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١٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

  

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَتـ رآنيُالق مْسَّالر علم

  املزروع عبداهللا حممد بنت هند

 العربيــــة اململكـــة - ســــعود امللـــك جامعــــة - الرتبيـــة بكليــــة - القرآنيـــة الدراســــات قـــسم

  السعودية

 Hindmz@gmail.com :االليكرتوين الربيد

 البحث ملخص

 التارخيية، مراحله وعالقته القرآين، الرسم بعلم فَّالتعري إىل البحث هذا ُيهدف  

 املوارد من عليه املعول وبيان فيه، التأليف ومناهج مسائله، وأبرز وقواعده، وحكمه،

  .وفهرس وخامتة، مباحث، ومخسة مقدمة، من البحث َّويتكون .ِّالفن كتب أهل عند

  .مصادر ،مناهج العثماين، املصحف القرآين، الرسم :المفتاحية الكلمات

  



        
 
 

 

 
  

 

١٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

The science of Quranic drawing, its definition, 

origins and resources 

Hind Bint Mohammed Abdullah Al-Mazrou 

Quranic Studies Department - College of Education 

- King Saud University - Saudi Arabia 

mco.lgmai@Hindmz :MAIL-E 

Abstract 

    This research aims to introduce the science of 

Quranic drawing, its relationship to its historical 

stages, its wisdom, its rules, its most prominent issues, 

its authoring methods, and the reliable statement of 

resources among the people of art books.The research 

consists of an introduction, five sections, a 

conclusion, and an index. 

Keywords: Quranic drawing, the Ottoman Qur’an, 

curricula, sources. 

  

  

 



        
 
 

 

 
  

 

١٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  املقدمة

ســـول اهللا وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن احلمـــد هللا والـــصالة والـــسالم علـــى ر

  :تبعه بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

فــإن القــرآن الكــرمي آخــر رســاالت الــسماء إىل األرض، وقــد تكفــل اهللا 

َّإنــا چ :   حبفظــه بنفــسه، فقــال يف كتابــه املكنــون، ودره املــصون- عــز وجــل–

  ] .٩:سورة احلجر[ چَّحنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون 

  

ًرية كتابــا حظــي بالعنايــة واالهتمــام علــى مــدى األجيــال ومل تعــرف البــش

مثـــل القـــرآن الكـــرمي، ســـواء مـــن حيـــث كتابتـــه، ورســـم حروفـــه، أم مـــن حيـــث 

  . تالوته وحتقق قراءته، أم من حيث معرفة أحكامه ومبانيه، وبيان معانيه

 -وســـجلوا يف كتـــبهم-فمـــن حيـــث كتابـــة ورســـم حروفـــه روى علمـــاء الرســـم 

ردت يف املـصحف، خاصـة تلـك الـيت متيـزت برســم وصـف هجـاء كـل كلمـة و

معــني، إذ مــا أن وصــلت املــصاحف الــيت كتبــت يف املدينــة يف خالفــة عثمــان 

 إىل األقطـــار اإلســـالمية؛ حـــىت ســـارع املـــسلمون إىل نـــسخ -رضـــي اهللا عنـــه-

ًاملــصاحف منهــا، حرفــا حبــرف، وكلمــة بكلمــة، فــروى األئمــة عــن املــصاحف 

ً أصوال وفروعا–العثمانية    . طريقة رسم الكلمات– ً



        
 
 

 

 
  

 

١١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 يف هذا البحث الوجيز إلقاء الضوء على هذا العلم -  بإذن اهللا-وسأحاول 

  :العزيز يف مخسة مباحث؛ وقد جاءت يف هذه الصورة

  

  .كتابة القرآن في العهد النبوي: المبحث األول

  .كتابة القرآن في عهد الخلفاء الراشدين: المبحث الثاني

  العثماني مشتمل على جميع األحرفهل المصحف: المبحث الثالث

   ؛ أم ال؟ السبعة

  .قواعد الرسم العثماني، وحكمه: المبحث الرابع

  .أهم مصادر الرسم العثماني: المبحث الخامس

  

َّ    وقــد حاولــت يف أثنــاء كتابــة هــذا البحــث االلتــزام بــاملنهج املتبــع يف كتابــة  َ
ِ

وانتقـاء النـصوص واآلثـار، البحوث العلمية، وراعيت فيه اإلجياز واالختـصار، 

  :ُوأمجل منهجي يف اآليت

  

  ِّالتزمت بكتابـة اآليـات القرآنيـة بالرسـم العثمـاين علـى روايـة حفـص عـن َّ َّ ِ
ُ

ِعاصــــــم، واخــــــرتت اإلشــــــارة إىل اســــــم الــــــسورة، ورقمهــــــا يف املــــــنت بــــــني  ُّ َ ُ
 .معقوفتني

 َّمل ألتــزم بالرتمجــة لكــل علــم ذكــرت لــه قــوال، أو رأيــا؛ لــئال أثقــل ًٍ ُ ِّ َ البحــث ِ
َباهلوامش، واكتفيت باإلشارة إىل سنة وفاته بني قوسني ُ. 



        
 
 

 

 
  

 

١١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

  ة، تـــساعد علـــى كـــشف حمتوياتـــه، واإلفـــادة ِذيلـــت البحـــث بفهـــارس فني ُ َّـــ ُ َّ

 .منه

  

  أن يجعلنا من أهل أصدق الكالم،  واهللا أسأل

  .َّوالسائرين على منهج خير األنام

  



        
 
 

 

 
  

 

١١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  المبحث األول

  كتابة القرآن في العهد النبوي 

  

 يتلو القرآن على صحابته الكرام، - صلى اهللا عليه وسلم– ُّالنيب كان 

 .ويأمرهم بتعهده خشية نسيانه، وآفة احلفظ النسيان

ّ بكتابة القرآن، فجند له كتابا - صلى اهللا عليه وسلم-ين رسول اهللا ُعقد و ّ

ّاخللفاء األربعة، ومعاوية، وأيب ابن كعب وغريهم، : مهرة جهابذة، من هؤالء
  .ّكلما نزل عليه شيء من القرآن، دعا أحد كتبته، فأمره بكتابة ما نزلفكان 

