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  ملخص الدراسة ونتائجها
    هدفت هذه الدراسة إلبراز مزايا وفوائد الرسم العثماين ، ولتحقيـق هـذه        

 ، وقسم البحث إىل مقدمة ومخسة       ياألهداف استخدم الباحث املنهج االستنباط    
واملراحل اليت مـر    ،  عن تعريف الرسم العثماين      مباحث وخامتة  مشلت احلديث    

  .مع بيان مزايا وفوائد هذا الرسم ، وأقوال العلماء يف حكم االلتزام به ، ا 
  :التالية  وقد خلصت الدراسة للنتائج 

وأنَّ   ، �أنَّ الرسم العثماين هو عني ما رسم به القرآن يف عهد الـنيب                / ١ 
 ، وأنَّ التحـسينات الـيت       �سم ينسب لعثمان    هنالك أسباباً جعلت هذا الر    

   .�أدخلت على الرسم مل متس أصل الكتابة اليت متت يف عهد النيب 
: للرسم مزايا كثرية تشهد بسنيته التقريرية ، وتدعو للتمسك به من ذلـك              / ٢

الداللة على أوجه القراءات املتعددة ، وإثبات اتصال سند القرآن خطاً ونطقـاً             
 والداللة على بعض لغات العرب اليت نزل عليها القـرآن ، وعلـى               ، �بالنيب  

أصل احلركة ، وأصل احلرف ، والداللة على بعض املعاين الدقيقة ، وإفادة بعض 
املعاين  املختلفة ، وتوحيد األمة على طريقة واحدة يف رسم القرآن ، مع إدراك               

  .ق أسراره سعة علم الصحابة ، وفوق ذلك إدراك عظمة هذا الكتاب وعم
احملافظة على القراءات   : من أبرز الفوائد املترتبة يف احملافظة على هذا الرسم          / ٣ 

املتواترة ، وإحياء سنة التلقِّي من أفواه القراء ، والعصمة من اخلطـأ يف كتابـة                
 وسنته ، وإدراك فضل علـم الـسلف         �القرآن ، واحملافظة على هدي النيب       

  .إضافة إىل  زيادة األجر والثواب ،  جهودهم املباركة الصاحل مع احملافظة على
  .وحترم خمالفته ، أنَّ التزام الرسم العثماين يف كتابة القرآن واجب / ٤



  ٢  

  :مقدمة 
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فهذه : أما بعد . وأصحابه الذين نقلوا إلينا هذا القرآن غضاً طرياً كما أنزل 

  :عناصر املقدمة 
  :أمهية املوضوع ودواعي الكتابة فيه : أوالً 

  : ما يلي  ومما دفعين لدراسة هذا املوضوع أمور كثرية أبرزها 
أمهية املوضوع ، وعظيم قدره ؛ وذلك الرتباطه بألفاظ القرآن ، وأوجه            /  ١   

قراءاته، ومعانيه وأحكامه ، وأسراره وإعجازه ، وبيانه لعظمة هـذا القـرآن ،    
وشدة عناية األمة به، فلم أقف على دراسة خاصة مبعاجلة موضوع البحـث ؛              

  . واسعة من موضوع الرسم وإن كانت كتابات العلماء تناولت أطرافاً
احلاجة املاسة إىل كتابات خاصة ذا املوضوع ؛ الذي حنسبه غائباً عن            / ٢    

أذهان الكثري من طلبة العلم ؛كما ثبت يل من خالل التدريس ملـواد التفـسري               
وعلوم القرآن ملدة تزيد عن أربعة عشر عاماً  فضلًا عن غريهم ؛ ولعل ذلـك                 

 اليت تناولت تعليالت ظواهر الرسم القرآين من جهـة ،           يرجع لندرة الكتابات  
  .وانصراف مهم الباحثني عنه من جهة أخرى هيبة وإجالالً لكالم اهللا



  ٣   

، وحسن عرضها وترتيبها    ، جلمع أقوال العلماء املتناثرة يف بطون الكتب        /  ٣ 
رتبط وتبويبها بصورة متكِّن القارئ من اإلملام بأطراف هذا املوضوع املهم الذي ي

ارتباطاً مباشراً بالقرآن الكرمي مصدر اهلداية والعزة ألمة اإلسالم ، وهـو مـن              
النقاط اليت حتتاج إىل دراسات جادة ، وحتقيق علمي  دقيق يـشفي صـدور               
الباحثني ،خاصة وأن هنالك أسئلة كثرية ترتبط ذا املوضوع حتتاج إىل حتقيق ؛             

والرسم الذي   �مت بني يدي النيب     هل هنالك فرق بني الرسم الذي       : من ذلك   
 ؟ وملاذا مسي بالرسم العثماين ؟ ومل        عنهمامت يف عهد أيب بكر وعثمان رضي اهللا         

يسم بالرسم النبوي ؟  وما الفوائد املترتبة على التزام هذا الرسم ؟ فهذه األسئلة               
 وغريها جعلت هذه الدراسة تأخذ وقتاً طويالً يف التحقيق واالنتقاء بني أقـوال            

  . أهل العلم النادرة
تأكيد مبدأ احملافظة على رسم املصحف اإلمام ؛ الذي نعده العاصم مـن        / ٤   

اخلطأ يف كتابة القرآن الكرمي خاصة يف هذا الزمان الذي انتشرت فيه املصاحف             
اإللكترونية املخالف كثري منها لرسم املصحف ، والقابلة للتعديل يف الرسم بكل           

وإبراز ما يف   ، لك من خالل ذكر األدلة اليت تدعو إىل ذلك          سهولة ويسر ؛ وذ   
هذا الرسم من مزايا ال تتوافر يف غريه ، وفوائد تؤكد أمهية احلفاظ عليه ؛ بـل                 

  .إثبات أنَّ القرآن كما أنه معجز يف لفظه ومعناه كذلك فهو معجز يف رمسه 
  :مشكلة البحث : ثانياً 
 لقواعد الرسم القياسي يف أغلبه وخمالفاً له يف          جاء رسم املصحف موافقاً    لما    

رسم بعض الكلمات ذهب بعض العلماء إىل أنَّ سبب ذلك يرجع إىل بداوة فن              
الكتابة يف تلك الفترة ، وجهل من كتبوه بأصول الكتابة من جهة ثانية كمـا               



  ٤  

،وذهب مجهور العلماء إىل خالف ذلـك ،        )١(ذكر ذلك ابن خلدون يف مقدمته     
 الرسم سنة ، وتلك املخالفات أمر مقصود وعلم راسخ حمقق حيـوي             وأنَّ هذا 

الكثري من احلكم الدقيقة والعلل اللطيفة ؛ ولكن هذه احلكم مل ينص عليهـا ؛               
ومن هنا اجتهد العلماء يف بياا وحاولوا الكشف عن أسرارها ؛ فمنها ما غاب              

لـيهم ببعـضه ؛     عن العلماء سببه وقصر دونه علمهم ، ومنها ما فـتح اهللا ع            
وكشفوا من خالله عن  أسرار هذا الرسم وخفاياه ، وظلَّ بعضها  غامـضاً يف               
أذهان الكثريين من طلبة العلم فضالً عن غريهم  ، وذلك بعد أن أثبتوا أن هذا                

فهذا الذي جعل  هذا املوضوع حمط العنايـة عنـد           الرسم سنة وجيب اتباعه ؛      
وجهودهم متصلة بغية   ،  أحباثهم فيه مستمرة     وظلَّت، علماء الدراسات القرآنية    

الدعاوى الـيت تنـادي   ورد ،  من جهة  وكشف مزاياه وأسراره  ، احلفاظ عليه   
وذلك ألنه بقدر إملام الناس بفوائد الرسم العثمـاين          من جهة أخرى ؛        بتركه

ومزاياه يدركون أمهية احملافظة عليه خاصة وأن رمسه حيوي الكثري من األسرار ،             
ضمن العديد من املزايا اليت ينبغي أن يستمر البحث يف كشفها ، وتتواصـل              ويت

الدراسات يف حتقيقها وتسهيلها للناس ليدركوها ويدركوا من خالهلا عظمة هذا  
الكتاب الذي نلمس عظمته يف كلِّ جوانبه  لفظه ورمسه ومعانيه ، ولعلَّ اخلوف              

به متكررة، وكتابام حذرة ،     من القول على اهللا بغري علم جعل نقول العلماء ش         
وتعليالم نادرة ، وأنَّ هذه اخلالفات ال ختضع لقاعدة حمددة يـسهل تعليلـها           

  .كما أن اخلالف يف سنية الرسم جعل البحث عن مزاياه ختتلف مذاهبه ،عليها 
  :  أسئلة البحث : ثالثاً 

                                 
   .٤١٩مقدمة بن خلدون  ص :  انظر )( 1



  ٥   

م العثماين اليت   ما أبرز مزايا وفوائد الرس    :    هنالك سؤال عام هلذا البحث وهو     
  :توجب احملافظة  عليه ، وتتفرع منه األسئلة اآلتية 

 ؟  �ما الرسم العثماين ؟ وهل هو عني ما كتب بني يدي الـنيب                / ١
 وملاذا أطلقت عليه هذه النسبة  ؟ 

 ؟ �، ويف عهد أيب بكر وعثمان�كيف كتب القرآن يف عهد النيب /٢

  ما أبرز مزايا الرسم العثماين ؟/ ٣
 ا الفوائد يف احملافظة على الرسم العثماين ؟م/ ٤

 ما حكم االلتزام بالرسم العثماين ؟/ ٥

  :أهداف الدراسة : رابعاً 
  :      من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث ميكن حتقيق األهداف التالية 

 .الوقوف على مفهوم الرسم العثماين ، وأسباب هذه النسبة / ١
٢ /     وأيب بكـر    �ا القرآن الكرمي  يف عهد الـنيب         معرفة الكيفية اليت كتب

 .  �وعثمان 
  . مزايا الرسم العثماين العلم بأبرز/ ٣
 .معرفة فائدة االلتزام بالرسم العثماين / ٤
  .معرفة حكم االلتزام به وأمهية احملافظة عليه / ٥
  
  
  
 

  : حدود الدراسة : خامساً 



  ٦  

لعثماين للقرآن الكـرمي  ،           تقتصر هذه الدراسة على حتديد مفهوم الرسم ا       
وحكم االلتزام بـه  ، وفوائده ، ومراحل كتابته ومجعه ، وأبرز مزايا هذا الرسم  

  .وفق األدلة الشرعية وأقوال أهل العلم خاصة ذوي االختصاص 
  : منهج البحث وأداته : سادساً 

وكانت أداته حتليـل    ،     استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستنباطي        
وما كتبه العلماء  يف هـذا الفـن مـن            توى األدلة ذات الصلة باملوضوع ،     حم

  . الوصول إىل أهداف البحث الكتابات القدمية واحلديثة بغية
  :الدراسات السابقة : سابعاً 

    عناية العلماء برسم القرآن الكرمي قدمية ومستمرة ، والكتابات والدراسات          
اهتمت باحملافظة علـى     كتب  : من ذلك   السابقة ركَّزت على جوانب  متنوعة       

أمجـع عليهـا      و �رسم املصحف بالكتابة األوىل ؛ اليت كتبت يف عهد النيب           
 مع إعطاء وصف دقيقٍ لكيفيـة رسـم         �الصحابة يف عهد أيب بكر وعثمان       
وأبرزوا من خالل كتابام االختالف النسيب      ، الكلمات يف املصاحف العثمانية     

وحصروا تلك الكلمات الـيت     ، تابة اإلمالئية املعروفة    بني رسم  املصحف والك    
جاء خطها على غري مقياس لفظها ؛ وهي الكتب اليت  تبلورت يف علم عـرف                

ومن أبرز من كتبوا يف هذا اال علـى سـبيل اإلشـارة             ، ) علم الرسم (بـ  
ـ ٤٤٤: ت  (والتمثيل ال احلصر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين           ولـه  )  هـ

، وأبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن " قنع يف رسم املصاحف العثمانية امل" كتاب 
البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف       " وله  كتاب    ) هـ٤٤٢:ت(معاذ اجلهين     

الذي نظم قصيدة بعنـوان     ) هـ  ٥٩٠:ت(والشاطيب  ،  " �عثمان بن عفان    
) ٢٩٨(ا  وعدد أبيا ، مجع فيها مسائل املقنع وزاد عليها     " عقيلة أتراب القصائد  "



  ٧   

وشرحها عدد من العلماء ، وابن وثيق األندلـسي         ، " الرائية  " بيت وتسمى     
، وأبو " اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصاحف     " له كتاب      و )هـ  ٦٥٤ :ت(

ـ ٧١٨: ت  (عبد اهللا حممد بن حممد الشريشي الشهري باخلراز            ونظـم  )  هـ
وهي جامعة ملا   " القرآن  مورد الظمآن يف رسم وضبط      "كذلك قصيدة بعنوان      

، جاء يف أمهات الكتب اليت كتبت يف علم الرسم ؛لـذا حظيـت بـالقبول                
وتعددت شروحها ، واألستاذ علي بن إمساعيل السيد هنداوي له كتاب بعنوان            

وهو شرح ملا جاء يف موارد الظمـآن ،         " جامع البيان يف معرفة رسم القرآن       "
  .وغريهم 

هتم بتفسري ظواهر الرسم العثماين على أساس اختالف  وهنالك من العلماء من ا   
معاين الكلمات حسب دقائق الرسم ؛ ولكن بتعليالت ال تستند يف غالبها على             
قواعد لغوية وال أسس علمية واضحة ،  وإمنا تعتمد على الذوق والفتوحـات              

كشي وهذه الدراسة انفرد ا أبو العباس أمحد بن حممد بن عثمان املرا           ، الربانية  
، وكل من جاء    " عنوان الدليل يف مرسوم خط الترتيل     "يف كتابه   ) ه�ـ ٧٢١:ت(

بعده أعجب بتعليالته فسجلها ضمن نقوالته لكنه يب مسلكه ، وهنالك من            
العلماء  من اهتم بتفسري ظواهر الرسم العثماين على أسس لغوية وتارخيية كما             

رسم املصحف  دراسة     " :فعل الدكتور غامن قدوري احلمد الذي ألَّف كتاب         
، وهو من أفضل املؤلفات احلديثة وأمشلها يف رسـم املـصحف            " لغوية تارخيية 

ولكن عدم وضوح األسس اليت قام عليها الرسم واضطرادها من ناحية لغويـة             
وجعل كالمهـم ال خيـرج عـن        ، جعل املضي فيه مضنياً على كلِّ الباحثني        

