


رسـم المصحفـيـن :الليبـي والهندي الباكستاني
دراسة نقدية مقارنة

حممد شفاعت رباين
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل آله وصحابته
أمجعني ،وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد :فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد تكفل بحفظ كتابه بقوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ( ،)1وهذا يشمل حفظه يف :الصدور والسطور ،كام يشمل حفظ رشائعه وشعائره إىل يوم النشور .وقد
سخر اهلل تعاىل حلفظ كتابه يف كل عرص وجيل أناسا وقفوا أعامرهم خلدمة القرآن الكريم من تالوته
وتدبره ،وقراءته وإقرائه ،وكتابة سطوره ،ورسم حروفه ،وتفسري آياته وتعيني مبهامته ،والتفنن يف طرق
نرشه وطبعاته ،وغري ذلك مما يتعلق بحروفه وألفاظه ،وكنوز حكمه وأحكامه.
ومن هذه العلوم املباركة علم رسم املصاحف  ،فقد اهتمت به األمة من أول يوم نزوله ،الذي
نزل فيه قوله تعاىل  :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮊ( .)2فجاء فيه ذكر اللسانني :القراءة والكتابة ،ويقال :إن القلم أحد اللسانني.
فقد أرشف النبي صىل اهلل عليه وسلم نفسه عىل كتابة حروفه وألفاظه ،ومجع سوره وآياته ،بقلم
كتابه وأصحابه ،مجعا ب ني حفظه يف الصدور ،ورسمه يف السطور ،وقد وعده اهلل تعاىل بذلك بقوله
عزَّ َّ
وجل :ﮋي ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﮊ( ،)3وبقوله تعاىل :ﮋﯕ ﯖ ﯗﮊ( )4ثم سار عىل منهجه
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سورة احلجر ،اآلية.9 :
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سورة العلق ،اآليات.5-1 :
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سورة القيامة ،اآليتان.11-11 :
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سورة األعىل ،اآلية.6 :

أبو بكر الصديق وعمر الفاروق ريض اهلل عنهام ،ثم جاء عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،الذي اشتهر بجامع
القرآن ،فنسخ من الصحف التي مجعها أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه مصاحف عدة ،وأرسلها إىل
األمصار الرئيسة ،لتكون أئمة وأمهات للمسلمني فيها ،وللمصاحف التي تنسخ منها يف أنحاء املعمورة
اخلراز يف املورد(:)5
إىل أن يرث اهلل األرض وما عليها ،قال َّ
َواأل َّم َهات َم ْل ٌ
جأ لِلنَّ ِ
َفمن ِ َع
اس

النَّ ْقط

لِ ِ
ال ْل ِ
تباس

ومما لفت نظري هو رسم املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،فقد اتفقا من حيث رسمهام
بنسبة كبرية جدا ،واختلفا يف كلامت معدودات ،فرغبت أن أمجع أغلب هذه الكلامت وأشهرها ،مع
تيَّس يل من املصادر واملراجع ،مستفيدا مما كتب فيه
التوثيق لكل من الرسمني املختلفني يف املصحفني مما َّ
املهتمون واملختصون.
وجدت ظواهر الرسم املختلف فيها بني هذين املصحفني عىل أربعة أقسام:
أ-

قسم اختلف فيه املصحفان ،الختالف ذكره الداين ،وهو نحو  545كلمة ،يف  54عنوانا.

ب-

وقسم اختلف فيه املصحفان ،الختالف بني الداين والشاطبي ،وهو نحو  11كلمة ،يف مخسة
عناوين.

ج-

وقسم اختلف فيه املصحفان ،لورود قراءات فيها ،وهو نحو  11كلمة ،يف  15عنوانا.

د-

وقسم اختلف فيه املصحفان ،الختالف علامء الرسم عموما ،وهو نحو  46كلمة ،يف 56
عنوانا.
وكل عنوان منها خيتلف بكثرة أمثلته وقلتها ،ويف بعض األحيان ال يشتمل العنوان إال عىل مثال

واحد ،علام بأن املصحفني الليبي واهلندي الباكستاين متفقان يف الرسم فيام عدا هذه الكلامت التي هي نحو
 333كلمة ،وقد ذكرت يف  03عنوانا.
وتطلب ذلك أن يتكون البحث من :مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة .فاملقدمة فيها :أمهية
املوضوع وسبب اختياره و بيان منهجه ،والتمهيد يشتمل عىل:
*

املصاحف العثامنية األ َّمهات وااللتزام بمرسومها.

*

التعريف املوجز للمصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،وبيان منهج كل منهام.
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أبو عبد اهلل حممد بن حممد األموي الرشييش اخلراز ،مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ،حتقيق :أرشف حممد فؤاد
طلعت ،مكتبة اإلمام البخاري ،القاهرة ،ط1240 ،1هـ4332/م ،ص  ،8البيت.43 :
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ثم ذكرت ظواهر الرسم املختلف فيها بني هذين املصحفني يف أربعة مباحث:
املبحث األول يف كلامت اختلف فيها املصحفان ،الختالف ذكره الداين ،وهي نحو  545كلمة،
يف  54عنوانا.
واملبحث الثاين يف كلامت اختلف فيها املصحفان ،الختالف بني الداين والشاطبي ،وهي نحو
 11كلمة ،يف مخسة عناوين.
واملبحث الثالث يف كلامت اختلف فيها رسم املصحفني ،لورود قراءات فيها ،وهي نحو 11
كلمة ،يف  15عنوانا.
واملبحث الرابع يف كلامت اختلف فيها املصحفان ،الختالف علامء الرسم عموما ،وهي نحو
 22كلمة ،يف  42عنوانا .واخلامتة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
منهجي يف البحث:
هذا ومجعت املادة العلمية هلذا البحث من املصحفني املذكورين بالتتبع واالستقراء ،مع التوثيق
لكل ما جاء فيه ـ رسام كان أو قراءة ـ من مصادر أصيلة ومعتمدة يف كل من العلمني.
ومن أهم مصادر الرسم التي تم التوثيق منها لظواهر الرسم املختلف فيها بني املصحفني ،هي:
كتاب املقنع للداين ،وعقيلة أتراب القصائد للشاطبي ،ورشوحها الثالثة :للسخاوي ،واجلعربي،
وابن القاصح ،باإلضافة إىل توثيق بعض مسائل الرسم من كتاب نثر املرجان لآلركايت اهلندي.
وتم مجع أغلب ظواهر الرسم املختلفة بعد التكشيف واملعاينة يف املصحفني املذكورين،
علام بأنني مل أقصد يف هذا البحث مجع ظواهر الرسم املختلف فيها بني هذين املصحفني وإحصاءها
باستيعاب ،إنام قصدت من ذلك مجع أشهر وأغلب عدد ممكن للكلامت املختلفة ،وذلك لالستدالل
واالستشهاد هبا لبيان منهج سار عليه كل من هذين املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،حيتمل أن هناك
كلامت فاتني ذكرها مما اختلف فيه املصحفان املذكوران ،إال أن فواهتا ال يرض وال يؤثر عىل نتائج
هذا البحث لقلتها.
كام أنني مل أدخل يف هذا البحث ظواهر الرسم املختلف فيها ،التي االختالف فيها ناتج عن
توزيعها يف املصاحف العثامنية ،وعن اختالف القراءة فيها بني القارئني :نافع املدين وعاصم الكويف ،وهي
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نحو عرشين كلمة( )6نحو :ﮋﮦﮊ( ،)7ﮋ ﭒﮊ( ،)8ﮋ ﮠﮊ( ،)9يف حني جاءت هذه الكلامت يف املصحف
الليبي :ﮋ َو َأ ْو َصﮊ( ،)10ﮋ َس ِ
ارعواۤ ﮊ( ،)11ﮋ َي ْرت َِددﮊ(.)12
ى
وكذا مل أتعرض لظواهر الرسم التي اتفق املصحفان املذكوران عىل رسمها ،ثم اختلفا يف
ضبطها ،نحو كلمة ﮋ ﮁﮊ( ،)13فرسمها موحد يف املصحفني ،إال أن ضبطها خمتلف فيهام ،فضبطت يف
املصحف الليبي بإحلاق األلف الصغرية فيها صورة للهمزة ،وضبطت يف املصحف اهلندي الباكستاين
بكتابة اهلمزة من غري صورة هلا.
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انظر :ابن عارش األندليس ،اإلعالن بتكميل مورد الظمآن يف رسم الباقي من قراءات األئمة السبعة األعيان،
(املطبوع يف آخر مورد الظمآن) ،ص ،24األبيات4 :و11و ،13ورشحها عند إبراهيم بن أمحد املارغني التونيس،
دليل احلريان رشح مورد الظمآن ،حتقيق :الشيخ عبد الفتاح القايض ،دار القرآن ،القاهرة1402 ،م ،ص-252
 ،250وانظر :أرشف حممد فؤاد طلعت ،سفري العاملني يف إيضاح وحترير وحتبري سمري الطالبني يف رسم وضبط
الكتاب املبني ،للضباع ،مكتبة اإلمام البخاري ،القاهرة ،ط 1242 ،4هـ4332/م ،ج  ،1ص .202-203
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سورة البقرة ،اآلية ،135 :قرأه نافع وأبوجعفر وابن عامر ﮋ َو َأ ْو َصﮊ هبمزة مفتوحة صورهتا ألف بني الواوين،
مع ختفيف الصاد ،وكذلك هو يف مصاحف أهل املدينة والشام ،وقرأ الباقون بتشديد الصاد من غري مهزة بني
الواوين ،وكذلك هو يف مصاحفهم .انظر :حممد بن احلسني القالنيس ،إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات
العرش ،حتقيق :عمر محدان الكبيس ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ط1232 ،1هـ1482/م ،ص ،432
وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،4ص .443
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سورة آل عمران ،اآلية ،133 :قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر ﮋ َس ِ
ارعواﮊ بغري واو قبل السني ،وكذلك هي يف
مصاحف أهل املدينة والشام ،وقرأ الباقون بالواو ،وكذلك هي يف مصاحفهم .ينظر :القالنيس ،إرشاد املبتدي،
ص  ،420وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،4ص .424
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سورة املائدة ،اآلية ،54 :قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر ﮋ َي ْرت َِددﮊ بدالني :األوىل مكسورة والثانية جمزومة ،وكذا
هو يف مصاحف أهل املدينة والشام ،وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشدَّ دة ،وكذا هو يف مصاحفهم .انظر:
حممد بن جعفر اخلزاعي ،املنتهى (يف القراءات اخلمس عرشة) ،حتقيق :حممد شفاعت رباين ،من مطبوعات جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،ط1232 ،1هـ4313/م ،ج  ،4ص  ،582والنرش ،ج  ،4ص .455
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سورة البقرة ،اآلية.135 :
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سورة آل عمران ،اآلية.133 :
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سورة املائدة ،اآلية.54 :
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سورة البقرة ،اآلية.15 :
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ونحوكلمة ﮋﭒﮊ( ،)14فرسم ْت يف املصحفني بألف واحدة بعد الراء ،إال أاها ضبطت يف
املصحف الليبي بإحلاق األلف األوىل داللة عىل حذفها ،وضبطت يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل
حذف األلف الثانية التي سقطت لفظا ووصال الجتامع الساكنني ،ومها وجهان يف ضبطهام( .)15ومثلهام
حرف ﮋ ﭽﮊ بموض َعيه( ،)16وحرف ﮋﮣ ﮤﮊ(.)17
وذكرت يف هذه الظواهر ـ التي مجعتها ـ اختالف القراء إن وجد بني القراء العرشة ضمن
القراءات املتواترة ،موثقا من كتاب النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ،وأصوله املطبوعة.
اعتمدت يف عزو الكلامت القرآنية وعدد آهيا العد الكويف يف املصحف اهلندي الباكستاين ،لكونه
برواية حفص عن عاصم ،وأضفت بعد رقم اآلية يف العناوين غالبا رقام آخر ،وهو رقم اآلية املذكورة يف
العنوان بالعد املدين األول ،الذي هو املعتمد يف املصحف الليبي ،وذلك تيسريا للباحثني.
ثم األعالم املذكورة يف البحث تعد مشاهري يف علم الرسم للمهتمني ،فلم أترجم هلم ،إنام
اكتفيت يف احلاشية باإلشارة إىل مصادر تراجم البعض منهم.
هذا وأشكر اهلل سبحانه وتعاىل عىل أن من عيل فوفقني لكتابة هذا البحث وأعانني عىل إكامله.
وأشكر كل من أعانني لتكميل هذا البحث وجتميله ،وأخص منهم فضيلة األستاذ الدكتور ف.
عبدالرحيم حفظه اهلل ،الذي وفر يل مصحفا قديام طبِع يف الهور استفدت منه ،كام أشكر ابني املهندس
حممد عثامن بن حممد شفاعت وفقه اهلل ،الذي حيمل عني دائام هم كتابة بحوثي وإخراجها وتنسيقها فنيا،
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سورة الشعراء ،اآلية.61 :
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انظر :عثامن بن سعيد الداين ،املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ،حتقيق :نورة حسن احلميد ،دار
التدمرية ،الرياض ،ط1231 ،1هـ4313/م ،ص  402و 481و ،538والداين ،املحكم يف نقط املصاحف،
حتقيق :عزت حسن ،دار الفكر ،دمشق ،ط1218 ،4هـ1440/م ،ص  ،181وأمحد بن عامر املهدوي ،هجاء
مصاحف األمصار ،حتقيق :حاتم الضامن ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،ط1233 ،1هـ4334/م ،ص  ،84وعيل
ابن حممد السخاوي ،الوسيلة إىل رشح العقيلة ،حتقيق :موالي حممد اإلدرييس ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط،3
1242هـ4335/م ،ص  ،442وإبراهيم بن عمر اجلعربي ،مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد،
حتقيق :حممد خضري الزوبعي ،دار الغوثاين ،دمشق ،ط ،
النرش ،ج  ،ص

،و

هـ/

م ،ص

 ،وانظر ابن اجلزري،

.
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سورة آل عمران ،اآلية ،144 :سورة األنبياء ،اآلية.34 :
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سورة القلم ،اآلية.6 :
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فجزى اهلل اجلميع خري اجلزاء ووفقهم ملا حيبه ويرىض.
التمهيد:
*

املصاحف العثنانية األمهات وااللتزام بمرسومها:
اتسعت الفتوحات يف زمن عثامن ريض اهلل عنه ،وانترش املسلمون يف األمصار واألقطار،

وبرزت مظاهر االختالف يف حروف األداء ووجوه القراءة بشكل فتح باب االختالف يف قراءة القرآن بني
املسلمني ،حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا ،وكادت تكون فتنة يف األرض وفساد كبري ،فقال حذيفة لعثامن
ريض اهلل عنهام" :يا أمري املؤمنني! أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود
والنصارى ،)18("...فأمر اخلليفة عثامن ريض اهلل عنه بنسخ املصاحف من صحف أيب بكر ريض اهلل عنه
التي كانت عند حفصة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،وقال" :يا أصحاب حممد! اجتمعوا ،فاكتبوا للناس
إماما جيمعهم"(.)19
هذه الرواية تدل عىل أن ما كتبه الصحابة ريض اهلل عنهم من املصاحف كان كل واحد منها
إماما ،وقد جاء الترصيح بذلك يف رواية يف كتاب املصاحف( )20البن أيب داود (ت321هـ) بإسناده عن
أيب الربهسم( ،)21وفيها ..." :يف سورة البقرة يف إمام أهل الشام وأهل احلجاز  ،...ويف إمام أهل
العراق ،"...فأطلق الراوي "اإلمام" عىل كل من :مصحف الشام والعراق واحلجاز وغريها.
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انظر :حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح اإلمام البخاري ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،دمشق،
ط2121 ،1هـ ،ج  ،1ص  ،2091وعبد اهلل بن سليامن السجستاين ،املصاحف ،حتقيق :حمب الدين عبد السبحان،
وزارة األوقاف القطرية ،ط2121 ،2هـ ،ج  ،2ص  ،191وحممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،حتقيق :عبداهلل الرتكي ،دار هجر ،مرص ،ط2111 ،2هـ ،ج  ،2ص  ،11-11وكان ذلك يف أواخر سنة
11هـ وأوائل سنة 11هـ كام حققه أمحد بن عيل بن حجر العسقالين يف فتح الباري برشح صحيح البخاري ،حتقيق:
عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،0ص  ،21وينظر :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،اإلتقان
يف علوم القرآن ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة ط،3
2131هـ1922/م ،ج  ،1ص .310-311

-19

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،211والطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج  ،2ص .11-11

-20

انظر :السجستاين ،املصاحف ،ج  ،2ص .111-111

-21

اختلف يف اسمه ،قيل عمران بن عثامن ،وقيل حدير بن معدان ،انظر :ترمجته يف حوايش كتاب السجستاين،
املصاحف ،ج  ،1ص .2911
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وكذا أطلق حممد بن يوسف ،أبو عبد اهلل بن معاذ اجلهني(ت111هـ)( ،)22وأبو احلسن عيل
ابن حممد السخاوي (ت113هـ)( ،)23وحممد بن حممد ابن اجلزري (ت 133هـ)( )24أيضا "اإلمام"
عىل هذه املصاحف.
ولذا قال مال عيل القاري (ت2921هـ)" :واألظهر أن املراد باملصحف اإلمام جنسه الشامل
ملا اختذه لنفسه يف املدينة ،و ملا أرسله إىل :مكة ،والشام ،والكوفة ،والبرصة ،وغريها"(.)25
ومن هنا جاءت تسمية هذه املصاحف كلها "أمهات" يف قول حممد بن حممد اخلراز
(ت121هـ)(:)26
َواأل َّمهات َم ْل ٌ
جأ للن ِ
َّاس

َفمنِع النَّ ْقط لِ ِ
ال ْلت َب ِ
اس
َ

واختلفت أقوال أهل العلم يف عدد هذه املصاحف( ،)27ورجح املحققون منهم أاها ستة
-22

انظركتابه :البديع يف رسم مصاحف عثنان ،حتقيق :سعود بن عبداهلل ،دار إشبيليا ،الرياض ،ط1419 ،1هـ/
1991م ،ص  ،141حيث قال فيه" :وجعلوه إماما يقتدون به" .واجلهني هذا ابن خال أم الداين ،وانظر :ترمجته
عند حممد بن حممد بن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،حتقيق :برجسرتارس ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1445 ،3هـ1915/م ،ج  ،5ص .519

-23

انظر كتابه :الوسيلة ،ص  ،11رشح البيت ،13 :حيث قال فيه" :وما املانع أن يكون عثامن رمحه اهلل اختذ لنفسه
مصحفا ،وجعل ألهل املدينة مصحفا؟ وهذا هو الظاهر ،ألنه مل يكن ليجعل للناس إماما يقتدون به ،ثم خيتص هو
به دواهم" .وانظر ترمجة السخاوي عند حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار ،حتقيق :بشار عواد وزميليه،
مؤسسة الرسالة ،ط2191 ،2هـ2011/م ،ج  ،1ص ،132وابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج  ،2ص .112-111

-24

انظر كتابه :النرش ،ج  ،1ص  ،459حيث قال فيه" :وكيف يصح أن يكون عثامن ريض اهلل عنه يقول ذلك يف
مصحف جعل للناس إماما يقتدى به ."...وانظر :ترمجة ابن اجلزري عند ابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج ،5
ص( ،541لعله بقلم أحد تالمذته).

