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مقدمة 

إّن احلمــد هلل حنمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه، ونعــوذ ابهلل مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده هللا فــا مضــّل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 

ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أّن حممــًدا عبــده ورســوله.

نثٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦمث ]آل عمران: 102[.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ 
.]1 ]النســاء:  مث  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  نثۀ 

.]71-70 ]األحــزاب:  ٴۇمث  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

هــدي                               اهلــدي  وأحســن  تعــاىل،  هللا  كام  احلديــث  أصــدق  فــإن  بعــد:  أمــا 
حممــد -صلــى هللا عليــه وســلم-، وشــّر األمــور حمداثهتــا، وكّل حمدثــة بدعــة، وكّل بدعــة 

النــار.  يف  ضالــة  وكّل  ضالــة، 

وبعــد: فعلــم الرســم القــرآين مــن أهــم العلــوم املتعلقــة بكتــاب هللا تعــاىل؛ فبــه يعــرف كيــف 
كتــب الصحابــُة -رضــوان هللا عليهــم- املصاحــَف يف اجلمــع العثمــاين، وقــد كان لعلمــاء 
املشارقة يٌد  كبرية يف هذا العلم بياًن وشرًحا وتدريًسا وأتليًفا، وأيًضا  كان لعلماء املغاربة 

جهــٌد كبــرٌي مبــذوٌل ال ينكــر، ويُذكــر فيشــكر. 

ومــن العلمــاء الذيــن كانــوا فرســان هــذا امليــدان، ونبغــي هــذا الفــن: اإلمــام أبــو إســحاق 
التجيــي؛ ألّــف كتــاب التبيــان يف علمــي الرســم والضبــط، قــّرر وقّعــد وتتبّــع كلمــات القــرآن 

كلمــة كلمــة.
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ولنفاســة كتابــه نقــل العلمــاء مذهبــه، وتدارســوا تقريراتــه، واعتمــدوا كتابــه حّجــة يف هذيــن 
الفنّــني النبيلني.

الــي ضاعــت وفُِقــَدت، ومــن رمحــة هللا  الكتــب   وقــد كان كتــاب »التبيــان« ضمــن 
-عــز وجــل- بقــاء ُجَــٍل منــه يف ثنــااي الكتــب الــي نقلــت عنــه، ومــن تلــك الكتــب الــي 
ــان املــروي مبــورد الظمــآن«، لإلمــام  أكثــرت النقــل عنــه إىل حــدٍّ كبــري:  كتــاب: »فتــح املّن
احملقــق: عبــد الواحــد بــن عاشــر األندلســي املغــريب، )ت: 1040 هـــ(، وهــو مــن فرســان 

هــذا الفــّن.

وهــذا البحــث يســّلط الضــوء علــى اختيــارات اإلمــام التجيــي يف الرســم القــرآين، وجيمعهــا 
مــن خــال كتــاب »فتــح املنــان« لإلمــام ابــن عاشــر، عســى أن نكــون بذلــك قــد عثــرن علــى 
جــزٍء مــن كتابــه »التبيــان«، وطرحنــا مــادة صاحلــة تعــنُي علــى فتــح البــاب لعمــل دراســات 
وحبــوث الحقــة حــول اختيــارات اإلمــام التجيــي يف الرســم، وبيــان مذهبــه فيهــا، وموقعهــا 

يف علــم الرســم.

وقد جعلُت هذا البحث يف ثالثة مطالب وخامتة؛ وهذه املطالب هي:

املطلب األول: التعريف ابإلمام التجيي.

املطلب الثاين: التعريف بكتاب »التبيان«.

املطلب الثالث: اختيارات اإلمام التجيي يف علم الرسم القرآين.
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املطلب األول: التعريف ابإلمام التجيي:

رغــم مكانــة اإلمــام أيب إســحاق التجيــي إال أنــه مل تســعفنا كتــب الرتاجــم بشــيء عــن 
ترجتــه وحياتــه إال بعــض املعلومــات املتناثــرة، ومنهــا:

امسه: 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن علي التجيي 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:

وذاك شيخه لدى القرءان قال التجيي عن أيب مروان 
أبدهلـــــــــــا ورش كآمنوا خذا ال جتعل النقطة فوقهـــــــا إذا 

وفاته: 

رّجــح الدكتــور محيتــو أن يكــون اإلمــام التجيــي عــاش مــا بــني الربــع األخــري مــن املائــة 
الســابعة والنصــف األول مــن املائــة الثامنــة)1(.

)1) ينظر: قراءة اإلمام نفع عند املغاربة، )520-512/2(.
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املطلب الثاين: التعريف بكتاب »التبيان«:

امسه: 

اســم كتابه »التبيان«، قال ابن عاشــر: أســرد فيها ما انفرد أبو إســحاق التجيي حبذفه 
مــن األلفــات يف هــذه الرتجــة مــن كتابــه التبيــان)1(.

موضوعه:

تكلّــم اإلمــام التجيــي يف كتابــه عــن موضوعــني؛ مهــا: علــم الرســم القــرآين، وعلــم الضبــط 
القــرآين. عرفنــا ذلــك مــن خــال النقــل مــن كتابــه؛ فعلمــاء الرســم نقلــوا مســائل متعلقــة هبــذا 
الفــّن، ومنهــم اإلمــام ابــن عاشــر يف كتابــه »فتــح املنــان«، وعلمــاء الضبــط نقلــوا مســائل 

متعلقــة ابلضبــط، كمــا نقــل ذلــك التنســي واملنبهــي يف كتابيهمــا.

وجوده: 

كتــاب التجيــي مفقــود، ال وجــود لــه، بقيــت جلــة مــن مســائله يف كتــب العلمــاء الذيــن 
أّلفــوا يف فــي الرســم والضبــط القرآنيــني.

قيمة كتابه:  

للكتاب قيمة علمية كبرية أتت من:

إمامة مؤلفه.	•

)1) فتح املنان، )783/1(.
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ومبــا حــوى الكتــاب مــن درر ونقــوالت عــن كتــب مفقــودة؛ ككتــاب »هجــاء التنزيــل« 	•
أليب داود الكتــاب األصــل، والنقــل عــن شــيوخ ال نعلــم عنهــم شــيًئا كابــن رضــوان، وأيب 

مــروان شــيخه، ومنهــا مثــًا:

- قــال ابــن عاشــر)1(: »وقــال التجيــي: وژُمْدَهآمَّتَـٰــِنژ يف التنزيــل يف بعــض املصاحــف 

ژُمْدَهآمَّتَـٰــِنژ   املصاحــف  هجــاء  ويف كتــاب  إبثباهتمــا،  بعضهــا  ويف  األلفــني،  حبــذف 

وژَنضَّاَختَـٰــِن  ژ حبــذف األلــف األوىل، وإثبــات الثانيــة املتصلــة ابلنــون«)2(، انتهــى.

- وقــال أيًضــا نقــًا عنــه: »قــال بعــض األئمــة: ژالَِْجـٰــَرِةژ   ]البقــرة:74[ بغــري ألــف حيــث 

وقــع، مث قــال عاطًفــا علــى احملذوفــات: وژاْلُفْرقَـٰــَنژ، وقــال ابــن رضــوان:  ژَطَعـٰــمژ بغــري 

ألــف، حرفــان، هنــا: ژَطَعـٰــِم َمَسـٰــِكنَيژ ]البقــرة:184[، ويف املائــدة ]آيــة:95[: ژَطَعـٰــِم 

َمَسـٰــِكنَيژ، وذكــر أبــو داود يف كتــاب »هجــاء املصاحــف« احلــرف الــذي يف املائــدة والــذي 

يف الغاشــية، وقــال يف الفرقــان: ژالَطَعـٰــَمژ حيثمــا وقــع بغــري ألــف، يريــد -وهللا أعلــم-: 

ــُنوَنژ، بغــري ألــف، وژَحـٰــِضِري اْلَمْســِجِدژ ابليــاء  إذا كان ابأللــف والــام، مث قــال: ژَتْتَـٰـ

وحــذف األلــف، واختلفــوا يف ژەئ ژ هنــا، ففــي التنزيــل أبلــف اثبتــة، ويف كتــاب هجــاء 

املصاحــف حبــذف األلــف«)3(.

وأتت كذلك من ثناء العلماء على كتابه: 	•

)1) تنبيه: ُكتبت كثري من الكلمات القرآنية على غري قراءة حفص عن عاصم، فليتنبه.
)2) فتح املنان، )700-699/1(.

)3) املصدر نفسه، )783/1(.
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ممن أثىن عليه القيسي يف »امليمونة الفريدة«؛ حيث وصفه ابلّرضى. 

قال  يف »امليمونة«:

عن التجيي الرضى تدبرا)1) كنص ذي التبيني جا مسطرا 

ووصفه ميمون موىل الفخار ابلّنبيه. 

قال يف »الدرة اجللية«:
مستحسن أورده الّنبيه)2) للتجيي ها هنا: تنبيه 

نقل العلماء عنه يف كتبهم وجعل رأيه فيصًا عند اخلاف: 	•

وممن نقل عنه ميمون موىل الفخار يف »الدرة اجللية«:

 للتجــــــــــيي هــــــــــــــــــا هـــنــــــا: تنبيه    مستحســــن أورده النّـــبـــــــيـــــــــــــــه
 يـقول: ال جتــعـــل هــذه الصـلـــة    مع ألف ال ينبغي أن تفصله

اآلخره    ردًءا وءاآلن بـنــــقـــــل ظـــاهــــــره      كقوله األوىل واألرض 
ألهنــــــــــا شـــبـــــيــهــــــة بـــالــــوصــــــل     مـا شرطــــــــوا به يـــرى ابلنــقـــل)3)

وممــن نقــل عنــه ابــن عاشــر، قــال -رمحــه هللا- وهــو يدلّــل علــى ترجيــح حــذف ألفــي 

ژچ  چ  چ   چژ  يف سورة النساء: »وقال التجيي: يف النساء ژچ  

چ  چ   چژ    بغــري ألــف فيهمــا. انتهــى.

