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 ةفي قواعد العربي   الرسم العثماني  أثر 

 **حكمت علي برهبانو  *إبراهيم البب
 الملخ ص

 دراسة أثر الرسم العثماين يف قواعد العربية، إذ يدرس العالقة بني الرسم العثماينّ يهدف البحث إىل 
رأت قواعد الرسم العثماين، ويذكر بعض صوره، وبعض التحسينات اليت ط علىوالكتابة العربية، ويقف 

عليه، كما يدرس العالقة بني القراءات القرآنية والرسم العثماين، والعالقة بني الرسم واللحن، وبني الرسم 
 .والتصحيف

)ص(، وقد جاءت  إن رسم املصحف الشريف مل خيتلف عن رسم اخلط املعهود يف زمن الرسول
ثماين حتسينات متعددة، وقبلها التحسينات اإلمالئية على هذا اخلط بعد ذلك، وقد أدخل على الرسم الع

العلماء، ولكنهم اختلفوا قدميًا وحديثًا حول كتابة القرآن بالرسم اإلمالئي احلديث، فبعضهم رفض األمر 
 مطلقاً، وبعضهم أجازه، وبعضهم ذهب إىل وجوب الكتابة به.

موضع  إن حاالت اهلجاء يف الرسم العثماين غالبة وليست مطردة، فقد رمست بعض الكلمات يف
ويف موضع آخر برسم خمالف، كما أن هناك بعض االختالفات بني املصاحف العثمانية، وقد تأثر  ،برسم

الرسم العثماين باحلركة اللغوية وباختالف املذاهب واملدارس، وامتد اخلالف بني البصريني والكوفيني إىل 
 رسم املصحف.

اللة على القراءات املتعددة، واحملافظة على القراءات الد: منها فر يف غريه،اللرسم العثماين مزايا ال تتو و 
صيانة القرآن من التحريف والتصحيف والتبديل، إذ يسلم  و  دة اليت حيتملها الرسم العثماين،الصحيحة الوار 

ر يف الرسم والنطق، كل جيل القرآن الكرمي للجيل الذي يليه على هيئة واحدة، وبذلك يثبت له التوات
لغات العرب الفصيحة اليت نزل هبا القرآن الكرمي، والداللة على أصل احلركة وأصل بعض  لىالوقوف عو 

 احلرف.
 .اللحن القراءة القرآنية، ،الرسم العثماينالقاعدة النحوية، لمات مفتاحية: ك

                                                           
 جامعة تشرين، الالذقية، سورية.أستاذ يف قسم الّلغة العربّية،  -*

 brbhan77@gmail.comالكاتب املسؤول( ) طالب دكتوراه يف قسم الّلغة العربّية، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. -** 
 م07/04/2016ش= ه. 19/10/1395م   تاريخ القبول: 90/20/6201ش= ه.20/11/4139تاريخ الوصول: 



 2 وحكمت علي برهبان إبراهيم البب  - ةالرسم العثماني في قواعد العربي  أثر 

 

   تمهيد:
ن حزَّْلنحا الذِّْكرح  إِنَّا َنحْن  ﴿ :يقول اهلل عّز وجلّ  ،ليس هناك نٌص وصل إىل ذروة التوثيق كالقرآن الكرمي    

وميثل القرآن الكرمي واقعاً لغوياً فريداً  ،وهذا وجه من وجوه عظمته وخلوده ،(9: احلجر) ﴾وحِإنَّا لحه  حلححاِفظ ونح 
ْيِه وحالح ِمْن خحْلِفهِ ﴿ وسائل احلفظ وطرق  من له فرافقد تو  .1(42 :فصلت) ﴾الح يحْأتِيِه اْلبحاِطل  ِمْن ب حنْيِ يحدح

واحتوى من  ،كما اجتمعت فيه مظاهر األداء الفين والبالغي كلها  ،فر ألي نٍص آخراما مل يتو التوثيق 
كانت مهة الرسول وأصحابه و  .وسائل التأثري وأسرار التعبري ما ال يتطاول إليه أي عمل سابق أو الحق

كتابة ميسورة لديهم منصرفة يف أول األمر إىل مجع القرآن يف القلوب حبفظه واستظهاره، ومل تكن أدوات ال
فقد اختذ الرسول  ،يف ذلك العهد. ومع ذلك فلم تصرفهم عنايتهم حبفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته

 ما يسهل عليهم من الع س ب )ص( كّتاباً للوحي، وكان هؤالء الكّتاب من خرية الصحابة وكانوا يكتبونه يف
 ألضالع، مث يوضع املكتوب يف بيت رسول اهلل )ص(.وقطع األدمي وعظام األكتاف وا 2قاعواللخاف والرِّ 

، حىت جعل فداء بعض املدينة املنورة بعد هجرته إىلعمل الرسول )ص( على نشر تعلم الكتابة  وقد
الكتابة يف كل  انتشرتو  ناء املسلمني القراءة والكتابة.تعليم نفر من أب –بعد غزوة بدر  –األسرى 

وضع العلماء هلا من القواعد واملوازين والتحسينات حىت اكتملت على النواحي اليت فتحها املسلمون، و 
  .3الصورة اليت هي عليها اآلن

 :وأسئلته أهمية البحث وأهدافه
دراسة أثر الرسم العثماين يف قواعد العربية، إذ يدرس العالقة بني الرسم العثماين يهدف البحث إىل 

، وبعض التحسينات اليت طرأت ويذكر بعض صوره، ثماينقواعد الرسم الع لىوالكتابة العربية، ويقف ع
الرسم عليه، كما يدرس العالقة بني القراءات القرآنية والرسم العثماين، والعالقة بني الرسم واللحن، وبني 

والتصحيف، ويطرح أسئلة منها: هل تأثر الرسم العثماين باحلركة اللغوية واالختالفات النحوية؟ وهل جتوز  
 ن الكرمي باإلمالء احلديث؟كتابة القرآ

                                                           
 .2ص، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةعبد العال سامل مكرم،  ينظر: - 1
مجع  وهي صفائح احلجارة البيض الرقاق، الرِّقاع: ،فةالع س ب: مجع عسيب، وهو جريدة من النخل، اللخاف: مجع خلحْ  - 2

 .مادة: عسب، خلف، رقع( ينظر: ابن منظور، لسان العرب،) ، وهي اخلِْرقة وتكون من جلدر ْقعة
 .10-9ص رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والدراسات الحديثة،ينظر: د.شعبان حممد إمساعيل، - 3
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 :ة البحثمنهجي  
ويهتم  ،ويعىن بتفسريها ،يدرس الظاهرة كما هي يف الواقعالذي يعتمد البحث على املنهج الوصفي 

ويعرب عنها كيفيًا أو كمياً، فالتعبري الكيفي أو الكمي يصف لنا الظاهرة وحجمها  ،بوصفها وصفًا دقيقاً 
ت عنها وإخضاعها للدراسة تلفة عن طريق مجع املعلومات والبياناودرجات ارتباطها مع الظواهر املخ

  .الدقيقة

 الدراسات السابقة:
" احملكم يف نقط ه " املقنع " ويرسم املصحف بعض العلماء نذكر منهم: الداين يف كتابكتب يف 

عبد  :يثةومن الدراسات احلد املراكشي يف كتابه: "عنوان الدليل يف مرسوم خط التنزيل".، و "املصاحف
د.شعبان حممد إمساعيل يف كتابه و  ،"الدراسات النحوية القرآن الكرمي وأثره يف" يف كتابه العال سامل مكرم

لغة القرآن   كتابه "  يف د.أمحد خمتار عمرو ، "رسم املصحف وضبطه بني التوقيف والدراسات احلديثة"
"، تاريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه" تابهيف ك حممد طاهر بن عبد القادر الكرديو  ،"دراسة توثيقية فنية

 عبد الكرمي إبراهيم عوض صاحل يف كتابه" املتحف يف رسم املصحف".و 

  كتابة القرآن الكريم:
كانت اخلطوة األوىل لتوثيق النص القرآين يف عهد الرسول )ص( حني النزول، وقد منع الرسول )ص(  

فمن   ،من ذلك قوله: )ال تكتبوا عين شيئاً سوى القرآنكتابة شيٍء سواه حىت ال خيتلط به ما ليس منه، و 
من قبلكم إاّل ما اكتتبوا من الكتب مع   األممح  ه(، وقوله: )ما أضلَّ ح  مْ يح لْ كتب عين شيئًا سوى القرآن ف ح 

وقد حفظ عدٌد كبري من الصحابة القرآنح يف حياة الرسول )ص(، وذهب بعض  .1كتاب اهلل تعاىل(
ماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على خط املصاحف والكتب، الباحثني إىل أن االعت

                                                           
 . 23، 17، تقييد العلمي، اخلطيب البغدادأبو بكر ينظر:  -  1
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الصحابة يعرضون ما حيفظونه على الرسول )ص(،  كانو وهذه أشرف خصيصة من اهلل تعاىل هلذه األمة. 
  .1ويف السنة األخرية اليت حلق فيها الرسول )ص( بالرفيق األعلى عرض على جربيل القرآن مرتني

العهد النبوي والقرآن جمموع على هذا النمط بيد أنه مل يكتب يف صحف وال يف وهكذا انقضى 
ه ( وفيها است شهد   12ولكن يف عهد أيب بكر حدثت أحداٌث شداد منها موقعة اليمامة ) ،مصاحف

 .وندب أبو بكر زيد بن ثابت جلمع القرآن ،فخشي الصحابة من األمر ،تهوحفظ اء القرآنكثري من قرّ 
 ،وال مبا كتبه بيده وال مبا مسع بأذنه ،فلم يكتِف مبا حفظ يف قلبه ،زيٌد طريقة حمكمة يف القرآنانتهج  وقد

  الثاين: ماو  .ما كتب بني يدي رسول اهلل )ص( :أحدمها :بل جعل يتتبع ويستقصي معتمداً على مصدرين
ان عحْدالن أنه كتب بني كان حمفوظاً يف صدور الرجال، ومل يقبل شيئاً من املكتوب حىّت يشهد عليه شاهد

، مث حفظها عمر بعده ،وقد حفظت الصحف اليت مجعها زيد عند أيب بكر يدي رسول اهلل )ص(.
قام  كرم اهلل وجهه  اً بعض الباحثني أن اإلمام عليوقد ذكر   .2وحفظتها حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر

  .3جبمع القرآن بعد وفاة الرسول )ص(
املصحف وتعميمه ليحقق الغاية اليت مجع من  ما يوجب نشر جداستن عفان يف عهد عثمان بو 

وكان أهل كل بلٍد من بالد  ،فقد اتسعت الفتوحات وتفّرق املسلمون يف األمصار واألقطار ،أجلها
فكان بينهم اختالف يف حروف األداء ووجوه  ،اإلسالم يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة

الشقاق والنزاع يف قراءة القرآن أشبه مبا كان بني الصحابة قبل أن يعلموا أن القراءة بطريقٍة فتحت باب 
كما أن األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن مل تكن معروفة ألهل تلك   .القرآن نزل على سبعة أحرف