-25

انظر كتابه :املنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية ،حتقيق :فرغيل سيد عرباوي ،مكتبة أوالد الشيخ للرتاث ،مرص،
5449م ،ص  .316وانظر :ترمجة القاري عند حممد بن عيل الشوكاين ،البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع،
دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ج  ،1ص  ،445برقم ،511 :وخري الدين بن حممود الزركيل ،األعالم ،دار العلم
للماليني بريوت ،ط1916 ،1م ،ج  ،5ص .15

-26

انظر كتابه :مورد الظمآن ،ص  ،1وانظر ترمجة اخلراز عند ابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج  ،1ص .131

-27

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،213-211ومكي بن أيب طالب ،اإلبانة عن معاين القراءات ،حتقيق :عبد الفتاح شلبي،
دار اهضة مرص ،ص  ،11والقاسم الشاطبي ،عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد يف رسم املصاحف ،حتقيق:
أيمن رشدي سويد ،دار نور املكتبات ،جدة ،ط2111 ،2هـ1992/م ،ص  ،1والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،1
ص ،303وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،2ص .1
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مصاحف( ،)28وهي املصاحف التي ورد النقل عنها يف مصادر الرسم املشهورة ،وهي:
املصحف اإلمام ،واملصحف املدين العام ،واملصحف املكي ،واملصحف الشامي ،واملصحف
الكويف ،واملصحف البرصي.
هذا وبعث عثامن ريض اهلل عنه مع كل مصحف منها قارئا يقرئ أهل مرصه بام حيتمله رسمه من
القراءات مما صح وتواتر(.)29
وكان الغرض من إرسال هذه املصاحف إىل األمصار واملراكز العلمية آنذاك هو إطفاء الفتنة
التي اشتعلت بني املسلمني حني اختلفوا يف قراءات القرآن وأحرفه ،وعثامن ريض اهلل عنه مل جيمعهم عىل
مصحف واحد ،إنام أرسل إليهم عدة مصاحف ،وبعث مع كل مصحف قارئا يقرئهم.
والكلامت التي وردت عىل قراءتني أو أكثر وال حيتملها الرسم الواحد ،أمر عثامن ريض اهلل عنه
بتوزيعها عىل بعض املصاحف منها ،ثم صارت هذه املصاحف عمدة يف سائر األقطار واألمصار ،وأمر
عثامن ريض اهلل عنه بإحراق ما سواها من املصاحف الفردية التي كانت لبعض الصحابة(.)30
ويرى اجلمهور من علامء األمة( )31بوجوب االلتزام بمرسوم هذه املصاحف العثامنية

-28

السخاوي :الوسيلة ،ص  ،11وابن عارش األندليس ،اإلعالن بتكميل مورد الظمآن ،ص  ،10ورضوان بن حممد
املخلاليت ،إرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني ،حتقيق :عمر بن مامل املراطي ،مكتبة اإلمام البخاري،
مرص ،ط2111 ،2هـ1991/م ،ج  ،2ص  ،211وحممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن،
مطبعة احللبي ،مرص ،ط ،3ج ،2ص ،193وأرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج ،2ص.32

-29

انظر :اجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،131والزرقاين ،مناهل العرفان ،ج  ،2ص  ،193وأرشف ،سفري العاملني رشح
سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .31

-30

انظر :ابن أيب داود السجستاين ،املصاحف ،ج ،2ص ،191 ،211ومكي بن أيب طالب ،اإلبانة ،ص  ،11والداين،
املقنع ،ص  ،211وابن كثري ،فضائل القرآن ،حتقيق :إسحاق احلويني ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط2121 ،2هـ،
ص  ،11واملخلاليت ،إرشاد القراء ،ج  ،2ص  ،211وحممد بن عيل احلداد ،األعنال الكاملة ،حتقيق :محد اهلل حافظ
الصفتي ،دار الغوثاين ،دمشق ،ط2132 ،2هـ1929/م ،ص  ،311والزرقاين ،مناهل العرفان ،ج ،2ص .300

-31

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،211-211واملحكم ،ص  ،22بدرالدين حممد بن عبداهلل الزركيش ،الربهان يف علوم
القرآن ،حتقيق :يوسف املرعشيل وزميليه ،دار املعرفة ،بريوت ،ط2129 ،2هـ ،ج  ،1ص  ،21-23والسيوطي،
اإلتقان ،ج ،1ص ،1200أبوداود سليامن بن نجاح األموي ،خمترص التبيني هلجاء التنزيل ،حتقيق :أمحد رششال ،طبع
بمجمع امللك فهد2113 ،هـ1991/م ،قسم الدراسة ،ج ،2ص ،139-199وغانم قدوري احلمد ،امليرس يف علم
رسم املصحف وضبطه ،مركز الدراسات بمعهد اإلمام الشاطبي بجدة ،ط2133 ،2هـ1921/م ،ص.11-19
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األ َّمهات ،ألن يف ذلك اتباع للصحابة ريض اهلل عنهم يف مرسومهم ،وحفاظ عىل تراثهم وجهودهم،
وحفاظ بذلك عىل قراءات قرآنية يشرتط فيها أن تكون موافقة لذلك الرسم الذي كتب الصحابة به
مصاحفهم ،فصار الرسم العثامين حارسا ربانيا عىل النص القرآين من أن يمسه تغيري أو تبديل .وأشار إىل
ذلك املعنى اجلعربي يف اجلميلة(.)32
أصبحت هذه املصاحف العثامنية األمهات نواة أوىل ملصادر الرسم العثامين ،فحظيت بالعناية
واالهتامم بالتأمل يف هجائها ،ونسخ الناس عنها مصاحفهم ،قال الزرقاين" :ما كاد عثامن يرسلها إىل
اآلفاق اإلسالمية حتى أقبلت عليها األمة من كل صوب وحدب ،وحتى اجتمعت عليها الكلمة يف
الرشق والغرب ،وحتى نسخت عىل غرارها آالف مؤلفة من املصاحف املقدسة يف كل جيل وقبيل"(.)33
ثم ألفت مؤلفات يف وصفها وبيان هجائها جنبا إىل جنب مع كتب القراءات ،إذ إن موافقة
الرسم العثامين عده علامء القراءات ركنا من أركان قبول القراءة ،فاملحافظة عىل الرسم حمافظة عىل قراءات
قرآنية يشرتط فيها أن تكون موافقة لذلك الرسم الذي كتب الصحابة به مصاحفهم.
قال أبو الفضل اخلزاعي (ت191هـ) يف كتابه املنتهى" :وقرأت عىل أيب احلسني أيضا من كتاب
أيب بكر بن أشته باختيار طلحة بن مرصف ،وفيه ما خالف السواد ،لذلك تركناه"( .)34واملراد من
"السواد" رسم املصحف ،ألنه كان يكتب باملداد األسود ،وما يزاد فيه من ضبط وغريه كان يلحق فيه
بلون مغاير.
قال ابن اجلزري يف النرش" :كل قراءة وافقت العربية ـ ولو بوجه ـ ،ووافقت أحد املصاحف
العثامنية ـ ولو احتامال ـ  ،وصح سندها ،فهي القراءة الصحيحة.)35("...

-32

اجلميلة ،ص .01

-33

انظر :مناهل العرفان ،ج  ،2ص .191

-34

املنتهى ،ج  ،2ص  .111وانظر :ترمجة اخلزاعي عند محزة بن يوسف السهمي ،تاريخ جرجان ،عامل الكتب،
بريوت2192 ،هـ2012/م ،ص  ،111واخلطيب أمحد بن عيل البغدادي ،تاريخ بغداد ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ج  ،1ص .211

-35

النرش يف القراءات العرش ،حتقيق :عيل حممد الضباع ،دار الفكر ،ج  ،2ص .0
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وقد نظم ذلك يف طيبة النرش( .)36وكتب القراءات مل تستغن عن هذا العلم ،بل أعطته حيزا
فيها(.)37
وهكذا بدأ التأليف فيه مبكرا من أوائل القرن الثاين( ،)38ثم خطا خطوات إىل أن ألفت فيه
املؤلفات الكبرية ،واملوسوعات الشهرية ،ومستمر ذلك إىل يومنا هذا(.)39
وأنا أكتفي هنا بذكر املؤلفات التي تركت آثارا واضحة يف املصاحف املطبوعة املعارصة يف العامل
اإلسالمي ،وهي:
*

املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ،لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد

الداين()40

(ت444هـ)(.)41
*

خمترص التبيني هلجاء التنزيل ،لإلمام أيب داود سليامن بن نجاح األموي (ت 496هـ)(.)42

-36

طيبة النرش يف القراءات العرش ،حتقيق :حممد متيم الزعبي ،دار اهلدى ،املدينة املنورة ،ط2121 ،2هـ2001/م،
ص ،31األبيات.21-21 :

-37

وانظر عىل سبيل املثال :ابن اجلزري ،النرش يف القراءات العرش ،ج  ،2ص  ،102-111وج  ،1ص ،212-211
وأمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية،
بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة ،ط2131 ،2هـ ،ج  ،1ص  ،111-111وآخر كل
سورة ،والبناء الدمياطي ،إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش ،حتقيق :شعبان حممد إسامعيل ،مكتبة
الكليات األزهرية ،القاهرة ،ط2191 ،2هـ2011/م ،ج  ،2ص  ،332-320وآخر كل سورة.

-38

انظر حممد بن إسحاق الوراق بن النديم ،الفهرست ،حتقيق :جتدد بن عيل رضا ،دار املسرية ،ط2011 ،3م،
ص.30 ،31

-39

ينظر للمؤلفات يف علم الرسم العثامين :ابن النديم ،الفهرست ،ومؤسسة آل البيت ،الفهرس الشامل للرتاث
العريب اإلسالمي املخطوط ،قسم املصاحف ،األردن ،ط ،3ورششال ،خمترص التبيني ،قسم الدراسة ،ج ،2
ص ،200 -219وأرشف ،سفري العاملني ،ج  ،2ص .220-11

-40

صاحب املؤلفات الشهرية يف علوم القرآن والقراءات ،انظر :ترمجته عند الذهبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص ،191
وابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج  ،2ص .193

-41

مطبوع عدة طبعات ،والطبعة املعتمدة يف البحث بتحقيق نورة حسن احلميد ،املطبوعة بالرياض.

-42

انظر :ترمجته عند الذهبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص  ،119وابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج  ،2ص  ،321والكتاب
مطبوع بتحقيق أمحد رششال يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،وهواألصل لرسم معظم املصاحف
املطبوعة يف كل من اململكة املغربية ،واجلزائر ،وتونس ،ومرص ،واململكة العربية السعودية ،والشام ،والعراق ،وغريها.
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*

املُ ِ
نصف يف هجاء املُ ْصحف ،لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد الب َلنيس (ت بعد 561هـ)(.)43

*

عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد ،لإلمام أيب حممد القاسم الشاطبي (ت594هـ)(،)44
ورشوحها.

-43

انظر ترمجته عند :حممد بن عبد امللك املراكيش ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق :إحسان وزميليه،
دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط1921 ،2م ،ج  ،3ص  ، 319رقم الرتمجة ،119 :وكتابه مفقود ،إال أن اخلراز
التزم بذكر مذهبه يف أرجوزته :مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ،ونقل أبياتا منه عبد اهلادي محيتو يف كتابه:
قراءة اإلمام نافع عند املغاربة ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية2111 ،هـ1993/م،
ج ،1ص  ،111-111وذكر فيه أمهية منظومة املنصف للبلنيس بقوله" :وقد أصبحت منذ صدورها عنه معتمدة
يف اخلالفيات الرسمية إىل جانب الكتب األمهات يف الرسم كـ :املقنع للداين ،والتنزيل أليب داود ،بل كانت متقدمة
يف الزمن عىل عقيلة األتراب للشاطبي ـ اآلتية ـ ،وقد زاد فيها عىل ما يف املقنع والتنزيل ،فكانت بذلك ثالث أهم
املصادر يف هذا الفن التي أخذت مكااها عند علامء هذه اجلهات" .وقال محيتو أيضا ج  ،ص

" ،وقد بحثت

طويال عن أرجوزة املنصف كاملة ،فلم أقف عليها ،...وقد حصلت عىل قدر ال بأس به منها من بعض كتب
اإلمامني :الشوشاوي وابن القايض ،أسوقه فيام ييل إلبراز أمهيتها ومنهجه فيها ،وللتنبيه عىل أنه مثل الريادة يف هذا
الشأن يف تذليله قواعد الرسم للنظم التعليمي ،مما فتح به للخراز ،ومن حذا حذوه طريقا الحبا خلصوا فيه رسم
املصحف وضبطه يف أراجيز ال حتىص ."...أقول :وإطالقات أيب احلسن البلنيس وحتريراته هي املعمول هبا يف
املصاحف املطبوعة برواية ورش وقالون عن نافع يف املغرب العريب ،ودول أفريقيا ،وال سيام فيام سكت عنه
أبوداود يف خمترص التبيني.
-44

انظر ترمجته عند :الذهبي ،معرفة القراء ،ج  ،5ص  ،513وابن اجلزري ،غاية النهاية ،ج  ،5ص  ،54وكتابه
مطبوع عدة طبعات ،والطبعة املعتمدة يف البحث بتحقيق :أيمن رشدي سويد ،ومن أهم رشوح العقيلة :الوسيلة
إىل كشف العقيلة للسخاوي ،ومجيلة أرباب املراصد للجعربي ،وتلخيص الفوائد وتقريب املتباعد البن القاصح،
وأشاد األستاذ سعيد اعراب يف كتابه القراء والقراءات باملغرب ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ط1414 ،1هـ/
1994م ،ص  ،114-169هبذه الكتب األربعة ،وما جاء فيها من مدراس الرسم :أليب داود ،والبلنيس ،والداين،
والشاطبي ،وقال" :وهي عمدة كتب األداء عند أهل هذا الشأن ،ونظم ذلك بعضهم ،فقال:
ِّ
لكل واحـــــ ٍِد كتاب
أربعة
عمدة أرباب األداء يف احلساب
خ ْذ

منهم أبو عمـرو و يدعى الداين

كتابه

املقنع

بن نـــجاح ع ِر َفا

كتابه

التنزيل

وسليامن

وهو أبو داود أيـــضا كنيته
رابعـهم

أبو

احلســن

عيل
ي

والشـــــــاطبي
كتــــــابه

بــــــياين

أيضا

ي ْل َفى

معه

عقيلته

املنصف

يا

ذكي
ي
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*

اخلراز
أرجوزة مورد الظمآن يف رسم وضبط أحرف القرآن ،للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن حممد َّ
(ت 111هـ)( ،)45ورشوحها ،وتعد هذه املنظومة ملخصا لطيفا ملا جاء يف الكتب األربعة
السابقة ،وقد أشاد الناظم هبا يف أول مورد الظمآن(.)46

*

نثر املرجان يف رسم نظم القرآن ،للحافظ العالمة حممد غوث بن نارص الدين اآلركايت النائطي
اهلندي (ت1531هـ)(.)47
ذكر اآلركايت يف مقدمة نثر املرجان مصادر الرسم التي استقى منها مادة كتابه( ،)48ومل يذكر

فيها إال :املقنع للداين ،والعقيلة للشاطبي ،والوسيلة للسخاوي ،والنرش البن اجلزري ،واإلتقان
للسيوطي ،وغريها ،ومل يذكر يف مصادره خمترص التبيني ،أو غريه من مؤلفات ابن نجاح رمحه اهلل .هذا
الكتاب له تأثري واضح عىل املصحف اهلندي الباكستاين كام سيأيت(.)49

-45

بتحقيق :أرشف حممد فؤاد طلعت ،ومن أهم رشوحها ،ابن آجطا عبد اهلل بن عمر الصنهاجي ،التبيان يف رشح
مورد الظمآن ،وأيب عيل احلسني بن عيل الرجراجي ،تنبيه العطشان عىل مورد الظمآن ،وأيب حممد عبدالواحد بن
عارش األندليس ،فتح املنان املروي بمورد الظمآن ،وإبراهيم بن أمحد املارغني التونيس ،دليل احلريان رشح مورد
الظمآن.

-46

انظر :مورد الظمآن ،ص  ،1البيت 11-11 :و :11
َـص
ف َقد أتَى
أج يلها َفا ْع َلــم كِتاب املُقن ِ ِع
بِن ٍّ
َقلِي َل ْه
أحرفـــا
وزا َد
به
والشاطِبِ يي جـاء يف ال َعقــِي َل ْه
ْ
َر ْسام بِـ تن ِْزيل له َم ِزيـد َا
وذك ََر الشــــيخ َأبو د َاود َا
نص ِ
ِمما ت ََضمن كتاب املُ ِ
ف
وربام َذكَرت ب ْع َض َأ ْحر ِف
َّ َ
فِ ِيه

-47

مقنِ ِع

انظر :ترمجته عند عبد احلي احلسني ،اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم ،دار عرفات ،اهلند2121 ،هـ ،ج ،2
ص ،193 -192نثر املرجان ،مطبوع يف اهلند ،حيدر آباد ،طبعة قديمة سنة 2332هـ  ،ونسخته الرقمية مرفوعة
عىل موقع مركز مجعة املاجد ،وغريه ،وحقق األصول وسورة الفاحتة ومخس آيات من أول البقرة من هذه املوسوعة
غانم قدوري احلمد ،وقد رجعت إىل الطبعتني ،فطبعة غانم أحلت إليها بالصفحة دون ذكر اجلزء عىل عكس
الطبعة القديمة فأحلت إليها باجلزء والصفحة معا.

-48

انظر :نثر املرجان يف رسم نظم القرآن ،حتقيق :غانم قدوري احلمد ،مؤسسة الضحى ،بريوت ،ط2131 ،2هـ/
1921م ،ص .293
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انظر املبحثني :الثالث والرابع من هذا البحث.

التعريف املوجز للمصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،وبيان منهج كل منهنا:
املصاحف املعتمدة يف البحث:
ً
أوال:

املصحف الليبي ،ومرادي منه هو املصحف الوحيد املطبوع يف ليبيا برواية قالون عن نافع وعىل

اختيار اإلمام الداين يف الرسم ،وطبع هذا املصحف عام 2010م ،وقد جاء يف آخر هذا املصحف:
التعريف برواية املصحف ومصطلحات رسمه وضبطه ،و مما جاء يف الصفحة (و)" :وقد اعتنى علامء
املسلمني منذ القدم هبذا الرسم ودونوه ،وأفردوا له املؤلفات الكثرية ،ومن بني هؤالء العامل املتبحر املقرئ
الشيخ أبو عمرو الداين الذي آثرنا أن نرسم هذا املصحف الرشيف بالوجه الذي اختاره ونسب إليه
ويعرف به .وإنام كان اختيارنا لرسم مصحف اجلامهريية هبذا الوجه من الرسم لسببني اثنني:
-1

إحياء لرتاثنا اإلسالمي حيث إن هذا الرسم ـ رغم شهرته ـ بقي حمفوظا بني طيات الكتب،
ومل يسبق يف أي جهة يف العامل أن طبعت به مصحفا ونرشته.

-5

إن معظم اجلهات التي تعنى منذ القدم بتحفيظ القرآن الكريم يف بالدنا  ،...تعتمد هذا الوجه
من الرسم ،وحتفظه كام حتفظ القرآن الكريم ،وهلذا الوجه من الرسم بعض ما يميزه عن غريه،
فمن ذلك أنه أقرب إىل الرسم القيايس فيام يتعلق باحلذف واإلثبات ،نجد ذلك واضحا يف
أغلب مواطن احلذف واإلثبات يف القرآن الكريم".
ورد يف البحث اسم هذا املصحف بـ :املصحف الليبي أو الليبي فقط اختصارا.

ثان ًيا:

املصحف اهلندي الباكستاين ،واخرتت للتمثيل عنه مصحفني مطبوعني يف رشكة تاج املحدودة،

الشهرية يف شبه القارة اهلندية( ،)50ومها:
-2

املصحف املطبوع بتاج كمپني قبل عام 1914م ،ويف كل صفحة منه ستة عرش سطرا ،ومنه
نسخة أخرى مطبوعة يف الهور عام 1919م ،ومنه نسخة ثالثة حديثة مطبوعة عام5415م
ومل أجد يف هذه املصاحف الثالثة ذكرا للجنة أرشفت عىل كتابتها أو قامت بمراجعتها.

-5

املصحف املطبوع بالهور يف رشكة تاج املحدودة أيضا( ،)51وبعد تأسيسها بنحو مخس سنوات،

-50

راجع موقع الرشكة الرسمي عىل الشبكةhttp://tajcompanyltd.com :

-51

مع ترمجة لـ :معاين القرآن الكريم باللغة األردية للشيخ فتح حممد خان رمحه اهلل ،ويف كل صفحة منه تسعة أسطر،
وصور هذا املصحف من مكتبة فضيلة األستاذ ف .عبد الرحيم ،مدير قسم الرتمجات بالشؤون العلمية بمجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،جزاه اهلل عني خريا.

213

بتاريخ 1354/3/11هـ (املوافق 1935/6/13م) إبان االستعامر الربيطاين ،وجاء فيه أنه تم
مراجعته حتت إرشاف فضيلة الشيخ حممد كفايت اهلل( ،)52مفتي الديار اهلندية ،رمحه اهلل تعاىل،
ومما جاء يف التعريف هبذا املصحف ما ملخصه بالعربية:
أن من اهتامم تاج كمپني لكالم اهلل تعاىل أن خضعت كتابة هذا املصحف الرشيف ورسمه
للمراقبة الدقيقة عىل مرحلتني:
املرحلة األوىل :هي املراقبة األولية من قبل بضعة عرش عاملا من مراقبي النص القرآين ،وقد قرأه كل منهم
حرفا حرفا لدراسة املكتوب دراسة دقيقة وشاملة.
املرحلة الثانية :شكلت فيها جلنة علمية أخرى رفيعة املستوى برئاسة فضيلة الشيخ حممد كفايت اهلل ،مفتي
الديار اهلندية ،لتتوىل اإلرشاف عىل مراجعة هذا املصحف يف املرحلة النهائية ،فأقره قائال" :قد راجعنا هذا
املصحف الرشيف تلبية لرغبة مسؤويل رشكة تاج بالهور ،وقد أمعنا النظر يف نصه حرفا حرفا ،وبذلنا يف
تصحيحه غاية ما نملكه من إمكانات ،وقد تم إصالح ما وجد فيه من خطأ أو خلل ،وكل ذلك حتت
إرشافنا املبارش ،ولنا أن نقول وبثقة متناهية :إنه ليس يف هذا املصحف من خطأ يف نصه ،وهلل احلمد".
ولعل هذا املصحف هو األصل الذي كان يرجع إليه يف إصدارات الرشكة الالحقة يف طباعة
مصاحفها املختلفة.
واجلدير بالذكر أن جل املصاحف املطبوعة يف اهلند وباكستان والبالد املجاورة تتفق ومصاحف
تاج رسام ،مع تفاوت يسري فيام بينها ،بل معظم املصاحف املطبوعة عىل اختيار هذا الرسم للداين
والشاطبي منذ أن ظهرت الطباعة يف شبه القارة اهلندية(.)53
ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل شهرة الداين والشاطبي يف شبه القارة اهلندية ،دون أيب داود
سليامن بن نجاح رمحهم اهلل مجيعا ،والكتاب الذي ترك أثرا واضحا عىل هذا املصحف اهلندي الباكستاين

-52

هو الشيخ :حممد كفايت اهلل بن عنايت اهلل احلنفي ،من أشهر علامء اهلند ،له مشاركات سياسية قوية ،وشارك رئيسا
لوفد مجعية العلامء حلضور املؤمتر اإلسالمي الذي عقده امللك عبد العزيز آل سعود ،وله شعر بالعربية ،وكتاب
تعليم اإلسالم يف أربعة أجزاء ،وجمموع فتاواه يف جملدات كبار ،تويف سنة 2311هـ ،انظر :عبد احلي احلسني،
اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم ،طبعة دار ابن حزم ،بريوت2119 ،هـ ،ج  ،3ص .2331

-53
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توجد منها مصاحف مطبوعة قديمة بمكتبة املسجد النبوي الرشيف قسم املخطوطات والكتب النادرة.

أيضا هو ما ألفه حممد غوث اآلركايت اهلندي (ت1531هـ) كام تقدم ،وكان كتابه موسوعة يف علم الرسم،
وسامه نثر املرجان يف رسم نظم القرآن.
َّ
فجاءت املصاحف املطبوعة يف تاج كمپنى عىل اختيار هذه املدرسة املذكورة ،وطبعت باخلط
الذي تعارف عليه املسلمون يف شبه القارة اهلندية والبالد املجاورة ،وبضبط وتشكيل يسهالن قراءهتم
للمصحف.
بيان منهج هذين املصحفني:
ً
أوال:

املنهج الذي اتفق عليه املصحفان:

اتفق املصحفان :الليبي واهلندي الباكستاين ،يف:
ـ

الكلامت التي رسمها قيايس باتفاق ،كسائر املصاحف املطبوعة.

