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 لخصامل

 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه، أما بعد 

احل العدد  املسمى:  البحث  استقرافهذا  بدراسة  فيه  قمت  حتليليةميص،  ، ئية 

سلكت فيها مسلك االستقراء والتتبع للعدد احلميص يف مجيع مظانِّه مما وقفت عليه 

م؛ العتامدهم عىل من قبَلهم، ثم سلكت  من بعَدهإىل مطلع القرن الثامن، وتركت  

احلميص بالعدد  يتعلق  مما  األئمة  كالم  من  مجعته  فيام  التحلييل  خالل  ن  م  املسلك 

علم   تضمنت  التي  القراءات  كتب  خالل  ومن   ، العدِّ علم  يف  األمهات  الكتب 

ميص  ا، وبالعدد احلعلم العدد عمومً املراد ب  يف هذا البحث أيًضا  ذكرت  وقد  العدد،  

تضمنت ًص خصو التي  واملصنفات  وبأسانيده،  وبنسبته،  به  بالتعريف  وقمت  ا، 

ا انفرادات  وتناولت بالدراسة أيًض   العدد احلميص، وكذا ذكرت موقف األئمة منه،

عد   احلميص  ذلك،   ا العدد  يف  األئمة  واختالف  الدراسة   وترًكا  هذه  من  والغرض 

حول األئمة  من  األقدمون  كتبه  ما  عىل  ولِي علمَ   الوقوف  احلميص،  منهج    العدد 

نتائَج  البحث إىل  تناوله، وقد خلصت يف خامتة  العدد   مهمة،  األئمة يف  أبرزها: أنَّ 

به، وس احل العمل  قد ترك  ل من شذذهميص  أوَّ وأّن  نقلِه،   بب ذلك: دثوره، وعدم 

  األقرب يف مصدر التفصيل يف العدد   أنَّ   كتابه الكامل، كام خلصت إىل  اهلذيل يف  هو

ه موضعها،  احلميص  يف  ذكرهتا  ألدلة  شنبوذ،  ابن  كتاب  وجلَّ   اهلل  سائاًل و  عزَّ 

 .(1) حلمد هلل رب العاملي التوفيق والسداد، واهلداية والرشاد، وا

 .انفرادات ،موقف ،احلميص ،العدد الكلمات املفتاحية:

 

 

 
 هـ، واحلمد هلل أواًل وآخًرا.1443احلجة لعام من ذي  24بة هذا البحث يوم السبت من كتافرغت ( 1)
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 ةــدمـقـمـال
هلل   واحلمد  خلَق،  ما  عدد  هللِ  هللاحلمد  واحلمد  خلَق،  ما  يف  ملء  ما  عدد   

ما يف الساموات واألرض، واحلمد هلل عدَد ما   السموات واألرض، واحلمد هلل ملءَ 

واحلمد هلل احلمد هلل ملَء ما أحىص كتاب ه، واحلمد هلل عدَد كلِّ يشء،  أحىص كتاب ه، و

سبحان اهلل ملَء كلِّ يشء، وسبحان اهلل عدد ما خلق، وسبحان اهلل ملَء ما خلَق، و

يف   ما  السم عدَد  يف  ما  ملَء  اهلل  وسبحان  واألرض،  واألرض،  السموات  وات 

ه، وسبحان اهلل لَء ما أحىص كتاب  ما أحىص كتاب ه، وسبحان اهلل م  عددوسبحان اهلل  

 . (1) عدَد كلِّ يشء، وسبحان اهلل ملَء كلِّ يشء

د ما غفل عن ذكره عدد ما ذكره الذاكرون، وعدعىل نبينا حممد   اهلل وسلم  وصىلَّ 

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد أمجعي، وعىل آله وصحبه لون، الغاف

مر به األوقات وع  غلت  ، وإفأرشف ما ش  به األعامر العلم  والعمل  ن أرشف  ت 

القراءات وعلومها كرواية  العلوم ما كان متصاًل بكتاب اهلل عز وجل، ومن ذلك 

املصاحفي والقراءات، وتوجيهها، وجت وسورها    اآِي   وعدِّ   ،ابطهوض   ،دها، ورسم 

 بعض.   اءات عنها، ال ينفك بعضها عن ال غنى لطالب القر   ها علوم  ، كل  وكلامهتا وحروفها 

وهو مع   وعزَّ ضابط ها،  ها،ها، ونَدر سالك  قلَّ طالب  من العلوم التي  العدِّ وإن علم 

ت مزيد  إىل  حاجة  يف  زالت  ال  مسائل  احتوى  فقد  وبـ هذا  جحرير  من  مع  ـيان، 

ه، فمن ذلك ما يتعلق بالعدد احلميص، فإنه ٍق، وكشف مشكٍل، وتوضيح مشتبِ فرِّ مت

هذا    ا مما كتبه أئمة  يسري جد    طالب العلم عىل طرٍف   مسائل التي يقف عندهاـمن ال

الذين األوائل  املصنفون   ، والدراية  الفنِّ والعلم  التحقيق  أهل  بعَدهم    ،هم  ومن 

 
أن   ا، ويف رواية عن أيب أمامة الباهيل  مرفوعً   امة  من حديث أيب أمسبيح  التحميد والتروي هذا    (1)

أمامة؟ قال: أذكر ريب،مرَّ به و  ×رسول اهلل   أبا  يا  أال أخربك قال:    هو حيرك شفتيه، فقال: ماذا تقول 

النهار؟  الليل مبأكثر أو أفضل من ذكرك   -  (36/459). ينظر: مسند اإلمام أمحد  أن تقول .. فذكرهع 

 . (1/215)عمل اليوم والليلة للنسائي و، -قوي«قه: »إسناده قال حمق
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إ  ،عالة  عليهم البحث  املعتنون    ارظهفأردت هبذا  ليستفيد منه  أئمتنا،  ونرش ما كتبه 

والعم  القول  صالح  وجل  عز  اهلل  وأسأل  الرشيف،  العلم  والنجاة  هبذا  من ل، 

 ، آمي. الوقوع يف الزلل والـَخَطل

، وأشكر له سبحانه تيسريه هذا العمل، وأسأله سبحانه ثم إين   أمحد اهلل عزَّ وجلَّ

 العمل، آمي.  صالح القول و

ء،شكأ  إينثم   األجالَّ األساتذة  الفضالء،  للمشايخ  وسنًدا    ر  عوًنا  كانوا  الذين 

لوا عيلَّ بقراءتِه وتصويبِه وتقويِمه،وردًءا يل، يف إمتام هذا البحث، و جزاهم اهلل   تفضَّ

 عني خري اجلزاء، وبارك فيهم، ونفع هبم اإلسالم واملسلمي، آمي.  

 ب اختياره:أمهية املوضوع وأسبا
عل - اهلل جلَّ م برشف مترشف كل  بكتاب  متعلق  العدِّ  فعلم  ه،  جالل    علقه، 

 قامات السامية.وما كان كذلك فإنه يف الدرجات العالية، وامل

فضاًل  - القراءات  ختصص  أصحاب  ِقَبِل  من  العلم  هذا  غريهم  هجر  عن   

ابة ن ثمَّ الكتيدفع طلبة العلم إىل إحيائه ودراسته ومدارسته، وتعلمه وتعليمه، وم

 ائله، ومجع شتاته. وحترير مسفيه، 

العدِّ يف    التزهيد - قال  ،  علم  ذلك  قوًما جهل:    اهلذيل  ويف  أن  وا  »اعلم 

ل  فقالوا:  عند العدد  به  ويتكرب  به سوقه،  بعضهم لريوج  به  اشتغل  وإنام  بعلم،  يس 

 . (1) م«علالالناس.. وهذا جهل من قائله، مل يعلم مواقع العدد، وما حيتوي عليه من 

احلالعد - قدياًم د  العلم،  أهل  أقاويل  فيها  اختلفت  التي  األعداد  من    ميص 

ر الا،  وحديثً  َق كالِم أهل العلم عنه،  قول فيه، وجتمع متفرِّ ومل أقف عىل دراسة حترِّ

 . املتباعدِ  وتقريَب  الفوائدِ  البحث تلخيَص  فأردت هبذا

كثري - املعارصين  يقف  والدارسي  الباحثي  احلالعد  يف  من  ما   عندَ ميص  د 

 
 . (3/130)الكامل  (1)
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الفرائد احلسان،   طِّر يف  البيان،وس  نه   رشحه: نفائس  يتجاوزون ذلك إىل ما دوَّ وال 

مصنفا يف  يدف    هتم،األوائل  البحث  عىلوهذا  من    للوقوف  األقدمون  كتبه  ما 

 منهج األئمة يف تناوله. ي علمَ ولِ  ،األئمة حول العدد احلميص

 الدراسات السابقة: 
دراسة   عىل  أقف  تناولت  مل  البحث  سابقة  منهجية  وفق  احلميص  التي العدد 

لف فيه  »مفردات العد احلميص من مجلة املخت  :سلكتها، ووقفت عىل بحث بعنوان

 وقد كانت أبرز الفروقات ما ييل:   (1)ا«من اآلي مجًعا وتوثيقً 

: عمل   أوًلا عليه  جرى  ما  عىل  بناًء  العدِّ  بعلم  التعريف  التمهيد  يف  ذكرت  

يف  املصنِّفي األوائل  علم   حدِّ  يف  صواًبا  ذكرت ه  ما  يكون  أن  ألرجو  وإين  كتبهم، 

 ة. العدد، وهو ما جرى عليه عمل الباحث ف علم  العدد، خالًفا ملسلك املتأخرين يف تعري 

العدد احلميص، استقالاًل وِضمنًا، ذكرت يف بحثي املصنَّفات التي ذكرت    :اثنياا

    وحَرصت عىل االستقصاء يف ذلك.

مي،    وأسانيده  ، ف بالعدد احلميص، ونسبتهًثا للتعريعقدت مبح  :ثاااثل عند املتقدِّ

منهجي  ، وقد كان  هـ(  732)ت:  يت باجلعربي  وانتههـ(    336)ت:  بدأت  بابن املناِدي  

 ، مع املقارنة والرتجيح عند االختالف. التفصيل والتحرير يف ذلك

لعدد احلميص، بدأت  ي يف تناول اعقدت  مبحًثا لبيان منهج األئمة املتقدم  :رابعاا

 التفصيل والتحليل. مسلك ، وقد سلكت  يف ذلك وانتهيت باجلعربي ،بابن املناِدي

ا وترًكا، وقد كان عقدت مبحثي ملا انفرد به العدد  :خامساا معتمدي  احلميص عد 

 بعَدهم.  من ـ ومل يكن من مصادري أحد  م ،  لك مصنَّفات األوائل إىل اجلعربي يف ذ 

 
امنشور يف جم  (1) دار  بكلية  والبحوث األكاديمية،  الدراسات اإلسالمية  إعداد    -لعلوم  لة  القاهرة،  جامعة 

 راءات املشارك بجامعة شقراء(. حلساين )أستاذ القاالباحثة: خلود 
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يان  وهذ الاملبحثان  عمل  مع  ا شرتكان  وأمَّ واإلمجال،  االسم  حيث  من  باحثة 

االنفر ذكرت   فقد   ، بيِّ ظاهر  فاالختالف  كتب:  التفصيل  تسعة  خالل  من  ادات 

ك اين،  للدَّ القرآن  آي  عدِّ  يف  البيان  املناِدي،  البن  العدد  من  )اختالف  العدد  تاب 

اجل للهذيل،  ا الكامل  معرش  أليب  املنسوب  لأل  ي، لطربامع  للمعّدل اجلامع  ،  داء 

للهَمذاين،   األرسار  مبهج  اجلوزي،  البن  األفنان  فنون  اَمين،  للع  األوسط  الكتاب 

املدد كان    حسن  فقد  الباحثة  ا  وأمَّ والرتجيح،  والتحرير  املقارنة  مع  للجعربي( 

ها الفرائد احلسان لعبد الفتاح القايض  األصيل  معتمد  كام ذكرت يف  هـ(  1403)ت:  : 

 ًنا.جوعها لغريه أحياحثها، مع رب ةهجيمن

مبحًثا يف آخر البحث بعنوان: »هل تعد  اآلي يف املصاحف عىل    تعقد  سادساا:

ض له الباحثة، واهلل املوفِّق. العدد   احلميص«، ومل تتعرَّ

 خطة البحث:
 وأربعة مباحث، وخامتة ضمنتها أبرز النتائج. البحث يف مقدمة، ومتهيد،  جعلت  

ففأما   بيان يفاملقدمة  اختيأه   ها  وأسباب  املوضوع  البحث،  ية  وخطة  اره، 

    ومنهجي يف البحث.

التمهيد   العدِّ   فيه  فذكرتوأما  بعلم  العد،  ،  التعريف  علم  يف  املصنفات  وأبرز 

 واملصنفات التي تناولت العدد احلميص.

 ثم ذكرت مباحث:

 .التعريف بالعدد احلميص، ونسبته، وأسانيده :األول  املبحث

 ء من العدد احلميص. العلامموقف  :ثاينلا  املبحث

ا واختالف األئمة يف ذلك.  :الثالث  املبحث  انفرادات العدد احلميص عد 

 انفرادات العدد احلميص ترًكا واختالف األئمة يف ذلك.  :الرابع  املبحث

 املصاحف عىل العدد احلميص. تعد  اآلي يفهل  :اخلامس   املبحث

 . بالفهارسا هت، وذيلبالنتائج  البحث ثم ختمت
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 منهجي يف البحث: 
مما وقفت عليه  سلكت مسلك االستقراء والتتبع للعدد احلميص يف مجيع مظانِّه -

 هم. َدهم؛ العتامدهم عىل من قبلَ لقرن الثامن، وتركت من بعإىل مطلع ا

فيام   - التحلييل  املسلك  سلكت  بالعدد ثم  يتعلق  مما  األئمة  كالم  من  مجعته 

 احلميص.

لألعالم - حا  الرتمجة  دعت  كرجاالتالذين  ترمجتهم  إىل  البحث  العدد    جة 

 احلميص، ونحو ذلك. 

 د الكويف يف أرقام اآليات. كتابة اآليات برسم املصحف الكويف، والتزام العد -
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 التمهيد
 :(1) التعريف بعلم العد   

 العدُّ لغة:  
،  العي والدال أصل صحيح بته  ء: حَس عددت اليش  : قال اخلليل واحد، مَن العدِّ

هوفالعد    وأحصيته، حَس اب  َس الـحِ     تقول:  اإلحصاء  ،  وأما  عددته،  اليشء:  بت  

عد    ،فأعم   كل   وليس   ، عدٌّ إحصاء  مع  فكل   عىل  زيادة  فيه  فاإلحصاء  نى إحصاء، 

النهاية يف املعدود، قال اهلل تعاىل:  باملعدود، فاإلحصاء: بلوغ   ، وهي اإلحاطة    العدِّ

 [34]إبراهيم:    ﴾پ ڀ ڀ ڀ پپ  ﴿
 (2) . 

حد     ا:حا اصطال عىل  املتقدمي  كالم  يف  أقف  وجامٍع  مل  العدِد،  لعلم  من  مانٍع 

األئمة مقدمات  ا  ،خالل  عقدوهاواألبواب  السور لتي  عدد  فيها  تناولوا  والتي   ،

ف علم العدِّ بـ ،وجلَّ  واآلي والكلامت واحلروف يف كتاب اهلل عزَّ   : هأنَّ يمكن أن يعرَّ

ي   بهعرَ علم   وكلامتِهوحروفِ   ،رآنالق  آِي و  سورِ عدد     ف  إمجااًل (3) ه،  وتفصياًل ،    ،

 
والتي جرى عمل الباحثي عىل تعريفها، ألنني اخرتت تسمية العلم    ف اآلية،وتركت تعري  عّرفت العدَّ   (1)

 ،  فليست كلمة: )اآلية( ضمن االسم. بـ: علم العدِّ

املخصص  (1/69)  اللغة  هتذيب،  (1/79)العي  (2) اللغة  ،  (4/367)،  هبذا ،  (4/29)مقاييس  أفادين 

: عبد الرمحن السد حريرالت َفِّسِّ  ه.يس حفظه اهلل ورعاالشيخ الـم 

اق )ت:  هذا الذي جرى عليه العمل عند مجٍع من األئمة، فلم يقترصوا عىل عدد اآلي، كأيب الع   (3) باس الورَّ

التبيان وكالعطار يف  آن وأحرفه وكالمه...«،  القر د آي  الف عدهـ(، يف كتابه: »كتاب فيه اخت 270 كتابه 

... وذكر عدد أوائلها وأواخرها،   ناختالف تنزيل القرآحيث قال: »فهذه كلامت مجعتها يف تبيان    (133)

وأع وأمخاسها  وحروفها،  كلامهتا  عدد  سورة  كل  يف  أذكر  البيانشارها..«،  ثم  كتابه  يف    ( 60)  وكالداين 

وكاهلذيل يف كتابه  مخوسه وعشوره..«،   القرآِن وكلِِمه وحروفِه، ومعرفة  د آِي كتاب  عد  : »هذاحيث قال

علم    حيث  (3/134)الكامل   جحد  »ومن  واألعشار الع قال:  والكلامت  احلروف  علم  جحد  فقد  دد 

والسور...«،   الكتواألمخاس  كتابه:  األوسط  وكالعامين يف  »  (452)اب  قال:  عدد سور  حيث  يف  »باب 

»فأول  ما أبتدئ  به   حيث قال:  (39)رسار  وكاهلمذاين يف كتابه مبهج األ،  روفه«ه وحوآياته وكلامتلقرآن  ا

 =لة  كلِِمها وحروفِها، ثم أذكر اختالَف أهل العدد يف مجلة آيا..«رة، ومج... ثم تنزيل كل سو  بدء الوحي
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ا ، أئمة العدِّ فيه  وما اتفق واختلف  .(1) لناقلهمعزو 

ت  هبو يطلقوا ذا  ومل  األوائل،  عند  العدد  علم  بـ:  العلم  هذا  تسمية  سبب  عرف 

يف مصنفاهتم عىل    يقترصوا  ملن علم العدد، ومِ   الفواصَل   الفواصل، فإنَّ   علمَ   :عليه

السور واآلي واحلروف والكلامت،  بلب،  فحس  الفواصل وغريها مما    ذكروا عدد 

 ألوائل. كام هو ظاهر ملن قرأ يف كتب ا هو ملحق هبا،

 أبرز املصنفات يف عد اآلي: 
آي  كتاب -1 عدد  اختالف  ومدنيه، أليب    فيه  ومكيه  وكالمه  وأحرفه  القرآن 

لعدِّ وصل إلينا،  وهو أقدم مصنف يف ا  هـ(270)ت:وراق  لاالعباس أمحد بن إبراهيم  

 . (2) وهو يف العدد الكويف واملدين والبرصي 

أل -2 املنسوب  ونزوله  وحروفه  وآياته  القرآن  اسور  العباس  بن  يب  لفضل 

(هـ 290)ت: شاذان 
 (3) . 

كتاب عدد آي القرآن واالختالف فيه، ملحمد بن خلف بن حيان الضبي  -3

(هـ 603 )ت: املعروف بوكيع 
 (4) . 

 
امل= أنزل    ( 193)دد  وكاجلعربي يف حسن  الذي  قال: »احلمد هلل  مرك   القرآنحيث  وآيات،  ن  بة مسوًرا 

الرابع: يف مجلة عد  ابعات...« ثم قال:كلامت متنوعات، مؤلفة من حروف متت د السور واآلي  »والباب 

؛    م واحلروف،والكل فيه«، ومراد  األئمة باألعشار واألمخاس اآليات  وائتالف األئمة عليه، واالختالف 

 عرًشا، ومخًسا مخًسا.  عرًشا 

املتتابع األئ  (1) التعريف؛ ألنكي  تقدمون عىل ذكر املمة  ي لحق بعلم  واملدين، ومل أدخله يف  العدد وليس  ه مما 

إدرا ولعلَّ  للتنصيصمنه،  له  األئمة  نزول    ج  كأن عىل  ها،  معظم  فيه  نزل  ما  السورة يف غري  آيات  بعض 

عىل معرفة مبتدأ يعي    اـ مـنية إال آية كذا، ونحو ذلك، وهذا ميقال: السورة مكية إال ثالث آيات، أو مد

 ومنتهاها.    آلي ا

ل يفل  (70)خمطوط يقع يف    (2) جِّ عىل   فالتة، ويعملقرى للباحثة: أفنان  جامعة أم ال  سالة علمية يفر  وًحا، س 

 كام أفاد بذلك. حتقيقه أيًضا: بشري احلمريي

 هـ.1430ارات دار ابن حزم، عام مطبوع بتحقيق: بشري احلمريي، من إصد (3)

عبد  مطبوع    (4) عالرزاق  بتحقيق:  اخلرضاء،  طيبة  دار  إصدارات  من  ويعمل  1441ام  البكري،  عىل   هـ، 

  .كام أفاد بذلك مرييحتقيقه أيًضا: بشري احل
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أ -4 مذهب  عىل  القرآن  آي  حم عدد  العباس  أليب  البرصة  يعقوب مد  هل  بن 

هـ( 320)ت:  معّدلـالبرصي املعروف بال
 (1) . 

العدد   -5 احلاختالف  أمحدأليب  ابن    سي  حممد  بن  جعفر  احلنبيل  بن  املنادي 

هـ( 336)ت: 
 (2) . 

ق  فتكتاب عدد آي القرآن للمكي واملدنيي والكويف والبرصي والشامي امل -6

هـ( 377)ت: بن حممد بن إسامعيل األنطاكي عليه واملختلف فيه أليب احلسن عيل
(3) . 

آياته واختالف الناس فيه، أليب زرعة -7 عبد الرمحن بن    تنزيل القرآن وعدد 

 .(4)  زنجلة

أقاويل   -8 عىل  القرآن  آيات  عدد  واختالف  القرآن  تنزيل  معرفة  يف  التبيان 

هـ( 432)ت: نحو حممد العطار  نبالقراء أهل البلدان، أليب حفص عمر 
 (5) . 