 .4ومل يكن بني أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه ،األمصار

                                                           
القرآن الكريم وأثره في ، عبد العال سامل مكرم، 1/199، ، مناهل العرفان في علوم القرآنينظر: حممد عبد العظيم الزرقاين -  1

التعبير ، د. فاضل صاحل السامرائي، 11-7، لغة القرآن ـ دراسة توثيقية فنية، د.أمحد خمتار عمر، 6-4 ،الدراسات النحوية
 .  20-17، لقرآنيا

 .1/202، ، مناهل العرفان في علوم القرآنينظر: حممد عبد العظيم الزرقاين - 2
االتقان في علوم السيوطي، جالل الدين ، 30،الفهرستابن الندمي، أبو الفرج حممد بن اسحق املعروف بينظر:  - 3

 .1/161،القرآن
 .211- 1/204، في علوم القرآن، مناهل العرفان ينظر: حممد عبد العظيم الزرقاين - 4
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وكان يغازي  ،اليمان قدم على عثمان بن عفان وقد روى البخاري يف صحيحه " أن حذيفة بن   
فقال حذيفة  ،هم يف القراءةفأفزع حذيفة اختالف   ،وأذربيجان مع أهل العراق أرمينيةأهل الشام يف فتح 

فأرسل  ،يا أمري املؤمنني أدرْك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى :لعثمان
فأرسلت هبا حفصة  ،مث نردها إليكيف املصاحف ي إلينا بالصحف ننسخها أن أرسل :عثمان إىل حفصة

وعبد الرمحن بن احلارث بن  ،وسعيد بن العاص ،وعبد اهلل بن الزبري ،فأمر زيدح بن ثابت ،إىل عثمان
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف  :وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة ،فنسخوها يف املصاحف ،هشام

ففعلوا حىّت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف  ،فإّّنا نزل بلساهنم ،القرآن فاكتبوه بلسان قريش شيء من
وأمر مبا سواه من القرآن يف كل  ،مما نسخوا مبصحف وأرسل إىل كل أفق ،رّد عثمان الصحف إىل حفصة

 .1صحيفة أو مصحف أن حيرق "
ي لغة قريش؛ ألن القرآن الكرمي "نزل هيد بن ثابت املصحف يف عهد عثمان اللغة اليت كتب هبا ز ف

بلسان قريش، ورسول اهلل )ص( أفصح العرب وهو من قريش، وقريش من ولد إمساعيل، وولد إمساعيل 
 .2أفصح من اليمن الذين هم من ولد يعرب بن قحطان "

أمر و  ،عمل على إرساهلا وإنفاذها إىل األقطار ،وبعد أن أمّت عثمان نسخ املصاحف بالصورة السابقة
وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا  .سواء أكانت صحفاً أم مصاحف ،أن حيرق ما عداها مما خيالفها

واجتمعوا مجيعًا على املصاحف العثمانية حىت عبد اهلل بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر  ،مصاحفهم
   .3أوالً مصاحف عثمان وأىب أن حيرق مصحفه

 :نشأة الخط العربي  
قبل الكتابة  عرفوا لعربأن اأبو عمرو الداين  يذكر. و 4متعددة يف نشأة اخلط العريبايات رو  هناك

معاشر قريش هل كنتم تكتبون يف اجلاهلية هبذا الكتاب العريب " :عبد اهلل بن عباس ، فقد سئلاإلسالم

                                                           
 .184-183/ 1، صحيح البخاريأبوعبد اهلل حممد البخاري،  - 1
 .1/146،الزينة في الكلمات اإلسالمية والعربيةأبو حامت أمحد بن محدان الرازي،  -2
 .214-1/212 ،مناهل العرفان في علوم القرآنينظر: حممد عبد العظيم الزرقاين،  -3
 .4ص ،فهرستال ،الندميابن  - 4
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ما يكتب به و  ،والشكل والقطع ،وتفرقون فيه ما افرتق هجاء باأللف والالم وامليم ،جتمعون فيه ما اجتمع
يف كانوا يكتبون العرب   ويرى بعض الباحثني أن  .1"نعم :؟ قال(ص)اليوم قبل أن يبعث اهلل النيب 

وقد أصبحت معرفة  .جاهليتهم ثالثة قرون على أقل تقدير هبذا اخلط الذي عرفه بعد ذلك املسلمون
، وكل ائم على الدليل املادي احملسوسلقأمرًا يقيّنيًا يقرره البحث العلمي ا اجلاهلية بالكتابة معرفة قدمية

 . 2 يستند إال إىل احلدس واالفرتاضحديث غري هذا ال
: الكتابة البدائية والتصويرية، ومن أمهها ،متعددة راحلمب مرت الكتابة إىل أن بعض الباحثني ذهبو 

ي من أقدم اللغات أن لغة عرب الشمال هو  ،الكتابة املقطعية واملسمارية، الكتابة األجبدية )األلفبائية(
، ومما يدّل على ذلك: اإلعراب الذي تعرفه العربية كما عرفته األكدية واألوغاريتية، وقد احتفظت السامية

 العربية هبذه اخلاصية دون غريها من اللغات السامية الشقيقة، والفضل يف ذلك يعود إىل القرآن الكرمي
وذهب بعض الباحثني إىل أن اآلراميني أخذوا الكتابة . 3الذي حفظها وصاهنا وكتب هلا اخللود واالنتشار

، ودّون السريان واألنباط عن الكنعانيني والفينيقيني، وأعطوها شكاًل مربعاً، فدعيت بالكتابة اآلرامية املربعة
والتدمريون هبا وثائقهم، مث جلأ األنباط إىل الوصل بني حروفها تسهياًل للكتابة وتوخياً للسرعة فنشأ القلم 

وكذلك فعل السريان فنشأ اخلط اآلرامي السرياين، واطلع العرب الشماليون على القلم  اآلرامي النبطي،
النبطي، كما اطلعوا على القلم اليمين املسند من قبل، فدّونوا كتاباهتم باليمين املسند السرياين وعلى القلم 

العربية وال سيما نقش أم  ك من النقوشحينًا من الزمن، مث مالوا إىل الكتابة بالقلم النبطي، وبدا ذل
والذي أفادت منه العربية يف الفرتة الواقعة  ،ونقش النمارة، اللذين ميثالن الشكل األخري للنبطية ،اجلمال

، مث نقش رم الذي ميثل املرحلة االنتقالية بني النبطية املتأخرة والعربية بني القرنني الثالث والرابع امليالديني
لقرنني السادس والسابع امليالديني، واليت تتمثل يف نقوش زبد وأسيس وحران وأم اجلمال الكاملة يف ا

)النسخي(، نبطي. ويرى آخرون  والسيما احلجازي ،العريب اخلطالثاين، إذ يرى بعض الباحثني أن أصل 
سطرجنيلي. ط العريب الكويف هو القلم السرياين ذو الشكل اهلندسي واملعروف باسم القلم االأن أصل اخل

                                                           
 . 26ص ،المحكم في نقاط المصحفأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - 1
 . 33ص ،ادر الشعر الجاهلي، مصناصر الدين األسدينظر:  - 2
 .95-91، نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوبينظر: أمحد هبو، األجبدية،  - 3
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فالقلم العريب ذو أصلني، أحدمها نبطي واآلخر سرياين، وكالمها من أصل واحد وهو القلم اآلرامي. 
 . 1واشتقت العربية من القلمني النسخي والكويف أشكاالً متعددة كالثلث والرقعة والديواين والفارسي

  ؟ ما المراد بالرسم
، و الرسم يف اللغة:  والرَّْوسحم : كالرَّْسِم؛  .واجلمع أحْرس ٌم ور سوٌم. ..قيل: بحِقيَّة  األحثحررسم: الرَّْسم : األحث حر 

الرَّْسم  والرَّْشم  لألحثر.  ..جلمع الرَّواِسم  والرَّواِسيم  والرَّْوسحم : خشبة فيها كتاب منقوش خي ْتحم  هبا الطعام ، وا
والرَّواسيم: ك تب  ، ٌم ورحْوشحٌم وراس وم وراش وميقال للذي يطبع به رحْوسح و . ورحسحمح على كذا ورحشحمح إذا كتب.

واألصل يف الكتابة: أن تكتب  الرسم كتابة احلروف اهلجائية اليت تدلُّ على الكالم،ف .2كانت يف اجلاهلية
الكلمة كما ينطق هبا متاماً، من غري زيادة وال نقصان، وال تبديل وال تغيري مع مراعاة االبتداء هبا، واملوقف 

 األول:يذكر العلماء أن اخلط ثالثة أقسام: و . أو اخلط القياسي ، ويطلق على ذلك: الرسم القياسيعليها
خط يتبع  والثاين: ط القياسي، وهو تصوير الكلمة حبروف هجائها، بتقدير االبتداء هبا والوقوف عليها.اخل

زة التنوين وحيذفون مهالعروض، ولذلك يكتبون  فيه ما يتلفظ به املتكلم، ويسقط ما حيذفه، وهو خط
 خط يتبع فيه االقتداء مبا فعله الصحابة وهو رسم املصحف.و ؛ ألنه ال ينطق هبا، والقسم الثالث: الوصل

كتابة القرآن بالطريقة اليت متت يف عهد عثمان بن عفان ويشمل ذلك   وقصد به بالرسم العثماين سمىوي
قد قسم القسطالين طريقة هجاء املصحف إىل و  .3جتريده من عالمات اإلعجام والشكلو طريقة هجائه 

 قسمني: 
 أ     قياس، وهو ما وافق اخلط فيه اللفظ، وقد جاء عليه أكثر رسم املصحف. 