 أنه كان كلما نزل عليه -صلى اهللا عليه وسلم-وقد نقل الصحابة عن النيب 

ضع هذه اآلية أو اآليات يف : (الوحي دعا بعض من يكتب له، فيقول له

  .)١() السورة؛ اليت يذكر فيها كذا وكذا

  

َّواشــــتهر مجــــع مــــن الــــص ٌ ُحابة حبفــــظ القــــرآن وإقرائــــه، ووجــــه رســــولُ َّ ِ ِ  

َبعــضهم إىل البلــدان؛ ليعلمــوا النــاس القــرآن، ويفقهــوهم يف الــدين، فقــد بعــث  ُْ ِّ ِّ َّ ِّ َ

ِمـــصعب بـــن عمـــري، وابـــن أم مكتـــوم إىل املدينـــة قبـــل اهلجـــرة لتعلـــيم القـــرآن،  ِ ْ
ِ ٍ ِّ َ َ

ٍ ُ َ ْ

ِوأرصد معاذ بن جبل مبكة بعد الفتح لإلقراء، وأمر
َ َْ َّ ٍ ْ   رسوله- عز وجل– اهللا َ

                                                           

 ).٢٠٩/ ١(كتاب السنن : ودأبو دا) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

َّبـــــأن يقـــــرأ علـــــى أيب؛ ليـــــسمع ألفاظـــــه، فيعلمهـــــا  -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم- ُ َ ٍّ َ

َالناس َّ)١(.  

؛ حىت -صلى اهللا عليه وسلم-ومل تتوقف كتابة القرآن يف حياة النيب 

؛ لكنه مل يكن قد مجع يف مكان واحد، وإمنا كان -كله-اكتملت كتابته 

  ح والعسب َّمفرقا يف الرقاع واأللوا

قبض النيب صلى اهللا : (عن الزهري أنه قال) ه٣١٠ت( وقد نقل الطربي

عليه وسلم ومل يكن القرآن مجع يف شيء، وإمنا كان يف الكرانيف 

  .)٢()والعسب

  

وقد كتابة القرآن يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ختضع للمراجعة 

  : والتدقيق، يف مرحلتني

صلى اهللا عليه -اليت ينزل �ا جربيل على النيب  عند كتابة اآليات :األوىل  

  .- وسلم

 مراجعة القطع اليت كتب عليها القرآن وترتيبها، وقد تويف رسول اهللا : الثانية

ٍصلى اهللا عليه وسلم والقرآن مل جيمع يف صحف مرتبة جمموعة يف مصحف  َّ

  .ٍواحد

  

                                                           

 ).٩/٢٦(فتح الباري : انظر )١(

  ).١/٢٨(جامع البيان ) ٢(



        
 
 

 

 
  

 

١١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

  :جامعه) ـه٤٤٤ت(يقول اإلمام الداين

َّ عليه وسلم سن مجع القرآن وكتابته وأمر بذلك، وأن رسول اهللا صلى اهللا(

وأماله على كتبته، وأنه صلى اهللا عليه وسلم مل ميت؛ حىت حفظ مجيع 

ِّالقرآن مجاعة من أصحابه، وحفظ الباقون منه مجيعه متفرقا، وعرفوه وعلموا 

ّمواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من احلفاظ جلميع 

  .)١ ()القرآن

ُويوضح اإلمام األندرايب  َماهية االختالف يف القراءة بني ) هـ٤٧٠ت(ِّ َّ

ُالصحابة يف العهد النبوي؛ فيقـول َّ:  

َّأن االخــتالف بـني القــراء يف قـراءة القــرآن كـان علــى عهـد رســول اهللا : واعلـم( َ َّ

  : نوعني-صلى اهللا عليه وسلم-

ُطــــوط، و إبــــدال كلمــــة مكــــان أخــــرى مبعــــىن اخــــتالف يف رســــوم اخل: َّاألول 

ِ،  وهـو يف مـصحف ابـن     ژڦ ڦژ  :-َّ عـز وعـال-صـاحبتها، حنـو قولـه 

ُكالــصوف المنفــوش(: مــسعود ِويف بعــض   ژڀ ڀ ڀ ڀژ : ، وحنــو قولــه)ُّ

ُفامــضوا:( القـراءات َّوغــري الــضالني:(  ويف بعــضها  ژڄ ڄژ : ، وحنــو قولــه)ْ َ( ،

  .مع أشياء هلذا كثرية

ّ اختالف يف مسموع احلرف، وحركـات بنائهـا باتفـاق اخلطـوط، :انيَّالث

  : حنو قوله

                                                           

)١/١٣٠) (١.(  



        
 
 

 

 
  

 

١١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

ِعليهم( ، )ِّالـصـراط(و) ِّالـسـراط(، و)ملك(و) مالك(، و)ُعليهم(و) َ

ِيكذبون(و
ِّيكذبون(، )َ َ َوما أشبه ذلك، )يخدعون(و)ُيخادعون(، و)ُ َ.  

يقـرؤون َّ يقـرؤون �ـذين النـوعني، و- رضي اهللا عـنهم-َّ وكانت الصحابة

ُغريهم �ما يف أمصار املـسلمني علـى سـبيل مـا أقـرأهم رسـول اهللا  صـلى اهللا -ُ

؛ فانتـــــشـرت - رضـــــي اهللا عنـــــه- مـــــن عهـــــده إىل زمـــــن عثمـــــان-عليـــــه وســـــلم

ُاحلروف، وكثرت القراءات ُ ُ ()١(.  

