكل القرآن ص (5)
 .15اإلبانة ص (8)
 .92( مجيلة أرباب املراصد ص1)
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 .(5)األحاديث الصحيحة واآلثار املشهورة املستفيضة تدل عليه وتشهد له"
وبدأت مدارس القراءة تتشكل حول املصاحف اليت أرسلها عثمان إىل كل مصر من األمصار 

ختصص منهم بالقراءة وها لتابعي التابعني الذين ، وعّلمفتلقى التابعون القراءة عن الصحابة ،ةاخلمس
 ،عدد من العلماء اختار كل واحد منهم من جمموع ما تعلمه من القراءات قراءة داوم عليها

 فنسبت إليه. ،وعّلمها
ا العلماء أركان وهي اليت مساه ،وكان القراء خيضعون يف اختيارهم القراءة إىل ضوابط أو شروط

قوة  :ا هي يف احلرف إذا اجتمع فيه ثالثة أشياءوأكثر اختياراهتم إمن" قال مكي: القراءة الصحيحة،
 .(8)واجتماع العامة عليه" ،وموافقته للمصحف ،وجهه يف العربية

واخلالصة يف العالقة بني القراءات ورسم املصحف هي أن ما كان خمالفًا للرسم من القراءات 
خ، وقد يروى لبيان معىن أو اليت كان يقرأ هبا الصحابة قد تُرَِكِت القراءة به، وصار يف حكم املنسو 

لالحتجاج للغة، وما كان موافقاً للخط مما ثبتت روايته هو الذي قرأت به القراء، ولكننا ال ميكن أن 
 املصاحف، فكل وجه حيتمله خط –رضي هللا عنه-حندد احلرف الذي َكَتَب عليه عثمان بن عفان 

املصحف، ميكن أن يكون من ذلك احلرف، وذلك بسبب التمازج الذي حصل بني القراءات 
 بسبب ظاهرة االختيار يف القراءة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .5/15النشر ( 5)
 .29اإلبانة ص (8)
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 :ثانيالفصل ال
 دراسة حياة المؤلف

 ويشتمل على مبحثين:

 املبحث األول: 

 عصر املؤلف واألحوال السياسية                 

 واالجتماعية والعلمية                            

 املبحث الثاني: 

 حياة املؤلف                             
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 املبحث األول:

 .فةه واألفوال السةاسة، واالجتماعة، والعلمة، لؤلفعاصر امل 

حتدد تاريخ مل  ترمجت لهعاش النابلي يف القرن التاسع عشر امليالدي، لكن املصادر اليت 
عام:  تأليفا كان يف هاد أن آخر جنمؤلفاته فراغه من تواريخ إال أنه من خالل تتبع ته أو وفاته، والد

القرن التاسع عشر  بدايةبني  أن العصر الذي عاش فيه هو ما نقدرومنه نستطيع أن ، م52١2
 .امليالدي وحىت هناية الستينيات منه

النابلي امسه يف بداية كتابه )نتيجة موقع عقرب الساعات(  ذكرف، فيهاالبلد اليت عاش  عنأما 
، (8)الزركلي أنه مصري ، بينما ذكر(5)حممد بن عبد الرمحن لقبا التونسي إقليما النابلي بلدا""فقال: 

 . (1)كحالة أنه مغريبوذكر عمر  
لك إجراؤه مغريب من تونس عاش يف مصر، يؤيد ذبأنه  هذه األقوال وميكن اجلمع بني 

يف مصر، كحساب عرض البلد، وارتفاع العصر  -يف كتابه فتح املنان-تطبيقات حساباته الفلكية 
، وتأليفه شرحا وحاشية على كتابني ملؤلفني مصريني مها: حتفة اإلخوان ألمحد قاسم (3)والقبلة

 املصري، وشرح اجلزرية للشيخ خالد عبد هللا األزهري. 
األحوال السياسية واالجتماعية والعلمية يف زمانه يف البلدين: تونس وعليه ستكون دراسة 

 باعتبارها موطنه األساسي، ومصر باعتبار عيشه فيها.

 تونس يف عصر املؤلفاملطلب األول: 

 :السياسيةاحلالة 
احلسينيني الذي كان قد بدأ مع بدايات  (1)كانت تونس يف هذه الفرتة حتت حكم البايات

القرن الثامن عشر، وكان الباي يعترب حاكما عاما على تونس من قبل الدولة العثمانية مع حصوله 
 على حرية التصرف الفعلية.

                                 
 /و.5نتيجة موقع عقرب الساعات  (5)
 .١/592األعالم ينظر:  (8)
 .58/514معجم املؤلفني ينظر:  (1)
 .81و 83و 81على حتفة اإلخوان ص ينظر: فتح املنان  (3)
مجع باي: معرب من لفظ )بك( يف الرتكية ومعناه السيد العظيم، وهو يف اللغة الفارسية األمري. ينظر: صفحات من  (1)

 .14تاريخ تونس ص
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وللمكانة االسرتاتيجية اليت كانت تتمتع هبا تونس وإمكانياهتا االقتصادية والبشرية كانت حمط 
مارية الثالث )فرنسا وإيطاليا وإجنلرتا(، وكان لكل من هذه الدول أطماعها أنظار الدول االستع

 ومصاحلها اليت تدفعها للسيطرة على تونس وبسط نفوذها قبل أي من الدولتني األخريني.
م وأصبحت جارة لتونس، عالوة على 5218كانت فرنسا قد متكنت من احتالل اجلزائر سنة 

وجودة يف البحر املتوسط، فأصبحت تتطلع إىل توسيع استعمارها كوهنا الدولة العظمى الوحيدة امل
 ليشمل كل بالد املغرب الكبري.

أما إيطاليا اليت كانت تواجه تونس من اجلانب اآلخر من البحر فلم تكن مصاحلها وأطماعها 
يف تونس بأقل من مصاحل فرنسا وأطماعها، فكانت حتاول هي األخرى بسط يدها على تونس 

 بينها وبني بالدها. والتوحيد
وأما إجنلرتا فكانت أساطيلها وقواعدها تنتشر يف البحر املتوسط، وكانت حريصة كل احلرص 

 .(5)أن ال تقع تونس يف يد دولة قوية وخباصة منافستها فرنسا
ومل تكن تونس بالقوة اليت متكنها من جماهبة هذه الدول والتصدي ألطماعها، ما جعل باياهتا 

كثريا يف مقاومة النفوذ األورويب، وأصبح باديا للعيان ضعف موقفهم أمام الفرنسيني ال يفكرون  
وتلبيتهم ملطالبهم وإعطاء التعهدات الالزمة بإلغاء اإلتاوات أو اسرتقاق املسيحيني، حىت وصل 

م ( إىل معاونة احلملة الفرنسية ضد اجلزائر، بل وهتنئة فرنسا 5211-5283األمر بالباي حسني )
م ( على الفرنسييني حني قرر 5211-5214تصارها على جرياهنم اجلزائريني، واعتمد أمحد باي )بان

إدخال مظاهر احلضارة احلديثة، فَعِهد إليهم بإنشاء املدارس وتدريب اجليش إضافة إىل مساحه 
 .بإنشاء كتدرائية يف مواجهة مدينة تونس

م ملا أشهرت روسيا 5213يني، ففي عام ومل يكن البايات مع هذا ليقطعوا صالهتم مع العثمان
باشا جيشا من تونس قوامه أربعة عشر ألف جهز الباي أمحد  احلرب على تركيا )حرب القرم(

جندي؛ ليحاربوا حتت لواء اجليوش العثمانية، وجتدر اإلشارة إىل أن فرنسا وإجنلرتا إيضا كانتا 
 حليفتني للدولة العثمانية يف هذه احلرب.

م ملا أعلن الباي حممد الصادق الدستور التونسي والذي تضمن مواد تأكد 52١5ويف عام 
حقوق األوروبيني وتضمن هلم حرية االمتالك داخل تونس؛ تتابع ورود األوروبيني إىل تونس وازداد 
بذلك نفوذهم وضغطهم على اإلدارة احمللية، يف حني أن التونسيني مل يروا يف هذه القوانني إال 

م واليت  52١3كز اليهود يف البالد، وكان هذا أحد أسباب قيام الثورة الداخلية يف وسيلة لرفع مر 

                                 
 .82١-1/84١ينظر: املغرب الكبري  (5)
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 .(5)كادت أن تطيح بعرش الباي
 البايات الذين شهدهم عصر املؤلف:

 م(5253-5428الباي محودة بن علي باي )
 م(5253الباي عثمان بن علي باي )

 م(5283-5253الباي حممود بن حممد الرشيد باي )
 م(5211-5283 الثاين بن حممد الرشيد باي )الباي حسني

 م(5214 -5211الباي مصطفى بن حممد الرشيد باي )
 م(5211 -5214الباي أمحد األول بن مصطفى باي )

 م(5219-5211الباي حممد بن حسني باي الثاين )
 .(8) م(5228-5219الباي حممد الصادق )

 :االجتماعيةاحلالة 
األوروبية اليت كانت موجودة فيها، وباجلالية اإليطالية على وجه باجلاليات تأثرت تونس 

اخلصوص، ذلك أن اإليطاليني كانوا يكونون أكرب جالية أوروبية، بسبب ما كانت تعانيه إيطاليا من 
الفقر يف ذلك الوقت، ما اضطر أهلها إىل اهلجرة إىل تونس طلبا للرزق، وظهر تأثريهم على اللهجة 

 .(1)لتها بعض الكلمات اإليطاليةالتونسية حيث دخ
ومل تكن عادات اللباس مبأمن من هذا التأثري، فكان أول دخول اللباس األورويب يف هذه الفرتة 

م، وكان حسني باي هو أول من خلع الثياب العربية ولبس الثوب 5218وبالتحديد يف عام 
وموظفي احلكومة يف  خاصا بأهل الدولة من ضباط اجليش -يف أول األمر-وكان  ،األورويب

ساعات عملهم خاصة، وبقي العامة على حالتهم، وشيئا فشيئا أخذ الزي األورويب يف االنتشار بني 
 .(3)أغلب أهل احلواضر التونسية

ومن أبرز احلوادث االجتماعية يف تونس تلك الفرتة: إلغاء الّرِق، حيث أصدر الباي أمحد يف 
الرقيق، وَغْلق سوق العبيد، وعتق مجيع العبيد املوجودين  م قانونا ينص على إبطال بيع523١عام 

 .(1)يف اململكة

                                 
 .5١4-5١5ينظر: املغرب العريب ص (5)
 .521و 3/55، 594و 511و 581و 95و 1/58ينظر: إحتاف أهل الزمان  (8)
 .1/821، املغرب الكبري 541ينظر: املغرب العريب ص (1)
 .849-841ينظر: صفحات من تاريخ تونس ص (3)
 .885ينظر: خالصة تاريخ تونس ص (1)
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وكان من عاداهتم االحتفال باملولد النبوي واملبالغة فيه، يقدمهم يف ذلك األمراء وأجلة الناس 
من قراء وفقهاء، حىت صاروا يَنظِّمون له موكبا رمسيا، وخُيَصِّصون لذلك اعتمادات مالية مبيزانية 

 .(5)لةالدو 
ومن عاداهتم الصُّرة املوجَّهة من تونس إىل احلرمني الشريفني، وهو مال يُوجَّه مبناسبة وقفة كل 

 .(8)عام ألهايل احلرمني الشريفني، ينتخبون حلمله األفضل فاألفضل من أهل العلم
لفتها وجتدر اإلشارة إىل مرور تونس يف تلك الفرتة بأزمة اقتصادية كان سببها النفقات اليت تك

يف مشروع التجديد وجتهيز اجليش للمسامهة يف حرب القرم، إضافة إىل الصرف غري احملسوب من 
قبل البايات، مع فساد اإلدارة املالية، األمر الذي اضطر احلكومة إىل زيادة الضرائب على السكان 

 .(1)م52١3مع قلة موارد البالد، ما أدَّى إىل إرهاق الشعب وبالتايل ثورهتم يف 

 :العلمية احلالة
مع ما مرت به تونس يف هذه الفرتة من القلق السياسي واألزمة املالية إال أهنا شهدت اهتماما 

 ظاهرا بالعلم والتعليم.
ومن أبرز صروح العلم يف تلك الفرتة جامع الزيتونة الذي كان مبثابة كلية جامعة لتعليم علوم 

م 5238الدين والعربية، وكان أمحد باي األوُل أوَل من أمر بتنظيم التعليم يف جامع الزيتونة يف عام 
ن هبا صدر جملدا زي( 8١9١وأمر بتعمريه خبزائن الكتب النافعة، حىت بلغ حمتواها من الكتب )

 .(3)اجلامع
 ومن أبرز العلماء الذين ظهروا يف تونس يف تلك الفرتة:

 هـ( 588١:الشيخ العالمة حممد ماضور )ت
 هـ( 5882:العالمة أبو الثناء حممود مقديش الصفاقسي )ت

 هـ (5834:شيخ اإلسالم حممد بريم الثاين التونسي )ت
 (هـ5811 -5882ما بني : تالشيخ املقرئ أمحد الشقانصي القريواين ) :ومن قرائها

 

 
                                 

 .812ينظر: صفحات من تاريخ تونس ص (5)
 .8١8-819املرجع السابق ص (8)
 .88١، خالصة تاريخ تونس ص5١9-5١2ينظر: املغرب العريب ص (1)
 .181-185ينظر: صفحات من تاريخ تونس ص (3)
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 مصر يف عصر املؤلفاملطلب الثاين: 

 :السياسيةاحلالة 
يف بداية القرن التاسع عشر امليالدي اضطرابا ونزاعا شديدين، فبعد خروج شهدت مصر 
 وفوضى سببهما:م ساد البالد اضطراب 5281م وحىت العام 5285الفرنسيني منها عام 

سوء احلالة االقتصادية نتيجة استمرار احلرب مدة ثالث سنوات متتاليات أمام ثالث قوى   .5
 كربى: الفرنسيني واإلجنليز والعثمانيني.

تعدد السلطات وتنازع احلكم بني القوة اإلجنليزية والعثمانية واملماليك، كل قوة تسعى  .8
 جاهدة للظفر حبكم مصر وطرد باقي القوى منها.

م عمدت إىل حمالفة تركيا للحفاظ على نفوذها داخل 5281خروج إجنلرتا من مصر عام  وبعد
تركيا مع فرنسا حتولت إجنلرتا إىل استخدام املماليك يف مصر ملصلحتها، وتقسم  مصر، مث ملا حتالفت

ضيق املماليك واألتراك شيعا وفرقا، واستمر النزاع وعّمت يف البالد الفوضى، وعاىن الشعب مع 
الذي كان قائدا للجيش األلباين –العيش قهَر احلكام وتسلَُّط أفراد اجلند، حىت متكن حممد علي 

من تويل  -م5285املـَُوجَّه من الدولة العثمانية إىل مصر إلخراج الفرنسيني باالتفاق مع إجنلرتا يف 
ه حىت عام م بأمر السلطان العثماين سليم الثالث، واستمر حكم5281هـ/ 5888احلكم يف 

م، وتعد أطول فرتة حكم يف تاريخ مصر احلديث، حارب خالهلا الدعوة الوهابية، وقضى 5232
على املماليك، وأنشأ جيشا على النظام الفرنسي احلديث، إضافة إىل جمهوداته يف اإلصالحات 

ة إال أن الداخلية اليت كان هلا آثار إجيابية وأخرى سلبية، وهو وإن عده البعض باين مصر احلديث
عصره مل يكن عصرا ذهبيا فمع التقدم الذي جلبه للبالد كان االستبداد والفقر واالحتكارات 

 والتجنيد أمورا أهنكت قوى الشعب وبددت كثرياً من طاقاته.
 حكام مصر الذين شهدهم عصر املؤلف:

 م(.5232-5281حممد علي باشا )
 م(.5232إبراهيم باشا )
 م(.5913 -5232عباس األول )
 م(.52١1-5213سعيد باشا )

 .(5) م(5249-52١1اخلديو إمساعيل )

 
                                 

 وما بعدها. 124وما بعدها، دراسات يف تاريخ مصر ص ١4ينظر: تاريخ مصر السياسي ص (5)
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 :االجتماعيةاحلالة 
تراجع نفوذ العلماء وتضاءل تأثريهم على الشعب يف عهد حممد علي بعد أن كانت هلم 
الزعامة األدبية والسياسية يف عهد املماليك وبدايات القرن التاسع عشر وحكم حممد علي باشا، 

لسيد عمر مكرم وتآمر بعض الشيوخ مع حممد علي عليه كانت القاضية على لكن حادثة نفي ا
 .(5)مكانة الشيوخ ونفوذهم، ومل يبق هلم بعد ذلك إال أثارة من احرتام يسبغها عليهم انتساهبم للدين

 وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس واهنمكوا يف"فقال:ووصف اجلربيت حاهلم بعد ذلك 
 .(8)"مثآاجلهال يف املالشيطانية ومشاركة مور الدنيوية واحلظوظ النفسانية والوساوس األ

اىل األمل  حياة الفالح يف اجلملة بقيت تدعو، إال أن والتجارة ومع تقدم الزراعة والصناعة
لفداحة الضرائب ومساوئ االحتكار ومظامل  ؛بسبب حرمانه حق التملك واستهدافه ؛واإلشفاق
جعله يف حالة تعيسة، حىت اضطر الكثري من الفالحني إىل اهلجرة من قراهم، وخربت  احلكام مما

قرى عديدة بسبب هذه اهلجرة، وشاركهم يف سوء احلالة وتراجعها عمال الصناعات اليدوية 
 .(1)الحتكار احلكومة التجارة الداخلية واخلارجية ؛والتجار

أفريقيا ومن الشركس واجلورجيني عن طريق استمرت جتارة العبيد وجلب الرقيق من نواحي 
تركيا، ومع أن سياسة حممد علي كانت مشجعة يف أول األمر جللب الرقيق الالزمني ملشروعاته 

 .(3)العسكرية واالقتصادية إال أنه حاول بعد ذلك إلغاء جتارة الرقيق لكن حماوالته مل تنجح

 :العلمية احلالة
ل نظام تعليمي مدين يف دولة إسالمية، فأنشئت مت يف عهد حممد علي باشا تأسيس أو 

املدارس املتنوعة: )احلربية والبحرية والزراعة واهلندسة والطب والوالدة واأللسن....( وغريها من 
املدارس املتخصصة، وكان التعليم يف مجيع هذه املدارس جمانا، كما أنشئ ديوان خاص باملدارس 

 رة للرتبية والتعليم.وهو مبثابة وزا "ديوان املدارس"مُسي 
كما اهتم حممد علي بإرسال البعثات العلمية إىل خارج مصر يف حماولة الستجالب خربة 
علماء أوروبا ومهندسيها لُتْسهم يف بناء مصر وجتديدها، وأمر برتمجة الكثري من الكتب املفيدة يف 

م على نشر الكثري من العلوم 5288الرتكية والعربية والفارسية، وساعد إنشاؤه ملطبعة بوالق يف عام 

                                 
 ومابعدها. 134، 92-94ينظر: عصر حممد علي ص (5)
 .3/121عجائب اآلثار  (8)
 .115-118ينظر: عصر حممد علي ص (1)
، عصر حممد علي ١2-١3ص 59لقاهرة خالل النصف األول من القرن ينظر: احلياة االجتماعية يف مدينة ا (3)

 .118ص
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 .(5)واملعارف املختلفة
كل تلك اجلهود للنهضة بالتعليم وتطويره كانت خارج إطار األزهر الذي ظل على حاله 
وطريقته القدمية يف التعليم، مع مالحظة حالة الركود اليت كان قد وصل إليها قبل ذلك يف العهد 

قراءة كتب الدين واللغة وشرحها، ومع ذلك كان األزهر العثماين، وظلت الدراسة فيه مقتصرة على 
املَغذِّي األول للبعثات العلمية املوفدة إىل اخلارج، لكن استمرار التطوير خارجه جعل مركز الثقافة يف 

 .(8)البالد ينتقل من األزهر إىل املدارس واملعاهد والبعثات
 علماء وقراء برزوا يف عصر املؤلف:

 ه(.5811بن حممد الشوكاين )ت: حممد بن علياإلمام 
 ه(588١:ت: )الشيخ السيد حممد أبو العرفان بن علي الصبان

 ه(5858)ت:الشيخ عبد الرمحن األجهوري النحراوي 

 "الكبري األمري"الشيخ حممد بن حممد أو أمحد بن عبد القادر املالكي األزهري
 ه(.5818)ت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .8١2-8١1، تاريخ مصر احلديث واملعاصر ص594-8/591ينظر: تاريخ مصر احلديث  (5)
 .8١1، تاريخ مصر احلديث واملعاصر ص28، األزهر يف ألف عام ص132ينظر: عصر حممد علي ص (8)
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 فةاة امللؤلفاملبحث الثاني: 

ركلي له يف مؤلف الكتاب برتمجة مفصلة تبني لنا سريته وحياته، إال ما كان من ذكر الز مل حيظ 
 .(5)وسركيس يف معجم املطبوعات ،، و كحالة يف معجم املؤلفنياألعالم

، إىل وعلى كثرة البحث والتنقيب يف كتب الرجال واألعالم فإين مل أقف على غري ما ذكروه
، ليس فيها ذكر ملولده ونشأته وشيوخه وتالميذه إال ترمجة يسرية جانب أن ما ذكروه عنه ليس

 وسأورد تلك الرتمجة املذكورة، مث أعززها مبا أمكنين استنتاجه من خالل آثاره العلمية املوجودة.

 ووالدته ووفاته امسهاملطلب األول: 

العبد املفتقر إىل يقول " ، كما ذكر هو يف مقدمة كتابه فقال:ليحممد بن عبد الرمحن النابُ هو 
وكذلك ذكره الزركلي يف  فصرح بنسبته إىل نابل، (8)ربه سرمدا حممد بن عبد الرمحن لقبا النابلي بلدا"

 .(1)األعالم وكحالة يف معجم املؤلفني
وتبعه  -باهلمزة مكان الباء–يذكره بلقب النائلي صاحب معجم املطبوعات  لكننا جند

 .(3) املطروقة يف التأليف اإلسالميمعجم املوضوعات احلبشىي يف 
فإن كان مقصود ذاكره النسبة إىل نائل؛ فتصريح املؤلف بلقبه يف استفتاح كتابه يدفع ذلك 

 ويضعفه، وإال؛ فهو خطأ مل يقصده.
وهي قبيلة  نسبة إىل نابل :-بفتح النون والباء املكسورة املوحدة ويف آخرها الالم- ليالنابِ و 

بن أدد، من بين زيد بن كهالن، من  يءبطن من طنابل: " :عربية، ويف معجم قبائل العرب
 .(1)"القحطانية

 .(١) )تونس( إىل نابُل، من أعمال إفريقية : نسبة-بضم املوحدة، قبل الالم- لنَّابُلياو 
 : والدته

بأهنا كانت يف النصف  تقديرهاال ذكر لتاريخ حمدد تعرف منه سنُة والدِة النابلي، وميكن 
 هـ.5844األول من القرن الثالث عشر اهلجري، بناء على أن أول مؤلفاته كان يف عام 

                                 
 .8/5488، معجم املطبوعات 58/514فني ، معجم املؤل١/592ينظر: األعالم  (5)
 /ظ.5عمدة العرفان  (8)
 .58/514، معجم املؤلفني ١/592األعالم ينظر:  (1)
 .8/5282معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي  ،8/5488ينظر: معجم املطبوعات  (3)
 .1/335األنساب للسمعاين ، 1/55١1معجم قبائل العرب  (1)
 .811،  تونس العربية ص5/88١ذيل لب اللباب يف حترير األنساب  ينظر: (١)
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 :وفاته

وذكر الزركلي أنه تويف  ،م52١8ـ/ه5844 سنة كان حياً  النابليَّ  ذكر عمر رضا كحالة أن
هذين  بنيتواريخ فراغه منها  احنصار الحظعلى مؤلفاته ي واملطلع ،(5)م52١2هـ/5821بعد 

 ه؛5821لكن ذلك ال جيعلنا حنكم بأن وفاته كانت بعد  هـ(5821 -هـ 5844) العامني
 لعام نفسه.حتمال كونه قد تويف يف اال

والذي يظهر من تأمل نسخة املخطوط احملفوظة بدار الكتب املصرية، أهنا نسخت بعد وفاة  
هذه رسالة لطيفة يف بيان رسم القرآن للشيخ حممد بن "املؤلف، حيث كتب على صفحة عنواهنا: 

عبد الرمحن النابلي رحم هللا مؤلفها"، خبط يطابق خط الناسخ الذي ذكر يف آخر املخطوط أنه 
ه"، وهو بعد تاريخ فراغ املؤلف 5821يوم اخلميس أربعة وعشرين من ربيع الثاين سنة "نسخها يف: 

وكان الفراغ منه يوم األحد لعشر ليال "( حيث ذكر يف آخره: الكواكب الدريةمن آخر كتبه تأليفا )
 ه".5821بقني من شهر ربيع الثاين سنة 

من ربيع الثاين،  83، واخلميس 88وعلى ذلك نستطيع أن حنصر وفاة املؤلف بني يوم األحد 
 ه، ال كما ذكر الزركلي.5821ويكون قد تويف يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .58/514، معجم املؤلفني ١/592األعالم ينظر:  (5)
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 ومؤلفاته اليت برز فيها املؤلف : اجملاالتالثايناملطلب 

شارك يف بعض علوم القرآن، و وصنف فيه كتبا عدة،  برز النابلي يف علم امليقات )الفلك(
 .-هو موضوع هذا التحقيق–فألف كتابا يف التجويد، وكتابا يف رسم القرآن وضبطه 

 :مؤلفاته

الشيخ: أمحد قاسم فتح املنان بشرح حتفة اإلخوان يف علم امليقات، وهو شرح ملنظومة  .5
 ـ(5)هـ5849هـ(، وكان فراغه منه يف عام 5841املصري )ت:

 هـ.5849مرشد الطالب، منظومة يف علم الفلك فرغ من نظمها عام  .8
كشف احلجاب عن مرشد الطالب يف علم امليقات، وهو شرح لنظمه السابق، فرغ من  .1

 .(8)هـ5828تأليفه عام 
 املذاهب األربعة.الفوائد املقنعة يف أوائل الشهور على  .3
الكواكب الدرية فيما تثبت به أوائل الشهور العربية، رسالة لطيفة اختصرها من كتابه  .1

 .(1)هـ5821السابق، وكان فراغه منها عام 
نتيجة موقع عقرب الساعات على قدر حصص أوائل أوقات الصلوات يف الشهور  .١

 .(3)هـ5823القبطية، فرغ من وضعها سنة 
الشيخ خالد على مقدمة التجويد، حاشية على شرح الشيخ خالد بن إحتاف املريد بشرح  .4

لفاظ املقدمة أزهرية يف حل "احلواشي األ هـ( املسمى:981عبد هللا األزهري )ت:
 .(1)اجلزرية"

عمدة العرفان يف مرسوم القرآن، فرغ من تأليفه لثمان ليال بقني من ربيع الثاين سنة  .2
   ، وهو موضوع هذا التحقيق.(١)هـ5844

 

                                 
 هـ باملطبعة امليمنية مبصر.5181باملطبعة اخلريية مبصر، وعام  هـ1825 طبع عام (5)
 .384١برقم: توجد نسخة خطية منه باملكتبة األزهرية (8)
 ملطبعة الوهبية.م با52١2 طبع عام (1)
 .82292 برقم: توجد نسخة خطية منه باملكتبة األزهرية (3)
 . 8119:رقمبيف الرياض توجد نسخة خطية منه مبكتبة جامعة امللك سعود  (1)
، معجم املوضوعات املطروقة يف 58/514، معجم املؤلفني ١/592، األعالم 8/5488ينظر: معجم املطبوعات  (١)

 . 214-8/21١، جامع الشروح واحلواشي 8/5282التأليف اإلسالمي 
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  :الثالثالفصل  
 دراسة موجزة عن الكتاب

 : ول املبحث األ 

 التعريف بالكتاب وقيمته العلمية وأبرز امللحوظات عليه

 املبحث الثاني: 

 واملصادر   الكتابمنهج املؤلف واصطالحاته في 

 التي اعتمدها في تأليفه. 

 : الثالثاملبحث 

 وصف النسخ الخطية للكتاب، ونماذج منها.
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 التعريف بالكتاب وقةمته العلمة، وأبرز امللحوظات علةه: ول املبحث األ 

قبل الشروع يف التعريف بالكتاب جتدر اإلشارة إىل تأكُّد صحة اسم الكتاب وحتقق نسبته إىل 
عمدة ) االسم املقيد على طرة الكتاب يف كلتا نسختيه األزهرية واملصرية هو:مؤلفه؛ وذلك أن 
من آثاره: " ومبثله ذكره صاحب معجم املؤلفني يف ترمجته للنابلي، فقال:(، قرآنالعرفان يف مرسوم ال

 .(5)عمدة العرفان يف مرسوم القرآن"
عمدة العرفان يف " ووافقه صاحب معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي، فقال:

 .(8)مرسوم القرآن حملمد بن عبد الرمحن النائلي"
ومسَّيتها عمدة العرفان يف " يف مقدمته بتسمية الكتاب، حيث قال: ويؤيد ذلك تصريح املؤلف

 ، مع تصرحيه بامسه يف أول املقدمة كما هي عادته يف مجيع مؤلفاته يبتدؤها بقوله:(1)مرسوم القرآن"
 لي بلداً".يقول العبد املفتقر إىل ربه سرمدا حممد بن عبد الرمحن لقباً النابُ "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .58/514( معجم املؤلفني 5)
 .8/5282( معجم املوضوعات املطروقة 8)
 /ظ.5( عمدة العرفان 1)
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 :كتابالف بالتعريأواًل: 
وهو تأليف  ،يف رسم القرآن وضبطهكتاب خمتصر جامع  "عمدة العرفان يف مرسوم القرآن"

تفصيلها فيما  مقدمة وأربعة أبواب قسمه مؤلفه إىل ،مستقل ليس شرحا لنظم وال اختصارا ألصل
 : يأيت

 مبادئ علم الرسم.مجلة من يها ذكر فمقدمة: 
 .يف ذكر بعض النصوص على وجوب متابعة املصاحف العثمانية كتابة الباب األول:
 .يف بيان كيفية كتابة املصاحف الباب الثاين:

 .يف بيان مرسوم املصاحف العثمانية الباب الثالث:
 قسَّمه إىل اثين عشر فصاًل، ذكر فيها موضوعات علم الرسم.

 .يف بيان الضبط والشكل الباب الرابع:
 موضوعات علم الضبط افصول، ذكر فيه قسَّمه إىل مخسة

 ثانيا: قيمة الكتاب العلمية:
 :من أمهها ما يلي ،تربز أمهية الكتاب العلمية يف عدة جوانب

 الكرمي. القرآنَ  ؛أمهية موضوعه الذي هو رسم حروف القرآن، وتعلقه بأعظم كتاب .5
 ومنثورة.اعتماد مؤلفه على مصادر عدة متنوعة متقدمة ومتأخرة، منظومة  .8
 مجع فيه خالصة كتب أئمة الفن فجاء جامعا خمتصرا. .1
على مجلة من النقول عن أئمة الفن املتقدمني واملتأخرين كالداين وأيب داود  اشتماله .3

 واجلعربي وابن القاضي.
 ، مع االختصار املفيد بعيداً عن التطويل.رتتيبوال التقسيم تأليف وحسنالودة متيز جب .1
 لضبط جبمع مهمات مسائلهما يف مؤلف واحد.تيسري علمي الرسم وا .١
 وبيان عالقتها برسم الكلمة. القرآنية القراءات -أحيانا-ه ذكر  .4
 ظواهر رسم الكلمات القرآنية.ل اللغوي توجيهال .2
عند وجود اخلالف يف رسم  يف مصاحف املغاربة عملالما عليه الراجح واملشهور و بيان  .9

 .الكلمة
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 الكتاب:أبرز امللحوظات على ثالثا: 
 وإال أنه مل خيل من بعض امللحوظات اليت ال خيل ،رغم ما للكتاب من قدر جليل، ونفع عظيم

منها عمل بشري، فالكمال هلل وحده، ولكتابه العصمة، وما سأذكره من ملحوظات ال يقلل من 
 .، وال ينقص شأنهقدر الكتاب

 أبرز امللحوظات:
نظمها بعض الشيوخ"، وهو متكرر  "قال بعض الشراح"، "اإلهبام يف عزو النقول، كقوله:  .5

 كثري.
 النقل دون نسبة أو إشارة تدل على أن هذا القول منقول. .8
 إغفال بعض الكلمات اليت اتفق على ذكرها شيوخ النقل. .1
إىل قائله دون حتديد الكتاب الذي ورد فيه، ال سيما إن كان لصاحب القول   نسبة القول .3

 سخاوي وابن اجلزري.كتب كثرية يف الفن، كال
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واملاصاد  الي  اعتمدها في تألةفهمنهج امللؤلف  :املبحث الثاني  

منهجه يف تأليف كتابه، لكن املستقرئ لكتابه يالحظ سريه على هنج معني، مل يوضح النابلي 
 أبينه فيما يلي:

موضوع كل فصل انتهج املؤلف يف كتابه تقسيمه إىل أبواب تتضمن فصوال، مث هو يقسم  .5
 أقساما ويتناول كل قسم بالبيان مؤيدا ذلك باألمثلة.

يف أواخر الفصول أو األقسام تنبيها أو تتمة يذكر فيها استثناءات أو  -غالبا–يعقد  .8
 .(5)فتح املنان""إحلاقات أو تفصيال، ينحو يف ذلك منحى ابن عاشر يف 

ما عليه عمل املغاربة فيما اختلفت فيه املصاحف، كقوله بعد ذكر اخلالف  -غالبا–يبني  .1

 .(8)والعمل حبذف األلف على خمتار التنزيل"": [88]األحزاب: ڇۉېېڇيف: 
يهتم بالتعليل اللغوي لظواهر الرسم ويورد أقوال األئمة يف ذلك، ورمبا استشهد لذلك  .3

 ،ڇپڇ عند توجيه زيادة األلف يف:بقراءات أخرى، كاستشهاده بقراءة البزي 

 .[24]اآلية: (1)يف يوسف  ڇٺڇو
ال يلتزم منهجا حمددا يف عزو ما يورد من نقول، فهو تارة يصرح باسم املصدر، فيقول:  .1

قال اجلعربي"، وتارة يبهم، فيقول: "قال يف التنزيل"، وتارة يذكر اسم القائل، فيقول: "
بعض "بعض الشيوخ"، ويكثر من مثل ذلك، وهو إذا قال: "قال بعض شراح املورد"، أو"

 .(3)ابن عاشر -غالبا–يريد  "شراح املورد
يكثر النقل عن ابن عاشر نصاً، واختصاراً، مصرحاً، ومبهماً، وقد ينقل عنه دون عزو أو  .١

 .(1)نسبة
 

                                 
 . 48و 45و ١١و ١3ينظر مثال ص ( 5)
 .43ينظر ص( 8)
 .91ينظر ص ( 1)
مشريا إىل ابن عاشر يف مثانية  -خالل هذا البحث-تسعة عشر مرة  ( يظهر ذلك يف تكرر قوله:"بعض شراح املورد"3)

  عشر موضعا، وإىل ابن آجطا يف موضع واحد.
 .553، 555، 48، ١8ينظر مثال ص( 1)
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ا وهذ"يستشهد كثريا بأبيات املورد، ويوردها كلما أمت الكالم يف فصل أو قسم فيقول:  .4
 .(5)"معىن قول الشيخ اخلراز....

