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 شكر وتقدير

 كحده، كالصالة كالسالـ على من ال نيٌب بعده، كعلى آلو كصحبو، كمن اىتدل ّٔديو. احلمد هلل
ا كثَتنا   ، أمحد اهلل[ ٕإبراىيم:  ]  چ ڦ  ڦ  ڄچ  كبعد: فعمالن بقوؿ اهلل تعاىل: محدن

ظيم سلطانو، على ما السماكات كاألرض كما بينهما، كما ينبغي جلالؿ كجهو كع ملءطيبنا مباركنا فيو، 
منَّ بو عليَّ من تشريف خبدمة كتابو الكرمي كعلومو، كطالٌبو، كمن توفيق يف العمل، كحسن تدبَت، كتيسَت 

  إلدتاـ ىذا البحث، كأسألو أف يرزقٍت اإلخالص كالقبوؿ، كأف يعود ىذا البحث بالنفع ادلأموؿ.
غىمىرىاين حبيسن رعايتهما، كتوجيههما، ذٍين ، اللَّ غاليُتمث أثٍتّْ شكرم كأيىدم حبثي لوالدىمَّ ال

كتشجيعهما، كدعائهما، كحتمَّال الكثَت من أجلي، كيف سبيل الرُّقٌي يب إىل أفضل مراتب العلم كاآلداب، 
 .[ ِْ] اإلسراء:  چۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ   ۋ  چ كفٌقٍت اهلل لربمها، كجزامها عٌٍت خَت اجلزاء، كأقوؿ: 

على ىذا البحث، الشيخ الدكتور: أمحد علي حيَّاف حريصي، على  كما أشكر فضيلة ادلشرؼ
، كحيسن تعاملو معنا طيلة فًتة  جهوده العظيمة اليت بذذلا يف تعليمنا، كتوجيهنا، كإرشادنا للطريق األقـو

كالذم تفضَّل  الشيخ الدكتور: زلمد بن امبارؾ الشاذيل، البحث، ككذلك فضيلة ادلناقش ذلذا البحث،
ثي كقراءتو كتقوديو، كأثراه بتوجيهاتو القٌيمة؛ ليخرج ىذا البحث على أفضل صورة، كأّٔى حيلَّة، بقبوؿ حب

 فجزامها اهلل خَتنا، ككفٌقهما، كبارؾ يف علمهما كعملهما.

مث أتقدـ بالشكر اجلزيل جلامعة أـ القرل على ما تقٌدمو لنا من عوف يف سبيل طلب العلم كحتصيلو، 
لُت بكلية الدعوة كأصوؿ الدين عامة، كبقسم القراءات خاصة، كلكل أساتذيت كالشكر موصوؿ للمسؤك 

: نواؿ حامد احلبيبة كشيوخي الذين تشرٌفتي بالتَّتلميذ عليهم، كأزجي شكرم لرئيسة قسمنا الدكتورة الفاضلة
حسن إليها، اللهييب، على جهودىا، كمساعدهتا يل يف الٌتفرٌغ للتحصيل كالبحث، فجزاىا اهلل عٍت خَتنا، كأ

 كرفع قدرىا. 

كلية خَتم، األستاذ ب حسن كال أنسى يف ىذا ادلقاـ أف أشكر فضيلة الشيخ الدكتور: مدثٌر األمُت
يف اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، على ما مٌدين بو من سلطوطات،  كالدراسات اإلسالمية القرآف الكرمي

إليها ألمهيتها، ككدتُّ أفقد األمل يف احلصوؿ عليها، كقد ككتب، كرسائل جامعية ، كنتي يف أمٌس احلاجة 
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أثرت البحث إثراءن بالغنا، كسدَّت نقص ادلراجع ادلتعٌلقة بالضبط، فجزاه اهلل خَت اجلزاء، كذٌلل لو الصعاب، 
 كبارؾ يف جهوده، كعلمو.

اتذة كأستاذات، كأشكر أيضنا كل من قٌدـ يل يد العوف، كادلشورة، كالدعاء، من إخوة كزميالت، كأس
كأخصُّ بالشكر: الشيخ األستاذ فرغلي عرباكم، كأخوايت احلبيبات ادلشاركات معي يف التحقيق: دعاء زىَت 
سندم، كفاطمة أمحد ماحي، كصفية أمحد البعجورم، كبدكر زلمد القرشي، كشقيقيت احلبيبة: إىداء، 

حلسن كالدعاء، كبارؾ اهلل يف جهودىم، كجزاىم كأخيت الغالية: يسرا زلمد الشاىد، فلهم مٍت مجيعنا الثناء ا
 خَت اجلزاء، ككفقنا كإياىم دلا حيبو كيرضاه.

 
 

 :الباحثة 
 أمنية زلمد رشاد شريف

 جامعة أـ القرل                           
ىػػ.ُّْْ/ ٕ/ ُٖ
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لخَّص البحثُمــ  
ـ القرآف( دلؤلّْفو: زلمد بن عبد ىذا البحث عبارة عن دراسة كحتقيق كتاب: )عمدة العرفاف يف مرسو   

ق(، من أكؿ الفصل الثاين عشر: )يف ىاء التأنيث اليت رمست تاءن(، إىل آخر ُِٖٓالرمحن النَّابلي )ت:
الكتاب: )خادتة فيما يتعلَّق بنقط اإلعجاـ(، كىو مقٌدـ كبحث تكميلي لنيل درجة "ادلاجستَت" يف 

 الختياره كتابه جامع بُت علمي رسم القرآف الكرمي كضبطو، القراءات، كىذا الكتاب الذم كفَّقنا ادلوىل
تناكؿ فيو ادلؤلف أبرز ادلوضوعات ادلهٌمة يف العلمٍُت كقواعدمها كمسائلهما، كرتَّبها حسب األبواب 

 كالفصوؿ، بأسلوبو جيمع بُت السهولة كالتوسط يف عرض ادلسائل.
مي كقراءاتو، كىو يهدؼ لإلسهاـ يف خدمة القرآف كتنبع أمهية البحث من ارتباطو الوثيق بالقرآف الكر 

 كعلومو كطالٌبو، كإحياء الًتاث اإلسالمي كنشره، كإثراء ادلكتبة اإلسالمية بالكتب النافعة.  
احتىوت على عنواف الكتاب، كأمهية ادلوضوع، كبواعث اختياره، كخطة كقد ابتدأتي البحث دبقدمة 
ادلقدمة بتمهيد عبارة عن مقٌدمة يف علم الضبط، اشتملت على  مث أتبعتي البحث، كمنهجي يف التحقيق، 

، كموضوعو، كفائدتو، تالىا حكم ضبط ادلصاحف، مث أشهر الضبطتعريف علم مباحث ىي:  عٌدة
 ادلصنفات ادلطبوعة يف علم الضبط، كآخرىا الفرؽ بُت علمي الرسم كالضبط.

ادلؤلّْف، كدراسة الكتاب، ككلّّ  حياة : دراسةكبعد التمهيد يأيت باباف: األكؿ قسم الدراسة بفصلٍيو
منهما يشتمل على مباحث مفصَّلة، كالباب الثاين: حتقيق جزئييت من نٌص الكتاب، كىي خادتة أبواب 

حيث  ،بياف الضبط كالشكل باب، مث كمواضعها أنواعهاحصر الرسم: فصل ىاء التأنيث ادلرسومة تاءن، ك 
ٌمنت التعريف بالنقط، كأقسامو، ككاضع كل قسم، كعالماتو، مث أتبعها ابتدأه ادلؤلف دبقٌدمة موجزة، تض

ذكر فيها موضوعات علم الضبط، فتكلَّم عن حكم كضع احلركات بأنواعها، كالتنوين،  خبمسة فصوؿ،
ٌد، كحكم حركة ادلػػػيماؿ، كادلػػػيختىلس، كادلػػػػيشىٌم، ككذا حركة اذلمزة احملٌققة كادلخففة، كحكم السكوف، كالش

كموضع ادلٌد، كفواتح السُّور، كادلػػيػظهر كادلػيػػػػدغم، كحكم صلة ألف الوصل، كاالبتداء ّٔا، كحكم النقل، 
علَّق يت دباكحكم األلف كالياء كالواك الزائدات يف اذلجاء، كمواضع زيادهتا، كعالمة الزيادة، كختم الباب 

 بنقط اإلعجاـ.
اكتشاؼ العامل اجلليل: زلمد بن عبد الرمحن : كمنهاوصيات، النتائج كالتبذكر أبرز كختمتي البحث 

كزلاكلة التعريف بو، كبياف سعة علمو كاٌطالعو، كأيضنا مجع الكتاب لعلـو الرسم كالضبط  النابلي،
كالقراءات، كمشولو للجانبُت النظرم كالعملي بذكر القواعد مع التمثيل، ككذلك دتيُّز الكتاب بذكر ما عليو 

 صاحف ادلغاربة عند كجود اخلالؼ يف رسم الكلمة كضبطها.العمل يف م
 كأخَتنا ذيَّلتي البحث بالفهارس العلمية اليت ختدـ الكتاب، كتيٌسر للباحثُت االطالع عليو.  
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 المقـــــدِّمة

كالصالة كالسالـ على النيٌب  ،[ُالقلم: ] چژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈچ احلمد هلل القائل يف كتابو العظيم: 

ک  ک  ک  ک    ژ  ڑ  ڑ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڌ  ڌ   چ الذم أنزؿ بشأنو:  الكرمي، األٌميٌ 

 .كعلى آلو كصحبو كالتابعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين ،[ْٖ]العنكبوت :  چ

حظي  فقدلم يعرؼ التاريخ كتابنا مساكينا أك بشرينا أيحيط بالعناية كاحلفظ مثل القرآف الكرمي، ف كبعد:
لعناية كالرعاية، كالتدقيق كالتوثيق، منذ عصر الصحابة كحىت عصرنا احلاضر، كيف سلتلف بسلسلة من ا

، من مجيع النواحي،  العلماءاألقطار، فتتابعت جهود  األجاٌلء يف خدمتو، كخدمة كل ما يٌتصل بو من علـو
 .كاحلفظ كالكتابة، كالتصنيف كالًتتيب، كغَت ذلكقراء، اإلقراءة ك بال كبشىٌت الوسائل،

، كمنبعه للمعارؼ، ال تفٌت عجائبو، كال تنقضي غرائبو، كال يشبع منو  ككتاب اهلل مستودعه للعلـو
رسم ادلصحف كضبطو؛ حيث أٌف  الكرمي ًعٍلمىاالدارسوف كالباحثوف، كمن العلـو الوثيقة الٌصلة بالقرآف 

عناية بالغة، كألَّفوا فيهما   موضوعاهتما تبحث يف رسم كلمات القرآف، كضبط حركفو، كقد أٍكالمها العلماء
 كتبنا كثَتة، جامعة نافعة، ما بُت منظوـو كمنثور، كسلتصرو كمطوَّؿ.

الذم  ىػ(،ُِٖٓ)ت:  ابليٌ الشيخ زلمد بن عبد الرمحن النَّ يف خدمة ىذين العلمٍُت:  أسهمككاف شلَّن 
الختياره من بُت مئات  ككفَّقنا اهلل  (،عمدة العرفان في مرسوم القرآن)ظفرنا بكتابو ادلخطوط: 

، بأسلوبو متوسطو ميسَّر ضبطمجع فيو موضوعات علمي الرسم كال ادلخطوطات احملفوظة يف ادلكتبات، كقد
كاستخرج من ىذه ادلوضوعات الدُّرر احًلسىاف، فلنا الشَّرؼ يف دراستو، كحتقيقو حتقيقنا  لألذىاف، مقرَّبنا

تطٌلبات احلصوؿ على الدرجة العادلية "ادلاجستَت" يف علمينا، كإخراجو للنور، كبحث تكميلي ضمن م
من أكؿ الفصل الثاين ادلخٌصص للتحقيق ىو:  نصييبالقراءات، دبشاركة رلموعة من األخوات، ككاف 

 .إىل آخر الكتاب: )خادتة فيما يتعلَّق بنقط اإلعجاـ( ،(عشر: )يف ىاء التأنيث اليت رمست تاءن 

ف كالسداد، كالتوفيق كالرشاد، كأف يتقبلَّ عملي خالصنا لوجهو الكرمي، كأف كأسأؿ اهلل العلٌي القدير العو 
 .ينفعٍت كيرفعٍت بو، كينفع بو اإلسالـ كادلسلمُت
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 : أهمية الموضوع 
 ة جوانب، من أمهها ما يلي :تربز أمهية الكتاب العلمية يف عدٌ 

 لرسم كالضبط.فوىا يف علمي افات اليت صنَّ بياف جهود العلماء األفذاذ يف ادلصنٌ  -ُ
 ،كجودة تأليفو ،كالتجويد ،كالضبط ،الرسمك  القراءات، كإحاطتو بعلـو ،مكانة ادلؤلف العلمية -ِ

 كحسن ترتيبو.
فة يف علم خبالؼ معظم الكتب ادلؤلَّ  ،اشتماؿ الكتاب على رسم الكلمات باختالؼ القراءات -ّ

 .-رمحو اهلل-ادلقتصرة على قراءة نافع ،الرسم
شلا حيصل بو فائدة كبَتة لطالب  ،ف كاحدعلمي الرسم كالضبط يف مصنَّ  مجع الكتاب دلوضوعات -ْ

 العلم.
ر من  رى الفوائد كالدُّ  اجن رّْ سلي  ،صةملخَّ  ،بةمرتَّ  ،لةعرض ادلؤلف دلوضوعات علمي الرسم كالضبط مفصَّ  -ٓ

 ة.ل على طالب العلم فػىٍهم ادلادة العلميسهّْ كذلك شلا يي  ،اا شليزِّ كتب ىذين الًعٍلمىُت خترجين 
 منها : ،ةاشتماؿ الكتاب على فوائد مجَّ  -ٔ

 كبياف عالقتها برسم الكلمة. ،أ. ذكر القراءات
كعلماء  ،رينكادلفسٌ  ،من كالـ النحويُت كضبطها ب. توجيو بعض ظواىر رسم الكلمات القرآنية

 كالضبط. الرسم
 بعض ما بُتّْ ص فيها أبرز ما جاء يف الباب، كيي لخٌ يي  ،. عقد تنبيهات يف أكاخر بعض األبوابػػػج

 أغفلو علماء الرسم كالضبط من كلمات كقواعد.
 د. بياف ما عليو العمل عند كجود اخلالؼ يف رسم الكلمة.

 
 : بواعث اختيار الموضوع 

ما من أكثق العلـو صلة بالقرآف الكرمي؛ ألف موضوعهما  ّنَّ إحيث  ؛فضل علمي الرسم كالضبط -ُ
 كضبط حركفو. ،، كحبوثهما حوؿ رسم كلماتوكتاب اهلل

فة يف علمي الرسم كه يف كتبهم ادلصنَّ ري شلا سطَّ  ،ف الكتاب خلالصة من سبقو من العلماءمجع مؤلّْ  -ِ
كالعقيلة،  ،اح مورد الظمآفرَّ كالضبط، كذلك بنقل طائفة كبَتة من أقواؿ علماء الرسم، كأقواؿ شي 

 كالعقيلة. ،كاستشهاده بأبيات ادلورد
رغم جهود العلماء  –اليت ما يزاؿ جيلُّها  ،فات علمي الرسم كالضبطثراء ادلكتبة اإلسالمية دبؤلَّ إ -ّ

 كمفقود. ،ما بُت سلطوطو  -ءاألجالَّ 
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 أك حتقيقو. ،ؽ الباحثُت إىل دراسة ىذا الكتابعدـ تطرُّ  -ْ
س التحقيق سي ع فيو أي بى تَّ يػي  ،كنشره كفق منهج علمي أصيل ،اإلسهاـ يف حتقيق الًتاث اإلسالمي -ٓ

 ادلنهجي.
 خطة البحث :

  مقدمة، كدتهيد، كبابُت، كخادتة، كفهارس. البحث إىل : متي قسَّ 
 مة : المقدِّ 

 التحقيق.ي يف وت على عنواف الكتاب، كأمهية ادلوضوع، كبواعث اختياره، كخطة البحث، كمنهجاحتى 
 تمهيد : ُمقدِّمة في علم الضبط، وتشتمل على أربعة مباحث:

 كفائدتو. ، كموضوعو،الضبط علم تعريف و  :األ بحثالم
 .ط ادلصاحفضبحكم  الثاني : بحثالم
 يف علم الضبط. ادلطبوعة أشهر ادلصنفات الثالث : بحثالم
 الفرؽ بُت علمي الرسم كالضبط. الرابع : بحثالم

 وفيه فصالن :، الباب األو  : قسم الدراسة
 مباحث : أربعةى ويشتمل عل، فالمؤلِّ  حياة الفصل األو  : دراسة

 وتحته مطلبان:، كالعلمية ،كاالجتماعية ،العصر الذم عاش فيو، كاألحواؿ السياسية المبحث األو  :
 تونس يف عصر ادلؤلف. المطلب األو :
 مصر يف عصر ادلؤلف. المطلب الثاني:
  ، كبلده، كمولده.كنسبو ،امسو المبحث الثاني:

 ادلؤلّْف، كمؤلفاتو. آّاالت اليت برز فيها الثالث:المبحث 
 كفاتو. :رابعال المبحث

 الفصل الثاني : دراسة الكتاب، ويشتمل على ستة مباحث :
 فو.اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إىل مؤلّْ حتقيق  المبحث األو  :
 قيمتو العلمٌية .بياف التعريف بالكتاب، ك المبحث الثاني : 
 ف يف الكتاب.منهج ادلؤلّْ  المبحث الثالث :

 مصادر الكتاب . ث الرابع:المبح
 أبرز ادللحوظات على الكتاب. المبحث الخامس:
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 ية للكتاب، كمناذج منها.خ اخلطّْ سى كصف النُّ  المبحث السادس :
 

 الباب الثاني: قسم التحقيق :
ر من نصييب يف التحقيق، كىو من أكؿ الفصل الثاين عشر: )يف ىاء التأنيث كيشتمل على اجلزء ادلقرَّ 

( كرقة ككجو، من ُُ( إىل آخر الكتاب: )خادتة فيما يتعلَّق بنقط اإلعجاـ(، كالذم ديثّْل )تاءن  اليت رمست
 ( كرقة من نسخة دار الكتب ادلصرية.ُٖنسخة ادلكتبة األزىرية )األصل(، ك)

 كالتوصيات. ،كحتتوم على أىم النتائج الخاتمة :
 الفهارس العلمية: وهي كما يلي :

 .فهرس اآليات القرآنية  -ُ
 فهرس القراءات. -ِ
 فهرس األبيات الشعرية. -ّ
 فهرس األعالـ . -ْ
 فهرس ادلصطلحات. -ٓ
 فهرس الكتب. -ٔ
 فهرس ادلصادر كادلراجع . -ٕ
 فهرس ادلوضوعات. -ٖ

 
 :منهجي في تحقيق الكتاب  
عند احلاجة،  بالشكل احلديثة، كضبطتو اإلمالئية القواعد احملقق كفق النص مادة نسخت  -ُ

ة األزىرية، كاليت جعلتيها أصالن؛ ألّنا أتقن من النسخة األخرل، معتمدة يف ذلك على نسخة ادلكتب
رمزتي ذلا بالرمز  اليت ،نسخة دار الكتب ادلصرية كقابلتي عليهاكأحسن، كأكمل، كرمزتي ذلا بالرمز )ز(، 

 ، كأثبتُّ الفركؽ يف احلاشية.)ـ(
 /  /، كرمزتي بالرمز بُت خٌطُت مائلٍُت  من نسخة األزىرية )األصل( ورقةكضعتي رقم انتهاء ال -ِ

 )ظ( لظهر الورقة، كبالرمز )ك( لوجهها.
 .ادلتبعة التحقيق قواعد كفق الالزمة، الًتقيم عالمات أثبت - ّ
كفق ادلصحف ادلضبوط  العثماين، الرسم على القرآنية يف النص احملقق اآليات كتبت معظم -ْ

ا على مذىب ادلؤلف، ككتبتي معظمها يف على ركاية كرش عن نافع، كالذم ديٌثل عمل ادلغاربة؛ حفاظن 
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عاصم، كالذم ديٌثل عمل ادلشارقة؛ ليكوف  حفص عن ركاية على ادلضبوط ادلصحف التحقيق كفق حواشي
كأما الكلمات اليت سيقت لبياف قراءة  الكتاب جامعنا لكيفية الرسم كالضبط على مذىب ادلشارقة كادلغاربة،

 القراءة.غَت حفص كنافع فإين أضبطها كفق ىذه 
ذكر اسم السورة، فإين  سورىا، كأرقامها حبسب العدد الكويف، فإف إىل القرآنية اآليات عزكت -ٓ

ما، يف حالة تكررىا أكتفي بذكر رقم اآلية، كيف كإف كاف أكثر من موضعُت  القرآف: إف كاف موضعاف ذكرهتي
 فقط، كأقوؿ بعده: )كغَتىا(. منها األكؿ ادلوضع فإين أكتفي بذكر

كدكف  ، ، كالصحابة، دكف الرسوؿ -عند أكؿ موضع يرد ذكرىم -لألعالـ ترمجت - ٔ
كالوفاة، كأىٌم ما اشتهر  ادلولد كتاريخ كالكنية، )االسم، :غالبان  تشمل الًتمجة كجعلت األعالـ ادلعاصرين،

 ادلصادر. بذكر ذلك كاثنُت من أىم ادلؤلفات(، كتوثيق ككذا التالميذ، الشيوخ، كاثنُت من أبرز بو،
 مصادرىا، ككذا مامل ينسبو ادلؤلف إىل قائلو. إىل كاآلثار، بعزكىا كالنقوؿ، النصوص، كثقتٕ-  

 ادلعتمدة الكتب إىل اإلحالة مع فيها، أقواؿ العلماء ميوردةن  ادلؤلف، تناكذلا اليت ادلسائل ناقشتي  -ٖ
 .الفن ىذا يف

ا ؛-األمر احتاج إف -النص يف الواردة كاألحكاـ ادلعاين بعض كضَّحت -ٗ  البياف، يف تأكيدن
 .القارئ على كتسهيالن 

، -عند أكؿ كركد  ذلا -خٌرجتي القراءات ادلتعٌلقة برسم أك ضبط الكلمة القرآنية، ككٌضحتيها -َُ
كنسبتي كل قراءة دلن قرأ ّٔا من القراء العشرة؛ ربطنا بُت علم القراءات كعلمي الرسم كالضبط، كبياننا لرسم 

 ات القرآنية على القراءات العشر.كضبط الكلم
–ذكرت حكم الشيخُت )الداين، كأيب داكد( يف الكلمات اليت أكردىا ادلؤلف رمسنا، أك ضبطنا  -ُُ

، كأكردتُّ أىٌم أقواؿ علماء الفٌن فيها، كذكرت ما عليو العمل عند ادلشارقة كادلغاربة، كأحلتي -حسب بأّا
 لمي الرسم كالضبط. يف كل ذلك على ادلصادر ادلعتمدة يف ع

على  الشواىد من )مورد الظمآف(، ك)الشاطبية(، ك)الدرة اجللية(، كغَتىا، بعضأكردتُّ – ُِ
 .األحكاـ كادلسائل اليت تناكذلا ادلؤلف

لرسم الكلمات القرآنية كضبطها،  -ادلتقدمُت كادلتأخرين-توجيهات العلماء  بعضذكرتي  -ُّ
 كتبهم.كترجيحاهتم فيها، مع اإلحالة على  

 أغفلو ما بعض ذكره من ادلسائل كادلباحث، كذكرت -اهلل رمحو- نٌبهتي على ما ترؾ ادلؤلف – ُْ
تتميمنا دلسائل كفركع الضبط، كاستكماالن للفائدة ادلرجوَّة من  منها، كأحلتي على ادلصادر ادلعتمدة يف ذلك؛

 حتقيق ىذا الكتاب.
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ض ذلا ادلؤلف يف ضبط الكلمات، سواء كانت معموالن ذكرتي كثَتنا من ادلذاىب اليت مل يتعرٌ  - ُٓ
 .تتميمنا للفائدة، كىي تصوُّر ادلسألة بشكل كامل ّٔا، أك غَت معموؿ؛

حق إىل السابق، كالعكس، سواء كاف يف ادلنت، ربطتُّ أجزاء الكتاب بعضها ببعض، برٌد الالَّ  -ُٔ
 .القارئ على تيسَتنا ؛أك احلاشية
، كإال فمن نسختها -إف كيًجدت-متوّنا احملقَّقة ادلطبوعة من ظومات بضبطهاادلن أبيات أثبتُّ  - ُٕ

 ادلخطوطة ادلتوفّْرة لدٌم.
فقرات كمسائل الكتاب،  بعضككذلك تعداد  قمت بًتقيم مواضع اآليات القرآنية ادلتعددة، -ُٖ

 على القارئ.  طينا، أك رقمينا، أك حرفينا؛ للربط بُت ىذه الفقرات كادلسائل، كالتسهيلقٍ نػى إما 
 الطبعات أفضل كذكرت ، عند أكؿ ذكر ذلا،الٌنص احملقق يف الواردة بالكتب فتعرَّ  -ُٗ

كالتحقيقات، كبالنسبة للمخطوطة منها فقد أكردتُّ معلومات نسخ الكتب احملفوظة يف ادلكتبات كغَتىا؛ 
 .العلم كطالب الباحثُت، على للتيسَت

عند أكؿ ذكر  -احملقق النص يف الواردة لرسم، كالضبط،دبصطلحات القراءات، كا عرَّفتي  – َِ
، كاالختالس، -ذلا كغَتىا، دكف ادلصطلحات الواضحة، الدَّارجة كثَتنا  كالًتكيب، كاإلتباع، كاإلمشاـ، كالرـك

 يف االستعماؿ، مثل: ادلٌد، كاحلركة، كغَتمها.
ككضعت اآلثار ادلركيٌة  ،چ    چ مزىرين قوسُت بُت بوضعها القرآنية القراءاتك  اآليات زتميٌ  - ُِ

الكتب، كبعض التوضيحات، كالتعليقات  كأمساء عن السَّلف بُت عالميت التنصيص " "، ككضعت النقوؿ،
، كالتصويبات من احملقق النص الزيادات على أما ،( )كبَتين  قوسُت ىالليُت بُت يف حاشية النسختُت،

 . [  ]قوسُت معكوفُت بُت النسخة األخرل، فوضعتها
 ، كأحياننا حسب ادلرجع ادلباشر.ادلراجع يف احلواشي ترتيب غالبنا يف التارخيية الناحية راعيت – ِِ
الكتاب، كتيغٍت عن تكرار اإلحاالت يف ادلعلومات اليت  ختدـ علمية فهارس بوضع قمت - ِّ

 .يريد ما إىل الوصوؿ يف الباحث كتعُت أك اليت سيأيت ذكرىا، سبق التعريف ّٔا،
 . كالتوصيات النتائج أبرز بذكر البحث لتذيَّ  - ِْ
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 المبحث الثاني : حكم ضبط المصاحف.

 المبحث الثالث : أشهر المصنفات المطبوعة في علم الضبط.

 المبحث الرابع : الفرق بين علمي الرسم والضبط.
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 .ريف علم الضبط، وموضوعه، وفائدتهتع األول: المبحث

 أواًل: تعريف الضبط:

تدكر مادة )ض ب ط( يف اللُّغة حوؿ احلفظ، كاإلتقاف، كاحلـز يف معاجلة  الضبط في اللُّغة:
 . (ُ)األمور

لزكـي الشيًء  وخالصة التعريفات اللُّغوية للضبط عند المتقدمين، والمتأخرين، أن الضبط هو:
ا، ك  حىٍبسيو، كًحفظيو باحلىٍزـ، مع بلوغ الغاية يف إحكاـ حفظو، كإتقانو، يقاؿ: ضىبىطى عىلىٍيًو، ليزكمنا شديدن

كفالف ال  كمن آّاز: ىو ضابطه لألمور، كالرَّجيل ضابطه: أم حازـه، كضىبىطىوي، يىٍضبيطي، ضىٍبطنا، كضىبىاطىةن،
ًسنيها، كضبط الكتاب، كضٍلوه: أصلحى خىلىلىوي، يىضًبطي عملىو: ال يقـو مبا فػيوّْضى إليو، كال يىضًبطي قراءىتو : ال ُيي

 .  (ِ)أك أحكمى حفظو مبا يزيل عنو اإلشكاؿ، كالضَّابط عند العلماء: حيٍكمه كيلّْي ينطبق على جيزئيَّاتو
 وأما تعريفه في اصطالح علماء هذا الفّن: 

كالسكوف، كالشَّد، كادلد، كالساقط،  احلركة، عرَّفو أبو عبد اهلل التػَّنىسي بقولو: )ما يرجع إىل عالمة
 .(ّ) كالزائد، كغَت ذلك(

كقاؿ ادلارغٍت: )علمه ييعرىؼ بو ما يدٌؿ على عوارض احلرؼ، اليت ىي الفتح، كالضم، كالكسر، 
 .(ْ)كالسكوف، كالشد، كادلد، كضلو ذلك(

أك شٌد، أك كقاؿ الدكتور زلمد زليسن: )علمه ييعرىؼ بو ما يعرض للحرؼ، من حركة، أك سكوف، 
 .(ٓ) مٌد، أك غَت ذلك(

                                                           

 (.ّٔ( ينظر: )الضبط ادلصحفي كنشأتو: ُ)
)مسَت  ،(ّّٓ/ُ)ادلعجم الوسيط:  (،ّٕٓ/ُ)أساس البالغة:  (،َّْ/ٕ(، )لساف العرب: ُُّٗ/ّ( ينظر: )الصّْحاح: ِ)

 .(ٕٗالطالبُت: 
 (.ٗ( )الطراز: ّ)
 (.ٖٔ(، )مسَت الطالبُت: ّْٓ( )دليل احلَتاف: ْ)
 (.ُُ(، كينظر: )السبيل: ٓ( )إرشاد الطالبُت: ٓ)
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أف الضبط ميراعىى فيو إتقاف الكلمة، فَتتفع  ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:
ثة، يقاؿ فيو: الضبط، كالشكل، كالنقط، كىي  حدى

ي
اللٍَّبس عنها، كالضبط مصدر مسيّْيت بو األشكاؿ ادل
الضبط كالشكل على النقط حقيقة؛ إذ اجلميع شكل  ألفاظ مًتادفة عند أىل ىذا الشأف، كلكن إطالؽ

كضبط، كأما إطالؽ النقط على الشكل كالضبط فمىجىاز؛ ألف النقط يف احلقيقة ىو الشكل ادلػػػػيػدكَّر الصغَت 
 .(ُ)اجليٍرـ

كقاؿ الدكتور عبد التَّواب األكرت: فالعالقة بُت ادلعنيُت اللغوم كاالصطالحي، قائمة ككاضحة، 
، كاحلفظ، كال يتمُّ ىذا إال إذا كاف مطابقنا للقواعد اللغوية، كميتمشّْينا مع الكىي الدّْ  سَّليقة اللغوية قٌة، كاحلـز

 .(ّ) (ِ)هم منو ادلعٌت ادلقصود بوفالصحيحة؛ حىت يي 

كىذه ادلصطلحات الثالثة )الشكل، كالنقط، كاإلعجاـ( كانت معركفة كمستعملة يف القركف اذلجرية 
اكين مؤلٌفاهتم ادلختٌصة ّٔذا العلم، مث غلب كشاع استعماؿ مصطلح )الضبط(،كمقابل لعلم األكىل، كيف عن

، حيث استعملو أبو عمرك  (ْ)الرسم، يف العصور ادلتأخرة عليها، ككذلك يف عناكين مؤلٌفاهتم يف ىذا العلم
شىٍكالن، أم: كتابى الٌداين كمرادؼ للشكل، فقاؿ: )كالشَّكل أصلو التقييد كالضبط، تقوؿ: شىكىٍلتي ال

، كتابعو تلميذه سليماف بن صلاح، فقاؿ: كُيتاج الناسخ لكل مصحف يضبطو أف يًتؾ  (ٓ)(وػقيَّدتيوي كضىبىطتي 
، كيف موضع آخر مسَّى ناقط ادلصحف (ٔ)يًتؾ فيسحىة للموضع الذم حذفت منو األلف، أك الياء، أك الواك

                                                           

 /ك(.ُٕ ( ينظر: )حلة األعياف: كرقةُ)
 .-باختصار-(ْٔ-ّٔ( ينظر: )الضبط ادلصحفي كنشأتو: ِ)
، يف مقٌدمة باب الضبط كالشكل إىل تعريف النقط بقسمٍيو: نقط اإلعراب، -رمحو اهلل–تعرَّض مؤلف ىذا الكتاب )النابلي(  (ّ)

لحي النقط كالشكل، أك كنقط اإلعجاـ، ككذلك تعريف الشكل، ككاضع كل منهم، كذكر بعض أقواؿ العلماء يف ترادؼ مصط
اختالفهما، كناقشتي ذلك، كعٌلقتي عليو يف موضعو، كذكرتي سبب نقط اإلعجاـ، كسبب نقط اإلعراب، ككٌثقتي مجيع ذلك 

  يف قسم التحقيق. ( كحواشيهاٖٗص -ٕٗ. ينظر: )صو ىنامن ادلصادر ادلعتمدة مبا يغٍت عن إعادت

 (.ِٖٖ-ِٕٖ(، )ادليٌسر يف علم رسم ادلصحف كضبطو: ّٕ-ّٔد شرشاؿ: ( ينظر: )مقدمة دراسة الطراز، للدكتور أمحْ)
 (.ِِ( )احملكم: ٓ)
 (.ّٓ/ِ( ينظر: )سلتصر التبيُت: ٔ)
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، كقد استعملو  (ِ) تو على جهة االختصار(، كمسَّى أحد كتبو )أصوؿ الضبط، ككيفيٌ (ُ)ادلصحف بالٌضابط
 أبو عبد اهلل اخلرَّاز يف منظومتو يف الرسم كالضبط، فقاؿ:

 (ّ)َهَذا َتَماُم َنْظِم َرْسِم اْلَخطِّ       َوَها َأنَا أُْتِبُعُه بِالضَّْبطِ 

كييعلىم شلَّػػػػػػا تقٌدـ، كشلَّػػػػػا ذيكر يف مقٌدمة حتقيق باب الضبط كالشكل
أف ادلصطلحات الثالثة  :(ْ)

ا، كىو تقييد الكلمة حبيث ال تلتبس، كيتحٌدد ادلقصود  )الضبط، كالشكل، كالنقط( كلها تؤدم معٌت كاحدن
، كىو ما أشار إليو بعض أىل اللغة بقولو: )احلركؼ تيضبىط بقٍيد، فال يلتبس (ٓ)منها، كال ُيتمل غَت ذلك

ابٌة بالشّْكىاؿ،  .  (ٔ) فيمنعها من اذلركب( إعرأّا، كما تيضبىط الدَّ

إال أنو ما لبث أف خيٌصص ىذا ادلعٌت فيما بعد، كمل مينع من بقائو على عمومو، كُيٌدد ذلك ادلقاـ، 
 .  (ٕ)كالقرائن

 ثانًيا: موضوع علم الضبط:

العالمات الدالة على عوارض احلركؼ، من حيث: كضعها، كتركها، ككيفٌيتها، كزلٌلها، كلوهنا، كغَت  
 .  (ٖ)ذلك

 ثالثًا: فوائد علم الضبط:

 الشكَّ أف لعلم الضبط فوائده كثَتة؛ لتعٌلقو الشديد بالقرآف الكرمي، كالكتابة العربية، كمن فوائده: 

 ادلطابقة اللَّفظية للقارئ.                 -ُ
                                                           

 (.ُْ/ِ( ينظر: )سلتصر التبيُت: ُ)
 (.ٔٓ( )حبث ضبط القرآف، كنشأتو، كعناية العلماء بو، للدكتور: سامل الزىراين: ص ِ)
 (.ّٔ، صْٓٓ ( )منت الذيل يف الضبط: بيت رقمّ)
 ( كحواشيها.ْٖص -ِٖ( ينظر: )صْ)
 (. ّٕ( )مقٌدمة دراسة الٌطراز: ٓ)
 (.ُْٓ/ّ( )صبح األعشى: ٔ)
 (. ّٖ( )مقٌدمة دراسة الٌطراز: ٕ)
 (.ٖ(،)إرشاد الطالبُت: ّْٓ(، كينظر: )دليل احلَتاف: ٖٔ( )مسَت الطالبُت: ٖ)
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 ادلتابعة اخلطّْية للكاتب.-ِ

، كإزالة اللٍَّبس عنها، حبيث إفَّ   كؼصيانة القرآف من اللَّحن كاخلطأ، كحتقيق األلفاظ باحلر  -ّ
احلرؼ إذا ضيًبطى مبا يدٌؿ على حتريكو بإحدل احلركات الثالث ال يلتبس بالساكن، ككذا العكس، كإذا 

ضيًبطى مبا يدٌؿ على حتريكو حبركة سلصوصة ال يلتبس بادلتحرًّْؾ بغَتًىا، كإذا ضيًبطى مبا يدٌؿ على التشديد ال 
ف، كإذا ضيًبطى مبا يدٌؿ على زيادتو ال يلتبس باحلرؼ األصلي، كىكذا، كباقيها ال يلتبس باحلرؼ ادلخفَّ 

 . (ُ) خيفى

تصحيح القراءة، كأداؤىا أداءن رلوَّدنا، ليكوف العبد بذلك مع السفرة الكراـ الربرة؛ ألف ادلاىر  -ْ
 بالقرآف يؤٌديو ميعرىبنا مضبوطنا.

قرأ ّٔا، فإذا أيخًليى ادلصحف من النقط كالشكل، فإف الرسم تقييد الركاية كالقراءة اليت نريد أف ن-ٓ
ُيتمل قراءات عديدة، كقد تكوف إحدل ىذه االحتماالت ليست قراءة أصالن، كالذم ييبُتَّ ذلك كُييىلَّيو 

 ىو ضبط احلركؼ كالكلمات القرآنية كفق القراءات كالركايات ادلتواترة.

كتابة يف اللغة العربية عمومنا، كالقرآف كاحلديث أشكاؿ الضبط كعالماتو من متمَّمات ال -ٔ
 .(ِ)خصوصنا، كبدكهنا يقع اللَّبس كاالضطراب 

                                                           

(، ُٔ(،)السبيل: ِٓٓ/ِ(،)سفَت العادلُت: ّْٓ(، )دليل احلَتاف: ٔٓ، ُٗ-ُٖيف: )احملكم:  ّ، كِ، كُ( تنظر الفوائد ُ)
 (.ُّ)إيفاء الكيل: 

 (.َٕ-ٖٔيف: )ضبط القرآف، كنشأتو، كتطوره، كالعناية بو، للدكتور سامل الزىراين:   ٔ، كٓ، كْ( تنظر الفوائد ِ)
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 .  الثاني: حكم ضبط المصاحف المبحث 

رلرَّدة من النقط كالشكل؛ لتحتمل ما صحَّ نقلو، كثبتت   كانت ادلصاحف يف عصر الصحابة
التابعُت، كمن جاء بعدىم نشأ ضبط القرآف الكرمي؛  ركايتو من القراءات ادلأذكف فيها، كبعد ذلك يف عصر

بسبب اختالط العرب بالعجم، كفساد اللغة، كفشٌو اللَّحن، ككاف ذلك على يد أيب األسود الدؤيل )ت: 
ىػ( يف خالفة معاكية بن أيب سفياف، كتاله تطٌور ّٓ-ْْىػ(، يف زمن زياد بن أبيو، كايل البصرة )ٗٔسنة 

كالو؛ كل ذلك حفاظنا على القرآف الكرمي من اللَّحن كالتحريف، كقد اختلف الضبط، كعالماتو، كأش
 :(ُ)على ثالثة أقواؿ علماء السَّلف يف حكم ضبط ادلصاحف

 الكراىة مطلقنا.                                    األكؿ:

 اجلواز مطلقنا.الثاين: 

  حكمهم، دكف ادلصاحف األمَّهات.كمن يف احف اليت يتعٌلم فيها الًغٍلمىافاجلواز يف ادلصالثالث: 

 فأمَّا القول األول: كراهة نقط المصاحف مطلًقا، ووجوب إبقائها مجّردة من النقط والشكل،
ادلبالغة يف احملافظة على رسم ادلصاحف كما  فقد قال به جماعة من السلف، وحّجة بعضهم في ذلك:

خشية االلتباس بُت ادلرسـو  وحّجة اآلخرين:اع، ىي، من غَت زيادة فيها، كال نقصاف، كخشية االبتد
 كالضبط.  

يف األمر د، اهلل بن مسعو ببعض األخبار ادلركيٌة عن عمر بن اخلطٌاب، كعبد  واستدّلوا على ذلك
 .   (ِ)بتجريد القرآف، كبعض اآلثار ادلركيٌة عن بعض السَّلف يف كراىة نقط ادلصاحف

ظىة بن كىٍعب، قاؿ: "خرجنا نريد العراؽ، فمشى معنا عمر بن ما أخرجو احلاكم بسنده عن قػىرى  منها:
  إىل ًصرىارو فتوضَّأ، مث قاؿ: أتدركف مًلى مشيتي معكم؟، قالوا: نعم، ضلن أصحاب رسوؿ اهلل  اخلطاب

                                                           

راسات يف علـو القرآف، للدكتور: فهد (، )دِٕٓ/ِ(، )سفَت العادلُت: ُْٕ( ينظر: )تنبيو العطشاف: ت: زلمد حرشة: ُ)
(، )استعماؿ األلواف يف ّٔ(، )ضبط القرآف، كنشأتو، كتطوره، كالعناية بو، للدكتور سامل الزىراين:  َّٖ، ّٕٕالركمي: 

 (.ِّاصطالحات ضبط ادلصاحف: ص
ات يف علـو القرآف، (، )دراسَّٓ-ِٖٓ/ِ(، )سفَت العادلُت: ُٕٔ-ُٕٓ( ينظر: )تنبيو العطشاف: ت: زلمد حرشة: ِ)

 (.ِّ(، )استعماؿ األلواف يف اصطالحات ضبط ادلصاحف: صُْٖللدكتور: زلمد إمساعيل: 
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ًكمّْ  م باألحاديث  مشيتى معنا، قاؿ: إنكم تأتوف أىل قرية ذلم دىًكمّّ بالقرآف كدى النَّحل، فال تػىٍبديكهنى
ـى قػىرىظىة قالوا: ،  يىٍشغىليونىكيم، جرّْدكا القرآف، كأقلّْوا الركاية عن رسوؿ اهللف كامضوا كأنا شريككم، فلمَّا قىًد

ثنا، قاؿ: هنىانا ابن اخلطاب" حىدّْ
(ُ)  . 

أنو قاؿ: "جىرّْدكا القرآف، كال ختلطوه  كركل أبو عمرك الٌداين بأسانيده عن عبد اهلل بن مسعود 
 .    (ِ)بشيء"

 .(ّ)فقالوا: إٌف ادلقصود بتجريد القرآف: إخالؤهي من النقط، كالشكل

كركل أبو عيبيد القاسم بن سالَـّ بأسانيده عن احلسن البصرم، كزلمد بن سَتين، كإبراىيم النَّخعي، 
ة، ، ككذلك ركل ابن أيب داكد، كأبو عمرك الداين بأسانيدمها عن الثالث(ْ)أهنم كانوا يكرىوف نقط ادلصاحف

 ، كمن ىذه ادلركيٌات:(ٓ) كعن عبد اهلل بن عمر، كقتادة

ابن أيب داكد بسنده عن أيب رجاء قاؿ: "سألتي زلمد بن سَتين عن ادلصحف: ينقط  ما ركاه
 .  (ٔ)بالنحو؟ قاؿ: أخشى أف يزيدكا يف احلركؼ"

 .  (ٕ)كعن قتادة قاؿ: "كىدىدتُّ أٌف أيديهم قيًطعىت، يعٍت: من نقط ادلصاحف"

ّما القول الثاني: جواز نقط المصاحف مطلًقا، فقد قال به الجمهور من السلف، والخلف، وأ
لُّ بالرسم، كإٌّنا يزيٌنو كييكمّْليو، كييعُت القرٌاء على  وحّجتهم في ذلك: أٌف الضركرة إليو ميًلحَّة، كىو ال خيًي

ن، كفيو بياف للمتعٌلمُت  .  (ُ)قراءة القرآف من غَت حلٍى

                                                           

 (.ُْٔ/ُ(، )معرفة السنن كاآلثار، للبيهقي: ٕٔ(، كينظر: )فضائل القرآف، أليب عيبيد: ص ُّٖ/ُ( )ادلستدرؾ: ُ)
 (.َِّ-ُّٗ(، )كتاب ادلصاحف: ِّٗ(، كينظر: )فضائل القرآف، أليب عيبيد: ص َُ( )احملكم: ِ)
 (.ّّ/ُ)النشر: (، كينظر: ُْٗ( )دراسات يف علـو القرآف، للدكتور زلمد إمساعيل: صّ)
 (.ِّٗ( ينظر: )فضائل القرآف، أليب عيبيد: ْ)
 (.ُُ-َُ(، )احملكم: ِّٕ-ِّْ( ينظر: )كتاب ادلصاحف: ٓ)
 (.ِّٔ-ِّٓ( ) كتاب ادلصاحف: ٔ)
 (.ِّٕ، كينظر: )(ِّٔ( ) كتاب ادلصاحف: ٕ)
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يف األمر بتجريد القرآف،  بنفس األخبار ادلركيٌة عن عبد اهلل بن مسعود  لى ذلكواستدّلوا ع
 .  كلكن بتأكيل آخر ذلا، ككذلك بعض اآلثار ادلركيٌة عن بعض السَّلف يف جواز نقط ادلصاحف

األمر بتجريد القرآف بأنو إخالؤه من النقط  -ادلانعُت للنقط-قاؿ الدكتور زلمد إمساعيل: كتأكيل 
تىمىله، كما تطرَّؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿكالش -، كاألصٌح يف تأكيل ىذه األخبار (ِ)كل تأكيله زلي

 .  (ّ)أٌف ادلراد بتجريد القرآف ختليصو شلا سواه -إٍف صىحَّت

: )قد اختلف الناس يف تفسَت قولو: "جىرّْدكا القرآف"، فكاف  منها: قوؿ أيب عبيد القاسم بن سالَـّ
]النَّخعٌي[ يذىب بو إىل نقط ادلصاحف، كيقوؿ: "جىرّْدكا القرآف، كال ختلطوا بو غَته"، قاؿ أبو  إبراىيم

رًهى ىذا سلافة أف ينشأ نىٍشء يدركوف ادلصاحف منقوطة، فَتل أف النقط من  عبيد: كإّنا نرل أف إبراىيم كى
رًهى الفواتح، كالعواشر( رًهى مىن كى  .(ْ) القرآف، كذلذا ادلعٌت كى

السيوطي: )قاؿ احلريب يف غريب احلديث: قوؿ ابن مسعود: "جىرّْديكا القرآف"، ُيتمل كجهُت:  كقوؿ
أحدمها: جىرّْديكهي يف التالكة، كال ختًلطوا بو غَته، كالثاين: جىرّْديكهي يف اخلٌط من النقط كالتَّعشَت، كقاؿ البيهقي: 

 . (ٓ) األىبٍػُتى أنو أراد: ال ختًلطوا بو غَته من الكتب(

كقد كرد الًتخيص يف نقط ادلصاحف كضبطها عن كثَت من علماء السلف، حىت أكلئك الذين 
 .    (ٔ)كردت عنهم نصوص يف القوؿ بكراىتو

كمن ذلك أٌف أبا عيبيد القاسم بن سالَـّ ركل بأسانيده عن احلسن البصرم، كزلمد بن سَتين  
 .  (ُ)لنقط ادلصاحف اترخيصهم

                                                                                                                                                                          

(، َُٓ(، )دراسات يف علـو القرآف، للدكتور زلمد إمساعيل: صُٕٔ-ُٕٓ( ينظر: )تنبيو العطشاف: ت: زلمد حرشة: ُ)
 (.ِّ)استعماؿ األلواف يف اصطالحات ضبط ادلصاحف: ص

لبحر احمليط يف أصوؿ الفقو: (، )اُٖٗ( ينظر تقرير العلماء ذلذه ادلسألة األصولٌية يف: )إيثار اإلنصاؼ يف آثار اخلالؼ: ِ)
 (، كغَتمها.َِٖ/ْ

 (.ْٔ(،)ضبط القرآف، كنشأتو، كتطوره: ُْٗصدراسات يف علـو القرآف، للدكتور زلمد إمساعيل: ( ينظر: )ّ)
 (.ْٗ-ْٖ/ْ: )فيو (، كينظرْٕ/ْ: أليب عبيد ( )غريب احلديثْ)
 (.ُْٕ/ُ(، )معرفة السنن كاآلثار: ُّٗ-ُّٔ/ُٓ (. كينظر:)شرح مشكل اآلثار، للٌطحاكم:ُٕٖ-ُٖٔ/ْ( )اإلتقاف: ٓ)
 (.ّْٓ(، كينظر: )رسم ادلصحف دراسة لغوية تارخيية: ٓٔ( )حبث ضبط القرآف، كنشأتو، كالعناية بو: ٔ)
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أف ركل بأسانيده عن بعض السلف كراىية نقط ادلصاحف، أردؼ بذكر ككذلك ابن أيب داكد بعد  
 .(ِ)مركيٌاتو بأسانيده عن ادلرٌخصُت يف النقط

 .  (ّ)فركل عن احلسن: "أنو كاف ال يرل بأسنا أف ينقط ادلصحف بالنحو"

اء: "أنو كاف عند زلمد بن سَتين مصحف منقوط، ككاف يقرأ فيو"  .  (ْ) كعن خالد احلىذَّ

ن كىب قاؿ: "أخربنا نافع بن أيب نعيم القارئ قاؿ: سألتي ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن كعن اب
 .  (ٓ) شكل القرآف يف ادلصاحف، فقاؿ: ال بأس بو"

كأيضنا ركل الداين بأسانيده عن احلسن البصرم، كربيعة بن أيب عبد الرمحن، كثابت بن مىٍعبىد، كخالد 
اء، كاللَّيث، أهنم قالوا: ال  .     (ٔ)بأس بنقط ادلصاحف احلذَّ

 .   (ٕ)كركل الداين بسنده عن قتادة أنو قاؿ:"بدؤكا فنقىطيوا، مث مخَّسيوا، مث عشَّريكا"

ىم ادلبتدئيوف بالنقط، كرسم   قاؿ أبو عمرك الداين: )ىذا يدؿُّ على أف الصحابة كأكابر التابعُت
ذ ىو من التابعُت، كقولو: "بدؤكا... إىل آخره" اخلموس، كالعشور؛ ألف حكاية قتادة ال تكوف إال عنهم، إ

فال شيكيوؿ يف صٌحتو، كال  -أك أكثريىم-دليل على أف ذلك كاف عن اتفاؽ من مجاعتهم، كما اتفقوا عليو 
حرج يف استعمالو، كإّنا أٍخلىى الصٍَّدري منهم ادلصاحف من ذلك، كمن الشكل؛ من حيث أرادكا الداللة 

غات، كالفسحة يف القراءات اليت أذف اهلل تعاىل لعباده يف األخذ ّٔا، كالقراءة مبا على بقاء الٌسعة يف الل
 . (ٖ)شاءت منها، فكاف األمر على ذلك إىل أف حدث يف الناس ما أكجب نقطها كشكلها(

                                                                                                                                                                          

 (.ّّٗ-ِّٗ: أليب عبيد ( ينظر: )فضائل القرآفُ)
 (.ٓٔ( ينظر: )حبث ضبط القرآف، كنشأتو، كالعناية بو: ِ)
 (.ِّٖ( )كتاب ادلصاحف: ّ)
 (.َّّ( )كتاب ادلصاحف: ْ)
 ( ادلصدر السابق.ٓ)
 (.ُّ-ُِ( )احملكم: ٔ)
 (.ِ( )احملكم: ٕ)
 (.ّّ/ُ)النشر: (، كينظر: ّ-ِ( )احملكم: ٖ)
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وأما القول الثالث: التفصيل في حكم نقط المصاحف: فالجواز في المصاحف التي يتعّلم 
 حكمهم، والكراهية في المصاحف األمَّهات، فهو مذهب مالك بن أنس، فيها الِغْلَمان ومن في

التوٌسط بُت ادلذىبُت، فالكراىة يف األمهات سلافة االبتداع، كاجلواز يف غَتىا ألجل البياف يف حٌق  وحّجته:
ن شىٍكل ما ركاه الداين عن عبد اهلل بن عبد احلكم، قاؿ: "كمسعتي مالكنا سيًئلى ع ونصُّ قوله ادلتعٌلمُت،

 .    (ُ) ادلصاحف، فقاؿ: أمَّا األمَّهات فال أراهي، كأمَّا ادلصاحف اليت يتعلَّم فيها الًغٍلمىاف فال بأس"

والراجح هو: جواز نقط المصاحف وشكلها، عموًما سواء األّمهات أو غيرها؛ ألن النقط ال 
كالم رّب العالمين،  وبه جرى   ينافي األمر بالتجريد، ودفًعا لاللتباس، ومنًعا للتحريف والخطأ في

 .(ِ)العمل في مصاحف المشارقة والمغاربة في عصرنا الحاضر

قاؿ احلىلىٍيًمي: )كأٌما النػُّقىط فليس فيها من الكراىية ما يف عدد اآليات؛ ألف النػُّقىط ليست مبقركءة، 
ء، فال يضرُّ إثباهتا دلن ُيتاج إليها، فييتػىوَّىىم ألجلها ما ليس بقرآفو قرآننا، كإّنا ىي دالالته على ىيئة ادلقرك 

 .(ّ) كاهلل أعلم(

كقاؿ النَّوكم: )قاؿ العلماء: كيستحبُّ نقط ادلصحف كشكلو؛ فإنو صيانة من اللَّحن فيو 
اهي يف ذلك الزماف؛ خوفنا من التغيَت فيو، كقد أيًمنى  رًىى كتصحيفو، كأما كراىة الٌشعيب كالنَّخعي النقط، فإّنا كى

، نىع منو كنظائره،  ذلك اليـو ثىات احلسنة، فلم ميي ثنا؛ فإنو من ادلػػيػػحدى دى فال منع، كال ميتنع من ذلك لكونو زلي
 .(ْ) مثل: تصنيف العلم، كبناء ادلدارس، كالرّْبىاطىات، كغَت ذلك(

كقاؿ الزُّرقاين: )كاف العلماء يف الصَّدر األكؿ يػىرىٍكف كراىة نقط ادلصحف كشكلو؛ مبالغة منهم يف 
...، كلكٌن الزماف يوا من أف يؤدم ذلك إىل التغيَت فاحملافظة على أداء القرآف كما رمسو ادلصحف، كخوفن 

تغٌَت...، فاضطَّر ادلسلموف إىل إعجاـ ادلصحف كشكلو؛ لنفس ذلك السبب...، فمعقوؿه حينئذو أف يزكؿ 

                                                           

(، )استعماؿ األلواف يف اصطالحات ضبط ُٕٔ(، )تنبيو العطشاف: ت: زلمد حرشة: ُّ(، كينظر: )ُُ( )احملكم: ُ)
 (.ِّ-َّادلصاحف: ص

 (.ِّٖ(، )دراسات يف علـو القرآف، للدكتور: فهد الرُّكمي: ص ٖٖمسَت الطالبُت: ( ينظر: )ِ)
 (.ِِٔ/ِ(  )ادلنهاج يف شعب اإلمياف: ّ)
 (.ِٕٔ/ُ(، كينظر: )إحياء علـو الدين: َُٗ-ُٖٗ( )التبياف يف آداب محلة القرآف: ْ)
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أك باستحباب اإلعجاـ كالشكل؛ دلا ىو القوؿ بكراىة ذىيًٍنكى اإلعجاـ كالشكل، كًُيلَّ زللَّو القوؿ بوجوب، 
 .(ِ)( (ُ)مقرَّر من أف احلكم يدكر مع ًعلَّتو كجودنا كعدمنا

ا كتعليالن، ادلصاحف نقطمثل  فهيكأٌما استعماؿ األلواف يف ادلصاحف  الثالثة  ادلذاىبكفيها  حكمن
 ؛ لكوهنا كسيلة من كسائل الضبط، كأداة من أدكاتو.قةالساب

 :ىذه األقواؿ كمن، (ّ)ن األئمة باأللواف يف أقواذلم، كراىةن أك استحسانناكقد صرَّح قليله م

رًهى مالك كغَته النقط باحليمرة كالصُّفرة"  .(ْ)قاؿ ابن أيب زيد القَتكاين: "ككى

 .(ٓ)"ال بأس بنقطها باألمحر" :قاؿ بن أيب احلسن عن احلسنأكرد الداين بسنده ك 

 ".اىيم كراىية النقط باحلمرةكم عن الشعيب كإبر ري كقاؿ الغزايل: "

كما  :فقاؿ ،احلسن عن تنقيط ادلصاحف باألمحر سألتي " قاؿ: أنو بكر اذلذيل أيب كركل عن
 .(ٔ)"ا إعراب القرآف فال بأس بوأمٌ  :قاؿ ،وف الكلمة بالعربيةبي عرً يي  :قاؿ ؟،تنقيطها

فإهنا  ؛المات باحلمرة كغَتىاكال بأس بالنقط كالع ،يستحب حتسُت كتابة القرآف كتبيينو: )أيضناكقاؿ 
 .(ٕ) (هأحن دلن يقر عن اخلطأ كاللٌ  كصدٌ  ،كتبيُت ،تزيُت

 

                                                           

 (، كغَتمها.َٖ/ْ(، )إعالـ ادلوقعُت: ُِٖ-ُٖٕ/ِ( ينظر تقرير العلماء ذلذه ادلسألة األصولٌية يف: )أصوؿ السرخسي: ُ)
 .(َْٗ-َْٖ/ُ( )مناىل العرفاف: ِ)
 (.ّّ( ينظر: )استعماؿ األلواف يف اصطالحات ضبط ادلصاحف: ّ)
 (.ُٔ/ٕ( )النوادر كالزيادات: ْ)
 .(ُِ( )احملكم: ٓ)
 (.ِٕٕ-ِٕٔ/ُ( )إحياء علـو الدين: ٔ)
 (.ِٕٔ/ُ( )ادلصدر السابق: ٕ)
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 المبحث الثالث : أشهر المصنفات المطبوعة في علم الضبط.

دلَّا كاف لعلم ضبط القرآف الكرمي أمهية عظيمة، ال تًقلُّ عن أمهية كتابتو، كاليت سبق أف ذكرنا شيئنا 
م، كتيسَتنا على الناس، كخدمةن لكتاب اهلل، كحفظنا لو، فقد رغَّب كثَت من العلماء منها يف فوائد ىذا العل

يف ضبط القرآف الكرمي، كحثُّوا عليو، كاعتنوا بو قدمينا كحديثنا، كألَّفيوا فيو ادلصنَّفات الكثَتة، اليت كصلت 
صنيف: فمنها ادلطوَّؿ، كمنها إلينا، كما زاؿ األكثر منها سلطوطنا، أك مفقودنا، كاختلفت مناىجهم يف الت

ادلختصر، كمنها ادلفرد يف الضبط، كمنها الشامل للرسم كالضبط، كمنها ما ىو عبارة عن فصوؿ دلباحث 
كتب علـو القرآف، كتاريخ القرآف، ككتب القراءات، كمنها ما أيلّْف يف بعض   ضمنالرسم كالضبط 

كسأكتفي ىنا بذكر كل ما كقفتي عليو من ادلصنَّفات ادلوضوعات اجلزئية كضبط األمساء ادلوصولة، كغَتىا، 
ادلطبوعة فقط، كادلختٌصة بالرسم كالضبط، أك ادلفردة يف الضبط؛ اختصارنا، كاقتصارنا، كسأرتٌبها على حسب 

ًدي يف الٌنص احملقَّق ذكر بعض ادلخطوطات ادلهٌمة يف علم الضبط ا أنو سَتى  .(ُ)كفيات مصٌنفيها، كعلمن

 ىػ(. ْْْنقط ادلصاحف، أليب عمرك عثماف بن سعيد بن عمرك الداين )تاحملكم يف  -ُ
 كتاب النَّقط )ذيل ادلقنع يف معرفة مرسـو مصاحف األمصار(، أليب عمرك عثماف بن سعيد بن عمرك-ِ

 . (ِ)ىػ(ْْْالداين )ت 
اح سلتصر التبيُت ذلجاء التنزيل، كيسٌمى اختصارنا )التنزيل(، أليب داكد سليماف بن صل -ّ

 .     (ُ)ىػ(ْٔٗ)ت

                                                           

(، )ضبط القرآف كعناية َُِ-َُٕ، ٖٗ-ُٖدلؤلفات ادلطبوعة كادلخطوطة يف علم الضبط يف: )دراسة الطراز: ( تنظر اُ)
(، )جهود األمة يف ِْ-ُِ(، )جهود األمة يف رسم القرآف، لػ د. غاًل احلمد: ٖٔ-َٕالعلماء بو، لػ د. سامل الزىراين: 

(، )القراءات كرسم ادلصحف، إحصائية مرٌقمةة مصٌورة غَت ، نسخة الكًتكنيرسم القرآف، لػ أ. د. عبد اذلادم محيتو
(، )إرشاد الطالب كالباحثُت إىل بعض الكتب ادلطبوعة يف علـو ِْ،ّٖ، ِّ-َّببليوغرافية، لػ د. عبد اهلل اجليوسي: 

 (.ُِ-ُٗالقراءات، لسعد عبد احلكيم: 
ـ، مث نشرتو َُُٖي "الباركف سلفسًتدم"، كنشرت ترمجتو عاـ ( ترمجو مع كتاب )ادلقنع( إىل اللغة الفرنسية ادلستشرؽ الفرنسِ)

 أمحد ـ، كطبع بذيل )ادلقنع( بتحقيق: زلمدُِّٗمجعية ادلستشرقُت األدلانية بالٌنص العريب، بعناية األستاذ "أكتو برتزؿ"، عاـ 
ىػ، كطبع مستقالِّ بتحقيق َُّْ: عاـ ِىػ، مث بدار الفكر بدمشق طُّٗٓ: عاـ ُليبيا، ط-دمهاف، مبكتبة النجاح بطرابلس

 .مكتبة الكليات األزىرية بالقاىرةزلمد الصادؽ قمحاكم، 
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أصوؿ الضبط ككيفيتو على جهة االختصار )ذيل سلتصر التبيُت(، أليب داكد سليماف بن صلاح  -ْ
 . (ِ) ىػ(ْٔٗ)ت

ادلختصر يف مرسـو ادلصحف الكرمي، أليب طاىر إمساعيل بن ظافر بن عبداهلل العيقيلي  -ٓ
 . (ّ)ىػ(ِّٔ)ت

تاج إليو من رسم ادلصحف، -ٔ أليب إسحاؽ إبراىيم بن زلمد بن كثيق األندلسي  اجلامع دلا ُيي
 . (ْ) ىػ(ْٓٔ)ت: 

منت الذيل يف ضبط القرآف، )ذيل عمدة البياف(، أك )ذيل مورد الظمآف(، أليب عبد اهلل زلمد  -ٕ
 . (ٓ)( بيتنآْْكعدد أبياهتا ) ىػ(،ُٖٕبن زلمد بن إبراىيم األموٌم الٌشريشي، ادلعركؼ باخلرَّاز )تا

رباب ادلراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد، لربىاف الدين إبراىيم بن عمر اجلعربم مجيلة أ -ٖ
 .  (ٔ) ىػ(ِّٕ)ت

ىػ(، َٕٓالتبياف يف شرح مورد الظمآف، أليب زلمد عبداهلل بن عمر الصٍُّنهاجٌي ابن آجىطَّا )ت  -ٗ
 . (ُ)اخلرٌاز، كىو أكؿ الشركح عليوتلميذ 

                                                                                                                                                                          

 ( قاـ بدراستو كحتقيقو: د. أمحد بن أمحد بن ميعمَّر شرشاؿ، يف رسالة الدكتوراة باجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، كطبع يف رلمعُ)
 ىػ.ُِّْـ= ََِِيف )مخسة أجزاء(، سنة:  ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة،

مبجمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة،  مستقالن  ( حٌققو د. أمحد بن أمحد بن معمر شرشاؿ، كطبعِ)
 ىػ.ُِْٕسنة:

نايٍت، بعنواف: ىػ، كطبع بتحقيق د. زلمد بن عمر اجلُِْٗـ=ََِٖ( طبع بتحقيق د. غاًل قدكرم احلمد، دار عٌمار بعٌماف، ّ)
 ىػ.َُّْـ=ََِٗ: ُ)مرسـو خط ادلصحف(، كزارة األكقاؼ كالشؤكف القطرية، ط

: ُىػ، كيف دار عٌمار بعٌماف، طَُْٖـ=ُٖٖٗ( طبع بتحقيق د. غاًل قدكرم احلمد، مطبعة العاين ببغداد، ْ)
ن أمحد آؿ عبد اللطيف، مكتبة ىػ، كطبع بعنواف: )رسالة يف رسم ادلصحف(، بتحقيق: أمحد بن إمساعيل بُِْٗـ=ََِٗ

 ىػ.ُِّْ: ُابن عباس، ط
( طبعت مع )مورد الظمآف( بتحقيق كضبط: زلمد الصادؽ قمحاكم، ادلكتبة احملمودية بالقاىرة، كطبعت أيضنا بضبط ٓ)

ة ىػ، مث طبعت بتحقيق د: أشرؼ زلمد فؤاد طلعت، مكتبُّٓٔكتصحيح: عامر السيد عثماف، مطبعة االستقامة بالقاىرة 
: ُىػ، كيف جامعة بركنام، دار السالـ، طُِْٕـ=ََِٔ: ِىػ، كطُِّْـ=ََِِ: عاـ ُاإلماـ البخارم مبصر، ط

 ـ.ََِِىػ =ُّّْ
ىػ، كىو حتت الطباعة، كما طبع ُِِْحقَّقو د. زلمد إلياس زلمد أنور، يف رسالة الدكتوراة، يف جامعة أـ القرل، عاـ  (ٔ)

 ـ.ََُِىػ =ُُّْ: ُلزكبعي، دار الغوثاين للدراسات القرآنية بدمشق، طبدراسة كحتقيق: زلمد خضَت مضحي ا
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ح عمدة البياف اـ، أك حركؼ ادلصحف اإلماـ )شر كشف الغماـ عن ضبط مرسـو اإلم-َُ
بن أيب بكر ادلنبهي الشهَت بالشباين)من أىل ادلائتُت الثامنة  ياحلسن بن عل يللخرٌاز(، أليب عل

 . (ِ)كالتاسعة(
دليموف بن مساعد ادلصمودم، ادلعركؼ بغالـ الفخَّار  نقط ادلصاحف العلٌية، الدُّرة اجللٌية يف -ُُ

 . (ّ) ( بيتنإَُٓأرجوزة طويلة تقع يف ) ، كىيىػ(ُٖٔ)ت:
تنبيو العطشاف على مورد الظمآف، أليب علي حسُت بن علي بن طلحة الرَّجراجي الشَّوشاكم  -ُِ

 .  (ْ) ىػ(ٖٗٗ)ت 
 . (ٓ)ىػ(ٖٗٗالطّْرىاز يف شرح ضبط اخلرَّاز، أليب عبداهلل زلمد بن عبداهلل التػَّنىسي )ت -ُّ
ورد الظمآف، أليب زلمد عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصارم فتح ادلنَّاف ادلركم مب -ُْ

 . (ٔ) ىػ(ََُْ)ت

                                                                                                                                                                          

( حيقّْق يف رسالتُت علميتُت، األكىل: دراسة كحتقيق: عبد احلفيظ بن زلمد نور بن عمر اذلندم، )من أكؿ الكتاب إىل هناية ُ)
ىػ، ُِِْ-ُُِْلية القرآف الكرمي، عاـ مباحث احلذؼ يف الرسم(، رسالة ماجستَت باجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، ك

كالرسالة الثانية: دراسة كحتقيق: عمر بن عبداهلل بن علي الثويٍت، )من أكؿ باب حكم رسم اذلمز إىل هناية الكتاب(، رسالة 
 ىػ.ُِْٗ-ُِْٖماجستَت جبامعة أـ القرل، قسم الكتاب كالسنة، عاـ 

ىػ ُِْٖ-ُِْٕالدكتوراة، مبؤسسة دار احلديث احلسنية، بادلغرب، عاـ  ( حقَّقو: د. حسن عبد اذلادم محيتو، يف رسالةِ)
صفحة ِّْـ، كيقـو على طباعتها حالينا األستاذ: أنس الكندرم، كقد حصلتي على جزء من ادلطبوع )ََِٕ-ََِٔ=

 .-َتناكفَّقو اهلل، كجزاه عٌنا خ-فقط، من أكؿ الٌنص احملٌقق(، بواسطة الدكتور الفاضل: مٌدثر األمُت خَتم
( حٌققها الدكتور: ياسر إبراىيم ادلزركعي، بعنواف: )الٌدرة اجللٌية يف رسم كضبط ادلصاحف العثمانية(، كصدر الكتاب عن كزارة ّ)

 .ـََُِىػ =ُُّْ: عاـ ُاألكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بالكويت، ط
ـ، مث نشر جزء منو ُْٗٗكايل باجلديدة، عاـ ميلود الضعيف، يف رسالة ادلاجستَت، جامعة أيب شعيب الدٌ ( حٌققو األستاذ: ْ)

رسالة ماجستَت جبامعة  (، حذؼ الياء يف القرآف الكرميباب كحتقيق الباحث: زلمد سامل حرشة، )من أكؿ الكتاب إىل  دراسةب
، مبدينة ترىونة بليبيا، عاـ   ـ.ََِٔ-ََِٓادلرقب، كلية اآلداب كالعلـو

أمحد بن ميعمَّر شرشاؿ، يف رسالة ادلاجستَت، باجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، عاـ  ( قاـ بدراستو كحتقيقو: د. أمحد بنٓ)
: عاـ ِـ، كطَََِىػ =َُِْ: عاـ ُىػ، كطبع يف رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة، طَُْٖ
 ـ.َُُِىػ =ُِّْ

بتحقيق: د.  ئل علمية، يف ثالث جامعات، كمل ينشر منها شيء، األكىل( طيبع طبعة قدمية يف صدر ادلائة ادلاضية، كحيٌقق كرسأ)
عبد الكرمي بو غزالة، رسالة دكتوراة، جبامعة األمَت عبد القادر، باجلزائر، كالثانية بتحقيق: عبد السالـ اذلبطي اإلدريسي، كلية 

 ماف يف السوداف، قسم القراءات. ـ، كالثالثة بتحقيق: إحدل األخوات يف جامعة أـ در ُٔٗٗاآلداب بالرباط، عاـ 
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أليب زيد عبد الرمحن بن زلمد اجلامع ادلفيد ألحكاـ الرسم كالضبط كالقراءة كالتجويد،  -ُٓ
 . (ُ)ىػ(َُِٖادلكناسي، ادلعركؼ بابن القاضي )ت:

فلو مورد الظمآف، كما سكت عنو التنزيل ذك بياف اخلالؼ كالتشهَت كاالستحساف، كما أغ -ُٔ
الربىاف، كما جرل عليو العمل من خالفٌيات الرسم يف القرآف، كرمٌبا خالف العمل الٌنص فخيذ بيانو بأكضح 

 . (ِ) ىػ(َُِٖبياف، أليب زيد عبد الرمحن بن زلمد ادلكناسي، ادلعركؼ بابن القاضي )ت: 
ستطىاب ادلشتمل على ال -ُٕ

ي
دُّرىر ادلكنونة كاجلواىر ادلخزكنة، ادلسمَّى)نثر ادلرجاف يف الكتاب ادل

 ىػ(ُِّٖرسم نظم القرآف(، حملمد غوث بن ناصر الدين زلمد بن نظاـ الدين أمحد النائطي األركاين )ت

(ّ)  . 
ىػ(، ُِٖٓعمدة العرفاف يف مرسـو القرآف، حملمد بن عبد الرمحن النابلي ادليقايت ادلغريب )ت:  -ُٖ

ا الكتاب الذم بُت أيدينا، كضلن بصدد حتقيقو كطباعتو كإخراجو للنور، كسيأيت احلديث عنو يف كىو ىذ
 فصلي دراسة ادلؤلّْف، كدراسة الكتاب.

، حملمد زلمود النَّجاشي بن زلمد أًحيد بن سيدم عبد الرمحن الشنقيطي (ْ)نظم ضبط قالوف -ُٗ
 . (ٓ) ىػ(َُُّالشنقيطي )ت: 

رفة رسم الكتاب ادلبُت، أليب عيد رضواف بن زلمد بن إرشاد القراء كالكاتبُت إىل مع -َِ
 . (ٔ) ىػ(ُُُّسليماف الشهَت بادلخلَّاليت )ت: 

                                                           

( قاـ بدراستو كحتقيقو الباحث: أنس بن عبد اهلل بن زلمد بن أمحد الكندرم، يف رسالة ادلاجستَت باجلامعة اإلسالمية بادلدينة، ُ)
 ىػ.ُِّْ-قُُّْعاـ 

معة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، عاـ ( قاـ بدراستو كحتقيقو الدكتور: عبد اهلل بن بو شعيب البخارم، يف رسالة ادلاجستَت باجلاِ)
 ىػ.َُْٖ

 ىػ.ُّّّ( طبع مبطبعة عثماف برس حبيدر آباد باذلند، يف )سبعة رلٌلدات( عاـ ّ)
( جتدير اإلشارة ىنا إىل أٌف كرش ال خيتلف عن قالوف، كالصواب أف نقوؿ: )مقرأ نافع، أك مذىب نافع، أك مصحف نافع...(. ْ)

 .-كٌفقو اهلل-الدكتور الفاضل: زلمد الشاذيلمناقش ىذا البحث  قوؿ كىو
 ىػ.ُُْْ( طبع مع شرحو مبطابع الرشيد بادلدينة ادلنورة، عاـ ٓ)
: عاـ ُ( طبع بدارسة كحتقيق: أيب اخلَت عمر بن مامل أبَّو بن حسن ادلراطي، يف جزأين، مكتبة اإلماـ البخارم مبصر، طٔ)

 ىػ.ُِْٖـ= ََِٕ
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مقٌدمة شريفة كاشفة دلا احتوت عليو من رسم الكلمات القرآنية، كضبطها، كعٌد اآلم ادلنيفة،  -ُِ
 .     (ُ) ىػ(ُُُّأليب عيد رضواف بن زلمد بن سليماف الشهَت بادلخلَّاليت )ت: 

    . (ِ)ىػ( ُُُّ)ت:  التَّاديل الرٌباطي إبراىيم بن زلمد رح مورد الظمآف، أليب إسحاؽش -ِِ
كشف العمى كالرٍَّين عن ناظرم مصحف ذم النُّورٍين، تأليف: الشيخ زلمد العاقب بن سيدم   -ِّ

 . (ّ) ( بيتنإُْىػ(، كىي أرجوزة عدد أبياهتا )ُُِّعبداهلل بن مايايب اجلكٍت الشنقيطي)ت: 
 .       (ْ) ىػ(ُُِّرشف اللَّمى على كشف العىمى، حملمد العاقب اجلكٍت )ت:  -ِْ
ا لذيل الضبط للخراز(، لألستاذ أيب  -ِٓ فتح الرمحن كراحة الكسالف يف رسم القرآف )شرح سلتصر جدن

 .        (ٓ) ىػ(ُِّّزيد )ت: 
حاؽ إبراىيم بن أمحد بن سليماف دليل احلَتاف شرح مورد الظمآف يف رسم كضبط القرآف، أليب إس -ِٔ

 . (ٔ)ىػ(ُّْٗادلارغٍت التونسي )ت:
 ٌدين علي بن زلمد الضَّبَّاعمسَت الطالبُت يف رسم كضبط الكتاب ادلبُت، للشيخ نور ال -ِٕ

 . (ٕ)ىػ(َُّٖ)ت:

                                                           

ـ، كطبعت كذلك مستقٌلة يف ادلطبعة البهٌية بالقاىرة، َُٖٗىػ =َُّٖف ادلخلاليت عاـ ( طبعت ىذه ادلقدمة مع مصحُ)
، كما طبعت بتحقيق: عمر بن مامل أبَّو بن حسن ادلراطي، مكتبة ِّٖٕٓ/ِّْكيوجد منها نسخة بادلكتبة األزىرية رقم 

 ىػ.ُِْٕـ= ََِٔاإلماـ البخارم 
: ُ، طنيشر يف دار الثقافة بالدار البيضاءك )ذكره األستاذ اجلرارم يف دراستو عنو(،  :(ُُُ)دراسة الطراز:  يف قاؿ د. شرشاؿ (ِ)

 ـ. َُٖٗعاـ 
 ( مطبوعة مبوريتانيا.ّ)
مث حٌققو د. زلمد  نشرتو دار البشَت منذ عٌدة سنوات، ضمن رلموعة كتب أخرل، يف كتاب عنوانو: )رسائل أكالد ما يأىب(،( ْ)

 ىػ.ُِْٕدار إيالؼ الدكلية بالكويت، عاـ بن سيدم زلمد موالم، كصدر عن 
 ىػ.ُُّٓ( طبع يف مصر طبعة حجرية سنة ٓ)
ىػ، كطبع مبراجعة كحتقيق: الشيخ عبد الفتاح القاضي، دار ُِّٔ-ُِّٓ( طبع عٌدة طبعات منها: طبعة ادلطبعة التونسية عاـ ٔ)

ىػ، كطبعة بدراسة كتقدمي: د. عبدالسالـ زلمد َُِْـ، كطبع مبطبعة الكليات األزىرية عاـ ُْٕٗدار القرآف بالقاىرة، عاـ 
 ىػ.ُِْٔالبكَّارم، مركز الًتاث الثقايف ادلغريب بالدار البيضاء، كدار احلديث بالقاىرة، عاـ 

( طبع عدَّة طبعات منها: الطبعة األكىل بتنقيح الشيخ زلمد علي خلف احلسيٍت، مبطبعة عبد احلميد أمحد حنفي بالقاىرة، كطبع ٕ)
لتنقيح للحسيٍت يف مكتبة ادلشهد احلسيٍت بالقاىرة، كطبع يف ادلكتبة األزىرية للًتاث بالقاىرة، عاـ كطبع بنفس ا

 ىػ.َُّْ: ُىػ، كطبع بدار الصحابة للًتاث بطنطا، طَُِْـ=ُٗٗٗ
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إرشاد اإلخواف إىل شرح مورد الظمآف، للشيخ نور الٌدين علي بن زلمد الضَّبَّاع  -ِٖ
  .(ُ)ىػ(َُّٖ)ت

احملتول اجلامع رسم الصحابة كضبط التابع، ادلسٌمى بػ)رسم الطالب عبد اهلل(، أرجوزة، لعبد  -ِٗ
 . (ِ)ـ(ُٗ= ؽ ىػُْاهلل بن زلمد األمُت بن فاؿ بن عبد اهلل اجلكٍت )من علماء ؽ

احملتول اجلامع رسم الصحابة كضبط التابع، لعبد اهلل بن زلمد األمُت  شرح اإليضاح الساطع -َّ
 . (ّ)ـ(ُٗؽ =  ىػُْن فاؿ بن عبد اهلل اجلكٍت )من علماء ؽب

شرح احملتول ادلسمى: )ذخَتة القارئ كادلقرئ يف شرح الرسم كالضبط كجدكلة ادلقرىأ(، لألستاذ  -ُّ
 . (ْ) ـ(ُٗؽ =  ىػُْالرباس بن زلمد بن ادلرابط عبد الفتاح الشنقيطي ادلوريتاين)من علماء ؽ

)من  القرآف، للشيخ زلمد بن زلمد عبد اهلل بن زلمد ادلامي اليعقويب حتفة الفتياف يف رسم -ِّ
 ( بيتنا.ِْٗأرجوزة تقع يف ) كىي ـ(،ُٗؽ =  ىػُْعلماء ؽ

 شرح حتفة الفتياف يف رسم القرآف، للشيخ زلمد بن زلمد عبد اهلل بن زلمد ادلامي اليعقويب -ّّ
 . (ٓ) ـ(ُٗؽ =  ىػُْ)من علماء ؽ

رلالس احملاجاة، حملمد الطاىر بلقاسم القليلي القمارم التونسي)ت: حجر ادلخالة يف  -ّْ
 .(ٔ)ا ( بيتن َُّٕىػ(، كىي أرجوزة تقع يف ) َُْْـ =  ُْٖٗ
حتفة القرٌاء يف بياف رسم القرآف على ركاية كرش )أرجوزة(، للشيخ زلمد العريب بن البهلوؿ بن  -ّٓ 

 . (ٕ) ىػ(َُُْعمر الرحايل السرغيٍت )ت: 

                                                           

 ( طبع مبطبعة عبد احلميد حنفي مبصر.ُ)
 ( طبعت مع عدد من شركحها.ِ)
ـ، كما طبع بنفس ُٖٗٗىػ =ُُْٖ: عاـ ُشيخ أمحد، نواكشوط مبوريتانيا، ط( طبع بتصحيح كهتذيب: الشيخ زلمد بن الّ)

 التحقيق بدكلة اإلمارات العربية.
ـ، كفاز جبائزة شنقيط ألحسن كتاب يف ََِٖ: بدار الفكر بنواكشوط، عاـ ٔ( طبع مرات عديدة مبوريتانيا، كطبع طْ)

 ـ.ََِٔالدراسات اإلسالمية سنة 
ىػ، على الشبكة ُِْٗع شرحها: السيد زلمد منقذ بن عمر فاركؽ أصيل، بادلدينة ادلنورة، عاـ ( توىٌل نشر األرجوزة مٓ)

 العنكبوتية، بعد إذف ادلؤلف لو بذلك.
 ـ، ضمن رلموع.ُٖٔٗ(  طبعت بادلؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر، عاـ ٔ)
 ىػ تقريبنا.َُّْكلده عاـ  ىػ، مث أعاد طبعهإُّٔ(  طبعت يف ادلطبعة األمنية بالدار البيضاء عاـ ٕ)
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 .  (ُ) ىػ(ُُّْإىل ضبط كلمات التنزيل، ألمحد بن زلمد أبو زيتحار )ت  السبيل -ّٔ
مفتاح األماف يف رسم القرآف )شرح احملتول اجلامع رسم الصحابة كضبط التابع(، ألمحد  -ّٕ

 . (ِ)ـ(ُٖٗٗىػ= ُُْٗ مالك محَّاد الفويت السنغايل )ت:
 إرشاد الطالبُت إىل ضبط الكتاب ادلبُت، للدكتور: زلمد بن  زلمد بن زلمد بن سامل -ّٖ
 .(ّ)ىػ(ُِِْزليسن )ت:  
إيفاء الكيل بشرح منت الذيل يف فن الضبط، للشيخ عبد الرازؽ بن علي بن إبراىيم موسى  -ّٗ

 .(ْ)ىػ(ُِْٗ)ت
ا عبد  -َْ القادر اجلكٍت الشنقيطي اجلوىر ادلكنوف يف شرح ضبط قالوف، حملمد األمُت كلد أٍيدَّ

 . (ٓ)ادلدين
 .(ٔ)االختيار يف القراءات كالرسم كالضبط، حملمد بالوايل -ُْ
التسهيل يف رسم كضبط بعض كلمات التنزيل، للشيخ شكرم بن أمحد بن زلمد بن  -ِْ
 . (ٕ)محٌادم
 . (ٖ) بيتنا (ّٕٗأرجوزة الدَّنفاسي يف الرسم كالضبط، حملمد بن إبراىيم الدَّنفاسي، كتقع يف )  -ّْ
 . (ٗ)رسم ادلصحف دراسة لغوية تارخيية، لػ أ. د. غاًل قدُّكرم احلمىد -ْْ

                                                           

ىػ، مث طبع بتحقيق: د. ياسر إبراىيم ادلزركعي، كزارة األكقاؼ َُّٗ: عاـ ِ( طبع مبطبعة زلمد علي صبيح بالقاىرة، طُ)
 ـ.ََِٗىػ =َُّْكالشؤكف اإلسالمية بالكويت، ط: األكىل

ـ، ككذا يف الدار السنغالية ُٕٓٗىػ =ُّٓٗ ـ، كيف الدار البيضاءُّٔٗىػ =ُّّٖ( طبع يف دار احملٌمدية باألزىر عاـ ِ)
 بدٌكار.

ـ، كطبعة ادلكتبة األزىرية للًتاث عاـ َُٔٗىػ =ُّٕٗ( طبع عٌدة طبعات، منها: طبعة عبد احلميد أمحد حنفي مبصر عاـ ّ)
 ـ.ََِِىػ = ُِّْ: ِـ، كطبعة دار زليسن بالقاىرة، طُٖٗٗىػ =َُْٗ

 ـ.ََِٔىػ =ُِْٕ( طبع بدار غراس بالكويت، ط: األكىلْ)
 ىػ.ُُْْ: ُ( طبع مبطابع الرشيد بادلدينة ادلنورة، طٓ)
 ىػ.ُُْٖـ =  ُٕٗٗ(  طبع بوزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بادلملكة ادلغربية، عاـٔ)
 بليبيا. نشرتو مكتبة النجاح بطرابلس مع رلموعة من ادلتوف، كما أعادت نشره مجعية الدعوة اإلسالمية العادلية (ٕ)
 ( طبعت مع كتاب )التسهيل يف رسم كضبط بعض كلمات التنزيل(، لشكرم محٌادم.ٖ)
، سنة ( ٗ) ىػ َُِْـ، كطبعتها اللجنة الوطنية باجلمهورية العراقية، سنة ُٕٓٗرسالة ماجستَت جبامعة القاىرة، كلية دار العلـو

 ـ.ََِْىػ =ُِْٓ: ُـ، كطبعتو أيضنا دار عٌمار بعٌماف، طُِٖٗ=
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 .(ُ)رسم ادلصحف كنقطو، للدكتور: عبد احلي حسُت الفرماكم -ْٓ
 . (ِ)قصة النقط كالشكل يف ادلصحف الشريف، للدكتور: عبد احلٌي حسُت الفرماكم -ْٔ
 . (ّ)طالحات احلديثة للدكتور: شعباف بن زلمد إمساعيلرسم ادلصحف كضبطو بُت التوقيف كاالص -ْٕ
سفَت العالػمُت يف إيضاح كحترير كحتبَت مسَت الطالبُت يف رسم كضبط الكتاب ادلبُت، للدكتور:  -ْٖ

 . (ْ)أشرؼ زلمد فؤاد طلعت، جعلو حاشية على )مسَت الطالبُت(
 . (ٓ)د طلعتفيض الرَّيٌاف من مورد الظمآف، للدكتور: أشرؼ زلمد فؤا -ْٗ
بن معٌمر  التوجيو السديد يف رسم كضبط بالغة القرآف آّيد، للدكتور: أمحد بن أمحد -َٓ

 .(ٔ)شرشاؿ
 . (ٕ)الًتجيح كالتعليل لرسم كضبط بعض كلمات التنزيل، لػ أ. د. أمحد خالد شكرم -ُٓ
تور: أمحد بن أمحد سلالفات النُّسَّاخ كجلاف ادلراجعة كالتصحيح دلرسـو ادلصحف اإلماـ، للدك-ِٓ

 . (ٖ)بن معٌمر شرشاؿ
 . (ٗ)ادلؤنس يف ضبط كالـ اهلل ادلعجز، حملمود أمُت طنطاكم -ّٓ
 . (َُ)موازنة بُت الضبط يف الرسم ادلصحفي كالرسم القياسي، لػ أ. د. غاًل قدُّكرم احلمد -ْٓ

                                                           

ـ، كطبعت بادلكتبة ادلٌكية مبٌكة ادلكرمة، كدار نور ادلكتبات جبٌدة، ُٕٓٗكتوراة جبامعة األزىر، كلية أصوؿ الدين، سنة ( رسالة د ُ)
 ـََِْىػ =ُِْٓ: عاـ ُجبٌدة، ط

 ـ.ُٖٕٗطبع بدار النهضة العربية بالقاىرة، عاـ ( ِ)
ىػ ُِْٗ: عاـ ُسالمي مبكة ادلكرمة، طـ، كمبكتبة إحياء الًتاث اإلُٗٗٗىػ =ُُْٗ( طبع بدار السالـ بالقاىرة عاـ ّ)

 ـ.ََِٖ=
ـ، مث طبع يف مكتبة اإلماـ البخارم اإلمساعيلية، ََِّىػ =ُِْْ: عاـ ُ( طبع يف جزأين، جبامعة بركنام، دار السالـ، طْ)

 ىػ.ُِْٗـ=ََِٖ
 (: أنو حتت الطبع.َُٔ/ ُ( ذكر مؤٌلفو يف كتابو )سفَت العادلُت: ٓ)
، كنشر أيضنا يف حولٌية كلية الشريعة  ىػُُِْ، سنة  ْٕلبحوث الفقهية ادلعاصرة ، السعودية ، العدد ( حبث منشور يف رللة أ)

 ـ.ََِِىػ =ُِّْ، عاـ َِكالقانوف كالدراسات اإلسالمية جبامعة قطر، العدد 
 ىػ.ُِْٖ( حبث منشور يف رللة معهد اإلماـ الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد الثالث، مجادل اآلخرة، ٕ)
 ـ.ََِِىػ =ُِّْ: ُ( حبث زٌلكم، طبع بدار احلرمُت بالقاىرة، طٖ)
 ( طبع مبطبعة كمكتبة الكليات األزىرية بالقاىرة.ٗ)
 ( حبث منشور يف رللة البحوث كالدراسات القرآنية، العدد السابع، السنة الرابعة.َُ)
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 . (ُ)الضبط ادلصحفي، نشأتو كتطٌوره، للدكتور: عبد التواب مرسي حسن األكرت -ٓٓ
 .(ِ)نقاط الشكل )احلركات(، ككيف عاجلها ادلسلموف يف كتاباهتم، لعبد اهلل بن زلمد ادلنيف -ٔٓ
األدكات الربرلية كأثرىا يف ضبط ادلصحف الشريف كفق القراءات ادلتواترة، لألستاذ محدم  -ٕٓ

 . (ّ)عزَّت عبد احلافظ متويٌل 
علماء األندلس كادلغرب، بُت التأصيل استعماؿ األلواف يف اصطالحات ضبط ادلصاحف عند  -ٖٓ

 . (ْ)الفقهي كالتطبيق ادلنهجي، للدكتور: موالم زلمد اإلدريسي الطاىرم
ضبط القرآف الكرمي، نشأتو، كتطوره، كعناية العلماء بو، للدكتور: سامل بن غـر اهلل بن زلمد  -ٗٓ

 . (ٓ)الزىراين
 . (ٔ) قدُّكرم احلمدجهود األمة يف رسم القرآف الكرمي، لػ أ. د. غاًل -َٔ
 . (ٕ)جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآف الكرمي، لػ أ. د. عبد اذلادم محيتو -ُٔ
ادلػػيػػيسَّر يف علم رسم ادلصحف كضبطو، لػ أ. د. غاًل قدُّكرم احلمىد -ِٔ

(ٖ) . 