هـ( 444)ت: الداين  عثامن بن سعيد والقرآن أليب عمر البيان يف عدِّ آي -9
 (6) . 

مدنيه، أليب    امته وحروفه وتلخيص مكيه منعدد سور القرآن وآياته وكل  -10

هـ( 450)ت: نحو القاسم عمر بن حممد بن عبد الكايف 
 (7) . 

األس ـمبه  -11 فـج  مـرار  اخـ رف ـع ـي  الـتة  واألخدـع الف  واألعشـم ـد  ار ـاس 

نـعل أبـار، لإلم ـصـاز واالختـجـ ياإل  ةــايـهـى  العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين ـام  ي 

 
   حققه: بشري احلمريي، وسي طبع ضمن إصدارات جائزة ديب للقرآن الكريم.لوًحا،  148ط يقع يف خمطو (1)

 سيأيت الكالم عنه.( 2)

 هـ. 1432صدارات مؤسسة الفرقان، عام من إ  ،حممد الطرباين حقيق: مطبوع بت( 3)

ا  (4)  عام  ارات دار عامر،مد، من إصداحلقدوري  حقيق: غانم  لرابع، وكتابه هذا مطبوع بتمن علامء القرن 

 هـ. 1430

الشنربي،  (5) هاشم  الرشيف  بتحقيق:  إصدارات  مطبوع  امل  من  املصحفجممع  لطباعة  فهد   ، الرشيف  لك 

 . هـ4331 عام

 عنه.الكالم سيأيت  (6)

 هـ.  1431  عام اإلمام البخاري، من إصدارات مكتبة مطبوع بتحقيق: خالد أبو اجلود، (7)
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هـ(  569: )ت العطار
 (1)  . 

 :احلمصي املؤلفات يف العدد 
 ، وهي كالتايل: تضمنت العدد احلميص كتًبا يف علم العدد صنَّف العلامء

ل -1 العدد  يف  م ـ كتاب  بن  الكالخالد  احلميصعدان  ذكره  هـ(  103  )ت:  عي   ،

 فقود.، وهو م(2) ابن النديم

العدد • يف  الصلت لـ  كتاب  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  ب،  محمد  ابن  املعروف 

بوذ: وما كان يف كتابنا من عدد  ال: »قال ابن شن، ذكره املعدل ق(هـ  328)ت:    شنبوذ

شنبوذ(3) أهل محص« بأن البن  يفيد  عزيز  نصٌّ  وهذا  العددكتاًبا    ،  أنه يف  ويظهر   ،

ي  بكتا هذا  ومثل  العدد،  علم  يف  د  مفرد  القراءات،  بع  يف  كتاٍب  ضمن  يكون  أن   

ب أن يكون كتاًبا مستقال  يف  ي.العدد كام صنع معارصه ابن املناد ويقر 

)ت:  اختالف العدد أليب احلسي أمحد بن جعفر بن حممد ابن املنادي احلنبيل    -1

  هـ(   336
 الكتب التي ذكرت العدد احلميص.   من   يف ما وصل إلينا   واألنفس و األقدم  وه ،  ( 4) 

هـ( 444)ت: الداين  عثامن بن سعيد بيان يف عدِّ آي القرآن أليب عمرولا -2
 (5) . 

اختال -3 معرفة  يف  األرسار  واألعشارمبهج  واألمخاس  العدد  هناية   ف  عىل 

هـ(  956 )ت:يب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار ألاإلجياز واالختصار، 
)6(  . 

ا -4 اهلَمذاين  بري يفكلالكتاب  العالء  وهذا   -مل أقف عىل اسمه-،  العدد أليب 

ه، وهو أصل  ك له يف تابه: مبهج األرسار، فقد  وصف  أنه خمترص من كتاب آخر    ذكر 

 
 م عنه.سيأيت الكال (1)

 . (57)الفهرست   (2)

 ل دمشق«. ، ويف موضع قبله قال: »وما كان يف كتابنا من عدد أه(2/259)اجلامع لألداء ( 3)

 أقف عليه مطبوًعا.  حققه: بشري احلمريي، وملوًحا، ل 69خمطوط يقع يف ( 4)

 ـ.ه 1439دار الغوثاين، من إصدارات  احلمد، وريقد ة بتحقيق: غانممطبوع طبعة مزيد (5)

 هـ.1435مكتبة اإلمام البخاري،  عام  اجلود، من إصدارات حقيق: خالد أبومطبوع بت (6)
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كتاب يف العدد اخترصته.... ثم قال يف موضع آخر  العدد أشار له بقوله: »فإن هذا  

 . )1(ري يف العدد«بكد الباقية يف كتابنا الالكتاب: وقد ذكرنا األساني

( هـ   732)ت: اهيم بن عمر اجلعربي  الدين إبر    العدد لربهان حسن املدد يف فنِّ  -5
 (2 ) . 

 . (3) لجعربي ل  عقد الدرر يف عدد آي السور -6

هـ( 1313)ت: حتقيق البيان يف عد آي القرآن، ملحمد بن أمحد املتويل  -7
 (4) . 

معجز -8 وعدِّ  بيان  يف  الدارين  ثب  آي  سعادة  ما  عىل  أئمة   تالثقلي  عند 

بن خلف احلسيني،   يف سائر األقطار،  ملحمد بن عيلوجرى عليه العمل    األمصار

(هـ1357 )ت: الشهري باحلداد
 (5). 

ال ـرائ ـالف -9 فتاح بن عبد الغني القايض  آي القرآن لعبد الدِّ ـي عـان ف ـسـح ـد 

(هـ1403)ت: 
 (6) . 

 . (7)بن عبد الغني القايضالفتاح  املوجز الفاصل يف علم الفواصل لعبد   -10

ل ـصـاملح  -11 احلـعـي  آي  ب ن عيلـب  مـ براهييص إلـ م ـدِّ  السمنـن شحـ   ودي ـاثة 

(هـ1429 )ت:
 (8) . 

 
 . (319، 37)ر مبهج األرسا (1)

 . هـ 1431عام    املصحف الرشيف، ك فهد لطباعة جممع امللمريي، من إصدارات ري احلتحقيق: بشمطبوع ب (2)

 تطبع بعد.  عصيمي، ومل سعد بن محيد ال  حث:يف رسالة علمية للبابيتًا، حققت  170تقع يف منظومة  (3)

يف    (4) تقع  وقد  130منظومة  هلا،  حمققة  نسخة  عىل  أقف  مل  الفاصل،   بيتًا،  املوجز    طبعت ضمن رشحيها: 

 رر الوجيز.واملح

 هـ.1426 زهرية للرتاث،املكتبة األ من إصداراتق: مجال الشايب، مطبوع بتحقي( 5)

تقع   (6) وقد  بيتً   130يف    منظومة  منه ا،  طبعات  عدة  الغامدي،  طبع  طيبة ا: حتقيق: عيل  دار  إصدارات  من 

من عبد اهلل املطريي،  حقيق:  تب  مطبوعيف كتابه: نفائس البيان،    هـ، ورَشحها الناظم    1431عام    اخلرضاء،

 هـ. 1429دار ابن اجلوزي،  اتإصدار

 هـ.1439رص، :  دار السالم، معات منهاعدة طب عَ بِ لبيان للمتويل يف العد، ط  نظومة حتقيق ارشح مل (7)

يف    (8) تقع  احلميص  العدد  يف  ط    36منظومة  املعَ بِ بيتًا،  يارس  بتحقيق:  إصدارات  زروعي،  ت  وزارة  من 

 هـ. 1428ة، عام لكويتياألوقاف ا
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يل بن إبراهيم املحرر الوجيز يف عدد آي الكتاب العزيز، لعبد الرازق بن ع  -12

هـ(1429)ت: موسى 
 (1). 

 . (2)موسىالقرآن لعبد الرازق  مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي  -13

 . (3) إلياب بن أمحد فكري ،لي متن التسهيل يف عدِّ آي التنز  -14

نت مذاهب أهل األمصار يف العدد  لفة يف غريالكتب املؤ • مِّ علم العدد، وض 

 ومنها احلميص:

اإلحدى   -1 القراءات  يف  إبالروضة  بن  احلسن  عيل  أليب  راهيم  عرشة، 

(هـ 438 )ت:الكي ـم ـال
 (4) . 

( هـ   546  )ت: ارة اهلذيل  القاسم يوسف بن عيل بن جب الكامل يف القراءات أليب   -2
 (5 ) .   

الصمد   الكريم بن عبد  عبداملنسوب أليب معرش    اجلامع يف القراءات العرش -3

( هـ 478 )ت: الطربي
 (6). 

احلفاظ  -4 روضة  لألداء  بـ:املعر  ،اجلامع  بن    وف  ملوسى  عّدل(  الـم  )روضة 

عّدل املرصي،  (هـ 005نحو عام  )ت:احلسي بن إسامعيل الـم 
 (7) . 

األوس ـالكت -5 اـالق  أوط  ـاب  مـم ثلراءات  أليب  عيل  حمد  ـان،  بن  ن  ب احلسن 

 . (8) يـناَم الع  سعيد 

 
 هـ. 1408 عام بة املعارف،مكت إصدارات مننظومة حتقيق البيان للمتويل يف العد، رشح مل (1)

 هـ.1409 عام املكتبة العرصية،صدارات من إ د احلسان، رشح ملنظومة الفرائ (2)

 ـ. ه1428تبة اإلسالمية بالقاهرة، عام بيتًا، من إصدارات املك 90منظومة تقع يف ( 3)

 هـ. 1424 عامواحلكم مكتبة العلوم   من إصداراتدنان بن حممد، : مصطفى بن عمطبوع بتحقيق (4)

أـقـقـا حـها مـنات مـع ـدة طبـه عـل  (5) بن عبد  ه:  إبراهيم عمر  عام   من إصدارات دار سام للكتاب،اهلل،  بو 

لك1435 املحققة  بالنسخة  استأنست  وكذا  العددهـ،  ال  تاب  كتاب  من  جزء  أفرده ،  كاملوهو    فقد 

 ، وعامر الددو. بالتحقيق: مصطفى العيثاوي

. 7140، عام يف رسالة علمية مد األميسيدي حمحققه: حممد  (6)  هـ، ومل يطبع بعد 

 هـ.  1436عام  من إصدارات دار ابن حزم،لد أبو اجلود، خامطبوع بتحقيق:  (7)

   ـ. ه 1427دار الفكر، عام  من إصدارات  ة حسن،وكتابه هذا مطبوع بتحقيق: عز، دسمن علامء القرن السا (8)
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عيل   -6 بن  الرمحن  عبد  الفرج  أليب  القرآن،  علوم  عيون  يف  األفنان  فنون 

(هـ 597 )ت:اجلوزي 
 (1) . 

 محد بن حممد القسطالين لطائف اإلشارات لفنون القراءات، أليب العباس أ -7

ـ(ه 923 )ت:
 (2) . 

األربع -8 القراءات  البرش يف  الدمياطي  ع  ةإحتاف فضالء  بن حممد  رش ألمحد 

(هـ1117 )ت:
 (3).  

 

 

 

 

 
  هـ.4081عام    ،البشائردار دارات من إصرت، حسن ضياء الدين ع مطبوع بتحقيق:( 1)

عام من إصدارات جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،  ت القرآنية، تحقيق مركز الدراساب  مطبوع (2)

 هـ. 1434

 .هـ1427العلمية بلبنان، عام الكتب بتحقيق: أنس مهرة، يف دار مطبوع  (3)
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 املبحث األول
 ونسبته، وأسانيدهالتعريف بالعدد احلمصي 

  :  ه: التعريف ابلعدد احلمصي ونسبتأوًلا
ل يف نسبِة ا هو األصذمصار وهجرت عادة املصنفي يف العدِّ نسبة العدد إىل األ

هذا صنيعه وكان  ف  م األعداد،  احلميص،  العدد  ابن  وه  نسبمع  قال  أهل محص،  إىل 

»ث  إاملنادي:  ي نسب  عدد   ذلك  بعد  إلينا  صار  محص«م  أهل  الداين:  و،  (1)ىل  قال 

سابع« عدد  و( 2) »وألهل محص  عن،  املذحجيثريك  َنَقَل  قال    أهل  أنه  عدد  »هذا   :

 . (4) «»وأما عدد أهل محص...الكامل، قال:  وكذا اهلذيل يف، (3)ص«مح

العَ   في ن من طريقة املصنكا  وقد ا  دِ دَ يف  ي نسَب ألمصار  بعد نسبته إىل   العدد    أن 

 .(5)، الذين انتهت إليهم طبقته، ووَقَفت عليهم روايته باألمصارأئمتِها إىل

افا  جعفر،لعدد  بن  وإسامعيل  ونافع،  وشيبة،  جعفر،  أيب  إىل:  ينسب   ملدين 

وا السلمي،  الرمحن  عبد  أيب  إىل  ي نسب  عاصب لوالكويف  إىل  ي نسب  م رصي 

   ماري.. وهكذا.حييى الذجلحدري، والشامي ينسب إىل ابن عامر وا

 أئمة: أربعةإىل  بفن ِس وأما العدد احلميص فاخت لف يف نسبته، 

 . ( 6)   ان احلمصيمعدبن  خالد أوهلم: 

فقا البيان،  كتابه  يف  الداين   إليه  وأوقفته  لنسبه   ... سابع  عدد  »وألهل محص   :

 
 /أ.10اختالف العدد  (1)

 . (256)البيان  (2)

 . (257) البيان (3)

 . (3/139)الكامل  (4)

اجل(  5) وصفهم  »الباب  هكذا  قال:  حيث  ووقفت عربي،  طبقته،  إليهم  انتهت  الذين  العدد  أئمة  يف  الثاين 

 .(232) سن املدد عليهم روايته باألمصار«. ح

البخاري ومسلثقة، عتابعي    (6) الشيخي  زاهد، من رجال  أمامة  ابد  املقدام وأيب  روايات عن  له  ، م، 
، مشاهري  (3/176)، التاريخ الكبري  (7/316)  ه: الطبقات البن سعدهـ. ينظر يف ترمجت103سنة  تويف  

 . (1/183)علامء األمصار 
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 . (1) كبار تابعي الشاميي« و منوه ،خالد بن معدان   ىلم عمجاعته

قوله: »هذا عدد أهل محص الذي استخرجوه من    املذحجيعن كثري    َل قَ وكذا نَ 

 . (2) مصحف خالد بن معدان«

 . (3) « : »عدد أهل محص، وهو عدد خالد بن معدان قوَله   عن ابن شنبوذ   َل قَ ا نَ وكذ 

إليه   نسبه  عّدلوكذا  اجلام  الـم  كتابه  ا  عيف  روضة  كثري  ظ،  حلفالألداء  عن  فنقل 

اء أهل محص الذي استخرجوه من مصحف خالد بن  املذحجي قوله:   رَّ »هذا عدد ق 

 . (4) منه هذا العدد« ستخرجت  معدان، وا

معدواشتهر   إليهابن  منسوًبا  له مصحًفا  بأن  املصاحف البن  ان  كتاب  ، جاء يف 

بقيَّة بن الوليدداود بإسناد حسٍن إىل    أيب
ا خلالد بن معدان صحفً دَفع إيلَّ بحري  م »:  (5) 

رى وأزرار« ( 6) منه مكتوًبا، يف خَتَْتي   خذه ه، أ ِعْلم  فيه    . ( 7) ، وله دفَّتي املصحف، وله ع 

ي   كان  وإن  هذا  محومصحفه  أهل  مصحف  عليه  املصحف  طلق  هو  فليس  ص 

 ل محص الذي بعث عثامن إىل ن بالباء يف مصحف أهاالذي قال فيه الداين: »مرسوم

ع  مصحف  ويف »  وقال:  ،(8) الشام« به  بعث  الذي  محص  الشام« أهل  إىل  ، (9) ثامن 

احلرمي  أهل  مصاحف  يف  تكون  أن  يوجب  قراءهتم  »وقياس  نجاح:  بن  سليامن 

 
 . (256)البيان  (1)

 . (256)البيان ( 2)

 . (257)البيان ( 3)

 . (2/259)داء مع لألاجلا (4)

ِمي بقية بن الوليد بالتدليس إال    (5) ح هنا بأنَّ شيخه بحري بن سر  املصحف كام  ي دفع إليه  و الذعد ه أنه رصَّ

 قق كتاب املصاحف، وعليه فاخلرب مقبول. بيَّنه حم

: صندوق يصان فيه الذهب والثياب وما كان ثمينًا. ينظر   (6) لعرب ، لسان ا(1/396): املخصص  التَّْخت 

(1/422). 

 .  (541)املصاحف البن أيب داود ( 7)

 . (2/730)املقنع  (8)

 . (2/338)املقنع  (9)
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، وقال اهلذيل يف ترمجة ابن عامر: »وعنه  (1) بغري ألف كام قدمنا..«ومحص والبرصة  

 . (2)إىل محص« ذالشام، وتوىل املصحف الذي أ نفِ ذت قراءة أهل خأ  

مجمقصفإن   الشام،يعً ودهم  أهل  مصحف  يف صحيح    ا  جاء  من  فقد  البخاري 

مالك   بن  أنس  عثحديث  ردَّ  املصاحف  يف  الصحف  نسخوا  إذا  »حتى  امن  : 

 .  (3)الصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل أ ف ٍق بمصحف مما نسخوا«

سخ، وقد بعث ن  غريه الدليل عىل أن املصحَف اإلمام كانت له  وففي هذا اخلرب  

 األمصار، وقد اختلفت أقاويل العلامء يف عدد األمصار وتعيينها، إىل  ن  ثامهبا ع

 جعله عىل أربع نسخ يف أربعة أمصار:  ثامن  فمنهم من يقول، إن ع

والب والكوفة  املدينة،  يف  لنفسه  أمسكها  مذهب  نسخة  وهو  والشام،  كثر  أرصة 

أ قال  كام  الداينالعلامء،  عمرو  ف(4) بو  جممع    هذه،  واخايهعلاألمصار  عىل  ،  تلف 

واحد  غري مصحف   إالَّ  الشام  إىل  ي رَسْل  مل  أنه  اليقي  وجه  عىل  يتبي  وبذلك  ،  ها، 

اوأ من    مَّ محًصا  فإن  يتعارض؛  فال  )محص(  إىل  نسبته  من  األئمة  كالم  يف  جاء  ما 

ل، فقد قال قَ نوغري ممتنع أنه كان ي  يف محص فن سب إليها،    االشام، ولعلَّه استقرَّ زمنً

األ  كثري:  بنا  عنه العثامنية  املصاحف  الشام،  »وأما  يف  الذي  اليوم  فأشهرها  ئمة 

رش الركن،  عند  دمشق  قدياًم املققي  بجامع  كان  وقد  اهلل،  بذكر  املعمورة    صورة 

 واهلل أعلم.  (5) ومخسامئة«   بمدينة طربية، ثم ن قل منها إىل دمشق يف حدود ثامين عرشة

 : (6) زايد  سوادة بنواثنيهم: 

اب ي نسب إىل أهل محص يف  نااملن  ذكره  إلينا بعد ذلك عدد   دي، فقال: »ثم صار 

 
 .(1118/ 4)، (3/082) بييالت خمترص ( 1)

 . (1/81)الكامل ( 2)

 .  (6/183)صحيح البخاري ( 3)

 .  (1/351)نع ينظر: املق (4)

 . (89)فضائل القرآن البن كثري  (5)

ا  (6) زياد  بن  أبو   حي  لرب  هو سوادة  ذكره  عياش،  بن  إسامعيل  وعنه  معدان،  بن  خالد  ث عن  احلميص، حدَّ

، اإلكامل يف رفع االرتياب (268)صاحف  تة. ينظر: املالس  تبكتابه: الثقات ممن مل يقع يف الك  الفداء يف

 .(5/175)، الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة (1/423)، توضيح املشتبه (1/420)
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القرآن بال تفصيل آي  إىل..بإسناده.مجل  بن    .    : قال   ،احلميص  (1) ]عياش[إسامعيل 

َحي  بجمل آي سورة سورة من القرآن حدثنا سوادة بن زياد الرب 
 (2)».. (3).   

