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يتناول هذا ابلحث: املباحث املتعلقة برسم املصحف يف كتاب: »النرش يف القراءات 
العرش« البن اجلزري رمحه اهلل، وقد قسمه ابلاحث إىل مقدمة تضمنت أهمية املوضوع، 
وأسباب اختياره، وخطة ابلحث، ومنهجه، ثم تمهيد يف تعريف الرسم لغة، واصطالحاً، ثم 
أىت بعد اتلمهيد بفصل ذكر فيه مقدمات تتعلق بعلم الرسم، تناولت مجع القرآن الكريم 
وكتابته يف خالفيت: أيب بكر وعثمان ، وفطنة الصحابة رضوان اهلل عليهم يف 
رسم املصحف، وبعض أرسار الرسم العثماين، ورد شبهة تتعلق برسم املصحف، وبعض 
األمور الفقهية املتعلقة به ونماذج من نقول ابن اجلزري عن املصاحف العثمانية، وأثر 
الرسم يف إعراب بعض اللكمات، ثم أتبع ابلاحث هذا الفصل بفصل آخر: حتدث فيه عن 
عالقة القراءات برسم املصحف من خالل كالم ابن اجلزري، تضمن عالقة علم الرسم 
بالقراءات القرآنية من حيث أصل ثبوتها، باعتبار موافقته أحد أراكن قبول القراءة، كما 
تضمن توضيح املقصود بموافقة املصحف عند العلماء، مبينا أن من املخالفة ما هو مغتفر 
عند العلماء، وموضحا أن موافقة الرسم ال تغين عن الركنني اآلخَريْن يف قبول القراءة، 
ثم بنيَّ يف هذا الفصل ما اذلي يف املصحف من األحرف السبعة، واحلُكم عند اختالف 
القراءات،  اختالف  يف  الرسم  أثر  من  بنماذج  الفصل  هذا  وختم  العثمانية؟  املصاحف 
قبلها، وأثر  للساكن  اهلمزة  السورتني، وأثره يف نقل حركة  البسملة بني  أثره يف  ضمنه 
الرسم يف الوقف ىلع بعض اللكمات حلمزة، وأثره يف الوقف ىلع تاء اتلأنيث، وختم ابلحث 
خباتمة تضمنت أهم نتائج ابلحث، ثم ذيل ابلحث بفهريس املصادر واملراجع واملوضواعت.

عضو هيئة اتلدريس، يف قسم القراءات بكلية ادلعوة وأصول ادلين جبامعة أم القرى بمكة املكرمة.  )*(
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املقدمة

  احلمد هلل اذلي جعل القرآن العظيم حمفوظاً يف الصدور والسطور، وتكفل
حبفظه ومحايته من لك جبار مغرور، فقال تعاىل وهو أصدق القائلني: ﴿

﴾ ]احلجر: 9[، والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه ومن سار 
ىلع نهجهم إىل يوم ادلين. 

وبعد فإن اهلل  جعل القرآن العظيم حمفوظاً من اتلغيري واتلبديل، عصّياً ىلع 
أقالم امللحدين، فحفظه  من عبث هؤالء، وسخر هل من وسائل احلفظ ما اكن كفياًل 
بذلك، وقد حفظه اجلمُّ الغفري من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهر قلب من فم رسول 
َنبَْجْة بن معاوية الشنقيطي))( -  - مبينا كرثة من حفظه منهم))(: اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول ادلَّ

بَـــَرْ
ْ
ـــاَل َمـــاَت َســـيُِّد ال

َ
َْعـــُض ق ُغـــَرْرَوالْ ـــوَن 

ُ
الَث

َ
ث ِمْنُهـــْم  َْفُظـــُه  تَ

وكما حفظ يف الصدور من فمه الرشيف، كتب لكه يف السطور بني يديه، فاجتمع هل 
بذلك أقوى أسباب احلفظ؛ وأىلع درجات الصيانة، وبلغ من ذلك درجة لم يبلغها كتاٌب 

قبله وال بعده.
وقد كتب الصحابة رضوان اهلل عليهم القرآن لكه بني يدي انليب ملسو هيلع هللا ىلص، إذ اختذ كتبة 
األربعة،  اخللفاء  منهم:  الويح،  بعد بكتاب  فيما  ُعرفوا  لكتابته،  الصحابة  من فضالء 
ومعاوية بن أيب سفيان، وزيد بن ثابت، وأيب بن كعب، وخادل بن الويلد، وثابت ابن قيس 

بن شماس، ورشحبيل بن حسنة -  أمجعني-))(.

يف  مؤلفات  هل  وقرائها،  شنقيط،  علماء  أحد  الشنقيطي،  اتلنديغ،  معاوية،  بن  َنبَْجْة  ادلَّ القارئ:  العالمة  هو   )((
الربهان يف  والضبط، و)واضح  الرسم  املرسوم واملضبوط( يف  املبسوط يف  )املقرب  منها:  القرآن وغريها،  علوم 
تراجم أشيايخ يف القرآن(، يف تراجم رجال سند قراءة اإلمام نافع، ت: 8)4)ه، ينظر: واضح الربهان يف ترمجة 
من   8 ص:  ينظر  واملضبوط(،  املرسوم  يف  املبسوط  )املقرب  كتابه:  من  وابليتان  ص:)-)،  القرآن،  يف  أشيايخ 

الكتاب املذكور.
ابليت للعالمة ادلنبجة بن معاوية الشنقيطي، ينظر: املقرب املبسوط يف املرسوم واملضبوط، ص: 6.   )((

ينظر: مباحث يف علوم القرآن، لصبيح الصالح، ص: )7.  )((
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واكن ملسو هيلع هللا ىلص يتابع هذه الكتابة، ويوقفهم ىلع بعض األمور، فقد روي عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال 
نَي،  ِق السِّ َاَء، َوفَرِّ

ْ
قِِم ابل

َ
َقلََم، َوأ

ْ
َواَة، وََحرِِّف ال لِِّق ادلَّ

َ
ملعاوية  - أحد كتبة الويح-: ]أ

ِميَم....[))(.
ْ
ِر ال َواَل ُتَعوِّ

 وهذا يرجح ما ذهب إيله بعض أهل العلم من أن رسم املصحف توقييف من انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو قول من القوة بماكن))(.