                                                           
 .59-51 ، د الشعوبنشأة الكتابة وأشكالها عنأمحد هبو، األجبدية،  ينظر : - 1

 .15/165،لسان العربينظر: ابن منظور،  - 2
لغة ، د. أمحد خمتار عمر، 107، تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهينظر: حممد طاهر بن عبد القادر الكردي،  -3

 .19، القرآن ـ دراسة توثيقية فنية
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ب   اصطالحي، وهو خمالفة اخلط للفظ، وهذا النوع على الرغم من خمالفته لقواعد الرسم يف العربية 
حصر القسطالين  وقد  .1مسي بالرسم العثماينفإنه خيضع يف معظمه لقواعد معينة تشكل األسس ملا 

 قواعد الرسم يف: 
حذف األلف: وقد قّسم علماء الرسم هذا احلذف إىل ثالثة -أ ومن ذلك: احلذف واإلثبات:-1

أقسام: حذف إشارة، وحذف اختصار، وحذف اقتصار. ومن أمثلة حذف األلف لإلشارة إىل قراءتني أو 
( َورُ    تـَزَ ففي قوله ) .(17: الكهف) ﴾َوُر َعْن َكْهِفِهمْ    ْمَس ِإَذا طََلَعْت تـَزَ َوتـََرى الش  ﴿ أكثر قوله تعاىل:

( بإسكان الزاي وتشديد الراء، بال ألف، البن عامر ويعقوب. الثانية:  ثالث قراءات: األوىل: )ت حْزوحرُّ
( وخلف. الثالثة( بفتح الزاي خمففة وألف بعدها، وختفيف الراء، لعاصم ومحزة والكسائي )ت حزحاوحر   : )ت حزَّاوحر 

بفتح الزاي مشددة، وألف بعدها، وختفيف الراء، لباقي القرّاء. وقد رمست حبذف األلف لتحتمل هذه 
 .2القراءات الثالث

ْنَسانُ ﴿ : ما حذفت واوه اكتفاء بالضمة، وذلك يف أربعة أفعال هي -: حذف الواو-ب  ﴾َويَدُْع اإْلِ

َسَندُْع ﴿و ،(5: القمر) ﴾يـَْوَم يَدُْع الد اعِ ﴿، و(24 :الشورى) ﴾ل هُ َويَْمُح ال﴿، و(11 :اإلسراء)

وذهب الزركشي إىل أن الواو سقطت من األفعال األربعة تنبيهاً على سرعة وقوع  .(18: العلق) ﴾الز بَانَِيةَ 
  .3الفعل وسهولته على الفاعل، وشدة قبول املنفعل املتأثر به يف الوجود

 ﴾ِلُح اْلُمْؤِمِنينَ ـصــ  ﴿ إلضافة، وواوه اكتفاء بالضمة، كما يف قوله تعاىل:ما حذفت نونه ل - 
 .4فهو مجع مذكر سامل أصله: )وصاحلون( ؛(4: التحرمي)

                                                           
، د.أمحد خمتار عمر ود. عبد العال 285 - 1/284، لطائف اإلشارات لفنون القراءاتينظر: شهاب الدين القسطالين،  -1

 . 41، معجم القراءات القرآنيةسامل، 
 .211 -2/210 ،اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشرة ،أمحد بن حممد بن أمحد الدمياطي - 2
لطائف ين، شهاب الدين القسطال، 398- 1/397، البرهان في علوم القرآنحممد بن عبد اهلل الزركشي، ينظر:  -3

 .1/288اإلشارات لفنون القراءات،
 .1/398، البرهان في علوم القرآنينظر: حممد بن عبد اهلل الزركشي،  - 4
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كما   ،( أصلها )الداعي(حذف الياء: حتذف الياء سواء أكانت أصلية من بنية الكلمة مثل: )الداعِ  -
 ﴾فَاْرَهُبونِ ﴿ أم كانت زائدة، مثل قوله تعاىل: ،(186 :البقرة) ﴾ُأِجيُب َدْعَوَة الد اعِ ﴿ يف قوله تعاىل:

. وحذف الياء من املصاحف للتخفيف، وهي لغة (2: النحل) ﴾فَاتـ ُقونِ ﴿ ، وقوله تعاىل:(51 :النحل)
مشهورة عند العرب، يقولون: مررت بالقاِض، وجاءين القاِض، فيحذفون الياء لداللة الكسرة عليها. وهذا 

اء من حذفها وصاًل ووقفاً، وحجته: اتباع الرسم فمن القرّ  تحتمل قراءة إثبات الياء أو حذفها،الرسم ل
واالكتفاء بالكسرة للداللة عليها. ومنهم من أثبتها وصاًل ووقفاً، وحجته: أنه أتى هبا على األصل. وهناك 

املصحف يف الوقف؛ ألن من أثبتها وصاًل وحذفها وقفاً، وحجته: اتباع األصل يف الوصل، واتباع خط 
  1أكثر اخلط كتب مبا يوافق الوقف واالبتداء، فلما مل تثبت الياء يف اخلط حذفها يف الوقف؛ اتباعاً للرسم.

 ﴾ِلَشْاىء  َواَل تـَُقوَلن  ﴿يف قوله تعاىل:  :)ِلشحْاىٍء(الزيادة: وذلك َنو زيادة األلف يف )شيء(-2
لفرق بينها وبني )منه(؛ فاملصاحف كانت خالية من النقط ل يف )مائة(زيادة األلف . و (23: الكهف)

وزيدت يف )أولئك( للفرق بينها  اجلارة، (إىلبينها وبني ) للفرق)أوىل(  . وزيادة الواو يفوالشكل واهلمز
 ﴾رِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقينَ و َسأُ ﴿)أولو( و )أوىل( وكذلك يف قوله تعاىل: وزيدت يف  ،2وبني )إليك(

 ، ويف(34 :األنعام) ﴾اْلُمْرَسِلينَ  ىْ نـََبإِ ﴿قوله تعاىل: يف  كما  )نبأ( يف وزيادة الياء .(145 :األعراف)
َناَها بِأَيْ ﴿قوله تعاىل:  (ْيدٍ أ) ( مبعىن القوة، وبني وزيادة الياء للفرق بني )األيد .(47 :الذاريات) ﴾د  يبـَنَـيـْ

ويرى بعضهم  بالثبوت يف الوجود من األيدي. )األيدي( مجع )يد(، فالقوة اليت بىن اهلل هبا السماء أحقُّ 
( أي: بقوة وقدرة. ويف زيادة الياء خالف بني العلماء، هل األوىل أم الثانية زائدة؟ والذي عليه  د  يبِأَيْ أن )

  3رسم املصحف أن الثانية هي الزائدة.

                                                           
 -1/331الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي،  ينظر: - 1

333. 
 .457،  1/92،النشر في القراءات العشرري، أبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلز  ينظر: - 2
حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب،  ،1/300 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،ينظر: شهاب الدين القسطالين،  - 3

، اإلتقان 387، 1/381 ،البرهان في علوم القرآنحممد بن عبد اهلل الزركشي،  ،52/ 17،الجامع ألحكام القرآن
2/168. 
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)الزكوة( و رسم األلف واواً يف )الصلوة(، و :ومن ذلكأي جعل حرف مكان حرف آخر، البدل: -3
، (2: مرمي) ﴾رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِي ا تِذْكُر رَْحمَ ﴿ كما يف قوله تعاىل:  2،وكتابة هاء التأنيث تاء 1 .)احليوة(

فال خالف بني القرّاء يف الوقف عليها  .(231: البقرة) ﴾الل ِه َعَلْيُكمْ  تَ َواذُْكُروا نِْعمَ ﴿ وقوله تعاىل:
ففي الوقف عليه وجهان: األول: الوقف باهلاء كما هو يف األصل يف الوقف باهلاء، أّما ما رسم بالتاء 

   .3على تاء التأنيث، وهو إبداهلا هاء. أّما الثاين فهو: الوقف بالتاء؛ اتباعاً لرسم املصحف
 ﴾َماِل َهَذا الر ُسولِ ﴿تعاىل: والوصل: ومن ذلك، فصل الالم عن اسم اإلشارة يف قوله  الفصل- 4

 ﴾ََلَت  ِإن  َما ُتوَعُدوَن ﴿تعاىل: ، كما كتبت )ما( يف املصحف مقطوعة كما يف قوله (7 :الفرقان)
 .4(69: طه) ﴾ِإن َما َصنَـُعوا َكْيُد َساِحر  ﴿تعاىل: ، وكتبت كذلك موصولة كما يف قوله (134 :ماألنعا)

لتخفيف أو تقرب : اتفقت املصاحف على كتابة صورة اهلمزة باحلرف الذي تؤول إليه يف ااهلمز- 5
منه، وأمهلوا احملذوفة فيه، ورمسوا املبتدأ هبا ألفًا فيما عدا بعض مواضع يف االسم وقعت على غري قياس، 

 5فقد كتبت مهزة )هؤالء( واواً، و)لئال( ياًء، و)امشأزت( ألفاً.
له الرسم فيه قراءتان يكتب على إحدامها: ما فيه قراءتان أو أكثر نوعان: األول: نوع حيتم ما- 6

وهذا النوع ال  ،6( وقد قرئ هبما)فتثبتوا( و )فتبينوااليت حتتمل  )فتبينوا(العثماين اجملرد من النقط مثل: 
مشكلة فيه. الثاين: نوع ال حيتمله الرسم العثماين ويتعذر رمسه دون شكل ونقط بصورة حتتمل مجيع 

 تنويع الرسم يف النسخ املتعددة اليت الوجوه، وقد ذهب كّتاب املصاحف العثمانية يف هذا النوع إىل
                                                           

( من سورة البقرة، ويف 277، 177، 110، 83، 43على سبيل املثال إىل كتابة كلميت )الصالة( و)الزكاة( يف اآليات ) ر:ينظ - 1
 (من سورة لقمان. 4(من سورة األنبياء، ويف اآلية )73اآلية)

( من 27، 3يتني )( من سورة البقرة، ويف اآل204، 86، 85على سبيل املثال إىل كتابة )احلياة( يف اآليات ) ينظر: - 2
 ( من سورة البقرة.231( من سورة البقرة، وإىل كتابة )نعمة( يف اآلية)218وإىل كتابة)رمحة(يف اآلية) سورة إبراهيم،

 .2/128، النشر في القراءات العشرأبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري،  ينظر: - 3
عبد العال أمحد خمتار عمر ود.د.، 1/304لفنون القراءاتلطائف اإلشارات شهاب الدين القسطالين، ينظر:  - 4

 .1/42،معجم القراءات القرآنيةسامل،
، ، د. عبد الصبور شاهني306   1/304 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،شهاب الدين القسطالين، ينظر:  - 5

 .209،تاريخ القرآن
 6/220، 2/154،راءات القرآنيةمعجم القد. أمحد خمتار عمر ود. عبد العال سامل، ينظر:  - 6
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نسخوها، إذ تقتصر كل نسخة على وجه واحد، وحتوي النسخ جمتمعة الوجوه املتعددة، أو القراءات 
العثمانية وبعضها اآلخر، ومن هذه  املصاحفاملتنوعة، ومن هنا جاءت االختالفات أو الفروق بني بعض 

 االختالفات: 
، ويف مصحف (132: البقرة) ﴾َوَوص ى ِبَها ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوبُ ﴿  جاء يف مصحف أهل العراق: 

 أهل املدينة )وأوصى(.
 .1ويف مصحف أهل العراق )مل يتسّن( ،(259 :البقرة) ﴾َلْم يـََتَسن هْ ﴿  جاء يف مصحف أهل الشام 

رمست بعض  ويالحظ أن قواعد حاالت اهلجاء يف الرسم العثماين غالبة وليست مطّردة، فقد 
 الكلمات يف موضع برسم، ويف موضع آخر برسم خمالف، ومن ذلك:

( من 3) ( من سورة يوسف، واآلية2) * ثبتت ألف )قرءان( يف كل املواضع إاّل يف موضعني مها: اآلية
 سورة الزخرف.

