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قواعد النشر يف اجمللة

 أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
 أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
 أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
 أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
 أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
 يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
 يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
 فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة نشره
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية  -مبقابل
ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية
 ال ّ
النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
 أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:









صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
 يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

م
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م
)11

)11

)12

)13

)14

)15

)16

البحث

د .فهد بن صالح اللحيدان

د .اعدل بن عيد اخلديدي
د .هاجد بن عبد اهلادي العتييب

د .هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي

د .ثامر بن عبد الرمحن بن عمر نصيف

د .جعفر بن عبد الرمحن بن مجيل قصاص
د .بدر بن عبد اهلل حممد املطرودي

الصفحة
461

519
573
605

655

693
745

799

)17
د .عبد احلميد عبد الكريم منشد الضفريي

198 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد

االحتجاج للقراءات الفرْشيّة املتواترة برسم املصحف
)هــ414 (الشايف يف علل القراءات) البن القَرَّاب (ت:يف كتاب
""سورة البقرة وآل عمران ـــ مجعًا ودراسة
Justifying the Overwhelmingly Reported (Mutawaatir)
Farsh Readings through the Qur‘anic Script in the work of
Ibn al-Qarrab titled: (Al-Shafi Fi Ilal al-Qiraat) (d.414 AH)
“Surat al-Baqara and Al-Imran - Compilation and Study"

:إعداد
حممد بن عبدالكريم بن َبيْغَام
Mohammad bin Abdul Kareem bin Paigham

الطالب مبرحلة الدكتوراه
بقسم القرآن الكرمي وعلومه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم
PhD Student at the Department of the Glorious Qur'an and Its Sciences,
Faculty of Shari'ah and Islamic Studies, Qassim University
m.paigham@gmail.com

:الربيد اإللكرتوين

،2021/09/15 :Published -  النشر،2021/02/24 :Accepted -  القبول،2021/01/21 :Received - االستقبال
https://doi.org/10.36046/2323-055-198-003 :DOI رابط

مجعا ودراسة ،حممد عبدالكرمي بَـ ْيـ َام
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

املستخلص

موضوع البحث:
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف من سورة البقرة
يهتم هذا البحث ابالحتجاج للقراءات ْ
ّ
وآل عمران يف كتاب( :الشايف يف علل القراءات) البن ال َقَّراب (ت414هــ).
هدف البحث:
احتج هلا ابن ال َقَّراب ابلرسم
الفرشيّة املتواترة اليت ّ
يهدف البحث إىل حصر القراءات ْ
من سورة البقرة وآل عمران ،ودراستها دراسة استقرائية وصفية حتليلية مع بيان منهجه يف
ِّ
متقصيًا أقوال العلماء مع التحرير واالختصار.
ذلك ،وبيان وجه االحتجاج ّ
أهم نتائج البحث:
 ]1االحتجاج للقراءة ابلرسم هو من االحتجاج للقرآن ابلقرآن رمسًا وخطًّا ،وخري ما حُيتَ ُّج به
للقرآن هو القرآن.
اعتنت ابالحتجاج للقراءات برسم
 ]2يحع ّد كتاب( :الشايف) من أوسع كتب التوجيه اليت
ْ
املصحف.
احتج هلا ابن ال َقَّراب ابلرسم من سورة البقرة وآل عمران
الفرشيّة املتواترة اليت ّ
 ]3القراءات ْ
وبلغت يف الكتاب كله :أر ًبعا ومثانني قراءة.
بلغت :مثاين عشرة قراءة،
ْ
ْ
 ]4يذكر االحتجاج ابلرسم ع ِّ
ويصرح به،
اءة،
ر
للق
اده
ر
إي
أثناء
ذكره
مبا
ر
و
اءة،
ر
الق
توجيه
ب
ق
ّ
َ َ
يصرح ،وينسب القراءة إىل قارئها ،مع بيانه لوجه االحتجاج غالبًا ،ومل يبني
و ً
أحياًن ال ّ
مصادره اليت اعتمد عليها يف االحتجاج.
تفرد هبا مل أج ْدها إال يف مصادر حمدودة جدًّا ،وبعضها مل
 ]5البن ال َقَّراب احتجاجات ّ
أج ْدها عند غريه ،وله احتجاجات مسموعة عن مشاخيه مل أج ْدها يف كتبهم اليت بني
أيدينا.
أهم توصيات الباحث:
احتج هلا ابن ال َقَّراب ابلرسم يف كتابه.
الفرشيّة املتواترة اليت ّ
 ]1دراسة ما بقي من مواضع القراءات ْ
 ]2دراسة موارد االحتجاج األخرى عند ابن ال َقَّراب ،كاالحتجاج ابلنظائر القرآنية،
واالحتجاج ابلسياق القرآين ،واالحتجاج ابلسنة ،واالحتجاج ابلقراءات املتواترة،
وغريها.
الكلمات املفتاحية :ابن ال َقَّراب ـ ـ االحتجاج ـ ـ القراءة املتواترة ـ ـ الرسم ـ ـ ـ الشايف يف
علل القراءات ـ ـ سورة البقرة ـ ـ سورة آل عمران.
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ABSTRACT
Research Topic:
This paper focuses on Justifying the overwhelmingly reported
(Mutawaatir) farsh readings through the Qur‘anic script in the work of Ibn
al-Qarrab titled: (Al-Shafi Fi Ilal al-Qiraat) (d.414 AH) “Surat al-Baqara
and Al-Imran - Compilation and Study".
Research objective:
The research aims to compile the Mutawaatir Farshi readings that Ibn
al-Qarrab justified through text scripting from Surat al-Baqara and AlImran, and to study them in an inductive, descriptive and analytical method
with an explanation of his approach to that, and explaining the grounds for
the justification through investigating the sayings of scholars in a clear and
concise form.
Main findings of the research:
1] Justifying the reading through the Qur’anic script is a form of
justifying the Qur’an by the Qur’an, and the best justification for the Qur’an
is the Qur’an itself.
2] The book: (Al-Shafi) is considered one of the most comprehensive
books on directing readings that dealt with the justification of readings
through the Qur’anic script.
3] The Mutawaatir Farshi recitations that Ibn Al-Qarrab invoked
through the Qur’anic script from Surat Al-Baqarah and Al-Imran reached
eighteen readings, and reached eighty-four in the whole book.
4] He mentioned often the justification for the Qur’anic script after
directing the reading, and he may also mention it while mentioning the
reading, and he states it explicitly oftern, and sometimes he may not state it
explicitly, he attributes the reading to its reader, with explanation of the
bases for the justification mostly, and he did not indicate his sources on
which he relied in the justification.
5] Ibn al-Qarrab has some unique justifications that I did not find
except in very limited sources, some of which I did not find with others, and
he has justifications heard from his teachers which I did not find in their
books that are at our disposal.
The most significant recommendations of the researcher:
1] A study of the remaining issues of the Mutawaatir Farshi readings
that Ibn al-Qarrab invoked through the Quranic script in his book.
2] Studying other sources of justification attributed to Ibn al-Qarrab,
such as justifying with the Qur’anic analogous, justifying with the Qur’anic
context, justifying with the Sunnah, justifying with the Mutawaatir readings,
and others.
Key words:
Ibn al-Qarrab - justification – Mutawaatir reading - Al-Rasm (Script)
- Al-Shafi Fi ilal al-Qiraat - Surat Al-Baqarah - Surat Al-Imran.
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مجعا ودراسة ،حممد عبدالكرمي بَـ ْيـ َام
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

املقدمة
مستحق احلمد ،والصالة والسالم على نبيّه وآله وصحبه أمجعني  ..وبعد:
محدا هلل
ً
ِّّ
كانت علوم القرآن الكرمي
فإ ّن َ
كل علم مبا يتّصل به من مباحث ومسائل؛ هلذا ْ
شرف ِّّ
شأًن؛ لصلتها أبعظم ٍ
كتاب أحنزل ،على
قدرا ،وأجلَّها ً
أشرف العلوم ،وأرفعها منزلةً ،وأعالها ً
نب أرسله هللا ،وهو حممد  ،وكان أهل هذه العلوم هم خري النّاس ،وأشرف اخللق؛
أعظم ٍّ
الرتباطهم وارتباط علومهم بكتاب هللا .
ِّ
يشرف مبا
وتوجيهها من أكثر العلوم تعلّ ًقا ابلقرآن؛ واألمر
علم القراءات
ح
وال ّ
شك أ ّن َ
اهتم به العلماء ،فصنّفوا فيه وأبدعوا ،وألّفوا فأجادوا؛ إ ْذ ابلقراءات
به يتعلّق ،ومن هنا فقد ّ
تحـحفظ ألفاظ احلروف ومبانيها ،وابلتوجيه تحعرف وجوه الكلمات ومعانيها.
كتب توجيه القراءات وتفسري القرآن ومعانيه وشروح العلماء على
وإ ّن
املبصر َ
َ
منظومات القراءات ليجد اهتماما ابلغا ٍ
مبورد ٍ
عذب من موارد االحتجاج للقراءات؛ أال وهو
ً ً
عاضدا ومؤيّ ًدا ومص ّدقًا
االحتجاج هلا برسم املصحف؛ حيث يحردفون القراءة مبا يكون هلا
ً
وموج ًها من رسم املصحف وخطّه؛ وهذا يف كتبهم كثريٌ ووفريٌ.
وًنصرا ّ
ً
ومن تلك الكتب اليت كان هلا اهتمام بذلك( :الشايف يف علل القراءات) البن ال َقَّراب
(ت414هــ) ،والذي احتوى على توجيه القراءات التسع :القراءات السبع املشهورة ،وقراءيت
أيب جعفر ويعقوب.
ومن فيه نظر؛ فهو يف فضل عظيم؛ ألنّه ازدان
فمن به ظفر؛ ظفر بكتاب عظيمَ ،
َ
ابلقراءات املتواترة وتوجيهها حرواءً ً
ومجاال ،مثّ ازداد ابالحتجاج هلا برسم املصحف رفعةً
كماال.
و ً
أحسنت يف اختيار البحث الذي
فإين أرجو أن أكون قد
وألجل هذا وذاك ّ ..
ح
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب( :الشايف يف
ومستحه ب ــ( :االحتجاج للقراءات ْ
مجعا ودراسة")،
علل القراءات) البن ال َق َّراب (ت414هــ) "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
وإين آمل كذا أن أكون عند حسن الظن ،وأن أوفيه ح ّقه من اجلمع والدراسة ،وما توفيقي
ّ
إال ابهلل ،وهو وحده املستعان ،وعليه التكالن.
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موضوع البحث:
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف
جاء هذا البحث ًّ
مهتما ابالحتجاج للقراءات ْ
كتاب( :الشايف يف علل القراءات) البن ال َقَّراب مع بيان منهجه يف ذلك ،وبيان وجه
ِّ
متقصيًا أقوال العلماء مع التحرير واالختصار وعزو كل قول إىل قائله.
االحتجاج ّ
)1

)2

)3
)4

)1
)2
)3
)4
)5

أهمية البحث وأسباب اختياره:
ِّ
املهتمة بتوجيه القراءات
احملررة ّ
أمهية الكتاب ومؤلّفه؛ فالكتاب من كتب التوجيه املتقدمة ّ
التسع املتواترة سوى قراءة خلف ،ومؤلِّّفه من أعالم القراءات والعربية ،وله آتليف ًنفعة
جامعة يف القرآن الكرمي وعلومه.
عموما،
عناية ابن ال َقَّراب بتوجيه القراءات ،وابالحتجاج هلا بشىت موارد االحتجاج ً
وتوسعه الظاهر يف ذلك
وبرسم املصحف
خصوصا ،واالستدالل به على إثراء املعاينّ ،
ً
درس
مقارنةً بغريه ،وهذا يش ّكل ظاهرة عنده ال حُيكن إغفاهلا دون أن تح َّ
لم وتحربز ،وتح َ
وتحشهر.
كشف اللثام عن أثر رسم املصحف يف القراءات وتوجيهها كوجه من وجوه االحتجاج
للقراءة.
فضال عن
القرابً ،
اهتم ْ
قلّة الدراسات اليت ّ
ت بكتاب( :الشايف يف علل القراءات) البن ّ
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف ،وبيان منهجه يف ذلك.
مجع ودراسة احتجاجه للقراءات ْ
أهداف البحث:
احملتج هلا برسم املصحف من سورة البقرة وآل عمران.
الفرشيّة املتواترة ّ
استقراء القراءات ْ
احملتج هلا برسم املصحف ،وبيان وجه االحتجاج وأثره يف
الفرشيّة املتواترة ّ
دراسة القراءات ْ
املعىن.
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف.
استخالص منهج ابن ال َقَّراب يف االحتجاج للقراءات ْ
القراب للقراءات الفرشية املتواترة برسم املصحف.
بيان القيمة العلمية الحتجاج ابن ّ
القراب بعلم القراءات وتوجيهها ،وعلو كعبه فيهما.
تسليط الضوء على عناية ابن ّ
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حدود البحث:
احتج هلا ابن ال َقَّراب
ح
الفرشيّة املتواترة اليت ّ
اقتصرت يف البحث على حصر القراءات ْ
برسم املصحف يف كتابه( :الشايف يف علل القراءات) ،ودراستها دراسة استقرائية وصفية
حتليلية ،وقد بلغ عددها :مثاين عشرة قراءة.
الدراسات السابقة:
كنت منها يف إفادة،
اسلت ً
عددا من املراكز املتخصصة يف األحباث العلمية و ح
بعد أن ر ح
كنت
وحبثت عرب الشبكة العنكبوتية وقواعد البياًنت واملعلومات واملراصد واملكانز العلمية و ح
ح
تبني يل أ ّن
معها يف زايدة،
كنت فيهم يف وفادة؛ ّ
وسألت بعض الباحثني يف القرآن والقراءات و ح
ح
كنت بذا يف أمتّ سعادة.
فرْد على سبيل االنفراد واالستقالل و ح
البحث مل يح َ
منهج البحث:

يعتمد البحث على منهجني:
الفرشيّة
 )1املنهج االستقرائي اجلزئي لسورة البقرة وآل عمران؛ وذلك لتتبّع ومجع القراءات ْ
القراب من
املتواترة ّ
احملتج هلا برسم املصحف يف( :الشايف يف علل القراءات) البن ّ

السورتني.
 )2املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خالل دراسة تلك املواضع دراسة وصفية حتليلية،
وبيان وجه االحتجاج وأثر ذلك يف املعىن.
إجراءات البحث:
ّأوًال :اإلجراءات اخلاصة:
 )1االعتماد يف حصر املواضع ومجعها على( :الشايف يف علل القراءات) البن ال َقَّراب ،وهو
حمقق يف ثالث رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية بكلية القرآن الكرمي بقسم القراءات من
ثالثة ابحثني بعام 1435هـ ،وهم على النحو التايل:
 ]1إبراهيم بن حممد السلطان ،من أول الكتاب إىل اآلية ذات الرقم )140( :من
سورة البقرة.
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 ]2سلطان بن أمحد اهلداين ،من اآلية ذات الرقم )143( :من سورة البقرة إىل هناية
سورة يوسف.
 ]3أمحد بن عبدهللا الزهراين ،من أول سورة الرعد إىل آخر الكتاب.
القراب للقراءات
ومل يذكروا يف الدراسة النظرية املتعلّقة بدراسة الكتاب
َ
احتجاج ابن ّ
ابلرسم إال على أنّه من األصول اليت اعتمد عليها ابن القراب يف توجيهه للقراءات ،وما
ذكروه مل يتجاوز سوى بضعة أسطر.
وكان حصر املواضع من الرسائل الثالث مجيعها؛ ليظهر بذلك منهجه يف االحتجاج،
والقيمة العلمية الحتجاجاته ،وأما مواضع سورة البقرة وآل عمران فقد اعتمدت يف حصرها
على الرسالة األوىل والثانية فقط.
احملتج هلا برسم املصحف من سورة البقرة وآل
الفرشيّة املتواترة ّ
 )2حصر مواضع القراءات ْ
عمران.
احملتج هلا ،مث ذكر اللفظ القرآين املختلف
 )3ذكر اآلية القرآنية املشتملة على القراءة املتواترة ّ
فيه.
وردت يف اللفظ القرآين املختلف فيه ،مع عزوها
احملتج هلا اليت ْ
 )4ذكر القراءات املتواترة ّ
ألصحاهبا وتوثيقها.
 )5ذكر شاهد االحتجاج من كتاب( :الشايف يف علل القراءات) مكتفيًا منه بلفظ
يدل على االحتجاج مبعناه.
االحتجاج أو مبا ّ
 )6بيان وجه االحتجاج مستعينًا أبقوال أهل التوجيه والتفسري واللغة مع بيان كيفية كتابة
ِّ
متقصيًا أقوال علماء الرسم فيها.
رسم اللفظ القرآين املختلف فيه يف املصاحف ّ
اثنيًا :اإلجراءات العامة:

ابلرسم العثماينّ بني قوسني مزهرين هكذا :ﮋ ﮊ مع عزو اآلايت،
 )1كتابة اآلايت القرآنيّة ّ
السورة ورقم اآلية يف املنت دون احلاشية.
إبيراد اسم ّ
اقتصرت على عزوها
 )2مل أثقل البحث وحواشيه بعزو القراءات الواردة يف كل البحث ،وإمنا
ح
وردت يف الدراسة التطبيقية مما هلا عالقة بصلب البحث؛ حىت ال خيرج البحث عن
إذا ْ
القدر املالئم يف نظريه.
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)3
)4
)5
)6
)7

لكل ممّا سبق.
توثيق النّصوص ،واآلاثر ،واألقوال ،وذلك من املصادر األصليّة األصيلة ٍّ
التعريف ابألعالم الوارد ذكرهم يف شاهد االحتجاج ما مل يكونوا من الصحابة والقراء
العشرة ورواهتم لشهرهتم.
الرتقيم احلديثة.
كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء احلديثة ،واستخدام عالمات ّ
ضبط ما ُيتاج إىل ضبط.
مراعاة اإلجياز واالختصار يف البحث بشكل عام؛ لئال خيرج عن القدر املالئم يف مثله.

خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل :مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة فصول رئيسة ،وخامتة ،مث
ْ
فهارس ،وذلك على النحو التايل:
املقدمة :وتشتمل على :موضوع البحث ،وأمهية البحث وأسباب اختياره ،وأهداف
البحث ،وحدود البحث ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث وإجراءاته وخطته.
التمهيد :ويشتمل على ثالثة مباحث:
القراب ،وفيه سبعة مطالب:
املبحث األول :التعريف اببن ّ
املطلب األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه.
املطلب الثاين :مولده ،ونشأته ،ورحالته العلمية.
املطلب الثالث :شيوخه.
املطلب الرابع :تالميذه.
املطلب اخلامس :مؤلفاته.
املطلب السادس :ثناء العلماء عليه.
املطلب السابع :وفاته.
القراب.
املبحث الثاين :التعريف بكتاب( :الشايف يف علل القراءات) البن ّ
احملتج هبا للقراءات القرآنية.
املبحث الثالث :املوارد القرآنية ّ
القراب يف االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة برسم املصحف.
الفصل األول :منهج ابن ّ
القراب للقراءات الفرشية املتواترة برسم
الفصل الثاين :القيمة العلمية الحتجاج ابن ّ
املصحف.
الفصل الثالث :االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة برسم املصحف من سورة البقرة
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وآل عمران يف كتاب( :الشايف يف علل القراءات) ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :مواضع سورة البقرة.
املبحث الثاين :مواضع سورة آل عمران.
اخلامتة :وتشتمل على :النتائج والتوصيات.
الفهارس :وتشتمل على :فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.
وأمحد هللا سبحانه وأثين عليه يف ختام مقدميت على تيسريه وإعانته ،وأستغفره من كل
تقصري ،والشكر لكل من ساهم وأعان ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه.
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ويشتمل على ثالثة مباحث:

التمهيد

املبحث األول :التعريف بابن القرّاب.
ِّ
الس َري
يحع ّد اإلمام ابن ّ
القراب من ذوي الرتاجم الوفرية عند أهل التاريخ والرتاجم و ّ
جاءت ترمجتحه منتظمةً يف املطالب التالية:
والطبقات؛ فلذلك
ْ
املطل األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه.
الس ْر َخسي ،مثّ ال َـهَرِّوي ،الشافعي ،أبو
هو إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن عبدالرمحن َّ
()2
حممد ،ويحل ّقب بـ ـ ابن ال َقَّراب( ،)1وبه عحرف واشتحهر .
املطل الثاني :مولده ،ونشأته ،ورحالته العلمية.
حولد بعد سنة 330ه ـ ،ونشأ يف بيت علم وفقه وحديث وأدب ،فأبوه إبراهيم عامل
كانت له رحالت علمية إىل خراسان
أيضا عامل حافظ إمام ،و ْ
حافظ إمام ،وأخوه إسحاق ً
َجَروا
ونيسابور والعراق؛ حيث أدرك فيها علماء نبالء ،وقراء أجالء ،شرحوا للعلم صدره ،وأ ْ
()3
أزهر .
به قلمه وفكره؛ حىت أصبح ً
وجها للعلم َ
أنور ،وجبينًا له َ
( )1بفتح القاف وتشديد الراء مفتوحة وبعد األلف ابء موحدة ،وهذه النسبة ملن يعمل ِّ
القَرب :يحنظر :ابن
ّ
األثري الشيباين" ،اللباب يف هتذيب األنساب" .د.ت( ،د.ط ،بريوت :دار صادر ،د.خ).21 :3 ،
( )2يحنظر :صالح الدين الصفدي" ،الوايف ابلوفيات" .حتقيق :أمحد األرًنؤوط وتركي مصطفى( ،د.ط،
بريوت :دار إحياء الرتاث1420 ،هـ)40 :9 ،؛ وعبدالوهاب السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى".
حتقيق :حممود حممد الطناحي وعبدالفتاح حممد احللو( ،ط ،2القاهرة :دار هجر1413 ،هـ):4 ،
266؛ ومشس الدين ابن اجلزري" ،غاية النهاية يف طبقات القراء" .حتقيق :ج.برجسرتاسر( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1427 ،هـ).160 :1 ،
( )3يحنظر :مشس الدين حممد بن أمحد الذهب" ،سري أعالم النبالء" .حتقيق :شعيب األرًنؤوط( ،ط،3
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ)379 :17 ،؛ والسبكي" ،طبقات الشافعية الكربى":4 ،
266؛ وابن اجلزري" ،غاية النهاية"160 :1 ،؛ وخري الدين الزركلي" ،األعالم" ،د.ت( ،ط،15
بريوت :دار العلم للماليني2002 ،م).293 :1 ،
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املطل الثالث :شيوخه.
 )1حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم ،أبو بكر البغدادي (354هــ).
 )2حممد بن يعقوب بن إسحاق بن حممود بن إسحاق ،أبو حامت اهلروي
(ت368هــ).
 )3حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة ،أبو منصور األزهري (ت370هــ).
 )4أمحد بن جعفر بن حممد بن الفرج ،أبو احلسن البغدادي (ت372هـ).
()1
 )5أمحد بن احلسني بن مهران ،أبو بكر األصبهاين ،مث النيسابوري (ت381هـ) .
املطل الرابع :تالميذه.
 ) 1حممد بن عبدهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم ،املعروف ابحلاكم النيسابوري
(ت405هـ).
 )2عبدهللا بن حممد األنصاري ،أبو عبدهللا اهلروي (ت481هـ).
()2

 )3عبداألعلى بن عبدالواحد املليحي ،أبو عطاء اهلروي (ت492هـ) .
املطل اخلامس :مؤلّفاته.
 )1الكايف يف القراءات (مفقود).
 )2الشايف يف علل القراءات (حم ّقق).
 )3مناقب اإلمام الشافعي (مفقود).

 )4اجلمع بني الصحيحني (مفقود).

()1

 )5درجات التائبني ومقامات الصديقني (مفقود) .
( )1يحنظر :ابن الصالح" ،طبقات الفقهاء الشافعية" .حتقيق :حميي الدين علي جنيب( ،ط ،1بريوت :دار
البشائر اإلسالمية1992 ،م)414 :1 ،؛ والذهب" ،سري أعالم النبالء"379 :17 ،؛ والسبكي،
"طبقات الشافعية الكربى"266 :4 ،؛ وابن اجلزري" ،غاية النهاية".160 :1 ،
( )2يحنظر :ابن الصالح" ،طبقات الفقهاء الشافعية"414 :1 ،؛ والسبكي" ،طبقات الشافعية الكربى "،
.266 :4
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قائال (( :هذا مصنِّّف كتاب( :مناقب الشافعي)
عددا من مؤلّفاته ً
وقد مسّى السبكي ً
اباب ،أوهلا يف نسب النب  الذي يرجع إليه نسب
الذي رتّبه على مائة وستة عشر ً
اباب ،مجع فيها أربعني حديثًا من أحاديث األحكام من رواية
الشافعي ،وآخرها أربعون ً
الشافعي بسنده إليه إىل النب  ... وله مصنّفات يف علوم أخر :كتاب( :درجات
التائبني) ،وكتاب( :الشايف يف القراءات) ،وكتاب( :الكايف) ،وكتاب( :اجلمع بني
الصحيحني) ))(.)2
املطل السادس :ثناء العلماء عليه.
قال عنه ابن الصالح (( :كان من صاحلي أهل العلم واملق ّدمني يف معرفة
القراءات))(.)3
وقال الذهب(( :كان من أفراد الدهر ،قدوًة يف الزهد ،عظيم ال َق ْدر )) (.)4
اهدا ِّ
ور ًعا )) (.)5
مربًزا يف عدة علوم ز ً
وقال السبكي(( :كان ً
إماما ّ
وقال ابن اجلزري (( :مقرئ ،إمام يف القراءات والفقه واألدب )) (.)6
()7

املطل السابع :وفاته .

تويف ـ ـ ـ رمحه هللا ـ ـ ـ بشهر شعبان سنة 414هــ.
=
()1

يحنظر :ابن الصالح" ،طبقات الفقهاء الشافعية"414 :1 ،؛ والذهب" ،السري"379 :17 ،؛
والسبكي" ،طبقات الشافعية الكربى"266 :4 ،؛ وابن شهبة" ،طبقات الشافعية" .حتقيق :حافظ
عبدالعليم خان( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1407 ،هـ).176 :1 ،
( )2السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى".266 :4 ،
( )3ابن الصالح" ،طبقات الفقهاء الشافعية".416 :1 ،
( )4الذهب" ،سري أعالم النبالء".379 :17 ،
( )5السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى".267 :4 ،
( )6ابن اجلزري" ،غاية النهاية".160 :1 ،
( )7يحنظر :ابن الصالح" ،طبقات الفقهاء الشافعية"414 :1 ،؛ والسبكي" ،طبقات الشافعية الكربى "،
.268 :4
- 106 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198
()1

املبحث الثاني :التعريف بكتاب( :الشايف يف علل القراءات) البن القرّاب .
ُيكن التعريف ابلكتاب من خالل األمور التالية:

 )1عنوان الكتاب( :الشايف يف علل القراءات).

القراب.
 )2أصل الكتابَ :
خمتصر من كتاب( :الكايف يف علل القراءات) البن ّ
 )3موضوع الكتاب :توجيه القراءات التسع ،وهي :القراءات السبع املشهورة مع قراءة
أيب جعفر ويعقوب.
 )4مصادر الكتاب :وهي كما يلي:

 ]1كتب القراءات وتوجيهها ،حنو :السبعة البن جماهد ،ومعاين القراءات لألزهري،
وحجة ابن خالويه ،وحجة أيب علي الفارسي ،والغاية البن مهران ،واملبسوط له.
ط املصاحف ،حنو :املصاحف البن أيب داود ،ومرسوم اخلط
 ]2كتب رسم القرآن وخ ّ
البن األنباري.
 ]3كتب الوقف واالبتداء ،حنو :اإليضاح يف الوقف واالبتداء يف كتاب هللا البن
األنباري.
 ]4كتب التفسري ،حنو :تفسري الطربي ،وتفسري ابن أيب حامت ،وحبر العلوم
للسمرقندي.
 ]5كتب معاين القرآن ،حنو :معاين القرآن للفراء ،واألخفش ،والزجاج ،والنحاس.
( )1استفدت يف كتابة هذا املطلب من الدراسة النظرية املتعلقة بدراسة الكتاب من الرسائل الثالث اليت
قام عليها حتقيق الكتاب ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة بقسم القراءات عام 1435هــ ،ويظهر
قدر االستفادة من تلك الرسائل ببيان رقم الصفحات على النحو التايل:
الرسالة األوىل :إبراهيم السلطان ،من أول الكتاب إىل اآلية ذات الرقم )140( :من سورة البقرة،
ص 42 :ـ ـ .95
الرسالة الثانية :سلطان اهلداين ،من اآلية ذات الرقم )143( :من سورة البقرة إىل هناية سورة
يوسف ،ص 25 :ـ ـ .51
الرسالة الثالثة :أمحد بن عبدهللا الزهراين ،من أول سورة الرعد إىل آخر الكتاب ،ص 26 :ـ ـ .58
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للمربد.

 ]6كتب النحو والصرف واللغة ،حنو :العني للخليل ،والكتاب لسيبويه ،واملقتضب
 )5منهج الكتاب :ويتجلّى ذلك فيما يلي:
 ]1االهتمام بنسبة القراءات وعزوها لقرائها وأصحاهبا ،وضبط أكثرها.

أحياًن يكون التوجيه ب ـ (على) ،و(أل ّن) ،والم
 ]2التصريح بوجه القراءة ومعناها ،و ً
التعليل.
 ]3اجلمع بني اإلجياز واإلطناب يف التوجيه مع استخدام أوضح العبارات وأجالها

وأبسطها.

 ]4االحتجاج للقراءة وتوجيهها ابلقرآن والسنة والقراءات املتواترة واللغة وكالم العرب
من شعر ونثر ولغات.
 ]5عدم االقتصار على وجه واحد ،مع العناية ابالختيارات املبنية على أسس
وضوابط وقواعد علميّة أصيلة.
 ]6ذكر املصادر اليت اعتمد عليها يف التوجيه ،والتصريح ابلنقل عنها ،ورمبا يكون
نقال دون تصريح.
ً
 ) 6القيمة العلمية للكتاب :الكتاب مليء ابآلايت القرآنية ،واألحاديث النبوية،
والشواهد الشعرية ،ولغات العرب وهلجاهتم ،وحوى مسائل الرسم العثماين ومصاحف األئمة،
ومسائل عد اآلي ،وبعض القراءات الشاذّة عن الصحابة والتابعني ،ومسائل علوم القرآن
كاملكي واملدين ،ومجع القرآن ،ومسائل الوقف واالبتداء ،وأمساء سور القرآن ،ومسائل النحو
والصرف والبالغة ،وبعض األحكام الفقهية ،وحوى كذلك االنتصار للقراءات اليت جرى
وجدير بكتاب هذه وردة من بستانه ،وكيل من أطنانه
فيها القدح من بعض النحاة وغريهم؛
ٌ
أن يت ّبوأ منزلة علية بني كتب القراءات وتوجيهها.
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املبحث الثالث :املوارد القرآنية احملتجّ بها للقراءات القرآنية.
تج هبا
جاء هذا املبحث ًّ
تج هبا للقراءات؛ حيث حُي ّ
مهتما ببيان املوارد القرآنية اليت حُي ّ
على ما يؤيّد القراءة ويعضدها ،ويكثر هذا النوع من االحتجاج عند علماء القراءات ،وهو
ُيتج به للقراءات هو القرآن نفسه بنظريه
أفضله وأواله ابلتقدمي على غريه؛ أل ّن خري ما ّ
()1
وسياقه ورمسه وخطّه وفواصله ورؤوس آيه وقراءاته املتواترة .
ويتجلّى ذلك فيما يلي:

ّأوًال :االحتجاج ابلنظري:
وينقسم إىل قسمني:
األول :االحتجاج ابلنظري اللفظي:

مثال :احتح ّج لقراءة :ﮋﯨﮮﮊ [البقرة ]36:مبا يعضدها من النظري
اللفظي ،وهو قوله :ﮋﮬ ﮭ ﮮﮊ [آل عمران ،]155:فنسب كسبهم الزلّة إىل
الشيطان يف اآليتني؛ أل ّهنم إّمنا زلّوا بوسوسته وتسويله ونزغاته ومهزاته(.)2
الثاين :االحتجاج ابلنظري املعنوي:

مثال :احتح ّج لقراءة :ﮋﯺ ﯻ تَـ ْرِجع ﯽﮊ [البقرة ]210:مبا يعضدها من النظري
املعنوي ،وهو قوله :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [الشورى]53:؛ أل ّن وجهَ قراءة َمن فتح التاء

ِ
صار)؛ فاآليتان
يف :ﮋ تَـ ْرجعﮊ :أنّه بىن الفعل للفاعل كقوله تعاىل :ﮋﭽ ﮊ ،ومل يقل( :تح َ
()3
متقاربتان يف املعىن ،وكلتامها تعضد األخرى .