ـ

الكلامت التي رسمها اصطالحي لكن ال خالف فيها بني علامء الرسم ،وال سيام بني أيب عمرو
الداين وتلميذه أيب داود سليامن بن نجاح.
أما الكلامت التي اختلف فيها الشيخان :أبو عمرو الداين ،وأبو داود ،فهي ترتاوح ما بني 1144

كلمة إىل  5444كلمة ،وقد اتفق املصحفان املذكوران يف العمل بظواهر الرسم املختلف فيها بني الداين
وأيب داود بنسبة كبرية جدا ،قدرت نحو .%14
واتبعت يف استخراج النسبة الطريقة التالية:
راعيت عند اإلحصاء ظواهر الرسم املختلف فيها فقط ،التفاق املصحفني يف غريها،
واإلحصائية التقريبية ـ التي قمت بإحصائها ـ للكلامت املختلف فيها بني الشيخني :الداين وأيب داود
ترتاوح ما بني  1144كلمة إىل  5444كلمة ،فتطرح ظواهر الرسم املختلف فيها بني املصحفني :الليبي،
واهلندي الباكستاين ،وهي نحو 334 :كلمة من العدد اإلمجايل الذي هو 5444 :بحد أقىص ،ثم يقسم
الباقي الذي هو 1614 :عىل  ،5444والذي هو أكرب عدد حمتمل ،فتظهر النسبة املئوية التقريبية املتفق
عليها بني املصحفني يف العمل بظواهر الرسم املختلف فيها ،التي هي  %14تقريبا ،ألن القسمني اآلخرين
الكلامت التي رسمها قيايس باتفاق ،والكلامت التي رسمها اصطالحي ،لكن ال خالف فيها ال يدخالن يف
العملية احلسابية ،التفاق املصحفني عليها.
اتفق هذان املصحفان ـ كام ذكرت ـ من حيث املنهج العام يف الرسم عىل ما ذكره اإلمام
أبو عمرو الداين (ت111هـ) يف كتابه املقنع :والسيام يف مسائل حذف األلفات وإثباهتا ،وكتابه خمترص
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جدا مقارنة بكتاب تلميذه ابن نجاح املذكور ،وذلك ألن الداين مل يتعرض لكلامت املصحف حرفا حرفا
من أوله إىل آخره كام هو احلال يف خمترص التبيني ،إال أن الداين حاول يف املقنع بأسلوبه اخلاص اإلحاطة
بكلامت املصحف كلها عىل الرغم من اختصاره الشديد ،ومما يدل عىل ذلك أنه نص عىل إثبات األلف يف
املصحف يف سبعة أوزان ،إال ما استثنى منها أحرفا حمدودة ضمن باب حذف األلفات( ،)54وهذه
األوزان هيَ :فعال نحو :ﮋﮍﮊ ،وفِعال نحو :ﮋﯓﮊ ،و َفعال نحو :ﮋﰀﮊ ،و ِ
فاعل نحو :ﮋﰀﮊ ،وف ْعالن
َّ
َ
َ
نحو :ﮋﯘﮊ ،وفِعالن نحو :ﮋﮩﮊِ ،
وم ْفعال نحو :ﮋﰀﮊ ،ثم قال" :وكذلك ما أشبهه مما ألفه زائدة للبناء،
ْ
وكذلك إن كانت منقلبة من ياء أو من واو حيث وقع"(.)55
وال خالف بني علامء الرسم أن ما سكت عنه الداين من هذه األوزان املذكورة ،فهو حممول عىل
اإلثبات عنده لنصه عىل ذلك.
والكلامت الباقية التي مل تكن من األوزان املذكورة ،فهي حمذوفة األلف إن كان الداين نص عىل
احلذف فيها يف كتابه املقنع ،وثابتة األلف عند األكثر( )56إن مل يتعرض هلا ،ال بحذف وال بإثبات ،وأكثر
من ذكر ذلك هو أبو عيل احلسني بن عيل الرجراجي(( )57ت100هـ) يف كتابه :تنبيه العطشان عىل مورد
الظمآن يف مواضع كثرية منه( ،)58منها ما ذكره يف رشح البيت :121
ف َثابِت ٍ
بِ َأل ِ ٍ
َو َذك ََر الداين َوزْ َن فـ ْع َ
َـة كَا ْلعدْ َوا ْن
ال ْن
-54

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،311-310وعبدالواحد بن عارش األندليس ،فتح املنان املروي بمورد الظمآن( ،خمطوط
بمكتبة املسجد النبوي الرشيف برقم :)122:ق/11 :ب ،و/13ب ،و/13أ ،وأرشف ،سفري العاملني رشح سمري
الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .291

-55

وذلك يف نحو :ﮋ ﭳﮊ ،و ﮋﭒﮊ ،وما أشبههام ،إال ما استثني من ذلك.

-56

عارضه بعض الباحثني من املعارصين بحجة :أن السكوت من شيخ ال يقتيض حكام ،سواء كان ذلك املسكوت
عنه للداين يف املقنع ،أم لتلميذه أيب داود بن نجاح يف كتابه :خمترص التبيني .انظر :ما قاله أمحد رششال يف خمترص
التبيني ،قسم الدراسة ،ج  ،2ص  ،311وما قاله أرشف فؤاد طلعت يف حوايش سفري العاملني ،ج  ،2ص ،11
و ،10و ،13و ،211و 211وغريها.

-57

انظر ترمجته :عند عمر رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2121 ،2هـ2003/م ،ج ،2
ص .111

-58

وأشار إىل ذلك قبله السخاوي يف الوسيلة ،ص  ،110-111واجلعربي يف اجلميلة ،ص  ،191وابن آجطا عبداهلل ابن
عمر الصنهاجي يف التبيان يف رشح مورد الظمآن ،رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 2111هـ،
(النصف األول) ،حتقيق :عبد احلفيظ اهلندي يف رشح األبيات ،193 ،213-212 ،212 ،291 :وغريها.

211

أن اخلراز ذكر هنا وزنا :هو فعال َْن ،وذكر يف البيت 111 :وزنني :مها َفعالِ ،
وفاعل ،ثم تساءل:
َّ
ْ
ملاذا سكت الناظم عن األوزان الباقية؟ ،فأجاب بقوله" :ال يرض ذلك  ...ألن كل ما سكت عنه حيمل عىل
اإلثبات ،وإن مل يذكره باإلثبات"(.)59
عام سكت عنه الداين.
ومن املعروف من منهج اخلراز( )60أنه مل يسكت إال َّ
ومنها ما قاله يف رشح البيت:11 :
احل ْذف َعنْه َام بِ َأكَّالو َن
َو ْ َ

َو َع ْن َأ ِيب َداو َد َف َّعالو َن

" ...وإنام ذكر هذين الوزنني هاهنا باحلذف  ...ألجل االختالف الواقع بني الشيخني يف هذين
الوزنني ،ألن أبا عمرو مل حيذف من هذين الوزنني إال حرفا واحدا ،وهو قوله تعاىل :ﮋﭓ ﭔﮊ( ،)61كام قال
الناظم ،وما بقي من هذين الوزنني ثابت عنده ،وإنام قلنا ثابت عنده لسكوته عنه ،وال يصح أن يقال:
الباقي من هذا الوزن حمذوف عنده ،ألنه لو كان حمذوفا عنده ملا ذكر ﮋﭓﮊ باحلذف دون غريه"(.)62
آج َّطا الصنهاجي يف رشح البيت:291 :
وقال ابن َ
ِ
يل بِغ ِ
َص َتن ِْز ٍ
َري
وجا َء َح ْذف َذي ْن
األو َلنيْ
َّ
يف ن ِّ
َم َع َش َعائر َ
"فوقع االتفاق من أيب داود وصاحب املنصف عىل ما يف التنزيل عىل حذف ألف ﮋﭿﮊ( ،)63و
ﮋﮉﮊ( )64حيث وردا ،واختلفا يف األولني منهام ،فحذفهام املنصف ،أي :صاحب املنصف ،وأثبتهام أبو
داود ،فالكاتب إذن خمري فيهام ،إن شاء أثبتهام عىل ما يف التنزيل ،وإن شاء حذفهام عىل ما يف املنصف ،و(إن
شاء)( )65أثبت مجيع ذلك عىل مذهب الداين ،ألنه مل يتعرض لذكر لفظ منهام ،فهي عنده ثابتة"(.)66
آج َّطا الصنهاجي يف رشح البيت:211 :
وقال ابن َ
-59

انظر :احلسني بن عيل الرجراجي ،تنبيه العطشان عىل مورد الظمآن ،رسالة ماجستري يف جامعة املرقب يف ليبيا من
أول املخطوط إىل باب "حذف الياء يف القرآن الكريم" ،حتقيق :حممد سامل حرشة ،ص .191

-60

انظر :مورد الظمآن ،ص .0

-61

سورة املائدة ،اآلية.45 :

-62

انظر :احلسني بن عيل الرجراجي ،تنبيه العطشان ،ص .111

-63

سورة النحل ،اآلية.94 :

-64

سورة البقرة ،اآلية.151 :

-65

زيادة يقتضيها السياق.

-66

انظر :التبيان ،ص .111-111

211

الف َب ْعدَ َم ْق َع ِد ِهم
ث َّم ِخ َ

َلكِ ْن ،أو َلئِ َك َوق ْل :ال َم ْستم

"قوله :ثم خالف بعد مقعدهم أراد به قوله تعاىل يف سورة التوبة :ﮋﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﮊ( ،)67وق َّيده بقوله :ﮋﭯﮊ ألن الداين مل حيذف إال هذا ،فاحرتز به الناظم مما شاهبه من لفظه ،مثل ما يف
سورة املائدة :ﮋﮍ ﮎﮊ( ،)68و ﮋ ...ﭳ ﭴﮊ( ،)69هذا كله حمذوف يف التنزيل ويف املنصف ،وثابت يف
املقنع ،ألنه مل يذكر إال ما يف التوبة كام قدمنا ذكره يف الباب املروي عن نافع"(.)70
وقال الرجراجي يف رشح البيت:211 :
َو ِيف املْال َقاة ِس َوى الت ِ
َّالق

اخلَ ِ
َو ِيف غال َم ْ ِ
ني َو ِيف ْ
الق

"وقوله :سوى التالق ،أي إال قوله تعاىل :ﮋﰀ ﰀ ﰀﮊ( ،)71فإنه سكت عنه يف املقنع ،فهو
عنده ثابت لسكوته عنه ،وهو أيضا ثابت عند أيب داود ،ومل يبق حذفه إال لصاحب املنصف"(.)72
فاستثناء صاحب املورد كلمة ﮋﰀﮊ من احلذف للداين دليل آخر عىل أن اخلراز يرى اإلثبات
أيضا فيام سكت عنه الداين ،واألمثلة عىل ذلك كثرية يف منظومته :مورد الظمآن.
آج َّطا الصنهاجي (ت119هـ) يف التبيان يف رشح البيتني:213-211 :
وقال ابن َ
َو َغ ْ َري َأ َّو ٍل ب َتن ِْز ٍ
يل َأتَنيْ
َلكِن ِع َظامه َله بِاأللِ ِ
ف
ْ
َ

ك ًال َواألعْ نَاب بِغ ِ
َري
األو َلنيْ
َّ
ف املنْ ِص ِ
وك يل َذل ِ َك بِح ْذ ِ
ف
َ
َ

"فخرج من هذا أن لفظ ﮋﰀﮊ ،وﮋﮰﮊ هلؤالء الشيوخ ،أعني :أبا عمرو ،وأبا داود ،وصاحب
أئمتهم"( ،)73ثم ذكر
املنصف ،خمتلف فيها عىل حسب مذاهبهم فيها ،ورواياهتم هلا عن املصاحف وعن َّ
لصاحب املنصف حذف األلف من الكلمتني مطلقا ،وأليب عمرو الداين إثباهتا فيهام مطلقا إال موضعني

-67

سورة التوبة ،اآلية.11 :

-68

سورة املائدة ،اآلية.33 :

-69

سورة األعراف ،اآلية ،154 :سورة طه ،اآلية ،11 :والشعراء ،اآلية.49 :

-70

املصدر السابق ،ص .311-312

-71

سورة غافر ،اآلية.15 :

-72

انظر :تنبيه العطشان ،رشح البيت 211 :يف ص .193

-73

211

انظر :التبيان ،ص

-

.

من ﮋﰀﮊ ،ومها يف اآلية  41من سورة :املؤمنون ،فإنه ذكرمها ضمن حمذوفاته ،وذكر أليب داود حذف
األلف أيضا من الكلمتني ،لكن باستثناء موضعني لكل منهام.
فذكر ابن آج َّطا يف كالمه املذكور اإلثبات أليب عمرو الداين فيام سكت عنه يف املقنع.
ومنها ما ذكره احلسني بن عيل الرجراجي يف رشح البيت " :213وقوله :ويف النساء وثلث...
قيده بالسورة احرتازا من الذي وقع يف سورة فاطر :ﮋﮧﮨﮩﮪﮫﮊ( ،)74فإنه حممول عىل اإلثبات عند أيب
عمرو ،ألنه سكت عنه"( .)75واألمثلة يف هذا الكتاب عىل ذلك كثرية جدا(.)76
وأكد عىل هذه املدرسة رضوان بن حممد املخلاليت(( )77ت2322هـ) يف إرشاد القراء(،)78
وإبراهيم بن أمحد املارغني التونيس(( )79ت2310هـ) يف دليل احلريان( ،)80وعيل بن حممد الضباع()81

(ت2319هـ) يف سمري الطالبني( ،)82وتبعهم عىل ذلك بعض الباحثني من املعارصين( ،)83وعىل هذه
املدرسة طبع املصحفان :الليبي واهلندي الباكستاين ،إال أنني الحظت أن املصحف الليبي قد التزم يف رسم
مصحفه بكل ما أثر عن اإلمام الداين بدقة متناهية وبلغت نسبة التزامه هبذه املدرسة أكثر من . %00
يف حني التزم املصحف اهلندي الباكستاين أيضا بمدرسة اإلمام الداين واختياراته يف الرسم بنسبة
كبرية جدا قدرت نحو  ،%01وخالف هذا املصحف املصحف الليبي يف نحو  339كلمة ،ومل خيرج
عام ذكره اإلمام الداين يف املقنع إال يف نحو  11كلمة ،فالتزم هذا املصحف بمدرسة اإلمام الداين املذكورة
-74

سورة فاطر ،اآلية.143 :

-75

انظر :تنبيه العطشان ،ص .121

-76

انظر :للباحث "حكم األلفات التي سكت عنها اإلمام الداين يف كتابه املقنع :دراسة منهجية" املنشور يف جملة
البحوث والدراسات القرآنية الصادرة عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،العدد الثالث عرش.

-77

انظر :ترمجته عند الزركيل ،األعالم ،ج  ،3ص .11

-78

انظر :إرشاد القراء ،ج .123 ،301 ،313 ،311 ،332 ،111 ،2

-79

انظر :ترمجته عند عبد الفتاح املرصفي ،هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ،طبعة بن الدن ،السعودية ،ط،1
1234هـ1484/م ،ص .233

-80

انظر :دليل احلريان ،الصفحات.211 ،11 ،11 ،12 :

-81

انظر :ترمجته عند الزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص .19

-82

انظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج ،2ص،211 ،213 ،211،212 ،221 ،221
.210

-83

انظر :غانم قدوري ،امليرس ،ص .291

210

لكن بتعديالت طفيفة يف كلامت معدودة ،وسيأيت تفصيل ذلك يف الفقرة اآلتية.
ثان ًيا:

املنهج الذي اختلف فيه املصحفان:
اختلف املصحف اهلندي الباكستاين عن املصحف الليبي يف نحو  339كلمة ،وهي تنقسم إىل

أربعة أقسام ،وهي:
القسم األول :كلامت اختلف فيها املصحفان الختالف ذكره الداين يف املقنع ،وهي نحو 425
كلمة ،يف  42عنوانا(.)84
القسم الثاين :كلامت اختلف فيها املصحفان الختالف بني الداين والشاطبي ،وهي نحو 18
كلمة ،يف مخسة عناوين(.)85
القسم الثالث :كلامت اختلف فيها املصحفان لورود قراءات فيها ،فرسمت يف املصحف اهلندي
الباكستاين بحذف األلفات منها عىل قول بعض علامء الرسم من :ابن عارش يف فتح املنان ،واملارغني يف
دليل احلريان ،واآلركايت يف نثر املرجان ،عىل عكس املصحف الليبي(.)86
القسم الرابع :كلامت حمدودة يف املصحف اهلندي الباكستاين خرجت عن منهجه املذكور الذي
هو اتباع الداين والشاطبي نصا وسكوتا ،فجاءت هذه الكلامت املحدودة خارجة عن املنهج السابق،
إال أاها موافقة للرسم العثامين وملا ذكره علامء الرسم عموما ،وأغلبها موافق ملا ذكره ابن نجاح ،وبعضها
موافق ملا ذكره غريه(.)87
املبحث األول يف كلامت اختلف فيها املصحفان الختالف ذكره الداين ،وهي نحو  425كلمة،
يف  42عنوانا.
املبحث األول:
-1

يف كلنات اختلف فيها املصحفان الختالف ذكره الداين:

الكلنات املختلف فيها بني الشيخني حذ ًفا و إثبا ًتا يف مجع املذكر السامل:
اتفق الشيخان عىل حذف األلف من نحو :ﮋﮙﮊ( ،)88وﮋﭙﮊ( ،)89من مجع املذكر السامل الكثري

-84

انظر :املبحث األول.

-85

انظر :املبحث الثاين.

-86

انظر :املبحث الثالث.

-87

انظر :املبحث الرابع.

-88

سورة البقرة ،اآلية ،134 :وغريها.

-89

سورة الفاحتة ،اآلية ،5 :وغريها.

219

الدور( ،)90وعليه العمل يف املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين( ،)91واستثنى أبو داود( )92من
القاعدة قوله تعاىل :ﮋﭪﮊ( ،)93فأثبت األلف فيه ،ومل يستثنه الداين ،وعليه العمل يف املصحف الليبي.
واستثنى بعض املتأخرين عن الداين من القاعدة ما قل دوره )94(،ـ أي :ما جاء مرة أو مرتني ـ
فأثبتوا األلف فيه ،وعليه العمل يف املصحف اهلندي الباكستاين ،ومل يأخذ به املصحف الليبي.
فمن األمثلة التي جاءت يف القرآن مرة واحدة ،هي :ﮋ ﰀﮊ( ،)95ﮋﯣﮊ(،)96
ﮋﭽﮊ( ،)97ﮋﭙﮊ( ،)98ﮋﮚﮊ( ،)99ﮋﮱﮊ( ،)100ﮋﭓﮊ(،)101

-90

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،113واملهدوي ،هجاء مصاحف األمصار ،ص  ،11وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج ،1
ص  ،39-32والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت:219 :
ِ
ِ
وك يل مج ٍع ِ
الصاحلنيَ ذ َرى
كثري الدَّ ْو ِر كَـ :ا ْلكَلِ َىمـ
ونحو َّ
ت ال َب ِّينَات ْ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،103واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،111وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،291وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص  ،11وما بعدها.