  .تعليالت جزئية  



  ٨  

دداً من العلماء املعاصرين كتبوا يف هذا العلـم ولكنـهم               كما أنَّ هنالك ع   
اعتنوا يف دراستهم بالرد على ما أثري عن رسم املصحف ، كالدكتور شـعبان              

رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصـطالحات       "حممد إمساعيل يف كتابه   
إيقـاظ األعـالم    "، والشيخ حممد حبيب اهللا الشنقيطي وله كتـاب          " احلديثة

، وهنالك من العلماء من حبث يف عالقـة         "باع رسم املصحف اإلمام   لوجوب ات 
الفتح الربـاين يف    " الرسم بالقراءات كالشيخ حممد حممد سامل حميسن يف كتابه          

، وما زالت جهود العلماء يف هذا اال ممتدة         " عالقة القراءات بالرسم العثماين   
  :وقد متيزت هذه الدراسة مبا يلي . حتقيقاً وتكميالً 

معاجلة موضوع مل أقف فيه على دراسة متكاملة حاولت إعطاء تفـسريات            / أ  
وتيسر عليـه   ، مقبولة مقنعة عن مزايا هذا الرسم تقرب أصل املوضوع للقارئ           

  . فهمه وتبعده من اخلوض يف غوامضه وعقده 
السهولة واليسر يف معاجلة املوضوع مبسلك قريب مذلَّل ، وأسلوب يسهل           / ب

 ، مع املناقشة العلمية اجلادة اليت أساسها العمق يف التحليل ، ودقة  فهمه للجميع   
النظر يف األقوال ؛ مع مجع منتقى أرجو أن يكون قد حـوى درر الـسابقني ،     

 .  ومناقشة علمية أرجو أن تشفي صدور املختصني ، وحترك مهم الباحثني 

مـع دررهـم    جعلت عماد هذه الدراسة أقوال العلماء السابقني ، فهي جت         / ج
املنثورة ، وتقطف مثارهم املمدودة ، وحسيب أن أنظمها لك عقـداً فريـداً ،               
وأقطفها لك  مثرة نضيجة من شجر زرعه األوائل، فإني وإن خالفت بعـضهم              

  . فببعضهم اقتديت ، وإن رجحت قوالً فبعلمهم اهتديت 
  
 



  ٩   

  : هيكل البحث : ثامناً 
باحث وخامتة ، جاءت على النحو       اشتمل هذا البحث على مقدمة ومخسة م        

  :التايل 
  .تعريف الرسم العثماين :  املبحث األول 
   .� إىل خالفة عثمان �مراحل كتابة القرآن من عهد النيب :املبحث الثاين  
  .مزايا الرسم العثماين : املبحث الثالث 
  .فوائد الرسم العثماين : املبحث الرابع 
   العثماين حكم التزام الرسم: املبحث اخلامس

  .مشلت أهم نتائج  البحث وتوصياته  :  اخلامتة 
  .ثبت املراجع 

  : مصطلحات الدراسة 
 من مزى كرمى ، واملفرد مزية ، واملزية يف كـلِّ شـيء التمـام                :املزايا  / أ  

والكمال ، و متازى القوم تفاضلوا ، و أمزيته عليه فضلته ، و يقال له عليه مزية                 
 له عندي مزية إذا كانت له مرتلة ليـست لغـريه ، ويف              فضيلة ، و يقال   : أي  

نوادر األعراب يقال هذا سرب خيل غارة قد وقعت على مزاياهـا أي علـى               
مواقعها اليت ينصب عليها متقدم ومتأخر ، ويقال لفالن على فالن مازيـة أي              

   .)١(فضل ، و املزية الطعام خيص به الرجل  وال يبىن منه فعل 

                                 
، والقاموس المحيط للفيروزابادي    ) مزي(  مادة    ٢٨٠،  ١٥/٢٧٩لسان العرب ، البن منظور      ) (1
  .١/٢٦٠ ، ومختار الصحاح للرازي٤٤٨ / ٤



  ١٠  

ع فائدة  ، وهو من فيد فاد يفيد فيدا ، وهو ما استفدته من                 مج  :الفوائد  / ب
علم أو مال ، و فادت له فائدة ، و فاد له مال أي ثبت  ، و أفدت املـال أي                      
أعطيته غريي ،و أفدته استفدته ، و الفائدة ما أفاد اهللا تعاىل العبد مـن خـري                 

ا أي يفيد كل واحـد      يستفيده ويستحدثه ، و يقال إما ليتفايدان باملال بينهم        
منهما صاحبه ، والناس يقولون مها يتفاودان العلم أي يفيد كل واحد منـهما              
اآلخر  ، ومفيد مال أي مستفيد مال ، و فاد املال نفسه لفالن يفيد إذا ثبت له                  

  .)١(مال 
  :تعريف الرسم العثماين : املبحث األول 

ما كان من آثارهـا  : لدار  األثر وحسن املشي ، ورسم ا     :     الرسم يف اللغة    
الصقاً باألرض ، ورسم له كذا فارتسمه أي امتثله ، ورسم على كذا وكذا أي              

، فيطلق تصوير األلفاظ برموز مكتوبة يف اللغة على عدة دالالت ومعان            )٢(كتب
وقد اشتهر اسـتخدام    . واإلمالء  ، والرسم  ، واخلط  ، واهلجاء  ، الكتاب  : منها

واستقر على صورة  ، �ذي كتب به يف عهد النيب الرسم على خط املصحف ال   
  . ، ولعل ذلك ملا يف كلمة الرسم من تتبع األثر �ائية يف عهد عثمان 

هو الرسم املخصوص الذي كتبت به حـروف        :الرسم القرآين يف االصطالح     
 ومن خالل اجلمـع     �القرآن وكلماته أثناء كتابة القرآن الكرمي بني يدي النيب          

 يف صحائف ، والنسخ الذي مت يف عهد عثمان          � عهد أيب بكر     الذي مت له يف   
  . يف املصاحف �

                                 
  .١/٢١٦اح  ، ومختار الصح٤٥٠ / ١، والقاموس المحيط  ) فيد( مادة ٣/٣٤٠لسان العرب ) (1
  .١/١٠٢، ومختار الصحاح ) رسم(، مادة ١٢/٢٤٢لسان العرب ) (2



  ١١   

 الوضع الذي   ((:     وقد عرف بعض العلماء الرسم العثماين يف االصطالح بأنه          
 يف كتابـة كلمـات القـرآن الكـرمي          �ارتضاه الصحابة يف عهد عثمـان       

 لـيس   �سم لعثمان    ، ولكن ينبغي أن يعرف أن نسبة هذا الر         )١( ))وحروفه  
 وإنما يرجع سبب    �البتكاره إياه ، أو ملخالفته الرسم الذي مت بني يدي النيب            

  :هذه النسبة لآليت 
 هو الذي نقل هذا الرسم ونسخه يف املصاحف الـيت أمـر   �إنَّ عثمان  /   أ  

 وهي عني ما كتب بـني       �بنسخها من الصحف اليت كتبت يف عهد أيب بكر        
ممها على الناس يف األمصار وألزمهم ـا ، وأمـرهم أن             ، وع  �يدي النيب   

 هو الذي عمم هذا الرسم النبوي وألزم النـاس           �حيرقوا ما سواها ، فعثمان      
  .به ، وأزال كل رسم خيالفه 

إنَّ الطريقة اليت كتبت ا املصاحف العثمانية لكي تكون شاملة لكل ما            /   ب
 جـاءت   �قراءات الثابتة عن النيب      وحتمل مجيع ال   �ثبت رمسه بني يدي النيب      

مبتكرة ؛ إذ كتبت عدة مصاحف ووزع رسم بعض الكلمات القرآنيـة الـيت              
طريقـة  : حتتمل أكثر من قراءة عليها ، فاملراد بالرسم العثماين بصورة دقيقـة             

 للرسم النبوي على املصاحف حبيث تتحمل كـل القـراءات         �توزيع عثمان   
ريقة اليت ختالفت ا املصاحف العثمانية يف بعـض         فهذه الط ، القرآنية املتواترة   

رسومها لكي تشمل الرسم النبوي بأوجه قراءته املتواترة هي اليت مـن وضـع              
   . )٢(عثمان وابتكاره

                                 
   .٣١٥فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ص. دراسات في علوم القرآن د) ( 1
 ، ١٢٠ ـ  ١١٥عبد الحي حسين الفرماوي ص : رسم المصحف ونقطه ، للدكتور : انظر )  ( 2

  .٧٣لبيب السعيد ص: دكتور والجمع الصوتي األول للقرآن الكريم ، لل



  ١٢  

 كما هو مذهب مجهور العلماء من السلف واخللـف مجـع            �إن عثمان   / ج
و قراءة  الناس على حرف واحد من األحرف السبعة اليت نزل عليها القرآن ، وه            

 ، وقد نزل عليه عامة القرآن ، ودون به ، فألزمهم            �العامة من أصحاب النيب     
 وترك هلم رخـصة     �عثمان بالرسم الذي كتب به عامة القرآن يف عهد النيب           

القراءة بغريه مبا يوافق الرسم ، ومن هنا تعددت أوجه القراءات و أصبح مـن               
 فلما رأى    ((:  ، قال ابن تيمية      الصعب نسبة قراءة واحدة للغة من لغات العرب       

، الصحابة أنَّ األمة تفترق وختتلف وتتقاتل إذا مل جيتمعوا على حرف واحـد              
، اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً ، وهم معصومون أن جيتمعوا على ضاللة              

 ، وقد أبقى هلم القراءة ببقية       )١ ())ومل يكن يف ذلك ترك واجب وال فعل حمظور          
 فاملـصحف   ((:قال مكي بن أيب طالب     ، عة مبا يتوافق مع الرسم      األحرف السب 

كتب على حرف واحد وخطه حمتمل ألكثر من حرف ؛ إذ مل يكن منقوطاً وال        
  .)٢ ())مضبوطاً؛فذلك االحتمال الذي احتمل اخلط هو من الستة األحرف الباقية

ات على  املصحف الذي استقر عليه األمر هو آخر العرض((:     وقال البغوي
وأذهب ، ومجع الناس عليه ، فأمر عثمان بنسخه يف املصاحف  ، �رسول اهللا 

وصار ما خيالف خط املصحف يف حكم ، ما سوى ذلك قطعاً ملادة اخلالف 
فليس ألحد أن يعدو يف اللفظ ما هو ، املنسوخ واملرفوع كسائر ما نسخ ورفع 

ليس ألحد أن يقرأ ((: ة  ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمي)٣ ())خارج عن الرسم 

                                 
   .٣٦٧ ، ٣٩٦ / ١٣مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ( 1
   .٢٥ ، ٢٤/ ٩فتح الباري البن حجر العسقالني  ) ( 2
والمرشـد   ، ٩/٣٩ ،  وفـتح البـاري        ٢٢٦ ،   ٤/٢٢٥شرح السنة لإلمام البغوي       :  انظر  ) (3

  .  ١٤٥، ١٤٤الوجيز ألبي شامة المقدسي  ص



  ١٣   

وسبب تنوع القراءات (( :  مث قال ، )) قراءة مبجرد رأيه بل القراءة سنة متبعة 
فيما احتمله خط املصحف هو جتويز الشارع وتسويغه ذلك هلم ؛ إذ مرجع 

     .)١( ))ذلك إىل السنة واالتباع ال إىل الرأي واالبتداع 
  : ثالثة أقسام    وقد قسم الزركشي اخلط يف عمومه إىل 

 .خط يتبع به االقتداء السلفي وهو رسم املصحف ((    .١

وخط جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه؛وهو خط العروض ،         .٢
 .فيكتبون التنوين وحيذفون مهزة الوصل  

، )٢())وخط جرى على العادة املعروفة ؛ وهو الذي يتكلم عليه النحوي        .٣
 وهو الرسم الذي وضع علماء  ((: ئيةوهو ما يعرف اليوم بالكتابة اإلمال     

البصرة والكوفة قواعده ؛ مستمدين ذلك من املصحف العثماين، ومن          
 ، ومتيزه قواعده اخلمس اليت ملخصها مـا         )٣())علمي النحو والصرف    

 :يلي 

  .تعيني نفس حروف اهلجاء دون أعراضها : أوالها 
  .عدم النقصان منها : ثانيتها 
  . عليها عدم الزيادة: ثالثتها 
  .فصل اللفظ عما قبله مع مراعاة امللفوظ يف االبتداء : رابعتها 

   .)٤(فصله عما بعده مع مراعاة امللفوظ يف الوقف: خامستها 

                                 
  .٣٩٩ / ١٣ مجموع الفتاوى  )(1
   .٤٥٧ / ١البرهان في علوم القرآن ،  للزركشي  )  ( 2
   .٤نتيجة اإلمالء وقواعد الترقيم ، مصطفى عناني ص)  ( 3
   .٢٧سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ، للشيخ محمد علي الضباع ص) ( 4



  ١٤  

   فالرسم العثماين األصل فيه االقتداء وتتبع أثر الكتابة األوىل اليت متت بني يدي    
  . سوف نعرف ذلك وهذا هو الذي سار عليه خيار هذه األمة كما . �النيب 

  : إىل خالفة عثمان����مراحل كتابة القرآن من عهد النيب :املبحث الثاين
   إنَّ إعطاء حملة تارخيية عن مراحل كتابة النص القرآين أسـاس  ألي دراسـة               

  : تتعلق بالرسم ، وأهم املراحل يف رسم القرآن ثالث 
 لتـدوين مـا     )١( حيث اختذ عدداً من كتاب الوحي       :����األوىل يف عهد النيب     

يترتل عليه من القرآن الكرمي وذلك بني يديه ، وبأمره وإمالئه حمدداً هلم موضع              
 مما يأْتي علَيـه     ����كَانَ رسولُ اللَّه    (اآليات يف سورها؛ كما جاء يف احلديث        

علَيه الشيُء دعـا    الزمانُ وهو تنزِلُ علَيه السور ذَوات الْعدد فَكَانَ إِذَا نزلَ           
ضعوا هؤالِء الْآيات في السورة الَّتي يـذْكَر        : بعض من كَانَ يكْتب فَيقُولُ      

ضعوا هذه الْآيةَ في السورة     : وإِذَا نزلَت علَيه الْآيةَ فَيقُولُ      . فيها كَذَا وكَذَا    
 بكتابة اآليات بارزاً فور �، وكان اهتمام النيب  )٢( )ذَا وكَذَا الَّتي يذْكَر فيها كَ   

