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  امللخص
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسوله ، وبعد   
حرفاً حبرف ، إذ هو وصلة       فإن األصل يف الرسم أن يكون وفق املنطوق ،          

إىل النطق، غري أن الناظر يف رسم املصحف قد جيد وجوهاً من الرسم ختالف مـا                
ضع على هذه الـصورة لعلـة إمـا         عرف من نطق القراءة، واحلق أن الرسم إمنا و        

حلكاية حال ، أو ألداء صويت، أو لتتبع تصريف يف علة خمرج أو صفة ، مث لعله أن                  
يكون قد تقادم الزمن حىت خفي على الناظر وجه تلك العلـة ، فمـال ـا إىل                  

  .الشذوذ
 بتتبع وجوه   - ملا سبق يل من درس القراءات والنحو معاً          -وقد اهتممت     

فيت عللها، ودقت مآخذها ، وبدأت من ذلك بـاأللف، فقـسمتها     الرسم اليت خ  
أقساماً حبثت بعضها يف كتابات سبقت، وقد جعلت هذا البحث للقـسم الرابـع              

وهو األلف اليت حذفت مراعاة لقراءة شاذة، مما أُغفل البحث عـن علتـه               : منها
  .النعدامه فيما صح قرائياً

األلفـات ، مث جنحـت إىل       فتتبعت ما تيسر من هذا الوجه من حمذوف           
البحث عن علل االحنذاف فيما هي فيه منحذفة ، فإذا عرض منها شـيء تناولتـه              
بالتحليل، فتقصيت مواقعه يف القرآن ، مث تتبعت ما روي يف غري املتواتر من قراءات               

  .تعضد هذا الرسم وجتيُء على وفِْقِه ، تتبعاً أرجو أن يكون فيه استقصاٌء وجتويد
 اإلشارة إىل مجلة أحكام شرعية أو لغوية تفيدها القراءة الـشاذة            ومل أغفل   

  . اليت وافقت الرسم
                        .  واهللا اهلادي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  تقِدمة
، ورأيت أين قد عينت مفهوم ما أصـبت يف بـدء هـذه              ملا سِقط يف يدي     و

املنظومة الفكرية، املوسومة بنظرية االحتمال ، يف مرسوم اإلمـام ، ظلْـت ألُـم               
متفرقات تناكر بعضها وتآلف بعض ، حىت أظهرين املذهب على وجه أوجههـا ،              

، طفى ، متواتراً مقفَّى   ان منها مص  فعرفت بعضها وأعرضت عن بعض ، فكان ما ك        
نظرت فيه إىل علة اختالف الرسم يف الكلم ذي النظري ، وأنه قد ال يطَّرد النمط يف                 

  ! رمسها ، مع طرده يف بعضها 
  فما املوجب وما اوز بني هذا وذاك ؟

فقلَّبت أطراف ما صح مما احتمله الرسم ، وملَّا مل ألفه ، تنكَّبت طريقه حـىت                
م بالشذوذ ، فلبثت ملياً أرقب أُقسومته ، فأرىب مقسمه على مانيط            عرض يل ما وسِ   

  .به وجعله 
وآمنت مبراتب الشذوذ علواً ودنواً ، فنأيت مبا استخرجته هلا جانباً لينمـى يف              

  .كتاب وحده تنقيحاً ملناطه ، وييعاً لصراطه 
يلة يف اختراع ما مـن      مثَّ ذهبت أول مذهيب ، فحج هذا املبحث عيياً عِدم احل          

  .أجله وضع على هذه السبيل 
مثَّ إنه يلوح لك ، أنَّ اللغة تسع ذلك ، وتعايي زاعـم الغلـط ، مبـسموع                  
شواهدها ، وغريب أمناطها ؛ والغرابة من لَدِننا ال من جهتها ، فهي كمـا هـي                 

  .أصول ال تضاهى ، وفروع ال تناهى 
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ملقروء قَبلُ ، إمنا هو من جهة معرفتنا به،         وكذلك الشذوذ الذي زِكن به مبعد ا      
  . ال من ِقبِل أصله وحمتِده 

فلو أنت قلَّبت أبنية املرسوم تقاليب اجلذر ؛ ألفضيت إىل دوح فينـان ، فيـه          
خريات حسان ، وُألِريت ما غَيب عنك من مساعات تكاد تذِهب باملقيس، ممـاألة              

ة هذه القراءات ، اليت حوت استعماالت دقَّـت         عليه باملثال واملُثُل ، ولرحبتك جنو     
عن بعض أمهات املعجم ، وغُمت على بعض ، ولو بانت لصيم لرؤيتها ، وجليء               

  .بعلم كثري ؛ تترع منه املزادة ، وتضوع منه اإلفادة 
فكان النظر يف ما زعمت باعجاً عني حبث وِسم بالنظرية ، ليحمل ما احتمله              

  . شاج الرسوم ، إىل أوجه الفهوم اختالف املرسوم ، من أم
وِليالَّ يعلم أهل العلم أننا ندعي ما ال حيمل علَّة ،وإمنا علَّته حفَل ا وجه علَّته،                

  . وحاق ا 
  .وقد تبدو لذي الرأي األمور 

  ...واهللا أعلم وأعلى 
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  خصائص الرسم العريب

كثر من صيغة حتتملها هيئته، وفيه      من خصائص الرسم العريب حتمله أل     : أقول  
  .دليل على تقدم الواضع ، وأنه ال يهبط رتبةً عن الناطق 

وإذا تنوع اللفظ بتنوع قيده ، فإنَّ فيه دليالً         . فوسع رمسه ، حيكي قُذام لفظه       
  .على مرونته ، وشدة األنس به 

ثـر للفـظ    وإذا كان الرسم أثراً للفظ كما حتكيه لغته ، فإنَّ الرسم القرآين أ            
القرآين تابع له ، ومصدر ملسموعه مبجموع أمناطه ؛ إال ما قُيد معلـالً كهجـاء                 

  .وخصصناه مببحث لعزة الكالم فيه . الفواتح 
فال يسلم إذن قول من قال بأن ما حيتمله املرسوم ، كان سـبباً يف اخـتالف                 

 ومعـاداً، ومل    وهو قول من مل يتصور طبيعة األشياء بدءاً       . املقروء، على ما قدمناه     
وألن الكتابة إمنا كانت حلفظ نصه كما تلـي ،          . خيرب مراتب القول صحة وفساداً    

ألنه مل يرتل مكتوباً ، وإمنا نزل متلواً ، فكتب على ما تلـي بـه أو أذن فيـه ،                     
  . فاحتمال رمسه غري مقيد، تابع الحتمال لفظه غري محجر وال مشدد 

ين كمال العلم مبا يكون عليه قومي الرسم العـريب ،           والعتقادنا يف الرسم القرآ   
كدنا ال نقول بغريه ، وعسينا أن جنعل له عموماً على أقالمنا ، فال ختط إال علـى                  
سبيله ، وال ترسم إال على قبيله ، وذلك حلصول مكني العلم به ، وثبوت معـني                 

              ا ، كيف ال، وقد أقـراً ، وأحكم رصه صـاحب   طبعه ووضعه ، فلهو أحفظ نص
  .الشريعة ، وخطته يد رِضيةٌ بديعة 

مل . واجتمعت عليه األصحاب ، واستمر يف األعقاب ، على توايل األحقـاب           
 منومل يغالب ومل ي ، نسومل يت جحي.    

  . أفال يكون مثل هذا حجة ، ملن شاء أن يستقيم على احملجة 
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ل هذا كتبنا علـى أنفـسنا مـا      ال بل ملثل هذا فليعضد العاضدون ، ومن أج        
  .تقرؤون 

أخننا رواحلنا بساحة مرسوم الكتاب ، نتحسس منه روح الصواب ، لظين أن             
  .اهلداية منه ، فإذا هو هي 

  .وقلت ما قلت معاجلة مين يف كبد ، نظرت وأبصرت ، مث فكرت وقدرت 
               يل مقولٌ يف علل املرسوم ، وتبني يل أن ما ثبت علمه ، فقد ع لم ثبوته ،   فعن

فكان غَنائي أن قرت يل عني الطلب ، وآثرت قارئي جبين الرطب ، وأغنيته عن هز                
  .النخل ، ووضيع الدقل ، حسبة مين على السابغ كل فضل 

وما العلل اليت أروم ، براتقة فتقاً ظُن يف ما عليه أحوم ، إذ ال أزعم افتئاتـاً ،                   
  .ألن الكمال به ومنه وفيه 

 أكابد العلل ، ال أقصد تطلب الوجه للرسم ، وإمنا أدلُّك على مـا               وأنا حينما 
حيمله من مذاهب علم قد ختفى ، على كل أعشى ، تقصيت ذلك يف مجلته ، بعام                 
أوجه قراءاته ، ومل أخص املتواتر منها بالفحص والتقليب ، إذ ما وضح شـرطه ال                

 فلرمبا حصلت له قبلُ صحة ،       حيمل التثريب ، وإمنا نفَذت إىل مسمى شاذِّ أحرفه ،         
  .أعقبها انقطاع حلكمة ، وال نعوج على اام األمة ، وتظنني األئمة 

فقد أحاطوا مبا وسعهم علمه ، وعاجلوا تدوين ما أمكنهم فهمه ، ومل مينـوا               
  .طرق االجتهاد ، واهللا حيكم بني العباد 

 عرضت احلـرف ،     وأنبئك أنَّ املنهج يف هذا على سنن املنهج يف أوله ، حيث           
الذي يتضمن األلف ، وخرجت احنذافه يف مظانه ، وفصلت اخللف فيه ، إن جرى               
عليه ، وأشرت إىل كل من أشار إليه بعلة ، وبينت اخللف القرائي فيه ، والعمدة يف                 
ذلك الشاذ ال املتواتر ، ألنَّ البحث فيه ، فإن جاراه شيء من متـواتر احلـرف مل               
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ا تعلق به النظر ، مماألة لظواهر التعليل، وأبنية التحليل ، وجعلـت             أِضن بذكره إذ  
  .االحتمال للوجه ، علةَ االحنذاف يف حمتمله، سواء أكان ذلك الوجه بنية أم صوتاً 

مث سلكت من مسالك التعليل ، السبر والتقسيم ، للحاجة إليهما يف التقـدمي              
مثَّ ألنَّ هذا الباب يـرد عليـه مـن          والتقومي ، وألما ألصق بالباب من سائرها ،         

  .الوجوه احملتملة ، ما ال يعلم قدره إال الذي كابده 
رد علـى ذلـك االحتمـال ، مث         وكذلك حنصي االحتمال ، وال نغفل عما ي       

، لندخله يف عموم املراد ، أو خنرجه ليصفو احلكم من التداخل ، مستدلني مبا               نسبره
  .تأنسني مبا قد يكون فيه وجه من وجٍه قوى عندنا وجوداً ووجوباً ، أو مس

  .فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده 
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  ما حذف ألفه الحتمال قراءة شاذة
 èππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 〈 

 ،  )١(هذه الكلمة مما حذف منه األلف اختصاراً ، كما نص عليـه يف املقنـع              
ين يف  األلف غري مكتوبة يع    :ن أيب نعيم قال     عن نافع ب  ... حتديثاً عن أمحد بن عمر      

 ãã :املصاحف يف قوله يف البقرة ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? xx xx‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr'''' ss ssùùùù èè èèππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$    .  ] ٥٥ :البقرة [ 〉 ####$$
  .)٢(وكذلك رمست يف مصحف اجلزري ، واخلزانة ، واخلالصة : قلت 

مل تذكر املصادر علَّة حذف األلف منها إال علة االختصار كما هو مقرر عند              
فن ، وهي علَّة عامة يف النظائر ، ال تنفذ إىل تبني علل األجزاء ، مع إمكـان       أهل ال 

  :البحث عن علل قد تكون مسوغةَ احلذف ، وهذا بيان ذلك 
قرئت هذه الكلمة  يف الشاذ حيث وقعت علـى صـورة رمسهـا يف املـصاحف                   

، وهي قـراءة    حبذف األلف بعد الصاد ، وإسكان العني على املصدر           ﴾ الصعقة ﴿
ابن حميصن اتفاقاً يف مجيع القرآن ، إال الذاريات ؛ فقد اختلف عنـه يف حرفهـا                 
كقراءة اجلمهور ، عدا الكسائي ، فبعكس ذلك كما روي عن ابن محيـِصن يف               

  .)٣(غريها، خبلفه فيها ، رويت عن عمر ، وعلي ، وعثمان ، رضي اهللا عنهم 
  .صاد ،وكسر العني ، على صيغة اسم الفاعلوقرأ الباقون بإثبات األلف بعد ال

فرسمها باحلذف فيه إشارة إىل االحتمال القرائي كما مر ، ولو رمست باإلثبات              
  .ملا احتملت اخللف الذي ال يسع أحداً إنكاره ، ولو كان شاذاً الحتمال الصحة فيه