)1) املصدر نفسه، )328/2(.
)2) الدرة اجللية، )ق/283-أ(.
)3) الدرة اجللية، )ق/283-أ(.
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وقد تضافرت هذه الظواهر والنصوص على حذفه، فيرتّجح. وهللا أعلم)1(.
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«)2(.

ممن نقل عنه اإلمام عبد الرمحن بن القاضي، قال نقًا عنه:
خادعهم ابحلذف يف التبيني    وفــي التجـيـي فخـــذ تــبيني

ونـّصـــه فـــي عـــمــــدة البــــيــــــان     كذاك يف اللبيـب واإلتقان)3)

ما انفرد به: 

للتجيــي انفــرادات، نقلهــا اإلمــام ابــن عاشــر يف »فتــح املنــان«، ومل يعــد العمــل جــاراًي 
هبــا، ومــن أمثلتــه:

ژۓ   ژ ]البلد: 14[ حبذف األلف عند التجيي، بل وحكى اإلجاع فيه.

ألــف  التجيــي اإلجــاع علــى حــذف  بقولــه: »قلــُت: يف حكايــة  ابــن عاشــر  تعّقبــه 
املعــاين« -خــاف  اجلعــري يف »كنــز  الشــيخان وال  لــه  يتعــرض  نظــر، ومل  ژۓژ 

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

)1) فتح املنان، املصدر السابق، )736/1(.
)2) 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(.
)3) بيان اخلاف، )ص25(.
)4) فتح املنان، )1031/2(.



(8)

املطلب الثالث: اختيارات التجيي يف علم الرسم القرآين:

ســأتكلم يف هــذا املطلــب عــن اختيــارات اإلمــام التجيــي يف رســم القــرآن مــن خــال 
كتــاب »فتــح املنــان« لإلمــام عبــد الواحــد بــن عاشــر، وقســمُت ذلــك إىل قســمني: القســم 
األول: الكلمــات املفــردة، الــي نقــل ابــن عاشــر مــا فيهــا مــن أحــكام عــن تبيــان التجيــي، 
والقســم الثــاين: القواعــد الكليــة، والفقــرات الــي نقلهــا ابــن عاشــر مــن كتــاب التبيــان، وبيــان 

مــا ذكــرت يف اآليت:

أوًل: ما حكي عنه من كلمات مفردة.

الثاين: القواعد الكلية، والفقرات الي نقلها ابن عاشر من كتاب التبيان.

أوًل: ما حكي عنه من كلمات مفردة:

ذكــر ابــن عاشــر يف فتحــه جلــة مــن الكلمــات، وحكــى مــا للتجيــي فيهــا مــن أحــكام، 

وهــذه الكلمــات هــي:

ژ ٻژ ]فصلت: 12[ حمذوفة األلف األوىل با خاف، اثبتة األلف الثانية)1(.

ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ژ ] املائــدة: 22[ بثبــت األلــف، ويف الشــعراء: ژ ۇئ  ۆئ  ژ 

]آيــة: 130[ ابخلــاف)2(.

)1) قــال ابــن عاشــر يف »فتــح املنــان«: ومل أََر يف تبيــان التجيــي ومنصــف البلنســي مــا خيالــف 
النقــل املتقــدم. املصــدر نفســه، )588/1(.

)2) قــال ابــن عاشــر يف »فتــح املنــان«: وقــد جــزم التجيــي بثبــت الــذي يف العقــود، وحكــى 
اخلــاف يف الــذي يف الشــعراء. املصــدر نفســه، )591/1(.
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ژَصـٰـــِلُحژ يف مثــل: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ ]األعــراف: 73[ ]هــود: 61[، ژمت  

ىت  يت   جثژ  ]فصلــت: 46[ ]اجلاثيــة: 15[، ژائ  ائ  ەئژ  ]فاطــر: 
10[ حبــذف األلــف.

قــول هللا تعــاىل: ژ ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئژ ]النســاء: 14[ حبــذف  وژھژ يف 

األلــف)1(.

ژ ِإْلَيــَٰسژ حبذف األلف)2(.

ژ بـُْرَهـٰنَـاِن ژ  حبذف األلف األوىل)3(.

ژ ڤ  ژ ]الفرقان: 52[ حبذف األلف)4(.

ژ َكفَّـَٰرُةژ  حبذف األلف)5(. 

)1) قال ابن عاشر: وقد نّص التجيي على حذفهما مًعا. املصدر نفسه، )662/1(.
)2) قــال ابــن عاشــر: أال تــرى إىل  نثۅمث     ونثٿمث، ملــا مل يذكرمهــا الشــيخان يف واحــد 
مــن القســمني؛ تــرّدد الناظــم يف األول منهمــا يف »عمــدة البيــان« كمــا تقــدم، ومل يذكــر الثــاين، 

وجــزم التجيــي حبــذف األول. املصــدر نفســه، )656/1(.
)3) قــال ابــن عاشــر: وال شــك أن تشــبيهه نثہمث  بـــ نثہ مث  يتبــادر منــه أن املــراد 
ــح أن املــراد مــن  حــذف ألفــه الثانيــة، وقولــه: »واختلفــت املصاحــف...« إىل آخــره، رمبــا يـَُرجِّ

التشــبيه حــذف األلــف األوىل، وحبذفهــا جــزم التجيــي. املصــدر نفســه، )674/1(.
)4) 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(.
)5) قــال ابــن عاشــر: وكــذا ذكــر التجيــي هــذا األول مقتصــرًا علــى حذفــه. املصــدر نفســه، 

.)690/1(
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ژاْلَمْرَجـُٰنژ حبذف األلف)1(.

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

اثنًيا: 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 جــع 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: 

أبلف اثبتة، ويف كتاب هجاء املصاحف حبذفهما مًعا«)4(.

ــن حــذف األلــف مــن ژاْلَمْرَجـٰــُنژ؛  )1) قــال ابــن عاشــر: »وأمــا التجيــي؛ فــا شــك أنــه حسَّ
حيــث تكلــم علــى كّل واحــد يف حملّــه، ولكــن ال دليــل علــى أنــه تبــع يف ذلــك أاب داود«. املصــدر 

نفســه، )1014/2(.
)2) قــال ابــن عاشــر: »وقــد أجــرى التجيــي ژ ڻژ ]احلــج: 11[ يف احلــج الوجهــني أيًضــا«. 

املصــدر نفســه، )1235/2(.
)3) املصــدر نفســه )562/1(؛ حيــث قــال ابــن عاشــر: »وهــو صريــح يف ختصيــص اخلــاف 
ابأللــف األوىل، وعليــه اقتصــر أبــو إســحاق التجيــي، وهــو قــد اشــرتط يف كتابــه جــع مــا تضمنتــه 

كتــٌب؛ منهــا مقنــع أيب عمــرو«.
)4) املصدر نفسه، )568/1(.
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»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 ژفـَتـَيَـٰــِنژ، وهــو أقــوى دليــل علــى اقتصــاره يف التنزيــل علــى إثباتــه، ليــس لتعيينــه؛ بــل 

لاكتفــاء مبــا تقــدم)2(. 

قــال ابــن عاشــر: وقــال التجيــي: »و ژُمْدَهآمَّتَـٰــِنژ يف التنزيــل يف بعــض املصاحــف 

ژُمْدَهآمَّتَـٰــِنژ  املصاحــف  هجــاء  ويف كتــاب  إبثباهتمــا،  بعضهــا  ويف  األلفــني،  حبــذف 

انتهــى. ابلنــون«)3(.  املتصلــة  الثانيــة،  وإثبــات  األوىل،  األلــف  حبــذف  ژ  وژَنضَّاَختَـٰــِن 

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«.

وحكــى التجيــي: عــن كتــاب »هجــاء املصاحــف«: أّن هــذا أيًضــا بغــري ألــف، كمــا 

اقتضــاه عمــوم نــّص املصنــف)4(.

قــال اإلمــام ابــن عاشــر نقــًا عــن تبيــان التجيــي: »قــال بعــض األئمــة: ژالَِْجـٰــَرِةژ   

]البقــرة:74[ بغــري ألــف حيــث وقــع، مث قــال عاطًفــا علــى احملذوفــات: وژاْلُفْرقَـٰــَنژ، وقــال 

ابــن رضــوان:  ژَطَعـٰــمژ بغــري ألــف، حرفــان، هنــا: ژَطَعـٰــِم َمَسـٰــِكنَيژ ]البقــرة:184[، ويف 

املائــدة ]آيــة:95[: ژَطَعـٰــِم َمَسـٰــِكنَيژ، وذكــر أبــو داود يف كتــاب »هجــاء املصاحــف« 

)1) املصدر نفسه، )637/1(. 
)2) املصدر نفسه، )807/2(.

)3) املصدر نفسه، )700-699/1(.
)4) املصدر نفسه، )713/1(.
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احلــرف الــذي يف املائــدة والــذي يف الغاشــية، وقــال يف الفرقــان: ژالطََّعـٰــَمژ حيثمــا وقــع 
بغــري ألــف، يريــد -وهللا أعلــم-: إذا كان ابأللــف والــام، مث قــال: ژَتْتَـٰـــُنوَنژ، بغــري ألــف، 
ففــي  هنــا،  ژەئژ  واختلفــوا يف  األلــف،  ابليــاء، وحــذف  اْلَمْســِجِدژ  وژَحـٰــِضِري 

التنزيــل أبلــف اثبتــة، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف حبــذف األلــف«)1(.
قــال ابــن عاشــرعن ژ ىئ  ىئژ ]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 قُــَل َارَٰيـُْتُكــُمژ  يف موضعــي األنعــام ]آيــة: 40،47[ وغريمهــا: 
»وقــد عــزى القيســي إىل أيب داود يف »التبيــني« والتجيــي يف »التبيــان« ترجيــح احلــذف، 

فقــال مــا نصــه:

البـــن جناح بــان هـــذا اخلــــــلـــــف  ويف أرايت الثبت مث احلذف  
قد استحب احلذف خذ تبيني  يف الفرد واجلــمع ويف التبيني  
........................... إذ كان يف مصاحف املدينة  

كذا، وضبط احلرف يف امليمونة:
عـــــــن التجيي الرضــــــى تدبـــــــرا كنّص ذي التبيني جا مسطرا 

انتهى)3(.