ن زياد احلميص، ادة بوس   ىلميص آي القرآن إحلوساق بإسناده يف باب مجلة عدِّ ا

   .(4)واثنان وثالثون آية«قال: »ستة آالف ومائتان 

ان احلميص، قال: »قال  ة إنام هو عدد خالد بن معدوأما الداين فجعل عدد سواد 

ربحي بجملة  بن زياد ال  ابن شنبوذ: وحدثني أبو معاوية بإسناد ذكره... عن سوادة

 .(5) د خالد بن معدان«هو عدو، صدِد، عدِد أهل محعلفواتح السور عىل هذا ا 

اَمين    وممن ذكر سوادةَ  ر انفرادة  يف سياق ذكيف بعض املواضع يف فرش العدد،    الع 

بن زياد، ثم قال: »وهي رواية شاذة، ال    احلميص يف سورة الربوج، نسبها إىل سوادة

ي عتد  هبا« 
 . اهل امرواية سوادة بك ال، وهو بذلك يريد هذا املوضع فيام ظهر يل، (6) 

الربحي،  سوادة  بن  يزيد  إىل  نسبت ه  معرش  أليب  املنسوب  اجلامع  يف  وجاء 

كام بيَّنه املحقق   دسوادة بن زياواملقصود به:  
، إال إن كان املراد: يزيد عن سوادة  (7) 

الكتاب   فهذا  اجلامع-الربحي،  إنام  -أعني  وال    قيل  اهلذيل،  لكتاب  اختصار  هو 

العدد احلميص إىل يزيد بن قطيب كام نسبة    ىلإ  ي، واهلذيل يذهبربتصح نسبته للط

ف يزيد عن سوادة،  اجلامع:  بام يف  املراد   فيكون  وا  يزيد    ـ:سيأيت،  لسوادة  بن  معارص 

 . (8) معدان، واهلل أعلم

 
 . و تصحيفهاس، ويف األصل: عب (1)

 سورة سورة.   القرآنِ   هكذا يف األصل، واملراد: بجمل آِي ( 2)

 . (/أ10)د اختالف العد( 3)

 . (/أ3)د اختالف العد (4)

 . (257) يانالب (5)

 . ( 475)الكتاب األوسط ( 6)

 . (320)اجلامع ( 7)

ها احلَيِرد  عىل هذا االحتام  (8)   =د بن سوادةسمه: يزيميص وال أن املصنِّف يف فرش سورة التوبة قال: »عدَّ
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 : (1)أبو حيوة شريح بن يزيد  واثلثهم:

د ثم ذكر أنه مسن،  (2) يف مبهج األرسار قال: »عدد  أيب حيوة«   اينذاهلَمَ   نسبه إليه

 اهلل خالد بن معدان الكالعي.عبد أيب  إىل

ابن شنبوذو الداين عن  السكوين  نقل  إىل موسى بن حممد  قرأت  بإسناده  قال:   ،

ن يزيد احلرضمي، قارئ أهل محص بعدِّ آيات القرآن، سورة عىل أيب حيوة رشيح ب

 . (3) العدد، عدد أهل محص« سورة، عىل هذا

اجلعربي ال  وكذا جعله  العدد  أئمة  ووقَ نتهت  ان  ذيمن  عليهم  فَ إليهم طبقته  ت 

 . (4) اإلسناد وصله إىل خالد بن معدانباب روايته باألمصار، إال أنه يف 

   : (5) ب  ي  ط  يزيد بن ق   ورابعهم:

فقال:   الكامل  كتابه  اهلذيل يف  إليه  أهل محص فوصل  »نسبه  من إوأما عدد  لينا 

 . (7) .« .يب.بن قط يديزعن ابن خالد عن   (6) ]ابن عبد اهلل[عن طريق ابن شنبوذ 

 
ذا ، فه (636)امع  الربحي«، ويف آية أخرى: »عدها الدمشقي واسمه: حييى بن احلارث الذماري« اجل=

ي أن املصنِّ  التسمية والنسبة، واهلل أعلم. قصد ف يقوِّ

احلرض  (1) يزيد  بن  الرشيح  مقرئ  احلميص  عامل،شام،  مي  الربهسم،    صدوق  أيب  عىل  قرأ  حبان،  ابن  وثقه 

هـ. ينظر: الثقات البن   203وة، وكثري بن عبيد، روى له أبو داود والنسائي، تويف عام ه ابنه: حيروى عنو

 .(2/187)لنهاية ية ا، غا(12/564)هتذيب الكامل  ،(8/313)بان ح

 . (68)مبهج األرسار ( 2)

 . ( 258)البيان يف عدد آي القرآن ( 3)

 .(231، 225)سن املدد ح (4)

قطيب    (5) بن  اختيا السكوينيزيد  له  ثقة  التابعي   احلميص،  تلميَذا  معدان احلميص، وها  بن  قرين خالد  ر، 

أيب بحرية عبد اهلل بن أبو بحري  املشهور:  وقرأ  اقيس،  الصحايب  بن جبل  جللية عىل  ينظر:  ل معاذ   .

 .(4/142)، غاية النهاية (388/ 2)اشف الك

األ  (6) املحقق، ويف حتقيق:بياض يف  بيَّنه  كام  أنه: ععمر مح  صل  رأى  ابن  دان  بن عبد اهلل احلميص شيخ  يل 

 .(2/784) غاية النهاية  يف شنبوذ. ينظر يف ترمجته

 . (3/139)الكامل  (7)
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د هبذا اهلذيل ومل أجد من قال هبذا فيام وقفت عليه.   تفرَّ

عدد هو عدد خالد بن معدان الكالعي، إمام هذا  ذا الأن ه  والتحقيق يف النسبة

. سابع  عدد  »وألهل محص  قال:  الداين،  ذكر  كام  عىل .العدد،  مجاعتهم  وأوقفته   .

  ...«.خالد بن معدان 

إنام هو نسبة رواية أو طريق، يدل عليه    حيوة أو سوادةأيب    إىلة  يف النسبوما جاء  

وكام جاء عن الداين يف موضع آخر عند بن معدان،  أن أسانيدها موصولة إىل خالد  

املأخو محص،  أهل  لعدد  خمالف  »وهو  قال:  الشامي،  العدد  عن  عن    ذالكالم 

وبه   معدان،  بن  أبو حيو مصحف خالد  يعد  بن  ةكان  قارئ  رشيح  وعليه   هم،يزيد 

 .(1) فهم إىل اليوم« مصاح

بن قطيبما  وأما   يزيد  إىل  النسبة  الكامل من  يمرفلعله    جاء يف  به،    ممن  السند 

 فإنه محيص وهو قرين خالد بن معدان كام يف ترمجته. 

هبو  د  تفرَّ من  اهل  ذاقد  عىل  أقف  ومل  ما  وذيل  إال  ذلك،  يف  اجلامع  افقه  يف  كان 

 سوادة، إذا كان الصحيح فيها: يزيد عن سوادة.   بن   زيد يف قوله: ي يب معرش  أل املنسوب  

 أسانيده: اثنياا:  
وي   احلـالعر  بـم ـدد  مـيـانـأس ـيص  طة  ـفـلتـخ ـد  ما  ـمن  هنا  وأذكر  متعددة،  رق 

 وقفت عليه: 

   إسناد ابن املنادي:
أمح بكر  أبو  حدثني  حممد    د قال:  صدقةبن  بن  اهلل  عبد  حدثني:  (2) بن  قال:   ،

 
 . (196) البيان (1)

ي، وأبو بكر ام أمحد بن حنبل، روى عنه أبو احلسي ابن املنادِ حلافظ البغدادي، تلميذ اإلمو بكر احلنبيل اأب( 2)

وابن جم  ثقاهد،  اخلالل،  الدارقطني:  تويف عام  قال عنه  ثقة،  بغداد:  293ة  تاريخ  ينظر:  ، (5/244)هـ. 

 . (14/83)م النبالء ، سري أعال(1/64)طبقات احلنابلة 
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، قال حدثنا (2) أبو ثوبان مزداد بن مجيل  حدثنا  ال:، ق(1)ميصاهلل احلدبخماشن بن ع

عمران بن  إسامعيل  (3)املعاىف  حدثنا  قال:  احلميص،  عياش  حدثنا    ،(4) بن  قال: 

 . (5)سوادة بن زياد احلميص الربحي

 إسناد الداين: 
ال الداين  يسند  األعمل  بخالف  احلميص  ابن  دد  إسناد  ذكر  وإنام  األخرى،  عداد 

 
 أبو عيل احلميص، ومل أقف له عىل ترمجة موضع آخر: خماشن بن عبد اهلل نادي هنا، ويف  هكذا قال ابن امل  (1)

اال  وذ كام يف اإلكامل البن ماكوال، وهو  خلري الغساين، ذكره ابن شنبن بن اسم، إال أن يكون: خماشهبذا 

ب الغاية  يف  اجلزري  ابن  منها: حماسن بنري ماسم: حماسن يف غشيخ شيخه، وكذا ذكره  بن    وضع،  اخلري 

اجلزري: حماسن  ل عنه الداين: مقرئ متصدر، ويف موضع آخر قال ابن  أبو عيل الغساين احلميص، قا نجبة  

 احلميص، وروى عنه: عيل بن عبد اهلل بن هارون احلميص  ى القراءة عن إبراهيم بن خيلي، روبن احلس

حج ابن  قال  شنبوذ،  ابن  قرشيخ  عليه  دارت  اإل اءة  ر:  ينظر:  بحرية.  غا(7/174)كامل  أيب  النهاية ،  ية 

 . (6/6)، لسان امليزان (3/119)، (2/784)،  (1/119)

مْزَداد  (  2) ثوبان  البأبو  مجيل  املغرية  هراين  بن  أيب  اإلمام  عن  ث  حدَّ احلجاج  احلميص،  بن  القدوس  عبد 

ة احلميص قال: سمعت ن سالمى عنه: عبد الغافر باخلوالين احلميص، وروى عن املعاىف بن عمران، ورو

ينمنه   الباب يف الكنى واألجمالس كثرية.  تاريخ دمشق  (1/179)لقاب  ظر: فتح  تاريخ  (36/426)،   ،

 . (6/214)اإلسالم 

احلمريي، روى عن إسامعيل بن عياش ومالك بن أنس،  بو عمران احلميص، املعاىف بن عمران الظهري  أ(  3)

يف حبان  ابن  ا  ذكره  بعد  تويف  والتعديل  نظر:ي  ملائتي. الثقات،  الكام(8/400)اجلرح  هتذيب  ل: ، 

 .(9/86)بالء ،  سري أعالم الن(28/156)

أبو عتب  (4) بن سليم،  بن عياش  اإسامعيل  إذا حدث عن  حلميص،ة  البخاري:  قال عنه  الشاميي،  أهل    عامِل 

، هتذيب  (6/219)هـ.  تاريخ بغداد    118محص فصحيح، وقال دحيم: هو يف الشاميي غاية، تويف عام  

 .(4/809)الم ، تاريخ اإلس(1/248)، الكاشف (3/176)الكامل 

ث عن خالد بن مع   هو سوادة بن  (5) حي  احلميص، حدَّ عنه إسامعيل بن عياش، وله رواية يف و  دان،زياد الرب 

املصاحف البن ا  كتاب  من  نسخت  التي  األمصار  اختالف مصاحف  باب  يف  داود  أبو أيب  ذكره  إلمام، 

أنه كتب  حيحة عن عمر بن عبد العزيز  تة، وله رواية صممن مل يقع يف الكتب السداء يف كتابه: الثقات  الف

نَّ ، اإلكامل يف رفع (268)  « ينظر:  املصاحف×ها رسول اهلل  سنٍَّة  إىل الناس: »إنه ال رأي ألحد مع س 

، السنة  (5/175)الستة  ن مل يقع يف الكتب  ، الثقات مم(1/423) ، توضيح املشتبه  (1/420)االرتياب

 .(1/781)، جامع بيان العلم وفضله (31)ي للمروز
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»قا  بالًغا  ذوشنب أفقال:  بن  ل  احلسن  أبو    (1)شنبوذبو  حدثني  عنه:  بلغني  ما  يف 

احلميص عمر  بن  عثامن  ح(2) معاوية  قال:  كثري،  املذحجيدثني  اهلل  عبد  بن    (3)  -

محص مسجد  أهل  محص   -مقرئ  أهل  عدد  هذا  من    قال:  استخرجوه  الذي 

 . (4) «ف خالد بن معدانحمص

ني أبو معاوية حدث : وابن شنبوذ  ل: »قالاقوذكر إسناًدا آخر البن شنبوذ أيضا،  

  الربحي   اد بإسناد ذكره، عن املعاىف بن عمران، عن إسامعيل بن عياش، عن سوادة بن زي 

 . (5) «معدان بجملة فواتح السور عىل هذا العدِد، عدِد أهل محص، وهو عدد خالد بن 

إسن ثالثً دً ا وساق  اهللا  عبد  بن  أمحد  وحدثني  شنبوذ:  ابن  »قال  قال:  زياد   ا،   بن 

، قال: قرأت عىل أيب حيوة رشيح  (7)ل: أنا موسى بن حممد السكوينقا،  (6)اإليادي

 
البغد  (1) احلسن  أبو  شنبوذ،  بن  الصلت  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  حممد  شهو  اإلقرادي،  كان يخ  بالعراق،  اء 

واخل بالثقة  اجلزري،  معروفا  ابن  قال  كام  والعلم  والصالح  عام  ري  ت328تويف  ينظر:  بغداد  هـ.  اريخ 

 .(2/43) لكتب الستة ا ، الثقات ممن مل يقع يف  ( 147/ 3) هاية  الن   ، غاية ( 264/ 15) سري أعالم النبالء    ، ( 295/ 1) 

ابن  (2) له، وذكره  ترجم  أقف عىل من  ترمجة شيخاجلزر  مل  بن اخلري،ي يف  املذحجي، وخماشن  كثري  هو   يه: 

عثام قال:  آخر  موضع  ويف  احلميص،  السلمي  عمري  بن  ابن  عثامن  ذكر  عمر،   بن  عن  ن  روايته  اجلزري 

 . ( 119) ،  ( 88/ 3) الكامل. ينظر: غاية النهاية    ل، ومل أجدها يف النسخة املحققة من لكام خماشن من طريق كتاب ا 

محص، قال عنه أبو حاتم: ثقة،  سن املذحجي، مقرئ مصّدر، إمام جامع يد بن بشري أبو احلبن عب  هو كثري  (3)

،  تويف حلميصّوب: عبيد اهلل، وهو تلميذ أيب حيوة رشيح اخطأه ابن اجلزري، وصقيل إن أباه: عبداهلل، و

ا250 ينظر:  بعدها.  أو  والتعديلجلهـ  دمشق  (7/155)  رح  تاريخ  ا(50/40)،  تاريخ    إلسالم،  

 .(3/88) ، غاية النهاية(5/1208)

 . (257)البيان ( 4)

 املصدر السابق. (5)

عيل اجلبيل األعرج اإليادي، ذكره اخلطيب فيمن روى  اد بن زكريا بن إسامأبو عيل أمحد بن عبد اهلل بن زي  (6)

يص،  فيمن روى عن عبد الوهاب بن الضحاك احلم   ين قبيس أيب سهل الشامي، وذكره املزيد بعن يز

ميص، قال صاحب اإلرشاد  موسى بن حممد السكوين، أبو سعيد احل  كره ابن اجلزري يف ترمجة شيخه:وذ

ينظر مقبول.  املتشاعنه:  تلخيص  تايل  الكامل  (2/388)به  :  هتذيب  النهاية (18/495) ،  غاية   ،

 .( 1/130)القايص شاد ، إر(3/821)

 . ( 821/   3) ة رشيح بن يزيد. ينظر: غاية النهاية  يب حيو احلميص، تلميذ أ كوين، أبو سعيد  سموسى بن حممد ال (7)
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احلرضمي يزيد  هذا أهل    قارئ  (1) بن  عىل  سورة  سورة  القرآن  آيات  بعدِّ  محص، 

 . (2) العدد، عدد أهل محص«

 إسناد اهلذيل:
  :لا العدد احلميص، وإنام ذكر إسناد ابن شنبوذ، فقاذيل أيًض هلمل يسند ا

إلي ص  أهل محعدد    »وأما اهلل[فوصل  ]ابن عبد  ابن شنبوذ عن    (3) نا من طريق 

   .(6) «..(5) عن يزيد بن قطيب (4) عن ابن خالد

 إسناد املعدَّل: 
ي سند املعدّ  وذ:  ب»قال ابن شنعن ابن شنبوذ، قال:  ل العدد احلميص وإنام نقل  مل 

  امعرئ أهل اجلذحجي مقمليف كتابنا من عدد أهل محص فإن كثري بن عبيد اوما كان 

هذ قال:  ببحمص  خالد  من مصحف  استخرجوه  الذي  أهل محص  اء  رَّ ق  عدد  ن ا 

 . (7) هذا العدد« معدان، واستخرجت  منه

 
احل  (1) يزيد احلرضمي  بن  الشام، صدوق عامل،  ورشيح  قرأ عميص مقرئ  حبان،  ابن  الربهسم،  ثقه  أيب  ىل 

الثقات البن   هـ. ينظر: 203والنسائي، تويف عام  داودوروى عنه ابنه: حيوة، وكثري بن عبيد، روى له أبو 

 .(2/187)، غاية النهاية (12/456)كامل ذيب ال، هت(8/313)حبان 

 . (258)ان البي (2)

عيل بن عبد اهلل بن هارون أبو احلسن    عمر محدان رأى أنه:  نه املحقق، ويف حتقيق:بياض يف األصل كام بيَّ   (3)

 .(2/847)ميذ خماشن.  ينظر: غاية النهاية تال الكندي احلميص شيخ ابن شنبوذ، وهو من

يل  (4) يتبي  همل  من  و  اهلذيل  فبي  انقطاع،  فيه  ظاهر  هو  كام  واإلسناد  ابن و،  وبي  رجال،  أربعة  ابن شنبوذ 

ذيل يف اختيار أيب بحرية فقد ذكر إسناده بالقراءة إىل أيب  سة رجال كام ذكره اهل وذ ويزيد بن قطيب مخشنب

 . (4/375)الكامل ظر: بحرية احلميص. ين

ا  (5) قطيب  بن  ثقةليزيد  اخ  سكوين احلميص،  التاله  تلميَذا  معدان احلميص، وها  بن  قرين خالد  بعي  تيار، 

بن أيب بحرية عبد اهلل  أبو بحر  املشهور:  وقرأ  الصحايب اجللقيس،  بن جبل  ية عىل  ينظر:  يل معاذ   .

 .(4/142)، غاية النهاية (2/388)الكاشف 

 . (3/913)مل الكا (6)

 . (2/259)اجلامع لألداء  (7)
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 إسناد اجلعربي: 
ميص قال:  حلا ألسانيده، فذكر أسانيده لألعداد، وعند العدد اعقد اجلعربي بابً 

دي، عن ياعن أمحد األشنبوذ    نب احلسن  »وبإسنادي إىل الداين قال: بلغني عن أيب

 . (1)عن أيب حيوة رشيح إىل خالد بن معدانموسى، 

 ام وقفت عليه، ومل أجد غريها.العدد فييف كتب  احلمصي فهذه أسانيد العدد 

 ن كتابه. مفأما إسناد ابن املنادي فأوقفه  عىل سوادة وذكره يف موضعي 

ال • آي  احلميص  عد  مجلة  سياق  باب  يف  األول:  قارقاملوضع  سوادة: آن،  ل 

 . (2) واثنان وثالثون آية« آالف ومائتان ستة»

َث به يف املوضع الثاين: يف سياق كالمه عن بداية العدد احل • دِّ ميص، وأنه ح 

َل آي القرآن بال تفص قال:    يل وساقه هبذا اإلسناد إىل إسامعيل بن عياش احلميصمج 

سو آي  بجمل  َحي   الرب  زياد  بن  سوادة  سورة »حدثنا  ا  (3) رة  فأللقرآنمن    فيت ، 

يف  مجلتهم   إال  الشام  أهل  جلمل  يف  موافقة  خيالفوهنم  فإهنم  سورة  وعرشين  ست 

أعر وال  ذمجلتها  يف  دمشق  أهل  إىل خالف  أهل محص  أصار  الذي  السبب  لك  ف 

 . (4)أِمن جهة االختيار أم من جهة املصاحف«

ا سوىأج  ومل تام  إسناًدا  ذكر  من  ذكره   د  املنادي، وهو  ما  هو    ابن  ظاهر يف كام 

 هي بسوادة الربحي.اًل بال تفصيل، ثم هو ينت احلميص إمجا عددال

وبينه  بن شنبوذ،  الذكر ثالثة أسانيد    ميص، وإنامفلم ي سند العدد احل  وأما الداين

 وبي ابن شنبوذ انقطاع ظاهر.

قال: هذا عدد أهل أنه  د ابن شنبوذ إىل كثري املذحجي  ناس إذكر يف النقل األول  

 
 . (231)دد حسن امل( 1)

 . (/أ3)ختالف العدد ا (2)

 سورة سورة.   آنِ القر  هكذا يف األصل، واملراد: بجمل آِي  (3)

 . (/أ10)ف العدد اختال (4)
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 . انف خالد بن معدمصحتخرجوه من الذي اس  محص

عمران بن  املعاىف  رواية  يف  املنادي  ابن  إسناد  مع  يلتقي  الثاين  عن   واإلسناد 

 إسامعيل عن سوادة بجملة فواتح السور عىل عدد أهل محص.

شن ابن  عن  ذكره  فقد  الثالث  اإلسناد  بن  بوأما  أيب حيوة رشيح  إىل  بإسناده  وذ 

 عدد. رة عىل هذا السو لقرآن سورةآيات ا رئ أهل محص، بعدِّ يزيد قا

املعدّ  شنبووأما  ابن  عن  مهمة  زيادة  وفيه  إسناد،  بال  األخري  هذا  فذكر  أنه  ل  ذ 

ن العدد قال: »وما كان يف كتابنا من عدد أهل محص...«، ففيها   أن ابن شنبوذ قد دوَّ

 ، وعن كتابه يصدر األئمة. تاٍب كاحلميص يف 

ابن  عن  املنقول  ل  تأم  م  (1)شنبوذ  وعند  أي عَلم  التفصن  أتى  العدد  ين  يف  يل 

خالفً  ااحلميص،  يبلغه  ومل  اإلمجال  عىل  وقف  الذي  املناِدي  البن  وهو  لتفصيلا   ،

 معارص البن شنبوذ. 