َنبَْجْة بقوهل يف شأن رسم املصحف: وقد أشار إىل ذلك العالمة ادلَّ

ُمْصَطـــَى
ْ
ال ْيـــِه 

َ
َعل ـــْف 

َّ
َوق َفـــااهلل 

َّ
َوق لَِكتِبِيـــِه  ُمْصَطـــَى 

ْ
َوال

اآليَـــْه ِذي   ُ
َ

ل ِجْبِيـــُل  ــْهَيُقـــوُل  ــَذا رَِوايَـ ـ
َ
ــَد ك ــَذا َبْعـ ـ

َ
ــَل ك ْبــــ

َ
ق

 وقد استمر خيار األمة يف مجيع العصور ىلع هذا انلهج املبارك من خدمة كتاب 
اهلل تعاىل، واملحافظة ىلع نصه املبارك، قراءة، وكتابة، فكتب الصحابة رضوان اهلل عليهم 
القرآن العظيم بعد وفاة انليب ملسو هيلع هللا ىلص، فاكن مجعه األول يف خالفة الصديق ، ثم نسخ 
ما مجع يف عهد الصديق يف خالفة عثمان  كذلك، وتواصلت كتابته بعد ذلك 
ن العلماء رسمه  يف املصاحف، يكتبه جيل بعد جيل، وينقله من خلف عدوهل. كما َدوَّ

وضبطه يف كتب مستقلة أحيانا، وضمن كتب ألِّفت يف علوم أخرى أحياناً أخر.
العالم  تعاىل:  اهلل  الطوىل يف خدمة كتاب  ايلد  اذلين هلم  الكبار  العلماء  من  وإن 
علوم  من  كثري  يف  ألَّف  واذلي  )))8ه(،  املتوىف:  اجلزري،  بن  حممد  بن  حممد  احلافظ 
القراءات، وسيتناول هذا ابلحث - اذلي هو بعنوان: )املباحث املتعلقة برسم املصحف يف 
كتاب »النر« البن اجلزري(- الشذرات املباركة من علم الرسم، اليت تضمنتها موسوعته 
العلمية: - )النرش يف القراءات العرش(- ويه املوسوعة اليت يصدق عليها قول القائل))(:

ينظر: فتح ابلاري: 504/7، ومرقاة املفاتيح: 6/6)6)، ومباحث يف علوم القرآن، للقطان، ص: 49).  )((
ينظر تفصيل كالم العلماء يف هذه املسألة، يف: مناهل العرفان: )/84)، ومباحث يف علوم القرآن للقطان، ص:   )((

.7(
ابليت ملحمد العاقب بن ما يأىب اجلكين الشنقيطي، من كتابه: )كشف العىم والرين عن ناظري مصحف ذي   )((
انلورين(، ينظر: كشف العىم والرين عن ناظري مصحف ذي انلورين، ص: 5 ويعين املؤلف بقوهل:             =
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اْرتـِــــَجــاِل ُذو  َمــْبــَنــاهُ  ــُرْم  يَـ ــْم 
َ
ــل

َ
ــَواِلف ــْن ِم َعَ   ُ

َ
ل ــَحــْك  ـُ يــ ــْم  ـــ

َ
َول

هذا  تضمنها  الرسم،  علم  من  مهمة  مباحث  ابلحث ىلع  هذا  الضوء يف  وسأسلط 
الكتاب املبارك.

ولست أديع اإلحاطة جبميع كالم ابن اجلزري يف رسم املصحف، يف هذا ابلحث، 
وال سيما ما يتعلق بأثر الرسم يف القراءات؛ ألنَّ َمِن اطلع ىلع الكتاب ومادته العلمية 

يدرك جبالء أن ذلك حيتاج إىل حبث مستقل، ال يتسع حبث كهذا هل.

)فلم يرم مبناه ذو ارجتال( كتاب: )املحتوي اجلامع يف رسم الصحابة وضبط اتلابع( لعبد اهلل الشنقيطي رحم اهلل   =
اجلميع.
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أهمية املوضوع وأسباب اختياره

وتكمن أهمية هذا املوضوع وأسباب اختياري هل يف األمور اتلايلة: 
فيه اجلهد،  يبذل  بأن  أمر جدير  العظيم، وهو  القرآن  تعلقه بعلم من علوم  أوالً: 

ويرصف فيه الوقت لعل صاحبه يكون من العاملني يف خدمة كتاب اهلل تعاىل. 
: أهمية علم رسم املصحف، بوصفه أحد أراكن قبول القراءة اليت أمجع عليها 

ً
ثانيا
العلماء. 

: إلقاء الضوء ىلع بعض جهود اإلمام ابن اجلزري  يف علم الرسم.
ً
ثاثلا

: اإلسهام يف خدمة كتاب من أهم كتب القراءات، هو كتاب: »النرش« ببيان ما 
ً
رابعا

تضمنه من مباحث مفيدة يف علم الرسم.
ابن  كالم  من  املهمة  املباحث  هذه  جبمع  عليم  حسب  أحد  يقم  لم  أنه   :

ً
خامسا

اجلزري يف علم الرسم يف حبث مستقل، يكون عونا لطاليب هذا العلم وغريهم.
: غزارة املادة العلمية املتعلقة بالرسم يف كتاب »النرش«، ومعاجلة ابن اجلزري 

ً
سادسا

فيه بعض األمور املهمة، اكلرد ىلع بعض الشبه اليت أثريت حول كتابة املصاحف، وكبيان 
بعض احِلكم من خمالفة رسم املصحف للرسم القيايس يف بعض اللكمات، وغري ذلك من 

األمور املهمة اليت تعرض هلا  واليت تضمنها هذا ابلحث.
ابن  وملؤلفه  العرش«،  القراءات  يف  »النرش  لكتاب:  الكبرية  العلمية  املاكنة   :

ً
سابعا

اجلزري ، وهو أمر يعطي هذه املباحث املتعلقة برسم املصحف فيه قيمة علمية 
كبرية.
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خطة الحث

وقد قسمت هذا ابلحث إىل مقدمة، وتمهيد، وفصلني، وخاتمة، وذلك ىلع انلحو اتلايل:
املقدمة: وتتضمن أهمية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة ابلحث، ومنهجه.