يربط أحيانا بني علمي الرسم والضبط، ويبني أثر اخلالف يف رسم الكلمة على ضبطها،  .2
وذلك حني ذكر اخلالف بني الشيخني يف أي الالمني احملذوفة، وأثر ذلك يف ضبط لفظي: 

 .(8)ڇۉڇو  ڇڍڇ

 :امللؤلفالي  اعتمدهااصاد  امل

وهو يف ومل يصرح ببعض،  ،صرح بذكر بعضها، و الكتابتنوعت مصادر املؤلف يف هذا 
منه، وقد ينقل للعلم  نقلي الذي هدون حتديد لكتاب الَعَلم سمَ تارة ااسم الكتاب، و  تارة كرتصرحيه يذ 

 الواحد من أكثر من كتاب، لذا رأيت تقسيم مصادره إىل قسمني:

 :مصادر صّرح هبا 
 األعالم، وأبني من أي كتبهم كان نقله: سأذكر أوال الكتب اليت صرح بالنقل منها، مث

 كتب:ال . أ
، ونقل ه(333أليب عمرو الداين )ت: املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار .5

 .(1)منه يف أحد عشر موضعاً 
 .(3)ه(، نقل منه يف ثالثة مواضع333يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين )ت: احملكم .8
، ونقل منه يف ه(39١)ت: داود سليمان بن جناح أيبإلمام خمتصر التبيني هلجاء التنزيل ل .1

 .(1)اً موضع سبعة عشر
ه(، نقل منه يف موضع 198أتراب القصائد يف أسىن املقاصد لإلمام الشاطِب )ت: عقيلة .3

 .(١)واحد

                                 
 .42، 48، ١2، ١3ينظر مثال ص( 5)
 .١١ظر ص ين( 8)
 .558، 555، 558، 589، 94، 9١، 43، 41، 45، ١1، ١1ينظر ص  (1)
 .585، 95، ١1ينظر ص  (3)
 وغريها. 28، 25، 28، 44، 43ينظر ص ( 1)
 .93ينظر ص  (١)
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ه(، صرح بالنقل منه يف أربعة 5838فتح املنان املروي مبورد الظمآن البن عاشر )ت: .1
قال بعض شراح املورد"، " ر موضعا مشريا إليه بقوله:مواضع، ونقل منه يف مثانية عش
 .(5)ونقل مرات دون تصريح وال إشارة

 عالم:األ . ب
 .(8)نقل عنه مرة واحدةه(، 599الغازي بن قيس )ت: .5
 .(1)فتح املنان""نقل عنه مرة واحدة بواسطةه(، 883أبو عبيد القاسم بن سالم )ت: .8
ه(، نقل عنه مرتني، ومل أجِد القولني يف كتب ١31)ت: السخاويعلي بن حممد  .1

منسوبا  "الدرة الصقيلة"السخاوي اليت وقفت عليها، لكين وجدت أحدمها بنصه يف 
 .(3)ملؤلفه

مورد الظمآن"، "ه(، نقل عنه اثنيت عشرة مرة من نظمه 452)ت: اخلرازحممد بن حممد  .3
 .(1)ومرة واحدة من ذيله يف الضبط

نقل عنه ثالث مرات من كتابه "مجيلة أرباب  ه(،418اجلعربي )ت: إبراهيم بن عمر .1
 .(١)املراصد"

ه(، نقل عنه ثالث مرات إحداها بواسطة أحد شروح 211)ت: بن اجلزرياإلمام حممد  .١
 .(4)النشر يف القراءات العشر""املورد، والنقل من كتابه 

ما "نظمه املسمى ه(، نقل عنه ثالث مرات، مرة من5828)ت: بن القاضيعبد الرمحن  .4
بيان اخلالف والتشهري "، والنقلني اآلخرين من (2)حذف يف التنزيل وليس يف املورد"

 .(9)واالستحسان"

                                 
 .553، 558، 555، ١8ينظر ص  (5)
 .92ينظر ص  (8)
 .555ينظر ص  (1)
 .91، 95ينظر ص  (3)
 .553، 558، 584، 588، 93، 98، 22، 21، 23، 42، 48، ١2ينظر ص  (1)
 .555، 92، 91ينظر ص  (١)
 .585، 92، 2١ينظر ص  (4)
 .551، 42ينظر ص  (2)
 .2١ينظر ص  (9)
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 :مصادر مل ُيصّرح هبا 
ه(، ونقل منه يف 41١الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة أليب بكر اللبيب )ت: قبل  .5

 .(5)موضع واحد
 .(8)ه(، ونقل منه يف موضع واحد418آَجطَّا )ت:التبيان شرح مورد الظمآن البن  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .91ينظر ص  (5)
 .584ينظر ص  (8)
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ونماذج منها. : وصف النسخ الخطة، للكتابالثالثاملبحث   

 النسخة األوىل )األصل(:
وهي نسخة مصورة تصويرًا ملونًا عن األصل احملفوظ يف: )املكتبة األزهرية( بالقاهرة، 

سم(، عدد أسطر  54×83( مخٍس ومخسني ورقة، مبقاس )11(، وتقع يف )2438١برقم:)
(  كلمة، مكتوبة خبط مغريب 55-9( سبعٌة وعشرون سطراً، يف كل سطر )84الصفحة الواحدة )

تاريخ نسخها، وهي نسخة كاملة األوراق، مقروءة ومصححة، على  حسن، ال يعرف ناسخها وال
حواشيها تقييدات وتصحيحات، ويف آخر صفحاهتا تعقيبات، وهي فيما يبدو من هيئة ورقها أقدم 

وقف هلل تعاىل برواق "من النسخة الثانية، مكتوب على الورقة األوىل منها اسم الكتاب، وعبارة: 
 األرواح".

)ز(، وجعلتها أصال للتحقيق، لكماهلا وخلوها من السقط، مع ما يظهر  رمزت هلا بالرمز:
 عليها من كوهنا أقدم من النسخة األخرى اليت توفرت يل.

  النسخة الثانية:
وهي نسخة مصورة تصويرًا ملونًا عن األصل احملفوظ يف: )دار الكتب املصريَّة( بالقاهرة 

( إحدى وتسعني ورقة مبقاس 95يف )(، وتقع 814( ضمن جمموع قراءات )3911برقم:)
(  9-١ون سطراً، يف كل سطر )( واحد وعشر 85سم(، عدد أسطر الصفحة الواحدة ) 51×85)

 علي حسن الطحطاوي يف: نسخها ،مكتوبة خبط نسخ مشرقي واضح، مبداد أسود وأمحر كلمات،
ها، وهي كما جاء يف آخر  "ه5821يوم اخلميس، أربعة وعشرون خلت من ربيع الثاين سنة "

وقد تزيد عنها  ،نسخة كاملة األوراق، فيها سقط وتصحيف، وهي يف احلواشي كالنسخة األوىل )ز(
 )ز( ببعض التعليقات.

، وختما كتب "مشرتى من وهبة"وعبارة:  حتمل الورقة األوىل منها عنوان الكتاب واسم املؤلف
أيب إسحاق الثعلِب يف آيات القرآن،  فيه: )الكتبخانة اخلديوية املصرية(، وفوائد خمتلفة منقولة عن

العراقي وفوائد أخرى عن الشيخ الطوسي تتضمن دعاء ملن وقف عند قرب ميت، وفائدة عن احلافظ 
 داء.يف ختريج حديث أليب الدر 

 رمزت هلذه النسخة بالرمز: )م(، وجعلتها للمقابلة. 
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 نماذج

 من نسخ املخطوط
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 صفحة العنوان من النسخة )ز(
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 بداية املخطوط من النسخة )ز(
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 بداية اجلزء احملقق من النسخة )ز(
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 هناية اجلزء احملقق من النسخة )ز(
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)ز(آخر املخطوط من النسخة   
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 صفحة العنوان من النسخة )م(
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 بداية املخطوط من النسخة )م(
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 بداية اجلزء احملقق من النسخة )م(
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 هناية اجلزء احملقق من النسخة )م(
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 آخر املخطوط من النسخة )م(
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 التحقيققسم  
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 الفاصل الخامس

 في حذف الواو

اعلم أن حذف الواو يف املصاحف على قسمني: قسم حذفت فيه ختفيفًا اكتفاًء عنها 
 .(8)، وقسم حذفت فيه الجتماعها مع واو أخرى اجتزاًء بإحدامها(5)بالضمة

 : يف مخس كلمات:فالقسم األول
 .[55]اآلية:يف اإلسراء  ڇچ  چ  چڇ األوىل: 
 .[83]اآلية:يف الشورى  ڇڇ  ڇ  ڍڇ الثانية: 
 .[١]اآلية: (1)يف القمر ڇۈئ  ۈئ  ېئڇ الثالثة: 
 .[3]اآلية: (3)يف التحرمي ڇ ڻ  ڻڇ  الرابعة:

 .[52]اآلية: (1)يف العلق ڇوئ  وئڇ اخلامسة: 

: كل واو مضمومة جاء بعدها واو ساكنة سواء دخلت للداللة على مجع، أو والقسم الثاين
َيةٍ إلقامة   ، فحذفت إحدامها يف املصاحف.بـُنـْ

 فاليت للجمع:
ڦ ڇ، [511و42:]اآليتانيف آل عمران  ڇےھھھڇ، ڇٻٱٻٻڇ

يف  ڇڍڍڇ، [59]اآلية:بالتوبة  ڇې ې ې ېڇ، [511]اآلية:بالنساء  (١)ڇڦ ڄ ڄ

                                 
 .8/18١، التبيان )ت: اهلندي( 18١، املقنع ص١5، البديع ص23يُنظر: هجاء مصاحف األمصار ص( 5)
 .8/18١، التبيان )ت: اهلندي( ١1، مرسوم خط املصحف ص118يُنظر: املقنع ص ( 8)
  .الشيخني يف األفعال الثالثة( باتفاق 1)

 .5519، 5898، 424خمتصر التبيني ص ، 184،1١2املقنع ص، 32البديع صيُنظر: 
املراد حذف الواو بعد احلاء من )صاحل( على اعتباره مجع مذكر سامل حذفت نونه لإلضافة وواوه لالكتفاء بالضمة، ( 3)

 .182املقنع ص "ڇڻ  ڻڇ على حذف الواو من قوله يف التحرمي  -املصاحف- "وكذا اتَّفقتقال الداين: 
األلف ومل يعرض للواو، كما مل يذكره وأما على اعتباره اسم جنس فال حذف، ولذا ذكر فيه أبو داوود حذف 

 .5858-1/5855الشاطِب. يُنظر: خمتصر التبيني 
 .182املقنع ص عن مجع" ي"وهو واحد يؤدّ ورّجَح الداين كونه اسم جنس فقال: 

ذكره الداين يف باب ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة، ويف باب ما اتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق، ومل  (1)
 .1١8، مجيلة أرباب املراصد ص1١2و 184املقنع ص ،32البديع ص نظر:ه أبو داوود يف موضعه من السورة. يُ يذكر 

 . على قراءة غري ابن عامر ومحزة، وأما على قراءهتما فال حذف؛ ألهنما يقرآهنا بواو واحدة ساكنة مع ضم الالم قبلها (١)
 .8/132ر يف القراءات العشر النش، ١89، حرز األماين البيت: 8١١التيسري يُنظر: 
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 (5)[ڇۆ ۆڇ] ،ڇک  ک   ک  گڇ[، 5١الكهف: ] ڇپ پ پڇ ، [41]اآلية:النحل 

 (8)ڇڤڤڤڇ، [52]اآلية:بالسجدة  ڇڭۇڇ، و[883و93:تان]اآليكالمها بالشعراء 
 .[51]اآلية:بالزخرف 

 واليت للبناء: 

 اللفظ متعدد كثري  /ظ15/على )فَاُعول(، فواُوه الثانية زائدٌة للبناء، وهذا  (3)ألنه ُبيِنَ  (1)ڇہڇ
 .[5١1]اآلية:بالنساء  ڇڤ ڤڤڇ ،[815]اآلية:بالبقرة  ڇہ ہ  ۀڇ حنو:

 ألنه بين على )ُفوِعَل( بضم الفاء، فواوه  [88]اآلية:باألعراف  (1)ڇۆۆۈۈٴۇڇ
 الثانية زائدة للبناء.

(١)ڇۈڇوكذا حذفت إحدى الواوين الساكنتني املتصلتني خطًا يف: 
، [4]اآلية:يف اإلسراء  

(4)ڇڦ ڤ ڦڇويف: 
 .[2]اآلية:يف التكوير  

ابن للعالمة  (9)فتح املنان،كما يف (2)الصورة على املشهورفإن اهلمزة فيهما ال حظَّ هلا يف  

                                 
 .)م(ما بني املعكوفتني ساقط من ( 5)
، 5892و 3/918، 141و 8/11١، خمتصر التبيني 118باتفاق الشيخني يف الكلمات العشر. يُنظر: املقنع ص( 8)

 .11، إعانة املبتدي 344الدرة الصقيلة ص
 8١5، املقنع ص21هجاء مصاحف األمصار صاتفق الشيخان وكتاب املصاحف على رمسه بواو واحدة. يُنظر: ( 1)

 .8/115، التبيان )ت: اهلندي( 8/899، وخمتصر التبيني 111و
 "ا.هـ (:"أي ُوِضعمو ) )ز(على حاشية ( 3)

 واو واحدة.ب ڇۈ ڇاتفق الشيخان وكتاب املصاحف على كتابة ( 1)
 .1١5ميلة ص، اجل551، مرسوم خط املصحف ص1/111، وخمتصر التبيني 111يُنظر: املقنع ص

 .1/42١، خمتصر التبيني 118، املقنع ص21باتفاق الشيخني. يُنظر: هجاء املصاحف ص (١)
-الكسائي بالياء وضم اهلمزة بعدها واو مجع، وأما على قراءة : ني وحفصني واملكي والبصريَ قراءة املدنيَ  علىوهذا 

فال حذف وتكون األلف يف آخر  -على التوحيدبالياء ونصب اهلمزة -والباقني  -بالنون ونصب اهلمزة على اجلمع
 . 593 -8/591إحتاف فضالء البشر  ،8/12١النشر ، 5١2: احملكم صيُنظر .الكلمة صورة للهمزة

 باتفاق الشيخني.( 4)
 .883، مرسوم خط املصحف ص1/5848، خمتصر التبيني 541، احملكم ص111يُنظر: املقنع ص

 .888، أصول الضبط ص545ينظر: احملكم ص( 2)
 /ظ.28فتح املنان ينظر: ( 9)

انتشارا واعتمادا يف  هاوأوسع، أجود شروح املورد املعروفة ملا فيه من استيعاب وحترير فتح املنان املروي مبورد الظمآن""
يف رسالة  حققو  ،طبع طبعة قدمية يف صدر املائة املاضية، أحلق به ذيال يف رسم غري نافع من السبعة، املشرق واملغرب

 .312-8/314قراءة اإلمام نافع علمية ثالث مرات يف ثالث جامعات، ومل ينشر منها شيء. يُنظر: 
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فهي غري فاصلة لعدم صورهتا، والواو الثانية يف اللفظ األول: للجمع، ويف الثاين: للبناء؛  ،(5)عاشر
 ألنه ُبيِنَ على َمْفعولِه، فواُوه الثانية زائدة للبناء.

 : تنبيه
أن تكون املرسومة:  (8)أيب عمرو الداينتقدم حذف إحدى الواوين يف اجلملة، واألوَجُه عند 

اأُلوىل؛ لتحركها، واحملذوفة: الثانية؛ لسكوهنا، من أجل كون الساكن أَْوىَل باحلذف من املتحرك يف 
 .(1)ذلك لداللة حركة املتحرك عليه

بعد ذِكرِه احتمالني فيها: أن الثابتة هي اأُلوىل؛ لكوهنا من  [2:التكوير] ڇڦڇوَرّجَح يف 
دة فيها؛ وألن ضمة اهلمزة الواقعة بني الواوين تدل على الواو الثانية إذا نفس الكلمة، والثانية زائ

 .(3)حذفت من الرسم
اليت هي عني الفعل إذ  (1)جيوز أن تكون احملذوفة منهما اأُلوىل" :[4:اإلسراء] ڇۈڇ وقال يف 

هي السابقة، وجيوز أن تكون الثانية اليت هي عالمة اجلمع من حيث كانت حرفا زائدا دخيال، 
. (2)أليب داوود هومثلُ . (4)"عالمته وعدم دليله (١)بسقوط؛ ألن معىن اجلمع خيتّل أوَجهُ واملذهب األول 

                                 
هـ( أخذ القراءات السبع عن األستاذ 5838-998( عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصاري األندلسي )5)

وعبد الرمحن بن القاسم  -لشهري مبيارةا-أمحد بن الكفيف وحممد الشريف املري، وأخذ عنه: حممد بن أمحد 
، 1/9١يُنظر: خالصة األثر وغريمها، من مؤلفاته: فتح املنان املروي مبورد الظمآن، واإلعالن بتكميل مورد الظمآن.

 .8/1١4سلوة النفاس 
لبون وطاهر بن غ ،هـ( أخذ القراءات عن: أيب الفتح فارس333-145عثمان بن سعيد الداين، اإلمام احلافظ )( 8)

وغريمها، وأخذ عنه: ولده أمحد، وأبو داود سليمان بن جناح وغريمها، من مصنفاته: جامع البيان، واملقنع يف رسم 
 5/334، غاية النهاية 8/441املصحف. يُنظر: معرفة القراء 

، 111ر: املقنع ص. واختار يف املقنع أن تكون الثابتة الثانية، والعمل على ما يف احملكم. ينظ541احملكم صينظر:  (1)
 /ظ.28فتح املنان 

 .882، دليل احلريان ص888، أصول الضبط ص113، املقنع ص545احملكم صينظر: والعمل على ما رجحه. ( 3)
 ا.هـ"وسقطت (:"أي على القاعدة من أنه إذا اجتمع ساكنان، وكان أوهلما حرف لني حيذفمو ) )ز(على حاشية ( 1)

 .)م(من  [أوهلما]
 .، كما يف احملكمواملثبت من )ز(، وهو الصحيح "،:"سقوط)م(يف ( ١)
 .882. والعمل على ما رجحه. ينظر: دليل احلريان ص5١9احملكم ص ( 4)
 .592و 594 -59١يُنظر: أصول الضبط ص( 2)

وأخذ عنه:  وأيب عمرو بن عبد الرب، هـ( أخذ عن: أيب عمرو الداين،39١-351وأبوداود هو: سليمان بن جناح )     
 والتبيني هلجاء التنزيل. ،إبراهيم بن مجاعة وأبو عبد هللا بن سعيد الداين، من مؤلفاته: البيان اجلامع لعلوم القرآن

 .5/824، وغاية النهاية 8/2١8يُنظر: معرفة القراء 
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 :(8)عند قول ناظمه (5)ملخصا من شرح مورد الظمآنا.هـ 
 نُ َســــــــحْ أَ  يــــــــعِ مِ  يف اجلَ وىَل ااُل  مُ ْســــــــرَ وَ 

 
 ويف 

 
ــــــــــــــــهــــــــــــــــذا أَ  سُ ْكــــــــــــــــعَ   (1)نيُ ْب
 
 

 

 ا ْؤُُسَيِل

   
  :تتمة

اعلم أن مجيع ما حذف من املصاحف من األلفات والياءات والواوات البد من إثباته فيها 
ُيستدّل بذلك على موضعه، وعلى حقيقة لويف األلواح حبرف القلم غري موصل للسطر، باحُلْمرة، 

 .(3)غري واحدالقراءة،كما قاله 
حنو:  ،رة أيضا على الياء والواو املكتوبني يف موضعها؛ سواء كانت متوسطةً مْ وتُلحق األلف باحلُ 

ۈئ ڇحنو:  /و18/، أو متطرفًة، (4)ڇںڇو (١)ڇڭڇ و (1)ڇکڇ[، 89البقرة: ] ڇېئڇ

مامل يقع بعد األلف املتطرفة احملذوفة ساكن؛ ألن الساكن  [841البقرة: ] ڇڤڤڇ، (2)ڇۈئ
(58)ڇےےڇو [8]البقرة: ڇڀڀڇو (9)ڇہہڇ، حنو: يوجب سقوطها من اللفظ وصالً 

 

 .(55)َكْتبه بالواو على  [19الروم:]

                                 
 /و.21 -/ظ28فتح املنان يُنظر  (5)

مجع فيها مسائل علمي  املقرئ حممد اخلرّاز،أرجوزة لطيفة، من نظم اإلمام  يف رسم أحرف القرآن""مورد الظمآن 
، هلا شروح كثري من أمهها: التبيان يف شرح مورد أتى فيها بزوائد على الرائية واملقنعو  بيت، ١82الرسم والضبط يف 

 الظمآن البن آجطا، تنبيه العطشان على مورد الظمآن أليب علي الرجراجي. 
 .8/882ة غاية النهاي، 111مقدمة ابن خلدون ص :يُنظر

أخذ عن: ابن القصاب، وأيب احلسن بن بري،  ه( عامل بالقراءات،452حممد بن حممد بن إبراهيم اخلرّاز املغريب )ت: ( 8)
القصد النافع شرح و  ،مؤلفاته: مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن من وأخذ عنه: ابن آجطا وهو أول شارح ملنظومته،

قراءة  ،589-8/582سلوة األنفاس ، 8/59التبيان )ت: اهلندي(  ،8/882 يُنظر: غاية النهاية الدرر اللوامع.
 .8/1١1اإلمام نافع 

 .822 :مورد الظمآن البيت( 1)
 .858ص أصول الضبط، 598و 5١9و 5١١و 511يُنظر: احملكم ص ( 3)
  15، والتوبة: 82١البقرة: ( 1)
 8وردت يف مواضع كثرية، أوهلا بالبقرة:( ١)
 31كثرية، أوهلا بالبقرة:  وردت يف مواضع( 4)
 89وردت يف عدة مواضع، أوالها بالبقرة: ( 2)
 11وردت يف عدة مواضع، أوالها بالبقرة: ( 9)
 .895و 829و 821، الطراز ص853 -851، أصول الضبط ص529ينظر: احملكم ص( 58)
ا ألف، واتفق الشيخان على اختلف ُكّتاب املصاحف فيه، فُكِتب يف بعضها باأللف، ويف بعضها اآلخر بواو بعده( 55)

 .158، دليل احلريان ص3/922خمتصر التبيني ،111املقنع ص يُنظر: نقل اخلالف، والعمل على رمسه باأللف.
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 الفاصل السادس

 في حذف إحدى الالمين

 استعماهلا وهي:اعلم أنه ورد حذف إحدى الالمني املتصلني يف كلمات خمصوصة؛ لكثرة 

 [85]اآلية:بالبقرة  ڇں  ں  ڻ  ڻ ڇ سواء كان مفردا، حنو: ڇڻ ڇ .5
بفصلت  ڇىئ  ىئ  ىئ ڇ ،[5١]اآلية:بالنساء  ڇڤ  ڤ ڇ :(5)أو مثىن حنو

 [89]اآلية:
 .[3]اآلية:بالبقرة  ڇٹ  ٹڇأو جمموعا، حنو: 

 .[588و  34]اآليتان:بالبقرة  ڇې  ې  ى     ى  ائ ڇ، حنو: ڇیڇو .8
 .[51]اآلية:بالنساء  ڇٱ  ٻ  ٻ ڇ: ، حنوڇۉڇو .1

 [.3]اآلية:باألحزاب  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڇ، حنو: ڇڍڇ و .3
 .[524]اآلية:بالبقرة  ڇ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ڇ، حنو: (8)ڇڌڇ و .1

 .وهذا احلذف خمتار يف الالم الثاين على األول منهما عند أيب عمرو الداين
الالمني اختصارا يف قوله:  (3)إحدى على حذف:"واجتمعت املصاحف (1)قال يف املقنع

ڇ ڱڱڇو، (2)[ڇیڇو]، (4)ڇڤڇ، و[5١]النساء:ڇڇ، (١)ڇٻڇو ،(1)ڇپڇ

وما كان مثله على لفظه حيث وقع، واحملذوفة عندي:  ،[3]األحزاب: ڇڍ  ڍ ڇ، و[81]النساء:
وكوهنا مع ما أدغمت فيه حرفا واحدا، الالم األصلية، وجيوز أن تكون الم املعرفة؛ لذهاهبا باإلدغام، 

                                 
 سقطت من )م(.( 5)
، مرسوم خط املصحف 14-8/1١، خمتصر التبيني 31١-311باتفاق الشيخني يف مجيعها. يُنظر املقنع ص( 8)

 .13، اجلامع ص١3ص
هـ( من أهم كتب علم الرسم املعتمدة، 333أليب عمرو الداين )ت: "املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار" (1)

، ُحقَِّق يف رسالة ما مسعه من مشاخيه، من مرسوم خط مصاحف األمصار، متفقا عليه وخمتلفا فيهمؤلفه  ذكر فيه
 .8/5289، كشف الظنون 111ن خلدون صعلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض. ينظر: مقدمة اب

 سقطت من )م(.( 3)
 .5١3( يف مواضع كثرية، أوهلا بالبقرة: 1)
 .54 ( يف مواضع كثرية، أوهلا بالبقرة:١)
 .4مواضع كثرية جدا، أوهلا بالفاحتة:  ( يف4)
 (.من )م ساقط ا بني املعكوفتنيم (2)
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 ا.هـ (5)واألوُل أوَجُه؛ المتناعها من االنفصال من ألف الوصل"
 .(8)وىل: األُ احملذوفةَ  واملختار عند أيب داوود أنّ 

 :تنبيهان 
 ،(1)ڇپ  پ ڇ: قد سكتوا عن حذف إحدى الالمني من اجلاللة إذا ُجرَّت بالالم، حنو: األول

 .(3)على مذهب النحاة؛ كراهة اجتماع ثالث الماتوجرى العمل باحلذف 
"ال خفاء أن ما حذفت منه إحدى الالمني إذا نقط  : قال بعض شراح مورد الظمآن:الثاين

على خمتار أيب عمرو من أن احملذوفة الثانية مل جيعل على الالم املرسومة فتحة وال شّد، وال تلحق 
لفقد املفتوح املشدد الذي شأنه أن تلحق األلف ؛ (١)ڇۉ ڇو (1) ڇڍڇاأللف اليت بعدها يف 

 ا.ه (2)داود فعلى العكس" ، وإذا نقط على خمتار أيب(4)فيه
 ظ/18/، وكذا (58)، وبه جرى العمل(9)واقتصر الشيخ حممد اخلراز على ما اختاره أبو عمرو
 . (55)جرى العمل بعدم النقط وعدم الشّد يف اجلاللة اجملرور بالالم

 التوفيق.وباهلل 
 

 

                                 
 .314-311ملقنع ص ( ا5)
 .8/191يُنظر خمتصر التبيني ( 8)
 .8يف مواضع عدة، أوهلا بالفاحتة: ( 1)
 /ظ.21، فتح املنان 1/182، شرح الشافية للرضي 533الشافية يف علم التصريف ص :يُنظر( 3)
 .8، واجملادلة: 3ألحزاب: ( ا1)
 .81بالنساء:  وهلا( يف مواضع عدة: أ١)
 .598احملكم ص . ينظر:ڇڍڇ و ڇۉڇهذا خالف نص الداين وتصرحيه بإحلاق األلف يف ( 4)

د. أمحد  ذلك كما أن اختياره حذف الالم الثانية ال يلزم منه تعرية الالم من احلركة والتشديد وترك إحلاق األلف، بني
شرشال ورجح األخذ مبذهب أيب داود مفصال ذلك باحلجج القاطعة يف كتابه خمالفات النساخ ويف حتقيقه ألصول 

 .١8-11خمالفات النساخ ص، 858-858الضبط. ينظر: أصول الضبط ص
  /ظ.21فتح املنان ( 2)
 .829البيت:  بثاين احلرفني" وْهو مرجحٌ    يف املورد:"باُب وروِد حذِف إحدى الالمنيقال ( 9)
، مسري 889عند املغاربة وهو خالف النص، وعلى عكسه جرى العمل عند املشارقة. ينظر: دليل احلريان ص( 58)

 .581الطالبني ص
 ". (:"وهو املوافق ملختار أيب عمرو ا.هـم( و)زحاشية )على ( 55)

 وما ذكره من العمل إمنا هو يف مصاحف املغاربة، وأما مصاحف املشارقة فالعمل فيها على عكس ما ذكر.
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 الفاصل السابع

 (1)في حكم الهمز

ستعار له صورة؛ فيكون بني أن تُ  (8)رئملا فرغُت من جنس احلذف أتبعته بذكر اهلمز؛ ألنه دا
 .(1)فيكون نوعا من جنس احلذف كالفصول السابقة ؛ال من نوع البدل، أو

، أو ، أو وسطاً ب إذا وقع أوالً تِ كيف كُ   ،ه يف املصحفصفتِ  :أي "يف حكم اهلمز": وقويل
 على ما يأيت. ،(3)؟، أو باحلذفِ ، أو بواوٍ ، أو بياءٍ هل بألفٍ  ؛طرفاً 

 .، أو طرفاً ، أو وسطاً واعلم أن اهلمز على سبعة أقسام؛ ألنه إما أن يكون أوالً 
 .شيء هوليس قبل (1)كاألول: قسم واحد؛ ألنه واجب التحر 

ومثله املتطرف، فاجملموع ، ، فهي ثالثة(١) كوالوسط: إما أن يسكن أو جيري بعد ساكن أو متحر 
 سبعة.

ٿ ڇ ، حنو:أن اهلمزة الواقعة يف أول الكلمة تصور ألفا بأي حركة كانتإذا تقرر هذا فاعلم 

ألهنا ال ختفف؛ إذ ؛ [1]البقرة:ڇڄڄڄڇ: حنوو  ،[4]الفاحتة:ڇڤڦڇ: حنوو ، [1]الفاحتة: ڇٿ
 .(2)لذلك على صورة واحدة لتْ عِ فجُ  ؛يقرهبا من السكون، والساكن ال يقع أوال (4)التخفيف

من نفس الكلمة حىت  دُّ عَ وال يُـ  ،بنفسه، أو يستقلُّ  وكذا حكمها إن زيد عليها ما ال يستقلُّ 
 .(9)ألنه عارض ؛اهلمزة به حشوا، بل تبقى على حكم االبتداء تصري

  والزوائد اليت ال تعترب: تسعة، مجعها بعض الشيوخ يف بيت فقال:

                                 
 اهلمز لغة: مصدر مبعىن الضغط، والدفع، والنطق باهلمزة. (5)

 حروف اهلجاء. واصطالحا: اسم جنس، واحدُه مهزة، ومجُعُه مهزات، وهو أول
 واألصل فيه التحقيق، وقد يُغري بأحد أنواع التغيري الثالثة: )التسهيل بني بني، واإلسقاط، واإلبدال(. 