ال يستوِي الْقَاعـدونَ مـن      لَما نزلَت   (:  قَال �نزوهلا كما جاء عن الْبراِء      

    بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمو نِنيمؤالْم〈〈〈〈    بِيجِئْ    :( ���� قَالَ النلْيا وديي زل عاد 
ال يـستوِي   (اكْتـب   : بِاللَّوحِ والدواة والْكَتف أَو الْكَتف والدواة ثُم قَالَ         

                                 
 ، وقد كتب العـرب عهـودهم        �بعثة النبي   وهذا يؤكد انتشار الكتابة في مكة والمدينة قبل         ) (1

ومواثيقهم قبل البعثة وبعدها كصحيفة قريش التي تعاقدوا فيها على بني هاشم وبني عبد المطلـب       
وعلقوها في جوف الكعبة، وككتابتهم للمعلقات السبع ونحو ذلك، إال أن الغالب منهم كان أميـاً ال                 

  .هو الذي شجع على القراءة وعممها ونشرها بينهميقرأ وال يكتب كما نطق القرآن بذلك،واإلسالم 
   .٣٧٦ ، وقال حديث حسن صحيح ، وأحمد في المسند ح رقم ٣٠١١رواه الترمذي ح رقم ) (2



  ١٥   

يا رسولَ :  عمرو بن أُم مكْتومٍ اَألعمى قَالَ       ����وخلْف ظَهرِ النبِي    ) الْقَاعدونَ
 āā: لْبـصرِ فَنزلَـت مكَانهـا     اللَّه فَما تأْمرنِي فَإِني رجلٌ ضرِير ا       āāωωωω ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uu���� œœ œœØØØØ9999 $$  والقرآن � ، وقد تويف النيب    )١ () 〉〉〉〉 ####$$
، )٤(واألقتاب ، )٣( ، والعسب  )٢(كله كتب بكل دقة وضبط بني يديه يف الرقاع        

 الوحي يعرضون ما يكتبونه     وحنوها، وكان كتاب  ، )٦(، واللخاف )٥(والكرانيف
كنـت  :  قولـه    � ويقرهم عليه ، فقد روى عن زيد بن ثابت           �على النيب   

اقـرأ ،   ( : وهو يملي علي ،فإذا فرغت قـال       �أكتب الوحي عند رسول اهللا      
، ولـو كـان يف   )٧( )فأقرأه ،فإذا كان فيه سقطٌ أقامه مث أخرج به إيل الناس   

زوجل نبيه الكرمي بذلك ، وهذا ال مينع من         املكتوب أدىن مالحظة ألخرب اهللا ع     

                                 
 ، ومـسلم فـي      ٤٦٠٦ ح رقم    �رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب كاتب النبي           ) (1

  .٣٥١٦ كتاب اإلمارة ، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ح رقم
  .١/١٠٦مختار الصحاح : جمع رقعة وهي القطعة من الجلد أو الورق يكتب عليها، انظر) (2
   .١/٥٩٩لسان العرب : هي جريد النخل المستقيمة يكشط منها الخوص ، انظر) (3
   .١/٦٦٠جمع قتب وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه،لسان العرب ) (4
   .١/٢٣٧ي يبقى في جزع النخلة بعد قطع السعف، مختار الصحاح هي أصول العسب الت) (5
  .١/٢٤٨ واحدتها لخفة على وزن صفحة ، مختار الصحاح ءوهي الحجارة الرقيقة البيضا) (6
 ح ٢/٥٧ ، وفي المعجم األوسـط  ٤٨٨٨ ، ح رقم    ٥/١٤٢رواه الطبراني في المعجم الكبير      ) (7

 بتصحيحه عدد من أهل العلم منهم محمـد بهجـت    ، بسند رجاله موثقون ، وقد عنى ١٩١٣رقم  
وثاقة نقل النص القرآني من رسول اهللا إلـى         : األثري ، والسيد محمود شكري اآللوسي ، انظر         
غانم قدوري الحمد ذكره بـسنده  .  ، ود ١٦٩أمته لألستاذ ، الدكتور محمد حسن حسن جبل ص          

   . ٨٠في كتابه رسم المصاحف ص 



  ١٦  

 ممن تعلموا وكتبوا بني يديه ، ولذا        �وجود رسم آخر مل يكتب بني يدي النيب         
   .� يف مجعه إال على عني ما كتب بني يدي النيب �مل يعتمد زيد 

  لكتابة القرآن بني يديه مزيد حفظ وعناية ألصل الرسالة           �   ويف تأكيد النيب    
مل وجه إذ الكتابة ال يتطرق إليها الشك والنسيان ؛ وألنَّ زيادة            على أدق وأك  

حرف أو نقصانه قد يغري املعىن متاماً ؛ كما يف ذلك إظهار لـسنية الكتابـة يف                 
احملافظة على القرآن الكرمي ، ويظهر يل كذلك ليكتب بصورة حتمل الكثري من             

فر يف أي طريقـة     أوجه اإلعجاز وتتحمل أوجه القراءات ؛ وهي خاصية ال تتو         
 مرجعاً لألمة ال ختتلف     �أخرى إذا كتب ا ، وليبقى ما رسم بني يدي النيب            

  . واهللا أعلم . بعده يف رسم القرآن الذي أحكم ذا العمل رمساً ولفظاً 
 ما كتب بني يدي     � حيث مجع بعد وفاة النيب        :����والثانية يف عهد أيب بكر       

 �ومساعدة عمر بن اخلطـاب      ، ت   يف صحف بوساطة زيد بن ثاب      �النيب  
 ، وذلك بعد أن خشي      )١(والتوثيق، بطريقة غاية يف الدقة والضبط ، والتحري        

        �أن يذهب شيء من القرآن بذهاب محلته الذين حفظوه مـن فـم الـنيب                
أو كتبوه بني يديه كما حدث يوم اليمامة؛ كما أراد كذلك أن جيمع النـاس               

ه مجيعاً على أنه صورة لعني ما كتب بني يـدي           على مصحف إمام جيمعون علي    
ومطابق ملا تلقته الصحابة عنه مشافهة ، فكل ما فعله زيد هو مجعه               ، �النيب  

 وامللقى منـه    �يف مكان واحد ، موثقاً بالشهود على املكتوب بني يدي النيب            
  .مشافهة،ومل يكتب ما علم أنه نسخت تالوته، فظفر مجعه هذا بإمجاعهم عليه 

                                 
  .٢٩٥ /١ علوم القرآن البرهان في: انظر ) (1



  ١٧   

 حيث قام مبهمة نسخ الصحف اليت مجعت يف  :����والثالثة يف عهد عثمان  
 إىل عدة مصاحف بوساطة جلنة كونت من زيد بن �عهد أيب بكر الصديق 

وعبد ، وعبد اهللا بن الزبري، سعيد بن العاص : وثالثة من قريش هم ، ثابت 
كما ، ءة الرمحن بن احلارث بن هشام وذلك بعد االختالف الذي وقع يف القرا

 كالنِ مسِ بلَى ( :  قال�جاء يف حديث أَنع مقَد انمالْي نفَةَ بذَيإنَّ ح
عثْمانَ وكَانَ يغازِي أَهلَ الشامِ في فَتحِ إِرمينِيةَ وأَذْربِيجانَ مع أَهلِ الْعراقِ 

اَءةري الْقف مالفُهتفَةَ اخذَيح عانَ ،فَأَفْزثْمعفَةُ لذَيفَقَالَ ح  : نِنيمؤالْم ريا أَمي
. أَدرِك هذه الْأُمةَ قَبلَ أَنْ يختلفُوا في الْكتابِ اختالف الْيهود والنصارى 

مصاحف فَأَرسلَ عثْمانُ إِلَى حفْصةَ أَنْ أَرسلي إِلَينا بِالصحف ننسخها في الْ
كا إِلَيهدرن انَ . ثُمثْمةُ إِلَى عفْصا حبِه لَتسفَأَر . دبعو ثَابِت نب ديز رفَأَم

اللَّه بن الزبيرِ وسعيد بن الْعاصِ وعبد الرحمنِ بن الْحارِث بنِ هشامٍ 
 فاحصي الْما فوهخسقَ، فَنو الثَّالثَة نييشالْقُر طهلرانُ لثْمإِذَا : الَ ع

اختلَفْتم أَنتم وزيد بن ثَابِت في شيٍء من الْقُرآن فَاكْتبوه بِلسان قُريشٍ ؛ 
 انِهِمسلَ بِلزا نمفَإِن .ي الْمف فحوا الصخسى إِذَا نتلُوا ؛ حفَفَع در فاحص

وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحف مما نسخوا ، عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَ 
 قرحأَنْ ي فحصم أَو يفَةحي كُلِّ صف آنالْقُر نم اهوا سبِم رأَموقد )١()و  

حرف السبعة ؛ قطعاً متيز هذا النسخ بأنه اختصر فيه على حرف واحد من األ
ورجحوا عند االختالف يف الرسم لغة ، لدابر اخلالف الذي وقع بني املسلمني 

ومل ينقل عنهم ـ وهللا احلمد واملنة ـ اختالف إال يف كيفية رسم كلمة ،قريش 
                                 

  .٤٩٨٧رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ح رقم ) ( 1
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 tt:يف قوله تعاىل" التابوت" ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ6666 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 
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ورفعوا األمر ، ورأى القرشيون أن تكتب بالتاء املبسوطة، "التابوة"بالتاء املربوطة 
، وسبب االختالف كما يراه الشيخ )١(فرجح لسان قريش، �إىل عثمان 
عند الصديق بقية : ن طول املكثأنَّ هذا احلرف قد عراه طمس م:" الرمحاين 

خالفته، مث عند الفاروق كل زمن خالفته، مث عند أم املؤمنني حفصة مدة من 
، ويف رجوعهم إىل عثمان وأمرهم أن يكتبوه بلغة )٢("صدر خالفة ذي النورين

 ، وهو أول ما نزل عليه  �قريش ؛ ألنه يوافق قراءة العامة من أصحاب النيب
توسعة بعد ذلك فكانت كتابته األوىل توافق منطوقهم ، فلم القرآن مث جاءت ال

خيرج عثمان فيها على الكتابة النبوية ، وكل هذه التعليالت اليت ذكرها أهل 
العلم إذا صح سند هذه الرواية اليت ألهل العلم يف سندها مقال ، والراجح أا 

  .ضعيفة كما ذكر ذلك ابن حجر يف الفتح كما هو موضح يف اهلامش 
واحـتفظ  ،      مث وزعت هذه املصاحف بعد نسخها على األمصار اإلسالمية          

وألزم عثمان الناس  مبا جاء فيها دون مـا  ،  مبصحف عنده يف املدينة   �عثمان  
سواها ؛ مما جعل  الناس يعولون عليها يف نسخ املصاحف فيما بعـد ورسـم                

،   أو مرسوم اخلط    ، وعرف ذلك فيما بعد برسم املصحف       ، احلرف القرآين ا    

                                 
وهذه الزيادة أدرجها   :  ، وقال ابن حجر في الفتح        ٣١٠٣رواه الترمذي عن الزهري ح رقم       ) (1

: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته  ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت ، قال الخطيـب                    
   .٩/٢٦فتح الباري : إنما رواها ابن شهاب مرسلة ، انظر و

   .٣٧الفتوى المحمدية على األسئلة الهندية لمحمد قنديل الرحماني  ص ) (2



  ١٩   

 على أصل  الكتابة النبويـة الـيت         �وقد حافظ عثمان    ، أو بالرسم العثماين    
 ، وأبرز ما فعله من تغيري هو مجعه الناس على           �نسخها من صحائف أيب بكر      

حرف واحد منها ، وإلزامهم ا ، وحتريقه ملا سواها ، ومل أقف علـى روايـة     
 أكانت باألحرف الـسبعة الـيت       � النيب   شافية عن الكتابة اليت متت بني يدي      

جاءت الرخصة ا بعد اهلجرة ، أم كانت على القراءة العامة حـرف قـريش               
الذي تشري بعض الروايات  أنه هو الذي قرئ به يف العرضة األخرية ، وأول ما                
نزل عليه القرآن ، والذي يطمئن إليه الباحث بعد طول نظر أن الذي كتب يف               

استقر يف العرضة األخرية ، ولذا جعله عثمان مرجع اللجنـة           املصاحف هو ما    
   . )١(عند االختالف، وترك هلم القراءة بغريه مبا يوافق الرسم

    وقد جاء هذا الرسم خمالفاً لطريقة الرسم القياسي اليت يطابق فيها املكتوب            
بتداء أو تغيري أو تبديل يف احلروف مع تقدير اال        ، املنطوق دون زيادة أو نقصان      

، ا والوقف عليها؛ إذ به حروف جاء رمسها خمالفاً ألداء نطقها ألغراض شريفة            
وأسرار دقيقة ظهرت وتظهر فيما بعد ملن فتح اهللا عليه ؛ وهي واحدة من أسرار    
هذا الكتاب العزيز وقد درس العلماء هذه االختالفات حتت ستة قواعد وهـي             

وصل والفصل ، واهلمزة ، ومـا فيـه         قاعدة احلذف ، والزيادة ، والبدل ، وال       
  .وال يسع جمال البحث هنا لتفصيلها وهي مبسوطة يف كلِّ كتب الرسم.قراءتان

   كما أنه مل يكن عليه الشكل الذي يوضح اإلعراب وال اإلعجام الذي مييـز              
احلروف ، كالزاي والراء واجليم واحلاء واخلاء وحنو ذلك ؛ كما هو شأن اخلط              

                                 
عبـد  . صبحي الـصالح ، ود    . ذهب إلى هذا الرأي عدد من أهل العلم المعاصرين منهم د            ) (1

رسـم  :  وغيـرهم ، انظـر   عبده الراجحي ، والشيخ محمد أبـو زهـرة  . الصبور شاهين ، ود 
  .١٢١المصحف للدكتور غانم قدوري ص 



  ٢٠  

وال عالمات توضح الوقف والتجزئة وحنـو       ، لك  الوقت يف غالبه      العريب يف ذ  
ذلك مما هو موجود اليوم يف املصاحف بعد أن اتفق العلماء واصطلحوا علـى              
وضعها تيسرياً على القارئ ، وقد كان املسلمون يهتدون إىل النطـق الـسليم              

