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 امللخــــــص
الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى، وبعد:تحوي صفحات البحث دراسًة وتحقيًقا لمخطوط قيم بعنوان: )تقييدات على  

هـ(، وهي رسالة بين فيها المؤلف أحكاًما 1049السوسي المراكشي المالكي )ت:  مسائل رسمية وضبطية للعالمة: محمد بن يوسف التملي
ص علمي الضبط والرسم، وتتضح أهمية هذا البحث في تتبع المخطوط وتحقيقه تحقيًقا علمًيا، إلبراز هذا  المؤلف في صورة واستنتاجات تخ

 تستحق. 
 املقدمة

الحمد هلل عظيم المنن، مرسل الرسل بأهدى سنن، فالق الحب والنوى، مجري األنهار، مسير األقدار، جاعل كتابه العزيز محفوًظا من 
 (1)  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ نقصان، إلى أن يرث ربُّ األكوان ما على األرض من أبدان، مصداًقا لقوله تعالى: الزيادة وال

ين، حامل  .والصالة والسالم، ما أقبل ليٌل وأدبر نهار على سيد ولد آدم المبعوث رحمًة للعالمين، خاتم األنبياء والمرسلين، قائد الغر ِّ المحجل
كر  أعظم الكتب، هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر ِّ الميامين، الناشئين في مجالس الذ
القرآن  الحكيم، وعلى ورثة األنبياء علماء المسلمين، المشتغلين بخدمة علوم الدين، ومن سار على نهجهم وهديهم إلى يوم الدين.وبعـــدفقد نزل 

م محنَّكون الكريم بلسان عربٍي مبين على أفصح األقوام، المشتغلين بالبيان، اآلخذين بنهج البالغة والبرهان إلى درجة اإلمعان، ذلك ألنهم قو 
، فاعتنوا بالتأليف -روايًة ودرايةً -باللغة مأخوذون، وقد اهتم العلماء األجالء _ رحمهم هللا _ منذ فجر اإلسالم، بمدارسة القراءات وعلومه 

لم الضبط )النقط والشكل( ألهميتهما، حيث يتقاسما لم الرسم وعِّ ن أهم ما يتعلق والتدوين بمختلف العلوم المتصلة به، فمنهم من صنَّف في عِّ
ين  بكتابة القرآن الكريم في المصحف منذ صدر اإلسالم، ولكون موافقة رسم المصاحف العثمانية شرًطا لقبول القراءة، ومن أولئك األفذاذ الذ

فاسة، إذا  المحبي:" من أعيان المغرب علًما ون قالهـ(، 1049تصدروا لبيان أهمية علمي الرسم والضبط العالمة محمد بن يوسف التملي )ت
. وقد وفقني تعالى للحصول على نسختين من رسالته التي أرسلها إجابة على بعض مسائل (2)"ذكر سناؤه عطر نسيم الرياض بعرفة أنفاسه 

 الرسم والضبط، ألهميتها وإثرائها لفني الرسم والضبط، هللف الحمد من قبل ومن بعد.
 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

 أهمية علم الرسم وعلم الضبط التصالهما بعلم القراءات؛ فإنما يشرف العلم بشرف متعلقه. أواًل:
 التعريف بمكانة مؤلفها العلمية، وبيان جهوده في علم القراءات مع تعدد المصادر التي اعتمد عليها التملي.  ثانًيا:
 معتمدة إلى دراسة هذا المخطوط ونشره. وحسب إفادة المراكز البحثية ال-حسب علمي-: عدم تطرق الباحثين ثالًثا
 : الرغبة في نشر هذا الشرح المبارك وفق منهج علمي أصيل. رابًعا

: إثراء المكتبة اإلسالمية بمؤلفات علوم القراءات، فالرسم يدرس طريقة كتابة الكلمات في المصحف وما فيها من حذف أو زيادة أو خامًسا
 .(3) على الحركة، والعالمات التي تميز الحروف )نقط اإلعجام( بدل، والضبط يدرس العالمات التي تدل

  : خدمة طلبة علوم القراءات واإلحسان ألهل القرآن الكريم الذين هم ورثة األنبياء والصالحين، أهل هللا وخاصته وخيرته من خلقه، لقوله سادًسا
"(4): "خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

 الدراسات السابقة:
والمراكز العلمية المعنية بتحقيق المخطوطات والتراث اإلسالمي، بعد البحث واستفراغ الوسع وسؤال أهل االختصاص، ومخاطبة الجهات 

، فأسأله تعالى  (5)والبحث في قواعد البيانات، والشبكة العنكبوتية، تبين أنه لم يسبق نشره، فشرعت بفضل هللا في العمل على تحقيقه وإخراجه"
 التوفيق والسداد.  

 خطة البحث:
 ين، وخاتمة، وفهارس عامة.قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصل

 المقدمة، وتشتمل على:   
 عنوان المخطوط. -
 أهميته وأسباب اختياره. -
  أهم أسباب اختيار الموضوع.  -
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 الدراسات السابقة.  -
 خطة البحث. -
 منهج السير في الدراسة والتحقيق. -

 أما التمهيد، فيشتمل على مطلبين: 
 الرسم. المطلب األول: التعريف بعلم  -
 المطلب الثاني: التعريف بعلم الضبط.  -

 الفصل األول:  الدراسة، وفيه مبحثان:
 ترجمة المؤلف، وفيه خمسة مطالب:المبحث األول: 

 المطلب األول: اسمه، ولقبه، ونسبه.
 المطلب الثاني: نشأته، وطلبه للعلم. 

 المطلب الثالث: مكانته العلمية.
 المطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه.

 المطلب الخامس: آثاره العلمية، ووفاته.
 دراسة الكتاب، وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني:

 المطلب األول: تحقيق عنوان الكتاب.
 المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه.
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في كتابه.
 المطلب الرابع: مصادر المؤلف في كتابه.

 الخطية للكتاب، ونماذج منها. المطلب الخامس: وصف النسخ
 الفصل الثاني:

 وهو تحقيق نص  الكتاب كامال.
 الخاتمة: وفيها بيان ألهم النتائج والتوصيات.

 فهرس المصادر والمراجع. 
 التمهيد

 املطلب األول: تعريف علم الرسم، وأشهر املؤلفات فيه: 
ًقا باأَلرض، َواْلَجْمُع َأْرُسٌم وُرسو  الرسم لغة: ْن آَثارَِّها اَلصِّ : َما َكاَن مِّ ارِّ اَر: َعف اها وَأبقى  اأَلَثُر، َوقِّيَل: َبقِّيَُّة األََثر، وَرْسُم الدَّ ٌم. وَرَسَم اْلَغْيُث الدَّ

َمةِّ، َوهَِّي  َن الث َِّيابِّ الُمَرسَّ ًقا باأَلرض، كَأنه مْأخوذ مِّ .  فِّيَها َأثرًا اَلصِّ ةِّ اْلَوْطءِّ دَّ اْلُمَخطََّطةِّ ُخُطوًطا َخفِّيَّة. َوَناَقٌة َرُسوٌم: ُتَؤث ُِّر فِّي اأَلرض مِّْن شِّ
ةِّ َوْطئَِّها، والجمع أرسم على زنة )افعل(، ورسوم على زن دَّ يمًا: َأثََّرْت فِّي اأَلرض مِّْن شِّ ُم َرسِّ ة )فعول( وهما وزنان مطردان  وَرَسَمتِّ النَّاَقُة َتْرسِّ

.  قال ابن فارس:" الراء والسين والميم أصالن: أحدهما األثر، واآلخر ضرب من السير"، واألول: أثر  (6)في القلة والثاني في الكثرة األول 
ْشُم لأَلثر :الكتابة في اللفظ، ويرادفه: الرشم )بالشين المعجمة( َقاَل َأبو ُتَرابٍ  والخط، والكتابة، والرقم،    .َسمِّْعُت َعرَّامًا َيُقوُل ُهَو الرَّْسُم والرَّ
 .  (8). والرسم والمرسوم بمعنى واحد فالرسم مصدر أريد به اسم المفعول(7)والزبر، والسطر، والوشم، وإن غلب الرسم على خط المصحف

 والرسم  اصطالًحا ثالثة أنواع: قياسي)اإلمالئي( ، عروضي، واصطالحي)العثماني(.
ومعناه بأن يطابق المكتوب المنطوق   وهو تصوير الكلمة بحروف هجاءها بتقدير االبتداء بها والوقوف عليها القياسي:النوع األول: الرسم 

 .(9)به في ذوات الحروف وإسقاط ما ترك في النطق مع مراعاة الوقف واالبتداء
وترك ماال يلفظ بحب الوصل، فترسم صورة تصوير اللفظ بتقطيع عروض، فهو جار على كل ما ينطق  :النوع الثاني: الرسم العروضي

 .   (10)للتنوين وتحذف صورة همزة الوصل
 : له عدة تعريفات:(11)النوع الثالث: الرسم االصطالحي )العثماني(
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 .  (12)الرسم القياسي ببدل أو زيادة أو أصله أو فرعه أو رفع لبس ونحوه مخالفةفعرفه الجعبري:  
 . (13)هو علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسيوقال المارغني: 
 .(14) الوضع الذي ارتضاه عثمان ومن كان معه من الصحابة في كتابة كلمات القرآن وحروفه وعرفه الزرقاني:

والخالف بينها يسير فجلها تشترك في اإلشارة إلى عناية علم الرسم العثماني بمخالفة خط المصاحف ألصول الرسم القياسي؛ ألن غالب من  
م القياسي أما الموافق له فال يتعرض له غالًبا. ومن عرفه بالوضع الذي ارتضاه  كتب في علم الرسم إنما يتكلم على ما كان مخالًفا للرس

عثمان نظر إلى استمداد قواعد وضوابط علم الرسم من المصاحف المنسوخة في عهد عثمان التي وصلت ورويت كيفية كتابتها لعلماء 
 .  (15)الرسم

 : املطلب الثاني: تعريف علم الضبط، وأشهر املؤلفات فيه
بلوغ الغاية في حفظ الشيء، ولزوم الشيء وحبسه، وأحكمه وأتقنه، وضبط الشيء حفظه بالجزم، يقال: ضبط الكتاب إذا أحكم   الضبط لغة:

ْفًظا َبلِّيًغا، والضابط عند العلماء: حكم كلي ينطبق ع ْن َبابِّ َضَرَب َحفَِّظُه حِّ لى حفظه بما يزيل عنه اإلشكال، َضَبَطُه َضْبًطا مِّ
ومعناه في اصطالح أهل هذا الشأن ما يرجع إلى بيان عالمة الحركات والسكن   فقد عرفه التنسي:".أما الضبط في االصطالح: (16)جزيئاته

 .(17)والشد والمد والساقط والزائد"
ها وكيفيتها "علم يعرف به ما يدل على عوارض الحروف وهي العالمات الدالة على تلك العوارض، من حيث وضعها وتركوعرفه المارغني: 
 .(18)ومحلها ولونها"

 .(19)"علم يعرف به على ما يعرض للحرف من حركة وسكون وشد ومد ونحو ذلك ويرادفه الشكل" عرفه الشيح أحمد أبو زيتحار:
ويرادفه النقط والشكل وهو   .(20)"هو عالمات مخصوصة تلحق الحرف للداللة على حركة مخصوصة" وعرفه شيخي أ.د. شعبان إسماعيل:

الشائع في مؤلفات المتقدمين لضبط النص؛ والشكل والنقط شيء واحد غير أن فهم القاريء ي قال أبو داود:" " اعلم أن نقط المصاحف هو  
. ثم ظهر استعمال الضبط (21) ليه إال أن النقط كان قبل وكثير من الصحابة حي"أقدم من الشكل، وإن كان ذلك معا مستنبًطا مصطلًحا ع

فغلب واشتهر. قال التنسي:"وإللى جانب النقط والشكل ظهر مصطلح آخر وهو علم الضبط، كمقابل لعلم الرسم وقد استعمله الداني كمرادف 
 .(22)للشكل"

 الفصل األول الدراسة
 املؤلفترمجة  املبحث األول

 املطلب األول: امسه، ولقبه، ونسبه:
 . (26)مغربي أصله من )تمل( ببالد سوس، ، المالكي(25)، المراكشي داًرا ومنشأً (24)، السوسي أصالً (23): هو محمد بن يوسف التملياسمه

 املطلب الثاني: نشأته، وطلبه للعلم:
، ثم رجع إلى مراكش يجود القرآن الكريم للطلبة وعلمهم القراءات السبع (28)واشتهر بفاس، وقرأ (27)بمراكش -رحمه هللا -نشأ العالمة التملي

 .(29)والعشر
 املطلب الثالث: مكانته العلمية:

، فهو (30)متقًناإمام عصره في القراءات، ماهًرا بها، شيًخا معظًما محترًفا نبيًها ماهًرا في فن القراءات مقدًما مشهوًرا  -رضي هللا عنه –كان 
 أحد فقهاء المغاربة المممتطين سنام الفضل وغاربه.  

وال عجب عن أهل المغرب اهتمامهم بحفظ ورسم القرآن حتى بالولدان قال ابن خلدون:" أم ا أهل المغرب فمذهبهم في الولدان االقتصار على  
لة القرآن فيه ال يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم إلى  تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالر سم ومسائله واختالف حم

 أن يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة.... فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم"

(31). 
المغرب إليه ومنهم التملي فقال:" فمن ذلك كتاب كتبه لي   وصفه شيخه العالمة المقري صاحب نفح الطيب عند ذكره لمراسالت أعيان  -

 .(32)سيدي الشيخ محمد بن يوسف المراكشي التاملي" معلم الملوكاألستاذ المجود األديب الفهامة 
كرت له  وقال عنه المحبي في نفحة الريحانة:" من أعيان المغرب علًما ونفاسة، إذا ذكر سناؤه عطر نسيم الرياض بعرفة أنفاسه وقد ذ -



   

         

 والضبط الرسم يف املسائل بعض عن( هـ1049: ت) التملي يوسف بن حممد أجوبة  

  

  

ُثها التََّولُّه والُولوع. َمرامِّيه اآلخذة للقلوب ُمْصمِّية أل لوع، وَتساَبُق إليه الخواطُر وَبواعِّ ُة ما تْهُفو إليه القلوُب والضُّ ها، وُعيوُن أْشعارِّه مادَّ غراضِّ
ها حاحِّ األْجفان ومِّراضِّ  .(33)"ف البياُن حائرًا على كالمِّه لما رآه جامَع القولِّ الَحسنُأوتَِّي َنصاعَة الُمْقَتَرح وَطالوَة اللََّسن، فوق .الُفتونِّ في صِّ

وقال عنه ابن معصوم الحسني: "أحد فقهاء المغاربة الممتطين سنام الفضل وغاربه، عالم ماضي شبا اللسان والقلم، وعلم فضله أشهر  -
 .(34) بالغة، فكانت عرابة تلك الراية"من نار على علم، له في األدب يد ال تقصر عن إدراك الغاية، وباع تلقى بدارية ال

عند أهل عصره ومصره  -رحمه هللا–جانب يسير من مكانته  .فهذا(35)وقال الزركلي في ترجمته باألعالم:" عالم بالقراءات مغربي" -
 وثقها أهل الترجمة في عصره وبعده. 