)1) املصدر نفسه، )783/1(.
)2) املصدر نفسه، )809-808/2(.

)3( قــال ابــن عاشــر: »قــول أبــي داود: ورســم فــي التوبــة: ژ ىئ  ىئژ   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(.
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قــال ابــن عاشــر نقــًا عــن التجيــي: »قــال: وژقَــٰــِئًماژ بغــري ألــف بــني القــاف واليــاء 
الــي هــي صــورة للهمــزة املكســورة،... وژَأَصـٰــبـَُهْمژ مل أجــد فيــه نصًّــا حبــذف وال إثبــات، 
وابحلــذف كنــُت رويتــه عــن شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا-، واإلثبــات فيــه أوىل مــا مل يوجــد 

فيــه نــّص، مث قــال عاطًفــا علــى احملذوفــات: وژ ڤ  ڤ  ِقتَـٰــاًلژ، بغــري ألــف. 
ِرژ بغــري  ٰــُفوُهْمژ بغــري ألــف، وژاْلَبـــْــرَٰ وژ ڎژ أبلــف، وبغــري ألــف، و ژ ٹ  َتَـ
ألــف، وژ ھژ يف األلــف األّول خــاف؛ ففــي التنزيــل: اإلثبــات، ويف كتــاب 

هجــاء املصاحــف: احلــذف. انتهــى. 
ژَوالصَّـٰــِحُبژ هنــا مل أََر مــن تعــرض لــه حبــذف وال إثبــات، وكنــُت رويــت فيــه عــن 

شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا- احلــذَف، وژ َعـٰــِرِي    ڭژ حبــذف األلــف،  وژَمغَـٰـــِنَمژ 
ألــف،  بغــري  ألــف، وژبَََمـٰــِنيُِّكْمژ  بغــري  ظَـٰــِلِمي    ڤژ   ألــف، وژ  بغــري  وقــع  حيــث 

فيهمــا.  ألــف  بغــري  چژ  چ    چ   وژچ  
ـٰــرَِقُةژ بغــري ألــف، ژَواَلْحبَـٰــُرژ حبــذف األلــف، وژالطََّعـٰــِمژ حبــذف  ــٰــِرُق َوالسَّ ژَوالسَّ

ــُمژ وژِإْطَعـٰــُمژ وژالنَصـٰــُبژ  ــَهْوَنژ حبــذف األلــف، وژَل يـَُواِخذُُك األلــف، ژَل يـَتـَنَـٰـ
بغــري ألــف، مث قــال ژيـَُقوَمـٰــِنژ وژَمَقـٰــَمُهَماژ وژاُلولَيَـٰـــِنژ وژفـَيـُْقِسَمـٰـــِنژ بغــري ألــف 

وأبلــف.
وژ ھژ بيــاء واحــدة، واختلــف يف األلــف، ففــي التنزيــل: أبلــف اثبتــة، ويف 
ـُـُكْمژ بغــري ألــف،  كتــاب هجــاء املصاحــف: بغــري ألــف، ژفَـٰــِطُرژ بغــري ألــف، وژَأْمثَـٰلـ
وژَمَكـٰـــَنِتُكْمژ  ألــف،  بغــري  وژبَـٰـــِسُطواژ،  وژُيَـٰــِفُظوَنژ،  ألــف،  بغــري  وژَخَزائِــُنژ 

ــَنِتُكُمو   ــَنِتُكُمو ڇ   ڇژ ، وفيهــا أيًضــا: ژَمَكـٰـ هنــا، ويف هــود: وژچ    چ  چ    َمَكـٰـ
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ــَنِتُكُموژ،  ــَنِتِهْمژ، ويف الزمــر: ژَعَلــٰى َمَكـٰـ ٰــُهْم َعَلــٰى َمَكـٰـ ڈ  ژژ، ويف يــس: ژَلَمَسْخنَـ
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 وبــني التــاء، واجتمعــت علــى ذلــك املصاحــف، 
وژاْلِميــَزاَنژ حبــذف األلــف حيــث وقــع، وژمَتَـٰــًماژ بغــري ألــف، و ژَواِزرَُةژ حيثمــا 

وقــع بغــري ألــف«)1(.
وقــال: »وقــال التجيــي: و ژ ۇ ژ ]الصــف: 4[ أبلــف اثبتــة، ومل يتعــّرض لــه أبــو 

داود حبــذف وال إثبــات، وذكــره البلنســي ابإلثبــات«)2(.
قــال ابــن عاشــر انقــاًل عــن التجيــي: »قــال: وژَشَـٰـــِئِلِهْمژ بغــري ألف، وژقَــٰــَسَمُهَماژ 
بغــري ألــف، وژنَـٰــديـُٰهَماژ بيــاء بعــد الــدال، وبغــري ألــف بينهــا وبــني النــون، وژَهٰدينَــاژ 

وژَأْن َهٰديَنــاژ بيــاء بــني الــدال والنــون.
ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: ژَهدايَنــاژ وژَأْن َهدايَنــاژ أبلــف بــني الــدال والنــون، 

وژَسَحـٰبــًـاژ وژثَِقـٰــاًلژ بغري ألف.
ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: ژ ک  کژ بغــري ألــف قبــل الــام، وبعدهــا حيثمــا 

وقع.
ويف التنزيل: حبذف األلف الي بعد الام، وإبثبات األلف الي قبلها. 

وژالطُّوفَـَٰنژ، وژالضََّفـٰدَِعژ حبذف األلف، وژَأْصنَـٍٰمژ بغري ألف، وژپژ 

)1) املصدر نفسه، )840-838/2(.
)2) املصدر نفسه، )920/2(.
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بغــري ألــف بــني الــام والتــاء، واختلــف يف األلــف الــي بعــد الســني. 
ففي التنزيل: أبلف اثبتة.

األلــف،  حبــذف  وژَسيـَنَـٰــُلُهْمژ  ألــف،  بغــري  املصاحــف:  هجــاء  كتــاب  ويف 
األلــف.  حبــذف  وژاْلُفْرقَـٰــِنژ 

وژَتَـٰــَفنَّژ بغــري ألــف، وژَصـٰــِرٌَةژ بغــري ألــف، وژيـَُهـٰــِجُروْاژ يف املوضعــني: أبلــف، 
وبغــري ألــف«)1(.

ًــاژ بغــري ألــف،  وژَكَسـٰــَدَهاژ، وژِجَهـٰــٍدژ حبــذف األلــف، وژَأْحبَـٰــَرُهْمژ، وژَأْربَـٰبـ
األلــف،  حبــذف  وژَخبَـٰــاًلژ  وژِاْرتَـٰـــَبْتژ،  األلــف،  حبــذف  َوالرُّْهبَـٰــِنژ  وژاَلْحبَـٰــِر 
الــام، ويف بعــض التواليــف: أبلــف اثبتــة بعــد الســني،  وژُكَسـٰــلٰىژ بغــري ألــف قبــل 
وكذلــك ذكــره أبــو داود يف ســورة النســاء، فاســتغىن بذكــره هنــاك عــن ذكــره هنــا، وهللا أعلــم.
وژنَِفـًٰقاژ بغري ألف يف الكلمتني ال غري، وژِإْرَصـًٰداژ بغري ألف بني الصاد والدال، 

وژِاْسِتْغَفـُٰرژ بغري ألف)2(. 
وژَمنَـِٰزَلژ بغري ألف، وژَأْو قَـِٰعًداژ بغري ألف، وژيـَتـََعـَٰرُفوَنژ بغري ألف)3(.

ذكــره  وژَأَراِذلُنَــاژ  ألــف،  بغــري  اَلْحــَزاِبژ  وژِمــَن  وژِإَمـٰــًماژ،  وژَشـٰــِهٌدژ، 
ألــف، بغــري  ژ  اللَِّ وژَخَزائِــُن  والــذال،  الــراء  بــني  الــي  األلــف  حبــذف  املؤلفــني   بعــض 

 وژِإْجَراِمىژ بغري ألف، وژبِتَـٰرِِكىژ بغري ألف، وژاْلِميَزاَنژ بغري ألف، وژڭژ 

)1) الكلمات السابقة من سورة األنفال.
)2) الكلمات السابقة من سورة التوبة.
)3) الكلمات السابقة من سورة يونس.
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بــواو بعــد الشــني صــورة للهمــزة املضمومــة، وألــف بعدهــا، دون ألــف قبلهــا، ويف كتــاب 
هجــاء املصاحــف: والكاتــب خمــرّي، إن شــاء أثبــت األلــف قبــل الــواو وحــذف الــي بعدهــا، 
وإن شــاء حــذف الــي قبلهــا، وأثبــت الــي بعدهــا، وژَمَكـٰــَنِتُكْمژ حبــذف األلــف الــي بعــد 
النــون، واختلــف يف الــي قبلهــا، ففــي التنزيــل: أبلــف اثبتــة، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: 

ابحلــذف، وژ ظَــٰـــِلَمةٌ  ژ بغــري ألــف)1(، وژَمَكـٰــَنِتُكْمژ مذكــور.
وژرُْءيـٰــَكژ بغــري صــورة للهمــزة حيــث وقــع، وحبــذف األلــف، وژاَلَحـٰــِديِثژ حيــث 
ألــف،  بغــري  ألــف، وژاْلُمْستـََعـٰــُنژ، وژَسيَّـٰــَرٌةژ  بغــري  ألــف، وژالسَّيَّـٰــَرِةژ  بغــري  وقــع 

ألــف.  بغــري  اْلَــٰــِطِئنَيژ  ألــف، وژِمــَن  بغــري  وژاَلَحـٰــِديِث ژ 
ويف التنزيــل: ژفـَتـَيَـــاِنژ أبلــف اثبتــة، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: بغــري ألــف، 
وژِبََهـٰزِِهْمژ بغري ألف حيث وقع، وژرَِحـِٰلِهْمژ بغري ألف، وژالِسَقـَٰيَةژ، وژُصوََٰعژ 

بغــري ألــف. 
هجــاء  ويف  املواضــع،  الثاثــة  يف  ژکژ  مــن:  األلــف  حــذف  التنزيــل:  ويف 
املصاحــف: ژڇ  ڍ  ڍژ، ژڈ  ڈژ، ژککژ بــواو بعــد األلــف 

يف الثاثــة، وبغــري واو، وكامهــا حســن. 
وژاَلَحـِٰديِث ژ وژفَـِٰطَرژ بغري ألف)2(.

