ً
تناول ابلحث موضواع من موضواعت علم الرسم العثماين ،وأجاب فيه عن التساؤل
املتعلق حبقيقة مذهب ادلاين يف األلفات اليت سكت عن اتلرصيح حبكمها ،وخلص ابلحث
فيها إىل نتيجة واضحة.
ً
ً
قدم ابلحث يف اتلمهيد تعريفا موجزا باإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين ( 371ـه-
ً
ً
ُّ
444ـه) ،وتعريفا موجزا بكتابه( :املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار) ،اذلي يُعد من
َّ
ِّ
وأشهرها.
أهم الكتب املؤلفة يف علم الرسم
ِ
َّ
ثم قدم ابلحث يف املبحث األول إحصائية تقريبية جلميع اللكمات القرآنية اليت جاءت
َ
(ف َعال ،ف َعالَ ،ف َّعال ،فاعلُ ،ف ْعالن ،ف ْعالن ،م ْفعال) اليت َّ
ُّ
ادلاين ىلع
نص
ىلع األوزان السبعة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ادلاين منها ،ومجلة ما جاء منها
إثبات األلف فيها ،مع االلزتام بذكر اللكمات اليت استثناها
ىلع هذه األوزان حنو )2500( :لكمة ،ويف املبحث اثلاين شواهد من :كتاب املقنع ،ومن مصادر
أصيلة أخرى ُّ
تنص ىلع إثبات األلف لدلاين يف اللكمات اليت سكت عنها يف كتابه( :املقنع)،
ويه :الوسيلة للسخاوي ،واجلميلة للجعربي ،وتلخيص الفوائد البن القاصح ،اثلالثة من
رشوح (العقيلة) للشــاطيب (ت590 :ـه) ،واتلبيان البن َّ
آجطا الصنهايج ،وتنبيه العطشان
أليب يلع الرجرايج ،وديلل احلريان أليب إسحاق املارغين ،اثلالثة من رشوح (مورد الظمآن)
َّ
َّ
للخراز (ت718 :ـه) ،باإلضافة إىل :إرشاد القراء للمخلاليت ،وسمري الطابلني للض َّباع ،ومن
كتب املعارصين« :امليرس يف علم رسم املصحف» لدلكتور اغنم قدوري احلمد.
ويف اخلاتمة أهم انلتائج اليت خلص ابلحث إيلها.

(*)

باحث علمي في مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام ىلع أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
خاتم انلبيني ،وىلع آهل وصحبه أمجعني ،وىلع من تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين.
أما بعد :فإن مظاهر عناية املســلمني بالقرآن الكريم ال تنتيه ،وإن جهودهم خلدمة
ً
﴾ [احلجر:
هذا الكتاب اخلادل مستمرة تصديقا لقوهل تعاىل﴿ :
ِّ
أجل ما اعتنوا به ورصفوا إيله هممهم هو علم رسم املصحف الرشيف ،وهو ٌ
علم
 ،]٩وإن من
من أقدم علوم القرآن ،إذ إن مادته ترجع إىل زمن انليب ﷺ عندما أمر أصحابه بتدوينه فيما
ُ ُ
ورقاع ،ثم مجعوه بأمر اخلليفة أيب بكر
تيرس من أدوات الكتابة من عس ٍ
ب وعظام ،وحجارة ِ
ً
الصديــق  ،يف الصحف مرتب اآليات ،خوفا من ضياعه ،ثم نســخوه بأمر اخلليفة
عثمان بن عفان  يف املصاحف العثمانية اليت أرســلت إىل األمصار إطفاء للفتنة،
«الرسم العثماين» ،وصار ذلك َّ
وإلغاء لالختالف ،ومن هنا اشــتهرت تسميته بـ َّ
الرسم أساسا
ً
حلفظ انلص القــرآين وارتبطت به قراءات القرآن الكريم ،فصارت موافقته ركنا من أراكن
َّ
ُ ِّ
القراءة الصحيحة ،ذلا ألفت يف هذا العلم مؤلفات مستقلة من أوائل القرن اثلاين اهلجري،
ُ ِّ
فاكن أول كتاب ألف فيه -كما جاء يف فهرســت ابن انلديم((( -هو كتاب ابن اعمر الشايم
املقرئ (ت118 :ـه) بعنوان( :كتاب يف اختالف مصاحف الشام واحلجاز والعراق).
َّ
ِّ
ومن أشهر املؤلفات وأجلها يف علم مرسوم املصاحف ،هو كتاب( :املقنع يف معرفة
ِّ
ادلاين (ت444 :ـه) اذلي
مرسوم مصاحف أهل األمصار) لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد
ً
ً
َ
هو عل ٌم بارز من أعالم ادلراسات القرآنية عموما ،ومن أعالم علوم القراءات خصوصا،
ُّ
َْ
واشتهر اسمه يف علم مرســوم املصاحف ،وكيفية َضبْطها ونقطها ،وآراؤه ومروياته حمل
ً
ً
اهتمام وعناية من كبار علماء الرسم قديما وحديثا ،وكتابه (املقنع) من املصادر األساسية
ً
ُ ِّ
َّ
ُ ُّ
جلميع املؤلفات اليت ألفت بعده ،وتعد مادة كتابه أساسا لكتاب تلميذه أيب داود سليمان
((( الفهرست البن النديم ،ص.56 :
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ً

ابن جناح األموي (ت496 :ـه) املطبوع بعنوان( :خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل).
ومما تقرر وشــاع ٍّ
ِّ
ادلاين يف (املقنع) يف
حبق عند كثري من علماء الرســم أن منهــج
اللكمات اليت سكت عنها يف باب حذف األلفات و إثباتها هو :اإلثبات ،ألنه األصل ،وإن
شيخ ال يقتيض
اكن أبدى عليه بعض املعارصين من
حتفظات ،حبجة :أن الســكوت من ٍ
ٍ
ً
حكما((( ،ســواء اكن ذلك املسكوت عنه لدلاين يف (املقنع) ،أم تللميذه أيب داود بن جناح
يف كتابه( :خمترص اتلبيني).
َّ
تكونت الفكرة عندي دلراســة هذه اجلزئية بيشء من اتلفصيل ،مع رصد ألكرب

شاح (العقيلة) و(املورد) ،وغريهم((( اليت ِّ
عدد ممكن من أقوال علماء الرسم منَّ ُ :
تؤيد
ً
ِّ
ادلاين
ذلك ،وتقديمها لدلارســن واملهتمني راجيا منهم اإلفادة واإلصــاح حول منهج
َّ
َّ
َّ
ادلاين هل ألف (املقنع) ىلع منهج واضح ،أو ألف الكتاب ولم تزل
املذكور ،واتلأمل يف أن
ِّ ً
َ ُ
عرف فيها رأي
متحيا أمام
معالِم منهجه مبهمة ،وعليه يبيق اكتب املصحف
ٍ
لكمات ال ي ِ
َ
ِّ
ادلاين من خالل كتابه (املقنع) ،أيَرسمها ىلع اإلثبات ،أم ىلع احلذف ،أو يتوقف؟
َ
بمنهج
اكتب املصحف
ويلزم من هذا اإلبهام أن كتاب (املقنع) لم يستطع أن يُقنع
ٍ
ً
ً
واضح املعالِم يف رســم لكمات املصحف مجيعها حذفا وإثباتا ،بل فشل يف إقناع العلماء
َ َّ
ُ
َ
ُّ
الكتاب ِمن أجلهم.
ادلاين
والك ّتاب اذلين ألف
((( مختصر التبيين  -قسم الدراسة.347/1 -
َّ
((( وشمل الجرد المظان في أكثر من عشرة كتب :ثالثة منها من شروح( :عقيلة أتراب المقاصد) لإلمام أبي محمد
القاسم الشاطبي (ت590 :ـه) ،وهي :الوسيلة إلى كشف العقيلة ،ألبي الحسن علم الدين السخاوي (ت643 :ـه)،
وجميلة أرباب المراصد ،ألبي إسحاق إبراهيم الجعبري (ت732 :ـه) ،وتلخيص الفوائد وتقريب المتباعد ،ألبي
البقاء علي بن القاصح (ت801 :ـه) ،وثالثة منها من شروح( :مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن) ،لإلمام أبي
عبد اهلل محمد الخراز (ت718 :ـه) ،وهي :التبيان ،البن َ
آج َّطا الصنهاجي (ت750 :ـه) ،وتنبيه العطشان ،ألبي علي
الحسين الرجراجي (ت899 :ـه) ،ودليل الحيران ،ألبي إسحاق إبراهيم المارغني التونسي (ت1349 :ـه) ،باإلضافة
ِّ
إلى الكتابين :إرشاد القراء والكاتبين ،ألبي عيد رضوان بن محمد المخلالتي (ت1311 :ـه) ،وسمير الطالبين في
َّ
الضباع (ت1380 :ـه) ،ومن كتب المعاصرين :الميسر في علم
رسم وضبط الكتاب المبين ،للشيخ علي بن محمد
رسم المصحف ،للدكتور غانم قدوري الحمد ،وحواشي مختصر التبيين ،والتوجيه السديد ،ومخالفات النساخ،
الثالثة للدكتور أحمد شرشال ،وحواشي سمير الطالبين باسم :سفير العالمين ،للدكتور محمد أشرف طلعت.
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فتحولَ ْ
َّ
ت هذه الفكرة عندي إىل حبث متواضع ،عنوانه :حكم األلفات اليت سكت
ُ
ودرست ذلك يف مقدمة وتمهيد ومبحثني وخاتمة:
عنها اإلمام ادلاين يف كتابه( :املقنع)،
فاملقدمة :فيها أهمية ابلحث

ِّ
ادلاين ،وكتابه( :املقنع)
واتلمهيد :فيه تعريف موجز باإلمام
واملبحثان هما:
ْ
املبحث األول :ذكر ما َّ
نص ىلع إثبات األلف فيه
ِ
ْ
واملبحث اثلاينِ :ذكر منهجه فيما سكت عنه
واخلاتمة :فيها أهم انلتائج

َّ
ويف اخلتــام أمحد اهلل  جبميــع حمامده ىلع أن وفقــي للكتابة يف هذا
ّ
َّ
َّ
ُّ
املوضوع ،وأن َّ
من َّ
وأخص منهم كل
يلع بإكماهل ،وأشكر لك من مد يل يد العون إلجنازه،
من :فضيلة ادلكتور عبد الغفور ابللويش حفظه اهلل - ،مدير جملة ابلحوث وادلراســات
القرآنية  -اذلي َّ
شجعين لكتابة هذا ابلحث ،وفضيلة ادلكتور عبد القيوم السندي وفقه
َّ
اهلل ،اذلي وفر يل جمموعة من املصادر اليت اســتفدت منها يف توثيق مادة ابلحث ،فجزى
اهلل اجلميع خرياً ،للتعاون ىلع الرب واتلقوى ،وتَ َّ
قبل ذلك منهم.
ٌ
واحلمد هلل اذلي ال ُّ
تتم نعمة إال بفضله وإنعامه.
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اتلمهيد

ِّ
ادلاين وكتابه( :املقنع)
اتلعريف باإلمام
وفيه فقرتان:

ِّ
ادلاين
•تعريف موجز باإلمام
•تعريف موجز بكتابه( :املقنع)

ِّ
ادلاين:
تعريف موجز باإلمام

هو عثمان بن ســعيد بن عثمان ،أبو عمرو األموي موالهم ،القرطيب والدة ونشأة،
وادلاين وطناًُ ،
ُّ
وع ِرف يف زمانه بـ «ابن الصرييف» من أجل مهنة وادله(((.
َّ
ُو ِل يف (371ـه) ىلع املشهور((( ،وقيل :سنة (372ـه)((( ،وترب وترعرع يف بيئة علمية
تفخر بالعلم واألدب ،وأوساط ملزتمة ِّ
بادلين يف أرسته ،وأرسة َ
وادليه(((.
ٍ

وابتدأ بطلب العلم ســنة (385ـه) ،وهو ابن أربع عرشة سنة((( ،واجتهد يف األخذ
ٍّ
عن العلماء ومالزمة الشــيوخ ،فطاف بابلالد وجال ،فرحل إىل لك من :قرطبة ،وإس ِتجة،
َّ
وجبانة ،ورسقسطة ،وأندة ،وغريها من مدن األندلس ،ثم سافر سنة (397ـه) إىل القريوان
يف تونــس ،ثم إىل مرص ،ثم إىل مكــة املكرمة ،وحج ســنة (398ـه) ،واعد إىل األندلس
ُ ِّ
سنة (399ـه) ،ونزل بـ(دانية) منها ســنة (417ـه) ،وبها ت ُوف يوم االثنني منتصف شوال
ُ
ودفن يلومه بعد العرص ،ومىش ســلطان دانية أمام نعشه(((َّ ،
وشيعه خلق
سنة (444ـه)ِ ،
عظيم(((َّ .
تغمده اهلل برمحته ،وأسكنه فسيح جناته.

((( انظر :جذوة المقتبس ص ،305 :ومعرفة القراء .406/1
((( وعليه أغلب َمن ترجم له.
((( انفرد به الحموي في معجم األدباء في .125/12
((( انظر :الصلة  ،212/1ونفح الطيب  ،558 ،220/1ومعرفة القراء  ،388/1وغاية النهاية .287/2
((( انظر :الصلة  ،212/1ونفح الطيب .558 ،220/1
((( وهو إقبال الدولة بن مجاهد العامري.
َّ
((( انظر :سير أعالم النبالء  ،83/18ومعرفة القراء  ،408/1وغاية النهاية .505/1
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ُّ
ادلاين  فــرة زمنية ويه :الربــع األخري من القــرن الرابع اهلجري،
اعش
ً
ْ
واضطرابات سياسية
شه َدت قالقل
ٍ
وانلصف األول من القرن اخلامس اهلجري ،ويه فرتة ِ
َ
ُ ُّ
َّ
هزت العالم اإلســايم من مرشق األرض إىل مغربها ،ويف الوقت نفســه تعد فرتة ذهبية
للحركة العلمية والفكرية ،ظهر فيها كبار العلماء ،بل جهابذتهم ،وأساطني املفكرين ،بل
َّ
َْ
ْ
صناديدهم وأئمتهم ،فقد أكمل اهلل بهم َضعف اخللفاء ونقص احلُكم يف تربية الشــعوب
وتثقيف األمم(((.
واكن حاكم (دانية) يف هــذه الفرتة أبا اجليش جماهد العامري (ت436 :ـه) ،واكن
وي ِّ
ممن يوقِّر العلماء ُ
ِّ
بجلهم ،واكن أليب عمرو
ادلاين صلة قوية به(((.
َ ْ
ُّ
ادلاين ىلع طائفة من أعالم عرصه ،وروى عن مجع من مشــاهري دهره،
ولقد تتَلمذ
قد توافرت دليهم لك اخلصائص العلمية ،واجتمعت فيهم لك املواهب الفكرية ،واكنوا أئمة
يف ختصصاتهم ،فبعضهم اكنوا أئمة يف احلديث وعلومه ،وبعضهم اكنوا أســاتذة يف اللغة
وانلحو واألدب ،وبعضهم اكنوا َّ
ِّ
مربزين يف اتلفسري والقراءات ،وبعضهم اكنوا
متفوقني يف
ً
مسائل الفقه وفروع العبادات ،وذكر يف أرجوزته أنه أخذ العلم من ( )90شيخا((( ،فكرثة
ِّ
الشيوخ تدل ىلع كرثة العلم ،والرغبة الصادقة دلى املؤلف يف سبيل طلب العلم.

ُّ
ادلاين ماكنة علمية مرموقة يف اتلفســر وعلوم القرآن واحلديث والفقه واللغة
بلغ
وانلحو ،إال أن العلْم اذلي اشــتهر به ،وبرز فيه ،بل أصبح َ
إمامه بال منازع فيه ،هو علم
ِ
القراءات وما يتعلق به من العلوم من :الوقف واالبتداء ،واتلجويد واألداء ،ورسم املصاحف
ُّ
َْ
وضبطها ،وما إىل ذلك ،وصل فيها إىل منــــزلة رفيعــة َج َعلته حيتل ماكن الصدارة ،عن
اســتحقاق وجدارة من بــن علماء عرصه ،ال يتقدم عليه أحد ،وقــد ُو ِضع هل القبول يف
ُ
ّ
ِّ
الداين( ،قسم الدراسة) ص.56-51 :
((( انظر :الموضح لمذاهب الق َّراء ،ألبي عمرو

((( انظر :معجم البلدان  ،434/2ودائرة المعارف اإلسالمية ( 118-116/9الداني للكاتب محمد بن شنب).
َّ
ِّ
الداين) ،أوصل فيه
((( األرجوزة المنبهة ص ،82-81 :وألف د.عبد الهادي حميتو (معجم شيوخ الحافظ أبي عمرو
ً
شيوخه إلى ( )87شيخا.
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ُّ
األرض من مغربها إىل مرشقها ،وأثىن عليه لك َمن ترجم هل من العلماء((( ،واشــتهر عنه
ً
ُ
رأيت شيئا قط إال كتبتُه ،وال كتبتُه إال حفظتُه ،وال حفظته فنسيتُه».
قوهل(((« :ما

((( ُ
«الق َّ
ــراء خاضعون تلصانيفه ،واثقــون بنقله يف:
واشــتهر قول اذلهيب عنــه :

القراءات ،والرســم ،واتلجويد ،والوقف واالبتداء ،وغري ذلك» ،وقال(((« :وإيله املنتىه
يف حترير علم القراءات ،وعلم املصاحف مع الرباعة يف علم احلديث واتلفسري وانلحو،
وغري ذلك».
ُّ
ادلاين مــن ادلنيا ،وقد أفىن حياته يف طلب العلم والقراءات ،وظهر
رحل اإلمام
يف األندلــس يف فرتة اكن انلــاس فيها حباجة إىل إمام يف القــراءات وعلومها ،وذلك
ً
ألن اعتنــاء أهلها بالقراءات اكن قليال إىل أواخر املائــة الرابعة كما يقول أبو حيان
ً
ُّ
ادلاين نبواغ ال يضاهيــه أحد يف عرصه ،وال يتقدم
األندلــي((( ،فنبغ يف هذه الفرتة
عليه أحد من أقرانه ،فأصبح «شــيخ زمانــه وعالمة أوانه ،وصدر عرصه وماكنه»(((،
ً
ً
َّ
وحتمل املشاق يف طلبها ومجعها ،ثم يف
عن جدارة واستحقاق إذ تفرغ هلا تفراغ اكمال ،
َّ
َّ
نرشها وإشاعتها ،وتصدر حللقات تدريســها وإقرائها ،وجتشم تلنقيح طرقها وتهذيب
ً
ً
َّ
رواياتهــا ،وألف فيها «تآيلف حســانا مفيدة»(((  ،وكتبا متقنة مشــهورة ،انترشت يف
((( انظر :جذوة المقتبس للحميدي ص ،305 :والصلة البن بشكوال  ،406/2وإنباه الرواة للقفطي  ،341/2ومعجم
البلدان للحموي  ،434/2وسير أعالم النبالء للذهبي  ،80/18والديباج المذهب البن فرحون  ،84/2ومقدمة ابن
خلدون ص ،278 :وغاية النهاية البن الجزري  ،503/1والنجوم الزاهرة البن تغري بردي  ،56/5وطبقات الحفاظ
للسيوطي ص ،429-428 :ونفح الطيب للتلمساني  ،136-135/2وشذرات الذهب البن العماد  ،272/3وشجرة
النور الزكية لمخلوف  ،115/1وغيرها.
((( انظر :سير أعالم النبالء .80/18
((( تذكرة الحفاظ .1120/3
((( انظر :سير أعالم النبالء .80/18
((( انظر :منجد المقرئين ص.25 :
((( انظر :إنباه الرواة .341/2
((( انظر :جذوة المقتبس ص.305 :
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رشق األرض اكنتشــارها يف غربها ،واعتمــد انلاس عليها وعدلــوا عن غريها(((،
ُ ِّ
فذاع صيته ،واشــتهر أمره ،فلقب فيما بعد بـ «أســتاذ األســتاذين ،وشيخ مشايخ
املقرئني»(((  ،بــل حجتهم وإمامهم ،ولم ينازعه أحــد يف ذلك ،ال يف عرصه وال بعد
عــره ،بل انلاس عيال عليه يف فقه القراءات وعلومها((( ،وقد انتفع بعلمه طالب
وعلماء كثريون.

