مقدمة
إ ّن احلمــد هلل حنمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه ،ونعــوذ ابهلل مــن شــرور أنفســنا

ومــن ســيئات أعمالنــا ،مــن يهــده هللا فــا مضـ ّـل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن
ال إلــه إال هللا وحــده ال شـريك لــه ،وأشــهد أ ّن حممـ ًـدا عبــده ورسـوله.

ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [آل عمران.]102 :
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱸ [النســاء.]1 :

ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [األح ـزاب.]71-70 :

أمــا بعــد :فــإن أصــدق احلديــث كالم هللا تعــاىل ،وأحســن اهلــدي هــدي
كل بدعــة
كل حمدثــة بدعــة ،و ّ
حممــد -صلــى هللا عليــه وســلم ،-وشـ ّـر األمــور حمداثهتــا ،و ّ

كل ضاللــة يف النــار.
ضاللــة ،و ّ
وبعــد :فعلــم الرســم القــرآين مــن أهــم العلــوم املتعلقــة بكتــاب هللا تعــاىل؛ فبــه يعــرف كيــف
ـف يف اجلمــع العثمــاين ،وقــد كان لعلمــاء
كتــب الصحاب ـةُ -رض ـوان هللا عليهــم -املصاحـ َ

أيضا كان لعلماء املغاربة
املشارقة ي ٌد كبرية يف هذا العلم ً
يسا وأتلي ًفا ،و ً
بيان ً
وشرحا وتدر ً
ـذول ال ينكــر ،ويُذكــر فيشــكر.
جهـ ٌد كبــرٌ مبـ ٌ
ومــن العلمــاء الذيــن كانـوا فرســان هــذا امليــدان ،وانبغــي هــذا الفــن :اإلمــام أبــو إســحاق

وقعــد وتتبّــع كلمــات القــرآن
التجيــي؛ ألّــف كتــاب التبيــان يف علمــي الرســم والضبــط ،قـّـرر ّ

كلمــة كلمــة.

)(1

حجــة يف هذيــن
ولنفاســة كتابــه نقــل العلمــاء مذهبــه ،وتدارسـوا تقريراتــه ،واعتمــدوا كتابــه ّ

الفنّــن النبيلني.

وقــد كان كتــاب «التبيــان» ضمــن الكتــب الــي ضاعــت وفُِقـ َـدت ،ومــن رمحــة هللا
عــز وجــل -بقــاء ُجَـ ٍـل منــه يف ثنــااي الكتــب الــي نقلــت عنــه ،ومــن تلــك الكتــب الــيأكثــرت النقــل عنــه إىل ح ـ ٍّد كبــر :كتــاب« :فتــح املنّــان املــروي مبــورد الظمــآن» ،لإلمــام

احملقــق :عبــد الواحــد بــن عاشــر األندلســي املغــريب( ،ت 1040 :هــ) ،وهــو مــن فرســان
هــذا الفـ ّـن.
وهــذا البحــث يسـلّط الضــوء علــى اختيــارات اإلمــام التجيــي يف الرســم القــرآين ،وجيمعهــا

مــن خــال كتــاب «فتــح املنــان» لإلمــام ابــن عاشــر ،عســى أن نكــون بذلــك قــد عثـران علــى
ٍ
ـن علــى فتــح البــاب لعمــل دراســات
جــزء مــن كتابــه «التبيــان» ،وطرحنــا مــادة صاحلــة تعـ ُ
وحبــوث الحقــة حــول اختيــارات اإلمــام التجيــي يف الرســم ،وبيــان مذهبــه فيهــا ،وموقعهــا
يف علــم الرســم.
جعلت هذا البحث يف ثالثة مطالب وخامتة؛ وهذه املطالب هي:
وقد
ُ
املطلب األول :التعريف ابإلمام التجييب.
املطلب الثاين :التعريف بكتاب «التبيان».
املطلب الثالث :اختيارات اإلمام التجييب يف علم الرسم القرآين.

)(2

املطلب األول :التعريف ابإلمام التجييب:
رغــم مكانــة اإلمــام أيب إســحاق التجيــي إال أنــه مل تســعفنا كتــب الرتاجــم بشــيء عــن
ترمجتــه وحياتــه إال بعــض املعلومــات املتناثــرة ،ومنهــا:
امسه:
هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن علي التجييب اجلزري.
شيوخه:
من شيوخه:
	-أبــو مــروان عبــد امللــك بــن موســى بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن األنصــاري الشريشــي،
أخــذ عنــه القــرآن وعلومــه.
قال اإلمام القيسي يف «امليمونة الفريدة» عند حديثه عن اهلمزتني من كلمة:
قال التجييب عن أيب مروان

وذاك شيخه لدى القرءان

ال جتعل النقطة فوقه ـ ـ ــا إذا

أبدهل ـ ـ ـ ـ ــا ورش كآمنوا خذا

وفاته:
رجــح الدكتــور محيتــو أن يكــون اإلمــام التجيــي عــاش مــا بــن الربــع األخــر مــن املائــة
ّ

الســابعة والنصــف األول مــن املائــة الثامنــة(.)1

((( ينظر :قراءة اإلمام انفع عند املغاربة.)520-512/2( ،
)(3

املطلب الثاين :التعريف بكتاب «التبيان»:
امسه:
اســم كتابه «التبيان» ،قال ابن عاشــر :أســرد فيها ما انفرد أبو إســحاق التجييب حبذفه

مــن األلفــات يف هــذه الرتمجــة مــن كتابــه التبيــان(.)1
موضوعه:

تكلّــم اإلمــام التجيــي يف كتابــه عــن موضوعــن؛ مهــا :علــم الرســم القــرآين ،وعلــم الضبــط

القــرآين .عرفنــا ذلــك مــن خــال النقــل مــن كتابــه؛ فعلمــاء الرســم نقلـوا مســائل متعلقــة هبــذا
الفـ ّـن ،ومنهــم اإلمــام ابــن عاشــر يف كتابــه «فتــح املنــان» ،وعلمــاء الضبــط نقل ـوا مســائل

متعلقــة ابلضبــط ،كمــا نقــل ذلــك التنســي واملنبهــي يف كتابيهمــا.
وجوده:

كتــاب التجيــي مفقــود ،ال وجــود لــه ،بقيــت مجلــة مــن مســائله يف كتــب العلمــاء الذيــن
ألّفـوا يف فــي الرســم والضبــط القرآنيــن.
قيمة كتابه:
للكتاب قيمة علمية كبرية أتت من:
•إمامة مؤلفه.
((( فتح املنان.)783/1( ،

)(4

•ومبــا حــوى الكتــاب مــن درر ونقــوالت عــن كتــب مفقــودة؛ ككتــاب «هجــاء التنزيــل»
أليب داود الكتــاب األصــل ،والنقــل عــن شــيوخ ال نعلــم عنهــم شــيئًا كابــن رضـوان ،وأيب

مــروان شــيخه ،ومنهــا مثـ ًـا:

()1
ﮋم ْد َه َّآمتَٰـ ِنﮊ يف التنزيــل يف بعــض املصاحــف
 -قــال ابــن عاشــر « :وقــال التجيــي :و ُ

آمتَـٰ ـ ِنﮊ
ﮋم ْد َه َّ
حبــذف األلفــن ،ويف بعضهــا إبثباهتمــا ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف ُ

وﮋنَضَّا َختَـٰ ـ ِن ﮊ حبــذف األلــف األوىل ،وإثبــات الثانيــة املتصلــة ابلنــون»( ،)2انتهــى.

أيضــا انقـ ًـا عنــه« :قــال بعــض األئمــة :ﮋا ْلِ َجٰـ َـرِةﮊ [البقــرة ]74:بغــر ألــف حيــث
 -وقــال ً

وقــع ،مث قــال عاط ًفــا علــى احملذوفــات :وﮋالْ ُف ْرقَٰـ َـنﮊ ،وقــال ابــن رض ـوان :ﮋطَ َعٰــمﮊ بغــر

ألــف ،حرفــان ،هنــا :ﮋطَعٰـ ِـم م ِ
نيﮊ [البقــرة ،]184:ويف املائــدة [آيــة :]95:ﮋطَ َعٰـ ِـم
سٰــك َ
َ ََ

َم َسٰـ ِـك َنيﮊ ،وذكــر أبــو داود يف كتــاب «هجــاء املصاحــف» احلــرف الــذي يف املائــدة والــذي
يف الغاشــية ،وقــال يف الفرقــان :ﮋالطَ َعٰـ َـمﮊ حيثمــا وقــع بغــر ألــف ،يريــد -وهللا أعلــم:-

ﮋتْتَـٰ ــنُو َنﮊ ،بغــر ألــف ،وﮋحٰـ ِ
ـض ِري ال َْم ْسـ ِـج ِدﮊ ابليــاء
إذا كان ابأللــف والــام ،مث قــالَ :
َ

وحــذف األلــف ،واختلفـوا يف ﮋﯬﮊ هنــا ،ففــي التنزيــل أبلــف اثبتــة ،ويف كتــاب هجــاء

املصاحــف حبــذف األلــف»(.)3

•وأتت كذلك من ثناء العلماء على كتابه:
((( تنبيهُ :كتبت كثري من الكلمات القرآنية على غري قراءة حفص عن عاصم ،فليتنبه.
((( فتح املنان.)700-699/1( ،
((( املصدر نفسه.)783/1( ،
)(5

ابلرضى.
ممن أثىن عليه القيسي يف «امليمونة الفريدة»؛ حيث وصفه ّ
قال يف «امليمونة»:
كنص ذي التبيني جا مسطرا عن التجييب الرضى تدبرا

()1

ووصفه ميمون موىل الفخار ابلنّبيه.
قال يف «الدرة اجللية»:

للتجييب ها هنا :تنبيه

مستحسن أورده النّبيه

()2

فيصل عند اخلالف:
•نقل العلماء عنه يف كتبهم وجعل رأيه ً
وممن نقل عنه ميمون موىل الفخار يف «الدرة اجللية»:

للتجـ ـ ـ ـ ــييب هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـنـ ـ ــا :تنبيه

مستحسـ ــن أورده النّـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

يـقول :ال جت ـع ــل هــذه الصـل ــة

مع ألف ال ينبغي أن تفصله

كقوله األوىل واألرض اآلخره

ردءًا وءاآلن بـن ـ ـق ـ ــل ظ ــاهـ ـ ــره

ألهنـ ـ ـ ـ ــا شـ ـبـ ـ ـي ـهـ ـ ــة ب ــالـ ــوصـ ـ ــل

مـا شرط ـ ـ ـ ـوا به ي ــرى ابلن ـق ــل

()3

وممــن نقــل عنــه ابــن عاشــر ،قــال -رمحــه هللا -وهــو يدلّــل علــى ترجيــح حــذف ألفــي
ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ يف سورة النساء« :وقال التجييب :يف النساء ﮋﭺ

ﭻ ﭼ ﭽﮊ بغــر ألــف فيهمــا .انتهــى.

((( املصدر نفسه.)328/2( ،
((( الدرة اجللية( ،ق-283/أ).
((( الدرة اجللية( ،ق-283/أ).
)(6

فيرتجح .وهللا أعلم(.)1
وقد تضافرت هذه الظواهر والنصوص على حذفهّ ،

قــال ابــن عاشــر وهــو يتكلــم عــن ألــف ﮋ ﭭ ﮊ [الفرقــان ]52 :وأنــه حبــذف األلــف،

قــال« :وقــد ذكــر التجيــي حــذف الــذي يف الفرقــان عــن هجــاء املصاحــف ،وعليــه اعتمــد
وهللا أعلــم -يف «عمــدة البيــان» حــى أطلــق حذفــه»(.)2انقل عنه:
ممن نقل عنه اإلمام عبد الرمحن بن القاضي ،قال ً

خادعهم ابحلذف يف التبيني

وفــي التجـيـيب فخ ــذ تــبيني

ـص ــه ف ــي عـ ـمـ ــدة الب ـ ـيـ ـ ــان
ون ّ

كذاك يف اللبيـب واإلتقان

()3

ما انفرد به:
ـاري
للتجيــي انف ـرادات ،نقلهــا اإلمــام ابــن عاشــر يف «فتــح املنــان» ،ومل يعــد العمــل جـ ً
هبــا ،ومــن أمثلتــه:
ﮋﮰ ﮊ [البلد ]14 :حبذف األلف عند التجييب ،بل وحكى اإلمجاع فيه.