ووقــع يف كتــاب هجــاء املصاحــف: ژِصنـْــَواٌنژ حبــذف األلــف فيهمــا، وژاَلْرَحـٰــُمژ 
بغــري ألــف. 

)1) الكلمات السابقة من سورة هود.
)2) الكلمات السابقة من سورة سيدن يوسف عليه السام.
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وژالَصـٰــِلژ بغــري ألــف، وژالْمثَـٰــَلژ، وژِاْسَتَجـٰـــُبوْاژ بغــري ألــف، وژقَـٰــرَِعٌةژ بغــري 
ِفَهــاژ بغــري ألــف)1(. ألــف، ژَوِمــَن اَلْحــَزاِبژ بغــري ألــف، وژِمــَن َاْطرَٰ

ألــف،  بغــري  ألــف، وژَعـٰــِصٍفژ  بغــري  ألــف، وژفَـٰــِطِر ژ  بغــري  قـَْوِمــِهژ  وژبِِلَسـٰــِن 
ألــف)2(. بغــري  بِيُلُهْمژ  وژَســرَٰ ألــف،  بغــري  وژالْصنَـٰــَمژ  ألــف،  بغــري  وژالْمثَـٰــَلژ 

ئِنـُُهوژ بغري ألف، وژالضَّـٰـلُّوَنژ بغري ألف)3(. وژَخزَٰ
ٌتژ، وژَأْوزََٰرُهــْمژ، وژَكـٰــِمَلًةژ،  ِخــَرژ بغــري ألــف، وژَأْمــوَٰ وژأَثـَْقـٰــِلُكْمژ، وژَموَٰ
القــاف،  قبــل  ألــف  ألــف، وژ  ڀژ ابلنــون، وبغــري  الَِّذيــَنژ بغــري  َاْوزَِٰر  ژَوِمــَن 

ُرژ بغــري ألــف بعــد  ُر اَلِخــَرِةژ، ژَولَِنْعــَم دَٰ وژظَـٰــِلِمىژ بغــري ألــف، وبيــاء بعــد امليــم، ژولَــدَٰ
الــدال فيهمــا، وژواِصبًــاژ بغــري ألــف، وژَسـٰــِئًغاژ بغــري ألــف، وژالْمثَـٰــَلژ بغــري ألــف، 
وژَأْصَواِفَهــاژ، وژَأْوبَـٰــرَِهاژ، وژَأْشَعـٰــرَِهاژ بغــري ألــف، وژَشـٰــِكًراژ بغــري ألــف، وژِإْن 

َعـٰــَقبـُْتْم فـََعـٰــِقُبوْاژ بغــري ألــف)4(. 

وژَشـٰــرِْكُهْمژ  ألــف،  بغــري  ژ  وژاَلْمثَـٰــَل  ِنِــْمژ،  وژَءاذَٰ ألــف،  بغــري  وژَواِزرٌَةژ 
بغــري ألــف، وژنَـٰــِفَلًة لَّــَكژ بغــري ألــف بعــد النــون، وأبلــف أيًضــا، وژِبَـٰــِنِبِهژ، وژَعَلــى 
َشـٰــِكَلِتِهژ بغــري ألــف، وژَخَزائِــَنژ بغــري ألــف، وژاِلنَفـٰــِقژ بغــري ألــف، وژِلالْذقَـٰــِنژ يف 

املوضعــني بغــري ألــف، وژَل ُتَـٰــِفْتژ بغــري ألــف وأبلــف)5(.

)1) الكلمات السابقة من سورة الرعد.
)2) الكلمات السابقة من سورة سيدن إبراهيم عليه السام.

)3) الكلمتان من سورة احلجر.
)4) الكلمات السابقة من سورة النحل.

)5) الكلمات السابقة من سورة اإلسراء.
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رًاژ بغــري ألــف، وژرَِٰبُعُهــْمژ وژَسـٰــِدُسُهْمژ،  وژأَيـَْقـٰــظًاژ، وژِذرََٰعْيــِهژ، وژِفــرَٰ
ألــف،  بغــري  وژالرَٰئِــِكژ  وژَأَسـٰــِوَرژ،  ألــف،  بغــري  ُدوْاژ  وژِاْزدَٰ وژثَـٰــِمنـُُهْمژ، 
وژَل  ــِدْرژ،  وژنـُغَٰ وژبَٰــِرزًَةژ،  ألــف،  بغــري  ِويَــٌةژ  وژخَٰ ألــف،  بغــري  ــِورُُهژ  وژُيَٰ
ِقُعوَهــاژ بغــري ألــف، وژيَــَداُهژ مل يتعــرض لــه أبــو  يـُغَـٰــِدُرژ بغــري ألــف، وژَحـٰــِضًراژ، وژُموَٰ

داود يف هــذا املوضــع، وقــال يف ســورة النســاء: ژيَــَداُهژ أبلــف اثبتــة، فــأوىل هنــا أن يكتــب 
أبلــف اثبتــة محــًا علــى ذلــك املوضــع. 

ِخُذُهــْمژ بغــري ألــف، وژَجـٰــَوزَاژ بغــري ألــف، وژَءاثَـٰــِرِهَاژ وژَصـٰــِرًاژ بغــري  وژلَــْو يـُوَٰ
ُق بـَْيــِي ژ بغــري ألــف وژَسـٰــوٰىژ بغــري ألــف بــني  ِخــْذِنژ بغــري ألــف، وژِفــرَٰ ألــف، وژل تـُوَٰ

الســني والــواو)1(، انتهــى)2(.
قال ابن عاشر: »وعلى ما عند الناظم جرى التجيي؛ إذ قال ما نصه: وژَكـٰــَدْتژ 

بغري ألف عن البلنسي، وكذا الشاـي، حيث اقتصر على ژ ںژ«)3(.
قــال ابــن عاشــر نقــًا مــن تبيــان التجيــي: »قــال: وژ ڦ  ڄژ ]مــرمي: 5[ بيــاء 

بعــد األلــف، وتقــع اهلمــزة بينهمــا؛ إذ مل تثبــت هلــا صــورة. 
ويف املختصر: ژِمن َوَراِءيژ بغري ألف بني الراء واهلمزة.

وژَعـٰــِقرًاژ بغــري ألــف حيــث وقــع، وژَحنَـٰـــًناژ أبلــف اثبتــة، ويف هجــاء املصاحــف: 
وژَحنَـٰـــًنا ژ بغــري ألــف، وژَجبَّـٰــرًاژ بغــري ألــف، وژفََأَشـٰــَرْتژ بغــري ألــف، وژَصـٰــِدَقژ 

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

)3) املصدر نفسه، )948/2(.
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وژَأَضـٰــُعوْاژ وژَوارُِدَهــاژ بغــري ألــف، وژبِِلَسـٰــِنَكژ بغــري ألــف«)1(. 
ألــف،  بغــري  ـٰــِمرِيُّژ  وژالسَّ ألــف،  بغــري  وژأَْوَزارًاژ  ألــف،  بغــري  نَـّبَـٰــٍتژ  وژِمــن 

ألــف)2(. بغــري  وژاأْلَْصــَواُتژ  األلــف،  حبــذف  وژَعـٰــِكًفاژ 
وژالطََّعـَٰمژ بغري ألف، وژظَـِٰلَمًةژ يف التنزيل أبلف اثبتة، ويف هجاء املصاحف بغري 
ألــف، وژِمــْن َأْطَراِفَهــاژ وژاْلُفْرقَــٰــَنژ بغــري ألــف، وژالتََّمـٰــِثيُلژ بغــري ألــف وژنَــٰــِفَلًةژ 

بغــري ألــف)3(.
بغــري  ألــف، وژظَـٰــِلَمٌةژ وژَخـٰــِويٌَةژ  بغــري  ألــف، وژثَـٰــِيَژ  بغــري  اأَلْرَحـــٰــِمژ  وژيف 

ألــف، وژاْلَقـٰــِسَيِةژ بغــري ألــف)4(. 
وژَعَلى َصَلواهِتِْم ُيَـٰــِفظُوَنژ بواو من غري ألف بعدها وبعد احلاء، وژَهيـَْهـٰــَت َهْيـَهـٰــَتژ 
كتبــوه يف جيــع املصاحــف ابلتــاء، واختلــف يف حــذف األلــف الــي قبلهــا، وإثباهتــا؛ ففــي 
التنزيــل: إثباهتــا، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: حذفهــا يف احلرفــني، وژَأَحـٰــِديَثژ بغــري 

ألف، وژُنَسـٰــرُِعژ حبذف األلف)5(. 
بغــري  وژِنَكـٰــًحاژ  امليــم،  قبــل  ألــف  بغــري  وژاألَيَـٰــَمٰىژ  ألــف،  بغــري  وژَتْستَـٰــِنُسوْاژ 
ألــف، وابأللــف أيًضــا، وژَفَكـٰــِتُبوُهْمژ بغــري ألــف، وژفـَتـَيَـٰــِتُكْمژ بغــري ألــف وابأللــف، 

)1) الكلمات السابقة من سورة مرمي.
)2) الكلمات السابقة من سورة طه.