-91

وذلك فيام كثر دوره ،أي ما جاء ثالث مرات فأكثر ،وفتشت األمثلة املتكررة ،الكثرية الدور يف املصحف اهلندي
الباكستاين ،فوجدهتا حمذوفة األلفات عىل املنهج املذكور إال يف كلمتني :األوىل :كلمة ﮋﮇﮊ التي وردت يف القرآن
ثالث مرات يف سورة يوسف ،اآلية ،٩٨ :والفرقان ،اآلية ،13 :والزمر ،اآلية ،11 :فجاءت هذه الكلمة بإثبات
األلف فيها يف يوسف فقط ،واملنهج يقتيض حذفها وفقا ملا يف الفرقان والزمر ،وهي باحلذف يف مصحف تاج
( سطرا) عىل املنهج ،والثانية كلمة ﮋﮊﮊ التي وردت أيضا ثالث مرات يف سورة األنفال ،اآلية،٥٦ :
والقصص ،اآلية:

 ،والزمر ،اآلية:

 ،فجاءت هذه الكلمة بإثبات األلف فيها يف األنفال فقط ،واملنهج يقتيض

حذفها وفقا ملوضعي القصص والزمر ،وهذه الكلمة أيضا باحلذف يف مصحف تاج ( سطرا) عىل املنهج.
-92

انظر :خمترص التبيني ،ج  ،1ص .2911

-93

سورة غافر ،اآلية.64 :

-94

انظر :إبراهيم بن حممد بن وثيق األموي ،اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ،حتقيق :غانم قدوري احلمد،
دار عامر ،األردن ،ط2110 ،2هـ1990/م ،ص  ،30وأرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج ،2
ص  ،11واختلف املصنفون يف كتب الرسم يف حد الكثرة ،فمنهم من قال :إذا تكرر ثالث مرات فصاعدا ،ومنهم
من قال :مخس مرات ،ومنهم من قال :سبع مرات ،قال السخاوي :والقول األول ـ ثالث مرات ـ أظهر ،وعليه
العمل .انظر :رششال ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص ( 32احلاشية) ،واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،112وابن عارش

-95

األندليس ،فتح املنان( ،خ) ق /13ب ،واملارغني ،دليل احلريان ،ص .11
سورة غافر ،اآلية.16 :

-96

سورة النور ،اآلية.31 :

-97

سورة الكهف ،اآلية.1 :

-98

سورة النساء ،اآلية.95 :
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ﮋﮓﮊ( ،)102ﮋﭙﮊ( ،)103ﮋﮣﮊ( ،)104ﮋهﮊ( ،)105ﮋﭧﮊ(،)106
ﮋﭼﮊ( ،)107ﮋﰀﮊ( ،)108ﮋﮪﮊ( ،)109ﮋﮟﮊ( ،)110ﮋﮯﮊ(،)111
ﮋﭞﮊ( ،)112ﮋﭖﮊ(،)113

ﮋﰀﮊ( ،)114ﮋﰀﮊ(،)115

ﮋﭟﮊ( ،)116ﮋﭿﮊ( ،)117ﮋﭥﮊ( ،)118ﮋﭜﮊ( ،)119ﮋﮥﮊ( ،)120ﮋﯣﮊ( ،)121ﮋﰀﮊ( ،)122ﮋﰀﮊ(،)123

-99

سورة احلاقة ،اآلية.41 :

-100

سورة العنكبوت ،اآلية.15 :

-101

سورة التوبة ،اآلية.115 :

-102

سورة احلجر ،اآلية.55 :

-103

سورة املؤمنون ،اآلية.5 :

-104

سورة الشعراء ،اآلية.4 :

-105

سورة التوبة ،اآلية.13 :

-106

سورة يس ،اآلية.59 :

-107

سورة األنبياء ،اآلية.15 :

-108

سورة املائدة ،اآلية.55 :

-109

سورة التحريم ،اآلية.14 :

-110

سورة الواقعة ،اآلية.64 :

-111

سورة يوسف ،اآلية.54 :

-112

سورة العنكبوت ،اآلية.39 :

-113

سورة التوبة ،اآلية.115 :

-114

سورة يونس ،اآلية.1 :

-115

سورة الزمر ،اآلية.56 :

-116

سورة يوسف ،اآلية.14 :

-117

سورة يوسف ،اآلية.13 :

-118

سورة التني ،اآلية.5 :

-119

سورة القلم ،اآلية.43 :

-120

سورة النجم ،اآلية.61 :

-121

سورة األنبياء ،اآلية.14 :

-122

سورة الزمر ،اآلية.59 :

-123

سورة الصافات ،اآلية.154 :
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ﮋﭷﮊ( ،)124ﮋﯜﮊ( ،)125ﮋﮫﮊ( ،)126ﮋﮫﮊ( ،)127ﮋﰀﮊ( ،)128ﮋﮖﮊ( ،)129ﮋﮁﮊ( ،)130ﮋﯙﮊ( ،)131ﮋﭲﮊ(،)132
ﮋﮦﮊ(،)133ﮋﭹﮊ(،)134ﮋﮄﮊ( ،)135ﮋﭧﮊ( ،)136ﮋﰀﮊ( ،)137ﮋﭮﮊ( ،)138ﮋﰀﮊ( ،)139ﮋﭜﮊ(،)140
ﮋﰀﮊ( ،)141ﮋﯥﮊ( ،)142ﮋﰀﮊ( ،)143ﮋﰀﮊ(،)144
ﮋﮪﮊ( ،)145ﮋﰀﮊ(.)146
وهناك كلامت منها ،حذفت األلفات منها يف املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين لسبب ما ،وهي:

-124

سورة القلم ،اآلية.55 :

-125

سورة األعراف ،اآلية.193 :

-126

سورة العنكبوت ،اآلية.43 :

-127

سورة التوبة ،اآلية.64 :

-128

سورة األعراف ،اآلية.155 :

-129

سورة األعراف ،اآلية.19 :

-130

سورة الصافات ،اآلية.165 :

-131

سورة األنعام ،اآلية.51 :

-132

سورة احلجر ،اآلية.55 :

-133

سورة األعراف ،اآلية.151 :

-134

سورة األنبياء ،اآلية.94 :

-135

سورة االنفطار ،اآلية.11 :

-136

سورة األعراف ،اآلية.11 :

-137

سورة املؤمنون ،اآلية.144 :

-138

سورة الزخرف ،اآلية.11 :

-139

سورة الكهف ،اآلية.3 :

-140
-141

سورة يس ،اآلية.11 :
سورة الذاريات ،اآلية.41 :

-142

سورة املطففني ،اآلية.56 :

-143

سورة املؤمنون ،اآلية.14 :

-144

سورة يوسف ،اآلية.15 :

-145

سورة األنبياء ،اآلية.91 :

-146

سورة الشعراء ،اآلية.136 :
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ﮋيﮊ( ،)147وﮋﭗﮊ( ،)148وﮋﮱﮊ( ،)149وذلك لورود قراءتني فيها ،وكذا حذفت األلف من ﮋﯕ ﮊ(،)150
لنص الداين عىل حذف األلف منه يف املقنع( ،)151لوقوعها بعد الالم.
وحذفت األلف يف املصحف اهلندي الباكستاين من قوله تعاىل :ﮋﮎﮊ( )152الذي مل يرد يف
يتبني يل وجه ذلك ،هل له سبب؟ أو وقع ذلك سهوا؟!(.)153
القرآن إال مرة واحدة ،ومل َّ
ومن األمثلة التي جاءت يف القرآن مرتني ،هي :ﮋﮈﮊ( ،)154ﮋﭿﮊ( ،)155ﮋﯣﮊ(،)156
ﮋﭱﮊ( ،)157ﮋﯚﮊ( ،)158ﮋﮢﮊ( ،)159ﮋيﮊ( ،)160ﮋﯗﮊ( ،)161ﮋﰀﮊ( ،)162ﮋﮞﮊ( ،)163ﮋﰀﮊ(،)164

-147

سورة الشعراء ،اآلية ،56 :قرأه الكوفيون ـ عاصم ومحزة والكسائي وخلف ـ وابن ذكوان ﮋي ﮊ بألف بعد احلاء،
واختلف عن هشام ،فروى عنه الداجوين كذلك .وروى عنه احللواين ﮋ َح ِذر َ
ون ﮊ بحذف األلف ،وكذلك قرأه
الباقون .انظر :ابن مهران أمحد بن احلسني( ،ت312:هـ) ،الغاية يف القراءات العرش ،حتقيق :حممد غياث اجلنباز،

-148

طبع بالرياض ،ط2191 ،2هـ2011/م ،ص  ،311-311وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .331
سورة يس ،اآلية ،55 :قرأه أبوجعفر ﮋ َف ِكه َ
ونﮊ بغري ألف بعد الفاء ،عىل أنه صفة مشبهة ،وقرأه الباقون ﮋﭗﮊ
بألف بعد الفاء عىل أنه اسم فاعل :انظر :ابن سوار أمحد بن عيل بن عبيد اهلل( ،ت101:هـ) ،املستنري يف القراءات
العرش ،حتقيق :عامر أمني الدَّ دو ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية ،ديب ،ط2111 ،2هـ1991 /م ،ج  ،1ص
 ،303واخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،1ص  ،011وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .311

-149

وروح ـ عن يعقوب ـ ﮋ َلبِثنيَ ﮊ بغري ألف بعد الالم عىل أنه صفة مشبه ،وقرأه
سورة النبأ ،اآلية ،53 :قرأه محزةَ ،
الباقون ﮋﮱﮊ بألف بعد الالم ،عىل أنه اسم فاعل .انظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،1ص  ،2911واهلمذاين ،غاية
االختصار يف قراءات العرشة أئمة األمصار ،حتقيق :أرشف حممد فؤاد طلعت ،اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن
الكريم بجدة2121 ،هـ2001/م ،ج  ،1ص  ، 191وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .301

-150

سورة البقرة ،اآلية.159 :

-151

املقنع ،ص .539

-152

سورة احلجرات ،اآلية.1 :

-153

إال أنني وجدت هذه الكلمة عىل املنهج بإثبات األلف يف مصحف قديم طبِع يف الهور(باكستان) بعناية احلاج
ملك دين حممد وأوالده ،يف عام 2030م.

-154

سورة األنعام ،اآلية.65 :

-155

سورة األنبياء ،اآلية.41 :

-156

سورة البقرة ،اآلية 161 :وسورة املائدة ،اآلية.31 :

-157

سورة الطور ،اآلية 35 :وسورة الواقعة ،اآلية.59 :

-158

سورة املؤمنون ،اآلية 14 :وسورة الصافات ،اآلية.155 :
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ﮋﭕﮊ( ،)165ﮋﮡﮊ( ،)166ﮋﮢﮊ( ،)167ﮋﭡﮊ( ،)168ﮋﮱﮊ( ،)169ﮋ ﭔﮊ( ،)170ﮋﮙﮊ( ،)171ﮋﮢﮊ(،)172
ﮋﮉﮊ( ،)173ﮋﰀﮊ( ،)174ﮋﭤﮊ( ،)175ﮋﮇﮊ( ،)176ﮋﭕﮊ( ،)177ﮋﭓﮊ( ،)178ﮋﭡﮊ( ،)179ﮋﯔﮊ(،)180
ﮋﭣﮊ( ،)181ﮋﮢﮊ( ،)182ﮋﭡﮊ( ،)183ﮋﮚﮊ( ،)184وهي نحو
-159

سورة النحل ،اآلية 41 :وسورة الصافات ،اآلية.11 :

-160

سورة النمل ،اآلية 11 :وسورة غافر ،اآلية.64 :

-161

سورة هود ،اآلية 114 :وسورة األحزاب ،اآلية.35 :

-162

سورة آل عمران ،اآلية 1 :وسورة النساء ،اآلية.165 :

-163

سورة التوبة ،اآلية 59 :وسورة القلم ،اآلية.35 :

-164

سورة املائدة ،اآلية.55 :

-165

سورة التوبة ،اآلية.115 :

-166

سورة البقرة ،اآلية 43 :وسورة آل عمران ،اآلية.43 :

-167

سورة النساء ،اآلية 54 :وسورة املائدة ،اآلية.5 :

-168

سورة الواقعة ،اآلية.55 ،54 :

-169

سورة الشعراء ،اآلية.144 :

-170

سورة املدثر ،اآلية.41 :

-171

سورة التوبة ،اآلية 59 :وسورة النمل ،اآلية.31 :

-172

سورة غافر ،اآلية 59 :وسورة الصف ،اآلية.14 :

-173

سورة البقرة ،اآلية 111 :وسورة األنبياء ،اآلية.55 :

-174

سورة يوسف ،اآلية.61 :

-175

سورة املؤمنون ،اآلية.4 :

-176

سورة القلم ،اآلية 55 :وسورة القيامة ،اآلية.4 :

-177

سورة اجلن ،اآلية.15 ،14 :

-178

سورة النساء ،اآلية.95 :

-179

سورة املائدة ،اآلية.54 :

-180

سورة البقرة ،اآلية 116 :وسورة الروم ،اآلية.56 :

-181

سورة آل عمران ،اآلية.134 :

-182

سورة غافر ،اآلية.11 :

-183

سورة آل عمران ،اآلية 54 :وسورة األنفال ،اآلية.34 :

-184

سورة احلجر ،اآلية 53 :وسورة املؤمنون ،اآلية.14 :

كلمة من مجع املذكر السامل الصحيح
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املذكور ،فألفاهتا ثابتة يف املصحف اهلندي الباكستاين.
هذا ،واضطرب املصحف اهلندي الباكستاين يف كلمة :ﮋﮋﮊ( ،)185فحذفت األلف منها يف
الدخان ،وأثبتت منها يف الطور ،وكان األنسب حذف األلف يف الطور أيضا كالدخان( ،)186وذلك
لورود قراءتني فيهام( ،)187ومها كذلك يف املصحف الليبي.
أما ما جاء منه بحذف النون يف نحو :ﮋ ﯜﮊ( ،)188ﮋﭗﮊ( ،)189ﮋﮟﮊ( ،)190ﮋﰀﮊ(،)191
ﮋﭳﮊ( ،)192ﮋﰀﮊ( ،)193ﮋﯓﮊ( ،)194ﮋﯙﮊ( ،)195ﮋﯼﮊ( ،)196ﮋﭕﮊ( ،)197ﮋﮄﮊ( ،)198ﮋﯞﮊ(،)199
فهو بإثبات األلف يف هذه الكلامت يف املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين إال يف كلمة ﮋﯞﮊ بمواضعها
املذكورة ،فبحذف األلف فيها يف املصحفني ،لنص الداين عىل حذف األلف منها(.)200
-185

سورة الدخان ،اآلية 51 :وسورة الطور ،اآلية.11 :

-186

عىل أين رأيتهام كذلك بحذف األلف يف السورتني يف املصحفني :مصحف تاج ( 23سطرا) ،و( 21سطرا).
قرأه أبوجعفر ﮋ َف ِك ِهنيَ ﮊ يف الدخان والطور ،بغري ألف بعد الفاء ،عىل الصفة املشبه ،وقرأ احلرفني الباقون ﮋﮋﮊ

-187

بألف بعد الفاء عىل صيغة الفاعل .ينظر :ابن سوار ،املستنري يف القراءات العرش ،ج  ،1ص  ،303وابن اجلزري،
النرش ،ج  ،1ص  ، 311وذكرها الداين يف املقنع ص  111بإثبات األلف يف مصاحف ،وبحذفها يف مصاحف
أخرى.
-188

سورة األنعام ،اآلية.93 :

-189

سورة النحل ،اآلية 1 :وسورة غافر ،اآلية.56 :

-190

سورة الصافات ،اآلية.36 :

-191

سورة هود ،اآلية.53 :

-192

سورة القصص ،اآلية.1 :

-193

سورة البقرة ،اآلية.196 :

-194

سورة النساء ،اآلية.43 :

-195

سورة الدخان ،اآلية.15 :

-196

سورة الكهف ،اآلية.53 :

-197

سورة السجدة ،اآلية.15 :

-198

سورة النساء ،اآلية 95 :وسورة النحل ،اآلية.51 :

-199

سورة البقرة ،اآليات 549 ،553 ،46 :وسورة هود ،اآلية.59 :

-200

انظر :املقنع ،ص  ،119-130والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت:230 :
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هذا وحذفت األلف يف املصحف اهلندي الباكستاين من ﮋﭗﮊ يف النحل اآلية  ٧فقط ،واملنهج
يقتيض رسمه بإثبات األلف وفقا حلرف غافر اآلية

 ،لسكوت الداين عنه ،ومها كذلك يف املصحف

الليبي.
أما مهموز العني منه يف نحو :ﮋﮈﮊ( ،)201ﮋﮥﮊ( ،)202فنقل الشيخان عن أكثر املصاحف إثبات
األلف فيه( ،)203وعليه العمل يف املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،اتباعا ألكثر املصاحف ،سواء قل
دوره أوكثر( ،)204وكذا ما جاء منه بحذف النون يف نحو :ﮋﮫﮊ( ،)205فبإثبات األلف فيه أيضا يف
املصحفني.
أما مهموز الالم منه يف نحو :ﮋ ﭮﮊ( ،)206وﮋﮔﮊ( ،)207فعن أيب داود( )208بحذف األلف

اح
ربكَا ْ
حتَّى يلـىقوا ملـىقوه م َى َ

َف ْظه ملـ ِىق ِيه َىب َركْنا وك ْن َح ِذ َرا

ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،119واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،111وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،01وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع،ج  ،2ص .11
-201

سورة البقرة ،اآلية.114 :

-202

سورة آل عمران ،اآلية.151 :

-203

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ، 111-111واملهدوي ،هجاء مصاحف األمصار ،ص  ،11وأبو داود ،خمترص التبيني،
ج  ،1ص .11

-204

انظر عىل سبيل املثال ملا كثر دوره يف نحو :ﮋيﮊ الذي جاء يف أربعة مواضع يف (التوبة ،19 :واملؤمنون،222 :
والنور ،11 :واحلرش ،)19 :وﮋﮖﮊ الذي جاء يف ثالثة مواضع يف (األعراف ،1 :والنمل ،19 :واالنفطار،)21 :
وملا قل دوره ملا جاء مرتني يف نحو ﮋﮫﮊ (األنفال ،٦٩ :ويوسف  ،)11وﮋﰀﮊ (البقرة  ،٥٢٦واحلج

) ،وملا جاء

مرة يف نحو :ﮋﭑﮊ (التوبة ،)212 :وﮋ ﮥﮊ (آل عمران ،)٥٢٧ :وﮋﮈ ﮊ (البقرة ،)٥٥١ :وﮋ ﰀﮊ (املدثر ،)١٦ :وﮋ
ﮑﮊ (املعارج ،)٢٢ :وﮋﮀﮊ (الصافات ،)٢٥ :وﮋﭔﮊ (التوبة ،)٥٥٢ :وﮋﭮﮊ (البقرة ،)٥٧٧ :وﮋﮱﮊ
(األحزاب ،)٢٦ :وﮋﰀﮊ (فصلت ،)٥٥ :وﮋﰀﮊ (الشعراء ،)٦٦ :وﮋﭺﮊ (األعراف ،)١ :وﮋ ﮁﮊ (األحزاب:
 ،)٥٩وﮋ ﰀﮊ (املعارج ،)٢٢ :وﮋ ﮃﮊ (احلج ،)٢٥ :وهذه األمثلة كلها بإثبات األلف يف املصحفني من غري
استثناء ،اتباعا ألكثر املصاحف العثامنية.
-205

سورة الصافات ،اآلية.31 :

-206

سورة يوسف ،اآلية 91 :وغريها.

-207

سورة البقرة ،اآلية 65 :وغريها.

-208

انظر :أبو داود :خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ، 211ج  ،3ص  ،121ج  ،1ص .2931
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منه سوى حرفني ،ومها :ﮋﰀﮊ( ،)209وﮋﮧﮊ( ،)210فباإلثبات فيهام لسكوت أيب داود عنهام ،واختلف
النقل فيه عن الداين( ،)211فنقل بعضهم عنه حذف ألفه الحتامل دخوله يف قاعدة مجع املذكر السامل،
وبعضهم نقل إثبات األلف لسكوته ،والعمل باحلذف فيه يف املصحف الليبي مطلقا ،ومثله املصحف
اهلندي الباكستاين يف ﮋ ﭮﮊ ،لوروده يف أربعة مواضع( ،)212ومل يأت غريه مما المه مهزة إال مرة أو
مرتني  ،فلذا جاء املصحف اهلندي الباكستاين عىل إثبات األلف فيه عىل املنهج املذكور ،وذلك يف نحو:
ﮋﯝﮊ( ،)213ﮋﭠﮊ( ،)214ﮋﭠﮊ( ،)215ﮋﮔﮊ( ،)216ﮋﮧﮊ(.)217
أما مجع املذكر السامل من املنقوص فبإثبات األلف فيه يف املصحف الليبي مطلقا ،وبقي املصحف
اهلندي الباكستاين فيه عىل منهجه السابق :باحلذف فيام كثر دوره ،وباإلثبات فيام قل دوره ،أي ما جاء مرة
أو مرتني .ومثال ما كثر دوره نحو ﮋﭼﮊ حيث جاء يف سورة املؤمنون ،٧ :وغريها( ،)218وﮋﭸﮊ بالياء،
حيث جاء يف سورة الصافات ،٢٣ :وغريها( ،)219وﮋﮧﮊ بالياء ،حيث جاء يف سورة األعراف،211 :
وغريها( ،)220فجاءت هذه الكلامت اإلحدى عرشة بحذف األلف منها يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل
قاعدة حذف األلف من مجع املذكر السامل ،وبإثبات األلف فيها يف املصحف الليبي ،لسكوت الداين عنها.

-209

سورة يوسف ،اآلية.59 :

-210

سورة الصافات ،اآلية 66 :وسورة الواقعة ،اآلية.53 :

-211

انظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .10

-212
-213

يف سورة يوسف ،اآليات ،10 :و ،02و ،01وسورة القصص ،اآلية.1 :
سورة املائدة ،اآلية.69 :

-214

سورة البقرة ،اآلية ،65 :واحلج ،اآلية ،11 :علام بأن هذه الكلامت الثالث جاءت يف املصحف الليبي أيضا
ٍ
جعفر يقرآاها بحذف اهلمزة منها ،وقرأها الباقون
باإلثبات  ،لكواها من قبيل اجلمع املنقوص فيه ،ألن نافعا وأبا
باهلمزة فيها .انظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،1ص  ،113وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،2ص .301

-215

سورة احلاقة ،اآلية.31 :

-216

سورة البقرة ،اآلية 65 :وسورة األعراف ،اآلية.166 :

-217

سورة الصافات ،اآلية 66 :وسورة الواقعة ،اآلية.53 :

-218

وهو يف ثالثة مواضع.

-219

وهو يف أربعة مواضع.

-220

وهو يف أربعة مواضع أيضا.

211

ومثال ما قل دوره من هذا اجلمع فيام جاء مرة ،نحو :ﮋﯠﮊ( ،)221ﮋﭥﮊ( ،)222ﮋﰀﮊ(،)223
ﮋﮓﮊ( ،)224ﮋﭙﮊ( ،)225وفيام جاء مرتني نحو :ﮋﭦﮊ( ،)226وﮋﭥﮊ( ،)227وﮋﮒﮊ( ،)228وﮋﭔﮊ(.)229
فجاءت هذه الكلامت بنوعيها بإثبات األلف يف املصحف الليبي ،وذلك لنص الداين عىل إثبات
األلف يف ﮋﭥﮊ معا( ،)230ولسكوته عن غريه ،ومثله املصحف اهلندي الباكستاين إال أن إثبات األلف يف
غري ﮋﭥﮊ لقلة دوره عىل املنهج املذكور ،وخالف املصحف اهلندي الباكستاين هذا املنهج يف كلمة ﮋ ﭔﮊ معا
منها فقط ،إذ جاءت فيه بحذف األلف منها بموضعيها ،واملنهج يقتيض إثبات األلف فيها محال عىل
نظائرها ،ولسكوت الداين عنها.
فصار عدد الكلامت املختلف فيها من هذا اجلمع حذفا وإثباتا

كلمة.

وأما مجع املذكر السامل الذي مفرده "فعال" ،فاتفق املصحفان عىل حذف األلف من ﮋﭓﮊ()231

فقط ،لنص الداين عليه( ،)232واختلفا يف غريه ،فاملصحف الليبي بإثبات األلف فيه مطلقا قل دوره أو
كثر ،وذلك لسكوت الداين عنه ،وجاء املصحف اهلندي الباكستاين فيه عىل منهجه السابق :فبإثبات األلف
فيام قل دوره ،وبحذفها فيام كثر دوره.