  

                                                           

 ـ.ََِٖىػ =ُِْٗ: ُ(  طبع مبكتبة اآلداب بالقاىرة، طُ)
 ـ.َََِىػ =أغسطس ُُِْ، مجادل األكىل، ِٕٖشور مبجلة الفيصل، العدد (  حبث منِ)
( حبث منشور ضمن أحباث )ندكة القرآف الكرمي كالتقنيات ادلعاصرة( ادلنعقدة مبجمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف ّ)

 ـ.ََِٗأكتوبر، عاـ  ُٓ-ُّىػ =   َُّْشواؿ، عاـ  ِٔ-ِْبادلدينة ادلنورة، يف الفًتة 
 ـ.ََِٗىػ =َُّْ: عاـ ُ(  طبع مبطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء، طْ)
( حبث مقدـ للمؤدتر العادلي األكؿ للباحثُت يف القرآف كعلومو يف موضوع: جهود األمة يف خدمة القرآف الكرمي كعلومو، مبدينة ٓ)

 ـ.َُُِ أبريل ُٔ-ُٓ-ُْىػ =   ُِّْمجادل األكؿ  ُِ-ُُ-َُيف الفًتة فاس بادلغرب، 
 (  احلاشية السابقة.ٔ)
 احلاشية السابقة. (ٕ)
 ـ.َُِِىػ =  ُّّْ: عاـ ُ( طبع مبركز الدراسات كادلعلومات القرآنية مبعهد الشاطيب، طٖ)
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 المبحث الرابع : الفرق بين علمي الرسم والضبط.
بط القرآف، علماف كثيقا الٌصلة ببعضهما؛ الرتباطهما بكلمات علم رسم القرآف الكرمي، كعلم ض

القرآف الكرمي، إال أف بينهما فركقنا؛ ألف كل كاحد منهما يتناكؿ جانبنا من جوانب كتابة أحرؼ القرآف 
 :(ُ) وفيما يلي نذكر أهّم الفروق بينهماككلماتو، 

القياسي، حيث يبحث فيو عمَّا علم الرسم ييعٌتى مبخالفة ادلصاحف العثمانية ألصوؿ الرسم  -ُ
 يعرض حلركؼ الكلمة من احلذؼ، كالزيادة، كالفصل، كالوصل، كضلو ذلك.

أما علم الضبط فهو ييعٌتى ميا يعرض للحركؼ من العالمات ادلخصوصة اليت تلحق احلركؼ؛  
 للداللة على حركة سلصوصة، أك سكوف، أك شٌد، أك مٌد، أك ضلو ذلك.

 بين علمي الرسم والضبط، ويْتبعُه الفروق التالية:وهذا هو الفرق الرئيس 

علم الضبط يأيت بعد علم الرسم؛ ألف الرسم يتعلَّق بذكات احلركؼ إثباتنا، كحذفنا، كقطعنا،  -ِ
ككصالن، كغَت ذلك، كالضبط يتعلَّق مبا يعرض ذلذه احلركؼ من احلركة، كالسكوف، كالٌشد، كادلٌد، كغَت 

لرسم موصوؼ، كدلػػَّػػػا كاف الوصف ُييء بعد ادلوصوؼ ضركرة تقٌدـ ذلك، كذلك كصفه للحرؼ، كا
 ادلوصوؼ على صفتو، فناسب أف تكوف معرفة علم الضبط بعد معرفة علم الرسم. 

علم الرسم مبٍت على مراعاة االبتداء بالكلمة، كالوقف عليها، كذلذا أيثبتت مهزة الوصل،  -ّ

 ؛ رعايةن للبدء بلفظ اجلاللة، كالوقف على داؿ [ِٗ] الفتح:  چٱ  ٻ  ٻچ  كحيذؼ نوف التنوين يف ضلو:

كعلم الضبط كٌلو مبٍت على كصل الكلمة مبا بعدىا إمجاعنا، كذلذا عيرٌيت النوف من السكوف،  ،چزليىمَّدچ

؛ إلدغامها كصالن، إالَّ ما استثناهي علماء الضبط، كعالمة االبتداء، ، كغَتىا[ٓ] البقرة:  چڃ  ڃچ  يف ضلو:
(ِ)كسيأيت تفصيل ذلك يف الٌنص احملٌقق، يف فصوؿ الضبط

   . 

                                                           

(، ّْٓ(، )دليل احلَتاف: ٗ(، كينظر: )الطراز: ٕٓ-ٔٓ( )ضبط القرآف، كنشأتو، كتطوره، كالعناية بو، للدكتور سامل الزىراين:  ُ)
 (.ُْ(، )إيفاء الكيل: ُٕ-ُٔسبيل: )ال

 ( من ىذا البحث.ُِّ-ُُّ، ُِٖ، ٗٗ-ٖٗ( ينظر: )صِ)
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، كعلم الضبط قاـ بو علماء متأخركف  علم الرسم قاـ بو الصحابة بُت يدم اإلماـ عثماف-ْ
 من التابعُت، كمن بعدىم.

 .كُيوز تغيَته، كعلم الضبط اجتهادم، يدكر بُت التوقيف كاالجتهادعلم الرسم  -ٓ
حركؼ اذلجاء، كىي ال تزيد كال تنقص، كال رلاؿ فيها لالجتهاد، كعلم  علم الرسم أساسو -ٔ

 الضبط عالمات اجتهد فيها العلماء، قد تزيد كتنقص، بل قد تتغَت.
 الرسم العثماين ىو أحد أركاف القراءة الصحيحة، كالضبط ليس من أركاف القراءة الصحيحة. -ٕ
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 .المؤلِّف حياة الفصل األول : دراسة

 
 ويشتمل على أربعة مباحث : 

، المبحث األول: العصر الذي عاش فيه، واألحوال السياسية،   واالجتماعية
 والعلمية، وتحته مطلبان:

 المطلب األول: تونس في عصر المؤلف.
 المطلب الثاني : مصر في عصر المؤلف. 

 المبحث الثاني: اسمه، ونسبه، وبلده، ومولده. 
 ، ومؤلفاته.المجاالت التي برز فيها المؤلِّفالمبحث الثالث: 
 وفاته.المبحث الرابع: 
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 : المبحث األول 
 واألحوال السياسية، واالجتماعية، والعلمية.العصر الذي عاش فيه، 

 
يف القرف التاسع عشر ادليالدم، لكن ادلصادر اليت ترمجت لو دل ربٌدد تاريخ -رمحو اهلل-عاش الٌنابلي

، كىو )الكواكب مولده، أك كفاتو، إال أنو من خالؿ تٌتبع تواريخ فراغو من مؤلفاتو جند أف آخرىا تأليفنا
ـ، كمنو نستطيع أف نقٌدر أف العصر الذم عاش فيو ىو: ما بُت ُٖٖٔعاـ  ن تأليفوالٌدرية( كاف الفراغ م

ـ(، كىو ما يوافق تقريبنا: ُٖٖٔ-ـََُٖبداية القرف التاسع عشر ادليالدم، كحىت هناية الٌستينٌيات منو )
 ىػ(.ُِٖٓ -ىػَُِِالنصف األكؿ من القرف الثالث عشر اذلجرم، كحىت منتصف الثمانينٌيات منو )

، فويلد كنشأ -(ُ) كما صرٌح بنفسو يف مقٌدمة كتابو )نتيجة موقع عقرب الساعات(-كالنابلي تونسيٌ 
كادلطٌلع على مؤٌلفاتو يف علم الفلك  ،(ِ)يف تونس، كلكن ذكر الٌزركلي، كتبعو بٌساـ اجلايب: أنو مصرمٌ 

، فيبدك أنو عاش فًتة من (ّ)ثرةيالحظ أنو شنثِّل كثَتنا دبصر، كمدهنا، كيستخدـ لفظ )قبطٌية، قبطٌي( بك
حياتو يف مصر، كردٌبا تويٌف فيها أيضنا، كلذلك سندرس أحواؿ كلٍّ من تونس كمصر يف عصره، كنربز أىٌم 

 األحداث كادلعادل اليت سبٌيزت هبا تلك الفًتة، من النواحي السياسية، كاالجتماعية، كالعلمية. 

 
 المطلب األول: تونس في عصر المؤلف:

 :(ْ)السياسية الحالة

كانت البالد التونسية تابعة للخالفة العثمانية منذ القرف السادس عشر ادليالدم، كقد آؿ حكمها 
ٍينيُت، ادلعٌينُت من ًقبىل الدكلة العثمانية، كذلم حرية  (ُ)يف بدايات القرف الثامن عشر إذل البىايىات احليسى

 .التصرؼ الفعلية، كالتمٌتع باستقاللية كاسعة النطاؽ

                                                           

   (.َٓينظر:  )كرقة   (ُ)
 (.َّٕ(،)معجم األعالـ: صُٖٗ/ٔ( ينظر: )األعالـ: ِ)
(، )فتح ادلناف على ٖٓا قارهبا، ككرقة (  ينظر مثالن: )نتيجة موقع عقرب الساعات: اجلداكؿ احلسابية كلها لعرض مصر، كمّ)

 ، كغَتذنا(.ُِ-ُُربفة اإلخواف: ص
(، ، كما بعدىاِْ، ٕ(، )تاريخ تونس ادلعاصر: صُٕٔ-ُُٔ(، )ادلغرب العريب صِٖٔ-ِٕٔ/ّ(  ينظر: )ادلغرب الكبَت ْ)

 (.ُُِ، َُُ، كَُُ-ٗٗ)ما رنب أف تعرؼ عن تاريخ تونس: 
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 البايات الذين شهدهم عصر المؤلف:

 ـ(ُُّٖ-ُٕٕٕالبام محُّودة بن علي بام ) .ُ
 ـ(ُُْٖ-ُُّٖالبام عثماف بن علي بام ) .ِ
 ـ(ُِْٖ-ُُْٖالبام زلمود ابن زلمد الرشيد بام ) .ّ
 ـ(ُّٖٓ-ُِْٖالبام حسُت الثاين ابن زلمود بام ) .ْ
 ـ(ُّٕٖ -ُّٖٓالبام مصطفى ابن زلمود بام ) .ٓ
 ـ(ُٖٓٓ -ُّٕٖبن مصطفى بام )ادلشَت أمحد باشا ا .ٔ
 ـ(ُٖٗٓ-ُٖٓٓادلشَت الباشا زلمد ابن حسنُت بام ) .ٕ
 .(ِ) ـ(ُِٖٖ-ُٖٗٓالبام زلمد الصادؽ ) .ٖ

دبوقعها االسًتاتيجي على ساحل البحر ادلتوسط،  -كغَتىا من الدكؿ العربية-كقد سبٌيزت تونس
مارية الثالث )فرنسا، كإجنلًتا، كإيطاليا( كدبواردىا االقتصادية، كالبشرية، ممٌا جعل كالِّ من الدكؿ االستع

 تتنافس يف السيطرة عليها، كبسط نفوذىا، كتطمع يف استغالؿ مكانتها كثركاهتا.

كقد فازت فرنسا بالسِّباؽ، كالصَّيد الثمُت، فتمٌكنت من ربقيق مطالبها كأطماعها يف البالد، 
ـ(، كانضٌمت بذلك إذل ُُٖٖدم )سنة كسقطت تونس ربت سيطرهتا يف بداية القرف التاسع عشر ادليال

 ـ. َُّٖاجلزائر اجملاكرة، كاليت سبقتها فرنسا باالستعمار عاـ 

كيف ادلقابل كانت مقاكمة بايات تونس للمستعمر الفرنسي ضعيفة؛ لعدـ قدرهتم على رلاهبة ىذه 
سليم اإلدارة الفعلية القوة العظمى، كالٌتصدم ذلا، مما اضطَّرىم إذل االستسالـ، كاخلضوع لسيطرهتم، كت

للبالد إذل ممثِّلي اجلمهورية الفرنسية بتونس، كمكَّنت اذليمنة السياسية الفرنسية من تنظيم عمل استعمارم 

                                                                                                                                                                          

ٍك( يف اللغة الًتكية، كمعناه: السيد العظيم، كىو يف أصلو عند األتراؾ من ألقاب رؤساء اجليش، ( مجع بام: ميعرَّب من لفظ )بى ُ)
 (.ٕٓكأبناء الباشوات، كمعناه يف اللغة الفارسية: األمَت. ينظر: )صفحات من تاريخ تونس: ص

 ُٔٔك ُُ/ْ، ِٖٔكُِٓكِْٖ ُٓٗكُِٗكُٖٖكُّٓكُِٔك  ُُٗك ُُٔكُٓ/ّ( ينظر: )إرباؼ أىل الزماف: ِ)
 (.ِْٗكُٖٖك
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متنوٌع األكجو، سبثَّل يف: تنصيب أيسىر فرنسية على األراضي ادلنتىزعة من التونسيُت، كاستغالؿ موارد البالد 
 تيالء ادلؤسسات التجارية الفرنسية على السوؽ التونسية، كغَت ذلك. لصاحل الشركات الرٌأمسالية، ك اس

ـ ( احلملة ُّٖٓ-ُِْٖبل كصل األمر إذل ما ىو أدىى من ذلك، حيث ساعد البام حسُت )
ـ ( إذل ُٖٓٓ-ُّٕٖالفرنسية ضد اجلزائر، كىنَّأىم على انتصارىم، كما عىًهدى أمحد باشا بام )

درسة حربية( يف مواجهة مدينة دريب اجليش، كمسح ذلم بإنشاء كتدرائية )مالفرنسيُت بإنشاء ادلدارس، كت
 س.تون

كبالرغم من ذلك فقد استمرَّ كالء بايات تونس للدكلة العثمانية، كما ظهر ذلك جليِّا يف عاـ 
( على تركيا، فتصٌدل البايات للدفاع عنها، كجٌهز البام أمحد ُٖٓٔ ـ، حيث شنَّت ركسيا )حرب القـو
جيشنا عظيمنا حملاربتهم ربت لواء الدكلة العثمانية، باإلضافة جليوش فرنسا كإجنلًتا اليت كانتا حليفتُت باشا 

 للدكلة العثمانية يف ىذه احلرب.  

الدستور الفرنسي الذم يؤٌكد   ـ(ُِٖٖ-ُٖٗٓـ أعلن البام زلمد الصادؽ )ُُٖٔكيف عاـ 
لتونسية، فتوافد األكربيوف على تونس، كقوم بذلك ضماف حقوؽ األكركبيُت، كحرية سبلُّكهم لؤلراضي ا

نفوذىم، كازدادت ضغوطهم على إدارة تونس كممتلكاهتا، فثار بسبب ذلك الٌرعايا التونسيوف، كأشعلوا فتيل 
 ـ، كاليت كادت أف تودم حبكم البايات يف دكلة تونس.ُْٖٔالثورة الداخلية عاـ 

 

 :(ُ)الحالة االجتماعية

 الم االجتماعية في تلك الفترة في األمور التالية: تتجلَّى أبرز المع

                                                           

، ُٗٓ-ُٖٓ،  ََُ، ٕٗ(، )صفحات من تاريخ تونس ص: ِّٖ/ّ(، )ادلغرب الكبَت ُّٕ( ينظر: )ادلغرب العريب صُ)
ُٔٓ-ُٔٔ ،َُِ ،ِّٖ-ِْٔ ،ِْٗ ،ِٓٗ-َِٔ ،ِٕٓ-ِٕٗ.) 
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تأثُّر تونس تدررنينا بادلستعمرين كادلقيمُت الذين توافدكا عليها من فرنسا، كإيطاليا، كاإليطالٌيوف  -ُ
ىم األكثرية؛ نظرنا لسوء أحواذلم ادلاٌدية يف ذلك الوقت، كظهر ذلك التأثَت على أىارل تونس يف عٌدة 

 جوانب منها:
 الط اللهجة التونسية ببعض الكلمات اإليطالية.اخت  . أ
ب. قياـ ضٌباط اجليش كموظفي الدكلة بارتداء اللباس األكركيب يف أكقات أعماذلم خاصة، ككاف   

ـ، مث ما لبث أف انتشر بُت َُّٖحسُت بام ىو أكؿ من خلع الثياب العربية، كلبس الثوب األكركيب عاـ 
 عامة سكاف ادلدف التونسية.

ظهور )النَّياشُت التونسية(، كىي أكمسة االمتياز كاالفتخار، اليت تيقٌدـ مكافأة لرجاؿ الدكلة، جػ.  
 كرؤساء العساكر، كأىل العلم، كغَتىم مٌمن يستحٌقها.

إبطاؿ بيع الرِّؽ، كإغالؽ سوؽ العبيد، كعتق مجيع ادلملوكُت بتونس، كذلك بأمر من البام  -ِ
 ـ.ُْٖٔأمحد باشا يف عاـ 

بادلولد النبوم الشريف كادلبالغة فيو، حيث زنضره اجليلَّة من األمراء، كالوزراء، كالقرٌاء،  االحتفاؿ -ّ
صَّص لو موكبه رمسٌي، كميزانية من الدكلة.  كالفقهاء، كعامة الناس، كسني

ظهور عادة )الصُّرة( ادلوجَّهة من تونس إذل بالد احلرمُت الشريفُت )احلجاز(، كىي عبارة عن  -ْ
 ذلا دبناسبة كقفة كل عاـ، كسنتاركف حلملو أىل العلم األفاضل.ماؿ ييوجَّو 
ظهور الطباعة باألحرؼ العربية يف أكائل دكلة ادلشَت زلمد الصادؽ بام، كذلك بإنشاء مطبعة  -ٓ

 حجرية، مث تطورت دلطبعة معدنية.
، نشأة مصلحة الربيد، كتنصيب )التيلغراؼ السِّلكٌي(؛ الستقباؿ الرسائل القادمة من بعيد -ٔ

 ـ، كباتفاقية مع فرنسا لتمويلو. ُٖٗٓككاف ذلك يف عهد ادلشَت زلمد الصادؽ بام، عاـ 
 

 :(ُ)الحالة العلمية

                                                           

 (.َّّ-َُّ، ِِٗ، ِٖٗ-ِٖٔ، ِّٖ( ينظر: )صفحات من تاريخ تونس: ُ)
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بالرغم من االضطرابات السياسية، كاألزمة ادلالية اليت عانت منها البالد التونسية يف تلك الفًتة، فقد  
إجالؿ العلماء، كتعيُت بعضهم  كاف اىتماـ بايات تونس بالتعليم كأىل العلم كاضحنا، من خالؿ

 مستشارين ككزراء للدكلة، كغَت ذلك.
كمن أبرز الصركح العلمية آنذاؾ: جامع الزيتونة، كالذم ييعدُّ أكؿ مسجد أيسِّس للصالة بتونس، 

 كأقدـ ادلعاىد بشماؿ أفريقيا، ككلٌية جامعة لتعليم علـو الدين كالعربية، زبرَّج منها خنبة من العلماء. 

ـ، مع َُْٖأمحد بام باشا أكؿ من أمر بتأسيس دراسة العلم يف جامع الزيتونة، يف عاـ  ككاف
ا.ِٔٗٔتعمَته خزائن الكتب النافعة، حىت بلغ رلموع الكتب فيها ) لدن  ( رلي

كما اىتمَّ البايات من بعده باجلامع، كأكملوا مسَتة أمحد بام يف خدمة اجلامع كريٌكاده من الشيوخ 
كأكقفوا لو الوقوؼ، كخصصوا لو ميزانية من خزانة الدكلة، كنٌظموا تلٌقي الدركس الدينية كطلبة العلم ، 

 بسائر فركعها، كالدركس الوضعية من فلك كحساب كعلـو أخرل.

 : ومن أبرز العلماء الذين ظهروا في تونس في تلك الفترة

 ىػ(.َُِّالعادل العارؼ سيدم زلمود التونسي )ت  .ُ
 ىػ (.ُِْٕين التونسي )ت:الشيخ زلمد بَـت الثا .ِ
 .(ُ) ىػ(ُِّٔالشيخ إبراىيم أبو إسحاؽ بن عبد القادر الرياحي التونسي )ت  .ّ
 

 المطلب الثاني: مصر في عصر المؤلِّف:

 :(ِ)الحالة السياسية

حكم زلمد علي باشا مصر يف أغلب سنوات الفًتة اليت عاش فيها ادلؤلف، إذ استمر حكمو من 
، ككانت األكضاع يف مصر سيئة للغاية من الناحية األمنية كالسياسية ـُْٖٖـ إذل عاـ َُٖٓعاـ 

                                                           

 (.  ِٔ/ّ(، )سلوة األنفاس: ٖٖٗ، ٕٔ(  ينظر: )حلية البشر: ُ)
كما بعدىا(، )تاريخ مصر  ّٕٖكما بعدىا(، )دراسات يف تاريخ مصر احلديث: ص ٕٔ( ينظر: )تاريخ مصر السياسي: صِ)

: ص   ، كمابعدىا(.ُّاحلديث من زلمد علي إذل اليـو



 ّٗ  دراسة حياة المؤلِّف                 عمدة العرفان في مرسوم القرآن 

كاالقتصادية؛ بسبب احلركب ادلستمرة دلدة ثالث سنوات، حىت هنشت عضد الدكلة، كقضت على 
اقتصادىا، كتكاليب القول االستعمارية الكربل )الفرنسية كاإلجنليزية كالعثمانية( عليها، كتسابيقها يف فرض 

يها، كاستنزاؼ ثركاهتا خدمةن دلصاحل الغرب، إضافة لضعفها الداخلي، من انتشار النِّزاعات، سيطرهتا عل
 كربزُّب األحزاب، ككثرة الًفرىؽ.

كخالؿ فًتة حكم زلمد علي باشا كانت إصالحاتو مًتكِّزة يف توطيد شيء من األمن، لكن 
نظَّم بعض الفوضى اليت كانت قبل عهده، كأنشأ دبساعدة إجنليزية، فأهنى النِّزاع الذم تفشَّى بُت األىارل، ك 

ا عن االستبداد كالظلم كحب القتل، فقد  جيشنا حديثنا على ًغرىار تنظيم اجليش الفرنسي، لكنو دل يكن بعيدن
أرسل اجليوش إذل اجلزيرة العربية، كحارب أتباع دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب، كساعد على القضاء 

ألكذل، كقضى أيضنا على ادلماليك يف مصر، كأنشأ فكرة التجنيد اإلجبارم يف على الدكلة السعودية ا
 العسكرية، كأثقل كاىل الشعب بالضرائب كالفقر كاحتكار التجارة كالسِّلىع لو كخلواصِّو.

ـ، حيث كانت تلك ُْٖٓـ إذل عاـ ُْٖٖكجاء بعده حكم حفيده عباس األكؿ، من عاـ 
ستعمارم األجنيب يف البالد، كمن أبرز إصالحاتو السياسية: كىٍبح اذلجرة الفًتة فًتة حدٍّ من النفوذ اال

األكركبية إذل مصر، كإخراج معظم الفرنسيُت منها، كالتضييق على العاملُت فيها من األكركبيُت، كاستبداذلم 
 كمعموؿه هبا.بادلصريُت، كعلى الرغم من ىذا ظلَّت ادلعاىدات بُت مصر كإجنلًتا، كقوانينها سارية ادلفعوؿ، 

ـ إذل عاـ ُْٖٓإال أف التضييق على األجانب أيلًغي يف عهد سعيد باشا الذم حكم من عاـ 
ـ، فانتهز ذبيَّارىم الفرصة، كىاجركا إذل مصر؛ بيغيىة الكسب كالثراء السريع، مما أدَّل هبم إذل التآمر ُّٖٔ

لىف، كقد على احلاكم، كرفع الكثَت من الدَّعىاكل عليو، يطالبونو بتعويض ات مالية عن ًسلىًعهم اليت كانت تػىتػٍ
اضطَّر لتعويضهم ماٌدينا بإنفاؽ ما يف خزينة الدكلة، كدخولو يف ًخضىٌم القركض من اخلارج، كانتهى ذلك 

 بفقدانو سلطتو، كريزيكح البالد ربت الٌديوف اخلارجية، كسوء كضعها.

ـ، كيف ىذا العهد ُٕٖٗإذل عاـ  ـُّٖٔمث توذل بعده اخلديوم إمساعيل، الذم حكم من عاـ 
ٍذكىم، كاقًتاضو من الدكؿ األخرل؛ ليجعل من اعاد النفوذ الفرنسي يف مصر، باحتذ ء اخلديوم إمساعيل حى

 مصر شبيهة لفرنسا، ككلَّفو ىذا الكثَت من ادلاؿ، كمن حيرِّية مصر.
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 :(ُ)الحالة االجتماعية

فًتة، بل استمرت يف التدىور من السٌَّيء لؤلسوأ، دل تزدىر احلالة ادلعيشية للمصريُت خالؿ ىذه ال
إال أف احلالة االقتصادية كالصناعية ازدىرت بعض الشيء يف عهد زلمد علي باشا، حُت استغٌت عن 
االستَتاد من اخلارج، كأنشأ ادلصانع ادلختلفة، كاستعاف خبرباء أجانب لتسويق ادلنتجات ادلصرية يف األسواؽ 

اتو الداخلية أيضنا: إنشاء السدكد، كاالىتماـ ًبرىٌم األراضي الزراعية على ضفاؼ األكركبية، كمن إصالح
ه األكركبيوف بانتشار ذبارة الرقيق يف مصر، لكنو دل ييفلح يف إلغائها،  النِّيل، كزلاكلة إلغاء الرِّؽ بعد أف نػىقىدى

 مجعها.كمع ىذا كلو استمر الضغط على الشعب بفرض أنواع الضرائب، كاالستبداد يف 

أما يف عهد عباس األكؿ فقد أنشأ السِّكىك احلديدية بأيدم مهندسُت مصريُت، كقلَّل من تغلغل 
 األجانب يف البالد.

كيعترب عهد سعيد باشا عهد رخاء للمصريُت مقارنة بعهود احلكاـ الذين سبقوه، فقد أسقط كثَتنا 
رىكٌيُت على األعماؿ العسكرية، كيف عهده أنشئت من ادلشركعات احلربية، كدل يػىعيد يريًغم الفالَّحُت كالقي 

 احملاكم ادلختلطة.

أما عهد اخلديوم إمساعيل فهو العهد الذم أراد فيو أف تكوف مصر مثيلة فرنسا يف مجيع مظاىر 
احلياة، كالعهد الذم ساء فيو اقتصاد الدكلة كأحواؿ الناس ادلعيشية؛ ألف اخلديوم كاف يقًتض من البنوؾ 

 كركبية باسم األراضي ادلصرية، بعد أف كاف يقًتض بامسو شخصينا.كالدكؿ األ

كيف ىذه العهود مجيعنا دخلت البالد الكثَت من العادات السيئة مع دخوؿ األكركبيُت ذلا، كمنها: 
 انتشار اٍحًتسىاء اخلمر، كديكر الًبغىاء، ككذا تػىفىشَّي السرقة كالقتل.

ىذا مع انتشار اجلهل كالبدع، كاالحتفاالت الشركية كالبدعية بادلوالد النبوية، كزيارة األضرحة، 
كاالحتفاؿ باألكلياء، كاخًتاع الكثَت من اخلرافات حوؿ كراماهتم، كظهور الطرؽ الصوفية، كسىرىيىاف معتقداهتا 

 بُت الناس.

                                                           

(، )عصر زلمد علي: ٖٔ-ْٔـ: صُٗ( ينظر: )احلياة االجتماعية يف مدينة القاىرة خالؿ النصف األكؿ من القرف ُ)
 (.ِٓٓ-َٓٓص
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 :(ُ) الحالة العلمية

تَّصوُّؼ يف مصر، كبناء الكثَت من التًَّكيَّات )دكاكُت البطالة كالطٌبل( تأثرت احلركة العلمية بانتشار ال
كاألضرحة، كإيقاؼ الوقوؼ ذلا، كتراجع نفوذ العلماء، كاحنصر التعليم الديٍت يف ادلساجد، كدل يكن للجامع 

 األزىر ذلك الدكر ادللموس يف التعليم، إذ احنصر دكره يف دركس الدين كاللغة.

رلاالت التعليم فقد أنشأ زلمد علي ادلدارس ادلتخصصة، كادلدرسة احلربية كاذلندسية أما عن باقي  
كالبحرية كغَتىا، كانتشر يف تلك الفًتة االبتعاث اخلارجي للتعليم؛ يف زلاكلة الستجالب خربة علماء أكركبا 

 كمهندسيها لتساىم يف بناء مصر كذبديدىا.

 فترة: ومن أبرز العلماء الذين ظهروا في تلك ال

 ىػ(.ُِِّالشيخ إبراىيم بن الشيخ زلمود احلريرم احلنفي األزىرم )ت  .ُ
 ىػ(.َُِْالشيخ أمحد السباعي ادلالكي الدَّردير )ت  .ِ
 .  (ِ) ىػ(ُِٕٔالشيخ إبراىيم بن الشيخ زلمد الباجورم )ت  .ّ

 

 

                                                           

 (.ِٖٔ-ِٓٔ(، )تاريخ مصر احلديث كادلعاصر: ص َٖ(، )األزىر يف ألف عاـ: صْٖٓ( ينظر: )عصر زلمد علي: صُ)
 (.َّٔ، ّٗ، ٕ( ينظر: )حلية البشر: ِ)
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  .المبحث الثاني : اسمه، ونسبه، وبلده، ومولده 
كضركرة علمٌية، كال شٌك  أذنٌية من ف الكتاب احملٌقق؛ دلا لذلكدأبى احملٌققوف على ذكر ترمجة دلؤلِّ 

دل -كبكٌل أسف-أٌف شهرة ادلؤٌلف أك عدمها تؤثٌر يف اختيار القارئ لكتابو، أك تفضيل غَته عليو، لكٌننا
 نظفر بالعثور على ترمجة كافية دلؤلِّف ىذا الكتاب القيِّم يف رلاؿ )رسم القرآف كضبطو(، كدل نتمٌكن من

إبراز جوانب من نشأتو كسَتتو، ككشف الغموض ادلطبىق على حياتو، كمعرفة شيوخو كتالميذه، كرحالتو 
كاجملاالت اليت برز فيها، كبعض آثاره  كبلده، العلمية، اللَّهم إالَّ شيئنا يسَتنا كجدناهي من: امسو، كنسبو،

جاؿ كالًتاجم، ككتب الفهارس، ككتب العلمٌية، ككفاتو، كذلك بعد حبثو طويل، كغوصو يف أعماؽ كتب الر 
الفلك، كغَتىا من الكتب اليت ىي مظٌنة العثور على ترمجة أك ذكرو لو فيها، ككذلك بعد قراءة مجيع مؤٌلفاتو 
ادلذكورة، كسؤاؿ العلماء األفاضل كأىل الٌتخٌصص، كلعلَّ األياـ تكشف لنا عن ترمجتو، كيف ادلباحث التالية 

 .-رمحو اهلل، كأحسن إليو، كتقبَّل عملو-من ترمجة لو سأذكر ما توٌصلنا إليو
 

 أواًل: اسمه، ونسبه، وبلده:
 ىو زلمد بن عبد الرمحن، النَّابلٌي، ادلغريٌب، التُّونسٌي، ادلصرٌم. 

بامسو يف مقدِّمة كتابو الذم بُت أيدينا )عمدة العرفاف يف مرسـو  -رمحو اهلل-كقد صرَّح ادلؤلِّف
ا،...إخل(، القرآف(، حيث قاؿ:) ا: زلمد بن عبد الرمحن لقبنا، النَّابًليُّ بلدن يقوؿ العبدي ادلفتقر إذل ربِّو سرمدن

، ككرد أيضنا تصرزنو بامسو (ُ)ككرد ذلك يف نسخيت ادلخطوط، ككذا يف مجيع مقٌدمات مؤلٌفاتو األخرل
، ككذلك ذكره (ِ)قرب الساعات(ادلتقٌدـ، كبػػػػػػزيادة عبارة: )التونسي إقليمنا( يف كتابو: )نتيجة موقع ع

، (ْ)، كتبعو بٌساـ اجلايب(ّ) الزِّركلي يف ترمجتو لو، حيث قاؿ: )زلمد بن عبد الرمحن النَّابلي، فلكٌي، مصرم(
 .(ٓ) كترجم لو أيضنا بذلك عمر كحَّالة، فقاؿ: )زلمد بن عبد الرمحن النَّابلي، ادلغريٌب(

باذلمزة مكاف –أٌف نسبو )النَّائًلٌي( : (ٔ)ربية كادلعرَّبة(بينما ذكر سركيس يف )معجم ادلطبوعات الع
، كىو خطأ أك سهوه (ُ)، كتبعو احلبشي يف: )معجم ادلوضوعات ادلطركقة يف التأليف اإلسالمي(-الباء

 .-كما سبق-منهما، كالصواب ما أثبتُّو؛ ألف ادلؤلف يٌصدر مؤٌلفاتو بامسو، كنسبو )النَّابلٌي(

                                                           

 (.                ِى ربفة اإلخواف ص/ظ(، ك)فتح ادلناف علَِٕ/ظ(، ك)الكواكب الٌدرية: كرقة ِ(  ينظر مثالن: )كشف احلجاب: كرقة ُ)
 (.َٓ( ينظر:  )كرقة ِ)
 (.ُٖٗ/ٔ( )األعالـ: ّ)
 (.َّٕ( ينظر: )معجم األعالـ: صْ)
 (.ُٕٓ/َُ( )معجم ادلؤٌلفُت: ٓ)
(ٔ( )ِ/ََُٕ  .) 
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، نسبة إذل نىاًبل بن نىبهىاف بن ك)النَّابًًلٌي(: ب فتح النوف، كالباء ادلكسورة ادلوحَّدة، كيف آخرىا الالَـّ
ء  ء بن أدد، من بٍت زيد  ، (ِ)عىٍمرك بن اٍلغىٍوث بن طىيِّ كجاء يف معجم قبائل العرب: )نىاًبل(: بطن من طىيِّ
 . (ّ) بن كهالف، من القحطانية

سىةو من أقاليم إفريقية، بُت تونس كىسي ل( إقليم كذكر يف )مراصد االٌطالع(: أٌف )نىابً 
(ْ). 

ك)النَّابيًلٌي(: بضم ادلوحَّدة قبل الالـ، نسبة إذل )نىابيل(، من أعماؿ إفريقية )تونس(
 (ٓ). 

ككرد يف كتاب )الركض ادلعطار يف خَت األقطار(: )نىاًبل(: مدينة قدشنة على البحر، من اجلزيرة اليت 
ث كانت مدينة )باشو(، ككانت عامرة فخربت، كبقي اآلف منها قصر صغَت، بقىًبلي مدينة تونس، حي

 كأرضها كثَتة اخلَتات كادلرافق.
، كتيعرؼ  كتوجد مدينة أخرل بنفس االسم )نابل(، كىي عمل عظيم يف البػىٌر الكبَت من بالد الرـك

اثناف كثالثوف ميالن، كمدينة  (، كبينها كبُت )مىرسىى مسيٌت( من جزيرة صقلٌيةNapoliاليـو باسم نىابيًلي )
نابل ىذه حسنة أٌكلية، عامرة، ذات أسواؽ نافقة السلع، كافرة البضائع كاألمتعة، كبُت )نابل( ك )اسطابة( 

 .(ٔ)جبل نار ال ييتوصَّل إذل بركانو؛ ألنو دائم الدىر يرمي بالنار

، تيعرىؼ بأكالد )نىاًئل(، مركزىا يف كأٌما )نىاًئل(: فقد ذيكر يف )معجم قبائل العرب(: أهنا قبيلة عربية
 .(ٕ) نواحي الصحراء يف عمالة اجلزائر

دل ييذكر تاريخه زلدد تيعرؼ منو سنةي كالدًة النابلي، كشنكن القوؿ بأهنا كانت يف  ثانًيا: مولده:
 ـ(.ُِٕٕالنصف األكؿ من القرف الثالث عشر اذلجرم؛ بناءن على أف أكؿ مؤلفاتو كاف يف )عاـ 

 

                                                                                                                                                                          

(ُ(  )ِ/َُٖٖ .) 
 (.ُّْ/ُ(، )توضيح ادلشتبو: ّ/ ُّ( ينظر: )األنساب للسمعاين: ِ)
(ّ( )ّ/ُُٔٓ.) 
 (.ُّْ/ُ(، ك)توضيح ادلشتبو: ُّْٕ/ّ( )ْ)
 (.َُ/ٗ(، )توضيح ادلشتبو: ِْٗ/ٓ( ينظر: )معجم البلداف: ٓ)
 (.، كحاشيتهإُٓ( ينظر: )صٔ)
 (.ُٔ(. كينظر: )قالئد اجلماف: ُُٗٔ/ّ( )ٕ)
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 مؤلَّفاتهو  ،المجاالت التي برز فيها المؤلِّفث الثالث: المبح(ُ). 
يف علم ادليقات )الفلك(، كألَّف فيو مصٌنفات عديدة، كىو يف مؤٌلفاتو -رمحو اهلل-برز ادلؤلِّف

الفلكية كثَتنا ما يربط احلساب كادلواقيت، بالفقو كادلذاىب الفقهية األربعة، ككذلك شارؾ يف بعض علـو 
 .-ىو موضوع ىذا التحقيق-كضع حاشيتُت يف التجويد، كصنَّف كتابنا يف الرسم كالضبطالقرآف، حيث 

 
  : من كتبه المؤلَّفة في علم الفلك 
فتح ادلناف بشرح ربفة اإلخواف يف علم ادليقات، كىو شرح دلنظومة الشيخ: أمحد قاسم ادلصرم  .ُ

 . (ِ)ىػُِٕٗىػ(، ككاف فراغو منو يف عاـ ُِّٕ)ت:
ربفة اإلخواف يف علم ادليقات(، كالصواب (منظومة  ، أف النابلي ىو مؤلف(ّ)ٌحالةكقد ذكر عمر ك

 .(ْ)، كما ىو ميثبت يف غالؼ كمقٌدمة الكتابأهنا ليست للنابلي، كإدنا للشيخ أمحد بن قاسم ادلصرم
 ىػ.ُِٕٗمرشد الطالب، منظومة يف علم الفلك، فرغ من نظمها عاـ  .ِ
لم ادليقات، كىو شرح لنظمو السابق، فرغ من تأليفو كشف احلجاب عن مرشد الطالب يف ع .ّ

 .(ٓ)ىػَُِٖعاـ 
 الفوائد ادلقنعة يف أكائل الشهور على ادلذاىب األربعة. .ْ
نتيجة موقع عقرب الساعات على قدر حصص أكائل أكقات الصلوات يف الشهور القبطية،  .ٓ

 .(ٔ)قُِْٖكىي عبارة عن جداكؿ حسابية، فرغ من كضعها سنة 
رٌية فيما تثبت بو أكائل الشهور العربية، رسالة لطيفة اختصرىا من كتابو السابق، الكواكب الدُّ  .ٔ

 .(ٕ)ىػُِٖٓككاف فراغو منها عاـ 
 : ومن كتبه في علوم القرآن 
، حاشية على شرح الشيخ خالد بن (ُ) )إرباؼ ادلريد بشرح الشيخ خالد على مقدمة التجويد( .ُ

 ػػػػ)احلواشي األزىرية يف حٌل ألفاظ ادلقدمة اجلزرية(.ىػ(، ادلسمى بػػَٓٗبن عبد اهلل األزىرم )ت:
                                                           

م ادلوضوعات (، )معجُٕٓ/َُ(، )معجم ادلؤلفُت ُٖٗ/ٔ(، )األعالـ ََُٕ/ِ( ينظر: )معجم ادلطبوعات العربية كادلعٌربة: ُ)
 (. َُٖٖ/ِادلطركقة يف التأليف اإلسالمي 

 ىػ.ُِّٓدبصر، عاـ بادلطبعة ادليمنية دلصطفى البايب احلليب كإخوانو، ىػ ، مث طبع َُّٖ( طبع بادلطبعة اخلَتية دبصر عاـ ِ)
 .(ُٕٓ/ َُيف: )معجم ادلؤلفُت:  (ّ)
 (. ِ-ُ( ينظر: )فتح ادلناف على ربفة اإلخواف: صْ)
 (.ّٖٔ(، الرقم اخلاص)ِْٕٔد نسخة خطية منو بادلكتبة األزىرية الرقم العاـ )( توجٓ)
 (.ِٖٖٖٗ( توجد منو نسخة خطية يف ادلكتبة األزىرية، برقم ) ٔ)
 ـ.ُٖٖٔ( طبع بادلطبعة الوىبية عاـ ٕ)
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حاشية على شرح اجلزرية للشيخ زكريا بن زلمد ، (ِ) )الآللئ ادلنظمَّة على الدَّقائق احملكىمة( .ِ
 ىػ(، ادلسٌمى بػػػػػػ)الٌدقائق احملكمة يف شرح ادلقٌدمة(. ِٔٗاألنصارم )ت: 

ة الًعرفاف يف مرسـو القرآف، فرغ من ت .ّ أليفو لثماف لياؿ بقُت من ربيع الثاين، سنة عيمدى
 .-كىو موضوع ىذا التحقيق -ىػُِٕٕ

 
 وفاته.رابعالمبحث ال : 

ـ(، كتبعو بٌساـ ُٖٖٔىػ/ بعد ُِٖٓكانت )بعد سنة   -رمحو اهلل-ذكر الزِّركلي أف كفاة النابلي
 .(ْ) ـ(َُٖٔىػ / ُِٕٕ، كذكر عمر كىحَّالة أنو كاف حيِّا )سنة (ّ)اجلايب

يالحظ احنصار تواريخ فراغو منها بُت ىذٍين العامٍُت:  -السابق ذكرىا-ػػػيػطِّلع على مؤٌلفاتو كادل
ق(؛ الحتماؿ كونو قد ُِٖٓىػ(، لكن ذلك ال رنعلنا حنكم بأف كفاتو كانت )بعد ُِٖٓ -ىػ ُِٕٕ)

 تويف يف العاـ نفسو.

ادلصرية(، أهنا نيًسخت بعد كفاة كالذم يظهر من تأمُّل نسخة ادلخطوط احملفوظة بػػػػ)دار الكتب 
ادلؤلف، حيث كيتب على كرقة العنواف: )ىذه رسالة لطيفة يف بياف رسم القرآف، للشيخ زلمد بن عبد 

(، خبٌط ييطاًبق خط الناسخ: حسُت الطَّحطاكم، الذم ذكر يف آخر -رحم اهلل ميؤلِّفها -الرمحن النَّابلي
ق(، كىو بعد تاريخ فراغ ُِٖٓة كعشرين من ربيع الثاين، سنة ادلخطوط أنو نسخها يف: )يـو اخلميس أربع

ادلؤلِّف من آخر كتبو تأليفنا، كىو: )الكواكب الدُّرٌية( حيث ذكر يف آخره: )ككاف الفراغ منو يـو األحد 
 ق(.ُِٖٓلعشر لياؿ بقُت من شهر ربيع الثاين، سنة 

من ربيع  ِْ، كاخلميس َِحد كعلى ذلك نستطيع أف حنصر تاريخ كفاة ادلؤلف: )بُت يـو األ
 .-كما ذكر الٌزركلي، كمن تبعو  -ق(، ال بعده ُِٖٓالثاين(، كيكوف قد تويف )يف عاـ 

                                                                                                                                                                          

 -منذ مٌدة-غلي عرباكم(، كقد ذكر األستاذ فر ِّٗٓ( توجد نسخة خطية منو دبكتبة جامعة ادللك سعود يف الرياض، برقم )ُ)
 أنو سيقـو بتحقيقو كطباعتو، ضمن سلسلة ربقيق كطباعة شركح ادلقدمة اجلزرية، بتكليف من مكتبة أكالد الشيخ للًتاث دبصر.

 (.ُْٕٗ( توجد منو نسخة خطية يف مكتبة جامعة ادللك عبدالعزيز جبدة، برقم )ِ)
 (. َّٕـ، لبساـ اجلايب: ص(، )معجم األعالُٖٗ/ ٔ( ينظر: )األعالـ للزركلي: ّ)
 (.ُٕٓ/ َُ( )معجم ادلؤلفُت: ْ)
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 الفصل الثاني : دراسة الكتاب

  
 ويشتمل على ستة مباحث :

 المبحث األول : تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلِّفه.  
 المبحث الثاني : التعريف بالكتاب، وبيان قيمته العلمّية.   
 المبحث الثالث : منهج المؤلِّف في الكتاب.  
 المبحث الرابع:   مصادر الكتاب.  
 المبحث الخامس: أبرز الملحوظات على الكتاب.  
 المبحث السادس: وصف النسخ الخطية للكتاب، ونماذج منها.  
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 .المبحث األول : تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلِّفه 
 

 أواًل: تحقيق اسم الكتاب:
طيفة يف بيان رسم يف صدر مقّدمة ىذا الكتاب: )فهذه رسالة ل -رزتو اهلل-قال ادلؤلِّف )النابلي(

واتّفقت النسختان اللَّتاِن توفّرت لديْنا على  عمدة العرفان في مرسوم القرآن((،القرآن...، ومسّيُتها: )
 ىذه التسمية.

كما صلد ىذه الّتسمية ُمَدوَّنة على ورقة العنوان اليت تسبق الورقة األوىل، يف نسخة ادلخطوط ادلصّورة 
 من ادلكتبة األزىرية. 

، ونقل عنو، وعن: )الفهرس الشامل، (1)()معجم ادلؤلّفٌن يف: رضا كّحالة العنوانهبذا ذكره  وكذلك 
 .(2) ( الدكتور: أشرف طلعت، يف كتابو: )سفًن العادلٌن(ٜٗرسم ادلصاحف: ص 

(3)(ادلطروقة يف التأليف اإلسالمي )معجم ادلوضوعات يف: احلبشي وخالفهما
)عمدة  فذكره باسم:  ، 

فقت عليها الكتب ادلؤلف بنفسو، واتّ  صرّح هبا، والصواب الّتسمية اليت  مرسوم القرآن(البيان في 
          ، وال دليل أْوثق من قول مؤلِّفو.السابقة

 
 ثانًيا: توثيق نسبته إلى مؤلِّفه:

 لّدالئل اآلتية:من خالل اتتجلَّى صّحة نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه 
 و يف مقدِّمة كتابو، حيث قال:بامس -رزتو اهلل-تصريح ادلؤلِّف -ٔ

)يقول العبُد ادلفتقر إىل ربِّو سرمًدا: زلمد بن عبدد الدرزتن لقبًدا، النَّدابِليد بلدًدا،...إو(، وورد ذلدك يف نسدخيت 
 ادلخطوط.

اتفدددات كتدددب الدددتامجم الددديت تررتدددت للمؤلِّدددف، وكدددذا كتدددب الفهدددارس الددديت ذكرتدددو، علدددى نسدددبة ىدددذا -ٕ
 ىذه الكتب يف حتقيق اسم الكتاب.الكتاب إليو، وتقّدم ذكر 

يف ورقددددة العنددددوان يف نسددددخة ادلخطددددوط ادلصددددّورة مددددن دار الكتددددب  -رزتددددو اهلل-إثبددددات اسددددم ادلؤلِّددددف-ٖ
 ادلصرية، واليت يَدْبُدو أهنا ِنّط الناسخ نفسو؛ لشّدة توافق خّط العنوان مع خّط زلتوى النسخة. 

 

                                                           

(ٔ( )ٔٓ/ٔ٘ٚ.) 
(ٕ( )ٔ/ٜ٘.) 
(ٖ(  )ٕ/ٔٛٓٛ .) 
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 لعلمّية .المبحث الثاني : التعريف بالكتاب، وبيان قيمته ا 
 

 أواًل: التعريف بكتاب )عمدة العرفان في مرسوم القرآن(: 
كتابو ىذا يف علمي رسم القرآن الكرمي وضبطو، وىو تأليٌف   -رزتو اهلل-صنَّف ادلؤلِّف )النابلّي(

 مستقّل، ليس شرًحا لنظم، وال اختصاًرا ألصل، وقسَّمُو إىل مقدِّمة، وأربعة أبواب:
 احلدد، وادلوضوُع، واحلكُم، والفائدة.لة من مبادئ علم الرسم، وىي: ذكر فيها رت المقّدمة:

على ومجوب متابعة ادلصاحف العثمانية كتابًة،  العلماء والسلفيف ذكر بعض نصوص  الباب األول:
 وإرتاعهم على عدم سلالفتو.

 يف بيان كيفية كتابة ادلصاحف. الباب الثاني:
أعقبها بذكر فضل الكتابة، مستشهًدا بآيات، وأحاديث، وأقوال  وأورد بعض اآلثار يف ىذا ادلوضوع، مث

 عن السلف، منظومة، ومنثورة.
 يف بيان مرسوم ادلصاحف العثمانية. الباب الثالث:

وابتدأه ّنقّدمة تضّمنت ذكر ادلؤلَّفات ادلهّمة يف ىذا العلم، وأنواع احلذف، وقواعد الرسم العثماين، مث 
فتكلَّم عن قاعدة احلذف، وذكر حذف األلف موضوعات علم الرسم،  ذكر فيهاأتبعها باثين عشر فصاًل، 

بتتيب احلروف اليت قبلها، مث تكلَّم عن األلف ادلنقلبة يف اللفظ عن الياء، وعن ألف التأنيث، واأللف 
او من اجملهولة األصل، وما يؤدِّي المجتماع صورة ياءين، وما ُكتب بالياء من ذوات الياء، وما انقلب عن و 

ألفات، وما ُرسم منها واًوا، مث انتقل إىل حذف الياء، والواو، والالم، وحكم اذلمز، وذكر زيادة األلف 
حصر والياء والواو، وحتدَّث عن ادلقطوع وادلوصول، وختم الباب بالكالم عن ىاء التأنيث ادلرسومة تاًء، و 

 ، وسرد مواضعها.أنواعها
 .كليف بيان الضبط والش الباب الرابع:

وابتدأه ّنقّدمة مومجزة، تضّمنت التعريف بالنقط، وأقسامو، وواضع كل قسم، وعالماتو، مث أتبعها ِنمسة 
ذكر فيها موضوعات علم الضبط، فتكلَّم عن حكم وضع احلركات بأنواعها، والتنوين، وحكم  فصول،

ة وادلخففة، وحكم السكون، والشّد، وموضع حركة ادلدددُمال، وادلدددُخَتلس، وادلددددَُشّم، وكذا حركة اذلمزة احملّقق
ادلّد، وفواتح السدور، وادلددُدظهر وادلدُدددددغم، وحكم صلة ألف الوصل، واالبتداء هبا، وحكم النقل، وحكم 

األلف والياء والواو الزائدات يف اذلجاء، ومواضع زيادهتا، وعالمة الزيادة، وختم الباب والكتاب ِنادتة تتعلَّق 
 جام.بنقط اإلع
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 ثانًيا: القيمة العلمّية للكتاب:
 تتجلَّى أهمّية كتاب )عمدة العرفان في مرسوم القرآن(، وقيمته العلمية في األمور التالية:

إّن أمهّية ىذا الكتاب تنبثق من االرتباط الوثيق دلوضوعو بالقرآن الكرمي،  فهو يبحث يف رسم كلمات  -ٔ
 القرآن، وضبط حروفو.

 .القراءات، والتجويد، ومجودة تأليفو، وحسن ترتيبوو بعلوم الرسم، والضبط، سعة إحاطة ادلؤّلف  -ٕ
رتع الكتاب دلوضوعات علمي الرسم والضبط يف مصّنف واحد، وامتيازه بتفصيل موضوعاهتما،  -ٖ

وترتيبها على األبواب والفصول، وتلخيصها، شلا حيصل بو الفائدة العظيمة، ويسهل استخرامجها 
 العلمٌْن. وَفهمها لُروَّاد ىذين

كون الكتاب شاماًل لرسم الكلمات القرآنية وضبطها على اختالف القراءات، وليس مقتصرًا  على  -ٗ
 قراءة نافع، كما ىي حال معظم كتب الرسم والضبط. 

مشول الكتاب للجانب الّنظري يف الرسم والضبط )بذكر القواعد واألحكام(، واجلانب العملي )ُنصر  -٘
 لة(، وذلك شلّا ييّسر اإلدراك واالستحضار دلسائل علمي الرسم والضبط.ادلواضع، أو إيراد األمث

اعتماد ادلؤّلف يف مصادره على أىّم كتب الرسم والضبط، ونقلو ألقوال العلماء ادلوثوقٌن، ويف  -ٙ
مقّدمتها: كتب أيب عمرو الداين، وأيب داود، ومورد الظمآن، والعقيلة، وأىّم شروحهما، ولذا يعترب  

 صة لكتب ادلتقّدمٌن يف الرسم والضبط. كتابو ُخال
 اشتمال الكتاب على ذكر كثًن من القراءات، وبيان عالقتها برسم الكلمة أو ضبطها. -ٚ
تومجيو ادلؤّلف لبعض ظواىر رسم الكلمات القرآنية وضبطها، بنقل أقوال النحويٌن، وادلفسرين،  -ٛ

 وعلماء الرسم والضبط.
عند ومجود اخلالف يف رسم الكلمة وضبطها، حيث مل  عليو العمل يف مصاحف ادلغاربةبيان ما  -ٜ

مة عبد الرزتن بن القاضي، يف كتابْيو: )اجلامع -ُنسب علمي-يسبقو يف ىذا ادلسلك سوى العالَّ
 ، يف كتابو: )دليل احلًنان(.ادلفيد(، و)اخلالف والتشهًن(، وتبعهما اإلمام ادلارغين

اب، تارًة يلخِّص فيها أبرز ما مجاء يف الباب، وتارًة عقد ادلؤّلف تنبيهات مهّمة يف أواخر بعض األبو  -ٓٔ
 يبٌنِّ بعض ما أغفلو علماء الرسم والضبط من كلمات وقواعد.
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 .المبحث الثالث : منهج المؤلِّف في الكتاب 
شلَّا ال شكَّ فيو أّن لكّل مؤلِّف أسلوب معٌّن يف التأليف، ولكل كتاب منهج ديّيزه عن غًنه من 

يف كتابو )عمدة العرفان يف مرسوم القرآن( يف -رزتو اهلل-وديكن بيان أبرز مِسَات منهج النَّابلي، الكتب
 النقاط التالية:

 وحصر حتتو مواضعو يف ،قّسم ادلؤلِّف فصل ىاء التأنيث ادلرسومة تاًء إىل ذتانية أنواع، فذكر كل نوع -ٔ
 القرآن.

ر فيها موضوعات علم مسة فصول ذكعها ِنأتبقسَّم باب الضبط والشكل إىل مقّدمة مومجزة،  -ٕ
تعّلق بنقط اإلعجام، وقد ذكرُت زلتوى األقسام والفصول يف ادلبحث السابق يف ي تمها ّناوخالضبط، 

 التعريف بالكتاب.
واًوا قراءة إبدال اذلمز  :، مثليذكر رسم الكلمة وضبطها على اختالف القراءات )قراءة نافع، وغًنىا( -ٖ

پ     چ يف  مع حتريك الياء ، وكذلك زيادة الياء قبل الساكن(ٔ) [ٖٔ]آل عمران:  چ چيف لورش 

 .(ٕ)يف قراءة نافع، وأيب عمرو، وحفص، [ٖٙ]بالنمل چپ  پ  
-د واألحكام، وادلستثنياتدتّيز أسلوبو باجلمع بٌن الطريقة النظرية والعملية يف التأليف، فيذكر القواع -ٗ

 ، وذلك يف رتيع الكتاب.يُتبعها ُنصر ادلواضع، أو إيراد األمثلة مث ،-إن ومجدت
أو كانت على سبيل  يُعدِّد مواضع الكلمة إذا كانت قليلة وزلدودة )موضًعا واحًدا، أو موضعٌن(، -٘

فال يسردىا، وإمنا يذكر أمثلة ذلا،  ، أو مل تكن على سبيل التعيٌنأما إذا كانت أكثر من موضعٌن التعيٌن،
 .(ٖ)غالًبا بادلوضع األول، ويف كلتا احلالتٌن يكتفي ّنوضع الشاىد، واسم السورة يبدأىا

ينقل كثًنًا من أقوال العلماء السابقٌن، كالشيخٌن )الداين وأيب داود(، وُشرّاح العقيلة، ومورد الظمآن،  -ٙ
بغًن نّص على القائل، مع التصريح بالقائل غالًبا، وكثًنًا ما ينقل  ،وكذلك أقوال األئمة الواردة يف كتبهم

 .(ٗ)ابن القاضيبعضها عن ، و ابن عاشرو  ،التَّنسيوأكثر نقوالتو عن 
 .(٘)كثًنًا ما يورد الندقوالت بنّصها، وأحيانًا بتصّرف، وأحيانًا بواسطة كتاب آخر -ٚ

                                                           

 .( من ىذا البحثٓٔٔ( ينظر: )ص  ٔ)
 ( من ىذا البحث.ٕٕٔ( ينظر: )ص  ٕ)
فى فيو بذكر عدة أمثلة، فمثالو: (، أما ما اكتٛٚ - ٓٚ( من أمثلة ادلواضع احملصورة: ىاء التأنيث اليت رمست تاًء، ينظر: )ص  ٖ)

( من ٕٔٔ. ينظر: )ص فقط دون حصر حيث ذكر مثالٌن على ذلك ما زيدت فيو الياء لفظًا لنافع ومن وافقو،إحلات احلمرة في
 ىذا البحث.

 ( من ىذا البحث.٘٘ – ٕ٘( أحلُت يف مبحث مصادر ادلؤلف يف كتابو على شيء من ذلك. ينظر: ) ص  ٗ)
 أيًضا. ادلؤلف صادريف ما ( أحلُت عليه ٘)



 ٔ٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 
زرية ادلقّدمة اجلكذا ، و (ٕ)العقيلة للشاطيببأحيانًا و ، (ٔ)يستشهد كثًنًا بأبيات مورد الظمآن للخراز  -ٛ

 ، وغًنىا. (ٗ)ادليمونة الفريدة للقيسيب، و (ٖ)البن اجلزري
التزم ادلؤلف منهج االعتدال والتوّسط والتكيز يف ذكر مسائل باب الضبط والشكل، والتعليق عليها،  -ٜ

 رلانًبا بذلك التطويل ادلمّل واالختصار ادلخّل.
ها، حيث قال يف آخر الباب: نصَّ ادلؤلف على ذكره دلعظم ادلسائل ادلهّمة يف الضبط، وفروع -ٓٔ

 .(٘) )وفروع علم الضبط كثًنة، وقد أتيُت َِنُلِّ ادلدددُددِهمَّات منها، ومن َخِفيَّاهِتا ما فيو كفاية(
، مثل بيانو لعلة تشديد الالم، اىتم ببيان العلل والتومجيهات يف رسم كثًن من الكلمات وضبطها -ٔٔ

ين، حيث قال: ) وسبب ذلك: التنبيو على أن التنوين أُدغم يف والراء، وادليم، والنون؛ إذا وقعت بعد التنو 
 .(ٙ)ذلك احلرف إدغاًما تامًّا(

يذكر تنبيهات يف بعض الفصول، يُفصِّل فيها تارًة ما احتاج إىل تفصيل وبيان، ويذكر تارًة  -ٕٔ
 . (ٚ)من احلكم، أو الفروع ادلهّمة للمسائل ادلستثنيات

على ما عليو العمل  مع التنصيصشهورة يف رسم الكلمة وضبطها، يذكر غالًبا األْومُجو وادلذاىب ادل -ٖٔ
(ٛ)عند ادلغاربة

مثل   ،حسب ما عليو العمل عند ادلغاربة، وأحيانًا يقتصر على ذكر أحكام الرسم والضبط    
ا ُنالة حيث قال: )العمل: َنعِل ادلّدِة على األلف؛ اعتبارً ، [ٓٔ، ويس: ٙ]البقرة:   چچكلمة 
 .(ٜ)البدل(

يُعرض عن األقوال واأَلْومُجو الضعيفة، فال ينقلها إاّل نادرًا، وإذا نقلها فإنو يُتِبعها بذكر الرّامجح وما  -ٗٔ
(ٓٔ)عليو العمل

   . 
 

                                                           

 ( من ىذا البحث.ٖٗٔ، ٜٔٔ، ٜٔ( ينظر مثاًل: )ص  ٔ)
 ( من ىذا البحث.ٗٛ، ٖٛ( ينظر: )ص  ٕ)
 (، من ىذا البحث.ٚٚ( ينظر: )ص  ٖ)
 ( من ىذا البحث.ٛٔٔ، ٔٛ( ينظر مثاًل: )ص  ٗ)

 ( من ىذا البحث.٘٘ٔ( )عمدة العرفان: ص  ٘)
 ذا البحث.( من ىٜٙص عمدة العرفان: ( ) ٙ)
 ( من ىذا البحث.ٖٕٔ، ٜٔٔ، ٘ٛ( ينظر مثاًل: ) ص  ٚ)
( من ىذا ٕٓٔ-ٜٔٔ(، وحكم نزول ادلد  يف فواتح السور )صٖٔٔ-ٕٔٔ( ينظر مثاًل: ادلذاىب يف عالمة السكون )صٛ)

 البحث.
 ( من ىذا البحث.ٚٔٔ( ينظر: )عمدة العرفان: ص  ٜ)
( من ٔٗٔ-ٓٗٔ(، وحكم زيادة األلف يف )لؤلؤا( بالطور )صٛٓٔ-ٙٓٔ( ينظر مثاًل: حكم ضبط )تأمنَّا( بيوسف )صٓٔ)

 ىذا البحث.
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(ٔ) يربط كثًنًا بٌن رسم الكلمة وضبطها -٘ٔ

   . 
 .(ٕ)يف كتابو، وال يُعيده مرة أخرى يل على ما سبق ذكرهحيُ  -ٙٔ

 
 

 ع: مصادر الكتاب.المبحث الراب 
يف تأليف كتابو )عمدة العرفان يف مرسوم القرآن( على أىّم مصادر  فيّن  -رزتو اهلل-اعتمد ادلؤلِّف

التجويد، والتفسًن، والّلغة، والّنحو، وىذه و  القراءات، الرسم والضبط، وأضاف إليها مصادر أخرى يف
ديكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام: )مصرَّح هبا، وغًن أثرت كتابو، وزادت من قيمتو العلمية، و ادلصادر ادلهّمة 

 .وسأذكرىا مرتبًة على األقسام، مث حسب وفيات مصّنفيها مصرَّح هبا، ومصرَّح هبا أحيانًا(،
 

 أواًل: المصادر الـــُمصرَّح بها:
 المصّنفات:النقل عن  -أ(
)ت: د الداينأليب عمرو، عثمان بن سعيادلقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أىل األمصار،  -ٔ

 .(3)صرّح باسم كتابو )ادلقنع( يف موضعٌند ىد(، وقٗٗٗ
زلمد عبد  أيبلإلمام  = تفسًن ابن عطية،اجلامع احملرَّر الصحيح الومجيز يف تفسًن كتاب اهلل العزيز -ٕ

 .(ٗ)مرة واحدة تفسًنه ىد(، صرّح بالنقل منٙٗ٘احلق بن ابن عطية )ت: 
ه(، ٜٙٗاختصارًا )التنزيل(، أليب داود سليمان بن صلاح)ت التبيٌن ذلجاء التنزيل، ويسّمى سلتصر -ٖ

 .(5)وقد صرّح باسم كتابو )التنزيل( يف موضعٌن
لإلمام القاسم بن ِفًنده بن خلف بن أزتد،  منظومة )عقيلة أتراب القصائد يف أسىن ادلقاصد(، -ٗ

باسم الشاطيب ىد(، وقد صرّح ٜٓ٘اإلمام أبو زلمد، وأبو القاسم، الردَعْييِن الشاطيب )ت 
 .(ٙ)ومنظومتو يف موضع واحد

                                                           

 ( من ىذا البحث.ٖٕٔ(، وكذا )ال يستحيي(، و)حييي( يف )صٜٖٔ( ينظر مثاًل: )علماؤا(، و)تفتؤا( يف )صٔ)
    ما التاء؛ ألنو مقتضى سابقهما( والقياُس فيه: )يف موضعي ثاين يونس، وغافر چتُ ـ  َكِلمَ  چيف ىاء التأنيث يف لفظ  مثل قولو(  ٕ)

 ( من ىذا البحث.ٚٚينظر: )عمدة العرفان ص  .-يقصد ادلوضع األول من يونس الذي ذكره سابًقاو  –    سابقهما( 

 من ىذا البحث(. ٖٗٔ،   ٗٚ(  ) ينظر: ص ٖ)
 من ىذا البحث(. ٙٛ(  ) ينظر: ص ٗ)
 من ىذا البحث(. ٓٗٔ ، ٗٚ(  ) ينظر: ص ٘)
 ذا البحث(.من ى ٖٛ(  ) ينظر: ص ٙ)
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منظومة )مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن، ومنت الّذيل يف الضبط(، لإلمام أيب عبد اهلل زلمد  -٘

 ىي مصدر رئيسه(، و ٛٔٚبن زلمد بن إبراىيم األموّي الّشريشي، ادلعروف باخلرَّاز )ت
يف موضعٌن  ، وصرّح بامسهاتقريًبايف كل مسألة  استشهد هبا كثًنًاللمؤلف يف كتابو، حيث 

 .(ٔ) يف بقية ادلواضع فقط، وباسم ادلؤلف
رتيلة أرباب ادلراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد، لربىان الدين إبراىيم بن عمر اجلعربي  -ٙ

 . (ٕ)ه(، وقد صرّح باسم اجلعربي وكتابو يف موضع واحدٕٖٚ)ت
لإلمام أيب عبد اهلل زلمد بن أيب الربيع ، أرمجوزة )ادليمونة الفريدة يف نقط ادلصحف وضبطو( -ٚ

 .(ٖ)وقد صرّح بامسو واسم أرمجوزتو يف موضعٌنىد(، ٓٔٛسليمان بن موسى القيسي )ت: 
كشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام، أو حروف ادلصحف اإلمام )شرح عمدة البيان للخرّاز(،  -ٛ

من أىل ادلائتٌن الثامنة ) أليب علي احلسن بن علي بن أيب بكر ادلنبهي الشهًن بالشباين
 . (ٗ)والتاسعة(، وقد صرّح باسم كتابو مرة واحدة

أرمجوزة حتفة ادلنافع يف أصل مقرأ اإلمام نافع، أليب وكيل، ميمون بن مساعد ادلصمودي، موىل  -ٜ
وقد صرّح بنقلو بيتٌن منها يف موضع واحد، ىد(،  ٙٔٛزلمد بن عبد اهلل الفخَّار، )ت: 

 نقط ادلصاحف العلّية(، بيتٌن مذكورين يف أرمجوزة )الددرة اجللّية يفولكّن الصواب: أّن ال
 .(٘)للمؤلف نفسو

القاموس احمليط، والقابوس الوسيط، اجلامع دلا ذىب من كالم العرب مشاطيط، لإلمام، رلد  -ٓٔ
ىد(، وقد صرّح بالنقل من كتابو ٚٔٛالدين زلمد بن يعقوب الفًنوز آبادي، الشًنازي )ت: 

 .(ٙ)مرة واحدة
منت ادلقدِّمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يَعَلَمُو= ادلقّدمة اجَلَزرية، حملمد بن زلمد بن زلمد  -ٔٔ

 .(ٚ)ىد(، وقد صرّح بامسو واسم منظومتو يف موضع واحدٖٖٛبن اجَلَزري )ت:
 
 

                                                           

 من ىذا البحث(. ٕ٘ٔ ، ٙٛ (  ) ينظر مثاًل: ص:  ٔ)
 من ىذا البحث(. ٘ٛ(  ) ينظر: ص ٕ)
 من ىذا البحث(. ٛٔٔ،  ٔٛ(  ) ينظر: ص ٖ)
 من ىذا البحث(. ٕ٘ٔ(  ) ينظر: ص ٗ)
 من ىذا البحث(. ٕٓٔ(  ) ينظر: ص ٘)
 من ىذا البحث(. ٗٛ(  ) ينظر: ص ٙ)
 البحث(. من ىذا ٚٚ(  ) ينظر: ص ٚ)



 ٗ٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 

 
 النقل عن األعالم: -ب(

ىد، على اختالف يف ذلك(، ٓٚٔأبو عبد الرزتن اخلليل بن أزتد بن عبد الرزتن، الفراىيدي )ت:  -ٔ
، بواسطة الكتب األخرى كددد)احملكم( (ٔ) ونقل عنو مذىبو يف عالمات الضبط يف مواضع كثًنة

  .؛ ألن كتاب اخلليل يف النقط والشكل مفقودأو)الطراز(
ىد(، وكتابو: )ىجاء السدنة( يف الرسم مفقود، صرّح ٜٜٔأبو زلمد الغازِي بن قَدْيس، األندلسي )ت:  -ٕ

  غًنمها.، أو ، ونقل عنو من طريق )ادلقنع( للّداين، أو )الطراز( للتَّنسي(ٕ)بامسو يف موضع واحد

ىد، ٕٙٛ، ادلعروف بادلربِّد، )ت:أبو العباس زلمد بن يزيد بن عبد األكرَب بن ُعَمًْن، األزدي، مث الّثمايل -ٖ
 .، أو غًنهعن طريق الّتنسي يف )الطّراز( ،(ٖ)على اختالف يف ذلك(، ونقل عنو مرة واحدة

ىد(، صرّح بامسو مرة ٖٚٗاإلمام أبو زلمد َمكِّي بن أيب طالب بن زلمد بن سلتار، القْيسي )ت:  -ٗ
يد القراءة، وحتقيق لفظ التالوة(، وقد أكَّد ابن ، ومل يصرّح باسم كتابو، وىو )الرِّعاية لتجو (ٗ)واحدة

فقد صحَّ عندنا بقولو: ) يف ادلسألة اجلزري أّن مصدر القول دلّكي بن أيب طالب ىو )الّرعاية( بتصرحيو
نصًّا وأداًء، وقرأُت بو على بعض شيوخي، ومل يذكر مّكي يف )الرعاية( غًنه، ولو ومجو من القياس 

 . (5) ظاىر(
ه(، نقل عنو مذىبو كثًنًا، وىو يف كتابو: )أصول الضبط ٜٙٗبو داود سليمان بن صلاح )تاإلمام أ -٘

 .(ٙ)ثالثة مواضع فقطوكيفيتو على مجهة االختصار )ذيل سلتصر التبيٌن(، وقد صرّح بامسو يف 

 ىد(، وصرّح بامسو،ٕٛٙأبو احلسٌن، حيٍن بن معطي بن عبد النور زين الدين ادلغريب، الزواوي )ت:  -ٙ
 .(ٚ)ونقل عنو بيت واحد من منظومتو: )الددرة األلفّية يف النحو(، يف موضع واحد

 
 
 

                                                           

 من ىذا البحث(. ٖٔٔ،  ٜٓ،  ٚٛ(  ) ينظر مثاًل:  ٔ)
 من ىذا البحث(. ٕٗٔ(  ) ينظر: ص ٕ)
 من ىذا البحث(.  ٜٔ( ) ينظر: ص ٖ)
 من ىذا البحث(. ٕٚٔ(  ) ينظر: ص ٗ)
  (.ٕٓ/ٕ)النشر:  (٘)
 من ىذا البحث(. ٗٔٔ،  ٕٔٔ ، ٜٛ (  ) ينظر: صٙ)
 .من ىذا البحث( ٜٗٔ(  ) ينظر: ص ٚ)



 ٘٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 

 
 ثانًيا: المصادر غير الــــُمصرَّح بها:

من غًن تصريح باسم الشروح،  ،(ٔ)موضعٌن فقطذكر ادلؤلف عبارة )بعض ُشرَّاح مورد الظمآن( يف    
 :ذه الشروح للموردفومجدتد بعض نقوالتو بنّصها، وبعضها بتّصرف يف ى

ه(، تلميذ ٓ٘ٚالتبيان يف شرح مورد الظمآن، أليب زلمد عبداهلل بن عمر الصدْنهامجّي ابن آمَجطَّا )ت  -ٔ
 اخلرّاز، وىو أول الشروح عليو. 

تنبيو العطشان على مورد الظمآن، أليب علي حسٌن بن علي بن طلحة الرَّمجرامجي الشَّوشاوي )ت  -ٕ
 .  ىدد(ٜٜٛ

 المصادر الـــُمصرَّح بها أحيانًا: ثالثًا:    
ىد(، وقد صرّح ٗٗٗاحملكم يف نقط ادلصاحف، أليب عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو الداين )ت -ٔ

(ٖ)، ومل يصرّح يف موضع واحد(ٕ)بامسو واسم كتابو يف موضعٌن
   . 

(، وىو ادلصدر هٜٜٛالطِّرَاز يف شرح ضبط اخلرَّاز، أليب عبداهلل زلمد بن عبداهلل التدََّنسي )ت -ٕ
واألكثر  ،(ٗ)باسم كتابو يف ثالثة مواضع فقطالرئيس للمؤّلف يف كتابو، وأكثر نقوالتو عنو، وقد صرّح 

 . (٘)ويف مواضع أخرى كثًنة أيًضا مل ُيصرّح بالنقل عنو واألكثر باسم ادلؤلف،
لَّة األعيان )حُ  كتابوو (، ىدٜٜٛسٌن: وقيل حسن بن علي بن طلحة الرَّمْجرَامجي الشَّْوَشاوي )ت: ح -ٖ

يف  من كتابو، ونقل (ٙ)مرة واحدة الشوشاوي صرّح باسم ، وقد(شرح ضبط اخلرّاز، على ُعمَدة البيان
 .(ٚ)من غًن تصريحآخر ضع يف مو 

                                                           

 من ىذا البحث(. ٕ٘ٔ ، ٘ٛ: (  ) ينظرٔ)
 من ىذا البحث(. ٖ٘ٔ ، ٔ٘ٔ (  ) ينظر: ص ٕ)
 (.ٖمن ىذا البحث، حاشية  ٙٗٔ( )ينظر: صٖ)
 من ىذا البحث(. ٙٔٔ،  ٘ٔٔ،  ٙٓٔ: ) ينظر(  ٗ)
 من ىذا البحث(. ٛٗٔ ، ٜٙ ، ٓٙ(  ) ينظر مثاًل: ٘)
 من ىذا البحث(. ٔ٘ٔ(  ) ينظر: ص  ٙ)
 من ىذا البحث(. ٕ٘ٔظر: ص (  ) ينٚ)



 ٙ٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 
فتح ادلنَّان ادلروي ّنورد الظمآن، أليب زلمد عبد الواحد بن أزتد بن علي بن عاشر األنصاري  -ٗ

، ويف بعض ادلواضع نقل عنو ومل (ٔ)يف موضعٌنه(، وقد صرّح بامسو واسم كتابو ٓٗٓٔ)ت
 .(ٕ)يصرّح

 ىد(، وقد صرّح ٕٛٓٔاإلمام أبو زيد عبد الرزتن بن زلمد ادلكناسي، ادلعروف بابن القاضي )ت: -٘
اجلامع ادلفيد ، والنقل إّما من كتابو: )(ٗ)، ومل يصرّح بالنقل عنو يف مواضع أخرى(ٖ)بامسو يف موضعٌن

بيان اخلالف والتشهًن واالستحسان، والقراءة والتجويد(، أو من كتابو اآلخر: ) ألحكام الرسم والضبط
وما أغفلو مورد الظمآن، وما سكت عنو التنزيل ذو الربىان، وما مجرى عليو العمل من خالفّيات الرسم 

ى يف القرآن، ورّّنا خالف العمل الّنص فُخذ بيانو بأوضح بيان(، أو من كلْيهما مًعا؛ لتشابو زلتو 
 الكتابٌن إىل حدٍّ كبًن فيما نقل عنو ادلؤلف.

 

                                                           

 من ىذا البحث(.  ٕ٘ٔ،  ٘ٛينظر: (  ) ٔ)
 من ىذا البحث(.  ٗحاشية  ٕ٘ٔ، وٙحاشية  ٓ٘ٔ، ٜٗٔ ، ٗٛ-ٕٛص: ) ينظر(  ٕ)
 من ىذا البحث(.  ٖ٘ٔ - ٛٓٔ(  ) ينظر: ٖ)
 من ىذا البحث(.  ٖٔٔ، ٕٓٔ،  ٜٔٔ،  ٚٔٔ(  ) ينظر مثاًل: ٗ)



 ٚ٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 

 .المبحث الخامس: أبرز الملحوظات على الكتاب 
 

أّن ذلذا الكتاب مزايا التعريف بكتاب )عمدة العرفان يف مرسوم القرآن(  ظهر لنا مجليًّا من خالل
ما رت سّنة اهلل يف عباده أنو لكن مج ألن يكون مرمجًعا مهمًّا لرّواد علمي الرسم والضبط، وُ لُ ىِّ تُؤ عديدة، 

يَّان، ليبقى المن عمل بشرّي إالَّ ويعتيو اخلطأ والنسيان،  بعض  تد فقد ومجدكمال التَّام هلل الواحد الدَّ
، كتابو  أمهّيةوال من  ،-رزتو اهلل وأحسن إليو-على كتابو، وىي ال تُنقص من قدر ادلؤلف ادللحوظات

  فسُأرِتُلها يف النقاط التالية:ا للقرّاء والباحثٌن، وألنو ال بُدَّ لنا من ذكرىا وبياهن
القائل، تصريح بأقوال العلماء بنّصها، أو بتصّرف يسًن، من غًن  -رزتو اهلل-كثرة نقل ادلؤلِّف -ٔ

ابن عاشر يف )فتح ادلنَّان(، وابن القاضي يف بعضها أقوال أكثرىا أقوال التَّنسي يف )الطِّراز(، و و 
ق، وأحلُت يف مواضعو من التحقي )اخلالف والتشهًن(، وقد نّبهُت على ذلك أو ،)اجلامع ادلفيد(

 على بعضها يف ادلبحث السابق.
ينقل من الكتب أحيانًا، من غًن أن يتحّقق ويتثّبت من نقلو، فأوقعو ذلك  -رزتو اهلل-أن ادلؤلف -ٕ

 يف اخلطأ سهًوا، مثل قولو: )قال يف التحفة:
 َفَواِتح            َوْجَهاِن ُخْذ تـَْعِليَلُه َعن رَّاِجحِ َوِفي نـُُزوِل اْلَمدِّ ِفي ال

 .(ٔ) فـََعَدُم النـُُّزوِل يُنِبي اْلَخطُّ               َواللَّْفُظ بِالنـُُّزوِل َوْهَو اْلِقْسُط(      
صاحف أّن ىذين البيتٌن َلْيَسا يف )حتفة ادلنافع(، وإمنا يف )الدرة اجللّية يف رسم وضبط ادل والصواب 

أن  -واهلل أعلم-ىد(، ويَدْبُدو ٙٔٛالعثمانية(، للمؤلف نفسو: ميمون ادلصمودي، موىل الفّخار )ت: 
نقل البيتٌن من إحدى نسخ )اخلالف والتشهًن( البن القاضي، واليت ذكرىا استشهاًدا لقولو:  ادلؤلف

يًضا يف موضع البيتٌن )العمل على النزول(، ويف النسخة اليت نقل منها نفس اخلطأ، وسنحّقق ذلك أ
. 

حكام بعض أل مل يتعّرض، ولكنو لذكر أىّم مسائلو ومباحثو والشكل الضبطعقد ادلؤلف باب  -ٖ
يف كتبهم،  -ادلتقدمٌن وادلتأخرين-ادلسائل وادلباحث ادلهّمة األخرى، اليت أوردىا علماء الضبط 

 وىي: 
مل  حيث ،وهنا، وأحواذلا، وموضعها(ىيئتها، ولحركتها، و أحكام ضبط اذلمز، ومباحثو ادلتفّرعة: ) . أ

وإمنا ذكر بعًضا  مع شّدة احلامجة إىل ذلك؛ ألمهيتو، وتفّرعو، وصعوبتو، خيّصص لو فصاًل مستقالًّ،
من مباحثو، وفروعو مفرّقة ضمن الفصول األخرى، مثل: ذكره لددددِ)حركة اذلمز( يف آخر الفصل 

                                                           

 بحث(.من ىذا ال ٕٓٔ(  ) ينظر: ص  ٔ)



 ٛ٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 
صورة اذلمزة يف عّدة ه بعًضا من أحكام كذكر ، و (ٔ)األول، وىو: حكم وضع احلركة مع احلرف

 .(ٕ)فصول، وأكثرىا يف: فصل األلف والواو والياء الزائدات يف اذلجاء
كذلك مل خيّصص لو فصاًل مستقالًّ، وإمنا ذكر   ،حكم ما حذف من مرسوم ادلصاحف لعّلة . ب

چۈ چبعض فروعو مفرّقة ضمن الفصول األخرى، مثل: مذاىب النّقاط يف ضبط 
(ٖ) ،

 .(ٗ)ت حروف ادلّد احملذوفةوإحلا
 .ومل يذكرىا مطلًقا ،م ألف(حكام اليت مجاءت يف )الالَّ مجد. بيان األ

 

 

                                                           

 من ىذا البحث(.،  ٜٓٔ(  ) ينظر: ص ٔ)
 من ىذا البحث(. ٕٗٔ،  ٜٖٔ ، ، ٖ٘ٔ(  ) ينظر مثاًل: ٕ)
 من ىذا البحث(. ٙٓٔ(  ) ينظر: ص ٖ)
 من ىذا البحث(. ٕٔٔ(  ) ينظر: ص ٗ)



 ٜ٘ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 

 .المبحث السادس : وصف النسخ الخطية للكتاب، ونماذج منها 
 

 توفّرت لدينا، وهي نسختان من المخطوط:اعتمدنا في التحقيق على النسخ التي 
(، ٕٓٔٔ(، واخلاص: )ٕٙٗٚٛالعام بادلكتبة: ) رقم احلفظنسخة )ادلكتبة األزىرية( بالقاىرة،  -ٔ

(سم، ٚٔ×ّٕٗنقاس )( ورقة، ٘٘وتقع يف )واليت بٌن أيدينا نسخة الكتونية مصّورة عنها تصويرًا ملوَّنًا، 
واحملتوى باحلرب األسود، ( كلمات تقريًبا، ٜ-ٚالواحدة، يف كل سطر ) الورقة( سطرًا يف ٕٚومسطرهتا: )
وىي مكتوبو ِنط مغريب حسن، وواضح، غًن مذيَّلة باسم الناسخ، وال عض الكلمات باحلمرة، والعناوين وب

وُمَصحَّحة، وقد ُضِبطت كثًن من كلماهتا  ومنقوطة تاريخ النسخ، وىي نسخة كاملة األورات، مقروءة
بدو بالشكل، وعلى حواشيها بعض التقييدات، والتصحيحات، ويف آخر صفحاهتا تعقيبات، وىي فيما ي

من ىيئة أوراقها أهنا أقدم من النسخة الثانية، ومكتوب على الورقة األوىل منها: اسم الكتاب: )ىذه عمدة 
العرفان يف مرسوم القرآن(، وعبارة: )وقف هلل تعاىل، مقرّه بروات األرواح(، وقد رمزت ذلا بالرمز )ز(، 

، مع ما يظهر عليها من  فيها التصحيفندرة و  ،وُخلدوىا من السقط ،واعتربهتا )األصل( يف التحقيق؛ لكماذلا
 كوهنا أقدم من النسخة األخرى.

  
(، ٕٚ٘(، ضمن رلموع قراءات )ٖٜ٘ٗ) ورقم احلفظ:نسخة )دار الكتب ادلصرية( بالقاىرة،  -ٕ

( ٘ٔ×  ٕٔ( ورقة ، ّنقاس: )ٜٔواليت بٌن أيدينا نسخة الكتونية مصّورة عنها تصويرًا ملوَّنًا، وتقع يف )
( كلمات تقريًبا، واحملتوى باحلرب األسود، ٜ-ٙالواحدة، يف كل سطر ) الورقة( سطرًا يف ٕٔمسطرهتا:)سم، و 

واضح، وىي نسخة كاملة و  منقوط مكتوبة ِنط نسخ مشرقيوالعناوين وبعض الكلمات باحلمرة، وىي 
اشي وىي يف احلو  وقد ُضبطت بعض كلماهتا بالشكل، األورات، فيها سقط قليل، وتصحيف كثًن،

وحتمل الورقة األوىل   والتعليقات كالنسخة األوىل )ز(، وقد تزيد النسخة )ز( عنها يف بعض التعليقات،
منها: عنوان الكتاب واسم مؤلّفو: )ىذه رسالة لطيفة يف بيان رسم القرآن، للشيخ زلمد بن عبد الرزتن 

طريقة الضغط بيضاوي الشكل، مكتوب وخامت ب(، وعبارة )ُمشتَدَرى من وىبة(، -رحم اهلل مؤلّفها-النابلي 
وأيًضا كتب على الورقة: فوائد سلتلفة منقولة عن أيب إسحات الثعليب، يف )الكتبخانة اخلديوية ادلصرية(، فيو: 

آيات القران، عددىا، ومضموهنا، وفوائد أخرى عن الشيخ الطدوسي، تتضمن دعاًء دلن وقف عند رأس قرب 
ظ العراقي، يف خترجيو ألحاديث األحياء: حديٍث أليب الدرداء، والنسخة رللَّدة ادلّيت، وفائدة أخرى عن احلاف

بورت ُمقوَّى، وكعب التجليد مكتوب عليو بالتذىيب عنوان الكتاب: )بيان رسم القران(، وذكر يف آخرىا 



 ٓٙ الفصل الثاني: دراّسُة الِكتاب        عمدة العرفان في مرسوم القرآن 
(ٔ))كتبو الفقًن علي حسن الطَّْحطَاوياسم الناسخ، وتاريخ النسخ:

عشرون َخَلْت ، يف يوم اخلميس، أربعة و    
وقد رمزت ذلذه النسخة  ىد، غفر اهلل لو، ولوالديو، وجلميع ادلسلمٌن، آمٌن. مّت(،ٕ٘ٛٔمن ربيع الثاين، سنة 

بالرمز )م(، وقابلُتها على )األصل(؛ إلظهار الفروقات بينهما، والسقط، والتصحيف، وغًن ذلك، وقد أثبتد 
 التنبيو عليهافروقات يسًنة بٌن النسختٌن، فّضلُت  ، ولكن ىناكذلك كّلو يف مواضعو من قسم التحقيق

، وأبرزىا: إثبات الواو يف نسخة )ز( يف مواضع  لتكّررىا، ولعدم إثقال احلواشي باإلشارة ذلا يف كل مرة؛ ىنا
كثًنة تقتضي إثباهتا، يف حٌن سقطت تلك الواو من نسخة )م(، وأيًضا كتابة )تكون( بالتاء يف )ز(، 

 يف )م(.و)يكون( بالياء 

 
 

 المخطوط. نسختي وفي الصفحات التالية نماذج من
 

 

                                                           

كما أثبتها الناسخ -باحلاء ويُقال ذلا أيًضا )طهطا(، فُينسب ذلاّنصر،  القرب من أسيوطب ركزم( نسبة إىل )طحطا(، وىي ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ)األعالم: ينظر: اوي(. طَ هْ )الطَّ  ، وباذلاء:-ِنطّو



 
  

 نسخة المكتبة األزهرية -العرفان( ةعنوان مخطوط )عمد ورقة



 

 نسخة األزهرية -األولى من مخطوط  )عمدة العرفان( ورقةال
 



 
  

األولى من الجزء المخصص لي في التحقيق من مخطوط )عمدة  ورقةال
 نسخة األزهرية -العرفان(

 



 
 

 

العرفان( ، وهي آخر الجزء المخصص  ةاألخيرة من مخطوط )عمد ورقةال
 نسخة األزهرية -لي في التحقيق
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األولى من الجزء المخصص لي في التحقيق من مخطوط )عمدة  ورقةال
 نسخة دار الكتب المصرية -العرفان(



3 
 

 

 

 
 

وهي آخر الجزء المخصص ، العرفان(  ةاألخيرة من مخطوط )عمد ورقةال
 نسخة دار الكتب المصرية -لي في التحقيق
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 الباب الثاني: قسم التحقيق

 ويشتمل على الّنص المحّقق 

من أول الفصل الثاني عشر: )في هاء التأنيث التي رسمت 
 إلى آخر الكتاب ) خاتمة فيما يتعلق بنقط اإلعجام (. تاء(
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 اء  تَ  تْ مَ سِ ي ر  الت   يثِ أنِ التَّ  اءِ ي هَ : فِ رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  ل  صْ الفَ 
 

 وادلضافات، ادلختلف يف قراءهتما ،ت  بذكر ادلفرداتلألمساء الظاىرة، وثَ ن َّيْ  (ٔ)فاتبذكر ادلضا وبدأت  
 د.باجلمع واإلفرا (ٕ)

 چ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  ؛ ألنو ر سم باذلاء، ضلو:(ٖ)وخرج بقيد ادلضاف يف األول غًن ه
 وقد اشتملت ىذه الرتمجة على مثانية أنواع.، [ ٚ٘ٔالبقرة: ]

 
 :(ٗ)رمست بالتاء، اتفاقًا بٌن ادلصاحف، يف سبعة مواضع ت(:مَ حْ كلمة )رَ  األول:

 [.ٕٛٔ ] البقرةب        چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈچ  .ٔ
 .[ٙ٘ ] األعرافب  چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  .ٕ
 [.ٖٚ ] ىود يف  چٿ  ٹ   ٹ  چ  .ٖ
 [. ٕ ] مرمييف   چٻ   ٻ  ٻ  چ  .ٗ
 .[ٓ٘] بالروم  چی  ی   ی  ی  چ  .٘
         چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  .ٙ
 . [ٕٖ] كالمها بالزخرف چۆئ     ۇئ  ۇئچ  .ٚ

                                                           

 ( أي: ادلت ََّفق على قراءهتا باإلفراد وصاًل، ومجلتو يف القرآن: أربع عشرة كلمة، أما وقًفا: فقد وقف على ىذه ادلواضع باذلاء؛ٔ)
 ،(ٖٕٓ-ٕٕٓبن كثًن وأبو عمرو والكسائي ويعقوب، والباقون بالتاء؛ اتباًعا للرسم. ينظر: )التيسًن: صالفًا للرسم: اخ

 (.ٖٕٙ( ، )حتبًن التيسًن: صٖٓٔ-ٜٕٔ/ٕ)النشر: 
 .رلموع ادلفردات غًن ادلضافات، وادلضافات لألمساء الظاىرة . ويقصد هبما:ى  (.موَعٌْن أي: اجمل)حاشية )ز(:  على( ٕ)
  لرمسو باذلاء، عدا ما سيذكره يف النوع الثامن شلا رسم [؛ ٙٔٔىود: ] چى  ائچ ، مثل: غًن ادلضافات )ادلفردات(( أي: ٖ)

ضَمر؛ فإنو ال خالف يف كتابتها بالتاء، وال يت صوَّر فيها غًن 
 
بالتاء، وخرج بتقييد ادلضافات )لألمساء الظاىرة(: ادلضافات إىل ادل

 -ٜٔ٘التبيان شرح مورد الظمآن: ت: الثويين، [. ينظر: )وغًنىا، ٓٗ]البقرة:  چڄ  ڄ  ڃ   ڄ  ڄ چ  ذلك، مثل:
ٜٕ٘.) 