ـت :يف حكايــة التجيــي اإلمجــاع علــى حــذف ألــف
تع ّقبــه ابــن عاشــر بقولــه« :قلـ ُ
ﮋﮰﮊ نظــر ،ومل يتعــرض لــه الشــيخان وال اجلعــري يف «كنــز املعــاين» -خــاف

املعتاد منه ،-ومل أنخذه عن الشيوخ إال ابإلثبات»( .)4وسيأيت معنا كثري مما انفرد حبذفه.

((( فتح املنان ،املصدر السابق.)736/1( ،
((( قــال ابــن عاشــر :وقــد ذكــر التجيــي حــذف الــذي يف الفرقــان عــن هجــاء املصاحــف ،وعليــه
اعتمــد -وهللا أعلــم -يف «عمــدة البيــان» حــى أطلــق حذفــه .فتــح املنــان.)690/1( ،
((( بيان اخلالف( ،ص.)25
((( فتح املنان.)1031/2( ،
)(7

املطلب الثالث :اختيارات التجييب يف علم الرسم القرآين:
ســأتكلم يف هــذا املطلــب عــن اختيــارات اإلمــام التجيــي يف رســم القــرآن مــن خــال
ـمت ذلــك إىل قســمني :القســم
كتــاب «فتــح املنــان» لإلمــام عبــد الواحــد بــن عاشــر ،وقسـ ُ
األول :الكلمــات املفــردة ،الــي نقــل ابــن عاشــر مــا فيهــا مــن أحــكام عــن تبيــان التجيــي،
والقســم الثــاين :القواعــد الكليــة ،والفقـرات الــي نقلهــا ابــن عاشــر مــن كتــاب التبيــان ،وبيــان
مــا ذكــرت يف اآليت:
أول :ما حكي عنه من كلمات مفردة.
ً
الثاين :القواعد الكلية ،والفقرات اليت نقلها ابن عاشر من كتاب التبيان.

أول :ما حكي عنه من كلمات مفردة:
ً
ذكــر ابــن عاشــر يف فتحــه مجلــة مــن الكلمــات ،وحكــى مــا للتجيــي فيهــا مــن أحــكام،
وهــذه الكلمــات هــي:
ﮋ ﭓﮊ [فصلت ]12 :حمذوفة األلف األوىل بال خالف ،اثبتة األلف الثانية(.)1

ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [ املائــدة ]22 :بثبــت األلــف ،ويف الشــعراء :ﮋ ﯱ ﯲ ﮊ

[آيــة ]130 :ابخلــاف(.)2

((( قــال ابــن عاشــر يف «فتــح املنــان» :ومل أ ََر يف تبيــان التجيــي ومنصــف البلنســي مــا خيالــف
النقــل املتقــدم .املصــدر نفســه.)588/1( ،
((( قــال ابــن عاشــر يف «فتــح املنــان» :وقــد جــزم التجيــي بثبــت الــذي يف العقــود ،وحكــى
اخلــاف يف الــذي يف الشــعراء .املصــدر نفســه.)591/1( ،
)(8

ﮋصـٰــلِ ُحﮊ يف مثــل :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [األع ـراف[ ]73 :هــود ،]61 :ﮋﰎ
َ

ﰏ ﰐ ﰑﮊ [فصلــت[ ]46 :اجلاثيــة ،]15 :ﮋﯪ ﯫ ﯬﮊ [فاطــر:

 ]10حبــذف األلــف.

وﮋﮭﮊ يف قــول هللا تعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [النســاء ]14 :حبــذف

األلــف(.)1

ِ
سﮊ حبذف األلف(.)2
ﮋ إلْيَـٰ َ

ﮋ بـرهـٰنَ ِ
ـان ﮊ حبذف األلف األوىل(.)3
ُْ َ

ﮋ ﭭ ﮊ [الفرقان ]52 :حبذف األلف(.)4

ﮋ َك َّفـَٰرةُﮊ حبذف األلف(.)5

معا .املصدر نفسه.)662/1( ،
نص التجييب على حذفهما ً
((( قال ابن عاشر :وقد ّ
((( قــال ابــن عاشــر :أال تــرى إىل ﱹﯠﱸ وﱹﭢﱸ ،ملــا مل يذكرمهــا الشــيخان يف واحــد
ـردد الناظــم يف األول منهمــا يف «عمــدة البيــان» كمــا تقــدم ،ومل يذكــر الثــاين،
مــن القســمني؛ تـ ّ
وجــزم التجيــي حبــذف األول .املصــدر نفســه.)656/1( ،
((( قــال ابــن عاشــر :وال شــك أن تشــبيهه ﱹﮩﱸ ب ـ ﱹﮨ ﱸ يتبــادر منــه أن امل ـراد
حــذف ألفــه الثانيــة ،وقولــه« :واختلفــت املصاحــف »...إىل آخــره ،رمبــا يـَُرِّجــح أن امل ـراد مــن
التشــبيه حــذف األلــف األوىل ،وحبذفهــا جــزم التجيــي .املصــدر نفســه.)674/1( ،
((( قــال ابــن عاشــر :وقــد ذكــر التجيــي حــذف الــذي يف الفرقــان عــن هجــاء املصاحــف ،وعليــه
اعتمــد -وهللا أعلــم -يف «عمــدة البيــان» حــى أطلــق حذفــه .املصــدر نفســه.)690/1( ،
((( قــال ابــن عاشــر :وكــذا ذكــر التجيــي هــذا األول مقتصـ ًـرا علــى حذفــه .املصــدر نفســه،
(.)690/1
)(9

ﮋالْ َمْر َجـٰ ُنﮊ حبذف األلف(.)1

ﮋ ﮡﮊ [احلج ]11 :ابأللف صورة للهمزة وبغري ألف(.)2

اثنيًا :القواعد الكلية والفقرات اليت نقلها ابن عاشر من كتاب التبيان:
أ ـ القواعد الكلية:
نقــل صاحــب «فتــح املنــان» قاعــدة واحــدة عــن «تبيــان التجيــي» ،وهــي قولــه« :مــا
اجتمــع فيــه ألفــان مــن مجــع املؤنــث الســامل خــاف يف حــذف األلــف األوىل مــع إثبــات
األلــف الثانيــة»(.)3

ب .الفقرات اليت نقلها ابن عاشر من كتاب التبيان:
«وﮋﮫﮊ حبذف األلف الثانية ،واختلف قول أيب داود يف األول؛ ففي التنزيل:

معا»(.)4
أبلف اثبتة ،ويف كتاب هجاء املصاحف حبذفهما ً

حســن حــذف األلــف مــن ﮋالْ َمْر َجٰـ ُـنﮊ؛
((( قــال ابــن عاشــر« :وأمــا التجيــي؛ فــا شــك أنــه َّ
كل واحــد يف حملّــه ،ولكــن ال دليــل علــى أنــه تبــع يف ذلــك أاب داود» .املصــدر
حيــث تكلــم علــى ّ
نفســه.)1014/2( ،

أيضــا».
((( قــال ابــن عاشــر« :وقــد أجــرى التجيــي ﮋ ﮡﮊ [احلــج ]11 :يف احلــج الوجهــن ً
املصــدر نفســه.)1235/2( ،
((( املصــدر نفســه ()562/1؛ حيــث قــال ابــن عاشــر« :وهــو صريــح يف ختصيــص اخلــاف
ابأللــف األوىل ،وعليــه اقتصــر أبــو إســحاق التجيــي ،وهــو قــد اشــرط يف كتابــه مجــع مــا تضمنتــه
ـب؛ منهــا مقنــع أيب عمــرو».
كتـ ٌ
((( املصدر نفسه.)568/1( ،
)(10

«قال يف سورة النساء :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ بغري ألف فيهما»(.)1

قــال ابــن عاشــر :وقــد نقــل التجيــي عــن« :هجــاء املصاحــف» أليب داود :حــذف

ألــف ﮋفـَتـَيَٰـ ِنﮊ ،وهــو أقــوى دليــل علــى اقتصــاره يف التنزيــل علــى إثباتــه ،ليــس لتعيينــه؛ بــل

لالكتفــاء مبــا تقــدم(.)2

ﮋم ْد َه َّآمتَـٰـ ِنﮊ يف التنزيــل يف بعــض املصاحــف
قــال ابــن عاشــر :وقــال التجيــي« :و ُ

آمتَـٰـ ِنﮊ
ﮋم ْد َه َّ
حبــذف األلفــن ،ويف بعضهــا إبثباهتمــا ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف ُ

َّاختَـٰـ ِن ﮊ حبــذف األلــف األوىل ،وإثبــات الثانيــة ،املتصلــة ابلنــون»( .)3انتهــى.
وﮋنَض َ

قــال ابــن عاشــر« :وأمــا ﮋﮘ ﮊ الــذي أثبــت ألفــه أبــو داود ففــي القيامــة :ﮋ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮊ [القيامــة .]3 :قــال يف التنزيــل :أبلــف اثبتــة».

أيضــا بغــر ألــف ،كمــا
وحكــى التجيــي :عــن كتــاب «هجــاء املصاحــف» :أ ّن هــذا ً

ـص املصنــف(.)4
اقتضــاه عمــوم نـ ّ

قــال اإلمــام ابــن عاشــر انقـ ًـا عــن تبيــان التجيــي« :قــال بعــض األئمــة :ﮋا ْلِ َجٰـ َـرِةﮊ

[البقــرة ]74:بغــر ألــف حيــث وقــع ،مث قــال عاط ًفــا علــى احملذوفــات :وﮋالْ ُف ْرقَٰـ َـنﮊ ،وقــال

ابــن رض ـوان :ﮋطَ َعٰــمﮊ بغــر ألــف ،حرفــان ،هنــا :ﮋطَ َعٰـ ِـم َم َسٰـ ِـك َنيﮊ [البقــرة ،]184:ويف

املائــدة [آيــة :]95:ﮋطَ َعٰـ ِـم َم َسٰـ ِـك َنيﮊ ،وذكــر أبــو داود يف كتــاب «هجــاء املصاحــف»
((( املصدر نفسه.)637/1( ،
((( املصدر نفسه.)807/2( ،
((( املصدر نفسه.)700-699/1( ،
((( املصدر نفسه.)713/1( ،
)(11

احلــرف الــذي يف املائــدة والــذي يف الغاشــية ،وقــال يف الفرقــان :ﮋالطَّ َعٰـ َـمﮊ حيثمــا وقــع

ﮋتْتَـٰــنُو َنﮊ ،بغــر ألــف،
بغــر ألــف ،يريــد -وهللا أعلــم :-إذا كان ابأللــف والــام ،مث قــالَ :
وﮋحٰـ ِ
ـض ِري ال َْم ْسـ ِـج ِدﮊ ابليــاء ،وحــذف األلــف ،واختلف ـوا يف ﮋﯬﮊ هنــا ،ففــي
َ
التنزيــل أبلــف اثبتــة ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف حبــذف األلــف»(.)1

قــال ابــن عاشــرعن ﮋ ﯹ ﯺﮊ [األنفــال« :]75 :والــذي رأيتــه يف عــدة نســخ

مــن خمتصــر التنزيــل ،أن الــذي يف التوبــة أبلــف ،وكــذا هــو يف تبيــان التجيــي عــن الغــازي
بــن قيــس»(.)2
قــال ابــن عاشــر عــن ﮋ قُـ َـل اَ َٰريـْتُ ُكـ ُـمﮊ يف موضعــي األنعــام [آيــة ]40،47 :وغريمهــا:
«وقــد عــزى القيســي إىل أيب داود يف «التبيــن» والتجيــي يف «التبيــان» ترجيــح احلــذف،
فقــال مــا نصــه:
		
ويف أرايت الثبت مث احلذف

الب ــن جناح بــان ه ــذا اخل ـ ـ ـل ـ ــف

		
يف الفرد واجلــمع ويف التبيني

قد استحب احلذف خذ تبيني

		
إذ كان يف مصاحف املدينة

...........................