ً
وهناك دراســات مســتقلَّة ومؤلَّفات عديدة ُألِّفت ِّ
خصيصا للكشف عن :جهود
ِّ
ِّ
ِّ
ادلاين يف علوم القراءات((( ،وعن شــيوخه التسعني ( ،)90وعن أوهام املؤلفني واملحققني

يف أسمائهم وترامجهم((( ،وعن مصنفاته يف خمتلف العلوم(((.

تعريف موجز بكتابه (املقنع):
خمطوطاته:

ُ
َ ُ ْ
توجد هلذا الكتاب ن َســخ خطية كثرية يف العالم ،وذ ِك َرت يف الفهرس الشامل()49
َ
ُّ
نسخة يف ( )29مكتبة يف أحناء العالم((( ،عدا النسخ اليت حتتفظ بها مكتبات خاصة ،ولم
ُّ
َُْ
تفهرس ،مما يدل ىلع أهمية هذا الكتاب وانتشاره.
((( انظر :مقدمة ابن خلدون ص.278 :
((( انظر :غاية النهاية .503/1
ُ
ّ
َّ
ِّ
الداين -قسم الدراسة  -ص.84 :
((( انظر :الموضح ملذاهب القراء ،ألبي عمرو
ً
َّ
ِّ
الداين يف القراءات  -جمعا ودراسة ،أعدها د.حسين العواجي
((( انظر :رسالة دكتوراه بعنوان :جهود أبي عمرو
بالجامعة اإلسالمية ،ونوقشت بتاريخ1422/02/29 :ـه.
ِّ
الداين ،للدكتور عبد الهادي حميتو ،جمع ونقد لما وقع في تراجمهم من
((( وهو معجم شيوخ الحافظ أبي عمرو
ِّ
ِّ
أخطاء المؤلفني والمحققني.
ِّ
َّ ً
َّ
ِّ
الداين ،للدكتور عبد الهادي حميتو ،أوصل فيه مؤلفاته إلى ( )170مؤلفا،
((( وهو معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو
ونبه في آخره على ُكتب نُسبَ ْ
َّ
ِّ
الداين
ت إليه وليست له .وأنشئ مركز مستقل باسم( :مركز اإلمام أبي عمرو
ٍ ِ
للدراسات والبحوث القرآنية المتخصصة) في مدينة مراكش الحمراء بالمملكة المغربية ،مما يدل على
احتفاء األمة برجالها.
((( انظر :الفهرس الشامل  -قسم المصاحف والرسم – ص.475-473 :
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طبعاته:
أول َمن نرش هــذا الكتاب((( هو املســترشق األملاين أوتو برتزل بإســتانبول اعم
1932م((( ،وأاعد نرشه حممد أمحد دهمان بدمشــق اعم 1940م((( ،ىلع طبعته املذكورة ،مع
الرجوع إىل ثالث خمطوطات يف املكتبة الظاهرية ،ثم ظهرت طبعة حممد صادق قمحاوي،
طبعة دمشــق وطبعة اللكيات األزهرية بمرص بال تاريخ((( ،ثم طبعة حســن رسي اليت
صدرت بمرص ســنة  1426ـه 2005 -م((( ،وطبعة مجال الســيد رفايع اليت صدرت بمرص
سنة 1428ـه2007 -م ،وطبعة فريلغ ســيد عرباوي اليت صدرت سنة 2008م ،ثم طبعة دار
َ َ ْ
مدت فيها ىلع
اتلدمرية بالرياض بتحقيق نورة بنت حســن احلميد ســنة 1431ـه ،واعت

ُ
َْ
َ ْ
اختارتها من بني عرشين نســخة
ثالث ن َسخ خطية،
اطلعت عليها((( ،ثم طبعة د.حاتم
صالح الضامن اليت نرشتها دار البشائر اإلسالمية سنة  1432ـه2011 -م يف بريوت ،واعتمد
فيها ىلع ست عرشة خمطوطة(((.

ً
ُ
كتاب تلميذه ابن نجاح( :مختصر التبيين لهجاء التنزيل) َ
أوفر حظا من ( المقنع) ،إذ انتبه له فضيلة
((( كان
الدكتور أحمد شرشال بالجامعة اإلسالمية سنة 1413ــهـ ،فاختار دراسته وتحقيقه من أوله إلى آخره في أطروحته
َّ
موفقا ً في اختياره وخدمته ،مع الرجوع إلى مصادر كثيرة من َّ
أمات الكتب في علم الرسم،
للدكتوراه ،فكان
ِّ
َ
َّ
ُ
َّ
المخطوطة منها والمطبوعة ،ومن حسن حظه أن تبن طباعته (جممع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ِّ
َ
َّ
ُ
النصيب
والمجمع
وبألوان عديدة ،فانتشر الكتاب في أنحاء العالم ،فكان للمحقق
بالمدينة النبوية) بعناية فائقة
ٍ
ِّ
ٍّ
الكتاب العظيم ونشره ،وانتفع به الطالب والعلماء على حد سواء ،واكن للمحقق وفقه اهلل
األكبر في خدمة هذا
ِ
ٌ
ٌ
كبير في نشر الثقافة المتعلقة بعلم الرسم ،فاستفاد منه الكثيرون ،وال سيما المشتغلون بتحقيق التراث
دور
ِّ
ً
المتعلق بعلم الرسم ،فجزاه اهلل خيرا ،وجعل ذلك في ميزان حسناته ،وأتمنى من المحقق أن يراجع الكتاب من
جديد من أوله إلى آخره في طبعاته الالحقة ،فربما تكون مراجعته أنفع له ولكتابه ولطالبه.

((( انظر :المقنع بتحقيق محمد أحمد دهمان :ص.1 :
((( انظر :المصدر المذكور :ص.4-3 :
((( انظر :المصدر المذكور بتحقيق قمحاوي :ص .7-1
((( انظر :المصدر المذكور بتحقيق د .حاتم الضامن :ص.17 :
((( انظر :المقنع بتحقيقها :ص .98-93
((( انظر :المصدر المذكور بتحقيق د .حاتم الضامن :ص ،6-5 :و.67
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منهجه العام(((:

إن كتاب (املقنع) لم َّ
يتتبع ظواهر الرســم يف املصحف ســورة سورة ،وآية آية من
أول املصحــف إىل آخره ،مثل كتاب( :خمترص اتلبيني هلجــاء اتلزنيل) البن جناح (ت:
496ـه) ،و(نرث املرجان) ملحمد غوث اآلراكيت اهلندي (ت1238 :ـه) ،بل سلك فيه مسلك
اإلجياز واالختصار بذكر حكم اللكمات املماثلة يف ماكن واحد مع ذكر أمثلة منها ،ىلع
شلك أبواب وفصول ،مثل كتاب أيب العباس املهدوي (ت بعد430 :ـه)( :هجاء مصاحف
ً
األمصار) ،معتمدا ىلع املصاحف العثمانية أو املنتسخة منها ،وىلع الروايات اليت يرويها
ُ
بأســانيده املتصلة إىل أصحابها من :نافع بن أيب نعيم القاري (ت169 :ـه) ،والقاســم بن
َّ
ُ
ســام (ت224:ـه) ،ون َصري بن يوسف (ت240 :ـه) ،وغريهم مع تمحيصها وتدقيقها ،وىلع
كتب علماء الرسم ممن سبقه اكلغازي بن قيس (ت199 :ـه) ،وحممد بن عيىس األصبهاين
(ت253 :ـه) ،وأيب بكر بن األنباري (328ـه).
َّ
ويتمي (املقنع) ببيان شــامل لرسم مجيع مصاحف األمصار ،ولم يقترص ىلع مرص
بعينــه ،ونظمه الشــاطيب (ت590 :ـه) يف (العقيلة) ،واتفق العلمــاء ىلع أهميته ،وأثنوا
عليــه((( ،وقد اعتمد عليــه وىلع مروياته َمن جاء بعده ،وأشــهرهم تلميذه أبو داود بن

جناح يف كتابه الشهري( :خمترص اتلبيني) ((( ،وقد َّ
رصح باسم الكتاب يف سورة األنعام(((،
ِّ
ادلاين وكتاب ابن جناح أن ادلاين يف (املقنع) ذكر مروياته عن املصاحف
والفرق بني كتاب
بتحديد لكمات بقيودها يف سورها ،وسكت عما عداها ،إشارة إىل بقائها ىلع األصل اذلي
هو اإلثبات واملوافق للقيــاس ،وقد َّ
رصح باختياره القياس يف كتابه((( ،أما أبو داود فمن

((( انظر :ما كتبه د .أحمد شرشال في مختصر التبيين  -قسم الدراسة ،328/1 -وما بعدها ،وما جاء في المقنع
بتحقيق نورة ،قسم الدراسة ص ،66 :وما بعدها.
((( انظر :الوسيلة ص ،11 :والجميلة :ص  ،249ومورد الظمآن :ص.8 :
((( انظر :مختصر التبيين  -قسم الدراسة .328 ،299/1 -
ً
((( انظر :مختصر التبيين  ،491/3وانظر أيضا .276/2
((( انظر :المقنع (دهمان) :ص .26-25
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ً
ً
منهجه ُّ
ضم انلظري إىل مثله يف احلكم ،تقليال للخالف وطردا للباب((( ،وذلك راجع إىل
روايته عن شــيوخه ،أو معاينته يف املصاحف املظنون بها الصحة ،أو االجتهاد والقياس،
َّ
ورصح باألخري يف مواضع من كتابه:
منها ما قال يف سورة اغفر ( )56يف قوهل﴿ :

﴾(((:

«بغري ألف ،وكذا رســمه عطاءُ ،
ور ِّوينا عن نافع((( ،يف قوهل يف املائدة﴿ :

﴾

[ ]٩٥بغري ألف ،وأحسبه اكتىف بذكر ذلك هنالك عن هذا ،ولم يذكره».
ً
ومنها ما قاهل يف سورة آل عمران عطفا ىلع حذف األلف(((:
«وبني الاكف والراء من﴿ :

﴾ [آل عمران ،]٤١ :كذا رســمه الغازي بن قيس

هنا ،ولم يذكر اذلي يف اغفر [ ،]55وأحسبه اكتىف بذكر هذا عن ذلك».
ً
ً
ِّ ُ
ُّ
ادلاين يف (املقنع) من منهج الرســم يمثل مدرسة مستقلة((( ،وما
فما ذكره أبو عمرو
ً
ً
ِّ ُ
ذكره تلميذه ابن جناح يف (خمترص اتلبيني) يمثل مدرسة ثانية مستقلة عنها((( ،وافق فيها
َ
شــيخه يف أشياء وخالفه يف أشياء ،وكذلك ما يرويه أبو احلسن ابللنيس (ت بعد567 :ـه)
ِّ
يُمثل مدرسة ثاثلة((( وافق فيها أبا داود يف أشياء وخالفه يف أشياء ،وكذلك الشاطيب عندما

ِّ
ََ
ِّ
ادلاين (املقنع) ،فزاد يف منظومته (العقيلة) أشياء ىلع األصل ،فهو بذلك يمثل
نظم كتاب

((( قال د .شرشال في مختصر التبيين  290/1عن منهج أبي داود« :وإذا عدم الرواية َّ
تأمل المصاحف العتيقة ،ولم
ِ
ُ
ٌ
سند ِّ
يقويه من نحو قراءة ،أو نظير يُحمل عليه» ،وقال في  286/2بالحاشية (:)6
يلجأ إلى القياس إال إذا كان له
«إن أبا داود ال يرتضي التفريق بين المتناظرين إال برواية صحيحة».
((( مختصر التبيين.1077/4 :

ِّ
الداين يف المقنع :ص.11 :
((( وهي روايته عن أبي عمرو
((( مختصر التبيين.344/2 :

((( وعليها المصحف الليبي المطبوع برواية قالون.
((( وعليها المصحف األميري ومصحف المدينة النبوية برواية حفص – في الغالب – ،وعامة المصاحف
المطبوعة المعاصرة في البالد العربية.
((( وعليها المصاحف المطبوعة برواية ورش عن نافع في المغرب والسعودية وغيرها.
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ُّ
ٌ
ً
ً
مدرسة رابعة باختياراته وزياداته((( ،وهذه املدارس األربع لكها موافقة للرسم العثماين.

وإىل مثــل هذا املعىن أشــار ابن َ
آج َّطا الصنهــايج (ت750 :ـه) يف اتلبيان يف رشح

ابليتني:((()123-122( :

َ
َ ْ
ََ ْ ْ
ـــــر َأ َّ
َْ
ــز
بــت
ل
و
َوغ
يــل أتــــن
ٍ
ِ ٍ

َ
ْ
َ َ ُ َُ
ِــف
لــ ِ
كــن عِــظــامــه ل بِــاألل ِ

َّ
«فخرج من هذا أن لفظ ﴿

﴾ ،و﴿

ُ ّ ً َ ْ َ ُ َ
َّ َ ْ ْ
األولـــن
كــا واألعـــنـــاب بِــغــرِ

ُ َ
ْ
َ َ
ْ ُ ْ
ـف
َوك ُّ ذل ِـــك ِبــــذ ِف الــمــنـ ِ
ـصـ ِ

ّ
﴾ هلؤالء الشــيوخ ،أعين :أبا عمرو،

وأبا داود ،وصاحب (املنصف) ،خمتلف فيها ىلع حسب مذاهبهم فيها ،ورواياتهم هلا عن
ً
املصاحف وعن َّ
أئمتهم» ،ثم ذكر لصاحب (املنصف) حذف األلف من اللكمتني مطلقا،
ً
ِّ
ادلاين إثباتها فيهما مطلقا إال موضعني من ﴿
وأليب عمرو
﴾ ،وهما يف اآلية [ ]14من
ً
املؤمنون ،فإنه ذكرهما ضمن حمذوفاته ،وذكر أليب داود حذف األلف أيضا من اللكمتني،
لكن باستثناء موضعني للك منهما(((.

رصح ابن َ
وقــد َّ
آج َّطا يف كالمه املذكور بأن اختالف هؤالء األئمة يرجع حســب

مذاهبهم إىل مروياتهم عن املصاحف ،وإىل مروياتهم عن شيوخهم وأئمتهم.
((( وعليها المصاحف المطبوعة في باكستان والبالد المجاورة ،ولم يُعدل فيها عن اختيار اإلمامين – الداني
والشاطبي – إال في كلمات فيها قراءات متواترة ،فاختير فيها الحذف رعاية للقراءتين .انظر للباحث« :رسم
مصحف مطبعة تاج دراسة نقدية مقارنة» ضمن بحوث «ندوة طباعة القرآن ونشره بين الواقع والمأمول» بمجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
ً
((( علما بأن المصاحف العثمانية ستة على التحقيق كما في :الوسيلة إلى كشف العقيلة ص ،75 :واإلعالن (مع
المورد) ص ،49 :وإرشاد القراء  ،185/1ومناهل العرفان  ،403/1وسمير الطالبين (مع السفير)  ،31/1وانظر أيضا:
التبيان في شرح مورد الظمآن ص ،293-291 :انظر اختالف العلماء في عدد المصاحف في :المقنع ص،9 :
واإلبانة ص ،65 :والعقيلة ص ،4:واإلتقان  ،393/2والنشر .7/1
((( انظر ص 78 :من البحث.
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املبحث األول

ْ
َّ
ذِكر ما نص ىلع إثبات األلف فيه

ً
َّ
ُّ
نص اإلمــام
ادلاين يف كتابه (املقنع) ىلع إثبات األلف يف ســبعة أوزان عموما(((،
ً
ومجيع ما جاء يف القرآن ىلع هذه األوزان حنو )2500( :لكمة ،استثىن منها أحرفا خمصوصة
ً
ً
ضمن أبواب الكتاب املختلفة وفاقا أو خالفا ،وهذه األوزان يه:
ً
ََ
(1 .1فعــال) ،ومجلة ما جاء منه حنو )760( :مثاال ،ومنهــا ما تكرر ،ويه حنو)740( :
ً
﴾
مثاال((( ،حنو[ ﴾ ﴿ :األعراف ،4 :وغريها] ،و﴿ ﴾ [األعراف ،٨٢ :وغريها] ،و﴿
[ابلقــرة ،١٤٤ :وغريها]((( ،و﴿

و﴿

﴾ [ابلقرة ،١٠٢ :وغريهــا] ،و﴿

﴾ [ابلقــرة ،١٦٤ :وغريها] ،و﴿

 ،٧٠وغريها] ،و﴿

[الرعد ،١٧ :وغريها].

﴾ [ابلقرة ،٢٢٧ :وغريها]،

﴾ [انلبأ ،20 :وغريهــا] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،57 :وغريهــا] ،و ﴿

﴾ [األنعام:

﴾ [ابلقرة ،75 :وغريها]((( ،و﴿ ﴾

ً
ً
ْ
((( انظر :المقنع ص ،44 :وذكرها المهدوي أيضا في هجاء األمصار (ص ،)84 :سوى ( ِمف َعال) ،علما بأنه جاءت
عشر كلمات بإثبات األلف في المصحف حيث وقعت كما في المقنع :ص ،44 :ومختصر التبيين  ،90-89/2وقد
جمعها الرجراجي -في تنبيه العطشان في شرح البيت ،)80( :في ص -308 :في ثالثة أبيات من نظمه ،وهي:

ََ
ُ
وأل ِـــــف
َ
ُ
َوأل ِـــــف
َ
ُ
َوأل ِــــف

ْ َ
َّ َ
ــــــــاب
الســاعــــــــ ِة َوالعِق
ِ
َ ْ َ َّ
َّ َ
انلهـــــــــــارِ والـجبــــــــارِ
ْ َ
َ
َ
انلَّ
ــــــــار
ـــــــار مـــــع األنص
ِ
ِ

وهي في دليل الحيران (ص )63 :من غير عزو.

