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ا
 كتابة القرآن الكريم : أول

وإرشاد  ،إن القرآن الكريم هو آخر الكتب املنزلة من عند هللا تعالى لهداية الخلق     

 .الناس إلى الصراط املستقيم

وقد تكفل الحق تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم من أن يناله ما نال الكتب      

 .السابقة من التحريف والتبديل والتغيير

كما هيأ ـ جل شأنه ـ ألامة التي " إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون : " قال تعالى     

شرفت بنزول القرآن إليها أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الكتاب املجيد 

 .باعتبارها خير أمة أخرجت للناس

ى ما يوحى إليه من ربه ـ جل وعال يتلق( ملسو هيلع هللا ىلص)فمنذ بدأ نزول القرآن على رسول هللا كان      

ويحفظونهم ، ثم يبلغه ألصحابه ـ رض ي هللا عنهم ـ فيحفظونه كذلك، ـ فيحفظه ويعيه

 
ا
 مرتال

ً
 بتوجيه هللا تعالى في قوله ، لغيرهم كما سمعوه من رسول هللا مجودا

ا
ورتل " عمال

، الكريم بلغتها ومع أن من ألامة العربية التي تشرفت بنزول القرآن". القرآن ترتيال 

لى ص)إال أن الرسول الكريم ، كانت تعتمد على الحفظ أكثر من اعتمادها على الكتابة

اتخذ له كتاب يكتبون له ما ينزل به الوحي منهم ، زيادة في التوثيق (هللا عليه وسلم

وزيد بن ثابت ، وخالد بن الوليد، وأبات بن سعيد، وأبي بن كعب، الخلفاء الراشدين

 ومعاوية بن أبي سفيان ـ رض ي هللا عنهم أجمعين، قيس وثابت بن

      
ً
 وقد عدهم البرهان الحلبي في حواش ي الشفاء فأوصلهم إلى ثالثة وأربعين رجال

 فكان كلما نزلت آية أو آيات أمرهم بكتابتها  بعد أن يدلهم على موضعها من السورة 

 (راف العريضة من جريد النخلألاط)والعسب  (الجلود)وكانوا يكتبون ذلك على الرقاع 

 .والعظام (وهي الحجارة العريضة البيض التي تشبه ألالواح)واللخاف 

 بالرفيق ألاعلى إال والقرآن الكريم كله محفوظ في      (ص)ولم يلحق الرسول 

غير أنه لم يكن . صدور بعض الصحابة ـ ص ـ ومكتوب في السطور ـ كما أشرناه     

 في موضع واحد
ً
ولعل الحكمة في ذلك هي القرآن الكريم كان اليزال ينزل على  ،مجموعا

ألهم هللا الخلفاء  (ص)فلما انقض ى نزوله بوفاته  ،قبل وفاته بأيم رسول هللا إلى ما

إنا نحن نزلنا " الراشدين بجمعه وفاًء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه ألامة 

 ."الذكر وإنا له لحافظون 
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ركة وذلك بعد مععه في موضع واحد هو أبو بكر الصديق هنع هللا يضر فكان أول من جم     

وقد استشهد فيها عدد كبير من ، هـ بين املسلمين واملرتدين 21اليمامة التي كانت سنة 

 ففزع املسلمون ملوتهم ، الصحابة الحافظين للقرآن الكريم واملجيدين لتالوته

ن يقترح على أبي بكر جمع القرآن خشية ضياعه ودفع ذلك عمر بن الخطاب هنع هللا يضر أ     

فتردد أبو بكر في ذلك مخافة الابتداع وظل ألامر مراجعة ، بموت الحفاظ والقراء

بينهما حتى شرح هللا صدره له واستقر الرأي على انتداب زيد بن ثابت للقيام بتلك 

رض ي " بة عمر بن الخطاب وتحت إشراف وبصر أبي بكر وكبار الصحا املهمة بموازرة

الثانية بإشراف أبي وبهذه الطريقة املحكمة الرشيدة تم جمع القرآن للمرة ". هللا عنهم 

التي تلقت تلك الجمعة بالقبول ، بر الصحابة وبإجماع من ألامةبكر وعمر وأكا

. واستحسان وكانت الكتابة على قراطيس وصحف واستغراق هذا الجمع زهاء سنة

، فاحتفظ بها إلى أ، توفي فآلت هذه الصحف إلى عمر فبعد أن جمعت سلمت ألبي بكر

ألن الخليفة الثالث ، ثم قام عمر بتسليمها إلى ابنته حفصة أم املؤمنين في آخر حياته

 .لم يكن قد بويع في ذلك الوقت

وملا كثرت الفتوحات إلاسالمية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان وكان أهل      

وكانوا حينما يلتقون في بعض ، من اشتهر بينهم من الصحابة كل بلد يأخذون بقراءة

، ينكر بعضهم على بعض ما يسمعونه من وجوه القراءات التي لم يتلقونها، املجامع

وأمر بنسخ مصاحف متعددة من ، فتدارك عثمان هذا ألامر، وكادت تحدث  فتنة

ـ وكلف لهذه املهمة لجنة رباعية  املصحف الذي جمع في عهد الخليفة ألاول أبي بكر ـ هنع هللا يضر

وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ، تتكون من زيد بن ثابت صاحب الخبرة

وعدد هذه املصاحف خمس فاملصحف إلامام بقي . وعبد هللا بن الزبير، بن هشام

 .والباقي للمدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة، عنده

  ـ بتوجيه هذه املصاحف إلى هذه البالد وإنما اختار حفاظولم يكتف عثمان ـ هنع هللا يضر      
ً
ا

إسالمية فأرسل إلى كل بلد قارئا يرافق املصحف ويقرأ يثق بهم وأنفذهم إلى ألاقطار 

 : بالقراءة املوافقة لرسم املصحف على التوزيع التالي

 

 .زيد بن ثابت مقرئ املصحف املدني -

 .يعبد هللا بن السائب مقرئ املصحف املك -
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 .املغيرة بن شهاب مقرئ املصحف الشامي -

 .بو عبد الرحمن السلمي مقرئ املصحف الكوفيأ -

 .عامر بن عبد القيس مقرئ املصحف البصري  -

في مقابل ذلك أمر عثمان بما سوى ذلك من املصاحف أن تحرف إزالة جذور      

 .الخالف ومنبته

 .فاستجاب الصحابة كلهم لذلك وحمدوا صنيعه     

أيها الناس إياكم والغلو في عثمان : " فقد روى البيهقي وغيره عن علي ـ هنع هللا يضر ـ أنه قال     

 من أصحاب دمحم ، تقولون حرق املصاحف
ْ
صل هللا عليه )وهللا ما حرقها إال عن مال

 " ولو وليت مثلما ولي لفعلت مثل الذي فعل  (وسلم

ـ وتفش ى عنه  رض ي هللاالعرب في عهد معاوية ـ م من غيروملا كثر الداخلون في إلاسال     

اقتض ى ألامر وضع ، وخش ي أن يتطرق اللحن إلى القرآن الكريم، اللحن في الكالم العربي

وأطلق على هذه ، دون املساس بالرسم العثماني، نطق السليمتساعد على ال عالمات ال

في أول ألامر كتبت املصاحف : فكما هو معلوم، العالمات نقط إلاعراب ونقط إلاعجام

 .من غير تنقيط وال شكل

وأول من نقط املصحف أبو ألاسود الدؤلي في عهد معاوية ثم نصر بن عاصم الليثي      

 ويحي بن عمر 

 .ختالسووضع الشدة والهمزة وإلاشمام والا ثم الخليل بن أحمد قام بشكله      

هي عليه آلان في وأدخل على هذه العالمات بعض التحسينات حتى وصلت إلى ما 

 .املصاحف

 

      
ا
 : مفهوم الرسم العثماني: ثانيا

 ألاثر : الرسم في اللغة     

علم تعرف به مخالفة املصاحف : "عّرفه الشيخ الضباع بقوله: في الاصطالح     

 ".العثمانية ألصول الرسم القياس ي

عفان ـ هنع هللا يضر ـ في كتابه هو الوضع الذي ارتضاه الخليفة الراشد عثمان بن : "أو نقول      

مة في عهد عثمان بن عفا ن كلمات القرآن وحروفه أو هو ما كتبت عليه ملصاحف ألائ

وكانت مجردة من الشكل والنقط ويطلق عليه رسم املصحف ومرسوم الخط " وبأمره
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وليست مكتوبة بخط يده وإنما نسبة إلى ، لى عثمان بن عفان‘نسبة ، والرسم العثماني

 .ه وفي زمانه وإمارتهأمر 

اب الوحي (ملسو هيلع هللا ىلص)ويرجع هذا الرسم في ألاصل إلى كتابة بإمالء النبي       فكتبوه ، على كتا

  .حسبما يعرفون وبإشرافه ملسو هيلع هللا ىلص واطالعه

وقد جاء الرسم العثماني في كتابة القرآن الكريم موافقا لإلمالء الحديث إال إنه      

فجاءت برسم مغاير ملا ألفته  ،بعض الكلمات عن قواعد إلامالء الحديثخرجت 

الكتابة املعتادة، وهذه الظاهرة دفعت العلماء إلى تفسير هذا الغموض، في محاولة 

  .جادة لوضع قواعد الرسم القرآني، ملتمسين أوجه الحكمة في هذا الرسم

 

      
ا
 .بيان موضوع مادة الرسم: ثالثا

موضوع الرسم هو حروف املصاحف العثمانية؛ من حيث الحذف والزيادة والفصل      

 .والوصل ونحو ذلك

 

      
ا
 .أهمية علم الرسم: رابعا

 .معرفة القواعد القياسية التي كتبت بها املصاحف العثمانية -1

 .أن الصحابة هم من كتب هذه القواعد وأجمعوا عليها وإجماعهم حجة -7

 .دون املصحف العثماني إحراق جميع املصاحف -4

 اعتمد على ما كتب في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص و ما كان في العرضة  -3

ل إليه أمر الكتابة هو زيد بن ثابت هنع هللا يضر وهو من كتاب الوحي
ّ
 .ألاخيرة؛ وذلك ألن من ُوك

 

      
ا
 .املسائل التي يدور عليها فن الرسم: خامسا

 : تكون في ست قواعد وهي     

 ، والواو في (باغ  )، والياء في (يأيها)وذلك كحذف ألالف في  :قاعدة الحذف -1

 .(فأوا)

 ، والواو (بأييد)، والياء في (يتفيؤا)وذلك كزيادة ألالف في  :قاعدة الزيادة -7

 (أولوا)في 

 ( ائذن:  )وذلك كأن تكتب حال سكونها بحرف حركة ماقبلها  :قاعدة الهمز -4
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 (اؤتمن)

 للتفخيم في   :قاعدة البدل -3
ً
 ، وكتابة النون (الصلوة)وذلك ككتابة ألالف واوا

 في نون التوكيد املخففة 
ً
 (رحمت:  )، وهاء الثأنيث تاء مفتوحة في نحو(لنسفعا)ألفا

 ، أو فصلها (أال:  )نحو" ال"بـ " أن"وذلك كوصل   :قاعدة الوصل والفصل -5

كل )، و(كلما:  )نحو" ما"بـ  ":  كل"و( عن ما)، و(عما:  )حون" ما"بـ " عن"و( أن ال: )نحو

 (.ما

 ،(وما يخدعون :  )فإنه يكتب برسم إحداهما، نحو  :قاعدة ما فيه قراءتان -6

   (.غيبت)

 

      
ا
 .فوائد الرسم العثماني:  سادسا

( تتلوا -تبلوا)الداللة على القراءات املتنوعة في الكلمة الواحدة ما أمكن نحو  -1

 .بال نقط وال إعراب؛ فدلت على ذلك القراءتينكتبت 

 إيماء لتعظيم ( والسماء بنيناها بأييد)الداللة على معنى خفي، كزيادة الياء في  -7

 .قوة هللا، وأن يد هللا تعالى ليست كأيدينا

 (.الصلوة)أو أصل الحرف( سأوريكم)الداللة على أصل الحركة مثل  -4

 .بحذف الياء على لغة هذيل( يأت  يوم )إفادة بعض اللغات الفصيحة كقوله  -3

 الرسم يتكلوا على حمل الناس على تلقي القران الكريم من صدور الثقات، وال  -5

 : وفي ذلك ميزتان     

  .التوثق من اللفظ وألاداء حيث ال يتقن من الرسم أيا كان شكله  :ألاولى     

 .ه خاصية لألمة املحمديةاتصال السند بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهذ  :الثانية     

 

      
ا
 :توقيفية الرسم العثماني  :سابعا

معنى قياس ي هو ما وافق  (اصطالحي)رسم قياس ي ورسم توقيفي ، الكتابة قسمان     

بخالف الاصطالحي ، مثل لفظ الكتاب تكتب باأللف بعد التاء، قواعد إلامالء الحديث

 .(الكتب)تكتب بدون ألالف 
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أي من هللا تبارك  (ملسو هيلع هللا ىلص)بريل عليه السالم لرسول هللا أنه من تلقين ج: معنى توقيفي     

صطالحي كذلك ألنه من اصطالح فيه التبديل والتغيير ويسمى باال  فال يجوز ، وتعالى

 ـ رضوان هللا عليهم الصحابة ـ 

اختلف العلماء في حكم الرسم القرآني من حيث وجوب الالتزام به، وهناك آراء      

 :متعددة في املوضوع، ونستطيع أن نلخص هذه آلاراء بما يلي

 :الرسم العثماني توقيفي: الرأي ألاول      

ذهب جمهور العلماء إلى أن الرسم القرآني توقيفي، وال يجوز أن يكتب القرآن إال      

ه، ألنه الرسم الذي ارتضاه الصحابة الذين كتبوا القرآن بين يدي رسول هللا برسم

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الرسم الذي أجمعت عليه ألامة

واستدل من قال بهذا الرأي بما روي عن جمهور العلماء من دعوتهم إلى ضرورة      

عضهم مخالفة هذا الالتزام بالرسم القرآني وعدم الزيادة والنقصان فيه، وحرم ب

 . الرسم

هل تكتب املصحف على ما أخذته الناس من : )سئل مالك رحمه هللا: قال أشهب     

وال : ال، إال على الكتبة ألاولى، رواه أبو عمرو الداني في املقنع ثم قال: الهجاء؟ فقال

 (.   مخالف له من علماء ألامة

مان في واو أو ألف أو ياء أو تحرم مخالفة خط مصحف عث: )قال أحمد بن حنبل     

 (.غير ذلك

من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء : )وقال البيهقي في شعب إلايمان     

الذي كتبوا به تلك املصاحف وال يخالفهم فيه وال يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا 

 (.كا عليهمأكثر علما وأصدق قلبا وأعظم أمانة، فال ينبغي أن نظن بأنفسنا استدرا

وقال جماعة ألائمة إن الواجب على القراء والعلماء وأهل : )وقال النيسابوري     

ْسم زيد بن ثابت وكان أمين  الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط املصحف، فإنه را

 (.رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكاتب وحيه

ما }: توقيفي، لقوله تعالى إن الخط: الذي نقوله: وقال ابن فارس في فقه اللغة     
َّ
ل عا

م  
ا
ل
ا
ق
ْ
ال ْم ( 4)ب 

ا
ْعل ْم يا

ا
سانا ما ل

ْ
ن  
ْ

ما إلا
َّ
ل ُرونا }:، و{عا

ُ
ْسط ما يا م  وا

ا
ل
ا
ق
ْ
ال ، وإن هذه الحروف {ن وا

 .داخلة في ألاسماء التي علم هللا آدم

 :الرسم العثماني اجتهادي: الرأي الثاني     
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ن خلدون إلى أن رسم القرآن اجتهادي، وال ذهب بعض العلماء ومنهم الباقالني واب     

مجال للتوقيف في مجال إلامالء الذي تحكمه قواعد، ونفى الباقالني أن يكون هناك 

 .أي دليل يثبت التوقيف في الرسم، والتوقيف يحتاج إلى دليل

وأما الكتابة فلم يفرض هللا على ألامة فيها شيئا، إذ لم يأخذ : وقال في كتابه الانتصار     

على كتاب القرآن وخطاط املصاحف رسما بعينه دون ما أوجبه عليهم وترك ما عداه، 

إذ وجوب ذلك ال يدرك إال بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب وال مفهومه 

يجوز إال على وجه مخصوص وحد محدود، ال يجوز  أن رسم القرآن وضبطه ال

تجاوزه، وال في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، وال في إجماع ألامة ما يوجب 

 .ذلك، وال دلت عليه القياسات الشرعية

وأكد الباقالني أن السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،      

رسمه، ولم يبين لهم وجها معينا وال نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت كان يأمر ب

خطوط املصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد 

وينقص لعلمه بأن ذلك اصطالح وأن الناس ال يخفى عليهم الحال، وألجل هذا بعينه 

أن يجعل الالم على صورة الكاف وأن جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط ألاول، و 

 .تعوج ألالفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه

وعلل ذلك بأن الخطوط إنما هي عالمات ورسم تجري مجرى إلاشارات والعقود 

والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مقيد لوجه قراءتها تجب صحته، وتصوير الكاتب 

 .به على أي صورة كانت

وختم الباقالني كالمه بأن كل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب      

ى له ذلك
ّ
 .عليه أن يقيم الحجة على دعواه، وأن

وتطرف ابن خلدون وابتعد، وتحدث عن الرسم القرآني في مقدمته خالل كالمه عن      

هار العمران الحضارة والعمران وربط بين الحضارة والكتابة، فالكتابة تزدهر بازد

وتتراجع بتراجعه، وكلما كانت ألامة أقرب إلى البداوة كانت أبعد عن صناعة الكتابة، 

 .ألن الكتابة صناعة، والصناعة ال تزدهر إال في ظل الحضارة

وانظر ما وقع ألجل ذلك في رسمهم : وقال في معرض كالمه عن الكتابة عند العرب

ت غير مستحكمة في إلاجادة، فخالف املصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم، وكان

الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى 
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التابعون من السلف رسمهم فيه تبركا بما رسمه أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخير الخلق 

خط ولي أو من بعده املتعلقون بوحيه من كتاب هللا وكالمه، كما يقتفى لهذا العهد 

 
ً
 .عالم تبركا، ويتبع رسمه خطأ أو صوابا

وال تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض املغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، 

