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األلفات احملذوفات والثابتات ،والياءات احملذوفات والثابتات،
واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء) أليب بكر عبد الغين
املعروف ابللبيب (ت قبل:
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1استاذ مساعد بكلية الرتبية -قسم الدراسات القرآنية ،جامعة امللك سعود
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

ملخص

يتناول هذا البحث حتقيق خمطوط بعنوان [األلفات احملذوفات والثابتات ،والياءات
احملذوفات والثابتات ،واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء ،أليب بكر عبد
الغين املعروف ابللبيب (ت قبل736 :هـ)] .وتكون البحث من :مقدمة وتشمل
أمهية املوضوع ،وخطة البحث .وقسمني ،القسم األول :وفيه مبحثني :املبحث
األول :التعريف ابإلمام أبو بكر عبد الغين اللبيب ،املبحث الثاين :التعريف بكتاب
(األلفات احملذوفات والثابتات ،والياءات احملذوفات والثابتات ،واملوصول ،وما كتب
من هاء التأنيث ابلتاء) ،والقسم الثاين :النص احملقق .وخامتة .كان من نتائج
َ
البحث )1:خالف األئمة يف موضع واحد ﴿ بَلَٰ ٗغا﴾ يف سورة اجلن وإن كان وافقهم
يف الدرة ،وأظنه سهو من الناسخ )2 .اهتمام أبو بكر عبد الغين املعروف ابللبيب
بعلم الرسم ،إذ له شرح على عقيلة أرابب القصائد ،وهذا املختصر )3.أمهية الكشف
عن مؤلفاته السيما مع ندرهتا.

كلمات

األلفات.

دالَّة :رسم املصحف ،األلفات احملذوفات ،اللبيب ،أبو بكر عبد الغين ،حذف

 -1مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،سيدان حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
مصداق
فإن االنشغال بكتاب هللا تعاىل هو أفضل ما يُفين فيه املرء عمره ،ويف ذلك
ٌ
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ذ ۡ َ َّ َ ُ َ َ َٰ ُ َ
ون﴾ (احلجر )9:حيث سخر هللا تعاىل لكتابه
لقوله تعاىل﴿:إِنا َنن نزۡلا ٱلِكر ِإَونا لۥ لحفِظ
من يقوم خبدمته وصيانته وتعلمه وتعليمه والذب عنه.
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

جهودا عظيمةً ،كان
وال ختفى جهود علمائنا السابقني ومؤلفاهتم يف ذلك ،فقد بذلوا ً

من أبرزها العناية برسم املصحف وضبطه ،حيث احتفى فيه العلماء وصنفوا فيه املصنفات،
فجاء هذا البحث ليلقي الضوء على مؤلف من مؤلفات األعالم املتقدمني يف علم الرسم وهو
اإلمام أبو بكر بن عبد الغين املعروف ابللبيب.
أمهية املوضوع ،وسبب اختياره:
 .1قلة مؤلفات احلافظ أيب بكر عبد الغين اللبيب.
 .2إبراز جهود العلماء-رمحهم هللا-يف خدمة كتاب هللا-تعاىل-والوفاء حبقهم
واالعرتاف بفضلهم.
 .3أمهية علم الرسم ،خاصة لتعلقه ابلقرآن الكرمي.
أهداف البحث:
 .1التعريف بكتاب من كتب علم رسم املصحف.
 .2العناية مبؤلفات اإلمام أبو بكر عبد الغين اللبيب.
 .3املسامهة يف ابراز مؤلفات العلماء يف علم الرسم.

 .2القسم األول
وفيه مبحثان
 1.2التعريف ابإلمام اللبيب

2

2
قمت
مل أقف على ترمجة له غري ما ذكرها حمقق الدرة الصقيلة (د.عبد العلي زعبول) حيث يقول( :والواقع أين ُ
ابلبحث يف كتب الرجال والرتاجم ،وبطون الكتب اليت يظن أن تذكر عنه شيئًا حىت أعياين البحث دون أن أفوز
بشيء ميكن أن يصور لنا شخصية املؤلف ،فقد كان صمت املصادر مطب ًقا ،ومل أجد فيها على كثرة البحث ترمجة
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التعريف ابملؤلف

األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

3

هو أبو بكر بن أيب حممد عبد الغين التونسي ،ويعرف ابللبيب.
عاش يف النصف الثاين من القرن السابع ،رحل إىل مصر والشام ،كما رحل إىل تلمسان.
شيوخه:
 -1حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن مخيس احلجري التلمساين أبو عبد هللا،
ِ
الص ْدر َوحسن ا ْْلَْيـئَة َوقلة التصنع ،وتويف سنة 708
المة َّ
كانَ نَسيج َوحده زهداً ومهة َم َع َس َ
4
ه.
 -2جابر بن حممد بن القاسم بن حسان ،أبو حممد القسي األندلسي الوادايشي نزيل تونس،
تويف سنة 694هـ بتونس.

5

 -3عبد هللا بن علي بن سليمان الكحال أبو حممد اللقيين -بضم الالم وفتح القاف وإسكان
إماما عالمة ،تويف سنة
الياء وابلنون -الغرانطي نزيل القدس .تصدر لإلقراء ابلقدس وكان ً

711ه.

6

تالمذته:
أو شبه ترمجة ،مع أين ملست من املؤلف قدرة علمية كبرية .وال أعرف ِملَ اكتنف الغموض حياة هذا الرجل مع أن
كتب الرتاجم أبنواعها وتراكمها ترمجت ألانس هم دونه يف املنزلة بكثري ،بل وال مقارنة.
ولقد اسرتشدت بكثري من رجال العلم ونسائهم ،وأهل البحث والتحقيق الذين يهدون التائهني مثلي يف متاهات
حبوثهم ،فلم أظفر برغبيت ،وأعياهم أن جيدوا له ترمجة .وليس يعين القارئ حساب الوقت الذي أنفذته يف البحث
منذ سجلت موضوع هذه الرسالة ،وال أوقات األفاضل الذين اتصلت هبم أو كتبت إليهم) .ص.69
 3ويف ترمجة حمقق الدرة الصقيلة (د.عبد العلي زعبول) له ما استغين به عن اإلعادة هنا ص .77-69فقد اجتهد
يف استخراج ترمجة له بناء على ما استنتجه من حتقيقه لكتاب «الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة» ،وعلى ما
خريا.
وجد من عبارات داخل املخطوط وخارجه .فجزاه هللا ً
 4ينظر :الدرر الكامنة ،ابن حجر.370/5 ،بغية الوعاة ،السيوطي.201/1 ،
 5ينظر :غاية النهاية ،ابن اجلزري.189/1،
 6ينظر :غاية النهاية ،ابن اجلزري.435/1،
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خلود بنت عبدالعزيز

األلفات املحذوفات والثابتات…

ال شك أن ه له مجلة من التالميذ الذين مل نوفق للوقوف عليهم حيث قال يف مقدمة شرح
العقيلة( :فإن مجلة من الطلبة قد قبصت إىل حفظ العقيلة عروقهم ،وأومضت إىل تفهم
معانيها بروقهم .سألوين شرح مشكلها وفتح مقفلها ،فاعتذرت ْلم بقصر ابعي ومجود
عذرا...اخل).
عسرا ،ومل يوسعوين يف شرحها ً
طباعي .فأرهقوين من أمري ً

7

نظرا ألنه
وكاتب الرسالة (أبو حممد الطاهر بن حممد بن عمر بن شوخية) ليس من تالمذته ً

فرغ منها سنة ( 1258ه) ـ واللبيب تويف (قبل736 :هـ) ما يقارب اخلمسة قرون.
آاثره:

« -1الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة» ،دراسة وحتقيق د.عبد العلي أيت زغلول.
 -2رسالة بعنوان «خمتصر األلفات احملذوفات والثابتات والياءات احملذوفات والثابتات،
واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء» ،يوجد منه نسختان خطيتان حمفوظتان ابملكتبة
التونسية ،األوىل حتت رقم ،)5 /9676( :واألخرى حتت رقم ( )11 /8957ضمن
جمموعني .وهي اليت حنن بصدد الكالم عنها.
 -3املقصد األسىن يف معرفة الفرق بني (إن) و(أن) ،ومنه نسخة حمفوظة يف املكتبة الوطنية
التونسية حتت رقم  12/4203ضمن جمموع.
 -4منظومة يف عدد (كال) يف القرآن الكرمي من ستة أبيات ،توجد منها نسخة ابلظاهرية
(مكتبة األسد) حتت رقم  6897قراءات /يف صفحة واحدة رقم ( 54ب) آبخر قصيدة
حرز األماين.
واحلق أن علم الرجل يف (الدرة الصقيلة) يكشف عن معرفة هبذا العلم ،وتفنن فيه.

 7الدرة الصقيلة.140 ،
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

وفاته:
تويف اللبيب بني سنة  708و736هـ.8
 2.2التعريف برسالة( :األلفات احملذوفات والثابتات ،والياءات احملذوفات والثابتات،
واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء.
أوال :نسبة الكتاب إىل صاحبه ،وتوثيق عنوانه:
ً
ذكر الناسخ يف أول املخطوط نسبة هذا املؤلف إىل صاحبه بقوله( :قال الشيخ املغريب
احلافظ أبو بكر عبد الغين املعروف ابللبيب رمحه هللا تعاىل.)...
وكذلك ذكر عنوانه بقوله( :هذا خمتصر يذكر فيه األلفات احملذوفات والثابتات،
والياءات احملذوفات والثابتات ،واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء).
اثنيًا :موضوع الكتاب:
 -1عنوان الكتاب( :خمتصر يذكر فيه األلفات احملذوفات والثابتات ،والياءات
احملذوفات والثابتات ،واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء) لكنه تناول األلفات
احملذوفات والثابتات فقط ابتداءًا حبرف الكاف وانتهاءًا حبرف الياء وبينهما حروف متفرقة
غري مرتبة برتتيب املعجم ،وأملح لكلمتني يف إثبات الياء وحذفها وهي
َّ َ
َ َ َ
َ
ُۡۡ
م َعن ضلَٰلت ِ ِه ۡم﴾[النمل ،81 :الروم]53 :
﴿ٱتلَل ِق﴾[غافر ﴿]15:بِهَٰدِي ٱلع ِ
َ
ات
 ،ولثالث كلمات من هاء التأثنيت كتبت ابلتاء وهي﴿ َر ۡوض ِ
َ
ٱ ۡ َ َّ
ات ﴾ [البقرة207:و ،265النساء.]114 :
ات﴾[الشورىَ ﴿ ،]22:م ۡرض ِ
ۡلن ِ

 8كما أثبته حمقق الدرة الصقيلة (د.عبد العلي زعبول) ص.73:
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

وال يوجد سقط يف ألواح املخطوط فهو كامل من بداية البسملة إىل هنايته بذكر فراغ
مقسما بني طالب،
املؤلف منه .مما يثري التساؤل ْلذا االقتصار والتخصيص ،فلعله كان ً
عمال ً
وحفظت أبمسائهم يف املكتبات ومل حتفظ ابسم اللبيب ،لذا مل هنتدي إليها.

 -2معظم الكلمات الواردة مذكورة يف شرح اللبيب على العقيلة (الدرة الصقيلة).
اثلثًا :منهجه:
 -1بدأ املؤلف مبقدمة عن أمهية موافقة رسم الصحابة للمصحف وعدم خمالفتهم يف
ذلك.
 -2مث ذكر مخسة عشر حرفًا بعد كل حرف يورد عبارة( :احذف األلف بعد .)..
 -3أورد لكل حرف جمموعة من الكلمات القرآنية – ما بني كلمتني إىل تسعة وعشرين
كلمة -كما يلي:
ت احلرف عدد

ت احلرف عدد

الكلمات

 1الكا

6

8

الغني

ت

احلرف

عدد

الكلما

الكلما

ت

ت

4

15

الياء

21

ف
 2الالم

29

9

الفاء

6

16

مجع
السامل

املذكر 10
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 3امليم

16

 4النون

12

1

األلفات املحذوفات والثابتات…

القاف 7

17

0
1

مجع

خلود بنت عبدالعزيز

املؤنث 10

السامل
السني 11

18

لفظ (أيه)

3

1
 5الصاد 9

1

الشني 6

19

2
 6الضاد 2

1

األمساء

7

األعجمية
اْلاء

10

20

كلمات متفرقة 5

3
 7العني

11

1

الواو

11

4
 -4ذكر (حنو) حلرف الكاف والالم وامليم والنون والصاد.
 -5أما الضاد والعني والفاء والقاف والسني والشني واْلاء والواو فاستعمل (يف).
 -6مل يرتب األحرف على حسب ترتيب املعجم.
سادسا :نسخ املخطوط ووصفها:
ً
توفرت يل من رسالة (:األلفات احملذوفات والثابتات ،والياءات احملذوفات والثابتات،
واملوصول ،وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء ).نسختني خطيتني حمفوظتني يف املكتبة التونسية،
ضمن جمموعني
األوىل:
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

مصدر النسخة :املكتبة الوطنية التونسية ،ضمن جمموع من  5رسائل.
فهرسة :رسم املصحف.
املعرف.259956 :
املصدر:

TN BNT ISBD

املؤلف :اللبيب ،عبد الغين.
عدد اللوحات 6 :لوحات.
نوع اخلط :مغريب واضح ونسخه جيد ،حملى ابللون األمحر.
سطرا.
عدد األسطرً 23 :
عدد الكلمات يف كل سطر :ما بني  11كلمة إىل  12كلمة تقريبًا.
صرح الناسخ ابمسه يف آخرها :الطاهر حممد بن عمر شوخية ،واتريخ الفراغ منها :سنة
( 1258ه).
ولسالمة هذه النسخة ،ووضوح خطها ،جعلتها األصل ورمزت ْلا ابلرمز (أ).
الثانية:
مصدر النسخة :املكتبة الوطنية التونسية ،ضمن جمموع.
فهرسة :رسم املصحف.
املعرف.261495 :
املؤلف :اللبيب ،عبد الغين.
عدد اللوحات 4 :لوحات.
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

نوع اخلط :مغريب.
سطرا.
عدد األسطرً 21 :
عدد الكلمات يف كل سطر :ما بني  11كلمة إىل  13كلمة تقريبًا.
مل يصرح الناسخ ابمسه فيه ،وال اتريخ نسخها ،وقد رمزت ْلذه النسخة برمز (ب).

