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 امللخص

اهتم العلامء باملصاحف العثامنية، ووصفوا طريقة كتابتها وصفًا دقيقًا، وحاول 

بعضهم توجيه ما خالف فيها قواعد الرسم اإلمالئي، ومن هؤالء العلامء اإلمام 

الذي له مسامهة واضحة يف علم الرسم العثامين، من خالل مؤلفاته  الطََّلَمنْكِي  

جاء بعده، وملا كانت كتبه مفقودة، ووجدت اللبيب يف   نْ وأقواله التي تناقلها مَ 

قد نقل عنه بعض األقوال منها ما هو يف  )الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة(

عىل   وصف ظواهر الرسم، ومنها ما هو يف توجيه هذه الظواهر، انعقد العزم لديَّ 

املجال، فكان هذا   هذامجع هذه األقوال، ومناقشتها، إبرازًا جلهود هذا اإلمام يف 

يف قضااي الرسم العثماين عرض  أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكي ِ ): البحث، بعنوان
، ثم مجعت أقواله يف (ومناقشة ، ذكرت يف التمهيد ترمجة خمترصة لإلمام الطََّلَمْنكِيِّ

صت املبحث الثاين ألقواله   وصف ظواهر الرسم العثامين يف املبحث األول، وخصَّ

ذه الظواهر، وجعلت املبحث الثالث لذكر أقواله العامة يف الرسم يف توجيه ه

العثامين، مع دراسة هذه األقوال ومناقشتها، وبيان مكانتها عند علامء الرسم، ثم 

 ختمت ذلك باخلامتة التي ضمنتها خالصة هذا البحث وأبرز نتائجه. 

 الرسم العثامين.  -الطلمنكي- أقوال الكلمات املفتاحية:
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  املقدمة
د وعىل آله وصحبه   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممَّ

 الُغرِّ امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

زين يف العلوم اإلسالمية عامة، ويف علم   يَّ من العلامء امُلََبِّ
فإن اإلمام الطََّلَمنْكِ

يف خدمة هذه العلوم، متثَّلت يف مؤلفاته،  ، فله جهود ملموسةالقراءات خاصة

 وأقواله التي نقلها عنه َمْن جاء بعده.

وعىل الرغم من أمهية هذا اإلمام ومكانته العالية، فإنه مل يلق حظه من الدراسة، 

فها، كغريها من كتب الرتاث التي ما به التي ألَّ تُ ربام يكون ذلك راجعًا إىل ضياع كُ 

لبحث عنها يف رفوف املكتبات العامة ودور املخطوطات،  بحاجة ماسة إىل ا زالت

 ولعل األيام جتود بيشء من ذلك. 

يف علم الرسم،   وملا كنت يف مرحلة )الدكتوراه( وقفت عىل أقوال للطََّلَمنْكِيِّ 

، وهذه بعضها يف وصف ظواهر الرسم، وبعضها اآلخر يف توجيه تلك الظواهر

كرها اللبيب يف )الدرة الصقيلة(، نسب ثالثًة  وثالثني قوالً ذاألقوال بلغت اثنني

)الرد واالنتصار(، الذي جزم بنسبته إليه، ونسب مخسًة   منها إىل كتاب الطََّلَمنْكِيِّ

 الذي رآه يف تِلِْمَسان عند )الدر النظيم يف رسم القرآن العظيم(إىل كتاب   منها

طََّلَمنْكِيِّ شيخه ابن مخيس، لكنه شك يف نسبته إىل ال
أما بقية األقوال فقد نسبها  ، (1) 

 . من كتابيه إىل أي  اللبيب إىل الطََّلَمنْكِيِّ دون أن يعزوها 

مستعينًا   -وبام أن كتاَبيه املذكورين آنفًا يف عداد الكتب املفقودة، فإين عزمت 

يف هذا  عىل مجع هذه األقوال ودراستها ومناقشتها، وموازنتها بأقوال العلامء -باهلل

 ظهرًا مكانتها وأمهيتها عند علامء الرسم العثامين، واهلل املوفق واهلادي إىل املجال، م

 سبيل الرشاد.

 
 .(464، 463ص )صقيلة يف رشح أبيات العقيلة ينظر: الدرة ال (1)
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 أمهية البحث:  
َلَمنْكِيِّ يف جمال علم ت كمن أمهية هذا البحث يف كونه يبزر شخصية اإلمام الطَّ

أثرها يف هذا حًا مكانتها والرسم العثامين، وجيمع أقواله، ويناقش آراءه، موضِّ 

 ال. املج

 أهداف البحث:
إظهار جهود اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف علم القراءات بشكل عام، وعلم الرسم   -1

 عىل وجه اخلصوص.

 مجع أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف الرسم، وتصنيفها ودراستها ومناقشتها.  -2

 . إبراز موقف اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ من الرسم العثامين -3

 ة: الدراسات السابق
يِّ يف علم القراءات بالدراسة والبحث مل

وإنام ، (1)  تفرد شخصية الطََّلَمنْكِ

 تناولتها الدراسات واألبحاث من نواٍح أخرى، فقد تناول الباحث عبد القادر 

، وتناول الباحث عبد اللطيف أيت عمي جهوده يف (2) شياع جهوده يف العقيدة

نْكِيِّ ترمجة مستفيضة، وذكر آثاره فيه للطََّلمَ  رجم، ت(3) الدراسات اإلسالمية

 ومؤلفاته.

 
وري احلمد ق )1 ( كتاب )الرد واالنتصار( للطلمنكي د أشار إىل جتدر اإلشارة هنا إىل أن الدكتور غانم قد 

يف تعليل رسم ها وي، وذكر أن اللبيب نقل عنه نصوصًا كثرية، معظمغ ر التوجيه اللمصاد رعند ذك 

وتعليله، ولكن  تعليل هجاء املصحف، أو يف رسم املصحف املصحف، مما يغلب عىل الظن أنه يف

،  (181ص)يرس يف علم رسم املصحف وضبطه . ينظر: املالدكتور غانم مل جيمع هذه األقوال ومل يتتبعها

اليل  ليلصحف بني التع سم املرو  .(28، 27ص)اللغوي والتوجيه الدِّ

 كلية الرتبية، قسم علوم القرآن سنة ،ت)ماجستري( نوقشت يف جامعة تكري بارة عن رسالةعوهو ( 2)

 . العقيدة(ه يفودوجه  اإلمام الطلمنكي)بعنوان  م(2010هـ=1431)

م، 1995د الثاين عرش، سنة العداحلسنية باملغرب،  حلديثاو عبارة عن بحث منشور يف جملة دار وه (3)

ي  وآثاره يف الدراسات اإلسالمية باألنر الطَّلَ أبو عم): بعنوان
 .دلس(َمنْكِ
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 منهج البحث: 
االستقرائي والتحلييل، وذلك يف مجع أقوال  لكت يف هذا البحث املنهجني س 

 الطََّلَمنْكِيِّ يف علم الرسم، ثم عرضها ومناقشتها، وبيان مكانتها عند علامء الرسم.

 خطة البحث:
هدافه، وخطته، والدراسات  أمهية البحث، وأ  ةملقدمة، وقد مضت متضمن ا

 السابقة.

. التمهيد:  ترمجة خمترصة لإلمام الطََّلَمنْكِيِّ

 أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف وصف ظواهر الرسم العثامين.  املبحث األول:

 أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف توجيه ظواهر الرسم العثامين.  املبحث الثاين:

 الطََّلَمنْكِيِّ العامة يف الرسم العثامين.  أقوال اإلمام ث:لااملبحث الث 
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 التمهيد

 ترمجة خمتصرة لإلمام الطََّلَمْنِكيِّ 

أبو عمر الطََّلَمنْكِي  شخصية مشهورة، وقد ترجم له عدد من العلامء، وسأقترص  

  علم القراءات. يفزًا عىل جهوده ، مركِّ  (1)عىل ذكر ترمجة خمترصة له

 أوالً: امسه وكنيته 
 عافري  املَ  حممد بن حييى بن بِّ لُ  عيسى أيب بن اهلل عبد بن حممد بن محدأو: ه

، ي  ر مَ أبو عُ  األندليس 
 . (2)املقرئ الطََّلَمنْكِ

 اثنياً: نشأته ورحالته 
، وابتدأ  (5) بثغر األندلس الرشقي ،(4)ةَ كَ نْمَ لَ طَ  ، يف(3) وثالثامئة أربعني سنة دلِ وُ 

يف أماكن أخرى من بالد هبا، ، ثم تنقل بعد ذلك  بطلب العلم يف ُقْرُطبة التي نشأ

، واملدينة، ومرص، والقريوان فلقي بعض علامئها، وتتلمذ مكة إىل رحلو األندلس، 

 . (7) فبقي هبا إىل أن ماتةَ كَ نْمَ لَ طَ  ىلإ رجع ثم، (6) عليهم يف شتى علوم الرشيعة

 
يِّ  (1)

ي  ر اأبو عم) يف بحثه ترمجة مستقلة، كالباحث عبد اللطيف أيت عمي هناك من أفرد للطََّلَمنْكِ
لطََّلَمنْكِ

: أبو  )من أعالم األندلس رضا بوشامة يف بحثه والدكتور(، مية باألندلساإلسال وآثاره يف الدراسات

ي  األندليس املقرئ املحدث األثريعمر 
 (.  الطََّلَمنْكِ

 /29)، وتاريخ اإلسالم (48ص)الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ، و(8/32)ينظر: ترتيب املدارك  (2)

253). 

 .(162ص )، وبغية امللتمس (94ص) تاريخ أئمة األندلس صلة يفل، وا(8/33)ينظر: ترتيب املدارك  (3)

وي، تقع اليوم وسط شامل )إسبانيا(، ة بثغر األندلس، بناها حممد بن عبد الرمحن األمنَطَلَمنَْكة: مدي (4)

ي األندليس أبو عمر الطلمنكو، (4/39)( كم. ينظر: معجم البلدان 212د عن العاصمة)مدريد( )وتبع 

 .(45 ص) ثريث األداملقرئ املح

 .(8/32)دارك ترتيب امل( 5)

 .(29/252)، وتاريخ اإلسالم (49 ص)ندلس ينظر: الصلة يف تاريخ أئمة األ( 6)

ب الدي( 7)  . (1/179)باج املَُذهَّ
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 ميذه اثلثاً: شيوخه وتال
ي  عىل شيوخ كثرت

 عيل  احلسن أيب، فقد قرأ القرآن بالقراءات عىل: تلمذ الطََّلَمنْكِ

 وحممد، الن ْعاَمن بنا احلسني بن وحممد َغْلُبون، بنعبد املنعم و األنطاكي، حممد بنا

 ،املرصي  الفرج بن، وروى القراءة عرضًا وسامعًا عىل ا(1) وي فُ ذْ األُ  عيل بنا

 . (2)بمرص القراء شيخ ،اممإلا بابن املعروف

ثو يثِيِّ  اهللِ عبد بنِ  حييى عيسى َأيِب : عن حدَّ َبيِديِّ  بكر وأيِب  ،اللَّ   احلسنِ  وأيِب  ،الز 

ة ، األَنَطاكِيِّ  برش بنا  . (3)وِعدَّ

 بنا إبراهيم بن وحييى ،غامياملَ  عيسى بن وحممد ،سهل بن اهلل عبد :عليه قرأو

از يَّ البَ 
 . (5) وغريمها ،حزم بنوا ،الََبِّ  دبع بنا: عنه روى. و(4) 

  : جهوده العلمية يف علم القراءات رابعاً 
 ثلت جهوده يف علم القراءات فيام يأيت: مت

قبل   ذكر ابن اجلََزري  أنه أول من أدخل القراءات إىل بالد األندلس -1

ايِن   ، بعد رحلته إىل مرص وتلقيه القراءات عىل ابن غلبون(6)اإلمامني مكي والدَّ

زريِّ هبذه األولية أنه أول من أدخل  من أهل املرشق، ولعلَّ مراد ابن اجل ريهوغ

وذلك أن هناك عددًا إىل األندلس، بعد تسبيع ابن جماهد، جمتمعة القراءات السبع 

، خاصة قراءة القراءاتبعض كان هلم دور يف إدخال  قبل الطََّلَمنْكِيِّ  من العلامء

هـ( 199)تن قيسب زياالغ، مثل: إىل األندلس افعـن
 احضَّ حمد بن وَ ـوم ، (7) 

 
 .(1/120) ، وغاية النهاية(2/733) فة القراء الكبارينظر: معر( 1)

 .(1/394) غاية النهاية ينظر: (2)

 .(17/567)النبالء عالم أسري  ينظر:( 3)

 .(1/120) ية النهايةغا( 4)

 .(8/32)املدارك ، وترتيب (49ص )مة األندلس ظر: الصلة يف تاريخ أئين (5)

 .(1/34) ينظر: النرش يف القراءات العرش( 6)

 .(2/2)ينظر: غاية النهاية  (7)
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هـ(287ت)
الذي الزم املقرئ الكبري إبراهيم   هـ(377)ت ، ثم أيب احلسن األنطاكي(1)

ثالثني سنة، ورجع إىل األندلس متصدرًا يف القراءة ال  هـ(339)ت بن عبد الرزاق ا

ذهب  كام ،أول من صنف يف القراءات يف األندلس وليس املراد أنه ،(2) يتقدمه أحد

األولية يف إدخال القراءات،  ري رصيح يف أن، ألن كالم ابن اجلز(3) إليه بعضهم 

الطََّلَمنْكِيِّ وليس يف التصنيف، وألن هناك من صنَّف يف القراءات يف األندلس قبل 

   .(4) كأيب احلسن األنطاكي الذي كان له تصنيف يف رواية ورش 

 العلم كتبًا مهمة، منها: هذايف  تصانيفه يف علم القراءات، فقد صنَّف -2

لروضة يف القراءات(، وهو من أصول النرش، انتقى منه ابن اجلََزِريِّ  ا) كتاب -أ

هذا الكتاب، مع أن ابن اجلََزِريِّ  إليناولألسف مل يصل  .(5) طريًقا يف رواية قالون

   .(6)قد قرأ بمضمنه عىل شيخه أمحد بن سليامن الدمشقي

وذلك عند ذكر حكاية ، املِنُْتْوِري  مام نسبه إليه اإل ع(:ناف )كتاٌب يف قراءة -ب

، ونقل عنه يف مواضع أخرى كاالقتصار عىل (7)شم رائحة املسك من اإلمام نافع 

 . (9)وغريمها من املواضع   ،(8)إسكان ميم اجلمع لقالون

رسم املصحف، نسبه إليه اللبيب   الرد واالنتصار(، وهذا الكتاب يف) كتاب -ج

قول التي أوردها عنه اللبيب أنه يف  ، ومن النالصقيلة(، ويظهر من عنوانه درة)ال يف

 
 .(2/527) ينظر: غاية النهاية( 1)

 .(1/564) ينظر: غاية النهاية( 2)

 .(250، 249ص )املغرب ملرشق وار ولد ابَّاه. ينظر: تاريخ القراءات يف الدكتور حممد املختل هذا اقائ( 3)

 .(2/656) ارء الكبينظر: معرفة القرا (4)

 . (1/102)ءات العرشينظر: النرش يف القرا( 5)

 .(72، 1/71) ينظر: النرش يف القراءات العرش (6)

 .(47/ 1)أ نافع ل مقرصينظر: رشح الدرر اللوامع يف أ (7)

 .(1/136): رشح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ نافع ينظر( 8)

هذه  .(975،755، 529، 2/497)، (416، 270 ، 1/159)ظر: رشح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ نافع ين (9)

 . ( 529/ 2) ر: ظين وى موضع واحد نقل فيه عن رواية ورش.املواضع كلها ذكرها املِنُْتْوِري  يف رواية قالون، س
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شال أن اسم كتابه هذا )علم ، (1)تعليل ظواهر الرسم وذكر الدكتور رَشْ

مع أن حمقق هذا   .(2)املصاحف(، وأحال عىل نسخة خمطوطة من الدرة الصقيلة

فت يف تسمية هذا تلاخ ق الكتاب، مل يذكر أن النسخ التي اعتمدها يف التحقي

شال، أو أنه   فالكتاب، فربام تصحَّ  اسمه يف النسخة التي اعتمدها الدكتور رَشْ

ه بذلك بناء عىل أن مضمونه يف علم املصاحف، ألن  وهم يف ذلك، أو أنه سامَّ

ح بأن كتاب الطََّلَمنْكِيِّ هو ، ومل يذكر ألبتة أن  (3) )الرد واالنتصار( مرتنياللبيب رصَّ

 صاحف(.املم لعاسمه)

نسبه اللبيب إىل الطََّلَمنْكِيِّ أيضًا،  رآن العظيم(الدر النظيم يف رسم الق) -د

ورأيت يف تِلِْمسان عند شيخي أيب عبد اهلل  » :ولكنه مل جيزم بنسبته إليه، حيث قال

، وأظنه  ونسيت املؤلف سم القرآن العظيم(.الدر النظيم يف رس )ـ ميـن خـاب

شال، مصوِّ ، (4) «... الطََّلَمنْكِيَّ  بًا أن يكون لعبد اهلل بن ومل يرتض ذلك الدكتور رَشْ

 
دوري احلمد أن  لدكتور غانم قوذكر ا. (224 ،223ص)قيلة يف رشح أبيات العقيلة لصينظر: الدرة ا (1)

ة(، وأنه مل) كي أيضًا كتابالً، وأن من مؤلفات الطلمنالكتاب كام املصادر مل تذكر اسم  الرد عىل ابن َمرسَّ

 لعدم اً . ونظر(181ص)صحف وضبطه لم املعقة بني الكتابني. ينظر: امليرس يف رسم يتأكد من العال

)الرد ، وإن كانت القرائن تشري إىل أن  كتاب ري معروفةفتظل العالقة بينهام غ معلومات كافيةوجود 

 ل ظواهره، كام ظهر من  أقواله التي هي مادة هذا البحث، ومل ترش صار( يف رسم املصحف وتعليواالنت

أن ملكي بن أيب  (3/318)نباه الرواة إ الِقْفطي يفوى ما ذكره ات، سءاملصادر أن البن مرسة اهتاممًا بالقرا

بن نكي يف كتابه) الرد عىل ااقترص الطلم ، فهلا أغفله ابن مرسة يف قراءات شاذةم يف إصالح طالب كتابًا 

م جعل)الرد واالنتصار( يف رسم مرسة(  عىل الرد عىل بدع ابن مرسة  يف جمال العقيدة فحسب، ث

د ا مل يتأك ذكر ذلك مجيعًا يف كتاب )الرد واالنتصار(، هذا م هن كتابني مستقلني، أو أنيكونافاملصحف، 

 به.لدى الباحث، السيام مع َفْقد مجيع كت

 .(1/174)يني هلجاء التنزيل : مقدمة حتقيق خمترص التبينظر (2)

ي(573، 224، 223ص)يات العقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أب( 3) يف نسخة املكتبة  كذلك  . وُسمِّ

الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  . ينظر: الدرةهي من النسخ التي مل يعتمدها املحقق يف حتقيقه، واألزهرية

 .(92، 21 ،20)طوط( لوحة رقم)خم

 .(464، 463ص ) الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة (4)
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َلَمنْكِيِّ  سهل تلميذ الطَّ
ويف نسبة هذا الكتاب لعبد اهلل بن سهل كام ذكر الدكتور ، (1)

به شٌك؛ وذلك ألن اللبيب شال وصوَّ ح بأن كتاب عبد اهلل بن سهل هو رَشْ  رصَّ

)الدر  ال أبو حممد بن سهل يف كتابقو »ل:الدر املنظوم(، من دون شك، حيث قا)

الدر النظيم يف رسم  ) ومن َثمَّ يظل االحتامل قائاًم يف نسبة كتاب .(2) «وم( ....املنظ

، حتى يتبني بالدليل أنه ليس له. القرآن العظيم(  إىل الطََّلَمنْكِيِّ

 خامساً: جهوده العلمية يف العلوم األخرى 
يث،  القرآن واحلد جمال خاصة يف  ، وم الرشيعةلع يف لطََّلَمنْكِيِّ مسامهة واضحةل

 القرآن  عليه وغلب ،الرشيعة علوم يف وتعنيَّ  ،روايته  واتسعت» قال القايض عياض

وهذا املؤلفات  ، (3)«احتساباً  وخمترصة، كبارًا، كثرية، نافعة  تواليف  فألَّ  ،واحلديث

  فضائل )و ،  (رآنقال إعراب يف البيان، و)كتاب يف تفسري القرآن مائة جزءهي: 

 الوصول، و)(4) جزء مائة (اجلليل معرفة إىل الدليل )، و (املوطأ رجال) ، و (مالك

ة(، (5)(األصول معرفة إىل  إىل الديانات أصول يف رسالة)، و(6))الرد عىل ابن َمرَسَّ

 
 .(816/ 1) التبينيينظر: خمترص  (1)

 .(279ص )بيات العقيلة رشح أ الدرة الصقيلة يف (2)

 .(33، 8/32)دارك ترتيب امل (3)

. ينظر: ح وتبارشه بالعمل اجلوارح(ل فيام تنطوي عليه اجلوان)الدليل إىل طاعة اجلليوسامه ابن خري  (4)

 .(256ص )سة ابن خري اإلشبييل فهر

 العرشيف  الذهبيسنة ك لنه بعض العلامء أقوالً توضح مذهب أهل اوهو من أشهر كتبه، فقد نقل ع( 5)

سلة عىل الصواعق املريف  ابن القيم، و( 241، 231ص ) اإليامنيف  يمية، وابن ت( 2/166) ،(1/266)

 .(4/1284)لة طِّ اجلهمية واملع 

ب بن مرسة التميمي  هـ(، وليس وه319: حممد بن عبد اهلل بن مرسة البجيل املعتزيل )تة هووابن َمرَسَّ ( 6)

ب بن مرسة مل يلمزه أحد ل عىل ذلك  أن وه الذهبي ومن تبعه، والدلي  ذكرامهـ( ك 346األندليس)ت 

 سالمس كام ذكر الذهبي يف تاريخ اإل القدر والرؤية(, ولي ل له كتاب يف )السنة وإثباتببدعة، ب

د اهلل بن مرسة، فهو معتزيل معروف ( أنه كانت له هفوة يف املعتقد يف القدر، أما  حممد بن عب52/369)

=  نكي، مثل: من العلامء كتبًا يف الرد عليه غري الطلم ألف عددوقد رد عليه غري واحد، و  تباع،أوله 
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  عليه  درج ما َوذكر نةالس   أهل  مذاهب يف املخترصة الرسالة)، و(ونةبُ ْش أُ  أهل

ح يشء من كتبه، رغم   ناإلي، ولألسف مل يصل (1)(مةألا  وخيار نوعباتوال  بةاالصَّ

تواليف الطََّلَمنْكِيِّ  هـ(575)تتناقل العلامء هلا فرتة من الزمن، فقد روى ابن خري 

 .  (2)ومروياته عن شيخني من شيوخه

 سادساً: أقوال العلماء فيه 
يِّ ووثَّ أ

فمن  مجيلة، وتعنو فاقوه، ووصفوه بأوصثنى العلامء عىل الطََّلَمنْكِ

ايِن ذلك ما نقله القايض ع ًا، فاضاًل، ضابطًا ملا » قال:، ياض عن الدَّ كان َخريِّ

  القرآن  علم يف األئمة أحد وكان» ومن ذلك ما ذكره ابن بشكوال: .(3) «روى

 له وكانت ... ومعانيه ومنسوخه، وناسخه، وأحكامه، وإعرابه، قراءته العظيم

 .(4) «ومحلته برجاله ومعرفة وضبطه وايتهرو هقلون باحلديث كاملة عناية

 سابعاً: وفاته 
 . (5)  غلب املراجع عىل أنه تويف يف ذي احلجة سنة تسع وعرشين وأربعامئةأ

 

 
 

  : ترمجة وهب بن مرسة يف تنظر. هـ(381 حممد القرطبي املالكي)ت أيب بكر حممد بن َيبَْقى بن القايض=

ظر . وتن(165، 6/164) ، وترتيب املدارك(162، 2/161)تاريخ العلامء والرواة للعلم باألندلس 

 .(42، 2/41)دلس تاريخ العلامء والرواة للعلم باألن :اهلل بن مرسة يفترمجة حممد بن عبد 

ب(33، 8/32): ترتيب املدارك ينظر( 1) ص )وفهرسة ابن خري اإلشبييل ، ( 1/791) ، والديباج املَُذهَّ

225). 