-221

سورة األحزاب ،اآلية.54 :

-222

سورة آل عمران ،اآلية.134 :

-223

سورة ص ،اآلية.15 :

-224

سورة الشعراء ،اآلية.161 :

-225

سورة التوبة ،اآلية.115 :

-226

سورة الذاريات ،اآلية 11 :وسورة املاعون ،اآلية.5 :

-227

سورة الذاريات ،اآلية 53 :وسورة الطور ،اآلية.35 :

-228

سورة الشعراء ،اآلية 94 :و.554

-229

سورة الشعراء ،اآلية 154 :وسورة الصافات ،اآلية.11 :

-230

انظر :املقنع ،ص.110:

سورة املائدة ،اآلية.45 :
-231
انظر :املقنع ،ص  ،211والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،1البيت :10
-232
ِ
ِ
ِ
واألَ ْو َل َيـ ِىن وأ َّكـىل َ
ون َقدْ َذك ََرا
اح َف ْظه وق ْل ق َيام
و َىبلغَ ال َك ْع َبة ْ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،211واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،119وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،13وانظر أيضا :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .13

210

ومثال ما كثر دوره منه ،نحو :ﮋﭑﮊ ( )233فقط ،ومثال ما قل دوره منه نحو :ﮋﰀﮊ( ،)234و
ﮋﯝﮊ( ،)235و ﮋﭠﮊ( ،)236و ﮋﰀﮊ(،)237
وﮋﭒﮊ( )238ملا جاء مرة واحدة منه ،وﮋﯠﮊ( ،)239وﮋﭖﮊ( )240ملا جاء مرتني منه.
ومل يبق من هذا اجلمع الذي جاء بالواو والنون ،أو الياء والنون إال ﮋﮏﮊ( )241املرفوع،
وﮋﰀﮊ()242املرفوع ،فاختلف فيهام املصحفان أيضا ،فرسم احلرفان املرفوعان بمواضعهام بإثبات األلف
فيهام بعد :الباء ،والواو يف املصحف اهلندي الباكستاين  ،ورسام بحذف األلف منهام يف املصحف
الليبي(.)243
يف حني اتفق املصحفان :الليبي واهلندي الباكستاين عىل إثبات األلف فيام جاء منهام بالياء يف:
ﮋﮃﮊ( ،)244و ﮋﮪﮊ(.)245
فصار جمموع الكلامت املختلف فيها من مجع املذكر السامل بني املصحفني

.

-233

سورة املائدة ،اآلية ،45 :وغريها ،وهو يف أربعة مواضع.

-234

سورة اإلرساء ،اآلية.55 :

-235

سورة البقرة ،اآلية.555 :

-236

سورة الذاريات ،اآلية.14 :

-237
-238

سورة النور ،اآلية.51 :
سورة النساء ،اآلية.34 :

-239

سورة املائدة ،اآلية ،55 :وسورة الشعراء ،اآلية.134 :

-240

سورة النساء ،اآلية 135 :وسورة املائدة ،اآلية.1 :

-241

سورة املائدة ،اآلية 44 :و.63

-242

سورة آل عمران ،اآلية 55 :وغريها ،وهو يف ثالثة مواضع.

-243

سكت الداين عن هذين احلرفني يف املقنع ،والشاطبي يف العقيلة ،وقال الضباع" :واختلف النقل فيهام عن الداين"،
فله فيهام وجهان .ينظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،1ص  ،81وأمحد رششال ،حاشية
خمترص التبيني ،ج  ،3ص  ،111وانظر أيضا :اخلراز ،مورد الظمآن ،ص  ،29البيتان ،11-11 :ورشحهام عند
ابن عارش األندليس ،فتح املنان( ،خ) ق /31أ ،واملارغني ،دليل احلريان ،ص  19حيث نقال إثبات األلف يف
ﮋﰀﮊ وﮋﮪﮊ  ،وحذفها من ﮋﮏﮊ وﮋﮃﮊ

-244

سورة آل عمران ،اآلية.19 :

-245

سورة املائدة ،اآلية 111 :وسورة الصف ،اآلية.14 :

219

-2

قوله تعاىل :ﮋ ﭗ ﮊ(:)246
ذكر الوجهان يف ألف البناء التي بعد السني ،فاملصحف الليبي عىل إثباهتا مثل مصحف املدينة

بروايتي قالون وورش عن نافع ،لنص أيب داود عليه( ،)247يف حني املصحف اهلندي الباكستاين عىل
حذفها مثل مصحف املدينة بروايتي شعبة وحفص عن عاصم عمال عىل قاعدة احلذف أللفي مجع املؤنث
السامل(.)248
-

قوله تعاىل :ﮋ ﭵﮊ(:)249
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه قبل الشني يف املصحف الليبي ،ورسم بحذف هذه األلف

يف املصحف اهلندي الباكستاين ،ومها وجهان ذكرمها الداين والشاطبي(.)250
-

قوله تعاىل :ﮋ ه ﮊ(:)251
رسم هذا احلرف بإثبات ألف التثنية فيه خاصة بعد الباء يف مجيع مواضعه ـ مع حذف ألف

التثنية يف غريه وغري احلرف اآليت ـ يف املصحف الليبي عىل أحد قويل الداين ،و رسم بحذف األلف يف
املواضع املذكورة ـ كسائر ألفات التثنية ـ يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل قول الداين اآلخر ،تقليال

-246

برس َلتيﮊ
وروح عن يعقوب ﮋ َى
سورة األعراف ،اآلية ،144 :مدين أول ،144 :قرأه نافع وأبو جعفر وابن كثري َ
بغري ألف بعد الالم ،عىل التوحيد ،وقرأه الباقون ﮋ ﭗﮊ بألف بعد الالم ،عىل اجلمع .انظر :القالنيس ،إرشاد
املبتدي ،ص  ،331وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .111

-247

انظر :خمترص التبيني ،ج  ،3ص  ،113و ،121و.112

-248

انظر الداين :املقنع ،ص  ،113وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص .33-31

-249

سورة الرمحن ،اآلية ،13 :مدين أول ،55 ،قرأه محزة وأبو بكر بخلف عنه ﮋ ا ْمل ِ
نشئىت ﮊ بكَّس الشني ،عىل صيغة
الفاعل من "أنشأ" ،وقرأه الباقون ﮋﭵﮊ بفتح الشني ،عىل صيغة املفعول .ينظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،1ص ،009وابن
الباذش أمحد بن عيل بن أمحد (ت119:هـ) ،اإلقناع يف القراءات السبع ،حتقيق :عبد املجيد قطامش ،مركز البحث
العلمي ،أم القرى ،ط2193 ،2هـ ،ج  ،1ص  ،111وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .312

-250

 ،البيت

 ،والشاطبي ،العقيلة ،ص
انظر :الداين ،املقنع ،ص
ِ
ويف ِ
ٍ
َن الغ ِ
اهل َجاء ع ِ
َاز ْي ك َ
َذاك ي َر ىى
ألف
املن ِْشئىت هبا باليا بِال
ورشحه يف الوسيلة ،ص

 ،واجلميلة ،ص

:

 ،وتلخيص الفوائد ،ص

 ،وانظر أيضا :أرشف ،سفري

العاملني رشح سمري الطالبني ،ج  ،ص
-251

سورة الرمحن ،اآلية 13 :وغريها ،مدين أول ،11 :وهو يف  31موضعا.

212

للخالف ،وطردا للباب ،حلذف ألف التثنية يف هذا املصحف حيث جاءت(.)252
-

قوله تعاىل :ﮋﮥ ﮦﮊ(:)253
رسم هذا احلرف بإثبات ألف التثنية فيه بعد الالم ،يف املصحف الليبي عىل أحد قويل الداين،

ورسم بحذف األلف منه ـ كسائر ألفات التثنية ـ يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل قول الداين اآلخر،
تقليال للخالف ،وطردا للباب ،حلذف ألف التثنية يف هذا املصحف حيث جاءت(.)254
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮇ ﮊ املعرف بالالم(:)255
رسم هذان احلرفان بإثبات األلف فيهام يف املصحف الليبي ،ورسام بحذف األلف منهام يف

املصحف اهلندي الباكستاين ،ومها وجهان ذكرمها الداين وغريه(.)256
-

قوله تعاىل :ﮋ ﰀ ﰀﮊ(:)257
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد السني يف املصحف الليبي ،و رسم بحذف األلف منه يف

املصحف اهلندي الباكستاين ،الختالف املصاحف فيه( ،)258علام بأن هذا احلرف متفق عىل قراءته
-252

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :221
تك َِّذبـ ِىن بِخ ْل ٍ
َّ
للشا ِم واملَدَ ْين ه َو املنيف ذ َر ىى
ف َم ْع َم ىو ِق َع َد ْع
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،132واجلميلة ،ص  ،311وتلخيص الفوائد ،ص  ،11وانظر أيضا :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

. -

-253

سورة اإلرساء ،اآلية ،53 :مدين أول.53 :

-254

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،0البيت :11
ِ
المها ْ
اخل ْلف وا ْل َيا َل ْي َس فِ ِيه ت َر ىى
باحلذف َطـىِئره َع ْن نَافِعٍ ،وبـَِ :أ ْو
ك َ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،211واجلميلة ،ص  ،331وتلخيص الفوائد ،ص  ،11وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-255

سورة طه ،اآلية ،69 :سورة الزخرف ،اآلية ،49 :مدين أول.41 ،61 :

-256

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،113-111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :211
والك يل ذو أل ِ ٍ
ِ
ىحر غري أ ْخ َرى َّ
ف َع ْن نَافِ ٍع سطِ َرا
اريات َبدَ ا
الذ
وسـ ٌ
َ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،110واجلميلة ،ص  ،111وتلخيص الفوائد ،ص  ،299وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-257

سورة املائدة ،اآلية ،95 :مدين أول.91 ،

-258

انظر :الداين ،املقنع ،ص  131 ،212و ،119والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،1البيت :19

211

باجلمع(.)259
قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮊ(:)260

-

رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد السني يف املصحف الليبي ،و رسم بحذف األلف منه يف
املصحف اهلندي الباكستاين ،الختالف املصاحف فيه ،ومها وجهان ذكرمها الداين(.)261
قوله تعاىل :ﮋ ﯙ ﮊ(:)262

-

رسم هذا احلرف بياء واحدة وبإثبات األلف بعدها يف املصحف الليبي ،ورسم بياءين عىل
األصل ،وبحذف األلف بعد الياء يف املصحف اهلندي الباكستاين ،ومها وجهان ذكرمها الشيخان :الداين
وأبو داود( ،)263وحسن أبو داود الوجهني واختار رسمه بياءين وبحذف األلف.
-

قوله تعاىل يف سورة البقرة :ﮋ ﮧﮊ( )264حيث جاء(:)265

وق ْل مسكِنيَ عن خ ْل ٍ
ف وهو َد ِ َهبا
َ ىَ

ِ
ِ
ربا
َوذي ويون َس اال ْو َىل ىسح ٌر خ َ َ

ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،211واجلميلة ،ص  ،112وتلخيص الفوائد ،ص  ،11وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-259

انظر :ابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .111

-260

لنص الداين عىل
يف غري سورة سبأ ،اآلية( ،15 :ألن موضع سبأ متفق عىل حذف ألفه يف املصحفني املذكورينِّ ،
حذف ألفه يف املقنع ص .)192حيث جاء سورة التوبة 11 ،وغريها ،مدين أول( 11 :وهو يف أحد عرش موضعا).

-261

انظر :الداين ،املقنع ،ص  129و  ،131والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،22البيت :291
وجيزَ ىى َقـ ِىد ٍر ذكِ َرا
َع ْن نَافِ ٍع
ل ِ ْلك ِّل َبـ ِىعدْ ك ََذا َويف َم َىس ِكن ِ ِه ْم
َى
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،191واجلميلة ،ص  ،311وتلخيص الفوائد ،ص  ،11وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-262

سورة إبراهيم ،اآلية ،5 :مدين أول.1 :

-263

انظر :املقنع ،ص  ،111وخمترص التبيني ،ج  ،3ص  ،111-111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،0البيت :11
والريح َع ْن نَاف ٍع َوحتتَها ْ
َو َيا بِأ َّي ىـ ِم زَ ا َد اخل ْلف م ْستَطِ َرا
اخ َت َلفوا
ِّ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،211واجلميلة ،ص  ،331وتلخيص الفوائد ،ص  ،11وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-264

سورة البقرة ،اآلية ،154 :مدين أول.154 :

-265

وهو يف  21موضعا ،اختلف القراء يف ﮋ ﮧﮊ يف ثالثة وثالثني موضعا من ذلك مواضع البقرة ،فقرأه ﮋإِ ْب َر َاهام ﮊ
بألف بدل الياء فيها هشام من مجيع طرقه وابن ذكوان من غري طريق النقاش عن األخفش عنه ،وقرأه الباقون ﮋ

213

رسم هذا احلرف بحذف الياء فيه يف املصحف اهلندي الباكستاين ،تبعا للمصاحف الكوفية،
وبإثباهتا فيه يف املصحف الليبي ،تبعا للمصاحف املدنية ،ومها وجهان ذكرمها الداين وغريه(.)266
-

قوله تعاىل :ﮋ ﭠ ﮊ(،)267

-

قوله تعاىل :ﮋ ﯘ ﮊ(:)268
رسم هذان احلرفان بزيادة ألف فيهام بني التاء والياء يف املصحف اهلندي الباكستاين ،ورسام

بعدم زيادة األلف فيهام يف املصحف الليبي ،ومها وجهان ذكرمها الداين وغريه(.)269

ﮧﮊ بالياء ،وبه قرأ النقاش عن األخفش ،هذا من طريق النرش ،أما من طريق التيسري ،والشاطبية ،فليس البن
ذكوان اخللف إال يف مواضع البقرة فقط ،أما يف غريها فقراءته بالياء كاجلمهور ،ووجه ذلك أن مواضع البقرة
كتبت يف املصاحف الشامية بحذف الياء منها خاصة ،قال ابن اجلزري" :وكذلك رأيتها يف املصحف املدين" .انظر:
اخلزاعي ،املنتهى ،ج ،1ص ،113وسبط اخلياط عبد اهلل بن عيل (ت112:هـ) ،االختيار يف القراءات العرش،
حتقيق :عبد العزيز بن نارص السرب ،الرياض2121 ،هـ ،ج  ،2ص ،109وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .111
-266

انظر :املقنع ،ص  ،313-311و  ،131-131والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،1البيت :11
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
اهيم َ
َرشا
قيل هنا
حلذف يف َياء إ ْب َر َ
وا َ
َشا ٍم ع َراق ون ْع َم الع ْرق َما ا ْنت َ َ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،223واجلميلة ،ص  ،112وتلخيص الفوائد ،ص  ،19وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-267

سورة يوسف ،اآلية ،14 :مدين أول.14 :

-268

سورة يوسف ،اآلية ،114 :مدين أول .114 :اختلف القراء يف هذين احلرفني ( ،)21-21فروى أبو ربيعة ـ عن
البزي عن ابن كثري ـ من عامة طرقه بقلب اهلمزة إىل موضع الياء وتأخري الياء إىل موضع اهلمزة ،ثم تبدل اهلمزة
اس َتىـ َي َس ﮊ ،وروى عنه ابن احلباب ﮋﭠﮊ ،وﮋﯘﮊ باهلمز بعد الياء بال تأخري
اس َتـى َيسوا ﮊ و ﮋ ْ
ألفا ،فيصريان  :ﮋ ْ
كقراءة الباقني ،وهي رواية سائر الرواة عن البزي ،والوجهان صحيحان عن البزي .انظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج ،1
ص  ،111ومكي بن أيب طالب ،التبرصة يف القراءات السبع ،حتقيق :حممد غوث الندوي ،الدار السلفية ،اهلند،
ط2191 ،1هـ2011/م ،ص  ،111وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،2ص .191

-269

اتفق الشيخان عىل جواز حذف األلف وإثباهتا فيهام ،وحسن الوجهني أبو داود .انظر :املقنع ،ص ،121
وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،3ص  ،131-111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،0البيت :11
ف َف َشا زب َرا
ف
يف اس ىت ْيئ ََس اس َىت ْيئَسوا َح ْذ ٌ
ال تَا ْيئَسوا َو َمعا َيا ْيئَس ِ َهبا َأل ِ ٌ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،211واجلميلة ،ص  ،331وتلخيص الفوائد ،ص  ،11وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

211

.

-

قوله تعاىل :ﮋ ﭘﮊ املضافة إىل اجلمع(:)270
رسم ذلك بإثبات األلف ،وإثبات صورة اهلمزة ـ واوا كانت أو ياء ـ يف مجيع مواضعه يف

املصحف الليبي ،وبحذف األلف من اجلميع يف املصحف اهلندي الباكستاين ،وكذلك بحذف الصورة
منها ،إال يف األحزاب  ،وفصلت

 ،ومها وجهان ذكرمها الداين(.)271

-

قوله تعاىل :ﮋ ﰀ ﮊ(،)272

-

وقوله تعاىل :ﮋ ﭴ ﮊ(:)273
رسم هذان احلرفان بالواو صورة للهمزة فيهام ،مع زيادة ألف بعدها ،وبحذف األلف التي بعد

الزاي يف املصحف اهلندي الباكستاين ،تبعا للمصاحف العراقية ،ورسام يف املصحف الليبي بإثبات األلف
التي بعد الزاي ،وبدون واو وألف بعدها ،تبعا للمصاحف احلجازية ،ومها وجهان يف املقنع(.)274
-

-270

قوله تعاىل :ﮋ ﭟ ﮊ و ﮋ ﭝﮊ حيث أتيا ،وكيف وقعا بعد مهزة االستفهام(:)275

سورة األنعام ،اآلية 151 :وغريها ،مدين أول ،159 :وهي مخسة مواضع يف البقرة ،111 :واألنعام،212 :
 ،211واألحزاب ،1 :وفصلت.32 :

-271

انظر :املقنع ،ص  ،331-331والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،13-11البيتان :112-119
او وال ي ٍ
اء يف َخم ْف ِ
وض ِه كَث َرا
مع َض ِم ِري َمجِ ْي ٍع َأول ِ َياء بِال
َ
َو ٍ َ
َو ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َثابِ ٌت جد َرا
َو ِق ْي َل إِ ْن َأولياؤه ويف ألف ْال
بِنَاء ِيف الك ِّل َح ْذ ٌ
ورشحهام عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،310واجلميلة ،ص  ،101وتلخيص الفوائد ،ص ،212-219
وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني ،ج  ،ص

و

.

-272

سورة طه ،اآلية ،16 :مدين أول.15 :

-273

سورة الزمر ،اآلية ،34 :مدين أول.33 :

-274

انظر :املقنع ،ص  122-129و  ،111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،11البيتان :123-121
َطه ِع ٍ
ِس َوى َب َراء َة ق ْل وا ْلع َل َمـىؤا ع َر ىى
َــهف َها ن َبؤٌ ا
راق َو َم ْع َها ك ْ
رش وشورى والع ِ
يف األَ َّو َل ْ ِ
جزؤا َح ْ ٍ
ني َو َو َاىل خلـفه الزي َم َرا
قود َم َعا
َى
َ ى
ورشحهام عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،319-311واجلميلة ،ص  ،101-103وتلخيص الفوائد ،ص ،231
وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني ،ج  ،ص

-275

-

.

سورة الكهف ،اآلية 63 :وغريها ،مدين أول ،65 :وسورة األنعام ،اآلية 46 :وغريها ،مدين أول ،41 :ومجلة
ما جاء منهام  31موضعا .اختلف القراء فيهام ،قرأمها الكسائي بإسقاط اهلمزة بعد الراء ،ونافع وأبو جعفر

211

رسم هذان احلرفان بألف بعد الراء صورة للهمزة يف املصحف الليبي ،ورسام بحذف األلف
التي هي صورة اهلمزة يف املصحف اهلندي الباكستاين ،ومها وجهان ذكرمها الداين(.)276
-

قوله تعاىل :ﮋ ﯣ ﮊ(:)277
رسم هذا احلرف بإثبات األلف قبل الالم يف املصحف اهلندي الباكستاين ،ورسم بحذف األلف

صورة اهلمزة يف املصحف الليبي ،ومها وجهان ذكرمها الداين(.)278
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ(:)279
اختلفت املصاحف يف إثبات ياء املتكلم وحذفها بعد الدال من الكلمة املذكورة ،فرسمت يف

املصاحف الكوفية والبرصية بدون ياء ،ورسمت يف غريها بالياء ،وهي بحذف الياء يف املصحف اهلندي
الباكستاين ،تبعا للمصاحف العراقية ،وبإثباهتا يف املصحف الليبي ،تبعا للمصاحف املدنية(.)280
-91

قوله تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿﮊ(،)281

بتسهيلها ،وقرأمها الباقون بتحقيق هذه اهلمزة من احلرفني .انظر :اهلمذاين ،غاية االختصار ،ج  ،1ص ،110
وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .301
-276

انظر :املقنع ،ص  564و ج  ،1ص .356

-277

سورة األحزاب ،اآلية ،54 :مدين أول .54 :قرأه رويس ـ عن يعقوب ـ ﮋ َي َّسال َ
ونﮊ بتشديد السني وفتحها وألف
بعدها ،وقرأه الباقون ﮋﯣﮊ بإسكان السني وهبمزة بعدها من غري ألف .ينظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،1ص ،090
وحممد بن احلسني بن بندار القالنيس( ،ت112:هـ) ،الكفاية الكربى يف القراءات العرش ،مراجعة :مجال الدين حممد
رشف ،دار الصحابه للرتاث ،طنطا ،ط1993،2م ،ص ،111وابن اجلزري ،النرش ،ج ،1ص.311

-278

انظر :املقنع ،ص  ،311و ،113وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص 311

-279

سورة الزخرف ،اآلية ،61 :مدين أول .61 :وس َّكن (ياء) ﮋﮤ ﮊ وصال و وقفا نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو
جعفر ور َويس من غري طريق أيب الطيب ،وفتحها شعبة ورويس من طريق أيب الطيب ،وس َّكناها وقفا ،وقرأه
الباقون بحذف الياء يف احلالني وقفا ووصال .ينظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،4ص  ،424-421وابن اجلزري،
النرش ،ج  ،4ص .303

-280

انظر :املقنع ،ص  110-111و ،193-191والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،20البيت :213
بوت وخلف الز ْخر ِ
والعنْ َك ِ
ِ
ف ان َت َق َرا
آخر َها
ويف املنَا َد ىى ِس َوى تن ِْزيل
َ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،312واجلميلة ،ص  ،111وتلخيص الفوائد ،ص  ،219وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

-281

211

.