صور من املخطوط (أ):
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز
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صور من املخطوط (ب):

األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز
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األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

األلفات املحذوفات والثابتات…
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خلود بنت عبدالعزيز

 .4القسم الثاين :النص احملقق
بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلى هللا على سيدان وموالان حممد وسلم ،قال الشيخ املغريب احلافظ
أبو بكر عبد الغين املعروف ابللبيب رمحه هللا تعاىل ،9آمني:10
احلمد هلل حق محده ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله ورضي هللا تعاىل عن أصحابه وأزواجه
وذريته وسلم تسليما.
هذا ((خمتصر يذكر فيه األلفات احملذوفات والثابتات والياءات احملذوفات والثابتات واملوصول
وما كتب من هاء التأنيث ابلتاء)).
كتااب أو سورةً من كتاب هللا تعاىل
لوحا أو ً
اعلم أصلحك هللا أنه ال حيل ملسلم أن يكتب ً

جل وعز إال على الكتابة اليت كتبها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

11

عن مالك رمحه هللا :على ما يكتب املصاحف مما أخذته الناس من اْلجاء؟ قال :ال أرى
ذلك ولكن يكتب على الكتاب األول.

12

 9يف(ب) :وغفر له وجلميع املسلمني.
 10يف (ب) :آمني آمني.
 11خالف يف ذلك اجلمهور ،فهم على كتابة املصحف كامل ،وأما اآلية واآلايت القليلة فقد اختلفوا يف ذلك،
فاألمر فيه واسع.
 12قال اللبيب يف الدرة " :واعلم أن موضوع الرسوم إمنا هو اصطالحي اصطلح عليه الصحابة رضي هللا عنهم
فاتباعنا ملا اصطلح عليه الصحابة أوىل وألزم ،إذ هم األئمة الذين يتبع سننهم ويقتدى أبفعاْلم .وهم نقلوا لنا القرآن.
أال ترى أن أاب عمرو قال يف "املقنع" (قال أشهب سئل مالك فقيل له :أرأيت من استكتب مصح ًفا اليوم أترى أن
يكتب على ما أحدث الناس من اْلجاء اليوم؟ فقال :ال أرى ذلك ،ولكن يكتب على الكتابة األوىل ،قال أبو
أيضا :ص  .215املقنع ،الداين.353/1 :
عمر :وال خمالف له يف ذلك من علماء األمة) ص ،274 :ينظر ً
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وصح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ((أصحايب كالنجوم فإيهم اقتديتم وهبم اهتديتم))
13فعلم من هذا إمنا جعله صحايب واحد ألخذ به واالقتداء بفعله فكيف يقدر أن خيالف
الصحابة رضوان هللا عليهم يف كتب املصحف.

14

والذين كتبوه كانوا سبعة:

15

زيد بن اثبت األنصاري ،وعبد هللا بن الزبري ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن اخلطاب،

وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،وسعيد بن العاص ،وعبد هللا بن احلارث ،وكانوا مع هؤالء

َّيب صلى هللا عليه وسلم ،وكلُّ طر ٍيق منها فيه ما يقتضي تضعيفه ،وقد
ُ 13روي احلديث عن ست ٍَّة من أصحاب الن ِ
ضعَّف األئمة هذا احلديث جبميع طرقه ،ومنهم :اإلمام أمحد بن حنبل ،واحلافظ أبو بكر البزار ،واحلافظ أبو بكر
البيهقي ،وغريهم كثري .ينظر :جزء فيه ختريج حديث (أصحايب كالنجوم أبيهم اهتديتم اقتديتم) والكالم على علله
وأسانيده ،السحيم.41-40 ،
 14قال اللبيب يف الدرة ":صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " :أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتهم اهتديتم"
فيلزمنا  :اتباعهم ،إذ هم األئمة القدوة ،والصحابة العمدة ،فما فعله صحايب واحد وأمر به قلنا األخذ به ،واالقتداء
بفعله  ،واالتباع ألمره" .ص.273 :
أيضا" :وإذا كان األصل يف الرسوم إمنا هو اصطالح من الصحابة رضي هللا عنهم فاتباعنا ملا اصطلحوا عليه
وقال ً
أوىل وأحق ،إذ كانوا األئمة الذين تتبع سننهم ويقتدى مبذاهبهم ،وهم نقلوا لنا القرآن ،فاتباع الصحابة رضي هللا
عنهم سنة وخمالفتهم بدعة ،وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم
اهتديتم" فما فعله صحايب واحد وأمر به فلنا األخذ به واالقتداء بفعله ،ألهنم مل يرمسوا شيئا إال على أصل وعلم
ومعرفة ،وقصد لذلك ٍ
ملعان مجة ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها ،والفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو
الفضل العظيم" .ص.339:
 15قال اللبيب يف الدرة" :والذين كتبوه كانوا مثانية ،وهم زيد بن اثبت  ،وعبدهللا بن الزبري ،وعبد هللا بن عباس،
وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب وعبدهللا بن عمرو بن العاص ،وأابن بن سعيد بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث
بن هشام" ص.170:
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السبعة عثمان [بن عفان] ، 16وعلي بن أيب طالب ،واثنا عشر أل ًفا من الصحابة رضوان هللا
تعاىل عليهم أمجعني.

17

لوحا أو آيةً خمالفة عن مصحف عثمان بن عفان رضي هللا عنه ومن خالف فقد
فمن كتب ً

أمث18نعوذ ابهلل من خمالفتهم.
فصل

اعلم وفقك هللا أن العلماء رضي هللا عنهم مسحوا املؤدبني يف إثبات األلف احملذوف
ۡ
َّ
يف ألواح األطفال الصغار يف ظهورها يف اللفظ خاصة حنو﴿ٱ ِۡل َ َٰ
نس ِن﴾ و﴿ٱلش ۡي َطَٰ ُن﴾ وما
أشبه ذلك ،وإمنا حذفت األلفات يف املصحف لكثرهتا ،وكذلك أن ألفات القرآن على قراءة
19
انفع مثانية وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعون أل ًفا.
 16سقط من (ب).
 17قال اللبيب يف الدرة ..." :فجمع عثمان الناس وكانوا حنو من أثين عشر ألفاً ،وقال ْلم  :قد مسعتم ما قال
حذيفة بن اليمان ،ف ماذا ترون؟ قالوا :الرأي رأيك .قال  :أرى أن أمجع الناس على مصحف واحد فال يكون
اختالف ،فقالوا :نعم الرأي ما رأيت ،فوجه عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا ابلصحف فننسخها يف مصحف
ونفرا من قريش وهم عبد هللا بن
واحد مث نردها إليك ،فأرسلت هبا حفصة إىل عثمان ،فدعا عثمان زيد بن اثبت ً
الزبري ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب ،وعبد هللا بن عمر بن العاص ،وسعيد بن العاص ،وإابن
بن سعيد ،وعبد هللا بن احلارث بن هشام" .ص.206 :
 18كتب الصحابة املصاحف على أحناء وطرق يف الكتابة من ظواهر الرسم ،فالقول ابلتأثيم مبالغ فيه.
 19قال اللبيب يف الدرة" :واعلم أن مجيع ما حذف من املصاحف من األلفات والياءات والواوات فإنه ال بد من
إثباته فيها ابحلمرة ويف األلواح حبرف القلم ،غري موصول ابلسطر ليستدل بذلك على موضوعه ،وعلى حقيقة القراءة.
فإن قال قائل :ألي شيء حذفت األلفات والياءات والواوات من الرسم ،ومل حيذف غريهن من احلروف؟ فاجلواب
عن ذلك أن تقول :إمنا حذفن استغناء عنهن ابللفظ ،أال ترى أنك إذا قلت :الرمحن ،فإن األلف تنشأ عن فتحة
امليم ،وإذا قلت داود فإن الواو تنشأ عن صفة الواو ،واليت قبلها.
قال الطلمنكي يف كتاب " الرد واالنتصار"  :اعلم أن األلفات إمنا حذف من الرسم لكثرهتن ألن عدد ألفات القرآن
العظيم على قراءة انفع مثانية وأربعون ألفا وسبعمائة .فلو ثبتت هذه األلفات كلها لصار املصحف كله ألفات
وكذلك الواوات والياءات حذفن لكثرهتن ،والستثقال حرفني متشاهبني يف كلمة واحدة" .ص.224 -223 :
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ۡ َ
كَٰفِر َ
ين﴾ مطل ًقا ،20ويف
حرف الكاف :احذف األلف بعد الكاف حنو﴿ٱل
ِ
َ
ََّٰ ُ
ُۡ
َ ۡ ُ َّ َٰ
َ 23
الرعدَ ﴿:و َس َي ۡعل ُم ٱلكف ُر ل َِم ۡن عق ََب ٱ َّدلارِ﴾ ]42[ 21خاصة،22و﴿أكلون﴾

20ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2825/6 ،
21ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2828/6 ،
 22قال اللبيب يف الدرة" :واتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف اليت بني الكاف والفاء من قوله تعاىل:
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َٰ
كف ُر ل َِم ۡن﴾ يف الرعد وذكره أبو عمرو يف "املقنع" يف سورة الرعد .وقال أبو عمرو أمحد بن حممد
﴿وسيعلم ٱل
ۡ
َ
َٰ
َّ
الطلمنكي (وكتبوا يف مجيع مصاحف أهل األمصار يف الرعد ﴿ َو َس َي ۡعل ُم ٱل ُ
كف ُر ل َِم ۡن﴾ بغري ألف قبل الفاء وال
بعدها .وكذلك رواه قالون عن انفع .ومل يقل أحد إنه كتب ابأللف أصالً ،وإمنا قلت ذلك الختالف القراء فيه .قرأ
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َٰ
كف ُر﴾ أبلف بعد الفاء يف اللفظ على اجلمع ،وقرأ الباقون أبلف قبل الفاء
الكوفيون فيه وابن عامر ﴿وسيعلم ٱل
يف اللفظ على التوحيد .فرفع هبذا القول االلتباس لئال يظن أنه كتب ابأللف قبل الفاء أو بعدها .وقال أبو عبيد
(رأيت يف اإلمام مصحف عثمان بن عفان رضي هللا عنه الكفر على مخسة أحرف ليس فيها ألف قبل الفاء وال
بعدها .هذا معىن قوله (والكافر فيه يف اإلمام جرى) .ومجيع ما يف القرآن من لفظ "الكفر" كتب أبلف بعد الكاف،
ُ ُ ۡ َ
َ َ ۡ َ
ألنه ليس بني القراء فيه خالف أنه على اإلفراد ﴿ َوَكن ٱلَكف ُِر﴾ [الفرقانَ ﴿ ]55:ويَقول ٱلَكف ُِر﴾[النبأ]40 :
وما أشبه ذلك ،وابهلل التوفيق" .ص.298-297:
 23ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.691/2،
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َ َ
ك َٰ َ
ب﴾
[املائدة ،]42:و﴿أ ِ
ُ َ
ك َٰ َر َٰ
معا[26النساء ،43:احلج.]2:
﴾
ى
﴿س
ً
24

خلود بنت عبدالعزيز

َ َ
[األنعام ،]123 :و﴿ َومِيكىَٰل﴾[25البقرة،]98:

َ َّ َٰ ُ ۡ ُ ُ
وب﴾[ 27املائدة،109،116 :
حرف الالم :واحذف األلف بعد الالم حنو﴿علم ٱلغي ِ
َّ َٰ
َ َّ َ ُ
لسلَٰسِل﴾[ 28غافر 71:واالنسان ،]4:و﴿ٱل ِت﴾،29
التوبة ،78:سبأ ،]48:و﴿وٱ
ۡ َ َّ َٰ
َ
ََََ
ۡلل ُق﴾[32احلجر ،86 :يس،]81:
و﴿إِل َٰ َه﴾ 30و﴿ثلَٰثة﴾ مطل ًقا ،31و﴿ٱ
َ َ
َ َ َٰٓ َ
و﴿خلئِف﴾[ 33األنعام ،165 :يونس ،73 ،14 :فاطر ،]39 :و﴿خِلَٰف َر ُسو ِل