 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه:
 عن أكابر العلماء األجالء في عصره، وهم:   -رحمه هللا – أخذ شيوخه:أواًل: 
، (36)مخلوف: "آية هللا الباهرة في الحفظ والذكاء واآلداب والمحاضرة"اإلمام الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني، قال  -1

أخذ عن: ابن أبي نعيم، واحمد بابا السوداني وغيرهم، من مصنفاته: وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، نفح الطيب من غصن  
بتهِّ االت ِّفاق، وطَلعْت شموُس  . من مراسالت التملي(37)هـ1041األندلس الرطيب، توفي بمصر  يد الذي وَقع على َمحَّ إليه ما نصه: "إلى السَّ

 (38)معارفِّه في غاية اإلْشراق، وصار له في َمْيدان الكمال ُحْسُن االْستباق"
البركة المطيع أبو علي الحسن بن أحمد وقيل محمد الدرعي السالمي ويعرف بالدراوي، درس بزاوية الداللية، قيل عنه: الشيخ الصالح  -2

 .(39) ه 1009هلل في السكون والحركة العالم المحقق المدقق المفيد، أخذ عنه المصنف القراءة توفي بفاس عام 
أبي عبد هللا محمد بن أبي يعقوب يوسف المساري الترغي، أخذ عنه: محمد بن يوسف التملي، وأبو العباس بن القاضي، توفي بمراكش  -3

 . (40) هـ1014عام  شهيًدا بالطاعون 
الشيخ محمد الصغير المستغانمي، أخذ عن: ابن مجبر، و محمد بن عبد الرحمن الشريف الزروالي، وأخذ عنه: محمد بن يوسف  -4

 .(41)التملي
 ثانًيا: تالميذه: 

أبو زيد عبد الرحمن بن أبي قاسم محمد بن محمد أبي العافية أبو زيم المكناسي الفاسي المعروف بابن القاضي، قال: في السلوة:"   -1
العالم الكبير الحافظ الحجة"، إمام القراء وشيخ المغرب، أخذ عن: عبد الرحمن بن محمد الفاسي، سيدي أحمد العرايشي، محمد بن يوسف 

ن: سيدي الحسن الدراوي عن المنجور على ابن غازي، وعلى هذا الشيخ معتمده، وله إجازة منه، ومن تالميذه: محمد بن التملي، وأجازه ع 
عبد هللا السرغيني الشهير بالهواري، له كتاب علم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة، الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر  

 .(42)هـ1082اللوامع، توفي بفاس 
عبد العزيز بن أبي الطيب الحسن بن يوسف الزياتي الفاسي، كان فقيًها عالما مفتيا أخذ عن: خاله سيدي العربي، ومحمد بن يوسف  -2

التملي، رحل إلى المشرق فأخذ عن بعض شيوخ مصر، له كتاب الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبل غماة، دفن بمقابر 
 .(43)تطوان

 اخلامس: آثاره العلمية، ووفاته:املطلب 
اعتنى علماء سـوس بعلـوم القـراءات وإتقانهـا والقيـام عليهـا، فهـو مـن الفنـون السوسـية التـي سـايرت عصـرهم العلمـي مـن قـديم، وهـو فـن شـريف 

ا مؤل ــاَلهم، وللسوســيين أيضــً فــات فــي الموضــوع، مؤســس علــى قواعــد علميــة، تــدرس بِّمؤلفــات الشــاطبي وابــن الجــزري وابــن بــري والخــراز وأمث
كـان هـذا الفـن معَتنـَى ونعرف من أساطين هذا الفن كثيرين في الحياة العلمية السوسية؛ منهم: محمد بن يوسف التملي الناشـ  فـي اْلَحمراء...ف

.وكعـادة الشـيوخ المتصـدرين لاقـراء لـم يكـن لامـام التملـي (44)" به قبل األجيال األخيرة اعتناء كثيـًرا، وكـان غالـب العلمـاء ُملمـين بـه أو متقنيـه
 بالتدريس واإلقراء.. فمن مصنفاته ومراسالت منها: -رحمه هللا–النشغاله  –حسب بحثي -مؤلفات كثيرة 

 .  (45)تحفة الطالب رجز من قراءة ابن كثير، ضمن مجموع عند الفقيه بريك ابن عمر بقرية تغللو في سوس •
زة التي تضمنت مقتطفات من أشطاًرا من ألفية ابن مالك،  قال في خالصة األثر:" وقوله من أرجوزة ضمن فيها وهو صاحب االرجو  •

 مصاريع من ألفية ابن مالك مدح بها شيخه الحافظ أبا العباس المقري وقال فيه:
 كعلم األشخاص لفظا وهو علم  ذاك اإلمـــــــــــــــــــــــام ذو العـــــــــــــــــــــــالء والهمـــــــــــــــــــــــم



   

         

 والضبط الرسم يف املسائل بعض عن( هـ1049: ت) التملي يوسف بن حممد أجوبة  

  

  

 (46)ثنائي الجميال" مستوجبا فلن ترى في علمه مثيال
، قال في خالصة األثر: "ولما قدم في سنة ست وعشرين وألف من مراكش إلى فاس كتب إلى شيخه  (47)كما له منظوم في السيرة •

 يستدعي منه إجازة هذه األبيات:
 أموقظ جفن الدهر من بعد ما غفا

 ومحي رسول األكرمين التي عفت
 وباسط كف البذل من بعد ما جفا 

 ومجرى معين الفضل من بعد ما جفا

 فأجابه بأبياٍت استهلها بقوله:
 أمشكاة أنوار القراءات واألدا 

 

 (48)وساحب أذيال الكمال على الكفا" 
 
 

قوله:" ولم أقف على تاريخ وفاته لكن أعلم    ، عدا المحبي(49)هـ( ثمان وأربعين وألف بمراكش1048: أجمعت المصادر على وفاته سنة )وفاته
 .(50)أنه من رجال هذه المائة"

 دراسة الكتاب املبحث الثاني
 املطلب األول: حتقيق عنوان الكتاب. 

ورد في فهرس المكتبة األزهرية بعنوان: )جواب سؤال عما أشكل في علم الرسم(، وفي فهرس مركز الملك فيصل بعنوان: )تقييدات على  
سائل محمد بن يوسف الفاسي(، وهذه التسميات اجتهادات من المفهرسين، وليست موجودة في أصل المخطوط وال غالفه، فلم يصرح بعض م

بين في مقدمته أنه ألفه إجابة ألسئلة وجهت إليه في بعض مسائل علمي الرسم والضبط، فقال:" وبعد، أيها  بعنوان محدد لكنه -رحمه هللا–
: ورد  . وسأثبت العنوان كما ذكر في  (51)علينا كتابكم المتضم ن سؤااًل عن مسائل رسمية وضبطية ولفظية من كتاب هللا العزيز"المحب 

 هـ( عن بعض المسائل في الرسم والضبط".  1049مقدمته: "أجوبة محمد بن يوسف التملي )ت: 
 املطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه:

األزهرية بعنوان: )جواب سؤال عما أشكل في علم الرسم( منسوبة ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  ورد في فهرس المكتبة 
وهو خطأ، والصحيح أنه محمد بن يوسف التملي؛ ألنه أثبت نسبة الكتاب إليه فصرح باسمه في ديباجته حيث قال في  ، (52)  هـ(671)ت:

ُخَدْيم كتابه العزيز محمد بن يوسف التملي وفقه هللا: الحمد هلل الذي أنعم علينا بحفظ القرآن، ومن  علينا بمعرفة أوله:" يقول ُعَبْيد هللا ]تعالى[ و 
 . (54) وذلك في كلتا النسختين الموجودتان لدي، (53)أحكامه "

 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف كتابه:
سبب تأليفه لاجابة على مسائل وردت عليه في علم الرسم وعلم الضبط،  وثقها  بمصادر كتب  بين العالمة محمد بن يوسف التملي

يبدأ بذكر موضع الكلمة القرآنية المتضمنة للمسألة المراد بيان حكمها بقراءة اإلمام نافع غالًبا، ثم  -رحمه هللا-علم الرسم والضبط، فكان 
ي المصاحف، وموافقة رواة اإلمام نافع )قالون وورش( للبقية في كيفية رسمه الكلمة وضبطها، يبين حكم العلماء فيها وبيان كيفية رسمها ف

هـ( في المقنع، واإلمام أبي 444فيسوق الشواهد نظًما ونثًرا، مع ذكره للترجيح فينقل عن أئمة الرسم المعتبرين: اإلمام أبي عمرو الداني )ت:
هـ(،  أو بيًتا من نظم الخراز،  567هـ(، أو البلنسي)ت590ر شاهًدا من العقيلة للشاطبي )تهـ( ، كما ويذك496داود سليمان بن نجاح )ت:

هـ(....، أو يعرض عليها بقوله كشراح الخراز...، أو  899هـ( والشوشاوي )ت 750أو قواًل صريًحا لشراح الظمآن كاللبيب وابن آجطا )ت 
ترجيحاتهم كالشيخ الحسن بن أحمد الدراوي، والشيخ محمد المساري الترغي،  بعض الشراح..، ويستشهد بأقوال مشايخه في بعض المسائل و 

، وغير ذلك من السمات التي انتهجها اإلمام -رحمه هللا–والشيخ محمد الصغير المستغانمي، كما يعقب في بعض المسائل بأبيات من نظمه 
 التملي رحمه هللا. 

 املطلب الرابع: مصادر املؤلف يف كتابه.
على مصادر علمية متعددة في فني الرسم والضبط، تنوعت ما بين منظوم ومنثور في علوم القراءات، سواًء صـرح -رحمه هللا–لف اعتمد المؤ 

 بها أو ضمنها، ومن أبرز هذه المصادر: 
 هـ(.444المقنع في رسم مصاحف األمصار ألبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني)ت: -1
 هـ(.496لهجاء التنزيل البي داود سليمان بن نجاح األموي األندلسي )ت: ـمختصر التبيين  -2
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 .(55) هـ(567المنصف ألبي الحسن البلنسي )ت -3
 هـ(.590متن حرز األماني ووجه التهاني المعروف بـ)الشاطبية(، لامام القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني الشاطبي )ت  -4
 هـ(. 590للقاسم بن فيره الشاطبي )تمتن عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد  -5
 ه(.656الآلل  الفريدة في شرح القصيدة لجمال الدين محمد بن الحسن الفاسي )ت: -6
 الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة لبكر بن أبي محمد عبد الغني الشهير باللبيب. -7
 متن مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن لمحمد بن محمد األموي الشريشي الخراز. -8
 متن عمدة البيان في رسم أحرف القرآن لمحمد بن محمد األموي الشريشي الخراز.  -9
 هـ(.750التبيان شرح مورد الظمان ألبي محمد عبد هللا بن عمر الصنهاجي المعروف بابن آجطا )ت:  -10
 هـ(.899لشوشاوي )ت:تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم العثماني لامام أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي ا -11
 هـ(.899الطراز في شرح ضبط الخراز لمحمد بن عبد هللا أبو عبد هللا التنسي )ت: -12
 هـ(.900تحصيل المنافع في شرح الدرر اللوامع، على قراءة نافع ليحيى بن سعيد بن سليمان الكرامي السماللي )ت: -13
 هـ(. 984على مورد الظمآن لمحمد بن أحمد بن مجبر المساري )ت: الطرر  -14
 هـ(.1040فتح المنان شرح مورد الظمآن ألبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن عاشر األندلسي )ت: -15
 هـ(.1349دليل الحيران على مورد الظمان ألبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان الماغني التونسي المالكي )ت: -16
 هـ(.730ف ألبي الحسن علي بن سليمان األنصاري )ت:نظم التعري -17

 املطلب اخلامس: وصف النسخ، ويليه مناذج املخطوط.
/أ( وتنتهي باللوح 259(، بخط مغربي، وتبدأ من اللوح )93098المكتبة األزهرية، وتقع ضمن مجموع، برقم: )  نسخةالنسخة األولى: -1
( كلمة، وهي النسخة  12( لوحات، وكلماتها في السطر الواحد بمعدل )5( سطًرا في كل صفحة، وعدد ألواحها )25/أ(، مسطرتها )246)

. ورمزت لها بـ )أصالالتي اعتبرتها   . أ(ًً
( قراءات، وهي الرسالة  6-11096نسخة مركز الملك فيصل لألبحاث والدراسات بالرياض، وتقع ضمن مجموع، برقم: )النسخة الثانية: -2

( سطر في كل صفحة،  44/أ(، مسطرتها )27/ب( وتنتهي باللوحة )25( لوحات، تبدأ من اللوحة )3السادسة في المجموع، عدد ألواحها )
 (.  ب(كلمة، ورمزت لها بـ )18د قرابة )وكلماتها في السطر الواح

 األصل )األزهرية(:  النسخة األوىل
 اللوح األول
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 اللوح األخري

 
 النسخة الثانية" )مركز امللك فيصل(

 للوح األول

 
 اللوح األخري
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 منهج السري يف الدراسة والتحقيق الفصل الثاني

 التحقيق على الخطوات التالية: لقد سرُت في  منهجي في التحقيق:
أثبُت النص من النسخة األصل وفق القواعد اإلمالئية الحديثة، ثم قابلُت النسخة األخرى على النسخة األصل بما ُيقوم أودها، مع  -1

 إثبات سائر الفروق في الهامش، دون التصرف في األصل إال إذا ثبت فيه خطأ ظاهر، فأثبُت ما ترجح صوابه. 
 النص، بوضع عالمات الترقيم المناسبة، وضبط ما يحتاج إلى ذلك. تنظيم مادة  -2
عزوُت اآليات القرآنية إلى أرقامها وأسماء سورها، بما يوافق الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، مع ترقيمها معتمدًة على العد ِّ   -3

 الكوفي، وعزوها إلى سورها بين معكوفتين داخل النص.  
أو قريًبا منه، مع  -رحمه هللا –ه وتحقيقه وإخراجه خالًيا من التحريف والتصحيف، كما وضعه المؤلف ضبطُت النص بمحاولة توثيق -4

 مراجعة مسائل الكتاب العلمية والتعليق على ما يحتاج منها إلى إيضاح باختصار.
ما   -ثباته من الكتب األخرى وثقُت النقول والنصوص المقتبسة في الكتاب من مصادرها األساس، واإلحالة عليها، وإال اجتهد في إ -5

 .-أمكن
 ، وذكر مصادر ترجمتهم، مالم يذكروا في قسم الدراسة، فإني أشير بتقدم الترجمة. -ما أمكن-ترجمُت لألعالم الواردة في النص بإيجاز  -6
 نسبت األبيات الشعرية إلى مصادرها؛ وتركت ما ذكر في الحاشية طلًبا لالختصار.  -7
 المبهمة _ إن وجدت _. شرحت األلفاظ الغريبة أو  -8
 ذيلُت البحث بالفهارس العامة. -9

 التحقيــق
 :(59)وُخَدْيم كتابه العزيز محمد بن يوسف التملي وفقه هللا (58)يقول ُعَبْيد هللا ]تعالى[ (57) محمد ]وآله[ (56)صلى هللا على سيدنا وموالنا

واإلحسان، ونصلي   (60)الحمد هلل الذي أنعم علينا بحفظ القرآن، ومن  علينا بمعرفة أحكامه سبحانه من ملك دي ان، ونشكره على توالي اآلالء
: ورد علينا كتابكم (61)على سيدنا محمد المختار من ساللة عدنان، والرضى عن آله ]وصحبه[ ، (62)ومن تبعهم بإحسان.وبعد، أيها المحب 

الخير   (64)وضبطية ولفظية من كتاب هللا العزيز، ولست أهاًل لذلك، لكن لما رأيت حرصكم على (63)المتضم ن سؤااًل عن مسائل رسمية
 في حكم الوداد خالفكم، كما قيل: (65)وحسن نيتكم، لم يمكن لي إال إسعافكم، وال يصح  

 إذا ما أتاك كتاب امرٍئ 
 فقد جاء في أثر ثابت

 له ذا اهتمام (66)فكن بالجواب 
 جواب الكتاب كرد السالم
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 .(72()71)الشقاق (70)في هذه األوراق جواب ما أشكل عليكم ليزول عنكم-إن شاء هللا-لكم  (69)أستطرد (68)أن (67)فرأيت
 :-وهللا المستعان، وعليه التكالن –فأقول 

حوا شيئا فيه ،(73) [، فاعلم أن الشراح ذكروا فيه خالفا93]اإلسراء:( ۇ ۇ ۆ ) أما لكن قل سبحان  فيه: (75) ، وقول الخر از(74)ولم يرج ِّ
 (76)فيه اختلفا

 ، إذ قال فيه: (78): المختار فيه اإلثبات(77) هو حكم مطلق للجميع، لكن قال صاحب "الطرر"
 واألشهر اإلثبات بائتالف  باختالف (79) لكن قل سبحان

  أيضا وزاد ،(83) والجن األنعام( رحمه هللا: سواء في ذلك ما وقع في 82) الشوشاوي قال   ،(81)محذوف أنه  فاعلم ،(80) الجن(ڦ) وأما
( 87( هذا عند صاحب) 86( تحت النكرة، ومثل)85) المعرفة اندراج من  قاعدتهالخر از على  ( في الموضعين؛ ألن84) الجن صاحبة

ثنا أن صاحبة  رحمه( 89)الصغير محمد سيدي شيخنا( ، وكان 88")الطرر" ( على ذلك؛ ألن المراد  90)يثابمن حذف ألفها  الجنهللا يحد 
 نفي الصاحبة عن هللا. 

