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 ص ـلخامل
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: 

القرآن(   رسم  يف  )فتاوى  عنواهنا:  لطيفة  رسالة خمترصة  بتحقيق  البحث  هذا  اهتم 

 الذي يعد من كبار علامء اليمن.   هـ( 1105ت ) ـْيش  ي ب  أمحد بن عمر احلح لإلمام شهاب الدين  

م املخطوط علاما جليالا  تناول هذا  اهلل، وهو علم   نوقد  بكتاب  املتصلة  العلوم 

 ، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل: مقدمة، وقسمني، وخامتة. سم القرآنر

اختيا أسباب  عىل:  املقدمة  البحثاشتملت  وأهداف  وأمهيته،  املوضوع  ،  ر 

 ، ومنهجي يف التحقيق.وخطته

 مبحثان:  هالدراسة )دراسة املؤلِّف وكتابه(، وفي: فتضمن القسم األولوأما 

 ث الثاين: دراسة الكتاب. املبحث األول: دراسة املؤلِّف، واملبح

اعد النص املحقق، حيث قمتح بتحقيق الكتاب وفق قو: فهو  القسم الثاينوأما  

النصوص،    وتوثيق  األعالم، كام قمتح بخدمة النص املحقق: برتمجة    التحقيق املتبعة،

بالبيان واإليضاح حسب ما يقتضيه  م زوعزو اآليات إىل سورها، والتعليق عىل ما يل

 وتوصياته، ثم الفهارس.   اخلامتة وتشتمل عىل أهم نتائج البحث،املقام، ثم 

من يتقبل  أن  اهلل جل يف عاله  الزلل، وجيعوأسأل  العمل، ويغفر يل  له يف  ي هذا 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم. ميزان النصح لكتابه العظيم،  

املفتاحية:ام لكال الرسم،    ت  العثامين،  الرسم  املصحف،  رسم  القرآن،  رسم 

 ، خمطوط. حتقيق 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 املقدمة

ما اإلنسان  علم  بالقلم،  علم  الذي  األكرم،  العيل  هلل  وأنعم    احلمد  يعلم،  مل 

 شهادة قلٍب  ل اهللرسو امدا إله إال اهلل وأن حم  بالفضل واإلحسان وتكرم، وأشهد أال

م  صادٍق ال الذي رفع مرتدد، وموقٍن ال  نبينا حممد،  تقّلب، والصالة والسالم عىل 

وأباده،  ا الباطل  به  وقمع  وأشاده،  احلق  به  وسلمهلل  عليه  اهلل  آله  صىل  وعىل   ،

 م بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: وأصحابه الطاهرين، ومن تبعه

أ العلوم وأرشفها مافإن  العالا  متص  كان  عظم  رصاطه  م، وي ظبالقرآن كتاب اهلل 

 يم. ، ودستوره القواملستقيم 

بالعناية منذ  م رسم القرآن العظيم، الذي حظي  ومن العلوم املتصلة بالقرآن: عل

الصحابة   كتب  إىل   أن  وأرسلت  بالقبول،  مجعاء  األمة  وتلقتها  املصاحف، 

ا فشيئاا، فاهتم  ئا ا منظاما شيا علميا ية تأخذ وصفا األمصار املختلفة، ثم بدأت تلك العنا

وبيال ودراية،  رواية  املصاحف  أمهات  مرسوم  بوصف  الرسم علامء  ظواهر  ان 

، وظهرت مؤلفات عديدة ما بني منثور ومنظوم، ورشوح مطولة، ورسائل كيفياتهو

صغرية   خمترصة، ومن مجلة ذلك : ما كتبه اإلمام: أمحد بن عمر احلحبـ ــْييش يف رسالة

 . "رآنقلى يف رسم ا او فت"ها: ساَم 
كانت تز  وملــَا  ال  العزم  رسالته  عقدتح  خمطوطة،  اهلل-ال  حتقيقها   -بعون  عىل 

ا علميًّا؛ لقيمتها العلمية، وأمهية  موضوعها.  وإخراجها إخراجا

 أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته: •
الصلة   - وثيق  علاما عظياما  يتناول  الذي  املخطوط  اهلل، وهموضوع  و بكتاب 

 م املصحف. علم رس 
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 د اليمن.يث كان من كبار علامء بالاملؤلف العلمية، ح ةنمكا -

من يف خدمة علم رسم املصحف، حيث مل جهود علامء الي  اإلسهام يف بيان -

 حيظ  تراث علامئهم بالعناية الالزمة. 

دته املهمة التي ور  األسئلةاملؤلف أجاب يف هذه الرسالة عىل جمموعة من    إنَ   -

 املصحف.  واهر رسمحول بعض ظ

 دراسة. بق ألحد أن تناول مؤلِّفه بال ومل يس حتقيقه وطبعه،  ا املخطوط مل يسبق  ذ ه   إنَ    -

 أهداف البحث: •
وفق  - ا،  صحيحا علميًّا  ا  إخراجا القرآن(  رسم  يف  )فتاوى   : كتاب  إخراج 

 قواعد التحقيق املتبعة. 

 مر.والتعليق والتوضيح إن لزم األخدمة النص برفع اإلشكال إن وجد،  -

 . عرصه يخ اإلسالم ببالد اليمن يف  ش كان يحعّد  ف الذي لؤضوء عىل املط التسلي -

 ة عىل قسمني: يف هذه املخطوط وقد جعلتح العمل

 :القسم األول 
 ، وفيه مبحثان:الدراسة

 املبحث األول: دراسة املؤل ِّف، وفيه مخسة مطالب: 
 وكنيته ولقبه ونشأته.اسمه  املطلب األول :

 شيوخه. املطلب الثاين:

 ميذه.الت طلب الثالث:ملا

 علمية.مكانته ال ع:املطلب الراب 

 وفاته.  املطلب اخلامس:

 : دراسة الكتاب، وفيه أربعة مطالب: الثاين  املبحث
 اسم املخطوط، ونسبته إىل مؤلفه.  املطلب األول:



 حسن عزوز بنت ابتهال. د       دراسة وحتقيق :بيشيالدين أمحد بن عمر احلح  سم القرآن لشهابوى يف ر فتا

506 

 فيه. موضوع املخطوط، ومنهج املؤلف   املطلب الثاين:

 مصادر املخطوط. املطلب الثالث:

 ، ونامذج منه.طو: وصف املخط رابعطلب الملا

 ثاين: م الالقس 
 النص احملقق.

   نتائج البحث.اخلامتة، وتشتمل على أهم 
  .الفهارس 
 منهجي يف التحقيق:  •
مع   -1 عليها،  املتعارف  احلديثة  اإلمالئية  القواعد  وفق  املخطوط  نسختح 

 استخدام عالمات الرتقيم حسبام تقتضيه احلاجة.

 حفص.  ة املوافق لروايالعثامين كتبتح اآليات بالرسم -2

اآليات   -3 بكتا خرجتح  املتن  إذا كان  يف  اآلية  السورة، ورقم  اسم  املوضع  بة 

ثالثة عن  يزيد  ال  املؤلف  ذكره  مواضع   الذي  يف  اآلية  كانت  إذا  أما  القرآن،  يف 

املنفردة، فلم أكتب اسم  القرآنية  الكلامت  أكتبه يف احلاشية، باستثناء  فإنني  متعددة 

 آلية. ، ورقم االسورة

لأل -4 الوعترمجتح  يفالم  ذكرهم  الرتمجارد  وجعلتح  بإجياز،  املتن  تشمل   ة 

اال وأه غالباا:  والتالميذ،  الشيوخ  وأبرز  والكنية،  وجدت،  سم،  إن  املؤلفات  م 

 وتاريخ املولد والوفاة.

 وثقتح األقوال من املصادر املعتمدة. -5

 بينتح املقصود من املصطلحات التي ذكرها املؤلف.  -6

ي تناوهلا املؤلف، مع اإلحالة ليق من املسائل التعتإىل     ما حيتاجقتح عىلعلَ  -7

 يف هذا الفن.  دةإىل الكتب املعتم 
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املصاحف -8 رسمه  عىل  اتفقْت  عمرو    ما  املقنع أليب  كتاب  من  أوثقه  فإنني 

بن هـ(444)تالداين سليامن  داود  أليب  التنزيل  هلجاء  التبيني  خمترص  وكتاب   ،

 املصاحف. حيحند عند جلان تصستام امل؛ ألهنهـ(496)تنجاح

يلة يف هذا  مه املصاحف، فإنني أوثقه من املصادر األصْت يف رس ما اختلف -9

 ثم أذكر ما عليه العمل.  -إن لزم  -ء العلم، وأنقل بعض أقوال العلام

للوجه  -10 املتن، ورمزت  أرقام األلواح بوضعها بني قوسني ] [ يف  حددتح 

: (،  )ب   بـــ)أ(، والوجه األيس األيمن بـ ألول، الوجه ي : اللوح اأ   [/ب1]  فمثالا

 . الثاين منه

 احلاشية. ية عند رسد املراجع يف راعيتح الناحية التارخي -11

 حث بفهرس للمصادر واملراجع، وآخر للموضوعات.ذيلتح الب -12

ميزان خدمة  ويف  الكريم،  لوجهه  ا  خالصا العمل  هذا  أن جيعل  اهلل  وأسأل  هذا 

 عىل املرسلني.  وسالم  املنيعل رب ااحلمد هلل عوانا أنكتابه العظيم، وآخر د
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 املبحث األول
 فدراسة املؤلِّ 

 : امسه ولقبه ومولده ونشأته: املطلب األول
 امسه ولقبه:  -

 . (1) التعزي الشافعي -بالتصغري -أمحد بن عمر احلحــب ْييش 

 .(2) ويلقب بشهاب الدين 

ب يْ بن سلمة  ول الفقيه عيل  األ  سبة إىل جدهم: نتصغريبال  احلـحـبَـْيشيو  ن ش ببن حح

ْذِحجي، الذي إبراهيم احلحــب ْييش امل قدم قاضياا إىل منطقة وصابـــ 
 .(4) باليمن (3) 

من  مجاعة  منهم  نبغ  وقد  وصاب،  يف  العلمية  األرس  أقدم  من  احلحــب ْييش  وبنو 

وا بالفقه  واشتهروا  والفضالء،  وا العلامء  يف لفتوى  حلتأليف  الفنون  سائر  آخر ت  ى 

 . (5) اهلجري  الثالث عرشالقرن 

ِعزّ  :التعزيو   باليمن. (6) نسبة إىل مدينة ت 

 نسبة التباعه مذهب اإلمام الشافعي يف الفقه.  الشافعي:و 

 
 .(317ص: )ر، جعفر الربزنجي، لتقاط الزه، ا(2/258)صطفى احلموي: انظر : فوائد االرحتال، م (1)

 .(أ/1) طوطة فتاوى يف رسم القرآنخم انظر :( 2)

اليم(  3) مناطق  من  واسعة  تشتمل عىل  منطقة  وقرىبلن  أهنا  دان  منها:  أقوال  عدة  بذلك  تسميتها  ذحكر يف   ،

ميت بــوصاب ن  يقول هلا :   محري بن سبأ، ومنهم من  وصاب بن سهل الذي ينتمي إىلكنها:  سبة إىل ساسح

، تاريخ  (5/378)ي:  ر: معجم البلدان، ياقوت احلمونظصاب، وكالمها اسامن صحيحان مشهوران. اأ

 .(107: ص)، ن احلبييشعبد الرمحوصاب، 

 .(311ص: )انظر : تاريخ وصاب، ( 4)

 . (47، 33، 27ص:  )، الربهيي:ات صلحاء اليمن، طبق(109ص: )انظر : تاريخ وصاب، ( 5)

انظر:  قرن األول اهلجري.  الن قالعها العريقة، دخلها اإلسالم منذ  ن كانت قلعة ممدينة يف جنوب اليم(  6)

 .(166ص: )سالمية، عبد احلكيم عفيفي، عة ألف مدينة إ، موسو(2/34)دان: معجم البل
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 مولده ونشأته:  -
 ولد يف تعز، وهبا حفظ القرآن وجَوده.

 املطلب الثاين: شيوخه. 
 م: هعلامء بلده، من عن كبار تلقى اإلمام احلحــب ْييش العلم

 : اينريو أمحد القالعالمة   -1
 حب السعادة.املغريب القريواين احلنفي، املعروف بصا أمحدهو  

خرج من بالده وهو متقن  ملعارف، وأفانني كثرية، فيه فضل وأدب، فوصل إىل   

 .بالد اليمن، ورحل إليها، ثم رحل إىل الروم واختلط بأحدبائها، ومل يزل مقياما هبا

 . (1) هـ 5104نة تويف س 

 ـبَـْيشي:العزيز احلـحبن عبد   مدحم -2
بن تقي الدين عبد العزيز بن أمحد،  هو اإلمام بدر الدين، حممد بن عبد العزيز  

 ْييش التعزي الوصايب، الشهري باملفتي.احلحــب  

قرأ عىل: والده، وعىل عبد احلق بن عبد الوهاب، وعىل حممد بن عيل بن عالن  

 عات. منهم إجازات وسامهم، وله الصديقي، وغري 

 ل عىل اهلل إسامعيل بن القاسم. ك وم: املتاعة منهنه مجأخذ ع

ا ، ت كان فقيها  . (2) ـه1054هـ، أو  1053ويف بـ تعّز سنة فاضالا

 املال حممد شريف الكوراين:  -3
الكوراين،    الدين  ابن املال كامل  القايض حممود  هو حممد رشيف بن يوسف بن 

 لشافعي. ييس، ا، الرو (3) ويالصديقي، الشاهح 

 
 . (1/375)خالصة األثر، املحبي: ( 1)

 .(1614/ 2)قاسم: اهيم بن الات الزيدية الكربى، إبرطبق( 2)

 . (149ص): طي: لب األلباب يف حترير األنساب، للسيوشاهويه. انظر يضم اهلاء، نسبة إىل( 3)
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 ده. علامء بل  والده، وعن العلوم عنذ خأ

 أخذ عنه: إبراهيم بن حسن الكوراين.

صون،  و  حج حيح ال  خلق  عنه  وأخذ  اليمن،  إىل  سافر  ثم  مدة،  احلرمني  جاور 

 . (1) منهم: ذهل بن عيل الغيثي

التنزيل للبيضاوي إىل أخر الكهف،  له تصانيف عديدة منها: حاشية عىل أنوار 

 لطويس.ل رشح اإلشارات حاشية عىل

 . (2) هـ 1078ة باليمن، سن تويف

 :حممد القصيعي -4
 .(3) مل أقف له عىل ترمجة 

 املطلب الثالث: تالميذه.
ون ص   ، منهم: (4)أخذ عن اإلمام احلبييش خلق  ال حيح

 حممد بن إمساعيل:  اإلمام -1
اال بن  اهلل  عىل  املتوكل  إسامعيل  اإلمام  بن  حممد  باهلل  املؤيد  القاهو  بن مام  سم 

 . هـ4410نة ولد س ، دوي احلسني اهلىلحممد بن ع

عاملـ جليالا  ا  إماما عامالا كان  املهمة  ـاا  األعامل  توىل  ووىل صنعاء  يف  ،  والده  زمن 

 مدة مديدة.

املفتي، وأخذ عن    الشيخ عبد العزيز  باليمن  الشافعية  أخذ احلديث عن حمدث 

 علامء احلرمني يف زيارته للحجاز.

 
 .(2/158)األثر: انظر: خالصة  (1)

 .(166:ص)، التقاط الزهر، (4/281)ة األثر: انظر: خالص (2)

 . ( 317ص:  ) لتقاط الزهر،  ، ا ( 258/ 2) فوائد االرحتال:  حلبييش. انظر:  والربزنجي ضمن شيوخ ا احلموي ذكره  (3)

 .(317ص:)لتقاط الزهر، ، ا(2/258)رحتال: انظر: فوائد اال ( 4)
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 فية. دلة الكاالشافية باأل، اجلوابات هنبذة يف الفق ا:نهآليف مله عدة ت

 . (1) ـ ه1097مجاد اآلخرة، سنة  13تويف 

 عبد العزيز املفيت: -2
هو عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن تقي الدين املفتي، احلبييش، الشافعي، 

 القايض العالمة، رئيس الشافعية باليمن. 

