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ABSTRACT 

The determination of the scholars throughout the ages has not diminished in their 

understanding of the meanings of the Holy Qur'an and to reveal its secrets, and 

to show its sciences, one of the most prominent figures in the Qur'an sciences in 

the Ninth Century (A.H.) is Al- Hafiz Jalal Al-Din Al-Suyuti (911 A.H.) in his 

book (Al-Itqaan fi Iloom Al-Qur'an) which contained Eighty types of the 

sciences, he collected them from who has written before him in these sciences, 

and this book became a major reference and took from it who came after him, 

until the Twelfth Century came, the savant Ibn Aqeela Al-Makki (1150 A.H.) to 

resolve the classification in the Qur'an sciences to find that the best books 

composed is the book of (Al-Itqaan), and when he consecrated this book and what 

did that book include of sciences he set up to do like it equally, and to weave a 

book on its example equally to put it  most of what is found in (Al-Itqaan), and 

will soon increase folds of Qur'an sciences and on that increasing of the book 

(Al-Itqaan) and he has named it (Al-Zeyada wa Al-Ihsaan fi Iloom Al-Qur'an) 

which consisted of One –Hundred and Fifty-Four types of the Qur'an Sciences, 

and these increasing included by Ibn Aqeela in Qur'an  sciences of all subjects, 

including the topics of codification of the Qur'an and what falls under its types, 

Ibn Aqeela has increased on Al-Suyuti five types of topics in the codification of 

the Qur'an. Two of these types are derived from the mention of Al-Suyuti to their 
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subjects inclusively in his book, and this what made Ibn Aqeela separated them 

by two independent types, and they are: The Science of (The diacritical points 

and the shape of the Qur'an, and who has put the diacritical points first from the 

followers and who has denied that, and who is licensed by the scientist) and the 

science of (The literature writing of the Qur'an) including three types increased 

form (Al-Itqaan) in detail, but he derived the idea of the individuality from the 

mentioning of Al-Dani's subject and these types are: The science of (What is 

become different of the copies of the Holy Qur'an by the people of lands by the 

evidence and deletion) and the science of (What did the copies of Qur'an agreed 

by the people of Irqa) and the science of   (What  is become different of the copies 

of the Holy Qur'an by the people of Hijaz and Iraq and Levant and increasing and 

decreasing, and with the number of Qur'an sciences in this section of the topics 

of the Qur'an sciences , in this section of the topics of the Qur'an sciences, but it 

has been simplified and detail explanation and representation, which is a guide 

to attention and more attention to everything related to the book of Allah which 

is explained by Al-Suyuti and Ibn Aqeela (May Allah mercy them).   
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 ملخص

مل هتفت عزمية أهل العلم على مر العصور يف التفقه مبعاين القرآن الكرمي، وكشف أسراره، وبيان علومه، فكان من أبرز 

يف  قتقاناإل) هـ( يف كتابه199) الدين السيوطيمن اعتىن بالتصنيف يف علومه يف القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل 

علوم القرآن(، الذي ضمَّنه مثانني نوًعا من قتلك العلوم، مجعها هناًل عمَّن ألَّف قبله يف قتلك العلوم، مث صار هذا الكتاب 

هـ( ليعقد 9951) مرجًعا رئيًسا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عشر العالمة ابن عقيلة املكي

عليه، وما اشتمل  فلما وقف قتقانالعزم على التصنيف يف علوم القرآن ليجد أن أحسن الكتب املؤلفة فيه هو كتاب اإل

، ويزيد عليه قتقانعليه من العلوم، حداه ذلك إىل أن حيذو على منواله، وينسج كتابًا على مثاله، ليودع فيه ُجلَّ ما يف اإل

وم القرآن( الذي الزيادة واإلحسان يف علمسَّاه ) قتقاناع علوم القرآن، وعلى قتلك الزيادة منه على اإلقريًبا من ضعفه من أنو 

أقسام  وم القرآنوأربعة ومخسني نوًعا من أنواع علوم القرآن، ومشلت هذه الزيادات من ابن عقيلة يف عل مائةحوى 

لى السيوطي فقد زاد ابن عقيلة عأنواع، ندرج حتته من قتدوين القرآن الكرمي، وما ي موضوعاقته مجيعها، ومنها موضوعات

يف موضوعات قتدوين القرآن مخسة أنواع، منها نوعان استمدمها من ذكر  السيوطي ملوضوعهما ضمًنا يف كتابه ما جعل 

من و  ابن عقيلة يفردمها بنوعني مستقلني ومها: علم )نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوًًل من التابعني، ومن كره ذلك،

لًة وقتفصياًل، إًل مج قتقانقترخص فيه من العلماء(، وعلم )أدب كتابة املصحف(، ومنها ثالثة أنواع  زاد هبا على ما يف اإل

أنه استمد فكرة إفرادها من ذكر الداين ملوضوعاهتا، وهذه األنواع هي: علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار 

رمسه مصاحف أهل العراق(، وعلم )ما اختلف فيه مصاحف أهل احلجاز باإلثبات واحلذف(، وعلم )ما اقتفقت على 

والعراق والشام بالزيادة والنقصان(. ومع قلة عدد أنواع علوم القرآن يف هذا القسم من موضوعات أنواع علوم القرآن 

ل ما يتعلق بكتاب اهلل  لكالكرمي، إًل أهنا َحظَيت بالبسط والتفصيل والشرح والتمثيل، وهو دليل اًلهتمام ومزيد العناية 

 .-رمحهما اهلل قتعاىل -من قبل السيوطي وابن عقيلة
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اخلامس والعشــــرون: علم مرســـــوم اخلط ،  والنوع ،322/ 1ر: يف بيان مجعه ومن حفظه من الصــــحابة ، ينظر: ال هان شــــث علمسى الزركشــــي النوع الثا  (1)

 .273/ 1ينظر: 

 المقدمة

احلمد هلل حق محده، والصالة على من ًل نيب بعده، وعلى آله وصحبه، ومن واًله، ومن اقتبعه وسار على هنجه واهتدى 

 هبديه.

 أمَّا بعد:

دمة  سامية لدى أهل العلم الذين أخذوا على عاقتقهم خفإنه ًل خيفى على مسلم ما لكتاب اهلل العزيز من منزلة رفيعة 

وكان  ،كتاب اهلل والعناية الفائقة به، ومل هتفت عزميتهم على مر العصور يف التفقه مبعانيه، وكشف أسراره، وبيان علومه

 يف كتابه هـ(199) من أبرز من اعتىن بالتصنيف يف علومه يف القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطي

يف علوم القرآن(، الذي ضمَّنه مثانني نوًعا من قتلك العلوم، مجعها هناًل عمَّن ألَّف قبله يف قتلك العلوم، مث صار  قتقان)اإل

 هذا الكتاب مرجًعا رئيًسا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عشر العالمة ابن عقيلة املكي

فلما وقف  قتقانلتصنيف يف علوم القرآن ليجد أن أحسن الكتب املؤلفة فيه هو كتاب اإلليعقد العزم على ا هـ(9951)

عليه، وما اشتمل عليه من العلوم، حداه ذلك إىل أن حيذو على منواله، وينسج كتابًا على مثاله، ليودع فيه ُجلَّ ما يف 