 ليس (91) اإلثبات؛ ألن حذف "المنصف" -والذي جرى به عمل من لقيناه من األشياخ -أن المختار  فاعلم ،(ڀ) لفظ وأما
خالـــق لكونه   ظــ( أثبت لف94()93)روــعم أبا أن  على  السكوت، من، إال إذا انفرد، مثل كادت، ويضاهون؛ ألن النص  أولى (92)بعزيمة

 ،  في الحشر العمل على حذفه؛ لنص  صاحب [24]الحشر: (ۉ ې ې) لكن، (95)على وزن فاعــل، فالنـــص فيه ظاهــر
 .(97) عليه بذلك (96)"التنزيل"

 الحشر،في  (ې) ، وقد أغفله الخر از، كما أغفل( عليه98) داوود أبي لنص   حذفه؛  على، فالعمل [142]النساء: (چ ژ)وأما 
 :(101)، في "شرحه على العقيلة"؛ لقوله [142]النساء: چ ژ()نص على  ("100)اللبيب( "99]أن[)  على

 (103)(102)فاحذفهما فهما في مقنع ذكرا  يخادعون اإلله وهو خادعهم 
 :بقولي"التنزيل"  صاحب حكم على فيه نب هت ببيت: وقد ذي لُت هذا البيت (106)قلت (.105( أيضا)104)للجعبري  هذا نحو

 إذ قال خادعهم بحذفه أثرا  كذاك صاحب تنزيل به قد أتى  
كثيرا عند القراء؛ ألن ورًشا روى الخالف فيه عن نافع، لكن المختار فيه  (107) ، فاعلم أن فيه خبطا[29-28الحاقة: ] (ېئ ۈئېئ ېئ)وأما 

 (: 110")اللوامع"الدرر  صاحب قول وأما  اإلدغام،فيه  (109) البغداديون عن ورش  وروى  ،(108)األزرق اإلظهار؛ ألنه طريقة 
 (111) خلف ويجري في إدغام ماليه  .................. وفي كتابيه

، )ومن أخذ [29-28]احلاقة: (ېئ ۈئېئ ېئ) ،     يأخذ باإلدغام في[20-19]الحاقة:  (ڻ ڻ ڻ ) أن من أخذ بالنقل في (112)فمعناه

فيه على خالف األصل،   (114)، من جهة أن تخفيف الهمزة بالنقل(113)(ېئ  ۈئېئ ېئ) بالتحقيق من أصحاب ورش يأخذ باإلظهار في
، يأخذ  [20و 19]الحاقة: (ڻ ڻ ڻ)واإلدغام على خالف األصل أيضا، ومن أخذ من أصحاب ورش بتحقيق الهمزة في 

 ( بقوله:117)التازي ، وقد أشار لذلك (116) ألن التحقيق هو األصل، كما أن األصل اإلظهار أيضا ؛(ېئ  ۈئېئ ېئ()115)بإظهار

 والخلف في كتابيه عن ورشنا
 هو مذهب اإلمام يوسفاإذ 

 سكنه واعلم أنه مستحسنا 
 (118)األزرق المصري فضله اعرفا

 ( بقوله أيضا: 120(")119"التعريف) صاحب وكذا
 لم يختلف عن ورشهم في علميه  

 فيوسف قرأه باألصل
 وأدغماها ماليه في هلك

 قوله كتابيه (121) في الباب إال في 
 وصاحباه قرآه بالنقل

 (123)(122)أظهروا فدونكواآلخرون  
 ألبي(  ېئ ېئ ۈئېئ()125): أن تحقيق الهمزة وتسكين الهاء قبله وإظهار (124[) 19]الحاقة: ( ڻ ڻ) الحاصل الذي تشد عليه يدك في 

 .العمل جرى ألن طريقة يوسف األزرق بها  ؛(126)األزرق  يوسف يعقوب
 ېئ ۈئېئ) وُيدغمان ،(129[ ) 20-19]الحاقة:  ( ڻ ڻ ڻ) فهما ينقالن ،(128)والعتقي ،(127)األصبهاني: يوسف بصاحبي والمراد
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 فتأم له. ، ( ېئ

الخالف   (131) من الكالم ما في التثنية، وذلك أن طريقة أبي داوود (130)، فيهما[28الكهف:] (ٺ)، و [84]يوسف:( ې)وأما 
فليس له فيهما إال الحذف   ، وأما الداني (134)المختار عند أبي داوود اإلثبات (133) ، )إال أن((132) نص عليه الخر از في ألف التثنية، حسبما

 (ڑ ک ک) ما فيه اللبس، كقوله: (136)، غير أن بعض المتأخرين من األشياخ ذكر في ذلك التفرقة من إثبات(135)من غير خالف

، وذلك إذا وقع بعده ما [64]المائدة:( ۇئ ۇئ ) ، وحذف ما أمن فيه اللبس، نحو:[57]الكهف:( گ گ گڳ ) و (137[) 10]الحج: 
، ومثال ما [84]يوسف:( ې ې) ،[28]الكهف:( ڀ ڀ ٺ) يخاف فيه اللبس أيًضا: (138)يدل على التثنية، ومثال ما ]ال[

، فإن النون تدل على التثنية، وهذا تنبيه [66]الرحمن: (ىئ ی ) ، و[50]الرحمن: (ڍ ڍ ڌ) (139) أمن فيه اللبس أيضا:
طريقة النحاة، وقد جرى العمل على هذه الطريقة المذكورة استحسانا من بعض أشياخنا  (141)، وذكر أنها(140)حسن أورده الشوشاوي 

 .(142) رحمة هللا عليهم
به عن شيخنا سيدي  (144)وجهان، والذي أخذتمما عارضه السكون، ففي إلحاق الياء    (پ پ)و  [73]البقرة:( ک ک) (143)وأما ابب

في الوقف،   (146)وإن لقيها السكون إثباتها (145) محمد الصغير إلحاقها، )قال: وبذلك جرى العمل عند أشياخنا قائال: والعلة في إلحاقها(
  (پ پ)، بخالف (147) وإن لم تلحق فإن الياء التي تقلب عليها ترى عليها (ڈ ڈ) أن (ڈ ڈ) والفرق بينها وبين

 .(149) ليس هناك ما يدل عليها، فال بد من إلحاقها لذلك (148)ونحوه
 وأما قول الخر از في الضبط:

 (150)ما لم يقع من بعدها سكون   وإن تطرفت كذا تكون 
 فمعناه: في األلف؛ ألن المتحد ث عند األلف، وقد قلنا في ذلك: 

 وباب يحيي للسكون العارض 
 وقفتا (151) لكونها في الوقف إن

 تلحق ياؤه بال معارض 
 (152)تليتا إن الوقوف في تثبت

د فيهما األئمة، لكن المختار فيهما إثبات األلف فيهما[ 17الحشر:] (پ) و [10]التحريم:( ں ھ)وأما  ، على  (153)فقد ترد 
  ( 156)، وكان شيخنا سيدي محمد الصغير رحمه هللا ]تعالى[(155)بحذف األلف فيهما" (154) قال في باب التثنية: "ال قائال أن الشوشاوي 

 (158) ، وهما: صالح، وخالد، والرسم سنة تُتََّبع، وال يستغنى بالمفرد على(157)يفتي بإثبات األلف؛ ألن من حذفهما قاسهما على مفردهما
بعد ذكره غالم، وأال يذكر  (160)، إذ لو استغني بالمفرد عن المثنى للزم أال يذكر الشيخ غالمي(159)طرر"المثنى، كذا قال صاحب "ال

، ( 161) في صالح وخالد"[ 17]الحشر: (پ)و [ 10]التحريم:( ں) ساحران بعد ذكره ساحر، قال: "ومن هنا تعلم عدم دخول
 وقد قلنا في ذلك أيًضا: 

 وصالحين خالدين ثبتا
 أتى فلتتبعفالرسم سنة 

 مفرده فال نزاع يا فتى 
 (162)ومن يقس الرسم فهو مبتدع

 فالمختار فيهما ألبي داوود عدم الزيادة؛ ألربعة أوجه:   ،(چ) (ڃ)وأما 
 أحدها: لورود ذلك في بعض المصاحف. 

 الثاني: لورود ذلك في المصحف المدني الذي بنى عليه كتابه.
 األعراف. الثالث: حماًل على اللفظ السابق في 

 .(163)الرابع: حماًل على اللفظ
 :(165)، وفي ذلك قال بعض األشياخ(164)وأما الداني فلم يرج ح شيئا

 وألصلبنكم في الشعرا
 (167)ابن نجاح (166) واختار )ترك الواو فيه(

 وكونه في لفظه معدوم

 كذاك في طه الخالف كثرا 
 (168)حمال على سابقه وال جناح

 المرسوم ولم يج  أيضا به 
ْح شيًئا،  (170)عمل (169)[، فالمختار والذي )جرى به(54]الرحمن: (ڱ ں ڻ)وأما  األشياخ كتُبه بالياء، وصاحُب "التنزيل" لم يرج ِّ
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من التقديم في كالم صاحب  (172)، ففهم بعض األشياخ شهرة الياء (171) غير أنه قال: في بعض المصاحف بالياء، وفي بعضها بألف"
 :(176)كتَبه باأللف، وفيه قال بعضهم (175)المريني (174)، )وقد اختار((173)"التنزيل"؛ ألن التقديم له مزية وشفوف

 واختار ثبَته المريني الحسن   وقيل في جنى كالهما حسن 
حسبما اختاره أبو داوود في  (178)فيه القطع، )رعًيا لألصل؛ ألن األصل فيه القطع( (177)[، فالمشهور44]المؤمنون:( ٺ ٺ ٺ ٺ ) وأما:

 .(179)"التنزيل"، وبه جرى العمل
 ، فاعلم أني أبي ن لك إن شاء هللا ما لألئمة فيه مطلًقا: (ڤ)وأما: 

 ، أعني: ما وقع في الطور، والرحمن، والواقعة. (181)إلى زيادة األلف في جميعها (180)فذهب الغازي بن قيس
 إلى عدم زيادة األلف في جميعها. (182)وذهب عطاء بن يزيد الخراساني

 .(185)في زيادة األلف في اللؤلؤ الذي في الرحمن، والواقعة (184)، الغازي (183)ووافق حكم بن عمران الناقط القرطبي
 .(186) وحكم وعطاء ُيسقطان األلف من اللفظ الذي في الطور

األلف فيه وعدمها سي ان، من   (189)، وأما اللؤلؤ الذي في الرحمن فزيادة (188) والواقعة (187) والمختار ألبي داوود إسقاط األلف في لؤلؤ الطور
 بقوله: (191)، وإلى ذلك أشار بعضهم(190)غير ترجيح أحدهما على اآلخر، فليفعل الكاتب على ما أحبَّ من القولين

 القرآن والخلف في اللؤلؤ في 
 وكلها للغازي نجل قيس
 ووافق الغازي يا صاح حكم
 وحكم في الطور مع عطاء
 والحذف ههنا هو المختار

 في وقعت قد قاال (192)بحذفها
 كالهما قال سليمان حسن 

 والطور والرحمن  (193)في واقعت 
 بألف وعن عطاء بالعكس
 في وقعت وقبلها خذ الحكم 

 (195)من دون االمتراء (194)بحذفها

 (196)البن نجاح )فانت األتار(

 اكتبه أيضا حصل األقواال 
 (197)في سورة الرحمن رب )ذي المنن( 

منهما: هل األولى؟ أو الثانية؟ وكيفية رسمها: هل ُترسم  (198)إن سألت عنه باعتبار حذف الياء منه، وما المحذوف، (ۈ)وأما 
 مت صلًة؟ أو منفصلًة؟ 

 الياءين منه، وفيه طريقتان: طريقة الداني، وطريقة ابن نجاح: (199) فاعلم أن حكمه حذف إحدى
مع، وحذفها مناف لذلك، وحذفت األولى؛  فطريقة الداني حذف الياء األولى، وإثبات الثانية، وإنما ُأثبتت الثانية عند الداني؛ ألنها عالمة الج 

 .(200)ألنها زائدة لبناء )فعيل(، وحذف الزائد أولى من حذف غيره
نت  (201)وأما ابن نجاح فيحذف األخيرة؛ لكونها في الطرف، واألطراف محل التغيير، وثبتت األولى عنده؛ ألنها في حشو الكلمة فتحص 

 ، والعمل على مذهب ابن نجاح في ذلك. (203) الداللة على بناء )فعيل(، وحذفها مناف لذلك (202)بذلك، وسيقت لمعنى هو
 وفي كيفية إلحاق الياء على القولين مذهبان:
نقطة صغيرة، أو بالحمراء في المصحف، ونقطها كذلك، وهو  (205)في األلواح، مع نقطها (204)إما أن ُتلحق ضرًسا مت صاًل بالجر ة بشق  القلم

 المختار.
 وإما أن ُتلحق مفصولًة عن الجر ة، معقوصًة، من غير نقط.

 .(207) إن أخذَت بمذهب ابن نجاح فال بد من اإللحاقالداني في ذلك فأنت مخيٌَّر في اإللحاق وعدمه، و  (206)فإن أخذَت بمذهب
 ما يتعل ق بحكم الياء في ذلك.  (208)هذا بعض

وأما حكُم الهمزة فيه: هل تت صل؟ أو تنفصل؟ وهل تكون في وسط الجر ة، أو أسفلها، أو فوقها مع بياض في ذلك؟ خالف مشهور في 
في ذلك فذلكة عجيبة )يجب االعتناء بها والتحف ظ عليها، مع  (212)نفح (211) هللا ، لكن شيخنا أبو علي رحمه (210) "ذيل الخر از" (209)شر اح

 ، فرأيت أن أذكرها تكملًة للفائدة، وهي:(213)اختالف الهمزة بالضم أو الفتح أو الكسر، في أبيات خمسة(
 يكن كشطئه والمنشئون (214)وإن

 (215)نحته كخاسئين يكن وإن

 بياض ومع ذا نجاح البن

 يكون به متّصال ففوقه 
ل   صاح يا كذاك  نعته فحّصِّ
 بال اعتراض التجيبي عن
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 أدري  فيما الداني وظاهر
 إلى  الثالثة رد   وبعضهم

 السطر وسط الجميع في يكون
 فاعقال نجاح نجل قاله ما

 هذا ما يتعل ق بحكم الهمزة في ذلك.
 :  [، ففي رسمه وجهان24]الرحمن: (ڄ )وأما 

 وهو المشهور.، (ڄ) الهمزة على األلف، بمالحظة شكلها، وحذف ألف الجمع، كذريات وفتيات، وصورة ذلك:أحدهما: تصوير 
وهو خالف المشهور، فقد نصَّ أبو داوود على  ، (گ)والثاني: حذف صورة الهمزة، وجعلها في السطر، وإثبات ألف الجمع، نحو: 

على أن ألف   –شارح الشاطبية الكبرى  - (218) أبو عبد هللا الفاسي (217)ونصَّ ، (216) قراءة من فتح الشين أنه مرسوم بألف في المصاحف
، فتعي ن على هذا أن تكون المرسومة في كالم أبي داوود صورة (219)الجمع محذوفة في جميع المصاحف، قائاًل: على قاعدة جمع المؤنث

 لة. الهمزة، صو رت بمالحظة شكلها، كسألوا، هذا ما أمكن جلُبه في هذه المسأ
، وقد  ( 220) ، فظاهر كالم الخر از رحمه هللا أنه بالحذف ألبي داوود من غير خالف[35]النبأ:( ٿ ٿ)األخري، وهو قوله تعاىل:  (ٿ) وأما

، في "التنزيل" وال  (223)األول وال األخير (ٿ) خطأ من جهة النقل؛ ألن أبا داوود ما ذكر (222) عليه الشوشاوي بأنه (221)اعترض
 تلميذ الشيخ الخر از.  (226)وكذا الشارح أجطا (225) هذا النقل؟ (224)في غيره، فيا عجًبا! من أين للناظم
 وأما الداني فله الخالف في حذفه.

فإنه ثابت من غير خالف، وكان شيخنا سيدي  ،[28]النبأ:( ەئ ائ ائ)احتراًزا من األول وهو قوله تعالى:  األخير، (ٿ) :وقوله
( إمام عظيم في علم الرسم،  228)هللا رحمه  الخر از: )الشيخ ذلك في قائالً  ،(227)األخير (ٿ) حذف يرى  -رحمه هللا -محمد الصغير 

 المذكور أخذنا. حافظ مشهور، وهو أعلم الناس بكالم "التنزيل"، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ(، وبطريقة شيخنا 
  –لورش فليس فيه إال الترقيق؛ ألن قبلها إمالة  وقفتفيه إال التفخيم، وإن  ( فليس229) لقالون  عليه  وقفتإن ، [32]املرسالت:( گ)وأما 

 نظمت ذلك في بيتين من الرجز فقلت:  وقد  ،(230، قاله صاحب "تحصيل المنافع")-أي: ترقيق 

 بالترقيق (231) فقف على شرر
 لكون ترقيق أتى في األولى 

 لورشنا المصري ذي التحقيق 
 المعلَّى (232)قد قال ذا الكرامي

؛  (234) حذف األلف، وسواء في ذلك المضاف وغير المضاف (233) فاعلم أن الذي عليه الخر از رحمه هللا وشر احه، (ڻ) وأما لفظ
 ألن قاعدة الشيخ اندراج المعرفة تحت النكرة.