 .(394ص )إلشبييل ينظر: فهرسة ابن خري ا( 2)

 .(8/32)ترتيب املدارك  (3)

 .(49 ص)األندلس الصلة يف تاريخ أئمة  (4)

، (162ص )لتمسبغية امل، و(8/33)، وترتيب املدارك (50ص)دلس الصلة يف تاريخ أئمة األن ينظر: (5)

 .(17/568)سري أعالم النبالء و
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 املبحث األول

 أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِّ يف وصف ظواهر الرسم العثماني
زلتها عند علامء سم، مبينًا منرلهر ا سأذكر يف هذا املبحث أقواله يف وصف ظوا

 يف املصاحف املطبوعة، وذلك يف املطالب اآلتية:  الرسم، وما جرى عليه العمل 

 املطلب األول: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ظاهريت احلذف والزايدة  
َٰحِِّ)   ألف  حذفأوالً:  ِّي     :(ٱلر 

َٰحِِّلٱ﴿ ذكر من اىلعت هلل ا كتاب  يف  ما كل: الطََّلَمنْكِي   قال » :اللبيب  الق ِّي   فهو  . ﴾ر 

ِِ﴿ :تعاىل قوله وهو الروم، أول يف  الذي إال ألف  بغري يكتب ل  نِيُۡرسِّ
 
ِأ ٓ َٰتِّهِۦّ و مِّۡنِء اي 

َٰتِ  ر  ِّ ُِمب ش  ِّي اح   . (1)«باجلمع عليه القراء إلمجاع باأللف؛ بتَ كْ يُ  فإنه [46]الروم: ﴾ِِٱلر 

عىل رشون موضعًا، عو سعة ومجلة الوارد من هذه الكلمة يف القرآن الكريم ت

باجلمع واإلفراد، وهي ستة عرش ثالثة أقسام: األول: اختلف القراء فيه 

، والثاين: اتفق القراء عىل مجعه، وهو املوضع األول يف سورة الروم اآلية  (2)موضعاً 

(، الثالث: اتفق القراء عىل إفراده، وهو بقية املواضع، ومجلتها اثنا عرش 46رقم) 

 .موضعاً 

م   األولني، أما القس يف حذف األلف من القسمني ء الرسم لامع ف لاختوقد 

الثالث فال كالم فيه، إذ ال ألف فيه أصاًل؛ التفاق القراء عىل قراءته باإلفراد، فنصَّ 

ايِن عىل حذف األلف اتفاقًا يف  (، و)الشورى 18، و)إبراهيم: (164)البقرة:الدَّ

(،  54، و)الكهف:  ( 22: )احلجر، وحكى اختالف املصاحف يف (3) ( 33:

 
 .(239ص )لدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة ا (1)

(، و)الفرقان: 45 (، و)الكهف:22و)احلجر: (، 33 (، و)الشورى:18: (، و)إبراهيم164)البقرة:يف:  (2)

(، 69اإلرساء: (، )48: (، و)الروم5(، و)اجلاثية: 9: (، و)فاطر 63و)النمل :(، 75(، )األعراف: 48

 (.36(، و)ص: 12و)سبأ:  (،31حلج: (، و)ا81و)األنبياء: 

 .(205، 189، 174ص)املقنع، للداين  ينظر: (3)
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ضع، كام سكت عن املوضع األول من  ، وسكت عن بقية املوا(1) ( 48: و)الفرقان

 سورة الروم.   

ايِن  ،  (2)وأما أبو داود فقد نص عىل اخلالف يف املواضع الستة التي ذكرها الدَّ

، واختار   [46] الروم آية رقم يف املوضع األول يف خريَّ بني احلذف واإلثباتو

،  (63: النملو) (، 57: األعراف)بال خالف يف  ص عىل احلذفنو ،(3) احلذف

، وسكت عن بقية  (4)   (48:  الروم)يف (، واملوضع الثاين5: اجلاثية)و(، 9:  فاطرو)

 املواضع. 

املواضع سوى املوضع األول من   يف كللف الطََّلَمنْكِيَّ نصَّ عىل حذف األلكن 

َِِٰاِءِ و مِّنِۡ﴿  : سورة الروم، وهو قوله تعاىل ِنتِّهِِّي 
 
ِأ ُِمب ِِۦٓ ِّي اح  ِٱلر  ل  َٰتِ يُرۡسِّ ر  ِّ   ؛ [ 46 م: ]الرو  ﴾ ش 

َلَمنْكِيَّ عىل ذلك اللبيب،   معلِّاًل ذلك بأن القراء أمجعوا عىل قراءته باجلمع، وتبع الطَّ

، والضباع واملَاِرْغنِي 
 (5) . 

ي  أوىل؛ ملا فيه من مراعاة القراءات الواردة، ف
ف لتخاام وما ذهب إليه الطََّلَمنْكِ

لرسم القراءتني معًا، وأما ما مل ه مجعًا وإفرادًا حتذف منه األلف؛ ليحتمل االقراء في

خيتلفوا فيه، وأمجعوا عىل قراءته باجلمع، وهو املوضع األول من سورة الروم 

 يف املصاحف املطبوعة. فيكتب باإلثبات، وعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي  جرى العمل 

 :  لرعديف ا ﴾ يت  ﴿  اثنياً: حذف ألف
:قال » ال اللبيب:ـق أهل األمصار يف   وكتبوا يف مجيع َمصاِحف الطََّلَمنْكِي 

 
 . (524، 523، 547، 465ص ) املقنع، للداين ينظر: (1)

 . (1094، 1093، 4/915) ، (809، 757، 756، 3/974)، (237-2/234) ينظر: خمترص التبيني (2)

 . (2/236) لتبيني اخمترص ينظر: (3)

 . (237-2/234)  التبينيخمترص ينظر:( 4)

وسمري  ، (62ص)، ودليل احلريان (239، 238ص )لعقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات ا( 5)

 .(97ص)الطالبني 
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 . (1)«بغري ألف قبل الفاء وال بعدها ، ﴾  جث    يت   ىتِِ﴿  [42: الرعد]

وعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي  عامة أهل الرسم
، وعليه جرى العمل يف مجيع  (2) 

عرشين  لمة يف القرآن الكريم إحدى وذه الكوردت هد وقبوعة، ملطف ااملصاح

اقتصار احلذف  ِعلَّة نَّ موضع الرعد هذا، ويظهر أ مجيعها بإثبات األلف سوىمرة، 

 . (3)  فيكون  حذف األلف حمتماًل هلامعىل هذا املوضع وروُد قراءتني متواترتني، 

ب انِِّ﴿ حذف ألف اثلثاً:  ِّ ذ   :﴾تُك 
التي بني : اختلفت املصاحف يف حذف األلف َمنْكِي  الطَّلَ  الوق» :ال اللبيبق

ب انِِّ﴿قوله الباء والنون من  ِّ ذ  يف بعضها، واحلذف  تتبِ ثْ ت يف بعضها، وأُ فَ ذِ فحُ  ﴾تُك 

أحدمها: أن األلف للتثنية. والثاين: لكثرة ورودها، ألن  عندي آثر وأشهر لوجهني:

ب انِِّ﴿ ِّ ذ     .(4)«ني موضعاً ث حد وثالأت يف يف سورة الرمحن جاء ﴾تُك 

ي  من ذكر اختالف املصاحف يف هذه الكلمة، ذهب وعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِ 

ايِن، دون أن يذكر الوجه املختار عنده االختالف أبو داود، غري ، وكذلك ذكر (5) الدَّ

 .  (6) أنَّ االختيار عنده إثبات ألف التثنية حيثام وقعت

ح الطََّلَمنْكِ  لف للتثنية، املعهود أن األ، وهو ه احلذفاختيار ببي  س وقد وضَّ

ها احلذف، طردًا للباب، ولكثرة دورها، ومعلوم أن كثرة الدور من دواعي في

 
 . (829، 297ص ) الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة (1)

، ومورد (9ص)د أتراب القصائ ، وعقيلة(3/743) تبيني، وخمترص ال(918ص)ينظر: املقنع، للداين  (2)

 .(19ص )الظمآن 

َٰفِّرُِ)و عمرو ملدنيان، وابن كثري، وأبقرأ ا» (3) اجلمع«.  عىل   ﴾يت ﴿ قونالبا أعىل التوحيد، وقر (ٱلۡك 

 .(2/298) النرش يف القراءات العرش

 . (346ص )رشح أبيات العقيلة  الدرة الصقيلة يف (4)

 .(557ص)ينظر: املقنع، للداين ( 5)

 .(2/430)  التبينيينظر: خمترص( 6)
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،  وعىل االقتصار عىل احلذف دون ذكر االختالف يف حذف ألف التثنية  (1)  احلذف

 . (3)ة، وجرى العمل عىل إثبات األلف يف هذه الكلم (2) بعض أئمة هذا الشأن

ِرِِ﴿ لف  بات أ ترجيح إثرابعاً:   احِّ  : ﴾  س 
ِر﴿ : إثبات األلف بعد السني من الطََّلَمنْكِي   قال »  : اللبيب ال ق احِّ احِّرُِ﴿ و  ﴾ س    ﴾ ٱلسَّ

 .( 4) «مصحف املدينة بألف بعد السني أوىل؛ لقول نافع أنه يف

ولعلامء الرسم روايات متعددة يف حذف األلف من هذه الكلمة وإثباهتا، وقد 

اية التي تفيد إثبات هي الروى هذه الروايات، وي  إىل ترجيح إحدكِ نَْلمَ الطَّ  ذهب

فًا، وذكر علة هذا الرتجيح، وهو قول نافع بإثبات  رًا، وُمَعرَّ األلف من)ساحر( ُمنَكَّ

األلف يف هذه الكلمة يف مصحف املدينة، ويعد  هذا من أسس الرتجيح عند علامء  

 ثا : قال عمر بن محدأ ناوحدث  » يِن ، فقال:ادَّ لا اع ذكرهالرسم، وهذه الرواية عن ناف 

  من  القرآن يف ما كل :قال نافع عن ،عيسى ثا :قال اهلل عبد ثا: قال أمحد بن مدحم 

احِّر﴿    .(5)  الَكْتب« يف احلاء قبل  فاأللف ﴾س 

ر سوى آخر  وجرى العمل يف املصاحف املطبوعة عىل حذف ألف )ساحر( امُلنَكَّ

ف. ثبات ألف)الساحر( اإ ىل، وعإلثباتالذاريات فبا  ملعرَّ

ُِيِۡ)و  ،(َيِّۧـِلوِ )حذف الياء الثانية يف اً: ترجيح خامس  ن
 
  وكيفية رسم( يِ ـ ِِّأ

(ِ    :(اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 
الدر النظيم ورأيت يف تِلِْمسان عند شيخي أيب عبد اهلل بن مخيس ) » ال اللبيب:ق

 
 .(8، 7ص)ظمآن ينظر: مورد ال (1)

، واجلامع،  (76ص)ل األمصار ىل الرتتيب: هجاء مصاحف أه نظر عيكاملهدوي، ابن َوثِيٍق، واجلعَبي.  (2)

 .(432ص)يلة أرباب املراصد ومج، (38ص )البن وثيق 

 .(69ص)ن ينظر: دليل احلريا (3)

 .(399ص )يلة لعقالدرة الصقيلة يف رشح أبيات ا (4)

 .(253، 252ص)املقنع، للداين  (5)
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﴿ يَّ كِ َمنْالطَّلَ ، وأظنه يف رسم القرآن العظيم(. ونسيت املؤلف
َِّ ِح  ۡن  ﴾م 

َِِيِّۧـِِلوِ ِ﴿، و[42نفال:أل]ا ُ نُِيِۡ ﴿ ، و [196]األعراف:  ﴾ٱَّللَّ
 
ِأ ٰٓ بياء   [40]القيامة:  ﴾ يِ ـ ِِّلَع  

ة. رَ مْ املفتوحة واألوىل املكسورة مرسومة باحلُ  ، وهي الياء األخرية(1) صاقْ واحدة وَ 

ۦ﴿وكذلك   وشبهه بياء، [26قرة: لبا] ﴾ ۦِٓۡۡحِِّۡستِ ي ِ﴿و ،، وغريها[258]البقرة:  ﴾ يُۡۡحِّ

ِ﴿لساكنة امليتة. واألوىل املكسورة باحلمراء. وصا وهي اقْ واحدة عَ   ﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 
 . (2) «بالياء صورة للهمزة مراعاة ملن كرس الشني واأللف حمذوفة [24]الرمحن: 

ن كالم الطََّلَمنْكِيِّ  حتديد   ثالث مسائل: األوىل:  -إن صحت نسبته إليه -تضمَّ

ط الياء الثابتة وهل هي موقوصة كيفية ضب الثانية: حذوفة يف هذه الكلامت.ملالياء ا

ِ﴿ أو معقوصة. الثالثة: رسم كلمة  .﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 

وهي حتديد الياء املحذوفة اختلف علامء الرسم، فذهب  ويف املسألة األوىل

لحق باحلمراء، ت تيلوىل اة هي األالطََّلَمنْكِي  إىل أن الثابتة هي الثانية، وأن املحذوف

 . (3) ابن وثيق األندليس ووافقه

ايِن يف نحو ۦِِ﴿واختار الدَّ ۦِِٓ﴿و، ﴾يُۡۡحِّ ، (4) رسم األوىل  وحذف الثانية ﴾ي ۡست ۡۡحِّ

ِوِ ِ﴿كام اختار يف نحو  َُِِيِّۧـِلإِّنَّ ُحِِۡ﴿، [196األعراف: ] ﴾ٱَّللَّ ِّ  رسم [49الفرقان:] ﴾ـ ِّيِ ّل 

 
فهي موقوصة«  هت عنقُ َص قِ العنق، وُ  ق  ص: دَ قْ ه الوَ ء. من يشرْس كلمة تدل عىل كَ »وقص( يف اللغة: ال) (1)

يقال كبش أعقص، يشء، ىل التواء يف و)العقص( يف اللغة كلمة تدل ع .(6/313)مقاييس اللغة معجم 

 .(4/96) قاييس اللغةينظر: معجم م وشاة عقصاء.

ني. ، أو هي املردودة إىل اليم  خلفىلُقوصة: هي الياء املتطرفة املردودة إفـ:» الياء املَعْ أما يف االصطالح 

قةاملعَ  املتطرفة الياء هي: املَْوُقوصة والياء ام إىل رَّ ة املردودة إىل الشامل«  اء املتطرفأو هي الي ،(ى)هكذا ُقدَّ

  .(350ص)ت القرآنية اءامعجم مصطلحات علم القر

 .(464، 463ص )العقيلة ت الدرة الصقيلة يف رشح أبيا (2)

 .(48ص )ثيق بن وال اجلامع، ( 3)

 .(380ص)قنع، للداين ينظر: امل (4)
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ايِن ح اخلَرَّ ورجَّ  ،(1) ىلالثانية وحذف األو بني املهدوي، وأبو ومل ي، (2)از ما اختاره الدَّ

داود، والشاطبي أيَّ الياءين هي املحذوفة
 (3) . 

ز حذف إحدى الياءين دون ذكر املختار   وهبذا يكون هناك من العلامء من جوَّ

ايِن، وابن وثيق، ، والدَّ عىل وهؤالء  من ذلك، وهناك من ذكر اختياره كالطََّلَمنْكِيِّ

ذف األوىل وإثبات الثانية امت واختار حى بني هذه الكلريق سوَّ يقني، ففر

 كالطََّلَمنْكِيِّ ووافقه ابن وثيق.

ق بني هذه الكلامت، فام كان فيها الياء األوىل متحركة والثانية  وفريق آخر فرَّ

حة نية مفتوساكنة فاملختار حذف الثانية، وما كان فيها الياء األوىل مكسورة والثا

ايِن،ىل، وذهب إىل ذلذف األوختار حفامل وجرى العمل يف املصاحف   ك الدَّ

ايِن.  املطبوعة عىل ما ذهب إليه الدَّ

وهي كيفية ضبط الياء، وهل هي معقوصة أو موقوصة،  أما املسألة الثانية،

وع املطباحلََسني امُلَسبَّع وسيأيت تفصيل هذه املسألة، وقد جرى العمل يف املصحف 

ي  ره الطَّلَ ما ذكرش عىل رواية وب بغرامل يف
حيث الَوْقص والَعْقص، أما من  منَمنْكِ

ايِن.   حيث حتديد الياء املحذوفة فقد جروا عىل اختيار الدَّ

ِ﴿ وهي رسم كلمة أما املسألة الثالثة: ، فقد ذكر [24الرمحن:] ﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 

، واأللف  (4) الشني  رسك اة ملنزة، مراعبالياء صورة للهم » الطََّلَمنْكِي  أهنا

 . (5) «حمذوفة

 
 .(382، 381ص)ينظر: املقنع، للداين  (1)

 .(25، 24ص )ينظر: مورد الظمآن  (2)

،  ( 590، 3/589)، (109، 2/108) تبيني، وخمترص ال(86ص) ينظر: هجاء مصاحف األمصار  (3)

 .(19ص )ئد وعقيلة أتراب القصا

تحها. ينظر: تقريب النرش يف القراءات العرش  الشني، وقرأ الباقون بفه بكرسنزة، وشعبة بخلف عقرأ مح (4)

 .(619ص )

 .(464، 463ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (5)
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ايِن أنه وجدها بالياء من غري وهذه ال كلمة اختلفت فيها املصاحف، فذكر الدَّ

كذلك رسمها يف كتابه، ومل  بن قيس ألف يف مصاحف أهل العراق، وأن الغازي

 .(1) يذكر كيفية رسمها يف بقية املصاحف

العراقية  املصاحفوجد يف ا م يوافق  نْكِي  وهبذا يكون ما ذهب إليه الطََّلمَ 

ايِن، ويوافق ما وجد كذلك يف املصحف الشامي حسب رؤية  مة كام ذالقدي كر الدَّ

َخاِويِّ  السَّ
 ومل ترسم كذلك يف املصاحف املطبوعة اليوم.  .(2) 

واألصل أن تكون هذه الكلمة بحذف األلف؛ ألهنا مجع مؤنث سامل، لكن ابن 

يف   جلمعوألف ا [مزة وهي الياءصورة اهل صورهتا]أي بني  واعمج»أهنم اجلََزِريِّ ذكر 

﴿ِ ، وال يكون ذلك إال عىل قراءة من كرس الشني، ومل نجد من نص (3) «﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 

 .  عىل رسمها بالياء واأللف كام ذكر ابن اجلََزِريِّ

ِِ ِ ي اْۡيِ﴿سادساً: اإلمجاع على زايدة ألف      :[31]الرعد : ﴾سِّ
األلف   زيادة ر األمصار عىلئدينة وسامصاحف امل عاجتام بيكر اللبعد أن ذب

ِي اْۡيِِ﴿ تعاىل: بني الياءين يف الرعد يف قوله  ف ل ۡم
 
ِِْ ِ أ ُنٓوا ِء ام  ِّين  ِٱَّلَّ ،  [31]الرعد : ﴾ِسِّ

 .(4) «َمنْكِيِّ قال:» وكذلك رأيتها أيضًا يف كَِتاب الطَّلَ 

َلَمنْكِيِّ ال خالف فيه عند علامء  َتاب الطَّ بيب ورآه يف كِ ذكره الل وهذا الذي 

 . (5) الرسم

 
 .(384ص)ينظر: املقنع، للداين ( 1)

 .(348ص )يلة ينظر: الوسيلة إىل كشف العق (2)

 .(1/454)يف القراءات العرش  النرش( 3)

 . (300ص )لة يف رشح أبيات العقيلة الصقي الدرة( 4)

ايِن، واملهدوي، وأيب داود،  (5) ،  (516، 515 ص)والشاطبي واخلراز. ينظر عىل الرتتيب: املقنع، كالدَّ

لقصائد ، وعقيلة أتراب ا(741، 3/740) خمترص التبيني، و(65 ،64ص)األمصار وهجاء مصاحف 

 .(29ص )، ومورد الظمآن (9ص)
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 املطلب الثاين: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ظاهرة اهلمز 
 أوالً: تشبيه اهلمزة ابلعني: 

(، ر هكذا)عوقد شبَّهها الطََّلَمنْكِي  بالعني؛ ألن العني ُتَصوَّ » ال اللبيب:ق

   .(1)«لصورة، وبينهام مناسبةتها يف ا)ء(، فهي شبيهر هكذا مزة ُتَصوَّ هلوا

: والعني مواخية للهمزة، والعرب تبدل من اهلمزة عينًا، ومن العني  » وقال مكيٌّ

مهزة، ويقولون: َأْأَدْيُت فالنًا عىل فالن، وَأْعَدْيُته، وموت ُذَؤاف، وُذَعاف، وأردت  

 . (2) «فعلأن تفعل، وعن ت

ايِن ر كذوقد  والعني، وملاذا اختري يف ضبط اهلمزة اهلمزة  جه املناسبة بني يف والدَّ

 ،ظاللَّف يِف  وتكرراً  ،طق ن امل يف وروداً  املعجم وفحر كثرأ، أن الَعني »رأس الَعني

 ،ةزاهلم  وبني ابينه يضاً أ َوكيدٍ  ولتناسٍب  ،اتناوهل قربو  خلفتها ،لالمتحان علتَفجُ 

