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 :ثقديم

 اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على رسولو الكرًن كعلى آلو كصحبو الطيبُت الطاىرين، كبعد:

عد فإنو مل يلق كتاب على كجو األرض عناية ٔتثل ما لقي كتاب اهلل عز كجل من ا٠تدمة كالعناية؛ تصديقا لو 
[؛ فتكفل سبحانو ْتفظو ٢تذه األمة، كقيض منها من ٜاٟتجر: ] : )إنا ٨تن نزلنا الذكر كإنا لو ٟتافظوف(اهلل تعاىل
 ٭تفظو.

كلقد حظي القرآف منذ تنزلو بالتقييد كالكتابة خشية ذىاب شيء منو بذىاب القراء يف ا١تواطن، مث ١تا اختلف 
نو ٚتعهم على رسم كاحد بقدر اإلمكاف، معتمدا بالدرجة األكىل على الناس يف القراءة يف عهد عثماف رضي اهلل ع

الصحف اليت ٚتعت يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو، كبقي ذلك الرسم كتلك الكتابة، فحفظ القرآف يف 
 السطور كما حفظ يف الصدكر.

 اٟترؼ تلحق ٥تصوصة كزادكا يف حفظو بأف أبدعوا طرقا للضبط كالشكل كاإلعجاـ، تُعٌت بوضع عالمات
كضعياتو ا١تختلفة؛ من حركة، أك سكوف، أك تشديد، أك تنوين، أك إمشاـ، أك ٫تز أك غَت ذلك، بألواف  على للداللة

 ٥تتلفة؛ دفعا ألم تصحيف أك ٖتريف..

  ٤تل اىتماـ العلماء قدٯتا كحديثا، فحافظوا على ذلك ا١تنهج بإثباتو يفكالضبط ككانت تلك ا١تنهجية يف الرسم 
، كما أُلِّفت العديد من الكتب يف كالنػُّقَّاط كتب حفظْتو من التغيَت كالتبديل الذم قد ٭تدث من اختالؼ النساخ

 ىذا الشأف على مر األزماف.

 أف تتناكؿ أىمَّ احملاكر ا١تتعلقة بعلم الرسم -اليت مل تأخذ حقها من اٞتهد كالوقت–كقد حاكلْت ىذه ا١تطبوعة 
، كأف ٕتتزئ اٟتديث يف ذلك، بعيدة عن االقتضاب ا١تخل، تاركة التوسع كالتفصيل يف الضبطكمبادئ أكىل يف علم 

 ٤تالِّو من أمهات الكتب ا١توضوعة فيو كاليت ال يستغٍت عنها طالب علم.

ىذا، كأرجو أف ال يتعلق الطلبة با١تطبوع كيركنوا إليو؛ فإف ذلك مدعاة إىل التواكل كالزىد يف الطلب، كما 
  تعاىل أف ينفع  اا كأف يوفقنا إىل ما فيو ا٠تَت كالسداد.أسأؿ اهلل
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 الرصم العثماوي: مصطلحا وعلما املحىر ألاول: 

 أوال:  مصطلح الرسم

 "ا٠تط"ك  "ا٢تجاء"ك  "الكتاب: "منها 1عرفت اللغة العربية عددا كبَتا من الكلمات الدالة على مرسـو ا٠تط
 .ات عرب القركف، كتطور استعماؿ ىذه الكلم"الرسم"ك 

، استخدـ علمان على الكتابة كالرسم، كقد 2الذم ىو أحد مصادر )كتب( "الكتاب: "فأك٢تا استخدامان 
، ك٭تي بن زياد الفراء (ىػ961ت )استعمل ىذا ا١تصطلح للتعبَت عن معٌت الكتابة من ا١تتقدمُت مثل نافع بن أيب نعيم 

كعبد اهلل بن  (ىػ336ت )، كأيب بكر ٤تمد بن ٭تي الصويل (ػى224ت )، كأيب القاسم عبيد بن سالـ (ىػ707ت )
يف معٌت الرسم كالكتابة ما ركاه ا٠تطيب  "الكتاب"، كغَتىم، فكاف ىؤالء يكثركف من استعماؿ (ىػ347ت )درستويو 

 .3"كانوا يكرىوف كتاب اٟتديث"بسنده عن إبراىيم النخعي كاألعمش، قاؿ:  (ىػ267ت )البغدادم 

، كمن "ا٢تجاء"يف القركف ا١تتقدمة كلمة  "الكتاب"لمات استعماالن، كأكثرىا استخدامان بعد كمن أكثر الك
يستقرئ الكتب ا١تؤلفة يف الرسم كا٠تط لدل ا١تتقدمُت ٬تد أف غالب تسمية كتبهم ٖتمل ىذا االسم كتعنوف بو كما 

 .يظهر ذلك جليان عند ذكر مؤلفات ىجاء ا١تصاحف

 
 :ا٢تجاء معنيُتكذكر علماء اللغة ١تادة 

 .األكؿ: يدؿ على الذـ، كتعديد العيوب، كأف يهجو الشاعر شاعران آخر، فيعدد معايبو، كىو خالؼ ا١تدح

ىجاء اٟتركؼ، كتقطيع اللفظة ْتركفها، كىو تعلم ىجاء اٟتركؼ يهجيها، كيتهجاىا، أك التلفظ  :كالثاين
كا١تراد بو بياف كيفية رسم األلفاظ اللغوية، كىو ا١تقصود  .بةبأٝتاء اٟتركؼ، ال مسمياهتا، كتعداد حركؼ الكلمة ا١تكتو 

 .ىنا

ك٦تا يالحظ أف معظم ا١تصادر األكىل اليت ألفت يف موضوع ا٠تط كالكتابة كانت تعرؼ بكتب ا٢تجاء، أك 
ىجاء ا١تصاحف، مث ظهر مصطلح ا٠تط، فصار يطلق على الكتابة بعامة، كقد ألف السيوطي رسالة يف علم ا٠تط. 

 .د يقيد با١تصحف، فيقاؿ: خط ا١تصحف، فتخصص باإلضافةكق

كظهر ىذا ا١تصطلح عند علماء ا١تصرين: البصرة كالكوفة، فأسسوا لعلم ا٠تط ضوابط كركابط بنوىا على 
 .أقيستهم النحوية، كأصو٢تم الصرفية، كٝتوىا علم ا٠تط القياسي، أك االصطالحي ا١تخًتع
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ظهر استعمالو  . كعلى ما يبدك"الرسم العثماين"، أك "رسم ا١تصحف"أك  "الرسم"مث ظهر استعماؿ مصطلح 
للداللة على ىجاء ا١تصاحف يف كقت متأخر، ألف ا١تؤلفات يف القركف األكىل مل تستخدـ ىذه الكلمة للداللة على 

 .خط ا١تصحف، بل إف ا١تعاجم اللغوية مل تكن تذكر أم معٌت ٢تا يتعلق بالكتابة يف مادة رسم

5كقاؿ األزىرم: الرسم ىو األثر، 4ريد: رسم كل شيء: أثره، كاٞتمع رسـوقاؿ ابن د
. 

 قاؿ ابن منظور: الرسم ىو األثر، كقيل بقية األثر، كقيل ما ليس لو شخص من اآلثار. 

 .6كقاؿ: كرسم على كذا كرشم إذا كتب

ط ككتابة، خ ، كىومرضي اهلل عنهكىذا ا١تعٌت ينطبق على مرسـو خط ا١تصحف، فهو أثر من آثار الصحابة 
"؛ الرسم العثماين"أك  "رسم ا١تصحف"فيقاؿ:  "العثماين" أك كصفو بػ "ا١تصحف"كيزيد ذلك كضوحان إضافتو إىل 

رسم " فالعالقة كاضحة بُت ا١تعٌت اللغوم كاالصطالحي ١ترسـو خط ا١تصحف، كمن مث صحت تسميتو بػ:
 .، فهو أثر كخط ككتابة"ا١تصحف

ألكىل يف الرسم يغلب عليها مصطلح ىجاء ا١تصاحف، فإف ا١تؤلفات ا١تتأخرة غلب كإذا كانت ا١تصنفات ا
، كصار علمان على ىجاء ا١تصاحف ككتابتها، فتخصص ٓتط ا١تصحف. كمن مث  عليها إطالؽ مصطلح الرسم كا١ترسـو

شاع  مث "،الرسم العثماين: "أضيف إىل ما يعرفو كٮتصصو، فقيل: رسم ا١تصحف، أك أضيف لو الوصف فقيل
استعمالو داللة على خط ا١تصحف كلو كاف مقطوعان عن اإلضافة، فشاع استخدامو للتعبَت عن ىجاء ا١تصاحف 

 .كٖتددت داللتو
فتبُت أف علم الرسم من حيث االصطالح تردد يف كتب القـو بأكثر من اسم، حىت اشتهر بُت ا١تتأخرين باسم 

 . "الرسم العثماين"

 ثانيا:  مبادئ علم الرسم

 تعريفو: -1

 الرسم يف اللغة: الراء كالسُت كا١تيم أصالف:

 .7أحد٫تا: األثر. كاآلخر: ضرب من السَت، يقاؿ لو الرسيم، ضرب من سَت اإلبل

كالرسم ٔتعٌت األثر ىو ا١تقصود ىنا، فالرسم بفتح الراء كٗتفيف السُت، أثر الشيء أك بقية أثره، كقيل ما ليس 
 باألرض منها، كرسم الدار: ما كاف من آثارىا الصقا باألرض. لو شخص من اآلثار، كقيل ما لصق
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 فينقسم إىل ثالثة أقساـ، كىي: -كيراد بو ا٠تط–كأما الرسم يف االصطالح 

 الرسم القياسي، كالرسم العركضي كالرسم االصطالحي.

صورة لفظها فالرسم القياسي، ففقد عرؼ بتعريفات ٥تتلفة، خالصتها أف الرسم مبٍت على: كتابة الكلمة ب
 .8بتقدير االبتداء  اا كالوقف عليها

كأما الرسم العركضي فهو: تصوير اللفظ باٟتركات كالسكنات، لوزف األبيات الشعرية كنظمها، كنسبتها إىل 
 .9ْتورىا

قاؿ ابن درستويو: ككجدنا كتاب اهلل عز كجل، ال يقاس ىجاؤه، كال ٮتالف خطو، كلكنو يتلقى بالقبوؿ، على 
ا١تصحف، كرأيت العركض إ٪تا ىو إحصاء ما لفظ بو من ساكن، كمتحرؾ، كليس يلحقو غلط، كال فيو ما أكدع 

 اختالؼ بُت أحد.

نسبة –كيقاؿ لو الرسم العثماين  -نسبة إىل اصطالح الصحابة رضواف اهلل عليهم–كأما الرسم االصطالحي 
كىو ا١تقصود ىنا، فهو:   -رسلت إىل األمصارإىل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو، الذم كتبت يف عهده ا١تصاحف كأ

كتابة ا١تصاحف العثمانية ا١تخالفة ألصوؿ الرسم القياسي". كقاؿ ابن اٞتزرم: "كاعلم أف ا١تراد با٠تط الكتابة كىو 
على قسمُت: قياسي كاصطالحي، فالقياسي ما طابق فيو ا٠تط اللفظ، كاالصطالحي: ما خالفو بزيادة  أك حذؼ أك 

 .10أك فصل" بدؿ أك كصل

 .11كقاؿ ابن عاشر: "فهو علم تعرؼ بو ٥تالفة ا١تصاحف العثمانية ألصوؿ الرسم القياسي"

 .12أك كما عرفو ا١تارغٍت، ىو: "علم تعرؼ بو ٥تالفات خط ا١تصاحف العثمانية ألصوؿ الرسم القياسي"

 موضوعو:  -2

كالبدؿ، كالفصل، كالوصل ك٨تو  حركؼ ا١تصاحف العثمانية، كعوارضها، من اٟتذؼ، كإلثبات، كالزيادة،
 ذلك، من جهة ٥تالفتها ألصوؿ الرسم القياسي.

 اسمو: -3

 علم الرسم، أك الرسم العثماين. 
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  واضعو: -4

 الصحابة رضواف اهلل عليهم، ٟتكم كأسرار تشهد ٢تم بالفضل.

قرآف بُت يديو، كمن مث كقيل كاضعو النيب صلى اهلل عليو كسلم، بإقرار منو لكتاب الوحي، حيث كانا يكتبوف ال
 يقرؤكنو عليو، كيقرىم على ذلك، بل كيأمرىم بإٟتاؽ بعض الكلمات يف بعض ا١تواطن.

  حكم الشارع فيو: -5

الوجوب الكفائي؛ ألف صنعة الكتابة كاجبة على الكفاية، كسائر الصناعات فحينئذ يكوف من قبيل فركض 
 الكفاية كسائر العلـو اليت ىي كسائل.

  فضلو: -6

 حيث ٭تتاج كّل إليو فال غٌت لعلم عنو، كفضل القرآف على سائر الكالـ.

  استمداده: -7

استمد ٦تا كتب بُت يدم النيب صلى اهلل عليو كسلم من القرآف، كا١تصاحف العثمانية ا١ترسلة إىل األمصار 
 ا١تستنسخة ٦تا كتب بُت يدم النيب صلى اهلل عليو كسلم، كا١تستنسخة منها.

  مسائلو: -8

قضاياه كقواعده كمعرفة التاء اليت تكتب مربوطة من اليت تكتب مبسوطة، كما يكتب موصوال ٦تا يكتب 
 مقطوعا، كما يثبت كما ٭تذؼ.

نسبتو إىل القرآف نسبة توافق؛ فرسم ا١تصحف يتوافق مع القرآف ألف القرآف مكتوبا ىو رٝتو، كىو   نسبتو: -9
 ة، ك نسبتو إىل غَته من العلـو التباين.كالنحو بالنسبة للبياف كاإلمالء للعربي

 ، منها:13أمور كثَتة كمزايا عديدة فائدتو: -01

٘تييز ما كافق خط ا١تصحف من القراءات ٖتقيقا أك تقديرا، مع التواتر كموافقة اللغة، فيقبل كما  - أ
 خالف فَتد.
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مة موافقة للقراءات الداللة على القراءات ا١تتنوعة يف الكلمة الواحدة بقدر اإلمكاف، فًتسم الكل - ب

برسم ٭تتمل ٚتيع القراءات، فإف كاف اٟترؼ ال  [ٖٙطو: ] 14چوئ  وئ  ۇئچ فيها؛ فقد رسم يف قولو تعاىل: 

الفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹ  چ: ٭تتمل ذلك جاء الرسم على القراءة اليت ىي خالؼ األصل، كما يف قولو تعاىل

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ دت ا١تصاحف كما يف قولو تعاىل: [، فإف كاف اٟترؼ ال ٭تتمل رٝتت على األشهر، أك تعدٙ

 على قراءة اٞتماعة، خالفا لقراءة ا١تكيُت.[  ٓٓٔالتوبة: ] چ

ٛتل الناس على تلقي القرآف من أفواه ا١تشايخ الثقات، كعدـ االتكاؿ على التلقي من ا١تصحف مباشرة؛ جمليء   - ت

 كغَتىا. چەئ   ەئ   چ ،  چۀچ، چڻچ مثل:   كثَت من الكلمات يف ا١تصاحف نطقها ٥تالف لرٝتها

كيف ذلك التلقي بعض ا١تيزات، منها: التوثق من ألفاظ القرآف كطريقة أدائو، كالتعرؼ على األحكاـ اليت ال 
، كاإلمشاـ، كاإلمالة كغَتىا، كمنها معرفة كيفية النطق بفواتح السور ا١تبدكءة باألحرؼ ا١تقطعة  ٯتكن كتابتها؛ كالرـك

 د الذم ىو ميزة األمة.كاحملافظة على السن

ک  ک  ک  ک  چ إفادة ا١تعاين ا١تختلفة؛ كذلك مثل قطع )أـ( عن )من( كما يف قولو تعاىل:    - ث

وئ    ۇئ   چ [، للداللة على أهنا )أـ( ا١تنقطعة، اليت ىي ٔتعٌت )بل(، ككصلها  اا كما يف قولو تعاىل: ٜٓٔالنساء: ] چگ  

 اطفة.[ للداللة على أهنا عٕٕا١تلك: ] چۇئ   

للداللة على  [ٚٗالذاريات: ] چۆئ   چ الداللة على بعض ا١تعاين ا١تختلفة، كزيادة الياء يف كلمة:  - ج
 قوة اهلل، اليت بٌت  اا السماء ألف معٌت األيد القوة.

أك يائيا، مثل:  ، چۀچ، چڻچ الداللة على أصل اٟترؼ، سواء كاف كاكيا كػ:   - ح

، ككتابة [ٜٓالنحل: ] چڇ  ڇ  ڍ چ يف قولو تعاىل:  كمثل كتابة الكسرة ياء، كما چکچ ،  چڍچ

 [.ٖٚاألنبياء: ] چٹچ الضمة كاكا كما يف قولو تعاىل: 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ إفادة بعض اللغات الفصيحة يف القرآف، كما يف قولو تعاىل:  - خ

 ؛ كتبت التاء مفتوحة داللة على لغة طيئ.[ٙ٘األعراؼ: ] چۉ

كمتابعة ا٠تط بالنسبة للكاتب، ك٘تييز ما ٯتكن اغتفار ٥تالفتو ٦تا ال مطابقة اللفظ بالنسبة للقارئ،  - د
 ٯتكن فيو ذلك.

 



8 
 

 : وشأة علم الرصمالثاوياملحىر 

ال تكاد كتب التاريخ األكىل تتعرض لكتابة القرآف كرٝتو كٚتعو إال قليال، غَت أف كتب اٟتديث قدمت الشيء 
حياتو صلى اهلل عليو كسلم أـ يف عهد ا٠تلفاء الراشدين. ككاف الكثَت من تفاصيل ذلك التاريخ، سواء كاف ذلك يف 

ذلك على مرحلتُت؛ مرحلة توحيد ا١تصاحف كنسخها يف خالفة عثماف رضي اهلل عنها، كا١ترحلة السابقة ٢تا، كىي 
لثانية؛ أم عن منذ زمن كتابة القرآف يف العهد النبوم إىل عهد الفاركؽ رضي اهلل عنو، إال أف ْتثنا يدكر على ا١ترحلة ا

 نشأة علم الرسم كذلك بإ٬تاز غَت ٥تل.
 أوال: أسباب ودوافع الجمع:

كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم يعلموف القرآف الكرًن كيشرفوف على تالميذ ٢تم من التابعُت، كمع كثرة 
ؼ ألسنتهم، حصل الفتوحات يف البالد غَت العربية، كأرمينية كأذربيجاف، ككثرة الداخلُت يف اإلسالـ مع اختال

اختالؼ يف تلقي الكلمات بشكل ملفت، كالدليل على ىذا ما ركاه ابن أيب داكد بقولو: "أف ناسا كانوا بالعراؽ، 
 .15يسأؿ أحدىم عن اآلية، فإذا قرأىا قاؿ: إين أكفر  اذه، ففشا ذلك يف الناس، كاختلفوا يف القرآف"

عن أيوب السختياين أف أبا قالبة اٞترمي البصرم قاؿ: "١تا   كيركم ابن جرير بسنده كابن أيب داكد بسنده أيضا
كاف يف خالفة عثماف جعل ١تعلم يعلم قراءة الرجل، كا١تعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلماف يلتقوف فيختلفوف، حىت 

، فقاـ ارتفع ذلك إىل ا١تعلمُت، قاؿ أيوب: ال أعلمو إال قاؿ: حىت كَفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثماف
خطيبا، فقاؿ: أنتم عندم ٗتتلفوف كتلحنوف، فمن نأل عٍت من األمصار أشد فيو اختالفا كأشد ٟتنا، اجتمعوا يا 

 .16أصحاب ٤تمد، فاكتبوا للناس إماما"
كينقل اٟتافظ ابن حجر أف عمر أنكر على ابن مسعود قراءتو )عىت حُت(؛ أم )حىت حُت( ككتب إليو: إف 

ذيل، فأقرئ الناس بلغة قريش، كال تقرئهم بلغة ىذيل، ككاف ذلك قبل أف ٬تمع عثماف الناس القرآف مل ينزؿ بلغة ى
 على قراءة كاحدة".

كقد تنبو ٢تذا األمر ا٠تطَت كبار الصحابة، أمثاؿ حذيفة بن اليماف، كسعيد بن العاص كغَت٫تا؛ ٦تا دفع  اما 
أعينهم، كقد علم ا٠تليفة ما تقدـ من ا٠تالؼ يف زمن عمر،  إىل التوجو إىل ا٠تليفة عثماف كإبالغو ٔتا قد شاىداه بأـ

٦تا جعلو يفكر كيقدـ على ٚتع الناس على قراءة كاحدة يف ظل مصحف موحد يف رٝتو كىجائو كىي القراءة العامة 
يب صلى ألىل ا١تدينة كغَتىا من األمصار اليت كاف يقرأىا الصحابة كالقراءة اليت كتب عليها زيد القرآف يف حضرة الن

 اهلل عليو كسلم زمن الصديق رضي اهلل عنو، كٯتكن تلخيص األسباب اليت أدت إىل نسخ ا١تصاحف يف النقاط اآلتية:
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 اختالؼ أىل األمصار كاألقاليم يف القراءات. -

 اختالؼ ا١تعلمُت للقرآف. -

بعض الصحابة كاف يكتب لنفسو مصاحف خاصة مشتملة على األحرؼ السبعة، فوجود ىذه  -
 ف، كقراءة أصحا اا منها، كتعلم البعض منهم أدل إىل االختالؼ.ا١تصاح

 ثانيا: كيفية إتمام العمل والمكلف بو

أكؿ ما بدأ بو ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو لتحقيق ٚتع الناس على قراءة كاحدة كمصحف موحد يف رٝتو أف 
 مل اٞتليل.خطب يف الناس، كاستحث الصحابة كاستشارىم كدعاىم إىل القياـ  اذا الع

( قاؿ: ٝتعت علي بن أيب طالب يقوؿ: "يا أيها ىػ88ت يركم ابن أيب داكد أف سويد بن غفلة اٞتعفي )
يف ا١تصاحف، كإحراؽ ا١تصاحف، فواهلل ما فعل  -أك قولوا لو خَتا–الناس، ال تغلوا يف عثماف كال تقولوا لو إال خَتا 

ؿ: ما قولوف يف ىذه القراءة؟ قد بلغٍت أف بعضهم يقوؿ: إف قراءيت الذم فعل يف ا١تصاحف إال من مأل منا ٚتيعا، فقا
خَت من قراءتك، كىذا يكاد أف يكوف كفرا، قلنا: فما ترل؟ قاؿ: نرل أف ٬تمع الناس على مصحف كاحد، فال 

 .17تكوف فرقة كال يكوف اختالؼ، قلنا: فنعم ما رأيت"

ك العمل الكبَت كالنبيل، فقد ركاىا ٚتع كثَت من كال أشهر من الركاية اليت تتحدث عن خطوات ككيفية ذل
 العلماء أمثاؿ البخارم يف صحيحيو، كالبغوم يف شرح السنة كغَت٫تا.