ته، كذا كتب وأما صاحب "الطرر" فلم يحذف إال ما كان مضافا؛ ألنه قال: )لم يذكر أبو داوود هذا المنك ر الذي مث ل به الشارح، فوجب إثبا
 .(235)  لنا شيخنا ابن غازي، وإنما ذكره أبو داوود في آخر السورة من المضاف(

، قائاًل: )الشيخ (236)قلت: وأما شيخنا سيدي محمد الصغير، فقد أخذنا عنه بحذف ألفه، سواء المضاف والمنك ر، على ما عند الشر اح
 (.يحفظ لم من على ةحج حفظالخر از رحمه هللا أعلم الناس بـ"التنزيل"، ومن 

عن حكمه بفاس أيام قراءتي عليه،  (238) ، فال يحذف إال المضاف، وقد سألته( رحمه هللا237) الدراوي شيخنا أبو علي سيدي الحسن  وأما
 فأنشد لي بيتا وهو:

 ما كان ذا إضافة مشاعة   وحذف التنزيل من بضاعة 
 [. 65]يوسف:  (ٹ) ، و (ڄ) ومثال المضاف:

فيه إثبات األلف، وجعل الهمزة في السطر بعده من غير   (239)الكهف، فالمشهور ]والذي جرى به العمل[ [88]الكهف:( ڑ) وأما
 . (240)بالنصب [88]الكهف:( ڑ ک) صورة، إشارة لمن قرأه 

بعد، حسبما  (241)طه، فالمشهور والذي جرى به العمل إثبات األلف، وجعل الهمزة على الواو، وإسقاط األلف الزائد [76]طه: (مخ)وأما 
 ، وقد أشار إليه الشوشاوي بقوله:(242)روى ذلك أبو داوود عن الغازي وعطاء وحكم

 (243)ثبت ولكن سقطت بعيدها  وبعضهم لدى جزاؤ طه 
ففيه وجهان، من غير ترجيح أحدهما على اآلخر، فليكتب الكاتب منهما ما أراده، حسبما اختلفت  سورة الزمر، [ 34]الزمر:( ڄ)وأما 
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 .(244)المصاحف في كتابته
ڈ ژ ) ، ومثال الصفة:(246)بالحذف ألبي داوود، سواء في ذلك الصفة واالسم (245) ، فإنه[10]فاطر:( ائ ائ ەئ) وأما

، وقد اعترض على الشيخ  [77]األعراف:( گ ڳ ) ، [62]هود: (جت حت خت مت) ومثال االسم:، (ائ ائ)  ، (ژ
الخر از رحمه هللا في ذلك، بأن ظاهر كالمه ال يحذف إال ما كان علما، لذكره ذلك في األسماء، حسبما ذكر ذلك الشوشاوي، وكان من حق  

 .(247)الخر از أن يذكر هذا التنبيه
، فالمشهور إثبات ألفه، حسبما ذكر ذلك أبو داوود؛ ألنه قال في "التنزيل": )وأدعيائهم في بعض المصاحف  [37]األحزاب: (گ) وأما

، وقد اعترض الشوشاوي على الخر از بسكوته عن  (249)  ، واألول أختار، وال أمنع من الثاني((248)باأللف، وفي بعضها بغير األلف
ألحزاب(، لم يحترز به من شيء، إذ لم يقع في القرآن غير ذلك، ولكن إنما قال ذلك  مختار أبي داوود في ذلك، وقول الخر از: )لدى ا

 .(250)تنصيًصا لمحله، فالقيد قيدان: قيد تنصيص، وقيد تخصيص
ر؛   (251)، فالمختار بقاؤه على األصل؛ ألن األصل في الهمزة الواقعة بعد الساكن ال[20]األحزاب:( ۉ ې ې)وأما  تصو 
 .(253) ذلك قياسها في باب الهمز، وبه جرى العمل (252)ألن
ألن األصل في ذوات الواو أن  ؛ (ڀ) ، فالمشهور بقاؤه على األصل من رسم األلف وجعل التنوين عليها، نحو[ 39]الروم:( ے ے) وأما

ُيحفظ وال ُيقاس   (256)اإلمالة، وما خرج عن البائن (255) الفتح، واألصل في ذوات الياء أن ترسم على مراد (254)ترسم على مراد
 .(257) عليه
 الناظم، وكذا (258)فالمشهور الذي جرى به العمل إثبات األلف األولى، إذ لم يذكرها صاحب "التنزيل"، وذكر الثانية ،(ڈ)وأما 

  ابن  شيخنا: )وأجاب (260)، حيث قال: )وجاء خالة بحذف اآلخر(، قال صاحب "الطرر"(259)""المهذبفي المختصر األول الذي سم اه بـ
 ((. 262الداني حذف ألف األولى، على أصله في المؤنث ذي ألفين)( بأن قياس مذهب 261)غازي 
، فالمشهور فيهما عدم الزيادة، وهو المختار عند أبي داوود؛ ألنه قال في "التنزيل": )وأنا أختار كتبها بغير ﴾أللى﴿و (263)  (ڦ)وأما 

 .(264)   ألف؛ لمجيء ذلك كذلك في كثرة المصاحف(
 (266) ألبي داوود، إن (265) ، فالمشهور إثباته؛ للقاعدة المقررة عند أئمة هذا الشأن، في األحكام المعزو ة[ 112]النحل:  (ڄ) وأما

 .(269)، وإن عزاها لغيره فترك العمل )بها ماض((268) أبو داوود (267) كانت عن المصاحف فالعمل على ما قاله 
ا مشبًعا (چ)وأما  ه مدًّ  ( 273)، وفائدة المط ة(272) على األلف لمن نقله (271)، وجعل المط  (270)في الموضعين، فالمشهور مدُّ

 .(274) تنبيها على أن الالم أصلها السكون، وال عبرة بحركتها ألنها عارضة
فإن كان اللفظ موافقا  ، (ۉ)و  (ڻ) و [145]آل عمران:( ڱ) ، نحو(276)أبدل حرفا محركا من الهمز (275)وأما حكم ما

ل ل، ]نحو[ (279)، وإن كان(278)كسائر الحروف (277)للخط، كاألمثلة المذكورة، فإنها تشك  ٿ ) (280)لفظها يخالف خطَّها فال تشك 

 [ 69]الشعراء: (ک گ) (281)، وكذلك المسهل بين بين، ]نحو[ (ے ے)، [32]النمل: ( ۇ ۆ)، [4]الشعراء: (ٿ ٿ
،  ( 285()284)، وبهذا حدثنا شيخنا سيدي محمد الصغير عن شيخه سيدي محمد بن مجير (283[ )44]المؤمنون:( ٺ ٺ) (282)و

 أبيات من الرجز، فقلت:  (286) وقد جمعته في ثالثة

 (288)ما أبدل ال )ما سهال( (287)نقط

 إن كان لفظه كمثل الخط 
 فذا عن ابن مجير نقله

 فأشكله صاح حيثما تأصال 
 في مسهل بالنقط (289)واكتف

 محمد الصغير حصل قوله 
أصلية،   (291) في كل ياء محركة بحركة  (290) فاعلم أن المختار عند من لقيناه من األشياخ، الوقص ،(ہ) وأما الياء المكسورة نحو:

( ڈ ڈ) ، وال فرق بين المضمومة والمكسورة والمفتوحة، ما لم تحرك بحركة عارضة نحو:(292) (ۈ)و  (چ)و (ی)نحو: 

، وبهذا حدثنا شيخنا سيدي محمد (294)، كالياء المسكنة والمهموزة (293) فليس فيها إال العقص ، [20]المزمل:( پ ڀ) و [27]المائدة:
 الصغير رحمه هللا، وقد جمعت ذلك تسهيال للناش  فقلت:
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 الوقص في الياء إذا تحركت
 وغير ذا معقوصة إذا أتت

 الصغير النبيل الحبر (295) عن
 والوقص تعريق إلى الشمال 

 أصال بإطالق كذا إن قلبت  
 على المشهور حصل ما ثبت (296)ترى 

 المستغانمي إمام العصر
 والعقص عكسه بال إشكال

، وهو من منسيات الخر از رحمه هللا، (298)فالعمل على حذفه، فقد نص عليه أبو داوود يوسف، (297)في سورة [39]يوسف:( ڃ)وأما 
 وفوقها القهار معها وقعاوكان بعض أشياخنا يحدثنا بإصالح كالم الخر از في ذلك، بقوله: 

 بعضهم أيضا: (299) وقد قال فيه

 في يوسف جاءت به اآلثار  وابن نجاح بحذف القهار 
 .(301[ ) 80]الكهف: (ہ ہ)  فالعمل على حذفه، ومثله: في النساء، [11]النساء:( ۅ) (300) وأما 

عند من سهله، فالحكم فيه أن تجعل نقطة التسهيل تحت الياء، والدارة على الياء، داللة على أن الهمزة المسهلة  [ 4]الطالق: (ۈ )وأما 
 ، وفي ذلك قيل: (302)االستغناء بالدارة عن النقطةفيها طرف من السكون وهذا هو المشهور، ويجوز فيه وجه آخر، وهو 

 وباب والآلْي بنقط السفلى
 وإن تشأ تركت تلك النقطه 

 ودارة من فوقه إن سهال  
 فدارة تكفي فمحقق ضبطه

  (پ) ، و(306) (ھ) ، و(305) (ہ)، و (304) الواقعة[2]الواقعة:( گ) ، و(303[ ) 102]البقرة:(ٹ ٹ)وأما 

( ۇئ ) ، و(309)[ الواقعة89]الواقعة: (ک) ، و(308) األنعام واألنفال [144]األنعام: (چ) ، و(307) كله[ 283]البقرة:

 فالمشهور الذي جرى به العمل إثبات ألفاتها. ،(311) (ڤ) ، و(310)  (پ)، و[46]سبأ:
، وكذا (312)فالمشهور حذفه؛ الختيار أبي داوود ذلك، إشارة لمن قرأه طيف بغير ألف األعراف، [ 201]األعراف:(ک)وأما 

 .(313) له أيضا  [74]الكهف:(ىت)
 الموضعين، فكل الرسام اتفقوا على حذف نونه الثانية، وفي كيفية إلحاقه وجهان:  (314) (ڱ)وأما 

 . (ۈ)في (315)أحدهما: أن تلحق ضرسا، وتنقط بشق القلم في األلواح، كما قدمت
 والثاني: أن ترسم معرقة على السطر، مفصولة عن الجرة، من غير نقط.

 .(316)واألول هو المشهور
خالف، والمشهور إثبات النون فيهما، وإنما لم يذكرهما الشيخ الخر از؛  (318)ففيهما ،[41]النمل:(ۈ)و  (317) [14]يونس:( ېئ) وأما

 .(319)لشذوذ حذف النون فيهما
فالحكم في وضع الهمزة فيها أن تتصل بالصورة   ،[77]الفرقان:( ى)و  (ڭ) و  (ڄ)و [4]اإلخالص:(ٺ) نحو وأما

 .(321)بياض (320)من ذلك، من غير أن يظهر فيه
 ، وفيه قال بعضهم:(322) فإنه من منسيات الخر از، والحكم فيها االتصال  ، [27]لقمان:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) وأما

 متصل في المصحف العثماني  ولو أنما في األرض قال الداني 
 .(327)، والشاطبي(326)، و"المنصف"(325) ، والداني(324): أبا داوود (323)فإنه محذوف للجميع، أعني بسبأ، (وئ وئ) وأما
 سبأ، (329)سورة (328)بغير (وئ وئ) وأما
 .(330) فإنه محذوف لغير الداني، والذي يثبته لكونه على وزن فاعل، والمشهور )الحذف؛ لكثرة قائليه( 

 .(331)، فإنه ثابت األلف للجميع فيما أعلمهبسورة فاطر (وئ وئ) وأما
، )وبذلك جرى العمل  (333)حذفهما (332)[، فقد ذكر صاحب "التنزيل" الحذف واإلثبات في ألفيه، والمشهور(64]الرحمن: (ۆئ) وأما

 .(334)عند أشياخنا(
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، (337)زيادة األلف (336) ، والراجح فيه ألبي عمرو الداني(335)فالراجح فيه ألبي داوود عدم زيادة األلف فيه ،[47]التوبة:(ۅ) وأما
 العمل طريقة أبي داوود رحمه هللا. والذي جرى به 

 ، والعمل على األول.(339)، وعند الداني المختار فيه عدم الصورة(338)فالمختار فيه ألبي داوود إثبات الصورة ، [45]الزمر:( ہ)وأما 
 .(340)فالمختار فيه للشيخين إثبات الصورة  ،[103]النساء:( ں) وأما
؛ لما يؤدي (342)عدم التصوير ألبي عمرو الداني، وبذلك جرى العمل عند من لقيناه من األشياخ (341)فالمختار فيه ، [30]ق: ( ىئ)وأما 

 .(344)األلف في الشكل (343)من تصويره شبه اجتماع صورتين؛ ألن الالم بمثابة
فقد سألت عنه شيخنا سيدي محمد الصغير رحمه هللا، فأجاب بحذفه قائال: )الخر از رحمه هللا أطلق في   ،[4]الصف: ( ۇ ۆ) وأما

 (346) ؛ ألن األلف والالم فيه لالستغراق، وكذا الشارح تلميذ الخر از عم م الحذف (345)حذف ذلك ألبي داوود بقوله: فعل المراودة والبنيان
 (.(349) ال على طريقة الداني؛ لكونه على وزن فعالن سبيل إلثباته إ (348)، وال(347)حيث وقع

فوق األلف، اعتبارا للميم )الملفوظ بها،  (351) ، فالصلة(350) [2و1]العنكبوت:( ڻ ڻ ڻ)و  [2و1]آل عمران: ( ٱ ٻ ٻ)وأما 
، حسبما (353) الملفوظ بها؛ ألن الضبط مبني على الوصل، وصورة ذلك: الـم ِّ هللا، والـم ِّ أحسب (352)وكذلك جر ة النقل فوق األلف للميم(

، كسائر (356)ضبطهاتضبط، أو ال تضبط؟ في ذلك خالف، لكن الذي اختاره بعض المتأخرين  وهل ،(355()354) التنسيالشيخ  ذكر
 الحروف، ونزول المط على مد فيها، وقد قال بعض األشياخ في ذلك:

 كسائر الحروف أمر واضح   والنقط عن عثمان في الفواتح 

، (360) : سلم نقصك(359)بعض أشياخنا في كالم ضمنه معنى يجب التفطن إليه (358)فيها سبعة أحرف، جمعها (357) وعدد ما يمد  
 (362)وفي عين الوجهان والطول فضال ؛ لقول الشاطبي رحمه هللا:(361) لكن أسقط من هذا الكالم حرف العين، والمختار مده

 ":(363) وقول صاحب "الدرر
 (366)راجح (365)عين عند كل (364)ومد  ومد للساكن في الفواتح 

 األخيار وسلم تسليما. (367)وهذا ما أمكنني في الوقت باختصار، فتم والحمد هلل مع الصالة على النبي المختار، والرضا عن آله وصحابته
 اخلامتة

 الحمد هلل المتفضل على عباده بالنعم، والشكر له سبحانه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا.وبعد:
 لى بتحقيق هذا البحث، وأعانني على إتمامه، فله الحمد أوال وآخرا فقد أكرمني تعا 
 فمن النتائج التي خلصت إليها: 
 توقيف رسم المصحف وإعجازه، حيث أن الكلمة القرآنية معجزة في كتابتها وترتيلها وبيانها، تعطي آفاًقا جديدة للمعاني لم يمكن إدراكها -1

 .(368) لو لم يكن هناك تغيير عن الشكل المعتاد للكلمة
وعنايته بعلمي الرسم والضبط كما يظهر من بروز شخصيته في نقله عن أئمة هذا الفن، وترجيحه بين -رحمه هللا – غزارة علم التملي -2

 المسائل، واستشهاده بأقوال مشايخه، بل يتبين ذلك باستشهاده بنظمه في بعض المسائل. 
هـ(، 496هـ(، وأبي داود )ت: 444كالداني )ت: بالمدرسة المغربية واألندلسية وعلماءها في علم الرسم:  -رحمه هللا–تأثر التملي  -3

 والخراز، وغيرهم. 
 اعتماده على قراءة اإلمام نافع وراوييه كما يظهر في ترجمته والبحث أيًضا. -4
بيانه السبب من تأليف كتابه لاجابة على مسائل عرضت عليه في الرسم والضبط كما ذكر في مقدمته، وهذه عادة العلماء األجالء  -5