  دة والشِّ  ،عالناإل هو الذي اجلَْهر  يف لق احل حروف من امهغري نود عهامامتاج وهو

و ارتفاع هي التي   من  الثَّايِن  رجخامل من حرف ولأ نيعَ ال ونوك ،باحلرف تالصَّ

 ، الثَّايِن  ييل الذي وهو ،منه ولاأل رجخامل  من حرف ولأ اهلمزة نأ كام ،لق احل

 . (3) «هب ويتصل

ِِّأ ِ﴿ يفاًوا  ضمومة و رسم اهلمزة امل اً: ذكر  اثني    : [15:آل عمران]  ﴾ ئُُكِمُؤن ب 
ِّئُُكم﴿: وقال صاحب)الدر النظيم( » اللبيب: الق ُؤن ب 

 
  [ 15:آل عمران]يف  ﴾قُۡلِأ

ذلك مجيع   ت بواو بعد ألف االستفهام صورة للهمزة املضمومة. اتفقت عىلبَ تِ كُ 

ني  اهلمزتاملصاحف. ورسم ذلك كذلك عىل مراد التليني، ورسم نظائرها يف

لتحقيق وكراهة اجتامع ألفني، واهلمزة راد اري واو عىل مح والضم بغفتني بالفتتلخامل

 
 .(814ص ) رشح أبيات العقيلة لة يفيالدرة الصق (1)

 .(162 ص) الرعاية لتجويد القراءة( 2)

 . (147، 146ص)حكم يف نقط املصاحف امل( 3)
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ُءنزِّل ِ  ﴿ قد تصور عىل املذهبني من التحقيق والتخفيف، وذلك قوله تعاىل: 
 
ل ۡيهِِِِّأ   ﴾   ع 

ل ۡيهِِِّ﴿، و[8]ص:  ِّۡكُرِع  ِٱَّل  ُءلِۡقِّ 
 
 .(1) «[25]القمر: ﴾أ

ِ﴿ يف واً وامزة ن رسم اهلوما ذكره الطََّلَمنْكِي  م
 
ِّئُُكِمؤُِأ ليه عت عهو ما أمج ﴾ن ب 

ايِن يف املضمون، وإن اختلفت األلفاظ  املصاحف، كام أنه يتفق مع ما ذكره الدَّ

ِّئُُكِم﴿وكذلك ال خالف بني العلامء يف أنَّ اهلمزة املرسومة يف، (2) قليالً  ُؤن ب 
 
   ﴾ أ

. َلَمنْكِ ، وهو ما ذكره كذلك الطَّ (3)  مهزة االستفهام  ي 

ِ)سم  ر ر كْ : ذِ لثاً اث
ُ
 عطاء بن يسار:من كتاب  نقالً  ة بتو اليف سورة  ( ن ب أ

: رأيت يف كتاب )اللطائف » ال اللبيب:ق قال أبو عمرو أمحد بن حممد الطََّلَمنْكِي 

ِ﴿ (4) املصاحف( لعطاء بن يسار يف علم رسم 
ُ
باأللف عىل  [70:براءة] يف  ﴾ن ب أ

نصب فهو يف موضع  ، فإن كانرفع موضعن يف و إذا كااألصل، وما عداه بالوا

﴿ : نحو قوله تعاىلف باألل
مِ  ِء اد  ۡ ِٱبَۡن 

 
َٰتِّن ِا﴿ ، و [ 27]املائدة:  ﴾ ن ب أ ِء اي  َُٰه ِّٓيِء ات ۡين  ِٱَّلَّ

 
  ﴾ ن ب أ

 
 .(493ص )صقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ال )1(

 .(184ص): املحكم يف نقط املصاحف رينظ )2(

 . (163، 162ص )بط ض، وكتاب أصول ال(108، 107ص)صاحف نقط املينظر: املحكم يف  )3(

( أنه أندليس، وبالتأكيد ليس 420، 419ص )الدرة الصقيلة له عىل ترمجة، وقد ذكر اللبيب يف مل أقف  (4)

ص )الدرة الصقيلة ألن اللبيب ذكر يف  هـ(،103، أو 102بن يسار املدين التابعي املشهور)ت هو عطاء 

الم األندلس دًا من أعتذكر املصادر أحومل  هـ(،169روى عن نافع املدين)ت  األندليس ( أن عطاء219

كان اللبيب يقرن بني  طاء التابعي كتابًا يف رسم املصاحف،  وغالبًا ماهبذا االسم كام مل تذكر أيضًا  أن لع 

اود، لكن هـ(، وكذلك أبو د199هـ( والغازي بن قيس)ت 236قط)ت الناعطاء وبني حكم بن عمران 

بن يسار، كام مل يذكر أنه أندليس. ينظر:   أنه عطاء اساين، ومل يذكراخلر أبا دواد ذكر أنه عطاء بن يزيد

ة هبذا االسم الذي ذكره أبو داود، بل (، ومل أقف أيضًا عىل ترمج4/1167، 2/269لتبيني )خمترص ا

ة، وقيل عبد اهلل، ميرس مسلم هـ(، واسم أيب135)ت  ى عطاء بن أيب مسلم اخلراساينيسم هناك شخص

هل يمكن  بو داود، فهل هو اخلراساين الذي قصده أبوداود؟ ثمكام ذكر أاسم أبيه يزيد، أن  دومل يقل أح

حث. تنظر  ول بمعنا؟ هذا ما مل أجد له جوابًا شافيًا، بعد ط أن يكون هو عطاء بن يسار األندليس الذي

يب مسلم يف بن أ ، وتنظر ترمجة عطاء(449، 4/448)النبالء سري أعالم  ترمجة عطاء بن يسار املدين يف

 .(143 -6/140)بالء عالم النسري أ
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 . (1) «، وما أشبهها[175]األعراف: 

ايِن يف )املقنع( اقترص عىل قول حممد بن عيسى  وقد  ذكر اللبيب أن الدَّ

ِْ﴿فظآن من ليف القرورد  ع مامجي ، أناألصبهاين فهو بالواو وألف   وعةفرم  ﴾ن ب ُؤا

، وأن استثناء موضع التوبة من زيادات )العقيلة(، وليدلل عىل صحة ذلك  (2) بعدها

استشهد بام نقله الطََّلَمنْكِي  عن عطاء، وبام  رواه ابن َأْشَته من استثناء موضع 

 التوبة.

لَ   ومع ما  (3)أيضًا أبو داود عنه وافق مع نقله، يتعطاء عن َمنْكِي  وما نقله الطَّ

َخاِوي  يف  (5) واخلراز يف )املورد(  ،(4) ذكره الشاطبي يف )العقيلة(  ، وما رآه السَّ

 ، وجرى عليه العمل يف املصاحف اليوم.(6)املصحف الشامي

 املطلب الثالث: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ظاهرة البدل 
ِّبِ )  الف يفاخل  ذكر :الً أو  ِّنِر   : [39الروم:] (ِام 
)الدر النظيم( اختلفت مصاحف أهل األمصار يف  وقال صاحب» :يبال اللبق

ِّبِ ِ﴿قوله: ِّنِر  . ففي بعضها بالواو واأللف بعدها كنظائرها يف  [39: الروم]يف  ﴾  ِام 

  .(7) «غري التنوين، ويف بعضها بألف من غري واو، وهو األشهر

ن هذا ا ِّنِ﴿يف  صاحفف املاختاللنص ذكر تضمَّ ِّبِ ِم  ا مه، وترجيح رس ﴾ ِار 

ايِن وأبو داود  بألف من غري واو، ونصَّ علامء الرسم عىل هذا االختالف، فذكره الدَّ

 
 .(501ص )ات العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أبي (1)

 .(404ص)ينظر: املقنع، للداين  (2)

 .(3/631) ينظر: خمترص التبيني (3)

 .(22ص)تراب القصائد ينظر: عقيلة أ( 4)

 .(27ص)آن ينظر: مورد الظم (5)

 .(381ص) قيلةع وسيلة إىل كشف الينظر: ال( 6)

 .(479ص )لة يف رشح أبيات العقيلة لصقيالدرة ا (7)
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، ومل (2) ، وتبعهام عىل ذلك الشاطبي، واخلراز(1) دون أن يذكرا الراجح من ذلك 

ا  خَ   حنيا،  يفغريهُكتَِب بيذكروا يف أيِّ املصاحف ُكتَِب بالواو ويف أِّيِّ اِوي  ذكر السَّ

، وذكر املَاِرْغنِي  أن (3) حف الشامي بغري واو، ويف غريه بالواوص املرآها يف  أنه

، وعليه العمل كذلك يف  (4) العمل عىل رسمها باأللف حه الطََّلَمنْكِي  ، وهو ما رجَّ

 املصاحف املطبوعة اليوم. 

 : السني صاداً  يف إبدال: قوله اثنياً 
أصل البسط وما ترصف  :ي  الطََّلَمنْكِ بن حممد و عمرو أمحد ل أبقا» :لبيبال الق

ِٱ﴿ [245البقرة]:يف موضعني: يف  بالسني، لكنها أبدلت فيهام صاداً  منه أن يكتب  ِِو  ُ َّللَّ
ُطِ ُ

ي ۡبص  ۡقبُِّضِو  ِٱۡلِ  ﴿ [69]:األعراف، ويف ﴾ي  ز اد ُكۡمِِفِّ ةِ و  ط  ۡ
ِب ص   ، وكذلك أيًضا ﴾لۡقِّ

[ِۡ  (5) [ نِ ُروۡيطُِِّمص ِٱل
ِِّ﴿و  [37]الطور: رِ ب ۡيطِّ السني، أصلهام أن يكونا ب [22شية:]الغا  ﴾ُمص 

 .(6) « لكنهام أبدلت فيهام صاًدا

، وبنيَّ  (7) مما أمجعت عليه املصاحف وهذا الذي نقله اللبيب عن الطََّلَمنْكِيِّ 

 ومل بالصاد، يف هذا النص أن األصل أن تكتب بالسني، لكنها كتبت  الطََّلَمنْكِي  

 هذه املواضع دون ما ذلك يففعل  احف إىلتَّاب املصلذي دعا كُ السبب ايذكر 

سواها، ولعل ذلك راجع إىل أن هذه املواضع اختلف فيها القراء فمنهم من قرأها  

 
 .(316 ،2/315) ، وخمترص التبيني(506، 505ص)نع، للداين ينظر: املق( 1)

 .(32ص)ومورد الظمآن  ،(20ص )ينظر: عقيلة أتراب القصائد  (2)

 .(365ص )لة إىل كشف العقيلة الوسي( 3)

 .(217ص)ينظر: دليل احلريان ( 4)

  )خمطوط( لوحة رقم  . ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلةطبوعبني املعكوفني سقط من امل ما (5)

(32) . 

 .(234ص )رشح أبيات العقيلة الدرة الصقيلة يف  (6)

 .(4/1150)، (296، 2/294) ، وخمترص التبيني(535، 513، 509ص)للداين  ينظر: املقنع، (7)
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، فيدل الرسم عىل قراءة الصاد ويدل األصل (1)بالسني ومنهم من قرأها بالصاد

 . (2)  اجلََزِريِّ ابن  ، كام قالتَملةحُمْ  شامماإلن قراءة يعتدالن، وتكوف  عىل قراءة السني

 املطلب الرابع: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ما فيه قراءاتن 
اِ﴿يف  ا ونقصان  ﴾ من﴿أوالً: زايدة   ۡت ه  ۡرِّيَِت  َٰرَُِت  نۡه 

 
 :[100]التوبة: ﴾ ٱۡۡل

:قال » ال اللبيب:ق ِِۡ﴿مجيع ما يف القرآن  الطََّلَمنْكِي  ۡتِّهِ ِمِِّنِرِِّيَت  َِت 
 
ِٱۡۡل َٰرُِا   ﴾ ِنۡه 

ۡرِِّ﴿ بعد ﴾مِّن﴿يادة زب ِا﴿وقبل  ،﴾يَت  ۡتِّه  إال آخر ما يف براءة بعد متام املائة آية.  ﴾َت 

ِِٱ﴿ : وهو قوله تعاىل نََّٰتِ رَِّضِّ  ِل ُهۡمِج  دَّ ع 
 
أ ۡنُهِو  ر ُضواِْع  ۡنُهۡمِو  ِع  ُ َٰرَُِِّللَّ نۡه 

 
اِٱۡۡل ۡت ه  ۡرِّيَِت 

  ﴾ َت 

كان ما صار، إال مصاحف أهل األىل ذلك ماتفقت ع ﴾مِّن﴿يها ليس ف [100]التوبة:

َٰرُِ﴿كة، فإهنا يف مصاحفهم احف أهل ممن مص نۡه 
 
اِٱۡۡل ۡتِّه  ۡرِّيِمِّنَِت  كسائر ما يف   ﴾ َت 

يف املوضع ونقصها سواء،  ﴾مِّن﴿القرآن، وهي قراءة عبد اهلل بن كثري. وزيادة 

   .(3) «تقول ُجْزُت من حتت القنطرة، وُجْزُت حتت القنطرة

ائر صاهنا من س املكي، ونق يف املصحف ةبضع سورة التون( يف مووزيادة)م

 ﴾مِّن﴿ ، لكن قوله بأن )زيادة(4) املصاحف من املسائل التي ال خالف فيها أيضاً 

يف املوضع ونقصها سواء( مما اختلف فيه العلامء، فذهب بعضهم إىل ما ذهب إليه  

تزاد  ﴾مِّن﴿يث ذكر أن زهريِّ حنى، كاألعق يف املالطََّلَمنْكِي  واللبيب من أنه ال فر

 
بِۡاختلف القراء يف﴿  (1) ُِي  ِۡ [، و﴿245قرة: ﴾ ]الب ُطِص  ةِ ب ص  فقرأ خلف لنفسه، وعن  [69:﴾ ]األعرافط 

حلرفني. واختلف عن قنبل والسويس وابن الدوري، عن أيب عمرو، وهشام، ورويس بالسني يف امحزة، و

ُرونِ ٱلۡمُِ﴿  فص وخالد، وقرأ الباقون بالصاد يف احلرفني. أماذكوان وح [  37الطور:] ﴾ص ۡيطِّ

يِۡو﴿ ُِّمص  رِ ب ني وقرأمها قنبل وابن ذكوان وحفص بالسهشام بالسني، [، فقد قرأمها 22ية: الغاش﴾ ]طِّ

فيهام،   زة بال خالف، وخالد بخلف عنه، والباقون بالصادوالصاد، وَأَشمَّ الصاد زايًا فيهام خلف عن مح

 .(194، 130ص)القراءات العرش  يب النرش يفهو الوجه الثاين خلالد. ينظر: تقرو

 .(1/12)لقراءات العرش  يف االنرش ينظر: (2)

 . (290، 892ص )قيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة الص (3)

 .(637، 3/636) ترص التبيني، وخم (580ص)ينظر: املقنع، للداين ( 4)
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ق يف املعنى بني  .(1) صار مع احتاد املعنىذف لالختكيد، وحتللتو وهناك من فرَّ

 إثبات)من( وحذفها، بام خالصته:

بيان التنوع يف جري األهنار، وأن املاء إما أنه ينبع من حتت األشجار  -1

 ه ري حتت هذع آخر وجت من موضيتأهنا تأ مبارشة، كام أفادته قراءة ابن كثري، أو

 . (2) مهورراءة اجلأفادته قكام  األشجار،

والتابعني هلم بإحسان، وإظهار التنويه بفضل املهاجرين واألنصار -2

منزلتهم، كام قال ابن اجلََزِريِّ 
كام يف   ، أو ألن هذه اآلية ال يدخل فيها األنبياء(3) 

ر  ذك  م يبالغ يفذكورة، فلالفئة املذكر هذه سائر اآليات، وإنام هي قارصة عىل 

 . (4)ر الكِْرماينن(، كام ذكحذف منها)منات فاجل

عىل جري هذه األهنار وعدم انقطاع  نأن هذا التنوع فيه زيادة االطمئنا -3

، وهذه  (5) تتنوع منابعها، فهام صورتان جلريان املاء، كام ذكر الشعراويمائها، وإنام 

 ه. لتالملوضع له ديف هذا ا والزيادة أن احلذفاملعاين كفيلة ببيان 

 : ابلضادِ( نِّيِ بِّضِ  (: رسم اثنياً 
نِّيِ ﴿ِ: الطََّلَمنْكِي  قال » ال اللبيب:ق يف اإلمام ويف سائر  [24]التكوير:  ﴾بِّض 

يكتبها بالظاء املشالة، ومن قرأ بالظاء، مل يرسمها إال  ، وملابلظاء الثالثيةاملصاحف 

نِِّ﴿»ه ابع فيه تصحيف، صود وقملطبوع، وقا ورد يفهكذا  .(6)«بالضاد يف  ﴾يِ بِّض 
 . (7) «املشالة.... بالظاء أحديكتبها ، ومل ابلضاد الثابتةسائر املصاحف ام ويف اإلم

 
 .(1/463)لقراءات ينظر: معاين ا( 1)

 .(9/617)، ودراسات ألسلوب القرآن ( 281، 2/028) ينظر: النرش يف القراءات العرش( 2)

 . (281، 2/280) ءات العرشالقراينظر: النرش يف ( 3)

 .(1/470)وعجائب التأويل  ر: غرائب التفسريينظ( 4)

 .(208/ 1) اويينظر: تفسري الشعر( 5)

 . (356ص )ت العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أبيا( 6)

 . (51) ملوحة رق لعقيلة )خمطوط(الدرة الصقيلة يف رشح أبيات ا ( 7)
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وهذا التفريق بني الضاد والظاء حتى تتميز احلروف بعضها عن بعض خصوصًا 

ع.  مرفو :أي ،الَش مُ  اأي فيها عصالة َش مُ قبل فشو النقط والشكل، فيقال للظاء 

ول يف اللغةوا ك شال امليزان، إذا ارتفعت إحدى  ذل من ،االرتفاع عىل دل  ي» لشَّ

تيه أما الضاد فيقال هلا الساقطة، ألن األلف سقط عنها، كام يقال للضاد ، (1) «كِفَّ

 . (2)باملعجمة، أي باملنقوطة؛ متييزًا هلا عن الصاد املهملة

َلَمنْكِي   نِّيِ ﴿من رسم وما ذكره الطَّ ، (3)ملصاحفا يهبالضاد مما اتفقت عل ﴾بِّض 

لرسم املصحف من املخالفات   (4)قراءة بالظاءالعليه هنا أن خمالفة  ي التنبيهومما ينبغ

املغتفرة التي ال يرض مثلها، ألن القراءة ثبتت هبا ووردت مشهورة مستفاضة كام 

ح بذلك ابن اجلََزِريِّ  رصَّ
 (5) . 

 َمْنِكي ِ لطَّلَ ام ماد اإلها عنوكيفية ضبطيف القرآن  م الياءاملطلب اخلامس: أقسا
: الياءات يف كتاب اهلل تعاىل تنقسم إىل أربعة  » ال اللبيب:ق قال الطََّلَمنْكِي 

كة، وساكنة سكون َحي  أو َميٍِّت، ومنقلبة )وعن ألف( أقسام: حُمَرَّ
، وصورة (6)  

كة نحو: للهمزة املكسورة ؛  ِعِّندِِّ﴿فامُلَحرَّ
 
ِأ ِ ﴿و  ،[78]القصص: ِ(7) ﴾ ۡمِل ِِوِ ٓيۚٓ ِإِِِّهِّ ِِِ﴾ّلَّ

َِٰ﴿، [73]األنعام:  ِو  َٰ يَِّو لَع   ِ ﴿، وِ[19]النمل:  ﴾ِلِّ  َنِّ سَّ ، وما أشبه ِ[188]األعراف:  ﴾ ِم 

 
 .(3/230) ييس اللغةمقا ممعج (1)

 .(412ص) خلطيةنرصية للمطابع املرصية يف األصول املطالع الا( 2)

، (12ص)، وعقيلة أتراب القصائد (5/1274)  التبيني، وخمترص(536ص)ينظر: املقنع، للداين  (3)

 . (2/499) والنرش يف القراءات العرش

 . ( 399،  398/ 2)   النرش يف القراءات العرش ظر: نرويس. يكثري، وأبو َعْمٍرو، والكسائي، وابن  لكذقرأ ب (4)

 . (13، 1/12) النرش يف القراءات العرشينظر:  (5)

 .التي ذكرها تشهد لذلك ومنقلبة عن ألف( بحذف الواو، واألمثلة) هكذا يف املطبوع، ولعل الصواب (6)

نه. ينظر: النرش يف لف عخب وأيب عمرو، وأيب جعفر، وابن كثريافع، وتكون حمركة بالفتح عىل قراءة ن (7)

 .(2/165)ءات العرشالقرا
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ءِ ﴿والساكنة احلية نحو: .(1) ذلك، وهي معرفة ۡ ِِ﴿ِنحو: (2) وامليتة ...﴾ َش  ّل  و 
ءُِ ٓ ِِ﴿، و[58]غافر:  ﴾ٱلُۡمِسِّ ِمِِِّ﴿، و﴾يِِعِّندِِِّ﴿، و﴾ِفِّ ِِ﴿و ،﴾  َن ِّ ، وشبهه ومها ﴾ لِّ

ِ﴿و:واملنقلبة نح دتان.دومر َِِٰ﴿ ، و﴾لَع   ِ﴿ ، و﴾ ِإِّل  ّتَّ ، وما أشبه ذلك. والتي  ﴾ح 

. مردودة [115]البقرة:  ﴾ي ۡست ۡهزِّئُِ﴿ ، و[11]النور:  ﴾ٱۡمرِّي ِ﴿نحو: هي صورة للهمزة

 . (4)«َوْقصا واملردودة يقال َعْقصا يقال هلا (3) فاملعرفة

سقط ة، فيظهر أنه قد كم الياء املنقلبح يهف يب ليسيِّ كام نقله اللبَمنْكِ الطَّلَ  ص  ونَ 

أن  التَّنيَِس بيان حكمها ومل يتنبه لذلك حمقق الكتاب عفا اهلل عنه، يف حني نصَّ 

 حكمها عند اللبيب الَعْقص، كام سيأيت بيانه.