اتلمهيد: ويتضمن تعريف الرسم لغة، واصطالحا.
الفصل األول: )مقدمات تتعلق بعلم الرسم(، وحتته أربعة مباحث:

 ،) املبحث األول: )مجع القرآن الكريم وكتابته يف خالفيت أيب بكر وعثمان
وحتته أربعة مطالب:

.) املطلب األول: )مجع القرآن يف خالفيت أيب بكر وعثمان
املطلب اثلاين: )فطنة الصحابة رضوان اهلل عليهم يف رسم املصحف(.

املطلب اثلالث: )بعض أرسار الرسم العثماين(.
املطلب الرابع: )رد شبهة تتعلق برسم املصحف(.  

املبحث اثلاين: )أمور فقهية تتعلق برسم املصحف(: وحتته مطلبان:
املطلب األول: )حكم القراءة بما خالف الرسم يف الصالة(.

املطلب اثلاين: )حكم االلزتام بالرسم العثماين(.
املبحث اثلالث: )نماذج من نقول ابن اجلزري عن املصاحف العثمانية(.  

املبحث الرابع: )أثر الرسم يف إعراب بعض اللكمات القرآنية(.
الفصل اثلاين: )عالقة علم الرسم بالقراءات القرآنية(، وحتته مبحثان:

املبحث األول: )عالقة الرسم بالقراءات من حيث أصل ثبوتها(، وحتته سبعة مطالب:
املطلب األول: )موافقة الرسم أحد أراكن قبول القراءة(.

املطلب اثلاين: )ما املقصود بموافقة املصحف(.
املطلب اثلالث: )موافقة الرسم نواعن(.

املطلب الرابع: )خمالفة الرسم املغتفرة عند العلماء(.
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املطلب اخلامس: )موافقة الرسم ال تغين عن الركنني اآلخريْن(.
املطلب السادس: )ما اذلي يف املصحف من القراءات؟(.
املطلب السابع: )ما احلُكم عند اختالف املصاحف؟(.

املبحث اثلاين: )نماذج من أثر الرسم يف اختالف القراءات(، وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول: )أثر الرسم يف البسملة بني السورتني(.

املطلب اثلاين: )أثر الرسم يف نقل حركة اهلمزة للساكن قبلها(.
املطلب اثلالث: )أثر الرسم يف الوقف ىلع بعض اللكمات حلمزة(.

املطلب الرابع: )أثر الرسم يف الوقف ىلع تاء اتلأنيث(.
اخلاتمة: وتتضمن أهم نتائج ابلحث:

فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضواعت.
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منهج الحث

وقد سلكت يف هذا ابلحث املنهج اتلايل:
أواًل: أكتب اآليات بالرسم العثماين، وفق مصحف املدينة انلبوية.

ثانياً: أنقل كالم ابن اجلزري بنصه يف املوضوع اذلي أنا بصدد احلديث عنه، ثم 
أعلِّق عليه بما يقتضيه احلال.

ثاثلاً: أذكر من كالم العلماء ما يشهد لكالم املؤلف حسب مقتىض املوضوع.
رابعاً: أعرف باألعالم الوارد ذكرهم يف ابلحث تعريفا خمترصا، إال إذا اكن العلم من 
الصحابة، أو من القراء العرشة، ورواتهم، فال أعرفه؛ لشهرة الصحابة عند اجلميع، وشهرة 

القراء العرشة ورواتهم عند أهل هذا العلم.
خامساً: أستخدم عالمات الرتقيم تلوضيح املعىن.

سادساً: أضبط ما حيتاج إىل ضبط.
سابعاً: أخرج األحاديث بعزوها ملن أخرجها من كتب السنة. 

ثامناً: أذيل ابلحث بفهرسني، أحدهما: للمصادر واملراجع، واثلاين: للموضواعت.
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تمهيد

:
ً
يف تعريف الرسم لغة، واصطالحا

الرسم لغة: األثر، وبقية اليشء، وترسمت ادلار: نظرت إىل رسومها، ورسم ادلار ما 
اكن من آثارها الصقاً باألرض، والرسم: خشبة فيها كتابة خيتم بها الطعام))(.

قال ابن فارس: الراء والسني وامليم: أصالن، أحدهما: األثر، واآلخر رضب من السري))(.
ومن معاين الرسم أيضا: الزبر، أي: الكتابة، يقال: َزَبَر يَْزُبُر َوَيْزبُِر، إذا كتب، ومنه 
الكتاب،  والضم:  بالفتح  والزبور  وكتابيت،  ي،  َخطِّ أي  تَْزبَِريت،  أعرف  أنا  األعرايب:  قول 
﴾ ]اإلرساء:  ومجعه: ُزبر، ومنه ُسيمِّ كتاب داود  زبوراً، قال تعاىل: ﴿
55[، أي: وآتينا داود كتبا مزبورة، أي: مكتوبة، من قوهلم: »زبرت الكتاب أْزُبره َزبْراً«، إذا 

كتبته، وللرسم معان لغوية غري هذا))(.
أما الرسم اصطالحاً: فينقسم قسمني: قيايس، واصطاليح.

بها،  االبتداء  تقدير  ىلع  هجائها  حبروف  اللكمة  تصوير  فهو  القيايس:  الرسم  أما 
والوقف عليها)4(.

به  تعرف  علم  فهو  بعضهم:  يسميه  كما  االصطاليح،  أو  اتلوقييف،  الرسم  وأما 
خمالفات خط املصاحف العثمانية ألصول الرسم القيايس)5(.