جاء يف البخارم بسنده عن ابن شهاب أف أنس بن مالك حدثو أف حذيفة بن اليماف قدـ على عثماف، ككاف 
فأفزع حذيفَة اختالُفهم يف القراءة، فقاؿ حذيفة لعثماف:  يغازم أىل الشاـ يف فتح أرمينية كأذربيجاف مع أىل العراؽ،

يا أمَت ا١تؤمنُت، أدرؾ ىذه األمة قبل أف ٮتتلفوا يف الكتاب اختالؼ اليهود كالنصارل، فأرسل عثماف إىل حفصة أف 
ت، أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف ا١تصاحف، مث نردىا إليك، فأرسلت  اا حفصة إىل عثماف، فأمر زيد بن ثاب

كعبد اهلل بن الزبَت، كسعيد بن العاص، كعبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ، فنسخوىا يف ا١تصاحف، كقاؿ عثماف 
للرىط القرشيُت الثالثة: إذا اختلفتم أنتم كزيد بن ثابت يف شيء من القرآف، فاكتبوه بلساف قريش فإ٪تا نزؿ بلساهنم، 

عثماف الصحف إىل حفصة، كأرسل إىل كل أفق ٔتصحف ٦تا ففعلوا، حىت إذا نسخوا الصحف يف ا١تصاحف ردَّ 
 .18نسخوا، كأمر ٔتا سواه من القرآف يف كل صحيفة أك مصحف أف ٭ترؽ..."
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ٖتدثت ىذه الركاية عن السبب الذم دعا ا٠تليفة عثماف أف يأمر بتوحيد ا١تصاحف كىو ا٠توؼ من نتيجة 
 ستقبل األمة ككحدة صفها.ذلك ا٠تالؼ الذم دبَّ يف قراءة حركؼ من القرآف على م

كما ٖتدثت عن األصل الذم اعتمد عليو يف نسخ ا١تصاحف، كىي الصحف اليت كتبت بأمر الصديق رضي 
اهلل عنو، ٓتط زيد بن ثابت من األصوؿ اليت نسخت يف حياتو عليو الصالة كالسالـ، كأشارت إىل ترجيح اللساف 

 القرشي حاؿ االختالؼ.

 صاحف كإلغاء ما عداىا من الصحف كا١تصاحف.كٖتدثت عن اعتماد ىذه ا١ت

كذكرت الركاية القائمُت  اذه ا١تهمة، كعلى رأسهم زيد بن ثابت؛ ١تا لو من الفضل كالعلم، كألنو أكثر الصحابة 
معرفة كالتزاما بكتابة الوحي يف حياتو صلى اهلل عليو كسلم، كقد شهد العرضة األخَتة، ككاف يقرئ الناس  اا ٢تذا توىل 

ابة القرآف يف عهد الصديق، كل ذلك كغَته جعلو مقدما يف كتابة الوحي، ككاف معو يف ىذه ا١تهمة عبد اهلل بن كت
الزبَت، كسعيد بن العاص بن سعيد كعبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ. كلرٔتا شاركو يف ىذا العمل غَت ىؤالء، كلكن 

 ركاية البخارم مل تذكر غَتىم.

 اآلفاؽ سارع ا١تسلموف إىل نسخ مصاحفهم منها، كإقامة قراءهتم على قراءة بعد أف كصلت ا١تصاحف إىل
 القارئ ا١ترافق للمصحف ا١ترسل إليهم، فكاف ذلك ا١تصدر األكؿ لنشأة علم الرسم العثماين.

ف  مث أعقب ىذا اٞتيل من الصحابة أجياؿ من التابعُت كتابعيهم، نقلوا القراءة بالركاية كالتلقُت، فكانوا ينقلو 
كيفية القراءة كرٝتها جنبا إىل جنب، كيضيفوف إليها ما رأكه يف مصاحف بلدىم، كيصححوف الركايات على حسب 
ما يف ا١تصاحف الُعَتق القدٯتة، كيدكنوف كل ذلك يف مؤلفات، كلكنها مل تصل إلينا إال عن طريق مؤلفات متأخرة 

( يف ىػ828ت( يف كتابو ا١تصاحف، كابن األنبارم )ىػ286مسندة إىل األئمة ا١تتقدمُت، كما فعل ابن أيب داكد )ت 
( فقاؿ: "إذ ال يصح معرفة بعض ما ىػ484( يف ا١تقنع، كمثلما ذكر ا١تهدكم )ت ىػ444تالوقف كاالبتداء، كالداين )

 اخلف القراء فيو دكف معرفتو"؛ أم رسم ا١تصاحف.

قراءة كرٝتا، ك٦تن اشتهر بالقراءة كاإلقراء كركاية ككما كانت ا١تدينة دارا للسنة النبوية فقد كانت دار للقرآف 
إال أف راية اإلمامة يف الرسم من أىل ا١تدينة كانت من  19 (ىػ887عبد الرٛتن بن ىرمز األعرج ) -يف ا١تدينة–الرسم 

 .20( الذم اشتهر يف ركاية رسم ىجاء أىل ا١تدينة أكثر من غَتهىػ869نصيب اإلماـ نافع )
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باللبيب: "فكاف ا١تصحف الذم أعطاه عثماف ألىل ا١تدينة ال يزاؿ عند نافع فبكثرة  قاؿ أبو بكر ا١تعركؼ
 .21مطالعتو لو، كمواظبتو إياه تصوره يف خلده، مل يؤخذ حقيقة الرسم إال عن نافع"

ك٦تن تتلمذ على اإلماـ نافع كنقل عنو: الغازم بن قيس، كعطاء بن يسار كغَت٫تا، ككانوا أئمة يف ركاية الرسم 
 نو، باإلضافة إىل ما نقلوه بأنفسهم عن مصاحف أىل ا١تدينة ٦تا اطلعوا عليو كرأكه.ع

 ( فقد ركل عن مصاحف أىل اٟتجاز كأىل العراؽ.ىػ884ك٦تن لو ركاية يف الرسم إٝتاعيل بن جعفر ا١تدين )

ها، ركل عن (، كىو من ا١تكثرين فيىػ828ك٦تن لو ركاية يف الرسم من أىل البصرة عاصم بن أيب الصباح )
 .22ا١تصحف اإلماـ

(، فقد ركل عن مصاحف أىل ا١تدينة كالكوفة كمكة، كعتق ىػ244كمن أىل البصرة أيضا أيوب بن ا١تتوكل )
 .23مصاحف أىل البصرة

 .24(، فكانت ٢تما ركاية يف الرسمىػ889( كاإلماـ علي الكسائي )ىػ856أما يف الكوفة فقد ظهر اإلماـ ٛتزة )

( ركاية يف رسم مصحف أىل الشاـ، ىػ82 اٞتليل أيب الدرداء عوٯتر بن زيد األنصارم )كما كرد عن الصحايب
 .25نقل ذلك الداين بسنده

كىكذا كردت الركاية يف الرسم عن الركاة سواء من أىل ا١تدينة أـ من غَتىا من األمصار، فكانت ىذه 
٢تذا العلم، مث ١تا حرص أىل كل فن على تدكين  الركايات ا١تنقولة لنا عن طريق ا١تتأخرين يف كتبهم ا١تصدر الثاين

علومهم اليت تلقوىا كاف السبق ٞتماعة من أىل القراءات كالرسم العثماين، فأفردكا بالتأليف فيو كتبا كمؤلفات، 
 حفظت لنا رٝتو كىجاءه الذم كاف ا١تصدر الثالث ٢تذا العلم.
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 ببعضها: أهم املؤلفات في علم الرصم والتعريف الثالثاملحىر 

 أوال: أىم المؤلفات في علم الرسم:

توضع ا١تؤلفات يف كل علم ْتسب أ٫تية ىذا العلم، كطمعا يف الفوز بثواب العلم كدرجتو عند اهلل تعاىل يف 
 حاؿ تعليمو كنشره.

قاؿ الزركشي: "كالعلم ال ٭تل كتمو، فلو مل يهتمك بالتصنيف لضيع العلم على الناس"، كقد حظي علم الرسم 
 تأليف؛ فحفظت لنا الصورة األكىل اليت خط  اا القرآف منذ أنزؿ.بال

كمن العجيب أف بعض ا١تؤلفات اليت ألفت يف ذكر العلـو كتصنيفها، كما ذكر من ا١تؤلفات يف كل فن على 
"، عند تعرضها لعلم الرسم مل تذكر إال كتبا معدكدة ع لى حدة، كػ "كشف الظنوف"، ك"مفتاح السعادة" ك"أّتد العلـو

أصابع اليد الواحدة يف ىذا اجملاؿ، مع أف كتب الًتاجم كفهارس ا١تكتبات، ككتب القراءات كغَتىا، مليئة بأٝتاء 
 ا١تؤلفات يف علم الرسم.

كالدليل على ىذا ما قالو اٟتافظ ابن اٞتزرم: "كقد صنف العلماء فيها كتبا كثَتة قدٯتا كحديثا، كأيب حامت، 
كد، كأيب بكر بن مهراف، كأيب عمرك الداين، كصاحبو أيب داكد، كالشاطيب، كاٟتافظ أيب كنصَت، كأيب بكر بن أيب دا

 العالء كغَتىم".

 كىذه بعض ا١تصنفات من ا١تتقدمُت كا١تتأخرين حسب التسلسل التارٮتي:

 ( لو:ىػ888أبو عمراف عبد اهلل بن عامر اليحصيب ،) 

 كتاب "اختالؼ مصاحف الشاـ كاٟتجاز كالعراؽ"-8

 اب "مقطوع القرآف كموصولو".كت-2

 ( تلميذ ابن عامر كالراكم عنو، لو:ىػ845أبو عمرك ٭تِت بن اٟتارث الذمارم ،) 

 كتاب "ىجاء ا١تصاحف".-8

 ( لو:ىػ854أبو عمرك زباف بن العالء بن عمار البصرم ،) 
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 كتاب "مرسـو ا١تصاحف".-4

 ( لو:ىػ856أبو عمارة ٛتزة بن حبيب الزيات ،) 

 القرآف كموصولو".كتاب "مقطوع -5

 ( لو:ىػ889أبو اٟتسن علي بن ٛتزة الكسائي ،) 

 كتاب "اختالؼ مصاحف أىل ا١تدينة كأىل الكوفة كأىل البصرة".-6

 ( تلميذ اإلماـ نافع، لو:ىػ899أبو ٤تمد الغازم بن قيس األندلسي ،) 

 كتاب "ىجاء السنة".-7

 ( لو:ىػ247أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء ،) 

 ختالؼ أىل الكوفة كالبصرة كالشاـ يف ا١تصاحف".كتاب "ا-8

 ( لو:ىػ229أبو ٤تمد خلف بن ىشاـ البزار النحوم ،) 

 كتاب "اختالؼ ا١تصاحف".-9

 ( لو:ىػ255أبو حامت سهل بن ٤تمد السجستاين ،) 

 ككتاب "ا٢تجاء".-88كتاب اختالؼ ا١تصاحف". -84

 و:(، لىػ886السجستاين ) 26أبو بكر عبد اهلل بن أيب دكاد 

 كتاب "اختالؼ ا١تصاحف".-82

 ( لو:ىػ827أبو بكر بن القاسم بن بشار األنبارم ،) 

 كتاب "مرسـو ا٠تط".  -84كتاب "الرد على من خالف مصحف عثماف". -88

 ( لو:ىػ854ابن مقسم النحوم العطار ،) 
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 كتاب "علم اللطائف يف ىجاء ا١تصاحف".  -85

 ( لو:ىػ444أبو العباس بن عمار ا١تهدكم ،) 

 كتاب "ىجاء مصاحف األمصار".-86

 ( لو:ىػ424أبو عبد اهلل ٤تمد بن يوسف اٞتهٍت األندلسي القرطيب ،) 

 كتاب "البديع يف رسم مصاحف عثماف".-87

 ( لو:ىػ444أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين ،) 

 كتاب "ا١تقنع معرفة رسـو مصاحف أىل األمصار".-88

 (، لو:ىػ496موم البلنسي )أبو داكد سليماف بن أيب القاسم ٧تاح األ 

 كتاب "٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل".  -24كتاب "التبيُت ٢تجاء التنزيل".   -89

كبعد ىذه الفًتة بدأ التأليف يف رسم ا١تصحف ينحو من التآليف ا١توسعة إىل إعداد ا١تنظومات 
اىتماـ الناس قد  كاألراجيز ا١تختصرة؛ لسهولة حفظها كدراستها، كأيضا كجد بعد ىذه الفًتة أف

 بدأ يرتكز على عملُت اشتهرا عند الناس كتلقيا بالقبوؿ، فالعمل األكؿ كاف من صنع اإلماـ:

 ( لو:ىػ594أبو ٤تمد القاسم بن فَتُّه بن خلف الشاطيب الرعيٍت الشافعي ،) 

 .27منظومة "عقيلة أتراب القصائد"-24

 كصاحب العمل الثاين:

 (، لو:ىػ788براىيم مب ٤تمد الشَّريشي، الشهَت با٠ترَّاز )أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن إ 

 .28كتاب "مورد الظمآف يف رسم أحرؼ القرآف"-28

كرغم اىتماـ الناس با١تنظومتُت السابقتُت كشرحهاف إال أف حركة التأليف يف الرسم خرج عن 
 ا١تنظومتُت، فقد ألف كل من:
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  (، لو:ىػ728البناء )أبو العباس أٛتد بن ٤تمد ا١تراكشي، الشهَت بابن 

 كتاب "عنواف الدليل يف مرسـو خط التزيل"  -22

 ( لو:ىػ782أبو إسحاؽ برىاف الدين إبراىيم بن عمر اٞتعربم ،) 

 كتاب "ركض الطرائف يف رسم ا١تصاحف"  -28

 ( لو:ىػ888أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد اإلماـ الشهَت بابن اٞتزرم ،) 

 كتاب "الظرائف يف رسم ا١تصاحف".-24

 لو:ىػ8449لشيخ ٤تمد بن أٛتد العويف ا١تقرئ ت بعد ا ،) 

 كتاب "اٞتواىر الَتاعية يف رسم ا١تصاحف العثمانية".-25

 ( لو:ىػ8428أبو زيد عبد الرٛتن بن أيب القاسم ا١تكناسي، ا١تعركؼ بابن القاضي ،) 

و يف كتاب "بياف ا٠تالؼ كالتشهَت كاالستحساف، كما أغفلو مورد الظمآف، كما سكت عن-26
 التنزيل، كالربىاف، كما جرل بو العمل من خالفيات الرسم يف القرآف".

 ( لو:ىػ8888أبو عيد رضواف بن ٤تمد بن سليماف، الشهَت با١تخلاليت ،) 

 كتاب "إرشاد القراء كالكاتبُت إىل معرفة رسم الكتاب ا١تبُت".-27

 ( ىػ8857الشيخ ٤تمد بن علي بن خلف اٟتسيٍت، ا١تعركؼ باٟتداد،) :لو 

 كتاب "إرشاد اٟتَتاف إىل معرفة ما ٬تب اتباعو يف رسم القرآف".-28

 ( لو:ىػ8886العالمة ٤تمد حبيب اهلل اٞتكٍت الشنقيطي ،) 

 كتاب "إيقاظ األعالـ لوجوب اتباع رسم ا١تصحف اإلماـ عثماف".-29

 ( لو:ىػ8876علي بن ٤تمد بن حسن بن إبراىيم، ا١تلقب بالضباع ،) 

 الطالبُت يف رسم كضبط الكتاب ا١تبُت".كتاب "ٝتَت -84
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 ثانيا: التعريف ببعض كتب الرسم

 ىذه حملة موجزة عن أىم كتب الرسم نثرا كنظما كمنهج مؤلفيها فيها.

 ىـ(:313)بي داود أكتاب المصاحف البن  -أ
كتاريخ ٚتعو،  العديد من ا١تسائل ا١تتعلقة با١تصحف الشريف ككتابتو كتابويف  رٛتو اهلل تناكؿ ابن أيب داكد 

كالكالـ على ا١تصاحف العثمانية تو كٚتع القرآف بعد كفاصلى اهلل عليو كسلم كأٝتاء كتبة الوحي لرسوؿ اهلل 
كا١تصحف اإلماـ كمصاحف الصحابة، كغَت ذلك ٦تا لو عالقة ٔتوضوع الكتاب ككتابة ا١تصاحف بالذىب، كتطييبها 

 و يف اآليت:كا١تطالع للكتاب يتبُتَّ لو من منهج .ىا"، ك٨تو با١تسك، كتصغَت لفظة ا١تصحف أم نطقها "مصيحيف
قسَّم ا١تصنف الكتاب إىل أبواب، كجعل لكل باب عنوانا ٭تمل إشارة ٥تتصرة إىل مضموف  -9

 .ما سيذكره من نصوص يف الباب

ترسَّم ا١تصنف يف تأليف الكتاب الطريقة ا١تعركفة عند أىل اٟتديث يف التصنيف، كىي   -7
بأسانيدىا إىل أصحا اا، كقد أكرد ا١تصنف يف الكتاب األحاديث ا١ترفوعة كاآلثار ا١توقوفة على إيراد النصوص 

 .الصحابة كالتابعُت

عقَّب ا١تصنف على كثَت من النصوص اليت أكردىا بالشرح كالبياف، أك الكالـ على بعض   -3
  .الركاة بالتعريف  ام أك بالكالـ عليو جرحنا كتعديال

النصوص، اعتمادنا منو على ما تقرر لدل أىل العلم أفَّ َمْن أسند لك  مل يلتـز الصحة يف  -2
 .فقد أحالك

 كتاب المقنع للداني:  -ب

ىو كتاب ا١تقنع يف معرفة مرسـو مصاحف األمصار، يعد من أصح ما ألف يف علم الرسم العثماين كأجلو قدرا 
ف كتبا، ككتاب أيب عمرك ا١تقنع من أحسنها كأعظمو نفعا. يقوؿ عنو السخاكم: "كقد صنف الناس يف ىجاء ا١تصاح

كأبلغها"، كيقوؿ العالمة أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن إبراىيم الشريشي الشهَت با٠تراز آف حديثو عن علم الرسم:   
 ككضع الناس عليػو كتبا    كل يبُت عنو كيف ُكتبا

 أجلُّها فاعلم كتاب ا١تقنع     فقد أتى فيو بنص مقنعْ 
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اإلماـ الداين معامل كتاب ا١تقنع موضوعا كمنهجا يف مقدمتو فقاؿ: "ىذا كتاب أذكر فيو إف شاء اهلل كقد رسم 
ما ٝتعتو من مشيخيت كركيتو من مرسـو خطوط مصاحف أىل األمصار: ا١تدينة، كمكة، كالشاـ كسائر العراؽ 

لدم فيو عن اإلماـ مصحف عثماف بن ا١تصطلح عليو قدٯتا، ٥تتلفا فيو كمتفقا عليو، كما انتهى إيل من ذلك كصح 
عفاف رضي اهلل عنو كعن سائر النسخ اليت انتسخت منو ا١توجو  اا إىل الكوفة كالبصرة كالشاـ، كأجعل ٚتيع ذلك 
أبوابا كأصنفو فصوال كأخليو من بسط العلل كشرح ا١تعاين، لكي يقرب حفظو كٮتف متناكلو على من التمس معرفتو 

 ا١تصاحف كغَتىم ٦تن قد أ٫تل ذلك كأضرب عن ركايتو كاكتفى  فيو دىرا بظنو كدرايتو، كقد من طالب القراءة ككاتيب
رأيت أف أفتتح كتايب ىذا بذكر ما تأدل إيل من األخبار كالسنن يف شأف ا١تصاحف كٚتع القرآف فيها؛ إذ ال ُيستغٌت 

 سيب كنعم الوكيل.عن ذكر ذلك فيو أكال، كباهلل أستعُت كعلى إ٢تامو للصواب أعتمد، كىو ح

 ىـ( :496)كتاب مختصر التبيين ألبي داود سليمان بن أبي القاسم بن نجاح األموي البلنسي   -ج

ىذا الكتاب اختصره ا١تصنف من كتابو الكبَت يف التنزيل ا١توسـو بػ: "التبيُت ٢تجاء التنزيل" أك "التبيُت ٢تجاء 
ستة ٣تلدات، غَت أف االختصار ىنا ٮتتلف ٘تاما عما ىو مصحف أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عقاف" كالذم يقع يف 

معركؼ كشائع يف االختصار كا١تختصرات يف اصطالح ا١تؤلفُت؛ فا١تؤلف مل ٮتتصر كتابو قط كما يفهم من العنواف، 
 ذلك، إ٪تا مقصوده أنو جرد من كتابو الكبَت التفسَت كاألحكاـ، كاإلعراب، كالوقف كاالبتداء، كالتوجيو كالتعليل كغَت

كأبقى على الرسم كمل ٮتتصره، كإ٪تا خلَّصو كىَذبو ٦تا كاف فيو من علـو القرآف، بل إنو استوعب فيو الرسم كاستوفاه ٔتا 
 ال مزيد عليو، فكأنو بعملو ىذا فَصل الرسم كخلَّصو يف كتاب مستقل كأفرده يف ىجاء ا١تصاحف.

أراده كيسهل نسخ الصحف منو ١تن رغبو"، كقد  كحصر ا١تؤلف سبب ٕتريده، فقاؿ: "ليخفَّ نسخو على من
 سرد يف القرآف آية آيةن، كحرفا حرفان من أكلو إىل آخره.

أما عن منهجو يف كتابو فق صرح يف مقدمة كتابو ببعض مسلكو فيو، فبعد اٟتمد كالثناء على اهلل كالصالة 
لماء كطلبة العلم سألوه أف ٬ترد ٢تم من كتابو على النيب صلى اهلل عليو كسلم ذكر سبب تأليفو، كىو أف ٚتاعة من الع

الكبَت ا١تسمى "التبيُت" ىجاء ا١تصاحف دكف بقية مواضيعو، رغبة منهم يف اتباع الصحابة رضي اهلل عنهم كاقتفاء 
آثارىم، فأجابو إىل ذلك؛ فذكر ا١تؤلف أنو يبُت زيادة بعض اٟتركؼ يف بعض ا١تصاحف كالنقصاف يف بعضها اآلخر،  

بو أنو يذكر يف كل سورة إف كانت مكية أك مدنية، كعدد آم كل سورة يف أك٢تا، كذكر سبب ٕتريده، كذكر أنو كمنا ن
٬تعل يف آخره أصوال من الضبط على قراءة نافع بن أيب نعيم، كاعتمد يف ذلك على مصاحف أىل ا١تدينة يف ا٢تجاء 

األمصار، مث بُت يف مقدمتو اصطالحات جرل كعدد اآلم مع بياف ا١تخالفُت ٢تم يف ا٢تجاء من سائر مصاحف 
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عليها، فجمع بُت قارئُْت أك أكثر بكلمة اصطلح عليها جْريان إىل االختصار، كمل يلتـز بذلك يف بعض األحياف، مث 
 ختم مقدمتو بالدعاء.

 عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم الرسم: -د

ىػ( ٚتيع مسائل ا١تقنع ٥تتصرة، كذلك بلمِّ شواردىا 594يب )كتسمى اختصارا "الرائية"، نظم فيها الشاط
 كتقريب متباعدىا كحذؼ مكررىا، كزاد على ذلك أشياء استدركها على الداين، كإىل ذلك أشار بقولو:

 كىاؾ نظَم الذم يف مقنع عن أيب     عمرك كفيو زيادات فطب ُعُمَرا

سبعُت بعد ا١تائة: "العقيلة يف كل شيء النفيسة كقد كصفها السخاكم يف معرض شرحو للبيت التاسع كال
اٞتيدة الكرٯتة... كأتراب: ٚتع ترب، يقاؿ: ىذه ترُب ىذه؛ أم يف سنِّها، كلو رٛتو اهلل قصائد كجعل ىذه 
عقيلتهن... كلعمرم إنو لكما قاؿ، قاؿ فإنو أبدع فيها، كال يعلم ذلك حقيقة إال من أحاط بكتاب ا١تقنع، فإنو يعلم 

كيف نظم ما تفرؽ فيو، فربَّ كلمة اجتمعت مع أخرل ككاف بينهما يف ا١تقنع مسافة بعيدة، مث ما زاد فيها من حينئذ  
 الفوائد كغريب اإلعراب كغَت ذلك".