: موضًعا، فقال داودأبو  وزادباذلاء، سواء كان مضاًفا أم غًن مضاف، يف ادلواضع السبعة، وما سواىا مرسوم  ( باتفاق الشيخٌنٗ)
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ   يف آل عمران -عز وجل-ا، وىو قولو حرًفا ثامنً  ،)ورسم الغازي، وَحَكم، وعطاء بن يزيد اخلراساين

إال أنو وقع يف كتبهم رمسًا بغًن تقييد، واعتمادي على ما قدَّمت و من ذكر السبعة األحرف ال غًن، وال أكتب ىذا  ،[ٜ٘ٔ]   چٺ
: أيًضا ينظرو  ،(ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٕ، وينظر فيو: ٜٕٙ/ٕالتبيٌن:  )سلتصر أ.ى . (، ]وعليو العمل[الذي يف آل عمران إال باذلاء

التبيٌن:  )سلتصر (،ٛٛٗ-ٚٛٗ)ادلقنع:  (،ٖٔ(، )البديع: صٖٙ(، )ىجاء ادلصاحف: صٖٕٛ/ٔ)إيضاح الوقف واالبتداء: 
 .(ٕٓٔٔ، ٔٓٔٔ، ٜٜٛ،ٕ٘ٛ/ٗو ،ٜٔٙ،ٗٗ٘/ٖ، وٕٖٛ-ٖٛ، ٜٕٙ-ٕٛٙ/ٕ
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، وك ِتبت ىذه [ٚٓٔ] عمرانيف آل  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ ، ضلو: (ٔ)وما سواىا مرسوم باذلاء
 .(ٕ)ادلواضع بالتاء عوًضا عن اذلاء؛ على نية الوصل؛ ألهنا يف الوصل تاء

 لى جواز الوجهٌن(.إمنا كتبوا ىذه الكلمات باذلاء، وبعضها بالتاء؛ لينّبهوا ع): (ٖ)وقال بعضهم
 

 ، وىي:(ٗ) يف أحد عشر موضًعا ت(:مَ عْ النوع الثاني:)نِ 
، وىو: ، وخرج بقيد األخًنِ [ ٖٕٔ] األخًن بالبقرة چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  .ٔ ڀ  چ  األول 

  .[ٕٔٔ]  چڀ  ڀ   ڀ  
 .[ ٖٓٔ] يف آل عمران  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         چ  .ٕ
، وىو: [ٔٔ] الثاين بادلائدة چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  .ٖ چ ، وخرج األول 

، وىو: [،ٚ]  چگ  گ  گ  گ  ڳ    .[ ٕٓ] چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  والثالث 
 .چڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ  .ٗ

                                                           

 )م(: بلفظ )ضلو( موضع )ضلوه(. [  أ.ى ، وكذا يفٖ٘] الزمر: ( چھ  ھ  ھ    ھ  ے چ  ضلوه:)حاشية )ز(:  على(ٔ) 

يف  -قال ابن األنباريالتاء،  أنو اذلاء، والبصريون على أنو ؟، فالكوفيون علىاذلاء واألصل: التاء أ ىو يف أيّهما اةحَ ( اختلف الن  ٕ)
 يو اخلط على الوصل(: )فإهنم بنوا فيو اخلط على الوقف، وما رسم منها بالتاء، فإهنم بنوا ف-ما رسم من تاءات التأنيث باذلاء

(، وقال السخاوي: )وقد قال قوم: اذلاء يف األمساء ادلؤنثة ىي األصل؛ ٕٚٛ،ٖٕٛ-ٕٔٛ/ٔ)إيضاح الوقف واالبتداء:  أ.ى .
قال ابن آَجطَّا: )ك تبت و ، (ٕٗٗ -ٔٗٗ)الوسيلة : ص ليفرِّقوا بينها وبٌن األفعال، فتكون األمساء باذلاء، واألفعال بالتاء( أ.ى .

لتأنيث تاء يف بعض ادلواضع؛ إما على نية الوصل؛ ألهنا يف الوصل تاء، أو أن األصل التاء على أحد القولٌن، وك تبت ىاء ا
ء(، فجمع الصحابة  يف ادلصحف الكرمي بٌن اللغتٌن؛ ألهنما  -رضي اهلل عنهم–مواضع كثًنة باذلاء على اللغة األخرى )لغة َطيِّ

التبيان ) باختصار، ينظر: ي ينبغي أن يقال، وىو األحسن: أهنم مجعوا بٌن الل غتٌن( أ.ى .والذ ..لغتان مشهورتان للعرب.....
-ٓٗصىجاء ادلصاحف: (، )ٕ٘ٔ/ٕأيًضا: )سر صناعة اإلعراب:  ينظر(، و ٜٙ٘ -ٕٜ٘، شرح مورد الظمآن: ت: الثويين

 .(ٔٗ٘-ٖ٘٘/ ٔ)شرح شافية ابن احلاجب، لركن الدين االسرتاباذي:  ،(ٔٗ
، يف  ى ( ٕٓٗبعد  )ت: الطََّلَمنِكي ، أمحد بن زلمدمرع   أليب منسوبًا ،(ٖٚ٘صيف: )الدرة الصقيلة: ت  ضْلَو ىذا القول وجد (ٖ)

 .ة يف بعض الكتبثو ثًن عناوينها، وبعض النقوالت ادلباليت ال نعلم عنها غ ادلفقودة كتبالمن وىو  ، (كتابو: )الرد واالنتصار

]بالصافات:  چڦ  ڦ   چ : قالموضًعا، ف داودوزاد أبو اضع األحد عشر، وما سواىا مرسوم باذلاء، يف ادلو  ( باتفاق الشيخٌنٗ)
( بالتاء، وكالمها [ٚ٘ ، ىذه روايتنا عن ابن األنباري، ورأيت  الغازي بن قيس، وَحَكم، وعطاء اخلرساين، قد رمسوىا: )نِْعَمت 

، وينظر ٖٙٓٔ/ٗ )سلتصر التبيٌن: أ.ى   ة؛ جمليء الروايتٌن عنهم بذلك(َحَسن، فليكتب الكاتب ما أَحبَّ من ذلك، فهو يف َسعَ 
ينظر: )ادلقنع: فقد اكتفى برواية ابن األنباري فقط، وكأنو يرى أن رمسها باذلاء أْوىَل، وعليو العمل.  الداين، أما (ٕٔٚ/ٕفيو: 
 )سلتصر (،ٖٔص)البديع: (، ٖ٘)ىجاء ادلصاحف: ص(، ٕ٘ٛ-ٕٗٛ/ ٔ(، )إيضاح الوقف واالبتداء: ٜٛٗ-ٛٛٗ

 ،ٔٛٚ ،ٚٚٚ ،٘ٚٚ ،ٜٙٚ،ٔ٘ٚ-ٓ٘ٚ ،ٙٗٚ ،ٖٚٗ، ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖو ،ٖٔٙ،ٕٔٚ-ٕٓٚ/ٕالتبيٌن:
 .(ٜٗٔٔ، ٖٙٓٔ،ٜٜٗ/ٗو



 ٕٚ تَاء   ر ِسَمتْ  يالت   التَّأنِيثِ  َهاءِ  ِفي: َعَشرَ  الثَّاِني الَفْصل          عمدة العرفان في مرسوم القرآن 

وخرج هبذا  ،[ ٖٗ]، و[ٕٛ]  ادلوضعان األخًنان بإبراىيم چ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  .٘
، وىو:       /. 45/ ظ :  [ٙ] چٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  القيد األول 

 الث كلمات اآلَخر  يف النحل، وىي:وث
 .[ٕٚ]  چىث  يث  حج  مج  چ  .ٙ
 .[ٖٛ] چک  ک  ک  چ  .ٚ
، فهما باذلاء، وال (ٔ)األول  والثاين ، وخرج بقيد الرتبةِ [ٗٔٔ]  چژ  ڑ  ڑ  چ  .ٛ

 .[ٖ٘] چ  ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ    ، وىو:(ٕ) مدخل لغًن ادلضاف ىنا
 .[ٖٔ] يف لقمان  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  .ٜ

 .[ٖ] يف فاطر چ  ۈئ  ېئ ۆئ  ۈئ چ  .ٓٔ
 .[ ٜٕ] يف الطور چۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  چ  .ٔٔ

 
 :(ٖ)يف مخسة مواضع النوع الثالث: كلمة )س نَّت(:

 .[ٖٛ] يف األنفال چے  ۓ  ۓ  ﮲  چ . ٔ
 وثالث يف فاطر:     
 .  [ٖٗ] چ  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئچ    .ٕ

 .[ٖٗ] چۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ . ٗ، ٖ   
 .[٘ٛ] چ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ . ويف غافر: ٘

 (ٗ) نظرًا ؛[ٕٙ]، و[ٖٛ] باألحزاب چ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچ وما سواىا مرسوم باذلاء، ضلو: 
 .(ٔ)مبين على الوقف (٘)إىل أنَّ اخلط

                                                           

  [.ٖ٘]  چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ     [، وٛٔ] چ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ      ( ادلوضعان:ٔ)

 لظاىرة. ( أي: يف سورة النحل؛ ألنو بَصَدد ذكر ادلضافات لألمساء إ)
)ىجاء  ،(ٕٗٛ-ٖٕٛ/ ٔيف ادلواضع اخلمسة، وما سواىا مرسوم باذلاء. ينظر: )إيضاح الوقف واالبتداء:  ( باتفاق الشيخٌنٖ)

/ ٗ، و٘٘ٚ-ٗ٘ٚ/ٖ، ؤٖٗ،ٕٕٚ/ٕ(، )سلتصر التبيٌن: ٜٓٗ-ٜٛٗ(، )ادلقنع: ٕٖ(، )البديع: صٖٙادلصاحف: ص
ٖٔٓٓ ،ٔٓٓٙ ،ٕٔٓٓ ،ٔٓٛٓ). 

 ( يف )م(: )نظر(. ٗ)
( يقصد: الرسم والكتابة، فاخلط مرادف للرسم ىنا؛ ألنو ادلقصود بالرتمجة والتأليف، حيث ذكر العلماء أن اخلط ثالثة أقسام: ٘)

وىو رسم ادلصحف، وخط يتبع فيو ما يتلفظ بو ادلتكلم، ويسقط ما  -رضي اهلل عنهم-خط ي  تََّبع فيو االقتداء مبا فعلو الصحابة 
، ولذلك يكتبون التنوين، وحيذفون مهزة الوصل؛ ألنو ال ينطق هبا، والقسم الثالث: اخلط القياسي: حيذفو، وىو خط العروض
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 :(ٕ)يف سبعة مواضع ت(:أَ رَ امْ )النوع الرابع: 
 .[ٖ٘] يف آل عمران  چڻ  ڻ  ۀ  چ . ٔ
  چی  ی      جئ  چ . ٕ
 .[ٔ٘]، و[ٖٓ] كالمها بيوسف چۈئ  ېئ  ېئ  چ . ٖ
 .[ٜ] بالقصص چڎ  ڎ  ڈ  چ . ٗ

 وثالث بالتحرمي:
      چگ  گ چ . ٘
 .[ٓٔ]كالمها آية     چ ڳ  ڳچ . ٙ
 .[ٔٔ] چۓ  ڭ  چ و  .ٚ
 

 :(ٖ)يف موضعٌن ت(:نَ عْ لَ )النوع الخامس: 
 .[ٔٙ] يف آل عمران چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ . ٔ
 .[ٚ] بالنور  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ. ٕ

 .[ٜٛ] بالبقرة چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  وما سوامها باذلاء، ضلو:      
 

 :(ٔ)يف موضعٌن باجملادلة ت(:يَ صِ عْ مَ )النوع السادس: 

                                                                                                                                                                          

و) (، ٕٛٔ/ٕ(، و)النشر: ٖٙٚ/ٔوىو تصوير الكلمة حبروف ىجائها، بتقدير االبتداء هبا، والوقوف عليها. ينظر: )الربىان: 
(، و)سلتصر العبارات دلعجم مصطلحات ٕٗ-ٖٕو)لطائف البيان: ص (، ٕ٘ٛ -ٖٕٛ، ٜٕٚ/ ٔلطائف اإلشارات: 

 (.ٚٙ/ٔالقراءات: 
  .(ٕٗٗ -ٔٗٗ)الوسيلة : ص ،(ٕٚٛ/ ٔ( ينظر: )إيضاح الوقف واالبتداء: ٔ)
( باتفاق الشيخٌن، واتفاق ادلصاحف كذلك، يف ادلواضع السبعة، وما سواىا مرسوم باذلاء، وكل امرأة أضيفت إىل زوجها ترسم ٕ)

 فقال: ، ن مل ت َضْف إليو فباذلاء، نظمها اجلعربيبالتاء ادلفتوحة، وإ
 .واْمرأة  مَع زوِجها َمْعد وَدة        فَ َهاؤ َها بَِتاِئها َمْمد وَدة

 )سلتصر (،ٜٔٗ-ٜٓٗ)ادلقنع:  ،(ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ ٔ)إيضاح الوقف واالبتداء:  :أيًضا ينظرو (، ٓٔٚص)مجيلة أرباب ادلراصد:     
 (.ٖٖٚ ورقة(، )تنبيو العطشان: ٕٕٔٔ/٘، وٕٜٙ/ٗو ،ٜٔٚ،ٗٔٚ/ٖو ،ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٕالتبيٌن: 

(، )ىجاء ادلصاحف: ٕٙٛ/ٔ( باتفاق الشيخٌن يف ادلوضعٌن، وما سوامها مرسوم باذلاء. ينظر: )إيضاح الوقف واالبتداء: ٖ)
 .(ٜٖٗ، ٖٕٚ-ٕٕٚ، ٕٛٙ، ٔٛٔ/ٕ(، و)سلتصر التبيٌن:  ٜٙٗ-ٜ٘ٗ(، )ادلقنع: ٖٖ(، )البديع: صٖٚص
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 .[ٛ] چک  ک    گ  گ  گ  چ . ٔ
 وليس يف القرآن غًنمها. ،[ٜ]  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ . ٕ
 

 : (2)وهي في كلمات مفردة، السابع:النوع 
 .[ٙٛ] يف ىود چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  .ٔ
 .[ٜ] بالقصص (ٖ) چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ  .ٕ
 .[ٖٓ] بالروم چ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ  .ٖ
        يف  چک  ک   کچ ، وخرج بقيد السورة: [ٖٗ] بالدخان چڤ  ڤ  ڦ چ  .ٗ
 .[ٕٙ] الصافات
 .[ٜٛ] يف الواقعة      چک  گ  چ  .٘
  .[ٕٔ] يف التحرمي  چې   ى   ېچ  .ٙ
 و .ٚ

 چې   ېٹ ۉ  چ  :يف األعراف چ ٹ چ
، على خالف فيها بٌن [ٖٚٔ] 

  ادلصاحف، والراجح رمسها باذلاء، وبو جرى العمل.
           :(ٗ)قال الشيخ اخلرَّاز   

 (3)َحَكاه ما َسَواءَ  (2)(م قِنع  )و             ِفيَها الَهاءَ  (1)(التَّنزيل  )فرجََّح 

                                                                                                                                                                          

(، )الوسيلة: ٕٜٔٔ/ٗ، وٖٕٚ/ٕ(، )سلتصر التبيٌن: ٜٙٗ(، )ادلقنع: ٖٗلشيخٌن يف ادلوضعٌن. ينظر: ) البديع: ص( باتفاق أ)
 (.ظ/ ٖٖٛ -و/ٖٖٚورقة (، )تنبيو العطشان: ٓ٘ٗ-ٜٗٗص

(، ٕٚٛ، ٕ٘ٛ/ٔت األوىل، وما سواىا مرسوم باذلاء. ينظر: )إيضاح الوقف واالبتداء: السِّ  الكلماتيف الشيخٌن ( باتفاق ٕ)
 ،ٖٓ٘ ،ٕٙ٘، ٕٓ٘ -ٔٓ٘، ٜٛٗ-ٜٚٗ(،  )ادلقنع: صٖ٘ -ٖٗ(، )البديع: صٜٖ-ٖٛ)ىجاء ادلصاحف: ص

 .(ٗٛٔٔ، ٔٔٔٔ،ٕٜٙ/ٗو،ٜٙٙ/ٖو ،ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٕ(، )سلتصر التبيٌن: ٙٙ٘
( باجلمع، فإنو باذلاء باتفاق، وىو يف موضعٌن: بلفظخرج  (ٖ) ہ    ۀ     ہ  ہ  ہچ  )َعٌْن(، )ق  رَّة( ادلضاف إىل )أْعٌن 

)ادلقنع: [. ينظر: ٚٔالسجدة: ] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  و     [ ،ٗٚ]الفرقان  چھ  ھ  ھ  
 (.ٕٛٚ/ٕ، )سلتصر التبيٌن: (ٖٓ٘-ٕٓ٘ص

ه( ، إمام كامل، مقرئ ٛٔٚادلغريب، الشهًن باخلَرَّاز، )ت:  ،( ىو أبو عبد اهلل، زلمد بن زلمد بن إبراىيم، األموي الشَّريشيٗ)
خر، وعمدتو من الشيوخ: الشيخ احملقِّق أبو عبد اهلل ابن الَقصَّاب، وأبو احلسن بن برِّي، وآخرون، وشلَّن أخذ عنو وانتفع بو: متأ

َهاجي، والكاتب زلمد بن عبد ادلهيمن احلضرمي، وغًنمها، ولو تآليف، من أَجلِّها: الرجز ادلوسوم ب  )مورد  ابن آَجطَّا الص ن ْ
  : ت: اذلندي،الظمآن يف رسم أحرف القرآن(، و)شرح الد رر اللَّوامع يف مقرأ اإلمام نافع(. ينظر: )التبيان شرح مورد الظمآن

(، )قراءة ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٕ :)سلوة األنفاس، (ٜٜ(، )فهرس ابن غازي: صٖٕٚ/ٕ :)غاية النهاية ،(ٕٓ -ٜٔمقدمة الشارح: 
 .(ٜٖٓ/ٕ: عند ادلغاربة اإلمام نافع
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  في   /45/ و: من المفردات، والمضافات، المختلف النوع الثامن: فيما ر ِسَم بالتاء
 .قراءتهما بالجمع واإلفراد

                                                                                                                                                                          

ى (، سلتصر من  ٜٙٗأليب داود، سليمان بن صلاح )ت:  وذْيلو: )أصول الضبط(، )سلتصر التبيٌن ذلجاء التنزيل(،امسو الكامل: ( ٔ)
كتابو الكبًن)التبيٌن ذلجاء التنزيل(، ويعترب موسوعة علمية م طوَّلة يف رسم ادلصاحف العثمانية، وبيان ىجائها، وإعراهبا بالنقط، 

على مجيع القراءات، مع الرتكيز على قراءة نافع، وىو الركن األول يف ىذا العلم، حيث اعتمد عليو ن سَّاخ وكيفية ذلك، 
ادلصاحف، مع ترجيح كتابو غالًبا عند االختالف بينو وبٌن )ادلقنع( للداين، وقد حقَّقو الدكتور: أمحد شرشال، يف رسالة 

ى . ينظر: )سلتصر التبيٌن: ٕٔٗٔ: عام ٔة بادلدينة، وطبعو رلمَّع ادللك فهد، طالدكتوراة، بقسم القراءات، يف اجلامعة اإلسالمي
 (.ٜٙ-ٜ٘/ٕ(، )فهارس علوم القرآن: ٖٖٙ-ٕ٘٘/ٔ، ومقدمة حتقيقو: ٗٔ-ٖ/ٕ

ى (، وىو ٗٗٗأليب عمرو، عثمان بن سعيد الداين )ت:  ،(، مع كتاب النقط( )ادلقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أىل األمصارٕ)
وقد ة مرسوم ادلصاحف، مرويًّا باألسانيد، مع بيان القول يف كيفية نقطو، وأحكام ضبطو، على وجو اإلجياز واالختصار، يف معرف

، حيث نظم مسائل رمحو اهلل-منهم: اإلمام الشاطيب و  اعتمد عليو ن سَّاخ ادلصاحف، وكل من ألَّف بعده يف الرسم َعاَلة عليو،
)عقيلة أتراب القصائد(، وقد طبع الكتاب طبعات عديدة، بتحقيقات سلتلفة، من أفضلها: حتقيق: د.  )ادلقنع( يف رائِيَِّتِو الشهًنة

نورة احلميد، يف رسالة الدكتوراة، بقسم القرآن وعلومو، يف جامعة اإلمام زلمد بن سعود، بالرياض، وطبعتها دار التدمرية، سنة 
، ومقدمة ٖٔٔ -ٖٓٔينظر: )ادلقنع: صى . ٕٖٗٔ، عام ٔ، طم، و كذلك حتقيق: د. حامت الضامن، دار البشائرٕٓٔٓ

(، و)فهارس علوم القرآن: ٖ٘ٙ/ٔ(، و)ىدية العارفٌن: ٜٓٛٔ/ٕ(، و)كشف الظنون: ٘ٛ-ٙٙنورة احلميد: ص  د. حتقيق
ٕ/ٖٓ٘-ٖٜٓ.) 

 : )وقد أخربرح البيتيف ش ابن آَجطَّا، قال، ى (ٛٔٚمنظومة )مورد الظمآن(، للخرَّاز )ت: (، منٖٙص ،ٛٗٗ رقم البيت) (ٖ)
رمسها باذلاء  -وىو أبو داود -فرجَّح صاحب )التنزيل( وبٌن الر واة عنها، بأهنا جاءت على خالف فيها بٌن ادلصاحف، اخلرَّاز

ويظهر  من غًن ترجيح ألحدمها على اآلخر، حكى فيها الوجهٌن مستويَ ٌْن، -وىو الداين -على رمسها بالتاء، وصاحب )ادلقنع(
أن الراجح رمسو بالتاء؛ ألنو ذكر ذلك عن مجيع مصاحف أىل العراق، فلم يذكر رمسو باذلاء إال عن الغازي بن  -أعلمواهلل –

لكن خالفو و ، ادلارغين، وبنحوه شرح (ٚٔٙ-٘ٔٙ ت: الثويين،ينظر: )التبيان شرح مورد الظمآن: سلتصرًا، أ.ى .  (قيس فقط
على  وإن اقتصر الشاطيب يف )العقيلة((، مث قال: )على رمسها باذلاء -ادلغاربةأي:  -العمل عندنايف الرتجيح، حيث قال: )و 

، ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٕتصر التبيٌن: )سل،(ٜ٘ٗ-ٜٗٗ، ٕٜٗ-ٜٔٗ)ادلقنع:  . وينظر أيًضا:(ٖٓٗص)دليل احلًنان: (. رمسها بالتاء
                   ./ظ (ٕٗٔ،)فتح ادلنان: ورقة (ٔٔٚمجيلة األرباب ص)(،ٜٙ٘-ٚٙ٘/ ٖو
 .(ٜ٘ص )اخلالف والتشهًن:(. ذلاء، وبو جرى العملابادلشهور ): رمسها باذلاء، حيث قال كذلك  ابن القاضي رّجحو         
  (، وكذلكٕٕٙصابن أيب داود رمسها بالتاء يف: )كتاب ادلصاحف:  ورّجح ىذا الرتجيح، والعمل بو. يف -ىنا-بعهم ادلؤلفتو 

 اجتاذهبعموًما فادلسألة خالفية، و  .(ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕ)النشر:  وابن اجلزري يف: (،ٕٖيع: : )البدأبو عبد اهلل اجلهين يف رّجحو
 .ادلشارقة ، والعمل على رمسها باذلاء عند ادلغاربة، وعلى رمسها بالتاء عندادلشارقة وادلغاربة

للكوفيٌن؛ ألن مصاحف أىل العراق  وميكن اجلمع واألخذ بالقولٌن، فًنسم بالتاء :بقولو الدكتور أمحد شرشال وعلَّق عليها        
اتفقت على رمسو بالتاء، موافقًة ألصوذلم العتيقة، ويرسم باذلاء لغًنىم اتباًعا دلصاحف أىل ادلدينة، كما رواه عاصم اجلحدري، 

 .وقالون ،ح رمسها باذلاء يف مصاحف ورشح رمسها بالتاء يف مصاحف حفص، ويرتجَّ وعليو فيرتجَّ ورمسو الغازي بن قيس، 
 .(ٜٙ٘/ ٖ، وٕٙٚ/ٕتصر التبيٌن: سلحاشية )ينظر:
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 ادلصاحف فيهما.  (ٕ)، منها: اثنتان اختلف(ٔ)ومجلتها: اثنتا عشرة كلمة

     چ ھ  ھ   ے      ت     َكِلمَ  ھچ األوىل:  
(ٖ)

 .[٘ٔٔ] يف األنعام     
 چحت  ىب  يب  جت          ت     َكِلمَ  حب    خبچ  الثانية: 

 .[ٖٖ] أول يونس( ٗ)
 چڍ  ڌ  چ الثالثة:  

 .[ٚ] يف يوسف (٘)
 .[ٓ٘] بالعنكبوت (ٙ) چ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہچ الرابعة:  

 چے     تِ  بَ      َغيَ ھ  چ اخلامسة، والسادسة: 
 .[٘ٔ]و [،ٓٔ] موضعان يف يوسف (ٚ)

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ السابعة: 
 .[ٖٚ] يف سبأ (ٛ)

چ  ڌ   ت   بَ ي  نَ  ڍ  ڍچ الثامنة:  
 .[ٓٗ] يف فاطر ( ٜ)

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ التاسعة: 
 .[ٚٗ] بفصلت ( ٓٔ)

                                                           

)ىجاء  ،(ٕٙٛ/ ٔ)إيضاح الوقف واالبتداء:  العشر األوىل. ينظر: الكلماتيف  باتفاق الشيخٌنمرسومة بالتاء،  وىي (ٔ)
(، )سلتصر التبيٌن: ٗٔ٘، ٕٓ٘، ٜٜٗ- ٜٚٗ، ٜ٘ٗ-ٕٜٗ(، )ادلقنع: صٖٗ- ٕٖ(، )البديع: صٓٗ-ٖٚادلصاحف: ص

 .(ٙٛ٘-ٖٛ٘ص)الدرة الصقيلة: (،ٔٔ٘/ٖو، ٕٚٚ، ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٕ
قال أبو القاسم ( جيوز إحلاق تاء التأنيث بفعل الفاعل، وجيوز تركها، يف مواضع مذكورة يف كتب النحو، منها ىذا ادلوضع، ٕ)

إعرابو   ألنو مبنزلة الواحد يف أنَّ  ؛لفظال ت لتذكًنفَ ذِ ت التاء لتأنيث اجلماعة، وح  لَ خِ دْ أ   ،ارً سَّ كَ ا م  عً فإن كان الفاعل مجَْ الس َهْيلي: )
)معجم القواعد وينظر: (، ٖٔٔ-ٖٓٔنتائج الفكر يف النحو: ص) ه. (يف كثًن من الكالم رلرى اسم اجلنس اه  رَ كإعرابو، ورلَْ 

 (. ٜٙ-ٜ٘ ص العربية:
(، ٕٔٛع. ينظر: )التيسًن: صوخلف، بال ألف على التوحيد، والباقون على اجلم ،، ويعقوب( قرأىا عاصم، ومحزة، والكسائيٖ)

  .(ٕٖٙ(، )حتبًن التيسًن: ص ٕٕٙ/ٕ)النشر: 
قرأىا نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، بألف على اجلمع، والباقون بغًن ألف على التوحيد، وكذلك القراءة يف موضعي ثاين  (ٗ)

  .(ٕٕٙ/ٕ(، )النشر: ٜٖٓ)التيسًن: ص  ينظر:. يونس، وغافر، التَّايل ذكرمها
  .(ٖٜٕ/ٕ(، )النشر: ٜٖٔرأىا ابن كثًن بغًن ألف على التوحيد، والباقون باأللف على اجلمع. ينظر: )التيسًن: ص( ق٘)
)النشر: ، (ٚٓٗ)التيسًن: ص ينظر:. شعبة، ومحزة، والكسائي، وخلف، بالتوحيد، والباقون باجلمع ( قرأىا ابن كثًن، وأبو بكرٙ)

ٕ/ٖٖٗ) . 
)النشر:  ،(ٜٖٔ)التيسًن: ص ينظر: .ادلوضعٌن باأللف على اجلمع، والباقون بغًن ألف على التوحيد وأبو جعفر يف ،( قرأىا نافعٚ)

  .(ٖٜٕ/ٕ)النشر: 
، (ٖٕٗينظر: )التيسًن: ص .( قرأىا محزة بإسكان الراء من غًن ألف على التوحيد، والباقون بضمِّها مع األلف على اجلمعٛ)

 . (ٖٔ٘/ٕ)النشر: 
)التيسًن:  ينظر:. وخلف، بغًن ألف على التوحيد، والباقون باأللف على اجلمع ،ومحزة ،و، وحفص( قرأىا ابن كثًن، وأبو عمر ٜ)

  .(ٕٖ٘/ٕ)النشر: ، (ٕٙٗص
ينظر: )التيسًن: . على التوحيد بغًن ألف باأللف على اجلمع، والباقون وأبو جعفر، ( قرأىا نافع، وابن عامر، وحفص،ٓٔ)

 (.ٖٚٙ/ٕ(، )النشر: ٛٗٗص
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 چڳ       ت     لَ     ِجمَ ڳ         چ العاشرة:  
 .[ٖٖ] بادلرسالت (ٔ)

، ففي بعضها [ٜٙ] چېئ     ت     َكِلمَ ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  چيونس:  (ٕ)واختلفت ادلصاحف يف ثاين
چہ   ہ   ھ  ھ   ت     َكِلمَ ہ چ ها: ، ومثل(ٖ)اء، ويف بعضها باذلاء بالت

، والقياس (٘)[ٙ] ر يف غاف (ٗ)
 : (ادلقدِّمة)يف  (ٚ)، وىذا كل و معىن قول ابن اجلَزري(ٙ)ألنو مقتضى سابقهما ؛والقياس فيهما التاء

 .(1)َجْمع ا َوفَ ْرد ا ِفيِه بِالتَّاِء ع ِرفْ                  ......... وك لُّ َما اْخت ِلْف .........

                                                           

، (ٙٓ٘)التيسًن: ص ينظر:. بغًن ألف على التوحيد، والباقون باأللف على اجلمع وخلف، ، ومحزة، والكسائي،( قرأىا حفصٔ)
 (. ٜٖٚ/ٕ)النشر: 

  ى .  ىو مفهوم قولو: أول يونس()حاشية )ز(: على  (ٕ)
مواضع  يف - الداينقال ، لتاءفباذلاء، ورجَّح الشاطيب رمسو با ،التاء، إال مصاحف أىل العراقبادلصاحف على كتابتو  بإمجاع (ٖ)

)فإين وجدت  احلرف الثاين من يونس، يف مصاحف أىل العراق باذلاء، وما عداه بالتاء  :-ادلختلف يف قراءهتا ،)َكِلَمت( األربعة
ذلاء، )فمن قرأ ذلك بالتوحيد، جاز لو أن يرمسو يف غًن ادلصحف بالتاء وا وقال:(، ٖٜٗص  )ادلقنع: أ.ى . من غًن ألف قبلها(

: )فما ق رَِئ من ىذا وَشبَ ه و باجلمع، داود(، وقال أبو ٜٗٗ)ادلقنع: ص أ.ى .  ومن قرأ باجلمع مل جَي ز لو رسم ذلك إال بالتاء(
ورأيت  أنا يف ادلصحف قال السخاوي: )و (، ٕ٘ٚ/ٕ)سلتصر التبيٌن: ( أ.ى . فال جيوز أن يكتب إال بالتاء على كل حال

)الوسيلة: أ.ى .  بالتاء من غًن ألف، وكذا الذي يف غافر، والذي يف األنعام، والذي يف األعراف( الشامي ادلوضعٌن يف يونس
يف ، وجرى العمل نصًن بن يوسف وأسقط األخًن، أسقط ابن األنباري موضعي األنعام، وثاين يونسو  ،(ٓٙٗ -ٚ٘ٗص

 ،(ٖٛ-ٖٚ(، )ىجاء ادلصاحف: صٕٙٛ/ ٔواالبتداء: )إيضاح الوقف  ينظر أيًضا:و  .التاء ادلمدودةب هارمسب ادلواضع األربعة
)الدرة (، ٙٙٓٔ-٘ٙٓٔ/ٗو،ٚ٘ٙ،ٔٔ٘/ٖ،وٕٚٚ-ٕ٘ٚ/ٕالتبيٌن:  (،)سلتصرٜٛ٘،٘٘٘،ٜ٘ٗ-ٕٜٗص )ادلقنع:

  (. ٗ، حاشية ٙٚالقراءات يف )كلمت( بثاين يونس )صتقّدم ذكر و  .(٘ٛ٘الصقيلة: 
ورجَّح  ،التاء، ويف سائر ادلصاحف باذلاءبأىل ادلدينة والشام مصاحف كتبوا يف  على نقل اخلالف فيو، فقد  ٌنالشيخ باتفاق (ٗ)

قريًبا:  علماء الرسم فيو قوالأتقدَّمت  كما،  (ٙٚص  ٗحاشية : )تقّدم ذكر مذاىب القراء فيو وصالً وقد ، الشاطيب رمسو بالتاء
 (،ٖٖ- ٕٖ)البديع: ص(، ٕٙٙ)كتاب ادلصاحف: صينظر:  (، والعمل على رمسو بالتاء.ةالسابقاشية )يف احل

 . (ٓٙٗ(، )الوسيلة: صٙٙٓٔ-٘ٙٓٔ/ٗو ،ٔٔ٘/ٖو ،ٕٚٚ-ٕ٘ٚ/ٕ)سلتصر التبيٌن:  (،٘٘٘، ٜ٘ٗ-ٕٜٗ)ادلقنع:ص
فَمن قرأ شيًئا ِمن ذلك باإلفراد، قال ابن اجلزري: ) ،( وأما مذاىب القراء يف الكلمات االثنيت عشرة السابقة وقًفا، ففيو تفصيل٘)

، َوَقف باذلاء، وَمن كان ِمن مذىبو الوْقف [ويعقوب ،والكسائي، وأبو عمرو ،وىم ابن كثًن]باذلاء وكان ِمن مذىبو الوْقف 
ينظر (، و ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕ)النشر: أ.ى  .  (، َوَقف بالتاء، وَمن قَ رَأَه  باجلمع، َوَقف عليو بالتاء، كسائر اجل م وع[وىم الباقون] بالتاء

 .(ٖٕٓ-ٕٕٓ)التيسًن: صأيًضا: 

  (.ٙٚ، ادلتقدِّم ذكره )ص موضع أول يونسيقصد: ( ٙ)
احلافظ ادلقرئ، شيخ ى (، ٖٖٛ-ى ٔ٘ٚري، الدمشقي الشافعي )زَ مشس الدين، أبو اخلًن، زلمد بن زلمد بن زلمد بن اجلَ  ( ىوٚ)

اب بن وبرع أيًضا يف احلديث وغًنه، وتتلمذ على مجع غفًن من الشيوخ، منهم يف القراءات: عبد الوىَّ شيخ اإلقراء يف زمانو، 
عبد اهلل بن الصَّاِئغ، وآخرون، وقرأ عليو القراءات مجاعة كثًنون، منهم: ابنو أبو بكر أمحد، وزلمود بن احلسٌن  السَّالر، وأيب

نهايات وغًنمها، من أمّهها: )نشر القراءات العشر(، و)غايات ال ،الشًنازي، وغًنمها، ولو مؤلَّفات كثًنة يف القراءات، واحلديث
)طبقات احل فَّاظ:  ،(ٕٓٙ -ٕ٘٘/ٜ(، )الضوء الالمع: ٕٔ٘ -ٕٚٗ/ٕينظر: )غاية النهاية: رجال القراءات(.يف أمساء 

ٔ/ٜ٘ٗ).  
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 ب بالتاء، وبيان اخلالف مذكور يف: كل  ما اختلف القرَّاء يف قراءتو باجلمع واإلفراد، فهو ي كتَ أي

 .(ٖ) (ٕ)  ش رَّاِحها

 

                                                                                                                                                                          

مة فيما جيب على ى (، وامسها: ٖٖٛادلقّدمة اجَلَزرية(، حملمد بن اجَلَزري )ت:) منت (، منٔٙص  ،ٓٓٔ رقم البيت) (ٔ) )ادلقدِّ
من أشهر كتب علم التجويد يف العصور ادلتأخرة،  ت  َعد  ( أبيات، و ٚٓٔ التجويد، تتألَّف من )قارئ القرآن أن يَعَلَمو (، منظومة يف

 من أفضلها:، وبتحقيقات عديدة، ومن أكثرىا تداواًل، وقد ش رَِحت شروًحا ِعدَّة، وط ِبعت مفردة، ومشروحة، طبعات كثًنة
، ٔدار الغوثاين بدمشق، ط متيم الز ْعيب، زلمد وحتقيق الشيخ ى ،ٕٚٗٔ، عام ٗدار النور جبّدة، ط ،حتقيق الشيخ أمين سويد

)ادلَِنح الفكرية( دلالَّ علي و ،ى (ٕٜٙ)ت:  َكَمة( لزكريا األنصاري: )الدَّقائق احملأشهرىاو  هاشروح من أىمّ و  ى ،ٜٕٗٔعام 
منت )مقّدمة حتقيق  (،ٖٙ/ٔو)معجم ادلطبوعات: (، ٓٓٛٔ-ٜٜٚٔ/ٕينظر: )كشف الظنون: ى (. ٗٔٓٔقاري )ت: ال

 (.ٓ٘-ٚلز ْعيب، صل ،اجلَزرية
فِهمة: ص أي: شروح )ادلقدِّمة اجلَزرية(، (ٕ)

 
(، و)الدقائق احملَكمة: ٕ٘-ٔ٘ينظر بيان اخلالف بالتفصيل يف: )احلواشي ادل

 (.ٚٚ-ٙٚح الفكرية: ص(، و)ادلِنَ ٕٛٔ-ٕٚٔص
و)َذات( حيث ، [وغًنىا ،ٗ: يوسف] چېچ   وىي: ،بعض الكلمات من ىذا الباب مل يذكر ادلؤلف :أّول  تنبيه   (ٖ)

]آل عمران:  چہ  ھچ  [، وٓٙالنمل: ]ب چڑ  کچ و  ،[ٚاألنفال: ] چۓ  ۓچ   وقعت، ضلو:
 چۇ  ۇچ  و ،[ٔالتحرمي: ]  چڀ  ڀچو  [،وغًنىا، ٕٚٓ: البقرة]  چہ  ہچ  و، ، وغًنىا[ٜٔٔ

بالتاء ادلمدودة، باتفاق مرسوم  اومجيعه [،ٜٔالنجم: ] چے  ےچ  و[،ٖص: ] چٿ  ٹ  ٹچ  ، و[ٖٙادلؤمنون: ]
، ٜٗٙ، ٜٓٛ/ٗ، وٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕ (، )سلتصر التبيٌن:ٕٓ٘-ٓٓ٘ص)ادلقنع:  (،ٖ٘)البديع: ص  ينظر: .الشيخٌن
على قراءهتا ق فِ وقد ات   (.٘ٙ)مسًن الطالبٌن: ص (،ٖٓٗصيل احلًنان: )دل (،ظ/ٕٗٔ ورقة)فتح ادلنان:  ،(ٗ٘ٔٔ، ٚٗٓٔ

باذلاء، ووافقو بعدىا  ادلذكورة ووقف الكسائي على الكلمات ،باذلاء چېچ ى ووقف ابن كثًن، وابن عامر علباإلفراد وصاًل، 
)التيسًن: . ينظر: لتاءووقف الباقون على كل ما سبق با واختلف عن قنبل،، چۇ  ۇچعلى قواًل واحًدا، البّزي 

داود أهنم كتبوه بالتاء ذكر أبو  ، فقد[ٜٓ]النساء:  چہ  ھ  چ وأما  .(ٕٔ٘، ٖٖٔ-ٖٔٔ/ٕ(، )النشر: ٖٕٓص
قرأىا يعقوب بنصب تاء  ، وقدومل يتعرَّض الداين، وال غًنه لرسم ىذه الكلمة ،(ٜٓٗ/ٕ )سلتصر التبيٌن: ينظر: .ادلمدودة

 ،(ٕٔ٘، ٖٔٔ/ٕ)النشر: ينظر: . التاء ادلمدودة وصاًل ووقًفا سكانإباذلاء على أصلو، والباقون ب يقف، و وصالً  التأنيث منوَّنة
 .(ٖٔٗ)حتبًن التيسًن: ص

يف  چەئ  ەئچ  و[، ٗ٘ادلائدة: ]ب چ ۇ  ۇچ  مثل: -اليت مل ت ذكر يف ىذا الباب ،ىاءات التأنيث كتبوا :ثان   تنبيه  
 ، باتفاق القراء.إذ التاء ت بَدل فيو ىاء ،وذلك على مراد الوقف اتفاق الشيخٌن؛بباذلاء كتبوىا  -[وغًنىا ،ٖٚ]األعراف: 

  .(ٕٖ٘، وٖٓ٘)ادلقنع: ص(، ٖ٘(، )البديع: ص ٕ٘ٛ/ٔ)إيضاح الوقف واالبتداء: ينظر: 

http://www.4shared.com/get/d-0PHr_x/aljazareyah.html
http://www.4shared.com/get/d-0PHr_x/aljazareyah.html
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 َوالشَّْكلِ  ْبطِ الَباُب الرَّاِبِع: ِفي بَ َياِن الضَّ 
 

 :(1)اعلم أن خط المصاحف هنا، الذي هو بمعنى المخطوط، يُ َتَكلَّم عليه من وجهين
ما يرجع إىل بياف الزائد، كالناقص، كادلبدىؿ، كادلوصوؿ، كغًن ذلك، كىو ادلسمَّى بعلم  األول:

 الرسم، كما سبق.
احلركة، كالسكوف، كالشَّد، كادلد، كالساقط، كالزائد، كغًن ذلك، كىو  (ِ) عالمةما يرجع إىل  الثاني:

يتىكلَّم عليو ىنا، كأتٍػبػىٍعتيوي باألكؿ
؛ ليكوف ىذا التأليف جامعنا لعلمًي الرسم (ّ)ادلسمَّى بعلم الضبط، كىو ادل

ا  .إفادةن تامَّةن  (ْ) كالضبط، كمفيدن
 

 .صارمة َيحُسن ذكرها على سبيل االختمقد  
 :(6)األول، الذي بدأ بنقط المصحف نقط اإلعراب (ٓ)اعلم أنه اخُتِلف في الُمسَتنِبط

 . (ٗ)بن عاصم اللَّيثي (ٖ)نىٍصر وقيل:، (ٕ)َيىٍٍنى بن يػىٍعمىر فقيل:
 
 

                                                           

 (.ُُ-ٗص: ينظر: )الطّْراز: ( ُ)
 ( يف )ـ(: )عالمات(.ِ)
 ( يقصد: علم الرسم.ّ)
ا(.ْ)  ( يف )ـ(: تصحَّفت إىل )مقيدن
يستىخرًج( ٓ)

   (، َّّكاالستنباط: االستخراج. ينظر: )سلتار الصحاح: مادة ف ب ط، ص:  ىػ( على حاشية )ز(: )أم: ادل
 ، فصل اخلاء(.ُٖٔ)القاموس: ص

 .(ُّ-ُِ(، )الطراز: صُِٗ: صالنقط( ينظر: )ٔ)
، تابعٌي جليل، كاف فصيحنا، ميفىوَّىنا، عاًلمنا، أخذ القراءة ىػ(َٗ( ىو أبو سليماف، َيىٍٍنى بن يػىٍعمىر العيٍدكىاين البصرم )ت: قبل سنةٕ)

، كغًنمها، كقرأ عليو أبو عمرك بن العالء، كحىدَّث عنو -رضي اهلل عنو-عرضنا عن أيب األسود الدؤيل، كركل أيضنا عن أيب ذىرٌ 
 (.ُّٖ/ِ(، )غاية النهاية: ّٕ(، )معرفة القراء: ص:ُِٔ-َِٔ/ ٕقػىتىادة، كآخركف. ينظر: )طبقات ابن سعد 

 ىػ( على حاشية )ز(: )كالمها من علماء البصرة، كقرَّائها( ٖ)
ا بالعربية، فصيحنا، كقاؿ أبو ىػ(َٗرم النحوم )ت: البص( ىو نىٍصر بن عاصم اللَّيثي، كيقاؿ: الدُّؤىيل ٗ)

ن
، تابعٌي، كاف فقيهنا، عادل

داكد: كاف من اخلوارج، كقد كىثػَّقىوي النسائي كغًنه، قرأ القرآف على أيب األسود، كمسع من مالك بن احلويرث، كغًنمها، كركل عنو 
 ،(ّّٔ/ِ(، )غاية النهاية: َْ-ّٗنظر: )معرفة القراء: صعبد اهلل بن أيب إسحاؽ احلضرمي، كعمرك بن دينار، كآخركف. ي

 .(ِْ-ِّ)نزىة األلًبَّاء: ص
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 ، فإنو اختار رجالن (ّ) (ِ) كالصحيح أنو أبو األٍسوىد الدُّؤىيل :(ُ)قاؿ الشيخ أبو عبد اهلل زلمد التػَّنىًسيٌ 
اًلف رجالن  اد، فإذا فتحتي شىفىَتىَّ،  /66/ ظ:عاقالن، فطيننا، كقاؿ لو: )خيذ ادلصحف، كًصبىاغنا ُيي لوف ادلًدى

تىو، فإذا أتٍػبػىٍعتيوي بغنَّة مفانقيط أمىامىو، كإذا كسرتي  (ْ)امفانقيط فوؽ احلرؼ نقطة، كإذا ضىمىٍمتيه ا فانقيط َتى
لى آخر ادلصحف، فكاف نٍقطي أيب األٍسوىد نٍقطنا ميدىكَّرنا،  فانقط نقطتٌن(، يعين: التنوين، ىكذا حىت جاء ع

يسىكَّني خاؿو من العالمة، فرتكيها عالمةه لو(ٓ)كنٍقط اإلعجاـ، إالَّ أنو سلىاًلف لو يف اللوف
ببعض  .أ.ق (ُ) ، كادل

 ببعض زيادة.

                                                           

اًلًكي )ت: سنة ُ)
ى
كالتػَّنىًسي )بفتح أٌكلو، -، ىػ(ٖٗٗ( ىو أبو عبد اهلل، زلمد بن عبد اجلليل التػَّنىًسي، الٌتلمساين، ادلغريب، ادل

، كىو من أكابر علمائها اجلًلَّة، الفقيو، بقٌية -ساف، بلد بآخر إفريقيةكالنوف، كمهملة(، ًنٍسبىة إىل )تػىنىس(، من أىعماؿ تلم
احليفَّاظ، األديب، أخذ عن أئمة، منهم: قاسم العقباين، كإبراىيم التَّازم، كغًنمها، كأخذ عنو مجاعة: كأيب عبد اهلل بن صعد، ك 

عقياف يف دكلة آؿ زياف(، كتأليف يف الضبط، كىو اخلطيب ابن مرزكؽ الٌسبط، كآخركف، كلو تآليف منها: )نظم الدُّرىر كال
(، ّٕٓ(، )نيل االبتهاج: صٓٓ(، )ليٌب اللُّبىاب: صَُِ/ ٖ)الٌطراز يف شرح ضبط اخلرَّاز(، كغًنمها. ينظر: )الضوء الالمع: 

 (.ِٕٔ/ُ)شجرة النور: 
ذلك عن أيب األسود؛ إذ كاف السابق إىل  : )َيتمل أف يكوف َيٍن كنصر أكؿ من نقطاىا للناس بالبصرة، كأخذاالداينقاؿ  (ِ)

 (ُِٗ(. كينظر: )النقط: صٔذلك كادلبتدئ بو، كىو الذم جعل احلركات كالتنوين ال غًن(. )احملكم: ص
بضم الداؿ، -، كالدُّؤىيل (ىػٗٔ، كقيل: ىػٕٔ( أبو األسود الدُّؤيل ىو: ظامل بن عمرك بن سفياف )على األصٌح(، )ت: سنة ّ)

ًئل(  :-كفتح اذلمزة ابة،  -بضم الداؿ، ككسر اذلمزة-منسوب إىل )الدُّ ًئل: الدَّ من كنانة، كفيًتحىت يف النَّسىب، قاؿ ادلبػىرّْد: )كالدُّ
ئًًلي(؛ لئال يػيوىاليوا بٌن الكسرات( ، كىو قاضي البصرة، ثقة جليل ، كىو أكؿ من كضع مسائل يف -كامتنعوا أف يقولوا: )الدُّ

، كقرأ عليو، ككاف من كجوه ًشيعىًتًو، كركل عن عثماف بن عفاف، كغًنمها من الًكبىار، كأخذ -هلل عنورضي ا-النحو، بإشارة علي 
/ ٓ)األنساب:  ،(ّْٔ/ُ(، )غاية النهاية: ُّ)معرفة القراء: صعنو كلده أبو حرب، كَيٍن بن يػىٍعمىر، كمجاعة. ينظر: 

  .(ٖٓ-ْٖ/ُ(، )إنباه الرُّكاة: ُٓٓ-ُْٓ/ُ(، )اللُّبىاب: َْٖ-َْٔ
 ( يف )ـ(: )ضمىٍمتيها(.ْ)
( كاف نقط اإلعجاـ ّنداد الكتابة األسود، كنقط أيب األسود )نقط اإلعراب( باللوف األمحر، ادلخالف للوف الرسم كالكتابة. ٓ)

 .(ُٗ، ْ(، )احملكم: صّٗ/ُينظر: )إيضاح الوقف كاالبتداء: 
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ٍيمونة(ِ)كإىل ىذا اخلالؼ أشار أبو عبد اهلل القىٍيسي
ى
 بقولو: (ّ)(، يف )ادل

 الدَُّؤِليُّ ُذو الِحَجا والِقْسطِ  ُل الَِّذي بََدَأ بالن َّْقطِ فَاألوَّ 
                                                                                                                                                                          

كمل ، فهو كما كصفو الزبيدم، قاؿ: )ذم كضعو أبو األسود الدؤيلال سبب نقط اإلعرابكأما (. ُّ-ُِ( ينظر: )الطراز: ص: ُ)
تزؿ العرب تنطق على سجٌيتها يف صدر إسالمها، كماضي جاىليتها، حىت أظهر اهلل اإلسالـ على سائر األدياف، فدخل الناس 

الفساد يف اللغة العربية، كاستباف منها يف  فيو أفواجنا، كأقبلوا إليو أرساالن، كاجتمعت فيو األلسنة ادلتفرقة، كاللغات ادلختلفة، ففشا
اإلعراب الذم ىو حيليٌيها، كادلوٌضح دلعانيها، فتفٌطن لذلك مىن نىافىر بطباعو سوء أفهاـ الناطقٌن، من دخالء األمم، بغًن 

مهم، إىل أف ادلتعارؼ من كالـ العرب، فعظم اإلشفاؽ من فيشيٌو ذلك كغلبتو، حىت دعاىم احلذر من ذىاب لغتهم، كفساد كال
، كينظر: (ُُ. )طبقات النحويٌن كاللغويٌن: ص(وسبَّبيوا األسباب يف تقييدىا، دلن ضاعت عليو، كتثقيفها دلن زاغت عن

 .(ُٗ-ُٖ)احملكم: ص
]بن أيب  إىل زياد -رضي اهلل عنو- ]بن أيب سفياف[ قصة الَت ركاىا العتيب، قاؿ: )كتب معاكيةال كمن ىذه األسباب           

، يطلب عبيد اهلل ابنو، فلما قًدـ عليو كلَّمىوي، فوجده يٍلحىن، فرٌده إىل زياد، ككتب إليو كتابنا يلومو فيو، كيقوؿ: ) أًمٍثلي فياف[س
بيد اهلل ييضٌيع!(، فبعث زياد إىل أيب األسود، فقاؿ: يا أبا األسود إف ىذه احلمراء قد كثرت كأفسدت من ألسن العرب، فلو عي 

يصلح بو الناس كالمهم كيعربوف بو كتاب اهلل تعاىل، فأىب ذلك أبو األسود، ككره إجابة زياد إىل ما سأؿ، فوجَّو كضعتى شيئنا 
زياد رجالن، فقاؿ لو اقعد يف طريق أيب األسود، فإذا مرَّ بك فاقرأ شيئنا من القرآف، كتعمَّد الٌلحن فيو، ففعل ذلك، فلما مرَّ بو 

لك أبو األسود، كقاؿ: عزَّ فاستعظم ذ [،ّالتوبة: ]  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ : فقاؿأبو األسود رفع الرجل صوتو، 
، كرأيتي أف أبدأ بإعراب القرآف،  كىٍجوي  اهلل أف يربأ من رسولو، ٍب رجع من فٍوره إىل زياد، فقاؿ: يا ىذا قد أجبتيكى إىل ما سألتى

و األسود عشرة، ٍب مل يزؿ ُيتار منهم حىت اختار رجالن من عبد فابعث إيلَّ بثالثٌن رجالن، فأحضرىم زياد، فاختار منهم أب
يف: )إيضاح الوقف  كأمثلة أخرل على كقوع اللحن يف اإلعراب، ،قصة أيب األسودخذ ادلصحف...إخل(. تنظر القيس، فقاؿ: 

-َْ/ ُالركاة:  (، )إنباهٕ-ّ(، )احملكم: صُٖٔ-ُٔٔ(، )تاريخ العلماء النحويٌن، للتنوخي: صّْ -ّٔ/ُكاالبتداء: 
كفوائد مهمة، يف : )رسم  نادرة، كينظر الكالـ على نقط اإلعراب، مع تفصيالت (.ظ/ُْ، ك/ُّ كرقة، )فتح ادلناف: (ُْ

 .(ِٗٗ-ِٕٖادلصحف كنقطو، للفرماكم: ص
، شيخ ىػ(َُٖت:  -ىػَّٕ( ىو أبو عبد اهلل زلمد بن أيب الربيع سليماف بن موسى القيسي الضرير، )كيلد حىٍوؿ سنة: ِ)

اجلماعة، ادلقرئ، احملٌقق، قرأ القراءات على: الشيخ أبو عبداهلل زلمد الصَّفار، كىو عيمدتيو، كأخذ أيضنا عن: عبد الرمحن بن 
زلمد أبو َيٍن الشريف، كغًنمها، كمن تالميذه: أبو عناف فارس بن أيب احلسن ادلريين، كأبو زيد عبد الرمحن بن زلمد اجلاديرم، 

، (ون مصنفاتو: ) القصيدة الرَّائٌية يف أحكاـ الوقف على قراءة نافع(، ك)ادليمونة الفريدة يف نقط ادلصحف كضبطكآخركف، كم
(، )قراءة اإلماـ ِْٓ-ِِٓ(، )نيل االبتهاج: ص ِٕٓ/ِ(، )لقط الفرائد: ِْٕ/ِكغًنمها. ينظر: )كفيات الوىٍنشىريسي: 

 .(َٖٗ-ُٖٗ/ ّنافع عند ادلغاربة: )
، أليب عبد اهلل زلمد أرجوزة يف علم ضبط ادلصاحف، كىي: (ولكامل: )ادليمونة الفريدة يف نقط ادلصحف كضبطامسها ا( ّ)

( بيتنا، كىي أرجوزة فريدة كامسها، خصَّصها َِّّىػ، كعدد أبياتا حوايل )ٕٔٗفرغ من نظمها سنة: ، ىػ(َُٖالقيسي )ت: 
لتطورات ىذا العلم، كمسائلو، كتوجيهاتا، كتعليالتا، كما أهنا تعترب ملتقى  دلسائل ضبط ادلصحف، كاختالؼ النػَّقىلة فيو، كأرَّخى 

، كتوجد منها نسخة -ُنسب علمي-سلطوطة األرجوزةالختيارات أئمة الرسم كالضبط، من قدامى كمتأخرين، كال زالت ىذه 
ؾ، كقد شرحها تلميذه أبو  ْٖٖالرباط، رقم ، كنسخة أخرل باخلزانة العامة بْٖٓٓيف اخلزانة ادللكية احلسنية، بادلغرب،  رقم 

، ِّّ، ِٖٔ/ُ)مقدمة َتقيق سلتصر التبيٌن:  ينظر:زيد اجلاديرم، يف كتابو: )الدٌرة ادلفيدة يف شرح ادليمونة الفريدة(. 
 .(ْٖٗ-ّٔٗ/ّ(، )قراءة اإلماـ نافع عند ادلغاربة: َْٔ
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 يُّ  ُم الزَّكِ  ى الَعالِ  يَ وَذاَك َيح (1) ِقيُّ  التَّ  رُ  وِقيَل َنْجُل يَ ْعمَ 
 (2)الزَِّكي  الَعاِلمِ  طُوَبى ِلِذي الت َّْقَوى وِقيَل َذاَك َنْصُر َنْجُل َعاِصم

ىو الذم كاف يف الصٍَّدر األكؿ، كعليو مىشىى أبو عىٍمرك كىذا الشكل ، (ّ)غًن ذلك قيلك
 .(ٓ)(ْ)الدَّاين

 نْقِط ، كعلى (ٕ)الدَّاؿّْ على ذات احلرؼ :نقط اإلعجامِ ييطلىق باالشرتاؾ على  (ٔ)النَّقطكاعلم أف 
                                                           

 ( يف )ـ(: تصحَّفت إىل )الثقيُّ(.ُ)
(، كىي نسخة حديثة ِنٌط الشيخ احملٌقق زلمد علي عطفام، فرغ منها ِيف )ادليمونة الفريدة: ص  األبياتكقفتي على ىذه ( ِ)

، مع تصحيحو لكثًن من األخطاء فيها، كقد حصلتي ْٖٓٓرقم ـ، كنقلها من نسخة اخلزانة ادللكية بالرباط ََِٓعاـ 
كاالختالفات فيها عما ذكره ادلؤلف ىنا:  ، -، كجزاه عٌنا خًنناكفَّقو اهلل-عليها بواسطة الدكتور الفاضل: مٌدثر األمٌن خًنم

 ، ك)بن عاصم( موضع )صلل عاصم(. (ّك ِكلمة )ابتدأ( موضع )بدأ(، ك)الذٌَّكٌي( موضع )الزَّكٌي(، يف البيتٌن )
: توحاشيراز، ك )الط (،ٔ)احملكم: ص (. ينظر:ىػ، على اختالؼ يف ذلكُِٗبن أيب إسحاؽ احلضرمي )ت:  عبد اهلل قيل: (ّ)

 (.  ُِص
 :بقولو أيب األسودلنقط  اختياره الٌداين كعٌلل (.ك/ُّ: كرقة، )فتح ادلناف: (ُِٗ: صالنقط(، )ٗ-ِينظر: )احملكم: ص( ْ)

حٌن  ،سود كمن ُنضرتو من الفصحاء كالعلماءف الذم رآه أبو األأل؛ حقأكالعمل بو يف نقط ادلصاحف  ،كىلأباع ىذا فاتٌ )
كلـز  ،ىل قوذلمإفوجب ادلصًن  ،ًنتمكنفاذ بص ،مهملتقدّْ  ؛و ال شك من الذم رآه من جاء بعدىمجى أكٍ  ،طهااتفقوا على نق
 .(وتا بسنٌ كاستمساكن  ،ا لوكاتباعن ، لفمن ابتدأ النقط من علماء السٌ  ا بفعلمنٌ  اقتداءن  ؛دكف ما خالفو كخرج عنو ،العمل بفعلهم

قاؿ: )كالشكل ادلدكَّر الذم يسمى نقطنا ]نقط هو كما داكد ف أيب اختيار ماكأيسًن.  بتصٌرؼ (.ّْ-ِْ)احملكم: صينظر:
 . (ٕ-ٔص: (. )أصوؿ الضبط[ادلصاحف الكاملة]أم:  ستحبُّ يف األمهاتأاإلعراب[، ىو الذم 

دَّاين: نسبة ، كالىػ(ْْْ-ىػُّٕعمرك الدَّاين ىو: عثماف بن سعيد بن عثماف، األموم، موالىم القرطيب، ابن الصًنيف ) أبو (ٓ)
إىل )دانية(: مدينة باألندلس، كىو العالَّمة احلافظ، أستاذ األستاذين، كشيخ مشايخ ادلقرئٌن، كما برز يف احلديث، كالفقو، 
، كقرأ القراءات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي، كطاىر بن غلبوف، كمجاعة، كقرأ عليو خلف بن  كالتفسًن، كسائر أنواع العلـو

طٌلٍيًطلي، كأبو داكد سليماف بن صلاح، كآخركف، كلو مصنفات كثًنة ميتقنة، منها: )جامع البياف فيما ركاه يف القراءات إبراىيم ال
: ((، ِِٖ-ِِٔالسبع(، ك)ادلقنع يف رسم ادلصحف(. ينظر: )معرفة القراء: ص  -َّٓ/ ُ(، )غاية النهاية: ِٖٔ/ِالًعربى

 (.َُُ(، )اللُّباب صَٓٓ

ىصىاًحفى تٍنًقيطنا، فػىهيوى نػىقَّاط، كالنػٍَّقطة: ( قاؿ ابن منظو ٔ)
فػىٍعلة ر: )نقىط احلرؼى يػىنػٍقيطو نػىٍقطنا: أىٍعجىمىوي، كىاالٍسمي النػٍُّقطة، كنقَّط ادل

ا: كضع عىلىٍيًو نقطة أىك أىكثر (. ك)نقط احلٍىٍرؼ، كىعىًليًو نقطن ُُٓٔ/ّ(، كينظر: )الٌصحاح: ُْٕ/ٕكىاًحدىة(. )لساف العرب: 
 (ْٕٗ/ِ. )ادلعجم الوسيط: (وكىضلىٍوه: لطَّخىو ب ،ميبىالغىة يف نقطها، كىالشٍَّيء بادلداد :زه، كىاٍلكتاب: شكَّلو، نقَّط احلٍيريكؼلتميي

عجىم ىنا: ادلنقوط، ضلو: )ت، ج، خ(. كادلهمل: غًن ادلنقوط، ضلو:)س، ص، ح(. (ٕ)
ي
همىل، كيقصد بادل

ي
عجىم من ادل

ي
 ّنا ِييّْز ادل

 ككتابه  ،معجً كأنا لو مي  ،معجى كىو مي  ،وي ا: إذا نقطتَّ الكتاب إعجامن  أعجمتي )تقوؿ: :الداينقاؿ . (ِْٗـ القرآف: ص)معجم علو 
 الَت ُيتصُّ أكثرىا بالنقط من بٌن سائر حركؼ األمم، : احلركؼ ادلقطعة من اذلجاء،مكحركؼ ادلعجى  ،منقوط :أم،م عجى مي 

عجىم،
ي
 ،الشيء أعجمتي  :مأخوذ ذلك من قوذلم ،نة للكالـبيّْ أهنا مي  :أحدمها :بذلك قوالف كيف تسميتها كمعناه: حركؼ اخلط ادل

-ِِ)احملكم: صينظر:  .(وإذا اختربتى  :كغًنه ،العودى  تي مٍ جى عى  :مأخوذ ذلك من قوذلم ، ّٔاتربى أف الكالـ ُيي  :كالثاين نتىوي،يَّ إذا بػى 
 .(ٓٔ-ْٔ/ّّ)تاج العركس: (، ك/ْ كرقة)فتح ادلناف: ، (ّٖٗ-ّٕٖ/ُِلساف العرب: )، (ّٓ، ِّ
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، كضمٍّ، ككسرو، كسكوفو  :(ُ) كضٍلوًهً  اإلعراب  .(ّ) (ِ)الدَّاؿّْ على عوارضو من فتحو
ييطلىق أيضنا باالشرتاؾ على ادلعنيػىٌٍن  بالشَّكلًن ككذا التعب

 :(ٔ)يف )العقيلة( (ٓ)، كإف كاف قوؿ الشَّاًطيب(ْ)
 (7) ........................           َما ِفيِه َشْكٌل والَ نَ ْقٌط فَ َيْحَتِجَرا

                                                           

 .(ه)ـ(: )كضلوي ( يف ُ)
)معجم علـو القرآف: ينظر:  كنقط اإلعراب ىذا أسبق من نقط اإلعجاـ. ،م بعضو ببعضلً شلَّا ييعًرب الكالـ، كيبٌٌن عالقة الكى  (ِ)

لكالـ من ىذا القياس، يػيقىاؿ: . ك)العٌن كالراء كالباء، أصوؿه ثالثة: أحدىا: اإلنابة كاإلفصاح...، كإعراب ا(ِٓٗ-ِْٗص 
يف الفاعل كادلفعوؿ، كالنَّفي، كالتَّعجب،  ،عىرَّبتي لو الكالـ تٍعريبنا، كأٍعربٍػتيوي لو إعرابنا: إذا بػىيَّنتىوي لو؛ ألف باإلعراب ييفرَّؽ بٌن ادلعاين

 ( ََّ-ِٗٗ/ْ)مقاييس اللغة:  (،ُِٗ-ُِٖ/ِينظر: )تذيب اللغة:  كاالستفهاـ، كسائر أبواب ىذا النٍَّحو من العلم(.
 .(ّْٔ-ّْٓ(، )دليل احلًناف: صِْ-ِِينظر: )احملكم: ص (ّ)
أىم ، [ ٖٓص: ] چى  ائ   ائ  ەئ  چ ادلًثل كالشّْبو، كىيف التػٍَّنزًيل:  يف اللغة: الشٍَّكلك  (.ك/ُّ: كرقةينظر: )فتح ادلناف:  (ْ)

كشىكىٍلتي الدابٌةى أٍشكيليها ، اؿ الدابٌة يرجعىل ًشكى إك ٍعرىاب، بعالمات اإلً  وي دتي ًإذا قيٌ  :و شىٍكالن كيلي من جنسو، كشكىٍلتي الكتابى أشٍ 
(، ٕٕٖ/ِس. ينظر: )مجهرة اللغة: ًإذا اٍلتبى  :كأشكلى األمري ييٍشًكل إٍشكىاالن شىٍكالن: ًإذا شددتُّ قوائمها بالشّْكاؿ، أم: احلبل، 

 (. ّٗٓ-ّٔٓ/ُُ)لساف العرب: (، ُّٕٕ/ٓ)الٌصحاح: 
كل كالشَّ  ،بالسواد الذم ىو نقطه  ،عجاـ؛ لكونو على صورة اإلا: نقطن ر يسمىقاؿ أبو عمرك الداين: )كالشكل ادلدكَّ           

كالشكل كالنقط شيء كاحد، غًن أف فهم القارئ ): يف )النقط( ، يف كتابوقاؿ أبو بكر بن رلاىدك  ،...التقييد كالضبط :أصلو
كالشكل  ،ارن إذ كاف النقط كلو مدكٌ  ؛كاتفاؽ صورة النقط ،الختالؼ صورة الشكل ؛ النقطىليسرع إىل الشكل أقرب شلا يسرع إ

نو َيتاج أف يكوف الناظر ، غًن أيف النقط و رلتمعه تي كذلك عامَّ  ،كالتشديد بعالمات سلتلفة ،كاذلمز ،كالفتح ،كالكسر ،الضم فيو:
، ، كالتشديدكادلهموز ،كفيو عالمات ادلمدكد ،كاخلفض ،كالنصب ،كىو الرفع ،عرابفي النقط: اإلف، فيو قد عرؼ أصولو

 .(َِْ، )أكراؽ غًن منشورة من احملكم: ص(ِْ -ِِ)احملكم: ص(. ينظر: كالتخفيف
، ىػ(َٗٓ-ىػّٖٓ( ىو القاسم بن ًفًنُّه بن خلف بن أمحد، اإلماـ أبو زلمد، كأبو القاسم، الرُّعىٍييًن الشاطيب، ادلقرئ، الضرير )ٓ)

ا بالقراءات، كالتفسًن، كاحلديث، كالنحو، كاللغة، تتلمذ على مجع من أحد األعال
ن
ـ الكبار، كادلشتهرين يف األقطار، كاف عادل

علماء عصره، منهم: زلمد بن أيب العاص الٌنفزم، كأبو احلسن بن ىذيل، كغًنمها، كانتفع بو خلق كثًن، منهم: علي بن زلمد 
كف، كمن أعظم مصٌنفاتو: القصيدتاف ادلشهورتاف:)حرز األماين يف القراءات السخاكم، كالكماؿ بن شجاع الضرير، كآخر 

(، )غاية ُّّ-ُِّ(، )معرفة القراء: ّٕ-ُٕ/ْالسبع(، ك)عقيلة أتراب القصائد( يف الرسم. ينظر: )كفيات األعياف: 
 .(ِّ-َِ/ِالنهاية: 

ومة رائيَّة، يف علم رسم ادلصحف، لإلماـ الشاطيب )ت: امسها الكامل: )عقيلة أتراب القصائد يف أسىن ادلقاصد(، كىي منظ (ٔ)
( بيتنا، من ُنر )البسيط(، كىي من أنفىس َِٗ، نظم فيها مسائل )ادلقنع( للداين، مع بعض الزيادات، كعدد أبياتا )ىػ(َٗٓ

لوَّة للعرساف، كحظً  يىت بالشرح كادلعارضة أكثر من كأشهر ادلنظومات، طارت ّٔا الرُّكباف، كعكف عليها النَّحارير، فنىصُّوىا رلى
الالمية=حرز األماين(، كمن أفضل طبعاتا: طبعة بتحقيق الشيخ أِين رشدم سويد، دار نور ادلكتبات، الشاطبية قصيدتو )

، ادلسمى بػػ)الوسيلة على كشف العقيلة(، ىػ( ّْٔىػ، كمن أىم شركحاتا: شرح أيب احلسن السخاكم )ت: ُِِْ، عاـ ُط
ينظر: )مقدمة َتقيق العقيلة، لفرغلي  .ىػ(ّٕٔيلة يف شرح أبيات العقيلة(، أليب بكر ادلشهور باللَّبيب )ت: قبل ك)الدرة الصق
: صُُٗٓ/ِ)كشف الظنوف: (، َُ-ْعرباكم: ص  (. ِٖٖ/ُ(، )ىدية العارفٌن: َْْ(، )أَند العلـو

ا يػىٍهوىل ًكتى  (، كصدره:ْ، صّٓالبيت )رقم  ( عجزٕ)  . كيف )ـ(: َترَّفت إىل )فيىٍحتػىرىا( ،(وابػىتى )فىجىرَّديكهي كىمى
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: أٍعجىمىوي، كىأٍشكىلىوي (ِ)(القاموس) ، كيف(ُ)يقتضي خالؼ ذلك : كأنو أزاؿى عنو : )شىكَّلى الكتابى
) (ْ) (ّ)اإلٍشكىاؿى

      
    .ػى 

    

                                                           

[ ليس ىو كادلصاحف الَت نيقًطت لبياف احلركؼ، القرآفقاؿ السخاكم يف شرحو: )أم: ] (.ك/ُّ: كرقةينظر: )فتح ادلناف:  (ُ)
، كقولو تعاىل:رىا(: أم: فيمنع من التصرؼ يف القراءة، بل يي )فيٍحتىجً لىت لبياف احلركات، كقولو: كشيكّْ   قرأ ىذا بالرفع، كىذا باجلـز

چلٍ ئى سٍ تى  الى كى چ
، ككذلك  چۅچ  ، ك، وغيرها[47]البقرة:  چۆچ ، كَيتمل الغيب كاخلطاب، ضلو:  [ُُٗ]البقرة:  

ًض قٍ يػى     چ، ك [ ٕٓاألنعاـ:    ]        چڭ  ڭچ ككذلك ضلو:  ،چ لي بى تػيقٍ    چ، ك [ْٖالبقرة: ] چىئ  چ التذكًن كالتأنيث، ضلو: 
ففرَّؽ  (. ّٓ-ّْكبنٍحوه شرح ابن القاًصح، يف )تلخيص الفوائد: ص ،(َٕ-ٗٔ...إىل غًن ذلك(. )الوسيلة: صچقَّ احلٍى 

، أىٍشكىلىو، فػىهيوى مىٍشكيوؿ: ًإذا  كنقل ابن منظور قوؿ أيب حاًب: .الشاطيب بٌن النقط كالشكل يف ادلعىن كالٌداللة )شىكىٍلت اٍلًكتىابى
: ما )الشٍَّكل: اجلرمي إبراىيمكجاء يف معجم  ،(ّٖٓ/ُُ)لساف العرب:  .(وتَّ كأىٍعجىٍمتي الًكتابى ًإذا نػىقىطاإًلٍعراب، قػىيٍَّدتىو ب

يدؿُّ على ما يعرض للحرؼ، من حركة، أك سكوف، أك شد، أك مد، أك ضلو ذلك، كيسمى أيضنا: الضبط، كنقط اإلعراب(. 
 .(ُِٕ)معجم علـو القرآف: ص

امل: )القاموس احمليط، كالقابوس الوسيط، اجلامع دلا ذىب من كالـ العرب مشاطيط(، لإلماـ، رلد الدين زلمد بن ( امسو الكِ)
زلذكؼ الشواىد، مطركح الزكائد، أعظم كأشهر معاجم اللغة العربية، ، كىو ىػ(ُٕٖيعقوب الفًنكز آبادم، الشًنازم )ت: 

، و كتابةن كشراءن، ككيضًعت لشأنو احلواشي، كالشركح، كالتعقيباتكلذلك تنافس الناس فيمعربه عن الفصح كالشوارد، 
مكتب َتقيق الرتاث، طبع عدة مرات، أفضلها: طبعات ، بل حىت إنو تيرًجم إىل الرتكية، كقد كادلختصرات، كخيصَّ بالدراسات

: عاـ ُس دلواد ادلعجم، ط، يف رللد ضخم، كيف آخره فهر بإشراؼ: زلمد نعيم العرقسيوسييف بًنكت، يف مؤسسة الرسالة، 
 -ٕٗٓ(، )الدليل إىل ادلتوف العلمية: صَُّٔ/ِ(، )كشف الظنوف: ِّ-ِٔينظر: )مقدمة القاموس: ص ىػَُْٔ
َٔٓ). 

(ّ )(ُ/َُُٗ).  
فرَّؽ  -أخًننا–إىل أف الشكل، كاإلعجاـ )النقط( مرتادفاف من حيث ادلعىن اللُّغوم، غًن أف االصطالح  نخُلص مما سبق(  ْ)

هما، فخصَّ الشكل باحلركات، كاإلعجاـ بالنقط؛ للتمييز بٌن ما يدٌؿ على ذات احلرؼ، كبٌن ما يدٌؿ على عوارضو. بين
  (.ِّٖ-َّٖينظر: )ادلدخل لدراسة القرآف: ص
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 :ا يف تعيٌن أكؿ من نقط يف : )مل أًجٍد نصِّ (ِ)، يف )فتح ادلنَّاف((ُ)قاؿ العالَّمة ابن عاًشر تنبيه 
 .(ّ) ادلصاحف نقط اإلعجاـ(

 ىػ. كيف بعض شيرَّاح (ٔ): كاًضعي الشَّكل(وي : )الظاىر أف ميبتىًدئى (ٓ)يف خامتة )اجلميلة( (ْ)قاؿ اجلعربمٌ 

                                                           

أحد ، ىػ( ََُْ - َٗٗ( ىو أبو زلمد عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصارم، األندلسي، الفاسي، ادلالكي )ُ)
، كانفرد يف عصره بعلم الرسم، كفاؽ أشياخو يف التفنُّن يف األ عالـ، كبًن الشأف، رأسه يف العلم، كالتحقيق، كادلشاركة يف العلـو

، الشيخ زلمد بن قاسم القىصَّاركأخذ أيضنا عن  التوجيهات كالتعليالت، أخذ القراءات على األستاذ أيب العباس أمحد الكفيف،
لو شرح عجيب على كعبد القادر الفاسي، كآخركف، كمن تصانيفو:  زلمد بن أمحد، الشهًن ّنيارة،ىو:  كغًنمها، كشلَّن أخذ عنو

)مورد الظمآف يف علم رسم القرآف(، مسَّاه: )فتح ادلناف(، كأدرج فيو تأليفنا آخر، مسَّاه: )اإلعالف بتكميل مورد الظمآف(، يف  
(، ُِْ(، )صفوة من انتشر: صٖٗ – ٔٗ/ ّينظر: )خالصة األثر  هػرىحى كيفية رسم القرآف لغًن نافع من بقية السبعة، كشى 

 (.ََّ -ِٗٗ/ُ(، )شجرة النور الزكية: ُُِٗ-ُِٕٖ/ّ)نشر ادلثاين: 
، من الشركح القٌيمة، بل رّنا كاف أجود شركح ىػ( ََُْ( امسو: )فتح ادلناف ادلركم ّنورد الظمآف(، البن عاشر األنصارم )ت: ِ)

كفة على اإلطالؽ؛ دلا فيو من استيعاب كَترير، كىو من أكسعها انتشارنا كاعتمادنا يف ادلشرؽ كادلغرب، كأىحلق بو ذيالن )ادلٍورد( ادلعر 
يف رسم غًن نافع من السبعة، طيبع طبعة قدِية يف صدر ادلائة ادلاضية، كحيٌقق كرسائل علمية، يف أكثر من جامعة، كمل ينشر 

ق: د. عبد الكرمي بو غزالة، يف رسالة الدكتوراة، َنامعة األمًن عبد القادر، باجلزائر. ينظر: َتقي منها شيء، من ىذه الرسائل:
(، )قراءة اإلماـ نافع عند ِِِ-ُِِ/ِ(، )فهارس علـو القرآف: َٖٕ/ِ(، )ىداية القارم: ّٔٔ/ُ)ىدية العارفٌن: 

 .( ْٗٔ-ْٖٔ/ِادلغاربة: 
  (.ك/ُّ كرقة)فتح ادلناف:  (ّ)
، كىو ىػ(ِّٕت:  -ىػَْٔسحاؽ، كقيل: أبو زلمد، إبراىيم بن عمر بن إبراىيم بن خليل، اجلعربم )كيلد يف حدكد( ىو أبو إْ)

شيخ بلد اخلليل عليو السالـ، زلٌقق حاذؽ، ثقة كبًن، قرأ على: ادلنتجب حسٌن بن حسن التكريَت، كالشريف الٌداعي، 
، منها: شرح  كغًنمها، كقرأ عليو: أبو بكر بن اجلندم، كالشيخ عمر  بن محزة العدكم، كآخركف، كألَّف التصانيف يف أنواع العلـو

 كبًن للشاطبية، كامل يف معناه، ادلسٌمى بػػ)كنز ادلعاين(، كشرح للرائية، ادلسٌمى بػػ)مجيلة أرباب ادلراصد(، كغًنمها. ينظر: )معرفة
 .(ُِ/ُ(، )غاية النهاية: ُْ-ّٗ/ُ(، )فوات الوفيات: ّٕٗالقراء: ص

، ى(ِّٕ( امسو الكامل: )مجيلة أك)مخيلة( أرباب ادلراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد(، لإلماـ برىاف الدين اجلعربم )تٓ)
كبعضهم مسَّاه: )مخيلة(، كبعضهم: )األُناث اجلميلة يف شرح العقيلة(، كىو من أنفس كأكسع شركح )العقيلة( ، كفيو تعليالت، 

جد يف شركح )العقيلة(، حقَّقو عدد من الباحثٌن، منهم: د. زلمد إلياس زلمد أنور، يف رسالة كتنبيهات، كفوائد، قلَّ أف تو 
كحققو أيضنا: د. زلمد خضًن الزكبعي، يف  ،-ُنسب ُنثي -ىػ، كىو َتت الطباعةُِِْالدكتوراة، يف جامعة أـ القرل، عاـ 

كطبعتو دار الغوثاين للدراسات القرآنية بسوريا، ى، ُِْٔعاـ رسالة الدكتوراة، يف كلية اآلداب، باجلامعة ادلستنصرية ببغداد، 
: صُُٗٓ/ِ(، )كشف الظنوف: ُٖٔينظر: )برنامج الوادم آشي: ص:  .ىُُّْ، عاـ ُط  (َْْ(، )أَند العلـو

  .(ٔ)احملكم: صأيضنا: ينظر ، ك (وي كفيو: )ميبتىًدعى  (ْٕٔص)مجيلة أرباب ادلراصد: ينظر: ( كىو أبو األسود الدؤيل. ٔ)
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)مىٍورًد الظٍَّمآف(
(ُ) (ِ)

   . 
  : )إف أكؿ من أٍحدىثى نٍقطى ادلصحف، كشىٍكلىوي، كٍَتزيبىوي:(ْ)يف )تفسًنه( (ّ)كقاؿ ابن عطية

                                                           

، أبو األسود الدُّؤيل( :كؿ من نقط ادلصحفأأسند أبو الربكات الزبيدم، يف كتاب )الطبقات( إىل زلمد بن يزيد ادلربد: )إف ( ُ)
 ، ت: اذلندم:)التبياف شرح مورد الظمآف األسود بنقط ادلصاحف(. أمر أيب كذكر أبو الفرج الرّْياشي: )إف زياد بن أيب سفياف

  (.ُّٕ -َُٕ، ت: زلمد حرشة:)تنبيو العطشافكينظر أيضنا: ، (ٖٗ/ِ
منظومة )مورد الظمآف( امسها الكامل: )مورد الظمآف يف رسم أحرؼ القرآف(، كمعها: )منت الٌذيل يف الضبط(، لإلماـ زلمد  (ِ)

ف، ىػ(، كىي من أشهر كأىم ادلنظومات يف علمي الرسم كالضبط، تضمَّنت الرسم، كخالفٌيات ادلصاحُٖٕاخلرٌاز )ت: 
( أبيات، كأصل ىذا النظم ثالثة كتب ىي: )ادلقنع(، ك)التنزيل(، َٖٔباعتبار قراءة اإلماـ نافع فقط، كعدد أبياتا: )

ك)العقيلة(، كبعض الكلمات من )ادلنصف( للبلنسي، كقد حًظيىت ىذه ادلنظومة بعناية فائقة من العلماء، فكثيرت عليها 
قيبات، كاالستدراكات، كمن أشهر شركحاتا:  )التبياف يف شرح مورد الظمآف(، البن الٌشركح، كاحلواشي، كالتعليقات، كالتع

ىػ(،  ََُْىػ(، ك)فتح ادلناف ادلركم ّنورد الظمآف(، البن عاشر األنصارم )ت: َٕٓآجىطا الٌصنهاجي، تلميذ ادلؤلف )ت: 
ن عاشر، بتحقيق د. أشرؼ زلمد طلعت، مكتبة كقد طيبع )مورد الظمآف(، كيليًو منظومة )اإلعالف بتكميل مورد الظمآف( الب

(، )فهارس علـو ِْٓ(، )صلة اخللف: صّٓٓينظر: )مقدمة ابن خلدكف: ص  ىػ .ُِّْ، عاـ ُاإلماـ البخارم، ط
 (.ُٓٗ-ُّٗ(، )مقدمات يف علم القراءات: صّْٖ/ُالقرآف: 

ىػ، على َْٖاحلافظ، القاضي )كلد سنة: رناطي، ( ىو أبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، الغّ)
(، كاف إمامنا يف الفقو، كالتفسًن، كاحلديث، كالعربية، قوم ادلشاركة، ، على اختالؼ أيضناىػْٔٓت:  -اختالؼ يف ذلك

م بن حدَّث عن: أبيو أيب بكر غالب، كأيب علي الغساين، كغًنمها، كحدَّث عنو: أبو القاسم بن حبيش احلافظ، كعبد ادلنع
الفرس، كآخركف، كألَّف يف التفسًن كتابان ضخمان، امسو: )احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز(، فأحسن فيو كأبدع، كطار 

-ُّٖٗنسن نٌيتو كل مىطىار، كألَّف )برنارلنا(، ضمَّنو مركيٌاتو، كأمساء شيوخو، كغًنىا من ادلؤلفات. ينظر: )بػيٍغيىة ادللتىًمس: ص
 (.ْٕ-ّٕ/ِ(، )بػيٍغيىة الويعىاة: ُْْ-ُِْ/ّ(، )اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ٖٖٓ-ٕٖٓ/ُٗاألعالـ: (، )ًسًنى ُّٗ

( امسو الكامل: )اجلامع احملرَّر الصحيح الوجيز يف تفسًن كتاب اهلل العزيز(، لإلماـ أيب زلمد عبد احلق بن ابن عطية )ت: ْ)
، كقاؿ: )ىو أجلُّ من صنَّف يف علم التفسًن، كأفضل من تعٌرض للتنقيح ، كقد أثىن عليو أبو حيَّاف، كرجَّحو على غًنهىػ(ْٔٓ

فيو، كالتحرير(، كقيل: )كتاب ابن عطية( أقٌل، كأمجع، كأخلص، ك)كتاب الزسلشرم( أخلص، كأغوص، كقد حيٌققت أجزاء  
ين، كما صدر ىذا التفسًن كامالن، كثًنة منو، يف رسائل علمية َنامعة األزىر، كأصدر آّلس األعلى للشئوف اإلسالمية منو جزأ

(، َِٓ/ُ(، )ىدية العارفٌن: ُُّٔ/ِ، ّْٗ/ُبعناية كزارة األكقاؼ كالشئوف الدينية بقطر. ينظر: )كشف الظنوف: 
 .(َِٗ-َِٕ/ّ(، )فهارس علـو القرآف: ٔٓ)مقدمة يف أصوؿ البحث كَتقيق الرتاث: ص
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 ىػ. (ْ) (ّ)لو بذلك( (ِ)بأمر عبد ادللك بن مركاف ،(ُ)احلىجَّاجي 
(ُ) (ٓ)لالُمَطوَّ ٍبَّ إف اخلليل اخرتع نٍقطنا آخر، يسمَّى: 

 كىو: األشكاؿ الثالثة ادلأخوذة من صور ،   
                                                           

، كىو عامل عبد ادللك ىػ(ٓٗت:  -ىػَْيب عقيل، الثقفي )كيلد يف حدكد ( ىو أبو زلمد، احلجَّاج بن يوسف بن احلكم ابن أُ)
بِّا ألىل القرآف، لكنو بن مركاف، ٍب الوليد، على العراؽ كخراساف،   -اشتيهر بسٍفك الٌدماء، كقٍتل العلماءكاف حافظنا للقرآف، كزلي

مها، كركل عنو: ثابت البناين، كمالك بن دينار، كركل عن: أنس بن مالك، كمسرة بن جندب، كغًن  ،-عاملو اهلل بعفوه كمغفرتو
(، )كفيات األعياف: َِٗٗ -َِّٕ/ٓ(، )بػيٍغيىة الطلب: َِِ-ُُّ/ُِكآخركف. ينظر: )تاريخ دمشق، البن عساكر: 

ِ/ِٗ-ْٓ). 
اب اخلىفىاجي، على )من شرح الشّْه ىػعلى حاشية )ز(: )ىو أحد ادللوؾ، من بين مركاف، كترمجتو معركفة، مشهورة يف التواريخ(  (ِ)

كىو أبو الوليد، عبد ادللك بن مركاف بن احلكم بن أيب  ىػآخر  ىػ()الشَّفىا(، ككذا على حاشية )ـ(، لكن رمز انتهاء الكالـ )أ. 
ا، ناسكنا، فقيهنا قبل اخلالفة، ركل عن ىػ(ٖٔ-ىػِٔالعاص بن أمية، القرشي، الدمشقي ) ، أحد خلفاء بين أميَّة، كاف عابدن

من الصحابة كالتابعٌن، منهم: عثماف بن عٌفاف، كأيب سعيد اخلدرم، كغًنمها، كركل عنو: خالد بن معداف، كزلمد بن مجاعة 
(، )تذيب َّٗ-ّٕٖ/ َُ(، )تاريخ بغداد كذيولو: ُِٖ-ُِٕ/ٓشهاب الزىرم، كآخركف. ينظر: )طبقات ابن سعد: 

 (.ُْْ-َْٖ/ ُٖالكماؿ: 
 (ٕٗ/ِ ، ت: اذلندم:أيضنا: )التبياف شرح مورد الظمآفينظر ، ك (َٓص : )احملٌرر الوجيز: ( ينظرّ)
قد كانت ادلصاحف خالية من أما سبب نقط اإلعجاـ: فك  .كقيل: أف ابن سًنين كاف لو مصحف نقطو لو َيٍن بن يعمر (ْ)

ا قبل اإلسالـ لتمييز فن كمن ادلؤرخٌن من يرل أف اإلعجاـ كاف معرك النقط كعارية منو، كقت رمسها كحٌن توجيهها إىل األمصار، 
؛ بسبب تساىل الكيٌتاب، كطوؿ الزمن، كأيَّد ىذا القوؿ مع االستدالؿ عند كتابة ادلصاحف ؾى رى احلركؼ ادلتشأّة، غًن أنو تػي 

زلمد أبو شهبة، يف  ستاذ(، ككذا األْٖ-ّٖزلمد طاىر الكردم، يف كتابو: )تاريخ اخلط العريب: ص ستاذباألدٌلة كلّّ من: األ
حينما اتسعت رقعة اإلسالـ،   نقط اإلعجاـت احلاجة إىلكمهما يكن من شيء فقد اشتدٌ (، ِّٖصدخل لدراسة القرآف: )ادل

على ن كالتصحيف يف قراءتا، حىت ليشٌق كاختلط العرب بالعجم، كبدأ اللبس كاإلشكاؿ يف قراءة ادلصاحف، ٍب شاع اللح
كقولو:  ،چ اىى ري نينشً   چك، [ ِٗٓالبقرة: ] چېئچ يف مثل قولو تعاىل:  ،الكثًن منهم أف ِييزكا بٌن حركؼ القرآف كقراءاتو

عىن ّٔذا األمر كأمر احلجاج أف يي  ،، فاىتم عبد ادللك بن مركاف بذلكچ واتي بَّ ثى تى فػى     چك [،ٔ، احلجرات:  ْٗ]النساء:  چھ  چ
أيب األسود  مٍ كَيٍن بن يعمر العدكاين، تلميذى نصر بن عاصم الليثي،  :جلٌن من خًنة ادلسلمٌناج لو ر اجلليل، فاختار احلجٌ 

من كاحدة إىل  للحركؼ ادلتشأّة،النقط  افوضعكالقراءات ّنكاف،  ، كبلوغ الغاية يف العربيةالدؤيل، ككانا من الورع كالصالح
لألمة إىل ىذا  توفيق عظيمككاف يف ىذا  كبعضها َتت احلركؼ، ،بعضها فوؽ احلركؼ بتوقيع ،بٌن أماكنها اكخالف ثالث نقط،

)كفيات  (،ُٗ،ُٖ)احملكم: ص(، ُّ)شرح ما يقع فيو التصحيف: ص . ينظر:العمل الذم يتوقف عليو حفظ القرآف الكرمي
كِيكن التوفيق قاؿ زلمد أبو شهبة: ) .(ُُٖ)تاريخ القرآف الكرمي: ص (،ُّٗ/ُ)تاريخ آداب العرب:  (،ِّ/ِاألعياف: 

أكؿ من نقط ادلصحف بصفة شخصية، كتبعو يف ذلك ابن سًنين، كأما عبد ادللك فأكؿ من  بٌن ىذا كما تقٌدـ بأف أبا األسود
كينظر  .(ّّٖ-ِّٖ)ادلدخل لدراسة القرآف: ص. (أمر بنقط ادلصحف بصفة عامة رمسية شاعت كذاعت بٌن الناس قاطبة