)3) الكلمات السابقة من سورة األنبياء.
)4) الكلمات السابقة من سورة احلج.

)5) الكلمات السابقة من سورة املؤمنون.
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األلــف)1(.  حبــذف  وژِنَكـٰــًحاژ  ألــف،  بغــري  وژرَُكـٰــًماژ  ألــف،  بغــري  وژاْلِمْصبَـٰــُحژ 
وقــع،  حيــث  ألــف  بغــري  وژالطََّعـٰــَمژ  وقــع،  حيــث  ألــف  بغــري   وژاْلُفْرقَـٰــَنژ 
ـًـاژ مل يتعــرض لــه أبــو  ــْذ فـُلَـٰنـ وژيف اأْلَْســَواِقژ بغــري ألــف، وژالظَّـٰــِلُمژ بغــري ألــف، ژمَلَ َاختَِّ
داود، وكنــت رويــت فيــه احلــذف عــن شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا-، وژَسـٰــِكًناژ بغــري 
ژ بغري ألف بعد النون، وژِجَهـٰــًداژ وژاْلَكـٰــِفُرژ  ألف، وژُسبَـٰــًتاژ بغري ألف، وژأَنَـٰــِسيَّ
حبذف األلف، وژَخـٰطَبـَُهُمژ وژِقيَـًٰماژ بغري ألف، وژِكَراًماژ وژُعْميَـًٰناژ بغري ألف)2(. 
وژَأْصنَـٰــًماژ بغــري ألــف، وژِبطَـٰــرِِدژ أبلــف، وبغــري ألــف، وژَمَصـٰــِنَعژ بغــري ألــف، 
وژَجبَّـٰــرِيَنژ أبلــف، وبغــري ألــف، وژالذُّْكــَراَنژ بغــري ألــف، وژاْلِقْسطَـٰــِسژ بغــري ألــف)3(.

وژَضـٰــِحًكاژ بغــري ألــف، وژقَـٰــِطَعًةژ بغــري ألــف، وژِمــن قـََوارِيــَرژ بغــري ألــف بــني الــواو 
والراء، وژتـََقـٰــَسُموْاژ بغري ألف، وژقـََرارًاژ وژَحـٰــِجزًاژ بغري ألف)4(. 

ٰــِعُلوُهژ قياســه أن يكــون بغــري ألــف؛ ألنــه جــع املذكــر الســامل، وبغــري ألــف رويتــه  وژَجـ
عــن شــيخي أيب مــروان -رمحــه هللا-، وژَجبَّـٰــرًا يف اأْلَْرِضژ بغــري ألــف، وژثَـٰــِواًيژ بغــري 

ألــف، وژَمَفـٰــِتَحُهژ بغــري ألــف)5(. 
وژأَثـَْقـًٰا َمَع أَثـَْقـِٰلِهْمژ، وژالطُّوفَـُٰنژ بغري ألف، وژُمَهـِٰجٌرژ بغري ألف، وژَحـِٰصًباژ 

)1) الكلمات السابقة من سورة النور.
)2) الكلمات السابقة من سورة الفرقان.
)3) الكلمات السابقة من سورة الشعراء.
)4) الكلمات السابقة من سورة النمل.

)5) الكلمات السابقة من سورة القصص.
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وژاَلْرتَـٰــَبژ بغــري ألــف)1(.
وژأَثَـٰــُرواْ اأْلَْرَضژ بغــري ألــف، وژابِْتغَـٰــؤُُكمژ بغــري ألــف بعــد الغــني، وژفـَئَـٰــِتژ ابلتــاء، 
وقــال بعــض األئمــة ژَذاژ يف بعــض املصاحــف ابأللــف، ويف بعضهــا ژِذىژ ابليــاء)2(.

وژَصـِٰحبـُْهَماژ بغري ألف، وژبَـِٰطَنُهژ بغري ألف)3(. 
وژِمْقَداُرُهــوژ بغــري ألــف، وژنَـٰــِكُسوْاژ بغــري ألــف، وژتَتَجــٰـــَفىژ حبــذف األلــف الــي 

قبــل الفــاء، وبيــاء بعدهــا، وژَعــِن اْلَمَضـٰــِجِعژ بغــري ألــف)4(. 
وژأِلَبَـِٰئِهْمژ أبلف، وبغري ألف، وكامها حسن، وابأللف أختاُر.

ــَرارًاژ وژأَْقطَـٰــرَِهاژ بغــري ألــف، وژاأْلَْحــَزاِبژ حيــث  وژاأْلَْرَحـٰــِمژ بغــري ألــف، وژِف
وقــع بغــري ألــف، وژِمــن َصَياِصيِهــْمژ يف التنزيــل: أبلــف، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: 
ژ، وژَســَراًحاژ بغــري ألــف، وژَخـٰــِتَمژ بغــري  ژِمــن َصيَـٰــِصيِهْم ژ بغــري ألــف، وژفـَتـََعـٰــَلنْيَ

يــًاژ بغــري ألــف، وژِحَجـٰــٍبژ بغــري ألــف)5(.  ألــف، وژَســَراًحا جَِ
ُحَهــاژ بغــري ألــف، وژَأْسَفـٰــرَِنژ أبلــف، وبغــري ألــف، وژَأَحـٰــِديَثژ بغــري ألــف،  وژَروَٰ

وأبلــف، وژيف َأْعنَـٰــِقژ بغــري ألــف، وژالتَـّنَـٰــُوُشژ، وژأبَِْشيَـٰــِعِهْمژ، بغــري ألــف)6(.
وژفَـٰــِطِرژ بغــري ألــف حيــث وقــع، وژَجـٰــِعِلژ بغــري ألــف، وژَسَحـٰــًباژ بغــري ألـــــــــــف، 

)1) الكلمات السابقة من سورة العنكبوت.
)2) الكلمات السابقة من سورة الروم.

)3) الكلمات السابقة من سورة لقمان.
)4) الكلمات السابقة من سورة السجدة.
)5) الكلمات السابقة من سورة األحزاب.

)6) الكلمات السابقة من سورة سبأ.
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وژفــُـَراٌتژ بغــري ألــف، وابأللــف، وژَمــا اْسَتَجـٰــُبوْاژ بغــري ألـــــــف، وژَوازَِرٌةژ بغــري ألــف، 
بِيِــُبژ بغــري ألــف، وأبلــف، وژَسـٰــِبٌقژ بغــري ألــف،  وژاأْلَْمــَواُتژ بغــري ألــف، وژَغرَٰ
وژاْسِتْكبَـٰــرًاژ بغــري ألــف، وقــال بعــض األئمــة: ژيـَُواِخــُذژ بغــري ألــف بعــد الــواو حيــث 

وقع)7(. 
وژْاأَلْذقَـٰــِنژ بغــري ألــف، وژَمنَـٰــزَِلژ وژَسـٰــِبٌقژ بغــري ألــف، وژاأْلَْجــَداِثژ أبلــف 

اثبتــة، وبغــري ألــف عــن بعــض األئمــة، وژَمَشـٰــِرُبژ بغــري ألــف)8(. 
ئُِقوْاژ حبذف األلف،  وژاْلَكَواِكِبژ بغري ألف، وژاَل تـَنَـٰــَصُروَنژ وژِلَشـٰــِعٍرژ وژَلذَٰ
وژذٰ ِهــٌبژ بغــري ألــف، وژِإْليَـٰــَسژ بغــري ألــف، وژَفَسـٰــَهَمژ بغــري ألــف)9(، انتهــى)10(. 

قــال ابــن عاشــر: ويف التجيــي مــا نصــه: قــال نفــع:    ژٺ  ٿ  ٿ    ژ بغيـــر ألــف، 
قــال ســليمان: وقياســـه  ژ   ائ  ەئ  ژ، لكــن مل أروه. انتهــى)11(.

يئ  جب  حب  خبژ  ژ  الّزمــر:  ففــي  ژجبژ،  »وأّمــا  عاشــر:  ابــن  قــال   
]الزمــر: 21[. وقــد حكــى التجيــي فيــه خافًــا، قــال: والصحيــح احلــذف«)12(. 

قــال ابــن عاشــر نقــًا عــن التبيــان أليب إســحاق التجيــي: »قــال: وژ ڻژ يف 
التنزيــل: أبلــف بــني الــزاي واليــاء، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: ژَخَزائِــُنژ بغــري ألــف، 

)7) الكلمات السابقة من سورة فاطر.
)8) الكلمات السابقة من سورة يس.

)9) الكلمات السابقة من سورة الصافات.
)10) املصدر نفسه، )988-983/2(.