كيبلغ عدد أبياهتا ٙتانية كتسعُت كمائة بيت، موزعة على سبعة كعشرين بابا بُت مقدمة كخا٘تة، تتفاكت فيما 
كل باب، كإف ا١تتأمل يف أبواب كل من ا١تقنع كالعقيلة يلحظ أف الشاطيب مل يتتبع ا١تقنع بينها من حيث عدد أبيات  

بابا بابا، كإ٪تا صاغ قصيدتو بطريقة ٘تتاز ْتن الًتتيب كٚتع ا١تتفرقات كحذؼ ا١تكررات مع ما اشتملت عليو من 
 الزكائد كالفوائد.

 ـ(:ى708نظم مورد الظمآن في رسم القرآن لإلمام الخراز) -ىـ

قاؿ عنو شارحو يف كتاب "التبياف يف شرح مورد الظمآف": "كقد أتقنو غاية اإلتقاف كاختصره من كالـ أئمَّة ىم 
ا١تقدَّموف يف ىذا الشأف كا١تقتدل  ام يف معرفة رسم القرآف، كلذلك ُحقَّ لو تسميتو ٔتورد الظمآف. نَظمو من أربعة  

ىػ( كالثاين: العقيلة للشاطيب، كأما 564ف؛ فاألكؿ: ا١تنصف للبلنسي )كتب: اثنُت نظما، كاثنُت نثران، أما النظما
النثراف: فا١تقنع للداين كالتنزيل أليب داكد. يقوؿ ابن خلدكف: "فنظم ا٠تراز من ا١تتأخرين با١تغرب أرجوزة أخرل زاد فيها 

كىجركا  اا كتب أيب داكد كأيب على ا١تقنع خالفا كثَتا كعزاه لناقليو كاشتهرت با١تغرب كاقتصر الناس على حفظها 
 عمرك كالشاطيب يف الرسم.
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ككاف اإلماـ قبل ذلك نظم كتابو: "عمدة البياف"، لكن مل يلق القبوؿ ألمر لوحظت عليو، فألغاه كبدَّلو 
 بكتابو: "مورد الظمآف".

ربعمائة، كقد جاء ا١تورد كعدد أبيات ا١تنت سبعا كثالثُت كأربع مائة بيتا، مث أصلحو يف أربعة كٜتسُت بيتان مع األ
بعد أف كثر ا٠تالؼ يف الرسم يف كلمات كحركؼ مل ٬تمعها كتاب بعينو، جاء اإلماـ كبكثرة ا١تطالب إليو فنظم ىذا 

 ا١تورد.

 كٯتتاز بالتقسيم اٞتميل مع التعريف باألبواب كا١تسائل كالتمثيل ٢تا؛ يقوؿ:

 جعلتو مفصػال مبوبا       فجاء مع ٖتصيلػو ُمقػربا

 كحْذفو جئت بو مرتبا       ألف يكوف البحث فيو أقربا

 كل ذلك يف مقدمة كعشرة أبواب كخا٘تة يف أسلوب رائع كسهل.
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 : رصم املصحف ومىقف قدامى الىحىيين والقراء مىه الرابعاملحىر 

 احتجاجا واصتعماال وثقىيمها

 أوال: مدى احتجاج قدامى النحويين والقراء من رسم المصحف:

من رسم ا١تصحف مواقف ٥تتلفة، فمنهم من ينظر إليو  -٨تويُت كقراء–قف القدامى من احملتجُت للقراءات ك 
كيستعُت بو كيعتمد عليو يف االحتجاج كالتعليل، كىؤالء يف األغلب األعم ىم القراء، كٯتثلوف مدرسة األثر، كمنهم 

ريج، كىؤالء ىم فريق النحاة كٯتثلوف مدرسة القياس من ال يعتمد عليو، سالكا سبيل أىل الرأم يف االحتجاج كالتخ
 كالنظر. كفيما يلي بياف ١تواقف ىؤالء من االحتجاج برسم ا١تصحف:

ىػ( فكاف ٭تتج لبعض األكجو اإلعرابية يف القراءات ٔتا ىو مرسـو يف بعض ا١تصاحف؛ ففي 884)سيبويو أما 

ىاركف أهنا يف بعض ا١تصاحف: "كدكا لو تدىن  زعم[. 9]القلم:چۇ  ۇ     ۆ  ۆچ حديثو عن قولو تعاىل: 
 .30، كقد أكردىا "جفرم" يف مصحف ابن مسعود كمصحف أيب كاألعمش29فيدىنوا"

مث قاؿ: كزعموا [، 29]اٟتديد: چۉ   ې       ې  ې     ې  ى  ى  ائچ كذكر سيبويو قوؿ اهلل تعاىل: 
 .31تاب ا١تصاحف بكسر ا٢تمزة كىو خطأال يقدركف"، كقد ذكرىا "جفرم" يف ك أهنمأهنا يف مصحف أيب "

كسيبويو باستشهاده ٔتا جاء يف ا١تصاحف على ىذا النحو يقرب من أىل النقل كاألثر، كىي ظاىرة لو 
انضمت إىل قولو: "كالقراءة ال ٗتالف؛ ألهنا سنة" لكاف مكانو مع مدرسة القراء الذين يأخذكف بالنقل كيعتدكف 

من اعتداد بالقياس كتضعيف بعض األئمة القراء ٬تعلو مًتددا بُت ا١تذىبُت، كىو إىل بالرسم، كلكن ما جاء يف كتابو 
 مذىب القياس أقرب؛ ذلك ألف ا١تسلك العاـ يف احتجاجو للقراءات إجراؤىا على مقاييس العربية.

 ىػ( فإنو ال ٮتضع الٕتاه معُت، أك نظرة إىل رسم ا١تصحف مطردة؛ فهو حينا يرتضي ما247)الفراءأما 
ٮتالف الرسم، كذلك مثل ٕتويزه لبعض القراءات الشاذة ا١تقبولة لغة كا١تخالفة للرسم، كأحيانا يشَت إىل موافقة الكتاب 
فيحتج برٝتو. على أنو يتجو يف الغالب إىل االعتماد على الرسم إذا كجد لو كجها من كالـ العرب، كذلك ٬تعلو من 

 .32أىل األثر

ركم يف تفسَته القراءات ا١تختلفة مسندة إىل من قرأىا، يستجيز منها بعضا ىػ( ي884)أبو جعفر الطبريأما 
فَتجحو، كال يستجيز بعضا فيفسده، كما أنو يتخذ من كسائل الًتجيح رسم ا١تصحف كيقوؿ: "ليس ألحد خالؼ 
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[، يقوؿ: "كعلى ىذه 64]ا١تؤمنوف: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ رسـو مصاحف ا١تسلمُت". كيف االحتجاج لقراءة: 
اءة قراءة األمصار، كبو رسـو مصاحفهم كبو نقرأ؛ إلٚتاع اٟتجة من القراء عليو، ككفاقو خط مصاحف القر 

 .33ا١تسلمُت"

ىػ( ال ٮتالف، كيتخذه الزجاج حجة يف ٖتذير القارئ أف يقرأ ٔتا 888)أبي إسحاق الزجاجكالرسم عند 
 يات. ٮتالفو، ك٭تتج الزجاج برسم ا١تصحف يف اللغويات، كاإلعراب، كالصرف

 كمن أمثلة ذلك:

[؛ أم سكنت قلوبكم، 848]النساء: چں  ںچقاؿ يف االحتجاج برسم ا١تصحف يف اللغويات: 
كيقاؿ: اطمأف الشيء إذا سكن، كطمأنتو إذا سكنتو، كقد ركم: اطبأف بالباء.كلكن ال تقرأ  اا؛ ألف ا١تصحف ال 

 .34ٮتالف ألبتة

 كيقوؿ ٤تتجا برسم ا١تصحف يف اإلعراب: 

كمن  فعلى الرفع: فال يؤتوف الناس نقَتا إذا،چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ رفع يؤتوف يف قولو تعاىل:  "كأما
 فأما ا١تصحف فال ٮتالف. فإذا ال يؤتوا الناس جاز ذلك يف غَت القراءة، نصب فقاؿ:

صل؛ كأما ٖتذيره القارئ أف يقرأ ٔتا ٮتالف الرسم فيما يتعلق بالصرفيات فذلك قولو: "كأما من يرتدد فهو األ

، كلو قرئت: إف چڭ  ۇ  ۇ چألف التضعيف إذا سكن الثاين من ا١تضاعفُت ظهر التضعيف ٨تو قولو: 
 ٯتسسكم قرح كاف صوابا، كلكن ال تقرأف بو ١تخالفة ا١تصحف، كألف القراءة سنة".

بو  ىػ( مدرسة األثر ٘تثيال خالصا، فهو يف كتاب القراءات ٭تتج ٔتا حدَّث824)أبو بكر بن مجاىدكٯتثل 
 الشيوخ مسندا إىل اإلماـ القارئ، كما ٭تتج برسم ا١تصحف.

 كيف االحتجاج بالرسم يقوؿ: 

 كاك، ككذلك ىي يف مصاحف أىل الشاـ".بغَت چہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ"قرأ ابن عامر كحده: 
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كمن أجل ٘تسك ابن ٣تاىد باإلسناد عن شيوخو كرسم ا١تصحف يف االحتجاج دفع الوزير ابن مقلة إىل 
ابن مقسم الذم خالف يف قراءتو األساس األكؿ؛ إذ كاف يقوؿ: إف كل قراءة كافقت ا١تصحف ككجها يف تعذيب 

العربية؛ فالقراءة  اا جائزة كإف مل يكن ٢تا سند، كما عذب ابن شنبوذ الذم يقرأ معتمدا على السند كموافقة العربية، 
 كإف خالف ا١تصحف اإلماـ.

حتجاج برسم ا١تصحف، متعبدا ٔتا رسم الكاتبوف يف السواد، كقرَّبو ذلك ىػ( مولعا باال874) ابن خالويوككاف 
 من مسلك أىل األثر، كمن أمثلة ذلك:

تقرأ: ىزكان، ككفؤا بالضم كا٢تمز، كجزءا بإسكاف چھ   ھچ قولو يف معرض االحتجاج لقولو تعاىل: 
كتوباف بالواك، كجزءا بغَت كاك، فاتبعوا يف الزام كا٢تمز، كاٟتجة يف ذلك اتباع ا٠تط، ألف ىزؤا ككفؤا يف ا١تصحف م

 . كاألمثلة على كثَتة.35القراءة تأدية ا٠تط"

ىػ( فالغالب أنو يتجو إىل القياس كالنظر، كقد رأيناه يف االحتجاج لقولو تعاىل: 877)أبو علي الفارسيكأما 

اءة ابن كثَت، كنافع، كأبو ٮتالف ابن خالويو ٘تاما يف االحتجاج بالرسم، حيث يقوؿ فيو: "فأما قر چى  ىچ 
عمرك، كعاصم كابن عامر ىذه اٟتركؼ كلها بإثبات ا٢تاء يف الوصل: )مل يتسنو... كما شاكلو( فباف ذلك مستقيم يف 
قياس العربية يف )يتسنو(، كذلك أهنم ٬تعلوف الالـ يف يتسنو ا٢تاء، فإذا كقفوا كقفوا على الالـ، كإذا كصلوا كاف ٔتنزلة: 

، مث أضاؼ قائال: "قاؿ أٛتد بن موسى: مل ٮتتلفوا يف كتابيو كحسابيو، أهنا با٢تاء يف 36كمل ٬تبو عمر ..." مل يتقو زيد
الوصل، فاتفاقهم يف ىذا داللة على تشبيههم ذلك بالقوايف، كذلك أنو ال ٮتلو من أف يكوف ٢تذا كالتشبيو، أك ألهنم 

وجو؛ أال ترل أف تاءات التأنيث أك عامتها قد أثبتت يف ا١تصحف راعوا إثباهتا يف ا١تصحف، فال ٬توز أف يكوف ٢تذا ال
ىاءات؛ ألف الكتابة على أف كل حرؼ منفصل من اآلخر كموقوؼ عليو، فلو كاف ذلك للخط لوجب أف ٬تعل 
تاءات التأنيث يف الدرج ىاءات لكتابتهم إياىا ىاءات، كلوجب يف ٨تو قولو: )إخوانا على سرر متقابلُت( أف يكوف 

الدرج باأللف، ألف الكتابة باأللف، فإذا مل ٬تز ىذا علمت أف الكتابة ليست معتربة يف الوقف على ىذه  يف
 .37ا٢تاءات، كإذا مل تكن معترب علمت أنو للتشبيو بالقوايف"

ىػ( يف كتابو "معاين اٟتركؼ يعتد برسم ا١تصحف، حىت إنو قاؿ يف رد ركاية 884)علي بن عيسى الرمانيأما 

على أف الالـ الـ القسم، كىذه القراءة فيها نظر من كجهُت: أحد٫تا: حذؼ الالـ  چژ  ژچ ابن كثَت:قنبل عن 
 .38اليت بعد "ال" كىي يف اإلماـ ثابتة، كالثاين: حذؼ النوف اليت تصحب الـ القسم
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كاف ىػ( يستشهد برسم ا١تصحف، كيعتمد عليو إذا أيد الرسم ما يذىب إليو، كإذا  892)بن جني أبو الفتحك
 رسم ا١تصحف متفقا ىو كسنن العربية، كال ٮتالف أصال من أصو٢تا، من ذلك:

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چ ما ركاه ابن ٣تاىد عن ابن عباس يف مصحف ابن مسعود: 

ۈ  ۈ  ٴۇ  چ ، كفيو: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  چ ، كفيو: چپ

 .چۋ  ۋ

ىب إليو اصحابنا من أف القوؿ مراد مقدر يف ٨تو ىذه قاؿ أبو الفتح: "يف ىذا دليل على صحة ما يذ
األشياء، كأنو ليس كما يذىب إليو الكوفيوف من أف الكالـ ٤تموؿ على معناه، دكف أف يكوف القوؿ مقدرا معو، 

 كذلك كقوؿ الشاعر:

 رجالف من ضبة أخربانا    أنا رأينا رجال عريانا

ضمار قوؿ ىناؾ؛ لكنو ١تا كانا أخربانا يف معٌت "قاال لنا" كأنو فهو عندنا ٨تن على "قاال"، كعلى قو٢تم: "ال إ
قاؿ: "قاال لنا"، فأما على إضمار قاال يف اٟتقيقة فال، كقد رأم إىل قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما يقدره من 

 .39القوؿ، فصار قاطعا على أنو مراد فيما ٬ترل ٣تراه"

البصريوف من تقدير القوؿ يف ٨تو ىذه اآليات، ك٬تعل دليلو يف ٗتر٬تو كنراه ىنا ٮترج القراءة على ما ذىب إليو 
 كتأييد مذىبو النحوم ما ركاه ابن ٣تاىد يف مصحف ابن مسعود.

ىػ( يف ا١توضح، فقد كانت 444)أبو عمرو الداني ىػ( يف كتبو الكشف، ك487)مكي بن أبي طالبأما 
 -أم القارئ الذم ٭تتج لو–و النماذج التعبَتية: "ىذا مع اتباعو العبارة اليت تًتدد يف كتابيهما حىت اٗتذت ما يشب

رسم ا١تصحف، أك ٨تو ذلك، كىذا ظاىر عند الداين يف االحتجاج ١تذىب القراء يف ذكات الياء من األٝتاء كاألفعاؿ، 
 .٦40تا ىو مرسـو يف ا١تصحف بالياء"

اج بو، كالراجح أف القراءة سنة، فما خالف ىذه أمثلة ١تواقف بعض النحاة كالقراء من رسم ا١تصحف كاالحتج
منها ظاىر ا٠تط فال سبيل إال إىل القراءة بو مرجحُت جانب النقل كالركاية، كما كافق منها الرسم فذلك نور على 

 نور.
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ىػ( حيث يقوؿ: "القراءة نقل، فما كافق منها ظاىر ا٠تط كاف أقول، 665)أبو شامة كذلك ما يشَت إليو 
 .41ط ٔتجرده كاجبا ما مل يعضده نقل، فإف كافق فبها كنعمت"كليس اتباع ا٠ت

كمن ذلك ما ذكره الداين عن شيوخو عن عاصم اٞتحدرم قاؿ: "يف مصحف اإلماـ عثماف بن عفاف يف 

 .42باأللف، كاليت يف ا١تالئك: "كلؤلؤ" خفض بغَت ألف"چیچاٟتج: 

قراءة؛ ألهنم لو اتبعوا ا٠تط، ككانت القراءة إ٪تا قاؿ السخاكم: "كىذا ا١توضع أكؿ دليل على اتباع النقل يف ال

ائ  ەئ  ەئ  وئ      وئ   ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  چىي مستندة إليو لقرأكا ىنا أم يف سورة اٟتج بألف: 

: كيف فاطر با٠تفض، چی  جئ  حئ  یۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ     ىئ   ىئ  ی  ی

 .43چڎ  ڎ  ڈ  ڌچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌچ

د: "لوال كراىة ٠تالؼ الناس لكاف اتباع ا٠تط أحب إيل فيكوف يف اٟتج بالنصب، كيف فاطر قاؿ أبو عبي
با٠تفض، فإنو رسم باأللف يف اٟتج خاصة دكف فاطر". يقوؿ ذلك أبو عبيد، كلكنو مل يقرأ بو متبعا النقل ال 

 .44الرسم"

 ثانيا: تقويم آراء النحويين والقراء

اب؛ ألنو حُت احتج ٔتصحف ابن مصحف ابن مسعود كمصحف أيب فإنو كاف على صو  لسيبويوبالنسبة 
مثال، احتج ٔتا ىو جائز يف العربية، موثق باألسانيد، كإف خالف رسم مصحف اإلماـ، كيكفي لتجويز إعراب ما أف 
أ تستشهد ٔتا يف مرسـو ا١تصاحف اليت كانت قبل ا١تصحف اإلماـ؛ إذ كانت كما ذكرنا موثقة اإلسناد، كلكن ال يقر 

  اا ١تخالفتها ا١تصحف اجملمع عليو.

كمسلك سيبويو يبدك طبيعيا؛ إذ كانت صفتو األكىل كالباقية أنو ٨توم ينظر إىل ا١تصاحف على عمومها، ٤تتجا 
ٔتا جاء يف مرسومها، غَت متقيد ٔتصحف اإلماـ؛ ما دامت ا١تصاحف األخرل كافية على االحتجاج على ا١تذاىب 

 ـ.اإلعرابية يف فنوف الكال

أف يرفض كل ٥تالفة رسم ا١تصحف فيما يتعلق بنقص أك تبديل... من مرسـو  الفراء والزجاجكصحيح من 
ا١تصحف اإلماـ، فهذه ا١تخالفة ا١تردكدة على ما انتهت إليو من قريب. أما القراءات اليت ٭تتملها الرسم العثماين 
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ت يف قوؿ الزجاج باألثر، فال داعي إلقحاـ ككانت ترجع يف أساسها األكؿ إىل السنَّة على النحو الذم فصل
 االحتجاج برسم ا١تصحف فيها، فالنص على ذلك أمر ال ضركرة لو.

فيقاؿ يف مسلكو ما قيل يف الزجاج، مث إنو بالغ يف أف جعل ثواب اهلل أكرب بقراءة اإلظهار يف  ابن خالويوكأما 
على القارئُت لكتابو ا١تتعبدين ٔتا بو، كلن يكوف ضيقا حرجا  قولو تعاىل: )مث اٗتذمت...( فإف كـر اهلل لن يضيق بثوابو

 باإلدغاـ ككاسعا عفوا باإلظهار. فثواب اهلل بالتالكة ثابت يف اٟتالُت.

فقد أراد أف ٭تتج للقراءات بطريق القياس كالنظر، فبعد بذلك عن القوؿ بالنقل كاألثر، كمل يقل  الفارسيأما 
 تطيع أف ٬ترم مقاييس العربية على قراءة من القراءات ا١تركية.بأف القراءة سنة إال حُت ال يس

كقد سلك ىذا ا١تسلك؛ ألنو نصب نفسو للدفاع عن كتاب اهلل يف عصر تغشاه اإلٟتاد، كتغشاه الكيد 
 لإلسالـ، فكاف عليو أف يدافع عن القرآف باٟتجج اليت ٭تتج  اا أعداؤه: بالقياس كالنظر.

و كابن القاصح حيث جعل أسباب اإلمالة أف تكوف األلف رٝتت بالياء كإف كاف أما اإلماـ الداين كمن تبع
أصلها الواك. كىذا مل يرؽ انتباه بعض ا١تعاصرين كعبد الفتاح شليب، فردَّ عليو بأنو ال عالقة بُت اإلمالة كرسم 

 ا١تصحف، كذلك من كجوه:

 حيث ٧تد أف:بالنظر إلى الرسم العثماني:  -0

 باأللف كأميلت، مثل: األقصى كأقصى ا١تدينة، كطغى ا١تاء. بعض الكلمات رٝتت -

 كأخرل كتبت بالواك كأميلت، كذلك: )كمشكاة(. -

 كحرؼ )ما زكى( كتب بالياء، كمع ذلك مل ٯتل على خالؼ ما يشَت إليو رسم ا١تصحف. -

يف  ك )لدل( رٝتت باأللف يف سورة يوسف، كبالياء يف غافر، ككاف اتباعا لرسم ا١تصحف، كمل ٯتل  -
 كال ا١توضعُت.

كقد كقعت اإلمالة يف ذكات الراء، كيف الكلمات اليت تنتهي بتاء التأنيث عند الوقف، كمل يكن يف  -
 .45رٝتها ما يدؿ على اإلمالة
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 بالنظر إلى طبيعة الكتاب: -2

ذكر شليب خطأ الصحابة يف ىذا الباب كأهنم مل يكونوا من اجملودين فيو؛ حيث يضعوف األلف مكاف الياء 
كبالعكس، كاستدؿ على ذلك بأنو ىدم إىل مصحف كويف قدًن من ٤تفوظات دار الكتب، خال خطو من النقط 
كالشكل، ٦تا يدؿ على أنو مكتوب قبل أيب األسود الدؤيل، أك على القل بالطريقة اليت كانت يف عهد عثماف رضي 

 .46إحدا٫تا باأللفاهلل عنو، كظفر بػ "على" كردت ثالث مرات يف صفحتُت متقابلتُت كتبت 

ىذا كتعليل الداين إخالص أيب عمرك كفتح )بشرام( بقولو: "١تا رٝتت يف ا١تصحف ألفا أخلص أبو عمرك 
مردكد بإمالة أيب عمرك نفسو )العليا،  -يف رأم الناقد–فتحو؛ اتباعا للرسم؛ حىت ال ٕتتمع ياءاف"، ىذا التعليل 

ام كىدام(، مع أف كال منها مرسومة يف ا١تصحف باأللف كبإمالتها ٕتتمع الدنيا، الرؤيا، رؤياؾ، رؤيام، اٟتوايا، ٤تي
 ياءاف.