( )1يحنظر :عبدالرحيم الشنقيطي" ،موارد توجيه القراءات القرآنية" .جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
2011( ،152م).109 :
( )2يحنظر :احلسن بن أمحد الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة" .حتقيق :بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايت،
(ط :2دمشق ،بريوت :دار املأمون للرتاث1413 ،هــ)18 :2 ،؛ وابن زجنلة" ،حجة القراءات".
حتقيق :سعيد األفغاين( ،ط ،5بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ) ،ص.94:
( )3يحنظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،ص131:؛ وحسني بن أيب العز اهلمذاين" ،الدرة الفريدة يف شرح
القصيدة" .حتقيق :مجال السيد( ،ط :1الرايض :مكتبة املعارف1433 ،هــ).120 :3 ،
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اثنيًا :االحتجاج ابلسياق:
وينقسم إىل قسمني:
األول :االحتجاج ابلسياق اللفظي:

مثال :احتح ّج لقراءة التشديد :ﮋيَطَّ َه ْر َنﮊ [البقرة ]222:مبا يعضدها من السياق
فح ِّمل
اللفظي؛ إذ جاء بعدها يف سياقها ما يوافق لفظها :ﮋﮱ ﯓﮊ [البقرة]222:؛ ح
األول عليه الزدواج الكالم(.)1
الثاين :االحتجاج ابلسياق املعنوي:

الدال
مثال :احتح ّج لقراءة :ﮋﮏﮊ [البقرة ]10:مبا يعضدها من السياق املعنوي ّ
يدل على الكذب :قوله تعاىل:
محال على ما قبلها وبعدها ،فالذي قبلها مما ّ
على الكذب ً

ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ [البقرة ،]8:فأخرب عنهم أ ّهنم كذبوا

فيما قالوا ،مثّ قال :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮊ [البقرة ،]10:أي :بكذهبم ،والذي
بعده :قوله تعاىل :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ

[البقرة ،]14:وفيه داللة على كذهبم فيما ّادعوه من اإلُيان(.)2
اثلثًا :االحتجاج برسم املصحف.

ج لقراءة حذف الواو وإثباهتا من قوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
مثال :احتح ّ

فمن قرأ :ﮋ َسا ِرعواْﮊ بغري واو على
ﭖﮊ [آل عمران ]133:برسم املصحف وخطّه؛ َ
ومن قرأ :ﮋﭒﮊ بواو على أ ّن
أ ّن مصاحف أهل املدينة والشام على ذلكَ ،
( )1يحنظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،ص135:؛ ومكي بن أيب طالب" ،الكشف عن وجوه القراءات
السبع وعللها وحججها" .حتقيق :حميي الدين رمضان( ،ط :3بريوت :مؤسسة الرسالة1404 ،ه ــ)،
240 :1؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها" .حتقيق :عمر محدان الكبيسي،
(ط ،1جدة :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي1414 ،هـ).326 :1 ،
( )2يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"337 :1 ،؛ وابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،ص89:؛
واهلمذاين" ،الدرة الفريدة".7 :3 ،
- 110 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198
()1

مصاحف العراق وأهل مكة على ذلك .
ابعا :االحتجاج برؤوس اآلي.
رً

مثال :احتح ّج لقراءة :ﮋ ََن ِخ َرًةﮊ [النازعات ]11:مبا يعضدها من رؤوس اآلي قبلها
وبعدها ،حنو :ﮋﯤﮊ [النازعات ،]10:وﮋﯸﮊ [النازعات.)2(]14:
والعلماء منهم َمن يرى أ ّن رؤوس اآلي كلها توقيفية ،وليست اجتهادية ،كأيب عمرو
الداين( ،)3والزخمشري( ،)4والسخاوي( ،)5والسيوطي( ،)6وغريهم.
قلت :ما ابهلم ع ّدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟
قال الزخمشري (( :فإن َ
قلت :هذا علم توقيفي ال جمال للقياس فيه ،كمعرفة السور )) (.)7
ح

خامسا :االحتجاج ابلقراءة املتواترة.
ً

مثال :احتح ّج لقراءة :ﮋتنبِتﮊ [املؤمنون ]20:مبا يعضدها من القراءة املتواترة ،وهي:
قراءة َمن قرأ :ﮋي ْذ ِهبﮊ [النور]10:؛ على أ ّن كلتيهما من( :أفعل) الرابعي(.)8

( )1يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"78 :3 ،؛ وابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،ص174:؛ ومكي،
"الكشف".356 :1 ،
( )2يحنظر :احلسني بن أمحد بن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" .حتقيق :عبدالعال سامل مكرم،
(ط ،4بريوت :دار الشروق1401 ،هــ) ،ص362:؛ وابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،ص.748:
( )3يحنظر :أبو عمرو الداين" ،البيان يف عد آي القرآن" .حتقيق :غامن قدوري احلمد( ،ط ،1الكويت:
مركز املخطوطات والرتاث1414 ،هـ) ،ص.81:
( )4يحنظر :أبو القاسم الزخمشري" ،الكشاف" .د.ت( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هـ).31 :1 ،
( )5يحنظر :علم الدين السخاوي" ،مجال القراء وكمال اإلقراء" .حتقيق :مروان العطية وحسن خرابة،
(ط ،1بريوت ،دمشق :دار املأمون1418 ،هـ).562 :2 ،
( )6يحنظر :جالل الدين السيوطي" ،اإلتقان يف علوم القرآن" .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،ط،1
مصر :اهليئة املصرية للكتاب1394 ،هـ).230 :1 ،
( )7الزخمشري" ،الكشاف".31 :1 ،
( )8يحنظر :ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات"183 :3 ،؛ ومكي" ،الكشف"127 :2 ،؛
والزخمشري" ،الكشاف"181 :3 ،؛ واملنتَ َجب اهلمذاين" ،الدرة الفريدة".427 :4 ،
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الفصل األول :منهج ابن القرّاب يف االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة برسم
املصحف.
القراب يف االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة
ُيكن استنباط املعامل الرئيسة ملنهج ابن ّ
برسم املصحف وفق النقاط التالية:
()1
أقف له على
احملتج هلا ابلرسم ويعزوها لقرائها وأصحاهبا  ،ومل ْ
 ]1ينسب القراءات ّ
قراءة دون عزو وال نسبة.
()2
 ]2يذكر االحتجاج َع ِّقب توجيه القراءة ؛ حىت يظهر بذلك وجه االحتجاج،
ًنصرا ومؤيّ ًدا للقراءة ووجهها ،ورمبا ذكر االحتجاج عند إيراده
فيكون االحتجاج ابلرسم ً
القراءات الواردة يف اللفظ القرآين املختلف فيه اكتفاءً بذلك دون بيان وجه االحتجاج ،بل
ووجها(.)3
يكتفي ابلرسم واتباع خ ّ
ط املصحف حج ًة ً
()4
(احتج بعضهم
ط) ،
قائال:
]3
(احتج للقراءة ابخل ّ
يصرح ابالحتجاج لفظًا ً
ّ
ّ
ّ
()6
()5
يدل على
أحياًن ال
يصرح ،بل يكتفي مبا ّ
ابملصحف) ( ،حجة القراءة :السواد)  ،و ً
ّ
ب موافقة املصحف)( ،)7أو ُيتج بقوله( :تصديق
االحتجاج مبعناه ً
(من قرأ بكذا :أ َ
قائالَ :
َح ّ
()9
()8
قائال( :على
أو
،
اءة)
ر
الق
(يؤيد
له:
و
بق
ُيتج
أو
،
القراءة)
ُيتج بـ ـ ( :على) ً
ّ
ّ
()10
قائال( :أل ّهنا كتحبت يف مصحفهم) (.)11
مصحفهم)  ،أو ب ـ (أل ّن) ً
( )1يحنظر :ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات":3 ،168 :3 ،299 :2 ،242 :2 ،561 :1 ،
.358 :3 ،299
( )2يحنظر :املصدر السابق.189 :3 ،165 :3 ،114 :3 ،85 :3 ،388 :2 ،501 :1 ،
( )3يحنظر :املصدر السابق.366 :3 ،363 :3 ،307 :3 ،216 :3 ،222 :2 ،203 :2 ،
( )4يحنظر :املصدر السابق.233 :3 ،169 :2 ،85 :2 ،
( )5يحنظر :املصدر السابق.241 :3 ،357 :2 ،545 :1 ،520 :1 ،
( )6يحنظر :املصدر السابق.331 :2 ،529 :1 ،
( )7يحنظر :املصدر السابق.250 :3 ،381 :2 ،110 :2 ،104 :2 ،568 :1 ،
( )8يحنظر :املصدر السابق.305 :3 ،156 :3 ،135 :3 ،2:294 ،260 :2 ،212 :2 ،
( )9يحنظر :املصدر السابق.131 :2 ،
( )10يحنظر :املصدر السابق.295 :2 ،222 :2 ،203 :2 ،181 :2 ،165 :2 ،561 :1 ،
( )11يحنظر :املصدر السابق.299 :2 ،295 :2 ،232 :2 ،212 :2 ،207 :2 ،61 :2 ،
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()1
أيضا لفظ:
كثريا لفظ( :املصحف) عند إرادة االحتجاج ،واستخدم ً
 ]4يستخدم ً
(اخلط)( ،)2و(السواد) (.)3
يصرح
 ]5األصل أنّه إذا ّ
احتج لقراءة ابلرسم فيكون االحتجاج احتجاجه (هو )5ما مل ّ
()4
أحياًن يذكر احتجاج غريه مع عزوه ونسبته إىل قائله  ،ورمبا يذكر
مبهما  ،و ً
بنقله أو يورده ً
مبهما دون عزو وال نسبة(.)6
احتجاج غريه ً
()7
 ] 6األصل أنه يبني كيفية رسم اللفظ القرآين املختلف فيه يف املصاحف  ،ورمبا ال
يبني ذلك ،بل يكتفي ببيان موافقة القراءة للخط واملصحف ،وهذا يكون عندما يذكر
االحتجاج عند إيراده القراءات الواردة يف اللفظ القرآين املختلف فيه(.)8
 ]7األصل أنه يبني وجه االحتجاج( ،)9وهذا يكون عندما يذكر االحتجاج ِّ
عقب
ّ
يبني وجه االحتجاج ،وإمنا يكتفي بذكر القراءة ونسبتها مع
بيان وجه القراءة ،و ً
أحياًن ال ّ
موافقتها خلط املصحف(.)10

( )1يحنظر :ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات":2 ،131 :2 ،110 :2 ،85 :2 ،572 :1 ،
.251 :2 ،200
( )2يحنظر :املصدر السابق.388 :2 ،232 :2 ،169 :2 ،110 :2 ،85 :2 ،520 :1 ،
( )3يحنظر :املصدر السابق.187 :3 ،381 :2 ،342 :2 ،529 :1 ،501 :1 ،
( )4يحنظر :املصدر السابق.250 :3 ،381 :2 ،207 :2 ،203 :2 ،501 :1 ،
( )5يحنظر :املصدر السابق.403 :3 ،151 :3 ،135 :3 ،200 :2 ،61 :2 ،567 :1 ،
( )6يحنظر :املصدر السابق.241 :3 ،233 :3 ،194 :3 ،189 :3 ،186 :3 ،169 :3 ،
( )7يحنظر :املصدر السابق.206 :3 ،165 :3 ،242 :2 ،212 :2 ،520 :1 ،501 :1 ،
( )8يحنظر :املصدر السابق.168 :3 ،121 :3 ،114 :3 ،245 :2 ،
( )9يحنظر :املصدر السابق.186 :3 ،115 :3 ،353 :2 ،251 :2 ،245 :2 ،232 :2 ،
( )10يحنظر :املصدر السابق.348 :3 ،187 :3 ،156 :3 ،121 :3 ،367 :2 ،
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الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

الفصل الثاني :القيمة العلمية الحتجاج ابن القرّاب للقراءات الفرْشيّة املتواترة
برسم املصحف.
القراب يف كتابه( :الشايف يف علل
تحع ّد االحتجاجات ابلرسم اليت أوردها ابن ّ
الفرشيّة املتواترة مستفيضة وافرة ،رغم عدم إيراده جلميع ما ورد من
القراءات) ًّ
حمتجا للقراءات ْ
ط والرسم.
ط املصحف ورمسه يف كتب اخل ّ
خّ
ومما يعزز القيمة العلمية لتلك االحتجاجات ما يلي:
اعتنت ابالحتجاج ابلرسم للقراءات
 ]1يحع ّد كتابه من أوسع كتب التوجيه اليت
ْ
حمرًرا عن مصاحف الصحابة
الفرشية املتواترة ،حىت إنّه يف مقدمة كتابه كتب ً
كالما نفيسا ّ
()1
موضعا.
وقد
،

احتج للقراءات الفرشية املتواترة ابلرسم يف أربعة ومثانني ً
ّ
احملررة الفريدة؛
 ]2يحع ّد احتجاجه للقراءات الفرشية املتواترة ابلرسم من االحتجاجات ّ
ألنّه صادر من عامل ابلقراءات وعلومها ومسائلها.
ُيتج به غريه إال يف
 ]3له احتجاج لبعض القراءات الفرشية املتواترة ابلرسم مما مل ّ
مصادر حمدودة جدًّا.
حمتجا ابلرسم إلمجاع القراء على قراءة األلف يف قوله :ﮋﯾﮊ من قوله:
مثال :قال ًّ

ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الشعراء (( :]37:ومل خيتلفوا يف سورة الشعراء :ﮋﯼ

ﯽﯾﯿﮊ [آية ]37:على أ ّن األلف بعد احلاء؛ ألنّه مكتوب كذلك ))(.)2

ُيتج به غريه
 ]4له احتجاج للقراءات الفرشية املتواترة ابلرسم وخ ّ
ط املصحف مما مل ّ
لدي من املصادر.
فيما ّ
حمتجا ابلرسم لقراءة اخلرب يف قوله :ﮋﯣﮊ من قوله :ﮋﯣ
مثال :قال ًّ

ﯤ ﯥﮊ [األعراف (( :]81:وتصديق اخلرب :أ ّن املصاحف كلّها مكتوبة على اخلرب))(.)3

( )1يحنظر :ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات" 109 :1 ،ـ ـ .138
احتج به هلا سوى ابن خالويه ،يحنظر :ابن خالويه،
( )2املصدر السابق ،299 :2 ،ومل أقف على من ّ
"احلجة يف القراءات السبع" ،ص.161 :
احتج به هلا غريه.
( )3املصدر السابق ،294 :2 ،ومل أقف على من ّ
- 114 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

 ]5إيراده لبعض االحتجاجات املنقولة عن أحد القراء العشرة مما مل أجدها فيما
لدي من املصادر.
ّ
ًنقال احتجاج أيب عمرو ابلرسم لقراءة حذف الواو بعد اهلمزة :ﮋل ََرؤفﮊ
مثال :قال ً

احتج أبو عمرو أبنّه لو كان على وزن( :فَـعحول)؛ كان يف املصاحف بواوين))(.)1
[البقرة(( :]143:و ّ
لدي من
 ]6إيراده الحتجاجات منقولة عن غري القراء العشرة مما مل أجدها فيما ّ
املصادر.
وصال ووق ًفا
ًنقال احتجاج أيب بكر بن مقسم ابلرسم لقراءة إثبات اهلاء ً
مثال :قال ً
وصال ووق ًفا
يف :ﮋﯨﯩﮊ [البقرة (( :]259:قال أبو بكر بن مقسم :إثبات اهلاء فيها ً

على موافقة اخل ّط والسواد )) (.)2

لدي من كتب
 ]7إيراده الحتجاجات مسموعة عن مشاخيه مما مل أجدها ّ
بنصها فيما ّ
مشاخيه اليت بني أيدينا.
ُيتج لقراءة:
مثال :قال ً
ًنقال ً
مساعا عن شيخه اإلمام أيب بكر بن مهران أنهّ مسعه ّ
أيت يف مصاحفهم ابلشام
ﮋإِبْـ َر َاه َامﮊ [البقرة ]124:ابلرسم (( :ومسعت اإلمام أاب بكر يقول :ر ح