الزيادة واإلحسان اه )مسَّ  قتقانلزيادة منه على اإل، ويزيد عليه قريًبا من ضعفه من أنواع علوم القرآن، وعلى قتلك اقتقاناإل

 يف علوم القرآن( الذي حوى على مئة وأربعة ومخسني نوًعا من أنواع علوم القرآن، ومشلت هذه الزيادات من ابن عقيلة

له النصيب  نيف علوم القرآن أقسامه مجيًعا، ومنها قتدوين القرآن الكرمي، وما يندرج حتته من أنواع، إًل أن هذا القسم كا

ال هان )على نوعني فقط منه، ومها مسبوقان بالذكر يف كتاب  قتقاناألدىن من حيث عدد أنواعه، فقد حوى كتاب اإل

 موضوعات قتدوين القرآنمل يكن للسيوطي دور يف قتأسيس أنواع جديدة يف ، و (1)(هـ717) للزركشييف علوم القرآن( 

النوعني موضًحا ما زاد فيه على الزركشي من خالل قتسمية النوعني الدالة على ، إًل ما بسط فيه القول يف هذين الكرمي
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 )2( ينظر النوع الثامن عشر) يف مجعه وقترقتيبه(: اإلقتقان 3/ 277-911، والنوع السادس والسبعون) يف مرسوم اخلط وآداب كتابته( 3/ 3332-3113.

فجعلها  نقتقامما يف اإل اً ، مث جاء بعده ابن عقيلة فوَّسع من عدد أنواعه، وبسط نوًعا واحد(2)البسط يف مضمون النوع

ابن عقيلة  تفق عليها بني السيوطي و نوعني، عدَّ أحدمها من األنواع اليت ذكرها السيوطي ضمًنا، فبلغ عدد األنواع امل

 نوعان، مها على النحو اآليت: 

 

رقم النوع يف 

 قتقاناإل

رقم النوع يف الزيادة  قتقانعنوان اإل

 واإلحسان

 عنوان الزيادة واإلحسان

 علم مجع القرآن وقترقتيبه 37 يف مجعه وقترقتيبه 98

 يف مرسوم اخلط وآداب كتابته 76
 علم رسم اخلط 76

 أدب كتابة املصحفعلم  59

 

أما عدد األنواع اليت زادها ابن عقيلة على السيوطي فهي مخسة أنواع، منها نوعان استمدمها من ذكر  السيوطي  

 قتقانملوضوعهما ضمًنا يف كتابه ما جعل ابن عقيلة يفردمها بنوعني مستقلني، وثالثة أنواع أخرى زاد هبا على ما يف اإل

 مجلًة وقتفصياًل، فبلغ عدد أنواع هذا القسم لدى ابن عقيلة ستة أنواع.

هذا ومع قلة عدد أنواع علوم القرآن يف هذا القسم، إًل أهنا َحظَيت بالبسط والتفصيل والشرح والتمثيل، وهو دليل 

 من قبل السيوطي وابن عقيلة. العناية لكل ما يتعلق بكتاب اهللاًلهتمام ومزيد 

   :نيالبحث مبيًنا ذلك يف مطلبيف موضوعات قتدوين القرآن؛ جاء هذا  ابن عقيلة يف زياداقته هودوإلبراز ج

 .ضمناً  قتقانواليت أصلها يف اإل قتقانليت أضافها ابن عقيلة على اإلاأنواع علوم القرآن اجلديدة : األول
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 .12/ 1( ينظر: الزيادة واإلحسان 3)

 .األنواع املبتكرة يف )الزيادة واإلحسان(: الثاين

يف علوم القرآن(، و)الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( اللذين يُعدان أك  موسوعتني يف علوم  قتقان)اإل ومن أمهية كتايب

القرآن إىل اآلن قتأيت أمهية املشروع الدراسي للموازنة بني هذين الكتابني النفيسني يف موضوعات قتدوين القرآن الكرمي، 

حسان( يف احلاصلة من ابن عقيلة املكي يف كتابه )الزيادة واإلبغية إبراز جهود عاملينا اجلليلني، وًل سيما قتلك الزيادات 

 (.قتقان)اإل موضوعات قتدوين القرآن على السيوطي يف كتابه

وكان من أسباب اختيارنا ملوضوع البحث: أن ما ذكره ابن عقيلة يف مقدمته من حذوه على منوال السيوطي، وزيادقته 

نا نأخذ على عاقتقنا القيام بدراسة املوازنة بني الكتابني، وكذا أننا مل جند ؛ جعل(3)عليه مبا جادت به قرحيته، وسعة علمه

 دراسة سابقة هلذا املوضوع.

لـه طبعــات  تئــكــان وًل يزال املرجع الرئيس لكـل من أراد البحـث يف أنواع علوم القرآن، فقـد أُنشــــــــــــــ  قتقـانوألن كتاب اإل

 بــه مركز الــدراســـــــــــــــات القرآنيــة يف  مع امللــك فهــد لطبــاعــةعــدة مل حيظ فيهــا بطبعــة علميــة دقيقــة متقنــة إًل مــا هن  

يف نســـخة ُمنقَّحة  حُبلَّة جديدة قتقاناإل يقة لتحقيقه وطباعته، ليخرج كتاباملصــحف الشـــريف، إذ وضــع خطة علمية دق

 مزيدة يف التحقيق العلمي املتقن بسبعة  لدات، وهي اليت اعتمدناها يف دراستنا.

واإلحســـان فقد اعتمدنا النســـخة ااققة واملطبوعة يف مركز قتفســـت للدراســـات القرآنية يف الريا ، فهي أما كتاب الزيادة 

ا نســـخة قائمة على التحقيق العلمي املتقن الذي يُقدقم للقار ، وًل ســـيما الباحث ما ينشـــده منه، ومن ذلك النص  أيضــً

 الصحيح، وما حيتاجه من ختريج.

 .نكون يف صحائف أعمالنا يوم الديملنا هذا، وجيعله خالًصا لوجهه الكرمي، ويونسأل اهلل قتعاىل أن يتقبل ع
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 .3/ 2واإلحسان الزيادة و  ،3113/ 3 قتقانينظر: اإل (4)
 .3/ 2اقق لكتاب الزيادة واإلحسان  3ينظر: هامش رقم  (5)

صحيٌف  قت وهو يقصد كتاب النقط املوجود يف ذيل كتاب املقنع ىف رسم مصاحف األمصار، الذي نقل عنه ابن عقيلة، لكنه مل يكن دقيًقا يف نقله، فظهر (6)
 كثت يف ما نقل عنه.

                        تقانلتي أضافها ابن عقيلة على اإلاأنواع علوم القرآن الجديدة : األول المطلب

 ضمنا   تقانالتي أصلها في اإلو  

 اســــــــــتمد   ن أنواع  م هإقتقانيف  زاده على الســــــــــيوطيبرزت جهود ابن عقيلة يف موضــــــــــوعات قتدوين القرآن من خالل ما 

   ضمن أنواعه ما جعله يفرد هلا نوعني مستقلني، ومها: هلاالسيوطي  ذكرمن  موضوعاهتا

علم نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوًًل من التابعني، ومن كره ذلك، ومن قترخص ) النوع اخلمسون -9

 فيه من العلماء(.