كانتهى بعد الذم ذكره إىل القوؿ بأنو ال عالقة بُت اإلمالة كرسم ا١تصحف، كما كاف بينهما من توافق أساسو 
افق بُت اإلمالة كا٠تط ليس أف كال منهما يراعي فيو الرجوع باأللف إىل الياء أك أهنا ناشئة من الياء، لكن ىذا التو 

بدائم؛ ألف لإلمالة اسبابا أساسها التلقي كالركاية، كأف الذين ربطوا بُت اإلمالة كا٠تط ٟتظوا فقط كثرة التوافق، كجركا 
 كراء القوؿ بالرسم من غَت تدقيق.
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 : حالة املصاحف العثماهيةالخامطاملحىر 

 واألحرف السبعة: أوال: المصاحف العثمانية

تبت ا١تصاحف العثمانية على الًتتيب ا١تكتوب يف اللوح احملفوظ بتوقيف جربيل عليو السالـ للنيب صلى ك      
اهلل عليو كسلم على ذلك، كإعالمو كل آية ٔتوضعها، ككانت ا١تصاحف ٣تردة من النقط كالشكل )ألنو مل يكن 

ٟتذؼ كاإلثبات كالبدؿ كالفصل كالوصل معركفان آنذاؾ، كإ٪تا استحدث فيما بعد ٠تدمة القرآف(، كمتفاكتة يف ا
 كغَتىا.

 كىل ىي مشتملة على األحرؼ السبعة أك على لغة قريش فقط؟ يف ذلك قوالف:

ذىب فريق من العلماء إىل أف ا١تصاحف العثمانية ليس فيها إال حرؼ كاحد من  المذىب األول: -8
 :47ا على ذلكاألحرؼ السبعة اليت أنزؿ القرآف عليها كىو حرؼ قريش خاصة. كاحتجو 

بأف القرآف نزؿ بلغة قريش، بدليل أف ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو قاؿ لكتاب ا١تصاحف: )إذا  -
 اختلفتم أنتم كزيد بن ثابت يف شيء من القرآف فاكتبوه بلساف قريش فإ٪تا نزؿ بلساهنم(.

يف صدر اإلسالـ  مث قالوا: كأما باقي األحرؼ اليت نزؿ عليها القرآف فإ٪تا أنزلت يف ابتداء األمر -
للتيسَت على األمة، كرفع اٟترج كا١تشقة عنها، يف قراءة كتاب ر اا، ألف إلزاـ ٚتيع القبائل العربية بالتزاـ لغة كاحدة يف 
قراءة القرآف مل تتعودىا ألسنتهم، كمل يألفوا التكلم  اا يف ٥تاطباهتم يوقعهم يف اإلصر كالعنت، كا١تشقة كاٟترج، 

مة، كرفعان للحرج كا١تشقة عنها، كتيسَتان عليها يف قراءة القرآف الكرًن أنزؿ القرآف يف بادئ األمر على فتخفيفان على األ
سبعة أحرؼ كأبيح لكل قبيلة أف تقرأه بلغتها إىل أف تركض لساهنا ك٘ترنو على ٢تجة قريش ٢تجة القرآف، فلما ذللت 

كلمات القرآف سهالن ميسوران على لساف كل قبيلة مل يكن األلسن، كمرنت على لغة قريش لغة القرآف، كأصبح النطق ب
 مث حاجة إىل ىذه األحرؼ كاللغات، كأمرت ٚتيع القبائل أف تقرأ القرآف بلغة قريش خاصة.

أصبحت مثار نزاع كخالؼ بُت  -غَت لغة قريش –يضاؼ إىل ذلك أف قراءة القرآف  اذه اللغات  -
كألهنا كانت سببان يف انقساـ ا١تسلمُت ألغاىا ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو، ا١تسلمُت؛ فلعدـ اٟتاجة إىل ىذه اللغات، 

حُت كتابة ا١تصاحف، كأمر كتاب ا١تصاحف أف يقتصركا يف كتابتها على لغة كاحدة، كحرؼ كاحد ىي لغة قريش 
اف بن عيينة كحرؼ قريش. كىذا الرأم ينسب للطربم ألنو فصَّل فيو كدافع عنو، لكن سبقو فيو بعض السلف، كسفي

 كابن كىب.
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ذىب فيو ٚتاىَت العلماء من السلف كا٠تلف إىل أف ا١تصاحف العثمانية مشتملة  المذىب الثاني: -2
على ما ٭تتملو رٝتها من األحرؼ السبعة، كمتضمنة ما ثبت من القراءات ا١تتواترة يف العرضة األخَتة، ألف ا١تصاحف 

فاكتة يف اٟتذؼ كاإلثبات كالبدؿ كالفصل كالوصل كغَتىا من كانت خالية من النقط كالشكل، كمت  -كما علمت-
خصائص الرسم القرآين، فكانت ٤تتملة لألحرؼ السبعة، ال على معٌت أف كل مصحف منها يشتمل على ٚتيع 
األحرؼ السبعة، بل على معٌت أف كل مصحف منها مشتمل على ما ٭تتملو رٝتها من ىذه ا١تصاحف، كأف ٣تموعها 

 .48ألحرؼ السبعة، فاألحرؼ السبعة منتشرة يف ا١تصاحف الستة، كمتفرقة فيهاال ٮتلو عن ا

قاؿ ابن اٞتزرم يف النشر: "كىذا القوؿ ىو الذم يظهر صوابو، ألف األحاديث الصحيحة كاآلثار ا١تشهورة 
 تدؿ عليو". 

 ؾ بياهنا:كىذا ا١تذىب ىو الذم يطمئن إليو القلب، كيهدم إليو النظر، كترشد إليو الرباىُت، كىا

أف ا١تصاحف العثمانية قد نسخت من الصحف اليت أمر الصديق ّتمع القرآف فيها، كقد أٚتع  -8
العلماء على أف ىذه الصحف قد سجل فيها ما ثبت تواتره عن النيب  صلى اهلل عليو كسلم من األحرؼ السبعة 

كمصدران ١تصاحف عثماف رضي اهلل تعاىل كاستقر يف العرضة األخَتة، كمل تنسخ تالكتو، فصحف أيب بكر تعترب أصالن 
 عنهما. 

 مل يرد يف خرب صحيح كال ضعيف أف عثماف ا٠تليفة أمر كتاب ا١تصاحف أف يقتصركا يف كتابتها -2
 على حرؼ كاحد، كيلغوا الستة الباقية.

يقركف  –ككانوا كقتئذ اثٍت عشر ألفان أك يزيدكف  –ال يدكر ٓتلد مؤمن أف الصحابة كىم كثرة كاثرة  -8
 عثماف على إلغاء ما تواترت قرآنيتو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مهما كانت البواعث على ذلك.

-على أف ٚتع كلمة ا١تسلمُت كمل شعثهم، ال ٭تمل عثماف على إبطاؿ شيء من القرآف الكرًن، بل عليو 
استقر يف العرضة األخَتة، كأف يلـز األمة أف يأمر بكتابة ما ثبتت قرآنيتو بالتواتر من األحرؼ السبعة، ك  -كاٟتالة ىذه

بالوقوؼ عند ىذا ا١تتواتر، كيعلمها أف ما عداه من الوجوه اليت نزلت يف ابتداء األمر للتيسَت قد نسخت بالعرضة 
األخَتة، فال ٕتوز القراءة  اا كال اعتقاد قرآنيتها كبذلك تقمع الفتنة، كٕتمع الكلمة، كتوحد الصفوؼ، كىذا ىو ما 

 بو ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو ككافقو عليو صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. قاـ

لو كاف صحيحان القوؿ بأّف عثماف رضي اهلل عنو أمر الكتاب أف يقتصركا على لغة قريش كيًتكوا ما  -4
كثَتة من اللغات   سواىا لكاف القرآف خاليان من ٚتيع اللغات إال من لغة قريش، كىذا باطل، ألف يف القرآف كلمات

 األخرل غَت لغة قريش. كفيما يلي أمثلة منها:
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 : لغة ٯتانية، ألّف أىل اليمن يقولوف: زكجنا فالنان بفالنة، بإدخاؿ حرؼ اٞتر.چہ  ہ  ہ    چ -

 : كاللهو بلساف اليمن تعٍت ا١ترأة.چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک چ  -

 ة أىل اليمن, كقيل بلغة أْزد شنوءة.: البعل ىو الرّب بلغچائ  ائ  چ  -

 : ا٠تمر ىو العنب بلغة أىل ُعماف.چۋ    ۋ چ  -

 : أفلم يعلموا بلغة ىوازف.چڑ  ڑ  ک  ک   چ  -

 : ال ينقصكم بلغة بٍت عبس.چڻ  ڻ     چ -

 : منفسحان بلغة ىذيل.چۉ  چ  -

 بَػَردان بلغة ٛتَت.: چڻ  ۀ  ۀ  چ  -

 ذيل.ٮتاؼ بلغة ىُ :چمث    ىث   يث  چ  -

 فمن، التميميُت بلغة نزؿ فإنو إالقليالن  اٟتجازيُت بلغة القرآف اهلل أنزؿ: مالك بن الدين ٚتاؿ الشيخ كقاؿ
 يف اإلدغاـ فإفّ ، عامر كابن نافع غَت قراءة يف( ِديِنوِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَػْرَتدَّ  َكَمنْ ) اٟتشر، يف( اللَّوَ  ُيَشاؽِّ  َكَمنْ ): إدغاـ القليل
(، ِديِنوِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَػْرَتِددْ  َكَمنْ : )٨تو، كثر ك٢تذا اٟتجاز أىل لغة كالفك، قلّ  ك٢تذا، ٘تيم لغة ا١تضاعف سمكاال اجملزـك

 َكاْحُللْ (، )فَػْلَيْمُددْ (، )اللَّوَ  ٭ُتَاِددِ  َمنْ ، )كاألنفاؿ النساء يف( ُيَشاِققِ  َكَمنْ (، )َكٯُتِْددُْكمْ (، )اللَّوُ  ٭ُتِْبْبُكمُ (، )َكلِيُّوُ  كْلُيْمِللْ )
 لغة ألف( الظَّنِّ  اتػَِّباعَ  إالَّ ) نصب على القراء كأٚتع: قاؿ(. َغَضيب  َعَلْيوِ  ٭َتِْللْ  َكَمنْ (، )أَْزرِم بِوِ  اْشُددْ (، )ُعْقَدةن 

 نزؿ القرآف ألف( َبَشران  َماَىَذا) نصب على أٚتعوا كما،  يتبعوف ٘تيم بنو كاف كإف، ا١تنقطع يف النصب اٟتجازيُت التزاـ
 .49اٟتجازيُت بلغة

كما سبق ٦تّا ذكرناه يوّضح أّف ا١تصاحف مل يقتصر يف كتابتها على لغة قريش، بل كتب فيها من األحرؼ      
 السبعة ما ثبت بطريق التواتر كمل ينسخ، كىو بلغة قريش كغَتىا.

 أف األدلة متظاىرة على أّف بُت ا١تصاحف العثمانية اختالفان يف مواضع كثَتة: -5
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بآؿ عمراف كتب يف بعض ا١تصاحف بواك قبل چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ منها قولو تعاىل:  -
 السُت، كيف بعضها ْتذؼ الواك.

بالشعراء، كتب يف بعض ا١تصاحف بالواك يف )كتوكل(، چگ  گ  گ     گچكمنها قولو تعاىل:  -
 كيف بعضها بالفاء بدالن من الواك.

يف بعضها بثبوت ا٢تاء بعد التاء يف )عملتو(، كيف يف يس كتب چڻ  ڻ  ۀچكمنها قولو تعاىل: -
 بعضها ْتذؼ ا٢تاء.

يف اٟتديد، كتب يف بعض ا١تصاحف بإثبات لفظ )ىو(, چی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئچكمنها  -
 كيف بعضها ْتذفو.

يف )كالشمس( كتب يف بعضها بالواك يف )كال(، كيف بعضها بالفاء بدالن عن چگ  گ  گچكمنها  -
 غَت ذلك من األمثلة الكثَتة. الواك، إىل

فلو كانت ا١تصاحف مكتوبة بلغة كاحدة كحرؼ كاحد كىي لغة قريش كحرؼ قريش مل يكن ىناؾ      
اختالؼ بينها. فوجود االختالؼ بُت ا١تصاحف من أبُت األدلة كأكضح الرباىُت على أهنا مل تكتب ْترؼ كاحد، بل  

 شيء يف اختلفتم إذا)ا قوؿ عثماف رضي اهلل عنو لكّتاب ا١تصاحف: كتبت متضمنة لألحرؼ السبعة كما قدمنا. كأمّ 
فُيؤّكؿ بأنّو نزؿ بلغة قريش يف البداية، أك بأّف أغلب القرآف نزؿ  (بلساهنم نزؿ افإ٪تّ  قريش بلساف فاكتبوه القرآف من

     ڻ  ۀچ (, كقولو تعاىل: ٕٛالزمر: )چۉ  ې   ې  ې  ې  چ بلساف قريش، بدليل قولو تعاىل: 

، فاآليتاف الكرٯتتاف تدالف على أّف القرآف الكرًن نزؿ بلغة العرب ٚتيعان، كإف كاف أغلبو نزؿ (ٜ٘ٔالشعراء: )چۀ
 بلغة قريش.  
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 ثانيا: كيف احتمل الرسم العثماني الوجوه المختلفة للقراءات

 القراءات القرآنية اليت اشتملت عليها ا١تصاحف العثمانية على نوعُت:     

 .ت ىي مواضع اتفاؽ ٚتيع القراء احتملها رسم كاحد، كىذه تشكل معظم ألفاظ القرآفقراءا -1
 قراءات ىي مواضع اختالؼ بُت القراء، كىي ثالثة أقساـ من حيث الرسم:  -2
 ما فيو قراءتاف أك أكثر، كالرسم صاحل ٢تا ٚتيعان. -أ

 ما فيو قراءتاف كرسم على أحد٫تا اقتصاران. -ب

 اءتاف، كالرسم غَت صاحل إال ألحد٫تا، فوّزعت القراءات على ا١تصاحف.ما فيو قر  -ج

 كفيما يلي بياف لكل قسم من ىذه األقساـ:     

ما فيو قراءتاف أك أكثر، كالرسم صاحل ٢تا ٚتيعان، كىذا القسم مرجعو إىل خلو ا١تصاحف  :القسم األول
 العثمانية من الشكل كالنقط، كأمثلتو:

 ، قرئ )تَػْعُبُدكف( بالتاء ك)يَػْعُبُدكف( بالياء.(ٖٛالبقرة: )چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  -1

 (، قرئت )نُنِشزَُىا( بالزام، كقرئت )نُنِشرُىا( بالراء.ٜٕ٘البقرة: )چۈئ  ېئ  چ  -2

 ، قرئ )ُيْسَقى( بالياء، ك)ُتْسَقى( بالتاء.(ٗالرعد: )چھ  ھ  ھ  چ  -3

 .اىُزُب( بضّم الزام، ك)يَػْعِزُب( بكسر ، قرئ )يَػعْ (ٔٙيونس: )چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چ  -4

 ، قرئ )ُكلَُّو( بنصب الالـ، ك)ُكلُُّو( برفع الالـ.(ٗ٘ٔآؿ عمراف: )چ ڦ   ڄ  ڄ        ڄچ  -5

، قرئ )َكأَْرُجَلُكْم( بنصب الالـ، (ٙا١تائدة: )چ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺچ  -6
 ك)أَْرُجِلُكْم( بكسر الالـ.

َلَنا( بإسكاف السُت.(، قر ٕٔإبراىيم: )چ ڃ  ڃ  ڃچ  -7  ئت )ُسبُػَلَنا( بضّم السُت، ك)ُسبػْ
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 ، قرئت )نَِعَمُو( كقرئت )نِْعَمةن(.(ٕٓلقماف: )چڀ   ٺ  ٺ  چ  -8

(، قرئت )نَػْغِفْر( بنوف مفتوحة مع كسر الفاء، كقرئت )تُػْغَفْر( بتاء ٛ٘البقرة: )چ ٺ    ٺ    ٿچ  -9
 مضمومة مع فتح الفاء.مضمومة مع فتح الفاء، كقرئت )يُػْغَفْر( بياء 

 (، قرئ )يَػْعِكُفوَف( بكسر الكاؼ، ك )يَػْعُكُفوَف( بضّم الكاؼ.ٖٛٔاألعراؼ: )چپچ  -01

 (، قرئ )َكِبَتان( بالباء، ك)َكِثَتان( بالثاء.ٛٙاألحزاب: )چکچ  -00

 (،  اا أربع قراءات:48، الفرقاف: 63، النمل: ٚ٘األعراؼ: )چىچ  -02

 مة كشُت ساكنة.)ُبْشرَان(: بباء مضمو  -

 )ُنْشرَان(: بنوف مضمومة كشُت ساكنة. -

 )ُنُشرَان(: بنوف مضمومة كشُت مضمومة. -

 )َنْشرَان(: بنوف مفتوحة كشُت ساكنة. -

ما فيو قراءتاف كرسم على أحد٫تا اقتصاران، كىذا القسم مرجعو إىل اٟتذؼ كاإلثبات كالبدؿ، ك  :القسم الثاني
 من أمثلتو:

 (، قرئت )َمِلِك( على الرسم ٖتقيقان، ك)َماِلِك(.ٗالفاٖتة: )چٺ     ٺ  ٺ    ٺچ  -1

(، قرئت )٩تَِرَةن( على الرسم ٖتقيقان ك)نَاِخرَةن( بألف بعد النوف على ٔٔالنازعات: )چى  ى    چ  -2
 الرسم تقديران.

الفاء على  (،قرئت )َفِكِهَُت( على الرسم ٖتقيقان ك)فَاِكِهَُت( بألف بعدٖٔا١تطففُت: )چىئچ  -3
 الرسم تقديران.
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(، قرئت )َمْسِجَد( بدكف ألف على اإلفراد، على الرسم ٖتقيقان ٚٔالتوبة: )چژ  ژچ  -4
 ك)َمَساِجَد( بألف على اٞتمع تقديران.

، قرئت بالتنوين (50، النجم: 38، العنكبوت: ٖٛالفرقاف: ، 68يف أربعة مواضع )ىود: چژچ  -5
 الرسم ٖتقيقان، كقرئت ْتذؼ األلف كقفان ككصالن على الرسم تقديران.كيوقف عليها باأللف كذلك على 

َُما( كقرئت )َفَأزَا٢َتَُما(.(، قرئت )فَأَ ٖٙالبقرة: )چى  چ  -6  َز٢تَّ

كبغَت تنوين، كتوصل بالـ ، بالتنوين، كيوقف عليها باأللف (: قرئت:ٗاإلنساف: )چی  چ  -7
 حذفها.مفتوحة، كيوقف عليها بإثبات األلف ك 

 (، قرئت بإثبات ياء بعد الباء، كْتذفها.ٖٔسبأ: )چائ    چ  -8

 (، قرئت  امزتُت على االستفهاـ، ك امزة كاحدة على اإلخبار.ٕٓاألحقاؼ: )چىئ   چ  -9

ما فيو قراءتاف، كالرسم غَت صاحل إال ألحد٫تا، فوّزعت القراءات على ا١تصاحف، كمن أمثلة  :القسم الثالث
 ىذا القسم:

(، كفيها قراءة أخرل )َسارُِعوا( بدكف كاك ٖٖٔآؿ عمراف: )چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  -1
يف مصحفُت ٫تا: ا١تدين  قبل السُت، كحيث أّف الرسم الواحد ال ٭تتمل ىاتُت القراءتُت، فقد ُكتبت )َسارُِعوا(

 كالشامي، ككتبت )َكَسارُِعوا( يف بقية ا١تصاحف.

 ماـ كا١تدين كالشامي بألف بُت الواكين، كيف البقية بدكهنا.كتبت يف اإل،  (ٕٖٔالبقرة: )چہ  چ  -2

 كتبت يف العراقية بواك العطف، كيف البقية بدكهنا.  (،  ٖ٘ا١تائدة: )چژ  ژ  چ  -3

كتبت يف ا١تكي كالشامي بألف بعد القاؼ، كيف ا١تدين كالعراقي (،  ٖٜاإلسراء: )چۇ  ۇ  چ  -8
 بدكهنا.
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 يف والتىفيق: الرصم بين التىقالضادشاملحىر 

 والشبهات املثارة حىله 

، كذلك كما 50اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة إىل آراء ثالثةبين التوقيف والتوفيق:  المصحف أوال: رسم

 يأيت:

 اٞتمهور. مذىب ٥تالفتو، كىو ٕتوز ال توقيفي أنو األول: الرأي -1
  : استدلوا بأدلة متعددة، منها:أدلتهم

 الرسوؿ كأقرىم الرسم  اذا فعال القرآف كتبوا كقد الوحي يكتبوف كتاب لو كاف كسلم عليو اهلل صلى النيب أف -
 تبديل.  كال تغيَت فيو ٭تدث مل الكتبة ىذه على كالقرآف كسلم عليو اهلل صلى عهده كمضى كتابتهم، على

 قولو ذلك منككتابتو، ك  القرآف رسم يف الوحي لكتاب الدستور يضع كاف كسلم عليو اهلل صلى أنو كرد كما -
 اهلل كحسن ا١تيم تعور كال السُت كفرؽ الباء كأنصب القلم كحرؼ الدكاة "ألق الوحي: كتبة من كىو ١تعاكية

 .51لك" أذكر فإنو اليسرل أذنك على قلمك كضع الرحيم كجود الرٛتن كمد
 فاستنسخ يف خالفتو عثماف حذكه حذا مث صحف يف الرسم  اذا القرآف كتب بكر أف ا٠تليفة األكؿ أبا -

 بكر أيب عمل كسلم عليو اهلل صلى النيب أصحاب كأقر الكتبة، تلك على مصاحف يف الصحف تلك
 منهم أحد ٮتالف فلم التابعُت كتابعي التابعُت إىل ذلك بعد األمر كانتهى أٚتعُت، عنهم اهلل رضي كعثماف

 ازدىار عهد يف حدثت اليت سـوالر  من آخر رٝتا بو يستبدؿ أف فكر منهم أحدا أف ينقل كمل الرسم ىذا يف
، كتقدـ التدكين كنشاط التأليف  ٯتس ال ا١تصاحف كتابة يف متبعا ٤تًتما العثماين الرسم بقي بل العلـو

 ٛتاه. يباح كال استقاللو
 ككجوب بالتقدير جديرا ٬تعلو منها كاحد كل بأمور ظفر العثمانية ا١تصاحف رسم أف :الدليل ىذا وملخص

 من أكثر ككانوا الصحابة بدستوره، كإٚتاع كأمره عليو كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إقرار ىي: موراأل االتباع؛ تلك
 كاألئمة. التابعُت عهد يف ذلك بعد عليو األمة إٚتاع مث عليو، صحايب ألف عشر اثٍت

 قاؿ؛ سعد بن مصعب إىل بإسناده يركم إذ ا١تقنع؛ صاحب عثماف كتب ما على األمة إٚتاع حكى ك٦تن
 شارح يركم ككذلك ،52أحد" يعبو كمل ذلك فأعجبهم ا١تصاحف عنو اهلل رضي عثماف شقق حُت الناس "أدركت
 أف كأمرىم مصحفا، ا١تسلمُت أجناد من جند كل إىل أرسل عثماف "أف عنو: اهلل رضي مالك بن أنس عن العقيلة
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 العثمانية، كانعقاد ا١تصاحف ىذه مرس يف خالف أحدا أف يعرؼ إليهم"، كمل أرسل الذم ٮتالف مصحف كل ٭ترقوا
 غَتىا. إىل عنها العدكؿ ٬توز ال أنو على دليل ا١تصحف رسم يف ا١تصطلحات تلك على اإلٚتاع

  :53يقوؿ إذ ا٠تراز اإلماـ اهلل كيرحم
 األناـ ليقتدم مصحف يف           اإلماـ جػػرده كبعده 

 صواب رأل قد فيما ككاف        اضطراب بعده يكوف كال
 العسػَته اليمامػة كقصة           شهَته اختالفهم صةكق

 ا١تصحف يف أصلو ما مرسـو       نقتفي أف ذا ألجل فينبغي
 العثماني: الرسم التزام في العلماء أقوال
 ما على يكتب أف أترل مصحفا استكتب من أرأيت سئل: اهلل رٛتو مالكا أف بسنده السخاكم ركل

