
إعداد
د . باسم بن ِحمدي بن حامد السيد

استدراكات السخاوي في كتابه (الوسيلة) 
على الداني في مسائل الرسم 

جمٌع ودراسٌة

•  من مواليد عام ١٤٠٠ه  مبدينة ينبع البحر بـاململكة العربية السعودية.
•  خترج يف كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام ١٤٢٣ه.

•  نــال شــهادة املاجســتري منهــا بقســم القــراءات بكليــة القــرآن الكــرمي والدراســات اإلســالمية 
عام ١٤٢٧ه  بأطروحته:"  حتقيق ودراسة كتاب (إحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العشرة 
للعالمــة مصطفــى اإلزمــريي (ت: ١١٥٦ه): دراســة وحتقيــق باالشــتراك"، كمــا نــال شــهادة 
الدكتــوراه منــه  عــام ١٤٣٠ه  بأطروحتــه: "اإلرشــاد يف القــراءات عــن األئمــة الســبعة لإلمام 

أيب الطيب ابن غلبون املقرئ (ت: ٣٨٩ه) دراسة وحتقيق".

•  مــن أعمالــه املنشــورة: "دراســة وحتقيــق كتــاب (حتفــة الطــالب يف مــا كان بالنــون والتذكــري 
والغيبــة واخلطــاب للشــيخ عبدالرمحــن األجهــوري ت: ١١٩٨هـــ)"، "التنبيــه مبــا يف أصــول 
اء يف كتابــه  الشــاطبية مــن التوجيــه"، "تنبيهــات اإلمــام أيب عمــرو الــداين علــى أوهــام القــَرّ
(جامــع البيــان يف القــراءات الســبع): عــرض ودراســة"، "أثــر القــراءة بالتجويــد يف تدبــر 

القرآن املجيد: دراسة تأصيلية"، "العدد املعتمد يف املصاحف املطبوعة".

 albasemsd@hotmail.com   :الربيد الشبكي  •

األستاذ المشارك بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
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 امللخص
إن من مظاهر عناية األمة بالقرآن الكريم اهتاممها بضبط رسمه الذي أمجع عليه 

ومن األئمة املحققني الذي رووا ظواهر رسم املصاحف العثامنية، ، الصحابة الكرام

روا اخلالفات يف مسائل الرسم اإلم عمرو الداين؛ الذي ألَّف كتابه  أبوام ـوحرَّ

؛ التي «عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد»اطبي يف اإلمام الش ونظمه، «املقنع»

، «الوسيلة إىل كشف العقيلة»اإلمام أبو احلسن السخاوي يف كتابه  رشحها تلميذه

ن رشحه حتريرًا وحتقيقاً  وقد جاءت  ره.ـعص صاحفما رآه يف مل ، وإضافةً وقد ضمَّ

، وهي مادة داينَّ ال فكرة هذا البحث من وجود مسائل مهمة خالف فيها السخاوي  

  علمية ذات قيمة عالية؛ كوهنا صادرة من إمام جليل.

وبلغ عدد مواضع استدراكات السخاوي عىل الداين املجموعة واملدروسة يف 

 ( موضعًا.35( كلمًة يف )61هذا البحث: )

 ، الســـخاوي، الـــداين، الوســـيلة، الرســـم،اســـتدراكات اشكلماام  اشماحمةةااة 

 املصاحف.
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 املقّدمة
 
ا ــــــرو ــ ـــــام أمو ـــــوـً ك ًوصم ـــــدم وْ مو  احلم

 

ا  رو رو ــــد  َْ م ال ـــــ ًسـتوـنً ــــًا يو ــــًا طيب  مبارك

نوـــا  الْقم ـــاْن خو  ذو الفضـــْل واملـــن  واإلًحسو

 

ا  ـــــرو هو  رب  العبـــاْد هـــو اوم الـــذَ قو

ــــداً   عتوْمـ ـــْد مم ـــلم احلم ـــوو أًه هم وهم ـــدم  أمح

 

ـــــاً   ًعتوْصم ــــْه مم ـــــرا علي نًتوْصـ ـــــْه ومم  ب

د  وعلـــــى  وـــــمَّ ـم ـــــالةم عــــىل   ثــــمَّ الصـ

 

ـــرا  ـــدًا عو ْ َ نو ــدو نً ـــدًا تو ــياْعْه أب أش
(1) 

 وبعد: 

فإن من مظاهر عناية األمة بالقرآن الكريم اهتاممها بضبط رسمه الذي أمجع 

 .هـ(35)ت:  عليه الصحابة الكرام يف عهد اخلليفة الـــراشد عثمــان بن عفان

أبرز ما اهتم به علامء القراءات التأليف يف علم رسم املصاحف، وضبط ومن 

 ظواهر رسم املصاحف العثامنية، ونقلها بدقة وحترير.

روا   ومن األئمة املحققني الذي رووا ظواهر رسم املصاحف العثامنية، وحرَّ

؛ هـ(444)ت:اخلالفات يف مسائل الرسم اإلمام أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين 

ه الشاطبي «املقنع»ذي ألَّف كتابه ال ، ثم جاء اإلمام أبو ـمد القاسم بن فري 

؛ «عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد»يف منظومته  «املقنع»فنظم  هـ(590)ت:

 التي اعتنى العلامء برشحها.

اح منظومة اإلمام الشاطبي تلميذه اإلمام أبو احلسن عيل بن  ومن أوائل رشَّ

ن «الوسيلة إىل كشف العقيلة»يف كتابه  هـ(643)ت:ي احلسن السخاو ، وقد ضمَّ

رشحه حتريرًا وحتقيقًا ألقوا  األئمة، ومناقشتها، وإضافة ما رآه يف املصاحف 

 املخ وطة يف عرصه.

                                       
 (.5-4، 2-1( العقيلة للشاطبي )األبيات:1)
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وقد جاءت فكرة هذا البحث من وجود مسائل مهمة خالف فيها السخاوي 

 علمية مهمة.الداين، وهي مادة علمية ذات قيمة 

 ما ييل:أايمب اخحةماي شهذا اشموضوع  نوم
احلاجة إىل حترير املسائل التي اختلف فيها علامء رسم املصحف، وتقديم  .1

 دراسة علمية هلا تسهل للباحثني الرجوع إليها، واحلصو  عىل خالصتها.

 أمهية املسائل التي استدركها اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين. .2

 يف الرسم مل يذكرها العلامء قبله.تفرد اإلمام السخاوي بأوجه  .3

 إثراء البحث العلمي يف علم رسم املصحف بدراسات حتليلية ونقدية.  .4

؛ فلم يظهر يل وجود أّي دراسة وأمم عن اشدااام  اشسمبرة ف  هذا اشموضوع

 حوت مواضع استدراكات السخاوي عىل الداين، مع مناقشتها، والرتجيح فيها.

مباحث، وخامتة  مخسة: مقدمة، ومتهيد، ويفاشيحث  اخطة هذ وقد جاءت

 وفهرسني؛ عىل التفصيل التايل:
واشتملت عىل بيان أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات اشمردمة 

 السابقة، وخ ة البحث، واملنهج املتبع فيه.

 :وفيه ثالثة م الباشحمهةد  

  .مفهوم اـستدراك اشمطلب األول 

 اإلمامني الداين والسخاوي.التعريف ب اشمطلب اشثمي  

 .«الوسيلة إىل كشف العقيلة» التعريف بكتاب اشمطلب اشثمشث 

يف باب احلذف واإلثبات وغريمها  الواردةاـستدراكات  اشميحث األول 

بًا عىل السور.   مرتَّ

يف باب احلذف يف كلامت حيمل عليها  الواردةاـستدراكات  اشميحث اشثمي  

 .أشباهها
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باب ما زيدت ، ويف باب من الَيادة الواردةاـستدراكات  ث اشميحث اشثمش

 .فيه الياء، وباب حذف الواو وزيادهتا

يف باب حروف من اهلمَ وقعت يف  الواردةاـستدراكات  اشميحث اشآابع 

 .الرسم عىل غري قياس

 ،يف باب رسم بنات الياء والواو الواردةاـستدراكات   خممساشميحث اش

ملضافات املختلف يف مجعها، وباب املضافات إىل األسامء الظاهرة وباب املفردات وا

 واملفردات.

 وفيها النـتائج والتوصيات. اشخمتمة 

 فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات(.ومها: )ن, ماشاهآا

: اـستقرائي يف مجع مواضع اـستدراك من ومنهج  ف  هذا اشيحث هو

ييل يف دراسة هذه املواضع؛ متبعًا يف التعامل مع ، ثم املنهج التحل«الوسيلة»كتاب 

 املادة العلمية اإلجراءات التالية:

ترتيب اـستدراكات حسب أبواب متن العقيلة، مع ترقيم مواضع  .1

 اـستدراك داخل كل مبحث.

 حترير موضوع اـستدراك وبيانه. .2

ضع دراسة اـستدراك ببيان عّلته، وذكر ما أجده من آراء العلامء يف املو .3

 الذي استدركه السخاوي.

ختم كل موضع بذكر ما عليه العمل عند املغاربة واملشارقة فيام خالف فيه  .4

.  السخاوي  الداينَّ

ًفق الرسم العثامين. .5  كتابة اآليات القرآنية وو

 توثيق النصوص واملسائل العلمية من مصادرها األصيلة. .6

م يف أو  موضع عدم الرتمجة لألعالم، مع اـكتفاء بذكر تاريخ وفاهت .7
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 يذكرون فيه؛ طلبًا لإلجياز.

كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء، مع اـلتَام بعالمات الرتقيم، وضبط ما  .8

 حيتاج إىل ضبط.

 واحلمد و أوـً وآخرًا.التسديد يف القو  والعمل،   وأسأ  او 
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 التمهيد

 احداا اشمطلب األول  ماهو  اال
وهو مصدر: )استدرك( بمعنى: تدارك،  جيمع عىل )استدراكات(، )استدراك( 

 إـ أن السني والتاء تفيدان طلب تدارك السامع.

وتد  مادة: )درك( عىل حلوق اليشء باليشء ووصوله إليه، واستدرك عليه 

قوله؛ أي: أصلح خ أه
(1)

. 

دو من كالم سابق وف  االصطالح  لَّ م  توو رفع توه 
(2)

؛ فاـستدراك هو: طلب 

ك عليه فاته علٌم يف مسألة  الالحق درك ما فات السابق، فكأن األسبق املستدرو

معينة؛ فقام الالحق املستدْرك بتداركه واللحاق به؛ ليضمه إىل سابقه، واملعنى 

ك عليهتساملالعلمي لالستدراك قائم عىل هذا املعنى. فإن املستدْرك جيد يف عبارة   درو

، أو ما حيتا ، أو تصحيح خ أ ، أو إكام  نقص  ج إىل تتبع وتعقيب؛ إما برفع وًهم 

ك عليه، ويَيل عنه اللبس ح قو  املستدرو ، أو مجع متفرق؛ ليصح  رشح مشكل 
(3)

.  

ب هبا عىل اإلمام  وقد قام اإلمام السخاوي هبذا املعنى يف مسائل معينة تعقَّ

صويب أو تتميم، وقد يكون الصواب الداين يف املقنع؛ ليحقق هذه املسائل إما بت

 .-رمحهام او وجَامها عن خدمة كتابه خري اجلَاء-معه، أو مع الداين 

                                       
 .درك( : ( انظر: معجم مقاييس اللغة ـبن فارس )مادة1)

 (.21( انظر: التعريفات للجرجاين )2)

(، 15از املعاين عىل اإلمام الشاطبي للدكتور أمحد السديس )ر: استدراكات أيب شامة يف إبرـانظ (3)

واستدراكات مال عيل القاري املتعلقة بالتجويد يف املنح الفكرية عىل رشاح املقدمة اجلَرية ملحمد آيت 

 (. 12عمران )
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 اشمطلب اشثمي   اشحعآيف بمإلمممةن اشداي  واشسخموي
    (1)  اإلمم  اشداي أوالا 

هو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر األموي موـهم 

اين؛ القرطبي الصرييف، املع روف يف زمانه بابن الصرييف، وبعد وفاته بأيب عمرو الدَّ

  بدانية. هلنـَول

عىل األرجح، وابتدأ طلب العلم وهو ابن أربع  (هـ372) ولد اإلمام الداين سنة:

عرشة سنة، ورحل إىل أمصار شتى، واستقرَّ به املقام يف دانية إىل أن تويف هبا يوم 

، وقد بلغ اثنتني وسبعني سنة، ومشى (هـ444)اـثنني يف النصف من شوا  سنة:

  .صاحب دانية أمام نعشه، وشّيعه خلق عظيم 

وقد أخذ اإلمام أبو عمرو الداين القراءة عن شيوخ كثريين، ذمكر منهم نحو 

ر اإلمام أيب عمرو الداين لإلق راء ــاخلمسني، وأخذ عنه خلق كثري؛ وذلك لتصد 

 هـ(748)ت:  الذهبيا  اإلمام أبو عبد او ـدلس. قدًة طويلًة يف عدد من مدن األنـم

د مجاعة من تالميذ الداين- وخلٌق كثرٌي من أهل األندلس، ـ سيام  »: -بعد أن عدَّ

«أهل دانية
(2)

 . 

اهتم اإلمام أبو عمرو الداين بعلوم القرآن، وعلوم احلديث، واللغة، والفقه 

 ها.املالكي، مع إبداع كبري يف القراءات وعلوم

وكان اإلمام الداين من املحققني يف علوم القراءات؛ فقد اجتهد يف طلب 

القراءات، وعرض الروايات عىل الشيوخ يف بالد األندلس، ورحل إىل مرص 

                                       
(، وتاريخ 2/744معرفة القراء للذهبي )، و(2/407الصلة ـبن باشكوا  ) ( مصادر هذا التعريف هي:1)

ومعجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو (، 1/503(، وغاية النهاية ـبن اجلَري )9/659اإلسالم للذهبي )

 اهلادي محيتو. الداين للدكتور عبد

 (.1/379( معرفة القراء )2)
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ائها؛ حتى غدا أعجوبة العرص يف سعة الرواية وكثرهتا.  فعرض وروَ عن كبار قرَّ

كتبتمه،  ما رأيتم شيئًا قط إـ»قا  اإلمام الداين عن طريقته يف ال لب والتحصيل: 

«وـ كتبتمه إـ وحفظتمه، وـ حفظتمه فنسيتمه
(1)

، وقد كان كثري الرواية باألسانيد، 

اء معرتفني برباعة أيب عمرو الداين، »مشتهرًا بالضبط، قا  الذهبي:  وما زا  القرَّ

«هوحتقيقه، وإتقانه، وعليه عمدهتم فيام ينقله من الرسم، والتجويد، والوجو
(2)

. 

ولإلمام أيب عمرو الداين نتاج علمي كبري؛ فقد ترك عددًا كبريًا من املصنفات 

جاوزت املائة مصنَّف، بل أموصلت إىل مائة وسبعني
(3)

ل ها يف القراءات  ، جم

اء خاضعون  وعلومها، وقد وصفت كتبه  بأهنا غاية احلسن واإلتقان، وأن القرَّ

لتصانيفه
(4)

.  

كتبه يف رسم املصحف وضب ه، وما يتعلق به، وقد ذكر  وسأقترص هنا عىل ذكر

أنه رأَ أليب عمرو يف برناجمه مائة  «الدرة الصقيلة يف رشح العقيلة»اللبيب يف 

وعرشين تأليفًا؛ منها أحد عرش كتابًا  يف الرسم، وأصغرها كتاب املقنع
(5)

، ومما ذكر 

 له يف الرسم والضبط:

األمصاراملقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل  .1
(6)

. وقد يسمى )باملقنع 

: هـ(750)ت: نحوالصغري(، وقيل إن املقنع الصغري كتاب آخر. قا  ابن آج ا 

مرارًا يقو :  ئل القرن الثامن(اأو)ت:يعني اخلراز ناظم املورد -وسمعتم الناظــم »

                                       
 (.1/504( ينظر: غاية النهاية )1)

 (.9/659( تاريخ اإلسالم للذهبي )2)

 .(22-14اهلادي محيتو، ص )  للدكتور عبد( انظر: معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين3)

 (.2/776( معرفة القراء للذهبي )4)

 (.158( انظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة )5)

نورة احلميد، ونرش يف دار التدمرية عام  :م، من آخرها حتقيق1932( حقق وطبع عدة مرات من عام 6)

 .هـ1431
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؛ أحدمها أعظم جرمًا من اآلخر، وأظن هذا الذي بني إهنام مقنعان أليب عمرو

لناس هو الكبري، وهو كتاب مفيد عظيم يف الرسم، عليه اعتمد كثري ممن أيدي ا

إنه رآه، وأنه يف مقدار أربعني ورقة »، وقا  عن املقنع الصغري: «اعتنى بعلم القرآن

صغارًا، وكالمها مما عنى بجمعهام وتأليفهام احلافظ املقرئ أبو عمرو عثامن بن 

«سعيد الداين
(1)

. 

املقنع الكبري .2
(2)

ذكر اخلراز أنه هو الذي بني أيدي الناس يف عرصه كام  ، وقد

 مرَّ قوله.

التحبري ملذاهب القراء يف الوقف عىل املرسوم .3
(3)

. 

خمترص مرسوم املصحف )اختصار كتاب مرسوم املصحف أليب عمرو بن  .4

 العالء(
(4)

. 

كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا .5
(5)

. 

اإليضاح يف اهلمَتني .6
(6)

. 

صاحفكتاب رسم اهلمَة يف امل .7
(7)

. 

                                       
 (.108ن آج ا )( التبيان يف رشح مورد الظمآن ـب1)

( قد نص عليه يف كتابه املقنع، وذكره له من بعده، وهو اآلن يف عداد املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية 2)

 (.187يف رسم القرآن الكريم )

ت ( ذكره يف كتابه املوضح يف اإلمالة، ونقل منه تلميذه اجلهني يف البديع، ووصف يف فهرست مصنفا3)

 ن يف عداد املفقود.جملد. واآل ( بأنه يف19الداين )

(. انظر: 4814( ذكره الدكتور يوسف املرعشيل وأشار إىل وجود نسخة منه بمكتبة آيا صوفيا برتكيا )رقم:4)

(،  وجهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكريم 42مقدمة املكتفى يف إيضاح الوقف واـبتداء للداين )

(195.) 

 هـ.1429ن عام درباأل رم قدوري احلمد يف دار عام( طبع بتحقيق الدكتور غان5)

 (. وهو اآلن يف عداد املفقود.2/513و1/18( ذكره الداين يف جامع البيان )6)

ل عنه، واآلن يف عداد املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن ـه ونقــوشـالـن يـره ابــ( ذك7)

 (.193الكريم )
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 كتاب الرسم للفظ )الرءيا( .8
(1)

. 

كتاب فيه املسألة الستينية يف اهلمَ .9
(2)

. 

كتاب فيه مسألتان من الرسم مها: )فام ( و )يشء( .10
(3)

. 

التنبيه عىل اخل أ واجلهل والتمويه .11
(4)

. 

املحكم يف نقط املصاحف .12
(5)

. 

كتاب ذكر مذاهب متقدمي النقط من النحاة )ذيل املحكم( .13
(6)

. 

نع يف رسم املصحف )ويسمى أيضًا النًَّقط(ذيل املق .14
(7)

. 

ذيل املحكم يف نقط املصاحف )ويسمى ملحق يف ذكر مذاهب متقدمي  .15

النقاط من النحاة(
(8)

. 

التنبيه عىل النقط والشكل .16
(9)

. 

كتاب فيه مسألة نقط املصاحف عىل مذهب أهل املدينة .17
(10)

. 

والضبط، وقد ذكر له  هذه مجلة من كتب اإلمام أيب عمرو الداين يف علم الرسم

                                       
 (.193د املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكريم )( وهو يف جَء، ويف عدا1)

 (.194( وهو يف عداد املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكريم )2)

 (.194( وهو يف عداد املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكريم )3)

 م.2013لسعاد، ونرشته مجعية األئمة املالكية لألبحاث والرتاث عام األستاذ أيوب بو( طبع بتحقيق 4)

 هـ يف دار الفكر.1379( حقق وطبع عدة مرات؛ منها حتقيق الدكتور عَة حسن ونرش عام 5)

 ( وهو م بوع مع املحكم.6)

 ( وهو م بوع يف آخر كتاب املقنع يف بعض طبعاته؛ كتحقيق الشيخ ـمد صادق قمحاوي.7)

  بوع يف آخر كتاب املحكم، وهناك سقط منه طبع مستقاًل بتحقيق الدكتور غانم قدوري احلمد.( وهو م8)

شندي يف صبح األعشى، واآلن يف عداد املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن ق( ذكره القل9)

 (.192الكريم )

 (.194رسم القرآن الكريم )( وهو اآلن يف عداد املفقود. انظر: جهود األمة اإلسالمية يف 10)
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، والصواب أنه يف القراءات السبع"اـقتصاد يف رسم املصحف "أيضًا كتاب
(1)

. 

 ثميةما  اإلمم  اشسخمويثميةما  اإلمم  اشسخموي
(2)   

هو اإلمام علم الدين أبو احلسن عيل بن ـمد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن 

الغالب بن غ َّاس عبد
(3)

غوي اهلًمداين السخاوي املقرئ املفرس النحوي الل 

 الشافعي شيخ مشايخ اإلقراء بدمشق.

؛ بسخا من عمل مرص. وابتدأ طلب العلم يف (هـ559)، وقيل:(هـ558) ولد سنة 

بلدته عىل يد شيخه أيب إسحاق إبراهيم بن جبارة السخاوي املالكي، وطاف البالد 

يف ثاين عرش  هبا وتويفواستقر بدمشق، يف طلب العلم، والقراءة عىل الشيوخ، 

 .(هـ643)نة اآلخرة س مجادَ

ًة  واإلمام أبو القاسم الشاطبي من أخص  شيوخ السخاوي؛ فقد ـزمه مدَّ

ن منه قصيدتيه:  حرز األماين »طويلًة، وقرأ عليه القرآن الكريم بالروايات، وتلقَّ

يف  «عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد»يف القراءات السبع، و «ووجه التهاين

 حو واللغة.نن عليه علم القراءات والآن، وأتقرسم القر

وكان اإلمام السخاوي إماًما عالمة ـقًقا مقرًئا جموًدا، بصرًيا بالقراءات 

وعللها، إماًما يف النحو، واللغة، والتفسري، واألدب، عالـاًم بكثري من العلوم، مفتيًا 

ا متواضًعا، حادَّ القرحية ً  .أصولًيا مناظًرا، وكان مع ذلك دينًا خري 

تفرغ للعلم والتعليم، وأقرأ الناس نيًفا وأربعني سنة؛ فقصده ال لبة من 

قرأ عليه خلق كثري »اآلفاق، وازدمحوا عليه، وتنافسوا يف األخذ عنه، قا  الذهبي: 

                                       
 (.192-191( انظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكريم )1)

(، ومعجم األدباء لياقوت 1/578، وغاية النهاية )3/1245( مصادر هذا التعريف هي: معرفة القراء )2)

 (.3/340(، ووفيات األعيان ـبن خلكان )5/1963احلموي )

 س( بالعني، ولعلها تصحيف.( يف غاية النهاية )ع ا3)
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«إىل الغاية، وـ أعلم أحًدا من القراء يف الدنيا أكثر أصحابًا منه
(1)

، ومن أجل  

ومنه »الذي وصفه بقوله:  هـ(665)ت:ة املقديس تالميذه احلافظ العالمة أبو شام

وفنون العربية، وصحبته من شعبان  والتفسري، كالقراءات، استفدت علوما مجَّة؛

«وهو عني راض (هـ614)سنة:
(2)

. 

 هـ(672)ت:ومن مشاهري العلامء الذي أخذوا عنه: اإلمام ـمد ابن مالك 

 عربية، والقراءات. النحوي املشهور صاحب األلفية، أخذ عن السخاوي ال

 ومن مؤلفاته يف القراءات وعلومها:

فتح الوصيد يف رشح القصيد: أي يف رشح الشاطبية، وهو أو  من  .1

رشحها
(3)

. 