  .(َّٕ-ََّ، للفرماكم: صالكالـ على نقط اإلعجاـ، مع تفصيالت نادرة، كفوائد مهمة، يف : )رسم ادلصحف كنقطو
 ،كاف ذلك يف زمن الدكلة العباسية، حيث أخذ اخلليل نقط أيب األسود عن مجاعة، كحٌور فيو، فزاد كأفادأك)ادلستطيل(، ك  (ٓ)

 .(ِٓٗ)معجم علـو القرآف: ص(، ُْ-ُّ)الطراز: ص(، ٓ)أصوؿ الضبط: صينظر: )الشكل(. كييعرؼ عندنا اليـو بػ
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: خاءن، (ّ)، كجعىل مع ذلك عالمة الشَّدّْ: ًشيننا، أخذىا من أكؿ )شىديد(، كعالمة اخلًفَّةً (ِ)حركؼ ادلد
(ْ)أخذىا من أكؿ )خىفيف(، ككضىع عالمة اذلٍمز

  ، كىي: نػىٍقط ميدىكَّر أماـ احلرؼ(ٓ)، كعالمة اإلمشاـ 

                                                                                                                                                                          

 : أف الذم حدث يف ادلصاحف:تقّدمخالصة ما  (ُ)
 أكالن: كاف )أليب األسود الٌدؤيل( فضل السبق كشرؼ الٌتقدـ يف )نقط اإلعراب(.    
 ثانينا: كصل ذلك بػ)نقط اإلعجاـ( التَّاليوفى أليب األسود، كاآلخذكف عنو، كمها: )نصر بن عاصم، كَيٍن بن يعمر(.    
ط أيب األسود، كأدخل عليو َتسينات؛ ليكوف عوضنا عن نقط أيب األسود، كمٌسي بعد ذلك     ثالثنا: طٌور )اخلليل بن أمحد( نق    

 بػ)النقط ادلطٌوؿ(، كىو ادلعركؼ عندنا اليـو بػ )الشكل(.
رابعنا: أف نقط اإلعراب ادلساكم للضبط كالشكل سابق يف الوضع على نقط اإلعجاـ؛ لتقٌدـ زمن زياد كأيب األسود، على زمن       

(، )إيفاء الكيل: ُٓ(، )السبيل: صُِاحلٌجاج كنصر بن عاصم كَيٍن بن يعمر. ينظر: )طبقات النحويٌن كاللغويٌن: ص 
 (.ُٖ-ُٕص

اجلمهور على أف الفتحة من األلف، كالضمة من الواك، كالكسرة من الياء، فاحلركؼ على ىذا عندىم قبل )قاؿ ابن اجلزرم:  (ِ)
: ليست احلركات مأخوذة من احلركؼ، كال احلركؼ مأخوذة من احلركات، كصحَّحىو احلركات، كقيل: عكس ذلك، كقيل

 .(ُٖ-ٖٕ(. كينظر:)التمهيد: صَِْ/ ُ. )النشر: (بعضهم
القوؿ السديد يف علم ) (،ْٖ)اإلضاءة: ص حة. ينظر:احلركات كلها، كأبلغ يف َتصيل الرَّا السكوف؛ ألنو أخٌف من( أم: ّ)

 .(ُّٔيف علم القراءات: ص ، )مقدمات(ُِْالتجويد: ص
ٍر، كمجعو: مهزات،  (ْ) مصدر مهىىزى ىو ك اذلىٍمز يف اللغة: الضٍَّغط كالٌدفع بسرعة، كاصطالحنا: اسم جنس، مفرده: مهزة، كتىٍمرىة كمتى

اللساف، عند النطق بو؛ لكيلفتو على  فعيندمهزة؛ ألف الصوت  -الذم ىو أكؿ حركؼ اذلجاء-ادلعركؼ زنا، كمسيّْيى احلرؼمهىٍ 
رنا، إذا مهىزتىوي، كاألصل فيو كدفعو لثقلو، ،إىل ضغط الصوت كقيل: الحتياجو يف إخراجو من أقصى احللق  :كمن ٍب مسيّْيت نػىبػٍ

فَّف بأحد أنواع التخفيف: )التسهيل بٌن بٌن، أك اإلبداؿ، أك اإلسقاط، أك النقل( ينظر: )إبراز ادلعاين:  .التحقيق، كقد ُيي
 .(ِْ،)اإلضاءة: (ُِٔ

 . (ُْ)الطراز: ص (،ٕ-ٔ)احملكم: ص ( ينظر:ٓ)
تىو، ك ك **            ننا الطّْيبى فىشىمَّوي كاٍشتىمَّوي، ّنعىن: أىدناه ًمٍن أىنفو ليىٍجتىًذبى راًئحى اإلمشاـ: قيل: اإلمشاـ لغة: مأخوذ من: أىمٍشىٍمتي فيالى

/ ِّ(، )تاج العركس: ِّٔ-ِّٓ/ ُِكزننا. ينظر: )لساف العرب: رىٍكـ احلرؼ الساكن ُنركة خفٌية ال ييعتىدُّ ّٔا، كال تكسر 
ّْٕ-ْٕٓ). 
خلط حركة بأخرل،  كسنذكر منها ما يتعٌلق بالضبط، كمها نوعاف: األكؿ:يف عيٍرؼ القرٌاء: فييطلىق باعتبارات أربعة، ا كأمٌ            

 چۇئ  چ  [،، كغًنىاُُ]البقرة:  چگ  چ  :كما يف ادلبين للمفعوؿ، ،رد، كىو ما جاء من الفعل ادلعتل العٌنكلو أصل مطٌ 

إخفاء احلركة فيكوف بٌن اإلسكاف كالتحريك، أك ضٌم الشفتٌن مقارننا لسكوف احلرؼ  كالثاين: .كأشباىهما [، ْْىود: ]
قراءة  على -[ُُيوسف: ]  چٴۇ  ۋ  ۈ   ۈ  چ  يف:ك ادلدغم، كذلك فيما كاف مرفوعنا أك مضمومنا يف ركاية السوسي، 

ينظر: )التيسًن: حكم ضبط النوعٌن يف الفصل األكؿ، عند الكالـ على ضبط احلركات غًن اخلالصة. ك كسيأٌب بياف  .-اجلماعة
)إبراز ادلعاين:  (،ٕٓ(، )مرشد القارئ: صِٓٔ(، )اإلقناع: صَُِ-َِٗ(، )ادلوضح يف التجويد: صََِ-ُٗٗص 
 .(ِٕ-ُٕص
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 .(ّ) ، كىذا ىو ادلشهور، كبو العمل(ِ)، كاإلمالة(ُ)فوؽ، كعالمة االختالس /66:و/  من
، ادلرجيوعً (ْ): )كاخلليل ىذا ىو: ابني أمحد، شيخ ًسيبػىوىٍيوقاؿ أبو عبد اهلل التػَّنىًسيٌ 

إليو يف كالـ  (ٓ) 
ا،  ا، كىرًعنا(العرب ليغةن، كضٍلونا، كتٍصريفنا، كعيريكضنا، كرمٍسنا، كضىٍبطنا، ككاف عابدن  .ػى(ٔ) زاًىدن

 

                                                           

 حاشية، ََُ ص) كالرَّـكفاء، تعريف اإلخ معالـ  على حكم احلركة غًن اخلالصة، الفصل األكؿ، عند الك سيأٌب تعريفو يف (ُ)
 من اتفاؽ كاختالؼ. كذلك أٍنسىب؛ لبياف ما بٌن ىذه ادلصطلحات (ٕ

 (. َُْص  يف الفصل األكؿ من ىذا الباب: ) ادلؤلف ّٔا سيأٌب تعريف (ِ)
استعملو اخلليل، كالنحويوف، كعلماء اللغة لضبط الشّْعر، كألفاظ كاف عمل اخلليل بن أمحد يسمى )شكل الشَّعر( أيضنا، ك   (ّ)

كأجاز استعمالو أكالن يف ، داكد بوأ هاختار كقد  اللغة، كمل يستعملو أىل القراءات يف نقط ادلصاحف؛ اتباعنا منهم للسلف،
ب، حهم، كيعٌلمونو يف ادلكتى حيث قاؿ: )كال أمنع من الشكل ادلأخوذ من احلركؼ الَت يضبط ّٔا الٌصبياف ألوااأللواح، 

عر عمومنا، حيث قاؿ: )كاتباع (. ٍب أجاز استعماؿ شكل الشَّ ٕ. )أصوؿ الضبط: صىػ(كيضبط بو الشّْعر، كغًن 
شّْعر، كجعل اخلليل، كسيبويو يف الشكل ادلأخوذ من احلركؼ، الَت يضبط ّٔا الناس اليـو يف الظركؼ، كاألخبار، كال

لفشٌو ذلك أيضنا، كاستعمالو قدِينا، كإقرار الناس ذلك، أيضنا، غًن شلنوع منو يف ادلصحف؛  حسنه  الشٌدة على صورة شٌن
فكثرة تعليل احلكم يؤذف باالختيار، إال أف الداين حٌث على ترؾ  (.ٓٓ. )أصوؿ الضبط: صىػ(كرضاىم بو، كتركهم إنكار 

أكىل  ، ادلصاحف اجلامعة من األمهات كغًنىايف ...عركترؾ استعماؿ شكل الشَّ استعماؿ ىذا النوع من الشكل، فقاؿ: )
العمل يف مصاحف ادلشارقة (. كجرل ِِ(. )احملكم: صالسالفٌن لألئمةا كاتباعن  ،ّنن ابتدأ النقط من التابعٌن اقتداءن  ؛كأحقٌ 

 مناسبةدلوالتا ألف عالمات اخلليل عبارة عن حركؼ صغًنة، أك أبعاض حركؼ، بينها كبٌن مكادلغاربة بشكل اخلليل )ادلطٌوؿ(؛ 
كاٌؿ كادلدلوالت. ينظر: ) كأتباعو، ، ِنالؼ عالمات أيب األسود،ظاىرة  حاشيةفإهنا رلرد نقط، مل يػيٍْبى على مناسبة بٌن الدَّ

 .(ِٖ، )تاريخ اخلط العريب: ص(ٕأصوؿ الضبط: ص
ػ ، على األٍشبىو كاألثٍػبىت(، كنيتو على ىُٖٖ( ىو عمرك بن عثماف بن قػينىرٍب، ادلعركؼ بًسيبػىوىٍيو، الفارسي، ٍب البصرم )ت:ْ)

لقب لو، كمعناه بالفارسية: )رائحة التفاح(، كقد  (واألشهر: أبو ًبٍشر، كقيل: أبو احلسن، موىل لبين احلارث بن كعب، ك)ًسيبػىوىيٍ 
و، ك ركل القراءة تعلَّق من كل علمو بسبب، مع براعتو يف النحو، أخذ عن: اخلليل بن أمحد، صاحبو الذم الزمو، كاستكثر من

عن أيب عمرك بن العالء، كشلَّن أخذ عنو: أبو احلسن األخفش، كركل القراءة عنو أبو عيمىر اجليٍرمي، كصنَّف كتابو )الكتاب( 
(، )تاريخ ِْ-ّٖينظر: )أخبار النحويٌن البصريٌن، للسًنايف: ص  ه.الذم مل يسبقو أحده على مثلو، كال حلقو أحده من بعد

 .(َِٔ/ُ(، )غاية النهاية: َّٔ-ّْٔ/ ِ(، )إنباه الركاة: ُُِ-َٗويٌن، للتنوخي: صالعلماء النح
ىرجيوح(. تصٌحفت( يف )ـ(: ٓ)

 إىل )ادل
كنيضيف إىل ترمجتو: ىو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عبد الرمحن،  (.ّْْ، )دليل احلًناف: ص(ُُ( )الطراز: ص: ٔ)

(، أخذ عن: ، على اختالؼ يف ذلكىػَُٕت:  -ىػََُ، النحوم، البصرم )كلد سنةالفراىيدم، كيقاؿ: الفرىودم، األزدم
أيب عمرك بن العالء، كعاصم األحوؿ، كغًنمها، كأخذ عنو: األصمعي، كسيبويو، كآخركف، كلو من التصانيف: كتاب )العىٌٍن(، 

 -َُِٔ/ّ)إرشاد األريب:  الذم مجع فيو أصوؿ الكالـ للعرب كلها، ككتاب )النقط كالشكل(، كغًن ذلك. ينظر:
 .(ِٕٓ/ُ)غاية النهاية:  ،(ِّٖ-ّٕٔ/ُ(، )إنباه الركاة: ُُِٕ
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 :وىذا الباب مشتمٌل على فصول
 

 .الفصل األول: في حكم وضع الحركة مع الحرف

ا ابتىدأتي بالكالـ على احلركات؛ ألهنا أكؿ ما استينًبطى من أحكاـ الضبط، كادلراد باحلكم: الصِّفىة،  إَّنم
 .(ُ)أم: يف صفًة كضًع احلركة، أم: ًجٍنًسهىا الشامًل للفتح، كالضمم، كالكسر

فوؽ  ومحلُّها:، صغَتة(ّ): ألف مىٍبطيوحىة (ِ)على مذىب اخلليل، الذم جىرىل بو العمل لفتحةا ةُ فَ صِ فَ 
 .(ٓ) (ْ) تٍلتىبس بأصلها، كجيًعلىت صغَتة؛ لتظهر مىزيمة األصل على فرًعوً كجيًعلىت مىٍبطيوحىة؛ لًئىالم  ، احلرؼ

ة:  .(ٕ)إمما أماـ احلرؼ، أك فوقو لُّها:ومح، (ٔ)كاك صغَتة، ميزىالىة الرمأس، على قوؿ وصفة الضَّمَّ

                                                           

ىو نقط اإلعراب األكؿ، الذم كضعو أبو األسود،  -كما سبق–(. كاختيار الداين ّْٔ(، )دليل احلَتاف: ُٕ( )الطراز: صُ)
كعلى ىذا فنقط احلركات عنده مدٌكر باحلمراء، خبالؼ أشكاؿ اخلليل، كأما مواضع احلركات فمٌتفقة يف نقطٍي أيب األسود، 

كد ذكر مواضع احلركات الثالث، كمل (. كيالحظ أف أبا داُُّ(، ك)النقط: صْٓ، ّْ-ِْ،ٕ-ٔكاخلليل. ينظر:  )احملكم: 
   .( ُُ-ٖيبُت عالماهتا؛ ألنو اتبع نقط أيب األسود الدؤيل. ينظر: )أصوؿ الضبط: ص

(، )دليل احلَتاف: ُٖ(، )الطراز: صٕأصوؿ الضبط: ص حاشيةكينظر: ) كما سبق ذكره يف آخر ادلقدمة قبل ىذا الفصل.( ِ)
 .(ِٖ(، )تاريخ اخلط العريب: صّْٕ

(، ّْٕ(، )دليل احلَتاف: ٗ)إرشاد الطالبُت:  .-كما ذكر ذلك علماء الضبط  -م: مبسوطة، كشلدكدة من اليمُت إىل اليسار( أّ)
 .(ِٔ)إيفاء الكيل:  (،ٖٗالطالبُت: )مسَت 

(، )حلة َُّ، ٖ(، )أصوؿ الضبط: صِْ، كعليو العمل يف مصاحفهم. ينظر: )احملكم: ص( باتفاؽ ادلشارقة كادلغاربةْ)
كمل يلتفت ادلؤلف إىل قوؿ من جعل الفتحة أماـ . ( ٖٗ(، )مسَت الطالبُت: ّْٕ)دليل احلَتاف:  (،/كِّعياف: كرقة األ

اـ  -إماـ أىل مكة-احلرؼ؛ لضعفو. قاؿ ابن أشتو: )رأيتي يف مصحف إمساعيل القسط  الضمة فوؽ احلرؼ، كالفتحة قيدم
 (. ّْٕ(، )دليل احلَتاف: ِِ: )الطراز: ص(، كينظرٗاحلرؼ، ضٌد ما عليو الناس(. )احملكم: ص

: فيجعل احلركات أبعاض حركؼ ادلد كاللُت، كنقل عن متقدِّمي النحويُت أهنم يسمُّوف الفتحة: األلف الصغَتة، ٓ) ( أما ابن جٍتِّ
 .(ّّ/ُ)سر الصناعة:  كالكسرة: الياء الصغَتة، كالضمة: الواك الصغَتة(. ينظر:

 لعمل يف، كعليو ا(_  )ة، ىكذا: بقى مثل الٌداؿ الصغَت أسها الٌدارة فقط، كيكوف شكلها ميٍعوىجًّا، كت( ادلغاربة، فيسقط من ر ٔ)

لئال تشتبو بالواك ادلأخوذة منها؛ ليقع  (؛ُـ) ، ىكذامصاحفهم، كأما ادلشارقة فصفة الضمة عندىم كاك صغَتة، تبقى بكماذلا
(، )حلة ٖ(، )حاشية أصوؿ الضبط: صْٓ، ِْ، ٕ. ينظر: )احملكم: الفرؽ بُت األصل كالفرع، كعليو العمل يف مصاحفهم

   .(ِٔ(، )إيفاء الكيل: صّْٖ-ّْٕ: ص(، )دليل احلَتافِٔاألعياف: كرقة 
(، )النقط: ِْ،ٕالشيخاف على أف زلٌلها: كسط احلرؼ أك أمامو. ينظر: )احملكم: ص ( كىو مذىب اخلليل كسيبويو، كاتفق ٕ)

(. كعلمل الداين اختيار َِ(، )الطراز: ص/ظِٕ-/كِٔ(، )حلة األعياف: كرقة ُُّ -َُّ،ٗ(، )أصوؿ الضبط: صُُّ
الكسرة منو أسفلو، كموضع الضمة منو  الوسطية )الفوقٌية( موضعنا للضمة بقولو: )فموضع الفتحة من احلرؼ أعاله، كموضع

سطو، فصار موضعنا للضمة(. ىػ. ببعض حذؼ. كسطو أك أمامو؛ ألف الفتحة دلا حصلت يف أعاله، كالكسرة يف أسفلو، بقي ك 
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يبػىرِّ قاؿ الشيخ التػمنىًسٌي: )
 ىػ. (ّ)؛ لًئىالم تٍلتىًبس بواك الصلة((ِ)، كمجاعة: الفىٍوقيمة(ُ)دكاختيار ادل

 .(ْ)ربت احلرؼ ومحلُّها:ياء صغَتة،  وصفة الكسرة:

 كإىل ىذا أشار أبو عبد اهلل اخلىرماز، فقاؿ: 
 َمْبطُوَحٌة ُصْغَرى وَضمٌّ يُ ْعَرفُ  ُه وْىي أِلفُ فَ َفْتَحٌة َأْعلَ 

 (5)وَتْحَتُو الَكْسَرُة يَاًء تُ ْلَقى َواًوا َكَذا أَماَمُو أو فَ ْوقَا
قاؿ الشيخ التػمنىًسٌي: )قدمـ الفتحة على الضمة، كالضمة على الكسرة؛ اقتداءن بأيب األٍسوىد، كمن 

ٍت أمساء احلركات، كزلىىا ، كغَته: أف الضممة ذلا رأس، ككذلك (ٕ)نِّفادلصكالـ ، كظاىر  (ٔ) ذلُّاقضيمتًو أيًخذى
ٍيًهما، كما أسقط بعض األلف(ٖ)الكسرة، كىو صحيحه  ، كيف كالـ (ُ)، كأجاز بعض ادلتأخرين إسقاط رأسى

                                                                                                                                                                          

(. كأعرض ادلؤلف عن القوؿ الثالث؛ لضعفو، كىو أف توضع الضمة يف نفس احلرؼ. ينظر: )الطراز: ِْينظر: )احملكم: ص
 .(ُِ(، )السبيل: صٗ(، )إرشاد الطالبُت: ٖٗ(، )مسَت الطالبُت: ّْٕ(، )دليل احلَتاف: ِّص

ىػ، ِٖٔت: -ىػَُِيد بن عبد األكَبى بن عيمىٍَت، األزدم، مث الٌثمايل، ادلعركؼ بادلَبِّد، )كلد سنة: ( ىو أبو العباس زلمد بن يز ُ)
على اختالؼ يف ذلك(، كىو شيخ أىل النحو، كحافظ علم العربية، أخذ عن: صاحل بن إسحاؽ اجلٍرًمي، كركل القراءة عن: 

ازين، كحدمث عنو: نفطويو النحوم، كركل
ى
عنو القراءة: أبو طاىر الصميدالين، كأملى كتبنا كثَتة، منها:  بكر بن زلمد ادل

(، )تاريخ العلماء النحويُت، َْٓ-ْْٗ)الكامل(، ك)كتاب يف اخلط كاذلجاء(، كغَتمها. ينظر: )معجم الشعراء: ص
 .(َِٖ/ِ(، )غاية النهاية: ُٕٓ-ُُٓ/ْ(، )تاريخ بغداد كذيولو: ٓٔ-ّٓللتنوخي: ص

(،  ّْٕ)دليل احلَتاف: ص (،ّٖ)اجلامع ادلفيد:  و العمل يف نقط ادلصاحف عند ادلشارقة كادلغاربة. ينظر:( كىو الصواب، كعليِ)
 .(ِٔ(، )إيفاء الكيل: ص ٗ(، )إرشاد الطالبُت: ٖٗ)مسَت الطالبُت: 

 .(ّٕٓ/ِ)إرشاد القراء:  (،ٕكم: ص(، كعبارة التنسي فيو: )لئال تلتبس بالواك ادلتلومة(،  كينظر: )احملَِ( ينظر: )الطراز: صّ)
)اجلامع  ( اتفق ادلشارقة كادلغاربة على إسقاط رأس الياء، كتسقط نقطتاىا، كتبقى جٌرهتا فقط، كالفتحة، كعليو العمل. ينظر:ْ)

(. كما اتفقا على موضعها ِٕ(، )إيفاء الكيل: صٖٗ(، )مسَت الطالبُت: ّْٖ-ّْٕ)دليل احلَتاف: ص (،ٗٓ-ٖٓادلفيد: 
 (،ِْ،ٕكإذا كانت احلركؼ معىرمقىة، كالسُت كالنوف، فإف الكسرة ذبعل يف أكؿ التمعريق. كينظر: )احملكم: ص ربت احلرؼ،

 .( ّْٕ(، )دليل احلَتاف: ُِ(،)الطراز: صُُّ، َُ -ٗ(، )أصوؿ الضبط: صُُّ)النقط: 
 .()منت ذيل الضبط، للخراز :( منّٕ، صُْٔ-َْٔ( )البيتاف رقم: ٓ)
قٌصتو اليت كانت سببنا يف كضعو لنقط اإلعراب، كقولو للرجل من  سود سبق ذكرىا يف مقدمة ىذا الباب، كىيقضية أيب األ( ٔ)

تىو(. ينظر: ما فانقيط ربى  عبد القيس: )فإذا فتحتي شىفىيتىم، فانقيط فوؽ احلرؼ نقطة، كإذا ضىمىٍمتيهما فانقيط أمىامىو، كإذا كسرهتي
ذه احلركات الثالث ادلتقدمة شاملة حلركات البناء، كاإلعراب، كغَتمها، كحركات (. كىُّ-ُِ(، )الطراز: ْ)احملكم: ص

(، )مسَت الطالبُت: ّْٖ(، )دليل احلَتاف: صِّانتقاؿ الساكنُت، كاالتباع، كالنقل، فضبطها كلها كاحد. ينظر: )الطراز: ص
  .(ّٓٓ/ِو: تحاشي(، )سفَت العادلُت، ك ٖٗ

 .(ِِ(، كقد تبيمنت يل من نٌص )الطراز: ص(، ك)ـ( مل تتٌضح الكلمة يف )زٕ)
    .( ُٗ -َٗ)ص صفة الضمة، كصفة الكسرة ( ينظر ما سبق يفٖ)
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كما   ، كليس(ّ)ـ القدماءكزىعىم أنو ال ميستىند لو من كال ، كأنكره بعضهم،(ِ)الدماين كغَته، ما ييشًعر بو
 .ػى (ْ)زىعىم(

لفظ نوننا، إليها مثلها؛ ليتبُتم بذلك أف بعدىا يف ال زدٍ فى  ،(ٓ)ثمَّ إن أتْ بَ ْعَت ىذه الحركات تنويًنا
ا كانت ىذه النوف تأيت بعد سباـ الكلمة، ككاف غَتىا يأيت يف أكؿ الكلمة، كيف كسطها، تسممى تنويننا، كدل

 على األصل، كعٌَب  (نوف) :التعبَت، فقيل ًلمىا ىو من نفس الكلمة /47/ ظ:، فرمؽى بينهما يف (ٔ)كيف آخرىا
 .(ٖ) (ٕ)؛ تنبيهنا على ذلك(التنوين) ػعن ىذا ب

                                                                                                                                                                          

على أف  اجملاصي نٌص أيب عبد اهلل ادلنبهيكقد نقل  .(ّْٖ)دليل احلَتاف: كينظر: (. ِِ. )الطراز: ص(كىو صحيح أيضنا)( ُ)
(، كنقلو ََُالرأس، مث قاؿ: )كال متقدِّـ لو يف ذلك(. )كشف الغماـ:  كالكسرة ياء زلذكفة الضمة كاك مغلوقة  الدائرة،

 .(/كُٗ)حلة األعياف: كرقة الرجراجي، أيضنا يف: 
( علمق على ذلك د. شرشاؿ بقولو: )إف الداين قد اتمبع نقط أيب األسود ادلدٌكر، كآثره على نقط اخلليل، فحينئذو ليس فيو ما ِ)

كأما كجود  (.كالـ عليها باإلطالؽ، فذكر أف الكسرة: ياء مردكدة صغرل، كالضمة: كاك صغرلييشعر بذلك، بل جاء عنو ال
 :)الطراز ذلك يف كالـ غَت أيب عمرك، فإف أبا داكد ذكر أف الذين جاؤكا بعد اخلليل اختصركا رأس الياء كالواك. ينظر:

و: )كإَّنا أجاز الداين استعماؿ احلركات للتعبَت عن (. كبنحوه علمق د. أشرؼ طلعت، كزاد عليو قولِِص، ٓ، ْ: تافاشياحل
كبنحومها  .(ّْٓ/ِ: عادلُتسفَت ال حاشيةاحلركة ادلشبعة يف الكلمات اليت هبا حركات سلتلسة؛ تفريقنا بُت ادلختلس كادلشبع(. )

 .(ُّّ(، )النقط: صْٓ، ِْكينظر: )احملكم: ص (.ََُأيضنا عٌلق د. حسن محيتو، يف: )كشف الغماـ: 
، /كُٗ)حلة األعياف: كرقة ينظر: ( كناقش الرجراجي ىؤالء ادلنكرين، كنقل كالـ اجملاصي، كابن جٌٍت؛ دليالن على ما ذىب إليو. ّ)

 (.  ّّ/ُسر الصناعة: (، )ِٗ، ِٔ
 .(ٖٗ(، )مسَت الطالبُت: ّْٖ-ّْٕ(، )دليل احلَتاف: ّٕٔ/ِ(، كينظر: )إرشاد القراء كالكاتبُت: ِِ-ُِ( )الطراز: صْ)
(، )دليل احلَتاف: ُٕ( دلما فرغ من الكالـ على احلركات الثالث، أتبعها بالكالـ على التنوين؛ اقتداءن بأيب األسود. )الطراز: صٓ)

 .(ّْٖص
 .(ِِ/ِتكوف يف االسم كالفعل كاحلرؼ، كأما التنوين فال يكوف إال يف آخر االسم. )النشر: ( كالنوف الساكنة كذلك ٔ)
(، )مسَت ّْٖ(، )دليل احلَتاف: ّٕٔ/ِ(، )إرشاد القراء كالكاتبُت: ِٓ-ِْ(، )الطراز: ُُّ، ُُالضبط:  ( ينظر: )أصوؿٕ)

 (.َٗالطالبُت: ص
قاؿ ادلارغٍت: )كدلٌا حصل الفرؽ بينهما يف التعبَت، جاء اخلط تابعنا لذلك، فرسم ما ىو من نفس الكلمة نوننا على       

 ييرسم احتاج أىل الضبط إىل أف عجعلوا لو عالمة تنٌبو عليو، ككاف األنسب أف ينٌبو عليو بعالمة األصل، كمل يرسم التنوين، كدلٌا مل
سكوف؛ لكونو ساكننا، لكنهم جعلوا لو عالمة كعالمة احلركة؛ لكونو مالزمنا ذلا، حبيث ال يأيت إال بعدىا، كلكونو ميشاهًبنا ذلا يف 

(، )إرشاد القراء ِٔ-ِٓ(، )الطراز: صٗٓ(. كينظر: )احملكم: صّْٖ: صالثبوت كصالن، كاحلذؼ كقفنا(.)دليل احلَتاف
 (.ّٔٓ/ِ(، )سفَت العادلُت: ّٕٔ/ِكالكاتبُت: 

 چھ چ مقصور، مثل:  -ُينقسم إىل قسمُت: ، كما يلحقها، حيث احلرؼ ادلنومفأقساـ  -رمحو اهلل-مل يذكر ادلؤلف تنبيو: (ٖ)

نوناف:  لشبهو بو م التنوينكشلا يأخذ حك [،، كغَتىاُُالنساء: ] چىئچ مثل: ،كىو أنواع غَت مقصور، -ِك [،ُْاحلشر: ]
 نوف التوكيد اخلفيفة -ِ [،ٕٔاإلسراء: ]  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ نوف )إذف( اجلوابية، حيث كقعت، مثل:  -ُ
                                                  چڌچ ،چېچ فأٌما [،ِّيوسف: ]چڌ ڎ ڎچ [،ُٓالعلق: ] چې ېچ:يف
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  :أمَّا محلُّ علمة التنوين من الحركة 

، كاذلاء، كالعُت، كاحلاء، كالغُت، (ُ)، كىي: اذلمزةفإن كان بعَدُه حرٌف من حروف الحلق
 .(ْ) (ّ)ماتركيبيه فالحكُم:

 

 (ُ) (ٓ)إٍتباعي التنوين للحركة فالحكُم: وإن كان بعَدُه حرٌف غير حلقي،
  . 

                                                                                                                                                                          

ًتبا باأللف ليأخذا حكم التنوين يف أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين،  اف عجب كتابتهما بالنوف،فهما ًفٍعالف، كك  چې ېچكإَّنا كي

كما يهٌمنا منها ىو ما عليو العمل ، أحكاـ كمذاىب يف الضبط ما سبق كلكلإدغاـ بغنة،   چڌ ڎ ڎچ إقالب، 
عالف معنا فوؽ احلرؼ الذم قبل األلفاحلركة كالتنوين  : أف عالميتعند ادلشارقة ، كاألمثلة السابقة مضبوطة على مذىبهم، كأما ذبي

عالف معنا فوؽ األلف، مع انفصاذلما عنها، ىكذا:عمل ادلغاربة:   چ، چ   چ،  چعىًليمان   چ، چچ أهنما ذبي

چ،  چذكرىا العلماء مع أمثلتها، كمذاىب ضبطها، كتوجيو كل  كما يلحقها، ـ ادلنٌوف ىذهكأقسا.  چ
(، ْٕ-ِٔ)الطراز:  (،ُُٖ-ُِْ)كشف الغماـ:  (، َّ-ُِ(، )أصوؿ الضبط:  ٕٔ-َٔ: )احملكم: ينظر .مذىب
 .(ْٓٓ-ّٕٓ/ ِد القراء كالكاتبُت: )إرشا

(، ٗٔ. )احملكم: ركاية كرش؛ ألهنا يف حكم الثابتة؛ مراعاة لألصلسواء كانت زلققة، أك زلذكفة بعد نقل حركتها على  (ُ)
 .(ّّٓ(، )دليل احلَتاف:  َٓ-ْٗ)الطراز: 

الستة عند اجلمهور، قاؿ ابن اجلزرم: )أربعة بال خالؼ، كىي األربعة األكىل، كاحلرفاف األخَتاف  اإلظهار احللقي( ىذه حركؼ ِ)
كعليو فَتاعى ضبط قراءة  (.ْٔ، )إرباؼ الفضالء: (ِِ/ِدمها( ينظر: )النشر: اختلف فيهما، فقرأ أبو جعفر باإلخفاء عن

(، )إرشاد القراء: َٓ(، )الطراز: ٗٔ-ٖٔ)احملكم: : ألربعة، كيتبع يف الباقي.  كينظرأيب جعفر، فَتٌكب التنوين عند ا
ِ/ْٓٓ-ْٓٔ). 

]الرعد:  چڃ  ڃ   چ  [،ُْٖالنساء: ] چٺ  ٺ  چ  كذا:، متساكيتُت، ىعالمة التنوين فوؽ عالمة احلركة جعل الًتكيب ىو:( ّ)

، كنصما عليوما اتفق عليو الشيخاف  كىو ،چ    چكعند ادلغاربة ىكذا:  [،، كغَتىأِالنساء: ] چۆئ   ۆئ  چ [،ٕ
، ىذا يف حاؿ النصب تو بعد احلركةمنهما: احلركة؛ ألهنا تىًلي صورة احلرؼ، كالعليا: التنوين؛ ألنو آ : )فالسُّفلىقاؿ الداين

أبو  قاؿ(. ك ٗٔ-ٖٔكالرفع، كيف حاؿ اخلفض، العليا: احلركة؛ ألهنا ىي اليت تىًلي احلرؼ فيو، كالسفلى: التنوين(. )احملكم: 
(. كعٌلق على  ِِ( كينظر: )صُْ)أصوؿ الضبط: . ، كالثانية: التنوين، مًتاكبتُت(داكد: )جعلت نقطتُت، إحدامها: احلركة

(. كينظر: ُٓكالمو د. شرشاؿ بقولو: )ألنو إذا تعٌينت الثانية للتنوين، تعٌينت األكىل للحركة(. )حاشية أصوؿ الضبط: 
 (.ِّٓ، )دليل احلَتاف: (ْٔٓ/ِ(، )إرشاد القراء: ْٗ-ْٖ)الطراز: 

كاف حكمها   -ىو طرؼ اللسافالذم –كجو الًتكيب مع حركؼ احللق: أف حركؼ احللق دلا بػىعيدى سلرجها عن سلرج التنوين  (ْ)
عندىٌن يف اللفظ اإلظهار، فجاء النقط مشعرنا بذلك؛ إذ يف تركيب التنوين مع احلركة إبٍػعىاده لو عن حركؼ احللق خطًّا، كما  

ا منها لفظنا. ينظر: )احملكم:   .(ّّٓ(، )دليل احلَتاف: ْٖ)الطراز:  (،ُّٖ-ُِٖ)كشف الغماـ: (، ٗٔكاف بعيدن
 چې  ېچ  ،[ٗ]يوسف:  چ  چ : ىكذا متتابعتُت، : جعل عالمة التنوين أماـ عالمة احلركة،( اإلتباع ىوٓ)

، قاؿ الداين: )فادلتقدمة منهما كنصما عليواتفق عليو الشيخاف  كىو ما ،[ٓٓالقمر: ] چڄ  ڄ  چ  [،َٓ، الشورل: َٕالنحل: ]
، إحدامها: احلركة متتابعتُت، أبو داكد: )جعلت نقطتُت قاؿك  (.ٗٔىي التنوين(. )احملكم: اليت تىًلي احلرؼ ىي احلركة، كادلتأخرة 
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 بقولو:  أشار إىل ىذا الشيخ اخلىرماز

ْبتَ ُهَما               وقَ ْبَل َما ِسَواُه أتْ بَ ْعتَ ُهَما  .(ِ) وقَ ْبَل َحْرِف الَحْلِق ركَّ

، (ّ)و أف احلكم مع ما ًسوىل احلٍلقي: اإلٍتباع، كإف كاف ساكنناقاؿ أبو عبد اهلل التػمنىًسٌي: كظاىر كالمً 
كال نصم فيو  ،[ ٔ - ٓاألحزاب: ] چڭ   ۇ  ۇ  چ  ، ك [ُِ – َِ]اإلسراء:  چچ  ڇ  ڇچ ضلو: 

 ن؛ لتحصٌ (ِ)؛ قياسنا على ما ذبرمد تنوينو بنقل احلركة(ُ)، كاحملقِّقيوف من ادلتأخرين حىكىميوا بالًتكيب(ْ)للقدماء

                                                                                                                                                                          

(. كاستدٌؿ د. شرشاؿ بقوؿ أيب داكد على أنو نص يف التعيُت ِّ، كينظر: )ص(ُٖ ،ُُ )أصوؿ الضبط:. كالثانية: التنوين(
)الدرة اجللية: بيت  كينظر أيضنا:(. ُٓ)حاشية أصوؿ الضبط: بقولو: )ألنو إذا تعٌينت الثانية للتنوين، تعٌينت األكىل للحركة(. 

 (.ِْٕ/ِ(، )إرشاد القراء: ْٖ)الطراز:  /ظ(،ْٕ(،)حلة األعياف: كرقة ّٓ، صُّٖ
، من أف حركة احلرؼ ىي اليت تليو، كحركة التنوين الشيخاف فيما اتفقا عليو -رمحو اهلل–الٌتنسي ـخالف اإلما تنبيو:**               

يف ذلك  كتىًبعوي . (ِٖاليت فوقو، حيث أثار يف الًتكيب احتماؿ أف تكوف العليا للتنوين، كأف تكوف السفلى. ينظر:)الطراز:  ىي
(، ككذلك ُْ(، كالشيخ أبو زيتحار، يف )السبيل: َٗبعض العلماء ادلتأخرين، مثل: الشيخ الضباع، يف )مسَت الطالبُت: 

(، حيث أطلق القولُت يف اإلتباع، فقاؿ: )ىل عالمة احلركة ىي العليا أـ السفلى؟ ُِ: الدكتور زليسن، يف )إرشاد الطالبُت
، كال ييؤخذ هبذا االحتماؿ، ال يف الًتكيب كال يف اإلتباع، كلكلٍّ من د. شرشاؿ، كد. لشيخافقوالف(، كالصواب ما نٌص عليو ا

(، )إيفاء ِٗ-ِٖالطراز:  حاشية)(، ككذا ُٔؿ الضبط: )حاشية أصو عبد الرازؽ موسى ردكد جٌيدة، مدعومة باألدلة. تنظر: 
 (.ّٔ-ّٓالكيل: 

ا،  التنوين، كبيعد حركؼ احللق،اإلتباع عند غَت حركؼ احللق: أف بقية احلركؼ دلٌا مل تبعيد من سلرج  ( كجوُ) بل منها ما قػىريب جدًّ
 بعض، كالقلب يف بعض، فجاء النقط مشعرنا كمنها ما قػىريب فقط، كاف حكم التنوين عندىا اإلدغاـ يف بعض، كاإلخفاء يف

)كشف (، ُٕبذلك؛ إذ إتباع التنوين للحركة تقريبه لو من تلك احلركؼ خطًّا، كما كاف قريبنا منها لفظنا. ينظر: )احملكم: 
 .(ّْٕ-ِْٕ/ِ(،)إرشاد القراء: ْٗ-ْٖ)الطراز: (،ُّٖ-ُِٖالغماـ: 
د الرازؽ موسى، على اخلطأ الشائع يف التنوين ادلنصوب ادلتتابع، كالذم جرل عليو كقد نبمو د. شرشاؿ، ككذلك د. عب            

ا عن احلرؼ الذم يليها، يف  -الثانية-ضبط ادلصاحف ادلطبوعة على ركاية حفص، كىو: جعل حركة تنوين النصب ادلتتابع بعيدن

 ٌرب حركة التنوين من احلرؼ الذم يليها؛تيق بأف(، _كالصواب عكسو، ىكذا: ) (،حب)ا: حاليت اإلدغاـ كاإلخفاء، ىكذ

 إشعارنا بتقارب سلرجي النوف، كاحلرؼ ادلدغى 
ي
ى عنده، كما جرل بذلك العمل يف ادلصاحف ادلضبوطة على ركاية خفى م فيو، أك ادل

-ِٖالطراز:  حاشية)(، ككذا ُٕ -ُٔ)حاشية أصوؿ الضبط: كرش، كقالوف، بادلغرب. ينظر تفصيل الردكد كاألدلة يف: 
د. زلمد الشاذيل: )مع تقٌدـ  مناقشي الفاضل قاؿ .(ْٕٓ/ ِسفَت العادلُت:  حاشية(، )َْ-ّٔ(، )إيفاء الكيل: َّ

 اف(.، كأصبح األمر ًسيى حاليت اإلدغاـ كاإلخفاء رؽ بُتالطباعة اآلف ال ف

 .)ذيل الضبط، للخراز((، من ّٕ، صْٖٔ( )البيت رقم: ِ)
 .(ّٗ(، )مسَت الطالبُت: ّّٓلتمخلُّص من التقاء الساكنُت. ينظر: )دليل احلَتاف: ( كربرمؾ فيو التنوين بالكسر؛ لّ)
 )حلة األعياف: كرقة( كىو حكم التنوين مع مهزة الوصل، كنقل فيو الرجراجي جواز الوجهُت من جهة النظر، ال من جهة النص. ْ)

ْٔ ). 
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ا ربصل بالًتكيب، كاستثنوا من ذلك ة لو شلما بعدىهي، كالداللة على البػيٍعد إَّنم ٍبًعدى
ي
 :التنوين يف ادلوضعُت باحلركة ادل

، فحىكىميوا فيو باإلٍتباع؛ ألنو مل يتجرمد فيو التنوين؛ كلذلك أيدًغمى يف [َٓ] يف النجم   چ    چ
 ببعض زيادة. ىػ. . (ْ) (ّ)بعض القراءات

 :(ٓ)جاز فيو وجهان ، فإذا َلِقَي التنوين باءً 
 .(ٕ)كما دؿم عليو ما سبق،  متتابعتٍُت بال تغيَت (ٔ)جٍعل الشمٍكلىتػىٍُت  أَحُدىما:

 .(ٖ)صغَتة أف ييصىومر من عالمة التنوين ميمه  ثانيهما:
 بقولو:  إىل ىذا أشار اخلرماز

َضْن إْن ِشْئَت ِميًما   (9) ِمْنُو لَِباٍء إْذ ِبَذاَك يُ ْقَرا ى          ُصْغرَ وَعوِّ

اؾى يػيٍقرىا(، أم: أف التنوين  (، أم: أنمك سلَتم يف ىذين الوجهُت، كعلملى الثاين بقولو: )إٍذ ًبذى قولو )إف ًشٍئتى
تٍ عند الباء ييقلى  ميشًعرنا بذلك وي ميمنا يف النمقطبي بي ميمنا يف التالكة، فيكوف كى

 .(ِ)مل، كبو الع(ُ)

                                                                                                                                                                          

(، )إرشاد الطالبُت: ّْ(، )السبيل: ّٗ(، )مسَت الطالبُت: ّّٓاف: ( كعليو العمل عند ادلشارقة كادلغاربة. ينظر: )دليل احلَت ُ)
 .(ّّ(، )إيفاء الكيل: ُْ

النقل لغة: التحويل، كيف عيرؼ القراء: ييقصد بو تعطيل احلرؼ ادلتقٌدـ للهمزة من شكلو، كربىًٍليىتو بشكل اذلمزة، كدبعٌت أكضح ( ِ)
ن قبلها، مع حذؼ اذلمزة، كالنقل نوع من أنواع زبفيف اذلمز ادلفرد، لغة كأقرب ىو: عبارة عن ربويل حركة اذلمزة إىل الساك

(، َْٖ/ُ(، )النشر:ْٗ(، )القواعد كاإلشارات:صِْ(، )إبراز ادلعاين: صَٕلبعض العرب. ينظر: )مرشد القارئ: ص
 .(ِٔ)اإلضاءة: ص

الالـ، كإدغاـ التنوين قبلها يف حالة الوصل، ( قرأ نافع كأبو جعفر، كأبو عمرك كيعقوب، بنقل حركة اذلمزة ادلضمومة بعد ّ)
فعلى قراءة النقل  .(َُْ/ُ)النشر: ،(ّْٕكالباقوف يكسركف التنوين كيسٌكنوف الالـ، كحيٌققوف اذلمزة بعدىا. )التيسَت: 

(، )إرشاد ُِٖكم: كاإلدغاـ يكوف اإلتباع، كعليو عمل ادلغاربة، كعلى قراءة الباقُت الًتكيب، كعليو عمل ادلشارقة. ينظر: )احمل
 .(ّْ(، )السبيل: ّٗ(، )مسَت الطالبُت: ّّٓ(، )دليل احلَتاف: ْٕٓ/ِالقراء: 

  .(ْٖٓ-ْٕٓ/ِ(، )سفَت العادلُت: ّّٓ)دليل احلَتاف: كينظر أيضنا:  .(ُٓ( ينظر: )الطراز: ْ)
-َٓٓ/ِ)سفَت العادلُت:  ،(ّٔٓ(، )دليل احلَتاف: ْٕٕ/ِ(، )إرشاد القراء: ّٔ-ِٔ(، )الطراز: َٕ( ينظر: )احملكم: ٓ)

ُٓٓ). 
 .(ّْ(، )إيفاء الكيل: ّْ-ِْ(، )السبيل: ْٗكاحلركة. )مسَت الطالبُت: ( أم: عالمتا التنوين ٔ)
 كقػىٍبلى مىا ًسوىاهي أتٍػبػىٍعتػىهيمىا          ، من ىذا البحث(. كىو قوؿ اخلراز:   ْٗ( ينظر: )ص: ٕ)

-ِٔينظر: )الطراز:  .، كغَتىا[ّٔ]يونس: چ عىًليمه دبىاچ كصورة ىذا الوجو ىكذا: ألف الباء داخلة فيما سول حركؼ احللق، 
 .(َٓٓ/ِ(، )سفَت العادلُت: ّٔٓ(، )دليل احلَتاف: ْٕٕ/ِ(، )إرشاد القراء: ّٔ

ف: (، )دليل احلَتإْٕ/ِ(، )إرشاد القراء: ّٔ(، )الطراز: ُّينظر: )أصوؿ الضبط:  .چڳ  ڳچ ( مع كضع احلركة. ىكذا: ٖ)
 .(ُّبُت: )إرشاد الطال (،ّْٓ

 .( من )ذيل الضبط، للخراز(ّٕ، صّْٕ( )البيت رقم ٗ)
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 ضلو: : اللم، والراء، والميم، والنون، إذا وقع بعد التنوين أحد ىذه الحروف األربعة، وىي
 ، ٓالبقرة: ]  چڄ  ڃ  ڃچ  ،، كغَتىا[ُّٕ]البقرة: چ   چ ، و[ِ]البقرة: چ     چ

التنبيو على  :احلرؼ ييشىدمد بعالمة التمشديد، كسبب ذلك ذلك ، فإف[ٖ]الغاشية:  چڈ  ڈ   چ  ،[ٓلقماف: 
 .(ْ()ّ)أف لفظ التنوين أيدًغمى يف ذلك احلرؼ إدغامنا تامًّا

                                                                                                                                                                          

(، ّٔٓ(، )دليل احلَتاف: /ظِٓ-/كُٓ: )حلة األعياف: كرقة (. كينظرّٔ( ىذا القوؿ بنٌصو ىو عبارة الٌتنسي، يف )الطراز: ُ)
يف الغنة، كقيرهبا من الباء يف   اللفظ؛ دلؤاخاة ادليم النوف(. كعٌللو أبو عمرك بقولو: )كقيًلبىت ميمنا يفّْ-ِْ)إيفاء الكيل: 

 (.ٕٓادلخرج(. )احملكم: 
(، بدأ باألكؿ، مث ذكر الثاين، ُِّ-ُُّ( على األكؿ، كلكنو ذكر الوجهُت يف كتابو )النقط: ٗٔ( اقتصر الداين، يف )احملكم: ِ)

عنده، كىو: )أف ذبعل النقطة اليت ىي عالمة التنوين ميمنا  كاستحسنو. ككذلك أبو داكد ذكر الوجهُت، كبدأ بالوجو ادلختار
صغرل؛ إعالمنا منك بأف التنوين ينقلب عندىا ميمنا؛ ليلفظ القارئ بذلك كذلك، كىو الذم أختار(. مث ذكر الثاين، كىو: 

-(. كهبذا الوجو ٖٔ)ص (. كينظر أيضنا:ُّ-ُِ)أف ذبعل التنوين متتابعنا، كتيعٌرم  ما بعده من التشديد(. )أصوؿ الضبط: 
)جامع ابن جرل العمل يف نقط ادلصاحف عند ادلشارقة كادلغاربة؛ ليطابق اخلط اللفظ. كينظر:  -الذم اختاره الداين كأبو داكد

 .(ْٗ(، )مسَت الطالبُت: ّٔٓ (، )دليل احلَتاف:ْٕٕ/ِ(، )إرشاد القراء: ْٔ-ّٔو: تحاشي)الطراز، ك (،ُّٕكثيق: 
لتنوين، كصار من جنس ذلك احلرؼ، كألجل ذلك مسي ىذا النوع باإلدغاـ اخلالص، كعجمع حركفو األربعة ( قيًلبى ألجلو اّ)

(، أك )نػىٍرميل(. ينظر: )الطراز:  (،)إرشاد القراء: ُُ(،)أصوؿ الضبط: ُُّ(، )النقط: ٗٔ(، )احملكم: ْٓ-ّٓقولك: )ملٍى نػىرى
ِ/ّْٕ).  

)من  ، حاؿ إدغاـ التنوين فيهما إدغامنا تامًّا بغَت غنة، على ركاية خلف عن محزةكيدخل معها يف احلكم: الواك، كالياء      
-ِْ/ِ)النشر:  ،(ُْٕينظر: )التيسَت: من )طريق الطٌيبة(. دكرم الكسائي يوافقو يف الياء ك  طريقي الشاطبية، كالطٌيبة(،

-ٔٓ(، )الطراز: ُِ-ُُ)أصوؿ الضبط: (، ُِّ(، )النقط: َٕ)احملكم: كينظر حكم ضبطهما يف ىذه احلاؿ، يف: (، ِٓ
 .(ْٕٔ-ْْٕ/ ِ(، )إرشاد القراء: َٔ

كىي: حركؼ اإلظهار احللقي الٌستة  الواقعة بعد التنوين، حكم باقي حركؼ ادلعجم -رمحو اهلل–مل يذكر ادلؤلف  تنبيو:( ْ)
، كحركؼ اإلخفاء، -ى قراءة غالب القراءعل–الياء كالواك ا اإلدغاـ الناقص، كمه فاكحر ادلتقدمة، كحرؼ اإلقالب، كىو الباء، 

كىي اخلمسة عشر الباقية، فحكمها كٌلها: أف تػيعىرمل من عالمة التشديد؛ تنبيهنا على أف التنوين مل ييدغم يف احلرؼ بعده 
كم أيضنا: الالـ كالراء، كيدخل يف ىذا احل إدغامنا تامًّا، كأما احلركة فال تػيعىرمل منها، بل ال بدم من كضعها؛ إذ ال ميوًجب لذىاهبا.

حاؿ إدغاـ التنوين فيهما إدغامنا ناقصنا مع إبقاء الغنة، كىو أحد الوجهُت من طريق )طٌيبة النشر( جلميع القراء، ما عدا األزرؽ 
)الركض النضَت: (، ِْ-ِّ/ِ(،)النشر: ُٓٗيف قوؿ، كشعبة، كمحزة ، كالكسائي، كخلف العاشر. ينظر:  )كشف الغماـ: 

ِٖ-ّٖ).    
من غَت فرؽ بُت اإلدغاـ الناقص  -ىذا مذىب أىل الضبط، كأما النُّحاة فإهنم حكموا بتٍحلية ادلدغم فيو بعالمة الٌشد     
، كتعرية ادلخفى عنده منها، كقالوا: )ال فرؽ بُت اإلخفاء كاإلدغاـ إال كجود عالمة التشديد كعدمها، فمىت كيًجدت -كالتاـ

(، كاقتصر على َٕىت عيًدمىت أٍعلىٍمتنا باإلخفاء(، كىذا ادلذىب مل يػيعىرِّج عليو الداين يف )احملكم: ص أٍعلىٍمتنا باإلدغاـ، كم
-ُُّ، كذكر الوجهُت يف كتابو )النقط: اقصكضع عالمة التشديد يف اإلدغاـ التاـ، كعدـ كضعها يف اإلدغاـ النٌ األكؿ، كىو 

، كجرل العمل يف ضبط مصاحف و بالنُّحاةكلكن مل خيصُّ (، ُّ-ُِ(، ككذلك فعل أبو داكد يف )أصوؿ الضبط:ُِّ
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 فهو:أمَّا حكم النون الساكنة ، 
تَّة: .1 أف حكم  :وِعلَّة ذلك، (ُ)أف ذبعل عليها عالمة السكوف إذا لِقَيها أحد حروف الحلق السِّ

/ احللق اإلظهار يف اللفظ، فلىمما كانت يٍقرىعيهىا اللساف يف اللفظ؛ جاء النمقط النوف الساكنة عند حركؼ 

مينىبػِّهنا على ذلك، فصىومركا سكوهنا؛ داللةن على ذلك، كما ىو الشأف يف كل ما يٍقرىعيوي العضو، كما  /47:و
 أبو عبد اهلل اخلرماز، بقولو:     نصم عليو 

 .(3) ى.(2)َفُمْظَهٌر ُسُكونُُو ُمَصوَّرُ      ......................       

؛ كذلك ألف النوف (ْ)أف تػيعىرمل من عالمة السكوف فحكمها: وإذا لِقَيها حرف غير حْلقي، .2
فىاة، أك مىقليوبة، فلمما كاف اللساف  عند غَت حركؼ احللق غَت موجودة يف اللفظ كصالن؛ ألهنا ميدغمىة، أك سلي

                                                                                                                                                                          

يف: )ذيل الضبط:  إىل ما سبق اخلراز الشيخأشار  ادلشارقة كادلغاربة على تعرية الواك كالياء من التشديد بعد التنوين. كقد
 (، بقولو:ِْٕ-ْٗٔاألبيات: 

دُّ بَ ْعُد في ِىَجاِء )َلْم نَ َر( َرُه فَ َعرِِّه كَ  والشَّ  ْيَف َجَرىوَغي ْ
 َوالَواِو ُغنًَّة َلَدى اأَلَداءِ  َىَذا ِإَذا أَبْ َقْيَت ِعْنَد الَياءِ 

 ِمْن َغْيِر فَ ْرٍق، وَلَدا النَُّحاةِ  َكانَا َكَباِقي اأَلْحُرِف اْلُمْعَراةِ 
ا الَفْرُق بَ ْيَن ُمدَغٍم وُمْخَفى ٌد وَىَذا َخفَّ  َىَذا ُمَشدَّ

(، )إرشاد القراء: ِٔ-ْٓ(،)الطراز: ُِ-ُُ(، )أصوؿ الضبط: ُِّ-ُُّط: (، )النقُٕ-َٕ)احملكم: : ينظر
ِ/ّْٕ- ْٕٕ). 

( كذبعل احلركة على حرؼ احللق بعدىا، فيدٌؿ بذلك على أف النوف مظهرة كميبيمنة عنده، كأف سلرجها معو من طرؼ اللساف. ُ)
 [،ْٕ، احلجر:   ّْاألعراؼ: ] چې  ىچ ك[، ، كغَتىآْاألنعاـ: ] چڄ  ڄچ ك [،ِٔاألنعاـ: ] چجت يبچ كذلك يف ضلو: 

، كأما على ركاية كرش بالنقل، فإنو يسقط السكوف كينقل حركة -غَت كرش عند- ، كغَتىا[، ِٔالبقرة: ] چپ  پ  چ كضلو: 
كم: كيستثٌت من ىذا احل .كسيأيت يف ضبط النقل، يف الفصل الرابع من ىذا البحث اذلمزة إليو، كعجعل يف زلل اذلمزة جٌرة،

 سول ،-حسبما يأيت-)الغُت كاخلاء( يف قراءة اإلخفاء أليب جعفر، فحكم النوف عندمها كحكمها عند سائر حركؼ اإلخفاء
ادلائدة: ]چڀچ ، [ُّٓالنساء: ] چٺ  ٿ  ٿ   چ ، [ُٓاإلسراء: ] چٹچ ثالث كلمات قرأىا باإلظهار، كىي: 

 (،ٕٕ-ٕٓ(،  )أصوؿ الضبط: ُٕٓ-ُٔٓ)التيسَت:  (،ُّٓ (، )النقط:ّٕ)احملكم: ينظر:  .-كما ىنا- فحكمها ،[ّ
 .(ِّ-ِِ/ِ، َْٖ /ُ)النشر: 

(.ّٗ، صْٕٗرقم )عجز البيت  (ِ) ٍدغىًم أٍك مىا ييٍظهىري
ي
 ( من )ذيل الضبط، للخراز(، كصدره: )القىٍوؿي يف ادل

، )إرشاد (ْٖٕ/ ِإرشاد القراء: )(،ُْٕ)جامع ابن كثيق:  حركؼ احللق يف: النوف الساكنة مع حكم ضبط أيضنا ينظرك  (ّ)
 . (ِٓٓ-ُٓٓ/ِ(،)سفَت العادلُت: ْٔ-ْٓ(،)إيفاء الكيل: ُْالطالبُت: 

ينظر: احلركة، كىذا فيما سول حركؼ اإلدغاـ، كما سيأيت تفصيل حكمها. ( كيػيعىرمل احلرؼ الذم بعدىا من التشديد دكف ْ)
 (.ّْٓدليل احلَتاف: ، )(ٖٓ-ٕٕ(،)أصوؿ الضبط: ُّٓ(،)النقط: ٕٔ-ْٕ)احملكم: 
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وال يدخل في ىذا ، (ُ)النوف من عالمة السكوف مى رِّ قط مينىبػِّهنا على ذلك، فػىعي جاء النم  ،ال يٍقرىعيهىا يف اللفظ
 فحكمها:ألف النوف فيهما ميظهىرة،  ؛[ٗٗ]األنعاـ:  چھچ ، ، كغَتىا[ ٖٓالبقرة:  ] چڈچ  الحكم نحو:
(ِ) تصوير سكوهنا

   . 
 وإذا لِقَيها الباء، جاز فيها وجهان: .3

 .(ْ)، كىو اختيار الدماين(ّ)من عالمة السكوف؛ كما دؿم عليو العمـو السابقها تػىٍعرًيػىتي  أحدىما:
ر عليها ميمنا صغَتة، مكاف السكوف؛ تنبيهنا على أف النوف انقىلىبىت يف اللفظ ميمنا؛ أف تيصىوِّ  ثانيها:

 .(ُ)كثر، كعليو األ(ٕ) (ٔ)، كىو اختيار أيب داكد(ٓ)دلوافقتها النوف يف الصفة، كالباء يف ادلخرج

                                                           

ن مً چكضلو:  ،[ٓ]الرعد:  چٴۇ  ۋچ ، ، كغَتىا[ُُْ]ادلائدة  چٿچ  ضلو: مع حركؼ اإلخفاء أمثلة النوف الساكنةك  (ُ)
أما أمثلتها مع حركؼ اإلدغاـ، ، ك -على قراءة أيب جعفر- [ْٕ، كاحلجر:ّْ]األعراؼ: چ لٍّ ن غً مى  چ ،، كغَتىا[َُٓ]البقرة: چٍَتو خى 
(، ٕٔ-ّٕ: )احملكم: حكم ضبط النوف الساكنة مع غَت حركؼ احللق يف ينظرفستأيت مع أحكامها. ك  قالبمع حرؼ اإل ك

 .(ٗٔ-ٕٔ)الطراز: (،ُٕٓ)جامع ابن كثيق: (، ْٖ-ٕٕ(، )أصوؿ الضبط: ُّٓ)النقط: 
النوف الساكنة كقعت مع  كعٌلة اإلظهار ىي أف ،[ْ]الصف:  چۇ    چ ك ،[ْالرعد: ب]ادلوضعاف  چہ   ہ  ہچ  :( كمثلهماِ)

 . اإلظهار ادلطلقب الواك أكالياء بعدىا يف كلمة كاحدة، كيسمى

احلركة، يف  ( كىو دخوؿ النوف مع حرؼ اإلقالب )الباء( يف حكم تٍعرية النوف من السكوف، كتٍعرية ما بعدىا من التشديد دكفّ)
 احلركؼ غَت احللقية.

كإف جيًعل على النوف ميم صيغرل باحليٍمرة ]رلٌردة من السكوف[؛ )كاختار األكؿ، فقاؿ:  ذكر الداين الوجهُت، فحسمن الثاين، (ْ)
كاقتصر على  .(ٕٔ-ٕٓ  )احملكم: (.ليدؿ بذلك على انقالهبا إىل لفظها كاف حسننا، غَت أف األكؿ ىو الذم أختار كبو أقوؿ

  .، كغَتىا[ِٕ]البقرة چ ًمن بػىٍعدً  چ ،[ٔلواقعة: ]اچ مينبىثًّا چىكذا: كصورتو  (.ُّٓيف كتابو )النقط:  األكؿ الوجو
،ا يف مجيع الصفات: نوفللتوضيح ذلك: أف ادليم مؤاخية  (ٓ) كاجلهر، كالبينٌية )بُت الشٌدة  لغنة اليت يف كلٍّ منهما زبرج من اخليشـو

من  خت الباء؛ ألف سلرجهما كاحد،أ كأما سلرج النوف فمن طرؼ اللساف، كادليم كالرخاكة(، كاالستفاؿ، كاالنفتاح، كاإلذالؽ،
، ُُِ-َُٔ(، )التحديد: ِِّ، ِِٗ، ُّٗ ،ُّٔ-ُُٔ )الرعاية: مع انطباقهما. ينظر: الشفتُت بُت

 .(َٕالطراز: (، )ٕٓ(، )احملكم: ُْٓ،ُّْ، َُٗ، َُٔ، ٗٗ -ٖٔ(، )التمهيد: ُٕٔ، ُِٓ،ُُُ،َُٕ
عل على النوف، إذا أتت بعدىا الباء ميمنا ، مث صرٌح باختياره الوجو الثاينذكر أبو داكد الوجهُت (ٔ) ، فقاؿ: )ككذا أختار أف عجي

، كينظر الوجو األكؿ فيو: (ٖٔ-ٖٓ)أصوؿ الضبط: صغرل مكاف السكوف؛ ليدؿ بذلك على أف النوف انقلبت عندىا ميمنا(.
  (.ُٖ-َٖ)ص

و شيخ اإلقراء، كمسند القراء، كعمدة أىل ىػ(، كىْٔٗ-ىػُّْىو سليماف بن صلاح، أبو داكد، بن أيب القاسم، األموم، ) (ٕ)
األداء، أخذ القراءات عن أيب عمرك الداين، كالزمو كثَتنا، كمسع منو غالب مصنفاتو، كما أخذ عن أيب عمر بن عبد الَب، 

، منها: كغَتمها، كقرأ عليو إبراىيم بن مجاعة، كأمحد بن سحنوف، كآخركف، كلو تواليف كثَتة يف معاين القرآف العظيم كغَته
(، )غاية ِِٓ-ُِٓ(، )معرفة القراء: صََِ)البياف اجلامع لعلـو القرآف(، ك)التبيُت ذلجاء التنزيل(. ينظر: )الصِّلىة: ص

 (.ُّٕ-ُّٔ/ُالنهاية: 
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يلـز تشديده بعد النوف، كىو أحد احلركؼ األربعة  مثم إف ما يلـز الشمد فيو بعد التنوين، .4
]النور:  چچ  ڇ  ڇ  چ ، [َٔ] البقرة:  چگ  گ  گ  چ  ،[ِالكهف:  ،َْ]النساء:  چڍ  ڍ چ  ، ضلو:(ِ)السابقة

 .[ُٗ، الليل:  ّٓ]النحل:  چی   ی    چ ، [ّّ
فالحكم في ، (ّ)، كبىًقيىت غينمتيها عندمهاإدغاًما ناقًصاإذا أيدًغمىت فيهما النوف أمما الواك، كالياء  .5

 النون، وفيما َلِقَيُو منهما: فيو وجهان: 
 .(ٓ)، كبو العمل(ْ)تسكُت النوف، كتشديد الواك، كالياء، كىو اختيار الشيخُت األول:

                                                                                                                                                                          

 )الدرة اجللية: ينظر: .چھ  ھچ  ،چڻچ ىكذا: كصورتو  ،كعليو العمل يف نقط ادلصاحف عند ادلشارقة كادلغاربة (ُ)
(، ٓٗ)مسَت الطالبُت: (،ّٖٓ)دليل احلَتاف: (،َٕٓ-ْٕٗ/ ِ)إرشاد القراء: (،ّْ-ِْ، صْْٗ-ْْْاألبيات: 
 .(ْٓ-ْْ)السبيل: 

ڄ  چ ضلو: يف عند الباء،  الساكنة ادليم حكم إخفاءإىل -اهلل مرمحه-، كال غَته من ادلتقدمُتمل يتعرض ادلؤلف ** تنبيو:        

)كالذم جرل بو عملنا : ارغٍتادل قاؿ ف حبكم النوف الساكنة عند حركؼ اإلخفاء،كأحلقها ادلتأخرك  ،[ٖالبقرة: ] چڄ  ڃ 
عىل  ]ادليم[ ]أم: ادلغاربة[: أف ضبطها كضبط النوف الساكنة عند حركؼ اإلخفاء، كىو أف تػيعىرمل من عالمة السكوف، كال ذبي

اإلخفاء مع الغنة، كىو ادلختار عند احملققُت من  عالمة التشديد على الباء، كىذا مبٍت على أف حكم ادليم الساكنة عند الباء
(. كينظر: )اجلامع ّٖٓاحلَتاف:  أىل األداء جلميع القراء، كأخذ كثَت من أىل األداء فيها باإلظهار التاـ جلميع القراء(. )دليل

(، )التحديد:  ِِّ )الرعاية: (،َُٖ)حاشية أصوؿ الضبط:  ككذلك العمل يف ضبطها عند ادلشارقة. ينظر:(. ُِْادلفيد: 
 .(ُْٓ-ُْْ(، )التمهيد: ُٗٔ-ُٖٔ

(، ككجو تشديدىا بعد النوف: التنبيو على أهنا أدغمت فيها النوف إدغامنا تامًّا، كما تقٌدـ يف التنوين. رى نػى  ( كىي حركؼ )ملىٍ ِ)
(، )إيفاء ّٖٓ-ّٕٓ(، )دليل احلَتاف: َٕٓ/ِ(، )إرشاد القراء: ٕٗ-ٕٕ(، )أصوؿ الضبط: ْٕ-ّٕكينظر: )احملكم: 

أنو إذا ضبط ادلصحف على قراءة من يبقي غنة النوف الساكنة كالتنوين  ** ومما يجب تقييده والتنبيو عليو: .(ُْالكيل: 
كىو أحد الوجهُت من طريق )طٌيبة النشر( جلميع القراء، ما عدا األزرؽ يف قوؿ، كشعبة، كمحزة ، كالكسائي،  -عند الالـ كالراء 
كعليو يكوف اإلدغاـ ناقصنا، فحينئذو يكوف ضبط النوف كالالـ كالراء الواقعُت بعدىا كبعد التنوين، كضبط ، -كخلف العاشر

 (،ّٖ-ِٖ(، )الركض النضَت: ِْ-ِّ/ِ)النشر: كينظر:  كسيأيت بيانو.النوف كالواك كالياء الواقعُت بعدىا كبعد التنوين، 
 (.ٕٕ، َٔ(،)الطراز: َِٕ)كشف الغماـ:  (،ْٕ)احملكم: 

دكرم غَت ك  يف )الواك، كالياء، من طريقي الشاطبية، كطٌيبة النشر(، محزة( كذلك على قراءة غالب القراء، غَت خلف عن ّ)
(، ِٓ-ِّ/ِ(، )النشر: َٖ(، )أصوؿ الضبط: ُْٕينظر: )التيسَت:  ، من طريق الطٌيبة(.الكسائي يف )الياء دكف الواك

 .(ٓٓٓ/ِ)سفَت العادلُت: 
(. ْٕلداين الوجهُت، مث قاؿ: )كىذا ادلذىب يف االستعماؿ أكىل، كيف القياس أصٌح؛ دلا ذكرناه(. )احملكم: ( كقد ذكر اْ)

(. ككذلك ذكر أبو داكد الوجهُت، مث قاؿ: )كأختار يف الياء كالواك ما قٌدمتيوي، كذلك أف ُّٓكاستحسنو يف كتابو )النقط: 
فرقنا بُت ما يدغم إدغامنا صحيحنا، كبُت ما يبقى صوتو(. ) أصوؿ الضبط:  يشٌددا، كعجعل على النوف قبلهما عالمة السكوف؛

ْٖ-ٖٓ). 

ينظر: )أصوؿ الضبط: [. ُِ] الرعد:       چ   چ[، ، كغَتىاُِِلنساء: ا] چ  چ  ( عند ادلغاربة، كصورتو ىكذا:ٓ)
 .(ٔٗ)مسَت الطالبُت: (،ّٗٓحلَتاف: (،)دليل اُٗٓ)اجلامع ادلفيد: (،ٕٓ(، )الطراز: ٖٓ-ْٖ
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ا قاؿ أبو عبد اهلل التػمنىًسٌي: )ككٍجهيو: أف النوف لىمما ظهىر بىًقيى صىٍوهتي
ي
ا (ُ)أٍشبػىهىت ادل ، فسيكِّنىت، كلىمم

انعدـ لٍفظيها؛ لعدـ قػىرًٍع اللساف ذلا، أٍشبػىهىت ما أيدًغم إدغامنا خالصنا، فشيدِّد ما بعدىا، فهي ميظهىرة من 
 ىػ. (ِ)ا(جهة صوت الغنمة، ميدغىمة من جهة عدـ قػىرٍع اللساف ذلا، فجاء النمقط منبػِّهنا على األمرين معن 

 .(ّ)النوف من السكوف، كالواك كالياء من الشمد دكف احلركة لأف تػيعىرم الوجو الثاني: 
قاؿ التػمنىًسٌي: )ككٍجهيو: أف تٍعرية النوف تيشًعري بانعداـ لفًظها يف قػىرٍع اللساف، كتٍعرية ما بعدىا من 

ا مل تيدغىم فيو إدغامنا خالصنا( /48/ ظ: الشمد  ىػ. (ْ)تيشًعري بأهنم
 قولو:بكإىل ىذا احلكم أشار الشيخ اخلرماز، 

 اتَّ  َما أثْ بَ  َدىُ  َها ِعن تَ  غُنَّ  اتَ  ا إَذا َأبْ َقيْ  َ والَواُو والي
ُكونَ   .(6( )5) اإن ِشْئَت أْو َعرِِّىَما والنَّونَ  اَعلَمَة التَّْشِديِد والسُّ

 ىذا حكم احلركات اخلالصة.
 ة، فعلى قسمينأمَّا حكم الحركة غير الخالص: 
يعىَبم عنو باالختالس ِقْسمٌ   .ُ

حركتيو مىشيوبىة بالسكوف، كىو ادل
ا(ٕ)  ، (ُ)عنو باإلخفاء عيَبِّ  ، كردبم

                                                           

 (: )ادلظهرة(.ْٕ( كذا يف: )ز( ك)ـ(. كيف )الطراز: ص ُ)
 .(ْٕ( )الطراز: ِ)

(،)سفَت ْٖ(،)إيفاء الكيل: ْٔ-ْٓينظر: )السبيل:  . چې   ېچ  ،چڦ  ڦ  چ كصورتو ىكذا:  ،كعليو عمل ادلشارقة (ّ)
 .(ٔٓٓ-ٓٓٓ/ِالعادلُت: 

عجوز ىذين الوجهُت يف الواك كالياء الواقعتُت بعد التنوين؛ اللتباس اإلدغاـ الناقص باإلدغاـ التاـ.  (. كالٕٓ-ْٕ( )الطراز: ْ)
)دليل احلَتاف: (، ُٕٓ-َٕٓ/ِ)إرشاد القراء:  (،ِْ، صّْٗ-ُّْ)الدرة اجللية: األبيات  (، كينظر:ْٖ)إيفاء الكيل: 

 .(ٔٗ(، )مسَت الطالبُت: ّٗٓ
  .(، من )ذيل الضبط، للخراز(ّٖص، ْٕٕ-ْٕٔ( )البيتاف رقم ٓ)
كأما الواك كالياء، حاؿ إدغاـ النوف الساكنة فيهما إدغامنا تامًّا بغَت غنة، على ركاية خلف عن محزة )من طريقي الشاطبية،  (ٔ)

الياء، كتعرية كالطٌيبة(، كيوافقو يف الياء دكرم الكسائي من )طريق الطٌيبة(، فإف الضبط يكوف بوضع عالمة التشديد على الواك ك 
(، ِٓ-ِْ/ِ(، )النشر: ْٕ-ّٕ(، )احملكم: ُْٕالنوف من السكوف، كما يف ضبط حركؼ )مل نر(. كينظر: )التيسَت: 

 . (ٔٓٓ/ِ(، )سفَت العادلُت: ّٗٓ)دليل احلَتاف: 

اتػىلىة، كىقيل: االختالس لغة: خىلىٍستي الٍشيءى، كاختػىلىٍستيو، كزبىىلمٍستيو، ًإذا اٍستػىلىٍبتىو، كاالختالس كا( ٕ) زىة كسلي خلىٍلس، كىو: األخذ يف هني
(. كقيل:) االختالس ىو: ٕٔ/ٓ(، )احملكم كاحمليط األعظم: ِّٗ/ّاالختالس، أكحى من اخلىٍلس كأخٌص. ينظر: )الٌصحاح:

: األخذ من اليد بسرعة جهرنا(.   .(ْْ/ُ)جامع العلـو
إسراعنا، حيكم السامع بو أٌف احلركة قد ذىبت، بينما ىي كاملة يف ها ع بنطقاإلسرا ك  خطف احلركة،كيف عيرؼ القرٌاء ىو:            

الوزف، كضٌده: إشباع احلركة، كقيل: ىو النطق بثلثي احلركة، كىو يتناكؿ احلركات الثالث )الفتح، كالضم، كالكسر(، كخيتٌص 
. (، ٕٓ-ْٕ)مرشد القارئ: ص (،ِّٖناع: صينظر: )اإلق بالوصل، كيرادفو اإلخفاء، فهما دبعٌت كاحد، كيقابلهما الٌرـك

 (. ُٓ(، )معجم علـو القرآف: صَٓ-ْٗ، ّْ(، )اإلضاءة: صِٗٗ/ُ(، )النشر: ْٔ)القواعد كاإلشارات: ص
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 .(ِ)كبالرمٍكـ
 ، وىو نوعان:حركتيو مىشيوبىة حبركة أخرلوِقْسٌم  .ِ
يعىَبم عنو باإلمشاـ (ّ) حركتيو كسرة مىشيوبىة نوعٌ  . أ

 .(ْ)بضممة، كىو ادل
يمىاحركتي  نوعٌ و  . ب

 ؿ.و فتحة مىشيوبىة بكسرة، كىو ادل
كلىمما كانت األنواع الثالثة سلاًلفة يف اللفظ ًلمىا حركتيو خالصة، أخذ اخلليل يف نقطها دبذىب أيب 

 .(ٓ)األٍسوىد الدُّؤىيل؛ زلافظةن على رفع اللمٍبس

                                                                                                                                                                          

(ُ 
ي
 فى خٍ ( حقيقة اإلخفاء يف اللغة: السًُّتىة، قاؿ سيبويو: )ادل

ي
ر(، كقاؿ غَته: )ىو بزنتو، إال أنو أنقص صوتنا منو(، قاؿ هى ظٍ ى بوزف ادل

الداين: )كادلخفى شيئاف: حرؼه كحركةه، فإخفاء احلرؼ: نقصاف صوتو، كإخفاء احلركة: نقصاف سبطيطها(. ينظر: )التحديد: 
 .(ٖٗص

راـ، كىقد رىامىوي، يػىريكميوي رىٍكمنا، كمىرامنا: طىلىبىوي، كىًمٍنوي رىٍكـي احلىرىكىة يف الوىقف عى  (ِ)
ى
ىرفي الرمٍكـ لغة: الطملىب، كادل

. ينظر: )لساف وع كىاجملريكرلىى ادل
  .(ُِٗ/ ِّ(، )تاج العركس: ِٖٓ/ُِالعرب: 

ه كتعريفو،        كيف عيرؼ القٌراء: عبػارة عن النطػق ببعض احلػػركػة، كقدمرهي بعضهم بثلثها، كقد اختلفت عبارات العلماء يف حدِّ
ظم صوهتا، كالثاين: اإلتياف باحلركة بصوت خفٌي، كحاصلها يرجع إىل معنيُت، أحدمها: إضعاؼ الصوت باحلركة حىت يذىب مع

صغي، كالصواب: األكؿ؛ ألنو أكضح كأدٌؿ على ادلقصود، كديكن اجلمع بينهما بأف ادلراد بصوت 
ي
يدركو األعمى كالقريب ادل

، كاجملركر كادلكباحلركة كخفاؤه: نقصانو، كهبذا االعتبار يٌتحد ادلعنياف، كخيتٌص الرـك  الرـك  -ىنا –، كادلراد بوسورادلرفوع كادلضمـو
-َِٖ(، )ادلوضح يف التجويد: صََِ-ُٗٗ(، )التيسَت: صَُِ، ٖٗينظر: )التحديد: ص حاؿ الوصل، ال الوقف.

 .(ُِٔ، ُُِ/  ِ(، )النشر: ُِٓ(، )سراج القارئ: صَِٗ
 اإلخفاء أيضنا، كاالختالس كاإلخفاء : )فالرـك عند القرٌاء غَت االختالس، كغَتبُت ادلصطلحات الثالثة، بقولو ابن اجلزرم كفٌرؽ

توسُّعنا، ككقع يف كالـ الداين يف كتابو )التجريد( أف ...لذلك عَبٌكا بكل منهما عن اآلخركاحد، ك  ]أم: النُّحاة[ عندىم
 .(ُِٔ/ِ)النشر:  اإلخفاء كالرـك كاحد، كفيو نظر(.

 (: سقط من )ـ(.( قولو: )حبركة أخرل، كىو نوعاف: نوعه حركتيو كسرة مىشيوبىةّ)
كبابو، كاختلف يف حقيقتو، فقيل: أف يينحىى بكسر أكائلها انتحاءن يسَتنا ضلو الضمة، كبالياء  چگچ يف  اإلمشاـ بو ادلقصود (ْ)

ضمة ككسرة، إفرازنا ال شيوعنا، كجزء الضمة مقٌدـ، كىو األقٌل، كيليو  بعدىا ضلو الواك، فيينطق هبا حركة تامة مركبة من حركتُت:
كمنهم من قاؿ: حقيقتو أف تضم األكائل ضمًّا مشبعنا، كقيل: سلتلسنا، كقيل: بل ىو إدياء بالشفتُت . زء الكسرة، كىو األكثرج

إىل ضمة مقٌدرة مع إخالص كسر األكائل، مث القارئ سلَتم يف ذلك اإلدياء: إف شاء قبل اللفظ، أك معو، أك بعده، كاألصٌح ما 
(، )السبيل: ٖٗ(، )مسَت الطالبُت: ِٓٔ(، )اإلقناع: صُِّ(، )إبراز ادلعاين: صٗٗ-ٖٗديد: صذكرناه أكالن. ينظر: )التح

ٓٓ-ٓٔ). 
( قاؿ الرجراجي: )إَّنا فعلوا ذلك مجعنا بُت ادلذىبُت: مذىب أيب األسود، كمذىب اخلليل، كاقتداءن بفعلهما(. )حلة األعياف: ٓ)

  .(ُٓ-َٓ(، )إيفاء الكيل: َّٔ(، )دليل احلَتاف: ِٕٓ/ِراء: (،)إرشاد القُٖ-َٖ/ ظ(. كينظر: )الطراز: َٔكرقة 
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 :چفأخذ بو بعض القرماء، يف عٍُت  أمَّا االختلس چ
        ، [ٖٓ] ، كالنساء[ُِٕ ] بالبقرة (ُ)

چك چ
چچ، كيف ىاء [ ُْٓ] يف النساء أيضنا (ِ)

 چ ، كخاء [ ّٓ] بيونس (ّ)

چ
 ؛ تنبيهنا على أف أصلها السكوف.[ ْٗ] يف يس (ْ)

اؿِّ عليها نقطنا ميدى  :(ٓ)وحكمها على مذىب ىذا البعض كمرنا، كنقط اإلعجاـ أف ييصىومر شكليها الدم
إف كاف احلرؼ مفتوحنا جيعل فوقو، أك مكسورنا جيعل ربتو،  ،زللُّ الشكل :ومحلُّو، (ٔ)يف الصورة، ال اللوف

كيػيعىرمل حٍرفيوي من الشكل باحلركة
(ٕ).  

                                                           

( قرأىا قالوف، كأبو عمرك، كشعبة، باختالس كسرة العُت، مع كسر النوف قبلها، كعجوز ذلم إسكاهنا. ينظر: )التيسَت: ُ)
 .(ِّٔ-ِّٓ/ِ(،)النشر: ِْٓ

آخر: إسكاف العُت مع تشديد الداؿ، كأيب جعفر. ينظر:  كعجوز لو كجوباختالس فتحة العُت، مع تشديد الداؿ،  قالوف( ركاىا ِ)
 .(ِّٓ/ِ(،)النشر: ِٕٔ)التيسَت: 

( قرأىا قالوف كأبو عمرك بفتح الياء، كاختالس فتحة اذلاء، كتشديد الداؿ، كلقالوف كجو آخر: فتح الياء، كإسكاف اذلاء، ّ)
 .(ِْٖ-ِّٖ/ِ(،)النشر: َّٗينظر: )التيسَت: كتشديد الداؿ، كأيب جعفر، كركل كثَت منهم البن مجاز االختالس. 

( قرأىا قالوف كأبو عمرك باختالس فتحة اخلاء، كتشديد الصاد، كعجوز لقالوف كجهاف آخراف: أحدمها: إسكاف اخلاء كتشديد ْ)
-ّّٓ/ِ(، )النشر: ِْٗ-ِْٖالصاد، كأيب جعفر، كالثاين: إسباـ فتحة اخلاء كتشديد الصاد، كورش. ينظر: )التيسَت: 

ّْٓ). 

 : القرٌاء الذين قرؤكا باختالس احلركة يف الكلمات السابقة.-ىنا –بالبعض ( يقصد ٓ)
عل ىذا النقط باحلمراء.)دليل احلَتاف: ٔ)  (. َٓ(. كينظر: )إيفاء الكيل: ُّٔ( لئالم يلتبس باحلركة اخلالصة، كعجي

 ك ، كغَتىا[،ُِٖ]البقرة:  چ نىاأىر    چ ، ك[ْٓالبقرة موضعاف: ]چ مٍ كي ئً اربى     چ  رلراه:فتجعل نقطة ربت العُت يف ادلثاؿ األكؿ، كعجرم  (ٕ)

كذبعل نقطة فوؽ العُت، كاذلاء،  ،-خبلف عنو الراء ختالساعلى مذىب أيب عمرك ب- [ُّْ، األعراؼ: َِٔالبقرة: ]چ ين أىر    چ

 -خبلف عنو مذىب أيب عمركعلى -، كغَتىا[ٕٔ]البقرة:  چ مٍ كي رمي أٍ يى  چ  كيف ادلضمـو ادلختىلس احلركة، ضلو:كاخلاء يف الباقي. 

ينظر:)احملكم:  ، كعليو العمل.-كما تقٌدـ يف موضع الضٌمة–كالصواب فوقو فوؽ احلرؼ، أك أمامو، كقيل: فيو، توضع النقطة 
. (ُّٔ-َّٔ(،)دليل احلَتاف: ّٕٓ-ِٕٓ/ِ(،)إرشاد القراء: ِٖ-ُٖ(،)الطراز: ُْ-ِّ)أصوؿ الضبط:  ،(ْٕ-ْْ

 (.ِِِ، ُِِ/ِ(،)النشر: ِِّ، ِِٔكتنظر قراءة أيب عمرك باالختالس يف: )التيسَت: 

 ري هٍ شى    چ        كة احلرؼ األكؿ، من ضلو:كأٌما ما كاف من مذىب أيب عمرك يف )اإلدغاـ الكبَت(، من كجو اختالس حر            

جائزين، كما ضبطناه على صورة  فذكر الداين يف ضبطو كجهُت، [ُ]الصافات: چ    افًّ صٌ  تً ػػػػػػػفم ػػػػػػالصم كى     چ، [ُٖٓ]البقرة:   چافى ضى مى رٌ 

 نظريي . عند الداين، كالوجو األكؿ ىو ادلختار چ    افًّ ت صى ػػػػػػػفم ػػػػػػالصم كى     چ ،چ افى ضى مى ر رى هٍ شى    چأحد الوجهُت، كصورة الوجو الثاين ىكذا: 

 (.َُْ،)حلة األعياف: كرقة (ِٖ-ُٖيف: )احملكم:  امع تعًليلىٍيًهم الوجهاف
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 :فهو لبعض القرماء أيضنا، يف: وأما اإلشمام چ  چ ك، [ّّ، العنكبوت: ٕٕ]ىود:  چ      

  ،[ْٓ]سبأ: چيلى ػػػػػػػػحكى چ ،[ ْْىود: ] چ ػػيضى كىغػػػػػػػچ ،[، كغَتىاُُ]يف البقرة:  چ ػيلى قػػػػػػػػػػ چ ك ،[ِٕ]ادللك:  چ

    .(ِ)على أف أصلها الضم ؛ تنبيهنا(ُ)[ّٕ، ُٕ]الزمر:  چ يقى ػػػػػػسكى چ ،[ِّالفجر:  ،ٗٔ]الزمر:  چ ػىءى ػػػػػػػػجكى چ

يشىٌم، كيػيعىرمل من الشكل باحلركة، كىو اختيار الداين ِلها:وحكم َشكْ 
، كبو (ّ)نقطه أماـ احلرؼ ادل

  .(ْ)العمل
 قاؿ: )ألف  ،تٍعريىة حرًفًهما من الشكل كالنقط، كىو اختيار أيب داكد وجٌو آخر، وىو: (ٓ)وفيهما

اف من اخلط، بل بادلشافهة من الشيخ، فالتػم  ًمل على السُّؤاؿ()ألف اإلمشاـ كاالختالس ال ييؤخىذى ٍعريىة ربى
(ٔ) . 

                                                           

،  چ چ، چ يقى ػػػػػػسكى چ، چ يلى ػػػػػػػػحكى  چقرأ الكسائي كىشاـ كركيس بإمشاـ الضم كسر أكائلهٌن، كافقهم ابن ذكواف يف:  (ُ)

 فقط، كالباقوف بإخالص الكسر من غَت إمشاـ.  چ چك ،چ  چ  ككافقهم نافع كأبو جعفر يف: ،چچك
 .(َِٖ/ِ(، )النشر: َِٓ،ُْٗ،َْْ،ِْْ، ُّٔ، ُّْ، ِِٓينظر: )التيسَت: 

فأصل عينهما الياء، ككزهنا مجيعنا )فيًعلى(؛ ألهنا  ،چ ػػيضى كىغػػػػػػػچ ،چ ػىءى ػػػػػػػػجكى چ( كأصل العُت يف ىذه األفعاؿ كلها الواك، إال ِ)

سىمم فاعلها )مبنٌية للمفعوؿ(. ككٌضح تعليل إمشامها د. شرشاؿ بقولو: )فاإلمشاـ إشارة إىل احلركة األصلية احملذكفة أفعاؿ مل يي 
دلوجب التصريف، فجزء الضمة داللة على أنو أصل ما استحٌقتو، كأبقوا شيئنا من الكسرة؛ داللة كتنبيهنا على ما استحٌقتو ىذه 

(. كينظر:)الكشف عن كجوه القراءات: ّٖ(، ك)حاشية الطراز: ِْأصوؿ الضبط: األفعاؿ من االعتالؿ(. )حاشية 
  .(َٔ(،)حلة األعياف: كرقة ِٖٔ-ِْٖ/ُ

ء، كىاجٍلًيم، ( قاؿ الداين: )فىًإذا نيقًطت ىىًذه احلٍيريكؼ على ًقرىاءىة من أىشٌم أكذلا الضمم، جيًعل أماـ السُِّت، كىاٍلقىاؼ، كالغُت، كاحلاّ)
ي بكسرهتا ضلىٍو تًٍلكى الضمة، كىًإف تيرًكىت احليريكؼ عىارًية من تًٍلكى النقطة،نقطة باحلم  راء؛ ليدٌؿ بذلك على إمشامها، كىأىنو ضلًي

، كأدٌؿ على النطق(. )احملكم:  (، كينظر ْٖكىأيًخذ ذىًلك مشافهةن عىن القيرماء كىافى حسننا... فجىٍعل النقطة داللة على ذلك أبٍػُتى
 .(ُِّ(، )النقط: صْٕ-ْٔفيو: )ص

. لكن شكل نقط (ُّٔ-َّٔ)دليل احلَتاف: (،ْٕٓ/ ِ)إرشاد القراء:  (،َٗ)الطراز:  ينظر:باتفاؽ ادلشارقة كادلغاربة.  (ْ)
يشىٌم، ادلشارقة خيتلف عن ادلغاربة، فهو كما قاؿ 

يختىلس، كادل
عل عالمة يف ادل الشيخ أبو زيتحار: )حيسن أف تكوف النقطة اليت ذبي

يمى 
)مسَت الطالبُت:  (. كينظر:ٔٓ: ، كحاشيتوحىت ال يلتبس بنقط اإلعجاـ(. )السبيل (؛ ◊ )اؿ مربٌعة خالية الوسط، ىكذا: كادل

 . (ُّ-َّ)إرشاد الطالبُت: ،(ٖٗ
يشىٌم.ٓ)

يختىلس، كادل
  ( أم: ادل

(. كليس ُٓ(،)إيفاء الكيل: ِٔٓ/ِ(،)سفَت العادلُت: ُّٔ(، )دليل احلَتاف: ْٖ( قوؿ أيب داكد مذكور بنٌصو يف: )الطراز: ٔ)
كادلراد بالسؤاؿ:)أم: . (ّْ-ِْ،ّٖه. ينظر: )أصوؿ الضبط: يف كتابو )أصوؿ الضبط(، بل بلفظ آخر ضٍلو  لفظىو هبذا ال

-ٔٓ(. كينظر: )حاشية السبيل: ٖٗعٌما يستحقُّو احلرؼ ادلعرمل من العالمة، الٌداٌلة على كيفية اللفظ بو(. )مسَت الطالبُت: 
ٕٓ). 
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النماًظري أف التمعرية غفلةه من النماًقط،  (ُ) قاؿ العالممة التػمنىًسي: )كاألظهر اختيار الداين؛ إذ قد يظنُّ 
فيقرأهي حبركة خالصة، خبالؼ ربريكو بغَت حركة سائر احلركؼ(

 ىػ. (ِ)
 /48:و/ أشار الشيخ اخلرماز بقولو:  (ّ)كإىل حكمهما

َعرِّي ُحْكمُ  (4)وُكلُّ  ْكُل نَ ْقٌط والت َّ  .(5)ما اْخُتِلَس أو ُيَشمُّ              فالشَّ

 :فيػيعىومض عنها نقطه ميدىكمر، كنقط اإلعجاـ صورةن، ال وأما الفتحة الُمَماَلة
ؿم على لٍوننا؛ لًيد (ٔ)

 خلرماز:ربت حرفها، كىذا معٌت قوؿ أيب عبد اهلل ا ومحل النقط:أهنا شليىالة، 
َضنَّ الَفْتَحَة الُمَمالَ وَ  ْقِط َتْحَت الَحْرِف ِلإِلَمالَ              وْ َعوِّ  .(8) (7) وْ بَالن َّ

 أف تػىٍنحيوى بالفتحة ضٍلوى الكسرة، كباأللف ضلو الياء: ىو: (ٗ)وحقيقة اإلمالة ىنا 
                                                           

 إىل )يطر(. تصٌحفت( يف )ـ(: ُ)
(. قاؿ الدكتور أمحد شرشاؿ: )ال منافاة بُت الداين ُّٔ(، كينظر: )دليل احلَتاف: ْٕٓ/ ِ(، )إرشاد القراء: ْٖ( )الطراز: ِ)

الس كبقية كأيب داكد، بل كبُت مجيع األئمة، يف أف األصل يف القرآف أف يتلٌقى بادلشافهة كالركاية كالسماع، كاإلمشاـ كاالخت
، ّٖاألحكاـ ال يؤخذاف من اخلط، بل بادلشافهة كالسماع، فمذىب الداين فيو زيادة بياف(. )حاشية أصوؿ الضبط: ص

 .(ْٖ(، كينظر: )حاشية الطراز: ّْ
 )ـ(.كما على حاشية )ز(، ك  ( يف )ـ(: تصحمفت إىل )حكمها(؛ إذ ادلراد هبما: )أم: االختالس، كاإلمشاـ( ىػ.ّ)
 ( على حاشية )ز(: )مبتدأ( ىػ.ْ)
  .(، من )ذيل الضبط، للخراز(ّٖ، صْٕٗ( )البيت رقمٓ)
 إىل )اال(. تصٌحفت( يف )ـ(: ٔ)
 (، من )ذيل الضبط، للخراز(، كيف )ـ(: ربٌرفت إىل )ال إمىالىة(. ّٖ، صَْٖ( )البيت رقم ٕ)
ماؿ كجوه آخر، كىو: تٍعريتو من النقط ك ٖ)

ي
الشكل، كقد ذكر الداين الوجهُت بقولو: )فإنو إف نيقًطت ىذه الفتحة ( كيف احلرؼ ادل

 جيًعلت نقطة ]باحلمراء[ ربت احلرؼ الذم ىي عليو، كما ذبعل الكسرة سواء؛ كذلك من حيث قػىريبت باإلمالة منها، فلذلك
يت ادلشافهة على ذلك(. )احملكم: جىرىت يف النقط رلراىا...كإف ًخيفى إخالص تلك الكسرة تيرؾ احلرؼ عارينا منها إىل أف تأ

 )حاشية (،ِٔينظر: )حلة األعياف: كرقة  )كظاىر كالـ الداين ترجيح النقط على الٌتعرم؛ ألنو قٌدمو(. قاؿ الرجراجي:(. ْٖ
بيت (. كبو جرل العمل عند ادلشارقة كادلغاربة. كتًبعوي اخلراز، حيث ذكر كجو النقط أكالن، كأٍتبعو بقولو بعد الٕٖالطراز: 

فينبغي أف اإلمالة،  نقطكأما أبو داكد فلم يتعٌرض لقاؿ الرجراجي: )(. ُْٖادلذكور: )أٍك عىرًِّه(، يف )ذيل الضبط: بيت رقم 
رم عنده الوجهُت، مع ترجيح الٌتعرم،   /ك(.ِٔ(. ينظر: )حلة األعياف: كرقة يف نقط اإلمشاـ كاالختالسعلى ما ذكر ذبي

: الشيخ أبو زيتحار، كد. زليسن. تىًبعىوهُت: النقط للداين، كعليو العمل، كالتعٌرم أليب داكد، ك ككذلك ذكر الشيخ الضباع الوج
-َّ)إرشاد الطالبُت:  (،ٔٓ)السبيل: (، ٖٗ)مسَت الطالبُت:  (،ّّٔ-ُّٔ)دليل احلَتاف:  (،ٖٖ-ٖٓينظر: )الطراز: 

ُّ.) 