كذا ،وضبط احلرف يف امليمونة:
كنص ذي التبيني جا مسطرا
ّ

ع ـ ـ ــن التجييب الرضـ ـ ــى تدبـ ـ ـ ـرا

انتهى(.)3

((( املصدر نفسه.)783/1( ،
((( املصدر نفسه.)809-808/2( ،
((( قــال ابــن عاشــر« :قــول أبــي داود :ورســم فــي التوبــة :ﮋ ﯹ ﯺﮊ بنــاء علــى أن
األنفــال مــن التوبــة كمــا قيــل بــه ،ووقــع يف نقــل الشــارح عــن أيب داود أن الواقــع يف التوبــة كذلــك»
املصــدر نفســه.)823/2( ،
)(12

قــال ابــن عاشــر انقـ ًـا عــن التجيــي« :قــال :وﮋقَـٰــئِ ًماﮊ بغــر ألــف بــن القــاف واليــاء

نصــا حبــذف وال إثبــات،
َصٰـبـَُه ْمﮊ مل أجــد فيــه ًّ
الــي هــي صــورة للهمــزة املكســورة ...،وﮋأ َ

ـت رويتــه عــن شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا ،-واإلثبــات فيــه أوىل مــا مل يوجــد
وابحلــذف كنـ ُ

ـص ،مث قــال عاط ًفــا علــى احملذوفــات :وﮋ ﭪ ﭫ قِتَٰـ ًـاﮊ ،بغــر ألــف.
فيــه نـ ّ

ﮋالَب ـْـ َٰـرِرﮊ بغــر
وه ْمﮊ بغــر ألــف ،و ْ
وﮋ ﮆﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،و ﮋ ﭧ َتَٰـ ُف ُ

األول خــاف؛ ففــي التنزيــل :اإلثبــات ،ويف كتــاب
ألــف ،وﮋ ﮫﮊ يف األلــف ّ
هجــاء املصاحــف :احلــذف .انتهــى.

ﮋو َّ ِ
ـت رويــت فيــه عــن
َ
بﮊ هنــا مل أ ََر مــن تعــرض لــه حبــذف وال إثبــات ،وكنـ ُ
الصٰــح ُ

ـذف ،وﮋ َعٰـِ ِ
ﮋمغَـٰ ــنِ َمﮊ
شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا -احلـ َ
ـري ﯔﮊ حبــذف األلــف ،و َ

ِِ
ﮋب ََمٰــنِيِّ ُك ْمﮊ بغــر ألــف،
حيــث وقــع بغــر ألــف ،وﮋ ظَٰــلمي ﭬﮊ بغــر ألــف ،و َ
وﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ بغــر ألــف فيهمــا.

ﮋواالَ ْحبَٰـ ُـرﮊ حبــذف األلــف ،وﮋالطَّ َعٰـ ِـمﮊ حبــذف
السـٰـ ِر ُق َو َّ
ﮋو َّ
السٰـ ِرقَةُﮊ بغــر ألــفَ ،
َ

ـبﮊ
ﮋل يـَُوا ِخ ُذ ُكـ ُـمﮊ وﮋإِط َْعٰـ ُـمﮊ و
ﮋل يـَتـَنَـٰ ـ َـه ْو َنﮊ حبــذف األلــف ،و َ
األلــفَ ،
َ
ﮋاالنصٰـ ُ

ﮋم َقٰـ َـم ُه َماﮊ وﮋاالُولَيَـٰ ـ ِنﮊ وﮋفـَيـُْق ِس َمـٰ ـ ِنﮊ بغــر ألــف
ومٰـ ِنﮊ و َ
بغــر ألــف ،مث قــال ﮋيـَُق َ
وأبلــف.

وﮋ ﮬﮊ بيــاء واحــدة ،واختلــف يف األلــف ،ففــي التنزيــل :أبلــف اثبتــة ،ويف

كتــاب هجــاء املصاحــف :بغــر ألــف ،ﮋفَٰـ ِـط ُرﮊ بغــر ألــف ،وﮋأ َْمثَـٰلــُ ُك ْمﮊ بغــر ألــف،

وﮋ َخزائِــنﮊ بغــر ألــف ،و ُ ِ
ِ
ﮋم َكـٰ ــنَتِ ُك ْمﮊ
ﮋيَٰــفظُو َنﮊ ،وﮋبَـٰ ــسطُواﮊ ،بغــر ألــف ،و َ
َ ُ
ﮋم َكـٰ ــنَتِ ُك ُمو
هنــا ،ويف هــود :وﮋﭺ ﭻ ﭼ َم َكـٰــنَتِ ُك ُمو ﭾ ﭿﮊ  ،وفيهــا ً
أيضــاَ :
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ﮋعلَـ ٰـى َم َكـٰــنَتِ ُك ُموﮊ،
س ْخنَٰـ ُـه ْم َعلَـ ٰـى َم َكـٰ ــنَتِ ِه ْمﮊ ،ويف الزمــرَ :
ﮉ ﮊﮊ ،ويف يــس :ﮋل ََم َ
اختلــف قــول أيب داود فيهــا؛ فقــال يف كتــاب هجــاء املصاحــف :حبــذف األلــف ،بعــد
الكاف والنون يف األربع السور ،اتّفقت على ذلك املصاحف .وقال يف التنزيل :إبثبات
األلــف قبــل النــون ،وحذفهــا بعدهــا ،بينهــا وبــن التــاء ،واجتمعــت علــى ذلــك املصاحــف،
ِ ا
ﮋوا ِزَرةُﮊ حيثمــا
وﮋالْميـ َـز َنﮊ حبــذف األلــف حيــث وقــع ،وﮋ َتَٰـ ًـماﮊ بغــر ألــف ،و َ
وقــع بغــر ألــف»(.)1

وقــال« :وقــال التجيــي :و ﮋ ﯘ ﮊ [الصــف ]4 :أبلــف اثبتــة ،ومل يتعـ ّـرض لــه أبــو

داود حبــذف وال إثبــات ،وذكــره البلنســي ابإلثبــات»(.)2

قــال ابــن عاشــر انقـ ًـا عــن التجيــي« :قــال :و َ ِِ
ـس َم ُه َماﮊ
ﮋشَـٰ ــئل ِه ْمﮊ بغــر ألف ،وﮋقَـٰـ َ

ﮋه ٰدينَــاﮊ
بغــر ألــف ،وﮋنَٰــديـٰ ُه َماﮊ بيــاء بعــد الــدال ،وبغــر ألــف بينهــا وبــن النــون ،و َ

وﮋأَ ْن َه ٰدينَــاﮊ بيــاء بــن الــدال والنــون.

ﮋهداينَــاﮊ وﮋأَ ْن َهداينَــاﮊ أبلــف بــن الــدال والنــون،
ويف كتــاب هجــاء املصاحــفَ :

ﮋس َحـٰب ـًـاﮊ وﮋثَِقٰـ ًـاﮊ بغري ألف.
و َ

ويف كتــاب هجــاء املصاحــف :ﮋﮐ ﮑﮊ بغــر ألــف قبــل الــام ،وبعدهــا حيثمــا

وقع.

ويف التنزيل :حبذف األلف اليت بعد الالم ،وإبثبات األلف اليت قبلها.
وﮋالطُّوفَـٰ َنﮊ ،و َّ
َصنَـٍٰمﮊ بغري ألف ،وﮋﭗﮊ
ﮋالض َفـٰ ِد َ
عﮊ حبذف األلف ،وﮋأ ْ

((( املصدر نفسه.)840-838/2( ،
((( املصدر نفسه.)920/2( ،
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بغــر ألــف بــن الــام والتــاء ،واختلــف يف األلــف الــي بعــد الســن.
ففي التنزيل :أبلف اثبتة.
ﮋسيـَنَـٰـلُ ُه ْمﮊ حبــذف األلــف،
ويف كتــاب هجــاء املصاحــف :بغــر ألــف ،و َ
وﮋالْ ُف ْرقَـٰـ ِنﮊ حبــذف األلــف.

ـرةٌﮊ بغــر ألــف ،وﮋيـَُهٰـ ِـج ُرواْﮊ يف املوضعــن :أبلــف،
و َ
ﮋتَٰـ َف َّنﮊ بغــر ألــف ،و َ
ﮋصٰـِ َ

وبغــر ألــف»(.)1

وﮋ َكسـٰـ َد َهاﮊ ،و ِ
ﮋج َهٰـ ٍـدﮊ حبــذف األلــف ،وﮋأ َْحبَٰـ َـرُه ْمﮊ ،وﮋأ َْربَـٰب ـًـاﮊ بغــر ألــف،
َ

الرْهبَـٰـ ِنﮊ حبــذف األلــف ،وﮋاِ ْرتَـٰ ــبَ ْتﮊ ،وﮋ َخبَٰـ ًـاﮊ حبــذف األلــف،
وﮋاالَ ْحبَـٰ ـ ِر َو ُّ
ـلىﮊ بغــر ألــف قبــل الــام ،ويف بعــض التواليــف :أبلــف اثبتــة بعــد الســن،
سٰـ ٰ
وﮋ ُك َ

وكذلــك ذكــره أبــو داود يف ســورة النســاء ،فاســتغىن بذكــره هنــاك عــن ذكــره هنــا ،وهللا أعلــم.
ِ
صـٰ ًداﮊ بغري ألف بني الصاد والدال،
وﮋن َفـًٰقاﮊ بغري ألف يف الكلمتني ال غري ،وﮋإِ ْر َ

وﮋاِ ْستِغْ َفـُٰرﮊ بغري ألف(.)2

ﮋمنَـٰ ِز َلﮊ بغري ألف ،وﮋأ َْو قَـٰ ِع ًداﮊ بغري ألف ،وﮋيـَتـََعـَٰرفُو َنﮊ بغري ألف(.)3
و َ

وﮋ َشـٰ ـ ِه ٌدﮊ ،وﮋإِمٰــماﮊ ،و ِ
ﮋمـ َـن االَ ْحـ َـزا ِبﮊ بغــر ألــف ،وﮋأ ََرا ِذلُنَــاﮊ ذكــره
ًَ
بعــض املؤلفــن حبــذف األلــف الــي بــن ال ـراء والــذال ،وﮋ َخزائِــن َِّ
اللﮊ بغــر ألــف،
َ ُ

وﮋإِ ْج َرا ِمىﮊ بغري ألف ،وﮋبِتَـٰ ِركِىﮊ بغري ألف ،وﮋال ِْم َيزا َنﮊ بغري ألف ،وﮋﯔﮊ

((( الكلمات السابقة من سورة األنفال.
((( الكلمات السابقة من سورة التوبة.
((( الكلمات السابقة من سورة يونس.
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ب ـواو بعــد الشــن صــورة للهمــزة املضمومــة ،وألــف بعدهــا ،دون ألــف قبلهــا ،ويف كتــاب
هجــاء املصاحــف :والكاتــب خمـ ّـر ،إن شــاء أثبــت األلــف قبــل الـواو وحــذف الــي بعدهــا،
ﮋم َكٰــنَتِ ُك ْمﮊ حبــذف األلــف الــي بعــد
وإن شــاء حــذف الــي قبلهــا ،وأثبــت الــي بعدهــا ،و َ

النــون ،واختلــف يف الــي قبلهــا ،ففــي التنزيــل :أبلــف اثبتــة ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف:
()1
ِ
ﮋم َكٰــنَتِ ُك ْمﮊ مذكــور.
ابحلــذف ،وﮋ ظَـٰ ــل َمةٌ ﮊ بغــر ألــف  ،و َ

ـكﮊ بغــر صــورة للهمــزة حيــث وقــع ،وحبــذف األلــف ،وﮋاالَحٰـ ِـد ِ
يثﮊ حيــث
ﮋر ْءيٰـ َ
َ
و ُ

وقــع بغــر ألــف ،و َّ ِ
ﮋسيَّٰـ َـرةٌﮊ بغــر ألــف،
ﮋالسيَّٰـ َـرةﮊ بغــر ألــف ،وﮋال ُْم ْستـََعٰـ ُـنﮊ ،و َ
يث ﮊ بغــر ألــف ،و ِ
وﮋاالَحٰـ ِـد ِ
ﮋمـ َـن ْ
الَـٰـ ِـطئِ َنيﮊ بغــر ألــف.
َ

ويف التنزيــل :ﮋفـتـي ـ ِ
ـانﮊ أبلــف اثبتــة ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف :بغــر ألــف،
َ ََ

ِ
ِ ِ
ِ
ٰعﮊ
ﮋص َو َ
وﮋبَ َهـٰ ِزه ْمﮊ بغري ألف حيث وقع ،وﮋ ِر َحـٰل ِه ْمﮊ بغري ألف ،وﮋالس َقـٰيَةَﮊ ،و ُ

بغــر ألــف.

