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نَظمها صاحبُها  اتلابع«، منذ  الصحابة وضبط  »املحتوي اجلامع رسم  حازت منظومُة 
اإلمام الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني اجلكين، شهرًة منقطعة انلظري يف بالد شنقيط 
إذا غربلها  َغْرَو  فال  االهتمام،  هذا  هلا لك  أتيح  قد  املنظومة  هذه  وإذا اكنت  وما جاورها. 
الرشاح، واعرتض عليها بعض، ودافع عنها بعض آخر؛ فنتج عن ذلك حوار عليم مفيد، 

وثروة علمية يف فين الرسم والضبط.

املصاحف  الرسم والضبط يف بعض  اعتُِمدت يف مصادر  قد  املنظومة  وملا اكنت هذه 
باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  طبعهما  مصحفان  ومنها  املطبوعة، 
انلبوية، أحدهما برواية ورش عن نافع، واآلخر برواية قالون عن نافع، صار من املهم معرفة 
نها وما دار من نقاش حوهلا، وأثر هذا اخلالف يف املصاحف اليت نصت  ما انتقد من ُمَضمَّ

ىلع اعتماد هذه املنظومة بني مصادرها.

والرشوح  وأهميته،  ابلحث،  موضوع  حتديد  تتضمن  مقدمة  ىلع  ابلحث  يشتمل 
ابلحث،  وخطة  السابقة،  وادلراسات  »االعرتاضات«،  بمصطلح  واتلعريف  فيه،  املعتمدة 
االلزتام  والضبط، وحكم  بالرسم  والكتاب، واتلعريف  بانلاظم،  اتلعريف  يتضمن  وتمهيد 
بْطية،  بالرسم العثماين. وثالثة فصول: األول: االعرتاضات الرسمية، واثلاين: االعرتاضات الضَّ
اليت  واتلوصيات  ابلحث،  نتائج  أهم  ْمل 

ُ
ت وخاتمة  اجلامع«،  »املحتوي  تصويبات  واثلالث: 

يويص بها ابلاحث.

جامعة العلوم اإلسالمية بالعيون/ موريتانيا.  )*(
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مقدمة

موضوع ابلحث:
حازت منظومُة »املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع« منذ نَظمها))( صاحبُها 
اإلمام الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني اجلكين، شهرًة منقطعة انلظري يف بالد 
شنقيط وما جاورها، وعكف عليها الشيوُخ والطالب: دراسًة وتدريساً ورشحاً ومعارضًة.

للرسم والضبط يف املصاحف  ومن آثار ذلك أن اعتُِمد »املحتوي اجلامع« مصدراً 
بني  انلبوية،  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  فاعتمده  املطبوعة؛ 
برواية  نافع، ويف طبعته  برواية ورش عن  انلبوية«،  املدينة  »مصحف  مصادره يف طبعة 
اللجنة  طرف  من  والضبط  للرسم  مصدراً  اجلامع«  »املحتوي  واعتُِمد  نافع.  عن  قالون 

العلمية املرشفة ىلع تصحيح املصحف املوريتاين))(.

الشيوخ وجنباء  كبار  االهتمام، من  هلا لك هذا  أتيح  قد  املنظومة  وإذا اكنت هذه 
الطالب، فال َغْرَو إذا غربلوها وخنلوها، واعرتض عليها بعض، ودافع عنها بعٌض آخر؛ 

فنتج عن ذلك حوار عليم مفيد، وثروة علمية يف فين الرسم والضبط.

بالشلك  يتعلق  ما  فمنها  اجلامع«؛  »املحتوي  ىلع  الرشاح  اعرتاضات  تنوعت  وقد 
يتعلق  ما  باملنهج، ومنها  يتعلق  ما  والعروضية(، ومنها  اللغوية وانلحوية  )االعرتاضات 

بالرسم والضبط. وموضوع هذا ابلحث هو هذا انلوع األخري فقط. 

أحسَّ انلاظم نفسه بأنه ُعرضة للنقد، واكن متوقعاً هل؛ ألنه اعش يف عرص نهضة 
وَْجَها يف شنقيط، 

َ
علمية: »ويف أواسط القرن اثلالث عرش بلغت حركة ادلراسات القرآنية أ

دت مدارسها، وكرثت املصنفات فيها؛ فظهر املتخصصون يف لك قسم منها، كما برز  وتعدَّ
بعض العلماء اذلين استكملوا فروعها، واستوعبوا حصيلة ما كتب فيها«))(.

نظمها يف حدود سنة )5)))ه(. ينظر: الكزن اثلمني )7(.  )((
ينظر: اتلعريف بالكتاب يف اتلمهيد.  )((

ينظر: تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب )))6(.  )((
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به.  اهتماماً  أكرث  والشناقطة))( خصوصاً  بالرسم،  كبري  اهتمام  وللمغاربة))( عموماً 
يقول د. أمحد بن أمحد رششال اجلزائري: »وقد امتدح عبد الرمحن بن خدلون وأثىن ىلع 
أهل املغرب اعمة؛ لقيامهم وحمافظتهم ىلع الرسم العثماين )..( أما اآلن فاحنرست طريقة 
يدري  بالد شنقيط، وال  وانزوت يف  املغرب،  بالد  وتقلصت من  العثماين،  الرسم  تعليم 
ابن خدلون ماذا أحدث أهل املغرب بعده؛ ذللك يصح يل أن أقول اقتباساً من عبارته: 
اكن  وإن  املغرب«،  أهل  من  سواهم  ممن  وِحْفِظه  العثماين  الرسم  ىلع  أقوم  شنقيط  »أهل 
ال يزال يشء من ذلك عند علمائهم. فتلك شهادة ابن خدلون يف عرصه ألهل املغرب. 
وهذه شهادتنا ألهل شنقيط اذلين ال يزالون حيفظونه ويلزتمونه يف كتابتهم للقرآن يف 
األلواح، ودرج ىلع ذلك سلفهم وخلفهم. ولعل ذلك نابع من اعتقادهم أن احلفظ لن يتم 
ولن يسىم احلافظ حافظاً حىت يتقن حفظ القرآن مع حفظه رسمه وضبطه؛ فعندهم أن 
املكتوب واملحفوظ يشء واحد، وال يمكن الفصل بينهما، وال خيطر بباهلم غري ذلك؛ 
 مع رسمه وضبطه 

ً
فهذا معتقدهم، وال ُياز الطالب إال بعد حفظ القرآن عرضاً وسمااع

بانلقط والشلك«))(.

ومن ثم فقد احتاط انلاظم واعتذر مقدماً، ونصح انلقاد باتلؤدة واتلأين قبل اإلقدام 
ىلع انلقد، مع اعرتافه بأن اخلطأ مالزم لألعمال البرشية، كما يقول: »وأطلب املعذرة 
ممن وصل إيله من أهل اإلتقان يف ما رأى من خطأ؛ فإن احلوادث حمل اتلغيري. ويلصلحه 
ما قيل، يفهم  لم  فلعله  اطلع عليه يف حيايت فليطلعين عليه،  فإن  إن استطاع؛   خارجاً 
أو يكون هو اخلاطئ؛ فإن احلادث ال بد هل من خطأ. وإن لم يكن يف حيايت فليُْطِلع عليه 

أهَل اإلتقان يلجتهدوا يف تفهيمه، فقد يكون صحيحاً«))(.

يُطلق املغرب ىلع املنطقة املعروفة اآلن باملغرب العريب )يلبيا، وتونس، واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا(، وتدخل   )((
فيه بالد األندلس وغرب إفريقية. ينظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش ))/7) - 9)(.

تُطلق بالد شنقيط ىلع مجهورية موريتانيا احلايلة وما ياورها من جنوب املغرب، وجنوب اجلزائر، وشمال وغرب   )((
مايل، وشمال السينغال. ينظر: بالد شنقيط املنارة والرباط )8) - 6)(.

ينظر: خمالفات النساخ وجلان املراجعة واتلصحيح ملرسوم املصحف اإلمام )5) - 6)(.  )((
ينظر: اإليضاح الساطع ىلع املحتوي اجلامع )9)(.  )((
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اقترص الطالب عبد اهلل يف »املحتوي اجلامع« ىلع ما جرى به العمل يف عرصه عند 
يقول  والضبط، كما  الرسم  املؤلفني يف  قبله من  ملن  تابع  املنهج  ذلك  الشناقطة. وهو يف 
اتلنيس عن اخلراز: »واقترص يف انلقط ىلع وجه واحد مما قيل يف لك مسألة: إما لشهرته 

مطلقاً، أو يف عرصه، أو جرياً ىلع ما أصله«))(.

لكن ما جرى به العمل يتغري من عرص آلخر؛ فما جرى به العمل يف عرص الطالب 
عبد اهلل عند الشناقطة، قد خيالف ما جرى به العمل قبله أو بعده. كما يقول اإلمام أمحد 
املتحرك:  املبدل  اهلمز  )5))ه( يف مسألة شلك  العبديل )ت:  انلجييب  احلايج  ابن حممد 
»وهو اذلي جرى به ايلوم العمل: يف ناحيتنا هذه وغريها، بعد أن اكن جارياً بعدم الضبط، 

كما يف املصاحف القديمة«))(.

وقد َوفَّ الطالُب عبد اهلل بمنهجه هذا؛ فالزتم ما جرى به العمل يف عرصه؛ لكن 
ذلك جلب عليه انتقادات بعض الرشاح؛ فحاكموه إىل ما جرى به العمل قبله أو بعده، 

واعرتضوا عليه ذللك.

أهمية موضوع ابلحث:
ملا اكنت هذه املنظومة قد اعتُِمدت بني مصادر الرسم والضبط يف بعض املصاحف 
نها وما دار من نقاش حوهلا، وحترير  املطبوعة، صار من املهم معرفة ما انتقد من ُمَضمَّ
هذه  اعتماد  ْت ىلع  نَصَّ اليت  املصاحف  يف  اخلالف  هذا  وأثر  وأدتله،  فريق  مذهب لك 

املنظومة بني مصادرها، وهذا ما حياول هذا ابلحث أن يكشفه.

الرشوح املعتمدة يف ابلحث:
رشوح »املحتوي اجلامع« كثرية جّداً، وقد اخرتت منها جمموعة حمددة، رأيت أنها 
ُر  وُيَكرَّ منها،  ُيْقتَبَُس  األخرى  الرشوح  أغلب  وأن  أصالة،  وأكرثها  الرشوح  أهم هذه 

كالمها.

ينظر: الطراز يف رشح ضبط اخلراز ))))(.  )((
ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم ))7(.  )((
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وقد استخدمُت »الرشوح« بمفهومها الواسع؛ فأدخلت فيها مثاًل منظومة »كشف 
العىم والرين«، ورشحها »رشف اللىم« للعالمة حممد العاقب بن ما ياىب اجلكين، ومنظومة 
َنبَْجة بن معاوية اتلنديغ، مع أن هاتني املنظومتني ليستا  »املقرب املبسوط« للعالمة ادلَّ
من الرشوح املبارشة »للمحتوي اجلامع«، ولكن لك واحدة منهما اعرََض بها صاحبها 

»املحتوي اجلامع«؛ فأمكن إدراجهما بذلك يف عداد الرشوح.
وهذه يه الرشوح املعتمدة يف ابلحث، سواء أكان اعتمادها يف االعرتاضات أم يف 

اتلعليق ىلع انلص عموماً، مرتبًة ألفبائّياً:
إطالع املطالع ىلع غوامض املحتوي اجلامع: للشيخ حممد األمني بن عبد اهلل بن . 1

أكا الرمضاين اجلكين.
اإليضاح الساطع ىلع املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: للناظم الشيخ . 2

الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني بن فال بن سيدي الوايف اجلكين.
الشيخ . 3 بن  القايض  حممد  للشيخ  األصم:  وقالون  ورش  ضبط  برشح  اهلمم  إيقاظ 

حممد احلجايج.
سيدي . 4 للشيخ  اتلابع:  وضبط  الصحابة  رسم  اجلامع  املحتوي  ىلع  الساطع  ابلدر 

املختار بن حممد انلاجم اجلكين.
اذلخرية يف رشح الرسم والضبط وجدولة املقرأ: لألستاذ الشيخ الراباس بن حممد . 5

ابن املرابط عبد الفتاح.
رشف اللىم رشح كشف العىم: للشيخ العالمة حممد العاقب بن ماياىب اجلكين.. 6
رغم احلفاظ املقرصين ىلع املحتوي اجلامع املعني يف ضبط ورش وقالون: للشيخ . 7

العالمة حممد العاقب بن ماياىب اجلكين.
م الطالب األواه يف حل ألفاظ رسم الطالب عبد اهلل: للشيخ حممد بن الشيخ . 8

َّ
ُسل

حممد حامد احلسين.
رشح باب الضبط من املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: للشيخ حممد . 9

عبد اهلل بن حممد املختار بن ابايت.
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رشح املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: للشيخ حممد شيخنا بن اباه بن . 10
حممد األمني اللمتوين.

َم الرسم والضبط: للشيخ عبد اهلل بن سليمان بن جدود، املعروف بـ »العباد«.. 11
ْ
الضبط لِِعل

الكزن اثلمني ىلع رسم الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني )مع دراسة مقارنة . 12
حول اخلالف يف رسم املصحف(: للشيخ األستاذ الشيخ بن حممد بن الشيخ أمحد.

بن . 13 انلايج  األمني  حممد  للشيخ  القرآن:  وجتويد  وضبط  رسم  يف  واملرجان  اللؤلؤ 
الطالب عبيدي املسويم.

للشيخ حممد حممود بن . 14 مبني األحاكم وميضء الظالم ىلع ضبط اتلابعني لإلمام: 
حممد بن أمانة اهلل اللمتوين.

للشيخ . 15 الشيخ حممد األمني:  الطالب عبد اهلل بن  املقرئني ملنظومة شيخنا  معني 
حممد أحيد بن حممد بن الطالب يلع العلوي، وإكمال حفيده: الشيخ حممد حمفوظ.

مفتاح األمان يف رسم القرآن: للشيخ أمحد مالك محاد الفويت األزهري.. 16
َنبَْجة بن معاوية اتلنديغ))(.. 17 املقرب املبسوط يف املرسوم واملضبوط: للشيخ ادلَّ

مصطلح »االعرتاضات«:
االعرتاضات: مجع اعرتاض، وهو اإلنكار، يقال: »اعرَتَض عليه«، أي: أنكر قوهل 

أو فِْعلَه))(.

واإلنكار ال بد أن تسبقه معرفة وثيقة باملوضوِع حملِّ اإلنكار؛ ذللك فإن هذه 
املادة تتضمن أيضاً معىن دراسة اليشء واخلربة به، يقال: اعرتض الرجُل اجلنَد ىلع قائدهم، 
الرجُل انلاَس: كذلك))(. واعرتض فالن يف  واحداً. واعرتض  أي: عرضهم عليه واحداً 

األمر: أدخل نفسه فيه))(.

تُنظر معلومات هذه الرشوح يف َثبَت املصادر واملراجع.  )((
ينظر: املعجم الوسيط، مادة )ع ر ض( ))59(.  )((
ينظر: لسان العرب، مادة )ع ر ض( )67/7)(.  )((

ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ع ر ض( ))/)7)(.  )((
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اعرَتَض  يقال:  املادة،  هذه  دالالت  من  ويه  املخالفة،  كذلك  يستلزم  واإلنكار 
اليشُء: أي: انتصب، وَمنَع، وصار اعرضاً، اكخلشبة املنتصبة يف انلهر والطريق وحنوها، 

ض الفرُس: إذا لم يستقم لقائده))(. تمنع السالكني سلوكها))(. ويقال: اعرَتَ

وقد اخرتُت هذا املصطلح دلقته ولشيوعه يف استعمال الرشاح واملحشني، مع أنه 
توجد مصطلحات أخرى ذات صلة به، منها:

االستدراك: يقال: استدرََك ما فات، أي: تداركه. واستدرََك اليشَء باليشِء: تداركه 
به. واستدرََك عليه القوَل، أي: أصلح خطأه، أو أكمل نقصه، أو أزال عنه لبساً))(.

اتلعقب: يقال: تعقبُت ما صنع فالن، أي: تتبعتُه. وقد تعقبَت الرجَل: إذا أخذتَه 
بذنب اكن منه. وتعقبَت عن اخلرب: إذا شككَت فيه، وُعدت للسؤال عنه))(.

يف منها. وقد نقدها وانتقدها: إذا  انلقد، واالنتقاد: أي: تميزي ادلراهم وإخراج الزَّ
َمزيَّ جيدها من رديئها. وناقَده يف األمر: ناقشه)5(.

ادلراسات السابقة:
لـم أقف ىلع دراسـات سـابقة يف هذا املوضـوع؛ ومن ثـم فإن هذا ابلحـث يؤلِّف 

إضافـًة جديدًة.

خطة ابلحث:
يشتمل ابلحث ىلع مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة.

املقدمة: تتضمن حتديد موضوع ابلحث، وأهميته، والرشوح املعتمدة فيه، واتلعريف 
بمصطلح »االعرتاضات«، وادلراسات السابقة، وخطة ابلحث، ومنهجه.

ينظر: لسان العرب، مادة )ع ر ض( )68/7)(.  )((
ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ع ر ض( ))/)7)(.  )((

ينظر: املعجم الوسيط، مادة )د ر ك( ))8)(.  )((
ينظر: الصحاح، مادة )ع ق ب( ))/87)(.  )((

ينظر: القاموس املحيط، وتاج العروس، مادة )ن ق د( )0/9)) - )))(.  )5(
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واتلمهيد: يتضمن أربع مسائل: اتلعريف بانلاظم، واتلعريف بالكتاب، واتلعريف 
بالرسم والضبط، وحكم االلزتام بالرسم العثماين.

الفصل األول: االعرتاضات الرسمية: وحتته سبعة مباحث:
﴾ ]املائدة: 56[، و﴿  ﴾ ]آل عمران: )8)[، و﴿  ﴾ إثبات ﴿ األول:  املبحث    

﴾ ]القلم: 0)[. ﴾ ]اتلحريم: 6[، و﴿               ]الصافات: ))[، و﴿
﴾ ]النساء: 9[. املبحث اثلاين: إثبات ﴿  
﴾ ]املائدة: 7)[. املبحث اثلالث: إثبات ﴿  

﴾ ]اتلوبة: 9)[. ﴿ ﴾ املبحث الرابع: حذف ﴿  
﴾ ]طه: )9[. املبحث اخلامس: وصل ﴿  

﴾ ]الروم: 5)[. املبحث السادس: حذف ﴿  
﴾ ]انلبأ: 5)[. املبحث السابع: إثبات ﴿  

الفصل اثلاين: االعرتاضات الضبطية: وحتته مخسة مباحث:
املبحث األول: املحذوف من الالمني.  

املبحث اثلاين: ضبط اهلمز املبدل املتحرك.  
املبحث اثلالث: نقط ايلاء إذا اكنت صورة اهلمزة.  