 اللحن يف ذلك الصحيح للقرآن الكرمي اعتماداً على السليقة العربية اليت مل تعرف        
وعن طريق التلقي واملشافهة اليت كانت وما زالت هي األساس يف تلقي ، الوقت 

كما أن املعاين مل تكن خافية على أذهام لذا         ، القرآن الكرمي وحفظه وضبطه     
    .)١(مل تكن هنالك حاجة كذلك لعالمات الوقف وحنوها

ى الكتابـة األوىل         وقد أبقى علماء السلف ومن بعدهم رسم املصحف عل        
 ، � وأمجع عليها  الصحابة يف عهـد عثمـان     �اليت كتب ا يف عهد النيب       

وذلك صيانة للقرآن من أن يتعرض للتغيري والتبديل بني حني وآخر مما قد يؤدي              
وملا متيز به هذا الرسم من مميـزات ال تتـوافر يف           ، إىل وقوع اخلطأ والتحريف     

والتباع ما كتـب    ،  أوجه القراءات الصحيحة     اشتماله على : غريه من أبرزها    
واستقر عليه رأي أصحابه من بعده الذين هم أعلـم           ، �بني يدي رسول اهللا     

وأدرى من غريهم يف هذا اال ، وقد كانت املصاحف العثمانية خاليـة مـن               
اعتماداً على الـسليقة العربيـة      ، والنقط وعالمات الوقف والتجزئة     ، الشكل  

ولكن ، وال إىل اإلعجام بالنقاط     ، ال حتتاج إىل الشكل باحلركات      السليمة اليت   
وفسد اللـسان   ، وشاع اللحن بني املسلمني     ، ملا كثر اختالط العرب بالعجم      

أجاز العلماء نقط املصاحف وضـبطها بالـشكل ؛ لتمييـز احلـروف             ، العام

                                 
 ، والواضـح فـي      ٤/١١٥٣اإلتقان في علوم القرآن ، لإلمام جالل الدين السيوطي          : انظر  ) (1

  .٩٧مصطفي ديب البغا ، ومحيي الدين ديب مستو  ص. علوم القرآن ، د



  ٢١   

ه من اللحن   ومحايت، واحلركات يف الكتابة والتالوة ؛ بغية التيسري على القاريء            
يف قراءة القرآن ؛ لكن دون أن يطرأ على الرسم العثماين حلـروف اهلجـاء يف              

   .)١(أو زيادة أو نقصان، املصحف تغيري 
  :  مزايا الرسم العثماين: املبحث الثالث 

  :    للرسم العثماين مزايا كثرية أبرزها ما يلي 
وذلك : قراءات املتعددة   الداللة على ما يف الكلمة من أوجه ال       : املزية األوىل   

ألنَّ رسم املصحف روعي فيه حتمله ألوجه القراءات املتعددة ، إمـا موافقـة              
  :حتقيقية ، أو موافقة احتمالية 

 هي اليت يتوافق اللفظ ا مع الرسم املوجود يف بعـضها ،       :واملوافقة التحقيقية   
  : ا ثالث صور ، وهذه املوافقة هل" املوافقة الصرحية" وقد مساها ابن اجلزري

أن يكون للكلمة وجه واحد يف القراءة موافق للرسم احلاصـر           : الصورة األوىل   
هلا دون غريها ، وهذا يشمل مجيع الكلمات القرآنية اليت مل يرد يف قراءـا إال                

  .وجه واحد 
 أن يكون للكلمة يف اللفظ أكثر من قراءة وحيتملها رسم واحد :الصورة الثانية 
ومنها ما ال حيتمله رسم واحد وهذه ثالث وثالثون ، "  فتبينوا "كتبت به حنو 

  حنو )٢(كلمة وزعت على املصاحف العثمانية حسب ما ورد فيها من قراءات

                                 
   .٢٢١فنون األفنان البن الجوزي  ص) (1
: عة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت،السنة التاسعة عـشرة، العـدد         مجلة الشري : انظر  ) (2

 للـدكتور  ، البحث المحكـم  ٨٩ م ، ص٢٠٠٤هـ ـ مارس ١٤٢٥السادس والخمسون ، محرم 
  " .ما اختلف رسمه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثمانية " محمد خازر المجالي ، بعنوان 
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)) **** : قوله تعاىل  ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ;; ;;οοοο uu uu���� ÏÏ ÏÏ&&&& øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§  فقد )١٣٣: آل عمران (〉 ‘‘‘‘§§
 السني ، ورمست يف رمست يف املصحف املكي والكويف والبصري بواو قبل

 ، وكل هذه األوجه يف النهاية هي موافقة )١(املصحف املدين والشامي بغري واو 
  .لرسم املصحف موافقة حقيقية 

 أن يكون للكلمة يف اللفظ أكثر من قراءة ولكنها مل ترسم إال :الصورة الثالثة 
فتكون على وجه واحد من تلك الوجوه امللفوظ ا مع حتمله لباقي الوجوه ، 

القراءات امللفوظ ا حسب هذا الرسم موافقة موافقة حتقيقية، والقراءات 
امللفوظ ا على غري هذا الرسم تكون موافقتها احتمالية، ومثال املوافقة 

 ÅÅ:قوله تعاىل : التحقيقية هنا ÅÅ7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ ≈= 7Ï،فقد رمست كلمة〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ####$$ tΒ 

 〉〉〉〉  7777====ΒΒΒΒفكل من قرأ هذه الكلمة :على هذا،و)٢( يف كلِّ املصاحف بغري ألف〉
 موافقة للرسم حتقيقاً ؛ وهذه هي قراءة نافع، وابن كثري، وابن هبغري ألف فقراءت

 اليت هي قراءة 〉〉〉〉مالك عامر، وأيب عمرو ، ومحزة ، وأيب جعفر ، وقراءة 
 موافقة للرسم احتماالً ؛ حيث إن )٣(عاصم ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف

من :  ، وبناًء على ذلك قال العلماء )٤(ت من هذه الكلمة اختصاراً األلف حذف
أركان القراءة موافقة الرسم ولو احتماالً ؛ وإال كانت شاذة، ومن هنا يظهر لنا 

  .االرتباط الوثيق بني الرسم والقراءات حبيث ال يقوم مقامه رسم آخر 
                                 

  .٢٤٢/ ٢عشر ، البن الجزري النشر في القراءات ال: انظر ) ( 1
  .١١/ ١ ، والنشر٥٣إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ، للدمياطي ص: انظر) (2

  .١٥١إتحاف فضالء البشر ص: انظر ) ( 3
  .١/١١النشر  ) ( 4



  ٢٣   

  فإذا كان كلُّ مسلم  : خطاً ونطقاً����اتصال السند برسول اهللا   : املزية الثانية   
يتلقى القرآن عن معلم متقن فإنَّ السند سينتهي باملعلم األول ـ عليه الـصالة   

 يف �وال شك أن االتـصال برسـول اهللا   ،  والسالم ـ عن جربيل عن ربه  
القرآن كله سوره وآياته وكلماته وحروفه يئاا وحركاا وكيفيـة نطقهـا            

ومن أقوى  ، وامتاز به على سائر الكتب      ، كرمي    بطريق التواتر خاص بالقرآن ال    
 ، كما فيه إظهار لعظمة القـرآن وشـدة          )١(أسباب حفظه من التغيري والتبديل    

العناية بتعلمه ، وباتصال السند الذي هو أحد أركان القراءة الصحيحة يستمر             
 التواتر للقرآن الكرمي خطاً ولفظاً ؛ ألنه لو كان مكتوباً على الرسم القياسـي             
الكتفى الناس بالقراءة من املصاحف فتضيع صور األداء السليم الذي ال يتحقق            

  .إال من خالل التلقي 
 من مزايا القرآن :الداللة على  بعض لغات العرب الفصيحة : املزية الثالثة 

الكرمي أنه نزل على األحرف السبعة ؛ اليت هي سبع لغات من لغات العرب يف 
الراجح عند مجهور العلماء ، وقد مجع عثمان الناس على املعىن الواحد كما هو 

حرف واحد وأبقى هلم القراءة مبا يتوافق مع الرسم من األحرف السبعة الباقية ، 
فظلت بعض لغات العرب موجودة من خالل الرسم ، ومن هنا نفهم قوله 

$$$$ :تعاىل ¸¸ ¸¸ΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ ‡‡ ‡‡ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� tt ttãããã uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 88 88llll uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪〈〈〈〈)ذه )٢٨:الزمر ه؛ألن
املزية أصبح جامعاً أللسنة العرب ، والقرآن هو الذي حفظت به لغة العرب 
، وذلك حنو كتابة هاء التأنيث تاًء مفتوحة يف بعض املواضع داللة على لغة طيء

                                 
ومناهـل العرفـان للزرقـاني     ، ٣٤٣دراسات في علـوم القـرآن ، للرومـي ص         :  انظر  ) (1
   . ٣١٧ ـ ٣١٥راسة القرآن ألبي شهبة ص ، والمدخل لد٣٧٧ـ٣٧٦ص



  ٢٤  

 tt: ومثل حذف آخر املضارع املعتل لغري جزم مثل قوله تعايل  ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω 
ãã ããΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 ss ss???? ëë ëë§§§§ øø øø&&&& tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈)قوله تعاىلو  ،)١٠٥:هود : tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... 

ÆÆ ÆÆ,,,, öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ 〈〈〈〈 )داللة على لغة هذيل ) ٦٤:الكهف.  
 ملا كانت املصاحف العثمانية خالية :الداللة على أصل احلركة : املزية الرابعة 

من النقط والشكل أشري إىل بعض احلركات حبروف تدل عليها مثل كتابة 
 ÄÄ:يف قوله تعاىل، )١(اًء الكسرة ي ÄÄ›››› !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$  للداللة )٩٠ :النحل(〉〉〉〉 ####$$

 öö:والضمة واواً حنو قوله تعاىل، على كسرة اهلمزة  öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ '' ''ρρρρ éé éé'''' yy yy™™™™ uu uu‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx&&&& øø øø9999 $$ $$####  

،كل هذا من غري نقط وال شكل )٢(للداللة على ضم اهلمزة )١٤٥:األعراف(〉〉〉〉
.    

 كذلك داللتهمن مميزات هذا الرسم :  أصل احلرفالداللة على: املزية اخلامسة
 nnعلى أصل احلرف من خالل الرسم ككتابة   nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$  nnو،  〉〉〉〉 ####$$ nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 〈〈〈〈  ، 

 ääو ääοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yy⇔⇔⇔⇔9999 $$ $$#### øø øø 〈〈〈〈و  (( ((#### 44 44θθθθ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ بالواو بدالً من األلف ؛ ليدل على أصل احلرف ،  〉〉〉〉 ####$$

                                 
في زيادة ياء في هذه اآلية إشـارة        : "ويعلل الدكتور أبو شهبه لزيادة الياء في هذه اآلية بقوله         ) (1

ينبغي أن يكون ممدوداً موصوالً غير منقطع ،فيكـون فيـه بهـذه             ) إيتاء ذوي القربى    ( إلى أن   
، نقالً من كتاب رسم الصحف ونقطـه  ١٦٥نية صبحوث قرآ. "الزيادة تطابق بين اللفظ والمعني  

  .٤١٩ص
للداللة على ظهـور معنـى   : "  ويعلل أبو العباس المراكشي لزيادة الواو في هذه اآلية بأنها     ) (2

الكلمة في الوجود في أعظم رؤية للعيان ويدل على ذلك أن اآلية جاءت للتهديد  بحوث قرآنيـة                  
  .١٦٣ص



  ٢٥   

ء للداللة على وليعلم أن األلف فيها منقلبة عن واو ، ومثل رسم األلف باليا
 44 ( أصل الياء فيميلها من مذهبه اإلمالة حنو 44 yy yy∏∏∏∏ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈)١:الضحى(       ،

 33و 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ss ssùùùù ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪  〈〈〈〈) وإذا كان أصلها الواو رمست ... ، والتقوى  )٧:الضحى
   .)١() الصفا، عفا، وخال ، دعا ، ودنا ( ألفاً للداللة على عدم إمالتها حنو 

ومن مميزات هذا الرسم : لة على بعض املعاين الدقيقة الدال: املزية السادسة 
داللته على معان خفية دقيقة ، ال تدرك إال ملن فتح اهللا عليه من أسرار كتابه 

ودقة يف النظر  ؛  وذلك كزيادة الياء يف ، وذلك بعد أن يرزقه اهللا قوة يف العلم 
 uu: من قوله تعاىل " أيد" كتابة كلمة   uu !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ && &&‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 

، إذ كتبت بياءين وذلك لإلمياء إىل تعظيم قوة اهللا تعاىل )٤٧:الذريات(〉〉〉〉 ∪∪∪∪∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩
وأا ال تشبهها قوة ؛ وذلك ألنَّ زيادة املبىن تدل على ، اليت بىن ا السماء 

 uu: ومثل زيادة األلف يف قوله تعاىل. )٢(زيادة املعىن uu üü üü““““ (( ((%%%% ÉÉ ÉÉ`̀̀̀uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈)وقوله تعاىل ) ٦٩:الزمر ، : uu uu üü üü““““ (( ((%%%% ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 〈〈〈〈 

رمست يف املوضعني بزيادة ألف بني اجليم ) جيء ( فإنَّ كلمة ) ٢٣:الفجر(
؛ وهذه الزيادة تؤمي إىل التهويل والتفخيم والوعيد والتهديد وأنه جميء )٣(والياء 

                                 
يف واالصطالحات الحديثة ، للدكتور شعبان محمد إسماعيل رسم المصحف وضبطه بين التوق) (1

  .٧١ص 
   .٣٦٧/ ١مناهل العرفان ) ( 2
   .٥٤١ ، ٤٦٢إتحاف فضالء البشر ص : انظر ) ( 3



  ٢٦  

  . )١(البشر فجاء الرسم لذلك غري ما يعهدون ليس على ما يعهد 
     ومثل كتابة األفعال األربعة بغري واو مع أنََّ القاعدة النحوية واللغوية على 

  : غري هذا وهي 
 äí:يف قوله تعاىل)يدعو/(١ ô‰tƒ uρ ß≈|¡ΡM}$# Îh�¤³9 $$Î/ …çνu !% tæßŠ Î�ö�sƒù: $$ Î/ 〈)١١:اإلسراء(.  