وما حملهم على ... وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم ألصول الرسم ليس كما يتخيل

ن قلة إجادة الخط، ذلك إال اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص م

وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه، ونسبوا إليهم الكمال بإجادته، وطلبوا 

 .تعليل ما خالف إلاجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح

واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم، إذ الخط من جملة : ثم قال بعد ذلك     

مال في الصنائع إضافي، وليس الصنائع املدنية املعاشية، كما رأيته فيما مر، والك

بكمال مطلق، إذ ال يعود نقصه على الذات في الدين وال في الخالل، وإنما يعود على 

 .أسباب املعاش وبحسب العمران والتعاون عليه ألجل داللته على ما في النفوس

وتبرز خطورة رأي ابن خلدون فيما طرحه في جرأته على كتاب الوحي، وجّماع القرآن      

ن حيث عدم إجادتهم قواعد إلامالء، وعدم تمكنهم من الكتابة الصحيحة، وتأكيده م

على وجود أغالط إمالئية في الرسم القرآني، وهذا اتجاه خطير، وال يمكن التسليم به، 

 .ألنه يتعلق بكتاب هللا أوال، وألنه ال يحترم خصوصية الرسم القرآني ثانيا

الباقالني من حيث تفسير ظاهرة الرسم القرآني، ويختلف رأي ابن خلدون عن رأي      

فالباقالني اكتفى بالقول بعدم التوقيف في مجال الرسم، لعدم قيام الدليل على 

 عن جهل العرب بقواعد إلامالء 
ً
ذلك، ولكن ابن خلدون اعتبر الرسم القرآني ناتجا

كبير وادعاء بسبب انتشار البداوة التي تضعف الاهتمام بصناعة الكتابة، وهذا قول 

 .خطير

وليس هناك أي دليل عليه، ولم يفرق ابن خلدون بين جودة الخط وأناقة الرسم،      

وبين صحة إلامالء ومعرفة قواعد اللغة، وإذا صح أن جودة الخطوط تتعلق بالحضارة 

 .والعمران، فإن صحة إلامالء ال عالقة لها بالعمران

حق الصحابة وكتاب الوحي، وال يتفاضل وال خالف في أن الخط ليس بكمال في      

الصحابة بجودة الخطوط وحسن الرسوم، فذلك فن يحتاج إلى إعداد وتكوين 
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وتعليم، إال أن ذلك كله ال يمكن أن يكون حجة على ما يقوله ابن خلدون من وقوع 

 .أخطاء إمالئية في الرسم القرآني، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لجّماع القرآن

ف ابن خلدون عند حدود القول بأن الرسم القرآني أمر اجتهادي، وال مجال ولو توق     

للتوقيف فيه لكان ألامر مقبوال، وبخاصة وأن بعض العلماء ذهبوا إلى ذلك، واعتبروا 

أن القضايا التوقيفية تحتاج إلى دليل، ورّد الفريق الذي قال بالتوقيف على من قال 

الدليل في إقرار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للرسم القرآني، كما  باالجتهاد أن الدليل موجود، ويتمثل

ههم في بعض ألاحيان ويعلمهم كيف ترسم بعض اب الوحي، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يوّج كتبه كتّ 

 .الكلمات

وفضال عن هذا، فقد انعقد إلاجماع على إلاشادة بالرسم القرآني، ومحاولة      

هذا الرسم، ولم يقل أحد بما انفرد به ابن خلدون استكشاف جوانب الخصوصية في 

من القول بأن الرسم القرآني مخالف لقواعد إلامالء بسبب جهل الصحابة بتلك 

 .القواعد

ألن الخطأ يؤدي إلى نتائج أكثر  الكتابة؛ستبعد كليا فكرة الخطأ في نويجب أن      

ؤكد أن الرسم العثماني هو خطورة، وال تستقيم مع حفظ هللا تعالى لكتابه، إذ من امل

رسم ال يتطرق الخطأ إليه من حيث الكتابة، وال يجوز القول بذلك، ولو صح وقوع 

الخطأ ألدى ذلك إلى مالحظة الصحابة لذلك الخطأ أو اللحن، وألشاروا إليه وأنكروه، 

وأصلحوا في املصاحف العثمانية، إذ ال مبرر إلبقاء اللحن والخطأ، وهم أكثر الناس 

 حرص
ً
 .على كتاب هللا تعالى ا
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 :موقف التوسط: الرأي الثالث     

جواز كتابته بالرسم الحديث لعامة الناس، حسب ما هو شائع عندهم، إال أنه      

يجب املحافظة على الرسم العثماني للعلماء وطلبة العلم، كأثر من آلاثار النفيسة التي 

 .بن عبد السالم والزركش ي حافظت عليها ألاجيال املتعاقبة، وهذا رأي العز

يستفاد من كالم بعض العلماء أنه ليس من الضروري كتابة القرآن على الرسوم      

 .ألاولى لكتابته، وإن ذلك ال يكون على إطالقه، لئال يؤدي إلى دروس العلم

وملا نقل الزركش ي في البرهان ما قاله إلامام أحمد في تحريم مخالفة خط مصحف      

 :ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك عّقب على ذلك بقولهعثمان في 

وكان هذا في الصدر ألاول، والعلم حي غض، وأما آلان فال يخش ى إلالباس، : قلت"     

ال تجوز كتابة املصحف آلان على الرسوم : ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم

ولكن ال ينبغي إجراء هذا على  ألاولى باصطالح ألائمة، لئال يوقع في تغيير من الجهال،

إطالقه؛ لئال يؤدي إلى دروس العلم، وش يء أحكمته القدماء ال يترك مراعاته لجهل 

 ."الجاهلين

 :ويستنتج من هذا النص ما يلي     

إباحة كتابة القرآن بالكتابة إلامالئية املوافقة لقواعد اللغة، وذلك  :ألامر ألاول      

 تيسيرا لقراءة القرآن، وت
ً
من التالوة السليمة، ألن الرسم العثماني يتطلب قدرة  مكينا

 .على قراءة الرسم وحفظا للقرآن

الحفاظ على الرسم العثماني، كرسم أصيل للنص القرآني، ألن ذلك  :ألامر الثاني     

 .الرسم يحظى بمكانة متميزة في النفوس

أي مجمع البحوث إلاسالمية وهو ر  املذهب ألاول كثير من العلماء املتأخرين  ورّجح     

صفر  5هـ إلى 2032محرم  03باألزهر الشريف حيث جاء في قرار املجمع املنعقد في 

 .م 2392هـ أي سنة 2032

ـ يوص ي املؤتمر بأن يعتمد املسلمون على الرسم العثماني للمصحف الشريف      

 له من التحريف 
ً
 " حفظا

م 2393هـ أي 2033شوال  12وهو رأي هيئة كبار العلماء بالسعودية التي صدر في      

 .وجوب املحافظة على الرسم العثماني(" 92)قرار 
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وكذلك هو رأي مجمع الفقهي إلاسالمي التابع لرابطة العالم إلاسالمي بمكة مكرمة      

 . وأيد ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء

 :ن نقرر في موضوع رسم القرآن ما يليويمكننا أ     

 :استبعاد فكرة الخطأ في الرسم العثماني: أول     

وهذا منطلق أساس ي لدراسة فكرة الرسم القرآني، فال يمكن التسليم بما ذهب إليه      

ابن خلدون من إثبات الخطأ إلامالئي في الرسم، لعدم قيام الدليل على ذلك، 

ألاخطاء إلامالئية في رسم املصاحف العثمانية، ولو افترضنا والستحالة قبول الصحابة 

أن خطأ ما وقع اكتشافه بعد الكتابة لكان من اليسير التنبيه عليه وإصالحه، وإن 

قبول الصحابة والتابعين وأجيال العلماء التي جاءت بعدهم بالرسم العثماني دليل 

 .آنيعلى انعدام فكرة الخطأ، والتسليم بخصوصية الرسم القر 

 :ضرورة الحفاظ على الرسم العثماني: ثانيا     

وهذا أمر بديهي، فالرسم العثماني هو الرسم ألاصيل للقرآن، وهو الرسم الذي وقع      

اعتماده وإقراره، وأجمعت ألامة على قبوله، وهو ألاصل في الكتابة القرآنية، وما عداه 

 
ً
 .في كتابة القرآن أصيلة من إشكال الرسوم والخطوط ال تعتبر رسوما

 :جواز كتابة آلايات بالخطوط املتعارف عليها: ثالثا     

وذلك للتيسير على ألامة، لكي يتمكن الناس من قراءة القرآن بطريقة سليمة،      

ويتصور ذلك في الكتب املدرسية حيث تتطلب املصلحة أن تكون الكتابة القرآنية 

إلامالء، وجواز الكتابة بالرسوم والقواعد مطابقة للنطق القرآني، وموافقة لقواعد 

املعتادة ال يقلل من أهمية تعويد الناس على القراءة بالرسم العثماني، لكي يكون هذا 

 .الرسم هو ألاساس في املصاحف

      
ً
 وال شك أن ألامر يتعلق باملصلحة، فإذا تأكدت املصلحة في كتابة آلايات وفقا

 للقواعد إلامالئية وجب ألاخذ با
ً
  ملصلحة، لكي يكون النطق القرآني سليما

ً
 .وصحيحا
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ا
 : أهم املصنفات في علم الرسم: تاسعا

 : وقد ألف في هذا العلم كتب كثيرة على امتداد العصور، ومن أهم هذه الكتب     

ألبي عمرو الداني املالكي : املقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل ألامصارـ كتاب 1     

وقد  .تفنن في علوم القرآن والفقه واللغةإمام املعروف املقرئ املتقن امل( هـ 444ت )

اشتهر هذا الكتاب شهرة فائقة، وزاد في شهرته وتداوله أن إلامام أبا القاسم الشاطبي 

 . «عقيلة أتراب القصائد»نظمه في قصيدته الرائية املشهورة باسم ( هـ 533ت )

باحثه وجعلها في أبواب وفصول تجمع املسائل وقد تتبع الداني مسائل الرسم وم     

 : املتشابهة في موضع واحد، وبّين منهجه في ذلك بقوله

هذا كتاب أذكر فيه إن شاء هللا ما سمعته من مشيختي ورويته عن أئمتي من "     

املدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر :  مرسوم خطوط مصاحف أهل ألامصار

يه قديما مختلفا فيه ومتفقا عليه، وما انتهى إلّي من ذلك وصح العراق املصطلح عل

لدّي منه عن إلامام مصحف عثمان بن عفان هنع هللا يضر وعن سائر النسخ التي انتسخت منه 

املوجه بها إلى الكوفة والبصرة والشام، وأجعل جميع ذلك أبوابا وأصنفه فصوال، 

 متناوله على من التمس  وأخليه من بسط العلل وشرح املعاني لكي يقرب
ّ
حفظه ويخف

     ...".معرفته من طالبي القراءة وكاتبي املصاحف وغيرهم

( هـ 434ت )ألفه أبو داود سليمان بن نجاح ألاندلس ي : ـ كتاب التبيين لهجاء التنزيل7     

وهو تلميذ أبي عمرو الداني وقد الزمه كثيرا وأخذ عنه القراءات، وجعل هذا الكتاب في 

التنزيل في هجاء املصاحف من :  مجلدات، ثم جّرد منه كتابا مختصرا سماه ستة

 .أمهات كتب الرسم

منظومة نظمها أبو القاسم : عقيلة أتراب القصائد في أسنى املقاصدكتاب  ـ4    

، ضّمنها مسائل املقنع ألبي عمرو الداني، وزاد عليه أحرفا يسيرة (هـ 533ت )الشاطبي 

 .جملتها ست كلمات

 : وهذه املنظومة عدد أبياتها مائتان وثمان وتسعون بيتا تبدأ بقول الشاطبي     

ررا                 مباركا طيبا يستنزل الدُّ
ً
 الحمد هلل موصوال كما أمرا

 : وآخرها قوله     

 تمت عقيلة أتراب القصائد في      أسنى املقاصد للرسم الذي بهرا          

 تسعون مع مائتين مع ثمانيــة      أبياتــها ينتظمــن الّدّر والّدررا           
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وقد لقيت العقيلة اهتماما كبيرا من الشراح والدارسين، وكان أول من شرحها علم      

الوسيلة إلى شرح :  تلميذ إلامام الشاطبي، وسمى شرحه( هـ 440ت )الدين السخاوي 

 .العقيلة

    (.هـ 544ت )املنصف للبلنس ي أبو الحسن علي بن دمحم املرادي ألاندلس يـ كتاب  3     

عنوان الدليل في : )في كتابه (هـ912) وأبو العباس املراكش ي املعروف بابن البناء -5     

 (. رسوم خط التنزيل

ازمورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ـ  6      وهو ملخص ملا جاء في املقنع : للخرَّ

لخراز أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن إبراهيم ألاموي منظومة ألفها ايل ز والتن والعقلية

، وذّيلها بالضبط املتصل (عمدة البيان)وكان الخراز قد نظم قصيدة سماها  (هـ927)

( مورد الظمآن)بمورد الظمآن اليوم، لكنه أعاد نظم القسم الخاص بالرسم وسماه 

يتعلق بالضبط الذي كان في آخر عمدة البيان، وهو الذي نتحدث عنه هنا، وأبقى ما 

متصال بالنظم الجديد، وعدة أبيات مورد الظمآن أربعمائة وأربعة وخمسون بيتا، 

وعدة أبيات الضبط مائة وأربعة وخمسون بيتا، فيكون املجموع ستمائة وثمانية 

 .أبيات

بينما اشتهر ( نمورد الظمآ)وقد اشتهر القسم الخاص بالرسم من هذا النظم باسم      

 لقراءة (ضبط الخراز)الذيل الخاص بالضبط باسم 
ً
، وقد جعل الخراز الرسم وفقا

نافع فيما يخص عالقة القراءة بالرسم من حذف وغيره واختالف في رسم بعض 

 .الحروف

وقد لقيت هذه املنظومة عناية فائقة من الشراح فشرحها عدد كبير من العلماء،      

 .عمر الصنهاجي تلميذ املؤلف أولهم عبد هللا بن

وسماه ( هـ 741)وشرحها الشيخ حسين بن علي الرجراجي وفرغ من شرحها سنة      

 .تنبيه العطشان

واسمه فتح املنان ( هـ بفاس 2343ت )وأشهر شروحها شرح ابن عاشر ألانصاري      

لقراءات املروي بمورد الظمآن، وملا كانت قصيدة مورد الظمآن ال تشمل ما تثيره ا

ألاخرى غير قراءة نافع من وجوه الخالف فقد حاول ابن عاشر تكميل هذا النقص 

وهذا تذييل سميته إلاعالن بتكميل »:  بنظم ذّيل به شرحه ملورد الظمآن حيث يقول 
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مورد الظمآن، ضمنته بقايا خالفيات املصاحف في الحذف وغيره مما يحتاج إليها من 

ى قراءة نافع إلى غيرها 
ّ
 .«من قراءات السبعةتخط

في العصر الحديث ( هـ 2043ت )وقام الشيخ إبراهيم بن أحمد املارغني التونس ي      

، وما أضافه في إلاعالن، وسماه (هـ 2015)بشرح املورد والضبط وإلاعالن فرغ منه سنة 

دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن، وجعل شرح الذيل الذي كمل 

تنبيه الخالف إلى شرح إلاعالن »:  اشر منظومة الخراز في آخر الكتاب، وسماهبه ابن ع

 «بتكميل مورد الظمآن

 .سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب املبين للشيخ دمحم علي الضباع -2

 .للشيخ املتولي –اللؤلؤ املنظوم في ذكر جملة املرسوم  -2

 .دمحم العاقب الشنقيطي -كشف العمى  -1

 مرشد الحيران إلى معرفة ما : )الحسيني في كتابهوالشيخ دمحم خلف  -11

اللؤلؤ املنظوم في ذكر جملة من )، وفي شرحه ألرجوزة (يجب اتباعه في رسم القرآن

 (.املرسوم

 اب معاصرين في علم الرسم منها رسم املصحف كتب لكتّ يوجد وآلان  -11

وضبطه بين التوفيق والاصطالحات الحديثة للدكتور شعبان دمحم إسماعيل، 

والاختالف بين املصاحف العثمانية، والرسم القرآني، كالهما للدكتور توفيق 

  .العبقري، وكتاب الوجيز في رسم كتاب هللا العزيز لألستاذ علي بلعالية دومة جزائري 

ومعظم العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن خصصوا فصال مستقال لعلم مرسوم      

الخط، ووضعوا قواعد للرسم القرآني، وتحدث الزركش ي في البرهان عن الرسم 

 (.مرسوم الخط القرآني وآداب كتابته)القرآني، كما تحدث السيوطي في إلاتقان عن 
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 عاشر      
ا
 ؟ا عثمان هنع هللا يضرف التي نسخهكم عدد املصاح:  ا

ا انتهى زيد بن ثابت ومن معه من نسخ املصاحف، أرسل عثمان إلى كل أفق       
َّ ا
مل

مصحف، وأمر الناس بإتالف ما خالف هذه املصاحف  .ب 

ك  أنه قال      ال 
س  ْبن  ما

ا
ن
ا
اُن ": عن أ ما

ْ
دَّ ُعث ، را ف  اح  صا

ا ْ
ي امل  ف 

ا
ُحف وا الصُّ

ُ
خ سا

ا
ا ن

ا
ذ ى إ 

تَّ حا

وا
ُ
خ سا

ا
ا ن مَّ ف  م 

ُمْصحا ق  ب 
ُ
ف
ُ
ّل  أ

ُ
ى ك

ا
ل  إ 

لا ْرسا
ا
أ ، وا

ا
ة ْفصا ى حا

ا
ل  إ 

ا
ُحف "الصُّ

(1)
. 

خاف عثمان وقوع الاختالف املؤدي إلى ترك ش يء من القرآن، أو ": قال النووي     

الزيادة فيه، فنسخ من ذلك املجموع الذي عند حفصة، الذي أجمعت الصحابة عليه 

ها إلى ، وبعث ب 
ا
البلدان، وأمر بإتالف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه  مصاحف

"ومن علي بن أبي طالب، وسائر الصحابة، وغيرهم
(2)

.  