. وهو املراد بقوهلم: الرسم العثماين، نسبة إىل عثمان
فهذا تعريف الرسم لغة، واصطالحاً، ويتلوه حبول اهلل تعاىل الفصل األول من هذا 

. ابلحث، وهو املتعلق بمقدمات يف علم الرسم، ذكرها ابن اجلزري

ينظر: كتاب العني: 7/)5)، مادة: »ر س م«، 7/)6)، مادة: »ز ب ر«، والصحاح للجوهري: 5/))9)-))9).  )((
معجم مقاييس اللغة: )/)9)-94)، مادة: »ر س م«.  )((

ينظر: كتاب العني: 7/)6)، مادة: »ز ب ر«، والصحاح: )/667، مادة: »ز ب ر«، وجامع ابليان للطربي: 400/9-)40.  )((
ينظر: ديلل احلريان، ص: )6، ورسم املصحف وضبطه بني اتلوقيف واالصطالحات احلديثة، ص: )4.  )4(

ينظر: ديلل احلريان، ص: )6، ومعجم مصطلحات علم القراءات، ص: 9))، ومعجم علوم القرآن، ص: 59).  )5(
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الفصل األول

مقدمات تتعلق بعلم الرسم

وحتته مبحثان:
 يتناول الكالم يف هذا الفصل مقدمات تتعلق برسم املصاحف العثمانية، من حيث 
مجعها وكتابتها وبعض الشبهات اليت أثريت حوهلا، وغريها من أمور مهمة تتعلق بالرسم، 

وذلك ىلع انلحو اتلايل:
املبحث األول

 مجع القرآن الكريم وكتابته يف خالفيت أيب بكر وعثمان

وحتته أربعة مطالب:
يتضمن هذا املبحث مسائل مهمة تعرض ذلكرها ابن اجلزري  تتعلق جبمع 
القرآن الكريم وكتابته يف خالفة لك من أيب بكر وعثمان ، مع ما يتعلق بذلك 

من األمور املهمة ادلالة ىلع عظم فضل صحابة انليب ملسو هيلع هللا ىلص وسعة علمهم، وكمال فضلهم.

 املطلب األول: مجع القرآن يف خالفيت أيب بكر وعثمان
تكلم ابن اجلزري  ىلع كتابة الصحابة رضوان اهلل عليهم للقرآن الكريم، 
يف خالفة لك من أيب بكر وعثمان  يف كتابه )النرش(، حيث قال : )وملا 
 - وقاتل   - الصديق  أبو بكر  به  باألمر بعده أحق انلاس  تويف انليب ملسو هيلع هللا ىلص وقام 
الصحابة - رضوان اهلل عليهم - أهل الردة، وأصحاب مسيلمة، وقتل من الصحابة حنو 
اخلمس مئة، أشري ىلع أيب بكر جبمع القرآن يف مصحف واحد خشيَة أن يذهب بذهاب 
الصحابة، فتوقف يف ذلك من حيث إن انليب ملسو هيلع هللا ىلص لم يأمر يف ذلك بيشء، ثم اجتمع رأيه 
القرآن  بتتبع  ثابت  بن  زيد  فأمر  ذلك،  ىلع   - عنهم  تعاىل  اهلل  ريض   - الصحابة  ورأي 
ثم عند عمر  تويف،  - حىت     - أيب بكر  ومجعه، فجمعه يف صحف اكنت عند 
اهلجرة،  وملا اكن يف حنو ثالثني من   ، ثم عند حفصة  تويف،  - حىت     -
يف خالفة عثمان -  - حرض حذيفة بن ايلمان فتح أرمينية، وأذربيجان، فرأى 
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انلاس خيتلفون يف القرآن، ويقول أحدهم لآلخر: قراءيت أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك، 
ايلهود  اختالف  خيتلفوا  أن  قبل  األمة  هذه  أدرك  وقال:   -  - عثمان  ىلع  وقدم 
وانلصارى، فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسيل إيلنا بالصحف ننسخها، ثم نردها إيلك، 
الرمحن  العاص وعبد  الزبري وسعيد بن  فأرسلتها إيله، فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن 
ابن احلارث بن هشام، أن ينسخوها يف املصاحف، وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد يف يشء 
فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، فكتب منها عدة مصاحف، فوجه بمصحف 
إىل ابلرصة، ومصحف إىل الكوفة، ومصحف إىل الشام، وترك مصحفا باملدينة، وأمسك 
ايلمن،  إىل  إىل مكة، وبمصحف  اإلمام ووجه بمصحف  يقال هل  نلفسه مصحفا، اذلي 
هذه  تضمنته  ما  ىلع  اخلطأ))(  من  املعصومة  األمة  وأمجعت  ابلحرين،  إىل  وبمصحف 
املصاحف، وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال لكمة بأخرى، مما اكن مأذونا فيه؛ 
توسعة عليهم، ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن، وجردت هذه املصاحف 
مجيعها من انلقط والشلك؛ يلحتملها ما صح نقله، وثبت تالوته عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ اكن 
االعتماد ىلع احلفظ، ال ىلع جمرد اخلط، واكن من مجلة األحرف اليت أشار إيلها انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
ْحُرٍف[))(، فكتبت املصاحف ىلع اللفظ اذلي استقر عليه 

َ
ُقْرآُن ىلَعَ َسبَْعِة أ

ْ
نِْزَل ال

ُ
بقوهل: ]أ

يف العرضة األخرية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كما رصح به غري واحد من أئمة السلف: كمحمد 
 :-  - ْعيب)5(، قال يلع بن أيب طالب ابن سريين))(، وَعِبيدة السلماين)4(، واعمر الشَّ

إَِذا 
تَِمُع ىلَعَ َضاَللٍَة، فَ

يِت اَل جتَْ مَّ
ُ
يشري بهذه العبارة إىل معىن احلديث اذلي أخرجه ابن ماجه وغريه، ونصه: ]إِنَّ أ  )((

ْعَظِم[، ينظر: سنن ابن ماجه: )/)0))، والسنة البن أيب اعصم: )/)4.
َ ْ
َواِد األ ْيتُُم اْخِتاَلفًا َفَعلَيُْكْم بِالسَّ