كذلك :ﮋإِبْـ َر َاه َامﮊ يف املواضع اليت قرؤوها كذلك؛ فليس لقراءهتم وجه أوىل من اتباعهم
مصاحفهم )) (.)3
تفرق من االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة ابلرسم وخط املصحف يف
 ]8مجعه ما ّ
كتب التوجيه األصيلة ،كمعاين القراءات لألزهري ،واحلجة يف القراءات السبع البن خالويه،
واحلجة للقراء السبعة للفارسي ،وغريها.
القراب ابالحتجاج للقراءة املتواترة ابلرسم،
وابإلضافة إىل ما ذحكر؛ فإ ّن عناية ابن ّ
وبيانه أثر رسم املصحف يف القراءات وتوجيهها كوجه من وجوه االحتجاج للقراءة؛ يضفي
يدا من األمهية العلمية هلذا السفر املبارك ،ويضعه يف أعلى عليني مع كتب التوجيه ،وجيعل
مز ً
ملحة لدراسته واالطالع عليه.
احلاجة ّ
( )1ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات" ،61 :2 ،ومل أجد من نقله غريه.
( )2املصدر السابق ،110 :2 ،ومل أجد من نقله غريه.
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".567 :1 ،
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الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

الفصل الثالث :االحتجاج للقراءات الفرْشيّة املتواترة برسم املصحف من سورة البقرة
وآل عمران يف كتاب( :الشايف يف علل القراءات) ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :مواضع سورة البقرة:

املوضع األول:
[البقرة.]9:
اللفظ القرآين :ﮋ ﭼﭽ ﮊ.
احملتج هلا ابلرسم:
القراءة املتواترة
ّ

ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ

ﮋﭼ ﭽﮊ ،وهي قراءة ابن عامر

وعاصم ومحزة والكسائي وأيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر(.)1
حمتجا لقراءة :ﮋ ﭼ ﭽﮊ (( :وتصديقه
القراب ًّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
أيضا :السواد؛ ألنّه حكتب يف مجيع املصاحف بغري ألف))(.)2
ً
ـخ َدعح ،بزنة :فَـ َعل
ع يـَ ْ
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋ ﭼ ﭽﮊ :أنّه منَ :خ َد َ
اجع عليهم؛ أل ّهنم ال يغحُّرون إال
يـَ ْف َع حل ،على أ ّن الفعل من واحد ،مبعىن :أ ّن الفعل ٌ
منفرد هبم ر ٌ
ـخ ْدع ،يحقالَ :خ َدعه
آراءهم وألباهبم ،وما ُيكرون إال أبنفسهم ،وأصلها اللغوي ّ
يدل على ال َ
وخ ْدعا وخديعةً ِّ
خيدعه خ ْدعا ِّ
وخ َد ًاعا ،إذا أظهر له غري ما يضمر(.)3
ً
َح َ ً
تبت يف املصاحف بغري
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
ألف ،ويص ّدقه ما يلي:

( )1يحنظر :حممد بن حممد بن اجلزري" ،النشر يف القراءات العشر" .حتقيق :علي الضباع( ،د.ط ،مصر:
املطبعة التجارية الكربى ،د.خ).207 :2 ،
( )2ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".501 :1 ،
( )3يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"312 :1 ،؛ وأمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق:
عبدالسالم هارون( ،د.ط ،دمشق :دار الفكر1399 ،هــ)( ،161 :2 ،خدع)؛ وابن القراب،
"الشايف يف علل القراءات"501 :1 :،؛ وأمحد بن يوسف املعروف ابلسمني احللب" ،الدر املصون
يف علوم الكتاب املكنون" .حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،د.ط ،دمشق :درا القلم ،د.خ).127 :1 ،
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رسم احلرف الثاين من سورة البقرة بغري ألف :ﮋﭼ
 )1ذكر أبو العباس املهدوي أ ّن َ
أيضا:
ﭽﮊ [آية ]9:هي مما
اتفقت على رمسها مصاحف األمصار ،ووافقه على ذلك ً
ْ
()1

أبو عمرو الداين .

ذفت من :ﮋﭽﮊ يف موضع
 )2ذكر أبو داود سليمان بن جناح أ ّن األلف حح ْ

البقرة يف الكلمتني

من قوله :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮊ [البقرة.)2( ]9:

 )3قال الدكتور بشري احلمريي (( :وأما موضع البقرة الثاين فهو ابحلذف للقراءة به،
منفصال ،فهو أوىل ابحلذف من أخويه(.)4( )) )3
وال ُيتاج إىل الكالم عنه
ً
()5

أيضا لوجه قراءة :ﮋ َوَما ُيَ ِادعو َنﮊ على أ ّن
وُيكن االحتجاج برسم املصحف ً
املفاعلة من واحد ،كما جاء يف قوله تعاىل :ﮋﯰﮊ [األعراف]21:؛ ألنّه حلف هلما،

وعاقبت اللص ،وعافاه هللا؛ فيكون( :خادع)
داويت العليل،
ومل ُيلفا له ،والعرب تقول:
ح
ح
و(خدع) مبعىن ،والقراءاتن مبعىن( ،)6واملعىن املوافق لرسم املصحف أوىل(.)1
( )1يحنظر :أمحد بن عمار املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" .حتقيق :حامت الضامن( ،ط :1الرايض:
دار ابن اجلوزي1433 ،هــ) ،ص69 :؛ وعثمان بن سعيد الداين" ،املقنع يف رسم مصاحف
األمصار" .حتقيق :حممد الصادق قمحاوي( ،د.ط ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،د.خ) ،ص:
.88 ،20
( )2يحنظر :سليمان بن جناح" ،خمتصر هجاء التنزيل"( .ط ،1املدينة النبوية :جممع امللك فهد بن
عبدالعزيز لطباعة املصحف الشريف1423 ،هــ).91 :2 ،
( )3يريد هبما :املوضع األول من سورة البقرة ،آية ،)9( :وموضع سورة النساء ،آية.)142( :
( )4بشري حسن احلمريي" ،معجم الرسم العثماين"( .ط :1الرايض :مركز تفسري للدراسات القرآنية،
1436ه ــ).1382 :3 ،
( )5وهي :قراءة ًنفع وابن كثري وأيب عمرو :يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".207 :2 ،
( )6يحنظر :معمر بن املثىن التيمي" ،جماز القرآن" .حتقيق :حممد فؤاد سزكني( ،د.ط ،القاهرة :مكتبة
اخلاجني1381 ،هــ)31 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة يف شرح القصيدة".4 :3 ،
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الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

املوضع الثاين :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [البقرة.]51:

اللفظ القرآين :ﮋ ﭱﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :قرأ البصرّاين وأبو جعفر حبذف األلف
القراءة املتواترة ّ
بعد الواو :ﮋ َو َع ْد ََنﮊ(.)2
احتج بعضهم
القراب ًّ
حمتجا لقراءة :ﮋ َو َع ْد ََنﮊ (( :و ّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
ابخل ّط؛ وذلك أنّه حكتب بغري ألف )) (.)3
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋ َو َع ْد ََنﮊ :أنّه منَ :و َع َد ،بزنة :فَـ َعل ،على أ ّن الوعد
من هللا دون موسى ،ويعضده :إمجاعهم على قوله تعاىل :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ

[طه ،]86:ومل يقل( :يواعدكم) ،ومها يف قصة واحدة (.)4

(و َعد) يف القرآن أكثر من (واعد) ،كقوله تعاىل :ﮋﮑ ﮒ
ويقويه كذلك :أ ّن َ
ّ
ﮓ ﮔ ﮕﮊ [إبراهيم ،]22:وقوله :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ

فحمل على ما كثحر منه(.)5
[الفتح ،]20:وغريمها ،ح

تبت يف املصاحف بغري
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
ألف ،ويص ّدقه ما يلي:

 )1ذكر املهدوي

األلف غري مكتوبة يف موضع البقرة :ﮋﭱﮊ
والداين أ ّن
َ

=

( )1يحنظر :حسني علي احلريب" ،خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين"( .ط :1الرايض :دار ابن اجلوزي،
1429هــ) ،ص.47 :
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".212 :2 ،
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".520 :1 ،
( )4يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"67 :2 ،؛ وابن القراب" ،الشايف"520 :1 ،؛ والسمني
احللب" ،الدر املصون".352 :1 ،
( )5يحنظر :ابن القراب" ،الشايف"521 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة".21 :3 ،
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()1

[آية. ]51:

ذفت من:
 )2ذكر أبو داود أ ّن األلف بني الواو والعني يف موضع البقرة حح ْ
ﮋﭱﮊ [آية ]51:ابتفاق(.)2
()3

أيضا لوجه قراءة :ﮋ ﭱ ﮊ ابأللف على أ ّن
وُيكن االحتجاج برسم املصحف ً
املواعدة يف أصلها من اثنني ،وقد أتيت املفاعلة من واحد يف كالم العرب ،فيكون لفظ

املواعدة من هللا خاصة ملوسى كمعىن قراءة :ﮋ َو َع ْد ًَن ﮊ ،فتكون القراءاتن مبعىن واحد؛
فيكون( :واعد) و(وعد) مبعىن ،والقراءاتن مبعىن( ،)4واملعىن املوافق لرسم املصحف أوىل(.)5
الثالث :ﮋﮫﮬﮭﮊ [البقرة.]67:

املوضع
اللفظ القرآين :ﮋﮭﮊ.
بضم الزاي مع الواو
القراءة املتواترة ّ
احملتج هلا ابلرسم :قرأ حفص الكويف ّ
وصال ووق ًفا :ﮋﮭﮊ(.)6
ً
حمتجا لقراءة :ﮋﮭﮊ (( :و ّأما حفص
القراب ًّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
فحجته :اتباع السواد؛ وذلك أنّه حكتِّب ابلواو يف قوله :ﮋﮭﮊ )) (.)7
ّ
بضم الزاي على أصلها؛ أل ّن
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋﮭﮊ :أنّه أتى ّ
الضم ،وهي :لغة أهل احلجاز ،وأما الواو فإنّه أراد تـخفيف اهلمزة إببداهلا و ًاوا؛ أل ّهنا
أصلهاّ :
مضموما ،فمن
مهزة مفتوحة قبلها مضمومة ،واالسم إذا كان على ثالثة أحرف ،وكان أوله
ً

( )1يحنظر :املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص69 :؛ والداين" ،املقنع" ،ص.20 :
( )2يحنظر :أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".138 :2 ،
( )3وهي :قراءة الكل سوى البصريـَّ ْني وأيب جعفر :يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".212 :2 ،
( )4يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"67 :2 ،؛ ومكي بن أيب طالب" ،الكشف"240 :1 ،؛
واملنتَ َجب اهلمذاين" ،الدرة الفريدة".22 :3 ،
( )5يحنظر :حسني علي احلريب" ،خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين" ،ص.47 :
( )6يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".215 :2 ،
( )7ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".529 :1 ،
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مجعا ودراسة ،حممد عبدالكرمي بَـ ْيـ َام
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

العرب َمن ث ّقل وسطه ابلضم ،ومنهم َمن خ ّففه ابإلسكان ،كالعح حسر والعح ْسر(.)1
تبت يف املصاحف ابلواو،
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ

ويص ّدقه ما يلي:

أيضا:
 )1ذكر الداين أ ّن قوله :ﮋﮭﮊ [البقرة ]51:حرسم ابلواو ،ووافقه على ذلك ً
()2

أبو داود .
صور جمانس
ضمة؛ فإ ّهنا تح َّ
اخلراز أ ّن اهلمزة املتوسطة إذا ْ
كانت مفتوحة بعد ّ
 )2ذكر ّ
هذه الضمة ،وهو :الواو؛ أل ّن قياس تـخفيفها بعد التخفيف واإلبدال :الواو ،مث مثّل لذلك
()3

قائال:
بقوله :ﮋ هزًؤا ﮊ
ً

فَصل :وإن من ِّ
بعد ٍ
أتت
ضمة ْ
ّ
ٌْ
ِّ ٍ ِّ ٍ
و(ه حزؤا)
ك ـ (م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاْئَة) و(فئَـ ــة) ح

ِّ
ت
أو كسرةٍ فمنهم ـ ـ ـ ـ ــا إن فحت َح ْ
()4
و ِّ
(م َؤ ّج ـ ـ ـ ًـال) و( حك حفؤا)
(ملئَ ْ
ت) ح
ح

املوضع الرابع :ﮋﭯﭰﭱﭲﮊ [البقرة.]85:

اللفظ القرآين :ﮋﭱﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :قرأ محزة بفتح اهلمزة وإسكان السني:
القراءة املتواترة
ّ
ﮋأ َْس َرىﮊ(.)5
( )1يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"100 :2 ،؛ وابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات":1 ،
529؛ ومكي بن أيب طالب" ،الكشف"247 :1 ،؛ والسمني احلب" ،الدر املصون".418 :1 ،
( )2يحنظر :الداين" ،املقنع" ص67 :؛ وأبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل" ،157 :2 ،ورمسها ابلواو موافق
أيضا.
لقراءة الباقني ً
( )3يحنظر :إبراهيم بن أمحد املارغين" ،دليل احلريان على مورد الظمآن" .حتقيق :عبدالعزيز العنزي( ،ط:1
الكويت :مركز القراءات القرآنية1432 ،هــ) ،ص.420 :
( )4حممد بن حممد اخلراز" ،مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن" .حتقيق :أشرف حممد طلعت( ،ط:2
اإلمساعيلية :مكتبة اإلمام البخاري1427 ،هــ) ،ص ،27:رقم البيتني.324 ،323 :
( )5يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".218 :2 ،
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احتج بعضهم
القراب ًّ
حمتجا لقراءة :ﮋأ َْس َرىﮊ (( :و ّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
ألهنما حكتبا بغري ألف فيهما(.)2( )) )1
حلمزة ابلسواد؛ ّ

وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋأ َْس َرىﮊ :أ ّهنا جـمع( :أسري) على وزن( :فَـ ْعلى)،
(ج ْرحى) ،و(قتيل) على( :قَـْتلى) ،على أ ّن( :فعيل) مبعىن:
كما حجـمع( :جريح) علىَ :
(مفعول) ،فهو( :أسري) مبعىن( :مأسور) ،ك ـ ـ (جريح) مبعىن( :جمروح) ،و(قتيل) مبعىن:
(مقتول)  ،وهي :لغة جند(.)3

تبت يف املصاحف بغري
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
ألف ،ويص ّدقه ما يلي:
َس َرىﮊ [البقرة]85:
األلف غري مكتوبة يف قوله :ﮋأ ْ
 )1ذكر أبو العباس املهدوي أ ّن َ
()4

أيضا :الداين .
ابالتفاق ،ووافقه على ذلك ً
 )2قال أبو داود عن قوله :ﮋﭱﮊ:

بضم
(( قراءة اجلماعة على وزن( :فحـ َعاىل) ّ
ط بفتح
الفاء وفتح العني مع تـخفيفها ،حاشا محزة ،فإنّه يقرؤها على وزن( :فَـ ْعلَى) على اخل ّ

الفاء وإسكان العني )) (.)5

اخلامس :ﮋﭯﭰﭱﭲﮊ [البقرة.]85:

املوضع
اللفظ القرآين :ﮋﭲﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :قرأ امل ّك ّي وأبو عمرو وابن عامر ومحزة
القراءة املتواترة ّ
( )1يريد :أ ّن محزة قرأ :ﮋﭱ ﭲﮊ بال ألف فيهما ،وسيأيت احلديث عن قوله:
ﮋﭲﮊ.
( )2ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".545 :1 ،
( )3يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص84:؛ والفارسي" ،احلجة للقراء السبعة":2 ،
143؛ وابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".542 :1 ،
( )4يحنظر :املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص69 :؛ والداين" ،املقنع" ،ص.20 :
( )5يحنظر :أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".177 :2 ،
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الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

وخلف بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف األلف بعدها :ﮋ تَـ ْفدوهم ﮊ(.)1
احتج بعضهم
القراب ًّ
حمتجا لقراءة :ﮋتَـ ْفدوهمﮊ (( :و ّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
ألهنما حكتبا بغري ألف فيهما(.)3( )) )2
حلمزة ابلسواد؛ ّ
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋ تَـ ْفدوهم ﮊ :على أ ّن الفعل من واحد؛ وذلك أ ّن
الذي يفدي نفسه مبال أو غريه هو األخيذ دون اآلخذ ،وإذا كان كذلك فهو ِّمن( :فَـ َعل)
اعل)(.)4
دون( :فَ َ