ََ
َ
ُ
َْ
ْ َ
ـــــاب
َوالـحِس
اب
ِ
وأل ِـــــف العــــــــذ ِ
َ
ُ
ََْ
ْ ُ َّ
ــــــــار
َوالفج
ــــــــــان
الي
َوأل ِـــــف
ِ
ِ
َْ َ
ََ
َْ ّ َ َ
َ
ثبـــــت ف ِــــي ال ِ
ـــط لــــدى األخيــــــارِ

((( نقلت اآليات القرآنية في األمثلة اآلتية من مصحف المدينة لتوفره ،ولم أنقل من المصحف الليبي – برواية

قالون – المطبوع على اختيار الداني لعدم توفره.
ً
﴾ ،كما ذكره في
((( وهو في( )26موضعا برواية حفص عن عاصم ،واستثنى من ذلك موضع األنبياء [﴿ :]95
ً
ُ
المقنع (ص )12 :بسنده إلى قالون عن نافع بحذف ألفه ،وبإسناده أيضا إلى محمد بن عيسى عن ن َصير في (ص:

 ،)87ومثله في مختصر التبيين  ،866/2وذلك ليحتمل رسمه القراءتين الواردتين فيه.انظر :النشر.324/2 :
َ
َّ
((( وهو في ( )4مواضع ،وذكر الض َّباع في سمير الطالبين (مع السفير)  198/1حذف األلف منه للداني في موضع
الفتح [ ]15فقط ،ولم أجده في المقنع المطبوع ،وإن كان األوىل في الفتح [ ]15هو حذف األلف ،ليحتمل الرسم

القراءتين الواردتين فيه ،انظر :مختصر التبيين  ،1128/4 ،164/2وانظر :النشر  ،375/2لكن جاءت هذه الكلمة
َ
بإثبات األلف في مواضعها األربعة في المصحف الليبي برواية قالون عن نافع ،ألنها على وزن (ف َعال) مما
ً
يثبته ،ولم يستثن من هذه الكلمة شيئا في (المقنع).
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ومنها ما لم يتكرر ،ويه حنو )20( :لكمة ،ويه﴿ :
﴾ [القيامة ،]٥ :و﴿

 ،]٦٨و﴿

[احلــر ،]٣ :و﴿

﴾ [ اتلوبة ،]٣ :و﴿

﴾ [الرمحن ،]١٠ :و﴿

﴾ [انلحــل ،]٦ :و﴿

و﴿

﴾ [املؤمنــون ،]٧٢ :و﴿

و﴿

﴾ [ســبأ ،]١٢ :و﴿

﴾ [األنعام ،]١٥٤ :و﴿

﴾ [مريــم ،]١٣ :و﴿

﴾ [املؤمنــون ،]١٨ :و﴿
﴾ [انلبأ ،]٣٨ :و﴿

[القارعة ،]٤ :و﴿ ﴾ [ص ،]١٥ :و﴿

﴾ [الفرقان:

﴾

﴾ [ابلقرة،]١١٤ :
﴾ [إبراهيــم،]١٨ :
﴾

﴾ [الفرقان ،]٦٥ :و﴿

﴾ [نوح.]١٣ :
﴾ [آل عمران،٢٠ :

واســتثىن من هذا الوزن ما جاء األلف فيه بعــد الم يف﴿ :
وقع ْ
وغريها] ،و﴿ ﴾ [األنعــام ،٥٤ :وغريها] ،وما َ
ت بني المني((( ،وذلك يف﴿ :
﴾ [انلحل ،١١٦ :وغريها ] ،و﴿

[الرمحن ،]٢٧ :و﴿

﴾

﴾ [ إبراهيم ،٣ :وغريها] ،واســتثىن

﴾ [األنبياء.(((]٩٥ :

.2

كذلك ﴿
ً
َ
(2ف ِعــال) ،ومجلة ما جاء منه حنو )946( :مثــاال ،ومنها ما تكرر ،ويه حنو)920( :
ً
﴾ [آل
مثــاال ،حنو[ ﴾ ﴿ :اإلرساء ،٤٠ :وغريهــا]((( ،و﴿ ﴾ [ابلقــرة ،]١٦٣ :و﴿
عمران ،١٩٦ :وغريها] ،و﴿
و﴿

﴾ [احلــج ،١٩ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،١٩٧ :وغريها] ،و﴿

 ،٤٦وغريها] ،و﴿

﴾ [الكهف ،٧٧ :وغريها](((،

﴾ [اتلوبة ،٢٤ :وغريها] ،و﴿

﴾ [الزمر ،10 :وغريها] ،و﴿

﴾ [األعراف:

﴾ [إبراهيم ،٣١ :وغريها] ،و﴿

﴾

((( انظر :المقنع ص ،18-17 :حيث قال «وكذلك حذفوا األلف بعد الالم ...إلى أن قال« :وكذلك «الضالل» .....وشبهه
مما فيه المان حيث وقع» ،قال الشاطبي في العقيلة -البيت:-)133( :
ُ
وغـــــالمٍ

َ ُ
ِّ
والظــــلل

َوف ِـــي

َ
َ ْ ُ َ ْ ُ
َ َ َ
احلـذف قـد ع ِم َرا
ــني هــذا
مــا بـني لم ِ

ََْ
ََ ْ
َ ْ َ ُ ْ َ
َ َْ
ــن فقـــد
فــإِن يكــن مـــا بـي المي ِ

َ
ْ َ
ْ
َ ُ
َ
ُ
ْ
ِهـــم حيـث َو َرد
حـــذِف عــــن جِيـع

ُ
ساللــــ ٍة

ومثله في مختصر التبيين  ،98/2وقال الخراز في مورده (ص:)16:

((( انظر ص 61 :الحاشية (.)3

((( وهو في ( )6مواضع ،واستثنى من ذلك موضع النساء [،]117كما في المقنع ص ،84 :ومثله في مختصر التبيين
.419/2
َّ
َّ
((( وهو في موضعين ،أما الموضع الثالث ،ففي الحشر [ ]14على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ،فذكر الضباع حذف
األلف منه للداني ،وهو األوىل ،لكني لم أجده في المقنع المطبوع ،انظر :سمير الطالبين مع (السفير) ،133/1
والنشر .386/2
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﴾ [اإلرساء ،٥ :وغريها] كيــف وقع((( ،و﴿

[املائــدة ،٣٣ :وغريهــا]((( ،و﴿
[األحزاب ،٤٦ :وغريها] ((( ،و﴿
و﴿

﴾ [احلجر ،١٨ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ابلقــرة ،٢٥٩:وغريها]((( ،و﴿

وغريها] ،و﴿
جاء ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،]٢٢ :و﴿

 ،١٩١وغريها]كيف جاء ((( ،و﴿

و﴿
 ،]٢٣و﴿

﴾ [ابلقــرة ،١٩٦ :وغريها] كيف
﴾ [آل عمران:

﴾ [ابلقرة ،٢٠٦ :وغريها](((.

﴾ [نوح ،]١٩ :و﴿

﴾ [املطففني ،]٢٦ :و﴿

[الرمحن ،]٧٢ :و﴿

﴾ [يوســف،٤٣ :

﴾ [ابلقرة ،٢٣٣ :وغريها]((( ،و﴿

ومنهــا ما لم يتكرر ،ويه حنو )26( :لكمة ،ويه﴿ :
[النســاء ،]٦ :و﴿

﴾ [ابلقرة ،١٤٢ :وغريها]،

﴾ [يس ،٣٠ :وغريها]((( ،و﴿

﴾ [يــس ،٥٦ :وغريها] ،و﴿

﴾

﴾ [اتلوبــة ،]٣٥ :و﴿

﴾ [اتلوبة ،]٤١ :و﴿

﴾ [الرمحن ،]٣٧ :و﴿

﴾ [احلــر ،]٦ :و﴿

﴾ [انلور ،]٣٢ :و﴿

﴾ [نوح،]٨ :

﴾ [األعراف ،]٤٠ :و﴿

﴾ [األنفال ،]٦٠ :و﴿

﴾ [املائــدة ،]٩٤ :و﴿

﴾
﴾

﴾ [القصص:

﴾ [ابلقــرة،]٢٨٣ :

َّ
((( وهو في ( )9مواضع ،واستثنى من ذلك موضع التوبة [ ،]81كما في المقنع ص ،11:ونسب الض َّباع حذف األلف
ً
من موضع اإلسراء [ ]76أيضا للداني ،إال أني لم أجده في المقنع المطبوع ،انظر :سمير الطالبين مع (السفير)
.196/1
ً
((( وهو في ( )17موضعا ،وافقه ابن نجاح في موضع اإلسراء [ ،]5انظر :مختصر التبيين .785/3
((( وهو في ( )4مواضع ،واستثنى من ذلك موضع الفرقان ،]61[ :فذكر في المقنع ص 96 ،12:اختالف المصاحف
فيه ،ومثله في مختصر التبيين  ،917-916/4والعمل فيه على الحذف ،وذلك ليحتمل الرسم القراءتين ،انظر:
النشر .334/2
((( وهو في ( )106مواضع ،واستثنى منها موضعين :موضع الفجر [ ]29باتفاق ،وموضع الزمر [ ]36باختالف ،انظر:
المقنع ص ،97 ،14 :ومثله في مختصر التبيين  ،1059/4و.1296/5
ً
((( وهو في ( )13موضعا ،واستثنى منها موضعين :وهما في اآلية [ ]14من سورة المؤمنون ،ومثله في مختصر التبيين
 ،887/4وذلك ليحتمل الرسم القراءتين ،انظر :النشر.328/2
((( وهو في ( )3مواضع ،واستثنى منها في المقنع (ص )13 :موضع لقمان [ ،]14ومثله في مختصر التبيين .992/4
((( وهو في ( )5مواضع ،واستثنى منها ما في المائدة [ ]97في المقنع ص ،11 :ومثله في مختصر التبيين،392/2 :
وذلك ليحتمل الرسم القراءتين ،انظر :النشر.247/2
((( وهو في ( )7مواضع ،واستثنى منها ﴿

﴾ المنصوب في :سورة النبأ [ ،]6وكذا في سورة طه [ ،]53والزخرف []10

على قراءة غير الكوفيين ،انظر :المقنع ص ،12:مختصر التبيين  ،1098/4والنشر.320/2
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و﴿

﴾ [النســاء ،]٩ :و﴿

[ابلقرة ،]٢٢ :و﴿

﴾ [الفجــر ،]٧ :و﴿

﴾ [املرســات ،]٢٥ :و﴿

﴾ [انلــور ،]٦٣ :و﴿

و﴿ ﴾ [الكهف ،]١٠٩ :و﴿ ﴾ [الكهف ،]٢٢ :و﴿
واســتثىن من هذا الــوزن (فِ َعال) لكمات ،ويه﴿ :
[ابلقــرة ،١٦٣ :وغريهــا] ،و﴿
و﴿

﴾ [الفرقان:

﴾ [الزمر،(((]١٦ :
﴾

﴾ [لقمان ،]١٤ :و﴿

﴾ [آل عمران ،٦٤ :وغريها] كيف جاء ،سوى أربعة مواضع(((،

ويه﴿ :
.3

﴾ [يــس ،٥٦ :وغريها](((،

﴾ [الفجر ،]٢٩ :و﴿

﴾ [املؤمنون ،]١٤ :و﴿

[املائدة ،(((]٩٧ :و﴿

﴾ [النســاء﴾ ﴿ ، ]١١٧ :

﴾ [ابلقــرة ،١٦٤ :وغريها]((( ،و﴿

﴾ [النســاء﴿ ،(((]٩ :

و﴿

﴾ [الرعد،]١٣ :

﴾ [ص.]٢٤ :

﴾ [إبراهيم ،٣١ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،(((]٢٨٣ :و﴿

 ،]٦١و﴿

﴾ [اتلحريم ،]٦ :و﴿

﴾ يف احلجر [ ،]٤0و﴿

﴾ يف الرعــد [  ،]٣٨و﴿

﴾ يف الكهف﴿ ،]٢٧ [ :
﴾ يف انلمل.]١[ :
ً
َ َّ
(3فعــال) ،ومجلة الــوارد منه حنو )76 ( :مثاال ،ومنها مــا تكرر ،ويه ،حنو)60( :
ً
مثاال ،حنو[ ﴾ ﴿ :الشــعراء ،٢٢٢ :وغريها] ،و﴿ ﴾ [ص ،١٧ :وغريها] ،و﴿ ﴾ [انلور:
 ،١٠وغريها] ،و﴿

﴾ [احلجر ،٨٦ :وغريها] ،و﴿

﴾ [احلج:

﴾ [هود ،٥٩ :وغريها] ،و﴿

 ،٣٨وغريها] ،و﴿

﴾ [إبراهيم ،٥ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ق ،٢٩ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ســبأ:

 ،٤٨وغريها] ،و﴿

﴾ [ص ،٥٧ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ص ،٦٦ :وغريها] ،و﴿

﴾ [هود:

((( لوقوع األلف في الثالثة بعد الالم ،انظر :المقنع ص.17:
((( انظر :المقنع ص ،10:ومثله مختصر التبيين .322/2
((( وهو في ( )10مواضع ،بخلف في بعضها ،انظر :المقنع ص.95-94 ،87 ،13-10:
((( انظر :المقنع ص.11:
((( تقدم في ص 63 :حاشية (.)4
((( تقدمت الكلمات الثالث في ص 63 :الحواشي.)7 ،6 ،5( :
((( انظر :المقنع ص ،20:ومثله في مختصر التبيين  ،62-61/2وقال الخراز في مورده (ص:)12 :
ْ َ
ََُْ
ُ
َوعنهمــــا الكِتـــــاب
َ َ َْ
َ َ
ــــل
َومــع لف ِ
ــظ أج ٍ
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﴾

َْ
َ ْ ْ
ـــــر
ـــــر ال ِج
غي
ِ
َّ ْ
الرعــــــ ِد
ف ِــــي

َ ْ ُْ
َ ْ َ ْ
َ
ـــر
والكه ِ
ــف ف ِـــي ث ِان ِ
ِيهمـــا عـــن خب ِ
ْ
َ ُ
ْ
ِّ
ََ
ُ
ـــــل تمــــــــام العـــــــــد
َوأ َّول انلَّم
ِ

﴾ [يوســف ،٣٩ :وغريها] ،و﴿

 ،١٠٧وغريها] ،و﴿

﴾

﴾ [ق ،٢٤ :وغريها] ،و﴿

[آل عمران ،٨ :وغريها].
ومنها ما لم يتكرر ،ويه حنــو )14( :لكمة ،ويه[ ﴾ ﴿ :هود ،]٧٥ :و﴿
 ،]١٤و﴿

﴾ [لقمان ،]٣٢ :و﴿

[اذلاريات ،]٥٨ :و﴿
و﴿

﴾ [الشــعراء ،]٣٧ :و﴿

﴾ [الرمحن ،]١٤ :و﴿

﴾ [نوح ،]٢٦ :و﴿

﴾ [ص ،]٣٧ :و﴿

﴾ [القلم ،]١١ :و﴿

﴾

﴾ [ســبأ،]٢٦ :
﴾ [انلبأ.]١٣ :

﴾ [القلم ،]١١ :و﴿

﴾(((.

واستثىن منها ﴿
.4

﴾ [انلاس ،]٤ :و﴿

﴾ [انلبأ:

ً
(4فاعِــل) ،ومجلة ما جاء من هذا الوزن حنو )425( :مثاال ،ومنها ما تكرر ،ويه حنو:
ً
( )370مثاال ،حنو ﴿ ﴾ [الكهف ،٦ :وغريها] ،و﴿ ﴾ [الكهف ،١٨ :وغريها] ،و﴿ ﴾
[حممد ،٣ :وغريها] ،و﴿ ﴾ [املائــدة٩٥ :وغريها] ،و﴿
[يوسف ،٦٤ :وغريها] ،و﴿
و﴿

﴾ [األنعام ،١٠٢ :وغريها] ،و﴿

﴾ [األعــراف ،١١٢ :وغريها] ،و﴿

 ،٣٧وغريها] كيــف جاء ،و﴿
 ،١٩وغريهــا] ،و﴿
و﴿

﴾ [اتلوبة ،١٢٠ :وغريها] ،و﴿

﴾ [احلديد ،٣ :وغريها] كيف جــاء ،و﴿

وغريها] ،و﴿

﴾ [الكهف:
﴾ [القلم:

﴾ [هود ،٨٢ :وغريها]،
﴾ [األنعام،٧٣ :

﴾ [يونس ،٢٧ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،٧٤ :وغريهــا] ،و﴿ ﴾ [األنعام ،٩٥ :وغريها] ،و﴿

 ،٨١وغريهــا] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،٢٨٢ :وغريهــا] ،و﴿

[الفرقــان ،٥٥ :وغريهــا] ،و﴿

﴾ [يس:

﴾ [هود ،٩٣ :وغريها] ،و﴿

﴾ [الفاحتة ،٤ :وغريها] ،و﴿

﴾

﴾ [انلمــل ،٨١ :وغريها]،

﴾ [ابلقرة ،٦١ :وغريها] ،و﴿ ﴾ [لقمان.]٣٣ :

ومنها مالم يتكرر ،ويه حنو ( )52لكمة ،ويه﴿ :
و﴿

﴾ [حممد ،١٥ :وغريها] كيف جاء،

﴾ [األنعام ،٣٨ :وغريها] كيــف جاء ،و﴿

﴾ [األنعام ،١٣٥ :وغريهــا] ،و﴿

و﴿

﴾ [ابلقرة ،٣٠ :وغريها] ،و﴿

﴾

﴾ [انلحل ،]٩٦ :و﴿

 ،]٤٥و﴿

﴾ [هود ،]١٢ :و﴿

﴾ [ابلقــرة ،]٢٧٣ :و﴿

﴾ [حممد ،]١٥ :و﴿

﴾ [حممد،]١٦ :

﴾ [إبراهيم ،]٢٤ :و﴿

﴾ [القصص:

﴾ [انلمل ،]٦١ :و﴿

﴾ [النســاء،]١٤٢ :

((( لوقوع األلف فيها بعد الالم ،انظر :المقنع ص.17:
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و﴿
 ،]٣٥و﴿

﴾ [احلرش ،]٢١ :و﴿

[ص ،]٢٤ :و﴿
و﴿

﴾ [املائــدة ،]٣٨ :و﴿

[ابلقــرة ،]٦٨ :و﴿

و﴿

﴾ [الطور ،]٤٤ :و﴿

﴾ [انلمل ،]١٩ :و﴿

﴾ [القصــص ،]١٠ :و﴿

﴾ [يونس ،]١٢ :و﴿
﴾ [ابلقرة ،]٢٣٣ :و﴿

﴾ [انلحل ،]٥٢ :و﴿

﴾

﴾ [اإلرساء:

﴾ [االنشــقاق ،]٦ :و﴿

﴾ [العنكبوت ،]٢٩ :و﴿

﴾

﴾ [ابلقرة،]٦٩ :

﴾ [اتلوبة ،]٤٢ :و﴿

﴾ [احلج ،]٣٦ :و﴿

﴾ [الرمحن ،]١٥ :و﴿

﴾ [نوح ،]٢٧ :و﴿

﴾ [الكهــف ،]٢٣ :و﴿

﴾ [اغفر ،]٣ :و﴿

﴾

﴾ [املجادلة:

﴾ [األنعام ،]١٤٥ :و﴿

﴾ [اغفر ،]٣ :و﴿

﴾

﴾ [الرعــد،]١٠ :

﴾ [الفرقان ،]٤٥ :و﴿

﴾ [هود ،]١٢ :و﴿

﴾ [الاكفرون ،]٤ :و﴿

و﴿ ﴾ [الرمحن ،]٢٦ :و﴿
[الزمر ،]٣٦ :و﴿

﴾ [الزمــر ،]٩ :و﴿

﴾ [الصافات ،]١٦٣ :و﴿

﴾ [الضىح ،]٧ :و﴿

[احلج ،]٧٣ :و﴿

 ،]٦٩و﴿

﴾ [مريم ،]٤٦ :و﴿ ﴾ [القيامة ،]٢٧ :و﴿

﴾ [األنبيــاء ،]١٨ :و﴿

[املؤمنون ،]٦٧ :و﴿
 ،]١٠و﴿

﴾ [الطــارق ،]٦ :و﴿ ﴾ [الرمحن ،]٥٤ :و﴿

﴾ [الصافــات ،]٩٩ :و﴿

﴾ [الرعد:

﴾

﴾ [األعراف،]٦٨ :

﴾ [األنعام.]٥٩ :

واســتثىن منها ( )19لكمةَّ ،
فصلها الرجرايج يف تنبيه العطشــان يف رشح ابليت:
(:((( )254

َ َ
َ َ ْ ُ َ َّ
ََ ْ
ِـــل) ثبــت
ووزن (فع ٍ
ـــال) و(فاع ٍ

ُْ
َ َ َّ َ ْ
ــع إال الـيت تقــدمــت
ف ِــي مقنِ ٍ

َ
فقال ...« :يعين :أن أبا عمــرو ادلاين َّ
رصح بإثبات األلف يف وزن( :ف َّعال) ،ووزن:
ً
ً
ً
َ
ّ
(فا ِعل) إال ما تقدم أليب عمرو باحلذف ،إما وفاقا ،وإما خالفا ،ويه عرشون لفظا(((:
﴾ّ ،
األول واثلاين واثلالث ،﴾ ﴿ :و﴿ ﴾ ،و﴿
نبه عليه بقوهل( :وصالح

َّ
وخــادل ومالك) ،والرابــع :لفظ ﴿ ﴾ يف املوضعنيّ ،
(وضمن
نبه عليــه بقوهل:
ادلاين ،)...واخلامــس :لفــظ ﴿ ﴾(((ّ ،
ونبه عليه بقولـــه( :ويف غالمني ويف
َّ
اخللق).