وملا كان املعول عليه في تلقي القرآن هو ألاخذ بالرواية واملشافهة ال على املكتوب في      

مهاملصاحف، 
ُّ
ل عثمان مع كل ، فقد أرسولم تكن املصاحف كافية في نقل القرآن وتعل

م الناس على ما يوافق املصحف الذي أرسل به، وكان   
ّ
ا يعل

ً
مصحف من املصاحف قارئ

 .في ألاكثر يتخير لكل قارئ  املصحف الذي يوافق قراءته

فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ باملدني، وبعث عبد هللا بن السائب مع املكي، واملغيرة بن      

عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد شهاب املخزومي مع الشامي، وأبا 

القيس مع البصري وهكذا، وقد أجمع أهل كل مصر على ما في مصحفهم، وترك ما 

         .عداه، وبذلك زال الخالف بين القراء، وتوحدت كلمة ألامة

ها عثمان إلى البلدان، فالذي عليه       وقد اختلف العلماء في عدد املصاحف التي بعث ب 

، أرسل منها عثمان مصحًفا إلى الشام، وآخر إلى الكوفة، وآخر إلى ألا
 
ها أربعة كثر أنَّ

 .البصرة، وأبقى الرابع باملدينة

 .وقيل كتب خمسة مصاحف، ألاربعة املذكورة، وأرسل الخامس إلى مكة     

، الخمسة املذكورة، وأرسل السادس إلى البحرين     
 
 .وقيل ستة

 .تة السابقة، وأرسل السابع إلى اليمنوقيل سبعة، الس     

، ثم نسخ منه املصاحف، وهو      
ً
مانية، والثامن هو الذي جمع القرآن فيه أوال

ا
وقيل ث

لاملسمى باإلمام، وكان يقر  ت 
ُ
 .أ فيه، وكان في حجره حين ق

 .وقيل إنه أنفذ مصحًفا إلى مصر     

مصحف  منها إلى ": عن حمزة الزيات قال      كتب عثمان أربعة مصاحف، فبعث ب 

                                                             

 .4379( 7/414)رواه البخاري في الصحيح كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (1)  
 .34التبيان في آداب حملة القرآن ص (2)  
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، فبقي حتى كتبُت مصحفي عليه ع عند رجل من ُمراد  "الكوفة، فُوض 
(1)

. 

ا كتب عثمان املصاحف حين جمع القرآن، كتب ": وقال أبو حاتم السجستاني     
َّ ا
مل

إلى سبعة مصاحف، فبعث واحًدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر 

"البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس باملدينة واحًدا
(2)

. 

ا كتب املصاحف، جعله ": قال إلامام أبو عمرو الداني     
َّ ا
أكثر العلماء على أن عثمان مل

فوّجه إلى الكوفة : على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة  منهن

، وإلى البصرة أخ ، وقد قيلإحداهنَّ
ً
 :رى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة

، ونسخة إلى اليمن، ونسخة 
ا
 إلى مكة

ً
ه من ذلك أيًضا نسخة ، ووجَّ إنه جعله سبع نسخ 

، وعليه ألائمة "إلى البحرين، وألاول أصحُّ
(3)

. 

ها خمسة: وقال الحافظ ابن حجر والسيوطي      شهور أنَّ
ْ
فامل

(4)
. 

جعبري وقال      
ْ
ها إلى : ال ر باقيا دينة للناس، وآخر لنفسه، وسيَّ

ْ
حبس مصحًفا بامل

أمرائه
(5)

. 

تعارف عند علماء رسم القرآن ستة مصاحف     
ْ
 :وامل

صحف إلامام: ألاول      
م

صحف الذي احتبسه عثمان لنفسه، وينقل عنه امل
ْ
، وهو امل

م
َّ
 .أبو عبيد القاسم بن سال

د: الثاني     
م

صحف امل
م

صحف الذي كان بأيدي أهل املدينة، وعنه ينقل نيامل
ْ
، وهو امل

 .إلامام نافع

كي: الثالث     
م

صحف امل
م

 .امل

صاحف الحجازية، أو الحرمية: ويطلق على إلامام واملدني واملكي     
ْ
نسبة إلى  ).امل

 (.م  را الحا 

ابع      صحف الشامي: الر
م

 .امل

صحف الكوفي: الخامس     
م

 .امل

صحف البصري  :السادس     
م

 .امل

                                                             

 .40من املصاحف ص  كتاب املصاحف باب ما كتب عثمان رواه ابن أبي داود في(1)  
، وانظر التبيان في آداب 40من املصاحف ص كتاب املصاحف باب ما كتب عثمان رواه ابن أبي داود في (2)  

 .39حملة القرآن ص 
، والتبيان في آداب (2/143)البرهان في علوم القرآن : ، وانظر23ص  املقنع في معرفة رسم مصاحف ألامصار(3)

 .39-34حملة القرآن ص 
 .(2/291)، وإلاتقان في علوم القرآن (7/404)فتح الباري (4) 
 .1الكواكب الدرية ص : انظر(5) 

 



18 
 

مصاحف أهل العراقوالكوفي والبصري عراقيان، وهما       رادان ب 
ْ
 .امل

صاحف التي كتبها " :الشيخ دمحم بن علي بن خلف الحسينيقال      
ْ
واختلف في عدد امل

به ابن عاشر  في شرح إلاعالن-عثمان، فقيل   : وهو الذي صوَّ
 
ها ستة كي والشامي : أنَّ

ْ
امل

دني والبصري والكو
ْ
ه إلى مقّر ه، وامل ره عثمان من محّل  نْسخ  ، الذي سيَّ دني العامُّ

ْ
في، وامل

ى باإلمام سمَّ
ْ
"الخاصُّ به، الذي حبسه لنفسه، وهو امل

(1)
. 

 :السبب في تعدد املصاحف -1

والسبب في تعدد املصاحف أن عثمان والصحابة قصدوا كتابة املصاحف على ما      

 وقع عليه إلاجماع، ونقل 
ً
فعّددوا املصاحف لتكون  ،عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من القراءات متواترا

  .ملة على جميع القراءات املتواترةمشت

  :اختالف املصاحف له حالتان -7

أن تحتمل صورة اللفظ خطا للقراءتين املختلفتين أو القراءات وفي هذه الحالة  -أ     

ُزها} تحتملها، ذلك مثليكتب اللفظ في جميع املصاحف بصورة واحدة،  ش 
ْ
ن
ُ
بالزاي  {ن

ُنوا}بالثاء والباء و {فتثبتوا} بالراء، ومثل {ننشرها}و يَّ با تا
ا
كا }بالتاء والباء، {ف

ا
ْيتا ل فإنها  {وها

كانت تكتب بصورة واحدة تحتمل القراءات ومن املعروف أن املصاحف كانت مجردة 

 .من الشكل والنقط

ا محتملة للقراءات املختلفة وحينئذ تكتب في أن ال تكون صورة اللفظ خط -ب     

    صورة وفي بعضها بصورة أخرى، وذلكبعض املصاحف ب

ى(  مثل      ص َّ وا ْعُقوُب ]   :من قوله تعالى(  وأوص ى،  وا يا يه  وا ن 
يُم با ْبراه  ها إ  ى ب 

ص َّ وا : البقرة] {وا

ى]  وفي مصحف أهل العراق [وأوص ى]، فإنها في مصحف أهل املدينة[201 ص َّ وا ، [وا

ْنهاُر : ]ومثل
ا ْ
ا ألا ها ْحتا

ا
ْجر ي ت

ا
ْتُه ]  :، ومثل[233: التوبة] {تجري من تحتها ألانهار]و [ت

ا
ل م 

ما عا وا

ْم  يه  ْيد 
ا
إلى غير ذلك فإنها كتبت في بعض املصاحف  ،وما عملت أيديهم} [05: يس] {أ

 .بلفظ وفي بعضها بلفظ آخر

لئال يتوهم أنها نزلت هكذا مكررة، ولم  ؛وإنما لم تكتب مكررة في مصحف واحد     

 .لئال يتوهم أنها تصحيح لها ،تكتب إحداهما في ألاصل وألاخرى في الحاشية

 :وإنما جردت املصاحف من النقط والشكل     

 .، يعني من كل ش يء إال القرآن"جردوا مصاحفكم" :ملا روي عن ابن مسعود -     

بصورة واحدة أكثر من وجه مما صح نقله وثبتت تالوته لتحتمل الكلمة التي تكتب  -     

 .عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه القراءات

                                                             

 .1الكواكب الدرية ص : انظر(1) 
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 أين املصاحف العثمانية آلان؟ -4

ليس بين أيدينا دليل قاطع على وجود : قال صاحب مناهل العرفان رحمه هللا     

ه عنها أخيرا أن ابن املصاحف العثمانية آلان فضال عن تعيين أمكنتها، قصارى ما علمنا

 .الجزري رأى في زمانه مصحف أهل الشام ورأى في مصر مصحفا أيضا

وغيرها، خزائن الكتب وآلاثار في مصر بعض أما املصاحف ألاثرية التي تحتويها      

ويقال عنها إنها مصاحف عثمانية فإنا نشك كثيرا في صحة هذه النسبة إلى عثمان هنع هللا يضر، 

ونقوشا موضوعة كعالمات للفصل بين السور ولبيان أعشار القرآن،  ألن بها زركشة

ومعلوم أن املصاحف العثمانية كانت خالية من كل هذا ومن النقط والشكل أيضا 

 .كما علمت

ثم إن عدم بقاء املصاحف العثمانية قاطبة ال يضرنا شيئا ما دام املعول عليه هو      

إمام إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك متواتر مستفيض على  النقل والتلقي ثقة عن ثقة، وإماما عن

 .أكمل وجه في القرآن آلان

وأما املصاحف العثمانية ألائمة فأشهرها اليوم الذي ": وقال ابن كثير في الفضائل     

في الشام بجامع دمشق عند الركن شرق املقصورة واملعمورة بذكر هللا، وقد كان قديما 

ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة وخمسمائة وقد رأيته كتابا بمدينة طبرية 

عزيزا جليال عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي محكم في رّق أظنه من جلود إلابل 

 ."وهللا أعلم
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 :الشبه التي أوردت على جمع القرآن: الحادي عشر     

الكريم؛ ألنهم يعلمون أنه أصل ال ينفك أعداء إلاسالم عن تلمس املطاعن في القرآن      

وصرف للمسلمين  ،الدين، ومنبع الصراط املستقيم، فالتشكيك فيه إضعاف للدين

 .عن الطريق الذي ال عوج فيه وال أمت

ومعظم هذه املطاعن مبنية على روايات واهية ومختلفة، اشتملت عليها بعض      

لوم القرآن وفي أصول الفقه، الكتب إلاسالمية، وعلى شبه أوردها بعض الكاتبين في ع

 .وأجابوا عنها، ولم يدر بخلدهم أنها ذريعة للطعن في القرآن الكريم

وبعضها مبني على روايات صحيحة ولكن لها محامل صحيحة، ومخارج مقبولة، كما      

 .اعتمدوا على روايات باطلة أوردها الشيعة في كتبهم وسيأتي بعض منها ورّدها وإبطالها

أعداء إلاسالم تعاموا عنها، وصرفوها إلى املحامل التي ترض ي أحقادهم وتشفي  ولكن     

 .نفوسهم املريضة

لواهية الباطلة منها، وقد تلقف هذه الشبه، وتلك الروايات، والسيما ا     

، فأضافوا إليها ما شاءت لهم نفوسهم الحاقدة على إلاسالم واملسلمين أن املستشرقون 

يأخذون الضعيف، فخيال وألاوهام، ومن صنع ألاحقاد، مما هو من ال ؛يضيفوه

فزعموا أنه  ،ويتركون القوي، وينقلون املشكوك فيه، ويسكتون عن الصحيح الصريح

وغيرها من الشبهات  غير كامل ألاجزاء،أو قد ضاع من القرآن بعضه، ونس ي بعضه، 

 ،عليها بما يقنع العقلوها هي الشبه التي أوردت قديما وحديثا والرد كما يأتي بيانه، 

 :ويطمئن القلب

 :الشبهة ألاولى وجوابها      

كيف يكون جمع القرآن عن إجماع من الصحابة مع أن عبد هللا بن مسعود : قالوا     

  .وهو ذو السابقة في إلاسالم قد كره أن يتولى زيد جمع املصحف

 :والجواب     

جواز جمع القرآن في املصحف، وال على أن قول ابن مسعود هذا ال يدل على عدم      

 
ً
في الجمع، وكل ما يدل عليه أنه يرى أنه أحق من زيد بجمع القرآن  أنه كان مخالفا

لسوابقه في إلاسالم، على أنه قال هذا في وقت غضبه فلما سكت عنه الغضب أدرك 

حسن اختيار عثمان ومن معه من الصحابة لزيد بن ثابت وقد ندم على ما قال 

إن عبد هللا استحيا مما : حيا منه؛ فقد روى أبو وائل هذه القصة ثم قال عقبهاواست

  .ما أنا بخيرهم ثم نزل عن املنبر: قال فقال
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ولم يكن اختيار أبي بكر وعثمان لزيد إال ملا له من املزايا التي تؤهله لهذه املهمة      

شاب، عاقل، ال نتهمك إنك رجل، : الجليلة وقد أفصح عن هذه املزايا الصديق بقوله

كنت تكتب الوحي لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد وصفه بأربع صفات البد منها ملن يقوم بهذا 

العمل وهي الشباب املقتض ي للقوة والصبر والجلد، والعقل وهو جماع الفضائل، 

لوحي، وألامانة وعدم التهمة وهي الصفة التي البد منها ملن يقوم بهذا العمل، وكتابة ا

وبها يتم التوثق والاطمئنان ومع ذلك فقد ضم عثمان إليه ثالثة من أوثق الصحابة 

وأعلمهم، وهذه الخصائص ال تقتض ي أفضليته على عبد هللا بن مسعود وال على أبي 

 .بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وإنما تقتض ي أهليته ملا عهد إليه به

 :الشبهة الثانية وجوابها       

كيف يكون القرآن كله متواترا مع أن زيد بن ثابت قال في أثناء ذكره لحديث : قالوا     

فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع وألاكتاف حتى ": الجمع في عهد أبي بكر

وقال في أثناء . "وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ألانصاري لم أجدها مع غيره

ففقدت آية من ألاحزاب كنت أسمع رسول هللا ": ذكره لكتابة املصاحف في عهد عثمان

ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ بها، لم أجدها مع أحد إال مع خزيمة ألانصاري، الذي جعل رسول هللا شهادته 

فهاتان الروايتان تدالن على أنه اعتمد في جمع القرآن على بعض  ".بشهادة رجلين

في جملته  -من أن القرآن الروايات آلاحادية، وهو يخالف ما هو مقرر عندكم

 .ثابت بالتواتر املفيد للقطع -وتفصيله

 :والجواب     

أن الاعتماد في جمع القرآن كان  فمن املعلومأن هذا الذي نقل ال ينافي تواتر القرآن؛      

على الحفظ والكتابة، وكان غرضهم من ذلك زيادة التوثق والاطمئنان، وأن ما كتبوه 

، أي لم "لم أجدهما": تب بين يدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقول زيدإنما هو من عين ما ك

أجدهما مكتوبتين وهذا ال ينافي أنهما كانتا محفوظتين عند جمع يثبت بهم التواتر، 

: والتواتر إنما هو في الحفظ ال في الكتابة، يدل على ذلك قول زيد في الرواية الثانية

، فهو إذا كان حافظا لها "ع رسول هللا يقرأ بهاففقدت آية من ألاحزاب كنت أسم"

ومتيقنا لقرآنيتها، وكذلك من كانوا معه كانوا يحفظونها ولكن كان يبحث عن أصلها 

 .املكتوب

 :الشبهة الثالثة وجوابها      
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إن القرآن قد زيد فيه ما ليس منه بدليل ما ورد أن عبد هللا ابن مسعود كان : قالوا     

: املعوذتين في مصحفه، وفي رواية كان يحك املعوذتين من مصحفه، ويقول ال يكتب 

 .إنهما ليستا من كتاب هللا: إنما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يتعوذ بهما ويقول 

 :والجواب     

أن هذه الروايات غير صحيحة، وأغلب الظن أنها مدسوسة على ابن مسعود، وإليك      

أجمع املسلمون على أن ": ما قاله ألائمة فيها، قال إلامام النووي في شرح املهذب

املعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود 

هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنما صح ": وقال ابن حزم ".باطل ليس بصحيح

وقال القاض ي أبو بكر  ".عنه قراءة عاصم عن زر عنه، وفيها املعوذتان والفاتحة

لم يصح عنه أنها ليست من القرآن، وال حفظ عنه، إنما حكها وأسقطها ": الباقالني

أن ال يكتب  قرآنا ألنه كانت السنة عنده،ا نكارا لكتابتها، ال جحدا لكونهممن مصحفه إ

في املصحف إال ما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكتابته فيه، ولم يجده كتب ذلك وال أمر به، يعني في 

علمه وظنه، وإال فقد تيقن قرآنيتهما غيره من الصحابة، وحفظوهما، وكتبوهما في 

 ."املصاحف كما صنع زيد ومن معه

 :قول من قال": بن مسعود، وقالوذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة ما روي عن ا     

والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند ال يقبل بل  ،مردود ،إنه كذب عليه

الروايات صحيحة، والتأويل محتمل، وقد أوله القاض ي وغيره على إنكار الكتابة كما 

 :سبق، وعلى فرض صحة الرواية يجاب بما يأتي

هما ال يستلزم إ -    
ّ
نكار كونهما من القرآن لجواز أنه كان ال يكتبهما عدم كتابتهما أو حك

فالفاتحة يقرؤها كل مسلم في  ،ال إنكارا لقرآنيتهما ،اعتمادا على حفظ الناس لهما

الصالة، املعوذتان يعوذ بهما املسلمون أوالدهم، وأهليهم قال ابن قتيبة في مشكل 

من القرآن، معاذ  وأما إسقاط الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست": القرآن

هللا، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان 

والزيادة والنقصان، ومعنى ذلك أنه يرى أن الشك والنسيان، والزيادة والنقصان 

 ."مأمونة في سورة الحمد؛ لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد ألجل الصالة

ية، فهي ال تعارض القطعي الثابت بالتواتر، والعبرة في التواتر أن أنها رواية آحاد -      

يروى عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، ال أن ال يخالف فيه مخالف، فظن 
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ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ال يطعن في قرآنيتهما، قال ابن قتيبة في مشكل 