سورة الروم ،اآلية ،1 :مدين أول.1 :

-22

وقوله تعاىل :ﮋ ﭖ ﭗﮊ(:)282
وحسن أبو داود
اختلفت املصاحف يف زيادة الياء بعد األلف وحذفها يف احلرفني املذكورين،
َّ

الوجهني ،وجرى العمل بزيادهتا يف احلرفني يف املصحف اهلندي الباكستاين ،وعىل عدم زيادهتا فيهام يف
املصحف الليبي(.)283
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮝ ﮞﮊ(:)284
اختلفت املصاحف يف رسم ﮋﮝﮊ ،فرسم يف بعضها باأللف ،عىل حني رسم يف بعضها اآلخر بالياء،

وحسن أبو داود الوجهني .وجرى العمل يف املصحف اهلندي الباكستاين برسمه باأللف عىل أحد قو َليه ،وهو
اختيار ابن القايض( ،)285وبالياء يف املصحف الليبي ،اتباعا لقوله الثاين ،وموافقة لألصل(.)286
-

قوله تعاىل :ﮋﭙﮊ(،)287

-

قوله تعاىل :ﮋﮦﮊ(:)288
رسم هذان احلرفان باأللف فيهام بعد امليم صورة للهمزة عىل القياس يف املصحف اهلندي

الباكستاين ،ورسام بكتابة اهلمزة من غري صورة هلا بعد امليم يف املصحف الليبي ،تبعا ألكثر املصاحف،ومها

-282

سورة الروم ،اآلية ،16 :مدين أول.15 :

-283

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،313والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،19البيت :203
ِ ِ
ٍ
ِ
بِا ْلي َا بِ َ
ألف ىف ا َّلـ ِىئ َقبل ت َرى
ال
للغاز ْي وك يلهم
الرو ِم
ل َقاء ىف ي
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،313واجلميلة ،ص  ،112وتلخيص الفوائد ،ص  ،211وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-284

سورة الرمحن ،اآلية ،54 :مدين أول.53 :

-285

هو :أبو زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم املكنايس ،املعروف بابن القايض (ت1384هـ) .انظر ترمجته عند :حممد بن
حممد خملوف (ت1323هـ) ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،املطبعة السلفة ،القاهرة1324 ،هـ ،ص،314
وسعيد اعراب ،القراء والقراءات ،ص .20-22

-286

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،111ورجح اآلركايت يف نثر املرجان ،الطبعة اهلندية ،ج  ،1ص  ،211واملخلاليت يف
إرشاده ،ج  ،2ص َ :111ر ْس َمه بالياء ،ومل أجده يف العقيلة ،وهو يف املورد ،ص  ،39البيت ،311 :وانظر أيضا:
أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،1ص .311-311

-287

سورة يونس ،اآلية ،1 :مدين أول.1 :

-288

سورة الزمر ،اآلية ،45 :مدين أول.45 :

211

وجهان ذكرمها الداين(.)289
-

قوله تعاىل :ﮋ ﰀ ﰀ ﰀ ﮊ(:)290
رسم هذا احلرف بقطع ﮋك يلﮊ عن ﮋ َماﮊ يف املصحف الليبي ،ورسم بالوصل بني احلرفني يف

املصحف اهلندي الباكستاين ،ومها وجهان ذكرمها الداين(.)291
املبحث الثاين يف كلامت اختلف فيها املصحفان الختالف بني الداين والشاطبي ،وهي نحو 18
كلمة ،يف مخسة عناوين.
املبحث الثاين:
-9

يف كلنات اختلف فيها املصحفان الختالف بني الداين والشاطبي:

قوله تعاىل :ﮋﰀ ﰀﮊ(:)292
رسم هذان احلرفان بإثبات األلف فيهام يف املصحف الليبي عىل اختيار الداين( ،)293ورسام

بحذف األلف منهام يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل اختيار الشاطبي(.)294

-289

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،119والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :211
أل ِ
ِ
ألن اشمأزَّ ْت وا ْم َت ْ
ألَ ْم َّ
العراق ا ْطمأنيوا َمل ْ تن َْل ص َو َرا
لدَ ى ج ِّل
ت
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،391واجلميلة ،ص  ،111وتلخيص الفوائد ،ص  ،291وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،ص

.

-290

سورة النساء ،اآلية ،91 :مدين أول.94 :

-291

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،110-111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،11البيت :113
ربا
وق ْل َوأ َتـىكم ِم ْن ك ِّل َما َق َطعوا
َواخل ْلف يف ك َّل َما ر يدوا َف َشا َخ َ َ
ورشحه يف الوسيلة ،ص  ،111واجلميلة ،ص  ،111وتلخيص الفوائد ،ص  ،213وانظر :سفري العاملني رشح
سمري الطالبني ،ج  ،4ص

.

-292

سورة الشورى ،اآلية ،55 :مدين أول.54 :

-293

حيث استثناها من القاعدة يف املقنع ،ص .119

-294

حيث مل يستثنهام من القاعدة املتعلقة بحذف األلف من مجع املؤنث السامل ،وهو الذي رجحه اآلركايت والضباع،
انظر :الشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :219
ِ
ِ
َوك يل مج ٍع ِ
الصلحنيَ ذ َرى
كثري الدَّ ْو ِر كَـ :ا ْلكَلِ َىمـ
ونحو َّى
ت ال َب ِّينَات ْ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ص  ،103واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،111وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،291وانظر أيضا :حممد غوث اآلركايت ،نثر املرجان ،الطبعة اهلندية ،ج  ،1ص  ،311وأرشف ،سفري العاملني
رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .11

211

-

قوله تعاىل :ﮋﰀﮊ(:)295
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد العني يف املصحف الليبي عىل اختيار الداين يف املواضع

املذكورة ،ورسم بحذف األلف منه فيها يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل اختيار الشاطبي ،وهو الراجح
يف نثر املرجان(.)296
-

قوله تعاىل :ﮋﮪ ﮫﮊ(:)297
رسم هذان احلرفان بإثبات األلف فيهام بعد الالم يف احلرف األول ،وبعد الباء يف احلرف الثاين

يف املصحف الليبي عىل اختيار الداين ،ورسام بحذف األلف منهام يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل
اختيار الشاطبي(.)298
-

قوله تعاىل يف النساء :ﮋﮔﮕﮊ فقط(:)299
رسم هذا احلرف يف املصحف الليبي يف سورة النساء خاصة بإثبات األلف فيه لسكوت الداين

عنه يف املقنع ،يف حني رسم بحذف األلف منه ـ كغريه ـ يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل اختيار
الشاطبي( )300كام قرره اجلعربي(.)301
-295

يف غري سورة سبأ ،اآلية ،3 :مدين أول( ،3 :وموضع سبأ متفق عىل حذف األلف منه يف املصحفني املذكورين،
لنص الداين عىل حذف األلف منه .يف املقنع ،ص  .)111حيث جاء :سورة األنعام ،اآلية ،13 :مدين أول،11 :
(وهو يف اثني عرش موضعا).

-296

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،111والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :231
َشيطـىن إي َلـ ِ
والسلـىسل َو ْ
ىلم َو َبلـىغٌ
ىف سلطـى ٌن َمل ِ ْن َن َظرا
الش
ْ
ْ
َّ
َو َع ٌ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،111واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،131وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،01نثر املرجان ،ج ،1ص ،211وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني ،ج  ،2ص .211

-297
-298

سورة فاطر ،اآلية ،1 :مدين أول.1 :
انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،211و ،112والشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :219
ٍ
عدد نحو ال َّثلـ ِ
ٍ
َربا
ىث َثل ىـ
َوك يل ِذي
َثة ثلـىثنيَ َفا ْد ِر الك َّل م ْعت ِ َ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ص  ،111واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،111وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،01وانظر أيضا :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .11

-299

سورة النساء ،اآلية ،31 :مدين أول( .1 :أما ﮋ ﮔﮊ يف سورة الشورى ،31 :والنجم ،31 :فاتفق املصحفان :الليبي
واهلندي الباكستاين عىل حذف األلف منهام ،لنص الداين عليهام يف املقنع ،ص .)121-122

-300

انظر :الشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت :220

210

-

وقوله تعاىل يف القيامة :ﮋ ﯖ ﮊ فقط(:)302
رسم هذا احلرف يف املصحف الليبي يف سورة القيامة خاصة بإثبات األلف فيه لسكوت الداين

عنه يف املقنع ،يف حني رسم بحذف األلف منه ـ كغريه ـ يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل اختيار
الشاطبي ،كام قرره اجلعربي(.)303
املبحث الثالث يف كلامت اختلف فيها رسم املصحفني لورود قراءات فيها ،وهي نحو 18
كلمة ،يف  15عنوانا.
املبحث الثالث:

يف كلنات اختلف فيها رسم املصحفني لورود قراءات فيها(:)304

ِختـىمه وتصـ ِىح ْبنِى كبـ َىئر ق ْل

َويف :عبـ ِىدى سكـ َىرى نافِ ٌع كَث َرا

ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،130واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،301وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،11وانظر أيضا :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .223
-301

حيث قال يف اجلميلة ،ص " :)301ومقتىض إطالق الناظم محلهام عىل فرد أول كام قررنا ،فتحتمل ﮋﮩ ﮪﮊ سورة
النساء ،اآلية ١٢ :و ﮋ ﮔ ﮕﮊ سورة النساء ،اآلية."٢٥ :

-302

أما ﮋ ﯖﮊ يف سورة يس ،اآلية ،12:وسورة األحقاف ،اآلية ،33 :فاتفق املصحفان :الليبي واهلندي الباكستاين عىل
حذف األلف منهام ،لنص الداين عليهام يف املقنع ،ص  193و .191

-303

حيث ذكر الشاطبي حرف يس يف العقيلة ،ص  ،22البيت :291
ِ
ِ
وجيزَ ىى َقـىد ٍر ذك َرا
َع ْن نَافِ ٍع
ل ِ ْلك ِّل َبـ ِىعدْ ك ََذا َويف َم َىسكِن ِ ِه ْم
َى
وحرف األحقاف يف ص ،21:البيت :221
ِ
الكوىف ونافِعه ْم
إِ ْحسانا
اعتمدَ
َ

بِ َقـ ٍ
ىدر حذفه أثـ َىر ٍة َح َرصا

وجرى عىل ذلك السخاوي يف الوسيلة ،ص  191و  ،111وابن القاصح يف تلخيص الفوائد ،ص  11و .12لكن
يفهم من كالم اجلعربي يف رشح البيت  291يف ص  310-311العموم ،ألنه قال" :وبالقيامة ،اآلية 19 :ﮋﯔ ﯕ
ﯖﮊ يف كل الرسوم" .يعني بحذف األلف منه ،فاختار اجلعربي للتمثيل احلرف الذي سكت عنه يف املقنع ،ليقرر
عىل أن الشاطبي يرى حذف األلف يف ﮋ ﯖﮊ يف مواضعه الثالثة كأيب داود ،كام تقدم للشاطبي مثل ذلك يف
اختياراته يف حروف سبق ذكرها يف هذا املبحث ،واهلل تعاىل أعلم.
-304

وذلك عىل قول بعض علامء الرسم ،قال ابن عارش يف فتح املنان (خ) ق/12ب ،واملارغني يف دليل احلريان،
ص :11ما معناه أن للحذف واإلثبات مرجحات ،فينفرد اإلثبات بالرتجيح بأصالته ،لكن حيث ال مرجح
للحذف ،وينفرد احلذف برتجيحه باإلشارة إىل القراءة بحذفه ،لكن حيث مل ينص عىل اإلثبات أو راجحيته .وقال
اآلركايت يف نثر املرجان ،ص ( ،211طبعة :غانم)" :واعلم أن كثريا ما حتذف األلف لرعاية القراءتني ،وربام حتذف
ملحض االختصار بدون أن يدخل حتت ضابط" .وانظر أيضا :نثر املرجان ،الطبعة اهلندية ،ج  ،1ص .111

219

-

قوله تعاىل :ﮋ ﯧﮊ(:)305
رسم هذا احلرف يف املواضع املذكورة يف املصحف الليبي بإثبات األلف بعد الياء فيها لسكوت

الداين عنها يف املقنع ،ورسمت هذه املواضع بحذف األلفات منها يف املصحف اهلندي الباكستاين ،لورود
قراءتني فيها.
-2

قوله تعاىل :ﮋ ﯽ ي ي ﮊ(:)306
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد اخلاء يف املصحف الليبي ،ورسم بحذف األلف منه يف

املصحف اهلندي الباكستاين( ،)307من أجل ورود قراءتني فيه(.)308
-

قوله تعاىل :ﮋ ﰀ ﮊ(:)309
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد الراء يف املصحف الليبي عىل اختيار الشيخني ،ورسم

بحذف األلف منه يف املصحف اهلندي الباكستاين ،لورود قراءتني فيه( ،)310وحكى رسمه بحذف األلف

-305

سورة األعراف( ،اآلية ،51 :مدين أول ،)56 :وسورة النمل( ،اآلية ،63 :مدين أول ،)65 :وسورة الروم( ،اآلية:
الريحﮊ
 ،41مدين أول ،)41 :وسورة اجلاثية( ،اآلية ،5 :مدين أول .)4 :قرأ هذه املواضع سوى موضع اجلاثية ﮋ ِّ
باإلفراد من غري ألف بعد الياء ابن كثري ومحزة والكسائي وخلف ،وقرأها الباقون ﮋ ﯧﮊ بإثبات األلف بعد= = الياء
الريح ﮊ باإلفراد من غري ألف بعد الياء ،وقرأه
عىل اجلمع ،أما حرف اجلاثية ،فقرأه محزة والكسائي وخلف ﮋ ِّ
الباقون ﮋﯧﮊ بإثبات األلف بعد الياء ،عىل اجلمع .انظر :ابن جماهد أمحد بن موسى بن العباس( ،ت311هـ)،
كتاب السبعة يف القراءات ،حتقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،1ص  ،213-211وابن اجلزري،
النرش ،ج  ،1ص .113

-306

سورة طه ،اآلية ،115 :مدين أول.149 :

-307

ذكر اخلالف فيه صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص  ،312وختم بقوله" :ثم أقول :األوىل حذفها رسام ،ليشتمل عىل
القراءتني ،وقد أشار اجلزري يف النرش إىل مثله ،ويؤول أن احلذف عىل قراءة اإلثبات ،إما للتخفيف ،أو لرعاية
القراءتني ،واهلل أعلم بالصواب".

-308

َفﮊ باجلزم ،وقرأه الباقون ﮋ ﯽ يﮊ بالرفع ،ينظر :أبو الطيب ،عبد املنعم بن غلبون
الخي ْ
قرأه ابن كثري ﮋ َف َ
(ت310هـ) ،اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة ،حتقيق :بشري أمحد دعبس ،دار الصحابة ،طنطا ،ط،2
2131هـ1922/م ،ص  ،113وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .311

-309

سورة املؤمنون ،اآلية ،15 :مدين أول.13 :

-310

قرأه ابن عامر ﮋ َف َخ ْرج َر ِّب َكﮊ بإسكان الراء ،وقرأه الباقون بفتح الراء وألف بعدها .ينظر :اخلزاعي ،املنتهى ،ج،1
ص  ،121وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .321

212

السخاوي وغريه(.)311
-

قوله تعاىل :ﮋﮒ ﮓ ﮔﮊ(،)312

-

قوله تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ(:)313
رسم هذان احلرفان بإثبات األلف فيهام بعد القاف يف املصحف الليبي تبعا للمصاحف

املدنية( ،)314ورسام بحذف األلف منهام يف املصحف اهلندي الباكستاين تبعا للمصاحف الكوفية(،)315
ولورود قراءتني فيهام.
-

قوله تعاىل :ﮋﭮ ﭯﮊ(:)316
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد الباء عىل اختيار الداين يف املصحف الليبي ،ورجح

-311

انظر :الوسيلة ،ص  ،211رشح البيت ،10 :وابن وثيق :اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ،ص ،211
وانظر أيضا حممد غوث اآلركايت ،نثر املرجان ،الطبعة اهلندية ،ج  ،1ص  ،111وأرشف ،سفري العاملني رشح سمري
الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .230

-312

سورة املؤمنون ،اآلية ،115 :مدين أول( .113 :قرأه ابن كثري ومحزة والكسائي ﮋق ْل ك َْمﮊ بغري ألف بعد القاف،
عىل األمر ،وقرأه الباقون ﮋﮒ

ﮓﮊ بألف بعد القاف ،عىل اخلرب ،عىل أنه فعل ماض .انظر :احلسن بن حممد

املالكي( ،ت131هـ) ،الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة ،حتقيق :مصطفى عدنان ،مكتبة العلوم واحلكم ،ج ،1
ص  ،123وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .)339
-313

سورة املؤمنون ،اآلية ،114 :مدين أول( .115 :قرأه محزة والكسائي ﮋق ْل إنﮊ بغري ألف بعد القاف ،عىل األمر،
وقرأه الباقون ﮋﮣ ﮤﮊ بألف بعد القاف ،عىل اخلرب ،عىل أنه فعل ماض .انظر :املالكي ،الروضة ،ج  ،1ص،123
وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .)339

-314

انظر :الداين ،املقنع ،ص  110-111و  111و ،199وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص ،100-101
وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .211

-315

قال صاحب اخلزانة ـ كام حكاه صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص  111ـ" :أقول :فعىل هذا يكتب كالمها بحذف
األلف بعد القاف يف هذه الديار ،ألن بناء الرسم فيه عىل قراءة عاصم ،وهو من أئمة الكوفة" ،ومن الغريب أن
صاحب نثر املرجان رد عليه ،ألنه ربط الرسم بالقراءة ،مع أنه قال هو نفسه يف ج  ،1ص " :111ونحن اخرتنا
احلذف ليشمل القراءتني" .ورسم احلرفان بحذف األلف منهام أيضا يف املصاحف املطبوعة باملجمع بروايتي شعبة
وحفص عن عاصم.

-316

211

سورة ص ،اآلية ،45 :مدين أول.44 :

صاحب نثر املرجان حذف األلف منه مراعاة للقراءتني( ،)317وبه العمل يف املصحف اهلندي الباكستاين.
-

قوله تعاىل :ﮋﭡﮊ(:)318
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد الشني عىل اختيار الداين يف املصحف الليبي ،ورسم

بحذف األلف منه يف املصحف اهلندي الباكستاين( ،)319لورود قراءتني فيه(.)320
-

قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﮊ(:)321
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه يف املصحف الليبي عىل اختيار الداين ،ورسم بحذف األلف

منه يف املصحف اهلندي الباكستاين( ،)322لورود قراءتني فيه(.)323
-

قوله تعاىل :ﮋﮈﮊ(:)324
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد امليم عىل اختيار الداين يف املصحف الليبي ،ورسم

-317

قرأه ابن كثري ﮋ َع ْبدَ نَاﮊ بغري ألف ،عىل التوحيد ،وقرأه الباقون ﮋﭯﮊ باأللف عىل اجلمع ،انظر :طاهر ابن غلبون
(ت300هـ) ،التذكرة يف القراءات الثنان ،حتقيق :أيمن رشدي سويد ،اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم
بجدة2121 ،هـ2002/م ،ج  ،1ص  ،111وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .312

-318

سورة اجلاثية ،اآلية ،53 :مدين أول.55 :

-319

وهوبحذف األلف عند أيب داود يف خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،10وكذا رسمه اجلزري يف مصحفه كام يف نثر
املرجان ،ج  ،1ص .121

-320

قرأه محزة والكسائي وخلف ﮋ َغ ْش َوةﮊ بفتح الغني وإسكان الشني من غري ألف ،وقرأه الباقون ﮋﭡﮊ بكَّس الغني
وفتح الشني وألف بعدها .انظر :ابن بليمة احلسن بن خلف بن عبد اهلل( ،ت121هـ) ،تلخيص العبارات بلطيف
اإلشارات يف القراءات السبع ،حتقيق :سبيع محزة حاكمي ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،ط،2
2190هـ2011/م ،ص  ،210وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .311

-321

سورة األحقاف ،اآلية ،15 :مدين أول( .14 :أما موضع سورة لقامن ،اآلية ،21 :فاتفق املصحفان :الليبي
واهلندي الباكستاين عىل حذف األلف منه ،لنص الداين عليه يف املقنع ،ص .)200

-322

وذكر احلذف فيه أبو داود يف خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،2220وهو الذي اختاره صاحب نثر املرجان ،ج ،1
ص 111رعاية للقراءتني.