                                                 
  .١٠ص )  ١(

  .٧/٤٤نثر املرجان جـ )  ٢(

 ، اإلحتاف   ١/٣٠٢ ، احملرر    ١/٢١٧ ، الكشاف    ١/٢٧ ب ، قراءات البحر      ١٦٢انظر الكامل   )  ٣(
  . ٢٧١ ، إيضاح الرموز ١٣٧
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 y‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$# 〈  
  : ، يف البقرة وقعت يف القرآن ست مرات ، األوىل ، والثانية

 yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uu���� xx xx.... õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ ــرة ال  [ 〉 ####$$  óó ،  ]١١٤ :بق óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33    .]١٨٧  :البقرة[  〉 33

  :والثالثة ، والرابعة ، يف التوبة 
 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$$$  ،]١٧ :التوبة [ 〉 ####$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   .  ]١٨  :التوبة [  〉 ####$$

 ßß:واخلامسة يف احلج ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### #### [[ [[�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 33    .]٤٠ :احلج[  〉 33

¨¨  : والسادسة يف اجلن ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¬¬    .]١٨:اجلن  [   〉 !!!!¬¬

 إال مخسة مواضع هنا ، وقد ذكر حرف التوبة األول           )١(ومل يذكر السخاوي    
 ββββ: وهو  rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   : ، عند قول الشاطيب يف العقيلة    〉 ####$$

  )٢(مسـاجد اهللا األوىل نافع أثرا                  ..................      
اتفقت املصاحف على رسم هذا احلرف حبذف األلف بعـد الـسني            : قلت  

عمرو ذلك  ومل يذكر أبو    : )٣(حيث وقع ، وكيف وقع ، وال يضر قول السخاوي         
 yy:  املقنع ، إال ما ذكره عن نافع يف يف yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   . األوىل يف التوبة     〉 ####$$

                                                 
  ) . ٢٦٦ ( الوسيلة)  ١(

  ) .١٥٥( نفسه ) ٢(

  ) .٢٦٧( نفسه ) ٣(



   ١٦١                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك حذفوها بعـد    : )١(فقد ذكره فيما حذفت منه األلف بعد السني قال        
‰‰‰‰ y: السني يف قوله     ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ‰‰‰‰ y و   〉 ####$$ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «〈          حيث وقعا ، فانتفى ما ذكـره

  .السخاوي 
حيذف األلف بعد السني باالتفاق كما نص عليه الداين         :... )٢( وقال األركايت 

  .وغريه 
  : وعلَّة احلذف هي كما يلي 
 óó: قرأ احلرف الثاين يف البقرة       óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33  بالتوحيـد     〉 33

األعمش ، والشعيب ، وأبو العالية ، وجماهد ، وأبو عمرو أراد            : على صورة الرسم    
  . املسجد احلرام : ألعمش بذلك ا

 االعتكـاف خمـتص باملـسجد       يوذن أنَّ : وعلى قول األعمش    : قال اهلذيل   
  .)٣(...احلرام

  .خص به بيت اهللا احلرام : ومثله عن أيب عمرو قال 
وصحة االعتكاف يف غري املسجد احلرام ، توذن بأنَّ القـراءة علـى             : قلت  

هو عام فيما يقع عليه كما تعلم ، يـدلّك علـى            و) اجلنس  ( التوحيد هنا يراد ا     
  . ذلك قراءة اجلمهور باجلمع 

 فقد قرأه باحلذف    〉 أن يعمروا مسـجد اهللا    : وأما احلرف األول يف التوبة      
  : على التوحيد 

                                                 
  ) .١٨-١١( املقنع )  ١(

  . ٧/٥٤٠نثر املرجان )  ٢(

 ، قـراءات البحـر      ١٢ ، املختصر    ٢/١٣٠ ، احملرر    ٢٩٥ب ، إيضاح الرموز     /١٦٨: الكامل  )  ٣(
١/٦٠.  



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٦٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ابن كثري وأبو عمرو من السبعة قال يف الطيبة 
  ..)............... االولَ          "حق"مسـجد (  .........

  :االول ، متبعاً يف ذلك اإلمام الشاطيب إذ قال : قيده بقوله 
  )مسـجد اهللا االوال" حق"ووحد (.........

  . ابن حميصن ، واجلحدري : ومن الشاذ 
مكي غـري بـن مقـسم ،        :  األول بغري ألف     〉 مسـجد اهللا  : )١(ال اهلذيل ق

 واجلعفي ، وخارجة، وحمبوب     وبصري غري أيوب ، زاد محاد بن سلمة عن ابن كثري ،           
  .عن أيب عمرو ، واِملنقَري عن عبد الوارث ، والزعفراين ، وابن حميصن 

:  فقد قـرأه بالتوحيـد  〉 إمنا يعمر مسـجد اهللا   : أما املوضع الثاين من التوبة      
محاد بن أيب سلمة عن ابن كثري ، واجلحدري ، وابن حميصن ، وقتادة ، وجماهد، وأبو                 

  .)٢(وغريهمالربهسم ، 
وأما احلرف األول يف البقرة ، وحرف احلج ، وحرف اجلن ، فاتفقوا على قراءا               

  .باجلمع ، على غري صورة الرسم 
، وبتقييد ما ليس فيه خلـف       )٣(وعلل ذلك باالختصار حيث وقعن عند الداين        

  : قال )٤(عند السخاوي 
  .اختصاراً وأما فيما سوى ذلك ؛ فقد تيقنا أنَّ األلف حذفت منه 

فإمنـا  أما األحرف اليت دار فيها اخللف القرائي ، بني التواتر والـشذوذ ،      : قلت  
رمست على احتمال ذلك حمذوفةَ األلف ، وجعل فوق الكلمة بني السني واجلـيم               

                                                 
  .٦/٤٣٥أ ، احملرر /١٩٨الكامل )  ١(

  .٢٦٧ ، الوسيلة ١/٢٥٠ ، قراءات البحر ٦/٤٣٥أ ، احملرر /١٩٨الكامل )  ٢(

  .١٨-١١املقنع )  ٣(

  .٢٦٧الوسيلة )  ٤(



   ١٦٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليشار ا إىل القراءة باملـد علـى        " حذفة  " أو  " تسمى ألف اإلشارة    " ألف صغرية   
  .ة هنا على قراءة التوحيد اجلمع ، وأنَّ األلف حمذوف

  :أما األحرف اليت مل يرد فيها خلف فرشي فهي بني علتني 
  :  أوىل العلتني 

أم محلوا ما ليس فيه خلف على ما فيه خلف رمساً ، لينساق الرسم على نظـام         
وهو من باب محل النظري على النظري رمساً ، وأنَّ ما غري رمسـه              . واحد طرداً للباب    

، أَِنس به ما ليس فيه خلف ، ألنَّ التغيري يأنس بالتغيري ، وال احتمال أنَّ                ألجل اخللف   
  .فيه خلفاً مل تصل إليه يد البحث 

  :أخرامها 
عن الكسائي ، فرسم علـى       )١(أنَّ احلرف اآلخر الذي يف البقرة ، مما أماله قتيبة           

تمثيل بـاجلزء   وأن سائر األحرف داخلة ، وإمنا وقع ال       . احتمال صوت اإلمالة أيضاً     
  .على الكل 

 احلرف مبوضع اخلفض، أنَّ غريه      )٢(وقد نلمس دليالً على هذا من تقييد املالكي         
  .مل يقيد ، والدليل عليه أنَّ اهلذيل ذكره يف اإلمالة بغري تقييد 

  )واملساجد : ( ..... قال 
ء يف  ، والنـسا  ) نـسائكم   : ( ....ولو أراد تقيده لفعل كما فعل مبا قبله ، قال           

  .ومل  يقيده . واملساجد : موضع اخلفض ، مث عطف بقوله 
  .دون غريه " بأل"إنه قد قيده باحمللى: وإذا قلت 

غري خمفوض ، فلو رام ذلـك  " بأل" يِرد عليك حرف اجلن ، فهو حملى    : قلت  
  .وباهللا التوفيق. وسعه اإلطالق ملا 

                                                 
 .أ /٨٧الكامل )  ١(

  .١٣٥الروضة )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٦٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $$$$ ¸¸ ¸¸����≈≈≈≈ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ 〈  
احلرف كمـا نـص عليـه يف        ورد حذف حرف األلف بعد العني من هذا         

  : ، وتبعه على ذلك الشاطيب يف العقيلة )١(املقنع
   ) )٢(حصراً ......... ضعافاً      (......... 

  : )٣(وقال اخلراز 
  .....)واحلذف يف املقنع يف ضعافاً    ( 

  . وعلَّة احلذف عندهم االختصار ، على عادم يف ذلك 
  .)٤(ت منه األلف اختصاراً فقد أورده الداين يف ذكر ما حذف

  .وإىل مثله أشار السخاوي 
  .)٥(ختفيف ) أي ما ذكر يف البيت ( فحذف األلف فيه : قال

فكأن العلة هي   . وال فرق ، إذ التخفيف اختصار ، وخيتصر للتخفيف          : قلت  
  . هي ، وإمنا ينوع اللفظ فقط 

  .كر واحلق أنَّ العلة إن كانت فإمنا تكون لشيئني غري ما ذ
 بضم الضاد والعني والقـصر      〉 ضعفاً  خبلف عنه    )٦(قرأ ابن حميِصن   : أوهلما

" رغُف" وتنوين الفاء على صورة رمسها ، مجع ضعيف ، كرغيف فمما جتمع عليه              
  .بضمتني  

                                                 
 . ١١-١٥: املقنع )  ١(

 .١٢١: الوسيلة )  ٢(

 .٧٣الدليل يف املورد ص )  ٣(

 .١٥: املقنع )  ٤(

 .١٢٠: الوسيلة )  ٥(

  .١/١٣١ قراءات البحر ،٥٠٦/ ٣ احملرر،٣٣٩اإليضاح من ١٦١/أ: املبهج )  ٦(



   ١٦٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)١(قال لقيط بن زرارة
  يلَ والرغُفـواَء والنشـإن الش     

  ناَء والروض اُألنفـوالقينةَ احلس                                           
فرمسها باحلذف حيتمل هذه القراءة بالصورة ، وحيتمل قراءة اجلمهور باإلشارة           

  . اليت هي فوق بني العني والفاء ، وهي ألف بقدر ثلثها يف غري هذا 
فروى خلف عن سليم عنه إمالتـه       . أنَّ محزة اختلف عنه يف إمالته       :  آخرمها  

لعني واأللِف بعدها ، وكذلك روى حممد بن واصل ، عن ابـن سـعدان ،                فتحِة ا 
وحممد بن اجلهم ، واحللواين عن خلف ، وأبو هاشم الرفاعي ، كلهم عن سليم ،                

  .ونص ترمجتهم عنه بكسر العني واأللف 
  .مل نروها بالكسر عن غري خلف :  وقال ابن اجلهم 

: حدثنا ابن خواسـيت ، قـال  ف. واختلف أصحاب أيب عمر الدوري يف ذلك    
حدثنا أبو عمر ، عن سليم ، عـن  : حدثنا ابن فرح ، قال  : حدثنا أبو طاهر ، قال    

  .)٢( مكسورة العني〉 ضعافاً : محزة 
 - قبلُ أو بعـد      -فعلة من أمال ، أن الضاد وقعت مكسورة والكسرة          : قلت  

مالة ألفها ، والبد ألا     جالبةٌ لإلمالة ، فأميلت فتحة العني بعدها ، ولزم على ذلك إ           
مطل حركتها ، ختفيفاً ، وإرساالً للسان ا من جهة واحدة ، وهـذا دأـم يف                  

  .مثلها
فلما اجتمع على الكلمة علَّتان للحذف ؛ علة لغوية ، وعلة صوتية ، تقـوى               

  .ما مطلب احلذف ، ألنَّ علل بناء الكلمات إمنا يكون على الكثرة غالباً 

                                                 
 . رغف - التاج-ساس األ-الصحاح)  ١(

  .١/٦٣ النثر ،٨٤-٨٣-٨٢املوضح )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٦٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهموزة، و  )١( 〉ضعفاء   : إنَّ للحرف قراءاٍت أخرى ، مثل       : ئل  فإن قال قا  
 ٢( 〉 ضعاىف(.  