 .88، اإلضاءة يف بيان أصول القراءة ص23، فتح املنان 593-591يُنظر: التبيان )ت: الثويين( ص
 يف )م(: دار. (8)
 /و.23ينظر: فتح املنان  (1)
 .591التبيان )ت: الثويين( صنظر: ي( 3)
 يف )م(: التحري، وهو تصحيف. (1)
 يف )م(: متحري، وهو تصحيف. (١)
التخفيف: مطلق التغيري، ويشمل سائر أنواع التخفيف من التسهيل بني بني واإلبدال واحلذف. معجم املصطلحات  (4)

 .19يف التجويد والقراءات ص
 .891، تنبيه العطشان 1١١، الوسيلة ص8/38ني ، خمتصر التبي388-385ينظر: املقنع ص ( 2)
 /و.21نظر: فتح املنان ي( 9)
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 مث الٌم ومهــــــــــــــــــــــــــزةٌ فكــــــــــــــــــــــــــاٌف وبــــــــــــــــــــــــــاٌء 
 

ـــــــــــــا   (5)وواٌو وفـــــــــــــاٌء مث ســـــــــــــنٌي وهـــــــــــــا وي

والالم حنو:  ،(8)ڇېڇوالباء حنو:  [،585]البقرة: ڇېئېئ ېئ ڇمثال الكاف: ف 
، والواو حنو: (3)ڇپ  ڇ، واهلمزة حنو: [885]البقرة: ڇڃڃڇ، (1)ڇڳڇ
 ،[53١]األعراف: ڇڃڇ، والسني حنو: (1)ڇڎ  ڎڇوالفاء حنو:  ،[88]البقرة: ڇگڇ
، وكذا حنو: (2)ڇڍڇ، (4) ڇڱ   ڇ، ويا حنو: (١)ڇۋڇ، وها حنو: [58األنفال:] ڇگڇ
فجميعها من املبتدأة اليت اتصل هبا حرف  ،[55]النور: ڇٹ   ٹ ڇو  (58) ڇڱ   ڇو  (9) ڇڳڇ

 .(55)دخيل
  (58)ه مفهومة، فخرج ما زيد وهو من بنيتهافواملراد بالزائد: ما إذا ُحِذَف بِقَيت الكلمة بعد حذ

]آل  ڇگگڇ ،[583]هود: ڇےڇ [،21]مرمي: ڇژڇاملضارعة حنو:  (51)كأحرفِ 

 .(53)؛ فحكم اهلمزة فيها حكم املتوسطة[39]التوبة: ڇٿ  ٹ   ڇالوصل حنو:  ومهزةِ  ،[51عمران:
 /و 11/ وهذا كله معىن قول الشيخ اخلراز:

                                 
  أقف على قائله.مل( 5)
 .١5 مواضع كثرية أوهلا يف البقرة:يف( 8)
 .43 عدة مواضع أوهلا يف األنعام:( يف1)
 .58و يس: ١بقرة:( ال3)
 .8١ عدة مواضع أوهلا يف البقرة:يف (1)
 .١١عمران: عدة مواضع أوهلا يف آل يف (١)
 .85 مواضع كثرية أوهلا يف البقرة:يف (4)
 .4١ مواضع عدة أوهلا يف هود:( يف2)
 .55 مواضع كثرية أوهلا يف البقرة:يف (9)
 .85( يف عدة مواضع أوهلا يف طه:58)
 /و.891، تنبيه العطشان 8/33، خمتصر التبيني 381يُنظر: املقنع ص ( 55)
 يف )م(: نيتها، وهو تصحيف. (58)
املفعول،  واسمِ  ،الفاعل الكاُف ميَم اسمِ  أدَخلتِ "لى حاشية )ز(:ع( 51)

 هـ"ا. [١8]التوبة: ڇہہڇ،[48]يوسف:ڇپڀڀڇحنو:
 /و.21ينظر: فتح املنان ( 53)
 .898: مورد الظمآن البيت( 51)

 رُ وَّ َصــــــــــــــــــــــــــــيُ  فٍ لِ أَ ٌل بِــــــــــــــــــــــــــــوَّ أَ فَــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ُــــــــــــــَمــــــــــــــوَ    (51)رُ بَـ تـَ  يـُْعــــــــــــــُل اَل ْبــــــــــــــاُد قَـ زَ ا يـ
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(8)ڇھ   ڇ ،(5)ڇۆ ڇ  عترب":زاد قبل ال يُ "وما يُ  "ومما يندرج يف قوله: قال بعض شراحه:
بناء   

 ا.ه (3)"(1)خالفا للنحاة(، هذا مذهب القراء على زيادة الكاف على كلميت )أن( و)أيٍ 
كلمة كتبت على مراد وصلها مبا قبلها فصارت اهلمزة بذلك يف   عشرةَ  ثين من ذلك أربعَ واستُ 

 :(1)، وثالثة واًوااملتوسطة، واقتضى القياس تصوير إحدى عشرة منها ياءً  حكم
، دخلت الالم املوطئة للقسم على [4]إبراهيم: ڇڦ  ڦ   ڇحنو:  ڇڦ ڇ: األوىل

ل اجلميع منزلة الكلمة صارت اهلمزة هبذا زِّ ؛ لكن ملا نُـ ر ألفاً ( الشرطية، وقياسها أن ُتصوّ نْ )إِ 
 .(4)عمال مبا يأيت ؛(١)بعد فتحة، فقياسها الياءاالعتبار متوسطة مكسورة 

 يف أربعة مواضع: ڇٹ ڇ: الثانية
 .[59:اآلية] ڇٹ  ٹ   ڇيف األنعام: 

 .ڇۇ  ۆڇ :[89:اآلية] (2)والعنكبوت الثاين منها ،[11:اآلية] ويف النمل
(9)ڇڻ  ڻ   ڇويف فصلت: 

    [.9:اآلية] 
فهي بغري  (58)خبالف اليت يف األعراف، [35]اآلية: يف الشعراء ڇٺٺٺ ڇ: الثالثة 

 .(55)ياء
ويف الصافات:  ،[١4]اآلية:ڇککڇيف النمل:  ڇکڇ: الرابعة 

 .[1١]اآلية:  (58)ڇںںڻڇ

                                 
 .41النساء:  عدة مواضع أوهلا يف يف (5)
 .53١ عدة مواضع أوهلا يف آل عمران:يف (8)
 .1/45، البحر احمليط 5/154، اخلصائص 1/515ينظر: الكتاب ( 1)
 /و.21فتح املنان ( 3)
 باتفاق الشيخني يف الكلمات األربعة عشر.( 1)
 /ظ.21، فتح املنان 8/888، خمتصر التبيني 193، املقنع ص 1١يُنظر: هجاء مصاحف األمصار ص( ١)
 .21ص ( 4)
، وخمتصر التبيني 191فهو هبمزة واحدة. يُنظر:املقنع ص  [82:العنكبوت] ڇھھےڇأما األول وهو: ( 2)

3/949. 
 .1/341، خمتصر التبيني 122-124، املقنع ص 33يُنظر:البديع ص( 9)
 .[551]اآلية:   ڇڻ    ۀ ۀڇقوله تعاىل:    (58)
 .142، اجلميلة ص3/981و 1/1١8، خمتصر التبيني 129يُنظر: املقنع ص ( 55)
ڇ. وقرأ الكسائي وابن عامر 3/91١، خمتصر التبيني 122، املقنع ص 33يُنظر: البديع ص( 58)

 ڇک نَاإنْ 

 = 8/111، اإلحتاف 5/849. ينظر: النشر ڇکڇباإلخبار مع زيادة نون فيه، وقرأ غريمها باالستفهام  [١4:النمل]
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(5)يف يس ڇ گ  ڳ ڇ: اخلامسة 
 .[59]اآلية: 

 .[2١]اآلية: (8)يف الصافات  ڇڍ  ڍ   ڇ: السادسة 
 .[34]اآلية: (1)يف الواقعة ڇېئ  ىئ  ىئ   ڇ: السابعة 

 .(3)ڇڦ ڇدخلت مهزة االستفهام على مجيعها فـَُفِعل هبا كما فُِعل بـــــ
، دخلت الم كي على )أن ال( وقياسها أن ُتصّور (1)ڇۀ  ۀ ڇحنو:  ڇۀ   ڇ: الثامنة 

ملا نـُّزِل اجلميع منزلة الكلمة صارت متوسطة مفتوحة بعد كسرة، وقياسها  لكن ؛ألفاً 
 .(4)عمال مبا يأيت ؛(١)الياء

(2)ڇگ  گ  ڳ   ڳ ڇحنو:  ڇگ ڇ: التاسعة 
 .[38:النساء] 

 .[23]اآلية (9)ڇڄ  ڄ  ڄ   ڇ يف الواقعة: ڇڄ ڇ :العاشرة 
 .(58)ڇڦ ڇا ما فُِعل بـــــمُأضيف )يوم( و)حني( إىل )إذ(، فـَُفِعل هب 

 .[58]اآلية (55)بالتوبة ڇۓ   ۓ  ڭ ڇ حنو: ،حيث وقع ڇۓ ڇ: احلادية عشر
على  التنبيه (ها)، دخلت [15:البقرة] ڇڃچچڇ حنو: ڇچڇ: الثانية عشر

؛ إذ هي مبتدأة اتصل هبا كلمة ن ُتصّور ألفاً أ)أوالء( الذي هو اسم إشارة، وقياس مهزته 
)ها(؛ لكن ملا نـُّزِل اجلميع منزلة الكلمة صارت اهلمزة بذلك يف حكم املتوسطة وُجِعلت 

 .(58)هلا؛ ألهنا مضمومة بعد ألف صورةً  ظ/ 11/ الواو

                                                                                         
والنون؛ جلواز أن يكون مرسوما بنونني على قراءة وأما الذي يف النمل فال يقطع بأنه مرسوم بالياء "= قال السخاوي: 

 .1١9الكسائي وابن عامر". الوسيلة ص
 .524، مرسوم خط املصحف ص3/5888، خمتصر التبيني 195يُنظر: املقنع ص ( 5)
 .522، مرسوم خط املصحف ص3/5819، ١51، 1/343، خمتصر التبيني 195يُنظر: املقنع ص ( 8)
 .3/5542، خمتصر التبيني 198-129قنع ص ، امل33يُنظر: البديع ص( 1)
 /و.2١يُنظر: فتح املنان ( 3)
 .89، احلديد:5١1، النساء:518يف ثالثة مواضع: البقرة:( 1)
 /و.2١، فتح املنان 8/888، خمتصر التبيني 193، املقنع ص1١يُنظر: هجاء مصاحف األمصار ص( ١)
 .21ص ( 4)
 .121، اجلميلة ص8/888، خمتصر التبيني 193يُنظر: املقنع ص (2)
 املراجع السابقة. (9)
 /و.2١يُنظر: فتح املنان ( 58)
 .398، الدرة الصقيلة ص1/١58، خمتصر التبيني 195يُنظر: املقنع ص( 55)
 /ظ.2١، فتح املنان 8/554، خمتصر التبيني 849يُنظر: املقنع ص ( 58)
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، دخلت مهزة االستفهام على [51]اآلية: (8)آل عمران (5)يف ڇۋڇ: الثالثة عشر
لكن ملا نـُّزِل اجلميع منزلة الكلمة صارت بذلك ؛ )أنبئكم(، وقياس مهزته أن ُتصّور ألفاً 

 .(١)مالحظة شكلها (1)قياسهاف ،بعد فتحة مضمومة (3)يوه حكم املتوسطة، (1)يف
، أضيف املنادى [91]اآلية: ڇگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ       ڇيف طه:  ڇڳ  ڇ: الرابعة عشر

 .(4)ڇۋ ڇإىل )أم(، مث ُسِلك به مسلك 
 :تنبيه

وعدل به عن  يف تعداد ما أصله أن ُيصّور ألفاً  (2)ڇۓ ڇذكر  قد اسُتدرِك على الشيخ اخلراز
 ؛ لتوسطها حقيقةً ُتصّور ياءً مقتضى القياس يف الثانية أن و  ،ة الكلمةيَ نْـ أصله؛ وذلك ألن مهزتيه من بُـ 

 .(9)ىل، كما أدرجها أبوعمرووْ كان أَ  "فالحظ شكلها"بعد فتحة، ولو أدرجها يف مثل قوله: مكسورةً 
أهنم   الإ ؛وال عربة حبركتها العارضة، فقياسها األلف (58)بأهنا ساكنة يف األصل عنه رَ ذِ واعتُ 

 .(55)الثانية ياءكرهوا اجتماع صورتني يف كلمة واحدة، فجعلوا صورة 
 املبتدأة. هذا حكم اهلمزة

 وأما املتوسطة واملتطرفة سبق أن كال منهما ثالثة أقسام:
بعد ساكن؛ إما  (51)امفإذا وقعت فيه؛ أو متحرك ،وإما متحركة بعد ساكن، (58)إما ساكنة

واملتوسطة واملتطرفة كل منهما ، هأو ألف فهذه ستة أوج -ياننان أو مدِّ ليِّ -صحيح، وإما واو، أو ياء

                                 
 سقطت من )م(.( 5)
 .8/118، خمتصر التبيني 354يُنظر:املقنع ص ( 8)
 سقطت من )م(.( 1)
 يف )م(: وهو.( 3)
 يف )م(: وقياسها.( 1)
 /ظ.2١يُنظر: فتح املنان ( ١)
 /ظ.2١، فتح املنان 3/218، 1/14١، خمتصر التبيني 321يُنظر: املقنع ص ( 4)
 .58يف عدة مواضع أوهلا يف التوبة: (2)
، العقيلة 195ينظر: املقنع ص. واعرتض عليه ابن اجلزري، وتابعه الشاطِب -وبابه""أئذا–يف سياق املتوسط بزائد ( 9)

 .5/823، النشر 881البيت: 
حركة امليم إىل اهلمزة الساكنة قبلها من أجل اإلدغام  تفنقل ،مجع إمام ،هلَ عِ فْ على وزن أَ أصل كلمة )أئمة(: )أَْأِمـَمة( ( 58)

 /و.2١املنان ، فتح 5/823، النشر 398. ينظر: الدرة الصقيلة صالجتماع املثلني
 /و.2١/ظ، فتح املنان 89١ينظر: تنبيه العطشان ( 55)
 وإما متحركة بعد ساكنة"، وهو تكرار."يف م زيادة: ( 58)
 يف )م(: فيها.( 51)
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مضروبة يف الستة املتقدمة بستة وثالثني مل  ،أو مكسورة، فهذه ستة أنواع ،أو مضمومة ،إما مفتوحة
كان الساكن الذي  (5)[إن]إال  ،ل هلا صورة، مثانية عشر منها يف املتوسطة، ومثلها يف املتطرفةعَ جتُْ 

املتوسطة فيسقط من  -(8)وسيأيت حكم هذا املستثىن-متوسطة واهلمزة  أو حمذوفاً  مرسوماً  قبلها ألفاً 
 فاألنواع ثالثة وثالثون، ه حركاهتا الثالث، يبقى منها مخسة عشر،بأوجُ  اهلمزة الواقعة بعد األلف

 ، وذلك حنو:(1)أحد عشر منها مع الفتح، ومثلها مع الضم، ومثلها مع الكسر

 ڇجئحئڇ ،[8١8:البقرة] ڇڦڦڇ ،[582:البقرة] ڇچچچچڇ

 ڇچچڇ ،[81:النمل] ڇڄڄڇ /و 13/ ،[52:األعراف] ڇڳڱڇ ،[558:األنعام]

 ،(1)ڇڳڇو ،[15:املائدة] (3)ڇۈئۈئڇ ،[95:آل عمران] ڇائەئڇ ،[588:البقرة]
 ،(١)ڇڈژڇ ،[882:البقرة] ڇچڇو ،[١8:النحل]ڇگڳڇو

 ،[35:يونس] ڇيتجثڇ ،(4)ڇیییڇ ،[558:النساء]ڇےۓۓڇ
 [.١9:البقرة] ڇیجئڇ ،(2)ڇڤڤڇ ،[88:البقرة]ڇڎڌڌڇ ،[35:يونس]ڇحجيثڇ

 وهذا معىن قول الشيخ اخلراز:
ــــــــــــٌل وَ ْصــــــــــــفَ   اوٍن ُحــــــــــــِذفَ كُ ُســــــــــــ دَ ْعــــــــــــا بَـ َم

 

ــــــيَــــــ مْ ـا لَــــــَمــــــ   (9)اَفــــــلِ ْســــــطًا أَ ُن وَ اكِ ُك السَّ

 :تنبيه 
اهلمزة إمنا ُتدبّر  (58)أنر ما تقرّ قال بعض شراحه: وإمنا كان قياس هذه اهلمزة عدم التصوير؛ لِ 

إىل ذلك  (55)اشك أن ختفيف الواقعة بعد ساكن بنقل حركته، وال التخفيف يفيف تصويرها حباهلا 
 .ل هلا صورةعَ فلذا مل جتُ  ،(58)إسقاطها الساكن، مث

                                 
 زيادة يقتضيها السياق. ( 5)
 .41ص  (8)
 /و.24ينظر: فتح املنان ( 1)
 بعد واو لّينة متوسطة ا.هـ"."على حاشية )ز( َو)م(: (3)
 .558عدة مواضع أوهلا يف النساء:يف ( 1)

 وقعت متوسطة بعد واو مدية ا.هـ". "ويف )م(: سواًء، وهو تصحيف، وعلى حاشية )ز(:
 .558واملائدة: 39آل عمران:( ١)
 .89عدة مواضع أوهلا يف البقرة: يف (4)
 .59عدة مواضع أوهلا يف البقرة: ( يف2)
 .894مورد الظمآن البيت:  (9)
 سقطت من )م(.( 58)
 يف )م(: حركته.( 55)
 .8/83١، شرح الطيبة )للنويري(835، طيبة النشر البيت: 8/134، فتح الوصيد 814ينظر: حرز األماين البيت:( 58)
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فإن ختفيفها يكون ، (5)ڇڃڇو، [882:البقرة]ڇچڇ وأما الواقعة بعد واٍو أو ياء مزيدتني حنو:
استغناؤمها  املثلني املدغمني يف كلمة: ، وقاعدة(8)بإبداهلا من جنس سابقها وإدغام أوهلما يف الثاين

 بصورة واحدة، فلذا مل جتعل هلا صورة ختصها.
، فتجتمع مع اليت (1)وأما الواقعة بعد ألف متطرفة أصلية أو زائدة فتخفيفها يكون بإبداهلا ألفا

 ، فلذاوحينئٍذ فإما أن حتذف هي أو اليت قبلها، وأيا كان فال يبقى هلا وجود على االستقاللقبلها، 
 ا.ه مع حذف. (3)مل تستقل بصورة

فما كان منها ؛ خرجت عن ذلك احلكم، وهو عدم التصوير كلمات  من ذلك ستّ  ثينَ واستُ 
بعد نقل -للغة من يبدل اهلمزة  صوِّرت اهلمزة فيها بألف؛ رعياً  -وهي أربع كلمات-مفتوحا 

لسكون اهلمزة بعد النقل، كما قالوا:  ؛جمانس للحركة املنقولة حرَف مدٍّ  -حركتها للساكن قبلها
 .[12:الكهف] ڇۅ ڇوما كان منها مكسورا ُصوِّر بالياء وهو ، واملرَاة ،الكَماة

 .[89:اآلية] (1)يف املائدة ڇڭ  ڭ   ڭ    ۇ ڇ: الكلمة األوىل
 يف ثالثة مواضع:  ڇے ڇ: الثانية

 .[88]اآلية: ڇھ  ھ  ے  ے ڇيف العنكبوت: 
 .[34]اآلية: ڇڀ   ڀ  ٺ   ٺ   ڇويف النجم: 
(١)ڇک   ک  گ    گ   ڇويف الواقعة: 

 .[١8]اآلية: 
، فتصري (4)"وجيوز أن يكون رمسوها بألف على قراءة من فتح الشني ومدها قال أبو عمرو:

 ا.ه (2)"اهلمزة بعد األلف /ظ 13/وتتأخر  األلف حرَف مدٍّ 
 : اخلايل عنه، حنو:بقيد اجملاور، وخرج [58]اآلية: (9)يف الروم ڇھھھڇ: الثالثة

 .[84:النحل] ڇٺٿ ٿٿڇ
                                 

 .59يف عدة مواضع أوهلا يف األنعام:( 5)
 .559، شرح الطيبة )البن الناظم( ص831، الطيبة البيت:8/9١3، العقد النضيد 838ينظر: احلرز البيت:( 8)
 .559، شرح الطيبة )البن الناظم( ص838، الطيبة البيت:5١2، إبراز املعاين ص819ينظر: احلرز البيت:( 1)
 /و.24ينظر: فتح املنان ( 3)
 .3/948، خمتصر التبيني 111، املقنع ص3١باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: البديع ص( 1)
 .3/942، خمتصر التبيني 111املقنع ص، ١8هجاء املصاحف صباتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: ( ١)
 ومها ابن كثري وأبو عمرو، وقرأ غريمها بسكون الشني وحذف األلف.( 4)

 .8/١58، النشر 381، التيسري ص 131يُنظر: املبسوط ص 
 "."فتصري األلف حرَف مّد وتتأخر اهلمزة بعد األلف، وليس فيه:11١-111املقنع ( 2)
 .14١، الوسيلة ص3/921، خمتصر التبيني 842لشيخني. ينظر: املقنع صباتفاق ا( 9)
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يف بعض املصاحف بغري ألف، ويف  ،[88]اآلية: يف األحزاب ڇۉېې ڇ: الرابعة
 .(5)بعضها باأللف، كما يف املقنع

بغري  [88:األحزاب] ڇۉېېڇ:"وكتبوا يف بعض املصاحف (8)وقال يف التنزيل
، عن مصاحف أهل (1)عن نافع رويناب، وهو الذي أكتُ صورة اهلمزة؛ لسكون السني قبلها، وبذلك 

على  -وهللا أعلم-بذلك  بَ تِ بألف بني السني و الالم، وكُ  ڇلُونَْأيَسْ ڇبعضها املدينة، وكتبوا يف 
بينها وبني الالم، وقرأ  مفتوحةٍ  بعدها ومهزةٍ  ممدودةٍ  ها وألفٍ وتشديدِ  قراءة من قرأ بالسني مفتوحةً 

 ا.ه (1)"من رواية رويس (3)بذلك من أئمة القراء املتأخرين يعقوب احلضرمي
 ، وهو القياس.(١)والعمل حبذف األلف على خمتار التنزيل

، فقد ُعِدل باهلمزة فيها وهي مضمومة [4١]اآلية: (4)يف القصص ڇۇ   ۇڇ: اخلامسة
 مثلني.عن الواو إىل األلف كراهة اجتماع 

 .[12]اآلية: (2)يف الكهف ڇۋ ۋ ۅڇ :السادسة
 ا.ه (9)""وتتعني الياء فيه أن تكون صورًة للهمزة قال بعض شراح مورد الظمآن:

وأما اهلمزة املتوسطة الواقعة بعد األلف املتقدم ذكرها فصورهتا من جنس حركتها، فإن كانت 

                                 
 .111ص  (5)
هـ( ضمنه مجلة من علوم القرآن الكرمي، مث اختصره بعد 39١التبيني هلجاء التنزيل"، أليب داود سليمان بن جناح )ت:("8)

 ( أجزاء. 1شرشال يف )ذلك على هجاء املصحف وجرده مما عداه من العلوم، طبع خمتصره بتحقيق: د. أمحد 
 .8١5، 5/811يُنظر: خمتصر التبيني 

أخذ القراءة ، سنة بضع وسبعني ولد أحد القراء السبعة، ،(ه5١9:ت) نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ،أبو روميهو  (1)
 (. ورش)وعثمان بن سعيد (، قالون)عيسى بن مينا ، وأخذ عنه: وشيبة بن نصاح، أيب جعفر القارئ عرضاً عن

 .8/822، غاية النهاية 4/11١، سري األعالم 5/835يُنظر: معرفة القراء 
 أخذ القراءة عن سالم ،ولد بعد الثالثني ومئة، قارئ أهل البصرة يف عصره ،يعقوب بن إسحاق احلضرمي ،أبو حممد (3)

 هـ. 881(، تويف سنة رويس)وحممد بن املتوكل  ،قرأ عليه روح بن عبد املؤمن، و ومهدي بن ميمون ،الطويل
 .8/11١، غاية النهاية 58/5١9، سري أعالم النبالء 5/182يُنظر: معرفة القراء 

 .8/١5١، النشر 114، ويُنظر: املبسوط ص 5885-3/5888( خمتصر التبيني 1)
روى و ، أخذ القراءة عن يعقوب احلضرمي، ه(812:ت) حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصريورويس هو      

 .8/88١، غاية النهاية 5/382. يُنظر: معرفة القراء هللا الزبريي الشافعي دواإلمام أبو عب ،عنه حممد بن هارون التمار
 .838/ظ، دليل احلريان ص1، بيان اخلالف والتشهري 3/5888ينظر: خمتصر التبيني ( ١)
 .3/948، خمتصر التبيني 111، املقنع ص3١ع صباتفاق الشيخني. ينظر: البدي (4)
 .8/593، خمتصر التبيني 111املقنع ص ،١8هجاء املصاحف ص باتفاق الشيخني. ينظر:( 2)
 /و.22فتح املنان ( 9)



75 

 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

؛ ألن ختفيفها يكون بينها ُصوِّرت ياءً  أو مكسورةً ، ُصوِّرت واواً  ضمومةً ، أو مُصوِّرت ألفاً  مفتوحةً 
إال أن املفتوحة ال ُتصوَّر حقيقة؛ لـتأدية التصوير فيها إىل اجتماع  ،(5)وبني احلرف اجملانس حلركتها

، وحنو: [81:البقرة] ڇوئوئڇ ،[54:البقرة] ڇپپپپڇ ، حنو:(8)صورتني
ڎ ڇ ،(1)ڇٿٿٿڇ ، وحنو:[553:البقرة]  ڇڎڈڇ ،[11:البقرة] ڇگڇ

 .[51١:آل عمران] ڇڎڈڈ
 ڇہہہڇ ل، أو حمذوفة، حنو:ثِّ ن تكون مرسومة، كما مُ أوال فرق يف هذه األلف بني 

 .[43]اآلية: بيوسف ڇڇ ڍ ڍڇ ،[1١:احلج] ڇہہھڇ ،[13:البقرة]

 :تنبيه
وصال  على اهلمزة الزمٍ  زائدٍ  قال بعض شراح مورد الظمآن: املراد بالتوسط هنا: وقوع حرفٍ 

إال أن التصوير فيه يؤدي  ،(3) ڇيئڇو ،[1:مرمي] ڇڀ ڇ ووقفا فيشمل املنون املنصوب حنو:
  .فتحذف صورة اهلمزة /و 11/الجتماع صورتني 

 .[١:الطارق] ڇٹ  ڤڤڇ ،(1)ڇک  ک  ک ڇ وخيرج املنون املرفوع واجملرور، حنو:
يف تصويرها  رُ بَـ تَ تقرر أن اهلمزة يُعاملنصوب من هذا القبيل دون غريه ألنه وإمنا كان املنون 

ختفيفه أن يكون  قياسُ  ،من املنصوب املنون (١)ڇڀ ڇختفيفها، وال شك أن باب  وانتفائه حالُ 
 ا.ه (4)ال باحلذف ،بالتسهيل بني بني كسائر اهلمزات الواقعة حشوا بعد األلف

 حركة ما قبلها؛ فإن كانت فتحةً وأما اهلمزة الساكنة املتوسطة واملتطرفة فإهنا ُتصوَّر من جنس 
حلركة  جمانساً  ف بإبداهلا حرفاً فّ ؛ ألهنا ختُ (2)اءً يُصوِّرت  ، أو كسرةً ُصوِّرت واواً  ، أو ضمةً ُصوِّرت ألفاً 

 .(9)ما قبلها

                                 
 .8/832، شرح الطيبة )للنويري( 838الطيبة البيت: ،8/139فتح الوصيد  ،812ينظر: احلرز البيت:( 5)
 .315ينظر: املقنع ص( 8)
 .583واملائدة: 548لبقرة:( ا1)
 .1واألعلى: 35ملؤمنون:( ا3)
 .١وإبراهيم: 535واألعراف: 39لبقرة:( ا1)
 يف )م(: بداء، وهو تصحيف. (١)
 /ظ.22فتح املنان ( 4)
 .359ينظر: املقنع ص( 2)
 .552، شرح الطيبة )البن الناظم( ص835، الطيبة البيت:8/131، فتح الوصيد 81١ينظر: احلرز البيت:( 9)
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؛ ألن اهلمزة الساكنة (5)وقد اشتمل هذان القسمان على ستة أنواع بعضها ليس يف القرآن
 بستة، حنو: بقسميها تقع بعد احلركات الثالث، واثنان يف ثالثة 

 ، وحنو:[82١:البقرة] ڇائائڇ ،[544:البقرة] ڇچچچڇ  ،(8)ڇپپڇ 

 ،[585:املائدة] ڇڭۇۇۆڇ ،(3)ڇڀٺڇ، وحنو: (1)ڇپپڇ ،[11:البقرة] ڇکڇ
 .[39:احلجر] ڇۈئۈئڇ ، وحنو:[1١:النجم] ڇۆئۇئۇئڇ ،(1)ڇڭۓڭڇ وحنو:

 (١)ڇڤڇ ،ڇائڇومن الساكنة املفتوح ما قبلها حنو: " قال بعض شراح مورد الظمآن:
 ا.ه (4)"فإهنا وإن كان ما قبلها منفصال عنها فقد قام مقام مهزة الوصل اليت هي من بنية الكلمة

ة من أهنا ُتصوَّر من جنس حركة ما قبلها؛ ألهنا ومثل هذين القسمني يف احلكم املتطرفة املتحرك
 وختفيفِ  الذي هو حمل االسرتاحةِ  (2)حلركة ما قبلها يف الوقف جمانساً  ف بإبداهلا حرفاً فّ ختَُ 

تصوَّر فيها يُ باحلركات الثالث، وما قبلها كذلك، ف (58)كر حت -أي املتطرفة املتحركة -، وهي(9)اهلمزات
 ،[5١١:البقرة] ڇڻڻںڇ ، حنو:(55)تسعة أنواع من ضرب ثالثة يف مثلها، بعضها ليس يف القرآن

 ،[83١:البقرة] ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ ڇ :(53) ، وحنو(51)ڇگ کڇ، (58)ڇڎ ڌ ڎڇ
 ، وحنو:[81:الواقعة] ڇڦڦڇ ،[18:القصص] ڇڄڦڇ ،[١4:األنعام] ڇۆئۇئۇئڇ

 .[54١:النساء] ڇپپڀڇ ،[51:البقرة] ڇەئوئ ەئڇ ،[538:النساء] ڇۆئۆئڇ
واستثين من تلك القاعدة اليت ُتصوَّر فيها اهلمزة الساكنة بقسميها من جنس حركة ما قبلها 

                                 
 وهي املتطرفة الساكنة اليت قبلها ضمة ولذا مل مُيثِّل هلا فيما يأيت"."على حاشية )ز(: ( 5)
 .581وطه: 12لبقرة:( ا8)
 .5١5واألعراف: 12بقرة:( ال1)
 .1 عدة مواضع أوهلا يف البقرة:( يف3)
 .511 عدة مواضع أوهلا يف النساء:يف (1)
 ، وهو تصحيف.ڇۓ  ڇ يف )م(: ( ١)
 /ظ.29املنان فتح ( 4)
 .552، شرح الطيبة )البن الناظم( ص835، الطيبة البيت:8/131، فتح الوصيد 81١ينظر: احلرز البيت:( 2)
 /ظ.29فتح املنان  ،318ينظر: املقنع ص( 9)
 يف )م(: حتري، وهو تصحيف. (58)
 وتصحفت ضمة يف )م( إىل: مهزة.أي وهي املفتوحة بعد ضمة ولذا مل يذكر هلا مثاال"، "على حاشية )ز( َو)م(:  (55)
 .84 عدة مواضع أوهلا يف املائدة:يف (58)
 .35واألنبياء: 18والرعد: 58ألنعام:( ا51)
 .، وهو تصحيفيف )م(: وجنواكم (53)
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 املتوسطة، فإهنا مل جُتعل هلا صورة، اثنتان بال خالف، واثنتان معه: /ظ 11/ أربع كلم كلها من قسم
 .[48:البقرة] (5)ڇڇڍڇ: األوىل

فت ذِ فيه كراهة اجتماع املثلني، وحُ فت صورة اهلمزة ذِ وحُ " قال بعض شراح مورد الظمآن:
كما تقدم، ولو كتبا معا الجتمعت األمثال، فإن األلف اليت بعد  األلف اليت بعد الدال اختصاراً 

 ا.ه (8)"الفاء ثابتة بغري خالف
 حنو: ،(1)حيث وقعت ڇڀڇ: الثانية

 .[581:الصافات] ڇڀ ڀ ڀڇ ،[31:يوسف] ڇېئ  ىئ  ىئڇ، [1:يوسف] ڇٻٻ ٻڇ
غريه  ، وقراءةَ (1)اقيقحتأيب جعفر  أو يشمل القراءتني: قراءةَ  ،(3)صورة على أحد التخفيفنيورسم بغري 

 .(١)تقديرا
 .[581]اآلية: (4)النساء يف ڇںڻڻںڇ: الثالثة

بألف بعد امليم صورة للهمزة الساكنة؛  ڇں ڇ"وكتبوا يف بعض املصاحف  قال يف التنزيل:
 .(9)والراجح التصوير ،(2)"بغري ألف، واألوَل أختار ڇَننُتمئٱطمَ ڇالنفتاح ما قبلها، ويف بعضها 

  .[18]اآلية: (58)قيف  ڇىئ ىئڇ: الرابعة
 .(55) ثبات الصورةد إاختار أبو داوو 

ظاهر كالم و  ،موافقة القياس -وهللا أعلم-قال بعض شراح مورد الظمآن: ووجه اختياره 

                                 
 .9١، الوسيلة ص8/5١1، خمتصر التبيني 182و 825باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 5)
 .5/111يف النشر  -باختالف يسري–مل أجده يف أٍي من شروح املورد اليت وقفت عليها، ووجدته ( 8)
 .3/5838، 415و 452و 1/48١، خمتصر التبيني 115، املقنع ص19باتفاق الشيخني. ينظر: مرسوم اخلط ص( 1)
 مها اإلظهار واإلدغام يف الوقف عليه بالتخفيف حلمزة". "على حاشية )ز( َو)م(:( 3)

، املهذب 5/152يف الياء. ينظر: غيث النفع  -بعد قلبها ياء-وخففه محزة بإبدال اهلمزة واواً مع إظهارها، وإدغامها 
 .5/111". النشر وحيتمل أن تكون كتبت على قراءة اإلدغام" :. قال ابن اجلزري8/33

 يف م: )ختفيفا(، وهو تصحيف.( 1)
، وقرأ األصبهاين وأبو عمرو خبلف عنه باإلبدال مع اإلظهار، وغريهم بالتحقيق، قرأ أبوجعفر بإبدال اهلمزة مع اإلدغام( ١)

 .8/33، املهذب 5/111وتقدم ذكر وقف محزة. ينظر: النشر 
 .828ينظر: املقنع ص( 4)
 .8/351خمتصر التبيني ( 2)
 . 831وعليه العمل. ينظر: دليل احلريان ص( 9)
 .184، الوسيلة ص3/5514، خمتصر التبيني 828: املقنع صباتفاق الشيخني على نقل اخلالف. ينظر( 58)
 .3/5514و 1/111خمتصر التبيني يُنظر: ( 55)
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 ا.ه (5)احلافظ أيب عمرو يف املقنع يقتضي رجحان حذف الصورة
 .(1)"بألف، وهو املشهور؛ ألنه قياسها" :(8)والعمل كما قال الشيخ عبد الرمحن بن القاضي

 بقوله: وإىل هذا احلكم أشار الشيخ اخلراز

 :تنبيه
رمسوا  كلماتٌ   أو فتحةٍ  اهلمزة املتطرفة املرفوعة الواقعة بعد ألفٍ  مما خرج عن القياس من أقسام

قياس الواقعة بعد ألف أن ال ُتصوَّر، والواقعة بعد فتحة أن  ، مع أن، وزادوا بعدها ألفاً فيها واواً اهلمزة 
 من تلك القاعدة، وهي: ، فتكون مستثناةً ُتصوَّر ألفاً 

 األّوالن يف املائدة: ڇۋڇ

 [89]اآلية: ڇٴۇۋۋڇ

(1)ڇچچچڇڇ
 [.11]اآلية: 

 ڇې  ىڇ  ،[21]اآلية: ڇڌڎ ڎڇ :والرابعُ  ني فيها: الثالثُ لَ وخرج بقيد األوّ 

يف  ڇھھڇ :نيلَ األوّ  /و 1١/ ومثل،  مهزتيهما على القياس، فهما حبذف صوريتَ [91]اآلية:
 .[38]اآلية: (١)الشورى

يف احلشر  [54]اآلية: ڇپڀ ڀڇ، [13]اآلية: يف الزمر ڇڄ  ڀڄڇأما 
 .(2)، والراجح أهنما بالواو وزيادة ألف بعدها(4)ففيهما خالف

  ڇحخ  مخ  جس  حس ڇ، ويف طه [22]اآلية: ڇککڑ  ڑ   ڇوأما الواقع يف الكهف وهو 

                                 
 /و.98ينظر: فتح املنان ( 5)
ه( أخذ عن: حممد بن يوسف التاملي، والعارف  5828 – 999أبو زيد، عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القاضي ) (8)

الصغري، من مؤلفاته: اإليضاح ملا ينبهم على الورى يف قراءة عامل أم القرى، الفاسي، وأخذ عنه: أبو زيد الفاسي 
 1/181، األعالم 8/89١، سلوة األنفاس 8/593ر: نشر املثاين والفجر الساطع يف شرح الدرر اللوامع. يُنظ

 /ظ.1بيان اخلالف والتشهري  (1)
 .189مورد الظمآن البيت:  (3)
 .21، اجلامع ص1/338، خمتصر التبيني 358نع صباتفاق الشيخني. ينظر: املق( 1)
 باتفاق الشيخني. املراجع السابقة. (١)
اتفق الشيخان على نقل اخلالف يف موضع الزمر، وأما الذي يف احلشر فاخلالف فيه عن الداين، وليس فيه خالف ( 4)

 .1/338 ، خمتصر التبيني355 -358، املقنع ص14عند أيب داود. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص
 .588، مسري الطالبني ص832/ظ، دليل احلريان ص1وعليه العمل. ينظر: بيان اخلالف ( 2)

ََّٰٰٔر يــــــا ويف ءْ  الرُّ يف  ذفُ احلَــــــوَ   ُتمممممم ْ ٱد 
 

ــــ   ْ  يف  فُ لْ خُ ـواْل
 
 ََۡ مممم ُۡ ْ وَ  ٱم   َُ

 
َمممممن  (3)ٱط 
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ويف مصاحف أهل املدينة  ،(5)بعدها فيهما ففي مصاحف أهل العراق بالواو وألفٍ  [4١]اآلية: 
 .(8)بألف خاصة