َ
َرأ

يف  بعضهم  اخلصوم  »باب كالم    ،85(/( ابلخاري:  ينظر: صحيح  األئمة يف مصنفاتهم،  أخرجه  متواتر  حديث   )((
معناه«،  وبيان  أحرف  القرآن ىلع سبعة  أن  بيان  »باب   ،(0(/( )87))(، وصحيح مسلم:  برقم:  احلديث  بعض« 

احلديث برقم: )6)9)(.
هو حممد بن سريين ابلرصي، موىل أنس بن مالك ، تابيع جليل، ثقة، يكىن أبا بكر، روى عن رشيح   )((

وعبيدة وغريهما، ت: 0))ه،ـ ينظر: اثلقات للعجيل: )/405، وتاريخ بغداد: )/5)4-))4.
هو عبيدة بن عمرو، وقيل: بن قيس بن عمرو، السلماين، كوىف تابيع ثقة، أسلم قبل وفاة انليب ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني، ولم   )4(
يره، اكن أحد أصحاب عبد اهلل بن مسعود - - روى عنه ابن ِسرِيين وإبراهيم انلخيع، ت: )7ه، ينظر: 

اثلقات للعجيل: )/4))، وتاريخ بغداد: ))/9))-))).
هو اعمر بن رشاحيل بن عبد ذي كبار، الشعيب، احلمريي، أبو عمرو: راوية، من اتلابعني، اكن فقيها، حمدثا،      =  )5(
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ُت كما فعل«))(، وقرأ لك أهل مرص بما يف 
ْ
لََفَعل ُعثَْماُن  َوِلَ  َما  َمَصاِحِف 

ْ
ال يِف  َويِلُت  »لَْو 

مصحفهم، وتلقوا ما فيه عن الصحابة اذلين تلقوه من يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم قاموا بذلك 
مقام الصحابة اذلين تلقوه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص())(.

فقد بني  يف هذا الكالم عدة أمور جديرة باالهتمام، تضمنها مجع القرآن يف 
خالفة أيب بكر ، ثم نسخ ما مجع بعد ذلك يف خالفة عثمان ، ومن أهمها:

ـَلَـته يف  مَح القتل يف  للقرآن: هو كرثة   -  - أواًل: أن سبب مجع أيب بكر 
حروب الردة وال سيما حرب مسيلمة الكذاب؛ مما جعل الصحابة خيافون من ضياع بعض 

القرآن بموت محلته.
ثانياً: أن القرآن اكن مكتوباً لكه يف زمن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف السطور، وحمفوظاً يف الصدور، 
فاذلي قام به زيد  هو مجع يشء اكن متفرقا يف ماكن واحد؛ يمكن الرجوع إيله 

يف أي وقت.
الفرقة   اكن سببها خشية  الكريم يف زمن عثمان  القرآن  ثاثلاً: أن كتابة 
والشقاق بني األمة، وليس خشية ضياع يشء منه كما اكن احلال يف اجلمع األول، وأنه 
اكن االعتماد يف هذا اجلمع ىلع ما اكن مكتوبا يف صحف أيب بكر  اليت اكنت 

عنده، ثم عند عمر، ثم عند حفصة  أمجعني.
رابعاً: أن عثمان اختار هلذه املهمة اجلليلة خنبة من الشباب اذلين اعرصوا نزول 
 وضع هلم دستوراً يسريون عليه يف هذه الكتابة،  الويح، ووعوه عن قرب، وأنه 

وأمرهم بكتابة عدة مصاحف أرسلها إىل األمصار.
من  ىلع  رَدَّ    علياً  إن  حىت  اجلمع،  هذا  ىلع  أمجعوا  الصحابة  أن  خامساً: 
فِْعِله يف  - لفعل مثل  أنه لو اكن ماكن عثمان -  تكلم يف هذا اجلمع، موضحاً 

هذا األمر العظيم.

ثقة،  استقضاه عمر بن عبد العزيز ، ت: )0)ه، ينظر: اثلقات للعجيل: )/)4)-)4)، وأخبار القضاة: )/))8-4)4.  = 
ينظر: »املرشد الوجزي، ص: )5، والصواعق املحرقة ىلع أهل الرفض والضالل والزندقة: )/6)).  )((

النرش: )/8-6.  )((
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سادساً: أن هذه املصاحف صارت أئمة يعتمد عليها العالم اإلساليم فيما بعد، يف 
قراءاتهم، وكتابة مصاحفهم، وفق قراءات أئمة األقطار اليت أرسلت إيلها.

املطلب اثلاين: فطنة الصحابة رضوان اهلل عليهم يف رسم املصحف
قصد-  غري  عن  أو  قصد  عن   - راكبهم  يف  سار  ومن  اإلسالم  أعداء  ملز  ما  كثرياً 
إن  وقالوا:  العثمانية،  للمصاحف  كتابتهم  يف  ادلقة  بعدم  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة 
اخلط  كون  إىل  يرجع  اآليات  بعض  يف  اإلماليئ  الرسم  لقواعد  العثماين  الرسم  خمالفة 
العريب لم يكن قد نضج يف ذلك الوقت، وإن األمر راجع بلداوة العرب، وعدم خربتهم 

بالكتابة))(.
وقد تنبه ابن اجلزري  ملا يمكن أن يتعرض هل الصحابة رضوان اهلل عليهم 
يف هذا املجال من طعن، فنبه ىلع كمال علمهم، وشدة فطنتهم يف كتابة املصاحف، فقال 
﴾   يف موافقة الرسم-: )وقد توافق اختالفات القراءات الرسم حتقيقا، حنو: ﴿

﴾ ]آل عمران: 9)[))(... وحنو ذلك مما يدل جترده عن انلقط  ]الصف: 4)[))(، و﴿

اهلجاء  علم  يف   -    - للصحابة  عظيم  فضل  ىلع  وإثباته،  وحذفه،  والشلك)4(، 
هذه  سائر  وفضلهم ىلع  أعطاهم  من  فسبحان  علم،  ثاقب يف حتقيق لك  وفهم  خاصة، 
 األمة، وهلل در اإلمام الشافيع) -)5- إذ يقول يف وصفهم يف رساتله اليت رواها عنه