﴾ ]يونس: )8[، هل هو ﴾ ]األعراف: )0)[ ﴿ املبحث الرابع: الزائد يف ﴿   
             األلف أو ايلاء؟

﴾ ]اإلرساء: 7[. املبحث اخلامس: املحذوف من الواوين من ﴿  
الفصل اثلالث: تصويبات »املحتوي اجلامع«: وحتته مبحثان:

املبحث األول: اتلصويب يف كتب الرسم والضبط والقراءات.  
املبحث اثلاين: أهم تصويبات »املحتوي اجلامع«. وفيه اإلحالة إىل أهم تصويبات   

              الرشاح هل.
مل أهم نتائج ابلحث، واتلوصيات اليت يويص بها ابلاحث.

ُ
واخلاتمة: ت
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منهج ابلحث:
اعرتاضات  يمع  أن  فحاول  اتلحلييل؛  واملنهج  االستقرايئ  املنهج  ابلحث  اعتمد 
الرشاح ىلع »املحتوي اجلامع«، يف ما يتعلق بالرسم والضبط، ويبني ما قاهل علماء الرسم 
ثم  فيها،  انلاظم  به  أخذ  ما  يبني  ثم  اجلامع«،  »املحتوي  قبل  االعرتاض  حمل  املسألة  يف 
يف  اجلامع«  »املحتوي  تأثري  عدم  أو  وتأثري  فريق،  لك  وأدلة  عليه،  الرشاح  اعرتاضات 
املصاحف اليت اعتمدته بني مصادرها. فأوردت يف الفصل األول االعرتاضات املتعلقة 
ُت إىل 

ْ
َحل

َ
بالرسم، ويف الفصل اثلاين االعرتاضات املتعلقة بالضبط، ويف الفصل اثلالث أ

تصويبات الرشاح للمنت، سواء أتعلقت اتلصويبات باالعرتاضات العلمية أم بغريها.

من وجيه  واحد  قال بكل  فقد  السائغ؛  اخلالف  من  أنها  املسائل  هذه  ورأيي يف 
اخلالف أئمة كبار، ونرصوا رأيهم بأدلة علمية، وشاع العمل بكل واحد من الوجهني يف 

ْعَن بالرتجيح فيها.
ُ
أقطار من العالم اإلساليم، ومن هنا فإين لم أ

مطالب:  أربعة  إىل  واثلاين،  األول  الفصلني  مباحث  من  مبحث  لك  قسمُت  وقد 
اثلاين:  املطلب  »املحتوي اجلامع«،  املسألة قبل  الرسم يف  املطلب األول: مذاهب علماء 
املسألة،  يف  الرشاح  اعرتاضات  اثلالث:  املطلب  املسألة،  يف  اجلامع«  »املحتوي  مذهب 
املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة، اليت اعتمدته بني مصادرها.

إجراءات ابلحث:
رتبُت املباحث املتعلقة باللكمات القرآنية حسب ترتيبها يف املصحف.. 1

أوردت اللكمات القرآنية مضبوطة بما يوافق رواية ورش عن نافع، حمصورة بني قوسني . 2
مزهرين ﴿﴾، مع إيراد اسم السورة ورقم اآلية يف املنت بني معقوفني ][. فإن اكنت 
اللكمة مضبوطة بما يوافق رواية أخرى اكتفيُت بكتابتها باخلط العادي مع حرصها 
بني قوسني )(، ولم أمزي اللكمات القرآنية الواردة يف أثناء أبيات املنظومات؛ لصعوبة 
ذلك من انلاحية الفنية، بسبب كرثة هذه اللكمات، وبسبب أن هذه املنظومات ربما 

ال تورد اللكمة القرآنية بلفظها، بل تكتيف باإلشارة إيلها بلفظ من مادتها.
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أكرر معها  فإين ال  نفسه  العنوان  العنوان، وتكررت حتت  اآلية يف  ُخرَِّجت  وإذا 
ختريها. وإذا اكنت اللكمة متكررة يف القرآن، اكتفيت بذكر املوضع األول منها.

اعتمدُت يف ترقيم اآليات العد املدين األخري.. 3

ر املؤلف . 4
ْ
ذكرت سنوات وفيات املؤلفني الشناقطة فقط، حمصورة بني قوسني بعد ِذك

بني  )معارص(  لكمة  بذكر  الشناقطة  املؤلفني  من  املعارصين  ومزيت  األوىل،  املرة 
قوسني بعد ذكر املؤلف املرة األوىل.

واهلل املوفق واملستعان.
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تمهيد

يتضمن املسائل اتلايلة:
اتلعريف بانلاظم. •
اتلعريف بالكتاب. •
تعريف الرسم والضبط. •
حكم االلزتام بالرسم العثماين. •

أوالً: اتلعريف بانلاظم:
هو اإلمام الطالب عبد اهلل )امللقب: ابَّاه( بن الشيخ حممد األمني بن فال بن عبد اهلل 
ابن سيدي الوايف بن األمني بن الطالب حَمَْضة، اجلََكين الـَمْحَضي نسباً، ابُلوَصادي وطناً.
ودل أواخر القرن )))ه( بشمال تَقانِت )موريتانيا(، وتويف يف حدود )50))ه(، ودفن 

يف بدلة تَويِْشنْقيت بآدرار )موريتانيا(.
من شيوخه: وادله الشيخ حممد األمني ))))) - 5)))ه(، وأخوه األكرب الشيخ أمحد 
ينتيم إىل أرسة علمية مشهورة، ونبغ يف علوم القرآن، وانتفع انلاس بتآيلفه فيها؛ فقل أن 

يوجد أحد يف بالد شنقيط إال وهو شيخه.
يف  اآلبار  حيفر  واكن  وبراكت،  كرامات  ذا  اكن  أنه  ُذِكر  خاماًل،  زاهداً  اعبداً  اكن 

املفاوز ويرتكها للناس.
»اإليضاح  اتلابع«، ورشحه:  الصحابة وضبط  رسم  اجلامع  »املحتوي  مؤلفاته:  من 
يف  اهلدى«  منهاج  و»إبراز  القرآن،  من  اللفظي  املتشابه  يف  نظم  و»الكوكب«  الساطع«، 
األخرية  اثلالثة  والكتب  واإلرشاد))(.  اتلصوف  يف  احلسام«:  و»حد  واإلرشاد،  اتلصوف 

مفقودة، وسيأيت اتلعريف بالكتاب األول واثلاين يف املسألة اتلايلة.

والرباط )578(. واذلخرية  املنارة  - 99)(، وبالد شنقيط   (98( موريتانيا )جزء تاكنت(  ترمجته: حياة  ينظر حول   )((
)))(، واللؤلؤ واملرجان ))8 - )8(، ومقدمة األستاذ/ الشيخ بن الشيخ أمحد تلحقيقه لـ »اإليضاح الساطع« )9 - 0)(، 

ومقدمة د. حممد حبيب اهلل أمحد املختار، تلحقيقه لـ »اإليضاح الساطع« ]الرسالة العلمية[ )95 - 06)(.
تنبيه: رََجَع هذا ابلحُث إىل اتلحقيقني املذكورين لـ»اإليضاح الساطع«، وقد ُمزيِّ األخري منهما عند العزو إيله   

بـ: ]الرسالة العلمية[. 
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: اتلعريف بالكتاب:
ً
ثانيا

شلك الكتاب:
هو منظومة من حبر الرجز اتلام، املزدوج القافية، وعدد أبياته ثالثة وثالثون ومائتان))(.

اسمه:
رصح انلاظم بأنه سىم كتابه: »املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع«، كما 

يقول يف مقدمته:

اجلامـــع باملحتـــوي  ــع«)2(»ســـميته  ــط اتلاب ــة وضب ــم الصحاب رس
اجلامع  أي:  اجلامع«،  »املحتوي  بـ  هذا  نظيم  سميت  »أي:  التسمية:  شارحاً  وقال 

املحتوي ىلع مجيع رسم الصحابة وىلع ضبط اتلابع هلم، أو اجلامع هلما«))(.

منهجه:
حتدث انلاظم يف مقدمة كتابه عن أسس منهجه؛ فقال:

اْختَِصــاْر َنْظــِم  ْســَتِعنُي اهلَل يِف 
َ
ــاْر»وَأ َِص

ْ
ــْدٍق َوان ــِط بِِص ْب ــِم َوالضَّ لِلرَّْس

َتْبــرِصَْه ُمْبَتِديــَن 
ْ
لِل ـَرى  يُـّ تَْذكِــرَْه«)4(لِــَي  ُمْقِرئِــنَي 

ْ
ال ــُيوِخ  َولِلشُّ

فمنهجه إذن يقوم ىلع ثالثة أسس، يه:

االختصار: فقد اقترص انلاظم ىلع رضوريات عليَم الرسم والضبط، واقترص ىلع ما 
يُْشلِك ىلع املبدئني، كما يقول: »واعلم أن املقصود عنده من رسم الصحابة اذلي ذكر أن 
نظمه حمتو عليه، إنما هو ما اكن يُْشلِك ىلع املبتدئني. وأما ما لم يكن فيه إشاكل ىلع 

ختتلف نسخ املنت يف عدد األبيات. وقد اعتمدُت هنا النسخَة اليت نرشها األستاذ املقرئ الشيخ بن الشيخ أمحد،   )((
الطبعة،  هذه  لم حتوهما  الذلين  الصاد  وباب  الغني  باب  مع عد   ،)(90-(76( الساطع  لإليضاح  ضمن حتقيقه 
لكنَّ رشَح انلاظم هلما موجود يف حتقيق د. حممد حبيب اهلل أمحد املختار لإليضاح الساطع ]الرسالة العلمية[ 

.)5(0-50((
ينظر: املحتوي اجلامع، ضمن رشحه: اإليضاح الساطع )9)(.  )((

اإليضاح الساطع )0)(.  )((
ينظر: املحتوي اجلامع، ضمن رشحه اإليضاح الساطع )9)(.  )((
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العمل  به  أيضاً ىلع ما جرى  إىل ذكره«))(. واقترص  لعدم االحتياج  فلم يذكره،  املبتدئني 
عند الشناقطة يف عرصه، ولم يتعرض للخالفات، كما يقول: »ولكين لم أتعرض ليشء من 
اخلالف يف انلظم وال يف الرشح، طلباً لالختصار«))(. وقد استعان ىلع االختصار بابتاكر 
قواعد جديدة لم تكن معروفة قبله))(، مثل قاعدة اللكمات اليت حتُذف إذا اكنت فيها 

ميم اجلمع، وتثبت إذا لم تكن فيها))(.

فجاء هذا املنت أكرث اختصاراً من املتون السابقة هل، فعدد أبيات »املحتوي اجلامع«: 
))))( كما تقدم. وعدد أبيات »مورد الظمآن«)5( )608(، وعدد أبيات »العقيلة« -ويه يف 
الرسم فقط-)6( )98)(. مع مالحظة أن »املحتوي اجلامع« قد زاد أبواباً ليست فيهما. وباب 
اهلمزة مثاًل نظمه »املحتوي اجلامع« يف ستة أبيات)7(، ونظمه »مورد الظمآن« يف )58( بيتا)8(.

االستيعاب: رغم اختصار هذا املنت، فقد حاول ناظمه أن يستوعب به رضوريات 
هذين العلمني، كما يقول: »مع أن يكون حارصاً أحاكم رسم القرآن وضبطه«)9(. فقد 
استوعب مجيع أبواب الرسم والضبط املصطلح عليها قبله، ثم زاد عليها أبواباً لم تكن 
معروفة يف الرسم االصطاليح قبله، مثل: باب املدغم، وباب املشدد، وباب الفرق بني 

الغني والقاف، وباب الفرق بني الصاد والسني.

خطأ فيه  ليس  وحّقاً؛  صدقاً  فيه  ما  يكون  أن  مع  »أي:  بقوهل:  ورشحه   الصدق: 
وال خلل«)0)(.

ينظر: اإليضاح الساطع )))(.  )((
ينظر: املصدر السابق )99(، وينظر: اذلخرية )5))ح(.  )((

يَم الرسم والضبط )6(.
ْ
ينظر: اللؤلؤ واملرجان )5))ح(، وينظر: الضبط ِلِعل  )((

ينظر: اإليضاح الساطع )8)(.  )((
ينظر: ديلل احلريان ))))(.  )5(

ينظر: العقيلة ضمن رشحها الوسيلة )65)(.  )6(
ينظر: اإليضاح الساطع ))8)(.  )7(

ينظر: ديلل احلريان ))5) - )8)(.  )8(
ينظر: اإليضاح الساطع )0)(.  )9(

ينظر: اإليضاح الساطع )0)(. وينظر حول هذه املسألة ما سيأيت يف اخلاتمة.  )(0(
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طبعاته:
تعددت طبعات »املحتوي اجلامع« ضمن رشوحه، ومن رشوحه اليت طبع ضمنها:

الشيخ • املقرئ  األستاذ  بتصحيح  للناظم،  اجلامع:  املحتوي  ىلع  الساطع   اإليضاح 
والطبعة  بانواكشوط،  )8)))ه(  األوىل  الطبعة  املصحح،  ونرشه  أمحد،  الشيخ  ابن 

اثلانية )5)))ه( بانواكشوط.

الطبعة  • األزهري،  الفويت  مالك محاد  أمحد  للشيخ  القرآن:  رسم  يف  األمان  مفتاح 
تاريخ،  بال  اثلانية  والطبعة  بالقاهرة،  املحمدية،  الطباعة  بدار  ))8))ه(  األوىل 

بادلار السينيغايلة، بداكر.

اذلخرية يف رشح الرسم والضبط وجدولة املقرأ: لألستاذ الشيخ الراباس بن حممد  •
ابن املرابط عبد الفتاح، طبع عدة طبعات، منها: الطبعة السادسة )9)))ه(، بدار 

الفكر، بنواكشوط.

م الطالب األواه يف حل ألفاظ رسم الطالب عبد اهلل: للشيخ حممد بن الشيخ  •
َّ
ُسل

األوىل  الطبعة  احلسين،  محود  بن  حممد  بن  محود  بتصحيح:  احلسين،  حامد  حممد 
)موريتانيا(،  بكيفة  مالك،  اإلمام  ومكتبة  تاشفني،  بن  يوسف  بدار  )8)))ه(، 

والعني )اإلمارات العربية املتحدة(.

بن  • انلايج  األمني  حممد  للشيخ  القرآن:  وجتويد  وضبط  رسم  يف  واملرجان  اللؤلؤ 
الطالب عبيدي املسويم، بتحقيق: حممد املختار بن ادلخوه بن الطالب يلع املسويم، 

الطبعة األوىل )0)))ه(، بدار الفكر، بانواكشوط.

الكزن اثلمني ىلع رسم الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني )مع دراسة مقارنة  •
حول اخلالف يف رسم املصحف(: لألستاذ املقرئ الشيخ بن الشيخ أمحد، الطبعة 

األوىل )))))ه( بمركز جنيبويه، بالقاهرة.

الكزن اثلمني ىلع رسم الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني )للمبتدئني(: لألستاذ  •
املقرئ الشيخ بن الشيخ أمحد، الطبعة اثلانية )))))ه( بمركز جنيبويه، بالقاهرة.
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ماكنته:
ياىب  العاقب بن ما  الشيخ حممد  يقول اإلمام  انلاظم وانلظم،  أثىن كثريون ىلع 
)ت: 7)))ه(: »وملا رأيت إقبال انلاس ىلع منظومة الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد 

، وكرثة انتفاعهم بها ..«))(. وقال:
ً
األمني اجلكين نسباً، ابلوصادي منشأ

امليــداِن فــارُس  نــاه  املعــاين»وقــد  درر  حبــِر  َغــّواُص 

الرِّقابــا ُق  ُيَطــوِّ مــا  الُعجابــافصــاغ  الَعَجــَب  بْــَدى 
َ
وأ فيــه 

ارجتــاِل ذو  مبنــاه  يَــُرْم  منــواِل«)2(فلــم  ىلع  هل  ُيَــْك  ولــم 
وغرب  شنقيط  بالد  ومدارس  كتاتيب  مجيع  يف  مقرراً  صار  فقد  ذللك،  ونتيجًة 
إفريقية تلدريس الرسم والضبط، كما يقول أمحد مالك محاد الفويت األزهري: »إذ منذ ظهر 
كتابه هذا يف غرب إفريقية لم ينافسه كتاب يف علم الرسم لعموم فائدته واختصاره..«))(. 

وما يزال دارسوه كثريين حىت اآلن يف الكتاتيب واملدارس القرآنية))(.

الشيخ أمحد  بن  الشيخ  األستاذ  يقول  الشناقطة عليه،  بعده من  ألَّف  واعتمد من 
بعد  ألَّفوا  اذلين  العلماء  أن  اجلدوائية)5(  هذه  ىلع  ادليلل  »ولعل  وصفه:  يف  )معارص( 
الطالب عبد اهلل يف الرسم، استندوا عليه واعتمدوا ما ذهب إيله، واستغلوا منهجيته يف 

القواعد واتلصنيف، وأكرثهم ُينَوِّه بذلك«)6(.

وكرثت الرشوح واتلعليقات ىلع »املحتوي اجلامع«، بسبب اإلقبال الكبري عليه يف 
مؤلفات  ىلع  اإلقبال  أن  »إال  أيضاً:  أمحد  الشيخ  بن  الشيخ  األستاذ  يقول  كما  املنطقة، 
الصحابة وضبط  رسم  اجلامع  »املحتوي  اهلل  الطالب عبد  منظومة  منه  نالت  الشناقطة 
اتلابع« ورشحها: »اإليضاح الساطع« نصيب األسد؛ فقد أقبل عليه طالب العلم، وتبارى 

ينظر: رشف اللىم )))(.  )((
ينظر: كشف العىم والرين ضمن رشحه رشف اللىم )9)(.  )((

ينظر: مفتاح األمان يف رسم القرآن )7(.  )((
يَم الرسم والضبط ))(، واذلخرية )5 - 6(.

ْ
ينظر: الضبط ِلِعل  )((

يعين األهمية والفائدة.  )5(
ينظر: الكزن اثلمني )7(.  )6(
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فيه العلماء واملدرسون فعلقوا عليه بالرشوح والطرر والشواهد، مما شلك ثروة يف علوم 
القرآن ملحوظة، وأثراً واضحاً يف جمال اثلقافة اإلسالمية يف ابلدل ويف ابلالد املجاورة«))(.

للرسم والضبط يف املصاحف  ومن آثار ذلك أن اعتُِمد »املحتوي اجلامع« مصدراً 
بني  انلبوية  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  فاعتمده  املطبوعة؛ 
مصادره يف طبعة »مصحف املدينة انلبوية« برواية ورش عن نافع، ويف طبعته برواية قالون 
عن نافع. كما تقول اللجنة املرشفة ىلع تصحيح املصحف: »ىلع ما حققه األستاذ حممد 
ابن حممد األموي الرشييش الشهري باخلراز يف منظومته: »مورد الظمآن«، وما قرره األستاذ 
إبراهيم بن أمحد املارغين اتلونيس يف »ديلل احلريان ىلع مورد الظمآن«، وقد يؤخذ بما 
نقله غريهما، اكبللنيس صاحب »املنصف«، واكلشيخ الطالب عبد اهلل بن حممد األمني 
ابن فال اجلكين يف كتابه: »املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع«، وغري هذين من 

العلماء املحققني«))(.