  . إنَّ اإلمالة جارية يف األخرية كجريها فيما سبق : قلت 
 فإنَّ رسمها حيمله رسمها بغري مهز يف املتواتر ، مع اخـتالف          〉ضعفاء   وأما  

  . احلركات اليت تؤدي معىن اجلمع يف كلها 
ل من مهزها فإن اهلمز ال صورة له ، بدليل أنه قد يلغى إذا صور               وأما ما يشك  

ألنه متطرف ،ويسهل وال صورة لتسهيله متطرفاً ، وقد استدل عليـه يف الرسـم               
  .بالقطعة 

أنَّ اهلمزة هنا جيوز إبداهلا حرفاً من جنس حركة ما قبلها ،  وما              : مؤدى هذا   
  .قبلها هي األلف 

 ما قبلها إال مفتوحاً ،فاعترب ما قبل األلف ال ما قبل            األلف ساكنة ، وال يكون    
 كالـشيء   - أي األلف مع فتحة ما قبلـها         -اهلمز ، ألا ألف ،وال ضري ،ألما        

وحركة ما قبلها الفتحة والبد ،      . الواحد ، إذ ال تتصور األلف إال مفتوحاً ما قبلها           
 ختلُّصاً من اجتماعهمـا     فيجوز حذف إحدامها  . ومن صورا األلف فاجتمع ألفان      

وعلى تقـدير حـذف     . يف كلمة ، وجيوز إقرارمها لعدم امتناع اجلمع يف الوقف           
لئال خنرج باملتتبع إىل ما ال      . إحدامها، يقدر املد طوالً وقصراً ، وال نريد ذلك هنا           

  .يؤم ، وكذلك تسهل مع الروم ، إشعاراً ببعض حركتها 
  .لّ التغيري كل هذا ألنه طرف ، واألطراف حم

  .وعلى اهللا قصد السبيل ، فحسن رمسها باحلذف ألجل ما ذكر 

                                                 
 .٥٠٦/ ٣ احملرر -أبو عبد الرمحن وأبو حيوة والزهري وابن حميصن وعائشة)  ١(

 .١/١٣١: قراءات البحر )  ٢(



   ١٦٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 〈  
نص على حذف األلف اليت بني الكاف والراء من هذا احلرف حيث وقـع،              

 ŸŸ: حرف النساء : ومجلة ذلك  ŸŸωωωω (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu���� øø øø)))) ss ss???? nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 〈  ] ٤٣ :النساء[.  

““““ : وحرفا احلج    uu uu���� ss ss???? uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 〈 ]ثالثـة    )]٢ :احلج 
  .مواضع 

  . اتفق الشيخان على حريف احلج ، وتفرد أبو داود حبرف النساء 
 الداين باب ما روى عبد اهللا بن عيـسى عـن   - أعين حريف احلج -ذيل ما  

عيل بن إسحاق القاضي    قالون عن نافع من احلذف مما مل يروه عنه ، وإمنا رواه إمسا            
  .زيادة على ما رواه عبد اهللا بن عيسى عنه) أعين قالون ( عنه  

 33: ويف احلج : ....)١(قال  33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 〈 .  
  :     قال : هو هو : )٢(ويف العقيلة 

  .سكارى نافع كثرا                                     .... 
رأيت رسم عامة احلروف املذكورة يف مـصاحف أهـل          و: )٣(قال أبو عمرو    

  .العراق ، على حنو ما رويناه عن مصاحف أهل املدينة 
  . يف املصحف الشامي بغري ألف )٤(ورآه كذلك  السخاوي 

  : قال اخلراز 

                                                 
  . ١٤املقنع ) ١(

  . ٢٣٩الوسيلة ) ٢(

  .١٥-١٤املقنع ) ٣(

  . ٢٣٩الوسيلة ) ٤(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٦٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١()وعنهما يف احلج جاء احلرفان     (...... 
  . الشيخني على ما فصلناه قبل : يعين بالضمري هنا 

  : ، ففي املورد )٢(حرف النساء ، تفرد بنقل احلذف فيه الترتيلو
  .)٣(... )واحذف سكارى عنه                      (

  ) . إىل جناح : ( ....  والضمري راجع إىل البيت قبله 
وهو أبو أيب داود سليمان ، واملقصود هو ، وإمنا اضـطره الـوزن إىل هـذا                 

  .لد االقتصار على ذكر الوالد بال و
““““ 3والعمل عندنا على احلذف يف : )٤(قال uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 〈 باملواضع الثالثة .  

 بفتح السني وإسكان الكاف ، فاحلـذف        〉سكْرى   : وأما علة حريف احلج     
  .فيهما إشارة إىل قراءة محزة والكسائي وخلف يف العشر 

  ) .سكْرى معا شفا :  ( قال يف الطيبة 
 عن  رضي اهللا عنه  ني ، وأيب سعيد اخلدري      رواية عمران بن حص   : ويف الشاذ   

 ، وهي قراءة عبد اهللا بن مسعود ، وحذيفة ، وأصحاب            صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
عبد اهللا ، وكذلك األعمش ، وابن سعدان ، ومسعود بـن صـاحل ،  وحكـى                  

  .)٥(املهدوي عزوها إىل احلسن كما يف احملرر
  : قال )٦(وهي مجع سكران عند سيبويه

                                                 
  .٨٣املورد يف الدليل) ١(

  .٢/٤٠٢خمتصر الترتيل ) ٢(

   . ٨٤املورد ) ٣(

    .٢/٤٣٥ ، قراءات البحر ١٠/٢٢٤أ و ب ، احملرر /٢٢٠الكامل  )٤(

   .٣/٦٤٩الكتاب ) ٥(

  .٢/٧٢احملتسب ) ٦(



   ١٦٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجل سكران ، وقوم سكْرى ، وذلك ألم جعلـوه كاملرضـى ،             : لوا   وقد قا 
  .رجال روبى ، جعلوه مبرتلة سكرى : وقالوا 

  .الذين استثقلوا نوماً ، فشبهوه بالسكران : والروىب 
  .زمىن وزِمن : ويصح أن يكون سكْرى مجع سِكر كـ : )١( قال أبو علي

سـكرى حينئـذ    : سكران ، فيجيء  : عىن  رجل سِكر مب  : )٢(وقد حكى سيبويه    
  . لتأنيث اجلمع 
  )فألفاهم القوم روىب ِنياما          مر     بن متيم فأما متيم (          :قال بشر 

عـن احلـسن ،     :  يف الشاذ أيضاً     〉 سكْرى  وبضم السني وسكون الكاف     
  .واألعرج ، وأيب زرعة ، وابن جبري ، واألعمش 

 بـضم   〉 سكرى  : وروينا عن أيب زرعة أنه قرأها أيضاً        : )٣(قال أبو الفتح    
  .السني، والكاف ساكنة 

" فُعلـى " كما رواه ابن  جماهد عن احلسن ، واألعرج وهو اسم مفرد ، على             
  ) .البشرى ( ، و ) احلبلى : ( كـ 

وعليه فاحلذف يف هذين احلرفني إشارة إىل قراءيت القصر مـع ضـم الـسني               
  .فصل ، واهللا أعلم وفتحها كما 

  .فلم خيالف فيه بني العشرة : أما احلرف الذي يف النساء 
 بضم السني   〉 سكْرى     األعمش يف رواية جرير واملطوعي       )٤(وقد قرأه يف الشاذ     

  . وسكون الكاف ، على مثال فعلى كما تقدم 
                                                 

  .٥/٢٦٦انظر احلجة ) ١(

  .٣/٦٤٩الكتاب ) ٢(

   .٢/٧٢احملتسب ) ٣(

  .٤/٧١ب ، احملرر /١٦٩ ، الكامل ١/١٨٨ نفسه )٤(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٧٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف  بفتح السني وقد تقدم تعليـل نظـريه        〉سكرى : وقرأه إبراهيم النخعي    
  .سورة احلج 

وعليه فال نقول إنَّ احلذف يف حرف النساء أجري على منط نِظرييه يف سورة              
احلج ، وإمنا حذف استقالالً مبا حيمل رمسه من إشارة إىل ما فيه من القراءات على                
ما فصل ، وما أغىن بناء الرسم ، خبفي العلم والوسم ، ولكـن أكثـر النـاس ال                   

  .يعلمون 
  

 $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ) 〈    

اتفق الشيخان على حذف األلف من هذا احلرف الذي يف سـورة النـساء ،               
  :حكاه اخلراز حمترزاً بإالَّ . دون غريه عند أيب داود 

  ........ ) .إال إناثاً: ( )١(       قال 
 HH: يعين  HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 〈 يف سورة النساء  .  

 ابن عباس   )٢(إىل قراءة   أنه إشارة   . وعلة حذف األلف الذي بني النون والثاء        
" إال أُنثاً "لية ، وأيب يك، ومعاذ القارئ       وأيب حيوة ، واحلسن ، وعطاء ، وأيب العا        

  .  بضم اهلمزة والثاء مع القصر 
سـيف أَنِيـث    : فينبغي أن يكون مجع أَِنيث ، كقـوهلم          : )٣(قال ابن جين    

  .  احلديد، وكغدير وغُدر 
  . ، كثمار وثُمر وحكى الطربي ، أنه مجع إناث 

                                                 
 .٧٦: الدليل ) ١(

 .١/١٥٠ قراءات البحر ،٤/٢٢٩احملرر ) ٢(

 .١/١٩٩احملتسب ) ٣(



   ١٧١                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بضم فسكون 〉 أُنثا وعن ابن عباس أيضاً 
وهاتان القراءتان على صورة الرسم ، فلو رمست بإثبات األلف ملا احتملـت             

بثاء مضمومة قبل النون ،     " أُثُناً  " وال يِرد عليها روايةُ عائشة رضي اهللا عنها         . هذا
  . وثُن : ، وأصله)وثن : مجع ( 

، )وجوه  ( أجوه ، : زة النضمامها ضماً الزماً ، كما أبدلت يف         أبدلت الواو مه  
  " .وثْن: ")١(وكذلك القراءة اليت بلِّغها سيبويه  ) .وقتت ( وأقتت ، 

  .أُثْنا ، كذا نسبه إىل سيبويه : )٢(وعند ابن جين
  .وال ضري ؛ فالتعاقب بني الواو واهلمز يف هذا وارد كما ذكرنا 

قراءة اليت قدمت فيها الثاء على النون ، ليست منفكَّة          فهذه ال : على كل حال    
. ألنه قبل النقط يسع الصورةَ تعاقب النون والثاء على التقدمي والتأخري            ن املرسوم، ع

  .وهذا باب واسع 
  .ومل يقع االتفاق على غري هذا احلرف ، لتوارد اخللف فيه كما رأيت 

بلغته أيدينا ، ولكن ميكن أن      وسائر األحرف مل ينقل فيها خالف قرائي فيما         
  :يقال 

فرق بني هذا احلرف الذي يف النساء ، وسائر األحرف أن الذي يف النساء ال               
علَم على صنم حلي من العرب كانـت معبـودهم ،           : يشبه غريه ، ألنَّ املراد هنا       

  . أُنثى بين فالن : وتسمى 
ذلك مم   وع 〉أثنا   :اذ أيضاً   ، والش 〉 أوثاناً : يعضد هذا ، القراءةُ الصحيحة      

   .واهللا أعلم  .فامنازت ملا ذكر من حجر،وخشب، كلَّ ما ليس فيه روح، فشمل

                                                 
 .٣/٥٧١الكتاب ) ١(

 .١/١٩٩احملتسب )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### 〈  -   ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ $$#### 〈  

وقع اخللف يف رسم هذه الكلمة بني املصاحف ، ففي بعضها بإثبات األلـف ،               
  .ويف بعضها حبذف األلف 

حـدثنا  : قـال : حدثنا األصبهاين   : أخربين اخلاقاين ، قال       :)١( قال أبو عمرو  
  :قال حممد بن عيسى عن نصري : الكسائي عن ابن الصباح، قال 

وهذا ما اختلف فيه أهل الكوفة ، وأهل البصرة ، وأهل املدينة ، وأهل مدينـة                
  .السالم ، وأهل الشام ، يف كتاب املصاحف 

 ßß: ويف األنعام يف بعض املصاحف      : قال   ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$ :  باأللف ، ويف بعضها    〉 ####$$
 ٢( بغري ألف 〉 فلق(...  

  ) .وفالق احلَب عن خلف :   ( )٣(وقال يف العقيلة 
ـ  ==== Éb وقيدها ب uu uutttt ùù ùù:::: $$  ßß :احترازاً من    〉 ####$$ ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$  ، كما قيدها صـاحب      〉 ####$$

  ) .األوىل : ( املورد بـ 
  ) .وأوىل فالق   (........)٤(: قال 

  .احترازاً من الثانية 
  . قيدها الداين  〉 احلَب وبـ 

  : )٥(اختص به أبو داود وهو صريح قول اخلراز  وألنَّ اخللف يف الثانية،

                                                 
 .٩٢املقنع ) ١(

 .٩٣املقنع ) ٢(

 .١٣٩الوسيلة ) ٣(

  .٨٢الدليل ) ٤(

  .٨٣الدليل ) ٥(



   ١٧٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )عن الذي يعزى إىل جناح         وجاء خلف فالق اإلصباح ( 
  

 ßß: وعليه فاالختيار عند املغاربـة يف ذلـك ، احلـذف يف              ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### 〈  ،

 ßß: واإلثبات يف    ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ وعليه جرى عملهم،كما صرح بذلك املارغين       ، 〉 ####$$
  . يف الدليل 
 ßßويف ...وباحلذف :  )١(قال  ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$   . جرى عملُنا 〉 ####$$

احتماهلا قراءة النخعي ، وابن خثيم ، واملطـوعي ،          : وعلَّة احلذف يف األوىل     
بفتح الفاء والالم والقـاف ،      ) فَلَق احلب   . ( )٢(وابن قيس ، واألعمش ، وعبداهللا       

  " .فَلَق " فعل ماض واحلب مفعول به منصوب بـ: وحذف األلف 
وحيتمل أن يكون الكاتب قصدها بالرسم ، إن كانت مـن           : )٣(قال السخاوي 

 ، وإال فحذف األلـف      صلى اهللا عليه وسلم   األحرف السبعة املرتلة على رسول اهللا       
,,,, ßمن  ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù 〈  ختفيف واختصار .  