((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )254( :في ص.545-542 :
َ
َّ
﴾ ،فمن وزن (فعال).
((( كلها مستثناة من وزن (فا ِعل) ،إال كلمة ﴿
َ
((( وهو استثناء من وزن (ف َّعال).
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﴾ّ ،
نبــه عليه باخلالف يف قولـــه( :واكتبا وهو األخري

والســادس :لفظ ﴿

عنهما) ابليت ،والسابع :لفظ ﴿

﴾ ،نبه عليه بقوهل( :ومثله يف املوضعني طائرا)

﴾ّ ،
إىل آخره ،واثلامن﴿ :
نبه عليه بقولـــه( :وبالغ الكعبة قل واألنبياء)،
﴾ ّ
واتلاسع والعارش« :جاعل الليل»((( ،و﴿
نبه عليهما باخلالف يف قولـــه:
(وجاعل الليل وأوىل فالق).
واحلادي عرش ﴿

﴾ّ ،
نبه عليه بقولـــه( :واعلم الغيب للك بسبأ) ،واثلاين

عرش واثلالــث عرش ﴾ ﴿ :يف الزمر ،]٣[ :و«الاكفــر»((( يف الرعد [ ،]42والرابع
﴾((( يف األعرافّ ،]٢٠١ [ :
عــر﴿ :
نبه عليه باخلالف يف قوهل( :ويف األعراف
﴾ّ ،
قــد جاء طائف ىلع خالف) ،واخلامس عرش :لفظ ﴿
نبه عليه بقولـــه:
(وعنهما يف ساحر يف انلكر) ،والسادس عرش﴿ :
ً
(تساقط احذف سامرا وباعد).
والسابع عرش :لفظ ﴿
ً

﴾ّ ،
نبه عليه بقولـــه:

﴾ يف املوضعني [انلمل ،٨١ :الرومّ ،]53 :
نبه عليه باخلالف
﴾ يف األولني [يس:

يف قــوهل (فناظرة ثم معا بهادي) ،واثلامن عــر :لفظ ﴿
 ،٨١األحقــافّ ،]33:
نبه عليه بقــوهل( :ويف بقادر يف األولني احلــذف مع تصاعر)،

اتلاســع عرش :لفظ ﴿ ﴾ّ ،
نبه عليه بقولـــه (وعنهما يف فاراغ واداراك) ،واملويف
عرشين :لفظ ﴿ ﴾ّ ،
نبه عليه بقولـه( :وعنهما اعيلهم باحلذف).
ً
ّ
فهذه عرشون لفظا ،وإىل هذه األلفاظ أشار انلاظم بقولـه ( :إال اليت تقدمت) ،أي
ّ
ِّ
ادلاين باحلذف أو باخلالف».
األلفاظ اليت تقدمت أليب عمرو
ثم ذكر بيتني من رجزه نظم فيه األوزان الستة ،فقال(((:
((( على قراءة غير الكوفيين ،انظر :النشر.260/2:
((( على قراءة المدنيَّني  -نافع وأبي جعفر ،-وابن كثير وأبي عمرو ،انظر :النشر.298/2:
َّ
البرصيني – أبي عمرو ويعقوب – ،وابن كثير والكسائي .انظر
((( على قراءة من قرأه على وزن (فا ِعل) ،وهم ماعدا
النشر .275/2

((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )254( :في ص.545-542 :
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َ ْ
ُّ َ َ ً
َْ َ َ
ادلانـــــي فــعــاال وفِــعــال
َوأثــبــت
َّ
ْ ُّ
َ َ َّ َ ْ
ــــل
ــــي تــقــدمــت ِف ال
إال ال ِ
ِ

.5

ً َ َّ ْ
ْ
َ
ُ ْ َ
فــعــان َوف ِــعــان فــا ِعــا َوفــعــال
ّ َّ َ ْ َ
ْ َ
ـم َق ْ
ـهـ ْ
ــو ِل
ـســت ـ ِة فــافـ
مِــن هـــ ِذه ِ الـ ِ

ً
ُْ
(5فعــان) ،ومجيع الوارد منه حنو)200( :مثــاال ،ومعظمها مما تكرر حنو﴿ :
[النســاء ،174:وغريهــا] ،و﴿
و﴿

﴾ [األعراف ،١٠٧ :وغريها] ،و﴿

 ،١٥وغريهــا] ،و﴿
و﴿

﴾ [يوسف ،١٠٨ :وغريها] ،و﴿

﴾ [األعراف ،٧١ :وغريها] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،٥٣ :وغريها] ،و﴿

.6

﴾ [ابلقرة:

﴾ [األعراف ،١٣٣ :وغريها]،

﴾ [املائدة ،١٠١ :وغريها].
﴾ [األنبياء.]٩٤ :

ً
﴾ [األعــراف ،٧١ :وغريها] مطلقا،

واســتثىن من هذا الوزن ثالث لكمات(((﴿ :
﴿

﴾ [الزمر:

﴾ [املائــدة ،٨٢ :وغريها]،

﴾ [املؤمنون ،٧٥ :وغريها] ،و﴿

ولم يأت ما لم يتكرر منه إال﴿ :

﴾ [انلــور ،١٦ :وغريها]،

﴾ [األنعام ،٩٦ :وغريها] ،و﴿

﴾ [الشــعراء ،١٦٥ :وغريهــا] ،و﴿

 ،١٩٣وغريهــا] و﴿
و﴿

﴾ [الصف ،4:وغريهــا] ،و﴿

﴾ [يوسف ،١٠٨ :وغريها] ،سوى موضع اإلرساء [ ]93خبلف عنه ،و﴿

[املائدة ،١٠١ :وغريها] ،سوى موضعني منه ،وهما يف :يوسف [ ،]2والزخرف [.]3
ً
ْ
(6ف ِعــان) ،ومجيع ما جاء منه حنو )18( :مثاال ،ومعظمها مما تكرر حنو﴿ :
[آل عمران ،١٦٢ :وغريها] ،و﴿

﴾

﴾ [الرعد ،]4:و﴿

﴾
﴾

﴾ [النساء ،٧٥ :وغريها].
﴾ [األنعام.]٩٩ :

.7

ولم يأت يف القرآن ما لم يتكرر منه إال ﴿ ﴾ [انلحل ،]٨٩ :و﴿
ً
ْ
(7مِفعال)((( ،وجمموع ما جاء منه حنو )66( :مثاال ،ومعظمها مما تكرر ،حنو﴿ :
[النســاء ،٤٠ :وغريهــا] ،و﴿
وغريها] ،و﴿

﴾ [آل عمران ،٣٧ :وغريهــا] ،و﴿

﴾ [ابلقرة ،٨٣ :وغريها] ،و﴿

﴾

﴾ [هود،٨٤ :

﴾ [آل عمران ،١٨٠ :وغريها] ،و﴿

﴾

((( انظر :المقنع ص ،19 ،18 ،17 :وانظر :تنبيه العطشان شرح البيت )217( :في ص.494-493 :
ْ
ُّ
ِّ
الداين ،وقد أشار المؤلف إلى هذا
الجعربي هذا الوزن ( ِمفعال) مع بقية األوزان في نقله عن أبي عمرو
((( ذكر

الوزن في المقنع المطبوع (ص )44:بذكر أمثلة منه .انظر :الجميلة ص ،512:وسمير الطالبين (مع السفير)
.107/1
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[األنعــام ،١٥٢ :وغريهــا] ،و﴿

﴾ [آل عمــران ،٩ :وغريهــا]((( ،و﴿

﴾ [الواقعة،٥٠ :

وغريها].
ولم يأت مالم يتكرر منه إال ﴿

﴾ [املائدة.]٤٨ :

ثم قال(((« :وكذلك ما أشــبهه مما ألفه زائدة للبناء ،وكذلك إن اكنت منقلبة من ياء

أو من واو حيث وقع»(((.

((( وهو في خمسة مواضع ،واستثنى منها موضع األنفال [ ،]42انظر :المقنع ص.19 :
((( انظر :المقنع ص.44 :
((( وذلك في نحو﴿ :

﴾ ،و﴿ ﴾ وما أشبههما ،إال ما استثني من ذلك.
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املبحث اثلاين

ْ
ذِكر منهجه فيما سكت عنه

ُ
وهو ما يتعلق باللكمات اليت يه ليست من األوزان السبعة اليت ذ ِك َرت يف املبحث
ُّ
ادلاين يف كتابه حبذف ألفاتها،
الســابق ،إنما يه أحرف خمصوصة يف سور معلومة ،ذكرها
وســكت عن أحرف أخرى مماثلة هلا ،فهل ســكوته عنها يــدل ىلع أنها باإلثبات ،ألنه
األصل ،أو الســكوت هنا ليس هل حكــم ،فيبىق حكم اللكمات املســكوت عنها يف
ً
(املقنع) جمهوال؟
ً
أوال :منهجه من خالل كتابه( :املقنع):
ِّ
ادلاين يف كتابه (املقنع) ،للجواب عن هذا الســؤال ،ثم إىل أقوال
نرجــع إىل كالم
علماء الرسم اذلين جاؤوا بعده ،لرنى صحة هذه املقولة ،فأقول:إن ادلاين يف كتابه (املقنع)
لــم يذكر لكمات املصحف لكمــة لكمة من أوهل إىل آخره ،كما ذكرهــا أبو داود يف كتابه
(خمترص اتلبيــن) ،إال أن ادلاين حاول يف (املقنع) بأســلوبه اخلاص اإلحاطة بكلمات
َّ
املصحــف لكِّهــا ىلع ّ
الرغم من صغر حجم الكتاب ،وشــدة اختصــاره ،ألنه ألف هذا
ُ
وك َّتاب املصاحف ،كما َّ
الكتاب لطالب القراءات
رصح بذلك يف مقدمة كتابه ،فقال(((:
ٌ
كتاب أذكر فيه -إن شــاء اهلل  -ما ســمعتُه من مشيخيت َ
ور َويتُه عن أئميت من
« ....هذا
َ ً
َ ً
مرسوم خطوط مصاحف أهل األمصار....خمتلفا فيه ،ومتفقا عليه» ،ثم قال« :وأخليه من
َّ
بســط العلل ورشح املعاين ،ليك يقرب حفظه ،وخيف متناوهل ىلع من اتلمس معرفته من
طاليب القراءة ،واكتيب املصاحف وغريهم»....
ً
َّ ْ
وذللك جعل كتابه يف
انلقط ذيال لكتابه (املقنع) ،وقال يف مقدمته(((:
َّ ُ ْ
«ملا ُ
نت ِذك َره يف أوهل من مرسوم املصاحف،
أتيت يف كتايب هذا -يعين (املقنع)  -ما ضم
َ
َْ
رأيت أن أ ِصل ذلك بذكر أصول اكفية ،ونكت مقنعة يف معرفة نقط املصاحف وكيفية
((( المقنع ص.3 :
((( كتاب النقط (المطبوع بآخر المقنع) ص.124 :
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ضبطها ىلع ألفــاظ اتلالوة ومذاهب القراءة ،ليك حيصل للناظر يف هذا الكتاب مجيع ما
َّ ْ
حيتاج إيله من :علم مرســوم ِّ
انلقط ،فتكمل بذلــك درايته ،وتتحقق به
اخلط ،وأحاكم
معرفته  -إن شاء اهلل  ،-وباهلل اتلوفيق».
َّ
َّ
ِّ
ُّ
ادلاين يف هذا الكالم أنه ألف هذا الكتاب لســد ثغرة كبرية تتعلق بكتابة
أكــد
ِّ
َ ُ
ُ َّ
املصاحف ىلع الروايات والقراءات ،وأراد فيه إرشاد ك َّتاب املصاحف ونقاطها يف لك صغرية
وكبرية ،وأشــار إىل ذلك بقوهل« :ليك حيصل للناظر يف هذا الكتاب مجيع ما حيتاج إيله من:
َّ ْ
علم مرسوم ِّ
انلقط ،فتكمل بذلك درايته ،وتتحقق به معرفته» ،وهذا يكيف
اخلط ،وأحاكم
ً ُ
ِّ
للرد ىلع القول :إن كتاب (املقنع) بمجرده ال يصلح أن يكون مرشدا لك َّتاب املصاحف،
ُ
ُّ
ألن فيه لكمات جمهولة احلكم ،ويه اليت ســكت عنهــا
حكمها إال
ادلاين((( ،فال يُعلم
َّ
ُ ِّ َ
بالرجوع إىل املؤلفات املطولة يف علم الرسم سواء ألفت يف عرصه أو بعد عرصه.
َ
لو َّ
ومنهجه يف بيان الرسم ل َع ِلم أن ادلاين
تأمل صاحب هذا القول وتدبَّر يف (املقنع)،
ِ
َّ
َ
َ
الكتاب ِمن أجله  -حــران أمام لكمات قرآنية
اكتب املصحــف  -اذلي ألف
لم يرتك
ُ
َّ ٌّ
َ
َ
ُّ
حكم كتابتها ،هل يه
ادلاين
عــرف
ســكت عنها ،حىت يظن ظان أن هذه اللكمات ال ي ِ
ٌ
ٌ
حمذوفة األلف أم ثابتة األلف ؟ ،وليســت عنده رواية وال رؤية تقيض ىلع هذا الشك،
ِّ ً
ِّ
ادلاين من تأيلف
فيبىق الاكتب مرتددا فيها ويف كيفية كتابتها ؟ لم يكن ذلك هو مقصود
ُ
هذا الكتاب (املقنع) ،بل اكن اهلدف الرئيس منه هو إرشــاد الك َّتاب يف رسم املصاحف
َْ
ونقطها.

ْ
ً
ُّ
ادلاين عن ِذكر حكمها حذفا أو
إذن ما حكم هذه اللكمات القرآنية اليت ســكت
ِّ
ً
ِّ
ادلاين من خالل كتابه (املقنع) ،ثم نؤكد ذلك
إثباتا يف (املقنع) ،سرنى ذلك يف ضوء منهج
املنهج بأقوال علماء الرسم اليت مجعناها من مؤلَّفاتهم اليت ُألِّ َف ْ
ِّ
ادلاين.
ت بعد عرص
ْ
َْ َ
أقــول وباهلل اتلوفيق :إن ادلاين عنون ابلاب اثلاين مــن كتابه بقوهل« :باب ِذكر ما
َّ
يتضمن ِذكر شيئني :أوهلما ما ُر ِسم
ُر ِســم يف املصاحف باحلذف واإلثبات» ،فهذا العنوان
((( انظر :مختصر التبيين  -قسم الدراسة .339-338/1 -
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ْ
ْ
ُ
بذكر
باحلذف يف املصاحف ،وثانيهما ِذكر ما ر ِســم فيها باإلثبــات ،إال أن ابلاب انتىه ِ
ُّ
ادلاين بأســانيده إىل قالون عن نافع بن أيب نعيم القارئ ،ولم يأت
املحذوفات اليت رواها
ْ
ِذكر ما ُر ِسم منها باإلثبات ،فلو تساءل سائل هنا :أين اللكمات اليت ُر ِسمت بإثبات األلف
ُّ
ادلاين حذفها يف لكمات خمصوصة ؟
يف املصاحف أو املصحف اذلي روى عنه
َ
ُ
السؤال َ
ُّ
صاحب ديلل احلريان(((ىلع عنوان صاحب مورد الظمآن
املارغين
نفسه
أثار
يف قوهل - :ابليت:-)44( :

َ ُ ِّ َ
ْ َ ْ
َ
اب
ِــهــم وا ِ
الضـــ ِطـــر ِ
بـــاب اتــفــاق ِ

ْ َ
َْ ْ
ْ َ
ِــن ف ِ
ـــاب
ـاتَــ ِة الكِت
الذ ِف م
ِف
ِ

ثم أجاب عنه بقوهل« :وإنما اقترص يف الرتمجة ىلع احلذف ،ألنه هو املخالف لقاعدة
الرسم القيايس ،وأما اإلثبات ،فال حاجة إىل اتلنصيص عليه جلريانه ىلع القياس ،وذلا لم
ً
يرتجم هل ،ولم يتعرض ليشء منه استقالال».
املارغين َ
ِّ
نفســه لإلجابة عن هذا الســؤال هنا((( ،وهلذا جاء الشاطيب
فنعيد كالم

َ
َّ
يف عقيلتــهَ ،
فعكس العنوان املذكور بقوهل« :باب اإلثبــات واحلذف وغريهما ،»....فقدم
َّ
اإلثبات ىلع احلذف إشارة إىل ذلك ،وألنه هو األصل ،وقال اجلعربي يف اجلميلة(((« :وقدم
ً
اإلثبات ،خالفا ً لألصلُ ،
ويروى بالعكس((( وفاقا هل لعقد ابلاب هل».
َ
ُ
َّ
الشــاطيب لم يذكر يف (العقيلة)  -اليت نظم فيهــا (املقنع)  -األوزان
ويالحظ أن
َّ
َ
َّ
الســبعة اليت َّ
ُّ
ادلاين يف كتابه ىلع إثبات األلف فيها ،ولعل ذلك لدلاللة ىلع أن لك ما
نص
ِّ
ادلاين
ســكت عنه ،فهو ىلع األصل اذلي هو اإلثبات ،وهو مما يُستأنس به يف حتديد منهج

ُّ
ادلاين ضمن حمذوفاته ،فهو ىلع اإلثبات ،ألنه األصل ،واملوافق للرسم
بأن ما ســكت عنه
((( دليل الحيران ص.41-40 :

((( ذكر فضيلة الدكتور أحمد شرشال في مختصر التبيين ،قسم الدراسة  - 278/1وهو يتحدث عن منهج أبي داود
ِّ
ابن نجاح  ،-ما يؤكد ذلك ،إذ قال« :ترجم أبو داود للحذف ،إذ هو المخالف لقاعدة الرسم القياسي المحتاج إلى
البيان ،أما اإلثبات فال حاجة إلى التنصيص عليه لمعرفته من قاعدة ِّ
اخلط ،وتصوير الكلمة بحروف هجائها،
ً
بتقدير االبتداء بها ،والوقف عليها ،ولذلك لم َّ
يتعرض لشيء منه استقالال ،بل ٍ
وأمر يقتضي ذلك.»...
لداع ٍ
((( الجميلة ص.250:
((( كما في الوسيلة ص.87:
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القيايس ،وقد اكتىف معظم علماء الرســم بذكر املحذوفات فقط ،ألنها يه اليت جاءت
خمالفة للرسم القيايس.
وممــا يدل ىلع أن منهجه فيما ســكت عنه ضمن حمذوفاته هــو اإلثبات ،ما ذكره
َ
بإســناده عن حممد بن عيىس(((« :وكذلك ُح ِذفت األلــف بعد الراء يف قوهل ﴾ ﴿ :يف
ثالثــة مواضع ،وأثبتوها فيما عداها :أوهلا يف الرعد﴿ :

﴾ [ ،]٥ويف انلمل﴿ :

﴾ [.»]٤٠

﴾ [ ،]٦٧ويف عم يتساءلون﴿ :
َّ
ُّ
ادلاين ىلع حذف األلف من ﴿ ﴾ من لكمات خمصوصة ويف سورها املعلومة،
فنص
َّ
ْ
فيُفهم ِمن هذا احلرص أن غريها ثابت ،وقد أكد ذلك بقوهل اآليت« :وأثبتوها فيما عداها»،
َّ
ُّ
وأكد ذلك
اجلعربي يف اجلميلة يف رشح ابليت:((()141( :
َ ُ َّ ً
َ ْ َ ْ
َ َ
ال ِف ال ِميعا ِد متبِعا
واحفظ ىف النف ِ

ُ
َ َ ْ
ْ َ
َ ْ
ـل وانلَّــبــأ ع ِط َرا
ـ
ـم
ـ
ون
ــد
ع
ر
ــراب
ت
ٍ
ٍ

فقالُ :
«ويفهم ِمن حرص انلاظم ثالثة احلذف قول األصل :وأثبتوها فيما عداها ،فهو

فيه تأكيد».