وهو النوع -النوع بتصرحيه أن السيوطي مل يفرده بنوع خاص، بل ذكره يف علم رسم اخلط صدَّر ابن عقيلة كالمه يف هذا

، (5)قد أفرد يف هذا املوضوع كتابًا، وهو )ااكم يف نقط املصاحف( هـ(777) ، وذكر أن الداين(4)-السادس والسبعون

 نه.املصرَّح به عنه، بل قد نقله يف الغالب عفابتدأ كالمه يف هذا النوع بالنقل عن الداين، وأكثر من هذا النقل 

ويتضح من عنوان هذا النوع أن ابن عقيلة ذكر فيه  مسألتني، أوًلمها: مسألة اخلالف فيمن ابتدأ بنقط املصحف من 

عقيلة ، وكان هذا النقل من ابن (6))رسم املصحف( التابعني، فنقل عن الداين نصًّا طوياًل مبيًنا أن هذا النقل من كتابه يف

حف من التابعني، صُ رًَّدا عن التعقيب أو ابداء رأيه، أو التحقيق فيه،  فنقل أوًًل اخلالف فيمن كان أول من نقط امل

اختلفت الرواية لدينا يف من ابتدأ بنقط املصاحف من التابعني فروينا أن املبتد  بذلك كان أبا األسود "فقال الداين: 

كتابًا يف العربة يّقوم الناس به ما فسد من كالمهم إذ كان قد نشأ ذلك خواّص الناس الدؤيل وذلك أنه أراد أن يعمل  

وعواّمهم فقال أرى أن ابتد  بإعراب القرآن أوًًل، فأحضر من ميسك املصحف وأحضر صبًغا خيالف لون املداد وقال 

ت احلرف... اجعله نقطة حتللذي ميسك املصحف عليه إذا فتحُت فاَي فاجعل نقطة فوق احلرف وإذا كسرت فاَي ف
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ابن عقيلة مل يكن دقيًقا يف نقله، فظهر قتصـــــــــــحيٌف كثت يف ما نقل عنه، ومن أمثلة التصـــــــــــحيف يف هذا النص يف  و ، 131النص منقول من كتاب النقط  (7)

 .3/ 2كلمة) نشأ( فقد كتبها ابن عقيلة) فشا(، ينظر: الزيادة واإلحسان 
 .2/8الزيادة واإلحسان ينظر: ، و 122النقط  (8)
 .1-2/8 و ،122 لسابقنياملرجعني ا  (9)
 .1/ 2و ، 122 املرجعني السابقنيينظر:  (10)

وروينا أن املبتد  بذلك كان نصر بن عاصم الليثي وأنه الذي مّخسها وعّشرها، وروينا أن ابن ستين كان عنده مصحف 

وأكثر العلماء على أن " ، مث قال:"الثالثة من جّلة قتابعي البصرينينـَقَّطَُه حيىي بن يعمر وأن حيىي أول من نقطها وهؤًلء 

اهلمز هـ( بن أمحد هو الذي جعل 971)ت ك أبو األسود الدؤيل وجعل احلركات والتنوين ًل غت، وأن اخلليلاملبتد  بذل

 .(7)"والتشديد والَروم واًلمشام

مث قتِبع ذلك بنقله عن  الداين يف املســــــألة الثانية، وهي مســــــألة من كره قتنقيط املصــــــحف وقتشــــــكيله، ومن َرخََّص فيه من 

هة بنقط املصــــــــــــــاحف عن عبد اهلل بن عمر، وقال بذلك مجاعة من التابعني وروى الرخصــــــــــــــة يف العلماء،  إذ نقل الكرا

ـــــــــــــــــ( عن نافع بن أيب نعيم، قال: 917)ت  ذلك من غت واحد، منهم: عبد اهلل بن وهب ســــألت ربيعة بن أيب عبد "هـ

ـــــــ( عن شكل القرآن936)ت الرمحن ـــــــ( قال ًل 975) الليثييف املصحف فقال ًل بأس به، قال ابن وهب وحدثين  هـ هـ

ا بنقط املصـــحف بالعربية، وقال: مسعت مالًكا يقول أما هذه الصـــغار اليت يتعلم فيها الصـــبيان فال بأس بذل  كأرى بأســـً

الناس يف و "والرتخيص بقوله:  ، مث نقـل ابن عقيلة ما انتهى الداين من ذكر الكراهة(8)"فيهـا وأمـا األمهـات فال أرى ذلـك

ني من لدن التابعني إىل وقتنا هذا على الرتّخص يف ذلك يف األمهات وغتها وًل يرون بأســــا برســــم مجيع أمصــــار املســــلم

، وقتابع النقل عنه يف عدم (9)"مواضــــعها واخلطأ مرقتفع عن إمجاعهمفاقتح الســــور وعدد آيها ورســــم اخلموس والعشــــور يف 

ة، فتكون لرســـــم، بل يســـــتعمل لونان، احلمرة والصـــــفر اســـــتجازقته النقط بالســـــواد، ُمعلاًل ذلك ملا فيها من التغيت لصـــــورة ا

 .(10)احلمرة للحركات كلها، والصفرة للهمزات خاصة

وعقد ابن عقيلة عناوين فرعية، وهي فصول نقلها بغالبها عن الداين، كانت هذه الفصول يف ذكر مواضع احلركات من 

مام أاحلروف وقتراكب التنوين وقتتابعه، فذكر أن موضع الفتحة هي نقطة محراء فوق احلرف، وموضع الضمة نقطة محراء 
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 .12/ 2 و، 121 املرجعني السابقنيينظر:  (11)
 .12( سورة البقرة: 12)
 .7( سورة الرعد: 13)
 .32( سورة النساء: 14)
 .11-12/ 2الزيادة واإلحسان ، وينظر: 121النقط  (15)
 .122( سورة النساء: 16)
 .13-19/ 2الزيادة واإلحسان ، و 122ينظر: النقط  (17)
 .9( سورة البقرة: 18)

واعد واألمثلة املنقولة كذلك عن الداين فيما يتبع احلركات من ، وذكر الق(11)سفل احلرفأاحلرف، والكسرة نقطة محراء 

طتني )فإن حلق شيئا من هذه احلركات التنوين جعلت نقاملنونة من األحرف، ومن أمثلته: التنوين، وما يتصل بالكلمة 

مزة واهلاء والعني اهل أحدمها احلركة والثانية التنوين فإن اقّتصلت الكلمة املنّونة بكلمة أوهلا حرف من حروف احللق وهي

 رّكبتهما وإمنا ...( 13")َهاد قـَْوم   َوِلُكلق ": و ،(12" )أَلِيمٌ  َعَذابٌ ": قوله حنو يف وذلكواحلاء والغني واخلاء رّكبت النقطتني 

 أو ًلم أو اءر  بذلك اقّتصل وإن بذلك، لتؤذن عالمة هي اليت النقطة فأبعدت احلروف عند مظهر التنوين أن جلأ من

 ذلك، بعد ما وشددت النقطة فقربت فيه، املدغم التنوين ألن بعدها ما وشددت متتابعتني النقطتني جعلت نون أو ميم