 جتو، أك اإلحناء، من: أماؿ فالف ظهره: إذا أحناه.  اإلمالة لغة: التعويج، من: أملتي الرُّمح كضلوه: إذا عو ( ٗ)
كيف عرؼ القراء: تقريب الفتحة من الكسرة، كاأللف من الياء، من غَت قلب خالص كال إشباع مبالغ فيو، كضٌدىا: الفتح. 

إشباع الكسر؛ حىت  فأما اإلمالة احملضة، فحدُّىا: أف ينطق باأللف بُت الكسر الشديد، كبُت الفتح الوسط، من غَت مبالغة يف
ال تنقلب األلف ياء، كتسمى أيضنا: اإلمالة الكَبل، كاإلضجاع، كالبىٍطح. كأما التقليل، فحدُّه: أف يينطق باأللف حبالة بُت 
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 فإف كاف جزء الكسر أكثر، مسيِّيت زلىٍضىة.
 ت تػىٍقليالن. كإف كاف جزء الكسر أقل، مسيِّي

 :تنبيو 
ال فرؽ يف الفتحة ادلمالة بُت أف يكوف ألفها ثابتنا، أك زلذكفنا، كيًتبى بالياء، أٍك ال؛ حىت يدخل فيو 

چ وػط   چ :، ضلو(ُ)ما أيًميلى من أكائل فواتح السور
 كادلراد: ما أيًميلى كصالن، ككقفنا، ضلو: ،[ُ: ]بطو (ِ)

 چچ
چچك ،[ُْ]ىود:  (ّ)

چ چ، كغَتىا[، ّْ]البقرة:  (ْ)
، ُْٔ]البقرة: (ٓ)

     .كغَتىا[

                                                                                                                                                                          

ينظر:  الفتح الوسط، كبُت اإلمالة اليت دكف الكسر، كتسمى: بُت بُت، كبُت اللفظُت، كالتلطيف، كالتوسط، كاإلمالة الصغرل.
  .(ٖٔ(، )الطراز: ٖٓ-ٕٓيد: ص(، )التمهَُٔ(، )مجاؿ القراء: صّٕ-ِٕ(، )مرشد القارئ: صَُّد: ص)التحدي

حركؼ التمهجِّي اليت يف أكائل السور ادلختلف يف قراءهتا ال بٌد من نقطها، ككذلك ( نٌص أبو عمرك الداين على نقطها، فقاؿ: )ُ)
. كعٌقب على كالمو د. شرشاؿ بقولو: )كإذا جاز ضبطها جاز (َِِكم: )احمل .[(ُ: آؿ عمراف]چ  چادليم من 

-ٔٔ/ِكاحلركؼ اليت سباؿ يف فواتح السور ذكرىا ابن اجلزرم يف )النشر:  (.ٖٖتعويض ذلك بنقط اإلمالة(. )حاشية الطراز: 
على خالؼ بُت القراء، فمن أماؿ (، يف مخسة أحرؼ، يف سبع عشرة سورة، كىي: الراء، كاذلاء، كالياء، كالطاء، كاحلاء، ِٕ

 .(ٖٖيكوف النقط كما ذكر. )حاشية الطراز: 
( قرأىا شعبة، كمحزة، كالكسائي، كخلف بإمالة فتحة الطاء، كاذلاء معنا، كقرأ كرش، كأبو عمرك بإمالة اذلاء فقط. ينظر: )التيسَت: ِ)

 .(َٕ،ٖٔ/ِ(،)النشر: ُّٔ
، كأبو عمرك، كحفص، كقٌللها كرش. كيف ادليم قراءتاف: فتح ادليم، كضٌمها. ينظر: ( قرأىا باإلمالة محزة، كالكسائي، كخلفّ)

 .(ُٓٓ(،)البدكر، للقاضي: َُٖ -َُٕ(،)إرباؼ الفضالء: َْ،ّٓ/ِ(،)النشر: ُٕٗ)التيسَت:  
 رىٍكح يف النملأبو عمرك، كالصورم عن ابن ذكواف، كالدكرم عن الكسائي، كريكىٍيس عن يعقوب، ككافقهم ( قرأىا باإلمالة ْ)

 .(ِٔ/ِ(،)النشر: ُٖٔ. ينظر: )التيسَت: كقٌللو األزرؽ عن كرش ، چ     چ  ، كىو[ّْ]
( قرأىا باإلمالة أبو عمرك، كالصورم عن ابن ذكواف، كالدكرم عن الكسائي، كقٌللها األزرؽ عن كرش. كإمالتها عندىم يف الوقف  ٓ)

]غافر:  چ چسكوف، كيدخل يف الضبط بعالمة اإلمالة أيضنا: ما أميل كصالن فقط، كما يف: كالوصل؛ لعركض ال
ًٍلوي -[ْٗ كقفنا؛ اعتدادنا بسكوف الوقف، كزكاؿ الكسر ادلوجب لإلمالة. قاؿ ابن اجلزرم: )كىذا مذىب أيب بكر  -عند من مٌل ديي

دم، كابن حبش، كابن أشتو، كغَتىم، كحيًكيى أيضنا عن البصريُت، كركاه داكد بن أيب طيبة عن الٌشذائي، كأيب احلسن بن ادلنا
 -ْٓ/ِ(،)النشر: ِّٖ(،)إبراز ادلعاين: ُٖٖ(. كينظر: )التيسَت: ِٕ/ِليم عن محزة(.)النشر: كرش، كعن ابن كيسة عن سي 

  .(ِّٔ(،)دليل احلَتاف: ٖٗ(،)الطراز: ٓٓ
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چڀچ أمما ما دييىاؿي كقفنا فقط، كاألمساء ادلقصورة، كما لىًقيىوي ساكن منفصل، ضلو: 
، ّٔ]القصص: (ُ)

چٹ  ٹچ  ، [ّْسبأ: 
ة، فالصواب ضبطيوي دبا يدؿُّ على كصالن بفتحة خالص ، كيػيٍقرىأ [ُٕالكهف: ](ِ)

(ْ)؛ إلمجاعهم على أف النقط مبٍت على الوصل(ّ)الفتحة اخلالصة
 . (ٔ) ، ميلىخمصنا(ٓ)ق. من )الطِّرىاز(.   

 في يوسف چۈ   چ فرع(ٕ): 

                                                           

يف الوقف؛ لزكاؿ ادلانع يف الوصل، كىو الساكن ادلتصل )التنوين(. كأصحاب اإلمالة معركفوف، ىم أصحاب ( فاإلمالة فيو سائغة ُ)
 .(ْٕ، َْ،ّٓ/ِ(،)النشر: ُٖٖكينظر: )التيسَت: . ادلتقٌدـ ذكرىم قريبنا چچ

ا كصالن فيميلها السوسي خبلفو عنو. ينظر: ( قرأىا باإلمالة كقفنا محزة، كالكسائي، كخلف، كأبو عمرك، كقٌللها كرش، كأمِ)
 .(ٖٕ-ٕٕ،َْ،ّٓ/ِ(،)النشر: ُٖٖ)التيسَت: 

كادلنفصل، كمها: األكؿ: تعويض احلركة بالنقطة، كحكم  كاستظهره الرجراجي، بعد أف ذكر االحتمالُت يف ضبط الساكن ادلتصل (ّ)
غَت تقييد بالوصل كال بالوقف. كاالحتماؿ اآلخر: سائر ادلماؿ؛ ألف ظاىر نصوص العلماء إطالقهم احلكم يف ادلاؿ من 

الضبط باحلركة اخلالصة، كعدـ تعويض احلركة بالنقطة. مث قاؿ: )كىذا ىو األظهر يف النظر، كدليلو: أف الضبط مبٍت على 
 /ظ(.  ّٔ/ك، ِٔالوصل...(. ينظر: )حلة األعياف: كرقة 

ما يدخل على ادلبتدئ ادلتعلم، كالوىم أكثر ما يعرض دلن ال ييبًصر ( كلذلك أعربوا أكاخر الكلمات؛ ألف اإلشكاؿ أكثر ْ)
اإلعراب كال يعرؼ القراءة يف إعراب أكاخر األمساء كاألفعاؿ، كأيضنا فإف القارئ قد يقرأ اآلية كاألكثر يف نفس كاحد، كال 

ًلًمها، فال بد من إعراب ما يىًصليو من ذلك ضركرة. ينظر: )احمل . كىناؾ مواضع مستثناة، (ُٗكم: صيقطع على شيء من كى
 (. ٕٔ-ٔٔبنوا فيها الضبط على الوقف، كقد نظمها بعضهم. تنظر يف: )اجلامع ادلفيد: 

 ىػ(، كىو أكَب كتاب يف موضوع النقط، بعدٖٗٗامسو: )الطِّرىاز يف شرح ضبط اخلراز(، لإلماـ أيب عبداهلل التػمنىسي )ت:( ٓ)
على قراءة نافع، كقد حًظيى باالعتناء البالغ، كاحتٌل مكانة رفيعة بُت شركح الضبط، كناؿ  )احملكم( للداين، تناكؿ فيو الضبط

إعجاب علماء الرسم كالضبط، فاستفادكا منو، كاستشهدكا بآرائو كأقوالو، ككضعت لشأنو احلواشي كالتعليقات، كخٌصو بعضهم 
حف كنقطو، نظرنا لكثرة فوائده، كحيسن كضعو، ككثرة نيسخو، بالبحث كادلناقشة كالدراسة، كاعتمد عليو النٌُّساخ يف ضبط ادلص

كدلا حيويو شرحو من آراء كاختيارات كترجيحات شخصية، مل ييسبق إليها، كقد طبع بتحقيق د. أمحد بن أمحد شرشاؿ، يف 
(، ك)مقدمة ُ/ُينظر: )مقدمة ربقيق سلتصر التبيُت:  .ىػَُِْرلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، بادلدينة، عاـ 

 .(ُِٖ-ُْٓربقيق الطراز: 
(،)مسَت ِّٔ(،)دليل احلَتاف: ٕٓٓ/ِ(،)إرشاد القراء: ّٔ/ ك، ِٔ)حلة األعياف: كرقة . كينظر أيضنا:(َٗ-ٖٖ( ينظر: )ص ٔ)

 .(ٕٓ(،)السبيل: ٗٗ(،)مسَت الطالبُت، كحاشيتو: ِّٔ

لكن أمجع كٌتاب  ،نوف ضمَت ادلفعوؿ انية مفتوحة، كالثآخر الفعل ادلضارع أصلو بنونُت مظهرتُت: األكىل مرفوعة چۈ     چ (ٕ)
كاختلفوا بعد ذلك يف كيفية  ،العشرة على عدـ جواز اإلظهار يف األكىل القراء كقد أمجع ادلصاحف على كٍتبو بنوف كاحدة.

: صحيحٍُت  بوجهُت من الباقُت ا من غَت رـك كال إمشاـ، كقرأ كل  أبو جعفر بإدغامها يف الثانية إدغاما زلضن  ىاالقراءة: فقرأ
اإلخفاء، كىو األكؿ: إدغامها يف الثانية مع اإلمشاـ، كييقصد بو ىنا: ضٌم الشفتُت مقارننا لسكوف احلرؼ ادلدغم، كالثاين: 

كالنوف ىنا  ،ى إال بتسكُت احلرؼ ادلدغمألف اإلدغاـ ال يتأتم  ؛اال يكوف فيها إدغاـ مطلقن  كحينئذو  ،تهااختالس ضمٌ الرـك ب
 (،ِٕ-ُٕ)إبراز ادلعاين: ص (،َِّ-ُّٗ)التيسَت: ينظر: . كإف كانت حركتها غَت كاملة فال تكوف مدغمة ،متحركة

 (.ِّٗالفضالء:  )إرباؼ (،ِّٕ)الطراز:  (،َّْ-َّّ/ُ)النشر: 
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، فهم ينطقوف (ِ)، كىو الذم يػيعىَبِّ عنو أكثرىم باإلخفاء(ُ)أكثر القرماء أخذكا فيو باإلدغاـ الناقص
، (ّ)تشديد النوف الكىٍحالء ونَ ْقطُُو على مذىب ىؤالء:بضممة سلتػىلىسىة، كالنوف األكىل عندىم حيًذفىت،  هبا

كإحلاؽ نوف محراء قبلها، كجٍعل نقطة أماـ احلمراء، دالمة على حركتها، كما ىو شأف احلركة ادلختػىلىسىة، 

 ء دليل على اإلدغاـ، كربريك احلمراء دليل على نقصانو.فتشديد الكىٍحال ،چػػػػػنماػػػػػػػػػتىامىػػػػػػ چىكذا: 

المة على  وجوَّزوا ىنا االستغناء عن إحلاؽ احلمراء؛ إذ الكىٍحالء تيغٍت عنها، لكن ال بدم من النقطة الدم

  .چػػػنماتىامىػػػػػػػ  چالضمة ادلختػىلىسة، ىكذا: 

 كإىل ىذين الوجهُت أشار الشيخ اخلرماز بقولو:
ْضَتوُ َونُو   .(5) (4) ُن تَْأَمنَّا إَذا أْلَحْقَتُو              فَانْ ُقْط أَماًما أْو بِِو َعوَّ

يًتتمب عليو اإلحلاؽ،  /49/ ظ:قاؿ التػمنىًسي: )معناهي: إذا قرأتى باإلخفاء الذم قولو )إَذا أْلَحْقَتُو(: 
 ػ. ى(ٔ)كضمَت )بًًو( عائد على النقط ادلفهـو من قولو: )فىانٍػقيٍط(

                                                           

مجيع ( عٌلق على ذلك د. شرشاؿ بقولو: )ليس ادلراد أف بعضهم قرأ باإلدغاـ، كبعضهم باإلخفاء، بل الوجهاف صحيحاف عن ُ)
، كادلوصوؼ بالكثرة ىو األخذ باإلخفاء، لذلك قاؿ الشاطيب، يف )منت حرز -كما سبق قريبنا–القراء، ما عدا أيب جعفر

 (:ُٔ، صْٕٕ-ّٕٕالبيتاف رقم  شطرا األماين:
َل           ..........................      َوتَْأَمنُ َنا ِلْلُكلِّ ُيْخَفى ُمَفصَّ

ُهُم َوَأْدَغَم َمْع ِإشْ   ..........................             َماِمِو البَ ْعُض َعن ْ
(. قاؿ الداين: )كالقوؿ باإلخفاء يف ذلك أىٍكجىو، كعليو أكثر العلماء(. َّّفالقراءتاف موجودتاف لكل منهم(. )حاشية الطراز: 

،)حلة (َّْ/ُكينظر: )النشر:  (.َُٕكقاؿ أبو داكد: )كىو قوؿ األكابر من العلماء(. )أصوؿ الضبط:  .(ّٖ)احملكم: 
  (.َُِاألعياف: كرقة 

(،)النشر: ِّٓ-ُّٓ(،)إبراز ادلعاين: صِٔٔ( ينظر كالـ العلماء يف جواز التعبَت عنو باإلخفاء، كبالرـك يف: )اإلقناع: صِ)
 (.   َٓ، ّْ(،)اإلضاءة: صُِٔ، ِٖ-ِٕ/ِ، ِٕٗ-ِٔٗ/ُ

للداللة على ما كيتب باألسود من مرسـو اخلط. )استعماؿ األلواف يف  ( أىل ادلغرب يستعملوف مصطلح )الكحالء(؛ّ)
ةي السموىادي،...، كالكىٍحالء ًمنى  .(ّٕاصطالحات ضبط ادلصاحف:  ك)الكيٍحل: مىا ييٍكتىحىلي بًًو،...، كىًقيلى: الكىٍحالء: الشمًديدى

نػىٍُتً(. )لساف العر  ٍودىاءي اٍلعىيػٍ  (.َُٖٗ/ٓ(، كينظر: )الصِّحاح: ْٖٓ/ُُب: النػِّعىاًج: اٍلبػىٍيضىاءي السم

  .(، من )ذيل الضبط، للخراز(ّْ، صّٔٓ( )البيت رقمْ)
حلة األعياف: كرقة ) (،ُّّ-ِّٗ)الطراز: (،َُٖ-َُٔ(،)أصوؿ الضبط: ّٖ: )احملكم: الوجهاف ادلذكوراف يف ينظر (ٓ)

 .(ِِْ-ُِْاحلَتاف:  (،)دليلِّٕ

تتٌمة قوؿ التمنسي: )كمفهومو يعطي أنك إذا مل تقرأ باإلخفاء ال  منك  (.ِّْ-ِِْحلَتاف: ، كينظر: )دليل ا(ِّّ( )الطراز: ٔ)
عند من أخذ  چۈ     چضبط ل-ىنا-، كتبعهم ادلؤلفاخلرٌازك  يتعٌرض أبو داكد،مل ك ال يكوف احلكم ما ذيكر، كىو كذلك(. 

(، )حلة األعياف: َُٕ: )حاشية أصوؿ الضبط: ، كاقتصركا على ذكر ضبط كجو اإلخفاء. ينظرفيها باإلدغاـ كاإلمشاـ بوجو
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(ُ)بإحلاؽ النوف األكىل باحلمراء، من غَت تشديد لكن العمل:
(ِ)، كىو ادلشهور   

 كما قالو الشيخ-   
 .(ْ)كمل أعلم كٍجوي عدـ تشديد الثانية، مع أنمو خالؼ ادلنصوص، تأممل!، - (ّ)عبد الرمحن بن القاضي

                                                                                                                                                                          

: )فإف نيًقط ذلك على مذىب من بقولو ضبطهاأٍكجيو ذكر فقد  أبو عمرك الداين كأما (.ِّّ-ُّّ/ظ(، )الطراز: َُٔكرقة 
كعجوز أف  جعلو إدغامنا صحيحنا جيًعل على النوف السوداء عالمة التشديد، كجيًعل قبلها نقطة عالمة لإلشارة اليت ىي اإلمشاـ،

عىل تلك النقطة الداٌلة عليو بعد النوف؛ ألف من علماء العربية من يقوؿ: إف العضو يػيهىيمأ لإلمشاـ بعد إخالص السكوف للنوف  ذبي
األكىل كقبل حصوؿ إدغامها، كمنهم من يقوؿ: إنو ييهيمأ ذلا بعد الفراغ من اإلدغاـ، كصورة نقط ذلك على الوجهُت: 

كإذا جيعلت النقطة قبل النوف جيعل قبلها بعد ادليم عالمة السكوف جٌرة؛ ليدؿ بذلك على أف ، چ ػػػاتىٍأمىػنمػػػػػػػػػػػچ    ، چچ

ػػػػػ چكذا: ]ى اإلمشاـ بعد خلوص السكوف عل لو عالمة فحسن، كال عجوز أف تي [چ ػػنمػػػػاػػػػػ-تىٍأمى لحق النوف ادلدغمة ، كإف مل عجي

. كذكر الرجراجي أكجو ضبطها (ّٖبعد ادليم على مذىب ىؤالء؛ ألهنا تذىب يف قوذلم باإلدغاـ رأسنا(. )احملكم: باحلمرة 
-كضع النقطة بعد النوف على مذىب -االتمنسي، كزاد كجهن . ككذلك أٍكردىا (َُٔ -َُٓ)حلة األعياف: كرقة بالتفصيل يف: 

االقتصار لوجو  ميسىاكو االقتصار على النقطة يف اإلخفاء  . ككجوچ ػػػاػػػػػػػػ-تىٍأمىػنمػػػ چ ، ىكذا:كقبل النقطة النوف بعد: جعل اجلٌرة وىك 

كينظر  (.ُّّ،ِّٗ-ِّٕينظر: )الطراز: ليها، إذا جيعلت قبل النوف يف اإلمشاـ، كال ييفرمؽ بينهما إال بالقصد من الٌناقط. ع
 (.َْٔ-ّٗٔ/ِ(،)سفَت العادلُت: ِِْ-ُِْ(،)دليل احلَتاف: ُٕٖ-ُٖٔ/ِأيضنا:)إرشاد القراء: 

 (.ّٔ( يقصد: النوف الثانية، كتوضع عليها حركتها، كذبعل نقطة اإلمشاـ أماـ النوف األكىل. ينظر: )اخلالؼ كالتشهَت: صُ)
 (.ّٔ( )كالعمل بو ، كغَته باطل(. )اخلالؼ كالتشهَت: صِ)

إماـ القراء، كشيخ ىػ(،  َُِٖ -ىػ ٗٗٗدلكناسي، الفاسي، ادلالكي )( ىو أبو زيد، عبد الرمحن بن أيب القاسم ابن القاضي، اّ)
أخذ عن: زلمد بن يوسف التاملي، كىو عيمدتو، كعن عبد الرمحن  ادلغرب األقصى الشهَت، الفقيو، احملدِّث، اذليمىاـ، احلىٍيسيويب،

كزلمد بن زلمد  بد القادر الفاسي،بن عبد الواحد السجلماسي، كغَتمها، كشلن أخذ عنو ىو: أبو زيد عبد الرمحن بن ع
التشهَت(، ك)مفردات، كأجوبة، منظومة كمنثورة يف أحكاـ الضبط كالرسم(، كغَت ك  الؼاخلكمن آثاره: ) اإلفراين، كآخركف،

(، ِٕٗ -ِٔٗ/ِ(، )سلوة األنفاس: َُٕٓ-ُٗٔٓ/ ْ(، )نشر ادلثاين: ِِٗ-ُِٗذلك. ينظر: )صفوة من انتشر: ص 
 (.  ُِّ/ُ: )شجرة النور الزكية

(، كأبو داكد يف )أصوؿ الضبط: ّٖنٌص على تشديد النوف الثانية يف الوجهُت ادلذكورين أبو عمرك الداين، يف )احملكم:  (ْ)
-(. كأما كجو عدـ تشديد الثانيةَّّكالٌتنسي يف )الطراز:  (،َُٓ)حلة األعياف: كرقة (، كنقلو الرجراجي يف َُٖ-َُٕ

 فقد عٌلق د. شرشاؿ على ذلك ككٌجهىوي بقولو: )التشديد يوىم اإلدغاـ الكامل، -ها بالشدٌ يف  ادلصاحف اليت مل تضبط
عل التشديد يف قراءة اإلخفاء يف النوف الساكنة كالتنوين، فكذلك ىنا، كىو ]أم: التشديد[ سلالف دلا قالوا: )ال  فكما ال عجي

كأيضنا يلتبس اإلدغاـ مع اإلمشاـ باإلخفاء، كخاصة يف كجو تيشٌدد لفظنا على ركاية اإلخفاء(، كىو سلالف لكالـ التنسي، 
ىو الذم -االقتصار على النقطة على القراءتُت. كقاؿ الشيخ ادلنجرة يف رٌده على التنسي: )ال يصٌح، كال يٌتبع عليو، كادلعتمد

عل مع إحلا-عليو العمل ؽ النوف؛ إذ ال موجب لشٌدىا إخفاء احلركة، كال شٌد معو(. كحاصل كالـ ابن عاشر: أف الشد ال عجي
(. كينظر: )حاشية أصوؿ َّّبقية ادلصاحف(. ىػ. )حاشية الطراز:  ، كبو العمل يف مصحف اجلزائر، كخالفتبوجو

 .(ْٔ، صُٔٓ-َٓٓ،)الدرة اجللية: األبيات: (ُٔفتح ادلناف: كرقة (،)َُٖالضبط: 
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 :ة: حكم حركة الهمزة، فيو تفصيل، وىو  تَِتمَّ

 ربيىرمؾ؛ ألهنا من مجلة احلركؼ. عندىم المحقََّقةأف 
 المخفََّفة:كأما 
َلت بين بينفإف   .(ِ)، فال ربيىرمؾ؛ ألف حركتها غَت خالصة(ُ)ُسهِّ

بإبداؿ الثانية  ،[َُ، يس: ٔ]البقرة:     چچ، ضلو: (ّ)الُمْبَدَلة حرف مدكذلك ال ربيىرمؾ ك 
ٍيو (ْ)ألفنا، لورش    .(ُ)يف أحد كٍجهى

                                                                                                                                                                          

، د النوف السوداءكتشدٌ  ،كذبعل النقطة يف موضعها ،النوف عدـ إحلاؽمصاحف ادلشارقة كادلغاربة  على بقية فالعمل يف             
(،)مسَت الطالبُت: ِِْينظر: )دليل احلَتاف: .  چۈ     چ ، كعند ادلشارقة ىكذا:چچعند ادلغاربة ىكذا: كصورتو 

 (.ٖٕ-ٕٕ(،)إيفاء الكيل: ّٗ(، )إرشاد الطالبُت: ُِّ
معنياف: األكؿ: مطلق التغيَت يف اذلمزة، فيشمل: )التسهيل بُت بُت، كاإلبداؿ، كاحلذؼ )اإلسقاط(،  التسهيل عند القراء لو( ُ)

(، ُِٕ(، )إبراز ادلعاين: صٖٔ)مرشد القارئ: صكالنقل(، كالثاين: ىو التسهيل بُت بُت خبصوصو، كىذا ىو ادلراد ىنا. ينظر:
 .(ِٔ-ِٓ: ص، )اإلضاءة(ٔٓ(، )التمهيد: صْٔ)القواعد كاإلشارات: ص

. )كمعٌت بُت بُت: (ٔٓ)التمهيد: ص بُت بُت ىو: نشوء حرؼ بُت مهزة، كبُت حرؼ مد(.التسهيل قاؿ ابن اجلزرم، كغَته: ) 
عل بُت اذلمزة احملققة، كبُت احلرؼ الساكن الذم تولمدت منو حركتها، فتسٌهل ادلفتوحة بُت اذلمزة كاأللف، كادلكسورة بُت  أم ذبي

-ُِٕ(، )إبراز ادلعاين: صََُ-ٗٗ(. ينظر: )التحديد: صالساكنة، كادلضمومة بُت اذلمزة كالواك الساكنةاذلمزة كالياء 
 .(ِٔ-ِٓ(، )اإلضاءة: صّْٖلنشر: ص(، )إٓ(، )سراج القارئ: صُْٔ، ُِٖ

حًشي ادلنجرة على ذلك بقولو: )اتٌباعنا ألىل الكوفة، كىو الظاىر، كبو العِ)
ي
مل(. )حاشية الطراز: ( نقل د. شرشاؿ تعليق ادل

  .(ّٖٕ-ّٕٕ(. كينظر: )دليل احلَتاف: ُٖٓ
 (. ٓٔألف حركتها غَت خالصة. ينظر: )السبيل: أم: مثل ادلٌسهلة بُت بُت؛   (ّ)

ذىهي منو بدالن، كاألصل يف اإلبداؿ: جٍعل شيء مكاف شيء آخر، تقوؿ: اإل**ك  لىو: زبًى بداؿ لغة: أٍبدىؿى الشيء من الشيء، كبىدم
كقاؿ  (.ُّ)الكيٌليات: ص(، كينظر: ْٖ/ٍُُلتي كذا بكذا، إذا ضلىمٍيتى ىذا، كجعلتى ىذا مكانو. )لساف العرب: أٍبدى 

 .(ٕاجلرجايٌن: )اإلبداؿ: ىو أف عجعل حرؼ موضع حرؼ آخر؛ لدفع الثٌقل(. )التعريفات: ص
. كقاؿ (ٔٓ)التمهيد: ص(، ٗٔمرشد القارئ: ص كيف عيرؼ القراء ىو: إقامة األلف كالياء كالواك مقاـ اذلمزة عوضنا منها. )

 (.ُِٗ/ِابن اجلزرم: )فأما اإلبداؿ: فهو إبداؿ حرؼ بآخر(. )النشر: 
كقيل: )اإلبداؿ أم: تبدؿ اذلمزة حرؼ مد زلض، ليس يبقى فيو شائبة من لفظ اذلمز، فتكوف ألفنا، أك كاكنا، أك ياءن ساكنُت، 

 .(ِٔ(، )اإلضاءة: صٕٓ(، )سراج القارئ: صْٕ)القواعد كاإلشارات:ص(، ُْٔ)إبراز ادلعاين: صأك متحركُت(. 
( ىو أبو سعيد، كقيل: أبو القاسم، عثماف بن سعيد، كاختلف فيما بعده، فقيل: بن عبد اهلل بن عمرك بن سليماف، كقيل: بن ْ)

قرأ  قُت، كإماـ أىل األداء ادلرتلُت،ىػ(، كىو شيخ القراء احملقُٕٔ-ىػَُُعىًدٌم بن غىٍزكاف، ادللقب بورش، ادلصرم ادلقرئ )
القرآف كجومده على نافع عدة ختمات، كنافع ىو الذم لقمبو بورش؛ لشدة بياضو، ك)الورش(: شيء يصنع من اللنب، كقيل: 
ركل احلركؼ عن مجاعة، منهم: عبد اهلل بن عامر الكزيزم، كقرأ عليو خلق كثَت، منهم: أمحد بن صاحل احلافظ، كأبو يعقوب 

 .(َّٓ-َِٓ/ُ(، )غاية النهاية: ِٔٗ-ِٓٗ/ ٗ(، )سَت األعالـ: ّٗ-ُٗاألزرؽ، كآخركف. ينظر: )معرفة القراء: ص
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بإبداؿ  ،[ُّ]آؿ عمراف:  چ چ ، ضلو:(ّ)كاحملقمقىة  (ِ)، فتيحىرمؾالُمْبَدَلة حرًفا مَحرًَّكاكأما 

 چ ، كمنها: باب (ٓ)بإبداذلا ياءن، يف ركاية كرش ،، كغَتىا[َُٓ]البقرة:  چچك  ،(ْ)اذلمزة كاكنا

 چكباب  ،[ْْ]ىود:  چ يف قراءة من أبدىؿ الثانية كاكنا يف األكؿ، [ٕٔ]يوسف:  چ(ٔ) ،
كياءن يف الثاين

 ؛ كذلك لبقاء حركة اذلمزة فيو، خبالؼ ما أيٍبًدؿى حرؼ مد، فاذلمزة فيو ذىبت مع حركتها(ٕ)

(ٖ) (ٗ). 
                                                                                                                                                                          

من طريق -حركات(؛ ألف بعدىا ساكن، كىذا الوجو من طريق األزرؽ، كالوجو اآلخر لورش  ٔ( اإلبداؿ مع ادلٌد الالـز )ُ)
ا، كاألزرؽ خبلف عنو  لها من غَت إدخاؿ ألف بُت اذلمزتُت، كافقو عليو ابن كثَت، كركيس.: تسهي-األصبهاين قوالن كاحدن

كمعهم ىشاـ من طريق -جعفر تسهيلها مع اإلدخاؿ. كللباقُت  ، كأيب-من طريق احللواين-ك، كىشاـعمر  كلقالوف، كأيب
)التيسَت:  إلدخاؿ. ينظر:كجوه آخر بتحقيقهما مع ا -من طريق احللواين-ربقيق اذلمزتُت من غَت إدخاؿ، كذلشاـ  -الٌداجوين

 .(ّْٔ-ّّٔ/ُ(،)النشر: ُْٗ
 ( يف )ـ(: تصحمفت إىل )فتحرم(.ِ)
ٌرؾ، كالعمل على ربريكها(.)دليل احلَتاف: ّ) ٌرؾ، كقيل: ال ربي (. كينظر: )مسَت ّٖٕ( نقل فيو اخلالؼ ادلارغٍت بقولو: )قيل: ربي

رب الٌتنسي عن ىذا اخلالؼ، شلا يدٌؿ على ضعفو عنده، (. كأضِٔ(، )إرشاد الطالبُت: ٓٔ(،)السبيل: ُُُالطالبُت: 
 .(ُٗٓ-ُٖٓكاختياره التحريك. ينظر: )الطراز، كحاشيتو: 

( مفتوحة، يف ركاية كرش، كأبو جعفر خبلفو عن ابن كرداف، كالباقوف بتحقيق اذلمزة، معهم ابن كرداف يف كجهو الثاين. ينظر: ْ)
 .(ٖٕ-ٕٕ(،)اإلرباؼ: ّٓٗ/ُ)النشر: 

إبداذلا ياء مفتوحة من طريق األزرؽ، كمثلو محزة حاؿ الوقف، كلو التحقيق أيضنا، كالباقوف بالتحقيق يف احلالُت. ينظر: )النشر: ( ٓ)
 .(ُٓٗ،ٖٕ(،)اإلرباؼ: ّٕٗ/ُ

 -ّٕٖر:( بإبداذلا كاكنا مفتوحة على قراءة نافع، كابن كثَت، كأبو عمرك، كأبو جعفر، كركيس، كحٌققها الباقوف. ينظر: )النشٔ)
 .(ٕٓ-ْٕ(،)اإلرباؼ: ّٖٗ

 -ّٕٖ( بإبداذلا ياءن مفتوحة على قراءة نافع، كابن كثَت، كأبو عمرك، كأبو جعفر، كركيس، كحٌققها الباقوف. ينظر: )النشر:ٕ)
 .(ّّْ(،)اإلرباؼ: ّٖٗ

ىا، كعدـ توٌىم ادلخالفة فيها، ككذلك يف اخلرٌاز، يف عدـ سبثيلو للهمزة احملققة؛ كذلك لظهورىا كاٌطراد -رمحو اهلل-كتىًبعى ادلؤلف (ٖ)
عدـ سبثيلو للمسهلة بُت بُت؛ كذلك لوجود أثر اذلمزة فيها، فصارت كاحملٌققة، كدلا كانت ادلبدلة حرفنا زلركًّا قد يتفق خٌطها 

ابو، خاؼ أف يتوٌىم ادلخالفة بينهما يف احلكم، كب چ     چكبابو، كقد خيتلفاف، مثل:   چچكلفظها، مثل: 
 فلذلك مٌثل البدؿ دبا يوافق، كدبا خيالف؛ تنبيهنا على أاٌل فرؽ بينهما. ىذا توجيو الٌتنسي لتمثيل اخلٌراز كعدمو. ينظر: )الطراز،

-ُٕٓ(، )الطراز: ُٗٔ-ُٓٔ، ُّٕ،ُّٓ-ُّّيف: )أصوؿ الضبط: مبحث حركة اذلمزة ينظر (. ك ُٗٓكحاشيتو: 
 .(ٕٖ(، )إيفاء الكيل: ِٔ-ِٓلبُت: (، )إرشاد الطإٕٓ/ِ(، )إرشاد القراء: ُٗٓ

ال بقي من أنواع زبفيف اذلمزة نوعاف: اذلمزة ادلخففة باإلسقاط أك احلذؼ، كحكم حركتها: مثل ادلسهلة بُت بُت،  :أّول تنبيو (ٗ)
رؾ؛ لعدـ كجود أثر اذلمزة . سيذكر ادلؤلف ضبطها بالتفصيل يف الفصل الرابعفبالنقل،  ىو ادلخففةك  كأما النوع األخَت،، ربي

 .(ٓٔكينظر: )السبيل: 
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ىيئتها، كلوهنا، كأحواذلا، حركتها، ك احث ضبط اذلمزة، كىي: )بدلفصالن مستقالن  -رمحو اهلل–ادلؤلف  ٌصصمل خي :ثانٍ  تنبيو    
م أبواب الضبط تنويعنا، كأكثرىا تأصيالن كتفريعنا، كأدٌقها تعليالن إىل مزيد من العناية؛ لكونو أعظباب اذلمز  رغم احتياجضعها(؛ اكمو 

كلالطالع عليها كاالستزادة  ،كقد تكٌلم العلماء على مباحث ضبط اذلمز بالتفصيل يف كتبهم، اا كتنبيهن كأحوجها بيانن  كتوجيهنا،
)حلة  (،ٗٔ-ٕٔ ابن كثيق:)جامع  (،ُْٕ-ُِٖ(، )أصوؿ الضبط:  ُّٗ-ُّٕ(، )النقط:  ُِٓ-َٗينظر: )احملكم: 

 .(/ظُْٕ-َُٕاألعياف: كرقة 
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 .دّ الفصل الثاني: في بيان حكم السكون، والشَّد، وموضع المَ 
 

 إذ كلها دالَّة على معىافو قائمة باحلركؼ.
 كأحكاـ السكوف ادلذكورة يف ىذا الفصل ىي: صيورىتيو، كموًضعيو، ككذا أحكاـ الشَّد.

 .(ُ)للكالـ عليها، ِنالؼ غًنه (، مل ُييٍتىجٍ دٌ و موافقة لًلىٍفًظًو الذم ىو )مى فلمَّا كانت صيورىتي  :أما المد  

ارىةه،  :(ِ)أما عالمة السكون ارىة ّٔا جىرىل (ّ)فوؽ احلرؼ الساكن ومحل ها:فدى عمل ، كىذه الدَّ
بمدينة ، كاقتداءن (ٔ)اختيار أبي داود؛ اعتمادنا على  (ٓ)الشيخ الخرَّازكاقتصر عليها  ،(ْ)المتأخرين

؛ أخىذيكه شلَّا تقرَّر عند أىل احلساب، من جٍعل دىارىة (ٖ)كعلى ذلأكثر نقَّاِطها ؛ ألف (ٕ)  الرسول
ا، فلمَّا كاف احلرؼ الساكن خالينا من احلركة،  صغًنة يف ادلنزلة اخلالية من العدد؛ داللة على خيليوّْىى

ارىة؛ دليالن على اخليليوّْ من احلركة جعىليوا عليو تلك الدَّ
(ٗ). 

                                                           

 .(ْٗ-ّٗ( كإمنا تعٌرض ادلؤلف كغًنه دلوضعو، كسببو. ينظر: )الطراز، كحاشيتو: ُ)
 .(ٓٗ-ْٗ( أم: صورتو. ينظر: )الطراز: ِ)
ارىة: أم: دائرة أك حىلىقة صغًنة خالية الوسط، توضع فوؽ احلر ّ)      .چ   چ ؼ الساكن منفصلة عنو، ىكذا:( معىن الدَّ

 .(ِّ(،)السبيل: ََُينظر: )مسًن الطالبٌن: 
 (،ٔٗ(،)الطراز، كحاشيتو: ٕٖ، ْٗ)حاشية أصوؿ الضبط:  مصاحفهم، كيف كتاباهتم، ككذا بعض ادلشارقة. ينظر:( ادلغاربة يف ْ)

 .(ََُالطالبٌن: (،)مسًن ّْٔدليل احلًناف: )(،ٗٓ)اجلامع ادلفيد: 
 (:                ّٖ، صّْٖ( قاؿ اخلرٌاز يف: )ذيل الضبط: البيت رقم ٓ)

 َفَدارٌَة َعاَلَمُة الس ُكوِن        أْعاَلُه..................
ثل الصفر يف كيفية السكوف، مث اختار األكؿ، كىو أف تكوف عالمة السكوف دارة م-اآلتية–ذاى  األربعة ادل( فذكر أبو داكد ٔ)

 (. ْٔ-ْٓالصغًن، كقاؿ: )كإىل ىذا أميل، كىو الذم أختار، كبو أنقط؛ دلعافو مٌجة(. )أصوؿ الضبط: 
 .(ٗٓ( يف )ـ(: )عليو الصالة كالسالـ(. كينظر: )اجلامع ادلفيد:  ٕ)
ليو دارة َحىٍرىة، كإف كاف ( كذكره الداين بسنده، قاؿ: )حٌدثنا قالوف: أف يف مصاحف أىل ادلدينة: ما كاف من حرؼ سلٌفف فعٖ)

 .(ْٕ-ْٔ(. كينظر: )أصوؿ الضبط: ُٓحرفنا ميسكَّننا فكذلك أيضنا(.)احملكم: 
(. ْٓ(. كتبعو على ذلك أبو داكد يف )أصوؿ الضبط: ُٔٗ( قاؿ الداين: )فمن الٌصفر أيًخذت الٌدارة، كىو أصلها(. )احملكم: ٗ)

 كلعٌلو-ىذا من آثار نسبة كل ابتكار إىل األمم األخرل، كالذم أراهكعٌق  على كالمهما د. شرشاؿ بقولو: )كقد يكوف 
(، كحذفوا عراقة ادليم ٔنفيفنا، كمسىٌوا تلك الدائرة )جزمنا(، الذم ىو لق  السكوف(. نقل  -الصواب أهنا مأخوذة من ميم )جـز

أف ْند كشيجة كصلة رحم بٌن أىل (. بتصٌرؼ يسًن. مث قاؿ: )كّٔذا التوجيو ميكن َُٔ/ّىذا التوجيو من )صبح األعشى: 
(، كيلتقياف (، كادلشارقة أخذكا اجليم من )جـز يف  ادلشرؽ ك أىل ادلغرب، حيث إف ادلغاربة أخذكا عالمة السكوف من ميم )جـز
ع يف ادلأخوذ منو، كحذفوا عراقتهما؛ ألف اجلـز معناه: القطع، كيف السكوف قطع احلركة عن اٌتصاذلا باحلرؼ. كذكر الشيخ الضبا 

، كتركت جٌرهتا(. -كاليت يف آخر الكلمة–(: أف أصلها ادلأخوذ منو: صفر العدد، أك مأخوذ من اذلاء ََُ)مسًن الطالبٌن 
 .(ْٕ(،)حاشية أصوؿ الضبط: ٓٗينظر: )حاشية الطراز: 
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، منها   پ  چ أف عالمةى السكوًف اخلاءي، ىكذا: ل وأصحابو: مذىب الخليكفيها مذاى  أيخىري

 .(ُ)أرادكا بذلك احلرؼ األكؿ من )خفيف( ؛، كغًنىا[ُ]الفآنة:  چپ
أرادكا  ؛چ وً لَّ لً  ػدي ػىػػػػػػػػػػػػلىػػحىما چىكذا:  /49:و/ أف عالمةى السكوًف جىرَّة  مذىب نقَّاط األندلس:كمنها 

ا رأس اخلاء، كأبٍػقيوا مىطَّتىهأّا مذى  اخلليل، إالَّ أهنم أسقطو 
(ِ) (ّ). 

                                                           

ضبط: رأس خاء مقطوعة الٌتعريق، كبو جرل العمل يف مصاحف ادلشارقة. ينظر: )حاشية أصوؿ ال يقصد ّٔا:( ُ)
(. كاختلفوا يف أصلها، فقيل: رأس )خاء(، مأخوذة من )خفيف(؛ إذ ْٓ(،)إيفاء الكيل: ََُ(،)مسًن الطالبٌن: ٕٖ،ْٗ،ْٕ

الساكن أخف من ادلتحرؾ، كقيل: رأس )حاء(، مأخوذة من )اٍسَتىٍح(؛ ألف السكوف اسَتاحة من ثقل احلركة، كقيل: رأس 
، ككالمها ْٓد يف )أصوؿ الضبط: ـ(. ذكره أبو داك زٍ )جيم(، مأخوذة من )جى  (، فقاؿ: )كمنهم من جيعلها جيمنا، ّنعىن: أجـز

كذلك التفاقو مع اختيار ادلغاربة  ؛-)احلاشية السابقة(:ظرتن-حسن؛ إذ صورهتما كاحدة(. كىذا الذم رٌجحو د. شرشاؿ قبل
(. كينظر: )السبيل: ٔٗ-ٓٗراد. )حاشية الطراز: الٌدارة، كىو القاسم ادلشَتؾ بينهما، ككالمها ُيصل بو ادلقصود كيتٌم بو ادل

 .(ٕٔٓ/ِ(،)سفًن العادلٌن: ُٔ(،)إرشاد الطالبٌن: ِْ-ِّ
(. ككٌضح ّْٔ(، )دليل احلًناف: ٔٗ( عقَّ  الٌتنسي على ذلك بقولو: )غًن أف مذىبهم إمنا ُيسين مع نقط الٌدؤيل(. )الطراز: ِ)

، ِنالؼ -على نقط اخلليل-مة السكوف جٌرة، فستٍلتًب  بالفتحةككٌضح كجو ذلك د. شرشاؿ ّنا حاصلو: أنو إذا كانت عال
كىذا ادلذى  ىو  (.ٔٗ(،)حاشية الطراز: ْٓنقط الدُّؤيل ادلدٌكر، فلن تلتب  بالفتحة معو. ينظر: )حاشية أصوؿ الضبط: 

ف عالمتو جٌرة فوؽ احلرؼ : )فأٌما السكوف: فعاٌمة أىل بلدنا قدمينا كحديثنا جيعلو حيث قاؿ ،-على الظاىر- اختيار الداين
سكَّن(. )احملكم: 

ي
: )كأما أبو عمرك فلم خٍيَتى منها شيئنا، إال أف يؤخذ لو اختيار اجلٌرة من جهة تقدميو ذلا ادلنبهيكقاؿ (. ُٓادل

(. ككذلك استظهر الرجراجي ترجيح ىذا ِٔٓعلى غًنىا من الصور، كأنو مذى  أىل بلدىم قدمينا كحديثنا(.)كشف الغماـ: 
 (./كٔٔحلة األعياف: )ادلذى  للداين يف:

أف عالمة السكوف ىاء مذىب بعض الن حاة، واألقل من أىل المدينة:  كىو: -ذكره علماء الضبط-(  كىناؾ مذى  رابعّ)
ػػػمػػى حػػػػىػػػالػػ    چ        :مشقوقة، ىكذا

اد اذلاء يف الوقف للسكت، مستدٌلٌن بأف السكوف كاذلاء من خواٌص الوقف، حيث تز  ،چ وً لَّ ػػدي لً ق
كالشَتاكهما أيضنا يف اخلًٌفة كاخلىفاء، ككٍوف كل كاحدو منهما لي  ُناجزو حصٌن، فال مينعاف  ،[ِٓ، ُٗ ]احلاقة: چڻچ حنو: 

اإلمالة. كذكر ىذا ادلذى  أبو داكد، مث قاؿ: )إال أف الضبط بو قليل، كبالٌصفر، كاخلاء، كاجلٌرة يف ادلصحف كثًن(.)أصوؿ 
 (.  ْٗلضبط: ا

فاحلاصل أف الًفرىؽ السابقة كلها تقوؿ بافتقار الساكن إىل عالمة السكوف، كخالف يف ذلك بعض النػيٌقاط، قاؿ أبو عمرك     
ال جيعلوف يف ادلصاحف عالمة للسكوف، كال للتشديد، كال  وعامة نّقاط أىل العراق من السلف والخلف،الداين: )
حرؼ أف ييوَّفَّ حٌقو بالنقط شلا يستحٌقو من احلركة، كالسكوف، كالشد، كادلد، كاذلمز، كغًن  مث قاؿ: )فسبيل كلٌ  ،للمد...(

 (. ٔٓذلك، كال خييىصُّ ببعض ذلك دكف كيٌلو(.)احملكم: 
(،)مجيلة األرباب: ْٗ-ْٓ(،)أصوؿ الضبط: ّٓ-ُٓ، يف: )احملكم: لالستزادة كتنظر ادلذاى  يف عالمة السكوف**            

 .(ّْٔاحلًناف:  دليل) ،(ٔٗ-ْٗالطراز: (،)ٖٕٓ
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دكدة، كال مىنقيوطىة،  وأما صورة الشَّد: (ُ)فوؽ احلرؼ ادلشىدَّد ومحل ها:فًشٌنه غًني ميعىرَّقىة، كال شلى
   ،

    كأصحابو، كاختاره أبو داكد (ِ)يلكىذا الوجو مذى  اخلل
ى
ن يىنقيطي باحلركات ادلأخوذة من احلركؼ؛ لكٍوف دل

َتىً  ع اجلميًع اخلليلي سلي
(ّ). 
 جيعلوف عالمة الشَّدّْ دىاالن.بعض أىل الضبط ىذا، ك

ىا يف (، ككأهنم رجَّحوىا على الشٌن؛ لتكرار قاؿ أبو عبد اهلل التػَّنىًسي: )أرادكا بذلك الدَّاؿ من )شىدَّ 
ىذا الوجو ، كذلك يف حكم الكٌل، فكأهنا ىي اللفظة كلَّها، كعلى كلمة، فصارت لذلك ثلثي ال(ْ)اللفظ

، كتىًبعىهيم عليو نقَّاطي األندل ، كىو اختيار الدايننقَّاطي مدينة النيب 
 .ػى(ٔ) ((ٓ)

كىذا الوجو ال خيتصُّ بأعلى احلرؼ، كما اختصَّ بو الشٌن، بل خيتلف زللُّوي باختالؼ احلركة، فإف  
 .(ٕ)كاف أمامو  كانت فتحة كاف الدَّاؿ فوؽ احلرؼ، كإف كانت كسرة كاف ٓنتو، كإف كانت ضمة

                                                           

كينظر: )الطراز: . صل األكؿ، من صفة احلركة كزلٌلهاالف ( مع إضافة حركة احلرؼ اليت يستحٌقها، حس  ما ذكره ادلؤلف يفُ)
(. قاؿ د. شرشاؿ: )ككجو لزـك جعل احلركة إذا كانت عالمة التشديد شيننا؛ لئاٌل يلتب  حاؿ احلرؼ، ىل ىو ََُ-ٗٗ
؟ أك مكسور؟، ِنالؼ الٌداؿ؛ ألف زلٌلو تابع حملل حركات اإلعراب(. )حاشية الطراز: مف  .(ََُتوح، أك مضمـو
كعلى ادلذى  الراجح من كضع الفتحة كالضمة فوؽ احلرؼ احملٌرؾ ّٔما، اختلف يف موضعهما من التشديد، ىل يوضعاف فوقو،     

، كعليو العمل. [ِٕٓالبقرة: ] چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ اف فوقو، ىكذا: على أهنما يوضع ،أك ٓنتو؟، فنٌص الداين، كمن معو
ككجو ذلك: أف احلركة دلٌا كانت تدؿ على شيء كاحد، ىو الٌتحرُّؾ، كالتشديد يدؿ على شيئٌن: التحريك، كالشٌد، كانت لو 

اردا على زلل كاحد من احلرؼ، مزيٌة استوج  ّٔا القيرب. كأما الكسرة، ككذا الضمة على القوؿ َنعلها أماـ احلرؼ، فلم يتو 
[. ُّ، فاطر: ُٗ]البقرة:  چپ  پ    پچ فجعلت الضمة أماـ احلرؼ، رلاكرة للتشديد، كجعلت الكسرة ٓنتو، ىكذا: 

/ك، َٕ(،)حلة األعياف: كرقة ِٗٔ(،)كشف الغماـ: ُٓ-َٓ(،)أصوؿ الضبط: ْٗ(، كينظر: )احملكم: ِٔ)السبيل: 
 ./ظ(ُٕ

نىات، كأخذه من أكؿ ( حكاه الداين عن زلمِ) د بن يزيد ادلربٌد بقولو: )كزاد اخلليل يف ذلك، فجعل على احلرؼ ادلشٌدد ثالث سينػىيػٍ
 .(ٕ)شديد(، فإذا كاف خفيفنا جعل عليو خاء، كأخذه من أكؿ )خفيف((. )احملكم: 

كادلغاربة، كاستقٌر عليو (. كعلى ىذا الوجو جرل نقط مصاحف ادلشارقة ٔٓ-ٓٓينظر قوؿ أيب داكد يف )أصوؿ الضبط:  (ّ)
 (.ُٗ(،)إرشاد الطالبٌن: ِٓ(،)السبيل: ّٓٔ(،)دليل احلًناف: ٗٗ، كحاشيتو: ٖٗالعمل. ينظر: )الطراز: 

، كيَتكوف غًنه. ينظر: -يعين: باحلركة–كأما بعض نٌقاط أىل العراؽ، فإهنم ال جيعلوف للشٌد عالمة، لكن يضبطوف ادلشٌدد     
ين: )كإف كاف سب  ابتداع النقط ىو: تصحيح القراءة كاإلتياف ّٔا على حٌقها، فسبيل كل حرؼ أف (. قاؿ الداٖٗ)الطراز: 

 (.ُّْ-ُّّييوَّفَّ حٌقو شلا يستحٌقو من احلركة، كالسكوف، كالتشديد، كغًن ذلك(. )النقط: 
 ت .(، كغًنه من الكَُُ( أصلها: )شىدىدى(، أك مأخوذة من )شديد(، كما يف بعض نسخ )الطراز: ْ)
(، كاستحٌبو كماؿ إليو أبو داكد إذا استعمل النقط، كالشٌن إذا استعمل الشكل. ينظر: )أصوؿ الضبط: َٓ( ينظر: )احملكم: ٓ)

 (.ُّ، صُِٓ-َِٓ ٌن(، كإىل اختيارمها أشار صاح  الدرة اجللية، يف )البيتٔٓ-ٓٓ
 .(ٕٗٓ/ِ(. كينظر:)إرشاد القراء: َُِ-َُُ( )الطراز: ٔ)
 .(ٕٗٓ/ِ(،)إرشاد القراء: َُِلطراز: ا)( ينظر: ٕ)
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 جييٍعىل فوقىو يف حالة الضم، قياسنا على الضمة؛ ألف الضمة إمنا مل : )كإمنا(ُ)قاؿ صاح  )الطّْراز(
جيًعلىت فوؽ احلرؼ سلافة اللٍَّب  بالواك(
 ىػ.(ِ)
 كىذا معىن قوؿ الشيخ اخلرَّاز:

 ْسَفَلوْ َيُكوُن ِإن َكاَن ِبَكْسٍر أَ  َوبَ ْعُض أْىِل الضَّْبِط َداالً َجَعَلوْ 
 (3) ِمْن َأَماِموْ  َيُكوُن الَ اْمِتَراءَ  َوفَ ْوَقُو فَ ْتًحا َوِفي اْنِضَماِموْ 

ٍيًو، أم: فإف كاف  أما صورة ىذا الدَّال:      يكيونىاًف قائمىٌٍن، ال  (طىرىفػىٍيوً )فوؽ احلرؼ، فإف جىناحى
ػللً  دي مٍ احلٍى  چمينىكَّسىٌٍن، كال مائلىٌٍن، كىذا يف الفتح خاصَّة، ىكذا: 

كإف كاف يف حالىيتى  ،، كغًنىا[ُ]الفآنة: چ وً ػػىٕ
ٍيًو يكيونىاًف مينىكَّسىٌٍن إىل أسفل، ال قائمىٌٍن، كال مائلىٌٍن؛ ألف زللَّوي يف الضم أماـ،  الضم كالكسر، فإف جىناحى

قي احلٍى  وي لي وٍ قػي چىكذا: 
ٖ

كىذا   ،(ْ)[ ُ]الناس: چ اسً النَّ  ٖبً رى بً    چ كيف الكسر أسفل، ىكذا:  ،[ّٕاألنعاـ: ] چ
 معىن قوؿ الشيخ اخلرَّاز:   

 .(5)َوِفي ِسَوى اأْلَْعَلى ُمَنكََّسانِ ُق قَائَِماِن             وْ َوَطَرفاَُه ف َ 

 .(ٕ)( ٔ)-كما سبق-قولو )اأٍلىٍعلىى(: عىربَّ بو عن الفىٍوؽ، الذم ىو للفتح خاصة
                                                           

 ىػ(.ٖٗٗ( ىو أبو عبد اهلل ، زلمد بن عبد اهلل التػَّنىًسي، )ت: ُ)
 .(َُِ( )ص: ِ)
 .(، من )ذيل الضبط، للخراز(ّٖ، صْٖٔ-ْٖٓ( )البيتاف رقمّ)
 .(ُٕٓ/ِالعادلٌن: )سفًن  (،َّ، صِْٓ-ِْْ)الدرة اجللية: البيتاف  (،ْٓ-ِٓ)أصوؿ الضبط:  (،َٓ( ينظر: )احملكم: ْ)

ِ/ُٕٓ). 
 .(، من )ذيل الضبط، للخراز(ّٖ، ص  ْٕٖ( )البيت رقمٓ)
 (. ٔٓ(، )إيفاء الكيل: َُْينظر:)الطراز: . ك ( ُُْ ينظر ما سبق يف: )ص: (ٔ)
يغين  األكؿ: أف التشديد بالٌداؿالقوؿ ( كأما حكم حركة احلرؼ ادلشٌدد على ىذا الوجو، فلهم يف احلركة مع الداؿ ثالثة أقواؿ: ٕ)

رىب  چ   ذا:كصورتو ىكموضعها، ففيو بياف للشٌد كالشكل معنا،  عن الشكل )احلركة(؛ ألنو يوضع يف
، رىبٖ

 ،چٖ، رىبٕ
 كاختاره أبو داكد.

ا يف البياف، كىذا القوؿ رٌجحو بعض ادلتأخرين، كمل يتكلم أحد من القدماء        مع بٌن الٌشد، كالٌشكل؛ تأكيدن  القوؿ الثاين: أنو جيي
على زلٌل احلركة من الشٌد على ىذا القوؿ، كاستيظًهر أف يكوف الشد ىو الذم يلي احلرؼ من أم جهة كاف؛ قياسنا على ما 

رىبي     چ        كصورتو ىكذا: ،إذا كاف الشد بالشٌن
، رىبى ٖ

.چٖ، رىبً ٕ
 

ع فيو    كالشكل؛ ألف األطراؼ زلل  بٌن الشد القوؿ الثالث بالتفصيل: كىو أف احلرؼ ادلشٌدد إف كاف يف آخر الكلمة مجًي
كإف كاف احلرؼ ادلشدد أكؿ الكلمة، أك كسطها اكتفى فيو بالشد، كحسَّن الداين  التغيًن فيطل  فيها البياف أكثر من غًنىا،

 .(َُّ)مسًن الطالبٌن:  (،ّٕٔ)دليل احلًناف:  (،ٓٓ)أصوؿ الضبط:  (،َٓىذا الوجو. ينظر: )احملكم: 
(، ٕٗٓ-ٖٕٓ)مجيلة األرباب:  يف: ، كبعض توجيهات ذلك،مبحث التشديد، كعالمتو، كزلٌلو لالستزادة **كينظر         

-ٖٕٓ/ِ)إرشاد القراء:  (،َُٖ-ٖٗ)الطراز:  /ظ(،ٕٗ-/كٕٔ)حلة األعياف: كرقة  (،ِٕٗ-ِٗٓ)كشف الغماـ: 
ُٕٔ). 
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 الممدود:  (ُ)وأما موضع َمطَّة 
كالواك الساكنة  ،(ْ)كادلمدكد: ىو حرؼ ادلد، الذم ىو األلف /5ٓ/ ظ: (ّ)ال ْنيىاكزهفوقو  (ِ)فتكوف

 ادلضمـو ما قبلها، كالياء الساكنة ادلكسور ما قبلها.  

يف )الطّْراز(: )كادلراد بالفىٍوقيَّة: أف يكوف بينهما بػىيىاض، كما يف احلركة((ٓ)قاؿ
 (ٔ). 

، أك الساكن بعد حركؼ ادلد سببنا يف امتداد الصوت جود اذلمزكاف ك   دلَّاأنو  والعلَّة في وضع المد:
 .(ٕ)؛ لينبّْو على أهنا يف اللفظ شلدكدة(مد)ّٔا، جيًعل عليها يف اخلط شكل 

                                                           

   (، )القواعد كاإلشارات: ْٔ-ّٔنظر: )مرشد القارئ: ص( ادلٌط: ىو ادلٌد نفسو، لغتاف، كلفظاف مَتادفاف، كمثلو: )ادلطل(. يُ)
(. كىو يف االصطالح كاقع على الشكل الٌداؿ عليو، أم: ادلراد عالمة ادلٌد ّْٔ(، )دليل احلًناف: ْٓ(، )التمهيد: صِْص
 (. َُٗ(، ك)حاشية أصوؿ الضبط: ّٗادلٌط. ينظر: )الطراز: أك 

 كوف(.( يف )ـ(: تصٌحفت إىل )فينِ)
كما ذكر ادلؤلف ذلك يف أكؿ ىذا - يتعٌرض ادلؤلف كغًنه لصورتو يف اخلط؛ ألف صورتو موافقو للفظو، الذم ىو )مد(( ملّ)

فصارت جٌرة بآخرىا ارتفاع قليل،  ،فرقنا بينو كبٌن لفظو؛ ، كلكنهم طمسوا ميمها، كأزالوا الطرؼ األعلى من داذلا-الفصل
(. كأشار ِٖ)السبيل:  (،َُْ)مسًن الطالبٌن:  (،ّٖٔ)دليل احلًناف: (،ُِٖ-َِٖىكذا: )~(. ينظر: )كشف الغماـ: 

 .(َُٗ)أصوؿ الضبط:  (،ْٓداكد إىل أهنا مٌطة باحلمراء. )احملكم:  الداين كأبو
يزاؿ  األلف ادلٌدية، بكٍوهنا: ساكنة، مفتوحه ما قبلها؛ ألف األلف ال تكوف إال ساكنة، فاأللف ال -رَحو اهلل–( مل يقٌيد ادلؤٌلف ْ)

حرؼ مد، أما الياء كالواك قد يكونا ساكنٌن، أك متحركٌٌن، فينبغي تقييدمها، ككذلك مل يقٌيد األلف بكٍوف ما قبلها مفتوحنا؛ 
ألهنا ال تقع إال بعد فتحة، كإمنا قيَّد الياء بكسر ما قبلها، كالواك بضم ما قبلها؛ ألف كل كاحدة منهما جيوز أف يقع قبلها 

كحينئذو يكونا حريف لٌن فقط. ينظر: )إبراز ادلعاين:  ،[ٖٗ]التوبة:  چۇچ   ، كغًنىا[،َِ] البقرة: چڳچ  فتحة، مثل:
 .(ْٗ(، )سراج القارئ: صُُّص

 ( أبو عبد اهلل التػَّنىًسي.ٓ)
(، آا: )(. كيقصد بو: أف يكوف كسط العالمة، مقابالن حلرؼ ادلد، منفصالن عنو، ىكذُٕٔ/ِ(،)إرشاد القراء: َُٗ( )الطراز: ٔ)

ا ٓٓ-ْٓ(، كىو اختيار الداين يف )احملكم: آ) (، ككذا اختاره أبو داكد، بقولو: )فيؤخذ بأكؿ ادلٌدة من احلرؼ ادلتحرؾ، خارجن
إىل اذلمزة، أك احلرؼ الساكن ادلشدد، فتكوف األلف كالياء كالواك كسطنا من ادلٌدة، كتكوف ادلٌدة عليهٌن، كال يتعٌدل بادلٌدة 

ا(.)أصوؿ الضبط: غًنىن، بل ْنعل من  (. كىناؾ مذى  آخر، كىو: أف يكوف بدء العالمة مقابالن حلرؼ ُُِفوقهن أبدن
(. كينظر: ِٗ، كاحملققوف على األكؿ، كبو جرل العمل. )السبيل: (  ) ادلد، مارِّا بو إىل ما بعده من اذلمز أك السكوف، ىكذا:

 .(َُُد: (،)اجلامع ادلفيَُٗ(،)الطراز: ّّ-ِّ)الدرة اجللية: ص 
ا على مقدار ادلد الطبيعي الذم مقداره حركتاف. ينظر: )الطراز: ٕ) ا زائدن )سفًن العادلٌن:  (،ٕٓ)إيفاء الكيل:  (،َُُ( مدِّ

(. كاجلمهور على أف احلرؼ ادلمدكد يفتقر إىل عالمة تدؿ على مٌده، كخالفهم نٌقاط العراؽ، فذىبوا إىل عدـ احتياجو ْٕٓ/ِ
)إرشاد  (،ِٖ)السبيل:  (،ٔٓقياـ سب  ادلد من مهز أك سكوف مقاـ العالمة الٌدالة عليو. ينظر: )احملكم: إىل ذلك؛ اكتفاءن ب

 .(ُِالطالبٌن: 
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چ   ،[ّّ، كالعنكبوت: ٕٕىود: ] چڳچ ، [، كغًنىاّْالنساء: ] چۋ چ قبل اذلمز:  مثال ذلك

 چچ
(ُ)

(ِ)كقبل الساكن ،[ِِٖالبقرة: ] 
 چكقبل ادلظهىر:  ،[، كغًنىأُْالبقرة: ] چڦ  چ  م:ادلدغى  

عند من سكَّنىوي ، [ُْٔ]األنعاـ:     چ
(ّ). 

 :چ تنبيوكبابو ،[َُ، كي : ٔ]البقرة:   چ(ْ)
، من كل ما أبدلت اذلمزة الثانية فيو حرؼ  

ٍيو مد لورش، يف أحد كىٍجهى
(ٓ)

على األلف؛ اعتبارنا ُنالة البدؿَنعل ادلدَّة  العمل:،  
(ُ). 

                                                           

من طريق -على مٌده، مجيعهم بالتوسط، ما عدا كرش، كابن ذكواف العشرة قراء، كقد أمجع الللهمز ادلتصل احملٌقق ةاألمثلة الثالث (ُ)

چػىالَّػػػػػػػػػ  چكيدخل يف احلكم أيضنا اذلمز ادلتصل ادلغًٌن، حنو:  ع.،كَحزة، باإلشبا -األخفش
 على كجو، كغًنىا[، ْ]األحزاب:  

تسهيلها بٌن بٌن مع ادلٌد لورش، كالبزم، كأيب عمرك، كأيب جعفر، كعلى الوجو اآلخر للبزم، كأيب عمرك، بإبداؿ اذلمزة ياء 
على كجو تسهيلها بٌن  ، كغًنىا[،ُٗ]ادلائدة: چ نىاآءى جى چ حنو:ك  بٌن بٌن مع ادلد كقفنا.ساكنة، مع ادلٌد ادلشبع، كحلمزة تسهيلها 

على كجو التوسط لقالوف، كالدكرم  ، كغًنىا[،ْ]البقرة: چٹ   ٹ   چ بٌن مع ادلٌد حلمزة كقفنا. كيدخل أيضنا اذلمز ادلنفصل، حنو: 
من طريق -عن أيب عمرك، كابن عامر، كعاصم، كالكسائي، كيعقوب، كخلف العاشر، كادلٌد ادلشبع لورش، كابن ذكواف

احلاصل: أنو توضع عالمة ادلٌد يف ف، كَحزة، كذيكر يف )النشر( تفصيل مرات  ادلٌد، كطرؽ القرٌاء فيو، فلَتاجع ىناؾ. -األخفش
كالثالث  كىو ادلد ادلتصل قبل اذلمز ادلغًٌن ، إلمجاع على مٌده، ككذا يف الثاينل كىو ادلد ادلتصل قبل اذلمز احملقق؛ األكؿالنوع 

/ظ(،)مسًن ْٖ، ّٖ)حلة األعياف: كرقة  ينظر: فال جيوز كضعها. إذا قيرئ ّنٌدمها، كأما على قصرمها كىو ادلد ادلنفصل،
-ُِّ/ ُ(،)النشر: ُْٔ،ُْٔ،ُْٕ-ُْٔ)التيسًن: . كتنظر القراءات يف: (ٖٓ(،)إيفاء الكيل: َُْالطالبٌن: 
ّّْ،َْْ ،ِّْ  .) 

، أك يف الوقف [ْٕ]النمل:  چڤ  ڦچ( يشَتط فيو لزـك السكوف كصالن ككقفنا، أما إذا كاف السكوف يف الوصل فقط، حنو: ِ)
كجود حركؼ ادلد لفظنا يف كصل النوع األكؿ، فال توضع عالمة ادلد على حرفو؛ لعدـ  [،ٓ]الفآنة:  چٿچ فقط، حنو: 

-ُِّ. ينظر: )الدرة اجللٌية: البيتاف: -كما ىو معلـو-الضبط مبينّّ على الوصلك كعدـ كجود الساكن يف كصل النوع الثاين، 
 .(ٕٗٓ-ٖٕٓ/ِ)سفًن العادلٌن:  (،ّٗٔ)دليل احلًناف:  (،ّٓ، صُّّ

و جعفر، بإسكاف الياء الثانية، مع إشباع ادلد للساكنٌن، كصالن ككقفنا؛ للزـك ( قرأه نافع باختالؼ عن األزرؽ عن كرش، كأبّ)
السكوف. كالوجو الثاين لورش فتح الياء بدكف مد كصالن، كالباقٌن من العشرة، كذلم الوقف بالسكوف، مع ثالثة ادلٌد؛ لعركض 

 .(ِٖٕ)اإلٓناؼ:  (،ِٕٔ/ِ)النشر:  (،ِٖٔالسكوف. ينظر: )التيسًن: 
يف احلكم أيضنا مد البدؿ حاؿ إشباعو  كيدخل كغًنمها. [،ُّ]آّادلة:  چچ [، ك َِ]آؿ عمراف:  چچو: ( حنْ)

 يلحق باحلكم مٌد اللٌن ادلهموز، حاؿ إشباعوككذلك ، كغًنىا[، ُّ]البقرة:  چءىآمىنى چ إشباعو لورش من طريق األزرؽ، حنو: 

چءو شىيچكَحزة، يف حنو:  ،-من طريق األزرؽ-لورش
چءً السَّوچ ، كغًنىا [،َِ] البقرة:  

لورش فقط. أما حاؿ  [ٖٗ]التوبة:  

 /ظ(،ّٖ)حلة األعياف:  (،ُُٕ-َُٕ)جامع ابن كثيق:  يلتب  بادلٌد ادلشبع. ينظر: التوسط فال توضع عالمة ادلد؛ لئالَّ 
 (.ُِْ، ّْٔ-ّّٔ،ّْٔ،ّّٗ-ّّٖ/ُ(،)النشر: ُْٗ-ُْٖ)التيسًن:  (،َُٓ-َُْ)مسًن الطالبٌن: 

 (. ْحاشية:  َُٗ( تقٌدـ ٔنريج القراءات يف ىذه الكلمة يف )ص: ٓ)
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 قاؿ أبو عبد اهلل القىٍيًسي، يف )ادلٍيمونة(:
َماَم َمطًّا                ِمْن فَ ْوِقَها ِإْن أُْبِدَلْت َأْو َخطَّا  (2) َواْجَعْل َلَوْرٍش اْْلِ

 .(ّ)ثَبتةىذا حكم حروف المد المُ 
باحليٍمرىة؛ لييجعىل عليها ادلد؛ إذ األصل فيو أف  فهو أف تػيٍلحىق :(ْ)أما حكم حروف المد المحذوفة

عىل فوؽ حركؼ ادلد، حنو:  :  چى  چ جيي  چۈ   چك ،[ُّ]الرـك
(ٓ)

السَّب ي فيو  ، شلَّا[ٕ]اإلسراء:   
 .(ٔ)متصل

هُ ، (ٕ)ما السَّبُب فيو منفصل ومثلو: پ  پ   چ  ،[ّٕ]البقرة: چی  ی  چ ، حنو: عند من يَمد 

 ،[ِٔالبقرة: ] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ،[ِٔ]البقرة:  چچ  چ  ڇ  ڇچ  ،[ُٔ]الكهف:  چپ   
عند من زاد الياء  ،[ُٖٔ]البقرة:  چ   چككذلك حنو:  ،[ٕ]آؿ عمراف:  چڭ  ۇ  ۇۆ   چ 

(ٖ)لفظنا
 .(ٗ)شبضم ادليم كًصلىًتها بواك، عند كر  ،[ِٖالبقرة: ] چ  چك،  

                                                                                                                                                                          

ىنا من كالـ ادلؤلف للتوضيح. كينظر: )دليل  (، مع بعض الزيادةْٕىذا قوؿ ابن القاضي بنٌصو يف )اخلالؼ كالتشهًن: ص (ُ)
ٌرؾ؛ ألف حر ّٕٗاحلًناف:   كتها غًن خالصة، يف آخر الفصل األكؿ: حكم حركة اذلمزة(، كتقٌدـ الكالـ على أهنا ال ٓني
 (.َُٗ)ص

زلمد علي  احملقق نسخة حديثة ِنٌط الشيخ اليت بٌن أيدينا(، ك ِّ( كقفتي على ىذا البيت بنٌصو يف )ادليمونة الفريدة: صِ)
حو لكثًن من األخطاء فيها، ، مع تصحيْٖٓٓـ، كنقلها من نسخة اخلزانة ادللكية بالرباط رقم ََِٓعطفام، فرغ منها عاـ 

 .(ْٕككذلك كجدتُّ البيت نفسو منسوبنا للقيسي، يف: )اخلالؼ كالتشهًن: ص
 ( لفظنا، كخطِّا.ّ)
 (.َّٕ(،)دليل احلًناف: ٓٓ( رمسنا، الثابتة لفظنا. ينظر: )احملكم: ْ)
كىو حذؼ  -الذم بو العمل-ادلختار ( على قراءة نافع، كابن كثًن، كأبو عمرك، كحفص، كأبو جعفر، كيعقوب، كعلى الرأمٓ)

 ّ(،)سلتصر التبيٌن: ُٗٔكينظر تفصيل ما يف الكلمة من أحكاـ الرسم كالضبط يف: )احملكم: ، كإثبات الثانية. األكىل
كتنظر القراءات يف:)التيسًن: (. ّْٓ-ّّٓ/ِ)التبياف شرح ادلورد، للهندم: (،ُٖٗ-ُٔٗ(،)أصوؿ الضبط: ٖٕٔ/

  .(َّٔ/ِ(،)النشر: ُّْ
)التمهيد:  (،ََُ)التحديد:  ( أم: ادلد ادلتصل، كىو ما كاف سب  ادلد فيو كجود ادلد كاذلمز بعده يف كلمة كاحدة. ينظر:ٔ)

 (.ُّّ/ُ)النشر: (، ُُٔ
يد: )التحد ( أم: ادلد ادلنفصل، كىو ما كاف سب  ادلد فيو كجود ادلد يف آخر الكلمة، كاذلمز يف أكؿ الكلمة الثانية. ينظر:ٕ)     

 .(ُّّ/ُ)النشر: (، ُِٔ)التمهيد:  (،ََُ
بإثبات  -ِنلفو عنو-( أم: على قراءة من أثبت الياء، كمذىبو ادلٌد يف ادلنفصل، فقرأه كرش، كأبو عمرك، كأبو جعفر، كقالوفٖ)

(،)سفًن َُِ: (،)الطرازُّٖ/ِ(،)النشر: ِْٖينظر: )التيسًن:  .الياء فيهما كصالن، كيعقوب بإثباهتا فيهما كصالن ككقفنا
 (.ُٖٓ/ِالعادلٌن: 

 .(ٗٓ(،)إيفاء الكيل: َّٕ(،)دليل احلًناف: ِْٕ-ِّٕ/ُ(،)النشر: ُِٔ( كقالوف يف كجو الصلة مع ادلٌد. ينظر: )التيسًن: ٗ)
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چٱچ ، حنو: (ُ)وكذلك ما كان السبب فيو السكون
(ِ)

 چ ڀ  ڀچ ، [ُالصافات:] 
  كإىل ىذا أشار الشيخ اخلرَّاز بقولو: ،[ِٕ النحل:] چ

 .(4) (3)ا ِلَجْعِل اْلَمطِّ َوِإن َتُكْن َساِقَطًة ِفي الَخطِّ              َأْلَحْقتَ َها َحْمرَ 

 :چ، حنو:  (ٓ)ورضبط فواتح الس الذي بو العمل: تنبيو چ
 .، كغًنىا[ُ]البقرة:  (ٔ)

، فقاؿ أبو عبد اهلل التػَّنىًسي: )مل يىرًٍد عن القدماءوأمَّا نزول المد فيها
، كاختلف ادلتأخركف يف (ٕ)

 ذلك:
ٍرًفو كمنهم من قاؿ: )ييوضىع مراعاةن للفظ،   (ٖ)(    فمنهم من قاؿ: )ال ييوضىع لعدـ حى

 ، كانعداـ (ُ)
                                                           

       چ يٍ ػػػػػزلىٍيىػ چ: ، أك بعده ساكن مظهر، مثل-كما مٌثل لو ادلؤلف-( يقصد بو: ادلٌد الالـز الكلمي، سواء كاف بعده ساكن مدغمُ)
(،)إبراز ادلعاين: ِٔٓ/ّ،ٖٔ/ِعلى قراءة اإلسكاف، كحذؼ األلف يف بعض ادلصاحف. ينظر: )سلتصر التبيٌن: 

 (. َُٓ، ْٖ(،)مسًن الطالبٌن:َّٕ(،)دليل احلًناف: َُِ
 ، ككذا ىي يف كال النسختٌن.بدكف الواك -رَحو اهلل-( أكردىا ادلؤلفِ)
 .( من منت )ذيل الضبط، للخراز(ّٗ، صِْٗ( البيت رقم )ّ)          
، كىو: أف ال تيلحىق حركؼ ادلد احملذكفة، بل تستغين َنعل ادلٌط يف -مل يذكره ادلؤلف؛ لعدـ العمل بو-( كىناؾ مذى  آخرْ)

ح أبو صرَّ ، ك اكغًنمه ،ىذين الوجهٌن الداين، كأبو داكدموضعها، فيدٌؿ ادلٌط على احلرؼ، كعلى كونو شلدكدنا، كقد نصَّ على 
، كأما الداين فلم يصرّْح باختياره، لكن يؤخذ لو من تصديره بو، كبو جرل العمل عند ادلشارقة داكد باختيار الوجو األكؿ

)أصوؿ الضبط:  (،ُّْ)النقط:  (،ٓٓكينظر حكم حركؼ ادلد احملذكفة، كأمثلتها، كادلذىباف فيها، يف: )احملكم:  كادلغاربة.
 (.َّٓ-َِّ)كشف الغماـ:  (،ُُٕيق: )جامع ابن كث (،ُُٔ-ُُّ

(. كمل يتعٌرض ادلؤلف حلكم إحلاؽ حركؼ ادلد ُّٔ)التمهيد:  (،ُِِ( كيقصد ّٔا: ادلد الالـز احلريف. ينظر: )إبراز ادلعاين: ٓ)
 ظ(،/ٖٗاحملذكفة فيها؛ إلمجاع العلماء على عدـ إحلاقها، كذلم يف ذلك توجيهات لطيفة. تنظر يف: )حلة األعياف: كرقة 

 (.ُِّ-ُِِ)الطراز، كحاشيتو: 
      (. كالعمل بذلك عند َُّ(، كينظر أيضنا يف: )اجلامع ادلفيد، لو: ّٖ( ىذا قوؿ ابن القاضي يف:)اخلالؼ كالتشهًن: صٔ)       

 ال بدَّ من نقطها(. ادلغاربة، فيحرٌكوهنا كسائر احلركؼ، قاؿ الداين: )كحركؼ التَّهجّْي اليت يف أكائل السور ادلختلف يف قراءهتا
بطها، كيكتفى (. كأما ادلشارقة فمذىبهم عدـ ضّْٕ-ّْٔ)دليل احلًناف: /ظ(،ّٔ)حلة األعياف: (، كينظر: َِِ)احملكم: 

ا الزمنا )بوضع عالمة ادلد عل كأما اليت  ،چٱ  چ ىكذا: كىي آّموعة يف )نقص عسلكم(،  ،حركات( ٔى احلركؼ اليت ٕنيىدُّ مدِّ
 .(ِٕ)إيفاء الكيل:  (،َُإرشاد الطالبٌن: )ينظر:  .يّّ طهر( فال توضع عليها العالمةكىي آّموعة يف )حى  ،ا طبيعينإنيىدُّ مدِّ 

( استدرؾ د. شرشاؿ على ذلك بقولو: )مل يىرًد يف )احملكم(، كلكن يندرج يف عمـو قولو: )كحركؼ الٌتهٌجي ال بد من نقطها(. ٕ)
، غًن أنو مل خيٌصصها بالنص، بل تدخل يف -أم: اخلرٌاز-ع أف يقاؿ ىي ميرىادة عند الناظم(، كقاؿ ادلنجرة: )ال مانَِِ)ص:

 (.ُِّ[(. )حاشية الطراز: ّٗ، صّْٗقولو: )كمطَّةه موضعها( ]ذيل الضبط: بيت 
-ُٓ(،)السبيل: ِٓٗينظر: )كشف الغماـ: . ( أم: لعدـ صورة حرؼ ادلد كاللٌن، كعدـ صورة احلرؼ الساكن يف اخلطٖ)

(، كصحَّحو الضباع يف: ٕٔٔ/ِ(، كتبعو ادلخٌلاليت يف: )إرشاد القراء: ُِْ(. كشٌلن رجَّح ىذا القوؿ: التَّنسي يف )الطراز: ِٓ
 (.َُٔ)مسًن الطالبٌن: 
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(ِ)ًعربة بورؼ ال احل
  .(ْ)على النزكؿوالعمل . (ّ)ىػ   (  

 :(ٓ)قاؿ يف )التٍُّحفىة(
 /5ٓ/ و:َوِفي نُ ُزوِل اْلَمدِّ ِفي الَفَواِتح            َوْجَهاِن ُخْذ تَ ْعِليَلُو َعن رَّاِجِح 

 .(6)ِقْسُط. ى فَ َعَدُم الن  ُزوِل يُنِبي اْلَخط             َواللَّْفُظ بِالن  ُزوِل َوْىَو الْ 

                                                                                                                                                                          

 (. ُُٔ( أم: لوجود حرؼ ادلد كسببو يف اللفظ. )حاشية أصوؿ الضبط: ُ)
(. كذكر التَّنسي دليلهم على ذلك بقولو: )أال ترل أنو يوضع ادلٌد ِٓل: ( أم: ال عربة بعدـ كجود حرؼ ادلٌد رمسنا. )السبيِ)

 (.ُِْكحده يف ادلواضع اليت حيذؼ منها حرؼ ادلد، على أحد الوجهٌن فيو!(. )الطراز: 
 .(ُّٕ(،)دليل احلًناف: ٕٔٔ-ٕٓٔ/ِ(، كينظر: )إرشاد القراء: ُِْ-ُِّ( )الطراز:  صّ)
(. كيقصد بو: نزكؿ عالمة ادلد على َُْ(، كينظر لو: )اجلامع ادلفيد: ّٗالؼ كالتشهًن: ص( ىذا قوؿ ابن القاضي يف: )اخلْ)

نقل (. ك ُُٔفواتح السور عند ادلشارقة كادلغاربة؛ عمالن بالوجهٌن معنا، كما ذكر ذلك د. شرشاؿ يف: )حاشية أصوؿ الضبط: 
عل على حركؼ ادلد كاللٌن على تقدير رمسها(.)حلةعمل بالنزكؿ أيضنا بقولللعبد اهلل آّاصي  ار أيبياختالرجراجي   و: )ادلطٌة ْني

(، كالشيخ َُٔ(، كالشيخ الضباع يف:)مسًن الطالبٌن: ُّٕادلارغين يف: )دليل احلًناف:  اختاره /ك(، ككذلكٖٗاألعياف: كرقة 
 (. ِٓأبو زيتحار يف:)السبيل: 

كقيل: توضع ، چٱ  چ عها من احلرؼ ادلمدكد، فقيل: توضع فوقو، ىكذا: القائلوف بوضعها اختلفوا يف موض تنبيو: **             

-ُِٓ)الطراز:  /ظ(،َٗ(. كينظر: )حلة األعياف: كرقة ِٓكالعمل على األكؿ. )السبيل: ، چلػم~أچأمامو، ىكذا: 

      .(ُّٕ)دليل احلًناف:  (،ُِٔ
يب ككيل، ميموف بن مساعد ادلصمودم، موىل زلمد بن عبد اهلل امسها الكامل: )ٓنفة ادلنافع يف أصل مقرأ اإلماـ نافع(، أل( ٓ)

ىػ، ُٖٓىػ(، كىي أرجوزة كربل مطٌولة يف قراءة نافع، أصوذلا، كرمسها، كضبطها، فرغ من نظمها عاـ  ُٖٔالفخَّار، )ت: 
ماـ نافع( البن بٌرم، كزاد عليها جعلها ّنثابة التفسًن كالشرح ألرجوزة )الدرر اللوامع يف مقرأ اإل( بيتنا، َُِِكعدد أبياهتا: )

بالتوسع يف ادلسائل، ككثرة التفريعات كالتوجيهات، كذكر كثًن من الطرؽ، كالوجوه، كالركايات، اليت طول ذكرىا، كمل يصرٌح 
ؽ، كنسخة  َّٓجامعة ادللك سعود، ضمن رلموع، رقم  ، توجد منها نسخة يف-ُنس  علمي–سلطوطة  ّٔا، كالزالت
كقد سار بذكرىا الركباف، كاعتىن ّٔا علماء ادلغرب خاصة، فقاموا ، ْٕٗٗ( ِرلموع )احلسنية بادلغرب،  نةأخرل يف اخلزا

ىػ(، سلطوط، ِٖٖبشرحها، كمن ىذه الشركح: شرح سلتصر، باسم: )شٌم ركائح التحفة(، لسعيد بن سليماف الكرامي )ت: 
خة أخرل يف خزانة السيد أَحد اعوينات بقرية اليوسفية ، كنسَُٖٖتوجد منو نسخة يف اخلزانة احلسنية بادلغرب، رقم 

، ُّٖ/ِ(، )قراءة اإلماـ نافع عند ادلغاربة: ّٖٕ/ِٖينظر: )خزانة الَتاث، فهرس ادلخطوطات:  بالرباط، ضمن رلموع.
ّ/ُٕٓ-ّٕٓ ،ََُٔ-ََُٕ). 