واعتُِمد »املحتوي اجلامع« مصدراً للرسم والضبط من طرف اللجنة العلمية املرشفة 
ىلع تصحيح املصحف املوريتاين، كما تقول اللجنة يف اتلعريف باملصحف: »وُجلُّ االعتماد 
َمني ىلع الرواية واتلليق، وما اختاره الشناقطة من كتب املتقدمني، واستقر 

ْ
يف هذين الِعل

العمل به عندهم، ونقلوه يف كتبهم، وأشهرها وأكرثها تداواًل بني العلماء وادلارسني يف 
»املحتوي اجلامع  الطالب عبد اهلل بن حممد األمني اجلكين املسىم:  »املحارض«: كتاب 

رسم الصحابة وضبط اتلابع««))(.

: تعريف الرسم والضبط:
ً
ثاثلا

الرسم لغة: األثر، وابلرئ اليت تدفنها األرض، وما ال شخص هل من اآلثار، واألمر، 
والكتابة))(.

ينظر: املصدر السابق )))(.  )((
ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية ورش عن نافع: أ، ومصحف املدينة انلبوية برواية قالون عن نافع: أ.  )((

ينظر: املصحف املوريتاين برواية ورش عن اإلمام نافع: ب.  )((
ينظر: القاموس املحيط، وتاج العروس، مادة )ر س م( )))/55)(.  )((
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: علم تعرف به خمالفات خط املصاحف العثمانية ألصول الرسم 
ً
والرسم اصطالحا

بها  االبتداء  تقدير  ىلع  هجائها،  حبروف  اللكمة  تصوير  هو:  القيايس  والرسم  القيايس. 
والوقف عليها.

والزيادة  احلذف  حيث  من  العثمانية  املصاحف  حروف  الرسم:  علم  وموضوع 
واإلبدال والفصل والوصل، وحنو ذلك.

وموافقة أحد املصاحف العثمانية - ولو احتمااًل - ركن من أراكن صحة القراءة؛ 
فال تقبل القراءة إال إذا توفر فيها هذا الركن.

ومستَمدُّ علم الرسم: من املصاحف اليت أمر عثمان -  - بنسخها، وأنفذها 
إىل األمصار، ومن املصاحف املنتسخة منها، ومما رواه اثلقات عنها))(.

وشدة  والقوة  ولزومه،  وحبسه  بشدة،  وأخذه  باحلزم،  اليشء  ِحْفُظ  لغة:  الضبط 
ابلطش. ورجل ضابط األمور: كثري احلفظ هلا. وفالن ال يضبط عمله، أي: ال يقوم بما 

فُوض إيله. وهو ال يضبط قراءته، أي: ال حيسنها. وضبط الكتاب: إصالح خلله))(.

الفتح  يه  اليت  احلرف،  عوارض  ىلع  يدل  ما  به  يعرف  علم   :
ً
اصطالحا والضبط 

والضم والكرس والسكون والشد واملد، وحنو ذلك.

وموضـوع علـم الضبـط: العالمـات ادلالة ىلع عـوارض احلرف، الـيت يه احلركة 
والسـكون وحنوهما.

ومن فوائده: إزالة اللبس عن احلروف.

وأول من وضعه: أبو األسود ادلؤيل، ثم طوره نرص بن اعصم وحيىي بن يعمر، حىت 
اكتمل ىلع يد اخلليل بن أمحد الفراهيدي))(.

ينظر: ديلل احلريان )))، و))(، والنرش يف القراءات العرش ))/9(، ولطائف اإلشارات ))/)8)(، وإحتاف فضالء   )((
البرش ))/)8 - )8(.

ينظر: القاموس املحيط، وتاج العروس، مادة )ض ب ط( )9)/9))(.  )((
ينظر: كتاب انلقط )7)) - 8))(، والطراز )9 - ))(، وديلل احلريان ))))(.  )((
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: حكم االلزتام بالرسم العثماين:
ً
رابعا

نقل كثريون اإلمجاع ىلع وجوب الزتام الرسم العثماين))(.

وسئل مالك -  -: هل يُكتب املصحف ىلع ما أحدثه انلاس من اهلجاء؟ 
فقال: ال، إال ىلع الِكتْبة األوىل))(.

قال ادلاين: »وال خمالف هل يف ذلك من علماء األمة«))(.

وسئل مالك عن احلروف تكون يف القرآن، مثل: الواو واأللف، أترى أن ُتَغريَّ من 
املصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: ال))(.

قال ادلاين: »يعين الواو واأللف الزائدتني يف الرسم املعدومتني يف اللفظ«)5(.

وورد انلص عن اإلمام أمحد -  - حبرمة خمالفة خط عثمان يف واو وياء وألف 
وغري ذلك)6(.

اليت  اهلجاء  أن حيافظ ىلع  فينبيغ  »من كتب مصحفاً   :-    - ابليهيق  وقال 
فإنهم اكنوا أكرث  فيها، وال يغري مما كتبوه شيئاً؛  بها تلك املصاحف، وال خيالفهم  كتبوا 
 
ً
استدرااك بأنفسنا  نظن  أن  ينبيغ نلا  منا. فال  أمانًة  ولساناً، وأعظم  قلباً  علماً، وأصدق 

عليهم، وال تسقطاً هلم«)7(.

األعالم  وإيقاظ   ،)((00  -  ((99/6( القرآن  علوم  يف  واإلتقان   ،)(9( األمصار  مصاحف  رسم  يف  املقنع  ينظر:   )((
بوجوب اتباع رسم املصحف اإلمام )))(، ورسم املصحف وضبطه بني اتلوقيف واالصطالحات احلديثة ))6(.

ينظر: املقنع يف رسم مصاحف األمصار )9)(.  )((
ينظر: املصدر السابق )9)(.  )((
ينظر: املصدر السابق )6)(.  )((
ينظر: املصدر السابق )6)(.  )5(

ينظر: كشاف القناع عن اإلقناع ))/7))(.  )6(
ينظر: اجلامع لشعب اإليمان ))/9))(.  )7(
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الفصل األول

االعرتاضات الرسمية

املبحث األول

﴾ ]الصافات: 11[ ﴾ ]املائدة: 56[، و﴿ ﴾ ]آل عمران: 182[، و﴿ إثبات ﴿

﴾ ]القلم: 10[ ﴾ ]اتلحريم: 6[، و﴿  و﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
لم ينص ادلاين ىلع هذه اللكمات باخلصوص، ولكنها داخلة يف األوزان اليت نص 
ال وفاِعل وفَِعال))(، وتدخل فيها لك هذه  ىلع إثباتها، إال ما استثىن. فمن هذه األوزان: َفعَّ

اللكمات اخلمس.

ونص ابللنيس يف »املنصف« ىلع حذف األلف الواقعة بعد الالم مطلقاً؛ فتدخل يف 
عمومه هذه اللكمات اخلمس.

وسكت أبو داود عن ثالث عرشة لكمة من األلف الواقعة بعد الالم املفردة، وهذه 
الالمات اخلمس من بني هذه اللكمات اليت سكت عنها، وسكوته عنها يقتيض بقاءها 

ىلع األصل، وهو اإلثبات، يف رأي بعضهم.

فيها بني  الاكتب خمري  فأخذ اخلراز من عموم نص ابللنيس وسكوت أيب داود أن 
احلذف واإلثبات، كما يقول:

والزْب الئــم   
ً
فالنــا فالاكتــْب»ثــم  ُمنصــف  يف  ْطلَِقــْت 

ُ
وأ

ــْت
َ
وُحِذف رســِمها  يف   حيــث أتــْت«)2(خمــريَّ 

ً
يف مقنــع خالئفــا

لكن بعض رشاح املورد اعرتضوا عليه بأن ادلاين نص ىلع حذف اثنتني من هذه 
﴾ ]املائدة: 8)[، بل  ﴾ ]آل عمران: 0)[، و﴿ اللكمات، وهما املوضع األول من ﴿

ينظر: املقنع يف رسم مصاحف األمصار )50(، وديلل احلريان )7))(.  )((
ينظر: ديلل احلريان )80 - )8(.  )((
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﴾ ]املائدة: 8)[؛ فال يصح أن يكون  نقل اللبيب إمجاع املصاحف ىلع حذف ﴿
فيها ختيري إذن، ملجرد سكوت أيب داود))(.

ادلاين  ولم يرصح  داود،  أبو  اللكمات اخلمس سكت عنها  أن هذه  إذن  فاخلالصة 
 بانلص عليها، ولكنها داخلة من جهة يف عموم قاعدته بإثبات مجيع األوزان املذكورة،
إال ما استثين منها، وداخلة من جهة أخرى يف عموم قاعدة ابللنيس حبذف مجيع األلفات 

اليت بعد الالم.

هـذه اللكمـات إذن تنازعتهـا هـذه القواعـد، ومـن هنا فقـد اختلف مـا جرى به 
العمـل فيها. 

فجرى عمل املشارقة بتعميم اإلثبات فيها))(.

وجرى عمل اتلونسيني بتعميم احلذف فيها))(.

يقول  كما  األدلة،  هذه  بني  اجلمع  بمحاولة  املغاربة،  متأخري  بعض  فيها  ل  وفصَّ
ل حمققو املغرب يف هذه املسائل  اإلمام سيدي عبد اهلل اتلِّنْواِجيوي )ت: 5)))ه(: »وفَصَّ
 ﴾ اليت نص عليها »املورد« هنا لـ»ـلمنصف«، بني ما اكن منها ىلع وزن فاعل كـ ﴿
﴾؛ فذلك  ﴾، أو ىلع وزن فَِعال كـ ﴿ ﴾، و﴿ ال كـ ﴿ ﴾، أو ىلع وزن َفعَّ و﴿
لكه ثابت؛ ألن اإلمام ادلاين نص ىلع إثبات ما جاء ىلع وزن هذه األوزان. وما بيق )...( 

باحلذف، مِلا تقدم«))(.

ثِْبتَت اخلمس رَْعياً ذللك جلاز. ولكن 
ُ
أ وقال اإلمام أمحد بن حممد احلايج: »ولو 

يرتجح احلذف لعدم ذكر ادلاين هلن تنصيصاً، مع وجود انلص عن ابللنيس، وللحمل ىلع 
انلظائر«)5(.

ينظر: املصدر السابق )80 - )8(، واملقنع يف مصاحف األمصار )0) و 6)(.  )((
ينظر: سمري الطابلني ضمن جمموعة »اإلمتاع جبمع مؤلفات الضباع« ))/90 - )9(.  )((

ينظر: ديلل احلريان ))8(. وينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل )ادلراسة( ))/))) - 7))(.  )((
ينظر: اجلامع املقدم )0)أ(.  )((

ينظر: املصدر السابق )0)أ(.  )5(
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املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
اللكمات  هذه  إثبات  إىل  فذهب  املفصلني؛  هؤالء  اهلل  عبد  الطالب  اإلمام  وافق 

اخلمس؛ فقد ذكرها يف باب الالم يف قوهل:
َ

هُ ِغــال
َّ

بـِـْت تـَـَوال
ْ
ْخــَرى اث

ُ
َهْمــِز اال

ْ
َذا ال

َ
كاِل ِعْمــَراَن  َم 

َّ
َظــال ِجــْن  َن 

ْ
ال َظ 

ِغَيْه
ْ
 ال

َ
 ال

َ
ةَ ِضْف ِصــُل اول

َ
ــْه)1(وَاْحلـِـْف َصال قَِي

َ
ُ ال

ْ
ــُس اهل ُم

ْ
ءِ ال

َّ
ــال ــْن َوَكل ِك

َ
ل

﴾ فيه داخلة يف  ﴾، وكذلك ﴿ ﴾، و﴿ فقد نص يف هذين ابليتني ىلع ﴿
﴾ - فتدخالن يف قوهل:  ﴾ و﴿ قوهل: »واحلف«. أما اللكمتان ابلاقيتان - وهما: ﴿

»أوىل«؛ ألنهما واقعتان يف أول اللكمة))(.

ومن املعلوم أنه خالف منهجه العام يف باب الالم؛ فيف باب الالم ذكر اثلابت وترك 
املحذوف؛ ألن اثلابت أقل، خالفاً لألبواب األخرى))(.

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
َنبَْجة بن معاوية اتلنديغ )ت: 8)))ه( مذهب »املحتوي اجلامع« يف  ذكر العالمة ادلَّ
املسألة، ورجح عليه مذهب احلايج، ثم عقَّب ىلع ذلك بأن الراجح حذف هذه اللكمات 
. كما يقول يف »املقرب املبسوط« حتت عنوان: »مبحث 

ً
اخلمس، مع أن إثباتها ال يُعد خطأ

يف لكمات مخس من باب الالم«:
ُ

ف
َّ

َحــــــال والئـــــٌم  »والزٌب 
ُ

اخلــالف بهــا  عمــراَن  ُم 
َّ

ظــال

ِغــالِظ يف   
ُ

اخلــالف  عــن احلفــاِظوعنهــم 
ً
واســمْع هنــا حبثــا

العمــْل لكمــاٍت  مخــُس  الــالِم  ُمْنَتَقــْليف  أقــَوى   
ُ

واحلــذف بِثَْبتِهــا 

َت الشــيخاِن
َ
ِمهــا قــد َســك

ْ
بُهتــاِنعــن ُحك بــال  أخــرى  لَكِــٍم  مــْع 

املنصــِف ذو  هــا  َعدَّ قــد  املنحــِذِفلكنهــا  يف  بلنســيَة  ِحــْرُ 

ينظر: املحتوي اجلامع ضمن اإليضاح الساطع ))6(.  )((
ينظر: اإليضاح الساطع ))6(.  )((

ينظر: املصدر السابق، والصفحة نفسها.  )((
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اجلوهــُر فيهــا  املنصــَف  أشــَهُروتَبِــَع  فيهــا   
َ

احلــذف أنَّ  فبــان 

اهللِ عبــُد  الطالــُب  ــَر 
َ
ــايهوَذك ــرَي س ــِس غ ــذي اخلم ــاَت ه إثب

»يَــِج«)1( َرْمــِز  يف  اخلــراُز   َ ــِيوَخــريَّ ت تَ ــدَّ ــا إذا ُع واخلمــُس ذي منه

ُعلِــْم مــا   منــه ثبــاَت ذي الَكِــْموذان عــدالن ولكــْن 
َ

مــا َنَقــال
ُ

ــَرف ــس ُيْع ــيخني لي ــِكُت الش ؟َفُمْس
ُ

ْــَذف
ُ

حت أم  بــه  ُبــُت 
ْ
تَث يه  هــل 

ْ
يُقــال بــاُت 

ْ
ااِلث ادلاينِّ  ــن  مِّ َنَعــم 

ْ
فَِعــال اِعــٍل 

َ
َوف ــاٍل  َفعَّ وزِن  يِف 

اغزي إيلـــه  ذا  لعـــل  واخَلـــّرازِقلـــُت:  اهللِ  عبـــِد  َمقـــاُل 

اتلنصيــُص اعَرَضــه  واتلخصيــُصلكنــه  املنصــِف  يف  فهــنَّ 

ــْخ: ــٍل َرَس ــرِي ىلع أص ــا َيْ ــْخ)2(فحكُمه
َ
إِل ٌم«  ُمَقــدَّ حجــٍة  »حافــُظ 

ُيِْطــُئ ال  بََتهــا 
ْ
ث
َ
أ فَمــن  «)3(قلــُت: 

ُ
ْوَطـــأ

َ
أ لِلناقلـــني  هـــا 

ُ
وَحْذف

إذا اكن  إال  العمل،  به  ما جرى  يَذكر مقابل  أنه ال  املبسوط«  »املقرب  منهج  ومن 
املقابل أقوى، أو مساوياً ملا جرى به العمل يف القوة، كما يقول:

ــوِي
َ
ق إِْن  إال   

َ
اخلــالف ــُر 

ُ
ك

ْ
ذ
َ
أ تَْســَتوِي«)4(»ال  ْن 

َ
أ  

ُ
أقــواهل قاَرَبــْت  أو 

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
لم يأخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، وال مصحف املدينة انلبوية برواية 
به  وأخذ  حمذوفة.  اللكمات  هذه  فيهما  فجاءت  هنا؛  اهلل  عبد  الطالب  بمذهب  ورش، 

املصحف املوريتاين؛ فجاءت فيه هذه اللكمات ثابتة)5(.

مصطلحات  معجم  ينظر:  ثالثة.  قيمتها  واجليم  عرشة،  قيمتها  فايلاء  عرش؛  ثلالثة  اجلمل  حبساب  ترمز  يج:   )((
املخطوط العريب ))))، 5)) - 6))(.

إلخ: اختصار لعبارة: »إىل آخره«.  )((
ينظر: املقرب املبسوط )9ب(.  )((
ينظر: املصدر السابق: ))ب(.  )((

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين: ]آل   )5(
عمران: )8)[، و]املائدة: 56[، و]الصافات: ))[، و]اتلحريم: 6[، و]القلم: 0)[.
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املبحث اثلاين

﴾ ]النساء: 9[ إثبات ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
حذفها))(،  إىل  ادلاين  ذهب  فقد  اللكمة؛  هذه  يف  الرسم  علماء  مذاهب  اختلفت 

وسكت عنها أبو داود))(. قال اخلراز: 

ضعافــا يف  املقنــِع  يف   
ُ

أضعافــا«)3(»واحلــذف جــا  داوَد  أيب  وعــن 
ومن مصطلح اخلراز يف »مورد الظمآن« أنه إن ذكر مذهب ادلاين يف لكمة ولم يذكر 

مذهب أيب داود فيها، دل ذلك ىلع أن أبا داود قد سكت عنها. قال اخلراز:

نََســـْبُت لواحـــد  مـــا  «)4(»ولك  تُّ
َ
َســـك إِْن  َت 

َ
َســـك فغـــريُه 

نظر  حمل  يه  آخر،  عنها  وسكت  الرسم  أئمة  من  إمام  عليها  نص  اليت  واملسائل 
وترجيح، وخيتلف فيها ما جرى به العمل. ومن أمثلة ذلك اللكمات اخلمس املذكورة يف 

املبحث السابق.

وَعـدَّ بعضهـم مـن املرجحات نص أحـد الشـيخني ىلع حكم لكمة، مع سـكوت 
اآلخـر عنها)5(.

وقد عزا بعضهم إىل الشناقطة العمَل حبذف هذه اللكمة)6(. وجرى العمل بتونس 
أيضاً حبذفها)7(.