،  مث عقد بابًا يف ذكر عالمة السكون والتشديد يف احلروف، ذكر كذلك (15) (14")رَِّحيًما َغُفورًا": قوله حنو يف وذلك

فيه قواعده مع األمثلة، فذكر أن السكون يقع جرة باحلمرة فوق احلرف، سواء أكان احلرف املسكن مهزة، أم غتها، حنو 

ا باحلركات، فوق احلرف ويعربوهن أما الشدة فذكر أنه خمتلف يف جعلها، فعامة أهل املشرق جيعلوهنا ،(16")َيَشأْ  ِإن"قوله: 

وأن أهل املدينة يشددون احلرف وًل يعربوهنا باحلركات، ًلستغنائهم عن ذلك  بوضع احلركات على مجيع احلروف، وأن 

، مث ختم موضوعاقته الفرعية بفصل ذكر فيه (17)عامة أهل العراق ًل جيعلون للسكون وًل للتشديد عالمة يف مصاحفهم

، وأمثلتها، َفُجِعَلت املطة على حروف املد باحلمرة عند اهلمزات واحلروف السواكن، مثل قوله -ملدةوهي ا-قواعد املطة

أما على احلرف املتحرك قبل حروف املد فال جيوز وضع املطة عليه، وًل  (،18")قـَْبِلكَ  ِمن أُنزِلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُنزِلَ  مبَا"قتعاىل:
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 .21( سورة البقرة: 19)
 .17-13/ 2الزيادة واإلحسان ، و 129ينظر: النقط  (20)
 .17/ 2 املرجع السابق (21)
 .32/ 2 املرجع السابقينظر:  (22)

بل جتعل من فوقهن، هذا إذا كان حرف املد مرسوًما يف اخلط، فإن كان حمذوفًا  أن خيالف هبا يف األلف والواو والياء،

 .(20)( 19")اْلَمالَِئَكةِ "منه، لعلة ، أو كان زائًدا صلة ُرِسَم باحلمرة، وُجِعل املطة عليه، حنو قوله قتعاىل:

وغالب اصطالحه -رمحه اهلل قتعاىل-الداينانتهى كالم "ل ابن عقيلة يف ختام النوع هذا: وبعد قتلك النقوًلت عن الداين قا

يف ذلك اصطالح أهل املغرب، واصطالح أهل املشرق خيالف ذلك يف بع  األشياء، وًل مشاحة يف اًلصطالح إذا 

 ، ومل يبني يف ما اختلف فيه أهل الشرق.(21)"علم املقصود

 كر  فيـــه قتفصــــــــــــــيـــل كالم الـــداين يف نقطومع اًلعتمـــاد الكلي من ابن عقيلـــة على الـــداين يف هـــذا النوع، إًل أنـــه قـــد ذ 

املصــحف، ألن الســيوطي اكتفى بعر  القائلني بكراهة التنقيط مع انيزين، بعد أن ذكر من ابتدأ بنقط املصـــحف أوًًل 

،  هبـاألقوال اليت مل يُعزيها لقائليها، ومل يكن للســــــــــــــيوطي ذلك اًلعتماد الكلي على الداين يف هذا املوضــــــــــــــوع الذي ذكر 

 من ابن عقيلة عليه.كاًلعتماد 

 علم أدب كتابة املصحف(.) النوع احلادي واخلمسون -2

، (22)كذا يف هذا النوع، صــــــرَّح ابن عقيلة أن الســــــيوطي ذكر موضــــــوعه يف رســــــم اخلط، لكنه مل يفرده يف نوع مســــــتقل

  كالمه عن هذا النوع أمور، وهي:ويالحظ على ابن عقيلة يف

 عنوان السيوطي للنوع السادس والسبعنيأن عنوان هذا النوع هو مستقى كذلك من  -أ

هو الشــــــطر الثاين لعنوان الســــــيوطي، بل قد أخذ ُجلَّ هذا املوضــــــوع عن الســــــيوطي  ه يُعدّ يف مرســــــوم اخلط وآداب كتابت

تحب كتابة املصحف قتس"مصـرًحا بذلك، فنقل ما صـدَّره السيوطي يف عنوان فرعي أمساه)فصل يف آداب كتابته(، قوله: 
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 .32/ 2الزيادة واإلحسان ، وينظر: 3392/ 3 قتقاناإل (23)
 عنه ـ ــــــــــــــــ رضــي اهلل، والرواية فيها اختصــار من الســيوطي، قتبعه على ذلك ابن عقيلة يف قول ابن عمر  31-32/ 2 و، 3392/ 3 املرجعني الســابقني (24)

 عظمها، من يســــتحب وما املصــــاحف كتابللرجل عند رؤيته للمصــــحف: )) ما هذال قال: القرآن كله((، ينظر: فضــــائل القرآن للقاســــم بن ســــالم، باب:  
 .218 صغرها  من ويكره

، أًل قترى األلف  اقيل ًلبن ســــتين: مل كره ذلكل قال: ألن فيه نقصًــــ  ): )229، ويف املصــــاحف أليب داود 32/ 2، و 3392/ 3 املرجعني الســــابقني (25)
ينبغي أن قتُردَّ(( أي إىل وقوله: ))وهبذا التعليل من ابن ســـــــــتين، ُعِرَف أن املشـــــــــق هو إغراق يف زيادة احلروف ومدَّها، كاأللف، ، قتُردَّ(( نكيف يُغرِقها ينبغي أ

 .3392/ 3 قتقاناقق اإل 3القدر املطلوب يف الكتابة، دون غلو وزيادة، ينظر: هامش رقم 
 .173، وينظر: التبيان يف آداب محلة القرآن 3/3392 قتقاناإل (26)
 من يســتحب وما املصــاحف كتاب، وباب:  131 وقتنزيهه وقتعظيمه القرآن إكرام من القرآن حلامل يســتحب مافضــائل القرآن للقاســم بن ســالم، باب:  (27)

 .218 صغرها من ويكره عظمها،

، مث (23)"، وقتبيينها وإيضـــاحها، وحتقيق اخلط دون َمشـــِقِه وقتعليقه؛ فيكره، وكذا كتابته يف الشـــيء الصـــغتوحتســـني كتابته

رع بإيراد ما ســـــاقه الســـــيوطي من الروايات يف آداب كتابة املصـــــحف الواحدة قتلو األخرى، ومنها ما أخرجه أبو عبيد  شــــَ

ـــــ القاسم بن سالم، عن عمر  ـــــ رضي اهلل عنه ـ : ُمصحًفا قد كتبه بقلم دقيق، فكره ذلك وضربه، وقال أنه وجد مع رجلـ

رَّ  به ه أن نه كر "أوأخرج ابن أيب داود عن ابن ستين: ، (24)""َعّظموا كتاب اهلل"، وكان عمر إذا رأى ُمصـحًفا عظيًما سـُ

 .(25)"ل قال: ألن فيه نقًصايكتب املصحف مشًقا، قيل: ملَِ 

 نييلة عن نقله عن السيوطي مسألتأغفل ابن عق -ب

ى احليطان وقتكره كتابته عل"إحدامها: كراهة كتابة املصحف على احليطان والسقوف، وهو ما ذكره السيوطي بقوله: 