: " والنحويون ال يستحسنون احلذف من اسم الفاعل إال إذا سمي بـه حنـو         
  .فإم حيذفون ألفه فرقاً بينه إذا كان امساً ، وإذا كان فعالً " عامر ، وصاحل 

قـراءة  : وعلة احلذف يف الثانية ، على خالف يف ذلك عند أيب داود أيـضاً               
  : )٤( رواية عباد ، وأبو حيوة ، وحيىي بن وثابإبراهيم النخعي ، واحلسن يف

                                                 
  .٨٢الدليل )  ١(

 .٢١٣ اإلحتاف ، ٣٧٩إيضاح الرموز ، ٤٤ : خمتصر يف شواذ القرآن،١/١٩٢: قراءات البحر )  ٢(

 .٢٩٥/ ٥ احملرر ،١٩٠/ الكامل أ،١/١٩٢ قراءات البحر ،١٤٠الوسيلة ص)  ٣(

 .٢٩٥/ ٥ احملرر ،١٩٠/ الكامل أ،١/١٩٢قراءات البحر )  ٤(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٧٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باحاإلص بفتح الفاء ، والالم ، والقاف ، فعل ماض ، نـصب بـه               〉 فَالَق 
  .اإلصباح بعده على ما تقدم يف نظريه 

  . وال يضر عدم ذكر الداين والشاطيب هلا ، فلرمبا مل يصح عندمها فيها شيء 
ا من اخلالف، وقد وثق مبا ذكرنا فيهـا مـن           وذكْر أيب داود هلا يوذن مبا فيه      

ف، على أن صاحب املبـهج،      اخللف القرائي، ولو علم لكان جموزاً، ورافعاً للخال       
  .تقتضي رواية املطوعي أن يقرأ كذلك : قال 

  .)١(ومل أره منصوصاً ، واإلشارة إليه جتعل فيه وجهني 
 ، ويعلـل    وهذا الذي حصل بالوقوف على اخللف القرائي يف ذلـك         : قلت  

حذفها يف بعض املصاحف باإلشارة إىل هذا الوجه الذي مل يقف عليـه صـاحب               
  .ولنضر به وجهه . املبهج ، ولو وقف عليه البتهج به مبهجه 

  
 $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ 〈   

           األول يف سـورة األعـراف ،      : جاء حذف ألف هذا احلـرف يف املوضـعني          
 $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$    .ومثله يف سورة يونس،  ]١٣٨ :األعراف [ 〉 ####$$

  )غضبان جاوزنا ويف صلصال  :  ()٢(عن أيب داود قال اخلزار 
  ). وعن أيب داود يف األشهاد( :عود حذِفه عن أيب داود إىل ثالث بيت قبل هذا 

  .جاوزنا : مث واصل العطف ليشمل 
  . )٣( بغري ألف كتب يف بعض املصاحف: وقال ابن عطية 

                                                 
  .٣٧٩إيضاح الرموز ) ١(

)٩١ -٨٩) ٢. 

 .٧/٢١٠احملرر ) ٣(



   ١٧٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإبـراهيم  ، احلسن بـن أيب احلـسن   : قرأ احلرف الذي يف األعراف  : قلت  
  .)١(ويعقوب ، وأبو رجاء ، النخعي 

وطرح ،  بشد الواو    〉وجـوزنا   : )٢(احلسن بن أيب احلسن     " يونس"وحرف  
  .األلف على صورة رمسها 

قَدر وقَدر ، وليس التـضعيف      :ل  ارد مث " فَعلَ"الذي جييء مبعىن    " فَعل  " على  
  .قطعه : ِ من أجاز املكان ، وجاوزه وجوزه ،للتعديه 

  .املرادف لفاعل " فَعلَ " من : )٣(قال الدمياطي 
  .واحلذفة إشارة إىل قراءة اجلماعة ، فاحلذف فيه إشارة إىل هذه القراءة 

  
  
  
  
  
  

  óΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) xx xx���� tt ttΡΡΡΡ 〈 

 هذا  لف بني القاف والتاء ، وهو مقيس يف حذفه        هذا احلرف مما حذفت منه األ      
≈≈≈≈ ;MMMM :ـ  فه ،ك ـذف أل ـفق على ح  ـاملت ملؤنث،مع ا ـحق جب ـعلى املل  ss ssΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// 〈 ،  

≈≈≈≈  ÏMMMM  و ss ssùùùù ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$#### 〈.  
نص على ذلـك يف  . االختصار: ذف ألف هذا ونظائره عند أيب عمرو    وعلة ح 

  .)٤(املقنع 
علي ، علـى خلـف بينـهم ،         قرأ املطوعي عن األعمش ، وزيد بن        : قلت  

:             بـالفتح وبالقـصر ، ومحيـد ، وطلحـة            〉نفقَتهم     )٥(واألعرج خبلف عنه    
                                                 

 .١/٢٢٣ قراءات البحر -٦/٥٨احملرر ) ١(

 .٢٥٤ منتهى األماين واملسرات ،٤٤١ اإليضاح ،١/٢٨١ قراءات البحر ،٧/٢١٠احملرر ) ٢(

 .٦٥٤منتهى األماين واملسرات ) ٣(

 .٢٢املقنع ) ٤(

  .١٩٨/ الكامل ب،٥٢٤/ ٦احملرر ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٧٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    همفَقَتبالضم والقصر أيضاً على صورة الرسم ، سواء يف ذلك نصب التاء             )١(〉ن 
  .ورفعها ، إذ ال يغري صورة الرسم شيئاً الحتماله إياه 

على املفعولية ، والفاعل ضمري مستتر يعود علـى         فمن نصب التاء فإمنا نصب      
نقبل للفاعل لغة ، أو ِنقبـل بكـسر حـرف           : املتقبل سبحانه ، على بناء الفعل       

املضارعة قراءة املطوعي ، لغة يف حرف املضارعة ، بشرط أن ال يكون ياء ، للثقل                
ثالثة مبتدءاً  أو زاد على ال   . وأن يكون مفتوح العني فيه ، مكسورها يف ماضيه ثالثياً         

  .مزة وصل 
≅≅≅≅ Ÿ: ومن رفع فعلى أا نائب الفاعل ، على بناء الفعل  tt tt6666 øø øø)))) èè èè???? 〈   للمفعول.  

فحذف األلف يف هذا احلرف لإلشارة إىل هذا اخللف القرائي ، إذ لو رسـم               
 .واهللا تعاىل أعلم . فيه اخللف بإثبات األلف ملا اعتقد 

 ñÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ 〈  
ة األلف بني السني والقاف ، نـص علـى ذلـك أبـو              رمست هذه الكلمة حمذوفَ   

  . روايةً مسندةً إىل نافع بن أيب نعيم القارئ )٢(عمرو
  :)٣( وكذلك ابن جناح قال 

 ññ: وكتبوا   ññÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY7777 ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yy____ ∩⊄∈∪ 〈   ]حبذف األلف بني الـسني      ]٢٥ :مرمي ،
  .ين رمحه اهللا عن مصاحف أهل املدينة والقاف ، وروينا ذلك عن نافع بن أيب نعيم املد

  

                                                 
 .١٩٨/ الكامل ب،١/٣٥٦قراءات البحر ) ١(

  .١٢املقنع ) ٢(

  .٤/٨٣٠ختصر امل) ٣(



   ١٧٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )نافع تساقط اختصرا :           (.... )١ (ويف العقيلة
 روايةَ أيب عمرو بسنده إىل نافع ، بغري ألـف بـني الـسني               )٢(وأورد السخاوي 

  . والقاف فيها 
  ... ) ساقط احذف              (   : )٣ (وقال اخلراز

  .نقل احلذف يف هذا احلرف يشري إىل االتفاق احلاصل بعموم 
والعلة يف هذا احلذف تظهر بعد تتبع األوجه القرائية يف احلرف ، فقـد قـرأ أبـو     

 بضم التاء من أسقط، وعـن   〉 تسقط    بضم الياء، و      〉 يسِقط    : حيوة ومسروق   
 بفتح التاء وضم     〉 تسقُط     بفتح الياء وضم القاف ، و       〉 يسقُط    : أيب حيوة أيضاً    

  . )٤(لقاف ا
فهذه األوجه كلها باحلذف على صورة رمسها ، فاحلذف يشري إىل هذه األوجـه              

تـساقط ، ويـساقط ، تـساقط ،         : ( القرائية ، واحلذفةُ تشري إىل قراءة اإلثبات وهي         
  ). تتساقط

  .فلو رمست باإلثبات ، مل حتتمل وجه احلذف واإلسقاط 
  . )٥(فلعله قُصد بالرسم :  قال السخاوي 

  . يريد وجه احلذف ، إذ الرسم عليه وبه 
  

  
                                                 

  .١٨٣الوسيلة ) ١(

  .١٨٤الوسيلة ) ٢(

  .٩٨املورد مع الدليل ) ٣(

  .٩/٤٥٤  احملرر،٤٩٥ -١/٣٩٤ قراءات البحر ،٢١٦الكامل ) ٤(

   .١٨٤الوسيلة )  ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tββββθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„  〈 

اختلف يف رسم هذه الكلمة ؛ فاتفق أبو عمرو وابن جناح على حذف األلف بعد 
)) :  بـ)١(السني ، يف حرف األنبياء ، وقيدها يف املقنع  ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏNNNN ¨̈̈̈uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$    .اح يف الترتيل  ويف سائرها احلذف عن ابن جن 〉 ####$$
  .....)يسارعون جذاذاً عنه (            :تبع الشاطيب الداين يف عقيلته 

ـ  : قوله: قال السخاوي        : الون فيمـا رواه عنـه  عنه ، يعين عن نافع ، قال ق
   ٢( يف األنبياء بغري ألف بعد السني 〉يسارعون يف اخلريات(.  

  :ال ق: وتبع اخلراز ابن جناح يف دليله 
  ـا  فيها يسارعون أيضاً روي           واألنبيا           ......
  حذوفةٌ من غري ما تفصيل ـم              يف الترتيل      ......

 tββββθθθθ: ومن غري تفرقة بني     : ..... قال املارغين    ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ 〈      ، م يف األنبيـاءاملتقد

 tββββθθθθوبني غريه وهو     ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ 〈   والعمل عندنا على ما أليب     ..... األنبياء   الواقع يف غري
  .)٣(من غري تفصيل ....  داود من احلذف يف األلفاظ

  .وعليه فاحلذف جار يف احلرف من غري تفصيل 
  : جرى خلف قرائي يف هذا احلرف على ما يأيت بيانه 

على صورة املرسـوم  〉 يسِرعون: قرأ احلر بن عبد الرمحن النحوي ، وطلحة        
   .بسني ساكنة

                                                 
  ) . ١٢( املقنع )  ١(

  ) . ١٨٥( الوسيلة )  ٢(

  ) . ٧٨-٧٧( الدليل ) ٣(



   ١٧٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف كـل  " يـسِرعون "ومن ذلك قراءة احلـر النحـوي  : )١(    قال ابن جين   
  . تبعاً لسالفه )٢(وعممها أيضا ابن عطية .القرآن

  . يف كل القرآن 〉 يسرعون وقرأ احلر النحوي : قال
إذا :  بإسكان السني مـن أسـرع        〉 يسرعون   : فعلة احلذف احتمال قراءة     

كلَّف نفسه السرعة، غريمتعد .  
 tββββθθθθ: فلو رمست على قراءة اجلماعة  ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ 〈 بإثبات األلف بعد السني من سارع :

  مل حتتمل قراءة -  فهو يقتضي املشاركة  املفهومة من قراءة اجلماعة  -إذا سابق 
  . احلذف 

وهي قراءا باإلمالة الكربى لدوري الكـسائي ، فاحلـذف                  : وفيه علة ثالثة    
  .فعلى هذا وذاك عز داعي احلذف يف احلرف.  إشارة إىل صوت اإلمالة - أيضاً –
  

 #### XX XX���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yy™™™™ 〈  

              اتفق الشيخان على نقل احلذف يف هذا احلرف بني السني وامليم ، حيـث نـص
   . )٣(عليه أبو عمرو فيما رواه بسنده إىل نافع 

  .من غري ألف ) مسراً ( وفيه من اهلجاء : )٤(وقال ابن جناح 
  ) . تساقط احذف سامراً (   : )٥(راز قال اخل

                                                 
  .١/١٢٢ قراءات البحر ،١/١٧٧احملتسب )  ١(

  .٤/٤٢٩احملرر )  ٢(

  .١٢املقنع ) ٣(

  .٤/٨٩٣املختصر ) ٤(

  .٩٨الدليل ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٨٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ôô: وأما سامراً ، ففي : ويف الدليل       ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& 〈، و  #### XX XX���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yy™™™™ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ôô ôôγγγγ ss ss???? ∩∉∠∪ 〈  ال ،
  . غري