(، للمؤلف نفسو: ميموف رسم كضبط ادلصاحف العثمانيةكإمنا يف )الدرة اجللٌية يف سىا يف )ٓنفة ادلنافع(، ( البيتاف ادلذكوراف لىيٍ ٔ)
البيتاف رقم  ،ىػ(، كقد كقفتي عليهما يف )الدرة اجللية ادلطبوع بتحقيق: د. ياسر ادلزركعئُٖادلصمودم، موىل الفٌخار )ت: 

التشهًن( البن )اخلالؼ ك  نقل البيتٌن من إحدل نسخ -رَحو اهلل-ادلؤلف أف -كاهلل أعلم-يػىٍبديك يل(، ك ّْ، صَّّ-َِّ
عبد  د. نف  اخلطأ، كما ذكر ذلك النسخة اليت نقل منها كيف ،لقولو: )العمل على النزكؿ( ، كاليت ذكرىا استشهادناالقاضي

(، كاالختالفات يف الكتابٌن عما ىنا: قولو: )كيف نزكؿ ادلطّْ(، )عىٍن ّٗاهلل البخارم، زلٌقق الكتاب يف رسالة ادلاجستًن: )ص
ـ النزكًؿ(. كذكرشىارًًح(، ك) البخارم معىن البيتٌن بقولو: )يف البيت األكؿ أخرب عن نزكؿ ادلٌط على فواتح السور بأف  د. بًعىدى
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 .(ُ)فاختار رَحو اهلل جعل ادلد
 فاعلم أن مواضع ُحِذَف منها حرف المد، وليس بعدىا ىمز، وال سكون،إذا تقرَّرى ىذا  

أف تػيٍلحىق باحليٍمرىة فحكمها:
 وذلك في:، (ِ)

(ّ)كل صلة، أتت بعد ىاء الضمًن .ُ
 أك ،، كغًنىا[ّٕ]البقرة: چحب  خب  چ ، سواء كانت كاكنا، حنو:  

 .[ِٓ، كالرعد: ِٕ]البقرة: چھ  ھ  ھ  چياءن، حنو: 
چ   چككذلك كل ما قرأتىوي بزيادة الياء لفظنا، حنو:   .ِ

(ْ)
 چ، ك[ُٖٔ]البقرة:  

چ
 ، كمىن كافقو.(ٔ)، لنافع[َُٓ] يف ىود(ٓ)

                                                                                                                                                                          

فيو الوجهٌن، كيف البيت الثاين: بٌنَّ دليل كل كجو، كىو أف من نظر إىل اخلط، قاؿ: بعدـ النزكؿ، كمن نظر إىل اللفظ قاؿ: 
 .(ّٗبالنزكؿ(. )اخلالؼ كالتشهًن: ص

(. كنظم اخلالؼ كسببو أيضنا أبو عبد اهلل ّٗ-ّٖ( بقولو: )كىاللٍَّفظي بًالنػُّزيكًؿ كىٍىوى اٍلًقٍسطي(. ينظر: )اخلالؼ كالتشهًن: صُ)
(. كينظر شرح الرجراجي على البيتٌن يف: ُّالقيسي،  كرٌجح كضع عالمة ادلد بقولو: )عىلىى ادلٌدّْ اٍعمىليوا(. )ادليمونة: كرقة 

 /ك(.  ٖٗعياف: كرقة )حلة األ
كىو:  االستغناء عن إحلاقها َنعل ادلٌط يف موضعها، كالتخيًن يف  -مل يذكره ادلؤلف-، كفيها كجو آخركضع عالمة ادلد دكف( ِ)

ىذه ادلواضع ىو مذى  أيب داكد، كأما الداين فلي  لو فيو عنده إال اإلحلاؽ، كىو األصٌح. كتنظر ىذه ادلواضع، كحكمها، 
(،)إيفاء ُّٕ(،)دليل احلًناف: ُُٗ-ُُٔ(،)أصوؿ الضبط: ُِٗ، ٓٓ-ْٓ(،)احملكم: ِّّ-ِٗٗيف: )ادلقنع: كأمثلتها 
(. كقد اضطرب كالـ الرجراجي عن مذى  أيب داكد يف ىذه ادلسألة، كتبعو ّٖٓ-ِٖٓ/ِالعادلٌن:  (،)سفًنُٔ-َٔالكيل: 

(، كللدكتور شرشاؿ ُُّ-َُّ/ظ(،)الطراز: ّٗ-/كِٗقة التنسي؛ تبعنا الضطراب كالـ أيب داكد، ينظر: )حلة األعياف: كر 
تعليقات جٌيدة، دفع ّٔا االضطراب يف ادلسألة، كخىلىص ّٔا إىل أف أيب داكد رجَّح يف)أصوؿ الضبط( إحلاؽ احملذكؼ باألَحر، 

نظر: )حاشية ادلطٌة، كّٔذا يتفق كالـ أيب داكد مع كالـ أيب عمرك، كىو الذم جرل بو عمل نقط ادلصاحف. ي كضعدكف 
 (.    َْ/ِ(،ك)حاشية سلتصر التبيٌن: ُُّ(،ك)حاشية الطراز: ُُٕأصوؿ الضبط: 

(  يف عيرؼ القراء: عبارة عن ىاء الكناية، اليت ييكىنَّ ّٔا عن ادلفرد ادلذكر الغائ ، كال تكوف إال زائدة، مٌتصلة بفعل، أك باسم ّ)
، كعلى صلتها بياء فق ،ظاىر، أك ُنرؼ، كإذا كقعت اذلاء بٌن متحركٌن د اتفق القراء على صلتها بواك إف كاف ما قبلها مضمـو

ٺ  چ  ، كتدخل أيضنا ىاء الضمًن الواقعة بٌن ساكن كمتحرؾ، كاليت خيتٌص بصلتها ابن كثًن، حنو:إف كاف ما قبلها مكسور

(،)سراج َُٓ-َُّز ادلعاين: )إبرا(،ُُٗ)أصوؿ الضبط: (،ُْٓ-ُْْينظر: )التيسًن:   .[ْٔ، ادلائدة: ِ]البقرة:  چٺ
 .(َّٓ-َّْ/ُ(،)النشر: ْٓالقارئ: 

 كتلحق الياء ىنا على قراءة من أثبت الياء، سواء كاف مذىبو مٌد ادلنفصل، أك قصره؛ لعدـ كجود سب  ادلٌد. كينظر: )سلتصر (ْ)
  .(ِْٖ،ُِٕ، ّٗ/ ِالتبٌن: 

كأبو جعفر، كأثبتها يف احلالٌن ابن كثًن كيعقوب، كحذفها الباقوف.  ( قرأىا بإثبات الياء كصالن نافع، كأبو عمرك، كالكسائي،ٓ)
  .(ِِٗ/ ِ(،)النشر: َِٕ-َُٕ/ّ(،)سلتصر التبيٌن: ُّٖينظر: )التيسًن:   

( ىو نافع بن عبد الرَحن ابن أيب نعيم، الليثي موالىم، ادلقرئ، ادلدين، كاختلف يف كنيتو، كأشهر األقواؿ: أبو ريكىٍْي )ت: ٔ)
، على األشهر(، كىو أحد القراء السبعة، كاألعالـ، قرأ على طائفة من تابعي أىل ادلدينة، منهم: أيب جعفر القارئ، ىػُٗٔ
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 چپ     پ  پ  چ عاىل: ككقعت الزيادة أيضنا قبل الساكن، لكن مع ٓنريك الياء، يف قولو ت .ّ

(ُ)، يف قراءة نافع، كأيب عٍمرك[ّٔ]بالنمل
(ِ)، كركاية حفص  

   
(ّ)

الزيادة على خط والمراد بالزيادة ىنا:  ، 
(ْ)ادلصحف اإلماـ

(ٓ)، سواء كاف احملذكؼ أصليِّا 
چچ حنو:،  

(ٔ)
] ، كالكهف[ ٕٗ]  يف اإلسراء 

ا[ ُٕ چ  چ: ، حنو(ٕ) ، أك زائدن
(ٖ)

 .(ُ) [ ِْ]  يف الكهف   

                                                                                                                                                                          

كشيبة بن نصاح، كغًنمها، كأقرأ الناس دىرنا طويالن، كشلَّن قرأ عليو: عيسى بن مينا قالوف، كعثماف بن سعيد كرش، كآخركف. 
 .(ّّْ-َّّ/ّ(، )غاية النهاية: ٔٔ-ْٔ)معرفة القراء: ص(، ّٗٔ-ّٖٔ/ٓاألعياف: ينظر: )كفيات 

( ىو أبو عمرك بن العالء بن عمار بن العرياف، التميمي، ادلازين، ادلقرئ، النحوم، البصرم، كامسو زبَّاف )على األصح(، )كيلد ُ)
الكرْي، كالعربية، كأياـ ىػ، على اختالؼو فيهما(، كىو أحد القراء السبعة، كاف أعلم الناس بالقرآف ُْٓت:-ىػٖٔسنة: 

العرب، كاألدب، كالشعر، قاؿ اليزيدم: )كاف أبو عمرك قد عرؼ القراءات، فقرأ من كل قراءة بأحسنها، كّنا خيتار العرب، 
(، كقرأ بالكوفة كالبصرة على مجاعة كثًنة، منهم: صلى اهلل عليو كسلم، كجاء تصديقو يف كتاب اهلل -كشلا بلغو من لغة النيب 

بن جبًن، كُيٍن بن يعمر، كغًنمها، كقرأ عليو خلق كثًن، منهم: ُيٍن بن ادلبارؾ اليزيدم، كىاركف بن موسى األعور،  سعيد
 (.ِِٗ-ِٖٖ/ُ(،)غاية النهاية: ِٔ-ٖٓ(،)معرفة القراء: َْٕ-ْٔٔ/ّكآخركف. ينظر: )كفيات األعياف: 

األسدم، الكويف، البزٌاز، ادلقرئ، اإلماـ، كييعرؼ بػًػ)حيفىٍيص(، ( ىو أبو عيمير حفص بن سليماف بن ادلغًنة، الدكرم موالىم، ِ)
ق، على الصحيح(، أخذ القراءة عرضنا كتلقيننا عن عاصم بن أيب النجود، ككاف رىبًيبيو )ابن َُٖت:  -ىػَٗ)كلد سنة 

، كشٌلن قرأ عليو عرضنا كمساعنا: زكجتو(، ككاف أعلمهم بقراءة عاصم، كركل أيضنا عن ثابت البناين، كغًنمها، كأقرأ الناس دىرنا
(،)تقري  ِٓٓ-ِْٓ/ُ(،)غاية النهاية: ٖٓ-ْٖعيبيد بن الصباح، كخلف احلداد، كآخركف. ينظر: )معرفة القراء: 

 (.ُِٕالتهذي : 

كأيب  ( كيوافقهم من العشرة: أبو جعفر، كركي ، كإثبات الياء مفتوحة ذلم كصالن باتفاؽ، كأما حاؿ الوقف: اختلف عن قالوف،ّ)
عمرك، كحفص، فلهم إثباهتا ساكنة، كذلم حذفها، ككرش، كأبو جعفر ُيذفوهنا بال خالؼ، كيعقوب بإثباهتا ساكنة كقفنا، 

 (. ِْٖ(،)اإلٓناؼ: َّْ، ُٖٖ-ُٕٖ/ِ(،)النشر: ّٗٗكحذفها ركح كصالن، كالباقوف ُنذفها يف احلالٌن. )التيسًن: 
اء ادلتطرفة، احملذكفة رمسنا؛ للتخفيف لفظنا، كمسيّْيت زكائد؛ لزيادهتا يف القراءة على الكتابة؛ ( الياء الزائدة يف عيرؼ القراء: ىي اليْ)

ألهنا زادت يف الرسم يف قراءة من أثبتها على حاؿ، كمن مل يثبتها فليست عنده بزائدة، كزيادهتا تأيت يف أكاخر األمساء، كأكاخر 
 .(ٕٓ)اإلضاءة:  (،َُٖ-ُٕٗ/ِ)النشر:  (،َُْ)سراج القارئ:  األفعاؿ. ينظر:

 .(ٖٗٓ/ِ( يعين: من بينيىة الكلمة )الـ الكلمة(. ينظر: )فتح الوصيد: ٓ)
( قرأىا يف ادلوضعٌن بإثبات الياء كصالن: نافع، كأبو عمرك، كأبو جعفر، كأثبتها يف احلالٌن يعقوب، كحذفها الباقوف. ينظر: ٔ)

 .(ُّٔ/ِ)النشر:  (، ّٓٓ، ّْٔ)التيسًن: 
ا(، كالصواب ما أثبتو من )ـ(. كيعين بالزائد: ما لي  من بينيىة الكلمة كأصلها )لي  بالـ الكلمة(.ٕ)          ( يف )ز(: تصحَّفت إىل )رائدن

 .(ِّٕ)دليل احلًناف:  (،ٖٗٓ/ِينظر: )فتح الوصيد: 
كيعقوب، كحذفها الباقوف. ينظر: )التيسًن:  ( أثبت الياء فيها كصالن نافع، كأبو عمرك، كأبو جعفر، كأثبتها يف احلالٌن ابن كثًنٖ)

 (.ُّٔ، ُِٖ/ِ(، )النشر: ّٓٓ



ُِّ           الفصل الثاني: في بيان حكم السكون، والشَّد، وموضع المد       عمدة العرفان في مرسوم القرآن

 :ما تقدَّـ من صلة ىاء الضمًن، كزيادة الياء، إذا مل يأًت بعدمها مهز كال سكوف، ىو  تنبيو
منصوص عليو، كىناؾ مواضع مل ينصُّوا عليها، لكنها تيشًبهيهيما، كىي: ما اجتمع فيو ياءاف، كحيذفت 

 چەئ  ەئچ  ، ك[ّٓ]األحزاب:  چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ ا ساكنة يف الطرؼ، حنو: ألهن ؛(ِ)ثانيتهما

 .، كغًنىا[ِٖٓ]البقرة:  چڇ   ڇ  چ  ، ك[َُُ]يوسف: 
قوة الشَّبىو بينهما، كبٌن الياء الزائدة (ّ)كدلا رأل الشيخ أبو عبد اهلل اخلراز

(ْ)
، حكىمى بقياس أحدمها  

(ٓ)على اآلخر
 ، فقاؿ:  

 (6)ييِ حْ ي، يُ يَّ لِ وَ  نتَ ي                 َكَقْوِلِو: أَ يِ حْ تَ سْ يَ  َنْحِو: اَل  َكَذا ِقَياسُ 
مهز، حنو:  -ىنا–، فإف جاء بعد حرؼ ادلد (ُ)، كبو العمل(ٕ)قاؿ العالَّمة التػَّنىًسي: )كقياسو صحيح

 دخل ذلك يف قولو قبل ىذا:   ،[ِٔ]البقرة:  چچ  چ  ڇ  ڇچ 

                                                                                                                                                                          

، ّالبقرة: ] چٿ  ٿ  ٿ  چ على حكم صلة ميم اجلمع إذا كقع بعدىا متحرؾ غًن اذلمز، حنو: -رَحو اهلل-( كمل ينٌبو ادلؤلفُ)
ا، كالباقوف   كال شٌك أهنا تأخذ حكم ىذه ادلواضع، كالصلة فيها لقالوف ِنلفو، كابن ،[كغًنىا كثًن، كأبو جعفر قوالن كاحدن

 (.ِْٕ-ِّٕ/ُ)النشر:  (،ُِٔ)التيسًن:  (،َُٔ)مسًن الطالبٌن:  (،ُُٗ-ُُٖباإلسكاف. ينظر: )أصوؿ الضبط: 
)دليل  /ك(،َٖ)فتح ادلناف:  (،َُٖ/ِ)سلتصر التبيٌن:  (،َّٖ( باتفاؽ الشيخٌن، كىو ادلختار، كبو العمل. ينظر: )ادلقنع: ِ)

 .(ِّٕاف: احلًن 
 ( يف )ـ( تصٌحفت إىل )اخلرٌار(.ّ)
( حيث أف الياء يف ىذه ادلواضع سقطت من الطرؼ خطِّا، ال لفظنا، كىي ساكنة، فكانت كالياء الزائدة، إذ ىي ساكنة، ساقطة ْ)

ا،  كما كاف منها ، [ْٔ]الكهف:        چ  چأشبو حنو:  چ چمن الطرؼ خطِّا، ال لفظنا، فما كاف منها أصليِّا، حنو  زائدن

)إيفاء  (،ٕٓٔ/ِكينظر: )إرشاد القراء: (.ُّْ)الطراز: .، كغًنىا[ُْ]إبراىيم:  چچأشبو حنو:  چەئ ەئچحنو: 
 .(ُٔالكيل: 

واضع ادلقيسة يف كالـ أيب : )كميكن دخوؿ ىذه ادلادلنبهيغناء عنو بادلط. قاؿ ( يعين: يف احلكم بالتخيًن بٌن اإلحلاؽ، كبٌن االستٓ)
(: )كما كاف من ىذا الضرب شلا مل يأت بعده مهزة، فإين أختار أف جيعل موضع احلركؼ احملذكفة ُُٔداكد يف )أصوؿ الضبط: 

منو الواك كالياء مطٌة ال غًن، فتدؿ بادلطٌة على سقوطها من مواضعها، كيكوف ذلك فرقنا بٌن ادلد ادلتكلف كغًنه(، فكالمو 
مل ينٌص على حكمها، كميكن قياسو على حكم الياء الزائدة  الٌداينككذلك مشوؿ ىذا ادلقي ، إال أف يقٌيد كالمو،  يقتضي

-ِِ)إرشاد الطالبٌن:  (،ّّٕأيضنا:)دليل احلًناف: كينظر  .(ُِٗ، ٓٓ-ْٓ)احملكم: : ينظرعنده، كىو اإلحلاؽ فقط. 
ِّ). 

 ط، للخراز(.(، من منت )ذيل الضبّٗ، صْٔٗ( )البيت رقم ٔ)
بغًنه كعلى  يءالش تي سٍ قً  تقوؿ: ،الشٍَّيء ًإىلى نىًظًنه ردُّ أمُّ شيءو كاف، كقيل: شيءو على شيءو،  َحىٍلي  اللغة:حقيقة القياس يف  (ٕ)

، إذا قدَّرتىو على مثالو. انٍػقى فى  اا كًقياسن يسيوي قػىٍيسن قً غًنه، أى  لعلَّة جامعة  حكمو  فرعو على أصلو يف َحىٍلي  اصطالح األصوليٌن:كيف  اسى
، كقيل غًن أك صفة جامع بينهما، من حكمو  عنهما، بأمرو  وً يً فٍ ذلما، أك نػى  حكمو  يف إثباتً  على معلوـو  معلوـو  لي َحىٍ كقيل:  بينهما،



ُِْ           الفصل الثاني: في بيان حكم السكون، والشَّد، وموضع المد       عمدة العرفان في مرسوم القرآن

 .(ْ) (ّ)ببعض زيادة ػػى .(ِ)إخلالَخطِّ            ...................َوِإن َتُكْن َساِقَطًة ِفي 
 

                                                                                                                                                                          

، /ك(ْٗ)حلة األعياف: كرقة  (،ِِّ)كشف الغماـ:  (،َٕٕ/ِ)ادلعجم الوسيط:  (،ٕٔٗ/ّ)الصحاح:  ينظر: ذلك.
 (. ُٗ-ٖٗ/ِالفحوؿ:  )إرشاد

أركاف القياس األربعة، كىي: األصل، كالفرع، كاحلكم، كالعٌلة، فاألصل ادلقي  ادلنصوص عليو ىو: الياء الزائدة  كقد توفرت ىنا     
يف خط ادلصحف، كالصلة، كالفرع ادلقي  عليو ىو: الياء الساقطة ادلتطرفة احملذكفة؛ الجتماع ياءين، كالعلة اجلامعة بينهما: 

ا يف ادلد، كاللٌن، كلزـك الطرؼ، كالسكوف، كاحلذؼ، كاحلكم ادلشَتؾ فيو ىو: التخيًن بٌن اإلحلاؽ، كبٌن االستغناء اشَتاكهم
 (،ِِّ-ُِّعنو بادلط. كالكالـ على أحد الوجهٌن فيو، كىو التزاـ احلذؼ، ال يف حالة اجلواز. ينظر: )كشف الغماـ: 

      ./ظ(ٓٗ-/كْٗ)حلة األعياف: كرقة 
قاؿ ابن القاضي: )تلحق الياء باحلمراء يف السطر، ال فوقو، كما يفعلو دلد. ا كضع عالمة: على إحلاؽ الثانية باحلمراء، دكف ( أمُ)

 .(ْٖٓ-ّٖٓ/ِ)سفًن العادلٌن:  (،ُٓ)السبيل:  (،ّّٕ، ِِِ)دليل احلًناف: (. كينظر:ْٖالناس(. )اخلالؼ كالتشهًن: 
قد تقٌدـ ذكره )ص:     ك  .(أىحلٍىٍقتػىهىا َحىٍرىا جلًىٍعًل اٍلمىطّْ ): ه)ذيل الضبط، للخراز(، كعجز  ( من منتّٗ، صِْٗالبيت رقم )صدر  (ِ)

ُُٗ ).  
(. ُٔ/ظ(،)إيفاء الكيل: ٓٗ، كزيادة ادلؤلف ىي قولو: )كبو العمل(. كينظر أيضنا: )حلة األعياف: (ُّٓ: ص( ينظر: )الطرازّ)

كاف ساقطنا يف  [، كغًنىأ]احلج:  چپ     پ  چ لفائدة: )كإف جاء بعده سكوف، حنو: قوؿ التَّنسي؛ إٕنامنا لبقية  ىنا كنيورد
الوصل لفظنا، فال يلحق ]الياء[؛ إلمجاعهم على أف النقط مبين على الوصل، إال مواضع مستثناة، كمل يذكر ىذا فيها، كال 

، كينظر: )حلة األعياف: (ُّٔ-ُّٓلطراز: صيلحق؛ إذ مل يقيل بو أحد من األئمة القدماء(. )ايلتفت إىل من زعم أنو 
 .(ْٗص)اخلالؼ كالتشهًن:  /ظ(،ٔٗ-/كٓٗ

 ا:منه ،مفٌرقة ضمن الفصوؿ األخرل وفصالن إلحلاؽ احملذكؼ يف الرسم، كذكر بعض فركع-رَحو اهلل-مل خيصّْص ادلؤلف تنبيو:( ْ)
كميكن االستزادة  ،چچ نقط يف فصل األكؿ:يف ال أيضنا ما ذكره اكمنه إحلاؽ حركؼ ادلد احملذكفة، -ىنا–ما ذكره 

 (،ُِٖ-ُٕٓ )أصوؿ الضبط: (،ُِٗ-ُُٖ،ُّٕ-ُّٓكاالطالع على باقي مسائل كفركع ىذا الفصل يف: )احملكم: 
 . (ِّْ-َْْ)دليل احلًناف:  ،(ِّّ-ِٗٓ)الطراز:  (،ِّٕ-/كُِٗ)حلة األعياف: كرقة 



واإلدغام      اإلظهار حكم في: الثالث الفصل  ٕ٘ٔ  القرآن مرسوم في العرفان عمدة                    

 .(ٔ) الفصل الثالث: في حكم اإلظهار واإلدغام
 

، وىي (ٖ)أن ُُيَعل عليو صورة السكون فحكمه: ،(ٕ)باإلظهاراعلم أن كل ما تقرأه لقارئ من القرّاء 
ارَة  .(ٗ)كما سبق،  الدَّ

  ، فهو نوعان:أما اإلدغام
َضعَّف، ويسّمى ، ويصري النطق كأنو حبرف واحد مُ (٘)إدغام يذىب معو لفظ احلرف ادلدَغم، وصوتو

احلرف  /15/ ظ:تْعرية احلرف ادلدَغم من عالمة السكون، وتشديد باإلدغام التام، وحكمه: ىذا النوع 
ڃ  چ ، حنو: (ٚ)، أم ال، وغريىا[ ٓٙالبقرة: ] چڇ  ڇچ ، سواء كانا متماثلْْي، حنو: (ٙ)الذي بعده

 .[ٖٜ]ادلؤمنون:   چچ  
                                                           

ا من احلرف ادلدغم أحكام ما بعدمهوكذلك  ،( ادلراد هبذا الفصل الكالم على  أحكام احلرف ادلدغم، وأحكام احلرف ادلظهرٔ)
 .(ٖٚٔينظر: )الطراز: (. و ٖٖٚ. )دليل احلريان: ف ادلظهر عندهفيو، واحلر 

ٱ  چ أو شلا اختلف فيو القراء، حنو: ، [ٕٙٔ، واألعراف: ٕٓ٘البقرة: ] چڳ    ڳ  ڱ  چ حنو: ( سواء كان رُلمًعا على إظهاره، ٕ)

، ذكواننافع، وابن كثري، وابن  :إذا أريد ضبطو على قراءة من أظهر دال )قد( عند السْي، وىم، [  ٔ]اجملادلة:  چٻ  ٻ  
)مسري الطالبْي:  (، ٗ-ٖ/ٕ)النشر:  (،ٜٙٔ-ٛٙٔ. والباقون باإلدغام. ينظر: )التيسري: جعفر، ويعقوب وعاصم، وأبو

 (. ٕٙ)إيفاء الكيل:  (،ٚٓٔ
موجب لو. وتوجيو ضبط ؛ إذ ال وُُيعل على احلرف الذي بعده حركتو اليت يُقرأ هبا، من غري تشديد أي: على احلرف ادلظهر، (ٖ)

من ىذا  ٜٚ نظري ما سبق يف توجيو ضبط النون الساكنة عند حروف احللق. ينظر: )ص: -ىنا–احلرف ادلظهر وما بعده 
)سفري  (،ٛٙٚ/ٕ)إرشاد القراء:  (،ٜٛ)حلة األعيان: ورقة  (،ٚٛ)أصول الضبط:  (،ٚٚ: )احملكم: أيًضا ينظر(. و البحث

 (.ٙٛ٘/ٕالعادلْي: 
ارة ىو مذىب أكثر نّقاط  ٕٔٔفصل الثاين: حكم السكون:  )ص ( يف الٗ) م الكالم فيو على أن تصوير السكون بالدَّ (. وتقدَّ

، وىو مذىب اخلليل، واجلّرة على رأي األندلسيْي والداين، ادلدينة وأيب داود، وعليو عمل ادلغاربة، وأما ادلشارقة فربأس اخلاء
 ّل من أىل ادلدينة.  واذلاء على مذىب بعض الّنحاة، واألق

-٘ٔٔوينظر يف: )التحديد:  ، ويسمى أيًضا باإلدغام الكامل، واخلالص.( أي: ذات احلرف ادلدغم، وصفتو، وىي: )الغنة(٘)
 (.ٕٙ)إيفاء الكيل:  (،ٖٗٚ)دليل احلريان:  (،ٕٛ-ٕٚ/ٕ)النشر:  (،ٓٚ(،)احملكم: ٙٔٔ

 (.ٚٔ)إرشاد الطالبْي:  (،ٜٚا. ينظر: )احملكم: ( أي: ادلدَغم فيو، وحتريكو حبركتو اليت يُقرأ هبٙ)
، ويستوي يف ذلك ما [ٕٙ٘]البقرة:  چيئ  جب  حب    چ ، أو كانا متجانسْْي، حنو: -كادلثال الذي ذكره  -( يعين: أو كانا متقاربْْي ٚ)

، إذا أريد ، وغريىا[ٔ٘بقرة: ]ال        چ   چوما اختلف يف إدغامو، حنو: ، چڇ  ڇچ اتّفق على إدغامو، حنو: 
ضبطو على قراءة من أدغم الذال يف التاء، وىم: مجيع القراء ما عدا ابن كثري، وحفص، ورويس خبلفو. ويدخل يف ىذا النوع 

 (،ٕٚٔ،ٕٗٔ-ٕٛٔينظر: )التيسري:  .چ َشْهر رََّمَضانَ چأيًضا ما جاء عن أيب عمرو، ويعقوب يف رواية اإلدغام الكبري، حنو: 
-ٓٙ)السبيل:  (،ٚٓٔ)مسري الطالبْي:  (،٘ٔ/ٕ ،ٕٖٓ، ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٔ)النشر:  (،٘ٓٔ، ٕٓٔ-ٜٜول الضبط: )أص
ٙٔ.) 
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َنسي: )وذلك أنو دلا كان احل رف األول ذىب يف اللفظ بالكليَّة، وكان النطق بالثاين على قال الت َّ
ًها على ذلك (ٔ)جاء النقط ،صورة احلرف الواحد ادلَضعَّف  .(ٕ)بتْعرية األول، وشدَّ الثاين( ه ُمنب ِّ

باإلدغام يذىب معو لفظ احلرف ادلدَغم، وتبقى صفتو، وىذا النوع يسمى  النوع الثاني:
 چېئ    ېئچ ، حنو: (ٗ)ند التاءمثالو: الطاء ع ،(ٖ)الناقص

(٘)
النون عند  ومن هذا النوع:، [ٕٕ]النمل:     

  وفي ضبطه وجهان:، (ٙ)-كما سبق-  عند الواو، والياء
، كما سبق يف النون عند الواو، (ٛ)، وبو العمل(ٚ)تسكْي الطاء، وتشديد التاء، وىو ادلختار األول:

 ء.الواو، واليا
 .(ٜ)ء من التشديد، ال احلركةتعرية الطاء من السكون، والتا الثاني: 
(ٓٔ)يف النون عند الواو، والياء نظري ما سبق :توجيه هذين الوجهينو 

 . 
 

                                                           

 ( يف )م(: حَترَّفت إىل )النُّطق(.ٔ)
 (.ٜٙٚ/ٕ(، )إرشاد القراء: ٔٗٔ( )الطراز: ٕ)
(،)إيفاء ٙ٘)الطراز: (، ٔٓٔ، ٖٛ(،)سراج القارئ: ٓٚ(،)احملكم: ٙٔٔ-٘ٔٔ( ينظر اإلدغام الناقص يف: )التحديد: ٖ)

   .(ٕٙالكيل: 
( قال ابن اجلزري: )وإذا َسَكَنت ]أي: الطاء[، وأتى بعدىا تاء، فأدغمها فيها إدغامًا غري ُمسَتْكمل، يبقى معو تضخيمها ٗ)

 (. فاإلطباق الظاىر يف الطاءٕٛ-ٕٚ/ٕ(، وينظر: )النشر: ٖٗٔ، ٖٖٔواستعالؤىا؛ لقوة الطاء وضعف التاء(. )التمهيد: 
 (.ٕٓٓ-ٜٜٔعند اإلدغام، ىو كالغنة الباقية من النون عند إدغامها يف حروف )يُوِمن(.  ينظر:)الرعاية: 

 ( ُرمِست يف كال النسختْي حبذف الفاء.٘)
( وذلك على قراءة غالب القراء، غري خلف عن محزة يف )الواو، والياء، من طريقي الشاطبية، وطّيبة النشر(، وغري دوري ٙ)

طريق الطّيبة(، وأما على قراءة خلف، ودوري الكسائي فهو من باب اإلدغام التام. وينظر ما الكسائي يف )الياء دون الواو، من 
 (. ٓٓٔ - ٜٜ ا يف الفصل األول: حكم ضبط النون الساكنة عند الواو والياء: )ص:سبق يف حكم ضبطها، والقراءات فيه

َهُو الداين بقولو: )فُيعلَّمالشيخْي،  ( باتفاقٚ) بعالمة السكون أن الطاء مل تنقلب قلًبا خالًصا، وأن اإلطباق الذي ىو صفتها  ووجَّ
التشديد أن الطاء غري ُمبَ يَّنة(. مث ذكر الوجو الثاين، وقال: )والوجو صفتها باٍق على حالو، وبِبَ َيانِو امتنع القلب، ويُعلَّم بعالمة 

 أبو داود ذكرو  (.ٖٚٔ، واقتصر على الوجو األول يف كتابو: )النقط: (ٓٛاألول أدّل على اللفظ، وىو الذي أختار(.)احملكم: 
. وينظر: )الدرة اجللية: األبيات (٘ٓٔ-ٗٓٔ: )وكال الوجهْي عندي حسن، واألول أختار(. )أصول الضبط: الوجهْي، وقال

 (.ٖٗٔ)الطراز:  (،ٖٓٔ)حلة األعيان:  (،ٗٗ، ص٘ٚٗ-ٙٙٗ

 (.٘ٓٔ)حاشية أصول الضبط:  ،(ٖ٘ٚينظر: )دليل احلريان: .  چچ( عند ادلغاربة، وصورة ىذا الوجو ىكذا: ٛ)

 (.ٔٙ(،)السبيل:   ٛٓٔ)مسري الطالبْي: ينظر: .  چېئچ ( وعليو العمل عند ادلشارقة، وصورة ىذا الوجو ىكذا: ٜ)
 -ٜٜ(، )أصول الضبط: ٜٚحكم ضبط نوعي اإلدغام، وتوجيههما يف: )احملكم:  (. وينظر ٓٓٔ - ٜٜ( ينظر: )ص: ٓٔ)

 (. ٜٙٚ-ٛٙٚ/ٕ(،)إرشاد القراء: ٘ٓٔ -ٓٓٔ(،)حلة األعيان: ورقة ٘ٗ-ٖٗ(،)الدرة اجللية:  ص٘ٓٔ
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 :تنبيه  
 :(ٔ)، اختلف طرق الشيوخ فيو[ٕٓ] بادلرسالت چٱ     ٻچ القاف عند الكاف، يف قولو تعاىل: 

ى ىذا مثل النوع ، فضْبطُو عل(ٖ)، وىو األصحّ (ٕ)فذىب أبو عْمرو الداين إىل أن إدغامو خالص . أ
(ٗ)النوع األول

 . 
يّ  . ب ، فضْبطُو على ىذا مثل النوع (ٙ)إىل أن إدغامو ناقص ،، وَمن وافقو(٘)وذىب أبو زلمد َمكِّ

 .(ٛ) (ٚ)الثاين

 
                                                           

-ٔٙ(،)السبيل: ٕٕٗ(، )لطائف اإلشارات: ٜٖٔ(، )التمهيد: ٘ٗ-ٗٗ، صٗٛٗ-ٙٚٗ( ينظر: )الدرة اجللية: األبيات ٔ)
ٕٙ .) 

( ضمن اإلدغام اجملَمع عليو. ووافقو ابن اجلزري على اختياره بقولو: )وكالمها حسن، وباألول ]يقصد ٜٚ( ذكره يف )احملكم: ٕ)
اميُّون، واختياري الثاين؛ وفاًقا للداين، وقياًسا على اإلدغام الناقص[ أخذ ادلصريُّون، وبالثاين ]يقصد: اإلدغام اخلالص[ الش

 (.ٜٖٔمذىب أيب عمرو(. )التمهيد: 
حو ابن اجلزري بقولو: )اإلدغام اخلالص أصّح روايًة، وأَْوَجو قياًسا(. )النشر:  (ٖ) حو التَّنسي يف: ٕٓ/ٕصحَّ (. وكذلك صحَّ

الداين اإلمجاع عليو...، وهبذا جرى العمل يف ضبطو ]عند (. وقال ادلارغين: )وىو مذىب اجلمهور، وحكى ٘ٗٔ)الطراز: 
 (.ٛٓٔ/و(، )مسري الطالبْي: ٖٓٔ-/ظٔٓٔ(. وينظر: )حلة األعيان: ٖ٘ٚادلغاربة وادلشارقة[(.)دليل احلريان: 

 (.ٖٙ(،)إيفاء الكيل: ٘ٗٔينظر: )الطراز: .  چٱ     ٻ  چ ( وصورتو ىكذا: ٗ)
ي بن أيب طال٘) ت:  -ى ٖ٘٘ب )محُّوش( بن زلمد بن سلتار، القْيسي، ادلغريب، القريواين، القرطيب )ولد سنة: ( ىو أبو زلمد َمكِّ

، ى (، العالَّمة احملّقق، إمام القّراء واجملوِِّدين، وكان رسوخو يف علم القرآن وتفنُّنو فيو، قراءاٍت، وجتويًدا، وتفاسريًا، ومعاينٖٚٗ
قراءات على أيب الطّيب بن غلبون، ومسع من علي بن زلمد األدفوي، وغريمها، وقرأ عليو وفقًها، وروايًة، وحْنًوا، ولغًة، قرأ ال

مجاعة كثرية، منهم: حيىي بن إبراىيم بن البياز، وزلمد بن مطرف الكناين، وآخرون، ولو تصانيف جليلة يف علوم القرآن، 
(، )معرفة ٗٔ-ٖٔ/ٛغريمها. ينظر: )ترتيب ادلدارك: وغريىا، من أشرفها: )التبصرة يف القراءات(، و)الرعاية يف التجويد(، و 

 .(ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٕ(، )غاية النهاية: ٕٕٔ-ٕٕٓالقراء: ص
( قال مّكي بن أيب طالب: )وإذا َسَكنت القاف قبل الكاف وجب إدغامها يف الكاف؛ لقرب ادلخرجْي، ويبقى لفظ االستعالء ٙ)

إلدغام يف "من يومن" و"أحطت" وذلك حنو قولو "أمل االستعالء الذي يف القاف ظاىرًا ، كإظهارك الغنة، واإلطباق مع ا
(. وشّلن وافق ٕٚٔخنلقكم" تدغم القاف يف الكاف، ويبقى شيء من لفظ االستعالء الذي يف القاف(. )الرعاية: ص: 

ا (. وصّححو ابن اجلزري بقولو: )فقد صحَّ عندنٓٚٚ/ٕ(،)إرشاد القراء: ٘ٗٔقولو ابن ُشريح. ينظر: )الطراز:  مّكي على
ا وأداًء، وقرأُت بو على بعض شيوخي، ومل يذكر مّكي يف )الرعاية( غريه، ولو وجو من القياس ظاىر(. )النشر:   (.ٕٓ/ٕنصِّ

مْ   چ ( فتكون صورتو على الوجو األول ىكذا:ٚ) ينظر: )الطراز: .  چ َأملَْ خَنُْلقُكمْ چ وعلى الوجو الثاين ىكذا:، چ َأملَْ خَنُْلْقكُّ
 (. ٖٙكيل: (،)إيفاء ال٘ٗٔ

أحلق علماء الضبط هبذا الفصل حكم فواتح السور؛ وذلك ألن فيها اإلظهار، واإلدغام اخلالص، والناقص. ينظر  ** تنبيه:( ٛ)
 (.ٖٜ٘-ٜٓ٘/ ٕ(،)سفري العادلْي: ٖٙٚ-ٖ٘ٚ(،)دليل احلريان: ٜٗٔ-ٙٗٔتفصيل أحكامها يف: )الطراز: 
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 ٕٔٛ   

 
 

(ٔ)الفصل الرابع: في حكم صلة ألف الوصل
م االبتداء بها, وفي حكم , وفي حك 

 .النَّقل
 

 اشتملت ىذه الترجمة على ثالثة أشياء:
عالمة تدل عليو،     (ٕ)[السقوط]فلما كان ساقطًا يف الوصل؛ وضعوا لذلك  أما ىمز الوصل:

السكون، عند نقَّاط أىل األندلس، فلما كانت ، كاجّلرَّة اليت ىي عالمة (ٖ)فاصطلحوا على جْعل ذلك َجرَّة
جعلوا ىذه اجلرَّة دالَّة على سقوط ىذا اذلمز يف الوصل،  ،اجلرّة يف الساكن دالَّة على سقوط احلركة منو

(ٗ)جبامع الداللة على السقوط
   . 

, وىذا تداءعلى الوصل، ال على االب عل لو عالمة؛ ألن النق  مْْيتُ  فالقياس أالَّ وأما االبتداء: 
(٘): عدم جْعل العالمة؛ َرْعًيا ذلذه القاعدةالحكم فيو عند المشارقة

  . 
(ٔ)فاختاروا جعل عالمة االبتداء؛ خشية تّوىُّم أن يكون االبتداء مبوضع الصلة أما غيرىم:

  ،
(ٕ)نقطة كنق  اإلعجام، صورًة، ال لْونًا /15:و/ واصطلحوا على جعل ذلك 

   . 
                                                           

  رج )الوصل(، ويؤتى هبا للتوّصل إىل النطق باحلرف الساكن؛ ألن العرب وىي مهزة تثْت يف اخل ، واالبتداء، وتسُق  يف الدَّ ( ٔ)
،)دليل احلريان: (ٜٙ-ٙٙ(،)التمهيد: ٗٓٔينظر: )التحديد:  وتسمى بألف الوصل، وهبمزة الوصل.ال تْتدئ بساكن، 

ٖٜٚ.) 
 احلاشية، وحتتها عالمة )صح(.( سقطت من )ز(، وُأحلقت يف ٕ)
عند ادلتأخرين: )الصَِّلة(؛ ألن امسها و  (.-وصورهتا ىكذا: ) و مدَّىا بالقلم، وىو امسها عند ادلتقدمني،( مأخوذة من اجَلّر، وىٖ)

الكالم الذي قْلها يوصل مبا بعدىا، وتسق  ىي من اللفظ لذلك، وىي تدل على أربعة أشياء: على حركة ما قْل ألف 
 /ظ(.ٙٚٔ-٘ٚٔ(،)حلة األعيان: ْ٘ٙ : الوصل، وسقوطها، وزيادهتا، وعلى سكوهنا. ينظر: )أصول الض

قال الداين: )ولو ُجِعَل عالمتها دارة صغرى لكان حسًنا؛ وذلك من حيث كانت الدارة عند أىل ادلدينة ونّقاطهم عالمة  (ٗ)
أي: اجلّرة عند -مث قال: )ومذىب أىل بلدنا . -وحمّلها فوق األلف مطلًقا-. للسكون، وللحرف الساق  من اللفظ(

(. وىذه ٙٛوحال التنوين قْلها يف حال الوصل(. )احملكم:  ،أَْوَجو؛ دلا فيو مع ذلك من الْيان عن كيفية احلركات -ينياألندلس

 وأما ادلشارقةبعضهم، وجرى العمل يف مصاحف ادلغاربة على وضع عالمة اجلرَّة. عند  (  ) الّدارةو  ( عند أكثر ادلغاربة،-) اجلّرة

كاليت ُُيَلَّق هبا على الكالم الزائد يف الكتب؛   من فوقها، دون اعتْار ما قْلها وما بعدىا، أبًدا مقلوبة داالً  فيجعلوهنا ادلتقدمون
(، واستحسنها أبو داود. وأما ادلتأخرون منهم ^، مأخوذة من آخر كلمة )زائد(، وصورهتا ىكذا: )داللة على سقوطو وزيادتو

(، وتوضع فوق ألف الوصل دائًما،   قة، مأخوذة من الوصل، وصورهتا ىكذا: )فقد جعلوا  عالمتها رأس صاد صغرية غري معرَّ 

-٘ٙ)أصول الضْ : (،ٙٛ)احملكم: : ادلذاىب يف عالمة ألف الوصل يف نظروهبا جرى العمل يف مصاحف ادلشارقة. ت
 (.ٛٔٔ(، )مسري الطالْني:ٜٖٛ-ٜٖٚ)دليل احلريان: ،(ٖٖٕ-ٖٕٔ)الطراز:  (،ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٖ(،)صْح األعشى: ٚٙ

 (.ٕٖ(،)إرشاد الطالْني: ٚٚ. ينظر: )السْيل: يف نق  مصاحفهم( وعليو العمل ٘)
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 ٕٜٔ   

 
 

كان مثل مهز الوصل، فُجِعلت فيو ،  كانت اذلمزة فيو تسق  وصاًل، وتثْت ابتداءً فلما   وأما النقل:
ة(؛ للمناسْة، لَ اجلرّة َداّلة على السقوط، كما ُجعلت يف مهز الوصل، غري أهنم مَسُّوا اليت يف مهز الوصل )صِ 

 .(ٖ) وأبْ ُقوا اليت يف النقل على امسها األصلي، الذي ىو )َجرَّة(

 ،من محل ها الذي ىو ألف الوصل ة(ل  موضع الجرَّة المسمَّاة بـــ)الص  فاعلم أن ىذا إذا تقرَّر 
 :(ٗ)يكون تابًعا حلركة ما قْل ألف الوصل يف اللفظ

(٘)فإن نَطَق مبا قْلها مفتوًحا، كانت الصلة فوق األلف . أ
   . 

(ٙ)وإن نطق مبا قْلها مكسورًا، كانت الصلة حتت األلف  . ب
   . 

(ٚ)لها مضموًما، كانت الصلة يف وس  األلفج . وإن نطق مبا قْ
   . 

ما يكون قْل األلف فيو ساكن، ساق   :وخرج بقيد كون حركة ما قبل ألف الوصل في اللفظ
(ٛ)يف اللفظ وصالً 

]الْقرة: چ  چ ،، وغريىا[ٕٙ]الْقرة:    چ  چ، حنو:   

، وال فرق بني أن يكون احلرف ادللفوظ بو لو صورة يف [ٕٕ]الذاريات:  چ  چ،  [ٕٗ

                                                                                                                                                                          

)دليل  (،ٖٕٗ-ٖٖٕأن يكون ساقطًا وصاًل ووقًفا. ينظر: )الطراز:  -بسْب جعل عالمة السقوط-( أو خشية أن يُ َتوىَّم ٔ)
 (.ٜٖٚاحلريان: 

داود على جعلها نقطة باخلضراء، أو بالالََّزَوْرد )اللون األزرق(. ينظر:  ( وعليو عمل ادلغاربة. وقد نصَّ الشيخان: الداين وأبوٕ)
 (.٘ٙ)اجلامع ادلفيد:  (،ٛٙ)أصول الضْ ، وحاشيتو:  (،ٚٛ-ٙٛ)احملكم: 

 (.ٕٕٙ/ٕ(، )سفري العادلني: ٙٓٔ(،)إيفاء الكيل: ٖٕٗ)الطراز:  (،ٛٛ)احملكم:  ( ينظر:ٖ)
، احفهم، وأما ادلشارقة فمذىْهم رأس صاد صغرية، توضع فوق ألف الوصل دائًما( ىذا على مذىب ادلغاربة وعملهم يف مصٗ)

 (،ٙٙ، ٜ٘-ٛ٘)أصول الضْ :  (،ٙٛ، ٗٛنظر: )احملكم: ي دون اعتْار ما قْلها وما بعدىا من احلركات مع التنوين وغريه.
 (.ٖٕ٘ -ٖٕٗ)الطراز:  /و(،ٙٚٔ)حلة األعيان:  (،ٛٚٔ)اجلامع البن وثيق: 

 .[ٔ٘، والنحل: ٕٔ]ادلائدة:  چ چ ( حنو:٘)
 . [ٗ، والطالق: ٙٓٔ]ادلائدة:  چ چ: ( حنوٙ)

  .[ٙ-٘]الفاحتة:  چ   چ: ( حنوٚ)
، أنو ال ُتَعل فيو عالمة الصلة، ِلَما يكون قْل األلف فيو ساكن، ساق  يف اللفظ وصالً  -ىنا-من إخراج ادلؤلف فهمقد يُ ( ٛ)

؛ إذ -كما قيَّده-واحلكم عكسو حيث ُتعل العالمة تًْعا حلركة ما قْل الساكن، وىذه احلركة تعترب قْل ألف الوصل يف اللفظ
واء كان : )وس(ٜٗٚ/ٕ)إرشاد القراء: يف  كما قال الشيخ ادلخلاليتمثاًل   فلو قال ال عربة بالساكن؛ لسقوطو يف اللفظ وصاًل، 

 (.ٚٚ)السْيل:  ،(ٛٔٔ)مسري الطالْني: . ويُنظر: لكان أوضح للمعىن ما قْل األلف حمرًَّكا، أو ساكًنا يسق  لفظًا يف الوصل(
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 چ، [ٔ]آل عمران:  چ چ ، أْو ال، حنو:، وغريىا[٘٘]آل عمران:  چ چاخل ، حنو: 

 چ
(ٔ)

 .(ٕ) [ٕٔ-ٕٓ]اإلسراء:   
إن كان قبل ألف رَاَعى حركة احلرف ادلنطوق بو، ُوِجَد يف اخل ، أْو ال، فاعلم أنو     ُ  وإذا َعَرفَت أن ادل

الكسر، إال  واألصل في التحريك اللتقاء الساكنين:فإنو ُُيَرَّك اللتقاء الساكنني، الوصل تنوين, 
 الصلة حتت األلف؛ تنْيًها على كسر التنوين، حنو:لعارض، فمىت ُوِجد التنوين قْل ألف الوصل، ُجِعلت 

 .[ٖٗ-ٕٗ]فاطر:   چ   چ
(ٖ)وىو إذا كان ثالث مهز الوصل مضموًما ضمِّا الزًما أما حيث ال يكون التنوين مكسورًا,

  ، 

                                                           

 (.ٜٗٚ-ٖٜٚ/ٕ(،)إرشاد القراء: ٖٕٙ-ٖٕ٘( ينظر: )الطراز: ٔ)
الضمة يف اتصال عالمة الَصلة بألف الوصل، أو انفصاذلا عنها، يف الفتحة والكسرة، أما  الشيخنيمل يَرِد نص عن  :أول تنبيو(  ٕ)

(،)الدرة ٜ٘(،)أصول الضْ : ٗٛعلى أن الصلة تكون يف وس  األلف. ينظر: )احملكم:  الضمة فقد نّص الداين، وأبو داود
على  -وىو ادلفتوح وادلكسور-نصوص(. واستظهر الرجراجي جعلها متصلة باأللف؛ محاًل لغري ادلٚٗ، صٖٕ٘اجللية: بيت 
، مث قال: وىذا ىو الظاىر من كالم اجملاصي، حيث قال: وادلشهور أن جّرة النقل منفصلة، وجّرة -وىو ادلضموم-ادلنصوص 

)الدرة اجللية: وقد ذكر ميمون الفّخار الفرق بينهما يف:  /و(.ٙٚٔالوصل متصلة؛ للفرق بينهما. ينظر: )حلة األعيان: 
 بقولو: (،ٜٗ، ص٘٘٘-ٗ٘٘ن:الْيتا

 و من يـ ُقْل م ا الفرُق بين  الج رَّتـ ْيِن     في الوْصِل والنَّقِل فـ ف ر ْق دون م ْينِ 
 بالنَّفِذ في الوصِل وبالبـ ي اِض          في النقِل والُفرقاِن عْن ت راِضي.

بوجود نقطة االبتداء يف ألف الوصل،  نده حاصلٌ واختار التنسي االتصال يف جّرة الوصل والنقل، والفرق بينهما ع          
، ٜٜٖ)دليل احلريان: ينظر:  .العمل عندنا(. وقال ادلارغي: وهبذا جرى ٕ٘٘، ٖٕٛوانعدامها يف النقل. ينظر: )الطراز: 

يتمّيز (. وقال د. شرشال: )والظاىر أن االنفصال أْوىل؛ ألهنا حركة من احلركات من الضْ ، ويف الوس  يف الضّم؛ لٖٓٗ
 (.ٖٙ-ٕٙ(. وينظر: )اجلامع ادلفيد: ٕ٘٘، ٖٕٛالطراز:  حتقيق الضْ  من الرسم(. )حاشية

أطلق الداين، وأبو داود، واخلراز، يف جعل الصلة يف ألف الوصل، ومل يفصلوا بني أن يكون ما قْلو دما ميكن  :ثان  ** تنبيو           
، أو دما ال ميكن الوقف عليو، حنو: ، وغريىا[ ٘٘آل عمران: ] چ چ ، و[ٓٔ] إبراىيم:  چڭ  ڭچ الوقف عليو، حنو: 

، ولكن مل مُيثِّلوا إال مبا ميكن الوقف عليو، وهبذا اإلطالق جرى [ٚ٘]األنْياء:  چچو  ،، وغريىا[ ٘ٓٔ]الْقرة:  چېئچ
)الطراز،  (،ٜ٘-ٛ٘(،)أصول الضْ : ٗٛ: ينظر: )احملكم. العمل يف مصاحف ادلشارقة، فوضعوا عالمة الصلة مطلًقا

 (.ٜٜٖ-ٜٖٛ)دليل احلريان:  (،٘ٙ-ٖٙ)اجلامع ادلفيد:  (،ٕٓٗ-ٜٖٕوحاشيتو: 
َية(، وقال: بأهنا مثل حركة الْناء يف اللزوم، فهي الزمة حلرفها، ال تنتقل عنو. ينظر: )حلة األعيٖ) ان: ( ومسَّاىا الرجراجي )حركة الُْ ن ْ

 /و(.ٔٛٔاألعيان: 
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(ٔ)فإّن نافًعا، ومن وافقو من القراء يضّم التنوين؛ إتْاًعا للثالث
، فالصلة ُتعل حينئٍذ يف وس   

 ،[ٕٔ-ٕٓ]اإلسراء: چ  چاأللف؛ إشعارًا بأن احلرف ادلنطوق بو قْلو مضموم، حنو: 

ألهنا حركة إعراب،  ؛ [ٚ]مرمي:     چ   چالضّمُة اليت ال تلزم، حنو:  :وخرج بقيد لزوِم الضم  
 .  (ٕ)حبسب العوامل، فَِلَذا كان التنوين معها مكسورًاختتلف 
  :چتنبيو   ُتَعل الصلة حتت األلف؛ إلمجاعهم على الْسملة  :[ٔ] أول الفاحتة چ

 .(ٖ)بينها، وبني آخر سورة الناس
   ادلدوَّر (٘)فهي نقطة كنق  الشكل :(ٗ)يجعلها /15/ ظ: عند من عالمة االبتداءوأما، 
 : ومحلُّها      
]الفاحتة:  چ  چفوق األلف، حنو:  ،هبمزة الوصل حني االبتداء مفتوحة (ٙ)إذا نطقتَ  . أ

 .، وغريىا[ٔ
 .، وغريىا[ٕٔ]اإلسراء:  چ چ فالنقطة أمام األلف، حنو:، وإن نطقَت هبا مضمومة . ب

                                                           

(. ووافق نافًعا يف قراءتو بضم التنوين وصاًل: ابن كثري، وىشام، ٕٔٗللخروج من كسر إىل ضم. )الطراز:  ( واستثقاالً ٔ)
والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر. والْاقون بكسر التنوين، وعلى قراءهتم تعل الصلة حتت األلف. ينظر: )احملكم: 

 (.ٕٕ٘/ٕ)النشر:  (،ٖٕٙ-ٖٕ٘يسري: (. وينظر تفصيل القراءات يف: )التٓٙ(،)أصول الضْ : ٘ٛ
)اجلامع، البن  (،ٔٙ-ٓٙ)أصول الضْ :  (،ٙٛ-٘ٛ( ينظر ضْ  الصلة مع التنوين بالكسر، والتنوين بالضم يف: )احملكم: ٕ)

 (.ٜ٘ٚ/ٕ)إرشاد القراء:  (،ٕٛٔ-/وٓٛٔ)حلة األعيان:  (،ٛٚٔوثيق: 
ذلك: أن آخر الْسملة كسرة،  بيانعض الزيادة ىنا من ادلؤلف. و (، مع بٖٙ( ىذا قول ابن القاضي يف )اخلالف والتشهري: صٖ)

، البن القاضي ،)اجلامع ادلفيد :؛ ألهنا تضْ  تًْعا حلركة ما قْلها. ينظرچ چفتضْ  الصلة حتت ألف الوصل يف: 
 (. ٕٛ: صوحاشية حتقيقو

؛ َرْعًيا لقاعدة بناء الضْ  على الوصل. وقد تقدم ذكر ادلؤلف ( يقصد هبم: ادلغاربة؛ ألن ادلشارقة ال جيعلون لالبتداء عالمةٗ)
 (.ٜٕٔ لذلك )ص

( ميكن أن يُؤخذ منو: أن نقطة االبتداء تكون منفصلة عن ألف الوصل يف مجيع األحوال، وىذا ىو التحقيق الذي جرى بو ٘)
ذي عند األئمة أن ىذه النقطة ىي حركة باتصال نقطة االبتداء بألف الوصل، ووجو الفصل: أن ال العمل، خالًفا دلن قال:

ألف الوصل، ُجِعَلت كنق  اإلعجام على ضْ  أيب األسود الدؤيل، ووقع اإلمجاع على أن حركة الفتح والكسر ال تكون متصلة 
-ٕ٘ٗ)الطراز:  (،٘ٛٔ(. وينظر: )حلة األعيان: ورقة ٔٓٗحبرفها، وكذلك حركة الضم عند اجلمهور. )دليل احلريان: 

 (.ٕٔٙ/ٕ)سفري العادلني:  (،٘ٙ)اجلامع ادلفيد:  (،ٕٙٗ
 ( يف )م(: حترَّفت إىل )نقطت(.ٙ)
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 .(ٔ)[ٙ]الفاحتة:  چ چ: فالنقطة حتت األلف، حنو ،ج . وإن نطقَت هبا مكسورة
، (ٖ)فهو كحكم صلة مهزة الوصل، يف الوجود :(ٕ)حكم ج رَّة الهمزة المنقولة  الحركة, لورشوأما 

(ٗ)واحمَللّ 
 :   (٘)  (ما كان ملفوظًا بو) والمعت ب ر أيًضا فيما قبلها، على حسب ما قْلها،  
 چ، و، وغريىا[ٔ]ادلؤمنون:    چ چ: فإن لُِفَظ بو مفتوًحا، كانت فوق األلف، حنو . أ

  چ، (ٙ)[، على العدد ادلدينٔ]العنكْوت:   چ   وغريىا[ٓٔ]الْقرة:  چ ،. 
 
 

                                                           

(،)أصول ٙٛ( وهبذا يتْنّي لنا أن نقطة االبتداء إمنا يعترب فيها حركة ألف الوصل نفسها، ال حركة ما قْلها. ينظر: )احملكم: ٔ)
 (. ٜٙٚ/ٕالقراء: (،)إرشاد ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/و(،)الطراز: ٗٛٔ(،)حلة األعيان: ٜٙ-ٛٙالضْ : 

من شأن عالمة االبتداء أن ال ُتوَضع إال فيما ميكن االبتداء بو والوقف على ما قْلو، كاألمثلة ادلذكورة، وأما ما ال  ** تنبيو:     
(، حنو: ميكن االبتداء بو والوقف على ما قْلو، فال ُتوَضع فيو نقطة االبتداء أصاًل؛ إذ ال يَُْتدأ بو، وىو حروف )َفُكْل َوُتبْ 

، وىذا ىو الذي يدّل عليو كالم الشيخني، حيث قال [ٖٔ]لقمان:  چ    چ، ، وغريىا[٘ٓٔ]آل عمران:  چچ

الداين: )وقد جرى استعمال نّقاط بلدنا على الداللة على كيفية االبتداء هبمزة الوصل؛ الضطرار القارئ إىل معرفة ذلك، إذا 
الكلمة اليت قْلها(، ونقلو عنو أبو داود، وىو مذىب ادلغاربة، وبو جرى العمل يف نق  مصاحفهم.  ينظر: ىو قطع على 

 (.ٔٓٗ)دليل احلريان:  (،ٜٖ)اخلالف والتشهري:  (،ٜٕٗ-ٕٛٗ)الطراز:  (،ٛٙ)أصول الضْ :  (،ٙٛ)احملكم: 
ذف اذلمزة، ووافقو محزة حال الوقف بوجو النقل، ووافقو ( اختصَّ ورش عن نافع برواية نقل حركة اذلمزة إىل الساكن قْلها وحٕ)

    ، وافقو على النقل فيو رويس. ومثل: [ٗ٘]الرمحن:  چ  چبعض القراء يف بعض الكلمات ادلخصوصة، مثل: 

أبا جعفر أبدل من التنوين ألًفا يف احلالني، ووافقو إال أن  ، فقرأه بالنقل: نافع وأبو جعفر،[ٖٗ ]القصص: چ      چ
-ٙ٘ٔيف الوقف. واختّص غري ورش بالنقل يف كلمات أخرى خمصوصة. ينظر تفصيل ذلك يف: )التيسري:  ومحزة نافع

 (.ٖ٘ٗ-ٕٖٗ، ٗٔٗ-ٛٓٗ/ٔ(، )النشر: ٖٚٗ،ٔٓٗ،ٚٙٔ،ٗٙٔ،ٚ٘ٔ
 ( على حاشية )ز(، و)م(: )أي: وىو االبتداء( ى .ٖ)
( مع مهزة الوصل، ومن اليسار . أشرف طلعت: )وفرَّق الْعض بعد الضم: فجعل اجلّرة يف وس  األلف من اليمني )( قال دٗ)

( :مع النقل، وعليو العمل(. )حاشية سفري العادلني )ٕ/ٕٕٙ.) 
-ٚٛ: )احملكم: ينظر ؛ داللة على سقوطها يف اللفظ.ّرة يف موضع اذلمزةاجل( يقصد: حركة ما قْلها بعد النقل، وتوضع ٘)

 (.ٜٚٚ/ٕ(،)إرشاد القراء: ٕٔ٘-ٕٓ٘(،)الطراز: ٖٙ-ٕٙ(،)أصول الضْ : ٔٗٔ-ٓٗٔ(،)النق : ٛٛ
ها تْ َْ حِ قال ادلارغي: )أكثر ادلتأخرين على أن ادليم الساكنة اليت ىي ادليم الثانية، ىي احملذوفة من اخل ، ودلا حذفت منو صَ  (ٙ)

)دليل احلريان:  على ما جرى بو العمل، وإمنا توضع كسرهتا حتتها(. ،ادلرسومة حركة النقلحركة النقل، وذلذا ال توضع على ادليم 
 (.ٕٓ٘(. وقال د. شرشال: )ىذا على قول من يضْ  حروف الّتهّجي يف أوائل السور(. )حاشية حتقيق الطراز: ٖٓٗ
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 ،[ٗ٘]الرمحن:  چ  چمكسورًا، كانت حتت األلف، حنو:  (ٔ) وإن لُِفظ بو  . ب

  .[ٗ-ٖ]الصافات:  چ   چو

 چ، و[ٔٚ]اإلسراء:    چ   چج . وإن لُِفظ بو مضموًما، كانت يف وس  األلف، حنو: 

  ادلرسالت: چ[ٕٔ]. 
 .(ٕ)أْم ال، كما ُمثَِّل بو وسواء كان احلرف ادلنطوق بو قْلها موجوًدا يف اخل ،

 وإىل ىذا أشار الشيخ اخلرّاز بقولو:
ا ِلو ْرِشِهْم ِفي النـَّْقلِ   ك ُحْكِمه ا ِفي أِلف اِت الو ْصلِ  و ُحْكُمه 
 (3)ِفي م ْوِضِع اله ْمِز الَِّذي ق ْد س ق ط ا فـ ف ْوق ُو, أْو ت ْحت ُو, أْو و س ط ا

عائد  :الثاين (حكمها)عائد على اجلرَّة، وضمري  :ول يف كالمواأل (حكمها)قال الت ََّنِسي: )وضمري 
 .(ٗ)ى  .على الُقرَّاء( عائدٌ  :والضمري الذي ُأِضيف إليو ورشٌ  على الصلة،

(٘)وىذا الحكم المذكور إذا كان األلف صورة للهمزة, التي نُِقل ت حركتها
  . 

                                                           

 ( قولو: )بو(: سق  من )م(.ٔ)
تكون وس  األلف، فهي متصلة يف ىذه احلالة، وأما إذا كان ؛ ان قْلها مضمومإذا كجّرة النقل  موضعأّن على  الشيخان نصّ ( ٕ)

، التنْيو ٕ، حاشيةٖٓٔ. ينظر: )ص مكسور فقد ورد فيها االحتماالن السابقان يف صلة ألف الوصل قْلها مفتوح، أو
 (.ٖٓٗ/ظ(،)دليل احلريان: ٜٓٔ-/وٜٛٔ: )حلة األعيان: ورقة أيًضانظر يو األول(. 

 (، من منت:)ذيل الضْ ، للخراز(.ٕٗ، صٕٗ٘-ٔٗ٘تان رقم ( )الْيٖ)
 (.ٗٓٗ،)دليل احلريان: (ٜٛٔ(، وينظر: )حلة األعيان: ورقة ٖٕ٘( )الطراز: ٗ)

قال الرجراجي: )وقولو: )يف موضع اذلمز( يقتضي أنو ال تعل نقطة االبتداء يف النقل...، كما تعل يف الوصل...؛   ** تنبيو:     
    چ و[، ٜٛ]األعراف:  چ    چال تدلُّ على االبتداء، إذا اختلف االبتداء والصلة، حنو قولو:  ألن صلة الوصل

 چ، و[ٚٗ]النمل:  چ بأسفل، أو تعل ، فإن الصلة ُتعل يف أعلى ويَُْتدئ [ٕٗٔ]األعراف:  چ
يف الوس  ويُْتدئ بأسفل، أو تعل يف أعلى ويْتدئ بالضم، فألجل ذلك ُُيتاج يف ألف الوصل عالمة االبتداء، وأما النقل 

 (.ٕٕ٘/و(. وينظر: )الطراز: ٜٓٔاالبتداء(. )حلة األعيان: ورقة فإن اجلّرة ُتعل يف حمل االبتداء، فاستغىن باجلرة عن نقطة 
                                                             ، وأما إذا كانت اذلمزة مّتصلة بو، وذلك يف:-كما يف األمثلة ادلتقدمة  -اذلمزة منفصلة عن الساكن قْلها ( وإذا كانت٘)

]غافر:  چچ وغريىا[، و ،ٔٔ]الْقرة:  چچ، و[ٓ٘ النجم]   چ    چ، والم التعريف حنو: چًا رِْدء چ

)دليل احلريان:  (،ٕٗ٘وبو جرى العمل. ينظر: )الطراز:  ،-على مذىب التجييب - أصالً ، فال توضع اجلرة [ٚ٘، النجم: ٛٔ
 (.ٜٚ)السْيل:  (،ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕ)سفري العادلني:  (،ٖٓٗ-ٕٓٗ



  الفصل الرابع : في حكم صلة ألف الوصل , وحكم     القرآن    في مرسوم عمدة الفرقان
  االبتداء بها , وحكم النَّقل                                                           

 

 ٖٔٗ   

 
 

]الْقرة:  چ چ حنو: كانت الهمزة ال صورة لها, واأللف إنما ىو حرف مد,  أما إذا

جعل اجلرَّة قْل األلف يف احمَلّل الذي فيو اذلمزة،  فالحكم:، [ٗٗ]الرمحن:  چ     چ ،[ٖٚٔ
 .(ٔ)وىو السطر؛ ألنو موضع اذلمزة اليت ال صورة ذلا

 

                                                           

وىذا الوجو الذي اقتصر عليو ادلؤلف تًْعا للخرّاز، ىو  (.ٙٓٔل: (،)إيفاء الكيٖٖ(،)إرشاد الطالْني: ٕٙ٘( ينظر: )الطراز: ٔ)
، والوجو الثاين كاألول، إال أّنك تعل دارة على األلف؛ إشعارًا بأنو ساكن، واستحسن الداين الشيخانأحد وجهني ذكرمها 
-/ؤٜٔ:)حلة األعيان: (، وصّححهما الرجراجي يفٗٙ(، وحكامها أبو داود يف:)أصول الضْ : ٜٛالوجهني يف: )احملكم: 

)الدرة اجللية:  الوجو األول وىو تعرية األلف من الّدارة، وبو جرى العمل يف ادلصاحف. وينظر: الشيخان/ظ(، واختار ٕٜٔ
 (. ٗٓٗ(،)دليل احلريان: ٜٗ، صٖ٘٘-ٓ٘٘األبيات 
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(ٔ)الفصل الخامس: في بيان حكم األلف والياء والواو الزائدات في الهجاء
   . 

  
َنسِ  رأوا ذلك كاجَلْْب ِلم َا كان دون غًنىا؛ ألهنم  ي: )َخصُّوا ىذه احلروف بالزيادةقال أبو عبد اهلل الت َّ

(ٕ)الذي َكثُر فيها( رتيها من احلذفيع
 ى .  

(ٖ)ْبَّ عنو عندىم بالرسمىجاء ادلصاحف، ادلعَ  والمراد بالهجاء:
  . 

ارة، كما يأتي، تتنوع إلى ثمانية أنواع (ٗ)واعلم أن زيادة األلف التي تلزمها الدَّ
 :/25:و/     

 .[ٕٔ]النمل:   چ چ: ُمَعانَِقة لالَّم، وىو فيو بعد مهزة مفتوحةما زيدت  األول:

  .، وغًنىا[ٜٕ٘]البقرة:   چچو: وفتحة، حن زيدت فيو بٌن كسرةما  الثاني:

 .[ٚٛيوسف: ] چچ وياء ساكنة، حنو: ما زيدت فيو بٌن فتحة الثالث:

 چ و، ، وغًنىا[ٜ]البقرة:  چچ داّل على اجلمع، حنو: ما زيدت فيو بعد واو متطرِّف الرابع:

وغًنىا[ٙٔة: ]البقر      چ ،. 

 .[ٛٗ]مرمي:  چ چ ما زيدت فيو بعد واو الفرد، حنو: الخامس:
 ُجِعل صورة للهمز، على خالف األصل، حنو: ما زيدت فيو بعد واو متطرِّف السادس:

 .[٘ٛ]يوسف:         چچ

                                                           

( ادلقصود هبذا الفصل: عالمة ما زيد يف اذلجاء من ألف، أو واو، أو ياء، وسيَ ُنصُّ عليها ادلؤلف؛ ألهنا ىي اليت من فن الضبط، ٔ)
م الكالم عنها يف باب وأما احلروف اليت تزاد يف اذلجاء، من األلف والواو والياء، وتوجيو زيادهتا فذلك من فن الر  سم، وقد قدَّ

وإمنا ذكرىا ىنا ببعض اختصار؛  ،/و(ٕٗ-/وٜٖ)ز( النسخة  :ادلخطوط)ينظر:  ،الثامن والتاسع والعاشر الرسم، يف الفصل
 (.ٖٕٗ(،)دليل احلًنان: ٜٖٕيف ىذا الفصل. ينظر: )حلة األعيان: ورقة توطئًة لذكر الّدارة ادلقصودة 

 (.ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ظ(،)أوراق غًن منشورة من احملكم: ٖٕٛ(. وينظر: )حلة األعيان: ٖٖ٘( )الطراز: ٕ)
 (.ٖٕٗ(،)دليل احلًنان: ٖٖٗ( )الطراز: ٖ)
يف مصاحف  بغًن األلف ماعلى رمسه وذلك للعمل عن نوعٌن منها؛ -رمحو اهلل-( وىي يف األصل عشرة أنواع، أعرض ادلؤلفٗ)

 ،[ٛٙ، والصافات: ٛ٘ٔ] آل عمران:  چٻچ ، النوع األول: ما زيدت فيو األلف بعد مهزة مكسورة معانقة لالَّم، وىو: ادلغاربة
تنظر . [ٖٕوالفجر: ، ٜٙ] الزمر:  چچ والنوع اآلخر ىو: ما زيدت فيو األلف بٌن كسرة وياء متوّلدة عنها، وذلك يف:

 وقّسم (.ٜٔ-ٜٛ(،)السبيل: ٕ٘ٔ-ٕٗٔ(،)مسًن الطالبٌن: ٖٕٗ(، )دليل احلًنان: ٖٖٚ-ٖٖٙاألنواع العشرة يف: )الطراز: 
ىا الر  ،(ٗٚٔإىل أصل مّطرد، ومخسة أحرف متفرقة. ينظر: )احملكم:  الكلمات اليت تُزاد فيها األلف الداين جراجي مخسة وعدَّ

 /و(. ٖٕٛيف:)حلة األعيان:  . تنظروعشرين لفظًا
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، ٕ٘ٚ]البقرة: چچ ن األلف يف الطرف، حنو:َضة عَعوّ   ُ   ا زيدت فيو بعد الواو ادلم السابع:

 .وغًنىا[
]النساء: چچ ، على القياس، حنو:(ٔ)ُجِعلت صورة للهمز ما زيدت فيو بعد واو متطرّفة الثامن:

ٔٚٙ].                                         
چ  چوىو أما النوع األول: 

اط في أيِّ أِلَفْيِو الزائد،: [ٕٔ] بالنمل(ٕ) قَّ  اختلف الن ُّ
(ٖ)َعاِنق لالم ىو الصورة     ُ ىو الثاين، وادل عندىموالراجح 

 .(ٗ)بالعكس وقيل:،  
على األلف ادلعانقة لالم، وعلى األلف ادلنفصلة دارة  َنعل اذلمزة معها حركتها ونْقطُو على األول:

ارة على ادلعانق :ونْقطُو على الثاني ، محراء  ومثلو:، (٘)َنعل اذلمزة وحركتها على ادلنفصل، والدَّ

 برتكو. العمل، لكن (ٙ)، عند من يزيد فيو األلف  [ٚٗ]   بالتوبة چچ

                                                           

 ( يف )م(: )اذلمز(.ٔ)
(،)أصول الضبط: ٖٓٛ/ٕ(،)سلتصر التبيٌن: ٕ٘٘، ٖٗٙ( أمجعت ادلصاحف على رمسو بألف بعد الالم ألف. ينظر: )ادلقنع: ٕ)

ٕٕٔ.) 
الثاين: (. والراجح ىو: مذىب أصحاب ادلصاحف، و ٕٗٗ(،)دليل احلًنان: ٜٖٗ-ٖٗٗ،ٖٓٗ،ٜٖٖ-ٖٖٛ( ينظر: )الطراز: ٖ)

مذىب أصحاب النحو، وقّدم قول أصحاب ادلصاحف؛ العتنائو يف ىذا الكتاب ّنذىب أصحاب ادلصاحف. ينظر: )حلة 
 /ظ(.ٕٓٗاألعيان: ورقة

(، واختاره أيًضا أبو العباس ادلهدوي يف: )ىجاء ٛٚٔ( وىو قول الفرّاء، وأمحد بن حيٍن، وغًنمها من النَُّحاة. )احملكم: ٗ)
 .(ٙٙادلصاحف: ص

 ، چەئچ على مذىب ادلغاربة، وصورتو على مذىب ادلشارقة ىكذا:  چ  چ( وصورة نقطو على األول ىكذا: ٘)

 زيادة األلف يف ىذاذكر العلماء توجيهات ل. و چاَلْأَْذَُنَنَّوُ     چو على الثاين ىكذا: وعليو العمل يف مصاحفهما. وصورة نقط
-ٜٖٖ)الطراز:  (،ٕٕٔ-ٕٕٓ)أصول الضبط:  (،ٜٚٔ-ٙٚٔ)احملكم:  ينظر:وجوًىا أخرى يف الضبط. يها ل، وبنوا عالنوع

 (.   ٕ٘ٗ-ٕٗٗ)دليل احلًنان:  (،ٕٖٗ
على بعض األقوال فيهما بزيادة األلف، وقرأ  ،[ٗٔاألحزاب: ] چ چ، و[ٖٔاحلشر: ] چڳ  چ ( عند األكثرين، وكذلك: ٙ)

] آل عمران:  چٻچ ِنلفو، والباقون بادلّد، ومثلها:  قصر اذلمزة: نافع، وأبو جعفر، وابن كثًن، وابن ذكوانب چ چوقرأ 

ى قول من يزيد األلف فيها، واختار أبو داود ترك الزيادة يف األلفاظ األربعة، وعليو العمل يف عل ،[ٛٙ، والصافات: ٛ٘ٔ
)أصول الضبط:  (،ٖٔٛ -ٜٖٚ/ٕ(، )سلتصر التبيٌن: ٗٗ٘، ٖٗٙ ،ٜٕٔينظر: )ادلقنع:  مصاحف ادلشارقة وادلغاربة.

)إرشاد الطالبٌن:  (،ٕ٘ٗ-ٕٗٗ، ٕٓٚ-ٜٕٙ)دليل احلًنان: /ظ(،ٖٕٗ-/وٕٕٗ(، )حلة األعيان: ورقة ٕٕٕ-ٕٕٓ
 (.ٖٛٗ/ ٕ)النشر:  (، ٚٔٗ(. وتنظر القراءات يف: )التيسًن: ٓٗ
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، ، وغًنىا[ٜٕ٘]البقرة:  چچ وفتحة، حنو: فيو األلف بٌن كسرة (ٔ)وىو ما زيدوالنوع الثاني: 

َنعل الّدارة على األلف، واذلمزة مع حركتها على ونَ ْقطُو: ، [ٙٙ ،٘ٙ :]األنفال چ چ   :(ٕ)وُمثَ نَّاهُ 
 .(ٖ)الياء

، [ٚٛيوسف: ] چچوياء ساكنة، حنو:  وىو ما زيد فيو األلف بٌن فتحة والنوع الثالث:

  ، وكذلك:[ٖٕ] يف الكهف   چچو، [ٚٛ، ويوسف: ٖٔ]الرعد:  چ چ وادلراد بنْحوِِه:

   چ     چ و ،چ چ
(ٗ)

 كما-، على قول[ٓٔٔو] ،[ٓٛ]كالمها بيوسف     

                                                           

 ( يف )م(: تصّحفت إىل )ما ريد(.ٔ)
 اة(.( يف )م(: )مثنَّ ٕ)
(،)حلة ٖٛٗ-ٖٖٗ(،)الطراز: ٘ٚٔ(،)اجلامع البن وثيق: ٕٕٓ-ٜٕٔ(،)أصول الضبط: ٙٚٔ-٘ٚٔينظر: )احملكم:  (ٖ)

 (.ٕ٘ٗ-/وٖٕٗاألعيان: 
، وىو: ما زيدت فيو األلف بٌن كسرة وياء متوّلدة عنها، وذلك يف: -رمحو اهلل-وأما النوع الذي مل يذكره ادلؤلف ** تنبيو:     

عل دارة على األلف، وادلد على الياء، يكون َن ضبطوفإن  ،فعلى القول بزيادة األلف فيو، [ٖٕ، والفجر: ٜٙ] الزمر:  چچ
ى رمسو باأللف يف عل اذلمزة نقطة صفراء بعد الياء يف السطر، والعمل على رمسو بغًن ألف يف مصاحف ادلغاربة، وعلجو 

(،)أصول الضبط: ٜٕ٘ٔ/٘، ٖٜ/ٕ(،)سلتصر التبيٌن: ٘ٚٔ-ٗٚٔم: ينظر: )احملك.  چڦ چ ، ىكذا: مصاحف ادلشارقة
)سفًن العادلٌن:  (،ٕ٘ٗ،ٕٓٚ-ٜٕٙ(، )دليل احلًنان: ٜٔ، صٖٕ٘ٔ-ٖٕٓٔ(،)الدرة اجللية: األبيات ٖٕٕ-ٕٕٕ

ٕ/ٖٙٗ.) 
موضع الياء، مع إبداذلا  قرأ البزي عن ابن كثًن ِنلٍف عنو يف ادلواضع اخلمسة ادلشتقة من )الَيْأس( بتقدمي اذلمزة، وجعلها يف (ٗ)

ألًفا، وتأخًن الياء، وجعلها يف موضع اذلمزة، وقرأ الباقون من غًن ألف يف اللفظ، مع إسكان الياء، ومهزة بينها، وبٌن السٌن. 
  (.ٜٕٙ/ ٕ، ٜٗٗ، ٙٓٗ -٘ٓٗ/ٔ)النشر:  (،ٜٕٖ، ٖٕٖينظر: )التيسًن: 
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يف  چڱچ زة على السطر بعد الياء، ويف َنعل الّدارة على األلف، واذلم وضْبطُها: ،-(ٔ)سبق يف الرسم
 .(ٕ)السطر بعد الياء أيًضا
وىو ما زيد فيو األلف بعد واو متطرِّف، داّل على اجلمع، سواء كان رُلَاِنًسا دلا قبلو،  والنوع الرابع:

 چ و، ، وغًنىا[ٙٔ]البقرة:    چ چ و، ، وغًنىا[ٜ]البقرة:  چچ  ، حنو:؟، كان ضمًنًا، أْم ال؟أْم ال

َنعل الّدارة على األلف وضبطُها:، (ٖ) [٘ٔ]الدخان:  چ(ٗ). 
فس وىو ما كانت َواُوُه من ن /25/ ظ:وىو ما زيد فيو األلف بعد واو الفرد  والنوع الخامس:

(٘)الكلمة، وىي آخرىا
لعارض،  ، أو متحركة[ٛٗ]مرمي:  چ چل، حنو: على األص ، إما ساكنة   

 .(ٙ)[ٖٔ:  ]زلمد چ چ حنو:
                                                           

(. وقد ذكر الداين أنو /ظٓٗ ورقة ،األلفات ادلزيدة يف بعض الكلمات : يف بيانالثامن فصلال ينظر: )ادلخطوط: نسخة )ز(، (ٔ)
(. وأما أبو ٚٔ٘ادلوضعٌن باأللف، ويف بعضها بغًن ألف، وذلك األكثر. )ادلقنع:  وجدىا يف بعض مصاحف أىل العراق يف

 چۇ  چ ها، وذكر يف ومل يذكر اختالف ادلصاحف في ،چٺچ          داود فقد ذكر إثبات األلف بٌن التاء والياء يف

ن الوجهٌن، مث قال: )إال أنو إن كان ضبط ادلصحف البن كثًن، فأستِحبُّ لو َكْتَب  اختالف ادلصاحف يف كتابتها، وحسَّ
ذلك بألف ال غًن؛ موافقًة للمرسوم يف بعض ادلصاحف، ولقراءة البّزي ذلك كذلك بألف من غًن مهز (. ينظر: )سلتصر 

ره اجملاصي. ينظر: )اخلالف والتشهًن: (. وجٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٖالتبيٌن:  (،)دليل احلًنان: ٙٙرى العمل برتك الزيادة فيهما، وشهَّ
 (.ٔٗ(،)إرشاد الطالبٌن: ٕ٘ٗ، ٕٓٚ -ٜٕٙ

(،)حلة ٖٕٕ-ٕٕٕ، ٕٕٓ-ٜٕٔ(،)أصول الضبط: ٛٔٗ-ٗٔٗ(،)أوراق غًن منشورة من احملكم: ٗٚٔ( ينظر: )احملكم: ٕ)
 (.ٖ٘٘-ٖٓ٘(،)الطراز: ٕٚٗ-ٕٙٗاألعيان: ورقة 

والثالث: لغًن الضمًن. )حاشية ٓنقيق  ( وىو من باب اللَّف والنشر ادلرّتب، فاألول: مثال للُم  جاِنس، والثاين: لغًن اجملانس،ٖ)
 (.ٖٙ٘الطراز: 

)إرشاد  (،ٜٖ٘-ٖ٘٘)الطراز:  (،ٜٜٗ-ٜ٘ٗ(،)مجيلة األرباب: ٔٛ-ٛٚ/ٕ)سلتصر التبيٌن:  (،ٖٙٗ،ٖٓٗ( ينظر: )ادلقنع: ٗ)
 (.ٕٔٛ/ٕاء: القر 

، أو ما يف  [ٙٛ:  ]يوسف   چ  چ ابن عاشر: ىي الواو اليت ىي الم الفعل ادل  ُ   سَند إىل ادلفرد، حنو:( وقال ٘)

ب مع وقيل: معىن واو الفرد أهنا ، چ چ معىن ادلفرد من اجلمع الظاىر، حنو: من لفظ مفرد، أي: غًن مركَّ
-ٕٗٚ/ظ(،)دليل احلًنان: ٕٓٔ[. ينظر: )فتح ادلنان: ٘]األحزاب:  چڳچغًنه، ويكون ذلك احرتازًا من حنو: 

 (.٘٘(،)مسًن الطالبٌن: ٕ٘ٚ

 ها اخلرّاز بقولو:( واستثين من زيادة األلف بعد واو اجلمع، وكذا بعد واو الفرد ثالثة أصول مّطردة، وسبعة مواضع متفرقة، مجعٙ)
ُءو َرَوْوا  ِإْسَقاَطَها، وبَعَد َواٍو ِمْن: َسَعوْ  َلِكنَّ ِمْن: بَآُءو تَ بَ وَّ
ا وَكذَاَك َجآُءو في َسَبٍإ، وِمثْ ُلَها: إْن َفآُءو  َعتَ ْو ُعتُ وِّ

 =وبَ ْعَد أن يَ ْعُفَو َمْع ُذو ُحِذَفتْ  وبعَد َواِو الَفْرِد أيًضا ثَ َبَتتْ 
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َنسي: واعلم أن النَُّحاة ال يزيدون ىذه األلف، وخيصُّون الزيادة بواو        قال أبو عبد اهلل الت َّ
ام، اجلمع؛ فْرقًا بينها وبٌن واو الفرد، وإمنا يزيد ىذه الرُّ  : للفصل، فُيسَتدّل هبا على وسبب زيادتها عندىمسَّ

 چ   چأن الكلمة ٕنَّت، والوقف عليها شلكن، ويكون ذلك احرتاًزا من اتِّصال الضمًن، حنو: 

(ٔ) [ٕٗ ،ٔٗ]غافر: 
ًصا  .َنعل الّدارة على األلف ونَ ْقطُو:،     .(ٕ)ى . ُملخَّ

ُجِعل صورة للهمز، على خالف  يو األلف بعد واو متطرِّفا زيد فوىو م والنوع السادس:
ّقاط إلى قسوىو    ،(ٖ)األصل   مين:ينقسم عند الن ُّ

                                         چچ      كَ   ،ال ألف قبل مهزتو :وقسمٌ  ،[ٜٚٔ]الشعراء:  چچ      قبل مهزتو ألف، كَ  :قسمٌ 

 .[٘ٛ]يوسف: 
 ادلصاحف بواو، ورة؛ ألنو بعد سكون، لكن ُكِتب يفأن يُكتب بغًن ص أما األول: فقياسو: .ٔ

 َنعل اذلمزة على الواو مع حركتها، وعلى األلف دارة محراء.  ونَ ْقطُو:وألف بعدىا، 
أن يُكتب  اسو:فقي، چچ       وىو ما ليس قبل اذلمزة فيو ألف، كَ  وأما القسم الثاني: .ٕ

َنعل اذلمزة على الواو مع  ونَ ْقطُو:بألف، صورة للهمزة، لكن ُكِتب يف ادلصاحف بواو، بعدىا ألف، 
(ٗ)حركتها، والّدارة على األلف

     . 
 ، على قول ،[ٜٖ]الروم:  چاْ بوً ن رِّ مِ  چ :راهري رلْ ، وجي، وغًنىا[ٕ٘ٚ]البقرة: چچ:(٘)والنوع السابع

                                                                                                                                                                          

)دليل  (،ٖٗٔ-ٕٖٔ)الوسيلة:  (،ٖٛ-ٔٛ/ٕ(. وينظر: )سلتصر التبيٌن: ٜٕ، صٖٛٗ-ٖٙٗ)مورد الظمآن: األبيات: =  
 (.ٕ٘ٚ-ٖٕٚاحلًنان: 

 ى .( [ٔٗ]غافر:  چ    چ( على حاشية )ز(، و)م(: )أي: من حنو قولو تعاىل: ٔ)
)تنبيو العطشان:  (،ٕ٘ٗ-ٖٕٗ)الدرة الصقيلة:  (،ٓٛ-ٜٚ/ٕ: )سلتصر التبيٌن: أيًضا ينظرو  (.ٖٗٙ-ٖٖٙظر: )الطراز: ين (ٕ)

 (. ٕٙٗ)دليل احلًنان:  /ظ (،ٕٓٔ)فتح ادلنان: ورقة  /ظ(،ٖٗٔ-/ؤٕٖورقة 
 (.ٖٗٙ( ادلراد: على غًن قياس. )حاشية ٓنقيق الطراز: ٖ)
-ٗٓٗ(،)ادلقنع: ٕٙ-ٙ٘، وتوجيو رمسهما، وكيفية ضبطهما يف: )ىجاء ادلصاحف: ( ينظر النوع السادس بقسَمْيوِ ٗ)

(،)أصول ٗٛ-ٖٛ/ٕ(،)سلتصر التبيٌن: ٜٔٗ-ٛٔٗمن احملكم:  ة(،)أوراق غًن منشور ٚٙ٘-ٗٙ٘،ٚٔٗ-ٕٔٗ،٘ٓٗ
 (.ٜٖٙ-ٖٗٙ(،)الطراز: ٖٛٛ-ٖٚٚ(،)الوسيلة: ٕٗٗ-ٖٕٚ، ٖٕٕالضبط: 

 دل  ُ   َعّوَضة عن األلف يف الطرف.( وىو ما زيدت فيو األلف بعد الواو ا٘)
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: َنعل الدارة على األلف، وسبق يف الرسم أن الواو تُلَحق وضبطُو ،(ٔ)كما سبق يف الرسموىو  
چچعليها ألف محراء، ىكذا: 

(ٕ). 
حنو:  ،(٘)على القياس (ٗ)، ُجِعلت صورة للهمز(ٖ)وىو ما زيد فيو األلف بعد واو والنوع الثامن:

  .(ٛ)، وجعل الّدارة على األلف(ٚ)على الواو، معها احلركتان (ٙ)عل مهزِهِ َن ونْقطُو:،  [ٙٚٔ]النساء: چچ
  .(ٛ)األلف

  :چاْ ؤٌ لُ ؤْ لُ چ من ىذا النوع:تنبيو 
  (ٓٔ)يف )التنزيل( ، عند من زاد األلف، واختار[ٕٗ] يف الطور (ٜ)

  (ٓٔ))التنزيل(

                                                           

 (./وٖٓفصل األلف ادلنقلبة عن واو ورقة: ( ينظر: )ادلخطوط: نسخة )ز(،ٔ)
 (.و/ٕٖ، ورقة: حذف الواو( ينظر: )ادلخطوط: نسخة )ز(، فصل ٕ)
 ( متطرفة.ٖ)
 ( يف )م(: )اذلمز(.ٗ)
س حركة ما قبلها، وىنا جاء قبلها ضم فلذلك ُرمست واًوا. ( أي على قياس اذلمزة ادلتطرفة بعد حركة، وىو أن ُتصوَّر من جن٘)

(،)مسًن الطالبٌن: ٖٖٙ(،)الوسيلة: ٖٓٗ-ٜٕٗ، ٘ٛ، ٖٛ، ٔ٘-ٓ٘/ٕ(،)سلتصر التبيٌن: ٖٙ٘، ٕٖ٘ينظر: )ادلقنع: 
ٖ٘-٘ٗ،٘ٛ ،ٕٔ٘.) 

 ( يف )م(: )مهزة(.ٙ)
 ( أي: التنوين ادلضموم.ٚ)
)دليل احلًنان:  (،ٕٗٛ/ٕ(،)إرشاد القراء: ٖٖٚ-ٕٖٚ(،)الطراز: ٜٔٗ-ٛٔٗ( ينظر: )أوراق غًن منشورة من احملكم: ٛ)

ٖٔٓ .) 
، ٛ٘، ٔ٘/ٕ(، )سلتصر التبيٌن: ٖٛٗ-ٖ٘ٗ. ينظر: )ادلقنع: [ٖٕالواقعة: ]يف چاللُّْؤُلؤِاْ چ ( ادلرفوع، ومثلو ادلخفوضٜ)

 (.ٕٗٛ/ٕ)إرشاد القراء:  (،ٕٖٚ)الطراز:  (، ٖٙٔ-ٕٖٔ(، )التبيان شرح مورد الظمآن: ت: الثويين:  ٗٚٛ-ٕٚٛ/ٗ
، فإنو يُرسم فيو ألف بعد واوه الثانية اليت ىي صورة [ٖٖفاطر: و ، ٖٕ، واحلج: ٜٔاإلنسان: يف: ]ادلنصوب،  چۉچ وأما      

ل، ولذلك للهمزة، وذلك األلف ىو ادل ُ    بَدل من تنوينو وقًفا، فالبُدَّ حينئٍذ من إثباتو لفظًا وخطِّا، وليس ىو زائًدا من ىذا الفص
نافع وعاصم وأيب جعفر باخلفض، ويوافقهم يعقوب القراُء العشرة ما عدا  موضعي احلج، وفاطر وقرأمل يذكره ادلؤلف ىنا، 

)الوسيلة:  (،ٕٙٚ(، )دليل احلًنان:  ٕٓٗ-ٜٔٗباخلفض يف موضع فاطر فقط. ينظر: )أوراق غًن منشورة من احملكم: 
(، )النشر: ٕ٘ٗ، ٕٖٚ(. وتنظر القراءات يف: )التيسًن: ٕٖٔت: الثويين: ص  )التبيان شرح مورد الظمآن: (،ٕٕٙ-ٕٛ٘

ٕ /ٖٕٙ.) 
 (.ٔٛ(. وينظر أيًضا:)اخلالف والتشهًن: ٚٚٔٔ، ٜٗٔٔ/ٗ( أبو داود، ينظر قولو واختياره يف: )سلتصر التبيٌن: ٓٔ)
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أللف، وجعل الّدارة بزيادة ا والعمل، (ٕ)، وفيو وجهان[ٕٕ] يف الرمحن چچو، (ٔ)وبو العملتركها، 

(ٖ)الّدارة عليها
  

(ٗ)
   . 