)11) املصدر نفسه، )1003/2(.
)12) فتح املنان، )1018/2(.
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حيــث وقــع ذكــره يف الطــور واألحــزاب، وژاأْلَْوتَـٰــِدژ بغــري ألــف، وژاأْلَْحــَزاِبژ قــد 
اٌبژ بغــري ألــف، وژِبَـٰــِلَصِةژ بغــري ألــف، وژاأْلَْخيَـٰــِرژ  ذكــر، وقــال بعــض األئمــة: ژَأوَّ
ــَراِرژ أبلــف، وبغــري ألــف، ذكــره بعــض األئمــة، وژَتَـٰــُصُمژ بغــري  بغــري ألــف، وژاأْلَْش

ألــف«)1(.
ألــف،  بغــري  وژَواِزرٌَةژ  األئمــة،  بعـــــض  ذكـــره  ألــف،  وبغــري  أبلــف،  ـٰــِرژ  وژاْلَقهَّ
وژأَنـــَداًداژ أبلــف، وبغــري ألــف، وژَسـٰــِجًدا وقَـٰــِئًما ژ بغــري ألــف فيهمــا، ويف بعضهــا 
أبلــف، وژاْلُْســَراُنژ بغــري ألــف، وژمَّثَـٰــِيَژ وژفََأَذاقـَُهــْمژ بغــري ألــف، وژَمَكـٰـــَنِتُكْمژ 
قــد تقــدم أن األلــف الــي بعــد الــكاف اختلــف يف حذفهــا ويف إثباهتــا، وأن الــي بعــد النــون 
حمذوفــة بــا خــاف، وژيف َمنَـٰــِمَهاژ بغــري ألــف، وژفَِٰطــَرژ بغــري ألــف وژَسيِّئَـٰــُت َمــا 
بـَُهــْم َســيِّئَُٰت َمــا َكَســُبوْاژ أبلــف بعــد اليــاء، ورأيــت يف: كتــاب الغــازي:  َكَســُبوْاژ وژفََأصَٰ

ژَسيِّيئَـٰــُتژ بياءيــن بعــد الســني واتء بعدمهــا مــن غــري ألــف يف هــذا املوضــع األخــري خاصــة، 

ويف الشــورى: ژَويـَْعُفــوْا َعــِن السَّيِّئَـٰــِتژ، وكــذا رأيــت الــي يف الشــورى بياءيــن يف كتــاب 
عطــاء اخلراســاين، وَأْضــَرَب عــن الــذي يف الزمــر، واعتمــادي مــا قدمتــه، وژفََأَصـٰــبـَُهْمژ بغــري 

ألــف)2(. بغــري  ألــف، وژِقيَـٰــٌمژ  بغــري  ألــف، وژِبََفـٰــَزِتِْمژ وژَمَقـٰــِليُدژ 
ِبژ بغري ألف، وژَصـِٰدقًاژ بغري ألف، ويف التنزيل:  وژغَـِٰفِرژ وژقَـِٰبِلژ وژاَلْحزَٰ
ُبژ بغــري  ژَصاِدقًــاژ أبلــف اثبتــة، وقــال ابــن رضــوان: ژَكــذَّابژ بغــري ألــف، وژاَلْحــزَٰ

)1) الكلمات السابقة من سورة )ص(.
)2) الكلمات السابقة من سورة الزمر.
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ألف)1(. 
نِنَــاژ بغــري ألــف بعــد الــذال، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: ژَنَْسـٰــٍتژ  وژيف َءاذَٰ
بغــري ألــف، وژَأَضلَّـٰــَناژ بغــري ألــف، ويف بعضهــا بــام ألــف، وژيف َءاَذاِنِــْمژ بغــري ألــف، 
ويف  أبلــف،  املصاحــف  بعــض  يف  رأيتهــا  وژقَـٰــِئَمًةژ  ألــف،  بغــري  اَْكَمـٰــِمَهاژ  وژِمــَن 
ٰــِنِبِهژ بغــري ألــف، ويف بعــض املصاحــف الُعتــق  بعضهــا بغــري ألــف، وكامهــا حســن، وژِبَـ

القدميــة: ژيف ِشَقـٰــٍقژ وژاَلفَـٰــِقژ بغــري ألــف، وليــس عنــدي فيهمــا روايــة)2(. 
وژفَـِٰطُرژ وژَمَقـِٰليُدژ حيث وقعا بغري ألف، وژَرواِكَدژ بغري ألف، وژِاْسَتَجـٰـُبوْاژ 

بغري ألف، وژذُْكَرااًنژ بغري ألف)3(.
ـٰــِحُرژ وژفََأطَـٰــُعوُهژ بغــري ألــف، وژاَلْحــَزاُبژ بغــري ألــف، وژيَـٰــِعَباِديژ  وژالسَّ
الــدال، ويف ســائر  النــداء، وايء بعــد  ألــف  كتبــوه يف مصاحــف املدينــة والشــام حبــذف 
املصاحــف ژيَـٰــِعَباِدژ بــدال دون ايء، وذكــر بعــض املؤلفــني أنــه حبــذف األلفــني مًعــا. 

وژَأْكَوابژ بغري ألف)4(، وژَكـِٰشُفوْاژ بغري ألف)5(. 
وژِإَمـٰــًماژ بغري ألف، وژيـَُتَجـٰــَوُزژ بغري ألف، وژَعـٰــِرًضاژ وژَعـٰــِرُضژ بغري ألف، 
وژقـُْربَـٰـــًناژ بغــري ألــف)6(، وژاْلَوثَـٰــَقژ وژَأْوَزاَرَهــاژ بغــري ألــف، وژَأْشــَراطَُهاژ بغــري 

)1) الكلمات السابقة من سورة غافر.
)2) الكلمات السابقة من سورة فصلت.
)3) الكلمات السابقة من سورة الشورى.
)4) الكلمات السابقة من سورة الزخرف.

)5) الكلمة السابقة من سورة الدخان ال غري.
)6) الكلمات السابقة من سورة األحقاف.
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ألف، وژَأقـَْفـٰلُـَهآژ وژِإْسَراَرُهْمژ بغري ألف، وژَأْخبَـٰرَُكْمژ بغري ألف)1(.
ٰــِنَمژ حيثمــا وقــع، وژ ڃ  ژ بغــري ألــف بعــد  ٰــِيُعوَنژ وژَمغَـ ٰــِيُعوَنَكژ وژيـُبَـ وژيـُبَـ

الطــاء. 
ورأيت بعض الناس ذكر أنه ابأللف، وقال فيه:

أبلـــــــــٍف حــــقًّا بـــــــــــــا ارتيــاِب ويسألون جاء يف األحزابِ 
ا واطلب فنون العلِم

ً
كن عامل وشـطأُه كمثــله فــــــي الرســـمِ 

واألول هو املشهور.

وقال بعض املؤلفني: ژالزُّرَّاَعژ أبلف وبغري ألف، وكذلك: ژاْلُكفَّـَٰرژ)2(. 

ٰــبـَُزوْاژ بغــري ألــف، وقــال بعــض األئمــة: وژقـَبَـٰــِئَلژ  وژفَـٰــِسٌقژ بغــري ألــف، وژَل تـَنَـ

بغــري ألــف وأبلــف، وژلِتـََعـٰــَرُفوْاژ بغــري ألــف)3(. 

ًعاژ بغري ألف)4(.  وژِسرَٰ

ألــف،  بغيـــر  َصــْوْاژ  وژأَتـَوَٰ ألــف،  بغــري  وژاِبَلْسحـٰــِرژ  ألــف،  بغــري  وژَلَصـٰــِدٌقژ 

وژالــــرَّزَّاُقژ يف التنزيــل أبلــف اثبتــة، ويف املختصــر بغــري ألــف)5(.

اإلثبــات،  علــى  النــاس  وأكثــر  ألــف،  بغــري  وژَشـٰــِعٌرژ  ألــف،  بغــري   وژِغْلَمـٰــٌنژ 

)1) الكلمات السابقة من سورة حممد صلى هللا عليه وسلم.
)2) الكلمات السابقة من سورة الفتح.

)3) الكلمات السابقة من سورة احلجرات.
)4) الكلمة السابقة من سورة )ق(.

)5) الكلمات السابقة من سورة الذارايت.
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وژَخــــَزائِــُنژ بغري ألف حيثما وقع، وژَسـٰـِقطًاژ بغري ألف)1(. 

وژَواِزرٌَةژ بغــري ألــف، وژتـََتَمـٰــرٰىژ بغــري ألــف قبــل الــراء وبيــاء بعدهــا، وژَكـٰــِشَفٌةژ 

بغــري ألف)2(.

وژَأْعَجـٰــُزژ بغــري ألــف، وژفـَتـََعـٰــَطٰىژ بغــري ألــف بــني العــني والطــاء، وژَحـٰــِصًباژ 

وژفـََتَمـٰــَرْوْاژ وژَأُكفَّـٰــرُُكْمژ وژَأْشيَـٰــَعُكْمژ بغــري ألــف)3(.

وژاْلِميــَزاَنژ حيثمــا وقــع، وژالَْكَمــاِمژ بغــري ألــف، وژاِلْكــَراِمژ بغــري ألــف بــني 

الــراء وامليــم، وژَأْقطَــاِرژ وژاَلْقــَداِمژ بغــري ألــف، وژَذَواَتژ بغــري ألــف بعــد الــواو، 

بغــري  وژاْليَـٰــُقوُتژ  الطــاء،  بعــد  ألــف  بغــري  وژَبطَـٰــِئنـَُهاژ  حســن،  وكامهــا  وأبلــف، 

تَـٰــِنژ يف التنزيــل: يف بعــض املصاحــف حبــذف األلفــني، ويف بعضهــا  ألــف، وژُمْدَهـٰمَّ

َتاِنژ وژَنضَّـٰــَخَتاِنژ حبــذف األلــف  إبثباهتمــا، ويف كتــاب هجــاء املصاحــف: ژُمْدَهـٰــمَّ

األوىل وإثبــات الثانيــة املتصلــة ابلنــون، وژاِلْكــَراِمژ بغــري ألــف بعــد الــراء)4(. 

ٍبژ بغــري ألــف،  وژاْلَواِقَعــةژ حبــذف األلــف الــي بعــد الــواو، وژَخـٰــِفَضٌةژ وژَأْكــوَٰ

وژأَْبَكـٰــًراژ حبــذف األلــف حيــث وقــع، وژُأَجـٰــًجاژ بغــري ألــف، وژاْلبَـٰــِطُنژ بغــري ألــف، 

وژبَـٰــِطَنُهژ بغري ألف بعد الباء)5(. 

)1) الكلمات السابقة من سورة الطور.

)2) الكلمات السابقة من سورة النجم.