                                                           

 ).٣٢٩-١/٣٢٨(اإليضاح ) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  المبحث الثاني

  عهد الخلفاء الراشدين في كتابة القرآن 

  

 احلروب، -  رضي اهللا عنه-ِّالصديقكثرت يف عهد اخلليفة الراشد أيب بكر 

َّواستشهد كثري من حفاظ القرآن يف حرب أهل الردة؛ ففي معركة اليمامة َّ ٌ - 

ً أستشهد سبعون حافظا منهم؛ فاقرتح عمر- وحدها  عليه -  رضي اهللا عنه-ُ

  .ُأن جيمع القرآن

ِّومل تلق الفكرة يف بدء األمر موافقة من أيب الصديق؛ الذي كان شديد 

؛ لكن - صلى اهللا عليه وسلم-ّأال يعمل عمال مل يعمله رسول اهللا احلرص 

َّاملراجعة اليت حصلت بعد عرض الفكرة أدت إىل اقتناعه �ا، ومت تكليف  َّ

ٍالصحايب زيد بن ثابت بالقيام �ذا العمل  ِّ
)١(.  

ِّوقد اجتمع لزيد من الرقاع، واألكتاف، وجريد النخل، ومن كل ما كتب 

  .- صلى اهللا عليه وسلم- أصحاب رسول اهللا

  

ولقد كان مجع القرآن من أعظم األعمال اليت كانت يف عهد الصديق؛ إن 

أعظم الناس أجرا :( قوله- رضي اهللا عنه-مل يكن أجلها، وقد جاء عن علي 

                                                           

 ).٩/١٩(فتح الباري البن حجر : - مثال-انظر) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

-، وقوله )يف املصاحف أبو بكر، فإنه أول من مجع القرآن بني اللوحني

  .)١( ) مجع القرآن بني اللوحنيَّرحم اهللا أبا بكر، كان أول من: (-أيضا

ِّوقد مجع القرآن الكرمي يف عهد الصديق جبميع حروفه ووجوهه اليت نزل �ا  ُ

  .على لغة قريش وغريها

َّوتفرق الصحابة األبرار  َ يف زمن العمرين -  رضي اهللا عنهم–َّ  رضي اهللا –ُ

الم يف ُ يف األمصار، يقرئون القرآن، كثرت البالد اليت دخلت يف اإلس-عنها

، وصاحب ذلك جهود كبرية - رضي اهللا عنه- زمن خالفة عمر بن اخلطاب

  .)٢ (َّمن الصحابة يف تعليم الناس تالوة القرآن والفقه يف الدين

 صلى اهللا -وكانوا يقرؤو�م القرآن على ما كانوا يقرءون يف حياة رسول اهللا 

ًتطيعونه؛ نظرا ّ؛ الذي رخص هلم بقراءة القرآن بالنطق الذي يس-عليه وسلم
ّالختالف هلجا�م، وتنوع لغا�م، وكانت كتابة القرآن يف األمصار تعتمد 

وانتشرت يف خالل ذلك صحف (َّعلى قراءات الصحابة؛ الذين نزلوا فيها 

يف اآلفاق كتبت عن الصحابة؛ كمصحف ابن مسعود، وما كتب عن 

ف ّالصحابة بالشام، ومصحف أيب، وغري ذلك، وكان يف ذلك اختال

    .)٣()َّلسبعة اليت أنزل القرآن عليهاحسب األحرف ا

ِّمث قــــاموا بــــذلك مقــــام الــــصحابة الــــذين تلقــــوه عــــن النــــيب( َّ َّ َ ُ  صــــلى اهللا عليــــه -َّ

َّفممـن كـان بالمدينـة،  ؛ -وسـلم ُ ابـن املـسيب، وعـروة، وسـامل، وعمـر بـن :ِ ٌ ُ ِّ ُ
                                                           

 ).٥ص(املصاحف البن أيب داود ) ١(
  
 ).٣٥٧/ ٢(ابن سعد الطبقات الكربى ) ٢(
  
 ).١/٦٥(احملرر الوجيز ) ٣(



        
 
 

 

 
  

 

١١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

ِعبد العزيز، وسليمان، وعطاء بـن يـسار، ومعـاذ بـن احلـارث ُ ُ ُ ِاملعـروف مبعـاذ  -ِ ُ

ُّ، وعبــد الــرمحن بــن هرمــز األعــرج، وابــن شــهاب الزهــري، وُ ســلم بــن -القــارئ ُ ِ ُ ِ َّ

َجنـــدب، وزيـــد بــــن أســـلم ، ُ ُ عبيـــد بـــن عمــــري، وعطـــاء، وطــــاووس، : وبمكــــةٍ ُ ُ ُ

َوجماهد، وعكرمة، وابـن أيب مليكـة،  ُُ ُ ٌ علقمـة، واألسـود، ومـسروق، :وبالكوفـةُ ُ ُ

َوعبيـدة، وعمــرو بـن شــرحبيل، وا َحلـارث بــن قـيس، والربيــع بـن خيــثم، وعمــرو ُ َّ ٍ ُ

َبــن ميمــون، وأبــو عبــد الــرمحن الــسلمي، وزر بــن حبــيش، وعبيــد بــن نــضيلة،  ُ ُِّ ُّ ُّ َّ َ

ُّوأبو زرعة ابن عمرو بن جرير، وسعيد بن جبري، وإبراهيم النخعي، والشعيب،  ُّ ََّ ُ َ َ

ٍ عامر بن عبد قيس، وأبـو العاليـة، وأبـو رجـاء، ونـص:وبالبصـرة ِ ٍ ٍـر بـن عاصـم، ُ َ ُ
ـــادة،  ُوحيـــىي بـــن يعمـــر، ومعـــاذ، وجـــابر بـــن زيـــد، واحلـــسن، وابـــن ســـريين، وقت َ ُ ُ َُ َ ْ

ُّ املغــرية بــن أيب شهاب املخزومــي :وبالــشام َ
ــ ِ َ َ صــاحب عثمــان بــن عفــان يف -ُ َ ُ

ٍ، وخليد بن سعد -القراءة
ِ صاحب أيب الدرداء-ُ َّ َ-( )١(.   