تبت يف املصاحف بغري
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ ّإهنا حك ْ
ألف ،ويص ّدقه ما يلي:
األلف غري مكتوبة يف قوله :ﮋتَـ ْفدوهمﮊ [البقرة]85:
 )1ذكر أبو العباس املهدوي أ ّن َ
()5

أيضا :الداين .
ابالتفاق ،ووافقه على ذلك ً
اجتمعت على
 )2قال أبو داود (( :وكذا :ﮋ تَـ ْفدوهم ﮊ بغري ألف بني الفاء والدال ،و
ْ
ختلف )) (.)6
ذلك املصاحف ،ومل ت ـ ْ
أيضا لوجه قراءة :ﮋﭲﮊ ابأللف( )7على
وُيكن االحتجاج برسم املصحف ً
أ ّن املفاعلة يف أصلها من اثنني ،وقد أتيت املفاعلة من واحد يف كالم العرب ،فيكون لفظ
املفاداة كمعىن قراءة :ﮋتَـ ْفدوهمﮊ ،فتكون القراءاتن مبعىن واحد ؛ فيكون( :فادى) و(فدى)

( )1يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".218 :2 ،
( )2يريد :أ ّن محزة قرأ :ﮋﭱ ﭲﮊ بال ألف فيهما ،وقد سبق احلديث عن قوله :ﮋﭱﮊ.
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".545 :1 ،
( )4يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص84:؛ وابن القراب" ،الشايف"544 :1 ،؛
ومكي" ،الكشف"252 :1 ،؛ والسمني احللب" ،الدر املصون".482 :1 ،
( )5يحنظر :املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص69 :؛ والداين" ،املقنع" ،ص.20 :
( )6أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".178 :2 ،
( )7وهي :قراءة املدنيَّـ ْني وعاصم والكسائي ويعقوب :يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".218 :2 ،
- 122 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

مبعىن ،والقراءاتن مبعىن( ،)1واملعىن املوافق لرسم املصحف أوىل(.)2
السادس :ﮋﮣﮤﮥﮦﮊ [البقرة.]116:

املوضع
اللفظ القرآين :ﮋﮣﮊ.
احملتج هلما ابلرسم :قرأ ابن عامر بال واو ،والباقون
القراءاتن املتواتراتن
ّ
ابلواو(.)3
القراب (( :قرأ ابن عامر وحده :ﮋقَالواْﮊ بغري واو،
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
وكذلك هو يف مصاحفهم ،وقرأ الباقون :ﮋﮣﮊ بواو ،وعليه سائر املصاحف )) (.)4
وجه االحتجاج :وجهح َمن قرأ :ﮋقَالواْﮊ بال واو :أ ّهنا على االبتداء ابإلخبار عنهم
تعجبًا من عظيم قوهلم وافرتائهم أو أل ّن اجلملة ملتبسة مبا قبلها ،ومستغنية ابلتباسها هبا
بذلك ّ

عن عطفها ابلواو ،ووجهح َمن قرأ :ﮋﮣﮊ ابلواو :أ ّهنا على عطف مجلة على مجلة،
متصال بعضه ببعض(.)5
واإلتيان ابلكالم ً
تبت يف مصاحف الشام
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءتني ووجهيهما؛ إذ إ ّهنا حك ْ
بغري واو ،ويف مصاحف الباقني بواو ،ويص ّدقه ما يلي:

 )1قال املهدوي (( :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ :هو يف مصاحف الشام بغري واو،
وفيما سواها ابلواو )) (.)6
( )1يحنظر :مكي" ،الكشف"252 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة"47 :3 ،؛ والسمني احللب" ،الدر
املصون".472 :1 ،
( )2يحنظر :حسني علي احلريب" ،خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين" ،ص.47 :
( )3يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".220 :2 ،
( )4ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".561 :1 ،
( )5يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص88:؛ وابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات"،
561 :1؛ ومكي بن أيب طالب" ،الكشف".260 :1 ،
( )6املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص.97 :
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االحتجاج للقراءات ْ

 )2قال الداين:

((

يف مصاحف أهل الشام :ﮋقَالواْ ﮤ ﮥ ﮦﮊ بغري واو قبل:

ﮋقَالواْﮊ ،ويف سائر املصاحف :ﮋﮣﮊ ابلواو )) (.)1
 )3قال أبو داود (( :وكتبوا يف مصاحف أهل احلجاز وأهل العراق :ﮋﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮊ بواو قبل القاف ،وكذا قرأًن هلم ،وكتبوا يف مصاحف أهل الشام :ﮋ قَالواْ
أيضا ))(.)2
ﮤﮊ بغري واو ،وكذلك قرأًن هلم ً
املوضع السابع :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [البقرة.]124 :
اللفظ القرآين :ﮋﮧﮊ.
احملتج هلـ ـ ــا ابلرسم :قرأ هشام وابن ذكون خبحلف عنه
القراءة املتواترة
ّ
ابأللف يف :ﮋإِبْـ َر َاه َامﮊ(.)3
()4
أيت يف
شاهد االحتجاج :قال ابن القراب(( :
ومسعت اإلمام أاب بكر يقول :ر ح
ح
ّ
مصاحفهم ابلشام كذلك :ﮋإِبْـ َر َاه َامﮊ يف املواضع اليت قرؤوها كذلك؛ فليس لقراءهتم وجه
أوىل من اتباعهم مصاحفهم )) (.)5
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋإِبْـ َر َاه َامﮊ :أ ّهنا لغة يف (إبراهيم) ،و(إبراهيم) من
لفظت به أبلفاظ خمتلفة ،وأ ّن لفظه ابأللف من
عربْتها العرب ،و ْ
األمساء األعجمية اليت ّ
اللغات فيه ،وهي :لغة أهل الشام ،وعليه األكثر(.)6

( )1الداين" ،املقنع" ،ص.106 :
( )2أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".202 :2 ،
( )3يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".221 :2 ،
( )4هو :أمحد بن احلسني بن مهران ،أبو بكر األصبهاين مث النيسابوري ،روى القراءة عن أيب بكر النقاس
وغريه ،وروى عنه أبو علي الفارسي وغريه ،وله كتاب( :الغاية يف القراءات العشر) وغريه ،وتويف سنة
381هــ :يحنظر :الذهب" ،معرفة القراء الكبار" .د.ت( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1417هـ) ،ص195 :؛ وابن اجلزري" ،غاية النهاية".49 :1 ،
( )5ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".567 :1 ،
( )6يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص89:؛ وابن القراب" ،الشايف"567 :1 ،؛
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كت على حاهلا ،ومل تح ّعرب(.)1
وقيل :هي لغة عربانية ،تحر ْ
وقد استشهد الفارسي على هذه القراءة ابلشاهد التايل:

و ِّ
يعقوب ِّعصمةٌ يف اهلزال
ابن
التقي وموسى
َ
مع إبر َاه َم ِّّ
قال الفارسي مع ّقبًا على هذا الشاهد (( :فهذا كأنّه( :إبراهام) ،إال أنّه حذف األلف،
كما يقصر املمدود يف الشعر ))(.)3
ِّ ()2

تبت يف بعض املصاحف
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
بغري ايء ،ومنها :مصاحف أهل الشام ،ويص ّدقه ما يلي:
 )1قال أبو العباس املهدوي (( :ﮋﮧﮊ :كتبوا يف بعض املصاحف مجيع ما يف
البقرة بياء ،ويف بعض املصاحف بغري ايء )) ( ،)4ومصاحف أهل الشام من املصاحف

ويدل عليه :قول أيب عمرو الداين:
اليت كتبتها بغري ايءّ ،

((

وبغري ايء وجدت أًن ذلك

يف مصاحف أهل العراق يف البقرة خاصة ،وكذلك حرِّس َم يف مصاحف أهل الشام )) (.)5
ورِّس َم كذلك ـ ـ ـ وهللا أعلم ـ ـ ـ لقراءهتم ذلك أبلف بني اهلاء
 )2قال أبو داود (( :ح
وامليم))(.)6
ِّ
بت يف املصاحف
 )3قال ابن اجلزري (( :ووجه خصوصية هذه املواضع :أ ّهن ـ ـا حكت ْ
ِّ
بت يف بعضها يف
الشامية حبذف الياء منها خاصة ،وكذلك رأيتها يف املصحف املدين ،وحكت ْ
=

ومكي" ،الكشف"263 :1 ،؛ والسمني احللب" ،الدر املصون".97 :2 ،
( )1يحنظر :حممد بن أمحد األزهري اهلروي" ،معاين القراءات"( .ط ،1الرايض :مركز البحوث بكلية
اآلداب جبامعة امللك سعود1412 ،هـ).176 :1 ،
يرد يف ديوانه.
( )2يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة" ،226 :2 ،ونسبه ألميّة ،ومل ْ
( )3الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة".227 :2 ،
( )4املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص.103 :
( )5الداين" ،املقنع" ،ص.96 :
( )6أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".206 :2 ،
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االحتجاج للقراءات ْ

سورة البقرة خاصة ،وهو لغة فاشية للعرب ،وفيه لغات أخرى قحرئ ببعضها )) (.)1
املوضع

الثامن :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

ﯕﯖﮊ [البقرة.]132:

اللفظ القرآين :ﮋﮦﮊ.
الشامي هبمزة مفتوحة بني
القراءة املتواترة ّ
احملتج هلا ابلرسم :قرأ املدنيّان و ّ
الواوين مع إسكان الواو الثانية خم ّف ًفا :ﮋ َوأ َْو َصىﮊ(.)2
صى
القراب (( :قرأ أبو جعفر وًنفع وابن عامر :ﮋ َوأ َْو َ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
ِِبَاﮊ ابأللف( ،)3وكذلك هو يف مصاحفهم )) (.)4
ِّ
صى يـح ْو ِّصي إيصاءً،
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋ َوأ َْو َ
صىﮊ :على ّأهنا من :أ َْو َ

صلحح أن يكون
وهي ّ
تدل على أصل الفعل ،وتصلح للقلّة والكثرة؛ ألنّه لو قيل( :أوصيتحه)؛ َ

مرة واحدة ،وأن يكون مر ًارا ،وتعضده :نظائره يف القرآن ،كقوله تعاىل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮊ [النساء ،]11:وقوله :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [النساء،]11:

وغريمها(.)5

تبت يف مصاحف أهل
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
املدينة والشام أبلف بني الواوين ،ويص ّدقه ما يلي:
 )1قال املهدوي (( :ﮋ َوأ َْو َصى ﮧﮨﮊ أبلف :املدينة والشام )) (.)6

( )1ابن اجلزري" ،النشر".221 :2 ،
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".222 :2 ،
ألهنا مهزة مفتوحة على صورة األلف.
( )3أي :صورهتا ألف؛ ّ
( )4ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".572 :1 ،
( )5يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"128 :2 ،؛ وابن القراب" ،الشايف"572 :1 ،؛ ومكي،
"الكشف"265 :1 ،؛ والسمني احللب" ،الدر املصون".124 :2 ،
( )6املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص.97 :
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صى ِِبَاﮊ أبلف بني
 )2قال الداين(( :ويف مصاحف أهل املدينة والشام :ﮋ َوأ َْو َ

الواوين))(.)1
صىﮊ هبمزة مفتوحة صورهتا
 )3قال ابن اجلزري (( :قرأ املدنيّان وابن عامر :ﮋ َوأ َْو َ
ألف بني الواوين مع ختفيف الصاد ،وكذلك هو يف مصاحف أهل املدينة والشام ))(.)2
ٌ
املوضع التاسع :ﮋﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮊ [البقرة.]143 :
اللفظ القرآين :ﮋﮙﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :قرأ البصرّاين وشعبة ومحزة والكسائي
القراءة املتواترة
ّ
وخلف حبذف الواو بعد اهلمزة :ﮋل ََرؤفﮊ(.)3
احتج أبو عمرو أبنّه لو كان على وزن:
القراب (( :و ّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
(فَـعحول)؛ كان يف املصاحف بواوين )) (.)4
اسم الفاعل جييء على (فَـعحل) ،ك ـ ـ
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋل ََرؤفﮊ :أ ّنَ :
(ح حذر) ،و(يـَ حقظ) ،وهي لغةٌ ألهل احلجاز معلومةٌ مشهورةٌ(.)5
َ

والرأفةُّ :
لتجري على
أشد الرمحة ،وأعلى معانيها وأبلغها؛ ولذلك قح ّد ْ
مت يف اآلية ،و َ
مذهبهم يف تقدمي ما هو أبلغ من الصفات ،وأعرف من األمساء ،كقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔﮊ [الفاحتة.)6( ]1:

تبت يف املصاحف بواو
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ ّإهنا حك ْ

( )1الداين" ،املقنع" ،ص.106 :
( )2ابن اجلزري" ،النشر".222 :2 ،
( )3يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".223 :2 ،
( )4ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".61 :2 ،
( )5يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"229 :2 ،؛ ومكي" ،الكشف".266 :1 ،
( )6يحنظر :حممد بن جرير الطربي" ،تفسري الطربي" .حتقيق :أمحد شاكر( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 ،هــ) ،171 :3 ،وابن فارس" ،مقاييس اللغة"( ،471 :2 ،رأف).
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واحدة ،ويص ّدقه :قول أيب داود(( :وكتبوا :ﮋ ل ََرؤفﮊ [البقرة ]143 :بواو واحدة هنا ،ويف
القرآن كله))(.)1
املوضع العاشر :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ
[البقرة.]191:

اللفظ القرآين :ﮋﭟﮊ ،ﮋﭤﮊ ،ﮋﭨﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :قرأ محزة والكسائي وخلف حبذف
القراءة املتواترة
ّ
األلف :ﮋتَـ ْقتَـلوه ْمﮊ ،ﮋيَـ ْقتـلوك ْمﮊ ،ﮋقَـتَـلوك ْمﮊ(.)2
حمتجا لقراءة حذف األلف :ﮋتَـ ْقتَـلوه ْمﮊ،
القراب ًّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
ُيتج هلذه القراءة ابخل ّط والسواد )) (.)3
ﮋيَـ ْقتـلوك ْمﮊ ،ﮋقَـتَـلوك ْمﮊ (( :وكان بعضهم ّ
وجه االحتجاج :وجهح قراءة حذف األلف :ﮋتَـ ْقتَـلوه ْمﮊ ،ﮋيَـ ْقتـلوك ْمﮊ،
أهنم حهنوا عن القتل حىت يبدؤوهم ابلقتل ،فما مل يقتلوا مل ُيلل قتلهم،
ﮋقَـتَـلوك ْمﮊ :على ّ

ورُّد ما
ويؤيّدها :ما جاء يف سياقها
بعدها حبذف األلف :ﮋﭩﮊ [البقرةَ ،]191:
()4
اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه أوىل .
تبت يف املصاحف بغري ألف
واحتح ّج ابلرسم مبا يؤيّد قراءة احلذف ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
فيهن ،ويص ّدقه ما يلي:
ّ
ذفت من قوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
األلف حح ْ
 )1ذكر أبو العباس املهدوي أ ّن َ
أيضا:
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﮊ [البقرة ]191:ابالتفاق ،ووافقه على ذلك ً
()5
الداين .