( من سورة آل 9) ( من سورة األنفال، وأثبتت يف اآلية42) * حذفت ألف )امليعاد( يف اآلية
 .2انعمر 

من سورة  آيات عدةدون ياء يف مست * رمست )إبراهيم( يف القرآن كله بالياء، إاّل يف البقرة، فقد ر 
 .3البقرة

* رمست كلمة )كتاب( يف مجيع القرآن بغري ألف ما عدا أربعة مواضع رمست فيها باأللف، ومن هذه 
ت كلمة )قال( باأللف يف مجيع القرآن ما ، ورمس(38: الرعد) ﴾ِلُكلِّ َأَجل  ِكَتاب  ﴿املواضع قوله تعاىل: 

 .4( من سورة األنبياء112عدا مخسة مواضع رمست فيها بدون ألف، ومن ذلك اآلية )

                                                           
أمحد خمتار عمر ود. عبد العال د.،103-102، دراسات قرآنية: تاريخ القرآن وعلومهعدنان زرزور،د.ينظر:  - 1

 .1/45معجم القراءات القرآنيةسامل، 
 .291   1/287 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،شهاب الدين القسطالين، ينظر:  - 2
لغة القرآن ـ د. أمحد خمتار عمر، ، 187، المحكم في نقاط المصحفعثمان بن سعيد الداين، أبو عمرو ينظر:  - 3

ومن آيات  .60،أثر اختالف القراءات القرآنية في الرسم العثمانيعبد الرمحن يوسف اجلمل،  ،24،دراسة توثيقية فنية
 .....133، 132، 130 ،127 ،126 ،125سورة البقرة اليت حذفت فيها ياء )إبراهيم( :

 .145، 129، 7، 6، تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهحممد طاهر بن عبد القادر الكردي، ينظر:  - 4
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وذهب بعضهم  1وقد حاول بعض الباحثني أن يلتمس احلكمة يف هذا التخالف وعدم االطراد.     
ثقات الرجال، وال يّتكلوا على هذا إىل أن املراد من ذلك محل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور 

  .2الرسم العثماين الذي جاء غري مطابق للنطق الصحيح

     الفرق بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي:
كتب يف " فقد   :ذكر ابن قتيبة بعضها فقال ،عدة صورعن الرسم اإلمالئي يف الرسم العثماين  تلفخي
وكذلك ألف التثنية حتذف يف هجاء هذا  .حبذف ألف التثنية ،(63 :طه) ﴾ِإْن َهَذِن َلَساِحَرنِ ﴿ اإلمام

 :املائدة) ﴾َفَآَخَرِن يـَُقوَماِن َمَقاَمُهَما﴿و (23 :املائدة) ﴾نِ قَاَل رَُجلَ ﴿ :املصحف يف كل مكان مثل
واتبعناهم يف هذه احلروف خاصة على  .واحليوة بالواو ،والزكوة ،الصلوة :اب املصاحف. وكتب كتّ (107

 .وال فرق بني تلك احلروف وبني هذه ،والفالة إال باأللفالقطاة والقناة  :وَنن ال نكتب ،يمن هبمالت
وهذا أكثر يف املصحف . مفردة مفمال بال (36: املعارج) ﴾َفَماِل ال ِذيَن َكَفُروا﴿وكتبوا  ،" الرّبوا" :وكتبوا

على ذلك أن بعض الكلمات  ويدل ،على قواعد مطردة ال يقومالرسم العثماين ف. 3من أن نستقصيه " 
ن صور عدم االطراد يف الرسم  وم .ويف موضع آخر برسم خمالف ،رمست يف موضع برسم خاص

 ويرى .كتبت يف يوسف بألف  .(25 يوسف:﴾ )ا البابِ دَ لَ ﴿ :الكسائي يقول مسع وقد ،(لحدحا):كلمة
يف  (18 غافر:) ﴾َحَناِجرِ الْ ى دَ لَ ﴿ واختلفت يف ،اتفقت على ذلكاملصاحف  أن أبو عمرو الداين

وأكثرها على الياء. وعلل املفسرون هذا االختالف  ،ويف بعضها باأللف ،( فرسم يف بعضها بالياء)املؤمن
وللنحويني تعليل  .فلذلك فرق بينهما يف الكتابة (يف)والذي يف غافر  (عند)معىن الذي يف يوسف  :فقالوا

كما   ،املرسوم بالياء النقالب األلف ياء مع اإلضافة إىل املكىّن و  ،: املرسوم باأللف على اللفظآخر فقالوا
" مال هذا الرسول  :. وقد تعرض الزخمشري لرسم املصحف يف قوله تعاىل4وإيّل كذلك ،عليّ  :رسم

                                                           
أبو عمرو عثمان بن سعيد ، 285   1/284 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،شهاب الدين القسطالين، ينظر:  - 1

 .1/41،معجم القراءات القرآنيةالعال سامل،  د.أمحد خمتار عمر ود. عبد، 177،المحكم في نقاط المصحفالداين، 
 .1/326 مناهل العرفان في علوم القرآن،ينظر: حممد عبد العظيم الزرقاين،  - 2
 .41،تأويل مشكل القرآنأبو حممد عبد اهلل مسلم بن قتيبة،  - 3
 .65، المقنعأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين، ينظر:  - 4
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"وقعت الالم يف املصحف مفصولة عن " هذا "  :فقال .(7 :الفرقان) ﴾َماِل َهَذا الر ُسولِ  والُ اْ قَ وَ ﴿
كيف   :فإن قلت :ويف موضع آخر يقول .وخط املصحف سنة ال تغرّي " ،ع اخلط العريبخارجة عن أوضا 

بزيادة ألف؟  .(47: التوبة﴾ )َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكمْ ﴿ (وال أوضعوا خاللكم) :حفااملصبعض خط يف 
قد بقي من و  ،كانت الفتحة تكتب ألفًا قبل اخلط العريّب واخلط العريب اخرتع قريباً من نزول القرآن  :قلت

 .1وَنو " أو ال أذحبنه "  ،وفتحتها ألفاً أخرى ،ذلك األلف أثر يف الطباع فكتبوا صورة اهلمزة ألفاً 

  :القراءة والرسم العثماني  
القراءة عند " القراء أن يقرأ القرآن سواء كانت القراءة تالوة بأن يقرأ متتابعاً، أو أداء بأن يؤخذ عن 

هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النيب، أو كما نطقت أمامه فأقّرها.  والقراءة 2.املشايخ وي قرأ"
والقراءات ال ختتلف عن القرآن فالقرآن متواتر وكذلك القراءات، فهي سنة يأخذها اآلخر عن األول، 

ويقول أبو  3وجوه اليت أثرت عن النيب ونقلها عنه القراء الضابطون، إذ ال زيادة ملستزيد.للحصٌر  هيف
رو الداين يف ذلك: "وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة أو األقيس عم

وال يف العربية، بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل والرواية إذا ثبتت عندهم ال يردُّها قياس عربية 
 .4فشّو لغة؛ ألن القراءة سنة "

و األوجه اليت مسح النيب )ص( بقراءة النص القرآين هبا إىل احلديث ويعود تعدد القراءات القرآنية أ   
ومل يكتب كتّاب الوحي هذه األحرف أو القراءات يف صحف أيام  .5)أنزل القرآن على سبعة أحرف(

الرسول؛ بل التزموا باللغة اليت كان رسول اهلل )ص( ميلي عليهم هبا، أّما األحرف السبعة فقد ظهرت يف 

                                                           
، 2/217 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر،  - 1

3/209. 
انحوي،  - 2  .2/1312، كشاف اصطالحات الفنون والعلومينظر: حممد علي التهح
 القراءات الشاذةد. حممود أمحد الصغري،  ،63، القراءات القرآنية ـ تاريخ وتعريفد. عبد اهلادي الفضلي، ينظر:  - 3

 .17، وتوجيهها النحوي
 .1/10 ،النشر في القراءات العشرأبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري،  - 4
صحيح أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  ،2419،صحيح البخاريأبوعبد اهلل حممد البخاري،  - 5

 .560سبعة أحرف وبيان معناه،كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على ،مسلم
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ن ال يف كتابته. وبعد أن تفّرق الصحابة يف األمصار اإلسالمية، كان كلٌّ منهم يقرئ الناس قراءة القرآ
حبرفه، وصحب ذلك تسجيل كتايب لكل حرف يقرأ به. وحني ثارت الفنت بني املسلمني يف عهد عثمان 

مهم أن يتقيدوا بسبب اختالفهم يف القراءة انتزع عثمان الفتنة برّده املسلمني مجيعاً إىل مصحف واحد وألز 
   مبا يسمح به رمسه من أوجه القراءات. وقام جبمع سائر الصحف واملصاحف وأحرقها.

وعندما أرسل عثمان بن عفان املصاحف إىل األمصار أرسل معها القراء، فكان زيد بن ثابت    
وأبو عبد  مقرئ املصحف املدين، وعبد اهلل بن السائب مقرئ املكي، واملغرية بن شهاب مقرئ الشامي،

الرمحن السلمي مقرئ الكويف، وعامر بن عبد القيس مقرئ البصري. مث نقل التابعون عن الصحابة فقرأ 
أهل كل مصر مبا يف مصحفهم، وتفرغ قوم للقراءة واألخذ والضبط حىّت صاروا أئمة يرحل إليهم، ويؤخذ 

ع ارتباط كل منهم بأحد املصاحف عنهم، وكان ممن اشتهروا بالثقة واألمانة يف النقل وحسن الدراية، م
أثناء ذلك وبعده، فكثر االختالف وعسر الضبط واشتبه متواتر القراءات يف وازداد عدد القرّاء  العثمانية.

   1بفاّذها، ومشهورها بشاذها، فمن مث وضع األئمة لذلك ميزاناً يرجع إليه، ومعياراً يعّول عليه.
احلقبة هو درجة اإلسناد والرتكيب اللغوي والنحوي، فما  وكان معيار تصنيف القراءات يف تلك    

كان متواتر اإلسناد وصف بالصحة، وما كان رواية آحاد وصف بالشذوذ، وما خرج عن هذا وذاك ت رِك، 
واستمر احلال على ذلك مدة  وما صّحت لغته وسلمت تراكيبه قبلوه، وما خالف لغة العرب رّدوه وتركوه.

مور، وزال التعصب بني املسلمني، ومل يعد هناك خشية من تسجيل القراءات مرة طويلة استقرت فيها األ
مث تاله مجاعة من علماء القرن  2.ثانية فتم تسجيلها. وكان أولح من أّلف يف القراءات هارون  بن موسى

ه ( الذي حدد شروط القراءة 833وتبلورت هذه املعايري واملقاييس على يد ابن اجلزري )ت  3الثالث.