ِملا كان يف حنو ثالثني من اهلجرة يف خال( َ  -  رضي اهللا عنه–ِفة عثمان َ

َ  فتح أرمينية وأذربيجان؛ فرأى - رضي اهللا عنه–ُحضر حذيفة بن اليمان  َّ َ
ُالناس خيتلفون يف القرآن، ويقول أحدهم لآلخر َ ُّقراءيت أصح من قراءتك، : َّ

َفأفزعه ذلك، وقدم على عثمان، وقال
ِ َ ْأدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا : ُ َّ ْ

ِاختالف اليهود  ْوالنصارى؛ فأرسل عثمان إىل حفصـة أن أرسلي إلينا َ َ ُ َ َّ

ٍبالصحف؛ ننسخها مث نردها إليك؛ فأرسلتها إليه، فأمر زيد بن ثابت، 
َ َ َ

ِ ْ َ ُّ ُ ِ ُّ

ِوعبد اهللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 
َ َ َِ َّ َ َ ََ ُّ

                                                           

 ).١٥-١/١٤(النشر ) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

َ أن ينسخوها يف املصاحف، وقال- رضي اهللا عنه– ٌإذا اختلفتم أنتم وزيد : ُ ُ

َّيف شيء، فاكتبوه بلسان قريش؛ فإمنا نزل بلسا�م، فكتب منها عدة  َ َ
َّ ُ

ٍ

ٍمصاحف، فوجه مبصحف إىل البصرة، ومصحف إىل الكوفة، ومصحف  ٍ ٍ ٍِ ُ ِ ْ َّ

ُإىل الشام، وترك مصحفا باملدينة، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له ً ًِ ِ َّ :

ٍ، ووجه مبصحف إىل)ُاإلمام( ٍ مكة، ومبصحف إىل اليمن، ومبصحف إىل َّ ٍِ َ َّ

ِالبحرين ْ.  

ِ وأمجعـت األمــة املعـصومة مــن اخلطـأ علــى مـا تــضمنته هـذه املــصاحف، وتــرك 
َ َّ ِ ُ َّ

ًما خالفها من زيادة ونقص، وإبدال كلمة بأخرى؛ مما كان مأذونا فيه توسعة  ً ِ ٍ

ِعلــــيهم، ومل يثبــــت عنــــدهم ثبوتــــا مستفيــــضا أنــــه مــــن القــــرآن، و َّ ً ً ْ ردت هــــذه َ ِّج ُــــ
ُـاملصاحف مجيعها من النقط والشكل؛ ليحتملها ما صح نقلـه، وثبـت تالوته  ُ َّ َ ِ َّ ِ َّ

ِ؛ إذ كـان االعتمـاد علـى احلفـظ، ال علـى - صـلى اهللا عليـه وسـلم-عـن النـيب 
ُ ْ

َجمــــرد اخلــــط، وكــــان مــــن مجلــــة األحــــرف الــــيت أشــــار إليهــــا  ِّ  صــــلى اهللا عليــــه -ِّ

  : ِ؛ بقوله-وسلم

ُأنــزل القــرآن ( ِ علــى ســبعة أحــرفُ
ْ ِ، فكتبــت املــصاحف علــى اللفــظ الــذي )َ َّ ُ ُ

ِاستقر عليه يف العرضة األخرية عن رسول اهللا  ِ
َ ؛ كما - صلى اهللا عليه وسلم-َّ

ِصـــــرح بـــــه غـــــري واحـــــد مـــــن أئمـــــة الـــــسلف  َّ ٍَ َكمحمـــــد بـــــن ســـــريين، وعبيـــــدة –َّ َُّ َ
ِّالسلماين، وعامر الشعيب ِّ لـو :(-عنـه رضـي اهللا –، قـال علـي بـن أيب طالـب -َّ

َوليت يف املصاحف ما ويل عثمان؛ لفعلت كمـا فعـل ُ ِّ ُ ُ
ِ

َ ٍوقـرأ كـل أهـل مـصر  ، )ِّ ُّ َ

ْمبـا يف مـصحفهم، وتلقـوا مـا فيـه عـن الـصحابة الـذين تلقـوه مـن يف رسـول اهللا  َّ ََّّ ِ



        
 
 

 

 
  

 

١٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

َّ، مث قاموا بذلك مقـام الـصحابة الـذين تلقـوه عـن النـيب - عليه وسلمصلى اهللا ِ َّ َ َّ

  ).١) (؛- صلى اهللا عليه وسلم-

  

ِّ   وقال اإلمام الداين يف    : جامعهُ

َأمري املؤمنني عثمان( َّ، ومن باحلضرة من مجيع الصحابة قد - رضي اهللا عنه–ُ ِ َ
َأثبتوا مجيع تلك األحرف يف املصاحف، وأخربوا ب

ِ
ِصحتها، وأعلموا بـصوا�ا، َ

َ َّ

َوخريوا الناس فيها كما كـان صـنع رسـول اهللا  َ َّ َّ، وأن - صـلى اهللا عليـه وسـلم-َّ

َمن هذه األحرف حرف أيب بن كعب، وحرف عبد اهللا بـن مـسعود، وحـرف  َ ٍَ
َ

ِ
ٍّ ِ

ًإمنا طرحوا حروفا، : ، واجلماعة- رمحه اهللا تعاىل-َّزيد بن ثابت، وأن عثمان  َ َّ

ٌ باطلــة غــري معروفــة، وال ثابتــة؛ بــل منقولــة عــن الرســول ٍوقــراءات ٍ ٍ  صــلى اهللا –ٍ

ٍ نقل األحاديث اليت ال جيوز إثبات قرآن، وقراءات �ا-عليه وسلم ٍ
ُ

ِ
َ) (٢.(  

  

ِّ وجاء يف منجد املقرئني البن اجلزري َ   : )ه٨٣٣ت  (َ

َّفكتبوا املصاحف على لفظ لغة قريش، والعرضة األخرية، وما صح عن( ِ ِ ٍ َ ِ
َ  النيب ُ

َ؛  واســـتفاض، دون مـــا كـــان قبـــل ذلـــك ممـــا كـــان - صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- ََ َ
ِبطريق الشذوذ واآلحاد من زيـادة، ونقـصان، وإبـدال، وتقـدمي، وتـأخري، وغـري  ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ُّ