وعلة احلذف ، اإلشارة إىل قراءة ابن مسعود ، وابن عباس ، وأيب حيوة،              : قلت  
 بضم  )١( 〉سمراً  :   عمرو   وابن حميصن ، وعكرمة ، والزعفراين ، وحمجوب عن أيب         

مجع سامر ، وسامر مفرد مبعـىن اجلمـع ،  كالبـاقر             . السني وتشديد امليم مفتوحة     
يقال قوم سمر ، وسمر ، وسامر ، والسامر القوم يسمرون ، مأخوذ مـن               . واجلامل  

  . السمر ، وهو ما يقع بني األشخاص ليالً على ضوء القمر ، وكانت عادةَ العرب 
  : قال ذو الرمة 

  )وكم عرست بعد السرى من معرس   به من عزيِف اجلن أصوات تساِمر ( 
فصورة رمسها ، على هذه القراءة كما اتضح ، وعمل قراءة اجلمهور باإلشـارة              

  . اليت فوقها بني السني وامليم فـلَو رمست ثابتة األلف مل تتحمل حذفها 
فإن كان الصحابة أخـذوا     : ، قال    لتصح العلةُ ا    صحة نقلها  يشترط السخاوي 
، وعلموا صحته ، فعليه كان الرسم، مـع         صلى اهللا عليه وسلم     ذلك عن رسول اهللا     

   .)٢ (على تقدير حذف األلف ، وإال فاحلذف اختصار) سامراً (  أنه حيتمل
بصر، انقطاع سند القراءة ، ال يعين عدم ثبوا ، وهذا ال خيفى على ذي               : قلت  

فانقطاع السند ليس حائالً بني أجزاء الواقع ، مث هو غري مؤثر يف وحي املرسـوم ، إذ                  
مل يشترط اشتراط التالوة ، وحنن نقصد احتمال الرسم للقراءة مـن غـري املتـواتر ،       

  . لنستدلَّ مبا بقي ، على ما خفي ، واهللا املستعان 
  

                                                 
ــل ) ١( ــسب ،أ /٢٢٢الكام ــر  ،٢/٩٦ احملت ــراءات البح ــرر ،٢/٤٥٢ ق  ،١٠/٣٨٠ احمل

  .٥٤٧اإليضـــــاح   

  .١٨٩الوسيلة )  ٢(



   ١٨١                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ####≈≈≈≈ nn nn==== ½½ ½½zzzz 〈  
 بني المي هذا احلرف، وقيده بـسورة        نص أبو عمرو على حذف األلف من      

  .  )١(النور ، فيما رواه بسنده إىل نافع 
   .)٢(وأطلق القول فيها فيما حذفت منه األلف بعد الالم ، فيشمل حرف الروم

  .من خالله: و .... وفيه من اهلجاء حذف األلف من  : )٣(وقال ابن جناح 
  : تعاقب على هذا احلرف علَّتان للحذف : قلت 

 ، وابن عباس ، والضحاك ، ومعاذ العنربي عـن           )٤(قرأ ابن مسعود    : وىل  ألا
  . يف سورة النور   〉 خلَِله : أيب عمرو ، والزعفراين 

وحرف الروم قرأه كذلك علي ، وابن عباس والضحاك واحلسن خبلفه اسم 
≈≅ î، مفرد )٥(جنس n= ½z 〈 ال ، على صورة رمسها : ، قراءة اجلمهورل وِجببكج

  .وحتمل قراءة اجلمهور باإلشارة باأللف القصرية بني المي الكلمة 
قرأه قتيبة باإلمالة يف املوضعني ، وداعي اإلمالة الكسرة يف اخلاء قبل             : األخرى

الالم ، وهي جموزة إلمالة ما بعدها طلباً للتجانس ، كما هو معروف ، فتعاقـب                
ة ، واإلمالة اليت تطلـب نقـيض        على احلرف داعيان للحذف ، اإلشارة إىل القراء       

  . األلف فاحنذف لذلك 
 

  

                                                 
  .١٢املقنع ) ١(

  .١٨املقنع ) ٢(

  .٤/٩٠٧املختصر ) ٣(

  .١٥/٥٣٥ احملرر ،٢/٤٦٥قراءات البحر ) ٤(

  . ١٠/٣٠و ١١/٤٧٠احملرر ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٨٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 öΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ 〈 

  :هلمزة وهو يف األعراف وله نظريانهذا احلرف حذف منه األلف بني الطاء وا
 tt: يف سورة النمل  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ((   . ]٤٧ :النمل[   〉 ))

)) : ويف سورة يس  ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 〈 ] ١٩ :سي[ .  

¨¨ : يلحق ما حرف اإلسراء ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ ?? ??≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ uu uu““““ øø øø9999 rr rr&&&& ………… çç ççνννν uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû µµµµ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã 〈 ]١٣  :اإلسراء[.  
أما علة احلذف يف حرف األعراف ، فاإلشارة إىل قراءة احلسن ، واألعمش ،              

 بغري ألف،     〉طَيركُم  : والسختياين ، ومورق ، وأبو جملز ، وابن فائد ، وغريهم              
  . إىل أيب احلسن )١( طائر ، عزاه ابن جين مجع

  .مبرتلة اجلامل والباقر ، غري مكسر . اسم للجمع: ويف قول صاحب الكتاب 
وروينا عن قطرب يف كتابه الكبري ، أنَّ الطري قد تكون واحداً ، كما أنَّ               : قال

 ـ             〉 الطائر اً مبرتلـة   الذي يقرأ به اجلماعة واحد، على أنه قد يكون الطائر ِجماع
  :اجلامل والباقر ، أنشد ابن األعرايب 

  )وبالعثانني وباحلناجِر     كأنه تانُ يوٍم ماطٍر  ( 
  )على رءوس كرءوس الطائر                          ( 

 قرأه ابن هرمز ، واحلسن ، وعمرو بن عبيد ، وزر           : )٢(وكذلك حرف يس    
سم فر،  ةلطاء ، وعلته متحدة مع علة سابق      بياء ساكنة بعد ا     〉 طريكم   بن حبيش   ا

                                                 
   ، ١/٢٢٢ قـراءات البحـر      ،٤٠٣ إيضاح الرموز ص     ،٢/٤٩٠ واخلصائص   ١/٢٥٧احملتسب  ) ١(

 ...........)باحلذف    وطائره( .........  :١٤٣الشاطيب ص  وانظر الوسيلة عند قول

 .٢/٥٦٣ر  قراءات البح،٤٠٣ إيضاح الرموز ص ،١٢/٢٨٤ احملرر )٢(



   ١٨٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلرفان على هذه القراءة حبذف األلف واإلشارة بألف صغرية بني الطاء والراء إىل             
  . وأحلق باحلرفني حرف النمل لالشتراك يف املعىن املراد طرداً للباب. قراءة اجلماعة 

. 〉ه يف عنقه     طَير  :حلسن ، وأبو رجاء ، وابن جماهد       ا )١(وقرأ حرف اإلسراء    
  .وكلها تتصاقب يف معىن التطري ، والطرية ينتظمها ِسمط واحد 

وهو باحلذف كذلك ، وعلته فيه ، خلفاً        . ويشاركها يف املادة احليوان الطائر      
  .يف الصحيح ، ولسنا بقاصديه 

  :        ويف الطيبة 
  )   يف الطري كالعقود خري ذاكر       والطـــائر     ( .......... 

  . )....................ظُىب             ثنا     إذ وطائراً معا بطرياً       ( 
   

 µµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ 〈  
  :ورد هذا احلرف من كتاب اهللا يف موضعني 

………… :  سورة لقمان  يف çç ççµµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ 〈  ]   ويف سورة األحقاف   ،]١٤ :لقمان  :

 ………… çç ççµµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO #### �� ������ ÷÷ ÷÷κκκκ yy yy−−−− 4 〈   ] ١٥  :األحقاف[ .   
وقد اتفق الشيخان على احلذف يف حرف لقمان ، وانفرد أبو دود باحلـذف              

  . يف حرف األحقاف 
   : )٢( قال اخلراز

  

  )      وعن أيب داود جاء احلرفان   وعن أيب عمرو فصالُ لقمان ( 
                                                 

 عنـد قـول   ١٧٤ الوسيلة ص  ،١/٣٥٢ قراءات البحر    ،٤٠٣ إيضاح الرموز ص     ،٩/٣١ احملرر   )١(
 .١٣، واملقنع ) باحلذف طائره عن نافع: (الشاطيب 

  .١٠٢:  الدليل  يف)٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٨٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   .)١(وهذا احلرف مما رواه أبو عمرو بسنده إىل نافع كما يف املقنع 
   :)٢( العقيلة  قال يف

  )وله فصاله ظهراً (...... 
  

 µµµµوكذا ،    : ... )٣(ويف املختصر قال     èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ 〈      عطفه على حـذف ألـف  
  ) .لقمان(

   . )٤( حبذف األلف 〉 وِفصلُه وكتبوا : ويف حرف األحقاف قال 
والعمل عند املغاربة على حذف ألف املوضعني ، وإن جرت عـادة بعـض               

  . يف األول ، واإلثبات يف اآلخر اتباعاً أليب عمرو املصاحف على احلذف
ألنه بالنظر إىل علَّة احلذف اليت هي احتمال القراءة يترجح احلذف يف كليهما،             
واحلذف يف حرف األحقاف أقوى الحتماله قراءة صحيحة ، وهي قراءة يعقـوب             

  .  احلضرمي 
  :  قال يف الطيبة 

  )بي ـ)ظَـ(     فصالُ   وفَصلُ يف (.... 
فاحلذف هلذا االحتمال أقوى ، وإن كان حبثنا يف علة احلذف الحتمال القراءة             

  . الشاذة ، فإنه قد دعت موجبات العلم إىل هذا التحرير 
  .فتعني إذن ترجيح مذهب أيب داود لشموله 

                                                 
   .١٣املقنع )  ١(

  .٢٠١الوسيلة )  ٢(

  .٤/٩٩٢املختصر )  ٣(

  .٤/١١١٩املختصر )  ٤(



   ١٨٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتماله لقراءة احلسن خبلفـه ، وأيب       : وعلَّة احلذف يف األول يف سورة لقمان        
مصدر ،  :  بفتح الفاء وسكون الصاد      〉 وفَصلُه    ،   )١(واجلحدريرجاء ، وقتادة    
  .  الِفعال ، ألنه مستعمل يف الرضاع وغريه ، كالفَطِْم والِفطَام : وهو أعم من 

قـراءة احلـسن، وأيب رجـاء،       وعلة احلذف يف حرف األحقاف ، احتماله ل       
: ا مصدران ، أعين      كاألول أو مه     〉 وفَصلُه   ،  )٢( ويعقوب   ،، واجلحدري وقتادة

  .كالفَطْم والِفطَام : فَصلَ، وِفصال 
  

 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈  

) سبأ  ( هذا احلرف حيث وقع ، أما حرف      اتفق الشيخان على نقل احلذف يف       
يف : ويف سبأ   : )٣(فقد نص أبو عمرو عليه فيما رواه بسنده إىل نافع ، وقيده بقوله              

   باحلذف فيما أمجع كتاب املصاحف على حذف        ، وأطلق القول فيه      〉 مسكنهم
  . فشملت الوارد منه ) مسكنهم ( و  : )٤(األلف منه ، قال 

: )٥(وكذلك نص أبو داود على أنه مما أمجعت عليه كتاب املـصاحف قـال             
 öΝوكتبوا يف مجيع املصاحف ÎγÏΨs3ó¡tΒ 〈     بغري ألف ، يف حرف سبأ .  

  

                                                 
، ب/٢٢٧، الكامل   ٥٩٠، اإليضاح   ٢/٥٢٦، قراءات البحر    ١١/٤٩٤احملرر  ،  ٢/١٦٧احملتسب  ) ١(

 . ، وهو الصحيح  وقد ذكر موافقة يعقوب ملن ذكر يف حرف األحقاف

  . ٦٥٩ ، اإليضاح ٢/٦٣٣ب ، قراءات البحر /٢٢٧الكامل )  ٢(

  .١٣املقنع ) ٣(

  .١٨املقنع ) ٤(

  .٤/١٠١١املختصر ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٨٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بغري ألف   〉مسكنهم  و : )١(ويف حرف األحقاف ، قال 
 كيف جاء عنهما سوى       〉 مسكن    : )٢(وعممه الضباع عنهما أيضاً ، قال       

  . الشاطيب ، فقد خصه بعضهم عنه حبرف سبأ فقط 
يف هذا الباب أيضاً :  )٣(خصه حبرف سبأ السخاوي يف الوسيلة قال : قلت 

 öö يف ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 〈   ٤( الشاطيب يف العقيلة قال اعتماداً منه على منطوق( :  

  .......)عن نافع        ويف مسكنهم  (.... 
 ôôوروى نافع كغريه فيها حذف ألـف        : )٥(وكذلك قال بن القاصح    ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... 

:: ::**** tt tt7777 || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈  ] ١٥:  سبأ[ .   