 ßxôϑtƒ  :ىل يف  قوله تعا)  ميحو(و/  ٢ uρ ª! $# Ÿ≅ ÏÜ≈t6 ø9   . )٢٤:الشورى( 〉 #$

 tΠ:يف  قوله تعاىل) يدعو(و/  ٣ öθ tƒ äí ô‰tƒ Æí# ¤$!$# 4’n<Î) & óx« @� à6œΡ 〈 )٦:القمر( .  

 äíô‰uΖy™ sπ :يف قوله تعاىل) سندعو(و/ ٤  u‹ ÏΡ$ t/̈“9$# 〈)َّا كتبت يف ف . )١٨:العلقإ
قيق ملن أنعم النظر فيه كما ذكر ذلك أبو  لسر د)٢(املصاحف العثمانية بغري واو

، وسهولته على الفاعل،  للتنبيه على سرعة وقوع الفعل((: العباس املراكشي قال
أما احلذف يف األوىل فلإلشارة إىل أن ، وشدة املنفعل املتأثر به يف الوجود 

ا وأما السر يف حذفه... اإلنسان يسارع إىل الدعاء بالشر كما يسارع إىل اخلري 
يف الثانية فلإلشارة إىل سرعة ذهاب الباطل واضمحالله ، وأما السر يف حذفها 
يف الثالثة فلإلشارة إىل سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعني حينما يطلب منهم ، 
كما أن السر يف حذفها يف اآلية الرابعة لإلشارة إىل سرعة الفعل وإجابة الزبانية، 

، وكذلك ) فليدع ناديه(  املتجاورين فقبلهاوفيه أيضاً التطابق يف اللفظ بني
 ، وعلل الشيخ )٣()) إىل أن استجابة الزبانية أسرع من استجابة ناديه ةاإلشار

                                 
  .١٦١بحوث قرآنية ص ) ( 1
   .٥٤٥ ، ٤٩٨، ٤٧٢ ، ٣٤٦إتحاف فضالء البشر ص : انظر ) ( 2
  .٤٢٨ رسم المصحف ونقطه ص  ،٦٢ ، وبحوث قرآنية ص ١/٣٨٧البرهان : انظر ) ( 3



  ٢٧   

 öö: املراكشي زيادة الواو يف قوله تعاىل  öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ '' ''ρρρρ éé éé'''' yy yy™™™™ uu uu‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx&&&& øø øø9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 

 öö: وقوله ، )١٤٥:األعراف( ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ '' ''ρρρρ éé éé'''' yy yy™™™™  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ÂÂ ÂÂχχχχθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 〈〈〈〈) األنبياء :
  .)١( للداللة على ظهور معىن الكلمة يف الوجود يف أعظم رتبة للعيان) ٣٧

$!  :   وكزيادة األلف بعد الفعل املعتل اآلخر يف قوله تعاىل  tΒ uρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 

7π t6ŠÅÁ –Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à&÷ètƒ uρ  tã 9��ÏW x. ∩⊂⊃∪ 〈)فقد زيدت)٣٠:الشورى، 

θ#األلف بعد الفعل  à&÷ètƒ uρ   〈 لإلشارة إىل كثرة عفو اهللا تعاىل واستمراره.      
    فهذه بعض النكت اللطيفة واألسرار البديعة اليت نبه عليها بعض العلماء 

ومعرفة بعض ، ليفتحوا اال أمام الباحثني ليدققوا النظر يف البحث عن أسراره 
  .أوجه إعجازه من خالل رمسه  

فمن خصائص هذا الرسم كذلك : إفادة بعض املعاين املختلفة  : السابعةاملزية 
أن الكلمة تكتب بطريقتني خمتلفتني ؛ لتدل يف كلِّ موضع على معىن خمالف 

 ΠΠΠΠ: يف قوله تعاىل " أم " لآلخر من ذلك حنو قطع  rr rr&&&&  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã 

WW WWξξξξŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )له تعاىل  ووصلها يف قو، )١٠٩:النساء :  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‡‡ ‡‡ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ yy yy™™™™ 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ÞÞÞÞ ¨̈̈̈uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈) إذ كتبت هكذا  ، ) ٢٢:امللك  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& 〈〈〈〈   بإدغام
األوىل يف " أم " امليم األوىل يف الثانية وكتابتها ميماً واحدة مشددة ؛ فقطع 

                                 
   . ١/٣٧٤ ، ومناهل العرفان للزرقاني ٦٢بحوث قرآنية ص : انظر ) ( 1
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الثانية "  أم "ووصل " بل " املنقطعة اليت مبعىن " أم " الكتابة للداللة على أا 
   .)١(" للداللة على أا ليست كتلك 

ومن مزايا  :توحيد األمة على طريقة واحدة يف رسم القرآن  : املزية الثامنة 
وتوحيد هلا يف شىت بقاع األرض على طريقة ، االلتزام ذا الرسم مجع لألمة 

عليه ؛ كما واحدة يف كتابة كتام الواحد ؛ الذي أمروا باالعتصام به والتوحد 
)) : قال تعاىل ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx&&&& ss ss???? 〈〈〈〈)١٠٣:آل عمران (، 

وتوحيد ملسريم يف رسم القرآن عرب التاريخ ، وضمان قوي لألجيال القادمة 
أو جتويز كتابته برمسني رسم للخاصة ، من االختالف فيه ؛ ألنَّ يف تغيري رمسه 

اية خالف وزرع عوامل الشقاق يف األمة؛ ألنه ال ميكن أن ورسم للعامة بد
  .جيتمعوا على غريه 
ومن مميزات هذا : إدراك سعة علم الصحابة رضي اهللا عنهم : املزية التاسعة 

 ومن (( كما يقول ابن فارس �الرسم الوقوف على سعة علم أصحاب النيب 
كتابتهم املصحف : بيةالدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغريهم بالعر

فكتبوا ، واملد والقصر ،  الذي يعلله النحويون يف ذوات الواو والياء واهلمز على
ومل يصوروا اهلمزة إذا كان ما قبلها ، ذوات الياء بالياء ، وذوات الواو بالواو 

 uuساكناً يف مثل  uu óó óó==== yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$  ÖÖو، ) ٢٥:النمل ( 〉〉〉〉 ####$$ ÖÖ ôô ôô∃∃∃∃ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 〈〈〈〈 )و  )٥:النحل ââ ââ öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

                                 
   . ١/٣٧٦ومناهل العرفان للزرقاني  ، ٣١٧، ٣١٥المدخل لدراسة القرآن ص: انظر ) ( 1
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وحىت كره من العلماء ترك اتباع ، فصار ذلك حجة ) ٩١:رانآل عم(〉〉〉〉
   . )١( ))املصحف من كره 

 xx فانظر كيف كتبوا((:     وقال ابن اجلزري  xxÞÞÞÞ ¨̈̈̈uu uu���� ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ قال و،  )٦:الفاحتة(  〉〉〉〉 ####$$

بالصاد املبدلة عن السني وعدلوا عن السني ) ٣٧:الطور(〉〉〉〉َالْمصيطرون :تعاىل
لسني ـ وإن خالفت الرسم من وجه ـ  قد أتت اليت هي األصل لتكون قراءة ا

وتكون قراءة اإلمشام حمتملة ؛ ولو كتب ذلك بالسني ، على األصل فيعتدالن 
وعدت قراءة غري السني خمالفة للرسم واألصل ؛ ، على األصل لفات ذلك 

  ZZولذلك كان اخلالف املشهور يف ZZππππ ss ssÜÜÜÜ )) ))ÁÁÁÁ tt tt////  〈〈〈〈)دون )٦٩:األعراف ZZ ZZππππ ss ssÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ oo oo0000 〈〈〈〈  

  . )٢())وحرف األعراف بالصاد،  لكون حرف البقرة كتب بالسني)٤٧ :البقرة(
     فهذا يدل على أن القرآن عندما كتب يف تلك العهود املباركة كتب بطريقة 

 وكان ذلك عن علم تام مبن �حتتمل كل الوجوه اليت صحت عن رسول اهللا 
 ZZكتبوه ؛ ولذلك جند أن كلمة  ZZππππ ss ssÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ oo oo0000 〈〈〈〈 لسني مل جييء يف البقرة ملا كتبت با

 جند كل القراء اتفقوا على قراءا بالسني ، أما ما كتب فيها قراءة بالصاد بل
  . بالصاد فنجد القراءة ا على الوجهني 

وال من النقط اصطلح ،  وليس شيء من الرسم  ((:   وقال أبو عمرو الداين 
عليه السلف ـ رضوان اهللا عليهم ـ إال وقد حاولوا به وجهاًُ من الصحة 

                                 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها لإلمام أبي الحسين أحمد بن               ) (1

  . ١٨ص،  فارس 
   . ١/١٢النشر ) (2
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ومكام ، وقصدوا به طريقاً من اللغة والقياس ؛ ملوقعهم من العلم ، والصواب 
والفضل بيد اهللا يؤتيه من ، من الفصاحة ؛ علم ذلك من علمه وجهله من جهله 

   . )١())واهللا ذو الفضل العظيم ، يشاء 
 مهما تأمل :إدراك عظمة هذا الكتاب العزيز وعمق أسراره : املزية العاشرة 

الباحثون ودققوا يف اجلوانب اليت جاءت خالف الرسم القياسي سواء كان ذلك 
يف قواعد احلذف واإلضافة، أو البدل، أو الوصل والفصل، أو اهلمزة ، أو ما فيه 

وا لذلك علالً وفوائد ستظل عقوهلم قاصرة عن اإلحاطة بالكثري قراءتان وذكر
نقل ابن املبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له عن من أسراره ، كما 

 ؛ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على اهليئة املعروفة �من النيب ((: هذا الرسم بأنه
العقول ، وهو سر من أسرار بزيادة األلف أو نقصاا ؛ ألسرار ال تدي إليها 
وكما أنَّ نظم القرآن معجز ، هذا الكتاب العزيز دون سائر الكتب السماوية 

 77فكيف تدي العقول إىل سر زيادة األلف يف.معجز  فرمسه أيضاً 77ππππ ss ssSSSS (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈    دون

 77 77ππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù 〈〈〈〈 يف قوله تعاىل) سعوا(؟ أم كيف تتوصل إىل زيادة األلف يف : tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

(( ((#### öö ööθθθθ yy yyèèèè yy yy™™™™ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt tt ÍÍ ÍÍ““““ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ËË ËËΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg ùù ùù:::: $$  ، )٥١:احلج( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$

 tt:وعدم زيادا يف قوله تعاىل tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööθθθθ yy yyèèèè yy yy™™™™ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt tt ÍÍ ÍÍ““““ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA““““ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )إىل أن قال وأخذ يعدد يف ذكر األمثلة ) ٥:سبأ  :
وللقرآن أسرار ال تستفاد إال ذا الرسم ، فمن كتبه بالرسم التوقيفي فقد أداه 

                                 
   . ١٩٦المحكم في نقط المصاحف ، ألبي عمرو الداني ص ) ( 1
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جبميع أسراره ، ومن كتبه بغري ذلك فقد أداه ناقصاً ، ويكون ما كتبه إنما هو 
  . )١( ))من عند نفسه ال من اهللا 

   

  :فوائد الرسم العثماين : املبحث الرابع  
   :من ذلك ى رسم املصحف وااللتزام به فوائد كثرية     يف احملافظة عل
 اشـتمل   : احملافظة على القراءات الواردة احملتمل الرسم هلا        : الفائدة األوىل   

 ؛ إذ جند أن     �هذا الرسم يف مجلته على القراءات الصحيحة املتواترة عن النيب           
املصاحف الرسم يف املوضع الواحد حيتمل أكثر من قراءة ، وقد روعي يف رسم              

 فلو مل يلتزم هذا الرسم ، وانتصرت        �اشتماهلا على القراءات الثابتة عن النيب       
الدعوات اليت تدعو لتغيريه لضاعت على األمة تلك القراءات اليت أنزهلا اهللا على             

  ونقلت إلينا نقالً متواتراً ؛ بسبب عدم حتمل الرسم اجلديد إياها؛ ويف              �نبيه  
  )٢(؛ بل جحود به واجلاحد بالقرآن أو ببعضه كـافر         ذلك  إمهال لبعض القرآن      

 واعلم أن من استخف بالقرآن أو باملصحف أو بشيء (( : يقول القاضي عياض    
منه أو سبهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية أو شك يف شيء من ذلك فهو كافر 

 السند  اتصال، ولذا اشترط العلماء لصحة القراءة       ، )٣()) عند أهل العلم بإمجاع     
 ، وأن توافق وجهاً من وجوه العربية ، وموافقة الرسم العثماين ولـو              �بالنيب  

  .احتماالً 

                                 
ـ ٣٢٠نقالً من كتاب المدخل في دراسة القرآن ص) ( 1  ، ومنهج الفرقان في علوم القرآن  ٣٢١ 

  . ١٤٦للشيخ محمد علي سالمة ص 
  .٣٩٧رسم المصحف ونقطه  ص: انظر ) ( 2
  .٣٠٥ / ٢وق المصطفى ، للقاضي عياض الشفا بتعريف حق) ( 3
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 إنَّ يف   :إحياء سنة التلقي من أفواه القراء للقـرآن الكـرمي           : الفائدة الثانية   
اختالف الرسم عن النطق محالً للناس على تلقي القرآن مـن أفـواه القـراء                

 على جمرد القراءة من املصاحف فيقـع يف حتريـف           وعدم االعتماد ،  واحلفاظ  
كما أنه معها يضيع الكثري من أحكام تـالوة         ، بعض الكلمات  وهو ال يدري       

القرآن ؛ وهلذا كان السلف ـ رمحهم اهللا ـ مييزون احلفظ بالتلقي كما يقول   
ا وسبعني   بِضع �واللَّه لَقَد أَخذْت من في رسولِ       (  : �عبد اهللا بن مسعود     

   .)١ (... )سورةً 
      وهلذا قرر العلماء أنه ال يصلح التعويل على املصاحف وحدها ؛ بل ال بد 

، ال تأخذوا القرآن من مصحفي : " وكانوا يقولون، من التلقي عن حافظ متقن
؛ وذلك ألنَّ بعض الكلمات كما عرفت كتبت على " وال العلم من صحفي 
ا أن فواتح بعض السور كتبت برسم احلروف ال يئات غري منطوقها ؛ كم

 üüفال ميكن لإلنسان أن يتقن نطق مثل ، النطق  üüÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! ،   )١:مرمي (〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ 2222!!