ينظر: املقنع يف رسم مصاحف األمصار )0)(.  )((
ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/)9) - )9)(. وقد ذكرها حمقق الكتاب يف اللكمات اليت سكت عنها   )((

أبو داود. ينظر: ))/9))( )قسم ادلراسة(.
ينظر: مورد الظمآن ضمن رشحه ديلل احلريان )89(.  )((

ينظر: املصدر السابق )0)(.  )((
ينظر: ديلل احلريان )5)(.  )5(

يَم الرسم والضبط )0)(، ومفتاح األمان )8)(، واذلخرية )79(.
ْ
ينظر: رشف اللىم )9)(، والضبط ِلِعل  )6(

ينظر: ديلل احلريان )89(.  )7(
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املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
﴾؛ فلم يذكرها يف انلظم ونص ىلع  ذهب الطالب عبد اهلل إىل إثبات ﴿
إثباتها يف الرشح، وقد اختذ هذا املوقف بعد أن حبث املوضوع من لك جوانبه، واكن واعياً 
بما أثري حول هذه اللكمة من خالف؛ وذللك فقد دافع عن رأيه وعلَّله، كما يقول: »وأما 
فيها  جرى  وقد   .)..( عندنا  املشهور  القول  ىلع  أيضاً  فثابتة   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل 

اخلالف، ولكن املشهور إثباتها، وادليلل ىلع ذلك من وجهني:

أحدهما: انلصوص ادلالة ىلع إثباتها؛ فقد قال اجلكين وعبد اهلل بن احلاج يف حذفيهما:

االضعاف غري ابلكر
ا يف إطالقهما »األضعاف غري 

ُ
م دخوهل وسكت لك منهما عنها ولم يذكرها، وال ُيتََوهَّ

ابلكر«؛ ألنها ليست من لفظ »األضعاف« بل يه من الضعف، كما قدمنا، وال يتوهم هذا 
إال من ال نظر هل.

الوجه اثلاين: موافقتها ملذهب أيب داود))(؛ ألنه هو ُجلُّ اعتمادنا حال اخلالف يف 
لألكرث.  يعطى  احلكم  ولكن  خيالفنا،  وربما  الرسم،  من  وغريهما  واحلذف  اإلثبات 

وانظر هذا يف املورد«))(.

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
ذهب الشيخ حممد العاقب بن ما ياىب إىل ترجيح حذفها، وخالف الطالَب عبَد اهلل 
فنَسب إىل عمل الشناقطة حذفَها، واحتج: بأن السيويطَّ نَصَّ ىلع حذفها يف »اإلتقان«))(، 

كما يقول:

خافــوا  
ً
ضعافــا بقــوٍة   

ْ
«)4(»واحــذف

ُ
ــْف إذ َضُعــف اخلــالف

َ
وال ت

يعين أن أبا داود سكت عنها، كما تقدم. وبعضهم يرى أن سكوته يقتيض اإلثبات؛ ألنه األصل. ينظر: خمترص   )((
اتلبيني هلجاء اتلزنيل )قسم ادلراسة( ))/8))(.

ينظر: اإليضاح الساطع ))7 - )7(.  )((
ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن )0/6)))(.  )((

ينظر: كشف العىم ضمن رشحه رشف اللىم )8)(.  )((
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وقال يف الرشح: »إذ ضعف اخلالف: بإثباتها، نلص السيويط يف اإلتقان ىلع حذفها، 
وغريه من املؤلفني )..(. وصاَحَب ذلك العمُل يف بالدنا حبذفها، وبذلك تعلم ما يف كالم 

.)((» ،الطالب عبد اهلل

وقال بعضهم:

 خافــوا
ً
خافــوا»َمــن شــهروا)2( َثْبــَت ضعافــا  

ً
ضعافــا جِلهلِهــْم  َمَشــْوا 

الظمــآِن مــورد  يف  يُــرى  ال  األعيــاِنإذ  إىل  بْتِــه 
َ
ث نســبُة 

َيْنُظــَرا
ْ
ل
َ
ف بَــِي  ذَّ

َ
ك غــدا  ُتــَب مــرَص ويْه أعظــُم الُقــرىوَمــن 

ُ
ك

رايس  
ً
ضعافــا  

َ
حــذف بهــا  وفــاِسيــْد  مراكــٍش  يف  كــذاك 

االكتفــاُء َيُصــُل  بــه  اإلعيــاُء«)3(وذا  يَنفعــي  لــو  أعييــُت 
ح الشيخ حممد املصطىف بن حممد البشري املسويم )ت: 8)))ه(، حذفها  وكذلك رجَّ

بنص ادلاين عليه:

إطعــاُم او   
ً
ضعافــا  

ٌ
يُــالُم»وحــاذف ال  ابلــد  بســورة 

ــُم
َ
ُيْعل اٍن  دِلَ ِل  االوَّ  

ُ
هلــُم«)4(فحــذف رديٌء  بُْتــُه 

َ
ث واثلــاِن 

وَصحح حذفَها كذلك الشيخ حممد بن الشيخ حممد حامد احلسين )معارص()5(.

وقال الشيخ انلايج بن الطالب عبيدي )معارص(: »واذلي عليه عمل أهل أرضنا 
أنها ثابتة«)6(.

وذكر الشيخ حممد شيخنا بن حممد األمني اللمتوين )ت: 6)))ه( القولني بدون ترجيح)7(.

ينظر: رشف اللىم )8) - 9)(.  )((
يف األصل: »شهر«، وهو حتريف غري موافق للوزن.  )((

ينظر: مفتاح األمان )8)(.  )((
ينظر: رشف اللىم )مقدمة املحقق( )ب(.  )((

ينظر: سلم الطالب األواه يف حل ألفاظ رسم الطالب عبد اهلل )95)(.  )5(
ينظر: اللؤلؤ واملرجان )69)(.  )6(

ينظر: رشح املحتوي اجلامع، للشيخ حممد شيخنا اللمتوين )6)(.  )7(
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)معارص(،  اجلكين  الرمضاين  أكا  بن  اهلل  عبد  بن  األمني  حممد  الشيخ  َعدَّ  وقد 
املسألة  انلاظم يف هذه  انتقاد  املتشددين يف  السائغ، ووصم  باب االختالف  املسألَة من 
باتلناقض؛ فناقش املسألة وخلص كالم انلاظم واملعرتضني عليه، وذكر أن الكثري من أهل 
ابلالد يوافقون انلاظم، وأن اإلثبات َتَقوَّى بعمل الشناقطة، واحلذف َتَقوَّى بانلص وبعمل 
ئ آخر فيما  أكرث ابلدلان اإلسالمية األخرى، ثم قال: »وىلع لك حال ال ينبيغ ألحد أن خُيَطِّ
اختاره من العمل فيها«))(. ثم قال معلقاً يف اهلامش: »يشدد ابلعض انلكري ىلع املصنف 
يف هذه اللكمة، مع أنهم عملوا يف نظائر تشالكها يف نوعية اخلالف، ويف تقديم العمل ىلع 
املرجحات املنصوصة بمثل ما عمل هو به يف هذه اللكمة. وبيان ذلك أن أصل اخلالف 
فيها أن ادلاين عدها فيما حيذف، وأن تلميذه أبا داود لم يذكرها يف املحذوفات، وذلك 
يقتيض بقاءها عنده ىلع األصل اذلي هو اإلثبات؛ فاقتىض عدم عد أيب داود هلا يف مقابلة 
تنصيص ادلاين عليها أنها مما اختلف فيه. واملنصوص عندهم أن هذا انلوع من اخلالف 
يقدم فيه مقتىض انلص ىلع ما يقتضيه السكوت، ولكن وجدناهم قد يعرض هلم األخذ 
نواعن: عمل  وهو  العمل،  به  قد جرى  السكوت  مقتىض  إذا اكن  فيما  وذلك  بالعكس، 
﴾  جار عند اللك، وعمل خمتص ببعض اجلهات. فمن األول: قوهل عز وجل: ﴿
يف سورة اجلن ]6)[، حيث إن أبا داود نصَّ ىلع أنها حتذف منها انلون، مع سكوت غريه 
عنها))(، كما يف ديلل احلريان )ص5))(. ومع ذلك لم يُر أحٌد يعمل فيها بقول أيب داود. 
بإثبات  فيهما  يعمل  انلاس  من  كثرياً  فإن  9)[؛  ]اتلوبة:   ﴾ ﴿  ﴾ ﴿ اثلاين:  ومن 
األلف من غري نكري من اآلخرين، مع أن ابن اجلزري نص يف نرشه )ج)( )ص78)( أنه 
رآهما حمذوفيت األلف يف املصاحف القديمة، ويف مصحف املدينة خاصة، وأنه لم يد 
أحداً نص ىلع اإلثبات فيهما وال يف إحداهما، مع أن فيهما قراءة تدل ىلع احلذف، ويه: 

)ُسَقاة( و)َعَمَرة(«))(.

ينظر: إطالع املطالع ىلع غوامض املحتوي اجلامع )87 - 89(.  )((
ينظر حول هذه املسألة ما ذكره حمقق خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل )5/5))) - 6)))( )ح9(.  )((

ينظر: إطالع املطالع ىلع غوامض املحتوي اجلامع )87 - 89(.  )((
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املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
لم يأخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، وال مصحف املدينة انلبوية برواية 
ورش، بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت فيهما هذه اللكمة حمذوفة. وكذلك املصحف 

املوريتاين))(.

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]النساء: 9[.  )((
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املبحث اثلالث

﴾ ]املائدة: 47[ إثبات ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
أطلق اخلراز حذف »كفارة« أليب داود، ولم يستنث منه شيئا؛فقال:

يُـــواري كفـــارٍة  واري«)1(»ربائـــٍب 
ُ
أ مــع  األنعــاِم  مــرياٍث 

﴾، فلم  وكذلك ابللنيس، رغم أن أبا داود سكت عن املوضع األول، وهو ﴿
 يذكر املورد سكوت أيب داود عنه. قال املارغين: »واكن من حق انلاظم أن يستثين أليب داود
﴾ الواقع أواًل يف العقود؛ ألن أبا داود ذكر ألفاظ »كفارة« لكها وسكت عنه.  ﴿

وقد أطلق صاحب املنصف احلذف يف لفظ »كفارة«، اكنلاظم هنا ويف عمدة ابليان«))(.

وقد أخذ أهل املرشق واملغرب باإلثبات يف هذه اللكمة))(.

﴾: سكت عنها يف اتلزنيل، والعمل باإلثبات، وحذفها  وقال ابن القايض: »﴿
املنصف، ولم يعترب هنا لعدم النسبة هل فيها«))(.

وذكرها يف نظمه للمسائل اليت سكت أبو داود عن األول منها؛ فقال:

الغمــاِم عــن  األول  يف  والعظـــاِم»ســكَت  األســـباب  شـــعائر 

وإحســـاْن عـــداوة  ــتباْنكفـــارة  ــاب اس ــوات االعن ــاداً األص مه

اكذبـــْه يســـتاخرون  الزبــْه«)6(أعناقهـــم  بــالم  يــج)5(  بضاعــة 

ينظر: مورد الظمآن ضمن رشحه ديلل احلريان )95(.  )((
ينظر: ديلل احلريان )96(.  )((

ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/58)( )ح(.  )((
بيان اخلالف والتشهري واالستحسان )6أ(.  )((

مصطلحات  معجم  ينظر:  ثالثة.  قيمتها  واجليم  عرشة،  قيمتها  فايلاء  عرش؛  ثلالثة  اجلمل  حبساب  ترمز  يج:   )5(
املخطوط العريب ))))، 5)) - 6))(. يعين أن أبا داود سكت عن ثالث عرشة لكمة من الالم املفردة، كما تقدم يف 

املبحث األول.
ينظر: املصدر السابق: )0) ب - )) أ(.  )6(
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وقال الشيخ سيدي عبد اهلل بن حممد بن اْنبُوَجة العلوي اتلِّيِشييت )ت حنو: 00))ه(: 
﴾ يف العقود، والعمل ىلع إثباتها، وحذفها  »ولم يتلكم يف اتلزنيل ىلع قوهل: ﴿

كتاب املنصف، والعمل ىلع اإلثبات. قاهل ابن القايض«))(.

لكن يبدو أن بعض الشناقطة قد فهموا من كالم ابن القايض املذكور أنه يرجح 
حذفها!! فقد صحح أمحد بن حممد احلايج يف اجلوهر املنظم، حذفها مطلقاً؛ فقال:

أطلقــوا قــد  حذفــه  يف  فالــُق«)2(»كفــارة  َحــبٍّ  وقبــل  تفــاوت 

وقال معلقاً ىلع أبيات ابن القايض املذكورة: »يعين: إْن سَكت أبو داود عن أول ما 
 جاء يف القرآن من لك هذه اللكمات، ثم وُجد بنص عدل سواه لزم قبوهل، وما ال فثابت،
يُرجع عند عدم  ال من حيث سكوته، ولكن من حيث إن اإلثبات هو األصل؛ فإيله 
﴾ ]طه: 05)[ فقط، وأما غريها فقد نص ابللنيس وسواه ىلع  انلص، وذلك يف ﴿
حذفه، كما تقدم. وَمن تَتَبع كالم ابن القايض يف مصنفاته وتنصيَصه ىلع هذه األلفاظ 

لكمة لكمة وترجيَحه حلذفهن، َعِلَم أنَّ مراده كما ذكرُت«))(.

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
املحذوف؛  إثباتها، واستثناها من لفظ »كفارة«  الطالب عبد اهلل ىلع  اإلمام  نص 

فقال:

ــاْع
َ
اكِــْه ِدف

َ
 ف

ً
ــاراِغ

َ
الِــُق َحــبٍّ ف

َ
ــَفاْع«)4(»ف ــش شَّ َفاِح

ْ
ُ ال

َ
ــاَرٌة ُدوَن هل فَّ

َ
ك

إذا اكنت معها »هل«،  )...(، إال  وقال يف الرشح: »يعين »كفارة« باتلاء حيث وردت 
فإنها ثابتة«)5(.

ينظر: كتاب القراءات البن اْنبُوَجة )7))أ(.  )((
ينظر: اجلوهر املنظم ضمن رشحه اجلامع املقدم )))(.  )((

ينظر: اجلامع املقدم )8)(.  )((
ينظر: املحتوي اجلامع ضمن رشحه اإليضاح الساطع )75(.  )((

ينظر: اإليضاح الساطع )75(.  )5(
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املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
تقدم أن بعض الشناقطة ذهبوا إىل حذف اللكمة، وتبعهم الشيخ حممد بن الشيخ 
حممد حامد احلسين، فاستدركها ىلع انلاظم يف رشحه للمحتوي اجلامع، وقال: »والصحيح 

حذفه مطلقاً«))(.

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
برواية  انلبوية  املدينة  ومصحف  قالون،  برواية  انلبوية  املدينة  مصحف  أخذ 
ورش، بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت فيهما هذه اللكمة ثابتة. وكذلك املصحف 

املوريتاين))(.

ينظر: سلم الطالب األواه )97)(.  )((
ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]املائدة: 7)[.  )((
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املبحث الرابع

﴾ ]اتلوبة: 19[ ﴿ ﴾ حذف ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
ظاهر مجيع مصادر علم الرسم أن اللكمتني ثابتتان؛ إذ لم تنص املصادر ىلع حذفهما، 
وما لم ُينَص ىلع حذفه فهو ثابت. يقول د. أمحد بن أمحد رششال: »سكت الشيخان أبو عمرو 

﴾ من قوهل تعاىل: ﴿ ﴿ ﴾ ادلاين وأبو داود عن ﴿
﴾، ولم يذكرهما صاحب »مورد الظمآن«، ولم يتعرض هلما رشاح مورده، وال ذكرهما 
الشيخ عمر ابلينوين صاحب »البسط وابليان يف ما أغفله مورد الظمآن«، ولم يذكرهما 
علماء فاس اذلين تعقبوا نظم اخلراز، وبينوا مسائل وأموراً علمية فاتت الشيخ اخلراز يف 

كتاب: »طرر ىلع مورد الظمآن««))(.

هذا من ناحية انلص، أما من ناحية العمل »فقد رسمتا يف مصاحف أهل املغرب 
وأهل املرشق بمختلف الروايات بألف ثابتة فيهما«))(.

لكن اإلمام ابن اجلزري رجح حذفهما، كما يقول: »وانفرد الشطوي عن ابن هارون 
﴾: )ُسَقاة( - بضم السني، وحذف ايلاء  يف رواية ابن وردان يف ﴿
بعد األلف -: مجع ساٍق َكَراٍم وُرماة، و)َعَمَرة( - بفتح العني، وحذف األلف -: مجع اعمر 
مثل صانع وَصنََعة. ويه رواية ميمونة والقوريس عن أيب جعفر، وكذا روى أمحد بن جبري 
األنطايك عن ابن مجاز، ويه قراءة عبد اهلل بن الزبري. وقد رأيتهما يف املصاحف القديمة 
مصحف  يف  كذلك  رأيتهما  ثم   .](( ]املرسالت:   ﴾ و﴿ مة«  ـٰ كـ»قي األلف  حمذوفيت 
إحداهما، وهذه  فيهما، وال يف  األلف  إثبات  أحداً نص ىلع  أعلم  ولم  الرشيفة،  املدينة 

الرواية تدل ىلع حذفها منهما؛ إذ يه حمتملة الرسم«))(.

ينظر: خمالفات النساخ وجلان املراجعة واتلصحيح ملرسوم املصحف اإلمام )87(.  )((
ينظر: خمترص هجاء اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/7)6( )ح(.  )((

النرش يف القراءات العرش ))/78)(.  )((
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وقد نص ابن اجلزري ىلع حذف اللكمتني أيضاً يف رساتله: »ابليان يف خط مصحف 
عثمان«))(.

ثم اتبعه اإلمام أمحد احلبيب اللََّمطي السجلمايس، واكن قد أخذ طرق النرش عن املشارقة، 
وأخذ القراءات األربعة عرش عن أمحد بن حممد ابلناء ادلميايط صاحب »إحتاف فضالء البرش«، 
 ولعله أول من أدخلها إىل املغرب))(. ومن هنا فقد اكن هو وأتباعه يرجحون ما رجح اإلمام

ابن اجلزري، ومنه حذف هاتني اللكمتني. قال أخوه وتلميذه الشيخ صالح بن حممد الفياليل:

باحلـــذِف عمـــارٌة  خلـــِف»ســـقايٌة  بغـــري  ألفيهمـــا  يف 

 - أعــي القديمــَة - بغــري ألــِفوقــال يف النــرش: فــي املصاحــِف

باثلَّْبــِت فيهمــا وال عمــن خلــْفومــا رأيــُت انلــص عمــن قــد ســلْف
انلــصِّ رصيــح  فيهمــا  عــن ُمْقَتــٍف فْهــو ُمزيــل الغــصِّواحلــذف 

توجيــِه ِمــن  لِلثَّْبــِت  يُــرى  وجيــِهومــا  ِمــن  فيــه  نــصٍّ  لِفقــِد 

املصحــِف اتبــاُع  الرســم  َتــِفواغيــُة 
ْ
اق َهْديَــه  َيــرُم.  ُفــه 

ْ
فُخل

إذا احلــقُّ  يُتَّبــع  مــا  وحبــذا«)3(أحــقُّ  شموُســه  ألألْت  مــا 
لكن مجهور املغاربة لم يوافقوا اإلمام اللََّمطي يف هذه املسألة، وبقوا ىلع ما جرى 

به العمل عند اجلميع.