ةليالعقالوسيلة إىل رشح  .2
(4)

. 

 مجا  القراء وكام  اإلقراء: فيه عدة مصنفات وهو من أجل  كتبه  .3
(5)

 . 

اإلفصاح وغاية اإلرشاح يف القراءات السبع .4
(6)

. 

عمدة املفيد وعدة املجيد يف معرفة التجويد: وهي منظومة يف التجويد  .5

حتفة القراء يف رشح عمدة »مشهورة باسم )نونية السخاوي(، ورشحها يف 

«املفيد
(7)

. 

                                       
 (.14/460( تاريخ اإلسالم )1)

 (.1/571( غاية النهاية )2)

 ( حقق مرارًا، ومن أجود طبعاته حتقيق الدكتور موـي ـمد اإلدرييس.3)

 ( حقق مرارًا، ومن أجود طبعاته حتقيق الدكتور موـي ـمد اإلدرييس.4)

 ور عيل حسني البواب.( حقق مرارًا، ومن أشهر طبعاته حتقيق الدكت5)

 (.24(. انظر: الوسيلة )166( خم وط بمكتبة أمحد الثالث برتكيا )رقم:6)

( املنظومة حققت، ومن طبعاهتا حتقيق الدكتور عبدالعَيَ قاري، أما الرشح فذكر أن منه نسخة بمكتبة 7)

 (.24(. انظر: الوسيلة )4709برلني )رقم:
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رشح قصيدة الشاطبي يف ظاءات القرآن: وقد رشحها رشحًا موجَاً  .6
(1)

. 

منظومة ظائية يف الفرق بني الظاء والضاد .7
(2)

. 

أحَاب القرآن منظومة يف .8
(3)

. 

هداية املرتاب وغاية احلفاظ وال الب يف متشابه الكتاب: منظومة يف  .9

متشابه القرآن عىل حروف املعجم، وهي من أشهر املؤلفات يف املتشابه
(4)

. 

 «اشواةلة إشى كاف اشعرةلة»اشمطلب اشثمشث  اشحعآيف بكحمب 
رشح للمنظومة  -كام هو واضٌح من اسمه- «الوسيلة إىل كشف العقيلة»كتاب 

«عقيلة أتراب القصائد إىل أسنى املقاصد يف علم الرسم»الرائية: 
(5)

لإلمام أيب  

املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل »القاسم الشاطبي الذي نظم كتاب 

، ومن يف علم رسم املصاحفلإلمام أيب عمرو الداين، الذي يعترب عمدة  «األمصار

وقد صنَّف الناس يف »خاوي يف مقدمة الوسيلة: كام قا  السه؛ ما أمل ف في أحسن

هجاء املصاحف كتبًا، وكتاب أيب عمرو املقنع من أمجعها وأحسنها وأبلغها، وقد 

أحسن اختصار، ونظم مجيع ما فيه يف قصيدة   اخترصه شيخنا أبو القاسم

. وأنا ، وزاد عىل ما يف املقنع وأوبو «عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد»سامها بــ رَّ

أستعني باو عىل رشح تلك القصيدة، وتبيني معانيها، وإظهار غامضها، وإيضاح 

الوسيلة إىل »مشكلها ووجوه إعراهبا، وهو خري معني، وقد سميتم هذا الكتاب بــ

«، واو حسبي ونعم الوكيل«كشف العقيلة
(6)

 . 

                                       
 (.27(. انظر: الوسيلة )2/3916ة املنورة )رقم:( خم وط باجلامعة اإلسالمية باملدين1)

 (.31(. انظر: الوسيلة )365و176( خم وط باخلَانة التيمورية )نسختان رقم:2)

 (.31( ذكره بروكلامن. انظر: الوسيلة )3)

 (.32( حقق وطبع مرارًا، ومن طبعاته حتقيق الدكتور عبداو اللحياين. انظر: الوسيلة )4)

 هتا حتقيق الدكتور أيمن رشدي سويد.اوطبعت مرارًا، ومن أجود طبع( حققت العقيلة، 5)

 (.12-11( الوسيلة )6)
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ح بعض ال باحثني أنه مل ومل يرش السخاوي إىل تاريخ تأليفه للوسيلة، وقد رجَّ

 يكن من أوائل مصنفاته، واو أعلم.

موجًَا أقرب للسهولة، مع اـعتناء  «الوسيلة»وقد جاء رشح السخاوي يف 

 ،ومناقشتها ،وسربها ،األئمة  اوبيان مضموهنا، وحتقيق أقو ،بحل  األبيات

 اهتامم  بتعليل ظواهر الرسم.مع وعرضها عىل أصوهلا، 

هات مصادر علم الرسم املتمثلة يف: الرواية، وقد رجع السخاوي إىل أم

واملصاحف العتيقة، والكتب املؤلفة يف هذا العلم التي نقل منها؛ فقد حفظ يف كتابه 

 من كتب هي اآلن يف عداد املفقود.  وأقواـً  ،كثريةً  آراءً الوسيلة 

 «نعاملق»نرش  يكون السخاوي أحد أهم مصادر الوسيلة، فيكاد «املقنع»ويعد  كتاب 

 ، أو ذكر له، أو تعقيب عليه. «املقنع»يف كتابه هذا، وـ متر صفحة إـ فيها نقل عن 

الذي هو رشح للعقيلة تابعًا هلا ـ يتجاوز ما فيها ومل يكن كتاب الوسيلة 

وحسب، بل كان مع بيانه للعقيلة متنوعًا يف عرض املسائل العلمية املتعلقة 

مع ما يتحفنا به بني الفينة »الشعر وغري ذلك، بالقراءات واللغة والنحو والرصف و

إن عىل مستوَ الرتجيح بني األقوا  -واألخرَ من نظرات فاحصة، وآراء معتربة 

تنّم كلها عن روح علمية  -املختلفة، أو عىل مستوَ التعقب بالنقد والتصحيح

«فيَّاضة تشهد له بعلو  املنـَلة ورفعة املكانة
(1)

. 

لة بأنه أو  رشح للعقيلة، والسخاوي من تالميذ الشاطبي ومتيََّ كتاب الوسي  

املقربني؛ فهو أعرف بنظم شيخه، ومراده فيه، إضافة إىل أنه قد قرأ رشحه عىل 

شيخه الشاطبي، وسمعه منه مراراً 
(2)

؛ ولذا غدا كتاب الوسيلة موردًا أساسيًا جلمل  

                                       
 (.55( الوسيلة )1)

 (.141( انظر: الدرة الصقيلة )2)
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فوا بعده يف رسم القرآن، خصوصًا رشاح العقيلة الذين اعتمدوا نصوصه،  الذين ألَّ

ونقلوها، ووضحوها، وعقبوا عليها
(1)

 .  

( 8ومن صور اـهتامم بكتاب الوسيلة كثرة نسخه املخ وطة حيث جتاوزت )

نسخ، وكذلك كثرة اعتناء الباحثني به حيث حقق مرارًا يف رسائل علمية
(2)

. 

 

 

 

 
 

                              

 

                                       
 (.77-35( انظر: دراسة كتاب الوسيلة للدكتور موـي ـمد اإلدرييس )1)

تري من جامعة ـمد اخلامس بالرباط ي ال اهري يف رسالة ماجسـ( حققه الدكتور موـي ـمد اإلدريس2)

هـ وطبع يف م ابع الرشد بالرياض.كام حققه األستاذ الدكتور نبيل بن ـمد اجلوهري يف 1411عام 

وحققه الدكتور طال  بن  هـ.1412رسالة ماجستري بكلية أصو  الدين ب ن ا من جامعة األزهر عام 

هـ. 1415جلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام أمحد عيل يف رسالة ماجستري بكلية القرآن الكريم با

وحققه مهدي صالح عباس يف رسالة ماجستري باجلامعة املستنرصية ببغداد. وحققه الدكتور نرص سعيد 

. وحققه فرغيل سيد عرباوي ونرش يف مكتبة أوـد الشيخ  دار الصحابة ب ن ار يفـونش  عبداملقصود

(، ودراسة الدكتور 61ي لرشح العقيلة ـبن جبارة )ـد اجلناينــحمـم ورـة الدكتــر: دراسـظـ. انرـبمص

 (.  101-100العيل زعبو  للدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة ) عبد
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 املبحث األول
  يف باب احلذف واإلثبات وغريهما مرتَّبًا على السور الواردةت االستدراكا

َٰبَ ب َوَ ﴿   زيمدة اشيمء ف  األول اشموضع .1 ﴾ٱلۡك ت 
(1) 

 [184 ]آ  عمران: 

 بمشمصحف اشامم  
ُبر َب َوَ ﴿ استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين اختياره رسم الكلمتني: ٱلزُّ

َٰبَ ب َوَ  ح ما نق ﴾ٱۡلك ت  من كون  هـ(292)ت:له الداين عن هارون األخفش بالباء، وصحَّ

ُبر َب َوَ ﴿ الباء زيدت يف: ألين كذلك رأيتمه يف »وحدها؛ وعلَّل ـختياره بقوله:  ﴾ٱلزُّ

 ألهل الشام عتيق، يغلب عىل الظن  أنه مصحف عثامن
، أو هو منقو   مصحف 

ملعروف يف مسجد  بنواحي املوضع ا ،وهذا املصحف موجوٌد بمدينة دمشق   منه.

وقد كشفتمه وتتبَّعتم الرسم هـ(، 40)ت:بالكشك، وهم يَعمون أنه مصحف عيّل 

«الذي اختص به مصحف الشام؛ فوجدت ه كله فيه
(2)

. 

: ذكر الداين القولني: رسم الكلمتني:  ُبر َوَ ب َوَ ﴿قلتم َٰبَ ب َٱلزُّ أو رسم  بالباء، ﴾ٱۡلك ت 

ُبر َب َوَ ﴿الكلمة األوىل:  َٰبَ ﴿ نية:بالباء دون الثا ﴾ٱلزُّ ، ثم اختار رسم الكلمتني ﴾و ٱۡلك ت 

، «هـ(32)ت:واألو  عندي أثبت؛ ألنه عن أيب الدرداء »بالباء؛ وعلَّل لذلك بقوله: 

بالباء يف الكلمتني عن مصاحف أهل   وقد أسند قبل ذلك رواية عن أيب الدرداء

اء يف ام مرسومان بالبأهن هـ(250وقيل: هـ،255)ت:الشام، وحكى عن أيب حاتم 

إىل الشام مصحف أهل محص الذي بعث به عثامن 
(3)

 .  

                                       
ُبر َب َوَ ﴿( قرأ ابن عامر بإثبات الباء يف: 1) َٰبَ ب َوَ ﴿، ويف رواية هشام بالباء أيضًا يف: ﴾ٱلزُّ . انظر: ﴾ٱلۡك ت 

 (.5/1661(، والنرش )320التيسري )

 (. 131-127( الوسيلة )2)

 (:62-61(. وقد ذكر الشاطبي اخلالف يف العقيلة: )البيتني:574-572( املقنع )3)

ـــةٌ  ـــى  عراقي
كْ ـــواوم مو  وســـارعوا ال

 

ا  ــربو ــا خو ــامى فشو ْر الشَّ بم  َ ــال ــا وب  وب
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؛ ألنه بنى اختياره عىل رواية  ثابتة  عن وَ من علَّة السخاويوعلَّة الداين أق

 لرؤية منه ملصاحف أهل الشام.   الصحايب اجلليل مقرئ أهل الشام أيب الدرداء 

 أما علَّة السخاوي فهي مبنية عىل أمرين:

رؤية ي رواية مل يرصح فيها األخفش ب، وهله عنه الداينقو  لألخفش نق .1

ه به إىل الشام( »للمصاحف، حيث قا :  إن الباء زيدت يف اإلمام )يعني الذي وجَّ

ُبر َب َوَ ﴿يف:  أن ذلك كذلك يف  هـ(189)ت: روَ الكسائي . وقد«وحدها ﴾ٱلزُّ

إىل الشام  املصحف الذي بعث به عثامن
(1)

. 

 عرصه بالشام يغلب عىل ظن ه أنه مصحف رؤية السخاوي ملصحف  يف .2

أو منقو  منه. وهذه العلَّة ـ تقوَ مع رواية الداين؛ ألن هذا املصحف   عثمـان

الذي اطَّلع عليه السخاوي غري معروف املصدر بالتحديد؛ لذلك قا  السخاوي: 

، وـ شك أن رواية الداين أقوَ وأثبت، وقد رجح ابن «يغلب عىل الظن الخ...»

اختيار الداين يف رشحهام عىل العقيلة هـ(732)ت:، واجلعربي هـ(728)ت:بارة ج
(2)

 ،

م »قا  اجلعربي:  ومذهب املقنع هو الصحيح؛ ألنا لو فرضنا تساوي الروايتني قمد 

ثرت؛ فأخرب  لني بأهنا كانت مرسومةقً املثبت عىل النايف، ويمكن اجلمع بني النَّ  ثم دم

«ل عامَّ رآهكم 
(3)

  علم.واو أ ،

                                       
ــهْ  ــاءو اخلــالفم ب ــد ج ــاْب وق  بالكت

 

ا  ـــرو ثم مم كو ًســمم شــام  قلـــياًل مــنهم  ورو

: ما مراده هبذا (: »241قا  ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة حتقيق د.طال  عيل ) فمئدة        فإن قلتو

ا رسم املصاحف، سرّي مصحفًا إىل محص ملّ  املصحف املنسوب إىل محص فهذا مل ينقل أحٌد أن عثامن 

:جيوز أن يكون عثامن  ه بعد رسم املصاحف رسم مصحفًا  وإذا كان كذلك فام املراد به؟ قلتم وسريَّ

ه عثامن إليها،  «.إىل الشام  وجيوز أن يكون املراد أن هذا املصحف مرسوم من اإلمام الذي سريَّ

 (.2/240( رشح العقيلة ـبن جبارة. حتقيق د.طال  عيل )1)

 (.287(، ومجيلة أرباب املراصد للجعربي )2/240( رشح العقيلة ـبن جبارة. حتقيق د.طال  عيل )2)

 (.287ب املراصد )ة أربالي( مج3)
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حوا برسم املوضع األو  بالب اء دون الثاين: اإلمام ابن ومن العلامء الذين رصَّ

 وحده: هـ(118)ت:قرأ ابن عامر »حيث قا  يف املبسوط:  هـ(381)ت:مهران 

َوَ ﴿ َٰت  ُبر َب َب ٱۡۡل ي  ن  َٰبَ َٱلزُّ ه يف مصاحف بَيادة باء يف )الَبر(؛ وكذلك رأيتم  ﴾و ٱۡلك ت 

 أنه ذكر عن أهل الشام: هـ(250)ت:د بن يَيد احللواين ي عن أمحوْ الشام، ورم 

ُبر َب َ﴿ َٰبَ ب َوَ َٱلزُّ بَيادة الباء يف احلرفني، ومل يعرفه أهل الشام، وقالوا: هو غلٌط  ﴾ٱۡلك ت 

لتم مصاحفهم فرأيتم فيها: ، وتأمَّ َٰبَ ﴿ ـ شكَّ ُبر َب َوَ ﴿ بغري باء، ﴾و ٱۡلك ت   ﴾ٱلزُّ

«.بالباء
(1)

نحو هذا؛ حيث ذكر أن ابن  هـ(324)ت:ن جماهد . وقد يمفهم من كالم اب

َوَ ﴿ عامر قرأ: َٰت  ُبرَ ب َب ٱۡۡل ي  ن  وهي كذلك يف مصاحف أهل »بالباء ثم قا :  ﴾ٱلزُّ

«الشام
(2)

. 

اإلمام أبو عبيد  :احلرفني باملصحف الشامي ومن أقدم من روَ زيادة الباء يف

 عن أيب الـدرداء  رداءحيث روَ بسنده إىل أم الد ؛هـ(224)ت:م القاسم بن سالَّ 

  آُءوَ﴿ أهل الشام:يف مصاحف ََٰج  َوَ ب ٱۡۡل ي  ن  ُبر َب َت  َٰبَ ب َوَ َٱلزُّ كلهنَّ بالباء ﴾ٱۡلك ت 
(3)

، 

 حيث قا : هـ(360)ت:وكذا أبو بكر ـمد بن عبداو األصبهاين املشهور بابن أشته 

َوَ ﴿ وكتبوا يف مصاحف أهل الشام:» َٰت  َوَ ب َب ٱۡۡل ي  ن  ُبر  َٰبَ ب َٱلزُّ بَيادة باء يف  ﴾ٱۡلك ت 

«وهي قراءة ابن عامر انفرد هبا يف التالوة والرسم الكلمتني،
(4)

 . 

الروايات التي ذكرها الداين  «النرش» كتاب يف هـ(833)ت:ذكر ابن اجلَري وقد 

وكذا أنا رأيتمه يف املصحف الشامي يف اجلامع »يف إثبات الباء يف احلرفني ثم قا : 

اجوين  هـ(410)ت:ه هبة او بن سالمة بن نرص املفرس  األموي، وكذا روا عن الدَّ

                                       
 (.172( املبسوط )1)

 (.221( السبعة ـبن جماهد )2)

 (.2/158( فضائل القرآن ومعامله وآدابه أليب عبيد )3)

 (، ولعله ذكره يف أحد كتابيه236) رة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلةأبو بكر ابن اللبيب يف الد ه( نقله عن4)
 املحرب أو املصاحف، وكالمها مفقود.



 (ه1437ذو اشحجة )اشعدد اشثمي  واشعاآون              مم  اشامبي  شلدااام  اشرآنيةة   مجلة معهد اإل

31 

عن أصحابه عنه، ولوـ رواية الثقات عن هشام حذف الباء أيضًا  هـ(324)ت:

«بام ق ع به الداين عن هشام لق عتم 
(1)

ويالحظ هنا اختالف رؤية ابن اجلَري  .

 .ية السخاوي للمصحف الشاميعن رؤ

شامي ذكر الباء يف الكلمتني؛ كاجلهني نقل عن املصحف ال وأكثر من

، وغريهمهـ(623)ت:، والعقييل هـ(496)ت:، وأيب دواد هـ(442)ت:
(2)

. 

ب  ك َ﴿ اشموضع اشثمي   اإلجممع على إثيم  األشف ف   .2 َر  اُج ر  ﴾ف خ 
(3)

  

 :[72 ]املؤمنون:

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين حكاية اإلمجاع عىل إثبات األلف 

ب  ك َ﴿ :يف َر  اُج ر  يف مجيع املصاحف؛ وذلك ألن السخاوي رآه بغري ألف  يف  ﴾ف خ 

املصحف الشامي
(4)

د عىل الداين يف دعوَ اإلمجاع عىل  ، وقد أغلظ القو  يف الرَّ

ولقد كنتم قبل رؤية ذلك أعجب من ابن عامر كيف تكون »إثبات األلف فقا : 

حتى رأيتم هذا املصحف؛ فعلمتم األلف ثابتًة يف مصحفهم، ويسق ها يف قراءته؛ 

اجَُ﴿أن إطالق القو  بأهنا يف مجيع املصاحف:  ر  ليس بجي د، وـ ينبغي ملن مل  ﴾ف خ 

 -أي: الشاطبي يف العقيلة- ي َّلع عىل مجيعها دعوَ ذلك، وقد تابعهم شيخنا 

«ارو قو  وْت بم  الث  يْف  اجم رو خو فو  مً هم ل  كم وو »عىل ذلك فقا : 
(5)

. 

فقا :  ؛وتعليقه عىل ما ذكره الداين جبارة استدراك السخاوييرتض ابن  ومل

                                       
 (.5/1662النرش يف القراءات العرش ـبن اجلَري )( 1)

(، 386-2/385ر التبيني )ـ(، وخمتص176( انظر: البديع يف رسم مصاحف عثامن أليب معاذ اجلهني )2)

 (.231ومرسوم خط املصحف ـبن ظافر العقييل )

دها. انظر: التيسري ( قرأ ابن عامر بإسكان الراء وحذف األلف بعدها، وقرأ الباقون بفتح الراء وألف بع3)

 (.5/1793(، والنرش )445)

 (.550(. وانظر: املقنع )178-177( الوسيلة )4)

 (.89(. وانظر: العقيلة )بيت:178( الوسيلة )5)
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ويتلو ...أشياء كثرية فقد نقل نافعٌ ؟! من السخاوي كيف يقو  ذلك العجبم »

ألن اـعتامد يف  ؛أوىل لكثرة خمالفته مصحف املدينة من نافع   فالعجبم  ؛بخالفها

 : مجيع املصاحفإطالق القو  بأهنا يف»التالوة عىل النقل ـ الرسم، ثم قوله: 

اجَُ﴿ ر  : بل القو  بغري ذلك أو بخالف ذلك ليس انتهى. قلتم  «ليس بجيد ﴾ف خ 

 ،أئمة يقتدَ هبا علًت املصاحف التي جم  :ألن مرادهم بجميع املصاحف ؛دبجي  

 ؛قها يف البالدبرسمها وفرَّ   وهي ما أمر عثامن ،ويرجع إليها يف مجيع األعصار

تالف إليها، واملصحف الذي رآه ليس منها، وليس ويرجع عند اـخ ،يقتدَ هبا

يف مجيع  اإلطالق بأن األلف ثابتةٌ  فصحَّ ؛ ممن يتكلم يف علم املرسوم ينقل عنه أحدٌ 

ألن أبا عمرو قا   ؛املصاحف، فاأللف والالم يف املصاحف للعهد ليست للجنس

ب  ك َ﴿ :وكتبوا»يف املقنع:  َر  اُج ر  «.انتهى «يف مجيع املصاحف باأللف ﴾ف خ 
(1)

، وقا  

ا ومعتذرًا:  رأيتمه يف مصحف  »:-يعني السخاوي -وقا  الشارح »اجلعربي رادًّ

«؛ فيمحمل عىل أنه غري العثامين، أو أهنا اندثرت فيه«شامي  عتيق  بال ألف
(2)

.  

اُجَ﴿ وكتبوا أيضًا يف مجيع املصاحف:»ويؤيد إمجاع الداين قو  أيب داود:  ر  ف خ 
ب  ك َ وـ أعلم حرفًا اختلف القراء يف حذف األلف فيه  الراء واجليم... بألف بني ﴾ر 

«تمعت املصاحف عىل إثباته غري هذاوإثباهتا؛ واج
(3)

، وقد ذكر اإلمجاع عىل إثبات 

، هـ(430)ت:دوي ـهـمـ، والهـ(328)ت:اري ـبـن األنـاحف ابـمصـل الـي كـاأللف ف

والعقييل
(4)

. 

                                       
 (.2/293( رشح العقيلة ـبن جبارة )1)

 (.340ة أرباب املراصد للجعربي )لي( مج2)

 (.158صحف )(. وانظر: مرسوم خط امل894-3/893( خمترص التبيني )3)

ومرسوم خط  (، 103للمهدوي ) األمصار  مصاحف  (، وهجاء58( انظر: مرسوم اخلط ـبن األنباري )4)

 (.158املصحف للعقييل )
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: وـ يمنقض إمجاع ين وغريه من األئمة املتقدمني بانفرادة  متأخرة  ذكره الدا قلتم

لرؤيته مصحفًا بالشام أقل ما يقا  عنه إنه جمهو ؛ ولذلك قا  ابن  من السخاوي؛

رأيتم يف  :-وهو يقصد السخاوي-وقا  بعض املتأخرين »:هـ(654)ت: وثيق

ب  َ﴿ بعث به إىل الشام:  مصحف الشاميني الذي يقا  له إن عثامن  ْرُجَر   ﴾ك َف خ 
«بغري ألف

(1)
. 