العقص  يف تعرق نذكر  السابيِّ وقبل البدء يف التعليق عىل كالم الطََّلَمنْكِ 

ة إىل خلف، أو هي املردودة تطرفة املردودة: هي الياء املُقوصعْ الياء املَ  » والوقص، فـ:

ثِّيِ ِ﴿ يف نحو: إىل اليمني، كام يف الياءات الزوائد،  ِك  ِّهِۦّ ِب لُّ ثِّيِ يُضِّ ِك  ِّهِۦّ ي ۡهدِّيِب   ِ﴾ اِ اِو 
  ( نحو ىام هكذا)دَّ قُ  قة إىلرَّ فة املعَ رطوصة: هي الياء املتقُ وْ الياء املَ و .[26] البقرة: 

 
َقةهكذا،  (1) األمام، فقد ذكر ابن فارس أن ، ومعناها املمتدة إىل من الفاء (، بالقاف بدالً والصواب )ُمَعرَّ

نْخ املتشعِّب كِعْرق امادة)عرق( ت لشجرة، وأن عروق كل يشء:  دل عىل أربعة أصول صحيحة منها: السِّ

 .(4/285) غةه. ينظر: معجم مقاييس اللأصول أطناب تنشعب من

هذا النص يفرق  لتي تعرض هلا بعض العلامء، ويفاملسائل النادرة اوميت، من  ىل حي  تقسيم السكون إ (2)

ون امليت وامليت فالسكون احلي عنده للداللة عىل الياء اللينة، والسك الطلمنكي بني السكون احلي

احلي هو   هـ( حيث ذكر أن السكون561)ت  انهذا التفريق ابن الطَّحَّ  عىل رللداللة عىل الياء املدية، وسا

ما قبلهام، دمه للداللة عىل الواو والياء اذا انفتح ه، فُيسمع َقْرُعُه به، واستخهيأ له العضو ويأخذالذي يت

ىل ذلك ع هع د الثالثة، ألنه ليس هلن خمرج  حمقق، وتبأما السكون امليت فاستخدمه للداللة عىل حروف امل

ارئ يض. ينظر: مرشد القملسألة بشكل مستف(، وقد تعرض الدكتور غانم هلذه اهـ923القسطالين)ت 

-321ص )التجويد  ، والدراسات الصوتية عند علامء(1/321) ات، ولطائف اإلشار(80-28ص )

324). 

َقة(،  (3)  .بالقاف بدالً من الفاءهكذا، والصواب )فامُلَعرَّ

 .(146ص )أبيات العقيلة رشح  يف الدرة الصقيلة (4)
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ايِ ﴿  . (1)  «ملتطرفة املردودة إىل الشاملالياء اأو هي  ،[39البقرة:  ] ﴾ُهد 

َلَمنْكِيِّ يف هذا العلم،  وهذا النص الذي أورده اللبيب يدل عىل رسوخ قدم الطَّ

ده روفحكم الياء املتطرفة من املسائل التي ال نصَّ فيها للمتقدمني، سوى ما أ

م بياء  املصحف اإلمافة يفطرتفتوحة املد أنه رأى الياء املعبييب يب عن أاللب

ل يف كيفية ضبط الياء املتطرفة، وذكر أنواع الياء يف  (2) َوْقصا ، ومل أقف عىل من َفصَّ

ايِن يف ذلك يشء، ونصَّ أبو داود  ، فلم يرد عن الدَّ القرآن من املتقدمني كالطََّلَمنْكِيِّ

 يف حالتني:هلا ض عرإذ إنه تبطريقة غري مستوفية، ، فةء املتطر ضبط اليا عىل كيفية

يف املواضع التي اختلف القراء فيها بني الفتح واإلسكان، وذلك عند  :وىلاأل

ۡذُكرُۡكمِۡ﴿ذكر قوله تعاىل:
 
ِأ ٓ هنا يف بعض ، حيث ذكر أ[152]البقرة:ِ﴾ ف ٱۡذُكُروِنِّ

ملن  ط بياء َوْقص  أن ُتْضبَ  ، واستحبَّ َوْقص   ، ويف بعضها بياءص  قْ املصاحف بياء عَ 

 . (3) يف سائر املصاحف يني، وبياء َعْقص  صحفًا بقراءة املكمب كت

نحو قوله  يف املواضع التي اختلف القراء بقراءهتا بالياء واأللف، وذلك  الثانية:

ِ﴿ تعاىل: [12، 11]النساء: ﴾يُوصِّ
، ص  َعقْ  ياءا بمستحبًا ملن قرأ بالياء أن يكتبه، (4)

 ص  قْ بها بياء وَ باأللف أن يكت قرأها وملن
 (5) . 

أن الياء ثامنية أقسام: مفتوحة ، حيث ذكر التَّنيَِس  كالم فيها استوىف الوأشهر من 

ومضمومة ومكسورة، وساكنة حية ، وساكنة ميتة، ومنقلبة ، ومصورة، وزائدة، ثم 

ح  نقلوامل فتوحة،أن امل، صتهذكر مذاهب العلامء يف كيفية ضبطها بام خال بة يرتجَّ

 
 .(035ص)ية معجم مصطلحات علم القراءات القرآن (1)

 .(461ص )لة  رشح أبيات العقيينظر: الدرة الصقيلة يف( 2)

 .(225، 2/224) ينظر: خمترص التبيني (3)

الباقون  رأقصاد فيهام، وافقهم حفص يف األخري منهام، وقرأ ابن كثري، وابن عامر، وأبو بكر بفتح ال» (4)

 .(2/248)«. النرش يف القراءات العرش الصاد فيهام بكرس

 .(1040 ،1020، 4/1019)، (2/394) خمترص التبينيينظر:  (5)
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ص عىل حد السواء، واملكسورة َوْقص والَعقْ جيوز فيها الضمومة ملواالَوْقص،  فيهام

ح يف كل منها الَعْقص، واملصورة والزائدة يتعني فيهام  ووالساكنة احلية،  امليتة يرتجَّ

 . (1) الَعْقص

عن اللبيب أيضًا  تَّنيَِس  لاقله ا نوم وباملقارنة بني ما نقله اللبيب عن الطََّلَمنْكِيِّ 

 :بني ما يأيتيت

الياءات، إذ إن املتحركة ثالثة أنواع: مفتوحة ي  سبعة أنواع من ذكر الطََّلَمنْكِ  -1

وهبذا فإن أنواع الياء التي ومكسورة ومضمومة، والساكنة نوعان: احلية وامليتة، 

 دة، واحد، هي: الزائنوع سوى  يِس  التَّنَ ليهاذكرها الطََّلَمنْكِي  سبعة أنواع، ومل يزد ع

ال  التَّنيَِس التي أضافها  [34: نعاماأل] ﴾نَّب إِّيِْ﴿ِئدة نحوهذه الياء الزا أن قةقيويف احل

 ، ألن من املعلوم أن الياء ﴾ٱۡمرِّي ِ ﴿ختتلف عن الياء التي هي صورة اهلمزة يف نحو 

 .(2)  سورةة املكللهمز جيوز أن تكون صورة ﴾ نَّب إِّيِِْ﴿يف نحو

الياء املفتوحة، والساكنة احلية،   :سة أنواعيِّ يف مخكِ نْ كالم الطََّلمَ  التَّنيَِس  ح رجَّ  -2

ى بني قوله وقول   والساكنة امليتة، واملنقلبة، والياء التي هي صورة اهلمزة، وسوَّ

ح قول غريه يف املكسورة.   غريه يف الياء املضمومة، ورجَّ

حه يف هذه ااألئمة ووال  أقمع بنيمن اجل يِس  التَّنَ ومع ما ذكره لة، فإن سأملما رجَّ

، وليس عىل ترجيح بة جغارعمل امل ، ومن َثمَّ التَّنيَِسِّ رى عىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي 

 فقد ظهر أثر قول الطََّلَمنْكِيِّ يف هذه املسألة من جهتني: 

ها، فية ضبطكي ذكرلقرآن، وياء يف اأنه يعد أول من نصَّ عىل أقسام ال إحدامها:

أمهلها املتقدمون ن، وأخرورض لذكرها املتتعي ملسائل الدقيقة التوهي من ا

ايِن، ونص عىل بعض أقسامها أبو داود.  كالدَّ

 
 . (427-442ص )ينظر: الطراز يف رشح ضبط اخلراز ( 1)

 .(224-420ص )ينظر: أوراق غري منشورة من كتاب املحكم ( 2)
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أنَّ ما نقله الطََّلَمْنكِي  له أمهيته يف أنه جرى العمل به عند املغاربة،  :واألخرى

: كانت  كيفام ةاملتحرك ويف املنقلبة، يف صقْ الوَ  عىل دنانع والعمل»قال املَاِرْغنِي 

يف ، (1) «الزائدة ويف اهلمزة صورة ويف بقسميها، كنةالسا يف صقْ العَ  وعىل ،حركتها

 تكون وال اجلميع، يف صقْ الوَ  عىل املرشق  أهل مصاحف يف العمل جرى»حني

  بني  فرقاً  إحلاقها يدوأر  ،وفةحمذ كانت أو ةلَ الصِّ  عىل للداللة قتحلِْ أُ  إذا إال قوصةعْ مَ 

 . (2)«ق حَ لْ واملُ  سومرامل

 

 

 

 

 

 
 . (328، 327ص)دليل احلريان  (1)

 .(4) قمر ، حاشية(2/225)  التبينيترصخم( 2)
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 انيث الثاملبح

 الطََّلَمْنِكيِّ يف توجيه ظواهر الرسم العثماني أقوال اإلمام 
إن توجيهات اإلمام الطََّلَمنِْكيِّ لظواهر الرسم، حسب ما أورده اللبيب متنوعة، 

 يأيت: قت فيه، وذلك كاموسأوردها حسب ظواهر الرسم التي سي

 احلذف والزايدة:َمْنِكيِ  لظاهريت  لَ الطَّ لب األول: توجيهات اإلمام ط امل
 ، وبكراهة توايل األمثال: دها يف القرآنو توجيه حذف األلف بكثرة ور أوالً:  

الرد واالنتصار(: اعلم أن األلفات إنام ) قال الطََّلَمنْكِي  يف كتاب» ال اللبيب:ق

ية نامعظيم عىل قراءة نافع ث القرآن الدد ألفات ع؛ لكثرهتن، ألن حذفن من الرسم

ت هذه األلفات كلها لصار املصحف كله َألِفات. وسبعامئة. فلو ثبت وأربعون َأْلفاً 

وكذلك الواوات والياءات حذفن لكثرهتن، والستثقال حرفني متشاهبني يف كلمة 

  وستة، ومن  ف واو، ومخسامئةواحدة، وذلك أن يف القرآن العظيم مخسة وعرشين َألْ 

افقه عىل هذا التوجيه  د و وق .(1) «امئة وتسعةعستمخسة وعرشين َأْلفًا والياءات 

ْجَراِجي    . (2)بعض العلامء، كابن آجطَّا، والرَّ

ه يف  وهذا التوجيه األول، وهو توجيه حذف األلف وأختيها الواو والياء  شقِّ

،  اً ثريلقرآن ك دت يف اور اً نَّ هناك حروفبكثرة عددها يف القرآن ليس بيشء، وذلك أل

فعدد النونات يف القرآن  ف الثالثة، كام حذفت هذه احلرو ،مومل حتذف من الرس 

 آالف وثالثة اً َأْلف ثالثون ماتالالَّ عدد و، وتسعة ومائة آالف ومخسة اً فَألْ  َأربعون

 ليس تعلياًل  يف القرآن ، فُعلَِم بذلك أن كثرة احلروف(3) عرشة واثنتا ومخسامئة

 . ا يف الرسموالً حلذفهمقب

 
 .(224، 223ص )ة الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيل (1)

 .(225، 224ص )وتنبيه العطشان  ،(143ص )آن الظمالتبيان يف رشح مورد ينظر:  (2)

 .(1/566)ينظر: بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ( 3)
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كلمة واحدة، فهذا حرفني متشاهبني يف  الثاين، وهو استثقال هأما التوجيه يف شقِّ 

فَق ُكتَّاب الـَمصاِحف عىل حذف إحدى األلفني  اتَّ من التوجيهات املقبولة، فقد 

ألفات يف  عند اجتامعهام يف كلمة واحدة، وعىل حذف اثنتني منهام عند اجتامع ثالث 

 .(1) مرس ال ع صورتني متفقتني يفكراهة اجتامحدة؛ وذلك كلمة وا

سائد حلذف إحدى األلفني إذا اجتمعتا يف كلمة واحدة التوجيه ال وكان هذا هو

من دون فاصل بينهام، وذلك ألن الثقل إنام حصل باجتامعهام متتاليتني كام رصح  

  الفاصل يف عدم وجود  طا وا عن اشرتلَّ وربام ختبذلك الطََّلَمنْكِي  يف النص السابق، 

ل بينهام  األلفني اللتني ُفِص لهم بذلك حذف إحدى يلع تبعض الكلمـات، وذلك ك 

آء ن ِا﴿و ،[61:الشعراء]يف  ﴾ٻ  ٻ﴿ بالـَهْمَزة يف عىل  [38:الزخرف]يف  ﴾ج 

 ائهافخل ؛صل قويت بفاَليس  وذلك ألن الـَهْمَزة ،(2)القراءة بألف التثنية بعد اهلمزة

 صورة مستقلة وقت كتابة املصاحف. اهلكن ، وألن اهلمزة مل ت(3)د خمرجهاعْ َوبُ 

ه كثري من احلال بالنسبة للياءين والواوين حال اجتامعهام، فقد لك وكذ وجَّ

ْكل  إحدامهاالُعَلمـاء حذف   . (4) بكراهة اجتامع صورتني متفقتني يف الشَّ

 ت: اابحتمال القراء توجيه حذف األلف  اثنياً:
: » :لبيبال الق ِّينِِّ﴿ نتو كالقال الطََّلَمنْكِي  ِٱِل  ِي ۡومِّ َٰلِّكِّ بألف  [4 الفاحتة:] ﴾م 

ِّينِِّ﴿بعد امليم مل جَيُْز ألحد أن يقرأ  ِٱِل  ِي ۡومِّ لِّكِّ عىل قراءة  والْحَتَجَرْت بالقرص،  ﴾م 

 
اب، البن ُدُرْستَُوْيه  ، وكتاب الُكتَّ (139ص)وكتاب أصول الضبط  ،(89-2/86) ينظر: خمترص التبيني (1)

(70 ،71). 

 التوحيد. ينظر: ، وقرأ الباقون بغري ألف عىلن عامر، وشعبةجعفر، وابن كثري، واب وهي قراءة نافع، وأيب( 2)

 .(2/369)النرش يف القراءات العرش 

 .(804-477ص)لة أرباب املراصد ي، ومج(298-296ص)ر: الوسيلة إىل كشف العقيلة ينظ( 3)

َخامن هؤالء: ا (4) ، وابن اجلَ لداين، وأبو داود، والسَّ ي  ، واجلَْعََبِ . ينظر ِوي  ع عىل الرتتيب: املقنَزِريِّ

ب املراصد ، ومجيلة أربا (361ص)، والوسيلة إىل كشف العقيلة (4/985) يني، وخمترص التب(379ص)

 .(1/447)عرشلا، والنرش يف القراءات ( 570-568ص)
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ِ﴿واحدة. فلام كانت األلف حمذوفة احتملت  َٰلِّكِّ  .(1) القراءتني« ﴾م 

: طََّلَمنْكِي  لا قال» :أفعال القتال يف سورة البقرة فعن حذف أل  ال اللبيبقو

 . (2)«لرسم القراءتانري ألف؛ لَيُجوَز يف ارسمت هذه الثالثة بغ

: » قال أيضًا:و َٰحِِّ﴿كل ما يف كتاب اهلل تعاىل من ذكر: قال الطََّلَمنْكِي  ِّي    هو ف .﴾ٱلر 

نِيُۡرسِِِّ﴿ تعاىل: ، وهو قولهالروم يكتب بغري ألف إال الذي يف أول
 
ِٓأ َٰتِّهِۦّ ِِل ِو مِّۡنِء اي 

ِِّٱل َٰتِ ي ِر  ر  ِّ ُِمب ش   . (3)«باأللف؛ إلمجاع القراء عليه باجلمع يكتب فإنه [46]الروم: ﴾ِِاح 

: ذكر أبو عبيد، وعطاء بن يسار، وبشار بن أيوب » وقال أيضًا: وقال الطََّلَمنْكِي 

ألف، وهو  س فيهاة أحرف ليث يف اإلمام ثال [201]األعراف:النَّاِقط أن)َطْيف( 

ن أللف بعد الطاء يف )أال ترى أهنم اتفقوا عىل إثبات ا .(4)تنيا قراءاألصح الحتامهل

ِ﴿:والقلم( يف قوله تعاىل ِّف  آئ اِط  ل ۡيه  ِع  اف  ؛ التفاق القراء عليه أنه [19القلم:] ﴾ف ط 

 . (5) «عىل وزن فاعل

بعض العلامء أن تكون يف  ل: استحبَّ َمنْكِيِّ أنه قاُذكَِر عن الطَّلَ » وقال أيضًا:

(، ويف يبِّ رَ  انَ حَ بْ ُس  َل اقَ ابتة األلف ألجل قراءهتم:) شام ث الو ف أهل مكةمصاح

ِ﴿   قراءهتم: سائر املصاحف حمذوفة األلف ألجل  ِّ ب  ِر  ان   . (6) «[83 ]اإلرساء:   ﴾ قُۡلُِسۡبح 

 
م، والكسائي، ويعقوب، وخلف قرأ عاص» . وقد(292ص)صقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ال (1)

 .(1/271)ءات العرش  يف القراباقون بغري ألف َقرْصًا«. النرشرأ الباأللف مدًا، وق

حذف األلف ب ، وقرأ محزة، والكسائي، وخلف العارش(233ص) الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة (2)

َٰتِِّ﴿ تعاىل: ل الثالثة املوجودة يف قولهيف أفعال القتا ِتُق  ّل  دِِِّعِّندِ ِلُوُهمِۡو  امِِِّٱلۡم ۡسجِّ َِِٰٱۡۡل ر  ّتَّ َٰتِّلُوُكمِِۡح  ِفِّيهِِّ ِيُق 
َِٰف ِ  .(2/227)[. ينظر: النرش يف القراءات العرش191﴾ ]البقرة: ت لُوُكمِۡإِّنِق 

 .(932ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (3)

اء والفاء من غري مهزة، وال ألف، وقرأ اكنة بني الطابن كثري، والكسائي، )َطيٌْف( بياء سقرأ البرصيان، و»( 4)

 . (2/275)رش يف القراءات العرش «. النألف بعد الطاء، ومهزة مكسورة بعدهابالباقون 

 . (280ص )بيات العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أ (5)

:(530ص )رشح أبيات العقيلة  يفالدرة الصقيلة  (6) ( ق ال ِر )وابن عامقرأ ابن كثري » . قال ابن اجلََزِريِّ

ألف عىل األمر، وكذا  ريبغ  (ْلُِقِمكة والشام، وقرأ الباقون )هل باأللف عىل اخلَب، وكذا هو يف مصاحف أ

 .(2/309) لعرشهو يف مصاحفهم «. النرش يف القراءات ا
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َٰدِّيِ﴿لف وقال أيضًا بعد أن ذكر اختالف املصاحف يف حذف أ ِّه  النمل   يف ﴾ب

ِتِ ِ﴿ اءة محزةوأشهر؛ لقر رأن احلذف آث  وذكر الطََّلَمنْكِي  » :لروموا نت 
 
ِٓأ ا ِيو م  ِِۡهدِّ

َٰل تِّهِّۡم ِ ل  ِع نِض   . (2) «[81]النمل:  (1) ﴾ٱلُۡعۡۡم 

ومن النصوص السابقة التي أوردها اللبيب عن الطََّلَمنْكِيِّ يتبني أمهية هذا  

، ولف عند الطََّلمَ العامل يف توجيه حذف األ سبب حذف األلف   أنه يرى أننْكِيِّ

 يرى  قول يشري إىل أن الطََّلَمنِْكيَّ ت املتواترة، ومل يورد اللبيب أيَّ راءاالق إىلشارة اإل

ه حذف األلف  أن احلذف يف الرسم يشري إىل القراءات الشاذة، كام أنه وجَّ

ا يكون راءة ثابتة، وهبذباالقتصار يف املواضع التي ال حيتمل احلذف فيها ق

ع احلذَلَمنْكِ الطَّ   : لعثامين نوعنيف يف الرسم اي  قد َنوَّ

آُءو﴿ حكى عنه اللبيب، يف حذف األلف من امك ،حذف اقتصار :أحدمها  ،﴾ ج 

 . (3) «اً ى اقتصار»وهذا احلذف يسمَّ  ونحوها قال:

  ىلَلَمنْكِي  عكام تفيده النصوص السابقة التي نصَّ فيها الطَّ  ،حذف إشارة والثاين:

حال اختالف  نه يف ، بل إقراءتانليجوز يف الرسم ال أللف فيهاأن حذف ا

ح احلذف ملا فياملصاحف يف حذف األل ه من احتامل القراءات، كام  ف وإثباهتا يرجِّ

َٰدِّي﴿  فعل يف ترجيح حذف ألف ِّه   لكي حتتمل قراءة محزة. ﴾ب

، فقد استفاد مما ذكره الطَّلَ  ويظهر أنَّ اللبيب احلذف ينقسم إىل   ىل أنَّ إ رأشاَمنْكِي 

واعلم أنَّ  » :الحيث قهذه األقسام جمتمعة، ن أشار إىل ولعله أول م، ثالثة أقسام

 
 ألف،  بالتاء وفتحها، وإسكان اهلاء من غري [53لروم:﴾ ]ادِِّت هِۡ(، و﴿ 81لنمل: ا)﴾ دِّيت هَِۡقَرَأ محزة ﴿  (1)

﴾ باخلفض يف  ٱلُۡعۡۡمِِّبفتح اهلاء وألف بعدها، ﴿ كرسها و( بالنصب، وقرأمها الباقون بالباء والُْعْۡمِ )

َٰدِِّثباهتا يف الوقف عىل ﴿املوضعني، مع خالف بني القراء يف حذف الياء وإ ِّه  نظر: النرش ي.[ 53﴾ ]الروم:ب

 . (2/339)لعرش يف القراءات ا

 . (327ص )لعقيلة بيات االدرة الصقيلة يف رشح أ( 2)

 .(427ص )لة ت العقيالدرة الصقيلة يف رشح أبيا( 3)
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ف ألجل  ذِ احلذف الذي يقع يف الـَمصاِحف فإنه ينقسم إىل ثالثة أقسام: ِقْسم ُح 

 . (1) «اًراى اقتصِقْسم يسمَّ ى اختصاًرا، و االختالف يف القراءات، و ِقْسم يسمَّ 

، حيث إنهذكره الطََّلَمنْ أمهية ما يتبني لنا ذاوهب ا ذكره علامء يعد األساس مل كِي 

ىل ثالثة أنواع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقسيم احلذف يف الرسم إالرسم من 

فإنَّ ما ذهب إليه الطََّلَمنْكِي  من أن احلذف يف الرسم إنام يشري إىل القراءات املتواترة 

ايِن ، وناقط م الكَ كحَ  بعض العلامءذهب اذة هو ملشا دون القراءات فقط  ، وأيب الدَّ