القرآن، ألنه رأى النبي يعوذ بهما ظن ابن مسعود أن املعوذتين ليستا من ": القرآن

الحسن والحسين فأقام على ظنه، وال نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ املهاجرون 

  ."وألانصار

على فرض صحة الرواية فيحمل ذلك على أنه كان قبل أن يستيقن ذلك، فلما علم  -     

ى قراءاتهم إلى ذلك وتيقنه رجع إلى رأي الجماعة، وليس أدل على ذلك من أن الذين تعز 

إنه لم : ابن مسعود متفقون على أن هذه السور الثالث من القرآن؛ قال ابن الصباغ

يستقر عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك، وهذا الجواب هو الذي 

 .تستريح إليه النفس

ابعة وجوابها       :الشبهة الر

تبه في مصحفه، يدل على ذلك إن القرآن نقص منه ما كان بعض الصحابة يك: قالوا     

تي الخلع والحفد، وهو دعاء ما روي عن أبي بن كعب أنه كان يكتب في مصحفه سور 

ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم ... اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك«: تالقنو 

 » ...إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد

 :والجواب على ذلك     

م أنهما من القرآن وكتابة أبي بن كعب لهذا الدعاء في مصحفه ال يدل على  -    
ّ
ال نسل

القرآنية، ونحن نعلم أن مصاحف الصحابة لم تكن قاصرة على املتواتر؛ بل كان 

بعضها مشتمال على آلاحادي؛ واملنسوخ تالوة، وعلى بعض تفسيرات، وتأويالت، 

الصيح ي يقنت به بعض ألائمة في وأدعية، ومأثورات، ومن ذلك هذا الدعاء الذ

ه في الصالة ال ووجوده في مصحف أبّي ال يدل على أنه قرآن، كما أن القنوت ب ،الوترو 

  .يدل على القرآنية

    -  
ُ
ال  ،فهي رواية آحادية ظنية ،بّيا أثبتها في املصحف على أنها قرآنعلى فرض أن أ

كما أنها ال تكفي في إثبات كونها من القرآن؛ ألن املعول  ،تعارض القطعي الثابت بالتواتر

 .عليه في ثبوت القرآن التواتر

وهنا قاعدتان ينبغي التنبه إليهما في رد كل رواية تفيد زيادة ش يء في القرآن، أو نقص      

 :ش يء منه وهما
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 .كل رواية آحادية ال تقبل في إثبات ش يء من القرآن#     

 .دية تخالف املتواتر من القرآن ال تقبل، ويضرب بها عرض الحائطكل رواية آحا#     

 :الشبهة الخامسة وجوابها     

عن بعض الشيعة واملالحدة وخالصته أن عثمان بل وأبا  ما نقله العالمة آلالوس ي     

إن القرآن الذي نزل به جبريل : وقالوا. بكر حرفا القرآن، وأسقطا كثيرا من آياته وسوره

وأن سورة ألاحزاب كانت مثل سورة ألانعام؛ أسقطوا منها  ،كان سبع عشرة ألف آية

لى غير ذلك من ألاباطيل فضائل أهل البيت، وأن سورة الوالية أسقطت بتمامها، إ

 .والخرافات، والتّرهات التي لم تقم عليها أثارة من علم

 :والجواب     

أن هذه دعاوى لم يقم عليها شبه دليل، ولو أن كل دعوى تقبل من غير استدالل ملا      

ثبتت حقيقة، وملا توصل الناس إلى علم ومعرفة وهذا الكالم من غلو الشيعة في آرائهم 

قال الطبرس ي في . ، ولهذا نجد العقالء منهم يتبرءون من مثل هذه الخرافاتالجائرة

أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطالنها، وأما : -وهو من علمائهم -مجمع البيان

 .النقصان فيه فروي عن قوم من أصحابنا، وقوم من حشوية العامة والصحيح خالفه

صار ألامر إلى علي كرم هللا وجهه ودانت له ثم ماذا تقولون أيها املتشيعون لقد      

ألاقطار كلها ما عدا مصر والشام، واملصاحف التي كتبها عثمان تتلى وقد ظلت دولة 

أهل البيت ما يقرب من خمس سنين؛ فكيف يسكتون على ذلك وهو منكر شنيع يجب 

ألاثبات، على إلامام أن يسارع إلى إزالته، ولو أن شيئا من ذلك وقع لنقله املؤرخون 

 .ولكن شيئا من ذلك لم يكن

 

 :الشبهة السادسة وجوابها     

ما زعمه صاحب ذيل مقالة في إلاسالم من أن القرآن قد أسقط منه ما هو منه،      

 :وزيد فيه ما ليس منه، وأيد زعمه بما يأتي

 رحم هللا فالنا " :ما ورد في الحديث أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص قال -1

فهذا فيه  ."أنسيتها" :وفي رواية  ".أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذالقد 

 .اعتراف من النبي بأنه أسقط بعض آلايات، أو أنسيها

س ى] :ما جاء في سورة ألاعلى -7
ْ
ن
ا
ال ت

ا
كا ف

ُ
ئ ُنْقر 

ُ  ،سا
َّ

 ما شاءا ّللا
َّ

ال  وزعم هذا  [إ 
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 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنس ي آي :املفتري 
ّ
 .ره إياهاات لم يتفق له من يذك

 :فمن ذلك ،إن الصحابة قد حذفوا من القرآن ما رأوا املصلحة في حذفه: قال -      3

وكان يضرب من يقرؤها، وهذا مما شنعت عائشة به عليه،  ،آية املتعة، أسقطها عليّ 

  :وما روي .لهفه وبّد إنه يجلد على القرآن وينهى عنه، وقد حرّ : فقالت
ُ
 با أن أ

ً
كان يكتب  ّيا

 .إلخ، الدعاء وال يوجد اليوم في املصحف... اللهم إنا نستعينك: في مصحفه

إن كثيرا من آياته لم يكن لها من قيد سوى تحفظ الصحابة، وكان بعضهم : قال -3     

 
ُ
وذهب معهم ما كان يتحفظونه من قبل  الغزوات، وحروب خلفائه ألاولين، تلوا فيقد ق

ى زيد بن ثابت بجمعه، فلذلك لم يستطع زيد أن يجمع سوى ما كان أن يوعز أبو بكر إل

 
ً
  يحفظه ألاحياء، أما ما كان مكتوبا

ً
عليها بال نظام،  على العظام وغيرها فإنه كان مكتوبا

وال ضبط، وقد ضاع بعضها، وهذا ما حدا العلماء إلى الزعم أن فيه آيات نسخت لفظا 

ألامر أنها قد سقطت بضياع العظم، ولم  ال حكما، وهو من غريب املزاعم، وحقيقة

 
ً
 .في صدورهم يبق منه سوى املعنى محفوظا

 ّج زعم أن الحا  -5     
ً
إال جمعه وأسقط منه  اج ملا قام بنصرة بني أمية لم يبق مصحفا

أشياء كثيرة قد نزلت فيهم، وزاد فيه أشياء ليست منه، وكتب ستة مصاحف وجه بها 

إلى ألامصار، وهي القرآن املتداول اليوم، وأعدم املصاحف املتقدمة التي كتبها عثمان، 

 .وإنما رام بفعله التزلف إلى بني أمية

ُسول  : ]زعم أن آية -6  را
َّ

ال  إ 
د  مَّ ما ُمحا ُسُل وا ه  الرُّ ْبل 

ا
ْن ق ْت م 

ا
ل
ا
ْد خ

ا
 آلاية من كالم  [ق

ى: ]أبي بكر قالها يوم السقيفة، وكذا آية
ًّ
ل يما ُمصا ْبراه  قام  إ 

ْن ما وا م 
ُ
ذ خ 

اتَّ من كالم  [وا

 .ثم ملا جمع القرآن ضم إليه هذا الكالم ،عمر

 وبالنظر في هذه الدعاوى نجد أنها عارية عن الدليل، وأنها إما ادعاءات      

 .وافتراءات، أو تحريفات وتأويالت لبعض آلايات وألاحاديث بغير حجة

كي يتبين للمنصفين أنه ال يعدو أن يكون هراء من القول  ؛وسنناقشه فيما قال     

 .وإليك تفنيد هذه املزاعم

 وفهمه على  ،و ثابت، ولكن حمله ما ال يحتملأما ما ذكره من الحديث فه -1

غير وجهه، فالرواية الثانية تفسر ألاولى، وتدل على أن إلاسقاط عن طريق النسيان ال 

العمد، وال يضر نسيان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ما دام يحصل له التذكر إما من نفسه، أو من 
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يان من النبي لش يء من القرآن مذكر كما في الحديث، وزيادة في التوضيح نقول النس

 :على قسمين

نسيان الش يء الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه  :أحدهما     

 ".إنما أنا بشر أنس ى كما تنسون : "يدل قوله ملسو هيلع هللا ىلص

: أن يرفعه عن قلبه على إرادة نسخ تالوته، وهو املشار إليه بقوله تعالى :والثاني     

س ى]
ْ
ن
ا
ال ت

ا
كا ف

ُ
ئ ُنْقر 

ُ  ،سا
َّ

 ما شاءا ّللا
َّ

ال  [.إ 

ُه ] :يدل عليه قوله تعالى ؛فعارض سريع الزوال: أما ألاول      
ا
ا ل نَّ إ 

را وا
ْ
ك  
ّ
ا الذ نا

ْ
ل زَّ
ا
ْحُن ن

ا
ا ن نَّ إ 

 
ونا

ُ
ظ حاف 

ا
 تبارك وتعالى أن يحفظ كتابه عن أي نقص أو زيادة، أو ، فهذا تكفل من هللا[ل

تغيير أو تحريف، وقد ثبت أن القرآن الكريم معجزة املعجزات، فوجب التصديق بكل 

 .ما جاء فيه

ها] :فداخل في قوله تعالى: وأما الثاني      س 
ْ
ن
ُ
ْو ن

ا
ة  أ

ْن آيا ْخ م 
سا
ْ
ن
ا
بضم النون وبغير  [ما ن

يجوز على ألانبياء فيما ليس طريقه البالغ من أمور  همز، فالنسيان عارض بشري 

الدين والشريعة، وذلك كاألمور الدنيوية أما ما كان من الدين والشريعة، مما هو 

 :واجب البالغ فيجوز لكن بشرطين

 .أن يكون بعد تبليغه كما هنا - أ

 أن ال يستمر على نسيانه، بل يحصل له تذكره إما بنفسه، وإما بغيره، وأما   - ب

التبليغ فال يجوز أصال، وهذا ما قام عليه الدليل العقلي؛ إذ لو جاز النسيان قبل  قبل

التبليغ أو بعده بدون أن يتذكر، أو يذكره الغير ألدى إلى الطعن في عصمة ألانبياء، 

 .ولجاز ضياع بعض الشرائع وألاديان، وفي هذا تشكيك فيها وإبطال لها

س ى: ]إن ما استدل به من قوله -      2
ْ
ن
ا
ال ت

ا
كا ف

ُ
ُنْقر ئ

ُ  ،سا
َّ

 ما شاءا ّللا
َّ

ال فهو تحريف  [إ 

م من لم يعرف سبب نزول آلاية، وال املراد من الاستثناء، وال عْ للكلم عن مواضعه، وزا 

الغرض الذي سيقت له آلاية، أما سببها فهو أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتذكر القرآن في نفسه 

 خوفه بهذه آلاية، وأما الاستثناء فاملحققون من العلماء مخافة أن ينس ى، فأزال هللا

على أنه ليس بحقيقي وإنما هو صوري، يراد منه تأكيد عدم النسيان بتعليق الش يء 

على ما هو مستحيل وقوعه، وليدل على استحالته بالبرهان، وقد ضمن هللا لنبيه 

ّر ْك : ]تحفيظه له فكيف يشاء إنساءه له قال تعالى
حا
ُ
كا  ال ت

ا
سان ه  ل  [ 23 -24: القيامة] ]ب 

مَّ ال : ]آلايات، ومثل هذا الاستثناء قوله تعالى
ُ
ْيكا ث

ا
ل ْينا إ 

ْوحا
ا
ي أ ذ 

َّ
ال  ب 

نَّ با ها
ْ
ذ نا

ا
نا ل

ْ
ئ ْن ش  ئ 

ا
ل وا
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ً

يال ك 
ْينا وا

ا
ل ه  عا  ب 

كا
ا
ُد ل ج 

ا
والغرض  .، ونحن نقطع أنه سبحانه ما شاء ذلك[74: إلاسراء]] ت

 :ذامن هذا الاستثناء على ه

 تعريفه ملسو هيلع هللا ىلص أن عدم النسيان من فضل هللا تعالى عليه،  - أ

 .فيديم له الشكر والعبادة والذكر في كل وقت

 ه ذلك حتى ال يرفعوه ملسو هيلع هللا ىلص من مقام العبودية إلى تعريف أمت   - ب

 .مقام ألالوهية، كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم

وهو أن املراد بما يشاء هللا أن ينساه هو ما أراد هللا نسخه، : آلايةوهناك رأي آخر في     

 .فيذهب من قلبه، وأّيا كان املراد فليس في آلاية ما يشهد ملا زعمه هذا الطاعن

     4-  
ا
ّ جا ما زعمه من أن الصحابة أسقطوا ما رأوا املصلحة في إسقاطه ت على  ن 

الصحابة وعلى الحق، والواقع، وإنما يزعم هذا من يجهل ما كانوا عليه من عنايتهم 

 
ً
ل يفوق ألاهل والولد، ومراقبتهم ملنزّ  بالقرآن، وامتزاجه بلحمهم، ودمهم، وحبهم له حبا

القرآن حق املراقبة، وهل يعقل أن تتفق جماعة تعد باأللوف على باطل من غير أن 

في جمع القرآن ترجع وتقرأ ما جاء وبحسبك أن  ،ذلك ويجهر به يقوم بينهم من ينكر

لترى كيف أحاط الصحابة القرآن بسياج قوي من الحفظ والعناية، فلم يزيدوا فيه 

 
ً
  حرفا

ً
إلخ، فكذب ... ، أما ما يذكره عن علّي أنه أسقط آية املتعةأو ينقصوا منه حرفا

فإن أراد نكاح املتعة فاآلية التي يستدل  دري ما يريد الطاعن باملتعة؛نال وافتراء عليه و 

ا : ]بها بعض القائلين بإباحته موجودة في سورة النساء لم تحذف، وهي قوله تعالى ما
ا
ف

 
ً
ة ر يضا

ا
ُهنا ف ُجورا

ُ
وُهنَّ أ

ُ
آت
ا
ْنُهنَّ ف ه  م  ْعُتْم ب 

ا
ْمت

ا
 [14: النساء]] اْست

ُ
للضرورة  ّل ح  ، ونكاح املتعة أ

ن أراد متعة الحج فآيتها في القرآن موجودة في املصاحف إلى م إلى يوم القيامة، وإّر  ثم ُح 

ْدي  ] :اليوم، قال تعالى ها
ْ
نا ال را م 

ْيسا ا اْستا ما
ا
ّج  ف

حا
ْ
ى ال

ا
ل ة  إ 

ُعْمرا
ْ
ال  ب 

عا تَّ ما
ا
ْن ت ما

ا
 [.234: البقرة]] ف

      
ً
 .وأما ما ذكره عن مصحف أبّي فقد بينت أنه دعاء وليس بقرآن قطعا

إلخ ... من أن القرآن لم يكن له من قيد سوى تحفظ الصحابة أما ما زعمه -3     

فمردود بأن من بقي من حفاظ الصحابة كان أكثر ممن مات؛ بدليل قول عمر رض ي 

القتل بالقراء في املواطن، وكذلك زعمه أن  وإني أخاف أن يستحّر : هللا عنه للصديق

 كتابته مفرّ 
ً
  قا

ً
ه زعم باطل، ولو أن الاعتماد في ضياع بعض في العظام وغيرها كانت سببا

لجاز هذا  ،أو العظام ،أو من قطع الحجارة ،في حفظ القرآن على ألاخذ من الصحف

ن الفرض، وليس ألامر كذلك، فاملعول عليه في القرآن هو التلقي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو عّم 
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 ،حفوظ في الصدور سمع منه، والحفظ في الصدور، وأما الكتابة فإنما كانت لتأكيد امل

والوقوف على مرسوم الخط الذي هو توقيفي، وال شك أن الش يء إذا توارد عليه 

ألامران الحفظ والكتابة يكون هذا أدعى إلى اليقين، والوثوق به، والاطمئنان إليه، وما 

دام أن املعول عليه في القرآن الحفظ، فاحتمال ضياع بعض املكتوب فيه ال يضيرنا في 

 ش يء، وإن ك 
ً
 .حافظون على املكتوب غاية الحفظجّدا؛ إذ كانوا يُ  ان هذا الاحتمال بعيدا

اج زاد في القرآن، وأنقص منه فدعوى ال وجود لها إال في خيال ّج أما دعوى أن الحا - 5     

قائلها؛ إذ لم ينقل ذلك في أي تاريخ من التواريخ على كثرتها، وذكرها ما صح وما لم 

 اّج يصح، وكيف يفعل الحا 
ً
إّدا كهذا له خطره، ويكثر املعارضون له، وال يرتفع  ج أمرا

ومهما قيل في قسوة الحجاج فقد كان هناك من السلف الصالح  ،صوت في معارضته

 
ً
، ولو فرضنا من ال يخافون في الحق لومة الئم، ويرون موتهم في هذا السبيل استشهادا

أفال يرجعون إلى كتابهم اج قوة أسكتت املؤمنين املخلصين في حياته؛ ّج أن للحا 

ومثل هذا العمل من أوجب الواجبات وأعظم  ،ويرجعونه إلى حالته ألاولى بعد وفاته

زد على ذلك ماذا عن باقي البالد إلاسالمية التي لم تكن تحت  .الفرائض على ألامة

 .سلطان الحّجاج، هذا هراء وكذب وبهتان

 ] :ما زعم من أن آية -6     
َّ

ال  إ 
د  مَّ ما ُمحا ُسُل وا ه  الرُّ ْبل 

ا
ْن ق ْت م 

ا
ل
ا
ْد خ

ا
ُسول  ق آلاية، من  [ را

 
ُ
وحفظها  ،حدكالم أبي بكر إغراق في الجهل وإسراف في الوهم، وآلاية قد نزلت بعد أ

وأشيع بأن الرسول قد قتل  ،كثير من الصحابة؛ ذلك أن املسلمين ملا أصيبوا في أحد

وألقوا ما بأيديهم من السالح، بعضهم جلسوا فاختل نظام الجيش، وفر الكثيرون، 

فقال أنس بن  .إن كان دمحم قتل فالحقوا بدينكم ألاول  :وقال أناس من أهل النفاق

يا قوم إن كان دمحم قتل فإن رب دمحم لم يقتل، وما تصنعون : النضر عم أنس ابن مالك

على ما مات عليه، ثم بالحياة بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا 