ب العلم؛ كما ذكر أبو داود في مقدمة مختصر التبيين، حيث قال:" سألني سائلون من بالد شتى أن أجرد لهم من كتابي في إجابة طال
  .(369)المسمى بالتبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين..... ليخف نسخه على من أراده"

 وختاًما أوصي بما يلي:
 والضبط خاصة، عن طريق تحقيق تراثها وإخراجها من أرفف المكتبات ليعم النفع بها.االهتمام بعلوم القراءات عامة وعلمي الرسم  -1
التعريف بعلم الرسم العثماني ومبادئه، وظواهره، وضوابطه، وتعليله، أسوة بقسم القراءات بجامعة أم القرى حيث أطلق مبادرة )حبر  -2
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 ، وعقد الدورات، وإقامة الندوات، وغيرها. اآلي( التي تعنى بنشر علمي الرسم والضبط عن طريق منصات التواصل
وما  أدعو المولى المجيب أن يتقبله من ِّي محرًرا، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم، فما كان من صواب وتسديد فمن الحق الفعَّالِّ لما يريد،

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان من تقصير فمن النفسِّ اللوامة، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصل اللهم على 
 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكريم )جل منزله سبحانه وتعالى( برواية حفص عن عاصم.
 أواًل: الكتب: 

، شهاب الدين الشهير بالبناء )ت:  .1 إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ألحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي 
 هـ. 1427  -م 2006هـ(، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثالثة، عام 1117

،  1االختالف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان د. توفيق أحمد العقبري، مكتبة أوالد الشيخ للتراث، مصر، ط: .2
 م. 2002هـ/1423

 الدرر السنية في ترجيح خالف البرية، كما في قراءة اإلمام نافع عند المغاربة،) نسخة الكترونية(. أرجوزة .3
 ه.1423إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين، أ.د. محمد سالم محيسن، دار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، عام    .4
هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار  538خشري جار هللا )ت: أساس البالغة، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزم .5

 م.  1998  -هـ  1419الكتب العلمية، بيروت، ط: األولى، 
 م.  1986هـ(، دار الشؤون الثقافية، بغداد، عام  6االستبصار في عجائب األمصار، لكاتب مراكشي )ت: ق  .6
بن نجاح، تحقيق: د. أحمد بن أحمد بن معمر شرشال، مجمع الملك أصول الضبط وكيفيته على وجه االختصار ألبي داود سليمان  .7

 هـ. 1427فهد لطباعة المصحف، المدينة المنورة، 
 م. 2007هـ/1428، 2إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، لمحمد شملول، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة، ط: .8
، عام  15هـ(، دار العلم للماليين، ط: 1396لزركلي الدمشقي )ت: األعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ا .9

 م.  2002
دار   ،محمد أبو الفضل إبراهيم ، تحقيق:هـ(646)ت:  إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي .10

 م. 1982  -هـ   1406، عام 1ط: الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،
غراس للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن، الكويت،  إيفاء الكيل بشرح متن الذيل في فن الضبط، لعبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى، .11
 .2ط:
العلم هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار 393تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: .12

 م. 1987هـ/1407، 4للماليين، بيروت، ط:
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، ألبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري  .13

 م. 2007 -هـ   1428،  1ه(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط:1307القِّنَّوجي )ت: 
الدكتور بشار  ، تحقيق:هـ(748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن َقاْيماز الذهبي )ت: ، لَوفيات المشاهير َواألعالم تاريخ اإلسالم وَ  .14

 م.   2003األولى، عام  ، ط:دار الغرب اإلسالمي، عو اد معروف
 م. 2001هـ/1422وم والثقافة، عام  تاريخ القراءات في المشرق والمغرب، د. محمد المختار ولد أباه، المنظمة اإلسالمية للتربية والعل .15
تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع ليحيى بن سعيد بن داود الجزولي، السماللي الكرامي، مكتبة  .16

 هـ. 1422، عام 1التوبة، الرياض، ط: 
هـ(، تحقيق: د. أيمن رشدي سويد، 399حلبي )تالتذكرة في القراءات الثمان، ألبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقري ال .17

 م. 2009هـ/ 1430، عام 1دار العوبثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ط:
التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، لمحمد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوني الكعبي السلمي أبو األرقم المصري المدني، دار ابن   .18
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هـ(، من أول   899تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني، ألبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي )ت:  .19
م استكماال  المخطوط إلى باب "حذف الياء في القرآن الكريم "، تحقيق: محمد سالم حرشة، إشراف: د. رجب محمد غيث، بحث مقد 

 .شعبة الدراسات اإلسالمية، جامعة المرقب، ليبيا، لمتطلبات الحصول على درجة اإلجازة العالية "الماجستير" في الدراسات القرآنية
، عام  1الحمد، منشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم، عمان، ط:  توحيد الرسم والضبط في طباعة المصاحف د. غانم قدوري  .20

 م. 2020هـ/1441
هـ(، تحقيق: د. خلف حمود سالم الشغدلي،   444ر في القراءات السبع، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني األندلسي )المتوفى: التيسي .21

قدم له وأشرف عليه: الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، والشيخ عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاوي، دار األندلس للنشر والتوزيع، 
 م.  2015  -هـ  1436، عام 1حائل، ط:

 هـ.1410جامع البيان في معرفة رسم القرآن، لعلي إسماعيل السيد هنداوي، دار لفرقان، الرياض، عام .22
ذادة، تحقيق: د. سالم قدوري الحمد، دار عمار، عمان، عام   جهد المقل، لمحمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي  .23

 م. 2001هـ/1422
هـ(، تحقيق: 590حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، ألبي محمد القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي )ت:  .24

 م.    2005 -هـ  1426، عام 4:محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية، ط
الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، لمحمد حجي، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، مطبعة فضالة، المغرب،  .25
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سن بن خلف الحسيني، تحقيق: عمر بن مالم أبه حسن  الرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم لامام ح .28

 م. 2009، 1المراطي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، ط: 
الدر النثير والعذب النمير »في شرح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسير ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )المتوفى  .29

هـ(، تحقيق ودراسة: أحمد عبد هللا أحمد المقرئ،  705ي السداد األموي المالقي )المتوفى: هـ(«، لعبد الواحد بن محمد بن علي ابن أب 444
 م. 1990  -هـ  1411جدة، عام –أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة للمحقق، دار الفنون للطباعة والنشر 

 م. 2011، قطر، عام والشؤون اإلسالمية في شرح ابيات العقيلة ألبي بكر اللبيب، وزارة األوقاف الدرة الصقيلة  .30
الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع، ألبي الحسن علي بن محمد بن علي الرباطي المغربي المقرئ المالكي المعروف بابن بري،  .31

 لى االنترنت.تحقيق: سليم بن محمد بن يوسف بن ربيع، طبعة مرفوعة ع
رسالة في رسم المصحف، البن وثيق األندلسي، تحقيق: أحمد بن إسماعيل بن أحمد آل عبد اللطيف، مكتبة ابن عباس، مصر، ط:   .32
 م.  2011هـ /  1432، عام 1
 هرة. رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القران الكريم، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة وهبة، القا .33
 هـ. 1402،  1رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، أ.د. غانم قدوري الحمد، نشر اللجنة الوطنية ببغداد، ط: .34
 رسم المصحف وضبطه بين التوقيف واالصطالحات الحديثة، أ.د. شعبان إسماعيل، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع. .35
سير، لعلي بن أبي محمد بن أبي سعد بن الحسن الواسطي المعروف بالديواني روضة التقرير في اختالف القراءات بين اإلرشاد والتي .36
   2011  -هـ  1432، عام1هـ(، تحقيق: أبو مازن محمد بن رجب الخولي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 743 -  663)ت:
 بعة محمد علي صبيح، مصر.  السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط للشيخ أحمد محمد أبو زيت حار، مط .37
سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لصدر الدين علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني العمروف بعي خان بن   .38

 هـ(، 1119ميرزا الشهير بابن معصوم )ت:
 ، عام  1تبة األزهرية، مصر، ط:سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، لعلي محمد الضباع، نقحه: محمد علي الحسيني، المك .39
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،  2هـ(، مؤسسة بنشرة للطباعة، الدار البيضاء، ط:1383سوس العالمة لمحمد المختار بن علي بن أحمد األلغي السوسي )ت: .40
 م. 1984هـ/1404

هـ(، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ط: 1383السوسي )ت:  سوس العالمة، لمحمد المختار بن علي بن أحمد اإللغي .41
 م. 1984  -هـ  1404، عام 2
ه(، المحقق : مجموعة من 748سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:  .42

 م. 1985هـ /   1405، 3بيروت، ط: المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،
ه(، علق عليه: عبد المجيد 1360شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )ت:  .43

 م.  2003  -هـ  1424، عام 1خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:
هـ(، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار  1089محمد ابن العماد الحنبلي )ت:شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن  .44

 م. 1986هـ/1406، عام  1ابن كثير، دمشق، بيروت، ط:
 م. 2008هـ/ 1429، عام 1شرح المقدمة الجزرية أ.د. غانم قدوري الحمد، مركز الدراسات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي،جدة، ط: .45
هـ(،  686هـ(، لمحمد بن الحسن الرضي االستراباذي )ت: 1093هده لعبد القادر البغدادي )ت:شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شوا  .46

 م. 1975هـ/1395تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، عام 
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393بي )المتوفى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارا .47

 م.  1987 -  هـ 1407عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط: الرابعة، عام 
لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، .48

 ة الحياة، بيروت.هـ(، منشورات دار مكتب902)ت: 
هـ(، تحقيق: أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عام   1189طبقات الحضيكي، محمد بن أحمد الحضيكي )ت:  .49

 م  2006هـ /   1427
د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد  ، تحقيق:هـ(774بي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت: ، ألطبقات الشافعيين .50

 . م1993 -هـ  1413، عام  مكتبة الثقافة الدينية، عزب
الطراز في شرح ضبط الخراز ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا التنسي، تحقيق: د. أحمد بن أحمد شرشال، مجمع الملك فهد لطباعة   .51

 هـ. 1420، عام  1المصحف الشريف، ط:
 -أيمن نصر األزهري  ، تحقيق:هـ( 804بن الملقن سراج الدين أبو حفص المصري )ت: ، الملة المذهبالعقد المذهب في طبقات ح .52

 . م 1997 -هـ  1417، عام 1 ط:دار الكتب العلمية، بيروت، ، سيد مهني
ره ألول مرة عام  عني بنش ، 1، ط:مكتبة ابن تيمية، هـ(833شمس الدين أبو الخير ابن الجزري )ت: ، ل غاية النهاية في طبقات القراء .53

 .هـ ج. برجستراسر1351
 الفتح الرباني في عالقة القراءات بالرسم العثماني، د. محمد سالم محيسن، إدارة الثقافة والنشر، جامعة اإلمام محمد بن سعود، عام  .54
فتح المنان المروي بمورد الظمآن، لعبد الواحد بن عاشر األندلسي المغربي، تحقيق: د. عبد الكريم بوغزالة، دار ابن الحفصي،   .55

 م. 2016هـ/   1436، عام 1الجزائر، مصر، ط:  
ي، مكتبة الرشد  هـ(، تحقيق: موالي محمد اإلدريسي الطاهر 643فتح الوصيد في شرح القصيد لعلم الدين علي بن محمد السخاوي )ت  .56

 هـ. 1432الرياض، عام 
 م. 1990هـ /1410، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، عام1القراء والقراءات بالمغرب لسعيد اعراب، ط: .57
 قراءة اإلمام نافع عند المغاربة، د. عبد الهادي حميتو.  .58
حسن علي بن محمد بن محمد بن الحسن  القصد النافع لبغية الناش  والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع، ألبي ال .59

(، تحقيق: التلميدي محمد محمود، دار الفنون للطباعة والنشر،  718هـ(، شرح اإلمام محمد بن إبراهيم الشريشي )ت:731التازي)ت:
 م. 1993هـ/1413، 1جدة،ط:



   

         

 والضبط الرسم يف املسائل بعض عن( هـ1049: ت) التملي يوسف بن حممد أجوبة  

  

  

الرحيم الطرهوني، دار الكتب ه(، تحقيق: عبد 656الآلل  الفريدة في شرح القصيدة لجمال الدين محمد بن الحسن الفاسي )ت: .60
 م 2011العلمية، بيروت، عام 

هـ(، دار صادر، بيروت، ط:  711لسان العرب، ألبي الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت:  .61
  هـ. 1414، عام 3
، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده باألزهر، القاهرة، 1ألحمد محمد أبو زيت حار، ط: لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمان .62

 م. 1970هـ/1389عام 
هـ(، مجمع الملك 496مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ألبي داود سليمان بن نجاح بن أبي القاسم األموي بالوالء، األندلسي )المتوفى:   .63

 م.  2002 -هـ  1423فهد، المدينة المنورة، عام  
 هـ(، المكتبة العلمية، بيروت.770المصباح المنير في غريب الشرح، ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي )ت: نحو  .64
ر(، لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،  .65 ُمعَجُم أعالم الجزائِّر )مِّن َصدر اإلسالم َحت ى الَعصر الَحاضِّ

 م.  1980 -هـ   1400الثانية، عام بيروت، ط: 
 هـ(، دار صادر، بيروت، ط: الثانية، عام  626معجم البلدان، لشهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )ت:   .66
ْيخ حسن خالد،  قدم له: ُمفتي الجمهورية  ،معجم المفسرين )من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر(، لعادل نويهض .67 اللبنانية الشَّ

 . م 1988 -هـ  1409، عام 3مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط:
 م. 1961هـ/1380معجم المؤلفين، لعمر رضي كحالة الدمشقي، مطبعة الترقي، دمشق،  .68
امد عبد القادر / محمد النجار(، دار الدعوة،  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / ح .69

 م. 1989إسطنبول، 
هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار  395معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت:  .70

 .م1979  -هـ 1399الفكر، بيروت، عام 
الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  الطبقات واألعصار، لشمس  معرفة القراء الكبار على  .71

 م. 1997 -هـ  1417، عام 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:748
 مفتاح األمان في رسم القرآن، أحمد مالك حماد الفوتى األزهري، الدار السنغالية، دكار.  .72
،  1ة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد منصور )معاصر(، دار عمار، عمان، ط:مقدمات في علم القراءات، لمحمد أحمد مفلح القضا .73
 م.  2001  -هـ  1422عام
مقدمة ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر المؤلف: عبد الرحمن بن محمد  .74

هـ(، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط: الثانية، عام  808لي )ت: بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبي
  م. 1988 -هـ  1408

مقدمة في أصول القراءات من كتاب مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ ألبي األصبغ عبد العزيز بن علي السماتي اإلشبيلي  .75
 م. 2009، 2مكتبة أوالد الشيخ للتراث، مصر، ط:هـ(، تعليق: د. توفيق العبقري، 561الشهير بابن الطحان )ت:

، عام  2ه(، مكتبة اإلمام البخاري، ط:817في رسم أحرف القرآن، تأليف محمد بن محمد الخراز )ت:  مورد الظمآن .76
 م. 2006هـ/1427

سة لعقائدهم وشيء من الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة )من القرن األول إلى المعاصرين مع درا  .77
 م.2003هـ/ 1424، عام 1طرائفهم(، لوليد الزبيري وآخرون، سلسلة إصدارات الحكمة، بريطانيا، ط:

موسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن القسم األول )رسم المصاحف(، إعداد: وفي بن فرح ياسين، إشراف أ.د. حكمت بشير ياسين، معهد  .78
 بد العزيز بجدة،  البحوث واالستشارات بجامعة الملك ع

 هـ. 1339نثر المرجان في رسم نظم القرآن، لمحمد غوث بن ناصر الدين النائطي األركاتي، مطبعة عثمان يونس، حيدر أباد، عام   .79
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هـ(، المطبعة الحجرية، فاس، 1187نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني، لمحمد بن الطيب الحسني القادري )ت: .80
 م. 1892هـ/1310

هـ(، تحقيق: علي محمد  833النشر في القراءات العشر، لشمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري )ت:  .81
 هـ(، المطبعة التجارية الكبرى )تصوير دار الكتاب العلمية(. 1380الضباع )ت: 

هـ(، تحقيق: عبد الفتاح 1111الدين بن محمد المحبي )ت:  نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، لمحمد أمين بن فضل هللا بن محب .82
 م.  1968الحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، عام 

نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني،   .83
 م.  2000، عام 2ليبيا، ط: –الدكتور عبد الحميد عبد هللا الهرامة، دار الكاتب، طرابلس ه(، عناية وتقديم:  1036)ت: 
هـ(، طبع بعناية 1399البغدادي )ت:  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني .84

 ، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربي، بيروت.1951وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
 ثانًيا: الرسائل الجامعية:

أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين،  اإلمام البلنسي وجهوده في علم الرسم، للدكتور/يزيد بن محمد العمار، )رسالة دكتوراه(، جامعة  .1
 هـ.1436/1437مكة المكرمة، عام 

هـ(، تحقيق: عبد الحفيظ محمد نور، رسالة ماجستير، 750التبيان في شرح مورد الظمآن، ألبي محمد عبد هللا بن عمر الصنهاجي )ت .2
 هـ. 1421الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، عام 

هـ(، لتحقيق: محمد إلياس 732عقيلة أتراب القصائد، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري، )ت:جميلة أرباب المراصد في شرح  .3
 محمد نور، )رسالة دكتوراة(، جامعة أم القرى،كلية الدعوة وأصول الدين، مكة المكرمة.