أعلم واهلل  يظهر  ذلك  أن  فالذي  الذيهو    التفصيل  مصدر  شنبوذ  ابن   كتاب 

وذ وابن شنب  الداين  يفهذه األسانيد وإن كانت منقطعة ب  ،ل يف الروضةذكره املعدّ 

هذ رب  جي  االنقطافقد  من ع  ا  له  روايتهم  كانت  شنبوذ  كتاب  إن  وهو    ،املذكور  ابن 

، كام يف  أهل التحقيق معروف عند    االنقطاع عند الرواية عن كتاٍب   رْب  وَج   الغالب،

فلم يسمعوا  عن جماهد بن جرب،  وغريها  سليم    ليث بن أيبابن أيب نجيح ورواية  

وإنام جماهد  م  من  كتاب  أخذوا  أيب  اسمالقن  من بن  التفسري  سمع  ممن  وهو  بزة   

 . (2) جماهد، فروايتهام مقبولة

 
املذحجيكثري  لِ وْ قَ كَ أعني    (1) السكوين:   ،  موسى  وقول  محص«،  أهل  عدد  »هذا  حيوة:  أيب  تلميذ  وهو 

لقرآن سورة سورة عىل هذا  آيات اعدِّ  ة رشيح بن يزيد احلرضمي قارئ أهل محص، بأيب حيو»قرأت عىل  

 .(258  -257) صيل ظاهرة. ينظر: البيانالعدد، عدد أهل محص« فداللتهام عىل التف

   (.133، 7/5)بان ينظر: الثقات البن ح (2)
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الداين   اعتمد  الداين   بنَ ا  ولذلك  عمرو  أبو  »واعتمده  الذهبي:  قال  شنبوذ، 

وإتقانه...« بنقله  وثوًقا  هذ،  (1) والكبار؛  أع  افألجل  تفصيَل واهلل  األئمة  نقَل  لم 

 . العدد احلميص

اهلذيل يذ  وأما  بإسنادفلم  قطيب    وإنامه،  كره  بن  يزيد  إىل  شنبوذ  ابن  عن  نقله 

شنبوذ   ابن  بي  ظاهر  سقط  فيه  تام  غري  عند ،  قطيب  بنوابإسناد  جاء  كام  وليس 

شنبوذ ابن  فبي  كام    الداين،  رجال  مخسة  قطيب  عندوابن  إسن  جاء  يف  ده  ااهلذيل 

ل  يقافحسب فقد    شنبوذ  نب اهلذيل وا، فلو كان االنقطاع بي(2) بحريةالختيار أيب  

 .  ومؤثِّر هلذيلَّ رواه من كتاب البن شنبوذ كام سبق بيانه، ولكن االنقطاع ظاهر  إن ا

   عنه.   كالم يف أسانيد الداين، فلم خيرج كال اجلعربي فالكالم عليه  ما جاء عن ماوأ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 . (15/265)سري أعالم النبالء ( 1)

 .(4/375)ينظر: الكامل ( 2)
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 الثاني املبحث
 موقف العلماء من العدد احلمصي

العلامء وامل   اختلف  احلال  يف  تأخروناملتقدمون  اقترصت يف هذا  ميصعدد  ، وقد 

ذكر   مواملبحث عىل  أذكر  ومل  اجلعربي،  إىل  وانتهيت  املتأخرين،  القدماء  قد  واقف 

كر يف هذا املبحث  ذذكر املؤلفات التي تناولت العدد احلميص، وسأ  التمهيدسبق يف  

 يق،توفوباهلل ال  ا زمني ا، فأقولرهم ترتيبً كذا   مرتبً موقف مؤلفيها من العدد احلميص

 ومنه أستمد  العون والتسديد: 

  :  : اختالف العددكتاب   أوًلا
ك  أقدم  املصنَّف  هذا  العدد  تابيعد   علم  العدد   يف  تناول  ممن  إلينا  وصل 

ما  فيه  جاء  فقد  األنفس  وهو  احلس  احلميص،  أبو  اإلمام  ومؤلفه  غريه،  يف   يليس 

امل  أمحد بن جعفر بن املنادي احلنبيل  ابن  متفنن،  ق  هـ، عامل حمق  336توىف عام  حممد 

التصنيف، »  كثري  يعىل:  أيب  ابن  عنه  حمصاًل قال  يرويه،  فيام  حجة  حيكيه،   كان  ملا 

ابن اجلزري:، و (1)صنَّف كتًبا كثرية، ومجع علوًما مجَّة..« »أمحد بن جعفر    قال عنه 

،  حافظ، ثقة  ي، اإلمام املشهور،املنادِ   نباملعروف باد أبو احلسي البغدادي،  بن حمم 

 .  (2)قق، ضابط..«حم 

كان    ونسخته فريدة، وقد  لوًحا،  69يقع يف وا،  وقد وقفت عىل كتابه هذا خمطوطً 

 وجود نسخة له.عن  من الدهر، حتى أعلن مركز امللك فيصل  مفقوًدا حينًا

أهل محص،    در، ومنها عدنِّف كتابه يف اختالف العدد يف األمصال املصعوقد ج

 كاآليت: ذلكوكان منهجه يف 

املصنف ملصدر العدد الشامي وإسناده، ذكر العدد احلميص فقال:  ذكر د نع ❖

ع  ذلك  بعد  إلينا  صار  بال  »ثم  القرآن  آي  مجل  يف  محص  أهل  إىل  ي نسب  دد  

 
 . (2/3) حلنابلةطبقات ا (1)

 . (1/202)غاية النهاية  (2)
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احلميص قال: »حدثنا سوادة    عياشعيل بن  امثم ساق إسناده به إىل إس   تفصيل..«،

َح تهم موافقة جلمل ت مجلي لففأآن، القرمن    (1) بجمل آي سورة سورةي  بن زياد الرب 

رف السبب  أهل الشام إال يف ست وعرشين سورة فإهنم خيالفوهنم يف مجلتها وال أع

أِمن   ذلك  يف  دمشق  أهل  إىل خالف  أهل محص  أصار  من  الذي  أم  االختيار  جهة 

 .(2) «هة املصاحفج

أبوابً  ❖ القعقد  آي  و  رآن ألئمةا جلملة عدد  ذلك  قد  العدد،  ،  بأسانيدهساق 

، ثم ساق (3) القرآن«  آَي   عدِّ احلميصِّ   مجلةِ   سياق  فقال: »  احلميصِّ   ددِ ا للعابً ب  ثم عقد

إىل احلميص  بإسناده  زياد  بن  وثالثون  سوادة  واثنان  ومائتان  آالف  »ستة  قال:   ،

 . (4) «آية

اب ❖ اإلمجالاملناد  نسلك  مسلك  ذكرهي  فعند  العدد    ،  احلميص  خمالفة 

م   فإنه  يف عدد آي القرآن  شاميلل فإن    ؛محصٍ   »ون جمل أهَل قال:  ،  صليف  ل والجي 

يف    أهَل   محصٍ   أهل    وافَق  األقوى  السبب  هلم  الذين  يف  الشام  أدرجناهم  العدد 

ع فقلنا:  أهل  الوصف،  وق  دَّ  فإن  الشام،  أهل  دَّ  يع  مل  أفردنا   عالشام،  بينهم خالف 

و بالذكر،  محص  الأهل  بأهل  نفعل  املشتاشكذلك  الدمشقيون  هم  الذين  هرون  م 

 . (5)د«بالعد

خالفوا فيه أهل الشام املذكورين أول هذه    »وال نحيط علاًم بالذيوقال أيضا:  

 . (6) ا...«ن هذه الست أو السبع اآليات ألنه ال تفصيل هلم عندناألبواب م

 
 سورة سورة.   القرآنِ   يف األصل، واملراد: بجمل آِي  ذاهك( 1)

 . (أ/10)اختالف العدد ( 2)

 . (/أ3)اختالف العدد ( 3)

 . (/أ3)ختالف العدد  ا (4)

 .  (/أ15)اختالف العدد ( 5)

 . (/أ3)اختالف العدد  (6)
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آية يف عد اجلالتَّحِ   ةيف سور  وقال أيضا  يع ال  م لَّة )التحريم(، قال: »اثنتا عرشة 

بينهم يف يشء   أاختالف  أمنها إال  آية عىل هذه اجلملة وال    (1) [هل محص ]زادوان 

 . (2)   «ك ما هي من هذه السورة..علم لنا باآلية التي أوجبت هلم الزيادة عىل ذل

واووقال أيًضا يف انفرادة احلميص التي يف سورة الرب  ڱ  ﴿  :ج: »فإن كانوا عد 

 . (3) سائر...« جاءت زيادهتم عىل ال ي ممندر ا الآية، وإال فإنَّ   ﴾ڱ ڱ ں

]ال[ »..ولكن  العدد:  أهل  لسائر  محص  أهل  خالف  باب  ختام  يف    (4) وقال 

 . (5) ه السور...« تفصيل عندنا ليشء من هذ

آي ❖ عدد  اتفق  )عّد    إذا  يقول:  فإنه  واحلميص،  الدمشقي  بي  السورة 

وذلك يف ثامن سور    ،لا له يف التفصييص وإن كان خمالفً لشامي(، ويدخل معه احلم ا

)آل   والهي:  وتوبعمران،  والرعد،  والزمر، ة،  وص،  والصافات،  القصص، 

آيا  (6) والدخان( بذكر عدد  املنادي  ابن  إ  فاكتفى  ي رش  الشامي، ومل  ف  ىل اخلالعند 

 من حيث اإلمجال. بينهام من حيث التفصيل، وذلك لتساوي عدد اآلي

اإلمج ❖ يف  الدمشقيَّ  احلميص   خالف  يقول  لاوإذا  احلروف  فإنه  فرش  :  يف 

( وال يذكر تفصيل اخلالف بينهام، وهذه طريقته يف ست  هل محصى أ)الشامي سو

سورة وإبراهي  :(7)وعرشين  واملؤمن)هود،  وطه،  والعنكبوت،  م،  والنور،  ون، 

 
ه.نان، فقت  الصواب من فنون األفبَ يف األصل: زاد، وأثْ ( 1)  د نقله عنه بنصِّ

 . (ب/48)ف العدد اختال( 2)

 . (/أ53)اختالف العدد ( 3)

. الِف يف اصيِل اخلنفيه العلَم بتف السياق، ويدل عليها ما سبق من زيادة يقتضيها (4)  لعدد احلميصِّ

 . (/ب65)اختالف العدد  (5)
 قان يف يص والدمشقي متفهل احلمهناك خالف بي علامء العدد يف ثالث سور )هود، والطالق، والبينة(، ( 6)

يف الفرش،   واحًدا، وذكر اخلالف يف البينةابن املنادي اختالفهام يف هود والطالق قواًل    عدد آيا، واختار

أعرض  إال  ذكره  أنه  احلميص عن  بي  اخلالف  فيها  وقع  التي  السور  لذكر  عقده  الذي  الباب  يف  ا 

 . والدمشقي ترجيًحا منه التفاقهام يف عدد آِيا

املنادي  ج  (7) ابن  اعل  الفرش  سورة  يف  ثاملبيِّنة  فهي  آيا،  عدد  يف  الدمشقي  احلميص  خالف  عندمما    =ن 
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والنجم،   وحممد،  والشورى،  وغافر،  والتحريم،ووفاطر،  واحلاقة،    الطالق، 

لزلزلة،  وا،  ق والعلوج،  دثر، والقيامة، وعبس، والربملاواملعارج، ونوح، واملزمل، و

واملاعون( وقريش،  مل(1) والقارعة،  الغالب،  منهجه  هو  واإلمجال  يف   ،  إال  ل  يفصِّ

 : وضعيم

األول )الشورى(:  املوضع  األعالم  سورة  » قال  يف  التي :  الزيادة  أن  ونرى 

ون   مة من أجل أهنـي اجلملـام فـل الشـأهمص عىل  ـح   لـن أهـت مءاـج   : كانوا يعد 

 ة  كَ وال ممن سواهم يف حروف اهلجاء رِشْ   م،حد منهس ألفليآية، وإال    ﴾پ     ﴿

 . (2) «مع الكويف..

آية يف قول اجلميع ال اختالف  ث اسورة الربوج: »  املوضع الثاين: نتان وعرشون 

هم ثالث وعرشون آية بزيادة   بينهم يف يشء منها إال يف  قول أهل محص فإهنا يف عدِّ

وا  ،ةآي عد  كانوا  و    ﴾ڱ ڱ ں  ڱ ﴿   :فإن  فإآية،  ممندر  ال  انَّ إال  جاءت   ي 

 . (3) «زيادهتم عىل السائر...

 
سورة، إال أنه أعرض   27فيها اخلالف    تي وقعوع السور الي، فيكون جمماحلميص، وتسع عند الدمشق=

ألجل رواية ابن ، وذلك  عن ذكر سورة البينة يف الباب املعقود لذكر السور التي وقع فيها اخلالف بينهام

عد  العباس يف  الصقر  عدِّ وابن  يف   ژڱ ں ں ژ  م  له  فصَّ كام  كتابه:  للدمشقي،  من  مواضع  عدة 

 هلل أعلم. ، وا(/ب56)، (/ب6)

ى املصنف مجلة من السور بغري املشهور، فمن ذلك: تسمية  ء ذكرت  أسام( 1) السور هنا عىل املشهور، وقد سمَّ

ة، وسورة التحريم  الق بـ: سورة: الِعدَّ رة الطرة داود، وسوبـ: سو  سورة طه بـ:سورة موسى، وسورة ص

ين.بـ: سورة التَِّحلَّة،   واملاعون بـ: سورة الدِّ

هم مع  ق يف زيادة أهل محص هنا ليس كام قال املصنِّف، وإنام  ي ، والتحق(/ب42)د  تالف العداخ  (2) هو لَعدِّ

ا:2]الشورى:  ژ ٻژ  الكويف: ه  فقد انفرد   ژپ   ژ  [، وأمَّ ه يف   بيَّ ا الكويف كامبعدِّ نه املصنِّف نفس 

ه  بعدِّ انفرد  ما  وكذا    باب  وغريهالكويف،  واهلذيل  كالداين  األئمة  عليه  وهذتتابع  نفا،  يف  قوله  يؤكد  ي  ا 

العلم بتفصيل اخلالف: »وال نحيط علاًم بالذي خالفوا فيه أهل الشام املذكورين ... ألنه ال تفصيل هلم 

 . (أ/3)العدد عندنا...« اختالف 

 . (أ/53)العدد ختالف ا (3)
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، وقد شامي واحلميصبي ال  اخلالف  مجَع فيه السور التي وقع فيهاعقد بابا   ❖

فجمعه يف باب  ِر التي وقع فيها اخلالف،  يف الفرش، يف بداية السوَ   لذلك  هكر  سبق ذِ 

أن  كر  وذ  من اخلالف«ود بي الشامي واحلميص  سياق املوجبـ: »  هواحد، وَعنَْون ل

د  اخلالف وقع بينهام يف عدد آي السور يف ست وعرشين سورة، ثم ذكر السور وعد

بقوله: »فذلك ست وعرشون   ، وختم البابواحلمصيي إمجااًل   الدمشقيي  آيا عند

الدمشورة وقع يف مجلتها خالف بيس  ي، ثم هم بعد يق احلمصيي وبي إخواهنم 

 . (1) ي السور..« ذلك يوافقوهنم عىل مجل آ

لعدد، وذكر أنه وقع يف ثامين يف خالف أهل محص لسائر أهل ا  ا ثم ساق بابً  ❖

و )طه،  وهي:  والعنكبوت،سور  والطال  النور،  والشورى،  والتحريم،  وفاطر،  ق، 

ولكن    ،دبقوله: »مل يوافقهم عىل يشء يف ذلك أحد من أئمة العد  ختم  ثم  والربوج(

 . (3) السور...«  تفصيل عندنا ليشء من هذه (2)]ال[

أبوابً  ❖ انفرد  عقد  ملا  ها  ستة    بعدِّ وجعلها  عدد،  كل  )الشامي، أهل  أبواب: 

واملكي واملدين  والكويف،  األول،  واملدين  والبرصي(،  انفرادات    األخري،  يذكر  ومل 

 ، ألجل ما سبق ذكره.يصاحلم 

 قدو  إال احلميص فلم يعقد له باًبا،  عدد  لأهل ك  ا ملا انفرد برتكهعقد أبوابً  ❖

أبو اابً أبو  جعلها األخري،  املدين  األول،  املدين  املدنيان،  املكي،  الكويف،  )الشامي،   :

 . رصي( ، البجعفر وشيبة

 اثنيا: البيان يف عد   آي القرآن:
تن الذي  الثاين  الكتاب  كتاب عظيمواهذا  العدد احلميص، وهو  لعامل   ،نفيس  ل 

التصانيف  حب  هـ، صا444د الداين املتوىف عام  قق، عثامن بن سعيدمنحرير حمقق  

 د احلميص كاآليت:رية النافعة، وكان منهجه يف العدالشه

 
 . (أ/64)العدد اختالف  (1)

 ميص. دد احلصيل اخلالف يف الع فسياق، ويدل عليها ما سبق من نفيه العلم بتزيادة يقتضيها ال( 2)

 . (/ب65)اختالف العدد  (3)
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ر األعداد وإىل من تنسب من أئمة األمصار  باب ذكعنْون له بـ: »  اعقد بابً  ❖

املدفومن رواها عنهم« ذكر   املعروفة )عدد املدين األول، عدد  الستة    ين يه األعداد 

دد أهل الشام( ثم  ة، عرصلب ا  عدد أهل  األخري، عدد أهل مكة، عدد أهل الكوفة،

ون به قدياًم، وافقوا يف بعض  قال: ه أهل دمشق، »وألهل محص عدد سابع كانوا يعد 

 .(1) وخالفوهم يف بعضه...« 

»وأوقفته   تابعي اجلليل ابن معدان، فقال:لذكر أن هذا العدد موقوف عىل ا ❖

 . (2) ي الشاميي«، وهو من كبار تابعبن معدان   دلمجاعتهم عىل خا

شنبوذ  نقول عن    ة ث ر ثالكذ  ثم ❖ العدد  ابن  إىل    احلميصيف  إسناده  يذكر  ومل 

سوادة بن    إىل  ثانيهاكثري املذحجي، و  ينتهي إىل  قول ابن شنبوذل نوأو  ابن شنبوذ،

و احلرضمي  إىل  اثالثهزياد،  رشيح  حيوة  مبحثأيب  يف  عليها  الكالم  وسبق   ، 

 .(3)األسانيد

احل  ثم ذكر طريقته يف ❖ العدد  كتايب هذا »وقد  قال:  ،  ميصتناول  ذكرت  يف 

ًة، دو وإسقاطه خاصَّ ِه  بعدِّ انفردوا  ما  أئمة من عدِدهم  فيه غريهم من  وافقوا  ما  ن 

 . (4) أهل العدد« 

ه وإسقاطه  يف باب    ت العدد احلميصوقد ذكر انفرادا ❖ ما انفرد العادون بعدِّ

رش  وأربعة ع  ه،ا ملا انفرد بعدوضعً فيه من اآلي، فذكر ستة عرش م  فلمن مجلة املخت

 . ا ملا انفرد برتكهموضعً 

بابً  ❖ األعدعقد  هذه  إليه  أدَّى  الذي  للسند  العدد ا  يذكر  ومل  األئمة،  عن  اد 

لدثور عددهم وعدِم من : » يصيص فيها، وهلذا السبب ولقوله عن العدد احلم احلم 

 
 .  (256)البيان ( 1)

 .صدر السابقامل (2)

 . (257)البيان ( 3)

 . (256)البيان  (4)
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املتصدرين من  به  ويأخذ  وغريها..«  يتواله  يف  (1) بالشاِم  له    اقترص  عىل  ذكره 

يذكرهاداالنفر ومل  غريهم،    ات  فيه  وافقوا  فيام  الفرِش  ترك  يف  عىل  الباعث  فكأن 

انقطاع سنده، وعدم    عنده  العدد احلميص به هو  نقلِه، ولذلك قال: »كانوا يعدون 

 ثم تركوا، واهلل أعلم. قدياًم«، أي:

 اثلثا: الكامل يف القراءات: 
االق  أليب بن جبارة  املتوىف سنة  اسم يوسف بن عيل  قال عنه  654هلذيل  ابن  هـ، 

، وال لقي من لقي  اجلزري: »فال أعلم أحًدا يف هذه األمة رحل يف القراءات ِرْحلته

أوسع    الكامل من  ، وكتابهامن الشيوخ..«. تتلمذ عىل ثالثامئة ومخسة وستي شيخً 

أفرد   وقد  وعلومها،  القراءات  يف  تب  ك  العدد«  يفما  »كتاب  سامه:  كتابا  فيه ه  ذكر 

 احلميص، وكان منهجه فيه كالتايل:ورة، وتناول العدد هاألعداد املش

ست آالف  عدد آي القرآن عند أهل محص:  يف مقدمة كتاب العدد ذكر أن   ❖

 عىل من وافقه عىل ذلك. أقف  ، ومل(2) نومائتان وأربع ومخسون أو ست ومخسو

ه ذيل  شيخَ ابن شنبوذ، ومل يذكر اهلطريق    نذكر أن العدد احلميص وصله م ❖

إلينا من طريق   عنه العددَ   ذالذي أخ  احلميص فقال: »وأما عدد أهل محص فوصل 

شيخه  بخ،  (3)شنبوذ«  ابن عن  رواها  والتي  والشامي  واملكي  املدين  العدد  الف 

 .   الطريائي   حممد الذراع   أيب  :يخهي والكويف، رواها عن ش الشريازي، والعدد البرص

إكذ ❖ وانتهى  شنبوذ  ابن  إسناد  َطْيٍب  ر  ق  بن  يزيد  أيب  احلميص  ىل:  تلميذ 

هذا اإلسناد وما    أقف عىل من نسبه إىل يزيد غريه، وقد سبق الكالم عىلبحرية، ومل

 فيه من االنقطاع.

 
 . (256)البيان ( 1)

 .  (2/130)كامل لا( 2)

 . (3/139)الكامل ( 3)
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ه، شذوذ عليه اْلتزم ِذكرَ لبالشذوذ، ومع حكمه با  حكم عىل العدد احلميص ❖

، لكنَّا ن بيِّ  َ ما انفر    (1) « اجلميع إن شاء اهلل عز وجل  قال: »وهو شاذٌّ وما   ،دوا بهفبيَّ

 . وافقوا فيه غريهم

)الدمشقي   ❖ اتفق  فإذا  القرآن،  كل  يف  الفرش  يف  قال: ذكره  واحلميص( 

ي بينهام،  ق  فرَّ اختلفا  وإذا  إمجااًل شامي،  السورة  آي  عدد  انع  ذكر   وعند د  لشامي، 

دَّ احلميص، ثم يذكر التفصيل في  داالختالف يذكر عدد آيا عند الدمشقي، وعن ام ع 

  وأ سِقط.