ً
َ
ُّ
ثــم ذكر
ادلاين مثاال آخر منه يف الفصل املذكــور بقوهل« (((:وكذلك ُح ِذفت األلف

بعد اهلمزة يف قوهل﴿ :
﴿

﴾ يف ماكنني يف :يوسف ﴿

﴾ [ ،]٢ويف الزخرف

﴾ [.»]٣

ومفهوم ذلك أن األلف ثابتة يف غري هذين املوضعني ،وجاءت يف (املقنع)((( -طبعة
ٌ
حاتم الضامن -زيادة« :وأثبتوها بعد ذلك يف ســائر القرآن» ،فهو تأكيد ملا هو مفهوم من
ِّ َّ
كالم
ادلاين ،وأكده اجلعربي يف اجلميلة يف رشح ابليت:((()145( :
ُ َّ ُ
ُ ُ
ً ُ
وز ْخـ ُ
ـرف ِ ـ ِه
ـف خــص قــرآنــا
ىف يــوسـ ٍ

ُ ُ
ــراق يُـ َ
والهــمــا َوب ـإثْــبــات الــ ِع َ
ـرى
أ
ِ
ِ
ِ ِ

((( المقنع ص.17:
((( الجميلة ص.447:
((( المقنع ص.19:
((( المقنع ص.140:
((( الجميلة ص.456-455:
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ُ
«.....وع ِل َم ِمن حرصهما أن ما عداهما ىلع أصل اإلثبات.»....
فقال:
ُ
(ف ْعالن) مما َّ
ِّ
نص ىلع إثبات األلف فيه إال ما استثناه
ادلاين أن وزن
وسبق يف كالم
منه ،فموضعا يوسف والزخرف املذكوران استثناهما من هذا الوزن.
ً
ً
ُّ
ادلاين مثــاال ثاثلا يف الفصــل املذكور بقوهل(((« :وكذلــك ُح ِذفت األلف
ثم ذكر
بعد العني يف قــوهل يف األنفال ﴿

﴾ [ ،]٤٢يف هذا املوضع خاصة ،وســائر املواضع

باأللف».

ُّ
ِّ
ادلاين املذكور(((...« :وكذلك ُح ِذفت األلف...
اجلعربي يف اجلميلة يف رشح كالم
قال
َّ
أكد ذلك بقوهل :يف هذا املوضع خاصةُ ،
ويفهم من تعيني انلاظم األنفال ،قوهل :وســائر
ثم
املواضع باأللف».

معناه أن ادلاين لو سكت عن هذه اتلكملة« :وسائر املواضع باأللف» ،لاكن احلكم
ُّ
ادلاين
ملا ســكت عنه هو اإلثبات ،وهذا هو احلال يف كثري من اللكمــات اليت روى فيها
َ
عن نافع احلذف يف لكمات خمصوصة ويف ســور خمصوصة ،وسكت عن أحرف مماثلة هلا،
فتحديد اللكمة بقيودها وبســورها ضمن حمذوفاته يُغين عن أن يقول :إن ما عداها ىلع
ُ
اكتب املصحف
اإلثبات ،ألنه هو األصل واملوافق لقاعدة الرســم القيــايس ،وإال فيبىق
ً
ِّ ً
ِّ
ادلاين ،وإىل هذا أشار
متحيا يف كتابتها ،إن قلنا إن حكمها لم يزل جمهوال حســب منهج
السخاوي عند ما قال يف رشح ابليت:((()53(:
ُُْ
ُ َ ُ
يضاعِف اخللف فيه كيف جا وك ِتا

َ َ
ُ
اك َ
َّ
َ
أرى
يم ذ
حر ِ
بِــه ونــافــع يف اتل ِ

ً
«....وأما ما يف هود واألحزاب ،فلو اكن يَ ُ
علم فيه خالفا ذلكره ،ألنه أورد يف ابلاب ما

اختلف فيه املصاحف»....
وهناك أمثلة أخرى من هذا انلوع يف (املقنع)(((.
((( المقنع ص.19:
((( الجميلة ص.448:
((( الوسيلة ص.112 :
((( المقنع ص.21-20 :
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ً
ثانيا :منهجه من خالل أقوال علماء الرسم:

ِّ
ادلاين يف كتابه (املقنع) يف أن السكوت
نرجع إىل أقوال علماء الرسم يف حتديد منهج

عن لكمات فيه يدل ىلع بقائها ىلع األصل اذلي هو اإلثبات ،ونذكر فيما ييل أقوال العلماء
يف ذلك(((:

ٌ
نصوص من رشوح (العقيلة):

قال أبو احلسن يلع بن حممد السخاوي (ت643:ـه) يف الوسيلة إىل رشح العقيلة عند
رشح ابليت:((()121( :

ْ َ َّ
ُ ُ ََُ
ـم اختلفوا
وفـى أريت الـــذى أريت

ً
ُ
ً
ٌ َ َ
وقل :مِهـادا مجيعـا نـافــع حشـــرا

وقد ذكر الشــاطيب فيه حذف األلف من ﴿
غريه ،-فقال عنه الســخاوي« :وأما ﴿

﴾ املنصوب عن نافع وســكت عن

﴾ يف األعراف [ ،]٤١و﴿

﴾ يف ص،]٥٦[ :

فهو يف املصاحف باأللف».

ادلاينَّ ،
ُّ
ونص السخاوي ىلع إثبات األلف فيها.
وهذه لكمات سكت عنها
ُّ
اجلعربي (ت732:ـه) يف (مجيلــة أرباب املراصد يف رشح
وقال إبراهيم بن عمــر
ً
عقيلة أتراب القصائد)((( قريبا مما قاهل السخاوي ،وقال يف رشح ابليت:((()53(:
ُُْ
ُ
ُ
يضاعِف اخللف فيه كيف جا وكتا

َ
ُ
ذاك َ
ـع ىف اتلَّ
أرى
حريم
ب ـ ِه ونــافـ
ِ

ُْ
ِّ ُ
ويفهم ِمن حرصه
نص ن َصــر،
«فحصــل اخلالف يف أربعة :ابلقــرة ،واحلديد ِمن

َّ
تتب ُ
عت ذلك باستقصاء في الكتب التالية :الوسيلة ،للسخاوي ،والجميلة ،للجعبري ،وتلخيص الفوائد وتقريب
(((
َّ
المتباعد ،البن القاصح ،من شروح (العقيلة) ،للشاطبي (ت590 :ـه) ،والتبيان ،البن آجطا الصنهاجي (ت:
750ـه) ،وتنبيه العطشان ،ألبي علي الحسين الرجراجي (ت899 :ـه) ،ودليل الحيران ،ألبي إسحاق المارغني
(ت1349 :ـه) من شروح (مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن) ،ألبي عبد اهلل محمد الخراز (ت718 :ـه)،
ِّ
َّ
رصد
وإرشاد القراء ،ألبي عيد المخلالتي (ت1311 :ـه) ،وسمير الطالبين ،لنور الدين الض َّباع (ت1380:ـه) ،مع
ٍ
لما قال عنه المهتمون والدارسون من المعاصرين.

((( الوسيلة ص.249-246:
((( الجميلة ص.403-402:
((( الجميلة ص.270:
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َّ
اجلعربي يرى اإلثبات
األربعة أن ما عداها ىلع أصل اإلثبات ،»....وهذا ديلل آخر من أن
ُّ
ادلاين.
فيما سكت عنه
وقال يف رشح ابليت:((( )67( :

ُ ْ
ْ
ُ
ُ
ِّ
احلب عن خل ٍف وجاعلَ ،وال
وفالق

«فخرج عنه ﴿

ْ َ
َْ
ـت َ َ
ُ
ـكـوف ُّ
صا
ِـى أجنيتنا فـى تائ ِــ ِه اخ

﴾ األنعام [ ،]96ومقتضاه اإلثبات».

وقال السخاوي عند رشح ابليت:((( )139(:

ُ ُ
َّ ُ
ً ْ
حــى يــاقــوا مــاقــوهُ مــبــاراك احـ

َْ
ُ ْ َ
َ ْ ُ ُ
باركنــا وكــن حـذ َِرا
ـفظه مـالقيـ ِه

ً
﴾ أيضا كيف ما وقع ،كذلك حمذوف األلف ،....و﴿
«و﴿
ً
ُ
ثم قال :وقوهل :وكن حذراَّ ،
﴾ ،فإنه ك ِتب باأللف باتفاق،
نبه به ىلع قوهل تعاىل﴿ :
َّ
فحذرك أن تقيسه ىلع ﴿ ﴾».
اجلعربي يف رشح ابليت املذكور(((« :ثم إنه َّ
ُّ
نص ىلع ﴿ ﴾ ،اكألصل ،خاف
وقال
﴾ كذلك»،

أن تفعل فيه ما فعلت يف نظريه ،فقال امجد ىلع لفظ ﴿
تقيس عليه ﴿

﴾ املتصل بالضمري ،واحذر أن

﴾ [فصلت ،]10:ألنه متفق اإلثبات».

وذكر مثل ذلك ابن القاصح (ت801 :ـه) يف تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد (رشح
الش ُ
العقيلة)(((َّ ،
فنص هؤالء ُّ َّ
ُّ
ادلاين يف (املقنع).
اح ىلع إثبات األلف فيما سكت عنه

ٌ
نصوص من رشوح (مورد الظمآن):
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج (ت750 :ـه) يف اتلبيان يف رشح ابليتني:
( :((()66-65

َ َّ ُ َ
ْ ُ ََُْ
َو ْ َ
الـــــذف عنهمـــــا بِـ:أكـالـون

ْ َ
َ
َ ُ َ َ َّ ُ َ
اود :فــعــالــون
َوعــــــــن أبِـــــي د

((( الجميلة ص.296-295:
((( الوسيلة ص.281-280:
ً

((( الجميلة ص ،444 :وقال نحوا منه في ص ،448:ويف ص.456:
((( انظر :تلخيص الفوائد ص ،97:ومثله في لطائف اإلشارات 560/2و.564
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.196-194:
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َ َ ْ ُ َ
َْ َ ََ
(ف َّعــال َ
ِــني)
كيــــف أتـــى ووزن

ُ ّ ً َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َّ
ــبــار َ
يــن
كـــا وعـــنـــه ثــبــت ج
ِ

َّ َّ
«يريد أن الشيخني أبا عمرو وأبا داود جاء احلذف عنهما يف ألف ﴿
﴾ [املائــدة ،]٤٢ :وإنَّما ذكر َّ
انلاظم ﴿
منهما ؛ وهو قوهل تعاىل﴿ :
﴾،
ِ
ً
ُ َ
ِّ
ِّ
وأفرده باذلكر وإن اكن مجعا ،وهو داخل يف عموم اجلمع املتقدم اذلي ح ِذفت األلف منه،
َّ
ملا وقع يف هذا الوزن من االختالف بني الشيخني كما ذكر ،فلم حيذف احلافظ ()
ْ ْ ُ َْ
َ َّ ُ َ
من هذا الوزن إِال﴿ :
﴾ ،كما قالَ ( :والَذف عن ُه َما بِأكالون)».
ّ
﴾ اتفاقا

وقال أبو يلع احلســن الرجرايج (ت899 :ـه) يف تنبيه العطشــان يف رشح ابليتني

املذكوريــن(((« :وإنما ذكر هذين الوزنني هاهنا باحلــذف ...ألجل االختالف الواقع بني
ً
ً
الشــيخني يف هذين الوزنني ،ألن أبا عمرو لم حيذف من هذين الوزنني إال حرفا واحدا،
وهو قولـــه تعاىل﴿ :

﴾،كما قال انلاظم ،وما بيق من هذين الوزنني ثابت

عنده ،وإنما قلنا ثابت عنده لسكوته عنه ،وال يصح أن يقال ابلايق من هذا الوزن حمذوف
ً
عنده ،ألنه لو اكن حمذوفا عنده ملا ذكر ﴿
﴾ باحلذف دون غريه».
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()107( :
َ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ
ـــاء حـــذف ذيــن
ـر وج
مــع شــعــائِـ ٍ

﴿

َ ِّ َ ْ
َ
َّ َ ْ
األولـــن
ــر
يــل بِــغ ِ
يف نــص ت ِ
ــز ٍ

ّ
«فوقــع االتفاق من أيب داود وصاحب (املنصف) ىلع ما يف اتلزنيل ىلع حذف ألف
﴾ [املائــدة ]2 :حيث وردا ،واختلفــا يف َّ
﴾ [انلحــل ،]٩٠ :و﴿
األولني منهما،

فحذفهما (املنصــف) ،أي :صاحب (املنصف) ،وأثبتهما أبــو داود ،فالاكتب إذن َّ
خمي
فيهما ،إن شــاء أثبتهما ىلع ما يف (اتلزنيل) ،وإن شاء حذفهما ىلع ما يف (املنصف) ،و[إن
ِّ ّ
َ
َْ َ
لفظ منهما ،فيه عنده
شــاء]((( أثبت مجيع ذلك ىلع مذهب
ادلاين ،ألنه لم يتعرض ذلكر ٍ

ثابتة» ،وقال يف رشح ابليتني (:((()115-114

((( انظر :تنبيه العطشان في شرح مورد الظمآن ص.280:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.266-265:
((( زيادة يقتضيها السياق.
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.266-275:
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ً

َ َ ْ َ َ
ُ
ٌَ َ
ِتَ
ــتـــــه مــنــاف ِــع
ــــــارة أمــانـــ
َ
ُ
َ َ ٌَ ْ ُ
َ
جلـــهـــا ِد غف ِـــل
شـــهـــادة ف ِــعــل ا ِ

ٌَ َ َ َ ٌ
َ
ُ
ــــاوة شـــفـــاعـــة َووا ِســـــع
غِــــش
ُ
ُ َّ َ َ
َ ُ
ــك ُ
ــم َو َ
ابلــاطِــل
ـــم مــنــا ِســك
ث

ْ ُ ُْْ َ
َّ
َ َ َّ
ــم َ
الـــــد ِ ُّ
ان ِمــنــه المقنِعا
ــن
وض

ٌ
ْ َ ْ َ َ ُ
ََ
ََ
ـل مــا كنـــوا معا
وبــاطِــل مِــن قــبـ ِ

ّ
َّ
«لك ما ذكر يف هذين ابليتني هو أليب داود ،دون أيب عمرو ،ألن أبا عمرو لم يذكر من
ً
ً
هذه األلفاظ يف (املقنع) لفظا واحدا إال اللفظني من لفظ «ابلاطل» ،كما قال:
وقال بعد رشح ابليتني:((()123-122( :

َ
ُْ
ـــــر
َوغ
َ
ْ
كــن
لــ ِ

َ ْ
ََ ْ ْ
َأ َّ
ــز
بــت
ل
و
يــل أتــــن
ٍ
ِ ٍ
َ
َ َ ُ َُ
ِــف
عِــظــامــه ل بِــاألل ِ

َّ
«فخرج من هذا أن لفظ ﴿

﴾ ،و﴿

َ
َ َْ
ُ
َّ َ ْ ْ
األولـــيـن
ري
واالعنـــاب بِــغ ِ
َ ُ ُّ َ
ْ
َ َ
ْ ُ ْ
و
ـف
ك ذل ِـــك ِبــــذ ِف الــمــنـ ِ
ـصـ ِ

ّ
﴾ هلؤالء الشــيوخ ،أعين :أبا عمرو،

وأبا داود ،وصاحب (املنصف) ،خمتلف فيها ىلع حسب مذاهبهم فيها ،ورواياتهم هلا عن
ً
املصاحف وعن َّ
أئمتهم» ،ثم ذكر لصاحب (املنصف) حذف األلف من اللكمتني مطلقا،
ً
ِّ
﴾ ،وهما يف اآلية [ ]14من
ادلاين إثباتها فيهما مطلقا إال موضعني من ﴿
وأليب عمرو
ً
املؤمنون ،فإنه ذكرهما ضمن حمذوفاته ،وذكر أليب داود حذف األلف أيضا من اللكمتني،
لكن باستثناء موضعني للك منهما.
وقال الرجرايج يف رشح ابليتني املذكورين(((:
ّ
﴾ و﴿ ﴾ عند صاحب (املنصف)
«.....فاخلارج مما تقدم :أن ألفــاظ ﴿
ً
﴾ ،ولفظني من ﴿ ﴾ ،وأَ ْثبَ َ
ت
حمذوفة مطلقا ،واســتثىن أبو داود لفظني من ﴿
َّ
﴾ إال األولني يف سورة املؤمنني فحذفهما».
أبو عمرو ﴿ ﴾ لكه ،وكذلك ﴿
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()143( :
ُ َ َ َ ٌ َ
َ ْ َ َ
ْ
كــيــف ثـــاثـــون ثــاثــة ثــاث

((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.293-291:
((( انظر :تنبيه العطشان ص.371-370 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.321-319:
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ُ
ْ
ُ
ّ َ
َ
ســا ِســلَ ،و ِف ال ـنِــســاءَِ :وثــاث

«وقوهل :ويف النســاء ﴿

﴾ [النساء ،]٣ :ذكر هذا

﴾ [ ،]٣أراد قوهل تعاىل﴿ :

يف (املقنع) يف ســورة النساء فيما روى قالون عن نافع ،فأدخله َّ
انلاظم فيما ذكر أبو عمرو
َّ
بعد ذلك عن املصاحف ،ولم يذكر اذلي يف سورة فاطر ﴿
﴾[ ،]١ألن أبا عمرو لم
انلاظمَ :
يذكــره يف (املقنع) ال يف ابلاب املذكور ،وال فيما ذكره عن املصاحف ،فقول َّ
(و ِف
ُ ْ
النسا ِء َوثالث) احرتاز مما يف سورة فاطر».
وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقولـــه( :ويف النســاء وثلث)ّ ...
قيده
ً
بالســورة احرتازا من اذلي وقع يف سورة فاطر﴿ :
﴾ [ ،]١فإنه حممول
ىلع اإلثبات عند أيب عمرو ،ألنه سكت عنه».
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()144( :
َ َ ْ َ َ ْ َ
ُث َّ
ــعــ ِده ُ
ِــم
ـــم خِــــاف بــعــد مــق

ْ ُ َ
َ
َ ُ ْ
َ ْ ُ
كــن ،أول ِـــك َوقـــل :المست ُم
لـ ِ

ُ
َ ْ ْ
«قوهل( :ث َّم ِخالف َبع َد َمق َع ِد ِه ُم) أراد به قوهل تعاىل يف سورة اتلوبة ﴿
َّ
﴾ [َّ ،]٨١
ألن َّ
ادل ّ
وقيــده بقوهل﴿ :
اين لم حيــذف إال هذا ،فاحرتز به
﴾

َّ
انلاظم مما شــابهه من لفظه ،مثل ما يف سورة املائدة ﴿
ّ
األعراف [  ،]١٢٤وطه [ ،]٧١والشــعراء [ ،]٤٩هذا لكه حمذوف يف (اتلزنيل) ويف (املنصف)،
ّ
َّ
ّ
املروي عن
وثابــت يف (املقنع) ،ألنه لم يذكر إال ما يف اتلوبة كمــا قدمنا ذكره يف ابلاب
﴾ [ ،]٣٣و﴿...

نافع».