 هـ . 1042ولد سنة 

 مجاعة.بن مجعان، ووعىل إسحاق  عزيز،بن عبد ال ه حممدلدوا قرأ عىل: 

لعلوم ببلده، وممن أخذ عنه: حييى بن  ر لإلقراء حتى صار عمدة يف مجيع ادّ تص

 . (2) سامعيل اجلباريإ

من مؤلفاته: اخلزانة اجلوهرية من الفتاوي احلبيشية، مسائل الطالق من فتاوي  

 . (3) احلبييش

 . (4) ـ ه1116سنة تويف 

 كانته العلمية.لرابع: ماملطلب ا 
 يف ترمجته: هـ(1231)ت وي م يخ مصطفى احلل عنه الشاق

، وإمام الشافعية من غري دفاع، الذي أظهر من اليمن بال نزاع  شيخ اإلسالم يف»

العلوم فوائدها، وأحكم فرائدها، وأجاد نسق نظامها، وأفاد ملح أحكامها، املحقق 

سنن بأحكام  القائم  وغوامضها،  وفرائلدقائقها  بمدها  العامل  اللضها،  عامل  والهتا، 

 
خال(  1) فوائد  (3/396)ثر:  األصة  انظر:  ال(1/153)ال:االرحت،  الزهر،  ،  طبقات (194ص:)تقاط   ،

 . (872ص: )الم الوجيه، ، أعالم املؤلفني الزيدية، عبد الس(936 ص:)الزيدية، 

 .(2/229)ع، الصنعاين: ملحق البدر الطالانظر:  (2)

 .(246ص )يق الطياموي، مي يف اليمن، فرانظر: مصادر الفكر اإلسال( 3)

فوائد    (4) الت(5/501)رحتال:  اال انظر:  ال،  الزيدية:  ( 412ص:)زهر،  قاط  ، مصادر ( 2/1502)، طبقات 

 .( 245ص )الفكر اإلسالمي يف اليمن، 
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املبمنقوال تصحيحههتا،  يف  إليه  امل شار  وحتقيقها،  إيضا  يف  عليه  منهاجها عول  اح 

 .  «وطريقها

 .(1)«الرياسة هبلد يفتصَدر للتدريس ببلده ...وانتهت إليه »ثم قال: 

 . املطلب اخلامس: وفاته
 . (3) هـ 1105سنة  (2)يف مدينة تعز املحروسة تويف 

 

 

 

 
 

 

 

 
االرتـوائـف  (1) ون ( 2/258)ال:  ـحـد  البـقـ،  )تـجـرزنـل  الكالم  1177ي  الزهر، هـ(  التقاط  يف  بحذافريه 

 .(317ص: )

قفتح عليها املصادر التي وذكر  ت   طأ إذ ملبمرص املحروسة(، ولعله خأحلق  و :)(317ص)الزهر،  يف التقاط  (  2)

 أنه رحل إىل مرص. 

 .(317ص)التقاط الزهر: ، (2/258)انظر: فوائد االرحتال: ( 3)
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 املبحث الثاني
 الكتابسة ادر

 ؤلفه.اسم املخطوط، ونسبته إىل م ول:  املطلب األ
املؤلف   ح  يرصِّ ورد    مل  ولكن  املخطوط،  خزانة  بعنوان  يف  املخطوط  اسم 

، كام ورد يف موسوعة (1) بعنوان: فتاوى يف رسم القرآن الرتاث فهرس املخطوطات  

 ه.بالعنوان ذات (2) قسم رسم املصحف القرآن بيبلوغرافيا علوم 

اؤلف، فقد ذكر يف اإىل املسبته  أما ن من الفتاوى التي وردته يف علم    ملقدمة عددا

 الرسم، ثم قال: 

 .(3) « ْييش بقوله: ...ب ــأجاب العالمة شهاب الدين أمحد بن عمر احلحـ »

 وهذا يدل عىل صحة نسبة املخطوط ملؤلفه.

 ؤلف فيه.ملهج ا خطوط، ومنع املموضو  املطلب الثاين:
 يف املخطوط:ملؤلف منهج ا -
سؤال أصلح  » بقوله:  ى التي وردته  تابه مبارشة بذكر الفتاوك  املؤلف    دأب  -

ثم رشع يف رسدها، وعددها:    (4) «ريض اهلل عنكم يف ...اهلل السادة العلامء ما قولكم  

 أربع فتاوى رئيسة تتخللها عدة أسئلة.

 
(1) (85/24) . 

 . (43ص: ) (2)

 .(/أ1)ن، انظر: خمطوط فتاوى يف رسم القرآ (3)

 .(/أ1)انظر: خمطوط فتاوى يف رسم القرآن،  (4)
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ايس  القي  حول تعريف الرسملطيٍف    وى رشع يف بيانٍ الفتاقبل أن جييب عىل    -

وحكم الت  واالصطالحي،  واملسائل  العثامين،  الرسم  علم  اتباع  فيها  ينحرص  ي 

 الرسم، وأمج ع التصانيف املؤلفة فيه. 

ا عىل املصادر،  - ـحبييش باإلجابة عىل الفتاوى التي وردته، معتمدا التزم اإلمام احلـ

ا إىل أقوال الع  غريه.و يف هذا العلم، لامء مستندا

 جابة عن السؤال الذي قبله. هاء من اإل بعد االنت   ه د  ر  و  ٍل ل سؤاأعاد باختصار ك -

عنوان:    - حتت  ذكر  ثم  وردته،  التي  الفتاوى  مجيع  عن  ا  )خامتةأجاب  كالما  )

يف  املضبوط  كتاب  من  نقلها  االصطالحي،  بالرسم  القرآن  كتابة  فائدة  عن  جليالا 

 يتها .ع للغزنوي؛ ألمهالسب بيان القراءات

اخلا  - بعد  مأورد  املسمتة  ضمن  تكن  مل  تعلق   سألة  هلا  ولكن  وردته،  التي  ائل 

بقوله:  وثيق   هلا  ن  نْو  وع  الفرد،  واو  بعد  األلف  إثبات  مسألة  بأحدها وهي  ،  مسألة  

الفقيه  *جواب  بقوله:  املسألة  أهنى  حيث  العلامء  ألحد  وردت  أهنا  يظهر  والذي 

 . (1) بن حممد بازي* امعيلالعالمة إس 

زيادة األلف، نقلها عن    دة يف( قاعفائدةت عنوان: )اب حتيف آخر الكت  وردأ  -

السيوطي   بداية  إح  ضمن  ذكرها  قد  املؤلف  وكان   اإلمام  يف  إجاباته  دى 

وتتمياما  ا،  استدراكا كاملة  أعادها  فلعله  ا،  كبريا ا  جزءا منها  أسقط  ولكنّه  الكتاب، 

 للنقص.

 ادر املخطوط. ث: مصاملطلب الثال
 عدة مصادر رئيسة، وهي : عىل يف كتابه  د املؤلف تم عا

  .(2) عن وجوه القراءات، وعللها، وحججها  الكشف -1

 
 .(/ب3)القرآن، وط فتاوى يف رسم ظر: خمطان( 1)

 وطبعه يف مؤسسة الرسالة. هـ، 1405الدكتور: حاتم الضامن، عام  ه حقق (2)
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القرآن -2 إعراب  القييس(1) مشكل  طالب  أيب  بن  مكي  لإلمام  كالمها   ، 

 .هـ(437)ت

، (2) مقدمة ابن احلاجب يف اخلط، وهي: الشافية يف علمي الترصيف واخلط -3

ذكر فيها   هـ(646  )تجب  وف بابن احلابكر املعر  عمر بن أيبن بن  عثام  أليب عمرو

 مقدمة يف علم الترصيف ومقدمة يف اخلط.

القصائد -4 أتراب  عقيلة  رشح  يف  املراصد  أرباب  مجيلة  لإلمام (3) كتاب   ،

اجلعربي   عمر  بن  إبراهيم  الدين  قصيدة هـ(732)تبرهان  فيه  كتاب رشح  وهو   ،

 .شاطبيام العقيلة أتراب القصائد لإلم

ن بن حممد بن حممد  ، للشيخ عثام(4) السبع ان القراءات  بيضبوط يف  كتاب امل -5

 هـ(. 829)تالغزنوي

املحيل  (5) تفسري اجلاللني  -6 بن أمحد  الدين حممد  الذي  ، وهـ(864)ت، جلالل 

هـ(.911)تعبد الرمحن السيوطي أكمله بعده جالل الدين
   

 (.ـه911)تسيوطي الرمحن ، لإلمام جالل الدين عبد ال(6)كتاب اإلتقان -7

للشيخيف    كتاب -8 اإلمامح  الرسم  قال  الكاتب،  إيراده احلحــ  سن  عند  بييش 

املسائل: يف  »  إلحدى  اإلمام  مصحف  عىل  حمررة  مقدمة  يف  حمذوفة  ووجدناها 

 
 ، بريوت. ، وطبعه يف مؤسسة الرسالة ـ ه1435الشيخ: حمي الدين رمضان، عام حققه  (1)

 رة. م( مكتبة اآلداب، القاه2010ح عبد العظيم الشاعر، )الدكتور صال حققه :( 2)

هـ، وحققه الدكتور:  1422علمية بجامعة أم القرى سنة ة يف رسال لياس حممد أنوردكتور: حممد إحققه ال( 3)

ر يف  الزوبعي،  بحممد  املستنرصية  باجلامعة  علمية  سنة  سالة  وطبعه  1426بغداد،  الغوثاين  يف  هـ،  دار 

 .هـ1431ة، دمشق، سنة اسات القرآنيللدر

 هـ.1436أم القرى، عام لمية بجامعة يف رسالة عرين، حققته الدكتورة: صفية الق (4)

ا، لعل من أفضلها: ما طحبع بتحقيق الصفي امل (5)  م. 2001دار السالم، باركفوري، طحبع يف طبعات كثرية جدح

فهد رمحه اهلل لطباعة املصحف الرشيف،    ة جممع امللك، ِمن أفضلها: طبع طحبع الكتاب ألمهيته عدة مرات  (6)

 هـ. 6142نية، عام اسات القرآالدر  حتقيق: مركز
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الكاتب املواضع املذكورة، والدليل عىل حذفها   الشيخ حسن  دخول اجلازم، ذكره 

 . (1) «يف مؤلف له يف الرسم

ا يف الرسملاخ حسن  َن للشيسابق أل اول  ن القم   هميحف والذي   ، مل تحرش كاتب مؤلفا

كتاب فتاوى يف الرسم قيمة كبرية، حيث أشار إىل أحد    وهذا ما يعطيإليه املصادر، 

 املصادر املفقودة يف علم الرسم. 

عرش -9 األربعة  القراءات  يف  البرش  فضالء  البنا (2) إحتاف  أمحد  لإلمام   ،

(هـ1117)الدمياطي 
  (3) . 

الش   -10 يغلب عىل    ،ييل بن حممد بازخ إسامعيكتاب  الكتب التي  وهو من 

كتاب  من  عنها  أجاب  مسألة،  نقل  ألنه  إليها؛  رجع  ـحبييش  احل اإلمام  أن  الظن 

يف  بازي احلنفي متع اهلل جواب الفقيه العالمة إسامعيل بن حممد   اإلحتاف، ثم قال *

سيأ(4)حياته* احلرف،  رسم  عن  كتاب  ولألخري  ا،  أالك ليت  عليه  تث م  يف ناء  رمجته 

 قيق.التحقسم 

 
ا صنَف يف علم اليع املصادر التي اطلعتح عليها،  مج  ف عليه يف مل أق  (1) رسم واسمه حسن. بل مل أجد مؤلِــفا

الكلم   موجز  بح انظر:  الرفاعي،  عادل  للدكتور  الرسم،  علامء  تراجم  جميف  يف  منشور  اجلامعة  ث  لة 

 .(82ص:)، ـه1432، سنة (154)اإلسالمية، العدد 

ال  (2) إسامعيدكتور: شعبحققه  عام  ان حممد  الشيخ:  هـ 1407ل،  بريوت، وحققه  الكتب،  عامل  وطبعه يف   ،

 ت.وطبعه يف ار الكتب العلمية، بريو ،هـ 1427أنس مهرة، عام 

من رمضان عام   26اب اإلحتاف، يوم اخلميس  بيَضة من كتفرغ اإلمام البنا الدمياطي من كتابة نسخة مح   (3)

، وهذا يحربر نقل اإلمام احلبييش  منله كان باليلع ، وـ ه1992ام  ن تسويده عن قد انتهى مكاهـ، و1095

سنة   اإلحتاف،  1105املتوىف  عن  تويف  هـ،  الذي  اإلحتاف  عن  نقل  عمن  عام  أو  انظر:  هـ1117مؤلفه   .

بالقراء البرش  فضالء  عإحتاف  األربعة  للدكتورات  واملطبوعة،  اخلطية  لنسخه  وصفية  دراسة  عرش،  بد  : 

 عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة.    حمَكم  يف وهو بحث  ، (11ص)ي، سعد اجلهن الرمحن بن

 .(ب/3)ر: خمطوط فتاوى يف رسم القرآن، انظ (4)
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 عنها: كتب صرَّح هبا املؤلف، ومل ينقل 
  هـ(.444)ت ، أليب عمرو الداين (1) املقنع -1

املقاصد( -2 أسنى  يف  القصائد  أتراب  )عقيلة  العقيلة  لإلمام (2)منظومة   ،

 .هـ(590)تالقاسم بن فرية الشاطبي

التنزيل -3 خط  مرسوم  من  الدليل  األبعال  أليب،  (3) عنوان  أمحد  زدي،  اس 

 .هـ(721)تاكيشاء املربن البناملعروف با

 : املطلب الرابع: وصف املخطوط، ومناذج منه
 :وصف املخطوط -

باجلامعة    الفيلمية بقسم املخطوطات للمخطوط نسخة واحدة بمكتبة املصغرات  

برقم:   اإلسالمية املنورة،  )11/ 6832باملدينة  من صفحة:  وعدد 108-110،   ،)

ا، كت( 32-24أسطرها )  ي واضح. بخط مرشق أسود، وبحرب تبسطرا

 - الذي يغطي عىل النصهو ورق الرتميم املستخدم قدياما و-وقد ظهر أثر بياضٍ 

 ، ولكنه يسري. 3، ورقم  2يف أعىل الورقة رقم 

 

 

 
 

 
 ـ، وطبعه يف دار البشائر اإلسالمية، بريوت. ه 1437بشري احلمريي، عام    : د. طحبع عدة مرات، آخرها بتحقيق( 1)

 ار نوادر الكتب، بريوت. د هـ، وطبعه يف2142سويد، عام  يمن رشديققه الدكتور: أح (2)

 بريوت. ، ، وطبعته يف دار الغرب اإلسالميم1990حققته الدكتورة: هند شلبي، عام ( 3)
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 مناذج من املخطوط

 من املخطوط  ( 1)الورقة 
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 من املخطوط  (3) ة ـالورق 
 اب توالك لفاملؤ دراسة  علق بهذا آخر ما يت



 حسن عزوز بنت ابتهال. د       دراسة وحتقيق :بيشيالدين أمحد بن عمر احلح  سم القرآن لشهابوى يف ر فتا

520 

 قق()النص احمل
 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا

العلامء، ونفع هبم املسلمني، وأرشدنا هبم أمجعني، ما    سؤال: السادة  أصلح اهلل 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿  يف قوله:  -  ريض اهلل عنكم  -قولكم  

  فهل تثبت األلف بعد نحو: ونحوه،  [164عمران:آل ]  ﴾ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ
ا  ام  يعمج  يف ﴾ائ﴿  و  ﴾ وئ ﴿ يف  ذلك  لقرآن عىلكان  أم  ؟نحو    الصحيح يف ، 

الرسم؟تركهاالرسم   عىل  الصحيح  يف  هنا  لأللف  أصل  وال  عىل  ؟،  الدليل  وما   ،

 . نوا لنا ذلكعدمها؟ بيِّ 
يف مصاحف   ءرسم اليافقد تح [ 17]الكهف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :وقوله تعاىل

يف   عيف مواض  ي()هيد  ا كونفيا شا  انا ايلنا ذلك ب، بينوا   ﴾ ڇ  ﴿  ة، وال أصل هلا يفمج

ا  ؟أم ال أصل هلا البتة ءمواضع فهل تثبت اليا (1)القرآن نحو ثالثة ، بينوا لنا ذلك بيانا

 . أو مثبتة إن قلتم بإثباهتا؟ ،شافياا، وما الدليل عىل حذفها إن قلتم حمذوفة

  ، ونحوه مثل قوله [ 36إبراهيم:  ]  ﴾ڃڄ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿  وقوله تعاىل:

مجح   [791البقرة:] ﴾پ ٻ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ﴿ :ىلتعا مما  ع  ونحوه 

 . ؟ناث، ما الدليل يف ذلكإلبنون ا

الزخرف:  سورة  آخر  يف  تعاىل:  ېئ  ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿  وقوله 

 ؟ ، ما الدليل عىل قراءة اجلر(2) عىل قراءة اجلر  [88  -87]  ﴾ىئ ىئېئ ىئ

لنا ذ  ؟وعىل ما يعود امللحق بقيل  ؟،وعىل ما عطف ني،  سلم املمكم  عد  ال  كل بينوا 

ذ  فاملطلوب الفائمن  خ  ،ةدلك  اهلل  آمني  ،اريا جزاكم  وكرمه  بمنه  اجلنة   ،وأثابكم 

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. 