اذَّة الحتاملكذلك  احلذفل جعفع من توسَّ وهناك ، (2)داود   القراءات الشَّ

َخاِويِّ ك  . (3) ابن آَجطَّاو  السَّ

 توجيه حذف األلف بكثرة ورودها:  اثلثاً:
: اختلفت ا» ال اللبيب:ق بني  لف التياألذف ملصاحف يف حوقال الطََّلَمنْكِي 

ب انِِّ﴿ والنون من قوله الباء ِّ ذ  ذف فحذفت يف بعضها، وأثبت يف بعضها، واحل ﴾تُك 

  لكثرة ورودها؛ ألن  :والثاينأن األلف للتثنية،  :أحدمهاعندي آثر وأشهر لوجهني: 
ب انِِّ ﴿ ِّ ذ   . (4)«يف سورة الرمحن جاءت يف أحد وثالثني موضعاً  ﴾تُك 

هو ما نصَّ  يف هذه الكلمةإلثبات ذف وامن احل ي  كِ الطََّلَمنْ وهذا الذي ذكره

ايِن  عل ح أحدمهيه الدَّ ، أما أبو داود فمذهبه يف ألف التثنية احلذف  (5)ا، لكنه مل يرجِّ

، وإن كان قد اقترص عىل احلذف يف (6)واإلثبات بشكل عام، مع ترجيح اإلثبات

 
 .(222ص )أبيات العقيلة  رشح الدرة الصقيلة يف (1)

املصاحف    نقطيف، واملحكم (260 ،237 ،229ص)ح أبيات العقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رش (2)

 .(3/707) ، وخمترص التبيني(163، 162ص)

 .(429، 428ص )د الظمآن ، والتبيان يف رشح مور(108 ،107ص)كشف العقيلة  ينظر: الوسيلة إىل( 3)

 . (346ص )ت العقيلة ة يف رشح أبياالدرة الصقيل (4)

 .(557ص) ينظر: املقنع، للداين (5)

 .(2/430) ينظر: خمترص التبيني (6)



 د ردمانو ـمـحمد حـمود مـح د.             قشةومنا : عرضاين الرسم العثمقضااي كي يف أقوال اإلمام الطلمن

140 

 .   لمة ذه الك ه ف يف أللات عة عىل إثباالعمل يف املصاحف املطبو، و(1) بعض الكلامت

ح الطَّ  ب انِِّ﴿حلذف يف َلَمنْكِي  اوقد رجَّ ِّ ذ  ا أن األلف  لوجهني: أحدمه ﴾تُك 

ب انِِّ﴿  تثنية التي جرى أكثر علامء الرسم عىل حذفها، فَحْذفها منلل ِّ ذ  آثر عند  ﴾تُك 

،  م لرس ند علامء االطََّلَمنْكِيِّ ملا فيه من محل النظري عىل نظريه، وهي قاعدة متبعة ع

بَّا س الرتجيح عندهم، فقدمن أس عد  وت حات ذكر الضَّ احلذف واإلثبات ع من مرجِّ

 . (2) ورعىل النظائر وعىل املجا احلمَل 

كثرة الورود فإهنا تعد  من التوجيهات التي أوردها العلامء أما الوجه الثاين وهو 

   .  (3) حلذف األلف يف الرسم 

ب انِِّ﴿ ف ألفحذ حرجَّ كِي  قد وهبذا يكون الطََّلَمنْ ِّ ذ  دمها ُيَعد   بوجهني أح ﴾تُك 

ات السائغة يف بام يعد  من التوجيهعلامء الرسم، واآلخر أسس الرتجيح عند من 

توجيه حذف األلف، خاصة يف املواضع التي يكثر ورودها؛ وذلك ألن كثرة 

 الورود مظنة للتخفيف باحلذف وغريه. 

 ابملعىن:  توجيه حذف األلف  رابعاً:
:ال قال»لبيب لا الق هو املوضع دون غريه  حذف األلف يف هذا سبب طََّلَمنْكِي 

فهو صدق وحق، ألنه يصدر عن اهلل نحو  (امليعاد)اهلل تعاىل من ذكر أنَّ ما يف كتاب 

﴿:قوله تعاىل
ادِ  ُُِيۡلُِّفِٱلۡمِّيع  ِّل  ِٱَّللَّ  نفال حيث وقع، والذي يف األ [ 9آل عمران:] ﴾إِّنَّ

ِِ﴿ :ه تعاىلالختلف فيه، وهو قول مل يكن، ولو كان  هو ميعاد هلم ِِفِّ ۡخت ل ۡفُتۡم َل 
َٰدِِّ  .(4)  «[42األنفال: ] ﴾ ٱلۡمِّيع 

 
 .(3/462)، (2/396) خمترص التبيني ملثال:ينظر عىل سبيل ا (1)

  .(51ص)الطالبني  ينظر: سمري( 2)

 . (145، 144ص )د الظمآن ينظر: التبيان يف رشح مور( 3)

 .(393، 392ص )ة يف رشح أبيات العقيلة ة الصقيلالدر( 4)
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، وقد وردت هذه (1) خانالشي عليه مما اتفق وحذف األلف يف موضع األنفال

ه اإلثبات سوى هذا املوست مرات، كلها ب يف القرآن الكريمالكلمة  ضع، ووجَّ

نْكِّي حذف األلف فيه توجيهًا داللّيًا، وذلك أن امليعاد يف سورة األنفال الطََّلمَ 

، خيتلف عن بقية املواضع، فهو يف األنفال صادر عن اخللق وليس عن اخلالق 

 . (2)الُعَلمـاء هذا التوجيه بعض عىلوتابعه يكن،  عاد ملفال مياألن نه يفوكذلك أ

إلشارات املبكرة يف هذا اللون من َلَمنْكِي  يعد من اوهذا الذي ذكره الطَّ 

اليل أو اإلشاري، لكنه ال يمثل اجتاهًا عامًا يف تفسري التوجيه، املسمى بالتوجيه الدِّ 

جرى  اخلطَّ  نَّ أ» لذين زعموا أنبعه، اومن ت يِش  اكُ ليه املَرَّ ظواهر الرسم، كام ذهب إ

 ،ب عىل لفظهتِ ومنها ما كُ  ،ومنها ما نقص ،فيها ما زيد عليه عىل اللفظ :هىل وجوع

 .(3) «هَبِيَّةوأرسار   ،وذلك حلكم خفية

 توجيه حذف األلف أبنه على االقتصار:  خامساً:
آُءو﴿يف حذف األلف من  اللبيب الق وهذا   :كِي  الطََّلَمنْ لقا  » ونحوها ،﴾ ج 

 .(4) ى اقتصاًرا « مَّ احلذف يس

ه الطََّلمَ  ألف من كلمة ويثبت  َف ذَ أن حُيْ » نْكِي  هو:وحذف االقتصار الذي سامَّ

، وملا كانت األلف تزاد بعد الواو املتطرفة سوى ثالثة أصول مطردة، (5)«يف نظائرها

آُءو﴿:يه   ، (6)رقةحرف متفوسبعة أعت، وق ث مايح ﴾ُذو﴿و ، ﴾ِب آُءوِ﴿، و﴾ج 

 االقتصار.  واضع من حذف م زيادة األلف يف هذه املجعل الطََّلَمنْكِي  عدفقد 

يَّ بذلك يعد أول من 
ع احلذف يف الرسم العثامين  وقد سبق ذكر أنَّ الطََّلَمنْكِ نوَّ

 
 .(2/329) ، وخمترص التبيني(249، 248ص)داين ينظر: املقنع، لل (1)

 .(199ص)ريان ر: دليل احلكاملَاِرْغنِيِّ . ينظ (2)

 .(1/380)رآن الَبهان يف علوم الق (3)

 .(427ص )عقيلة يف رشح أبيات ال الدرة الصقيلة( 4)

 .(223، 222ص )رشح أبيات العقيلة يف ينظر: الدرة الصقيلة ( 5)

 .(83 -2/81) نظر: خمترص التبينيي( 6)
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ه فجعل  إىل نوعني حذف اإلشارة، وحذف االقتصار، ثم جاء اللبيب من بعد

 ن تأثريبعد ذلك يف كتبهم، وهذا مامء الرسم ناقلها علأنواع، وتثة الذف ث احل

 عده. الطََّلَمنْكِيِّ يف من جاء ب

 توجيه حذف الياء ابحتمال القراءات:  سادساً: 
رِّۡءي ِا﴿: إنام حذفت الياء من الطََّلَمنْكِي  قال » ال اللبيب:ق ؛ ألجل [74]مريم: ﴾ و 

   .(1) «يِّ الشاربا من رِ ء، وهو عندمهبتشديد اليا ﴾ِارِّي ِ وِ ﴿كوان قراءة قالون، وابن ذ

يِّ حذف إحدى الياءين هنالطَّلَ وتوجيه 
ا يندرج يف التوجيه باحتامل َمنْكِ

قراءات، وفيه ترصيح أن الياء حذفت ألجل قراءة قالون وابن ذكوان، وهي  ال

ف إحدى  حذ نىل أايِن  إيف حني ذهب الدَّ ، (2) كذلك قراءة أيب جعفر، ومحزة وقفًا 

به (3) اجتامع ياءين نام هو لكراهة ين إالياء ِريِّ ابن اجلَزَ ، وصوَّ
 (4)  . 

، فيكون قد من )ِريِّ الشارب( يقصد بذلك قراءة اإلدغامنْكِيِّ بأهنا وقول الطََّلمَ 

يٌّ يف توجيه هذه القراءة، قال:  مه َمكِّ  اقترص عىل أحد املعنيني، وهو الوجه الذي قدَّ

، شارب( فال أصل له يف اهلمز)ِريِّ ال يكون من أنه حيتمل أن مزِّيمل  وحجة من»

واء( وهو ما يظهر من أن يكون من بًا. وجيوزأي: أحسن أثاثًا وأحسن رش )الر 

ي( فت اهلمزة، فأبدل منها  )الزِّ يف اللباس وغريه، فيكون أصله اهلمز، ولكن ُخفِّ

   .(5)«ياء، وأدغمت يف الياء التي بعدها

حلمل عىل مل عىل التأسيس أوىل من ان احلكِي  أوىل، أليه الطََّلَمنْعلترص وما اق

فادت معنى جديدًا لآلية، وتكون كل من  إلدغام قد أكون قراءة ا التأكيد، وهبذا ت

 
 .(459ص )ت العقيلة االدرة الصقيلة يف رشح أبي( 1)

 . (481، 1/394)ات العرش نظر: النرش يف القراءي (2)

 .(379ص)املقنع، للداين ( 3)

 .(1/447) اءات العرش القرينظر: النرش يف (4)

 .(92، 2/91)وعللها  لقراءات السبعالكشف عن وجوه ا( 5)
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القراءتني قد وصفت حاالً من أحوال األمم البائدة من التمتع بطيب العيش وَرَغده  

 .(1)اهلمزفادته قراءة اهليئة كام أ و ظراملن، أو حسن الذي أفادته قراءة اإلدغام

ِ﴿أللف يف توجيه زايدة اسابعاً:   بتقوية اهلمزة:   ﴾ مِّاْئ ت ۡيِِِّ﴿ و ﴾مِّاْئ ة 
ه الطََّلَمنْكِي  زيادة األلف يف و ﴿جَّ

بأنه تقوية للهمزة  ﴾مِّاْئ ت ۡيِِّ﴿و ﴾مِّاْئ ةِ 

، قال  (2)  عربيةالو لرسمن علامء اوضعَّف أن يكون للفرق، كام هو شائع عند كثري م

ٌة ضعلطََّلَمنْكِي  اقال »  للبيب:ا األلف  أما قوهلم يف ،ا دليليفٌة، ال يقوم هب: هذه حجَّ

﴿يدت يفأهنا ز 
،  ﴾مِّاْئ ت ۡيِِّ﴿ء زيدت يفللفرق بينها وبني)منه( فألي يش ﴾ مِّاْئ ةِ 

 يدبعًا حرفًا خفيّ . وإنام تقوية للهمزة من حيث كانت وليس هلا َشْكٌل تلتبُس به

وه ت ا باأللف؛ لاملخرج، َفَقوَّ هتا. وُخصِّ ق بذلك َنَْبَ األلف بذلك معها من   ُتَحقِّ

 . (3) «وقد تصور اهلمزة بصورهتاها، خمرجحيث كانت من 

، أن  ايِن  أيضًا هذا التوجيه، وذكر نفس احلجة التي ذكرها الطََّلَمنْكِي  ح الدَّ ورجَّ

الكلمة فيها صورة  واضع التي ال تشتبهملا ى يفموضع، حت تقوية اهلمزة مطرد يف كل

نه ال، (4) بصورة أخرى  . (5)اهلبيب وارتضوحسَّ

يم ما يدل عىل رجحانه، إال أنه مل ذا التوجيه له، وتقدورغم  إيثار أصحاب ه

َزة إال وهي  »عدم االطراد، وأنه التَّنيَِس يسلم من االنتقاد، فقد أورد عليه  ما من مَهْ

 
 .(307 ،306ص )القراءات القرآنية العرش، آلمال مخيس قرآن بينظر: تفسري ال (1)

ْويِل  امء العربية: ابن قتيبة، والنَّممن قال به عل (2) اس، والص   الكاتب  أدب: ينظر عىل الرتتيب  ، وابن ُدُرْستَُوْيه. حَّ

 .(84ص)، وكتاب الُكتَّاب (247، 246ص )وأدب الُكتَّاب  ،(139ص)، وصناعة الكتَّاب (246ص)

، واجلَ وممن  َخاِوي  ي  قال به من علامء الرسم: السَّ از، وْعََبِ . ينظر عىل الرتت، واخلَرَّ يب: الوسيلة ابن اجلََزِريِّ

 ، والنرش يف القراءات العرش(28ص)، ومورد الظمآن (508ص)، ومجيلة أرباب املراصد (731ص)

(1/453). 

 .(430ص )أبيات العقيلة  الدرة الصقيلة يف رشح (3)

 .(175ص)كم يف نقط املصاحف ر: املحينظ (4)

 .(431ص )ات العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أبي :ينظر (5)
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ل ِ﴿ـية ك إىل التقوتفتقر 
 
أ ادُِ﴿، و﴾س  رُُۡج نَّك ِ﴿ و ،﴾ ۡتُِسئِّل ِ﴿و ،﴾فُؤ 

وغري ذلك   ،﴾ۡل  

مٌ ، فتخصيص هذه املواضع حَتَ مما ال حيىص ذه التقوية ال جتد دلياًل من ، كام أن ه(1)«ك 

، وقد شاع هذا التوجيه عند علامء الرسم، وجعلوه (2) واقع الكتابة أو اللغة العربية

َ  أحد الوجوه األلف فقط، فقد ذكره   وليس زيادة حروف املد الثالثة بهت التي ُفرسِّ

ايِن  يف توج  . (3) يه زيادة األلف والياء والواوالدَّ

يف   إىل الصواب ء الرسم توجيهات أخرى مذكورة يف مظاهنا، واألقربلامولع

﴿توجيه زيادة األلف يف نحو 
وِري احلَ ما ذكره الدكتور  ﴾مِّاْئ ةِ    ومن َمد غانم َقد 

ق فيها الـَهْمَزة إىل بيئة ختفَّ من من تأثري انتقال هذه اللفظة  هقفوا ف فيها، بيئة حيقَّ

مزدوج فاأللف صورة حتقيقها، والياء صورة  شكلا بـمثيلهـى تـفأدَّى ذلك إل

ت هذه الزيادة بـ(4) ختفيفها ﴿، وربام ُخصَّ
دون ما يشبهها، نظًرا لكثرة ، ﴾مِّاْئ ةِ 

ها،وُفُش  ااستعامهل  .  ذلكت كرهتا عىل هذا الشكل واشتهروص  رتحجَّ فت  وِّ

 لظاهرة اهلمز   َلَمْنِكي ِ طَّ ال اإلمام  املطلب الثاين: توجيهات
 عاة حاليت التسهيل والتحقيق: رام  أوالً:

ِّئُُكم﴿: )الدر النظيم( وقال صاحب» ال اللبيب:ق ُؤن ب 
 
 [15:آل عمران]يف  ﴾قُۡلِأ

ذلك مجيع   ومة. اتفقت عىلضم ملزة اصورة للهم كتبت بواو بعد ألف االستفهام 

م نظائرها يف اهلمزتني احف. ورسم ذلك كذلك عىل مراد التليني، ورس صامل

والضم بغري واو عىل مراد التحقيق وكراهة اجتامع ألفني، واهلمزة فتح املختلفتني بال

ُءنزِّل ِ﴿: قد تصور عىل املذهبني من التحقيق والتخفيف، وذلك قوله تعاىل
 
ل ۡيهِِِّأ   ﴾ ع 

 
 .(347ص )ز خلراالطراز يف رشح ضبط ا (1)

 .(409ص)رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية  (2)

 -420ص)تاب املحكم وأوراق غري منشورة من ك ، 177، 176ص املحكم يف نقط املصاحف :ينظر( 3)

422 ،429) . 

 . (419ص)خيية ر: رسم املصحف دراسة لغوية تاينظر (4)
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ِّۡكُرِ﴿و ،[8 :ص] ِٱَّل  ُءلِۡقِّ 
 
 . (1) « [25]القمر:  ﴾ل يۡهِِّعِ أ

ح الطََّلَمنْ ِّئُُكم﴿يف املضمومة رسمت واواً  كِي  أن اهلمزةوضَّ ُؤن ب 
 
:  آل عمران ]  ﴾أ

ل بينها وبني الواو، أما نظائرها ومها [15  عىل مراد التسهيل، وذلك ألهنا ُتسهَّ

ُءنزِّل ِ﴿
 
ِ ﴿، و [8ص:] ﴾ أ ُءلِۡقِّ

 
مراد التحقيق،  فقد رسمت بغري واو عىل [25ر: قمال] ﴾أ

باأللف، ثم حذفت إحدى األلفني كراهة  وذلك أهنا يف حالة التحقيق ستكتب

روا اهلمزة عىل املذهبني، مذهب   ، وهبذا يكون الصحابة الجتامعهام قد َصوَّ

وا جواز الوجهني، من  ة جواز كتابأهل التسهيل، ومذهب أهل التحقيق، لرُِيُ

تداد بحالة الوصل، أو باعتبار حالة التحقيق، عباعتبار حالة التسهيل، واال مةكلال

، وأبذكر هذا التوجيه أيض عتداد باألصل، وواال ايِن   . (2) و داودًا الدَّ

 حذف صورة اهلمزة داللة على حتقيقها: اثنياً: 
عىل حذف  واجتمعت املصاحف... )الدر النظيم(  وقال صاحب» ال اللبيب:ق

﴿، و﴾ٱلرُّۡءي ِا﴿ تي هي صورة للهمزة الساكنة يفالو الوا
َٰيِ ﴿و ،﴾رُۡءي اكِ   ة لدال ﴾رُۡءي 

  .(3) «حتقيقها عىل

ايِن  يريانف، (4) ايِن ذا التوجيه الدَّ وممن وافقه عىل ه ي يف وعِ أنه رُ  الطََّلَمنْكِي  والدَّ

هتا الحابعض ْمَزة يف حذف صورة اهلمزة حالة التحقيق، من حيث كانت الـهَ 

ة ْمزَ لو كتبت عىل مراد التسهيل، لكتبت واًوا، ألن الـهَ  اتستغني عن الصورة، وألهن

ل بإبداهل  . (5)من جنس حركة ما قبلها ا حرف مد  املتوسطة الساكنة ُتَسهَّ

ويظهر أن مراعاة حالة التحقيق يف هذه الكلمة ليس التوجيه املناسب حلذف 

 
 .(493ص )صقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ال (1)

 .(2/332) ، وخمترص التبيني(106ص)كم يف نقط املصاحف ملحينظر: ا (2)

 .(493ص )لعقيلة يف رشح أبيات االدرة الصقيلة  (3)

 . (1/184ص)حف ينظر: املحكم يف نقط املصا( 4)

 .(1/431) ات العرشينظر: النرش يف القراء (5)
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اإلشارة واحلذف الستيعاب القراءتني  إن الن يقاألوىل أ صورة اهلمزة هنا، بل

نه ابن  اجلََزِريِّ إليهام، كام حسَّ
بدال ن هذه الكلمة قد جتاذهبا تغيريان، اإلألك ، وذ(1) 

م، وهو القياس، وَقْلب الواو ياء ثم إدغامها يف الياء واًوا ألهنا ساكنة وقبلها مضمو

لوجهني، ألهنام وجهان ا ملحتْمَزة، لتفآثر الكتبة حذف صورة الـهَ ، (2) بعدها

م)ُريَّا(،  اغداإلقراءة  ملا احتملتبالواو عىل قياس رسمها  لو كتبتو ، صحيحان

 ، واهلل أعلم. هنيجال أمام الوجصورهتا يفسح امل لكنَّ حذف 

 مراعاة املوقع اإلعرايب: اثلثاً:
: رأي» ال اللبيب:ق ف ائلط)ال ت يف كتابقال أبو عمرو أمحد بن حممد الطََّلَمنْكِي 

ِ﴿بن يسار يف علم رسم املصاحف( لعطاء
ُ
باأللف عىل األصل،  [70:براءة]يف  ﴾ن ب أ

 ،نصب فهو باأللفكان يف موضع  موضع رفع، فإنان يف ه بالواو إذا كعداما و

مِ ﴿ :ىـال ـعـه تـولـو قـحـن ِء اد  ۡ ِٱبَۡن 
 
َِٰ﴿، و[27]املائدة: ﴾ن ب أ ِء اي  َُٰه ِّٓيِء ات ۡين  ِٱَّلَّ

 
  ﴾ تِّن ِان ب أ

 . (3) «، وما أشبهها[175اف: رع]األ

فة واوًا عىل غري تطراملرت فيها اهلمزة املضمومة وِّ من املواضع التي ُص  اوهذ

عىل مراد االتصال أو »هذه الظاهرة بأن ذلك علامء يف توجيه ياس، وقد ذكر ال ق

وما له موقع اإلعرايب مراعاة للهبذه الطريقة ، ويف رسم هذه الكلامت (4) «التسهيل

عىل إطالقه، بل إنه مقيد بالرواية،  كلرآنية، وليس ذرسم الكلامت الق يف أثر من

موضع رفع، فلو   وهو يفالتوبة قد كتب باأللف عىل األصل،  وضعن مفأنت ترى أ

وال يتوفر لدى هذا املوضع بالواو كبقية املواضع،  كان األمر عىل إطالقه، لُرِسمَ 

أو ليدلوا بذلك عىل جواز   م،رس ل الاية عن أه لذلك سوى الرو الباحث توجيهٌ 

 
 .(1/447)لعرش النرش يف القراءات ا( 1)

 .(14/297)العرب )رأي(  ، ولسان(399، 4/398)ينظر: احلجة للقراء السبعة ( 2)

 .(015ص )رة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة الد (3)