﴾ يف

ً
وقال الرجرايج حنوا من ذلك يف رشح هذا ابليت املذكور(((.
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()145( :

َ
ْ ُ
ــاقــاة س َ
ــــوى اتلَّ
ـــاق
َو ِف الــم
ِ
ِ

ُ
َ ْ
َْ
َ
ــــاق
ـــن َو ِف ال
ِ
و ِف غـــام ِ

َ ْ َ
(و ِف ال ُمالقا ِة) ،يريــد ويف (املقنع) حذف األلف بعد الــام يف (املالقاة)
«قــوهل

((( انظر :تنبيه العطشان ص.401 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.322-321:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )144( :في ص.402:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.323-322:
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َّ
أي :يف هــذه اللكمــة ،ثم اســتثىن منهــا لكمــة (اتلــاق) ألن احلافظ لــم يذكرها،
قــال يف (املقنع) :وحذفــوا األلف بعد الــام يف قــوهل﴿ :

﴾ [ابلقــرة ،٤٦ :وغريها]،

﴾ [ابلقرة ،]٢٢٣ :و﴿
و﴿
﴾ [االنشــقاق ،]٦ :و﴿ ﴾ [الزخــرف ،٨٣ :وغريها] حيث
﴾ [اغفر ،]١٥ :فلم يذكره ،وذللك استثناه َّ
وقع ،وسكت عن ذكر ﴿
انلاظم هل ،واستثناه
ً
َّ
ُ
ُ
بق حــذف﴿ :
صاحب
﴾ إال
أيضا قبل هذا فيما اســتثناه الشــيخ أبو داود ،فلم ي ِ
(املنصف)».
وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقولـــه( :سوى اتلالق) ،أي إال قولـه
تعاىل﴿ :
﴾ [اغفر ،]١٥ :فإنه سكت عنه يف (املقنع) ،فهو عنده ثابت لسكوته
ً
ُ
عنه ،وهو أيضا ثابت عند أيب داود ،ولم يَ َ
بق حذفه إال لصاحب (املنصف)».
﴾ من احلذف لدلاين ديلل آخر ىلع أن َّ
اخلراز يرى

فاستثناء صاحب املورد لكمة ﴿
ً
ُّ
ادلاين ،واألمثلة ىلع ذلك كثرية يف منظومته( :مورد الظمآن).
اإلثبات أيضا فيما سكت عنه
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()161( :

َْ ْ ُ
َ َ
ُْْ
والذف ف ِـــي المقنِـعِ ف ِـي ِضعافـا

َ ْ َ
ْ َ
َ َُ َ
اود جــا أضعـافـــا
َوعــن أبِــي د

َّ
وخــص حكمها باحلذف لصاحب
﴾،

«ذكر يف هــذا ابليت لكمتني ،لكمة ﴿
َّ
َّ
(املقنع) ،ويف الشطر اثلاين لكمة ﴿
وخص حكمها باحلذف لصاحب (اتلزنيل)،
﴾،
َ ْ ْ ُ
َ
ْ ْ
(والَذف ِف ال ُمق ِن ِع ِف ِض َعافا) أي :احلذف لصاحب (املقنع) يف ألف هذه اللكمة
فقــال:
﴾» ،إىل أن قال« :فذكر أبو عمرو ﴿
اليت يه ﴿
﴾ [النســاء ،]٩ :وسكت عن ذكر
﴾ [آل عمران ،]١٣٠ :كما ذكر أبو داود ﴿
﴿
﴾ [آل عمران ،]١٣٠ :وســكت عن ذكر
ّ
َّ
﴿
﴾ [النســاء ،]٩ :فســكوت لك واحد منهما عن ذكر ما ذكــره اآلخر ديلل ىلع أن
ّ
املسكوت عنه للك منهما ثابت األلف».
وقال الرجرايج يف رشح هذا ابليت(((:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )145( :في ص.403:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.342-341:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )161( :في ص.429:
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«ذكــر يف هذا ابليت :أن أبا عمرو ادلاين ذكر احلذف يف ألف ﴿
تعاىل﴿ :
أبــو داود عن ﴿

﴾ ،وســكت أبو عمرو ىلع ﴿

﴾ ،فهو عنده ثابت ،كما ســكت

﴾ ،فهو عنده ثابت ،فلك واحد من الشــيخني ســكت عما ذكره

اآلخر ،وأن أبــا داود ذكر احلذف يف ألف ﴿
﴿

﴾ ،وأراد قوهل

﴾ ،وأراد قولـــه تعاىل يف آل عمران:

﴾ [ ،]١٣٠وال يندرج ها هنا﴿ :

﴾ يف سورة

ابلقــرة [ ،]٢٤٥ألنه قبل هذه الرتمجة ،ألن لك ترمجة حتتوي ىلع ما فيها وىلع ما بعدها ،وال
حتتوي ىلع ما قبلها ،وقد َّ
نص أبو داود ىلع إثباته ،فقال أبو داود يف اتلزنيل يف سورة ابلقرة:
«﴿
﴾ بألف ثابت».
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج بعد رشح ابليتني:((()164-163(:
ُ َ ََ
ُ ْ
ٌ َ َ َ َ
ـارك
ــاركــهَ ،ومــقــنِـــــع :تــبــــ
مــب
َ
َ ُ َ َ ْ
َ ْ ُ
ْ َ
ــارك
َوعــنــه مِـــن صـــا ٍد أت مــب

ُ َ
َ َ َ
ــــن َنَ
ـــار ٌكَ ،و ْاب ُ
ـــب َ
ٍ
ـــارك
ــــاح :ب
م
ُ ْ َ َ َ ْ
َّ ْ َ
َ
ُ َّ
ــارك
ـــن قـــل :تــب
ثـــم مِـــن الـــرح ِ

انلاظم ( )ما َّ
«ذكر َّ
ترصف من لفظ (الربكة) يف هذه األبيات ،ويه﴿ :
َّ َّ
و﴿
﴾ ،و﴿ ﴾ ،و﴿ ﴾ ،و﴿ ﴾ ،وذكر أن الشــيخني اختلفت طريقتهما يف
َّ ّ
َّ
هذه األلفاظ ،فمنها ما اتفقا ىلع حذف ألفه فيها ،ومنها ما اختلفا فيه ،فاختص لك واحد
َّ
منهما يف حكم دون صاحبه ،فاذلي اتفقا عليه باحلذف من هذه األلفاظ اللكمة األوىل
﴾ ،و ﴿

﴾،

من هذه األبيات واللكمة األخرية ،وهما﴿ :
ّ
ِّ
ادلاين فيـــها حذف األلف منها لكها حيــث وردت هذه األلفاظ إِال لكمة﴿ :
﴾
[فصلــت ،]١٠ :فإنَّها عنده ثابتة ،وعنــد أيب داود حمذوفة ،»...ثم نقل َّ
ِّ
ادلاين يف (املقنع)،
نص
َّ
فعلق عليه بقوهل:
﴾ [فصلت ،]١٠ :فلم يذكره ،وهــو اذلي َّ
«وســكت عن ذكر﴿ :
نبه عليه أبو
َّ
ّ
احلسن َّ
الش ّ
خاوي يف قول
الس
اطيب (:)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

﴾ ،واختلفا فيما بيق ،فمذهب

َ َْ َ
ُ ْ َ
ــاركــنــا َوكـــن حـــذ َِرا
......ب

((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.347-344:
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َّ ُ
ّ
َّ
﴾ ،فإنه كتِب بألف باتفاق ،فحذرك

خاويَّ :
ّ
قال َّ
نبه به ىلع قوهل تعاىل﴿ :
الس
أن تقيسه ىلع﴿ :

﴾».

وقال الرجرايج يف رشح هذه األبيات(((:
«ذكر انلاظم يف هذه األبيات :ما ترصف من لفظ الربكة ،ويه مخســة ألفاظ ،ويه:
﴿

﴾ ،و﴿

﴾ ،و﴿

﴾ ،و﴿

﴾ ،و﴿

﴾.

ثم قال ...« :فخرج من هذا :أن أبا عمرو حذف األلفاظ اخلمسة لكها إال ﴿
ً
﴾ ،و﴿ ﴾ ،و﴿ ﴾ّ ،
وأن أبــا داود حذف ثالثة مطلقــا ،ويه﴿ :
وقيد لفظني
﴾،

وهمــا﴿ :

﴾ و﴿

قيد أحدهما بســورة ص ،وما بعدهاّ ،
﴾ّ ،
وقيد اآلخر بســورة

الرمحن ،وما بعدها».
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()171( :
ََ
َّ ْ
َ َ
ُ ُ ُ
ــل
وقـــــال طـــائ ِـــركـــم ِف انلــم ِ

ْ َ ََ ُ ْ ُّ
ََ ْ ُ
ــل
وقــبــل فــي ِ
اإلســـــرا تمام ال ِ

« ...هــذه األلفاظ املذكورة يف هــذا َّ
انلظم من لفظ ﴿

ّ
﴾ يه الــي وقع اتفاق

َّ
الشيخني ىلع احلذف فيها ،وســكت يف (املقنع) عن اذلي يف سورة يس ،فلم يذكره ،وهو

قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [ ،]١٩وذكره أبو داود يف سورة األنعام باحلذف كنظايره»،
ْ
ْ َ َ َ ُ ُ ِّ
ََُْ
ام الك ) أي :احلرف اذلي يف ســورة
اإلسا تم
ثم قال «.....وهو اذلي أراد بقوهل( :وقبل ِف ِ
َ َ ُ ْ ُ ِّ
َّ
اإلرساء( ،تم
ام الك) ألفاظ ﴿ ﴾ هلما ،يعين :الشيخني ،وبيق اذلي يف سورة يس ،زاد
أبو داود ىلع أيب عمرو حبذفه».
وقال الرجــرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقوهل( :تمام اللك) ،معناه اللفظ اذلي
يف ســورة اإلرساء هو تمام ألفاظ «الطائر» اليت اتفق الشيخان ىلع حذفها ،وأما غري هذه
ِّ
األلفــاظ املذكورة من لفظ «الطائر» ،فهو ثابت عند أيب عمرو ادلاين ،وذلك قوهل تعاىل يف
سورة يس﴿ :

﴾ [».]١٩

((( انظر :تنبيه العطشان ص.433-432 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.355-354:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )171( :في ص.440-439:
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وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()172( :

ً
َ
َ
َ
َّ
األوال
إال إِنـــاثـــــــاَ ،و ُربــــــاع

ً
َ َ
ََ
ْ ُ ُ
َ
كـــذا قِــيــامــا ِف الــعــقــو ِد نقال

«هذا أيضا ً مما اتَّفقــا عليه باحلذف ،وبقيت من هذه األلفاظ ألفاظ لم َّ
يتعرض أبو
ََُ َ
َّ
ــاع َّ
األوال) يعين :مما اتفقا ىلع حذفه،
عمرو هلــا ،وذكرها أبوداود باحلذف ،وقوهل ( :ورب
َّ
َّ
﴾ [ ،]١ألن أبا
(األوال) من اذلي يف ســورة فاطــر﴿ :
واحرتز بقوهل:
ً
ّ
عمرو لم يذكره ،وهما معا أليب داود حمذوفان ،وأراد قوهل هنا اذلي يف سورة النساء﴿ :
َ َ
﴾ [ ،]٣ذكره أبو عمرو يف ســورته فيما َروى عن نافــع» ،...ثم قال« :وقوهل( :كذا
ْ ُ
ّ
َّ
قيَ ً
اما ِف ال ُعقــو ِد) أي :كما ذكرت لك باحلذف واالتفاق فيمــا تقدم من هذه األلفاظ»،
ِ
َّ
ثم قال« ...:وبقيت من هذا اللفظ لكمــات لم يتعرض أبو عمرو ذلكرها ،وذكرها أبو داود

باحلذف».

وجاء أوضح من ذلك عند الرجرايج((( ،فقال« :وقوهل( :ورباع األوال)ّ ...
قيده باألول
ً
﴾ [ ،]١فإنه ثابت عند أيب
احرتازا من قوهل تعاىل يف ســورة فاطر﴿ :
ً
عمرو ،»...وقال ...« :وقوهل( :كذا قياما يف العقود نقال)ّ ...
قيده بالســورة احرتازا من غريه،
فإنه ثابت عند أيب عمرو».
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()173( :
َ ْ َ ْ َ ُ ْ
ْ َ
َ
َوبــال ِــغ الــكــعــبـ ِة قـــلَ ،واألن ـبِــيــا

ً
ُ َ َْ
َ
َ ُ َ
ــارعــون أيــضــا َر َويـــا
فِيها يــس ِ

ً
َّ
«هــذا أيضا مما اتفقا ىلع حذف األلف فيه من ـهــاتني اللكمتــن ال غري ،وهما:

﴿

﴾ يف ســورة العقــود [ ،]٩٥و﴿

﴾ يف األنبياء [ ،]٩٠وبيق

مــن هذين اللفظني ألفاظ لم يتعرض أبو عمرو هلا ،واســتوعبها أبو داود حيث جاءت
باحلذف».
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.357-355:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )172( :في ص.441:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.358-357:
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وقــال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقوهل( :وبالغ الكعبة)ّ ...
قيده باملجاور
ً
احرتزا من غريه ،كقوهل تعاىل فـي سورة الرعد﴿ :
﴾ [ ،]١٤وقوهل يف سورة الطالق:
ِّ
ادلاين» ،ثم قال يف قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [ ،]٣فإنه ثابت عند أيب عمرو
﴿
ً
﴾ [األنبياءّ :]٩٠ :
«قيده بالســورة ،ألنه هو اذلي اتفق عليه الشيخان احرتازا من

ِّ
ادلاين لســكوته عنه،كقولـــه تعاىل يف سورة آل عمران:
غريه ،فإنه ثابت عند أيب عمرو
ً
﴾ [ ،]١١٤وقولـه فيها أيضا﴿ :
﴿
﴾ [.»...]١٧٦

وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()183( :

ُ َ َ
ُ
َّ ْ
ْ
َ َ
ـل َوأول فــالِــق
ـ
ـي
وجـــاعِـــل الــلـ ِ

...

...

...

...

َُ َ َ
ّ
(وأول فا ِل ْق) يريد اللكمة األوىل من لكمة ﴿ ﴾ - ،ألنها لكمتان -يف سورة
«وقوهل:
َّ
َّ
األنعام﴿ :
﴾ [ ،]٩٥يه اليت اتفق الشــيخان ىلع ذكــر اخلالف فيها...،
َ َ
﴾ [األنعــام ،]٩٦ :ومنها احرتز َّ
واللكمــة اثلانية يه قوهل﴿ :
انلاظم بقوهل( :وأول
َ
َّ
َّ
اكألول».
فا ِل ْق) ألن أبا عمرو لم يذكرها ،واختص أبو داود بذكر اخلالف فيها
وقال الرجرايج يف رشح ابليــت املذكور(((« :وقوهل( :وأوىل فالــق)ّ ...
قيده انلاظم
ً
ً
باألوىل احرتازا من اثلانية ،ويه قوهل تعاىل يف ســورة األنعام أيضا﴿ :
﴾ ،فإنه
ِّ
ادلاين».
ثابت عند أيب عمرو
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()184( :

ُ ْ
ٌ َ ْ َ ْ
َ َ
اإلنـــســـان
بِــمــنـ ِ
ـصـ ٍ
ـف ،وعمِــــل و ِ

ُ ْ
َ ْ ُ ّ َ َّ ْ
ْ َْ ْ
ـزيــل قــل َوالُهتان
قــد ض ِمنا اتلـ ِ

ُ ْ َ ُْ ْ َ ْ
ان)كذلك أيضا ً هذه اللكمة ّ
ضمنت يف (اتلزنيل) باحلذف ،وهو
«وقــوهل( :قل والهت
ُْ
﴾ [النســاء ،]٢٠ :وإنَّما َّ
وزن( فعالن) ،مثل قوهل﴿ :
نبهنا ىلع هذا
ِ
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )173( :في ص.442:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.377- 374:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )183( :في ص.456:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.377-374:
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َ َ َ َ َّ ُّ َ ُ ْ ْ
َّ
ان َو ْزن فعالن) ،فهذا الوزن ثابت أليب عمرو،
الوزن لقول انلاظم بعد هذا( :وذكــر ادل ِ

وبعضه حمذوف أليب داود ،وبعضه مسكوت عنه».

وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقولـــه( :وابلهتان) هذا مما حذفه أبو
ُْ
داود من وزن (فعالن) ،وأما أبو عمرو فقد أثبته حيث ما وجد يف القرآن ،كما ســيأيت يف
ُّ
ادلاين وزن فُعالن بألف ثابتة ُ
اكلعدوان)».
قول انلاظم( :وذكر
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()186( :
َْ ّ َ َ َْ ْ َ ْ
َ ََُْ
ـرفــان
ــج جــاء الـ
وعنهما ِف ال ِ

َ ْ ْ ُ َ َ َُْ ُْ
ْ
ـودلان
ـ
وال
ل
واح ـذِف ســارى عنه ق
ِ

َُْ
«قوهل( :عنه) أي :عــن أيب داود ،»...ثم قال« :وافقه أبو عمرو ىلع حذف املوضعني
ْ
َ َْ
اذلين يف ســورة ّ
ال َ ِّج َج َ
اء
(وعن ُه َما ِف
احلج ،وسكت عن اذلي يف سورة النساء ،وهو قوهل:
ْ َ ْ
ال َ ْرفان) ،ذكر ذلك أبو عمرو يف (املقنع) فيما رواه إســماعيل بن إســحاق القايض عن
قالون عن نافع« :ويف ّ
احلج ﴿
﴾ [.»»]٢
وقال الرجــرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقوهل( :وعنهما يف احلج جاء احلرفان)
هذا راجــع إىل اللفظ األول ،وهو ﴿

﴾ ،وليس يرجــع إىل ﴿

عمــرو ادلاين وافق أبا داود ىلع حذف األلف يف ﴿
وهما قوهل تعاىل﴿ :

﴾ ،يعين :أن أبا

﴾ يف املوضعني يف ســورة احلج،

﴾ [ ،]٢وســكت أبو عمرو عن اذلي يف

سورة النساء ،فهو عنده حممول ىلع اإلثبات لسكوته عنه».
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()188( :
ُّ
ُ ْ َ ْ
َ َ
ل
ــب
ــي
َواعل ِــــم الــغ
ِــــل بِـــ:ســبــا
ِ
ٍ

َّ
«ذكر يف هذا ابليــت أن لفظ ﴿

ُ َ
َّ
ادلان س َ
َول ِـــس َ
ــــواهُ ن ِسبا
ـــوى
ِ
ِ
ِ

﴾ حيث أىت يف كتاب اهلل تعاىل مثل قوهل

تعــاىل يف هذا اجلزء يف ســورة األنعام ﴿

﴾ []٧٣

((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )184( :في ص.456 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.378-377 :
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )186( :في ص.460-459 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.380-379 :
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َّ ّ َّ
حمــذوف األلف يف مجيع املصاحف جلميع ُّ
اين ،فإنه لم يوافقهم ِإال ىلع
الرواة ما خــا ادل
﴾ :يف سورة سبأ [ ،]٣ال غري ،ثم قال« :وقوهلَ :
حذف األلف من ﴿
(ول ِ ِس َوى
ُ
ُ
ِّ
ِّ
(س َو ُاه) أي :غري احلرف اذلي يف سبأ( ،ن ِسبَا) أي :ن ِسب باحلذف
ادلاين) أي :ولغري
ادلاينِ ،

َّ
لغري أيب عمرو كما قدمنا».

ِّ
ادلاين سواه نسبا) يف هذا
وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقوهل( :ولسوى
ُ
ِّ
ِّ
ادلاين،
ادلاين ،معناه :ونسب سوى لسوى
اللفظ تقديم وتأخري ،تقديره :وسواه نسب لسوى
ُ
ِّ
ادلاين ،يعين أن أبا عمرو لم يوافق الشيوخ إال
أي ونســب حذف سوى اذلي يف سبأ لغري
ِّ
ادلاين.»...
ىلع اذلي يف سورة سبأ ،وأما غري اذلي يف سبأ ،فهو حمذوف عند غري
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()203( :

ً َْ َ َ
ْ َ َ
ُث َّ
ـــم َ َ
سابِـــيـــل مــعــا أنــكــاثــا

ُ ْ َ َ
َ َ
ْ َ ُ
جــدالَــا اســطــاعــوا َوقـــل أثــاثــا
ِ

ُّ
ٌ
« ،...ولك ذلك ثابت عند أيب عمرو».
َ َّ
َّ
لكمات سكت عنها يف (املقنع).
عمرو يف
ٍ
فنص ابن آجطا ىلع اإلثبات أليب ٍ
وقال يف رشح ابليت:((()216( :

َ َ ْ
ْ َ ُ
َ َ َ
الســتِـــــئــذان
كـــــذا ر َوا ِســـــي وا ِ

ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ
ْ َ ُ
اودة ِ َوالُـــــنــيــان
فِــعـــــل الــــمــــر

َ ُْ ْ ُ
ُْ
النيَان) ،...وهو وزن (فعالن) حذف منه أبوداود مواضع ،وســكت عن
«وقوهل( :و
﴾ [األنبياء ،]٩٤ :و﴿

مواضع ،مثــل﴿ :
ّ
ِّ
ادلاين....
 ،]١٨٣وهذا الوزن لكه ثابت عند أيب عمرو

﴾ [احلــج ،]١١ :و﴿

﴾ [آل عمران:

وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقوهل( :وابلنيان) هذا مما حذفه أبو داود
ً
ُ َ
مــن وزن( :فعلن) ،ألن أبا داود لم حيذف من هذا الــوزن إال ألفاظا معلومة ،وأما أبو
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )188( :في ص.461:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.417-416:
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.423-421:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )216( :في ص.493 :

86

َّ
ً
عمرو فلم حيذف منه شيئا ،بل أثبته لكه» .وقال يف رشح ابليت:((()217( :
َ َ َ َ َّ ُّ ْ َ ُ ْ ْ
ان َوزن (فـــــعــان)
وذكــــر ادل ِ

َ
َ
ْ ُ ْ ْ
َ َ
ِــف ثــابِــتـــ ـ ٍة كــــ:الـــعـــد َوان
ل
بِــأ ٍ

ُ َ
َ
ُّ
ادلاين وزن فعلن) ،وقوهل( :ووزن ف َّعال وفا ِعل ثبت) ،يريد
«فقول انلاظــم( :وذكر
ً
ً
وكذلك ثالثة أوزان أخرى ذكرها أيضا باإلثبات ،وأجيب عن هذا أيضا بأن قيل :ملا اكن
َّ
ما سكت عنه انلاظم من هذه األوزان ال ّ
يرض ،فلم حيتج إىل ذكره ،ألن لك ما سكت عنه
ُ
يمل ىلع اإلثبات ،وإن لم يذكره باإلثبات».