ِذلــك، وجــردوا املــصاحف عــن الــنقط والــشكل؛ لتحتمــل صــورة مــا بقــي مــن 
َ ً ُ َ َّ َّ َ َ َّ َ

َّاألحــرف الــسبعة كاإلمالــة، والتف ِ َّ ِ
ِخــيم، واإلدغــام، واهلمــز، واحلركــات، وأضــداد ْ َ ِ

ْ
ِ ْ

                                                           

 ).١/١٤(النشر ) ١(

)١/١٢٩) (٢.( 



        
 
 

 

 
  

 

١٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

ِذلك مما هو يف األحرف السبعة؛ غري لغة قريش، وكالغيب، واجلمع، والتثنية،  َِّ ِ َ ٍ َ َّ ُ َ

ِوغــري ذلــك مــن أضــدادها ممــا حتتملــه العرضــة األخــرية؛ إذ هــو موجــود يف لغــة  ِ
ٌ ُ ْ ُ َ ُ ُ َّ ِ

ْ َ ُ
َقريش، ويف غريها، ووجهوا �ا إىل األمصار ف َ

ِ َّ َّأمجع الناس عليهاٍ َ( )١(.  

َواحلكمة من نسخ عدة مصاحف 
ِ َّ ْ ُهي إنفاذ ما وقع اإلمجـاع عليـه، واالسـتناد ُ

ِ
ُ َ ُ َ

ِ

ار املـــسلمني، وإشـــهاره بيـــنهم، واإلمجـــاع حجـــة،  ٌإليـــه، وإيـــصاله إىل بقيـــة أقط َّ ٌَّ ُ ُ َ َـــ ُ ِ

ِوأصل من أصول الشرع َّ ِ
ُ ٌ

) ٢ (.   

                                                           

 ).٩٦ -٩٥ص ) (١(

 ).٤٦-٤٥ص(السبب املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات : انظر)٢(



        
 
 

 

 
  

 

١٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  المبحث الثالث

  هل المصحف العثماني مشتمل على جميع األحرف السبعة؛ أم ال؟ 

        

َّجاء عند القاضي أبو بكر الباقالين ِ   :َيف كتاب االنتصار) هـ٤٠٣ت(َ

ُفأما الروايات الوارد عنه    ( ِّ ٌ بأن القرآن منزل - صلى اهللا عليه وسلم –َّ َ َّ

َّعلى سبعة أحرف؛ فإ� ٍ ِ
َا كثرية متظاهرة مشهورة عند أهل العلم والنقل، وهي َ

ِ َّ ِ َ ٌ ٌ ٌ

ُأكثر شيء روي عن النيب 
ٍ

ِ، وكلها مع اختالف - صلى اهللا عليه وسلم –ُ ُّ

َّألفاظها، وطرقها متوافية على املعىن، فيجب لذلك وصول العلم مبتضمنها؛  َ ِ ُ ُ ٌ ِ ِ

ُوإن اختلفت ألفاظها، وتشعبت طرقها َُّ ()١.(  

وقد اختلف  ٌأثر، وال ٌّ نصةبعَّالساملراد �ذه األحرف بيان يأت يف ومل 

ُالعلماء النحارير َّ ً سلفا وخلفا-ُ  يف تفسريها، وبيان معناها، وتفسري - ً

ًمدلوهلا، وكثرت األقوال يف ذلك؛ حىت ناهزت أربعني قوال  َ
)٢(.  

  :  وقد اختلف في هذه المسألة على قولين

َ أ�ــــا مــــشتملة عليهــــا :َّاألول ٌ ــــصديقيةَّ َّكالــــصحف ال ِّ ٍ، وهــــو قــــول مجاعــــة مــــن ُّ ُ

َالفقهاء، والقراء، واملتكلمني ِّ َّ ِ.  

                                                           

 ).١/٣٥٥: (انظره) ١(

 ).١/١٦٣(، واإلتقان للسيوطي )١/٢٢٧(الربهان للزركشي : انظر) ٢(



        
 
 

 

 
  

 

١٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

ُ أ�ـا مـشتملة علـى مـا احتملـه الرسـم، وهـو قـول:الثاني  ٌُ ُ َّ ُ ِ مجـاهري العلمـاء مـن َّ
ُ

ِالسلف واخللف َّ.  

ًوهم متفقون على أن األحرف السبعة ال خيالف بعضها بعضا؛ خالفا  ًَ ُ َّ َّ َّ ُ

ًملعىن ويتناقض؛ بل يصدق بعضها بعضا ُّيتضاد يف ا ُ ِّ ْ ُكما تصدق اآليات -ُ ِّ

ًبعضها بعضا ُ-) ١(.  

ِّومقتضى كالم الشاطيب يف العقيلة، وصرح به اجلعربي، وابن اجلزري يف ( ُّ َّ ِّ

ًاملنجد وغريمها؛ أن الصحف املكتوبة بإذن أيب بكر كانت مشتملة على  ٍَ ُّ َّ

ُاألحرف السبعة، وأما املصاحف ا َّ َّلعثمانية؛ فقد اختلفوا يف اشتماهلا عليها؛ َّ

َفذهب مجاعة القراء والفقهاء، واملتكلمني إىل أن مجيع املصاحف العثمانية  َّ َ ِّ َّ ُ َ

َّمشتملة على مجيع األحرف السبعة، وذهب بعضهم إىل أ�ا مشتملة على  ُ َ َّ ٌ

َّحرف واحد، وذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف إىل أ�ا مشتم َّ ٍ لة ٍ

َّعلى ما حيتمله رمسها من األحرف السبعة  ، جامعة للعرضة األخرية؛ -فقط-ُ

ً على جربيل، ومل ترتك حرفا منها، وهذا -صلى اهللا عليه وسلم-اليت عرضها 

  : َّالقول الثالثَّ قال يف النشر

ُّهو الذي يظهر صوابه؛ ألن األحاديث الصحيحة، واآلثار املشهورة تدل ( َّ َّ ُ ُ

  . )٢ ()عليه

                                                           