 ثالًثا: المجالت العلمية واألبحاث المنشورة:
 هـ. 1433(، عام 10إعجاز الرسم القرآني بين المثبتين والنافين، د. نمشة الطوالة، بحث منشور، مجلة الدراسات القرآنية، العدد )  .1
(، تحقيق: محي الدين عبد الرحمن رمضان، مجلة  430هجاء مصاحف األمصار، ألبي العباس أحمد بن عمار المهدوي )ت: بعد  .2

 هــ. 1393، عام  1، جزء 19معهد المخطوطات العربية، مجلد
 اهلوامش

 

 .  9( سورة الحجر، اآلية: 1)
 . 2/223( نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة للمحبي:2)
 .  113( انظر: توحيد الرسم والضبط في طباعة المصاحف د. غانم قدوري ص3)
، عن عثمان بن 1919/ 4( 4739( رواه اإلمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح: )4)

،  10/149ثواب قراءة القرآن، سنن الترمذي:  (، باب في 1240، وللحديث ذكر في بقية كتب السنة، انظر: سنن أبي داود، ح: )عفان 
 (، باب ما جاء في تعليم القرآن.2834ح: )

 (. 7191هـ، رقم الطلب: ) 1441/ 2/7( مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بتاريخ: 5)
 مادة )ر.س.م(.  12/241( لسان العرب البن منظور: 6)
، دليل الحيران   12/241، لسان العرب البن منظور: 5/1932، تاج اللغة للجوهري: 398/ 2( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس: 7)

 ، الفتح الرباني في عالقة القراءات بالرسم العثماني د.محمد محيسن.25على مورد الظمآن للمارغني، ص
 .  12( لطائف البيان في رسم القرآن ألبو زيتحار ص 8)
، مفتاح األمان في رسم القران لألزهري 5/ 1وما بعدها، نثر المرجان في رسم نظم القرآن: 3/312( شرح شافية ابن الحاجب لالسترباذي: 9)

 . 5، رسم المصحف العثماني د. عبد الفتاح شلبي ص12ص
 .  13( لطائف البيان في رسم القرآن ألبو زيتحار ص 10)
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قد ظهر في وقت متأخر نسبًيا في المؤلفات التي  ( قال د. غانم قدوري:" إن استخدام مصطلحي الرسم المصحفي والرسم العثماني11)
 .  155اهتمت بموضوع خط المصحف". رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 

، علم المصاحف د. غانم  15، إتحاف فضالء البشر للبنا ص1/121( جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد للجعبري:12)
 . 180قدوري ص

، لطائف البيان في  30، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين للضباع ص 25( دليل الحيران على مورد الظمآن للمارغني ص13)
 . 13رسم القرآن ألبو زيتحار ص 

 .  20، الفتح الرباني في عالقة القراءات بالرسم العثماني د. محمد سالم محيسن ص1/369( مناهل العرفان للزرقاني:14)
(  10، بحث إعجاز الرسم القرآني بين المثبتين والنافين د. نمشة الطوالة، مجلة الدراسات القرآنية، العدد )14ظر: لطائف البيان ص ( ين15)

 .  401هـ، ص  1433
 . 533/ 1، المعجم الوسيط:7/340، لسان العرب البن منظور: 2/357، المصباح المنير للفيومي:1/573( أساس البالغة للزمخشري:16)
 .  37لطراز في شرح ضبط الخراز للتنسي ص ( ا17)
 .  119، وينظر: سمير الطالبين ص  215( دليل الحيران للمارغني ص18)
 . 5، إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين د. محمد سالم محيسن 3( السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ألحمد أبو زيتحار ص 19)
 .  87صطالحات الحديثة د. شعبان إسماعيل ص ( ينظر: رسم المصحف وضبطه بين التوقيف واال20)
 .  3( أصول الضبط وكيفيته على وجه االختصار ألبي داود بن نجاح ص21)
 .  36( الطراز في شرح ضبط الخراز للتنسي ص 22)
لطيب من ، نفح ا 4/271( ورد اسمه:" محمد بن يوسف المراكشي التاملي". انظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي:23)

 .  2/470غصن األندلس الرطيب للمقري: 
 . 292/ 2( طبقات الحضيكي: 24)
، نشر  12/ 2، خالل جزولة:292/ 2، طبقات الحضيكي: 393-2/392( انظر: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين للحجي:25)

، نفحة الريحانة ورشحة طالء  604، سالفة العصر ص 4/271األثر:، خالصة 372/ 1المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري: 
،  1/187، سوس العلمة للمختار السوسي2/69، معجم المؤلفين لكحالة: 155/ 7، األعالم للزركلي: 3/229، نفح الطيب: 223/ 2الحانة:

 . 2516الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة ص
لمغرب كانت الروم تسميها قمونية، بلفظ واحد السوس الذي في الصوف، قال أبو سعد: مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون  بلد با ( هي:26)

، كان أول من اتخذ بها البساتين عبد المؤمن بن 470الحنطة يضرب إلى الصفرة، وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين في حدود سنة 
 . 2/94ثالثة فراسخ. انظر: معجم البلدان للحموي: علي، يقولون إن بستاًنا منها طوله

؛ وأول ما 459( هي: حاضرة بالد المغرب ودار مملكتها، وهي مدينة عظيمة في بسيط من األرض، أسسها يوسف بن تاشفين سنة 27)
كثرة. انظر: االستبصار في  بنى فيها عذب ماؤها كثيرة الزرع والضرع والبساتين والجنات التي يسمونها البحائر لعظمها ما ال يحصى 

 . 180عجائب االمصار ص
( هي: أعظم مدينة من مصر إلى آخر بالد المغرب، ومدينة فاس مدينتان كبيرتان مفترقتان، يشق بينهما نهر كبير يسمى بوادي فاس،  28)

ثيرة ال تحصى عددا، النهر الذي يدور عليها سور عظيم. وبين المدينتين قناطر كثيرة، وتطرد فيها جداول ماء ال تحصى، وفيها عيون ك
 . 208يخترق مدينة فاس ينبعث من عين عظيمة لها منظر عجيب. انظر: االستبصار في عجائب االمصار ص

 . 292/ 2( طبقات الحضيكي: 29)
 . 12/ 2، خالل جزولة: 292/   2، طبقات الحضيكي: 393-392/ 2( انظر: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين للحجي: 30)
 " بتصرف". 740/ 1( مقدمة ابن خلدون:  31)
 . 2/470( نفح الطيب: 32)
 . 5/38( نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة:33)
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 . 604( سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر البن معصوم الحسني، ص34)
 . 155/  7( األعالم للزركلي: 35)
 .1/434( انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف:36)
، نفحة الريحانة ورشحة طالء 1/292، طبقات الحضيكي:1/434( انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف:37)

 . 223، موسوعة أعالم المغرب لمحمد حجي:ص38/ 5الحانة:
 . 2/224، نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة:2/470( نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري: 38)
 (. 4/363. قراءة اإلمام نافع عند المغاربة ) 292/ 1، طبقات الحضيكي:503/ 2حركة الفكرية: ( انظر: ال39)
، التفسير 1107، موسوعة أعالم المغرب، ص7/155، األعالم:3/1107، نشر المثاني:1/292( انظر: طبقات الحضيكي:40)

 . 1/358والمفسرون في غرب أفريقيا للطرهوني:
 (.309،  4/264(، قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )401، 292/ 2( انظر: طبقات الحضيكي: )41)
 .1/292، طبقات الحضيكي:2/188، التقاط الدرر للقادري:2/223( انظر: سلوة األنفاس للكتاني: 42)
ــاني: 43) ــر المثـ ــر: نشـ ــد داود:2/30(انظـ ــوان لمحمـ ــاريخ تطـ ــة: 2/279، تـ ــة الفكريـ ــيكي:421/ 2، الحركـ ــات الحضـ ــالم 1/513، طبقـ ، األعـ
 .4/16زركلي:لل
 .33-1/32( انظر: سوس العالمة 44)
ــم المـــؤلفين: 155/ 7( انظـــر: األعـــالم للزركلـــي: 45) ــير 187، ســـوس العالمـــة ص2/69، معجـ ــة التفسـ ، الموســـوعة الميســـرة فـــي تـــراجم أئمـ

 . 2516واإلقراء والنحو واللغة ص
 . 271/ 4( خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي:46)
، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير 187، سوس العالمة ص2/69، معجم المؤلفين: 155/ 7انظر: األعالم للزركلي: ( 47)

 .  2516واإلقراء والنحو واللغة ص
 . 272/ 4( خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي:48)
، نشر  12/ 2، خالل جزولة:292/ 2، طبقات الحضيكي: 393-2/392( انظر: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين للحجي:49)

، نفحة الريحانة ورشحة طالء  604، سالفة العصر ص 4/271، خالصة األثر:372/ 1المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري: 
يسرة في تراجم أئمة التفسير ، الموسوعة الم69/ 2، معجم المؤلفين: 155/ 7، األعالم للزركلي: 3/229، نفح الطيب: 223/ 2الحانة:

 . 2516واإلقراء والنحو واللغة ص
 . 272/ 4( خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي:50)
 من البحث. 20ينظر ص (51)
 لم يذكر له مصنفات في الرسم والضبط.   -رحمه هللا–عند رجوعي إلى ترجمة القرطبي  (52)
 من البحث. 20ينظر ص (53)
نص بموسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن بالقسم األول: )رسم المصاحف(، إعداد: وفي بن فرح ياسين، إشراف: أ.د.حكمت بشير ياسين،  (54)

 . 19سؤال في رسم القرآن لمحمد بن يوسف التملي" ص على نسبة هذا الكتاب بعنوان:" جواب عن 
ألن المصــنف المــذكور مفقــود، اســتعنت بفضــل هللا برســالة الــدكتوراه: )اإلمــام البلنســي وجهــوده فــي علــم الرســم( للدكتور/يزيــد بــن محمــد  (55)

 هـ.1436/1437العمار، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم القراءات، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، عام 
 ليست في ب.  (56)
 زيادة من ب. (57)
 ن ب.زيادة م (58)
 في ب: رحمه هللا تعالى ورضي عنه.  (59)
 في ب: اإليالء. (60)
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 زيادة من ب. (61)
 في ب: ورد عليكم.  (62)
 في ب: رسيتم، وصححها في الهامش من نسخة أخرى كما في أ.  (63)
 في ب: عن.  (64)
 في ب: يصلح.  (65)
 في ب: للجواب. (66)
 في ب: قد رأيت. (67)
 ليست في ب.  (68)
 في ب: تستترد. (69)
 في ب: عليكم. (70)
 في ب: اإلشقاق.  (71)
   .(1503/ 4انظر: الصحاح للجوهري، )شقق( ) الخالف والنزاع.الشقاق: ( 72)
  ، مفتاح األمان في رسم القران102ص للمهدوي  ، هجاء مصاحف األمصار769/ 3 ألبي داود ( ينظر: مختصر التبين73)

 . 22، الدرة الصقيلة للبيب ص71، دليل الحيران على مورد الظمان للمارغني ص26ص لألزهري 
 في ب: فيه شيئا.   (74)
في ب: الخرازي، وكذا هو في جميع المواضع. والخراز هو: محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عبد هللا الخراز المغربي، صاحب مورد   (75)

بي الظمآن في حكم رسم أحرف القرآن، إمام كامل مقرئ متأخر، نظم ذلك في أرجوزة لطيفة أتى فيها بزوائد على الرائية والمقنع من التنزيل أل
 (.  237/ 2غاية النهاية في طبقات القراء ) داود وغيره.

  (.153( بيت رقم )16(من منظومة مورد الظمآن للخراز )ص:76)
 ،أخذ عن موسى الزواوي  ، كان متقنا لعلوم القرآن،محمد بن أحمد بن مجبر المساري، شيخ الجماعة في زمنه بفاس(هو 77)

على مورد الظمآن ألبي عبد هللا الخراز، وتقاييد على نظم الضبط له   ومحمد بن غازي، وقرأ عليه المنجور. ومن مؤلفاته: تقاييد
 وكتاب الطرر هو طرره على مورد الظمآن. (.4/174هـ. انظر: قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )984أيضا توفي سنة 

االسراء  قل سبحان ربي فإن المصاحف  (قال الداني:"وكذلك حذفوها في قوله سبحان وسبحانه وسبحانك حيث وقع إال موضعا واحدا في 78)
 . 44، لطائف البيان ص546-226اختلفت فيه ال غير ورأته أنا في مصحف أهل العراق العتق باأللف" المقنع ص

 في ب: سبحان فيه.  (79)
 [.3( ]الجن:80)
 في ب: أنها محذوفة.  (81)
رين بالعلم والدين، له كتاب تنبيه العطشان حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، كان من الصالحين المشهو ( هو 82)

هـ. انظر: طبقات الحضيكي )ص: 889على موارد الظمآن في الرسم القرآني، والفوائد الجميلة على اآْلَيات الجليلة، توفي سنة 
 (. 1/316(، وهدية العارفين )189

 161انظر: تنبيه العطشان على مورد الظمان للشوشاوي ص (83)
 ليست في ب.  (84)
 ليست في ب.  (85)
 في ب: ومثال.  (86)
 في ب: لصاحب.  (87)
 لم أقف عليه.  (88)
 . 18(  تقدمت ترجمته في قسم الدراسة  ص 89)
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 في ب: يثابت. (90)
علي بن محمد بن علي بن  أبو الحسن  ، وهو(مفقود)في هجاء المصاحف سماها صاحبها بالمنصف في رسم المصحف  هي أرجوزة (91)

البلنسي، إمام زاهد ثقة عالم، انتهت إليه رئاسة اإلقراء في زمانه، قرأ عليه: أبو القاسم الشاطبي ومحمد بن خلف البلنسي، وهو  هذيل 
هـ. انظر: غاية النهاية في  563صاحب أبي داود سليمان بن نجاح وربيبه وعميد مدرسة أبي عمرو الداني وراويتها في زمنه توفي سنة 

   (.284(، معرفة القراء الكبار )ص:  573/ 1طبقات القراء )
 . 56، لطائف البيان ص431(ينظر: اإلمام البلنسي وجهوده في علم القراءات، )رسالة دكتوراه(  د. يزيد العمار ص92)
 في ب: عمر. (93)
أبو عمرو الداني, اإلمام، الحافظ، المجود، المقرئ، الحاذق، عالم األندلس، كان أحد األئمة  عثمان بن سعيد بن عثمان, (94)

في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه, ومصنف )التيسير(، و)جامع البيان( وغير ذلك, وتوفى رحمه هللا في 
(, وغاية النهاية 2/341(،  إنباه الرواة )226القراء الكبار )ص:   النصف من شو ال سنة أربع وأربعين وأربعمائة. انظر: معرفة

 (. 310(، والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول )ص:1/503)
 .359(انظر:  المقنع، ص95)
لروايات ( هو أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح األندلسي، مولى المؤيد باهلل ، إمام وحجة في علم الرسم، عالما با96)

وطرقها، حسن الضبط، ثقة دينا. أخذ القراءات عن أبي عمرو الداني، صنف البيان في علوم القرآن، والتبيين لهجاء التنزيل،  
(، وغاية 251ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: (، 170/ 19هـ. انظر: سير أعالم النبالء )496توفي سنة 

(، واسم كتابه: التبيين أو مختصر التبيين لهجاء التنزيل على ما هو مطبوع به، وهو مشهور 316  /1النهاية في طبقات القراء )
 بالتنزيل.  