 .(404ص)املقنع، للداين ( 4)
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،  وجه الوقف بالواو فيهصح موضع سورة التوبة مل ي ، أو ألنَّ بأحد الوجهني اهرسم 

إنام جاز ما جاز منه برشط صحته عند أئمة اللغة وعلامء  »رسميألن التخفيف ال

 . (1) «القراءة

 :مراعاة اتساق األوزان رابعاً: 
 [4:املمتحنة]يف  ﴾ ۓ  ۓ   ے ﴿ يف اً واو سم اهلمزةبعد أن ذكر ر ال اللبيبق

: وكتب ذلك   وقال » لواو ألف:وا  راءبواو وبعدها ألف، وليس بني ال الطََّلَمنْكِي 

 . (2) «ل عىل وزن ُفَعالءكله ليد

ايِن  حذف صورة اهلمزة األوىل من ه الدَّ زة بأن اهلم [4]املمتحنة: ﴾ ۓ ﴿وقد وجَّ

بنفسه كسائر احلروف، وأما   امً حيث كانت حرفًا قائلصورة، من ا عنغني قد تست

ا عبارة عن   بناء)ُفَعالء( فلزيادهتا يف االسم، وأهنم يفلالحذف األلف التي بعد ا

ما عن رسم اهلمزة واوًا فلعدة معان أحسنها لك حذفت اختصارًا، وأصوت، فلذ

ايِن    ك فلذل  ،بعدها باَِم  َوصلها َرادمُ  عىل املضمومة للهمزة ُصوَرة تكون َأنعند الدَّ

، او وال وهو منه التسهيل لَحا يِف  تقرب والذي حركتها منه الذي باحلرف ترَ وِّ ُص 

عد المها ان اختصارًا، وزيد بحذف بعد عينها صورت ﴾ۓ ﴿ثم نبه عىل أن 

 . (3)صورتان داللة وتبيينًا ليستوي بذلك عدد حروفها يف الكتابة

فيها مهزهتا املتطرفة  ترَ وِّ ُص ذا الكالم أن هذه الكلامت التي ه د منوالشاه

الم، ولو ثبتت مع بناء )ُفَعالء( وهي التي بعد ال ا ألفت منهاملضمومة واوًا، حذف

ت األلف الزائدة التي فة واوًا لصار عدد حروفها ستة إذا ُعدِّ تصوير اهلمزة املتطر

وزن هذه الكلامت حذفت  اق تسىل افمحافظة ع بعد صورة اهلمزة املضمومة، 

هذا  حروف )ُفَعالء( فصار عدد احلروف مخسة كعدد  قبل الم تيالاأللف 

 
 .(79ص) العرشتقريب النرش يف القراءات ( 1)

 .(507ص )العقيلة  بياتالدرة الصقيلة يف رشح أ (2)

 .(183، 182ص): املحكم يف نقط املصاحف ينظر (3)
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 توجيه رسم هذه مراد اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ عندما قال يف لوزن)ُفَعالء(، ولعل هذا هو ا

 .(1) « وكتب ذلك كله ليدل عىل وزن ُفَعالء» الكلامت:

عينها   دها وضع خاص، وذلك أنه قد حذف بعلف ﴾ۓِ﴿ أما بالنسبة لكلمة

يف بناء)ُفَعالء( واأللف التي  كلمة م الوهو )الراء( صورتان مها اهلمزة التي هي ال

التي صورة اهلمزة  وزيد بعد المها وهو)اهلمزة( صورتان مها الواو بعدها،

  ذه الصفة ، وهبذا يكون لرسم هذه الكلامت هباملضمومة واأللف التي بعدها

ق وزن )ُفَعالء( فيها، مع ما يف رسمها اسة ما يدل عىل املحافظة عىل اتوصصخامل

 . (2)وجه املتعددة حلمزة وقفاً ل األاحتامكذلك من 

 البدل هرةالطََّلَمْنِكيِ  لظا  اإلمام  املطلب الثالث: توجيهات
 الداللة على األصل:أوالً:  

ِ﴿أصل  : كانالطََّلَمنْكِي  وقال » :ال اللبيبق ِة﴿و ،﴾ِةوَِٰل ِٱلصَّ وَٰ ك    ، ﴾ٱلزَّ

﴿و
مِّۡشكِ  ِة﴿و ،﴾ة ِوَِٰك  وَٰ ة ِ﴿و ،﴾ٱّلَّج  ن وَٰ و)ِمْشَكوْه(،  ْه(،وَ كَ و)زَ  ْه(،وَ لَ )َص  ،﴾و م 

يف مجيعهن بالفتح   ركت الواو، فلام حت(3) و)َنَجَوْه(، و)َمنَوْه( عىل وزن َفَعَلة وِمْفَعلة

عت مجع سالمة مج افإذ للتخفيف،  انقلبت ألًفا النفتاحها وانفتاح ما قبلها؛ طلًبا

ول: صلوات، وزكوات، وحيوات، ومشكوات، ونجوات،  فتقل، رجعت إىل األص

واأللف ليستدل بالواو  اتفق كتاب املصاحف عىل رسمهن بالواو . وقدمنواتو

 . (4) «أللف عىل أهنا املنقلبة عن الواو يف اللفظعىل أهنا هي األصل، وبا

لة عىل أن أصل هذه األلف  الدلت باذه الكلاموتوجيه رسم األلف واوًا يف ه

 
 .(507ص )لة الصقيلة يف رشح أبيات العقيالدرة  (1)

 .(1/474): النرش يف القراءات العرش ينظر( 2)

. ينظر: لسان  (وأصلها )َشكو، (َعلةمشكاة( فإهنا عىل )ِمفْ كلامت عىل وزن )َفَعلة( سوى)كل هذه ال( 3)

 .(14/441) (كاشالعرب )

 .(516ص )لصقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ا (4)
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 .(1) داودوأيب َسم،  ، قال به عدد من العلامء كابن قتيبة، وابن ِمقْ واوال هي

ايِن  أن األلف رسمت واوًا  فزاد   ،(2)عىل لفظ التفخيم، ومراد األصل«»وذكر الدَّ

اللذين   نيي ملعن هذين اعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي  أهنا عىل لفظ التفخيم، وذكر املَْهَدوي  

ايِن   ذكرمها الدَّ
ه هذه الظاهرة بأهنا كتبت كذ و، (3) د  مرالك عىلَيِرُد عىل من وجَّ

من مة القراءة، وإن كانت صحيحة يف اللغة، والتفخيم بعدم ورودها عن إمام من أئ

 الصحابة يكتب  كيف، إذ مقنعيبدو غري  وجيهفتوجيه هذه الظاهرة هبذا الت َثمَّ 
ومل » اجلعَبي:، قال  النقلت يفتثبمل تصح يف القراءة، ومل  ة،لغ ت عىله الكلامذه

 .(4)«م الفصحاء، وكاللقرآنأعلل به لعدمه يف ا

تبوهنا بالواو، ا يككانو (5)ةرْيَ احلِ  أهل ُكتِبَْت بالواو ألنَّ وذهب بعضهم إىل أهنا 

ويل  ، كام ذكر الومنهم أخذ أهل احلجاز الكتابة، وتعلموا اخلط ص 
ونقله النووي    ،(6) 

اء عن الَفرَّ
 (7) . 

مة، ورثتها اللغة  القديثار يشري إىل أن كتابتها بالواو كان أثرًا من اآل ذاوه 

فًا عليه يف املصحف بناء عىل ما كان متعار  تبها الصحابةالعربية منها، وك 

مها أنَّ رس  نموهذا ما أثبتته الدراسات احلديثة تابتها، عندهم، وإن خالف نطقها ك

بقي طية، وانتقل إىل اللغة العربية، فتأثرت به، وبَ نَّال كان أثًرا من آثار اللغة اولواب

 . (8) متثيل بعض الظواهر، كالتي معنايف رسم بعض الكلامت، ويف  ماثالً ثر ذا األه

 
 .(71، 2/70) ، وخمترص التبيني(953)شف العقيلة والوسيلة إىل ك ،  (247ص)أدب الكاتب ينظر:  (1)

 .(398ص)ملقنع، للداين ا (2)

 .( 55ص )هجاء مصاحف األمصار ( 3)

 .(206ص)يلة أرباب املراصد مج (4)

النََّجف. معجم ت عىل ثالثة أميال من الُكوفة، عىل موضع يقال له مدينة كانلكرس ثم السكون: ااحِلرْية: ب (5)

 .(2/328)البلدان 

ْويِل ب ينظر: أد( 6)  .(255ص )الُكتَّاب، للص 

  .(11/8)مسلم برشح النووي ظر: صحيح ين( 7)

 . (335ص )سة لغوية تارخيية ينظر: رسم املصحف درا( 8)
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لكلامت رسمت بالواو للداللة عىل األصل كام ذهب إليه  ا إن هذه ا وسواء أقلن

رية ثم انتقلت إىل احلهل أهنا كانت ترسم كذلك عند أ أو ،افقهي  ومن والطََّلَمنْكِ 

 هذه  هناك جانبًا مهاًم البد من إضافته إىلفإن  موها،أهل احلجاز، فكتبوها كام تعل

تمثيل القراءات املتواترة الثابتة يف بعض التفسريات، وهو أن كتابتها بالواو سمح ب

ِّٱلِۡ﴿الكلامت كقراءة ابن عامر هذه  دِ ب   ، ني الغ بَِضمِّ  [28، الكهف: 52نعام:ألا] ﴾وَٰةِِّغ 

 . (1) ابعده واوو الدال وإِسكان

 ام: اإلم  ات ِباع  اثنياً:
َِٰ﴿ : ال أعلم لـالطََّلَمنِْكي  وقال أبو عمرو أمحد بن حممد » :ال اللبيبق ّتَّ ة لع ﴾ح 

 اً باعالياء اتِّ وتابعه اللبيب، حيث ذكر أهنا كتبت ب ،(2) «اتِّباع اإلمام رسمها بالياء إال

ن أبا عبيد رآها كذلك يف اإلمام، ثم ذكر بأ داً مستشه ،صحف عثامن بن عفانمل

 . (3) دكِيِّ تعضيدًا ملا نقله عن أيب عبيَلَمنْالطَّ كالم 

كغريه من العلامء الذين يرون وجوب اتباع ومن هذا النص يتبني أن الطََّلَمنْكِيَّ 

سريًا، لكن مع ذلك ال بد تف اد هلقد ال نج الرسم العثامين، وأن بعض ظواهر الرسم

 أهنا يف بعض ايِن  الدَّ  اتباع الرسم العثامين، وعدم خمالفته، وملا ذكروب وج من

 ومصاحف ،اإلمام لفةاملخ ذلك عىل عمل وال» :املصاحف باأللف، قال

 .(4) ر«مصااأل

ذكر العلامء هذه الكلمة ضمن الكلامت التي رسمت بالياء وهي جمهولة و

َِٰإِِّ﴿: األصل مثل َِٰ﴿، و﴾ل  ِ﴿و، ﴾ ِل  ى﴿ ، و﴾لَع  
 
َِٰأ َِٰ﴿ ، و﴾ ّنَّ ّت  ِ﴿، و﴾م  واجتهد   ،﴾ ب ل 

 ذه الظاهرة، تلخيصها فيام يأيت: جيه هيف توبعضهم  

 
 . (2/582)يف القراءات العرش ينظر: النرش( 1)

 .(153ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (2)

 .(531، 305ص )لة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقي (3)

 .(449ص)املقنع، للداين  (4)
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َِٰ﴿أن  نِي  املَاِرغْ ذكر ، فقد التفريق بني املتشاهبات يف الصورة -1 رسمت  ﴾لَع  

ِ﴿وبني بينها بالياء فرقًا  ل   . (1) الفعلية  ﴾ ع 

 مع ياءً  األلف بالنقال ءباليا واملرسوم ،اللفظ عىل فلباأل ماملرسو» -2

َِٰ﴿ رسم كام يِّ نِ املكْ  إىل االضافة َِٰ﴿و ،﴾لَع    . (2) «كذلك  ﴾إِّل 

َِٰ﴿، وذلك إنام يصلح يف رسم (3) الداللة عىل اإلمالة -3 ّنَّ
 
َِٰ﴿و ،﴾أ ّت    ، ﴾م 

ِ﴿و  حيث ثبتت فيها اإلمالة. ،﴾ب ل 

َِٰ﴿أن املَاِرْغنِي  ذكر  -4 ّتَّ ث حي ،لتأنيثلشبهها بألف ا »ألفها ياء  تم رس  ﴾ ح 

َِٰ﴿ة يفال إماللة، وث مما، ولكن ألف التأني(4) («ىوَ عْ دَ )انت رابعة كألف ك ّتَّ    .﴾ ح 
َِٰ﴿وملا كانت هذه التوجيهات التي سيقت ال تصلح لتوجيه رسم ّتَّ ذكر   ،﴾ح 

باع اإلمام، مع  كر توجيهًا عىل  قد ذ ،ر غانمأن الدكتوالطََّلَمنْكِي  أنه ال علة هلا إال اتِّ

ه به هذا التنوع يف الرسم باأللف تاركن أن ُيوَ حتامل، يم سبيل اال أخرى، لياء ة وباجَّ

ثم  » مت بالياء حيتمل أهنا كانت تنطق يف يوم ما بالياء، وهو أن الكلامت التي رس 

ن مل ويلة، ولكيبدو أنه قد حدث تطور يف لفظ الياء يف تلك الكلامت إىل الفتحة الط

جدها مرسومة يف كثري من ياء التي نالرسم بال لكتابة هذا التطور، فظلكب ااوت

 . ( 5) «، بينام صار اللفظ فتحة طويلةثامينم العالكلامت يف الرس 

 الداللة على جواز الوجهني: اثلثاً:  
  سم التاء تارة واهلاء تارة بعد أن نقل بعض التعليالت: يف علة ر ال اللبيبق

صار( إنام كتب  واالنت)الرد  تابلطََّلَمنْكِيِّ يف كا قول لياألقاوهذه ن من وأحس»

 
 .(211ص)ينظر: دليل احلريان  (1)

 .(449ص)املقنع، للداين  (2)

 .(211ص)ينظر: دليل احلريان  (3)

 .(210ص)نظر: دليل احلريان ي (4)

 .(323ص)صحف دراسة لغوية تارخيية رسم امل( 5)
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وا جواز الوجهني، واهلل  ا بالتاءوبعضههلاء بعض هذه الكلامت با الصحابة  لرُِيُ

 . (1) « أعلم بذلك

نهوتوجيه الطََّلَمنْكِيِّ ال اللبيب توجيه عام، ال يصلح أن يكون تفسريًا  ذي حسَّ

ذا أخرى، وهلوباهلاء  اها لرسمها بالتاء تارةما سو ت دونهذه الكلامالختيار الكتبة 

 أيت:  كام يوذلك اجتهد العلامء يف توجيه هذه الظاهرة، 

اء أن م ــالفَ رى ـي -1 مراد  اء عىلـه ـم بالـا رس ـاء عىل األصل، ومـم بالتـ ا رس ـرَّ

 . (3)وذهب ابن األنباري إىل أن ما رسم بالتاء بأنه عىل مراد الوصل ،(2)  الوقف

انوا يقفون ة طيئ، إذ كلوقف عىل لغما كتب منه بالتاء عىل نية ا نن يكوأ -2

 . (4) ت وجاريت وامرأتفيقولون هذه َأمَ  لتاء،ثة باعىل كل ما هو مؤن

ترسم باهلاء، واألفعال ترسم التفريق بني األسامء واألفعال، فاألسامء  -3

حوية،  لنا عدالقوا بعد تقعيد، وهذا مردود ألن هذا التفريق إنام كان (5)بالتاء

عال  األف مجيع أما يف الرسم العثامين، فإنامء باهلاء، التاء، واألس فأصبحت األفعال ب

 أما األسامء فرسمت تارة باهلاء وتارة بالتاء. رسمت بالتاء،

:» املميل والكاتب، ق أن ذلك راجع إىل -4 وصل كان إذا  ميلاملن فإ ال املهدوي 

راج ، تاًء يف اإلداء تي تليها انقلبت اهلالة لمث بالكاء التأنيالكلمة التي فيها ه

 يف فكتبها
ٍ
كان لفظه  ام بعدهاعوإذا قطع الكلمة ، لالوص الكاتب عىل اللفظ بتاء

 . (6)«اءكتبها باهل باهلاء، فكتب الكاتب باهلاء عىل لفظه

 
 .(573ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (1)

 .(572، 571ص)، والدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة (424ص )شف العقيلة ينظر: الوسيلة إىل ك  (2)

 .(1/287)نظر: إيضاح الوقف واالبتداء ي( 3)

 .(442ص )كشف العقيلة  ، والوسيلة إىل(41، 40ص)مصاحف األمصار ظر: هجاء ني( 4)

 .(442ص )ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة  (5)

 .(41، 40ص)ء مصاحف األمصار هجا (6)
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 يرى الدكتور غانم أن ما رسم من ذلك بالتاء حيتمل أن يكون احتفاظاً  -5

ة التي جتاوز املرحلالستعامل قد م تلك الكلامت رغم أن ارس ل مةالقدي بالصورة

 .(1)   ورةتلك الصاستندت إليها 

وسواء أكان ما رسم بالتاء عىل مراد األصل أو الوصل، أو كان ذلك راجعًا 

تب، أو كان من الصور القديمة التي بقيت يف الرسم العثامين، أو كان للمميل والكا

  ذا التنوع يف  لنا وجود هغري ذلك، فإنه ال يفرسِّ و أ ، الوجهنيعىل جواز للداللة 

مرتبط بالقراءات ب أن يقال بأن ذلك األنسوجيه مواضع خمصوصة، وهلذا فإن الت

القراء يف الوقف عليها بالتاء أو  الثابتة، فام رسم بالتاء من هذه الكلامت اختلف 

باري عىل من قال ناألن نكر ابلك، وقد أ، ولذلك رسمت بالتاء داللة عىل ذ(2)باهلاء

اب ألن ذلك لصوو اوه، (3)لتأنيث باهلاء أو بالتاءعىل كل هاء لري يف الوقف إنك خم 

 مقيد بالرواية، وهي سابقة عىل الرسم، وليس العكس، وال يمكن القول بأن رسم 

هذه الكلامت بالتاء هو السبب يف اختالف القراء فيها، بل العكس هو الصحيح،  

ت به الرواية ابة الصحوهو أن  الوقف عليها لدِّيم بجواز  كتبوا ما صحَّ

 بوه باهلاء، واهلل أعلم. كت  ِّيملدح الوجهني بالتاء، وما مل يصب

 قطع والوصل الطََّلَمْنِكيِ  لظاهرة ال اإلمام  املطلب الرابع: توجيهات
 الداللة على جواز الوجهني:   أوالً:

ا مواضعها العرشة دون م( يف ن( من )الال اللبيب بعد ذكر مواضع قطع نون)أق

  صاحفاملاب تَّ كُ  الصحابة)الدر النظيم(: إنام فعل وقال صاحب » :سواها
وا جواز الوجهني. وكذلك  اِنُرِّي نَّك ِ﴿فعلوا يفذلك لرُِيُ وا   [40:دالرع]يف  ﴾ِإَونِمَّ لرُِيُ

 
 . (272ص)رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية ينظر: ( 1)

بو عمرو، كثري، وأ عليها باهلاء ابن لوقف عىل هاء التأنيث التي رسمت تاًء فوقفااختلف القراء يف  (2)

 .(2/130)التاء. ينظر: النرش يف القراءات العرشووقف الباقون عليها بوالكسائي، ويعقوب، 

 . (282، 1/281)ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء  (3)
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 . (1) « جواز الوجهني

ح فيه اللبيب  َمنْكِيَّ ذكره توجيهًا لَ أن الطَّ وهذا التوجيه هو نفسه الذي رصَّ

ايِن يف سيا تنوع رسم تاءل احلاصل يف تنوع يه الق توجالتأنيث، وهو الذي ذكره الدَّ

أما  عن توجيه القطع والوصل يف هذا الباب، فقد ، (2)الرسم العثامين بشكل عام

 .(3) اللفظ عىل  والوصل ،األصل عىلذكر أن  القطع 

 ن من املوصولباملميل والكاتب، وبام كاق ذلك يتعلويذكر املهدوي  توجيهًا ل

وع بعض ما تقدم ذكره وعلة وق »، قال:أو غري مدغمواملقطوع مدغاًم يف ما بعده 

كَِتاب الكاتب عىل لفظ املميل، وكذلك  الً هو ما قدمناه من مقطوعًا، وبعضه موصو

ِا﴿املدغم، وذلك جائز، ألن ِ﴿ و ،﴾فِّيم  ۡيل   صلا يف األأشبههام، مه وما ﴾لِّك 

ىل األصل، وإذا كتب موصوالً فلكثرة قطوعًا كان عكلمتان، فإذا ُكتب ذلك م

 ى صار ككلمة واحدة.تامل، حاالستع

ه، حتى صارا حرفًا مشددًا، فإذا كتب بحرف واملدَغم قد دخل يف املدغم في

عن صورة احلرف املدَغم، وإذا واحد كان عىل لفظ اإلدغام، واستغني بالتشديد 

 .(4) « ستعملصواب م عىل األصل، وكلٌّ و بحرفني فهكتب 

الطََّلَمنْكِي  من أن  هما ذكريشري إىل  «وكل صواب مستعمل» ول املهدويِّ وق

دة التنبيه عىل جواز كال الوجهني، ويف التعليق عىل هذا  هو إراتوجيه هذا التنوع 

تقعيد  الملستوى من نَّ قواعد الكتابة وقتئذ مل تكن موجودة عىل هذا اإالتوجيه يقال 

وهلذا  التنوع يف كتابة الكلمـات مقصوًدا لذاته، حتى يكون هذا  الذي ظهر الحًقا،

 
 .(541ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (1)

 .(186ص)كم يف نقط املصاحف املح (2)

 .(459ص)ملقنع، للداين اينظر:  (3)

 .( 49ص )هجاء مصاحف األمصار  (4)
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َلمـاء أنفسهم يف البحث عن توجيه وإال ما أجهد العُ َظن  أن هذا التعليل كاٍف،  يُ ال

   هذه الظواهر وتفسريها.