 
ً
فأنزل هللا هذه آلاية ليبين لهم خطأهم فيما  ألقى بنفسه في القتال حتى لقي ربه شهيدا

 
ُ
تل، وأن النبوة ال تقتض ي الخلود، وأنه فعلوا وقالوا، حينما علموا أن الرسول قد ق

ليه وكأن هذا الحاقد الجاهل قد التبس ع .نبياء، يجوز عليه ما جاز عليهمكغيره من ألا 

 -في سورة الغضب، وغمرة الحزن  -ألامر بما جرى بعد وفاة الرسول، فقد أنكر عمر

موت الرسول وتوعد من يقول ذلك وغفل عن هذه آلاية، وما أن جاء الصديق ودخل 

على رسلك يا عمر، ثم حمد هللا : طبت حّيا وميتا، حتى قال: على رسول هللا وقبله وقال
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 أيها ال": وأثنى عليه، ثم قال
ً
  ناس من كان يعبد دمحما

ً
ومن كان يعبد  ،قد مات فإن دمحما

د  : ]هللا فإن هللا حّي ال يموت، ثم تال آلاية مَّ ما ُمحا فوهللا ما إن سمعت ": إلخ، قال عمر [وا

إذ قد ( رواه البخاري . )"أبا بكر تالها فعقرت حتى وقعت إلى ألارض ما تحملني قدماي

 .حق ال شك فيه تحقق ما غاب عنه من أن موت الرسول 

ى: ]وأما آية     
ًّ
ل يما ُمصا ْبراه  قام  إ 

ْن ما وا م 
ُ
ذ خ 

اتَّ فليست من كالم عمر، وإنما املروي أن  [وا

بصيغة التمني، فنزلت آلاية آمرة  "لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى: عمر قال

ن له فيها وكون القرآن يوافق عمر في أشياء كا .باالتخاذ، فأين أسلوب التمني من ألامر

 .وليس بعد الحق إال الضالل فأنى يؤفكون  ،رأي واجتهاد ال يدل على أنه من كالم عمر

 :الشبهة السابعة وجوابها     

عشر رضعات : كان فيما أنزل من القرآن": روى مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر أنها قالت     

ملسو هيلع هللا ىلص وهن فيما يقرأ معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول هللا 

 ."من القرآن

، وأنهم اشتغلوا بوفاة "في جليد" :، وفي رواية"أنها كانت في صحيفة" :وروى بعضهم     

والقرآن اليوم ليس فيه ما يدل على خمس : قالوا . فدخل الداجن فأكلهارسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .كم قد سقطت من القرآنرضعات، فتكون آلاية الدالة على هذا الح

 :والجواب    

أن هذه الرواية مهما صحت فهي آحادية ال يثبت بها قرآن؛ ألن القرآن ال يثبت إال  -    

 
ً
ال تعارض القطعي الثابت بالتواتر، وهو القرآن الذي بين أيدينا  بالتواتر، ثم هي أيضا

 .اليوم، وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنها خبر ال قرآن

قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في معرض ذكر ما يقوي مذهب الجمهور القائلين      

عشر رضعات معلومات ثم نسخن ": وأيضا فقول عائشة: بتحريم قليل الرضاع وكثيره

ال ينهض لالحتجاج على ألاصح من  "بخمس معلومات، فمات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهن مما يقرأ

ى هذا على أنه قرآن ال وا القرآن ال يثبت إال بالتواتر، والراوي را قول ألاصوليين، ألن 

فلم يثبت كونه قرآنا، وال ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، وهللا أعلم، ومما  ،خبر

اختالف  ،يدل على أنه ليس قرآنا، وأنه كان تشريعا ثابتا بالسنة، ثم نسخ بالسنة

سبع " :، وعنها أيضا"عشر رضعات" :اية املوطأ عنهاالرواية عنها في القدر املحرم، ففي رو 

، أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنها، وعبد الرزاق أيضا، وجاء عنها "رضعات
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، وهي ما يدل عليها رواية مسلم التي معنا، فاختالف الرواية "خمس رضعات": أيضا

ن السنة، ولو كان عنها يدل على أنه كان باجتهاد منها استندت فيه على ما ظهر لها م

 .قرآنا ملا نقل عنها كل هذا الاختالف

 -واعترض أصحاب مالك على الشافعية: وقال إلامام النووي في شرحه على مسلم     

بأن حديث عائشة هذا ال يحتج به عندكم،  -يعني القائلين بأن ال حرمة إال بالخمس

وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت وعند محققي ألاصوليين؛ ألن القرآن ال يثبت بخبر الواحد، 

خبر الواحد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، 

 .وهذا إذا لم يجئ إال بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة، وهللا أعلم

 وهكذا يتبين لنا أن ألائمة على أنه ليس بقرآن قط، وأقص ى در      
ً
 جاته أن يكون خبرا

 
ً
فهي مردودة ومتهافتة، وليس أدل على هذا من أن  "أكل الداجن" :، وأما روايةصحيحا

  -القرآن كان محفوظا في الصدور، فضياع صحيفة منه
ا
 رْ ف

ً
ال يؤثر في ثبوت قرآنيته  -ضا

 
ً
في العسب،  ما دامت تحفظه الكثرة الكاثرة من املسلمين، ثم إن القرآن كان مكتوبا

وصحائف الحجارة، ومثل هذه ألاشياء مما ال يتيسر في العادة  ،والعظام ،قاعوالر 

ن لنا نوع هذا الداجن، أهو شاة أم حمام أم للداجن أن تأكله، والسيما والرواية لم تعيّ 

 .غيرهما

كان فيما : "فكيف يتفق ما ذهب إليه من تأويل وما ثبت في الرواية: فإن قال قائل     

 ".أنزل من القرآن

املراد كان فيما أنزل من شرح القرآن وبيانه، وال شك أن السنة شارحة للقرآن : قلت     

ْم ] :ومبينة له قال هللا تعالى ْيه 
ا
ل  إ 

ّز لا
ُ
اس  ما ن لنَّ  ل 

نا ّي 
ُتبا را ل 

ْ
ك  
ّ
ْيكا الذ

ا
ل نا إ 

ْ
ل زا
ْ
ن
ا
أ   [وا

ً
فإن  :وأيضا

خ السنة بالسنة، ويكون جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ويكون ألامر من نس

فتوفي رسول هللا وهن مما يقرأ من القرآن، أي من حكم القرآن على ": قولها في الحديث

 
ً
وهن  :، أو يكون املرادأنه سنة ال قرآن، وال شك أنهم كانوا يعنون بحفظ السنة أيضا

 .فيما يعلم من أحكام القرآن

ن قرآنا ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وللحديث تأويل آخر، وهو أنه يحمل على أنه كا -     

هذا تأويل مقبول لوال ما : وبعد النسخ لم يعد يسمى قرآنا وال له حكمه، فإن قيل

إن غرضها : الجواب. "فتوفي رسول هللا وهن فيما يقرأ من القرآن": يعارض من قولها

النسخ الكثيرون، وتركوا إلاخبار بأن هذا النسخ لم يقع إال قبيل وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعلم ب
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القراءة به، ولم يعلم البعض، فبقي هذا البعض على القراءة حتى تيقنوا فيما بعد 

ومعناه أن النسخ : نسخه فتركوا القراءة به؛ قال إلامام النووي في شرح هذا الحديث

 ،رضعاتنه ملسو هيلع هللا ىلص توفي وبعض الناس يقرأ خمس إمس رضعات تأخر إنزاله جّدا، حتى بخ

 
ً
لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك  ؛لكونه لم يبلغه النسخ ،ويجعلها قرآنا متلوا

 .رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا ال يتلى

وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يرى أن من أقسام النسخ ما نسخت تالوته      

: م السيوطي في إلاتقانوبقي حكمه، وهذا النوع قد أنكره بعض العلماء، قال إلاما

حكى القاض ي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب، ألن ألاخبار فيه أخبار 

 .آحاد، وال يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد ال حجة فيها

 .هذا ولعل الوجه ألاول في الجواب أولى وأسلم

 :الشبهة الثامنة وجوابها     

لو : "سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول  :ري في صحيحه بسنده عن ابن عباس قالما رواه البخا     

 
ً
، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا كان البن آدم واديان من مال البتغى ثالثا

   ."على من تاب
ً
فال أدري ": نحو هذا وفي آخرها قال ابن عباس وفي رواية أخرى له أيضا

  .ذلك على املنبر وسمعت ابن الزبير يقول  :قال ؟"ال من القرآن هو أم

     
ُ
ُر : ]كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: قال بّي وروي عن أنس عن أ

ُ
كاث ُم التَّ

ُ
هاك

ْ
ل
ا
 [أ

وفي  ".فال أدري أمن القرآن هو أم ال": ورواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس وفي آخره

وروى  ".أدري أش يء نزل أم ش يء كان يقولهفال ": رواية أخرى له عن أنس مثله وفي آخره

وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ": عن أبي موس ى ألاشعري قصة وفيها

كما روي في غير . إلخ... لو كان البن آدم واديان: "ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها

  .الصحيحين
ً
في املصاحف املقروءة  ، ولكن أنى هيفظاهر هذه الروايات أنها كانت قرآنا

  .اليوم

 :والجواب    

إن هذه الروايات كلها ال تدل على أن هذا قرآن؛ إذ القرآن ال يثبت إال بالتواتر؛  -1     

وغاية ما تدل عليه أنها من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وها أنت قد رأيت أن بعض الروايات قد 

 فحسب، وأما الروايات التي فيها إيهام أن جاءت مصرحة بأن ذلك من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ذلك قرآنا؛ فإنما جاءت على صيغة الشك كما سمعت، وإذا كان الجزم في هذا ال يثبت 
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القرآنية، فما بالك بالشك والترّدد وليس من ريب في أنه إذا تعارض اليقين والشك 

ك إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أنه من وعليه فتكون الروايات التي نسبت ذل ،فالرجحان لليقين

 .إليه أئمة العلم ل عليها، وهذا الذي ذهبكالمه هي املعوّ 

     
ً
  قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا

ُ
كنا نرى هذا من القرآن حتى ": بّي على قول أ

ُر : ]نزلت
ُ
كاث ُم التَّ

ُ
هاك

ْ
ل
ا
تضمنه من ذم ووجه ظنهم أن الحديث املذكور من القرآن ما  ["أ

والتقريع باملوت الذي يقطع ذلك، والبد لكل  ،الحرص على الاستكثار من جمع املال

ألاول  علموا أّن  ،نت معنى ذلك مع الزيادة عليهفلما نزلت هذه السورة وتضّم  ،أحد منه

  .من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

7-  
ً
ُم ] :ثم نسخت تالوته ملا أنزل هللا إن هذا كان قرآنا

ُ
هاك

ْ
ل
ا
 ثم بقي حكم ذلك  [أ

 مقرّ 
ً
 ": ، قال الحافظ ابن حجررا

ً
ونسخت  وقد شرحه بعضهم على أن ذلك كان قرآنا

ُر : ]تالوته ملا نزلت
ُ
كاث ُم التَّ

ُ
هاك

ْ
ل
ا
فاستمرت تالوتها، فكانت ناسخة لتالوة ذلك، فأما  [أ

الناسخ الحكم واملعنى فيه فلم ينسخ؛ إذ نسخ التالوة ال يستلزم املعارضة بين 

ومراد الحافظ  ".أولى، وليس ذلك من النسخ في ش يء واملنسوخ؛ كنسخ الحكم، وألاول 

 
ً
، ولعل مما يشهد لهذا التأويل الثاني ما ورد في باألول أي أنه من كالم النبوة ال قرآنا

 
ً
، وهذا الوجه ال يثبت حديث أبي موس ى ألاشعري في صحيح مسلم، وهو ما ذكرناه آنفا

 إال بتسليم كون
ً
في أول ألامر، ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ إذ القرآن ال يثبت  ه قرآنا

 .باآلحاد كما هو رأي املحققين

 إن هذا من قبيل ألاحاديث القدسية، التي هي من هللا، وقد ورد في بعض  -4

إن هللا يقول، ويشهد لذلك أن اسلوبه ومعناه : الروايات التصريح بنسبته إلى هللا بلفظ

يب ومعاني ألاحاديث القدسية، إذ هي كثيرا ما تدور حول الزهد شبيهان بأسال

ومنه ما وقع : والفضائل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في أثناء شرحه لهذا الحديث

كنا نأتي النبي : عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واقد الليثي قال

إني أنزلت املال إلقام : إن هللا قال: "ال لنا ذات يومفيحدثنا فق ،ملسو هيلع هللا ىلص إذ نزل عليه

الحديث، وهذا يحتمل أن يكون النبي صلى ".  ...الصالة، وإيتاء الزكاة، ولو كان البن آدم

هللا عليه وسلم أخبر به عن هللا تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من 

  ألاحاديث القدسية وهللا أعلم، وعلى ألاول فهو مما
ً
، وإن كان نسخت تالوته جزما

 
ً
 .حكمه مستمرا
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أن يكون هذا من ألاحاديث النبوية أو القدسية إذ ليس فيه ش يء من  يظهروالذي      

 .إعجاز القرآن وسحره وجالله وبالغته

 :الشبهة التاسعة وجوابها

      
ً
  روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس حديثا

ً
، وفيه أن عمر قال طويال

 ": على املنبر
ً
ملسو هيلع هللا ىلص بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل هللا آية  إّن هللا بعث دمحما

الرجم فقرأناها، ووعيناها، رجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجمنا بعده فأخش ى إن طال بالناس 

فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا،  ،هللاوهللا ما نجد الرجم في كتاب : زمان أن يقول قائل

والرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة 

 ."أو كان الحبل أو الاعتراف

وفي املوطأ عن سعيد بن املسيب ملا صدر عمر من الحج وقدم املدينة خطب الناس      

ال نجد حدين في كتاب  :الرجم أن يقول قائل إياكم أن تهلكوا عن آية": فكان مما قال

هللا، فقد رجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجمنا، والذي نفس ي بيده لوال أن يقول الناس زاد عمر 

 ."لبتةأشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ال": في كتاب هللا لكتبتها بيدي

كأّين تعد سورة ": أبّي بن كعبقال لي : وروى أبو عبيدة وغيره عن زر بن حبيش قال     

إن كانت لتعدل سورة : ألاحزاب قال اثنتين وسبعين آية أو ثالثا وسبعين آية، قال

ذا زنا الشيخ والشيخة إ: "وما آية الرجم قال: وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت ،البقرة

تدل على أن فهذه الروايات : قالوا .لبتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيمأفارجموهما 

 .القرآن سقطت منه هذه آلاية

إن رواية أبّي بن كعب التي هي أصرح الروايات في القرآنية : وللجواب على ذلك نقول      

ف في الحديث، وإن كان غير صحيحة إذ في سندها عاصم بن أبي النجود، وهو مضعّ 

 
ً
ف من جهة وقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه، وإنما ضعّ  ،في القراءة إماما

اختلط في  :وقيل .سّيئ الحفظ: قد قال فيه ابن عليةحفظه، ال من جهة عدالته، و 

 .آخر عمره

وأما الروايات عن عمر فهي صحيحة وال شك، وليس من الصواب وال البحث العلمي      

الصحيح رد روايات صحيحة بمجرد الهوى، ولكن الواجب أن نحملها على محاملها 

نبه إلى أن رواية الصحيحين ليس نمن غير تعسف، وال تكلف، وأحب أن الصحيحة 

إلخ، وال أنها كانت قرآنا، قال الحافظ في  ...[لشيخ والشيخةا: "فيها التصريح بقوله
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وقد أخرجه إلاسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد هللا شيخ : الفتح

ا الشيخ والشيخة إذا زني: "وقد قرأناهاأو الاعتراف، : البخاري فيه، فقال بعد قوله

 :إلى قوله "وقرأناها" :قوله فسقط من رواية البخاري من "لبتةأفارجموهما 

  "لبتةأ"
ً
فقد أخرج النسائي عن دمحم بن  ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا

 : منصور، عن سفيان كرواية جعفر، ثم قال
ً
 :ذكر في هذا الحديث ال أعلم أحدا

أي الحافظ ابن  -قلت .غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك "لشيخةالشيخ وا"

وقد أخرج ألائمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان : -حجر

وعقيل، وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري فلم يذكروها، وقد وقعت هذه الزيادة في 

إلخ ما قال، ... سعيد بن املسيب هذا الحديث من رواية املوطأ عن يحيى بن سعيد، عن

  ناواية التي أشر وهي الر 
ً
 .إليها آنفا

ومهما يكن من ش يء فقد وردت آثار كثيرة في هذا املعنى، واستشهد ألاصوليون      

إلخ؛ ملا نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد روى حديثها البخاري،  « ...الشيخ والشيخة» بآية

والنسائي، والترمذي، ولئن كانت روايات ومسلم، ومالك، وأحمد، وأبو داود 

الصحيحين خلت من ذكر آلاية، فقد جاءت في رواية غيرهما وإذ كان الحال على ما 

 :سمعت فما هي املحامل الصحيحة لهذا الحديث

 إن هذه الروايات آحادية فهي ال يثبت بها قرآن، وال تعارض القطعي الثابت  - أ

يث من أحاديث رسول هللا، وسنة من سننه، وال بالتواتر، وغاية ما تدل عليه أنها حد

كان ينزل ببعض  -، فإن جبريل كما ذكرت"وكان فيما أنزل عليه": ينافي هذا قول عمر هنع هللا يضر

: وكذلك قوله. السنة كما ينزل بالقرآن، وتسميتها آية باملعنى اللغوي ال الاصطالحي

هللا فعبر عن الرواية بالقراءة، ومنه ، فاملراد به نرويها عن رسول "فقرأناها ووعيناها"