اللََّمطيني؛  أثر  الشناقطة  فاقتىف  شنقيط؛  بالد  يف  اللََّمطي  طريقة  انترشت  وقد 
فرجحوا حذف اللكمتني، خالفاً لسائر املغاربة واملشارقة.

فنص ىلع حذفهما اإلمام سيدي عبد اهلل بن أيب بكر اتلِّنَْواجيوي؛ فقد أخذ عن 
الشيخ سيدي أمحد احلبيب اللََّمطي))(، وتأثر به يف اعتماد ترجيحات ابن اجلزري، ومنها 

حذف هاتني اللكمتني.

ينظر: ابليان يف خط مصحف عثمان )78) - 79)(.  )((
ينظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش )66/5( )ح(.  )((

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )))(، وكتاب القراءات البن اْنبُوَجة ))0)أ(.  )((
ينظر: فتح الشكور )08)(.  )((
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﴿ : يقول اإلمام اتلِّنَْواجيوي: »ومما خالف فيه مصاحُف أهل الغرب انلصَّ
﴾؛ فإنهم يثبتونهما«))(. ثم احتج بكالم ابن اجلزري وصالح الفياليل.

ونص ىلع حذف اللكمتني أيضاً الشيخ املختار بن الشواف اجلكين )ت: 95))ه( يف 
:﴾ »تسهيل حفظ احلذف«؛ فقال عن ﴿

مطلقـــا والعَمـــات  ــا«)2(»فيقســـمان  ــارة انطق ــذا عم ــم ك أعمامك
:﴾ وقال عن ﴿

كـــذا فريقـــان  ذا«)3(»ونفقاتهـــم  مثــل  وســقايْه  والقانطــني 
ألف  حمذوف  هو  »ومما  رشحه:  يف  99))ه(  )ت:  الغالوي  حبت  ابن  الشيخ  وقال 
 ﴾ ﴿ وألف  ألفها  حذف  ونظم   ،﴾ ﴿ حنو:   ،﴾ ﴿

األستاذ السيد صالح بن حممد الفياليل؛ فقال: ... «))(، ثم أىت بأبيات صالح الفياليل.
واعتمد حذَف اللكمتني أيضاً الشيُخ عبداهلل بن احلاج محاه اهلل الغالوي )ت: 09))ه()5(.

واعتمده الشيخ أمحد بن حممد احلايج؛ فقال:

قاســـيتا بقـــادر  ســـقايتا«)6(»أعقابكـــم  وزمـــٍر  مائـــدٍة 
﴾ يف اتلوبة، كما نص  وقال شارحاً ابليت: »سقايتا: بألف اإلطالق، يعين ﴿

عليه غري واحد من األئمة«)7(. ثم أورد انلقول السابقة.
وقال ابن اْنبُوَجة، نقاًل عن بعض الشناقطة: »تنبيه: مما خالفت املصاحُف الغربية 
﴾ يف اتلوبة؛ فإنهم يثبتونهما، وهما حمذوفتان«)8(. ثم أورد  ﴿ ﴾ فيه الصواَب ﴿

كالم ابن اجلزري، ونظم صالح الفياليل.

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )))(.  )((
ينظر: تسهيل حفظ احلذف، ضمن رشحه البن حبت )9)(.  )((

ينظر: املصدر السابق )))(.  )((
ينظر: رشح تسهيل حفظ احلذف )9)(.  )((

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )))(.  )5(
ينظر: اجلوهر املنظم، ضمن رشحه اجلامع املقدم )))(.  )6(

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )))(.  )7(
كتاب القراءات البن اْنبُوَجة ))0)ب(.  )8(
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املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
يف  اللكمتني  حذَف  ذكر  فقد  الشناقطة؛  متأخري  اهلل  عبد  الطالب  اإلمام  وافق 

:﴾ »املحتوي اجلامع«؛ فقال يف ﴿

 ُدوَن نُــوْن
ْ

ْســَمائِِه ِســيَماُهُم اْعــرِف
َ
ــفَّ ُدوْن»أ ــاِحْر َخ ــْه َوَس ــُل ُتَماُرونَ ْب

َ
ق

ِديَــاْر َتَماثِيــُل  َســاِمْر  اْو  َاْر«)1(تََواَصــَوا 
ُ

ــِع جت
ْ
ِســَقايَُة اْعِكــْس ُضَعَفا الرَّف

:﴾ وقال يف ﴿

ــاْم َغَم
ْ
ــاَرةُ ال ــاُن ِعَم ــاُن االَْيَم َما الرَّْحَــُن َداْم«)2(»ااِليَم

َ
ْعَمــاُل َمالـِـْك ُعل

َ
اال

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
لم  فتح هذا اخلالف ابلاب بلعض الرشاح، ملالحظة أن اإلمام الطالب عبد اهلل، 

يرجح اإلثبات، أو لم ينص ىلع اخلالف يف اللكمتني، ىلع األقل.

فقد ذكر حممد العاقب بن ما ياىب يف »رشف اللىم« اخلالَف يف اللكمتني؛ فنص ىلع 
:﴾ حذفهما أواًل، فقال يف ﴿

ـــُر
َّ
ُيَنك إذا  تماثيـــُل  تذكــُر»كـــذا  مْعــه  احلكــم  يف  وأربــٌع 

ســـاحِر ولفـــُظ  الســـقايُة  دون تواصــوا مــع ِديــاٍر ســامِر«)3(َويْه 
 :﴾ وقال يف ﴿

الغمـــاُم عمـــارة  واألعمــاُم«)4(»أســـمائه  إســماعيل  االعمــال 
ثم قال يف آخر باب احلذف: »وقد تقدم أين ال أذكر من املحذوف إال ما به العمل يف 
بالدنا لقلة تعرض انلاس لغريه، ولضيق هذا املخترص عنه، وقد جرى اخلالف يف كثري مما 

.)5(»﴾ ﴿ ﴾ ذكرته يف انلظم، حنو: )...( و﴿

ينظر: املحتوي اجلامع ضمن رشحه اإليضاح الساطع )66(.  )((
ينظر: املصدر السابق ))6(.  )((

ينظر: كشف العىم ضمن رشحه رشف اللىم )6)(.  )((
ينظر: املصدر السابق، والصفحة نفسها.  )((

رشف اللىم ))5(.  )5(



129

ح الشيخ حممد املصطىف بن حممد البشري املسويم إثباتهما، منبهاً ىلع أن حذفهما  ورجَّ
لم يقل به غري ابن اجلزري؛ فقال:

اتلوبـــْه يف  عمـــارة  اتلوبـــْه»ســـقاية  منـــه  جتـــُب  همـــا 
ُ
حذف

النـــرِش يف  أىت  قـــوٍل  ىلع  َتـــْدرِ«)1(إال 
ْ
ل
َ
ف غرُينـــا  يَتَّبِْعـــه  لـــم 

ني املعارصين اخلالف يف اللكمتني))(. ويف ذلك نوع من  وذكر بعض الرشاح والُمَحشِّ
االعرتاض ىلع »املحتوي اجلامع«.

وقد ذكر الشيخ حممد األمني الرمضاين أن العمل جرى حبذف اللكمتني))(، مع أن 
الكثري يثبتهما أيضاً من غري نكري، وجعل إثباتهما من العمل اذلي خالف انلص، نلص 

ابن اجلزري ىلع حذفهما))(.

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
لم يأخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، وال مصحف املدينة انلبوية برواية 
به  ثابتتني. وأخذ  اللكمتان  فيهما هاتان  الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت  بمذهب  ورش، 

املصحف املوريتاين فجاءت فيه اللكمتان حمذوفتني)5(.

ينظر: الكزن اثلمني )0)(.  )((
ينظر: الكزن اثلمني )9) - ))(، واذلخرية )75(، واللؤلؤ واملرجان ))6) - )6)(.  )((

ينظر: إطالع املطالع )77، و80(.  )((
ينظر: كالمه املتقدم يف املطلب األول، من املبحث اثلاين.  )((

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]اتلوبة: 9)[.  )5(
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املبحث اخلامس

﴾ ]طه: 92[ )إثبات ألفها( فصل ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
﴾ ]اتلوبة: 9)[؛ فيه أيضاً مما خالف فيه  ﴿ ﴾ هذه املسألة شبيهة بمسألة ﴿

الشناقطُة غريَهم، تأثراً بابن اجلزري.

فقد اتفقت مصادر الرسم املعروفة ىلع أن هذه اللكمة موصولة )أي: ليس فيها ألف بني 
ايلاء وابلاء(، ولم خيالف يف ذلك إال السخاوي وتبعه ابن اجلزري. قال اإلمام ادلاين: »وكتبوا 

﴾ بالوصل، لكمة واحدة ىلع مراد االتصال، قاهل نلا حممد عن ابن األنباري«))(. يف طه: ﴿

لكمة،  »يا«  لكم:  ثالث  األصل  يف  وهو   - واحدة  لكمة   ﴾ ﴿ رسم:  »وأما  وقال: 
و»ابن« لكمة، و»أم« لكمة - فعىل مراد الوصل، وحتقيق اللفظ؛ فذللك حذفت ألف »يا« 
وألف »ابن« لعدمهما يف انلطق بكون األوىل ساكنة، واثلانية للوصل، وقد اتصلتا بابلاء 

الساكنة من »ابن««))(.

مراد  ىلع  واحدة  لكمة  بالوصل،   ﴾ ﴿ طه:  يف  »وكتبوا  داود:  أبو  اإلمام  وقال 
االتصال، ىلع مخسة أحرف«))(.

وقال اخلراز:

ثــْم فيــم  وممــن  وربمــا  أمــا نعمــا عــم صــل ويبنــؤْم«)4(»فصــٌل: 
﴾؟ هل وصل  قال املارغين يف رشح ابليت: »فإن قلت: ما املراد بالوصل يف ﴿
انلاظم ذكَر  إنَّ  بعضهم:  قاهل  ما  فاجلواب:  اهلمزة؟  بصورة  انلون  وصل  أو  بابلاء،   ايلاء 
﴾ هنا إلفادة اتصال ايلاء بابلاء وحذف همزة الوصل، ال إلفادة اتصال انلون بصورة  ﴿
﴾ ﴾ ]آل عمران: 67)[، و﴿  اهلمزة، تلقدمه يف باب اهلمز. وديلله عدم ذكره هنا لـ ﴿

املقنع يف رسم مصاحف األمصار )80(.  )((
املحكم يف نقط املصاحف ))8) - )8)(.  )((

ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/576(.  )((
ينظر: مورد الظمآن ضمن ديلل احلريان ))))(.  )((
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]الواقعة: 87[، حيث تقدما هناك. اه. وهو كالم ظاهر ال غبار عليه. وما ذكر من حذف 

ويستفاد من  اتلزنيل،  داود يف  أيب  ﴾ هو رصيح كالم  »ابن« يف ﴿ الوصل من  همزة 
املقنع، ونص عليه اللبيب، وبه العمل، خالفاً ملن قال بإثباتها رسماً. وأما حذف ألف »يا« 

﴾ يف الرسم فيؤخذ من قول انلاظم يف حذف األلفات: من ﴿
 اَو نداَء*«)1(

ً
*وما أىت تنبيها

وقال الشاطيب يف العقيلة:

بـــه يبنـــؤم  بـــواو  ســطرا«)2(»فهـــؤالء  ــه 
َّ
لُك ــه 

ْ
ِصل

َ
ف ويبنــؤم 

قال السخاوي يف رشح ابليت: »ورأيته يف املصحف الشايم موصواًل، إال أنه أثبت 
فيه األلف اليت بعد ايلاء«))(.

وقد اعتمد ابن اجلزري َنْقَل السخاوي هذا ورجحه، فقال عن هذه اللكمة: »ورسم 
املحذوفة  انلداء  بياء  »ابن«  ألف  ثم وصلت  »ابن«،  بنون  بواو، ووصل  طه  ﴾ يف  ﴿
األلف؛ فاأللف اليت بعد ايلاء يه ألف »ابن«. هذا هو الصواب كما نص عليه أبو احلسن 
السخاوي، نقله عن املصحف الشايم رؤيًة، وكذلك رأيتها أنا فيه، غري أن بها أثر حك 
أظنه وقع بعد السخاوي )..(. ثم إين أنا رأيتها كذلك يف املصحف الكبري الشايم الاكئن 
بمقصورة اجلامع األموي املعروف باملصحف العثماين، ثم رأيتها كذلك باملصحف اذلي 

يقال هل: اإلمام، بادليار املرصية«))(.

ثم اتبعه الشيخ صالح الفياليل ىلع اعدة اللََّمطيني، فقال:

باأللــْف بطــه  ارســم  ــْف»ويبنــؤم  ِ
َ

ــه ال حت ــا انلــدا وعن ــد ي مــن بع

األريــُب اجِلْهبِــُذ  عليــه  حممــد بــن اجلــزري انلجيــُب«)5(نَــصَّ 

ينظر: ديلل احلريان )))) - )))(.  )((
ينظر: العقيلة ضمن الوسيلة )67)(.  )((

ينظر: الوسيلة )67)(.  )((
النرش يف القراءات العرش ))/55)(.  )((

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )56(، وكتاب القراءات البن اْنبُوَجة )56(.  )5(
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ثم اتبع الشناقطُة اللََّمطيني ىلع اعدتهم أيضاً؛ فنص ىلع إثبات األلف الشيخ عبد اهلل 
ابن احلاج محاه اهلل الغالوي))(، وقال الشيخ أمحد بن حممد احلايج:

فارســـِم »يبنـــؤَّم«  يف   
ً
ــم)2(»وألفـــا ــان ن ــف عثم ــا إىل مصح كم

واستدل يف رشحه بنص ابن اجلزري، وبأبيات صالح الفياليل، ونقل اإلثبات عن 
ابن احلاج محاه اهلل، مع أنه نص ىلع أن عمل الشناقطة يف عرصه إنما هو حبذف األلف، 
،)..( للخراز  الضبط  بعض شاريح  لقول  )..(، وال  اتلجييب  لقول  »فال حمل  يقول:   كما 
الصحابة،  ملرسوم  األلَف  فيه  اثلقاُت  العدوُل  نسب  أن  بعد  ايلوم،  العمل  عليه  ملا  وال 
رضوان اهلل عليهم؛ إذ ال توز خمالفتهم يف يشء من ذلك، كما تقدم عن مالك وغريه«))(.

وقال يف نظمه »املبني«:

انلــداءِ يــا  بعــد  ابــن  لِــُف 
َ
امــرتاءِ»وأ بــال  ارســم  يبنــؤم  يف 

اجلــزري ســليل  ذاك  ىلع  أعــي أبــا اخلــري حممــد الــرينــص 

:
ْ

ــال ــرش وق ــراءة الع ــرش يف ق يف الن
ْ

ضــالل وغــريه  احلــق  هــو  هــذا 

الشــايم يف  رأيتهــا  واإلمـــاِمألنــي  العثمـــان  ويف  بـــه 

الســخاوي قبلــه  رآهــا  ــِت اهلــاويوقــد  يف املصحــف الشــايِم بِثَْب

ألـــفوقــال يف اتلزنيــل: مخــس أحــرف بغـــري  أنهـــا  يريـــد 

للصحابــْه نُســب  مــا  الكتابــه)4(لكــنَّ  يف  ســواه  مــن  أرجــُح 
﴾: فإنه  وقال ابن اْنبُوَجة نقاًل عن بعض الشناقطة: »ومما خالفْت)5( فيه أيضاً: ﴿
باأللف بعد ايلاء، وهو ألف »ابن««)6(. ثم استشهد بكالم النرش، ونظم صالح الفياليل.

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )56(.  )((
ينظر: اجلوهر املنظم ضمن رشحه اجلامع املقدم )56(.  )((

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم )56(.  )((
ينظر: املصدر السابق، والصفحة نفسها.  )((

يعين: املصاحف املغربية.  )5(
ينظر: كتاب القراءات البن اْنبُوَجة ))0)أ(.  )6(
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الشناقطة كغريهم حبذف األلف، كما تقدم، العمل اكن قد جرى عند   ورغم أن 
إال أنه قد تغري بعد اعتماد هؤالء األعالم إلثبات األلف؛ فجرى العمل به، قال الشيخ 

حممد العاقب بن ما ياىب:

»يبنؤمــا« ألــف  يف  مــا»واخللــف 
َ
ث  

ً
قطعــا تلحــق  ال  فقيــل: 

الضبــط يف  هلــا  تلحــق  اخلـــطوقيــل:  يف  بـــه  ترســـم  وقيـــل: 

عملنــا فاعمــل بــه يــا ابــن الــَرَى«)1(قلــت: وذا اذلي بــه ايلــوم جــرى
موصولة  نونها  فإن  طه؛  يف   ﴾ ﴿ »خبالف  جدود:  ابن  الشيخ  وقال 

باهلمزة املصورة بالواو، وثَم ألف بني ياء انلداء وابلاء، ىلع املعمول به عندنا))(. قلت:

ــف أم ــع، وباألل ــن أم« اقط ــال اب و»يابنـــؤم« صـــل وبالـــواو رســـم»ق

جــاِئ فيهــا  الوصــي  انلــداء«)3(واأللــف  ويــا  بائهــا  بــني  مــن 

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
لم يشذ الطالب عبد اهلل عن الشناقطة؛ فنص أيضاً ىلع إثبات األلف؛ فقال:

لِْف
َ ْ
َمــْع َزْيِد األ

َ
 ك

َ
ول

ُ ْ
ِفْعِل ِصْف»إِْن يَْســُكِن األ

ْ
« زِيَد نِلَْيــِت ال

ْ
بِْت ِســَوى »ل

ْ
ث
َ
أ

ــْو َوإَِذْن اِلبـْـِن اْمــَر يـَـاْت
َ
ِم ِذي ل

َّ
ْت«)4(بِالــال

َ
ــورِ ال ــدَّ اَكتلَّنُّ َم زِْد إِْن ُش

َّ
ــال َوال

﴾ خاصة، ويف ألفها خالف: هل هو ألف  وقال يف الرشح: »وأما ايلاء فيف ﴿
الوصل، أم هو ألف ياء انلداء«)5(.

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
ذكر الشيخ حممد العاقب بن ماياىب، اخلالف يف املسألة؛ فقال:

ينظر: رغم احلفاظ املقرصين ىلع املحتوي اجلامع املعني يف ضبط ورش وقالون ))أ(.  )((
يَم الرسم والضبط )) - )(.