 ،[52]اآلية: (1)ڇٱٻٻٻٻپڇباملائدة  ڇٻڇواخلالف أيضا يف 
 .(1)والعمل على ما رجحه (3)"وال أمنع من القياس" الواو خالف القياس قائال: ورّجح يف التنزيل

، وذكر (١)، ُصوِّرت مهزهتما بواو وألف[١:]اآلية والشعراء ،[1]اآلية: يف األنعام ڇگگ ڳڇ
 .(4)ثانيهما خالف املصاحفيف  أبو داود

 .(9)النقل لكال الوجهني ما ال يقتضي ترجيحا" (2)منوزاد " شراح املورد:قال بعض 

 .(58)واألرجح خمالفة القياس
 يف موضعني: ڇحبڇ

 .[93]اآلية: يف األنعام ڇ يئ  جب  حب ڇ
(55)يف الشورى ڇھ  ےےۓڇ 

 .[85]اآلية: 
 .[519]اآلية: يف األنعام ڇ چ  چ  ڇ ڇوما سوامها على القياس، حنو: 

                                 
 يف )م(: ففيهما.( 5)
باتفاق الشيخني على نقل اخلالف فيهما، ورجح أبو داود يف موضع الكهف رمَسه بألف بعد الزاي وحذف صورة ( 8)

، بيان 259و 1/335، خمتصر التبيني 134و 355 -358صاهلمزة، وبه جرى العمل يف املوضعني. ينظر: املقنع 
 .832، دليل احلريان ص3/523/و، نثر املرجان 1اخلالف 

بالكهف فقرأ يعقوب وحفص ومحزة والكسائي وخلف بالنصب والتنوين وكسره  ڇڑکڇواخُتلف يف قراءة 
للساكنني، وقرأ الباقون بالرفع من غري تنوين، فرمسه باأللف بدون صورة للهمز مناسب لقراءة من نصب، ورمسه بالواو 

، نثر 8/883حتاف ، اإل8/198)تعليق د. أمحد شرشال(، النشر  1/259على قراءة من رفع. ينظر: خمتصر التبيني 
 .3/523املرجان 

 . 1/31١، خمتصر التبيني 119باتفاق الشيخني على نقل اخلالف. ينظر: املقنع ص( 1)
 ، وشهره ابن وثيق.1/31١خمتصر التبيني  (3)
 .588، مسري الطالبني ص815/و، دليل احلريان ص3ينظر: بيان اخلالف ( 1)
 .1/3١9خمتصر التبيني ، 358املقنع ص ،12هجاء املصاحف ص باتفاق الشيخني. ينظر:( ١)
 .3/985، 1/3١9ينظر: خمتصر التبيني ( 4)

ومفهومه أنه يف "وذِْكُر الداينِّ له يف باب ما اتفقت على رمسه مصاحف العراق يفهم منه اخلالف فيه، قال اجلعربي: 
 .١88، اجلميلة ص1١1ص غريها باأللف، ولو كان مفهوم موافقة لذكر الذي يف األنعام فيه". ينظر: املقنع

 يف م: )يف( بدل )من(، واملثبت من ز، وهو كذلك يف فتح املنان.( 2)
 /ظ.98فتح املنان  (9)
 .834وعليه العمل. ينظر: دليل احلريان  ص( 58)
 .1/181، خمتصر التبيني 1١4و 358، املقنع ص12باتفاق الشيخني. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص( 55)
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 . (5)حيث وقع ڇںڇ
 [ڇپ پ ٻ ڇ] ،ڇڻں ںڇحنو: 

 مجيعها ڇٺڀڀڀڇ ،(8)

 .[13و3:تان]اآليبيونس
 .[24]اآلية: (1)ڇ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڇيف هود،  ڇڭڇ

 .[1١:يوسف]ڇ ڈ   ڈ  ژ  ژ ڇوما عداه على القياس، حنو: 
(3)ڇەئ ەئ  ائ ڇيف يوسف:  ڇەئڇ

 .[21]اآلية: 
 ا.هـ (1)بعدها تقوية هلا خلفائها"واو صورة للهمزة املضمومة وألف ب ڇەئڇ" قال يف التنزيل:

 أربعة مواضع: يف ڇژڇ
 .[9]اآلية: يف إبراهيم ڇڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ

 .كالمها يف ص [١4]اآلية: ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڇ، [85]اآلية: ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇ
 .[1]اآلية: (١)يف التغابنڇڑ  ک    ک  ک   ک     ڇ

 للهمزة املضمومة على القياس. فهو باأللف صورةً  [48]اآلية: يف التوبة ڇڃ  ڃ ڇأما 
 يف موضعني: ڇڭڇ

 .[85]اآلية: يف إبراهيم ڇڤ  ڤ  ڤ    ڇ
(4)يف غافر ڇۓ  ڭ ڇ

 .[34]اآلية: 
 .[32]اآلية: (2)يف النحل ڇڱ ڱڇ

 ا.هـ (9)بواو صورة للهمزة املضمومة وألف بعدها تقوية هلا خلفائها"  ڇڱڇ"قال يف التنزيل:
(58)ڇڇ  ڍڇ

 .[52]اآلية: 
                                 

 .3/911، خمتصر التبيني 1١1و 381، املقنع ص١8ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص باتفاق الشيخني.( 5)
 ما بني املعكوفتني ساقط من )م(.( 8)
 .392، الدرة الصقيلة ص142، الوسيلة ص1/١94، خمتصر التبيني 353باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 1)
 .1/48١التبيني ، خمتصر 383، املقنع ص38باتفاق الشيخني. ينظر: البديع ص( 3)
 .1/48١خمتصر التبيني ( 1)
 .1/434، خمتصر التبيني 1١١و 1١1و 383، املقنع ص19باتفاق الشيخني. ينظر: البديع ص( ١)
 .1/439، خمتصر التبيني 351، املقنع ص12باتفاق الشيخني. ينظر: البديع ص( 4)
 .1/448لتبيني ، خمتصر ا381، املقنع ص31باتفاق الشيخني. ينظر: مرسوم اخلط ص( 2)
 .1/448خمتصر التبيني  (9)
 .3/238، خمتصر التبيني 1١3و 381باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 58)
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 كالمها يف طه.  /و 1١/ [559]اآلية: (5)ڇگ گ ک  ک ڇ
وخرج بقيد األوىل ، [83]اآلية: ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڇاألوىل يف املؤمنون  الكلمةُ  :ڇڻڇ

 .[11]اآلية: ڇڑ  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڇفيها:  الثانيةُ 
ڦ ڄ ڇ، [18]اآلية: ڇۇۇۆڇ،[89]اآلية: ڇڻ  ںڻ  ںڇيف النمل:  وثالثةٌ 

(8)ڇڄ
 .[12]اآلية: 

 .[2]اآلية: (1)النوريف  ڇائەئ ەئڇ
 .[44]اآلية: (3)يف الفرقانڇۉ ې ې  ې ېڇ
(1)يف الشعراء ڇڭڭڭڇ

 .[594]اآلية: 

(١)يف فاطر ڇۅۉۉڇ
 .[82]اآلية: 

(4)يف الروم ڇۉ ېې ې ېىڇ
 .[51]اآلية: 

(2)يف الصافات ڇٹ ٹ ٿ ٿ ٿڇ
 .[58١]اآلية: 

 الرعد، وخرج بقيد السورة الواقع يف [18]اآلية:(9)غافر يفڇٺٺٺٺٿٿڇ
 .[53اآلية:]

(58)يف الزخرف ڇۀہہ ہڇ
 .[52]اآلية: 

                                 
 . ومل يذكره أبو داود يف موضعه من السورة.1١3و 381ينظر: املقنع ص (5)
 .3/229التبيني ، خمتصر 183و 181و 382، املقنع ص14باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: البديع ص( 8)
 .3/985، خمتصر التبيني 381، املقنع ص١8باتفاق الشيخني. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص( 1)
 .5١3، مرسوم خط املصحف ص3/959، خمتصر التبيني 381باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص (3)
 .3/919، خمتصر التبيني 1١1و 351، املقنع ص١8باتفاق الشيخني. ينظر: مرسوم اخلط ص (1)

 وذكر السخاوي أنه رآها يف املصحف الشامي بألف ال غري، وعد اجلعربي قوله نصاً يف اخلالف. 
 .١81، اجلميلة ص128ينظر: الوسيلة ص

 .3/5854، خمتصر التبيني 1١١و 351، املقنع ص521باتفاق الشيخني. ينظر: مرسوم خط املصحف ص (١)
 .3/92١، خمتصر التبيني 1١1و 351املقنع ص، ١2مرسوم اخلط صباتفاق الشيخني. ينظر: ( 4)

 .144بغري واو". الوسيلة ص ڇڈڇ ورأيته يف املصحف الشامي"قال السخاوي:
 .3/5835، خمتصر التبيني 182و 35١املقنع ص ،19البديع ص باتفاق الشيخني. ينظر:( 2)
 .3/5841، خمتصر التبيني 351املقنع ص، 42مرسوم اخلط باتفاق الشيخني. ينظر: ( 9)

 .142بغري واو". الوسيلة ص ڇٹڤڇ  ورأيته أنا يف املصحف الشامي:"قال السخاوي: 
 .3/5899، خمتصر التبيني 1١4و 38١. ينظر: املقنع ص، وال خالف فيه عندمهاباتفاق الشيخني( 58)

وذكر اجلهين والشاطِب اخلالف فيه.  وقال السخاوي: "ورأيته يف املصحف الشامي بالواو واأللف، ومل أقف فيه  
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(5)ڇۇ ۆۆۈڇيف الدخان:  ڇۆڇو
 .[11]اآلية: 

هلا  بعدها تقويةً  نة وألفٍ بواو بعد الالم صورة للهمزة املضمومة املنوّ  ڇۆڇقال يف التنزيل:"
 ا.هـ  (8)خلفائها"

 البقرةعلى القياس وهو يف  (1)لهمزةل صورةٍ يف غريها فهو بغري  وخرج بقيد السورة الواقعُ 
 .(3)وغريها

(1)يف املمتحنة ڇےۓۓڇ
 .[3]اآلية: 

 .[51]اآلية: (١)يف القيامة ڇى ېڇ
 .(4)للهمزة خلفائها بالواو واأللف فتقويةً  وما كتب 

 :تنبيه
، وقد قبل الواو اليت هي صورة للهمزة يف الكلمات اليت فيها األلف لفظاً  األلف حمذوفة خطاً 

                                                                                         
 على غري ذلك". والعمل على نقل الشيخني. 

 .559، مسري الطالبني ص834، دليل احلريان ص124، الوسيلة ص852، العقيلة البيت:38ينظر: البديع ص
، خمتصر التبيني 189و 35١املقنع ص ،12هجاء املصاحف ص . ينظر:ملصاحفوكتاب ا باتفاق الشيخني (5)

3/5835. 
 .3/5558خمتصر التبيني  (8)
 يف م: )اهلمزة(.( 1)
 .١، وإبراهيم:54، واألنفال:535، واألعراف:39أربعة مواضع: يف البقرة:( 3)
 .3/5592، خمتصر التبيني 115و 35١املقنع ص ،5/311املصاحف  باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر:( 1)
 .1/5833، خمتصر التبيني 38١يذكرا فيه خالفا. ينظر: املقنع ص باتفاق الشيخني، ومل( ١)

 وذكر أبو بكر بن أشتة يف كتاب علم املصاحف أنه مرسوم باأللف يف اإلمام وذكر اجلهين والشاطِب اخلالف فيه،
بالواو واأللف، الواو قبل األلف ألهل  ڇى ېڇ"مصحف عثمان، ونقل السخاوي عن حممد بن عيسى أنه قال:

ورآه السخاوي يف املصحف الشامي بغري واو، وعقَّب ابن آجطا بأن ظاهر كالمه "الكوفة، وبإسقاط الواو ألهل املدينة
"، ومع ذلك فقد جرى مؤذن برتجيح القياس -ويالسخا– وقال ابن عاشر:"ونقله ترجيح رمسه باأللف من غري واو،

العمل برمسه بالواو واأللف بعدها كما نقله الشيخان. ويرى د. أمحد شرشال أن عمل أهل املغرب خمالف ألصوهلم 
العتيقةـ وأن الراجح رمسها على القياس يف املصاحف املغربية اتباعا ألصوهلم، ونْقل الشيخني االتفاق على الواو =  

 ف حممول على اتفاق مصاحف أهل العراق فقط.=واألل
 819، التبيان )ت: الثويين( ص184، الدرة الصقيلة ص124، الوسيلة ص852، العقيلة البيت:38ينظر: البديع ص

 .584-581/ظ، خمالفات النساخ ص98، فتح املنان 8١2-8١4و
 مينعان جريان النفس والصوت معها".على حاشية )ز(: "أي لُِبعد خمرجها، وجلهرها، وشدهتا، اللَذين ( 4)

 .359، احملكم )أوراق غري منشورة( ص35١وينظر: املقنع ص
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، وسبق ذكرها يف حمل (5)حذفها باالختصار واالكتفاء بداللة الفتحة قبلها عليهاوجه الشيخان 
 وباهلل التوفيق.، حذف األلفات

 على قسمني: (8)يوأما اهلمزة املتحركة املتوسطة بعد املتحرك، فه
 قسم ُيصّور من جنس حركة ما قبله. -
 وقسم ُيصّور من جنس حركته إال ما اسُتثين منه. -

ما  حركاتِ  اهلمزة يف ثالثِ  حركاتِ  من ضرب ثالثِ  ناشئةٍ  أنواعٍ  على تسعةِ ومها مشتمالن 
 قبلها.

 من أحد أنواع القسم الثاين. حمصورةٍ  فمشتمل على نوعني، وعلى كلماتٍ  :أما القسم األول
أو كسرة فُتصّور من جمانس تلك  ،فهما أن اهلمزة إذا كانت مفتوحة بعد ضمة :أما النوعان
؛ ألن قياس ختفيفها بعد الضمة إبداهلا واوا، (1)أو تلك الكسرة وهو الياء /و 14/ الضمة وهو الواو

 .(3)وبعد الكسرة إبداهلا ياء
 مثال النوعني: 

 ،(١)ڇٱٻٻٻڇ ،(1)قراءته باهلمزة وضم الزاي على[ ١4]البقرة: ڇاؤْ ُهزُْھھڇ -

 .[18]الفرقان: ڇىئىئیڇ ،[١8]التوبة: ڇہہڇ

ۢنب ْڻڻڻڇ -
َ
 ڇىائائەئەئڇ،(4)على قراءته باهلمزة [95]البقرة: ڇۀ آءَْئَْأ

 ڇڻڻڻۀڇ، [839]البقرة: ڇڌڌڎڎڇ، [8١3]البقرة:

 .[48]النساء:

 وهذا معىن قول الشيخ اخلراز:

                                 
 /ظ.98، فتح املنان 8/23، خمتصر التبيني 528ينظر: احملكم ص (5)
 يف )م(: فهو.( 8)
 .8/3١، خمتصر التبيني 38١ينظر: املقنع ص (1)
 .8/815، شرح الطيبة )للنويري( 833، الطيبة البيت:5١9، إبراز املعاين ص835ينظر: احلرز البيت: (3)
وهي قراءة غري حفص ومحزة وخلف. أما حفص فأبدل اهلمزة فيها واوا يف احلالني، وأما محزة وخلف فأسكنا الزاي،  (1)

 .5/194، اإلحتاف 8/185و 5/114شر ، الن3١5 -3١8ويقف محزة بالنقل واإلبدال. ينظر: احلرز البيتني:
 .29، املائدة: 881البقرة:  (١)
 .5/191، اإلحتاف 5/181، النشر 312قرأ بذلك نافع وحده، وقرأ غريه بالياء. ينظر: احلرز البيت:  (4)
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فهي أن اهلمزة إذا وقعت مضمومة بعد كسرة فإهنا ُتصّور من جنس  :احملصورةوأما الكلمات 
 .(8)حركة ما قبلها أيضا؛ ألهنا ختفف من جنس حركة ما قبلها

قال بعض ُشراح مورد الظمآن: وسبب افرتاق هذا الضرب اختالف لغة العرب فيه، وعلى 
إىل أن هذا الضرب ُيسهَّل إما بني نفسه وبني  (1)ة، فذهب األخفشااختالفها جاء اختالف النح

إىل أنه ُيسهَّل بينه وبني جمانس  (1)، وذهب سيبويه(3)حركة ما قبله، وإما بإبداله ياء حمضة سجمان
 جاء املصحف على وفق اللغتني، فُصوِّرت اهلمزة فيه ياء يف كلٍم حمصورة، وهي:ف، (١)حركة نفسه

، وحنوه مما مل يقع فيه بعد اهلمزة واو مجٍع حنو: [١:األعلى] ڇڭڇو ،[51:آل عمران] ڇٴۇۋڇ
، فإن اهلمزة ُتصّور فيه من جنس حركتها، وإمنا رمسوا ما كان [14:احلاقة] ڇٺڇ، وڇائڇ

 ا.هـ ببعض حذف. (4)للجمع بالواو؛ لثقل اجلمع خبالف املفرد

فهو أن اهلمزة إذا ُحرِّكت هي وُحّرِك الذي قبلها أيضا كيف كانت حركة   :وأما القسم الثاين
ه ُيالحظ شكلها، أي يُنظر يف تصويرها حلركتها فُتصّور كل منهما ومل تكن من األوجه السابقة فإن

واًوا، وقد سبق  ُصوِّرت أو ضمة من جمانسها فإن كانت فتحة ُصوِّرت ألفا، أو كسرة ُصوِّرت ياًء، 
 /ظ 14/ سبعة أنواع: (2)األول نوعان وكلمات من أحد أنواع الثاين فيبقى هلذا القسمسم يف الق

ہ ڇ ،[511:النساء] ڇےۓۓڇ ،[11:البقرة] ڇگگڇمفتوحة بعد فتحة حنو: 

                                 
 .181مورد الظمآن البيت:  (5)
 .8/3١، خمتصر التبيني 38١ينظر: املقنع ص (8)
ان، وأخذ عنه أبو عمرو قَ رِ بْ خي مث البصري، أخذ عن سيبويه ومحاد بن الزِّ لْ مسعدة البَـ  خفش أبو احلسن، سعيد بناأل (1)

، أنساب 48طبقات النحويني ينظر:  هـ(.851اجلرمي والعباس بن الفراج، وصنف كتبا يف النحو مل يتمها، )ت: 
 .81/122، تاج العروس 58/88١سري أعالم النبالء ، 8/128وفيات األعيان ، 5/122السمعاين 

 .18١و 348 -1/3١9، مهع اهلوامع 1/3١، شرح الشافية للرضي 5/893ينظر: املقتضب  (3)
من أهل البصرة، أخذ عن اخلليل بن أمحد  ، صاحب )الكتاب(، أبو بشر املعروف بسيبويهرَب نْ عمرو بن عثمان بن قَـ  (1)

طبقات النحويني ينظر:  هـ(.528)ت:  واألخفش األكرب، وأخذ عنه أبو احلسن األخفش وأبو حممد بن املستنري،
 .4/512توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة  ،2/115سري أعالم النبالء ، 58/592تاريخ بغداد ، ١١

 .1/18١، مهع اهلوامع 5/891، املقتضب 1/138ينظر: الكتاب  (١)
 /و.93ينظر: فتح املنان  (4)
 ساقط من )م(. "القسم"إىل:  "األول"من: ( 2)

 تْ تَـــأَ  ةٍ مَّ َضـــ دِ ْعـــبَـ  نْ ِمـــ نْ إِ ٌل وَ ْصـــفَ 
 

 (5)تْ فُِتَحــ نْ ا إِ َمــهُ نْـ مِ ٍة فَ رَ ْســكَ   وْ أَ  
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 .(5)ڇہ
(8)ڇککگڇومكسورة بعد احلركات الثالث، حنو: 

 ،[58١:آل عمران] 
 ڇەئوئوئڇ ،[13:البقرة] ڇڳڳڱڇ ،[1:املائدة] ڇڦڄڄڄڇ

 .[53:األحزاب]
(3)ڇں ڻڻڇ ،[91:اإلسراء] ڇڭڭڇ، حنو: (1)ومضمومة بعد فتحة

 .[38:األنبياء] 

 وهذا معىن قول الشيخ اخلراز:

َفَمــــــــــــــــا ُحرَِّكـــــــــــــــــَت  َلَهـــــــــــــــــااوََكيـْ  ْو َمــــــــــــــــا قـَبـْ
 

 (1)َفاَلِحـــــــــْظ َشـــــــــْكَلَها ےيف َغــــــــرْيِ َهـــــــــِذهِ  

 يف كالمه مبعىن الواو. "أوْ "و 
 .(١)أي يف غري القسم السابق وما أحلق به "يف غري هذه"وقوله: 

 :تنبيهان
 ،[15:البقرة] ڇڃڃڇكسرة أو ضمة حنو: إمنا مل أذكر مثال املضمومة بعد   األول:

مما ُتصّور مهزته حقيقة وإن أدى  (4)؛ رفعا لتوهم أهنما[849:البقرة] ڇۅۅۋڇ
 .(9)، وليس كذلك(2)الجتماع صورتني فيكون من مجلة املستثىن اآليت

من مجلة ما يندرج يف هذا الضابط )مأل( اجملرور املضاف للضمري؛ لتوسط مهزته  الثاين:
وقد حكم الشيخ اخلراز بزيادة الياء يف  ،[581:األعراف] ڇېېې ىڇ: (58)بالضمري، حنو

                                 
 .١3، القصص:5١١البقرة:( 5)
 هو يف آل عمران"."على حاشية )ز( َو)م(:( 8)
من كلم الواقعة بعد كسر، ومل يذكرها هنا لسبب ، تتمتها: املضمومة بعد كسر أو ضم إال ما تقدم نواعوهذه مخسة أ (1)

 /ظ.93سيذكره بعد أسطر. ينظر: فتح املنان 
 .8/31، خمتصر التبيني 383ينظر: املقنع ص( 3)
 .184مورد الظمآن البيت:  (1)
 /و.93ينظر: فتح املنان  (١)
 يف )م(: أهنا.( 4)
 .29ص  (2)
 /ظ.93ينظر: فتح املنان  (9)
 .[21اآلية:] "بيونس ڇڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ڇأَْدَخَلْت حنو: "على حاشية )ز( َو)م(:( 58)
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ي ه ْباب ) أن تكون صورة اهلمزة فيه  "فالحظ شكلها"مع أن قياس قوله هنا:  ،(5)( تبعا للشيخنيَمََل 
 ، وهذا هو الذي عند احملقق ابن(8)الياء؛ لتوسطها باتصال الضمري واأللف زائدة تقوية للهمزة

ي ه ْ)"فإنه قال:  (1)اجلزري ومن قلدمها كيف  (3)والشاطِب ( األلف زائدة قطعا، والعجب من الداينَمََل 
 ا.هـ (1)قطعوا بزيادة الياء"

 بقوله: الرمحن بن القاضي إىل ما عند ابن اجلزريوقد أشار الشيخ عبد 

 ا.هـ مع حذف
 :قاعدة

وعدمه فاعلم أن كل صورة يؤدي ويُوِصل رمسها  /و 12/إذا علمَت أحكام اهلمزة يف التصوير 
، سواء كانت الصورة األخرى هلمزة أخرى أم تـَنَـزََّل منزلتهاالجتماع صورتني متماثلتني يف كلمة أو ما 

                                 
ذكره الداين يف باب ما رسم بإثبات الياء زيادة أو ملعىن، وأشار إىل جواز كون األلف هي الزائدة بيانا للهمزة والياء  (5)

، املورد 118، الوسيلة ص598، العقيلة البيت:8/1١9، خمتصر التبيني 143-141ينظر: املقنع ص هي اهلمزة.
 .114، التبيان ص118البيت:

 .849 -842/ظ، دليل احلريان ص588ينظر: فتح املنان ( 8)
عبد الوهاب بن هـ( أخذ القراءات عن: الشيخ  211 - 415) حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري ،اخلري أبو (1)

، والشيخ حممد بن صاحل اخلطيب، وأخذ عنه: ابنه أبو بكر أمحد، والشيخ حممود بن احلسني الشريازي، أهم السالر
 .9/811، الضوء الالمع 8/854وغاية النهاية يف طبقات القراء. يُنظر: غاية النهاية  مؤلفاته: نشر القراءات العشر،

هـ( أخذ القراءات عن: حممد بن أيب العاص  198 – 112بن خلف بن أمحد الرعيين الشاطِب ) هرُّ يْـ القاسم بن فِ  (3)
النفزي، وابن هذيل، وأخذ عنه: أبو احلسن علي بن حممد السخاوي، وأبو عبد هللا حممد بن عمر القرطِب، من 

 .8/88، غاية النهاية 1/5558يُنظر: معرفة القراء  .أتراب القصائدمؤلفاته: حرز األماين، وعقيلة 
 .5/112النشر ( 1)
 النسختني، ويف النسخة اليت وقفت عليها من املنظومة: زائد.كذا يف   (١)
 كذا يف النسختني، ويف النسخة اليت وقفت عليها من املنظومة: قوله.(4)
 كذا يف النسختني، ويف النسخة اليت وقفت عليها من املنظومة: يف ذي.(2)
 كذا يف النسختني، ويف النسخة اليت وقفت عليها من املنظومة: فخذه.  (9)
 /ظ.١منظومة ما حذف يف التنزيل وليس يف املورد  (58)

ي مممممممممممه ْ  بـــــــــــاهلَْمِز حَتْـــــــــــَت اليَـــــــــــاءِ  َمََل 
 

ــــــــــــــــــــدَ   ِــــــــــــــــــــٌف زِي ــــــــــــــــــــرتَاءِ  (١)َوأَل ِــــــــــــــــــــاَل اْم  ب
ــــــــــــــــــــــــــرَُه يف النَّْشــــــــــــــــــــــــــِر بالتَّْصــــــــــــــــــــــــــرِيحِ    ذََك

 

ـــــــــــــــــــــــــــرَهُ    بِــــــــــــــــــــــــــــاَل تـَْلــــــــــــــــــــــــــــِويحِ  (4)َوَردَّ َغيـْ
 أِلَنَـّـــــــــــــــــــــــــــــُه ِإَمــــــــــــــــــــــــــــــاُم أَْهــــــــــــــــــــــــــــــِل اأْلَْرضِ  

 

ـــــــــــــــــــــــْرضِ َوِصـــــــــــــــــــــــْيُتُه يف   ـَــــــــــــــــــــــا والَع  َطوهِل
ـــــــــــــــــــــومِ  (2)ُمَســـــــــــــــــــــلٌَّم لَـــــــــــــــــــــُه بِـــــــــــــــــــــِذي   اْلُعُل

 

ـــــــــــــــــــومِ   ـــــــــــــــــــَن اْلَمْعُل  َوَنْشـــــــــــــــــــرُُه ِفيَهـــــــــــــــــــا ِم
ــــــــــــــــــــــْيَخنِي َوالَعِقيلَـــــــــــــــــــــــهْ    َوَمــــــــــــــــــــــْذَهُب الشَّ

 

ــــــــــــــــــاِء َفُخــــــــــــــــــْذ تـَْفِصــــــــــــــــــيَلهْ   َــــــــــــــــــاَدُة اْلَي  زِي
 َكـــــــــــــــــَذاَك يف اَلمـــــــــــــــــْورِِد قَـــــــــــــــــاَل زَائِـــــــــــــــــَدهْ  

 

 (58)فَائِــــــــــَدهْ  (9)َوَشــــــــــْكُلَها أَْوىَل َفُخــــــــــْذَها 
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 لكراهة اجتماع مثلني.؛ (5)لغريها فإهنا حتذف باتفاق شيوخ النقل
 مثال القسم األول: 

ڄڇ،(3)ڇچچڇ،(1)ڇھھڇ،[81:البقرة]ڇوئوئڇ،(8)ڇپڇ

  .(١)ڇککڇ ،(1)ڇڄ
أصل األلف فيها مهزة أبدلت ألفا لوقوعها بعد  وما بعدها ڇچڇالساكنة يف  والثانية

 .(4)مثلها
]ڇڳڳڱڇوحنو:،(9)ڇےےۓڇ،(2)ڇۅۉۉڇ،[98:يوسف]ڇژژڑڇوحنو:

 [2:ص
 ،[24:يونس] ڇۆۈۈڇ ،[53:آل عمران] ڇۆڇ الثاين:ومثال القسم 

 ڇڀڀڀڀڇ، (58)على قراءة فتح النون ،[2و8:املائدة] ڇۉېڭۅڇ

 ،(55)ڇڦڦڇوحنو:  ،[14:التوبة] ڇڦڦڦڇ ،[98:النساء]
ڃڃ ڇ ،[845:البقرة] ڇڄڦڄ (51)ڦڇ ،(58)ڇگگگڇ

 .[43:مرمي] ڇۋۈٴۇڇ ،(53)ڇچ
  ڇېئېئىئڇ ،[59١:البقرة] ڇۋۋۅڇ ،[53:البقرة] ڇائڇوحنو: 

                                 
 .39 -8/32، خمتصر التبيني 389و 11١و 841ينظر: املقنع ص (5)
 .58يس: ،١البقرة: (8)
 .13غافر: ،98لبقرة:( ا1)
 .9 مواضع كثرية أوهلا يف البقرة:( يف3)
 .59 عدة مواضع أوهلا يف البقرة:( يف1)
 .588وطه: 11بقرة:( ال١)
 .8/24، خمتصر التبيني 549، أصول الضبط ص843ينظر: املقنع ص (4)
 .١4والنمل: 1لرعد:( ا2)
 .١3-١8مواضع كلها بالنمل: 1 ( يف9)
 وهم غري ابن عامر وشعبة وأيب جعفر خبلف عن ابن مجاز، وقرأ هؤالء بإسكان النون.  (58)

 . 5/189، اإلحتاف 8/139، النشر ١53ينظر: احلرز البيت: 
 .38عدة مواضع أوهلا يف البقرة: ( يف55)
 .5١١واألعراف: ١1لبقرة ( ا58)
قطتني حتت الياء ونقطة فوقها؛ إشارة إىل اخلالف يف قراءهتا، فقرئت بالياء البن عامر بن ڇڦڇيف )ز(: ( 51)

 .5/31١، اإلحتاف 5/11١، النشر 513وحفص، وبالنون للباقني. يُنظر: املبسوط ص: 
 .43و١8والقصص: 84لنحل:( ا53)
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 ،[١8:النساء] ڇڎڈڈژڇ ،[5١2:آل عمران] ڇژڑڑکڇ ،[811:البقرة]
 .[51:املعارج] ڇٺ ٺڇ ،[15:األحزاب] ڇپپڇ ،[588:التوبة] ڇڱڱڇ

 وهذا كله معىن قول الشيخ اخلراز:
ــــــــــــاِع ُصــــــــــــوَرَتنيْ  ــــــــــــا يـُــــــــــــَؤدِّي اِلْجِتَم  (5)َوَم

 
ـــنْيْ   ــــَحْذُف َعـــْن ُكـــلٍّ بِـــَذاَك ُدوَن َم  (8)فَال

احملذوف من كال القسمني املذكورين، أما األول  -رمحه هللا- يعنيِّ قال بعض شراحه: ومل  
فاحملذوف فيه إحدامها ال بعينها إذ الَتْأِديَُة فيه الجتماع الصورتني قْدٌر مشرتك بينهما بناء على 

حملذوفة من اعتبار أن حروف الكلمة يف مرتبة واحدة، وقد تكفل يف الضبط بذكر اخلالف يف أيهما ا
 هذا القسم وترجيح ما فيه من التفصيل، فقال:

 
تعيني واحدة  /ظ 12/إحدامها دون  حبذفوأما القسم الثاين فيحتمل أن يكون حكم فيه 

تعرُّض أَلْرَجِحيَِّة أحد الوجهني دون اآلخر، فيكون مطابقًا للقسم األول يف منهما للحذف، وال 
أن احملذوف صورة أن يريد  -وهو الظاهر من عبارته-عدم تعنيُّ أي الصورتني هي احملذوفة، وحيتمل 

 ا.هـ (1)اهلمزة إذ احلديث فيها ال يف غريها، ويكون ماراً على القول الراجح عند الشيخني
 :تنبيه

يندرج يف التمثيل السابق ما اجتمع فيه ثالث مهزات بزيادة مهزة االستفهام اليت يؤدي قياسها 
ْءَْ ڇإىل ثالث صور وهي: 

َ
، [39]اآلية: والشعراء ،[45]اآلية: وطه ،[581]اآلية: يف األعراف  ڇَمنُۡ َّْٰٰأ

، وهو: أن ينظر يف الوسطى مع إحدى طرفيها وهي على التدريج ،(١)على قراءة غري حفص

                                 
 كذا يف النسختني، ويف املورد: الصورتني.( 5)
 .115مورد الظمآن البيت:  (8)
 يف )م(: اختني، وهو تصحيف.( 1)
 .188-152ذيل مورد الظمآن األبيات:  (3)
 /ظ91فتح املنان  (1)

 .598-529، أصول الضبط ص849-841، املقنع ص5١2و 5١4و 5١3و 93وينظر: احملكم ص 
قرأ حفص بإسقاط اهلمزة األوىل وحتقيق الثانية وألف بعدها على اإلخبار، أو االستفهام وحذف اهلمزة، ووافقه ورش  (١)

 من طريق األصبهاين ورويس، وأثبت الباقون مهزة االستفهام واختلفوا فيها ويف الثانية حتقيقا وختفيفا على ثالث مراتب. 