والرجم في كتاب هللا حق، أي : فالن يقرأ الحديث والسنن على فالن، ويكون قوله: يقال

ُ ]  :في شرع هللا وحكمه وتقديره، أو يكون املراد به إلاشارة إلى قوله تعالى
َّ

لا ّللا ْجعا ْو يا
ا
أ

 
ً

يال ب 
ُهنَّ سا

ا
لبكر، ورجم الثيب، ويؤيد هذا التأويل فقد بينت السنة أن املراد جلد ا [ل

؛ إذ ال يقال "لوال أن يقال زاد عمر في كتاب هللا لكتبتها في املصحف": قول الفاروق هنع هللا يضر

  ،زاد ملا عرف أنه منه، لكنه ملا كانت عنده سنة مؤكدة
ً
  وحكما

ً
  الزما

ّ
على حفظها  حث

وقراءتها ودراستها، حتى ال يغفل الناس عنها، كما حث على حفظ آي القرآن، والذي 

هممت أن " :يؤكد هذا التأويل ما رواه ابن حمدويه بسنده عن الحسن أن عمر قال
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أدعو بنفر من املهاجرين وألانصار، معروفة أسماؤهم وأنسابهم، وأكتب شهادتهم في 

هذا ما شهد عليه عمر بن الخطاب وفالن وفالن  (أي حاشيته)ناحية املصحف 

وإني خفت أن يجيء قوم من بعد يرون أن ال  ،يشهدون أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجم في الزنا

وعمر هنع هللا يضر ما كان يخش ى في الحق لومة الئم فلو أنها  "يجدونها في كتاب هللا فيكفرون بها

خاف مقالة الناس، وكونه هم أن يكتبها في الحاشية ال في كانت من القرآن ألثبتها، وملا 

  :الصلب دليل على أنها ليست قرآنا، قال العالمة آلالوس ي عند تفسير قوله تعالى

ة  ]
دا
ْ
ل  جا

ا
ة
ا
ائ ْنُهما م  د  م  لَّ واح 

ُ
ُدوا ك اْجل 

ا
ي ف ان 

الزَّ  وا
ُ
ة يا ان 

إن الجلد نسخ في حق املحصن  [الزَّ

 
ً
واختلف في الناسخ هل هي السنة القطعية، أو ما  ،الرجمألن الحكم في حقه  ؛قطعا

إن كون : قال العالمة ابن الهمام "الشيخ والشيخة" :رواه عمر هنع هللا يضر من آلاية املنسوخة

لعدم القطع بثبوتها قرآنا ثم نسخ  ؛السنة القطعية أولى من كون ما ذكر من آلاية

إلاجماع السكوتي حجة مختلف فيه،  تالوتها، وإن ذكرها عمر وسكت الناس، فإن كون 

وبتقدير حجيته، ال نقطع بأن املجتهدين من الصحابة رض ي هللا عنهم كانوا إذ ذاك 

 
ً
، ثم ال شك في أن الطريق في ذلك إلى عمر ظني، ولهذا وهللا أعلم قال علي كرم حضورا

ل هللا جلدتها بكتاب هللا، ورجمتها بسنة رسو ": هللا وجهه حين جلد شراحة ثم رجمها

 .ولم يعلل الرجم بالقرآن املنسوخ "ملسو هيلع هللا ىلص

 ويؤيد هذا التأويل أيضا ما أخرجه النسائي أن مروان بن الحكم قال  - ب

ال، أال ترى بأن الشابين الثيبين يرجمان، : قال ؟أال تكتبها في املصحف": لزيد ابن ثابت

ال  :أكتبت آية الرجم قال: أنا أكفيكم؛ فقال يا رسول هللا: ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر

 .أستطيع

لترينا أنها ليس عليها نور القرآن  إلخ... الشيخ والشيخة: "وإن نظرة فاحصة في     

أال ترى أن الشابين الثيبين : هنع هللا يضر ومسحته، وال فيها حكمته وإعجازه، وإن قول زيد

يرجمان، ما يشير إلى عدم بلوغها الغاية في الدقة وإلاحكام، كما هو الشأن في القرآن، 

 .وهذا يدل على فرق ما بين كالم هللا وكالم إلانسان

إن هذه آلاية كانت قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، قال إلامام النووي رحمه  - ج     

 ،الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا مما نسخ لفظه أراد بآية الرجم": هللا

ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة كتابة هذه 

  .نسوخ ال يكتب في املصحفلى أن املآلاية داللة ظاهرة ع
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ولعل السر في  ،وبنحو ذلك قال ابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن حجر في الفتح     

نسخ لفظها عدم إحكام معناها، وأن العمل على غير الظاهر من عمومها فقد روى 

ملا نزلت أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك، فقال ": الحاكم عن عمر أنه قال

أال ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم، : عمر

هذا إلى ما في ظاهرها من تجرئة الشباب على الوقوع في الزنا؛ إذ الشأن في الكبير 

لفجور فاقتضت حكمة هللا تنزيه ألاسماع عن والكبيرة البعد من مواطن إلاثم وا

سماعها، وهذا الجواب الثاني إنما يتم بعد تسليم قرآنيتها، وقد خالف في هذا كثير من 

 .العلماء

 :الشبهة العاشرة وجوابها     

      
ُ
هللا إن " :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال لي: بن كعب قال بّي ما رواه إلامام أحمد بسنده عن أ

تاب  ] :قال فقرأ .أمرني أن أقرأ عليك القرآن ك 
ْ
ْهل  ال

ا
ْن أ ُروا م 

فا
ا
ينا ك ذ 

َّ
ن  ال

ُ
ك ْم يا

ا
 :قال [.ل

  :فقرأ فيها
ً
  ولو أن ابن آدم سأل واديا

ً
 من مال فأعطيه لسأل ثانيا

ً
 ، ولو سأل ثانيا

 
ً
، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا على من تاب، وأن فأعطيه لسأل ثالثا

ذات الدين عند هللا الحنيفية السمحة غير املشركة وال اليهودية وال النصرانية، ومن 

 
ً
ورواه الترمذي أيضا وكذلك روي هذا ألاثر بزيادات أكثر من  "فلن يكفره يفعل خيرا

 .هذه

 :على ذلك نقول  وللجواب     

 الحديث وأمثاله أحاديث لم تشتهر بين نقلة الحديث، وإنما يرغب  إن هذا -1

فيه من يكتبها طلبا للغريب، وما كان كذلك فليس ألحد أن يعترض به على الكتاب 

الذي حفظ عن رسول هللا بالتواتر، إذ هو على تسليم صحته آحاد فال يعارض 

 
ً
 .قرآن القطعي الثابت بالتواتر وال يثبت به أيضا

 إن هذا الحديث طعن فيه بعض أهل العلم بأنه باطل، ولعل مما يدل على  -7

  [لم يكن: ]بطالنه أن سورة
ُ
بن  بّي بلفظها الذي ورد في املصاحف ثبتت متواترة عن أ

ليس بقرآن، وإنما هو  "إلخ...لو كان البن آدم واد من مال" :كعب وقد قدمنا أن قوله

والتفسير  ذه السورة من ألفاظ هو بالبيانه حديث نبوي أو قدس ي، وكذلك ما زيد في

أشبه منه بالقرآن، إذ ليس عليه ش يء من نور القرآن، وال له إعجازه، وال ينبغي أن 

يعزب عن بالنا أن بعض الصحابة كان يقرأ بعض آيات القرآن على سبيل التفسير 
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  -والبيان كما كان بعضهم
ُ
يكتب في مصحفه بعض تفسيرات،  -وابن مسعود بّي كأ

أنها من القرآن، والحق  ظن من يسمعها أو يقف عليهافيا  ،وتأويالت، وأدعية، ومأثورات

لم ] قال أبو بكر ألانباري بعد أن ذكر ما روي أن عكرمة قرأ على عاصم .خالف ذلك

هذا باطل عند أهل العلم؛ ألن قراءة ابن كثير وأبي عمرو : ثالثين آية هذا فيها قال [يكن

 
ُ
مما هو معروف في  [لم يكن] ابن كعب، ال يقرأ فيها هذا املذكور في بّي متصلتان بأ

حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، على أنه من كالم الرسول عليه السالم ال يحكيه عن رب العاملين 

في القرآن، وما رواه اثنان معهما إلاجماع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب 

  .الجماعة

والذي يؤكد ما قلناه اتصال قراءة أبي جعفر بابن عباس وأبي : اءوقال بعض العلم    

 
ُ
بن كعب؛ واتصال قراءة ابن كثير  بّي هريرة وابن مسعود وغيرهم، وهم قرءوا على أ

 
ُ
بّي، واتصال قراءة أبي بمجاهد وقراءة مجاهد على ابن عباس، وقراءة ابن عباس على أ

 عباس وقرأ ابن عباس على  عمرو بمجاهد وسعيد بن جبير وهما قرءا على ابن
ُ
، بّي أ

فهؤالء ألائمة وأعالم الدين الذين رووا عنهم وحفظوا عليهم نبره ومده وتشديده، فلو 

 
ُ
  بّي كان من قراءة أ

ا
  .ا عنه، وحفظوا عليه، لطول تلك ألالفاظوْ وا را ذلك لقرأه عليهم، ول

، ومن [لم يكن]إنه آية من سورة : وأيضا فقد اضطرب النقل في هذا ألاثر، فمن قائل    

، والباطل دائما لجلج، والحق دائما أبلج، وقد "براءة" آية من سورة تشبه سورة: قائل

وال شك أن روايات الصحيحين  ،وردت هذه القصة في الصحيحين بدون هذه الزيادات

 .مما يؤيد أن هذا التخبط املروي باطلأوثق من غيرها وأولى بالقبول، 

     4-  
ُ
إنما هو قبل أن ينسخ ثم  بّي إن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ويكون من حمل ذلك عن أ

 
ُ
أما جمهور املسلمين  .لعدم علمهم بالنسخ ؛عنه، وبقوا هم على قراءته بّي ملا نسخ رجع أ

لى سبيل التنزل العارفين بأنه نسخ فلم يقرءوا به ولم ينقلوه، وهذا الجواب ع

 فاألجوبة السابقة ففيها الغناء والشفاءوالتسليم بأنه كان قرآنا، 
ّ
 .وإال

 :الشبهة الحادية عشرة وجوابها       

 .روايات يوهم ظاهرها سقوط ش يء من القرآن     

.1       -  
ُ
ُم ] : بّيا كان يقرأما روي أن أ ه  وب 

ُ
ل
ُ
ي ق ُروا ف 

فا
ا
ينا ك ذ 

َّ
لا ال عا  جا

ْ
ذ حا إ 

ْ
 ال

ا
ة يَّ م 

 حا
ا
ة يَّ م 

ة يَّ ل  جاه 
ْ
 ."ولو حميتم كما حموا لفسد املسجد الحرا"، [14: الفتح] ]ال

ألم تجد فيما أنزل هللا ": ما روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف -7     
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علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة، فإنا ال نجدها، قال أسقطت فيما أسقط من 

 ."القرآن

كنا نقرأ سورة نشبهها ": ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موس ى ألاشعري قال -4     

 ما ] :بإحدى املسبحات ما نسيناها، غير أني حفظت منها
ونا

ُ
ُقول

ا
ما ت ُنوا ل 

ينا آما ذ 
َّ
ا ال ها يُّ

ا
ا أ يا

 
ونا

ُ
ل ْفعا

ا
 ."فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة"  [ال ت

ي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا غدرا، ما روي ف -3     

 ": قال أنس
ً
فع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرض ي عنا قرأناه حتى رُ  ونزل فيهم قرآنا

  ."وأرضانا

 ]  :سمعت ابن الزبير يقرأ: ما روي عن عمرو بن دينار قال-5     
 
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْنك ْن م 

ُ
ك تا

ْ
ل  وا

 
ْدُعونا ر  يا

ا
ْنك

ُ ْ
ن  امل

 عا
ْونا ْنها يا ْعُروف  وا

ا ْ
امل  ب 

ُمُرونا
ْ
أ يا ْير  وا

ا
خ
ْ
ى ال

ا
ل ويستعينون " ،[234: آل عمران]] إ 

  ."باهلل على ما أصابهم

6-  
ُ
يها] :أنهما قرءا بّي وما روي عن ابن عباس وأ ف 

ْ
خ
ُ
كاُد أ

ا
 أ
 
ة يا  آت 

ا
ة اعا نَّ السَّ  من " [إ 

 ."نفس ي فكيف أطلعكم عليها

ْصر  ] :عن علي أنه قرأ ما روي -9    
عا
ْ
ال ْسر  ] "ونوائب الدهر" [وا

ُ
ي خ ف 

ا
سانا ل

ْ
ن  
ْ

نَّ إلا  .[إ 

 :والجواب     

إن هذه الروايات أغلبها باطلة لم يصح منها ش يء، وإنما هي غرائب ومناكير رواها  -1     

 
ا
 وْ الذين أ

ا
وهل ، "أكاد أخفيها من نفس ي": وا بهما، وليس أدل على بطالنها من روايةعُ ل

 
ً
، فقد تواتر "والعصر ونوائب الدهر": من نفسه ومن رواية يعقل أن يخفي هللا شيئا

 
ً
يرى أنه من  عن علي هنع هللا يضر أنه كان يقرأ بقراءة الجماعة، وهل يعقل أن يدع علّي شيئا

القرآن، ثم ال يثبته والسيما أنه قد آلت إليه الخالفة، وصار صاحب الكلمة النافذة 

 .إن هذا إال بهتان مبين! نبين املسلمي

إن هذه الروايات على فرض صحتها تحمل على أن ذلك كان قرآنا، ثم نسخ لفظه  -7     

 .وبقي معناه كما تدل على ذلك رواية الصحيحين في أصحاب بئر معونة

إن بعض هذه الروايات محمول على التفسير والتوضيح، ويكون الراوي سمع من  -4     

 
ً
 مبيّ و  يقرؤها مفسرا

ً
ملعناها فظن أن الكل قرآن، ولعل هذا يظهر في وضوح في الرواية  نا

 ] :املتعلقة بقوله تعالى
 
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْنك ْن م 

ُ
ك تا

ْ
ل ما ] :والرواية املتعلقة بقوله تعالى .آلاية [وا ل 

 
ونا

ُ
ل ْفعا

ا
 ما ال ت

ونا
ُ
ُقول

ا
 [.ت
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 :رد عام       

 .غيرها مما أورد على جمع القرآنوإليك رد عام يرد به على هذه الشبه وعلى      

وهو أن املسلمين أجمعوا على أن هذا الذي كتب في املصاحف، وحفظه ألالوف عن 

ألالوف، هو القرآن الذي أنزله رب العاملين، على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ال زيادة فيه، وال 

 
ً
فقد أبطل إلاجماع، وبّهت جمهور الناس،  نقصان، فمن ادعي زيادة عليه، أو نقصانا

عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وغير معقول أن نبطل ما أجمع عليه املسلمون  ما قد صّح  وردّ 

 منها فله محامل صحيحة، وليس نصّ  بروايات جلها باطل موضوع، وما صّح 
ً
على ما  ا

ش يء، كمن زعم  يزعم الزاعمون، وإن من يزعم أن القرآن نقص منه ش يء أو زيد فيه

 
ً
  أن الصلوات املفروضة كانت عشرا

ً
 فأنقصها املسلمون إلى خمس، أو أنها كانت ثالثا

 
ً
ما تقولوه على  في العقول ش يء من هذا صّح  فإذا صّح  -سواء بسواء -فصيروها خمسا

 .القرآن

قد هيأ له من ألاسباب الداعية إلى حفظه  -وقد وعد بحفظ كتابه -وهللا سبحانه     

به ته من التحريف والتبديل ما لم يتهيأ لكتاب غيره في الدنيا، وعلى كثرة ما صوّ وصيان

أعداء إلاسالم إلى القرآن من سهام غير صائبة، وتلفيقات مزورة فقد بقي القرآن 

كالطود الشامخ الذي ال تزحزحه عن مكانه الرياح، وألاعاصير، مهما اشتدت، وقد 

وا من سهام، وبيتوا من كيد، وسيبقى هكذا، تكسرت على صخرته العاتية كل ما راش

ا ] :صلدا، قويا حتى يرث هللا ألارض وما عليها، وصدق هللا حيث يقول  نا
ْ
ل زَّ
ا
ْحُن ن

ا
ا ن نَّ إ 

 
ونا

ُ
ظ حاف 

ا
ُه ل

ا
ا ل نَّ إ 

را وا
ْ
ك  
ّ
ز يز  ] ،[3 :الحجر]] الذ

تاب  عا ك 
ا
ُه ل نَّ إ 

ْيه  ،وا
دا ْين  يا ْن با ُل م  باط 

ْ
يه  ال ت 

ْ
أ ال يا

ال م  
يد  وا م 

يم  حا ك 
ْن حا ز يل  م 

ْ
ن
ا
ه  ت ف 

ْ
ل
ا
 [.41 -42: فصلت]] ْن خ
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ا
 : قواعد الرسم العثماني :عاشرا

 د اهتم علماء الرسم بهذا الجانب الق     
ً
 بالغا

ً
بحيث تتبعوا الكلمات التي ، هتماما

صنعوا لها ، وحصورها في مواضعها كلمة كلمة ،خالف فيها الصحابة قواعد القياس

مبينين في ذلك املنهج الذي اتبعه سيدنا عثمان بن عفان وهو ما يسمى ، واملتون الكتب 

ورسم  .بالقواعد العامة التي سار على وفقها الصحابة تحت إشرافه في كتابة املصحف

 في، القرآن
ً
 : ست قواعد هي وتم حصرها إجماال

فيه قراءات  ـ ما 4. والوصلـ الفصل  5. ـ البدل 4. ـ الهمز 0. ـ الزيادة 1. ـ الحذف 2     

      .متواترتان وكتب على إحداهما

 واملراد به حذف الحرف الصوتي للكلمة من الخط مع بقاء النطق  :الحذف -2

          :ثالثة أنواعوتحته  ،أي ألالف والواو والياء :وهو خاص بحروف املد الثالثة ،بصوته

 يكون وهو أن : حذف إلاشارة -أ     
ً
وإذ واعدنا موس ى ": لبعض القراءات مثل موافقا

لرسم إشارة إلى قرأ بحذف فحذفت في ا ،فقرئ باإلثبات ألالف وحذفها ،"أربعين ليلة 

 ". وعدنا موس ى"ألالف 

، "سمعون "املذكر السالم واملؤنث السالم  تحذف ألف جمع :حذف إلاختصار -ب    

 ."يتآ"، "مسلمت"