  .وقيدها باآلية 
، وعيـسى   أما العلَّة يف حذف حرف األحقاف ، فاحتمال قراءة األعمـش            

  .  على اإلفراد إرادة اسم اجلنس   〉 مسكَنهم : اهلمداين، ونصر بن عاصم 
  ) اجلماعة : هنا . مبسكنهم :  ( .... )٦(قال أبو الفتح 

وإن كان قد جاء بلفظ الواحد ، وذلك أنه موضع تقليل هلم ، وذكر العفـاء                
   ...عليهم، فالق باملوضع ذكر الواحد ، لقلته عن اجلماعة 

  

                                                 
  .٤/١١٢٠املختصر ) ١(

  .٣٧السمري ) ٢(

  .٢٠٧الوسيلة ) ٣(

  .٢٠٧العقيلة مع الوسيلة ) ٤(

  .٣٧تلخيص الفوائد ص ) ٥(

  . ٢/٢٦٦احملتسب ) ٦(



   ١٨٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجتزأ باملفرد عن اجلمع تصغرياً لشأم ، وأم ملا هلكوا يف           : وقال أبو حيان    
  .)١(وقت واحد فكأم كانوا يف مسكن واحد 

بكـسر   〉 مـسِكِنهم    وعلة حرف سبأ احتماله قراءة الكسائي يف الـسبعة          
علي ، وخلف ، واألعمش ، وعلقمة ،        : الكاف على إرادة املوضع ، وعلى ذلك        

  .)٢ (كسر الكاف لغة فاشية ، وهي لغة الناس اليوم: قال أبو احلسن  :اذ يف الش
   〉مـسكَنهم   بفتح الكـاف ،    وقرأ محزة وحفص كذلك باإلفراد إال أما،      

   . )٣(النخعي وابن سعدان : وافقهم يف الشاذ 
 وإن   〉 مـسجد  : والفتح حسن أيضاً لكن هذا كما قالوا  : )٤(قال الفارسي 

هي لغـة   : يرى هذا اسم البيت ، وليس اسم موضع السجود ، قال            كان سيبويه   
  .الناس اليوم ، والفتح هي لغة احلجاز، وهي اليوم قليلة 

وهو بالفتح يف الكاف على املصدر امليمي وهو اسم جنس يراد به اجلمع كما              
  .تقدم 

  .هي لغة ميانية فصيحة : )٥(وقال الفراء 
   يف سكناكم : رد ينبغي أن حيمل على املصدر ، أي ومن أف: )٦(وقال أبو حيان      

                                                 
  . ٨/٦٥البحر احمليط ) ١(

       ، ١٢/١٦٤ احملـرر    ،٢/٥٤٩ قـراءات البحـر      ،٢٣٠/٤ الكامـل    ،٦/١٤احلجة للفارسـي    ) ٢(
 .٧/٢٦٩البحر احمليط

  . ١٢/١٦٤ احملرر ،٢٣٠الكامل) ٣(

  .٦/١٤انظر احلجة ) ٤(

  .٢/٣٥٧معاين القرآن ) ٥(

  . ٧/٢٦٩البحر ) ٦(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٨٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حىت ال يكون مفرداً يراد به اجلمع ألنَّ سيبويه يرى ذلك ضـرورة ، حنـو قـول                  
  : الشاعر 

   كلوا يف بعض بطنكم ختفوا 
  .يف بطونكم على إرادة اجلمع باإلفراد ، وهذا عند سيبويه من الضرائر : يريد 

وضعني أوىل من اإلثبات ، لالحتمال القرآين       وعليه فرسم احلرف باحلذف يف امل     
  . املذكور 

  : وهذا حيتمل أمرين 
أنَّ السخاوي مل يطلع إال على ما رواه أبو عمرو بـسنده إىل نـافع،       : األول  

وهو املقيد حبرف سبأ ، ومل يطلع على إطالق الداين له فيمـا اجتمعـت عليـه                 
  . املصاحف يف املقنع أيضاً ، بعد األول 

’’’’ أنه اعتمد منطوق الشاطيب ،      :  اآلخر ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈    يف ( ، وظن أنَّ كلمة (

’’’’ : حيث فيها   "سبأ  "تقيد للحرف يف     ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 〈     ومل يهتد إىل أنَّ حرف  "

 öΝΝΝΝويف حرف : كأنه قال .ظرف وال صلة له بالتقييد " يف ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈    وقع حيث ،
لتقييد حيث مل يطلع على ما اتفق عيه من املـصاحف ، واهللا             أو أنَّ الشاطيب أراد ا    

  . تعاىل أعلم 
  . وإمنا ذكرنا هذا للفائدة ال الفتئات على األعالم رضي اهللا عنهم أمجعني 

  
  
  
  
  
  



   ١٨٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== xx xx.... «« ««!!!! $$ $$#### 〈   

  رمست يف املصاحف حبذف األلف بعد الالم حيث وقعت ، وليس يف العـشر                     
بفتح الالم ، وألف بعدها يف اللفظ دون        " كَالم"  ، على أا     خالف يف اليت يف البقرة    

  . وكذلك يف حرف التوبة . الرسم يف املتواتر  
أما اليت يف حرف الفتح فقد قرأها محزة والكسائي وخلَف يف العـشر ، وابـن                 

   〉 كَِلـم    ، على الرسم    )١(مسعود، وطلحة ، وابن وثاب ، واألعمش ، يف الشاذ           

  . بعده الم مكسورة مجع كلمة بفتح الكاف و
يريد ثالثة " هذا باب علم ما الكلم من العربية       :"  يف البدء    )٢(وعليه ترمجة سيبويه  

   .)٣(أحناء من الكالم االسم ، والفعل ، واحلرف ، وهو أخف كما قال السريايف 
اسم جنس مجعي ، يفرق بينه وبني مفـرده بالتـاء وجيـوز             " الكلم  " وهو أي   

  .تأنيثه تذكريه و
  : وعليه بىن ابن مالك تذكريه يف قوله 

  .............. )واحده كلمة ( 
 ãã : على اعتبار اللفظ ، محالً على قوله تعاىل ãã————$$$$ yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& 55 55≅≅≅≅ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ 99 99���� ÏÏ ÏÏèèèè ss ss))))ΨΨΨΨ –– ––ΒΒΒΒ 〈   ]٢٠ :القمر[.  

  :  وعلى اعتبار املعىن بىن ابن معطي قوله 
  ........... )واحدها( 

 ãã: محالً على قوله تعاىل  ãã————$$$$ yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& @@ @@≅≅≅≅ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ%%%% ss ss{{{{ 〈  ]٧ :احلاقة[.  
  .فهو اسم مصدر وليس مصدراً ، ويكون مبعناه " كالم " وأما 

                                                 
  .١٣/٤٤٩ ، احملرر ٤/١٩٩ ، إعراب القرآن ٢/٤٧٥النشر ) ١(

  .١/١٢الكتاب ) ٢(

  .١ ، وهامش ١/١٢نفسه ) ٣(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٩٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   〉 كَِلم   :  فقد قرأه األعمش ، وابن حميصن ، واملطوعي          )١(أما حرف البقرة    
 حبذف األلف بعد الالم وكسرة كما مر.  

ت باإلثبـات ملـا     والقراءة كما ترى يتحملها املرسوم  ويساعدها ، فلو رمس         
  . احتملت قراءة احلذف كما هو مقرر 

‘‘‘‘ : وكذلك حرف األعراف     ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 〈  ]قرأه املطوعي ، وأبو      ]١٤٤ :األعراف ، 
   .)٢( 〉بكِلمي: رجاء

فما علة احلذف يف حرف التوبة ، وقد أصفقوا على قراءتـه            : فإن قال قائل    
  .؟ 〉 كالم بغري ما عليه صورته 

ا ما ورد فيه اخلُلْف ، على ما مل يرد فيه ، طرداً للباب ، ومحـالً                 محلو: قلت  
  : على األكثر ، برهان ذلك 

. أيضاً دار فيه اخللف بني املتواتر والشاذ كمـا بينـاه            "  الفتح  " أنَّ حرف   
  .فأجروا رمسه على نسق واحد استئناساً ، ألنَّ التغيري يأنس بالتغيري 

 

  

 ÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 ss ss%%%%$$$$ yy yyèèèè ss ssùùùù 〈 

 احلرف مثبت األلف بني العني والقاف ، فيمـا بـني أيـدينا مـن                ورد هذا 
املصاحف  ، ومل يعرج علماء الرسم عليه ، كأيب عمرٍو ، وابن جناح ، وكـذلك                 

   ...ي ، واخلراز ، والضباع الشاطيب ، والسخاو
  . وذلك يعين إثبات األلف فيه 

                                                 
  . ١/٣٤ ، قراءات البحر ١/٣٥٩ ، احملرر ١/٩٣احملتسب ) ١(

  .١/٢٢٣قراءات البحر ) ٢(



   ١٩١                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ              ري ، ويؤيحذفه يف مـصحف اجلـز د هـذا أنَّ    غري أين وقفت على نص
  :  يتبين احتمال االختالف يف رمسه من قوله )١(األركايتَّ

  . مثَّ هو بإثبات األلف بعد العني ، على األكثر 
فاحتمل احلذف لذلك ، مثَّ قطع حبذفها نقالً عن مصحف اجلزري ، يعـضد              

  . يف الشاذّ   〉 عقبتمهذا أنَّ احلرف قرئ على صورة رمسه هكذا 
  : بيان ذلك 

، وأبو حيوة ، والزعفراين ، وجماهد ، واحلسن ، والزهـري ،             )٢(رأ األعمش   ق
  . حبذف األلف وتشديد القاف ، من باب التفعيل   〉 عقَّبتم : وحميد  عكرمة،و

  . أصاب عقىب : وعقَّب ، بالتشديد 
 قَبجل ، وعأخذ شيئاً : وهي واملتواترة مبعىن واحد ، يقال ، عاقب الر .  

٣(فة قال طر( :  
مر وٍب غريم ِبذَنتقَبعليكم عاتباً                فع ولقد كنت  

  . أعطيتم ، وعدمت : أراد 
  . كذا قال أمحد بن حيىي . مل يرجع :   〉 ومل يعقِّب  يف قوله تعاىل ،)٤(وقال 
: فه النخعيُ ، والزهري ، واألعرج ، وأبو حيوة ، وحيىي بن وثَّاب، خبلْ             )٥(وقرأ  

 متقَبا خمففة القاف 〉 عباحلذف كذلك ، إالَّ أ  .  

                                                 
  .٧/٣١٦ثر املرجان ن)  ١(

 اإليضاح  ،٢/٦٩٤ قراءات البحر    ،٤١٤-١٤/٤١٣احملرر  ،  أ/٢٤٣ الكامل   ،٢/٣١٩احملتسب  )  ٢(
٦٩٧ .  

  . ٢/٣٢٠ احملتسب ،٨٧يوان الد)  ٣(

  . ٢/٣٢٠احملتسب )  ٤(

  . ٢/٦٩٤ قراءات البحر ،٤١٤/ ١٤ احملرر ،٢/٣١٩احملتسب )  ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٩٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باحلذف كذلك ، إال أا       〉 عِقبتم : مسروق ، والنخعي ، والزهري       )١(وقرأ  
   .بكسر القاف 
   . غِنمتم ، أو اقتفيتم: ومها مبعىن 

  : وحكي عن األعمش ، قال : )٢(قال أبو الفتح
 متقَبع 〈   : ِقبم   عفقد جيوز أن يكـون ،          〉ت ،    متِقببــوزن    :   〉 ع        :

 ومعناه ، مجيعاً   〉 غنمتم .  
  :وروي أيضاً بيت طرفَة 

  ...................فعِقبتم ........................                
  . بكسر القاف 

:  ، مبعـىن       〉تم فعقِّبوا    وإنْ عقَّب  : )٣(وأما حرف النحل فقد قرأه ابن سريين      
  . إن تتبعتم فتتبعوا بقدر احلق الذي لكم ، وال تزيدوا عليه 

  : قال لبيد 
    طلب املعقِِّب حقَّه املظلوم        حىت جر يف الرواح وهاجه 

  : فاألرجح احلذف يف هذا احلرف لعلل ثالث 
  . ، حمذوفة األلف على ما تقدمسم أنَّ يف احلرف قراءةً على صورة الر: األوىل     
  : احتمال احلذف يف غري مصحف اجلزري ، لقول األركايت : الثانية     

  . على األكثر ... بإثبات األلف 
  .وقد سبق ما نص على ذلك يف نثر املرجان،حذفها يف مصحف اجلزري ك:الثالثة

   واهللا تعاىل أعلم ،،
                                                 

  . ٢/٦٩٤ قراءات البحر ،٤١٤/ ١٤ احملرر ،٢/٣٢٠احملتسب )  ١(

  . ٢/٣٢٠احملتسب )  ٢(

  . ٨/٥٤٨ احملرر ،٢/١٣احملتسب )  ٣(



   ١٩٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈 

ني والراء يف    فق الشيخان على حذف ألفي احلرفني،     اتبني الش É−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ ،وبني 〉 ####$$

<<<< Éالغني والراء يف  ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈    .  

 ÉÉ: ويف املعـارج     :)١(قال أبو عمرو فيما رواه بسنده إىل نافع          ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈  اً يف باب ذكر ما حذفت منه األلف اختصار .  

  ... ) مث املشارق عنه واملغارب :      ( قال يف العقيلة 
  : علَّق السخاوي بقوله 

  : قال يف الباب املروي عنه . ، يعين عن نافع ) عنه ( 
 II: ويف املعارج    IIξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈   ]  حبذف األلف   ]٤٠ :املعـارج

  . فيها 
   . )٢(ك رأيته يف املصحف الشامي وكذل: قال 
واقتصر أبو عمرو والشاطيب على حذف حرف املعارج ، وعمم أبـو            : قلت  

  .داوود احلذف يف مجلة الوارد منها باجلمع يف مجيع القرآن 
 ss: وهو يف سورة األعراف  ss−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ tt tt//// ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 〈   ]٣(، قال ]١٣٧ :األعراف( :  
  . مثَّ ذكره : ....  اهلجاء حذف األلف من ويف هذا اخلمس من

  

                                                 
  . ١٤املقنع )  ١(

  . ٢٣٤الوسيلة )  ٢(

  . ٣/٥٦٧املختصر )  ٣(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٩٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<<<<�  :ويف الصافات    uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ أللف من ذلك   حبذف ا : )١(قال  . )٥الصافات  (    〉 ####$$
  . كله وقد ذُِكر نظريه

 ÉÉ :ويف املعارج  ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈]   مـن  حبذف األلف: )٢(قال ]٤٠املعـارج 
  . ذلك

  : )٣( االتفاق بني الشيخني ، قال اخلرازوهذا موضع: قلت 
  ...وفـيه أيضاً جاء لــفظ 
  مع مشــارٍق مـغـارب.... 
  كالً وقد جاء كذاك فيهما

  لدى املعارج ولكن عنهما
اد أيب داود بـسائر مـا ورد        يريد اتفاق الشيخني يف حرف املعارج، وانفر      :قلت

  . حذفاً
  . تباعاً أليب داود والعمل عند املغاربة على حذف ذلك كله ا
بـو  أيب ، وابـن مـسعود ، وأ        )٤( وعلَّة احلذف يف هذا أنَّ حرف املعارج قرأه       

على   〉 املشرق واملغرب   :،  وابن حميصن ، واجلحدري       ، وعبد اهللا بن مسلم      الدرداء
  . موضع الشروق وموضع الغروب : اإلفراد بصورة رمسه ، يريد 

قتيبة بن مهران عن     )٥( فقد أماله : ث األصل   هذا من حيث الفرش ، وأما من حي       
  .الكسائي ، ونوح بن منصور ، وجعفر بن عبد اهللا ، ونعيم 

                                                 
  . ٤/١٠٣١املختصر )  ١(

  . ٥/١٢٣٠املختصر )  ٢(

  . ٨٧الدليل )  ٣(

  . ٧/٥٠٦ نثر املرجان ،٢/٧١٨ قراءات البحر ،١٥/١٠٧احملرر ، أ/٢٤٥الكامل )  ٤(

 . ب /٩٠الكامل )  ٥(



   ١٩٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  قتيبة بن ِمهران ، ونعيم ، وأبو زيد )١(وأما حرف األعراف فقد أماله 
  . )٢(وحرف الصافات أيضاً 

  . وداعي اإلمالة هنا كسرة الراء كما هو مقرر 
عارج هو حمل اتفاق يف احلذف ، وذلـك الحتمالـه           وعلى هذا فإنَّ حرف امل    

القراءةَ ، فرشاً وأصالً ، فداعي احلذف فيه أقوى ، الجتماع علـتني، ولـذا ورد                
  . باالتفاق 

وسائر احلروف حمل اختالف ، والعملُ على احلذف ، لورود قـراءة اإلمالـة              
  . فيهما ملن ذُكر من أصحاا ، لتحمل صورة صوِت اإلمالة 

  .. يفعل ما يشاء ، وإليه كنه األشياء واهللا
  
  
  

�  �  �   
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . أ /٩٠أ ، /٨٨الكامل )  ١(

 . ب /٩٠الكامل )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٩٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فهرس املصادر املطبوعة
للـشيخ أمحـد بـن حممـد          :إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر         .١
هـ رواه وحققه وعلق عليه علي ابن حممد الضباع مطبعة دار النـدوة             ١١١٧:ت/البنا

  . لبنان –اجلديدة بريوت 
سليمان بن إبراهيم العايد ، جملـة جامعـة أم   / د. أ : وزن  احتمال الصورة لغري   .٢

  . هـ١٤١٠ السنة الثانية –القرى 
هـ بتحقيق علي   ٥٤٣البن العريب أيب بكر حممد بن عبداهللا ت          :أحكام القرآن    .٣

    .حممد البجاوي، الناشر دار املعرفة بريوت
 حممد الدايل هـ حققه٢٧٢أليب حممد عبداهللا بن سليم بن قتيبة ت :أدب الكاتب  .٤

  .هـ١٤٠٢طبعة مؤسسة الرسالة سوريا الطبعة األوىل 
هـ ٥٣٨لإلمام أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري ت  :أساس البالغة  .٥

  .بتحقيق عبد الرحيم حممود طبعة املعرفة بريوت
هـ طبعة دار العلم    ٣٣٨أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس ت         :إعراب القرآن    .٦

  .م١٩٨٤وت للماليني بري
أليب الطيب عبد املـنعم بـن       :االستكمال يف مذاهب القراء السبعة يف اإلمالة         .٧

  . مطابع الزهراء ، القاهرة –عبد الفتاح حبريي إبراهيم : هـ ، حتقيق ٣٨٩، تغلبون
، هـ٨٤٩:  ، ت مشس الدين القباقيب:إيضاح الرموز يف القراءات األربع عشرة  .٨

  .م ٢٠٠٣ار األردن دار عم. أمحد شكري / حتقيق د
عبد / د: ، حتقيق ) املتقدم ( البن غلبون :اإلمالة والتفخيم مع حتقيق االستكمال       .٩

  . م ٢٠٠١ الكويت –العزيز سفر 
فايز فارس ، مؤسسة الرسالة / حتقيق د. هـ ٥٢٩ البن الدهان ، ت:باب اهلجاء  .١٠
 . م ١٩٨٦ دار اآلمال –

هــ  ٧٩٤لدين بن ادر الزركشي ت      لإلمام بدر ا   :الربهان يف علوم القرآن      .١١
  .هـ١٣٩١بتحقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، نشر دار املعرفة الطبعة الثانية بريوت 



   ١٩٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الدين حممد بـن يعقـوب        :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز         .١٢
  . هـ بتحقيق حممد علي النجار املكتبة العامة بريوت٨١٧الفريوز آبادي ت 

 هـ دار   ٥٩٩للضيب أمحد حيي ت      : تاريخ رجال أهل األندلس      بغية امللتمس يف   .١٣
  .م١٩٦٧الكاتب العريب بريوت 

جلالل الدين عبد الرمحن الـسيوطي     :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحويني        .١٤
  . هـ١٣٨٤ هـ بتحقيق حممد أيب الفضل، مطبعة البايب احلليب الطبعة األوىل ٩١١
 ٥٧٧أليب الربكات ابن األنباري عبد الرمحن ت :البيان يف غريب إعراب القرآن  .١٥

  . هـ١٤٠٠ اهليئة العامة املصرية للكتاب –هـ بتحقيق طه عبد احلميد 
 مكتبة املعـارف ،     –حممد طاهر الكردي    : تاريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه     .١٦

  . الطائف 
للشيخ حممد طاهر الكردي املكي اخلطاط :ئب رمسه وحكمه ا  تاريخ القرآن وغر .١٧
 هـ مطبعة مصطفى    ١٣٧٢اتب املصاحف راجعه فضيلة الشيخ الضباع الطبعة الثانية         ك

  .البايب احلليب 
  . عبد الرمحن العك ، دمشق  :تاريخ توثيق نص القرآن الكرمي  .١٨
  هــ دار     ٧٥٤أليب حيان األندلسي حممد بن يوسف ت       :تفسري البحر احمليط     .١٩

  .  هـ١٢٩٨الفكر بريوت 
عبد السالم هارون   :  هـ حتقيق    ٣٧٠مد بن أمحد ت     لألزهري حم  :ذيب اللغة    .٢٠
  .هـ١٣٨٤ املؤسسة املصرية القاهرة -
 هـ  ٣١٠أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ت         :جامع البيان يف تفسري القرآن       .٢١

  .هـ١٣٩٨دار املعرفة بريوت الطبعة الثالثة 
ق البن وثيق األندلـسي أيب إسـحا       :اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصاحف         .٢٢

 بغداد  - دار األنبار مطبعة العاين      -غامن قدوري محد    .  هـ بتحقيق د   ٦٥٤إبراهيم ت   
  . هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 

 هـ بتحقيق ٢٤٦أليب عمر حفص بن عمر الدوري ت    : جزء فيه قراءات النيب    .٢٣
  . هـ١٤٠٨حكمت بشري ياسني نشرته مكتبة الدار باملدينة النبوية الطبعة األوىل : 



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ١٩٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ  ٦٤٣لعلم الدين علي بن حممد السخاوي ت         :وكمال اإلقراء   مجال القراء    .٢٤
  . هـ١٤٠٨بتحقيق علي حسني البواب مطبعة املدين مبصر الطبعة األوىل 

للبيب السعيد ، دار املعـارف      :يت األول للقرآن أو املصحف املرتل       اجلمع الصو  .٢٥
  .مبصر ، الطبعة الثانية

 املرادي بتحقيق طه حسني مؤسسة حلسن بن قاسم:اجلىن الداين يف حروف املعاين  .٢٦
  . هـ١٣٩٦الكتاب جامعة املوصل بالعراق 

أليب علي احلـسن  :احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام        .٢٧
 هـ بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايت طبعة         ٣٧٧بن عبد الغفار الفارسي ت      

  . هـ ١٤٠٤دار املأمون للتراث 
 دار –حممـد النجـار   : هـ ، حتقيق ٣١٢لفتح ابن جين ، ت أليب ا:اخلصائص   .٢٨

  .  بريوت –اهلدى 
إبراهيم بـن  : للشيخ  :دليل احلريان على مورد الظمآن يف فني الرسم والضبط        .٢٩

أمحد املارغين التونسي ، وهو شرح على منظومة اإلمام حممد بن حممد الشريفي الفاسي              
ن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن ، لعبد الواحد         تنبيه اخلالَّ : ويليه  . الشهري باخلراز   

األوىل : دار الكتب العلمية ط   .ط. زكريا عمريات   : بن عاشر األندلسي ، ضبط الشيخ       
  . هـ ١٤١٥
لعبد احلي الفرماوي ، مكتبـة األزهـر   :رسم املصحف بني املؤيدين واملعارضني   .٣٠

  . هـ١٣٩٧الطبعة األوىل 
لغامن قدوري محد ، منـشورات اللجنـة         :ية  رسم املصحف دراسة لغوية تارخي     .٣١

  . هـ١٤٠٢الوطنية بالعراق ط األوىل 
ألمحد بن عبد النور املالقي بتحقيق أمحـد        :رصف املباين يف شرح حروف املعاين        .٣٢

  . هـ١٤٠٤حممد اخلراط دار القلم دمشق الطبعة الثانية 
 دار  -أليب الفتح عثمان بن جين بتحقيق حسن هنـداوي          :سر صناعة اإلعراب     .٣٣

  . هـ١٤٠٥ الطبعة األوىل –القلم دمشق 



   ١٩٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للشيخ علي حممد الضباع، ونقحه      :مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني         .٣٤
  .حممد علي خلف احلسيين مطبعة الشهد احلسيين الطبعة األوىل

للشيخ خالد األزهري املطبعة األزهرية القـاهرة        :شرح التصريح على التوضيح      .٣٥
  . هـ١٣٤٤
أليب البقاء  : الفوائد وتقريب املتباعد على عقيلة أتراب القصائد         شرح تلخيص  .٣٦

علي بن عثمان بن حممد بن القاصح، راجعه وعلق عليه عبد الفتاح القاضـي مطبعـة                
  . هـ١٣٦٨مصطفي البايب احلليب الطبعة األوىل 

للشيخ رضي الدين حممد بن احلسن االستراباذي ت         :شرح شافية ابن احلاجب      .٣٧
ق حممد نور احلسن وحممد الزقراق وحممد حميي الدين دار الكتب العلمية  هـ بتحقي٦٨٦

  . هـ١٤٠٢بريوت 
 حسن بن خلف احلسيين ،      :للعالمة   :لؤلؤ املنظوم   شرح الرحيق املختوم على ال     .٣٨

  . مطبعة املعاهد مبصر 
ملكي بـن أيب     :والوقف على كل واحدة منهن      " نعم"و  " بلى"و  " كال"شرح   .٣٩

 دمشق -أمحد حسن فرحات ، دار املأمون للتراث :  هـ حتقيق ٤٣٧طالب القيسي ت 
  . هـ١٣٩٨الطبعة األوىل 