                                                           
أبو اخلري حممد الدمشقي ابن ، 67-1/66 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،ينظر: شهاب الدين القسطالين،  - 1

   1/238، مناهل العرفان في علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، 1/9 ،النشر في القراءات العشراجلزري، 
 .99، لوم القرآنمباحث في ع، صبحي الصاحل، 239

تاريخ عبد الصبور شاهني،  .1/9 ،النشر في القراءات العشرأبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري، ينظر:  - 2
 .76 -63،لغة القرآن ـ دراسة توثيقية فنية، د. أمحد خمتار عمر، 203- 201 القرآن،

عبد ،181،الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز المرشدشامة املقدسي،  وعبد الرمحن بن إمساعيل، أبينظر: - 3
 .217 تاريخ القرآن،الصبور شاهني، 
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الصحيحة اليت ال جيوز رّدها وال حيّل إنكارها بأهنا كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد 
وإذا اختل ركن من األركان   1املصاحف العثمانية ولو احتماالً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة.

  .الثالثة قّلت درجة القراءة أو رفضت
 ،راءاته املتعددة هو املشافهة والنقل والتلقي واألخذ ثقة عن ثقةإنَّ املبدأ األساسي يف نقل القرآن وق

الكلمة )دون إعجام أو أ يف املصحف جبميع احتماالت رسم وال جيوز ملسلم أن يقر  ،وخلفًا عن سلف
ومعىن هذا أن الرسم مل   2.رسم الكلمة مبا جاءت به الرواية مما حيتملهولكن  ،شكل( حىت مع صحة املعىن

وأن الرسم مل ينشئ قراءة بل القراءة هي اليت أنشأت  ،بل النطق هو الذي سبق الرسم ،يسبق النطق
والرسم مصدره طريقة الكتابة، فالقراءة هي  ،؛ ألن القراءة مصدرها الروايةفالرسم غري القراءة .الرسم

وقد حاول بعض  3م.والقراءات كلها ترجع إىل الرواية والنقل ال إىل الكتابة والرس األصل والرسم تابع هلا.
الباحثني أن يرجع كثرة القراءات واختالفها إىل رسم املصحف، ومن هؤالء املستشرق )جولد تسهري(، إذ 

ىل خصوصية اخلط العريب الذي يقّدم هيكله املرسوم إيرى أن نشأة قسم كبري من االختالفات ترجع 
اهليكل أو حتته وعدد تلك مقادير صوتية خمتلفة تبعًا الختالف النقاط املوضوعة فوق هذا 

فاختالف حتلية هيكل الرسم بالنقط واختالف احلركات كانا مها السبب األول يف نشأة حركة النقاط...
هذا الرأي الصواب فهو وقد جانب  4يف نقطة أو حتريكة.اختالف القراءات يف نص مل تتحر الدقة 

بالباء  حيحًا لصحت قراءة محاد الراويةفلو كان ما ذهب إليه صمغالطة تتجاىف عن الواقع والتاريخ؛ 
: التوبة) ﴾َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـَْراِهيَم أِلَبِيِه ِإال  َعْن َمْوِعَدة  َوَعَدَها ِإي اهُ ﴿ املوحدة )أباه ( يف قوله تعاىل:

 ، وهي قراءة منكرة باالتفاق فليست من السبع وال األربع عشرة، ولو كان جمرد اخلط كافياً (114
الذي ثار عليه العلماء من أجل رأيه الذي يرى فيه أن ما وافق  . كما أن حماكمة ابن شنبوذالعتمدت

                                                           
 .12 – 1/9 ،النشر في القراءات العشرأبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري، ينظر:  - 1
-199، وعلومه دراسات قرآنية: تاريخ القرآند. عدنان زرزور، ، 215،تاريخ القرآنعبد الصبور شاهني، ينظر:  - 2

200. 
لغة د. أمحد خمتار عمر، ، 23   22،القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةعبد العال سامل مكرم،  ينظر: - 3

 .47، القرآن ـ دراسة توثيقية فنية
 .9-8، مذاهب التفسير اإلسالميجولد تسهري،  ينظر:- 4
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. وقد رجع ابن خط املصحف العثماين صحت القراءة به مىت صح وجهه يف العربية بقطع النظر عن الرواية
 .1رأيهشنبوذ عن 

 القراءات السبع واألحرف السبعة:
وقد تعددت روايات  ،2)أنزل القرآن على سبعة أحرف( : )ص( أنه قالتواتر النقل عن رسول اهلل   

وروايتها يف  ،ومع تواتر أحاديث األحرف السبعة 3 .هذا احلديث وتعددت املناسبات اليت ارتبطت به
؛ ولذا ابة تعيني املراد باألحرف السبعةفإنه مل ينقل عن الرسول وال عن أحد من الصح ،معظم كتب السنة

وأربعني وجهًا عند  ،علماء يف تفسريها وبلغت هذه التفسريات مخسة وثالثني وجهًا عند بعضهماجتهد ال
  :وميكن تقسيم هذه اآلراء واألوجه إىل 4.آخرين
  :ابن قتيبة األحرف باألوجه اللغوية وحصرها يف سبعة هيفّسر  :ةاَلراء واألوجه اللغوي   :أوالا  

 وال يغريّ  ،حركة بنائها مبا ال يزيلها عن صورهتا يف الكتابأو  ،االختالف يف إعراب الكلمة :األول
رواية في ف ،و)أطهرح لكم( ،(78 :هود) ﴾َهُؤاَلِء بـََناِتي ُهن  َأْطَهُر َلُكمْ ﴿تعاىل: َنو قوله  ،معناها
(الرفع) ِء ب حنحاِت ) أطهر  : مبتدأ، مجلة أخرى، وجيوز أن يكون )هؤالء( (ه نَّ أحْطهحر  ( مجلة برأسها، و)هحؤ الح

و)بنات(: بدل، و)هّن(: مبتدأ، و)أطهر(: خربه، واجلملة خرب األول...وبرواية النصب)أطهر(: خرِّجت 
( ،(17 :سبأ) ﴾َوَهْل ُنَجاِزي ِإال  اْلَكُفورَ ﴿:وقوله تعاىل على احلال. ازحى إاّل الكفور    .و)هل جي 

 ،معناها وال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب االختالف يف إعراب الكلمة وحركات بنائها مبا يغري :الثاين
، فاألول بصيغة الدعاء، بني أسفارنا(و)ربُّنا باعحدح  ،(19 :سبأ) ﴾رَبـ َنا بَاِعْد بـَْيَن َأْسَفارِنَا﴿َنو قوله تعاىل:

 والثاين بصيغة املاضي.

                                                           
   24،ي الدراسات النحويةالقرآن الكريم وأثره فعبد العال سامل مكرم،  ينظر: - 1
صحيح ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، 2419 ،صحيح البخاريأبوعبد اهلل حممد البخاري،  - 2

 .560كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،،مسلم
لطائف اإلشارات القسطالين، ، 35   1/25، ويل آي القرآنمع البيان عن تأجاحممد بن جرير الطربي، ينظر:  - 3

 .32- 1/31 لفنون القراءات،
 .131، مباحث في علوم القرآن د.صبحي الصاحل،ينظر:  - 4
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ِإْن  ﴿:ه تعاىلَنو قول ،معناها وال يغري ،االختالف يف الكلمة مبا يغري صورهتا يف الكتاب :الثالث
 و)زقية(. ،(29 :يس) ﴾َكاَنْت ِإال  َصْيَحةا َواِحَدةا 

 (29 :الواقعة) ﴾َوطَْلح  َمْنُضود  ﴿كقوله تعاىل:   ،االختالف يف الكلمة مبا يزيل صورهتا ومعناها :الرابع
 .و)طلع(

 ،(19: ق) ﴾بِاْلَحقِّ َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ﴿:االختالف بالتقدمي والتأخري َنو قوله تعاىل :اخلامس
  .)وجاءت سكرة احلق باملوت(

 :َنو قوله تعاىل ،وال يزيل صورهتا ،االختالف يف حروف الكلمة دون إعراهبا مبا يغري معناها السادس:
  .و)ننشرها( ،(259 :البقرة) ﴾َواْنظُْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَها﴿

 .1(35: يس) ﴾َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهمْ ﴿:قوله تعاىل َنو ،بالزيادة والنقصان ختالفالا :السابع
وذكر ابن اجلزري  .2حصر االختالفات يف سبعة أوجه لغوية الذي وقد تبعه يف ذلك أبو الفضل الرازي

استطاع أن يرجع اختالفها إىل  ،أنه بعد التأويل واإلمعان لنيف وثالثني سنة للقراءات الصحيحة والشاذة
 .3لغوية سبعة أوجه

لإليذان جبواز الوقف  مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة :اختالف اللغات باختالف القبائل :ثانياا   
وحذف ياء  .(56 :األعراف) ﴾الل ِه َقرِيب  ت ِإن  رَْحمَ  ﴿عليها بالتاء على لغة طّيء، كقوله تعاىل:

يل كقوله تعاىل:  .4(105: دهو ) ﴾يوَم يأتِ ﴿املضارعة من غري جازم، على لغة ه ذح
 ،ذهب بعض العلماء إىل أن املراد باألحرف السبعة اختالف اللغات )اللهجات(باختالف القبائل 

  .مل يتفقوا على حتديد القبائل السبعهم لكنّ ، السجستاين والطربيأبو عبيدة و  :ومن هؤالء

                                                           
أبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري، ، 40،تأويل مشكل القرآنأبو حممد عبد اهلل مسلم بن قتيبة، ينظر:  - 1

د. أمحد خمتار عمر ود. عبد العال سامل، ، 34 تاريخ القرآنعبد الصبور شاهني، ، 1/27،العشرالنشر في القراءات 
 .6/234، 5/204، 1/200،معجم القراءات القرآنية

، حممد عبد العظيم الزرقاين، 42   1/41 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،شهاب الدين القسطالين، ينظر:  - 2
 .1/132مناهل العرفان 

 .1/26،النشر في القراءات العشرأبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري، ظر: ين - 3
 .1/379 ،البرهان في علوم القرآنحممد بن عبد اهلل الزركشي،  ينظر: - 4
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 ،وعجل ،وتعال ،وهلمَّ  ،أقبل :َنو ،يعرب عنها باأللفاظ املختلفة :هي سبعة من املعاين املتفقة :ثالثاا 
 .وأْنِظر وَنوه ،وأسرع

ْحكحم ،واحلرام ،واحلالل ،واألمر ،الزجر :وهي ،أو املعاين ،هي سبعة أصناف من الكالم :رابعاا 
 
 ،وامل

 .واألمثال ،واملتشابه
لكنها اتفقت يف لفظها ومعناها يف العربية ويف  ،هي لغات سبع غري عربية جاءت يف القرآن :خامساا  
  .1األعجميةاللغة 

ويرى بعض العلماء أن احلكمة من نزول القرآن على األحرف السبعة هو التيسري على األمة    
 .2إجابًة لقصد النيب )ص( ،والتهوين عليها والتوسعة والرمحة ،اإلسالمية كلها

مل يكن هناك فرق يف عهد الرسول )ص( بني كلمة )حرف( وكلمة )قراءة(، فقد كان يقصد باحلرف   
للغة أو اللهجة اليت مسح الرسول )ص( بأن يقرأ هبا، وهذا احلرف يصبح قراءة مبجرد السماح أو النقل عن ا

الرسول، ولكن بعد العرضة األخرية للقرآن، واستقرار نصه على الصورة األخرية بعد اكتمال نزوله وعدم 
 صورته النهائية، تعرضه للنسخ ثبت على حرف واحد، وهو احلرف الذي سجل به النص القرآين يف

ويقال: كان زيد بن ثابت شاهدًا العرضة األخرية اليت بنّي فيها ما نسخ وما بقي، وإنه كتبها للرسول 
وإذا كان الرسول )ص( قد حصر األحرف يف سبعة، فإنَّ القراءات ليست حمصورة يف عدد  وقرأها عليه.