ويف التنزيــل :حــذف األلــف مــن :ﮋﮏﮊ يف الثالثــة املواضــع ،ويف هجــاء

املصاحــف :ﮋﮁ ﮂ ﮃﮊ ،ﮋﮈ ﮉﮊ ،ﮋﮎﮏﮊ ب ـواو بعــد األلــف

يف الثالثــة ،وبغــر واو ،وكالمهــا حســن.

وﮋاالَحـٰ ِد ِ
يث ﮊ وﮋفَـٰ ِط َرﮊ بغري ألف(.)2
َ

ووقــع يف كتــاب هجــاء املصاحــفِ :
ﮋصنْـ َـوا ٌنﮊ حبــذف األلــف فيهمــا ،وﮋاالَ ْر َحٰـ ُـمﮊ

بغــر ألــف.

((( الكلمات السابقة من سورة هود.
((( الكلمات السابقة من سورة سيدان يوسف عليه السالم.
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ﮋاالمثَٰـ َـلﮊ ،وﮋاِ ْستَ َجـٰــبُواْﮊ بغــر ألــف ،وﮋقَٰـ ِر َعةٌﮊ بغــر
و
ﮋاالصٰـ ِـلﮊ بغــر ألــف ،و ْ
َ

بﮊ بغــر ألــف ،و ِ
ﮋوِمـ َـن االَ ْحـ َـزا ِ
ﮋمـ َـن اَط َْرٰفِ َهــاﮊ بغــر ألــف(.)1
ألــفَ ،

ِ
ِِ
ﮋعٰـ ِ
ـص ٍفﮊ بغــر ألــف،
سـٰ ـ ِن قـَْومـ ِـهﮊ بغــر ألــف ،وﮋفَٰـ ِـط ِر ﮊ بغــر ألــف ،و َ
وﮋبل َ
ﮋاالمثَٰـ َـلﮊ بغــر ألــف ،و
ﮋسـ َٰـربِيلُ ُه ْمﮊ بغــر ألــف(.)2
ْ
و ْ
ﮋاالصنَٰـ َـمﮊ بغــر ألــف ،و َ
وﮋ َخ َٰزئِنـُُهوﮊ بغري ألف ،و َّ
ﮋالضٰـلُّو َنﮊ بغري ألف(.)3

وﮋأَثـ َقٰــلِ ُكمﮊ ،وﮋمو ِ
تﮊ ،وﮋأ َْوَٰزَرُهـ ْـمﮊ ،وﮋ َكٰـ ِـملَةًﮊ،
ٰخـ َـرﮊ بغــر ألــف ،وﮋأ َْمـ َٰـو ٌ
ْ ْ
ََ

ﮋوِمـ َـن اَ ْوَٰزِر الَّ ِذيـ َـنﮊ بغــر ألــف ،وﮋ ﭚﮊ ابلنــون ،وبغــر ألــف قبــل القــاف،
َ
ِ ِ
ِِ
ﮋولَنِ ْعـ َـم َٰد ُرﮊ بغــر ألــف بعــد
وﮋظَٰــلمىﮊ بغــر ألــف ،وبيــاء بعــد امليــم ،ﮋولَـ َٰد ُر االَخـ َـرةﮊَ ،

اِ
ﮋاالمثَٰـ َـلﮊ بغــر ألــف،
ﮋسٰــئِغًاﮊ بغــر ألــف ،و ْ
الــدال فيهمــا ،وﮋو صبًــاﮊ بغــر ألــف ،و َ
وﮋأَصوافِهــاﮊ ،وﮋأَوبٰـ ِرهاﮊ ،وﮋأَ ْشعٰـ ِرهاﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َشٰـ ِ
ـك ًراﮊ بغــر ألــف ،وﮋإِ ْن
َ َ
َْ َ
َْ َ

َعٰـ َقبـْتُ ْم فـََعٰـ ِـقبُواْﮊ بغــر ألــف(.)4

وﮋوا ِزرةٌﮊ بغــر ألــف ،وﮋءا َٰذنِِ
ـل ﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َشـٰ ـ ِرْك ُه ْمﮊ
ـ
ث
م
ال
ﮋا
و
،
ﮊ
ـم
ـ
ٰ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
َ
َ
ـكﮊ بغــر ألــف بعــد النــون ،وأبلــف أيضــا ،و ِ
ﮋعلَــى
بغــر ألــف ،وﮋنَٰـ ِـفلَةً لَّـ َ
ﮋبَٰــنِبِ ِهﮊ ،و َ

ً
َشٰـ ِ
ـكلَتِ ِهﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َخ َزائِــنﮊ بغــر ألــف ،و ِ
ﮋاالن َفٰـ ِـقﮊ بغــر ألــف ،وﮋلِال ْذقَٰـ ِنﮊ يف
َ
املوضعــن بغــر ألــف ،وﮋالَ ُتَٰـ ِـف ْتﮊ بغــر ألــف وأبلــف(.)5

((( الكلمات السابقة من سورة الرعد.
((( الكلمات السابقة من سورة سيدان إبراهيم عليه السالم.
((( الكلمتان من سورة احلجر.
((( الكلمات السابقة من سورة النحل.
((( الكلمات السابقة من سورة اإلسراء.
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ِ
ِ ِ
وﮋسٰـ ِـد ُس ُه ْمﮊ،
وﮋربِعُ ُهـ ْـمﮊ
َ
وﮋأَيـَْقٰـظًاﮊ ،وﮋذ َر َٰع ْيــهﮊ ،وﮋفـ َـرًٰراﮊ بغــر ألــفَٰ ،
وﮋثَٰـ ِـمنـهمﮊ ،وﮋاِ ْز َٰد ُدواْﮊ بغــر ألــف ،وﮋأَسـٰ ـ ِورﮊ ،وﮋاالرٰئِـ ِ
ـكﮊ بغــر ألــف،
َ
َ َ
ُُ ْ
و ُٰ
ﮋيَ ـ ِوُرهُﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َٰخ ِويَـةٌﮊ بغــر ألــف ،و ٰ
ﮋل
ﮋبَـ ِرَزةًﮊ ،وﮋنـُ ٰغَـ ِـد ْرﮊ ،و َ

ـضراﮊ ،و ِ
ِ
ِ
وهــاﮊ بغــر ألــف ،وﮋيَـ َداهُﮊ مل يتعــرض لــه أبــو
ﮋم َٰوقعُ َ
ُ
يـُغَٰــد ُرﮊ بغــر ألــف ،و َ
ﮋحٰـ ً

داود يف هــذا املوضــع ،وقــال يف ســورة النســاء :ﮋيَـ َداهُﮊ أبلــف اثبتــة ،فــأوىل هنــا أن يكتــب
أبلــف اثبتــة محـ ًـا علــى ذلــك املوضــع.

ِ
ِ
ـراﮊ بغــر
ﮋءاثَٰـ ِرهَاﮊ و َ
وﮋلَـ ْـو يـَُوٰخ ُذ ُهـ ْـمﮊ بغــر ألــف ،و َ
ﮋجٰـ َـوَزاﮊ بغــر ألــف ،و َ
ﮋصٰـِ ً

ِ
ِ
ـوىﮊ بغــر ألــف بــن
ﮋسٰـ ٰ
ألــف ،وﮋال تـَُوٰخـ ْذِنﮊ بغــر ألــف ،وﮋفـ َٰـر ُق بـَْيـ ِـي ﮊ بغــر ألــف و َ

الســن والـواو( ،)1انتهــى(.)2

تﮊ
قال ابن عاشر« :وعلى ما عند الناظم جرى التجييب؛ إذ قال ما نصه :وﮋ َكٰـ َد ْ

بغري ألف عن البلنسي ،وكذا الشاـيب ،حيث اقتصر على ﮋ ﮞﮊ»(.)3

قــال ابــن عاشــر انقـ ًـا مــن تبيــان التجيــي« :قــال :وﮋ ﭱ ﭲﮊ [مــرمي ]5 :بيــاء

بعــد األلــف ،وتقــع اهلمــزة بينهمــا؛ إذ مل تثبــت هلــا صــورة.

ويف املختصرِ :
ﮋمن َوَرا ِءيﮊ بغري ألف بني الراء واهلمزة.

و ِ
ﮋحنَـٰــنًاﮊ أبلــف اثبتــة ،ويف هجــاء املصاحــف:
َ
ﮋعٰــقًراﮊ بغــر ألــف حيــث وقــع ،و َ

ﮋصٰـ ِـد َقﮊ
ﮋجبَّٰـ ًـراﮊ بغــر ألــف ،وﮋفَأ َ
َشٰـ َـر ْ
تﮊ بغــر ألــف ،و َ
ﮋحنَـٰــنًا ﮊ بغــر ألــف ،و َ
و َ

((( الكلمات السابقة من سورة الكهف.
((( املصدر نفسه.)930-925/2( ،
((( املصدر نفسه.)948/2( ،
)(18

ﮋوا ِرُد َهــاﮊ بغــر ألــف ،وﮋبِلِ َسٰــنِ َكﮊ بغــر ألــف»(.)1
وﮋأ َ
َضٰــعُواْﮊ و َ

ا
و ِ
ﮋمــن نـََّبٰـ ٍ
ﮋالسٰـ ِـم ِر ُّيﮊ بغــر ألــف،
ـتﮊ بغــر ألــف ،وﮋأ َْوَز ًراﮊ بغــر ألــف ،و َّ
ا
وﮋعٰـ ِ
تﮊ بغــر ألــف(.)2
ـك ًفاﮊ حبــذف األلــف ،و ْ
َ
َصـ َـو ُ
ﮋال ْ

وﮋالطَّ َعـٰ َمﮊ بغري ألف ،وﮋظَـٰلِ َمةًﮊ يف التنزيل أبلف اثبتة ،ويف هجاء املصاحف بغري

اِ
ِ
ِ
يلﮊ بغــر ألــف وﮋنَـٰـ ِـفلَةًﮊ
ألــف ،وﮋمـ ْـن أَطَْر ف َهــاﮊ وﮋالْ ُف ْرقَـٰـ َـنﮊ بغــر ألــف ،وﮋالت ََّمٰــث ُ

بغــر ألــف(.)3

ِ
ِ
ِ
ِ
ﮋخـٰـ ِويَةٌﮊ بغــر
ـيﮊ بغــر ألــف ،وﮋظَٰــل َمةٌﮊ و َ
وﮋف األ َْر َحــٰـمﮊ بغــر ألــف ،وﮋثَٰـ َ
ألــف ،وﮋالْ َقٰـ ِـسيَ ِةﮊ بغــر ألــف(.)4

وﮋعلَى ا ِِ ِ
ـتﮊ
ـت َهْي َـهٰـ َ
ﮋهيـَْهٰـ َ
صلَو ت ْم ُيَٰــفظُو َنﮊ بواو من غري ألف بعدها وبعد احلاء ،و َ
َ َ

كتبــوه يف مجيــع املصاحــف ابلتــاء ،واختلــف يف حــذف األلــف الــي قبلهــا ،وإثباهتــا؛ ففــي
التنزيــل :إثباهتــا ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف :حذفهــا يف احلرفــن ،وﮋأ ِ
يثﮊ بغــر
َحٰــد َ
َ

ألف ،وﮋنُ َسٰـ ِرعُﮊ حبذف األلف(.)5

وﮋتَ ْستَٰــنِ ُسواْﮊ بغــر ألــف ،وﮋاألَيَٰـ َـم ٰىﮊ بغــر ألــف قبــل امليــم ،وﮋنِ َكٰـ ًـحاﮊ بغــر
ِ
وه ْمﮊ بغــر ألــف ،وﮋفـَتـَيَٰــتِ ُك ْمﮊ بغــر ألــف وابأللــف،
ألــف ،وابأللــف ً
أيضــا ،وﮋفَ َكٰــتبُ ُ