(٘)وأما زيادة الياء، فتتنوع إلى ثالثة أنواع
   : 

 نوعان تلزمهما الّدارة، ونوٌع ال تلزمُو.  
 ،[ٗٗٔ] يف آل عمران /25:و/  چ چ ما زيدت فيو بعد مهزة مكسورة، حنو: أّولها:

 .[٘ٔ]يف يونس چ چ ،[ٖٗ] يف األنعام   چ چ

                                                           

 (.  ٘٘البٌن: (،)مسًن الطٕٚٗ، ٕٚٚ-ٕٙٚ( باتفاق ادلشارقة وادلغاربة. ينظر: )دليل احلًنان: ٔ)
نهما بقولو: )وكتبوا يف بعض ادلصاحف:ٕ) بألف بعد الواو ادلهموزة ادلضمومة، ويف بعضها:    چ اللُّْؤُلؤاْ  چ ( ذكرمها أبو داود وحسَّ

(. وأما الداين فقد اكتفى بنقل ٚٙٔٔ/ٗبغًن ألف، وكالمها َحَسن، فليكتب الكاتب ما أَحّب من ذلك(. )سلتصر التبيٌن: 
ح شيًئا. ينظر: )ادلقنع: نصوص أئم (، )تنبيو ٖٛٗ-ٖٚٗة الرسم يف الكلمة، وحكى اخلالف عنهم فيها مطلًقا، ومل يرجِّ

 /و( .ٖٓٔ(،)فتح ادلنان: ورقة ٔٛ/و (،)اخلالف والتشهًن: ٖٗٔالعطشان: ورقة 
-ٕٙٚ: )دليل احلًنان: ادلغاربة، وأما ادلشارقة فقد جرى العمل يف مصاحفهم على حذف األلف فيها. ينظر يف مصاحف( ٖ)

 (. ٘٘)مسًن الطالبٌن:  (،ٕٚٗ، ٕٚٚ
 

ىنا؛ ألن الزيادة فيها غًن حقيقية، ولعدم وضع  -رمحو اهلل-بقي من أنواع زيادة األلف أربعة أنواع، مل يذكرىا ادلؤلف تنبيو: (ٗ)
على قراءة الياء بدل  ،[ٜٔ]مرمي:  چچ الّدارة عليها، باستثناء النوع الرابع الذي توضع فيو، وىذه األنواع ىي: أوذلا:

 ،، وغًنىا[٘ٗٔ]البقرة:  چچ ، وثالثها:، وغًنىا[ ٚٛ]البقرة:  چۓچ  اذلمزة لورش، وأيب عمرو، ويعقوب، وقالون ِنلفو، وثانيها:

، ، وغًنىا[ٕٛ٘البقرة: ] چڇچ  ، و[ٖٛ الكهف:] چچ  چ ، ورابعها: [ٕٖ]يوسف:    چچ ،[٘ٔ]العلق:  چچو

يف وضع عالمة  ااأللف فيها مجيعها، ولكن اختلف على إثباتوأخواهتا، وقد اتفق الشيخان  ، [ٓٔاألحزاب: ] چگ  چ  و
لية وٓنْ  ، چچورسم الياء فوق األلف يف  للزيادة أو عدم وضعها، والذي عليو العمل: ْنريد الثالثة اأُلَول من العالمة،

فإهنا هُتمل مطلًقا. ينظر:  [،ٜٛاحلجر: ] چېئ  ېئ  چ (، إال إذا كان بعد األلف ساكن، حنو: Oالرابع بدارة مستطيلة ىكذا: )
، ٘ٔٚ/ٖ،ٕٗٛ-ٖٕٛ،ٕٛٔ-ٕٚٔ،ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٕ)سلتصر التبيٌن:  ،(ٓٚ٘-ٜٙ٘، ٖٚ٘، ٖٗ٘، ٖٗٗ-ٖٔٗنع: )ادلق

، ٕٕٚ-ٕٓٚ،ٕٛٙ-ٕٙٙ)دليل احلًنان:/و(،ٕٔ٘-/وٕٚٗ)حلة األعيان:  (،ٚٓٓٔ، ٜٜٜ،ٕٛٛ/ٗ،ٛٓٛ
 .( ٖٚٔ/ٕ)النشر: ( ٖٚ٘)التيسًن:  وتُنظر القراءات يف: (.ٙٗٙ-٘ٗٙ/ٕ(،)سفًن العادلٌن: ٕٛٗ

)مسًن  (،ٜٕٗ، ٕٕٛ-ٕٚٚ)دليل احلًنان:  (،ٖ٘ٚ(،)الطراز: ٖٔٚ-ٜٖٙ/ٕ( تنظر األنواع الثالثة يف: )سلتصر التبيٌن: ٘)
إىل أصل مّطرد، وسبعة أحرف متفرقة. ينظر: )أوراق غًن منشورة  مات اليت تُزاد فيها الياءالكل الداين وقّسم (.ٕ٘ٔالطالبٌن: 

 /و(.ٕٔ٘: )حلة األعيان: يف نظرتالرجراجي مخسة عشر لفظًا.  ىا(. وعدّ ٕٓٗمن احملكم: 
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(ٔ)، ومها[ٚٗ]الذاريات: چچ ما زيدت فيو بعد ياء ساكنة، وىو: وثانيها:
 زلّل الّدارة.   

 ، وىذا ال دارة فيو.[ٙ]القلم:  چچ ما زيدت فيو قبل ياء مشددة، وىو: وثالثها:
ّقاط ينقسم إلى قسمين:أما األول: وىو   ما زيدت فيو بعد ىمزة مكسورة، فهو عند الن ُّ

 .   چ چ ، چ چليس قبل اذلمزة فيو ألف، حنو: قسٌم  

َفق عليوچ چقبل اذلمزة فيو ألف، حنو: وقسٌم   ، ومنو:(ٕ)، من ادلت َّ
چڇچ 

يف  (ٖ)
 .(٘)، على ما سبق يف الرسم(ٗ)، عند الغازي ابن قيس  [ٛ]   الروم

ارة على الياءونْقط األول:  (ٙ)َنعل اذلمزة مع حركتها ٓنت األلف، والدَّ
   . 

 :تنبيو 
َنسي:  چچ أنَّ  ظاىر كالم القدماء: قال أبو عبد اهلل الت َّ

من ىذا  ،، وغًنىا[ٖٓٔ]األعراف:  (ٚ)
؛ ألن ما (ٛ)ك بعضهم، وقال: ال يصّح فيو إال َجْعل الياء صورة للهمزة، واأللف زائدةالقسم، وأنكر ذل

َم تصوير ، وإال َلزَ (ٜ)متوّسطًا حقيقة، فيلزم تصويره من جنس حركتواتَّصل بو الضمًن يصًن 
                                                           

 ( أي: النوع األول، والثاين.ٔ)
 فيو. الياء( أي: يف زيادة ٕ)
 .[ٙٔ]الروم:  چپچ ( ومثلو: ٖ)
ى (، إماٌم جليل، وثقٌة ضابط، وعاملٌ باحلديث والفقو، ورأٌس يف ٜٜٔو أبو زلمد الغازِي بن قَ ْيس، األندلسي، األموّي )ت: ( ىٗ)

ع )ادل ُ  َوطَّأ( من َمالك بن أَنس، وىو أول من أدخل قراءة ناف ع، علم القرآن، قرَأ الُقرآن َعَلى نَاِفع بن َأيب نعيم ادلدين، ومسَِ
إىل األندلس، روى عنو: عبد ادللك بن َحِبيب، وأْصَبغ بن َخليل، وغًنمها، ولو كتاب مفقود يف الرسم ذكره  وُموطَّأ مالك

(، )ترتيب ادلدارك: ٖٚٛ/ٔادلؤلفون، ونقلوا عنو كثًنًا، يسمى: )كتاب ىجاء السنة(. ينظر: )تاريخ علماء األندلس: 
 .(ٕ/ٕ(، )غاية النهاية: ٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٖ

 (./ؤٗ، ورقة: زيادة الياءط: نسخة )ز(، فصل ( ينظر: )ادلخطو ٘)
  ، وىناك وجوه أخرى يف ضبطو ذكرىا عند ادلشارقة وادلغاربة أبو داود، وعليو العمل عليو ، واقتصرىذا الوجو الداين وقّدم (ٙ)

ضبط، وحاشية (،)أصول الٕٗٗ-ٕٓٗ: )أوراق غًن منشورة من احملكم: ينظرالعلماء ، وذلم فيها توجيهات مطّولة مفّصلة. 
 .(ٖٓٛ-ٖ٘ٚ/و(،)الطراز: ٕٗ٘-/ؤٕ٘(،)حلة األعيان: ورقة ٓٚٗ-ٙٙٗ(،)الدرة الصقيلة: ٕٕٙ-ٕٕ٘ٓنقيقو: 

                                .[ٖٛ]يونس:  چچ ، ومثلو:ضمًنإىل ال اضافً م، ارورً كونو رل( وىو مقيَّد بٚ)
                               و ،چېچ )والَعَجُب من الداين والشاطيب، ومن قَ لََّدمُها كيف قطعوا بزيادة الياء يف ( وقطع بذلك ابن اجلزري، وقال: ٛ)

( جواز الوجهٌن، وينظر: )الوسيلة:  ٖٗٚ-ٖٖٚ(، وأطلق الداين يف )ادلقنع: ٘٘ٗ/ٔبعد اذلمزة؟!(. )النشر:  چژچ
 (.ٜٕٚ،ٕٚٚ)دليل احلًنان:  (، ٕٖ٘-ٖٓ٘

 تقرَّر ذلك يف الرسم. وأشار إليو اخلراز بقولو:( كما ٜ)
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َنسي[] باأللف، وال قائل بو. قلتُ [ ٕٗاألنبياء:   ] چچ:(ٔ)حنو (ٕ)أي: الت َّ
قاَلُو ُمتَِّجٌو، إال  : وما   

ال دائًما، أال ترى  رى الوسط حقيقة إمنا ىو يف األكثربأّن إجراء ما اتصل بو الضمًن رلُْ  أن جُيَاَب عنو:
 ٘ٚ، وموضعان يف: ٗٚ]  يف يوسف   چچ، ويف (ٖ)وجرِّا ادلضاف رفًعا     چءآيَ لِ وْ أَ چ أهنم حذفوا الصورة يف

لألصل قبل اإلضافة، إذ ىو طرٌف حينئٍذ، وشأُن الطرِف (ٗ)مضافٌْن لضمًن؛ وإمنا ذلك نظر ما، مع كوهن[
(٘).لألصل قبل اإلضافة بُعد حينئٍذ ما قالو القدماء؛ نظرًا شلا بعد األلف ال ُيصوَّر، فال يَ 

 .(ٙ)ى . باختصار   
، كما أشار إليو الشيخ اخلرّاز (ٚ)...إخل(، أي: بعض أىل الرسمچءآيَ لِ وْ أَ چقولو: )حذفوا الصورة يف 

 بقولو:
 مْع ُمْضَمٍر وَأِلَف الِبَناءِ   َوَحَذَف البَ ْعُض ِمَن اْولَِياِء          

 (ٔ)الَهْمُز َقِليالً ُحِذفَا (المْقِنعِ )َرفْ ًعا َوَجرِّا، َوَجزَاُؤ يُوُسَفا            ِفي             
                                                                                                                                                                          

َلَها َفَما ُحرَِّكَت اْو َما قَ ب ْ  في َغْيِر َىِذِه َفاَلِحْظ َشْكَلَها وَكي ْ
 وَسأَُلوا بَارِِئُكْم َيكَلؤُُكمْ  َكَيِئُسوا وُسِئَلْت َيْذَرؤُُكمْ 

 /ظ(.ٜ٘-/وٜٗ(،)فتح ادلنان: ورقة ٖٗٓقة (. وينظر: )تنبيو العطشان: ور ٕٛ، ص ٕٖٛ-ٕٖٚ)مورد الظمآن: البيتان  
 ى .( [ٖٜ]اإلسراء:  چچ أدخل حنو:( على حاشية )ز(، و)م(: )ٔ)
 على كالم بعض القدماء يف ادلسألة. ُمعلًِّقا( رجعُت للطراز، فوجدتُُّو تكملة لقول الّتنسي؛ ٕ)

ڑ  چ، واجملرور حنو:  [ٕٚ٘البقرة: ] چڀ  ٺچ ستة مواضع، ادلرفوع حنو: ( أي: ادلضاف إىل الضمًن، وقد وقع يف ٖ)

 .[ٕٔٔ]األنعام:  چک        ک
 (: )نظرًا إىل األصل(.ٕٖٛ( كذا يف النسختٌن، ويف )الطراز: ٗ)
ىو شبيو لبعض علماء الرسم، و  آخر (، وحكى ابن عاشر جواب التَّنسي، مث أْوَرد بعده جوابًإٖٛ-ٖٓٛ( ينظر: )الطراز: ٘)

ت الضمًن أجنبيِّا، فصارت اذلمزة متطرفة، فيكون حكم تصوير اذلمزة يف  َنواب التنسي، حاصلو: أن الياء ادلزيدة صًنَّ
، ٕٛ، صٕٖٚالبيت )وكيفما ُحرََّكت........( كاالستثناء من القاعدة السابقة للخراز يف قولو:   ،وشبهو،  چچ

فتَصوَّر باأللف،  -وىي ىنا الفتحة-قياسها: أن ُتَصوَّر من جنس حركة ما قبلهاف، وليس قبلها ألف فتكون اذلمزة فيو متطرفة
 وتدخل يف قول اخلراز: 

َرْت    َلَها َقْد ُصوِّ ا قَ ب ْ  َساِكَنًة وَطَرفاً ِإْن ُحرِّكْت.        ...وِممَّ
 (،ٕٕٗ-ٕٓٗ)(،)أوراق غًن منشورة من احملكم: ٖٓٔورقة (. وينظر:)فتح ادلنان: ٕٙ، صٖٚٓ)مورد الظمآن: البيت:            

على جعل دارة على الياء؛ داللة على زيادهتا، واأللف يف مصاحف ادلغاربة وادلشارقة  (. وجرى العملٕٖ٘-ٖٔ٘)الوسيلة: 
 (.ٕٗ(،)إرشاد الطالبٌن: ٜٕٚصورة للهمزة. ينظر:  )دليل احلًنان: 

 . ل عنو لغًنه مع وجوده( ى . مؤلف: ال خيفى؛ ألن األصل ىنا موجود، فال يَ ْعدِ ( على حاشية )ز(، و)م(: )وفيو بعدُ ٙ)
(: أي: بعض الرُّواة الناقلٌن عن ادلصاحف، وكذا يف )تنبيو العطشان: ورقة ٖٙٓ)التبيان شرح ادلورد: ت: الثويين:  ذُكر يف:( ٚ)

 (.ٕٔٗ)دليل احلًنان: (: بعض ُكّتاب ادلصاحف، وكذا يف ٜٛ(، ويف )فتح ادلنان: ورقة  ٜٜٕ
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َنعل اذلمزة يف السطر، وحركتها ٓنتها، والّدارة  ة فيو ألف:الثاني: وىو ما قبل الهمز ونْقط القسم 
(ٕ)على الياء

  . 
يف  چچ /25/ ظ:وىو وأما النوع الثاني: وىو ما زيدت فيو الياء بعد ياء ساكنة، 

األلف، وجعل  َنعل اذلمزة مع حركتها على :وونْقطُ ، (ٖ)نيْ فاتَّفقت ادلصاحف على َكْتِبِو بياءَ  :[ٚٗ]الذاريات
(ٔ)الّدارة على الياء الثانية؛ عالمة على زيادهتا، ومل يبٌنِّ الشيخ اخلرّاز حكم الياء األوىل

  . 
                                                                                                                                                                          

ينا بواو صورة للهمزة : چءآيَ لِ وْ أَ چقال أبو داود يف رسم (، من )منت مورد الظمآن(. ٕٙ، صٖ٘ٓ-ٖٗٓ( )البيتان رقم ٔ) )فُروِّ
ينا ُنذف األلف وحذف صورة اذلمزة يف احلالتٌن من  ادلضمومة، وبياء صورة للهمزة ادلكسورة، مع إثبات األلف قبلها، وُروِّ

 =الكسر، واألول أختار يف ىذه الستة؛ إذ مل ٔنتلف فيما يضاىيها، وال أمنع من الوجو الثاين احملذوف(.)سلتصرالضم و 
على ما اختاره أبو داود. وينظر أيًضا ادلختصر لو:  يف مصاحف ادلشارقة وادلغاربة (، والعملٕٖٓ -ٖٔٓ/ٕالتبيٌن: =

أنو ُنذف األلف وصورة اذلمزة، وقال: )وإن ُصوَِّرت  (. وظاىر كالم الداينٗٛٓٔ/ٗ، ٜٜ٘-ٜٛ٘، ٗٔ٘، ٕٔ٘/ٖ)
        (.ٖٖٛ-ٖٖٙ(، وينظر: )ادلقنع: ٘ٛٔ-ٗٛٔالواو والياء، وُجِعَلت اذلمزة فيهما َفَحَسن(.)احملكم: 

ا مواضع          مل يتعرض بيوسف: فقد نصَّ أبو داود على حذف األلف بٌن الزاي وصورة اذلمزة فيهّن، و  چچوأمَّ
ينظر:  أبو داود. على ما ذكره يف مصاحف ادلشارقة وادلغاربة للخالف يف صورة اذلمزة؛ جمليئها عنده على القياس، والعمل

(. وأما الداين فقد روى اخلالف فيهّن: أهنا ترسم بالواو)صورة للهمزة(، أو بغًن واو؛ قياًسا على ٕٗٚ/ٖ)سلتصر التبيٌن: 
 (،ٖٓٔ -ٖٙٓ(. وينظر: )التبيان شرح ادلورد: ت: الثويين: ٜٖٖ-ٖٖٙاأللف. ينظر:)ادلقنع:  نظائرىا، ومل يتعرض حلذف

 (.ٜ٘)مسًن الطالبٌن:  (،ٕٔٗ-ٜٔٗ، ٕٕٗ -ٕٔٗ)دليل احلًنان:  (،ٕٖٗ-ٕٖٓ)الطراز: 
 : چچ و ادلضاف رفًعا وجرِّا،  چءآيَ لِ وْ أَ چوقال اخلرّاز أيًضا يف حكم نقط        

 وأَْلِحَق َاْولِيآَء َواًوا َأْو يَا ..........................
رِ  إْن ِشْئَت في اتَِّصاِلِو ِبُمْضَمرِ   َوَىْمُزُه في اْلَخطِّ َلْم ُيَصوَّ

 َلِكنَّ في ُنُصوِصِهْم َما أُِلَفا. ِقَياُسُو: َجَزآُؤُه ِفي يُوُسَفا
  .(ٖٗ، صٕٙ٘-ٓٙ٘)ذيل الضبط: األبيات:      

ذكر الداين مجيع (، وقد ٜٕٗ، ٜٕٚليو عمل ادلغاربة ادلتأخرين، وىذا الوجو سلالف لسلف علمائهم. ينظر: )دليل احلًنان:( وعٕ)
الوجوه اليت ٓنتملها زيادة الياء، مث اختار الوجو األول، وىو أن تكون الياء صورة للهمزة ادلكسورة، وضْبطُو: َنعل اذلمزة ٓنت 

(. وأّما أبو داود ٗٗٔ(، و)كتاب النقط: ٕ٘ٗ-ٕٗٗينظر:)أوراق غًن منشورة من احملكم:  .هاالياء بدون وضع الّدارة علي
، ٕ٘ٙ/ٖوأضرب عن بقية الوجوه. ينظر: )سلتصر التبيٌن: فقد اقتصر على ىذا الوجو، فكأنو عنده ادلشهور، وادلعمول بو، 

(. وقال ٖ٘ٛ-ٖٗٛينظر: )الطراز: وصوَّبُو التنسي. ، (ٕٕٚ-ٕٕٙ(، و)أصول الضبط: ٜٙٓٔ ،٘٘ٛ،ٕٙٛ/ٗ، ٛٚٚ
لو، وألن احلرف إذا دار بٌن الزيادة  الشيخٌنجرى عمل ادلشارقة يف مصاحفهم، وىو الصواب؛ الختيار  وبو شرشال: د.

(،)حاشية أصول الضبط: ٕ٘ٙ/ٖوعدمها، فَحْمُلو على عدم الزيادة أْوىل، واهلل أعلم. ينظر: )حاشية سلتصر التبيٌن: 
هو بقولو: )لتوافق قراءة ىشام ومحزة يف وجو وقفهما وذكر د. (. ٕٕٚ زلمد زليسن أيًضا بأن العمل على ىذا الوجو، ووجَّ

 (.ٕٗ)إرشاد الطالبٌن:  عليها بالياء للرسم(.
                                    (.                                ٖٓ٘-ٜٖٗ، ٓٗ)الوسيلة:  (،ٕٗٔٔ/ٗ، ٜٖٙ/ٕ)سلتصر التبيٌن:  (،ٖٔ٘، ٕٖٚ( ينظر: )ادلقنع: ٖ)
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َنسي: ) تكون عالمة للسكون؛ ليظهر الزائد من  أن جُيَعل على األوىل جرَّة واختار القدماءقال الت َّ
 .(ٕ)(چچغًنه، ىكذا: 

]آل  چچ وىو ما زيدت فيو بعد مهزة مضمومة، وىو: فهي نوع واحد،وأما زيادة الواو: 

 ، أْم ال، وبَابُو، وىو: (ٖ)كيف وقع، أي: سواء اّتصل بو حرف خطاب،[ٗٛ، وطو: ٜٔٔعمران: 

  كذا:، و [ٙ ،ٗ]الطالق:  چچ، و، وغًنىا[ٖٛ]النساء:  چچ، و، وغًنىا[ٜٕٙ]البقرة: چ چ

، [ٜٗ]، والشعراء[ٔٚ]طويف  چچ ،[ٖٚ]واألنبياء،[٘ٗٔ]يف األعراف چ چ
 َنعل اذلمزة يف وسط األلف مع حركتها، والّدارة على الواو، ونْقطُها: .(ٗ)على قول، كما سبق يف الرسم

                                                                                                                                                                          

 ، وادلقصودة يف ىذا الفصل، بقولو: -على ادلختار-( وإمنا اقتصر على بيان حكم الثانية الزائدة ٔ)
 لِْلفْرِق بَيَنُو وبَ ْيَن اأْلَْيِدي       وآِخُر اْلَياَءْيِن ِمن بَِأيْيِد  

 (.ٖٓٗ-ٕٓٗ (. وينظر: )الطراز:ٗٗ، صٓٚ٘)ذيل الضبط: البيت      
(. وقد ذكر الداين، وأبو داود، وجهٌْن يف تعليل زيادة الياء فيها، وضبطها على الوجهٌن، وقّدم الداين َوْجَو أن ٖٓٗ( )الطراز: ٕ)

و الضبط تكون الياء الثانية ىي الزائدة؛ للفرق بٌن )األْيِد( اليت ىي القوة، وبٌن )اأَلْيِدي( اليت ىي اجَلارَِحة، وىو الذي ُبيِنَ علي
)حلة  (،ٜٕٕ-ٕٕٚ)أصول الضبط:  (،ٕٚٗ-ٕ٘ٗاختاره أبو داود. ينظر: )أوراق غًن منشورة من احملكم: ، و ادلذكور ىنا

يف  الوجو ادلختار عند الشيخٌنب يف مصاحفهم ادلغاربة (. وجرى عملٓٛ)اخلالف والتشهًن:  /ظ(،ٕٚ٘-/وٕ٘٘األعيان: 
تونس، فقد ُجعلت فيو  بعةوأما ادلصحف برواية قالون ط ،(ٕٖٗ، ٕٕٛليل احلًنان: ينظر: )د .، وعند ادلؤلف ىنانقط الياءْين

وخالفهم ادلشارقة يف ضبط الياء األوىل،  (.ٖٓٗ)حاشية ٓنقيق الطراز:  چبِأَيْ ْيدٍ چ، ىكذا: على الياءْين دارة بدون تفريق
  يف ضبط وللباحث د. شرشال تعليٌق جّيدوىو الصحيح الصواب.  ،چۆئچ ىكذا:  فجعلوا عليها عالمة السكون رأس اخلاء،

 (،ٕٕٛادلشارقة وادلغاربة للياءْين يف ىذه الكلمة، وما يرتّتب على كل ضبط. ينظر يف: )حاشية أصول الضبط:  كلٍّ من
 (.  ٖٓٗ)حاشية الطراز: 

 .[ٖٗ، والقمر: ٜٔ]النساء:  چۉ  چ  و، ، وغًنىا[ ٘]البقرة:  چڄ  چ  وىو:( ٖ)
  (./وٕٗ-/ظٔٗ، ورقة:زيادة الواووط: نسخة )ز(، فصل ( ينظر: )ادلخطٗ)
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  چ   چ ىكذا:
(ٔ). 

  :ّقاط َنعل ىذه الّدارة يف األنواع ادلتقّدمة؛ لتدّل على سقوط تلك إمنا َحَكَم اتنبيو لن ُّ
ال على ُخُلوِّ ادلنزلة(ٕ)األحرف ْفر( عند أىل احلساب، الدَّ  .(ٖ)من اللفظ، أخذوىا من )الصِّ

 وىو:وأما النوع الثالث الباقي من زيادة الياء: وىو ما زيدت فيو قبل ياء مشددة، 
ْرتُُو عن ىذه األنواع.(ٗ)، فإنو يُ َعرَّى من الّدارة[ٙ] يف القلم چ چ  ، ولذا أخَّ

َنسي: ودل  َّ  أن يُكَتب ُنرف واحد؛ ِلَعَمِل اللساِن  ا كان الشأن يف كل مشّدد من كلمةقال العالَّمة الت َّ
ُو ، لكن َكْتبَ (٘)بََّو األئمة على ذلكين، ن َ فيو عماًل واحًدا، وجاء ىذا اللفظ مكتوبًا يف مجيع ادلصاحف بياء

إذ أصل ادلشّدد حرفان، وإن كان ىذا األصل  ،وإمنا ىو مراعاة لألصل ؛عند احملققٌن ليس على الزيادة
، [٘: ]إبراىيم   چ     چ ، منها ىذا، ومنها:يف أكثر ادلواضع، فقد نبَّهوا عليو يف بعض ادلواضع (ٙ)تُرِكَ 

د الثاين(ٚ)على قول  ،(ٛ)، فِلَذا كان نْقطُو َجاٍر على ما تقرَّر يف اإلدغام، وىو: أنك تُ َعرِّي األول، وُتشدِّ

                                                           

( وعليو العمل عند ادلغاربة، وخالفهم ادلشارقة يف موضع اذلمزة فقط، فجعلوىا على رأس األلف. ينظر: )حاشية أصول الضبط: ٔ)
حرفٌن متفّرقٌن، وعّدىا إىل أصلٌن مّطردين، و  الكلمات اليت تُزاد فيها الواو(. وقد قّسم الداين ٖٔٗ(،)دليل احلًنان: ٖٕٓ

أَْوُجًها يف ضبطها. ينظر: )أوراق غًن منشورة من  وذكر شيوخ الرسم توجيهات لزيادة الواو، وبنوا عليهاالرجراجي عشرة ألفاظ، 
-ٖٚٗ)الدرة الصقيلة:  (،ٖٕٙ-ٖٕٓ)أصول الضبط:  /و(،ٕٓٙ)حلة األعيان: ورقة  (،ٖٓٗ-ٕٛٗ، ٕٙٗاحملكم: 

 (.ٜٖٚ-ٜٖٓ)الطراز:  (،٘ٚٗ
 إىل )األجري(. تصّحفت( يف )م(: ٕ)
 (.ٚٓٗ-ٙٓٗ)الطراز:  (،ٖٙٚ-ٕٙٚ)اجلميلة:  (،ٕٙٗ)أصول الضبط:  (،ٗٗٔ)النقط:  (،ٜٙٔ-ٜ٘ٔ( ينظر: )احملكم: ٖ)
)إيفاء الكيل:  (،ٕٗ)إرشاد الطالبٌن:  (،ٖٗٗ-ٖٖٗ(،)دليل احلًنان: ٖٖٛ/ٕ)إرشاد القراء:  (،ٚٔٗ،ٚٓٗ( ينظر: )الطراز: ٗ)

ٔٔٙ.) 
، ٖٗٔٔ/ٗ، ٜٖٙ/ٕ(،)سلتصر التبيٌن: ٖٔ٘، ٖٖٚ(،)ادلقنع: ٚٙ( الداين وأبو داود، وغًنمها. ينظر: )ىجاء ادلصاحف: ٘)

 /و(. ٖ٘ٔ(،)تنبيو العطشان: ورقة ٚ٘٘، ٔ٘٘(،)اجلميلة: ٜٕٔٔ-ٕٛٔٔ/٘
فت إىل )تُري(.ٙ)   ( يف )م(: تصحَّ
ويف بعضها بياء  ففي بعض ادلصاحف بياءين من غًن ألف،، ىذا الكلمة ( اتفق الشيخان على نقل اختالف ادلصاحف يفٚ)

 (،ٙٗٚ-٘ٗٚ/ٖ)سلتصر التبيٌن:  (،٘ٗ٘بعدىا، وحّسن أبو داود الوجهٌن، واختار األول. ينظر: )ادلقنع:  ثابتة واحدة وألف
 (.ٕٛٗ-ٔٛٗ/ ٕ(، )إرشاد القراء والكاتبٌن: ٕٖٓ-ٖٔٓ)الدرة الصقيلة: 

تاره أبوداود، غًن أنو قال َنعل اجلّرة عالمة السكون على الياء األوىل، والصواب تعريتها، كما جوَّز ( وقّدم الداين ىذا الوجو، واخٛ)
-ٕ٘ٗجوَّز الشيخان وجًها آخر يف تعليل رمسها، وبنوا عليو وجًها آخر يف ضبطها. ينظر: )أوراق غًن منشورة من احملكم: 

/ظ(. وجرى العمل يف مصاحف ٕٓٚ-/وٜٕٙ )حلة األعيان: (،ٜٕٕ-ٕٕٚ(،)أصول الضبط، وحاشية ٓنقيقو: ٕٚٗ
 (.ٕٜ)السبيل:  (،ٖٗٗادلشارقة وادلغاربة على ما قّدمو الداين، واختاره أبو داود، وىو الصحيح. ينظر: )دليل احلًنان:  
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فتُ َعرِّي الياء  ،چچكُحْكِم ،(ٔ)وحذف األلف ن،على َكْتِبِو بياءيْ :چ چوُحْكُم 
د الثاناألوىل، و   ى . باختصار. .(ٕ)بعدىا ألًفا ية، وتُلِحقُتشدِّ

 /25:و/  (ٖ) :وىذا معىن قول الشيخ اخلرّاز
َغمْ  ِد الثَّاِنَي ِمن: بِأَييُِّكْم                 وَعرِّ َأوَّالً ِلَما َقْد يُدَّ  .(ٗ) َوَشدِّ

  َة: تِ ت  مَّ
(٘)اعلم أن كل ما ذكرُت في ىذا الباب

 أّولها:ادلصاحف باحلمراء،  يكون يف من األنواع، فَلْونُوُ   
القْلُب للباء، سواء ُصوِّر من عالمة التنوين، أو  ورابعها:السكون،  وثالثها:التنوين،  وثانيها:احلركات، 

د،  وخامسها:ُصوِّر من سكون النون،  نقطة ، وثامنها:  َشمّ  ُ نقطة ادل وسابعها:، عالمة ادلدّ  وسادسها:الشَّ
سواء اجتمع مع النون ادللَحقة، أو انفرد  چچ نْقطُ  وعاشرىا:َمال،  ُ  نقطة ادل وتاسعها:ادلختَ َلس، 

صلة ىاء الضمًن،  وثالث عشرىا:َجرَّة الّنقل،  وثاني عشرىا:صلة ألف الوصل،  وحادي عشرىا:عنها، 
 چحنو:  الياءات الزائدة يف اللفظ، الساقطة من اخلط، ورابع عشرىا:، أو واًوا، سواء كانت ياءً 

چ
وخامس ، (ٙ)، عند بعض القرّاء[ٛ]يف القمر چ  چ ، و[٘ٓٔ]يف ىود 

 زيد، ادلذكورة يف ىذا الفصل. وأشار إىل ذلك الشيخ زلمد اخلراز بقولو:َدارَة ادل عشرىا:

                                                           

 دلخطوط: نسخة )ز(، حذف األلف بعدينظر: )او ( على حاشية )ز( و)م(: )تقّدم توضيحو يف الرسم، يف حرف الياء( ى . ٔ)
 (./وٖٕالياء: ورقة:

(. وىو الوجو الراجح والصواب، وعليو العمل يف مصاحف ادلغاربة، قال ابن القاضي: )العمل ٕٓٗ-ٛٔٗ( ينظر: )الطراز: ٕ)
وجًها  چ ۆ   ۆچ  وقد ذكر العلماء يف (،ٚٙبياءين، وتشديد الثانية، وإحلاق ألف محراء بعدىا(. ينظر:)اخلالف والتشهًن: 

على رمسها بياءين، وىو تشديد الياء األوىل، وإحلاق األلف على الياء الثانية. ينظر: )التبيان شرح ادلورد، ت:  آخر لضبطها بناءً 
(، وعلى ىذا الوجو الثاين جرى العمل يف بعض مصاحف ادلشارقة، ويف بعضها ٙٙٔ(،)دليل احلًنان: ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٕاذلندي: 

(،)حاشية ٓنقيق ٙٗٚ/ٖوىو الوجو ادلرجوح. ينظر: )حاشية سلتصر التبيٌن: ، چبِأَيَّاِم اهللِ  چ ىكذا: بياء واحدة وألف ثابتة،
 (.ٚٗ(،)مسًن الطالبٌن: ٕٔٗالطراز: 

 .اال داعي ذل ُمقَحمة( يف )م(: زيادة بعدىا: )بقولو(، وىي ٖ)
 .( من منت )ذيل الضبط، للخراز(ٗٗ، صٕٚ٘( )البيت رقم ٗ)
 كل من عالمات الضبط.( يقصد: كل ما ذكره يف باب الضبط والش٘)
چ چ( تقّدم ٔنريج القراءات يف ٙ)

، وأما (ٕٔٔ)ص عند الكالم على حكم حروف ادلد احملذوفةيف الفصل الثاين:  

، ويعقوب. فقد أثبت الياء فيها وصاًل نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وأثبتها يف احلالٌن ابن كثًن   چ  چ
 (.ٖٓٛ/ٕ(،)النشر: ٘ٚٗينظر: )التيسًن: 
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ُكونِ َأْو َحرَكاٍت، وَ  َما ذََكْرُت ِمْن تَ ْنِوينِ  (ٔ)وُكلُّ   ِمَن السُّ
 ِمْن ِصَلٍة ِمْن َواٍو اْو ِمْن يَاءِ  َوالَقْلِب ِلْلباِء، َوَما ِلْلهَاءِ 

اِع، َوالتَّْشِديدِ   َوَمطٍَّة، َوَدَارَِة الَمزِيدِ  َوَنْحِو: يَْدُع الدَّ
 فَاْلُحْكمُ  ،َمَع الَّذي اْختَ َلْسَتوُ  َونَ ْقِط تَْأَمنَّا، َوَما ُيَشمُّ 

 أ. ه. (ٕ) .................... اْلَجِميَع بِاْلَحْمَراءِ أْن َتْجَعَل 
 .(ٖ) )تنويِن(عطًفا على  ؛ىو، ومجيع ما بعده رلرورٌ  :قولو: )أو حركاٍت(

 

 
 
 

                                                           

َرة بالفاء، يف قولو: )ٔ) قالو التَّنسي يف: إخل( ى . فالحكُم أن َتْجَعَل....( على حاشية )ز(: )ُكلُّ: مبتدأ، خْبُه: اجلملة ادلَصدَّ
 (.ٚٗٗ)الطراز: 

ْبِط البيت األخًن:  عجز(، من منت:)ذيل الضبط، للخراز(، و ٘ٗ-ٗٗ، ص: ٖٛ٘-ٜٚ٘( )األبيات ٕ) )َىَذا َتَماُم الضَّ
 .      واْلِهَجاِء(

(. وما ذكره ٛ-ٚ(،)أصول الضبط: ٕٓٔ، ٜٔ(،)احملكم: ٓٗٗ-ٜٖٗ(،)دليل احلًنان: ٛٗٗ-ٗٗٗ( ينظر: )الطراز: ٖ)
صره؛ للتعريف من كتابة عالمات الضبط ِّنداٍد أمحر كان معموٌل بو يف ادلصاحف يف الصدر األول، ويف ع -رمحو اهلل-ادلؤلف

بأهنا زُلَدثة بعد الصحابة، وأن علماء الضبط أحدثوىا دلزيد الضبط واإلتقان، واكتفى أىل ىذا العصر يف ٕنييزىا برمسها بقلٍم 
أسوٍد دقيق، وضبط عالمة اإلمشام، واالختالس، واإلمالة بنقٍط أسود مدّور عند ادلغاربة، وبنقٍط مرّبٍع أسوٍد خايل الوسط عند 

عند  )استعمال األلوان يف اصطالحات ضبط ادلصاحف يف ىذا الباب: وينظر أيًضا (.ٚ٘ٙ/ٕة. ينظر:)سفًن العادلٌن: ادلشارق
 ي رسالة لطيفة(، للدكتور: موالي زلمد اإلدريسي، وىعلماء األندلس وادلغرب ، بٌن التأصيل الفقهي، والتطبيق ادلنهجي

 .مفيدةو 



  ٜٔٗ                        خاتمة فيما يتعلَّق بنْقط اإلعجام             عمدة العرفان في مرسوم القرآن

 .اتمة فيما يتعلَّق بنْقط اإلعجامخ
 

 (ٔ)كان دلياًل على العبارة، وىي منحصرة يف تسعة وعشرين حرفًا، اقَتَضت  ـَـــّـــااعلم أن اخلط دل
، لكن أْهَِْلت (ٕ)؛ ألنو حرف تركييبالداللة أن يكون لكل حرٍف منها شكٌل خيصُُّو، وال مدخل لالم ألف

 وبني أحد حروف دال احملض، وإما باالمتزاج بينهاإما باإلب ،عن حاذلااذلمزة من الشكل؛ لكثرة خروجها 
، وأْهلوا احملذوفة (٘)عنها باحلرف الذي تؤول إليو يف التخفيف /55/ ظ: (ٗ) وإما باحلذف، فاستـُْغين، (ٖ)العّلة

 بقولو: (ٙ)فيو، ورََسوا ادلبَتَدأة ألًفا، وإىل ىذا أشار ابن ُمْعطي

(ٚ)َلى التَّْخِفيِف          َوأوَّالً بِاْْلَِلِف اْلَمْعُروفِ وَكَتُبوا الَهْمَز عَ 
. 

                                                           

 .( يف )م(: حترَّفت إىل )انقضت(ٔ)
اله طرفان، ويف أسفلو دارة صغرية. قال الشيخ الضباع: رفني متعانقنْي: الم، وألف، ويف أع( ىو عبارة عن حرف مرّكب من حٕ)

)وىي ليست من حروف اذلجاء على التحقيق، وإن اتـُّفق على كتابتها معها، وجرت بكثرة على األلسنة(.)سفري العادلني: 
ش األوسط اختلفا يف أيِّ الطرفني ىو األلف، فذىب وقد ذكر الداين وأبو داود وغريْها أن اخلليل بن أمحد واألخف (.ٕٓ٘/ٕ

. قال ذىب األخفشمبذىب اخلليل، وعمل ادلشارقة مبعمل ادلغاربة  وجرىاخلليل إىل أنو األول، وذىب األخفش إىل أنو الثاين، 
 (.ٖٚٗراز: )حاشية حتقيق الط.. شرشال: )ويظهر أن األْوىل اتباع مذىب األخفش؛ موافقة لألصل، واللفظ، والرتتيب(د

-ٕٕ٘)أصول الضبط:  (،ٜٕ٘-ٕ٘٘، ٖٕٓ-ٜٚٔ ،ٖٙ وتنظر أحكام الالم ألف ادلظفَّرة بالتفصيل يف: )احملكم:
 (.ٙ٘ٙ-ٗ٘ٙ/ٕ(،)سفري العادلني: ٜٖٗ-ٖ٘ٗ)دليل احلريان: (،ٖٗٗ-ٜٕٗ(،)الطراز: ٕٔٙ

 ٜٓٔ )ص:م حركة اذلمزة. ينظر: آخر الفصل األول: عند الكالم على حك ( يقصد بذلك: التسهيل. وقد سبق تعريفو يفٖ)
 (. ٔ حاشية:

 ( قولو: )بينها، وبني أحد حروف العّلة،  وإما باحلذف، فاستُـْغيِن(: سقط من )م(.ٗ)
 (، ببعض تصّرف واختصار من ادلؤلف ىنا./ظٗابن عاشر يف: )فتح ادلنان: ورقة  قول( ىذا ٘)
ت:  -ىـ ٗٙ٘بن عبد النور زين الدين ادلغريب، الزواوي )ولد سنة: ( ىو أبو احلسني، حيىي بن معطي، وقيل: بن عبد ادلعطي،ٙ)

زو ،، وغريْها، وّررَّج بو عساكر، وعيسى بن يـََلْلَبخت الُ  شيخ النحو، وإمام العربية، فقيو، من شيوخو: القاسم بن ىـ(،ٕٛٙ
ين أبو بكر الُقَسْنِطييّن، وإبراىيم بن طرخان األنصاري، وآخرون، ومن تصانيفو: )الفصول  أئمة مبصر وبدمشق، منهم: رضّي الدِّ

(، )تاريخ ٘ٗ-ٗٗ/ٗ(، )إنباه الرواة: ٖٕٔٛ/ٙاخلمسون يف النحو(، و)ألفيَّة يف النحو( وغريْها. ينظر: )إرشاد األريب: 
 .(ٗٗٔ-ٕٗٔ/ٔ)ادلنهل الصايف:  (،ٕٚٛ/ٖٔاإلسالم: 

على لفظها  اذلمزة إذا انفتح ما قبلها ُصوَِّرت على األلفية: شرحوقال الّنيلي يف ، من الّدرة األلفية(. ٚٙ، صٜٛٔ)البيت رقم ( ٚ)
أو قريبة من األلف إذا حترّكت،  ،حنو: )رَْأٍس(، و)يَْأُكل( ،إذا انفتح ما قبلها، وسَكنتْ  سلّففة؛ ألهنا إذا ُخفِّفت صارت ألًفا

انت يف االسم والفعل واحلرف، وإمنا ُصوِّرت ألًفا؛ ألهنا ، وإن وقعت اذلمزة أواًل ُصوِّرت يف اخلط ألًفا بأّي حركة كحنو: )َسَأَل(
وجعل اخلليل   ال صورة ذلا ّرتّص هبا، فاستعاروا ذلا صورة األلف؛ لقلبها إذا ُخّففت إىل األلف، وقلب األلف إذا ُحرِّكت إليها،

، ار اذلمزة فيو ألفً وَّ صَ كلمات مل تُ   الً أوّ  وخرج من اذلمز الواقع .(٘ٔ٘-ٖٔ٘/  ٕة: )الصفوة الصفيّ  ينظر:ذلا صورة دائرة العنْي. 
ا ا على جواز التخفيف مجعً للمبتدأ يف ذلك رلرى ادلتوسط، وتنبيهً  ف بو حالة وصلها مبا قبلها؛ إجراءً فَّ ت حبسب ما ّرَُ رَ وِّ بل صُ 
 =:يف رلموعة لى القياس، وما جاء منها عأحكام رسم اذلمزة وقد فصَّل الداين القول يف (.٘٘ٗ/ٔ. )النشر: غتنْي بني اللُّ 
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مث شرّكوا يف بعض الصور حرفني، ويف بعٍض ثالثة، ويف بعٍض مخسة، فرجع العدد إىل مخسة عشر 
شْكاًل، واحتاجت للتمييز، والنقط أقـَّلُو، فادلتَوحِّد غينٌّ عن النقط، وادلشرِتك زلتاٌج إىل ما دييِّز أحد 

دلشرتكني، أو ادلشرتكات، فزيد يف أحد ادلشرتكني؛ فـَْرقًا بينو، وبني اآلخر، فالذي لو نظري واحد دييَّز بنقطة، ا
ث نقط؛ مناسبة وادلتعدِّد دييَّز بتعدُّد النَّقط إىل أقّل المع، لكن ُخوِلَف ذلك يف الشني، فزيد يف أعاله ثال

: واحدة من أسفل، وثانيهما: واحدة عند أهل المغربذلما والقاف، فنقطوْها مًعا، أوّ  لشكلو، ويف الفاء
، وزيد يف إحدى (ٖ)كذلك  (ٕ)أوذلما: واحدة من فوق، وثانيهما: اثنان (ٔ)وعند أهل المشرقمن أعلى، 

 واحدة من فوق، وُعرَِّي الثالث :وىو اخلاء واحدة من أسفل، ويف األخرى :ليمادلشرتكات الثالث، وىو ا
وىو النون:  ىاخلمس، وىو الباء: واحدة من أسفل، ويف األخر  (ٗ) إحدى ادلشرتكاتوىو احلاء، وزيد يف

وىو الياء: أخرى  التاء: أخرى من فوق، ويف الرابع وىو ق، مث زيد على الواحدة يف الثالثواحدة من فو 
ثرة ثالثة من فوق، ومل يكتفوا بالتعرية يف حرف من ىذا الشكل؛ لصغره، وك (٘)من أسفل، ويف اخلامس

 .(ٙ)ادلشرتكات، فاحتيج دلزيد متييز

                                                                                                                                                                          

ومجعها من أبواب الكتاب،  ايف مواضعه ةمفّرق اعن القياس، فقد ذكرى تخرج احلروف اليت(، وأما ٖ٘ٗ-ٜٔٗ)ادلقنع: =
وفعل أبو داود (، ٖٔٙ -ٓٚ٘الشاطيب يف: باب حروف من اذلمز وقعت يف الرسم على غري قياس. ينظر: )مجيلة األرباب: 

 .(ٖٕٙ-ٕٖٕ)دليل احلريان: /ظ(،ٜٚ-/وٗٛ)فتح ادلنان: (،٘٘-ٕٗ/ٕ)سلتصر التبيني: ينظر: مثل ما فعل شيخو الداين. 
 .( يف )م(: تصّحفت إىل )ادلشرف(ٔ)
 .( يف )م(: تصّحفت إىل )اتنان(ٕ)
)رسم (،ٗٛ)َسري الطالبني:  ينظر:. ذكره ادلؤلف عند كلٍّ منهم والعمل يف مصاحف ادلشارقة وادلغاربة، وكذا كتاباهتم، على ما( ٖ)

(. وقد ذكر العلماء تعليالت لطيفة الختالف ادلشارقة وادلغاربة يف نقطهما. تنظر يف: ٖٗٓادلصحف ونقطو، للفرماوي: 
 لذلك اخلالف، تعلياًل وجيًها زلمد طاىر الكرديأن لألستاذ كما  (،ٕٔ)حلة األعيان: ورقة (،ٔٗ، ٖٛ-ٖٚ)احملكم: 

رقة وادلغاربة ال َوْجَو لو؛ ألن القياس إْهال األول وىو الفاء، وإعجام اآلخر وىو وقال بعد تعليلو: وكلٌّ من مذىب ادلشا
القاف، وإذا اعرُتض بلزوم نقطهما مًعا فإن اإلمامنْي الداين وأيب داود أصابا يف الوضع، حيث أهنما أعجما الفاء بنقطة من 

كن ادلشارقة وادلغاربة أخطأوا يف الصنع، وقد ركبت كل فرقة رأيها، ومضت يف غلوائها، أسفل، والقاف بنقطتني من أعلى، ل
مع  ،يسري تصّرفب(. ٘ٛفْلتّتفق الفرقتان على الصواب، أو باألقل على أحد اخلطأْين. ينظر:)تاريخ اخلط العريب وآدابو: ص

 ختصار.اال
 .( يف )م(: تصّحفت إىل )ادلشركات(ٗ)
 ( وىو الثاء.٘)
(، بتصّرف منو باالختصار يف بعض الكالم، ٗتقسيم احلروف بالنقط وعدمو من: )فتح ادلنان: ورقة  -رمحو اهلل -نقل ادلؤلف( ٙ)

)صبح (،ٙٚ-ٕٚ)كشف الغمام: (،٘ٙٚ-ٗٙٚ)الميلة: (،ٔٗ-ٖ٘)احملكم: والزيادة يف بعضو لإليضاح. وينظر أيًضا: 
 .(ٗ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٖاألعشى: 
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ثم إْن َعرض في الحرف البيان، باختصاص الصورة المتطرفة به، وذلك في حروف )يُنِفُق(، 
(ٕ) (ٔ))احملَكم( رو الداين يفعليو اقتصر أبو عمالنقط، وعدمو، و فوجهان: 

  . 
ع أن صورة إذا وقعتا طرفًا، م افِلَماذا مل تُنَقط النون والق فإن قيل: :(ٖ)قال الشيخ الشَّْوَشاوي

ألن صورة  :]أي: الشوشاوي[ قُلنا، وصورة القاف تشبو صورة الواو؟!، (ٗ)والزاي النون تشبو صورة الراء
من صورة الراء والزاي، وصورة القاف أعظم من صورة الواو، فاسُتغيِنَ بِعَظم الصورة  /55:و/ النون أعظم 

 ىـ. (٘) عن النقط

                                                           

وكيفية وىو أكرب كتاب يف موضوع نقط ادلصاحف، ه(، ٗٗٗنقط ادلصاحف(، أليب عمرو الداين )ت: َكم يف ( اَسو: )ادلـــُحٔ)
ضبطها يف صيغة التِّالَوة، ومذاىب أئمة الِقرَاَءة، ومنهاج الناقطني، وسنن النحويني، مع بيان ِعَللو، وشرح وجوىو، وإيضاح 

ألنو  ؛رف يف موضوع النقط إىل زمانو، فكتابو ذو قيمة عظيمةُمشِكلو، وتلخيص معانيو، وقد أْوَعَب فيو الداين كل ما عُ 
يف موضوعات اللغة، وكتابتها، وحْنوىا، كما يُعدُّ عونًا وذخرًا للمشتغلني مبوضوع  الدارسني والباحثني رلااًل رحًبايفسح أمام 
ونشر بوزارة األوقاف  د. عزة حسن، على نسخة خطّية واحدة، : طبع طبعات عديدة منها: طبعة بتحقيقالقراءات، 

ىـ، ٛٔٗٔم= ٜٜٚٔ:عام ٕم، وأعادت طبعو دار الفكر بدمشق، طٜٓٙٔىـ =ٜٖٚٔواإلرشاد القومي بدمشق، عام 
وقام الدكتور: غامن قدوري احلمد، بتحقيق الزء الساقط من )احملكم(، وىو األوراق العشر األخرية، ضمن حبث: )أوراق غري 

م، كما طبع بتحقيق ٜٛٚٔىـ =ٜٖٛٔ، عام ٗلة كلية اإلمام األعظم ببغداد، العدد: منشورة من احملكم(، ونشرىا يف رل
وقد ذكر أبو داود يف كتابو )أصول الضبط( نصوص ، ىـٕ٘ٗٔ: ٔلكتب العلمية ببريوت، طزلمد حسن إَساعيل، دار ا

ينظر: )مقدمة كتاب  .ن )احملكم(شيخو الداين من كتابو )احملكم(، فلو مُجعت ىذه النصوص لكوَّنت لنا نسخة أخرى تاّمة م
)مقدمة (،ٖٜٖ-ٕٜٖ، ٖٚٛ-ٖ٘ٛ)مقدمة أوراق غري منشورة من احملكم: (،ٕٔ-ٕٓ، ومقدمة حتقيقو: صٔ/ ٔاحملكم: 

 .(ٖ٘ٙ/ ٔ)ىدية العارفني: (،ٚٔٙٔ/ٕ)كشف الظنون: (،ٖٛدراسة الطراز: حاشية: 
 -وىو ُيصّنف حروف ادلعجم إىل أصناف- اين عن غري اخلليلنقل الدو /و(. ٗ)فتح ادلنان: ورقة (،ٖٙ-ٖ٘ينظر: )احملكم:  (ٕ)

احملكم: )(.(ف، ق، ن، ي)وتُنَقط إذا ُوِصَل هبا غريُىا:  أنو قال: )وُصنَِّف منها أربعة أحرف، ُّرَْلى إذا مل يُوَصل هبا شيء،
)ينفق( إذا تطرَّفت ال تلتبس  )ووْجُهُو: أن حروف غين:ر قال ادلا(.ٕ٘، صٙ٘ٔ-٘٘ٔ: البيتان)الدرة اللّية:  :وينظر(.ٖٙ

 (.٘ٔٗ: ، للهوريينوينظر: )ادلطالع النصرية .(ٖ٘ٗ)دليل احلريان: (.ط كلهانقَ ف فإهنا تُ صورهتا بصورة غريىا، وأما إذا مل تتطرَّ 
ْوَشاوي، وكنيتو: أبو علي، وقيل: أبو عبد اهلل، )ُولد (ٖ) يف مستهّل القرن  ىو حسني: وقيل حسن بن علي بن طلحة الرَّْجرَاجي الشَّ

وْها: استفادا منو، واستفاد منهما،  نقد أشارت بعض كتب الرتاجم إىل اثنني من أقرانو، قد يكوناىـ(، و ٜٜٛت:  -ىـٜ
ومن مصّنفاتو: )شرح داود بن زلمد التَّاملي، ومن تالميذه:  حيىي بن سللوف السُّوسي، عبد الواحد بن حسني الرَّجراجي، و

(، )اإلعالم ٖٙٔ)نيل االبتهاج: ص:(، ٕٗٗ/ٔ)شرح تنقيح القرايف(، وغريْها. ينظر: )درة احلجال: على مورد الظمآن(، و
 .(ٜٙٔ/  ٙ(، )ادلعسول:  ٔٙٔ/ ٗ(، )خالل جزولة ، ٛٗٔ/ ٖمبن حل مراكش: 

 .( يف )م(: تصّحفت إىل )الزاءي(ٗ)
 (.ٖٚ-ٕٚف الغمام: ،)كش(ٖٙ-ٖ٘(، وينظر أيًضا: )احملكم: صٕٔ ورقة( ينظر: )حلة األعيان: ٘)
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نقط  اءرّ مذهب القُ أن  حاِصُله:ما  (ٔ)(كشف الغمام)قال يف  .الياء للهمزة وإن اسُتعير شكل
، كما إذا (ٖ)أن يـُنـَْوى هبا البدل أو إالَّ ، يف عدم نقطها مطلًقا وللنَُّحاة ،(ٕ)اليت ىي صورة للهمزة الياء

 بإيضاح. .ىـ(ٗ)فالمجموع ثالثة أقوال، قوالن انفتحت بعد كسرة،
ة دلشارِكاهِتا يف النقط؛ ألهنا ما مل تُنَقط ُمزَامِح  وأْظَهُرهايف )فتح ادلنَّان(:  قال العالَّمة ابن عاشر

 ىـ. (ٚ) كذلك، ِلَما تقّدم  (ٙ)، وادلزيدة(٘)أن الياء الِعَوض من األلف والظاهر:إىل أن قال:  الصورة،...
 ء مطلًقا، ما مل تكن يف اليا : الّنقط(ٛ)ُشرَّاح )مورد الظمآن(كما قالو بعض   والذي جرى به العمل،

 تكن 

                                                           

اَسو الكامل: )كشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام، أو حروف ادلصحف اإلمام(، أليب علي احلسن بن علي بن أيب بكر  (ٔ)
على ضبط أيب عبد اهلل اخلراز، ادلسمى وىو من أقدم وأىّم الشروح ىـ(، ٜادلنبهي، الشهري بالشباين، اإلمام، ادلقرئ، )ت: ق

  ،مهمة والكتاب يف الملة من أحفل الكتب يف مباحث فّن الضبط، وقد اشتمل على نصوص كثرية، بـــ)عمدة البيان(
وىو إىل جانب  ،-مفقوًدا (يف الرسم كتابو )التبيانعترب  الذي ي -ونصوص أيب إسحاق التَّجييي كأقوال الداين، وأيب داود،

وقد حقَّق الكتاب: د. حسن عبد عاّمة كتبو يف ىذا الشأن، ذلك من ادلصادر القّيمة اليت اعتمدىا أبو زيد ابن القاضي، يف 
م، بإشراف: د. عبد اهلل البخاري، ٕٛٓٓاذلادي محيتو، يف رسالة الدكتوراة، مبؤسسة دار احلديث احلسنية، بادلغرب، عام 

أول الّنص صفحة فقط، من ٕٖٗ) وقد حصلُت على جزء من ادلطبوع ويقوم على طباعتها حالًيا الباحث: أنس الكندري،
ينظر: )مقدمة  حتقيق سلتصر التبيني:  .-وفَّقو اهلل، وجزاه عّنا خريًا-احملّقق(، بواسطة الدكتور الفاضل: مّدثر األمني خريي

 (.ٜ٘ٚ/ٖ،  ٛٛٗ -ٗٛٗ/ٕ(، )قراءة اإلمام نافع عند ادلغاربة: ٚٙٔ/ٖ(، )اإلعالم مبن َحلَّ مراكش: ٕٖٙ/ٔ
 .[٘]البقرة:   چ    چ ( حنو:ٕ)
صورة اذلمزة ال تُنَقط إاّل حيث يكون قياس ّرفيفها  رَادي النحوي يف شرحو على ألفية ابن مالك، حيث قال:ـــُــ( وىو قول ادلٖ)

فإهنا إذا   ، وغريىا[،ٓ٘ٔ]البقرة:  چچ و، ، وغريىا[ٜٕ٘]البقرة:  چچ البدل، كما إذا انفتحت وانكسر ما قبلها حنو:
 (. ٜٙ٘ٔ/ٖ)توضيح ادلقاصد وادلسالك: ينظر:. ُكِتبت على نّية اإلبدال نُِقَطت

( مل يتوّفر لديَّ الزء من الكتاب، الذي فيو ىذا القول للمنبهي، ولكن وجدتُّ نصَّ ىذا القول منسوبًا لـــــ)صاحب كشف ٗ)
وينظر:  .نقلو منو، ومل يَزِْد شيًئا على الّنص لإليضاح -رمحو اهلل-/و(، والظاىر أن ادلؤلفٗ: الغمام(، يف )فتح ادلنان: ورقة

 /و(.ٗٔ)حلة األعيان: ورقة 
ىـ، ويف )م( كذلك، بدون قولو: )حنو(. ويقصد هبا: (.[ٜٕ]البقرة: چ  چ( على حاشية )ز(: )حنو: ٘)

 الة.الياء ادلم
  چ  چ ،[ٖٕٔ]البقرة:  چ  چ: على خط ادلصحف اإلمام، حنو: )أي ( على حاشية )ز(:ٙ)

(./ظٖٓورقة  ،حذف الياء: فصل :)ز(ينظر:) ادلخطوط ىـ. ، على ما سبق يف الرسم([ٜٗ]الفرقان:   چ 
 .(و/ ٗ ورقةر: )( ينظٚ)
 (.ٖ٘ٗ/و(،)دليل احلريان: ٗورقة ،)فتح ادلنان: /و(ٗٔ( ينظر: )حلة األعيان: ورقة ٛ)
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 .(ٔ)طرفًا، سواء كانت مزيدة، أو عوًضا من األلف، أو أصلية

 وما بعدىا، أشار الشيخ عبد الرمحن بن القاضي، يف ىذه األبيات بقولو: وإىل حكم حروف )يُنِفُق(

 ِإَذا َتَطرََّفْت َفُخْذ بَ َياِني                    وِفي ُحُروِف يُنِفُق الَوْجَهاِن 
اِنيُّ ِفي وَ   بَِعَدِم الن َّْقِط فَِثْق بَِقْوِلهِ                       (ُمْحَكِمهِ )َصرََّح الدَّ

 ْمًزا ِبالَ اْمِتَراءِ إْن ُصوَِّرْت هَ                َفَمْذَهُب اْلُقرَّاِء نَ ْقُط الَياِء     
 ِفي َنْحِو لَِيالَّ َواِقعُ  َوِقيلَ                   َوَعْكُسُه ِعْنَد النَُّحاِة َشاِئُع    

 (ٕ)قُ ْلُه َواَل تُ َباِلي َمْع زَاِئد                  َماِل      ُ   الظَّاِهُر الن َّْقُط َلَدى الموَ 
 .(ٖ)ِبُكلَِّها ِمْن َغْيِر نَ ْقط  فَاْعِرفِ             ِف    ْن َجرى َعَمُلُهْم ِفي الطَّرَ َلكِ   

 تتميًما للفائدة. ؛انتهى. بزيادة البيت األخري
 ِفيَّاهِتا ما فيو كفاية.ِهمَّات منها، ومن خَ ــُـــلِّ ادلوفروع علم الضبط كثرية، وقد أتيُت ِبُ 

                                                           

فقد نّص ابن القاضي على أن  ن منهمو ادلتقدموأما  (.ٖ٘ٗينظر: )دليل احلريان:  .ادلتأخرين ادلغاربة يف مصاحفالعمل بذلك ( ٔ)
)اخلالف (، ٕٓٔ)الامع ادلفيد: األْوىل والّنص(.ينظر:  العمل عندىم على عدم النقط، مث قال: )وىو خالف

على  يف مصاحفهم جرى العمل فقدأما ادلشارقة و استدركوا اخلطأ، وعملوا بالصواب.  ادلتأخرين(، فالظاىر أن ٔٗوالتشهري:
 :وىي ،-وافقوا ادلغاربة يف األوىل واخلامسة، وخالفوىم يف األخرى-عدم نقط الياء يف مخسة أحوال

 [.          ٕٙٔاألنعام: ] چۇچ إذا كانت متطرفة، حنو:  -ٔ

 ، وغريْها[.٘ٙٔ، والنساء: ٓ٘ٔالبقرة: ] چۀ  چ إذا كانت صورة للهمزة، حنو:  -ٕ
 أم متطرفة، حنو:  [،ٖٚ، والنحل: ٕٕٚ]البقرة:  چچ چ إذا كانت عوًضا عن حرف، سواء كانت متوسطة، حنو:  -ٖ

 [.ٖٕ، والنجم: ٓٚ]ادلائدة:  چىئچ 
أم متطرفة،  ، وغريىا[،ٔٙ]البقرة:  چۆئچ إذا كانت زلذوفة الجتماع مثلني، وأريد إحلاقها، سواء أكانت متوسطة، حنو: -ٗ

 [.ٖ٘، واألحزاب: ٕٙ]البقرة:  چچ  چچ حنو: 

)إرشاد  [.ٙ]الفرقان:  چڦ    ڦچ  و [،، موضعانٕٙالبقرة: ] چڱ  ڱ چ إذا أحلقت للداللة على الصلة، حنو:  -٘
 (.ٛٔ(،)إيفاء الكيل: ٚلطالبني: صا

 .(ٔٗص)اخلالف والتشهري:  (،ٕٔٔ)الامع ادلفيد: ( ٕ)
 . -رمحو اهلل-ولعّلو من نظم ادلؤلف مصدر البيت األخري، ِقف علىمل أ (ٖ)

ادلشارقة يف وافقهم و (. ٖ٘ٗ،)دليل احلريان: (ٔٗاخلالف والتشهري: ): ينظر .وىو ادلشهور ادلغاربة، يف مصاحفوالعمل بذلك     
قال الشيخ الضباع: )ولكّن  وىا مجيًعا.نقط، فالنون، والفاء، والقاف ، وخالفوىم يفعدم نقط الياء ادلتطرفةعلى مصاحفهم 

ادلعوَّل عليو أن النون، والفاء، والقاف، إذا تطّرفت أو انفردت جاز فيها النقط وعدمو، وأن الياء إذا تطّرفت، أو انفردت ال 
 (. ٕٓ٘/ٕفري العادلني: جيوز نقطها(.)س



  ٔ٘ٗ                        خاتمة فيما يتعلَّق بنْقط اإلعجام             عمدة العرفان في مرسوم القرآن

ذاِتك، وسبًبا وباهلل تعاىل التوفيق، ولو احلمد على إنعامو الَِليُّ والدَّقيق، اللهم اجعلو خالًصا لِ 
والسالم على خري األنام، َخَتم اهلل لنا بالشهادة، وجعلنا من  ، ولِنتخلََّص للختام، بالصالةالبتغاء مرضاِتك

 أىل السعادة.
ىـ، ألف ومائتني ٕٚٚٔمتَّ تبييض ىذه الرسالة يوم الثالثاء، لِثمان ليال، بَقني من ربيع الثاين، سنة 

 .(ٔ)وسبع وسبعني. انتهى
 

                                                           

ويف آخر نسخة )م(: مل يكتب )انتهى(، وإمنا: )كتبو الفقري علي حسن الطَّْحطَاوي، يف . -وتوفيقو اهلل عونب-ى الكتاب( انتهٔ)
 ىـ، غفر اهلل لو، ولوالديو، ولميع ادلسلمني، آمني. مّت(.َٕ٘ٛٔخَلْت من ربيع الثاين، سنة  أربعة وعشرونيوم اخلميس، 
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 الخاتمة

، وعلى والصالة والسالم على نبّيو ادلبعوث باذلدى والرمحات الصاحلات، احلمد هلل الذي بنعمتو تتم  
 وبعد: آلو وصحبو والتابعني وأتباعهم،

رتاب )عمدة العرفان يف  اجلزء ادلخصص يل منحتقيق من دراسة و ، ّنو وررمومب  فهذا ما يسَّره اهلل 
إىل آخر الكتاب:  ،(الفصل الثاين عشر: )يف ىاء التأنيث اليت رمست تاءً  من أولمرسوم القرآن(، وىو 

، سافرُت من خاللو يف رحلة عرب التاريخ، والتقيُت بالعلماء األجاّلء، )خامتة فيما يتعلَّق بنقط اإلعجام(
ي يف واألئمة الفضالء، واستفدت  منهم استفادة بالغة، وقد وجدت  فيها ادلتعة، رغم ما اعًتض طريق

عدت  من -حبمد اهلل-أثنائها من العقبات والصعوبات، وما حلَّ يب من التعب وادلشّقة والفتور، لكين
 رحليت ظافرًة بنتائٍج عديدة، وتوصياٍت مفيدة.  

  :فمن نتائج وثمرات البحث 
 . الكرمي للقرآنبالنسبة  والوثيقة الّصلة ادلهّمة العلوممن  رسم رلمات القرآن، وضبط حروفو، ي  م  ل  ع   أنّ -5

ارتشاف العامل اجلليل: زلمد بن عبد الرمحن النابلي، الذي مل يرد ذرره إال يف رتب قليلة، وزلاولة  -2     
التعريف بو، من خالل ما وجدناه من ادلعلومات الضئيلة يف الكتب، ودراسة أحوال عصره، وآثاره 

 العلمية.

ابو بني علوم الرسم والضبط والقراءات، مسًتشًدا بأقوال سعة علم ادلؤلَّف واّطالعو، حيث مجع يف رت -3
 .العلماء، ومستشهًدا بادلنظومات العلمية

الكتاب للجانب الّنظري يف الرسم والضبط )بذرر القواعد واألحكام(، واجلانب العملي  مشول -4
مي الرسم )حبصر ادلواضع، أو إيراد األمثلة(، وذلك شلّا ييّسر اإلدراك واالستحضار دلسائل عل

 والضبط.

العمل يف مصاحف ادلغاربة عند وجود اخلالف يف رسم الكلمة وضبطها،  متي ز الكتاب بذرر ما عليو -5
مة عبد الرمحن بن القاضي، يف رتابي و: -حبسب علمي-حيث مل يسبقو يف ىذا ادلسلك سوى العالَّ

 يف رتابو: )دليل احلريان(.اإلمام ادلارغين،  تبعهما)اجلامع ادلفيد(، و)اخلالف والتشهري(، و 
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الكرمي ران يف أول األمر رلرًَّدا  وشكلها: أنَّ القرآن خالصة ما حدث يف ادلصاحف ومراحل نقطها -6
يف زمن زياد (، أو )الضبط(، نقط اإلعراب) فوضع الّدؤيل، األسود من النقط والشكل، مث جاء أبو

، وران نقطو نقطًا -على الصحيح-ضعويف و  فضل السبق وشرف الّتقدمبن أبيو، وران لو بذلك 
ومها: نصر بن عاصم، وحيىي بن يعمر، ، واآلخذون عنو، يب األسودوصل ذلك التَّاُلون  ألمدّورًا، مث 

يف زمن احلّجاج بن يوسف، مث يف زمن  (،نقط اإلعجامفوضعا النقط على احلروف ادلتشاهبة، وىو )
ط أيب األسود، وأدخل عليو حتسينات رثرية، ومّسي العّباسيني طّور اخلليل بن أمحد الفراىيدي نق

 بــــــ)النقط ادلطّول(، وىو ادلعروف عندنا اليوم بـــــ)الشكل(، وادلعمول بو يف عصرنا احلاضر.

ىم ادلبتدئون بنقط القرآن وشكلو، ولكنهم جرَّدوا ادلصاحف منهما؛ ليحتمل الرسم  الصحابة  -7
ىذا مع ثبوت الروايات بكون أول من نقط ادلصاحف من التابعني؛  القراءات ادلتواترة، وال يتعارض

 .(5)ألن نظام نقط أيب األسود الدؤيل خيتلف عن النظام قبلو

يف  لفلعلماء السَّ ران   ولذلك من األمور احلادثة بعد اإلسالم، واستعمال األلوان عالمات الضبط -8
 ، أو اخللط بنيحفاظًا على القرآن من االبتداعاألول: الكراىة مطلًقا؛  ىذا األمر ثالثة أقوال:

اجلواز يف والثالث:  والبيان للمتعّلمني. اجة العمليةوالثاين: اجلواز مطلًقا؛ للح .ادلرسومو  الضبط
؛ فالكراىة يف  حكمهم، دون ادلصاحف األمَّهاتومن يف احف اليت يتعّلم فيها الغ ل م انادلص

  مصاحف وألواح التعليم ألجل البيان يف حّق ادلتعّلمني.األمهات سلافة االبتداع، واجلواز يف

أما علماء اخللف، فكانوا رلهم دييلون إىل القول باستحباب نقط ادلصاحف، وما يتبع ذلك من  
استعمال األلوان؛ وذلك ألهنم صّنفوه من قبيل ما رجحت مصلحتو، وتلّقتو األمة بالقبول جياًل بعد 

 .(2)ف أصالً من أصول الشريعة، أو قاعدة من قواعدىاجيل، ومل يرو ا فيو ما خيال

رما   ،وحىت عصرنا احلاضر الصحابة منذ عصر  وضبطو، برسم القرآن الكرمي الفائقة عناية األمة -9     
ن العلمية ادلتخّصصة يف رسم ظهر ذلك جليًّا يف رتابة ادلصاحف، وتأليف ادلؤلفات فيو، وإجياد الّلجا

جعة ادلصاحف ادلطبوعة يف سلتلف البلدان اإلسالمية، ورذلك إنشاء ادلطابع دلرا ؛ن وضبطوالقرآ
                                                           

 (.485( ينظر: )خامتة الطراز: 5)

 (.75ينظر: )استعمال األلوان يف اصطالحات ضبط ادلصاحف:  ( 2)
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لطباعة ادلصحف الشريف بغاية الّدقة واإلتقان يف الرسم  -بإشراف العلماء ادلتخصصني-ادلتخّصصة 
 وجودة الورق والتجليد. واستعمال األلوان، والضبط، فضاًل عن حسن اخلط،

علمي الرسم والضبط ظهر جليًّا اىتمام أىل ادلغرب، وأىل شنقيط من خالل تّتبع ادلؤّلفات يف  -51
 خصوًصا بالتأليف يف ىذي ن العلمني، ويف ادلقابل قّلة تأليف أىل ادلشرق فيهما.  

  من التوصيات:و 

 يف علمي رسم القرآن الكرمي وضبطو، ربري من ادلخطوطات  رنز رشف لنا البحث والتحقيق وجود -5
 ويُيس ر الوصول إليها وقراءهتا. ب عنها، وحيّققها،من ينق   اليت تنتظرو 

 ،والرسم ، والتجويد،القراءاتر متعلقة ببعضها، علوم عّدة بني اجلمع يف التأليف سلوك منهج -2
دلا يف ذلك من الربط القوي بني ىذه العلوم، وتسهيل استحضار قواعد رّل علم ومسائلو  ط؛والضب

 وأحكامو.

ًتّرز زلاورىا على موضوعات رسم القرآن الكرمي وضبطو من النواحي اليت مل تأليف البحوث اليت ت -3
ُُتد م رثريًا، مثل: توجيو رسم رلمات القرآن الكرمي وضبطها، ودراسة ما جرى بو العمل يف مصاحف 

 أىل ادلشرق، وأىل ادلغرب قدديًا وحديثًا.

وأن يتقّبلو مين بقبوٍل  وجهو الكرمي،خالًصا ل عملي أرجو من اهلل الع لّي القدير أن جيعلختاًما و 
حسن، وأن خيتم لنا باخلامتة احلسنة، وأن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا 

 ومهومنا وشفاء أسقامنا، وأن يرزقنا حسن العلم والعمل.

         چی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ

                                          . [582 – 581]الصافات: 

 وصلَّى اهلل على سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو وسّلم تسليًما رثريًا،،،
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 فهرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة م

 ورة الفاتحةس

 131، 115، 113 ِ چپ  پچ  1

 132 ٔ چ چ 2

 سورة البقرة

 ُُٗ ُ چ چ ّ

 ٔٗ ِ چ     چ ْ

 ٔٗ ٓ چڄ  ڃ  ڃچ  ٓ

 ُُٕ، َُٗ ٔ چچ ٔ

 ُّٖ، ُّٓ ٗ چچ ٕ

 ُِّ َُ چ   چ ٖ

 َُّ ُُ چ ػيلى قػػػػػػػػػػ چ ٗ

 ُّٖ، ُّٓ ُٔ چ چ َُ

 ُِّ، ُُٖ ِٔ چچ  چ  ڇ  ڇچ  ُُ
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 ُِٗ ِٔ چ  چ ُِ

 ُُٖ ِٔ چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ُّ

 ُُِ ِٕ چھ  ھ  ھ  چ  ُْ

 ُُٖ ِٖ چ  چ ُٓ

 َُٓ ّْ چچ ُٔ

 ُُٖ ّٕ چی  ی  چ  ُٕ

 ُُِ ّٕ چحب  خب  چ  ُٖ

 ُِٗ ِْ چ  چ ُٗ

 ُِٓ َٔ چڇ  ڇچ  َِ

 ٗٗ َٔ چگ  گ  گ  چ  ُِ

 ٖٗ ٖٓ چڈچ  ِِ

 ّٕ ٖٗ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  ِّ

 ُّْ ُّٕ چ چ ِْ

 َُُ َُٓ چچ ِٓ

 َٕ ُٕٓ چ چ  چ  چ  چ  ڇچ  ِٔ
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 َُٓ ُْٔ چ چ ِٕ

 ُُٕ ُْٔ چڦ  چ  ِٖ

 ُُٖ ُٖٔ چ   چ ِٗ

 ُُِ ُٖٔ چ   چ َّ

 ٔٗ ُّٕ چ   چ ُّ

 ُٕ ُُِ چ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  ِّ

 َٕ ُِٖ چ ۈ ۆ  ۆ  ۈ  چ  ّّ

 ُُٕ ِِٖ چچچ  ّْ

 ُٕ ُِّ چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  ّٓ

 ُِّ ِٖٓ چڇ   ڇ  چ  ّٔ

 ُّٕ، ُّٓ ِٗٓ چچ ّٕ

 ُْٔ-ُْٓ ِٗٔ چ چ ّٖ

 َُِ ُِٕ چ چ ّٗ

 َُْ-ُّٗ، ُّٔ ِٕٓ چچ َْ

 سورة آل عمران
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 َُّ ُ چ چ ُْ

 ُُٖ ٕ چڭ  ۇ  ۇۆ   چ  ِْ

 َُُ ُّ چ چ ّْ

 ّٕ ّٓ چڻ  ڻ  ۀ  چ  ْْ

 َُّ ٓٓ چ چ ْٓ

 ّٕ ُٔ چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  ْٔ

 ُٕ َُّ چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ  ْٕ

 ُٕ َُٕ چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  ْٖ

 ُْٓ ُُٗ چ چ ْٗ

 ُِْ-ُُْ ُْْ چ چ َٓ

 سورة النساء

 ٗٗ َْ چڍ  ڍ چ  ُٓ

 ُُٕ ّْ چۋ چ  ِٓ

 َُِ ٖٓ چ چ ّٓ

 ُْٓ ّٖ چچ ْٓ
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 َُِ ُْٓ چك چ ٓٓ

 َُْ، ُّٔ ُٕٔ چچ ٔٓ

 سورة المائدة

 ُٕ ٕ چگ  گ  گ  گ  ڳ  چ ٕٓ

 ُٕ ُُ چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ٖٓ

 ُٕ َِ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ چ  ٗٓ

 سورة األنعام

 ُِْ-ُُْ ّْ چ چ َٔ

قي الٍى  وي لي وٍ قػي چ ُٔ
 ُُٓ ّٕ چٖ

 ٖٗ ٗٗ چھچ  ِٔ

 ٕٔ ُُٓ چھ  ھ   ے      ت  ـــَكِلمَ  ھچ  ّٔ

 ُُٕ ُْٔ چ چ ْٔ

 سورة األعراف

 َٕ ٔٓ چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  ٓٔ

 ُِْ َُّ چچ ٔٔ
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 ْٕ ُّٕ چې   ې  ٹ      ۉ  چ  ٕٔ

 ُْٓ ُْٓ چ چ ٖٔ

 سورة األنفال

 ِٕ ّٖ چے  ۓ  ۓ  ﮲  چ  ٗٔ

 ُّٕ ٔٔك ٓٔ چ چ َٕ

 سورة التوبة

 ُّٔ ْٕ چچ ُٕ

 سورة يونس

 ُِْ-ُُْ ُٓ چ چ ِٕ

ّٕ 
ىب  يب  جت          ت  ـــَكِلمَ  حب    خبچ 

 چحت  

ّّ ٕٔ 

 َُِ ّٓ چچ ْٕ

 ٕٕ ٔٗ چېئ       ت  ــَكِلمَ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  ٕٓ

 سورة هود

 َُٓ ُْ چچ ٕٔ
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 َُُ ْْ چ      چ ٕٕ

 َُّ ْْ چ ػػيضى كىغػػػػػػػچ ٖٕ

 َٕ ّٕ چٹ   ٹ   ٿ چ  ٕٗ

 ُُٕ، َُّ ٕٕ چ  چ َٖ

 ْٕ ٖٔ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  ُٖ

 ُْٕ، ُُِ َُٓ چ چ ِٖ

 سورة يوسف

 ٕٔ ٕ چڍ  ڌ  چ  ّٖ

 ٕٔ ُٓك َُ چے     تِ ــبَـــ  َغيَ ھ  چ  ْٖ

 ُْٕ، َُٕ-َُٔ ُُ چۈ   چ ٖٓ

 ّٕ َّ چی  ی      جئ  چ  ٖٔ

 ّٕ ُٓ چۈئ  ېئ  ېئ  چ  ٕٖ

 ُّْ ٕٓك ْٕ چچ ٖٖ

 َُُ ٕٔ چ چ ٖٗ

 ُّٕ َٖ چ چ َٗ
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 ُّٗ، ُّٓ ٖٓ چچ ُٗ

 ُّٕ، ُّٓ ٕٖ چچ ِٗ

 ُّٕ ٕٖ چ چ ّٗ

 ُِّ َُُ چەئ  ەئ  چ  ْٗ

 ُّٕ َُُ چ     چ ٓٗ

 سورة الرعد

 ُُِ ِٓ چھ  ھ  ھ  چ  ٔٗ

 ُّٕ ُّ چ چ ٕٗ

 سورة إبراهيم

 ُْٕ-ُْٔ ٓ چ      چ ٖٗ

ٗٗ 
ٻ  پ  پ  پ   پ  چ 

 چڀ  

ٔ ِٕ 

 ُٕ ِٖ چڎ  ڈ  ڈ  ژچ  ََُ

 ِٕ ّْ چ ڀ   ڀ  ڀپ  پ  پ  چ  َُُ

 سورة النحل

 ُُٗ ِٕ چ ڀ  ڀچ  َُِ
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 ِٕ ّٓ چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ  َُّ

 ٗٗ ّٓ چی   ی    چ  َُْ

 ِٕ ِٕ چىث  يث  حج  مج  چ  َُٓ

 ِٕ ّٖ چک  ک  ک  چ  َُٔ

 ِٕ ُُْ چژ  ڑ  ڑ  چ  َُٕ

 سورة اإلسراء

 ُُٖ ٕ چۈ  چ  َُٖ

 ُُّ-َُّ، ْٗ ُِك َِ چچ  ڇ  ڇچ  َُٗ

 ُّّ ُٕ چ   چ َُُ

 ُِِ ٕٗ چچ ُُُ

 سورة الكهف

 ٗٗ ِ چڍ  ڍ چ  ُُِ

 ُُٖ ُٔ چپ  پ   پ   چ  ُُّ

 َُٔ ُٕ چٹ  ٹچ  ُُْ

 ُِِ ُٕ چچ ُُٓ



القرآن مرسوم في العرفان عمدة                   الفهارس العلمية                                  ُٖٔ   

 

 ُّٖ-ُّٕ ِّ چچ ُُٔ

 ُِِ ِْ چ  چ ُُٕ

 مريم سورة

 َٕ ِ چٻ   ٻ  ٻ  چ  ُُٖ

 ُُّ ٕ چ   چ ُُٗ

 ُّٖ، ُّٓ ْٖ چ چ َُِ

 سورة طه

 َُٓ ُ چ ػوط   چ ُُِ

 ُْٓ ُٕ چچ ُِِ

 ُْٓ ْٖ چ چ ُِّ

 سورة األنبياء

 ُْٓ ّٕ چ چ ُِْ

 ُّْ ِْ چچ ُِٓ

 سورة المؤمنون

 ُِّ ُ چ چ ُِٔ
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 ُِٓ ّٗ چڃ  چ  چ  ُِٕ

 سورة النور

 ّٕ ٕ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  ُِٖ

 ٗٗ ّّ چچ  ڇ  ڇ  چ  ُِٗ

 سورة النمل

 ُّٔ-ُّٓ ُِ چ چ َُّ

 ُِٔ ِِ چېئ    ېئچ  ُُّ

 ُِِ ّٔ چپ  پ      پ چ  ُِّ

 سورة الشعراء

 ُْٓ ْٗ چچ ُّْ

 ُّٗ ُٕٗ چچ ُّٓ

 سورة القصص

 ّٕ ٗ چڎ  ڎ  ڈ  چ  ُّٔ

 ْٕ ٗ چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ  ُّٕ

 َُٔ ّٔ چڀچ  ُّٖ

 سورة العنكبوت
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 ُِّ ُ چ   چ ُّٗ

 ُُٕ،َُّ ّّ چ  چ َُْ

 ٕٔ َٓ چ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہچ  ُُْ

 سورة الروم

 ُِْ ٖ چڇچ  ُِْ

 ُُٖ ُّ چى  چ  ُّْ

 ْٕ َّ چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ  ُْْ

 ُّٗ ّٗ چاٍ بون ن ر  مً  چ ُْٓ

 َٕ َٓ چی  ی   ی  ی  چ  ُْٔ

 سورة لقمان

 ٔٗ ٓ چڄ  ڃ  ڃچ  ُْٕ

 ِٕ ُّ چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  ُْٖ

 ة األحزابسور 

 ْٗ ٔك ٓ چڭ   ۇ  ۇ  چ  ُْٗ

 ِٕ ِٔك ّٖ چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچ  َُٓ

 ُِّ ّٓ چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ  ُُٓ
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 سورة سبأ

 ٕٔ ّٕ چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  ُِٓ

 َُٔ ّْ چڀچ  ُّٓ

 َُّ ْٓ چيلى ػػػػػػػػحكى چ ُْٓ

 سورة فاطر

 ِٕ ّ چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  ُٓٓ

 ٕٔ َْ چ ڌ   تـــبـَيـِّنَ  ڍ  ڍچ  ُٔٓ

 َُّ ّْك ِْ چ   چ ُٕٓ

 ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئچ  ُٖٓ

 چ
ّْ ِٕ 

ُٓٗ 
ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

 چىئ  ىئ   

ّْ ِٕ 

 سورة يس

 ُُٕ، َُٗ َُ چچ َُٔ

 َُِ ْٗ چ چ ُُٔ

 سورة الصافات
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 ُُٗ ُ چٱچ  ُِٔ

 ُّّ ْك ّ چ   چ ُّٔ

 ْٕ ِٔ چک  ک   ک  چ  ُْٔ

 سورة الزمر

 َُّ ٗٔ چ ػىءى ػػػػػػػػجكى چ ُٓٔ

 َُّ ّٕك ُٕ چ يقى ػػػػػػسكى چ ُٔٔ

 سورة غافر

ُٕٔ 
ہ     ہ   ھ  ھ             ت  ــَكِلمَ ہ چ 

 چ

ٔ ٕٕ 

 ُّٗ ِْك ُْ چ   چ ُٖٔ

 ِٕ ٖٓ چ ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  ُٗٔ

 سورة فصلت

 ٕٔ ْٕ چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  َُٕ

 سورة الزخرف

 َٕ ِّ چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  ُُٕ
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 َٕ ِّ چۇئ  ۇئ  ۆئ   چ  ُِٕ

 سورة الدخان

 ُّٖ ُٓ چ چ ُّٕ

 ْٕ ّْ چڤ  ڤ  ڦ       چ  ُْٕ

 سورة محمد 

 ُّٖ ُّ چ چ ُٕٓ

 سورة الذاريات

 ُِٗ ِِ چ  چ ُٕٔ

 ُْٓ-ُْْ، ُِْ ْٕ چچ ُٕٕ

 سورة الطور

 َُْ ِْ چاٍ ؤه لي ؤٍ لي چ ُٖٕ

 ِٕ ِٗ چۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  چ  ُٕٗ

 سورة النجم

 ٓٗ َٓ چ    چ َُٖ

 سورة القمر
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 ُْٕ ٖ چ  چ ُُٖ

 سورة الرحمن

 ُُْ ِِچچ ُِٖ

ُّٖ چ   چ ْْ ُّْ 

 ُّّ ْٓ چ  چ ُْٖ

 سورة الواقعة

 ْٕ ٖٗ چک  گ  چ  ُٖٓ

 لةسورة المجاد

ُٖٔ 
ک  ک    گ  گ  چ 

 چگ  
ٖ ْٕ 

ُٖٕ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 چۇ  

ٗ ْٕ 

 سورة الطالق

 ُْٓ ٔك ْ چچ ُٖٖ

 سورة التحريم

 ّٕ َُ چگ  گ چ  ُٖٗ
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 ّٕ َُ چ ڳ  ڳچ  َُٗ

 ّٕ ُُ چۓ  ڭ  چ  ُُٗ

 ْٕ ُِ چې   ى   ېچ  ُِٗ

 سورة الملك

 َُّ ِٕ چ     چ ُّٗ

 رة القلمسو 

 ُْٕ-ُْٔ، ُِْ ٔ چچ ُْٗ

 سورة المرسالت

 ُّّ ُِ چ   چ ُٓٗ

 ُِٕ َِ چٱ     ٻچ  ُٔٗ

 ٕٕ ّّ چڳ       ت  ــلَ ـــِجمَ ڳ         چ  ُٕٗ

 سورة الغاشية

 ٔٗ ٖ چڈ  ڈ   چ  ُٖٗ

 سورة الفجر

 َُّ ِّ چ ػىءى ػػػػػػػػجكى چ ُٗٗ
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 سورة الليل

 ٗٗ ُٗ چی   ی    چ  ََِ

 سورة الناس

 ُُٓ ُ چ اسً الن   ٖبً رى بً    چ َُِ

 

 فهرس القراءات القرآنية

 الصفحة القارئ السورة رقمها اآلية

 چچ
ٔ 

َُ 

 البقرة

 يس
 كرش

َُٗ ،
ُُٕ 

 ُِّ كرش البقرة َُ چ   چ

 البقرة ُُ چ ػيلى ػػػػػػػػقػػ چ
الكسائي كىشاـ 

 كركيس
َُّ 

 ُُٖ نافع البقرة ِٖ چ  چ

 البقرة ّْ چچ
أبو عمرك كالصورم 
كدكرم الكسائي 

 كاألزرؽ كركح كركيس
َُٓ 

 ُّْ كرش البقرة ُّٕ چ چ
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 َُُ كرش بقرةال َُٓ چچ

 البقرة ُْٔ چ چ
األزرؽ كدكرم 

الكسائي كالصورم 
 كأبو عمرك

َُٓ 

 املدنياف كالبصرياف البقرة ُٖٔ چ   چ
ُُٖ ،
ُُِ 

 چ چ

ُِٕ 

ٖٓ 

 البقرة

 النساء

قالوف كأبو عمرك 
 كشعبة

َُِ 

 َُُ كرش كأبو جعفر رافآؿ عم ُّ چ چ

 َُِ قالوف النساء ُْٓ چك چ

 ُُٕ املدنياف األنعاـ ُْٔ چ چ

 َُِ قالوف كأبو عمرك يونس ّٓ چچ

 ىود ُْ چچ
محزة كالكسائي 

كخلف كأبو عمرك 
 كحفص ككرش

َُٓ 

 ىود ْْ چ      چ
نافع كابن كثري كأبو 
عمرك كأبو جعفر 

 كركيس
َُُ 
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 ىود ْْ چ ػػيضى كىغػػػػػػػچ
الكسائي كىشاـ 

 كركيس
َُّ 

 چ  چ
ٕٕ 

ّّ 

 ىود

 العنكبوت

املدنياف كالكسائي 
 كابن عامر كركيس

َُّ ،
ُُٕ 

 ىود َُٓ چ چ
املدنياف كالبصرياف 
 كالكسائي كابن كثري

ُُِ ،
ُْٕ 

ػػػػػػ چ  مجيع القراء يوسف ُُ چػػػػػن اػػػػػػػػػتىامى

َُٔ-
َُٕ ،
ُْٕ-

ُْٖ 

 ُّّ كرش اإلسراء ُٕ چ   چ

 چچ

ٕٗ 

ُٕ 

 اإلسراء

 الكهف
 ُِِ املدنياف كالبصرياف

 يوسف ٕٔ چ چ
نافع كابن كثري كأبو 

 عمرك كأبو جعفر
 كركيس

َُُ 

 الكهف ِْ چ  چ
املدنياف كالبصرياف 

 كابن كثري
ُِِ 
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 چ ػوط   چ
ُ 

 

 طو

شعبة كمحزة كالكسائي 
كخلف كأبو عمرك 

 ككرش
َُٓ 

 النمل ّٔ چپ     پ  پ  چ 
املدنياف كأبو عمرك 

 كحفص كركيس
ُِِ 

 چڀچ 

ّٔ 

ّْ 

 القصص

 سبأ

محزة كالكسائي 
رؽ كخلف كاألز 
 كأبوعمرك

َُٔ 

 ُِّ كرش العنكبوت ُ چ   چ

 سبأ ْٓ چيلى ػػػػػػػػحكى چ
الكسائي كابن عامر 

 كركيس
َُّ 

 َُِ قالوف كأبو عمرك يس ْٗ چ چ

 ُّّ كرش الصافات ْ چ   چ

 چ ػىءى ػػػػػػػػجكى چ
ٔٗ 

ِّ 

 الزمر

 الفجر

الكسائي كىشاـ 
 كركيس

َُّ 

 چ يقى ػػػػػػسكى چ
ُٕ 

ّٕ 
 الزمر

الكسائي كابن عامر 
 كركيس

َُّ 

 ٓٗ املدنياف كالبصرياف النجم َٓ چ    چ
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 ُّْ كرش الرمحن ْْ چ     چ

 ُّّ كرش الرمحن ْٓ چ  چ

 ُّّ كرش املرسالت ُٕ چ   چ

 ُِٕ مجيع القراء املرسالت َِ چٱ     ٻچ 

 امللك ِٕ چ     چ
املدنياف كالكسائي 
 كابن عامر كركيس

َُّ 

 

 فهرس األبيات الشعرية

 الصفحة القائل البيت ـ

 قافية الهمزة
 ُّٓ ابن القاضي مهزا بال امرتاءً  إف صورت    فمذىب القراء نقط الياء ُ

 ُْٖ اخلراز ىذا متاـ الضبط كاهلجاءً     أف جتعل اجلميع بالمراءً  ِ

 ُّْ اخلراز مع مضمر كألف البناءً      كحذؼ البعض من أكلياء ّ

 ْٕ اخلراز كمقنع حكامها سواءى        فرجح التنزيل فيها اهلاءى  ْ

 ُْٖ اخلراز ة من كاكو اك من ياءً من صل    كالقلب للباء كماللهاءً  ٓ

 قافية األلف
 ََُ اخلراز غنتها عندمها أثبت ا        كالواك كاليا إذا أبقيتا ٔ
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 ُٗ اخلراز كحتتو الكسرة ياء تلقى     كاكا كذا أمامو أك فوقا ٕ

 ْٗ اخلراز كقبل ما سواه أتبعتهما     كقبل حرؼ اللق ركبتهما ٖ

 ََُ اخلراز إف شئت أك عىر مها كالنونا    كوناعالمة التشديد كالس ٗ

 ّٖ الشاطيب مافيو شكل كال نقط فيحتجرا    فجردكه كما يهول كتابتو َُ

 ٓٗ اخلراز منو لباء إذ بذاؾ ييقرا    كعوضن إف شئت ميما صغرل ُُ

 ُُٖ أبو عبد اهلل القيسي من فوقها إف أبدلت أك خط ا    كاجعل لورش اإلماـ مطا ُِ

 ُّّ اخلراز ُب موضع اهلمز الذم قد سقطا   ففوقو أك حتتو أك كسطا ُّ

 ُّْ اخلراز رفعنا كجرًّا، كجزاء يوسفا    ُب املقنع اهلمز قليالن حذفا ُْ

 قافية الحاء

 َُِ ميموف املصمودم كجهاف خذ تعليلو عن راجحً     كُب نزكؿ املد ُب الفواتح ُْ

 قافية الدال

 ُْٖ اخلراز كمطة كدارة املزيدً        داع كالتشديدً كحنو: يدع ال ُٓ

 قافية الراء

 ٕٗ اخلراز فمظهر سكونو مصوري      القوؿ ُب املدغم أك ما يظهر ُٔ

 قافية الطاء

 َُِ ميموف املصمودم كاللفظ بالنزكؿ كىو القسطي      فعدـ النزكؿ ينيب اخلط ُٕ

 ُٖ أبو عبد اهلل القيسي الجا كالقسطً الٌدؤيل ذك      فاألكؿ الذم بدأ بالنقط ُٖ
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 اخلراز ألقتها محرا جلعل املط       كإف تكن ساقطة ُب اخلط ُٗ
ُُٗ ،
ُِْ 

 قافية العين

 ُّٓ ابن القاضي كقيل ُب حنو: ليال  كاقعي      كعكسو عند النحاة شائعي  َِ

 قافية الفاء

 ٕٕ ابن اجلزرم ء عيًرؼٍ مجعا كفردا فيو بالتا    .........ككل ما اختلفٍ  ُِ

 ُّٓ ابن القاضي بكلها من غري نقط فاعرؼً   لكن جرل عملهم ُب الطرؼً  ِِ

 ُٗ اخلراز مبطوحة صغرل كضم يعرؼي     ففتحة أعاله كىي ألف ِّ

 ُْٗ ابن معطي كأكال باأللف املعركؼً     ككتبوا اهلمز على التخفيف ِْ

 قافية الالم

 ُّّ اخلراز كحكمها ُب ألفات الوصلً    كحكمها لورشهم ُب النقل ِٓ

 قافية الميم

 َُْ اخلراز فالشكل نقط كالتعرم حٍكمي    ككل ما اختلسن أك يشم ِٔ

 ُْٖ اخلراز مع الذم اختلستو فالٍكمي       كنقط تأمنا كما يشم ِٕ

 ُْٕ اخلراز كعر  أكال ملا قد يدغمٍ        كشدد الثاين من بأييكم ِٖ

 ِٖ أبو عبد اهلل القيسي طوىب لذم التقول الزٌكي العالً    نصر جنل عاصمً  كقيل ذاؾ ِٗ

 قافية النون
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 ُُٓ اخلراز كُب سول األعلى منكسافً      كطرفاه فوؽ قائماف َّ

 ُْٖ اخلراز أك حركات كمن السكوفً    ككل ما ذكرت من تنوين ُّ

 قافية الهاء

 َُٕ اخلراز ما أك بو عو ضتىوي فانقط أما      كنوف تأمنا إذا ألقتو ِّ

 َُْ اخلراز بالنقط حتت الرؼ لإلمالوٍ كعوضٌن الفتحة املمالٍو     ّّ

 ُُٓ اخلراز يكوف إف كاف بكسر أسفلوٍ   كبعض أىل الضبط داال جعلو ّْ

 ُّٓ ابن القاضي بعدـ النقط فثق بقولوً      كصرح الداين ُب حمكمو ّٓ

 ُُٓ اخلراز يكوف ال امرتاء من أماموً     كفوقو فتحا كُب انضمامو ّٔ

 قافية الياء

 ِٖ أبو عبد اهلل القيسي ي  كذاؾ حيىي العال الزك     كقيل جنل يعمر التقي   ّٕ

 ُّٓ ابن القاضي مع زائد قلو كال تبايل    كالظاىر النقط لدل املماؿ ّٖ

 ُّٓ يابن القاض إذا تطرفت فخذ بياين    كُب حركؼ ينفق الوجهاف ّٗ

 ُِّ اخلراز كقولو: أنت كليي، حييٍيي   كذا قياس حنو: ال يستحيي َْ

 

 فهرس األعالم.