، واستشهد لذلك مبا أخرجه أبو عبيد، عن عمر بن عبد العزيز، (26)"واجلدران، وعلى السقوف أشد كراهة، ألنه يوطأ

 .(27)"ًل قتكتبوا القرآن حيث يوطأ"قال: 

يه كالًما ألحد من  أر ف"ملما الثانية فهي: مسألة كتابة القرآن بقلم غت العريب، فنقل السيوطي عن الزركشي قوله: أ

وحيتمل اجلواز؛ ألنه قد حُيِسُنه من يقرؤه بالعربية واألقرب املنع، كما حتمل قراءاقته بغت لسان العرب، "، قال: "العلماء
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 .111( سورة الشعراء: 28)
 .3399/ 3 قتقاناإل، وينظر: 282/ 1ال هان  (29)
 .31/ 2ينظر: الزيادة واإلحسان  (30)
 .3311/ 3 قتقانينظر: اإل (31)
 .3319/ 3  املرجع السابقينظر:  (32)
 .313/ 1: انموع شرح املهذب للنووي ينظر (33)
 .37/ 2الزيادة واإلحسان  (34)

، ويالحظ (29)(28")مُِّبني َعَريبي  بِِلَسان  " ب ًل قتعرف قلًما غت العريب، وقد قال قتعاىل:ولقوهلم القلم أحد اللسانني، والعر 

 أن هاقتني املسألتني هي من آداب كتابة املصحف، وقد أغفل أو أمهل نقلها ابن عقيلة عن السيوطي.

 .قيلة هبذا النوع عنوانني فرعينيحَلَق ابن عأ -ج

، (31)عن السيوطي من عنوان فرعي قتابع ملرسوم اخلط أمساه السيوطي ) فرع( أيًضا، منقول أيًضا (30)أوهلما: أمساه )فرع(

رًا بع  الشــــيء، والذي نقله  عنه من الروايات ما قتلخََّص  وهو يف مســــألة بيع املصــــحف وشــــرائه، ونقله عنه كان خُمَتصــــَ

ه عنده،  ث منها، إذ هو أصـــح األوجمن أن هناك ثالثة أقوال للســـلف يف هذه املســـألة، مل يبني الســـيوطي إًل القول الثال

، إًل أن ابن (33)،  مســـــتنًدا يف قتصـــــحيحه على ما نُقل عن الشـــــافعي يف شـــــرح املهذب(32)وهو كراهة البيع دون الشـــــراء

 .(34)"كراهة بيعها وشراها، وجواز ذلك، وكراهة البيع دون الشراء  "عقيلة ذكر هذه األقوال الثالثة بقوله: 

أنـه مل يُبـِد رأيــه يف قتلــك األقوال من قترجيح أحـدهــا كمـا فعـل قبلــه الســــــــــــــيوطي، فــاكتفى بــذكر واملالحظ على ابن عقيلــة 

 األقوال، وسكت عن الرتجيح.

ا عن الســـــيوطي من عنوان فرعي قتابع ملرســـــوم  أما العنوان الفرعي اآلخر، فقد أمساه ابن عقيلة )فائدة(، وهو منقول أيضـــــً

هــــــــــــــــ( يف 661مصــحف، فنقل الســيوطي عن عز الدين بن عبد الســالم )ت)فرع(، وهو يف مســألة القيام لل اخلط أمساه
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 للصفحة نفسها. 1مع  هامش رقم  38/ 2الزيادة واإلحسان ينظر: ، و 3311/ 3 قتقاناإل (35)

لعز الدين بن عبد الســـــــــــــــالم، فلعله يف كتاب القواعد الك ى يف فروع ( األنام مصـــــــــــــــاح يف األحكام قواعديف كتاب ) ى هذا القولومل أقف عل
 إحسـان كل)): البدعة أن من البدع املندوبة ألقسـام عرضـه بعد البدعة فصـل يف 321/ 3يف القواعد  السـالم عبد بن من قول عليه وقفت والذيالشـافعية، 

 األول((. العصر يف يعهد مل

 .38/ 2، والزيادة واإلحسان 3311/ 3 قتقانينظر: اإل (36)
 .3311/ 3 قتقاناإل (37)
 .38/ 2الزيادة واإلحسان  (38)

: )) مـا قـالــه العز هو مـا عليــه األئمـة األعالم، وهــذا العمـل من البــدع، وقتعظيم القرآن ًل يكون بــالقيـام لــه، 3311/ 3، 2يف هـامش رقم  قتقـانقـال حمقق اإل
قتعظيًما((، أقول: وإن صـح رأي ااقق بتصـويب قول العز فهل قياســه  بنهي  أنه هنى عن القيام له د صــح عن النيبوهذه من القياسـات الفاسـدة، وإًل فق

 النيب عن القيام له بالنهي عن القيام للقرآن يصحل 
شـــد بيق ما فيه، وقد كان الســـلف من أ: واحلق أن قتعظيم املصـــحف ليس مرقتبطًا بالقيام له، وإمنا هو بتط38/ 2، 2وقال حمقق الزيادة واإلحســـان يف هامش 

 الناس قتعظيًما له، ومع ذلك فلم يؤثر عنهم القيام للمصحف فيما أعلم((.

 .123/ 3، و 122/ 3، و983/ 3 املرجع السابقينظر:  (39)

وََّب (36)، ونقل عن غته أنه مســــــــتحب(35)"حف بدعة، مل يعهد يف الصــــــــدر األولالقيام للمصــــــــ"القواعد قوله:  ، وصــــــــَ

لتعظيم وعدم ملا فيه من ا"الســـــيوطي ما قاله النووي يف التبيان من اســـــتحباب القيام للقرآن، مث أقتبعه بتعليل ذلك بقوله: 

و قــال اإلمــام النووي: ه"، ففهم ابن عقيلــة أن القول بــاًلســــــــــــــتحبــاب مع التعليــل هو للنووي، فقــال: ( 37)"التهــاون بــه

، وًل أخال أن ابن عقيلة َرجع لكتاب التبيان بنقله (38)"عدم التهاون به، قاله يف التبيانمســـــــــــتحب ملا فيه من التعظيم و 

 القولني، فاكتفى بالنقل.هذا، مث أنه مل يرجح أيًضا بني 

 األنواع المبتكرة في )الزيادة واإلحسان(.: المطلب الثاني

ن جهود من سبقه ه، استقاها مإقتقانع، زادها على السيوطي يف ابتكر ابن عقيلة يف موضوعات قتدوين القرآن ثالثة أنوا 

ريح َصدَّر كالمه يف مستهل كل نوع منها بالتص ، يف قتدوين القرآن الكرمي من العلماء، ما جعله يؤسس أنواًعا جديدة

، وأنه منقول من كتاب العامل املقر  أيب عمرو الداين، إذ ألَّف يف مرسوم خط قتقانأن احلافظ السيوطي مل يذكره يف اإل

استمد منه ما جعله يبتكر هذه األنواع الثالثة يف علوم ف، (39)املصاحف كتاب )املقنع يف رسم مصاحف األمصار(