ينظر: رسم املصحف العثماين لعبد الفتاح شليب، ص: ))).  )((
نَصاَر﴾ من غري تنوين، مضافا إىل لفظ اجلاللة، وقرأ 

َ
قرأ ابن اعمر واعصم ومحزة والكسايئ وخلف ويعقوب: ﴿أ  )((

نَصاراً﴾ منونا، ﴿هلِل﴾ بالم اجلر، من غري إضافة، ينظر: النرش: )/87)، وإحتاف فضالء البرش، ص: 
َ
ابلاقون: ﴿أ

.54(
قرأ محزة والكسايئ وخلف: ﴿َفنَاَداُه﴾ بألف بعد ادلال، وقرأ ابلاقون: بتاء ساكنة بعدها، ينظر: النرش: )/9))،   )((

وإحتاف فضالء البرش ص: 9)).
ألن الصحابة رضوان اهلل عليهم ملا كتبوا املصاحف جردوها من انلقط والشلك، حىت حتتمل ما لم ينسخ من   )4(

القراءات، ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة، ص: 09)-0))، والنرش: )/)).
هو حممد بن إدريس بن شافع، اهلاشيم القريش املطليب، أبو عبد اهلل: أحد األئمة األربعة، عند أهل السنة، وإيله   )5(
ينسب املذهب الشافيع، اكن اعملا، فقيها، شاعرا، اعملا بالقراءات، واللغة، وأيام العرب، وهل تصانيف مفيدة، من 
أشهرها كتاب »األم« يف الفقه، و»املسند« يف احلديث، و»الرسالة« يف أصول الفقه، ت: 04)ه، ينظر: سري أعالم 

انلبالء: 0)/5-99، واألعالم: 5/6)-6). 
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الزعفراين))( ما هذا نصه: »وقد أثىن اهلل - تبارك وتعاىل - ىلع أصحاب رسول اهلل - صىل 
اهلل تعاىل عليه وآهل وسلم - يف القرآن، واتلوراة، واإلجنيل))(، وسبق هلم ىلع لسان رسول 
بعدهم))(، فرمحهم  ليس ألحد  ما  الفضل  - من  وآهل وسلم  تعاىل عليه  اهلل  اهلل - صىل 
اهلل، وهنَّأهم بما أثابهم من ذلك ببلوغ أىلع منازل الصديقني والشهداء والصاحلني، أدَّوا 
أراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  ما  فعلموا  يزنل عليه،  والويح  إيلنا سنن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وشاهدوه 
اعماً، وخاصاً، وعزماً، وإرشاداً، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا يف لك علم، 
واجتهاد، وورع، وعقل، وأمر اْستُدرِك به علم، واْستُنِبط به، وآراؤهم نلا أمحد وأوىل بنا من 
﴾ ]الطور: 7)[ ﴾)5(، و﴿ رأينا عند أنفسنا)4(«، قلت: فانظر كيف كتبوا: ﴿
بالصاد املبدلة من السني)6(، وعدلوا عن السني اليت يه األصل؛ تلكون قراءة السني وإن 
خالفت الرسم من وجه، قد أتت ىلع األصل؛ فيعتدالن، وتكون قراءة اإلشمام حمتملة)7(، 
ت قراءة غري السني خمالفة للرسم،  ولو كتب ذلك بالسني ىلع األصل لفات ذلك، وُعدَّ

هو احلسن بن حممد بن الصباح الزَّْعفراين ابلغدادي: فقيه، من رجال احلديث،اكن ثقة، راويا لإلمام الشافيع يقال:   )((
باللغة، ت: 59)ه، ينظر: سري أعالم انلبالء: ))/)6)- 65)، واألعالم:  لم يكن يف وقته أفصح منه، وال أبرص 

.(((/(
يشري بذلك إىل ما ورد يف فضلهم يف القرآن الكريم، ومنه ما ذكرهم اهلل تعاىل به يف  آخر سورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، اآلية:   )((

.(9
نَفَق 

َ
َحَدُكْم أ

َ
ْصَحايِب، فَلَْو أنَّ أ

َ
 تَُسبُّوا أ

َ
يشري بذلك إىل ما ورد من األحاديث يف فضلهم عنه ملسو هيلع هللا ىلص، ومنه قوهل: ]ال  )((

َحِدِهْم َواَل نَِصيَفُه[، ينظر: صحيح ابلخاري: )/)4))، »باب قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: ]لَْو ُكنُْت 
َ
ُحٍد َذَهباً َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ِمثَْل أ

ُمتَِّخذاً َخِلياًل[،  احلديث برقم: )470)(، وصحيح مسلم: 88/7)،  )باب حتريم سب الصحابة (، احلديث 
رقم: ))665(. 

ينظر: إعالم املوقعني: )/)6.  )4(
أول موضع وردت فيه يف القرآن، يف سورة الفاحتة اآلية: 6.  )5(

انظر: املقنع، ص: 8)).  )6(
قرأها قنبل خبلف عنه، ورويس عن يعقوب: بالسني، وقرأ خلف عن محزة بإشمام الصاد الزاي يف لك القرآن،   )7(
واختلف عن خالد عن محزة، فروي عنه اإلشمام يف األول من الفاحتة فقط، وروي عنه يف الفاحتة مطلقا، وروي 
عنه يف املعرف بالالم يف مجيع القرآن، وروي عنه الصاد اخلالصة، ويه قراءة بايق العرشة، ينظر: النرش: )/)7)-

)7)، وإحتاف فضالء البرش ص: )6).
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ابلقرة))(؛  بسطة  »بسطة« األعراف))(، دون  املشهور يف  واألصل؛ وذللك اكن اخلالف يف 
لكون حرف ابلقرة كتب بالسني))(، وحرف األعراف بالصاد()4(.