وإّنّا هو اختيار خاص البن حرف السبعة، ما أطلق عليه ابن جماهد القراءات السبع ليس هو األو معني. 
وأشار ابن اجلزري إىل أنه ال جيوز . 3ذكر الزركشي أسباب اقتصار ابن جماهد على سبعة قرّاء ، وقدجماهد

أن يكون املراد من األحرف السبعة هؤالء السبعة القراء املشهورين؛ ألن هؤالء السبعة مل يكونوا خ ِلقوا وال 

                                                           
حممد بن جرير الطربي، ، 43-1/33 لطائف اإلشارات لفنون القراءات،شهاب الدين القسطالين، ينظر:  ينظر: - 1

، 220-1/216 ،البرهان في علوم القرآنحممد بن عبد اهلل الزركشي، ،  1/48ن تأويل آي القرآن،جامع البيان ع
 ،التعبير الفني في القرآن الكريم، د. بكري شيخ أمني، 47-1/46 ،االتقان في علوم القرآنالسيوطي، جالل الدين 

 .57، لغة القرآن ـ دراسة توثيقية فنية، د. أمحد خمتار عمر، 81
جامع البيان ، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي، 59، اإلبانة عن معاني القراءاتمكي بن أيب طالب، ر: ينظ - 2

 .1/35 عن تأويل آي القرآن،
 . 329و  1/237، البرهان في علوم القرآنينظر: حممد بن عبد اهلل الزركشي،  - 3
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كثري من العلماء اللومح البن جماهد القتصاره من بني القراء على سبعة وإيقاعه الناس يف وقد وجه    .1و ِجدوا
ألمر مشكاًل على العامة الوهم والتلبيس. ورأى بعضهم أن م سحبِّع السبعة فعل ما ال ينبغي، وجعل ا

 .2باختياره

  :الرسم واللحن
لت أعداء القرآن يتهمونه باللحن هناك روايات تزعم أن الرسم العثماين قد وقعت فيه أخطاء جع

عائشة رضي اهلل عنها  سأل إذ ،أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه هما رواومن هذه الروايات  .واخلطأ
َواْلُمِقيِميَن الص اَلَة ﴿ وعن قوله: ،(63 :طه) ﴾ِإْن َهَذاِن َلَساِحَرانِ ﴿ :عن حلن القرآن عن قوله

: املائدة) ﴾ِإن  ال ِذيَن َآَمُنوا َوال ِذيَن َهاُدوا َوالص ابُِئونَ ﴿ :. وعن قوله(162: نساءال) ﴾َواْلُمْؤُتوَن الز َكاةَ 
ملا كتبت املصاحف عرضت  :رواية أخرى وتقول .هذا عمل الكتّاب أخطأوا يف الكتاب :فقالت .(69

أو قال  ،ب ستغريهاال تغريوها فإن العر  :فقال ،عنه فوجد فيها حروفًا من اللحنعلى عثمان رضي اهلل 
سعيد  كان  :ورواية ثالثة .لو كان الكاتب من ثقيف واململي من هذيل مل يوجد فيه هذه ،ستعرهبا بألسنتها

وقد أنكر  .3هو حلن من الكاتب :ويقول ،(162 :النساء) ﴾َواْلُمِقيِميَن الص اَلةَ ﴿ :يقرأبن جبري 
أن رسم املصحف مل  وذهب آخرون إىل .وعادة هذه الروايات ورأى أهنا مستحيلة عقاًل وشرعاً  بعضهم

خيتلف عن رسم اخلط املعهود يف زمنهم، ألهنم كانوا هكذا يكتبون وقد جاءت التحسينات اإلمالئية بعد 
 .وأنَّ املقولة اليت ترى أنَّ الرسم العثماين خالف رسم اخلط يف كثري من املواضع ال تستند إىل دليل .ذلك

عثمان رأى يف املصحف شيئًا على غري لسان قريش  أن املقالة اليت ترى أن وذهبح بعض الباحثني إىل 
كما أن القرآن حيتوي   ،فوعد أنه سيقيمه على لسان قريش هي مقالة ال تقوم على سند ،كالتابوة والتابوت

 ،وميكن إخراج قول عثمان السابق بأن القراءة غري الرسم .العرب غري اللغة القرشيةعلى الكثري من لغات 

                                                           
 .1/24 ،شر في القراءات العشرالنأبو اخلري حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري، ينظر:  - 1
لغة ، د. أمحد خمتار عمر، 248   247 مباحث في علوم القرآن،، د. صبحي الصاحل ،1/80ينظر: اإلتقان  - 2

 .62، القرآن ـ دراسة توثيقية فنية
ابن أيب داود، ، 9/395جامع البيان عن تأويل آي القرآن،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي، ينظر:  - 3

 .278-2/277، مفتاح السعادةطاش كربي زادة،  ،34المصاحف، 
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وقد  .بالقراءة ال بالرسم وإذا اختلف الرسم مع القراءة فالعربة حينئذ ،وأن القراءة مرجعها الرواية والنقل
على مثاهلا يف  (63 :طه) ﴾ِإْن َهَذاِن َلَساِحَرانِ ﴿األحرف الثالثة  يكتب روي أن عاصماً اجلحدري كان

ويكتبها: ( اء والضراءابرون يف البأسوالصن يقرأ )اوك ،إن هذين لساحران :فإذا قرأها قرأ ،اإلمام
وإّنا فرق بني القراءة  .(177 :البقرة) ﴾َوالص اِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالض ر اءِ ﴿يف قوله تعاىل: (والصابرين)

 .1وترك الرسم على حاله ،والكتابة لقول عثمان بلسانه
تتعلق بطريقة الرسم اليت البد أن يناهلا وذهب بعض الباحثني إىل أن املالحن اليت يريدها عثمان 

ألنه جمموٌع يف صدور  ؛شيءفال يتغري فيه  نفسهأّما النص القرآين  ،التغيري على اختالف البيئات والعصور
أّما بالنسبة لقول عائشة السابق  .2، أخذه بعضهم عن بعض بالتلقي واملشافهة وطرق التواتر اليقيينالعلماء

وملّا رأت هذه اآلية خمتلفة عّما يف  ،ان بني يديها مل يكتب على العرضة األخريةك  فلعلَّ املصحف الذي
يكتب هلا ويدلُّ على هذا قول عائشة أليب يونس الذي كان  ،مصحفها نسبت اخلطأ إىل الكاتب

حافظوا على ) :فأملتها علي :قال .إذا مررت بآية الصالة فال تكتبها حىت أمليها عليك :مصحفاً 
َحاِفُظوا َعَلى ﴿على قوله تعاىل:  (وصالة العصر، بإضافة: )(لصالة الوسطى وصالة العصروات والصال

يد ز غيري الذي قام به تولعل مصحف عائشة مل يتناوله ال .(238: البقرة) ﴾الص َلَواِت َوالص اَلِة اْلُوْسَطى
املتاع الذي  وجوداً يفمويدل على ذلك أن املصحف الذي كان  ،يف كتابة املصاحف على العرضة األخرية

وذلك  ،3(والذين يصلون الصفوف األوىل ،إنَّ اهلل ومالئكته يصلون على النيب) :أوصت به قد كتب فيه
 ﴾اال ِذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليما  ِإن  الل َه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الن ِبيِّ يَا أَيُـَّها﴿ لقوله تعاىل:

 .(56 :األحزاب)

 

                                                           
مفتاح طاش كربي زادة، . 37 – 36،تأويل مشكل القرآنأبو حممد عبد اهلل مسلم بن قتيبة، ينظر:  - 1

 .25-24،القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةعبد العال سامل مكرم، ، 2/278،السعادة
  .114، علوم القرآن مباحث في الصاحل، يد. صبح - 2

القرآن الكريم وأثره في الدراسات عبد العال سامل مكرم، ، 85-84، المصاحفابن أيب داود، ينظر:  - 3
 .28،النحوية
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 :حف والتصحيفرسم المص
 .املصحفكان التصحيف يف القرآن الكرمي من أهم األسباب اليت جعلت أويل األمر يهتمون بتنقيط 
.. وأصله .ويقصد بالتصحيف أن يقرأ الشيء خبالف ما أراد كاتبه وعلى غري ما اصطلح عليه يف تسميته

 ،فكان يقع فيما يروونه التغيري ،صحف من غري أن يلقوا فيه العلماءفيما زعموا أنَّ قوماً أخذوا العلم عن ال
فأصل  .م صححَّف :ومفعوله ،التصحيف :ومصدره ،قد صّحفوا فيه أي رووه عن الصحف :فيقال عندها

 .1التصحيف أن يأخذح الرجل اللفظ من قراءته يف صحيفة ومل يكن مسعه من الرجال فيغريه عن الصواب
 .2غزيٍر، ورواية كثرية وفهم كبري" أن " االحرتاس من التصحيف ال ي ْدرك إاّل بعلمٍ  ذهب العلماء إىل  

محّاد الرواية  :ومن هؤالء ،دون رواية ونقلمن وقد وقع يف التصحيف بعض محْن نقل القرآن من املصحف 
ه إال عن )وما كان استغفار إبراهيم ألبي :وقد أخذ عليه أنه كان يقرأ ،املصحفالذي حفظ القرآن من 

َمْوِعَدة   َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـَْراِهيَم أِلَبِيِه ِإال  َعنْ ﴿ يف قوله تعاىل: بالباء املوحدة موعدة وعدها أباه(
) أمل  :فقرأ يوماً وأبوه يسمع ،وكان محزة الزيات يتعلم القرآن من املصحف .(114: التوبة) ﴾َوَعَدَها ِإي اهُ 

 ﴾َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيهِ ﴿: والصواب ) ال ريب فيه ( بالراء وليس بالزاي (ذلك الكتاب ال زيت فيه
ومن أجل هذه التصحيفات اليت ختلُّ  .وتلقن من أفواه الرجال ،دع املصحف :فقال أبوه .(2 :البقرة)

 .3يّ فِ حح صح من  وال العلمح  ،يّ فِ حح صْ من م   ال تأخذوا القرآنح  :بنطق اآليات قالوا
  :لرسم العثمانيتحسين ا