َٰوَ ﴿ اشموضع اشثمشث  اإلجممع على إثيم  األشف بعد اشواو ف   .3 م     ﴾تَ اس 

  [12] بموضع اواة فصلت
استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين حكاية اإلمجاع عىل إثبات األلف 

َٰوَ  ﴿ بعد الواو يف: م  لت خصوصًا يف مجيع املصاحف؛  ﴾تَ اس  يف موضع سورة فص 

ألن السخاوي رآه يف بعض املصاحف بحذف األلف يف هذا املوضع، وقد وذلك 

أسهب يف الرد  عىل الداين يف دعوَ إثبات األلف بعد الواو يف موضع سورة 

لت نظر؛ فإين كشفتم املصاحف  فيه وهذا الذي ذكره أبو عمرو»فقا :  ؛فص 

ا؛ فإذا هم قد حذفوا ف العناية إليهشهد احلا  برًص التي يموثق برسمها، ويو  القديمة

ََٰ﴿ األلفني من: َٰو  م  يف فصلت كسائر السور، وكذلك رأيتمها يف املصحف  ﴾تَ س 

متم ذكره. عىل أن أبا عمرو  أخربين»قا  يف آخر ذلك الفصل:  الشامي الذي قدَّ

ة هذا الفصل خلف بن إبراهيم فيام أذن يل يف روايته عن أيب بكر  هـ(402)ت: بعامَّ

                                       
(. ومل يذكر ابن اجلَري هذه الكلمة 112( اجلامع ملا حيتاج إليه من سم املصحف ـبن وثيق األندليس )1)

ك أهنا ثابتة عنده. انظر: البيان يف خط مصحف عثامن ـبن ضمن املحذوفات يف سورة املؤمنون؛ فد  ذل

( أنه رأَ 3/1387وذكر الدكتور بشري احلمريي يف معجم الرسم العثامين ) (.289-288اجلَري )

أي من حكوا اإلمجاع عىل  –تعقبهم »حذف األلف يف مصحف طوب قايب، ومصحف صنعاء، وقا : 

حف الشامي بغري ألف، وقلَّد املتأخرون اإلطالق ومل يأخذوا أنه رآه يف املص السخاوي   -إثبات األلف

: واألًوىل أن يؤخذ بقو  املتقد  «بالرؤية مني الذين حكوا عن املصاحف األصو ، أو القريبة منها، ؛ قلتم

 ف حا  ناسخها، وـ دقة نقلها!.رو عً بخالف رؤية متأخرة ملصاحف ـ يم 
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، وـ ينبغي أن ونظر   ؛ فهذا حيتاج إىل تثب ت  «األصبهاين عن شيوخه ـمد بن عبد او

«يف سورة السجدة بإمجاع كم عىل البت  بأن األلف ثابتةٌ حيم 
(1)

. 

:  "ذكر ما حذف األلف منه اختصاراً "ذكر الداين هذا املوضع يف باب: قلتم
  -فوهو يع ف عىل قوله سابقًا: وأمجع كتاب املصاح-وكذلك حذفوا »فقا : 

َٰتَ ﴿ بعد الواو يف قوله: األلفو  َٰو  م  َٰتَ ﴿، و[وغريها33البقرة:] ﴾ٱلسَّ َٰو  م   29البقرة:] ﴾س 

، يف مجيع القرآن، إـ موضعًا واحدًا فإن األلف فيه مرسومة،وهو قوله يف  [وغريها

َٰوَ ﴿ فصلت: م  َس  ۡبع  ، وأما األلف التي بعد امليم فمحذوفٌة يف كل موضع  بال ﴾تَ اس 

أخربين هبذه احلروف خلف بن إبراهيم فيام أذن يل »ا  يف آخر الباب: ، ثم ق«خالف

عن شيوخه عن  -وهو ابن أشته-يف روايته عن أيب بكر ـمد بن عبداو األصبهاين 

«هـ(253)ت:ـمد بن عيسى 
(2)

.  

ـ حيتاج إىل  وما ذكره أبو عمرو ظاهرٌ »وقد دافع ابن جبارة عن الداين بقوله: 

ألن أبا عمرو الداين  ؛ما ذكره السخاوي ـ يعارض كالم أيب عمروألن  ؛بيان ونظر

َ هبا علًت ينقل عن املصاحف العثامنية التي جم  ويمرجع عند  ،وهيتدَ هبا ،أئمًة يقتدو

وقوع اـختالف والنَاع إليها، وما ذكره السخاوي ليس منها، وعىل تقدير أن 

 ؛ـ تعارض بينه وبني أيب عمرو -أي عن األئمة-ها ـاًل عنـــاقـاوي نــيكون السخ

يف حرف فصلت، ومل يقل يف مجيع  ألن أبا عمرو أخرب أن األلف األخرية ثابتةٌ 

بل ـ حيتاج إىل  ،أن الذي حيتاج إىل نظر كالم السخاوي فقد علمتو  ؛املصاحف

فهو ، ع عىل أيب عمرو الداينألنه ظاهر الفساد، وما كفاه ما ذكره؛ بل أخذ يشن   ؛نظر

                                       
 (. 221( الوسيلة )1)

 (:109-108(.  وقد ذكر الشاطبي هذا اـتفاق يف العقيلة: )البيتني:249و  246-245( املقنع )2)

وا قم فو ا مًع يونمس  ومعو التَّحريْم واتَّ ًذفنْي دمونو ْمرو امواْت يف حو  عىل السَّ

ل ـواـلكًن يف فص  مهم ـبـًٌت أْخيـرم اـمـرات  نافْ ـي ثـًذفم فـواحل ت ثو رو هو  ٌع شو
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وعىل تقدير ، ألنه لو تدبر كالم أيب عمرو ما صدر منه ذلك ؛نه بذلكأحق م

فقد نقل  ،فأبو عمرو الداين أحفظ وأوثق وأثبت من السخاوي ؛التعارض

السخاوي يف رشحه للرائية عدة مواضع، وخيرب أن أبا عمرو الداين ما ذكرها يف 

م كالم أيب كذلك فيقدَّ  عليها، وإذا كان ا ونبهتم فيها، وقد ذكرهتم  املقنع، وهو واهمٌ 

«عمرو عىل كالم السخاوي
(1)

 . 

: ما ذكره ابن جبارة من عدم التعارض فيه نظر؛ فإن الداين حكى اإلمجاع  قلتم

عن كتَّاب املصاحف عىل إثبات األلف بعد الواو يف فصلت، فالتعارض واضح بني 

 ما نقله الداين، وما رآه السخاوي.

، قديمة املوثوقةوي من رؤيته للمصاحف الشكل أيضًا عىل ما ذكره السخاويم 

أن األئمة قد حكوا اإلمجاع عىل إثبات األلف  ؛-كام ذكر-واملصحف الشامي 

ابن األنباري، واملهدوي، واجلهني، وأبو  ومن هؤـء: الثانية يف موضع فصلت؛

داود، والعقييل، وابن وثيق، وابن اجلَري
(2)

 وىل البقاء عىل ما ذكره؛ وعليه فإن األو 

أن إثبات " :ما ذمكر منف هلم خمالفًا قبل السخاوي، ورو عً األئمة املتقدمون الذين ـ يم 

يفتقد اإلنصاف! "األلف إمجاٌع مَعومٌ 
(3)

.  

                                       
 (.332-2/331(  رشح العقيلة ـبن جبارة )1)

(، 114(، والبديع)105(، وهجاء مصاحف األمصار للمهدوي )80(  مرسوم اخلط ـبن األنباري )2)

(، واجلامع ـبن وثيق 197(، ومرسوم خط املصحف للعقييل )1082/ 4و2/111وخمترص التبيني )

 (.289(، والبيان يف خط مصحف عثامن، ـبن اجلَري )40)

ان املراجعة والتصحيح لرسم املصحف اإلمام للدكتور أمحد رششا  ( انظر: خمالفات النساخ وجل3)

( أنه رأَ  يف 1982-4/1978(. وذكر الدكتور بشري احلمريي يف معجم الرسم العثامين )106و89)

املصحف احلسيني بعكس ما حكي اإلمجاع عليه؛ بإثبات األلف بعد امليم وحذفها بعد الواو!، ورأَ يف 

قو  السخاوي يف »طوب قايب ومكتبة باريس بحذف األلفني، ثم قا : مصحف صنعاء والرياض و

 =كون هذا احلكم باستثنائهنقض ما جعلوه إمجاعًا صحيٌح، ويؤيده ما رأيته يف املصاحف القديمة، فال ي
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وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان )الداين وأبو 

َٰوَ ﴿ من حذف األلف األوىل وإثبات الثانية يف:داود(  م  ةً م ﴾تَ اس  وضع فصلت خاصَّ
(1)

. 

َٱَّلَّ ي﴿ اشموضع اشآابع  ةذف األشف وإثيمتهم ف   .4 ر ء يۡت 
 
﴾أ

 (2)
بموضع  

  [1] اواة اشممعون
َٱَّلَّ ي﴿ استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ختصيص: ر ء يۡت 

 
بسورة  ﴾أ

وعىل هذا يكون »املاعون باخلالف يف إثبات األلف وحذفها بعد الراء؛ وقا : 

ر ء ۡيُتمَۡ﴿:ف يف مجيع القرآن يفاخلال
 
َ﴿ :دون[ وغريها46األنعام:] ﴾أ ر ء يۡت 

 
 :، ويكون﴾أ

﴿َ ر ء يۡت 
 
، ثم «يف مجيع القرآن باحلذف باـتفاق إـ أو  املاعون؛ فإنه عىل اخلالف ﴾أ

َ﴿َذكر بأنه رأَ يف املصحف الشامي اجلميع بغري ألف؛ نحو: َٱَّلَّ يَي ۡنه  ر ء يۡت 
 
 ﴾أ

ىَ ﴿و ،[9]العلق: َٱلُۡهد  َلَع   ن  ََك  َإ ن ر ء يۡت 
 
َ ﴿و ،[11]العلق: ﴾أ ّلَّ ت و  َو  ب  ذَّ َك  َإ ن ر ء يۡت 

 
 ﴾أ

[13]العلق:
(3)

. 

 ي عند قو  الشاطبي يف العقيلة: ذكر السخاو هذا، وقد

وافم لو تو اًخ  مم تم يً رو ي أو ذْ الَّ  تو يً رو  أو يْف وو 
(4)

 

                                       
: رؤية وإمجاع املتقدمني أقوَ وأوثق «.يف املصاحف عىل ما ترَ كتابتهبل يدخله اخلالف يف  باتفاق،=  قلتم

رسم يف هذه املصاحف التي اختلفت واض ربت يف رسم هذه الكلمة، وهذا جيعلها غري حجة عىل مما 

ني فال شك أن األرجح  رؤية املتقدمني مقو  األئمة الثقات، وإذا اختلفت رؤية املتأخرين عن رؤية املتقد

 لقرب عهدهم من املصاحف األصو .

يف إيضاح سمري ال البني للضباع؛ للدكتور أرشف  (، وسفري العاملني2/111( انظر: خمترص التبيني )1)

 (.1/28طلعت )

(  قرأ نافع وأبو جعفر بتسهيل اهلمَة الثانية، ولألزرق عن ورش وجه ثان بإبداهلا ألفًا خالصًة ثم متد 2)

(، 340ألجل الساكنني، وقرأ الكسائي بحذف اهلمَة، وقرأ الباقون من العرشة بتحقيقها. انظر: التيسري )

 (.957-3/955رش )والن

 (. 247-246[. انظر: الوسيلة )23[، واجلاثية ]43[، والفرقان ]47، 46، 40(  مما ورد يف األنعام ]3)

 (.121( العقيلة )البيت رقم:4)
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ستشكل عىل هذا التقييد )الذي(، ثم ابـأن هذا تقييد من الشاطبي هلذا املوضع  

َأو  ﴿بموضع سورة العلق:  ۡنه  َٱَّلَّ يَي    .﴾ر ء يۡت 

كالم أيب اختار ابن جبارة أنه ـ ختصيص هنا ملوضع سورة املاعون، بل إن و

سم يف بعض فرم  ؛يف مجيع القرآن خاصة تفهاميف اـسيد  عىل وقوع اخلالف عمرو 

بألف، وسواٌء وقعت مهَة  املصاحف بدون ألف بني الراء والياء، ويف بعض  

أن لفظ الذي  مواعل»: ل؛ ولذلك قا أو وقع بينهام فاص ،اـستفهام مالصقة للراء

«ه السخاويكام ظنَّ  (أرأيتلـ)ليس تقييدًا  "ويف أريت الذي" :يف قوله يف النظم
(1)

.  

: قا  الداين:  َ﴿ ويف:»قلتم ر ء يۡت 
 
َ﴿؛ يف بعض املصاحف: ﴾أ ر ء يۡت 

 
بغري ألف،  ﴾أ

رَ ﴿ يف بعضها:و
 
َأ

 
َأ رَ ﴿ بألف، ويف بعض املصاحف: ﴾يۡت 

 
َأ

 
بألف، ويف بعضها:  ﴾ۡيُتمَۡأ

«بغري ألف يف مجيع القرآن
(2)

َ﴿ويف: ». وقو  الداين:  ر ء يۡت 
 
أي يف سورة  «﴾أ

ـ لتخصيص  -فإن نًظم الشاطبي ـسم السورة  ؛ وهي املاعون؛ ولذا"أرأيت"

 كام صنع الداين. -املوضع

ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل األمصار » ذلك يف باب: وقد ذكر الداين

َ﴿ ، وذكر املواضع حسب ترتيب السور، وذكر:«باإلثبات واحلذف ر ء يۡت 
 
 :بعد ﴾أ

﴿
م الشاطبي هْ د موضع املاعون كام فو قْص ذلك أنه يو  ، فد َّ [31]بامل ففني   ﴾ف ك ه يَ 

ري واملهدوي اخلالف يف ابن جبارة، وكذا خصَّ ابن األنبا والسخاوي، ـ كام ذكر

َ﴿ حذف األلف وإثباهتا يف: ر ء يۡت 
 
موا ﴾أ  يف: بموضع سورة املاعون فقط، وعمَّ

ر ء ۡيُتمَۡ﴿
 
بكل القرآن ﴾أ

(3)
. 

                                       
طالق اخلالف يف اجلميع إواختار الدكتور أمحد رششا  كذلك (. 2/351( رشح العقيلة ـبن جبارة )1)

 (.8ح4/483رص التبيني )دون ختصيص للداين. انظر: خمت

 (.560( املقنع )2)

 (.104) األمصار مصاحف (، وهجاء 107( انظر: مرسوم اخلط )3)
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ر ء ۡيُتمَۡ﴿ وذكر أبو داود اخلالف يف:
 
َ﴿و ﴾أ ر ء يۡت 

 
يف مجيع القرآن، واستحب  ﴾أ

 ة. حذف األلف ملوافقته املصاحف املدنيَّ 

املشارقة يف مصاحفهم عىل حذف األلف بعد الراء يف وعمل املغاربة و

اجلميع
(1)

رَ ﴿. وانفرد املصحف الليـبي بإثبات األلف يف: 
 
َأ

 
رَ ﴿و ﴾ۡيُتمَۡأ

 
َأ

 
َأ يف  ﴾يۡت 

  مجيع القرآن.

 
 
 

                              

                                       
(. وسفري العاملني يف إيضاح سمري 56(، وبيان اخلالف والتشهري )8ح3/483( انظر: خمترص التبيني )1)

 (. 1/142ال البني )
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 املبحث الثاني
 احلذف يف كلماٍت ُيحمل عليها أشباههايف باب  الواردةاالستدراكات 

َٰل مَ ﴿ اشموضع األول  تخصةص ةذف األشف ف  . 1  فرط  [3] بسواة ايأَ﴾ع 
َٰل مَ ﴿استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكر حذف األلف يف:   ﴾ع 

بسورة سبأ فقط، مع أنه ـذوف يف كل القرآن
(1)

. 

: ذكر الداين ختصيص احلذف يف موضع سبأ يف باب:  ذكر ما اتفقت عىل »قلتم

صاحب  وإنام خصَّ »، وقد اعتذر له السخاوي بقوله: «األمصار رسمه مصاحف

؛ وهي روايته عن ـمد بن «املقنع املوضع الذي يف سبأ؛ ألنه حكى الرواية فيه

. ومل يذكر ابن األنباري واملهدوي هـ(240)ت:يف حدودعيسى عن نصري بن يوسف 

واجلهني احلذف إـ يف موضع سبأ كام فعل الداين
(2)

. 

م ۡيبَ ﴿ابن أشته وأبو داود حذف األلف بعد الالم يف:  وقد عمَّ َٱۡلغ  َٰل م  يف كل  ﴾ع 

القرآن
(3)

، وكذا الشاطبي يف العقيلة؛ وهي من زياداته عىل املقنع
(4)

. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل احلذف يف كل مواضع هذه الكلمة، 

                                       
 (. 276-275( انظر: الوسيلة )1)

( واملقنع للداين 172(، والبديع )101) األمصار (، وهجاء مصاحف72ط )انظر: مرسوم اخل (2)

ر ـانظر: خمتص«. فيه وخصه أبو عمرو باحلذف لورود قراءات  »(. قا  الدكتور أمحد رششا : 527و504)

 (.5ح4/1008التبيني )

 (. 385(، والدرة الصقيلة )4/1008( انظر: خمترص التبيني )3)

 (:103ة  )بيت رقم:قا  الشاطبي يف العقيل( 4)

ـــاهرونو لـــه ـــوا تظَّ ـــاْعْر اتَّفقم  تمصو

 

اويًسـألونو   ًلــف  عــاملْ اًقـــتمرْصو  بخم

 (:  136ويف موضع آخر )بيت رقم:               

ـٰلاْمً  عو الًشـ وو لوـْٰسلم وو السَّ ـٌٰغ وو لو بو ا     وو ن نوظورو ًل وـٌٰن لـْمو ـْٰف سم ـٰنم إًْيلو ًي و  شو
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بأ فقط كام ذكر الداينإـ املصحف الليبي فإن العمل فيه عىل احلذف يف موضع س
(1)

. 
 

﴿ اشموضع اشثمي   عد  ذكآ ةذف األشف بعد اشال  ف  . 2
َٰغَ   ]األحقاف: ﴾ب ل 

ُلَ﴿وبعد اشال  ف   ، [35 َٰس  ل  َٰنَُ﴿ وبعد اشطمء ف   ،[71]غافر: ﴾و ٱلسَّ ۡيط   ﴾ٱلشَّ

َٰنَ ﴿، و[وغريها36البقرة:] ط 
 وبةن اشال  واشسةن ف   ،[وغريها71األعراف:] ﴾ُسلۡ

َٰسَ ﴿ ل  َْس  َٰف ه مَۡ﴿ وةذف األشف ف ، [4]اإلنسان:  ﴾ل 
ل   : [2]قريش:  ﴾إۦ 

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره حذف األلف يف هذه 

الكلامت الست، مع أهنا ـذوفة باتفاق، وكذلك رآها السخاوي يف املصاحف 

العتيقة املوثوق هبا، ويف املصحف الشامي
(2)

. 

: ما ذكره السخ وىل يف الكلامت اخلمس األم احلذف اوي من عدم ذكر الداين قلتم

، ونظمها الشاطبي يف العقيلةنصَّ الداين عىل احلذف فيها؛ فقد  وهـٌم منـه
(3)

؛ 

ُلَ﴿وكذلك حذف األلف بعد الالم يف قوله:...، و»قا  الداين يف املقنع:  َٰس  ل  ، ﴾و ٱلسَّ

َٰغَ اۡل َ﴿و َٰٗغا﴿، و[وغريها20]آ  عمران: ﴾ل  ،...وكذا حذف األلف [وغريها23اجلن: ] ﴾ب ل 

َٰنَُ﴿بعد ال اء يف قوله:  ۡيط  َٰنَ م نَ﴿، و﴾ٱلشَّ «حيث وقعا. ﴾ُسۡلط 
(4)

 يف موضع   نقلو ،

رأيتم يف اإلمام مصحف »قوله:  هـ(224)ت:آخر عن أيب عبيد القاسم بن سالم 

 ...-استمخرج يل من بعض خَائن األمراء، ورأيتم فيه أثر دمه-عثامن بن عفان 

ََْ﴿:  وأما ل  َٰس  ل  «فرأيتمها قد درست ﴾ س 
(5)

. وقد نبه عىل ذلك ابن جبارة واجلعربي 

                                       
 (.1/174(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/495يني )(  انظر: خمترص التب1)

 (. 276-275و257( الوسيلة للسخاوي )2)

 :(136لشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:( قا  ا3)

ـٰلاْمً  عو الًشــ وو لوـْٰسلم وو السَّ ـٌٰغ وو لو بو ا       وو ن نوظورو ـٌٰن لـْمو ًل و ـْٰف سم ـٰنم إًْيلو ًي و  شو

 (.237-230( املقنع )4)

 (.217-213( املقنع )5)
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يف رشحهام عىل العقيلة
(1)

اعتمذر للسخاوي بأنه لعله مل ي الع إـ املقنع الصغري، ، و

وقد سق ت بعض هذه الكلامت من بعض نسخ املقنع املخ وطة
(2)

 . 

َٰغَٗ﴿ ويف املقنع امل بوع ذكر الداين: ﴿ املنصوب، ومل يذكر: ﴾اب ل 
َٰغَ  املرفوع،  ﴾ب ل 

ولعله يدخل فيه، واو أعلم
(3)

. وقد ذكر أبوداود اـتفاق عىل احلذف يف هذه 

الكلامت اخلمس
(4)

. 

َٰف ه مَۡ﴿أما: 
ل  : فذكر السخاوي أن الداين مل يذكر يف املقنع إـ حذف الياء، ومل  ﴾إۦ 

ا عمرو نصَّ يف املقنع عىل حذف أن أبب ذف األلف، وقد تعقبه ابن جبارةيذكر ح

«ما أممجْع عىل حذف األلف منه» األلف منه يف باب:
(5)

ونقل اللبيب عن الداين يف  ،

َ﴿وكذلك حذفوها يعني األلف من: »املقنع:  يۡش  َقُر  َٰف  يل  َٰف ه م١ََِۡل  
ل  «﴾إۦ 

(6)
، وقد 

ه اجل عربي، بحثت يف املقنع فلم أجد فيه إـ حذف الياء كام ذكر السخاوي وأقرَّ

َ﴿ووجدت حذف األلف يف:  َٰف  يل  فقط، واو أعلم ﴾ِل  
(7)

أهنا ، وقد ذكر أبو داود 

، م(ـ)إْ،  ، ف، ه :كتبت إمجاعًا عىل مخسة أحرف
(8)

. 

القرآن ما سبق يف كل  ف يف وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل احلذ
(9)

 . 

                                       
 (.438(، ومجيلة أرباب املراصد )383-2/382طال  عيل ) ( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة. حتقيق: د.1)

(. والقو  بأنه مل ي الع إـ املقنع الصغري ذكره اخلراز، وفيه نظر ألن املقنع 3ح237و232( انظر: املقنع )2)

!. انظر: التبيان ـبن آج ا. حتقيق الدكتور عبداحلفيظ فيهت مذكورة نا هو الصغري، والكلاميالذي بني أيد

 (.108اهلندي )

﴿  :( وقد نقل اللبيب نص الداين وذكر فيه3)
َٰغَ   (.385. انظر: الدرة الصقيلة )املرفوع ﴾ب ل 

 (.5/1248و4/1079و374و363و2/120( انظر: خمترص التبيني )4)

 (.385-384/ 2قيق: د.طال  عيل )( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة. حت5)

 (.386( الدرة الصقيلة )6)

 (.437(، ومجيلة أرباب املراصد )532و231( انظر: املقنع )7)

 (.1323/ 5( انظر: خمترص التبيني )8)

 (، وسفري العاملني يف1323و5/1248و1121و4/1079و374و2/120( انظر: خمترص التبيني )9)

 (.224-223و197-190و1/164إيضاح سمري ال البني )
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 واشعةن ف  اشموضع اشثمشث  عد  ذكآ ةذف األشف؛ بةن اشالمةن . 3

﴿
َٰع نُونَ  َٰت َ﴿وبةن اشالمةن واشحمء ف    ،[159]البقرة:  ﴾ٱللَّ وبةن ، [19]النجم: ﴾ٱللَّ

ة َ﴿ اشةمء واشمةم ف   َٰم  َُٰبَ﴿ وبةن اشحمء واشيمء ف  ، [وغريها 85البقرة:] ﴾ٱلۡق ي  ۡصح 
 
 ﴾أ

َ﴿ وبةن اشال  واشةمء اشح  ه  صواة اشهمزة ف  ، [وغريها 39البقرة:] ل  ئ ف   ﴾خ 

َٰرَ ﴿ وبةن اشهمء واشآاء ف   ،[وغريها165األنعام:] نۡه 
 
  منكَّآاا ومعآَّفما  [15] ـمد: ﴾أ

هذه استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره حذف األلف يف 

ح بحذف ألفه يف »فقا :  ؛ذف فيهاالكلامت الست، مع أنه متفق عىل احل فلم يرص 

، إـ أنه ذكر يف املقنع يف غري املوضع الذي ذكره فيه املقنع، وإنام ذكر أنه كتب بالمني

﴿أهنم اتفقوا عىل حذف األلف من اجلمع املسلم... و
َٰع ُنونَ  مثله، وأما ما يف  ﴾ٱللَّ

من الكلامت غريه؛ فجميع ذلك غري  -يقصد بيت الشاطبي يف العقيلة-البيت 

«مذكور يف املقنع
(1)

. 