 قرآن، وهي:ال
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باشــرة، وهو م املصـدر نفســه، ووقفت على نقل الداين هلذا القول فوجدُت أنه نقله عن حممد بن عيســى عن نصــت، فلم يتنبه ابن عقيلة للَعَلم املنقول عنه (40)

 .13نصت، ولعله قد سقط عنه سهًوا،  ينظر: املقنع 
 .192 -123( سورة البقرة: 41)
 .987/ 3الزيادة واإلحسان  ، وينظر:13املقنع  (42)
 .12( سورة البقرة: 43)
 .381( سورة البقرة: 44)
 .987/ 3الزيادة واإلحسان  ، وينظر:13املقنع (45)
 .98( سورة القصص: 46)
 .913/ 3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 122املقنع  (47)

 علم ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات واحلذف(.) النوع السابع واألربعون -9

وهذا ما اختلف فيه أهل الكوفة "هـ(، قوله: 253)ت  بدأ ابن عقيلة النقل ُمستهاًل مبا نقله الداين عن حممد بن عيسى

، مث قتابع نقله عن الداين بذكر أمثلة (40)"تاب املصاحفوأهل البصرة وأهل املدينة وأهل الشام وأهل مدينة السالم يف ك

عمَّا أثبتته بع  املصاحف وما حذفته األخرى يف الرسم القرآين، منها ما فصََّل الداين فيه القول مبيًنا ما وجده، وما أُثر 

لة األول:  مثمن القول من هذا احلذف يف مصاحف األمصار، ومنها ما اكتفى بعرضها دون البيان والتفصيل، فمن أ

وبغت "بغت ياء ويف بعضها بالياء، قال احلافظ الداين: ( 41)"إبرَاهـَم" كتبوا يف سورة البقرة إىل آخرها يف بع  املصاحف

 -ياء وجدت أنا ذلك يف مصاحف أهل العراق يف البقرة خاصة وكذلك رسم يف مصاحف أهل الشام، وحدثنا اخلاقاين

قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد: قتتبعت رمسه يف املصاحف،  قال: حدثنا أمحد بن حممد، -شيخنا

 .(42)"يف بعضها بغت ألفباأللف و  "هففيضاع"ت: ويف بعضها  بغت ياء قال نص "إبرَاهـمَ " فوجدقته كتب يف البقرة خاصة

َما"ومن أمثلة الثاين: "ويف بعضــــــــها "قل بئس ما يأمرك به" مقطوع، ويف بعضــــــــها: " موصــــــــولة، ويف بعضــــــــها  (43)بِْئســــــــَ

 .(45)بغت ألف" (44")وَُكُتِبهِ "ويف بعضها  ،" باأللف"ملئكته" و"وكتابهو

بغت ألف بعد  (46")ِسْحرَانِ : "" بألف، ويف بعضهاقالوا ساحران قتظهراويف القصص يف بع  املصاحف ""وكذا قوله: 

 .(47)"السني
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 .122/ 3الزيادة واإلحسان ، و 122ينظر: املقنع  (48)
 .19( سورة املائدة: 49)
 .121-122/ 3الزيادة واإلحسان  ، وينظر:129املقنع  (50)
 .82( سورة يونس: 51)
 .1( سورة إبراهيم: 52)
 .23( سورة النمل 53)
 .121/ 3الزيادة واإلحسان ، و 129ينظر: املقنع  (54)

ُكليـًّا على الـداين يف هذا النوع بنقله الكامل عنه، فلم يظهر ســــــــــــــوى جهده يف ومن املالحظ على ابن عقيلـة أنـه اعتمـد  

اســتمداد هذا املوضــوع عن الداين ليفرده يف نوع مســتقل من أنواع علوم القرآن يف موضــوعات التدوين، وهو جهٌد يُذكر 

 له أيًضا.

 علم ما اقتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق(.) النوع الثامن واألربعون -2

ذا النوع ابتدأ ابن عقيلة أيًضا بالنقل عن الداين يف نقله  عن حممد بن عيسى، عن نصت، يف عرضه احلروف اليت يف ه

، مث ذكر قتلك احلروف، بذكر  اآليات املشتملة عليها، ومل يُفصَّل القول (48)اجتمعوا عليها أهل العراق يف مصاحفهم

نقل ابن عقيلة قول الداين فيها  ،بالياء( 49")الّلهُ  يَْأيت  َفَسْوفَ " املائدة سورة يف كتابتهم: هوفيها، إًل يف موضع واحد، 

وكذلك جاء يف الرواية بغت ياء بعد التاء، وذلك غلط ًل شك فيه؛ ألنه فعل مرفوع، وعالمة رفعه إثبات الياء يف ": 

  لعراق وغتها، فوجدقتهآخره، وًل خالف بني مصاحف أهل األمصار يف ذلك، وقد قتأملته أنا يف مصاحف أهل ا

 .(50)"كذلك

  :أمثلته ومن والبيان، التفصيل دون واحلرف، اآلية بذكر اكتفى فقد املواضع لباقي عرضه يف أما

 .بالالم( 51" )اأَلْر ِ  يف  َلَعال  ": يونس سورة  يف كتبوا

 .واأللف بالواو( 52) "الَِّذينَ  نـَبَـُؤا: "إبراهيم سورة ويف

 (.54) بالنون( 53" )اللَّهُ  آقتَانِ  َفَما: "النمل سورة ويف
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 .122/ 3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 121ملقنع ا (55)
 .113( سورة البقرة: 56)
 .139( سورة البقرة: 57)
 .123/ 3ينظر: الزيادة واإلحسان  (58)
 .123/ 3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 123املقنع  (59)

 .(55)"وكذا رسم هذه احلروف يف سائر املصاحف"ويف ختام عر  مجيع املواضع، نقل ابن عقيلة قول الداين: 

قتلك املواضــع  ا يفوالذي يتضــح من قول  الداين من اقتفاق مجيع مصــاحف أهل العراق برســم هذه احلروف، اقتفاقها أيضًــ 

 مع املصحف العثماين. بالرسم القرآين

 علم ما اختلف فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام بالزيادة والنقصان(.) النوع التاسع واألربعون -3

بنيَّ ابن عقيلة ابتداًء أن هذا النوع  خاص يف ما اختلفوا فيه بالزيادة يف لفظ الكلمة، أو النقص فيها، وكالمها غت ُمِضر 

قالوا(، ) ، بغت واو قبل(56)"قَاُلوا اختَََّذ اهلُل َوَلًدا"ما كتبوا يف مصاحف أهل الشام قوله قتعاىل:باللفظ، وًل باملعىن، مثل 

إذ  مها يعرضان مواضع ـ  قبل هذا النوعـ  خمتلف عن النوعني السابقنيهو َوَلًدا"، و  الّلهُ  اختََّذَ  : "َوقَاُلواْ ويف سائر املصاحف

(، 57" )إبرَاهـمَ : "لمةهم حيذفها، كما مت بيانه يف كفبع  املصاحف يُثبتها، وبعضالكلمة اليت أصلها يقتضي اإلثبات، 

 .(58)أن مقتضى لفظ الكلمة وحروف هتجيتها إثبات الياء واأللف، وإن بع   املصاحف يثبتها، وبعضها  اآلخر حيذفها