 ، 2/116( مختصر التبيين لهجاء التنزيل:97)
 . 1/376:مختصر التبيين لهجاء التنزيل ( صاحب التنزيل المتقدم ترجمته.98)
 زيادة من ب. (99)
(أبو بكر بن أبي محمد عبد الغني الشهير باللبيب، من أبناء تونس، وبها قرأ على جماعة، منهم: الحاج يوسف القادسي 100)

األندلسي وبرع في العربية وعلوم القرآن، ألف كتاب الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة، كان يعيش في أواخر القرن الثامن إلى  
 (.2/132ام نافع عند المغاربة )أوائل التاسع. انظر: قراءة اإلم 

 في ب: بقوله.  (101)
في حاشية األصل: )قال ابن القاضي: خدعهم بالحذف، وبه العمل، فإنه في التيسير وعمدة البيان واإلتقان واللبيب، وإليه أشرنا:  (102)

 خدعهم بالحذف في التبيين، وفي التجيبي فخذ تبييني، ونصه في عمدة البيان: كذاك في اللبيب واإلتقان(.
، جامع البيان 33، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، ص33فتح المنان، ص، 507، المقنع، ص72ينظر: التيسير للداني، ص
 . 116في معرفة رسم القرآن، 

   (.232( الدرة الصقيلة )ص103)
، محقق حاذق ثقة ( إبراهيم بن عمر بن إبراهيم برهان الدين، أبو إسحاق الجعبري، الشيخ اإلمام العالم، المقرئ األستاذ104)

كبيرة، شرح الشاطبية والرائية وألف التصانيف في أنواع العلوم، وقرأ للسبعة على أبي الحسن على الوجوهي صاحب الفخر 
الموصلي وللعشرة على المنتجب حسين بن حسن التكريتي صاحب ابن كدي، قرأ عليه القراءات العشر شيخنا أبو بكر بن 

(، وغاية النهاية في طبقات القراء 397ر: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:هـ. انظ732الجندي، توفي سنة 
(1 /21 .) 
 . 1/398( جميلة أرباب القصائد للجعبري :105)
 ليست في ب.  (106)
 في ب: خطبا.  (107)
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( هو يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب، المدني ثم المصري، األزرق. لزم ورًشا مدة طويلة، وأتقن عنه األداء، 108)
ه. انظر: معرفة القراء الكبار 240وخلفه في اإلقراء بالديار المصرية، وانفرد عنه بتغليظ الالمات وترقيق الراءات. توفي سنة 

  (.1/486المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )(، وحسن 106على الطبقات واألعصار )ص: 
هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد هللا بن عمرو مولى آلل الزبير بن العوام ، رحل إلى اإلمام نافع بالمدينة وقرأ عليه عدة   (109)

. انظر: معرفة القراء الكبار هـ197ختمات، ولقبه بورشان ثم خفف وقيل ورش، انتهت إليه رياسة اإلقراء بالديار المصرية، توفي بمصر 
 . 2/457، شذرات الذهب 91على الطبقات واألعصار ،ص

( هو علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الرباطي المغربي، التازي، المقرئ المالكي المعروف بابن بري، عالم بالقراءات 110)
ن علي الشريشي،له الدرر اللوامع في أصل مقرأ والنحو وغيره من العلوم، تلقى العلم عن والده وأبو الربيع سليمان بن محمد ب

، قراءة 5/5، االعالم للزركلي:7/220هـ. انظر: معجم المؤلفين 731اإلمام نافع، والقانون في رواية ورش وقالون، توفي سنة 
 .22(، القراء والقراءات بالمغرب،3/109اإلمام نافع عند المغاربة )

 (. 54افع، البن بري )ص: (الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام ن111)
 في ب: بمعنى (112)
 ما بين القوسين ليس في ب.   (113)
 في ب: همزة النقل.  (114)
 في ب: باإلظهار في.  (115)
، شرح 1/127، فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات لمحمد إبراهم سالم:194.، إبراز المعاني،  21/ 2انظر: النشر البن الجزري: (116)

 . 46  -45النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع للقاضي، ص
ما ذكره ابن بري في  هو أبو القاسم أحمد التازي، لم تسعف المصادر بترجمة كاملة له، بيد أنه له أرجوزة في ترجيح( 117)

. انظر: تاريخ القراءات في المشرق  الدرر من الخالف بلغت ابياتها مائة بيت، سماها: " الدرر السنية في ترجيح خالف البرية"
  (.477والمغرب، د. محمد المختار ولد أباه )ص:

(، وقد حقق 230/بعد 3نافع عند المغاربة )الدرر السنية في ترجيح خالف البرية، كما في قراءة اإلمام  ن أرجوزة ( م118)
 (. 480. وانظر: تاريخ القراءات في المشرق والمغرب، د. محمد المختار ولد أباه )ص:األرجوزة كلها

 في ب: اختصار التعريف. (119)
وقرأ على وشيخ الجماعة بها،  مقرئ فاس، ،األنصاري القرطبي ،( هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان120)

، وألف كتاًبا في كيفية جمع القراءات، والتعريف: اسم كتابه المسمى نخبة أئمة األندلس والمغرب، وشارك األكابر في أساتذتهم
غاية النهاية في  هـ. انظر:730توفي سنة  نظم التعريف، أو أرجوزة التعريف، أو مختصر التعريف، أو التعريف الصغير،

 (.3/11قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )(، و 544/ 1طبقات القراء )
 ليست في ب.  (121)
 في ب: فدونكا. (122)
 (. 31/47كما في قراءة اإلمام نافع عند المغاربة ) نظم التعريف ألبي الحسن علي بن سليمان األنصاري، (123)
 ما بين القوسين ليس في ب.   (124)
 في ب: باإلظهار في.  (125)
  أبو يعقوب، المدني، تقدمت ترجمته.( هو يوسف بن عمرو بن يسار، 126)
( هو محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب أبو بكر األصبهاني، شيخ القراء في زمانه، إمام عصره في رواية ورش، 127)

لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه، وطريق األصبهاني عن ورش تنفرد عن طريق األزرق بعدم الترقيق في الراءات، والتغليظ، 
هـ. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: 296الالمات، واإلمالة والمد الطويل، مات ببغداد سنة  في

 (. 2/169(، وغاية النهاية )135
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( هو عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، أبو األزهر، العتقي المصري، صاحب اإلمام مالك راٍو 128)
ءة متصدر ثقة. أحد األئمة األعالم كوالده. حدث عن أبيه، وعن سفيان بن عيينة، وابن وهب، وقرأ القرآن وجوده مشهور بالقرا

معرفة القراء الكبار على  هـ. انظر: 231على ورش، وقرأ عليه محمد بن سعيد األنماطي، وحبيب بن إسحاق، وغيرهما توفي سنة 
  (.1/389، وغاية النهاية )(107الطبقات واألعصار )ص: 

 ليست في ب.  (129)
 في ب: ففيهما. (130)
 هو أبو داود بن نجاح األندلسي، تقدمت ترجمته. (131)
البن نجاح فيه ثم  -127مع المثنى وهو في غير الطرف كرجالن يحكمان واختلف   -126قال في منظومة مورد الظمان، البيت رقم  (132)

 الداني قد جاء عنه في تكذبان  
 في ب: إالن.  (133)
 . 2/188،320مختصر التبيين  (134)
 . 227المقنع، ص (135)
 في ب: أثبت. (136)
 في ب: ما.  (137)
 زيادة من ب. (138)
 ما بين القوسين ليس في ب.  (139)
 2/21انظر: تنبيه العطشان،  ( هو حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، تقدمت ترجمته.140)
 في ب: أنه.  (141)
 . 34، لطائف البيان ص  28، سمير الطالبين، ص90، دليل الحيران ص35انظر: الجامع ص  (142)
 ليست في ب.  (143)
 في ب: أخذنا. (144)
 ما بين القوسين ليس في ب.  (145)
 في ب: أثبتها. (146)
 (. 252للمارغني )ص: مورد الظمآن  ليل الحيران علىد (147)
 في ب: وغيره. (148)
 . 381المقنع  (149)
 (. 554( رقم )43للخراز )ص:من منظومة مورد الظمآن  (150)
 في ب: إذا.  (151)
 في ب: تلوتا.  (152)
 ليست في ب.  (153)
 في ب: يقال.  (154)
 . 28، لطائف البيان ص1/662. وانظر: فتح المنان 2/494تنبيه العطشان  (155)
 زيادة من ب. (156)
 في ب: تفردهما. (157)
 في ب: عن.  (158)
 ( لم أقف عليه. 159)
 غالمين.( في ب:  160)
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 . 2/494( تنبيه العطشان :161)
 كتب في حاشية أ: )قال ابن القاضي رحمه هللا تعالى: صالحين خالدين باإلثبات من غير خالف إذ المثنى ال يدخل في المفرد ولنا: (162)

 وخالدين صالحين وردا 
 ألن قاعدته في المورد 

 بالثبت فيهما فخذه مرشدا 
 المفرد( اهـ.ال يدخل المثنى قل في 

 

  .3/564( مختصر التبيين163)
( قال الداني:" في قوله ألصلبنكم في طه والشعراء ففي بعضها بإثبات واو بعد الهمزة، وفي بعضها بغير واو، واجتمعت 164)

 . 56، سمير الطالبين ص359الوسيلة، ص  ، 397على حذف الواو في الحرف الذي في األعراف" المقنع ص
 لم أقف عليه. (165)
 في ب: فيه ترك الواو.  (166)
  هـ(، تقدمت ترجمته. 496( هو أبي داود بن نجاح األندلسي )ت 167)
 المثبت من ب، وكتبت في أ: نجاح، ولعلها تحريف. (168)
 في ب: به جرى. (169)
 في ب: العمل. (170)
 .4/1171المختصر التبيين:  (171)
 ليست في ب. (172)
 في ب: وتشرف. (173)
 في ب: واختار. (174)
( هو أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق السلطان المريني، من كبار بني مرين، ملوك المغرب. كان 175)

هـ. انظر: األعالم للزركلي 752يغرف عند العامة بالسلطان األكحل، لسمرة لونه، من تالمذة ابن بري في القراءة، توفي سنة 
 (. 3/160(، قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )4/311)
 (لم أقف عليه. 176)
 في ب: المشهور. (177)
 ما بين القوسين ليس في ب.  (178)
 . 323، دليل الحيران ص122، هجاء مصاحف األمصار549، انظر: المقنع، 2/410مختصر التبيين (179)
إمام جليل وثقة ضابط، كان أماما عابدا مؤدبا بقرطبة، وهو أول من أدخل قراءة نافع وموطأ  (غازي بن قيس أبو محمد األندلسي،180)

تاريخ علماء  هـ. انظر:199توفي سنة   مالك إلى األندلس، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن نافع بن أبي نعيم، له كتاب هجاء السنة، 
 ،  (3/110)ة النهاية غاي .9/323سير أعالم النبالء:  ،387/ 1االندلس البن الفرضي:

بحث الغازي بن قيس األندلسي وأقواله في الرسم العثماني لحاتم جالل التميمي، مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية،  (181)
 662م. ص 2015، 2، العدد42المجلد 

 (. 1/310(لم أقف له على ترجمة. وانظر: مقدمة مختصر التبيين لهجاء التنزيل )182)
(لم أقف له على ترجمة، وكان يكتب المصاحف، ينقل عنه أبو داود بن نجاح في كتابه مختصر التبيين لهجاء التنزيل، 183)

 (.2/269انظر ذلك في )
 الغازي بن قيس، تقدمت ترجمته. (184)
 .. 4/1177مختصر التبيين   (185)
 .. 4/1149في ب: في الطور. مختصر التبيين   (186)
 في ب: في الطور.   (187)
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 .. 4/1177مختصر التبيين   (188)
 في ب: بزيادة. (189)
 . 1297/ 2.، فتح المنان 4/1167مختصر التبيين  (190)
 (لم أقف عليه. 191)
 في ب: يحذفها.  (192)
 في ب: وقعت.  (193)
 في ب: يحذفها.  (194)
 في ب: من دون ما افتراء. (195)
 في ب: فابت اآلثار.  (196)
 في ب: ذا التبيان. (197)
 في ب: وبالمحذوف.  (198)
 في ب: أخرى.  (199)
 . 101، المحكم، ص378انظر: المقنع، ص (200)
 هو أبو داود بن نجاح األندلسي، تقدمت ترجمته. (201)
 في ب: وهي.  (202)
 . 2/152مختصر التبيين،  (203)
 ليست في ب.  (204)
 في ب: نقطها نقطتها. (205)
 في ب: مذهب.  (206)
 405رجحه أبو داود" دليل الحيران على مورد الظمآن ، ص (قال المارغني:"والعمل عندنا على ما 207)
 .. 50، رساله في الرسم ص2/1091، فتح المنان343، الوسيلة، ص116انظر: المحكم،  
 ( ليست في ب. 208)
 في ب: شارح.   (209)
يل والثانية جيء بها عالمة  قال ابن الموثق:" وأما )النبيين( على قراءة نافع فهو ما اجتمع فيه ياءان األولى جيء بها في بناء فع (210)

  -ورجح حذف الثانية-على الجمع واإلعراب، وقد اتفقت المصاحف على رسمه بياء واحد أيضا، وجوز أن تكون المحذوفة األولى أو الثانية
على األولى".  وضبطه على حذف األولى هكذا )النبئين( أو هكذا )النبئين( وعلى حذف الثانية هكذا )النبي~ين( فالكيفيات ثالثة والعمل

 . 43. انظر:  السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ألبو زيتحار، ص109إيفاء الكيل بشرح متن اليل في فن الضبط ص
 قدمت ترجمته.ت(211)
 في ب: نقح.  (212)
 ما بين القوسين ليس في ب.  (213)
 في ب: فإن.  (214)
 في ب: تحته.  (215)
، االختالف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان د. 2/1073، فتح المنان:383. وانظر: المقنع 4/1168مختصر التبيين (216)

 .18توفيق أحمد العقبري ص
 في ب: وخص.  (217)
العلم كثير  ( هو محمد بن حسن بن محمد بن يوسف أبو عبد هللا الفاسي، نزيل حلب، كان إماما متفننا ذكيا متقنا، واسع 218)

قرأ على أبي القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي، وأبي موسى عيسى  المحفوظ، بصيرا بالقراءات وعللها، مشهورها وشاذها.
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هـ. انظر: معرفة القراء الكبار على 656بن يوسف المقدسي عن قراءتهما على الشاطبي، وأخذ عنه خلق كثير توفي سنة 
 (.2/122اية النهاية )(، وغ359الطبقات واألعصار )ص: 

( قال الفاسي: "ورسمه في مصاحف العراق بالياء بعد الشين موافق للقراءة بالكسر، ورسمه في غيرها بغير ياء موافق 219)
للقراءة بالفتح، واأللف في الجميع بعد الشين محذوفة على قاعدة جمع المؤنث السالم". الآلل  الفريدة في شرح القصيدة للفاسي، 

 3/229د الرحيم الطرهوني: تحقيق: عب
 . 90، لطائف البيان ص199، دليل الحيران ص35، سمير الطالبين، ص209. وانظر: المقنع، 5/1261مختصر التبيين  (220)

 199ليل الحيران، 
 في ب: اعترضه. (221)
 في ب: أنه. (222)
 في ب: اآلخر. (223)
 في ب: الناظم. (224)
 2855تنبيه العطشان ص (225)
في األصل أجد، وفي ب: أجط. والصحيح أجطا وهو المثبت. هو أبو محمد عبد هللا بن عمر الصنهاجي المعروف بابن آجطا، قال  (226)

ا بـالقراءات وضـبطها، ورسـمها ومـا يتعلـق بهـا" أخـذ عـن:  أبـي عبـد هللا الكتاني:" أحد أساتذة القراء المعتبرين، والنبهاء الحذاق المحررين، عارفـً
ـهــ. انظــر: ســلوة األنفــاس للكتنــي: 750محمــد الشريشــي المعــروف بــالخراز وقــرأ عليــه مــورد الظمــآن فــي رســم أحــرف القــرآن، تــوفي بفــاس ســنة 

 .43، القراء والقراءات لسعيد اعراب، ص2/105
 في ب: اآلخر.  (227)
 في ب زيادة: تعالى.  (228)
عيسى بن مينا بن وردان، أبو موسى، الزرقي، مولى بني زهرة، قارئ المدينة ونحويها، قيل: إنه كان ربيب نافع،  ( هو229)

هـ 220وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته، وهي لفظة رومية معناها جيد، لم يزل يقرأ على نافع حتى مهر وحذق توفي سنة 
   (. 1/615(، وغاية النهاية في طبقات القراء )93واألعصار )ص: وله. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات 