ْ
يعين ىلع املعمول به يف حمضة أهل داداه. ينظر: الضبط لِعل  )((

ينظر: املصدر السابق ))7(.  )((
ينظر: املحتوي اجلامع ضمن اإليضاح الساطع ))))(.  )((

ينظر: اإليضاح الساطع )7))(.  )5(
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»يبنؤمـــا« ألـــف  يف  ــا؟»واخللـــف  ــالً ثم ــك أص ــم ي ــل اكن؟ أو ل ه

العــدم؟ بعــد ســبق  يــزاد  باملقـــدم«)1(وهــل  واألخـــذ  ثالثـــة، 
وسائر  اهلل  عبد  الطالب  الشيخ  أن  أمحد،  الشيخ  بن  الشيخ  األستاذ  الحظ  وقد 
الشناقطة خالفوا اجلمهور يف هذه املسألة، فقال يف رشحه »الكزن اثلمني«: »وبما أننا يف 
موريتانيا نكتب هذه اللكمة باأللف حسب اطاليع؛ فقد خلصت أقوال العلماء للفائدة، 

ونظمت ذلك يف هذه األبيات:

األلــْف منهــا  حذفــوا  لِــْفو»يبنــؤم« 
ُ
أ أحــرف  مخســة  ورســمها 

وادلاين بـــه  ســـليمان  فــال حتــد عمــا روى الشــيخان ..«)2(قـــال 

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
برواية  انلبوية  املدينة  ومصحف  قالون،  برواية  انلبوية  املدينة  مصحف  يأخذ  لم 
اللكمة موصولة )بدون ألف  فيهما هذه  الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت  ورش، بمذهب 
بعد ايلاء(. وأخذ به املصحف املوريتاين؛ فجاءت فيه اللكمة مفصولة )بإثبات ألف بعد 

ايلاء())(.

ينظر: كشف العىم ضمن رشحه رشف اللىم ))9(.  )((
ينظر: الكزن اثلمني )))(.  )((

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]طه: )9[.  )((
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املبحث السادس

﴾ ]الروم: 45[ حذف ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
أبو داود يف حذفها  لم يذكر ادلاين هذا املوضع من »الرياح« يف املحذوف))(، وخريَّ 

وإثباتها؛ ألنه لم تبلغه فيها رواية، مع أنه اختار احلذف فيها))(.

قال اخلراز:

باتلخيـــريِ الـــروم  أول  ــورِ«)3(»وجـــاء  ــس باملأثـ ــاح ليـ ــن جنـ البـ
وجرى العمل عند الشناقطة حبَْذفِها))(.

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
اتَّبَع انلاظم ما جرى به العمل عند الشناقطة؛ فأطلق احلذف يف »الرياح« ولم يستنث 

منه شيئاً؛ فقال:

َربََّيــاْن يَــاَم 
َ ْ
األ ـَدا  انلِـّ ــايِن يَاتَِيــاْن«)5(»رِيَــاٌح 

َ
ــَياِط ث ُطْغَيــاٌن الشَّ

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
استدرك الشيخ ابن جدود، هذه اللكمة ىلع انلاظم؛ فقال: »وقد اختلف يف املوضع 
﴾. والعمل عندنا باإلثبات، ويؤيده  اذلي يف سورة الروم، وهو: ﴿

أن القراء العرشة اتفقوا ىلع قراءتها باجلمع، واختلفوا فيما سواها«)6(.

ينظر: املقنع يف رسم مصاحف األمصار )0)، و))(.  )((
ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/7))(.  )((

ينظر: مورد الظمآن ضمن رشحه ديلل احلريان ))6(.  )((
ينظر: كتاب القراءات البن اْنبُوَجة )9))أ(، واذلخرية )89(.  )((
ينظر: املحتوي اجلامع ضمن رشحه اإليضاح الساطع ))8(.  )5(

العرش القراءات  يف  النرش  »الرياح«:  يف  القراءات  حول  وينظر   .)(8( والضبط  الرسم  يَم 
ْ
لِعل الضبط  ينظر:   )6( 

.)((( - (((/((
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املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
لم يأخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، وال مصحف املدينة انلبوية برواية 
ورش، بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت فيهما هذه اللكمة ثابتة. وأخذ به املصحف 

املوريتاين؛ فجاءت فيه اللكمة حمذوفة))(.

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]الروم: 5)[.  )((
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املبحث السابع

﴾ ]انلبأ: 35[ إثبات ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
أبو داود))(، لكن  اللكمة))(، وسكت عنها  نص ادلاين ىلع اخلالف يف حذف هذه 

اخلراز ذكر أن أبا داود نص ىلع حذفها؛ فقال:

 األخـــري قـــل وعنهمـــا
ً
أثــارة قــْل مثــل مــا«)3(»كذابـــا أســاورْه 

وقد انتقد ابن آجطا عليه ذلك؛ فقال: »وقد طالعت نسخاً من اتلزنيل ومن خمترص 
اتلزنيل، فما رأيت أبا داود تعرض ذلكر األول وال األخري، ال حبذف وال بإثبات؛ فذكرت 
ذلك مرة للناظم -  - بمزنهل يف مدة سكناه بابلدل اجلديد، فأخرج مبيضات وأوراقاً 
﴾؛ فتعجب من ذلك،  كثرية اكن يبيض فيها ما نظمه يف هذا انلظم، فلم يد فيها ﴿
فقال يل - وهو صادق يف قوهل -: »ما نظمُت شيئاً حىت رأيتُه وحتققتُه«. ووعدين بابلحث 
فيه وانلظر، فما راجعتُه فيه حىت مات. «))(. وجرى عمل اتلونسيني فيها باحلذف)5(.

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
لم يذكر انلاظم هذه اللكمة يف انلظم)6(؛ فدل ذلك ىلع أنها ثابتة، حسب منهجيته؛ 
ألنه »أىت بعد ذلك باحلذف مرتباً ىلع حروف اهلجائية، منطوقاً أو مفهوماً، وأىت باإلثبات 

مرتباً ىلع ذلك النسق مفهوماً ال منطوقاً«)7(.

ينظر: املقنع يف رسم مصاحف األمصار )))، و))(.  )((
ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل )5/)6)) - )6))(. وقد ذكرها حمقق الكتاب يف اللكمات اليت سكت عنها  )(( 

أبو داود. ينظر: ))/)6)( )قسم ادلراسة(.
ينظر: مورد الظمآن ضمن رشحه ديلل احلريان ))))(.  )((

ينظر: اتلبيان يف رشح مورد الظمآن ))7)(.  )((
ينظر: ديلل احلريان )0))، و)))(.  )5(

ينظر: اإليضاح الساطع )55 - 56(.  )6(
ينظر: معني املقرئني )6أ - 6ب(.  )7(
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املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
استدرك الشيخ ابن جدود، هذه اللكمة ىلع انلاظم؛ فقال: »والراجح عندنا احلذف، 

وبه العمل«))(.

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
برواية  انلبوية  املدينة  ومصحف  قالون،  برواية  انلبوية  املدينة  مصحف  أخذ 
ورش، بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت فيهما هذه اللكمة ثابتة. وكذلك املصحف 

املوريتاين))(.

يَم الرسم والضبط )))(.
ْ
ينظر: الضبط لِعل  )((

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]انلبأ: 5)[.  )((
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الفصل اثلاين

االعرتاضات الضبطية

املبحث األول

املحذوف من الالمني

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
 ﴾ اللكمات اليت تكررت فيها الالم، مثل: ﴿ حذفت إحدى الالمني يف بعض 
﴾ ]ابلقرة: )6)[. واختلف علماء الرسم يف ترجيح أي  ﴾ ]ابلقرة: 6)[ و﴿ ]الفاحتة: )[ و﴿

الالمني يه املحذوفة؛ فذهب أبو داود إىل أن املحذوفة يه األوىل، ويرتتب ىلع ذلك أن 
الالم ابلاقية تضبط. وذهب ادلاين إىل أن املحذوفة يه اثلانية، ويرتتب ىلع ذلك أن الالم 
ابلاقية ال تضبط))(. ورجح اتلجييب وابن اعرش مذهب أيب داود))(. ورجح اخلراز مذهب 

ادلاين؛ فقال: 

احلرفــنْي«)3(»بــاب ورود حــذف إحــدى الالمــنْي بثــاين  ــٌح  مرجَّ وْهــو 

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
تبع انلاظم املورد؛ فقال:

ْو
َ
أ هلِلِ  الـــِي  اَكذِلي  ـــايِنَ 

َ
ــاًء اَْو«)4(»ث ــَرى َم ْخ

ُ
أ
َ
ْو ك

َ
ــالً أ ْ ءِ يلَ

َّ
ــال َوال

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
أن  عندنا  »والعمل  فقال:  انلاظم؛  ىلع  املسألة  هذه  جدود،  ابن  الشيخ  استدرك 

املحذوف يف اجلميع الالم األول، وهو الم اتلعريف؛ إذ املقروء أوىل بابلقاء«)5(.

ينظر: ديلل احلريان ))5)(، وخمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/56 - 57(.  )((
ينظر: كتاب القراءات البن ابنوجة ))6)ب(.  )((

ينظر: مورد الظمآن ضمن رشح ديلل احلريان ))5)(.  )((
ينظر: اإليضاح الساطع )55 - 56(.  )((

يَم الرسم والضبط )7)(.
ْ
ينظر: الضبط لِعل  )5(
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املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
أخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، 
إن  الضبط، أي:  اثلابتة خايلة من  الالم  فيهما  الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت  بمذهب 

املحذوف هو الالم اثلانية. وكذلك املصحف املوريتاين))(.

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين: مثاًل:   )((
 ﴾ ﴾ ]النساء: ))[، و﴿ ﴾ ]ابلقرة: )[. ولكن اختلفت هذه املصاحف يف ضبط ﴿ ﴾ ]الفاحتة: )[، ﴿ ﴿
]األحزاب: )[؛ فضبط مصحف رواية ورش ىلع حذف الالم اثلانية، كما نُصَّ ىلع ذلك يف الصفحة: )ح(، من 
اتلعريف به. وكذلك املصحف املوريتاين. وضبط مصحف رواية قالون ىلع حذف الالم األوىل، كما نُصَّ ىلع 

ذلك يف الصفحة: )ط(، من اتلعريف به.
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املبحث اثلاين
ضبط اهلمز املبدل املتحرك

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
اختلف علماء الضبط يف ضبط اهلمز املبدل املتحرك؛ فذهب بعضهم إىل أنه يضبط 
بالشلك، وبعضهم إىل أنه ال يضبط، وجرى العمل بضبطه عند اتلونسيني، قال املارغين: 
﴾ ]آل عمران: 5))[ عند ورش،  ﴾ ]ابلقرة: 9))[، و﴿  حنو: ﴿

ً
»وأما املبدلة حرفاً حمراك

فقيل: حترك، وقيل: ال حترك، والعمل ىلع حتريكها«))(.
أما املغاربة فقد جرى العمل عندهم بعدم ضبطه، لكن ابن القايض رجح ضبطه؛ 

فقال:

ابلــدِل ويــق 
ُ
ف الشــلُك  جـــي»وُيعــل  ويَُويِّـــد   

َّ
يِلَـــال نـــو 

ــاْم ــف الغم ــد الح يف كش ــه ق ــُه ال مــالْمونص
ْ
ل
ُ
ق الطــراز  كــذاك يف 

جـــال منُعـــه  ادلرة:  يف  َجِهــال«وقـــال  َمــن  »ودْع  فيهــا:  لقــوهل 

ه أول كمــا الغــرُي َنَقــْل«)2(وْهــو اذلي بفاســنا جــرى العمــْل
ُ ْ
وَشــك

واكن الشناقطة أواًل ىلع ما جرى به العمل عند سائر املغاربة من عدم ضبطه، ثم 
تغري عملهم تبعاً البن القايض؛ فأخذوا بمذهبه يف ترجيح ضبطه))(. كما يقول أمحد بن 
حممد احلايج: »وهو اذلي جرى به ايلوم العمل: يف ناحيتنا هذه وغريها، بعد أن اكن جارياً 

بعدم الضبط، كما يف املصاحف القديمة«))(.

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
املبدل  اهلمز  أن  ىلع  فنص  القايض؛  ابن  مذهب  اتباع  يف  الشناقطَة  انلاظُم  وافق 

املتحرك يشلك مطلقاً، قال انلاظم:

ينظر: ديلل احلريان ))7)(.  )((
ينظر: بيان اخلالف والتشهري واالستحسان )))ب(.  )((

ينظر: كتاب القراءات البن اْنبُوَجة )89)أ(.  )((
ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم ))7(.  )((
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ــْل ــنْيِ نَ نََت
ْ
ــِم اِلث

ْ
غ ــا اَكدلَّ ــِز َه «)1(»َوَهْم

ْ
َؤل َوَكدلُّ ِدَرْن 

َ
أ نْبِــْئ 

َ
أ ءِ 

َّ
الــال  

َ
ال

﴾ ]األعراف: 99[،  فـ»مفهوم قوهل: »همز ها« أن اهلمزة املبدلة واواً، حنو: ﴿
﴾ ]الشعراء: )[، ُيعل الشلك فوق نقطها  ﴾ ]هود: 87[، أو ياء، حنو: ﴿ ﴿

إن اكنت مفتوحة، وحتته إن اكنت مكسورة«))(.

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
الحظ بعض الرشاح ىلع انلاظم خمالفته بلعض املصادر اليت اعتمدت ما جرى به 
العمل عند املغاربة؛ فقال الشيخ حممد العاقب بن ما ياىب معلقاً ىلع ابليت السابق: »فهو 
خمالف ملا نعرفه يف رشح اذليل))( للسيد حممد اخلراز، ونصه: »ال حترك انلقطة؛ ألنها تقوم 

مقام احلركة، وتقوم الصورة مقام اهلمزة فيه. قال ميمون:

ــز وال ــن هم ــدل م ــل ىلع ابل تضع ســوى انلقط ودع مــن جهال««)4(»واجع
وقال الشيخ حممد حممود بن حممد بن أمانة اهلل اللمتوين )معارص(، معلقاً ىلع ابليت: 
»خالفاً لشارح اذليل القائل إن انلقطة تقوم مقام احلركة، والصورة تقوم مقام اهلمزة«)5(.

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
أخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، 
بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاء فيهما اهلمز املبدل املتحرك مضبوطاً بالشلك. وكذلك 

املصحف املوريتاين)6(.

ينظر: املحتوي اجلامع ضمن: إيقاظ اهلمم، مطبوع مع اإليضاح الساطع )57)(.  )((
ينظر: رشح املحتوي اجلامع، للشيخ حممد شيخنا بن حممد األمني اللمتوين )9))(.  )((

يعين »إاعنة الصبيان ىلع عمدة ابليان«. وهو رشح ىلع باب الضبط من »مورد الظمآن«. لسعيد بن سليمان اجلزويل   )((
الكرايم السماليل. ينظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش ))/78)(.

ينظر: رغم احلفاظ املقرصين ىلع املحتوي اجلامع املعني يف ضبط ورش وقالون ))ب(.  )((
ينظر: مبني األحاكم وميضء الظالم ىلع ضبط اتلابعني لإلمام )))(.  )5(

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين: مثاًل: اهلمزة   )6(
﴾ ]الشعراء: )[. ﴾ ]هود: 87[، أو ياء، حنو: ﴿ ﴾ ]األعراف: 99[، ﴿ املبدلة يف ﴿
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املبحث اثلالث

نقط ايلاء إذا اكنت صورة اهلمزة

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
اهلمزة صورة  اكنت  إذا  ايلاء  أن  املغاربة،  لسائر  تبعاً  الشناقطة  عند  العمل   اكن 
ال تنقط، قال أمحد بن حممد احلايج: »تنبيه: العمل يف هذه انلاحية ايلوم ىلع عدم نقط 
 ﴾ ﴾ ]احلجر: )6[، و﴿ ]النساء: ))[، و﴿  ﴾ ايلاء املمالة )..( واملصورة، حنو: ﴿
 ،]80 ]ابلقرة:   ﴾ 5)[، و﴿ ]آل عمران:   ﴾ )[، و﴿ ]ابلقرة:   ﴾ 7))[، و﴿ ]ابلقرة: 

وشبهها؛ فإنهم ال ينقطونها، وهو خطأ؛ فإن القراء لكهم متفقون ىلع نقطها، واخلالف جاٍر 
بني انلحاة«))(.

ثم تغري ما جرى به العمل عندهم؛ فاعتمدوا َنْقَطها))(، تبعاً البن القايض يف قوهل:

امــرتاءِ»فمذهـــب القـــراء َنْقـــُط ايلـــاءِ بــال  همــزاً  رْت  َصــوَّ إْن 

واقـــعوعكســـه عنـــد انلحـــاة شـــائُع  
َّ

يِلَـــال نـــو  يف  وقيـــل 

املمـــاِل دلى  انلقـــط  ُتَبـــاِل«)3(والظاهـــر  ـــُه وال 
ْ
ل
ُ
ق زائـــٍد  مـــْع 

وقال أمحد بن حممد احلايج يف »املبني«:
نُِقَطــا همــزاً  َر  َصــوَّ إن  توســطا»وايلــاُء  اذلي  غــري  يف  واخللــُف 

ومائــْه جئنــا  نــو  وحئـــْهللمقرئــني  وفئـــة  ســـيئة 

أهملــوا وانلحــاةُ  ذاك  يســـهلوغــريِ  بنقـــط  وبعضهـــْم 

اليــاِت يف  املحتــوم  انلحـــاةِوإنمــا  ال  القـــراءِ  ـــُر 
ُّ
ث
َ
تَأ

وإنــاْه كهداهــم  املمــاُل  وهــداْهأمــا  وســقاهْم  أذاهــم  وَدْع 

اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم ))6(.  )((
ينظر: كتاب القراءات البن اْنبُوَجة )00)ب(.  )((

ينظر: بيان اخلالف والتشهري واالستحسان )))أ(.  )((
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نُِقطـــا لِلجميـــع  ذاك  توســطافـــإن  اذلي  غــري  يف  واخللــف 

واملــايض وكلقــوي  اهلــدى  دون خــالف قال جنــل القــايض:..«)1(نــو 
واستدل بأبيات ابن القايض املذكورة.

الغري  ايلاء  يف  »ودخل  املارغين:  قال  أيضاً،  اتلونسيني  عند  العمل  جرى  وبهذا 
﴾ ]األنعام: )6)[ عند من أماهل، وايلاء املبدلة من اهلمزة  املهموزة، ايلاء املمالة حنو: ﴿
﴾ ]اذلاريات: 7)[؛ فتنقط لكها  ﴾ ]ابلقرة: 9))[ لورش، وايلاء الزائدة كما يف ﴿ حنو: ﴿

إذا اكنت يف غري الطرف ىلع الراجح املعمول به عندنا«))(.

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
اتبع الطالب عبد اهلل ما جرى به العمل أخرياً؛ فنص ىلع أن ايلاء إذا اكنت صورة 

اهلمزة فإنها تنقط، قال:

 ُيْنِفَق اْت
َ

َهْمــِز اْنُقَطــْن ال
ْ
َبــا َويـَـا ال

ْ
آْت«)3(»لِل

َ
ِم َضْع َهْمــزاً ك

َّ
ْبــَل الال

َ
ْخــَرى وَق

ُ
أ

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
اعرتض ىلع ذلك الشيخ حممد عبد اهلل بن حممد املختار بن ابايت؛فقال: »وليس ذلك 
﴾  موافقاً ملا يف رشح اذليل القائل بأنها ال تنقط، إال إذا لم تكتب اهلمزة لكفظ ﴿

]يونس: 5)[ لورش«))(.