ه ملواضــــع اًلختالف بني مصــــاحف األمصــــار، قال:  وهذا  الباب "نقل ابن عقيلة قول الداين يف مســــتهل حديثه وَعرضــــِ

، فكــان معتمــده على الروايــات اليت انتهــت إليــه يف حتــديــد اًلختالف يف قتلــك (59)"مسعنــاه من غت واحــد من شــــــــــــــيوخنــا

اين مكتفًيا بذكر اختالفها بني مصاحف األمصار دون املواضـع بني مصـاحف األمصار، ومن قتلك املواضع ما ذكرها الد

ل القول فيها بذكر من قال هبا، بل ومنها ما قتعقبها بعدم التصـــــويب والرد على من قال  بيان من قال هبا، ومنها ما فصـــــَّ

 فيها.
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 .71( سورة الزخرف: 68)
، وليس فيه قوله: )) وهبائني رأيته يف مصــحف اإلمام((، بل قال: )) 231وينظر: فضــائل القرآن ، 113/ 3الزيادة واإلحســان ، وينظر: 111املقنع  (69)

 وأهل العراق "قتشتهي" األنفس بغت هاء((.
 .117-119وينظر مجيع ما ذكر الداين من الروايات اليت انتهت إليه: املقنع ، 118/ 3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 117املقنع  (70)
 .118/ 3 ، و117 املرجعني السابقني (71)
 .38( سورة الزخرف: 72)
 118 /3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 117املقنع (73)

 أهل صـــــــاحفم يف الزخرف والرد على من قال فيها: يف ســـــــورةأما مثال ما قتعقب على بع  األقوال بعدم التصـــــــويب 

َتِهيهِ  َما" :والشـــام املدينة ورأيت بع  شـــيوخنا يقول إن ذلك كذلك يف مصـــاحف أهل "، قال: هبائني (68")األَنُفسُ  قَتشـــْ

 .(69)"قتشتهي" هباء واحدةئر املصاحف "الكوفة وهو غلط، قال أبو عبيد: وهبائني رأيته يف اإلمام ويف سا

ويف ختام عر  مواضـــــــــــــع اًلختالف بني مصـــــــــــــاحف األمصـــــــــــــار نقل ابن عقيلة عن الداين أن هذا مجيع ما انتهى إليه 

بالروايات من اًلختالف بني مصــاحف األمصــار، واحلق أن ابن عقيلة مل ينقل قتلك الروايات من كتاب الداين، فهو قد 

لروايـــات، وقـــد مضــــــــــــــى من ذلـــك حروف كثتة يف األبواب فهـــذا مجيع مـــا انتهى إلينـــا بـــا"جتـــاوزهـــا عبورًا لقول الـــداين: 

م من ، على الرغ-وهي هفوة-، وذلــك ممــا يؤخــذ عليــه ابن عقيلــة، فهو قــد قترك فرار ذكر قتلــك الروايــات( 70)"املتقــدمــة

شار هلا.
ُ
 اعتماده على النقل الكلي عن الداين، إًل يف نقله عنه قتلك الروايات امل

 والقطع عندنا على كيفية ذلك يف مصاحف أهل األمصار، على قراءة أئمتهم غت": مث قتابع ابن عقيلة نقله قول الداين

، (71)"لك قد قتكون على غت مرسوم مصحفهمجائر إًل برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءهتم يف كثت من ذ

 َبادِ عِ  يَا" يف قوله قتعاىل:" اِدييَا ِعبَ "قرأ  هـ(957)ت أًل قترى إن أبا عمرو"مستشهًدا بقوله هذا بعدة أمثلة، منها قوله: 

بالياء، وهو يف مصحف أهل البصرة بغت ياء، فُسِئَل عن ذلك فقال: إين رأيته يف مصاحف أهل ( 72")َعَلْيُكمُ  َخْوفٌ  ًلَ 

، وبعد نقل ابن عقيلة عر  (73)"واقتبع يف ذلك مصاحف أهل املدينة املدينة بالياء، فرتك ما يف مصحف أهل بلده،

رأيت بع   وإمنا بّينت هذا الفصل ونبَّهت عليه؛ ألين"بقوله:  -وهو مهم-أمثلة الداين، ونقل  عنه قتعليله هلذا البيان

من أشار إىل مجع شيء من هجاء املصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا املعىن وجعله أصال، 
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قول الداين: )) منتحلي القراءة(( نقله عنه ابن عقيلة : ))مشـــــاير القراءة((، وهذا ليس و ، 131 -132/ 3الزيادة واإلحســـــان ، وينظر:  118املقنع  (74)

 .حتريفبتصحيف، بل هو 
 .133-131الزيادة واإلحسان ، وينظر: 111-118املقنع  (75)
 .131 -111ينظر: املقنع  (76)

واحد من األئمة من الزيادة والنقصان يف احلروف املتقدمة وغتها إىل مصاحف أهل بلده، فأضاف بذلك ما قرأ به كل 

وذلك من اخلطأ الذي يقود إليه إمهال الرواية وإفراط الغباوة، وقّلة التحصيل؛ إذ غت جائز القطع على كيفية ذلك إًل 

راده ملا بّيناه من لم ذلك، املؤمتنني على نقله وإيخب  منقول عن اًلئمة السالفني ورواية صحيحة عن العلماء املختصني بع

 (74)"الدًللة

مســألة، مضــموهنا: ماهي علة اًلختالف بالزيادة والنقصــان بني  -حال ابتدائي قراءة هذا املوضــوع-وقد قتبادر إىل ذهين

األمصــار على مصـحف واحد، وهو مصــحف  ـــــــــــــــ رضــي اهلل عنه ـــــــــــــــمصـاحف األنصـار  وقد مجع ووحدَّ ســيدنا عثمان 

اإلمامل وســــــرعان ما وجدت ضــــــاليت حني رأيت أن ابن عقيلة قد نقل عن الداين طرحه هلذه املســــــألة، واليت من املنطقي 

ـــــ رضي  السبب يف ذلك عندنا أن أمت املؤمنني عثمان بن عفان"أن قتتبادر إىل ذهن القار  ابتداًء، ليجيب عنها بقوله: 

ملا مجع القرآن يف املصاحف، ونسخها على صورة واحدة، وآثر يف رمسها لغة قريش دون غتها، مما ًل يصّح  اهلل عنه ـــــــــــــــ

ـــــ سبحانه وقتعوًل يثبت نظرا لألُّمة واحتياطًا على أهل املّلة وثبت عنده: أن هذه احلروف من عند اهلل  كذلك منزلة،   اىل ـ

وعلم أن مجعها يف مصحف واحد على قتلك احلال غت متمّكن، إًل مسموعة، ـــــ صلى اهلل عليه وسلم ـــــ  ومن رسول اهلل

بإعادة الكلمة مرقّتني، ويف رســـــم ذلك كذلك من التخليط والتغيت للمرســـــوم ماًل خفاء به، ففرقها يف املصـــــاحف لذلك 

ـــــــ سبحانه و  فجاءت مثبتة يف بعضها، وحمذوفة يف بعضها، لكي حتفظها األمة كما نزلت من عند اهلل ــــــــ وعلى ما   قتعاىل ـ

 .(75)"ف مرسومها يف مصاحف أهل األمصارفهذا سبب اختالـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  مُسعت من رسول اهلل 

، ولعل اكتفائه بالنقل (76)اكتفى ابن عقيلـة هبـذا  النقل عن الداين يف هذا املوضــــــــــــــوع، وإن مل يكن الداين قد انتهى منه

من أهم  جوانبه اليت اعطته صــــــــــــــورة متكاملة وافية، وهذه اجلوانب هي:   إىل هـذا احلـد؛ أنـه قـد أُحيط هبـذا النوع اجلديد
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بيان معىن اًلختالف بني مصـــــاحف األمصـــــار، مع ذكر مواضـــــعه، مث التحقيق يف مســـــألة عدم جواز القطع باًلختالف 

ملســـــــــألة  حهمامل قَترد رواية صـــــــــحيحة عن مصـــــــــاحفهم، معلاًل هذا القول بعدم اجلواز، مع ذكر األمثلة على ذلك، مث طر 

 سبب اًلختالف بني املصاحف.