: ما ذكره السخاوي من عدم ذكر الد اين احلذف يف هذه الكلمة وهٌم منهقلتم

؛ فقد نص الداين عىل حذف األلف فيها، ونظمها الشاطبي يف العقيلة
(2)

؛ قا  

َ﴿وكذلك حذف األلف بعد الالم يف قوله:...، و»الداين:  ل  ئ ف  وكذا حذف ،...﴾خ 

ة َ﴿ األلف بعد الياء يف قوله: َٰم  عد يف مجيع القرآن...، وكذلك حذفوا األلف ب ﴾ٱۡلق ي 

﴿الالم يف قوله: 
َٰع ُنونَ  َ﴿ ...و﴾ٱللَّ َٰت  ...وكذا حذفها بعد احلاء يف قوله: ﴾ٱللَّ

َُٰبَ﴿ ۡصح 
 
َُٰبَ﴿و ﴾ٱنلَّار ََأ ۡصح 

 
َٰرَُ﴿ ...وكذا حذفها بعد اهلاء يف قوله:﴾ٱۡۡل نَّة ََأ نۡه 

 
 ﴾ٱۡۡل

َٰرَ ﴿و نۡه 
 
«﴾أ

(3)
، وقد نبه عىل ذلك ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة

(4)
 . 

                                       
 (. 278-277( الوسيلة للسخاوي )1)

 (:137( قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:2)

اللَّـْٰعنمونو  ْة أوًصـ وو ـٰتو اًلْقيـٰمو عو اللَّ ا             ـــمو مرو ًت هنم فو ٌٰر صو ـٰئْفو أوهًنـو لو ـٰبم خو  حو

 (.244و242و239و236و231-230( املقنع )3)

 (.384/ 2ة ـبن جبارة. حتقيق: د.طال  عيل )( انظر: رشح العقيل4)
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السخاوي السابق ـاولة تلمس العذر للداين، وأنه لعله ترك  ويلحظ يف نص  

﴿كلمة: 
َٰع ُنونَ  ؛ لكوهنا تدخل حتت قاعدة اجلمع السامل، وهذا يد  عىل ﴾ٱللَّ

 د نص الداين، ولكن مع وجو-رمحة او عىل اجلميع-اإلنصاف واـحرتام للعلامء 

قد لالعتذار. و والكلامت األخرَ؛ انتفى اـستدراك، ومل حيتج هذه الكلمةيف 

سقط ذكر بعض هذه مل ي الع إـ املقنع الصغري، واعتمذر للسخاوي بأنه لعله 

 الكلامت من بعض النسخ املخ وطة للمقنع.

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من حذف 

األلف يف هذه الكلامت الست
(1)

. 

اشمحواطة ف  اشكلمم  اشحمشةة اشموضع اشآابع  عد  ذكآ ةذف األشف . 4
ََٰ﴿ ةةث وقعت  َٰم  ىََٰ﴿ومنكَّآاا ومعآَّفما, [وغريها83البقرة:] ﴾و ٱۡۡل ت  َٰر                         ﴾و ٱنلَّص 

ََٰ﴿و ،[وغريها62البقرة:] ت ع  ََٰو   :[100وغريهااألنعام:]  ﴾ل 

 هذه استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره حذف األلف يف

كلامت الثالث، مع أنه متفق عىل احلذف فيهاال
(2)

. 

:ما ذكره السخاوي من عد وهٌم  تم ذكر الداين احلذف يف هذه الكلامقلتم

الداين عىل حذف األلف فيها، ونظمها الشاطبي يف العقيلة ؛ فقد نصَّ منه
(3)

 ؛

َ﴿ وكذلك حذف األلف بعد العني يف قوله:»: قا  الداين يف املقنع َٰل  ت ع  ََُف   ﴾ٱّللَّ

ََٰ﴿، و[وغريها190األعراف:] ََٰت ع  بعد  -أي األلف-حيث وقع...،وكذا حذفوها  ﴾ل 

ىََٰ﴿الصاد والتاء يف:  َٰر  ن َ﴿، و﴾ٱنلَّص  ىََٰو  َٰر  ََٰ﴿، و﴾ص  َٰم  ََٰ﴿، و﴾ٱۡۡل ت  َٰم   يف مجيع ﴾ي ت 

                                       
(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري 4/1154و3/527و179و124و2/107ر التبيني )ـ( انظر: خمتص1)

 (.224و212و195و193و124و1/75ال البني )

 (.278( الوسيلة للسخاوي )2)

 (:138( قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:3)

ـٰرو  ى نوصو توـٰمو ـٰ أموىل يو توعو ل هو             َ فواًحْذفموا وو بْ ا ــىلو كم َــــن  الـٰن جو ـْ ْر اجلــيً ـغو ـوو         رو
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«القرآن
(1)

، وقد نبه عىل ذلك ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة
(2)

 .  

سق ت كلمة: مل ي الع إـ املقنع الصغري، و وقد اعتمذر للسخاوي بأنه لعله

﴿ََٰ ََٰت ع   من بعض نسخ املقنع املخ وطة.  ﴾ل 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من حذف 

األلف يف هذه الكلامت الثالث يف مجيع القرآن
(3)

. 

اشموضع اشخممس  اإلجممع على عد  ةذف األشف بةن اشال  واشنون  .5
 خمصةا [9]بسواة اشجن  ﴾ٱٓأۡلنَ ﴿  ف 

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين استثناء موضع اجلن من مواضع 

ين عن خلف ؛ بناًء عىل رواية الدا[وغريها71البقرة:] ﴾نَ َٰٔـٱلَۡ﴿حذف األلف يف كلمة: 

موضع سورة اجلن من احلذف اءبن إبراهيم يف استثن
(4)

بًا:  ، وقا  السخاوي معق 

يه نظر؛ ألين رأيتمه يف املصاحف القديمة كنظائره ـذوف األلف، ورأيته يف فف»

«املصحف الشامي باأللف دون أخواته موافقًا هلذه الرواية
(5)

؛ فالسخاوي 

الداين حكاية اإلمجاع عىل إثبات األلف يف موضع سورة اجلن، ويرَ  يستدرك عىل

لمأن فيه اخلالف بناًء عىل رؤيته للمصاحف، واو أع
(6)

. 

                                       
 (.234و234( املقنع )1)

 (.2/387) . حتقيق د.طال  عيل( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة2)

 1/119بني )(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال ال3/507و154و2/122ر التبيني )ـ( انظر: خمتص3)

 (.173و157و

 (:138( قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:4)

ـٰ عو تو اًحْذفموا وو َ فو ـٰرو ى نوصو توـٰمو ا               أموىل يو ل هو َىلو كم رو رًيْ اجْلن  الـٰن جو بْغو     وو

 (. 281( الوسيلة للسخاوي )5)

( عن بعض املصاحف املخ وطة 2/863بشري احلمريي يف معجم الرسم العثامين ) /الدكتور ذكر ( 6)

 بم ق  عو تو »حذف األلف يف موضع اجلن )مصحف الرياض وطوب قايب( كام ذكر السخاوي ثم قا : 

الداين ليس يف احلكم، ولكن يف اجلَم به، وكأنه أمٌر مسلٌَّم؛ فحكاه عن مصحف أهل الشام بام  السخاوي  

: هذه«. ذف يف كل املواضع بغري استثناءيوافق قو  الداين، ولكنه ذكر أن بقية املصاحف باحل  =قلتم
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: ذكر اجلعربي استدراك السخاوي، وقا :  وقا  الشارح: كذا رأيتمه يف »قلتم

، ورأيتمه يف املصاحف القديمة -أي بإثبات األلف يف موضع اجلن-الشامي 

«كنظائره؛ أي: باحلذف؛ فإن كان عىل العثامنية أثبتت خالفًا، وإـ فال
(1)

، ومل أجد 

 اوي.من ذكر اخلالف يف موضع اجلن قبل السخ

وقد وافق الداينَّ ابنم األنباري واملهدوي واجلهني  وأبو داود وغريهم عىل 

حكاية إمجاع املصاحف عىل استثناء موضع اجلن من احلذف
(2)

. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من إثبات 

﴿األلف يف: 
اضعيف موضع اجلن، واحلذف يف بقية املو   ﴾ٱٓأۡلنَ 

(3)
. 

َْ﴿ اشموضع اشسمدس  عد  ذكآ ةذف األشف بعد اشال  ف   .6 َُٰقوا  ﴾َٰٰيُل 

َُٰقوهَُ﴿و [وغريها 83الَخرف:] ل  ٗكَاُمبَ ﴿و ،[وغريها223البقرة:] ﴾مُّ  عمران: آ ] ﴾ر 

َٰق يه َ﴿ و ،[وغريها96 ُمل  ۡكن ا﴿ و ،[6]اـنشاق: ﴾ف  َٰر   :[وغريها137األعراف:] ﴾ب 

هذه م الداين عدم ذكره حذف األلف يف استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلما

الكلامت اخلمس، مع أنه متفق عىل احلذف فيها
(4)

. 

: ما ذكره السخاوي من عد  وهٌم منه تم ذكر الداين احلذف يف هذه الكلامقلتم

؛ فقد نص الداين عىل حذف األلف فيها، ونظمها الشاطبي يف العقيلة
(5)

، قا  

                                       
بشري فيها اض راب واضح مما جيعل التسليم بام خالفت إمجاع األئمة  /املصاحف التي ذكرها الدكتور=

 غري مريض. 

 (.442ة أرباب املراصد )لي( مج1)

بيني (، وخمترص الت112(، والبديع )107) األمصار صاحفم(، وهجاء 100( انظر: مرسوم اخلط )2)

(5/1234.) 

 (.1/107(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )5/1234( انظر: خمترص التبيني )3)

 (.278( الوسيلة للسخاوي )4)

 (:139( قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:5)

كًا اًحـ  بوارو ًوهم مم لـٰقم ـٰقوا مم لو تَّى يم قْيً                 حو الو ًظهم مم ًكنوـفو ـٰرو اْه بو ْذرو ًن حو كم  ا وو
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ۡكن ا﴿ بعد الباء يف قوله:...، وكذا: وكذلك حذف األلف»الداين يف املقنع:  َٰر   ،﴾ب 

ٗكَاُمبَ ﴿و َُٰقوهَُ﴿...وكذا حذفوا األلف بعد الالم يف قوله:...و﴾ر  ل  َٰق يه َ﴿، و﴾مُّ ُمل  ، ﴾ف 

َْ﴿و َُٰقوا «حيث وقع ﴾َٰٰيُل 
(1)

، وقد نبه عىل ذلك ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة
(2)

 ،

وكل ما يف هذا البيت زيادة عىل ": فقو  الشارح»وكذا اجلعربي وغلَّظ الردَّ بقوله: 

«مصادرةٌ  "املقنع
(3)

 . وقد اعتمذر للسخاوي بأنه لعله مل ي الع إـ املقنع الصغري.

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل احلذف يف هذه الكلامت التي اتفق 

ٗكَاُمبَ ﴿عليها الشيخان؛ الداين وأبو داود، إـ يف:  َْ﴿و ﴾ر  َُٰقوا  : ﴾َٰٰيُل 

ٗكَاُمبَ ﴿أما: - املنصوب: فقد أطلق الداين احلذف يف كل مواضعه األربعة؛  ﴾ر 

، [9] وعليه عمل املغاربة يف مصاحفهم، وذكر أبو داود احلذف يف موضع ق  

؛ وحذف [29]، واملؤمنون [31] ، ومريم[96]وسكت عن موضع آ  عمران 

 داود.   أبووأثبتوها يف املواضع التي سكت عنها ، املشارقة األلف من موضع ق  

َْ﴿ وأما: - َُٰقوا : فقد أطلق الداين احلذف يف كل مواضعها الثالثة، وسكت ﴾يُل 

، وذكر احلذف يف موضع املعارج [45]وال ور  [83]أبو داود عن موضع الَخرف 

وجرَ العمل عند املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل احلذف يف اجلميع ؛[42]
(4)

 . 

 : ارقة أهنم حذفوا األلف مما سكت عنه أبو داود يرد اإلشكا  يف عمل املشقلتم

محاًل عىل نظائره، ولذكر الداين احلذف يف اجلميع، ولكنهم خالفوا هذا املنهج يف: 

ٗكَاُمبَ ﴿  املنصوب، وهذا من اـض راب يف العمل!.  ﴾ر 

                                       
 (.240-239و235-234( املقنع )1)

 (.389/ 2) . حتقيق د. طال  عيل( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة2)

 (.444ة أرباب املراصد )لي( مج3)

(، وخمالفات النساخ 1281و5/1230و1135و4/1051و3/567و2/284( انظر: خمترص التبيني )4)

(87-88.) 



 (ه1437ذو اشحجة )اشعدد اشثمي  واشعاآون              مم  اشامبي  شلدااام  اشرآنيةة   مجلة معهد اإل

47 

َٰث َ﴿ اشموضع اشسمبع  عد  ذكآ ةذف األشف بعد اشال  ف   .7  النور:]  ﴾َٰٰث ل 

ََٰ﴿و [وغريها 58 َٰث يَ ﴿ و ،[وغريها228البقرة:] ﴾ث ةَ ث ل   :[143]األعراف: ﴾ث ل 

هذه استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره حذف األلف يف 

الكلامت الثالث، مع أنه متفق عىل احلذف فيها
(1)

. 

: ما ذكره السخاوي من عد وهٌم  تم ذكر الداين احلذف يف هذه الكلامقلتم

عىل حذف األلف فيها، ونظمها الشاطبي يف العقيلة الداين ؛ فقد نصَّ منه
(2)

 ،

 يف قوله: -أي األلف بعد الالم -وكذا حذفوها بعدها »قا  الداين يف املقنع: 

﴿
َٰث ةَ  َٰث َ﴿، و﴾ث ل  ﴿، و﴾َٰٰث ل 

َٰث يَ  .«حيث وقع. ﴾ث ل 
(3)

، وقد نبه عىل ذلك ابن جبارة  

واجلعربي يف رشحهام عىل العقيلة
(4)

وي بأنه لعله مل ي الع إـ ، وقد اعتمذر للسخا

 املقنع الصغري، وقد سق ت هذه الكلامت من بعض نسخ املقنع املخ وطة. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من احلذف 

يف هذه الكلامت الثالث حيث وقعت
(5)

. 

ََٰ﴿ اشموضع اشثممن   اإلجممع على ةذف األشف بعد اشعةن ف   .8  ﴾دَ ٱلۡم يع 
َٰبًا ﴿ وتخصةص ةذف األشف بعد اشآاء ف  ، [42]باألنفا   بثالثة مواضع   ﴾تُر 

   [40], واواة اشنيأ [67], واواة اشنمل [5]فرط بمالتامق ه   اواة اشآعد 
استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكر اـتفاق عىل حذف األلف بعد 

َٰدَ ﴿العني يف:  َٰبًا﴿ ص حذف:وختصي باألنفا ، ﴾ٱلۡم يع   يف هذه السور الثالث ﴾تُر 

                                       
 (.278( الوسيلة )1)

 (:140لشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:( قا  ا2)

 نوًحوو الثَّلوْث ثوالو 
د  دو ل  ْذي عو كم اًدرْ                وو ثنًْيو فو ة  ثوالو ا ثو ًعتورْبو لَّ مم  اًلكم

 (.241( املقنع )3)

 (.446(، ومجيلة أرباب املراصد )393-392/ 2) . حتقيق د.طال  عيل( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة4)

 (.1/194(. وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/570و2/391و2/286 التبيني )( خمترص5)
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دون غريها باـتفاق
(1)

؛ وذلك ألن السخاوي رأَ يف املصحف الشامي العتيق: 

َٰبًا﴿ ، وسورة الصافات [35]سورة املؤمنون  :ـذوفة األلف بعد الراء أيضًا يف ﴾تُر 

لف كام أنه رأَ يف املصاحف العراقية كلها بإثبات األ ،[3] ، وسورة ق  [53و  16]

ابًا﴿باألنفا ، وبعد الراء يف:  ﴾د اٱلۡم يعَ ﴿ بعد العني يف:  :باملواضع الثالثة يف ﴾تُر 

سورة الرعد والنمل والنبأ التي ذكر الداين احلذف فيها فقط
(2)

، وقد علَّق اجلعربي 

فإن كانت يف املصاحف العثامنية فَيادة وجه، وإـ »رؤية السخاوي بقوله: عىل 

مها. "العتق" فال. وحيتمل قوله: «اإلشارة إليها، أو أنه مل يتحقق إـ ْقدو
(3)

. 

: ختصيص الداين احلذف يف: َٰدَ ﴿ قلتم َٰبًا﴿ باألنفا ، ويف: ﴾ٱلۡم يع  بسورة  ﴾تُر 

الرعد والنمل والنبأ هي من ورايته عن شيخه خلف بن إبراهيم عن أيب بكر ـمد 

هذه الرواية املتقدمة أوثق بن عبداو ابن أشته األصبهاين عن شيوخه، وـ شك أن ا

تَّاهبا قد تثبتوا يف  َم بأن كم من املصاحف املتأخرة عنها يف زمن السخاوي، والتي ـ جيم

كتابتها بام يوافق مرسوم املصاحف العثامنية، كام أن قو  السخاوي بأنه اطلع عىل 

 املصاحف العتيقة العراقية كلها فيه نظر، واو أعلم.  

َۡ﴿ وحذف األلف يف: َٰدَ ٱل باألنفا  هو ما عليه األئمة كابن األنباري  ﴾م يع 

واملهدوي واجلهني وأبو داود والعقييل وابن اجلَري
(4)

، ومل أجد من حكى فيها 

إلثبات يف وا رؤيته باحلذف يف املصحف الشامي، اخلالف قبل السخاوي من

 .املصاحف العراقية كلها

                                       
 (:141( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:1)

تَّبْعاً  اْد مم اْ  يْف املًًْيعو ًظ يْف اـوًنفو اًحفو نوًمل  والنَّبوًأ عو                  وو  وو
ًعد  ابو رو رو اتم   ْرو

 (.249و247. وانظر: املقنع )(284-283( الوسيلة )2)

 (.448( مجيلة أرباب املراصد )3)

التبيني  ـر(، وخمتص112(، والبديع )108) األمصار وهجاء مصاحف(، 32( انظر: مرسوم اخلط )4)

 (.278(، والبيان يف خط مصحف عثامن )119(، ومرسوم خط املصحف )601و2/329)
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َٰبًا﴿ وأما ذكر الداين يف حذف األلف من: هو ما عليه ف ؛باملواضع الثالثة فقط ﴾تُر 

األئمة كابن األنباري واملهدوي واجلهني وأيب داود والعقييل وابن وثيق
(1)

، ومل 

الذي خص موضع احلذف بسورة النبأ فقط  هـ(500)ت:بعدأجد خمالفًا إـ الكرماين 

، وتبعه ابن اجلَريهـ(454)ت:نقاًل عن الشيخ أيب الفضل الرازي 
(2)

ره ذك، وإـ ما 

 «املؤمنون»، وحذفها يف السخاوي من إثبات األلف يف املواضع الثالثة

 .«ق»و «الصافات»و
وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من حذف 

َٰدَ ﴿ األلف يف: َٰبًا﴿باألنفا ، و ﴾ٱلۡم يع  باملواضع الثالثة؛ الرعد والنمل والنبأ ﴾تُر 
(3)

. 

مية اإلجممع على ااحثنمء ةذف األشف بعد اشحمء اشموضع اشحماع  ةك .9
واواة  ،[4] واواة اشحجآ ،[38] بأابعة مواضع  بسواة اشآعد ﴾بَ اك ت َ﴿ ف  

واشحذف ف  غةآهم, وااحثنمء ةذف األشف  ،[1] واواة اشنمل ،[27] اشكهف
 واشحذف ف  برةة اشمواضع ، [21و  15] بسواة يويس  ﴾ء اي اُتن ا﴿ اشةمء ف   بعد

درك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكره اإلمجاع عىل عدم حذف است

﴿األلف بعد التاء يف: 
يف املواضع األربعة: بسورة الرعد، وثاين احلجر،  ﴾بَ اك تَ 

 وثاين الكهف، وأو  النمل. واستدرك عليه أيضًا عدم حذف األلف بعد الياء يف:

اي اُتن ا﴿ بموضعي سورة يونس ﴾ء 
(4)

شف املصاحف العتيقة، ؛ وذلك ألنه ك

                                       
ر ـ(، وخمتص113(، والبديع )107) األمصار فوهجاء مصاح(، 102و64و41( انظر: مرسوم اخلط )1)

 (.37(، واجلامع )223و170و133(، ومرسوم خط املصحف )3/736التبيني )

 (.308(، والبيان يف خط مصحف عثامن )188( انظر: خط املصاحف للكرماين )2)

 (.173و1/138(. وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )736و3/601و2/329( خمترص التبيني )3)

 (:144-143( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيتني رقم:4)

ـــًع أوًجـــل   ًعـــْد مو ـــْذي يْف الرَّ َـّ الَّ ـــاٌب ا  كْتو

 

ا  و ـــــربو ـــــانًْيْهامو غو ـــــْف يْف ثو ًه الكو ـــــْر وو احْلًج  وو

عــــاً   مو نوــــا وو اتم ــــًل آيو قم ــــْل اـًوىلو وو النًَّم  وو

 

ا  ـْمـــــرو ـًؤتو يــــــْن اســًتــــــوًثْن مم ــــونمسو األمًولو  بْيم
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واملصحف الشامي؛ فلم ختتلف هذه املواضع عن غريها، بل كتبت بغري ألف يف 

﴿اجلميع كبقية املواضع يف: 
 ﴾ء اي اُتن ا﴿، و ﴾بَ اك تَ 

(1)
، وقد تعقب اجلعربي رؤية 

فإن كانت عثامنية فَيادة »بموضعي يونس بقوله:   ﴾ء اي اُتن ا﴿السخاوي باحلذف يف: 

؛ إن مل ثور وجه  مل عىل الد  «حيم
(2)

. 

: استثناء الداين ملواضع احلذف يف:  ﴿قلتم
؛ هي من ﴾ء اي اُتن ا﴿، و ﴾بَ اك تَ 

عن شيخه خلف ابن خاقان عن ابن أشته عن ـمد بن عيسى، وهذه الرواية  روايته

كاتبها، كام أن الداين  َ عن زمن كتابتها وـرو دً املتقدمة أوثق من مصاحف ـ يم 

تني يف كل ثناء هذه املواضع مل جيَم بأن هذه اـستثناء يف هاتني الكلمحينام ذكر است

، واو أعلم.   املصاحف، بل نقل رواية ، وسكت عام مل يصًلهم  وصلًتهم

يف املواضع األربعة  ﴾بَ اك تَ ﴿ وقد وافق الداين عىل استثناء حذف األلف يف:

ق، وابن اجلَريابن األنباري، واملهدوي، وأبو داود، والعقييل، وابن وثي
(3)

، ومل 

 أجد من خالف ذلك إـ السخاوي.