)3) الكلمات السابقة من سورة القمر.
)4) الكلمات السابقة من سورة الرمحن.
)5) الكلمات السابقة من سورة الواقعة.
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وژَسـٰــِبُقوْاژ  ألــف،  بغــري  وژَتَكـٰـــثـٌُرژ  وژتـََفـٰــُخٌرژ  ألــف،  بغــري  وژاَلَمـٰــِيُّژ 

ألــف)1(. بغــري  وژرَِعـٰــَيِتَهاژ  وژَرْهبَـٰــِنيًَّةژ  وژاْلِميــَزاَنژ  األلــف،  حبــذف 

ألــف،  بغــري  وژفَِإْطَعـٰــُمژ   ژ  وژُمتـَتَـٰــِبَعنْيِ وژيـََتَمـٰــسَّاژ  ألــف،  بغــري  وژَتَـٰــُورَُكَمآژ 

ألــف)2(. بغــري  وژَسـٰــِدُسُهْمژ 

وژَمـٰــِنَعتـُُهْمژ بغــري ألــف، وژيَـٰـــُأْوِلژ حبــذف ألــف النــداء، وبــواو بــني األلــف والــام، 

اَرژ بغري ألف كذا وقع يف »املختصر«،  ويف بعضها ژَي ُأْوِلژ، واألول أحسن، وژالدَّ

ــُمُكْمژ بغــري ألــف، وژِإْخَراِجُكــْمژ بغــري ألــف، وذكــر بعــض  وژَخَصاَصــٌةژ)3(، وژَأْرَحـٰـ

املؤلفني ژاْلَكـــــَواِفِرژ بغري ألف، وژفـََعـَٰقْبـــُتْمژ وژيـُبَـٰـــِيْعَنَكژ بغري ألف، وژبِبـُْهتَـٰـــٍنژ 

أبلف وبغري ألف، وژفـَبَـٰـــِيْعُهنَّژ وژاْلُكفَّـٰـــُرژ بغري ألف)4(. 

ألــف، وژاْلَـــــَوارِيُّوَنژ  أَنَصـٰـــُر هللاژ بغــري  اَنَصـٰـــِرَيژ وژَنْــُن  وژأَنَصـٰـــًراژ وژَمــَن 

أبلــف وبغــري ألــف)5(. 

وژَأْسَفـٰـًراژ بغري ألف)6(. 

وژَأْجَسـٰـُمُهْمژ بغري ألف، وژَخَزاِئُنژ بغري ألف)7(.

)1) الكلمات السابقة من سورة احلديد.
)2) الكلمات السابقة من سورة اجملادلة.
)3) الكلمات السابقة من سورة احلشر.

)4) الكلمات السابقة من سورة املمتحنة.
)5) الكلمات السابقة من سورة الصف.

)6) الكلمة من سورة اجلمعة.
)7) الكلمتان من سورة املنافقون.
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ژ بغري ألف)1(. وژالتَـّغَـٰـُبِ

وژفَـٰـــرُِقوُهنَّژ بغــري ألــف، وژاَلْحَــٰـــِلژ أبلــف وبغــري ألــف، ذكــره بعــض املؤلفــني، 

وژَل ُتَضـٰـــرُّوُهنَّژ وژتـََعـٰـــَسْرُتْژ بغــري ألــف، وژَفَحاَسبـْنَـٰـــَهاژ حبــذف األلــف الــي بعــد 

النــون، وأطلــق احلــذف علــى األلفــني يف كتــاب »هجــاء املصاحــف«)2(. 

وژأَْبَكـٰـًراژ وژالَِْجـٰـَرُةژ بغري ألف، وژَفَخـٰـنـَتَـٰـُهَماژ بغري ألف)3(.

وقــال يف كتــاب  ألــف،  بغــري  ألــف، وژَمنَـٰـــِكِبَهاژ وژَحـٰـــِصًباژ  بغــري  وژِطبَـٰـــًقاژ 

»هجــاء املصاحــف«: وژَصآفَـّٰـــٍتژ حبــذف األلــف الــي بعــد الفــاء ال غــري، ومل يســتثن 

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

وژاِبلطَـّٰـــِغَيِةژ  اْلَقـٰـــرَِعُةژ  َمــا  ژاْلَقـٰـــرَِعُة  قولــه:   ويف  هنــا،  ألــف  بغــري  وژاِبْلَقـٰـــرَِعِةژ 

بَـٰـــِقَيٍةژ  ژِمــن  »املختصــر«:  ويف  ألــف،  بغــري  وژَخـٰـــِويٍَةژ  وژَأْعَجـٰـــُزژ  ألــف،  بغــري 

وژالْــــَواِقَعُةژ  اْلَـٰـــرِيَِةژ  وژيف  ألــف،  بغــري  وژرَّابِيَــًةژ  وژاْلَـٰـــِطَئِةژ  ألــف،   بغــري 

ــِضَيَةژ بغــري ألــف، وقــال بعــض األئمــة:      ــِلِهژ وژاْلَقـٰـ ــِلَيِةژ وژِبِشَمـٰـ ــٌةژ وژاْلَـٰـ وژَواِهَي

ــِويِلژ  ــِهٍنژ وژاَلقَـٰـ ــِعٍرژ وژَكـٰـ ــِمژ بغــري ألــف، وژَشـٰـ ــاژ بغــري ألــف، وژَطَعـٰـ ژِذَراًع

بغــري ألــف، وفيهمــا خــاف)5(. 

)1) الكلمة من سورة التغابن.
)2) الكلمات السابقة من سورة الطاق.
)3) الكلمات السابقة من سورة التحرمي.
)4) الكلمات السابقة من سورة امللك.
)5) الكلمات السابقة من سورة احلاقة.
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ًعاژ  وژَواِقــٍعژ وژاْلَمَعـٰـــرِِجژ وژِمْقــَدارُُهژ بغــري ألــف، وژِمــَن اَلْجــَداِثژ و  ژِســرَٰ

بغــري ألــف)1(.

وژِإْســَرارًاژ  وژِجَهـٰـــًراژ  وژِاْسِتْكبَـٰـــًراژ  ألــف،  بغــري  ِفــَرارًاژ   وژِإلَّ 

وژِإْخَراًجــاژ  وژِســَراًجاژ  وژِطبَـٰـــًقاژ  وژَأطْــَوارًاژ  وژَوقَـٰـــًراژ  وژِمـــــْدَرارًاژ 

وژِبَسـٰـــطًاژ وژِفَجـٰـــًجاژ وژَخَسـٰـــًراژ وژُكـبَّـٰــًراژ بغــري ألــف، وژأَنَصـٰــًراژ وژَديَـّٰــًراژ 

ألــف)2(.  بغــري  وژفَـٰــِجًراژ وژَكفَّـٰــًراژ وژتـَبَـٰــًراژ 

وژِشَهـًٰباژ وژَطَراِئَقژ بغري ألف، وژنَـِٰصًراژ بغري ألف)3(.

وژأَنَكـٰاًلژ، وژَطَعـًٰماژ بغري ألف)4(.

اَحٌةژ وژَل يـَْرتَـَٰبژ بغري ألف)5(. ووقع يف املختصر ژيف النَّـُٰقوِرژ بغري ألف، وژَلوَّ

وژنَـّٰــِضَرٌةژ  وژاْلَعـٰــِجَلَةژ  ألــف،  بغــري  وژَمَعـٰــِذيَرُهژ  ألــف،  بغــري  اَمــِةژ  وژاللَّوَّ

َــا نَـٰــِظَرٌةژ وژبَـٰــِسَرٌةژ وژفَـٰــِقَرٌةژ وژالتَـَّراِقــَيژ بغــري ألــف)6(.  وژِإَل َربِّ

الراءيــن،  بــني  ألــف  بغــري  وژالَبـْــَراَرژ  األلــف،  حبــذف  وژَشـٰــِكًراژ   ژَأْمَشـٰــٍجژ 

وژِمــــَزاُجَهاژ وژَكـٰــُفورًاژ بغــري ألــف، وژاَلَرائِــِكژ بغــري ألــف وحذفــوا األلــف الــي بعــد 

الــواو يف       ژقـََوارِيــًرا قـََوارِيــًراژ، وقــال ابــن رضــوان:  ژثِيَـٰــُب ُســنُدٍسژ بغــري ألــف وژَأَسـٰــِوَرژ 

)1) الكلمات السابقة من سورة املعارج.
)2) الكلمات السابقة من سورة نوح عليه السام.

)3) الكلمات السابقة من سورة اجلن.
)4) الكلمتان من سورة املزمل.

)5) الكلمات السابقة من سورة املدثر.
)6) الكلمات السابقة من سورة القيامة.



(30)

بغري ألف، وژاْلَعـٰــِجَلَةژ بغري ألف. ووقع يف »املختصر«: ژَعَذااًبژ بغري ألف)1(.

وژِكَفـًٰتاژ بغري ألف)2(.

وژأَْلَفـٰــًفاژ ـٰــًجاژ،  وژَثجَّ وژِســَراًجاژ  ألــف،  بغيـــــــر  وژُسبَـٰـــًتاژ   وژَأْوتَـٰــًداژ 

وژَحَدٰائِــَقژ                  وژَمَفـٰـــًزاژ  وژِوفَـٰــًقاژ  وژَأْحَقـٰـــًباژ  وژِمْرَصـٰــًداژ  وژَأفـَْواًجــاژ 

وژَكَوٰاِعــَبژ وژِدَهـٰــًقاژ بغــري ألــف، وژاْلَكـٰــِفُرژ يف »التنزيــل«: ابأللــف، ويف كتــاب 

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

وژَخـٰــِسَرٌةژ  وژاْلَـٰــِفَرِةژ  ألــف،  بغــري  وژَواِجَفــٌةژ  اِدفَــُةژ  وژالرَّ اِجَفــُةژ  وژالرَّ

ألــف)4(.  بغــري  ـٰــِهَرِةژ  وژاِبلسَّ

ِحَكٌةژ بغري ألف)5(.  وژَحَداِئَقژ وژضَٰ

وژاْلَكَواِكــُبژ بغــري ألــف، وذكــر بعــض األئمــة: ژِكَراًمــاژ بغــري ألــف، ومل يذكــره أبــو 

داود، وژاأْلَبـَْراَر َلِفِىژ بغري ألف)6(. 