يتعلق    فتوق ❖ فيام  األخطاء  بعض  مبحث عىل  يف  ذكرهتا  احلميص،  بالعدد 

ها املحققون  ا: النسخة اخلطية الوحيدة للكتاب، التي اعتمد علياالنفرادات، وسببه

 له ن سًخا أخرى.  اللكتاب، ومل جيدو

 رابعاا: اجلامع يف القراءات العشر: 
  847عام  املتوىف    بن عبد الصمد الطربي،  منسوب أليب معرش عبد الكريم  ووه

 ، وكان منهجه كالتايل: وقد ذكر العدد احلميصهـ، 

ب بابً  ❖ ، ذكر (2) ن: »ذكر اختالف أهل األمصار يف عدد آي السور«نوابع  ابوَّ

، (3)يزيد بن سوادة الربحي  وذكر عدد أهل محص ونسبه إىل  ،فيه األعداد املشهورة

 ه يف مبحث النسبة. نظر، وقد سبق التنبيه علي هيفو

رآن ذكر عدده عند أهل الشام، ومل يذكر عدده عند مجلة عدد آي الق بابيف  ❖

 . (4) أهل محص

العدد ❖ أهل  مذاهب  محص-  ذكر  أهل  وما   -ومنهم  السور،  آي  عدد  يف 

 
 . (3/139)الكامل ( 1)

 . (317)اجلامع  (2)

 . (320)اجلامع  (3)

 . (432)اجلامع  (4)
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وما    هبذكر ما انفردوا    ،أوائل السور بعد ذكر املكي واملدين يف    تفصياًل اختلفوا فيه  

في غريهم،  وافقوا  واحلميص  اتفق   اذفإه  شامي،    الدمشقي  فرَّ قال:  اختلفا  ق  وإذا 

 . بينهام

أمج ❖ التي  املواضع  من  عدد  يف  الطربي  انفرادة  انفرد  كوهنا  عىل  األئمة  ع 

في  الشامللحميص،  ها  عدَّ قائاًل:  معه،  الدمشقي  الشامي    يجعل  تركها  أو  وحده، 

 مبحث االنفرادات.  كام بيَّنته يف موضعه يف ه بالشامي احلميصَّ وحده، وليس مراد  

 اجلامع لألداء روضة احلفاظ: : اخامسا 
إسامعيل  وهو   إسامعيل  أليب  بن  احلسي  بن  عالـموسى  أستاذ املرصي  ّدلم   ،

اجلزري  ابن  قال  كام  النرش،  (1) عارف  أصول  من  هذا  وكتابه  القراءات  ذ،  فيه  كر 

بابً  وعقد  عليها،  زاد  وما  للعددالعرش،  إلعنوانه  ا  ينسب  من  ذكر  »باب  العدد :  يه 

يف   السور«تك املذكور  يف  قدمناه  ما  عىل  املشهورة(2) ابنا  األعداد  فيه  ذكر  وذكر  ،   ،

 لتايل: ، وكان منهجه فيه كاالعدد احلميص

باألعداد  ❖ إسناده  وا  املشهورة  ذكر  الطرابليس  شيخه  الفقيه،  بعن  ن حممود 

  يذكر العدد احلميص فيهم. ملوق ابن شاذان إىل من ت نسب إليهم، من طري

األعداد ❖ ذكر  شنبوذ    رةاملشهو  ثم  ابن  طريق  من  املصاحفي  شيخه  عن 

»وما ابن معدان، ونقل قول ابن شنبوذ:  بإسناده، وذكر العدد احلميص، وأوقفه عىل  

كتابنا من ع بكان يف  كثري  فإن  أهل محص  أهل  ندد  املذحجي مقرئ  اجلامع    عبيد 

ا رَّ ق  عدد  هذا  قال:  م  ءبحمص  من  استخرجوه  الذي  بن أهل محص  صحف خالد 

 . (3) «ستخرجت  منه هذا العددمعدان، وا

 
 .  (3/810) ايةغاية النه  (1)

 . (2/255)اجلامع لألداء  (2)

 . (2/259)اجلامع لألداء ( 3)
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امل ❖ األعداد  من  ذكره  فيام  واالختصار  اإلجياز  مسلك  قال:  سلك  روية، 

از واالختصار، جي، قد بيَّنَّاه عىل اإلصار»فهذه مجلة أنساب أهل العدد من أهل األم

طريق   شاذانمن  ابن  شنبوذ  (1) الشيخي  أهل    وابن  وباهلل  إمامي  األقطار، 

 . (2) لتوفيق«ا

آ  ذكر ❖  رة إمجاال عند الشامي، وعند االختالف يذكر عدد آيا ي السوعدد 

دَّ وأ سِقط. ميص، ثم يذكر التفصيل فعند الدمشقي، وعند احل  يام ع 

َ اْلتزم ذكر العدد احلميص يف فرش احل •   روف من أول القرآن إىل آخره، فبيَّ

ل: شامي،  )الدمشقي واحلميص( قا  وافقوا فيه غريهم، فإذا اتفق   ما انفردوا به، وما

ق بينهام.وإذا اختلفا   فرَّ

 ط:الكتاب األوس  سادساا: 
احلسن حممد  الع    وهو أليب  سعيد  بن  عيل  »إمام بن  اجلزري:  ابن  عنه  قال  اَمين، 

فاضل« وكتابه  (3) حمقق  القره،  يف  عدد ذا  يف  »باب  عنوانه:  باًبا  نه  الثامن ضمَّ   اءات 

و  سور وكلامته  وآياته  األعدالقرآن  فيه  ذكر  العدد اد  حروفه«،  وذكر  املشهورة، 

 احلميص، وكان منهجه فيه كالتايل:

العدد الشامي إىل الذماري،  وإىل من ت نسب، ونسب    ذكر األعداد املتداولة ❖

سند إىل عثامن بن ، ومل يذكر نسبة العدد احلميص، إال ما كان  عفان    وأخرب أنه م 

الم عليه يف بق الكوقد س   ك إىل سوادة بن زياد،بته ذليف نس  ربوجضع الوممنه يف  

 مبحث النسبة. 

 
العدد احلميص من طريق  (1) أنه ذكر  إال  املتداولة،  بعدما ساق األعداد  قال  ومل    نبوذ فحسب،ابن ش  هكذا 

)الكوفة، والبرصكره عند ذكر طريق ابن شاذان، وإنام اكتفيذ ة، ومكة، والشام(،  ة، واملدينى بذكر عدد 

 يًفا إليها: )أهل محص(. نبوذ ذكر هذه األمصار مضر طريق ابن شوعند ذك 

 . (2/259)اجلامع لألداء  (2)

 . (1/749)غاية النهاية  (3)
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»وربام   قي يف فرش احلروف، قال:  التزم ذكر اخلالف بي احلميص والدمش  ❖

م وإذا  الشام،  أهل  من  والفريقان  دمشق،  وأهل  أهل محص  بمواضع  رخيتلف  رنا 

اخلالف بيَّناه إن شاء اهلل«
(1)

 . 

ها يف ددع  مذاهب أئمة األمصار، ومل يذكر  يف  إمجاال  القرآن  تذكر عدد آيا ❖

 مذهب احلميص.

واحلميص يف الدمشقي    إذا اتفق   ،للعادينذكر عدد آي كل سورة يف أوهلا   ❖

بينهام، ق  فرَّ الدمف  عددها قال: شامي، وإذا اختلفا  آيا عند  قي، وعند  شيذكر عدد 

  ، هذا من حيث اإلمجال.احلميص

 من أول القرآن ميص يف فرش احلروف  زم ذكر العدد احلتالْ وأما التفصيل ف ❖

َ ما انفردوا به، وما وافقوا فيه غريهمإىل آخره، فب يريد إنه  )شامي( فإذا قال:  و،  يَّ

ق بينهامبه: الدمشقي وا   .حلميص، وإذا اختلفا فرَّ

ت،    يعقد باًبا للمواضع الت ❖ لف يف عدد آياهتا  ت»السور التي مل خيفقال:  شذَّ

الشامل  هإال أ به«  ،م ممن شذَّ أو غريه    ي عتدَّ  ومل 
ر سبع سور: يونس، وسبأ، ذكف   (2) 

 ملسد. والتحريم، واملعارج، والتكوير، والربوج، وا

الشام«وق »أهل  هنا:  به  وله  موضع    :يعني  يف  واحلميص(  )الدمشقي  الشامي 

وسبأ والديونس  موضع    وحده  شقيم،  به:يف  ويريد  يف   احلميص  املعارج،  وحده 

و  يعموض الربوج  ،املسدالتحريم  موضع  يف  سوادة  »غريهم«  (3) ورواية  وقوله:   ،

 يد به: أبا جعفر يف موضع التكوير. ير

 
 . ( 477)الكتاب األوسط  (1)

 . ( 74)الكتاب األوسط ( 2)

ة،  ة بن زياد: »وهي رواية شاذالربوج، بعدما نسبها إىل سواد  احلميص يف سورة  قال يف سياق ذكر انفرادة   (3)

عتد  هبا«  اية هلذا املوضع، واهلل أعلم.  وهو بذلك يريد هذه الرو ال ي 
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الفتهم عنده إمجاع أئمة األمصار يف عدد آيات هذه  فيام يظهر: خم   وعلَّة تشذيذه 

ور، وعدم اعتباره اخل  ف يف هذه السور. الالس 

 : عددل ايف معرفة اختالف   : مبهج األسرارسابعاا
ألستاذ كام قال ابن  اإلمام احلافظ ا  اهلمذاين العطار،أمحد    ء احلسن بنأليب العال

نها هذا الكتاب القيِّم ، وله مصنفات عديدة، وم(1) اجلزري
، يف علم العدد تناول (2) 

 ، وكان منهجه يف اآليت: حلميصافيه مذاهب أئمة األمصار، وذكر منهم العدد 

: »اعلم أن أئمة العدد يف  الفقيهم األعداد،  لإ ذكر أئمة العدد الذين تنسب   ❖

 أبو عمران... ثم قال: ومن أهل الشام:  األقطار عرشة رجال من ستة أمصارمجيع  

وة رشيح  أبو حيبن عامر اليحصبي، وأبو عمرو حييى بن احلارث الذماري،    عبد اهلل

 . العدد احلميص عند املصنِّف  هو إمام مي احلميص«، والثالثرضبن يزيد احل

 ل: دد أيب حيوة فقاثم ذكر معتَمد ع ❖

حيو أيب  أيب»وعدد  إىل  مسند  الكالعية  معدان  بن  خالد  اهلل  عبد  السلمي     

أبا عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  ن كبار التابعي، سمع  احلميص، وهو م

وغريهم من الصحابة ... بن عمرو بن العاص السهميهللالعدوي ، وأبا حممد عبد ا

أبو  ي والتابع عنه  وحكى  ق،  أنه  السكسكي  عمرو  بن  صفوان  لقيت عمرو  ال: 

 . (3)«× من أصحاب النبي بعي رجاًل س 

من ❖ يفذكر  قال:   هجه  وحده  حيوة  أبا  ذكر  إذا  وأنه  احلميص  العدد  إيراده 

 .  (4) شامي   قال:   وإذا اتفق الثالثة ،محيص، فإذا اتفق ابن عامر والذماري قال: دمشقي

 
 .  (1/697)ينظر: غاية النهاية  (1)

العدد اخترصته...ثم إن هذا كتاب يف  قوله: »فيف العدد أشار له بخر له  هذا الكتاب خمترص من كتاب آ(  2)

 . ( 319،  37) « مبهج األرسار  ابنا الكبري يف العدد نا األسانيد الباقية يف كت وقد ذكر يف موضع آخر الكتاب: قال 

 . (69 -68)مبهج األرسار  (3)

 . (70 -69)مبهج األرسار  (4)
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آئً ثم رشع يف الفرش مبتد  ❖ دَّ ا بعدد  ي السور ثم ذكر مواضع اخلالف مما ع 

القرآن إىل آخره، ما  أول  من    -العدد احلميصومنهم  -ت ِرك يف مذاهب أهل العدد  و

 انفردوا فيه، وما وافقوا فيه غريهم. 

بابً  ❖ يف  عقد  آا  عدد  وذكر  وآيه،  القرآن  أهل    يذكر مجل  مذهب  يف  القرآن 

فقال: »ومبلغه يف عدد أهل محص: آية«  محص،  أي: فوق ستة (1) اثنتان وثالثون   ،

 آية. آالف ومائتي 

حيوة:  ا يف مذهب أيب  أئمة العدد، فعددهثم ذكر عدد حروف القرآن عند   ❖

 .(2) اثالثامئة ألف حرف وثالثة وعرشون ألف حرف وستامئة ومخسة وتسعون حرفً 

 يف عيون علوم القرآن: ألفنان افنون   اثمناا:
اجلو  الرمحن  عبد  الفرج  »ش يزأليب  اجلزري:  ابن  عنه  قال  وإمام  ،  العراق  يخ 

نه  ، وهو كثري التصنيف، وكتابه هذا يف(3) تال بالعرش..« اآلفاق،  علوم القرآن، وضمَّ

 . (4) ًزا عنوانه: »باب عدد سور القرآن، وآياته، وكلامته، وحروفه، ونقطه«باًبا موج

املنكا  دوق البن  العدد  اختالف  كتاب:  العدد،  ذكر  يف  معتمده  الذي    (5) يدِ ان 

يف   ، ومل خيرج عنه يف اجلملة، إال أنه زاد عليهسبق الكالم عنه، إال أنه أوجز العبارة

املواضع، ببيان املجمل، وتقييد املطلق كام سيظهر جلي ا يف مبحث انفرادات    بعض

ا وترًكا جودة يف نسخة أخرى لكتاب ابن  ك الزيادات مول، وقد تكون تاحلميص عد 

أو تكون تلك    أخرة لكتاب ابن املنادي، عىل نسخة وحيدة متأقف إال  املناِدي، فلم

 .ا نقله ابن اجلوزي عن غريهالزيادات مم

 
 .(313، 312)مبهج األرسار ( 1)

 . (316)رسار بهج األم( 2)

 . (2/333)ة غاية النهاي (3)

 .(233)ان فنون األفن( 4)

 ابن املناِدي«. اب العدد حيث قال: »فقال أبو احلسيذكره ابن اجلوزي يف مطلع بهذا أيًضا ما ويدل  عىل  (5)
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 حسن املدد يف معرفة العدد:  اتسعاا:
اجلعربي عمر  بن  إبراهيم  الدين  التصانيفلربهان  ألَّف  األستاذ  العالمة  يف    ، 

تب يف علم  ،د، له كتاب حسن املدد يف معرفة فن العد(1)أنواع العلوم من أوسع ما ك 

كثرًيا  العدد،   يشبه  العالء  وهو  أيب  األرسار،  كتاب  عمبهج  املصنف   فيه  لَم  تناول 

ودر رواية  احلميص،  العدد  العدد  فيه  ذكر  وقد  املتأخرين،  عند  ل  املعوَّ وعليه  اية، 

 وكان منهجه فيه كاآليت:

ألقع ❖ باًبا  العد  عليئمة  ووقفت  طبقته  إليهم  انتهت  الذين  روايته    مهدد 

ي الشام ثالثة: ابن عامر، والذماري، فف،  كام فعل اهلمذاينباألمصار، وذكر عرشة،  

وا  يح بن يزيد  أبو حيوة رشو احلرضمي، ثم قال بعد ذلك: »فهؤالء هم الذين تصدَّ

لضبط والدين،  إليهم من احلفظ وا  ملتعليمه، فاشتهر عنهم، ودار عليهم مع ما انض

 .(2) ...« مع سالمة العقائد

اتف  ❖ وإذا  شامي،  قال:  الثالثة  الشام  أئمة  اتفق  والذماري إذا  عامر  ابن  ق 

 وة قال: محيص. ، وإذا انفرد أبو حيقال: دمشقي

وقد كان هذا منهجه يف اإلمجال والتفصيل، أعني يف ذكر عدد آي السور،  ❖

  ه.قرآن إىل آخرل ش، من أول اوكذلك يف الفر 

داين قال: بلغني عن  دي إىل الانقال: »وبإس   عند ذكر إسناده للعدد احلميص ❖

لد  رشيح إىل خاعن أمحد األيادي، عن موسى، عن أيب حيوة  أيب احلسن بن شنبوذ  

 .خالد بن معدان أوصله إىلف ،(3) بن معدان«

بلغ  ❖ فيام  موقوفة  كانت  وإن  األسانيد  وهذه  الداين:  »قال  قال:  فهي  نثم  ا، 

 
 . (1/138)ة النهاية غاي (1)

 . (225)حسن املدد ( 2)

 . (231)حسن املدد  (3)
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 . (1) «×مرفوعة إىل النبي 

اخل يف قول الداين، وذاك خالف ما يف احلميص د  ددوهم بأن العهذا ي  وصنيعه

فقدالب للداين،  ذكر    يان  عند  هذا  وأس قال  الستة  قال:  األعداد  ذلك  وبعد  انيدها، 

 . (2) ...« »وألهل محص عدد سابع، كانوا يعدون به قدياًم 

دد  روفه ذكر فيه علقرآن وآياته وكلامته وحاا يف ذكر مجلة عدد سور  عقد بابً  ❖

القرآن   فقال:م  يفحروف  حيوة  أيب  وعرشون    ذهب  وثالثة  ألف  ألًفا  »ثالثامئة 

 . (3)«ًفاوستامئة ومخسة وتسعون حر

يسرية مواضع  يف  احلمصي  ذكر  من  األئمة  كتاب   ومن  صاحب  كاملالكي 

عرش اإلحدى  القراءات  يف  بـ:،  ةالروضة  عنونه  باًبا  عقد  ما    فقد  فيه  نذكر  )باب 

اآلي(  اختلفوا من  املدفيه  العدد  ضمنه  واألخري،  ين،  والكويف،   األول  واملكي، 

إال يف   كر العدد احلميصيذ  ومل،  -الدمشقي  :يعني بالشاميو-مي  والشاوالبرصي،  

 :هاموضعي 

آِي املوضع األ ا عند احلميص، فقال: »وعدد ول: يف فرش سورة طه، ذكر عدد 

وثال مائة  ومآِيا  مدنيان  وأربع    ، برصيٌّ واثنتان:  كويفٌّ ثون  ومخس   ، وثامٍن   ،كيٌّ

  ، أهل  محيصٌّ رواية  غري  يف  شاميٌّ  ابن (4) محص«وأربعون  كإمجال  هذا  وإمجاله   ،

،  قال: »مائة واثنان وثال  املنادي يف بداية سورة طه،
ٍ
البرصي وعطاء آية يف عدِّ  ثون 

عدِّ  يف  ومخس  واملدنيي،  املكي  عد  يف  وثامنٍ   وأربع   محٍص،   الكويف،  أهل  عدِّ  يف 

 .(5) سوى أهل محص« يمبعون يف عدِّ الشاوأر

 
 . (231)داين بترصف. حسن املدد قول النقل اجلعربي  (1)
 . ( 256)القرآن  يف عد آي البيان ( 2)

 . (239)حسن املدد ( 3)

 . (417)وضة للاملكي رال( 4)

 . (/ب30)تالف العدد اخ( 5)
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ها احلميص يف سورة  ثم مل يذكر املوضعي اللَذين ا    ﴾ ڀ ٺ ﴿  وها:طه  نفرد بعدِّ

 . [124]  ﴾ىئ﴿و ،[39]
الثاين:   »وعدد املوضع  فقال:  احلميص  عند  آِيا  عدد  ذكر  النور  سورة  فرش  يف 

واث  آية  ستون  عدنآيا  يف  وثالث  واملكي،  املدنيي  عدد  يف  احلميص..«تان   ،(1) د 

د املكي واملدنيي، تون آية يف عوس : »اثنتان  ، قالابن املناِدي يف سورة النور  كإمجال

 . (2)محص، وأربع يف عدِّ الشامي سوى أهل محص«ثالث يف عد أهل و

ه وهو:  .[44] ﴾ڀ ڀ   ﴿ ثم مل يذكر املوضع الذي انفرَد احلميص برتك عدِّ
 . يضععىل هذين املو ذكر العدد احلميصومل يتبيَّ يل علَّة اقتصاره يف 

 

 

 

 
 

 
 . (/ب33)اختالف العدد ( 1)

 . (417)ضة للاملكي الرو( 2)
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 الثالث املبحث
 (1)ذلك واختالف األئمة يفد احلمصي عدًّا عدانفرادات ال 

املواضع من  مجلة  بعدِّ  احلميص  العدد  األئمةانفرد  أكثر  تتابع  وقد  ذكر  -  ،  ممن 

ا وترًكا، إال أنه كان بينهم اختالف   ت انفرادا  رعىل ذك  -احلميص  العدد احلميص عد 

منها،   كثري  واهلذيلركفذيف  الداين  عّدلو  والطربي  ت  اَمينو  الـم   اهلََمذاينو  الع 

اـر ه ـكواْلتزمت ذري،  ـواجلعب السبـم ـألئؤالء  انفرادات احلميص يف   همذكرل  ةـعـ ة 

 كل القرآن. 

كابن املنادي   يلتِزم ذكر ذلك يف كل املواضع،  وقد أذكر يف بعض املواضع من مل 

من اختلف  فقد  اجلوزي  الداينِّ  وابن  عن  عىل  ذوهجهم  املناِدي  ابن  لوقوف  لك 

 .  كام سبق بيانه يف غري موضع يص، ومل يبلغه التفصيل إال قلياًل م اإلمجال يف العدد احل

ع االنفرادات  بيان  يف  أرشع  الواآلن  وباهلل  فأقول  النحو،  هذا  ومنه  تىل  وفيق 

 مد  العون والتسديد: تأس 

 . [36]التوبة:    ﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿ املوضع األول:
عّدلو والطربي، واهلذيل، ذكره الداين، اَمينو، الـم   . (2) ، واجلعربياينذمَ اهلَ ، والع 

 . [ 17]الرعد:     ﴾ائ ائ ﴿ املوضع الثاين:
الداين،   اَمينووالطربي،  ذكره  ومل( 3)واجلعربي،  اهلََمذاينو،  الع    اهلذيل   يذكره  ، 

عّدل و   . (4) ع ض و ا امل منها هذ ، وليس  آيات   سورة الرعد مخس    اتفقا عىل أن اختالَف   ، الـم 

 
تأخرين كالقايض وغريه، فهم  اهب املرصت يف ذكر ذلك عىل كتب املتقدمي إىل اجلعربي، ومل أذكر مذاقت  (1)

 َتبَع  ملن قبلهم. 

البياينظ  (2) ، الكتاب األوسط  (2/293)ع لألداء  ، اجلام(636)  ، اجلامع(147/ 3)، الكامل  (318)ن  ر: 

   .(331، 259)، حسن املدد (102)، مبهج األرسار (485)

البيان    (3) األوسط  (701)اجلامع    ،(318)ينظر:  الكتاب  مبهج(487)،   املدد  (112)ار  األرس   ،  ، حسن 

(259 ،345). 