اي اُتن ا﴿حذف األلف يف:  ءاستثناووافقه عىل   بموضعي يونس ابن األنباري ﴾ء 

                                       
، 15ن يف الثاين والثالث ]ا؛ عىل أهنام الوارد«بيونس األولني استثن»وقد رشح السخاوي قو  الناظم: =

لني"[ مل يذكره السخاوي وهو املفهوم من قو  الشاطبي7[، وهناك املوضع األو  ]21 ، ولذا قا  "األوَّ

أبا عمرو إنام ذكر إثبات  واعلم أن كالم الناظم فيه نظر؛ ألن(: »2/399ابن جبارة يف رشحه للعقيلة )

پ  ڀ     ڀ  ڀ   ﴿ ، ﴾ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ األلف يف احلرف الثاين والثالث، ومها قوله تعاىل:

، ومل يقيد ذلك بكوهنام األولني، فيجوز أن يكون ذلك زيادة من الناظم؛ فيكون الثالث يف يونس  ﴾ڀ

 «. حذفها من كالم الناظمخمتلفًا فيه؛ فيؤخذ إثبات األلف فيه من كالم أيب عمرو، و

 (.251-250(. وانظر املقنع )287-286( الوسيلة )1)

 (.454( مجيلة أرباب املراصد )2)

(، 2/61(، وخمترص التبيني )106) األمصار صاحفموهجاء  (،64و48و44و41)( انظر: مرسوم اخلط3)

 283و282(، والبيان يف خط مصحف عثامن )37(، واجلامع )77ومرسوم خط املصحف )

 (.290و285و



 (ه1437ذو اشحجة )اشعدد اشثمي  واشعاآون              مم  اشامبي  شلدااام  اشرآنيةة   مجلة معهد اإل

51 

واملهدوي وأبو داود والعقييل وابن وثيق وابن اجلَري
(1)

، ومل أجد من خالف ذلك 

 قبل السخاوي.

ق عليه الشيخان من استثناء وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتف

اي اُتن ا﴿يف الرعد واحلجر والكهف والنمل، و ﴾بَ اك تَ ﴿ حذف األلف يف:  ﴾ء 

بموضعي يونس
(2)

. 

 ﴾قُۡرَٰءنًا﴿ اشموضع اشعمشآ  قصآ ذكآ ةذف األشف بعد اشهمزة ف   .10

 :[3] واواة اشزخآف ،[1] موضعةن فرط  بسواة يواف ف 

لداين قرصه عىل ذكر حذف األلف بعد استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام ا

وسورة  ،يف موضعني مها: املوضع األو  من سورة يوسف ﴾قُۡرَٰءنًا﴿اهلمَة يف: 

الَخرف؛ وذلك ألنه رأَ املصحف الشامي باحلذف يف موضعني أيضًا مها: بسورة 

[28]وسورة الَمر  [106]اإلرساء 
(3)

، قا  اجلعربي معقبًا عىل رؤية السخاوي 

ثور واحلدوث»امي: للمصحف الش «باحلذف أيضًا ـمو  عىل الد 
(4)

. 

: ما ذكره الد يوسف والَخرف؛  يتاين من احلذف يف موضعني فقط بسورقلتم

هي من روايته عن شيخه خلف بن إبراهيم، وقد رأَ يف مصاحف أهل العراق 

وغريها بإثبات األلف يف كل القرآن، وكذلك رآها السخاوي يف املصاحف 

ذف ما يف املصحف الشامي الذي ينقل عنه السخاوي كثريًا فرأَ فيه حالعراقية، أ

وقد  .والَمر ،واإلرساء ،والَخرف ،يوسف بسورة: األلف يف أربعة مواضع

                                       
(، ومرسوم 3/651ر التبيني )ـ(، وخمتص107) األمصار وهجاء مصاحف (،35( انظر: مرسوم اخلط )1)

 (.278(، والبيان يف خط مصحف عثامن )40(، واجلامع )124خط املصحف )

 (.119-118و1/86(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/651و2/61( خمترص التبيني )2)

 (:145(. قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:248(. وانظر املقنع )288يلة )( الوس3)

ًرآناً    صَّ قم فْهْ  يْف يموْسف  خم ًخرم زم َ                 وو رو اْق يم بْإًْثبواْت الْعرو ا وو و مهم ـو           أمًو

 (.457( مجيلة أرباب املراصد )4)
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اإلشارة إىل أن السخاوي ينقل كثريًا عن هذا املصحف الذي فيه خمالفات  تسبق

 كثرية ملا نقله العلامء، ويبقى ـل نظر، واو أعلم.  

مة عىل الرؤية؛ ألهنا أقدم وأوثق، عىل أن ابن جبارة يف رشحه والرو اية هي املقدَّ

ح اإلثبات يف مجيع املواضع بناًء عىل أن اإلثبات أكثر يف املصاحف؛  عىل العقيلة رجَّ

مل حيْك كالم أيب عمرو يف املقنع عىل  -الشاطبيأي -واعلم أن الناظم »فقا : 

، ومل يذكر الناظم "ف أهل العراق وغريهايف مصاح"حاله؛ ألن أبا عمرو قا : 

. وكالم أيب عمرو فيه إشارة إىل عدم صحة رواية من روَ حذفها من "غريها"لفظة 

«ف ليست صحيحةلً ؛ فتكون رواية اخلم "غريها"ْذًكْر لفظة 
(1)

، ولكن أكثر األئمة 

عىل ذكر احلذف يف موضعي يوسف والَخرف، واإلثبات يف ما عدامها، وممن 

عىل ذلك: ابن األنباري، واملهدوي، واجلهني، وأبو داود، وابن اجلَرياقترص 
(2)

. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من حذف 

لني بيوسف والَخرف  ﴾قُۡرَٰءنًا﴿األلف يف:  األوَّ
(3)

 . 

ََٰ﴿ اشموضع اشحمدي عاآ  عد  ذكآ ةذف األشف من  .11 رَ س  منكَّآاا  ﴾ح 
 اشرآنن  ف  جمةع

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره حلذف األلف من: 

﴿ََٰ رَ س  رًا يف مجيع القرآن؛ وذلك ألنه رأَ يف املصحف الشامي بحذف  ﴾ح  منكَّ

األلف يف اجلميع
(4)

.  

: ذكر الداين يف هذه الكلمة مذهبني:  قلتم

                                       
 (. 2/399( رشح العقيلة ـبن جبارة )1)

ر التبيني ـ(، وخمتص113(، والبديع )107) األمصار وهجاء مصاحف(، 39ر: مرسوم اخلط )( انظ2)

 (. 299و281(، والبيان يف خط مصحف عثامن )3/705)

 (.1/104(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/705( انظر: خمترص التبيني )3)

 (. 289( انظر: الوسيلة )4)
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رَ ﴿ ت:احلذف يف كل املواضع إـ األخري من سورة الذاريااألول  اح   [52] ﴾س 

 فباإلثبات؛ وهي روايته عن شيخه خلف بن إبراهيم.

اإلثبات يف مجيع مواضع هذه الكلمة بالقرآن، وهي روايته عن أمحد بن  اشثمي  

عن عبداو بن عيسى  هـ(399)ت:عمر عن ـمد بن أمحد ابن أيب األصبغ 

هـ(169)ت:عن نافع  هـ(220)ت:عن قالون  هـ(287)ت:
(1)

 . 

ما ذكره السخاوي من احلذف يف اجلميع عكس ما أسنده الداين عن نافع أما 

وساحر غري "»فهو خمالف ملا رواه وأسنده الداين؛ ولذا ردَّ عليه اجلعربي بقوله: 

:ظهر رسمه للكل  ـتفاقهام، فال يلتفت إىل من قا : يف "أخرَ الذاريات بدا

ثور ، وامحله عىل الد  «املصحف الشامي بال ألف 
(2)

اإلشارة إىل أن  ت، وقد سبق

السخاوي ينقل كثريًا عن هذا املصحف الذي فيه خمالفات كثرية ملا نقله العلامء، 

 واعتامد ما فيه من خمالفات للروايات ليس مقبوـً، واو أعلم.  
ََٰ﴿وحذف األلف من:  رَ س  ر إـ األخري ﴾ح  من الذاريات هو ما عليه أكثر  املنكَّ

ي واملهدوي وأيب داود وابن اجلَرياألئمة كابن األنبار
(3)

. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من حذف 

                                       
 (:146. وقا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:(253-252( انظر: املقنع )1)

ا اْت بودو اْريو َ الذَّ رًيم أمًخرو اْحٌر غو سو ا                وو افْع  سم ْرو ًن نو  عو
و أولْف  ل  ذم اًلكم        وو

ويف بعضها  [: ذكر الداين أنه يف بعض املصاحف بألف قبل احلاء112لفظ: )ساحر( باألعراف ] تحمةم 

[: فذكر الداين أنه يف بعض املصاحف األلف بعد احلاء، ويف بعض 79ع يونس ]موض بعد احلاء، أما

ار(. أما موضع الشعراء ] حَّ اْحر( و)سو [: 37املصاحف بحذف األلف، ويف هذين املوضعني قراءتان: )سو

ار(؛ ولذا فإن ألفه ثابتة يف الرسم بعد احلاء. انظر: حَّ ا  )سو املقنع  فقد اتفق عىل قراءته عىل وزن فوعَّ

 (. 260-2/258(، ورشح العقيلة ـبن جبارة )71(، والعقيلة )البيت رقم: 253)

 (.459( مجيلة أرباب املراصد )2)

(، والبيان يف 3/464ر التبيني )ـ(، وخمتص107) األمصار ، وهجاء مصاحف(87( انظر: مرسوم اخلط )3)

 (.301خط مصحف عثامن )
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ََٰ﴿األلف من  رَ س  ر إـ األخري من الذاريات  ﴾ح  املنكَّ
(1)

. 

ةكمية اإلجممع على إثيم  األشف ف    اشموضع اشثمي  عاآ  .12
 :[251]البقرة: ﴾ہ ﴿ و، [247]البقرة:   ﴾گ﴿

،  ﴾گ﴿ درك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكره إثبات األلف فقط يف:است

َ يف املصحف الشامي بحذف األلف فيهام ؛﴾ہ ﴿و وذلك ألنه رأ
 (2)

.  

: ما ذكره الداين من إثبات األلف يف هاتني الكلمتني يدخل عنده حتت  قلتم

عدم الكثرة،  : مراده بعدم اـستعامو ،من األسامء األعجمية ما مل يستعمل قاعدة

ـ جمرد اـستعام 
(3)

 . 

وجٌه زائٌد، إن مل »أما ما ذكره السخاوي من احلذف فيهام فقا  عنه اجلعربي: 

ثور «حيمل عىل الد 
(4)

، وهي انفرادة ملصحف كثرت خمالفاته للروايات املوثوقة، 

 واملصاحف املشهورة، واو أعلم. ومل أجد من نص من األئمة عىل حذف األلف يف

 هاتني الكلمتني قبل السخاوي.

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من احلذف 

فيهام
(5)

. 

اشموضاااع اشثمشاااث عااااآ  عاااد  ذكاااآ واود ةاااذف األشاااف مااان اشجماااع  .13
 اشسمشم اشمذكآ اشمادَّد 

دم ذكر ورود حذف األلف من ـاستدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ع

                                       
 (.1/301ري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )(، وسف3/46( انظر: خمترص التبيني )1)

 (:147(. وقا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:262-257(. وانظر: املقنع )292( الوسيلة )2)

ْ  خم  ًستًْعامو
ـْ ًو ا ْمي  ذم األوًعجو قمًل وو ا            صَّ وو ًقتوْفرو الموتو بْاإْلًثبواْت مم ًوتو جو الم               طو

 (. 2/404العقيلة ـبن جبارة )( رشح 3)

 (.464ة أرباب املراصد )لي( مج4)

 (.1/101(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )2/113انظر: خمترص التبيني )( 5)
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السامل املذكر إذا جاء بعد األلف حرف مشدد؛ وذلك ألنه رأَ يف املصحف اجلمع 

َ ﴿الشامي بحذف األلف يف: ونَ ٱلصَّ ﴿، و[165]الصافات: ﴾فُّ
[75]الَمر: ﴾ ف  يَ ـ َحَ 

(1)
. 

: ذكر الداين اـتفاق عىل حذف األلف من اجلمع السامل الكثري الدوْر يف  قلتم

ذه القاعدة اجلمع املشدد واملهموز، قا  مجيعًا، واستثنى من ه املذكر واملؤنث

...أمًثبْتت األلف -أي مشدد-فإن جاء بعد األلف مهَة أو حرف مضعف »الداين: 

تمق القديمة فوجدتم عً يف ذلك، عىل أين تتبَّ  تم مصاحف أهل املدينة وأهل العراق العم

ه وجدتم  مما بعد األلف فيه مهَة قد حذفت األلف منها، وأكثر ما ةفيها مواضع كثري

«يف مجع املؤنث؛ لثقله، واإلثبات يف املذكر أكثر
(2)

؛ وعليه فإن املشدد مثبت األلف 

 فيه باتفاق، واملهموز بخالف.

أما ما ذكره السخاوي فهو يد  عىل اخللف أيضًا يف اجلمع السامل املذكر املشدد 

حسب رؤيته يف املصحف الشامي باحلذف يف املشدد، وخالفه اجلعربي فقا : 

، إـ أنه «واتفقت املصاحف احلجازية والشامية عىل إثبات ألف املشدد واملهموز»

واختلفت العراقية فيه م لقًا؛ فأكثرها »اخلالف يف املصاحف العراقية فقا :  أثبتو 

«عىل إثبات املذكر، وعىل حذف املؤنث، وأقلها عىل عكسه.
(3)

. 

يه الشيخان من اـتفاق وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عل

عىل إثبات األلف يف اجلمع السامل املذكر املشدد 
(4)

. 

اشموضع اشآابع عاآ  أن علَّة ةذف همزة اشوصل إذا دخلت علةهم  .14
                                       

 (. 295( انظر: الوسيلة )1)

 (:151-150(. وقا  الشاطبي يف العقيلة )البيتني رقم:267-265( املقنع )2)

ل  جو  كم ثْ ـًمـوو لاْمو ـيً ع  كو اًلكو ًوْر كو را      ْر الدَّ نًيو ذم احْلْ نوًحْو الصَّ  ْت اًلبوي نواْت وو

ا اًختولوفو وْز فو املوًهمم ْد وو دَّ ـمشو َ امل ا ْسوو ثمرو ًد كو يْف التًَّأنًْيْث قو اْق وو  ْعنًدو اًلْعرو

 (.470-469ة أرباب املراصد )لي( مج3)

 (.1/81إيضاح سمري ال البني )(، وسفري العاملني يف 2/58( خمترص التبيني )4)
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 همزة االاحاهم  ه   االاحغنمء عنهم؛ شذهمبهم من اشلاظ 
استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكره لعلة حذف اهلمَة الوصل من 

لفظ واخلط إذا دخلت عليها مهَة اـستفهام، وهي ذهاهبا من اللفظ استغناًء ال

َّتَّ ۡذُتمََۡقُۡلَ﴿ عنها؛ نحو:
 
َ﴿ ، و[80]البقرة: ﴾أ ف  ۡصط 

 
؛ ألنه يرَ أن [153]الصافات: ﴾أ

إهنا مل تذهب يف ذلك من اخلط »العلة األنسب هي كراهة اجتامع ألفني؛ حيث قا : 

َ﴿ تغناء عنها؛ فإهنا قد رسمت يف نحو قوله تعاىل:لذهاهبا من اللفظ، وـ لالس ف ٱَّتَّ ذ 
ب يل ُهۥ َٓ ﴿ ، و[61]الكهف:  ﴾ س  َْم نَُدون هۦ  ، وقد ذهبت من [وغريها3الَمر: ] ﴾ٱَّتَّ ُذوا

غني عنها، ولكنها ذهبت يف هذه املواضع لئال جيتمع ألفان؛ فيلتبس اللفظ واستم 

َ﴿ذلك هبمَة الق ع؛ نحو:  َقُۡلت  نت 
 
؛ فيقرؤه من ـ يعلم: [116]املائدة:  ﴾ء أ

 «)أأطلع(، )أأص فى(.
(1)

 . 

: مل أجد ترصيح الداين بال فهم من علة التي نسبها له السخاوي، وقد تقلتم

واعلم أنه ـ خالف يف رسم ألف الوصل الساق ة من »حيث قا :  ؛كالمه عموماً 

اللفظ يف الدرج، إـ يف مخسة مواضع؛ فإهنا حذفت منها يف كل 

اـستفهام،... وعلل  املصاحف:...والثاين: إذا أتت مكسورة، ودخل عليها مهَة

«يف كتابنا الكبري ذلك مبيَّنة
(2)

، ولعل السخاوي قد نقل هذه العلة عن الداين من 

كتابه الكبري الذي رصح به الداين
(3)

 . 

ما اجتمع من "وما ذكره السخاوي متناسب مع ما ذكره الداين أوـً  يف باب: 

                                       
 (:156-155(. قا  الشاطبي يف العقيلة )البيتني رقم:304( الوسيلة )1)

 راـــو و مـًرقْْه الـًد ْمًن بو ـتومْ ـبواحد  فاع           ف  ـى ألْ ـلـا زادو أموـهم عــل  مـكو

ًد      تو وْزدً ـًًم ءأنــتم ـنـى ءامـــاآلنو أت رم وًذتمًم وو ْض قًل أختَّ ًوْضها خو اـْمًن رو  رو

 (.297-292( املقنع )2)

: كبري وصغري، والذي بني أيدينا هو الصغري، وقيل إن مراده بالكبري هو كتاب ني( وقد قيل: إن للداين مقنع3)

 (.145التحبري، واو أعلم. انظر: رسم املصحف وضب ه للدكتور غانم قدوري احلمد )
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؛ فإن الرسم ورد يف كل املصاحف بال اختالف "ـستفهام فيه ألفان أو ثالثا

يف الرسم هة اجتامع صورتني متفقتنيبإثبات ألف  واحدة  اكتفاًء هبا؛ كرا
(1)

 . 

َّتَّ ۡذُتمََۡقُۡلَ﴿وكتبوا: »وقد ذكر أبو داود العلَّتني للحذف فقا : 
 
َٱّللَّ ََأ بألف   ﴾ع ند 

وحذفت ألف الوصل استغناًء عنها؛ لتحرك ما  واحدة  وهي ألف اـستفهام،

«قبلها، ولئال جيتمع ألفان، وكذا كل ما كان مثله.
(2)

. 

اشموضع اشخممس عاآ  عد  ذكآ زيمدة األشف قيل اشمةم مع ةذف  .15
اۡ۠ملـ   نََّ﴿  بعد اشال  ف   األشف

 :[وغريها18األعراف: ] ﴾ۡل  
ره زيادة األلف قبل امليم مع استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذك

اۡ۠ملـ   نََّ﴿ حذف األلف بعد الالم يف:
حيث وقع؛ وذلك ألنه رآه يف املصحف  ﴾ۡل  

الشامي كذلك
(3)

 . 

: ذكر الداين  ، وذكر أنه رأَ حذف األلف وإثباهتا قبل النون يف هذه الكلمةقلتم

رأَ يف ، واق قد اتفقت عىل حذف األلف فيهاأكثر مصاحف أهل املدينة والعر

؛ ألن اهلمَة يف هذه «وهو القياس»، واختار اإلثبات بقوله: بعضها بإثبات األلف

الكلامت مهَة ق ع؛ مل يوجد سبب يقتيض عدم رسمها
(4)

 . 

باحلذف يف املصحف الشامي الذي  خاوي فقد ذكر أنه رأَ هذه الكلمةأما الس

                                       
 (.273( انظر: املقنع )1)

 (.2/169التبيني )( خمترص 2)

(. واختلف العلامء يف أي األلفني الَائدة؛ هل هي املتصلة بالالم أم املنفصلة 307-306( انظر:الوسيلة )3)

-749عنها، والراجح أن املنفصلة هي الَائدة، وضب ها أن جتعل دارة محراء فوقها. انظر: دليل احلريان )

750 .) 

 (. 149يلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )(، ورشح العق281-280( انظر: املقنع: )4)

 (:157وقا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم: 

 َ ًت واًمتوألًْت لدو ا          ألمألنَّ اشمأزَّ رو وو ل  العراْق اًطمأن وا مل تنوًل صم          جم
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ا۠مَۡ﴿:  يف ألف  بَيادة   انفرادهينقل عنه كثريًا، مع 
 وهذا ما مل يذكره غريه،  ،﴾لـ   نََّۡل  

وقد كان القياس أن ترسم األلف يف هذه املواضع، ولكنها حذفت حيث »وقا : 

، وقد علَّق ابن وثيق عىل رؤية «حذفت اختصارًا وختفيفًا؛ ألن موضعها معلوم

اۡ۠ملـ   نََّ﴿: وذكر بعضهم أنه رأَ يف مصحف الشاميني»السخاوي بقوله: 
حيث  ﴾ۡل  

ۥَٓ﴿يادة ألف  قبل امليم مثل: وقع بَ ُه اْۡذَب  نَّ
«؛ وليس بمشهور  ﴾ۡل  

(1)
. 

وعمل املشارقة واملغاربة يف مصاحفهم عىل ما اختاره الشيخان من إثبات 

نََّ﴿  األلف يف هذه الكلامت األربع دون زيادة األلف يف:
ۡمَل  

﴾ۡل  
 (2)

، إـ املصحف 

﴿الليـبي فإنه باحلذف مع عدم زيادة األلف: 
 َ ﴾ۡملـ   نََّل  

 (3)
. 

اشموضع اشسمدس عاآ  ةذف األشف بعد اشواو األصلةة ف  موضع  .16
ن﴿ فرط هو  واةد  

 
ۡعُفوَ َأ  :[99]النساء:  ﴾ي 

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين حذف األلف بعد الواو األصلية يف 

ن﴿موضع سورة النساء: 
 
ۡعُفوَ َأ وَۡ﴿ ، وما عداه باإلثبات نحو:﴾ي 

 
عََۡأ َْي  ا  ﴾ ُفو 

ن﴿ ويف استثناء:»؛ فقا :  [236]البقرة:
 
ۡنُهمََۡأ َع  ۡعُفو  ، يف النساء نظر؛ فإين كشفتم ﴾ي 

ذلك يف املصاحف العتيقة العراقية فوجدته باأللف كأخواته، وكذلك رأيته يف 

«املصحف الشامي بألف بعد الواو
(4)

 . 
: القاعدة يف باب واو املفرد )واو األصل( أن تثبت األلف بعدها، وقد  قلتم

استثنى الداين من هذه القاعدة موضعًا واحدًا حذف منه األلف باتفاق األئمة، وهو 

                                       
 (.58(  اجلامع )1)

 (.350-1/349مري ال البني )(، وسفري العاملني يف إيضاح س3/535(  خمترص التبيني )2)

العمل بحذف الصورة، وهو مرجح الداين، واختار (: »57قا  ابن القايض يف بيان اخلالف والتشهري )( 3)

 «.يف التنـَيل الصورة، وهو أوىل بالصواب

 (. 342( الوسيلة )4)
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الذي بسورة النساء
(1)

. 

وقد وافق الداين عىل حذف األلف يف موضع النساء فقط كثري من األئمة؛ كابن 

األنباري واملهدوي واجلهني وأيب داود وابن وثيق وابن اجلَري
(2)

. 

واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من حذف وعمل املغاربة 

ن﴿  األلف بعد الواو يف:
 
ۡعُفوَ َأ بسورة النساء فقط ﴾ي 

(3)
. 