َ َ
َ َ َ َٰٓ
ك َٰ َ
ب﴾ []123
 24قال اللبيب يف الدرة" :روى انفع أنه قال يف مصحف أهل املدينة ﴿وَل طئِر َّ﴾ [﴿ ]38أ ِ
ُ
﴿ َوذ ذرِ َّيَٰتِ ِه ۡم﴾ [ ]87يف األنعام من غري ألف يف الكلم الثالث .وذكرهنق أبو عمرو يف "املقنع" يف سورة األنعام.
وحذفت األلف من هذه الثالثة ختفيفياً واختصاراً" .ص.267 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2783/6،
َ َ َٰ َ
 25قال اللبيب يف الدرة" :واتفق كتاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد الكاف من ﴿ومِيكىل﴾ وذكره
أبو عمرو يف "املقنع" .وقال أبو داود يف "التبيني" (اتفقت املصاحف على حذف األلف اليت بعد الكاف
َ َ
من﴿ َومِيكىَٰل﴾ .حكى ذلك أبو بكر بن أشته وأبو عبيد وانفع املدين رمحهم هللا" .ص.236 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/3120. ،
َ
ُ
 26قال اللبيب يف الدرة :واتفقوا على حذف األلف اليت بني الكاف والراء من لفظة ﴿سك َٰ َر َٰ
ى﴾ ...فأما "سكارى"
ُ َ
ُ َ
ك َٰ َر َٰ
ك َٰ َر َٰ
ى﴾َّ بفتح
ى﴾ وما هم ﴿بِس
فحذفت األلف منه جلواز قراءتني ،حيث قرأ محزة والكسائي يف احلج ﴿س
ُ َ
ك َٰ َر َٰ
ى﴾ بضم السني وفتح الكاف وألف بعدها على
السني وإسكان الكاف على وزن فعلى .وقرأ الباقون ﴿س
وزن فعاىل .ينظر :ص.354
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1943.،
 27ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2469/5 ،
 28ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1956.،
 29ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.709/2،
 30ينظر :معجم الرسم العثماين.720/2 ،
 31ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1115/3،
32ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1449/3،
 33ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1444. ،
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َّ
ٱّللِ﴾
َ َ َٰ َ
سلَٰتِهِۦ﴾] 37املائدة ،67 :األنعام.]124 :
﴿ورِ
َ َ
ََۡۡ َ
وكل ألف بني المني حمذوف حنو ﴿ضل َٰل﴾ ،38و﴿ َوٱۡلغلَٰل﴾[ 39األعراف،157:
َّ َ َ َ
الرعد ،5:سبأ ،33:غافر ،]71:و﴿ٱلضلَٰلة﴾)[(40البقرة 16:و ،175النساء،44:
َ ُ
األعراف 30:و] ،61النحل .36:مرمي  ،]75و﴿ ِلِكه َما﴾ 41االسراء،]23 :
34

36 35

]النساء ،43:املائدة ، ]6 :مع

 34قال اللبيب يف الدرة" :أخربك أن ُكتَّاب املصاحف اتفقوا على حذف األلف اليت بعد األلف اليت بعد الالم من
َ َ
َّ
قوله تعاىل﴿ :خِلَٰف َر ُسو ِل ٱّللِ﴾ يف براءة رواه انفع .وذكره أبو عمرو يف "املقنع" يف براءة وهذا ما حذفت
َ
ۡ َ َّ ُ َ ۡ
األلف منه اختصاراً .وليس بني القراء فيه خالف ،إال ما روى محيد بن األعرج أنه قرأ﴿ف ِر َح ٱل ُمخلفون ب ِ َمق َع ِده ِۡم
َ َ
خِلَٰف ََّّ﴾ بسكون الالم وفتح اخلاء" .ص.284
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1443.،
 35قال اللبيب يف الدرة :وقد اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد الراء والقاف والالم من قوله تعاىل:
ذ ٓ
َ
ذ ٓ
َ َ
 ﴿...أ ۡو ل َٰ َم ۡس ُت ُم ٱلن َِسا َء﴾ يف سورة النساء واملائدة...وأما األلف يف﴿ل َٰ َم ۡس ُت ُم ٱلن َِسا َء﴾ يف املوضعني فحذفت
َ
للقراءتني ،قرأ محزة والكسائي﴿ل َٰ َم ۡس ُت ُم﴾ يف املوضعني من غري ألف يف اللفظ واخلط من اللمس كاجلس والغمز
َ
ابليد ،وقرأ الباقون ﴿ل َٰ َم ۡس ُت ُم﴾ أبلف بعد الالم يف اللفظ دون اخلط ،ويكون مبعىن اجلماع .ينظر :ص .255
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2943. ،
ذ ٓ
َ َ
 36يف (ب) ﴿ :أ ۡو ل َٰ َم ۡس ُت ُم ٱلن َِسا َء﴾

َ َ َٰ َ
37
سلَٰتِهِۦ﴾ يف املائدة
قال اللبيب يف الدرة" :وقد اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف يف ﴿ورِ
َ َ َٰ َ
سلَٰتِهِۦ﴾ يف املوضعني فحذفت أيضا للقراءتني بني اجلمع واإلفراد ،وأما األلف اليت بعد
واألنعام...وأما ألف ﴿ورِ
َ
السني من﴿رِ َساتلَ ُهۥ﴾ فثابتة ابإلمجاع .ينظر :ص .255
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي. 1746/4 ،
 38ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2269-2270.،
 39ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2534/5 ،
 40ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2271/5 ،

َ َ
 41قال اللبيب يف الدرة ":واختلف ُكتَّاب املصاحف يف قوله تعاىل﴿ :أ ۡو ِلِك ُه َما﴾ يف سورة سبحان بالم ألف
بعد الكاف من غري ألف وال ايء ،ويف بعضها كالمها بالم ألف بعد الكاف .وليس يف شيء من املصاحف فيها
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َ
َ
ُ
كن﴾ 42و﴿ َولَٰك َِّنك ۡم﴾
و﴿ َول َٰ ِ
ُ ْ َ َٰٓ َ َٰٓ َ ْ ُ َ 44
َ َ
46
ُ ۡ 45
َٰ
و﴿أولئِك﴾ ﴿وأولئِكم﴾ ]النساء ،91 :القمر ﴿]43 :ءالف﴾ [آل عمران:
43

]الروم:

،56

احلديد:

،]14

َ َ
ايء .قال أبو عمرو يف "املقنع" يف ابب "االختالف"( :ويف بين إسرائيل يف بعض املصاحف ﴿أ ۡو ِلِك ُه َما﴾ بغري
َ َ
ألف ،ويف بعضها ﴿أ ۡو ِلِك ُه َما﴾ أبلف .وليس يف شيء من املصاحف فيها ايء .وقال بعض النحويني :كِالَ اسم
مفرد ،وألفه منقلبة عن واو ،وفيه معىن التأنيث ،وأصلها كلوة فحذفت هاء التأنيث فبقيت كلو ،فلما انفتحت الواو
وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً ،فصارت كِالَ .فهو اسم مفرد .أال ترى أنك تقول :كال الرجلني ،مث إذا أضيفت إليه
اْلاء وامليم واأللف صار تثنية فقلبت كالمها ،وتدخله الياء إذا كانت يف موضع نصب أو خفض حنو قولك :رأيت
الرجلني كليهما (ومررت ابلرجلني كليهما).
َ
قال أبو عمرو يف كتاب "املوضح"ِ ﴿ :لِك ُه َما﴾ قراءة محزة والكسائي ابإلمالة جاء ذلك عنهما نصاً وأداءً .ورسم
ذلك يف بعض املصاحف أبلف ،ويف بعضهما بغري ألف ،ومل يرسم يف شيء منها ابلياء وقرأ الباقون ابلفتح .فعلة
من أمال أن الكاف ملا وقعت مكسورة قبل الالم أمال فتحها من أجلها فمالت األلف بعدها إلمالتها .ومل حيفل
لكوهنا للتثنية لوقوع ما جيلب اإلمالة فيما قبلها .ومن أخلص الفتح فعلته أن هذه األلف ملا كانت ال تتغري وال
تتقلب يف اللفظ مع ما يتصل هبا من عامل النصب واخلفض ،بل هي على حال واحدة فيقال واحدة .فيقال :رأيت
كال الرجلني ،ومررت بكال الرجلني كما يقال :جاءين كال الرجلني .وهذا مذهب اخلليل وسيبويه ،ومل يكن إىل
إمالتها سبيل ،إذ ليست مبنقلبة عن ايء .وكذلك إن جعلت للتثنية على لغة من يقول" :رأيت كليهما" و"مررت
بكليهما" .فإمالتها أيضاً ممتعة ألهنا جمهولة ال أصل ْلا يف ايء وال واو ،فلذلك أخلص فتحها ،وابهلل التوفيق".
ص.304-302
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2836.،
 42ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2939/6 ،
43ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2941.،
44ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/852.،
َ
 45قال اللبيب يف الدرة" :وقد اتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد الالم من قوله تعاىلَ ﴿ :ولَٰكِن﴾
َ َّ ْ
ُ ْ ََٰٓ َ
ك﴾ و﴿ َوأُ ْولََٰٓئ ُ
َ َ َّ ُ ۡ
َ َ َّ ُ ٓ
ك ۡم﴾ حيث وقع،
ِ
و﴿ولَٰكِنهۥ﴾ و﴿ولَٰكِنكم﴾ و ﴿لَٰكِنا﴾ حيث وقع ،وكذلك ﴿أولئ ِ
َّ َٰ
وكذلك حذفوها من﴿ٱل ِت﴾" .ص.375:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/855.،
 46ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.703/2 ،
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 ،]124،125و﴿ َّ ََّٰلث ِ َ
ي﴾
ِ
َٗ
ۡ َ ُ
و﴿ٱَّلَلَٰغ﴾ و﴿بَلَٰغا﴾[ 49األنبياء ،106:اجلن ]23:إال الذي يف سورة اجلن اثبت،50
َُ
و﴿غلَٰم﴾[ 51آل عمران ،40:الكهف ،74:مرمي ،19 :الذارايت]28:
َ ُ
و﴿إِل َٰ ُهك ۡم﴾ 52إال الذي يف سورة النساء اخلالف واألشهر احلذف،53
َ
َّ َ
َ ُ ۡ
لسل َٰ ِم﴾[املائدة،16 :األنعام ،]127:و﴿ َسلَٰم﴾ حيث وقع ،54و﴿ ِ ِۡليل َٰ ِف ق َريش
و﴿ٱ
47

َ ُ
يف النبأ [ ،]23ولفظ ﴿ ِلِكه َما﴾]48االسراء]23 :

 47ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2892/6 ،
 48سبق قريبًا.

َ َ
َ
 49قال اللبيب يف الدرة" :وقال أبو عمرو يف "املقنع"( :وكذلك حذفوا االلف بعد الالم من ﴿بَلَٰغ﴾﴿َّلَلَٰغا﴾
ۡ َ ُ
و﴿ٱَّلَلَٰغ﴾ حيث وقع " .ص.385 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/1000.،
 50تفرد به هنا فقط وخالف ما ورد يف الدرة ،ومل ينص على موضع اجلن أحد من األئمة كاملهدوي والداين وأبو
داود والشاطيب واملارغين .ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/1000.،
 51ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2535.،
 52ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.724/2 ،
َ َ
 53أقرب مذكور يف سورة النساء ﴿أ ۡول َٰ َم ۡس ُت ُم﴾ ،وقد ذكر املارغين يف شرح البيت  144أن الناظم أخرب عن أيب
داوود أنه استثىن من حذف األلف بعد الالم يف ثالثة عشر لفظًا ،ذكر هنا أن الداين ذكر يف املقنع حذف األلف
بعد الالم يف هذه الكلمة ،قال الشارح( :والعمل عندان على ما يف املصنف من تعمبم احلذف يف األلف الواقع بعد
َ َ
الالم املفرة ،ال فرق بني ما اتفق الشيخان على حذفه) أو انفرد أحدمها ،أو سكتا عنه ﴿أ ۡولَٰ َم ۡس ُت ُم﴾ .ينظر :دليل
احلريان يف شرح مورد الظمآن للخراز ،املارغين.110-106 :
ُ ُ َ َّ ََٰ
 54قال اللبيب يف الدرة :وقد اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد الالم يف ﴿سبل ٱلسل ِم﴾ يف
ُ ُ َ َّ َ
َ ُ ۡ َ ُ َّ َ
لسلَٰ ِم﴾ و
لسل َٰ ِم﴾ يف األنعام .فإن قال قائل :ألي شيء ذكر أبو عمر يف املقنع ﴿سبل ٱ
املائدة ،و﴿لهم دار ٱ

َّ َ
لسل َٰ ِم﴾ واختصهما ابلذكر دون غريمها ،وقد انعقد االمجاع على حذف األلف اليت بعد الالم من لفظ
﴿ٱ
َ
َّ َ
لسل َٰ ِم﴾ ﴿ َسلَٰم﴾ وسواء كان معرفا أو منكرا ،فاجلواب عن ذلك أن تقول أهنما مما روى انفع ومل يرومها غريه.
﴿ٱ
ينظر :ص .256-255
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1961-1964.،
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َُ ْ
َ
َ َ
إ ِۦلَٰفِ ِه ۡم﴾[ 55قريش ،]1،2:و﴿ف ُملَٰقِيهِ﴾[ 56االنشقاق ،]6:و﴿يُلَٰقوا﴾ حيث
َ
وقع[57الزخرف ،83 :والطور ،45 :املعارج ،]42 :و﴿ٱتلََّل ِق﴾[ 58غافر.]15:
َ
حرف امليم :واحذف األلف بعد امليم حنو﴿ٱ َّلر ۡح َم َٰ ُن﴾ حيث وقع ،59و﴿ ُسل ۡي َم َٰ َن﴾
ۡ َ َ
َ
َ
ُۡ َ
ِك﴾،64
حيث جاء ،60و﴿ َوهَٰ َم َٰ َن﴾ ،61و﴿
ِإَوسمَٰعِيل﴾ ،62و﴿لقم َٰ َن﴾ ،63و ﴿مَٰل ِ

َ
َ
ُ ۡ
 55قال اللبيب يف الدرة" :قوله (إيالف) يريد به ﴿ ِ ِۡليل َٰ ِف ق َريش إ ِۦلَٰفِ ِه ۡم﴾ أخرب أن األلف فيهما حمذوف
َ
ُ ۡ
إبمجاع وذكرمها أبو عمرو يف "املقنع" (وكذلك حذفوها يعين األلف من﴿ ِ ِۡليل َٰ ِف ق َريش﴾ إلفهم" .ص.386:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/705-707.،
 56ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2934.،
 57قال اللبيب يف الدرة" :قال أبو عمرو يف "املقنع"( :واتفقوا على حذف األلف اليت بعد الالم من قوله تعاىل:
َُ ْ
َ َ
َُ
﴿ ُّم َل َٰ ُقوا ْ ٱ َّّلل﴾ و﴿ ُّم َل َٰ ُقوا ْ َر ذبه ۡم﴾ و﴿ َأنَّ ُ
كم ُّملَٰقوهُ﴾ و﴿ف ُملَٰقِيهِ﴾ و﴿يُلَٰقوا يَ ۡو َم ُه ُم﴾حيث وقع".
ِ
ِِ