ولو تواعدتم "ببعض الكلمات دور بعض مثل وهو ما اختص : حذف الاقتصار -ج    

 .رسمت بحذف ألالف بعد العين" عديالختلفتم في امل

  يأت"، "  نومن أتبع"ة في مواضع معينة نحو اء كذلك إذا بدت متطرفيحذفت الو      

املتطرفة التي  أي الياءات، الزوائد مما يعرف في علم القراءات بالياءات ،"  املهتد، "

 لكونها  ؛حذفها الصحابة من املصاحف العثمانية
ً
تحذف حال الوقف و  ،تثبت وصال

 .عليها

      
ً
" على الخط مثل " الكلمة متتالية " كذلك إذا كانت متكررة في  وتحذف اختصارا

 ."اليستحي 

 وحذف الواو اختصار      
ً
 ."ن يستو  ال" ا إلى الكهف فأو ، نحو ا

 : الزيادة -7

ملقوا "، "ألالباب اأولو ": تزاد ألالف في اسم الجمع أو فيما هو في حكم الجمع نحو     

 ."تأكلوا الربوا وال"، "ا تذكر يوسفتفتؤ "، "ربهم

 ."بأييد"والياء مثل  ."أولوا: "وتزاد الواو مثل     
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 : البدل -4

، "الزكوة" ،"الصلواة"كرسم ألالف واو في مثل  ،وهو جعل حرف مكان حرف     

قاعدة أن تكتب بالياء إذا كانت وال ،"لدا الباب"باأللف " لدا"، وكتبوا ".مشكوة"

، رحمت"أنيث تاء مفتوحة وأبدلوا هاء الت ."لدى الحناجر" :قلبة عن الياء مثلنم

 ."هللا التي قد خلت في عباده تسن" ،"أهم يقسمون رحمت ربك: "من قوله تعالى" سنت

 : الوصل والفصل -3

أم "مثل قطع  ،أو وصلها بها ،أي قطع الكلمة عما بعدها ،بالقطع والوصلويعبر عنها      

 
ً
 .233/النساء" من يكون عليهم وكيال

. 12/امللك" من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقهأ" :قوله تعالى مثلأو وصلها بها      

أما في آلاية الثانية فال  "من"ـوالبدء ب ،"أم"يجوز الوقف في آلاية ألاولى على  ؛بناء عليهو 

  .أي على النون  "أمن"تقف إال على آخر حرف من كلمة 

 : رسم الهمز -5

عد إلامالئية أي تكتب إذا كانت الهمزة متطرفة فإن القاعدة حسب القياس في القوا     

 .اللؤلؤ، نبي، الحرف الذي قبلها نحو يبدأبحسب حركة 

رسم القرآن الكريم ال أن الصحابة رض ي هللا عنهم خرجوا عن هذه القاعدة في إ     

 :كتبت بياء واحدة كراهة اجتماع مثلينو  ،"كياءْ ُر ": معدودة مثل وذلك في ألفاظ

 .بواو واحدة رسم "يهــــو ت"

رسمت الهمزة ف ."عنها العذاب اويدرؤ " ،"قل ما يعبؤا بكم ربي" ،"عظيم اقل هو نبؤ "     

 .الواو وزيدت ألالف بعدها على

 .ومنها مالم نعرفه إلى آلان ،ذلك لعلل وأسرار منها ما عرفناهكل      

 : ما كانت فيه قراءتان -6

  :ثالثة أنواعوهذا يرجع إلى اختالف القراءات وهو      

 ."املصيطرون" ،"صراط" :مثل همااما فيه قراءتان ورسم على إحد -أ     

 ،"ملك يوم الدين: "مثل ورسم برسم واحد يحتمل القراءتين ما فيه قراءتان -ب     

 وهو الذي يرسل الرياح "، مل قراءة املدتفكتب بدون ألف لتح ،"وما يخدعون "
ُ
" شران

ًرا"
ُ
ش

ُ
 بُ " ، وغيره قراءة نافع "ن

ْ
 ش

ً
 " عاصم، "را

ا
 ن

ْ
 ش

ً
تحتمل  )       (فكلمة  .يئوالكسا ةحمز " را

 .جميع هذه القراءات
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حسب قراءة القطر الذي أرسل ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم في كل مصحف  -ج     

 ،فإن هللا الغني الحميد" ،"سارعوا ،سارعواو " ،"، وأوص ىووص ى" :إليها املصحف مثل

 ." الغني الحميد هو فإن هللا

راءات علمهم ودرايتهم بكتاب هللا وبالق فكل ذلك كان من تخطيط الصحابة لقوة     

 ، بحدة ذكائهم وفطنتهم (ملسو هيلع هللا ىلص)الثابتة عن رسول هللا 
ً

 ليكون املصحف الشريف محتمال

ولو لم يقوموا بمثل هذا الحذف لكان املصحف ، القراءات والروايات وألاوجه كل

 .العثماني ال يحتمل إال قراءة واحدة

 : والنقط الضبط: عشر الثالث      

  :مفهوم الضبط -1

  .بلوغ الغاية في لفظ الش يء :لغة -أ 

من  ؛عالمات مخصوصة تلحق الحرف للداللة على حركة مخصوصة: اصطالحا -ب     

ويرادفه ، ونحو ذلك، أو شد ،أو تنوين ،أو مد ،أو سكون  ،أو كسر ،أو ضم ،فتح

 .الشكل

  :قسمان :النقط     

العالمات املخصوصة التي  وهو بمعنى الضبط والشكل أي :نقط إلاعراب :أحدهما     

  .تلحق الحرف

 .الذي يدل على ذوات الحروف ويميز بينها وهو :ثانيها نقط إلاعجام     

 : الفرق بين علمي الرسم والضبط -7

ا  ؛فعلم الضبط يأتي بعد علم الرسم     
ً
ألن الرسم متعلق بحروف الكلمة إثباًتا وحذف

وقطًعا ووصال، والضبط يتعلق بما يعرض لهذه الحروف من الحركة والسكون، وذلك 

وملا كان الوصف يجيء بعد املوصوف ناسب أن تكون معرفة علم . وصف الحرف

 .الضبط بعد معرفة علم الرسم

 .بين العلمين الفرق ألاول وهذا هو      

 : ، فهو أن علم الرسم يعتمد فيه على أمرينالفرق الثاني أما     

 .رعاية البدء بالكلمة  :أولهما     

رعاية البدء ولذلك أثبتت همزة وصل ألف الجاللة . رعاية الوقف عليها  :وثانيهما     

 .بلفظ الجاللة
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ً
 .إال ما استثني والضبط كله مبني على وصل الكلمة بما بعدها إجماعا

الرسم مبني على الوقف والابتداء، والضبط }: وهنا تذكر قاعدة مشهورة مهمة هي     

 .{مبني على الوصل

  :أسباب الضبط والنقط -4

وكان ، من املعلوم أن املصاحف في بداية كتابتها كانت غير منقوطة وال مشكولة     

بسبب  ؛لحروفيجدون مشقة في قراءتها والتفريق بين الكلمات وإن تشابهت ا الناس ال

 و تلقيهم للقرآن الكريم مشافهة عن رسول هللا  ،مةفطرتهم العربية السلي

فلما  -صلى هللا عليه و سلم-ومن الصحابة الذين تلقوا عنه  ،-صلى هللا عليه و سلم-

بدأ اللحن يتطرق إلى ألسنة ، وكثر ألاعاجم الداخلون في إلاسالم ،اتسعت بالد املسلمين

فاقتض ى ألامر وضع عالمات تساعد على ، في قراءة بعضهم للقرآنوظهر ذلك ، الناس

يتم  وهذا من باب ما ال، نيدون املساس بالرسم العثما، النطق السليم لكلمات القرآن

 .الواجب إال به فهو واجب

 :خال تحسينات وتكميالت على الرسم العثماني بمراحل ثالثوقد تم إد     

 : التحسين ألاول      

فلما قدم عليه  هللا بن زياد، أن معاوية بعث إلى زياد يطلب منه ارسال عبيدفيروى      

 يلومه فيه على وقوع 
ً
ابنه في كلمه معاوية فوجده يلحن ،فرده إلى أبيه وبعث إليه كتابا

إن ألاعاجم قد أفسدوا لغة العرب  :ألاسود الدؤلي وقال له ياللحن، فبعث زياد إلى أب

 يصلح الناس به كالمهم ويعربون به كالم هللا، فامتنع أبو ألاسود، 
ً
فلو وضعت شيئا

 في طريق أبي ألاسود وقال له
ً
 من :  فأجلس زياد رجال

ً
إذا مر بك أبو ألاسود فاقرأ شيئا

ريء من املشركين أن هللا ب": القرآن وتعمد فيه اللحن، فلما مر أبو ألاسود قرأ الرجُل 

معاذ هللا أن يتبرأ هللا من رسوله، ثم رجع  :، فقال أبو ألاسود"رسوله"بجر الم " ورسوله

 : إلى زياد وقال
ا
 من  ،ك إلى ما طلبتجبتُ قد أ

ً
ورأيت أن ابدأ بإعراب القرآن، فاختار رجال

 يخالف لونه مداد املصحف، فإذا فتحت :  عبدالقيس وقال له
ً
خذ املصحف وصباغا

 فوق الحرفشف
ً
وإذا كسرتها  ،وإذا ضممتها فانقط أمامه نقطة ،تي فانقط نقطة

 فانقط نقطتين، حتى أتى على آخر  ،فانقط تحته نقطة
ً
فإذا اتبعته غنة أي تنوينا

 كنقط 
ً
  .إلاعجام إال أنه يخالفه في لونهاملصحف، وكان نقط أبو ألاسود مدورا

 : التحسين الثاني     
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والسين ، الباء والتاء والثاء :مثل ،نقاط على الحروف املتشابهةويتمثل بوضع ال     

ويحي  ،ن عاصم الليثيب روقام بهذا الدور كل من نص، والحاء والخاء والجيم، والشين

في عهد الخليفة ألاموي عبد امللك بن مروان وتحت إمرة الحجاج  ،دوانيبن يعمر الع

 .بن يوسف والي العراق

 : التحسين الثالث     

وهو الذي أدخله إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي في عهد الدولة      

فجعل  ،حيث أخذ لفظ أبي ألاسود الدولي وادخل عليه بعض التحسينات، العباسية

 
ً
وعالمة التشديد رأس ، وجعل الضمة واوا صغيرة، صغيرة مبطوحة الفتحة ألفا

وعالمة لالختالس ، ة رأس العينوعالمة الهمز ، وعالمة السكون رأس الخاء، الشين

 .وإلاشمام

ّباط بكتابة الكلمات ّقاط والضُ ومن أجل املحافظة على ما رسمه الصحابة قام النُ       

وكتبوا مثل هذه التحسينات ، وكما هو عليه في ألاصل، القرآنية ألاصلية بالحبر ألاسود

يشعروا القارئ بأن  حتى، أي باألحمر وألاصفر، املذكورة بلون مخالف للون ألاسود

 .هو إضافي تحسيني وما، هو أصلي يفرق بين ما

 : حركة الضبط وأنواعها -3

      
ً
، وإن كان متحركا ( )في الوصل فإنه يضبط بعالمة السكون  إذا كان الحرف ساكنا

فالحركات ، وحركات غير خالصة ،الحركات الخالصة: فإن الحركات لضبطها نوعان

والحركات غير الخالصة هي املختلسة واملشّمة  ،والكسرة الخالصة هي الفتحة والضمة

 .واملمالة

 : الحركات الخالصةضبط  - أ

 : ضبط الهمزة -

. نحو قرأ. عندما تكون محققة في اللفظ، باللون ألاصفر (عـ)ترسم الهمزة بشكل       

أما عندما تكون مسهلة بالتسهيل بين بين فإنها ترسم نقطة مدورة كنقط إلاعجام 

أبدلت الهمزة  (لئال)وكذلك  إذا كانت مسهلة بالبدل نحو قوله تعالى ، (  )للون حمراء ا

بوضع ياء حمراء فوق النبرة أو فوق  (ألهب)، (ليال)فالياء هنا حمراء . ياء في قراءة
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كتبت بالواو في قراءة ورش مثال  هكذا  (مؤجال)أو واو نحو قوله تعالى . (الهب) ألالف

بلها عند من قوإذا نقلت حركتها إلى الساكن . وحمراء فوق الوابوضع نقطة . (موجال)

وهي  (منا ــــــــ امن )فإنها تعوض بجرة صغيرة تسمى جرة النقل  (من ءامن)ينقل في نجو 

 .أيضا حمراء

 : ضبط ألف الوصل -

ترسم همزة الوصل فوق كرسيها الذي هو ألالف مسهلة : ضبطها حالة الابتداء     

هذه . وعالمة التسهيل أن تصور نقطة صغيرة كنقطة إلاعجام، وليست محققة

ئك نحو ابتدا، النقطة توضع فوق ألالف على اعتبار أن محل النطق بها هو الفتح

أما إذا كان محل النطق بها هو الرفع نحو . إلخ.. .الكتاب، القارعة، الرحمن، هللا: بلفظ

 كورة توضع في وسط ألالف الفإن النقطة املذ. إلخ.. .انظر، اخرج: ابتدائك بلفظ

، ارجعي، ائت: وإن كان محل النطق بالكلمة الخفض نحو الابتداء باللفظ. فوقه

فهذه حالتها الثالث عند الابتداء . الخ فإن النقطة توضع تحت ألالف.. .اسمه، ارتابوا

كلمة أي وضعت لالبتداء ال ويالحظ أن النقطة مخصصة للنطق باالبتداء بال، بها

  .للوصل

 : ضبط إلادغام -

وضع الشدة على الحرف املدغم فيه تنبيها : يضبط املدغم واملدغم فيه يكون كالتالي     

أما الحرف ألاول أي املدغم . على أنه أدغم فيه ما قبله فصارا معا كحرف واحد مشد

وهذا يسمى إدغاما كامال وتاما أي أن . فيعرى من الحركة داللة على أنه أدغم فيما قبله

 . رف ألاول أدغم في الثاني ذاتا وصفةالح

أما ما أدغم ذاتا ال صفة و وهو ما يسمى باإلدغام الناقص كإدغام النون الساكنة في 

ومثل ذلك نحو الطاء في التاء ، فالغنة التي هي النون باقية في الصوت، الواو والياء مثال

ففي هذا القسم وجهان من الضبط على . الخ.. .كقوله تعالى أحطت وبسطت وفطرتم

 : سبيل التخبير
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والشدة على ، عالمة على أنه مظهر ؛أن يوضع السكون على الحرف املدغم :أحدهما     

وهو . "ليوَّ  مْن ". "قول يَّ  مْن ": ففي نحو. عالمة على أنه أدغم فيه ما قبله ؛املدغم فيه

 .املقدم في رسم املصاحف التي بين أيدينا

كما ، داللة على إدغامه فيما بعده ؛أن يعرى الحرف املدغم من السكون  :الثاني     

لذلك فعندما ؛ بداللة على أنه لم يدغم فيه ما قبله ؛يعرى املدغم فيه من الشدة

لعدم إمكانية وضع  ؛وجه الثانيوين مع الواو أو الياء يستعمل اليتعلق ألامر بالتن

قول  من: "مثل .السكون على التنوين لي"، "يا صدر"، "من وا  ". يومئذ  يا

 النون الساكنة عند اتصالها بأحد حروف إلاخفاء  :ضبط إلاخفاء والقلب -

وقهم: "مثل .تعرى من السكون العتبار الحركة غير خالصة
ا
 ".من ف

       
ً
وتكون هذه امليم الصغيرة عوضا  ومثل ذلك في ضبطها عند الباء حيث تقلب ميما

 ".من بعدهم": مثل. عن السكون 

فإن كان ، أما الحركات الدالة على التنوين املرفوع أو املنصوب أو املخفوض      

ُعْسر : "مثل .إلادغام أو إلاخفاء تكون الحركات متتابعة داللة على تقارب مخارجها

 
ً
 "، "يسرا

ً
: مثل .وإن كان إظهارا تكون مترادفة داللة على تباعد مخارجها ".حسابا شديدا

 ".قرية عتت"

  :غير الخالصةضبط الحركات   - ب

 الاختالس  -     

تنبيها على أن أصلها  ؛فضبطها أن تعرى من الحركة وتعوض بنقطة الاختالس     

 .سكون 

 : إلاشمام -     

داللة على إلاشمام وتنبيها على أن  ؛فضبطها أن تعرى من الحركة وتعوض بنقطة     

 .أصلها الضم

شم من الحركات فإن في ضبطه كل ما هو مختلس أو م: ضبط املختلس واملشم -    

 :وجهان
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  :ألاول      
ً
مدورا كنقط إلاعجام أي عبارة دويرات  أن يجعل الشكل الدال عليه نقطا

ويكون بالحمراء ليخالف الخط ، يلتبس  بالحركة الخاصة وذلك حتى ال، صغيرة

 .ألاصلي للمصحف الذي هو اللون ألاسود

توضع النقطة فوق الحرف إن كان  :ختالسالا ففي ، تعريته من الحركة :الثاني     

  .(نعما)وتحته إن كان مكسورا كعين : (تعدوا)مفتوحا كعين 

  :فهناك طريقتان كذلك إلاشمامأما في      

تنبيها على أنه يشار ، "يئتــس"و "يءــس"وضع النقطة أمام الحرف كسين  :ألاولى     

  .وهي الطريقة املستعملة في الغالب، بالكسرة إلى الضمة

فهي وضع نقطة إلاشمام الحمراء اللون في وسط السين إشعار  :الثانيةأما الطريقة      

 .بأنه لم يرتق إلى درجة الضمة ولم ينحط إلى درجة الكسرة

 : ضبط إلامالة -    

حتى ال  وتضبط بتعويضها بالنقط املدور كما أشرنا في ضبط املختلس واملشم     

لتخالف اللون ألاصلي لخط . وتكون هي ألاخرى بالحمراء، تلتبس بالفتحة الخالصة

فتوضع النقطة تحت الحرف املمال ال تحت ألالف الناش ئ عن إلامالة ، املصحف

 
ً
 .توضع الفتحة فوق الحرفال وعليه ، عن الفتحة عوضا
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 مرسوم الخط إتباع: رابع عشراملبحث ال     