 

 

 

 
                              

                                       
 (:161(. قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم: 285( انظر: املقنع )1)

ا  أنً            ائْْرهو وو احلذفم فيها دونو سو وو الن ظورا           يعفم و ويبلموو مًع لًن نوًدعم   يعفم

(، وخمترص التبيني 112(، والبديع )109) األمصار ، وهجاء مصاحف(23( انظر: مرسوم اخلط )2)

يف  (. قا  الدكتور بشري احلمريي237(، والبيان يف خط مصحف عثامن )56(، واجلامع )414و2/82)

فكالم السخاوي عن رؤيته هلا يف بعض املصاحف باأللف موجودة (: »5/2432معجم الرسم العثامين )

، وقد رأينا احلذف أيضًا عىل ما نقله أئمة -يقصد مصحف مكتبة باريس-فيام رأينا نحن يف املصاحف 

: ـشك أ«. 99يف موضع النساء: -أي إثبات األلف وحذفها-الرسم؛ فصح الوجهان  ن األرجح قلتم

رواية أئمة الرسم فهي الصحيحة، وغريها ـل نظر حتى تعضد برواية متقدمة؛ ألن الرؤية يف مصاحف 

 ف مصدر نقلها ـ يعتمد عليها، واو أعلم.رو عً خم وطة متأخرة ـ يم 

 (.1/321(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )2/82( انظر: خمترص التبيني )3)



 د.بمام بن ةمدي اشسةد            جمع وداااةف  مسمئل اشآام اشداي  على «اشواةلة»كحمبه ااحدااكم  اشسخموي ف  

60 

 املبحث الثالث
 من الزيادة يف باٍب الواردةاالستدراكات 

 وباب ما زيدت فيه الياء، وباب حذف الواو وزيادتها

اْيَۡل َ﴿ألول  تآجةح زيمدة األشف بعد اشاةن ف   اشموضع ا .1 بموضع   ﴾ءَ ش 
  فرط  [23] اواة اشكهف

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ترجيحه ختصيص موضع سورة 

ة مواضع من  الكهف بالَيادة يف هذه الكلمة؛ ألن زيادة األلف وقعت يف عدَّ

بَيادة األلف يف مواضع مصاحف الصحابة، ولكونه رآها يف املصحف الشامي 

، وسورة الكهف [33]، وسورة النساء [198و154]عدة منها: سورة آ  عمران 

[23]
(1)

. 

: ذكر الداين يف املقنع واملحكم عن ـمد بن عيسى األصبهاين أنه قا :  قلتم

َۡ﴿رأيتم يف املصاحف كلها: » ويف »ثم قا :  «بغري ألف خال الذي يف الكهف ﴾ءَ ش 

؛ ثم علق الداين عىل «رأيتم كلها باأللف -يعني ابن مسعود-مصحف عبد و 

 .«ومل أجد من ذلك شيئًا يف مصاحف أهل العراق وغريها باأللف»التعميم بقوله: 

أما السخاوي فقد ذكر التعميم عن ابن عامر أيضًا، وذكر زيادة بعض املواضع 

مواضع أخرَ ، واختار ثبوت هذه الَيادة يف هـ(354)ت:عن أيب بكر ابن مقسم 

 زيادة عىل موضع الكهف. 

 ويخلص إشى ثالثة أقوال 
                                       

 (.  174(، واملحكم )353(. وانظر: املقنع )316-315لة للسخاوي )( انظر: الوسي1)

 (:162قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:         

اوق           يف الكهف ْشنيم لْشًائ  بعده ألٌف  ًعتوربو  و م يف كل  شئ  ليسو مم
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 وهذا ضعفه الداين. ،لقو  بَيادة ألف يف عموم املواضعا األول 

والذي يفهم ترجيحه  ،الكهف القو  بَيادة األلف يف خصوص موضع اشثمي  

اتفقت املصاحف عىل زيادة ألف بني الشني »الداين له، وصححه اجلعربي بقوله: 

اْيَۡ﴿اء من قوله: والي َل ش  َت ُقول نَّ ل  َف اع لَ و  َإ ّن   َٰل ك ََء  ، واختلفت فيام عداها؛ فالقو  ﴾ذ 

كل لفظ: )يشء( يف القرآن كيف الصحيح أهنا مل تَد، والقو  الضعيف زيادهتا يف 

«جاء
(1)

وليس »ثيق عن زيادة األلف يف كل )يشء( بالقرآن: و، وقا  العقييل وابن 

«بيشء
(2)

. 

القو  بَيادة األلف يف بعض املواضع دون تعميم، ويفهم من كالم   اشثمشث

ورؤية  يف املصحف الشامي. وقد يفهم  خاوي ترجيحه مما ذكره من روايات  الس

يف مصاحف أهل العراق  شيئاً  ومل أجد من ذلك»تضعيف الداين له من قوله: 

أن أبا عمرو مل ي لع الظاهر »؛ قا  ابن جبارة معل قًا عىل الداين: «وغريها باأللف

ٌم  عىل مصحف ابن مسعود، وأيضًا فإن أبا عمرو ينفي، وغريه يثبت، واإلثبات مقدَّ

«عىل النَّفي
(3)

. 

ويالحظ تناقض النقل عن املصحف الشامي، فام ذكره السخاوي وغريه عن 

الذماري عن ابن عامر عن املصحف الشامي أنه باأللف يف اجلميع، وما رآه 

يف بعض املواضع دون بعض!، وهذا يضعف كال القولني، وإن  السخاوي باأللف

كانت الرواية عن ابن عامر أقوَ من املصحف الشامي الذي اطلع عليه 

السخاوي؛ وعليه فإن القو  املعتمد هو ختصيص زيادة األلف يف موضع الكهف 

ق فقط، وهو ما عليه جلٌة من األئمة؛ كابن األنباري واملهدوي والعقييل وابن وثي

                                       
 (.504ة أرباب املراصد )لي( مج1)

 (.58(، واجلامع )143( مرسوم خط املصحف )2)

 (.169( رشح العقيلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )3)
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وابن اجلَري
(1)

. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من زيادة 

اْيَۡ﴿األلف يف:  بسورة الكهف فقط ﴾ءَ ل ش 
(2)

 . 

اشموضع اشثمي   اإلجممع على عد  اام أشف  بعد اشةمء ف  األشامظ   .2
ي  ئَۡ﴿ ي  ئَۡ﴿  ،[10]الكهف: ﴾و ه  يُه  ِٕيِّي﴿ ، [16]الكهف: ﴾و    : [43]فاطر:معما  ﴾ٱلسَّ

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين استدراكه عىل الغازي بن قيس 

رسم ألف  بعد الياء، وأن ذلك خمالف  "هجاء السنة"يف كتابه  هـ(199)ت:

لإلمجاع
(3)

قًا عىل الداين:  قو  أيب عمرو هذا مل يقله عن يقني، »؛ قا  السخاوي معل 

عدم اطالع، وقد رأيتم هذه املواضع يف املصحف ولكنه صدر عن غلبة ظن و

َ﴿: كام ذكر الغـازي بن قيس الشامي؛
ۡ
ي  أ ي  َ﴿ ، ﴾و ه  يُه  َو 

ۡ
ۡكرَ ﴿و ،﴾أ َٱلسَََّو م 

ۡ
 ،﴾ي  أ

ۡكُرَٱلسََّ﴿و َٱلۡم 
ۡ
«؛ كل ذلك بألف  بعد الياء، جعلها صورًة للهمَة﴾ي  أ

(4)
 . 

: رسم ألف  بعد الياء يف هذه الكلامت الثالث مروي ع ؛ كالغازي بن قلتم ن أئمة 

عد  من أوائل من صنف يف القراءات،  قيس صاحب اإلمام نافع، وأيب حاتم الذي يم

ولعل قصد الداين بمخالفة اإلمجاع هو خمالفة القاعدة يف اهلمَة يف هذه الكلامت: 

بأن تدبَّر بحركة ما قبلها، وقبلها كرسة؛ فالقياس أن ترسم ياًء، فإذا رسمت ألفًا 

                                       
(،ومرسوم خط املصحف 3/805(، وخمترص التبيني )95، واملهدوي )(48( انظر: مرسوم اخلط )1)

( أن 112(. وقد ذكر اجلهني يف البديع )285(، والبيان يف خط مصحف عثامن )58(، واجلامع )143)

 باتفاق، ويف بعض املصاحف اختالف؛ أي بَيادة عىل ما يف الكهف.األلف زائدة يف موضع الكهف 

 (.310-1/309(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )805/ 3( انظر: خمترص التبيني )2)

َ﴿( وذكر الداين أيضًا أن أبا حاتم حكى يف بعض املصاحف: 3)
ۡ
ي  أ ي  َ﴿ [،10]الكهف: ﴾و ه  ُيه  َو 

ۡ
 ]الكهف: ﴾أ

 (.385املقنع )«. وذلك خالف اإلمجاع»ورًة للهمَة، وقا : ؛ بألف ص [16

ا (:187قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:  مو الغازَ وقد نمكْرو سو ـي ـًأ هبا ألٌْف   مًع يائها رو  هيأ هييأ مع السَّ

 (. 346( الوسيلة للسخاوي )4)
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الف القياس كراهة اجتامع ياءينكان ذلك خ
(1)

، ولكن وًصفم قوْ  اإلمام الداين 

؛ ولذا فإن عبارة نظرفيه  "ن غلبة ظن وعدم اطالعمل يقله عن يقني، بل ع"أنه 

رأيتها يف املصحف الشامي "وقو  الشارح: »اجلعربي كانت أفضل حيث قا : 

ألهنام مثبتان، إن كان ، -وهو الداين-؛ فيقدمان عىل النايف "باأللف كقو  الغازي

مستند املنع الكشف، وإن كان جمرد اخلروج عن القياس فليست ببدع فيه، وـ 

«يصح دعوَ اإلمجاع مع خمالفة من يعترب قوله
(2)

. وقد رأَ ابن اجلَري هذه 

الكلامت يف املصحف الشامي كام ذكر السخاوي بألف  صورة للهمَة، ولكنه اختار 

رسمها بالياء
(3)

. 

داود فوافق الداين يف رسم هذه الكلامت بياءين، وتضعيف رسمها بألف  أما أبو

مته هو الصحيح»صورة للهمَة وقا :  «وذلك خالف اإلمجاع، والذي قدَّ
(4)

. 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اختاره الشيخان من رسم هذه 

الكلامت الثالث بالياء صورة للهمَة
(5)

 . 

 آ  عمران:] ﴾ي ة َأَِب﴿ ةل اام يمءين بعد األشف ف  يحو اشموضع اشثمشث  ترل .3

َٓأَِب﴿ و، [وغريها 49 َٰت ن ا   إذا كمن أوشهمم بمء   [وغريها39البقرة:]َ﴾تَٰي 

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين تقليل وجه رسم ياءين بعد األلف 

 ين يف بعضءرآها بيايف هاتني اللفظتني حيث وقعتا إذا كان أوهلام باء؛ ألن الداين 

 
 
واحدة   املصاحف، ولكن األكثر رآه بياء

(6)
. 

                                       
 (.223( انظر: العقيلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )1)

 (.544-543ة أرباب املراصد )لي( مج2)

 (.295و285(، والبيان يف خط مصحف عثامن )4/1061( انظر: النرش )3)

 (.803-3/802( خمترص التبيني )4)

 (.1/348( انظر: سفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )5)

 =                                                          (:188(. وقا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم: 384( انظر: املقنع )6)
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أنه رأَ يف املصاحف العراقية، ويف املصحف الشامي بياءين  السخاويذكر و

ـ ﴿ والثانية صورة الياء هكذا:بعد األلف؛ األوىل صورة األلف  َٰي ة ََ َ ب ـ ﴿و  ﴾اْي َََٰ َ ب ََٰاْي َٓي  ﴾ت ن ا
 (1)

، 

يقصد   وأما قو  الشيخ» ىل الداين بقوله:ومل ير فيها غري ذلك، وعلق ع

 واحدة ،وهو "؛ فألن أبا عمرو قا : "وليس مشتهرا"الشاطبي:
 
وهو يف بعضها بياء

، ولعلَّ ذلك كان األكثر فيام كشفه أبو عمرو ـ يف املصاحف؛ فإين قد "األكثر

 منها 
 
 كشفتم مجلًة من املصاحف فوجدته يف مجيع ذلك بياءين، ومل أر يف يشء

 
بياء

«واحدة  
(2)

  . 

: ذكر السخاوي أن الداين قا :  رأيتم يف بعض مصاحف أهل »قلتم

، ولعل السخاوي نقل «ورأيتم يف بعضها»، ونص  الداين يف املقنع: «العراق...الخ

قد يعود عىل قوله قبل:  "بعضها"كالم الداين باملعنى؛ ألن ع ف الضمري يف: 

«ووجدت يف مصاحف أهل العراق»
(3)

 شك أن كشف أيب عمرو للمصاحف ، وـ

أوثق من كشف السخاوي ملا اطلع عليه من املصاحف؛ لكونه اطلع عىل مصاحف 

 أقدم، وأقرب زمنًا للمصاحف األصو .

وقد أطلق أبو داود اخلالف بدون تعيني املصاحف أو اختيار وجه  يف سورة 

د  عىل اختياره البقرة، إـ أنه ذكر يف األنفا  أهنا رسمت بياءين فقط؛ وهذا ي

لذلك
(4)

وذكر بعضهم أن يف بعض »، وقد ضعَّف ابن وثيق رسمها بياءين بقوله: 

عوَّ  عليه «املصاحف الياء زائدة...بعد األلف...وهذا ـ يم
(5)

. 

                                       
ا   اــراقم هْبـــاْت العــة  وبآيــبآي=                                      ًشتوْهرو  ياآْن عن بعضهًم وليس مم

( هذا الضبط عىل اعتبار أن األلف صورة اهلمَة والياء صورة األلف كام ذكره اجلعربي من توضيح كالم 1)

 (.545يهًا عىل جواز اإلمالة. انظر: مجيلة أرباب املراصد )السخاوي؛ تنب

 (.347( الوسيلة )2)

 (.347(، والوسيلة )384-383( املقنع )3)

 (.3/604و2/122( انظر: خمترص التبيني )4)

 (.60( اجلامع )5)
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وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما ذكره الشيخان من رسمه بياء 

واحدة، وهو األكثر واألشهر
(1)

 . 

 فااااا   ماااااع ةاااااذف األشاااااف ع  عاااااد  ذكاااااآ إثيااااام  يااااامءاشموضاااااع اشآابااااا .4

﴿َ  :[24]الرمحن:  ﴾ُتََٰـََ َ َٰٰٱلُۡمنش 

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره وجه إثبات ياء صورة 

يف املصاحف العراقية  كذلك رآه ؛ ألنه﴾ُتََٰـََ  َئَٰٰٱلُۡمنشَ ﴿يف: مع حذف األلف للهمَة 

بال اختالف، وكذلك يف املصحف الشامي
(2)

.  

: ما ذكره السخاوي من عدم ذكر الداين  إثبات الياء مع حذف األلف وجه قلتم

؛ فقد نصَّ الداين عىل هذا الوجه، ونظمه الشاطبي يف هذه الكلمة وهـٌم منه

يف العقيلة
(3)

 ووجدت يف مصاحف أهل العراق:»؛ قا  الداين يف املقنع: 

، وكذلك رسمه الغازي بن قيس يف يف الرمحن بالياء من غري ألف   ﴾ُتََٰـََ  َئٱلُۡمنشَ َٰٰ﴿

كتابه، وذلك عىل قراءة كرس الشني
(4)

«؛ كأهنم ملا حذفوا األلف أثبتوا الياء
(5)

، وقد 

نبه عىل ذلك ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة
(6)

، واعتذر للسخاوي بأنه لعله مل 

ي الع إـ املقنع الصغري، وقد سقط هذا املوضع من بعض نسخ املقنع املخ وطة؛ 

؛ "مل يذكر هذا يف املقنع" :-يعني السخاوي-وقا  الشارح »ولذا قا  اجلعربي: 
«ـموٌ  عىل النسخ التي وقف عليها

(7)
 . 

                                       
 (.375-1/374(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/604و2/122( انظر: خمترص التبيني )1)

 (.348( انظر: الوسيلة )2)

 (:189( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:3)

ـمـنًْشآتم ب َ يوىف اهلجاء عن الغاز          ال ألف  ــا بْ ــاليـا بـهــوامل رو             كذاك يم

 (1927-5/1926(، والنرش )524( قرأ بكرس الشني محَة، وشعبة بخلف عنه. انظر: التيسري )4)

 (.384-383نظر: املقنع )( ا5)

 (.226( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )6)

 (.546(، ومجيلة أرباب املراصد )3ح384-8ح383( انظر: املقنع )7)
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وإثبات الياء بدون ألف الوارد يف املصاحف العراقية إنام يكون عىل قراءة كرس 

ر من جنس حركة  الشني فقط؛ إلثبات صورة اهلمَة؛ ألهنا مفتوحة بعد كرس فتصوَّ

ا قبلها، وحتذف األلف عىل قاعدة احلذف يف اجلمع السامل. أما عىل قراءة فتح م

َ﴿ الشني فيلَم عدم إثبات الياء مع األلف: كام جاء يف بعض املصاحف؛  ﴾ُتَاَ َ َٰٰٱلُۡمنش 

لئال جتتمع صورتان للهمَة، وـ يصح حذف األلف؛ لئال جيتمع حذفان وهو 

إجحاف
(1)

. 

الشيخان من إثبات األلف،  ذكرهصاحفهم عىل ما وعمل املغاربة واملشارقة يف م

إـ أن املغاربة جعلوا األلف صورة للهمَة وأحلقوا ألف اجلمع بعدها هكذا: 

﴿
َٱلُۡمنشَ 
 
َ﴿:  اقبل األلف هكذ بدون صورة واملشارقة رسموا اهلمَة ،﴾ُتَ'أ (2)﴾ُتَاَ َ َٰٰٱلُۡمنش 

.  

ضبط هذه الكلمة أما ما هو موجود يف بعض املصاحف امل بوعة برواية شعبة ب

َ﴿ بكرس الشني مع إثبات األلف هكذا: هو جمانب للصوابف ﴾ُتَاَ َ َٰٰٱلُۡمنش 
(3)

 . 

هذه الكلمة  لشامي الذي ينقل عنه السخاوي أنومن عجيب ما يف املصحف ا

وأظنه كتب عىل القراءة بكرس الشني؛ ألن »، قا  السخاوي: ءباليارسمت فيه 

رت يف اخلط اهلمَة إذا كانت مفتوحة وقبلها كرسة  فإهنا تبد  يف التسهيل ياًء؛ فصو 

ذفت من مجع التأنيث يف  عىل صورة تسهيلها، وأما حذف األلف بعدها؛ فكام حم

قرأ يف الشام بكرس الشني!، قا  اجلعربي: «نظائره يعني -قا »، ولكن مل يم

: ورآه يف الشامي كذلك. وحيتمل أن تكون البواقي عليه، وأن تكون -السخاوي

«وـ ألف، أو بألف بال يا
(4)

. 

                                       
 (.1169-4/1168( انظر: خمترص التبيني )1)

امرغني ليل احلريان لل(، ود79(، وبيان اخلالف والتشهري ـبن القايض )4/1168التبيني )( خمترص 2)

 (.10ح379-3/378، وسفري العاملني يف إيضاح سفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني ) (429)

 (.532( انظر: مصحف املدينة النبوية )برواية شعبة عن عاصم( )3)

 (.546( مجيلة أرباب املراصد )4)
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آي َ﴿   ذكآ زيمدة اشةمء وجهما واةداا ف  اشموضع اشخممس .5   بمشآو   ﴾ب ل ق 

 فرط   [8]
استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكره وجه زيادة الياء فقط يف 

آي َ﴿ املوضع األو  من سورة الروم: ؛ وذلك ألنه رأَ يف املصحف الشامي ﴾ب ل ق 

(1)[16]الياء يف املوضع األو  من الروم، وزيادهتا يف املوضع الثاين  بدون زيادة
 ،

ثور»وقا  اجلعربي معل قًا:  «وحيتمل الد 
(2)

؛ أي أن الياء الَائدة يف املوضع األو  قد 

م.  اندثرت وزا  حربها مع الْقدو

غري  وقد ذكر السخاوي أيضًا أن الداين مل يذكر زيادة الياء يف املقنع، ونقل عنه يف

يف مصاحف أهل املدينة عىل ما رواه الغازي بن قيس عنها...بالياء يف »املقنع قوله: 

ويف كتاب الغازي بن »، فقد قا  الداين يف املقنع: ، وهو وًهٌم منه«احلرفني

«بالياء يف احلرفني قيس يف الروم...
(3)

، وقد تعقبه ابن جبارة واجلعربي
(4)

، وقد 

طالع إـ املقنع الصغري، وبعض نسخ املقنع املخ وطة سقط اعتمْذر له بأنه لعله ما 

 منها هذا املوضع.

: ويفهم من كالم الداين اخلالف يف زيادة الياء، وعىل ذلك مىض أبو داود  قلتم

 ... وهي عندي مكتوبة عن اهلمَة صورة هلا، عند من كتبها كذلك»حيث قا : 

«وكتبوه يف بعض املصاحف بغري ياء، وكالمها حسن.
(5)

 . 

َٓ﴿والعمل عند املغاربة يف مصاحفهم بعدم زيادة الياء هكذا:  ا َٓ﴿و  ﴾ء َب ل ق  ا ل ق  ، ﴾ء َو 
                                       

 (. 353( انظر: الوسيلة للسخاوي )1)

 (.553( مجيلة أرباب املراصد )2)

 (:193(. قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم: 373( املقنع )3)

 يف
ْ
وْم للغاْزي  لقاء مم الر  ل هم َ بْاًلياو باْلو ألف  يف             وكم          الاّلْئ قبلم تمرو

 (.553(، ومجيلة أرباب املراصد )240( رشح العقيلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )4)

 (.4/985 التبيني )( خمترص5)
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آي َ﴿َصورًة للهمَة هكذا:وأما املشارقة فبَيادة الياء مع اعتبارها  آي َ﴿و  ﴾ب ل ق  ل ق  ﴾و 
(1)

  . 

ْور يُكمَۡ﴿   ذكآ اشخالف ف  زيمدة اشواو ف  اشموضع اشسمدس .6
ُ
أ  ﴾س 

  :[37 ، واألنبياء:145 ]األعراف:

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ما يفهم من كالمه من زيادة الواو 

ْور يُكمَۡ﴿وحذفها يف: 
ُ
أ ؛ وذلك ألنه رأَ يف املصاحف العراقية وغريها وكذا ﴾س 

املصحف الشامي بَيادة الواو يف املوضعني، إـ أنه مل ير املوضع الثاين الذي بسورة 

املصحف الشامي؛ ـنعدام ورقته من هذا املصحف األنبياء يف
(2)

. 

: قا  الداين:  ووجدت يف مصاحف أهل املدينة والعراق...بواو بعد »قلتم

 «األلف
(3)

، ويفهم من كالمه أن يف غريها بدون واو؛ ولذا قا  الشاطبي يف 

العقيلة
(4)

: 

ًم قولَّ أمواخللفم يف سو و  ْريكم

أما السخاوي فإنه يرَ اإلمجاع عىل زيادة الواو فيهام؛ لذا قا  معل قا عىل قو  

ََّ "ولو قا  فيه: »: "قلَّ "الشاطبي:  أو كلمًة تكون بمعنى العدم لكان أوىل؛ ألين  "ع

رأيتمه يف املصاحف العراقية وغريها بالواو، وكذلك رأيته يف املصحف الشامي: 

ْور يُكۡمَ﴿
ُ
أ َٰسَ س  َٱلۡف  ، «اآلخر فعدمت ورقته من املصحف بالواو، وأما احلرف ﴾ق يَ د ار 

وما ذكره السخاوي من العدم غري مسلَّم؛ ألن اإلمام الداين خصَّ زيادة الواو 

بمصاحف أهل املدينة والعراق، وزاد السخاوي املصحف الشامي الذي ينقل منه 

                                       
وحكى ابن جبارة أنه جيوز أن تكون األلف صورًة للهمَة والياء زائدة وزعم أنه اختيار الشاطبي هكذا:  (1)

﴿
ل قَ ﴿و ﴾يَْـ أ َب ل قَ  َـ أ َو   (، وال راز يف ضبط اخلراز للتنيس240انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة ). ﴾ي 

 (.1/327ال البني ) (، وسفري العاملني يف إيضاح سمري375-376)

 (. 359( انظر: الوسيلة )2)

 (.396( املقنع )3)

 (.196( العقيلة )البيت رقم: 4)
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يادة، عىل أن مال كثريًا، وبقيت مصاحف أخر مل يذكر ما فيها فتكون عىل عدم الَ

«ويف املكي والشامي بحذف الواو فيهام»عيل قاري قد قا : 
(1)

. وممن ذكر اخلالف 

املهدوي واجلهني
(2)

 . 

والعمل عند املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما ذكره الشيخان من زيادة 

الواو يف املوضعني
(3)

 . 