$$ و $$ΟΟΟΟmmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ýý ýý,,,, ûû ûû¡¡¡¡ ÿÿ ÿÿãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈 )دون التلقي والسماع من حافظ )  ٢-١:الشورى
وكذلك هنالك أحكام للتالوة كاإلدغام والروم واإلمشام وحنوها األصل ، متقن 

 تعلمها السماع والتلقي ؛ ولذا كان يف محل الناس على تلقي القرآن مشافهة يف
، وحسن الترتيل، وطريقة األداء ، التوثق من النطق الصحيح أللفاظ القرآن 

فإن ذلك كله ال ميكن حتقيقه ، وإخراج احلروف من خمرجها ، وإتقان التجويد 

                                 
 ، ٥٠٠٠ ، ح رقم    �باب القراء من أصحاب النبي      ، رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن       ) (1

   )  .٢٤٥٩(باب فضائل عبد اهللا بن مسعود ح رقم ،ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
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 متابع حىت ال يقع عن طريق الكتابة وحدها ما مل يكن هنالك معلم مصحح
  . القاري يف خطأ ولبس وهو ال يدري 

 أعظم مكتوب يف العصمة من اخلطأ يف كتابة القرآن الكرمي : الفائدة الثالثة 
الدنيا؛ وذلك ألنَّ  الكتابة نائبة عن القراءة، فاللحن فيها حلن يف القرآن الكرمي ، 

االتباع خاصة وقد أثبتنا ويف اتباع الرسم تأمني من ذلك ، وذلك ألنَّ اخلري يف 
 ، ففي )١ ()فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني ( :يقول � أن الرسم سنة والنيب 

التزام هذا الرسم واتباعه االحتياط الشديد لبقاء القرآن على أصله لفظاً وكتابةً، 
ستمر ألنَّ يف كتابته على غري الرسم الواحد تعريض القرآن الكرمي للتغيري امل

حسب تغري القواعد اإلمالئية اليت مل يتفق عليها واضعوها ، فهي تتغري وتتبدل 
وتتطور مبرور األيام ، وذلك يؤدى للخالف والتغيري والتبديل يف رسم القرآن 

  ؛ وذلك )٢ (وتالوته ، فالواجب احلذر من قواعد خمتلف فيها ومطلوب تغيريها
لقواعد غري متفق عليها وهي عرضة ألنَّ عدم التزام رسم املصحف واخلضوع 

للتغيري يؤدي إىل االختالف يف نصوص القرآن وميهد الطريق ألعداء القرآن 
  . لتحريفه 

 ألنَّ من احملافظة على ركن من أركان القراءة الصحيحة ؛: الفائدة الرابعة
وحترم القراءة ، شروط قبول القراءة القرآنية وصحتها موافقة الرسم ولو احتماالً 

مبا خيالف رسم املصحف واعترب ما خالف رسم املصحف ـ وإن توافر له صحة 
، السند وموافقة العربية ـ شاذاً ال جتوز القراءة به ال يف الصالة وال يف غريها 

                                 
 ، ومسلم فـي     ٤٦٧٥ ح رقم ، الترغيب في النكاح      :  رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب       )(1

  .٢٤٨٧ح رقم،  كتاب النكاح
    .٣٨٤الجمع الصوتي ص : انظر ) ( 2
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فلو تساهلنا يف أمر الرسم ومل نلتزم به ونتبعه ورضينا بدعوة التغيري والتبديل 
قرآنية اليت حيتملها هذا الرسم لترتب على ذلك ضياع كثري من القراءات ال

وضياع اجلزء ، وتضبط من خالل رمسه وبذلك يضيع جزء  من القرآن الكرمي 
   .)١( منه مؤشر لضياع القرآن

 وذلك مـن خـالل      : وسنته   ����احملافظة على هدي النيب     :  الفائدة اخلامسة   
جيعـل   االلتزام ذا الرسم الذي يفوح منه رائحة النبوة وشذا عطرها الطيب ، و          

إحساس املسلم وهو بني يدي هذا الرسم أنه بني يدي أثر من أعظم أثار النبوة               
املباركة ، وأن عليه لكي يستروح أرجيها الطيب الزكي أن يبذل شيئاً من جهده              
وأن يهيئ نفسه ويعدها إعداداً خاصاً قبل أن يضع نفسه بني يدي كتـاب اهللا               

 يؤ واستعداد للقائه تعاىل فال يتهجم على املصحف يف غري .  
 داعياً للتمسك ((عبد الكرمي اخلطيب ـ  :     أفليس هذا ـ كما يقول األستاذ  

باتباع الرسم العثماين للقرآن باعتباره مرياثاً إسالمياً وشاهداً من شهود عـصر            
  . )٢())النبوة 

 وذلك بوقوف املسلمني     :سلف الصاحل إدراك فضل علم ال   : الفائدة السادسة   
ومعرفتهم هلذا الرسم املعجز متاماً     ، يفية كتابة املصاحف يف ابتداء األمر       على ك 

وثقـوب  ، وتيقنهم بعظيم فضل الصحابة يف علم اهلجاء خاصة         ، كنظم القرآن 
 إن جهل الناس بأوليتهم وكيفية ابتـداء        ((: وقيل  ،  فهمهم يف حتقيق كل علم      

عد يف ميـزان العلـم      كتابتهم  سبب عدم اتباع رسم املصحف  ؛ بل تغيريه ب           

                                 
   .٣٦ ، واإلبانة ، لمكي بن أبي طالب ص ١٥منجد المقرئين ، البن الجزري ص : انظر ) ( 1
  .١٤٩/ ١ ، ومنهج الفرقان في علوم القرآن ٤٠٣رسم المصحف ونقطه: انظر) ( 2



  ٣٥   

 وكما ال جتوز خمالفة خط املصاحف يف        (( ، قال الشيخ املراغين        )١( ))خسران  
رسم القرآن ال جيوز ألحد أن يطعن يف شيء مما رسم الصحابة ؛ ألنه طعن يف                

   .)٢ ())جممع عليه ، وألن الطعن يف الكتابة كالطعن يف التالوة 
 إنَّ يف احملافظة علـى      :السلف املباركة   احملافظة على جهود    : الفائدة السابعة   

رسم املصحف حمافظة على تلك اجلهود املتصلة  اليت بذهلا علمـاء األمـة يف               
الكتابة والتصنيف يف رسم كلمات القرآن لتتعلم األمة طريقـة وآداب كتابـة             

وتقف على بركات علمهم وجهودهم املضنية يف احملافظة عليـه مـن            ، القرآن  
فالبد لألواخر إن مل يستطيعوا مواصلة تلك اجلهود        ،  والتحريف   التغيري والتبديل 

أن حيافظوا عليها ، وهي من الشواهد احلية اليت تؤكد مدى عناية األمة بكتاب              
اهللا ليس يف تالوته وتفسريه فحسب ؛ بل حىت يف رسم وضبط حروفه بصورة مل 

كلمـة     ولن حيظى ا كتاب آخر ؛ حيث سجلوا كل مالحظة تتعلـق ب       ، حيظ  
 جماالً للتالعب حبرف فيه ، واحملافظة على تلـك اجلهـود            عأوحرف مبا ال يد   

حمافظة على القرآن الكرمي ؛ إذ  أصبحت جهود علماء الرسم مرجعاً ضـابطاً              
  .لعني ما نقل من املصاحف العثمانية 

  :زيادة األجر والثواب للمجتهدين من أبناء هـذه األمـة           : الفائدة الثامنة   
من العلماء من ظلُّوا يبحثون يف هذا املوضوع ويهتمون بـه لـسنوات             فهنالك  
وألنَّ ، واتصال فكرهم به    ، فهذا يدل على اهتمامهم بالقرآن الكرمي       ، عديدة  

  هذا الرسم نتج عنه اختالف يف أوجه القراءات ، وأسرار ودقائق يف علم املعاين 
                                 

 ، تاريخ القرآن وغرائب رسـمه       ٣٨محمد بن خلف الحسيني ص      الكواكب الدرية  ل   : انظر  ) (1
   .٣٩١ ، و الجمع الصوتي ص ١١٢وحكمه لمحمد طاهر بن عبد القادر الكردي  ص

  .٣رشف اللمى على كشف العمى في رسم القرآن وضبطه ، لمحمد العاقب بن ما يأبى ص) (2



  ٣٦  

افظة عليه ، ويترتب على     واإلعجاز وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً لإلملام ا واحمل       
  .هذه اجلهود زيادة  أجر وثواب عظيم 

  
  
  
  
  :حكم التزام الرسم العثماين :  املبحث اخلامس  

  : اختلف العلماء يف حكم التزام رسم املصحف اإلمام إىل أربعة  أقوال 
وحترمي خمالفته وهو مـذهب     ، وجوب التزام الرسم العثماين      : القول األول    

، بل حكي بعضهم اإلمجاع على ذلـك        ، ماء من السلف واخللف     مجهور العل 
  :وأقوال العلماء ونصوصهم يف ذلك كثرية منها 

 قـال    ((:والسخاوي بإسناده قال    ، ما رواه أبو عمرو الداين يف املقنع        
سئل مالك أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما            : أشهب  

ولكن يكتـب علـى     ، ال أرى ذلك    :  فقال   أحدث الناس من اهلجاء اليوم ؟       
    .)١( ))الكتبة األوىل كَتبة الوحي 
إذ فيه بقاء احلالة    ،  والذي ذهب إليه مالك هو احلق        ((: قال السخاوي   

وال شك أن هذا هـو األحـرى بعـد          ، األوىل إىل أن تعلمها الطبقة األخرى       
  .)٢ ())األخرى ؛ إذ يف خالف ذلك جتهيل الناس بأولية الطبقة 

                                 
    .١١٥٤ / ٤ ، واإلتقان ٤٥٩ / ١البرهان : انظر ) (1

  .٣٧٢ / ١ ، ومناهل العرفان ١٠ـ٩المقنع ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ص: ظران) ( 2



  ٣٧   

  وال خمالف له  يف ذلك من علماء األمة وباهللا            ((:        وقال أبو عمرو الداين     
  .)١ ())التوفيق 

أترى : سئل مالك عن احلروف يف القرآن مثل الواو واأللف ((:       وقال أيضا
يعين (( : وقال أيضا. )) ال: أن تغير من املصحف إذ وجدت فيه كذلك؟ قال

 (#θ: يدتني يف الرسم املعدومتني يف اللفظ حنو الواو يف األلف والواو املز ä9 'ρé& 

É=≈t7 ø9 F{$# 〈 ، و  àM≈ s9 'ρé&uρ 〈 و ، (# 4θ t/Íh�9$# 〈 ٢ ()) وحنوه( .    
حترم خمالفة خط مصحف عثمان يف واو ،        (( :      وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا      
   .)٣())أو ألف ، أو ياء ، أو غري ذلك 

) الربـو   ( كلمة الربا    ((: واشي املنهج يف فقه الشافعية ما نصه             وجاء يف ح  
تكتب بالواو واأللف كما جاء يف الرسم العثماين  ، وال تكتب يف القرآن بالياء               

 من سورة الروم كتبت     ٣٩(  ماعدا اآلية    )٤ ())ألن رمسه سنة متبعة     ، أو األلف   
  ) . باأللف 

 إنه ينبغي أال ((:   يف فقه احلنفية ما نصه"احمليط الربهاين "      وجاء يف كتاب 
   .)٥ ())يكتب املصحف بغري الرسم العثماين 

                                 
  .  ٢٨المقنع ص) ( 1
   .١/٤٦٠البرهان في علوم القرآن ) (2
   .٤٦٠ /١البرهان ) (3
    .٣٧٢ / ١مناهل العرفان ) (4
  .١/٣٨٠ ، ومناهل العرفان للزرقاني١/٣٧٩، والبرهان ٢٨المقنع ألبي عمرو الداني ص) (5



  ٣٨  

 من كتب مصحفاً فينبغي أن حيافظ ((:     وقال اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان    
وال يغير  ، وال خيالفهم فيها    ، على حروف اهلجاء اليت كتبوا ا تلك املصاحف         

وأعظم أمانة منا ؛    ، وأصدق قلباً ولساناً    ،  كانوا أكثر علماً     مما كتبوا شيئاً؛فإم  
وعن أيب عبيد القاسـم بـن   ، )١( ))فال ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم       

 واتباع حروف املصاحف عندنا كالسنن القائمـة ؛ الـيت ال       ((: سالم أنه قال    
رآن يف املصحف مثـل      ، أي إنَّ كتابة حروف الق      )٢( ))جيوز ألحد أن يتعداها     

 ، �تالوته والنطق ا يف وجوب اتباعها ؛ كما نقلت إلينا عـن رسـول اهللا                
إن القراءة  (( :  وعن غريه أنه قال      �وصح عن زيد بن ثابت      ، وعدم خمالفتها   

 أراد أنَّ اتباع من قبلنا يف احلروف        ((: وقال البيهقي معلقاً على ذلك       ، ))سنة  
وال خمالفة القراءات الـيت     ،  خمالفة املصحف الذي هو إمام       ال جيوز ، سنة متبعة   

وأكـده  ،  ، فهذا الذي ذهب إليه أصحاب املذاهب األربعة          )٣ ())هي مشهورة   
و أكدته كذلك فتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربيـة        ، عدد من أهل العلم     

فظة على  بأنَّ احملا " هـ  ٢١/١٠/١٣٩٩بتاريخ  ) ٧١(رقم الفتوى     ، السعودية  
كتابة املصحف ذا الرسم ـ يعين الرسم العثماين ـ هو املتعني اقتداًء بعثمان   

وقد أيد هذه الفتـوى جملـس       ، " وعمالً بإمجاعهم   ، وسائر الصحابة ، وعلي  
  . )٤(ودار اإلفتاء مبصر، امع الفقهي اإلسالمي مبكة 

                                 
  .١١٥٤/ ٤ ، واإلتقان ١/٤٦٠البرهان ) (1
   . ٨١وفنون األفنان في عيون علوم القرآن البن الجوزي ص ، ١/٤٦١البرهان  ) (2

   .٩٠المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ألبي شامة المقدسي  ص) ( 3
   .٦٣ ـ٥٦تحريم كتابة القرآن بحروف غير عربية لصالح علي العود ، ص: انظر) ( 4



  ٣٩   

وذلك ألنَّ الرسم ، ديثجواز كتابة القرآن بالرسم اإلمالئي احل:    القول الثاين
 ، وممن ذهب إىل هـذا       �ليس توقيفياً بل هو مما اصطلح عليه أصحاب النيب          