 الخاتمة

طي يف  )الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( على السيو  من خالل عر  أنواع علوم القرآن اليت زادها ابن عقيلة يف كتابه

 هي: القرآن( نستخلص نتائج عدة،  يف علوم قتقان)اإل كتابه

مها من نوعان استمدمنها: مخسة أنواع،   الكرمي القرآنزاد ابن عقيلة  على السيوطي يف موضوعات قتدوين  -9

، نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوًًل من التابعني)علم  وهي:ذكر السيوطي ملوضوعهما ضمًنا يف كتابه 

ا ثالثة أنواع أخرى زاد هب أدب كتابة املصحف( ومنها:)علم (، و ومن كره ذلك، ومن قترخص فيه من العلماء

ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات واحلذف(، )، وهي: علم مجلًة وقتفصياًل  قتقانعلى ما يف اإل

ما اختلف فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق )علم و ما اقتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق(، )وعلم 

 والشام بالزيادة والنقصان(.

، ومن من التابعني، ومن كره ذلكعلم )نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوًًل  هاستمد ابن عقيلة إفراد نوع  -2

، ه أمرانويتلخص من ،(، ونقله عن الداينرسم اخلط)علم ذكر السيوطي له يف   قترخص فيه من العلماء( من

 مها:

عل احلركات جالذي أبو األسود الدؤيل  هو : أكثر العلماء على أن املبتد  بنقط املصاحف من التابعنياألول 

 .مشاماهلمز والتشديد والَروم واإلهو الذي جعل هـ( 971)ت بن أمحد والتنوين ًل غت، وأن اخلليل

 الرتخيص يف نقط املصحف يف األمهات وغتها، وعدم استجازة النقط بالسواد. :الثاين
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، ونقله عنه )رسم اخلط( ( من ذكر السيوطي له يف علمفراد نوعه )علم أدب كتابة املصحفاستمد ابن عقيلة إ -3

 حف، وقتلخَّص: أنه من آداب كتابة املص(اب كتابتهيف مرسوم اخلط وآد) لعنوان السيوطين الشطر الثاين م

لشيء وحتسني كتابته، وقتبيينها وإيضاحها، وحتقيق اخلط دون َمشِقِه وقتعليقه؛ فيكره، وكذا كتابته يف اقتعظيمه 

، وكراهة البيع جواز ذلككراهة بيعها وشراها، و ائه ذكر ثالثة أقوال فيه وهي:، ويف بيع املصحف وشر الصغت

 ، دون قترجيحه لقول منها.دون الشراء

)املقنع يف رسم  تابهيف ك املبتكرة من علوم القرآن يف قتدوينه من الداينالثالثة استمد ابن عقيلة إفراده لألنواع  -7

 مصاحف األمصار(.

ته بع  أمثلة عمَّا أثبتيف علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات واحلذف(، أورد ابن عقيلة  -5

املصاحف وما حذفته األخرى يف الرسم القرآين يف األمصار، فقد اختلف أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل املدينة 

 وأهل الشام وأهل مدينة السالم يف كتابة املصاحف.

هل العراق أ يف علم )ما اقتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق( َعَرَ  ابن عقيلة احلروف اليت اجتمعوا عليها -6

 يف مصاحفهم، مع إيراد اآليات املشتملة على قتلك احلروف.

ا اختلف بنيَّ ابن عقيلة ميف علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام بالزيادة والنقصان(   -7

لة على ذلك ثفيه بالزيادة يف لفظ الكلمة، أو النقص فيها، وكالمها غت ُمِضر باللفظ، وًل باملعىن، مع ذكر األم

 اًلختالف وعلَِّته، ومعتمد ذلك على الروايات يف حتديد اًلختالف يف قتلك املواضع بني مصاحف األمصار.
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 قائمة المصادر

هـ(، حتقيق: حممد أبو 717ال هان يف علوم القرآن، أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )ت -9

 ،وىلكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، مث صوَّرقته دار املعرفة، بتوت، الطبعة األالفضل إبراهيم، دار إحياء ال

 م.  9157

هـ(، حتقيق: مركز 199يف علوم القرآن، للحافظ أيب الفضل جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي)ت قتقاناإل -2

 م.2193 ،رابعةالدراسات القرآنية،  مع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، الطبعة ال

هـ(، حتقيق: فهد علي العندس، و 9951ملكي) الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، لإلمام حممد بن أمحد بن عقيلة ا -3

إبراهيم حممد اامود، ومصلح عبد الكرمي السامدي، وخالد عبد الكرمي الالحم، وحممد صفاء حقي، مركز قتفست 

 .م2195 ،الثانية للدراسات القرآنية، الريا ، الطبعة

قيق: حممد الصادق قمحاوي، مكتبة هـ(، حت777النقط، لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أيب عمرو الداين )ت  -7

 الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األوىل )د.ت(.

هـ(، حتقيق: مروان 227فضائل القرآن للقاسم بن سالم، أليب ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت  -5

 م.9115 ،عة األوىلكثت دمشق، بتوت، الطبالعطية، وحمسن خرابة، ووفاء قتقي الدين، دار ابن  

هـ(،حتقيق: حممد 396املصاحف، أليب بكر بن أيب داود، عبد اهلل بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )ت -6

 م.2112 ،األوىلبن عبده، الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة 

حققه وعلق عليه: حممد هـ(، 676التبيان يف آداب محلة القرآن، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت -7

 م.9117 ،ابن حزم، بتوت، الطبعة الثالثة احلجار، دار

هـ(، دار 676، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت انموع شرح املهذب )مع قتكملة السبكي واملطيعي( -8

 الفكر، بتوت،  الطبعة األوىل )د.ت(.
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لدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي قواعد األحكام يف مصاح األنام، أليب حممد عز ا -1

هـ(، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، 661الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )ت 

 م.9119 ،لقاهرة، طبعة جديدة مضبوطة منقحةا

هـ(، حتقيق: حممد 777بن عمر أيب عمرو الداين )ت املقنع يف رسم مصاحف األمصار، لعثمان بن سعيد بن عثمان  -91

 الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األوىل)د.ت(.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