 

 

 

 
                              

                                       
 (.1/498( اهلبات السنية العلية عىل أبيات الشاطبية ملال عيل قاري )1)

ف ابن القايض حذف الواو يف بيان 106(، والبديع )99) األمصار ( انظر: هجاء مصاحف2) (.وضعَّ

 (.59شهري )اخلالف والت

 (.330-1/329(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/572( انظر: خمترص التبيني )3)
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 املبحث الرابع
 باب حروف من اهلمز يف  الواردةاالستدراكات 

 وقعت يف الرسم على غري قياس
موصوشة بكلمة  [94] بطه ﴾ي بۡن ُؤمََّ﴿ اشموضع األول  اإلجممع على اام  .1

 واةدة  
استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكر إثبات األلف بعد الياء يف: 

﴿
ملصحف الشامي؛ وذلك ألنه رآه كذلك يف ا﴾ي ۡبن ُؤمََّ

(1)
. 

: قا  الداين:  مَََّٱۡبنَ َق ال َ﴿وكتبوا يف كل املصاحف يف األعراف: »قلتم
ُ
 ﴾أ

راد اـنفصا ، وكتبوا يف طه:  [150]األعراف: ﴿بالق ع عىل مم
َي ۡبن ُؤمََّ  [94]طه: ﴾ق ال 

َي ۡبن ُؤمََّ﴿ وكتبوا:»، وقا  أيضًا: «بالوصل كلمًة واحدًة عىل مراد اـتصا  َت َ ق ال  ُخۡذَل 
ۡ
أ

َ «موصولًة ليس بني النون والواو ألف ﴾ب ل ۡحي ت 
(2)

ذكر ما "وقد ذكر هذا يف بايب:  ،

رسم يف املصاحف من احلروف املق وعة عىل األصل واملوصولة عىل اللفظ، وذكر 

؛ مما يد  عىل إمجاع املصاحف عىل "ما اتفقت عىل رسمه مصاحف أهل األمصار

 هذا الرسم. 

: ي من إثبات األلف بعد الياء يف املصحف الشامي هكذاأما ما ذكره السخاو

به؛ فقا  يف النرش: ﴾ۡبن ُؤمََّاي َ﴿ يف طه  ﴾ۡبن ُؤمََّاي َ﴿ورسم: »؛ فقد ذكره ابن اجلَري وصوَّ

، ووصل  بنون )ابن(، ثم وصلت ألف )ابن( بـياء النداء املحذوفة األلف؛  بواو 

واب؛ كام نصَّ عليه أبو احلسن فاأللف التي بعد الياء هي ألف )ابن(، هذا هو الص

السخاوي، ونقله عن املصحف الشامي رؤيًة، وكذلك رأيتها أنا فيه؛ غري أن هبا 

                                       
 (. 367( انظر: الوسيلة )1)

 (:201(. قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم: 520و  483( املقنع )2)

ا ويا ابن هم سم ْرو هم كلَّ
ًصلْ  بـهـف  أمَّ فو

ْ
مَّ ـنوـبً ـواو  يـؤـء  هْ ـــبْ  ــؤم
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أثر حكٍّ أظنه وقع بعد السخاوي. وهذا املصحف الذي ينقل عنه السخاوي ويشري 

إليه باملصحف الشامي هو باملشهد الرشقي الشاميل الذي يقا  له: مشهد عيّل 

من دمشق املحروسة، وأخربنا شيوخنا املوثوق هبم أن هذا  باجلامع األموي

د عامرته  املصحف كان أوـً باملسجد املعروف بالكوشك دخل دمشق، الذي جدَّ

 ، وأن السخاويهـ(569)ت:امللك العاد  نور الدين ـمود بن زنكي 

لكبري كان سبب جميئه إىل هذا املكان من اجلامع. ثم إين رأيتمها كذلك يف املصحف ا

الشامي الكائن بمقصورة اجلامع األموي املعروف باملصحف العثامين، ثم إين رأيتمها 

كذلك باملصحف الذي يقا  له: اإلمام بالديار املرصية، وهو املوضوع باملدرسة 

ةالفاض يَّ  َ ْع  ﴾ۡبن ُؤمََّاي َ﴿أما: »، وقا  يف موضع آخر من النرش: «لية داخل القاهرة الـمم

متم يف أين رأيتمه يف املصاحف الشامية من اجلامع األموي،  "وقف محَة"باب  فقد قدَّ

ورأيتمه يف املصحف الذي يمذكر أنه اإلمام من الفاضلية بالديار املرصية، ويف 

املصحف املدين؛ بإثبات إحدَ األلفني، ولعل الداين رآه يف بعض املصاحف 

ام كان بمرص حصل ، وذكر يف جامع األسانيد أنه حين«ـذوف األلفني فنقله.

اليمني  شهاب الدين أمحد بن سعيد القلنيس مباحثة بينه وبني الشيخ

؛ فقا  هو: كتبت كلمة واحدة، ﴾ۡبن ُؤمََّاي َ﴿ وقيل غري ذلك( يف رسم:هـ(،774)ت:

فقمنا ورحنا إىل املدرسة »؛ قا  ابن اجلَري: ﴾ۡبن ُؤمََّاي َ﴿ وقا  ابن اجلَري: كتبت:

ذي يقا  له اإلمام؛ فكشفناها منه فإذا هو باأللف كام الفاضلية، وهبا املصحف ال

؛ فسلَّم «قلتم
(1)

. 

: ما ذكره الداين من اإلمجاع عىل رسمها بكلمة واحدة هي من روايته عن  قلتم

                                       
وقد ذكر ابن  (.192-191(، وجامع أسانيد ابن اجلَري )5/1837و1079-4/1078( النرش )1)

( هذه الكلمة موصولة بخالف رأيه املذكور 286ان )ـف عثمـحـصـط مـي خـان فـيـابه البـاجلَري يف كت

 يف النرش.
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عن ابن األنباري، ومن رواية خلف ابن خاقان عن ـمد  هـ(399)ت:ـمد الكاتب 

هـ( 294)ت:جعفر ابن الصباح  عن هـ(347)ت: او الكسائي األصبهاين عن أيب عبد

للمصاحف  وسف، ومل يرصح الداين برؤية  ــر بن يــن نصيـى عـن عيسـد بـعن ـم

 يف عرصه. 

وأكثر األئمة عىل ما ذكره الداين؛ كابن األنباري، واملهدوي، واجلهني، وأيب 

داود، والعقييل، وابن وثيق
(1)

السخاوي وابن اجلَري بناًء  إـ، ومل خيالف يف ذلك 

 يتهم لبعض مصاحف عرصهم.عىل رؤ

والعمل عند املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من 

﴿رسمها موصولة بكلمة واحدة )مخسة أحرف( هكذا: 
 ﴾ي ۡبن ُؤمََّ

(2)
 . 

 :[74]مريم: ﴾ار ۡءيََٰٰٰٗ ﴿ اشموضع اشثمي   عد  ذكآ ةذف اشةمء ف   .2

ر ۡءيََٰٰٗ﴿دم ذكره حذف الياء يف: استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ع   ﴾او 
رت لكانت ياًء  و  مع كوهنا ـذوفة منها إمجاعًا؛ اكتفاًء بالكرسة، وألهنا لو صم

فيجتمع مثالن
(3)

. 

: ما ذكره السخاوي من عدم ذكر الداين احلذف يف هذه الكلمة وهٌم منه  قلتم

لعقيلة؛ فقد نصَّ الداين عىل حذف األلف فيها، ونظمها الشاطبي يف ا
(4)

؛ قا  

َٰثَٗ﴿وكذلك حذفت يف قوله يف مريم: »الداين يف املقنع:  ث 
 
ر ۡءيََٗاَٰٰأ ، وـ أعلم مهَة ﴾او 

ساكنة قبلها كرسة حذفت صورهتا إـ يف هذا املوضع خاصًة؛ وذلك كله لكراهة 

                                       
 3/576التبيني )ر ـ(، وخمتص81(، والبديع )85) األمصار ، وهجاء مصاحف(51( انظر: مرسوم اخلط )1)

 (. 92(، واجلامع )151(، ومرسوم خط املصحف )4/852و

 (.1/368(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3ح5/576( انظر: خمترص التبيني )2)

 (.374( انظر: الوسيلة )3)

 (:207( قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:4)

فم يف الرً   ًذو ًم واٌو وحيم ب ئمكم ا             ويف أمنو رو وو ل  الص  ًءيا وْرًءيا كم ا ورم ًءيو   رم
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«اجتامع ياءين يف اخلط.
(1)

، وقد نبَّه عىل ذلك ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة
(2)

 .

 ه بأنه لعله مل ي الع إـ املقنع الصغري.واعتذر ل

والعمل عند املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من ذكر 

ر ۡءيََٰٰٗ﴿اإلمجاع عىل حذف الياء هكذا:  و ر "عىل أربعة أحرف: »قا  أبو داود:  ،﴾او 

(3)«."ي ا
 . 

َْ﴿ ف  اشموضع اشثمشث  ذكآ اإلجممع على اام صواة اشهمزة واواا  .3 ع  ُؤا   ﴾ُشف 

َْ﴿وف    ,[13]موضع اواة اشآو  فرط    :[50]موضع اواة غمفآ فرط   ﴾ُدع  ُؤا

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكره اـتفاق عىل رسم صورة 

َْ﴿ اهلمَة واوًا فقط يف موضع سورة الروم: ع  ُؤا   ، وموضع سورة غافر:﴾ُشف 

﴿َْ هذين املوضعني يف املصحف الشامي بغري واو؛ وذلك ألنه رأَ ﴾ُدع  ُؤا
(4)

 . 

: ذكر الداين رسم:  َْ﴿قلتم ع  ُؤا ذكر "بموضع الروم بالواو خاصًة يف باب:  ﴾ُشف 

(5)"ما اتفقت عىل رسمه مصاحف العراق
ذكر ما  "، ومل يذكره يف الباب الذي قبله 

صاحف ، وهذا قد يفهم منه أن غري امل"اتفقت عىل رسمه مصاحف أهل األمصار

 العراقية مل تكتب فيها بواو، واو أعلم.

                                       
 (.379( املقنع )1)

 (.295( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )2)

 (.1/343(. وانظر: سفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )4/836( خمترص التبيني )3)

 (:211. قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:(415(. وانظر: املقنع )378-377( الوسيلة )4)

ا  ا بغا       فر  أنبؤم ا مًع دمعؤم فعـؤم ا هب مًع شم اــنوشؤم ْهرو ه شم  وًحدو
 ود 

يعني -إـ الذي يف الروم، قا  الشارح (: »...601قا  اجلعربي يف مجيلة أرباب املراصد ) تنيةه 

ملا ذكره السخاوي يف الوسيلة أنه رأَ موضع  ، وهذا خمالف«: بالواو رأيته يف الشامي؛ تأكيد-السخاوي

الروم بغري واو خمالفًا ملا ذكره الداين، ولكنه يف موضع غافر نقل عن السخاوي أنه رآه يف الشامي بغري 

 (.607ة أرباب املراصد )ليمج«. -أي الداين والشاطبي-وهذا وجه زائد عليهام »ق بقوله: ثم علَّ  ،واو

 (.565( انظر: املقنع )5)
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وممن وافق الداين عىل رسم صورة اهلمَة واوًا يف هذين املوضعني: ابن األنباري 

واملهدوي، واجلهني وأبو داود  -ع الروم بمصاحف أهل العراقوخص موض-

والعقييل وابن وثيق وابن اجلَري
(1)

 ، ومل أجد من خالف يف ذلك قبل السخاوي.

ل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من رسم وعم

َْ﴿صورة اهلمَة واوًا بعدها ألف يف:  ع  ُؤا َْ﴿بالروم، و  ﴾ُشف  بغافر  ﴾ُدع  ُؤا
(2)

 . 

اشموضع اشآابع  ذكآ اإلجممع على اام صواة اشهمزة واواا ف    .4
﴿َْ  : فرط [197]بمشاعآاء  ﴾ُعل م  ُؤا

خاوي عىل اإلمام الداين ذكره رسم صورة اهلمَة واوًا فقط استدرك اإلمام الس

َْ﴿يف لفظ:  بسورة الشعراء؛ وذلك ألنه رآه يف املصحف الشامي بغري واو   ﴾ُعل م  ُؤا

كام تمكتب اليوم
(3)

. 

: ذكر الداين أن:  َْ﴿قلتم َْ﴿، و﴾ُعل م  ُؤا تبا بواو يف مصاحف  [28]فاطر:﴾ٱۡلُعل م  ُؤا كم

سام يف كتاب هجاء السنة للغازي بن قيسأهل العراق باتفاق   ، وكذلك رم
(4)

 . 

ه  وقد يقا : إن كالم الداين يشري من مفهوم املخالفة إىل اخلالف فيهام؛ لنص 

ختصيص إثبات الواو يف هذين اللفظني بمصاحف أهل العراق؛ ولذا قا  اجلعربي 

هذا يقتيض و»:-بعد أن نقل كالم الداين يف أهنام يف املصاحف العراقية بواو-

أي عن »:-بعد نقل الداين عن الغازي بن قيس أهنام بالواو-، ثم قا  «اخلالف فيهام

                                       
ر التبيني ـ(، وخمتص100(، والبديع )92)األمصارصاحف موهجاء  (،78و68( انظر: مرسوم اخلط )1)

(، 4/1070ر )ـ(، والنش61(، واجلامع )196و177(، ومرسوم خط املصحف )1075و4/986)

 (. 297و293والبيان يف خط مصحف عثامن )

 (.174-1/173اح سمري ال البني )وسفري العاملني يف إيض (،1075و4/986خمترص التبيني )( انظر: 2)

 أي: يف قواعد اإلمالء القياسية. "كام تكتب اليوم"(.  ويقصد بقوله: 381و  380( انظر: الوسيلة )3)

 (:213(. قا  الشاطبي يف العقيلة )بيت رقم:566 -565و413( انظر: املقنع )4)

ا نبوٌؤاـهـعً ـراٌق ومـه عــط هو ًهفم ًل        ا كو َ براءةو قم َ ْسوو رو ا عم لومؤم  واًلعم
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«-أي اخلالف-فرفعته  موافقته؛ -فأي من املصاح-فبنيَّ أن البواقي؛الكل  
(1)

. 

ويمشكل يف رؤية السخاوي للمصحف الشامي كتابة أحد املوضعني بواو، 

د بنا ًء عىل أن فيهام خالفًا، وهذا ما جيعل هذا واآلخر بدونه، واألوىل أن يوحَّ

 املصحف ـل شك يف دقَّة نقله عن املصاحف األصلية.

وممن وافق الداين عىل رسم صورة اهلمَة واوًا يف هذين املوضعني: ابن األنباري 

واملهدوي واجلهني وأبو داود والعقييل وابن وثيق
(2)

، إـ أهنم أطلقوا ذلك، ومل 

لعراق وهجاء السنة للغازي بن قيس كام فعل الداين، خيصوه بمصاحف أهل ا

وذكر أبو بكر ابن أشته عن موضع الشعراء أنه يف املصحف اإلمام بواو وألف
(3)

 ،

ومل أجد من خالف ذلك قبل السخاوي، وقد حكى ابن اجلَري اخلالف يف 

املوضعني بالنرش
(4)

. 

لشيخان من رسم وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه ا

َْ﴿صورة اهلمَة واوًا بعدها ألف يف:  َْ﴿بالشعراء، و ﴾ُعل م  ُؤا بفاطر ﴾ٱۡلُعل م  ُؤا
(5)

 . 

َْ﴿ عد  ذكآ اام صواة اشهمزة واواا ف   اشموضع اشخممس  .5 ُؤا ۢنب  
 
 ﴾أ

  :[5] بموضع اواة األيعم 

اوًا استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره رسم صورة اهلمَة و

َْ﴿فـي:  ُؤا ۢنب  
 
ه رآه يف املصحف الشامي ـام؛ وذلك ألنـعـورة األنــبس ةــواقعـال ﴾أ

                                       
 (. 605( مجيلة أرباب املراصد )1)

ر التبيني ـ(، وخمتص99(، والبديع )92) األمصار وهجاء مصاحف (،73و62( انظر: مرسوم اخلط )2)

 (.61(، واجلامع )185و167(، ومرسوم خط املصحف )1017و4/939)

 (.2ح4/939( انظر: خمترص التبيني )3)

(: ذكر الواو يف موضع فاطر، 295و290يف البيان يف خط مصحف عثامن )(، و4/1071النرش ) ( انظر:4)

 وسكت عن موضع الشعراء.

 (.361-1/360(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )1017و  4/939( انظر: خمترص التبيني )5)
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بواو وألف
(1)

 . 

: ما ذكره السخاوي من عدم ذكر الداين هذه الكلمة الواقعة بسورة األنعام  قلتم

؛ فقد نصَّ الداين عىل رسمها بالواو واأللـف، ونظمـها الشاطبي يف  وهٌم منه

العقيلة
(2)

: ويف األنعام: -وهو األصبهاين -قا  ـمد »؛ قا  الداين يف املقنع: 

﴿َْ ُؤا ۢنب  
 
َأ ت يه ۡم

ۡ
َي أ وۡف  َْ﴿، ويف الشعراء: ﴾ف س  ُؤا ۢنب  

 
(3)«.[21] ﴾أ

، وقد نبه عىل ذلك 

اجلعربي يف رشحه عىل العقيلة، واعتمْذر للسخاوي بأنه يقصد: عدم ذكر الداين 

، ـ أنه مل "ما اتفقت عىل رسمه مصاحف أهل العراق ذكر"ملوضع األنعام يف باب 

يذكر موضع األنعام م لقًا يف املقنع، ويؤيد ذلك أن السخاوي نقل نصَّ الداين من 

ذكر ما رسمت فيه الواو صورة للهمَة عىل مراد اـتصا  "هذا الباب، وهو باب 

(4)"والتسهيل
. 

عليه الشيخان من رسم وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق 

ََْ﴿صورة اهلمَة واوًا بعدها ألف يف:  ُؤا ۢنب  
 
باألنعام ﴾ أ

(5)
 . 

 اشموضع اشسمدس  ذكآ اام صواة اشهمزة واواا وجهما واةداا فرط ف   .6

﴿ََْ  : [13] بموضع اواة اشرةممة ﴾ يُن بَُّؤا

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين ذكره رسم صورة اهلمَة واوًا  

َْ﴿جهًا واحدًا يف: و الواقعة بسورة القيامة؛ وذلك ألنه ذكر عن ـمد بن  ﴾يُن بَُّؤا

                                       
 (.386( انظر: الوسيلة )1)

 (:217( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:2)

م ــمم شكم ـيـوف      اـم شم ــركاءم أًم هلو كو ورَ               رو اشم              وأنباءم فيْه اخللفم قد خو ورو

َْ﴿: ْذًكر الشاطبي للخالف يف تنيةه  ُؤا ۢنب  
 
بموضعيها يف سورة األنعام والشعراء زيادة عىل ما يف املقنع  ﴾أ

 الذي نص عىل رسم صورة اهلمَة واوًا بعدها ألف فقط فيهام.

 (.412( املقنع )3)

 (. 600(، ومجيلة أرباب املراصد )565( انظر: املقنع )4)

 (.1/114(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/469( انظر: خمترص التبيني )5)
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َْ﴿»عيسى يف كتابه:  َٰنََُ يُن بَُّؤا نس  بالواو واأللف، الواو قبل األلف ألهل الكوفة،  ﴾ٱِۡل 

، وألن الشاطبي ذكر اخلالف أيضاً «وبإسقاط الواو ألهل املدينة
(1)

، وقد رأَ هذا 

الشامي بغري واو   املوضع يف املصحف
(2)

  . 

: روَ الداين اتفاق كل املصاحف عىل رسم صورة اهلمَة واوًا بعدها ألف  قلتم

َْ﴿يف:  َٰنََُ يُن بَُّؤا نس  وقد تتبعتم ذلك يف مصاحف أهل العراق؛ فرأيتها ـ »ثم قا :  ﴾ٱِۡل 

«ختتلف يف رسم ذلك كذلك
(3)

. 

ها ألف وجهًا واحدًا يف هذا وممن وافق الداين عىل رسم صورة اهلمَة الواوًا بعد

املوضع: املهدوي وأبو داود وابن وثيق
(4)

، وممن نقل اخلالف فيها: اجلهني 

والعقييل والشاطبي وابن اجلَري
(5)

، وقد ذكر ابن أشته أنه مرسوم باأللف يف 

املصحف اإلمام
(6)

 . 

وعمل املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من رسم 

َْ﴿ة اهلمَة واوًا بعدها ألف يف: صور َٰنَُ َيُن بَُّؤا نس  (7)بالقيامة ﴾ٱِۡل 
 . 

                                       
 (:218( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:1)

ا اـنسانم اخلالف          نوبوؤم ـ             ومن ويف يم نوشَّ ايم ًستو ورو ا وىف مقنع  بالواْو وقًد مم   ـــؤم

 (.387( انظر: الوسيلة )2)

 (.407-406( املقنع )3)

 (.84(، واجلامع )5/1244(، وخمترص التبيني )93) املصاحفهجاء ( انظر: 4)

 /4(، والنرش )218العقيلة )البيت رقم:(، و221(، ومرسوم خط املصحف )102البديع )( انظر: 5)

1073.) 

 (.507نظر: الدرة الصقيلة )( ا6)

 (.1/353(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )5/1244( انظر: خمترص التبيني )7)

أن يرسم هذا املوضع باأللف بدون واو يف املصاحف برواية نافع   رجح الدكتور أمحد رششا  تنيةه 

قالون وورش عنه؛ ألن النص رصيح أنه خالفًا ملا هو معمو  به يف املصاحف املغربية امل بوعة بروايتي 

يف مصاحف أهل املدينة بدون واو، واألوىل أن يتبع مصاحف بلد الراوي يف الرسم والعد. انظر: 

 ( بترصف وزيادة.94-93خمالفات النساخ للدكتور أمحد رششا  )
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 املبحث اخلامس
باب رسم بنات الياء والواو، وباب املفردات واملضافات يف  الواردةاالستدراكات 

 املختلف يف مجعها، وباب املضافات إىل األمساء الظاهرة واملفردات
ات هۦ ﴿ مء ف  اشموضع األول  عد  ذكآ وجه اشآام بمشة .1  ]آ  عمران: ﴾ُتق 

102]:  

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره وجه رسم الياء مكان 

ات هۦ ﴿األلف يف:  ﴿؛ لتصبح هكذا: ﴾ُتق 
ََُٰتقَ  ؛ وذلك ألنه رآه كذلك يف ﴾ت هۦ ى

املصحف الشامي
(1).   

: قا  اإلمام الداين:  َ ﴿كتبوا: »قلتم قَّ ات هۦ ح  ياء، ورأيتم األلف يف  بغري ﴾ُتق 

«بعض مصاحفهم مثبتة، ويف بعضها ـذوفة
(2)

ذكر "، وقد ذكر هذا النص يف باب: 

؛ "وكتبوا"، وعليه فإن قو  الداين: "ما اتفقت عىل رسمه مصاحف أهل العراق
تَّاب املصاحف، وهذا ما جرَ عليه الشاطبي يف  يريد به أهل العراق ـ عموم كم

العقيلة
(3)

 م املخالفة أن بقية املصاحف بياء دون ألف هكذا:، ويكون مفهو

﴿
ََُٰتقَ  أي -، وقوله "بغري ياء":-أي الداين-وفهم من قوله »، قا  اجلعربي: ﴾ت هۦ ى

«؛ أن غريهم بالياء"ألف العراق": -الشاطبي
(4)

؛ وعىل هذا ـ يكون هنا استدراك 

 بل هو توضيح ملا قد يتوهم من كالم الداين من التعميم. 

ق اخلالف أبو دواد يف إثبات األلف وحذفها بدون ياء جلميع املصاحف وقد أطل

                                       
 (.403( انظر: الوسيلة )1)

 (.562( املقنع )2)

 (:231:( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم3)

ا عراْق واختلفموا يف   ــتمقاتْْه ألفم الـ ويفباًليوا تمقاًة  بْرو  حذفْها زم

 (.643( مجيلة أرباب املراصد )4)
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﴿»فقا : 
: كتب يف بعض املصاحف بغري ألف بني القاف املفتوحة والتاء ﴾ت هۦ َٰـَُتقَ 

ات هۦ ﴿ املكسورة، ويف بعضها: بألف، ومل يرسموا يف يشء منها ياء، والكاتب  ﴾ُتق 

«خمريَّ يف ذلك
(1)

خاوي من وجه إثبات الياء وجهًا زائدًا ؛ وعليه يكون ما ذكره الس

 مستدركًا، واألمر ليس كذلك.