فقد نبه  يف هذا الكالم ىلع فطنة الصحابة يف كتابة املصاحف، وأنهم كتبوها 
ىلع علم اكمل بما كتبوا، وفهم ثاقب لفوائد تلك الفوارق بني كتابته، وكتابة غريه، منبها 
بني  اخلط  يف  تفريقهم  من  احلكمة  باألمثلة  وموضحا  وعلمهم،  وسابقتهم  فضلهم  ىلع 

املتماثالت؛ يلكون ذلك اتلفريق داللة ىلع اتلفريق بني تلك اللكمات يف القراءة. 

املطلب اثلالث: بعض أرسار الرسم العثماين
تعرض ابن اجلزري - يف كالم نفيس- ذلكر بعض األرسار واحلكم يف خمالفة الرسم 
العثماين لقواعد الرسم اإلماليئ يف كتابة بعض اللكمات، ومن ذلك قوهل : )ورسم: 
﴾ يف طه ])7[، والشعراء: ]49[، يف بعض املصاحف بالواو بعد األلف)5(، وكذلك  ﴿
﴾)6( فقطع ادلاين)7( ومن تبعه بزيادة الواو يف ذلك، وأن صورة اهلمزة هو األلف  ﴿

﴾ ]األعراف: 69[ وقد اتفقت املصاحف ىلع رسمها بالصاد، ينظر:  املقنع ص:  هو قوهل تعاىل: ﴿  )((
.(((

قرأ موضع األعراف: ادلوري عن أيب عمرو وهشام عن ابن اعمر وخلف عن محزة ورويس عن يعقوب وخلف يف   )((
اختياره: بالسني، وقرأ قنبل عن ابن كثري والسويس عن أيب عمرو وابن ذكوان عن ابن اعمر وحفص عن اعصم 
وخالد عن محزة: بالصاد والسني، وقرأ ابلاقون:بالصاد، وأما موضع ابلقرة: فاتفق القراء العرشة ىلع قراءته بالسني، 

وروي عن قنبل عن ابن كثري بالصاد خبلف عنه، ينظر: النرش: )/0))، )/88)، وإحتاف فضالء البرش ص: 06).
﴾ ]ابلقرة: 47)[، وقد اتفقت املصاحف ىلع كتابتها بالسني، انظر: املقنع  هو قوهل تعاىل: ﴿  )((

ص: ))).
النرش: )/))-)).  )4(

ينظر: املقنع، ص: 59.  )5(
أول موضع وردت فيه يف سورة األعراف اآلية: 45).  )6(

بو عمرو ادلاين، موىل بين أمية، أحد علماء القراءات واتلفسري واحلديث وعلوم 
َ
هو عثمان بن سعيد بن عثمان، أ  )7(

القرآن، وأحد األئمة املشهورين من دانية باألندلس، رحل إىل املرشق، فحج وزار مرص، واعد إىل بدله، ومؤلفاته 
ونقطها«،  املصاحف  رسم  يف  و»املقنع«  السبع،  القراءات  يف  »اتليسري«  منها:  كتاب،  مئة  ىلع  تزيد  جداّ  كثرية 
 ،505-50(/( انلهاية:  واغية   ،8(-77/(8 انلبالء:  أعالم  سري  ينظر:  ت:444ه،  واالبتداء«،  الوقف  يف  و»االهتداء 

واألعالم: 06/4).
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الواو كتبت ىلع  اهلمزة هو  الزائد يف ذلك هو األلف، وأن صورة  أن  والظاهر:  قبلها))(، 
 مراد الوصل؛ تنبيها ىلع اتلخفيف.... نعم: زيدت الواو بإمجاع من أئمة الرسم والكتابة يف:
وبني: بينها  للفرق   ،)5()4(﴾ ﴿ ويف:  اجلارة))(،  »إىل«  وبني  بينها  للفرق   ،)((﴾ ﴿ 

.)7()...)6(﴾ ﴿
﴾ للفرق بينها  فقوهل : )زيدت الواو بإمجاع من أئمة الرسم والكتابة يف: ﴿
﴾ ...( تعليل سديد، وبيان  ﴾، للفرق بينها وبني: ﴿ وبني: »إىل« اجلارة، ويف: ﴿

للحكمة من خمالفة هذه احلروف للخط اإلماليئ.
وقال يف موضع آخر - ناقال كالم ادلاين- بعد أن ذكر بعض اللكمات املخالفة للرسم 
اإلماليئ-: )وعلة هذه احلروف وغريها من احلروف املرسومة يف املصحف ىلع خالف ما 
جرى به رسم الكتاب من اهلجاء: االنتقال من وجه معروف مستفيض، إىل وجه آخر مثله 

يف اجلواز، واالستعمال، وإن اكن املنتقل عنه أكرث استعمااًل()8(.
فقد علل يف هذا الكالم خمالفة هذه احلروف ملا هو شائع من اخلط اإلماليئ اذلي 
عرب عنه بـ»رسم الكتاب«، بأنها جاءت ىلع وجه معروف من اخلط، وإن اكن غريه أعرف 

منه.
كذلك،  القرآنية  القراءات  بعض  مليجء  مناسبة؛  الوجه  هذا  ىلع  جميئها  يف  ولعل 
ىلع وجه فصيح، وإن اكن غريه أفصح منه)9(؛ يلتضمن لك من القراءات والرسم الفصيح 

واألفصح، من اللغة والكتابة.