؟ا ا٢تجاء من الناس استحدثو  "كالذم السخاكم: األكىل". قاؿ الكتبة على يكتب كلكن ذلك أرل "ال فقاؿ: ليـو
 بعد األحرل ىو ىذا أف شك كال األخرل، الطبقة تعلمها أف إىل األكىل اٟتالة بقاء فيو إذ اٟتق؛ ىو مالك إليو ذىب

 من ١تالك ٥تالف "ال الداين: كعمر  أبو كقاؿ األكىل". الطبقة يف ما بأكلية الناس ٕتهيل ذلك خالؼ يف إذ األخرل؛
 من يغَت أف أترل كاأللف، الواك مثل القرآف؛ يف اٟتركؼ عن مالك "سئل الداين أيضا: كقاؿ ذلك". يف األمة علماء

 اللفظ يف ا١تعدكمتُت الرسم يف ا١تزيدتُت كالواك األلف يعٍت عمرك: أبو "ال". قاؿ قاؿ كذلك؟ فيو كجد إذا ا١تصحف
 )أكلوا(". ٨تو:

 ذلك". غَت أك ياء أك ألف أك كاك يف عثماف مصحف خط ٥تالفة أٛتد: "ٖتـر اإلماـ اؿكق
 الرسم يف جاء كما كاأللف بالواك تكتب )الربا( "كلمة نصو: ما الشافعية فقو يف ا١تنهج حواشي يف كجاء

 متبعة". سنة رٝتو ألف األلف أك بالياء القرآف يف تكتب كال العثماين،
 العثماين". الرسم بغَت ا١تصحف يكتب أال ينبغي "إنو مانصو: اٟتنفية فقو يف ىاينالرب  احمليط يف كجاء
 كأىل كالعلماء القراء على الواجب إف األئمة من ٚتاعة "كقاؿ نصو: ما النيسابورم الدين نظاـ العالمة كقاؿ

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمُت ككاف ثابت، بن زيد رسم فإنو ا١تصحف، خط يف الرسم ىذا يتبعوا أف الكتابة
 كحيو". ككاتب

  المناقشة:
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 إذ الرسم؛ ىذا بغَت القرآف كتابة ٖترًن على تدؿ ال ساقوىا اليت األدلة بأف األكؿ الرأم ىذا مناقشة كٯتكن
 اىتوككج العثماين بالرسم الكتابة جواز على الداللة قصاراىا إ٪تا كهتديده، اٟتراـ هني كال ككعيده اإلمث زجر فيها ليس

 كتسليم. اتفاؽ ٤تل كدقتو، كذلك
 الرأم ىذا إىل جنح ٥تالفتو، ك٦تن فتجوز كعليو توقيفي ال اصطالحي ا١تصاحف رسم أف الثاني: الرأي -2

 االنتصار. يف بكر أبو مقدمتو كالقاضي يف خلدكف ابن
 كخطاط القرآف كتاب على يأخذ مل إذ شيئا؛ فيها األمة على اهلل يفرض فلم الكتابة : "كأما54القاضي يقوؿ

 يف كليس كالتوقيف، بالسمع إال يدرؾ ال ذلك كجوب إذ عداه، ما كترؾ عليهم أكجبو غَته دكف بعينو رٝتا ا١تصاحف
 يف كال ٕتاكزه ٬توز ال ٤تدكد كحد ٥تصوص كجو على إال ٬توز ال كضبطو القرآف رسم أف مفهومو كال الكتاب نصوص

 السنة الشرعية، بل القياسات عليو دلت كال ذلك يوجب ما األمة إٚتاع يف كال عليو كيدؿ ذلك يوجب ما السنة نص
 كال معينا كجها ٢تم يبُت كمل برٝتو يأمر كاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألف سهل كجو بأم رٝتو جواز على دلت
 كمنهم للفظ،ا ٥ترج على الكلمة يكتب كاف من فمنهم ا١تصاحف؛ خطوط اختلفت كتابتو، كلذلك عن أحدا هنى
 يكتب أف جاز بعينو ىذا كألجل اٟتاؿ، عليهم ٮتفى ال الناس كأف اصطالح ذلك بأف لعلمو كينقص يزيد كاف من

 ىذه غَت على يكتب كأف األلفات تعوج كأف الكاؼ صورة على الالـ ٬تعل كأف األكؿ كا٠تط الكوفية باٟتركؼ
 يكتب أف كجاز احملدثة كا٢تجاء با٠تطوط يكتب أف كجاز ،القدٯتُت كا٢تجاء با٠تط ا١تصحف يكتب أف كجاز الوجوه،

 ذلك، أجازكا قد الناس ككاف الصورة، متغايرة ٥تتلفة حركفها من ككثَت ا١تصاحف خطوط كانت كإذا ذلك، بُت
 مل أنو علم تناكر، كال تأثيم غَت من كأكىل كأشهر أسهل ىو كما عادتو ىو ٔتا منهم كاحد كل يكتب أف كأجازكا
 إ٪تا ا٠تطوط أف ذلك يف كاألذاف، كالسبب القراءة يف عليهم أخذ كما ٥تصوص ٤تدكد حد الناس على ذلك يف يؤخذ
 صحتو ٕتب قراءهتا لوجو مفيد الكلمة على داؿ رسم فكل كالرموز كالعقود اإلشارات ٣ترل ٕترم كرسـو عالمات ىي

 عليو كجب ٥تصوص رسم الناس على ب٬ت أنو ادعى من فكل كانت. كباٞتملة صورة أم على بو الكاتب كتصويب
 ذلك". لو دعواه، كأىن على اٟتجة يقيم أف

 ا١تذىب: ىذا كنوقشالمناقشة: 
 مذىبهم. لتأييد العلماء ٚتهور ساقها اليت باألدلة أوال:
 الرسوؿ إقرار من سبق ٔتا مردكد عليو كيدؿ ذلك يوجب ما السنة نصوص يف ليس أنو من ادعاه ما أف :ثانيا

 لعثماف ا١تصاحف ككتب بكر أليب ا١تصحف كتب الذم ثابت بن زيد كمنهم الرسم ىذا على وحيال كتاب
  اآلنف. كاٟتديث
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 اإلٚتاع قياـ بعد لو يسلم ا١تصاحف..." ال خطوط اختلفت "كلذلك بكر: أيب القاضي قوؿ أف :ثالثا
 .ىناؾ قرركه ما على عثماف رسم كىو التوقيفي، بالرسم الناس كمعرفة كانعقاده

 اإلبريز كتابو يف يقوؿ إذ الدباغ؛ العزيز عبد شيخو باهلل العارؼ عن نقال ا١تبارؾ ابن العالمة ذكر ما كم  رابعا:
 بدؿ الواك رسم ىل لو: فقلت ا١تبارؾ ابن قاؿ الرفعة. ككماؿ ا١تشاىدة اهلل أسرار من سر القرآف "رسم :55نصو ما

 ٨تو: يف ككالياء كأكالت(، كأكالء كأكلئك )سأكريكم يف: الواك كزيادة كمشكاة، كاٟتياة كالزكاة الصالة ٨تو يف األلف
 صادر ىو فقاؿ: الصحابة؟ من أك كسلم عليو اهلل صلى النيب من صادر كلو ىذا كبأييد(، كبأبيكم كمالئو، )ىديهم،

 زادكا كال نقصوا فما ا٢تيئة ىذه على يكتبوه أف الصحابة من الكتاب أمر الذم كىو كسلم، عليو اهلل صلى النيب من
 الصحابة من اصطالح ىو إ٪تا كقالوا: الرسم أمر يف ترخصوا العلماء من ٚتاعة إف لو: فقلت النيب. من ٝتعوه ما على
 من الكتابة تعلموا قريشا ألف الصحابة من ذلك صدر كإ٪تا اٞتاىلية، يف عليو تكتب قريش كانت ما على فيو مشوا
 باأللف فيو ينطقوف فإهنم قريش كأما منطقهم، كفق على فكتبوا الربا؛ يف الواكب ينطقوف اٟتَتة كأىل اٟتَتة أىل

 على ٬تب أنو ادعى من "كل الباقالين: بكر أبو القاضي قاؿ حىت ٢تم، كتقليد غَتىم منطق على بالواك لو ككتابتهم
 ما اإلٚتاع يف كال نةالس يف كال الكتاب يف ليس فإنو دعواه؛ على اٟتجة يقيم أف عليو كجب ٥تصوص رسم الناس
 الذم كىو النيب، من توقيف ىو كإ٪تا كاحدة شعرة كال القرآف رسم يف لغَتىم كال للصحابة ما فقاؿ: ذلك"، على يدؿ

 خص األسرار من سر كىو العقوؿ إليها هتتدم ال ألسرار كنقصاهنا األلف بزيادة ا١تعركفة ا٢تيئة على يكتبوه أف أمرىم
 العقوؿ هتتدم ككيف معجز أيضا فرٝتو معجز القرآف نظم أف السماكية، ككما الكتب سائر كفد العزيز كتابو بو اهلل
 زيادة سر إىل تتوصل كيف أـ كبأبيكم(، )بأييد يف: الياء زيادة سر فئة، كإىل دكف مائة يف: األلف زيادة سر إىل

 يف )عتو( من: كاف كنقصاهنا حيث وا()عت يف: زيادهتا سر كإىل بسبأ )سعو( من: كنقصاهنا باٟتج )سعوا( يف: األلف
 الذم( )يعفوا يف: زيادهتا سر كاىل بالبقرة، فاؤ( تبوؤ، جاؤ، )باؤ، من: كإسقاطها )آمنوا( يف: زيادهتا سر كإىل الفرقاف

 ألهنا الناس على خفيت نبوية، كإ٪تا كأغراض إلهية ألسرار ذلك فكل ... النساء يف عنهم( )يعفو من: كنقصاهنا
 أسرارا ٢تا فإف السور، أكائل يف اليت ا١تتقطعة كاٟتركؼ األلفاظ ٔتنزلة فهي الرباني؛ بالفتح إال تدرؾ ال طنيةبا أسرار
 فكذلك إليها أشَت اليت اإل٢تية ا١تعاين من شيئا يدركوف كال أسرارىا إىل يهتدكف ال الناس كثَتة، كأكثر كمعاين عظيمة

 ما ٮتفى فال ا١تذكور الرسم أمر على اصطلحوا الصحابة إف قاؿ من قوؿ ْترؼ. كأما حرفا القرآف يف الذم الرسم أمر
 اصطلح ما ٮتلو فال يديو، كحينئذ كبُت كسلم عليو اهلل صلى النيب زماف يف كتب القرآف ألف البطالف من كالمو يف

 عليو اهلل صلى لنيبا أسبقية ألف االصطالح بطل عينها كاف فإف غَتىا أك ا٢تيئة عُت ىو يكوف أف إما الصحابة عليو
 كهيئة ىيئة على كتب كسلم عليو اهلل صلى النيب يكوف فكيف ذلك غَت كاف االتباع، كإف كتوجب ذلك تنايف كسلم
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 إىل الصحابة نسبة أحد٫تا: لوجهُت: ذلك يصح فال أخرل ىيئة على ككتبوا خالفوا كالصحابة مثال، القياسي الرسم
 كال القرآف يف حرؼ زيادة ٬توز ال أنو على أٚتعوا كغَتىم الصحابة من األمة رسائ أف ثانيهما: ٤تاؿ. كذلك ا١تخالفة
 )الرٛتاف( ألف: أثبت كسلم عليو اهلل صلى النيب كاف فإذا كجل؛ عز اهلل كالـ الدفتُت بُت كما منو، حرؼ نقصاف

 يف عاكسوه كالصحابة ذلك، ك٨تو د()بأي يف: الياء كال )كألكضعوا( يف: كال )مائة( يف: األلف يزد كمل مثال، ك)العا١تُت(
 ما على كغَتىم ىم أٚتعوا فيما ككقعوا كالنقصاف، بالزيادة القرآف يف تصرفوا ذلك من كحاشاىم أهنم لـز كخالفوه ذلك

 زائدة أك ناقصة حركؼ فيو تكوف أف جوزنا مهما ألنا الدفتُت؛ بُت ما ٚتيع إىل الشك تطرؽ كلـز فعلو، ألحد ٭تل ال
 بعينها نعلمها كال اهلل عند من كال بوحي ليست كأهنا عنده ما كعلى كسلم عليو اهلل صلى النيب علم يف ما على

 نقصاف آخر لصاحيب أف ٧توز لزمنا بوحي ليس حرفا كتابتو يف يزيد أف لصحايب جوزنا كلئن اٞتميع، يف شككنا
 فإف لو: كالـ: فقلت بعد ا١تبارؾ ابن قاؿ بالكلية. مث اإلسالـ عركة تنحل كحينئذ بينهما فرؽ ال إذ الوحي؛ من حرؼ
 الريبة عنو ترتفع حىت تواترا ينقل مل فلم القرآف كألفاظ كأنو كسلم عليو اهلل صلى النيب إىل بوحي توقيفيا الرسم كاف

 مالرس اضطراب، كأما كال اختالؼ فيو يقع مل تواترا نقل كقد إال حرؼ من ما فإنو القرآف كألفاظ القلوب بو كتطمئن
منو،  كثَت يف النقلة بُت االضطراب كقع باآلحاد نقل فيو، كما ا١توضوعة الكتب من يعلم كما باآلحاد نقل إ٪تا فإنو

كرٝتا،  ألفاظا ٤تفوظ اهلل ْتمد كالقرآف الوحي من شيئا األمة ضيعت ما الوحي؟ فقاؿ: من شيئا األمة تضيع ككيف
 الذي والعيان بالشهود ذلك كأدركوا كاحدة شعرة منها يضيعوا كمل ٝتوكر  ألفاظو حفظوا كالشهود كالعياف العرفاف فأىل

 يصَت كال يقدح ال الرسم حركؼ بعض يف كاختالفهم بالتواتر إليهم الواصلة ألفاظو حفظوا ، كغَتىمالتواتر فوق ىو
 أللفاظو". حفظهم كعدـ بالقرآف العامة جهل يضر ال كما مضيعة األمة

 عبد ابن العز كالـ من يفهم ما إىل الربىاف صاحب قبلو كمن التبياف بصاح ٯتيل الثالث: الرأي -3
 كال عندىم، الشائعة ا١تعركفة االصطالحات على الناس لعامة اآلف ا١تصحف كتابة ٕتب بل ٬توز، أنو من السالـ

 الرسم على احملافظة نفسو الوقت يف ٬تب اٞتهاؿ، كلكن من تغيَت يف يوقع لئال األكؿ العثماين بالرسم ٢تم كتابتو ٕتوز
 العارفُت أيدم يف يبقى بل اٞتاىلُت ٞتهل مراعاة يهمل فال الصاحل سلفنا عن ا١توركثة النفيسة اآلثار من كأثر العثماين

 .56األرض منهم ٗتلو ال الذم
 فيو؛ ا١تعركؼ بالرسم عصر كل يف كتابتو ناحية ناحيتُت: من للقرآف االحتياط رعاية على يقـو الرأم كىذا

 عليهم ٮتشى ال كمن العارفوف يقرأه ا١تأثور األكؿ رٝتو إبقاء كناحية القرآف يف كا٠تلط اللبس عن للناس عاداإب
 التنزيل. ٛتاية جانب يف خصوصا جليل ديٍت مطلب االحتياط أف شك االلتباس، كال

 



39 
 

 ورسمو القرآن كتابة حول أثيرت التي ثانيا: أىم الشبهات
  األولى: الشبهة -1

 ستقيمو ٟتنا القرآف يف إف كأٚتلتم "أحسنتم قاؿ: ا١تصحف عليو عرض حُت أنو عثماف عن مرك  يقولوف
 من حركفا فيها فوجد عثماف على عرضت ا١تصاحف كتبت ١تا قاؿ: أنو عكرمة عن ركم بألسنتها". كيقولوف: العرب

 ىذيل من كا١تملي ثقيف من كاتبال كاف لو بألسنتها، ستعر اا قاؿ أك ستغَتىا العرب فإف تغَتكىا ال فقاؿ: اللحن،
 .57اٟتركؼ ىذه فيو توجد مل

 مصحف يكوف فكيف ا١تصحف؛ رسم يف صر٭تاف طعناف إهنما كقالوا الركايتُت ىاتُت اإلسالـ أعداء أكرد
 فيو إف فيو ٔتلء يقوؿ نفسو عثماف كىذا توقيفيا يكوف ككيف الصحابة، من كإٚتاع ثقة موضع للقرآف كٚتعو عثماف
 ٟتنا.

 ٬تاب على مثل ىذه الشبهة ٔتا يأيت: إلجابة على ىذه الشبهة:ا
 يف اآللوسي العالمة قاؿ كانقطاع. اضطراب كفيهما اإلسناد ضعيف الركايتُت ىاتُت يف جاء ما إف أوال: 
 ىذا جراء من فيهما ماثل الركايتُت ىاتُت سقوط . مث إف دليل58أصال" عثماف عن يصح مل ذلك "إف تفسَته:
ٟتنا،  فيو بأف نسخوه الذم ا١تصحف ككصفهما كأٚتلوا أحسنوا بأهنم ا١تصحف نساخ كصفهما بُت لظاىرا التناقض

 آخر. معٌت ا١تراد كاف إذا إال اللهم كأٚتلتم، أحسنتم ا١تصحف: يف ٟتنوا للذين يقاؿ كىل
 ا١تستحيل من الركايتُت ىاتُت أمثاؿ صدكر ٬تعل كٖتريو ضبطو ككماؿ دقتو يف عثماف عن ا١تعركؼ أف :ثانيا
 موىل ىانئ بن الرٛتن عبد عن عبيد أبو أخرجو ما إىل انظر القرآف، مث ٚتع يف دستوره من سبق ما إىل عليو؛ انظر

 يتسن"، "مل فيها: كعب بن أيب إىل شاة بكتف فأرسلٍت ا١تصاحف يعرضوف كىم عثماف عند "كنت قاؿ: عثماف،
 ك٤تا: اهلل(، )٠تلق ككتب: الالمُت أحد فمحا بدكاة فدعا فرين"،الكا "فأمهل كفيها: للخلق"، تبديل "ال كفيها:

 رأل أنو عليو يدعى "فكيف األنبارم: ابن قاؿ ا٢تاء". فيها فأٟتق يتسنو(؛ )مل ككتب: )فمهل(، ككتب: "فأمهل"
 تإثبا كيلزمهم باٟتق فيحكم فيو الناسخُت من الواقع ا٠تالؼ كيرفع يكتب ما على يوقف كىو فأمضاه، فسادا

 .59كٗتليده" الصواب
 ا١تصاحف نسخ من عثماف عن ا١تتواتر كالصحيح يتفق ٔتا نؤكلو أف ٯتكن ذكر ما صحة فرض على :ثالثا

 كا١تعٌت: كلغة. قراءة ا١تذكورتُت: الركايتُت يف ٟتنا بكلمة يراد بأف كالضبط؛ كذلك كالدقة التثبت هناية كمن القرآف كٚتع
 ألسنتهم بو تلُت أف تلبث ال كلكنها ٚتيعا، العرب ألسنة بو تلُت ال القراءة يف كجها مصحفو كرسم القرآف يف أف
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 بالصاد )الصراط( كلمة مثال: لذلك العلماء أجالء بعض ضرب كقد الوجو.  اذا القرآف تالكة ككثرة با١تراف ٚتيعا
 باألصل. عمال كبالسُت بالرسم عمال بالصاد العرب فتقرأ السُت؛ من ا١تبدلة

 الثانية:  هةالشب -2
 ٟتن من ىو كيقوؿ: [،062 ]النساء الصالة( )كا١تقيمُت يقرأ: كاف أنو جبَت بن سعيد عن ركم يقولوف

 .60الكتاب
  اا: يريد إ٪تا ا٠تطأ، ٟتن بكلمة يريد ال جبَت ابن أف أم ٔتا أجيب على سابقتها؛ ك٬تاب عليها الجواب:

  [.31 القوؿ( ]٤تمد: ٟتن يف تعرفنهمتعاىل: )كل قولو حد على القراءة يف كالوجو اللغة
 باللحن يريد كاف (؛ فلو الصالة )كا١تقيمُت يقرأ: كاف نفسو جبَت بن سعيد أف التوجيو ىذا على كالدليل

 كنصها: النساء سورة من آية يف الكلمة خطأ، كىذه أنو يعتقد ما يرضى ككيف القراءة، ىذه لنفسو رضي ما ا٠تطأ
 الزكاة كا١تؤتوف الصالة كا١تقيمُت قبلك من أنزؿ كما إليك أنزؿ ٔتا يؤمنوف كا١تؤمنوف نهمم العلم يف الراسخوف )لكن

 اٞتمهور قرأىا الصالة( )كا١تقيمُت [؛ فكلمة:062 عظيما( ]النساء: أجرا سنؤتيهم أكلئك اآلخر كاليـو باهلل كا١تؤمنوف
 صحيح كجو القراءتُت من عنو، كلكل كىاركف نسيو  ركاية يف عمرك أبو منهم بالواك ٚتاعة: منصوبا، كقرأىا بالياء

 العطف على ٥ترج كالرفع الصالة، ا١تقيمُت كأمدح كالتقدير: ا١تدح على ٥ترج فالنصب العربية؛ اللغة يف فصيح
 .61مرفوع عليو كا١تعطوؼ
  الثالثة: الشبهة -3

 تستأنسوا حىت ) تعاىل: قولو يف عباس ابن عن ركم ما كرٝتو القرآف ٚتع على الطعن يف يكفي أال يقولوف
 .62تستأذنوا" "حىت كالصواب: أخطأ، الكاتب "إف قاؿ: أنو [،27]النور: كتسلموا(

 ك٬تاب على ذلك: الجواب:
 يف طاعن فهو ذلك، قاؿ أنو عباس ابن عن ركم من "إف نصو: ما يقوؿ إذ حياف؛ أبو بو أجاب ٔتا أوال:

 .63القوؿ" ذلك من برمء عباس كابن الدين، يف ملحد اإلسالـ
 "فسر أنو: عباس ابن عن مردكيو كابن جرير كابن ا١تصاحف يف األنبارم كابن حامت أيب ابن أخرجو ٔتا :ثانيا
 .64البيوت" أصحاب يعٍت أصحا اا؛ من اإلذف ٯتلك من تستأذنوا، أم فقاؿ: )تستأنسوا(،
 قرأ: أنو عنو لنقلوا عباس ابن عن صحيحا النقل ذاؾ كاف فلو تستأنسوا، قراءة غَت يرككا مل القراء أف ثالثا:
 "تستأذنوا".
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 ألنو الصحة؛ ىذه دعول برغم فإنو يردُّ  عباس، ابن عن صحيح ا٠ترب ىذا أف للحاكم سلمنا إذا :رابعا
 رسم خالفت مىت الركاية كأف ساقط، القاطع معارض أف كالقاعدة: )تستأنسوا(. قراءة: كىو ا١تتواتر، للقاطع معارض

 عليها. يعوؿ كال إليها يلتفت ال شاذة فهي ا١تصحف
  الرابعة: الشبهة -4

 الذين يتبُت "أفلم قرأ: أنو أيضا عباس ابن عن ركم ما كرٝتو القرآف ٚتع على الطعن يف يكفي أال يقولوف
 فقاؿ: [،30 ]الرعد: آمنوا( الذين ييأس ا١تصحف: )أفلم يف إهنا لو ٚتيعا"، فقيل الناس ٢تدل اهلل يشاء لو أف آمنوا
 ناعس". كىو كتبها الكاتب "أظن