 
 .[17، الكهف: 97، اإلرساء: 187ف : األعرا]وهي ثالثة:  ﴾ ڍ ﴿ بــ املقرتنة   ﴾ڇ     ﴿ قصد هبا: (1)

مح  (2) وقرأ  الالزة  بجر  وعاصم:  وقرم  اهلاء،  الكس  بنصب  الباقون:  اهلاءالأ  وضم  ابن  م  النرش،  انظر:   .

 .(498ص)ء البرش، البنا الدمياطي: ، إحتاف فضال( 2/410): اجلزري
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  ،  هداية للصواب   بقوله: اللهم يش  بيْ اب العالمة شهاب الدين أمحد بن عمر احلح جأ

 إليه متاب. وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و

 عىل قسمني: (1)   مالرس ن أ لماع

 . للقياس  فيه   ال جمال   فإنه نص   ،ده املصاحف العثامنيةستنع مـــ بفاملتَ  ،عرت  وخم ع بَ تم

هر  ـتـ مخـوال  اصـم  :وـع  علـلـطـ ا  الكح ــيـح  النــاس ـوق  ،ابــتَ ـه    ، ونــويـحـ ه 

 /أ[.1]  (2) ون ـيـرضـالع ه ـم ـورس 

 . (4) يس قيا :عخرت  ، وللمح (3) اصطالحي :عتب  ويقال للمح 

شي اجلعربيبره  ءاقرالخ  قال  الدين  أتر  يف رشحه  (5) ان  القصااعىل   أليب  ،دئب 

 
وم، ورسم عىل كذا، ورشم بالشني:الرسم    (1) سح م ورح أ ْرسح الَرْسم   لغة: األثر، واجلمع  إذا كتب، وقد غلب 

لغة، ابن فارس: ال، مقاييس  (5/1932)وهري:  ر: الصحاح، اجلظط املصاحف. انملة عىل خ بالسني امله 

دليل احلريان،  ،  ( 42ص )   يني: املطالع النرصية، نرص اهلور ،  ( 241/ 12) :  ، لسان العرب، ابن منظور(2/393)

 . ( 51ص )   ملارغني: 

فالعر  (2) القيايس،  عن  العرويض  الرسم  الخيتلف  أهل  عليه  اصطلح  ما  هو  تقطيعهم ويض:  يف  ع روض 

ويعتمدوشِّ لل يفعر،  املن  دون  السمع  يف  يقع  ما  عىل  ذلك  به  ع  املعتد  إذ  ألهنم  نى،  اللفظ؛  العروض  يف 

هبا  يري يقوم  التي  احلروف  به عدد  متحركاا دون  وال   الوزن  نوناا ساكنة،  التنوين  يكتبون   : فمثالا وساكناا، 

الو يف  بحرفيراعون حذفها  املدغم  احلرف  ويكتبون  اقف،  الرسم  هو  وهذا  ترالوحني،  الذي  فيه  عى  يد 

املنطوق   التامة بني  فسيأيت يف هامش:  وااملطابقة  القيايس  وأما  انظ4ملكتوب،  السعادة، طاش .  مفتاح  ر: 

زاده: اهل(1/93)كربى  مهع  السيوطي:  ،  الفرماوي: (3/528)وامع،  حيي  ونقطه،  املصحف  رسم   ،  

 .(165ص) 

مي  (3)   .(20ص)عيل الضباع:، يه. انظر: سمري الطالبنيبذلك الصطالح الصحابة عل سح

الرسم    (4) أو  باخلط،  أيضا،  هجائوهو:  مالئي،  اإل ويسمى  بحروف  اللفظ  املكتوب  تصوير  يطابق  بأن  ه 

وعددها إال أسامء احلروف فإنه جيب االقتصار يف كتابتها عىل أول الكلمة   ذوات احلروف  املنطوق به يف

. انظر:  ه إذا نطق به،كحالصاد، جيم  نون،  س أن يكتب هكذا:  قاف،  ن. ص. ج ، وكان القيا  نحو:  ق. 

 .(3/500)وامع: ، مهع اهل(138ص: )ترصيف، ابن احلاجب، الالشافية غي علم 

الدين    (5) بن  برهان  عمر  بن  سنة إبراهيم  حدود  ولد  املقرئ،  الفقيه  ي،  اجل ْعرب  الربعي  حممد  أبو  خليل، 

، وأخذ عنه: أبو وخلق كثري  زري،براهيم اجلاهلل بن إ  لوجوهي، وعبد: أيب احلسن عىل اهـ، قرأ عىل 460

 =املعاين  نفاته: رشحه للشاطبية املسمى: كنزمحزة العدوي، ومجاعة، من أشهر مصن  بكر اجلندي، وعمر ب



 حسن عزوز بنت ابتهال. د       دراسة وحتقيق :بيشيالدين أمحد بن عمر احلح  سم القرآن لشهابوى يف ر فتا

522 

وهو موافقة   :، وينقسم إىل قيايس(2)ىالرسم عىل املسمَ   ءوجا»:  (1) الشاطبيسم  القا

واصطالحي اللفظ،  ببدل  وهو  :اخلط  زيادة  ،خمالفته  فصل  ،أو حذف  ،أو  أو    ،أو 

 . انتهى  (3) «ووصل

 
حرز= رشح  سنة  يف  تويف  الرائية،  ورشح  الكبار،  732  األماين،  القراء  معرفة  : الذهبيهـ.انظر: 

، غاية  (9/399)بكي:  ة الكربى، السعي، طبقات الشاف(6/49)لوفيات، الصفدي:، الوايف با(2/743)

 . (1/21)ي:النهاية، ابن اجلزر

يْني الرضير، يكنال اإلمامبن أمحد،  ه بن خلفالقاسم بن فرير  (  1) ع  ى بـأيب القاسم، ولد يف آخر سنة  شاطبي الرر

شيخ و، نيسأبو احلسن البلكبار العلامء منهم:   طائفة منم القراءات، قرأ عىل أشهر أعال  شاطبة،  هـ بـ 538

ل ِفي، أخذ عنه: علماإلسالم أ بن سامل، من أشهر تصانيفه:  ، وعيل بن شجاعالسخاوي  نديال  بو طاهر السِّ

أسنى  منظ القصائد يف  أتراب  عقيلة  ومنظومة:  بـالشاطبية،  تعرف  التي  التهاين،  ووجه  األماين  ومة حرز 

، طبقات  (4/71)ن، ابن خلكان:  ألعياوفيات اانظر:    هـ.590ئية، تويف سنة  رف بالرااملقاصد، التي تع 

السبكي، القراء  ،  (7/270)الشافعية،  ابن  ( 4/71)ر،الكبا=  معرفة  الزاهرة،  النجوم  بردي،  ت ،  غري 

 .( 41/243)، غاية النهاية، (6/136)

املسمى(   (2) عىل  الرسم  )وجاء  لتعريف     مجلة:  رشحه  أثناء  اجلعربي  بأساأوردها  اللفظ  وأنه  امء  هلجاء 

ظون  حابه: )كيف تلفصد نقلها عن اخلليل بن أمحد الذي قال ألان مفرداته، وقمسمياهتا؛ لبياحلروف ال  

 (، فقال: إنام نطقتم باالسم، واجلواب: )جه( عىل غري لدعوى؛ ألنه مل )جيمباجليم من جعفر؟، فقالوا :  

مى( انظر: الرسم عىل املس)نون( فالوجهان وجاء    يقل باجليم، بل من )جعفر(، فإن نقلت كرجل سمي

 . (96-95ص)صد: لة أرباب املرامجي

 . ( 96ص ) نظر: مجيلة أرباب القصائد:  (. ا ه أصله أو فرعه، أو رفع لبس، ونحو ات احلرف أو  ذ   للداللة عىل تتمته :)(  3)

ابن    النرش:  هـ(833)ت   اجلزريوعَرف  يف  االصطالحي  )واعلم    (1/128)الرسم  ابقوله:  ملراد أن 

الك عىل  باخلط:  وهو  واصطتابة،  قيايس،  فالقيايس قسمني:  اللفظ، الحي،  اخلط  فيه  طابق  ما   :

 فصل(.  بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أوما خالفه : واالصطالحي 

احلريان1349)ت   التونيس  املاِرْغني  وعَرفه  دليل  يف  املرسومة، (51ص  ):  هـ(  القرآن  )حروف  بأنه:   ،

 ه املقررة فيه(. يس، وهي قواعد ألصول الرسم القيا نية املصاحف العثامه خمالفات خط تعرف ب هو علم   :وقال 

، بقوله: )علم  بحال  (1/17):  عمرو الداين، أليب  يف حتقيقه لكتاب املقنع  احلمريي  وعَرفه الدكتور بشري 

الكتابي الظواهر  وتوجيه  وقطع  مجِع  وإبدال  وزيادة  حذف  من  واملخالفة  املوافقة  اة  بني  لرسم ووصل 

   يايس(.ين والرسم الق العثام
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  اللفظ  القاعدة العربية أنَ  :فصل» :لفظها م (2)اإلتقانبه كتا يف (1) وقال السيوطي

به والوقف عليه، وقد خالفها يف    ءالبتداروف هجائه مع مراعاة ايكتب بحالعريب  

   .(3)«اإلمامعض احلروف خط مصحف  ب

ه ـدث ـا أحـف مـمصحـي الـب فـل يكتـ: ه(5) اكا ـالـأل مـس   (4) ب ـهـأش   نَ ال: إـوق

ف  ـ ال ـ خ ـ ال: وال م ـ م ق ـ ، ث ( 6) ى ـ ألول ة ا ـ ب ـ تْ ـ لك  ى ا ـ عل   إال   ،: الالـقـف  ؟ءاـجـ ن اهلـاس م ـالن

 
هـ، 849وين، الشافعي، ولد سنة  الطول،  حممد اجلالل السيوطي أو األ ْسيحوطِي  أيب بكر بن  الرمحن بن  عبد  (1)

خذ عن: والشمس حممد بن موسى احلنفي، والفخر عثامن املقيس، وطائفة، وبرز يف مجيع العلوم، اشتهر  أ

املفيدة التصانيف  املبكثرة  كالدر  ا،  يف  واإلتقنثور  علوم  لتفسري،  يف  سان  تويف  ا911نة  القرآن،  نظر: هـ. 

البد( 8/51)لذهب، ابن العامد:  ت ارا، شذ(4/65)الضوء الالمع، السخاوي:   ر الطالع، الشوكاين:  ، 

(1/328). 

واإل   (2) الشؤون اإلسالمية والدعوة  منها: طبعة وزارة  الكتاب وطحبع ألمهيته عدة مرات  قق  رشاد جممع حح

 لدات. هـ يف سبع جم1426 رمحه اهلل سنة فهدامللك 

ما أورده    احف العثامنية اإلمام، ومن ذلك ص يطلق عىل مجيع امل : أنه  األول طالقان:   حف اإلمام إ للمص   (3)

ب يْدعن  ( 266/ 1) يف كتاب املصاحف    ابن أيب داود  ثرِي بن عح إمام أهل الشام«  255)ت    ك  هـ( قوله: »يف 

 امي. الش املصحف العثامين    املقصود به 

 عنده، وهو قول مرجوح.   ه عثامن  الذي أبقا   أن لفظ املصحف اإلمام خاص باملصحف :  الثاين  

تِب بني يديه    ول هو الراجح؛ ألن كل واحد األ ل  والقو   وحتت إرشافه،    من املصاحف العثامنية أصل  كح

ن عدد من أئمة القراءات لصحابة  وأمجع عليه ا  ن  الذي أبقاه عثام من النقل من املصحف    ، كام أن متكر

    ر الكردي: اهط   تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه، حممد  يع. انظر: للجم   عنده يدّل عىل أنه إمام

املصاحف  ،  (1/146):  ، أبو داود سليامن بن نجاحخمترص هجاء التنزيلمن كتاب  ، قسم الدراسة  4ص

  .(70ص )وز: ، ابتهال عزرسمج املؤلفني يف علم ال، مناه(61ص): ، حممد الطاسان املنسوبة للصحابة 

ب  (4) العزيز  عبد  بن  ب  بنأْشه  داود  الف  ن  ْمرو  ع  أبو  القييس،  املرصإبراهيم  مسكني،  يقيه  اسمه  قيل:   ،

ارث بن مسكني وأبو أشهب لقب، ممن روى عنهم: سليامن بن بالل، وفضيل بن عياض، روى عنه: احل و

، هتذيب التهذيب، (8/136)ن:  ، ابن حبالثقاتهـ. انظر: ا204 سنة  الطاهر بن السح، ومجاعة، تويف

 .(1/314)ابن حجر: 

اهلبات السنية العلية    . انظر:لصحابةألول الذي كتبه اا   رسم الكتابنى الكتبة األوىل: أن يكتب عىلمع   (5)

 .(294/ 1) القاري:عىل أبيات الشاطبية الرائية، مال عيل

الِ ( 6) الِك بن أنس بن م  :  روى عن أحد أعالم اإلسالم، وإمام دار اهلجرة،  دين،ْصب حي املاهلل األ    ك، أبو عبدم 

  = األوزاعي والثوري، وروى عنه:  سان، وخلق كثري كي ، وصالح بن  وامن عبد اهلل بن الزبري بن الع عامر ب
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 . ( 1)   ة ـ األم امء  ـ ل ـ ن ع ـ ه م ـ ل 

األلف والواو :  ئل مالك عن احلروف يف القرآن مثلسح :  موضع آخر  ال: يفـوق 

 . (3) ال :قال ؟املصحف إذا وجد فيه كذلك (2)غرَي ن تح أأترى 

  ،للفظيف ا  تنيمسم املعدوالريف  ف املزيدتني  الواو واألل  :يعني  (4)أبو عمرو  :قال

 .(5) ﴾ جئ ﴿ :ونح

أو ألف   ءواو أو يا  (9) من   (8) ف عثامنة مصحفخمال  (7) رمحتح   :(6) وقال اإلمام أمحد 

 
هتذيب   ،(9/45)هـ. انظر: املنتظم، ابن اجلوزي:  197  ومجاعة، من أشهر مصنفاته: املوطأ، تويف سنة=

 . (10/5): التهذيب

البيا(1/353)املقنع:    انظر:  (1) يف  رشد  ابن  أورده  اخلرب  وهذ  والتحص،  ال(18/354)يل:  ن  وذكره  بنا  ، 

 .(15ص: ) إحتاف فضالء البرش: الك يفم الدمياطي عن اإلمام

 املصحف(.: ) أن يغري من (403/ 2)نص اإلتقان:   (2)

 .(1/379) :ان، والزركيش يف الربه(1/475)املقنع: ذكره الداين يف  ( 3)

وعرف بالداين   هم القرطبي،موي موالعثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر الداين، األ  أبو عمرو  (4)

املنعم هـ، أخذ عن مجاعة من أهل العلم، منهم: طاهر بن عبد  371تى وفاته، ولد سنة  ح  (لسكناه بـ)دانية