بيد أن بعض  ،ومل متتد إليه يد التغيري أو التطور إىل يومنا هذا ،احتفظ الرسم العثماين جبوهره   
اختذ كتّاب املصاحف  :فمن ذلك ،الرسم العثماين من غري أن تعبث جبوهرهالتحسينات أدخلت على 

واستمر هذا إىل أن وضع اخلليل بن أمحد  ،( ون  ˇ   يستهزي( يف مثل )ˇددة ورمسوها كالرقم )للهمزة طرقاً متع
أىب الناس زمنًا أن ، وقد وجعلها رمساً للهمزة ،لقرب اهلمزة منها؛ اقتطع رأس العني إذ ،رمزًا جديدًا للهمزة

                                                           
 .2/353 ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاجالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ينظر:  - 1
 .2، والتحريفما يقع فيه التصحيف شرح أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العسكري،  - 2
، باب ما جاء يف والتحريفشرح ما يقع فيه التصحيف أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العسكري، ينظر:  - 3

 .63-1/62،معجم القراءات القرآنيةأمحد خمتار عمر ود. عبد العال سامل،  د.، 12-10قْبح التصحيف وبشاعته،
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ولكن مع  ،املصاحف ةمل يلبث أن شاع وكتبه كتب لكنه ،يدخلوا رسم اخلليل على املصحف وعدوه بدعة
ليقرأ باهلمزة من  ،و) يؤمنون ( بواو ومهزة أيضاً  ،( بياء ومهزة معاً بوا ) يستهزئونلكتابة األوىل فكتبقاء ا

 .1وكان هذا أصل االزدواج يف كتابة اهلمزة ،وبالياء والواو من سهلها ،حّققها
ابن داود أن عبيد اهلل بن زياد زاد يف  وبنّي  ،ومن هذه التحسينات زيادة األلف بعد واو اجلماعة   

 )قلو( :" وكان الذي زاده عبيد اهلل يف املصحف كان مكانه يف املصحف :بقوله ،ي حرفاملصحف ألف
 ،ألف ،واو ،الم ،ألف ،قاف ،)قالوا( :فجعلها عبيد اهلل ،واو ،نون ،( كافو)كنو ،واو ،الم ،قاف

 .2ألف " ،واو ،نون ،ألف ،كاف  )كانوا(وجعل 
وإّنا حذفت  ،هرة شائعة يف الرسم العثماينالداين أن حذف األلف بعد واو اجلمع مل تكن ظا يرىو 

اتفقت املصاحف على حذف األلف بعد إذ  .هذه األلف يف مواضع معدودة وتركت يف كثري من املواضع
وأما  .حيث وقعا )باءو(جاءو( و ) :فأما األصالن فهما ،وأربعة أحرف ،واو اجلمع يف أصلني مطردين

 :آية) ﴾َوَعتَـْو ُعتُـوًّا َكِبيراا﴿:ويف الفرقان ،(226 :آية) ﴾ْن فَاُءوفَإِ ﴿ :فأوهلا يف البقرة :األربعة األحرف
 ،(9 :آية) ﴾َوال ِذيَن تـَبَـو ُءو الد ارَ ﴿:ويف احلشر ،(5: آية) ﴾َوال ِذيَن َسَعْو ِفي َآيَاتَِنا﴿ :ويف سبأ ،(21

لَِئَك َعَسى الل ُه َأْن فَُأو ﴿:هو قوله يف سورة النساء ،وكذلك حذفت بعد الواو األصلية يف موضع واحد
ُهمْ  يف الفعل وواو األصل اليت  ،وأثبتت بعد هذه املواضع األلف بعد واو اجلمع ،(99: النساء) ﴾يـَْعُفَو َعنـْ

 ،(اشرتوا)و ،(أساءوا)و ،(إذا دعوا)و ،(ال تدعوا)و ،(نسوا اهلل)و (،انفروا) ،(اآمنو ) :َنو ،يف مجيع القرآن
وسواء كان الفعل الذي الواو فيه الم يف موضع  ،" وما كان مثله حيث وقع :مث قال الداين .3(اعتدوا )و

 .4يع "ع لوقوع الواو طرفاً يف اجلمأو رفنصب 

                                                           
 .22/ 1ج 22 بدمشق، جملدجملة اجملمع العلمي العريب ، اقتراح بشأن كتابة الهمزةإبراهيم مصطفى، ينظر:  - 1
معجم القراءات أمحد خمتار عمر ود. عبد العال سامل،  ، د.118-117 ،المصاحفابن أيب داود،  - 2

 .1/65،القرآنية
 .27، 26، المقنعأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين، ينظر:  - 3
 . 27، المقنعسعيد الداين،  أبو عمرو عثمان بن - 4
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قوله  :ومن ذلك ،ويذكر ابن أيب داود أن احلجاج بن يوسف غرّي يف مصحف عثمان أحد عشر حرفاً 
)شريعة و  :وقوله تعاىل .باهلاء (259: البقرة) ﴾َلْم يـََتَسن ْه َواْنظُرْ ﴿ :فغريه،  يتسن وانظر(مل) :تعاىل

َهاجاا﴿ :فغريه ،(منهاجاً  ُهَو ال ِذي ﴿:هو الذي ينشركم ( فغريه) :وقوله تعاىل، (48 :املائدة) ﴾ِشْرَعةا َوِمنـْ
 :يوسف) ﴾أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلهِ ﴿ :فغريه ،()أنا آتيكم بتأويله :وقوله تعاىل، (22 :يونس) ﴾ُيَسيـِّرُُكمْ 

 .2ويرى بعض الباحثني أن ما ذكره ابن أيب داود هو افرتاء على احلجاج .1(45
تأثر الرسم العثماين باحلركة اللغوية اليت بدأت تعلن عن نفسها وتتخذ هلا أصواًل معينة ختتلف    

وكان  ،فبعض الكوفيني يزعم أنَّ " ما كان من املقصور على ثالثة أحرف ،باختالف املذاهب واملدارس
( بالياء )ضحي :فتكتب .وإن كان أصله الواو ،حرفه األول مكسورًا أو مضمومًا فجائز أن يكتب بالياء

الرضوان بكسر أوله، وأما أهل  :وأنت تقول ،( بالياءوتكتب )رضي ،ضم أولهبض حوة  :وأنت تقول
والكوفيني امتد إىل رسم  وهذا اخلالف بني البصريني 3.البصرة فيكتبون هذه باأللف إذا كان أصله الواو "

 4.على حني يكتبها الكوفيون بالياء ،( باأللف)والضحا :فالبصريون يكتبون ،املصحف

 رسم المصحف والهجاء الحديث:
لتحسينات اليت أدخلت على الرسم العثماين، كاإلعجام والشكل اقبل معظم العلماء منذ القدمي     

بالنسبة التباع قواعد  –وما يزال اجلدل ممتداً حىت اآلن  –قدمياً اجلدل ثار بينهم  لكنوسائر أنواع الرموز، 
 : فرقاإلمالء يف رسم املصحف، وكتابته بطريقة اهلجاء احلديثة. ففي القدمي انقسم العلماء إىل أربعة 

رسم املصحف س ّنة متبعة، لذا منع إدخال أي تغيري أو تبديل عليه خمافة أن يضيِّع  عدّ  فريق – 1
خمالفة خط املصحف اإلمام يف  حّرمديث شيئًا من القراءات. ومن هؤالء أمحد بن حنبل الذي الرسم احل

من كتب مصحفاً فينبغي أن حيافظ على اهلجاء يرى أن واو أو ياء أو ألف أو غري ذلك، والبيهقي الذي 

                                                           
 .118-117 ،المصاحفابن أيب داود، ينظر:  -1

 . 65،معجم القراءات القرآنيةأمحد خمتار عمر ود. عبد العال سامل،  د.ينظر:  - 2
 . 7 – 6 المقصور والممدودابن والد،  - 3
 .36-53 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية،ينظر: عبد العال سامل مكرم،  - 4
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أترى أن الذي كتبوا به تلك املصاحف، وال خيالفهم فيه. وسئل اإلمام مالك عمن استكتب مصحفاً، 
 .ال: ال، إال على الِكْتبة األوىليكتب على ما استحدثه الناس من اهلجاء اليوم؟ فق

وفريق أباح خمالفة الرسم العثماين، وصرح بأنه اصطالحي وليس توقيفياً، ومن هؤالء الباقالين  – 2
رآن رمساً بعينه، وليس إذ مل يأخذ على كّتاب الق ،الكتابة مل يفرض اهلل على األمة فيها شيئاً  ذكر أنالذي 

يف نصوص الكتاب وال مفهومه أن رسم القرآن وضبطه ال جيوز إال على وجه خمصوص، وحّد حمدود ال 
جيوز جتاوزه، وال يف نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، وال يف إمجاع األمة ما يوجب ذلك، وال دلت 

كان يأمر   (ص)جه سهل، ألن رسول اهلل عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رمسه بأي و 
ولذلك اختلفت خطوط املصاحف، وجاز أن يكتب املصحف باخلط  ،برمسه ومل يبني هلم وجهًا معيناً 

والسبب يف ذلك أن اخلطوط إّنا هي عالمات ورسوم جتري ، واهلجاء القدميني، وجاز أن يكتب بني ذلك
ى الكلمة مفيد لوجه قراءهتا جتب صحته، وتصويب جمرى اإلشارات والعقود والرموز. فكل رمز دال عل

الكاتب به على أي صورة كانت. فكل من ادعى أنه جيب على الناس رسم خمصوص وجب عليه أن يقيم 
 .1احلجة على دعواه، وأَّنَّ له ذلك

وفريق تسامح يف كتابة املصاحف املعدة للتعليم فقط دون املصحف اإلمام، ومتثل تساحمه إذ  – 3
قوله: "أما اإلمام من املصاحف فال أرى أن ينقط وال يزاد يف املصاحف مامل فيها. وأما املصاحف ذاك يف 

 .2الصغار اليت يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فال أرى بذلك بأساً". وممن قال بذلك اإلمام مالك
رق اهلجاء وفريق ذهب إىل أبعد من اجلواز، وفّضل أو أوجب خمالفة الرسم العثماين واتباع ط – 4

احلديثة. وميثل هذا الفريق العّز بن عبد السالم الذي يقول: "ال جتوز كتابة املصاحف اآلن على الرسوم 
 . 3األوىل باصطالح األئمة لئال يوقع يف تغيري من اجل ّهال"

                                                           
تاريخ حممد طاهر عبد القادر الكردي،  ،1/379،البرهان في علوم القرآنينظر: حممد بن عبد اهلل الزركشي،  - 1

أمحد  ، د.110-108،مباحث في علوم القرآن صبحي الصاحل، د.، 126 –124،القرآن وغرائب رسمه وحكمه
 .41-1/40،معجم القراءات القرآنيةخمتار عمر ود. عبد العال سامل، 