 زنديق". ملحد قوؿ ىو "بل حياف: أبو عباس. قاؿ ابن عن األثر يصح مل بأنو ك٬تاب على ذلك اإلجابة:
 ككيف خلفو، من كال يديو بُت من الباطل يأتيو ال الذم اهلل كتاب يف ىذا يصدؽ ال ٦تن "ك٨تن الز٥تشرم: كقاؿ
 أكلئك أيدم بُت متقلبا ككاف عثماف، مصحف كىو اإلماـ ا١تصحف أم إلماـ؛ا دفيت بُت ثابتا يبقى حىت ىذا ٮتفى

 ا١ترجع إليو الذم القانوف عن خصوصا كدقائقو، جالئلو عن يغفلوف ال عليو ا١تهيمنُت اهلل لدين احملتاطُت األعالـ
ييأس(".  )أفلم أنزؿ: كما إال يتلى "ال الفراء: مرية". كقاؿ فيها ما فرية كاهلل ىذا البناء؟ عليها أقيم اليت كالقاعدة

 الذين ييأس )أفلم صحيحة. كمعٌت: غَت ركاية عباس ابن عن كغَته ا١تنثور الدر يف ذلك ركاية تكوف ذلك كعلى
 القائل: قوؿ يف العريب الشعر  اا ىوازف"، كجاء لغة "ىي معن: بن القاسم قاؿ يعلموا. أفلم آمنوا(:

 زىدـ فارس أبن إين تيأسوا أمل     يأسركنٍت إذ بالشعب ٢تم أقوؿ
 الخامسة:  الشبهة -5

 تعبدكا أال ربك )كقضى تعاىل: قولو يف يقوؿ كاف أنو عباس ابن عن ركم ما أيضا الطعن كجوه من يقولوف:
 ربك؛ أمر كيقوؿ: ربك، ككصى يقرأ: ككاف بالصاد، الواك التزقت ربك"؛ "ككصى ىي: "إ٪تا [،23 إياه( ]اإلسراء: إال

 أال ربك نبيكم: "ككصى لساف على اٟترؼ ىذا اهلل "أنزؿ قاؿ: أنو عنو كركم بالصاد"، إحدا٫تا التصقت كاكاف إهنما
 أحد". أشرؾ ما القضاء على نزلت كلو ربك(، )كقضى الناس: فقرأ بالصاد الواكين إحدل فلصقت إال إياه"؛ تعبدكا

 كلو: ذلك عن ك٬تاب الجواب:
 ضعيفة". الركايات ىذه "إف يقوؿ: إذ م؛األنبار  ابن بو أجاب ٔتا أوال:
 ساقط. القاطع كمعارض )كقضى(، قراءة: كىو القاطع للمتواتر معارضة الركايات ىذه أف ثانيا:
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 تلك يف إليو نسب ما أف على دليل كذلك )كقضى(؛ قرأ: أنو عنو استفاض قد نفسو عباس ابن أف ثالثا:
 كىو ىو: )كقضى(، "كا١تتواتر البحر: يف حياف أبو اإلسالـ. قاؿ ءأعدا لفقها اليت الرخيصة الدسائس من الركايات

 كصى". ٔتعٌت: كأصحابو: مسعود ابن أمر". كقاؿ ٔتعٌت: كقتادة؛ كاٟتسن عباس ابن عن ا١تستفيض
 مثل بأذياؿ يتعلق فال كغَت٫تا؛ مسعود كابن عباس، ابن من عليها اإلٚتاع انعقد اليت ىي )كقضى( ركاية: إذف:

 اإلسالـ. أعداء من عدك إال  اا عقَتتو يرفع كال ملحد إال الساقطة ايةالرك  ىذه
  السادسة: الشبهة -6

 خذكا كيقوؿ: ضياء"، الفرقاف كىاركف موسى آتينا "كلقد يقرأ: "كاف أنو أيضا عنو ركم عباس ابن إف يقولوف:
 الواك ىذه "انزعوا قاؿ: أنو أيضا عنو ركمك  لكم("، ٚتعوا قد الناس إف الناس ٢تم قاؿ )الذين يف: كاجعلوىا الواك ىذه

 حولو(. كمن العرش ٭تملوف )الذين يف: كاجعلوىا
 ك٬تاب على ىذه الشبهة: اإلجابة:

 عباس. ابن عن منها شيء يصح مل ضعيفة الركايات ىذه بأف أوال:
 ساقطة. فهي عليها اجملمع ا١تتواترة للقراءة معارضة أهنا ثانيا:
 ا١تذكورة اآلية يف الفرقاف فسر نفسو عباس ابن ألف ْتذفها؛ ال الواك بوجود قاضية القرآف بالغة أف ثالثا:

 التغاير. ىذا ألجل للواك الشريعة؛ فا١تقاـ أك التوراة ٔتعٌت: الضياء يكوف كعليو بالنصر،
  السابعة: الشبهة -7

 من خطأ "ىي قاؿ: [ أنو35 كمشكاة( ]النور: تعاىل: )مثل نوره قولو يف عباس ابن عن ركم يقولوف:
  كمشكاة". ا١تؤمن نور مثل ىي إ٪تا ا١تشكاة، نور مثل نوره يكوف أف من أعظم ىو الكاتب،

 ك٬تاب على ذلك: اإلجابة:
 ساقطة. فهي ا١تتواتر للقاطع معارضة ركاية بأهنا أوال:
 يعتقد ٔتا عنو اهلل رضي يقرأ فكيف ا١تؤمن"، نور "مثل قرأ: عباس ابن أف القراء من أحد عن ينقل مل أنو :ثانيا

 ألنو أىوف األمر لكاف كعب بن أليب نسبوىا أهنم كلو مفضوحة، كذبة إهنا أال صواب؟ أنو يعتقد ما كيًتؾ خطأ، أنو
 ا١تؤمن". نور "مثل قرأ: كعب بن أيب أف الشواذ يف ركم

 ا١تتواترة ا١تعركفة القراءة يف الضمَت تفسَت أراد عنو اهلل رضي أبيا أف الركايات: ىذه عليو ٖتمل أف ينبغي كالذم
 نوره(. )مثل يقرأ: كاف أنو بدليل القراءة يف ال التفسَت يف عنو ركايات فهي نوره(؛ )مثل كىي:
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 عباس ابن بأف عاما دفعا دفعو ٯتكن الشبهات تلك يف عباس ابن عن ركم ما كل  عباس: ابن عن عام دفع
 بكر أيب ٚتع يف كاف ثابت بن ا١تصاحف، كزيد ٚتع يف كانا اك٫ت كعب، بن كأيب ثابت بن زيد عن القرآف أخذ قد

 يعرؼ كاف عباس كإقراره، كابن كسلم عليو اهلل صلى النيب بأمر يكتب ما يكتب ككاف الوحي كاتب أيضا، ككاف
 فكيف كإال القرآف، كرسم القرآف ٚتع على اعًتاض رائحة ٖتمل بكلمة لسانو ينطق أف إذف فمحاؿ بو كيوقن ذلك
 كرٝتهما؟ ٚتعهما على يعًتض مث كعب كابن زيد عن بأخذ

 الثامنة:  الشبهة -8
 ىذف تعاىل: )إف قولو عن القرآف ٟتن عن عائشة سألت قاؿ: أنو أبيو عن عركة بن ىشاـ عن :ركم يقولوف:
 الذين )إفتعاىل:  قولو كعن [062الزكاة ]النساء: كا١تؤتوف الصالة )كا١تقيمُت تعاىل: قولو كعن [،63لساحرف( ]طو:

 الكتاب". يف أخطأكا قد الكتاب عمل من ىذا أخي بن "يا فقالت: [،69]ا١تائدة: كالصابئوف( ىادكا كالذين آمنوا
 الشيخُت". شرط على  صحيح "إسناده ا٠ترب: ىذا يف السيوطي قاؿ

 جئت فقاؿ عائشة على عمَت بن عبيد مع دخل "أنو ٚتح: بٍت موىل خلف أيب عن ركم أيضا: كيقولوف
 يؤتوف )الذين قاؿ:  آية، أية قالت: يقرأىا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف كيف اهلل، كتاب يف آية عن أسألك

 الدنيا من إيل أحب إلحدا٫تا بيده نفسي كالذم قلت: إليك؟ أحب أيهما قالت: أتوا"، ما يأتوف "الذين أك آتوا( ما
 كاف كذلك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف أشهد فقاؿ: "،أتوا ما يأتوف "الذين قلت: أيهما؟ قالت: ٚتيعا،
 حرؼ". ا٢تجاء كلكن أنزلت ككذلك يقرأىا

 ك٬تاب: على ذلك:اإلجابة: 
 ساقط القاطع كمعارض القاطع، للمتواتر ٥تالفة فإهنا صحيحا سندىا يكن مهما الركايات ىذه بأف أوال: 

  اا. يعمل كال إليها يلتفت فال مردكد
 غَت من ا١تصحف يف رسم قد )ىذاف( لفظ: أف على البشر" فضالء "إٖتاؼ كتاب: يف نص قد وأن ثانيا:

 الكاتب؛ "أخطأ يقاؿ: أف يعقل فال كإذف -كما مر ذلك يف ٤تلو–فيها  األربع القراءات كجوه ليحتمل ياء كال ألف
 بل للكاتب، تنسبو كانت نها مارضي اهلل ع عائشة تعتقده خطأ ىناؾ كاف كلو ياء، كال ألفا يكتب مل الكاتب فإف

 ٔتا قرأ من ٗتطئة غَتىا عن كال عائشة عن ينقل )ىذاف(، كمل يف: لفظا كباأللف )إفَّ( بتشديد يقرأ ١تن تنسبو كانت
 ٮتفى ال العربية يف فصيح كجو ك٢تا األكثر، قراءة ىي بل عليها؟ ٣تمع متواترة كىي القراءة؛ ىذه تنكر ككيف ذكر،
 .حاالتو ٚتيع يف األلف ا١تثٌت إلزاـ ىو: ذلك عائشة؛ مثل على

 العريب: الشاعر قوؿ منو كجاء
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 كفاىا لنا عيناىا ليت يا       كاىا كاىا مث لسلمػى كاىػا          
  أباىا بو يرضى بثمػن     رجالىا من ا٠تلخاؿ كموضع                  

   غايتاىا اجملد يف بلغا قد             أبػاىػا كأبػا أبػاىػا إف                   
 ا١تصحف. رسم كحدىا  اا جاء كلو القراءة تلك تنكر أف عائشة عن فبعيد
 الصالة( )كا١تقيمُت تعاىل: قولو يف ا١تصحف رسم ٗتطئة من عنها اهلل رضي عائشة إىل نسب ما أف ثالثا:

 أف عثماف بن أباف كعن عنها اهلل رضي ئشةعا عن "كذكر نصو: ما يقوؿ إذ البحر؛ يف حياف أبو ذكره ٔتا مردكد بالياء
 لساف يف مشهور النعوت كقطع فصيحاف، عربياف ألهنا عنهما ذلك يصح كال ا١تصحف، كاتب خطأ من بالياء كتبها

 خطأ كقوعو من زعموا ما إىل يلتفت "ال الز٥تشرم: كقاؿ كغَته". سيبويو شواىد عليو ذكر كاسع باب كىو العرب؛
 ٢تم كما العرب مذاىب يعرؼ كمل -سيبويو كتاب يريد- الكتاب يف ينظر مل من إليو التفت اكرٔت ا١تصحف، خط يف
 اإل٧تيل، يف كمثلهم التوراة يف مثلهم الذين األكلُت السابقُت أف عليو كخفي االفتناف، من االختصاص على النصب يف

 كخرقا بعدىم من يسدىا ثلمة اهلل كتاب يف يًتكوا أف من عنو ا١تطاعن كذب اإلسالـ على الغَتة يف ٫تة أبعد كانوا
 يلحقهم". من يرفوه

 بالياء تقرأ كانت أهنا ينقل كمل  اا، يقرأ من خطأت أهنا عائشة عن ينقل مل بالواك )كالصابئوف( قراءة: أف رابعا:
 بالواك. كتب من خطأت تكوف أف يعقل الواك؛ فال دكف

 عليها، بل اجملمع ا١تتواترة القراءة ىذه إنكار يفيد ال آتوا( ما )يؤتوف تعاىل: قولو يف عائشة كالـ أف خامسا:
 بو، بل ىي قرأت فيما كسلم عليو اهلل صلى اهلل عن رسوؿ ا١تسموع ٖتصر كال إليك"، أحب "أيهما للسائل: قالت
 عن متواترة أهنا خصوصا كتلك، كمنزلة مسموعة األخرل القراءة أف ينايف ال كىذا فقط، كمنزؿ مسموع أنو قالت
 القراءة ٔتعٌت اٟترؼ؛ من مأخوذة "حرؼ" فكلمة: حرؼ"؛ ا٢تجاء "كلكن قو٢تا: أما كسلم. عليو اهلل صلى النيب

 يصح كال الكرًن، القرآف يف األداء كجوه من ككجو لغة ا١تصحف  اا رسم اليت ا١تتواترة القراءة ىذه أف كا١تعٌت: كاللغة،
 للمتواتر، معارضا حديثا كاف كإال ا٠تطأ، ىو الذم التحريف من مأخوذة عائشة حديث يف حرؼ كلمة تكوف أف

 ساقط. القاطع كمعارض
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 : قواعد الرسم العثمانيالسابعالمحور 
سم يف ست قواعد: اٟتذؼ، كالزيادة، كالبدؿ، كا٢تمز، كالفصل كالوصل ك ما فيو قراءتاف فكتبت ر ا٨تصر أمر ال

 على إحدا٫تا. 
 :65أوال: قاعدة الحذف

إلسقاط كاإلزالة كجاء يف ا١تصاحف على ثالثة أقساـ: حذؼ إشارة كحذؼ اختصار كحذؼ اٟتذؼ ىو ا
 اقتصار.

فقد قرئ ْتذؼ األلف كإثباهتا  (وإذا وعدناأما حذؼ اإلشارة فهو ما يكوف موافقا لبعض القراءات ٨تو: )

قراءة ا١تشار إليها متواترة فحذفت األلف يف ا٠تط إشارة لقراءة اٟتذؼ كال يشًتط يف كونو حذؼ إشارة أف تكوف ال
 بل كلو شاذة الحتماؿ أف تكوف غَت شاذة حُت كتب ا١تصاحف

كأما حذؼ االختصار "التقليل" فهو ماال ٮتتص بكلمة دكف ٦تاثلها فيقصد ٔتا تكرر منها كذلك كحذؼ ألف 
 (.ذريَّت)ك (، كالعلمُتػ )كحذؼ ألف ٚتوع السالـ كٚتوع السالـ كػ:  

 يف األنفاؿ (الميعد)فهو ما اختص بكلمة أك كلمات دكف نظائرىا كػ: كأما حذؼ االقتصار 
 .بالنساء (يعفو)و يف الرعد (الكفر)و

كرٔتا اجتمع القسماف  (،سرجا) (وعدناـ )ككرٔتا جامع القسم األكؿ أحد القسمُت األخَت مثل: 

إىل حذؼ النظَت يف بعض األخَتاف كذلك حيث تتفق ا١تصاحف على كلمة كٗتتلف يف نظائرىا فيكوف بالنسبة 
 ا١تصاحف كاقتصار بالنسبة إىل إثباتو كىذا كلو اصطالح ٢تم كإال فال يبعد إطالؽ اسم االختصار على كل.

 كالذم ٭تذؼ يف ا١تصاحف من حركؼ ا٢تجاء ٜتسة: حركؼ ا١تد الثالثة كالالـ كالنوف.
 حذف األلف: - أ

 قاعدة. كىو ٜتسة أنواع: حذؼ األلف جاء يف القرآف على قسمُت األكؿ ما يدخل ٖتت
 حذؼ ألف ٚتع ا١تذكر السامل -9
 حذؼ ألف ٚتع ا١تؤنث -7
 حذؼ ألف ضمَت الرفع ا١تتصل  -3

 حذؼ ألف التثنية -2

 حذؼ ألف األٝتاء األعجمية -5
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 كالقسم الثاين: ماال يدخل ٖتت قاعدة كىو اٞتزئيات تكررت أـ مل تتكرر.
 

 حذف ألف جمع المذكر السالم: -9
 كما أٟتق بو إذا مل يكن مهموزان، أك منقوصان، أك ٤تذكؼ النوف. أك بعد ألفو حذؼ ألف ٚتع ا١تذكر السامل

(، ڭ(، )ڳ(، )پتشديد مباشر، أك مفرده على كزف فعاؿ، أك فعاىل، أك فعاىل. ٨تو: )

( يف غافر، كاستثٌت بعض ا١تتأخرين عن ڤ(. كاستثٌت أبو داكد )ڱ(، )ى(، )ٿ)

( ڌ(، كاختلفت ا١تصاحف يف )ڇ، )(مب(، )ۇئ(، )چالداين: ماقل دكره. ٨تو )
 باالنفطار كأكثرىا على اٟتذؼ كعليو العمل.

(، ففػػػي بعػػػض ا١تدنيػػػة كالعراقيػػػة ْتػػػذؼ ڌ(، )چ(، )ڈكإف كػػػاف مهمػػػوز العػػػُت، ٨تػػػو: )

( ۓ(، ك)ٻ (، ك)ٱاأللػػػػػػف، كيف سػػػػػػائر ا١تصػػػػػػاحف بإثباهتػػػػػػا كعليػػػػػػو العمػػػػػػل إال يف )
 اكرىا.فباٟتذؼ على ما اختاره أبو داكد ٛتال على ما ج

(، ڦ(، ك)ھ(، ك)گ(، ك)ٴۇ(، ك )پكأمػػػػػا مهمػػػػػػوز الػػػػػالـ كىػػػػػػو: )

عػػػن أيب داكد ْتػػػذؼ األلػػػف فيمػػػا عػػػدا اآلخػػػرين لسػػػكوتو عنهػػػا.  ( ؼہ( ك )ېئ  ېئ(،ك)ٺك)
 كاختلف النقل فيو عن الداين. 

( يف كالصػػػػػػػفات، ڌ( يف ا١تؤمنػػػػػػػوف كا١تعػػػػػػػارج، ك)ائكأمػػػػػػػا ا١تنقػػػػػػػوص فعػػػػػػػن أيب داكد ْتػػػػػػػذؼ األلػػػػػػػف يف: )

( يف الػذريات كالطػور كسػكوتا فيمػا عػدا ٿ( يف ص كالنبأ. كبإثباهتا نصػا يف )ےا كيف القلم ك)( فيهھك)

 ( يف الذريات كالطور كسكوت فيما عدا٫تا.ٿ  ذلك. كعن الداين باأللف يف )
 حذف الواو:  - ب

ڇ  ڇ  ( بػػػػػالعلق، ك)وئ( بػػػػػالقمر، ك)چ  ( اإلنسػػػػػاف باإلسػػػػػراء، ك)چاتفػػػػػق الشػػػػػيخاف علػػػػػى رسػػػػػم )

ْتػػذؼ الػػواك، كعلػػى رسػػم كػػل كلمػػة اجتمػػع فيهػػا كاكاف ثانيتهمػػا  66( بػػالتحرًنڻ  ڻك) ( بالشػػورل،ڍ

(. كرجحػا أف تكػوف ہ(، ك)ڦ   (، ك)ڭ  ۇ(، ك)ۈبػواك كاحػدة، ٨تػو: ) 67بعد الضػم كاتصػلتا خطػا
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(، يف اإلسػػػراء علػػػى قػػػراءة نػػػافع كمػػػن ۈ  ۈاحملذكفػػػة الثانيػػػة إال أف أبػػػا داكد رجػػػح العكػػػس ذلػػػك يف )

 (.ٺ(  ك )پ) ككذا يف 68معو
  حذف الالم: -ج

( بصػػػيغة ڇ( يف األحػػػزاب كاجملادلػػػة كالطػػػالؽ ك )ں( حيػػػث كقعػػػت ك)پاتفػػػق الشػػػيخاف علػػػى رسػػػم )

( بػػػػالـ كاحػػػػدة. كرجػػػػح الػػػػداين أف تكػػػػوف ٹ(، )ىئ(، )ڇ  (، )ک   ا١تفػػػػرد. كالػػػػذم كيػػػػف جػػػػاء ٨تػػػػو: )
 احملذكفة الثانية. كاختار أبو داكد أف تكوف األكىل كعليو العمل.

 حذف النون: -د

( باألنبياء بنوف كاحد ليحتمل القراءتُت. كعلى رسم ھبيوسف، ) ي(فنجاتفق الشيخاف على رسم: )

( كنقلو عن بعض ٹ(، ك)ېئ( بيوسف بنوف كاحدة أيضا. كذكرا أف بعض األئمة حذؼ النوف )ۈ)
 ا١تدينة كمل يأخذ بو بل اعتمدا على ثبوهتا كعليو العمل.

  69ثانيا: قاعدة الزيادة
 لذم يزاد يف ا١تصاحف من حركؼ ا٢تجاء ثالثة األلف كالياء كالواك:ا

 زيادة األلف: - أ

( بالنمػل، ەئ     ( حيث كقعا، كبعػد الػالـ ألػف يف )ھ( ك)ٺكمن أمثلتو:  زيادة ألف بعد ا١تيم من )

( بػػػاألحزاب. گ  ( حيػػث كقػػع، ك)ڈ( فيهػػا أيضػػا، كبعػػد نػػوف )ڱ   ( يف الكهػػف. كبعػػد )چ  كبعػػد نػػوف )

( يف النسػاء كبعػد األلػف ا١ترسػومة كاكا يف پ( بيوسف ك)ەئ( بالدىر. كبعد ا٢تمزة ا١تصورة كاكا يف ) ی ك)

يف التوبػػػة. كاختػػػار أبػػػو داكد اٟتػػػذؼ. كنقػػػل أبػػػو داكد أيضػػػا عػػػن بعػػػض  ضـــعواو أ ال(،كبعػػػد الػػػالـ ألػػػف يف ٻ  )

 فجر.( بالوئ  ۇئ    (  بالزمر ك)ڦوئ  ا١تصاحف ا١تدنية زيادة ألف بعد اٞتيم يف ك)
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 زيادة الياء: -ب

( گ  گ( بالنحػػل، ك )٠ڇ  ڇ  ڍ ( بيػونس، ك )ڤ  ڤكذلػك ٨تػو زيػػادة اليػاء يف: )

( باألنعػػػاـ ېئ  ېئ  ىئ( بالػػػذاريات، كيف )ۆئ( بػػػالقلم، ك )ڻ( بالشػػػورل، ك )ىئ  يئ  بطػػػو، ك )
 كغَتىا.