ـــــــــــْن مَهْـــــــــــَزتـَنْيِ َوَرَدا ـــــــــــا ِم  وَُكـــــــــــلُّ َم
 

ـــــــــرَِدا   يف ِكْلَمـــــــــٍة ِبُصـــــــــورٍَة قَـــــــــْد أُْف
ُهَمـــــــا   َفِقيــــــَل: ُصـــــــورٌَة ِلاُلولَـــــــى ِمنـْ

 

َــــــى ثَانِيِهَمـــــا  ـــــَي إِل  َوِقيـــــَل: بَـــــلْ ِه
 يف الـُمتَِّفَقنيْ  (1)َوَذا اأْلَِخرُي اْخِتريَ  

 

 (3)َوأَوَُّل الَوْجَهنِي يف الــُمْخَتِلَفنيْ  
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فتحذف إحدامها، مث ينظر يف الباقية مع الطرف اآلخر فتحذف أيضا إحدامها أخذا بعموم تلك 
 .(5)القاعدة. كما أفاد معناه بعض شراح مورد الظمآن

قياس، إذا تقرر هذا فاعلم أنه استثين من تلك القاعدة ستُّ كلماٍت ُصوِّرت اهلمزُة فيها على ال
 مع تَْأِديَِة الصورِة فيها الجتماع صورتني، وهي: 

 ،[25]اآلية: بالبقرة ڇڱڱڱںڇ، حنو: (8)إذا كانتا مفردتني ڇیڇو ڇںڇ
باألعراف  ڇىئیییڇ ،[588]اآلية:يف آل عمران  ڇۉېېېڇ

 .[91]اآلية:
فهو بياء واحدة، وهي  (1) ڇگڇو ،(3) ڇجبڇو ،(1) ڇڄڇ أما اجملموع حنو:

 .(١)كأهنم كرهوا اجلمع بني يائني بعدمها ألف مع ثَِقل اجلمعاملشددة،  
 .[81]اآلية: (2)بالعنكبوت ڇیییڇ ،[1]اآلية:باملائدة  ڇڦڄڄڄڇ: (4)وحنو

(9)ڇڑکڇ يف التوبة من قوله: ڇکڇو
 .[588اآلية:] 

 .[58]اآلية: ڇڳڱڱڱڇ يف الكهف: ڇَهي  ئْ ڇو
 .[5١]اآلية: ڇٺٺٺٿڇفيها أيضا  ڇُيَهي  ئْ ڇو
 هللا أعلم.و. [31]اآلية: (58)ڇۅۅۉېېېڇيف موضعني بفاطر  ڇۅڇو

                                                                                         
 .8/12، اإلحتاف 5/84١ينظر: النشر 

هـ( روى عن عاصم وعلقمة بن مرثد وخلق، 528- 98املقريء ) ،بن سليمان أبو عمر األسدي الكويفو اهحفص و 
 .5/889، غاية النهاية 5/824وقرأ عليه: عمرو بن الصباح وأخوه عبيد بن الصباح وآخرون. يُنظر: معرفة القراء 

 /ظ.91يُنظر: فتح املنان  (5)
 .8/5١9، خمتصر التبيني 128باتفاق الشيخني. يُنظر: املقنع ص (8)
 .845 عدة مواضع أوهلا يف البقرة:( يف1)
 .1الطالق: ،9لتغابن:( ا3)
 .52 عدة مواضع أوهلا يف النساء:( يف1)
 .8/548، خمتصر التبيني 121باتفاق الشيخني. يُنظر: املقنع ص (١)
 .[51]املمتحنة: "ڇڌ   ڎ ڎ  ڈ ڈ    ڌ  ڍڇأَْدَخَل: ")ز( َو)م(:  على حاشية( 4)
 .8/31خمتصر التبيني ، 381باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 2)
 .1/١14، خمتصر التبيني 128باتفاق الشيخني. يُنظر: املقنع ص (9)
 .1/288، خمتصر التبيني 121باتفاق الشيخني يف األلفاظ الثالثة. يُنظر: املقنع ص (58)

وذكر الغازي وأبو حامت السجستاين رمسها بألف صورة للهمزة، وأّيد ذلك السخاوي بأنه رآها كذلك يف املصحف 
وذلك خالف اإلمجاع"، والعمل على "الشامي، كما رآها ابن اجلزري، وأنكر الداين وأبو داود رمسها بألف وقاال: 

 رمسها بياءين. 
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 الفاصل الثامن

 في بيان األلفات املزيدة في بعض الكلمات

 .وواو املفرد، وواو اجلمع ،ڇےڇ أصول مطردة وهي: ثالثةمنها 
، فزيدت األلف بني امليم والياء اليت هي صورة [١١و١1:األنفال]  ڇھڇ، ومثله ڇےڇفأما 

 .(8)وهو متعدد فيها وبعدها ،/و19/ [819اآلية:] يف البقرة ڇے ےڇ حنو:، (5)اهلمزة

املركب  ڇڌڇظ: وهو لف وبني ما يشبه صورهتا خطاً وقد علل زيادة األلف فيها بالفرق بينها 
 .(1)اجلارة وضمري الغائب (نْ مِ )من 

 .(3)وقيل: تقوية للهمزة لتحقق ثبوهتا من حيث كانت حرفا خفيا بعيد املخرج
وهذا القول أحسن وأوجه؛ ألهنم قد زادو األلف بيانا للهمزة وتقوية " :(1)احلافظ السخاوي قال

 (١)ك معىن الفرق وثبت معىن التقويه"ُتشّبه صورهتن بصورة غريهن، فزال بذل هلا يف كلمات كثرية ال
 ا.هـ

 .[١١و١1:تان]اآلي يف األنفال ڇ ھ ھ ڇوحنو: 
 هـا. (2)باحلمل على املفرد ڇھڇ وزيدت يف :(4)قال يف احملكم

                                                                                         
، نثر املرجان 5/111، النشر 13١، الوسيلة ص524العقيلة البيت:، 1/281، خمتصر التبيني 121ينظر: املقنع ص

 .8١1، دليل احلريان ص3/581
، التبيان شرح 154، الوسيلة ص8/188، خمتصر التبيني 115باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: املقنع ص( 5)

 .899مورد الظمآن )ت: الثويين( ص
، وموضعني باألنفال: 8١5، وثالث هبا أيضا:819وضعني بالبقرة:آيات:  م 4مواضع يف  2يف  ڇےڇورد لفظ: ( 8)

 .534، وبالصافات: 8، وبالنور: 81، وبالكهف: ١١و ١1
، لطائف اإلشارات 154، الوسيلة إىل كشف العقيلة ص544و541، احملكم ص885يُنظر: أدب الكاتب ص ( 1)

5/188. 
 .318، الدرة الصقيلة نقال عن الطلمنكي ص541يُنظر: احملكم ص (3)
ه( تتلمذ على: أيب طاهر السلفي والشاطِب، ١31-112علم الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد السخاوي ) (1)

و"مجال  "فتح الوصيد يف شرح القصيد" وتال عليه: شهاب الدين أبو شامة، ورشيد الدين بن أيب الدر، من مؤلفاته:
 5/188غاية النهاية ، 1/5831معرفة القراء  ينظر:. القراء وكمال اإلقراء"

 .541، وبلفظ قريب منه يف احملكم ص315مل أجده يف الوسيلة، ووجدته بنصه يف الدرة الصقيلة ص  (١)
بع ناقصا هـ( من أهم كتب علم الضبط املعتمدة، ط333"احملكم يف نقط املصاحف"، أليب عمرو الداين )ت: ( 4)

بتحقيق: د. عزة حسن، مث طبعت تتمته بتحقيق: د. غامن قدوري باسم: )أوراق غري منشورة من كتاب احملكم(. 
 .8/5١54ينظر: كشف الظنون 

 .من الزيادة" واحدةٍ  على طريقةٍ  ف لتأتيا معاً لفزيدت فيها األ ،قت التثنية بالواحدحلِ أُ "مث  ، ونص قوله:541احملكم:( 2)
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 (5)وزيدت األلف بعد فعل مسند إىل واو اجلمع متطرف، وبعد واو عالمة رفع متطرف
 .(8)أيضا

  ،[55:البقرة] ڇگگڇ، و[888:آل عمران] ڇەئڇ ، و(1)ڇچڇمثال األول حنو: 
 . (3)ڇېئڇو

 ڇڃ ڄڇو ،[51:الدخان] ڇۆ ۆڇو ،[91:األنعام] ڇٴۇ ۈڇومثال الثاين حنو: 

 .[98:يونس]
 [588:البقرة] ڇ ٻ ٻ ڇغري واو حنو:  إىل مجعٍ  إىل واو مجٍع: املسندُ  وخرج بقيد املسندِ 

حنو:  بسبب وقوع نون عالمة رفع الفعل يف القسمني: املتوسطُ  فإنه سيأيت يف املفرد، وبقيد املتطرفِ 
 ڇڃ ڇ، أو ضمري متصل حنو: (١)ڇکڇ، أو نون مجع املذكر السامل حنو: (1)ڇٺڇ

 .[511:األعراف]  ڇ ۀ ڻ ڇ، [15:البقرة]
 وهذا معىن قول الشيخ اخلراز:

 والُ دِ اعْ ـ:ٍع َكــــــــــــمَجْــــــــــــ لِ ْعــــــــــــفِ  دَ ْعــــــــــــزِيــــــــــــَد بَـ وَ 
 

 (4) والُ ِســــــــــــرْ مُ وَ  وافُ اِشــــــــــــكَ   اوِ وَ ا وَ وْ عَ اْســــــــــــوَ  

والقاعدة املتقررة يف اخلط تقتضي أن ال يُرسم األلف يف القسمني، ولكن  " قال بعض شراحه: 
 والنحاة اصطلحوا على زيادة األلف فيهما، وصار األصل األول مرفوضا حىتُكّتاب املصاحف 

 :ما ال يُزاد األلف بعده من القسمني يُعدُّ من املستثنيات، واختلف يف علة زيادهتا (2)إنّ 
فقيل: للداللة على فصل الكلمة عما بعدها وصحة الوقوف عليها احرتازا مما إذا وقع بعدها 

 .[559:آل عمران]  ڇ ہ ہ ڇضمري متصل حنو: 
 گ  گ گ ڇوقيل: للفرق بني املفصول من ضمري اجلماعة الغائبني الواقع بعد الواو يف حنو: 

فإن  ظ/19/ [1:املطففني]  ڇ ۉ ۉ  ۅ ۅ ڇ، واملوصول منه يف حنو: [14:الشورى]  ڇڳ ڳ
الضمري يف األول منفصل تأكيد للضمري املتصل أو بدل منه، ويف األخريين متصل منصوب على 

                                 
 شية )ز(:"قال ابن مالك:على حا (5)

 .11األلفية البيت:  ـ"ا.ه َسامِلَ مَجِْع َعاِمٍر َوُمْذِنبِ         َواْرَفْع ِبَواٍو َوبَِيا اْجُرْر َواْنِصِب  
 .18١و 183، التبيان )ت: الثويين( ص25-8/42، خمتصر التبيني 824-821باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 8)
 9بالبقرة: مواضع عدة أوهلا ( يف1)
 5١ مواضع عدة أوهلا بالبقرة:(يف3)
 1يف مواضع كثرية أوهلا يف البقرة:( 1)
 821 عدة مواضع أوهلا يف البقرة:( يف١)
 (131مورد الظمآن البيت ) (4)
 سقطت من )م(. ( 2)
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 ا.هـ (5)نفصل كلُّ ما يستقل الفعل دونه"املفعول به، مث محُِل على ذي الضمري امل
 واستثين من ذلك ستة ألفاظ اتفقت املصاحف على حذف األلف بعد واو اجلمع فيها

 ومها:، (8)اثنان متعددان 
 ڇڳڇو ،ڇبَآُءوڇ               
 .[55١:األعراف] ڇېېىڇ ،[98:البقرة] ڇڍڍ ڇحنو: 

 (1)وأربعة منفردة: 
 .[88١:اآلية] يف البقرة ڇ ڤ ٹ ڇأوهلا: 

 .[85:اآلية] يف الفرقان ڇ ٿ ٿ ڇثانيها: 
 .[1:اآلية] يف سبأ ڇ ھ ہ ہ ہ ڇثالثها: 
 .(3) [9:اآلية] يف احلشر ڇ ى ې ې ڇرابعها: 

 ا.هـ(١):"وهذا احلذف مُسي اقتصارا"(1)قيلةقال بعض شراح الع
                                 

 /ظ.588فتح املنان ( 5)
، 98و ١5فقد وردت يف ثالثة  مواضع: يف البقرة: ڇبَآُءوڇمعىن التعدد هنا: تعدد املواضع واّطراد احلذف فيها. أما ( 8)

 .558آل عمران:
، 55،51، النور:5١،52، يوسف:55١، األعراف:523فقد ورد يف تسعة مواضع: يف آل عمران:  ڇڳڇ وأما

 .58، احلشر:23، النمل:3الفرقان:
 معىن االنفراد هنا: اختصاص احلذف مبوضع واحد وإن تكرر ورود اللفظ.( 1)

. واختص موضع الفرقان 33الذاريات:، و 85الفرقان:، و 5١١، 44األعراف:يف : تكرر يف أربعة مواضع ڇچ  ڇ فلفظ 
 .بقية املواضع دوناأللف فيه  حبذف

 .احلجموضع سبأ دون موضع يف  األلف حذفت، و 1سبأ:و ، 15احلج:مرتني: يف  ڇہڇوورد لفظ 
 فلم يردا غري مرة واحدة. ڇڤڇو ڇېڇأما 

  باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف يف األلفاظ الستة. (3)
 .21، هجاء مصاحف األمصار ص59، مرسوم اخلط ص21 -8/25، خمتصر التبيني 821-823ينظر: املقنع ص

هـ( وهي نظم لكتاب: 198عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد يف رسم القرآن"، لإلمام القاسم بن فريه )ت:"(1)
( بيتا، من أشهر 892هـ(، وعدد أبياهتا )333لإلمام الداين )ت:  "مصاحف أهل األمصاراملقنع يف مرسوم "

للجعربي، طبعت بتحقيق: د. "لعلم الدين السخاوي، و"مجيلة أرباب املراصد "الوسيلة إىل شرح العقيلة "شروحها: 
 ،5188 /8ف الظنون ، كش111أمين سويد، وبتحقيق: أ.فرغلي عرباوي مرة أخرى. يُنظر: مقدمة ابن خلدون ص

 .1/821معجم مصنفات القرآن الكرمي 
 . =384الدرة الصقيلة نقال عن الطلمنكي ص( ١)

 = وحذف االقتصار: هو ما خيتص بكلمة أو كلٍم دون نظائرها. وسبق ذكر بقية أنواع احلذف يف آخر الفصل األول.
 .18، مسري الطالبني ص881/و، الدرة الصقيلة ص83ينظر: عمدة العرفان 
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يف  ڇ ڳ ڇ و [19:اآلية] يف الروم ڇوُبُوا ُْتْ ل  ْڇ اخلالف عن املصاحف يف (5)وقد ذكر الشيخان
  .(1)، والعمل بزيادة األلف فيهما[١9:اآلية] (8)األحزاب

 حنو:، (3)الواو املتطرفة الواقعة الم فعل أي ،وما يف معناه ،وزيدت األلف أيضا بعد واو املفرد

 ،[45:اإلسراء] ڇڻڻڇ ،[588:البقرة] ڇٻٻڇ ،[582:يوسف]ڇ ڍڌڌڇ
 .[53:الكهف] ڇىائائەئڇ

، [99:اآلية] يف النساءڇ  ڭ   ۓ ۓ ے ے ڇوهو:  ،من هذه القاعدة موضع واحد ثينَ واستُ 
 .(1)فاأللف حمذوفة منه باتفاق

 .[814:اآلية] بالبقرة ڇۇئ   وئ وئ ڇوخرج عنه حنو: 
 ، حنو: (١)حيث وقع ڇىئڇوكذا ُحذفت األلف من لفظ 

، وهذا [531و815:اآليتان] كالمها بالبقرة ڇۓ  ۓ  ے  ےڇ  ،ڇ ٴۇۋ ۈ  ۈ ڇ
 قول الشيخ اخلراز: معىن
ــــــــــــــــ اوِ وَ  دَ ْعــــــــــــــــبَـ وَ  ـــــــــــــــــبَ ا ثَـ ًضــــــــــــــــيْ أَ  دِ رْ الَف  تْ تَ ــ

 
ــــــــبَـ وَ   ــــــــعْ يَـ  نْ أَ  دَ ْع ــــــــ وَ ُف (4)تْ فَ ذِ و ُحــــــــذُ  عْ َم

 

 أيضا يف كلم خمصوصة وهي:وزيدت األلف  
فكتبوه بألف بني  [81]اآلية: ڇڱ ڱ ڱڇ يف الكهف، من قوله تعاىل: ڇڱ ڇ

 . قال يف العقيلة:(2)الشني والياء

                                 
 الداين وأبو داود.( 5)
 . 8/21، خمتصر التبيني 822ينظر: املقنع ص( 8)
 .555، مسري الطالبني ص843/ظ، دليل احلريان ص1ينظر: بيان اخلالف ( 1)

 .822ُيضِعف احلذف. ينظر: املقنع ص "ومل أجد ذلك كذلك يف شيء من املصاحف"وقول الداين بعد ذكره: 
حني ذكره مع ما حذفت منه األلف ، أنه أطلق اخلالف فيه أليب داودمما يرجح زيادة األلف فيه قال د. أمحد شرشال: 

 .8/21. ينظر: خمتصر التبيني ، مث ملا ذكره يف موضعه اقتصر على زيادة األلفبعد الواو
 .391، اجلميلة ص28-8/49، خمتصر التبيني 821باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص (3)
 .8/28، خمتصر التبيني821ـ املقنع ص32ديع صينظر: الب (1)

"ويف استثنائه نظر، فإين كشفت ذلك يف املصاحف العتيقة العراقية، فوجدته باأللف كأخواته، وكذلك قال السخاوي: 
 .153الوسيلة ص بعد الواو" بألف رأيته يف املصحف الشامي

 .821املصاحف". ينظر: املقنع صحُيمل على تعدد "وعلقت حمققة املقنع على قوله بأنه: 
 .189، التبيان )ت: الثويين( ص8/28، خمتصر التبيني 829ينظر: املقنع ص باتفاق الشيخني. (١)
 .(132مورد الظمآن البيت ) (4)
، خمتصر التبيني 111، املقنع ص١1باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص( 2)
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 ألـــفٌ  (5)بعـــدهيف الكهـــف شـــني لشـــايء 
 

 ا.هــ (8)والقول يف كل شيء لـيس معتـربا 
املفتوح الالم؛  [1:ص] ڇ چ چ ڇ: وعلة زيادته يف هذا فرقا بينه وبني قال بعض شراح املورد 

للهمزة؛ خلفائها وتطرفها، أو جبعلها عالمة فتحة الشني على ما كان يف  ، أو تقويةً لتساويهما خطاً 
 .(3)كما قاله اجلعربيو/ 38/ .(1)االصطالح األول

ومل أجد لزيادة األلف يف هذا املوضع خاصة وجها يُعتمد عليه غري " وقال احلافظ السخاوي:
 ا.هـ (1)املصحف"التتبع خلط 

(١)ڇ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ پ ڇيف يوسف من قوله:   ڇ ٺ ڇ و ،ڇ  پ ڇ و
 

 .(4) [15]اآلية: ڇ ڑ ڑ ڇ: ويف الرعد ،[24]اآلية:
، أو عالمة على حركة حرف ڇڈ ڇ(2)، وڇ  ڌ ڇ :زيدت األلف فيها فرقا بينها وبني

 .(9)املضارعة، أو تقوية للهمزة
، وعلى هذه (5)خبالف عنه بتقدمي اهلمزة يف اجلميع مبدلة ألفا على الياء مفتوحة (58)وقرأ البزي

                                                                                         
1/281. 

 وبعده، والصحيح ما أثبته وهو كذلك يف العقيلة.يف )م(: ( 5)
 (.5١8عقيلة أتراب القصائد البيت )( 8)
 .354-35١ص احملكم )أوراق غري منشورة( ،92يُنظر: فتح املنان  (1)
مجيلة أرباب املراصد  على ما كان يف االصطالح األول"وجه زيادة األلف؛ جعلها عالمة فتحة الشني "وعبارته:  (3)

 .18١ص
هـ(، 418-١38إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب العباس العالمة األستاذ أبو حممد الربعي )جلعربي هو وا

"كنز  قرأ على أيب احلسن الوجوهي واملنتجب التكرييت، وقرأ عليه: أبوبكر بن اجلندي وأمحد بن حنلة، من مؤلفاته:
، 1/53١1معرفة القراء ينظر:  املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد"."مجيلة أرباب وَ  املعاين يف شرح حرز األماين"

 .5/81غاية النهاية 
 .جده يف كتبه اليت وقفت عليهامل أ( 1)
الداين يف باب ما اتفقت على رمسه مصاحف أهل األمصار أهنم كتبوا املوضعني باأللف، وأما أبو داود فذكر ذكر  (١)

ات وحسَّن الوجهني، وذكر اللبيب نقال عن أيب داود يف التنزيل أنه يف مصاحف اختالف املصاحف بني احلذف واإلثب
، الدرة 1/48١و  8/181، خمتصر التبيني 151املقنع ص أهل املدينة يغري ألف، والعمل على رمسه باأللف. ينظر:

 .899الصقيلة ص
 .1/438، خمتصر التبيني 15١املقنع ص  تفاق الشيخني. ينظر:با( 4)
 )م(: أو.يف ( 2)
 .545-548، الوسيلة 5/838، خمتصر التبيني 351ينظر: احملكم )أوراق غري منشورة( ص( 9)
مكة  ئمقر  ،هـ( أبو احلسن البزي املكي818-548أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة ) (58)

حاق بن حممد اخلزاعي، وروى عنه القراءة قنبل، ومؤذن املسجد احلرام، قرأ على أبيه وعبد هللا بن زياد، وقرأ عليه إس
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 .القراءة ظاهر ألنه قياسي
 ۇ  ڭ ڇ و [28]اآلية: (8)ڇٺ ٺ ٺڇ وزاد بعض كتاب املصاحف األلف أيضا يف:

 .(1)يوسفب كالمها[ 558:اآلية] ڇۇ
  ڭ ڇ و[ 28:اآلية] ڇٺ ٺڇوجدت يف بعض مصاحف أهل العراق: " قال يف املقنع:

 .أ.هـ"(3)باأللف، ويف بعضها بغري ألف، وذلك األكثر يف يوسف [558:اآلية] ڇۇ ۆ ۇ
 .(1)والعمل فيها بغري زيادة

 .ڇ ٺ ڇ و  ڇ  پ ڇ :والقول يف توجيه زيادة األلف يف الكلمتني هنا كالقول يف

زيادهتا و ، (١)بألف بعد الالم ألف [85]اآلية: يف النمل ڇ    ەئ  ەئ ڇوكتبوا يف مجيع املصاحف 
فكانت ُتصور احلركات  ،وذلك أن العرب مل تكن أصحاب شكل ونقط ؛إما أن تكون حركة اهلمزة

ألن اإلعراب قد يكون هبا كما يكون هبن، وإما أن تكون تقوية للهمزة وبيانا هلا، وقيل  ؛(4)فاو حر 
 .(2)غري ذلك

(9)ڇڎ ڎ ڌڇورمسوا نون 
 يف العلق ڇېېڇ، ونون [18]اآلية: يف يوسف 

                                                                                         
 .5/589 النهايةغاية ، 5/1١1معرفة القراء ينظر:  وروى حديث التكبري مرفوعاً من آخر الضحى.

 .8/515، إحتاف فضالء البشر 5/181(، النشر 425ينظر: حرز األماين البيت )( 5)
 إىل: )أهل العراق( ساقط من )م(. ڇٺ ٺ ٺڇمن: ( 8)
 .418و 1/481، خمتصر التبيني 154ينظر: املقنع ص( 1)
 .154املقنع ص( 3)

البن كثري،  "وكالمها حسن، فليكتب الكاتب ما شاء من ذلك، إال أنه إن كان ضبط املصحفوقال أبو داود: 
موافقة للمرسوم يف بعض املصاحف، ولقراءة البّزي ذلك كذلك بألف من غري  ،غري كتب ذلك بألف ال فاستحب له

 .1/418خمتصر التبيني  مهز"
 .1/812، نثر املرجان 848/ظ، دليل احلريان ص3ينظر: بيان اخلالف والتشهري   (1)
 باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ( ١)

 .3/933و  8/128صر التبيني ، خمت181و  1١3، املقنع ص١3ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص
 وهذا على رأي أصحاب املصاحف يف أن األلَف الزائدَة هي املنفصلُة عن الالم، وذهب النحاة إىل أهنا املتصلُة بالالم. 

 .542و 54١ينظر: احملكم ص 
 يف )م(: حرفا.( 4)
 .822-82١ص، الدرة الصقيلة 519-512، الوسيلة ص885، أصول الضبط ص544-54١ينظر: احملكم ص( 2)
ڇ يف النسختني: ( 9)

 ُْ  بدون واو. ڇاََلَُكو
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، (5)قياسها أن تبدل يف الوقف ألفا، فلذا كتبت بهبألف، والنون الساكنة فيهما للتوكيد،  [51]اآلية:
 ووصف بعض الشيوخ هلا بالزيادة توسع.

وهو حرف جواب وجزاء،  [١4:النساء] ڇ ڦ ڦ ڇ، حنو: (8)بألف ڇ حب ڇورمسوا أيضا نون 
  . (1)لكن ملا أشبه تنوين املنصوب قُلب يف الوقف ألفا، ولذا كتب بهوليس النون يف طرفه تنوينا، 

 .[53١]اآلية: يف آل عمران ڇ ے ے ھ ڇ، حنو: (3)نونا حيث وقع ڇكأينڇوكتبوا تنوين 
وذلك على مراد الوصل، واملذهبان قد يستعمالن يف الرسم داللة على "ظ/38/قال أبو عمرو: 

 ا.هـ (1)"جوازمها فيه
م رجِ د فيه حرف علة الذي تُ ، إذ مل يـُزَ (١)يف الرتمجة ليس مما يندرج ڇكأينڇوال خيفى أن 

 لزيادته.
 

 
 
 
 
 
 

 الفاصل التاسع

 في زيادة الياء في بعض الكلمات

                                 
 .1/451، خمتصر التبيني 1١9و  114، املقنع ص48باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف، يُنظر: البديع ص( 5)

ن أل ؛مساء املنصوبةكالتنوين الذي يلحق األ  ،لفاً أعون على إبدال النون فيهما يف الوقف مِ "والقراء جمُ قال أبو عمرو: 
 .١4احملكم ص ا كذلك"مِس ولتأدية كيفية الوقف رُ  ،وهي الفتحة ،لفواحد منهما ما يشبه األ قبل كل

 .158، اجلميلة ص852-8/854، خمتصر التبيني 114باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: املقنع ص( 8)
 .188، الوسيلة ص515-5/518، اإلتقان ١4، احملكم ص48البديع صنظر: ي (1)
 .١8، اجلامع ص١1، مرسوم خط املصحف ص8/148، خمتصر التبيني 112باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص ( 3)
 . 112املقنع ص ( 1)

. 151اجلميلة  ص "معناه: أن الرسم حُيمل تارًة على الوقف، وتارًة على الوصل"قال اجلعربي موضحًا قول الداين:
 .188وينظر: الوسيلة ص

 من )م(.سقطت: )يف الرتمجة( ( ١)
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 وهي: 

 [533]اآلية: (5) [عمران]يف آل  ڇ ڇ چ ڇ
  .[13]اآلية: (8)يف األنبياء ڇ ېئ ۈئ ڇ

 .(1)"األلف صورة للهمزة، وأن تكون الياءحُيتمل أن تكون " قال اجلعربي:
 .(1)املورد ا.هـ من بعض شراح (3)"والصواب زيادة األلف" وقال ابن اجلزري:

 [13]اآلية: يف األنعام ڇ    ىئ ېئ ېئ ڇ      
 [51]اآلية: يف يونس ڇ ڤ ڤ ٹ ڇ
 [98]اآلية: يف النحل ڇڍ ڇ ڇڇ
 [518]اآلية: يف طه ڇگ گ گ ڇ
 .[15]اآلية: (١)يف الشورى ڇ يئ ىئ مئ حئ ڇ

ْٓ ڇواخُتلف يف  ْْٓڇ ،ڇ ڇ  ء ْب ل َقا ، فنص الغازي بن [5١و 2:تان]اآلي كالمها بالروم ڇپ  ء َْول َقا
 .(2)على الياء فيهما (4)قيس

 .(9)والعمل بغري زيادة فيهما 

                                 
 سقطت من )ز(.( 5)
 .3١4، الدرة الصقيلة ص8/1١9، خمتصر التبيني 148و 145باتفاق الشيخني يف املوضعني. ينظر: املقنع ص( 8)
 .118-115، وينظر: الوسيلة ص114اجلميلة ص( 1)
 .5/138النشر ( 3)
 سقطت من )م(. (1)
، خمتصر التبيني 148 -145، املقنع ص١١املصار صباتفاق الشيخني يف األلفاظ اخلمسة. ينظر: هجاء مصاحف ( ١)

 .119-111، التبيان ص8/1١9
وطَّأ، وقرأَ الُقرآن على نَاِفع بن َأيب نعيم قارئ  (4)

ُ
الغازِي بن قـَْيس أبو حممد، من أهل قـُْرطَُبة، مسَِع: من َمالك بن أَنس: امل

 .هـ(599)ت:  هجاء السنة"،"ألف كتاب أْهل املِدينة، روى عْنُه: ابنه عبد هللا وعبد امللك بن حبيب،
 .9/188سري أعالم النبالء ، 115تاريخ علماء األندلس، 813غويني لطبقات النحويني والينظر: 

خمتصر التبيني  ،388احملكم )أوراق غري منشورة( ص ،141املقنع ص ، ونقله عنه:وهو مفقود "هجاء السنة"يف كتابه  (2)
8/148 ،3/923- 921. 

 .825غاربة. ينظر: دليل احلريان صعند امل( 9)
 وجرى العمل يف مصاحف املشارقة بالياء =

. قال الشيخ أمحد شرشال: 551مسري الطالبني ص"جرى عملنا فيهما  -الغازي–وعلى قوله "= قال الشيخ الضباع: 
داود. ينظر: خمتصر التبيني والذي ينبغي أن يكون العكس لكل منهما؛ اتباعا ألصوهلم العتيقة"، وحسَّن الوجهني أبو "
3/921. 
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 :وكذا زيدت الياء يف
 [34]اآلية: بالذاريات ڇ ۈئ ۆئ    ۆئ ڇ

 .[١]اآلية: (5)يف القلم ڇ  ۀ ڻ ڇ  ويف

 يف األحزاب ڇ ڌ ڍ ڍ ڇ ، حنو:(1)حيث وقع (8)ڇڍڇورمسوا الياء بعد الالم يف 
 .[3]اآلية:

فقد سبق الكالم عليه يف فصل  (3)ڇ ې ې  ې ڇ اجملرور املضاف للضمري حنو: ڇمألڇوأما 
 .(1)اهلمز
 :تنبيه

ال يسبق  اعلم أن الياء املذكورة هنا إما أن تقع بعد مهزة مكسورة أو مفتوحة، واألول إما أن
 اهلمزة فيه ألف، أو يسبق، فاألقسام ثالثة:

 . [13:األنعام] ڇېئ ېئ ڇ ،(١)ڇۈئ ڇ :: حنوالقسم األول 
حيتمل أن تكون الياء حركة اهلمزة من حيث كانت العرب ُتصور احلركات حروفا، وأن تكون 

وحيتمل أن تكون الياء تقوية للهمزة وبيانا هلا، وهذان الوجهان على أن األلف قبلها صورة اهلمزة، 
وأما املتطرفة فعلى مراد وصلها مبا بعدها فتصري   ؛(4)هي صورة اهلمزة، وهو ظاهر يف املتوسطة

                                 
، 8/1١9، خمتصر التبيني 141 -148، املقنع ص١4-١١باتفاق الشيخني. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص (5)

 .3١4الدرة الصقيلة ص
 3والطالق: 8واجملادلة: 3مواضع: األحزاب: 1( يف 8)
 .113، الوسيلة ص1/5889يني ، خمتصر التب14١باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: املقنع ص (1)

، يف حني أن الشاطِب واخلراز أورداه يف سياق ما زيدت فيه الياء. ظاهر كالم الشيخني أن الياء فيه ليست زائدةو 
 .551/و، مسري الطالبني ص583ينظر: فتح املنان 

واختلف  ،والباقون حبذفها، بإثبات ياء ساكنة بعد اهلمزة -يف املواضع الثالثة- ڇڍڇالكوفيون قرأ ابن عامر و و 
واختلف عن  ،وسهلها بني بني ورش من طريقيه وأبو جعفر ،فحققها منهم قالون وقنبل ويعقوب :ون يف اهلمزةفاحلاذ

  التسهيل واإلبدال ياء ساكنة ُيشبع املد قبلها للساكنني.بني  أيب عمرو والبزي
 .8/1١9، اإلحتاف 5/188،  النشر 9١١-9١1ينظر: احلرز البيتني: 

 وعليه فال زيادة على قراءة من أثبت الياء، ألنه على القياس، وهي على قراءة من حذفها صورة للهمزة.
 581( تكررت يف عدة مواضع أوهلا يف األعراف:3)
 . 2١ص  (1)
 .13واألنبياء: ،533ل عمران:( آ١)
 .[533]آل عمران: "ا.هـ ڇچ ڇ ڇ  حنو:"على حاشية )ز(: ( 4)
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، وحيتمل أن تكون األلف والياء صورتني ڇےڇتقوية للهمزة كما يف  (5)حينئذكاملتوسطة، واأللف 
يف  (1)قراءة األكثر، والتسهيل حلمزة (3)قيحق، فالت(1)والتسهيل (8)حقيقالتهلا من حيث كان فيها 

، فاأللف صورة التحقيق؛ النفتاح ما قبلها، والياء صورة التسهيل؛ النكسارها؛ ألهنا إن (١)الوقف
 .(4)ُسهِّلت فبينها وبني الياء و/35/

  .[51:يونس]  ڇڤ ٹ ڇ : وهو الذي سبق اهلمزة فيه ألف، حنو:القسم الثاين
األوالن يف القسم األول، وثالثة على أن الياء صورة اهلمزة إما على مراد الوجهان حيتمل الياء فيه 

الثالث من القسم األول، وإما على مراد تسهيلها وإحلاقها باملستثنيات مما  وصلها مبا بعدها كما يف
 .(2)وميتنع أن تكون األلف صورة هلا؛ ألهنا حرف مد ،بعد الساكن

له مع األلفاظ املتقدمة يقتضي أن الياء فيه زائدة فتجري فيه  فذِْكُر الشيخ اخلراز ڇ ڍ ڇوأما 
 .(9)ڇڤ ڇاألوجه املقررة يف باب 
كالم الشيخني أن الياء فيه ليست زائدة، أما أبو داود فألنه مل   ظاهرو " :قال بعض شراحه

 (55)"نظائرهوكذا أبو عمرو يف املقنع مل يذكره مع وال يف الضبط،  (58)يذكره مع نظائره ال يف اهلجاء

 ا.هـ

                                 
 سقطت من )م(.( 5)
 ، وهو تصحيف.يف )م(: التخفيف (8)

 . 39والتحقيق: ضد التسهيل، وهو اإلتيان باهلمز على صورته كامل الصفة من خمرجه. القواعد واإلشارات ص
 .19، معجم املصطلحات ص81اإلضاءة ص، 45وينظر: مرشد القارئ ص

هو مطلق التغيري من تسهيل بني بني وقلب اهلمزة بينها وبني حرف املد اجملانس حلركتها، أو بالنطق  التسهيل: هو( 1)
 . 83و 81. اإلضاءة صوحذف
 .38ص معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات، 48، التمهيد ص١2مرشد القارئ ص  وينظر:

 ، وهو تصحيف.يف )م(: التخفيف (3)
هـ(، 51١-28أحد القراء السبعة ) ،أبو عمارة الكويف الزيات ،محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل اإلمام احلرب (1)

أخذ القراءة عرضا عن سليمان األعمش وجعفر بن حممد الصادق، وروى القراءة عنه إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن 
 .5/81١غاية النهاية ، 5/818معرفة القراء الكبار ينظر:  إسحاق.