 . 13، 11،المحكم في نقاط المصحفأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - 2
مناهل العرفان في وحممد عبد العظيم الزرقاين،  ،1/379، البرهان في علوم القرآنحممد بن عبد اهلل الزركشي،  - 3

 .111، مباحث في علوم القرآن د.صبحي الصاحل، .375- 1/370 علوم القرآن
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 أما يف العصر احلديث فقد تباينت اآلراء كذلك:
زهر، ونص رأيها: "ترى جلنة الفتوى رفض هذا فهناك رأي مينع، وهو ما أعلنته جلنة الفتوى باأل – 1

الرسم، والوقوف عند املأثور من كتابة املصحف وهجائه، وذلك ألن القرآن الكرمي كتب وقت نزوله على 
والقرآن كله على هذه الكتبة، ومل حيدث فيه تغيري وال تبديل. وقد كتبت  (ص)ومضى عهده  (ص)النيب 

لنيب عمل عثمان... واستمر املصحف مكتوباً هبذا الرسم يف عهد به مصاحف عثمان.... وأقر أصحاب ا
ومل ينقل عن أحد من هؤالء مجيعًا أنه رأى  اجملتهدين.بقية الصحابة، والتابعني، وتابعي التابعني، واألئمة 

بل ظل مصطلح القرآن قائماً  ،تغيري هجاء املصحف عما رسم به أواًل إىل تلك القواعد اليت استحدثت
 .1بنفسه بعيداً عن التأثر بتلك القواعد" مستقالً 

نتيجة  ؛2أن يكتب هلم باصطالحات العصر الشائعة وبقواعد اإلمالء احلديثة أجازوهناك رأي  – 2
محلوا "الرسم العثماين" على  يأالر أصحاب هذا ، و القرآن يف رمسه القدميجز عامة املسلمني عن قراءة ع

روج عن طريقة يف الكتابة ما دامت ال تؤدي إىل خ ةزوا اتباع أيأجاف األداء ال جمرد الشكل الكتايب.
كاتب املصحف إذا رسم هجاء    ذهب إىل أنهؤالء علي حممد الضباع الذي  منإحدى الصور املروية. و 

رمساً يطابق قراءة معينة من القراءات  ا أثر عن أصحاب الرسول، والتزمكلماته بصورها الرمسية على وجه مم
وإن كانت الصورة اليت  ، يقال إنه خالف الرسم العثماينفال بأي طريق من طرق الضبط ضبطه املتواترة، مث

أتى هبا ال حتكي صورة بعينها ملصحف من املصاحف الستة؛ ألن املعترب يف متابعة الرسم العثماين تصوير 
املسلمني على الكلمة القرآنية على وجه أ ثر عن تلك املصاحف أو بعضها. وأما الضبط فقد جرى عمل 

 . 3الرتخيص به دفعاً لاللتباس، ومنعاً للتحريف واخلطأ"

                                                           
 .1/42،معجم القراءات القرآنيةعمر ود. عبد العال سامل،  د. أمحد خمتار - 1
 . 112، مباحث في علوم القرآن د.صبحي الصاحل،، 89،التعبير الفني في القرآن الكريمد. بكري شيخ أمني،  - 2
 .108 تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه،حممد طاهر بن عبد القادر الكردي،  - 3
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وهناك رأي ثالث يوفق بني الرأيني، فيلزم اتباع الرسم العثماين يف كتابة املصاحف، مع التنبيه يف  – 3
ذيل كل صفحة من صفحات املصحف إىل ما عسى أن يكون فيها من ألفاظ خمالفة لالصطالح احلديث 

 .1إلمالء، جتنباً ألخطاء التالوة اليت يقع فيها من يعتمد على اجتهاده يف قراءة املكتوبيف اخلط وا

 الخاتمة:
مل خيتلف عن رسم اخلط املعهود يف زمن الرسول)ص(، وقد جاءت  الشريف إن رسم املصحف

 وقبلهابعد ذلك، وقد أدخل على الرسم العثماين حتسينات متعددة،  اخلطهذا على  التحسينات اإلمالئية
كتابة القرآن بالرسم اإلمالئي احلديث، فبعضهم رفض األمر   علىالعلماء، ولكنهم اختلفوا قدميًا وحديثًا 

يف الرسم العثماين  حاالت اهلجاءإن  مطلقاً، وبعضهم أجازه، وبعضهم ذهب إىل وجوب الكتابة به.
خر برسم خمالف، كما أن ويف موضع آ ،غالبة وليست مطردة، فقد رمست بعض الكلمات يف موضع برسم

وباختالف  هناك بعض االختالفات بني املصاحف العثمانية، وقد تأثر الرسم العثماين باحلركة اللغوية
 املذاهب واملدارس، وامتد اخلالف بني البصريني والكوفيني إىل رسم املصحف.

 :منها 2فر يف غريه،اللرسم العثماين مزايا ال تتو و    
ت املتعددة، واحملافظة على القراءات الصحيحة الواردة اليت حيتملها الرسم الداللة على القراءا -

 يف نقل القرآن وقراءاته املتعددة هو املشافهة والنقل والتلقي واألخذ ثقة عن ثقة، املبدأ األساسفالعثماين، 
، املصحف جبميع احتماالت رسم الكلمة )دون إعجام أو شكل( حىت مع صحة املعىن قراءةوز جتوال 

الرسم مل يسبق النطق، بل النطق هو الذي سبق ف ،ولكن مبا جاءت به الرواية مما حيتمله رسم الكلمة
بل القراءة هي اليت أنشأت الرسم. فالرسم غري القراءة؛ ألن القراءة  ،الرسم مل ينشئ قراءةو الرسم، 

تابع هلا. والقراءات كلها ترجع مصدرها الرواية، والرسم مصدره طريقة الكتابة، فالقراءة هي األصل والرسم 
  .إىل الرواية والنقل ال إىل الكتابة والرسم

والتبديل، إذ يسلم كل جيل القرآن الكرمي للجيل الذي يليه يف حصيانة القرآن من التحريف والتص -
 على هيئة واحدة، وبذلك يثبت له التواتر يف الرسم والنطق.

                                                           
التعبير الفني في د. بكري شيخ أمني، ، 1/391 مناهل العرفان في علوم القرآنرقاين، ينظر: حممد عبد العظيم الز  - 1

 . 112، مباحث في علوم القرآن د.صبحي الصاحل،، 90 -89القرآن الكريم
أثر عبد الرمحن يوسف اجلمل، ،  22القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية،عبد العال سامل مكرم،  ينظر:- 2

 .59-58،ءات القرآنية في الرسم العثمانياختالف القرا
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يت نزل هبا القرآن الكرمي، والداللة على أصل احلركة بعض لغات العرب الفصيحة ال علىالوقوف  -
 .وأصل احلرف
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 در قواعد زبان عربي الخط عثماني رسم تأثیر

 **حكمت علي بربهانو *إبراهيم البب

 چکیده
 الخطالخط عثماني در قواعد زبان عربي است؛ و رابطة این رسماین پژوهش در پي بررسي تأثير رسم

از الخط عثماني به بيان برخي منظور پس از بيان قواعد رسمکند؛ بدینو کتابت عربي را بررسي مي

های قرآني و پردازد و رابطة ميان قرائتاست ميدادهاَشكال آن و تغييراتي که جهت بهبود بر آن رخ

 کند.الخط عثماني و رابطة بين رسم ولحن و رسم و تصحيف را بيان ميرسم

بلكه تنها  نداشته است، (ص) رایج در دورة پيامبر الخطاختالفي با رسم شریف الخط مصحفرسم

-سازینيز به الخط عثمانيبر روی رسم گرفته است؛صورت بر روی این خط هایي امالئيسازیبعدها به

ولي ایشان در دورة قدیم و جدید  اند؛است که علماء این موارد را پذیرفتهگرفتههای متعددی صورت

آنها این مسأله نظر داشته و دارند؛ برخي از جدید اختالف الخط امالئيکریم با رسمپيرامون کتابت قرآن

 اند؛ برخي آن را مجاز دانسته و برخي دیگر نوشتن به آن را واجب شمرده اند. را کال رد کرده

ها در جایي با چراکه برخي از واژه دارد ولي قياسي نيست،غلبه عثمانيالخطرسم در هجاء هایحالت

همچنانكه بين برخي از  است،دهشالخط دیگری ذکراند؛ اما در جایي دیگر با رسمالخط آمدهیک رسم

و مكاتب  مذاهب زباني، اختالفاز حرکت عثمانيالخطدارد؛ رسمهای عثماني نيز اختالفاتي وجودمصحف

 .استیافتهالخط مصحف شریف نيز راهبه رسم و کوفيان واختالفات ميان بصریان است،پذیرفتهتأثير

 بر داللت : شود از آن جملهنميها یافتالخطمزایایي دارد که در دیگر رسم الخط عثمانيرسم

از قرآن  صيانت گيرد،الخط عثماني آن را در برميکه رسم صحيحي هایقرائت حفظ متعدد، هایقرائت

را به نسل بعد به همان صورت  چراکه هر نسلي قرآن کریم و تبدیل، تصحيف تحریف، در برابر کریم

ماند؛ و همچنين از دیگر ر نگارش و نحوة تلفظ در آن ثابت ميدهد و اینگونه تواتر دواحد تحویل مي

ها است که قرآن بدان نازل شده است و همچنين های فصيح عربمزایای آن دستيابي به برخي از لهجه

 .بر اصل یک حرکت و اصل یک حرف است داللت

 . لحن قرآني، قرائت الخط عثماني، رسم نحوی، قاعدة :هاکلیدواژه
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Abstract 

Focusing on the relationship between calligraphy and Arabic writing, this 

paper studies the effect of Ottoman calligraphy on Arabic grammar. It also 

deals with the rules of Ottoman calligraphy, mentioning some of its forms 

and modifications. The paper, moreover, studies the relationship between 

Quranic readings and Ottoman calligraphy as well as between grammatical 

mistakes and calligraphy and word play. 

Quranic calligraphy did not differ from common calligraphy during the 

Prophet's times. Modifications of Arabic calligraphy took place afterwards.  

Linguists accepted the modifications that Ottoman calligraphy has 

undergone; however, they have disagreed, both in the past and recently, over 

Quranic writing using modern rules. Some totally rejected the new writing; 

some mildly accepted it; some others thought it should be adopted. Ottoman 

calligraphy was not consistent; some words were in one place in one form 

and spelled differently in another place. Moreover, Ottoman calligraphy was 

influenced by different linguistic schools and there are differences between 

Bousris and Koufis in Quranic calligraphy.  

Ottoman calligraphy has exclusive advantages, including specification of 

different readings; supporting the right recitation; preservation of the Quran 

and shielding against deviation and change, with the result of every 

generation handing over the same form of the Quran, leading to unanimity 

of writing and pronunciation. Other advantages include the provision of 

information about some forms of Standard Arabic and indexing the origin of 

the letters and sounds in the words. 

Keywords: Grammatical rules, Ottoman Calligraphy, Quran Reading and 

Recitation, Incorrect Writing 
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