 زيادة الواو: -ج

(  ڻ( يف الطػػػالؽ. ك) ٺ (حيػػػث كقعػػػا ك )ڳ( ك)ەئكذلػػػك مثػػػل زيػػػادة الػػػواك يف الكلمػػػات األربػػػع: )

 (.ىئ  يئ(، )ڄكيف جاء، )
 :70ثالثا: قاعدة الهمز
النطػق بػا٢تمزة  "اٟتػرؼ ا١تعلػـو ا١تسػمى ٫تػزة الحتياجيػو  واصـطالحا:. 71الضػغط كالػدفع لغـةا٢تمز مصدر معناه 

قػد . كاألصػل فيػو التحقيػق الػذم ىػو لغػة قػيس ك٘تػيم. ك 72يف إخراجو من أقصى اٟتلق إىل ضغط الصػوت كدفعػو لثقلػو"
 .73ٮتفف على لغة قريش بتسهيلو بُت بُت أك بإبدالو أك ْتذفو "بإسقاط أك نقل"

مث إف ا٢تمػػزة إمػػا أف تكػػوف ٫تػػزة كصػػل أك ٫تػػزة قطػػع؛ فهمػػزة الوصػػل ترسػػم ألفػػا سػػواء دخلػػت عليهػػا أداة، ٨تػػو: 
 )باهلل(، )كاهلل( أـ ال، ٨تو: اهلل ادخلوا. كنصوا على حذؼ صورهتا يف ٜتسة أحواؿ: 

 : أف تقع بُت الواك أك الفاء ك٫تزة ىي فاء الكلمة، ٨تو: )كأتوا(، )كأ٘تركا(، )فأتوا(.األكىل

 (.ۉ(، )ڱ  الثانية: أف تقع يف فعل األمر من السؤاؿ بعد الواك أك الفاء، ٨تو: )

 (.ے(، )ہالثالثة: أف تقع يف الـ التعريف كشبهها بعد الـ االبتداء أك اٞتر، ٨تو: )

(، ې(، )ڄ(، )ڀ(،)ٹفعػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػد ٫تػػػػػػػػػػزة االسػػػػػػػػػػتفهاـ، ٨تػػػػػػػػػػو: ) الرابعػػػػػػػػػػة: أف تقػػػػػػػػػػع يف

 (.ٿ)

 (. ک       گ  ا٠تامسة: أف تقع يف لفظ اسم اجملركر بالباء إذا كاف مضافان إىل لفظ اٞتاللة، ٨تو: )
كأما ٫تزة القطع فقد ذكركا أهنا على قسمُت: ساكنو كمتحركة. كالسػاكنة: تقػع كسػطا كطرفػا كترسػم يف ا١توضػعُت 

(، ائ اٟتػػرؼ الػػذم منػػو حركػػة مػػا قبلهػػا، فًتسػػم ألفػػا بعػػد الفػػتح، كيػػاء بعػػد الكسػػر ككاك بعػػد الضػػم؛ ٨تػػو: )بصػػورة 

(. كا١تتحركػػة: تقػػع ابتػػداء ككسػػطا كطرفػػا؛ أمػػا الػػيت تقػػع ابتػػداء فإهنػػا ترسػػم ألفػػا ال غػػَت بػػأم حركػػة ڤ     (، ك)ٹ ك)
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(. كأمػػػا الػػػيت تقػػػع ڃ ٨تػػػو: ) (، ككػػػذلك حكمهػػػا إذا اتصػػػل  اػػػا حػػػرؼ زائػػػد،ڃ(، )ڃ  ٖتركػػػت. ٨تػػػو: )

(، ككاكا إذا كانػت مضػمومة بعػد فػتح كػػ: ۓ   كسطا: فإف ٖترؾ مػا قبلهػا ترسػم ألفػا إذا كانػت مفتوحػة بعػد فػتح كػػ: )

( ك٨توىػا. ىػذا ىػو القيػاس يف العربيػة كخػط ی( كيػاء إذا كسػر كػػ: )ڱ(، أك مفتوحة بعد ضػم كػػ: )ۆ)
صػػاحف خارجػػة عػػن القيػػاس ١تعػػٌت مقصػػود ككجػػو مسػػتقيم يعلمػػو مػػن ا١تصػػاحف العثمانيػػة، كجػػاءت أحػػرؼ يف خػػط ا١ت

 قدر للسلف قدرىم.
فممػػا خػػرج عنػػو مػػن ا٢تمػػز السػػاكن ا١تتوسػػط: )رءيػػا( ٔتػػرًن كتبػػوه بيػػاء كاحػػدة فحػػذفوا صػػورة ا٢تمػػزة كراىػػة اجتمػػاع 

ذؼ الػواك ( ا١تضػمومة الػراء كيػف كقػع؛ كتبػوه ْتػڭ( كتبوىا بواك كاحدة كػذلك أيضػا: )ٺ( ك)پا١تثلُت، ك )

(مل يكتبػػوه األلػػف الػػيت بعػػد رائػػو كمػػا ڇصػػورة ا٢تمػػزة خػػوؼ اشػػتباىها بػػالراء لقر امػػا شػػكال يف ا٠تػػط القػػدًن، ك)
 حذفوا األلف اليت بعد دالو.

كخػػرج مػػن ا١تتحػػرؾ ا١تتوسػػط بعػػد اٟتركػػة )اطمػػأنوا(، ك)ألمػػألف(، ك)امشػػأزت( ذكػػر الشػػيخاف أهنػػن رٝتػػن ْتػػذؼ 
دنيػػة علػػى األلػػف فػػيهن )كأطفأىػػا اهلل( ذكػػرا أبػػو داكد أنػػو رسػػم يف بعػػض ا١تصػػاحف ْتػػذؼ األلػػف يف أكثػػر العراقيػػة كا١ت

كيػف جػاء   )أرأيـ((( يف األلف على غَت قياسهم يف الفػات ٚتػع التأنيػث ك ڍاأللف كالعمل على إثباهتا، ك)

ل كخػرج مػن ا١تتحػرؾ بعد ٫تػزة االسػتفهاـ رسػم يف بعػض ا١تصػاحف بػدكف ألػف بعػد الػراء ليحتمػل القػراءتُت كعليػو العمػ

( گ(، ك)ڇ( بالنحػػػل، ك)ڱ( بيوسػػػف، ك)ەئ(  حيػػػث كقػػػع، ك)ڦا١تتطػػػرؼ بعػػػد اٟتركػػػة )

 ( بالفرقاف. فرٝتت ا٢تمزة فيهن كاكا يف ٚتيع ا١تصاحف.ې( بالنور، ك)ائ  بطو، ك)
 74رابعا: قاعدة البدل
كمػن ألػف، أك صػاد ، كاصػطالحا: جعػل حػرؼ مكػاف آخػر، كينقسػم إىل، إبػداؿ يػاء أك كا75البدؿ لغة: العػوض

 من سُت، أك تاء من ىاء، أك ألف من نوف. 

 رسم األلف ياء: - أ
 ترسم األلف ياء يف أربع أحواؿ: 

(، ڀ(. كخػػرج عػػن ذلػػك: )ڀ(، ك)ۅ(، ك)ٿ  األكىل: إذا كانػػت منقلبػػة عػػن يػػاء، ٨تػػو: )

 ( فرٝتت باأللف يف ٚتيع ا١تصاحف.ٺ  ٿ ( ك )ں  ك)
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(، ۅىل" بضػػػم الكلمػػػة الفػػػاء كفتحهػػػا ك"فعلػػػى" مثلػػػث الفػػػاء، ٨تػػػو: )الثانيػػػة: ألػػػف التأنيػػػث كتوجػػػد يف "فعػػػا

( علػػى القػػوؿ بػػأف األلػػف فيهمػػا للتأنيػػث فأهنمػػا ڀ(، ك)وئ(. كخػػرج عػػن ذلػػك )ٻ(، ك)ٺ(، ك)ڍك)
 رٝتا باأللف يف ٚتيع ا١تصاحف.

( مت(، ك)ہ( اٟترفيػػػػة، ك)ڄ(، ك)ں(، ك)کالثالثػػػػة: األلػػػػف اجملهولػػػػة األصػػػػل كىػػػػي يف سػػػػبع كلمػػػػات: )

كيف بعػض ا١تصػاحف يف غػافر كالعمػل  يوسف( رٝتت باأللف اتفاقا يف ژ(،ك )لدل(، إال أف )ڱتفهاميتاف، ك)االس
 فيو على الياء لكثرتو.

 ( ك٨توىا.ٹ(، ك)پ(، ك)ں(، ك)ڄ(، ك)ٹ(، ك)ڃ  الرابعة: ألف )
 رسم األلف واوا: - ب

يف األنعػػػاـ كالكهػػػف، ( پ( حيػػػث كقػػػع، ك)ٻكذلػػػك مثػػػل رسػػػم األلػػػف كاكا يف ٙتانيػػػة ألفػػػاظ كىػػػي: )

( حيػػػث ڱ(، ك)ں (، ك)ڱ( يف الػػنجم، ك)ۓ  ( يف غػػافر، ك)پ  پ( يف النػػور، ك)ۓك)
 كقعن.

 رسم الهاء تاء: -ج

(بػػالبقرة كاألعػػراؼ كىػػود كأكؿ مػػرًن كيف الػػرـك كيف الزخػػرؼ معػػا. ۈكذلػػك ٨تػػو رسػػم ىػػاء التأنيػػث تػػاء مػػن)

( باألنفػػاؿ ۆئيم كيف النحػػل، كيف لقمػػاف كفػاطر كالطػػور. ك )( ثػاين البقػػرة كيف آؿ عمػراف كثػػاين ا١تائػػدة كإبػراىڈك)

(  اػػػود، ڳ(يف آؿ عمػػػراف كموضػػػعي يوسػػػف كيف القصػػػص كثالثػػػة التحػػػرًن، ك)ڎكغػػػافر كثالثػػػة فػػػاطر. كمػػػن )

، ك)ۆ  ۆ( بالقصػػػػػػػص، ك)ڈك) ( األكؿ بػػػػػػػآؿ عمػػػػػػػراف كيف ۉ( بالػػػػػػػدخاف ك)ڤ  ڦ( بػػػػػػػالرـك

 ( موضعي اجملادلة.ۇ(بالتحرًن ك)ې   ىالنور، ، ك)
 رسم السين صادا: -د

( يف األعػػػراؼ، ڦ( يف البقػػػرة، ك )ۇئ(، كيػػػف جػػػاء، ك )ڤكذلػػك ٨تػػػو: رسػػػم السػػػُت صػػػادا يف )

 ( يف الغاشية ليحتمل القراءات.ې( بالطور ك)ڍك)
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 رسم النون ألفا: -ىـ

 ( حيث كقع.ېئ( بالعلق، ككذلك نوف )ې ( بيوسف، ك)ڌ  رٝتت نوف التأكد ا٠تفيفة ألفا يف )
  :76دة القطع والوصلخامسا: قاع

 كقد يعرب عنهما با١تقطوع كا١توصوؿ، كا١تراد بالقطع: قطع الكلمة عما بعدىا رٝتا، كىو األصل كالوصل مقابلو.
 ، كنكتفي ىهنا بإيراد بعض األمثلة:77كينحصر الكالـ على ا١تقطوع كا١توصوؿ يف إحدل كعشرين مسألة

ٻ  ٻ  : قطعػػػػت )أف( عػػػػن )ال( باتفػػػػاؽ يف مواضػػػػع، منهػػػػا: ))أف( ا١تفتوحػػػػة ا٢تمػػػػزة ا٠تفيفػػػػة النػػػػوف مػػػػع )ال( -أ

چ  چ  (  اػػػػػػػود ، ك)ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦ( يف التوبػػػػػػػة، ك)ٺ  ٺ  ٿ( كال٫تػػػػػػػا يف األعػػػػػػػراؼ، ك)ې  ې  ى(، ك)ٻ

( يف األنبيػػاء؛ فػػركم بالفصػل كركم بالوصػػل فيمػػا عػػدا ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں( كغَتىػا. كاختلػػف يف )چ  ڇ      ڇ
 ذلك.

 ( بالرعد فقط كموصولة فيما عداه.ۋ  ۅ  ۅالشرطية مع )ما(: رٝتت مقطوعة يف: ) )إف( -ب

 ( يف ىود فقط كبالقطع فيما عداه.ٿ  ٹ  ٹ)إف( ا١تذكورة مع )مل(: رٝتت بالوصل يف: ) -ج

ک  ک  ( يف النسػػػػاء، ك)ک  ک  ک  ک)أـ( مػػػػع )مػػػػن(: قطعػػػػت )أـ( عػػػػن )مػػػػن( يف أربعػػػػة مواضػػػػع: ) -د

 ( بفصلت. ككصلت فيما عدا ذلك.ڃ  ڃ  چ     چ( يف كالصافات، ك)ک  ک  ک( يف التوبة، ك)گ

( يف ی  ی    ی  ( يف النسػػػػاء، ك)ی  یالـ اٞتػػػػر: قطعػػػػت عػػػػن ٣تركرىػػػػا يف أربعػػػػة مواضػػػػع، كىػػػػي: ) -ىػػػػػ

 ( يف الفرقاف. ككصلت ٔتجركرىا فيما عدا ذلك.گ  گ  گ( يف الكهف، ك)ڎ  ڈ  ڈا١تعارج، ك)

ې   ( يف اٟتػػػج، ك)ۅ  ۅبالوصػػػل اتفاقػػػا يف ثالثػػػة مواضػػػع كىػػػي: ))كػػػي( مػػػع )ال(: رٝتػػػت  -ك

( الثػػػػػػػػػاين يف األحػػػػػػػػػزاب، كيف أحػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػوجهُت عػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػيخُت يف: ۇئ     ۇئ  ۆئ( يف اٟتديػػػػػػػػػد، ك)ى

 ( يف آؿ عمراف. كبالقطع اتفاقا فيما عدا ذلك.ۆ  ۆ)
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 :78سادسا: قاعدة ما فيو قراءتان ورسم على إحداىما
 ىذه القاعدة يف ثالثة أقساـ:كا١تراد غَت الشاذة كتنحصر 

 ما فيو قراءتاف كرسم على أحد٫تا اقتصارا.   -
 ما فيو قراءتاف كرسم برسم كاحد صاحل ٢تما. -
 ما فيو قراءتاف كرسم يف كل مصحف ْتسب قراءة مصره. -

 كسأضرب لكل قسم بعض األمثلة، كذلك كما يأيت:
 ما فيو قراءتان ورسم على إحداىما اقتصارا:  -أ

( كتػػػػػػػب ې( ك)ڍ( يف األعػػػػػػػراؼ، ك)ڦ( بػػػػػػػالبقرة، ك)ۇئك)(، ڤمػػػػػػػن ذلػػػػػػػك )
 بالصاد اقتصارا عليها كتغلبا ٞتانبها على القراءات األخرل.

( يف ىػود كالفرقػاف ڦكقػرل بالفػك كاإلدغػاـ، كمنػو ) 79باألنفاؿ: كتب بيػاء كاحػدة )من حي عن بينة(كمنو 
 قرئ أيضا بًتكو.كالعنكبوت كالنجم كتب بألف بعد الداؿ ليوافق قراءتو بالتنوين، ك 

بػػػالكهف: مػػػن دكف ألػػف بعػػػد الػػػالـ موافقػػػة لقػػػراءة التخفيػػػف، كقػػػرئ بتشػػػديد الػػػالـ ا١تسػػػتلـز  )لتخـــذت(كمنػػو 
 لوجود ٫تزة الوصل.

كقػػد أغفلػػت  -باليػػاء–ٔتػػرًن: كتػػب بػػاأللف بعػػد الػػالـ علػػى قػػراءة ا٢تمػػزة كقػػرئ أيضػػا با١تضػػارعة  )ألىــب(كمنػػو 
 العقيلة ىذا اٟترؼ.

بالشػعراء كرسػم مػن دكف ألػف قبػل الػالـ كبعػدىا علػى قراءهتػا بػوزف طلحػة، كقرئػػا  وصشػعراء بال)ليكـة( كمنػو 

 أيضا بإثباهتما كحريف اٟتجر كؽ. 
 ما فيو قراءتان ورسم برسم واحد صالح لهما: -ب

 كىػػو كثػػَت يف القػػرآف كرٔتػػا ال ٗتلػػوا آيػػة منػػو كقػػد اقتصػػرت ىنػػا علػػى مػػا نصػػوا أك أكثػػرىم عليػػو ٦تػػا ٭تتمػػل قػػراءات
 مشهورة، كمن أمثلتو:

بغػَت ألػف بعػد ا٠تػاء، ك)فأز٢تمػا( مػن دكف )و ما يخـدعون(  ( رسم بغَت ألف بعد ا١تػيم، كٺ  ٺ    ٺ  )

(يف البقػػػػػػرة كاألعػػػػػػراؼ ككعػػػػػػدنكم يف طػػػػػػو( مػػػػػػن دكف ألػػػػػػف بعػػػػػػد الػػػػػػواك فيهمػػػػػػػا. ڦ  ڄ   ألػػػػػػف بعػػػػػػد الػػػػػػزام، ك )

بنػوح. ك 80ككذا )خطيتو( بػالبقرة ك)٦تػا خطيػتهم(( يف البقرة بسنة كاحدة بعد الطاء كيف األعراؼ بسنتُت ٿك)
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( ميكئيــل) ( مػػن دكف ألػػف بعػػد الفػػاء، كڄ( مػػن دكف ألػػف بعػػد السػػُت فيهمػػا. ك)پ( ك)ڦ)
بػػواك كاحػػدة، كغػػَت ذلػػك مػػن األمثلػػة  )رءوف( ( بػػدكف ألػػف بعػػد السػػُت، ك پ  پبسػػنة بػػُت الكػػاؼ كالػػالـ ك )

 كثَت.
 منهما: ما فيو قراءتان وورد برسمين على حسب كل -ج

 كىذا على قسمُت: 
 ما ورد برسمين على وجو التعيين فمنو: -1

( بآؿ عمراف: كتب يف ا١تكػي كالعراقػي بػواك قبػل السػُت، كيف ا١تػدين كالشػامي كاإلمػاـ ْتػذفها، ك امػا ٻ)
 قرئ.

 ( يف آؿ عمراف: كتب يف الشامي بباء اٞتر، كبال باء يف البقية ك اما قرئ.ڱ)

تػػػػب يف اإلمػػػاـ كا١تػػػػدين كالشػػػامي بػػػدالُت، كيف البقيػػػػة بػػػداؿ كاحػػػػدة، كقػػػرئ بالفػػػػك يف ا١تائػػػدة: ك )مـــن يرتــــدد(
 كاإلدغاـ.

 ( يف ا١تائدة: كتب بالعراقية بواك العطف كيف البقية بدكهنا كقرئ  اما.ژ  ژ  ڑ)

 ( يف األنعاـ: كتب يف الشامي بالـ كاحدة كيف البقية بالمُت، كقرئ  اما.ہ  ہ)

 يف الكويف بسنتُت، كيف غَته بثالث كقرئ: أ٧تانا على األكؿ كأ٧تيتنا على الثاين.( يف األنعاـ: كتب گ  گ  )

 ( يف األنعاـ: كتب يف الشامي بياء، كيف غَته بواك ك اما قرئ.ۆ)

 ( يف ا١توضع الثاين بالتوبة، كتب يف ا١تكي بزيادة كيف غَته بعدمها، كقرئ  اما.ٺ  ٿ)

 مي ْتذؼ الواك كيف غَت٫تا بالواك كقرئ  اما.( يف التوبة: كتب يف ا١تدين كالشاٱ  ٻ)

( يف الكهػػف: كتػػب يف العراقيػػة بػػدكف مػػيم بعػػد ا٢تػػاء، كيف اٟتجازيػػة كالشػػامي بػػا١تيم ك امػػا ٹ  ٹ  ٹ)
 قرئ.

 ( كتب يف ا١تكي: بنونُت كيف غَته بنوف كاحدة، كقرئ باإلظهار كاإلدغاـ.ىئ)

 غَته بدكهنا ك اما قرئ.( يف األنبياء: كتب يف الكويف باأللف كيف ڃ  ڃ  ڃ)
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 ( بالشعراء: كتب يف ا١تدين كالشامي بالفاء، كيف البقية بالواك كقرئ  اما.گ)

 ( يف النمل: كتب يف ا١تكي بأربع سنَّات كيف غَته بثالث، كقرئ بالفك كاإلدغاـ.وئ   وئ  )
 وأما ما ورد برسمين على وجو اإلتمام فمنو: -2

ا ْتػػذفها. كعليػػو العمػػل إال يف أكؿ الػػرـك فباإلثبػػات كقػػرئ ( كتػػب يف بعػػض ا١تصػػاحف بػػألف كيف بعضػػهڈ)
  اما.

يف آؿ عمػػراف كأفعػػاؿ ا١تضػػاعفة كتبػػت يف بعػػض ا١تصػػاحف بػػألف بعػػد الضػػاد، كيف بعضػػها ْتػػذفها )مضــعفة( 
 كعليو العمل، كقرئت باأللف مع ٗتفيف كْتذفها مع التشديد.

يف يػونس كتبػػا يف بعػض ا١تصػػاحف بػػألف   و)لســحر مبــين( ،يف ا١تائػػدة كىػود كقيػػل كالصػف)سـاحر مبــين( 
 بعد السُت كيف بعضها ْتذفها كقرئت بوزف فاعل كفعل.

يف األعراؼ كيونس كتب يف بعض ا١تصاحف بألف بعد اٟتاء كيف بعضها بًتكها، كعليو  )بكل سحار عليم(
 .العمل، كقرئ بوزف فاعل كبوزنو فعاؿ

بعد الفاء بعضها بدكهنا كالعمل على األكؿ، كقرئ فعال  يف األنعاـ كتب يف بعض ا١تصاحف بألف )فالق الحب(
 .81كىو ا١تشهورماضيا كاسم فاعل 

فيها أيضا، ذكر أبو داكد أنو كتب يف بعض ا١تصاحف باأللف، كيف بعضها بًتكها. كالعمل على  )فالق األصباح( 
 .األكؿ كقرئ اسم الفاعل كفعال ماضيا أيضا

كيػػف أتيػػا بعػػد ٫تػػزة االسػػتفهاـ، كتبػػا يف بعػػض ا١تصػػاحف  ،االسػػتفهاـكيػػف أتيػػا بعػػد ٫تػػزة )أرأيــ( وأرأيــتم( 

 بألف بعد الراء، كيف بعضها بدكهنا، كقرئا با٢تمز كتركو كعملنا على رٝتها من دكف ألف.

( يف األعػػراؼ، كتػػب يف بعػػض ا١تصػػاحف بػػألف بعػػد يػػاء، كيف بعضػػها بًتكهػػا، كقػػرئ كرياشػػا علػػى األكؿ چ)
 عمل.كريشا على الثاين كعليو ال

يف األعراؼ، كتب يف بعض ا١تصاحف بألف بعد الطاء، كيف بعضها بًتكهػا كعليػو العمػل. كقػرئ بػوزف  )طئف(
 قائم، كبوزف ضيف. كيف بعضها بًتكها كعليو العمل ك اما قرئ.

ـــة( يف الكهػػػف، كتػػػب يف بعػػػض ا١تصػػػاحف بػػػألف بعػػػد الػػػزام، كيف بعضػػػها ْتػػػذفها كعليػػػو العمػػػل. كقػػػرئ  )زكي
 ف الياء كبًتكها مع تشديد.باأللف مع ٗتفي
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( يف اٟتج، كتب يف بعػض ا١تصػاحف بػألف بعػد الػداؿ، كيف بعضػها بًتكهػا كعليػو العمػل. كقػرئ بػاأللف ی  )
 من ا١تدافعة كبًتكها من الدفع

)حػػاذركف كفػػارىُت( كال٫تػػا يف الشػػػعراء كتبػػا يف بعػػض ا١تصػػػاحف بػػألف بعػػد اٟتػػػاء كالفػػاء، كيف بعضػػهما بًتكهػػػا 
  اما قرئ.كعليو العمل ك 

 ( كتبا يف بعض ا١تصاحف بألف بعد الفاء كيف بعضها بًتكها كعليو العمل ك اما قرئ.ڤ  (ك)پ)

(كتب يف بعض ا١تصاحف بألف بعػد السػُت كيف بعضػها بػدكهنا كعليػو العمػل. كقػرئ بفػتح ۆئ  ۆئ  ۈئ)
 السُت ٦تدكدة ككسر الالـ كبفتها من غَت ألف

بعػد البػاء كيف بعضػها بًتكهػا كعليػو العمػل. كقػرئ بػاٞتمع  ( كتب يف بعض ا١تصاحف بألفڌ  ڎ   ڎ  )
 كاإلفراد.