 ).٤/٤١٤(جمموع الفتاوى )١(

 ).٢/٩٩(النشر : ، وانظر)١٨ص(نقال عن دليل احلريان على مورد الظمآن للمارغين ) ٢(



        
 
 

 

 
  

 

١٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

َّوقـــد تبـــني ممـــا ســـبق أن الـــذي محـــل عثمـــان علـــى القيـــام بنـــسخ الـــصحف يف 

املــــصاحف، وهــــو االخــــتالف الــــذي حــــصل يف قــــراءة القــــرآن، وعــــدم وجــــود 

املصاحف املوحدة بأيدي الناس لكي يرجعـوا إليهـا يف ضـبط قـراء�م املـصدر 

الذي اعتمد عليه يف كتابة املصاحف، وهو الـصحف الـيت مجـع فيهـا زيـد بـن 

ت القـــرآن يف خالفـــة أيب بكـــر الـــصديق، معتمـــدا علـــى القطـــع الـــيت كتـــب ثابـــ

عليهــا القــرآن يف حيــاة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وبــذلك تكــون املــصاحف 

الـيت نــسخت يف خالفـة عثمــان متثــل نـسخة مرتبــة للقــرآن الـذي كتــب بــإمالء 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  

َّ مبيزات عدة، من - رضي اهللا عنه-َّوقد حفل الرسم القرآين بعد مجع عثمان 

  :أبرزها

  . االقتصار على ما ثبت تواتره، وترك ما سواه من زيادات اآلحاد- ١

  . إمهال ما نسخت تالوته، ومل تستقر يف العرضة األخرية- ٢

 خبالف صحف أيب - اآلن-ُّ ترتيب السور واآليات على الوجه املعروف- ٣

  .ُّة اآليات دون السور؛ فقد كانت مرتب- رضي اهللا عنه-بكر

 كتابتــه بطريقــة جتمــع وجــوه القــراءات املختلفــة، واألحــرف الــيت نــزل �ــا - ٤

  .القرآن



        
 
 

 

 
  

 

١٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

َّ جتريـــــده مـــــن كـــــل مـــــا لـــــيس قرآنـــــا، كالـــــذي يكتبـــــه بعـــــض الـــــصحابة يف - ٥

  .)١(مصاحفهم اخلاصة، شرحا ملعىن، أو بيانا لناسخ ومنسوخ، وغري ذلك 

                                                           

 ).١٩ص (موسوعة علوم القرآن : انظر) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  .ماني، وحكمهقواعد الرسم العث: المبحث الرابع

  

َّكانـــت املـــصاحف العثمانيـــة جمـــردة مـــن الـــنقط، وخاليـــة مـــن الـــشكل؛ وذلـــك  َّ َّ َّ

  .لتحتمل القراءات

 : للمــصحف العثمــاين يف رمســه قواعــد حــصرها علمــاء الفــن يف ســتة، هــي و

 احلذف ، والزيادة ، واهلمز ، والبدل ، والفصل والوصل ، وما فيه قراءتان

، و اليــــاء يف )يـــــأيها(ف األلــــف يف وذلــــك كحــــذ:   قاعــــدة احلــــذف -١

  .)فأوا(، والواو يف ) باغ(

، )بأييـــد(، و اليـــاء يف )تفتـــؤا( وذلـــك كزيـــادة األلـــف يف:  قاعـــدة الزيـــادة -٢

  ).أولو(والواو يف 

وذلــك كــأن تكتــب حــال ســكو�ا حبــرف حركــة مــا قبلهــا :  قاعــدة اهلمــز -٣

  ).اؤمتن(، ) ائذن(

ـــ قاعـــدة البـــدل ٤  ، )الـــصلوة( يف  كمـــاًلـــف واوا للتفخـــيموذلـــك ككتابـــة األ: ـ

ــــون ألفــــا يف نــــون ، و هــــاء ً)لنــــسفعا(كمــــا يف التوكيــــد املخففــــة  ًوكتابــــة الن

  ).رمحت(تاء مفتوحة يف حنو  التأنيث

 ، )عــــــن( ، و )ال(بــــــــــ )أن(وذلــــــك كوصــــــل :  قاعــــــدة الوصــــــل والفــــــصل -٥

  )ما(بــــ  )كل(و



        
 
 

 

 
  

 

١٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

امها لتـــشمل القـــراءتني، فإنـــه يكتـــب برســم إحـــد:  قاعــدة مـــا فيـــه قراءتــان -٦

  .)١ ().ومالك( ، و)ملك: (وحن

 

   ؟أم اجتهاديهل رسم المصحف توقيفي و

  :للعلماء يف رسم املصحف آراء ثالثة(

  . أنه توقيفي ال جتوز خمالفته:الرأي األول

كان -صلى اهللا عليه وسلم -واستدلوا بأن النيب .  وذلك مذهب اجلمهور

 القرآن فعال �ذا الرسم وأقرهم الرسول له كتاب يكتبون الوحي وقد كتبوا

 والقرآن على هذه - صلى اهللا عليه وسلم-على كتابتهم ومضى عهده 

الكتبة مل حيدث فيه تغيري وال تبديل؛ بل ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم كان 

  . يضع الدستور لكتاب الوحي يف رسم القرآن وكتابته

 صحف مث حذا حذوه عثمان مث جاء أبو بكر فكتب القرآن �ذا الرسم يف

يف خالفته؛ فاستنسخ تلك الصحف يف مصاحف على تلك الكتبة، وأقر 

رضي اهللا - عمل أيب بكر وعثمان - صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النيب 

  . أمجعني-عنهم

 وانتهى األمر بعد ذلك إىل التابعني، وتابعي التابعني، فلم خيالف أحد 

أحدا منهم فكر أن يستبدل به رمسا آخر منهم يف هذا الرسم، ومل ينقل أن 

من الرسوم؛ اليت حدثت يف عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين وتقدم 

                                                           

  ).١٧٧-١٠٥ص(غامن . امليسر يف رسم املصحف وضبطه د: - للمزيد-انظر) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