تبت يف
( )1أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل" ،214 :2 ،ورمسها بواو واحدة موافق لقراءة الباقني؛ ألهنا حك ْ
املصاحف بواو واحدة.
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".227 :2 ،
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".84 :2 ،
( )4يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"285 :2 ،؛ وابن القراب" ،الشايف"83 :2 ،؛ والسمني
احللب" ،الدر املصون".307 :2 ،
( )5يحنظر :املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص70 :؛ والداين" ،املقنع" ،ص.88 :
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 )2قال أبو داود:

((

ويف هاتني اآليتني من اهلجاء :حذف األلف من:

ﮋﭟﮊ ،ﮋﭤﮊ ،ﮋﭨﮊ )) (.)1

املوضع احلادي عشر:
[البقرة.]236:
اللفظ القرآين :ﮋﮩﮊ.
الكل سوى محزة والكسائي وخلف بفتح
احملتج هلا ابلرسم :قرأ ُّ
القراءة املتواترة ّ
التاء بال ألف :ﮋﮩﮊ(.)2
حمتجا لقراءة :ﮋﮩﮊ (( :ويف احلديث:
القراب ًّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
س )) ،وألنّه أشبه بصورة اخل ّط )) (.)3
(( َمن طَلَّ َق قَـْب َل أَ ْن َُيَ َّ
املس يحراد به :الطمث والوطء،
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋﮩﮊ :أ ّن ّ
ﮋﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ

والطامث هو :الرجل ،فهو املباشر ابلوطء دون املرأة ،فيكون الفعل من واحد ،ويعضده:

نظريه اللفظي :ﮋﮢ ﮣ ﮤﮊ [مرمي ،]20:ونظريه املعنوي يف قوله :ﮋﮬ ﮭﮊ

[البقرة ،]222:وﮋﮩﮪﮫﮊ [الرمحن.)4( ]56:
س )) (.)5
أيضا :قوله َ ... (( :وإِّ ْن َشاءَ طَلَّ َق قَـْب َل أَ ْن يَ َـم َّ
وينصره ً
تبت يف املصاحف حبذف
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ ّإهنا حك ْ
األلف ،ويص ّدقه :قول أيب داود:

((

ويف هذه اآلية من اهلجاء :حذف األلف بني امليم

( )1أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".252 :2 ،
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".228 :2 ،
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".99 :2 ،
( )4يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"336 :2 ،؛ ومكي" ،الكشف"298 :1 ،؛ واهلمذاين،
"الدرة الفريدة.135 :3 ،
( )5حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري الناصر( ،ط ،1بريوت :دار
طوق النجاة1422 ،هـ) ،41 :7 ،برقم.5251 :
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اجتمعت على ذلك املصاحف ،فلم تـختلف )) (.)1
والسني من :ﮋﮩﮊ حيث وقع ،و
ْ
()2
اسوه َّنﮊ ابأللف على أ ّن
أيضا لوجه قراءة :ﮋمتَ ُّ
وُيكن االحتجاج برسم املصحف ً

املفاعلة يف أصلها من اثنني ،وقد أتيت املفاعلة من واحد يف كالم العرب ،فتكون:

(ماس)
اسوه َّنﮊ هنا كمعىن :ﮋﮩﮊ ،فتكون القراءاتن مبعىن واحد؛ فيكون:
ﮋمتَ ُّ
ّ
و(مس) مبعىن ،والقراءاتن مبعىن( ،)3واملعىن املوافق لرسم املصحف أوىل(.)4
ّ

املوضع الثاين عشر :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﮊ [البقرة.]245:
اللفظ القرآين :ﮋﯱﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :قرأ املدنيّان والبزي وشعبة والكسائي وروح
القراءة املتواترة ّ
ابلصاد يف :ﮋﯱﮊ ،ووافقاهم ابن ذكوان وخالد يف أحد وجهيهما(.)5
()6
القراب (( :السني والصاد فيهما لغتان معروفتان ،وقد
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ

حكتِّب مجيع ذلك يف سائر املصاحف ابلسني

()7

إال قول :ﮋﯱﮊ هنا ،ويف األعراف:

ﮋﭯﮊ [آية.)8( )) ]69:
وجه االحتجاج :وجهح قراءة الصاد :ﮋﯱﮊ :أ ّهنا لغة ،وأ ّن السني فيها هي
لت إليها،
فح ّو ْ
األصل ،غري أ ّهنم قلَبوها وأبدلوها ً
صادا؛ وذلك أ ّن السني مهموسةٌ كالصاد ،ح

( )1أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".290 :2 ،
( )2وهي :قراءة محزة والكسائي وخلف :يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".228 :2 ،
( )3يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"336 :2 ،؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح".330 :1 ،
( )4يحنظر :حسني علي احلريب" ،خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين" ،ص.47 :
( )5يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".228 :2 ،

( )6يريد :موضع البقرة :ﮋﯱﮊ [آية ،]245:وموضع األعراف :ﮋ ﭯﮊ [آية.]69:

( )7أي :غري موضع البقرة :ﮋﯱﮊ [آية ،]245:وموضع األعراف :ﮋ ﭯﮊ [آية،]69:
كقوله :ﮋﯢﮊ [الرعد ،]26:وقوله :ﮋﮭﮊ [البقرة.]247:
( )8ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".104 :2 ،
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احدا،
تبت هبا كذلك جملاورهتا الطاء املواخية هلا يف اإلطباق؛ ليكون عمل اللسان فيهما و ً
وحك ْ
وهو أسهل وأخف ،وعليه مجهور العرب وأكثر القراء ،خبالف اللفظ ابلطاء بعد السني ففيه
تكلف وصعوبة ،فالصاد أخت السني يف اهلمس والصفري ،وأخت الطاء يف اإلطباق
ـتبت(.)1
حبدلت السني صاداً ،وهبا ك ْ
واالستعالء ،فلما كان كذلك أ ْ
تبت يف املصاحف
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ

ابلصاد ،ويص ّدقه ما يلي:

 )1قال ابن أيب داود (( :ﮋﯯ ﯰ ﯱﮊ ابلصاد )) (.)2
 )2قال الداين (( :وكتبوا :ﮋﯯﯰﯱﮊ ابلصاد )) (.)3
 )3قال أبو داود (( :ﮋﯱﮊ ابلصاد يف مجيع املصاحف ،ليس يف القرآن غريه،
وسائرها :ﮋﯢﮊ ابلسني على األصل )) (.)4

تبت يف املصاحف
وإن كان األصل كتابتها ابلسني على اللغة الغالبة ،غري أ ّهنا حك ْ
ابلصاد لتتعادل القراءاتن :قراءة الصاد اليت يشهد هلا الرسم ،وقراءة السني اليت يشهد هلا
والعتربت الصاد خمالفة لألصل(.)5
تبت ابلسني لفات ذلك
ْ
األصل ،ولو حك ْ
تبت ابلصاد هنا ،وذلك أ ّن معناها:
وقيل :ملا كان معناها خمال ًفا لنظرائها وأخواهتا حك ْ
قوما ،ويرفع آخرين ،وقيل:
أنّه أيخذ الصدقات ويحربّيها لصاحبها ،وقيل :معناها :وهللا خيفض ً
تبت ابلصاد
معناها :أيخذ من قوم ،ويدفع إىل آخرين ،فلما كان املعىن خمال ًفا ملعىن أخواهتا حك ْ
( )1يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص62:؛ والفارسي" ،احلجة للقراء السبعة":2 ،
347؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح"334 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة.135 :3 ،
( )2ابن أيب داود" ،املصاحف" .حتقيق :حممد بن عبده( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة1423 ،هـ) ،ص:
.261
( )3الداين" ،املقنع" ،ص.88:
( )4أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".294 :2 ،
( )5يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر"12 :1 ،؛ وشادي امللحم" ،ما ال ُيتمله رسم املصحف من القراءات
العشر" .جملة تبيان للدراسات القرآنية 1438( ،25هـ).387 :
- 131 -

مجعا ودراسة ،حممد عبدالكرمي بَـ ْيـ َام
الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ ً
االحتجاج للقراءات ْ

َّ
ليدل اخلط على معناها(.)1

املوضع الثالث عشر :ﮋﮀﮁﮂﮃﮊ [البقرة.]258:
اللفظ القرآين :ﮋﮁﮊ.
احملتج هلا ابلرسم :أمجع القراء على إثبات األلف وق ًفا من:
القراءة املتواترة
ّ
ﮋﮁﮊ(.)2
القراب (( :وإّمنا مل خيتلفوا يف الوقف؛ أل ّن األلف اثبتة
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
يف الكتاب )) (.)3
وجه االحتجاج :وجهح إمجاعهم على إثبات األلف وق ًفا يف :ﮋﮁﮊ :أ ّن هذه

الكلمة هي ضمري املتكلم ،واالسم منها هو اهلمزة والنون فحسب ،وأما األلف اليت بعد النون
ححلقت هاء
فإّمنا أححلقت حالة الوقف ليحوقف عليها ،وليبقى آخر االسم على حركته ،كما أ ْ
ححلقت لذلك ،فهي جتري جمراها(.)4
الوقف حيث أ ْ
تبت يف املصاحف
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ إ ّهنا حك ْ
ابأللف ،ويص ّدقه ما يلي:
اتباعا لإلمام :مصحف
 )1قال اجلهين (( :وال خالف بينهم أ ّن الوقف ابأللف؛ ً
عثمان بن عفان .)5( )) 
أطبقت على إثبات األلف بعد النون يف كلمة:
 )2ذكر أبو داود أ ّن املصاحف
ْ

( )1أبو الفضل البخاري" ،الشفاء يف علل القراءات" .حتقيق :صاحل العماري( ،مكة املكرمة :جامعة أم
القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم القراءات ،رسالة دكتوراة غري منشورة1437 ،هــ):1 ،
.176
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".231 :2 ،
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".110 :2 ،
( )4يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"359 :2 ،؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح"338 :1 ،؛ واهلمذاين،
"الدرة الفريدة.154 :3 ،
( )5ابن معاذ اجلهين" ،البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان  ."حتقيق :غامن قدوري احلمد،
(ط ،1القاهرة :دار عمار2017 ،م) ،ص.62 :
- 132 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

ﮋﮁﮊ اخلفيفة ،سواء أتى بعدها مهزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ألف وصل أو
(أم) ،مث ذكر موضع البقرة :ﮋﮀﮁﮂ ﮃﮊ من مواضع اهلمزة املضمومة اآلتية بعد:
ﮋﮁﮊ اخلفيفة(.)1
عشر :ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﮊ [البقرة.]259:

املوضع الرابع
اللفظ القرآين :ﮋﯨﯩﮊ.
وصال ووق ًفا سوى محزة
احملتج هلا ابلرسم :قرأ الكل إبثبات اهلاء ً
القراءة املتواترة ّ
والكسائي ويعقوب وخلف(.)2
()3
القراب (( :قال أبو بكر بن مقسم  :إثبات اهلاء فيها
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
وصال ووق ًفا على موافقة اخل ّط والسواد )) (.)4
ً
وصال ووق ًفا من :ﮋﯨﯩﮊ :أ ّن اهلاء
وجه االحتجاج :وجهح قراءة إثبات اهلاء ً

ألهنا منَ :سنَـ َهت
(يتفعل)؛ ّ
(سنَـ َهة) ،والفعل( :يتسنّه) بزنةّ :
من أصل الكلمة؛ أل ّن أصلهاَ :
النخلةح وتسنـَّهت ،إذا أتت عليها السنون ،مث س ِّ
كنت اهلاء للجزم ،فتكون اهلاء الم الكلمة،
ْ
ََ ْ
ّ ح
()5
(سنَة) .
ثبت ً
وتح ح
وصال ووق ًفا ،وأصل اشتقاقها منَ :
(يتسىن) ،مث حذفت األلف
وقيل :إ ّن اهلاء للسكت ،على أ ّن( :يتسنّه) أصلها:
ّ
للجزم ،وجيء ابهلاء للسكت عليها ،وللداللة على حركة ما قبلها ،فيوقف عليها ابهلاء سكتًا
(سنَة)(.)6
ووق ًفا واسرتاحة ،وعند الوصل حجيرى هبا جمرى الوقف ،وأصل اشتقاقها ً
أيضا منَ :
( )1أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".283 :2 ،
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".142 :2 ،
( )3هو :حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم ،أبو بكر البغدادي ،اإلمام املقرئ النحوي
العطار ،روى القراءة عن إدريس احلداد وغريه ،وروى عنه إبراهيم الطربي وغريه ،وتويف سنة 354هــ:
يحنظر :الذهب" ،معرفة القراء" ،ص173 :؛ وابن اجلزري" ،غاية النهاية".110 :1 ،
( )4ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".110 :2 ،
( )5يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص100:؛ والفارسي" ،احلجة للقراء السبعة":2 ،
374؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة.158 :3 ،
( )6يحنظر :ابن إدريس" ،الكتاب املختار يف معاين قراءات أهل األمصار" .حتقيق :عبدالعزيز اجلهين،
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أيضا :هاء
يت هباء السكت ،وتسمى ً
وملا كانت هذه اهلاء إّمنا تزاد يف الوقوف حمس ْ
()1
االسرتاحة ،وهاء الوقف .
()2

ومعىن اآلية على القراءة بوجهيها :مل يتغري مبرور السنني عليه .

تبت يف املصاحف ابهلاء،
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ ّإهنا حك ْ
ويص ّدقه ما يلي:

 )1قال ابن أيب داود (( :ﮋﯨﯩﮊ ابهلاء )) (.)3
 )2ذكر اجلهين أ ّن اهلاء يف املصحف اثبتة من قوله :ﮋﯨﯩﮊ (.)4
 )3قال أبو داود (( :ﮋﯨﯩﮊ :حكتب هباء بعد النون )) (.)5

املوضع اخلامس عشر:
[البقرة.]283:
اللفظ القرآين :ﮋﭙﮊ.
بضم الراء واهلاء بال ألف:
القراءة املتواترة ّ
احملتج هلا ابلرسم :قرأ املكي وأبو عمرو ّ
ﮋفَـرهنﮊ(.)6
القراب (( :واملصحف يؤيّد هذه القراءة؛ ألنّه حكتب بغري
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
ألف )) (.)7
(رْهن) ،حنو :قَـ ْلب وقحـلحب،
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋفَـرهن ﮊ :أ ّهنا مجعَ :
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ

=

(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1428 ،هـ)115 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة.158 :3 ،
( )1يحنظر :ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".112 :2 ،
( )2يحنظر :ابن إدريس" ،الكتاب املختار"115 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة.158 :3 ،
( )3ابن أيب داود" ،املصاحف" ،ص.157:
( )4ابن معاذ اجلهين" ،البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان  ،"ص.64 :
( )5أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".303 :2 ،
( )6يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".237 :2 ،
( )7ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".131 :2 ،
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وس حقف(.)1
وس ْقف ح
َ

(رَهان)ِّ ،
وقيل :إ ّهنا مجعِّ :
و(رَهان) مجع(َ :رْهن)؛ فتكون مجع اجلمع(.)2
واملراد بـ (الرهن) :ما حوضع عندك لينوب مناب ما منك أحخذ(.)3
تبت يف املصاحف بال
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ ّإهنا حك ْ

ألف ،ويص ّدقه ما يلي:

 )1ذكر الداين أ ّن األلف يف املصحف حمذوفة من قوله :ﮋﭙﮊ (.)4
 )2قال أبو داود (( :واجتمعت املصاحف على رسم :ﮋﭙ ﭚﮊ بغري ألف
بني اهلاء والنون )) (.)5

( )1يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"447 :2 ،؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح"354 :1 ،؛ واهلمذاين،
"الدرة الفريدة.194 :3 ،
( )2يحنظر :ابن إدريس" ،الكتاب املختار"131 :1 ،؛ ومكي" ،الكشف"322 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة
الفريدة.194 :3 ،
( )3يحنظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة"( 452 :2 ،رهن)؛ والفارسي" ،احلجة للقراء السبعة".444 :2 ،
( )4الداين" ،املقنع" ،ص.20 :
( )5أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".322 :2 ،
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املبحث الثاني :مواضع سورة آل عمران:

املوضع األول :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﮊ [آل عمران.]133:
اللفظ القرآين :ﮋﭒﮊ.
احملتج هلما ابلرسم :قرأ املدنيان وابن عامر بال واو،
القراءاتن املتواتراتن
ّ
والباقون ابلواو(.)1
القراب (( :قرأ أبو جعفر وًنفع وابن عامر :ﮋ َسا ِرعواْﮊ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ

بغري واو يف أوله ،وعليه مصاحفهم ،وقرأ الباقون :ﮋﭒﮊ بواو ،وعليه مصاحف
العراق وأهل مكة )) (.)2

وجه االحتجاج :وجهح َمن قرأ :ﮋ َسا ِرعواْﮊ بال واوّ :أهنا على االبتداء ابألمر ،أو
أل ّن اجلملة ملتبسة مبا قبلها ،ومستغنية ابلتباسها هبا عن عطفها ابلواو ،ووجهح َمن قرأ:
متصال بعضه
ﮋﭒﮊ ابلواو :أ ّهنا على عطف مجلة على مجلة ،واإلتيان ابلكالم ً
ببعض ،وليكون الكالم على نظم واحد(.)3
تبت يف مصاحف أهل
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءتني ووجهيهما؛ إذ إ ّهنا حك ْ
املدينة والشام بغري واو ،ويف مصاحف الباقني بواو ،ويص ّدقه ما يلي:

 )1قال املهدوي (( :ﮋ َسا ِرعواْ ﭓﭔﮊ :املدينة والشام )) (.)4
 )2ذكر الداين أ ّن قوله :ﮋﭒﮊ يف مصاحف أهل املدينة والشام بغري واو،
ويف الباقي ابلواو(.)5

( )1يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".242 :2 ،
( )2ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".165 :1 ،
( )3يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"78 :3 ،؛ وابن القراب" ،الشايف"166 :2 ،؛ ومكي،
"الكشف".365 :1 ،
( )4املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص.97 :
( )5الداين" ،املقنع" ،ص.106 :
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 )3قال أبو داود:

((

كتبوا يف مصاحف أهل املدينة والشام :ﮋ َسا ِرعواْﮊ بغري واو

قبل السني ،وكذا قرأًن هلم ،ويف سائر املصاحف :ﮋﭒﮊ بواو قبل السني ،وكذلك
أيضا ))(.)1
قرأًن هلم ً

 )4قال ابن اجلزري (( :ﮋﭒﮊ :قرأ املدنيان وابن عامر :ﮋ َسا ِرعواْﮊ بغري واو
قبل السني ،وكذلك هي يف مصحف املدينة والشام ،وقرأ الباقون ابلواو ،وكذلك هي يف
مصاحفهم))(.)2

املوضع الثاين :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ [آل عمران.]146:
اللفظ القرآين :ﮋﮰﮊ.
بضم القاف وكسر
القراءة املتواترة ّ
احملتج هلا ابلرسم :قرأ ًنفع واملكي والبصراين ّ
التاء بال ألف :ﮋقتِ َلﮊ(.)3
ِ
احتج بعضهم
القراب ًّ
حمتجا لقراءة :ﮋقت َلﮊ (( :و ّ
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
للقراءة األوىل ابلسواد واخلط ،وليس فيه ألف )) (.)4
ِ
سم فاعله ،وأحسنِّد الفعل إىل
وجه االحتجاج :وجهح قراءة :ﮋقت َلﮊ :أنّه بناه ملا مل يح ّ
النب يف قوله :ﮋﮭﮮﮯﮊ ،أي :وكم من نب قحتِّل قبل حممد  معه ربيون كثري(.)5
وقيل :أحسنِّد الفعل إىل :ﮋﯓﮊ ،أي :وكم من ربيني قحتِّلوا مع أنبيائهم(.)6
تبت يف املصاحف بال ألف،
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءة ووجهها؛ إذ ّإهنا حك ْ

( )1أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".366 :2 ،
( )2ابن اجلزري" ،النشر".242 :2 ،
( )3يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".242 :2 ،
( )4ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".169 :2 ،
( )5يحنظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص114:؛ والفارسي" ،احلجة للقراء السبعة":3 ،
83؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح"386 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة الفريدة267 :3 ،
( )6يحنظر :مكي" ،الكشف"359 :1 ،؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح"386 :1 ،؛ واهلمذاين" ،الدرة
الفريدة268 :3 ،؛ والبخاري" ،الشفاء يف علل القراءات".239 :1 ،
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أيضا :إمجاعٌ من
ويص ّدقه ويؤيّده :قول أيب داود(( :وﮋﮰﮊ على ثالثة أحرف ً
املصاحف))(.)1

املوضع الثالث :ﮋﮘﮙ ﮚﮛﮜﮊ [آل عمران.]184:
اللفظ القرآين :ﮋﮚﮊ.
احملتج هلما ابلرسم :قرأ ابن عامر الشامي :ﮋ َوِاب ُّلزب ِرﮊ،
القراءاتن املتواتراتن ّ
وقرأ البـ ـ ــاقون :ﮋﮚﮊ(.)2
القراب (( :قرأ ابن عامر :ﮋ َوِاب ُّلزب ِرﮊ بزايدة ابء يف أوله،
شاهد االحتجاج :قال ابن ّ
وكذلك يف مصاحف أهل الشام ،وقرأ الباقون :ﮋﮚ ﮊ بغري ابء ،وعليه سائر
املصاحف))(.)3
وجه االحتجاج :وجهح َمن قرأ :ﮋ َوِاب ُّلزب ِرﮊ ابلباء :أنّه أتى هبا للتأكيد ،كما تقول:

أغنت إبشراكها عن
مررت بزيد وبعمرو ،ووجهح َمن قرأ :ﮋﮚ ﮊ بغري ابء :أ ّن الواو قد ْ
تكرير العامل ،كما تقول :مررت بزيد وعمرو ،على أ ّن الواو أشركته يف معىن الباء ،فيمكن
االستغناء عن تكرير الباء(.)4
تبت يف مصاحف أهل
واحتح ّج برسم املصحف مبا يؤيّد القراءتني ووجهيهما؛ إذ إ ّهنا حك ْ
الشام ابلباء ،ويف مصاحف الباقني بال ابء ،ويص ّدقه ما يلي:
 )1قال أبو العباس املهدوي (( :ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ :بزايدة ابء يف :ﮋﮚ ﮊ

يف مصاحف أهل الشام خاصة))(.)5

( )1أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".372 :2 ،
( )2يحنظر :ابن اجلزري" ،النشر".245 :2 ،
( )3ابن القراب" ،الشايف يف علل القراءات".181 :2 ،
( )4يحنظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"114 :3 ،؛ وابن القراب" ،الشايف"181 :2 ،؛ ومكي،
"الكشف"370 :1 ،؛ وابن أيب مرمي" ،املوضح".397 :1 ،
( )5املهدوي" ،هجاء مصاحف األمصار" ،ص.97 :
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 )2ذكر الداين أ ّن قوله :ﮋﮚﮊ يف مصاحف أهل الشام بزايدة ابء فيه(.)1
 )3قال أبو داود(( :كتبوا يف مصاحف أهل الشام :ﮋ َوِاب ُّلزب ِرﮊ))(.)2

( )1الداين" ،املقنع" ،ص.106 :
( )2أبو داود" ،خمتصر هجاء التنزيل".386 :2 ،
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وبعد:

اخلامتة
وسالما على أشرف األًنم ،وآله وصحبه الكرام ..
محدا هلل على التمام ،وصال ًة
ً
ً

فأما وقد أ ِّ
حجنز املوعود ،وبلغ البحث املقصود ،بقي أن أعرض أبرز ما َخلحص إليه
الباحث من نتائج وتوصيات.

فأما النتائج ،فأوجز ذكرها فيما يلي:

 ]1االحتجاج للقراءة ابلرسم هو من االحتجاج للقرآن ابلقرآن رمسًا وخطًّا ،وخري ما
حُيتَ ُّج به للقرآن هو القرآن.
اعتنت ابالحتجاج للقراءات
 ]2يحع ّد كتاب( :الشايف) من أوسع كتب التوجيه اليت
ْ
برسم املصحف.
احتج هلا ابن ال َقَّراب ابلرسم من سورة البقرة وآل
الفرشيّة املتواترة اليت ّ
 ]3القراءات ْ
وبلغت يف الكتاب كله :أر ًبعا ومثانني قراءة.
بلغت :مثاين عشرة قراءة،
ْ
عمران ْ
ِّ
ب توجيه القراءة ،ورمبا ذكره أثناء إيراده للقراءة،
 ]4يذكر االحتجاج ابلرسم َعق َ
يصرح ،وينسب القراءة إىل قارئها ،مع بيانه لوجه االحتجاج غالبًا ،ومل
ويصرح به ،و ً
أحياًن ال ّ
ّ
يبني مصادره اليت اعتمد عليها يف االحتجاج.
تفرد هبا مما مل أج ْدها إال يف مصادر حمدودة جدًّا ،ومنها
 ]5البن ال َقَّراب احتجاجات ّ
ما مل أج ْدها عند غريه ،وله احتجاجات مسموعة عن مشاخيه مما مل أج ْدها يف كتبهم اليت بني
أيدينا.

وأما التوصيات ،فأوجز ذكرها فيما يلي:

احتج هلا ابن ال َقَّراب
الفرشيّة املتواترة اليت ّ
 ]1دراسة ما بقي من مواضع القراءات ْ
ابلرسم يف كتابه.
 ]2دراسة موارد االحتجاج األخرى عند ابن ال َقَّراب ،كاالحتجاج ابلنظائر القرآنية،
واالحتجاج ابلسياق القرآين ،واالحتجاج ابلسنة ،واالحتجاج ابلقراءات املتواترة ،وغريها.
كثريا.
وآخرا ً
كثريا ،وهو تعاىل كرمي يعطي على القليل ً
محدا ً
وأمحد هللا ّأوًال ً
ِّ
عجل،
وال َج َرَم أن كان اخلطأ حالفين ،أو الغلط رافقين ،فذي بضاعة َمن حخلق من َ
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يغض الطرف
سلمت بصريته،
وجل؛ لذا أًن ألتمس ممّن
ْ
ْ
وطابت سريرته ،أن ّ
ونربة بنانه على َ
ينظر إليه بعني احللم واللطف واإلنصاف ،فإن
ّ
عما يرى من اإلخالل واإلجحاف ،وأن َ
ٍ
أخطأت فمعذرًة أطلبها عند الكرام ،وهللا اهلادي إىل سواء
أحسنت فرميةٌ من غري رام ،وإن
ح
ح
السبيل.
ّ
السالم على رسوله األمني.
واحلمد هلل رب العاملني ،و ّ
الصالة و ّ
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املصادر واملراجع
ابن أيب مرمي ،نصر بن علي" ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها" .حتقيق :عمر محدان
الكبيسي( ،ط ،1جدة :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي1414 ،هـ).
ابن إدريس ،أمحد بن عبيدهللا" ،الكتاب املختار يف معاين قراءات أهل األمصار" .حتقيق:
عبدالعزيز اجلهين( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1428 ،هـ).
ابن األثري ،علي بن أيب الكرم" ،اللباب يف هتذيب األنساب" .د.ت( ،د.ط ،بريوت :دار
صادر ،د.خ).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد" ،النشر يف القراءات العشر" .حتقيق :علي الضباع( ،د.ط،
مصر :املطبعة التجارية الكربى ،د.خ).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد" ،غاية النهاية يف طبقات القراء" .حتقيق :ج.برجسرتاسر( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1427 ،هـ).
ابن الصالح ،عثمان بن عبدالرمحن" ،طبقات الفقهاء الشافعية" .حتقيق :حميي الدين علي
جنيب( ،ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1992 ،م).
القراب ،إمساعيل بن إبراهيم" ،الشايف يف علل القراءات ـ ـ من أول الكتاب إىل اآلية ذات
ابن ّ
الرقم )140( :من سورة البقرة" .حتقيق :إبراهيم السلطان( ،املدينة النبوية :اجلامعة
اإلسالمية ،رسالة دكتوراة1435 ،هــ).
القراب ،إمساعيل بن إبراهيم" ،الشايف يف علل القراءات ـ ـ من اآلية ذات الرقم)143( :
ابن ّ
اهلداين( ،املدينة النبوية:
من سورة البقرة إىل هناية سورة يوسف" .حتقيق :سلطان ّ
اجلامعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراة1435 ،هــ).
القراب ،إمساعيل بن إبراهيم" ،الشايف يف علل القراءات ـ ـ من أول سورة الرعد إىل آخر
ابن ّ
الكتاب" .حتقيق :أمحد الزهراين( ،املدينة النبوية :اجلامعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراة،
1435هــ).
ابن خالويه ،احلسني بن أمحد" ،احلجة يف القراءات السبع" .حتقيق :عبدالعال سامل مكرم،
(ط ،4بريوت :دار الشروق1401 ،هــ).
ابن زجنلة ،عبدالرمحن بن حممد" ،حجة القراءات" .حتقيق :سعيد األفغاين( ،ط ،5بريوت:
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مؤسسة الرسالة1418 ،هـ).
ابن شهبة ،أبو بكر بن أمحد" ،طبقات الشافعية" .حتقيق :حافظ عبدالعليم خان( ،ط،1
بريوت :عامل الكتب1407 ،هـ).
األزهري ،حممد بن أمحد" ،معاين القراءات"( .ط ،1الرايض :مركز البحوث بكلية اآلداب
جبامعة امللك سعود1412 ،هـ).
األندلسي ،سليمان بن جناح" ،خمتصر هجاء التنزيل"( .ط ،1املدينة النبوية :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف1423 ،هــ).
البخا ري ،أمحد بن حممد" ،الشفاء يف علل القراءات ـ ـ من أول الكتاب إىل آخر سورة
يوسف" .حتقيق :صاحل العماري( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراة،
1437هــ).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري الناصر( ،ط ،1بريوت:
دار طوق النجاة1422 ،هـ).
التيمي ،معمر بن املثىن" ،جماز القرآن" .حتقيق :حممد فؤاد سزكني( ،د.ط ،القاهرة :مكتبة
اخلاجني1381 ،هــ).
اجلهين ،حممد بن يوسف" ،البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان  ."حتقيق :غامن
قدوري احلمد( ،ط ،1القاهرة :دار عمار2017 ،م).
احلريب ،حسني علي" ،خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين"( .ط :1الرايض :دار ابن
اجلوزي1429 ،هــ).
احلمريي ،بشري حسن" ،معجم الرسم العثماين"( .ط :1الرايض :مركز تفسري للدراسات
القرآنية1436 ،ه ــ).
اخلراز ،حممد بن حممد" ،مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن" .حتقيق :أشرف حممد طلعت،
(ط :2اإلمساعيلية :مكتبة اإلمام البخاري1427 ،هــ).
الداين ،عثمان بن سعيد" ،البيان يف عد آي القرآن" .حتقيق :غامن قدوري احلمد( ،ط،1
الكويت :مركز املخطوطات والرتاث1414 ،هـ).
الداين ،عثمان بن سعيد" ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار" .حتقيق :حممد الصادق
قمحاوي( ،د.ط ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،د.خ).
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الذهب ،حممد بن أمحد" ،سري أعالم النبالء" .حتقيق :شعيب األرًنؤوط( ،ط ،3بريوت:
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ).
الذهب ،حممد بن أمحد" ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار" .د.ت( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ).
الرازي ،أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق :عبدالسالم هارون( ،د.ط ،دمشق :دار
الفكر1399 ،هــ).
الزركلي ،خريالدين بن حممود" ،األعالم" ،د.ت( ،ط ،15بريوت :دار العلم للماليني،
2002م).
الزخمشري ،حممود بن عمرو" ،الكشاف" .د.ت( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب،
1407هـ).
السبكي ،عبدالوهاب بن تقي الدين" ،طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق :حممود حممد
الطناحي وعبدالفتاح حممد احللو( ،ط ،2القاهرة :دار هجر1413 ،هـ).
السخاوي ،علي بن حممد" ،مجال القراء وكمال اإلقراء" .حتقيق :مروان العطية وحسن خرابة،
(ط ،1بريوت ،دمشق :دار املأمون1418 ،هـ).
السمني احللب ،أمحد بن يوسف" ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون" .حتقيق :أمحد
حممد اخلراط( ،د.ط ،دمشق :درا القلم ،د.خ).
السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر" ،اإلتقان يف علوم القرآن" .حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم( ،ط ،1مصر :اهليئة املصرية للكتاب1394 ،هـ).
الشنقيطي ،عبدالرحيم بن عبدهللا" ،موارد توجيه القراءات القرآنية" .جملة اجلامعة اإلسالمية
للعلوم الشرعية 2011( ،152م).
الصفدي ،خليل بن أيبك" ،الوايف ابلوفيات" .حتقيق :أمحد األرًنؤوط وتركي مصطفى،
(د.ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث1420 ،هـ).
الطربي ،حممد بن جرير" ،تفسري الطربي" .حتقيق :أمحد شاكر( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 ،هــ).
الفارسي ،احلسن بن أمحد" ،احلجة للقراء السبعة" .حتقيق :بدر الدين قهوجي وبشري
جوجيايت( ،ط :2دمشق ،بريوت :دار املأمون للرتاث1413 ،هــ).
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القيسي ،مكي بن أيب طالب" ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها".
حتقيق :حميي الدين رمضان( ،ط :3بريوت :مؤسسة الرسالة1404 ،ه ــ).
املارغين ،إبراهيم بن أمحد" ،دليل احلريان على مورد الظمآن" .حتقيق :عبدالعزيز العنزي،
(ط :1الكويت :مركز القراءات القرآنية1432 ،هــ).
املهدوي ،أمحد بن عمار" ،هجاء مصاحف األمصار" .حتقيق :حامت الضامن( ،ط:1
الرايض :دار ابن اجلوزي1433 ،هــ).
اهلمذاين ،حسني بن أيب العز" ،الدرة الفريدة يف شرح القصيدة" .حتقيق مجال السيد( ،ط:1
الرايض :مكتبة املعارف1433 ،هــ).