ص.390:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2935.،
 58ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2921/6 ،قال ابن األنباري( :والياءات احملذوفات من كتاب هللا عز
َ
وجل اكتفاءًا ابلكسرة منها على غري معىن نداء ...ويف سورة املؤمن ﴿..ٱتلََّل ِق﴾ ..فهذه احلروف كلها الياء فيها
ساقطة من املصحف ،والوقف عليها بغري ايء ،وما سوى هذه احلروف فهو بياء )...الوقف واالبتداء-250/1 ،
 ،256وكذا الداين واجلهين.
 59ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1726.،
 60ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1966/4 ،
 61ذكرها األئمة حبذف ألفه الثانية ،أما ألفه األوىل ففيها خالف ،ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي،
.3331/7
 62ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/681.،
 63ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2917.،
 64ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/3079،
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ۡ
ۡ
َ
ت﴾ ،65و﴿ َو ََك َِم َٰتِهِۦ﴾ ،66و﴿ ََك َِم َٰ ُ
ت﴾ ،67و﴿ٱۡلَ َتَٰ َ َٰٓ
م﴾،68
و﴿ َوٱل ُم ۡسل ِم َٰ ِ
ُّ ُ َ
ََ
ت﴾،70
و﴿ثمَٰن َِية﴾[ 69األنعام ،143:الزمر ،6:احلاقة7 :و  ،]17و﴿ٱلظلم َٰ ِ
65ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1964.،

َ
 66قال اللبيب يف الدرة ":وكذلك اتفقوا على حذف األلف اليت بني امليم والتاء من قوله تعاىل﴿ َوَك َِمَٰتِهِۦ﴾ حيث
وقعت يف مجيع القرآن" .ص.276 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2844/6 ،

ذ
ذَ َ
ت َر ِب﴾ يف
 67قال اللبيب يف الدرة" :وكذلك اتفقوا على حذف األلف اليت بعد امليم من قوله تعاىل﴿:لَِك ِم َٰ ِ
املوضعني يف الكهف " .ص.306 :
َ
َ
وقال أيضا" :أن انفعا اشتهر عنه أنه قال :حذفت األلف اليت بعد امليم من قوله تعاىل﴿َك ِمَٰ ُ
ت﴾ يف أربعة مواضع
ً
ً
َ َ ُ َ ذ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
َ َّ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ذ َ َ ُ ۡ ُ َ
ففي يونس موضعان ﴿َك ِمت ربِك لَع ٱلِين فسقوا﴾ وفيها ﴿حقت علي ِهم َك ِمت ربِك َل يؤمِنون﴾
َ َّ ۡ َ َ ُ َ ذ َ
َ َ
ك﴾ ويف التحرمي ﴿ َو َص َّدقَ ۡ
ت َر ذب ِ َها﴾ ص .338 :
ت بِكلِم َٰ ِ
ويف غافر ﴿حقت َك ِمت رب ِ
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2843/6 ،
َ َ َٰ ََٰ
َ
 68قال اللبيب يف الدرة " :حذفوا األلف األوىل من ﴿يَ َتَٰ َم﴾ و ﴿ن َصَٰ َر َٰ
ى﴾ و﴿تعل﴾كلها حيث وقعن ،ألن
يف كل كلمة منهن ألفني :األوىل اليت هي حشو هي احملذوفة ،وأما املتطرفة فإهنا ترسم اتء يف مجيع املصاحف؛ ألهنا
زائدة يف البناء على الم الفعل ،وال تكون إال على وزن فعاىل حنو﴿يَ َتَٰ َم﴾ و﴿ ُك َس َ َٰ
ال﴾ ص.389:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3587/7 ،
 69قال اللبيب يف الدرة :يريد هبذا البيت أن كل عدد فيه ألف ،فإن تلك األلف حمذوفة .وليس يف األعداد ما فيه
ِي﴾ و﴿ثَ َمَٰن َِية﴾ و﴿ثَ َمَٰن َ
ألف متوسطة إال واحد ومل حيذفه أحد﴿.ثَ َل َٰ َث َة﴾ و﴿ثَ َلَٰث َ
ِي﴾وما منها .مث أتى أبمثلة
َ َ َٰ َ
ث﴾ و﴿ثَ َل َٰ َث َة﴾ و﴿ثَ َلَٰث َ
ِي﴾ .فمثل بثالثة وثالثني .ومل ميثل بثمانية ومثانني ،والوزن واحد،
ذلك فقال حنو﴿ثل
فبقي يف ذلك إشكال .وسنبينه إن شاء هللا تعاىل .قال أبو عمرو يف "املقنع" (وكذلك حذفوا األلف بعد الالم من
َ َ َ
َ َ
ثالثة وثالثني ومثانية حيث وقع .وكذلك حذفوها بعد امليم من قوله تعاىل﴿ :ث َمَٰن َِية أ ۡز َوَٰج﴾ [الزمر ]6:و﴿ َوث َمَٰن َِية
َ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ ٗ
ِن ح َ
أيَّام﴾ [احلاقة ]7:و﴿ثَ َم َٰ ِ َ
ۡلة ﴾ [النور ]4:حيث وقع وقد نظمت
ِجج﴾ [القصص ]27:و﴿ثمنِي ج
بيتاً أذكر فيه مثانية ومثانني( ،وهو هذا):
كذا مثــىن حذف الكل قد ُشهرا
ويف مثــنني أيضاً مع مثــنية
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فقويل (قد شهر) ،أي :قد شهر حذف األلف من﴿وثمَٰنِية﴾ و﴿ثمَٰنِي﴾ و﴿ثم َٰ ِ َ
ِن﴾ عند مجيع املصنفني
لكتب الرسم .وابهلل التوفيق" .ص.392-391 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1126/3 ،
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ََ
و﴿ٱلۡ َمَٰكِر َ
ين﴾ حيث تصرفت ،71و﴿ ِۡلم َٰ َنَٰت ِ ِه ۡم﴾[ 72املؤمنون ،8:املعارج،]32:
ِ
َ َ َٰ َ َٰ ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ۡ
َ
73
َٰ
َٰ
َٰ
ت﴾ مطل ًقا  ،إال ﴿سموات﴾ يف سورة
و﴿أمنتِكم﴾ [األنفال ،]27:و﴿ ٱلسمو ِ
فصلت [ ]12فاأللف بعد الواو اثبت.74
ََ
حرف النون :واحذف األلف بعد النون حنو﴿أت ۡي َنَٰ ُهم﴾ 75وحاصله إن كان بعد النون وبعد
َّ
اليت تسمى نون ضمري املتكلمني الفاعلنيَ ﴿76و َعل ۡم َنَٰ ُه﴾[ 77يوسف ،78:الكهف،65 :
 70ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2338/5 ،
 71ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3059/6 ،
 72ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.763/2 ،
 73قال اللبيب يف الدرة" :واتفقوا على حذف األلفني معاً من لفظ "السموات" و"مسوات" حيث وقع .وسواء كان

معرفاً أو منكراً إال يف سورة حم فصلت" .ص.338
 74متفق على اثبات ألف بعد الواو فيه .ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1982- 1978/4 ،
 75ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .543/2 ،ﭐ
 76قال د .بشري احلمريي يف حتقيق املقنع( :هذه من القواعد العامة اليت اتفق عليها أئمة الرسم).407/1 .
قال اللبيب يف الدرة" :قال أبو عمرو يف "املقنع" (وكذلك حذفوها يعين األلف بعد النون اليت يف ضمري مجاعة
َ
ََ
ََ َ
املتكلمني الفاعلني حنو قوله تعاىلَ ﴿:ء َات ۡي َنَٰ ُ
كم﴾ و﴿أت ۡي َنَٰ ُهم﴾ و﴿ َوأت ۡي َنَٰك﴾ و﴿ َو َءات ۡي َنَٰ ُه﴾
َ ٓ
َ َّ
َّ
َ ۡ
َ ۡ َ
ك َّنَٰ ُ
﴿أَجنَ ۡي َنَٰ ُ
ك ۡم﴾ و﴿أ ۡر َسل َنَٰك﴾ و﴿ َءات ۡي َنَٰ َها﴾ و﴿ف َرش َنَٰ َها﴾
كم﴾ و﴿ َّمك َّنَٰ ُه ۡم﴾ و﴿م
َ َ ۡ
َ َ َۡ
ََ
ج َعل َنَٰ ُه َّن﴾ وشبهه.
و﴿فف َّه ۡم َنَٰ َها﴾ و﴿أنشأنَٰ ُه َّن﴾ و﴿ف

قال الشارح عفا هللا عنه :إن كثرياً من الناس ال يعرفون نون ضمري الفاعلني وال حكم األلف احملذوفة بعدها .ولقد
َ ۡ
َ ۡ
رأيت أقواماً حيذفون األلف بعد النون ،أي نون كانت حنو﴿أك َنَٰ ٗنا﴾ [النحلَ ﴿ ]81:وأع َنَٰ ٗبا﴾ [النبأ]32 :
ٗ
و﴿ َو َح َنانا﴾ [مرمي ]13:وشبه ذلك مما زيد فيه بعد النون املفتوحة ألفاً ،ويتومهون أهنا نون ضمري الفاعلني .فدعاين
ذلك أن قيدهتا تقييداً مفيداً رابطاً تعرف به نون ضمري املتكلمني .فقلت مستعينًا ابهلل :اعلم أن نون ضمري الفاعلني
اليت حتذف األلف بعدها ال ختلو أن تقع بعد األلف كاف اخلطاب ،أو هاء الضمري ،وقد يقع بعدها ميم اجلمع يف
ََ
َ َ َ ۡ َ َٰ َ
ك﴾ و﴿ َو َء َات ۡي َنَٰ ُه﴾ و﴿ َء َات ۡي َنَٰ ُ
كم﴾ و﴿أت ۡي َنَٰ ُهم﴾
املذكر ،أو نون اجلمع يف املؤنث حنو ﴿وأتين
َ َ َۡ
َ
و﴿ َءاتيۡ َت ُه َّن﴾ و﴿أنشأنَٰ ُه َّن﴾ وما أشبه ذلك .فإذا وقعت األلف بعد نون وبعدها كاف أو هاء فهي نون ضمري
اجلماعة فاعلمه ،وابهلل التوفيق" .ص.383-382:
 77ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2473/5 ،
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َ ۡ َ
ََ َ ُ
ۡ ُ
اوىَٰكم﴾
األنبياء ،80:يس ،]69:و﴿ َر َزق َنَٰك ۡم﴾ 78و﴿أ ۡر َسل َنَٰك﴾ 79و﴿ف
ين﴾81و﴿ٱل ۡ ُم َنَٰفِقِ َ
ِص َ
َّ َٰ
َ َٰ ٗ 83
ي﴾82و﴿إِنثا﴾
[األنفال ]26:وما أشبه ذلك  ،وكذلك ﴿ٱۡل ِ ِ
َ
يف سورة النساء [﴿]117ٱۡلَّ َٰ ِظر َ
ين﴾84و﴿ف َناظ َِر ُة ُۢ ﴾ بعد نون ،85و﴿ َج َّنَٰت﴾ حيث
ِ
َ َّۡ
َ
ات﴾ يف شورى [ ]22فأشهر اثبت
ات ٱۡلن ِ
تكون تصرفت ،86خبالف قوله يف﴿ ِِف َر ۡوض ِ
80

من غري خالف.87

وال أييت الفاعلني لغريهم إال الكاف واْلاء خاصة وألف حمذوف كانت قبل الكاف أو
قبل اْلاء وهللا أعلم.
َ َ
َّ
لصلِح َ
ي﴾﴿ 88يَٰصَٰل ُِح﴾[ 89األعراف:
حرف الصاد :واحذف األلف بعد الصاد حنو﴿ٱ َٰ ِ
َ
 ،77هود ]62:إن فعل فافعل اثبت ،ومن هو ألف عن آخره فاحذفها من قوله﴿ :ع َمل

 78ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1738/4 ،
 79ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1742/4 ،
 80ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.865/2 ،
 81ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3270/7 ،
 82ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3294/7 ،
 83نص األئمة على موضع النساء وعمموه حيث وقع[ ،االسراء ،40 :الصافات ،150 :الشورى 49 :و،50
الزخرف .]19:ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.824/2 ،
 84ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3279/7،
 85ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3278/7 ،
 86ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1201/3 ،
 87ذكر أبو داود أن اخلالف يف إثبات األلف وحذفها ،ورجح املارغين األثبات ألنه ظاهر النقول .ينظر :معجم
الرسم العثماين ،احلمريي.1794/4 ،
 88ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2178/4 ،
 89ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2173/4 ،
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َ
َغ ۡ ُ
90
[هود،]46:
صَٰل ِح﴾
ۡي
َ َ َٰ َّ َ 92
ين﴾91و﴿ٱ َّ َٰ
َّ َٰ
لصب َ
ت﴾[93األحزاب،]35:
لص ِدق ِي﴾ و﴿وٱ
لصدِق َٰ ِ
﴿ٱ ِ ِ
ََ ُ َ
و﴿ َوٱ َّ َٰٓ َ
ح ۡب ِِن﴾
لصئ ِ ِمي﴾ [األحزاب ]35 :فيها اثبت ،94ويف الكهف﴿ فَل تص َٰ ِ
َ َٰٓ َّ َٰ
صفت﴾[ 96النور ،41 :الصافات.]1 :
 ،]76[95و﴿
واحذفها

يف

لفظ

حرف الضاد :واحذف األلف بعد الضاد يف قوله تعاىلﱡﭐ ﲮﭐﱠ[97البقرة،]184:
وﱡﭐ ﲾﱠ ﭐ حيث وقع ،98وما أشبهه.