((( الكلمات السابقة من سورة مرمي.
((( الكلمات السابقة من سورة طه.
((( الكلمات السابقة من سورة األنبياء.
((( الكلمات السابقة من سورة احلج.
((( الكلمات السابقة من سورة املؤمنون.
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ِ
ﮋرَكٰـ ًـماﮊ بغــر ألــف ،وﮋنِ َكٰـ ًـحاﮊ حبــذف األلــف(.)1
وﮋالْم ْ
صبَٰـ ُ
ـحﮊ بغــر ألــف ،و ُ
وﮋالْ ُفْرقَٰـ َـنﮊ بغــر ألــف حيــث وقــع ،وﮋالطَّ َعٰـ َـمﮊ بغــر ألــف حيــث وقــع،

و ِ
ﮋف ْال َْسـ َـوا ِقﮊ بغــر ألــف ،وﮋالظَّٰــلِ ُمﮊ بغــر ألــف ،ﮋ َلَ اََِّتـ ْذ فـُلَـٰن ـًـاﮊ مل يتعــرض لــه أبــو

ﮋسٰـ ِـكنًاﮊ بغــر
داود ،وكنــت رويــت فيــه احلــذف عــن شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا ،-و َ

ألف ،وﮋسبٰــتاﮊ بغري ألف ،وﮋأَنَٰـ ِـسيﮊ بغري ألف بعد النون ،و ِ
ﮋج َهٰـ ًـداﮊ وﮋالْ َكٰـ ِـف ُرﮊ
َُ ً
َّ

ﮋخـٰطَبـَُه ُمﮊ وﮋقِيَـٰ ًماﮊ بغري ألف ،وﮋكَِرا ًماﮊ وﮋعُ ْميَـٰنًاﮊ بغري ألف(.)2
حبذف األلف ،و َ

ِ ِ
ﮋم َصٰــنِ َعﮊ بغــر ألــف،
وﮋأ ْ
َصنَٰـ ًـماﮊ بغــر ألــف ،وﮋبطَـٰـ ِردﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،و َ

ﮋجبَّٰـ ِرينﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،و ُّ
ﮋالذ ْكـَـرا َنﮊ بغــر ألــف ،وﮋالْ ِق ْسطَٰـ ِ
ـسﮊ بغــر ألــف(.)3
و َ َ

وﮋضٰـ ِـح ًكاﮊ بغــر ألــف ،وﮋقَٰـ ِـطعةًﮊ بغــر ألــف ،و ِ
ﮋمــن قـََوا ِريـَـرﮊ بغــر ألــف بــن الـواو
َ
َ

ا
ﮋحٰـ ِـجًزاﮊ بغري ألف(.)4
ـس ُمواْﮊ بغري ألف ،وﮋقـََر ًراﮊ و َ
والراء ،وﮋتـََقٰـ َ

ﮋجٰــعِلُوهُﮊ قياســه أن يكــون بغــر ألــف؛ ألنــه مجــع املذكــر الســامل ،وبغــر ألــف رويتــه
و َ

ﮋجبَّٰـ ًـرا ِف ْال َْر ِ
ضﮊ بغــر ألــف ،وﮋثَـٰـ ِوًيﮊ بغــر
عــن شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا ،-و َ

ﮋم َفٰــتِ َحهُﮊ بغــر ألــف(.)5
ألــف ،و َ

وﮋأَثـَْقـٰ ًل مع أَثـ َقـٰلِ ِهمﮊ ،وﮋالطُّوفَـٰنﮊ بغري ألف ،وﮋمهـٰ ِجرﮊ بغري ألف ،وﮋحـٰ ِ
صبًاﮊ
َ
ََ ْ ْ
َُ ٌ
ُ

((( الكلمات السابقة من سورة النور.
((( الكلمات السابقة من سورة الفرقان.
((( الكلمات السابقة من سورة الشعراء.
((( الكلمات السابقة من سورة النمل.
((( الكلمات السابقة من سورة القصص.
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ـبﮊ بغــر ألــف(.)1
و َ
ﮋل ْرتَٰـ َ

وﮋأَثَٰــرواْ ْالَرضﮊ بغــر ألــف ،وﮋابتِغَٰـ ُؤُكمﮊ بغــر ألــف بعــد الغــن ،وﮋفـئَٰـ ِ
ـتﮊ ابلتــاء،
ُ ْ َ
ْ
َ

وقــال بعــض األئمــة ﮋ َذاﮊ يف بعــض املصاحــف ابأللــف ،ويف بعضهــا ِ
ﮋذىﮊ ابليــاء(.)2

ﮋصـٰ ِحبـُْه َماﮊ بغري ألف ،وﮋبَـٰ ِطنَهُﮊ بغري ألف(.)3
و َ

ِ ا
ِ
تجـٰـ َفىﮊ حبــذف األلــف الــي
وﮋم ْق َد ُرُهــوﮊ بغــر ألــف ،وﮋنَٰــك ُسواْﮊ بغــر ألــف ،وﮋتَ َ

ﮋعـ ِن الْ َم َضٰـ ِـج ِعﮊ بغــر ألــف(.)4
قبــل الفــاء ،وبيــاء بعدهــا ،و َ

ِ ِِ
أختار.
وﮋلَبَـٰئه ْمﮊ أبلف ،وبغري ألف ،وكالمها حسن ،وابأللف ُ

ا
َحـ َـزا ِبﮊ حيــث
ﮋال َْر َحٰـ ِمﮊ بغــر ألــف ،وﮋفِـ َـر ًراﮊ وﮋأَقْطَٰـ ِرَهاﮊ بغــر ألــف ،و ْ
و ْ
ﮋال ْ

وقــع بغــر ألــف ،و ِ
ﮋمــن صي ِ
اصي ِهـ ْـمﮊ يف التنزيــل :أبلــف ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف:
ََ

ا
ِ
ﮋمــن ِ
ﮋخٰــتِ َمﮊ بغــر
صيَٰــصي ِه ْم ﮊ بغــر ألــف ،وﮋفـَتـََعـٰـلَ ْ َ
ﮋسـ َـر ًحاﮊ بغــر ألــف ،و َ
َ
يﮊ ،و َ

جيـ ًـاﮊ بغــر ألــف ،و ِ
ألــف ،وﮋســراحا َِ
ﮋح َجٰـ ٍ
ـبﮊ بغــر ألــف(.)5
ََ ً

وﮋرٰوحهــاﮊ بغــر ألــف ،وﮋأَس َفٰـ ِرَنﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،وﮋأ ِ
يثﮊ بغــر ألــف،
َحٰــد َ
ْ
ََ ُ َ
َ

شﮊ ،و ِ
وأبلــف ،و ِ
ﮋبَ ْشيَٰــعِ ِه ْمﮊ ،بغــر ألــف(.)6
ﮋف أ َْعنَٰـ ِـقﮊ بغــر ألــف ،وﮋالتـَّنَٰـ ُـو ُ

وﮋفَٰـ ِـط ِرﮊ بغــر ألــف حيــث وقــع ،و ِ
ﮋس َحٰــبًاﮊ بغــر أل ـ ـ ـ ـ ــف،
َ
ﮋجٰــع ِلﮊ بغــر ألــف ،و َ

((( الكلمات السابقة من سورة العنكبوت.
((( الكلمات السابقة من سورة الروم.
((( الكلمات السابقة من سورة لقمان.
((( الكلمات السابقة من سورة السجدة.
((( الكلمات السابقة من سورة األحزاب.
((( الكلمات السابقة من سورة سبأ.
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ا
ﮋوا ِزَرةٌﮊ بغــر ألــف،
وﮋف ـَُـر ٌ
ﮋمــا ْ
تﮊ بغــر ألــف ،وابأللــف ،و َ
استَ َجٰــبُواْﮊ بغــر أل ـ ـ ــف ،و َ

ا
ِِ
ﮋسـٰـبِ ٌقﮊ بغــر ألــف،
و ْ
ﮋال َْمـ َـو ُ
ـبﮊ بغــر ألــف ،وأبلــف ،و َ
تﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َغ َٰربيـ ُ
ﮋاستِكْبَٰـ ًـراﮊ بغــر ألــف ،وقــال بعــض األئمــة :ﮋيـَُوا ِخ ـ ُذﮊ بغــر ألــف بعــد ال ـواو حيــث
و ْ

وقع(.)7

َجـ َـدا ِثﮊ أبلــف
ﮋسـٰـبِ ٌقﮊ بغــر ألــف ،و ْ
ﮋال ْ
وﮋاْألَ ْذقَـٰـ ِنﮊ بغــر ألــف ،و َ
ﮋمنَـٰـ ِزَلﮊ و َ

بﮊ بغــر ألــف(.)8
ﮋم َشٰـ ِر ُ
اثبتــة ،وبغــر ألــف عــن بعــض األئمــة ،و َ

وﮋالْ َكواكِ ِ
ـصُرو َنﮊ وﮋلِ َشٰــعِ ٍرﮊ وﮋلَ َٰذئُِقواْﮊ حبذف األلف،
بﮊ بغري ألف ،وﮋالَ تـَنَٰـ َ
َ

ِ
ِ
ـسﮊ بغــر ألــف ،وﮋفَ َسٰـ َـه َمﮊ بغــر ألــف( ،)9انتهــى(.)10
وﮋذ ٰهـ ٌ
ـبﮊ بغــر ألــف ،وﮋإلْيَٰـ َ

قــال ابــن عاشــر :ويف التجيــي مــا نصــه :قــال انفــع :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﮊ بغي ــر ألــف،

قــال ســليمان :وقياس ــه ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ ،لكــن مل أروه .انتهــى(.)11

الزمــر :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ
قــال ابــن عاشــر« :و ّأمــا ﮋﰅﮊ ،ففــي ّ

[الزمــر .]21 :وقــد حكــى التجيــي فيــه خالفًــا ،قــال :والصحيــح احلــذف»(.)12

قــال ابــن عاشــر انقـ ًـا عــن التبيــان أليب إســحاق التجيــي« :قــال :وﮋ ﮣﮊ يف

التنزيــل :أبلــف بــن الـزاي واليــاء ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف :ﮋ َخ َزائِـ ُـنﮊ بغــر ألــف،
((( الكلمات السابقة من سورة فاطر.
((( الكلمات السابقة من سورة يس.
((( الكلمات السابقة من سورة الصافات.
( ((1املصدر نفسه.)988-983/2( ،
( ((1املصدر نفسه.)1003/2( ،
( ((1فتح املنان.)1018/2( ،
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ﮋال َْحـ َـزا ِبﮊ قــد
حيــث وقــع ذكــره يف الطــور واألح ـزاب ،و ْ
ﮋال َْوتَٰـ ِـدﮊ بغــر ألــف ،و ْ
ا
ِ ِ
ﮋالَ ْخيَٰـ ِرﮊ
ص ِةﮊ بغــر ألــف ،و ْ
ذكــر ،وقــال بعــض األئمــة :ﮋأ ََّو ٌ
بﮊ بغــر ألــف ،وﮋبَٰــل َ

ـص ُمﮊ بغــر
ﮋالَ ْشـ َـرا ِرﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،ذكــره بعــض األئمــة ،و َ
بغــر ألــف ،و ْ
ﮋتَٰـ ُ
ألــف»(.)1

ﮋوا ِزَرةٌﮊ بغــر ألــف،
وﮋالْ َق َّهـٰ ـ ِرﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،ذك ــره بع ـ ــض األئمــة ،و َ
ا
ﮋسٰـ ِـج ًدا وقَٰــئِ ًما ﮊ بغــر ألــف فيهمــا ،ويف بعضهــا
وﮋأَنـ ـ َد ًداﮊ أبلــف ،وبغــر ألــف ،و َ

ا
ا
ِ
أبلــف ،و ْ
ﮋم َكـٰ ــنَتِ ُك ْمﮊ
ـ
ث
ﮋم
و
ـف،
ـ
ل
أ
ـر
ـ
غ
ب
ﮊ
ن
ﮋالُ ْسـ َـر
ٰ
َّ
ُ
َ
ـيﮊ وﮋفَأَ َذ قـَُهـ ْـمﮊ بغــر ألــف ،و َ
َ