بل بقي الرسم العثماين حمرتما متبعا يف كتابة املصاحف ال ميس . العلوم

  .استقالله وال يباح محاه

  

 :الرأي الثاني

فته، وممن جنح َّأن رسم املصاحف اصطالحي ال توقيفي؛ وعليه فتجوز خمال

َّإىل هذا الرأي ابن خلدون يف مقدمته، وممن حتمس له القاضي أبو بكر يف 

  :ُّاالنتصار إذ يقول ما نصه

وأما الكتابة فلم يفرض اهللا على األمة فيها شيئا؛ إذ مل يأخذ على كتاب (

القرآن وخطاط املصاحف رمسا بعينه دون غريه أوجبه عليهم وترك ما عداه؛ 

  ). ال يدرك إال بالسمع والتوقيفإذ وجوب ذلك

  

  :الرأي الثالث

مييل صاحب التبيان ومن قبله صاحب الربهان إىل ما يفهم من كالم العز 

 لعامة الناس -اآلن-ابن عبد السالم؛ من أنه جيوز بل جتب كتابة املصحف 

على االصطالحات املعروفة الشائعة عندهم، وال جتوز كتابته هلم بالرسم 

ولكن جيب يف الوقت نفسه . ل لئال يوقع يف تغيري من اجلهالالعثماين األو

احملافظة على الرسم العثماين كأثر من اآلثار النفيسة املوروثة عن سلفنا 

الصاحل فال يهمل مراعاة جلهل اجلاهلني بل يبقى يف أيدي العارفني الذي ال 

  :صهوهاك عبارة التبيان يف هذا املقام إذ يقول ما ن. ختلو منهم األرض

  



        
 
 

 

 
  

 

١٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

َّوأما كتابته أي املصحف على ما أحدث الناس من اهلجاء؛ فقـد جـرى عليـه 

أهــل املــشرق بنــاء علــى كو�ــا أبعــد مــن اللــبس وحتامــاه أهــل املغــرب بنــاء علــى 

هــل يكتــب املــصحف علــى مــا أحــدث النــاس . قــول اإلمــام مالــك وقــد ســئل

وهـذا : (قلـت: قال يف الربهان. إال على الكتبة األوىل: ال: من اهلجاء؟ فقال

وأمـــا اآلن فقـــد خيـــشى االلتبـــاس . كـــان يف الـــصدر األول والعلـــم حـــي غـــض

ال جتــوز كتابــة املــصحف اآلن : وهلــذا قــال الــشيخ عــز الــدين بــن عبــد الــسالم

ولكـن ال . على الرسم األول باصطالح األئمة لئال يوقع يف تغيري من اجلهـال

  .)١ ()لمينبغي إجراء هذا على إطالقه لئال يؤدي إىل دروس الع

 

ِّمجهور العلماء من أهل الفن على القول بوجـوب اتباعـه، واألخـذ بـه، والذي  ِّ

  .ُوقد صارت سنة مأثورة يؤخذ �ا. واحملافظة عليه

  

  :يقول اإلمام الداين

 هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس من - رمحه اهللا-وسئل مالك (

ْاهلجاء؛ فقال ال إال على الكتبة األوىل َ() ٢(. 

  

                                                           

 .بتصرف) ٣٨٥-١/٣٧٨(مناهل العرفان للزرقاين ) ١(

 ).١٩ص (املقنع يف مرسوم املصاحف ) ٢(



        
 
 

 

 
  

 

١٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  المبحث الخامس

   أهم مصادر الرسم العثماني

  

رغــم أن املؤلفــات األوىل يف رســم املــصحف مل يــصل إلينــا منهــا شــيء؛ فــإن  

ًالكتب اليت ترجع إىل فرتات متأخرة نسبيا قد نقلت ما جاء يف تلك الكتب 

  . )   ١ (رواية، ومن أهم الكتب واملصادر املؤلفة يف رسم املصحف

  ـ) ه٤٤٤ت (مان بن سعيد الداين أليب عمر وعث) المقنع( - ١

وهــــو أمجــــع الكتــــب الــــيت تكلمــــت علــــى رســــم املــــصحف ، وقــــد تكفــــل فيــــه 

صــاحبه برســم القــراءات الــسبع كلهــا أتــى فيــه بــنص صــريح مقنــع كــاف ملــن 

  .اقتصر عليه، وهو مفيد يف الرسم وعليه اعتمد كثري ممن أعتىن بعلم القرآن

ً بابـا وينـدرج حتـت كـل بـاب فـصوال، َّومن معاملـه أنـه قـسمه إىل ثالثـة وثالثـني ً

والكتـــاب مطبـــوع طبعـــات كثـــرية منهـــا طبعـــة دار الفكـــر بتحقيـــق حممـــد أمحـــد 

ًمهـان ابتـدأ املؤلــف فيـه بــذكر مجـع القــرآن يف املـصحف أوال؛ مث ذكــر مـا رســم 

ًيف املصاحف باحلذف واالثبات وعـدد أبوابـا يف ذلـك وذكـر باخلتـام بـاب مـا 

  . ار من أول القرآن إىل آخرهاتفقت على رمسه أهل االمص

َّوبــــني ســــبب اخــــتالف مرســــوم املــــصاحف، وســــبب مجــــع عثمــــان للقــــرآن يف 

مصاحف مث ذكـر املؤلـف كتـاب الـنقط تكلـم فيـه علـى نقـط املـصاحف ومـن 

                                                           

 ).٢/١٤٥(٢اإلتقان للسيوطي  ) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

ابتــدأ ذلــك ومــن أنكــره مــن التــابعني، مث ذكــر يف بــاب مواضــع احلركــات مــن 