بسػػورة اٞتػػن. كتػػب يف بعػػض ا١تصػػاحف بػػألف بعػػد القػػاؼ، كيف بعضػػها مػػن دكهنػػا، كقػػرئ بصػػيغة  )قــال إنمــا(
 ا١تاضي كبصيغة ا١تاضي كبصيغة األمر.
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  مدخل إلى علم الضبط: الثامناملحىر 

 ١تبادئ األساسية لفن الضبط كبعض العناصر ا١تفاىيمية يف علم الضبط؛ كما يلي:يتناكؿ ىذا ا١توضوع ا

 أوال: مبادئ فن الضبط

 ىػ( يف نظمو على العقيدة فقاؿ:0140كمعلـو أفَّ مبادئ كل فن عشرة، نظمها اإلماـ ا١تقرم )ت 

ــــىا فليقــــــ ـــــــــ ـــــــــً زام فـــــــــ ــــــــ ــــالمـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــىع جـ  ــــــدم أوال  *** علما بحـــــده ومىطـــــــــ

ـــــ ـــــــت وما اطخمــــــــــــد ***   مىه وفظـــــــــــــــــله وحكــــم ٌعخمـــ ـــــــــــدوواطــــــــع ووظبــــــــــــــــــــــ  ـــ

ـــــــــ ــــــــــاد املظـــــــــــــــائل *** فخلــــــــــــك عشـــــــــــــسة للاطــــــــــــــ ــــــــــــم وما أفــــــــــــــــــــ  منى وطـــــــــــائلــــــــ

 وبعظهم فيها على البعع اقخصس  *** ومً ًكً ًدزي جميعها اهخصس

 كٯتكن اٟتديث عن مبادئ فن الضبط كما يلي:

 عريفو:حدُّه وت -1

، كفالف ال  لفظ يف الغاية بلوغالضبط في اللغة: اإلتقان و -أ الشيء؛ يقاؿ: ضبط الشيء أم حفظو ْتـز
يضبط عملو ال يقـو ٔتا فُػوِّض إليو، كال يضبط قراءتو: أم ال ٭تسنها، كضبط الكتاب: أصلح خللو أك صحح 

 .82شكلو..."
 هل قراءتو بأحد أكجو القراءات كركاياهتا.ىو كضع عالمات على الرسم العثماين لتس :اصطالحا  -ب

 أك كسر، أك ضم، أك من فتح، ٥تصوصة؛ حركة على للداللة اٟترؼ تلحق ٥تصوصة أك ىو: عالمات
 .83كيرادفو الشكل ذلك، ك٨تو شد، أك تنوين، أك مد، أك ، سكوف

فُيعٌت بالتمييز بُت كا١تعٌت االصطالحي لو عالقة بالتعريف اللغوم، يدكراف حوؿ الدقة كاٟتـز كاٟتفظ؛ 
 .اٟتركؼ ا١تتشا اة بعضها مع بعض متوخيا الدقة، مع االستعانة باٟتركات اإلعرابية ا١تالئمة لسالمة الًتكيب اللغوم

أما ا١تقصود بالضبط كعلم فهو: "علم يعرؼ بو ما يدؿ على عوارض اٟتركؼ اليت ىي الفتح كالضم كالكسر 
 .84كالسكوف كالشد كا١تد ك٨تو ذلك"
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ىو: "العلم الذم يبحث يف طريقة نقط اٟتركؼ القرآنية، نقط إعراب كنقط إعجاـ، كما يتعلق بذلك من أك 
 رموز كحركات".

 
 موضوع الضبط: -2

يتناكؿ الضبط العالمات الدالة على تلك العوارض؛ من حيث كضُعها كترُكها ككيفيتها ك٤تلها كلوهنا كغَت 
 ذلك.

 النسبة:  -3
 العلـو األخرل، كىي التباين مع علم الرسم.أم العالقة بينو كبُت 

كيأيت الرسم ٥تتوما بفن الضبط، ألنو فرع عن الرسم كصفة لو، كالفرع مؤخر عن األصل، كما أف الصفة 
 متأخرة عن ا١توصوؼ؛ كما فعل اإلماـ ا٠تراز يف نظمو: مورد الظمآف، حيث ختم بالضبط قائال:

 ***  وها أها أج
ّ
 بعـــــــه بالظبـــــــــــطهرا جمام هظم خخم الخط

 كيما ًكـىن جامــــــعا مفيدا  ***  على الري ألفيخه معهىدا

 مظخيبطا مً شمً الخليــل ***  مشتهسا في أهل هرا الجيل

 فقلــــــذ طالبا مــً الىهــــاب  *** عىها وجىفيقا ئلى الصـــىاب

 الواضع:  -4
ا١تسمى بالضبط كالشكل فقيل أكؿ من كضعو أبو األسود الدؤيل  إفَّ النقط الدَّاؿ على عوارض اٟتركؼ كىو

ق(، كقيل ٫تا معا. كقيل 91ىػ(. كقيل ٭تِت بن يعمر )ت قبل 91ق(. كقيل نصر بن عاصم الليثي )ت 69)ت 
ق(، كقيل ا٠تليل بن أٛتد 054ىػ( معلم أيب عمرك بن العالء )ت 007عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي )

 ق(.071الفراىيدم )
كالصحيح كما نص عليو ٚتاعة منهم الداين كأبو داكد كأبو حامت ككثَت من شراح العقيلة كا١تورد أف مستنبطو 

ق(، كأما نصر بن عاصم ك٭تِت بن يعمر فقد 071األكؿ ىو أبو األسود الدؤيل، كحسَّنو من بعده ا٠تليل بن أٛتد )
 كضعا نقط اإلعجاـ.

 :85نظمو ا١تسمى بػ  "ا١تيمونة" مشَتا إىل ما سبق من األقواؿ ق( يف437قاؿ أبو عبد اهلل القيسي )
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ؤلي ذو الحجــــــا والقظـــــــــــــــط ل الـــــري ابخــــدأ بالىقـــــــــط *** الـــــــــــــــدُّ  فاألوَّ

قــــــــــــّي *** وذاك حـــــــــــ ـــــــس الخَّ ــــُل ٌعُمــ ــــــــــّي وقيــــــــــــل هجـــــ كـ
َّ
ــــــُم الــــــــــر ــيى العاِلــــــ  ــ

كّي العالِم 
َّ
 وقيَل ذاك هصُس هجُل عاصِم *** طىبى لري الخقىي الر

 :86كقاؿ الشيخ ٤تمد ا١تامي اليعقويب يف نظمو على الرسم باب الضبط
ل   الظبط فيه اخخلفىا والدؤلي *** هى الري وطعه مً أوَّ

ــــــاث طىــــــــــــــــت الخليل *** وكان بالىقـــــــــط والدشــــكيلبالحــــــسكـــــــــ  ـ

 المصدر:  -5
 أم ا١تادة اليت أخذ منها كىي علم اللغة.

 فضلو: -6
.  أم ما ٯتتاز بو، كينطبق عليو كل ما كرد يف فضل القرآف الكرًن؛ فشرؼ العلم من شرؼ ا١تعلـو

 حكمو: -7
 كفاية ألف الذم ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب مثلو، كما سيأيت.  أم من جهة الشرع؛ كىو فرض

 اسمو: -8
 كىو الذم يطلق عليو، كىو علم الضبط.

 ثمرتو: -9
 ىو ما يستفاد منو، كىي قراءة القرآف كما أنزؿ بطريقة صحيحة.و

 كمن ٙترات فوائد ضبط ا١تصحف:
 مساعدة القارئ قراءة القرءاف قراءة صحيحة. .0
 ئ إىل أحكاـ التالكة.إرشاد القار  .2
 مساعدة القارئ معرفة مواضع الوقف كاالبتداء اٞتائزة. .3
 مساعدة القارئ على اٟتفظ باستخداـ عالمات األحزاب كاألجزاء. .4
 توحيد ا١تصحف بنسخة كاحدة يف اللفظ. .5
 إعانة القارئ على التأين يف قراءة القرآف الكرًن كالتدبر كا٠تشوع. .6
 .حفظ القرآف الكرًن من الضياع .7
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  مسائلو -11
ىي ا١تواضيع اليت تدرس فيو؛ مثل كضع اٟتركات، كالرمز إىل األحرؼ احملذكفة، ككضع العالمات الدالة على 

 .87األحرؼ الزائدة كالتنبيو على البدؿ كالتمييز بُت أنواع ا٢تمز
 ثانيا: األلفاظ ذات الصلة بالضبط

 النقط، الشكل، كاإلعجاـ.ىناؾ ألفاظ تقارب "الضبط"، كتتقاطع معو يف ا١تعٌت كىي: 
 النقط: -1

يدؿ معناه يف اللغة على أفَّ النقطة عالمة مستديرة صغَتة جدا؛ ٕتعل فوؽ اٟترؼ ا١تعجم أك ٖتتو ليتميز عن 
 .88غَته، كالنقطة كاحدة النقط،كنقط الكتاب، ينقطو نقطا، كنَقط ا١تصاحف تنقيطا فهو نقَّاط"

اٟترؼ ينقطو نقطا: أعجمو، كاالسم النقطة؛ كنقط ا١تصاحف نقط كجاء النقط ٔتعٌت اإلعجاـ؛ يقاؿ: 
 . كتدؿ النَّقطة على ا١ترة، كبالضم اسم للفعل.89تنقيطا، فهو نقاط. كالنقطة: فعلة كاحدة

 كللنقط معنياف:
يف ذكاهتا، للتفريق بُت ا١تشتبو منها يف الرسم؛ كنقط الباء بنقطة  نقط اٟتركؼ كىو :اإلعجام أحدىما نقط

 من ٖتت، كنقط التاء باثنتُت من فوؽ.كاحدة 

مستعمال يف النقط، سواء كاف يف ا١تصحف، أك يف غَته،  اذا  -حىت يومنا ىذا–كىذا النوع ىو الذم ظل 
 ا١تعٌت نفسو.

: كىو نقط اٟتركات، إذ ىو نقط للحركؼ للتفريق بُت اٟتركات ا١تختلفة يف اللفظ، الثاني: نقط اإلعراب
 .اٟترؼ اليت تلحق ا١تخصوصة العالمات أم لكالشك الضبط ٔتعٌت كىو

مثل: جعل الفتحة نقطة من فوؽ اٟترؼ، كجعل الكسرة نقطة من ٖتت اٟترؼ، كيسمى أيضا النقط ا١تدكَّر 
 أك ا١تمدكد.

كىذا النوع كإف كاف ٮتتلف عن سابقو يف اٟتقيقة، إال أنو يتفق معو يف التسمية، نظرا ألنو كاف يف بداية أمره 
 صورة نقطة توضع فوؽ اٟترؼ، أك أسفلو، أك بُت يديو، أك عن مشالو. -ؼ قريباكما سنعر –

كىذا النوع ىو الذم استعملو النقاط كأصحاب القراءات لضبط، ا١تصاحف أكؿ األمر، كىو من كضع أيب 
 .90األسود الدؤيل
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 الشكل:  -2

 -م كشكل الكتابأ–لإلعجاـ. قاؿ صاحب القاموس: "... كالكتاَب  -من حيث اللغة–كىو مرادؼ 
أعجمو، كأشكلو، كأنو أزاؿ عنو اإلشكاؿ"، كما يقاؿ: "شكلت الكتاب أشُكُلو، فهو مشكوؿ إذا قيدتو 

 .91باإلعراب"

 : ما يوضع فوؽ اٟتركؼ أك ٖتتها من العالمات الدالة على اٟتركة ا١تخصوصة.والشكل في اصطالح الخط

 والشكل نوعان:

 ث كالسكوف كالتشديد، ك٬ترم يف ٚتيع اٟتركؼ.كيدؿ على اٟتركات الثال شكل عام: -أ

 .92: ٮتتص باٟتركة األخَتة من الكلمةوشكل خاص -ب

كٝتي كذلك ألنو يزيل ما يف الكالـ من إ ااـ، كإشكاؿ، كىو من كضع ا٠تليل بن أٛتد، كقد أخذ أشكالو 
 من اٟتركؼ على ما سنرل.

 كمؤدَّا٫تا كاحد. -النقط كالشكل–كمعٌت ىذين اللفظُت 

يقوؿ ابن ٣تاىد: "كالشكل كالنقط: شيء كاحد، غَت أف الفهم يسرع إىل الشكل أقرب ٦تا يسرع إىل 
، إذ كاف النقط كلو مدكَّرنا، كالشكل فيو: الضم، ، كاتفاؽ صورة النقط، الختالؼ صورة الشكلالنقط

 .93قط"كالكسر، كالفتح، كا٢تمز، كالتشديد، بعالمات ٥تتلفة، كذلك كلو ٣تتمع يف الن

ك٦تا ينبغي اإلشارة إليو، أف الفرؽ بُت نقط اإلعجاـ كنقط اإلعراب، مل يتضح يف االستعماؿ ٘تاما، إال بعد 
 أف ٘تت مراحل نقط ا١تصحف كشكلو.

ا١تتتبع ١تعاين ىذه الكلمة يقف على عالقتها الوطيدة بسابقتيها: النقط كالشكل، كاشًتاكها  اإلعجام: -3
 يف ذات ا١تعٌت.

هتذيب اللغة: "معجم ا٠تط ىو الذم أعجمو كاتبو بالنقط. تقوؿ: أعجمت الكتاب أعجمو جاء يف 
إعجاما. كال يقاؿ عجمتو، إ٪تا يقاؿ عجمت العود، إذا عضضتو لتعرؼ صالبتو من رخاكتو... كا١تعجم: اٟتركؼ 
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، 94 ُت عجمتو كتتَّضح"ا١تقطَّعة، ٝتيت معجما ألهنا أعجمية. كإذا قلت كتاب معجم فإف تعجيمو تنقيطو لكي تستب
كأعجم فالف الكالـ: أم: ذىب بو إىل العجمة، بالضم. ككل من مل يفصح بشيء فقد أعجمو. ك أعجم الكتاب: 

 .95نقطو

كقد ذكر الدَّاين يف بَاب ذكر اْلبَػَياف َعن إعجاـ اْٟتُُركؼ كنقطها بِالسََّواِد أفَّ النقط عند العرب إعجاـ اٟتركؼ 
 .96يف ٝتتها

من خالؿ ما سبق أف ىذه ا١تادة )ع ج ـ(، كقعت يف كالـ العرب لإل ااـ كاإلخفاء كعدـ البياف، فأنت ترل 
 كإذا قلت: أعجمُت الكتاب فقد أزلت عنو خفاءه كإ اامو.

كيف االصطالح: ىو العالمة الدالة على ذات اٟترؼ، ك٘تييز اٟتركؼ ا١تتماثلة يف الرسم من بعضها؛ بوضع 
 بس.نقط ٯتنع العجمة كاللَّ 

  :العالقة بين ىذه األلفاظ 

 إف ا١تتتبع ١تعاين األلفاظ السابقة ٮتلص إىل أف:

بينها عموما كخصوصا مطلقُت عند البعض، كعند آخرين ٖتمل داللة كاحدة كمؤداىا كاحد فتكوف مًتادفة  
ا١تتقدمُت، مقارنة  على ما ذىب اإلماـ أبو داكد سليماف بن ٧تاح، إال أف لفظ "الضبط" مل ٭تظ بكثرة التداكؿ عند

بالنقط كالشكل؛ ذلك أهنم اتبعوا اصطالح أيب األسود الدؤيل الذم كضع كتابا يف النقط؛ كاإلماـ الداين الذم ماؿ 
كتاب »إىل استعماؿ نقط أيب األسود، بل رغب فيو كحث عليو كأنكر استعماؿ شكل ا٠تليل، فلذلك ٝتى كتابو 

اف بن ٧تاح رغب يف استعماؿ شكل ا٠تليل كمل ٯتنع من استعمالو يف ، بينما نالحظ أف أبا داكد سليم«النقط
إشارة إىل ىذا ا١تعٌت، ألف شكل ا٠تليل يدخل فيو من باب أكىل « أصوؿ الضبط»ا١تصحف، فلذلك ٝتى كتابو 

 كأحرل.

 ثالثا: حكم الضبط

كاألحزاب  ذكر العلماء للنقط كالشكل، كما يف حكمو من عالمات الفواصل، كالسجدات، كاألجزاء،
كأقسامها، كا٠تموس، كالعشور، كا١تواقف، كالفواتح، كا٠توامت، ذكركا لكل ذلك ثالثة أقواؿ: اٞتواز مطلقا، كالكراىة 

 . 97مطلقا، كاٞتواز يف ا١تصاحف اليت يتعلم فيها الغلماف كمن يف حكمهم دكف ا١تصاحف األمهات
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ف الكبار ىل ٬توز أـ ال؟ فمنعو من ذلك؛ كقد جاء أف رجال سأؿ مالكا رضي اهلل عنو عن نقط ا١تصاح
قاؿ أشهب: سئل مالك، فقيل لو: أرأيت من »ركل أبو عمرك الداين بسنده عن عبد اهلل بن عبد اٟتكم، قاؿ: 

؟ فقاؿ: ال أرل ذلك، كلكن يكتب  ، أترل أف يكتب على ما أحدث الناس من ا٢تجاء اليـو استكتب مصحفا اليـو
ك: كال يزاؿ اإلنساف يسألٍت عن نقط القرآف، فأقوؿ لو: أما اإلماـ من ا١تصاحف فال قاؿ مال« على الكتبة األكىل

أرل أف ينقط كال يزاد يف ا١تصاحف ما مل يكن فيها، كأما ا١تصاحف الصغار اليت يتعلم فيها الصبياف كألواحهم فال 
 . 98أرل بذلك بأسا

 قاؿ ا٠تراز:
ـــــــعَّ عل ــــــــداعومالــــــــــــــــــــٌك حـــ بــاع   ***   لفعلهــــــــم وجــــــــــــــسك الابخـــــــــــــ

ّ
 ى الاج

 ئذ مىع الظائل مً أن ًحـدثا   ***  في ألامهاث هقط ما قد أحدثا

ــــــبيان   ***  في  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــما زآه للّصِ  الصحف وألالىاح للبيــــانوئهَّ

قــــــــــــــ ـــع الىَّ ــــــاض  ***     فمىــــــــــــــــ ــــــــــــــ هـــــــــــــــاث ملجـــــــــــــأ للىَّ ـــــط لاللخبـــاضوألامَّ  ـ

كأصبح كمع الوقت ضعف القوؿ ْترمة النقط كا١تنع منو كقوم القوؿ ّتوازه أك باستحبابو أك بوجوبو، 
استخداـ عالمات الضبط ضركرة ملحة كحاجة ماسة لعامة الناس؛ دفعا لاللتباس كمنعا للتحريف كا٠تطأ يف كالـ رب 

 .99العا١تُت، كىذا الذم عليو العمل اليـو
 رابعا: المؤلفات في علم الضبط

الضبط، كلذا تعددت ا١تؤلفات يف علم الضبط، ككاف عدد من علماء الرسم يذيِّل كتابو يف الرسم بعلم 
 كجدنا عددا من الكتب ٕتمع بُت العلمُت، كمن أشهر ا١تؤلفات يف علم الضبط:

 احملكم يف نقط ا١تصاحف، لإلماـ أيب عمرك الداين. -0
 أصوؿ الضبط، لإلماـ أيب داكد سليماف بن ٧تاح. -2
 مورد الظمآف يف رسم القرآف كملحق بو منت الذيل يف الضبط، لإلماـ ا٠تراز. -3
 ضبط ا٠تراز، لإلماـ التنسي. الطراز يف شرح -4
 دليل اٟتَتاف يف شرح مورد الظمآف، لإلماـ ا١تارغٍت. -5
ٝتَت الطالبُت يف رسم كضبط الكتاب ا١تبُت، لإلماـ علي ٤تمد الضباع، كلو شرح كاٍؼ بعنواف: سفَت  -6

 العا١تُت ألشرؼ ٤تمد فؤاد طلعت.
 اـ أيب عبيد رضواف ا١تخّلاليت.إرشاد القراء كالكاتبُت إىل معرفة رسم الكتاب ا١تبُت، لإلم -7
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اإليضاح الساطع على احملتول اٞتامع رسم الصحابة كضبط التابع، للطالب عبد اهلل بن ٤تمد األمُت  -8
 اٞتكٍت.

 كغَتىا من ا١تؤلفات ا١تفردة يف الضبط أك ا١تلحقة بالرسم.
 والضبط الرسم علمي بين خامسا: الفرق

 يتميز الرسم عن الضبط من ثالثة أكجو: 
 أف الرسم من فعل الصحابة الكراـ كالضبط من عمل التابعُت، قاؿ بابن مايايب الشنقيطي: -1

 قد جاءها السطم بىطع الشسعت    ***    والظبط جاء مً مظخحب البدعت

ـــــــــ ــــــــسض    ***     للظبـــــــــــط وظبــــــــــــ ــــافي املحــــــــعووظبت السطـــــــــــم بهـــــــــــــرا الفــ  ت الخىــــــ

ـــــــــط وظبـــــ ــــــــ ـــسا      ***     فال جخلــــــــــــــــــ ـــ ـــــسي وئن أحطـــــــــــذ باملعــــــــــاوي خبــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــت بأخــــــ  ــــــــــــــ

ـــــص شعـــــــاز السطـــ ـــــــــفمــــــــــ ــــــــ ـــــــــط باالحخــــــ ــــــــ بــــــــــــ  ــــــــــسامــم باإللـــــــــصام     ***     وقابـــــــــــــــــــل الظَّ

ــــــد     ***  ـــــــــــ
َّ
ـــــــــدب باملإك ــــــــ ــــ ــــــدوججعـــــــــــــــ  وال حظــــــــــــــــــــّىِ الىَّ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــازف كاملخلــــــــــــــــ ــ ــــــــ  ــــل الطـــ

ـــــص بحمــــــــــــــسة املداد   فاكخب هجاء السطـــــم بالظىاد  ***      ــــــــ  والظبــــــــــــــــــــــــــــــط مـــــــــــــــ

 ككصال، إثباتان كحذفان، كقطعنا الكلمة ْتركؼ متعلق الرسم ألف الرسم؛ علم بعد يأيت الضبط أف علم -2
 بعد ٬تيء الوصف كاف اٟترؼ، ك١تا كذلك كصف كالسكوف، اٟتركة من اٟتركؼ ٢تذه يعرض ٔتا يتعلق كالضبط

 علم الضبط بعد معرفة علم الرسم. معرفة تكوف أف ناسب ا١توصوؼ
 رسم بالضبط قائال:كقد فعل ا٠تراز ىذا يف مورده، حيث ختم ال

ــــــــــــــبط***    هرا جمام هظم زطم الخط      وها أها أجبعـــه بالظَّ

 على الري ألفيخه معهــىدا***    كيما ًكىن جامعا مفيـــــــــدا    

 مشتهسا في أهل هرا الجيل***    مظخيبطا مً شمــً الخليل   

ىابعىها ***     فقلذ طالبا مً الىهـــــــاب     وجىفيقا ئلى الصَّ

 ك٨تا ٨توه كثَت من الذين ألفوا يف ىذا الفّن.
  رعاية الوقف عليها. -رعاية البدء بالكلمة.           ب -أ          علم الرسم يعتَمد فيو على أمرين: -3

كالضبط مبٍت على الوصل بإٚتاع علماء الفن إال مواضع مستثناة، خالفا للرسم فإنو مبٍت على االبتداء 
 .100كالوقف

مبني على  -النقط–والضبط  واالبتداء، الوقف على مبني "الرسمىي:  مهمة مشهورة قاعدة تذكر كىنا
 الوصل".