قــد تقــدم أن األلــف الــي بعــد الــكاف اختلــف يف حذفهــا ويف إثباهتــا ،وأن الــي بعــد النــون

ِٰ
حمذوفــة بــا خــاف ،و ِ ِ
ـت َمــا
ﮋسيِّئَٰـ ُ
ﮋف َمنَٰــم َهاﮊ بغــر ألــف ،وﮋفَطـ َـرﮊ بغــر ألــف و َ
ت َمــا َك َســبُواْﮊ أبلــف بعــد اليــاء ،ورأيــت يف :كتــاب الغــازي:
َصبـَُهـ ْـم َس ـيِّٰئَ ُ
ســبُواْﮊ وﮋفَأ َٰ
َك َ
ـتﮊ بياءيــن بعــد الســن واتء بعدمهــا مــن غــر ألــف يف هــذا املوضــع األخــر خاصــة،
ﮋسيِّيئَٰـ ُ
َ
السيِّئَٰـ ِ
ـتﮊ ،وكــذا رأيــت الــي يف الشــورى بياءيــن يف كتــاب
ﮋويـَْع ُفــواْ َع ـ ِن َّ
ويف الشــورىَ :

َصٰـبـَُه ْمﮊ بغــر
عطــاء اخلراســاين ،وأ ْ
ب عــن الــذي يف الزمــر ،واعتمــادي مــا قدمتــه ،وﮋفَأ َ
َضـَـر َ

ألــف ،و ِ ِِ
ﮋم َقٰــلِي ُدﮊ بغــر ألــف ،وﮋقِيَٰـ ٌـمﮊ بغــر ألــف(.)2
ﮋبََفٰـ َـزت ْمﮊ و َ
وﮋغَـِٰف ِرﮊ وﮋقَـٰبِ ِلﮊ وﮋاالَ ْح َٰز ِ
ﮋصـٰ ِدقًاﮊ بغري ألف ،ويف التنزيل:
بﮊ بغري ألف ،و َ
ا
ِ
بﮊ بغــر
َ
ﮋصادقًــاﮊ أبلــف اثبتــة ،وقــال ابــن رضـوان :ﮋ َكـ َّـذ بﮊ بغــر ألــف ،وﮋاالَ ْحـ َٰـز ُ

((( الكلمات السابقة من سورة (ص).
((( الكلمات السابقة من سورة الزمر.
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ألف(.)1
و ِ ِٰ
ﮋنسٰـ ٍ
ـتﮊ
ﮋف َءا َذننَــاﮊ بغــر ألــف بعــد الــذال ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــفَ َْ :
ضلَّٰــنَاﮊ بغــر ألــف ،ويف بعضهــا بــام ألــف ،و ِ
ﮋف َءا َذانِِـ ْـمﮊ بغــر ألــف،
بغــر ألــف ،وﮋأَ َ
و ِ
ﮋمـ َـن اَ ْك َمٰـ ِـم َهاﮊ بغــر ألــف ،وﮋقَٰــئِ َمةًﮊ رأيتهــا يف بعــض املصاحــف أبلــف ،ويف
بعضهــا بغــر ألــف ،وكالمهــا حســن ،و ِ
ﮋبَٰــنِبِ ِهﮊ بغــر ألــف ،ويف بعــض املصاحــف العتــق
القدميــةِ :
ﮋف ِش َقٰـ ٍـقﮊ وﮋاالَفَٰـ ِـقﮊ بغــر ألــف ،وليــس عنــدي فيهمــا روايــة(.)2

ُ

وﮋفَـٰ ِطرﮊ و ِ
ﮋرواكِ َدﮊ بغري ألف ،وﮋاِ ْستَ َجـٰـبُواْﮊ
َ
ﮋم َقـٰلي ُدﮊ حيث وقعا بغري ألف ،و َ
ُ

بغري ألف ،وﮋذُ ْك َرا ًنﮊ بغري ألف(.)3

ﮋالسٰـ ِـحرﮊ وﮋفَأَطَٰــعوهُﮊ بغــر ألــف ،وﮋاالَحــزابﮊ بغــر ألــف ،وﮋيٰـ ِـعب ِ
اديﮊ
ُ
َْ ُ
َ َ
و َّ ُ

كتبــوه يف مصاحــف املدينــة والشــام حبــذف ألــف النــداء ،وايء بعــد الــدال ،ويف ســائر
ِ ِ
معــا.
املصاحــف ﮋيَٰــعبَادﮊ بــدال دون ايء ،وذكــر بعــض املؤلفــن أنــه حبــذف األلفــن ً

وﮋأَ ْك َوابﮊ بغري ألف( ،)4وﮋ َكـٰ ِش ُفواْﮊ بغري ألف(.)5

ضﮊ بغري ألف،
ﮋعٰـ ِر ً
ضاﮊ و َ
وﮋإِ َمٰـ ًـماﮊ بغري ألف ،وﮋيـُتَ َجٰـ َـوُزﮊ بغري ألف ،و َ
ﮋعٰـ ِر ُ

وﮋقـُْربَـٰــنًاﮊ بغــر ألــف( ،)6وﮋال َْوثَٰـ َـقﮊ وﮋأ َْوَزا َرَهــاﮊ بغــر ألــف ،وﮋأَ ْشـ َـراطُ َهاﮊ بغــر
((( الكلمات السابقة من سورة غافر.
((( الكلمات السابقة من سورة فصلت.
((( الكلمات السابقة من سورة الشورى.
((( الكلمات السابقة من سورة الزخرف.
((( الكلمة السابقة من سورة الدخان ال غري.
((( الكلمات السابقة من سورة األحقاف.
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ألف ،وﮋأَقـَْفـٰلُ َـهآﮊ وﮋإِ ْس َرا َرُه ْمﮊ بغري ألف ،وﮋأَ ْخبَـَٰرُك ْمﮊ بغري ألف(.)1

ﮋمغَٰــنِ َمﮊ حيثمــا وقــع ،وﮋ ﭷ ﮊ بغــر ألــف بعــد
وﮋيـُبَٰـيِعُونَ َ
كﮊ وﮋيـُبَٰـيِعُو َنﮊ و َ

الطــاء.

ورأيت بعض الناس ذكر أنه ابأللف ،وقال فيه:
أبل ـ ـ ـ ـ ٍ
ـف حـ ــقًّا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ارتيـ ِ
ويسألون جاء يف األحز ِ
ـاب
اب
كن عاملا واطلب فنون العل ِم
وشـطأهُ كمثــله فـ ـ ــي الرسـ ـ ِم
ً
واألول هو املشهور.
ﮋالزَّرا َعﮊ أبلف وبغري ألف ،وكذلك :ﮋالْ ُك َّفـَٰرﮊ(.)2
وقال بعض املؤلفنيُّ :

وﮋفَٰـ ِـس ٌقﮊ بغــر ألــف ،وﮋالَ تـَنَٰـبـَُزواْﮊ بغــر ألــف ،وقــال بعــض األئمــة :وﮋقـَبَٰــئِ َلﮊ

بغــر ألــف وأبلــف ،وﮋلِتـََعٰـ َـرفُواْﮊ بغــر ألــف(.)3
و ِ
ﮋس َر ًٰعاﮊ بغري ألف(.)4

َصٰـ ِـد ٌقﮊ بغــر ألــف ،و ِ
صـ ْـواْﮊ بغي ــر ألــف،
وﮋل َ
ﮋبالَ ْسحـٰ ـ ِرﮊ بغــر ألــف ،وﮋأَتـََٰو َ
وﮋالـ ـ َّـرَّزا ُقﮊ يف التنزيــل أبلــف اثبتــة ،ويف املختصــر بغــر ألــف(.)5

و ِ
ﮋغل َْمٰـ ٌـنﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َشٰـ ِـع ٌرﮊ بغــر ألــف ،وأكثــر النــاس علــى اإلثبــات،

((( الكلمات السابقة من سورة حممد صلى هللا عليه وسلم.
((( الكلمات السابقة من سورة الفتح.
((( الكلمات السابقة من سورة احلجرات.
((( الكلمة السابقة من سورة (ق).
((( الكلمات السابقة من سورة الذارايت.
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اِ
ﮋسـٰ ِـقطًاﮊ بغري ألف(.)1
وﮋ َخـ ـ َـز ئـ ُـنﮊ بغري ألف حيثما وقع ،و َ

ا
ـرىﮊ بغــر ألــف قبــل الـراء وبيــاء بعدهــا ،وﮋ َكٰـ ِـش َفةٌﮊ
ﮋو ِزَرةٌﮊ بغــر ألــف ،وﮋتـَتَ َمٰـ ٰ
و َ

بغــر ألف(.)2

وﮋأَ ْعجٰــزﮊ بغــر ألــف ،وﮋفـتـعـٰ ـطَ ٰىﮊ بغــر ألــف بــن العــن والطــاء ،وﮋحٰـ ِ
ـصبًاﮊ
َُ
َ ََ
َ

وﮋفـَتَ َمٰـ َـرْواْﮊ وﮋأَ ُك َّفٰـ ُـرُك ْمﮊ وﮋأَ ْشيَٰـ َـع ُك ْمﮊ بغــر ألــف(.)3

وﮋال ِْميـ َـزا َنﮊ حيثمــا وقــع ،وﮋاالَ ْكمـ ِـامﮊ بغــر ألــف ،و ِ
ﮋاال ْكـ َـر ِامﮊ بغــر ألــف بــن
َ

ال ـراء وامليــم ،وﮋأَقْطَــا ِرﮊ وﮋاالَقْ ـ َداِمﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َذ َوا َتﮊ بغــر ألــف بعــد ال ـواو،

وتﮊ بغــر
وأبلــف ،وكالمهــا حســن ،وﮋبَطَٰــئِنـَُهاﮊ بغــر ألــف بعــد الطــاء ،وﮋالْيَـٰ ـ ُق ُ

ﮋم ْد َهـٰ َّمتَـٰـ ِنﮊ يف التنزيــل :يف بعــض املصاحــف حبــذف األلفــن ،ويف بعضهــا
ألــف ،و ُ
إبثباهتمــا ،ويف كتــاب هجــاء املصاحــف :ﮋم ْد َهٰـ َّـمتَ ِ
انﮊ وﮋنَ َّ
ضـٰـ َختَ ِانﮊ حبــذف األلــف
ُ

األوىل وإثبــات الثانيــة املتصلــة ابلنــون ،و ِ
ﮋاال ْكـ َـراِمﮊ بغــر ألــف بعــد ال ـراء(.)4

ا
ضةٌﮊ وﮋأَ ْكـ َٰـو ٍبﮊ بغــر ألــف،
وﮋال َْو قِ َعــةﮊ حبــذف األلــف الــي بعــد ال ـواو ،وﮋ َخٰـ ِـف َ

ُجٰـ ًـجاﮊ بغــر ألــف ،وﮋالْبَٰـ ِـط ُنﮊ بغــر ألــف،
وﮋأَبْ َكٰـ ًـراﮊ حبــذف األلــف حيــث وقــع ،وﮋأ َ
وﮋبَٰـ ِـطنَهُﮊ بغري ألف بعد الباء(.)5

((( الكلمات السابقة من سورة الطور.
((( الكلمات السابقة من سورة النجم.
((( الكلمات السابقة من سورة القمر.
((( الكلمات السابقة من سورة الرمحن.
((( الكلمات السابقة من سورة الواقعة.
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ﮋسـٰ ـبِ ُقواْﮊ
وﮋاالَ َمٰـ ِ ُّ
ـيﮊ بغــر ألــف ،وﮋتـََفـٰ ـ ُخ ٌرﮊ وﮋتَ َكٰـ ـثـٌُرﮊ بغــر ألــف ،و َ
ِ ا
ﮋرْهبَٰــنِيَّةًﮊ وﮋ ِر َعٰــيَتِ َهاﮊ بغــر ألــف(.)1
حبــذف األلــف ،وﮋالْميـ َـز َنﮊ و َ
ﮋمتـَتَـٰـبِ َع ْ ِيﮊ وﮋفَِإط َْعٰـ ُـمﮊ بغــر ألــف،
و َ
ﮋتَٰـ ُـوَرُك َمآﮊ بغــر ألــف ،وﮋيـَتَ َمٰـ َّ
ـساﮊ و ُ
ﮋسٰـ ِـد ُس ُه ْمﮊ بغــر ألــف(.)2
و َ
ﮋمٰــنِ َعتـُُه ْمﮊ بغــر ألــف ،وﮋيَـٰـأ ُْوِلﮊ حبــذف ألــف النــداء ،وبـواو بــن األلــف والــام،
و َ
ﮋي أ ُْوِلﮊ ،واألول أحسن ،و َّ
ﮋالدا َرﮊ بغري ألف كذا وقع يف «املختصر»،
ويف بعضها َ