بتداء، والضبط مبني الرسم مبني على الوقف والا }: ذكرنا قاعدة مشهورة مهمة هي     

، ؛ {على الوصل
ً
وبناًء عليه يجب إتباع مرسوم الخط عند التالوة ابتداًء ووقفا

إلاثبات، الحذف، إلابدال، املوصول، املقطوع : ينحصر في خمسة أشياء وهيو 

 (. املفصول )

 : ويكون في خمسة أحرف :إلاثبات -1     

 (. املفتوحة)الهاء و ألالف و الياء و الواو و التاء املبسوطة      

  :هاء السكت -أ     
ً
  رسمت في القرآن الكريم في سبع كلمات فهي ثابتة فيها وصال

ً
 ووقفا

 : وهي

 . "ماليه" ،"حسابيه" ،"كتابيه" ،"اقتده" ،"ماهيه" ،"سلطانيه"، "يتسنه"     

 : ألالف -ب     
ً
سواء كانت أصلية أو مبدلة من التنوين ، في الوقف وهي ثابتة دائما

 " ،"لكنا"، "الظنونا"، "قاال" ،"تحتها" :املنصوب مثل
ً
 " ،"رحيما

ً
ماعدا ألف  ."لنسفعا

 (. تحذف لفظا ويوقف على ما قبلها)فال تثبت في الوقف  "ءامنوا": الفرق مثل

، "يوتي" ،"و املقيمي"تثبت في الوقف حيثما رسمت في املصحف مثل  :الياء -ج     

 ". إني"، "ادخلي"

فال تثبت في " ءاناءى الليل" "من تلقاءى"ماعدا الياء الواقعة بعد الهمزة نحو      

 . (قبلها تحذف لفظا ويوقف على ما)الوقف 

، "ندعوا" ،"وامالق: "تثبت في الوقف حيثما رسمت في املصحف مثل :الواو -د     

 ". واأسرّ " ،"قالوا"

فال تثبت في الوقف " االربو " ،"العلماؤا: "ماعدا الواو النائبة عن ألالف في نحو     

 (. قبلها تحذف لفظا ويوقف على ما)

قوله تعالى : املتطرفة املرسومة في املصحف مثل( املبسوطة)املفتوحة  :التاء -هـ     

 ". هيهات"، "ءايات"، "كلمات"

 . يكون في ألالف و الواو و الياء: الحذف -7     

" الساحر أيه يا. "02/النور " أيه املومنون "حذفت في ثالثة مواضع وهي : ألالف -أ     

 . 02/الرحمن "أيه الثقالن. "43/رفالزخ
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يمح هللا "، 22/الاسراء" ويدع إلانسان "حذفت في خمسة مواضع وهي  :الواو -ب     

وصالح . "27/العلق" سندع الزبانية. "4/القمر" يوم يدع الداع" 04/الشورى" الباطل

 . 4/التحريم" املؤمنين

" الباد"، 3/، الرعد"املتعال" 244/النساء" هللا وسوف يوت"حذفت في مثل  :الياء -ج     

 . 52/ النحل" فارهبون "، 15/الحج

يستثنى مما حذف من الرسم ثالثة أشياء تثبت في الوقف مع أنها محذوفة  :استثناء     

 : من الرسم وهي

 . الخ.... دعاًء، نداًء : في مثل: ألالف     

فيوقف على  "ن"، "ق"، "ص" :ونح :الحرف املقطعة من فواتح بعض السور      

 . خير من أسمائهاألا الحرف 

، 157/البقرة" يحي. "14/البقرة" يستحي"مثل  :الحرف املحذوف لجتماعه مع مثله     

 . بناء على أن املحذوف من الرسم هي الياء الثانية فيوقف بإثباتها

ويكون ذلك في تاء التأنيث املتحركة الالحقة لألسماء إذا كتبت في  :إلابدال -4     

 (. ساكنة)لو كتبت بالتاء املفتوحة، وقف عليها بالتاء  ، إذةاملصحف تاء مفتوح

 : عشر لفظا هي ةوقد وقع منه في القرآن الكريم ثالث". قرت"، "شجرت: "مثل

 ، "بقيت"، "معصيت"، "كلمت"، "لعنت"، "سنت"، "امرأت"، "نعمت"، "رحمت"     

 ". ابنت"، "جنت"، "شجرت"، "فطرت"، "قرت"

 (: املفصول و املوصول )املقطوع و املوصول  -3     

يوقف عليه بالقطع إذا اضطر القارئ لذلك النقطاع نفس، أو  :املقطوع في الرسم     

 ". فمال هؤالء"اختبار ممتحن ونحوه، وإن كان أصله الوصل مثل 

 ، يوقف على آخر املوصول به :في الرسماملوصول      
ً
في ألاصل مثل  وإن كان مقطوعا

  ."فيما افتدت به"

 : ويشمل املقطوع و املوصول عشرين لفظا هي     

 "هي في عشرة مواضع" ال"عن " أن"تقطع ": أن ل:  

" وأن ال هللا إال هو" ،243/ألاعراف" أن ال يقولوا" ،235/ألاعراف " علي أن ال أقول "

أن ال " ،14/الحج" يئاأن ال تشرك بي ش" ،14/هود" أن ال تعبدوا إال هللا" ،24/هود
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" أن ال يشركن باهلل" ،23/الدخان " ن ال تعلوا على هللاوأ" ،43/يس" تعبدوا الشيطان

 . 14/القلم " أن ال يدخلنها اليوم" ،21/املمتحنة 

. و العمل فيه على القطع 79/نبياء ألا " أن ال هللا إال أنت"ووقع الخالف في واحدة هي      

 وما عداها فموصول 
ً
 ". أن أال تعبدوا إال هللا" :مثل اتفاقا

 "وإن ما نرينك بعض "في موضع واحد فقط " ما"عن " إن"تقطع ": إن ما 

 . 43/الرعد " عدهمالذي ن

 ". وإما ينزعنك" :وما عداها فموصول مثل     

 . 240/ألانعام "أما اشتملت": فموصولة دائما مثل( أما)الهمزة  أما مفتوحة     

 "عن ما نهوا عنه"في موضع واحد فقط هو " ما"عن " عن"تقطع  ":عن ما " 

 ". عما تعملون : "وتوصل فيما سواء مثل 244/ألاعراف 

 "ما"عن " من"تقطع  ":من ما " 
ً
 ، وعلى في ألاولين في ثالثة مواضع اتفاقا

. 17/الروم " هل لكم من ما ملكت". 15/النساء " ملكت فمن ما: "في ألاخير وهي الراجح

 . 23/املنافقون " انفقوا من ما رزقناكم"

 ". مما ملكت أيمانكم" :وما عدا ذلك فموصول مثل     

 "أم من يكون عليهم " :في أربعة مواضع هي" من"عن " أم"تقطع ": أم من 

" أم من أسس بنيانه"، 43/فصلت " امنا يوم القيامةأم يأتي ء" ،233/النساء" وكيال

  .22/الصافات " أم من خلقنا"، 233/التوبة

 ". أمن يبدؤ الخلق" :وماعدا ذلك فموصول مثل     

 "في موضعين ( لم)نة النون عن املفتوحة الهمزة الساك( أن)تقطع  : "أن لم 

، 202/ ألانعام" غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها : "وهما

 ، 9/البلد" "أيحسب أن لم يره أحد"

لم يستجيبوا فإ: "فموصولة في موضع واحد وهو" إن لم" وأما إن املكسورة الهمزة     

 ". 53/ القصص" ﴾فإن لم يستجيبوا لك ﴿، وما عداه فمقطوع مثل "24/هود" لكم

   في موضع واحد ( ما)املكسورة الهمزة املشددة النون عن ( إن)تقطع  :إن ما 

ع آخر والعمل فيه على ، ووقع الحالف في موض204"/ألانعام "إن ما توعدون آلت" :وهو

 ". 9/املرسالت "إنما توعدون لواقع" :الوصل وهو

  في موضعين هما( ما)املفتوحة الهمزة املشددة النون عن ( أن)تقطع  :أن ما    
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 "تدعون من دونه الباطل وأن ما"، 41/ الحج "تدعون من دونه هو الباطل وأن ما"

واعلموا ": ، ووقع الخالف في موضع واحد و العمل فيه على الوصل، وهو"03/ لقمان

 42/ ألانفال "أنما غنمتم من ش يء
ً
آل " أنما نملي لهم: "مثل ، وما عداها فموصول اتفاقا

 . 297/ عمران

  وحيث ما كنتم فولوا " :في موضعين هما( ما)عن ( حيث)تقطع  :حيث ما 

" ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال وحيث"، 244/ البقرة "وجوهكم شطره وإن الذين

 . 253/ البقرة

  وءاتاكم من كل ما ": في موضع واحد وهو ( ما)عن ( حيث)تقطع  :كل ما 

 ،والعمل في ألاولين على القطع ،، ووقع الخالف في أربعة مواضع04/إبراهيم" سألتموه

، 44/املؤمنون  "كل ما جاء أمة"، 32/النساء "كل ما ردوا": وفي ألاخيرين على الوصل وهي

، وما عدا ذلك فموصول 7/امللك "كلما ألقي فيها"، 07/ألاعراف "كلما دخلت أمة"

 . 55/النساء "كلما نضجت جلوهم: "باتفاق مثل

   ولبيس ما شروا به" :في جميع املواضع مثل( ما)عن ( بيس)تقطع  :بيس ما"  

، ماعدا ثالثة مواضع، املوضع ألاول متفق على وصله، وألاخريين مختلف "231البقرة 

بيسما "، 33/البقرة "بيسما اشتروا به أنفسهم" :والعمل فيهما على الوصل وهي ،فيهما

 . 30/البقرة "قل بيسما يامركم به إيمانكم"، "253/ألاعراف "خلفتموني

   ( ما)عن ( في)تقطع  :في ما 
ً
 أتتركون في ما ها هنا " :وهي في أحد عشر موضعا

في ما "، 143/البقرة  "في ما فعلن في أنفسهن من معروف"، 244/عراءالش "ءامنين

 "في ما ءاتاكم"، 245/ألانعام" في ما أوحي إلي"، 47/املائدة" ءاتاكم فاستبقوا الخيرات

في " ،24/النور  "في ما أفضتم فيه"، 231/ألانبياء "اشتهت أنفسهمفي ما "،245/ألانعام

 "في ما كانوا فيه يختلفون " ،0/الزمر "في ما هم فيه يختلفون "، 17/الروم "ما رزقناكم

فيما فعلن في " :، وما عدا ذلك فموصول مثل42/الواقعة "في ما ال تعلمون "، 44/الزمر

 . 104/البقرة "أنفسهن باملعروف

  موضعين، في جميع مواضع القرآن إال في ( ما)عن ( أين)تقطع  :أين ما 

 
ً
أينما يوجهه ال يات "، 225/البقرة "فأينما تولوا فثم وجه هللا: "وهما فبالوصل اتفاقا

، وفي ، والعمل في ألاول على القطعووقع الخالف في ثالث مواضع. 94/النحل "بخير

أينما "، 31/الشعراء "من دون هللا أين ما كنتم تعبدون ": ألاخيرين على الوصل وهي



52 
 

وما عداها  .42/ألاحزاب "أينما ثقفوا أخذوا"، 97/النساء "تكونوا يدرككم املوت

 . 90/غافر "أين ما كنتم تشركون : "فمقطوع باتفاق نحو

 أن لن " :في جميع مواضع القرآن الكريم مثل( لن)عن ( أن)تقطع  :أن لن 

 "ألن نجعل لكم موعدا" :الوصل وهماإال في موضعين فب .21/الفتح "ينقلب

 0/القيامة "عظامهألن نجمع "، 47/الكهف
ً
في موضع  ، وذكر بعضهم الوصل أيضا

بل العمل فيه على  ،، ولكنه غير مشهور 27/املزمل "علم أن لن تحصوه" :املزمل وهو

  . القطع

  لو 
م

  "أن لو نشاء أصبناهم": في ثالثة مواضع وهي( لو)عن ( أن)تقطع  :أن

واختلف في موضع  .24/سبأ "أن لو كانوا"، 02/الرعد "أن لو يشاء هللا"، 233/ألاعراف

 . 24/الجن "أن لو استقاموا" :والراجح فيه القطع وهو ،واحد

  لكي ال يعلم بعد ": في جميع مواضع القرآن نحو ( ال)عن ( كي)تقطع  :كي ل 

 ، ما عدا أربعة مواضع فبالوصل 93/النحل" علم شيئا
ً
في املواضع الثالثة ألاولى،  اتفاقا

 
ً
 "لكيال يعلم من بعد علم شيئا" :و العمل فيه على الوصل وهي ،في الرابع واختالفا

" لكيال يكون عليك حرج"، 250/آل عمران "لكيال تحزنوا على ما فاتكم"، 5/الحج

 .  10/الحديد" لكيال تاسوا"، 53/ألاحزاب

  ويصرفه عن من يشاء" :في موضعين هما( من)عن ( عن)تقطع  :عن من"  

 . 13/النجم" عن من تولى عن ذكرنا"، 40/النور 

 يوم هم بارزون ": في موضعين وهما( هم)عن ( يوم)طع تق :يوم هم"  

: ، وما عدا ذلك فموصول مثل"20/الذاريات "يوم هم على النار يفتنون "، 24/غافر

 . 43/الذاريات "من يومهم الذي يوعدون "

  مال هذا ": عن مجرورها في أربعة مواضع وهي( الم الجر)تقطع  :لم الجر 

، 97/النساء "فمال هؤالء القوم"، 9/الفرقان "مال هذا الرسول "، 43/الكهف "الكتاب

 . ، وما عداها فموصول 04/املعارج "فمال اللذين كفروا"

 0/ص "والت حين مناص" :في موضع واحد وهو( حين)عن ( الت)تقطع : لت.       
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 فهرس املصادر واملراجع 
 .املقنع في رسم مصاحف ألامصار ألبي عمرو الداني* 

 .النشر للقراءات العشر البن الجزري* 

 .دليل الحيران في شرح مورد الضمآن للشيخ املارغني*

 .سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب املبين للشيخ الضباع*

ين التوفيق والاصطالحات الحديثة للدكتور شعبان دمحم رسم املصحف وضبطه ب*

 . إسماعيل

 . الاختالف بين املصاحف العثمانية للدكتور توفيق العبقري *

 . الرسم القرآني للدكتور توفيق العبقري *

 . الوجيز في رسم كتاب هللا العزيز لألستاذ علي بلعالية دومة الجزائري *

 .الطياراملحرر في علوم القرآن لـمساعد *

 .دراسات في علوم القرآن، لفهد الرومي*

 .الدكتور عبد الحفيظ هالل :جمع وإلقاء، الرسم والضبطعلم في  مذكرة*
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 فهرس املوضوعات

      
ا
 7 ..........................................................كتابة القرآن الكريم : أول

 ثاني     
ا
 3.. ..................................................ي مفهوم الرسم العثمان: ا

      
ا
 5. ..................................................بيان موضوع مادة الرسم: ثالثا

      
ا
 5......... .................................................. .أهمية علم الرسم: رابعا

      
ا
 5. ................................ التي يدور عليها فن الرسماملسائل : خامسا

      
ا
 6.. ................................................ سم العثمانيفوائد الر :  سادسا

      
ا
 2 ................................................. توقيفية الرسم العثماني: سابعا

 2 ...........................................توقيفي  لرسم العثمانيا: الرأي ألاول      

 2........................................  الرسم العثماني اجتهادي: الثاني الرأي     

 11........ ......................................... موقف التوسط: الرأي الثالث     

      
ا
  14. : ......................................أهم املصنفات في علم الرسم: تاسعا

      
ا
 16....................................... كم عدد املصاحف العثمانية : عاشرا

      12................. ......................................السبب في تعدد املصاحف     

 11......... .........................................أين املصاحف العثمانية آلان؟     
  71 ................... الشبه التي أوردت على جمع القرآن: الحادي عشر     

 71............................... ................................ الشبهة ألاولى وجوابها      

 71 ...........................................................الشبهة الثانية وجوابها        

 77............................. ..............................الشبهة الثالثة وجوابها        

 74 ..........................................................الشبهة الرابعة وجوابها      

 73......................... ..............................الشبهة الخامسة وجوابها       

 75.......................... ..............................الشبهة السادسة وجوابها       

 71............................ ..............................الشبهة السابعة وجوابها      

 47 ............................................................الشبهة الثامنة وجوابها      

 44........................... ..............................الشبهة التاسعة وجوابها  
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 42........................... ..............................الشبهة العاشرة وجوابها       

 42. ................................................الشبهة الحادية عشرة وجوابها       

 31. ................................................................................رد عام        

      
ا
 31 .................................................قواعد الرسم العثماني: عاشرا

 31... ............................................................................... الحذف     

 31... ................................................................................ الزيادة     

 37.. ................................................................................. البدل     

 37............ ....................................................... الوصل والفصل     

 37....................... ................................................... رسم الهمز      

 37....................... ..................................... ما كانت فيه قراءتان      

 34....................... ......................... الضبط والنقط: الثالث عشر      

 34...................... .............................................. مفهوم الضبط      

 34....................... ................... الفرق بين علمي الرسم والضبط      

 33....................... ................................ أسباب الضبط والنقط      

 33...................... .................................................. لتحسين ألاول ا     

 35....................... ................................................ التحسين الثاني     

 35...................... ................................................ التحسين الثالث     

 35....................... ................................. حركة الضبط وأنواعها     

 35....................... .............................. الحركات الخالصةضبط      

 35...................... .................................................... ضبط الهمزة -

 36....................... ......................................... ضبط ألف الوصل      

 36...................... ................................................... ضبط إلادغام     

  32............................................................. ضبط إلاخفاء والقلب -

 32....................... ........................... ضبط الحركات غير الخالصة -
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 32 .............................................................................الاختالس  -     

 32....................... ....................................................... إلاشمام -     

 32....................... ................................................ ضبط إلامالة -    

 31....................... ......... إتباع مرسوم الخط: املبحث الرابع عشر     

 31............................................... .............................. إلاثبات -1     

 31.............................................. ............................... الحذف -7     

   51.............................. ................................................إلابدال  -4     

 51...................... .. (املفصول و املوصول )املقطوع و املوصول -3     

 53...........................................................  فهرس املصادر واملراجع     

 55................................................................... فهرس املوضوعات     

 
 