ّ َّ
فكأن الرجرايج يشــر إىل قاعدة اعمة ،ويه أن لك ما ســكت عنه اخلراز يف باب
احلذف واإلثبات لدلاين ،فإنه ُيمل ىلع اإلثبــات ،ومن املعروف أن َّ
اخلراز(((  لم
ُّ
ادلاين .
يسكت إال عما سكت عنه
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()231( :
َ َ ْ َ
َ ُ ُْ َ ْ
َ ْ
ـرو فِــصــال لقمان
ـ
ـم
ـ
ع
ب
أ
وعــن
ِ
ٍ

َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ
ــرفــان
وعـــن أ ِب داود جــاء ال

﴾ ،ويه يف ســورتني :يف سورة لقمان ،ويف سورة

«ذكر يف هذا ابليت لفظة ﴿
َّ
ّ
األحقاف ،وذكر أنهما اتفقا ىلع ما يف ســورة لقمان باحلذف ،وانفرد أبو داود حبذف ما يف
ُ ُْ ْ
َ
َ َ
(وع ْن ِأب ع ْم ٍرو فِ َصال لق َمان) أي :جاء
سورة األحقاف دون أيب عمرو ،وهذا معىن قوهل:
ً
ُ ُْ
(فِ َصال لق َمان) باحلذف ،احرتازا من اذلي يف سورة األحقاف».
وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :ذكر انلاظم يف هذا ابليت :أن أبا عمرو
ادلاين حذف ألف( :فصال) الواقع يف سورة لقمان ،وأراد قولـه تعاىل فيها﴿ :
ً
﴾ [ّ ،]١٤
وقيده بالســورة احرتازا من اذلي يف سورة األحقاف ،فإنه ثابت

ِّ
ادلاين».
عند أيب عمرو

((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )217( :في ص494-493:
((( انظر :التبيان مورد الظمآن ص.9 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.442-441:
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )231( :في ص.509:
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وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()234( :

َ
ُ َّ
َ
َ ْ
َوظــلـــ ـ ٍةْ :لـــــكــهَ ،و ِف بِـــــقــاد ِْر

َّ َ ْ
َْ ْ ُ َ ْ ُ َ
الـــذف مــع تصاع ِْر
ـــن
ِف األول ِ

َّ َ
َّ
َّ
الشــيخني يف اللَّفظني َّ
األولني من لفظ
ني) يعين :أن احلذف عن
«وقوهلِ :
(ف األول ِ
﴾ ،وأراد اذلي يف ســورة (يس) ،واذلي يف ســورة األحقاف ،هذان هما َّ
﴿
األوالن،
ً
وهما الذلان وافق أبو عمرو أليب داود ىلع احلذف فيهما ،وقال( :األولني) احرتازا من اذلي
ّ
يف سورة القيامة ،ألنه مسكوت عنه أليب عمرو ،وهو حمذوف أليب داود».
وقال الرجرايج يف رشح ابليت املذكور(((« :وقولـه( :يف األولني) ّ
قيدهما باملرتبتني،
ً
احرتازا من اذلي يف ســورة القيامة ،وهو قوهل تعاىل﴿ :
﴾
[ ،]٤٠فإنه ثابت عند غري أيب داود ،وقد قرئ اللفظ اذلي يف ســورة يس بغري ألف ىلع أنه

فعل مستقبل ،وبه قرأ يعقوب احلرضيم(((» .قال الرجرايج يف رشح ابليت:((()235( :
َ
َ َ ْ ُ َ
ــــقــــادِر ب ْ َ
ـــالـــاءِ
ٍ ِ
وحــيــثــمــا ب ِ

َ
َ
ْ
َ َ ْ
ــــن نَ ٍ
ـــاء بِــاسـتِــيــفــاءِ
ــــاح ج
ِ
الب ِ

«معــى هذا ابليت :أن ابن جناح أطلق الــكالم باحلذف يف لفظ ﴿

﴾ ّ
املقيد

بابلاء حيث ما جاء يف القــرآن ،ال فرق بني األولني املذكورين اذلين وافقه ىلع حذفهما
أبو عمرو ،وال غريهما ،فيندرج اذلي يف سورة القيامة عند ابن جناح ،فهو حمذوف عنده،
ِّ
ادلاين».
وهو ثابت عند أيب عمرو
وقال ابن َ
آج َّطا الصنهايج يف رشح ابليت:((()254( :

َ َ
َ َ ْ ُ َ َّ
ََ ْ
ِــل) ثبت
ع
ــا
(ف
و
)
ـال
ـ
ـع
ووزن (فـ
ٍ
ٍ

ُ ْ
َ َ َّ َ ْ
ــع إال الــي تــقــدمــت
ِف مــقــنِ ٍ

َ
َ
﴾ َّ
أول اجلزء ،وهو وزن (فا ِعل)،
«ملا ذكر لفظ ﴿ ﴾ ،وهو وزن (فا ِعل) ،و﴿
ً
َ
َّ
و﴿
﴾ ،وهو وزن (ف َّعال) ،وأن هذين اللفظني وكثريا من أوزانهما حمذوف أليب داود،
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.453-445:
((( انظر - :شرح البيت )234( :في ص.513-512
((( في رواية رويس عنه ،ووافقه روح في األحقاف ،انظر :النشر .355 /2
((( انظر :تنبيه العطشان شرح البيت )235( :في ص.516 :
((( انظر :التبيان في شرح مورد الظمآن ص.486-485:
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َّ
َّ
أن أبا عمرو َّ
ادلاين لم حيذف من هذين الوزنني ِإال ما تقدم».
أراد أن خيرب
الرجرايج يف رشح ابليت املذكور ىلع قول انلاظم(((( :ووزن ّ
ُّ
واعرتض
فعال وفاعل
َ
ََّ
ثبت) بأن يقال :ملــاذا ذكر انلاظم أن وزن(:فعال) ،و(فا ِعــل) ثبت ؟ مع أن هذا إخبار
َّ
ُ
باملعلوم ،ألن لك ما ســكت عنــه يمل ىلع اإلثبات ،فال حيتــاج انلاظم هاهنا إىل ذكر
اإلثبــات يف هذين الوزنني ،فأجاب عنه :بأن انلاظم تبع يف هذا أبا عمرو ادلاين ،ألنه ذكر
هذه األوزان يف (املقنع) باإلثبات».
قــال إبراهيم بن أمحــد املارغين اتلونــي (ت1349 :ـه) يف ديلل احلريان يف رشح

ابليت:((()44( :

َ ُ ِّ َ
ْ َ ْ
َ
اب
ِــهــم وا ِ
الضـــ ِطـــر ِ
بـــاب اتــفــاق ِ

ْ َ
َْ ْ
ْ َ
ـاتَ
ِ
اب
ِت
ك
ال
ة
ـ
ـ
ف
ِــن
م
ف
ـــذ
ِف ال
ِ
ِ
ِ

«وإنما اقترص يف الرتمجــة ىلع احلذف ،ألنه هو املخالف لقاعدة الرســم القيايس،

وأمــا اإلثبات ،فال حاجة إىل اتلنصيص عليه جلريانه ىلع القياس ،وذلا لم يرتجم هل ،ولم
ً
يتعرض ليشء منها استقالال».
وقال املارغين يف رشح ابليت:((()206( :

َّ ْ
ََ ْ
ََُْ
َ َ َ
ـل عنهما
وجـــاء ِف الــرع ـ ِد ونــمـ ٍ

َ َ َ ْ ُ ُ َ ً ْ َ َ
ـــرابـــا مِــثــل مــا
ـــإ لــفــظ ت
ونـــب ٍ

«واحرتز بقيد الســور اثلالث عن الواقع يف غريها ،فإن ألفه ثابتة ،حنو﴿ :
َّ
 ﴾...يف قد أفلح [ ،]35وقد تعدد فيها ،ويف غريها».

إذا اكن قيد السور هنا يفيد أن األلف الواقعة يف غريها ثابتة ،فلماذا حتديد لكمات
ً
ِّ
ادلاين يف كتابه عموما ال تفيد ذلك؟
قرآنية يف سورها يف كالم
وقال املارغين يف رشح ابليت:((()233( :

َ َ
ــــم َمــعــا ً ب ٰ
ِـــر ْه ُث َّ
ـــنـــاظ َ
ــهــدِي
ف
ِ

َ
ً َ َ ّ َ
ـهــا ِ َ
ـــص صــا ِد
فِــيـ
ساجـــــا ،وبِـــن ِ

((( انظر :تنبيه العطشان ص.544:
((( دليل الحيران ص.41:
((( دليل الحيران ص.148:
((( دليل الحيران ص ،168:وانظر :أمثلة مشابهة لها في ص ،171 :ويف صفحات كثيرة من الكتاب.
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«واحرتز بقيد املجاور للفاء عن اخلــايل منها ،حنو﴿ :
ألفــه ثابتة» ،وقال مثل ذلك يف اللكمتني اتلايلتــن﴿ :

﴾ [القيامة ،]٢٣ :فإن
﴾ [انلمل ،]٨١ :و﴿

﴾

[الفرقان.»]٦١ :

َ
ِّ
ادلاين عند ذكره حذف األلفات يف أحرف
ومثل هــذه املحرتزات موجودة يف كالم
ً
خمصوصة ،يف سورها املعلومة ،مما يدل ىلع أن أحرفا مماثلة هلا ليست يف احلذف مثلها ،بل

األلف فيها ثابتة ىلع األصل.
ُ
ٌ
نصوص من كتب املتأخرين واملعارصين:
ِّ
ْ
ٌ
نصوص يف :إرشاد القراء للمخلاليت (ت1311 :ـه) ،وسمري الطابلني
وكذلك ُو ِج َدت
ِّ
َّ
للض َّبــاع (ت1380 :ـه) ،وغريهما تؤكد املنهج املذكور لدلاين يف كتابه (املقنع) ،فأذكر هنا
ً
بعضا منها:

ٌ
نصوص من إرشاد القراء:
ِّ
﴾ ...وألفه ثابتة
قال املخلاليت يف إرشاد القراء -يف ســورة الفاحتة ﴿« : (((-
ِّ
ادلاين.(((»...
عند
ً
ُّ
ادلاين يف (املقنــع) ،إال أنها ىلع وزن ( ِف َعال) مما
علما بأن هذه اللكمة ســكت عنها
ُّ
ادلاين كما تقدم.
يثبته

((( إرشاد القراء .257/1
َّ
((( علق عليه محقق اإلرشاد بقوله« :لم يذكر الداني لفظ ﴿
﴾ من عموم كالمه السابق ،وعليه فيندرج ﴿
كان على وزن ( ِف َعال) ،فأخذوا له باإلثبات في ﴿

ً
﴾ تصريحا ،وإنما ذكر إثبات األلف في كل ما
﴾

﴾ يرسم بحذف األلف مع أنه

في هذا الوزن ،والصواب كما قال د/شرشال أن ذلك ليس بمطرد ،ألن ﴿
يوازن ( ِف َعال) ،فاألصل اقتفاء األثر واتباع النقل».
الداين ،ألنه َّ
ِّ
نص على أن كل ما كان على وزن ( ِف َعال) فألفه ثابتة،
﴾ ثابتة بنص
أقول :إن األلف في ﴿
ً
﴾ ،ولكمة
إال إذا استثنى منه شيئا ،ومعلوم أن الداني لم يستثنه من هذا الوزن ،أما موازنته بين كلمة ﴿
﴾ وإن كان على وزن ( ِف َعال) ،إال أن الداني قد استثنى منه أربعة
﴾ ،فليست بصحيحة ،ألن ﴿
﴿
َ
مواضع فقط ،فيثبت األلف فيها ،كما تقدم في المبحث األول في وزن ( ِفعال) ،وانظر :المقنع ص20:و.44
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ِّ
ادلاين»(((....
﴾ بإثبات األلف عند
وقال يف سورة ابلقرة(((﴿« :
ادلاين عنها أيضا ً يف (املقنع) ،إال أنها ىلع وزن (ف َعال) ،وقد َّ
ُّ
نص
وهذه اللكمة سكت
ِ

ُّ
ادلاين ىلع إثبات األلف منه إال فيما استثين من هذا الوزن.
وقال يف ســورة آل عمران(((﴿« :
﴿

﴾ حبذف األلف حيث وقع....إال قوهل تعاىل:

ُّ
﴾ [فصلت ]١٠ :فأثبت ألفه
ادلاين ،وحذفه أبو داود»(((....
ً
ُّ
ادلاين يف (املقنع) ،وليست من أوزان األسماء اليت
وهذه اللكمة أيضا مما سكت عنه

َّ
ُّ
ادلاين ىلع إثبات األلف منها.
نص

ً
وقال يف سورة األنعام(((﴿« :
﴾ [ ]٣٨حبذف األلف اختصارا هنا ،...واختلفوا
ُّ
يف قوهل تعاىل﴿ :
ادلاين ،وحذفه أبو داود».
﴾ [يس ،]١٩ :فأثبته

هــذه اللكمة ىلع وزن (فاعل)َّ ،
ُّ
ادلاين ىلع إثبات األلف منه إال تســع عرشة
ونص
ِ

((( إرشاد القراء .331/1
ً
ً
ِّ ً
((( وقال محقق اإلرشا ِد معلقا عليه« :لم يتعرض له الداني حذفا أو إثباتا ،فأخذوا اإلثبات من السكوت كعادتهم.»....
ِّ
ِّ
والجعربي ،وابن
السخاوي،
والسياق يدل على أن الضمير في قوله( :فأخذوا) يعود على علماء الرسم أمثال:
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
والمارغين ،وغيرهم الذين يرون اإلثبات للداني فيما سكت عنه
والرجرايج ،وابن عاشر ،والمخلالتي،
آجطا،

في المقنع ،فلماذا استخدم األسلوب (كعادتهم) في حق هؤالء العلماء الذين أفنوا أعمارهم لخدمة القرآن
ً
الكريم وعلومه ،ومنها علم الرسم العثماني؟ ،ولم أفهم مراد المحقق من قوله( :كعادتهم) ،لو قال بدال من ذلك
«على منهجهم» لكان أحسن ألن األشياء العلمية ال تثبت بالعادات.

((( إرشاد القراء .373/1
((( وقال محقق اإلرشا ِد في الحاشية« :ذكر الداني جميع المشتقات من البركة بالنص وأنها محذوفة األلف إال
ً
أنه لم يذكر معها ﴿
﴾ موضع األول ،فاحتمل إلحاقه بالمحذوفات عنده حمال للنظائر إال أن الخراز
ً
َّ
نص على اإلثبات فيه للداني في قوله عاطفا على المحذوفات( :ومقنع تبارك مبارك وابن نجاح بارك) ،فأخذ
العلماء اإلثبات له.
َّ
قال ابن عاشر في فتح المنان (خ) ق/49/أ :تنبيه :تلخص من كالم الناظم في ألفاظ البركة أن أبا عمرو حذف
ً
﴾ من ص ،و﴿ ﴾
﴾ ،وأن أبا داود حذف منها ثالثة مطلقا ،واثنين بقيد ،فـ ﴿
ألف جميعها إال ﴿
من الرحمن0».
ً
َ
َّ
هذا النص من ابن عاشر يدل على أنه يرى اإلثبات أيضا فيما سكت عنه الداني كابن آجطا ،والرجراجي،

وغيرهما.

((( إرشاد القراء .413/1
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لكمة منه ،ومنها ﴿

﴾ بمواضعه اخلمسة ،سوى موضع يس [ ،]19فإنه سكت عنه ،فيبىق

ىلع اإلثبات ،ألنه األصل.

ً
ويرى فضيلة ادلكتور أمحد رششال(((حذف األلف لدلاين يف موضع يس أيضا استنادا
ِّ
ادلاين« ((( :ويف آل عمران﴿ ...
إىل قول
﴾ [ ]49حيث وقع» ،يعين باحلذف.

ِّ
ادلاين يف (املقنع) – فيما أرى ،واهلل أعلم – هو اإلثبات
لكن اذلي يقتضيه منهج
ُ
يف ســورة يس [ - ]19كما ذكرت ذلك عن علماء الرسم  ،-و احلذف يف غريها ،وذلك فيما
اتفقوا ىلع قراءته ىلع وزن (فا ِعل) ،ويه مخســة مواضــع يف :األنعام [ ،]38واألعراف
[ ،]131واإلرساء [ ،]13وانلمل [ ،]47ويس [.]19
ُ
ويمــل قوهل املذكور« :حيث وقع» ىلع ما اختلــف القراء فيه ،ويه أربعة مواضع:
موضعــان يف آل عمران يف اآليــة [ ،]49وموضعان يف املائدة يف اآليــة [ ،]110ألن اللفظ
﴾ يف اآليتني ،يقــرأه ىلع وزن (فاعل) أبو جعفر فقطَّ ،
َّ
املعــرف منها﴿ :
وأما اللفظ
ِ
َّ
املنكــر منها ﴾ ﴿ :يف اآليتني ،فيقــرأه ىلع وزن (فا ِعل) نافع وأبــو جعفر ويعقوب،
وقرأهما ابلاقون حبذف األلف فيهما(((.
وذلك ألن ادلاين قال يف كالمه السابق﴿« :

ً
﴾ حيث وقع» ،ولم يقل« :طائرا»

((( انظر مختصر التبيين ( 346/2الحاشية  ،)7ومما قال فيها« :جميع ألفاظ ﴿

﴾ َّ
نص أبو داود على حذف

ألفها ،وروى جميعها أبو عمرو الداني بسنده في الباب المروي عن قالون عن نافع بالحذف إال موضع يس
شاح المورد ُّ
سكت عنه ،وتبعه على ذلك الشاطبي واستثناه له ُ َّ
ونصوا على إثباته له وتبعهم على ذلك الشيخ
َّ
ِّ
الداين ،وحجتهم أنه مسكوت عنه.
الض َّباع ،وبه جرى العمل في المصحف برسم

ِّ
الداين الحذف ،ألنه قال في أول مواضعه« :حيث وقع» ،ثم تعرض لبقية
إال أن الظاهر والمتبادر من كالم
الحروف بالتعيين ،وأحسبه اكتفى بصيغة التعميم ،وذكر بعض حروفه»...