، فقيه، من المالكية، له اشتغال بالتأريخ، من أهل  (هو أبو زكريا يحيى بن سعيد بن داود بن سليمان، الجزولي، السماللي، الكرامي230)
قرأ اإلمام نافع، واألصل البن بري، ومنظوم سوس، بالمغرب األقصى من كتبه:  تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع في أصل م

 . 227(. انظر: تحصيل المنافع ص8/147ألعالم للزركلي ) انظر: ا هـ.900توفي  في حدود سنة األخبار، 
 في ب: بشرر.  (231)
 في ب: الكرمي. (232)
 ،  64، لطائف البيان في رسم القرآن ألبو زيت حار، ص160، دليل الحيران185في ب: وشارحه. انظر: تنبيه العطشان  (233)
اآلية:   ژائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ ، 19اآلية:   ژ ں  ڻژ وهي خمسة ألفاظ بسورة يوسف: وأما "بضاعة" ففي "يوسف":  (234)

 . 88اآلية: ژڦ  ڦ    ڄ  ژ ، 65اآلية: ژڄ  ڄ  ژ ، 65اآلية:   ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ، 62
 لم أقف عليه.  (235)
 في ب: الشارح.  (236)
  ، تقدمت ترجمته.أبو علي الحسن بن محمد السالمي شهر بالدراوي  (237)
 في ب: سألت.  (238)
 زيادة من ب. (239)
، الرحيق المختوم في 48، دليل الحيران ص 112، هجاء مصاحف االمصار ص3/819، مختصر التبيين 410انظر: المقنع ص (240)

 . 63نثر اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم لخلف الحسيني ص
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 في ب: الزائدة. (241)
 . 48، دليل الحيران ص411. انظر: المقنع ص3/849مختصر التبيين  (242)
، الرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ  48، تنبيه العطشان ص، دليل الحيران ص 3/849، مختصر التبيين 411قنع صانظر: الم (243)

 . 36، سمير الطالبين ص63المنظوم في ذكر جملة من المرسوم للحسيني ص
جزاؤا حشر  (:212. قال الشاطبي في العقيلة، البيت )48. دليل الحيران ص3/849، مختصر التبيين 411انظر: المقنع ص (244)

 وشورى والعقود معافي األولين ووالى خلفه الزمرا 
 في ب: فألفه.  (245)
 ،  28، لطائف البيان ص 34، سمير الطالبين 99. انظر: مورد الظمآن ص2/213مختصر التبيين  (246)
 1/493تنبيه العطشان (247)
 في ب: ألف.  (248)
 .  48. دليل الحيران ص4/1003مختصر التبيين  (249)
 . 1/248طشانتنبيه الع  (250)
 في ب: أال.  (251)
 في ب: أن.  (252)
 ،  4/1000، مختصر التبيين ص103، هجاء مصاحف األمصار ص 553انظر: المقنع ص (253)
 في ب: قراءة.  (254)
 في ب: قراءة.  (255)
 في ب: القياس. (256)
 ، 365، الوسيلة ص 2/315، مختصر التبيين506انظر: المقنع ص (257)
 .72، دليل الحيران ص 17، لطائف البيان ص1/356، تنبيه العطشان 268. انظر: المقنع ص33/ 2( مختصر التبيين 258)
 لم اقف عليه.  (259)
 لم اقف عليه.  (260)
( محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي، أبو عبد هللا، مؤرخ، عالم بالتفسير والحديث 261)

والقراءات والحساب واألدب، من فقهاء المالكية، له تآليف منها: تقريرات على الشاطبية، ومنظومة سماها بالدرر في طرق نافع، 
(، معجم 581(، نيل االبتهاج بتطريز الديباج )ص: 398/ 1الزكية في طبقات المالكية )هـ. انظر: شجرة النور 919توفي سنة 

 (.794/ 2المفسرين لعادل نويهض )
 في ب: القياس. (262)
 .  74، سمير الطالبين ص1277/ 2، فتح المنان 238، الوسيلة ص174، انظر: المحكم ص5/1295مختصر التبيين:  (263)
 . 1277/ 2، فتح المنان 158، الوسيلة ص91: المحكم ص، انظر4/1037مختصر التبيين:  (264)
 في ب: المعروفة.  (265)
 في ب: وإن.  (266)
 في ب: قال.  (267)
 . 74، لطائف البيان ص46، سمير الطالبين ص180، دليل الحيران ص  781-3/780مختصر التبيين  (268)
 في ب: في الماضي.  (269)
 ،  34اإلشباع: عبارة ن أداء الحركات كوامل غير منقوصات وال مختلسات. مقدمة في أصول القراءات البن الطحان ص  (270)
 ، 32مقدمة في أصول القراءات البن الطحان ص المط: المد نفسه، وهو لغة ثانية فيه. انظر: (271)
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، اهتمام األمة اإلسالمية بعلم 1/341، النشر: 2/277، فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي 1/110انظر: التذكرة البن غلبون  (272)
 ، 107التجويد ص

 في ب: المط. (273)
 كتب على حاشية األصل: )والبن القاضي رحمه هللا:  (274)

 لهاء والهمز إن سهلته با
 وحكمه بالضبط مع اإلبدال
 نقله الطراز مع كشف الغمام 

 عر من الشكل بال امتراء 
 بالياء أو بالواو ال تبال

 (. ا.هـالالم قلهوكل أهل الضبط 
 

 في ب: من.  (275)
 في ب: الهمزة. (276)
 في ب: مشكل.  (277)
، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ألبو زيتحار 135، أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار ألبي داود ص91المحكم ص  (278)

 . 34ص
 ليست في ب.  (279)
 زيادة من ب. (280)
 زيادة من ب. (281)
 الواو ليست في ب.  (282)
، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ألبو 173-172ص، أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار ألبي داود 117المحكم ص(283)

 . 28-25، إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين لمحيسن ص34زيتحار ص
 في ب: محمد.  (284)
 ،أخذ عن موسى الزواوي  ، كان متقنا لعلوم القرآن،هو محمد بن أحمد بن مجبر المساري، شيخ الجماعة في زمنه بفاس (285)

ومحمد بن غازي، وقرأ عليه المنجور. ومن مؤلفاته: تقاييد على مورد الظمآن ألبي عبد هللا الخراز، وتقاييد على نظم الضبط له  
 (.4/174هـ. انظر: قراءة اإلمام نافع عند المغاربة )984أيضا توفي سنة 

 في ب: ثالث. (286)
 في ب: فنقط.  (287)
 في ب: مسهال. (288)
 في ب: فاكتف.  (289)
، إرشاد 424الياء الموقوصة: أي رسم الياء المتطرفة معرقة إلى األمام هكذا )ي(. انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز للتنسي ص  (290)

 . 46الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين لمحيسن ص
 ليست في ب.  (291)
بط المبدل مطلقا، وبه قال في التحفة، وفي الطراز للتنسي كتب في حاشية األصل: )وقال في موضع آخر: يشاء إلى العمل بعدم ض (292)

 خالفه، وهو األولى، وإليه أشرنا، ومذهب التنسي في المسهل بعدم الشكل بخالف المبدل(. 
،  424(. انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز للتنسي صےالياء المعقوصة: أي رسم الياء المتطرفة ردودة إلى الخلف هكذا )  (293)

 . 46إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين لمحيسن ص
قال د. والذي عليه العمل عندنا أن الياء تكون موقوصة في جميع األنواع الثمانية وال تكون معقوصة إال في )إيالفهم( أو إذا ألحقت  (294)

طالبين إلى ضبط الكتاب المبين لمحيسن للداللة على الصحة أو محذوفة الجتماع المثلين سواء كانت متوسطة أو متطرفة". إرشاد ال 
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، السبيل إلى ضبط 172، سمير الطالبين ص426، الطراز في شرح ضبط الخراز للتنسي ص464. انظر: الدرة الصقيلة للبيب ص46ص
 . 51كلمات التنزيل ص 

 في ب: على.  (295)
 ليست في ب.  (296)
 ( ليست في ب. 297)
( "الواحد القهار" 39( تصريحا، واختلفت النسخ في موضع يوسف في اآلية: ) 18) ( لم يذكر بالحذف إال موضع سورة الرعد اآلية:298)

 . 3/717انظر: مختصر التبيين  .وجرى العمل بالحذف بالرعد وباإلثبات في غيره
 ليست في ب.  (299)
 ليست في ب.  (300)
فـي سـورة النسـاء،  ژ  ہژ؛ لداللة ما بعده على أنه مثنـى، ويختـار الثبـت فـي  ژ  ہ  ہ ژكتب في حاشية األصل: )األولى الحذف في  (301)

 .2/494ک  ژ( تقرير. انظر: تنبيه العطشان : ژو   ژ  ٺ ژلعدم ما يدل على التثنية مثل ما تقدم في 
 .. 33، السبيل الى ضبط كلمات التنزيل ص1316/ 2، فتح المنان 87-86المحكم ص (302)
 . 28، لطائف البيان:ص1/648، فتح المنان: 98، دليل الحيران ص292، الوسيلة ص2/88التبيين  ، مختصر261المقنع ص (303)
، واللفظــان محــذوفان مــع 6 ژک  گ  گ        گ  ژ قــال المــارغني:" واحتــرز بقيــد الســورة عــن الواقــع فــي غيرهــا، وهــو فــي "الواقعــة":  (304)

"أقواتهـا"، و"النواصــي"، و"خاشــعة" حيــث وقــع، وأفتمارونــه، وكاذبــة مطلــق . دليــل لصـاحب "المنصــف"، والعمــل عنــدنا علــى حــذف األلــف فــي: 
 .2/1008، فتح المنان: 1/62، انظر: مختصر التبيين202الحيران ص

 .28، لطائف البيان:ص1/648، فتح المنان:99، دليل الحيران ص2/88، مختصر التبيين 216المقنع ص (305)
 .111دليل الحيران ص231، الوسيلة ص4/1166، مختصر التبيين:557نظر: لمقنع صافيها الخالف باتفاق الشيخين. ا (306)
پ  ژ  (،282البقـرة ) ژەئ    ەئ  وئ         ژ (، 282البقـرة ) ژٺ  ٿ     ٿ  ژ  (، و282البقـرة ) ژ ٺ  ٺژ أي: جميـع المواضـع (307)

 .44، لطائف البيان ص 36، دليل الحيران ص2/321:، مختصر التبيين 271(" انظر:: المقنع ص283البقرة ) ژپ  پ     
 ،49دليل الحيران ص (308)
 .91، لطائف البيان ص2/1012، فتح المنان: 201دليل الحيران ص (309)
 لم أجده في المقنع وال مختصر التبيين  (310)
 . 91، لطائف البيان ص2/1012، فتح المنان: 201دليل الحيران ص  (311)
، مختصر 185قرأها بغير ألف وال همز )طيف( ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وقرأها باأللف والهمز )طائف( الباقون. المقنع ص (312)

 . 69ص،  لطائف البيان  2/893، فتح المنان:171، دليل الحيران ص 150، الوسيلة ص3/592التبيين 
،  190قرأها باأللف )زاكية( أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأها بغير ألف وتشديد الياء )زكية( الباقون. المقنع ص (313)

 . 896/ 2، فتح المنان:74، دليل الحيران ص 176، الوسيلة ص3/814مختصر التبيين 
 في ب: ننج.  (314)
 في ب: تقدم.  (315)
، لطائف البيان 417، دليل الحيران ص514، و3/150، مختصر التبيين 217-216أصول الضبط ص، 533انظر: المقنع ص (316)

 . 70ص
 . 217، أصول الضبط 533-532المقنع ص (317)
 في ب: فيهما. (318)
 73مورد الحيران ص  (319)
 في ب: فيهما. (320)
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.  36قال الشيخ أبو زيتحار:"للداني فيذلك قوالن والمختار عنده االتصال والهمل على االنفصال" السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ص (321)
 ،  144انظر: المحكم ص

قال ابن عاشر:"وأفهم تخصيص القطع المتفق عليه بموضعي لقمان والحج...، أن ما عداهما من نظائرهما موصول" فتح  (322)
 . 4/993، مختصر التبيين:476.انظر: المقنع ص2/1420المنان:

 .( في ب: يعني323)
 . 4/1008( مختصر التبيين:324)
 . 527( المقنع ص325)
 .  418(اإلمام البلنسي وجهوده في علم القراءات، )رسالة دكتوراه(  د. يزيد العمار ص326)
 .207، الوسيلة ص32(انظر: الدرة الصقيلة ص327)

صـاحب القصـيدة الموسـومة بحـرز  القاسم: خلف بن أحمـد أبـو القاسـم الرعينـي األندلسـي الشـاطبي، المقـرئ الشـهيرهو القاسم بن فيرة بن أبي 
وعللهـا، األماني، ولم يلحق فيها وال سبق إلى مثلها، وكان إماما عالمة، نبيال، محققا، ذكيا، واسع المحفوظ، كثير الفنون، بارعا فـي القـراءات 

 (، وطبقـات الشـافعيين913/ 12)  (، وتاريخ اإلسـالم312معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: . انظر: هـ590، وتوفي سنة 
  (.2/20(، وغاية النهاية في طبقات القراء )327( البن كثير، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب )ص: 722)ص: 

 في ب: في غير. (328)
 في ب: صورة. (329)
محـذوف األلـف فـي جميـع المصـاحف، مـا خـال الـداني فلـم يـوافقهم إال بحـذف موضـع سـبأ" "بتصـرف" التبيـان  قال محمد الصـنهاجي:" (330)

 .40، سمير الطالبين ص207، الوسيلة ص32، الدرة الصقيلة ص4/1008. انظر: مختصر التبيين:379ص
 لم أقف عليه.  (331)
 ما بين القوسين ليس في ب.  (332)
 . 34، لطائف البيان ص 295، الوسيلة ص 2/33ن:، مختصر التبيي544و268المقنع ص (333)
 ما بين القوسين ليس في ب.  (334)
 . 3/625ليس في ب. مختصر التبيين: (335)
 ليس في ب.  (336)
 .   156، الوسيلة ص 364المقنع ص (337)
 . 257، انظر: دليل الحيران ص3/535مختصر التبيين : (338)
 .  307، انظر: الوسيلة ص 280ليست في ب. المقنع ص (339)
 . 2/1233، فتح المنان:2/415، مختصر التبيين:281-280انظر: المقنع ص( 340)
 ليست في ب.  (341)
 . 2/1233، فتح المنان:308، الوسيلة ص93. وانظر: هجاء مصاحف األمصار للمهدوي ص280المقنع ص (342)
 في ب: مثابة.  (343)
 في ب: المشكل. (344)
 (: كذا رواسي واالستئذان فعل المراودة والبنيان.  226قال الخراز، البيت )   (345)
 في ب: حذف ألفه.  (346)
 . 73، لطائف البيان ص922-2/920، فتح المنان:  179انظر: دليل الحيران ص  (347)
 في ب: ال.  (348)
 . 73، لطائف البيان ص360المقنع: ص (349)
 ليست في ب.  (350)



   

         

 والضبط الرسم يف املسائل بعض عن( هـ1049: ت) التملي يوسف بن حممد أجوبة  

  

  

 

 في ب: فالصفة.  (351)
 مكان ما بين القوسين في ب: المفرط بها. (352)
 في ب زيادة: الناس. (353)
 .125-125في ب: الشامي. الطراز في شرح ضبط الخراز ص (354)
( هو أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد الجليل المغراوي التنسي، التلمساني المغربي المالكي. مؤرخ، أديب، شاعر، 355)

هـ. انظر: الضوء الالمع للسخاوي  899لماء تلمسان، من مؤلفاته: كتاب الطراز في شرح ضبط الخراز، توفي سنة من أكابر ع
   (.85(، معجم أعالم الجزائر )ص: 8/120)
 في ب: ضبطهما. (356)
 في ب: يمط. (357)
 في ب: جمعه.  (358)
 ليست في ب.  (359)
 ليست في ب.  (360)
، جهد المقل 349-1/348، النشر: 280/ 2، فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي:71-1/70انظر: التذكرة البن غلبون:  (361)

، شرح المقدمة الجزرية  149، القصد النافع لبغية الناشيء والبارع على الدرر اللوامع في مقريء اإلمام نافع للتازي ص 224للمرعشي ص
 . 504د. غانم قدوري ص 

 (.177( رقم )15(حرز األماني للشاطبي)ص: 362)
 في ب زيادة: اللوامع. (363)
 ( في االصل: وعند، والمثبت من ب كالمنظومة.364)
 ورش.  :في ب (365)
 (. 83( رقم ) 49(الدرر اللوامع )ص:366)
 ( في ب: وصحبه. 367)
 . 8عجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة لمحمد شملول صإ ينظر: ( 368)
 . 4-2/3التبيين: ( مختصر 369)