 مراعاة املوقع اإلعرايب:اثنياً: 
ِا﴿ :ر النظيم( الد)قال صاحب » :ال اللبيبق ِم  احد؛ مقطوعة موضع و ﴾ُُك 

اِسِ ﴿ :موضع خفض، قوله تعاىل ألهنا يف ِم  ِّ
ِّنُُِك  ۡلُِم 

 
   .(1) «[34]إبراهيم:   ﴾ُموُه ِِأ

ِا﴿ أن القطع يف ذكر الطََّلَمنْكِي   ِم  كان مراعاة للموقع اإلعرايب، ولبيان  ﴾ُُك 

ية عرش نردت يف ثاماطراد هذه التوجيه ال بد من استقراء مجيع مواضعها، فقد و

مقطوع باتفاق وهو الذي منها مواضع، موضع لة، سوى مخسة كلها موصوموضعًا 

ِٱلِۡ﴿ربعة باختالف، وهي  أعنا، وم ٓواِْإِّل  اُِردُّ ِم  آء ِِ﴿و ،[91:النساء] ﴾ فِّۡتن ةُُِّكَّ اِج  ِم  ُُكَّ
ةِ  مَّ

ُ
بُوُه ِِأ ذَّ ِك  ا ِفُِِّكَِّ﴿، و[44:املؤمنون ] ﴾ رَُّسولُه  لِۡقِّ 

ُ
ِٓأ ا ِف وِۡم  ا اُِِكَِّ﴿و ،[8]امللك:  ﴾ِجِ يه  م 

ِ ل ۡت ة ِد خ  مَّ
ُ
 النساء واملؤمنون،  ضعييف مو والعمل عىل القطع ، [38]األعراف: ﴾أ

 .(2) لك وامل األعراف موضعيوالوصل يف 

يف هذه املواضع ظرف زمان يفيد التكرار، وهي من   ﴾ُُك ِ﴿وبالتأمل يظهر أن 

فقت املصاحف عىل قطعه  اتهيم الذي أدوات الرشط غري اجلازمة سوى موضع إبرا

ِِّ﴿ن فإ
ِّن﴿ جمرور بـ  اسم ﴾ ُُك  ِا﴿و ﴾م  ة، ضافر باإلاسم موصول يف حمل ج﴾م 

، وهلذا رشط أئمة النحو ، وليست)كل( هنا ظرفية(3)وجيوز أن تكون مصدرية

لقطع)ما( عن)كل( أن يعمل فيها ما قبلها، وتكون حينئذ اساًم، أما إذا كانت ظرفًا 

اء واملؤمنون ما موضعا النس، وأ(4)إهنا تكون موصولةف ما قبلها ومل يعمل فيها

 
 .(556ص ) رشح أبيات العقيلة الصقيلة يف الدرة( 1)

 .(134ص)، وسمري الطالبني (226ص)ريان ينظر: دليل احل( 2)

 . (5/194)حيي الدين درويش مل ،وإعراب القرآن وبيانه، (1/406) كل إعراب القرآن،ينظر: مش (3)

 .(472/ 2)اهلوامع  ينظر: مهع (4)
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ح فيهام القطع ف  هام ظرف زمان بمعنى )حني( متضمن  ف  ﴾ ِاِمِ ُُكَِّ﴿ـ اللذان ترجَّ

 ، فال أثر  للعامل اإلعرايب يف قطعهام. (1) معنى الرشط

ف عىل وهبذا يمكن القول بأنَّ ما ذكره الطََّلَمنْكِّي يصلح لتفسري اتفاق املصاح

ِِّ﴿قطع ۡلُمُِم 
 
أ ِس  ا ِم  ِّ

ُُِك  ضع ، وال يصلح لتفسري القطع يف املوا[34هيم: إبرا] ﴾ وُهِن

ال ختتلف يف  تي اختلفت فيها املصاحف يف القطع والوصل، بل إهناة الاألربع

 اإلعراب عن املواضع التي جاءت موصولة باتفاق.

 . (2) د، واجلعَبياوء كأيب دوقد وافق الطََّلَمنْكِيَّ عىل هذه التوجيه بعُض العلام

 نوي لبعض مواضع القطع والوصل:التوجيه املع  اثلثاً:
قال  » :(3)الالم مما بعدها يف مواضعها األربعة قطع توجيه يفال اللبيب ق

من االسم الذي تلحقه   : احلجة يف قطع هذه الالم مما بعدها أهنا ليست َلَمنْكِي  الطَّ 

فيده اجتلبت ألجله، والذي ت يلذوالسبب ا وتدل عليه بمعناها الذي جعلت له،

انت منفصلة ذا كصلة. بل إواالستحقاق موجود فيها كانت متصلة أو منف من امللك

املتصلة هبا، ففي انفصاهلا زيادة بيان  كانت أدل عىل أهنا ليست من نفس الكلمة

 . (4)«ومعنى ليس يف اتصاهلا

توجيهات، نجملها  دةاملواضع عوللعلامء يف توجيه قطع الالم عام بعدها يف هذه 

 أيت: فيام ي

الالم يف هذه   فصالان إن  :يهالذي معنا، والذي قال ف الطََّلَمنْكِيِّ  توجيه -1

 
 .(6/518)، ( 2/292)لقرآن وبيانه، ملحيي الدين درويشإعراب ار: ينظ( 1)

 .(556ص)ومجيلة أرباب املراصد ،  (2/412) ينظر: خمترص التبيني (2)

ِ[ ﴿78]النساء: ﴾   ی  ی  ی ة مواضع هي:﴿الالم مما بعدها يف أربع  قطعت (3) الِّ اِم  َٰذ  َِٰٱلۡكِِّه  ﴾  بِِّت 

ا[، ﴿49]الكهف:  ِم  ا َٰذ  ِه  ِ[، ﴿7]الفرقان:  ﴾ ٱلرَُّسولِِّلِّ الِّ م  ِِّف  ُرواِْكِ ِينِ ٱَّلَّ [. ينظر: 36﴾]املعارج:  ف 

 . (482ص)ع، للداين املقن

 .(567ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (4)
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وأن يف انفصاهلا زيادة الكلمة املتصلة هبا، يدل عىل أهنا ليست من نفس  املواضع

م لالانفصال ا هذا املعنى الزائد الذي أفادهيبني مل  جد يف اتصاهلا، ولكنهمعنى ال يو

معناها يف حال االنفصال )ما بال(، و)ما  ذكر اللبيب أن، وقد يف هذه املواضع

لالم عام  ت بمعنامها وحقهام االنفصال يف الرسم قطعت كذلك ا كان أن(، وملاش 

ونقل  . (1) بعدها واتصلت بـ)ما(، عىل عادة العرب يف اجلمع بني األشياء يف احلكم

ما َفَبقيت (با) حذفت ثمَّ  (َهَذا َبال امَ ) َأصله اء أنرَّ عن الفَ  يٌّ كِّ مَ   ،(2) ُمنَْفِصَلة لالَّ

،  ايِن يف املواضع تنبيهًا عىل انفصاهلا يف املعنى الدَّ طعت م اجلر ق وممن نبه عىل أن ال

 .(3)وأبو شامة

الالم حرف زائد، وليس من الكلمة،  التنبيه عىل األصل وهو القطع، وأنَّ  -2

ه به السَّ   .(  4)   َخاِوي  وممن وجَّ

، وممن عرصهم يف  املذهبني واستعامل عندهم،  وجهنيال جوازب اإلعالم -3

ه ب املَاِرْغنِي  د، وه أبو داووجَّ
(5) . 

4- : يٌّ   لفظه  يقطع ناك كأنه ، املميل لفظ عىل  َب تِ كُ  َأنه ذلك » وعلةوقال َمكِّ

 بعدها امم َفِصَلةُمنْ تأيت َأن راجل فرو ح أصل إِن... وقيل: َلفظه عىل الكاتب فكتب

  عىل  هو ما قياس  عىل حرٍف  عىل هو ما ىفأت (،عىل)و ( عن)و )يف( :َنْحو

رتباط ذلك عىل إطالقه، ال مكي بأنه عىل لفظ املميل غري مقبولالم . وك (6) «حرفني

بالقراءات كام سنوضحه بعد قليل، أما قوله بأن األصل انفصال حروف اجلر مما 

 
 .(566، 565ص )أبيات العقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح  (1)

 .(520، 519/ 2)إعراب القرآن  لر: مشكينظ( 2)

 .(277ص)، وإبراز املعاين (482ص)املقنع، للداين ينظر عىل الرتتيب:  (3)

 .(436ص )ىل كشف العقيلة ينظر: الوسيلة إ (4)

 .(225ص)، ودليل احلريان (407، 2/406)ينظر: خمترص التبيني ( 5)

 .(520، 2/519)القرآن  مشكل إعراب( 6)
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 هو عىل حرفني فيحتمل. ا ىل قياس مبعدها، فجاء ما هو عىل حرف ع

  ۈئ  ۆئ  ۆئ ﴿:الالم يف القرآن ، مثل قوله تعاىلعد )ما( ب جميء تـتبع ـد تـوق

فوجدت أن  ،[270البقرة:] ﴾ ٺ  ٺ    ٺ  ڀِ﴿ ، و[37]فاطر: ﴾ۈئ

أصبحتا)مال(  ل اتصاهلابالالم أثرًا يف القطع والوصل، وذلك أهنا حا )ما( التصال

( حرف )الالممعنًى زائدًا عىل معنى امللكية الذي يفيده حدة، وأفادت كالكلمة الوا

احلال(، يف حني أهنا يف حال انفصاهلا عن)ما( واتصاهلا بام بعدها و )الشأن( أو )وه

السابقتني، ال يستقيم أن يكون معناها)الشأن(، بل هي إلفادة معنى كام يف اآليتني 

 تنفصل عنه، هذا من جهة،  بمدخوهلا، وملب، ولذلك اتصلت الم اجلر رمللكية أقا

بفصل الالم يف مثل هاتني اآليتني، ولذلك  اءة مل تثبت قر ومن جهة أخرى أنه

واز الوقف عىل)ما( وصلت بام بعدها، بعكس املواضع األربعة، فقد ثبت فيها ج

ام هذه املواضع عاملني: أوهل ا بعدها يف، وهبذا يتبني أن لقطع الالم مم(1) وعىل)الالم(

ملح إليه  ذي أل املعنوي الراءة بجواز الوقف عىل الالم، والثاين العامثبوت الق

، ومن قبله الفراء ومن وافقهام عىل ذلك، أن الالم قطعت يف هذه   الطََّلَمنْكِي 

 ، واهلل أعلم.  تنبيهًا عىل انفصاهلا يف املعنىع املواض

 

 

 
 

 

 
و)الالم،   م، واختلف عن الكسائي يف الوقف عىل )ما(قف عىل)ما( دون الالالو وصحَّ عن أيب عمر( 1)

ح ابن اجلََزِريِّ وقف الباقون عىل الالم، وصو  جواز الوقف عىل )ما( للجميع ألهنا كلمة برأسها. ينظر: حَّ

 .(147، 2/146)يف القراءات العرش  النرش
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 املبحث الثالث

 عامة يف الرسم العثمانيَمْنِكيِّ الأقوال اإلمام الطََّل 
   : يف قول عثمان  للحن توضيح معىن ا  أوالً:

ل بعض العلامء اللحن يف حديث عثامقال الطََّلَمنْكِي  » ال اللبيب:ق  ن : تأوَّ

مز  رعىل تقدير: أن لو صحَّ ذلك القول الذي قاله حييى، وعكرمة عىل معنى ال

، ويراد به الذم، وهو من يراد به املدحيامء. وذلك أن اللحن واإلشارة واإل

دح قول العرب حلنت له، أحلن حلنًا، إذا قلت له قواًل يفهم امل اد. فالذي بهاألضد

: اللحن من األضداد. يراد به الصواب، ويراد به  معناه وفحواه، قال الطََّلَمنْكِي 

اللحن كام : )تعلموا بن اخلطاب حتجَّ بقول عمر ااخلطأ، فمن أراد به الصواب 

 : (2)وقال الشاعرآن، كيف لغة القر . يريد تعلموا (1)لمون القرآن(تتع

هـَألَ  ٍث ـ ديـوح           اـَّـم ــ مِ  وَ ــهُ  ذ 

 

 اـَوْزن وَزنُ ـيُ  فوُس ـالن  هـيـ شتهـت 

 

 

   ا ــَأْحي نُ ـحَ ـلْ ـوتَ  ،ائٌب ـص طٌِق ـنْـمَ 

 

حَلْنا« كانَ  َما احلديِث  رُ ـوخي اً ـن 
 (3). 

عبيد  أبو نية، هو ما أوردهملصاحف العثاميثبت وجود اللحن يف ا واألثر الذي 

 فيها فوجد  ، عثامن عىل ُعِرَضت َصاِحُف امل ُكتَِبِت  املَّ  ده عن عكرمة، قال:بسن

ها، أو قال: َسُتْعِرهُبا » :فقال ِن،اللَّح من اً وفحر ُ ن العرب َسُتَغريِّ
وها، فإِ ُ اَل ُتَغريِّ

دة، عىل بن عامر، وقتاة عن عبد األبألفاظ خمتلف أيب داود . وأورده ابن(4) «ابِألسنته

 
والسنن كام تعلَّمون  اللحن والفرائض علَّموات» بلفظ (349ص)اه أبو عبيد يف )فضائل القرآن( رو (1)

 يامن( رقمقي يف )شعب اإل، والبيه (6/117)( 29926نفه رقم )مص ة يفوابن أيب شيب «،القرآن

(1554 )(3/209). 

)َينَْعُت النَّاِعتُون(  لكن بلفظ، و(13/380))حلن(  اري، كام يف لسان العربالشاعر مالك بن أسامء الَفزَ  (2)

 ا.هن بنفس اللفظ الوارد (1/5) أبو عيل القايل يف أماليه وأورده النفوس(،)تشتهيه  بدالً من

 .(175ص ) عقيلةالدرة الصقيلة يف رشح أبيات ال (3)

 .(287ص)فضائل القرآن، للقاسم بن سالم ( 4)
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ايِن بصيغة التمريض عن (1) يعمر، وعكرمة  وحييى بن   يعمر  بن حييى، وذكره الدَّ

، وهذه اآلثار كام ذكر الطََّلَمنِْكي  وغريه ال تصح  (2) عثامن عن وعكرمة
(3)  ،

 وها بتخرجيني:جوعىل فرض صحتها فإنَّ العلامء قد خرَّ 

امء واإلشارة، وهذا ز واإليالرمأنَّ ذلك عىل سبيل َمنْكِي  ما ذكره الطَّلَ  أحدمها:

 التخريج ذكره أيضًا الشاطبي مبتدئًا به، فقال: 

 يامَء يف ُصورٍ لو َصحَّ الحتمَل اإل

 

َرَرا   (4) فيه كَلْحِن حديٍث َينُْثُر الد 

ايِن    والثاين:    وةالتال ور فيهاهلل أراد باللحن املذك ون عثامن رمحهيك أن»ما ذكره الدَّ

  ، التالوة معنى لكذب النقلب رسمه عىل ُتيِلَ  لو همن كثري كان إذ ،الرسم دون

ِ﴿  : قوله  ترى  ال أ  ،لفاظهاأ  توتغريَّ 
ُعواِْ﴿ و ، [ 21]النمل:  ﴾ اْۡذَب  نَّهُِۡل   ۡوض 

ۡل     ،  [ 47]التوبة:  ﴾ و 

لِّيِ ِنَّب إِّيِِْنمِِّ﴿و ْورِّيُكمِۡ﴿و ،[34 :ألنعام]ا ﴾ٱلُۡمۡرس 
ُ
أ  ، [145]األعراف:  ﴾س 

ِْ﴿و ا ِّب وٰٓ [245]البقرة:  ﴾ ٱلر 
 هالت لو ،رسمه يف والواو والياء األلف زيدت مما ،وشبهه،  

 يف ولزاد ،ْفياً نَ  باإلجيا ريَّ لَص  اخلطِّ  يف صورته عىل الرسم بحقيقة له معرفة ال تالٍ 

 . (5)«صلهأ  من وال ،فيه ليس ما اللفظ

 : (6)  وهذا الذي ذكره الشاطبي بقوله

 ْت ـِرئقُ و ـاَء لـاه يف أشيـنـمع ل ـوقي

 

ط ال ختفى عىل بظاهر اخل 

  را الُكَبـ
 .(1/228)ر: كتاب املصاحف البن أيب داود ينظ( 1)

 .(606، 605ص)املقنع، للداين ( 2)

ايِن  (3) . ينظر عىل الرتتيب: املقنع، للداين َزرِ اجلَ ، والسخاوي، وابن كالدَّ كشف  والوسيلة إىل  ، (606ص) يِّ

 .(1/459)ت العرشالقراءا، والنرش يف (36ص )العقيلة 

 .(1ص)عقيلة أتراب القصائد  (4)

صار ملهدوي. ينظر: هجاء مصاحف األمنى نفسه ذهب ا، وإىل هذا املع(608، 607ص)املقنع، للداين  (5)

 .(66ص)

 .(2ص)قصائد راب العقيلة أت( 6)
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ِ
ِْۡل   ِْا ُعوا اْذِۡ نيالظامل    ڀ و ۡوض 

 ۡل  

 

ِو َب  نَّهُِ 
 
ِّأ  اخلَََبا فافهم دِ يِْيِۡب

، ما يشري إىل أمهيته، وهبذا يكون   املراد ويف ابتداء الشاطبي بتخريج الطََّلَمنْكِيِّ

من   ع بديل املوافقة للفظ عىل إعرابه االكناية عن صور اخلط باللحن عند الطََّلَمنْكِيِّ 

:  تعاىل هقولكرئ أهنا خالفت قواعد اإلعراب، القا ملواضع التي قد يتبادر إىل ذهنا

  ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄِ﴿

ختصاص لغرض اال رىخفالعرب ُتْتبُِع بالواو تارة، وتستأنف أ [177]البقرة:

ا ، (1) واملدح بت برسم خيالف لفظها، ي كتفاملراد  باللحن عنده املواضع الت يِن  أما الدَّ

ولعل ما ذهب إليه الطََّلَمنِْكي  أوىل؛ وذلك ألنَّ ُكتَّاب املصاحف كتبوا وفق ما 

استقرت عليه قواعد الكتابة آنذاك، وما حدث يف الرسم من حذف وزيادة مل يكن  

، واهلل  باللحن عثامن  قصده تاد عندهم، فقد ال يكون ذلك ماف املعالخ عىل

   أعلم.

 بعد موته:    ِذْكر مكان مصحف عثمان ياً:اثن
: ملا قتل عثامن» ال اللبيب:ق كان قال أبو عمرو أمحد بن حممد الطََّلَمنْكِي 

عض به ذمصحفه يف ِحْجره، فاختلف فيمن أخذه، فقيل أخذه الذي قتله، وقيل أخ

 . (2) «  أعلم بذلكواهللبيد الذين كانوا معه يف الدار، الع

بعد موته   مصحف عثامن إىل أنه وقع خالف فيمن أخذ ي  كِ أشار الطََّلَمنْ

وذكر مع بعض عبيده، ، أو أن يكون وذكر أنه قد يكون اآلخذ أحد قتلة عثامن 

وملا تتبَّعت ، (3)اوتابن قتيبة أنه كان مع ابنه خالد، ثم صار مع أوالده حتى ما

حت أن امل ف عثامن مصح  الدكتورة سحر رحلة ان يف  حف كص التارخيية، رجَّ

 َحْوزة خالد بن عمرو بن عثامن بن عفان، وليس مع خالد بن عثامن، لعاملني: 

 
 . (014،139ص )مجيلة أرباب املراصد ينظر:  (1)

 .(172ص)لعقيلة لدرة الصقيلة يف رشح أبيات اا (2)

 .(81ص )ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة ( 3)
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ه تُ دَّ من جهة األم، فجَ  هفهو حفيد  األول: قرابته من معاوية بن أيب سفيان

أن ( حلفيده ب )معاوية يسمح اجلد طقي أننمل، ومن املة بنت أيب سفيانر

 (.تفظ بمصحف جده)عثامنحي

رو بن عثامن وإخوته، وكان أكثر أوالد ـان آلت إىل عم ـر عثم دا  نأاين: ـوالث

اهتاممًا بدار أبيهم، حتى عرفت باسمه، وأهنا نفس الدار التي قتل فيها   عثامن

 ، واهلل أعلم.   (1) عثامن

 

 

 

 
 

 

 
 .(120ص ) ينظر: أضواء عىل مصحف عثامن بن عفان ( 1)
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 اخلامتة

زين من املَبِّ ه أنة تبني يف قضايا الرسم املتنوع يِّ َمنْكِ وبعد عرض أقوال الطَّلَ 

يف هذا املجال، وأن ألقواله الصدارة، خاصة يف توجيه ظواهر الرسم العثامين،  

 وهذا تلخيص ألبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث: 

َلَمْنِكيِّ كتابان أوالً: ت نسبته إليه وهال يف  لإلمام الطَّ د و )الررسم أحدمها صحَّ

 .الدر النظيم يف رسم القرآن العظيم()وهو ، شكه إليه واالنتصار(، واآلخر يف نسبت

الطََّلَمنْكِيِّ تزيد عىل الثالثني، منها عدد النصوص التي نقلها اللبيب عن  اثنياً:

لذا يلزم التمييز بني   ،هيلالذي مل جيزم بنسبته إ )الدر النظيم( مخسة نقلها اللبيب من

 سبته إليه.ن يفمشكوك  ما هوإىل الطََّلَمنْكِيِّ و نسبته تما صحَّ 

ظهور أمهية أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف علم الرسم العثامين، فقد استشهد   :اثلثاً  

ة التي يكون فيها اختالف، وغالبًا ما كان حيتج   هبا اللبيب يف كثري من القضايا خاصَّ

 دًا للقول الذي يميل إليه.مؤيِّ ا هب

ظواهر الرسم تنقسم إىل ثالثة أقسام:   صفو يِّ يفأقوال اإلمام الطََّلَمنْكِ  :رابعاً 

، وقسم  [42الرعد:] ﴾يت   ىت ﴿  قسم أمجع عليها علامء الرسم، كحذف ألف

  ف أل اختلف العلامء فيها، وجرى العمل عىل ما ذكره وذهب إليه مثل حذف

َٰحِِّ﴿ ِّي  ر عليه  جيواردة، وملَلَمنْكِي  بعض الروايات الا الطَّ وقسم وافق فيه  ،﴾ٱلر 

احِّر﴿إثبات األلف بعد السني من العمل، مثل   . ﴾ س 

ه حذف األلف تنوَّ  خامساً: عت توجيهات الطََّلَمنْكِيِّ لظواهر الرسم، فقد وجَّ

االقتصار، حتامل القراءات، وبباو، وبكراهة توايل األمثال، دها يف القرآنوبكثرة ور

ه االتوجيه الدِّ   يغفلومل مزة بمراعاة حالتي التسهيل  اهل رسملتنوع يف اليل، ووجَّ

ه ظاهرة اإلبدال  والتحقيق، ومراعاة العامل اإلعرايب، واتساق األوزان، كام وجَّ
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ة ره ظاهبالداللة عىل األصل، واتباع اإلمام، والداللة عىل جواز الوجهني، ووجَّ 

  والتوجيه  ني، ومراعاة املوقع اإلعرايب،الوجه لة عىل جوازالقطع والوصل بالدال

 يل لبعض مواضع القطع والوصل. الدِّ ال

توجيه الطََّلَمنْكِيِّ حذف األلف بأنه الحتامل أوجه القراءات أو   سادساً:

ع وانلالقتصار هو الركيزة التي اتكأ عليها اللبيب يف تقسيم حذف األلف إىل ثالثة أ

وحذف اإلشارة، ثم شاعت هذه تصار، ر، وحذف االخوهي: حذف االقتصا

 الرسم واشتهرت.  امءعل قسام عنداأل

توجيه حذف األلف باإلشارة إىل القراءات املتواترة من التوجيهات التي   سابعاً:

، وهو كذلك من العوامل املؤثِّ  رة يف حذف األلف يف الرسم أكثر منها الطََّلَمنْكِي 

 . ينامالعث

يِّ الطََّلَمنْ توجيهات اثمناً:
اُكيش رَّ املَ ي انتهجه املعنوية بعيدة عن التكلف الذكِ

ومن تبعه، وال تعدو أن تكون إشارات تندرج يف ُمَلح العلم ولطائفه، ومل تكن  

 عنده منهجًا عامًا لتوجيه ظواهر الرسم.  