 .48، البدور الزاهرة ص5/18١ينظر: النشر  (١)
 /ظ.581، فتح املنان 3١2ص الصقيلة ، الدرة388-388راق غري منشورة( صينظر: احملكم )أو ( 4)
 /ظ.581، فتح املنان 345-348، الدرة الصقيلة ص383ينظر: احملكم )أوراق غري منشورة( ص (2)
 /و.583ينظر: فتح املنان  (9)
 أي االرسم ا.هـ"."على حاشية )ز(: ( 58)
أبو عمرو فلم يذكره أيضا يف احملكم مع نظائره وإمنا ذكره يف املقنع بعد  وأما"هكذا يف النسختني، وتصويب العبارة:  (55)

 /و.583عد النظائر". فتح املنان 
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فاأللف اليت بعد الالم حذفت اختصارا وبقيت صورة اهلمزة عند من " وقال ابن اجلزري:
 ؛حذف الياء وحقق اهلمزة أو سهلها بني بني، وصورة الياء عند من أبدهلا ياء ساكنة على غري قياس

لثقلها، وأما عند من أثبت اهلمزة والياء مجيعا فحذفت إحدى اليائني؛ الجتماع الصورتني،  ختفيفاً 
 ا.هـ بزيادة. (8)"اهلمزة حمذوفة، والثابت هو الياء (5)ةوالظاهر أن صور 

 .[١:القلم] ڇ ڻ ڇ و [34:الذاريات] ڇ    ۆئ ڇ: وهو كلمتا: القسم الثالث
للفرق بني األيد الذي معناه: القوة، وداله الم، وبني  ڇ    ۆئ ڇزيدت الياء يف : قال يف احملكم

، وُخّص األيد [51]عبس: ڇ    ژ ژ ڇ و، (1)ڇ  حب جب ڇاأليد اليت هي مجع يد، وداله عني، حنو: 
 من االعتالل. الذي هو القوة بالزيادة دون األيد اليت هي مجع يد؛ خلفته وسالمته

فللداللة على أن احلرف املدغم الذي يرتفع اللسان به ومبا  ڇ ڻ ڇوأما زيادهتم الياء يف 
أُدغم فيه ارتفاعة واحدة حرفان يف األصل والوزن، واقتصروا يف الداللة على ذلك يف هذا املوضع 

 .(1)ا.هـ باختصار أفاده بعض شراح املورد (3)خاصة؛ ملا فيه من اإلشعار واإلعالم بذلك
 
 

 
 
 
 
 

 الفاصل العاشر

 الواوفي زيادة 

  باتفاق، ويف كلمتني خبالف. /ظ35/ اعلم أهنم زادوا الواو يف أربع كلمات
 فاملتفق عليها:

                                 
 يف )م(: صور. (5)
 .5/11١النشر  (8)
 .88، الفتح:35الروم:( 1)
 .384، 38١احملكم )أوراق غري منشورة( ص( 3)
 /ظ.583ينظر: فتح املنان ( 1)
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 .[594و549]اآليتان: يف البقرة ڇ ۆ ۇ ڇ حنو: ،ڇ  ڳ ڇ
 .[52:ة]اآلي يف آل عمران ڇ ڤ ڤ ڇ :(5)حنو ،ڇۈئڇ  و
 .كيف وقع  ،ڇہ ڇو
ا اتصل به ها التنبيه؛ ألنه سواء اتصل به حرف خطاب ملفرد أو غريه، أم ال، إال م :أي

 ڇ جب يئ ىئ ڇ،[1:البقرة]  ڇ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇ ،[559:آل عمران] ڇ ڻ ڻ ڇ حنو:، (8)تقدم

 .[95:النساء]
(3)ڇائ ائ ڇ :(1)حنو ،ڇٺڇو

 .[3:الطالق] 

 والكلمتان املختلف فيهما: 
 (1)يف األنبياء ڇ ٹ  ٹ ڇ، [531]اآلية: يف األعراف ڇ ڄ  ڄ  ڄ ڇ: األوىل

  وهو املشهور. ،(١)، والعمل فيهما بالواو[14]اآلية:
 (4)يف الشعراء ڇ ھ ھ ڇ، [45]اآلية: يف طه ڇ ھ ہ ہ ہ ڇ: الثانية

 للفظ  لالختصار، وموافقةً  ؛، وهو املشهور، واختاره أبو داود(2)، والعمل فيهما برتك الواو[39]اآلية:
 

  .[583]اآلية: (9)يف األعراف ڇ ڃ ڃ ڄ ڇاألول املتفق على عدم زيادة الواو فيه، وهو: 
 ملعاٍن: ڇڄ ڇ و ڇ  ڳ ڇإذا تقرر هذا فاعلم أن زيادة الواو يف:   

من حيث  ڇڤڇ و ڇڄڇ، وبني ڇۉ  ڇ و ڇڳڇكون زيدت للفرق بني ت: أن األول
  .(8)مورد الظمآن ، كما يف شرح(5)ذلك، وهذا قول النحوينية صور  أشبهت

                                 
 (.)وأولوا حنو( ساقطة من )م( 5)
  .48ص  كم اهلمزح صليف ف( 8)
 )وأوالت حنو( ساقطة من )م(. (1)
، 191املقنع ص ،١2هجاء مصاحف األمصار ص . ينظر:يف الكلمات األربع باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف( 3)

 .1١3، اجلميلة ص١3، مرسوم املصحف ص8/41خمتصر التبيني 
 باتفاق الشيخني، وخص الداين زيادهتا باملصاحف املدنية وأكثر العراقية. ( 1)

 .1١3اجلميلة ص، 119/ الوسيلة ص1/148، خمتصر التبيني 19١ينظر: املقنع ص
 .823/و، دليل احلريان ص3ينظر: بيان اخلالف والتشهري ( ١)
 يف موضعي طه والشعراء. اتفق الشيخان على حذف الواو يف موضع األعراف، وعلى نقل اخلالف ( 4)

 .1١1، اجلميلة ص119، الوسيلة ص1/1١3، خمتصر التبيني 194ينظر: املقنع ص
 .553مسري الطالبني ص ،823دليل احلريان صينظر: ( 2)
 .1١1 -1/1١3ينظر: خمتصر التبيني ( 9)
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  : أن تكون حركة اهلمزة.الثاين
 .(1): أن تكون تقوية للهمزة؛ خلفائهاالثالث

  .(3)ڇ  ڳ ڇ وأما زيادهتا يف الباقي فللمعنيني األخريين يف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفاصل الحادي عشر

 على 
ً
 على األصل وموصوال

ً
في ذكر ما رسم في املصاحف من الكلمات مقطوعا

 اللفظ

                                                                                         
 .885منهم ابن قتيبة يف أدب الكاتب ص( 5)
 /و.581ينظر: فتح املنان  (8)
 .112الوسيلة ص ،382احملكم )أوراق غري منشورة( ص ينظر:( 1)
 .1١8 -119الوسيلة ص ،1/148خمتصر التبيني ، 318 -389ينظر: احملكم )أوراق غري منشورة( ص( 3)
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ألن األصل يف الكالم القطع، وهو عدم اخللط،  ؛أي القياس يف اخلط: "على األصل" ويل:وقَ 
  ، كما يأيت بيانه.(5)أو حكماً  والوصل فرع، وهو اخللط حّساً 

 وهذه الكلمات أنواع:
 : األول

بعدها، يف أحد عشر موضعا، يف األخري  ڇٻڇ  عن كلمة -بفتح اهلمزة- ڇٻ ڇقطع كلمة 
 منها خالف، وهي:

 ڇ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ڇ
 .[5١9و581]اآليتان: كالمها يف األعرافڇ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ڇ 
 .[552:ة]اآلي يف التوبة  ڇ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ڇو

 [53:ة]اآلي ڇڦ  ڦ        ڦ   ڦ ڤڇومها:  -الثاين والثالث- وموضعان يف هود
 ،[8١:ة]اآلي ڇے ے    ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ڇو 

 .فهو بغري نون [8:ة]اآلي ڇ ہ    ہ ہ ہ     ۀ ڻۀ  ڻ ڻ   ڻ ڇأما األول:  
 .[8١:ة]اآلي يف احلج  ڇ ڇ     ڇ چ چ چ ڇو 
 .[١8:ة]اآليس يف ي /و38/ ڇ  چ چ    چ ڃ ڇو 
 .[59:ة]اآلي يف الدخان  ڇ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ڇو 
 .[58:ة]اآلي يف املمتحنة ڇ ڀ ڀ   ڀ  پ پ ڇو 
 .(8) [83:ة]اآلي يف القلم  ڇ  ڇ ڇ      ڇ چ ڇو 

 ،[24:ة]اآلي (1)يف األنبياء ڇ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ ڇ الذي فيه خالف فهو:وأما 
 .(3)والعمل بالنون 

                                 
 .388، التبيان )ت: الثويين( ص١39اجلميلة ص، 389الوسيلة صينظر: ( 5)
 . يف املواضع العشرة باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف( 8)

 .384-38١التبيان )ت: الثويين( ص، 358، الوسيلة ص1/113، خمتصر التبيني 319ينظر: املقنع ص
، خمتصر التبيني 134، املقنع ص38باتفاق الشيخني على نقل اخلالف فيه. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص( 1)

 .138، الدرة الصقيلة ص355، الوسيلة ص1/11١
 شهَّر اللبيب الوصل، وتعقبه مال علي بأن القطع أوىل ألنه األصل.أي بالقطع، واستحبه أبو داود، و ( 3)

/و، دليل احلريان 1، بيان اخلالف ١١، املنح الفكرية ص138، الدرة الصقيلة ص114/ 1ينظر: خمتصر التبيني  
 .515، مسري الطالبني ص151ص
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 .وما عدا هذه املواضع ُرِسم موصوال
فال تُرسم النون  ،ومعىن وصلها: تنزيل الكلمة األوىل مع الثانية منزلَة الكلمة الواحدة حقيقةً 

للفظ، وال كذلك إذا كانا يف   على القاعدة يف املدغمني يف كلمة، بل يُكتفى فيه بصورة الثاين نظراً 
  .(5)كما يف شرح املورد  .للتفكيك بتقدير الوقف كلمتني، فهما يُرمسان معا نظراً 

 : النوع الثاين
 املوصولة يف ثالثة مواضع: ڇ ڦ ڇ اجلارة لِ  ڇ ۓ ڇقطع 

  .[81]اآلية: (8)بالنساء ڇ ک   ک ک ڑ ڑ ژ ڇاألول: 
  .[82]اآلية: (1)بالروم ڇڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڇالثاين: 
، والراجح [58]اآلية: (3)يف املنافقني ڇ  ڭ       ڭ   ۓ ۓ ڇفيه خالف، وهو:  :الثالث

  .(1)قطعه
  .ڇ ڻ ڻ ڻ ڇ وما سواها موصول، حنو: 

 : النوع الثالث
 :املوصولة يف موضع واحد وهو ڇ ڦ ڇاملكسورة اهلمزة املشددة النون عن  ڇڦڇقطع 

 .[513]اآلية: (١)يف األنعامڇ ڄڄ  ڦڦڇ 
 ، [91]اآلية: (4)يف النحل ڇڤڦڦڦڦڄڇواخُتلف يف 

 .(2)والكثري الوصل
  موصول. [1:الذاريات] ڇ ۆئ ۇئ ۇئ ڇوما سوامها حنو: 

                                 
 /ظ.553فتح املنان ( 5)
 .1/199، خمتصر التبيني 3١5املقنع ص ،31هجاء مصاحف األمصار ص باتفاق الشيخني. ينظر:( 8)
 ذكر الداين اتفاق املصاحف على قطعه، وذكر أبو داود اخلالف فيه، والعمل على قطعه.( 1)

 .153/ظ، دليل احلريان ص1، بيان اخلالف 3/92١، خمتصر التبيني 18١و 3١5، املقنع ص85ينظر: البديع ص
 القطع، وذكر الداين اخلالف فيه. باتفاق الشيخني على( 3)

 .353، الوسيلة ص1/588١، خمتصر التبيني 112و 3١5، املقنع ص5/311ينظر: املصاحف 
 .511، مسري الطالبني ص153ينظر:، دليل احلريان ص وعليه العمل. (1)
 .118ص، الدرة الصقيلة 22، اجلامع ص1/151، خمتصر التبيني 343باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( ١)
 .1/449خمتصر التبيني ، 34١باتفاق الشيخني على نقل اخلالف وترجيح الوصل. ينظر: املقنع ص( 4)
 .518، مسري الطالبني ص152، دليل احلريان ص34١وعليه العمل. ينظر: املقنع ص( 2)
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 : النوع الرابع
 املوصولة يف موضعني:  ڇڦ  ڇ من كلمة  ڇڦڇقطع كلمة 

 .[31]اآلية: (5)يف النور  ڇ يث ىث مث جث ڇ
  .[89]اآلية: (8)يف النجم  ڇ ڦ ڦ ڦ ڇو

 : النوع اخلامس
 املوصوفة يف موضع واحد:  ڇ ڦ ڇمن كلمة  ڇڦڇقطع كلمة 

 .[5١١]اآلية: (1)يف األعراف ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڇ
 .(1)موصول [91:املائدة]  ڇ يئ  ىئ مئ حئ ڇ ،(3)ڇ ېئ ېئ ڇ :وما عداه حنو

 : النوع السادس
  :يف موضع وهو ڇ ڦ ڇاملكسورة اهلمزة الساكنة النون عن  ڇگڇقطع 

 .[38]اآلية: (١)بالرعد ڇۅ ۅ ۋڇ
  .[888]اآلية: يف األعراف  ڇ ڇ چ ڇ وما سواه موصول، حنو:

 

 

 : النوع السابع

                                 
 باتفاق املصاحف، ومل يذكره أبو داود يف موضعه من السورة. ( 5)

 .١١8اجلميلة ص، 3١4املقنع ص، 8١البديع ص، 33ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص
 . 3١2. املقنع صوليس يف القرآن غريمها""، وقال الداين: باتفاق الشيخني( 8)

 /و.551، فتح املنان 354، الوسيلة ص3/5511خمتصر التبيني  ينظر:
التبيني  ، خمتصر3١1، املقنع ص33باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص( 1)

 .352، الوسيلة ص1/125
 43 عدة مواضع أوهلا يف البقرة:( يف3)
 أي بغري نون. ا.هـ"."على حاشية )ز(: ( 1)
 .١18، اجلميلة ص1/431، خمتصر التبيني 3١3املقنع ص ،84البديع ص باتفاق الشيخني. ينظر:( ١)
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يف مجيع  ڇپڇعن كلمة  -مفتوحة اهلمزة ومكسورهتا-الساكنة النون  ڇ انْ ڇفصل كلمة 
    ى ې ڇ ،[849و83:البقرة] ڇ ىئ ېئ ېئ ڇ ، وحنو:[515:األنعام] ڇېئىئىئىئ ېئڇ القرآن، حنو:

 .[18]اآلية: يف القصص ڇ ائ ى
  .[53]اآلية: (5)يف هود  ڇ ٹ ٹ ٿ ڇماعدا 

 : النوع الثامن
  يف موضعني: ڇ ڦ ڇعن كلمة  /ظ38/املفتوحة اهلمزة املشددة النون  ڇپ  ڇ فصل كلمة 

 .[18]اآلية: (8)ولقمان ،[١8]اآلية: يف احلج ڇ ۓ     ۓ ے ے ھ ڇ
  .(3)، والكثري الوصل[35]اآلية: (1)يف األنفال ڇ ٻ ٻ ٻ ڇواخُتلف يف 

 وهو معىن قول الشيخ اخلراز:

 لِ ْصـــــــــــــــــالوَ بِ  تْ رَ ثـُـــــــــــــــــكَ   مْ تُ ْمـــــــــــــــــنِ غَ  عْ َمـــــــــــــــــوَ 
 

ـــــــــا عِ مَ ـنَّـــــــــإِ وَ    ا.ه (1)لِ ْحـــــــــ النَّ ا يف ذَ َكـــــــــ  دَ ْن
(١)"ا لكثرة الوصل كالذي يف األنفال"واإلشارة بكذ قال بعض شراحه: 

 ا.هـ 
  .[11:املؤمنون] ڇ ائ  ائ ى ڇوما عداها من نظائرها موصول، حنو: 

 : النوع التاسع
 يف أربعة مواضع:  ڇڇ  ڇ عن كلمة  ڇپ  ڇ قطع كلمة 

 .[589]اآلية: يف النساء ڇ گ ک ک ک ک ڇ
 .[589]اآلية: يف التوبة ڇ گ ک ک ڇ
 .[55]اآلية: يف والصافات ڇ  ک ک ک ڇ
 .[38]اآلية: (5)يف فصلت  ڇ چ    چ ڃ ڃ ڇ

                                 
 .352، الوسيلة ص1/١49، خمتصر التبيني 3١1، املقنع ص84بالوصل باتفاق الشيخني. ينظر: البديع ص (5)
 اتفق الشيخان على القطع يف موضع لقمان، وسكت أبو داود عن موضع احلج، وجرى العمل بقطعه كنظريه. ( 8)

 .518، مسري الطالبني ص3/991، خمتصر التبيني 341، املقنع ص88ينظر: البديع ص
، 34١ص . ينظر: املقنع، ترجيحا منه له، ومل يذكر فيه أبو داود إال الوصلورجح الوصل ذكر الداين اخلالف فيه( 1)

 /ظ.551، فتح املنان 111، اجلميلة ص1/١88خمتصر التبيني 
 .152ص، دليل احلريان ١2، املنح الفكرية ص34١وعليه العمل. ينظر: املقنع ( 3)
 .(38١)ورد الظمآن البيت م( 1)
 .338التبيان )ت: الثويين( ص( ١)
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 : النوع العاشر
 قطع الم اجلر عن جمرورها يف أربعة مواضع، وهي:

 .[42]اآلية: بالنساء ڇ   ی ی ی ڇ
 .[39]اآلية: بالكهف ڇ  ڈ ڈ ڎ ڇو
 .[4]اآلية: انقيف الفر  ڇ گ گ گ ڇو
 .[1١]اآلية: (8)يف املعارج ڇ         ی   ی ی ڇو

  وما سواها موصول.

 : النوع احلادي عشر
 يف موضعني ومها: ڇںڇعن  ڇڍڇقطع 

 .[533]اآلية: ڇڭ ڭ ڭڭ ۓۓ ے ے ھ ڇ
  .(1)كالمها بالبقرة  ،[518]اآلية: ڇۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڇ

 : النوع الثاين عشر
  :(3)موضعنييف  ڇوئڇعن ضمري  ڇ ەئ ڇقطع كلمة 

 .[5١]اآلية: يف غافر ڇ  وئ وئ ەئ ڇ
 .[51]اآلية: (1)يف والذاريات ڇ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ ڇ

  .[21]اآلية: يف الزخرف ڇ ۀ ڻ        ڻ ڇ وما سوامها موصول، حنو:      
يف هذين املوضعني يف موضع رفع باالبتداء، وما بعده خربه، فلذا  ڇ وئ ڇ و" قال أبو عمرو:

باإلضافة، واملضاف وما ُأضيف إليه   (5)ضفخفيما عدامها يف موضع  ڇ وئ ڇو ُفصل من اليوم،
 .(8)"فلذلك وصل به اليوم ؛كالشيء الواحد

                                                                                         
 باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف.  (5)

 .١١8، اجلميلة ص8/354، خمتصر التبيني 3١2، املقنع ص33ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص
 باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ( 8)

 .١91، الوسيلة ص8/38١، خمتصر التبيني 328، املقنع ص 18ينظر: البديع ص
 باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف. ( 1)

 .8/85١، خمتصر التبيني 341، املقنع ص39ينظر: هجاء مصاحف األمصار ص
 يف )م(: املوضعني.( 3)
 .313، الوسيلة ص3/58١4، خمتصر التبيني 325املقنع ص ،81البديع ص باتفاق الشيخني. ينظر:( 1)
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 : النوع الثالث عشر
 (1)يف إبراهيم ڇ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ :يف ڇٻڇ عن كلمة  ڇيتڇ قطع كلمة 

 .[13]اآلية:
 واختلفت املصاحف يف قطع أربعة مواضع، وهي:     

 .[95]اآلية: يف النساء ڇ ۇئ وئ             وئ ڇ
 .(1)، وهو الذي يف التنزيل(3)، والعمل بوصله[12]اآلية: يف األعراف ڇ ٺ ٺ          ٺ ڇ و
 .[33]اآلية: يف املؤمنون ڇ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڇ و
 .(2)، وبه العمل(4)، واختار أبو داود يف تنزيله وصله[2]اآلية: (١)يف امللك ڇ ے         ھ ڇ و

  .[81]اآلية: بالبقرة ڇ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ :حنوو  ،وما عدا ما ذُكر موصول باتفاق

 : النوع الرابع عشر

 /و31/ :يف أحد عشر موضعا  ڇپ  ڇ عن كلمة   ڇڍ  ڇ قطع كلمة 
 .[838]اآلية: -الثاين يف البقرة-ڇ  ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ڇ األول:
  فموصول. [813]اآلية: ڇ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڇ أما األول وهو:
  .[32]اآلية: باملائدة ڇ  ھ  ہ ہ ہ ڇ الثاين:

 ڇ حج يث ىث مثڇ ،[531]اآلية: ڇ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڇالثالث والرابع:

  كالمها باألنعام. [5١1]اآلية:
  .[588]اآلية: باألنبياء ڇ  پ پ پ پ ڇ اخلامس:

                                                                                         
 يف )م(: حفص، وهو تصحيف. (5)
 .325املقنع ص( 8)
 .8/358، خمتصر التبيني 349، املقنع ص34اتفاق الشيخني. ينظر: هجاء مصاحف األمصار صب( 1)
 .513، مسري الطالبني ص181/و، دليل احلريان ص3ينظر: بيان اخلالف  (3)
 مل يذكره أبو داود، ففهم من سكوته دخوله يف عموم ما حكمه الوصل. ( 1)

 .188، دليل احلريان ص12ص ، بيان اخلالف3١1ينظر: التبيان )ت: الثويين( ص
باتفاق الشيخني على نقل اخلالف يف النساء واملؤمنون وامللك، أما الذي يف األعراف فذكره الداين وسكت عنه أبو ( ١)

 139و 138و 342داود، والعمل يف موضعي النساء واملؤمنون بالقطع على اختيار أيب داود. ينظر: املقنع ص
 .513، مسري الطالبني ص١21، اجلميلة ص1/5851و 8/358، خمتصر التبيني 112و

 .1/5851وكالمها حسن". خمتصر التبيني "وقال: ( 4)
 .513، مسري الطالبني ص181ينظر: دليل احلريان ص( 2)
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  .[53]اآلية: بالنور ڇ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڇ السادس:
  .[53١]اآلية: بالشعراء  ڇ  گ گ ک ک ڇ السابع:
 .[82]اآلية: بالروم  ڇ گ ک  ک ک ک ڇ الثامن:

 ې  ې ې ۉ  ۉ ۅ ڇ ،[1]اآلية:  ڇ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڇ التاسع والعاشر:

  كالمها بالزمر. [3١]اآلية: ڇ ې
  .[١5]اآلية: يف الواقعة ڇ ک ڑ ڑ ژ ژ ڇ احلادي عشر:

، ونقل أبو داود اخلالف يف غري الذي يف (5)ونقل أبو عمرو يف املقنع اخلالف يف مجيعها
، وهذا معىن قول الشيخ (1)، واملشهور القطع يف اجلميع، وبه جرى العمل(8)الشعراءاألنبياء والذي يف 

 اخلراز:

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

 

 َوُخْلـــــــــــــــُف ٌمْقنِــــــــــــــــٍع ِبُكــــــــــــــــلٍّ ُيْســــــــــــــــَتطرْ  
ـــــــــــــــــــَعرا  ـــــــــــــــــــرْيِ الشُّ ـــــــــــــــــــٍل بَِغ  َوُخْلـــــــــــــــــــُف تـَْنزِي

 
 ا.ه (3)َواألَنِْبَيـــــــــــا َواْقطَْعُهَمـــــــــــا ِإْذ َكثـُـــــــــــرَا 

 
يف مجيعها، كما يف  ڇپڇو ڇڍ ڇيرجع إىل كلميت  "واقطعهما" وضمري التثنية يف قوله:

  ، وما عداها موصول.(1)شارحه

 : اخلامس عشر عالنو 
(١)ڇ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ يف األعراف: ڇ ڤ ڇعن  ڇ ڤ ڇقطع كلمة 

 .[518]اآلية: 
  فموصول. [93]اآلية: ڇ  ڳ گ ڇوأما الواقع يف طه وهو: 

 .(4)موصولة ليس بني النون والواو ألف" ڇ  ڳ ڇوكتبوا " املقنع:قال يف 
بعض شراح مورد  (5)هأفادإىل أهنا ُرمست هبا على مراد االتصال.  "والواو" وأشار بقوله:

  .(8)الظمآن

                                 
 115و 132و 348ينظر: املقنع ص (5)
 .592 -8/594ينظر: خمتصر التبيني ( 8)
 .513، مسري الطالبني ص183احلريان ص ، دليل3١2-3١3( صينظر: التبيان )ت: الثويين( 1)
 (، وصدر األول: "ومثلها احلرفان أيضا يف الزمر". 385-388مورد الظمآن البيتان )( 3)
 /و.552فتح املنان ( 1)
 باتفاق الشيخني وكتاب املصاحف.( ١)

 .1١4، الوسيلة ص1/14١، خمتصر التبيني 321، املقنع ص98ينظر: اجلامع ص
 .188املقنع ص (4)
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 : النوع السادس عشر
، واتصاهلا (1)على املشهور ،[1]اآلية: يف ص ڇ ٹ ٹ ٿ ڇ :قطع )التاء( عن )احلاء( يف

  بـ)ال( حكما.
وذكر أنه رآها كذلك يف اإلمام  ،ڇ ٹ ڇ : التاء متصلة بـ(3)وقال أبو عبيد القاسم بن سالم

_ وقد رد قوله كثري من العلماء وأنكروه معتمدين (١)رضي هللا عنه اخلاص به (1)_مصحف عثمان
، وأتى بكالم (2)عبيد، وقد انتصر احملقق اجلعربي ملا قاله أبو (4)على ما يف غريه من بقية املصاحف

 حمرر نقله العالمة ابن عاشر يف فتح املنان على مورد الظمآن وزاده بيانا بشرحه، مث قال: 
 هللا_ العبارة بقوله:  ظ/31/ "وقد حرر الناظم _رمحه

ــــــــــــــــُشهِّ  نيَ ِحـــــــــــــــ تَ اَل ا وَ َهـــــــــــــــلُ ثْـ مِ وَ   ........  ...  ....  .....    (9)تْ رَ ـ
بارا مبا عليه األكثر شهرة الفصل صحيحة اعت (58)أن أيب عبيد، وال شكومل ينقل إنكار األئمة على  

  ا.هـ (55)"من املصاحف

 : النوع السابع عشر
 .ڇٿ ٺ ڇكلمة 

                                                                                         
 يف )م(: أفاد.( 5)
 /و.585فتح املنان ( 8)
 .3/5834، خمتصر التبيني 323باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 1)
القاسم بن سالم أبو عبيد اخلراساين األنصاري موالهم البغدادي، أخذ القراءة عرضًا ومساعًا عن علي بن محزة  (3)

من مؤلفاته: فضائل  إبراهيم وعلي بن عبد العزيز البغوي،الكسائي وشجاع بن أيب نصر، وروى عنه القراءة أمحد بن 
  هـ(.883القرآن، وغريب احلديث، )ت: 

 .8/52غاية النهاية ، 5/1١8معرفة القراء الكبار ، 111/  4طبقات ابن سعد ينظر: 
ث اخللفاء الراشدين، عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي األموي أبو عبد هللا وأبو عمر أمري املؤمنني وثال (1)

بشره الرسول صلى هللا عليه وسلم باجلنة، روى عن النِب صلى هللا عليه و سلم وعن أيب بكر وعمر، وروى عنه أوالده 
  .ـ(ه11)قتل سنة ، عمر وأبان وسعيد وخلق من الصحابة والتابعني

 .1/5814 االستيعاب، 1/14١أسد الغابة ، 3/31١االصابة ينظر: 
 .323املقنع صينظر: ( ١)
 (.8١8، العقيلة البيت )321، املقنع ص898ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء ص( 4)
 .١92 -١94ينظر: اجلميلة ص (2)
َلْت.358 :ورد الظمآن البيتم (9)  . وصدره: َكَذاَك أَم مَّْن َرمُسوا يف ُفصِّ
 سقطت من )م(.( 58)
 /ظ.55١فتح املنان ( 55)
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بقطع الالم من  [518:الصافات]  ڇ ٿ ٺ ٺ ڇكتبوا يف مجيع املصاحف " قال أبو عمرو:
 ا.هـ (5)الياء"
 .(8)املصاحف أليب داود عنوحنوه 

، (3)بفتح اهلمزة ومدها وكسر الالم (1)األصل يف قراءة نافع وابن عامر لىوجميء الفصل فيه ع
  .(١)كما يف فتح املنان (1)وعلى خالف اخلط القياسي يف قراءة غريمها بكسر اهلمزة وسكون الالم

 : النوع الثامن عشر
 يف موضعني: ڇڍ ڇبكلمة  ڇ ڍ ڇوصل كلمة 

 .[551]اآلية: يف البقرة ڇ ڳ ڳ ڇ
  .[4١]اآلية: (4)النحليف  ڇ ڱ ڱڇ

 ڇەئوئڇ ، و[42]اآلية: بالنساء ڇٴۇۋۋ ۈڇبني املصاحف يف  اخلالفو 

 . (9)، والعمل به فيهما(2)عن أيب عمرو، والوصل فيهما عن أيب داود [١5]اآلية: باألحزاب
 (58)يف الشعراء ڇڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇوُروي اخلالف عنهما بني املصاحف يف 

  .(55)بالفصل، وهو املشهور، كما قاله ابن القاضي، والعمل [91و98:تان]اآلي
 .[532]اآلية: بالبقرة ڇ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڇوما سوى هذه املواضع مقطوع، حنو: 

                                 
 .529، مرسوم خط املصحف ص39مصاحف األمصار ص . وينظر: هجاء32١املقنع ص (5)
 .3/5838. خمتصر التبيني "منفصال ڇٺ ٿڇ واجتمعت املصاحف على كتب "قال: ( 8)
هـ(، قرأ على املغرية وأيب 552-85عمران اليحصِب الدمشقي، مقرئ الشام، ) عبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم أبو (1)

 .5/128غاية النهاية، 5/52١معرفة القراء ينظر:  الذماري وحيىي بن احلارث.الدرداء، ومن تالميذه: حيىي 
 ومعهما من العشرة يعقوب. ( 3)
 .8/351، اإلحتاف 8/١83، النشر 5888 -999ينظر: احلرز البيتني: ( 1)
 /ظ.552فتح املنان ينظر: ( ١)
 .8/599، خمتصر التبيني 348باتفاق الشيخني. ينظر: املقنع ص( 4)
كتبوه يف بعض املصاحف  ڇەئڇ"كر أبو داود أيضا اخلالف يف موضع األحزاب، لكنه اختار الوصل، فقال: ذ ( 2)

 .3/588١. خمتصر التبيني "أختار مقطوعا، واألولَ  ڇڍ ڍڇ موصوال، ويف بعضها: 
 .528و 581، مرسوم خط املصحف ص38١و 8/599، خمتصر التبيني 348وينظر: املقنع ص

 .184/ظ،  دليل احلريان ص1اخلالف ينظر: بيان ( 9)
، التبيان )ت: الثويين( ١24 -١2١، اجلميلة ص3/989، 8/888، خمتصر التبيني 348املقنع ص ينظر:( 58)

 .341ص
 .511، مسري الطالبني ص184/و. وينظر: دليل احلريان ص1بيان اخلالف ( 55)
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 : النوع التاسع عشر
 يف موضعني: ڇپ  ڇ   ــب ڇٿ   ڇ وصل كلمة 

 .[98]اآلية: بالبقرة ڇ ڦ ڦ ڦ ڤ ڇ
 [518]اآلية: (5)باألعراف ڇ  ڀ پ ڇ

، (1)، وجرى العمل فيه بالوصل[91]اآلية: (8)بالبقرة ڇ ۇئ وئ  وئ ڇواخلالف يف وصل 
 .(3)"كالمها حسن" وقال أبو داود:

  .[588]اآلية: بالبقرة  ڇ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڇمقطوع، حنو:  عداهاوما 
 : النوع العشرون

 يف ثالثة مواضع: ڇ ٴۇ ڇ ـبـ ڇىئ    ڇ وصل كلمة 
 .[1]اآلية: يف احلج ڇ ۅ ۅ ڇ
 .[18]اآلية: وهو الثاين يف األحزاب  ڇ ۆئ ۆئ ۇئ    ۇئڇو
 .[81]اآلية: (1)يف احلديد  ڇ ى  ې ڇو

 ، [511]اآلية: (١)يف آل عمران ڇ ۆ ۆ ڇواخلالف بني املصاحف يف 
 .(4)واملشهور وصله، وبه العمل
 :، واألول يف األحزاب وهو[48]اآلية: بالنحل ڇۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ڇوما سواها مقطوع، حنو: 

  .[14]اآلية: ڇ ک ک ک ژڑڑڇ

 : النوع الواحد والعشرون
 يف موضعني:  ڇں  ڇ املفتوحة اهلمزة الساكنة النون بكلمة  ڇ گ ڇوصل كلمة 

                                 
وجرى العمل بوصله. ينظر: هجاء املصاحف  باتفاق الشيخني، ونقل أبو داود اخلالف يف الذي يف األعراف،( 5)

 /و.3، بيان اخلالف 38١، الوسيلة ص1/141، 8/525، خمتصر التبيني 344، املقنع 31ص
 باتفاق الشيخني على نقل اخلالف فيه.( 8)

 .111، الدرة الصقيلة ص8/523، خمتصر التبيني 112و 344، املقنع ص88ينظر: البديع ص
 .511، مسري الطالبني ص182دليل احلريان ص /ظ،1ينظر: بيان اخلالف ( 1)
 .8/523خمتصر التبيني ( 3)
 .311 -318، الوسيلة ص8/14١، خمتصر التبيني 328، املقنع ص8١باتفاق الشيخني. ينظر: البديع ص( 1)
 ذكر اخلالف فيه أبوداود، وأما الداين فلم يذكر فيه غري الوصل، وتبعه الشاطِب.( ١)

 .98، اجلامع ص814، العقيلة البيت: 8/14١، خمتصر التبيني 189و 328ملقنع ص، ا389ينظر: املصاحف ص
 .189/ظ، دليل احلريان 1ينظر: بيان اخلالف ( 4)
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 .[32]اآلية: بالكهف ڇ چ چ چ ڃڇ
 .[1]اآلية: (5)بالقيامة ڇ  ڳ ڳ ڳ ڇ

 .[24:األنبياء] ڇ  ڳ ڳ گ گ گڇوما سوامها مقطوع، حنو: 

 : النوع الثاين والعشرون
ڇۅۅۉۉڇيف املطففني:  ڇچڇبكلمة  ڇوزنواڇو ڇكالواڇوصل كلمة 

(8)
 

 /و33/.[1]اآلية:
رسم األلف الدالة على االنفصال بعد الواو، فعدم األلف دليل على  (1)كتر ومعىن الوصل يف هذين: 

فحذفت الالم  )وزنو هلم( و (،واألصل )كالو هلم ،االتصال حكما؛ ألهنما يف احلقيقة مفصولتان
 . (3)الفعل على )هم( فصارا كلمة واحدة اصطالحاوأوقع 

 :قال يف فتح املنان
ڇمل يذكر الناظم _يعين الشيخ اخلراز_ يف هذا الباب وصل " :تتمة

املكسورة اهلمزة الساكنة  ڇإ نْ 
 ، وقد نص أبو داود[38:التوبة] ڇ ہ ۀ ڇ، [19:التوبة] ڇ گ گ ڇ، حنو: ڇٻڇالنون بكلمة 

   ا.هـ. (١)"أهنم كتبوه على اإلدغام ڇ ہ ۀ ڇ (1)يف
 

 الخاتم،

 وبعد:
(  عمدة العرفان يف مرسوم القرآنفقد كان هذا العمل دراسًة وحتقيقًا للكتاب املخطوط: )

هناية إىل (، يف حذف الواو) :الباب اخلامسأول من ، هـ(5821مد بن عبد الرمحن النابلّي )ت:حمل

                                 
 .354، الوسيلة ص1/258، خمتصر التبيني 3١١، املقنع ص84باتفاق الشيخني. ينظر: البديع ص( 5)
 باتفاق الشيخني. ( 8)

 /ظ.585، فتح املنان 393، التبيان )ت: الثويين( ص1/5842، خمتصر التبيني 32١ينظر: املقنع ص 
 يف )م(: تري، وهو تصحيف.( 1)
/ظ، 18، إعانة املبتدي 8/821 التبيان يف إعراب القرآن، 38، البديع ص5/131ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء ( 3)

 /ظ.113تنبيه العطشان 
 سقطت من )م(.( 1)
 /ظ.585فتح املنان ( ١)
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املصاحف من الكلمات مقطوعا على األصل وموصوال  يف رسم مايف ذكر ) :الفصل احلادي عشر
 .(على اللفظ

 ، جامعة أم القرى.متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف القراءاتحبث تكميلي من 
 وبوصويل إىل ختامه يطيب يل ذكر أبرز النتائج والتوصيات..