  ثامن بن سعيد الداين، أمحد بن ع ن أشهرهم :ولده:ليه مجع   غفري  ، مبن غلبون، وأبو احلسن احللبي، قرأ ع

القرآن روايتِه وتفسريِ   ئمة األعالمن أحد األوأبو داود سليامن بن نجاح، كا ومعانيه وإعرابه،   ه،يف علم 

ل  والبيان يف عد آي القرآن ، تويف منتصف شوا  وله تآليف حسان، منها: جامع البيان يف القراءات السبع، 

انظر:  ـه444سنة   ي.  األدباء،  احلمويمعجم  الكبار:  (3/485)،  اقوت  القراء  معرفة   ،(1/406 ) ،

 .(503/ 1)، غاية النهاية:(1/188)فرحون:هب، ابن الديباج املذ

 .(1/475)ملقنع: ا انظر:( 5)

  اهلداة األعالم، ولداهلل املروزي البغدادي، أحد األئمة الفقهاء و أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد  (6)

احلميد  ،عيينة  سفيان بنهـ، روى عن:  164ببغداد سنة   بن عبد  البوجرير  خاري  ، ومجاعة، روى عنه: 

هـ. انظر: طبقات  241ويف سنة  ، وكتاب الزهد، تندصنفاته: املسوأبو داود، وطائفة، من أشهر م  لمومس

 .(1/62)، هتذيب التهذيب:(8/18)، الثقات: (7/345)ابن سعد: 

 رم (. نص اإلتقان: ) حي ( 7)

 اإلتقان: ) اإلمام (. نص    (8)

 نص اإلتقان: ) يف (.  ( 9)
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 .(1) أو غري ذلك 

البيهقي اإليامن:    (2) وقال  شعب  مصحفا »يف  كتب  عىل  من  حيافظ  أن  فينبغي  ا 

التي هبا    اهلجاء  فيهالخياوال    ،املصاحف  (3) تلككتبوا  يح   (4) فهم  ممَ غرّي وال  وه  كتبا   

   انتهى. (5) «اظم أمانة منّأعو ،اسانا لوا صدق قلبا وأ ،أكثر علاما  نواكا هنمفإ ،ائا شي

كتب  يف  مستوفاة  وبياهنا  معرفتها  إىل  حيتاج  وقواعد  أصول  العريب  وللرسم 

عن ة  ت أشياء خارجءالقوانني لكن جاالعربية، وأكثر خط املصحف موافق لتلك  

عرفنا سببها، ومنها ما  ا  م   منهايقاس عليها،    والالتباع السلف    ؛ايلزم اتباعه  ذلك

   :يف أمور ا، وينحرصغاب عن

كتب عىل  فيه قراءتان فيح   ، الوصل والفصل، ما(6) ، الزيادة ، مهزة البدلذف  احل

، وحملها مرسوم اخلط القرآين، (7)دأمثلة ال حيتمل ذكرها هذا الكاغ    ولكلٍ   ،أحدمها

 
 . (1/703)ذكره الزركيش يف الربهان   (1)

هـ، أخذ عن: أيب الفتح 348اإلمام املحدث الكبري، ولد سنة    كر، أبو بالب ْيهقي عيل  أمحد بن احلسني بن     (  2)

و احلاكم،  اهلل  عبد  وأيب  العمري،  علامء عرصهنارص  من  احلدطائفة  عنه  وأخذ  األعيان ،  من  مجاعة  يث 

عب التصنيف،منهم:  حسن  كان  الفراوي،  وحممد  القشريي،  املنعم  تصاو  د  الكربى، من  السنن  نيفه: 

، طبقات الشافعية، ابن قايض  (1/76)هـ. انظر: وفيات األعيان: 458يف سنة توغريها، ئل النبوة، وودال 

 .(4/8)شهبة: 

 تقان: ) فيه (. نص اإل (  3)

ح فتهـ، أخذ عن: أيب ال348ام املحدث الكبري، ولد سنة  ، أبو بكر اإلمالب ْيهقي  بن عيل  أمحد بن احلسني    (  4)

ا اهللنارص  عبد  وأيب  وطائفة  لعمري،  احلاكم،  علام  األعيان ء  من  من  مجاعة  احلديث  عنه  وأخذ  عرصه، 

حسن   كان  الفراوي،  وحممد  القشريي،  املنعم  عبد  تصانيفمنهم:  ومن  الكربىالتصنيف،  السنن  ، ه: 

ايض  ة، ابن قافعي، طبقات الش(1/76)هـ. انظر: وفيات األعيان: 458ة ودالئل النبوة، وغريها، تويف سن

 .(4/8)شهبة: 

ا عليهم(. انظر:ن ي أن نظتتمته: )فال ينبغ   (5)  .(2/548)شعب اإليامن:   بأنفسنا استدراكا

 يح: اهلمز، البدل. كذا يف نسخة املخطوط، والصح (6)

  نوع من الورق يصنع من القطن وحلاء األشجار.  القرطاس وهو فاريس معَرب، وقيل: إنهبفتح الغني:    (7)

 . ( 47ص ) العريب، أمحد شوحان،    ط ، رحلة اخل ( 110/ 9  ) العروس، الزبيدي:   ، تاج ( 380/ 3  ) لسان العرب: نظر: ا
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بالتصنيوق أفرده  منئف خال د  واملتملا  /ب[ 1] ق  التصانيف   وأمجع  أخرين،تقدمني 

أليب املقنع  افيه:  عمرو  واملنظومل  أليب داين،  الدليل  وعنوان  للشاطبي،  العقيلة    ة 

املراكيش ذك(1) العباس  ما  ،  توجيه  فيه  اخلطر  قواعد   هذه   (3) [ ....]و  ، (2)خالف 

 . ما ذكر   رر تق ا   كلامهتا إذ تالف أحوال معاين اختلف حاهلا يف اخلط بحسب اخ نام  إ ،  األحرف 
  ﴾ ائ﴿  و﴾وئ ﴿نحو:  أللف بعدقني اهلل وإياه: فهل تثبت اسائل وففقول ال 

 ؟.إىل آخره

 ،بعد نحو ما ذكريف الرسم االصطالحي السابق ذكره  نعم تثبت األلف    جوابه: 

مَ   إذْ  املصحف  رَص تب  رسم  عليه،  يقاس  إتقانه  ع ال  السيوطي يف  بذلك   (4) ..[]..ح 

 : بقوله

اللقاعا» اثانية  د  نحو:دت  يلزيادة: زيف  آخر اسم جمموع  الواو  بعد  ڄ  ﴿  ألف 

[46البقرة:  ]  ﴾  ۋ ۋ ﴿و  [90نس:و ي]  ﴾ڃ 
مفرد  ،(5) فعل  مجع    ،وآخر  أو 

 
العباس  (1) أبو  العدوي  األزدي  عثامن  بن  حممد  بن  البنا  أمحد  بابن  علوم  املعروف  يف  نبغ  منها  ء،  شتى: 

ن أيب  د اهلل حممد بوأيب عب  أيب عبد اهلل حممد بن عيل بن حييى املراكيشالرياضيات، والقانون، أخذ عن:  

فاضالا  ا وكان  وغريمها،  املرشف،  التآليف: عالربكات  من  وله  التعليم،  يف  مجاعة  به  انتفع  نبيها  قال 

والل احلساب،  يف  مداالتلخيص  يف  العقلية  وكتاوازم  العلوم،  سنة  رك  مات  ذلك،  وغري  األنواء،  يف  ب 

 .(1/222)يل: ، الزرك عالم، األ(1/331)ظر: الدرر الكامنة، ابن حجر:  . ان721

بأَنه أحد أمجع التصانيف يف علم الرسم، وأَن املراكيش ذكر  ف  تاب ابن البناء املراكيش، وإْن وصفه املؤلك(  2)

تلفيه توجيه الرس أَن أغلب  التوجيهات ال  م، إال  بناها عىل معاٍن باك  بل  طنية،  تقوم عىل دليل رشعي، 

املقنع  سم املعتمدة، ويف إيراده مع  الرال يعد من مصادر  الكتاب  أن  ة فلسفية، فضالا عىل  وجوانب كالمي

البن  لةوالوسي ابن  عند  الرسم  توجيه ظواهر  انظر:  الفائدة،  من  وملزيد  للصواب.   من  جمانبة  املراكيش  اء 

، رسالة علمية لنيل نقدية، فتحي دوفلة   دليل من مرسوم خط التنزيل، دراسة حتليليةكتابه عنوان ال  خالل

  .م1420جامعة اجلزائر، اجستري، بامل

 بياض يف األصل.  ( 3)

 ني، كلمة مبهمة. فتما بني املعقو (4)

كتاب اإلتقان،    (5) وتتمته:  (2/408)هنا سقط من  امل269قرة:  ]الب  ﴾ۈئ ۈئ ﴿»،  فرد،  [، بخالف 

:[68]يوسف:    ﴾ۈئ ۈئ  ﴿نحو:   إال  ]النساء:   ﴾پ  پ  ڀ  ﴿  و  [،  527رة:  ]البق  ﴾ڎ  ﴿   ، 

 .«صوبو منمفرد أو مجع، مرفوع، أ  فعل، وآخر  [176
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 يف سبأ  ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿   ،﴾ې﴿  ﴾ ڳ﴿ نحو:  (1) ، منصوب، أو  مرفوع

 . (2) انتهى « [5]

  هناكو  نص عىلأو ال  ،عىل متام الكلمة ووجه زيادة األلف الداللة  »  قال اجلعربي:

ثم   [72فال:  ن]األ ﴾ ڎ ڎ ﴿ املنفصلة بالعاطفة نحو:  لبسحتامل  ا عند امريا ض

 . (5)   «(4) كرميح و  دعِ : ي  كلفظ (3) ا للبابعليها طردا املتصلة لت محح 

 
ا : )  (1)  ﴾ ٹ  ڤ ﴿   [، 21]الفرقان:    ﴾ٿ ﴿  حيث وقعا،  ﴾ ې ﴿  ﴾ ڳ ﴿   إال :هنا سقط أيضا

  [،99]اء  يف النس  ﴾ڭ     ے  ے  ۓ  ۓ ﴿  و[،  9  ]احلرش:  ﴾ىېې   ﴿ [226]البقرة:  

 [(. 5] يف سبأ ﴾ہ ہ ھ ﴿

آخر ورقة يف املخطوط،   سألة كاملة وافية يفن أعاد املكبري يف النقل بأهذا السقط ال   استدرك املؤلف    (2)

 /ب[.3. انظر: ]ائدةف  حتت عنوان:

أللف زيدت إن ا»كتاب املصاحف:    من أحسن ما قيل يف توجيهات زيادة األلف بعد الواو عىل مذهب  (3)

للبعد و إْن قلت: )رضبوهم(او اجلمع،  فإنك  وما ينفصل،  ال  فرق بني ما يتصل  يكون  أن  تمل  ضمري  حيح

، ومفعوالا  متصالا فيكون  الضمري يف،  من  بدالا  يكون  أن  ،  :  حيتمل  منفصالا فيكون  احتمل )رضبوا(  فلام 

أتيا   وقد  بينهام،  ليفرقوا  األلف؛  زادوا  قال  واحتمل  القرآن،  يف  ا  سمعا يف  تعاىل  التطفيف  اهلل    [: 3]ورة 

  [: 37]  الشورى  مفعوالن، وقال تعاىل يف سورة  فهذان ضمريان، متصالن،  ﴾ۉ ۉۅ  ۅ   ﴿

ا؛  ف  فهذا ضمري منفصل،  ﴾ گ   گ  ڳ  ڳگ  ﴿ . انظر: كتاب  « ليقع الفرق بني املعنينيزادوا فيه ألفا

   . ( 246  ، 345ص ) ابن آجطا،  التبيان رشح مورد الظمآن،  وما بعدها،  (17ص:)اخلط، الزجاجي، 

يح   (4) ومضارعها  د،  ع  و  من  ِعد  ي  يف  الواألصل  حذفت  ولكن  الفاء  معتل  الالزم  وِعد،  الفعل  بني  للفرق  او 

جب احلذف،  ء وكسة،  ياتعدي، أو لوقوعها بني  وامل ل الواو و  ثِق  ثم  ومها ثقيلتان. فلاَم انضاف ذلك إىل 

ذفوا مع اواهتا عليها،  محلوا سائر أخ ، محالا عىل ا  لتاء، فقالوا:هلمزة والنون وافح  ِعدح ِعدح وأ ِعدح ون  كام و  لياءت 

، أحكِرمح قالوا:  ْكِرمح "وأصله    أهنم  اهل  "أحؤ  استثقاالا فحذفوا  الثانية  يحكِرمح  ال   مزة  محلوا  ثم  اهلمزتني،  جتامع 

  ،) نصاف يف  اإل تالف. انظر:  والفرار من نفرة االخ  ،اكلل ذلك لتحصيل التشك وتحكِرمح ونحكِرمح عىل)أحكِرمح

األنباري:مسائ الربكات  أبو  اخلالف،  الترصي(2/278)ل  علم  يف  الكبري  املمتع  عصفور:  ف،  ابن   ،

  .(166ص )ين: غاخ النحو العريب، سعيد األف، من تاري(280ص)

يعد ويكرم؛ أل بالفعلني:  الواو  بعد  زيادة األلف  املؤلف مسألة  : )يعد( و)يكرم( حذفووقد شبّه  يف  ا  ن 

الثاين   عليهام،ايف  احلرف  أخواهتام  سائر  محلوا  ثم  أمور،  لعدة  احلال    ملضارع،  وكذلك  للباب،  ا  يف  طردا

التياأل الواو    لف  بعد  ا خشزيدت  بالعاطفة، ثم محلوا   يةللتنبيه عىل كوهنا ضمريا املنفصلة  الواو  التباس 

ا ا للباب أيضا  .الواو املتصلة عليها طردا

 . (498ص ): مجيلة أرباب املراصد (5)
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ا الخ، إن يف قوله: أم الصحيح يف الرسم تركهوال وجه لذكر  السائل الصحيح   

االصطال الرسم  مرسوم  حي  أراد  سب  خطأعني:  ملا  وإنالقرآن  الأراد    ق،  رسم  به 

وا بعد  فيه حذفها  فالصحيح  الفعللقيايس  ك  او  و(ايتلوـ)ـللفرد  غري    (ايدعو)،  يف 

فرقا  املتطرفة  ابن  القرآن، وزيادهتا بعد واو اجلمع  العطف  كام ذكره  بينه وبني واو  ا 

راب عاإلو  أو وا  ،الضمريخوف لبس واو    :يف مقدمته يف اخلط، واملراد  (1)احلاجب

املفرد وفيام    عدمها يفسأل يف هذا عن دليل  وال يح   ،ملتصلةب يف اا للباوطردا   ،املنفصلة

بل قال   ،ملجيئه عىل األصل، واألصل عدم الزيادة  ؛االصطالحي  ستثني يف الرسما

 . (3) «ندور اللبسلِ  ؛(2)[اجلمع]يكتبها يف ن ال ومنهم م  »ابن احلاجب: 

 ﴾ ڍڇ ڇ ڇ  ڇ ﴿  ىل:تعا  هقولووائده:   فر اهللكثَ [  2أ/ ]   وقول السائل: 

  م ـلـي عـوط ف ـبـضم ـاب الـت ـي كـف  (4) ه ــال ـقا  ـم  ه: ــ واب ـ ج ـ ف ره،  ـإىل آخ  [17]الكهف:  

 
هـ،  571لد سنة  و  املالكي املعروف بابن احلاجب، أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر، الفقيه األصويل    (1)

العلوم عىل وا  تلقى  العربية  ، وأيب اجلود لقيد مجاعة من علامء  ياسني  بن  إسامعيل   : منهم  والفقه  راءات 

ملذهب املالكي، والكافية انها: خمترص يف  ، وصنف التصانيف احلسان، ماللخمي، وأخذ عنه خلق كثريون

سنة:   تويف  النحو،  األعيان:  هـ646يف  وفيات  انظر:  ا(3/248).  معرفة  الكبار:  ،  ،  (2/648)لقراء 

 .(2/87)الديباج املذهب:

 نسخة املخطوط، والصواب: يف اجلميع.  كذا يف (2)

احلاجب(  3) البن  القول  هذا  عىل  أقف  ال  مل  بل  احلبييش،  أورده  احلكام  ابن  قاله  الشافية،  اجذي  يف  ب 

نو) :( 143ص)  ا يف اجلميع(. منهم من حيذفه ربوا املاء، ويف نحو: شايكتبها  منهم م 

  واألكثرون ال يكتبون األلف»  ، إذ قال:(3/273)يف رشح الشافية للرضا األسرتاباذي:    ووجدتحه بمعناه

واو استعام  اجلمع االسمي نحو شاربو  يف  أقَل  لكونه  ااملاء،  الفعل  يبال  ملتصالا من  فلم  واو اجلمع،  به  ل 

ن حيذف األلف يف الاللبس فيه إن وقع لقلته،     .«هامااللتباس في فعل واالسم؛ لندورومنهم م 

ه يف مجيلة أرباب امل   ، وإنام مل تكتب اجب، وقد نقله اجلعربي عن ابن احل(499ص)صد:  راووجدتحه بنصِّ

 ألفه، وهذه قاعدة من قواعد اإلمالء. حذفت   اف، فكل ما أضيفنحو: شاربو املاء ألنه مض األلف يف

 هو: ات السبع وضبوط يف بيان القراءقاله الغزنوي مؤلف كتاب امل يريد ما  (4)

ويقا حممد،  بن  حممد  بن  عثامن  الدين  مسلامن    ل:رشف  حممد  بن  شاع  حممد  وابن  شاه،  ابن  حممد  ابن 

= فحفظ القرآن عليه خلق، وأقرأ أيضاا  دة،  الظهري وأقرأ م  شيخ هراة، قرأ للسبعة عىل:الغزنوي اهلروي،  



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

529 

الالم    (نْ م  ):  (1) [ةراءــالق] معتل  مضارع  عىل  دخل  بحذفإذا  واملراد -  كتب 

 ،افاؤه  :يسمى  الكلمة  لو أألن عند الرصفيني    ؛آخر الكلمة يف املعتل  :بحذف الالم 

المه  ،عينها  وأوسطها الالموآخرها  ال    ﴾ېې ﴿  ﴾ڇ ڇ ﴿ نحو    -(2) ا 

 .ىانته (3) «  [117املؤمنون: ]

مرا  السائل  ولعل  الثالثةد  األعراف  :باملواضع  والكهف   ،واإلرساء  ،يف سورة 

املواضع هذه  يف  هلا  أصل  عىل    ةحمذوف  وجدناهاو  ،فال  حمررة  مقدمة  مصحف  يف 

 ازم .جلحذفها دخول ا ، والدليل عىلةرواملواضع املذك اإلمام يف

الرسم الشي  ذكره  يف  له  مؤلف  يف  الكاتب  حسن  نظر  وال،  (4) خ  يف ل  رسمها 

زمننامص كثرت-  احف  اجلهل  -وإن  راسمها:  عىل  الغالب  االعتناء    ،إذ  وعدم 

 بمرسوم اخلط االصطالحي. 

وعىل    ،(5)مجالفيه إ  إىل آخره  [36إبراهيم:  ]  ﴾ڄڦ ڄ ڄ ﴿وقوله تعاىل:  

ملِ رادهم ب  :  بصيغةالعائد    الضمريأتى  ــم  واجلمع،    عليها  اإلفراد يأت  ل    ، ؟ بصيغة 

: ما قاله السيوطي يف إتقانه  بهوا فج   ،كان كذلك  إنف  ؟  (6) عاقل  جلمع غري  ياتواآل

 
.  ، هبراة 829سنة  يف شوال  ، تويف  تقد، وأركان اإلسالماته: جامع الوقوف واآلي املبالسبع، من مصنف=

النهاية: غاية  الدراسة،  (1/822)انظر:  قسم  الغزنوي،  املضبوط،  العريب،  (33ص)،  األدب  تاريخ   ،

 .(7/217) : روكلامنب

 واب: املضبوط يف علم القراءات. خطوط، والصكذا يف نسخة امل (1)

 ط. بو، ال ِمن كالم مؤلف املضني من كالم احلحــــب يْيش ما بني الرشطت (2)

ڇ  ﴿   معتل الالم كتب بحذف الالم نحو:ع  من إذا دخل عىل مضار»   :(267ص  )ص كتاب املضبوط  ن  (3)

 .«اونحوه [ 269]البقرة:   ﴾ى  ائ   ﴿  ﴾ې  ې ﴿ ﴾ڇ 

 سة.ىل أنني مل أقف عىل املؤلِف، أو كتابه يف قسم الدراشارة إسبقت اإل (4)

السائل  (5) سؤال  قوله [36اهيم:إبر]   ﴾ ڃڄ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ﴿   :وقوله »:  نص  مثل  ونحوه   ،

ع بنون اإلناث، [197البقرة:    ]   ﴾ٻ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ﴿  تعاىل: ، ونحوه مما مجح

ل يف فتواه، ففهم  فيد  ه إمجال(، يولعل قول املؤلف: )في  «ك؟ما الدليل يف ذل  يْيش احلحــــب  أن السائل مل يفصِّ

ــماجلمع، وئد عليها بصيغة مل  أتى بالضمري العاأن مراده:   ؟.يأت بصيغة اإلفراد ل 

يهــا بصــيغة ات مجع  لغري العاقل: )األصنام( و )األشــهر(، وقــد عــاد الضــمري عليالذي ورد يف اآل أن  يريد    (6)

 .﴾پ﴿و ،﴾ ڄ ڄ﴿اجلمع: 
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، وقد اجتمعا (1): اجلمع، ويف القلةفرادوأما غري العاقل فالغالب يف مجع الكثرة اإل»

: ن قالإىل أ  [36:  التوبة]  ﴾ھ ھہ  ہ ہۀ ۀ ہ  ﴿  ىل:يف قوله تعا

 ، الكثرة  :وهي  بصيغة اإلفراد عىل الشهور   ﴾  ڭ﴿  فأعاد  ﴾ڭ  ڭ ڭ﴿

  ﴾ ڭ ڭ ﴿ا عىل  فأعاده مجعا   [36]التوبة:   ﴾ ۋ  ۋٴۇ ۈ  ﴿  : قال م  ث 
 انتهى. «وهي للقلة

ال  ،واآليات كذلك كام ترى ما ذكره  القاعدة  (2) راءفوالدليل  أن هلذه  ا رسا »  من 

َحد  ا وح ا كان واحدا ـّـمل  -عرشةىل ال زاد ع   وهو ما-رة  مع مجع الكث  ميزاملوهو أن    ايفا لط

القل  ،الضمري   وعدَ   ،(3)«ع الضمريا مجح مجعا ا كان  ـّمل  -هناودفام    لعرشةاوهو    -ة  ومع 

 . (4) ا من التنافربعضهم اآلية من ختالف الضامئر حذرا 

  :جوابه   ؟(5)راجلراءة دليل عىل قوله: ما اله تعاىل يف سورة الزخرف إىل قوقول 

علـالدلي  قـل  اـى  عـجـ لراءة  ق ـف  ﴾ ۋ ﴿  عىل  ﴾ ىئ﴿ ف  ـطْ ـر  ه  ـولـي 

[  2]ب/ يعلم وقت    :أي  وعلم قيله،  [85ف:زخر]ال ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿   ى:ـالـعـت

 
الضمريبخال  (1) يعود عليه  الذي ال  العاقالت  أو  ف مجع  للقلة  كان  اجلمع سواء  بصيغة  إال  للكثرة،    غالباا 

 .(1/456)اإلتقان:. انظر: [233ة: البقر] ﴾ھ  ھ ﴿ نحو:

أبو زكريا األْسل مي النحوي الكويف  ن عبدب  حييى بن زياد  (2) بـ)ا  ،اهلل،  النحاة، رو املعروف  ى  لفَراء(، شيخ 

ة بن عاصم،   بكر بن عياش، وعيل بن محزة الكسائي، ومجاروف عن: أيباحل ل م  عة، روى القراءة عنه: س 

هـ. انظر:  207ة  سنمصنفاته: معاين القرآن، والوقف واالبتداء، تويف  ن  ن، م هارون بن عبد اهلل، وآخروو

 .(2/371)نهاية: ، غاية ال(5/621)معجم األدباء، ياقوت احلموي: 

 . (565-1/564)قان:اإلت (3)

ا من التنافر نوقد خي»:  (1/563)قال السيوطي يف اإلتقان:  (4) ڭ ڭ ﴿  حو:الف بني الضامئر حذرا

 . «ربعةألأتى بصيغة اجلمع خمالفا لعوده عىل ا  ﴾ۈ ٴۇ ۋ  ﴿م قال: رش ثالضمري لالثني ع   ﴾ڭ 

الزخرف:  وقوله»يقصد:    (5)  ېئ ېئ ىئ ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿   تعاىل: يف آخر سورة 

ما عطف؟، وعىل ما يعود قراءة اجلر، ما الدليل عىل قراءة اجلر؟ وعىل    عىل  [88  -87]   ﴾ىئ ىئ 

 . «امللحق بقيل؟
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يف كتابه   (3) مكي بن أيب طالب  (2) [.. ..]  (1) هويعلم وقت قوله وترضعقيام الساعة،  

إع  ،الكشف مشكل  كتابه  يف  القرآن  ارونحوه  لعاصم  (4) [..]..ب    ،ومحزة  اجلر 

 . (5) واحدبمعنى القال ولقول وا  للقيوا
ما:  وقوله ال  جوابه:؟  عطف  وعىل  عىل  وقعطف  ماوساعة،  عىل  يعود   له: 

عيسى  جوابه:  (6) ؟ ]....[الضمري عىل  جزم    ،يرجع  وسلم  عليهام  اهلل  وحممد صىل 

 . (9) حيلامل اجلاللوبالثاين:  ، (8)مكي بن أيب طالب (7) ]....[ 

 
الكشف:  (1) كتاب  قيام  وعأي:  »   :( 2/263)نص  وقت  ويعلم  أي:  رب،  يا  قيله  وعلم  الساعة،  علم  نده 

 .«ساعة، ويعلم قوله وترضعهال

 (. هر من السياق أهنا: )ذكرهبياض يف األصل، ويظ (2)

ي ب  (3) كِّ روش  -ن أيب طالبم  يْيس القريواين ثبن حم  -واسم أيب طالب مح  م األندليس، مد، اإلمام أبو حممد الق 

املقرئ،   سنة العالمة  م355  ولد  وسمع  غلبون،  بن  الطيب  أيب  عىل:  القراءات  قرأ  القاسم ن  هـ،  أيب 

،  بن سليامن اللخمي لبياز، وموسىن احييى بن إبراهيم بمنهم:  السقطي، وآخرين، وقرأ عليه مجاعة كثرية

ثام عىل  تنيف  القراءات،  وتواليفه  يف  التبرصة  منها:  ا،  تأليفا سننني  تويف  التجويد،  يف   هـ 437ة  والرعاية 

 . (2/093)، غاية النهاية: (1/394)انظر: معرفة القراء الكبار: 

 قراءة(. بياض يف األصل، ويظهر من السياق أهنا:)  (4)

ق  (5) توجيه  فقد  راءوأما  النصب  منها:ة  عديدة،  أقواالا  فيها  مكي  اإلمام  رسهم    ذكر  قوله  عىل  العطف 

املحذوف هو معطوف ع  م ونجواهم، ونسمع قيله، وقيل:نجواهم أي: نسمع رسه ىل مفعول يعلمون 

الساعة؛ ألن معناه مون قيله، وقيل: هو معطوف عىل معنى وعنده علم  علكأنه قال: وهم يعلمون احلق وي

نصوب عىل املصدر أي ويقول قيله.  ال: ويعلم الساعة، ويعلم قيله، وقيل: هو ماعة، فكأنه قالسويعلم  

 .(2/262)كشف: ، وال(2/652)ل إعراب القرآن: انظر: مشك

 الضمري امللحق بقيله(.د بياض يف األصل، ويظهر من السياق أهنا: )وعىل ما يعو (6)

 ول(. باأل)ويظهر من السياق أهنا:  بياض يف األصل، (7)

 .  (2/651)ظر: مشكل إعراب القرآن: ان (8)

 .(656ص:)نظر تفسري اجلاللني، ا (9)

هـ،  791يم املحيّل الشافعي، ولد سنة  د بن حممد بن إبراهجالل الّدين حممد بن أمح هو:  واجلالل املحيل

منه  البلقيني، وويل  م:أخذ عن مجاعة،  البيجوري، واجلالل  وقرأ عليه    عن  الفقه،  عة، وكان  مجاتدريس 

يف سنة قه، توع اجلوامع يف األصول، ورشح املنهاج يف الف ل اإلقراء، وأّلف كتبا حسانا منها: رشح مجقلي

 . ( 447/ 9)   ، شذرات الذهب ( 444/ 1) سن املحارضة، السيوطي: ، ح ( 39/ 7)ضوء الالمع: هـ. انظر: ال864
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 خامتة

ال لكتابة  الكرآقرذكروا  الصحاختار  (1) ]....[ يم  ن  املخه  الوجه  من  صوص ابة 

  :منها ما ذكره يف كتاب املضبوط(2)   .[]...لقياس لف ملخالا

معجزا )أ العظيم  القرآن  كان  ملا  خمالفا نه  لكالم  ا  بنظمه  عىل   ،املخلوقنيا  كتبوه 

 . (5) مافق اخلط النظ يول ؛ (4) ا خطوطهم وكالمهم خطه أيضا  (3)خمالفة

كام  ع،  امغري استأن يقرأه من    ألحدٍ   (6)جيوز  الا  قرآن العزيز سمعيًّ لاكان  وأنه ملا  

   .(7)من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ () :خلرب الصحيحء يف اجا

لئال جيرتئ أحد    ؛القراءة به ألحد إال بعد االستامع  (8) كنمْ ـال تح   كتبوه عىل وجهٍ 

 
 ما اختاره(. أنه :)عىلضبوط الكالم وأفدته من كتاب املاض يف األصل، وما يدل عليه سياق بي (1)

ن  سياق الكالم وأفدته م  دل عليهنه سوى حرف الراء والتاء املربوطة، وما يبياض يف األصل، مل يظهر م  (2)

 نه: ) فوائد كثرية(. ، أ(189ص )كتاب املضبوط: 

 خيالف(.  ا :)عىل م(189ص)يف كتاب املضبوط،  (3)

يف وا املصاحف إنام استخدموا اهلجاء املستعمل حني كتب-هم علي رضوان اهلل-الصحابة إَن احلق أن يقال:  (4)

تبونه املصاحف، هو الذي يعرفونه ويكّن خلط الذي كتبوا به  ينة؛ ألزماهنم، ومل يتعمدوا كتابته بطريقة مع 

كتابية إىل فرتاٍت  قواعده، وبام حيمل من ظواهر  ب   نقوشهم، وهو يعود  يف عقودهم، ويف معامالهتم، ويف

م تا أقدم  املن  نسخ  املريخ  القرآنية  النقوش غري  تأَمل  ن  وم  بعده  صاحف،  أو  قبله  أو  إىل عهدهم،  نسوبة 

انظر: رسم املصحف دراسة   ل وغريه.به املصاحف من احلذف واإلبدا م كتبوه عىل ما كتبوا جيد أهن بقليل،

د. لغوية،  عل(170ص) قدوري:  م  غان  تارخيية  يف  أبحاث  القرآن ،  ب  -وم  موازنة  رسم  بحث:  ني 

.  وما بعدها، معجم الرسم العثامين، د  (192ص)غانم قدوري:    والنقوش العربية القديمة، د.املصحف،  

 .(1/20)ي: بشري احلمري

 خلط النظم يف اخلالف(. :)ليوافق ا(190-189ص)يف كتاب املضبوط،  (5)

 وغ (.يس:)ال (190ص)يف كتاب املضبوط،  (6)

ري، باب ما جاء يف الذي يفس القرآن برأيه ح رقم تفس، يف كتاب ال(5/200)الرتمذي يف سننه:  أخرجه    (7)