  .البن يعيش موفق الدين أيب البقاء ، بريوت عامل الكتب :شرح املفصل  .٤٠
أليب احلسني أمحد بن فـارس       :الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها          .٤١

  . م ١٩٧٧ عيسى البايب احلليب القزويين املالكي بتحقيق السيد أمحد صقر مطبعة
إلمساعيل بن محاد اجلوهري بتحقيق أمحد  :الصحاح تاج اللغة ، وصحاح العربية  .٤٢

  . هـ١٣٩٩عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني الطبعة الثانية 
أليب العباس أمحد بن البناء املراكشي ت       :عنوان الدليل من مرسوم خط الترتيل        .٤٣
  .م١٩٩٠ ، طبعة دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل هند شليب:  هـ حققته ٧٢١
  . تونس –طبعه الشاذيل الزاوق  :عنوان النجابة يف قواعد الكتابة  .٤٤
 دار  العمـروي، : هـ، إخـراج    ٤٤٤: أليب عمرو الداين ، ت     :الفتح واإلمالة    .٤٥

  . م ٢٠٠٢ بريوت –الفكر 



    عبد الرحيم نبولسي. د           من األلفات         حشوا نظرات يف بعض ما احنذف                  ٢٠٠
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 هـ ٥٩٧اجلوزي ت يب الفرج عبد الرمحن بن أل :فنون األفنان يف عيون القرآن  .٤٦
  . هـ١٤٠٨ دار البشائر اإلسالمية بريوت الطبعة األوىل -حققه حسن ضياء الدين عتر 

علوم القـرآن ورسـم      ":الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط        .٤٧
  . هـ١٤٠٧صدر عن امع امللكي األردن " املصاحف
  .١٤٠٣ل املطبعة امللكية للشيخ حممد املنوين اجلزء األو:فهرسة اخلزانة احلسنية  .٤٨
 ١٤٠٧حملمد العريب اخلطاب الرباط عام      :فهارس اخلزانة احلسنية بالقصر امللكي       .٤٩

  .هـ الد السادس يف علوم القرآن
 دار الكتاب بالدار البيضاء عام      -حملمد العابد الفارسي     :فهرس خزانة القرويني     .٥٠

  . هـ باملغرب١٣٩٩
  . م ٢٠٠٠ القاهرة –محدي خليل / مجع د:قراءة أيب السمال العدوي  .٥١
 –أمحد حممـد خـاطر      / د.أ: استخرجها   :القراءات القرآنية يف البحر احمليط       .٥٢

  . مكتبة الباز ، مكة املكرمة 
كتاب إيقاظ اإلعالم لوجوب اتباع رسم املصحف اإلمام عثمـان ابن عفـان             .٥٣

الناشر مكتبـة    -للشيخ حممد حبيب اهللا بن ما ياىب اجلنكي الشنقيطي           :رضي اهللا عنه  
  . هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية -املعرفة محص 

، البن معاذ اجلهين األندلسي :كتاب البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان  .٥٤
  .م  ٢٠٠٠ األردن –دار عمار . غامن قدوري احلمد / حتقيق د
البن معاذ اجلهين حممد بن      :كتاب البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان           .٥٥

غامن قدوري احلمد، من جملة املورد ، الد اخلامس عشر ،           .  هـ حتقيق د   ٤٤٢يوسف  
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧العدد الرابع 

غامن قـدوري   / د: هـ ، حتقيق    ٣١١أليب القاسم الزجاجي ، ت    :كتاب اخلط    .٥٦
  . م ٢٠٠٠ األردن – دار عمار –احلمد 
ـ ٣٢٤البن جماهد أمحد بن موسى ت        :كتاب السبعة يف القراءات      .٥٧  حتقيـق    ه

  . هـ١٩٨٠شوقي ضيف ، مطبعة دار املعارف الطبعة الثانية  
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عبد السالم  : أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ، حتقيق وشرح            :كتاب سيبويه    .٥٨
  . هـ١٤٠٣حممد هارون طبعة عامل الكتب ، الطبعة الثالثة 

 هـ حتقيق عبد اهللا درويش ،       ١٧٥للخليل بن أمحد الفراهيدي ت       :كتاب العني    .٥٩
  . هـ١٣٨٦طبعة العاين بغداد م

 هـ حتقيق إبـراهيم     ٣٤٧البن درستويه عبد اهللا بن جعفر ت         :كتاب الكتاب    .٦٠
  . هـ١٣٩٧األوىل : السامرائي، وعبد احلسني ، مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت ط

أليب حممد مكي    :كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها          .٦١
حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة       : قيق   هـ حت  ٤٣٧بن أيب طالب ت     

  . هـ١٤٠٤
أليب بكر حممـد بـن القاسـم األنبـاري ت            :كتاب خمتصر يف ذكر األلفات       .٦٢
  . م ١٩٨٠ القاهرة – دار التراث –حسن فرهود : هـ، حتقيق ٣٢٨
سـليمان بـن األشـعث    أليب بكر عبـد اهللا بـن أيب داود    :كتاب املصاحف    .٦٣

  . هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل ، السجستاين
حممد :  هـ بتحقيق    ٤٤٤أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين ت         :كتاب النقط    .٦٤

  ".املقنع" هـ مع ١٣٠٤أمحد دمهان ، دار الفكر دمشق الطبعة الثانية 
أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي ت بعـد          :كتاب هجاء  مصاحف األمصار       .٦٥
 جملة معهد  املخطوطات العربية -حمي الدين عبد الرمحن  رمضان         : ق   هـ بتحقي  ٤٣٠
  . هـ١٣٩٣ سنة ١ ج١٩الد 
للعجلـوين   :الكشف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجـوه الترتيـل             .٦٦

  .ه١٤٠٣هـ مؤسسة الرسالة بريوت ١١٦٢إمساعيل بن حممد ت 

ن القـسطالين ت    لإلمام شـهاب الـدي     :لطائف اإلشارات لفنون القراءات      .٦٧
، )اجلزء األول فقط  (لصبور شاهني   عبد ا / الشيخ عامر عثمان ، و د     : هـ ، حتقيق    ٩٢٣

  . م ١٩٨٢القاهرة 
 -للشيخ أمحد بن حممد أيب زيتحار        :لطائف البيان يف رسم شرح مورد الظمآن         .٦٨

  . هـ١٣٧٩الطبعة الثانية ، مطبعة حممد علي صبيح 
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أليب الفتح عثمان بن     :ات واإليضاح عنها    احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراء      .٦٩
جين، حتقيق علي النجدي وعبد احلليم النجار وعبد الفتاح شليب، طبعة الس األعلـى              

  . هـ١٣٨٦االقاهرة 
 هـ ٥٤٦البن عطية عبد احلق بن غالب ت   :ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز     احملر .٧٠
  . هـ١٣٩٤ح الس األعلى مبصر حتقيق أمحد صادق املالة وزارة األوقاف املغربية،طبع
حممد بـن   /  د : احملكم فيما شذَّت إمالته من حروف املعجم يف القرآن العظيم            .٧١

  . هـ ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ١٤٢٢األوىل :  ط –سيدي األمني 
:  هـ حتقيق    ٤٤٤أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين        :احملكم يف نقط املصحف      .٧٢

  . هـ١٤٠٧ة دار الفكر سوريا الطبعة الثانية عزة حسن ، طبع
هـ ،  ٤٩٦لإلمام أيب داود سليمان بن جناح ، ت          :خمتصر التبيني هلجاء الترتيل      .٧٣

  . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف : أمحد شرشال ، ط/ د: حتقيق 
البن خالويه أيب عبد اهللا احلسني بن        :خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع         .٧٤
  . م ١٩٣٤املطبعة احلمانية مبصر " برجشتراسر"د ، عين بنشره املستشرق ،  أمح
 –للشيخ نصر اهلـوريين      :املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصالة اخلطية         .٧٥

  . هـ١٣٠٢املطبعة األمريية بوالق 
حممد علي :  هـ بتحقيق ٢٠٧أليب زكريا حيي بن زياد الفراء ت       :معاين القرآن    .٧٦

  .هـ عامل الكتب بريوت١٤٠١محد يوسف جنايت ، الطبعة الثالثة النجار وأ
 هـ حتقيق عبد    ٣١١أليب إسحاق إبراهيم بن السري ت        :معاين القرآن وإعرابه     .٧٧

  . هـ ، عامل الكتب بريوت١٤٠٨اجلليل شليب، الطبعة األوىل 
حممد علي :  هـ حتقيق   ٣٣٨لإلمام أيب جعفر النحاس ت       :معاين القرآن الكرمي     .٧٨
  . هـ١٤٠٨ابوين ، مركز إحياء التراث اإلسالمي جامعة أم القرى الطبعة األوىل الص
لإلمام مشس الدين أيب عبـد اهللا        :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      .٧٩

بشار عواد وشعيب األرناؤوط وصاحل مهدي ، مؤسـسة  :  هـ حققه   ٧٤٨الذهيب ت   
  .ه١٤٠٤الرسالة الطبعة األوىل 
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 ٧٦١جلمال الدين بن هشام األنـصاري ت         : كتب األعاريب    مغين اللبيب عن   .٨٠
مازن املبارك وحممد علي محد اهللا ، دار الفكر بريوت الطبعـة اخلامـسة              : هـ حققه   

  . م١٩٧٩
أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين ت  :املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار  .٨١
  . هـ١٣٠٤عة الثانية  هـ حتقيق حممد أمحد دمهان ، دار الفكر سوريا الطب٤٤٤
 –ألمحد بن حممد بن عبد الكرمي األمشوين         :منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء        .٨٢

  . هـ١٢٩٣مطبعة البايب احلليب الطبعة الثانية 
 .  إيران ، قم –رؤوف مجال الدين  :املنهل يف بيان قواعد علم احلروف  .٨٣

 مطبعة بـوالق القـاهرة      - حلمزة فتح اهللا   :املواهب الفتحية يف العلوم العربية       .٨٤
  . هـ١٣١٢
،  يوسف بن حممد اخلوارزمي   :موجز كتاب التقريب يف رسم املصحف العثماين         .٨٥

 . م ١٩٨٩ دمشق –عبد الرمحن اآللوجي ، دار املعرفة : حتقيق 

للشيخ حممد غوث بن ناصر الدين النـانطي        : نثر املرجان يف رسم نظم القرآن        .٨٦
 جملدات نسخة الشيخ القاضي حممـد       ٨دكن اهلند يف    األركاين مطبعة بريس حيدر آباد      

 .الرفاعي 

 ٨٣٣للحافظ أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ت           :النشر يف القراءات العشر    .٨٧
 .هـ صححه الشيخ علي حممد الضباع دار الكتب العلمية

 هـ حتقيق   ٩١١ت  / جلالل الدين السيوطي   :مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع        .٨٨
  .   ارون وعبد العال سامل مكرم دار البحوث العلمية الكويتعبد السالم ه

لإلمام علم الدين أيب احلسن علي بن حممد السخاوي ، :الوسيلة إىل كشف العقيلة .٨٩
  .  الرياض –مكتبة الرشد . موالي حممد اإلدريسي الطاهري / د: هـ ، حتقيق ٦٤٣ت 
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  فهرس املصادر املخطوطة
 . هـ مصورة عن اجلامعة اإلسالمية٥٠٠وازي ت ، أليب عبد اهللا األهاإليضاح .١

عبد الرحيم بن عبـد الـسالم       / د. هـ  ٧٢٣ت.  البن آجروم    – ألفات الوصل  .٢
  .نبولسي 

عبد الرحيم بن عبد السالم     / د. هـ  ٧٢٣ت.  ، البن آجروم     البارع يف مقرأ نافع    .٣
  .نبولسي 

برهان الـدين    ، يف شرح عقيلة أتراب القاصائد ، اجلعربي          مجيلة أرباب املراصد   .٤
  ) .نسخة خاصة (

  ) .  نسخة خاصة . ( هـ ٣٦٨ للسريايف ، ت شرح كتاب سيبويه .٥
  ) . نسخة خاصة  . ( الفتح املبني يف حبث الصفاقسي والسمني .٦
نسخة . هـ  ٤٦٥ ، أليب القاسم اهلذيل املغريب ت        الكامل يف القراءات اخلمسني    .٧

 .مصورة من مكتبة األزهر 

 ، أليب علي احلسن بن حممـد املـالكي ت           دى عشر الروضة يف القراءات اإلح    .٨
  . هـ ، نسخة مصورة من مكتبة احلرم املكي ٤٣٨

 لـه ،    الـشافية  البن احلاجـب ، و     الكافية ، و  النكت على اخلالصة البن مالك     .٩
للجـالل  .  لـه    ونزهة الطرف يف علم الـصرف      البن هشام ،     وشذور الذهب 
 –سي حممد بن إدريس     درينسخة خطية أصلية للشيخ اإل    ( هـ  ٩١١السيوطي ت   
  . عبد الرحيم بن عبد السالم نبولسي / د: حتقيق ) مبدينة مراكش
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