وژاِْكتَـٰـــُلوْاژ بغــري ألــف بــني التــاء والــام، وژاأْلَبـْــَراَر ژ بغــري ألــف حيثمــا وقــــــــــــــع، 

وژاأْلََرائِــِك ژ بغــري ألــف حيثمــا وقــع، وژفـَْليـَتـَنَـٰــَفِسژ وژِمَزاُجُهــوژ وژيـَتـَغَــٰــَمُزوَنژ 

)1) الكلمات السابقة من سورة اإلنسان.
)2) الكلمة من سورة املرسات.

)3) الكلمات السابقة من سورة النبأ.
)4) الكلمات السابقة من سورة النازعات.

)5) الكلمتان من سورة عبس.
)6) الكلمات السابقة من سورة االنفطار.
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ألــف)1(. بغــري  وژاأْلََرائِــِكژ  ألــف،  بغــري 

وژَكـِٰدٌحژ بغري ألف)2(.

وژالطَـّٰـِرُقژ، وژَحـِٰفٌظژ وژالتَـَّراِئِبژ وژالسََّرائُِرژ وژَل نَـِٰصٍرژ بغري ألف)3(. 

ويف كتاب »هجاء املصاحف«: ژَوَل َيَْياژ أبلف)4(. 

وژَعـٰــِمَلٌةژ وژنَـّٰــِصَبٌةژ وژَطَعـٰــٌمژ وژنَـّٰــِعَمٌةژ بغــري ألــف، وژَرٰاِضيَــٌةژ عــن بعــض 

ژ  ــِرُقژ وژَزَرٰابِــــىُّ ــَواٌبژ وژَنَـٰـــ األئمــة أبلــف وبغــري ألــف، ومل يذكــره أبــو داود، وژَأْكـــ

بغــري ألــف)5(. 

وژاَلْوتَـِٰدژ بغري ألف)6(.

وژَواِلٍدژ بغري ألف بعد الواو، وژۓ ژ بغري ألف بعد العني إجاع)7(.

ــِئاًلژ ابأللــف وهــو أحســن، وبغــري ألــف أيًضــا،  وبغــري ألــف وقــع يف »هجــاء   وژَعـٰـ

املصاحــف«)8(.

وژاِبلنَّـٰــِصَيِةژ وژنَـٰــِصَيٍةژ وژَخـٰــِطَئٍةژ بغــري ألــف، وژنَـٰــِديَُهژ أبلــف وبغــري ألــف، 

)1) الكلمات السابقة من سورة املطففني.
)2) الكلمة من سورة االنشقاق.

)3) الكلمات السابقة من سورة الطارق.
)4) الكلمة من سورة األعلى.

)5) الكلمات السابقة من سورة الغاشية.
)6) الكلمة من سورة الفجر.
)7) الكلمتان من سورة البلد.

)8) الكلمة السابقة من سورة الضحى.
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ذكــره بعــض األئمــة، ومل يذكــره أبــو داود، وژالزَّبَـٰــِنَيَةژ بغــري ألــف)1(. 

ألــف، وژَأْشتَـٰـــًتاژ وژِمثـَْقـٰــَلژ يف  بغــري  وژزِْلَزاَلَــاژ وژأَثـَْقـٰـــَلَهاژ وژَأْخبَـٰـــَرَهاژ 

ألــف)2(. بغــري  الكلمتــني 

ألــف)3(.  بغــري  الَقـٰــرَِعُةژ  وقــع، وژَمــا  ألــف حيثمــا  بغــري  الَقـٰــرَِعةُ ژ  َمــا   وژالَقـٰــرَِعُة 

ألــف)4(.  بغــري  وژاْلَمَقـٰــِرَژ  وژالتََّكـٰـــثـُُرژ 

وژتَـَواَصْوْاژ يف الكلمتني بغري ألف بني الواو األوىل والصاد)5(.

وژَعـِٰبٌدژ بغري ألف)6(.

وژَأفـَْواًجاژ بغري ألف)7(. 

ويف بعض املصاحف ژغَـِٰسٍقژ أبلف، ويف بعضها بغري ألف)8(، انتهى)9(.

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

وهو املشــهور«. انتهى)10(. 

)1) الكلمات السابقة من سورة العلق.
)2) الكلمات السابقة من سورة الزلزلة.

)3) الكلمات من سورة القارعة.

)4) الكلمتان من سورة التكاثر.
)5) الكلمة من سورة العصر.

)6) الكلمة من سورة الكافرون.
)7) الكلمة من سورة النصر.
)8) الكلمة من سورة الفلق.

)9) املصدر نفسه، )1032-1021/2(.
)10) املصدر نفسه، )1178/2(.
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الــواو يف كلمــة ژ تـَبـَــوَُّءوا  ژ ]احلشــر: 9[: »حكــى  ابــن عاشــر عــن األلــف بعــد  قــال 

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

املشــهور«)1(. هــو  وحذفهــا 

قــال ابــن عاشــر نقــًا عــن التجيــي: »قــال يف آخــر األنعــام: وژ ڻژ بيــاء بعــد 

الــدال، ويف بعــض املصاحــف ژَهــَداِنژ ابأللــف، واألول أكثــر. 

ويف األنفــال: ژ ڻ    ۀ  ژ ابليــاء، ويف بعضهــا: ژڻ َأَراَكُهــْمژ بغــري ايء وال 

ألــف، وكامهــا حســن. 

ويف الكهــف: ژ ڃ  ڃژ بيــاء مــكان األلــف، وژَســوَّاَكژ أيًضــا ابأللــف، وكامهــا 

حسن. 

ويف احلج: ژ ۇژ ابلياء، ويف بعض املصاحف ابأللف، وكامها حسن. 

ويف الفرقان: ژ ۆئژ ابلياء، وابأللف أيًضا، وكامها حسن. 

ويف األحــزاب: وقــع يف كتــاب الغــازي، وعطــاء، وحكــم: ژَقَضــاژ ابأللــف، وهــو مــن 

ذوات اليــاء. 

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

املشــهور.

ژ گژ ابليــاء مــكان األلــف، وهــو املشــهور، ويف بعضهــا: ژَأْصَفاُكــمژ بغــري 

ايء، واجتمعــت املصاحــف علــى حــذف األلــف. 

)1) املصدر نفسه، )1292/2(.
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ويف النجم: ژ ىتژ ابلياء، ويف كتاب الغازي بن قيس ابأللف، وكامها حسن. 

وژَأْحَياژ ابأللف، ويف كتاب الغازي ابلياء، وال عمل عليه. 

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

ابأللــف. 

ويف الفجر: ژ ڳژ بياء بعد الام يف الكلمتني. 

وقال بعض األئمة: ويف بعضها ژابـَْتاَلُهژ بام ألف، انتهى«)1(.

قــال ابــن عاشــر نقــا عــن التجيــي: »ولعلــه إمنــا ســكت عنــه لقــول التجيــي: إّن مــا 

ذكــره أبــو داود مل يتعــرض لــه أبــو عمــرو وال غــريه، ممــن اطلعــت علــى كامــه، وال رأيــت 

أحــًدا كتــب: ژَوکلَّــِو  ٿ  ٿ  ٹ ژ ]اجلــن: 16[ بغــري نــون، فهــذا يــدّل علــى أن 

هــذا خيالــف مــا عليــه النــاس، وهللا أعلــم. وإمنــا هــي كلهــا ابلنــون؛ ولذلــك تركــوا ذكرهــا«، 

انتهــى)2(. 

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

1- عنايــة األمــة عموًمــا، واملغاربــة خصوًصــا بكتــاب هللا -عــز وجــل-، يف رمســه وضبطــه 
وقراءاته.

2- مل يــَظ اإلمــام التجيــي بدراســة حلياتــه الشــخصية والعلميــة، ولعلــي يف هــذا البحــث 
ذّكــرت ببعــض الواجــب جتــاه علمائنــا.

3- لكتاب التبيان قيمة علمية كبرية يف جمال رسم وضبط القرآن الكرمي.

املغاربــة  ممــا جعــل  القــرآين؛  الرســم  علــم  التجيــي يف  إســحاق  اإلمــام أيب  إمامــة   -4
مذهبــه. خيتــارون 

ويف اخلتــام أســأل هللا -عــز وجــل- أن يرحــم أئمتنــا، وأن جيزيهــم عنــا خــري اجلــزاء، وأن 
جيــزل هلــم املثوبــة والعطــاء، وأن ينفــع هبــذا البحــث إنــه ويل ذلــك ومــواله.

أجعــني،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  حممــد  ورســوله  عبــده  علــى  وابرك  وســلم  هللا   وصلــى 
واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة المصادر والمراجع

1- بيــان اخلــاف واالستحســان ومــا أغفلــه مــورد الظمــآن ومــا ســكت عنــه التنزيــل ذو 

الرهــان، عبــد الرمحــن ابــن القاضــي، دراســة وحتقيــق: عبــد الكــرمي بوغزالــة، ط1، 2015م، 

دار ابــن احلفصــي اجلزائــر.

2- الــدرة اجلليــة يف نقــط املصاحــف العليّــة، خمطــوط مبكتبــة امللــك عبــد العزيــز، املدينــة 

املنــورة، ضمــن جممــوع برقــم: 259.

3- فتــح املنــان املــروي مبــورد الظمــآن لعبــد الواحــد بــن عاشــر األندلســي املغــريب، دراســة 

وحتقيــق: عبــد الكــرمي بوغزالــة، ط1، 1436هـــ/2016م، دار ابــن احلفصــي اجلزائــر.

4- قــراءة اإلمــام نفــع عنــد املغاربــة مــن روايــة أيب ســعيد ورش، مقوماهتــا البنائيــة ومدارســها 

األدائيــة إىل هنايــة القــرن العاشــر اهلجــري، عبــد اهلــادي محيتــو، منشــورات وزارة األوقــاف 

املغربيــة، ط. ســنة: 1424هـــ/2003م.
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