-323

قرأه يعقوب البرصي ﮋ َو َف ْصلهﮊ بفتح الفاء وإسكان الصاد من غري ألف ،وقرأه الباقون ﮋﭝﮊ بكَّس الفاء وفتح الصاد
وألف بعدها .انظر :أبو معرش الطربي (ت111هـ) ،التلخيص يف القراءات الثنان ،حتقيق :حممد حسن عقيل موسى،
اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة2121 ،هـ ،ص  ،191وابن اجلزري ،النرش ،ج ،1ص .313

-324

سورة النجم ،اآلية ،15 :مدين أول.15 :

213

بحذف األلف منه يف املصحف اهلندي الباكستاين( ،)325لورود قراءتني فيه(.)326
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮐ ﮊ(:)327
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد النون عىل اختيار الداين يف املصحف الليبي ،ورسم

بحذف األلف منه يف املصحف اهلندي الباكستاين( ،)328لورود قراءتني فيه(.)329
-

قوله تعاىل :ﮋﭝﮊ(،)330

-

وقوله تعاىل :ﮋ ﰀ ﰀﮊ(،)331

-

وقوله تعاىل :ﮋﮯ ﮰ ﮊ (:)332

-325

كام يف خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،2213وقال صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص " :11يف احلذف رعاية للقراءتني،
لكن مل يذكره الداين وال الشاطبي وال اجلزري وال السيوطي."...

-326

قرأه محزة والكسائي وخلف ويعقوب ﮋ َأ َفت َْمرونَهﮊ بفتح التاء وإسكان امليم من غري ألف ،وقرأه الباقون ﮋﮈﮊ بضم التاء
وفتح امليم وألف بعدها .انظر :حممد بن رشيح الرعيني ،الكايف يف القراءات السبع ،حتقيق :أمحد حممود الشافعي ،دار
الكتب العلمية ،ط2112 ،2هـ1999/م ،ص  ،190وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .310

-327

سورة املجادلة ،اآلية ،1 :مدين أول.1 :

-328

وهو كذلك يف خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،2202وقال صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص " :111احلذف لرعاية
القراءتني أوىل ،وكذلك رسمه اجلزري وغريه."...

-329

قرأه محزة ورويس عن يعقوب ﮋ َو َي ْنتَج َ
ونﮊ بنون ساكنة بعد الياء وضم اجليم من غري ألف ،عىل وزن "يفتعلون"،
وقرأه الباقون ﮋﮐﮊ بتاء ونون مفتوحتني وبعدها ألف ،وفتح اجليم ،عىل وزن "يتفاعلون" .انظر :أبو طاهر األندليس
إسامعيل بن خلف( ،ت 111هـ) :العنوان يف القراءات السبع ،حتقيق :خالد حسن أبو اجلود ،مكتبة اإلمام البخاري
بالقاهرة ،ط2110 ،2هـ1991/م ،ص  ،331وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص.311

-330

سورة النساء ،اآلية ،151 :مدين أول( .151 :قرأه الكوفيون عاصم ومحزة والكسائي وخلف ﮋﭝﮊ بضم الياء وإسكان
احلاﮊ بفتح الياء والصاد والالم وتشديد الصاد،
الصاد وكَّس الالم من غري ألف ،من" :أص َل َح" ،وقرأه الباقون ﮋ َي َّص َ َ
وألف بعدها من "التصالح" .انظر :ابن اجلزري ،النرش ،ج ،1ص  ،311وتقريب النرشيف القراءات العرش ،حتقيق :عادل

-331

رفاعي ،طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف2133 ،هـ1921/م ،ج ،1ص .)101
سورة الفتح ،اآلية ،15 :مدين أول( .15 :قرأه محزة والكسائي وخلف ﮋك َِل َم اهللﮊ بكَّس الالم من غري ألف ،وقرأه
الباقون ﮋﰀ ﰀﮊ بفتح الالم وألف بعدها .انظر :املالكي ،الروضة ،ج  ،1ص  ،011وابن اجلزري ،النرش ،ج ،1
ص  .311قال صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص " :132ومل يتعرض لرسمه الداين وال غريه من األئمة إال أن
اجلزري رسمه يف مصحفه بحذف األلف ،وكذلك هو يف غريه من املصاحف الصحيحة ،وهو األوىل لصلوحه
للقراءتني" .أقول :ذكر احلذف فيه أبو داود يف خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،211ولعل اآلركايت مل يبلغه كتاب أيب
داود خمترص التبيني ،أو مل يعتمد عليه يف مصادر كتابه).

211

رسمت هذه احلروف بإثبات األلفات فيها يف املصحف الليبي ،ورسمت بحذف األلفات منها
يف املصحف اهلندي الباكستاين ،لورود قراءتني فيها.
-

قوله تعاىل :ﮋﮓﮊ(:)333
رسم هذا احلرف بدون ٍ
ياء ـ كغريه ـ بني الفاء والدال يف املصحف الليبي عىل الرسم املشهور،

ورسم بياء بينهام صورة للهمزة يف سورة إبراهيم ،اآلية

خاصة ـ دون غريه من مثيالته ـ عىل ٍ
قول()334

يف املصحف اهلندي الباكستاين ،وذلك لورود قراءتني فيه(.)335
-

قوله تعاىل :ﮋﰀ ﰀﮊ(:)336
انفرد املصحف اهلندي الباكستاين برسم لفظ املثنى املذكور بسنة ياء متصلة بالنون مراعاة لقراءة

من يقرأه ﮋ ىهذينﮊ بالياء عىل النصب( )337مع أنه رسم يف املصحف ِ
نفسه مثيله :ﮋﰀﮊ يف احلج اآلية
ْ
َ
بدون سنة ياء متصلة بالنون ،التفاق القراء عليه باأللف.
قال صاحب نثر املرجان عن موضع طه ..." :ولذلك رسم يف مصحف اجلزري بألف محراء

-332

سورة البلد ،اآلية ،14 :مدين أول( .14 :قرأه ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ﮋ َأ ْو َأ ْط َع َم ﮊ بفتح اهلمزة وامليم من
غري تنوين وال ألف قبلها ،عىل أنه فعل ماض ،وقرأه الباقون ﮋﮯﮰﮊ بكَّس اهلمزة ورفع امليم مع التنوين وألف
قبلها عىل أنه مصدر .انظر :الداين (ت111هـ) ،جامع البيان يف القراءات السبع ،حتقيق :عبد املهيمن وزمالئه،
جامعة الشارقة ،ط2111 ،2هـ1991/م ،ج  ،1ص  ،2191وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص  ،311ورجح

-333

صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص  133حذف األلف منه ،وحكاه عن اخلزانة واخلالصة).
سورة إبراهيم ،اآلية ،31 :مدين أول.39 :

-334

ذكره صاحب نثر املرجان ،ج  ،3ص  ،311واملخلاليت يف إرشاد القراء ،ج  ،2ص  .113وانظر أيضا أرشف،
حاشية سفري العاملني ،ص ج  ،2ص .312

-335

وجهيه ﮋ َأ ْفـِيدَ ةﮊ بالياء الساكنة بعد اهلمزة ،وقرأ ه يف وجهه الثاين ﮋﮓﮊ
ألن هشاما عن ابن عامر يقرأه يف أحد
َ
بغري ياء ،وكذلك قرأه الباقون .انظر :اهلمذاين ،غاية االختصار ،ج  ،1ص  ،131وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص
.100

-336

سورة طه ،اآلية ،63 :مدين أول.65 :

-337

وهو أبو عمرو البرصي ـ أحد القراء السبعة ـ عىل أنه اسم ﮋ إِ َّن ﮊ،و ﮋ ﰀﮊ خربها ،وقرأه الباقون باأللف عىل لغة
من يلزم املثنى األلف يف األحوال الثالثة .وابن كثري عىل أصله يف تشديد النون من الكلمة املذكورة .انظر:
اخلزاعي ،املنتهى ،ج  ،1ص  ،139وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .312

211

وياء صفراء ،إشارة إىل االختالف الواقع فيه"(.)338
املبحث الرابع يف كلامت اختلف فيها املصحفان الختالف علامء الرسم عموما ،وهي نحو 22
كلمة ،يف  42عنوانا.
املبحث الرابع:
ً
أوال:

عموما:
يف كلنات اختلف فيها املصحفان الختالف علناء الرسم
ً

الكلنات التي اختلف فيها املصحفان استنا ًدا إىل أقوال علناء الرسم:

-

قوله تعاىل :ﮋﯛﮊ(،)339

-

قوله تعاىل :ﮋﰀ ﰀﮊ(،)340

-

قوله تعاىل :ﮋﮕﮊ(،)341

-

قوله تعاىل :ﮋﰀ ﰀﮊ(،)342

-

قوله تعاىل :ﮋﯖ ﯗﮊ(:)343
نصا
رسمت هذه احلروف بإثبات األلفات فيها يف املصحف الليبي عىل اختيار الداين فيها ً

وسكوتا ،ورسمت بحذف األلفات من املواضع املذكورة خاصة يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل

-338

نثر املرجان ،ج  ،1ص  ،101واألفضل جتريد النون ليحتمل إحلاق ألف أو ياء قبلها عىل القراءتني .انظر:
أبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص .111

-339

يف غري سورة البقرة ،اآلية ،55 :مدين أول( 54 :ألن احلذف يف موضع سورة البقرة ،اآلية ،11 :نص عليه الداين يف
املقنع ،ص  ،211وسكت عن غريه ،فاملصحف الليبي باحلذف يف البقرة ،وباإلثبات يف غريها ،واملصحف اهلندي
الباكستاين باحلذف يف البقرة عىل اختيار الداين ،وباحلذف يف غريها عىل اختيار أيب داود ،ومنها موضع سورة
الص ْع َقةﮊ بإسكان العني من
الذاريات ،اآلية ،11 :فجاء احلذف فيه أيضا لورود قراءتني فيه ،حيث قرأه الكسائي ﮋ َّ
غري ألف ،وقرأه الباقون ﮋﯛﮊ بكَّس العني وألف قبلها .انظر :الداين ،التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق :حاتم صالح
الضامن ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،األمارات2110 ،هـ1991/م ،ص  ،110وابن اجلزري ،النرش ،ج ،1ص
 )311حيث جاء سورة النساء ،اآلية 213 :وغريها ،مدين أول( ،211 :وهو يف مخسة مواضع).

-340

سورة التوبة ،اآلية ،6 :مدين أول.6 :

-341

سورة التوبة ،اآلية ،15 :مدين أول.16 :

-342

سورة األحزاب ،اآلية ،54 :مدين أول.54 :

-343

سورة فصلت ،اآلية ،14 :مدين أول.9 :

211

اختيار أيب داود(.)344
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮝ ﮊ(:)345
رسم هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد الكاف ـ كغريه ـ يف املصحف الليبي عىل اختيار

الداين( ،)346ورسم بحذف األلف منه يف النبأ خاصة يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل أحد قويل
أيب إسحاق التجيبي ،وهو املرسوم يف مصحف ابن اجلزري(.)347
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮪ ﮊ(:)348
رسمت هذه الكلمة بإثبات األلف فيها قبل التاء يف املصحف اهلندي الباكستاين ،عىل اختيار

أيب داود يف استثنائها من مجع املؤنث السامل( ،)349يف حني رسمت هي يف املصحف الليبي بحذف األلف
منها ،عىل اختيار الداين ،ومها وجهان جائزان ،فمن حذفها ،فعىل قاعدة احلذف أللف مجع املؤنث السامل،
ومن أثبتها ،فعىل رأي من يستثنيها من القاعدة(.)350
-8

كلمة :ﮋسوءاتﮊ(:)351
جاءت هذه الكلمة بمواضعها املذكورة بإثبات األلف فيها قبل التاء يف املصحف اهلندي

الباكستاين ،يف حني رسمت هذه الكلمة يف املواضع املذكورة يف املصحف الليبي بحذف األلف منها قبل
وحسن أبو داود الوجهني(.)352
التاء ،ومها وجهان ذكرمها علامء الرسم الختالف املصاحف فيها،
َّ
-344

انظر للحذف يف هذه احلروف ( )11-11أبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،211و ،111و ج  ،3ص ،191
وج  ،1ص  ،2911وج  ،1ص  ،2111واخلراز ،مورد الظمآن ،ص  ،21البيت ،11 :وص  ،21البيت،223 :
وص  ،21البيت ،231 :و ،231وص  ،21البيت ،213 :وص  ،11البيت.131 :

-345

سورة النبأ ،اآلية ،44 :مدين أول.44 :
ألنه عىل وزن " ِ
فاعل" مما يثبته بنصه كام يف املقنع ،ص .310

-347

انظر :ابن عارش األندليس ،فتح املنان ،ق/11 :أ نقال عن هجاء املصاحف أليب داود ،واملخلاليت ،إرشاد القراء،

-346

ج ،1ص  ،111وحممد غوث اآلركايت ،نثر املرجان ،ج  ،1ص  ،112وانظر أيضا :أرشف ،سفري العاملني رشح
سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .111
-348

سورة فصلت ،اآلية ،16 :مدين أول.15 :

-349

انظر :أبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص .2913

-350

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،111-113وذكر اخلالف فيها صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص  ،102ثم قال:
"واحلذف موافق للقانون" ،لعله يعني قانون حذف األلف من مجع املؤنث السامل.

-351

سورة األعراف ،اآلية 54 :وغريها ،مدين أول( .19 :وهي يف مخسة مواضع).

211

-1

كلمة :ﮋ ﭪﮊ حيث جاءت(:)353
ذكر الداين حذف األلف من كلمة ﮋ ﭪﮊ حيث جاءت ،وفقا لقاعدة حذف األلف من مجع

املؤنث السامل( ،)354وعليه املصحف الليبي ،ووافق أبوداود شيخه يف احلذف يف ثالثة مواضع منها(،)355
وهي التي يف سورة األنعام ،اآلية ،144 :والنحل ،اآلية ،51 :والطور ،اآلية.39 :
ونص أبوداود عىل إثبات األلف يف مواضع النساء الثالثة( ،)356وسكت عن غريها ،فأخذ فيها
أيضا باإلثبات له عند املشارقة واملغاربة وفقا ملنهج جاء يف مورد الظمآن ،وأكد عليه رشاحه ،كام تقدم يف
الفصل األول ،وبه جرى العمل يف مصاحفهم.
وقال صاحب نثر املرجان( :)357جاء حرف ﮋ ﭪﮊ بحذف األلف فيه بعد النون ،عىل األكثر،
كام أشار إليه ابن اجلزري برسم األلف فيه صفراء.
فيجوز يف هذه الكلمة الوجهان عىل ما ذكره صاحب نثر املرجان :حذف األلف منها عىل
األكثر ،وإثبات األلف فيها عىل األقل ،واملصحف اهلندي الباكستاين باإلثبات يف سورة هود ،اآلية،11 :
وسورة النحل ،اآلية ،٦٧ :وسورة الصافات ،اآلية ،149 :و ،153ـ واأللف ثابتة فيها سوى موضع
النحل عند املشارقة واملغاربة ـ وباحلذف فيام سواها ،كاملصحف الليبي(.)358
-92

كلمة ﮋسيناﮊ حيث جاءت:
جاءت هذه الكلمة يف القرآن يف ستة مواضع ،وهي يف سورة البقرة ،اآلية ،٢٧٢ :وسورة

األعراف ،اآلية 11 :و ،11وحممد ،اآلية ،39 :والفتح ،اآلية ،21 :والرمحن ،اآلية.12 :
نص الداين عىل إثبات األلف منها يف حرف الفتح ،اآلية:

مستثنيا من القاعدة ،وعليه العمل

-352

انظر :خمترص التبيني ،ص ج  ،3ص .131

-353

سورة النحل ،اآلية 51 :وغريها ،مدين أول( ،51 :وهي يف  16موضعا).

-354

انظر :املقنع ،ص .111-113

-355

خمترص التبيني ،ج  ،3ص  ،191و  ، 113و ج  ،1ص .2212

-356

خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،301-301وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج ،2ص .10

-357

نثر املرجان ،ج  ،2ص .119

-358

واألوىل يف ذلك للمصحف اهلندي الباكستاين إما احلذف يف اجلميع كاملصحف الليبي ـ وهو األقرب إىل منهجه ـ
أو اإلثبات يف اجلميع إال مواضع :األنعام ،اآلية ،299:والنحل ،اآلية ،11 :والطور ،اآلية ،30 :فباحلذف فيها
عىل منهج أيب داود ،وهو الذي عليه العمل عند املشارقة واملغاربة.

211

يف املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،كاملصاحف الباقية.
وسكت عن غريه ،فيبقى عىل األصل عنده ،وهو أن تكتب املواضع اخلمسة الباقية بإحلاق
األلف فيها عىل الياء ،عىل قاعدة كتابة ذوات الياء بالياء عىل األصل واإلمالة( ،)359وبه جرى العمل يف
املصحف الليبي.
أما أبو داود ففصل فيها ،فوافق شيخه يف ثالثة ،وخالفه يف ثالثة:
فوافقه عىل حرف الفتح يف كتابته باأللف ،ووافقه أيضا عىل حريف األعراف ،اآلية:

أ-

يف

،و

كتابتهام بإحلاق األلف فيهام عىل الياء.
ب -وخالف شيخه يف ثالثة احلروف الباقية ،وهي يف البقرة ،اآلية:
اآلية:

 ،والرمحن ،اآلية:

 ،وحممد،

 ،فاختار رسمها بحذف األلف والياء معا(.)360

ج -وانفرد املصحف اهلندي الباكستاين بحذف األلف والياء معا يف البقرة ،اآلية ،٢٧٢ :واألعراف،
اآلية 11 :و ،11والرمحن ،اآلية 12 :يف حني رسم موضع سورة حممد ،اآلية:

بإحلاق األلف

عىل الياء يف بعض مصاحف تاج( ،)361وجاء يف بعضها اآلخر بحذف األلف والياء فيه كاملواضع
األربعة السابقة( ،)362وتم تعديل هذه املواضع يف بعض طبعات رشكة تاج الالحقة( )363وفقا
ملا ذكره أبو داود ،بينام جاءت هذه الكلمة بمواضعها يف مصحف تاج القديم املطبوع عام
ومصحف تاج
-

سطرا املطبوع عام

م،

م سليمة عىل اختيار أيب داود.

قوله تعاىل :ﮋ ﮘ ﮊ(:)364
رسم هذا احلرف بألف زائدة فيه بعد ﮋالﮊ يف املصحف اهلندي الباكستاين ،كمصحف املدينة

برواية الدوري عن أيب عمرو ،ومل يذكر زيادهتا إال أبو داود( ،)365يف حني رسم بعدم زيادة األلف فيه يف
املصحف الليبي لعدم ذكره يف املقنع(.)366

-359

وهو الذي رجحه صاحب نثر املرجان ،ج  ،1ص  191للداين والشاطبي ،ونقله عن صاحب اخلزانة وغريه.

-360

ينظر :الداين ،املقنع ،ص  111و  ،110وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص .321

-361

انظر :مصحف تاج ( )21سطرا املطبوع عام 2010م.

-362

انظر :مصحف تاج ( )21سطرا املطبوع قبل عام 2019م توقعا.

-363

انظر :مصحف تاج ( )21سطرا.

-364

سورة احلرش ،اآلية ،13 :مدين أول.13 :

-365

انظر :خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،319ومل يذكره الداين وال الشاطبي.
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-92

قوله تعاىل :ﮋ ﭭﮊ(:)367
رسم هذا احلرف بألف زائدة فيه بعد ﮋالﮊ يف املصحف اهلندي الباكستاين ،تبعا ألحد قويل ابن

اجلزري ،يف حني جاء بعدم زيادة األلف فيه يف املصحف الليبي ،لعدم ذكره يف املقنع(.)368
-

قوله تعاىل :ﮋ ﭷ ﮊ(:)369
رسم هذا احلرف باأللف فيه بعد الطاء صورة للهمزة يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل أحد

قويل أيب إسحاق التجيبي( ،)370يف حني رسم يف املصحف الليبي بوضع اهلمزة بني الطاء واهلاء من غري
صورة هلا ،عىل املشهور من مذهب الداين وغريه ،كبقية املصاحف ،وتم تعديله عليه يف بعض مصاحف
تاج يف طبعاهتا الالحقة(.)371
-91

قوله تعاىل :ﮋﯜﮊ(:)372
رسم هذا احلرف بقطع ﮋ َأي َنﮊ عن ﮋ َما ﮊ يف املصحف الليبي ،ورسم بالوصل بني احلرفني يف

-366

وهو الذي رجحه اآلركايت يف نثر املرجان ،ج  ،1ص  111تبعا ملا رسم يف مصحف ابن اجلزري ،وقال" :ﮋﮘﮊ بوصل
الم التأكيد هبمزة "أنتم" مفتوحة ،وبدون زيادة ألف بعدها ،وهو املرسوم يف مصحف اجلزري ،ويف مورد الظمآن
ﮋألَ ْانت ْمﮊ بزيادة ألف بني اهلمزة والنون ،وال اعتداد به ،ألنه مل يذكره أحد من األئمة ،واهلل أعلم بالصواب".

-367

سورة آل عمران ،اآلية ،161 :مدين أول.161 :

-368

انظر :اآلركايت ،نثر املرجان ،ج  ،2ص  ،123وقال فيه" :وزاد اجلزري يف مصحفه ألفا صفراء قبل التاء ،إشارة إىل
االختالف يف زيادة األلف وعدمها ،ومل يتعرض له الداين وغريه" ،ومل أجده يف املقنع يف املظان يف الصفحات:
 ،102-111و ،311-313و ،111و ،191وال عند أيب داود يف خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،393ج ،1
ص ،2931وال عند غريه من :السيوطي ،اإلتقان ،ج  ،1ص  ،1123واملخلاليت ،إرشاد القراء ،ج  ،2ص -311
 ،313وأرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص  ،321وما بعدها.

-369

سورة الفتح ،اآلية ،59 :مدين أول( ،59 :قرأه ابن كثري وابن ذكوان ﮋ َش َطـهﮊ بفتح الطاء ،وقرأه الباقون ﮋﭷﮊ
بإسكان الطاء .انظر :احلسن بن عيل األهوازي (ت111هـ) ،الوجيز يف القراءات الثنان ،حتقيق :دريد حسن أمحد،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1991 ،2م ،ص  ،331وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .)311

-370

ذكره ابن عارش واملخلاليت والضباع ،انظر :ابن عارش األندليس ،فتح املنان( ،خ) ق /13ب ،واملخلاليت ،إرشاد
القراء ،ج  ،1ص  ،131وأرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص  ،311وانظر أيضا:
اآلركايت ،نثر املرجان ،ج  ،1ص .111

-371

انظر :مصحف تاج ( )21سطرا.