 . (2/031) ، واجلامع لألداء(3/149)ينظر: الكامل  (4)
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 .  [39]طه:  ﴾ڀ ٺ ﴿  املوضع الثالث:
عّدلووالطربي، واهلذيل،  لداين،ذكره ا اَمينل او، الـم   . (1) ، واجلعربياهلََمذاين، وع 

ل محص فقال: »مائة واثنان  هفقد ذكر عدد آي السورة يف عدد أ ابن املناديوأما  

عد    وثالثون يف  وأربع    ،
ٍ
البرصي وعطاء عدِّ  يف  واملدنآية  عدِّ  يياملكي  ، ومخس يف 

ومل    ،(2) أهل محص«عون يف عدِّ الشامي سوى  ، وأربيف عدِّ أهل محصٍ  الكويف، وثامن

اخلالف، مواضع  املوضع،  يعيِّ  هذا  عيَّ  ملن  موافق  آيا  عدد  يف  يف   وهو  وتبعه 

َ إال أنه    نصَّ كالم ابن املنادي  ابن اجلوزي، ونقل  (3) يف الروضة مجال املالكي  اإل  عيَّ

صَّ عليهوضع فنملهذا ا
 (4).  

 . [124 ه:]ط  ﴾ىئ ىئ ﴿ املوضع الرابع:
عّدلو والطربي، ذكره الداين، واهلذيل، اَمينو، الـم   . (5) ، واجلعربياهلََمذاين، والع 

ة يف عدد أهل محص كام سبق ذكر قوله سورلا  وأما ابن املنادي فقد ذكر عدد آي

اخل مواضع  يعيِّ  ومل  الثالث،  املوضع  وتبعه يف  اإلمجال  الف،  يف    يف  املالكي 

 هذا املوضع كام ومل يعيِّ بن املنادي يف اإلمجال،  زي تبع ا، وكذا ابن اجلو(6) الروضة

 . (7) صنع يف املوضع الذي قبله

 
، الكتاب األوسط  (2/334)، اجلامع لألداء  (803)، اجلامع  (152/ 3)، الكامل  (318)البيان    نظر:ي  (1)

 . (365، 259) ، حسن املدد(131)، مبهج األرسار (491)

 ة طه بـ: )سورة موسى(.ى سور، وسمّ (/ب30)لعدد اختالف ا( 2)

 . (417)الروضة للاملكي  (3)

 . (292)ينظر: فنون األفنان ( 4)

، الكتاب األوسط  (2/337)، اجلامع لألداء  (802)، اجلامع  (152/ 3)الكامل    ،(318)يان  البينظر:    (5)

 . (365، 259)، حسن املدد (131)، مبهج األرسار (492)

 . (417)املكي الروضة لل( 6)

 . (292)ون األفنان ظر: فنين (7)
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 . [38]القصص:    ﴾ڌ ڌ ﴿ املوضع اخلامس:
عّدلووالطربي، الداين، واهلذيل،  رهكذ اَمينو، الـم   . (1) ، واجلعربياهلََمذاين، والع 

 .[67]العنكبوت:     ﴾ڎ ڈ ﴿  س:الساد املوضع 
عّدلو ،طربيوال واهلذيل،ذكره الداين،  اَمينو، الـم   . (2) ، واجلعربيَمذاينهلَ ا، والع 

محص    أهل  عدد  يف  السورة  آي  عدد  ذكر  فقد  املنادي  ابن  »تسع فوأما  قال: 

ق يف  إال  اختالف  بينهم  ليس يف مجلتها  آية  عدِّ وستون  يف  فإهنا  أهل محص،  هم  ول 

م  عن أهل محص أهن فقال: »وروي    نه، وتبعه ابن اجلوزي إال أنَّه عيَّ (3) «ن آيةوعسب

وا  . (4) « ﴾ڎ ڈ ﴿: عد 
 . [9]الصافات:    ﴾چ ﴿ السابع:املوضع 

واهلذيل الداين،  اَمينو  ،(5) ذكره  والع  واجلعربيَمذاينهلَ ا،  يذكره  ،(6) ،  الطربي    ومل 

عّدل وال  الـم 
 (7). 

 
البيان    (1) ، الكتاب األوسط  (2/336)، اجلامع لألداء  (883)، اجلامع  (155/ 3)، الكامل  (318)ينظر: 

 . (390، 259)سن املدد ، ح(153)ر مبهج األرسا، (496)

البيان    (2) ، الكتاب األوسط  (2/366)، اجلامع لألداء  (890)، اجلامع  (156/ 3)، الكامل  (831)ينظر: 

 . (393، 259)د ، حسن املد(155)ج األرسار مبه ، (497)

 . (/ب36)اختالف العدد  (3)

 .(299)فنون األفنان  (4)

«، وكذا يف حتقيق:   ژچژ   : وأسقط      ژڃ چچژ   البرصي:عبد اهلل: »عدَّ    جاء يف حتقيق: عمرو بن  (5)

، إما سبق قلم من املصنِّف، أو معامر الددو، و ره أحد عن سخ، فلم يذك ن الناهو خطأ ظاهر، وفيها َقلب 

البرصي:  البرصي، وليس   قبلها: »أسقط  قال  فقد  مراد اهلذيل،  وانتهى  [ 22ت:  ]الصافا   ژیژهو   »

ا اهلذيل يف احلميص يف  كالمه عن  فمذهب  امللبرصي،  وعليه فصواب وضعي  هذين  معه،  ومن  كالداين 

 «.  ژڃ چ  چژ  وأسقط:  ژچژ »عدَّ احلميص: ملة: اجل
، حسن املدد (171)، مبهج األرسار  (499)، الكتاب األوسط  (3/158)ل  ، الكام(318)  البيانينظر:    (6)

(259 ،410). 

 (.2/384)ع لألداء ، اجلام(940)ينظر: اجلامع  (7)
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السورة، ومل ينصَّ عىل أهل محص ملوافقته    يعدد آ  ئمة يفووافق ابن املنادي األ

ه بتعيي املواضع  وزي وزاد علي، وكذا ابن اجل(1) يف عدد آي السورةالعدد الشامي  

وا: وها آية، محص فإهنم    لآية إال أه  ﴾ڃ چچ ﴿ فقال: »ومجيع العادين عد  مل يعد 

وا   .(2) آية«    ﴾چ ﴿ وعد 
 .[4د: ]حمم  ﴾ڎ ڎ  ﴿ املوضع الثامن:

واهلذيل،   الداين،  عّدلوذكره  اَمينو،  الـم  وذكره (3) جلعربيوا،  اهلََمذاينو  ،الع   ،

ع فيام  الدمشالطربي  فجعل  الشامي،  مراده  ده  وليس  كاحلميص،  له  ا  عاد  قي 

ذكر يف أول السورة   كام قال حمقق اجلامع، فإن املصنِّف  بالشامي هنا احلميص وحده 

، بخالف ما عليه األئمة من  (4)امي«ي ش رصعون بعددها عند الشامي فقال: »وأرب

 .(5) عند الدمشقي، وأربعون عند احلميص ا: تسع وثالثونأنَّ عدده

املنادي    وأما اخلالف    فذكرابن  مواضع  يعيِّ  ومل  للحميص،  السورة  آيات  عدد 

محص«حلل وأهل  وعطاء  البرصي  عدِّ  يف  »وأربعون  فقال:  يف  (6)ميص،  وتبعه   ،

هل ققنزي، فاإلمجال ابن اجلو وله بنصِّ
 (7) . 

 . [ 4د: ]حمم  ﴾ژ ڑ ﴿  املوضع التاسع:
الد واهلذكره  واين،  عّدلذيل،  والـم  اَم ،  وينالع  واجلعربياهلََمذاين،  وذكره   ،(8) ، 

 
 . (/ب39)ينظر: اختالف العدد  (1)

 .(302)األفنان  فنون (2)

البيان    (3) ال(318)ينظر:  لألداء(3/161)كامل  ،  اجلامع  األوسط  الكتا  ،(2/417)،  مبهج (504)ب   ،

 .(436، 259)ن املدد ، حس(197)األرسار 

 .(1010، 1009)جلامع ا (4)

 . (436)، حسن املدد (2/417)لألداء ، اجلامع (3/161): الكامل ينظر (5)

 . (/أ44)اختالف العدد ( 6)

 .(308)ان فنون األفن( 7)

البيان    (8)  = ، مبهج(504)، الكتاب األوسط  (2/741)ءامع لألدا، اجل (161/ 3)، الكامل  (318)ينظر: 
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ا له كاحلميصاالطربي فيام عده الشامي، فجعل الدمشقي ع د 
 (1) . 

السورة للحميص، ومل يعيِّ موا  آيات  املنادي فذكر عدد  ابن  اوأما  ف الخلضع 

هزيمجال ابن اجلو وتبعه يف اإل للحميص كام يف املوضع الثامن، ، فنقل قوله بنصِّ
 (2) . 

 . [4]حممد:    ﴾ڱ ڱ ﴿ عاشر:املوضع ال
و واهلذيل،  الداين،  عّدلذكره  والـم  واجلاهلََمذاين،  يذكره(3) عربي،  ومل  الطربي    ، 

اَمين وال الع 
 (4) . 

السورة    آيات  املنادي فذكر عدد  ابن  يص، ومل يعيِّ مواضع اخلالف م حللوأما 

هإلمجال ابن اجلوزي، فنقل قوليف ا وتبعه وضع الثامن،كام يف امل للحميص ه بنصِّ
 (5) . 

 . [11]الطالق: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿املوضع احلادي عشر:
  يذكر املوضع اآلخر، ومل أجده عند غريه، ومل  (6)ملوضعاانفرد الطربي بذكر هذا  

كام   ممن ذكر العدد احلميص  املصنفون  رهكذعىل    والذي أمجع  ،[12]الطالق:    ﴾ يث﴿

من  سيأيت فلعلَّه سهو  انفرد  الطربي،  احلميصَّ  آخرها: ، وذلك ألن  بعدِّ موضعي 

التحريم   ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ سورة  والربوج  [8]  يف  يذك  [11]،  مل  ه  روكالها 

ه إنام أراد  ، فاألقرب هنا أنه  الطربي   ، [ 12:  ]الطالق   ﴾ يث﴿   إمجاًعا:   ما انفرد احلميص بعدِّ

 آٍي، وهذا رابعها.فقد ذكر يف أول السورة أن اختالفها يف أربع 
 

 .(364،  259)، حسن املدد (197)األرسار =

 . (1010)اجلامع  (1)

 .(308)فنون األفنان  (2)

، حسن املدد (197)، مبهج األرسار  (2/417)، اجلامع لألداء  (3/161)، الكامل  (318)ينظر: البيان    (3)

(259 ،436). 

 .(045)وسط ، الكتاب األ(1010)اجلامع  :ينظر (4)

 .(308)فنون األفنان ( 5)

 . (1093)ينظر: اجلامع  (6)
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 . [12]الطالق:    ﴾جث مث   ىث يث ﴿ عشر:الثاين املوضع 
عّدلذكره الداين، واهلذيل، و اَمينو،  الـم  ، ومل يذكره (1) عربيجل، وااهلََمذاينو،  الع 

الطربي  
 (2) . 

فذكر    املنادي  ابن  ووأما  للحميص،  السورة  آيات  ي عدد   موضع اخلالف يِّ عمل 

، وتبعه يف  ومذهبه كمذهبهم  (3) يف عدِّ أهل محص«  ميص، فقال: »وثالث عرشةللح

هال ابن اجلوزي، فاإلمج نقل قوله بنصِّ
 (4) . 

 . [8]التحريم:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿ عشر: املوضع الثالث 
وذكره   واهلذيل،  عّدلالداين،  والـم  واجلعربياهلََمذاين،  يذكره (5) ،  ومل   ،  

الطربي  
اَمين  الو  ،(6)  يف عدد ور التي مل خيتلف  لس»ا إال عىل وجه اإلمجال، فقال:    الع 

أهل   إال  أو  آياهتا  الشام  به«  ي عتدَّ  ومل   ، شذَّ ممن  غريهم 
التحريم،    ( 7)  منها:  وذكر 

لِم هبذا أن م ةواختالفها يف آية واحد  راده هذه اآلية يف العدد احلميص. إمجاًعا، فع 

فذكر   املنادي  ابن  آدعوأما  التَِّحلَّة  تايد  »وسورة  فقال:  للحميص،   (8) السورة 

آية   عرشة  ال  اثنتا  اجلميع  عد  يف  يف  بينهم  محص اختالف  أهل  أن  إال  منها  يشء 

الت  (9) [زادوا] باآلية  لنا  علم  وال  اجلملة  هذه  عىل  عىل    يآية  الزيادة  هلم  أوجبت 

 
البيان    (1) الكامل  (318)ينظر:  لألداء(3/651)،  اجلامع  األوسط  (2/345)،  الكتاب  مبهج (508)،   ،

 .(470، 259)، حسن املدد (226)األرسار 

 . (1093)ينظر: اجلامع  (2)

 . (/أ48)اختالف العدد  (3)

 .(314)األفنان فنون  (4)

 ، حسن املدد(227)، مبهج األرسار  (2/454)، اجلامع لألداء  (3/616)، الكامل  (318)ينظر: البيان    (5)

(259 ،472). 

 . (1095)امع اجل ينظر:( 6)
 . ( 472)ب األوسط الكتا (7)

ها أخًذا من قوله تعاىل:( 8)  . [2]التحريم:     ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ   هكذا سامَّ
ه.من فنون لصواب ايف األصل: زاد، وأثبت   (9)  األفنان، فقد نقله عنه بنصِّ
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أنه(1) ذلك..«  إال  اجلوزي  ابن  عنه  هذا  ونقل  فق  ،  املوضع  -ر غريه  وذك»ال:  عيَّ 

املنادي ابن  اآلي  -يعني    ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿  :ةأنَّ تلك 

 . (2) «[8التحريم: ]
 . [7]احلاقة:      ﴾ۇئ ﴿ :شرع رابعاملوضع ال

عّدلذكره الداين، واهلذيل، و اَمين، والـم  ، ومل يذكره (3) ، واجلعربيينَمذااهلَ ، والع 

االطرب ه  عدَّ فيام  املعىلَّ ي  انفراد  ذكر  وإنام  ه  سىعي   بن  حلميص،  رواة    ، وهوبعدِّ أحد 

البرصي،   البرصي و  وهالعدد  العدد  الطربيمرجوح يف  ذكره  ما  والراجح    نفسه   ، 

آية   :عدد آي السورة يف رواية شهاب البرصي  أن  من يعد   (4) واحد ومخسون  ، وال 

ذي عليه عامة املصنفي، وقد حكى اجلعربي عدَّ هذا املوضع املوضع، وهو ال  اهذ

ًفا له  . (5) »وقيل« : هلبقو مضعِّ

املنادي فذكر    ابن  ومخسون يف واثنتان  »  لسورة للحميص، فقال:آي اعدد  وأما 

، وكذا ابن  (6) ل محص..« واملكي، واملدنيي وأه  عدِّ الكويف، ، ومل يعيِّ موضع العدِّ

 . (7) يزاجلو

 . [16]نوح:    ﴾ڃ ڃ ﴿ عشر: امس املوضع اخل 
و واهلذيل،  الداين،  عّدلذكره  والـم  اَم ،  وينالع  واجلعربياهلََمذاين،  وذكره(8) ،   ، 

 
 . (/ب48)ف العدد اختال (1)

 .(315)فنون األفنان  (2)

البيان    (3) الك(318)ينظر:  لألداء  ،(3/166)امل  ،  ا(2/459)اجلامع  األوسط  ،  مبهج (509)لكتاب   ،

 .(478، 259)، حسن املدد (233)األرسار 

 . (1104)اجلامع ( 4)

 . (478)حسن املدد ( 5)

 . (/أ49) اختالف العدد ( 6)

 . (315): فنون األفنان ينظر (7)

البيان    (8) الكامل  (183)ينظر:  لألداء  (3/166)،  اجلامع  األوسط  ،  (2/462)،  مبهج (510)الكتاب   ،

 .(483، 259)، حسن املدد (362)األرسار 
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الالطرب عده  فيام  اي  فجعل  مشامي،  وليس  كاحلميص،  له  ا  عاد  راده  لدمشقي 

ل السورة وأبالشامي هنا احلميص وحده كام قال حمقق اجلامع، فإن املصنِّف ذكر يف  

الشامي عند  وتسع برصي،  ،عددها  كويف،  آية  وعرشون  »ثامن  يف    فقال:  وثالثون 

أنَّ عددها: تسع  (1) « الباقي الدمشقي،    وعرشون، بخالف ما عليه األئمة من  عند 

 . (2)عند احلميصالثون وث 

فذك املنادي  ابن  اخلالف   روأما  موضع  يعيِّ  ومل  للحميص،  السورة  آيات  عدد 

، ونقل قوله (3)واملدنيي وأهل محص«  »وثالثون آية يف عدِّ املكي :  لللحميص، فقا

بتعهذا   وزاد  اجلوزي  فقال:يي  ابن  وا:   املوضع،  عد  أهنم  أهل محص  عن  ِوَي  »ور 

 .(4) « ﴾ڄ ڄ        ڃ ڃ﴿
 . [6]االنشقاق:  ﴾ڄ ڄ ﴿ ر:عش  سادس املوضع ال

و واهلذيل،  الداين،  عّدلذكره  والـم  اَمين،  والع  واجلعربييناهلََمذا،  وذكره ،  (5) ، 

الشامي  وح ه  فيام عدَّ الدم (6)دهالطربي  انفر، فجعل  د هبذا شقي مع احلميص، وقد 

 فيام وقفت عليه. 

 .[6 ]االنشقاق:﴾ڄ ڃ ڃ ﴿ عشر: بعاملوضع السا
الدانـذك والـره  عيل، وهذـي،  ،  (7) ري ـبـعـ، واجليـذانـمَ ـاهلَ ، واينـمَ ـالع  ، وّدلـالـم 

 
 . (1089)اجلامع  (1)

 .(483)،  حسن املدد (2/462)، اجلامع لألداء (3/166)ينظر: الكامل  (2)

 . (/ب49)اختالف العدد ( 3)

 .(314)نان ن األففنو( 4)

البيان  (  5) الكامل  (318)ينظر:  ا(3/169)،  لألداء  ،  األوسط  (2/864)جلامع  الكتاب  مبهج (513)،   ،

 .(508، 259)، حسن املدد (263)األرسار 

 . (1126)اجلامع  (6)

البيان    (7) الكامل  (318)ينظر:  لألداء  (3/169)،  اجلامع  األوسط  (2/486)،  الكتاب  مبهج (513)،   ،

 .(085، 259)املدد ، حسن (263)األرسار 
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 . (1) الطربي ومل يذكره 

ه  يف هذ   ﴾ڄ ڄ ﴿  يف اآلية السادسة   ﴾ ڦ ڄ ﴿» إال أن يكون قوله:   

ها ال اآلية ڄ ڃ  ﴿أو خطأ من الناسخ، وقد كان يريد: منه  اسهوً   «شامي وحدهعدَّ

أحد   ﴾ڦ ڄ﴿   :قوله  وذلك ألن   ﴾ڦ ڄ﴿  بدل:  ﴾ڃ يعده   مل 

 فيام وقفت عليه، واهلل أعلم. 

 . [11]الربوج:    ﴾ڱ ڱ ں ﴿ عشر: ثامناملوضع ال
و اهلذيل،  الداين،  (2)اهلََمذاينذكره  يذكره  ومل  عّدل  الوالطربي،  ال  و،  والـم    ال ، 

 .  (3) اجلعربي

ا   اَمينوأمَّ التي مل    فذكر هذا املوضع عىل  الع  خيتلف وجه اإلمجال، فقال: »السور 

، ومل ي عتدَّ به«  يف عدد آياهتا إال أهل  الشام أو غريهم ممن شذَّ
ها: الربوج، وذكر من  (4) 

لِم هبذا أن مراده هذه اآلية   يف العدد احلميص. واختالفها يف آية واحدة إمجاًعا، فع 

الفر  ثم قال بعده: »وهي رواية   ا إىل سوادة بن زياد،ش منسوبً ثم نصَّ عليه يف 

 . (5) عتد  هبا«شاذة، ال ي  

ابن إمجاال  وأما  أهل محص  فذكر مذهب  ومل  املنادي  املوِضع،  ثم عيَّ  به،   جيزم 

الربوج:  :  فقال بينه »وسورة  اختالف  ال  اجلميع  قول  يف  آية  وعرشون  يف اثنتان  م 

هم ثالث وعرشون آية بزيادة آية، فإن  ال يف قول أهل محص فإهنإ  ،يشء منها ا يف عدِّ

وا ال ندري مم جاءت زيادهتم عىل ا  آية، وإال فإنَّ    ﴾ڱ ںڱڱ  ﴿  :كانوا عد 

 
 . (1126) اجلامع( 1)

 .  (264)رسار ، مبهج األ (3/169)ينظر: الكامل  (2)

 .(510، 259)املدد ، حسن (2/486)، اجلامع لألداء (1128)، اجلامع (318)ينظر: البيان  (3)

 . (473 -472)تاب األوسط الك (4)

 . ( 475)لكتاب األوسط ا( 5)
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ه فنقل قوله بن، وتبعه ابن اجلوزي (1) «السائر صِّ
 (2). 

 .[ 1]املسد:    ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ﴿  عشر: التاسع املوضع 
اَم ذكره   محص    ينالع  أهل  س عن  محص:  أهل  »قال  وا:فقال:  وعد  آيات،    ت 

الب(3) « ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ ، قال يف أول  »السور التي مل  اب:  ، وهي عنده مما شذَّ

ي  خيتل ، ومل  وذكر منها   ،(4) عتدَّ به«ف يف عدد آياهتا إال أهل  الشام أو غريهم ممن شذَّ

لِم فع  إمجاًعا،  واحدة  آية  يف  واختالفها  َتبَّت،  مراده    سورة:  أن  يف هبذا  اآلية  هذه 

 ميص. العدد احل

ابن شنبوذ: قال  وذكر اجلعربي هذا اخلالف إال أنه نسبه ألهل الشام فقال: »قال 

:عطاء عن   . (5)وهي تشبه الفاصلة« ﴾ژ ژ ﴿ الشامي: ست، ولعله عدَّ
: ﴾ڈ ﴿  ل رأس اآلية ا اهلذيل فجعوأم  قال: »روى عثامن بن عطاء: ست ا، وعدَّ

و﴾ڈ﴿ ق«  العبارة  مرادهد  لعلَّ  وأن  فت  حِّ عن    ﴾ژ ﴿  :ص  جاء  اَمين كام    الع 

 واجلعربي. 