 90ذكر الداين إمجاع كتاب املصاحف على حذف األلف من الرسم بعد :اي ،اليت للنداء حيث وقع ،مث نبه أن
األلف املوجودة مما يكون فيه مهزة هي اْلمزة .ينظر :املقنع ،16 ،معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2175/4 ،
 91ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2173/4 ،
 92ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2146/4 ،
 93ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2147/4 ،
 94على القاعدة :تثبت األلف يف مجع املذكر السامل إذا أتى بعدها مهز ،أو حرف مضعف .ينظر :معجم الرسم
العثماين ،احلمريي.2212/4 ،
ُ َ
 95قال اللبيب يف الدرة" :واتفقوا على حذف األلف اليت بعد الصاد يف الكهف من قوله﴿ :تصَٰح ِۡب ِِن﴾" .ص:
.354
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2138.،
 96حتذف األلفني فيه سواء كان بعده حرف مضعف أو مهزة ،وفيه اختالف يف بعض املصاحف واألكثر على
حذف األلفني وهو اختيار أبو داوود .ينظر :خمتصر التبيني .1031 ،906/4 ،33/2 ،معجم الرسم العثماين،
احلمريي.2165/4 ،
 97ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2260.،

 98قال اللبيب يف الدرة " :واتفقوا على حذف األلف اليت بني الضاد والعني منﭐﱡﭐ ﲾﱠ ﭐ يف آل عمران،
فإن قال قائل :بل هو يتكلم يف البقرة .فما الذي دعاه إىل الكالم علىﭐﱡﭐ ﲾﱠ ﭐ وهي يف آل عمران؟
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حرف العني :واحذف األلف بعد العني يف لفظ ﱡﱉﱠ ،99وﭐ
منكرا ،و ﭐﱡﲂﱠ حيث وقع ،وﭐ
ﱡﭐﲂﱠ100كان معرفًا أو
ً
ﱡﭐﲻﱠ ،101و ﭐﱡﭐ ﱻﱠ ،102وﱡﭐﲸ ﲹﱠ103يف النساء
[ ،]33وﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾﱠ104يف سورة اإلنسان [ ، ]21وﭐﱡﭐ ﱳﭐﱠ
105يف سورة احلج [ ]51وسبأ [ 5و  ،]38وﭐﱡﭐ ﳘﭐﱠيف سورة األنفال []42

فاجلواب عنه أن تقول :إمنا اتبع يف ذلك لفظ "املقنع" ألن أاب عمرو قال يف "املقنع" يف سورة البقرة يف "ابب ما
َ ۡ
َ ُ
حذفت منه األلف اختصاراً" (ف﴿يُضَٰعِف ُه﴾و﴿يُضَٰعِف﴾ و ﱡﭐ ﲾﱠ حذفت منهم األلف حيث
وقعن) .واختلف القراء فيهن" .ص.241:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2257.،
 99ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2466/5 ،
 100ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2359/5 ،
 101ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2253/5 ،
 102ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2464.،
 103ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2441.،
 104ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2451/5 ،
 105قال اللبيب يف الدرة" :اتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف اليت بني العني واجليم من ﱡﭐﱳﱠ

يف سورة سبأ يف موضعني ،واختلفوا يف سورة احلج يف موضع واحد ،ويف سبأ يف املوضعني ،وذلك أن لفظة "ﭐ

ﱡﭐﱳﱠ جاءت يف ثالثة مواضع يف كتاب هللا تعاىل ،ففي احلج موضع واحدﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳﱠ بعده ﱡﱴ ﱵ ﱶﱠ ويف سورة سبأ موضعان يف أوْلا ﱡﭐ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ بعده ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ  .وفيها بعد احلزب
ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ بعدهﭐﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ فاللذان يف سبأ انعقد
اإلمجاع على حذف األلف فيهما ،والذي يف احلج خمتلف فيه ،ولذلك مل يذكره الشاطيب.
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خاصة ،106وﭐﱡﭐ ﲧﭐﱠ107يف سورة البقرة [ ،]100وﭐﱡﭐﱖ ﱗ ﱘﱠ
108يف سورة الفتح [ ، ]10وﭐﱡﭐ ﱯﱠ109يفﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱠ[46].

واختلف القراء فيهن فقرأ ابن كثري وأبو عمرو ﱡﭐﱳﱠ بتشديد اجليم من غري ألف على معىن مثبطني .وقرأ
الباقون ﱡﭐﱳﱠ أبلف بعد العني يف اللفظ دون اخلط ،خمففة اجليم على معىن معاندين" .ص.317-316
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2380/5،
 106قال اللبيب يف الدرة " :أن مجيع ما يف القرآن من ذكر "امليعاد" فإنه أبلف اثبتة بعد العني إال الذي يف سورة
األنفال قوله تعاىل :ﱡﭐﱲ ﱳ ﱠ يكتب بغري ألف بعد العني يف هذا املوضع خاصة ،وسائر املواضع
ابأللف .قال الطلمنكي :وسبب حذف األلف يف هذا املوضع دون غريه هو أن ما يف كتاب هللا تعاىل من ذكر
امليعاد فهو صدق وحق ،ألنه يصدر عن هللا حنو قوله تعاىل :ﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ حيث وقع .والذي
يف األنفال هو ميعاد مل يكن .ولو كان الختلف فيه ،وهو قوله تعاىل :ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱠ .ويف هذا
الكالم حذف وإضمار تقديره "ولو تواعدمت للقتال الختلفتم ولتأخرمت فنقضتم امليعاد لكثرهتم وقلتكم .وحذف األلف
منه اقتصاراً" .ص.393-392:
فهو مما اتفق عليه أنه بغري ألف .ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3463/7 ،
 107ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2493/5 ،
 108قال اللبيب يف الدرة ":واتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف اليت بني العني واْلاء من قوله تعاىل:

ﱡﭐﲦ ﲧﱠ ورواه انفع .وروى ابن جناح حذف مجيع ما يف القرآن من ﱡﭐ ﲧ ﭐﱠ

وﱡﭐﱖﱠ حيث وقع .وذكر أبو عمرو يف املقنع ما يف البقرة واألحزاب والفتح ،وذكر مجيع املصنفني لكتب
الرسم يف "ابب احلذف املتفق عليه" .ص.243:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2491/5 ،
109ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2450/5 ،
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حرف الغني :واحذف األلف بعد الغني حنو :ﱡ ﳋﭐﱠ[110املائدة 23 :و،56
األنبياء ،44 :الشعراء ،44 :القصص ،35 :الصافات ]173 :وﭐﱡﭐ ﱖﭐﱠ111وﭐ
ﱡﭐ ﳋﭐﱠ كيف ما تصرفت ،وﭐﱡﭐ ﳬﭐﱠ 112يف سورة املعارج [.]40
حرف الفاء :واحذف األلف بعد الفاء يف لفظة ﱡﭐ ﱟ ﱠ حيث تصرفت ،113وﭐ
ﱡﭐﲎﲏ ﱠ)(114

يف القصص [ ،]10وﱡﭐ ﲤ ﭐﱠ كيف تصرفت ،115وﭐ

110ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2532/5 ،
111ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2503/5،
 112قال اللبيب يف الدرة ":أنه روي عن انفع أنه قال يف إمام أهل املدينة يف سورة املعارج :ﱡﳫ ﳬﱠ
بغري ألف (بني الشني والراء ،وبني الغني والراء .وقال أبو عمرو يف "املقنع" ويف املعارج ﱡﳪ ﳫ ﳬﱠ
يعين بغري ألف فيهما)" .ص.349:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2510/5
 113ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2601/5
 114قال اللبيب يف الدرة" :واتفقوا على حذف األلف اليت بني الفاء والراء من قوله تعاىل :ﱡﭐﲎﲏ ﱠ يف القصص".
ص327 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2587/5
115ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2611/5

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.
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خلود بنت عبدالعزيز

ﱡﭐﱢ ﱠ 116يف سورة البقرة [ ، ]85وﱡﭐﲳﱠ[ 117سبأ ،]37:واختلفوا
يف البقرة واحلج واألشهر احلذف ،118واحذف من لفظ ﱡﭐ ﱻﭐﱠ119حيث تصرفت
ووقعت.
حرف القاف :واحذف األلف بعد القاف يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱕ ﱗ ﱘ ﱙﱠ120فهذه األربعة يف سورة البقرة [،]191
ﱒﱓﱔ ﱖ
 116قال اللبيب يف الدرة" :واتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف اليت بني الفاء والدال من ﱡﭐﱢﱠ
وذكره أبو عمرو يف "املقنع" يف موضعه من سورة البقرة ,واختلف القراء فيه فمنهم من قرأ ﱡﭐﱢ ﱠ بضم
التاء وفتح الفاء وألف بعدها يف اللفظ دون اخلط ،ومنهم من قرأ ﱡﭐﱢ ﱠ بفتح التاء وإسكان الفاء".
ص.240:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2579/5
 117ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2511/5 ،
 {118ﭪ } [البقرة ،251:احلج ]40:على قراءة من قرأها ابأللف .ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي
.1539/3
 119قال اللبيب يف الدرة" :واختلفت املصاحف أيضاً يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱻﭐﱠ و ﱡﱇﱠ بغري ألف
فمنهم من أثبتها يف اخلط واللفظ ،ومنهم من أثبتها يف اللفظ دون اخلط .وقد ذكر ذلك أبو عمرو يف "املقنع" يف
"ابب االختالف"" .ص.334 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي .2615/5
 120قال اللبيب يف الدرة ":أن ُكتاب املصاحف اتفقوا على حذف األلف اليت بعد القاف من قوله تعاىل:
ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ يف البقرة ،واتفق القراء على إثباهتا يف اللفظ.
وقوله( :وأفعال القتال هبا ثالثة أراد أبفعال القتال الثالثة) قوله قبله ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ هذه الثالثة هي أفعال القتال .وقد اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف
فيهن من غري اختالف .واختلف القراء فيهن ابحلذف واإلثبات يف اللفظ فقرأ محزة والكسائي ﱡﭐ ﱎ ﱏ

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.
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ﱡﭐ ﱦﭐﱠ121يف سورة آل عمران [ ،]195ﱡﭐﲦﱠ

خلود بنت عبدالعزيز
122

يف سورة النساء

[ ،]90ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ123يف سورة احلج [ ،]39ﱡﭐﱒ ﱓ
ﱔ ﱕﱠ124يف سورة القتال [ .]4و ﭐﱡﭐ ﲛﱠ يف سورة املائدة [،]13ﭐ
126
125
أيضا.
ﱡﲞﭐﭐﱠ يف سورة الزمر[ ،]22وﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶﱠ [الزمر ]9:هبا ً

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ بفتح التاء والياء وسكون القاف يف الفعلني
املضارعني ،والقصر يف الثالث ،وذلك عندمها من القتل .وقرأ الباقون بضم التاء والياء وفتح القاف ومدها يف الثالثة
وهي عندهم من القتال .قال الطلمنكي( :رمست هذه الثالثة بغري ألف ليجوز يف الرسم القراءاتن) " .ص-232:
.233
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2639.،
 121ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2644.،
122

قال اللبيب يف الدرة" :وقد اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد القاف يف ﱡﭐﲦ ﱠ

يف النساء" .ص.255:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2644.،
 123قال اللبيب يف الدرة" :واتفق أيضاً ُكتَّاب املصاحف على األلف اليت بني القاف والتاء من قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ
ﱂ ﱃ ﱠ يف احلج .وروي عن انفع أنه قال يف مصحف أهل املدينة :ﱡﭐﱃﱠ يف احلج بغري ألف.
واختلف القراء فيه فقرأ انفع وابن عامر وحفص :ﱡﭐﱃﱠ فتح التاء ،وقرأ الباقون بكسرها" .ص.317 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2650.،
 124ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2643/5 ،
125ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2689.،
126ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2711/5 ،
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خلود بنت عبدالعزيز

حرف السني :واحذف األلف بعد السني من لفظ ﱡﭐ ﱨﱠ حيث وقع،127
وﱡﱡﱠ128ﭐيف سورة البقرة [ ،]85وﭐﱡﭐ ﱖﭐﱠ حيث وقع ،129وقوله تعاىل يف
سورة مرمي ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑﱠ ،]25[130وﭐﱡﭐﲆ ﱠ131يف سورة الزخرف
132
أيضا يف [سورة] 133النجم
[ ،]53وﱡ ﲅﭐﱠ يف سورة الروم[ ،]10ﱡﲅ ﭐ ﱠ ﭐ ً

127

قال اللبيب يف الدرة" :وقد اتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف بعد السني من ﱡﱧﱠ

وﱡﭐﱨ ﱠ حيث وقع" .ص.377
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1886.،
 128ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/675.،
 129قال اللبيب يف الدرة" :وقد أغفل أبو عمرو يف "املقنع" حذف األلف بعد السني من لفظة ﱡﭐﲐ ﱠ و
ﱡﭐﲏ ﱠ  ،وهي حمذوفة ابإلمجاع" .ص.259:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/827.،
 130قال اللبيب يف الدرة" :وروى عن انفع أنه قال يف مصحف أهل املدينة :ﱡﭐ ﳏ ﳐﱠ يف مرمي بغري
ألف بني السني والقاف ،واتفقت على ذلك مجيع املصاحف .وفيها ثالثة قراءات :قرأ حفص ﱡﭐﳏﱠ بضم
التاء وكسر القاف وختفيف السني .وقرأ محزة بفتحهما مع التخفيف .وقرأ الباقون تساقط بفتح التاء وتشديد السني".
ص.313:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1935.،
 131قال اللبيب يف الدرة" :فأخربك أنه روي عن انفع رمحه هللا أنه قال :ﱡﭐ ﲆ ﱠ " يف مصحف أهل املدينة
بغري ألف بني السني والواو .وذكره أبو عمرو يف "املقنع" يف سورة الزخرف أنه بغري ألف واتفقت املصاحف على
حذف األلف من ﱡﭐ ﲆ ﱠ بفتح السني إمجاعاً منهم .واختلف القراء فيه فقرأ حفص ﱡﭐ ﲆ ﱠ إبسكان
السني من غري ألف ،وقرأ الباقون ﱡﭐ ﲆ ﱠ بفتح السني وألف بعدها يف اللفظ" .ص.339 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2015.،
 132ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1991/4 ،
 133سقط من (ب).
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خلود بنت عبدالعزيز

[ ،]31وﱡ ﲜﱠ كيف تصرفت ،134وقوله تعاىل يف سورة األنبياء ﱡﭐﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ ،]90[ 135وﭐﱡﭐ ﲵﱠ مطل ًقا،136
وﱡﭐﲡﭐﱠ[137القصص ،]48 :وﭐﱡﭐ ﱳﱴ ﱠ

138

وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [52].