والعمل عند املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما ذكره الشيخان من إثبات 

ات هۦ ﴿ األلف يف: ﴾ُتق 
 (2)

 . 

﴿شثمي   عد  ذكآ اام اشحمء ف  ا اشموضع .2
َٰتَ     [7]بسواة يواف  ﴾ء اتَٰي 

مام الداين عدم ذكره رسم التاء مع حذف استدرك اإلمام السخاوي عىل اإل

﴿األلف يف: 
َٰتَ  آئ ل يَ َء اتَٰي   لسَّ

َٰتَ ﴿َمع   ﴾ل  ب  ه ََء اتَٰي  قا  »؛ فقا : [50]العنكبوت: ﴾ۦم  نَر 

من ذكر )ءاية(؛  وكل ما يف كتاب او "يف باب احلروف املفردة: أبو عمرو

َٰتَ ل َ﴿فهو بالتوحيد واهلاء، إـ حرفًا واحدًا يف العنكبوت:  َء اتَٰي  ل ۡيه  َع  نز ل 
ُ
َأ ٓ م  نََۡول 

َ ب  ه ۦ  ؛ فهو مرسوٌم بالتاء، ويقرأ بالتوحيد واجلمع﴾رَّ
، وكأنه سها عن الذي يف "(3)

«يوسف، ونيس ما ذكره يف أو  الكتاب
(4).  

                                       
 (.361-360( خمترص التبيني )1)

(  يف املصاحف العراقية: حذف األلف أو إثباهتا من غري ياء، وعىل إثبات األلف من غري ياء عمل املغاربة 2)

(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني 53صاحفهم.  انظر: بيان اخلالف والتشهري )واملشارقة يف م

(2/385-386.) 

﴿ أما بقية مصاحف األمصار فالتحقيق أهنا بياء من غري ألف هكذا: 
ََُٰتقَ  ، وهذا ما ينبغي أن تكون ﴾ت هۦ ى

صحف أهل املدينة، أو عليه مصاحف أهل املغرب بقراءة نافع من ورايتي قالون وورش؛ موافقًة مل

﴿باحلذف دون ألف كام رآه أبو عبيد بأربعة أحرف ليس فيها ألف وـ ياء؛ هكذا: 
. انظر: ﴾ت هۦ َٰـَُتقَ 

 (.71-70خمالفات النساخ للدكتور أمحد رششا  )

( قرأه باإلفراد من القراء العرشة ابن كثري وشعبة ومحَة والكسائي وخلف، والباقون باجلمع. انظر: 3)

 (.5/1848(، والنرش )469-468 )التيسري

 (.454( الوسيلة )4)
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: ما ذكره السخاوي من عدم ذكر الداين ملوضع سورة يوسف مع موضع  قلتم

لداين عليها بعدها مبارشة، وهذا نصه ؛ فقد نصَّ امنه وهمسورة العنكبوت 

من ذكر )ءاية(؛ فهو باهلاء، إـ حرفًا وكل ما يف كتاب او »كاماًل يف املقنع: 

َٓ﴿واحدًا يف العنكبوت:  َٰتَ َل ۡول  َء اتَٰي  ل ۡيه  َع  نز ل 
ُ
ب  هۦ َأ قرأ بالتوحيد ﴾م  نَرَّ ، وهذا أيضًا يم

ََٰ﴿واجلمع، وكتبوا يف كل املصاحف يف يوسف:  آئ ل يَ َتَ ء اتَٰي   لسَّ
 ﴾ل 

(1)
وهذه  ...

«املواضع تمقرأ أيضًا باجلمع واإلفراد.
(2)

 .

؛ يريد بذلك ما ذكره الداين يف «أو  الكتابيف نيس ما ذكره » وقو  السخاوي:

، وروَ فيه عن قالون عن نافع "ذكر ما رسم يف املصاحف باحلذف واإلثبات"باب:

خاوي، وإنام ذكر رسم التاء مع إثبات حذف األلف، ومل يذكر التاء كام نقل الس

مصحف عثامن  -األلف يف روايته عن أيب عبيد القاسم بن سالم أنه رأَ يف اإلمام 

باأللف والتاء - بن عفان
(3)

، وـ تعارض بني النقلني؛ ألن أبا عبيد حيكي 

رؤيته ملصحف اإلمام، ونافع يروي عن مصحف املدينة
(4)

  . 

عىل العقيلة أن سبب الوهم الذي وقع فيه السخاوي وقد نبه اجلعربي يف رشحه 

: إـ -أي الداين-وينبغي أن يقو  »عدم استثناء الداين للموضعني معًا؛ فقا : 

احلرفني يف يوسف والعنكبوت، لكن خصَّ واحدًا باـستثناء، واآلخر باخلرب؛ فنشأ 

م كام قا  الشـارح  كأنه سها " :-يعني السخاوي -من غموض العبارة وًهمم املتوه 

 أي-، وكيف يقا : سها عنه وقد ذكره معه يف فًصلة؟!، ثم قا  "عن الذي يف يوسف

                                       
 (.5/1751(، والنرش )389( قرأ باإلفراد من القراء العرشة ابن كثري، والباقون باجلمع. انظر: التيسري )1)

 (:272(. وقا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:499-498( املقنع )2)

ا           معًا غيابوْت قمًل يوسف  آيٌت  يف               يف العنــكبوْت عليًْه آيوٌت أمثْرو

وهذا قوٌ  »( معل قًا عىل رواية أيب عبيد: 293(. قا  اللبيب يف الدرة الصقيلة )188و171-170( املقنع )3)

 ، والعلة التي ذكرها فيها نظر.«شاٌذ مل يقل به أحد، بل لو كان يف اإلمام بألف بعد الياء مل يقرأه أحد بالياء

 (.3/707ترص التبيني )( خم4)
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م أن ذكره يف إفراد نافع باعتبار "ونيس ما ذكره يف أو  الكتاب": -السخاوي ؛ فتوهَّ

، بل ذكره ثومَّ باعتبار حذف األلف، وهنا باعتبار رسم التاء الًّ «التاء كم
(1)

. 

بة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من والعمل عند املغار

رسم هذه الكلمة بالتاء مع حذف األلف
(2)

. 

َٰت َ﴿ عد  ذكآ اام اشحمء مع ةذف األشف ف   اشموضع اشثمشث  .3  ﴾ٱلُۡغُرف 

 : [37] بسواة ايأ

استدرك اإلمام السخاوي عىل اإلمام الداين عدم ذكره رسم التاء مع حذف 

َٰت َٱۡلُغرَُ﴿األلف يف:  مع أنه رسم كذلك اتفاقاً    ﴾ف 
(3).   

: ما ذكره السخاوي من عدم ذكر الداين هذه الكلمة الواقعــة بسورة سبأ  قلتم

؛ فقد نصَّ الداين عىل رسمها بالتاء، ونظمه الشاطبي يف العقيلةوهـٌم منه
(4)

 ،

َ﴿وكتبوا يف كل املصاحف:...، ويف سبأ: »قا  الداين يف املقنع:  َء ام ُنونَ ٱۡلُغرََُف  َٰت   ﴾ف 

«...بالتاء
(5)

، وقد نبه عىل ذلك ابن جبارة يف رشحه عىل العقيلة
(6)

. 

والعمل عند املغاربة واملشارقة يف مصاحفهم عىل ما اتفق عليه الشيخان من 

رسم هذه الكلمة بالتاء مع حذف األلف
(7)

، وقد قرئت باجلمع واإلفراد
(8)

. 
                                       

 (.725( مجيلة أرباب املراصد )1)

 (.1/89(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )3/707( انظر: خمترص التبيني )2)

 (.455( انظر: الوسيلة )3)

 (:273( قا  الشاطبي يف العقيلة )البيت رقم:4)

ًت ـــمو ـر  ثو ـــاطـاْت فـــنـيـٌت بــالـمـج    ًرفوْت         رو ا الالَّ يف الغم و   تو هيهاتو الْعذابم رصو

 (.499( املقنع )5)

 (.441( انظر: رشح العقيلة ـبن جبارة بتحقيق د. ـمد اجلنايني )6)

 (.2/408(، وسفري العاملني يف إيضاح سمري ال البني )4/1014( انظر: خمترص التبيني )7)

 (. 5/1864(، والنرش )482اقون باجلمع. انظر: التيسري )( قرأ باإلفراد من القراء العرشة: محَة، والب8)
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 اخلامتة
حت هذه الدراسة  مكانة اإلمامـني )أبـي عمرو  - وفضلهبحمد او-وضَّ

دت عىل  الداين، وأبـي عيل السخاوي( يف علم رسم املصاحف العثامنية، وأكَّ

عىل النقل الصحيح الدقيق؛ مما جييل  اهتامم األمة عىل مر   حرصهام الشـديد 

 العصور بحفظ القرآن الكريم؛ روايًة لقراءاته، وضب ًا ملرسومه.

 ه يحمئج هذا اشيحث أذكآهم ملخَّصةا ف  اشارآا  اشحمشةة وهذ
للشاطبي  «العقيلة»للداين، ونظمه  «املقنع»األمهية العلمية الكبرية لكتاب  .1

 مع رشحه للسخاوي يف علم رسم املصاحف.

أمهية دراسة مسائل اـستدراكات يف مسائل رسم املصحف وضب ه؛  .2

رة يف مسائ ل اخلالف تفيد املتخصصني يف علم الرسم، للتوصل إىل نتائج علمية ـرَّ

 والقائمني عىل طباعة املصاحف.

عدد مواضع استدراكات السخاوي عىل الداين املجموعة واملدروسة يف هذا  .3

 ( موضعًا.35( كلمًة يف )61البحث هي: )

تنوعت استداركات السخاوي وخمالفاته ملا حكاه الداين ما بني قواعد عامة،  .4

 يل ظواهر الرسم؛ مما جعل فيها مادة علمية ذات قيمة عالية.وكلامت مفردة، وتعل

السبب الرئيس ـستدراكات السخاوي عىل الداين هي رؤيته لبعض  .5

 مصاحف عرصه كاملصاحف العراقية واملدنية، وخصوصًا املصحف الشامي. 

؛ مثل:  .6 ذكر السخاوي أيضًا يف استدراكاته عىل الداين نصوصًا عن أئمة 

عيسى يف كتابه املفقود، وهذا ما حفظ لنا روايات مهمة من كتب اإلمام ـمد بن 

 مفقودة.

انفرد السخاوي يف استدراكاته ببعض األوجه التي مل يذكرها غريه، أو مل  .7

 .( موضعاً 18، وقد بلغ عددها يف هذا البحث )يذكرها أحد قبله



 (ه1437ذو اشحجة )اشعدد اشثمي  واشعاآون              مم  اشامبي  شلدااام  اشرآنيةة   مجلة معهد اإل

83 

أن املصحف الشامي الذي اعتمد عليه السخاوي كثريًا، واعتمد ما فيه من  .8

انفرادات وخمالفات للروايات هو ـل نظر يف اعتامده؛ وذلك لعدم معرفة تاريخ 

نسخه، وـ ناسخه ليعتمد يف مقابل الروايات املخالفة له، وقد سق ت منه أوراق 

 كام نص السخاوي أن ورقة من سورة األنبياء قد عدمت منه.

نقل منه أن ابن اجلَري ذكر أنه رأَ بالشام مصحفني؛ أحدمها الذي كان ي .9

َ أهيام املعتمد، كام أن رؤية ابن اجلَري اختلفت عن رؤية رو دً السخاوي، وـ يم 

السخاوي يف أحد املواضع مما جيعل اـعتامد عىل إثبات وجه  من رؤية يف هذا 

 املصحف غري معتمدة.

 «املقنع»عدد املواضع التي استدركها السخاوي عىل الداين لعدم رؤيتها يف  .10

املقنع بخالف ما ذكر يف ( مواضع، وهي كلها موجودة 10يف )( كلمًة 28هي: )

ألن أبا »ا بقوله:  َّ السخاوي، وقد اعتذر له اخلراز فيام نقله عنه تلميذه ابن آجْ 

هذا من زيادة ": -أي العقيلة-يقو  يف كثري من أبياهتا احلسن السخاوي

ر للسخاوي بذلك ، وهو يف املقنع مذكور؛ فكان يعتذ"العقيلة عىل ما يف املقنع

«ويقو : لعله ما طالع إـ املقنع الصغري
(1)

. 

أن ابن جبارة واجلعربي من أكثر من اهتم برشح السخاوي، وأكثرا من  .11

 النقل منه والتعليق عليه وتعقب بعض استدراكاته عىل الداين.

أقوَ، وأوىل باألخذ من الرؤية يف  -خصوصًا املتقدمة-أن الروايات  .12

ثور، والتغيري، واخل أ فيها، املصاحف املتأخرة  عنها بأزمان طويلة؛ ـحتام  الد 

 خصوصًا مع كثرة النقل، وتقادم العهد.

ل  املواضع املستدركة عليه من  .13 تبني يل أن الراجح مع الداين يف جم

 السخاوي، واو أعلم.

                                       
 (.108( التبيان يف رشح مورد الظمآن )1)
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 توصةة 
أوجه دعويت للجان العلمية يف طباعة املصاحف بعقد ورش عمل، وندوات 

م املصاحف، ووضع رؤية علمية ملناقشة القضايا املنهجية يف رس متخصصة

 وقع فيها خالف بني علامء الرسم. الكلامت التي ومنهجية واضحة يف التعامل مع

القائمني عىل  يوفقوختامًا أسأ  او جل وعال أن يوفقنا خلدمة كتابه، وأن 

وعىل آله وصحبه  طباعة املصاحف للصواب، وصىل او عىل نبينا وسيدنا ـمد  

 مَيدًا. وسلم تسليامً 
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 فهرس املصادر واملراجع
للدكتور أمحد بن عيل  .ااحدااكم  أب  شممة ف  إبآاز اشمعمي  على اإلمم  اشامبي  .1

السديس. جملة جامعة أم القرَ لعلوم الرشيعة والدراسات اإلسالمية بمكة املكرمة. العدد 

 هـ. 1429(، ذو القعدة 45)

ااحدااكم  مال عل  اشرماي اشمحعلرة بمشحجويد ف  اشمنح اشاكآية على شآاح اشمردمة  .2
ملحمد آيت عمران. بحث تكمييل ملرحلة املاجستري بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم  .اشجزاية

 . هـ1433-1432والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

أليب عبداو ـمد بن يوسف اجلهني. حتقيق األستاذ الدكتور  اشيديع ف  اام مصمةف عثممن. .3

 هـ. 1419سعود بن عبداو الفنيسان. ط:األوىل، دار إشبيليا بالرياض، 

بةمن اشخالف واشحاهةآ واالاححسمن, ومم أغلاه مواد اشظمآن, ومم اكت عنه اشحنازيل ذو  .4
ل من خالفةم  اام اشرآنن, وابمم خمشف اشعمل اشنص فخذ بةميه اشيآهمن, ومم جآى به اشعم

أليب زيد عبد الرمحن ابن القايض. دراسة وحتقيق عبداو بن بوشعيب البخاري.  .بأوضح بةمن

بحث مقدم لنيل الشهادة العالية )الليسانس(. كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

  هـ.1408ة، باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور

ـبن اجلَري. دراسة وحتقيق األستاذ الدكتور  . اشيةمن ف  خط مصحف عثممن بن عامن .5

غانم قدوري احلمد. جملة البحوث والدراسات القرآنية. جممع امللك فهد ل باعة املصحف 

 هـ.1434-1433(، ـرم:8و7(، السنة )11الرشيف باملدينة املنورة. العدد )

عبد او ـمد بن أمحد بن عثامن  لشمس الدين أيب .م  اشمامهةآ َواألعال تمايخ اإلاال  َوَوفة .6

اًيامز الذهبي. حتقيق الدكتور بشار عّواد معروف  م.2003ط: األوىل، دار الغرب اإلسالمي، . بن قو

من أو   أليب ـمد عبداو بن عمر الصنهاجي )ابن آج َّـا(.. اشحيةمن ف  شآح مواد اشظمآن .7

اية مباحث احلذف يف الرسم. دراسة وحتقيق عبداحلفيظ بن ـمد نور اهلندي. الكتاب إىل هن

رسالة ماجستري من قسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة 

 هـ.1422-1421اإلسالمية باملدينة املنورة، 

ار الكتب العلمية لعيل بن ـمد بن عيل الَين الرشيف اجلرجاين. ط: األوىل،  د .شحعآيام ا .8

 م.1983هـ/1403لبنان،  -بريوت 
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لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين. دراسة وحتقيق الدكتور  .اشحةسةآ ف  اشرآاءا  اشسيع .9

 م.2015هـ/1436األوىل، دار األندلس بحائل،  خلف بن محود الشغديل. ط:

بن اجلَري. حتقيق  لإلمام املقرئ ـمد بن ـمد بن ـمد  .جممع أاميةد ابن اشجزاي .10

األوىل، كريس تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة امللك سعود  الدكتور حازم سعيد حيدر. ط:

 هـ. 1435بالرياض، 

حتقيق جمموعة من الباحثني.  أليب عمرو الداين. .جممع اشيةمن ف  اشرآاءا  اشسيع .11

 م.2007هـ/1428 ط:األوىل،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة،

ـبن وثيق األندليس. حتقيق األستاذ الدكتور  .اشجممع شمم يححمج إشةه من ام اشمصحف .12

 هـ. 1429غانم قدوري احلمد. ط:األوىل، دار عامر باألردن، 

ي، أبو لعيل بن ـمد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي الشافع جممل اشرآاء وكممل اإلقآاء. .13

لدكتور مروان الع يَّة والدكتور ـسن خرابة. ط: األوىل، دار ا احلسن، علم الدين . حتقيق

 م.1997هـ /  1418بريوت،  –دمشق  -املأمون للرتاث 

لربهان الدين إبراهيم بن عمر  .جمةلة أابمب اشمآاصد ف  شآح عرةلة أتآاب اشرصمئد .14

قرآنية األوىل، دار الغوثاين للدراسات ال اجلعربي. حتقيق ـمد خضري مضحي الَوبعي. ط:

 هـ.1431بدمشق، 

األوىل،  للدكتور عبد اهلادي محيتو. ط: .جهود األمة اإلاالمةة ف  اام اشرآنن اشكآيم .15

 هـ.1434كريس تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة امللك سعود بالرياض، 

حتقيق األستاذ الدكتور غانم قدوري  القراء ـمود بن محَة الكرماين. لتاج .خط اشمصمةف .16

 هـ.1433األوىل، جائَة سيد جنيد عامل الدولية للقرآن الكريم بالبحرين،  . ط:احلمد

للمقرئ احلافظ أيب بكر عبدالغني املشتهر باللبيب.  .اشداة اشصرةلة ف  شآح أبةم  اشعرةلة .17

دراسة وحتقيق الدكتور عبد العيل أيت زعبو . ط: األوىل،  األمانة العامة لألوقاف، وزارة 

 هـ.1432اإلسالمية بق ر،  األوقاف والشؤون

تأليف  .دشةل اشحةآان على مواد اشظمآن ف  اام وضيط اشرآنن شلعالمة اشاآيا  اشخآاز .18

العالمة املتقن املحقق الشيخ إبراهيم بن أمحد املارغني التونيس. اعتنى به عبد العَيَ بن فاضل 

آن الكريم، وزارة األوقاف العنـَي. ط:األوىل، جائَة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكريم للقر

 هـ. 1432والشؤون اإلسالمية بالكويت، 
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للدكتور غانم قدوري احلمد، ط:األوىل، دار عامر  .داااة شغوية تمايخةة  اام اشمصحف .19

 هـ.1425باألردن، 

أليب بكر ابن جماهد. حتقيق الدكتور شوقي ضيف. ط:الثالثة، دار  .اشسيعة ف  اشرآاءا  .20

 املعارف بالقاهرة.

آ اشعمشمةن ف  إيضمح وتحآيآ وتحيةآ امةآ اشطمشيةن ف  اام وضيط اشكحمب اشميةن ااة .21
مجع وتأليف وتعليق الدكتور أرشف ـمد فؤاد ـمود طلعت. ط:الثانية،  .شلاةخ عل  اشضيمع

 هـ.1426مكتبة اإلمام البخاري بمرص، 

مد بن جبارة للعالمة الشيخ أمحد بن ـ .شآح عرةلة أتآاب اشرصمئد ف  أانى اشمرمصد .22

املقديس احلنبيل. من أو  الكتاب إىل هناية رشح قو  الناظم )كالصاحلات وعن جل الرسوم 

رسَ(. دراسة وحتقيق طال  بن أمحد بن عيل ـمد. رسالة دكتوراه من قسم القراءات بكلية 

 .هـ1431-1430القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. 

للعالمة الشيخ أمحد بن ـمد بن جبارة  .شآح عرةلة أتآاب اشرصمئد ف  أانى اشمرمصد .23

املقديس احلنبيل. من قو  الناظم: )واكتب تراءا وجاءنا بواحدة...البيت( إىل هناية الكتاب. 

دراسة وحتقيق ـمد بن عمر بن عبد العَيَ اجلنايني. رسالة دكتوراه من قسم القراءات بكلية 

 هـ.1432-1431الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.  القرآن

ـبن بشكوا . تصحيح عَت الع ار احلسيني. مكتب نرش الثقافة اإلسالمية  .اشصلة .24

 هـ.1383بالقاهرة، 

لإلمام أيب عبد او ـمد بن عبد او التنيس. دراسة وحتقيق  .اشطآاز ف  شآح ضيط اشخآاز .25

كتور أمحد بن أمحد رششا . ط:األوىل، جممع امللك فهد ل باعة املصحف الرشيف باملدينة الد

 هـ.1420املنورة، 

أليب ـمد القاسم بن  .عرةلة أتآاب اشرصمئد ف  أانى اشمرمصد ف  علم اام اشمصمةف .26

 .هـ1422فرية الشاطبي. حتقيق الدكتور أيمن رشدي سويد. ط:األوىل، دار نور املكتبات بجدة، 

ـبن اجلَري. عنى بنرشه ج.برجسرتارس.ط: الثالثة لدار  غمية اشنهمية ف  بيرم  اشرآاء .27

 م.1982هـ/1402الكتب العلمية ببريوت،

لعلم الدين أيب احلسن عيل بن ـمد السخاوي. حتقيق ودراسة  .فحح اشوصةد ف  شآح اشرصةد .28

 م.2002هـ/1423اض، د.موـي ـمد اإلدرييس ال اهري. ط:األوىل، مكتبة الرشد بالري
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أليب عبيد القاسم بن سالم. حتقيق أمحد بن عبدالواحد  .فضمئل اشرآنن ومعمشمه وندابه .29

 م.1415/1995اخلياطي. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، 

أليب بكر ـمد بن خري بن عمر بن خليفة األموي. حتقيق ـمد  .فهآاة ابن خةآ االشيةل  .30

 م. 1998هـ/1419صور. دار الكتب العلمية ببريوت، فؤاد من

حتقيق األستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد. مجعية إحياء الرتاث  .فهآات تصميةف اشداي  .31

 م.1990بالكويت، 

أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين. حتقيق سبيع  .اشميسوط ف  اشرآاءا  اشعاآ .32

 لعربية بدمشق.محَة حاكمي. م بوعات جممع اللغة ا

أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين. حتقيق الدكتور عَة حسن.  .اشمحكم ف  يرط اشمصمةف .33

 هـ.1418ط:األوىل، دار الفكر بدمشق، 

الدكتور أمحد بن أمحد   .مخمشام  اشنسمخ وشجمن اشمآاجعة واشحصحةح شآام اشمصحف اإلمم  .34

 . م2011رششا . ط: األوىل، دار ابن احلفيص باجلَائر، 

أليب داود سليامن بن نجاح. دراسة وحتقيق الدكتور أمحد بن  .مخحصآ اشحيةاةن شهجمء اشحنازيل .35

 م. 2002هـ/1423أمحد رششا ، جممع امللك فهد ل باعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة، 
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