-372

سورة النساء ،اآلية ،11 :مدين أول.11 :

219

املصحف اهلندي الباكستاين ،ومها وجهان ذكرمها ابن اجلزري واآلركايت(.)373
-

قوله تعاىل :ﮋ ﮖ ﮊ(:)374
رسم حرف النداء "يا" ـ يف هذه الكلمة ـ موصوال بام بعده يف املصحف الليبي عىل الرسم

املختار( ،)375يف حني رسم ذلك مقطوعا عن ما بعده عىل القياس يف املصحف اهلندي الباكستاين يف طبعته
القديمة ،عىل قول حكاه السخاوي وابن اجلزري واآلركايت( ،)376وتم تعديله يف طبعاته الالحقة بالوصل
فيه ،كاملصحف الليبي وأشهر املصاحف املطبوعة.
-91

قوله تعاىل :ﮋﰀ ﰀﮊ(:)377
رسم يف هذه الكلمة حرف ﮋ َأ َّنﮊ مقطوعة عن حرف ﮋ َماﮊ يف املصحف اهلندي الباكستاين عىل

قول ذكره كل من :صاحب جامع الكالم ،واملنهل ،واخلزانة ،واخلالصة( ،)378ومها موصولتان يف

-373

انظر الوجهني يف هذا احلرف عند :ابن اجلزري يف النرش ،ج  ،1ص  ،211 ،211وعند اآلركايت يف نثر املرجان،

-374

ج ،2ص .111
سورة طه ،اآلية ،94 :مدين أول.95 :

-375

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،113و ،119وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص .111

-376

قال السخاوي يف الوسيلة ،ص " :311ورأيته يف املصحف الشامي ﮋ ﮖﮊ موصوال ،إال أنه أثبت فيه األلف التي
بعد الياء" ،وقال ابن اجلزري يف النرش ،ج  ،2ص " :111ورسم ﮋ ﮖﮊ يف طه بواو ،ووصل بنون (ابن) ،ثم
وصلت ألف (ابن) بياء النداء املحذوفة األلف ،فاأللف التي بعد الياء هي ألف (ابن) ،هذا هو الصواب ،كام نص
عليه أبو احلسن السخاوي ،نقله عن املصحف الشامي رؤية ،وكذلك رأيتها أنا فيه ،غري أن هبا أثر حك أظنه وقع
بعد السخاوي ،واهلل أعلم" .وقال يف سورة النمل" :)331/1( :أما ﮋﮖﮊ فقد قدمت يف باب وقف محزة أين رأيته
يف املصاحف الشامية من اجلامع األموي ،ورأيته يف املصحف الذي يذكر أنه (اإلمام) من الفاضلية بالديار املرصية،
ويف املصحف املدين :بإثبات إحدى األلفني ،ولعل الداين رآه يف بعض املصاحف حمذوف األلفني فنقله كذلك".
وقال يف نثر املرجان ،ج  ،1ص " :311اختلف يف رسمه ،فقيل بإثبات مهزة الوصل من (ابن) ،وحذف ألف حرف
النداء ،وقيل بحذف مهزة الوصل وألف حرف النداء ،ووصل الياء بالباء املوحدة ،هكذا :ﮋﮖﮊ" ،ثم أطال يف ذكر
اخلالف فيه ،ويف حتديد أحد األلفني املحذوفني ،هل هو ألف حرف النداء ،أو األلف الواقعة يف أول (ابن)؟ ،وختم
البحث بقوله" :فالرسم بإثبات مهزة الرسم (كذا ،ولعله :الوصل) ،وهو الصواب".

-377

سورة لقامن ،اآلية ،51 :مدين أول.56 :

-378

انظر :املخلاليت ،إرشاد القراء ،ج  ،2ص  311و ج  ،1ص  ،111واآلركايت ،نثر املرجان ،ج  ،1ص ،331
وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،1ص .119

212

املصحف الليبي ،وهو األوىل والراجح ملا ذكره الداين وغريه من اتفاق املصاحف عىل ذلك(.)379
-

قوله تعاىل :ﮋ ﭱ ﮊ(،)380

-

قوله تعاىل :ﮋ ﮖ ﮊ(:)381
انفرد املصحف اهلندي الباكستاين برسم حرف البقرة بحذف ألف التنوين منه ،عىل قول حكاه

صاحب نثر املرجان بقوله" :قال صاحب اخلزانة ﮋﭱﮊ بدون األلف"( ،)382انتهى ،أقول :ال أجد له أصال
يف كتب األئمة ،واهلل أعلم بالصواب ،وبرسم كلمة ﮋﮖﮊ حيث جاءت بحذف ألف التنوين منه أيضا عىل
قول حكاه اآلركايت عن صاحب اخلزانة واخلالصة ،ثم رد عليهام بقوله" :إنه بإثبات األلف بعد
املجعودة"( ،)383ونسب ذلك إىل صاحب املضبوط ،ومصحف ابن اجلزري ،واملصاحف الصحيحة،
وقال" :وأما يف املقنع والرائية فليس هذا بمذكور"( ،)384وقال" :وال أصل حلذفها ،كام وقع يف اخلزانة
واخلالصة"( ،)385ونبه عىل ذلك أيضا يف مواضع من كتابه(.)386
يف حني جاء نظريه سليام بألف التنوين بعد اهلمزة يف سورة الزخرف ،اآلية:

 ،ولذا عدلت

هذه املواضع وحرف البقرة يف طبعاته الالحقة يإثبات ألف التنوين فيها ،كاملصحف الليبي وأشهر
املصاحف املطبوعة.

-379

انظر :الداين ،املقنع ،ص  ،111وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،001وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص ،211
و ،211وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،1ص .119-120

-380

سورة البقرة ،اآلية 564 :فقط( ،أ َّما حرف الزخرف ،اآلية ،21 :فجاء سليام يف املصحف املذكور بألف التنوين فيه
بعد اهلمزة كاملصحف الليبي وغريه من املصاحف املطبوعة) مدين أول.559 :

-381

سورة النساء ،اآلية 114 :وغريها ،مدين أول( 149 :وهو يف ستة مواضع).

-382

نثر املرجان ،ج  ،1ص  ،191علام بأن اآلركايت مل يتعرض هلذا اخلالف يف نثر املرجان ،ج  ،2ص  313يف سورة
البقرة ،اآلية.119:

-383

اآلركايت ،نثر املرجان ،ج  ،2ص .112

-384

أقول :انظر ما سيأيت ،فقد ذكرت فيه نقال عن كتاب املقنع والعقيلة عىل عكس ما يراه صاحب نثر املرجان.

-385

نثر املرجان ،ج  ،2ص .112

-386

انظر :اآلركايت ،نثر املرجان ،ج  ،1ص  ،213وج  ،3ص  ،121و ،101وج  ،1ص .311

211

أقول :ذكر الداين( )387كلمة ﮋﭱﮊ يف أمثلة اهلمزة املتوسطة التي ما قبلها ساكن حرف صحة
كان أو حرف علة ،فقال :هذه اهلمزة املتوسطة ال ترسم خطا ،وذكر من ضمن األمثلة ﮋﭱﮊ ،وﮋ
ﰀﮊ( ،)388وﮋﮱﮊ( ،)389وﮋ ﯘ ﮊ( ،)390ثم قال" :وشبهه".
وهذا يدل عىل أن الداين يرى رسم هذه الكلمة وما شاهبها ،نحو ﮋ ﮖﮊ بإثبات األلف بعد
اهلمزة فيهام.
وذكر حرف ﮋ ﮱ ﮊ()391
املرفوع يف أمثلة اهلمزة املتطرفة(.)392
َ

وقال :إنه مل يرسم بألف واحدة إال يف اهلمزة املتطرفة التي قبلها فتحة ،نحو :ﮋﭝﮊ( ،)393وﮋ
ﭱﮊ( ،)394أو قبلها ألف ،نحو ﮋﯓﮊ( ،)395وﮋﰀﮊ( ،)396وذلك لئال جيتمع يف رسمها ألفان(.)397
وهلذا قال اجلهني يف البديع" :ويوقف عىل كل منون منصوب باأللف ...إال هاء التأنيث
وحدها.)398("...
ثاني ًا:

الكلامت التي انفرد املصحف اهلندي الباكستاين فيها برسم ليس يف مصدر من مصادر الرسم التي

رجعت إليها ،ولعل رسمها من قبيل السهو أو اخلطأ الطباعي ،وهو الراجح عندي ،واهلل أعلم ،وهي:
الداين ،املقنع ،ص  ،131-111وانظر :الشاطبي ،العقيلة ،ص  ،21البيت = :213
-387
ٍ
مع الني َظ َرا
َت َب َّوآ َم ْل َجأ ما َء
ب ت ََراء َوجاءنا بواحدة
َ
واكت ْ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،101واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،111وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص ،293وانظر أيضا أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،2ص .319-310
-388

سورة البقرة ،اآلية.41 :

-389

سورة النساء ،اآلية.4 :

-390

سورة النساء ،اآلية.115 :

-391

سورة احلجر ،اآلية.44 :

-392

انظر :املقنع ،ص .434

-393

سورة النساء ،اآلية.95 :

-394

سورة التوبة ،اآلية.51 :

-395

سورة البقرة ،اآلية.55 :

-396

سورة املؤمنون ،اآلية.41 :

-397

املقنع ،ص .113-111

-398

البديع يف رسم مصاحف عثنان ،ص .212

213

قوله تعاىل :ﮋﭒﮊ(:)399

-9

انفرد املصحف اهلندي الباكستاين يف هذا احلرف بإثبات األلف فيه بعد الذال األوىل ،وقد اتفق
الشيخان :الداين وأبوداود وغريمها عىل حذف األلف منه ،وبه العمل يف املصاحف املشهورة(.)400
قوله تعاىل :ﮋﮪﮊ(:)401

-

انفرد املصحف اهلندي الباكستاين بإثبات األلف يف احلرف املذكور بعد الواو قياسا عىل مفرده:
ﮋﯦﮊ( ،)402واألوىل رسمه بحذف األلف عىل قاعدة حذف األلف واأللفني من مجع املؤنث السامل،
ملوافقته ألكثر املصاحف( )403وبه العمل يف املصحف الليبي وغريه من املصاحف املطبوعة.
قوله تعاىل :ﮋ ﯞﮊ(:)404

-3

انفرد املصحف اهلندي الباكستاين برسم اهلمزة يف هذه الكلمة عىل الياء ،وقد اتفقوا( )405عىل
حذف صورة اهلمزة فيها كراهة اجتامع املثلني ،وذلك ليحتمل قراءة من حذف اهلمزة وشدَّ د الياء(،)406
ولذا ع دلت هذه الكلمة بحذف الياء منها يف بعض مصاحف تاج ،مثل أشهر املصاحف املطبوعة(.)407
قوله تعاىل :ﮋ ﰀ ﰀ ﮊ(:)408

-

-399

سورة األنبياء ،اآلية ،51 :مدين أول.51 :

-400

الداين ،املقنع ،ص  ،201وأبوداود ،خمترص التبيني ،ج  ،1ص  ،111واآلركايت ،نثراملرجان ،ج  ،1ص .191

-401

سورة البقرة ،533 ،مدين أول.531 :

ألن ألفه ثابتة عند الداين لكونه عىل وزن " ِ
فاعل" .انظر :املقنع ،ص .310

-402
-403

انظر :الداين ،املقنع ،ص .111

-404

سورة مريم ،اآلية ،14 :مدين أول.13 :

انظر :الداين ،املقنع ،ص ،310واملحكم ،ص  ،211والشاطبي ،العقيلة ،ص 20و ،12البيتان  211و:191
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وأبو داود ،خمترص التبيني ،ج ،1ص ،131والسخاوي ،الوسيلة ،ص311و ،311وابن اجلزري ،النرش ،ج ،2ص.111
-406

وهم أبو جعفر وقالون وابن ذكوان .انظر :ابن اجلزري ،النرش ،ج  ،2ص .301

-407

انظر مثال :مصحف تاج ( 23سطرا و 21سطرا) ،وترمجة أرشف عيل التهانوي.

-408

سورة السجدة ،اآلية ،14 :مدين أول.14 :
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انفرد املصحف اهلندي الباكستاين برسم اهلمزة يف هذه الكلمة يف السورة املذكورة عىل الياء،
كتب اهلمزة عىل
ومل أجده فيام لدي من مصادر الرسم القديمة منها واحلديثة ،فأرى أن حت َ
ذف الياء ،وت َ
السطر كام يف سائر املصاحف املطبوعة(.)409
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قوله تعاىل :ﮋﮱﮊ(،)410
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وقوله تعاىل :ﮋﮄﮊ(،)411
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وقوله تعاىل :ﮋﭵﮊ(،)412
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وقوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﮊ(:)413

-409
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انظر :اآلركايت ،نثر املرجان ،الطبعة اهلندية ،ج  ،1ص .311
سورة النساء ،اآلية ،115 :سورة الشعراء ،اآلية ،15 :مدين أول( ،15 ،111 :كتبت اهلمزة عىل الياء يف هذا
املوضع فقط ،فلعله سهو من الكاتب ،ملجيء نظائره سليمة يف البقرة ،اآلية ،12 :واألعراف ،اآلية ،212 :ونوح،
اآلية .11 :انظر :الداين ،املقنع ،ص .)111

-411

سورة املائدة ،اآلية ،114 :مدين أول( ،115 :كتبت اهلمزة الثانية عىل الياء ،يف هذا املوضع خاصة ،ولعله سهو من
الكاتب ،ملجيء نظريه سليام من غري ياء يف آل عمران ،اآلية .10 :انظر :الداين ،املقنع ،ص  111وقرأه ابن وردان
عن أيب جعفر بخلف عنه ﮋك ََه َّيةﮊ باإلدغام ،وقرأه الباقون ﮋ ﮄﮊ باهلمز ،وهو الوجه الثاين البن وردان .انظر :ابن
اجلزري ،النرش ،ج  ،2ص .)191

-412

سورة األعراف ،اآلية ،165 :مدين أول( ،165 :كتبت اهلمزة الثانية عىل الياء ،يف هذا املوضع خاصة ،ولعله سهو
من الكاتب ،ملجيء نظائره سليمة من غري صورة ياء يف ﮋﮔﮊ ،و ﮋﭱﮊ ونحومها .انظر :الداين ،املقنع ،ص ،139
انظر :للقراءات الواردة يف ﮋﭵﮊ ابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص .)111

-413

سورة الصافات ،اآلية ،55 :مدين أول( ،55 :كتبت اهلمزة الثانية عىل الياء ،يف هذا املوضع خاصة ،ولعله سهو من
الكاتب ،ملجيء نظائره سليمة من غري ياء يف سورة يوسف ،اآلية ،09:النمل ،اآليات ،11 -19 :النازعات ،اآلية،29 :
ونص الداين يف املقنع ،ص  301عىل أاها يف املصاحف بغري ياء ،وانظر :الشاطبي ،العقيلة ،ص  ،12البيت :191
وزد إليه ِ
ٍ ِ
َو َف َ
الذي يف النمل مدَّ كِ َرا
رسموا
ِْ
وق صاد أئنا ثانيا َ
ورشحه عند السخاوي ،الوسيلة ،ص  ،369واجلعربي ،اجلميلة ،ص  ،511-511وابن القاصح ،تلخيص الفوائد،
ص  ،133وانظر :أرشف ،سفري العاملني رشح سمري الطالبني للضباع ،ج  ،1ص  .314-369هذا ،وقال صاحب نثر
رصح هو يف النرشَّ ،...
فلعل
املرجان ،ج  ،6ص " :53ورسمه اجلزري يف مصحفه ﮋ َأ ِئن ََّكﮊ بالياء ،وهو
ٌ
خمالف ملا َّ
رسمه بالياء يف املصحف من إحلاق غريه ،أو ِمن سهو قلمه ،واهلل أعلم بالصواب" .اختلف القراء يف تسهيل اهلمزة
الثانية من ﮋﭒﮊ وحتقيقها ،فسهلها بني اهلمزة والياء مع إدخال ألف بينهام :قالون وأبو عمرو وأبو جعفر ،وسهلها من
غري إدخال :ورش وابن كثري ورويس ،وقرأ ابن ذكوان والكوفيون ـ عاصم ومحزة والكسائي وخلف ـ وروح بتحقيق
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انفرد املصحف اهلندي الباكستاين برسم اهلمزة عىل الياء يف هذه املواضع بعينها ،يف حني جاءت
نظائرها سليمة برسم اهلمزة فيها من غري صورة الياء.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات:
تبني من خالل البحث:
َّ
ـ

أمهية املصاحف العثامنية األمهات وااللتزام بمرسومها وأمهية املؤلفات التي تركت آثارا
واضحة يف املصاحف املطبوعة بالعامل اإلسالمي.

ـ

املنهجان للمصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،املنهج الذي اتفقا عليه واملنهج الذي اختلفا فيه.

ـ

أنه جاء املصحف الليبي يف ظواهر الرسم املختلف فيها بني الشيخني :الداين وأيب داود ،عىل
اختيار الداين ـ أو موافقا ملا ذكره الداين ـ بدقة متناهية بنسبة جتاوزت  ،%99وهذا يدل عىل
جهود علامء (ليبيا) للحفاظ عىل هذا الرتاث املجيد واملتعلق بكتاب اهلل تعاىل.

ـ

أنه اتفق املصحفان :الليبي واهلندي الباكستاين من حيث العمل بظواهر الرسم املختلف فيها بني
الداين وأيب داود بنسبة قدرت نحو .%14

ـ

أن ظواهر الرسم التي اختلف فيها رسم املصحفني :الليبي واهلندي الباكستاين ،هي نحو334 :
كلمة ،ذكرت بالتفصيل يف أربعة مباحث ،يف  14عنوانا.

ـ

ذكر يف املبحث األول نحو  545كلمة منها ،اختلف فيها رسم املصحفني :الليبي واهلندي
الباكستاين ،وهذه الكلامت جاءت ـ رغم اختالف املصحفني فيها ـ موافقة ألحد قويل الداين،
فارتفعت بذلك نسبة موافقة املصحف اهلندي الباكستاين ملا ذكره الداين إىل نحو.%96 :

ـ

ذكر يف املبحث الثاين نحو  11كلمة منها ،اختلف فيها رسم املصحفني الختالف وقع بني الداين
والشاطبي ،فجاء املصحف اهلندي الباكستاين عىل اختيار اإلمام الشاطبي ،وبقي املصحف
الليبي عىل اختيار اإلمام الداين فيها ،فارتفعت بذلك نسبة موافقة املصحف اهلندي الباكستاين
ملدرسة الداين والشاطبي نصا وسكوتا إىل ما يقارب .%91

اهلمزة الثانية من غري إدخال ،وهو وجه هلشام من طريق الداجوين عنه ،وله وجه اإلدخال مع التحقيق من طريق
احللوين عنه ،والوجهان صحيحان عنه .انظر :حممد بن سفيان القريواين ،اهلادي يف القراءات السبع ،حتقيق :خالد
حسن أبواجلود ،دار عباد الرمحن بالقاهرة ،ط1435 ،1هـ5411/م ،ص ،155وابن اجلزري ،النرش ،ج  ،1ص
 ،314والقسطالين ،لطائف اإلشارات ،ج  ،3ص  ،191وج  ،1ص.)3545
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ـ

ذكر يف املبحث الثالث نحو  11كلمة منها ،اختلف فيها رسم املصحفني حذفا وإثباتا ،لورود
قراءتني فيها ،فجاء املصحف اهلندي الباكستاين بحذف األلفات منها عىل اختيار بعض علامء
الرسم ،وبقي املصحف الليبي بإثبات األلفات فيها ،فبلغت بذلك نسبة موافقة املصحف
اهلندي الباكستاين للرسم العثامين نحو .%91

ـ

ذكر يف املبحث الرابع نحو  34كلمة منها ،اختلف فيها رسم املصحفني ،فبقي املصحف الليبي
فيها عىل اختيار اإلمام الداين ،يف حني جاءت هذه الكلامت يف املصحف اهلندي الباكستاين
خارجة عن منهجه املألوف ،ألسباب ما زلت أجهلها ،ولعل أحد الباحثني املهتمني بالرسم
يكشف الستار عن ذلك.

ـ

علام بأن هذه الكلامت جاءت يف املصحف املذكور موافقة للرسم العثامين عىل قول أحد علامء
الرسم املشهورين ،فارتفعت بذلك نسبة موافقة املصحف اهلندي الباكستاين للرسم عموما إىل
نحو  ،%99قريبا من نسبة موافقة املصحف الليبي ملا ذكره اإلمام الداين ،مما يدل أن املصحف
اهلندي الباكستاين موافق للرسم ،كاملصحف الليبي متاما.

ـ

هذا ،والحظت عىل املصحف اهلندي الباكستاين نحو  16كلمة جاء نصفها فيه عىل رأي
مرجوح يف الرسم ،يف حني جاء نصفها اآلخر خمالفا ملا ذكره علامء الرسم ،وعدل بعضها ،وبقي
بعضها اآلخر ،ولعلها من قبيل األخطاء الطباعية ،وهو الراجح عندي.

ـ

أويص املسؤولني يف الوزارات ،واالحتادات ،و دور النرش يف البلدين :اهلند وباكستان تعديل
هذه املالحظات يف النوعني إىل :الراجح والصواب ،وفقا ملا ذكره الداين أو الشاطبي ،ليبقى
املصحف اهلندي الباكستاين حمافظا عىل خصائصه ومنهجه يف رسم املصحف من مئات السنني
وال خيتل ،وإن هذا املنهج الدقيق من تلك العصور السالفة لدليل واضح عىل جهود علامء
املنطقة وإخالصهم خلدمة القرآن الكريم كتابة ورسام ،وهو جهد وتراث من جهود هذه األمة
املسلمة اخلالدة لكتاب رهبا املعجز واخلالد ،وجدير باألجيال املسلمة الالحقة أن حيافظوا عىل
ذلك الرتاث العظيم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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