ًذا الكتـاب مرجعـا أصـيال احلروف وتراكـب التنـوين وتتابعـه ويف العمـوم يعـد هـ ً

  . يف بابه

  ـ) ه٥٩٠ت (منظومة العقيلة لإلمام أيب القاسم الشاطيب  - ٢

  :وقد نظم فيها الشاطيب مجيع مسائل كتاب املقنع للداين، ومن شروحها

  .شرح تقرير اجلميلة ملنادمة العقيلة لإلمام الزبيدي. أ

  . لإلمام السخاوي) الوسيلة إىل شرح العقيلة(كتاب . ب

  .  شرح االمام اجلعربي.ج

  . شرح اإلمام علي القاري. د

  ).ه٧١٨ت( نظم مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن للخراز -٣ 

وهـــي منظومـــة تكفـــل فيهـــا صـــاحبها بـــذكر خالفيـــات املـــصاحف يف الرســـوم 

  .باعتبار قراء اإلمام نافع فقط

  

ــسم فقـــــد جعـــــل عمدتـــــه يف ذلـــــك  ) املقنـــــع(َّأمـــــا مـــــصادر اخلـــــراز يف هـــــذا القـــ

ــــة(و ــــو داود ســــليمان بــــن جنــــاح يف ) العقيل ؛ فجــــاءت )التنزيــــل(ومــــا ذكــــره اب

َّاملنظومة جامعـة ملـا ورد يف أمهـات مـصادر الرسـم شـاملة للمـشهور مـن أوجـه 

اخلالف بـني تلـك املـصادر؛ فكانـت مهيـأة ألن تكـون األسـاس الـذي يعتمـد 

  .)١(عليه يف رسم املصاحف على املأثور يف رسم املصاحف العثمانية 

                                                           

 ). ١٥٠ – ١٤٩ص (غامن قدوري . رسم املصحف ونقطه د ) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 وقــد تعــددت شــروح العلمــاء علــى مــورد الظمــآن؛ لكــن أشــهر شــروحها هــو 

؛ ) هـــ١٠٤٠ت(شــرح عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن علــي بــن عاشــر األنــصاري 

  .)١ ()فتح املنان املروي مبورد الظمآن(الذي مساه 

؛ للشيخ )دليل احلريان شرح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن( كتاب -٧

  .التونسيإبراهيم بن أمحد املرغين 

                                                           

 ).١٥١ص (املرجع السابق  ) ١(



        
 
 

 

 
  

 

١٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 

  اخلامتة
  

َّاحلمـــد هللا رب العـــاملني، والـــصالة والـــسالم علـــى رســـول اهللا األمـــني،  َّ

وعلـى آلــه وصــحابته امليــامني، وعلــى كــل ســار علــى منهاجــه، واقتفــى 

  :أثره بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

فبعـــون مـــن اهللا فرغـــت مـــن كتابـــة صـــفحات هـــذا البحـــث، والـــذي  

ء على الرسـم القـرآين وعالقتـه جبمـع هدفت من خالله أن ألقي الضو

  . القرآن يف عهد النبوة، وعهد اخللفاء الراشدين

وبيــان حكمــه وأحكامــه، وإيــراد أهــم مــوارده املتعمــد عليهــا، واملــستند 

  .إليها

ِويبقى املؤمل عفو كل من تكرم بإلقاء نظرة فيه، أو استدرك عليه َّ ِّ ُ َّ.  

ِّواهللا أسأل أن يوفقنا لصاحل العمل، و ُ َيغفر لنا الزلل، وأن يكرمنا بنيل َ
ِاملرام، وحسن اخلتام، ودخول دار السالم، وصحبة خري األنام َّ َ.  

  .واحلمد هللا رب العاملني



        
 
 

 

 
  

 

١٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

 فهرس أهم املصادر واملراجع

 ،البـن جريـر الطـربي، حتقيـق حممـود جامع البيـان عـن تأويـل القـرآن 

  .، بدون تأريخ٢قاهرة، مصر، طشاكر، مكتبة ابن تيمية، ال

 ،أليب عمــرو عثمــان بــن ســعيد جــامع البيــان فــي القــراءات الــسبع 

الــداين، حتقيــق جمموعــة مــن البــاحثني يف جامعــة أم القــرى، طبــع كليــة 

ــــــــشارقة، اإلمــــــــارات، ط ، ١الدراســــــــات العليــــــــا والبحــــــــث جبامعــــــــة ال

 .هـ١٤٢٨

 قيـق ، البن حجر العـسقالين، حتفتح الباري شرح صحيح البخاري

 .الشيخ عبد العزيز بن باز، وحمب الدين اخلطيب، دار الفكر

   ،ــــد والرســــم وعــــد اآلي ـــة مهمــــة فــــي القــــراءات والتجوي  مجموعـ

، ١مجال السيد رفاعي، مكتبة ابـن تيميـة، القـاهرة، مـصر، ط: حتقيق

 .هـ١٤٢٧

 ،للــــدكتور غــــامن قــــدوري احلمــــد، دار محاضــــرات فــــي علــــوم القــــرآن 

 .هـ١٤٢٣، ١عمار، عمان، األردن، ط

 أليب عمــرو الــداين، حتقيــق الــدكتور المحكــم فــي نقــط المــصاحف ،

 .هـ١٤١٨، ٢عزة حسن، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط

 ،أليب داود ســـليمان جنـــاح، حتقيـــق مختـــصر التبيـــين لهجـــاء التنزيـــل 

أمحــد بــن أمحـد شرشــال، طبــع يف جممـع امللــك فهــد، املدينــة . الـدكتور

 .هـ١٤٢٣، ١املنورة، السعودية، ط

  ،للـــشيخ عبـــد العظـــيم الزرقـــاينمناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن، 



        
 
 

 

 
  

 

١٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةلعدد السادس والثالثني  من ابعالسا  املجلد 

  هُدِارَوَوم أتهْشَون يفهِرْعَت رآينُالق مْسَّالر علم 

  .، بدون تأريخ٣مطبعة عيسى البايب احلليب، ط 

  ،للــدكتور غــامن قــدوري الميــسر فــي علــم رســم المــصحف وضــطبه

َّاحلمــد، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة مبعهــد اإلمــام الــشاطيب، 

 .هـ١٤٣٧، ٢جدة، السعودية، ط
  