املصنف.  عليه  ما  »هذا  اللمتوين:  األمني  حممد  بن  شيخنا  حممد  الشيخ  ويقول 
وأحسن منه نظرّياً ما يف رشح اذليل: من أنها ال تنقط؛ إذ ليست مقروءة، وانلقط من 
جنس الشلك، وال يشلك حرف غري مقروء«)5(. واكتىف بعض الرشاح باإلشارة إىل اخلالف 

يف املسألة)6(.

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم ))6(.  )((
ديلل احلريان )8))(.  )((

املحتوي اجلامع، ضمن: إيقاظ اهلمم، مطبوع مع اإليضاح الساطع )65)(.  )((
رشح باب الضبط من املحتوي اجلامع البن ابايت ))9(.  )((

رشح املحتوي اجلامع، للشيخ حممد شيخنا بن حممد األمني اللمتوين )9))(.  )5(
ينظر: إيقاظ اهلمم برشح ضبط ورش وقالون األصم ))7)(.  )6(
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املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
أخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، 
وكذلك  منقوطة.  للهمزة  املصورة  ايلاء  فيهما  فجاءت  هنا؛  اهلل  عبد  الطالب  بمذهب 

املصحف املوريتاين))(.

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين: مثاًل:   )((
﴾ ]ابلقرة: )[. ايلاء يف ﴿
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املبحث الرابع

﴾ ]يونس: 83[، ﴾ ]األعراف: 102[، ﴿  الزائد يف ﴿
هل هو األلف أو ايلاء؟

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
زائد،  احلرفني  أحد  أن  بد  فال  ياء؛  بعدها  بألف  املصاحف  يف  اللكمتان  رسمت 
واآلخر صورة اهلمز. وىلع أن األلف يه صورة اهلمزة تعل عالمة الزيادة ىلع ايلاء، وىلع 

أن ايلاء يه صورة اهلمزة تعل عالمة الزيادة ىلع األلف.

لكن أيهما الزائد، وأيهما صورة اهلمزة؟

جوز ادلاين األمرين؛ فقال: »ورأيت يف مصاحف أهل املدينة وأهل العراق وغريهما: 
﴾ يف مجيع القرآن بايلاء بعد اهلمزة، وكذلك رََسَمهما ورََسَم مجيَع  ﴿ ﴾ ﴿
احلروف املتقدمة الغازي بن قيس يف كتاب اهلجاء اذلي رواه عن أهل املدينة؛ فيجوز أن 
تكون ايلاء يف ذلك يه الزائدة واأللف قبلها يه اهلمزة، ويوز أن تكون األلف يه 

الزائدة بياناً للهمزة وايلاء يه اهلمزة«))(.

وذهب أبو داود إىل أن األلف يه صورة اهلمزة، وايلاء زائدة؛ فقال يف »باب ما رسم 
 ﴾ ﴿ ﴾ بإثبات ايلاء زائدة أو ملعىن«: »وكذا زادوها بعد األلف يف قوهل: ﴿

يف مجيع القرآن«))(.

ووافقه الشاطيب؛ فقال يف باب ما زيدت فيه ايلاء:

إذا أضيــف إىل إضمــار َمــن ُســرتا«)3(»مــن نبــأ املرســلني ثــم يف مــإل
وكذلك اخلراز، يف قوهل:

تلقــاءِ مــن  زِيــد  ويــاًء  إيتــاءِ»فصــٌل:  أىت  القــرىب  ذي  وقبــل 

املقنع يف رسم مصاحف األمصار ))5(.  )((
ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل ))/69)(.  )((

ينظر: العقيلة ضمن الوسيلة )9))(.  )((
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نبــإِ قــل مــن  األنعــام  ومــا خفضــَت ِمــن مضــاِف مــإِل«)1(وقبــل يف 

﴾ ﴾ ]ابلقرة: 58)[، و﴿  لكن ابن اجلزري قطع بالعكس؛ فقال: »وأما رسم ﴿
﴾ باأللف قبل ايلاء، فإن األلف يف ذلك زائدة، كما  ﴿ ﴾ ]األنفال: 66[، ﴿

قدمنا، وايلاء فيه صورة اهلمزة قطعاً. والعجب من ادلاين والشاطيب ومن قدلهما كيف 
﴾ ؛ فقال ادلاين يف ُمْقنعه: »ويف مصاحف  ﴿ ﴾ قطعوا))( بزيادة ايلاء يف ﴿
﴾ حيث وقع، بزيادة اهلمزة. قال: كذلك رسمها  ﴿ ﴾ أهل العراق وغريهما: ﴿
السخاوي:  قال  املدينة«.  أهل  رواه عن  اذلي  السنة«  »هجاء  بن قيس يف كتاب  الغازي 
»وكذلك رأيته يف املصحف الشايم«. قلت: وكذلك يف سائر املصاحف، ولكنها غري زائدة، 

بل يه صورة اهلمزة، وإنما الزائدة األلف. واهلل أعلم«))(.

وتبعه ىلع ذلك ابن القايض؛ فقال:

ايلـــاءِ حتـــت  باهلمـــز  امـــرتاءِ»مالئـــه  بـــال  زِيـــَد  وألـــٌف 

باتلرصيـــِح النـــرش  يف  ـــرَه 
َ
تلويـــِحَذك بـــال  غـــريَه  وردَّ 

األرِض أهـــل  إمـــاُم  والَعـــْرِضألنـــه  طوهلـــا  يف  وِصيُتـــه 

العلـــوِم بـــذي  هل  ٌم 
َّ
املعلـــوِممســـل مـــن   

ً
أيضـــا ونـــرُشه 

والعقيلـــْه اِن  ادلَّ يف  مـــا  ديللـــْهوَردَّ  هل  حـــزَة  ـــُف 
ْ
وَوق

ها
َ
انلبهــا:وقــال يف الطــراز: الحــْظ شــك بعــض  وقــال  متجــٌه 

انلظـــِر يف  غـــريُه  يصـــحُّ  ــرِيفـــال  ــوِل احَل ــرُي يف الق ــه الضم حجُت

يكلؤكـــْم نقـــرؤه  رأيَهــْمنظـــريُه  تالــْف  ال  صحيــٌح  وذا 

والعقيلــْه الشــيخني  تفصيلــْه«)4(ومذهــُب  فخــْذ  ايلــاء  زيــادةُ 

ينظر: مورد الظمآن ضمن ديلل احلريان ))9)(.  )((
ز ادلاين األمرين، يف املقنع، كما تقدم. جوَّ  )((

ينظر: النرش )55)(. وتنظر مناقشة لرأي ابن اجلزري هذا يف ديلل احلريان ))9) - )9)(، وينظر: الطراز )80)(.  )((
ينظر: بيان اخلالف والتشهري واالستحسان )))أ - ))ب(.  )((
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واكن العمل عند الشناقطة كغريهم من املغاربة قد جرى باختيار أيب داود والشاطيب 
واخلراز، أي: أن األلف هو صورة اهلمزة وايلاء زائدة، كما يقول أمحد بن حممد احلايج 
بعد أن رجح مذهب ابن اجلزري: »فبطل ما عليه أهل هذه انلاحية من زيادة ايلاء. واحلق 

أوىل باالتباع، وأحق باالستماع«))(.

ثـم بتأثـري مـن اللََّمطيـني تغـري مـا جـرى بـه العمـل عنـد الشـناقطة؛ فاعتمدوا 
اختيـار ابـن اجلـزري، فقـال أمحـد بـن حممـد احلايج:

رِ
َصـــوِّ بيـــاٍء  اهلمـــَز  اجلـــزري»مالئـــه  ابـــُن  هل  زاد   

ً
وألفـــا

يــا الوقــف  يف  هل  همــزٍة  ُروِيــاوقلــُب  فيهــا  عنــه  مــا  ــٌد  ُمَعضِّ

ادلاين يقـــول  ملـــا  تُِصـــْخ  ابليــاِنوال  مــا  بعــد  والشــاطيبُّ 

ابلـــدوُر بـــه  فاهـــْت  مـــا  عليــه مــا قــد رســموا يــدوُر«)2(ألن 

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
اعتمـد الطالـب عبـد اهلل ما جرى بـه العمل أخرياً عنـد الشـناقطة، وهو مذهب 

ابـن اجلـزري؛ فقال ناظمـاً ما زيدت فيـه األلف:

اَْو ٍء  لِــَيْ حَبَــْن 
ْ
ذ
َ
أ  

َ
ال ــْم 

َ
ل ُس 

َ
 ِضــْف وَاْخِفَض اْو«)3(»َيْيــأ

ْ َ
َمل

ْ
ْهِف ال

َ
ك

ْ
ِكــنَّ يِف ال

َ
ل

يزاد باأللف قبل  فإنه  إذا اكن مضافاً وخمفوضاً  »املأل«  وقال يف الرشح: »يعين أن 
اهلمزة وبعد الالم«))(.

املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
فيها،  اخلالف  إىل  فأشاروا  املسألة؛  هذه  يف  انلاظم  موقف  الرشاح  بعض  الحظ 

واعتماد انلاظم ملذهب ابن اجلزري)5(.

ينظر: اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم ))5(.  )((
ينظر: املصدر السابق، والصفحة نفسها. وينظر: كتاب القراءات البن اْنبُوَجة )00)ب - )0)أ(.  )((

ينظر: املحتوي اجلامع ضمن اإليضاح الساطع )55)(.  )((
اإليضاح الساطع )56)(.  )((

ينظر: الكزن اثلمني )67)(، واذلخرية )5))(.  )5(
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املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
لم يأخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، وال مصحف املدينة انلبوية برواية 
ورش، بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فضبطا اللكمة جبعل عالمة الزيادة ىلع ايلاء، وجعل 
األلف صورة للهمزة. وأخذ به املصحف املوريتاين؛ فضبط اللكمة جبعل عالمة الزيادة 

ىلع األلف، وجعل ايلاء صورة للهمزة))(.

املوريتاين  واملصحف  ورش،  برواية  انلبوية  املدينة  ومصحف  قالون،  برواية  انلبوية  املدينة  مصحف  ينظر:   )((
]األعراف: )0)[، و]يونس: 75، و)8[، و]هود: 97[، و]املؤمنون: 7)[، و]القصص: ))[، و]الزخرف: 5)[.
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املبحث اخلامس

﴾ ]اإلرساء: 7[ املحذوف من الواوين يف ﴿

املطلب األول: مذاهب علماء الرسم يف املسألة قبل »املحتوي اجلامع«:
اللكمة، ومن غريها؛ وقد اختلفت  الواوين من هذه  ُحذفت يف املصاحف إحدى 
مناهج علماء الفن يف ترجيح املحذوفة من الواوين، حىت أن كالم اإلمام الواحد خيتلف 

من كتاب إىل آخر.

وقد رجح اخلراز أن املحذوفة يه األوىل من هذه اللكمة؛ فقال:

ــنُي«)1(»ورســم االول يف اجلميــع أحســُن ــذا أب ــس ه ــوءوا عك ويف يس

كالم يوافق  إنما  ابليت  هذا  يف  انلاظم  ذكره  ما  مجيع  أن  »واعلم  املارغين:   قال 
املقنع، يف  عمرو  أيب  كالم  وأما  الرسم.  ذيل  يف  داود  أيب  وكالم  املحكم،  يف  عمرو   أيب 

وأيب داود يف اتلزنيل فمخالف ملا ذكره انلاظم«))(.

وقد عمل الشناقطة بما يف املورد، قال ابن اْنبُوَجة: »واألحسن فيما تقدم إثبات الواو 
﴾ فإن الراجح فيه واألحسن تقديم املحذوفة، كما  األوىل وحذف اثلانية، إال يف ﴿

رجحه يف املورد«))(.

املطلب اثلاين: مذهب »املحتوي اجلامع« يف املسألة:
وافق انلاظم الشناقطة؛ فذهب إىل أن املحذوف هو الواو األوىل، كما قال:

نْبَِيــا
َ

 اال
ْ

ــايِنَ ُنْنــِي يُوُســَف اْحــِذف
َ
ُيْيَِيــا»ث ــُس 

ْ
َعك انلَّبِــنَي  َمــْوُءوَدَة 

َوتَـــا  َ َولِـــيِّ ْـــِيَ 
ُ

ن ــا«)4(َحـــِيَ  تَ ــْن َوْي َمدَّ ــوُءوا َواْحِذَف ــا يَُس َمنَّ

ينظر: مورد الظمآن ضمن ديلل احلريان ))6(. وينظر: الطراز )67) - 68)(.  )((
ينظر: ديلل احلريان ))5)(.  )((

كتاب القراءات البن اْنبُوَجة ))6)أ(.  )((
ينظر: املحتوي اجلامع ضمن اإليضاح الساطع )97(.  )((
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املطلب اثلالث: اعرتاضات الرشاح يف املسألة:
استدرك الشيخ ابن جدود، هذه املسألة ىلع انلاظم؛ فقال: »والعمل عندنا ىلع أن 
املحذوفة يه الواو اثلانية، ونرى رجحان ذلك من وجهني: األول: أن مجيع القراء متفقون 
فابن اعمر ومحزة وخلف  اثلانية؛  الواو  القراءة، وخيتلفون يف  الواو األوىل يف  إثبات  ىلع 
لقراءة  إشارة  أرجح  حذفها  يكون  فبذلك  اهلمزة؛  ونصب  حبذفها  قرأوا  والكسايئ))( 
هؤالء. واملرجح اثلاين: أن حذف األوىل يعلها ىلع صورة غري معهودة، ويه: كون الواو 

متصاًل بها ما بعدها خّطاً. ويف اعتبار أن املحذوفة يه الواو اثلانية ختلص من هذا«))(.

املطلب الرابع: أثر »املحتوي اجلامع« يف املصاحف املطبوعة:
أخذ مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، 
الواو األوىل. وكذلك  بمذهب الطالب عبد اهلل هنا؛ فجاءت فيهما هذه اللكمة حمذوفة 

املصحف املوريتاين))(.

ومثلهم شعبة. ينظر: النرش يف القراءات العرش ))/06)(.  )((
يَم الرسم والضبط )6)(.

ْ
ينظر: الضبط لِعل  )((

ينظر: مصحف املدينة انلبوية برواية قالون، ومصحف املدينة انلبوية برواية ورش، واملصحف املوريتاين ]اإلرساء: 7[.  )((
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الفصل اثلالث

تصويبات »املحتوي اجلامع«

املبحث األول

اتلصويب يف كتب الرسم والضبط والقراءات

استتبَعت اعرتاضاُت الرشاح والشيوخ ىلع »املحتوي اجلامع«، نشوَء فن جديد، هو 
تصويب انلظم.

واتلصويب أمر شائع يف الكتب املتداولة، وهو ديلل ىلع أهميتها وشيوعها. كما يقول 
الشيخ حممد املايم: »وهذا مما يدلك أن املعترب يف إصابة أصحاب اتلآيلف إنما هو اغية 
اتلأيلف، وأن َمن تعرض تلأيلف يبني ما فيه من اخلطأ إنما هو لرشفه عنده يف األكرث«))(.

وأشهُر كتاب يف فين الرسم والضبط هو »مورد الظمآن«، وقد أكرث شارحه ابن آجطا 
اين املكنايس منظومة يف تصويب »مورد الظمآن«،  من االعرتاض عليه))(، والبن جابر الَغسَّ

عدد أبياتها تسعة ومائة، صوب فيها سبعة وأربعني موضعاً منه))(.

كما أن من أشهر كتب القراءات: الشاطبية »حرز األماين ووجه اتلهاين«، وقد أكرث 
بة إىل ستة وثالثني ومائتني، من  رشاحها من تصويب أبياتها، حىت وصلت أبياتها املصوَّ

جمموع أبياتها ابلالغ: ثالثة وسبعني ومائة وألفاً))(.

ينظر: اجلمان )9))(.  )((
ينظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش ))/8))(.  )((

ينظر نصها يف املصدر السابق ))/6)) - 50)(.  )((
ينظر: تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداتهم يف أبياتها ))))(.  )((



153

املبحث اثلاين

أهم تصويبات »املحتوي اجلامع«

واحداً  األبياري )ت: 1394ه(: صوب  داداه  بن  اهلل  اإلمام عبد  الشيخ  تصويبات 
وعرشين بيتاً من أبيات انلظم، وقد اهتم الشيخ ابن جدود بهذه اتلصويبات؛ فأوردها يف 

رشحه يف مواضعها))(.
تصويبات الشيخ اإلمام حممد حممود )انلجايش( بن حممد أحيد بن سيدي عبدالرحن 
املسويم )ت:1342ه(: اهتم بها تلميذه الشيخ سيدي املختار بن حممد ناجم اجلكين )ت: 05))ه(؛ 
فالزتم إيرادها يف رشحه: »ملزتماً بيان ما أتقن صنعه فصيح اللسانني، وباذخ اهلمة املعتلية ىلع 
السماكني، شيخنا حممد حممود انلجايش بن حممد أحيد بن سيدي عبد الرمحن«))(. وقد ذكر منها 

أربعة يف القسم اذلي وقفُت عليه من الكتاب))(. ويبدو أنها كثرية.
منها  ذكر  1405ه(:  )ت:  اجلكي  ناجم  حممد  بن  املختار  سيدي  الشيخ  تصويبات 

واحداً يف القسم اذلي وقفُت عليه من الكتاب))(. ويبدو أنها كثرية أيضاً.
تصويبات الشيخ عبد اهلل بن سليمان بن جدود: ذكر مخسة منها يف رشحه)5(.
تصويبات الشيخ الراباس بن املرابط عبد الفتاح: ذكر أربعة منها يف رشحه)6(.

تصويبات الشيخ انلايج بن الطالب عبيدي: ذكر واحداً منها يف رشحه)7(.
تصويبات الشيخ حممد األمني الرمضاين: ذكر واحداً منها يف رشحه)8(.

يَم الرسم والضبط )0)، ))، ))، 7)، 8)، 9)، ))، 8)، 9)، ))، 8)، 9)، )5، )5، 55، 59، 60، 68، 69(.
ْ
ينظر: الضبط لِعل  )((

ينظر: ابلدر الساطع ))ب(.  )((
ينظر: املصدر السابق )0)ا، 0)ب، ))ا، ))ا - ب(. والنسخة اليت عرثت عليها ناقصة، ال يوجد منها إال رشح   )((
أول باب احلذف، وقد َكتَب مفهرُس الكتاب ومصورُه ىلع اللوحة األوىل منه: »ناقص اآلخر، واذلي ُصور منه تم 

تصحيحه، ويواصل املؤلف عمله إلنهائه«.
ينظر: املصدر السابق )))ا - ب(.  )((

يَم الرسم والضبط )5، 50، 57، 80، 85(.
ْ
ينظر: الضبط لِعل  )5(

ينظر: اذلخرية ))5، 80، )))، 86)، 90)(.  )6(
ينظر: اللؤلؤ واملرجان ))))(.  )7(

ينظر: إطالع املطالع )))) - 5))(.  )8(
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اخلاتمة

بىن انلاظم كتابه ىلع مبدأ سماه »الصدق«، كما يقول:

اْختَِصــاْر َنْظــِم  ْســَتِعنُي اهلَل يِف 
َ
َِصاْر«)1(»وَأ

ْ
ْبــِط بِِصــْدٍق َوان لِلرَّْســِم َوالضَّ

ورشح انلاظم مبدأ »الصدق« دليه، بقوهل: »أي: مع أن يكون ما فيه صدقاً وحّقاً؛ 
ليس فيه خطأ وال خلل«))(.