أ قال    [، ويف سنده سهيل بن أيب حزم،9522] هل احلديث يف سهيل بن أيب  الرتمذي: وقد تكلم بعض 

 . (827ص: )باين يف ضعيف اجلامع، حزم، وأورده األل

 . :)ال يمكن((901ص)يف كتاب املضبوط،  (8)
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 . (2)اخلطأ قع يفال يستامع حتى إال بعد اال ،(1) ىل قراءتهع

ملوأنَ   كاه  التعظي ا  يف  والثواب  األجر  بخط  وأكرب  أكثر    ،علم توال (3) من  ال    كتبوه 

  .(5) ( (4)تتيس قراءته به إال هبام، ونصيحة منهم للمسلمني

وإنْ وه  مناسبة    ذه  كثري  فيها  يكن  تتمياما مل  للفائدةذكرناها  أ  ،  انت واهلل   ىهعلم، 

 .آمني  -اىلهلل تعرمحه ا-جوابه 

 لة: مسأ 
السادة  اهلل  األعالم  أصلح  األناالعلامء  وقادة  ما  اإلسالمبنيان    هبم  مروعم،  ،   :

  ﴾   ڎ ڈ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ﴿   يف قوله تعاىل:  -ريض اهلل عنكم -قولكم

 ڍ ڍ ڇڇڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿  ، وقوله تعاىل:[108]  آلية يف يوسفا

سورة    ﴾ڌڌ  تث   [36]الرعديف  هل  ألف  وأشباهها:  الو  بت  يف  او  بعد 

هنا أهل التي يذكرو  قاعدةالو  ،عىل إثباهتادة مصاحف  جدنا ع فإنا و  ؟أم ال  (ادعوأ)

استطرادا ال مصنفاهتم  يف  ناَص نحو  إثباهتاا  عدم  عىل  واو    ؛ة  بعد  تثبت  إنام  لكوهنا 

 
 . (إال بعد االستامع ، وال يقدم عليهائ أحد عىل قراءتهرتلئال جي:)(190ص)يف كتاب املضبوط،  (1)

الستامع والتعلم خطأ، وإن كانت صحيحة يف : )ألن القراءة بدون ا (190ص)  التتمة يف كتاب املضبوط،  (2)

 ن صاحب الرشع صىل اهلل عليه وسلم عَده خطأ(.الواقع؛ أل

 )يف التعليم(.  ب املضبوط:تايف ك (3)

ل  سبيمل يتوانوا يف -ضوان اهلل عليهمر-مراء فيه، واليقني الذي ال شك فيه، أن الصحابة ي ال ن احلق الذإ (4)

والدستو العظيم  الوحي  بذلواكتابة  وأهنم  والدقة،  التحري  وجوه  أكمل  عىل  القويم  غاية   ر  ذلك  يف 

يتع ى ماثلني،  هدوسعهم، ومنتهى جهدهم، وكانوا ناصحني، ولل   ون يف مدوا أن يكولكنهم مع ذلك مل 

إال   قراءته  أحد عىل  لئال جيرتئ  أو   ، إعجاز  املقخطهم  من  أو غريها  بل هو خطهم اصدبعد االستامع،   ،

الذي ذكره الغزنوي صاحب كتاب م اليومية، والذي ال حيسنون غريه، ولعل هذا القول  املعتاد يف شئوهن

 . امءحد من العلاد منه، ومل يقل به أحمض اجته  -لهوغفر  رمحه اهلل-املضبوط 

ا لتعلم  املثىل  الطريقة  كون  ينايف  ال  ما سبق  واملوكل  والتلقي  االستامع  قراءة  شافه لقرآن هي  وأن عىل  ة، 

. القرآن وتعل  ا عظياما  يمه أجرا

 .(901-189ص )انظر: كتاب املضبوط،  (5)
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 آمني.  -ا جزيتم خريا -نوا لنا ذلك مفرد، بّي  [3أ/ ] وهذا (1)اجلامعة

املوفق  ب  اجلوا  أهيللصوابواهلل  اعلم  ال:  وإياك -سائل  ا  اهلل  أهل    -وفقنا  أن 

يف كتابه   (2) ربية، قال الشيخ القواعد الع  ري عىلا جتهكلليس    يالرسم هلم نقل توقيف

 :حتافاإل املسمى:

حيث   (3) ﴾  چ ﴿حذفوا يف كل املصاحف األلف بعد واو اجلمع يف نحو:  » 

   وقع نحو:

 (5)   ﴾ٹ  ڤ  ﴿  ،(4) ءحيث جا  ﴾ې ﴿ [18يوسف:  ] ﴾  چ ڇ ڇ﴿

، [21]:  بالفرقان(7)   ﴾ٿ﴿  ،[5]  سبأ(6) ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿  ،[262رة:  قلب]ا

 [. 9] حلرشاب (8)   ﴾ى  ېې  ﴿

الواحدوكذا    واو  بعد  نحو:  (9) حذفوها  ء  بالنسا﴾ڭے ے ۓ ۓ  ﴿  يف 

 
 .(307-630)لنرصية: ا ، املطالع(330ص)انظر: رشح قطر الندى، ابن هشام:  (1)

 .الدمياطيلبنا د اإلمام ايقص (2)

، [13، 11النور: ] ،[18، 16يوسف:  ]، [116األعراف:]، [184آل عمران :]مواضع:   (9)وردت يف   (3)

.ان[10احلرش: ]،  [84النمل:]،  [4الفرقان:] املصاحف  باتفاق  الواو  بعد  األلف  وحذف  املقنع: .  ظر: 

 . ا، وغريه(097 /3، 385، 180، 2/81)، خمترص التبيني: (1/465)

يف    (4) الوا[112آل عمران:]،  [90،  61البقرة:] ع:  مواض  ( 3)وردت  بعد  األلف  باتفاق . وحذف  فيها  و 

 ، وغريها.(362،  181، 150، 2/81)خمترص التبيني:   ،(1/465)ر: املقنع: صاحف. انظامل

 .(582، 2/82)، خمترص التبيني: (1/466)ملصاحف: انظر: املقنع: حذف األلف بعد الواو باتفاق ا (5)

باتفاق،  و يف آياتنا(وسع ة املخطوط: )خيف نس  (6)  أما موضع سورة ، وذكرها بحذف األلف يف موضع سبأ 

ا،  [51احلج:] بإثبات  رسم  الواو:فقد  بعد  خمترص (1/466)املقنع:  انظر:    ﴾ ڇ ڇ ﴿  أللف   ،

 . (1009، 4/880، 2/82)التبيني: 

 .(285 ،2/82)التبيني: ترص ، خم(1/466): قنعحذف األلف بعد الواو باتفاق املصاحف. انظر: امل (7)

 . ( 1195/ 4،  83/ 2)   ني: ، خمترص التبي ( 467/ 1) املقنع:  ف. انظر:  باتفاق املصاح حذف األلف بعد الواو الثانية  (8)

ىل املفرد، أو ما يف معنى املفرد  الفرد األصلية املتطرفة، التي هي الم الفعل املسند إ   واو الواحد هي: واو  (9)

 . (275ص). انظر: دليل احلريان، املسند إىل املفرد  به عىل صورةل معه يؤتى ع لفالظاهر إذ ا من اجلمع
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 ، [237] :بالبقرة ﴾وئ﴿  فإهنا مثبتة نحو: ،(1)فقط دون بقية لفظها يف غريها [99]

 [. 43،30  ، 25] (2) لشورى اب ﴾ گ   ﴿

حممد:  ]  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ   ﴿   ،[   14ف:  لكه]ا  ﴾ەئى ائ ائ  ﴿  حذفواوكذا   

 . (5) « [48] بمريم (4) ﴾ ائى   ﴿ ، [86] صصبالق (3) ﴾ ٹ ٹ  ٹ   ﴿، [31

    (7) حمذوفتان كهذه التي بمريمهنام  أوالظاهر    ، (6) ا عىل املذكورتنيولن نجد نصًّ  
باملفرد جريا  كلها  القاعدةا  فإهنا  نصًّ  ملفإينعلم،  فليح   (8)عىل  أجد  خلصوص ال يف  با ا   

سيدنا حممد    عىل   وصىل اهلل  ،  املوفق وال يف غريه من كتب الرسوم واهلل  ، ابكتالهذا  

 
،  وأبو داود يف خمترص التبيني يف عدة  (1/467)لداين يف املقنع:  ساء بحذف األلف: ايف موضع النذكرها    (1)

 .(291، 148، 82،  79/ 2)مواضع منها: 

فقال:   (314ص  )ة:  ء يف كتابه الوسيلسابالن  ﴾ ۓ   ﴿د  د تعقب اإلمام السخاوي حذف األلف بع وق

فإين نظر،  النساء  يف  يعفو  أن  استثناء  يف  كشفت    )ويف  العرا ذلك  العتيقة  باأللف املصاحف  فوجدته  قية 

 ملصاحف.كإخوته، وكذلك رأيته يف املصحف الشامي بألف بعد الواو( وقوله هذا حيمل عىل تعدد ا

حجة؛ ألنه رؤية  يف  وي  : )وقول السخا(3)مش  ها،  (467ص  )املقنع    قال الدكتور بشري احلمريي حمقق

سيني، ومصحف طوب قايب بغري ها يف املصحف احلم، وقد رأيتح كااملصاحف التي ينقلون عنها هذه األح

 ألف يف النساء، وباأللف يف البقرة(. 

 .[15ة: املائد]كذلك فإن األلف مثبتة يف موضع   (2)

(3 )(1/88-89) . 

 . ( ن بالقصصحتاف: )وترجو أنص اإل  (4)

 )وأدعو بمريم(.  حتاف:نص اإل ( 5)

وقوله    [،108]  يوسف  ﴾  ڎ ڈ ڎڍ ڍ ڌ   ڌ ڇ ڇ ﴿  ل:يقصد املذكورتني يف السؤا  (6)

 . [36سورة الرعد]  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ تعاىل:

ا.األلف بعد الواو يف موضع مريم اتفاأثبتت  (7)  قا

قرآن بعد واو املفرد، يف مجيع القرآن  األلف يف الإثبات    اعدة عىلعدة، إذ تنص القلكالم هنا خمالف للقاا  (8)

النسباستث موضع  املقنع  ناء  يف  الداين  قال  الواو  (467-1/467)اء.  بعد  األلف  حذفت  )وكذلك   :

قوله: وهو  واحد  وأ  ﴾ڭے ے ۓ ۓ ﴿  األصلية يف موضع  ال غري،  النساء  هذه  يف  بعد  ثبتت 

 واو   ﴾  ڍ ﴿ يع القرآن...( والواو يف الفعل يف مج التي يف ل األصواو او اجلمع، و املواضع األلف بعد و

 لف فيها يف كل املواضع. ، فوجب إثبات األمفرد
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متع   (1) احلنفيبازي  مد  حم جواب الفقيه العالمة إسامعيل بن  *، آله وصحبه وسلمو

 . *يف حياتهاهلل 

 :فائدة
 :قال السيوطي يف اإلتقان

ڄ  ﴿  ع نحو:اسم جممور  الواو آخلف بعد  يادة األ الزيادة ز يف  ة:القاعدة الثاني»

  (4) ﴾ۈئ ۈئ  ﴿  ،[29د: ، هو46:ةالبقر]  (3) ﴾ ۋ ۋ﴿   ،[90]يونس:  (2) ﴾ڃ 

 و:  ـحـن ردـمفـبخالف ال

 
مل أقف عىل ترمجته فيام اطلعت عليه من املصادر، ولكنني هو إسامعيل بن حممد بن إبراهيم بازي احلنفي،    (1)

الدرر:    وجدتح  كتاب سلك  ت  (4/238)يف  الغزي يف  أنه  املقب   الشهري  رمجة يوسف  الشافعي  توجه »ري 

قرأ عىل: إسامعيل بازي  دار يف مدهنا سبع سنني وفيها  لبالد اليمنية وهـ إىل ا1151من مكة املرشفة سنة  

أ أخذوا عَمن  الذين  ابن اجلزري  أحد  العالمة  فيها  خذ عن  إىل مكة املرشفة ومكث  ثم ثم رجع  سنتني، 

اليـرج إىل  بـ ظـ حو ن  ـمـع  بـه ـى  وأقـــماإل ـا  بــاربـ ام  ك ــاءة؛ ألنرــالقب  ـسبـ ه  يـه  ر ـش ـة عـع ـرأ لألرب ــقـان 

 .«انــ قـق واتـيـقـحـراءة تـق

واحلروف خمطوطة لإلمام إسامعيل بازي بعنوان: الفوائد املهمة اجلامعة ملعرفة احلركات  عتح عىل  اطلوقد  

الغالف:   صفحة  يف  كتب  وقد  الراجالنافعة،  عفو  تأليف  ولطفهي  بن  اخلفي:     ربه  حممد  بن  إسامعيل 

احل بازي  املفي،  نإبراهيم  هذه  حقق  جمموع وقد  ضمن  مشهداين  أمحد  خالد  د.  بعنواخطوطة:  ن: ة 

ا أنه مل يقف عىل ترمجته.خمطوط  ات حمققة يف النحو واللغة، وذكر أيضا

كتاب يف  باليمن،    ووجدت  اإلسالمي  الفكر  ب( 382ص:)مصادر  إلسامعيل  أن  كتابا ،  بعنو ازي  ان: ا 

 الفوائد يف رسم احلرف، بجامع صنعاء. 

جاب عنها بام نقله  بازي، وأعيل  ن هذه املسألة برَمتها وردت للشيخ إسامأ  -واهلل أعلم    –هر  يظوالذي  

الفقيه العالمة إسامعيل بن : )جواب    -عىل غري عادته-من كتاب اإلحتاف، بدليل قول اإلمام احلبييش  

 ياته(. يف حي متع اهللبازي احلنفحممد 

ا. انظر: امل (2)  . (1299، 5/1265)تبيني: ، خمترص ال(1/474)ع: ن قأثبتت األلف فيها اتفاقا

ا. انظر: املقنع: يها اتفااأللف فأثبتت  (3)  . (2/81)، خمترص التبيني: (1/472)قا

ا.  الواو التي هي عالمة الرفع يف ) أولو( يف مجيع املواضع اأثبتت األلف بعد    (4) ،    ( 470/ 1) ملقنع:  انظر: ا تفاقا

 .(80، 2/75)خمترص التبيني: 
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 . ( 4)   [ 176  اء: س الن ]   ( 3) ﴾ پ  پ  ڀ﴿ و   ( 2) ﴾ ڎ ﴿ :  إال    [ 68]يوسف:    ( 1) ﴾ ۈئۈئ   ﴿ 

فـــ وآخ  مــعـ ـر  وجاردا ــفــ ل  مـم ـ،  م  ،وعــرفــع    ﴾ ڳ ﴿  :إال    ،وبـ ـ صـنـ أو 

  [ 226  ]البقرة:  ﴾ڤ ٹ﴿   ،[21ان:ـقرـالف]  ﴾ٿ﴿   ،اـع ـوق   ثـيـح  ﴾ې﴿

ہ ﴿ [99]  ءيف النسا  ﴾ ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ﴿ و  [9احلرش: ]  ﴾ى  ې  ې﴿

 . يف سبأ ﴾ ہ ھ 

واوا   املرسومة  اهلمزة  نحوبعد   (6) ﴾ ک ﴿   ويف   [85يوسف:]  (5) ﴾ەئ  ﴿  :ا 

 ڱ﴿و  [67اب:األحز]  (8) ﴾ڈ﴿و  [10األحزاب:]  ﴾گ﴿ و،  (7) ﴾ڑ﴿و

 
ااملضاف )  عالمة الرفع يف االسم املفرد   ف بعد الواو التي هيلاأل  أي: حذف  (1) .  ذو( يف مجيع املواضع اتفاقا

 .(2/82)، خمترص التبيني: (1/473) :انظر: املقنع

يف    (2) البقرة:    (8)وردت  وم: الر]،  [161النساء:  ]،  [130ل عمران:  آ]،  [278،  276،  275]مواضع: 

عدا[39 آخرها  يف  واأللف  بالواو  بإثبات  وكلها  واا  موضع  ،  فيه،  فمختلف  رسمها لروم  عىل  لعمل 