أقول :لو كان اكتفى بصيغة التعميم عن الجميع ،لما ذكر المواضع األربعة من لفظ ﴿

﴾ ،وسكت عن

الخامس.
ً
ِّ
وانظر أيضا :التوجيه السديد ص ،64-63 :ومخالفات النساخ ص ،96 :وما بعدها ،وتبعه المحققان في :سفير
العالمين  ،165/1وإرشاد القراء .413/1
((( انظر المقنع ص.10 :
((( انظر :النشر .240/2
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ً

ِّ
ادلاين ،وال اضطراب يف منهجه.
حيث وقع ،وىلع هذا ال تناقض يف كالم
ً
ولو محلنا  -فرضا -قول ادلاين املذكور ىلع مجيع اللكمات  -املتفق عليها ،واملختلف
فيها قراءة -كما محله عليها فضيلة ادلكتور أمحد رششــال ،-فيكون لدلاين يف موضع يس
( )19وجهان :اإلثبــات هل فيه ىلع منهجه ،ألنه ىلع وزن (فا ِعل) ،ولم يســتنث من ذلك

موضع يس ،بل سكت عنه فيها يف موضعه ،واحلذف هل فيه بناء ىلع قوهل املذكور يف سورة
آل عمران« :حيث وقع» ،ىلع رأي فضيلة ادلكتور رششال َ
ومن معه.

ٌ
نصوص من سمري الطابلني:

َّ
قال الشــيخ يلع بن حممد الض َّبــاع (ت1380:ـه)(((« :وأما ﴿
ِّ
اكدلاين يف املشــهور عنه» .فذكر اإلثبات لدلاين يف هذه اللكمة ،مع
اإلثبات عن أيب داود،

﴾ َّ
املعرف ،ففيه

ُّ
ادلاين يف (املقنع) ،إال أنها ىلع وزن (فا ِعل) مما يثبته.
أنها مما سكت عنه
ً
وقال أيضا((( ﴾ ﴿« :كيف جاء :عنهما  -يعين باحلذف عن الشــيخني  ،-إال أن
ادلاين أثبت األلف يف موضع يس».

َّ
الض َّباع يــرى -اكبن َ
آج َّطا الصنهايج،
وهذه األمثلــة وغريها((( عنده تدل ىلع أن
ً
ِّ
والرجرايج ،وغريهما -اإلثبات أيضا لدلاين يف اللكمات اليت سكت عنها يف (املقنع).
ِّ ً
قال الشــيخ عبد الفتاح القايض (ت1403 :ـه) معلقا ىلع ابليت )188( :من (مورد
الظمآن)(((:

ُّ
ُ ْ َ ْ
َ َ
َ
ل
ــب
ــي
َوعل ِــــم الــغ
ِـــل بِـــ:ســبــا
ِ
ٍ

َ ُ َ
َّ
َول ِــس َ
ــــواهُ ن ِسبا
ــوى ادلان ِـــــي ِس
ِ

ُ
ِّ
ادلاين
«يعين :ن ِسب حذف ألف لفظ ﴿ ﴾ يف مجيع املواضع غري موضع سبأ لغري
من أئمة الرســم كأيب داود :فيُفهم منه أن ادلاين يُثْب ُ
ت األلــف يف [غري]((( هذا املوضع،
ِ
((( انظر :سمير الطالبين (مع السفير) ( 153/1الحاشية).
((( انظر :سمير الطالبين (مع السفير) .165/1
((( انظر :على سبيل المثال سمير الطالبين (مع السفير) .179 ،142 ،118 ،116/1
((( دليل الحيران بتحقيق الشيخ عبد الفتاح القاضي ،ص.134:
ً
((( سقطت الكلمة من المطبوع سهوا.
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ِّ
ادلاين».
فيكون احلذف يف موضع سبأ للجميع ،ويف غريه لغري
ُ
نصوص بعض املعارصين:
قــال ادلكتور اغنم قــدوري(((  -وهو يتحدث عن أســباب االختالف يف احلذف
واإلثبات  ،-فذكر الســبب اثلاين بقوهل« :اختالف العلماء يف الرواية ،كما يف قوهل تعاىل
﴿ ﴾ [ابلقــرةُ ،]222 :
فروي حبذف األلف أليب داود ســليمان بن جناح ،وبإثباتها أليب

ِّ
ادلاين».
عمرو

ينص ىلع اإلثبات فيه ،إنما َّ
مع أن ادلاين لم َّ
نص ىلع احلذف يف ﴿

 ]٤٢فقط((( ،وسكت عن غريه.

﴾ [املائدة:

وكذلــك رصدت ما الحظه ادلكتور أمحد رششــال يف حوايش (خمترص اتلبيني)(((،

وادلكتور أرشف حممد فؤاد طلعت يف حوايش ســمري الطابلني باسم :سفري العاملني((( ىلع
ً
هذه املسألة ،مع إبداء حتفظات منهما يف مواضع أحيانا.
هذا ،وأتركهما أمام هــذه انلصوص املذكورة من علماء الرســم املعروفنيِّ ،
يلقررا
ً
ً
ِّ
مبهم ،وال ســيما يف بــاب احلذف واإلثبات يف كتابه (املقنع)،
لدلاين منهجا واضحا غري ٍ
ِّ
ادلاين وكتابه (املقنع) وأهداف تأيلفه.
اذلي يتناسب مع ماكنة اإلمام
ً
ً
َّ
وصل اهلل وســلَّم ىلع نبيِّنا َّ
حممد ،وآهل وصحبه أمجعني ،وىلع
واحلمد هلل أوال وآخرا،
ِّ
بإحسان إىل يوم ادلين ،واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
من تبعهم
ٍ

((( انظر :الميسر في علم رسم المصحف ص.107:
((( انظر :المقنع ص.11 :
((( انظر :مختصر التبيين ،حواشي الصفحات التالية .56/2 :و .777 ،718 ،711 ،704 ،695 ،653 ،642 ،624 ،445/3
و  .1031/4و .1309/5
((( انظر :على سبيل المثال سفير العالمين حواشي الصفحات التالية.226 ،186 ،179 ،141 ،83/1 :
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اخلاتمة

أهم انلتائج:
ِّ
ادلاين يف علوم القــرآن الكريم ،وخباصة يف
•أبــرز ابلحث ماكنة اإلمام أيب عمــرو
ِّ
القــراءات ،وعلومها من :اتلجويــد واألداء ،وعلم املصاحف ورســمها ،وعد اآلي
وفواصلها ،وعلم الوقوف اجلائزة واملمنوعة فيها ،وغريها.

•أبرز ابلحث أن كتابه( :املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار) من ِّ
أهم الكتب
ً
ُ ِّ
َّ
ُ
وأشــهرها ،واذلي ألف خصيصا لطــاب القراءات وك َّتاب
املؤلفة يف علم الرســم
ِ
َ ْ
َ
ُ
وانترشت خمطوطاته
الكتــاب ىلع أهميته طوال القرون املاضية،
املصاحف ،وحافظ
َ
َّ ْ
وتنو َع ْ
دت طبعاته َّ
ت ،أوهلا
الكثرية يف مكتبات العالم ،العامة منها واخلاصــة ،وتعد

اعم 1932م ،وآخرها اعم  1432ـه2011 -م.
ِّ
ادلاين يف كتابه (املقنع) ،وال سيما يف باب حذف األلفات
• أبرز ابلحث أهمية وضوح منهج

وإثباتها ،مع ذكر الفرق بني منهجه ومنهج أيب داود يف كتابه( :خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل).
ُ
َّ
•قدم ابلحث إحصائيــة تقريبية جلميع اللكمات القرآنية الــي جاءت ىلع األوزان
َ
(ف َعال ،ف َعالَ ،ف َّعال ،فاعلُ ،ف ْعالن ،ف ْعــان ،م ْفعال) اليت َّ
ُّ
ادلاين ىلع
نص
الســبعة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ادلاين منها ،ومجلة ما جاء
إثبات األلف فيها ،مع االلزتام بذكر اللكمات اليت استثناها

منها ىلع هذه األوزان حنو )2500( :لكمة.
ً
ً
شامالألقوالعلماءالرسماملشهوريناذلين ُّ
نصواىلعإثباتاأللفلدلاين
•قدمابلحثرصدا
ُ
ُّ
يف اللكمات اليت سكت عنها يف كتابه (املقنع) وهم :ثالثة من َّ
السخاوي،
شاح (العقيلة):
شاح (مورد الظمآن) :ابن َ
ُّ
وابن القاصح ،وثالثة من ُ َّ
واجلعربيُ ،
ُّ
الصنهايج ،وأبو يلع
آج َّطا
ِّ
َّ
ُّ
ُّ
املارغين ،باإلضافة إىل :أيب عيد املخلاليت ،ونور ادلين الض َّباع،
الرجرايج ،وأبو إســحاق
وعبد الفتاح القايض من املتأخرين ،ود .اغنم قدوري احلمد من املعارصين.

َ
ِّ َ
وأدعو اهلل  أن يوفقنا خلدمة كتابه العظيم ،وأن جيعل أعمانلا خالصة لوجهه
َّ
حممد ،وآهل وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل ِّ
وصل اهلل وسلَّم ىلع نبيِّنا َّ
رب العاملني.
الكريم،
ٍ
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ً
أوال :املصاحف:

فهرس املصادر واملراجع

املصاحف املطبوعة بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف بالروايات اتلايلة:
.1

1برواييت شعبة وحفص عن اعصم الكويف.

.2

2برواييت قالون وورش عن نافع املدين.

.3

3برواية أيب عمر ادلوري عن أيب عمرو ابلرصي.

.4

4املصحف املحمدي ،برواية ورش عن نافع املدين املطبوع باململكة املغربية.

.5

5مصحف اجلماهريية الليبـية ،برواية قالون عن نافع ،طرابلس ،ط1989،م.

.1

1اإلتقان يف علوم القرآن ،للســيويط (عبد الرمحن بن أيب بكر ،ت ،)911 :حتقيق:

ً
ثانيا :الكتب:

مركز ادلراســات القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة
.2

املنورة ،ط1432 ،3 ،ـه2011 /م.
ِّ
ادلاين (ت 444 :ـه) ،حتقيق :حممد بن جمقان اجلزائري،
2األرجوزة املنبهة ،أليب َعمرو
دار املغين ،الرياض ط1420 ،1 ،ـه1999 ،م.

.3

3إرشــاد القراء والاكتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني ،أليب عيد رضوان بن حممد
ِّ
املخلــايت (ت1311 :ـه) ،حتقيق:عمر بن مالم املــرايط ،مكتبة اإلمام ابلخاري،
مرص ،ط1428 ،1،ـه2007/م.

.4

4إنباه الرواة ىلع أنباه انلحاة ،للقفطي (يلع بن يوســف القفطي ،ت624:ـه) ،حتقيق:

.5

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب القاهرة ط1406 ،1،ـه1986/م.
5اتلبيان يف رشح مورد الظمآن ،البن َّ
آجطا (عبداهلل بن عمر الصنهايج ،ت750 :ـه)،
رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة اعم  1422ـه(انلصف األول)،
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حتقيق :د .عبداحلفيظ اهلندي.
.6

6تذكرة احلفاظ ،لذلهيب (شمس ادلين حممد بن أمحد ت 748 :ـه) طبعة ثاثلة مصورة
عن الطبعة اهلندية 1375ـه.

.7

7تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد رشح عقيلة أتراب القصائد ،أليب ابلقاء يلع بن
عثمان بن القاصح (ت801 :ـه) ،حتقيق :حممد ادلســويق ،دار السالم بمرص ،ط،1،
1432ـه2011/م.

.8

8تنبيه العطشان ىلع مورد الظمآن ،أليب يلع احلسني بن يلع الرجرايج (ت899 :ـه)،
رسالة ماجستري يف جامعة املرقب يف يلبيا من أول املخطوط إىل باب «حذف ايلاء
يف القرآن الكريم» ،حتقيق :حممد سالم حرشة.

.9

9اتلوجيه الســديد يف رسم وضبط بالغة القران املجيد ،لدلكتور أمحد رششال ،حبث
منشور يف جملة لكية الرشيعة ،جامعة قطر ،العدد ،20 :اعم 1423ـه2002/م.

1010اجلامع ملا حيتاج إيله من رســم املصحف ،أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن وثيق
األموي (ت654 :ـه) ،حتقيق :د.اغنم قدوري احلمد ،دار عمار ،األردن ،ط1429 ،1ـه/
2009م.
1111جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ،أليب عبداهلل حممد احلميدي (ت ،)488 :دار
املرصية للتأيلف 1966م.
1212مجيلة أربــاب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد ،أليب إســحاق إبراهيم بن
عمر اجلعربي (ت732 :ـه) حتقيق :حممد خضري الزوبيع ،دار الغوثاين ،دمشق ،ط،1
1431ـه2010 /م.
1313دائرة املعارف اإلسالمية ،مجاعة من املسترشقني ،الرتمجة العربية( ،ادلاين للاكتب
حممد بن شنب).
1414ديلل احلريان رشح مورد الظمآن ،إلبراهيم بن أمحد املارغين اتلونيس (ت1349 :ـه)،
حتقيق :الشيخ عبدالفتاح القايض ،دار القرآن ،القاهرة1974 ،م.
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1515ادليبــاج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،البن فرحون املاليك (إبراهيم بن
يلع بن حممد ت 799 :ـه) حتقيق :حممد األمحدي أبو انلور ،دار الرتاث (القاهرة).
1616سمري الطابلني يف رسم وضبط الكتاب املبني ،للضباع (يلع بن حممد ،ت1380 :ـه)
حتقيق :د.أرشف حممد فؤاد طلعت باسم «سفري العاملني» ،مكتبة اإلمام ابلخاري،
القاهرة ،ط1426 ،2ـه2006 /م.
1717سري أعالم انلبالء ،لذلهيب (حممد بن أمحد بن عثمان ت748 :ـه) ،حتقيق بإرشاف
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1404 ،ـه1984/م.
1818شــجرة انلور الزكيــة يف طبقات املالكيــة ،ملحمد بن حممد خملــوف ،دار الفكر
بريوت.
1919شــذرات اذلهب يف أخبار من ذهب ،البن عماد احلنبيل (ت1089 :ـه) ،دار الفكر
بريوت.
2020الصلة ،أليب القاسم بن بشكوال (ت578 :ـه) ،ادلار املرصية للتأيلف1966 ،م.
2121طبقات احلفاظ ،للسيويط (عبدالرمحن بن أيب بكر ،ت 911 :ـه(حتقيق :يلع حممد
عمر ،مطبعة وهبة مرص1393ـه.
2222عقيلة أتراب القصائد يف أســى املقاصد يف رســم املصاحف ،أليب حممد القاســم
الشــاطيب (ت590 :ـه) ،حتقيق :د.أيمن رشدي سويد ،دار نور املكتبات ،جدة ،ط،1
1422ـه2001 /م.
2323اغية انلهاية يف طبقات القراء ،البن اجلزري (حممد بن حممد بن اجلزري ،ت833:ـه)
حتقيق :برجسرتارس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1402 ،3ـه1982/م.
2424فتح املنان املروي بمورد الظمآن ،أليب حممد عبد الواحد بن اعرش األندليس (ت:
1040ـه) خمطوط بمكتبة املسجد انلبوي ( 125لوحة) برقم.3653 :
2525الفهرســت ،البن انلديم (حممد بن إسحاق الوراق ،ت380 :ـه) ،حتقيق :رضا ،جتدد
ابن يلع ،دار املسرية ،ط1988 ،3م.
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2626الفهرس الشــامل للرتاث العريب اإلســايم املخطوط  -قســم املصاحف ،وقسم
القراءات -مؤسسة آل ابليت ،األردن ،ط.2

2727لطائف اإلشــارات لفنون القراءات ،للقســطالين (أمحد بــن حممد بن أيب بكر
ت923:ـه) ،حتقيق :مركز ادلراسات القرآنية ،بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف باملدينة املنورة ،ط1434 ،1ـه.
2828خمالفات النســاخ وجلان املراجعة ،لدلكتور أمحد رششــال ،دار احلرمني ،القاهرة،
ط1423 ،1ـه2002/م.

2929خمترص اتلبيني هلجاء اتلنـــزيل ،أليب داود ســليمان بن جناح األموي (ت496:ـه)
حتقيق :د.أمحد رششال ،طبع بمجمع امللك فهد1423 ،ـه2002 /م.

3030معجم األدباء ،للحموي (ياقوت بن عبد اهلل الرويم ،ت626 :ـه) ،دار إحياء الرتاث
العريب بريوت الطبعة األخرية.

3131معجــم ابلدلان ،للحمــوي (ياقوت بن عبد اهلل الــرويم ،ت 626 :ـه) ،دار صادر،
بريوت1404 ،ـه1984-م.

ِّ
ادلاين ،لدلكتور عبداهلادي محيتو ،مطبعة الوفاء
3232معجم شــيوخ احلافظ أيب عمــرو
آسيف ،ومطبعة دار الغوثاين.

3333معرفــة القراء الكبار ،لذلهــي (حممد بن أمحد ت748 :ـه) ،حتقيق :بشــار عواد
وزمياله ،مؤسسة الرسالة ،ط1404 ،1ـه1984 /م.

3434مقدمــة ابن خدلون ،لعبد الرمحن بن خدلون (ت808:ـه) ،حتقيق :األســتاذ حجر
اعيص ،بريوت1983 ،م.

ِّ
ادلاين
3535املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ،أليب عمرو عثمان بن سعيد

(ت444 :ـه) ،حتقيق :حممد أمحد دهمان ،دار الفكر ،دمشق ،تصوير 1403ـه1983 /م
عن :ط1940 ،1،م ،وحتقيق :حممد صادق قمحاوي ،طبعة اللكيات األزهرية بمرص،
بال تاريخ ،وحتقيق :د.حاتم الضامن ،دار البشــائر ،بــروت ،ط 1432 ،1ـه2011/م،
وحتقيق :نورة بنت حسن احلميد ،دار اتلدمرية ،الرياض ،ط1431 ،1ـه2010 /م.
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3636منجد املقرئني ومرشــد الطابلني ،للحافظ ابن اجلزري( ،ت833 :ـه) ،دار الكتب
العلمية بريوت1400 ،ـه.
3737مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد األموي الرشييش
ّ
اخلراز (ت718 :ـه) حتقيق :د.أرشف حممد فــؤاد طلعت ،مكتبة اإلمام ابلخاري،
القاهرة ،ط1427 ،1ـه2006 /م.
ِّ
املوضح ملذاهب َّ
ِّ
ادلاين (ت444:ـه)،
القراء واختالفهم يف الفتح واإلمالة ،أليب عمرو
3838
حتقيق :د .حممد شفاعت رباين ،طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
املدينة املنورة1435 ،ـه.
3939امليرس يف علم رسم املصحف وضبطه ،لدلكتور اغنم قدوري احلمد ،مركز ادلراسات
بمعهد اإلمام الشاطيب جبدة ،ط1433 ،1،ـه2012/م.
4040نرث املرجان يف رسم نظم القرآن ،ملحمد غوث بن نارص ادلين اآلراكيت انلائطي (ت:
1238ـه) ،مطبعة عثمان بريس ،حيدرآباد ،ادلكن ،اهلند.
4141انلجــوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،أليب املحاســن يوســف بن تغري بردي
(ت874:ـه) مصورة عن طبعة دار الكتب ،باهتمام وزارة اثلقافة املرصية.
4242النرش يف القراءات العرش ،ملحمــد بن حممد بن اجلزري (ت833 :ـه) ،حتقيق :يلع
َّ
ابن حممد الض َّباع (ت1380 :ـه) ،دار الفكر ،بدون تاريخ.
4343نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،للشــيخ املقــرئ أمحد بن حممد املقري
اتللمساين (ت1041 :ـه) ،حتقيق :د.إحسان عباس ،دار صادر بريوت1388 ،ـه.
4444الوسيلة إىل رشح العقيلة ،أليب احلسن يلع بن حممد السخاوي (ت643 :ـه) ،حتقيق:
د .موالي حممد اإلدرييس ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1426 ،3،ـه2005/م.
4545هجاء مصاحف األمصــار ،أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي (ت بعد430 :ـه)،
حتقيق :د.حاتم الضامن ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ط1430 ،1،ـه2009/م.
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