املوو هذا  يذكر  فلم  الداين  يشبهإنام  و  ضع،أما  مما  مل (6) الفواصل  جعله  وكذا   ،

عّدلالطربي وال يذكره   . (7) ذايناهلَمَ وال  الـم 

 

 

 
 . (/أ53)اختالف العدد  (1)

 .(321)فنون األفنان ( 2)

 .(132)األفنان  فنون( 3)

 . (473 -247)ألوسط الكتاب ا( 4)

 . (541)حسن املدد ( 5)

 . (579)البيان  (6)

 . (303)، مبهج األرسار (525)، اجلامع لألداء (1176)ينظر: اجلامع  (7)
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 الرابع املبحث
 ذلكواختالف األئمة يف  ،العدد احلمصي ترًكا انفرادات 

ا العدد  من رؤوس اآلي، خالفا لألعداد األخرى عدِّ مجلة  ميص برتك  حلانفرد 

إال   ها،  عدِّ عىل  أمجعوا  افقد  أيضاأن  اختلفوا  بإسقاطه    لعلامء  انفرد  مما  مجلة  يف 

 :هذا كالتايل ، وبياناحلميص

 . [44]النور:  ﴾ڀ ڀ   ﴿ املوضع األول:
عّدلذكره الداين، واهلذيل، و اَم ، والـم   ، ومل يذكره (1) عربياجل، واهلََمذاين، وينالع 

 . (2) الطربي

فذكر   املنادي  ابن  ومل  وأما  للحميص،  السورة  آيات  اخلالف عدد  موضع  يعيِّ 

ي واملدنيي، وثالث يف يف عدِّ املكيص، فقال: »وسورة النور اثنتان وستون آية  للحم 

أهل   األئمة،  ،(3)محص«عدِّ  كمذهب  ا  ومذهبه  ابن  هذا  قوله  وزاد ونقل  جلوزي 

و  وضع، فقال:املبتعيي   .(4) « ﴾ڀ ڀ﴿   ا كلهم غري أهل محص:»وعد 
 . [33: ]القصص  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ﴿ املوضع الثاين:

ال ـ ذك  و ي ـ ن ا ــ مَ ـ ع  ـ ال و ،  ّدل ـ ع ـ الـم  و   ري، ـ ب ـ والط   ، ( 5) ي ـ ذل ـ ه ـ وال ي،  ـ دان ـ ره  ،  ي ـ ذان ــ مَ ـ هَ ـ ال ، 

 
البيان    (1) لألداء  (3/154)مل  الكا،  (319)ينظر:  اجلامع  األوسط  (2/350)،  الكتاب  مبهج (495)،   ،

 .(379، 026)، حسن املدد (143)األرسار 

 . (846) ينظر: اجلامع( 2)

 . (/ب33)ف العدد اختال( 3)

 .(296)فنون األفنان ( 4)

   ژی ژ   محيص. أسقطها:   ژڌ ڌژ  يف حتقيق عمرو بن عبد اهلل: »  (3/155)جاء يف الكامل    (5)
 معدودة  اتفاًقا. ژیژ رة هكذا مضطربة، فإن  والعبا«  حلميصا

والعيثاوي   الددو  حتقيق  هكذا:  جاءت  ويف  ذِ   أسقطها«  محيص   ژڌ ڌژ  العبارة  مجلة وح  : َفت 

معدودة عنده ومل يسقطها فهي من    ژڌ ڌژ   ، فإن« وال يستقيم هبا الكالماحلميص ژیژ»

ا،   سقط ظاهرا، فإن اهلذيل ذكر أن خالف يكون ال«  يصاحلم    ژی ژ »وبحذف مجلة:  انفراداته عد 

آيات،   أربع   القصص  الرابع،سورة  هو  أف  واملحذوف  العبارة  أن  األقرب  فيكون   فالتصحيصاهبا  لعلَّ 

« ف ژٴۇ ۋژ   صواب اجلملة: »أسقط:  يكون مذهبه هنا كالداين ومن معه، واهلل أعلم.احلميص 
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ــ ب ـ ع ـ ج ـ وال   . (1) ري ـ

 . [12]فاطر:     ﴾ڤ ڦ ﴿  املوضع الثالث:
واهلذيل،   الداين،  عدّ وذكره  اَم و،  (2) لالـم  وينالع  واجلاهلََمذاين،  ومل (3) عربي،   .

  .(4) الطربي  يذكره

فذكر   املنادي  ابن  السوأما  آيات  يعيِّ  عدد  ومل  للحميص،  ف  مواضع اخلالورة 

ومذهبه   ،(5)عدِّ أهل محص«ال: »وسورة املالئكة أربع وأربعون آية يف للحميص، فق

 . (6) وتبعه يف ذلك ابن اجلوزي كمذهب األئمة،

 . [32]فاطر:    ﴾ڄ ڄ  ڃڄ  ﴿ وضع الرابع:امل
واهلذيل الداين،  عّدل، و(7) ذكره  والـم  اَمين،  والع  وااهلََمذاين،  ، وذكره (8) جلعربي، 

 
البيان    (1) ، الكتاب األوسط  (2/363)امع لألداء  ، اجل(883)اجلامع  ،  (155/ 3)  ، الكامل(319)ينظر: 

 . (390، 260)ن املدد ، حس(153)، مبهج األرسار (496)

ي ذكر ه(  2) أن  ، والتذا املوضع يف املطبوعمل  سخة املحققة: قال  املصنِّف ذكره، يدل عليه ما ييل: يف النحقيق 

عّدل عن عدد آيات سورة فاطر: »وهي أربعون وست آيات : محيص،  دمشقي مدين األخري، وأرب:  الـم  ع 

« ثم ذكر   «    وهي كذلك يف النسخ اخلطية،ثامنية مواضع،  ومخس يف الباقي، واختالفها: سبع  فقوله: »سبع 

«، واملوضع الذي فات:سخ، والصن الناخطأ م ، ويؤكد  [12فاطر:  ]ژ ڤ ڦژ  واب: »تسع 

عّدل: أرب  ئمة. وأربعون، كام هو مذهب األع هذا أن عدد اآلي عند احلميص كام يف كالم الـم 

البيان    (3) الكامل  (319)ينظر:  ل(3/158)،  اجلامع  األوسط  (2/793)ألداء  ،  الكتاب  مبهج   ،(498)، 

 .(406، 260) ، حسن املدد(167)األرسار 

 . (924)ينظر: اجلامع  (4)

 . (ب/38)اختالف العدد  (5)

 . (300)ينظر: فنون األفنان  (6)

فيام(  7) اهلذيل  إال  ذكرها  أسقطه احلميص،  انفرد  مما  يرتكها،    أنه مل جيعلها  كذلك  البرصي  أن  إىل  فذهب  به، 

ذكر أن  ش السورةيف فر ًما، يدل  عليه أن اهلذيل يف أول كالمهب، وليس هو مذهب اهلذيل جزوليس بصوا

ق احلميص يف ذه اآلية، وال يوافأربعون كام عند األئمة، فهو يعد  هعدد آي السورة عند البرصي مخس و

التي ي سِقطها [، و16]فاطر:    ژڭ   ۇژ  ضع اآلية، فقد جعلها بعد:لعلَّ الناسخ أخطأ يف موتركها، و

واحل بعدالبرصي  فمحل ها  اهل  ژڦژ   ميص،  طريقة  هي  يفكام  مَجْعِ ذيل  فيكون صواب     املواضع 

«، واهلل أعلم.أسقطها   ژڄ ڄ  ڃ ڄژ   ژڦژ  اجلملة: »  احلميص 
ال  (8) الكامل  (319)بيان  ينظر:  لألداء(3/815)،  اجلامع  األوسط    ،(2/379)،  مبهج (498)الكتاب   ،

 .(406، 260)، حسن املدد (167)األرسار 
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ترك  الطربي الشاميفيام  فجه  هذا  ،  لعدِّ  تارًكا  الدمشقيَّ  د  عل  تفرَّ وقد  املوضع، 

عليه. وقفت  فيام  هبذا  ول  الطربي  كاحلميص،  له  تارًكا  الدمشقي  مراده فجعل  يس 

كام قال حمقق اجلامع، فإن املصنِّف ذكر يف أول السورة ي هنا احلميص وحده  شامبال

 األول، وبرصي، ومدين  آية كويف  وهي مخس وأربعونفقال: »  عددها عند الشامي

عدد آيا بخالف ما عليه األئمة من أنَّ    أي: وست وأربعون،  ،(1) « وست يف الباقي

 احلميص. ند بع وأربعون عست وأربعون عند الدمشقي، وأر

ابن   فذكر  وأما  اخلالف  املنادي  مواضع  يعيِّ  ومل  للحميص،  السورة  آيات  عدد 

آية يف ع أربع وأربفقال: »وسورة املالئكة    للحميص، ، وتبعه  (2) دِّ أهل محص«عون 

 . (3) ذلك ابن اجلوزي يف 

 . [8]الصافات:     ﴾ڃ چچ ﴿ املوضع اخلامس:
واهلذيل الداين،  واَمينالع  ، و(4) ذكره  واجلعربيَمذايناهلَ ،  يذكره(5) ،  الطربي    ، ومل 

عّدل  وال الـم 
 (6). 

 وافقته العددمحص ملورة، ومل ينصَّ عىل أهل  الس  عدد آيوأما ابن املنادي فذكر  

اد عليه بتعيي املواضع فقال: ، وكذا ابن اجلوزي وز(7) الشامي يف عدد آي السورة

وا  وها آيةفإهن أهل محص آية إال ﴾ڃ چ چ﴿ :»ومجيع العادين عد  وا م مل يعد    ، وعد 
 

 . (923)اجلامع ( 1)

 . (/ب38)اختالف العدد ( 2)

 . (300)فنان ون األينظر: فن( 3)

ن بأن فيها تصحيًفا  «، وقد سبق البياژ چژ  وأسقط:  ژڃ چچژ   الذي يف الكامل: »عدَّ البرصي: (4)

 .  «   ژڃ چ  چژ   ط:وأسق ژ چژ   عدَّ احلميص:»وقلبًا، وصواهبا: 
، حسن املدد (171)، مبهج األرسار  (499)، الكتاب األوسط  (3/581)، الكامل  (319)البيان  ينظر:    (5)

(260 ،041). 

 .(2/379)، اجلامع لألداء (940)جلامع ينظر: ا (6)

 . (ب/39)اختالف العدد ظر: ين (7)
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   .(1) ة«ــــآي    ﴾چ﴿
 . [67]ص:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  املوضع السادس:

الدا وذكره  واهلذيل،  عّدلين،  والـم  اَمينا،  ولع  واجلعربيهلََمذاينا،  وذكره (2) ،   ،

ومل أقف عىل من وافقه، وقد سبق بيان  ،  (3)الطربي للشامي، فجعل الدمشقي معه

 شامي. مراد الطربي بال

 . [5مد: ]حم  ﴾ھ ھ ﴿ السابع:ضع املو 
اَمين ذكره الداين، واهلذيل، و عّدل يذكره  ومل،  (4) ، واجلعربياهلََمذاين، والع  الـم 

 (5)  ،

ا له كاحلميص، وليس مراده  ه الطربي فيامذكرو  تركه الشامي، فجعل الدمشقي عاد 

سورة ال  كر يف أولبالشامي هنا احلميص وحده كام قال حمقق اجلامع، فإن املصنِّف ذ

بخالف ما عليه األئمة من  ،  (6)امي فقال: »وأربعون برصي شامي«عددها عند الش

 .(7) ميصربعون عند احل وأ سع وثالثون عند الدمشقي،أنَّ عددها: ت

محص، أهل  مذهب  عىل  السورة  آي  عدد  ذكر  فقد  املنادي  ابن  ا  فقال:    أمَّ

محص« وأهل  وعطاء  البرصي  عدِّ  يف  يعيِّ ،  (8) »وأربعون  مومل  اخلالف،    واضع 

 . (9) ابن اجلوزي وتبعه

 
 .(302)فنون األفنان ( 1)

البيان    (2) بهج  ، م(500)،  الكتاب األوسط  (2/388)، اجلامع لألداء  (3/158)ل  ، الكام(319)ينظر: 

 .(415، 260)، حسن املدد (175)األرسار 

 . (947)ينظر: اجلامع  (3)

ملدد سن ا، ح(719)، مبهج األرسار  (504)الكتاب األوسط  ،  (3/161)  الكامل،  (319)ينظر: البيان    (4)

(260 ،436). 

 . (2/417)اجلامع لألداء  (5)

 .(1010، 1009)اجلامع  (6)

 . (436)، حسن املدد (2/417)داء مع لأل، اجلا(3/161)لكامل نظر: اي (7)

 . (/أ44)اختالف العدد  (8)

 . (308)ينظر: فنون األفنان ( 9)
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 . [7]حممد:    ﴾ ۈ ٴۇ ﴿ الثامن:املوضع 
عّدلوذكره الداين، واهلذيل،   اَمين، والـم  ، ومل يذكره (1) واجلعربي  ،اهلََمذاينو  ،الع 

 . (2) الطربي

 . [35]الواقعة:  ﴾ڻ ڻ    ﴿  املوضع التاسع:
اجلعربي  وتبعه  الداين  م(3) ذكره  ق، وهو خطأ  غري  يقصود،  الناسخ،  د  من  كون  

مذهب  فل هو  نصَّ يس  فقد  بإسقاطه  الداين،  البرصي  انفرد  فيام  املوضع  هذا  ،  عىل 

وذفقا أسقط،  ما  ذكر  »باب  ثالث عرشة  لل:  ويف  ك  ڻ ڻ  ﴿  الواقعة:آية... 

 . (4) «﴾ڻ
وقد تبعه اجلعربي يف ذلك كلِّه فذكره فيام انفرد برتكه احلميص، وفيام انفرد برتكه  

 . (5) الواقعة أتى به عىل الصواب ه عند ذكر فرش سورةنَّ ، إال أالبرصي

عىل    وقد األئمة  املوضع  ذكرأمجع  فهذان  فيام  هذا  بإسقاطه،  البرصي  ابن   افرد 

َب    املنادي البرصي من اآلي بوَّ بإلغائه  انفرد  ما  فقال: »سياق  البرصي  به  انفرد    ملا 

ڻ ڻ ﴿ واقعة، قوله:ال  وآية يفاملعدودة يف قول السائر، وهو ثالثة عرش آية: ... 

عّدلو والطربي، ،، وعىل هذا اهلذيل«﴾ڻ اَمينو ،الـم   . (6)اهلََمذاينو  ،الع 

يف  وال جاء  ما  عليه  ي شكل  األوسطا   وشامي:  لكتاب  برصي  »ترك  قوله:    يف 
 «.﴾   ڻ ﴿، وزاد برصي: [15]الواقعة:   ﴾ائ﴿

 
البيان    (1) الكا(319)ينظر:  اجلا(3/611)مل  ،  لألداء،  األوسط(2/174)مع  الكتاب  هج  مب،  (504)، 

 .(436، 260)، حسن املدد (197)األرسار 

 . (1010)اجلامع  (2)

 .(260،  257)املدد ، حسن (931)ينظر: البيان  (3)

 . (316)ينظر: البيان  (4)

 . (456)ينظر: حسن املدد ( 5)

العدد    (6) اختالف  الكامل  (/أ63)،  (/ب46)ينظر:  اجلامع  (3/164)،  لألداء اماجل  ،(1046)،    ع 

 . (212)ر ا، مبهج األرس (507)، الكتاب األوسط (2/436)
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ه  عدَّ مما  أهنا  برصي«  »وزاد  قوله:  من  املحقق  فهم  وليس  فقد  فإن   كام،  قال، 

ثم      « ﴾ائ ﴿  ي علم من السياق، فقد جاء قبلها: »ترك برصي وشامي:  املقصودَ 

فهي مما  ﴾ڻ ﴿ه: قولَ  املرتوكِ  يف الشاميِّ  عىلالبرصي  زاد  :أي «يوزاد برص»قال: 

ه.تركه ال   مما عدَّ
 . [48]الواقعة:  ﴾جئ حئ ﴿ املوضع العاشر:

عدّ ذكره الداين، واهلذيل، و اَمينال، ولالـم  ، ومل يذكره (1) واجلعربي  ،اهلََمذاين، وع 

 . (2) الطربي

 . [12]املزمل:  ﴾ں ں ﴿ املوضع احلادي عشر:
عّدلالو  ذكره الداين، واهلذيل، اَمينال، وـم  ، ومل يذكره (3) واجلعربي،  اهلََمذاين، وع 

 . (4) الطربي

ا ابن املنادي فقد ذكر عدد آي السورة عىل مذهب أهل محص، فق سع ال: »وتأمَّ

، ومل يعيِّ مواضع اخلالف، وتبعه (5) لبرصي وعطاء وأهل محص« ة آية يف عدِّ اعرش

 . (6) ابن اجلوزي

 .[6نشقاق: ]اال  ﴾ڃ ﴿ ملوضع الثاين عشر:ا
الداين،  ذ وكره  عّدلواهلذيل،  والـم  اَمين،  والع  واجلعربياهلََمذاين،  وذكره (7) ،   ،

 
البيان  (  1) الك(319)ينظر:  لألدا(3/164)امل  ،  اجلامع  األ  (2/438)ء  ،  مبهج  (507)وسط  الكتاب   ،

 .(456، 260)، حسن املدد (212)األرسار 

 . (1046)ينظر: اجلامع  (2)

البيان    (3) الكامل  (319)ينظر:  اجلا (3/167)،  لألداء  ،  الكت(2/468)مع  األ،  مبهج   ،(511)وسط  اب 

 .(487، 260)، حسن املدد (241)األرسار 

 . (1097)ر: اجلامع ينظ (4)

 . (/أ50)الف العدد اخت( 5)

 . (831)ينظر: فنون األفنان ( 6)

البيان    (7) الكامل  (319)ينظر:  لألداء(3/169)،  اجلامع  األوسط  (2/486)،  الكتاب  مبهج (513)،   ،

 .(508، 260)ن املدد ، حس(263)األرسار 
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الشامي   تركه  فيام  الطربي 
الدم(1) فجعل  معه،  وليسشقي  بالشامي    ،  هنا:  مراده 

بينته يف ، وقد انفرد بذلك، كام  احلميص، يدل  عىل ذلك ما ذكره يف عدد آي السورة

 غري موضع.

 . [15]الفجر:  ﴾ڱ ڱ  ﴿ لثالث عشر:ضع ا املو 
عّدلذكره الداين، واهلذيل، و اَمين، والـم  ، ومل يذكره (2) ، واجلعربياهلََمذاين، والع 

 . (3) الطربي

اوأم ابن  آي  ملناديا  عدد  عدد ال  فذكر  ينصَّ عىل  ومل  الشام،  أهل  عدِّ  يف  سورة 

عدد   يف  إمجاال  ملوافقته  السورةأهل محص  ابن،  (4) آي  اإلمجاجل  وتبعه  يف  ال،  وزي 

وا كلهم غري أهل محص: ڱ  ﴿  وزاد بتعيي ما انفرد برتكه احلميص فقال: »وعد 

  .(5) آية«   ﴾ڱ ڱ 
 . [14الشمس: ] ﴾ک ﴿ املوضع الرابع عشر:

اَمين، وّدل ـعـالـم  ذيل، وـهـ ي، والـدانـالره  ـكذ م  ـ ول  ،(6) ، واجلعربياهلََمذاين ، والع 

 
ا  (1) النسخة  السادسة  ژ ڦ ڄژ »  للجامع:  ملحققةيف  اآلية  ها   يف هذه اآلية  ژڄ ڄژ   يف    عدَّ

الباقون. وتركهام  رأس عرشة    ژ ک کژ   آيات رأس سبع    ژ ڇژ ژ ڃژ   الشامي وحده، 

 «، وفيها اضطراب ظاهر، بيانه فيام ييل: تركها البرصي وحده

ذا املوضع أحد من يعدَّ ه  ه، فلمرد صاحب اجلامع هبذا فيام وقفت علي: انفژڦ ڄژ يف قوله:   -

 كام سبق بيانه. ،  ژڦ ڄژ   بدل:   ژڄ ڃ ڃژ ولعلَّه يريد:  ي كذلك،  شامأهل العد، ومذهب ال
إل  - الرجوع  للجامععند  اخلطية  النسخ  :    حدى  النصَّ فيها   «ژڃژ  »وتركها:وجدت  يوجد  وال 

 آليةيف هذه ا ژڄ ڄژ  يف اآلية السادسة  ژڄ ڃ ڃژ  ة: »كلمة: »الباقون«، ولعلَّ صواب اجلمل

ها الشامي وحده، وترك:  ، واهلل أعلم.«ژڃژ    عدَّ
الكامل  (319)البيان    ينظر:  (2) لألداء(3/170)،  اجلامع  ا(2/494)،  األوسط  ،  مبهج (514)لكتاب   ،

 .(514، 260)، حسن املدد (272)األرسار 

 . (1135)ينظر: اجلامع ( 3)

 . (/ب53)دد ينظر: اختالف الع  (4)

 .(322)فنون األفنان ( 5)

البيانينظر(  6) الكامل  (319)  :  لألداء(3/701)،  اجلامع  األوسط  (2/849)،  الكتاب  مبهج (515)،   ،

 .(517، 260)، حسن املدد (275)األرسار 
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 .(1) يذكره الطربي 

 . [1]الفلق:  ﴾ٹٿ ٿ ٹ  ﴿ شر:املوضع اخلامس ع
عّدلذكره   ا إىل أيب حيوة احلميص.واجلعربي منسوبً  اهلََمذاينو الـم 

عّدلقال    عن  الـم  شنبوذ  ابن  »وقال  احلح  (2)[أيب]:  أنيوة  أربعا،ميص  ها  عدَّ  ه 

:    ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿  قال: ولست أدري ما ترك منها إال أن يكون مل يعد:   وعدَّ
أراد     ﴾ ڤ ٹ ڤ ڤ﴿ كان  ففإن  وجه  هذا  أعلم«هو  واهلل  وبنحوه (3) حسن،   ،

 .(4) واجلعربي اهلََمذاينخمترصا قال 

اَمينوال  وال الطربي،  ومل يذكره الداين وال اهلذيل،   ابن  ال  اِدي وبن املن، وكذا االع 

بينهم يف  اجلوزي،   اختالف  العدد، ال  آيات يف مجيع  أهنا مخس  وا مجيعا عىل  بل نص 

 . (5) نهايشء م

 

 

 
 

 

 
 . (1141)امع ينظر: اجل( 1)

 ظاهر. وع: )ابن(، وهو خطأ يف املطب( 2)

 . (527)اجلامع لألداء ( 3)

 .(543)دد ، حسن امل(305)مبهج األرسار  (4)

ألوسط  ، الكتاب ا(1179)امع ، اجل(3/173)، الكامل (058)لبيان ، ا(/ب55)ينظر: اختالف العدد   (5)

 .(327)، فنون األفنان (469)
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 مساخلا املبحث
 املصاحف على العدد احلمصي تعدُّ اآلي يفهل  

العلم أهل  القراءة والعدد،  املتقرر عند  املنادي:    التالزم بي  ابن  أن  »لي عقال  َلم 

ك بلدٍ أهَل  اخلمساألمن    لِّ  والعراقيا-  مهات  والشام  زادوا   -ملسجدين  ما 

بتعدا القرآن  أق  آيهد  معتكفي عىل ما تلقوه من  إياه من  ممن  الصدر األول كام  رأهم 

َلميَّ أخذ العدد عن عيل  كأخذه عنه  ، وقال أيضا:  (1) تلقوه منهم« وا أن الس  »مل يشك 

 . (2) القراءة...«

مص  فكل   هذا  منسوب  وعىل  مرٍص حف  األمصارإىل  من  والعدد     القراءة  فإن 

 يكونان عىل مذهب أهِل ذلك الـِمرْص. 