وقد راجع انلاظُم كتابه ودققه حىت ريض عنه، ووثق به؛ كما يقول: »فراجعه يا أيخ 
بنظر سديد، وفهم حديد )...(، ومهما وجدت شيئاً خارجاً عنها؛ فاعلم أنه إنما هو هفوة 

من نظرك، فعاوده وتأمل فيه«))(.

ويقول: »... عن حترير مين وحتقيق ويقني، ال ِمراء عندي فيه وال َمنْي«))(.

وقد وفق اهلل انلاظم إىل حتقيق مبدئه هذا؛ فقد درَس هذا الكتاب ودرَّسه آالف 
هذا  من  تبني  كما  بال،  ذا   

ً
خطأ فيه  يدوا  فلم  العرشات؛  ورشحه  والعلماء،  املقرئني 

ابلحث.

ينفرد  ولم  ضبطية،  مسائل  ومخس  رسمية،  مسائل  سبع  ىلع  رشاُحه  اعرتض  فقد 
انلاظم بواحدة من هذه املسائل، وإنما اكن مسبوقاً بمذاهب للعلماء فيها؛ فاختار منها ما 

جرى به العمل يف مرصه وعرصه.

فيصح أن يقال يف »املحتوي اجلامع« ما قاهل املال يلع القاري يف الشاطبية: »وهذه 
فوات  أو  أو إطالق  وإنما اغيته إمجال  العبارة،  فيها خلل يف  يوجد  لم  املباركة  القصيدة 

أولوية يف مقام اإلشارة«)5(.

ينظر: املحتوي اجلامع ضمن رشحه اإليضاح الساطع )9)(.  )((
ينظر: اإليضاح الساطع )0)(.  )((

ينظر: املصدر السابق ))5) - )5)(.  )((
ينظر: املصدر السابق )7))(.  )((

ينظر: تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداتهم يف أبياتها )9))(.  )5(
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وأخرياً: أويص باالهتمام بتحقيق ونرش رشوح هذا املنت، ويه حنو ستني رشحاً، لم 
يُطبع منها إال القليل. وبتعميق ابلحث العليم يف هذه املسائل اليت اعرتضها الرشاح ىلع 

هذا املنت، واالستعانة بنتائج هذه ابلحوث يف رسم وضبط املصاحف. 

واهلل أعلم.
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َثَبت املصادر واملراجع

أ. املصاحف:
لطباعة . 1 فهد  امللك  جممع  نرش  نافع:  عن  قالون  برواية  انلبوية  املدينة  مصحف 

املصحف الرشيف، املدينة انلبوية )1431ـه(.

لطباعة . 2 فهد  امللك  جممع  نرش  نافع:  عن  ورش  برواية  انلبوية  املدينة  مصحف 
املصحف الرشيف، املدينة انلبوية )1430ـه(.

اإلسالمية . 3 الشؤون  وزارة  نرش  نافع:  اإلمام  عن  ورش  برواية  املوريتاين  املصحف 
واتلعليم األصيل )ط1( )1433ـه(، نواكشوط، موريتانيا.

ب. املصادر واملراجع األخرى:
إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش: تأيلف: ابلناء ادلميايط شهاب ادلين . 1

أمحد بن حممد بن عبد الغين، حتقيق: شعبان حممد إسماعيل، اعلم الكتب، بريوت، 
ومكتبة اللكيات األزـهرية، القاـهرة )ط1( )1407 ـه- 1987م(.

اإلتقان يف علوم القرآن: تأيلف: السيويط أيب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر الشافيع، . 2
حتقيق ونرش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة انلبوية )1426ـه(.

إطالع املطالع ىلع غوامض املحتوي اجلامع: تأيلف: الشيخ حممد األمني بن عبد اهلل . 3
ابن أكا الرمضاين اجلكين، خمطوط بمكتبة مؤلفه بقرية امللزم، صنقرافة، موريتانيا.

اإليضاح الساطع ىلع املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: تأيلف: الشيخ . 4
الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني بن فال بن سيدي الوايف اجلكين، تصحيح 
وتقديم: األستاذ الشيخ بن حممد بن الشيخ أمحد )ط2( نواكشوط )1425 ـه- 2004م(.

اإليضاح الساطع ىلع املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: تأيلف: الشيخ . 5
الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني بن فال بن سيدي الوايف اجلكين، حتقيق: 
د. حممد حبيب اهلل أمحد املختار، رسالة مقدمة نليل شهادة ادلكتوراه يف ادلراسات 
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حممد  جامعة  اهلاشيم،  الرايج  اتلهايم  ادلكتور  الشيخ  إرشاف:  حتت  اإلسالمية، 
اخلامس، وحدة مذاهب القراء يف الغرب اإلساليم، الرباط، اململكة املغربية ))00)م(.

اهلل. 6 حبيب  حممد  تأيلف:  اإلمام:  املصحف  رسم  اتباع  بوجوب  األعالم   إيقاظ 
ابن ما ياىب اجلكين الشنقيطي، مكتبة املعرفة، حلب )ط)( ))9)) ـه- )97)م(.

القايض . 7 الشيخ حممد  تأيلف:  األصم:  وقالون  اهلمم برشح ضبط ورش  إيقاظ 
ابن الشيخ حممد احلجايج، ضمن: اإليضاح الساطع، بتحقيق: األستاذ الشيخ 

ابن الشيخ أمحد.

الشيخ . 8 تأيلف:  اتلابع:  وضبط  الصحابة  رسم  اجلامع  املحتوي  ىلع  الساطع  ابلدر 
سيدي املختار بن حممد انلاجم اجلكين، حمفوظ بمكتبة املكروفلم باملعهد املوريتاين 

للبحث العليم، حتت رقم )5))(.

العربية . 9 املنظمة  انلحوي، منشورات  اخلليل  تأيلف:  والرباط:  املنارة  بالد شنقيط 
للرتبية واثلقافة والعلوم، تونس )987)م(.

بيان اخلالف والتشهري واالستحسان وما أغفله مورد الظمآن وما سكت عنه يف . 10
اتلزنيل ذي الرهان وما جرى به القلم من اخلالفات الرسمية يف القرآن وما خالف 
الرمحن  عبد  زيد  أيب  القايض  ابن  تأيلف:  بيان:  بأوضح  بيانه  فخذ  انلص  العمل 

الفايس، حمفوظ بمكتبة الفاضلني الرشيفني بتيشيت، حتت رقم )07)(.

حممد . 11 بن  حممد  اخلري  أيب  اجلزري  ابن  تأيلف:  عثمان:  مصحف  خط  يف  ابليان 
الشافيع، حتقيق: د. اغنم قدوري احلمد، جملة ابلحوث وادلراسات القرآنية، العدد 

)))( السنة )7 و8(.

تاج العروس من جواهر القاموس: تأيلف: الزبيدي حممد مرتىض احلسيين، حتقيق: . 12
عبد الستار أمحد فراج، وآخرين، مطبعة حكومة الكويت )85)) ـه- 965)م(.

تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب: تأيلف: حممد املختار ودل اباه، منشورات املنظمة . 13
اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة، إيسيسكو )5))) ـه- )00)م(.
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عمر . 14 بن  اهلل  عبد  حممد  أيب  آجطا  ابن  تأيلف:  الظمآن:  مورد  رشح  يف  اتلبيان 
الصنهايج، حتقيق: عبد احلفيظ بن حممد نور بن عمر اهلندي، رسالة مقدمة نليل 
درجة العاملية »املاجستري« باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، لكية القرآن الكريم 

وادلراسات اإلسالمية، قسم القراءات ))))) - )))) ـه- )00) - )00)م(.

بن . 15 القيوم  عبد  تأيلف:  أبياتها:  يف  وتقييداتهم  الشاطبية  رشاح  بعض  تعديالت 
عبد الغفور السندي، جملة ابلحوث وادلراسات القرآنية، العدد ))( السنة ))(.

اجلامع لشعب اإليمان: تأيلف: ابليهيق أيب بكر أمحد بن احلسني، حتقيق: د. عبد العيل . 16
عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد )نارشون(، الرياض )ط)( ))))) ـه- )00)م(. 

اجلامع املقدم رشح اجلوهر املنظم يف رسم الكتاب املعظم: تأيلف: أمحد بن حممد . 17
محدي،  بن  الشيخ  بن  حممد  د.  بمكتبة  مصورة  نسخة  العبديل،  انلجييب  احلايج 

بنواكشوط.

الشيخ . 18 العالمة  مؤلفات  من  جمموعة  ضمن:  املايم،  حممد  الشيخ  تأيلف:  اجلمان: 
حممد املايم، تصحيح: يابة بن حممادي، نرش: زاوية الشيخ حممد املايم، نواكشوط 

)ط)( )8))) ـه- 007)م(.

حياة موريتانيا )اجلزء السادس، جزء جتاكنت(: تأيلف: املختار بن حامد، تصحيح: . 19
حيىي بن الرباء، واحلسني بن حمنض، مطبعة انلجاح اجلديدة، ادلار ابليضاء )009)م(.

ديلل احلريان ىلع مورد الظمآن: تأيلف: املارغين إبراهيم بن أمحد اتلونيس، مكتبة . 20
انلجاح، يلبيا، طبعة مصورة عن الطبعة اتلونسية )6)))ه(.

اذلخـرية يف رشح الرسـم والضبط وجدولة املقرأ: تأيلف: األسـتاذ الشـيخ الراباس . 21
ابـن حممـد بـن املرابـط عبـد الفتـاح، دار الفكـر، نواكشـوط، موريتانيـا )ط6( 

008)م(. )9))) ـه- 

رسم املصحف وضبطه بني اتلوقيف واالصطالحات احلديثة: تأيلف: شعبان حممد . 22
إسماعيل، دار السالم للطباعة والنرش واتلوزيع والرتمجة، القاهرة، بال تاريخ.



159

رشف اللىم رشح كشف العىم: تأيلف: الشيخ حممد العاقب بن ما ياىب اجلكين، . 23
حتقيق: د. حممد بن سيدي حممد بن موالي، املطبعة الوطنية، نواكشوط )6)))ه(.

رغم احلفاظ املقرصين ىلع املحتوي اجلامع املعني يف ضبط ورش وقالون: تأيلف: . 24
الشيخ حممد العاقب بن ما ياىب اجلكين، نسخة مصورة بمكتبة املكروفلم باملعهد 

املوريتاين للبحث العليم، حتت رقم )5))(.

سلم الطالب األواه يف حل ألفاظ رسم الطالب عبد اهلل: تأيلف: الشيخ حممد بن . 25
الشيخ حممد حامد احلسين، مراجعة وتصحيح: محود بن حممد بن محود احلسين، 
العربية  دار يوسف بن تاشفني، مكتبة اإلمام مالك، كيفة، موريتانيا، واإلمارات 

املتحدة، العني )ط)( )8))) ـه- 007)م(.

سمري الطابلني يف رسم وضبط الكتاب املبني: تأيلف: يلع حممد الضباع، حتقيق: . 26
يارس إبراهيم املزرويع، ضمن جمموعة: »اإلمتاع جبمع مؤلفات الضباع«، نرش وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت.

رشح باب الضبط من املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: تأيلف: الشيخ . 27
حممد عبد اهلل بن حممد املختار بن ابايت، نسخة مصورة بمكتبة املكروفلم باملعهد 

املوريتاين للبحث العليم، حتت رقم )5))(.

رشح تسهيل حفظ احلذف: تأيلف: الشيخ بن حبت الغالوي الشنقيطي، خمطوط . 28
فضيلة  بمكتبة  صورة  منه  ))5/))ب(،  رقم  حتت  بشنقيط،  حبت  أهل  بمكتبة 

ادلكتور حممد األمني بن حممد الويل، بنواكشوط.

رشح املحتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط اتلابع: تأيلف: الشيخ حممد شيخنا بن . 29
اباه بن حممد األمني اللمتوين، خمطوط بمكتبة الشيخ حممد األمني بن اباه بن حممد 

األمني اللمتوين، أونيدة، موريتانيا.

الصحاح: تأيلف: اجلوهري أيب نرص إسماعيل بن محاد، حتقيق: أمحد عبد الغفور . 30
عطار، دار العلم للماليني، بريوت )ط)( )0))) ـه- 990)م(.
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جدود، . 31 بن  سليمان  بن  اهلل  عبد  الشيخ  تأيلف:  والضبط:  الرسم  َم 
ْ
لِعل الضبط 

املعروف بـ »العباد«، نسخة مرقونة، ومنشورة ىلع شبكة اإلنرتنت، ىلع هذا الرابط: 
.(http://mlffat.tafsir.net/index.php?action=viewfile&id=3606)

اهلل، . 32 عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  اتلنيس  تأيلف:  اخلراز:  ضبط  رشح  يف  الطراز 
حتقيق: د. أمحد بن أمحد رششال، نرش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

املدينة انلبوية )0)))ه(.
فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء اتلكرور: تأيلف: الطالب حممد بن أيب بكر . 33

الغرب  دار  حيج،  وحممد  الكتاين،  إبراهيم  حممد  الواليت، حتقيق:  الربتيل  الصديق 
اإلساليم، بريوت )ط)( ))0)) ـه- )98)م(.

القاموس املحيط: تأيلف: الفريوزابادي جمد ادلين حممد بن يعقوب، ضمن: تاج العروس.. 34
قـراءة اإلمـام نافع عنـد املغاربة من رواية أيب سـعيد ورش: تأيلف: د. عبد اهلادي . 35

املغربيـة اململكـة  اإلسـالمية،  والشـؤون  األوقـاف  وزارة  منشـورات   محيتـو، 
))))) ـه - )00)م(.

الشيخ عبد اهلل بن سيدي حممد بن حممد . 36 اْنُبوَجة: تأيلف:  القراءات البن  كتاب 
الصغري بن اْنبُوَجة العلوي اتلِّيِشييت، حمفوظ باملكتبة الوطنية الفرنسية، حتت رقم 

)5579(، املكتبة العمرية.
الصادق . 37 حممد  حتقيق:  سعيد،  بن  عثمان  عمرو  أيب  ادلاين  تأيلف:  انلقط:  كتاب 

قمحاوي، بذيل: املقنع يف رسم مصاحف األمصار.
كشـاف القنـاع عـن اإلقناع: تأيلـف: ابلهويت احلنبـيل منصور بن يونـس، حتقيق: . 38

جلنـة متخصصـة يف وزارة العـدل السـعودية، نـرش وزارة العـدل السـعودية )ط)( 
))))) ـه- 000)م(.

الكزن اثلمني ىلع رسم الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممد األمني »مع دراسة مقارنة . 39
حول اخلالف يف رسم املصحف«: تأيلف: األستاذ الشيخ بن حممد بن الشيخ أمحد، 

مركز جنيبويه )ط)( )0)0)م(، القاهرة، مرص.
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لسان العرب: تأيلف: ابن منظور أيب الفضل مجال ادلين حممد بن مكرم اإلفرييق . 40
املرصي، دار صادر، بريوت، بال تاريخ.

لطائف اإلشارات لفنون القراءات: تأيلف: القسطالين شهاب ادلين أمحد بن حممد . 41
ابن أيب بكر، حتقيق: اعمر السيد عثمان، وعبد الصبور شاهني، املجلس األىلع 

للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلساليم، القاهرة ))9)) ـه- )97)م(.

اللؤلؤ واملرجان يف رسم وضبط وجتويد القرآن: تأيلف: الشيخ حممد األمني انلايج . 42
ابن ادلاه بن الطالب عبيدي املسويم، حتقيق: حممد املختار بن ادلخوه بن الطالب 

يلع املسويم، دار الفكر )ط)( )0))) ـه- 009)م(، نواكشوط، موريتانيا.

حممد . 43 الشيخ  تأيلف:  لإلمام:  اتلابعني  ضبط  ىلع  الظالم  وميضء  األحاكم  مبني 
حممود بن حممد بن أمانة اهلل اللمتوين، حمفوظ بمكتبة مؤلفه، أونيدة، موريتانيا.

املحكم يف نقط املصاحف: تأيلف: ادلاين أيب عمرو عثمان بن سعيد، حتقيق: عزة . 44
حسن، دار الفكر املعارص، بريوت، دار الفكر، دمشق )ط)( )8))) ـه- 997)م(.

تأيلف:. 45 اإلمام:  املصحف  ملرسوم  واتلصحيح  املراجعة  وجلان  النساخ   خمالفات 
د. أمحد ابن أمحد رششال، دار احلرمني، القاهرة )ط)( ))))) ـه- )00)م(.

خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل: تأيلف: أيب داود سليمان بن جناح، حتقيق: د. أمحد . 46
ابن أمحد رششال، نرش جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة انلبوية 

)))))ه(.

بنبني، ومصطىف طويب، . 47 أمحد شويق  تأيلف:  العريب:  املخطوط  معجم مصطلحات 
اخلزانة احلسنية بالرباط )ط)( )005)م(.

زكريا، . 48 بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أيب  فارس  ابن  تأيلف:  اللغة:  مقاييس  معجم 
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، بريوت )99)) ـه- 979)م(.

املعجم الوسيط: تأيلف: جلنة املعجم الوسيط بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة . 49
الرشوق ادلويلة )ط)( )5))) ـه- )00)م(.
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تأيلف: . 50 األمني:  حممد  الشيخ  بن  اهلل  عبد  الطالب  شيخنا  ملنظومة  املقرئني  معني 
الشيخ حممد  العلوي، وإكمال حفيده:  الشيخ حممد أحيد بن حممد بن الطالب يلع 
حمفوظ، حمفوظ بمكتبة املكروفلم باملعهد املوريتاين للبحث العليم، حتت رقم ))9)(.

ادلار . 51 األزهري،  الفويت  محاد  مالك  أمحد  تأيلف:  القرآن:  رسم  يف  األمان  مفتاح 
السينيغايلة، داكر، السينيغال )ط)(، بال تاريخ.

َنبَْجة بن معاوية اتلنديغ، حمفوظ . 52 املقرب املبسوط يف املرسوم واملضبوط: تأيلف: ادلَّ
بمكتبة املكروفلم باملعهد املوريتاين للبحث العليم، حتت رقم )88))(.

املقنع يف رسم مصاحف األمصار: تأيلف: ادلاين أيب عمرو عثمان بن سعيد، حتقيق: . 53
حممد الصادق قمحاوي، مكتبة اللكيات األزهرية، القاهرة، بال تاريخ.

النرش يف القراءات العرش: تأيلف: ابن اجلزري أيب اخلري حممد بن حممد الشافيع، . 54
تصحيح: يلع حممد الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت، بال تاريخ.

الوسيلة إىل رشح العقيلة: تأيلف: السخاوي علم ادلين أيب احلسن يلع بن حممد، . 55
حتقيق: موالي حممد اإلدرييس الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض )ط)( ))))) ـه- 

)00)م(.
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