، والقاضي أبو بكر الباقالين يف كتابه االنتـصار       ، القول ابن خلدون يف مقدمته    
  : واستدلوا بأدلة منها ، وعدد من املعاصرين 

دل على هيئـة    ـ  إن هذه اخلطوط والرسوم ليست إال عالمات وإشارات ت          ١
، ويفيد رسم قراءا فهو رسم صحيح       ، فكل رسم يدل على الكلمة      ، الكلمة  

  . وكاتبه مصيب 
، وحرية  ، ـ  إن كتابة املصحف على الرسم العثماين قد توقع الناس يف لبس              ٢

وكتابة القرآن بالرسـم    ، وال متكنهم من القراءة الصحيحة      ، وحرج  ، ومشقة  
  . ورفع للحرج واملشقة ،  على الناس اإلمالئي احلديث فيه تيسري

ـ ليس يف الكتاب وال يف السنة وال يف إمجاع األمة ما يوجب التزام الرسم               ٣ 
  .ويدل على حرمة خمالفته ، العثماين 

وهوقول من يرون كتابة املصاحف بالرسم اإلمالئي للعامـة    :    القول الثالث 
اً من آثار الصحابة رضي اهللا عنهم       وللتعليم ؛ مع اإلبقاء على الرسم العثماين أثر       

   .)١(يف بعض املصاحف تكون للعلماء واخلاصة من أبناء األمة 
 أوجب كتابته بالرسم اإلمالئي وحرم كتابته بالرسم العثمـاين          :القول الرابع   

حىت ال يقع اجلهال يف تغيري القرآن ، وينسب هذا الرأي للشيخ العز بن عبـد                
  وال جيوز كتابة     ((: قوله  "  الربهان"ه يف كتابه    السالم حيث نقل الزركشي عن    

، )) املصحف اآلن على الرسوم األوىل باصطالح األئمة؛لئال يقع يف تغيري اجلهال           

                                 
   . ٣٧٨ / ١ ، ومناهل العرفان ٣٧٣الجمع الصوتي ص : انظر) ( 1



  ٤٠  

ولكنه ال ينبغي إجراء هذا علـى       : " وحتفَّظ الزركشي على قول العز هذا بقوله      
ترك مراعـاة   وشيء أحكمته القدماء ال ي    ، إطالقه لئال يؤدي اىل دروس العلم       

وقال معقباً كـذلك     ، ))ولن ختلو األرض من قائم هللا باحلجة        ، جلهل اجلاهلني   
على ما قاله اإلمامان مالك وأمحد ـ رمحهما اهللا ـ يف عدم جـواز كتابتـه     

والعلم حي  ،  وكان هذا يف الصدر األول       ((: قلت  : "  خبالف الرسم العثماين    
   . )١( ))وأما اآلن قد خيشى اإللباس ، غض 

   ونسبة هذا القول للعز بن عبد السالم ينبغي التثبت منه من جهة  ، وعـدم                
  : قبوله من جهة أخرى ؛ وذلك لآليت 

ال جتوز كتابة املصحف    : " هل مراعاة حال اجلهال يؤدي إىل القول بأنه        .١
جتوز كتابة  : اآلن على الرسوم األوىل باصطالح األئمة أم بأن يقال مثالًَ           

  " . لى ما أحدثه الناس من اهلجاء مراعاة حلال اجلهال ؟ املصحف ع
ونسبة هذا القول للعز بن عبد السالم فيه نظر وحيتاج إىل إثبات ؛ ألنه               .٢

ما كان لعامل مثله عرف بعلمه وورعه أن خيالف أمراً أمجعت عليه األمة             
وقد حققت قوالً آخر نسبه الزركشي لإلمام اخلليـل   ، سبعة قرون قبله    

محد ومل يثبت عنه ، وهو قوله بأن املراد باألحرف السبعة القراءات            بن أ 
 وقد حبثت عـن     ((:  ، وقد قال الدكتور أمين رشدي سويد         )٢(السبع  

وحبث عنها قبلي الدكتور غامن قـدوري       ، فتوى العز هذه فلم أجدها      
 وقد حاولت العثور    ((: قال يف كتابه رسم املصحف      ، احلمد فلم جيدها    

                                 
    .٤٦٠ / ١البرهان ) (1

البحث بعنوان دراسة تحليلية عن األحرف السبعة ، وهو بحث مجاز للنشر في مجلة جامعة ) ( 2
  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  



  ٤١   

، الفوائد  " بن عبد السالم هذا يف أحد كتبه الثالثة املطبوعة          على رأي ا  
  . )١ ())فلم أوفق " وقواعد األحكام ، واإلشارة 

 وما أكاد أجزم بـه أن       ((: وقد ذكر الدكتور أمين رأياً وجيهاً إذ قال          .٣
هذه الفتوى قد صحفت عن قصد أو عن غري قصد على العز بن عبـد               

، أقحمت عليها نـون     " إال"ريف لكلمة   حت" اآلن  " وأن كلمة   ، السالم
ولو أعدنا نص الفتوى على هذا التقرير ، فقلبت معناها رأساً على عقب 

ال جتوز كتابة املصحف إال على الرسوم األوىل باصطالح         : " لصارت  
  . ))األئمة ؛ لئال يوقع يف تغيري من اجلهال 

ع األمة على وجوب اتباع            فإذا تأملنا هذا الكالم وجدناه متمشياً مع إمجا       
وعلى وجوب التأسي بالرسوم األوىل باصطالح األئمة وحينئذ        ، رسم املصحف   
ذات معىن من حيث إن فتح هذا " لئال يوقع يف تغيري من اجلهال : " تصري عبارة 

 ٢ ( ))...الباب يف كتابة املصحف على اإلمالء احلديث ال يقف عند حد( .  
علم القرآن الكرمي على الطالب والدارسني ؛ حىت ال               وقد قصدوا تسهيل ت   

  .يشعروا باختالف رمسه عن الرسم اإلمالئي الذي اعتادوا عليه 
  : الرأي الراجح 

    ونرى ـ واهللا أعلم ـ أن الرأي الراجح يف هذه األقوال هو القول األول ؛   
 علـى   ونـستدل ، وحرمة خمالفته   ، الذي يقول بوجوب التزام الرسم العثماين       

  : رجحانه مبا يلي 

                                 
  .ز   ، و: رسم المصحف ونقطه ص : انظر) ( 1
  .ز   ، و:  رسم المصحف ونقطه ص :انظر) ( 2



  ٤٢  

، قوة ووضوح األدلة اليت ساقها اجلمهور لتأييد مذهبهم من السنة النبويـة             . ١
  . وما نقل من إمجاع عن الصحابة والتابعني وتابعيهم 

ومل يعترض عليه أحـد     ، أنه هو الرسم الذي توارثته األمة منذ العهد األول          . ٢
انوا أعلم منا وأهدى سبيالً ؛ بل نص     مع أم ك  ، منهم بزيادة حرف أو نقصانه      
وقد نظم يف هـذا اإلمـام       ،  وحرمة خمالفته   ، عدد منهم على  وجوب التزامه     

  :  قوله )١(اخلراز 
  وبعــده جــرده   اإلمـــام       يف  مصـحف ليقـتدي  األنـام
  وال يكـون بعــده اضــطراب       وكان فيـما قد رأى  صــواب

  ـــيــرة       كقصة   اليمامة  العسيــــرةفقـصة اختالفهم شه
  فينـبغي ألجــل ذا أن نقــتفي       مرسوم ما أصـله  يف املصحـف
  ونقتـدي بفعلـــــه وما رأى       يف  جعــله  ملن  خيـط  ملجأ 

إنَّ احلفاظ عليه فيه ضمان قوي لصيانة القرآن الكرمي من التحريف والتبديل            . ٣
يح كتابته باالصطالح اإلمالئي لكل عصر ألدي هذا إيل تغيري          ولو أب .يف حروفه 

 املصحف عرضة    للتغيري ،فـيمس         لخط املصحف من عصر آلخر ، مما جيع       
ذلك قداسته ، وينقص من هيبته ، ويقلل من احترامه ، وتعتاد النفـوس علـي             

ضح بل احلفاظ علي رمسه فيه متيز وا      . تغريه ، وختمد الغرية يف احلفاظ على نصه         
  . يف لفظه وخطه وهللا احلمد واملنة �لكالم اهللا 

                                 
لطائف البيان في رسم القرآن، شرح مورد الظمآن ، للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار ،القـسم                ) (1

   .٧ ، ٦األول ، ص



  ٤٣   

وعلى ، إن لرسم املصحف اإلمام فوائد وحكماً ومزايا ال تتحقق فيما سواه            . ٤
كما فيه احملافظة على سنة     ، رأس ذلك اشتماله على أوجه القراءات الصحيحة        

  . ومعرفة أحكام التالوة ، التلقي مما يضمن سالمة النطق 
وال ،  دعوا إىل كتابة املصاحف بالرسم اإلمالئي ليسوا من القراء           إن الذين . ٥

، من العلماء املختصني بعلم الرسم ؛ وإمنا عمادهم يف ذلك على الرأي اـرد               
يف حني أن الذين دعوا إىل إبقاء الرسم العثماين ومتسكوا به هم علماء الـسلف           

  .  اهللا عليهم  واخلري يف اتباع طريق السلف الصاحل رضوان، مجيعهم 
   أما االحتجاج بأن الرسم العثماين يوقع الناس يف مشقة وحرج وال ميكنـهم             

  : من القراءة الصحيحة فهذا غري مسلَّم به وذلك 
، ألنَّ االختالف بني الرسم العثماين واإلمالئي ليس إال يف كلمات معدودة            /  أ

  .  عرفتها يف فترة وجيزة يسهل على املتعلم م، مجعها العلماء يف قواعد معروفة 
كما أنَّ األصل يف تعلم القرآن التلقي ؛ إذ به أحكام ال تعرف إال عن هذا                / ب

ومن سلك طريق التلقي ال يشكل عليه معرفة القراءة الصحيحة ؛ وإمنا            ، الطريق  
  .  اإلشكال ملن ال يلتزم الطريق الصحيح 

، رق بكل سهولة ويـسر      الذي يعتاد القراءة يف املصحف يألف هذه الفوا       /  ج
وتتحول يف فترة قصرية إىل سـهولة       ، وهي من املسائل اليت تعتاد باملران عليها        

ويسر تام ؛ خاصة أن العلماء وضعوا هلذه الفـوارق إشـارات يف املـصاحف       
وقد أمجع أهل األداء وأئمة القراء على لزوم تعلم         ، )١(احلديثة تيسر هذا اجلانب   

                                 
  . ٣٥١ص، دراسات في علوم القرآن ،  للرومي :  انظر ) ( 1



  ٤٤  

 ؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو          )١(إليه احلاجة مرسوم املصاحف فيما تدعو     
إن العامة ال تعرف مرسوم املـصاحف وإن        : فال حجة ملن يقول     ، "  واجب  

  .   قرأوا به دخل عليهم اخللل ؛ ولذا جيب  تركه 
ومـصحفاً  ،      كما أن القول الثالث الذي يريد أن جيعل مـصحفاً للعامـة           

وقد تعلمه األوائل علي    ،  يؤدي إىل خلل عظيم      ال خيفى بطالنه ؛ ألنه    ، للخاصة
، وتوسع طرق التعليم، فكيف يقال هذا اليوم مع سعة العلوم وانتشارها    ، أميتهم

فاملصحف املرتل خري معني لكل من يريد أن يـتعلم القـراءة            ، وتنوع وسائله   
  . الصحيحة للقرآن الكرمي 

،  هذا الرسم وحـدة لألمـة          كما ينبغي لنا أن ال ننسى أن يف احملافظة على         
وال فرق بني   ، واجتماعها يف كتابة كتاب را دون اختالف بني مكان أو زمان          

  . � وهذا من أقوى أسباب احلفظ لكتاب اهللا ، ماض وحاضر 
  :نتائج البحث وتوصياته

     :خلصت هذه الدراسة إيل النتائج والتوصيات اآلتية    
                                    :                     نتائج البحث 

وأقر عليه كتاب    ، � بني يدي النيب     بهو عني ما كت   : ـ  الرسم العثماين     ١
 اليت اعتمـد  �الوحي ؛ ألنه نسخ من الصحائف اليت مجعت يف عهد أيب بكر            

 �و نسخها عثمـان      ، �أساساً يف مجعها على عني ما كتب بني يدي النيب           
عممها يف الناس وألزمهم ا ، وكتبه بطريقة خاصة مـن           من تلك الصحائف و   

 على املصاحف اليت أرسـلها إىل       �خالل توزيع عني ما كتب بني يدي النيب         

                                 
  . ١رشف اللمى على كشف العمى في رسم القرآن وضبطه ص:  انظر ) (1



  ٤٥   

وينسخون منـها مـصاحفهم ؛      ، األمصار ليتخذها الناس إماماً جيتمعون عليه       
وذلك بعد مجع الناس فيها على حرف واحد من األحرف السبعة اليت نزل عليها  

آن وترك هلم خيار القراءة مبا يوافق رمسها ، ومن هنا جعل موافقة الرسـم               القر
  . ركناً من أركان القراءة الصحيحة 

ـ  الذي تطمئن إليه النفس ومييل إليه الباحث أن رسم القرآن سنة توقيفيـة                ٢
، وأقر كتاب الوحي علـى ذلـك        ، فقد كتب القرآن بني يديه       ، �من النيب   

به يف اجلمع الذي متَّ يف عهد أيب بكـر وعثمـان رضـي اهللا       وسار عليه أصحا  
وذلك لالخـتالف بـني األشـباه    ، وليس هو من األمور االجتهادية    ، عنهما  

، والنظائر يف كتابة الكلمات القرآنية بني سورة وسورة وأحياناً بني آية وآيـة              
ائماً يلحق فيه   وأحياناً بني كلمة وكلمة يف اآلية الواحدة ؛ إذ أن أمر االجتهاد د            

 يف كلِّ شيء ومل      �كما أن الصحابة الذين اتبعوا أثر الرسول        ، النظري بالنظري   
ال ميكن أن خيالفوا صورة ما كتب بني يديه وهذا          ، يبدلوا تبديلًا عما كان عليه      

هو األحرى م رضي اهللا عنهم ، كما أنه مل يثبت بدليل أنهم كتبوه بـصورة                
بل األدلة تثبت العكس ، إضافة إىل        �كتب بني يدي النيب     ختتلف عن عني ما     