يف اباأللف  املقنع:    انظر:  التبيني:  (2/67)،  (1/476)ملصاحف.  خمترص   ،(2/71  ،315  ،316  ،

 .(4)، هامش: (4/988

 . (429، 2/85) التبيني، خمترص (2/67) انظر: املقنع  (3)

تان يف اللفظ، كام  ومعنى، معدونحومها، زائدتان يف الرسم مل   ﴾پ    ﴿  و ﴾ڎ  ﴿  الواو واأللف يف :  (4)

 .(2/67)، (1/475)  ظر: املقنع. اناينعمرو الدل أبو قا

 . (3/726)، (2/84)، خمترص التبيني: (2/67)انظر: املقنع:  (5)

يف    (6) ،  [ 2النور:]،  [25الكهف:  ]،  [66،  65فال:  األن]،  [261،  592: البقرة]مواضع:    (8)وردت 

ا. انظر: امل [ 147الصافات: ]   . ( 302/ 2) :  التبيني   ، خمترص ( 67/ 2) ، ( 477/ 1) قنع:  ، وكلها بزيادة األلف اتفاقا

موضعني:  وردت  (  7) بز[66،  65األنفال:  ]يف  ا.،  اتفاقا األلف  املقنع:    يادة    ، ( 2/67)،  (1/477)انظر: 

   .(2/302) خمترص التبيني:

ا.    ﴾ڈ  ﴿و ﴾گ﴿    (8) اتفاقا األلف  املقنع:بإثبات  التبيني:   ،(59،  57،  2/56)انظر:  خمترص 

(4/999 ،1007) . 
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(1) ﴾ ڱ ڱ
(2) ﴾ ەئ ﴿و  [23الكهف:]  

   (3) ﴾ ۅ ﴿  [21ل:نمال]  

  [68  ات: ــ اف ـ الص ]     ( 4) ﴾ ۇ        ۇ ﴿ و   [ 851ران:  ــ آل عم ]   ﴾ ٻ  پ  پ ﴿ و    [ 47ة: ــ وب ـ الت ] 

 
أبو   (1) عيسى األصبهاين فقال: )رأيتح يف   عن حممد بن  (2/69):  يادة األلف يف املقنعز  الداين  عمرو  ذكر 

عبد اهلل بن مسعود  قال: )ويف مصحف  بغري ألف ما خال الذي يف الكهف« ثم    ﴾ٿ﴿املصاحف كلها:  

  راقأهل الع ل: )ومل أجد شيئاا من ذلك يف مصاحف  )شايء(، وأنكره أبو عمرو وقا  رأيتح كلها باأللف

 لف(.أبوغريها 

ا اإلم  : )وقول يف كّل يشء ليس معتربا(. (162)يف العقيلة، البيت:  ام الشاطبي فقالوأنكره أيضا

 ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ﴿  ::) كتبوا يف مجيع املصاحف ، فقال (3/805):وأما أبو داود يف خمترص التبيني 

 غريه(. ليس يف القرآن  -أي الكهف -بألف بني الشني، والياء هنا 

 وقعت يف مصاحف الصحابة،  األلف بعد الشني، فذكر أن زيادة  ( 316ص) لة:سيلواوي يف اسخوأما ال

 وأنه رآها يف املصحف الشامي باأللف يف موضع الكهف وغريه. 

بشريو  الدكتور  املقنع:قال  لكتاب  احلمريي يف حتقيقه  هامش:(2/69)  املصحف (4)،  رأيته يف   :)وكذا 

مواضع يف  )شايء(  األلف  بزيادة  مثأخ  احلسيني  األول،  املوضع    [154،  92،  5ران:  عمأل  ]ال:  رى 

ت ، وغريها، وأما مصحف الرياض فقد تتبع [14الرعد:  ]، و[93،  91،  38األنعام  ]، و[59:النساء]و

ا   املكثريا وتتبعتها يف مصحف طوب من  ألف: يشء،  بغري  مرسومة  فوجدهتا  الكهف،  مع موضع  واضع 

فلم أ  قايب  بزيادة  واحدا  موضعا  فيها  وكله أر  بلف،  ياء:ا  ثم  العمل  ،  ﴾ٿ﴿  شني  عليه  يف والذي 

 .(38ص)، سمري الطالبني: (266ص )دة األلف يف موضع الكهف. انظر: دليل احلريان: مصاحفنا زيا

ا، ونقل أبو داود فيها اخلالف، واختار زيادة األلف؛ إلمجاع املأحثبتت األ  (2) صاحف عىل  لف عند الداين اتفاقا

العم انظر:  ذلك، وعليه جرى  التبيني:  ترص، خم(1/477)قنع:املل   (2/303  ،380-4،813/944 ) ،

 .(38ص)، سمري الطالبني: (264ص )ل احلريان: دلي

الالم ألف وحذفها، واختار أبو داود حذف األلف، وعليه جرى يادة األلف بعد  ورد فيها اخلالف بني ز  (3)

 دليل احلريان:   ،  (625،  573  /3،  2/303)، خمترص التبيني:  (727،  84-2/83)انظر: املقنع:  العمل.  

 .(38ص )،سمري الطالبني: (269 ص)

، فقال:  (175ص  )م  ذكرمها يف املحكاين يف املقنع، وإنام  يف املوضعني مل يذكرمها أبو عمرو الد ﴾ۇ  ﴿   (4)

آل عمران ا يف  أيضا الصافات    ﴾ پپ  إلاىل    ﴿  )وفيها  أنا  ألف،  ﴾ ۇ  إلاىل  ﴿ويف  أجد  ومل 

ا يفذلك كذلك مر  ق القديمة(. رامصاحف أهل الع  يشء من سوما

خمت يف  داود  أبو  اقال  )(379/ 2)لتبيني:  رص  بعض  :  يف  هنا: كتبوا    ﴾  پپ  إلاىل    ﴿  املصاحف 
يف املوضعني بغري    ﴾ ۇ     ﴿  ويف بعضها:  ﴾   ۇ إلاىل  ﴿  ذا يف والصافات:الالم ألف، وك   بألف بعد

=  عمران، أنل  ، وقد ذكر يف آ  ﴾ ۇ ىلإلا ﴿»:  (4/1037)ر  ـع آخـوضـي م ـود فو داـال أبم قألف(، ث



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

539 

 (1) ﴾ڑ  ڑ ﴿  [87يوسف:  ]    ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ﴿   [87]يوسف:   ﴾ پپ  ﴿و

   ( 3)  [ 69]  (2) الزمريف    ﴾ڦڦ ڦ ﴿واليا يف  وبني اجليم    [31الرعد:]
 .(4) « اباهلمزة مطلقا  ﴾ ۓ ﴿ كتبو

 ه من الكتاب املذكور مما يتعلق بحذف األلف. أردت نقل انتهى ما 

 

 

 

 
 

 
وأ=   فيه،  اختلفت  ألف، نه  املصاحف  الالم  بعد  بألف  ا  أيضا ويكتب   ألف،  بغري  رسمناه   كام  يكتب 

 .  «واألول أختار، وبه أكتب

البيت:   ال  : )وعن خلف معا ال(77)وذكرمها الشاطبي يف العقيلة، يف  وقال السخاوي يف  وسيلة: إىل(، 

م يصاحف القديمة الشامية، وهو مصحف قدامليف بعض    ﴾ إىل  ال﴿   نا كذلك:: )وقد رأيته أ  (158ص  )

  ،(270ص  ):  ني، انظر: دليل احلريانمرت عليه الدهور(، والذي عليه العمل حذف األلف من املوضع 

 .(38ص)سمري الطالبني: 

  ليه العمل، خالف، وهو ما ع  األلف، بدون   نقل الداين يف هذه املواضع الثالثة اتفاق املصاحف عىل زيادة  (1)

ا عن غريه  ،تالف املصاحف فيها اخونقل أبو داود   انظر: ، ثم جزم بزيادة األلف يف موضع الرعد.  متفردا

دليل احلريان:  ، انظر:(741-740،727-2/3،303/726) ، خمترص التبيني:(478- 1/477)املقنع:

 .( 38ص)سمري الطالبني:  ،(268ص )

أبو داود اخلالف يف زيادة األلف ل  فيه اخلالف، ونق  كم ناقالا ، وذكره يف املحرو يف املقنعمل يذكره أبو عم  (2)

د شارقة إثبات األلف، وعن، والذي عليه العمل عند امل(23)يف موضع الزمر، والفجر:    ﴾ ڦ﴿  :يف

املح انظر:  حذفها.  التبيني:  (175ص  )كم:  املغاربة  خمترص  احلريان:  ( 1295  / 5)،  (1/269)،  دليل   ،

 . ( 38  ) ني: سمري الطالب     ، ( 270ص ) 

 لفجر(. وا: )يف الزمر ( 2/803) :اإلتقاننص   (3)

 .(2/480) انظر: اإلتقان: (4)
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 متةااخل
املصالح  مد  احل تحقىض  وتوفيقه  وبعونه  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل 

وعىل    واحلاجات، والرساالت،  الرسل  خاتم  عىل  والسالم  وصحبه  والصالة  آله 

 عد: لوات، وبالصكى أز

 بحث: ت إليها يف ختام هذا ال تي توصلأهم النتائج ال هفهذ

ر املهمة، السيام  واملصاد   ت،رآين باليمن، باملخطوطاثراء مكتبة الرتاث الق  -1

أهن إال  املصحف،  ورسم  القراءات،  علوم  تزال  يف  ما  ذلك  مع  وتراجم  ا  مغمورة، 

 ة. مل تكن معدومبعض مؤلفيها تكاد تكون شحيحة، إن 

الفتاوى والرد عليها يف  إنَ   -2 لطيفة موجزة، من األساليب رسائل    أسلوب 

 زير. وعلم  غ  م،القدم، وفيها نفع  عظي تي انتهجها العلامء منذال

املص  -3 بمرسوم  االعتناء  أمهية  عىل  خمالفته    حفالتشديد  وحرمة  العثامين، 

 لو يف حرف واحد. و

القيأكثر خط املصحف موافق لقواع  إنَ  -4 الرسم  كن جاءت أشياء ، لايسد 

 عنَا.ا سببها، ومنها ما غاب منها ما عرفنالتباع السلف،  تباعها؛، يلزم اهخارجة عن

 ا:أوصي هب ومن التوصيات اليت 
ل  مجيع املخطوطات املحققة من ِقب    فظ فيهاإنشاء منصة الكرتونية عاملية حتح  -

العلم،   ا للمسو طالب  البحث يف نصوصها متاحا ون إىل صلم يلعله   تفيدين، يكون 

جم  ل ٍم  ع  أو  غائبة،  التقريب  هوٍل،  معلومة  بذلك  فيحصل  مغموٍر،  كتاٍب  أو 

آليَ عىل    التأكيد  معتسديد،  وال حلعينمة  وجود  املة  حقوق  السقات فظ  من  حققني 

 العلمية، وغريها. 

الصغرية - باملخطوطات  ودراس االعتناء  بتحقيقها،  واالهتامم  مسائلها،  ،  ة 

 . العلم طلبة ونرشها بني
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بالد اليمن، وأبرز رواده من مها يف  اسة نشأة التأليف يف القراءات وعلورد -

 العلامء. 

 وسلم عىل سيد األولني وصىل اهلل  أجل وأحكم،  م، وهو سبحانههذا واهلل أعل

 ين.  ابته، ومن تبعهم إىل يوم الد واآلخرين، وعىل آله صح
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 جع املرااملصادر و فهرس
 الكتب :  -
 لتوزيع، األردن. غانم قدوري، دار عامر للنرش وا د. ،  لوم القرآن أحباث يف ع  .1

فض  .2 البشإحتاف  األالء  القراءات  يف  عشر  الغني  ر ربعة  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد   ،

إسامالد حممد  شعبان  حتقيق،  بالبناء،  الشهري  الدين  شهاب  الكتب،  مياطّي،  عامل  عيل، 

 هـ. 1407ة: األوىل،  الطبع 

فواز أمحد زمريل،  الرمحن السيوطي، حتقيق:    بدلدين ع، جالل اقرآناإلتقان يف علوم ال .3

 هـ. 1421نية، ة: الثاعاب العريب ، لبنان، الطب ت كدار ال

الزيدية  .4 املؤلفني  عيل  أعالم  بن  زيد  اإلمام  مؤسسة  الوجيه،  عباس  بن  السالم  عبد   ،

 هـ.1420الطبعة األوىل،  للثقافة، 

  ،   ستعربني واملسترشقني وامل رب  نساء من العم ألشهر الرجال والتراج  ، قاموساألعالم .5

هـ(،  1396)املتوىف:  لدمشقي  اعيل بن فارس، الزركيل    بنالدين بن حممود بن حممد  خري  

 العلم للماليني.  النارش: دار

االمس .6 يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  واالنساباالكمال  والكىن  مري  األ،  اء 

 رة. يثة للطباعة والنرش، القاهارق احلدسالمي الفوال، دار الكتاب االبن ماكاحلافظ ا

، عبد الرمحن بن حممد بن  وفيني ني والكي البصر الف بني النحويني:  اإلنصاف يف مسائل اخل  .7

، الطبعة: األوىل  و الربكات، كامل الدين األنباري، املكتبة العرصية عبيد اهلل األنصاري، أب

 م. 2003 -هـ1424

دار النرش:  مة حممد بن عيل الشوكاين،  ، العالع لقرن السابلع مبحاسن من بعد ا طار الالبد .8

 بريوت.   -دار املعرفة  

علوم .9 يف  عبد   ،القرآن   الربهان  عبد  أبو  بن  حممد  الدين  بدر  الزركيش    اهلل  هبادر  بن  اهلل 

 م. 1957  -هـ  1376وىل،  املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: األ

د  ، أبو الوليد حممد بن أمح ة رجل املستخيل ملسائ رح والتوجيه والتعلصيل والشالبيان والتح  .10

حتق القرطبي،  رشد  وآخرون،    . ديق:  بن  حجي  الغردحممد  بريوت ار  اإلسالمي،  -ب 

 م. 1988  -هـ  1408لبنان، الطبعة: الثانية،  
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موعة من  ق: جمحتقي   احلسيني الزبيدي، ، حممد مرتىض اتج العروس من جواهر القاموس .11

 ر اهلداية. قني، دار النرش: داحقملا

العرب  .12 األدب  بروكلاماتريخ  كارل  ال،  احلليم  عبد  حتقيق:  رمض ن،  عبد  نجار،  ان 

 م. 1977ارف،  ار املع دالتواب، 

رمسه  .13 وغرائب  القرآن  عبداتريخ  بن  طاهر  حممد  الشافعي    ،  املكي  الكردي  القادر 

النارش: مصطفى1400  اخلطاط )املتوىف: يغمور، طب  هـ(،  بمطبعة ع  حممد    للمرة األوىل: 

 م.  1946هـ و1365عام  ازاحلج  -دة  الفتح بج 

وصابريات .14 يف  خ  االعتبار  واآلث،  االتواريخ  وجيه  عبدلار،  احلبييش    دين  الرمحن 

 هـ. 1427، مكتبة االرشاد، صنعاء، عام  الوصايب، حتقيق: عبد اهلل حممد احلبيش

ن أيب  الرمحن ب  ل الدين عبدجال ، و أمحد املحيل  لدين حممد بن، جالل النيتفسري اجلال .15

 . هرةقاال –لنارش : دار احلديث ي، ار السيوطبك

م  .16 الزهر  الرحلة التقاط  نتائج  يف   ن  ا   والسفر  عشرأخبار  احلادي  السيد  لقرن  بن  جعفر   ،

 هـ. 9143دين، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية،  حسن الربزنجي امل 

  -ار الفكر  د  ،  لشافعيبو الفضل العسقالين اأر  د بن علي بن حج هتذيب التهذيب ألمح .17

 . 1404،  1بريوت ط 

لفكر، الطبعة األوىل  ، دار اييمي البست د أبو حاتم التمبن حبان بن أمح   ، حممد الثقات .18

  ،1395 – 1975 . 