 أبرز النتائج:
وضوح مدى جهود العلماء املتضافرة، اليت مشلت أدق ما ميكن أن يكون له صلة بالقرآن  -5

، ومل يكن ذلك لكتاب آخر مساوي أو بشري، ولن يكون إال كرسم كلماته وحروفه وضبطهاالكرمي،  
 للقرآن الكرمي.  

لعلمني ارتباٌط فبني ا الرسم،ومنها علم  ،وأثره الكبري يف سائر العلوم ،لعلم القراءات فضله العظيم-8
 .وثيق

من داللة أمهية علمي الرسم والضبط: إفراد العلماء هلما بالتأليف، ومن املؤلفات يف هذين     -1
 العلمني هذا الكتاب اجلليل القدر، عظيم النفع.

أن العمدة يف رسم املصاحف العثمانية هي القراءات الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا  -3
ربعة الذين أمرهم عثمان رضي هللا عنه ألا وقد حترى الصحابة ،سلم احملفوظة يف الصدورعليه و 

مانة والتثبت؛ مث ملا انتهوا من كتابة هذه املصاحف ألحتروا يف عملهم غاية الدقة وا ،بكتابة املصاحف
 جعلت موافقة القراءة لرسم املصحف ركنا من أركان القراءة الصحيحة.

  ف القراءات هو خلو احلروف من النقط والشكل.الرد على من يقول بأن أساس اخت ويف هذا
مث بعد  ،أن يف ربط القراءات بالرسم والضبط ما هو أدعى لفهم أثر القراءة يف الرسم أوالً  -1

كما أن هناك أبواباً يف علم   ،ثبوت القراءة وانتهاء زمن النزول يُفهم أثر الرسم يف قبول القراءة وردها
كمسألة املذهب   ،القراءات ال ميكن رسوخ الفهم فيها إال بالغوص يف علم الرسم والربط بينهما معاً 

 الرمسي يف باب وقف محزة وهشام على اهلمز.

 

 توصية واقرتاح:

معات تقرتح الباحثة أن يتم الربط بني علم القراءات و الرسم و الضبط يف قسم القراءات باجلا
اليت تدرسها، ويف املدارس اخلاصة بتحفيظ القرآن الكرمي، وذلك عن طريق إجراء دراسة تطبيقية 
باختيار سورة من سور القرآن الكرمي وتطبيق قواعد تلك العلوم عليها؛ ألن ذلك أدعى لفهم هذه 

 لدراسةا أن حيثالعلوم وتيسريها وتقريبها، ورسوخها يف أذهان طالهبا وأدعى لتدبر القرآن الكرمي، 
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جيعل لدى املتلقي فصاًل ما بني هذه  التطبيق عن والبعد ،اجملردة ال تثبت العلم يف الذهن النظرية
  العلوم وبني كتاب هللا تعاىل.

 هذا:
وأسأل هللا جل يف عاله، أن يتقبل مين هذا التحقيق بقبول حسن، وينبته نباتًا حسناً، وجيزي  

خري اجلزاء، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه كل من له فضل علي يف إجنازه 
 وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 ة:قَ احملقِّ 

 فاطمة أمحد ماحي
 جامعة أم القرى

 م8851 -هـ 5313
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 فهرس اآليات القرآنة، 

 الصفحة هارقم اآلية
 الفاحتة

 ١١ 8 ڇاحلمد هللڇ
 ١4 1 ڇإياك نعبدڇ

 ١4 4 ڇأنعمت عليهمڇ
 سورة البقرة

 ١3 8 ڇهدى للمتقنيڇ
 ١3 1 ڇالصالةڇ

 1 1 ڇومما رزقناهم ينفقونڇ
 98، 4١ 1 ڇالذين يؤمنونڇ

 ١1 3 ڇوالذين يؤمنونڇ
 ١4 1 ڇأولئك على هدىڇ

 24، ١2 ١ ڇءأنذرهتمڇ
 24 9 ڇوالذين ءامنواڇ

 98 55 ڇوال تفسدواڇ
 ١2 55 ڇاألرضڇ

 22، 23 53 ڇمستهزءونڇ
 44 51 ڇهللا يستهزئ هبمڇ

 98 5١ ڇاشرتواڇ
 41 54 ڇفلما أضاءت ما حولهڇ

 24 59 ڇيف ءاذاهنمڇ
 48 59 ڇمن السماءڇ

 48 88 ڇكلما أضاء هلمڇ
 ١2 88 ڇوأبصارهمڇ

 ١2 85 ڇيا أيهاڇ
 ١1 85 ڇاعبدوا ربكم الذي خلقكمڇ
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 24، 41 81 ڇوادعوا شهداءكمڇ
 4١ 81 ڇفأتواڇ

 584 83،849،828 ڇفإن مل تفعلواڇ
 589 81 ڇكلما رزقوا منها من مثرةڇ

 ١2 8١ ڇفأما الذينڇ
 ١3 89 ڇمث استوىڇ

 ١3 89 ڇفسواهنڇ
 48 89 ڇبكل شيء عليمڇ

 98، 21 15 ڇفقال أنبئوينڇ
 48 15 ڇأنبؤين بأمساء هؤالءڇ

 2١ 11 ڇآدمقال يا ڇ
 21 11 ڇفلما أنبأهمڇ

 4١ 11 ڇأنبئهمڇ
 41 11 ڇبأمسائهمڇ

 41 13 ڇوإذ قلنا للمالئكةڇ
 4١ 12 ڇفإما يأتينكمڇ

 22 38 ڇيا بين إسرائيلڇ
 ١3 31 ڇالزكاةڇ

 ١1 34/588 ڇاذكروا نعميت اليت أنعمت عليكمڇ
 41 39 ڇويف ذلكم بالءڇ
 ١3 11 ڇموسى الكتابڇ

 21 13 ڇبارئكمفتوبوا إىل ڇ
 4١ 12 ڇحيث شئتمڇ

 ١2 ١5 ڇبأهنمڇ
 22 ١1 ڇكونوا قردة خاسئنيڇ

 21 ١4 ڇقالوا أتتخذنا هزواڇ
 48 ١9 ڇبقرة صفراءڇ

 44 48 ڇفادارأمت فيهاڇ
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 58١ 43 ڇعما تعملونڇ
 29 25 ڇبلى من كسب سيئةڇ

 24 24 ڇولقد جاءكمڇ
 551 98 ڇبئسما اشرتوا به انفسهمڇ

 91 98 ڇفباءو بغضبڇ
 23 95 ڇقل فلم تقتلون أنبياء هللاڇ

 24 98 ڇولقد جاءكمڇ
 551 91 ڇقل بئسما يأمركمڇ
 ١2 585 ڇكأهنم ال يعلمونڇ

 93، 98 588 ڇتتلو الشياطنيڇ
 48 588 ڇبني املرءڇ

 551 588 ڇولبئس ما شروا به أنفسهمڇ
 48 582 ڇأم تريدون أن تسألواڇ

 41 553 ڇإال خائفنيڇ
 558 551 ڇفأينما تولواڇ

 ١2 518 ڇيا إبراهيمڇ
 551 532 ڇأين ما تكونوا يأت بكم هللا مجيعاڇ

 582 533/518 ڇوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهڇ
 48 518 ڇلئال يكونڇ

 41 512 ڇمن شعائر هللاڇ
 ١1 5١3 ڇاليلڇ

 4١ 5١١ ڇإذ تربأ الذينڇ
 21 5١١ ڇورأوا العذابڇ

 41 548 ڇأولو كان آباؤهمڇ
 4١ 544 ڇوالصابرين يف البأساءڇ

 588 549/594 ڇيا أويل األلبابڇ
 ١1 524 ڇمث أمتوا الصيام إىل اليلڇ

 4١ 59١ ڇوار وأمتڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 22 59١ ڇوال حتلقوا رءوسكمڇ
 ١2 885 ڇوألمة مؤمنةڇ

 21 881 ڇال يؤاخذكم هللا باللغوڇ
 91 88١ ڇفإن فاءوڇ

 48،41 882 ڇقروءڇ
 558 813 ڇيف أنفسهن باملعروف يف ما فعلنڇ

 93 814 ڇأو يعفو الذيڇ
 589 838 ڇيف ما فعلن يف أنفسهن من معروفڇ

 93 831 ڇلذو فضل على الناسڇ
 23 839 ڇكم من فئة قليلةڇ

 ١8 815 ڇوقتل داود جالوتڇ
 93 815 ڇذو فضل على العاملنيڇ

 22 811 ڇوال يئوده حفظهماڇ
 44 83١ ڇأمل تر إىل املألڇ

 95 819 ڇمائة عامڇ
 48 8١8 ڇمنهن جزءاڇ

 23 8١3 ڇكالذي ينفق ماله رئاء الناسڇ
 ١3 8١2 ڇموالناڇ

 4١ 8١2 ڇأو أخطأناڇ
 29، 22 845 ڇويكفر عنكم من سيئاتكمڇ

 58١ 841 ڇعفا هللا عما سلفڇ
 ١3 841 ڇوحرم الرباڇ

 21 849 ڇفلكم رءوس أموالكمڇ
 98 821 ڇواملؤمنونڇ

 عمرانسورة آل 
 588 4 ڇوأولوا العلمڇ
 ١2 51 ڇيؤيد بنصرهڇ

 24 53 ڇاملئابڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 23، 45 51 ڇقل أؤنبئكمڇ
 48 39 ڇكهيئة الطريڇ

 ١2 ١١ ڇها أنتمڇ
 ١5 42 ڇلفريقا يلوونڇ
 48 95 ڇملء األرضڇ

 588 559 ڇأوالء حتبوهنمڇ
 98 559 ڇوإذا لقوكمڇ

 29 588 ڇوإن تصبكم سيئة يفرحواڇ
 21 58١ ڇقلوبكم بهولتطمئن ڇ

 41 51١ ڇجزاؤهم مغفرة من رهبمڇ
 99، 92 533 ڇأفائن ماتڇ

 ١9 53١ ڇوكأينڇ
 94 53١ ڇوكأين من نِبڇ

 ١5 511 ڇإذ تصعدون وال تلوونڇ
 551 511 ڇلكيال حتزنواڇ

 22 5١2 ڇقل فادرءوا عن أنفسكمڇ
 98 888 ڇاصربواڇ

 سورة النساء
 ١1 51 ڇيأتني الفاحشةڇ

 ١1 5١ ڇوالذان ياتياهنا منكمڇ
 29 52 ڇالسيئاتڇ

 ١1 81 ڇدخلتمڇ
 581 81 ڇفمن ما ملكت أميانكم من فتياتكمڇ

 23 12 ڇكالذي ينفق ماله رئاء الناسڇ
 48 38 ڇيومئذ يود الذين كفرواڇ
 22 ١8 ڇمث جاءوك حيلفون باهللڇ

 94 ١4 ڇوإذا آلتيناهمڇ
 23 48 ڇوإن منكم ملن ليبطئنڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 ١9 41 ڇكأنڇ
 558 42 ڇأينما تكونوا يدرككم املوتڇ

 582 42 ڇفمال هؤالء القومڇ
 589 95 ڇكل ما ردواڇ

 588 95 ڇوأولئكم جعلنا لكمڇ
 24 98 ڇومن قتل مؤمنا خطأڇ

 93 99 ڇعسى هللا أن يعفو عنهمڇ
 44، ١3 581 ڇفإذا اطمأننتم فأقيموا الصالةڇ

 584 589 ڇام من يكون عليهم وكيالڇ
 48 558 ڇسوءاڇ

 48 558 ڇومن يكسب خطيئةڇ
 4١ 511 ڇإن يشأ يذهبكمڇ

 ١5 511 ڇوإن تلووا أو تعرضواڇ
 44 538 ڇويستهزأ هباڇ

 21 511 ڇفقد سألوا موسىڇ
 ١8 5١1 ڇوءاتينا داود زبوراڇ

 48 5١1 ڇلئال يكونڇ
 44 5١4 ڇإن امرؤ هلكڇ

 سورة املائدة
 24 8/2 ڇوال جيرمنكم شنئان قومڇ

 91، 29، 21 1 ڇاليوم يئس الذين كفرواڇ
 44 84 ڇواتل عليهم نبأڇ

 49 52 ڇوقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللاڇ
 41 89 ڇأن تبوء بإمثي وإمثكڇ
 42 89 ڇوذلك جزاء الظاملنيڇ

 48 15 ڇسوءة أخيهڇ
 42 11 ڇإمنا جزاء الذين حياربونڇ

 ١3 3١ ڇهدى للمتقنيڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 558 32 ڇآتاكمليبلوكم يف ما ڇ
 42 21 ڇوذلك جزاء احملسننيڇ

 21 29 ڇال يؤاخذكم هللا باللغوڇ
 42 91 ڇفجزاء مثلڇ

 4١ 585 ڇإن تبد لكم تسؤكمڇ
 41 583 ڇأولو كان آباؤهمڇ

 48 558 ڇكهيئة الطريڇ
 سورة األنعام

 49 1 ڇأنباء ما كانواڇ
 44 58 ڇولقد استهزئڇ

 ١9 59 ڇائنكم لتشهدونڇ
 41 59 ڇبريءڇ

 99، 92 13 ڇمن نبائ املرسلنيڇ
 44 ١4 ڇلكل نبأ مستقرڇ

 ١2 43 ڇألبيهڇ
 98 91 ڇباسطوا أيديهمڇ

 28 93 ڇأهنم فيكم شركاءڇ
 48 558 ڇونقلب أفئدهتمڇ

 584 515 ڇذلك أن مل يكن ربكڇ
 581 513 ڇإن ما توعدون آلتڇ

 28 519 ڇفهم فيه شركاءڇ
 558 531 ڇليبلوكم يف ما آتاكمڇ

 558 5١1 ڇيف ما اشتهت أنفسهمڇ
 األعراف

 48 52 ڇمذءوما مدحوراڇ
 ١8 88 ڇليبدي هلما ما ووري عنهماڇ

 589 12 ڇكلما دخلت أمةڇ
 29 91 ڇمث بدلنا مكان السيئةڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 99، 2١ 581 ڇإىل فرعون ومالئهڇ
 583 581 ڇأن ال أقول على هللا إال احلقڇ

 91 55١ ڇوجاءو بسحر عظيمڇ
 29 581 ڇءامنتمڇ

 588 583 ڇمث ألصلبنكم أمجعنيڇ
 581 513 ڇإمنا توعدون آلتڇ

 98 511 ڇهم بالغوهڇ
 41 535 ڇويف ذلكم بالءڇ

 588 531 ڇسأوريكم دار الفاسقنيڇ
 ١2 53١ ڇسأصرفڇ

 551 518 ڇبئسما خلفتموينڇ
 558 518 ڇقال ابن أم إن القومڇ

 4١ 5١5 ڇحيث شئتمڇ
 58١ 5١١ ڇما هنوا عنهفلما عتوا عن ڇ

 22 5١١ ڇكونوا قردة خاسئنيڇ
 583 5١9 ڇأن ال يقولوا على هللا إال احلقڇ

 58١ 888 ڇوإما ينزغنكڇ
 األنفال

 ١2 58 ڇسألقيڇ
 48 83 ڇبني املرءڇ

 584 35 ڇواعلموا أمنا غنمتمڇ
 95 ١1/١١ ڇيغلبوا مائتنيڇ

 التوبة
 48 58 ڇفقاتلوا أئمة الكفرڇ

 ١5 59 ڇهللاعند ڇ
 553 19 ڇإال تنفرواڇ

 553 38 ڇإال تنصروهڇ
 22 14 ڇلو جيدون ملجأڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 21 ١8 ڇواملؤلفة قلوهبمڇ
 28 48 ڇنبأ الذينڇ

 ١2 93 ڇائذن يلڇ
 98 588 ڇسيئا وآخرڇ

 584 589 ڇأم من أسسڇ
 583 552 ڇأن ال ملجأ من هللاڇ

 22 588 ڇوال يطئونڇ
 يونس

 28 3 ڇإنه يبدؤ اخللقڇ
 99، 92 51 ڇمن تلقائ نفسيڇ

 28 13 ڇقل هللا يبدؤ اخللقڇ
 28 13 ڇمن يبدؤ اخللقڇ

 48 35 ڇأنتم بريئونڇ
 48 35 ڇوأنا بريءڇ

 24 24 ڇأن تبوءا لقومكماڇ
 98 98 ڇبنوا إسرائيلڇ

 هود
 583 8 ڇال تعبدوا إال هللا إين لكم منه نذير وبشريڇ

 584 53 ڇفإمل يستجيبوا لكمڇ
 583 53 ڇأن ال إله إال هوڇ

 583 8١ ڇأن ال تعبدوا إال هللا إين أخاف عليكمڇ
 48 11 ڇوأنا بريءڇ

 28 24 ڇيف أموالنا ما نشاءڇ
 ١2 583 ڇنؤخرهڇ

  589 ڇأولو كان آباؤهمڇ
 يوسف

 44 1 ڇال تقصص رؤياكڇ
 9١ 18 ڇوليكونا من الصاغرينڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 44 31 ڇأفتوين يف رؤيايڇ
 28 1١ ڇمن نشاءنصيب برمحتنا ڇ

 41 43 ڇقالوا فما جزاؤهڇ
 9١ 28 ڇفلما استيئسوا منهڇ

 28 21 ڇقالوا تاهلل تفتؤڇ
 91 24 ڇوال تايسوا من روح هللا إنه ال يايسڇ

 24 98 ڇأءنك ألنت يوسفڇ
 93 582 ڇأدعوا إىل هللاڇ

 9١ 558 ڇحىت إذا استيأس الرسلڇ
 الرعد

 24 1 ڇأءذا كنا تراباڇ
 91 15 ڇيايسأفلم ڇ

 44 18 ڇولقد استهزئڇ
 58١ 38 ڇوإن ما نرينكڇ

 إبراهيم
 41 ١ ڇويف ذلكم بالءڇ

 ١9 4 ڇلئن شكرمتڇ
 28 9 ڇأمل يأتكم نبؤ الذينڇ

 28 85 ڇفقال الضعفاء للذينڇ
 589 13 ڇوءاتاكم من كل ما سألتموهڇ

 احلجر
 4١ 39 ڇنبئ عباديڇ

 النحل
 22 84 ڇأين شركائي الذينڇ

 43 84 ڇأن اخلزي اليوم والسوءڇ
 25 32 ڇيتفيؤ ظاللهڇ

 48 ١8 ڇمثل السوءڇ
 553 48 ڇلكي ال يعلم بعد علمڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 ١5 41 ڇهل يستوونڇ
 558 4١ ڇأينما يوجههڇ

 92 98 ڇوإيتائ ذي القرىبڇ
 581 91 ڇإمنا عند هللا هو خري لكمڇ

 اإلسراء
 ١1-١8 4 ڇليسوءواڇ

 ١5 55 ڇويدع اإلنسانڇ
 21 91 ڇكتابا نقرؤهڇ

 41 ١5 ڇوإذ قلنا للمالئكةڇ
 93 45 ڇيوم ندعواڇ

 الكهف
 98 58 ڇوهيء لنا من أمرنا رشداڇ

 93 53 ڇلن ندعو من دونهڇ
 98 5١ ڇويهيء لكم من أمركم مرفقاڇ

 ١8 5١ ڇفأووا إىل الكهفڇ
 93 81 ڇوال تقولن لشايءڇ

 41 12 ڇمن دونه موئالڇ
 553 32 ڇألن جنعل لكم موعداڇ

 582 39 ڇمال هذا الكتابڇ
 41 18 ڇوإذ قلنا للمالئكةڇ

 41، 41 12 ڇمن دونه موئالڇ
 49 22 ڇفله جزاء احلسىنڇ

 مرمي
 41 1 ڇنداءڇ

 22 43 ڇأحسن أثاثا ورءياڇ
 ١2 21 ڇتؤزهمڇ

 طه
 25 52 ڇأتوكؤا عليهاڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 ١2 85/ 53 ڇاألوىلڇ
 29 45 ڇءامنتمڇ

 588 45 ڇالنخلوألصلبنكم يف جذوع ڇ
 49 4١ ڇوذلك جزاء من تزكىڇ

 555 93 ڇقال يبنؤمڇ
 45 93 ڇقال يبنئؤم ال تأخذ بلحييتڇ

 41 55١ ڇوإذ قلنا للمالئكةڇ
 25 559 ڇوأنك ال تظمؤا فيهاڇ

 24 588 ڇقال ياءادمڇ
 4١ 581 ڇفإما يأتينكمڇ

 92 518 ڇومن آنائ اليلڇ
 األنبياء

 92 13 ڇأفائن متڇ
 588 14 ڇسأوريكم ءايايتڇ

 44 35 ڇولقد استهزئڇ
 21 38 ڇقل من يكلؤكمڇ

 553 24 ڇفظن ان لن نقدر عليهڇ
 583 24 ڇأن ال إله إال أنت سبحانكڇ

 احلج
 551 1 ڇلكيال يعلمڇ

 583 8١ ڇأن ال تشرك يب شيئاڇ
 41 1١ ڇمن شعائر هللاڇ

 584 ١8 ڇوأن ما يدعون من دونهڇ
 املؤمنون

 25 83 ڇاملأل الذين كفروا فقالڇ
 25 11 ڇوقال املأل من قومه الذين كفرواڇ

 41 35 ڇغثاءڇ
 589 33 ڇكل ما جاء أمةڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 584 11 ڇأحيسبون أمنا مندهمڇ
 النور

 25 2 ڇويدرؤ عنها العذابڇ
 ١2 55 ڇمن اإلمثڇ

 558 53 ڇيف ما أفضتم فيهڇ
 58١ 31 ڇويصرفه عن من يشاءڇ

 الفرقان
 582 4 ڇالرسول مال هذاڇ

 91 85 ڇوعتو عتواڇ
 21 18 ڇلنثبت به فؤادكڇ

 25 44 ڇقل ما يعبؤ بكم ريبڇ
 الشعراء

  ١ ڇأنباء ما كانواڇ
 ١9 35 ڇائن لنا ألجراڇ

 29 39 ڇءامنتمڇ
 588 39 ڇوألصلبنكم أمجعنيڇ

 551 98 ڇأين ما كنتم تعبدون من دون هللاڇ
 ١8 93 ڇفكبكبوا فيها هم والغاوونڇ

 558 53١ ڇأترتكون يف ما ههناڇ
 25 594 ڇعلماء بين إسرائيلڇ

 ١8 883 ڇيتبعهم الغاوونڇ
 النمل

 9١ 85 ڇأو ألاذحبنهڇ
 48 81 ڇخيرج اخلبءڇ

 25 89 ڇيا أيها املأل إين ألقيڇ
 25 18 ڇيا أيها املأل أفتوينڇ

 25 12 ڇيا أيها املأل أيكمڇ
 ١9 11 ڇائنكم لتأتونڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 24 ١8،١5،١8،١1،١3 ڇهللاأءله مع ڇ
 24 ١4 ڇأءذا كنا تراباڇ
 ١9 ١4 ڇائنا ملخرجونڇ

 القصص
 44 18 ڇمن شاطئڇ

 584 18 ڇفإن مل يستجيبوا لكڇ
 22 ١8/43 ڇأين شركاءي الذينڇ

 21 ١3 ڇورأوا العذابڇ
 43 4١ ڇلتنوء بالعصبةڇ

 العنكبوت
 41 88 ڇمث هللا ينشئ النشأةڇ

 91، 29 81 ڇيئسوا من رمحيتڇ
 ١9 89 ڇائنكم لتأتونڇ

 الروم
 43 58 ڇالسوأى أن كذبواڇ

 92 2 ڇبلقاء رهبمڇ
 25 51 ڇومل يكن هلم من شركائهم شفعاءڇ

 92 5١ ڇولقاء اآلخرةڇ
 581 82 ڇهل لكم من ما ملكت أميانكمڇ

 558 82 ڇمن شركاء يف ما رزقناكمڇ
 ١3 19 ڇمن رباڇ

 93 19 ڇلرتبواڇ
 585 35 ڇأيدي الناسڇ

 لقمان
 588 1 ڇأولئك على هدى من رهبمڇ

 584 18 ڇوأن ما يدعون من دونهڇ
 السجدة

 ١8 52 ڇال يستوونڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 األحزاب
 ١1 3 ڇوما جعل أزواجكم الالئيڇ

 99، ١1 3 ڇالالئي تظاهرون منهنڇ
 21 53 ڇمث سئلوا الفتنةڇ

 43 88 ڇيسألون عن أنبائكمڇ
 553 14 ڇحرجلكي ال يكون على املؤمنني ڇ

 551 18 ڇلكيال يكون عليك حرجڇ
 22 15 ڇوتؤي إليكڇ

 558 ١5 ڇأينما ثقفواڇ
 93 ١9 ڇآذواڇ

 سبأ
 91 1 ڇوالذين سعو يف ءاياتناڇ

 فاطر
 25 82 ڇمن عباده العلماءڇ

 98 31 ڇومكر السيء وال حييق املكر السيءڇ
 يس

  ١ ڇأولو كان آباؤهمڇ
 48 59 ڇائن ذكرمتڇ

 583 ١8 ڇال تعبدوا الشيطانن أڇ
 الصافات

 584 55 ڇأم من خلقناڇ
 ١9 1١ ڇائنا لتاركوا آهلتناڇ

 48 2١ ڇأئفكا آهلةڇ
 44 581 ڇقد صدقت الرؤياڇ

 28 58١ ڇإن هذا هلو البالء املبنيڇ
 558 518 ڇعلى ال ياسنيڇ

 ص
 555 1 ڇوالت حني مناصڇ
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 عمدة العرفان يف مرسوم القرآن

 91 1 ڇلشيء عجابڇ
 24 2 ڇأؤنزل عليه الذكرڇ

 28 85 ڇوهل أتاك نبؤ اخلصمڇ
 28 ١4 ڇقل هو نبأ عظيمڇ

 الزمر
 558 1 ڇيف ما هم فيه خيتلفونڇ

 49 13 ڇذلك جزاء احملسننيڇ
 558 3١ ڇبني عبادي يف ما كانوا فيه خيتلفونڇ

 غافر
 582 5١ ڇيوم هم بارزونڇ

 24 13 ڇولقد جاءكمڇ
 25 34 ڇفيقول الضعفاءڇ

 28 18 ڇإال يف ضاللوما دعاء الكافرين ڇ
 فصلت

 ١9 9 ڇائنكم لتكفرونڇ
 ١1 89 ڇربنا أرنا الذينڇ

 582 38 ڇأم من يأيت آمناڇ
 الشورى

 28 85 ڇأم هلم شركاء شرعواڇ
 ١5 83 ڇوميح هللا الباطلڇ

 98 14 ڇوإذا ما غضبوا هم يغفرونڇ
 42 38 ڇوجزاء سيئةڇ

 92 15 ڇأو من ورائ حجابڇ
 الزخرف

 ١8 51 ڇعلى ظهورهلتستووا ڇ
 28 52 ڇأو من ينشؤ يف احلليةڇ

 ڇيومهم الذي يوعدونڇ
 

21 582 
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 الدخان
 98 51 ڇكاشفوا العذابڇ

 583 59 ڇوأن ال تعلوا على هللاڇ
 28 11 ڇما فيه بالء مبنيڇ

 الفتح
 585 88 ڇأيدي الناسڇ

 ق
 42 18 ڇهل امتألتڇ

 الذاريات
 58١ 1 ڇإمنا توعدون لصادقڇ

 582 51 ڇيوم هم على النار يفتنونڇ
 585، 99 34 ڇبأييد وإنا ملوسعونڇ

 النجم
 58١ 11 ڇعن من توىلڇ

 4١ 1١ ڇأم مل ينبأڇ
 41 34 ڇوأن عليه النشأة األخرىڇ

 القمر
 ١5 ١ ڇيوم يدع الداعڇ

 الواقعة
 44 81 ڇكأمثال اللؤلؤڇ

 48 34 ڇائذا متنا وكناڇ
 558 ١5 ڇوننشئكم يف ما ال تعلمونڇ

 41 ١8 ڇولقد علمتم النشأة األوىلڇ
 48 23 ڇوأنتم حينئذ تنظرونڇ

 احلديد
 551 81 ڇلكيال تأسواڇ

 احلشر
 91 9 ڇوالذين تبوءو الدارڇ
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 49 54 ڇوذلك جزاء الظاملنيڇ
 املمتحنة

 28 3 ڇإنا برءاؤ منكمڇ
 583 58 ڇأن ال يشركن باهلل شيئاڇ

 املنافقون
 581 58 ڇرزقناكموأنفقوا من ما ڇ

 التغابن
 28 1 ڇأمل يأتكم نبأ الذين كفرواڇ

 29 9 ڇسيئاتهڇ
 الطالق

 588 3 ڇوأوالت األمحالڇ
 29 1 ڇسيئاتهڇ

 التحرمي
 ١5 3 ڇوصاحل املؤمننيڇ

 امللك
 589 2 ڇكلما ألقيڇ

 القلم
 585، 99 ١ ڇبأييكم املفتنونڇ

 583 83 ڇأن ال يدخلنها اليومڇ
 احلاقة

 23 14 ڇاخلاطئونڇ
 املعارج

 22 51 ڇاليت تؤيهڇ
 582 1١ ڇفمال الذين كفرواڇ

 القيامة
 553 1 ڇألن جنمع عظامهڇ

 ڇينبؤ اإلنسانڇ
 

51 28 
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 عبس
 585 51 ڇبأيدي سفرةڇ

 التكوير
 ١1-١8 2 ڇوإذا املوءودة سئلتڇ

 املطففني
 553، 98 1 ڇوإذا كالوهم أو وزنوهمڇ

 الطارق
 41 ١ ڇدافقمن ماء ڇ

 األعلى
 41 1 ڇغثاءڇ

 23 ١ ڇسنقرئكڇ
 العلق

 9١ 51 ڇلنسفعا بالناصيةڇ
 ١5 52 ڇسندع الزبانيةڇ
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 فهرس األبةات

 الصفحة البيت ت

 مالئــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــاهلمز حتــــــــــــــــــت اليــــــــــــــــــاء    وألــــــــــــــــــف زيــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــال امــــــــــــــــــرتاء 5
 

2١ 

 فصــــــــــل وإن مــــــــــن بعــــــــــد ضــــــــــمة أتــــــــــت   أو كســــــــــرة فمنهمــــــــــا إن فتحــــــــــت 8
 

23 

 ام مـــــــــن رمســـــــــوا يف فصـــــــــلت       ومثلهـــــــــا والت حـــــــــني شـــــــــهرتكـــــــــذاك  1
 

555 

 وبعــــــــــد واو الفـــــــــــرد أيضـــــــــــا ثبتـــــــــــت   وبعــــــــــد أن يعفـــــــــــو مـــــــــــع ذو حـــــــــــذفت 3
 

93 

 ذكــــــــــــــــــــــــره يف النشــــــــــــــــــــــــر بالتصــــــــــــــــــــــــريح   ورد غــــــــــــــــــــــــريه بــــــــــــــــــــــــال تلــــــــــــــــــــــــويح 1
 

2١ 

 وكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مهــــــــــــــــزتني وردا   يف كلمــــــــــــــــة بصــــــــــــــــورة قــــــــــــــــد أفــــــــــــــــردا ١
 

22 

 يف كـــل شـــيء لـــيس معتـــربايف الكهـــف شـــني لشـــايء بعـــده ألـــف    والقـــول  4
 

91 

 فـــــــــــــــــــــــأول بــــــــــــــــــــــــألف يصـــــــــــــــــــــــور   ومــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــزاد قبــــــــــــــــــــــــل ال يعتــــــــــــــــــــــــرب 2
 

١2 

 وخلــــــــــــــف تنزيــــــــــــــل بغــــــــــــــري الشــــــــــــــعرا      واألنبيــــــــــــــا واقطعهمــــــــــــــا إذ كثــــــــــــــرا 9
 

558 

 ومثلهــــــــــا احلرفــــــــــان أيضــــــــــا يف الزمــــــــــر      وخلــــــــــف مقنــــــــــع بكــــــــــل يســــــــــتطر 58
 

558 

 ألنــــــــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــــــام أهــــــــــــــــــــــل األرض   وصــــــــــــــــــــــيته يف طوهلــــــــــــــــــــــا والعــــــــــــــــــــــرض 55
 

2١ 

 ومــــــــا بعــــــــد ســــــــكون حــــــــذفا    مــــــــامل يــــــــك الســــــــاكن وســــــــطا ألفــــــــافصــــــــل  58
 

48 

 ومــــــــــــــع غنمــــــــــــــتم كثــــــــــــــرت بالوصــــــــــــــل   وإمنــــــــــــــا عنــــــــــــــد كــــــــــــــذا يف النحــــــــــــــل 51
 

584 

ــــــــــــــف يف امــــــــــــــتألت واطمــــــــــــــأننتم 53 ــــــــــــــا ويف ادارأمت   واخلل  واحلــــــــــــــذف يف الرؤي
 

42 

ــــــــــــــل بــــــــــــــل هــــــــــــــي إىل ثانيهمــــــــــــــا 51 ــــــــــــــل صــــــــــــــورة لــــــــــــــالوىل منهمــــــــــــــا   وقي  فقي
 