من  ،ثامنع ثعنى اللحن الوارد يف حديختريج الطََّلَمنْكِيِّ مل اتسعاً:

 ء الرسم. ند علامت املعتَبة عالتخرجيا

بدراسة مناهج العلامء يف توجيه ظواهر  اممهتدراسة باالال ويف اخلتام تويص

الرسم العثامين، وبإعادة النظر يف حتقيق وإخراج بعض كتب الرتاث، فقد وقفت  

ا  أهن عىل أخطاء كثرية وقعت يف النسخة املطبوعة من كتاب الدرة الصقيلة، رغم

 نسخة خمطوطة للرجوع إليها. حث عن ا اضطررت للبرسالة علمية، مم

بل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، واحلمد هلل رب العاملني، ق يت أن هللَ أسألوا

 وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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 فهرس املصادر واملراجع

عيل بن  بن إسامعبد الرمحن أبو َشاَمَة ، السبعت اإبراز املعاين من حرز األماين يف القراء -1

عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ط(، وة طراهيم ع: إب ، حتقيق(هـ665)تإبراهيم

 )د.ت(.

، الباحث عبد اللطيف أيت أبو عمر الطََّلَمْنِكيُّ وآاثره يف الدراسات اإلسالمية ابألندلس -2

-11) اتالصفحم، عدد 1995، سنة 12 لعدد اعمي، جملة دار احلديث احلسنية، املغرب، 

44.) 

حتقيق: حممد   هـ(،276)ت:يَبة الدينوريتَ قُ سلم بن د اهلل بن م، أبو حممد عبأدب الكاتب -3

 م.1982هـ=1402 ،1الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

ْويِل  أدب الُكتَّاب -4   ، حتقيق: حممد هبحة األثري هـ(،335)ت:  ، أبو بكر حممد بن حييى الص 

 هـ.4113، بغداد، تبة العربيةاملك

د بن القاسم بن بشار حمم أبو بكر ،جل ب هللا عز و وقف واالبتداء يف كتاإيضاح ال -5

حتقيق: د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات جممع اللغة  هـ(،328)ت:األَْنَباِري  

 م.1971هـ = 1390العربية بدمشق، 

حر السيد عبد  ، الدكتورة س وغرابً شرقاً  هورحلتعثمان بن عفانأضواء على مصحف  -6

 م.1991هـ= 4111اإلسكندرية،  اب اجلامعة،زيز سامل، مؤسسة شبالع 

دار الياممة،   هـ(،1403)ت: ، حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش إعراب القرآن وبيانه -7

، 4دمشق ، بريوت، ابن كثري، دمشق  بريوت، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية، محص، ط

 هـ.5141

عني بوضعها  هـ(،356)ت: ل بن القاسم القايل أبو عيل إسامعي ،مايل القايل)النوادر(أ -8

 م.1926هـ = 1344، 2بها: حممد عبد اجلواد األصمعي، دار الكتب املرصية، طرتيت و

حتقيق:   ،هـ(646)ت: أبو احلسن عيل بن يوسف الِقْفطي  إنباه الرواة على أنباه النحاة، -9

،  1وت، طكتب الثقافية ، بريقاهرة، ومؤسسة ال دار الفكر العريب، ال ، هيم احممد أبو الفضل إبر

 م.1982هـ =  6140

حتقيق:  ،هـ(444)ت: اق غري منشورة من كتاب احملكم أليب عمرو عثمان بن سعيد الدَّاين ِ أور  -10

وِري احلََمد، جملة كلية اإلمام األعظم، بغداد، العدد الرابع،  م، 8197هـ =1398د. غانم َقد 

 (.447 -385د الصفحات)عد
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حتقيق: حممد   هـ(،728ت: )تيمية الدمشقي احلليم ابن عباس أمحد بن عبد أبو ال اإلميان، -11

 م.1996هـ =1416، 5نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، عامن، األردن، ط

 ْرَكيِش  د اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزَّ ـو عب ـأب  ،رآنـــوم القـلـي ع ـان فـره ـالب -12

 (، )د.ت(.طة، )د.، القاهردار الرتاث ضل إبراهيم، مكتبةقيق: حممد أبو الف، حتهـ(947)ت: 

، أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز -13

ْوَزآَباِدي   عىل ألحممد عيل النجار، وعبد العليم الطحان، املجلس احتقيق:  هـ(،817)ت: الِفرْيُ

هـ 1416: (3،2،1نرش) هرة، )د.ط(،اإلسالمي، القا جلنة إحياء الرتاث  سالمية،للشئون اإل

 م.1996= 

، أبو جعفر أمحد بن حييى بن أمحد الضبي خ رجال أهل األندلســاريــي تـس فـم ـة امللتـــيـغ ــب -14

 م. 1967دار الكاتب العريب ، القاهرة، )د.ط(، سنة  هـ(599)ت: 

د بن عثامن عبد اهلل حممد بن أمح أبو ، َواألعالمهريشاملاتريخ اإلسالم َوَوفيات ا -15

،  2بد السالم التدمري ، دار الكتاب العريب، بريوت، طعحتقيق: د. عمر  هـ(748)ت:ذهبي ال 

 م. 1993هـ = 1413

، أبو الوليد عبد اهلل بن حممد بن األزدي، املعروف  اتريخ العلماء والرواة للعلم ابألندلس -16

،  مكتبة اخلانجي عزت العطار احلسيني،  نى بنرشه: السيدع ـ(،ه403)ت: بابن الفريض 

 .م1988هـ =  1408، 2طالقاهرة، 

نْهاِجي  التبيان يف شرح مورد الظمآن -17 )ت: نحو   )ابن آَجطَّا(، أبو حممد عبد اهلل بن عمر الص 

من أول الكتاب إىل هناية مباحث احلذف يف الرسم، رسالة )ماجستري(، حتقيق: عبد  هـ( 750

سالمية، اجلامعة  لدراسات اإلرآن الكريم واعمر اهلندي، كلية الق بن حممد نور بن فيظحلا

 هـ.1422/  1421سالمية بالـَمِدينَة املنورة،  إلا

، أبو الفضل القايض عياض بن موسى اليحصبي الكــمس ـب ال ـــري ــقـدارك وتـم ـب ال ــيـ رتــت -18

 ، )د.ت(.1ط غرب،مل، املحمدية، ا ةمطبعة فضال ، حتقيق عدد من الباحثني، هـ(544)ت: 

، )د.م، ط(، ممطابع أخبار اليو (،هـ1418)ت:  راوييل الشع ، حممد متوفسري الشعراويت -19

 م.1997

الباحثة آمال   ،تفسري القرآن ابلقراءات القرآنية العشر من خالل سور اإلسراء والكهف ومرمي -20

،  فلسطني  إلسالمية، غزة،مخيس محاد، رسالة )ماجستري(، كلية أصول الدين، اجلامعة ا

 م. 0620هـ= 1427
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 هـ(،833)ت:مد اجلََزِري  ري حممد بن حممد بن حم، أبو اخلرالعش قراءات تقريب النشر يف ال -21

 م.2002هـ=1423، 1وضح حواشيه: عبد اهلل حممد اخللييل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ــ(،ه 899)ت: اِجي ِ رَ الرَّجْ طلحة  تنبيه العطشان على مورد الظمآن أليب علي حسني بن علي بن -22
ري(، حتقيق الباحث: حممد  ت، رسالة )ماجسآن الكرميياء يف القر لابب حذف امن أول املخطوط إىل 

ْعبِّية االشرتاكية العظمٰى، كلية اآلداب والعلوم،  ْيبِّية الشَّ سامل حرشة، اجلامهريية العربية اللِّ

 م. 2006/  2005ترهونة،   جامعة املرقب،

ورِ التجويدة عند علماء لصوتياالدراسات  -23 ن، ط، دار عامَّ دي احلَمَ ، د. غانم َقد  ، 2ر، عامَّ

 م.0072هـ=1428

وِري احلََمد، جملة العلوم رسم املصحف بني التعليل اللغوي والتوجيه الدِ اليل  -24 ، د. غانم َقد 

مجادى  ألول،اية، العدد الرشعية واللغة العربية بجامعة األمري سطَّام بن عبد العزيز، السعود 

 (.80 -23)د الصفحات، عد2016هـ =إبريل  1437ةاآلخر

 إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن ابن َوثِيٍق األندلسـي: من رسم الـُمْصَحف هامع ملا ُُيَْتاُج إلياجل -25

وِري احلََمد، مطبعة العاين، بغداد، ط هـ(،654)ت  م.1988 هـ =1408 ،1حتقيق: د. غانم َقد 

ّي  هيم بن عمر الدين إبرا ، برهان لة أتراب القصائدد يف شرح عقيملراصالة أرابب مجي -26 اجلَْعََبِ

حتقيق: د. حممد خضري مضحي الزوبعي، دار الغوثاين للدراسات القرآنية،   ،(هـ732)ت: 

 م.2010هـ = 1431،  1دمشق ، ط

، اهدبن جم رهم أبو بكاحلجة للقراء السبعة أئمة األمصار ابحلجاز والعراق والشام الذين ذكر  -27

 ريق: بدر الدين قهوجي، بشحتقي هـ(،773)ت: فاريس احلسن بن عبد الغفار ال أبو عيل

 م.1993هـ=1413، 1جوجياين، دار املأمون للرتاث، ط

 ة، دار احلديث ، القاهرةيم، حممود عبد اخلالق عضدراسات ألسلوب القرآن الكرمي -28

 )د.ط،ت(.

َلة يف شرح  -29   د حتقيق: عبالغني، املشتهر باللبيب، أبو بكر عبد ، يلةقأبيات الع الدُّرَّة الصَِّقيـْ

هـ. وكذلك رجعت إىل نسخة 1432طر،)د.ط(،قزعبول، وزارة األوقاف، العيل آيت 

 خمطوطة يف املكتبة األزهرية، مرفوعة يف موقع األلوكة عىل الشبكة العنكبوتية)اإلنرتنت(.
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طبعة  ، هـ(1349)ت: يسنِي  التون اِرغْ ن أمحد املَ ، إبراهيم ب دليل احلريان على مورد الظمآن -30

 )د.ط، ت(.سيل، تونس،ع اج صالح ال احل

إبراهيم بن عيل ابن فرحون اليعمري املالكي  ،ب يف معرفة أعيان املذهبه الديباج املذ -31

 حتقيق: د. حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، )د. ط، ت(.  هـ(،799)ت:

وِري احلََمد، ط، الدكتور غة رخيياتة لغوية رسم الـُمْصَحف دراس -32 الوطنية   ةبعته اللجنانم َقد 

 م.1982هـ= 1402، 1امس عرش اهلجري، العراق، طالحتفال بمطلع القرن اخلل 

ي  بن أيب طالب القييس الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة -33  هـ(،437)ت: ، َمكِّ

 م. 7199هـ=1417ة ، سن3طاألردن، حتقيق: د. أمحد حسن فرحات، دار عامر، 

بَّ  ،اب املبنيتم وضبط الكمسري الطالبني يف رس -34 ضمن   هـ(،1376)ت:اع الشيخ عيل حممد الضَّ

سلسلة مؤلفات علامء القرآن والقراءات، سلسلة مؤلفات شيخ املقارئ املرصية العالمة عيل 

بَّاع، التابع لوزارة األوقاف بالكويت)د. ط، ت(.  حممد الضَّ

قيق: حت هـ(748:  )تن الذهبي هلل حممد بن أمحد بن عثام: أبو عبد اءلنبال ا أعالم سري  -35

 بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت،  نيجمموعة من املحقق

 م. 1985هـ=  1405،3ط

  القييسأبو عبد اهلل حممد بن عبد امللك املِنُْتْوِري   ،رأ انفعــقـل مـي أصـع فـرح الدرر اللوامــش -36

يقي سيدي فوزييق  األستاذ ، حتق(هـ834)ت دِّ الدار البيضاء،  ح اجلديدة، النجا  ةطبع، مالصِّ

 .هـ2001هـ= 1421، 1ط املغرب،

حتقيق: د. عبد العيل  هـ(،458)ت: د بن احلسني البيهقي ـمـكر أح ـو ب ــأب  ،انــم ـب اإلي ـعـش -37

 م. 2003هـ=1423، 1عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، هـ( 785)ت: كوال لك بن بشم خلف بن عبد امل، أبو القاسسألندلاالصلة يف اتريخ أئمة  -38

 م.1955هـ = 1374، 2ر ، مكتبة اخلانجي، طا بنرشه: السيد عزت العط عني 

اس النَّْحِوي  صناعة الُكتَّاب -39 حتقيق: د. بدر   هـ(،338)ت: ، أبو جعفر أمحد بن حممد النَّحَّ

 م.1990هـ=1041، 1لعلوم العربية، بريوت، طأمحد ضيف، دار ا

حييى بن رشف النووي   حيي الدينـم ا ـو زكري ــأب  ،وويــ ام النــرح اإلم ــش ـم بـل ـس ـمح ــحيــص -40

 م.1929هـ=1347، 1املطبعة املرصية باألزهر، القاهرة، ط هـ(،676 :)ت
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 هـ(،751)ت: وزية ، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة -41

 هـ .1408،1الرياض، ط، ار العاصمة، د هللحتقيق: عيل بن حممد الدخيل ا

حتقيق: د. حممد بن  هـ(748)ت : ي بن أمحد بن عثامن الذهباهلل حممد  أبو عبد ،شالعر  -42

، 1خليفة بن عيل التميمي، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط

 م.1999هـ=1420

ري  القا  د، أبو حممعقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد -43
بِي  ْه ال سم بن فِ

اطِ  (،هـ590ت)شَّ

 .م2001= هـ1422، 1، طالسعودية، باتدار أنوار املكت، ي سويدد. أيمن رشد حتقيق: 

 هـ(،833)ت:، أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد اجلََزِري  غاية النهاية يف طبقات القراء -44

 .ط، ت(.رة.)د هالقا  نرشه: ج. برجسرتارس، مكتبة ابن تيميه،بعناية ب 

 )ت: ايِن  مَ دين حممود بن محزة الكِرْ سم برهان ال ، أبو القا التفسري وعجائب التأويلب غرائ -45

 ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بريوت)د. ط، ت(. هـ(505نحو 

  عطية، ل حتقيق: مروان ا هـ(،224)ت: ن سالَّم اهلروي أبو ُعبيد القاسم ب  ،فضائل القرآن -46

 م. 1995هـ =5141، 1(، طر ابن كثري )دمشق، بريوتاوآَخَرين، د 

حتقيق:  هـ(،575)ت:  أبو بكر حممد بن خري بن عمر األموي، فهرسة ابن خري اإلشبيلي -47

 م.1998هـ =  1419، 1حممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 هـ(،964)ت: ن نجاح امن بيأبو داود سل ،الضبط وكيفيته على جهة االختصار كتاب أصول  -48

شالأمحد بن م حتقيق: د. أمحد بن الـُمْصَحف، الـَمِدينَة   ، جممع امللك فهد لطباعة عمر رَشْ

 هـ.1427)د.ط(،  املنورة،

. إبراهيم حتقيق: د  هـ(،347)ت: ، أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن ُدُرْسُتَوْيهكتاب الُكتَّاب -49

ائِّي، د. عبد احلسني ال  اَمرَّ   =  هـ1397،  1كتب الثقافية، الكويت، طل مؤسسة دار اتيل، فالسَّ

 م.1977

ِجْسَتايِن   بن، أبو بكر الـَمصاِحف كتاب -50  هـ(،316)ت: أيب داود، عبد اهلل بن سليامن السِّ

هـ =  1423، 2ط)د.م(،  حتقيق: حمب الدين عبد السبحان واعظ، دار البشائر اإلسالمية 

 م.2002

ي  بن أيب طالب القي، مَ اها وحججهوعلل عالكشف عن وجوه القراءات السب -51  )ت:يس  كِّ

 م.1974هـ= 1394)د.م، ط(،  ان،ق: د. حميي الدين رمضحتقي هـ(،374
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،    3دار صادر، بريوت، ط هـ(،711)ت:، حممد بن مكرم بن منظور املرصيلسان العرب -52

 هـ.1414

 يِن  ْسَطالَّ ر القَ ك، أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب ب لفنون القراءاتلطائف اإلشارات  -53

ـُمْصَحف،  ة ال مع امللك فهد لطباعالقرآنية، جمالدراسات  حتقيق: مركز هـ(،923)ت:

 هـ.1434

ايِن  احملكم يف نقط الـَمصاِحف -54 حتقيق: د. عزة   هـ(،444)ت:، أبو َعْمرو عثامن بن سعيد الدَّ

 م.1997هـ= 1418، 2ملعارص، بريوت، طحسن، دار الفكر ا

د بن قيق: د. أمححت هـ(،496 )ت:داود سليامن بن نجاح  أبو ،التنزيلجاء هلخمتصر التبيني  -55

 م.2002هـ = 1423)د.ط(،  شال، جممع امللك فهد، الـَمِدينَة املنورة،أمحد بن معمر رَشْ 

ان عبد العزيز بن عيل ال  مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ، -56 اميت، املعروف بابن الطَّحَّ  س 

، تبة التابعنيمارات، مكلضامن، مكتبة الصحابة، اإلا حاتم صالح يق د.قحت هـ(،561:ت)

 م.7200، 1القاهرة، ط

ي  بن أيب طالب مَحّوش القييس   ،مشكل إعراب القرآن -57 حتقيق: د. حاتم  هـ(،437)ت: َمكِّ

 م. 1984هـ=4051،  2صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

قيق: حت هـ(،235)ت:  بن أيب شيبةد هلل بن حممعبد ا ، احلافظ أبو بكرمصنف ابن أيب شيبة -58

 م.1989هـ=1409، 1طاض، ، مكتبة الرشد، الري يوسف احلوت كامل

أبو الوفاء نرص بن نرص يونس  اْلَمطَاِلع النَّْصرِيَّة للَمطَاِبِع املصريَِّة يف األُصول اخلَطيَّة، -59

نَّةكتبة محتقيق: د. طه عبد املقصود ،  هـ(،1291)ت: يني  اهلُْورِ  هـ =   1426، 1لقاهرة، ط، االس 

 م. 0520

حتقيق ودراسة: مركز   هـ(،370)ت:  األزهري أمحدأبو منصور حممد بن   القراءات،معاين  -60

 م.1991هـ =1412، 1البحوث بكلية اآلداب، جامعة امللك سعود، ط

اء إلمام أبو ا معاين القرآن، -61 يوسف  أمحد  حتقيق:  هـ(، 207)ت: زكريا حييى بن زياد الَفرَّ

 م.1983هـ = 1403، 3مجة، مرص، طأليف والرتوآخرين، دار املرصية للت جايتالن

)ت: ، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي البلدان معجم  -62

 م.1995، 2، دار صادر، بريوت، طهـ(626

ر سئول، دا امليل، الدكتور عبد الع القراءات القرآنية وما يتعلق به  معجم مصطلحات علم  -63

 م. 2007ـ= ه1428، 1سالم، القاهرة، طال 
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: قـحقيـت  هـ(:395)ت:د بن فارس بن زكريا ، أبو احلسني أمحة ـــــغ ــ س اللـيــاي ـقـ م مـــج ـعـم -64

 م.1979هـ= 1399د السالم حممد هارون، دار الفكر،  ـبـع

ت: )، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي كبار على الطبقات واألعصار معرفة القراء ال -65

وقف الديانة الرتكي، ل ية التابع وث اإلسالمر آاليت قوالج، مركز البحقيق: د. طيا ، حتـ(ه748

 م.1995هـ=  1416،  1انبول، طإست

ايِن   ، أبو َعْمرو عثامن بن سعيد الدَّ الـُمْقِنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار  -66

،  1ياض، ط، الرةلتدمري حتقيق: د. نورة بنت حسن بن فهد احلميد، دار ا هـ(،444)ت:

 م.2010هـ= 3114

، د. رضا بوشامة، قرئ احملدث األثريَمْنِكيُّ األندلسي امللَ عمر الطَّ  ندلس: أبومن أعالم األ -67

م، رقم 1520، فَباير، سنة 44، العدد 9املجلد ،اجلزائر جملة اإلصالح، دار الفضيلة،

 (.50-45) الصفحات

ْييِش  مد ال د بن حم، حمممورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن -68 ِ از رشَّ  هـ(،718)ت، الشهري باخلَرَّ

حمد فؤاد طلعت، مكتبة البخاري  ـرف مـشق د. أ ـقيـحـتـ، ب طـي الضبـف ل ـذي ن ال ـتـع مطبع م

 م.2006هـ= 1427م ،ط(، )د.

وِري احلََمد، مركز الدراسات  ال  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه، -69 دكتور غانم َقد 

 م.2012هـ= 1433، 1طبي، جدة، طالشا  مية بمعهد اإلما واملعلومات القرآن 

 هـ(،833)ت:حممد اجلََزِري  اخلري حممد بن حممد بن  ، أبولعشر ا راءاتــ القر يف ـش ـالن -70

بَّاع، دار الكتب العلمية، بريوت، مراجعة  ط، ت(.)د.   : عيل بن حممد الضَّ

يق: حتق ،هـ(440)ت: نحو  ، أبو العباس أمحد بن عامر الـَمْهَدِوي  هجاء مصاحف األمصار  -71

 م.2007= ـ ه1427.ط(، )د  الشارقة،صالح الضامن، د. حاتم 

ُيوِطي  اجلوامعمهع اهلوامع يف شرح مجع  -72 )ت: ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين الس 

 م.1998هـ= 1418، 1دار الكتب العلمية، ط ، حتقيق: أمحد شمس الدين،هـ(911

َخاِوي  عيل بن حممد لدين ابو احلسن علم ، أالوسيلة إىل كشف العقيلة  -73  هـ(،643)ت:السَّ

 هـ=1423، 2ة الرشد، الرياض، طاإلدرييس الطاهري، مكتب الي حممدمو حتقيق: د.

 م.2003
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