القصائد .19 أتراب  عقيلة  شرح  يف  املراصد  أرابب  القصائد  أرابب  بره مجيلة  الدين  ،  ان 

  القرآنية   اساتاين للدرار الغوث حممد خضري الزوبعي، دق:  ر اجلعربي، حتقي إبراهيم بن عم

 هـ.1431،  1ط  ، دمشق، سورية،

احمل .20 يف حسن  والقااضرة  مصر  اتريخ  عبدرةه  أبو    ،  حممد  حتقيق:  بكر،  أيب  بن  الرمحن 

  الطبعة   مرص،  –ه  عيسى البايب احللبي ورشكا   -ضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية  الف

 . م1967  -  هـ1387  األوىل

ن حمب الدين بن  حممد أمني بن فضل اهلل ب  ، حلادي عشرن القرن اخالصة األثر يف أعيا .21

 . بريوت –صادر  ي، دار قبي احلموي األصل، الدمشححممد امل 
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، احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  .22

مراحمم حتقيق:  العسقالين،  / د  عبد  قبة  جمل امل حممد  النرش:  دار  اعيد،  دائرة  ملعارف  س 

 عة: الثانية. بم، الط 1972هـ/ 1392  -د  اهلن  -  حيدر اباد -امنية عثال

احلري  .23 على  دليل  الظمآنان  أبو  مورد  املارغني  ،  سليامن  بن  أمحد  بن  إبراهيم  إسحاق 

 القاهرة.  -التونيس املالكي، دار احلديث

رحون،  مد، ابن فإبراهيم بن عيل بن حم،  ان علماء املذهباملذهب يف معرفة أعيباج الدي .24

)املتوىف   انبره اليعمري  وتعليق799:  الدين  حتقيق  األمحدي    :هـ(،  حممد  بو  أ الدكتور 

 لنرش، القاهرة. ر، النارش: دار الرتاث للطبع واالنو

احلديث  .25 إىل  املسند  من  العرب  اخلط  منشورحلة  شوحان،  أمحد  الكتاب  ،  احتاد  رات 

 م. 2001دمشق،   العرب،

الــسر  .26 دراســحـ مصـ م  لــــف  غد  ،ة ـــــيـخـاريــتة  ـــــ ويــغ ــة  قدوريـانـ.  للنرش  م  عامر  دار   ،

 توزيع، األردن. وال

الـــرس .27 ونـحـ صـمـ م  عبد ه ـــطـق ــف  حسني   ،  املكالفرما  احلي  املكتبة  مكة  1ط   ية،وي،   ،

 هـ. 1425املكرمة،  

الثاين عشر  .28 القرن  أعيان  الدرر يف  ع  ، سلك  بن  بحممد خليل  بن حممد مراد  يل  ن حممد 

ة،  ـثـالـ ة: الثـعـطبزم، ال ـن حـة، دار ابـيـالمـر اإلسـائـشـل، دار البـضـفـو الـبني، أ ـيـحسـال

 م. 1988  -هـ  1408

يني،  ، عيل حممد الضباع، تنقيح: حممد احلساب املبني بط الكتض رسم و مسري الطالبني يف  .29

 هـ. 1424،  1النارش: املكتبة األزهرية، ط  

:  بو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق حممد بن عيسى أ  (،اجلامع الصحيح)  مذيالت سنن   .30

 لعريب، بريوت. حياء الرتاث ادار إ  أمحد حممد شاكر وآخرون، 

  ال الدين أبو عمرو عثامن بن عمر الدويني ؤلف: مجاسم امل   ،الشافية يف علم التصريف  .31

حتقيق: حسن   احلاجب،  بان  املعروف  د النحوي  العثامن،  النرش:أمحد  املكية    ار    -املكتبة 

 م، الطبعة: األوىل. 1995  -هـ1415 -مكة 
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ذهبالذهب  شذرات   .32 من  أخبار  عيف  حم   بد،  بن  أمحد  بن  احلنبيل،  احلي  العكري  مد 

عبد حممو واألرنؤر  القاد   حتقيق:  دط،  األرناؤوط،  كثريد  بن  دار  النرش:    -دمشق    -ار 

 . 1هـ، الطبعة: ط 1406

حتقيق:  الريض اإلسرتاباذي، نجم الدين،  سن  بن احل  ، حممدبن احلاجبشرح شافية ا .33

ال حممد  احلسن،  نور  عحممد  الدين  حميى  حممد  احل زفزاف،  الكت بد  دار  العلمية،  ميد،  ب 

 م. 1975 -هـ 1395وت،  بري

بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو  ، عبد اهلل  الصدى  ندى وبل لح قطر ار ش .34

الدين،  مجال  حتقي  حممد،  هشام،  حمابن  حممد  القاهرة،ق:  احلميد،  عبد  الدين  الطبعة:    يى 

 .  1383احلادية عرشة،  

اإلميان .35 أمح شعب  بكر  أبو  ا،  احلسني  بن  بسيوين    ،لبيهقي د  السعيد  حممد  حتقيق: 

 ، الطبعة: األوىل. 1410  -بريوت    -تب العلمية  الكدار   رش:ر الن زغلول، دا

العربية  .36 وصحاح  اللغة  اتج  أالصحاح  إسامعيل  بو  ،  محاد  نرص  الفارايب  بن  اجلوهري 

بريوت،    -اليني  ر، النارش: دار العلم للم الغفور عطا  هـ(، حتقيق: أمحد عبد393)املتوىف:  

 م. 1987  - هـ 1407عة: الرابعة  الطب

اجل .37 الضعيف  وزايغ صامع  الكبري(،ري  )الفتح  املكتب  حمم  دته  األلباين،  الدين  نارص  د 

 م. 8198هـ ،  1408: الثالثة،  اإلسالمي، بريوت، الطبعة  

التاسعضو ال .38 القرن  ألهل  الالمع  عبد ء  بن  حممد  الدين  شمس  السخاوي،    ،  الرمحن 

 م. 1988هـ،  4081الطبعة: األوىل،  ورات دار مكتبة احلياة، النارش منش

حتقيق: عبد  يم بن القاسم،  ، إبراهراد إىل معرفة اإلسنادت الزيدية الكربى، بلوغ املقاطب .39

 هـ. 1421ثقافة، الطبعة األوىل،  عيل لل ن زيد ب  اإلمامه، مؤسسة الم الوجيالس

حممود    حتقيق: د.   كايف السبكي،لا  ، تاج الدين بن عيل بن عبدطبقات الشافعية الكربى .40

  -للطباعة والنرش والتوزيع    د احللو، دار النرش: هجرح حممالفتا  حي، د. عبدحممد الطنا

 . 2ط هـ، الطبعة: 1413

امل، اسطبقات الشافعية  . 41 بم  أبو  بن  أكر بن  ؤلف:  بن قايض شهبة، محد    حممد بن عمر 

 ة: األوىل. ، الطبع 1407  -وت  بري   -تب  عامل الك العليم خان، دار النرش:    حتقيق: د. احلافظ عبد 
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املطبقات   .42 اليمن/  ال صلحاء  بتاريخ  الربيهيعروف  الربهيي  ، عبد  الرمحن  بن عبد  وهاب 

 صنعاء. مكتبة االرشاد، عبد اهلل حممد احلبيش، السكسكي اليمني، 

يف  .43 م العرب  خرب  غرب  الذهبي)ت ن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  هـ(،  748، 

 م. 1984،  2ط  الكويت -ة الكويت املنجد، مطبعة حكوم الدينصالح  حتقيق: د. 

اغاي .44 القراءة  طبقات  يف  ل لنهاية  حمم،  بن  حممد  اخلري  أيب  الدين  اجلزري  شمس  بن  د 

 هـ. 1402،  3بريوت ط  -لعلمية  ا الكتبدار   برجسرتارس،تنى به: ج. هـ(، اع833)ت

عشر  .45 احلادي  القرن  أخبار  يف  السفر  ونتائج  االرحتال  مصطفوائد  بن،  اهلل    فى  فتح 

 ادر. كندري، دار النوقيق: عبد اهلل الاحلموي، حت

مد، دار  ق:  د. غانم قدوري احلبد الرمحن الزجاجي، حتقي، أبو القاسم عكتاب اخلط  .46

 هـ. 1421ن،  امع  عامر للنرش،

هـ(، حتقيق:  437ي بن أيب طالب القييس )ت:  ، مكقراءات السبعوجوه ال ف عن كشال .47

 اخلامسة.  هـ، الطبعة1418الرسالة،  حمي الدين رمضان، مؤسسة

دار  جالل الدين السيوطي،     عبد الرمحن بن أيب بكر،،  نساباللباب يف حترير األلب   .48

 . بريوت  –صادر 

التنز صر  خمت .49 هلجاء  سيلالتبيني  داود،  أبو  نجاح  بليامن  ،  األموي  ن  القاسم  أيب  بن 

)املتوىف: األندليس  فه496  بالوالء،  امللك  جممع  النارش:  عام   -د  هـ(،  املنورة،    املدينة 

 م.  2002 -ـ ه1423النرش:  

 . م2010أمحد مشهداين، دار سعد الدين،    ، خالديف النحو واللغة حمققة   خمطوطات .50

: د. حاتم صالح    ، حتقيقدم بو حميس أ  طالب القي، مكي بن أيب لقرآن عراب امشكل إ  .51

 . هـ 1405  ،  الثانية:   الطبعة بريوت،  –الضامن، مؤسسة الرسالة  

المصاد .52 اليمر  اإلسالمي يف  بكتابته   ن،فكر  الطياموي  قام  بالنفقة  فريق عمل  وتكفل   ،

 عبد القادر ريان النعلواين. دكتور نزار ال

، نرص )أبو الوفاء( ابن الشيخ نرص  طيَّةِّ ول اخلَ ةِّ يف األصح صريَّ  املصرية للَمطَابِّعِّ املَطَالِّعح النَّ  .53

هـ،  1291:  احلنفي الشافعّي )املتوىف  ونس الوفائي اهلوريني األمحدي األزهري األشعريي
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الدكتورحتق وتعليق:  م  يق  املقصود،  عبد  السنة،طه  األوىل،    كتبة  الطبعة:  القاهرة، 

 م. 2005  -هـ  1426

الدين أبو عبد اهلل ياقوت    ب، شهاب ي ة األد معرفاألريب إىل،  إرشاد  معجم األدابء . 54

 وت. : دار الغرب اإلسالمي، بري حتقيق: إحسان عباس، النارش   ي،بن عبد اهلل الرومي احلمو

 بريوت.   -الفكر  اهلل، دار اهلل احلموي أبو عبد  ياقوت بن عبد ، البلدان معجم  .55

العثماين .56 الرسم  بشريمعجم  د.  ت،  مركز  احلمريي،  حسن  ل   افسري    ، لقرآنيةلدراسات 

 هـ.1436، الطبعة األوىل، الرياض

و  .57 الطبقات  على  الكبار  القراء  أاألعصار معرفة  بن  ملحمد  عثامن،  بن  قايامز    محد  بن 

عب الذ أبو  بشار    دهبي  حتقيق:  معروف  اهلل،  األرناؤوط   ،عواد  مهدي    ،شعيب  صالح 

 هـ. 1404  -  1بريوت ط   -عباس، مؤسسة الرسالة  

السعادة .58 الرايمفتاح  ومصباح  م   ة،د،  او يف  الشهري:  لعلوم ضوعات  مصطفى  بن  أمحد   ،

 هـ. 1405،  1ط، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، بطاش كربى زاده

اللغة، .59 احلسني أل  مقاييس  زك  يب  بن  فارس  بن  عبد أمحد  حتقيق:  حممد    ريا،  السالم 

 هـ. 1420، 2بريوت ط   -يل  ارون، دار اجله

عباس، املعروف باملربد،  أبو ال  ،األزدي  األكرب الثامىل  بن يزيد بن عبدحممد    ،املقتضب .60

 ، عامل الكتب، بريوت. حممد عبد اخلالق عظيمة 

رس .61 يف  األم املقنع  مصاحف  عثامصار م  عمر  أبو  سعيد،  بن  د  ن  حتقيق:  بشري    . الداين، 

 هـ. 1437سالمية، بريوت، احلمريي، دار البشائر اإل

ال .62 الكبري يف  بن مؤمن  تصريف املمتع  احل رْض  حم  بن ، عيل  أببمي اإلشمد،  و احلسن ييل، 

 م. 1996ة لبن، الطبعة: األوىل  املعروف بابن عصفور، مكتب 

 مكتبة الفالح. األفغاين، ، سعيد بن حممد بن أمحد لعرب من اتريخ النحو ا .63

ْرقاين )املتوىف:    د عبد ، حممعرفان يف علوم القرآن ل المناه .64 مطبعة    هـ(، 1367العظيم الزر

 الثة. ثبعة الطلبي ورشكاه، ال عيسى البايب احل

،    الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج  ، لعبدنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ملا .65

 . هـ1358، 1بريوت ط  -دار صادر  
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،  1سكندرية، الطبعة  ، لعبد احلكيم عفيفي، مكتبة اال ة ـــيـالم ــة إســـنــديـة ألف م ــوعــموس .66

 م. 2000عام 

  لك ة املـعـامـ ن، جـيـث ـاحـبـن الـة مـوعـمـجـ، مرآنـــق ــ الوم  ــلـا عــــيــرافـ غو ـلـبـيـة بـــوعــوســم  .67

 عبد العزيز، جدة. 

 م. 1937يق، القاهرة،  مصطفى عناين، النارش حممود توف  نتيجة اإلمالء وقواعد التقيم، . 68

  يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري  ،رة يف ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاه . 69

 . رص افة واإلرشاد القومي، دار الكتب، م وزارة الثق مجال الدين،    حاسن، أبو امل احلنفي، 

يف النش .70 العشر   ر  بن  القراءات  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس   ،

 املطبعة التجارية الكربى. ع ، النارش: حقق: عيل حممد الضبايوسف، امل 

اجلوامع .71 اهلوامع يف شرح مجع  ب الرمح  عبدالدين    ، جلاللمهع  السيوطي،  ن  بكر  أيب  ن 

 مرص.  -قية  ياحلميد هنداوي، املكتبة التوف حتقيق: عبد

ابلوفيات .72 الصفدي)ت  الوايف  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  أمحد  764،  حتقيق  هـ(، 

 ء الرتاث. ياارش دار إحناؤوط وتركي مصطفى، الن األر

إىل   .73 العقيلة الوسيلة  السخ كشف  حممد  بن  عيل  الدين  علم  احلسن  أبو  يق:  حتق  اوي،، 

 هـ. 1323، 1ي، مكتبة الرشد، السعودية ط موالي حممد اإلدرييس الطاهر 

، أيب العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .74

 لبنان.   -ن عباس، دار الثقافة  ساحتقيق: إح  هـ(،681بن خلكان )ت 

 رسائل العلمية: ال  -
الظم .1 مورد  شرح  يف  حتقيق:  ،  آن التبيان  الصنهاجي،  عمر  بن  اهلل  اهلل  ععبد  عبد  بن  مر 

 هـ. 1429رى،  الثويني، رسالة علمية لنيل درجة املاجستري، جامعة أم الق

رسالة علمية    ،ة فتحي دوفل  ، دراسة حتليلية نقدية،عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل  .2

 م. 2014معة اجلزائر، لنيل املاجستري، بجا

الق  .3 بيان  السبع رااملضبوط يف  بنت عبد اهللءات  القرين، يف رسالة علمية    ، حتقيق: صفية 

 ـ. ه1436لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، عام  
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، رسالة علمية يالقار عيل    ملال  ،   اهلبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية يف الرسم .4

 هـ. 1422دكتور: عبد الرمحن السديس،  بجامعة أم القرى، لل 

 ت واألحباث العلمية: الاجمل  -
ال .1 لنسخه اخلطية واملطبوعة،  ر ابلقراءات األربعة عشربش إحتاف فضالء  دراسة وصفية   ،

ص للدكتور اجلهني،  سعد  بن  الرمحن  عبد  البحث  11:  عامدة  يف  حمكم  بحث   وهو   ،

 اإلسالمية، باملدينة املنورة.  امعةي باجلالعلم

الرسمموج .2 علماء  تراجم  يف  الكلم  عا ز  للدكتور  جملة  د ،  يف  منشور  بحث  الرفاعي،  ل 

 . 28هـ، ص: 1432، سنة  154اإلسالمية، العدد  ة اجلامع
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 رس املصادر واملراجعفه
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