 ،إال الذي يف سورة الذارايت
139

 134ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1881/4 ،
135

قال اللبيب يف الدرة" :عن انفع أنه يف مصاحف أهل املدينة ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏﱠ بغري ألف بعد

السني والراء" .ص.313 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1920.،
136ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1946.،
 137قال اللبيب يف الدرة" ":واتفقوا على حذف األلفني معاً يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﱠ يف القصص.
واختلف القراء فيها فقرأ الكوفيون :ﱡﭐﲡﱠﭐ بكسر السني وسكون احلاء ،وقرأ الباقون (ساحران) بفتح السني
وألف بعدها يف اللفظ مع كسر احلاء"  .ص.327:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1902.،
 138ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1892/4 ،
 139قال اللبيب يف الدرة" :أن مجيع ما يف القرآن من ذكر ﱡﭐ ﱳﱴ ﱠ فإنه مرسوم بغري ألف بعد السني إال الذي
يف آخر والذارايت فوله تعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍﱠ .قال أبو عمرو يف "املقنع" (وكل ما يف القرآن من
ﱡﭐﱳﱴﱠ فهو مرسوم بغري ألف ،إال موضع واحد فإن األلف فيه مرسومة اثبتة ،وهو قوله تعاىل يف آخر الذارايت:
ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ
وقال الطلمنكي :إثبات األلف بعد السني من ﱡﭐ ﱋﱠ و ﱡﭐﱷﱠ أوىل لقول انفع أنه يف مصحف أهل
املدينة أبلف بعد السني ،وابهلل التوفيق" .ص399 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1892.،
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خلود بنت عبدالعزيز

حرف الشني :واحذف األلف بعد الشني يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱋ ﱌﱠ140يف سورة
البقرة

[،]70

وﱡﳀﱠ

[الصافات]150:

حيث

وقع،141

وﱡﲊﱠ ،142واختلفوا يف ﱡﱖﱠ يف سورة البقرة [ ]7واجلاثية []23
واألشهر اإلثبات ،143واحذفﭐﱡﭐﱔﱠ144يف املعارج [.]40

 140قال اللبيب يف الدرة ":واتفقوا على حذف األلف اليت بني الشني والباء من ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱠ وذكر أبو
عمرو يف "املقنع" يف موضعه من سورة البقرة .وليس بني القراء فيه اختالف إال ما روي من الشذوذ عن األعرج أنه
قرأ ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ بتشديد الباء .وقوله (وهنا تشابه اختصرا) احرتز من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲛ
ﲜ ﲝ ﱠ يف آل عمران ألنه انعقد اإلمجاع على إثبات األلف فيه" .ص.242 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2039. ،
141ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2100.،
142ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2087.،
143وليس كما ذكر  ،بل ذكر أبو داوود أنه حبذف األلف ويظهر أن األشهر احلذف ،ينظر :خمتصر التبيني ،أبو
داوود.1152/4 ،معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2519.،
 144قال اللبيب يف الدرة ":أنه روي عن انفع أنه قال يف إمام أهل املدينة يف سورة املعارج :ﱡﳫ ﳬﱠ
بغري ألف بني الشني والراء ،وبني الغني والراء .وقال أبو عمرو يف "املقنع"( :ويف املعارج ﱡﳪ ﳫ ﳬﱠ
يعين بغري ألف فيهما)" .ص.349 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2052. ،
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خلود بنت عبدالعزيز

حرف اْلاء :واحذف األلف بعد اْلاء من أصل مطروح ﱡﱚﱠ145وﭐﱡﱫﱠ146ﭐ
وﱡﲸﱠ[147النمل ،]42:وﱡﭐ ﲬﭐﱠ148حيث وقع ،149وﭐﱡﭐﱢﱠ،150
وﭐﱡﭐﱤ ﱠ ،151وﭐﱡﭐ ﱗﭐﱠ ،152وﭐﱡﭐﱇﱠ ،153وقوله تعاىل :يف سورة البقرة
ﱡﭐﱉ ﱊﱠ ،]283[154واختلفوا يف قوله تعاىل ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱠ يف النمل [ ]81والروم [ ]53واألشهر هو احلذف.155

145ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1589/3 ،
146ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3326.،
147ينظر :هجاء املصاحف ،املهدوي .108 ،107 ،املقنع ،الداين .400/1 ،احملكم ،الداين ،153 ،خمتصر
التبيني ،أبو داوود .1126 /4 ،416 ،364 ،351 ،117/2 ،العقيلة ،الشاطيب ،البيت ،130:مورد الظمآن،
اخلراز ،البيت.151:
148ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3325.،
 149قال اللبيب يف الدرة ":وكذلك حذفوها بعد هاء التنبيه حنو قوله( :هذا) و(هذه) و(هذان) و(هتني) و(أهكذا)
و(هؤالء) حيث وقع" .ص.375 :
150ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3329.،
151ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3305.،
152ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/3100.،
 153ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3331. ،
 154قال اللبيب يف الدرة" :واتفقوا على حذف األلف اليت بني اْلاء والنون من ﱡﭐﱉﱠ وذكره أبو عمرو يف
"املقنع" يف موضعه من سورة البقرة .وقرئ بضم اْلاء والراء من غري ألف .وقرئ بكسر وفتح اْلاء وأبلف بعد اْلاء
اثبته يف اللفظ دون اخلط" .ص.241:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1782.،
 155ذكر ابن االنباري :أهنم اختلفوا فكتبوا ﱡﱧﭐﱠ يف النمل ابلياء وبغري ألف و ﱡﭐ ﱧ ﱨﱠ
ابلياء واأللف قبل لدال ،واتفقوا فكتبوا ُّ ﭐ َّﱙ يف الروم بغري ألف ،ومل يثبتوا فيها ايءًا يف مجيع املصاحف .ينظر:
معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3343.،

األلفات املحذوفات والثابتات…
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خلود بنت عبدالعزيز

حرف الواو :واحذف األلف بعد الواو من لفظ ﱡﭐ ﱡﱠ[156البقرة،51:
األعراف ،142:طه ،]80 :و ﱡﱃ ﱠ إال الذي يف سورة فصلت،
وﱡﱜﱠ حيث أتت سوى ما ذكران من قوله تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ يف فصلت [ ،157]12و ﭐﱡﲪ

ﱠ158حيث حضرت [األنبياء ، 89:القصص5 :و  ،]85وﭐﱡ ﲊﭐﱠ159ابلرفع
[احلجر ،23 :املؤمنون ،]10 :ﱡﭐﲕﱠ160ﭐوﱡﲶﭐﱠ[161البقرة 61 :و،90
وآل عمران ]112:وﭐﱡﭐ ﱚﱠ

162

[البقرة ،]226 :وﭐﱡﱔﱠ163يف سورة الفرقان

 156ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3464.،
157
معا من لفظ ﱡﱜﱠﭐوﭐﱡﱃَّ حيث وقع،
وقال اللبيب يف الدرة" :واتفقوا على حذف األلفني ً

منكرا ،إال يف سورة ﱡﭐ ﱕ ﱠ فصلت" .ص.338:
وسواء كان معرفًا أو ً
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1978.،
 158ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3425.،
 159ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3424.،
 160ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1237.،
 161ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1025/2 ،
 162ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2630/2 ،
 163ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2378/5 ،
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خلود بنت عبدالعزيز

يف سورة سبأ [ ،]5ويف سورة احلشر ﱡﭐﲶ ﱠ،[9]165

167
أيضاﭐﱡﱉﱠ
ويف النساء ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢﱠ [ ،]99وكذلك ً

166

168

[املنافقون]5:

واختلفوا يف مواضع النحل واألشهر هو احلذف.169

 164ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1927/4 ،
 165ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1030/2 ،
 166قال اللبيب يف الدرة" :قال أبو عمرو يف "املقنع"( :واتفقت املصاحف على حذف األلف اليت بعد واو اجلمع
يف أصلني مطردين ،وأربعة أحرف .فأما األصالن فهما ﱡﭐ ﲕﱠ وﭐﱡﲶﭐﭐﱠ حيث وقعا .واألربعة األحرف
أوْلا يف البقرة ﱡﭐ ﱚﱠ ويف الفرقان ﱡﭐﱓ ﱔ ﱠ ويف سبأ ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲﱠ ويف احلشر
ﱡﭐﲶﱠ قال الطلمنكي وهذا احلذف يسمى اقتصاراً ،وابهلل التوفيق" .ص.427-426:
167

قال اللبيب يف الدرة" :قال أبو عمرو يف "املقنع"( :وكذلك حذفت األلف اليت بعد الواو األصلية يف موضع

واحد ،وهو قوله تعاىل يف النساء :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ ال غري .وأما قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾ
ﲿﱠ [البقرة ]237:وﱡﭐ ﱖ ﱗﱠ [حممد ]31:و ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ [الكهف]14:
فإهنن كتنب أبلف بعد الواو" .ص.427:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2431/5 ،
 168ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2957/6 ،
 {169ﭥ}]{ ، [80ﭻ }] { ، [59ﯴ}]{ ، [51ﭩ} [ ،]32 ،28ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي،
.3473 ،3447 ،3435 ،3403/7

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

األلفات املحذوفات والثابتات…

حرف الياء :واحذف األلف بعد الياء ،أي ايء النداء مطل ًقا
ﱡﭐﲈﱠ

172

وﱡﭐﲛﱠ 173ﭐوﭐﱡﭐ ﱺﭐﱠ

174

170

خلود بنت عبدالعزيز

حنو:ﭐﱡﭐ ﱿ ﱠ 171ﭐوﭐ

[هود ،81 :هود87 :و،91

الشعراء ]177 :و ﭐﱡﲕﭐﱠ[ 175األعراف ، 88 :الشعراء]167 :و ﭐﱡﭐ
ﲜﱠ 176ﭐو ﭐﱡﭐﳓﱠ

177

[هود]53 :و ﭐﱡﭐ ﳛﱠ

178

[األعراف،77 :

هود. ]62 :

 170قال اللبيب يف الدرة :وقد اتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف بعد ايء النداء من قوله تعاىل :ﱡﭐﱿﱠ
وﭐﱡﭐﲈﱠ وﱡ ﲕﱠ وﭐﱡﭐ ﳛﱠ وﭐﱡﭐ ﲜﭐﱠ وﭐﱡﭐ ﱸﭐﱠ وﱡﭐﲟﭐﱠ وﭐ
ﱡﭐﳍﱠ وﭐﱡﭐ ﲰﭐﱠ وﭐﱡﭐ ﲺﭐﱠ وﭐﱡﭐ ﲧﭐﱠ وما أشبه ذلك .ينظر :ص.376:
ينظر :هجاء املصاحف ،املهدوي .107 ،املقنع ،الداين .398/1،احملكم ،الداين .153 ،55 ،خمتصر التبيني،
أبو داوود .1295-1225/5 ،1107-826/4 ،820-437/3 ،405-100/2،العقيلة ،الشاطيب،
 .130مورد الظمآن ،اخلراز ،البيت.151 :
 171ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3541/7 ،
 172ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3562 /7 ،
 173ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3539/7 ،
174ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3554/7 ،
175ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3550/7 ،
176ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3562/7 ،
177ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3563/7 ،
178ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3552/7 ،
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خلود بنت عبدالعزيز

وﱡﭐﲌ ﱠ179ﭐوﱡﲂﱠ 180ﭐوﭐﱡﭐ ﲯﭐﱠ181ﭐوﭐﱡﭐﳍﱠ182ﭐ[الزمر:
 ]56وﱡﱾﱠ[183القصص ،38:غافر ]36 :وغري ذلك .وﭐﱡﱊﱠ184ﭐ
حيث جاء ،وﱡﭐ ﲈﱠ[185آل عمران ،191 :النساء 5 :و ،103املائدة:
 179قال اللبيب يف الدرة " :قال أبو عمرو يف "املقنع"( :وكل شيء من ذكر "أيها" فهو ابأللف بعد اْلاء إال ثالثة
مواضع فإن األلف فيهن حمذوفة .أوْلا يف سورة النور ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﱠ [ ]31ويف سورة الزخرف ﱡﭐﱑ
ﱒ ﱠ [ ]49ويف سورة الرمحن عز وجل :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﱠ [ .]31وقال أبو داود يف "التبيني":
(وكذلك أمجعوا على إثبات األلف بعد اْلاء من "أيها" حيث وقع ،إال يف ثالثة مواضع فإن األلف فيها حمذوفة.
أوْلا سورة النور ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﱠ [ ]31ويف الزخرف ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ [ ،]49ويف سورة الرمحن
عز وجل ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﱠ [ ."]31ص.395-393 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3542.،
180ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3554/7 ،
 181قال اللبيب يف الدرة " :قال أبو عمرو يف املقنع ورمسوا يف كل املصاحف ﱡﭐ ﱇﭐﱠ وﭐﱡﭐ ﲨﭐﱠ و ﱡﭐﲖﱠ
بالياء ،وكذلك ﱡﭐ ﳆ ﱠ و ﱡﭐ ﲰﭐﱠ وأخواهتا فكتبت ابلياء جلواز اإلمالة فيهن ألصحاب
اإلمالة" .ص.529:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3557/7 ،
182ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3548/7 ،
183ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3563/7 ،
184ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2751/5 ،
 185قال اللبيب يف الدرة :اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد الياء من قوله تعاىل :ﱡﱞ ﱠ يف
النساء واملائدة  ...وأما ﱡﱞ ﱠ فحذفت األلف الحتمال قراءتني .قرأ انفع وابن عامر ﱡﲪ ﲫ ﱠ يف
سورة النساء من غري األلف يف اللفظ واخلط ،وقرأ الباقون ﱡﱞ ﱠ أبلف يف اللفظ واخلط .وقرأ ابن عامر يف
املائدة ﱡﱞ ﱠ بغري األلف يف اللفظ واخلط .وقرأ الباقون أبلف يف اللفظ دون اخلط .وابهلل التوفيق .ينظر:
ص.257
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2750/5 ،
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خلود بنت عبدالعزيز