 :أهل مكةال ابن املنادي عن عدِّ  لنصوص، قمن ا  مجلةا  أيًض ك  دلَّ عىل ذل وقد  
»﴾پ ڀ ﴿ الرازيان:  ا  مصحفهم   فأمَّ يف  مرسومة  ألفياها  ألهنام  آية..؛  فزادوا 

هام يف زيادة آية   موضع آخر عن، ويف(3) اآلن..«  كذلك، وعىل ذلك العمل ثابت إىل

الناس سورة  يف  قال  يف  ألفياها  »ألهنام  مر:  العتيق  وسومصحفهم  كذلك،  عىل  مة 

 . (4)ثابت إىل اآلن..« ذلك العمل

أبو عمرو الذي عليه مصاحفهم   الداين  وقال  العدد  العدد البرصي: »وهو  عن 

 . (5)حتى اآلن«

ا ابن اجلزري: »رؤوس اآلي  تفق عليها،  ة سورة مى عرشاإلحد  ملاملة يفوقال 

 وخمتلف فيها. 

 
 . (/ب9)اختالف العدد ( 1)

 . (/أ11)اختالف العدد  (2)

 . (/ب6)اختالف العدد  (3)

 . (أ/7)اختالف العدد  (4)

 . (296)البيان  (5)
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ين  ك  ملشهورة يف ذلواألعداد ا،  فاملختلف فيه مبني عىل مذهب املميل من العادِّ

،  ستة، وهي: املدين األول، واملدين األخري، واملكي، والبرصي، والشامي، والكويف

ج إىل  املحتاو،  ء فيهامذاهب القرا  فال بد من معرفة اختالفهم يف هذه السور لتعرف

هومعرفته   ذلك  وأصحابه  :من  نافع  عدد  ألنه  األخري؛  املدين  مدار عدد  وعليه   ،

وعدد البرصي لتعرف به قراءة أيب عمرو يف   اآلي،ي رؤوس  ابه املميلصحقراءة أ

   .(1) رواية اإلمالة...«

وس  وكذا يدل  عليه قول ابن اجلزري يف رسم املصاحف ويلحق به ما يتعلَّق برؤ

 واحد، قال:   باهباماآلي ف

اختل فينبغيفت  »إذا  حرٍف  رسم  يف  ي   املصاحف  يف  أن  املصاحف تبع  تلك 

أئمَّ  املصاحفت   أمصارِ ة  مذاهب  مصاحف  ف،  لك  يف  مثال  مكتوًبا  كان  إذا  ينبغي 

وإذا كان يف املصحف املكي فقراءة  ءة نافع وأيب جعفر،  ذلك يف قرا  جيرىأن    املدينة

ا واملصحف  كثري،  فقرابن  ابلشامي  والبرصاءة  عامر،  عمرو  ي  ن  أيب  فقراءة 

بمذاه األليق  هو  هذا  الكوفيي،  فقراءة  والكويف  واألصوب بهويعقوب،   م، 

 . (2)  أعلم«بأصوهلم، واهلل

 وكذا يف العدِّ هذا هو األليق بمذاهبهم، واألصوب بأصوهلم. 

فلي ع هذا  م 
لِ ع  لإذا  موافِق   الشامي  املصحف  أن  عامرَلم  ابن  ورؤوس  قراءة    ،

، وذلك ألنه قد ت ِرك العمل به كام  (3) شامي، ال العدد احلميصاليه عىل العدد  اآلي ف

 . تعامل مع العدد احلميصاألئمة يف ال بيان منهج كربينته عند ذ

 
 .(3/1734)النرش  (1)

 .(3/1974)النرش  (2)

خوذ  كام قال الداين عن عدد أهل محص: »..املأ  أهل محصمصاحف   مقصور عىل  وعليه فالعدد احلميص  (3)

يه مصاحفهم إىل اليوم« عن مصحف خالد بن معدان، وبه كان يعد أبو حيوة رشيح بن يزيد قارئهم، وعل

 . (196) لبيانا
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 النتائجاخلامتة و
العدد    • مصنفات  يف  الناظر  األئمة،  إن  نقلها  التي  األعداد  من  تضمنته  وما 

البالغة يف مع السوالعناية  ليعلم فضلهم  ف  يات واحلروور واآلرفة عدد  والكلامت 

هلل اصطفاهم هلذا وصدق، وأن ا  العظيم عىل األمة يف حفِظ كتاب اهلل، ونقلِه بأمانة

 [.9]احلجر:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ   ﴿ ر اجلليل، وصدق اهلل جل جالله:األم

رفة ما صحَّ وكان من هذا احلفِظ ضبط هم األعداد املتداولة يف األمصار، ومع  •

، و ها ومامن  قد بدا هذا وظهر بجالء يف منهجهم يف تناول العدد احلميص. شذَّ

اختالف    • كتاب  ايعد   البن  كتالعدد  يف  األهمَّ  ذكر ملنادي  فيمن  املتقدمي  ب 

العدد احلميص، فقد احتوى عىل نصوص قيمة نفيسة تكشف جانًبا من وقوف أهل  

ب ذلك هو صيل، وسبالتفك  دد احلميص، وترالعلم عىل اإلمجال يف الكالم عن الع

 وقوف ابن املنادي عىل ما سِمَع، وقد أحسَن من انتهى إىل ما َسِمع. 

عمل به دثوَره، وعدَم نقلِه، وقد كانت وهجر الالعدد احلميص    كان سبب ترك  •

ق الداين خالصَة مذاهب األئمة، قال   : »وألهل محص عدد كلمة  اإلمام املحقِّ

ك به  سابع  ون  يعد  وافققدياًم انوا  بع ،  يف  بعضه  وا  يف  وخالفوهم  دمشق،  أهل  ضه 

 . (1) اِم وغريها..«تصدرين بالشلدثور عددهم وعدِم من يتواله ويأخذ به من امل

احلميص    • العدد  ذ  الكاملأول من شذَّ اهلذيل يف  عليه  قال:  فيام وقفت  »وهو ، 

الباحثي(2) «شاذٌّ  من  كثري  يقوله  كام  الداين  وليس  عدمفعلَّة    ،  عنده  ، النقل  الرتك 

 ع السند، وعليه فإنه ي روى وال ي عمل به النقطاع إسناده. وانقطا

ا  • آياهتا إال أهل  الشام أو    ر التي مل خيتلف ين »السولعامما جاء يف قول  يف عدد 

 
 .256البيان ( 1)

 .3/139( الكامل 2)
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به« ي عتدَّ  ومل   ، شذَّ ممن  غريهم 
تشذيذً   (1)  التحريم  ليس  ملوضع  بل  كله،  للحميص  ا 

وشذذ عدد أيب  نس وسبأ،  موضع يو  امي يف، كام أنه شذذ الشعنده  واملسد والربوج

 . ينجعفر يف موضع التكوير كام بينته عند ذكر منهج العام

الباحث  األقرب  • م   عند  ابن  يف  كتاب  هو  احلميص  العدد  يف  التفصيل  صدر 

 ، كام بينته يف مبحث أسانيد العدد احلميص.الشامشنبوذ يف عدد أهل 

 

 

 

 
 

 
 . ( 472) الكتاب األوسط( 1)
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 اجعراملفهرس املصادر و
،  (هـ  336  )ت:  جعفر بن حممد ابن املنادي احلنبيل  أليب احلسي أمحد بن    ،ختالف العددا .1

 . 4611ك فيصل، الرياض، برقم  لوحا، مركز املل  96،  خمطوط

، أليب الطيب نايف بن صالح املنصوري،  د القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباينإرشا .2

   رياض. تقديم: سعد احلميد، دار الكيان، ال

  يف األسامء والكنى واأللقاب، أليب نرص ،  املختلف مال يف رفع اًلرتياب عن املؤتلف و اإلك . 3

 هـ. 1411(  1) ية، بريوت، ط العلم   دار الكتب   هـ(، 475)ت:  بن ماكوال،  اهلل    عيل بن هبة 

القرآن  .4 آي  عد  يف  الداالبيان  سعيد  بن  عثامن  عمرو،  أليب  حتقيق:    هـ(، 444)ت:  ين،  ، 

 هـ. 1439( 1دار الغوثاين، سوريا، دمشق ط)  احلمد،قدوري  غانمد. 

املشاهري واألعالم .5 ووفيات  لاتريخ اإلسالم  أيب :  الدين  بن   عبد اهلل  شمس  أمحد  بن  حممد 

اإلسالمي،    (،هـ748)ت:  الذهبي،  عثامن   الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  حتقيق: 

 م. 2003(،  1)ط

حتقيق:    (،هـ463)ت:  البغدادي،    اخلطيبد بن عيل بن ثابت  أليب بكر، أمح   اتريخ بغداد، .6

 . 1417(،  1طفى عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )مص

  (،هـ571: ت ) بة اهلل املعروف بابن عساكر  ه احلسن بن  يل بن  القاسم عأليب    دمشق،  اتريخ .7

 . 5141دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ط   عمرو بن غرامة العمروي، حتقيق:

إبراهيب عبأل  التاريخ الكبري، . 8 البخاري،  د اهلل، حممد بن إسامعيل بن  املغرية  )ت:  يم بن 

 عثامنية، حيدر أباد، الدكن. املعارف ال ار  بعة د ، ط ملعيد خان اعتنى به: حممد عبد ا (،هـ256

املتشابه، .9 البغدادي،    اتيل تلخيص  ثابت اخلطيب  بن  بن عيل  بكر، أمحد    463)ت:  أليب 

 هـ. 1417(،  1دار الصميعي، الرياض، ط ) لامن، حتقيق: مشهور بن حسن آل س ،(هـ

بن أمحد  حممد    بكر  ، أليب وكناهم لقاهبم  ط أمساء الرواة وأنساهبم وأتوضيح املشتبه يف ضب .10

جماهد   الدين،  بن  نارص  بابن  الشهري  نعيم    هـ(،842)ت:الدمشقي،  حممد  حتقيق: 

 م.  1993(،  1وت، ط )العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بري

بد الرمحن بن يوسف املزي،  ، أليب حممد يوسف بن عمساء الرجالل يف أ هتذيب الكما .11

 هـ.  1400(،  1ت، ط)وبريسة الرسالة،  شار عواد، مؤسحتقيق: ب هـ(، 742)ت: 
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طبع بعناية: حممد بن عبد    هـ(،  354)ت:  أليب حاتم حممد بن حبان البستي،    الثقات، .12

 هـ.1393  (،1ط )، دائرة املعارف العثامنية، حيدر أباد، املعيد خان

، أليب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا اجلاميل  لكتب الستة الثقات ممن مل يقع يف ا .13

صنعاء،    هـ(، 879ت:  )نفي،  احل النعامن،  مركز  نعامن،  آل  حممد  بن  شادي  حتقيق: 

 هـ.  1432(،  1)ط

  قرطبي، يب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب الأل  جامع بيان العلم وفضله، .14

 هـ. 1414(،  1ابن اجلوزي، الرياض، ط ) يق: أيب األشبال الزهريي، دارحتق

عرش عبد الكريم بن عبد الصمد الطربي،  يب منسوب ألامل  عشراجلامع يف القراءات ال . 15

 هـ. 1407رسالة علمية ، عام    حققه: األستاذ حممد سيدي حممد األمي يف   ،(هـ847عام  )ت:

بن احلسي بن إسامعيل  ملوسى    (الـم عد لعروف بـ: )روضة  امل  اظاجلامع لألداء روضة احلف  .16

عّدل عام    الـم  نحو  املتوىف  حتقي500املرصي،  خال هـ،  أبو  ق:  حزم،  د  ابن  دار  اجلود، 

 هـ. 1436(،  1ط)

والتعديل .17 بن  اجلرح  بن حممد  الرمحن  عبد  أيب حاتم،    أليب حممد  ابن  الرازي،  إدريس 

 هـ. 1271(، 1)ف العثامنية، حيدر أباد، اهلند، طاملعارة طبعة جملس دائر هـ(،327)ت:

حتقيق:    ،(هـ  732  )ت:،  يرب الدين إبراهيم بن عمر اجلع حسن املدد يف فن   العدد لربهان   .18

 هـ. 1431(،  1بشري بن حسن احلمريي، جممع امللك فهد، باملدينة النبوية، ط ) 

عشرة .19 القراءات اإلحدى  بن  الروضة يف  املالكي،  إبراهي ، أليب عيل احلسن  البغدادي  م 

واحلكم  ،(هـ438  )ت: العلوم  مكتبة   ، عدنان  بن  مصطفى  النبوية،  حققه:  املدينة   ،

 . هـ1424(،  1)ط

املروزي  أليب   السنة، .20 نرص  بن  حممد  اهلل  عبد  )ت:    بن  هـ(،294،  سامل  أمحد    حتقيق: 

 هـ. 1408(، 1سسة الكتب الثقافية، بريوت، ط )السلفي، مؤ

ا  .21 أعالم  أيب بالء لنسري  الدين  لشمس  ب  ،  حممد  اهلل  ععبد  بن  أمحد  َقاْيامز  ن  بن  ثامن 

ألرناؤوط،  الشيخ شعيب ابإرشاف    حتقيق: جمموعة من املحققي   ، هـ(748)ت:الذهبي

 . 1405(،  3مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط ) 

البخار  .22 إبرا  ي،صحيح  بن  إسامعيل  بن  اهلل، حممد  عبد  البخار أليب  املغرية  بن  ي،  هيم 

 . 1422(،  1 بن نارص، دار طوق النجاة، ط ) حتقيق: النارص حممد زهري ،هـ( 256 )ت:
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حممد حامد    هـ(،526)ت:    حممد بن حممد يعىل،  ، أليب احلسي بن أيب طبقات احلنابلة  .23

 بريوت.  الفقي، دار املعرفة،

الكربى، .24 املعروف    الطبقات  البرصي  اهلاشمي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب 

بريوت،    -علمية  لقادر عطا، دار الكتب الحتقيق: حممد عبد ا  ،هـ(230:  ت)د  ابن سع ب

 . 1410الطبعة: األوىل،  

:  حتقيق  ،هـ(170:  ت)   البرصي،  الفراهيدي   محدأ  بن  اخلليل   الرمحن،   بدع  أليب :  العني .25

 . اهلالل دار السامرائي،  إبراهيم . د  املخزومي، مهدي. د

حممد بن عيل  بن    اخلري حممد بن حممد   الدين أيب لشمس    ، يف طبقات القراء  غاية النهاية  .26

إبراهيم عمرو عبد اهلل، دار،  هـ(  833)ت:    اجلزري  ابن ا  حتقيق: أيب  لقاهرة،  اللؤلؤة، 

 هـ. 1438،  (1)ط

منده،    أليب عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن ،  الكىن واأللقاب  فتح الباب يف  . 27

 هـ. 1417(،  1ط) الفاريبي، مكتبة الكوثر، الرياض،  ة نظر  حتقيق: أيب قتيب  هـ(،395)ت: 

  ،   ـ( ه 774)ت: لدمشقي،  بن عمر بن كثري القريش ا ، أليب الفداء إلسامعيل  فضائل القرآن .28

 هـ. 1416،  (1ن تيمية، ط ) بمكتبة ا

القرآن .29 علوم  عيون  يف  األفنان  اجلوزي  فنون  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أليب   ،

ر البشائر، بريوت،  دا  م القرآن، حققه: حسن ضياء الدين ،يف علوكتاب    ،(هـ597)ت:

 هـ. 1408(،  1ط )

الكت .30 الدين  ب الستة الكاشف يف معرفة من له رواية يف  مد بن  حم  يب عبد اهللأ، لشمس 

ب عثامن  بن  الذهبي  أمحد  َقاْيامز  دار    ، هـ(748:  ت)ن  عوامة،  حممد  حتقيق:  املحقق: 

 هـ. 1413(،  1) جدة، طالقبلة، مؤسسة علوم القرآن،  

ال .31 يف  جبارة  ت قراءاالكامل  بن  عيل  بن  يوسف  القاسم،  أليب  عقيل  ،  بن  حممد  بن 

عمر  ،هـ(465)ت:  اهلذيل،   إبراهيم  أيب  عبدحتقيق:  بن  ط،  اهلل  و  سام،  (،  1) دار 

دان، جامعة  تحقيق: عمر محدان، تغريد مح ، وكذلك من املراجع: الكامل بهـ. 1435

 . هـ1435(،  1طيبة، ط )

أليب حممد احلسن بن عيل ين سعيد العامين،    ،-ت الثمانالقراءاأو  -كتاب األوسط  ال .32

 هـ. 1427(،  1، ط )دمشق  حتقيق: عزة حسن، دار الفكر،
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القاس  دالعدكتاب   .33 اهلذيل  أليب  جبارة  بن  عيل  بن  يوسف  حتقيق:    ،(هـ465  )ت:م 

 هـ. 6142،  25مصطفى العيثاوي، وعامر الددو، جملة الرشيعة، العدد  

املصاحف، أل .34 داكتاب  أيب  بن  بكر  السجستاين  يب  األشعث  بن سليامن  اهلل  عبد  ود، 

 هـ. 1427(، 1لكويت، ط)هلاليل، دار غراس، احتقيق: سليم بن عيد ا ،هـ( 316)ت: 

العربل .35 عيل،سان  بن  مكرم  بن  حممد  الفضل،  أليب  منظور،    ،  ابن  الدين،  مجال 

اذيل،  ب اهلل، هاشم حممد الشمد أمحد حس بري، حمحتقيق: عبد اهلل عيل الك  ،هـ(711)ت:

 دار املعارف، القاهرة. 

  ، هـ( 852)ت: سقالين، بن حجر الع  حممد أليب الفضل، أمحد بن عيل بن امليزان،لسان  .36

 م. 2002(،  1لفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، ط )حتقيق: عبد ا

،  واًلختصار   اية اإلجيازى هنشار علمبهج األسرار يف معرفة اختالف العدد واألمخاس واألع .37

اهللإلما أمحد  بن  احلسن  العالء  أيب  العطار  م  أبو    ،(هـ569  )ت:مذاين  خالد  حتقيق: 

 ـ. ه1435( 1ط )  كتبة اإلمام البخاري، مرص، جلود، ما

التنزيل، .38 هلجاء  التبيني  األندليس،    خمتصر  نجاح  بن  سليامن  داود،    هـ(، 496)ت:  أليب 

 هـ.  1423ية،  ل، جممع امللك فهد، املدينة النبو ا د رشش حتقيق: أمحد بن أمح 

بن    املخصص، .39 عيل  احلسن،  املريسأليب  سيده  بن  )ت:  إسامعيل  حتقيق:    ،هـ(458، 

 . 1417(، 1بريوت، ط ) ياء الرتاث،  خليل إبراهيم جفال، دار إح

ن  د ب، أليب حاتم، حممد بن حبان بن أمح مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار  .40

حتقيق: مرزوق عيل    ،هـ(354:  ت)دارمي، الب ستي  ال   بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، حبان

 . 1411  (،1والنرش والتوزيع، املنصورة، مرص، ط )باعة ابراهيم، دار الوفاء للط 

حتقيق:    (،395)ت:  أليب احلسي، أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي،    س اللغة،مقايي .41

 . 1399ر، ر الفكرون، دا عبد السالم حممد ها

)ت:    ، عثامن بن سعيد الداين، أليب عمرو   األمصار،  أهل   صاحف م   معرفة مرسوم   املقنع يف . 42

 هـ. 1435(،  1البحرين، ط) حسن احلمريي، مكتبة نظام يعقويب،  ري بن  حتقيق: بش   ،ـ(ه 444

اجلزري،  بن    بن حممد بن حممد بن عيل يوسف   اخلري حممد   أليب    نشر القراءات العشر، .43

 هـ. 1440(، 2) ط غوثاين، سوريا،حتقيق: أيمن بن رشدي سويد، دار ال ،هـ( 833)ت: 
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