22 

ــــــــــــــــــوم    5١ ــــــــــــــــــذي العل ــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــوممســــــــــــــــــلم ل  ونشــــــــــــــــــره فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن املعل
 

2١ 
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ــــــــــني 54  ورســــــــــم األوىل يف اجلميــــــــــع أحســــــــــن   ويف يســــــــــوءوا عكــــــــــس هــــــــــذا أب
 

١3 

 وذا األخـــــــــــــــــري اختـــــــــــــــــري يف املتفقـــــــــــــــــني   وأول الـــــــــــــــــوجهني يف املختلفـــــــــــــــــني 52
 

22 

 ومــــــا يـــــــؤدي الجتمــــــاع صـــــــورتني    فاحلــــــذف عـــــــن كــــــل بـــــــذاك دون مـــــــني 59
 

22 

 فخــــــــــــــذها فائــــــــــــــدةكــــــــــــــذاك يف املــــــــــــــورد قــــــــــــــال زائــــــــــــــدة   وشــــــــــــــكلها أوىل  88
 

2١ 

 وكيفمـــــــــــا حركـــــــــــت او مـــــــــــا قبلهـــــــــــا   يف غـــــــــــري هـــــــــــذه فالحـــــــــــظ شـــــــــــكلها 85
 

21 

 ومــــــــــــــــذهب الشــــــــــــــــيخني والعقيلــــــــــــــــة   زيــــــــــــــــادة اليــــــــــــــــاء فخــــــــــــــــذ تفصــــــــــــــــيله 88
 

2١ 

 وزيـــــــــــد بعـــــــــــد فعـــــــــــل مجـــــــــــع كاعـــــــــــدلوا   واســـــــــــعوا وواو كاشـــــــــــفوا ومرســـــــــــلوا 81
 

98 

 فكــــــــــــــــاف وبــــــــــــــــاء مث الم ومهــــــــــــــــزة    ووا وفــــــــــــــــاء مث ســــــــــــــــني وهــــــــــــــــا ويــــــــــــــــا 83
 

١2 
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 فهرس األعالم

 الصفحة اسم العلم ت
 555، 92، 91 إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي اجلعربي 5
 91 أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع البزي 8
 29 حفص بن سليمان أبو عمر األسدي الكويف 1
 588 محزة بن حبيب بن عمارة بن الكويف الزيات 3
 23 مسعدة البلخي مث البصري )األخفش(.سعيد بن  1
 ١١-١1 سليمان بن جناح، أبو داود ١
 23 سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر 4
 551، 2١، 42 عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القاضي 2
 558 عبد هللا بن عامر ابن يزيد بن متيم اليحصِب الدمشقي 9

 ١1 عاشر األنصاري األندلسيعبد الواحد بن أمحد بن علي بن  58
 ١١-١1-١1 عثمان بن سعيد الداين 55
 555 عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي 58
 91، 95 علم الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد السخاوي 51
 92 الغازِي بن قـَْيس أبو حممد 53
 555 القاسم بن سالم أبو عبيد اخلراساين 51
 2١ فرية ابن خلف بن أمحد الرعيين الشاطِب القاسم بن 5١
 43 حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصري )رويس( 54
 

52 

 

 حممد بن حممد بن إبراهيم اخلراز

١، ١١2 ،45 ،48 ،42 ،
23 ،21 ،2١ ،22 ،98 ،
93 ،588 ،584 ،558 ،

553 
 585، 92، 2١ حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري 59
 558 بن عبد الرمحن بن أيب نعيمنافع  88
 44 يزيد بن القعقاع أبو جعفر املدين 85
 43 يعقوب بن إسحاق احلضرمي 88
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 فهرس املاصاد  واملراجع

 املراجع املخطوطة
إعانة املبتدي على معاين ألفاظ مورد الظمآن، سعيد بن سليمان الكرامي، مكتبة  5

 (.11١3جامعة امللك سعود، رقم )
العطشان على مورد الظمآن، حسني بن علي الرجراجي الشوشاوي، مكتبة تنبيه  8

 (.3/545امللك عبد العزيز بالرياض، برقم )
فتح املنان املروي بشرح مورد الظمآن، عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر، مكتبة  1

 (.2/584احلرم النبيوي الشريف، رقم )
الرسم والضبط وعد اآلي، رضوان مقدمة شريفة كاشفة ملا احتوت عليه من  3

 (.518املخلاليت، املكتبة األزهرية، رقم )
منظومة ما حذف يف التنزيل وليس يف املورد، عبد الرمحن بن أيب القاسم القاضي،  1

 (.4838مكتبة جامعة امللك سعود، ضمن خمطوط برقم )
لشهور نتيجة موقع عقرب الساعات على قدر حصص أوائل أوقات الصلوات يف ا ١

 (.82292القبطية، حممد عبد الرمحن النابلي، املكتبة األزهرية، رقم )
 

 املراجع املطبوعة
اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق: عبد الفتاح شلِب،  5

القاهرة. -دار هنضة مصر   
لعبد الرمحن بن  ، القراءات السبع لإلمام الشاطِبماين يفألإبراز املعاين من حرز ا 8

إبراهيم عطوة : ه،حتقيق١١1إمساعيل بن إبراهيم املعروف بأيب شامة الدمشقي ت 
، دار الكتب العلمية.عوض  

إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، أمحد بن أيب الضياف، الدار  1
 م.5999العربية للكتاب، 

 :ألمحد بن حممد البنا ، احملقق،  إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر 3
 5هـ ، ط5384مكتبة الكليات األزهرية ،  –شعبان حممد إمساعيل، عامل الكتب .د

وباهلامش  ،ه955الدين عبد الرمحن السيوطي ت لاإلتقان يف علوم القرآن جلال 1
 م.5941-بريوت -املكتبة الثقافية -ين الإعجاز القرآن للقاضي أيب بكر الباق

نباري أليب بكر حممد بن القاسم األبتداء يف كتاب هللا عزوجل الإيضاح الوقف وا ١
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ه ،مطبوعات جممع 5898 ه، حتقيق:حميي الدين عبد الرمحن رمضان ،182النحوي 
 اللغة العربية بدمشق.

ه حتقيق:حممد حميي الدين عبد احلميد.دار 84١بن قتيبة ت ال أدب الكاتب  4
 ه.5121-3ط، اجليل

-ه5198يف ألف عام، أمحد حممد عوف، جممع البحوث اإلسالمية،  األزهر 2
 م.5948

أسد الغابة يف معرفة الصحابة لعز الدين أيب احلسن الشيباين املعروف بابن  9
 سالمية.إل،املكتبة ا5ثري.اجمللدألا

االستيعاب يف معرفة األصحاب، ليوسف عبد هللا حممد عبد الرب ابو عمر ، دار  58
 هـ ، حتقيق:البجاوي5358-5ط -بريوت –اجليل 

 –اإلصابة يف متييز الصحابة ، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ، دار اجليل  55
 حتقيق : علي حممد البجاوي. -هـ 5358 – 5ط –بريوت 

ختصار لإلمام أيب داود سليمان بن جناح ، الأصول الضبط وكيفيته على جهة ا 58
 ه.5384شرشال،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريفحققه:د.أمحد بن أمحد 

اإلضاءة يف بيان اصول القراءة ، لعلي حممد الضباع ، عين بقراءته : حممد خلف  51
 هـ5،5388احلسيين ، املكتبة األزهرية للرتاث ،ط

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،  53
 م.5928، 1بريوت، ط: –ين الزركلي، دار العلم للماليني خري الد

األنساب، عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، تقدمي: عبد هللا  51
 ه.5382، 5بريوت، ط: –البارودي، دار اجلنان 

البداية والنهاية، عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري، علي شريي، دار إحياء  5١
 ه.5382، 5ريب، ط:الرتاث الع

الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، حتقيق: حممد أبو  54
-ه514١، 5الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احللِب وشركائه، ط:

 م.5914
بيان اخلالف والتشهري واالستحسان ، وما أغفله مورد الظمآن ، وما سكت عنه  52

التنزيل ذو الربهان ، وما جرى عليه العمل من خالفيات الرسم يف القرآن ورمبا خالف 
  -هـ 5828العمل النص فخذ بيانه بأوضح بيان. أليب زيد عبد الرمحن بن القاضي، ت:
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حبث مقدم لنيل الشهادة العالية  -عيب البخاري  دراسة و حتقيق : عبد هللا بن بو ش
 –)الليسانس( ، إشراف الشيخ : عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي ، اجلامعة اإلسالمية 

 املدينة املنورة
تاج العروس من جواهر القاموس ، حملمد عبدالرزاق احلسيين امللقب مبرتضى الزبيدي  59

 هلدايةـ حتقيق : جمموعة من احملققني ، دار ا
تاريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه، حممد طاهر عبد القادر الكردي، جدة،  88

 ه.51١1
 زدي احلافظ،ألبن الفرضي أيب الوليد عبدهللا بن حممد االندلس ألتاريخ علماء ا 85

 .59١١ه ، الدار املصرية للتأليف والرتمجة 381:ت
جرجي زيدان، مطبعة اهلالل تاريخ مصر احلديث مع فذلكة يف تاريخ مصر القدمي،  88

 ه.5981مصر،  -
تاريخ مصر احلديث واملعاصر، عمر عبد العزيز عمر، دار املعرفة اجلامعية،  81

 ه.8888
 –تاريخ مصر السياسي يف األزمنة احلديثة، حممد رفعت، املطبعة األمريية ببوالق  83

 م.5913القاهرة، 
قتيبة، حتقيق: السيد أمحد صقر، دار  تأويل مشكل القرآن، عبد هللا بن مسلم بن 81

 م.5941-ه5191، 8القاهرة، ط: -الرتاث 
يب ألهم وجوه القراءات ويعرب مجيع آي القرآن. ألالتبيان يف إعراب القرآن بعرض  8١

ه ، حتقيق:علي حممد البجادي، مطبعة ١5١:البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي. ت
 عيسى البايب احللِب وشركاه.

حممد عبدهللا بن عمر الصنهاجي )من أول  يب ألالتبيان يف شرح مورد الظمآن  84
الكتاب إىل هناية مباحث احلذف يف الرسم(حتقيق ودراسة:الطالب/ عبد احلفيظ حممد 

نور عمر اهلندي.رسالة مقدمة لنيل درجة )املاجستري(،إشراف:أ.د:أمحد حممد 
 نورة .مية باملدينة املالسإله.اجلامعة ا5388-5185صربي،

يب حممد عبد هللا بن عمر الصنهاجي )ابن أجطا( ألالتبيان يف شرح مورد الظمآن  82
من أول باب )حكم رسم اهلمز (إىل هناية الكتاب .دراسة وحتقيق:عمر بن عبدهللا بن 

إشراف الشيخ:عبد القيوم بن عبد الغفور السندي ،جامعة -رسالة ماجستري -علي الثويين
 ه5389-5382أم القرى،

ه ، 431 :ندلسي تألتفسري البحر احمليط ، حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان ا 89
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، دار الكتب العلمية، 1دراسة وحتقيق:عادل أمحد عبد املوجود ، وعلي حممد معوض.ج
 ه5351، 5بريوت، ط

 ،هـ211:التمهيد يف علم التجويد لشمس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري ت 18
 هـ5385،  5قدوري محد . مؤسسة الرسالة ، طحتقيق : غامن 

 تنبيه العطشان على مورد الظمآن، حسني بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، 15
 حتقيق: حممد سامل حرشة، حبث ماجستري من جامعة املرقب بليبيا.

ن توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، البن ناصر الدي 18
 –، مؤسسة الرسالة ، حتقيق : حممد العرقسوسيالدين حممد القيسي الدمشقي مشس

 .5، طم5991-بريوت
 بريوت. –تونس العربية، إحسان حقي، دار الثقافة  11
 -، هيئة أبو ظِب للثقافة والرتاثجامع الشروح واحلواشي، عبد هللا حممد احلبشي 13

 .8اإلمارات العربية، ط:
القرآن، أبو عبد هللا حممد بن أمحد مشس الدين القرطِب، حتقيق: اجلامع ألحكام  11

 م .8881 -هـ5381الرياض،  -هشام مسري البخاري، دار عامل الكتب 
 حتقيق:-ه ١13:ندلسي تألبن وثيق االاجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف  1١

 ه5389-5ط-دار عمار-غامن قدوري احلمد
بن احلسن بن دريد، حتقيق: د.رمزي منري بعلبكي، دار  مجهرة اللغة، أبو بكر حممد 14

 م.5924: 5بريوت، ط –العلم للماليني 
مجيلة أرباب القصائد يف شرح عقيلة أتراب القصائد لربهان الدين إبراهيم بن عمر  12

غامن قدوري احلمد.دار الغوثاين -هتحقيق:حممد خضري الروبعي418اجلعربي ت:
 ه5315-5سورية.ط-للدراسات القرآنية.دمشق 

 جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكرمي، حبث للدكتور عبد اهلادي محيتو. 19
احلياة االجتماعية يف مدينة القاهرة خالل النصف األول من القرن التاسع عشر،  38

 م.5998مسري عمر إبراهيم، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
عثمان بن جين ، الناشر: عامل الكتب بريوت، حتقيق:حممد يب الفتح ألاخلصائص  35

 علي النجار.
 خالصة تاريخ تونس، حسن حسين عبد الوهاب، الدار التونسية للنشر. 38
 م.5999دراسات يف تاريخ مصر احلديث واملعاصر، صالح أمحد هريدي،  31
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لغين املشتهر عبد االدرة الصقلية يف شرح أبيات العقيلة للمقرئ احلافظ أيب بكر  33
وقاف ألد.عبد العلي آيات زعبول.إصدارات وزارة ا حتقيق:، ه41١قبل  :باللبيب ت
 دار املعرفة.-5318-5ط، سالمية بدولة قطرإلمية إدارة الشؤون االسإلوالشؤون ا

مام أبو عبدهللا حممد بن إلدليل احلريان يف فين الرسم والضبط منظومة شيخ القراء ا 31
مام إله بشرح الشيخ ا452:الشهري باخلراز الفاسي املغريب تيشي موي الشر ألحممد ا

يات الدراسة وتقدمي وضبط املنت ومقابلته وختريج ا،ه5825إبراهيم املارغين التونسي ت:
-القاهرة-دار احلديث، م البكاريالد.عبد الس ئمة:ألحاديث النبوية وأقوال األالقرآنية وا

 ه538١سنة الطبع 
سفري العاملني يف إيضاح وحتبري وحترير مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني،  3١

-ه5389، 5اإلمساعيلية، ط: -أشرف حممد فؤاد طلعت، مكتبة اإلمام البخاري
 م.8889

: تأليف ،أقرب من العلماء والصلحاء بفاس كياس مبنألنفاس وحمادثة األسلوة ا 34
محزة بن عبدهللا الكامل الكتاين و  حتقيق:، الشريف أيب عبدهللا حممد بن جعفر الكتاين

 الدار البيضاء . -دار الثقافة، حممد محزة بن علي الكتاينحممد الكتاين و 
ؤلفات مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني، ضمن كتاب اإلمتاع جبمع م 32

 ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت.، لعلي حممد الضباعالضباع
، رناؤوطألحتقيق:شعيب ا ه،432:سري أعالم النبالء حملمد بن أمحد الذهِب ت 39

 مؤسسة الرسالة.
الشافية يف علم التصريف جلمال الدين أيب عمر الدويين النحوي املعروف بابن  18

: حسن أمحد العثمان، حتقيق ،ا الوافية نظم الشافية للنيسابويويليه ،هـ١3١:احلاجب ت
 .هـ5351، 5ط ،املكتبة املكية

قيق: ، حتهـ١2١ت ،للشيخ رضي الدين االسرتاباذي ،شرح شافية ابن احلاجب 15
 بريوت –، ط دار الكتب العلمية حميي الدين  حممد نوري وحممد الزفزاف، وحممد

اإلمام شهاب الدين أيب بكر أمحد  :تصنيف ،القراءات العشرشرح طيبة النشر يف  18
دار  ،حتقيق: مجال الدين حممد شرف ،هـ211:ت ،بن حممد بن حممد ) ابن الناظم (

 .هـ538١، االصحابة للرتاث بطنط
: مجال الدين حتقيق ،البن القاسم النويري ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر 11

 .5هـ ، ط 5381، الصحابة للرتاث بطنطا: دار ، الناشرحممد شرف
إلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، دار السالم للنشر لصحيح البخاري،  13

http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=9172
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=9172
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=9172
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 ه.5359، 8الرياض، ط: –والتوزيع 
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، دار إحياء الرتاث لإلمام صحيح مسلم،  11

 بريوت. -العريب 
تونس، حممد بن اخلوجة، حتقيق: محادي الساحلي و اجليالين صفحات من تاريخ  1١

 ه.592١، 5بريوت، ط: -بن احلاج، دار الغرب اإلسالمي 
دار صادر  ، أبو عبدهللا البصري الزهري،نيعمد بن سعد بن مالطبقات الكربى، حمل 14

 بريوت.–
 حتقيق:، ندلسيأليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي األطبقات النحويني واللغويني  12

 دار املعارف.-8ط، حممد أبو الفصل إبراهيم
، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا التنسي الطراز يف شرح ضبط اخلراز 19

، امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، طبعة جممعد شرشالأمح .ه، حتقيق :د299ت:
 هـ5388

حسن اجلربيت، حتقيق: عبد عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرمحن بن  ١8
 م.5992القاهرة،  –الرحيم عبد الرمحن، دار الكتب املصرية 

-ه5389، 1القاهرة، ط: –عصر حممد علي، عبد الرمحن الرافعي، دار املعارف  ١5
 م.5929

صيدة الشاطبية يف القراءات السبع، للسمني شرح الق ،العقد النضيد يف شرح القصيد ١8
، من أول الكتاب إىل أول ه41١:ت ،أمحد بن يوسف بن حممد، أيب العباس احللِب

 .، حنقيق: د. أمين سويدمالةإلباب الفتح وا
عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد يف علم رسم املصحف العثماين، نظم اإلمام  ١1

هـ، حتقيق: أ.فرغلي عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ 198القاسم بن فريه الشاطِب، ت
 م8855، 5للرتاث، ط

عالقة القراءات القرآنية بالرسم العثماين، أ.د. غامن قدوري احلمد، حبث من شور  ١3
 على الشبكة العنكبوتية.

حتقيق: ه. 211 :زري تيب اخلري حممد بن اجلألغاية النهاية يف طبقات القراء  ١1
 .ه5384-5ط، دار الكتب العلمية، برجسرتاسر.ج

، أبو احلسن النوري لعلي بن حممد بن سامل ات السبع،غيث النفع يف القراء ١١
: أمحد حممود عبد السميع دار الكتب العلمية ببريوت، حتقيق، ه5552الصفاقسي ت:
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 .هـ5181-5، طالشافعي احلفيان
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق:  ١4

 ه.5384، 1ط: القاهرة، –حمب الدين اخلطيب، املكتبة السلفية 
فتح املنان على منظومة حتفة اإلخوان يف علم امليقات، حممد عبد الرمحن النابلي،  ١2

 ه.5181مصر، -املطبعة امليمنية
ه(، ١31فتح الوصيد يف شرح القصيد، أبو احلسن علي بن حممد السخاوي )ت: ١9

 حتقيق: د.موالي حممد الطاهري، مكتبة الرشد اإلدريسي.
القرآن، عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: أبو إسحاق احلويين، فضائل  48

 ه.535١/ 5القاهرة، ط: –مكتبة ابن تيمية 
 رسالة الد كتور عبد اهلادي محيتو لنيل درجة الدكتوراة قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: 45
م سالعبدال حتقيق:، يب بشر عمرو بن عثمان بن قنربأل، (كتاب سيبويه) الكتاب 48

 مكتبة اخلاجني بالقاهرة. ه،5382، 1حممد هارون، ط
، مصطفى بن عبد هللا ملشهور باسم سامي الكتب والفنونأف الظنون عن كش 41

 م.5935-بغداد-مكتبة املثىن، هـ58١4ت: ،حاجي خليفة أو احلاج خليفة
بريوت،  –ادر لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار ص 43

 .5ط
 حتقيق وتعليق:-ينالاءات لإلمام شهاب الدين القسطشارات لفنون القر إللطائف ا 41

 -ميةالسإلعلى للشؤون األاجمللس ا، د.عبدالصبور شاهني الشيخ عامر السيد عثمان،
 ه5198، القاهرة ،ميالسإلجلنة إحياء الرتاث ا

مهران األصبهاين، حتقيق: سبيع املبسوط يف القراءات العشر، أمحد بن احلسني بن  4١
 دمشق -حكزة حاكمي، مطبوعات جممع اللغة العربية 

ماين ووجه التهاين، أبو القاسم بن فريه الشاطِب، ألمنت الشاطبية املسمى حرز ا 44
 538١-3ط، مكتبة دار اهلدى

 ه.5358بريوت،  –جممع الزوائد، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، دار الفكر  42
 :، حتقيقهـ333ت: ،احملكم يف نقط املصاحف أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين 49

 .هـ5352، إعادة الطبعة الثانية عزة حسن، دار الفكر.د
حبث مد، احلغامن د. : قيق، حتمن كتاب احملكم أليب عمرو الداينأوراق غري منشورة  28

 .هـ5192 ،، بغداد3العدد: ،من جملة كلية اإلمام األعظم ل  تَ سْ مُ 
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خمالفات النساخ، وجلان املراجعة والتصحيح ملرسوم املصحف اإلمام ، أمحد بن محد  25
 هـ5381، 5شرشال اجلزائري، دار احلرميان بالقاهرة،ط

هـ ، 39١خمتصر التبيني هلجاء التنزيل ، لإلمام أيب داوود سليمان بن جناح ت: 28
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  أمحد بن أمحد بن معمر شرشال، جممع.د حتقيق :

 هـ.5385بالتعاون مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض،
حامت  حتقيق: ه 182:ت ،نباريأليب بكر حممد بن القاسم األمرسوم اخلط  21

 ه.5389، الشارقة، مارات العربية املتحدةإلا ،الضامن
هـ، ١81ت: ،ظافر بن عبد هللا املقيلي مرسوم خط املصحف لإلمام إمساعيل بن 23

: حممد بن عمر بن عبد العزيز اجلناين، طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون حتقيق
 هـ5318 – 5اإلسالمية، دولة قطر، ط

، حتقيق: هـ1١5ت: ،، البن طحان السمايتالقارئ إىل حتقيق معامل املقارئ مرشد 21
 م8884 ،5الشارقة ،ط –اإلمارات  ،، مكتبة الصحابةحامت صاحل الضامن.أ.د

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، علي بن سلطان القاري، حتقيق: مجال عيتاين،  2١
 ه.5388، 5بريوت، ط: –دار الكتب العلمية 

املصاحف، أبو بكر عبد هللا بن سليمان السجستاين، حتقيق: حمب الدين واعظ،  24
 م.8888-ه5381، 8ط:بريوت ،  –دار البشائر اإلسالمية 

 املعجزة الكربى: القرآن، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب. 22
املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق : محدي بن  29

 م.5921 -ه5383، 8املوصل، ط: –عبداجمليد السلفي، مكتبة العلوم واحلكم 
د.إبراهيم سعيد  تأليف: ،اتالتجويد والقراءمعجم املصطلحات يف علمي  98

سلسلة  عمادة البحث العلمي، ،ميةالسإلمام حممد بن سعود اإلامعة ا، جالدوسري
 .ه5381-5ط معاجم املصطلحات،

معجم املطبوعات العربية واملعربة، اليان سركيس، مكتبة آية هللا العظمى املرعشي  95
 النجفي.

التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف فيها، عبد هللا حممد معجم املوضوعات املطروقة يف  98
 ه.5318، 5اإلمارات العربية، ط -احلبشي، هيئة أبو ظِب للثقافة والرتاث، 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب  –معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مكتبة املثىن  91
 بريوت. –
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 –كحاله، دار العلم للماليني معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، عمر رضا   93
 م. 59١2 -ه  5122، 8بريوت، ط:

-منشورات دار الرفاعي، د.علي شواخ اسحاق ،معجم مصنفات القرآن الكرمي 91
 .ه5381-5ط

لشمس الدين أيب عبدهللا حممد أمحد  ،عصارألمعرفة القراء الكبار على الطبقات وا 9١
 .ه535١ ،استانبول ج،الد.طيار آليت قو حتقيق: ،ه432:ت ،الذهِب

املعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق: خليل املنصور، دار  94
 بريوت. –الكتب العلمية 

املغرب العريب دراسة يف تارخيه احلديث وأوضاعه املعاصرة، صالح العقاد، مكتبة  92
 القاهرة. –االجنلو املصرية 

 م.5925بريوت،  -دار النهضة العربية املغرب الكبري، جالل حيىي،  99
حممد عبد اخلالق  حتقيق:، ه821يب العباس حممد بن يزيد املربد ت ألاملقتضب  588

 .ه5351 ،القاهرة، عضيمة
ول من تاريخ ابن خلدون املسمى ديوان املبتدأ ألوهي اجلزء ا)مقدمة ابن خلدون  585

لعبد الرمحن بن  (كربألذوي الشأن اواخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من 
خليل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر .ه، ضبط: أ282:ت ،خلدون

 ،ه5385والتوزيع،
 ،، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداينأهل األمصاراملقنع يف معرفة مرسوم مصاحف  588

 .هـ5315 -5هـ، حتقيق : نورة بنت حسن احلميد، دار التدمرية ، ط333ت:
ريا ، وهبامشها شرح أيب حيىي زكعلي القاريال املقدمة ااجلزرية ململنح الفكرية شرح ا 581

، مطبعة مصطفى البايب احللِب ه51١4خرية ألنصاري على املقدمة اجلزرية، الطبعة األا
 دع مبصر.الوأو

، العثماين اصد يف علم رسم املصحف منظومة عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املق 583
مكتبة ، فرغلي سيد عرباوي حتقيق:، ندلسيألبن فريه الشاطِب الرعيين اأيب القاسم : نظم

 اجليزة. -د الشيخ للرتاثالأو
حممد سامل  تأليف:، املهذب يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر 581

زهرية للرتاث ألاملكتبة ا، السادات السيد منصورأمحد هذبه وصححه وعلق عليه:، حميسن
 م8888-
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غامن .حتقيق : د، هـ3١5:ت ،املوضح يف التجويد، لعبد الوهاب بن حممد القرطِب 58١
 .هـ5385 – 5، دار عمار، طقدوري احلمد

امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه، أ.د. غامن قدوري احلمد، مركز الدراسات  584
 ه.5311، 5جدة، ط: –واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطِب 

ركاين، يف سنة ألنثر املرجان يف رسم نظم القرآن، حممد بن نظام الدين أمحد ا 582
هـ بتصحيح شيخ القراء أيب الكاظم السيد علي احلسيين القادري املعروف بالقارئ 5132

 حيدر آباد.-مري روشن  على احلكاك شيخ التجويد والقراءات، مطبعة عثمان بريس
، يب اخلري حممد حممد الدمشقي املشهور بابن اجلزريأل النشر يف القراءات العشر، 589

 ه.5389-بريوت -صيدا ،املكتبة العصرية، جنيب املاجدي اعتىن به:
 حممد حجي، حتقيق: ،، حملمد القادريهل القرن احلادي عشر والثاينألنشر املثاين  558

 ه.5381، 5ط الرباط، -مكتبة الطالب  أمحد التوفيق،
رسم أحرف القرآن نظم اإلمام حممد بن حممد الشريشي اخلراز، مورد الظمآن يف  555

 .هـ5384، 8، طهـ، حتقيق: د.أشرف طلعت، مكتبة اإلمام البخاري452:ت
، ه338:ت ،يب العباس أمحد بن عمار املهديأل مصار،ألهجاء مصاحف ا 558

 الشارقة.-مارات العربية املتحدةإلحامت صاحل الضامن، ا.أ.د حتقيق:
 ،الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي اللجل ،اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعمهع  551

 .املكتبة التوفيقية، عبداحلميد هنداوي حتقيق: ،ه955:ت
 ،الوسيلة إىل كشف العقيلة، لعلم الدين أيب احلسن علي بن حممد السخاوي 553

 .هـ5383، 8،طموالي حممد اإلدريسي الطاهري، مكتبة الرشد .د :هـ ، حتقيق١31ت:
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
 8 ملخص البحث

 1 املقدمة
 قسم الدراسة:

 الفصل األول: مقدمات يف علم الرسم
9 

 58 املطلب األول: تعريف الرسم العثماين
 55 نشأة علم رسم املصحف

 51 املطلب الثاين: عدد املصاحف العثمانية واألمصار اليت وزعت عليها
 املطلب الثالث: مصادر التأليف يف الرسم العثماين

 املصاحف .5
51 
 

 5١ الرواية .8
 52 املؤلفات يف علم الرسم .1

 59 أهم املؤلفات املطبوعة يف علم الرسم
 8١ املطلب الرابع: عالقة الرسم العثماين بوجوه القراءات

 : دراسة حياة املؤلفالثاينالفصل 
 واالجتماعية والعلمية فيهعصر املؤلف واألحوال السياسية 

89 
18 

 تونس يف عصر املؤلف
 احلالة السياسية

18 

 18 احلالة االجتماعية
 11 احلالة العلمية 

 مصر يف عصر املؤلف
 احلالة السياسية

13 

 11 احلالة االجتماعية
 11 احلالة العلمية

 1١ علماء وقراء برزوا يف عصر املؤلف
 ياة املؤلفح

 ووالدته  امسه
14 
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 12 وفاته
 19 ومؤلفاتهاجملاالت اليت برز فيها 

 38 : دراسة موجزة عن الكتابالثالثالفصل 
ةالتعريف بالكتاب، وقيمته العلميّ   38 

 31 أبرز امللحوظات على الكتاب
 33 منهج املؤلف يف الكتاب

 31 مصادر املؤلف يف الكتاب
 32 وصف النسخ اخلطية للكتاب

 39 مناذج من نسخ املخطوط
 قسم التحقيق:
 يف حذف الواو: الفصل اخلامس

١8 
١5 

 ١5 حذف الواو ختفيفا 
 ١5 حذف إحدى الواوين

 ١1 الفصل السادس: يف حذف إحدى الالمني
ڇۉ ڇ و ڇڍڇاخلالف يف ضبط   ١١ 

 ١4 الفصل السابع: يف حكم اهلمز
 ١4 رسم اهلمز يف أول الكلمة

يف أول الكلمةالكلمات املستثناة من حكم رسم اهلمز   ١9 
 45 رسم اهلمزة املتوسطة واملتطرفة

 41 اهلمزة املتوسطة الواقعة بعد األلف
 41 اهلمزة الساكنة املتوسطة واملتطرفة

 4١ اهلمزة املتطرفة املتحركة
بعد ألف اهلمزة املتطرفة املرفوعة الواقعةالكلمات املستثناة من حكم رسم   42 

الواو اليت هي صورة للهمزةتنبيه: حذف األلف قبل   21 
 21 اهلمزة املتحركة املتوسطة بعد املتحرك

 2١ حكم لفظ )مأل( اجملرور املضاف
 24 قاعدة حذف إحدى الصورتني املتماثلتني

 29 حكم ما اجتمع فيه ثالث مهزات
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 95 الفصل الثامن: يف بيان األلفات املزيدة يف بعض الكلمات
)مائة( و)مائتني(زيادة األالف يف لفظ:   95 

 98 زيادة األلف بعد واو اجلمع
 98 زيادة األلف بعد واو عالمة رفع

 93 زيادة األلف بعد واو املفرد
 93 زيادة األلف يف كلم خمصوصة

 92 الفصل التاسع: يف زيادة الياء يف بعض الكلمات
 أقسام الياء الزائدة 

 القسم األول
99 

 588 القسم الثاين
الثالثالقسم   585 

 يف زيادة الواو: الفصل العاشر
 زيادة الواو باتفاق

588 

 588 زيادة الواو باختالف
 :الفصل احلادي عشر

 يف ذكر ما رسم يف املصاحف من الكلمات مقطوعاً على األصل وموصوالً على اللفظ
583 

 583 ڇٻڇ  عن كلمة ڇٻ ڇقطع كلمة النوع األول: 

 581 املوصولة ڇ ڦ ڇ اجلارة لِ  ڇ ۓ ڇالنوع الثاين: قطع 

 581 املوصولة ڇ ڦ ڇاملكسورة اهلمزة املشددة النون عن  ڇڦڇالنوع الثالث: قطع 

 58١ املوصولة ڇڦ  ڇ من كلمة  ڇڦڇالنوع الرابع: قطع كلمة 

 58١ املوصوفة ڇ ڦ ڇمن كلمة  ڇڦڇالنوع اخلامس: قطع كلمة 

 58١ ڇ ڦ ڇاملكسورة اهلمزة الساكنة النون عن  ڇگڇالنوع السادس: قطع 

 584 ڇپڇعن كلمة  -مفتوحة اهلمزة ومكسورهتا-الساكنة النون  ڇ انْ ڇالنوع السابع: فصل كلمة 

 584 ڇ ڦ ڇعن كلمة  /ظ38/املفتوحة اهلمزة املشددة النون  ڇپ  ڇ النوع الثامن: فصل كلمة 

 584 ڇڇ  ڇ عن كلمة  ڇپ  ڇ النوع التاسع: قطع كلمة 

 582 النوع العاشر: قطع الم اجلر عن جمرورها
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 582 ڇںڇعن  ڇڍڇالنوع احلادي عشر: قطع 

 582 ڇوئڇعن ضمري  ڇەئ ڇ النوع الثاين عشر: قطع كلمة 

 589 ڇٻڇ عن كلمة  ڇيتڇ النوع الثالث عشر: قطع كلمة 

 589 ڇپ  ڇ عن كلمة   ڇڍ  ڇ النوع الرابع عشر: قطع كلمة 

 558 ڇڤ ڇ عن  ڇڤ ڇ اخلامس عشر: قطع كلمة  عالنو 

 555 ڇٿ ٹ ٹ ڇ  النوع السادس عشر: قطع )التاء( عن )احلاء( يف:

 558 .ڇٺ ٿڇ النوع السابع عشر: كلمة 

 558 ڇڍ ڇبكلمة  ڇ ڍڇ النوع الثامن عشر: وصل كلمة 

 551 ڇپ  ڇ   ــب ڇٿ   ڇ النوع التاسع عشر: وصل كلمة 

 551 ڇٴۇ ڇ  ـبـ ڇىئ    ڇ النوع العشرون: وصل كلمة 

 553 ڇں  ڇ املفتوحة اهلمزة الساكنة النون بكلمة  ڇ گ ڇالنوع الواحد والعشرون: وصل كلمة 

 553 ڇچڇبكلمة  ڇوزنواڇو ڇكالواڇالنوع الثاين والعشرون: وصل كلمة 

 551 اخلامتة
 554 الفهارس العلمية

 552 فهرس اآليات القرآنية
 514 فهرس األبيات
 519 فهرس األعالم

 538 فهرس املصادر واملراجع
 518 فهرس املوضوعات

 
 