أنَّ الذي توىل كتابته يف عهد أيب بكر وعثمان رضي اهللا عنهما هـو كاتـب                
   . �زيد بن ثابت  �الوحي يف عهد النيب 

 ـ كانت املصاحف العثمانية خالية من نقط الشكل ونقط اإلعجـام ؛ ومل   ٣
قتهم العربية اليت ال تعـرف اللحـن ،         تكن هنالك حاجة  لوضعها نتيجة لسلي      

فلما توسعت الفتوحـات واخـتلط العـرب        ،واعتمادهم يف تعلمه على التلقي    
، بالعجم وشاع اللحن بني املسلمني وضع العلماء نقط اإلعـراب واإلعجـام             

وادخلوا على الرسم العثماين بعض التحسينات اليت رفضها بعـض العلمـاء يف             



  ٤٦  

عليها بعد أن علموا  أَّا ال تغري يف أصل الرسم، وتـساعد  بداية األمر مث اتفقوا    
وال مانع من إضافة ، وهي أمور اجتهادية موفقة ، يف تسهيل تعلم القرآن الكرمي     

  .ما تدعو إليه احلاجة ملثلها من التحسينات بشرط اتفاق علماء هذا الفن عليها 
 إىل التمـسك بـه      ـ  للرسم العثماين مزايا كثرية ال تتوفر يف غريه تـدعو           ٤

 املتعددة ، واتـصال     تالداللة على القراءا  : والتشديد يف احملافظة عليه من ذلك       
خطاً ونطقاً ، وإفادة بعض لغات العرب الفصيحة اليت نزل  �السند برسول اهللا   

عليها القرآن ،كذلك الداللة على أصل احلركة وأصل احلـرف ، إضـافة إىل              
ا فيه إفادة املعاين املختلفة بصورة تكاد تكون        الداللة على معىن خفي دقيق ، كم      

ظاهرة ، كما فيه مجع األمة وتوحيد طريقتها يف كلِّ زمان ومكان على رسـم               
واحد للقرآن الكرمي  ويف ذلك صيانة للقرآن من التحريف والتبديل بني جيـل              

وعصر وعصر ؛ إذ يسلم كل جيل القرآن الكرمي للجيل الذي يليه على             ، وجيل  
احدة وبذلك يثبت له التواتر يف رمسه ونطقه ، كما هو دليل شاهد على              هيئة و 

سعة علم الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الكتاب العزيز ، وشاهد مـن أعظـم               
  .   الشواهد على عظمة هذا الكتاب ودقائق أسراره 

  ـ من فوائد الرسم العثماين احملافظة على القراءات الصحيحة الواردة احملتمل ٦
إذ من شروط صحة القراءة موافقة الرسم العثماين ولو احتماالً،         ،  الرسم هلا    هذا

كما يف احملافظة عليه محل الناس على تلقي القرآن من أفواه القـراء واحلفَّـاظ               
إذ به أحكـام يف     ، وهذا يف حد ذاته مطلوب يف تعلُّم القرآن الكرمي          ، املتقنني  

مثل اإلدغام واإلخفاء واإلقالب والروم     ، التالوة ال تؤخذ إال عن طريق التلقي        
إذ الفهـم   ، وحىت ال يدخل قراءته حتريف والقاريء ال يـدري          ، واإلمشام إخل   

الصحيح متوقف على النطق السليم ، كما فيه العصمة يف كتابة القرآن ونقلـه              



  ٤٧   

ومن مكان إىل   ، من اخلطأ والتحريف والتغيري الذي قد يطرأ من جيل إىل جيل            
ختلفت الرسوم ، إضافة إىل احملافظة على أريج النبوة الطاهر الـذي            مكان إن ا  

  . يفوح من خالل هذا الرسم ، وجهود السلف املباركة وعدم جتهيل الناس هلم 
ـ الذي عليه مجهور العلماء من السلف واخللف وجـوب التـزام  الرسـم             ٧

آن من التبديل وحرمة خمالفته ؛ وذلك لضمان صيانة القر   ، العثماين واحملافظة عليه  
  . والتحريف ، ومن عرف مزايا هذا الرسم وفوائده ال أظن به إال أن يقول ذا 

   :توصيات البحث  
  : من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي       

نشر ثقافة مزايا الرسم العثماين وفوائده بني املتعلِّمني للقرآن ؛حىت ال تعلـوا    / ١
وهي ال تـدرك    ، صوات اليت تنادي بتغيري رسم املصحف       يف يوم من األيام األ    

  . خطورة هذه الدعوة وما يترتب عليها من مفاسد يف املستقبل 
إنشاء مؤسسة عاملية تضم كبار علماء الرسم والقراءات والتفسري وعلـوم           / ٢

القرآن واللغة تعتين باإلشراف والتصديق على طباعة القرآن ، والتصدي للـشبه       
ل رمسه أو أوجه قراءاته، أو معانيه وألفاظه والعمل اجلـاد لتيـسري      اليت تثار حو  

  .تعلمه 
إلزام مجيع املؤسسات اليت تتبىن كتابة القرآن وطباعته بالرسم العثمـاين ،             / ٣

حىت املصاحف اإللكترونية، وتكون غري قابلة للتعديل والتبديل يف أصل الرسم ،            
  .ب العلم يف أحباثهم العلمية مع منع استعمال الرسم اإلمالئي خاصة لطال

االهتمام بتعليم القرآن عن طريق التلقِّي من خالل تشجيع معلِّمي القـرآن            / ٤
  .وتبيني خطأ التعلم له من خالل السطور فقط ، ونشر املصحف املرتل وإذاعاته



  ٤٨  

توجيه مهم الباحثني للكشف عن مزيد من أسرار هذا الرسـم وخفايـاه ،              / ٥
  . وفق خطة علمية متزنة عميق ومزاياه وفوائده ،

  
  مت واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات          

  
  
   

  :ثبت املرجع 
  .القرآن الكرمي  .١
إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، للشيخ أمحد بن حممـد الـشهري بالبنـاء                .٢

   .هـ١٣٥٩مطبعة عبد احلميد حنفي مبصر : الدمياطي ، ط
وحتقيق مركز الدراسات مبكتبة    ، لإلمام جالل الدين السيوطي     ، اإلتقان يف علوم القرآن      .٣

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧: مكة ، ط ، نزار مصطفى الباز 
عبد الصبور  . اإلبانة عن معاين القراءات، ملكي بن أيب طالب محوش القيسي ، وحتقيق د             .٤

  .عبد الفتاح إمساعيل شليب .م ، حتقيق د١٩٦٠:مكتبة ضة مصر ، ط: شاهني ، ط
ث قرآنية ، جمموعة أحباث تدور يف فلك القرآن الكرمي وعلومـه ، إصـدار جممـع             حبو .٥

  . القاهرة  ، بدون تاريخ ـالبحوث اإلسالمية 
الربهان يف علوم القرآن  لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي ، خرج أحاديثـه                   .٦

ية ، بريوت ، طبعة     دار الكتب العلم  : ط  ، وقدم له وعلَّق عليه مصطفى عبد القادر عطا         
  .م ٢٠٠١هـ  ـ ١٤٢٢

جـدة،  : ١تاريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه ، حملمد طاهر عبد القادر الكـردي، ط             .٧
  .م ١٩٤٦

دار الكتـاب العـريب    : اجلمع الصويت األول للقرآن الكرمي ، للدكتور لبيب سعيد، ط            .٨
  .م ١٩٦٧ القاهرة ـللطباعة والنشر 



  ٤٩   

: ط، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومـي         . د  ،    دراسات يف علوم القرآن الكرمي    . ١٠
  . م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١:  ٩ط، الرياض ، مكتبة التوبة 

 . العراق هـ١٤٠٢: ١غامن قدوري احلمد ، ط.  رسم املصاحف دراسة لغوية تارخيية د .١١

رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ، للدكتور شـعبان حممـد              .١٢
 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ٢ار السالم ، القاهرة ، طد: إمساعيل ، ط 

مؤسسة الريـان ـ   : رسم املصحف ونقطه ، للدكتور عبد احلي حسني الفرماوي ، ط  .١٣
  .م ٢٠٠٤ هـ ـ ١٤٢٥ ١بريوت ،  ط

رشف اللمى على كشف العمى يف رسم القرآن وضبطه ، للعالمة حممد العاقب بـن                 .١٤
 دون تاريخ ماياىب اجلكين ، حتقيق حممد سيد بن موالي ، ب

مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني ، للشيخ حممد علي الضباع ، مطبعة املشهد                .١٥
   .هـ١٣٥٧: ١ القاهرة ، طـاحلسيين 

 .م ١٩٨٣: سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة دار الفكر، بريوت، ط .١٦

املكتب : ط ، ط    شرح السنة لإلمام البغوي، حتقيق زهري الشاويش ، وشعيب األرناؤو           .١٧
 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣اإلسالمي بريوت ، الطبعة الثانية 

 الشفا بتعريف حقوق املصطفى ، للقاضي أيب الفضل عياض اليحصيب ، وامشه مزيل              .١٨
 دار الكتب العلمية     :ط، اخلفاء عن ألفاظ الشفاء للعالمة أمحد حممد بن حممد الشحيت           

 . ، بدون تاريخ ـ بريوت

اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها أليب احلسني أمحد بـن            الصاحيب يف فقه     .١٩
 .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة : فارس ، ط 

رئاسة إدارات البحـوث  : ط ، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي      ، صحيح البخاري    .٢٠
   .هـ١٤٠٠ الرياض ـالعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

رئاسة إدارات البحـوث    : ط  ، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي       ، ح مسلم    صحي .٢١
   .هـ١٤٠٠ الرياض ـالعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

دار الـسالم ،  : فتح الباري لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين ، ط          .٢٢
 .م ٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١: ١طالرياض ، 

   .هـ١٣٤٤ ـ القاهرة :طندية، حملمد قنديل الرمحاين ، الفتوى احملمدية على األسئلة اهل .٢٣
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حتقيـق   ، أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلـوزي        ، فنون األفنان يف عيون علوم القرآن         .٢٤
  .هـ١٤٠٨: ١ط بريوت، ـدار البشائر :ط،حسن ضياء الدين عتر

ط ، أبادي لإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد إبراهيم الفريوز     ، القاموس احمليط    .٢٥
 .هـ ١٤٢٠ : ١ط، مكة ، مكتبة دار الباز : 

 .بدون تاريخ، مصطفى احلليب :الكواكب الدرية،حممد بن خلف احلسيين،ط  .٢٦

  .١دار صادر، بريوت، ط: لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور ، ط .٢٧

لطائف البيان يف رسم القرآن ،شرح مورد الظمآن، للشيخ أمحد حممد أبـو زيتحـار ،            .٢٨
 .م ١٩٧٧هـ ـ ١٢٩٧اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية القاهرة :  األول طالقسم 

جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جملة فصلية حمكمة تصدر عن جملس النشر العلمي              .٢٩
  .هـ١٤٢٥السادس واخلمسون حمرم : جبامعة الكويت ، السنة التاسعة عشرة ـ العدد

دار : ر الدين على بن أيب بكـر اهليثمـي ، ط           ومنبع الفوائد، للحافظ نو    دجممع الزوائ  .٣٠
 .م ١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢ : ٢ط، بريوت ، الكتاب العريب 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممـد بـن                  .٣١
القاسم ، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة ، طبعة عـام     

 م ١٩٩٥ هـ ـ١٤١٦

  .م ١٩٦٠ دمشق :طعزة حسن، . احملكم يف نقط املصحف أليب عمرو الداين، حتقيق د  .٣٢
:  خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر  الرازي، حتقيق حممود خاطر،ط  .٣٣

 . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ بريوت ، طبعة جديدة ـمكتبة 

القاهرة ، مكتبة السنة : ط، حممد بن حممد أبو شهبة   . د،  املدخل لدراسة علوم القرآن      .٣٤
 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١ط، 

حققه طيار آلـيت    ، أليب شامة املقدسي    ، املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز         .٣٥
 .م ١٩٧٥  ـ هـ١٣٩٥:بريوت ،ط ، دار صادر : قوالج، ط 

دار : املستدرك على الصحيحني لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا احلـاكم النيـسابوري، ط               .٣٦
 .عرفة ، بريوت ، بدون تاريخ امل

 ـاملكتب اإلسالمي  : املسند لإلمام  أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ، ط  .٣٧
 .م ١٩٨٥: بريوت ، ط 
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، مكة املكرمة   ، دار الباز   : ط  ، أليب بكر عبد اهللا بن أيب داود السجستاين       ، املصاحف   .٣٨
  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 

 . لبنان ، بون تاريخ ، بريوت :  دار املعرفة :ط ، مقدمة ابن خلدون  .٣٩

، أليب عمر عثمان بن سعيد الـداين        ،  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار         .٤٠
  .هـ١٤٠٤،  دمشق ـدار الفكر : ط ، حتقيق حممد أمحد دمهان 

  مناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم الزرقاين ، خرج آياته وأحاديثه ووضع .٤١
 ـ  ه�ـ ١٤٠٩: ١ بـريوت، ط ـدار الكتب العلميـة   : حواشيه أمحد مشس الدين، ط

 .م ١٩٨٨

  .هـ١٣٥٠ القاهرة ـمكتبة القدسي :  منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري، ط .٤٢

 منهج الفرقان يف علوم القرآن للشيخ حممد علي سالمة ، حتقيق حممد سيد أمحد املسري                .٤٣
 . م ٢٠٠٤ : ٢لنشر ، ططبعة شركة مصر للطباعة وا

 .م ١٩٣٧  :٥ط نتيجة اإلمالء وقواعد الترقيم ، مصطفى عناين ، نشر حممود توفيق ،  .٤٤

 النشر يف القراءات العشر لإلمام احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد ، الشهري بابن اجلزري                .٤٥
 .م ١٩٩٨ ـ هـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية ، بريوت، ط: ، ط

 .دار الفكر ـ دمشق ، بدون تاريخ : ط  ،  النقط أليب عمر الداين .٤٦

دار : ط، وحميي الدين ديب مـستو  ، مصطفى ديب البغا  . د،  الواضح يف علوم القرآن    .٤٧
  .هـ١٤١٧: ١ط، دمشق ، الكلم الطيب 

 إىل أمته ، لألستاذ حممد حسن حسن جبل ،          ����وثاقة نقل النص القرآين من رسول اهللا           .٤٨
 . بدون تاريخ دار الصحابة للتراث ، بطنطا ، : ط
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