 الصفحة اسم العلم م

 ٖٓإبراىيم بن عمر بن إبراىيم بن خليل، اجلعربم، أبو إسحاؽ أك أبو  ُ
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 حممد.

 ٕٖ الج اج بن يوسف بن الكم ابن أيب عقيل، الثقفي، أبو حممد. ِ

ّ 
حسن بن علي بن طلحة الر ٍجرىاجي الش ٍوشىاكم، أبو  حسني: كقيل

 علي، أك أبو عبد اهلل.
ُُٓ 

ْ 
حفص بن سليماف بن املغرية، الدكرم موالىم، األسدم، الكوُب، 

 البزٌاز، املقرئ، اإلماـ، أبو عمىر.
ُِِ 

ٓ 
اخلليل بن أمحد بن عبد الرمحن، الفراىيدم، كيقاؿ: الفرىودم، 

 صرم، أبو عبد الرمحن.األزدم، النحوم، الب
ٖٕ ،ٖٗ ،َٗ ،َُُ ،

ُُّ ،ُُْ 

ٔ 
زب اف بن العالء بن عمار بن العرياف، التميمي، املازين، املقرئ، 

 النحوم، البصرم، أبو عمرك.
ُِِ 

 ُُْ، ُُِ، ٖٗ سليماف بن جناح، بن أيب القاسم، األموم، أبو داكد. ٕ

ٖ 
الدمشقي الشافعي، مشس الدين، حممد بن حممد بن حممد بن اجلىزىرم، 

 أبو اخلري.
ٕٕ 

 َُُ، ُٖ، َٖ ظال بن عمرك بن سفياف، أبو األسود الد ؤيل. ٗ

َُ 
عبد الق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، الغرناطي، 

 الافظ، القاضي، أبو حممد.
ٖٔ 

ُُ 
عبد الرمحن بن أيب القاسم ابن القاضي، املكناسي، الفاسي، املالكي، 

 د.أبو زي
َُٖ ،ُّٓ 

ُِ 
عبد امللك بن مركاف بن الكم بن أيب العاص بن أمية، القرشي، 

 الدمشقي، أبو الوليد.
ٖٕ 
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ُّ 
عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصارم، األندلسي، 

 الفاسي، املالكي، أبو حممد.
ٖٓ ،ُِٓ 

ُْ 
 عثماف بن سعيد، بن عبد اهلل بن عمرك بن سليماف، كقيل: بن عىًدمٌ 
 بن غىٍزكاف، امللقب بورش، املصرم املقرئ، أبو سعيد أك أبو القاسم.

َُٗ ،َُُ ،ُُٕ ،
ُُٖ ،ُِّ ،ُّّ 

ُٓ 
عثماف بن سعيد بن عثماف، الد اين، األموم، موالىم القرطيب، ابن 

 الصريُب، أبو عمرك.

ِٖ ،ِٗ ،َُّ ،
َُْ ،ُُْ ،ُِٕ ،

ُُٓ ،ُّٓ 

 ٖٗ يبػىوىٍيو، الفارسي، ٍب البصرم.عمرك بن عثماف بن قػينىرٍب، املعركؼ بسً  ُٔ

 ُِْ الغازًم بن قػىٍيس، األندلسي، األموٌم، أبو حممد. ُٕ

ُٖ 
القاسم بن ًفري ه بن خلف بن أمحد، الر عىٍيًِن الشاطيب، املقرئ، الضرير، 

 اإلماـ أبو حممد، كأبو القاسم.
ّٖ 

 ُُٖ، ُٖ بد اهلل.حممد بن أيب الربيع سليماف بن موسى القيسي الضرير، أبو ع ُٗ

َِ 
اًلًكي، أبو عبد 

ى
حممد بن عبد اجلليل التػ نىًسي، الٌتلمساين، املغريب، امل

 اهلل.

َٖ ،ٖٗ ،ُٗ ،ْٗ ،
ََُ ،َُْ ،َُٕ ،
ُُْ ،ُُٔ ،ُُٗ ،
ُِّ ،ُِٔ ،ُّٓ ،
ُّٗ ،ُِْ ،ُّْ ،

ُْٓ ،ُْٖ 

ُِ 
ز، حممد بن حممد بن إبراىيم، األموم الش ريشي، املغريب، الشهري باخلىر ا

 أبو عبد اهلل.

ْٕ ،ُٗ ،ْٗ ،ٗٓ ،
ٕٗ ،ََُ ،َُْ ،

َُٕ ،ُُِ ،ُُٓ ،
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ُُٔ ،ُّْ ،ُّْ ،
ُْْ ،ُْٕ 

ِِ 
حممد بن يزيد بن عبد األكربى بن عيمىرٍي، األزدم، ٍب الٌثمايل، املعركؼ 

 باملرب د، أبو العباس.
ُٗ 

ِّ 
مىك ي بن أيب طالب )مح وش( بن حممد بن خمتار، القٍيسي، املغريب، 

 ريكاين، القرطيب، أبو حممد.الق
ُِٕ 

ِْ 
نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم، الليثي موالىم، املقرئ، املدين، أبو 

 ريكىٍْي.
ُُِ ،ُِِ ،ُُّ 

 ٕٖ، ٕٗ نىٍصر بن عاصم الل يثي، كيقاؿ: الد ؤىيل البصرم النحوم. ِٓ

ِٔ 
حيىي بن معطي، كقيل: بن عبد املعطي، بن عبد النور زين الدين 

 ملغريب، الزكاكم، أبو السني.ا
ُْٗ 

 ٕٖ، ٕٗ حيىٍىيى بن يػىٍعمىر العيٍدكىاين البصرم، أبو سليماف. ِٕ

 

 فهرس المصطلحات

  ألول ورود لها

 المصطلح م
رقم 

 الصفحة

 َُٗ اإلبداؿ ُ

 ْٗ اإلتباع ِ
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 ََُ اإلخفاء=  االختالس ّ

 ُِٓ اإلدغاـ التاـ )اخلالص( ْ

 ُِٔ اإلدغاـ الناقص ٓ

 ٖٖ اإلمشاـ ٔ

 ِٖ اإلعجاـ ٕ

 ّٖ اإلعراب ٖ

 ُِٖ ألف الوصل ٗ

 َُْ اإلمالة َُ

 ّٗ الرتكيب ُُ

 َُٗ التسهيل ُِ

 ُِٖ الصلة = اجلرة ُّ

 ُُِ الد ارىة ُْ

 َُُ الرـك ُٓ

 ّٖ الشكل ُٔ

 ُِّ القياس ُٕ

 َُٕ الكىٍحالء ُٖ

 ُُٔ املد = املط ُٗ
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 ُُٖ املد املتصل َِ

 ُُٖ نفصلاملد امل ُِ

 ِٖ النقط ِِ

 ٓٗ النقل ِّ

 ُُِ ىاء الضمري ِْ

 ٖٖ اهلمز ِٓ

 ُّٖ كاك الفرد ِٔ

 ُْٕ ياءات الزكائد ِٕ
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 فهرس أسماء الكتب

 رقم الصفحة المؤلف اسم الكتاب م

 َُِ أبو ككيل، ميموف املصمودم حتفة املنافع ُ

 ٖٔ ابن عطيةأبو حممد، عبد الق  تفسري ابن عطية )القوؿ الوجيز( ِ

 َُْ، ْٕ أبو داكد، سليماف ابن جناح التنزيل ّ

 ٖٓ أبو إسحاؽ، برىاف الدين اجلعربم مجيلة أرباب املراصد ْ

 أبو عبد اهلل، حممد التنسي الطراز ُب شرح ضبط اخلراز ٓ
َُٔ ،ُُٓ ،

ُُٔ 

 ّٖ القاسم بن فري ه الشاطيب العقيلة ٔ

 ُِٓ، ٖٓ ألنصارمعبد الواحد ابن عاشر ا افنفتح امل ٕ

 ْٖ جمد الدين الفريكز آبادم القاموس ٖ

 ُِٓ أبو علي، السن املنبهي كشف الغماـ ٗ

 ُّٓ، ُُٓ أبو عمرك، عثماف الداين احملكم َُ

 ٕٕ أبو اخلري، حممد اجلزرم املقدمة اجلزرية ُُ

 ُّْ، ْٕ أبو عمرك، عثماف الداين املقنع ُِ

 ُِٓ، ٖٔ حممد اخلرازأبو عبد اهلل،  مورد الظمآف ُّ

 ُُٖ، ُٖ أبو عبد اهلل، حممد القيسي امليمونة الفريدة ُْ
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 فهرس المصادر والمراجع 

: المصاحف الشريفة.  أوًلا

يسىب ع، الىسىِنٌ  الشريف املصحف .ُ
 اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ بوازرة طبع نافع، عن كرش بركاية امل

 .ىػُُْٕ عاـ املغربية، باململكة

 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك مبجمع طبع نافع، عن قالوف بركاية النبوية دينةامل مصحف .ِ

 .ىػ ُِْٖ عاـ باملدينة،

 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك مبجمع طبع نافع، عن كرش بركاية النبوية املدينة مصحف .ّ

 .ىػ ُِْٖ عاـ باملدينة،

 لطباعة فهد امللك جممع إصدار اصم،ع عن حفص بركاية الاسويب للنشر النبوية املدينة مصحف .ْ

 .ىػُِْٔ عاـ باملدينة، املصحف

 ثانياا: المخطوطات.

 ،(قٖٗٗت) الشوشاكم الرجراجي طلحة بن علي بن لسني، الظمآف مورد على العطشاف تنبيو .ُ

 (.ْ/ُُٕ) برقم بالرياض، عبدالعزيز امللك مكتبة ُب خمطوط

ة على األعياف حيل ة .ِ  الر ٍجرىاجي طلحة بن علي بن أكحسن لسني ،(اخلرٌاز ضبط شرح) البياف عيمدى

 امللكية اخلزانة نسخة عن مصورة احملٌجة، موقع من الكرتكنية نسخة ،(ىػٖٗٗ: ت) الش ٍوشىاكم

 (.ْٕٔ) الفظ رقم بالرباط، السنية،

 بومالن الـر ،مكتبة(قََُْت)األنصارم عاشر بن الواحد لعبد الظمآف، مبورد املركم املناف فتح .ّ

 .احملٌجة مكتبة موقع من مصٌورة الكرتكنٌية نسخة ،(ٖ/َُٕ) برقم الشريف
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 العاـ الرقم ، األزىرية املكتبة النابلي، الرمحن عبد بن حملمد الطالب، مرشد عن الجاب كشف .ْ

 .ّٖٔ: اخلاص ، الرقم(ِْٕٔ)

  األزىرية املكتبة لنابلي،ا عبدالرمحن بن حملمد العربية، الشهور أكائل بو تثبت فيما الدري ة الكواكب .ٓ

 (.ُِٕٔٗ) رقمها

 جلامعها القبطية، الشهور ُب الصلوات أكقات أكائل حصص قدر على الساعات عقرب موقع نتيجة .ٔ

 (.ِٖٖٖٗ) رقمها األزىرية املكتبة النابلي، عبدالرمحن بن حممد

 ثالثاا: الكتب المطبوعة.

 البخارم السيِن اهلل لطف ابن ليع بن حسن بن خاف صديق حممد الطيب أليب، العلـو أجبد .ُ

 .ـََِِ -ىػ ُِّْ األكىل الطبعة، حـز ابن دار  ، ىػ(َُّٕ ت) الًقن وجي

 بأيب املعركؼ إبراىيم بن إمساعيل بن لعبدالرمحن السبع، القراءات ُب األماين حرز من املعاين إبراز .ِ

: ط بطنطا، للرتاث بةالصحا دار شرؼ، الدين مجاؿ الشيخ حتقيق:  ىػ(،ٓٔٔت)املقدسي  شامة

 ىػ.ُِْٗاألكىل

 الشركة للنشر، التونسية الدار الضي اؼ، أيب ابن ألمحد األماف، كعهد تونس مبلوؾ الزماف أىل إحتاؼ .ّ

 .ـُٕٗٗ عاـ طبع كالتوزيع، للنشر الوطنية

 ،" القرآت علـو ُب كاملسرات األماين منتهى" كيسمى عشر األربعة القراءات ُب البشر فضالء إحتاؼ .ْ

 ، بريكت ، العلمية الكتب دار ىػ(،ُُُٕ ت)الدمياطي الغِن عبد بن حممد بن أمحد الدين لشهاب

 . ـ ََُِ

 مركز حتقيق:  السيوطي، بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالؿ الفضل أليب القرآف، علـو ُب اإلتقاف .ٓ

 ىػ.ُِْٔاألكىل: ط فهد، امللك جممع:  النشر دار القرآنية، الدراسات
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 الغرناطي األصل، اللوشي السلماين سعيد بن اهلل عبد غرناطة، حملمد بن أخبار ُب ةاإلحاط .ٔ

 العلمية، الكتب ىػ(، دارٕٕٔ ت) اخلطيب ابن الدين بلساف الشهري اهلل، عبد أبو األندلسي،

 ىػ. ُِْْ األكىل، بريكت، ط:

 دار املعرفة ببريكت.، (ىػَٓٓ: ت) الطوسي الغزايل حممد بن حممد الدين، أليب حامد علـو إحياء .ٕ

 ىػ(، حتقيق: ّٖٔ ت) سعيد أبو السرياُب، املرزباف بن اهلل عبد بن البصريني، للحسن النحويني أخبار .ٖ

الليب،  البايب مصطفى الشريف،   باألزىر املدرسني - خفاجي املنعم عبد كحممد الزيِن، حممد طو

 ـ.ُٔٔٗ - ىػ ُّّٕ ط:

  سعد: إعداد املبني، الكتاب قراءات علػـو ُب املطبوعة تبالك بعض إىل كالباحثني الطالب إرشاد .ٗ

 .ـََُِ - ىػُُّْ عاـ املكرمة، مبكة املعلمني بكلية القراءات ميدر س سعد، الكيم عبد

 ىػ(،ُِِْ: ت) حميسن سال حممد حممد حممد: للدكتور املبني، الكتاب ضبط إىل الطالبني إرشاد .َُ

 .ـََِِ  -ىػ  ُِّْ: ِط بالقاىرة، حميسن دار

: تمد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين )، حملحتقيق الق من علم األصوؿ إرشاد الفحوؿ إىل .ُُ
الطبعة األكىل  ،دار الكتاب العريب، كفر بطنا  -الشيخ أمحد عزك عناية، دمشق  ، حتقيق:ىػ(َُِٓ
 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ

 الشهري سليماف بن حممد بن رضواف عيد يبأل املبني، الكتاب رسم معرفة إىل كالكاتبني القراء إرشاد  .ُِ

 ُب املراطي، حسن بن أب و مال بن عمر اخلري أيب كحتقيق:  بدارسة طبع ىػ(،ُُُّ: ت) باملخل الٌب

  ىػ.ُِْٖ -ـََِٕ عاـ: ُط مبصر، البخارم اإلماـ مكتبة جزأين،

 .ـَُٕٗ-قَُّٗ اإلسالمية، البحوث جممع عوؼ، حممد أمحد عاـ، ألف ُب األزىر .ُّ

: ، حتقيق(ىػّٖٓ: ت) اهلل جار الزخمشرم أمحد، بن عمرك بن حممود البالغة، أليب القاسم أساس .ُْ

 ـ.ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ األكىل،: لبناف، ط – بريكت العلمية، الكتب دار السود، عيوف باسل حممد
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 قهيالف التأصيل بني كاملغرب، األندلس علماء عند املصاحف ضبط اصطالحات ُب األلواف استعماؿ .ُٓ

 البيضاء، بالدار اجلديدة النجاح مطبعة الطاىرم، اإلدريسي حممد موالم: للدكتور املنهجي، كالتطبيق

 .ـََِٗ -ىػ  َُّْ عاـ: ُط

 املعرفة دار ، (ىػّْٖ: ت) السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن السرخسي، حملمد أصوؿ .ُٔ

 بريكت. –

حتقيق:  ىػ(،ْٔٗت)جناح بن سليماف داكد أيب اـلإلم ، االختصار جهة على ككيفيتو الضبط أصوؿ .ُٕ

 سنة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع شرشاؿ، معمر بن أمحد بن أمحد. د

 ىػ.ُِْٕ:الطبع

اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة، حملمد علي الضباع، مراجعة: مجاؿ الدين شرؼ، كعبد اهلل علواف،  .ُٖ

 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْدار الصحابة للرتاث بطنطا، ط: الثانية، 

 دار  ىػ(،ُّٔٗت) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خلري األعالـ، .ُٗ

 .ـ ََِِ عشر اخلامسة:ط للماليني، العلم

اإلعالـ مبن حل مراكش كأغمات من األعالـ، للعباس بن إبراىيم السماليل ، راجعو: عبد الوىاب  .َِ

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ، ط: الثانية، منصور، املطبعة امللكية، الرباط

 اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن العاملني، حممد رب عن املوقعني إعالـ .ُِ

 األكىل، ط:يريكت،  – العلمية الكتب دار إبراىيم،  السالـ عبد حممد: ، حتقيق(ىػُٕٓ: ت)

 ـ.ُُٗٗ - ىػُُُْ

 جعفر، أبو الغرناطي، األنصارم خلف بن أمحد بن علي بن السبع، ألمحد القراءات ُب اإلقناع .ِِ

 .للرتاث الصحابة دار ىػ(،  َْٓ ت) البىاًذش بابن املعركؼ
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  ، ىػ(ْٔٔ ت) القفطي يوسف بن علي السن أبو الدين جلماؿ، النحاة أنباه على الركاة إنباه .ِّ

 ىػ. ُِْْ األكىل، ط:، بريكت العنصرية، املكتبة

، ىػ(ِٔٓ ت) سعد أبو املركزم، السمعاين التميمي منصور بن دحمم بن الكرْي عبد، األنساب .ِْ

 ط:، آباد حيدر العثمانية، املعارؼ دائرة جملس  ، كغريه اليماين املعلمي حيىي بن الرمحن عبد حتقيق: 

 .ـُِٔٗ - ىػ ُِّٖ األكىل،

 األعظم اـاإلم كلية جملة ُب منشور حبث المد، قدكرم غاًل. د. أ احملكم، من منشورة غري أكراؽ .ِٓ

 .ـُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗ عاـ ،ْ: العدد ببغداد،

 مشس املظفر، أبو اهلل، عبد ابن - قزغلي أك - قزأكغلي بن اخلالؼ، ليوسف آثار ُب اإلنصاؼ إيثار .ِٔ

 السالـ دار اخلليفي،  الناصر العلي ناصر حتقيق:، (ىػْٓٔ: ت) اجلوزم ابن الفرج أيب سبط الدين،

 .َُْٖ األكىل، ط:القاىرة،  –

ىػ(، حتقيق: حميي الدين عبد ِّٖإيضاح الوقف كاالبتداء، أليب بكر حممد بن القاسم األنبارم )ت  .ِٕ

 ىػ.ُُّٗالرمحن رمضاف، دمشق، 

 للنشر غراس دار موسى، إبراىيم بن علي بن الرازؽ لعبد الضبط، فن ُب الذيل منت بشرح الكيل إيفاء .ِٖ

 .ـََِٔ -ىػ  ُِْٕاألكىل: ط بالكويت،

: ت) الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل الفقو، أليب عبد أصوؿ ُب احمليط البحر .ِٗ

 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْْ األكىل، ط:الكتيب،  دار ، (ىػْٕٗ

 من كتوجيهها الشاذةي  القراءاتي  - كالد رة الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات ُب الزاىرة البدكر .َّ

 العريب، الكتاب دار ىػ(،  َُّْ ت) القاضي حممد بن الغِن دعب بن الفتاح العرب، لعبد لغة

 لبناف. – بريكت
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 ىػ(،ِْْت)األندلسي اجلهِن معاذ البن عنو، اهلل رضي عثماف مصحف ُب رسم ما معرفة ُب البديع .ُّ

 ىػ.ُُِْاألكىل: ط عٌمار، دار المد، قدكرم غاًل. حتقيق: د

 الوادم اهلل عبد أبو الدين، مشس القيسي، قاسم بن حممد بن جابر بن حملمد، آشي الوادم برنامج .ِّ

 ط:، بريكت -أثينا - االسالمي املغرب دار  ، حمفوظ حممد حتقيق: ، ىػ(ْٕٗ ت) األندلسي آشي

 .َُٖٗ-ََُْ األكىل،

، ىػ(ْٕٗ ت) الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أليب، القرآف علـو ُب الربىاف .ّّ

: ط، كشركائو الليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار  ، إبراىيم الفضل بوأ حممد حتقيق: 

 .ـُٕٓٗ - ىػ ُّٕٔ األكىل،

 ابن الدين كماؿ العقيلي، جرادة أيب بن اهلل ىبة بن أمحد بن حلب، لعمر تاريخ ُب الطلب بغية .ّْ

 الفكر. دار زكار،   سهيل. د ىػ(، حتقيق: َٔٔ ت) العدْي

 ت) الضيب جعفر أبو عمرية، بن أمحد بن حيىي بن األندلس، ألمحد أىل رجاؿ تاريخ ُب امللتمس بغية .ّٓ

 ـ.ُٕٔٗالقاىرة،  – العريب الكاتب دار ىػ(،  ٗٗٓ

حتقيق:  ىػ(،ُُٗت)السيوطي، الرمحن عبد الدين جلالؿ كالنحاة، اللغويني طبقات ُب الوعاة بغية .ّٔ

  .صيدا/  بلبناف العصرية املكتبة   إبراىيم، الفضل أبو حممد

 الربىاف، ذك التنزيل عنو سكت كما الظمآف، مورد أغفلو كما كاالستحساف، كالتشهري اخلالؼ بياف .ّٕ

 بأكضح بيانو فخيذ الٌنص العمل خالف كرمٌبا القرآف، ُب الرسم خالفٌيات من العمل عليو جرل كما

 بدراستو قاـ ىػ(،َُِٖ: ت) القاضي بابن املعركؼ املكناسي، حممد بن الرمحن عبد زيد أليب بياف،

 باملدينة اإلسالمية باجلامعة املاجستري رسالة ُب البخارم، شعيب بو بن اهلل عبد: الدكتور كحتقيقو

 ىػ.َُْٖ عاـ املنورة،
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 مبرتضى امللٌقب الفيض أبو السيِن الرزٌاؽ عبد بن حمٌمد بن حملٌمد القاموس، جواىر من العركس تاج .ّٖ

 .اهلداية دار الناشر احملققني، من وعةحتقيق: جمم ىػ(،َُِٓت)الز بيدم

 ت) الرافعي القادر عبد بن أمحد بن سعيد بن الرزاؽ عبد بن صادؽ العرب، ملصطفى آداب تاريخ .ّٗ

 العريب. الكتاب دار ىػ(،  ُّٔٓ

 بن عثماف بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين كاألعالـ، لشمس املشاىري ككفيات اإلسالـ تاريخ .َْ

 بريكت، ط: العريب، الكتاب التدمرم، دار السالـ عبد عمر ىػ(، حتقيق: ْٖٕ ت) الذىيب قىادٍياز

 ـ.ُّٗٗ - ىػ ُُّْ الثانية،

 ت) البغدادم اخلطيب مهدم بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أليبكذيولو،  بغداد تاريخ .ُْ

 األكىل، ط: عطا، القادر عبد مصطفى كحتقيق:  بريكت، دراسة – العلمية الكتب دار ىػ(،  ّْٔ

 ىػ. ُُْٕ

مقتطف من نظم الدر كالعقياف ُب بياف شرؼ بِن زياف حملمد بن عبد ف، تاريخ بِن زياف، ملوؾ تلمسا .ِْ

 ـ.ُٖٓٗ، املؤسسة الوطنية للكتاب كاملكتبة الوطنية اجلزائرية، اهلل التنسي

 ط: األكىل. ، لمادم الساحلي ، الشركة التونسية للتوزيع،ـ ُٔٓٗ –ُُٖٖتاريخ تونس املعاصر  .ّْ

 سنة: ُط اهلالؿ، مبكتبة طبع املٌكي، الكيردم القادر عبد بن طاىر حملمد كآدابو، العريب اخلط تاريخ .ْْ

 .ـُّٗٗ -ىػ  ُّٖٓ

 ىػ(، حتقيق: ُٕٓ ت) عساكر بابن املعركؼ اهلل ىبة بن السن بن علي القاسم دمشق، أليب تاريخ .ْٓ

 ـ.ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓكالتوزيع،  ركالنش للطباعة الفكر دار العمركم، غرامة بن عمرك
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 بابن املعركؼ الوليد، أبو األزدم، نصر بن يوسف بن حممد بن اهلل األندلس، لعبد علماء تاريخ .ْٔ

 السيِن، مكتبة العطار عزت السيد: طبعو على ككقف كصححو؛ بنشره؛ ، عىن(ىػَّْ ت) الفرضي

 ـ.ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ الثانية،: القاىرة، ط اخلاجني،

 مسعر بن حممد بن املفضل احملاسن أليب، كغريىم كالكوفيني البصريني من النحويني ماءالعل تاريخ .ْٕ

 كالنشر للطباعة ىجر  ، اللو حممد الفتاح عبد الدكتور حتقيق: ، ىػ(ِْْ ت) املعرم التنوخي

 .ـُِٗٗ - ىػُُِْ الثانية ط:، القاىرة كاإلعالف، كالتوزيع

 للمرة طبع مبكة، يغمور حممد مصطفى كنشره طبعو ملتـز دم،الكر  طاىر حملمد الكرْي، القرآف تاريخ .ْٖ

 . ىػ ُّٓٔ عاـ جبدة الفتح مبطبعة االكىل،

، حملمد صربم، مطبعة دار الكتب املصرية بالقاىرة،  .ْٗ تاريخ مصر الديث من حممد علي إىل اليـو

 ـ.ُِٔٗ، عاـ ُط

 .قََِِ امعية،اجل املعرفة دار عمر، العزيز عبد عمر كاملعاصر، الديث مصر تاريخ .َٓ

ىػ ُّٖٔالقاىرة – ببوالؽ األمريية املطبعة ،بك رفعت حممد الديثة، األزمنة ُب السياسي مصر تاريخ .ُٓ

 .ـُّْٗ -

 ، حققو(ىػٕٔٔ: ت) النوكم شرؼ بن حيىي الدين حميي القرآف، أليب زكريا محلة آداب ُب التبياف .ِٓ

 للطباعة حـز ابن ـ، دارُْٗٗ - ىػ ُُْْ كمنقحة، مزيدة الثالثة ط:الجار،  حممد: عليو كعلق

 لبناف. – بريكت - كالتوزيع كالنشر

 ت) يوسف بن حممد بن حممد اجلزرم، ابن اخلري أبو الدين مشس، العشر القراءات ُب التيسري حتبري .ّٓ

 األكىل،: ط، عماف/  األردف - الفرقاف دار  ، القضاة مفلح حممد أمحد. د حتقيق: ، ىػ(ّّٖ

 .ـَََِ - ىػُُِْ
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ىػ(، ْْْ ت) الداين عمرك أبو عمر بن عثماف بن سعيد بن كالتجويد، لعثماف اإلتقاف ُب لتحديدا .ْٓ

طبعو،  على بغداد جامعة ساعدت/  بغداد - األنبار دار مكتبة محد،   قدكرم غاًل الدكتور حتقيق: 

 ـ.ُٖٖٗ - ىػ َُْٕ األكىل ط:

ىػ(، ْْٓ ت) اليحصيب موسى بن عياض القاضي املسالك، أليب الفضل كتقريب املدارؾ ترتيب .ٓٓ

 – ُٔٔٗ الصحراكم، القادر عبد: ْ ،ّ ،ِ ـ، جزءُٓٔٗ الطنجي، تاكيت ابن: ُ حتقيق: جزء

 مطبعة ـ،  ُّٖٗ-ُُٖٗ أعراب أمحد سعيد: ٖ ،ٕ ،ٔ شريفة، جزء بن حممد: ٓ ـ، جزءَُٕٗ

 األكىل. املغرب، ط: احملمدية، - فضالة

 – العريب الكتاب دار  األبيارم، إبراىيم حتقيق:  رجاين،اجل علي بن حممد بن لعلي التعريفات، .ٔٓ

  ىػ.َُْٓ األكىل: ط بريكت،

ىػ(، ِٖٓ ت) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد التهذيب، أليب الفضل تقريب .ٕٓ

 .ُٖٔٗ – َُْٔ األكىل، سوريا، ط: – الرشيد دار عوامة،   حممد حتقيق: 

 ت) يوسف بن حممد بن حممد اجلزرم، ابن اخلري أبو الدين التجويد، لشمس علم ُب التمهيد .ٖٓ

 - ىػ َُْٓ األكىل، الرياض، ط: املعارؼ، مكتبة البواب،   حسني على الدكتور ىػ(، حتقيق: ّّٖ

 ـ. ُٖٓٗ

 ابن الدين مجاؿ الجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن الرجاؿ، ليوسف أمساء ُب الكماؿ هتذيب .ٗٓ

 مؤسسة معركؼ،   عواد بشار. د ىػ(، حتقيق: ِْٕ ت) املزم الكليب القضاعي حممد أيب الزكي

 .َُٖٗ – ََُْ األكىل، بريكت، ط: – الرسالة

 دار مرعب، عوض حممد حتقيق:  ىػ(،َّٕ ت)األزىرم أمحد بن حممد منصور أليب ، اللغة هتذيب .َٔ

 .ـََُِ األكىل: ط ، ببريكت العريب الرتاث إحياء دار:  النشر
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 حممد بن( بكر أيب) اهلل عبد بن ككناىم، حملمد كألقاهبم كأنساهبم الركاة أمساء ضبط ُب املشتبو توضيح .ُٔ

: ت) الدين ناصر بابن الشهري الدين، مشس الشافعي، الدمشقي القيسي جماىد بن أمحد ابن

 ـ.ُّٗٗ األكىل،: بريكت، ط – الرسالة العرقسوسي، مؤسسة نعيم حممد: ، حتقيق(ىػِْٖ

 اهلل عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر مالك، أليب حممد ابن ألفية بشرح ملسالككا املقاصد توضيح .ِٔ

 أستاذ ، سليماف علي الرمحن عبد كحتقيق:  ىػ(، شرحْٕٗ ت) املالكي املصرم املرادم عليٌ  بن

 ـ.ََِٖ - ىػُِْٖ األكىل ط:العريب،  الفكر دار األزىر،  جامعة ُب اللغويات

 مكتبة الضامن، صاحل حاًب. د. حتقيق: أ ىػ(،ْْْت)الداين عمرك يبأل السبع، القراءات ُب التيسري .ّٔ

 ىػ.ُِْٗاألكىل: ط الشارقة، -باإلمارات الصحابة

 املكناسي، حممد بن الرمحن عبد زيد أليب كالتجويد، كالقراءة كالضبط الرسم ألحكاـ املفيد اجلامع .ْٔ

 أمحد بن حممد بن اهلل عبد بن أنس كحتقيق:  دراسة ىػ(،َُِٖ:ت) القاضي بابن املعركؼ

 ىػ.ُِّْ-قُُّْ عاـ املنورة، باملدينة اإلسالمية باجلامعة ماجستري، رسالة الكندرم،

تاج ملا اجلامع .ٓٔ : ت) األندلسي كثيق بن حممد بن إبراىيم إسحاؽ أليب املصحف، رسم من إليو حيي

 ىػ.ُِْٗ-ـََِٗ: ُط بعٌماف، عٌمار دار ُب المد، قدكرم غاًل. د. بتحقيق: أ طبع، ىػ(ْٓٔ

 السن، أبو الشافعي، املصرم اهلمداين الصمد عبد بن حممد بن اإلقراء، لعلي ككماؿ القراء مجاؿ .ٔٔ

 املأموف دار خرابة،   حمسن. د - العطي ة مركاف. د ىػ(، حتقيق: ّْٔ ت) السخاكم الدين علم

 ـ.ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكىل بريكت، ط: – دمشق - للرتاث

  ، بعلبكي منري رمزم حتقيق: ، ىػ(ُِّ ت) األزدم دريد بن السن بن حممد بكر أليب، اللغة مجهرة .ٕٔ

 .ـُٕٖٗ األكىل، ط:، بريكت – للماليني العلم دار



القرآن مرسوم في العرفان عمدة                   الفهارس العلمية                                  ََِ   

 

 اجلعربمعمر  بن إبراىيم الدين لربىاف القصائد، أتراب عقيلة شرح ُب املراصد أرباب مجيلة .ٖٔ

: ط القرآنية، للدراسات غوثاينال دار الزكبعي، مضحي خضري حممد كحتقيق: دراسة ىػ(،ِّٕت)

 .ـََُِ -ىػ  ُُّْاألكىل

حرز األماين ككجو التهاين ُب القراءات السبع= منت الشاطبية، للقاسم بن فري ه بن خلف الرعيِن  .ٗٔ

 ىػ.ُّّْ، عاـ ٔىػ(، ضبط: حممد متيم الزعيب، دار ابن اجلزرم، طٓٗٓالشاطيب )ت 

: تبد الرزاؽ بن حسن بن إبراىيم البيطار امليداين )ع، لحلية البشر ُب تاريخ القرف الثالث عشر .َٕ

 ، عاـِ، طدار صادر، بريكت، حققو كنسقو كعلق عليو حفيده: حممد هبجة البيطار، ىػ(ُّّٓ

 .ـُّٗٗ -ىػ  ُُّْ

 إبراىيم، عمر مسري عشر، التاسع القرف من األكؿ النصف خالؿ القاىرة مدينة ُب االجتماعية الياة .ُٕ

 .ـُِٗٗ للكتاب، العامة يةاملصر  اهليئة مطابع

 احمليب حممد بن الدين حمب بن اهلل فضل بن أمني عشر، حملمد الادم القرف أعياف ُب األثر خالصة .ِٕ

 بريكت. – صادر دار ،(ىػُُُُ: ت) الدمشقي األصل، الموم

 .الوحدة مؤسسة للنشر، التونسية الدار الوىاب، عبد حسِن لسن تونس، تاريخ خالصة .ّٕ

 املغرب. –حملمد املختار السوسي، تطواف خالؿ جزكلة،  .ْٕ

 .ـُٗٗٗ ىريدم، أمحد صالح كاملعاصر، الديث مصر تاريخ ُب دراسات .ٕٓ

 عشرة الثانية ط:الركمي،  سليماف بن الرمحن عبد بن فهد. د. أ الكرْي، لػ  القرآف علـو ُب دراسات .ٕٔ

 ـ.ََِّ - ىػُِْْ

-ىػُُْٗ الثانية ط:املنار،  دار ، (ىػُِْٔ: ت) إمساعيل بكر القرآف، حملمد علـو ُب دراسات .ٕٕ

 ـ.ُٗٗٗ
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 املصمودم، مساعد بن مليموف طويلة، أرجوزة العثمانية، املصاحف كضبط رسم ُب اجللٌية الٌدرة .ٖٕ

 األكقاؼ كزارة املزركعي، إبراىيم ياسر: الدكتور حٌققها ىػ(، ُٖٔ:ت) الفخ ار بغالـ املعركؼ

 .ـََُِ -ىػ  ُُّْ عاـ: ُط بالكويت، اإلسالمية كالشؤكف

 -ىػ َٔٗدرة الجاؿ ُب أمساء الرجاؿ، أليب العباس أمحد بن حممد املكناسي الشهري بالقاضي )ت  .ٕٗ

 تونس. –القاىرة، املكتبة العريقة  -ـ(، حتقيق: حممد األمحدم أبو النور، مكتبة دار الرتاث َُِٓ

 العلي عبد/ حتقيق: د باللبيب، املشتهر الغِن عبد بكر أليب العقيلة، أبيات شرح ُب الصقيلة الدر ة .َٖ

 ىػ.ُِّْاألكىل: ط اإلسالمية، كالشؤكف األكقاؼ كزارة زعبوؿ، أيت

 األمحد الرسوؿ عبد بن النيب عبد الفنوف، للقاضي اصطالحات ُب العلـو جامع - العلماء دستور .ُٖ

/  فلبنا - العلمية الكتب دار فحص،   ىاين حسن: الفارسية عباراتو ىػ(، عربُِ ؽ ت) نكرم

 ـ.َََِ - ىػُُِْ األكىل، بريكت، ط:

 - الرياض كالتوزيع، للنشر الصميعي قاسم، دار بن إبراىيم بن العزيز لعبد، العلمية املتوف إىل الدليل .ِٖ

 ـ. َََِ - ىػ َُِْ األكىل، السعودية،  العربية اململكة

 ىػ(،ُّْٗت)التونسي رغِناملا إبراىيم لإلماـ كالضبط، الرسم فِن ُب الظمآف مورد على الرياف دليل .ّٖ

 الديث كدار البيضاء، بالدار املغريب الثقاُب الرتاث مركز البكارم، حممد عبدالسالـ. د كتقدْي دراسة

 ىػ.ُِْٔ عاـ بالقاىرة،

 حممد بن الرمحن األكرب، عبد الشأف ذكم من عاصرىم كمن كالرببر العرب تاريخ ُب كاخلرب املبتدأ ديواف .ْٖ

شحادة،  خليل: ، حتقيق(ىػَٖٖ: ت) اإلشبيلي الضرمي الدين كيل زيد، بوأ خلدكف ابن حممد، بن

 ـ.ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ الثانية،: بريكت، ط الفكر، دار
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ىػ ُِْٓاألردف، ط: األكىل،  –، لغاًل قدكرم المد، دار عمار رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية .ٖٓ

 ـ.ََِْ -

 إمساعيل، حممد بن شعباف: للدكتور ثة،الدي كاالصطالحات التوقيف بني كضبطو املصحف رسم .ٖٔ

 .ـََِٖ -ىػ  ُِْٗ عاـ: ُط املكرمة، مبكة اإلسالمي الرتاث إحياء مكتبة

 كدار املكرمة، مبٌكة املٌكية باملكتبة طبع الفرماكم، حسني الي عبد: للدكتور كنقطو، املصحف رسم .ٕٖ

 .ـََِْ -ىػ  ُِْٓ عاـ: ُط جبٌدة، املكتبات نور

 خمتار  بن حممد بن طالب أيب بن مىك ي حممد أليب التالكة، كحتقيق لفظ القراءة، لتجويد الر عاية .ٖٖ

 ُِّْ: ٔط باألردف، عٌمار دار فرحات، حسن أمحد. د. أ بتحقيق:  طبع ىػ(،ّْٕ: ت) القٍيسي

 .ـَُُِ -ىػ 

   اس،عب حتقيق: إحساف ، ىػ(ََٗت)اًلمريم املنعم عبد بن حملمد األقطار، خرب ُب املعطار الركض .ٖٗ

 .ـ َُٖٗ الثانية: ،ط السراج دار مطابع على طبع ،بريكتب  للثقافة ناصر مؤسسة

الركض النضري ُب أكجو الكتاب املنري، شرح فتح الكرْي ُب حترير أكجو القرآف العظيم، حملمد املتويل،  .َٗ

 ـ.ََِٔالقاىرة،  –حتقيق كمراجعة: حممد إبراىيم سال، املكتبة األزىرية للرتاث 

. د حتقيق: كتعليق ىػ(،ُُّْ ت) زيتحار أبو حممد بن ألمحد التنزيل، كلمات ضبط إىل السبيل .ُٗ

 -ىػ  َُّْاألكىل: ط بالكويت، اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة املزركعي، إبراىيم ياسر

 .ـََِٗ

 العلمية الكتب دار ، ىػ(ِّٗ ت) املوصلي جِن بن عثماف الفتح أليب، اإلعراب صناعة سر .ِٗ

 .ـَََِ -ىػُُِْ األكيل: ط، نافلب-بريكت
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، (للشاطيب التهاين ككجو األماين حرز منظومة شرح كىو) املنتهي املقرئ كتذكار املبتدم القارئ سراج .ّٗ

 القاصح بابن املعركؼ السن بن أمحد بن حممد بن عثماف بن علي( البقاء أبو أك) أليب القاسم

 علي: املصرية املقارئ شيخ ىػ(، راجعوَُٖ ت) املقرئ الشافعي املصرم ٍب البغدادم العذرم

 ـ.ُْٓٗ - ىػ ُّّٕ الثالثة، مصر، ط: – الليب البايب مصطفى مطبعة الضباع،  

 أشرؼ: للدكتور املبني، الكتاب كضبط رسم ُب الطالبني مسري كحتبري كحترير إيضاح ُب العاًلمني سفري .ْٗ

 ىػ.ُِْٗ-ـََِٖ مساعيلية،باإل البخارم اإلماـ مكتبة جزأين، ُب طبع طلعت، فؤاد حممد

 إدريس بن جعفر بن حملمد بفاس، كالصلحاء العلماء من أقرب مبن األكياس كحمادثة األنفاس سلوة .ٓٗ

 علي بن محزة حممد الشريف. د املؤلف حفيد فهارسها ككضع حققها ،ىػ(ُّْٓ)ت  الكتاين

 .الكتاين

: كنق حو قرأه ىػ(َُّٖ: ت) ضباعال حممد علي للشيخ املبني، الكتاب كضبط رسم ُب الطالبني مسري .ٔٗ

 ىػ.َُِْ-ـُٗٗٗ بالقاىرة، للرتاث األزىرية املكتبة ُب كطبع السيِن، خلف علي حممد الشيخ

 حتقيق: جمموعة ىػ(،ْٖٕت)الذىىىيب أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين لشمس النبالء، أعالـ سري .ٕٗ

 .توفرم غري ط: الرسالة، مؤسسة األرناؤكط، شعيب بإشراؼ حمققني

 السلفية املطبعة ىػ(،َُّٔت)خملوؼ حممد بن حممد للشيخ املالكية، طبقات ُب الزاكية النور شجرة .ٖٗ

 ىػ.ُّْٗ الطبع سنة بالقاىرة،

 الواشي املفهمة ُب شرح املقدمة، ألمحد بن حممد بن اجلزرم الدمشقيشرح املقدمة اجلزرية املسمى:  .ٗٗ

 )طبعة قددية(.
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احملكمة ُب شرح املقدمة، أليب حيىي زكريا بن حممد األنصارم )ت شرح اجلزرية املسمى الدقائق  .ََُ

لبناف، ط: األكىل،  –ىػ(، تقدْي كتعليق: عبد السالـ عبد املعني، دار الكتب العلمية، بريكت ِٔٗ

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْ

 شرح تلخيص الفوائد كتقريب املتباعد على عقيلة أتراب القصائد ُب علم الرسم، أليب البقاء علي بن .َُُ

ىػ(، مراجعة: عامر السيد عثماف، دار الصحابة للرتاث َُٖعثماف بن حممد القاصح العذرم )ت 

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕبطنطا، ط: األكىل، 

 حققهما،، ىػ(ٖٔٔ ت) الدين جنم اإلسرتاباذم، الرضي السن بن حملمد، الاجب ابن شافية شرح .َُِ

 الدين حمىي حممد - الزفزاؼ حممد - السن نور حممد: األساتذة مبهمهما، كشرح غريبهما، كضبط

 .ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ ،لبناف – بريكت العلمية الكتب دار  ، الميد عبد

شرح ما يقع فيو التصحيف كالتحريف، أليب أمحد السن بن عبد اهلل بن سعيد العسكرم )ت  .َُّ

مبصر، ط:  ىػ(، حتقيق: عبد العزيز أمحد، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب الليب كأكالدهِّٖ

 ـ.ُّٔٗ -ىػ ُّّٖاألكىل، 

 الجرم األزدم سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد اآلثار، أليب جعفر مشكل شرح .َُْ

 - األكىل ط:الرسالة،  مؤسسة األرنؤكط،  شعيب: ، حتقيق(ىػُِّ: ت) بالطحاكم املعركؼ املصرم

 ـ.ُْْٗ ىػ، ُُْٓ

 ت) القاىرم ٍب القلقشندم الفزارم أمحد بن علي نب اإلنشاء، ألمحد صناعة ُب األعشى صبح .َُٓ

 بريكت. العلمية، الكتب دار ىػ(،  ُِٖ

 عبد أمحد حتقيق:  ىػ(،ّّٗت)اجلوىرم محاد بن العربية، إلمساعيل كصحاح اللغة تاج الصحاح، .َُٔ

 ىػ. َُْٕ الرابعة: ط ببريكت، للماليني العلم دار عطار، الغفور
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 الس احلي، محادم كحتقيق:  تقدْي ،(ـُِْٗت)اخلوجة  بن حملمد تونس، تاريخ من صفحات .َُٕ

 .ـُٖٔٗ األكىل: ط ببريكت، اإلسالمي الغرب دار حيىي، الاج بن كاجليالين

الصفوة الصفية ُب شرح الدرة األلفية، لتقي الدين إبراىيم بن السني املعركؼ بالنيلي من علماء  .َُٖ

عهد البحوث العلمية، مركز البحوث العلمية، القرف السابع اهلجرم، حتقيق: حمسن سال العمريم، م

 ىػ.َُِْط: األكىل، 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرف الادم عشر، حملمد بن الاج بن حممد الصغري اإلفراين،  .َُٗ

املغرب، ط: األكىل،  –تقدْي كحتقيق: عبد اجمليد خيايل، مركز الرتاث الثقاُب املغريب، الدار البيضاء 

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ

 الفاسي بن سليماف بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو الدين، لشمس، السلف مبوصوؿ اخللف صلة .َُُ

 دار: النشر دار، حجي حممد حتقيق: ، ىػ(َُْٗ ت) املالكي املكيٌ  السوسي الر كداين طاىر بن

 .ـُٖٖٗ ىػ،َُْٖ األكىل، ط:، بريكت – اإلسالمي الغرب

 اآلداب مبكتبة طبع األكرت، حسن مرسي التواب عبد: ورللدكت كتطٌوره، نشأتو املصحفي، الضبط .ُُُ

 .ـََِٖ -ىػ  ُِْٗ: ُط بالقاىرة،

 بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس، التاسع القرف ألىل الالمع الضوء .ُُِ

 .بريكت – الياة مكتبة دار منشورات  ، ىػ(َِٗ ت) السخاكم حممد بن عثماف بن

 أمحد الستار عبد ىػ(، حتقيق: ِٔٗ ت) العباسي املعتز ابن حممد بن اهلل ، لعبدالشعراء طبقات .ُُّ

 الثالثة. القاىرة، ط: – املعارؼ دار فراج،  
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 املعركؼ البغدادم البصرم، بالوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد أليب، الكربل الطبقات .ُُْ

 ط:، بريكت – العلمية الكتب دار  ، عطا القادر عبد حممد حتقيق: ، ىػ(َِّ ت) سعد بابن

 .ـَُٗٗ - ىػ َُُْ األكىل،

طبقات النحويني كاللغويني، أليب بكر حممد بن السن الزبيدم األندلسي، حتقيق: حممد أبو الفضل  .ُُٓ

 مصر. –إبراىيم، ط: الثانية، دار املعارؼ 

 دراسة ىػ(،ٖٗٗت)سيالتػ نى  عبداهلل بن حممد عبداهلل أيب لإلماـ اخلراز، ضبط شرح ُب الطراز .ُُٔ

الثانية، : ط الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك مبجمع طبع شرشاؿ، أمحد بن أمحد. كحتقيق: د

 .ـَُُِ -ىػ ُِّْ

 ت) الذىيب قىادٍياز بن عثماف بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين لشمس، غرب من خرب ُب العرب .ُُٕ

 .بريكت – العلمية الكتب دار  ، غلوؿز  بسيوين بن السعيد حممد ىاجر أبو حتقيق: ، ىػ(ْٖٕ

 .ـُٖٗٗ-قَُْٗ ،ٓ:ط القاىرة، – املعارؼ دار الرافعي، الرمحن عبد علي، حممد عصر .ُُٖ

عقيلة أتراب القصائد ُب أسىن القصائد ُب علم رسم املصحف العثماين، أليب حممد القاسم بن فريه  .ُُٗ

 –ويد ، دار نور املكتبات حتقيق: أدين رشدم س -ُىػ(، َٗٓالشاطيب الرعيِن األندلسي )ت 

 ىػ.ََُِحتقيق: فرغلي عرباكم، مكتبة أكالد الشيخ للرتاث،  -ِـ، ََُِ -ىػ ُِِْجدة، 

 بن علي بن حممد بن حممد بن حممد اخلري أيب الدين مشس لإلماـ القراء، طبقات ُب النهاية غاية .َُِ

 دار السيد، فتحي مجمد كالشيخ شرؼ، الدين مجاؿ حتقيق: الشيخ ىػ(،ّّٖت) الدمشقي اجلزرم

 ىػ.ُِْٗاألكىل: ط بطنطا، للرتاث الصحابة
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 حتقيق:، (ىػِِْ: ت) البغدادم اهلركم اهلل عبد بن سالـٌ بن القاسم الديث، أليب عيبيد غريب .ُُِ

 ُّْٖ األكىل، ط:الدكن،  -آباد حيدر العثمانية، املعارؼ دائرة مطبعة خاف،  املعيد عبد حممد. د

 ـ.ُْٔٗ - ىػ

 شرح امليقات، علم ُب قاسم أمحد الشيخ لالستاذ" خوافاأل حتفة"  املسم اة املنظومة على املناف فتح .ُِِ

 ىػ.ُِّٓ سنة طبع مبصر، امليمنية املطبعة النابلي، الرمحن عبد بن حممد

ىػ(، حتقيق ّْٔفتح الوصيد ُب شرح القصيد، لعلم الدين أيب السن علي بن حممد السخاكم )ت  .ُِّ

 ىػ.ُِّْالرياض،  –دريسي الطاىرم، مكتبة الرشد كدراسة: موالم حممد اإل

: ت) البغدادم اهلركم اهلل عبد بن سالٌـ بن القاسم سالـ، أليب عيبيد بن للقاسم القرآف فضائل .ُِْ

، (بريكت - دمشق) كثري ابن دار الدين،  تقي ككفاء خرابة، كحمسن العطية، مركاف: ، حتقيق(ىػِِْ

 .ـ ُٓٗٗ- ىػ ُُْٓ األكىل، ط:

 اللغو جممع ،اخليمى حممد لصالح، الظاىريٌة الكتب دار ملخطوطات الكرْي القرآف علـو فهارس .ُِٓ

 .ـُّٖٗ - ىػ َُّْ، دمشق – العربيو

 املكناسي غازم البن كالناد، املنزؿ أىل انتقاؿ بعد اإلسناد برسـو التعلل"  غازم ابن فهرس .ُِٔ

 ىػ.ُّٗٗ البيضاء، بالدار كالنشر كالرتمجة للتأليف املغرب دار الزاىي، حتقيق: حممد ىػ(،ُٗٗت)

 امللقب شاكر بن ىاركف بن شاكر بن الرمحن عبد بن أمحد بن شاكر بن مد، حملالوفيات فوات .ُِٕ

 .األكىل ط:، بريكت – صادر دار  ، عباس إحساف ، حتقيق: ىػ(ْٕٔ ت) الدين بصالح

 حتقيق: ، ىػ(ُٕٖ ت) آبادل الفريكز يعقوب بن حممد طاىر أبو الدين جملد، احمليط القاموس .ُِٖ

 الرسالة مؤسسة  ، العرقسيوسي نعيم حممد: بإشراؼ، الرسالة مؤسسة ُب حتقيق: الرتاث مكتب

 .ـََِٓ - ىػ ُِْٔ الثامنة، ط:، لبناف – بريكت كالتوزيع، كالنشر للطباعة
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 القرف إىل اهلجرم الرابع القرف من األدائية كمقوماهتا تارخيها ُب دراسة املغاربة عند نافع اإلماـ قراءة .ُِٗ

 .املغربية األكقاؼ بوزارة طبع محيتو، اهلادم عبد. د لػ العاشر،

: ت) القلقشندم علي بن أمحد الزماف، أليب العباس عرب بقبائل التعريف ُب اجلماف قالئد .َُّ

 ىػَُِْ الثانية، اللبناين، ط: الكتاب دار املصرم، الكتاب اإلبيارم، دار ، حتقيق: إبراىيم(ىػُِٖ

 ـ.ُِٖٗ -

 الموم الرضا، أيب بن حممد بن عمر بن أمحد: القراءات، املؤلف أصوؿ ُب كاإلشارات قواعدال .ُُّ

 دمشق، ط: القلم، دار بكار،   السن حممد بن الكرْي عبد الدكتور ىػ(، حتقيق: ُٕٗ ت) الليب

 ـ.ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ األكىل،

 الثالثة، املنصورة، ط: – الوفاء دار الوفا،  أبو علي بن اهلل التجويد، لعلى علم ُب السديد القوؿ .ُِّ

 ـ. ََِّ - ىػ ُِْْ

 ىػ(،ُّٔت) األشعث بن سليماف بن عبداهلل السجستاين داكد أيب بن بكر أليب املصاحف، كتاب .ُّّ

 .ـََِِ - ىػُِّْ: ُط مبصر، الديثة الفاركؽ عبده، بن حممد حتقيق: 

 املشهور القسطنطيِن جليب كاتب اهلل عبد بن ملصطفى، كالفنوف الكتب أسامي عن الظنوف كشف .ُّْ

 دكر عدة كصورهتا) بغداد - املثىن مكتبة  ، ىػ(َُٕٔ ت) خليفة الاج أك خليفة حاجي باسم

 الكتب كدار الديثة، العلـو كدار العريب، الرتاث إحياء دار: مثل صفحاهتا، ترقيم بنفس لبنانية،

 .ـُُْٗ(،  العلمية

 القيسي طالب أيب بن مكي حممد أيب لإلماـ ها،كحجج كعللها السبع القراءات كجوه عن الكشف .ُّٓ

 ىػ.ُِْٖ:الطبع سنة الديث، دار الطرىوين، عبدالرحيم حتقيق: الشيخ ىػ(،ّْٕت)
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 أبو الكفوم، القرديي السيِن موسى بن اللغوية، أليوب كالفركؽ املصطلحات ُب معجم الكليات .ُّٔ

 بريكت. – الرسالة مؤسسة صرم،  امل حممد - دركيش عدناف ىػ(، حتقيق: َُْٗ ت) النفي البقاء

  ، ىػ(ُُٗ ت) السيوطي الدين جالؿ بكر، أيب بن الرمحن لعبد، األنساب حترير ُب اللباب لب .ُّٕ

 .بريكت – صادر دار

 العكربم، عبداهلل بن السني بن عبداهلل الدين حمب البقاء أليب كاإلعراب، البناء علل ُب اللباب .ُّٖ

 .ـُٓٗٗاألكىل:ط بدمشق، الفكر دار  طليمات، خمتار غازم حتقيق: 

 ، اهلل حسب أمحد حممد ،ك الكبري علي اهلل حتقيق: عبد ، ىػ(َٕٓت)منظور البن العرب، لساف .ُّٗ

 .بالقاىرة املعارؼ دار:  النشر دار الشاذيل، حممد كىاشم

لطائف اإلشارات لفنوف القراءات، لشهاب الدين القسطالين، حتقيق كتعليق: عامر السيد عثماف،  .َُْ

 -مصر  –جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  –الصبور شاىني، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية عبد 

 ـ.ُِٕٗ -ىػ ُِّٗالقاىرة، 

ىػ(، حتقيق: ُُّْلطائف البياف ُب رسم القرآف شرح مورد الظمآف، ألمحد حممد زيتحار )ت  .ُُْ

 ـ.ََِٗمجاؿ الدين شرؼ، دار الصحابة للرتاث بطنطا، 

ة حقق الفوائد، ألمحد بن حممد أيب العافية املكناسي الشهري بابن القاضي )ت لقط الفرائد من لفاظ .ُِْ

جلزء الثاين، تنسيق كحتقيق: حممد حجي، دار الغرب ىػ(، ضمن موسوعة أعالـ املغرب، آَُِ

 اإلسالمي.

ما جيب أف تعرؼ عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إىل االستقالؿ، حملمد اهلادم  .ُّْ

 ب: حممد الشاكش، حممد عجينة، ط: الثالثة، دار سراس للنشر.الشريف، تقري

 ىػ.ُُِْ الثالثة: ط بالرياض، املعارؼ مكتبة القطاف، مناع للشيخ القرآف، علـو ُب مباحث .ُْْ
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 النيسابورم األصبهاين مهراف بن السني بن أمحد بكر أيب لإلماـ العشر، القراءات ُب املبسوط .ُْٓ

 ىػ.ُِْٕ:الطبع سنة بطنطا، للرتاث الصحابة دار شرؼ، دينال مجاؿ حتقيق: الشيخ ىػ(،ُّٖت)

 األندلسي عطية بن غالب بن الق عبد حممد أليب ، العزيز الكتاب تفسري ُب الوجيز احملرر .ُْٔ

: ط ، - لبناف - العلمية الكتب دار حممد، الشاُب عبد السالـ عبد حتقيق:  ىػ(،ُْٓت)

 ىػ.ُُّْاألكىل

 الفكر دار حسن، عزة. حتقيق: د ىػ(،ْْْت)الداين عمرك أليب املصاحف، نقط ُب احملكم .ُْٕ

 ىػ.ُُْٖ الثانية: ط سوريا، -بدمشق

 حتقيق: عبد ىػ(،ْٖٓت)املرسي سيده بن إمساعيل بن علي السن أليب األعظم، كاحمليط احملكم .ُْٖ

 .ـَََِ  العلمية، الكتب دار ىنداكم، الميد

 ىػ(،ْٔٗت) جناح بن سليماف داكد أليب ،(التنزيل) اختصارنا كيسٌمى التنزيل، هلجاء التبيني خمتصر .ُْٗ

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع ُب كطبع شرشاؿ، ميعم ر بن أمحد بن أمحد. د كحتقيق:  دراسة

 ىػ.ُِّْ -ـََِِ: سنة ،(أجزاء مخسة) ُب املنورة، باملدينة الشريف

 الضارة دار ،الدكسرم محد بن سعيد بن إلبراىيم، القراءات مصطلحات ملعجم العبارات خمتصر .َُٓ

 .ـََِٖ - ىػ ُِْٗ األكىل، ط:، السعودية العربية اململكة - الرياض - للنشر

ىػ(، حتقيق: د. حاًب ُٔٓمرشد القارئ إىل حتقيق معال املقارئ، البن الطحاف السماٌب )ت  .ُُٓ

: القاىرة، ط –عني مشس  -الشارقة، مكتبة التابعني  –اإلمارات  –الضامن، مكتبة الصحابة 

 ـ.ََِٕاألكىل، 



القرآن مرسوم في العرفان عمدة                   الفهارس العلمية                                  ُُِ   

 

 بن نيعيم بن محدكيو بن حممد بن اهلل عبد بن حممد الاكم اهلل عبد الصحيحني، أليب على املستدرؾ .ُِٓ

 القادر عبد مصطفى: ، حتقيق(ىػَْٓ: ت) البيع بابن املعركؼ النيسابورم الطهماين الضيب الكم

 .َُٗٗ – ُُُْ األكىل، ط:بريكت،  – العلمية الكتب دار عطا، 

ُّٓ.  
ى
 يونس نصر الشيخ ابن( الوفاء أبو) اخلىطي ًة، لنصر األصيوؿ ُب املصري ةً  للمىطىاًبعً  الن صرية طىاًلعي امل

 الدكتور: ىػ(، حتقيق: كتعليقُُِٗ ت) الشافعيٌ  النفي األشعرم األزىرم األمحدم اهلوريِن الوفائي

 ـ.ََِٓ - ىػ ُِْٔ األكىل، القاىرة، ط: السنة، مكتبةاملقصود،  عبد طو

 اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين األديب، لشهاب معرفة إىل األريب إرشاد - األدباء معجم .ُْٓ

 األكىل، بريكت، ط: اإلسالمي، الغرب دار، عباس إحساف ىػ(، حتقيق: ِٔٔ ت) الموم الركمي

 ـ.ُّٗٗ - ىػ ُُْْ

 لبساـ املستشرقني، ربنيكاملستع العرب من ككالنساء الرجاؿ ألشهر تراجم معجم" األعالـ  معجم .ُٓٓ

 ىػ.َُْٕاألكىل: ط كالنشر، للطباعة كاجلام اجلفاف   اجلايب، عبدالوىاب

 .ببريكت الفكر دار  ، ىػ(ِِٔت) اهلل عبد أبو الموم اهلل عبد بن لياقوت ، البلداف معجم .ُٔٓ

: يقكتعل بتصحيح، ىػ( ّْٖ ت) املرزباين عمراف بن حممد اهلل عبيد أيب الشعراء، لإلماـ معجم .ُٕٓ

 الثانية، ط:لبناف،  – بريكت العلمية، الكتب دار القدسي، مكتبة كرنكو، .  ؼ الدكتور األستاذ

 ـ.ُِٖٗ - ىػ َُِْ

 سنة طبع مبصر، سركيس مطبعة سركيس، إلياف يوسف كرت بو مجعو كاملعر بة، العربية املطبوعات معجم .ُٖٓ

 ىػ.ُّْٔ

 ىيئة البشي، حممد لعبداهلل فيها، أيل ف ما يافكب اإلسالمي، التأليف ُب املطركقة املوضوعات معجم .ُٗٓ

 ىػ.َُّْ األكىل: ط ،"الثقاُب اجملمع" كالرتاث للثقافة ظيب أبو
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 املثىن مكتبة ،  ىػ(َُْٖ: ت) كحالة الغِن عبد بن راغب حممد بن رضا بن ،لعمر املؤلفني معجم .َُٔ

 .بريكت العريب الرتاث إحياء دار

بريكت،  –، بإشراؼ: أمحد عبيد، مؤسسة الرسالة ىػ(ُِّْ )تمعجم النحو، لعبد الغِن الدقر  .ُُٔ

 ـ.ُٖٔٗىػ، َُْٕط: الثالثة، 

/  القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى إبراىيم، )بالقاىرة العربية اللغة جممع، الوسيط املعجم .ُِٔ

 .الدعوة دار  (، النجار حممد

 - ىػ ُِِْ األكىل، ط:، شقدم – القلم دار  ، اجلرمي حممد إلبراىيم، القرآف علـو معجم .ُّٔ

 .ـََُِ

 ببريكت، الرسالة مؤسسة   ىػ(،َُْٖت)كحالة رضا لعمر كالديثة، القددية العرب قبائل معجم .ُْٔ

 ىػ.ُُْْ السابعة: ط

 حتقيق: ، ىػ(ّٓٗ ت) السني أبو الرازم، القزكيِن زكرياء بن فارس بن ألمحد، اللغة مقاييس معجم .ُٓٔ

 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ، رالفك دار ،ىاركف حممد السالـ عبد

 بكر أبو اخلراساين، اخليٍسرىٍكًجردم موسى بن علي بن السني بن كاآلثار، ألمحد السنن معرفة .ُٔٔ

 اإلسالمية الدراسات جامعة: قلعجي، الناشركف أمني املعطي عبد حتقيق:، (ىػْٖٓ: ت) البيهقي

 الوفاء دار ،(قدمش - حلب) الوعي دار ،(بريكت- دمشق) قتيبة دار ،(باكستاف - كراتشي)

 ـ.ُُٗٗ - ىػُُِْ األكىل، ط:، (القاىرة - املنصورة)

 عثماف بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين لشمس، كاألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة .ُٕٔ

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ األكىل ط:، العلمية الكتب دار  ، ىػ(ْٖٕ ت) الذىيب قىادٍياز بن
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املغرب،  –، حملمد املختار السوسي، مكتبة الطالب، الرباط املعسوؿ، تاريخ سوس كعلمائها .ُٖٔ

 ـ.َُٔٗ

 – املصرية االجنلو مكتبة العقاد، صالح املعاصرة، كأكضاعو الديث تارخيو ُب دراسة العريب املغرب .ُٗٔ

 .القاىرة

 .ـُُٖٗ بريكت، - العربية النهضة دار حيىي، الؿجل الكبري، املغرب .َُٕ

 منصور خالد حممد شكرل، خالد أمحد القضاة، مفلح محدأ حملمد، القراءات علم ُب مقدمات .ُُٕ

 .ـََُِ - ىػ ُِِْ األكىل، ط:(، األردف) عماف - عمار دار  (، معاصر)

 ىػ(،ْْْت)الداين سعيد بن عثماف عمرك أليب األمصار، أىل مصاحف مرسـو معرفة ُب املقنع .ُِٕ

 .ـََُِ -ىػ  ُُّْ: ُط التدمرية، دار الميد، فهد بن حسن بنت نورة كحتقيق:  دراسة

 البايب عيسى مطبعة  ىػ(،ُّٕٔت) الزرقاين العظيم عبد حملمد القرآف، علـو ُب العرفاف مناىل .ُّٕ

 .الثالثة:ط كشركاءه، الليب

املنح الفكرية شرح املقدمة اجلزرية، ملال بن سلطاف بن حممد القارئ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى  .ُْٕ

 ـ.ُْٖٗ - ىػُّٕٔالبايب الليب كأكالده مبصر، ط: 

ىػ(، اجلزء الثاين، َّْف، أليب عبد اهلل السني بن السن الليمي )ت ملنهاج ُب شعب اإلدياا .ُٕٓ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗحتقيق: حلمي حممد فودة، دار الفكر، ط: األكىل، 

 أبو النفي، الظاىرم اهلل عبد بن بردم تغرم بن ليوسف الواُب، بعد كاملستوَب الصاُب املنهل .ُٕٔ

 دكتور: أمني، تقدْي حممد حممد دكتور: حواشيو ككضع ىػ(، حققوْٕٖ ت) الدين اؿمج احملاسن،

 للكتاب. العامة املصرية اهليئة عاشور، الفتاح عبد سعيد
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 بن حممد بن حممد لإلماـ منظومة الضبط، ُب الذيل كمنت القرآف، أحرؼ رسم ُب الظمآف مورد .ُٕٕ

 البخارم اإلماـ مكتبة طلعت، فؤاد حممد أشرؼ: حتقيق: د ىػ(،ُٖٕت)اخلراز الشريشي إبراىيم

 ىػ.ُِْٕ - ـََِٔ: ِكط ىػ،ُِّْ- ـََِِ عاـ: ُط مبصر،

ىػ(، تقدْي كحتقيق: غاًل قدكرم ُْٔاملوضح ُب التجويد، لعبد الوىاب بن حممد القرطيب )ت  .ُٖٕ

 األردف. –المد، دار عمار 

راسات كاملعلومات القرآنية ، لغاًل قدكرم المد، مركز الدامليٌسر ُب علم رسم املصحف كضبطو .ُٕٗ

 ـ.َُِِ -ىػ ُّّْمبعهد اإلماـ الشاطيب، ط: األكىل، 

 ت) السهيلي أمحد بن اهلل عبد بن الرمحن عبد القاسم أليب، للس هىيلي الن حو ُب الفكر نتائج .َُٖ

 .ـُِٗٗ – ُُِْ: األكىل الطبعة، بريكت – العلمية الكتب دار  ، ىػ(ُٖٓ

 كماؿ الربكات، أبو األنصارم، اهلل عبيد بن حممد بن الرمحن لعبد، باءاألد طبقات ُب األلباء نزىة .ُُٖ

 ط:، األردف – الزرقاء املنار، مكتبة  ، السامرائي إبراىيم حتقيق: ، ىػ(ٕٕٓ ت) األنبارم الدين

 .ـُٖٓٗ - ىػ َُْٓ الثالثة،

ػ( ، ضمن ىُُٕٖنشر املثاين ألىل القرف الادم عشر كالثاين، حملمد بن الطيب القادرم )ت  .ُِٖ

موسوعة أعالـ املغرب، اجلزء الثالث، كالرابع، كاخلامس، تنسيق كحتقيق: حممد حجي، دار الغرب 

 اإلسالمي.

 يوسف بن حممد بن حممد اجلزرم، ابن اخلري أبو الدين مشس لإلماـ ،العشر القراءات ُب النشر .ُّٖ

 تصوير الكربل اريةالتج املطبعة ىػ(،  َُّٖت) الضباع حممد علي حتقيق: الشيخ ىػ(، ّّٖت)

 .العلمية الكتب دار
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 عمرك بن سعيد بن عثماف عمرك أليب ،(األمصار مصاحف مرسـو معرفة ُب املقنع ذيل) الن قط .ُْٖ

 بالقاىرة. األزىرية الكليات مكتبة قمحاكم، الصادؽ حممد حتقيق:  ىػ(،ْْْت) الداين

، أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن  بن النوادر كالزيادات على ما ُب املدك نة من غريىا من األٌمهات .ُٖٓ

ىػ(، حتقيق: األستاذ حممد عبد العزيز الد بٌاغ، دار الغرب اإلسالمي، ّٖٔأيب زيد القريكاين )ت: 

 ـ.ُٗٗٗلبناف، ط األكىل: -بريكت

 عبداهلل اليد عبد :كتقدْي إشراؼ ىػ(،َُّٔت)التنبكيت بابا ألمحد ، الديباج بتطريز االبتهاج نيل .ُٖٔ

 ىػ.ُّٖٗ: األكىل ط ليبيا، -بطرابلس اإلسالمية الدعوة كلية منشورات رامة،اهل

. د. حتقيق: أ ىػ(،َْْت)املهدكم عمار بن أمحد العباس أيب لإلماـ األمصار، مصاحف ىجاء .ُٕٖ

 ىػ.َُّْاألكىل: ط اجلوزم، ابن دار الضامن، صاحل حاًب

 الفجر دار مكتبة   املرصفي، عجمي السيد لعبدالفت اح البارم، كالـ جتويد إىل القارم ىداية .ُٖٖ

 ىػ.ُِْٔالثانية:ط املنو رة، باملدينة اإلسالمية

 البغدادم الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إلمساعيل، املصنفني كآثار املؤلفني أمساء العارفني ىدية .ُٖٗ

 أعادت ،ُُٓٗ استانبوؿ البهية مطبعتها ُب اجلليلة املعارؼ ككالة بعناية طبع  ، ىػ(ُّٗٗ ت)

 .لبناف – بريكت العريب الرتاث إحياء دار: باألكفست طبعو

 كتركي األرناؤكط حتقيق: أمحد ىػ(،ْٕٔت)الصفدم أيبك بن خليل الدين لصالح بالوفيات، الواُب .َُٗ

 ىػ.َُِْ  ببريكت، الرتاث إحياء دار الناشر مصطفى،

 ىػ(،ّْٔت)السخاكم حممد بن علي بن السن أيب الدين علم للشيخ العقيلة، كشف إىل الوسيلة .ُُٗ

 ىػ.ُِْٔ الثالثة: ط الرشد، مكتبة الطاىرم، اإلدريسي حممد موالم. د حتقيق: كتقدْي
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خلكاف  بن بكر أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أليب الزماف، أبناء كأنباء األعياف كفيات .ُِٗ

 .ـُْٗٗاألكىل: ط بريكت، – صادر دار  عباس، حتقيق: إحساف ىػ(،ُٖٔت)

ىػ(، ضمن موسوعة أعالـ املغرب  اجلزء ُْٗيات الونشريسي، ألمحد بن حيىي الونشريسي )ت كف .ُّٗ

 الثاين، تنسيق كحتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي.

 العلمية. رابعاا: الرسائل

 كقد ،(قَٕٓ ت)آجىط ا ابن الص ٍنهاجيٌ  عمر بن عبداهلل حممد أليب ، الظمآف مورد شرح ُب التبياف .ُ

 من) اهلندم، عمر بن نور حممد بن الفيظ عبد: كحتقيق دراسة: األكىل علميتني، رسالتني ُب حقق

 املنورة، باملدينة اإلسالمية باجلامعة ماجستري رسالة ،(الرسم ُب الذؼ مباحث هناية إىل الكتاب أكؿ

 علي بن اهللعبد بن عمر: كحتقيق دراسة: الثانية كالرسالة ىػ،ُِِْ-ُُِْ عاـ الكرْي، القرآف كلية

 قسم القرل، أـ جبامعة ماجستري رسالة ،(الكتاب هناية إىل اهلمز رسم حكم باب أكؿ من) الثويِن،

 .ىػُِْٗ-ُِْٖ عاـ كالسنة، الكتاب

 الرجراجي طلحة بن علي بن حسني علي أليب القرآين، الرسم ُب الظمآف مورد على العطشاف تنبيو .ِ

  دراسة ،( الكرْي القرآف ُب الياء حذؼ باب إىل املخطوط أكؿ من) ،(ىػػ ٖٗٗ ت) الشوشاكم

-ََِٓ عاـ بليبيا، ترىونة مبدينة املرقب، جبامعة ماجستري، رسالة حرشة، سال حممد: كحتقيق

 . ـََِٔ

 أليب ،(للخرٌاز البياف عمدة شرح) اإلماـ املصحف حركؼ أك اإلماـ، مرسـو ضبط عن الغماـ كشف .ّ

: كحق قو ،(كالتاسعة الثامنة املائتني أىل من)بالشباين الشهري نبهيامل بكر أيب بن علي بن السن علي

 عاـ باملغرب، السنية، الديث دار مبؤسسة الدكتوراة، رسالة ُب محيتو، اهلادم عبد حسن. د

 كقد الكندرم، أنس: األستاذ حالينا طباعتها على كيقـو ـ،ََِٕ-ََِٔ -ىػ  ُِْٖ-ُِْٕ
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: الفاضل الدكتور بواسطة ،(احملٌقق الٌنص أكؿ من فقط، صفحةِّْ) املطبوع من جزء على حصلتي 

 .-خرينا عٌنا كجزاه اهلل، كف قو-خريم األمني مٌدثر

 مة.المحك   العلمية خامساا: البحوث

 العاملي للمؤمتر مقدـ حبث محيتو، اهلادم عبد. د. أ لػ الكرْي، القرآف رسم ُب اإلسالمية األمة جهود .ُ

 األكؿ مجادل ُِ-ُُ-َُ الفرتة ُب باملغرب، فاس مبدينة كعلومو، قرآفال ُب للباحثني األكؿ

 .ـَُُِ أبريل ُٔ-ُٓ-ُْ - ىػُِّْ

 األكؿ العاملي للمؤمتر مقدـ حبث المد، قد كرم غاًل. د. أ لػ الكرْي، القرآف رسم ُب األمة جهود .ِ

 - ىػُِّْ األكؿ ادلمج ُِ-ُُ-َُ الفرتة ُب باملغرب، فاس مبدينة كعلومو، القرآف ُب للباحثني

 .ـَُُِ أبريل ُٔ-ُٓ-ُْ

 الزىراين، حممد بن اهلل غـر بن سال: لدكتورل بو، العلماء كعناية كتطوره، نشأتو، الكرْي، القرآف ضبط .ّ

-َُ الفرتة ُب باملغرب، فاس مبدينة كعلومو، القرآف ُب للباحثني األكؿ العاملي للمؤمتر مقدـ حبث

 . ـَُُِ إبريل ُٔ-ُٓ-ُْ - ىػُِّْ األكؿ مجادل ُِ-ُُ

 اجليوسي، حممد اهلل عبد: للدكتور بيبليوغرافية، إحصائية دراسة املصحف، كرسم القرآنية القراءات .ْ

 .املغرب اجلديدة، اآلداب كلية الدكايل، شعيب جامعة كاإلعجاز، القرآنية القراءات ملؤمتر مقدـ حبث
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 فهرس الموضوعات 
 الصفحة الموضوع

 1 شكر كتقدير

 3 ميلخ ص البحث

 4 المقــــــد مة

 5 أمهية املوضوع

 5 بواعث اختيار املوضوع

 6 خطة البحث

 9-7 منهجي ُب حتقيق الكتاب

 11 التمهيد : م قدِّمة في علم الضبط:

 14-11 ، كموضوعو، كفائدتو.الضبطاملبحث األكؿ : تعريف علم 

 01-15 املبحث الثاين : حكم ضبط املصاحف.

 09-01 بحث الثالث : أشهر املصنفات املطبوعة ُب علم الضبط.امل

 31-31 املبحث الرابع : الفرؽ بني علمي الرسم كالضبط.

 30 قسم الدراسة:الباب األول: 

 33 المؤلِّف: حياة الفصل األول : دراسة

املبحث األكؿ : العصر الذم عاش فيو، كاألحواؿ السياسية، كاالجتماعية، 
 كالعلمية.

34 

 33-34 املطلب األكؿ: تونس ُب عصر املؤلف.

 41-33 املطلب الثاين: مصر ُب عصر املؤلف.

 43-40 املبحث الثاين: امسو، كنسبو، كبلده، كمولده.

 44 مؤل فاتو.، ك املبحث الثالث: اجملاالت اليت برز فيها املؤل ف

 45 كفاتو.املبحث الرابع:  

 46 الفصل الثاني : دراسة الكتاب:

 47 املبحث األكؿ : حتقيق اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إىل مؤل فو.

 49-43 املبحث الثاين : التعريف بالكتاب، كبياف قيمتو العلمٌية .

 51-51 املبحث الثالث : منهج املؤل ف ُب الكتاب.
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 56-50 املبحث الرابع: مصادر الكتاب .

 53-57 املبحث اخلامس: أبرز امللحوظات على الكتاب.

 61-59 املبحث السادس : كصف الن سىخ اخلط ية للكتاب.

 63-61 مناذج من نسخ املخطوط.

 69 قسم التحقيق: الباب الثاني:

 71 الفصل الثاني عشر: في هاء التأنيث التي رسمت تاءا.

 71-71 .چۈ  چالنوع األكؿ: كلمة 

 70-71 .چڦچالنوع الثاين: 

 70 .چۓچالنوع الثالث: كلمة 

 73 .چیچ النوع الرابع: 

 73 .چۈئچالنوع اخلامس: 

 74-73 .چگچالنوع السادس: 

 74 النوع السابع: ُب كلمات مفردة.

النوع الثامن: فيما رسم بالتاء من املفردات، كاملضافات املختلف ُب قراءهتما باجلمع 
 كاإلفراد.

75-73 

 79 الباب الرابع: في بيان الضبط والشكل.

 79 ن ذكرها على سبيل اًلختصار.مقدمة يحس

 30-79 أكؿ من نقط املصاحف نقط اإلعراب

 33-30 على نقط اإلعجاـ كنقط اإلعراب. كالشكل إطالؽ النػ ٍقط

 34-33 ، كالشكل.النػ ٍقطالتفريق بني 

 37-35 نقط اإلعجاـ. تنبيو : ُب أكؿ من نقط املصاحف

 39-37 كعالماتو. اخلليل، كاخرتاعو للنقط املطو ؿ

 91 الفصل األول: في حكم وضع الحركة على الحرف.

 90-91 الكسرة.، ك الضمة، ك الفتحة ةصف

 90 إف أيٍتًبعٍت ىذه الركاتي تنويننا.

 93 حمل عالمة التنوين من الركة: إف كاف بعده حرؼ من حركؼ اللق.
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 95-93 إف كاف بعد التنوين حرؼ غري حلقي.

 96-95 إف لقي التنوين باء.

 96 إذا كقع بعد التنوين أحد الركؼ )الالـ كالراء كامليم كالنوف(.

 97 حكم النوف الساكنة إف لقيها أحد حركؼ اللق الستة.

 93-97 حكمها إف لقيها حرؼ غري حلقي.

 93 حكمها إف لقيها الباء.

 99 إف كاف من الركؼ )الالـ كالراء كامليم كالنوف(. تشديد ما بعدىاحكم 

 111-99 الواك كالياء إذا أيدغمت فيهما النوف إدغامنا ناقصنا.م حك

 111-111 ، كقسمٍيها.حكم الركة غري اخلالصة

 113-110 حكم املختلس.

يشىٌم.
 113 حكم امل

 114 ، كحقيقة اإلمالة.حكم الفتحة املمالة

أيميل كقفنا  : حكم ضبط ما أيميلى من فواتح السور، كما أيميلى كصالن ككقفنا، كماتنبيو
 فقط.

115-116 

 113-116 ُب يوسف.  چۈ   چفرع 

 119 .تتٌمة: حكم حركة اهلمزة احملققة

 119 حرؼ مد.كاملبدلة  ،حكم حركة اهلمزة املخففة بالتسهيل

 111 حكم حركة اهلمزة املخففة باإلبداؿ حرفا متحركنا.

 110 ، والّشد، وموضع المد.الفصل الثاني: في بيان حكم السكون

 113-110 عالمة السكوف، كاملذاىب فيها.

 115-114 ، كاملذاىب فيها.ُب بياف صورة الشد

 116 موضع مطة املمدكد.

 117 كما ُب حكمها لورش.  ،  چچة ُب كلمة حكم كضع املط  تنبيو: 

 119-113 حكم حركؼ املد احملذكفة.

 101-119 كضع املط ة عليها.، كحكم تنبيو: ُب ضبط فواتح السور

 100-101 حكم املواضع احملذكؼ منها حرؼ املد كليس بعدىا مهز كال سكوف.

 104-103 تنبيو : فيما اجتمع فيو ياءاف، كحذفت ثانًيىتيهما .
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 105 الفصل الثالث: في حكم اإلظهار واإلدغام.

 105 اإلدغاـ التاـ، كحكم ضبط الرؼ املدغىم كما بعده.

 106 غاـ الناقص، كحكم ضبط الرؼ املدغىم كما بعده.اإلد

 107 .چٱ     ٻچ تنبيو : حكم ضبط 

 103 ، وحكم اًلبتداء بها، وحكم النقل.الوصلألف الفصل الرابع: حكم 

 103 عالمة ضبط مهز الوصل.

 103 هبمز الوصل. االبتداء ضبط حكم

 109 الركة. اهلمزة املنقولة عالمة ضبط

 109 ة( ألف الوصل.لى موضع )صً 

 131-131 .كم إف كاف قبل ألف الوصل تنوينال

 131 . چ   چُب لفظ تنبيو: موضع )ًصلىة( ألف الوصل 

 130-131 ها.كحمل   ،-عند املغاربة-عالمة االبتداء

 133-130 لورش، كحمل ها. ة اهلمزة املنقولة الركةحكم جر  

 134 نقولة الركة إف ل تيرسم هلا صورة.حمٌل جرٌة اهلمزة امل

 135 في الهجاء. والياء والواو الزائدات الفصل الخامس: حكم األلف

 136-135 أنواع زيادة األلف اليت تلزمها الد ارة.

، كىو األول:  136 . چ چ: ما زيدت فيو بعد مهزة مفتوحة ميعىانًقىة لالـ 

 137 .چچزيدت فيو بني كسرة كفتحة، حنو:  ما الثاني:

 133-137 .چچ ما زيدت فيو بني فتحة كياء ساكنة، حنو: الثالث:

 ، چچ ما زيدت فيو بعد كاك متطر ؼ داٌؿ على اجلمع، حنو: الرابع:

 .     چ چ ك 

133 

 139-133 . چ چ زيدت فيو بعد كاك الفرد، حنو:ما  الخامس:

ما زيدت فيو بعد كاك متطر ؼ جيًعل صورة للهمز، على خالؼ األصل،  السادس:
 كأقسامو.، چچ حنو:

139 

 141-139 .چچ عىٌوضىة عن األلف ُب الطرؼ، حنو:ػػيػػػما زيدت فيو بعد الواك امل السابع:
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 ما زيدت فيو بعد كاك متطرٌفة جيًعلت صورة للهمز على القياس، حنو: الثامن:

                                         .چچ
141 

 141-141 .ُب الرمحن چچكبالطور،  چاٍ ؤه لي ؤٍ لي چزيادة األلف ُب كلمة  حكم تنبيو:

 140-141 اليت تلزمها الٌدارة، كاليت ال تلزمها. الياء زيادة أنواع

 140 ، كقسمٍيو.النوع األكؿ: ما زيدت فيو بعد مهزة مكسورة

 143-140 .چچزيادة الياء ُب كلمة حكم تنبيو : 

 145-144 .چچ ما زيدت فيو بعد ياء ساكنة، كىو:النوع الثاين: 

 145 اليت تلزمها الٌدارة، كنوعو. واكزيادة ال

 146 : توجيو لزـك الد ارة ُب أنواع زيادة األلف، كزيادة الياء، كزيادة الواك.تنبيو

 چ، كىو  ما زيدت فيو قبل ياء مشددة النوع الثالث من الياء الزائدة:

چ. 

146 

 147 .   چ     چمها ُب: حكم ضبط الياءين كاأللف بعد

 143-147 تتمة: ُب لوف عالمات النقط، كذكر أبواب النقط السابقة إمجاالن.

 149 خاتمة الباب: فيما يتعلق بنقط اإلعجام.

 149 إمجاالن. ذكر بعض أحواؿ اهلمز

 151 ، كمتييز كل حرؼ مبا خيص و.توزيع النػ قىط على الركؼ

 151 ختالؼ بني املشارقة كاملغاربة ُب نقط الفاء كالقاؼ.اال

 151 حكم ضبط حركؼ )ينفق(.

 153-150 حكم نقط الياء اليت ىي صورة اهلمزة.

 157-155 وأبرز النتائج والتوصيات. خاتمة البحث،

 153 الفهارس العلمية:

 176-159 فهرس اآليات القرآنية .

 131-176 فهرس القراءات.

 133-131 األبيات الشعرية.فهرس 

 136-133 فهرس األعالـ .
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 133-136 فهرس املصطلحات.

 139 فهرس الكتب.

 017-191 فهرس املصادر كاملراجع .

 003-013 فهرس املوضوعات.

 
 

 