اصـةٌﮊ( ،)3وﮋأ َْر َحـٰـ ُـم ُك ْمﮊ بغــر ألــف ،وﮋإِ ْخ َرا ِج ُكـ ْـمﮊ بغــر ألــف ،وذكــر بعــض
وﮋ َخ َ
ص َ

املؤلفني ﮋالْ َك ـ ـ َـوافِ ِرﮊ بغري ألف ،وﮋفـََعـَٰق ْب ــتُ ْمﮊ وﮋيـُبَـٰـيِ ْعنَ َكﮊ بغري ألف ،وﮋبِبـُْهتَـٰ ـ ٍنﮊ
أبلف وبغري ألف ،وﮋفـَبَـٰ ـيِ ْع ُه َّنﮊ وﮋالْ ُك َّفـٰـ ُـرﮊ بغري ألف(.)4

َنصـٰ ـ ُـر هللاﮊ بغــر ألــف ،وﮋا ْلَـ ـ َـوا ِريُّو َنﮊ
يﮊ و َْ
ﮋنـ ُـن أ َ
ﮋمـ َـن اَ َ
وﮋأ َ
َنصـٰ ـ ًـراﮊ و َ
نصٰـ ـ ِر َ

أبلــف وبغــر ألــف(.)5

َس َفـٰ ًـراﮊ بغري ألف(.)6
وﮋأ ْ

وﮋأ َْج َسـٰ ُـم ُه ْمﮊ بغري ألف ،وﮋ َخ َزائِ ُنﮊ بغري ألف(.)7
((( الكلمات السابقة من سورة احلديد.
((( الكلمات السابقة من سورة اجملادلة.
((( الكلمات السابقة من سورة احلشر.
((( الكلمات السابقة من سورة املمتحنة.
((( الكلمات السابقة من سورة الصف.
((( الكلمة من سورة اجلمعة.
((( الكلمتان من سورة املنافقون.
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وﮋالتـَّغَـٰ ُ ِ
ـبﮊ بغري ألف(.)1

وه َّنﮊ بغــر ألــف ،وﮋاالَ ْحَـٰـ ِـلﮊ أبلــف وبغــر ألــف ،ذكــره بعــض املؤلفــن،
وﮋفَٰـ ـ ِرقُ ُ

اسبـْنَـٰـ َـهاﮊ حبــذف األلــف الــي بعــد
و َ
ﮋل تُ َ
ضـٰ ـ ُّـر ُ
ـس ْرُْتﮊ بغــر ألــف ،وﮋفَ َح َ
وه َّنﮊ وﮋتـََعـٰ ـ َ

النــون ،وأطلــق احلــذف علــى األلفــن يف كتــاب «هجــاء املصاحــف»(.)2
وﮋأَبْ َكـٰ ًـراﮊ وﮋا ْلِ َجـٰ َـرةُﮊ بغري ألف ،وﮋفَ َخٰـنـَتَـٰ ُـه َماﮊ بغري ألف(.)3

ِ
ﮋطبٰـ ـ ًقاﮊ بغــر ألــف ،وﮋمنَـٰ ـ ِ
ـكبِ َهاﮊ وﮋحـٰ ـ ِ
ـصبًاﮊ بغــر ألــف ،وقــال يف كتــاب
و َ
َ
َ

«هجــاء املصاحــف» :وﮋصآفَّـٰ ـ ٍ
ـتﮊ حبــذف األلــف الــي بعــد الفــاء ال غــر ،ومل يســتثن
َ

ذلــك يف التنزيــل ،بــل أبقــاه علــى أصلــه يف مجــع املؤنــث الســامل(.)4

ﮋبلْ َقٰـ ـ ِر َع ِةﮊ بغــر ألــف هنــا ،ويف قولــه :ﮋالْ َقٰـ ـ ِر َعةُ َمــا الْ َقٰـ ـ ِر َعةُﮊ و ِ
و ِ
ﮋبلطَّـٰ ـ ِـغيَ ِةﮊ
بغــر ألــف ،وﮋأَ ْعجـٰ ــزﮊ وﮋ َخٰـ ـ ِوي ٍةﮊ بغــر ألــف ،ويف «املختصــر»ِ :
ﮋمــن بَـٰ ـ ِـقيَ ٍةﮊ
َ ُ
َ
ﮋرابِيَ ـةًﮊ بغــر ألــف ،و ِ
بغــر ألــف ،و ْ
ﮋف ا ْلَٰـ ـ ِريَِةﮊ وﮋالْـ ـ َـواقِ َعةُﮊ
ﮋالَـٰ ـ ِـطئَ ِةﮊ و َّ
و اِ
ﮋالَـٰ ــلِي ِةﮊ وﮋبِ ِشمـٰ ــلِ ِهﮊ وﮋالْ َقـٰ ـ ِ
ـضيَةَﮊ بغــر ألــف ،وقــال بعــض األئمــة:
ﮋو هيَ ـةٌﮊ و ْ َ
َ
َ
ِ
ﮋذ َرا ًعــاﮊ بغــر ألــف ،وﮋطَ َعـٰ ـ ِـمﮊ بغــر ألــف ،وﮋ َشـٰ ـ ِـع ٍرﮊ وﮋ َكٰـ ـ ِه ٍنﮊ وﮋاالَقَٰـ ـ ِو ِ
يلﮊ

بغــر ألــف ،وفيهمــا خــاف(.)5

((( الكلمة من سورة التغابن.
((( الكلمات السابقة من سورة الطالق.
((( الكلمات السابقة من سورة التحرمي.
((( الكلمات السابقة من سورة امللك.
((( الكلمات السابقة من سورة احلاقة.
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ِ ا
ا
ِ
ثﮊ و ِ
ﮋمــن االَجـ َدا ِ
ٰعاﮊ
ﮋو قِـ ٍعﮊ وﮋال َْم َعـٰ ـر ِ
ﮋسـ َـر ً
ِجﮊ وﮋم ْقـ َد ُرهُﮊ بغــر ألــف ،و َ ْ
و َ

بغــر ألــف(.)1

وﮋإَِّل فِــراراﮊ بغــر ألــف ،وﮋاِ ْستِ ْكبـٰ ــراﮊ و ِ
ﮋج َهـٰ ـ ًـراﮊ
ًَ
ًَ
ا
ا
ِ
ِ
ﮋطبٰـ ـ ًقاﮊ و ِ
ﮋسـ َـرا ًجاﮊ وﮋإِ ْخ َرا ًجــاﮊ
ﮋوقَـٰ ـ ًـراﮊ وﮋأَطْـ َـو ًراﮊ و َ
وﮋمـ ـ ـ ْد َر ًراﮊ و َ
ِ
ِ
ﮋديَّٰـ ًـراﮊ
َنصٰـ ًـراﮊ و َ
سـٰ ـ ًـراﮊ وﮋ ُكـبَّٰـ ًـراﮊ بغــر ألــف ،وﮋأ َ
سـٰ ـطًاﮊ وﮋف َجـٰ ـ ً
ـجاﮊ وﮋ َخ َ
وﮋب َ
وﮋفَٰـ ِـج ًراﮊ وﮋ َك َّفٰـ ًـراﮊ وﮋتـَبَٰـ ًـراﮊ بغــر ألــف(.)2
و ِ
ﮋش َهـٰبًاﮊ وﮋطََرائِ َقﮊ بغري ألف ،وﮋنَـٰ ِص ًراﮊ بغري ألف(.)3
وﮋإِ ْسـ َـرا ًراﮊ

وﮋأَن َكـٰ ًلﮊ ،وﮋطَ َعـٰ ًماﮊ بغري ألف(.)4

ا
ووقع يف املختصر ِ
بﮊ بغري ألف(.)5
ﮋف النَّـٰ ُقوِرﮊ بغري ألف ،وﮋل ََّو َحةٌﮊ وﮋالَ يـَْرتَـٰ َ

وﮋاللَّ َّوامـ ِـةﮊ بغــر ألــف ،وﮋمعٰـ ِـذيرهُﮊ بغــر ألــف ،وﮋالْعٰـ ِـجلَةَﮊ وﮋنَّٰـ ِ
ـض َرةٌﮊ
َ
َ
ََ َ
وﮋإِ َل َرِّبَــا نَٰـ ِـظ َرةٌﮊ وﮋبَٰـ ِـس َرةٌﮊ وﮋفَٰـ ِـق َرةٌﮊ وﮋالتـََّراقِـ َـيﮊ بغــر ألــف(.)6
ﮋأ َْم َشٰـ ٍـجﮊ وﮋ َشٰـ ِـك ًراﮊ حبــذف األلــف ،وﮋاالَبْـ َـرا َرﮊ بغــر ألــف بــن الراءيــن،
ِ
ﮋمـ ــزاج َهاﮊ وﮋ َكٰـ ُفوراﮊ بغــر ألــف ،وﮋاالَرائِـ ِ
ـكﮊ بغــر ألــف وحذفـوا األلــف الــي بعــد
و َ ُ
ً
َ
ا
ا
ِ
ـب ُســن ُد ٍ
َسٰـ ِوَرﮊ
سﮊ بغــر ألــف وﮋأ َ
الـواو يف ﮋقـََو ِريـ ًـرا قـََو ِريـ ًـراﮊ ،وقــال ابــن رضـوان :ﮋثيَٰـ ُ

((( الكلمات السابقة من سورة املعارج.
((( الكلمات السابقة من سورة نوح عليه السالم.
((( الكلمات السابقة من سورة اجلن.
((( الكلمتان من سورة املزمل.
((( الكلمات السابقة من سورة املدثر.
((( الكلمات السابقة من سورة القيامة.
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ﮋع َذا ًبﮊ بغري ألف(.)1
بغري ألف ،وﮋال َْعٰـ ِـجلَةَﮊ بغري ألف .ووقع يف «املختصر»َ :
وﮋكِ َفـٰتًاﮊ بغري ألف(.)2

ِ ا
ـجاﮊ ،وﮋأَلْ َفـٰ ـ ًفاﮊ
ﮋسبَـٰ ــتًاﮊ بغي ـ ـ ــر ألــف ،وﮋسـ َـر ًجاﮊ وﮋثَ َّجٰـ ً
وﮋأ َْوتَـٰ ـ ًداﮊ و ُ
ا
ِ
ﮋح َداٰئِـ َـقﮊ
صـٰ ـ ًداﮊ وﮋأ ْ
وﮋأَفـَْو ًجــاﮊ وﮋم ْر َ
َح َقـٰ ــبًاﮊ وﮋ ِوفَـٰ ـ ًقاﮊ و َ
ﮋم َفـٰ ـ ًـزاﮊ و َ
وﮋ َكوا ِٰعــبﮊ و ِ
ﮋد َهٰـ ًقاﮊ بغــر ألــف ،وﮋالْ َكٰـ ِـف ُرﮊ يف «التنزيــل» :ابأللــف ،ويف كتــاب
َ َ

«هجــاء املصاحــف» :حبــذف األلــف الــي بعــد الــكاف(.)3

ﮋالرا ِج َف ـةُﮊ و َّ ا ِ
ﮋوا ِج َف ـةٌﮊ بغــر ألــف ،وﮋا ْلَٰـ ِـف َرِةﮊ وﮋ َخٰـ ِـس َرةٌﮊ
و َّ
ﮋالر دفَ ـةُﮊ و َ
و ِ
لسـٰـ ِه َرِةﮊ بغــر ألــف(.)4
ﮋب َّ
ا
ض ِح َكةٌﮊ بغري ألف(.)5
ﮋح َد ئِ َقﮊ وﮋ َٰ
و َ
اِ
ـبﮊ بغــر ألــف ،وذكــر بعــض األئمــة :ﮋكِ َرا ًمــاﮊ بغــر ألــف ،ومل يذكــره أبــو
وﮋالْ َك َو كـ ُ
ﮋالَبـَْرا َر ل َِف ِىﮊ بغري ألف(.)6
داود ،و ْ
ﮋالَبْـ َـرا َر ﮊ بغــر ألــف حيثمــا وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع،
وﮋاِ ْكتَٰـ ـلُواْﮊ بغــر ألــف بــن التــاء والــام ،و ْ
سﮊ و ِ
ﮋالَرائِـ ِ
ـك ﮊ بغــر ألــف حيثمــا وقــع ،وﮋفـَْليـَتـَنَـٰ ـ َف ِ
ﮋم َزا ُج ُهــوﮊ وﮋيـَتـَغَـٰـ َـم ُزو َنﮊ
و َْ