،97الفرقان ،]64 :ولفظ اثبت .ﱡﭐ ﲬﱠ حمذوفة حيث أتت إال الثانية والثالثة بسورة
يونس وهي قوله تعاىل ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ [ ،]15وقوله تعاىل ﱡﭐﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ
 ، [21]186وﱡﲨ ﲩﲪ ﱠ يف سورة إبراهيم [ ]5واختلفوا فيها ،187ولفظ ﱡﭐ ﱹﭐ
 186قال اللبيب يف الدرة :وكل شيء يف القرآن من ذكر ﱡﭐ ﱄ ﱠ فهو بغري ألف إال يف موضعني فإهنما
كتبا ابأللف ومها يف يونس يف قوله:ﭐﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱠ وﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱠ وقال أبو داود يف كتاب
"التبيني"( :اتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف اليت بعد الياء من قوله تعاىل :ﱡﭐﱄﱠ و ﱡﭐﱍ
ﱎﱏﱠ وﱡﲰ ﲱﱠ وﱡﱽﭐﱠ وﱡﳊ ﱠ حيث وقع .سواء كان معرفاً ابأللف والالم أو
منكراً .واستثنوا من ذلك موضعني ومها يف يونس قوله تعاىل:ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ وﱡﭐ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱠ وقال أبو عبيد رأيتهما يف اإلمام ابأللف.
قال الشارح عفا هللا عنه :اختلف الرواة ْلذه القصيدة يف هذا البيت ،فمنهم من رواه (بيونس األوليني) ،وهنم من
رواه بيونس .وهذه الرواية أصح وأشهر ملا فيها من الداللة ،وذلك أن يف أول يونس ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱠ فقوله ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ هو الثاين .فقول الشاطيب رمحه هللا الثانيني يف
معىن عجيب وذلك أن نسبة الثالث إىل الثاين كنسبة الثاين إىل األول .فقوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱠ وهو الثاين لألول .وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱠ هو الثاين للثاين .فذلك قال رمحه
هللا (الثانيني)" .ص397 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.898/2 ،
 187قال اللبيب يف الدرة" :واختلف املصاحف يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩﲪﱠ قال أبو داود يف
"التبيني"( :وكتبوا ﱡﭐﲨ ﲩﲪﱠ بياء مكان األلف) .وكذلك رمسه الغازي بن قيس يف "هجاء السنة" وذكره ابن
أشته يف كتاب "احملرب" ويف كتاب "علم املصاحف" له أنه بياءين .قال القحطاين اختلف يف حذف الياء الثانية
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خلود بنت عبدالعزيز

وثبوهتا ،وأان أستحب أن تكتب حمذوفة .وال بد من إثباهتا ابحلمرة ،واأللف حمذوفة ،وهذه صفتها ﱡﭐ ﲨ ﲩﱠ
 ،وذكرمها أبو عمرو يف "املقنع" يف "ابب االختالف" فقال( :ويف إبراهيم يف بعض املصاحف ﱡﭐ ﲧ
ﲨ ﲩﱠ يعين بياءين من غري ألف ،وقد رأيته أان يف بعض مصاحف أهل املدينة والعراق بياءين .وكذلك ذكره
الغازي بن قيس يف "هجاء السنة" بياءين من غري ألف .وقال نصري بن يوسف النحوي يف بعضها ﱡﭐ ﲨ
ﲩﱠ أبلف وايء واحدة) .وقال القاسم بن سالم ،أبو عبيد رأيته يف اإلمام بياءين من غري ألف .فعلى هذا ال
ينبغي أن يكتب إال كذلك" .ص302-301:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3582/7 ،

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

ﱠ مطل ًقا إال الذي يف سورة الروم الثاين وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﱠ ،]46[188ولفظ ﱡﭐ ﱖﱠ وﭐﱡﭐ ﲍﱠ.189

 188قال اللبيب يف الدرة :وقوله ﱡﭐ ﱿﱠ يريد األلف اليت بني الياء واحلاء حذفت يف مجيع املصاحف .وها أان
أبينه لك بياانً شافياً إن شاء هللا تعاىل .اعلم أن لفظة الريح يف كتاب هللا تعاىل تنقسم على ثالثة أقسام :قسم
اختلف القراء فيه ابجلمع واإلفراد ،وقسم اتفق القراء على مجعه ،وقسم اتفق القراء على إفراده .فأما الذي اختلفوا
موضعا اتفق كتاب املصاحف على حذف األلف
موضعا ....:فهذه أحد عشر
فيه ابجلمع واإلفراد فأحد عشر
ً
ً
اليت بني الياء واحلاء منهن .واختلف القراء فيهن بني ابجلمع واإلفراد ،وذلك موجود يف أمهات السبع.
وأما الذي أمجع القراء على مجعه فموضع واحد وهو األول يف الروم قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱿ ﲀﱠ ،اتفق القراء
على مجعه من أجلﭐﱡﭐ ﲀﱠ.
وما عدا هذه املواضع اليت ذكرت لك فالقراء يتفقون على إفراده ...فإنه يكتب ابأللف إلمجاع القراء عليه ابجلمع.
فصل :مل يذكر أبو عمرو يف "املقنع" من لفظ ﱡﭐ ﱿﱠ إال يف مخسة مواضع ،وسكت عن الغري ،وهو الذي يف
البقرة والذي يف إبراهيم والذي يف الكهف والذي يف الفرقان والذي يف الشورى خاصة .ومل أدر ألي شيء فعل
ذلك ،وهللا أعلم .ينظر :ص .240-237
وقال يف موضع آخر " :واتفق مجيع القراء على قراءة ﱡﭐ ﱿﱠ ابجلمع ،وهو األول من الروم وهو قوله تعاىل:
ﱡﭐﱿ ﲀﱠ  ،واختلفت املصاحف يف ذلك ،ففي بعضها أبلف بعد الراء ،ويف بعضها أبلف حمذوفة،
واإلثبات أشهر ".ص.322 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1783/4
189

قال اللبيب يف الدرة" :واتفقوا أيضاً على حذف األلف اليت بني الياء والتاء من ﱡﭐ ﱖﱠ و

ﱡﱼﱠ ﱡﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﭐﱠ ﱡﱼﭐﱠ حيث
جاء يف كتاب هللا تعاىل رواه انفع .وقوله (مع كل ما احندر) مع كل ما جاء بعد من لفظه ،ألنه تكلم يف الفرقان يف
قوله تعاىل :ﱡﲚ ﲛ ﲜﱠ فأخربك أن مجيع ما أييت بعده من لفظ ﱡﱼﭐﱠ يف يس والطور
فهو حمذوف األلف وابهلل التوفيق" .ص.322:
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خلود بنت عبدالعزيز

فصل

وقال يف موضع آخر" :روى انفع أنه قال يف مصحف أهل املدينة ﱡﱨ ﱩﭐﱠ وﭐﱡ ﲦﱠ وﭐﱡﲍﱠ
يف األنعام من غري ألف يف الكلم الثالث .وذكرهن أبو عمرو يف "املقنع" يف سورة األنعام .وحذفت األلف من هذه
الثالثة ختفيفياً واختصاراً" .ص.267 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1604-1605.،
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خلود بنت عبدالعزيز

واتفقوا حبذف األلف يف املذكر السامل إن تكرر لفظه يف القرآن

190

حنو:

ﱡﲡﱠ[191األحزاب،]35:وﱡﭐﱉﱠ192وﱡﭐﲗﱠ193و
ﱡﭐﲢﱠ194وﱡﭐﲵﱠ.195

 190قال اللبيب يف الدرة" :قال أبو عمرو يف "املقنع" (وكذلك اتفقوا على حذف األلف من اجلمع السامل الكثري
الدور يف املذكر واملؤنث مجيعاً .فاملذكر حنو ﱡﭐ ﱉﱠﭐوﭐﱡﭐ ﱘﱠ و ﱡﭐ ﲻﱠ و
ﱡﲓﱠ و ﱡﱛﱠ وﱡﭐﲢ ﭐﱠ و ﱡﱍ ﭐﱠ و ﱡﭐﳈﱠ و
ﱡﭐﲩﱠ و ﱡﭐ ﳇ ﭐﱠ و ﱡﭐ ﱺ ﱠ وما أشبه ذلك .واملؤنث حنو
ﱡﭐﲔﱠ ﭐ و ﱡﭐ ﲖ ﱠ و ﱡﭐ ﲯ ﱠ و ﱡﭐ ﲪﭐﱠ و ﱡﭐ ﳑﭐﱠ و ﲃ
ﱡﭐﲁ ﲂﱠ وﭐﱡﭐﱇﱠ و ﱡﭐ ﲘﱠ و ﱡﲠﱠ وﱡﲤﱠ) و ﱡﭐ ﲞﲟ
ﱠ و ﱡﲳ ﱠ وما كان مثله .فإن جاء بعد األلف مهزة أو حرف مشدد مضعف حنو ﱡﭐ ﱴﭐﱠ
و ﱡﱳ ﱠ و ﱡﭐ ﳝﭐﱠ وﭐﱡﭐﱣﱠ و ﱡﭐ ﲌﭐﱠ وﭐﱡﭐ ﱃﭐﱠ وﭐﱡﭐﲑﱠ
وشبهه .أثبتت األلف يف ذلك كله .على أين تتبعت مصاحف أهل املدينة وأهل العراق والعتق القدمية ،فوجدت
فيها مواضع كثرية مما يعد األلف فيه مهزة قد حذفت األلف منها .وأكثر ما وجدت يف مجع املؤنث السامل لثقله.
واإلثبات يف املذكرة أكثر وأشهر.
قال الشارح :اختلف املصنف ون لكتب الرسم يف حد كثرة الدور فمنهم من قال إذا تكرر االسم أو الفعل أو اجلمع
السامل املذكر أو املؤنث ثالث مرات فصاعداً قيل له كثري الدور .واستدل على ذلك أبنك تقول للرجل الواحد رجل،
ولالثنني رجالن ،ولثالثة رجال ومنهم من قال مخسة ،ومنهم من قال سبعة .والقول األول أصحهن وعليه العمل".
ص.405-402 :
 191ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2212. ،
 192ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2466. ،
 193ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2713. ،
 194ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي6/2825. ،
 195ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2336. ،
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األلف

ممدود

خلود بنت عبدالعزيز

مهموز

أثبته

حرف

ﱡﭐﱣﱠ196وﱡﭐﲴﱠ[197املؤمنون ،7:الشعراء ،166 :املعارج،]31 :
وﱡﭐﱃﱠ[198الزمر،]75:وﱡﲡﱠ[199األحزاب،]35:و
ﱡﱄﱠ[200التوبة ]112:وما أشبه ذلك واختلفوا يف ذلك.
واحذف

األلف

يف

حنو:

ﱡﭐﲞﱠ201ﱡﲔﱠ

202

[األحزاب،]35:وﱡﭐﲚﱠ[203األحزاب،]35:وﱡﲜﱠ[204األحزا

ب ،]35:وﱡﭐﲞﱠ[205األحزاب ،]35:وﭐﱡﲢﱠ )(206

 196ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2268. ،
 197ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي5/2389. ،
198ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1304. ،
199ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2212. ،
200ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2028. ،
201ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2175. ،
 202ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1964. ،
 203ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2144. ،
 204ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2130. ،
205ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1401. ،
206ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2211. ،
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[التحرمي، ]5:وﱡﭐ ﲦﭐﱠ

208

[التحرمي،]5:

209

وأثبتوا210يف قوله تعاىل:ﱡﳄ ﳅﱠ[211الشورى ،]22:وﭐﱡﭐ ﲖﱠ
[البقرة207 :و ،265النساء ]114 :من غري خالف.212
وكتبوا (أيه) ابأللف يف ثالثة مواضع:

األول :يف النور ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ[31].
 207ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1100. ،
 208ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/2028. ،
 209قال اللبيب يف الدرة " :اعلم أنه ال جيتمع ألفان إال يف اجلمع املؤنث السامل خاصة إال أمساء قليلة حنو
ﱡﭐﱇﱠ وما أشبه من األمساء األعجمية .وما به ألفان فمحذوف حنو ﱡ ﭐﱌﭐﱠ وﱡﭐﲘﱠ
وﱡﭐﲚﭐﱠ وﱡﭐﲜﱠ وﱡﭐﲥﱠ وﱡﭐﲞ ﱠ وﱡ ﭐﲢ ﱠ
ﱡﭐﲩﱠ و ﱡ ﭐﲤﱠ وﭐﱡﭐﲥﱠ و ﱡ ﭐﲕ ﱠ وما أشبه ذلك .فأخرب أن ُكتَّاب
املصاحف حيذفون معاً.
قال أبو عمرو يف "املقنع"( :وما اجتمع فيه ألفان من مجع املؤنث السامل ،فإن الرسم يف أكثر املصاحف ورد حبذفها
معاً سواء كان بعد األلف حرف مضعف أو مهزة حنو ﱡ ﭐﱌﭐﱠ و ﱡ ﭐﲥﱠ و ﱡﭐﲒﭐﱠ
وﭐﱡﭐﲛ ﱠ وﭐﱡﭐ ﱁ ﱂﱠ و ﱡ ﭐﱦﭐﱠ و ﱡ ﭐﲡﭐﱠ و ﱡ ﭐﲚﱠ و
ﱡ ﭐﲢﱠ وﭐﱡﭐﲥﭐﱠ و ﱡ ﭐوﲤﭐﱠﱡ ﲦﭐﱠ وشبهه .وقد أمعنت النظر يف ذلك يف
مصاحف أهل العراق األصلية إذ عدمت النص يف ذلك ،فلم أرها ختتلف يف حذف ذلك" .ص.406-405 :
210أي التاء :ذكر أبو داوود أنه أبلف واتء بعدها ممدودة يف الكلمتني .ينظر :خمتصر التبيني ،أبو داوود1090 /4 ،
.1091211ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1794. ،
 212ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1761.،
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والثاين :يف الزخرف ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ[49].
والثالث :يف الرمحن ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﱠ [31].213
وأثبتوا األلف يف ستة214مواضع أعجمية وهي:215

 213قال اللبيب يف الدرة" :قال أبو عمرو يف "املقنع"( :وكل شيء من ذكر ﱡﭐﱗﱠ فهو ابأللف بعد اْلاء إال
ثالثة مواضع فإن األلف فيهن حمذوفة .أوْلا يف سورة النورﭐﱡﭐ ﳎ ﳏﱠ ويف سورة الزخرف ﱡﭐﱑ
ﱒ ﱠ ويف سورة الرمحن عز وجل :ﱡﭐ ﲉ ﲊﱠ وقال أبو داود يف "التبيني"( :وكذلك أمجعوا على
إثبات األلف بعد اْلاء من ﱡﭐﱗﱠ حيث وقع ،إال يف ثالثة مواضع فإن األلف فيها حمذوفة .أوْلا سورة النور
ﱡﭐ ﳎ ﳏﱠ ويف الزخرف ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ ،ويف سورة الرمحن عز وجل ﱡﭐ ﲉ ﲊﱠ
فأما علة حذف األلف يف هذه الثالثة مواضع فلوجهني وهللا أعلم:
أحدمها :أنه ملا سكنت األلف يف كلمة " ﱡﭐﱗﱠ والالم فيما بعدها أسقطت األلف لذلك ،إذا سقطت يف
الدرج من اللفظ .وفعلوا ذلك يف هذه الثالثة مواضع اختصاراً وإعالماً جبواز ذلك ،واكتفوا ابلفتحة من األلف كما

فعلوا يف ﱡﭐ ﱚ ﱛﱠ اكتفوا بضمة العني من الواو.