- 145 -

 حممد عبدالكرمي بَـ ْيـ َام،مجعا ودراسة
ً الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ
ْ االحتجاج للقراءات

Bibliography
Ibn Abi Maryam, Nasr bin Ali, ''Almuwadoh Fi Ujooh al-Qira’at wa
Ilaliha''. Investigated by Omar Hamdan Al-Kabiisi, (1st edition, Jeddah:
Al-Jama’at al-Khayriyat Li Tahfidh al-Quran, 1414 AH).
Ibn Idris, Ahmad bin Obaedillah, "Al-Kitab al-Mukhtar Fi Ma’ani Qira’at
Ahl al-Amsaar". Investigated by Abdul Aziz Al-Juhany, (1st edition,
Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1428 AH).
Ibn al-Atheer,Ali bin Abi al-Karam, "Al-Lubab Fi Tahdhib al-Ansab".
(Beirut: Daar Sadir).
Ibn al-Jazari, Muhammad bin Muhammad, "An-Nshr Fi al-Qira’at al-Ashr" .
Investigated by Ali Ad-Dobah, (Egypt: Al-Matba’at At-Tijariyah AlKubrah).
Ibn al-Jazari, Muhammad bin Muhammad, "Gaayat al-Nihayah Fii Tabaqaat
al-Quraa". Investigated by G. BergstaBer, (1st edition, Beirut: Daar alKutub al-Ilmiyat, 1427 AH).
Ibn Al-Salah, Othman bin Abdur Rahman, "Tabaqaat al-Fuqaha alShafi’yah". Investigated by Muhyideen Ali Najeeb, (1st edition, Beirut:
Daar al-Bashair al-Islamiyat, 1992 AD).
Ibn al-Qarrab, Ismaeel bin Ibrahim, "Al-Shafi Fii Ilal al-Qira’at – From the
beginning of the book to the verse 140 in Surat Baqorah". Investigated
by Ibrahim Al-Sultan, (Al-Madinah: Islamic University, Doctorate
thesis, 1435 AH).
Ibn al-Qarrab, Ismaeel bin Ibrahim, "Al-Shafi Fii Ilal al-Qira’at – From the
verse 143 in Surat Baqorah to the end of Surat Yusuf". Investigated by
Sultan al-Hadiyan, (Al-Madinah: Islamic University, Doctorate thesis,
1435 AH).
Ibn al-Qarrab, Ismaeel bin Ibrahim, "Al-Shafi Fii Ilal al-Qira’at – From the
beginning of Surat Al-Ra’d to the end of the book". Investigated by
Ahmad Al-Zahrani, (Al-Madinah: Islamic University, Doctorate thesis,
1435 AH).
Ibn Khalaway, al-Hussein bin Ahmad, "Al-Hujat Fii al-Qira’at as-Sab’u".
Investigated by Abdul AalSalimMukarram, (4th edition, Beirut: Daar
as-Shorouq, 1401 AH).
Ibn Zanjalat, Abdur Rahman bin Muhammad, "Hujat al-Qira’at".
Investigated by Saeed al-Afgaany, (5th edition, Beirut: Muassasat arRisaalat, 1418 AH).
Ibn Shuhbat, Abu bakr bin Ahmad, "Tabaqaat as-Shafi’iyat". Investigated
by Hafidh Abdul Aleem Khan, (1st edition, Beirut: A’lam al-Kutub,
1407 AH).
Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad, "Ma’ani al- Qira’at", (1st edition.
Riyadh: Research Centre in the Faculty of Arts, King Saud University,
1412 AH).
Al-Andalusi, Sulaiman bin Najah, "Mukhtasar Hijah at-Tanzeel", (1st
edition, Madinah: King Fahd Complex for Printing of Holy Quran, 1423
AH).

- 146 -

198 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Al-Bukhari, Ahmad bin Muhammad, "As-Shifa’u Fii Ilal al-Qira’at – from
the beginning the book to the end of Surat Yusuf". Investigated by Saleh
al-Amry, (Makkah: Ummu al- Qura University, Doctorate thesis, 1437
AH).
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismaeel, "Saheeh al-Bukhari". Investigated by
Muhammad Zuhair an-Naser, (1st edition, Beirut: Daar Taoq an-Najat,
1422 AH).
At-Taymi, Muammar bin al-Muthani, "Majaz al-Quran". Investigated by
Muhammad FouadSazkin, (Cairo: Maktabat al-Khanji, 1381 AH).
Al-Juhani, Muhammad bin Yusuf, "Al-Badie Fii Ma’rifat Maa Rusima Fii
Mushaf Othman". Investigated by Ganem Qadouri al-Hamd, (1st
edition, Cairo: DaarAmaar, 2017 AD).
Al-Harbi, Hussein Ali, "Mukhtasar Qawaid at-Tarjeeh Inda al-Mufasireen",
(Riyadh: DaarIbn al-Jaozy. 1429 AH).
Al-Himyari, Basheer Hussein, "Mu’jam ar-Rasm al-Othmani", (1st edition,
Riyadh: MarkazTafseer Li Diraasat al-Quraniyat, 1436 AH).
Al-Kharaz, Muhammad bin Muhammad, "Mu’rid Ad-Dhom’an Fii Rasm
Ahruf al-Quran". Investigated by Ashraf Muhammad Tal’at, (2nd
edition, Ismahiliyat: Maktabat al-Imam Bukhari, 1427 AH).
Ad-Dani, Othman bin Saeed, "Al-Bayan Fii Adi Aayi al-Quran".
Investigated by GanemQadouri al-Hamd, (1st edition, Kuwait: Markaz
al-Makhtutatwa at-Turath, 1414 AH).
Ad-Dani, Othman bin Saeed, "Al-Muqni’ Fii Rasm Masahif al-Amsaar".
Investigated by Muhammad SadiqQamhawi, (Cairo: Maktabat alKuliyaat al-Azhariyat).
Ad-Dhahbi, Muhammad bin Ahmad, "Siyar A’laam an-Nubala".
Investigated by Shuaib al-Arnaout, (3rd edition, Beirut: Muassasat arRisaalat, 1405 AH).
Ad-Dhahbi, Muhammad bin Ahmad, "Ma’rifat al-Quraa al-Kibaar ala AtTabaqaat wa al-Ahsaar", (1st edition, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyat,
1417 AH).
Ar-Razi, Ahmad bin Faris, "Maqayees al-Lugat". Investigated by Abdus
Salam Haroun, (Damascus: Daar al-Fikr, 1399 AH).
Az-Zirikli, Khairudeen bin Mahmoudm "Al-A’laam", (15th edition, Daar alIlm Lilmalaayin, 2002 AD).
Az-Zamakhshari, Mahmoud bin Amrou, "Al-Kashaf" ,(3rd edition, Beirut:
Daar al-Kitab al-Arabi, 1407 AH).
As-Subki, Abdul Wahab bin Taqiyyudeen, "Tabaqaat as-Shafi’iyat alKubrah". Investigated by Mahmoud Muhammad Tanahi and Abdul
Fattah Muhammad al-Hulw, (2nd edition, Cairo: Daar Hijr, 1413 AH).
As-Sakhawi, Ali bin Muhammad, "Jamal al-Qura’a wa Kamal al-Iqra’a".
Investigated by Marwan al-Atiyar and Hassan Kharabat, (1st edition,
Beirut, Damascus: Daar al-Ma’moun, 1418 AH).
As-Sameen al-Halabi, Ahmad bin Yusuf, "Ad-Dur al-Masoun Fii Uloom alKitab al-Maknoon". Investigated by Ahmad Muhammad al-Kharat,

- 147 -

 حممد عبدالكرمي بَـ ْيـ َام،مجعا ودراسة
ً الفرشيّة املتواترة برسم املصحف يف كتاب الشايف يف علل القراءات البن ال َق َّراب "سورة البقرة وآل عمران ـ ـ
ْ االحتجاج للقراءات

(Damascus: Daar al-Qalam).
As-Suyuti, Abdur Rahman bin Abubakr, "Al-Itqaan Fii Uloom al-Quran".
Investigated by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, (1st edition, Egypt:
al-Hay’at al-Misriyat Li al-Kitab, 1394 AH).
As-Shinqeeti, Abdur Rahim bin Abdullah, "Mawarid Tawjeeh al-Qira’at alQuraniyat", (Majalat al-Jamia al-Islamiyay Li al-Uloom as-Shar’iyat
152, 2011 AD).
As-Safadi, Khalil bin Aibak, "Al-Wafi bi al-Wafayaat". Investigated by
Ahmad al-Arnaout and Zakiy Mustapha. (Beirut: DaarIhyah at-Turath,
1420 AH).
At-Tabari, Muhammad bin Jarir, "Tafseer Al-Tabari". Investigated by
Ahmad Shakir, (1strdition, Beirut: Muassasatar-Risaalat, 1420 AH).
Al-Farisi, al-Hasan bin Ahmad, "Al-Hujat Li al-Qura’ as-Sab’at".
Investigated by Badrudeen Qahwaji and Basheer Juwaijabi, (2nd
edition, Beirut: Daar al-Mahmoun Li at-Turath, 1413 AH).
Al-Qaysi, Makkiy bin Abi Talib, "Al-Kashf an Ujooh al-Qira’at as-Sab’u
wa Ilaluha wa Hujajuha" .Investigated by Muhyideen Ramadan, (3rd
edition, Beirut: Muassasatar-Risaalat, 1404 AH).
Al-Marigi, Ibrahim bin Ahmad, "Daleel al-Hayaran ala Mawrid adDhom’an". Investigated by Abdul Aziz Al-Anazi, (1st edition, Kuwait:
Markaz al-Qira’at al-Qur’aniyat, 1432 AH).
Al-Mahdawi, Ahmad bin Amaar, "Ijah Masahif al-Amsaar". Investigated by
Hatemad-Domin, (1st edition, Riyadh: DaarIbn al-Jawzi, 1433 AH).
Al-Hamazani, Hussein bin Abi al-Izzi, "Ad-Durrat al-Fareedat Fii Sharh alQaseedat". Investigated by Jamal Seyyid, (1st edition, Riyadh: Maktabat
al-Ma’arif, 1433 AH).

- 148 -

The contents of this issue
No.

1)

2)

3)

4)

Researches

The Treatise of Al-Imam Muhammad bin ‘Ali AlQaraafi (d. 856 AH) on Starting with Some Prayer
Sentences in the Noble Qur‘an
Study and Investigation
Dr. Mohammad Ibrahim Saif
An applied study of waqf (Hiatus) and
Ibtidā(Resumption) According to Al-Imam Ibrahim bin
Muhammad Al-Marandi(Died:After 588 A.H) in his
book Qurratu ʿAynul-Qurra’ā - “The First Hizb
Section of the Holy Qur’an as A Case Study”
Dr. Khalil bin Muhammad Al Taleb
Justifying the Overwhelmingly Reported (Mutawaatir)
Farsh Readings through the Qur‘anic Script in the
work of Ibn al-Qarrab titled: (Al-Shafi Fi Ilal al-Qiraat)
(d.414 AH) - “Surat al-Baqara and Al-Imran Compilation and Study"
Mohammad bin Abdul Kareem bin Paigham
Retractions of Ibn Al-Faras on Ibn Atiyah
Collected and studied

The
page

9

43

95

149

Dr. Hamdan bin Lavi bin Jaber Al-Anzi
5)

6)

Depression According to the [Qur‘anic] Exegetes and
the Psychologists in Light of the Glorious Qur‘an
A Critical Analytical Study
Dr. Abbas bin Muhammad Bawazir
Composing the Ruling on the Narrator
Prof. Dr. Wael bin Fawaaz bin Ahmad Dakheel

201

259

7)

Family Values in the Prophetic Sunnah
An Explanation and Establishing
Prof. As-Saalih bin Sa'eed Uumaar

317

8)

Water Demand Management Strategies and Their
Impact - In light of the Prophetic Sunnah
Dr. Asmaa Muhammad Ameen Hassan Bani ‘Aamir

359

9)

A Statement on the Hadith That Says: Night Prayer
is "Mathnnā Mathnnā" By Imam Ahmad bin Ali bin
Abdul Qadir al-Maqrīzī (845 AH)
Investigation and Study
Dr. Ahmad Eid Ahmad Al-Atfi

401

No.

Researches

The
page

10)

Fiqh Rulings Related with the Dowry Of the Secret and
the Dowry of the Public - A Comparative Jurisprudence
Study and Judicial Applications
Dr. Fahd Ibn Saleh Al-Luhaidan

461

11)

The Narrations of Imam Ahmad Described by Al-Hāfiẓ
Ibn Rajab as 'Strange' in Fatḥ Al-Bārī: Collection and
Study in the Madhab
Dr. Adel bin Eid Al-Khudaidi

519

12)

Crowdfunding platforms - Juristic study
Dr. Hajed Abdulhadi Alotaibi

573

13)

The Usūlī (Fundamentals of Fiqh) Connotations
Derived from Legal Hadiths Related to Curse
An Applied Study on the Rulings Concerning Women's
Hair
Dr. Hanadi Rasheed Al-Saʼedi

605

14)

The Additions of "Lubb Al-Usūl" by Zakariyyah AlAnsāri (d. 926 AH) on "Jam‘ Al-Jawāmi‘" -(The
Section on Introductions) - Collection and Verification
Dr. Thaamir bin Abdir Rahman bin Umar Naseef

655

15)

The Relationship of the Five Major jurisprudential
Rules with the Fundamentals of Jurisprudence
An Established Study
Dr. Jaafar bin Abd Al-Rahman bin Jameel Qassas

693

16)

Provisions for Electronic Judicial Notification
Dr. Bader bin Abdullah Mohammad Al-Matrodi

745

17)

Daʿwah Efforts for the Repentants Rehabilitation
Center from Drug Abuse Obstacles and Ways to
Improve them
Field Descriptive Study
Dr Abdul Hameed bin Abdul Kareem Munshid Adh-Dhufairi

799

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must not have been published before.
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition
to knowledge.
 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages.
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free
from linguistic and typographical errors.
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all
copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has
the right to include it in local and international databases - with or without
a fee - without the researcher's permission.
 The researcher does not have the right to republish his research that has
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the
journal.
 The journal’s approved reference style is “Chicago”.
 The research should be in one file, and it should include:
- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English.
- An abstract in Arabic and English.
- An Introduction which must include literature review and the scientific
addition in the research.
- Body of the research.
- A conclusion that includes the research findings and recommendations.
- Bibliography in Arabic.
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
- Necessary appendices (if any).
• The researcher should send the following attachments to the journal:
- The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief
CV, and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

The Consulting Board

Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan

(Editor-in-Chief)
Professor of Hadith Sciences at Islamic
University

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin
Salman bin Muhammad A’la Sa’oud

Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin
Julaidaan Az-Zufairi
(Managing Editor)
Professor of Aqidah at Islamic University

His Excellency Prof. Dr. Yusuff
bin Muhammad bin Sa’eed

Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid
Professor of Qiraa‘aat at Islamic
University
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al‘Ubayd

Professor of Tafseer and Sciences of
Qur‘aan at Islamic University

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf
Professor of Hadith at Shatjah University in
United Arab Emirates
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad ArRufā‘ī

Professor of Jurisprudence at Islamic
University
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri

Professor of Principles of Jurisprudence
at Islamic University Formally
Prof. Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini

A former member of the high scholars
Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University
Member of the high scholars
& Vice minister of Islamic affairs

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami
The editor –in- chief of Islamic Research’s Journal
Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah
Hamitu

A Professor of higher education in Morocco

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. Dr. Ghanim Qadouri AlHamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at
University of Hassan II

Professor of Fiqh-us-Sunnah at
Islamic University

Prof. Dr. Falih Muhammad As-Shageer

Editorial Secretary: Baasil bin Aayef
Al-Khaalidi

Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin AtTuwaijiri

***

Publishing Department: Omar bin Hasan
al-Abdali

A Professor of Hadith at Imam bin
Saud Islamic University

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No.
8736/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN)
1658-7898

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
1658-7901

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