((( الكلمات السابقة من سورة اإلنسان.
((( الكلمة من سورة املرسالت.
((( الكلمات السابقة من سورة النبأ.
((( الكلمات السابقة من سورة النازعات.
((( الكلمتان من سورة عبس.
((( الكلمات السابقة من سورة االنفطار.
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ﮋالَرائِـ ِ
ـكﮊ بغــر ألــف(.)1
بغــر ألــف ،و ْ َ

وﮋ َكـٰ ِد ٌحﮊ بغري ألف(.)2

ا
ﮋحـِٰفظٌﮊ وﮋالتـََّرائِ ِ
ﮋل نَـٰ ِص ٍرﮊ بغري ألف(.)3
ﮋالس َر ئُِرﮊ و َ
بﮊ و َّ
وﮋالطَّٰـ ِر ُقﮊ ،و َ

ﮋوالَ َْييَاﮊ أبلف(.)4
ويف كتاب «هجاء املصاحف»َ :

ـصبةٌﮊ وﮋطَعٰــمﮊ وﮋنَّٰـ ِـعمةٌﮊ بغــر ألــف ،وﮋرا ِ
ِ
و َِ
ٰضيَـةٌﮊ عــن بعــض
ﮋعٰــملَةٌﮊ وﮋنَّٰـ َ
ٌَ
َ
َ

ا
ﮋزَرٰابِـ ـ ُّـىﮊ
بﮊ وﮋ َنَٰـ ـ ـ ِر ُقﮊ و َ
األئمــة أبلــف وبغــر ألــف ،ومل يذكــره أبــو داود ،وﮋأَ ْك ـ ـ َـو ٌ

بغــر ألــف(.)5

ﮋال ْوتَـٰ ِدﮊ بغري ألف(.)6
و َ

ﮋوالِ ٍدﮊ بغري ألف بعد الواو ،وﮋﮰ ﮊ بغري ألف بعد العني إمجاع(.)7
و َ

أيضــا ،وبغــر ألــف وقــع يف «هجــاء
و َ
ﮋعـٰــئِ ًلﮊ ابأللــف وهــو أحســن ،وبغــر ألــف ً

املصاحــف»(.)8

ـصي ِةﮊ وﮋنَٰـ ِ
و ِ ِ
ـصيَ ٍةﮊ وﮋ َخٰـ ِـطئَ ٍةﮊ بغــر ألــف ،وﮋنَٰـ ِـديَهُﮊ أبلــف وبغــر ألــف،
ﮋبلنَّٰـ َ

((( الكلمات السابقة من سورة املطففني.
((( الكلمة من سورة االنشقاق.
((( الكلمات السابقة من سورة الطارق.
((( الكلمة من سورة األعلى.
((( الكلمات السابقة من سورة الغاشية.
((( الكلمة من سورة الفجر.
((( الكلمتان من سورة البلد.
((( الكلمة السابقة من سورة الضحى.
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ﮋالزبَٰــنِيَةَﮊ بغــر ألــف(.)1
ذكــره بعــض األئمــة ،ومل يذكــره أبــو داود ،و َّ

وﮋ ِزلْزا َلــاﮊ وﮋأَثـ َقٰـ ـلَهاﮊ وﮋأَ ْخبـٰ ــرهاﮊ بغــر ألــف ،وﮋأَ ْشتـٰ ــتاﮊ و ِ
ﮋمثـَْقٰـ َـلﮊ يف
ًَ
َ ََ
َ َ
ْ َ
الكلمتــن بغــر ألــف(.)2

ﮋمــا ال َقـٰـ ِر َعةُﮊ بغــر ألــف(.)3
وﮋال َقـٰ ـ ِر َعةُ َمــا ال َقـٰ ـ ِر َعةُ ﮊ بغــر ألــف حيثمــا وقــع ،و َ

ـرﮊ بغــر ألــف(.)4
وﮋالتَّ َكٰـ ـثـُُرﮊ وﮋال َْم َقٰـ ِ َ
ا
ص ْواْﮊ يف الكلمتني بغري ألف بني الواو األوىل والصاد(.)5
وﮋتَ َـو َ
ﮋعـٰبِ ٌدﮊ بغري ألف(.)6
و َ

وﮋأَفـَْوا ًجاﮊ بغري ألف(.)7

ويف بعض املصاحف ﮋغَـٰ ِس ٍقﮊ أبلف ،ويف بعضها بغري ألف( ،)8انتهى(.)9

قــال ابــن عاشــر :قــال التجيــي« :وﮋ ﭷ ﮊ [الفتــح ]29 :بغــر ألــف بعــد الطــاء،

وهو املشــهور» .انتهى(.)10

((( الكلمات السابقة من سورة العلق.
((( الكلمات السابقة من سورة الزلزلة.
((( الكلمات من سورة القارعة.
((( الكلمتان من سورة التكاثر.
((( الكلمة من سورة العصر.
((( الكلمة من سورة الكافرون.
((( الكلمة من سورة النصر.
((( الكلمة من سورة الفلق.
((( املصدر نفسه.)1032-1021/2( ،
( ((1املصدر نفسه.)1178/2( ،
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قــال ابــن عاشــر عــن األلــف بعــد ال ـواو يف كلمــة ﮋ تـَب ـَ َّـوءُوا ﮊ [احلشــر« :]9 :حكــى

التجيــي عــن املصاحــف العراقيــة أن ﮋ تـَب ـَ َّـوءُوا ﮊ [احلشــر ]9 :ابأللــف بعــد الواويــن ،قــال:

وحذفهــا هــو املشــهور»(.)1

قــال ابــن عاشــر انقـ ًـا عــن التجيــي« :قــال يف آخــر األنعــام :وﮋ ﮢﮊ بيــاء بعــد

ﮋهـ َد ِانﮊ ابأللــف ،واألول أكثــر.
الــدال ،ويف بعــض املصاحــف َ

ويف األنفــال :ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ ابليــاء ،ويف بعضهــا :ﮋﮣ أ ََرا َك ُهـ ْـمﮊ بغــر ايء وال

ألــف ،وكالمهــا حســن.

أيضــا ابأللــف ،وكالمهــا
ﮋسـ َّـو َاكﮊ ً
ويف الكهــف :ﮋ ﭸ ﭹﮊ بيــاء مــكان األلــف ،و َ

حسن.

ويف احلج :ﮋ ﯘﮊ ابلياء ،ويف بعض املصاحف ابأللف ،وكالمها حسن.
أيضا ،وكالمها حسن.
ويف الفرقان :ﮋ ﯲﮊ ابلياء ،وابأللف ً

ضــاﮊ ابأللــف ،وهــو مــن
ويف األحـزاب :وقــع يف كتــاب الغــازي ،وعطــاء ،وحكــم :ﮋقَ َ

ذوات اليــاء.

ويف الزخــرف :ﮋ ﮱﮊ يف بعــض املصاحــف أبلــف ،ويف بعضهــا بيــاء ،وهــو

املشــهور.

َص َفا ُكــمﮊ بغــر
ﮋ ﮕﮊ ابليــاء مــكان األلــف ،وهــو املشــهور ،ويف بعضهــا :ﮋأ ْ

ايء ،واجتمعــت املصاحــف علــى حــذف األلــف.
((( املصدر نفسه.)1292/2( ،
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ويف النجم :ﮋ ﰏﮊ ابلياء ،ويف كتاب الغازي بن قيس ابأللف ،وكالمها حسن.

وﮋأ َْحيَاﮊ ابأللف ،ويف كتاب الغازي ابلياء ،وال عمل عليه.

ويف األعلــى :ﮋ ﯼ ﯽﮊ ابليــاء ،ويف كتــاب «هجــاء املصاحــف» :ﮋﯼ َْييَــاﮊ

ابأللــف.

ويف الفجر :ﮋ ﮗﮊ بياء بعد الالم يف الكلمتني.

وقال بعض األئمة :ويف بعضها ﮋابـْتَالَهُﮊ بالم ألف ،انتهى»(.)1

قــال ابــن عاشــر انقــا عــن التجيــي« :ولعلــه إمنــا ســكت عنــه لقــول التجيــي :إ ّن مــا

ذكــره أبــو داود مل يتعــرض لــه أبــو عمــرو وال غــره ،ممــن اطلعــت علــى كالمــه ،وال رأيــت
ـدل علــى أن
ﮋوﮐلَّـ ِو ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [اجلــن ]16 :بغــر نــون ،فهــذا يـ ّ
أحـ ًـدا كتــبَ :

هــذا خيالــف مــا عليــه النــاس ،وهللا أعلــم .وإمنــا هــي كلهــا ابلنــون؛ ولذلــك تركـوا ذكرهــا»،
انتهــى(.)2

((( املصدر نفسه.)1377-1376/2( ،
((( املصدر نفسه.)1441/2( ،
)(34

خاتمة

بعــد هــذه اجلولــة مــع هــذا البحــث ،وذكــر مــا تبقــى مــن اختيــارات اإلمــام التجيــي يف
رســم القــرآن؛ أذكــر بعــض النتائــج الــي أختــم هبــا هــذا البحــث:
خصوصــا بكتــاب هللا -عــز وجــل ،-يف رمســه وضبطــه
عمومــا ،واملغاربــة
ً
 -1عنايــة األمــة ً

وقراءاته.

 -2مل حيـ َظ اإلمــام التجيــي بدراســة حلياتــه الشــخصية والعلميــة ،ولعلــي يف هــذا البحــث

ذ ّكــرت ببعــض الواجــب جتــاه علمائنــا.

 -3لكتاب التبيان قيمة علمية كبرية يف جمال رسم وضبط القرآن الكرمي.
 -4إمامــة اإلمــام أيب إســحاق التجيــي يف علــم الرســم القــرآين؛ ممــا جعــل املغاربــة
خيتــارون مذهبــه.
ويف اخلتــام أســأل هللا -عــز وجــل -أن يرحــم أئمتنــا ،وأن جيزيهــم عنــا خــر اجلـزاء ،وأن
جيــزل هلــم املثوبــة والعطــاء ،وأن ينفــع هبــذا البحــث إنــه ويل ذلــك ومــواله.
وصلــى هللا وســلم وابرك علــى عبــده ورس ـوله حممــد وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن،
واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة المصادر والمراجع

 -1بيــان اخلــاف واالستحســان ومــا أغفلــه مــورد الظمــآن ومــا ســكت عنــه التنزيــل ذو
الربهــان ،عبــد الرمحــن ابــن القاضــي ،دراســة وحتقيــق :عبــد الكــرمي بوغزالــة ،ط2015 ،1م،
دار ابــن احلفصــي اجلزائــر.
 -2الــدرة اجلليــة يف نقــط املصاحــف العليّــة ،خمطــوط مبكتبــة امللــك عبــد العزيــز ،املدينــة

املنــورة ،ضمــن جممــوع برقــم.259 :

 -3فتــح املنــان املــروي مبــورد الظمــآن لعبــد الواحــد بــن عاشــر األندلســي املغــريب ،دراســة
وحتقيــق :عبــد الكــرمي بوغزالــة ،ط1436 ،1هــ2016/م ،دار ابــن احلفصــي اجلزائــر.
 -4قـراءة اإلمــام انفــع عنــد املغاربــة مــن روايــة أيب ســعيد ورش ،مقوماهتــا البنائيــة ومدارســها
األدائيــة إىل هنايــة القــرن العاشــر اهلجــري ،عبــد اهلــادي محيتــو ،منشــورات وزارة األوقــاف
املغربيــة ،ط .ســنة1424 :هــ2003/م.
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