والوجه الثاين :أنه لغة ،أعين ضم اْلاء من أية حكاها الفراء وغريه .وحكى األصمعي عن بعض العرب أهنم يقولون:
اي أيه الساحر ،اي أيها الرجل ،واي أيها اإلنسان  ،واي أيها القوم .وحكى األصمعي أيضاً أنه مسع أعرابياً بسوق
عكاظ ،وهو يضرب صدره وينشده.
أضناك حب الغاجنات اللعس
اي أيها الضب اللجوج النفس
وقرأ بضم اْلاء من ﱡﭐ ﳎﱠ يف هذه الثالثة املواضع عبد هللا بن عامر الشامي وقال أبو عبيد :رأيت يف اإلمام
ﱡﭐ ﳎ ﳏﱠ وﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ وﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ بغري ألف بعد اْلاء.
وكتبوها كذلك ألجل قراءة ابن عامر" .ص.395-393:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/877 -881.،
 214ذكر أهنا ستة لكن عد سبعة.
 215قال اللبيب يف الدرة " :االسم األعجمي الكثري الدور الذي كثر استعماله وكثر دوره يف القرآن خص ابحلذف،
دون الذي مل يكثر دوره وقل استعماله .قال أبو عمرو يف "املقنع"( :اتفق ُكتَّاب املصاحف على حذف األلف من
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ﱡﭐ ﲄ ﱠ[216البقرة247 :و ]249وﱡﭐﲗﱠ[217البقرة:
 ]249،250،251و ﭐﱡﲸﱠ[218الكهف ،94 :األنبياء ]96 :وﭐ

ﱡﭐﲹﱠ[219الكهف ،94 :األنبياء .]96 :وﱡﱗﱠ[220البقرة]102 :

األمساء األعجمية املستعملة حنو ﱡ ﭐﲖﱠ و ﱡ ﭐﲩ ﭐﱠ و ﱡ ﭐﱠ ﭐﱠ و ﭐﱡﭐﲿﱠ و
ﱡﭐﲄﱠ و ﱡ ﭐﱃ ﱠ وشبههم .وكذلك حذفوها من ﱡ ﭐﱮ ﱠ و ﱡ ﭐﲙﱠ ﲚ و ﱡ ﭐﱎﭐ
ﱠ و ﱡ ﭐﲝ ﱠ وليست أبعجمية ملا كثر استعماْلا.
فأما ما مل يستعمل من األعجمية فإهنم أثبتوا األلف فيها حنو ﱡﭐ ﲄ ﱠ وﱡﭐ ﲗﱠ وﭐﱡﲸﭐ
ﭐ ﲹﱠ وشبههم .ورأيت املصاحف ختتلف يف أربعة منها وهي ﱡﱗ ﭐﱠ وﱡﭐ ﱘﱙﱠو و
ﱡﭐﱇﱠ وﭐﱡﭐ ﲘ ﱠ ففي بعضها أبلف ،ويف بعضها بغري ألف .واألكثر على إثبات األلف .ويف كتاب
"هجاء السنة" الذي رواه الغازي بن قيس األندلسي عن أهل املدينة ﱡﭐ ﲘ ﱠ بغري ألف رمساً ال ترمجة .ووجدت
يف مصاحف أهل العراق " ﱡ ﭐﱇ ﱠ " أبلف بعد اْلاء ويف كلها بغري ألف بعد امليم.
فأما ﱡﭐ ﱭﭐﱠ فلم خيتلفوا يف رمسه يف كل املصاحف ،ألهنم قد حذفوا من هذا االسم واواً فلم حيذفوا كذلك
األلف منه .وكذلك ﱡﭐ ﱡ ﱠ رسم ابأللف أيضاً مين أكثر املصاحف ألنه قد حذفت منه الياء اليت هي
صورة اْلمزة .وقد وجدت ذلك يف بعض مصاحف أهل املدينة والعراقية القدمية بغري ألف .وإثباهتا أكثر).
ص.401-400:
216ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2279/5 ،
217ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.1141/3 ،
 218ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3567/7 ،
219ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3012/6 ،
220ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3327/7 ،
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وﱡﭐﱘﱠ[ 221البقرة ،]102 :وﭐﱡﭐ ﲘﱠ[ 222القصص76 :و  ،97العنكبوت:
 ،39غافر ]24 :فإهنم أثبتوهم.
واحذف األلف يف ﱡﭐ ﱡ ﱠ.223

221ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.3014-3013/6 ،
 222ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.2634/6 ،
223ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي.677/2 ،
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ﱃﱠ[224الشعراء:

خلود بنت عبدالعزيز

،]68

وكتبوا

ﱡﱬﱠ[225الزخرف ،]38:كذلك وكتبوا ﱡﭐﲧﱠ[ 226االسراء ،83:فصلت،]51:
وكتبوا ﱡﭐ ﲨ ﲩﱠﭐ[يونس ]87 :ابأللف بعد الواو.227

 224قال اللبيب يف الدرة" :اختلف كتاب املصاحف يف أن األلفني حيذف من ﱡﭐ ﱂ ﱠ  .فمنهم من قال ألف
البناء هي اليت حتذف ،ومنهم من قال األلف املتطرفة اليت هي منقلبة عن ايء هي أوىل ابحلذف.

وها أان أبني لك الوجه احلسن املشهور املستعمل عند اجلمهور إن شاء هللا تعاىل :اعلم أصلحك هللا تعاىل أن ﱡﭐ

ﱂ ﱠ كان أصله "تراءي" على وزن تفاءل مثل تضارب وتقاتل وشبههما .فلما حتركت الياء ابلفتح وقبلها فتحة
ابْلمزة قلبت أل ًفا وقبلها فتحة قلبت اْلمزة أل ًفا ،فصارت ﱡﭐ ﱂ ﱠ ابْلمزة بني ألفني .األوىل يقال ْلا ألف
البناء ألهنا زائدة لبناء تفاعل ،والثانية بدل من الياء وهي الم الفعل .قال أبو عمرو يف "املقنع"( :وكذلك رمسوا يف
كل املصاحف ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱠ يف الشعراء وﱡﱪ ﱫ ﱬﭐﱠ يف الزخرف أبلف واحدة .وجيوز أن
تكون الثانية .وهو أقيس عندي)...اخل" .ص.411-407 :
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي4/1662.،
225قال اللبيب يف الدرة ":وأما قوله يف الزخرف ﱡﱪ ﱫ ﱬﭐﱠ فرسم يف مجيع املصاحف أبلف واحدة فإن
كان ذلك مرسوماً على قراءة التوحيد واإلفراد ،فذلك حقيقة رمسه .وإن كان مرسوماً على قراءة التثنية ،فقد حذفت
منه ألف واحدة .واحملذوفة حتتمل أن تكون املنقلبة عن عني الفعل يف ﱡﲑ ﱠ  .واألصل "جيأ" على مثال فعل.

فيما حتركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً ،مث أتت ألف التثنية بعدها فالتقيا معاً ألن اْلمزة احلائلة بينهما اليت
هي الم الفعل ليست بفاعل قوي خلفائها وبعد خمرجها ،وألهنا ال صورة ْلا ،فلما التقيا يف الرسم وجب حذف
إحدامها فحذفت اليت هي عني ا لفعل لكوهنا اثبتة ،وألن املعىن الذي جاءت ألجله خيتل حبذفها .فإذا نقط ذلك
على هذا الوجه جعلت اْلمزة نقطة ابلصفراء وحركتها عليها قبل األلف السوداء ورسم قبل اْلمزة وبعد اجليم ألف
ابحلمراء .وصورة نقط ذلك على هذا الوجه كما ترى "جئاان".
وحتتمل احملذوفة أن تكون ا ليت هي عالمة االثنني من حيث كانت زائدة .وكان الثقل والكراهة إمنا وجبا ألجلها
وكانت املنقلبة عن عني الفعل أصلية وذلك الوجه عندي أحسن ألن عني الفعل اليت هي من نفس الكلمة وقد أعل
فلم يكن ليعل ابحلذف فال يبقى له أثر يف الرسم .فإذا نقط ذلك على هذا الوجه جعلت اْلمزة نقطة ابلصفراء،

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

انتهى واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد228سيد الكونني ،وإمام الثقلني،
وخامت النبيني واملرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.

229

[أهـ .حبمد هللا تعاىل وحسن عونه وتوفيقه على يد كاتبه العبد الفقري :أيب حممد الطاهر بن
حممد بن عمر بن شوخية غفر هللا له ولوالديه ،وملشاخيه وملن دعا له ابملغفرة ،آمني.
وكان الفراغ من نسخته أواسط صفر اخلري سنة  1258سنة مثانية ومخسني ومائتني وألف.

أودع كاتبه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا](230).
وحركتها عليها بعد األلف السوداء .وترسم ابحلمراء ألف بعد اْلمزة ال بد منن ذلك وصورة نقط ذلك على هذا
الوجه كما ترى ﱡ ﱬﭐﱠ
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي3/1233. ،
226قال اللبيب يف الدرة " :قال أبو عمرو يف املقنع( :وكذلك رمسوا يف كل املصاحف ﱡﭐ ﲢ ﲣﱠ يف
سبحان ويف فصلت أبلف واحدة ،وجيوز أن تكون اْلمزة ،وأن تكون املنقلبة من الياء ،واألول أوجه" .ص.414:
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي7/3142. ،
 227قال اللبيب يف الدرة" :وأما قول يونس :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ فإنه مرسوم أبلف واحدة .وحتتمل أن
يكون صورة اْلمزة اليت هي الم ،وأن تكون ألف التثنية ملا ذكرته .واألوجه ها هنا أن يكون ألف التثنية ألن اْلمزة
قد يستغىن عن الصورة فال ترسم خطاً .وذلك من حيث كانت خوفاً من احلروف .واأللف الساكنة ليست كذلك.
فإذا نقط ذلك على هذا الوجه جعلت اْلمزة نقطة ابلصفراء ،وحركتها نقطة ابحلمراء قبل األلف السوداء يف السطر.
وصورة وذلك كما ترى ﱡﭐ ﲩ ﱠ وعلى الوجه اآلخر جتعل اْلمزة وحركتها يف األلف وترسم بعد األلف ألفاً أخرى
ابحلمراء ،ال بد من ذلك ،ليتأدى اللفظ ويتحقق املعىن .وصورة ذلك كما ترى ﱡﭐ ﲩ ﱠ وابهلل التوفيق" .ص:
.412
ينظر :معجم الرسم العثماين ،احلمريي2/1029.،
 228يف (ب) :وآله وصحبه.
 229يف (ب) :ال إله إال هللا حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كمل النسخ وانتهى ،رحم هللا من قرأه ،وجعلنا
الذي وجب ،ودعا للذي كتب.
 230سقط من (ب).

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

األلفات املحذوفات والثابتات…

خلود بنت عبدالعزيز

 .4أهم النتائج والتوصيات:
أوًل  :النتائج:
ا
 -1اهتمام اإلمام أيب بكر عبد الغين املعروف ابللبيب بعلم الرسم ،إذ له شرح على عقيلة
أرابب القصائد ،وهذا املختصر.
-2إتقان اإلمام أيب بكر اللبيب يف علم الرسم وجودة تصنيفه.
 -3وجود نقص يف املخطوط ،ويرجح أن يكون هذا املخطوط عمال مقسما بني الطالب،
ومل يتسن الوقوع على بقيته.
اثنياا :التوصيات:
مجع أقوال اإلمام أيب بكر عبد الغين من كتب العلماء بعده ،يف شىت علوم القرآن.البحث عن األجزاء املكملة ْلذا املخطوط -يف املكتبات التونسية حتت تصنيف علم الرسمحيث أهنا هي املظنة األوىل لوجودها -ومجعها مث العمل على حتقيقها ،وإصدارها كاملة يف
كتاب ،ليستفاد منه ويكون مرجع من مراجع علم الرسم ملا ال خيفى من مكانة املؤلف.

املراجع واملصادر
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