ينظر: املقنع، ص: 59.  )((
أول موضع وردت فيه يف ابلقرة اآلية: 79).  )((

ينظر: املقنع، ص: 6).  )((
أول موضع وردت فيه يف سورة ابلقرة اآلية: 5.  )4(

ينظر: املقنع، ص: 6).  )5(
أول موضع وردت فيه يف سورة ابلقرة اآلية: 4.  )6(

النرش: )/458-457.  )7(
-: النرش)/459.  )8(

ينظر: الربهان للزركيش: )/)))-))).  )9(
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املطلب الرابع: رد شبهة تتعلق برسم املصحف
تعرض ابن اجلزري  لرد شبهة طاملا ذكرت يف رسم املصاحف العثمانية، ويه 
أن عثمان - - قال: )أرى فيه حلناً ستقيمه العرب بألسنتها())(، وقد بني املؤلف 
 بطالن هذه الشبهة، حيث قال: )وقد اكن بعض انلاس يقول يف بعض ما خرج 
عما عرفه من القياس: هو عندنا مما قال فيه عثمان - -: أرى يف املصاحف حلنا، 
ستقيمه العرب بألسنتها))(، وقال احلافظ أبو عمرو ادلاين: »وال جيوز عندنا أن يرى عثمان 
 شيئا يف املصحف خيالف رسم الكتابة، مما ال وجه هل فيها، فيقره ىلع حاهل ويقول: 
إن يف املصحف حلناً ستقيمه العرب بألسنتها، ولو جاز ذلك لم يكن للكتابة معىن، وال 

فائدة، بل اكنت تكون وبااًل؛ الشتغال القلوب بها))(()4(.
ثم نقل ابن اجلزري  كالم ادلاين يف اتلعليل املتقدم تللك اللكمات املخالفة 
للرسم اإلماليئ؛ بكونها انتقاال من وجه معروف يف الكتابة، لوجه آخر معروف أيضاً)5(.

سندا،  فيها  الوارد  األثر  يف  بالطعن  الشبهة  هذه    اجلزري  ابن  أبطل  وقد 
 ومتنا، فقال: )َواألثر فقد رواه احلافظ أبو بكر بن أيب داود)6( بألفاظ مضطربة، خمتلفة،

ينظر: كتاب املصاحف، ص: 0))، وقد رد ىلع هذه الشبهة ابلاقالين بأحسن رد، فلريجع إيله، ينظر: االنتصار   )((
للباقالين: )/))5، وقال الزجاج يف رد هذه الشبهة - بعد أن ذكر هذا القول-: »وهذا القول عند أهل اللغة بعيد 
جداً؛ ألن اذلين مجعوا القرآن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهم أهل اللغة، وهم القدوة، وهم قريبوا العهد باإلسالم، 
فكيف يرتكون يف كتاب اهلل شيئاً يصلحه غريهم، وهم اذلين أخذوه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومجعوه، وهذا ساقط عمن 
ال يَعلم بعدهم وساقط عمن يَعلم؛ ألنهم يقتدى بهم، فهذا مما ال ينبيغ أن يُنسب إيِلهم رمحة اهلل عليهم«، ينظر: 

معاين القرآن وإعرابه، للزجاج: )/))).
ينظر: الوسيط للواحدي: )/))7.  )((

ينظر: املقنع ص: 9))-)))، وقد رد ادلاين  فيه ىلع هذه الشبة، وبني اضطراب األثر الوارد فيها، ووجهها ىلع   )((
تقدير صحتها بتوجيهات حسنة.

النرش: )/458.  )4(
ينظر: املصدر السابق: )/459.  )5(

خبراسان،  العلم  طلب  املعروفني،  العلماء  أحد  السجستاين،  بكر  أبو  األشعث  بن  سليمان  بن  اهلل  عبد  هو   )6(
تاريخ  ينظر:  و»القراءات«، ت: 6))ه،  و»املسند«،  املصاحف«،  »كتاب  مؤلفاته:  والعراق وغريها، من  واحلجاز، 

بغداد: 9/)47-475، وتاريخ أصبهان: )/7).
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ولكها منقطعة، ال يصح يشء منها))( وكيف يصح أن يكون عثمان  يقول ذلك 
بألسنتها، ويكون  العرب  به، ثم يرتكه تلقيمه  إماما، يقتدى  للناس  يف مصحف ُجعل 
ذلك بإمجاع من الصحابة- رضوان اهلل عليهم- حىت قال يلع بن أيب طالب : »لو 
ت من املصاحف ما ول عثمان، لفعلت كما فعل))(«، وأيضا فإن عثمان  لم 

ِّ
ُويل

يأمر بكتابة مصحف واحد، إنما كتب بأمره عدة مصاحف، ووّجه كاًّل منها إىل مرص 
اللحن  رأى  إنه  أيقولون:  فيها؟  القول  هذا  أصحاب  يقول  فماذا  املسلمني،  أمصار  من 
قالوا: يف  فإن  بعضها؟  يف  رآه  أم  بألسنتها،  العرب  تلقيمه  فرتكه  عليه،  متفقاً  يف مجيعها 
بعض دون بعض، فقد اعرتفوا بصحة ابلعض، ولم يذكر أحد منهم وال من غريهم أن 
اللحن اكن يف مصحف دون مصحف، ولم تأت املصاحف خمتلفة إال فيما هو من وجوه 
القراءات، وليس ذلك بلحن، وإن قالوا: رآه يف مجيعها لم يصح أيضا، فإنه يكون مناقضا 
لقصده يف مصحف نصب إمام يقتدى به ىلع هذه الصورة، وأيضا فإذا اكن اذلين تولوا 

مجعه وكتابته لم يقيموا ذلك، وهم سادات األمة، وعلماؤها، فكيف يقيمه غريهم())(؟
فانظر كيف رد ابن اجلزري  ىلع هذه الشبهة أحسن رد، ملخصا يف إبطاهلا 

يف األمور اتلايلة:
أواًل: ضعف سند األثر الوارد فيها، فاألسانيد اليت تدور عليها روايتها مضطربة، ال 

تثبت بها حجة فكيف تصلح للطعن يف الرسم اذلي نقله عدول األمة جيال عن جيل؟
ثانياً: أن هدف عثمان  من كتابة املصاحف: هو مجع األمة ىلع مصحف 
واحد يكون إماماً هلم، ومرجعاً يف قراءتهم، وكتابتهم لكتاب اهلل، فكيف يمكن أن 

جيعل هلم إماماً متضمنًا حلناً ىلع أمل أن يصلحوه بألسنتهم؟
ثاثلاً: لو فرضنا صحة هذا اخلرب، فكيف وافق الصحابة عثمان  أمجعني، 

ىلع إبقاء هذا املصحف املتضمن اللحن إماما للناس، ىلع أمل أن يصلحوه بألسنتهم؟

ينظر: كتاب املصاحف، ص: 0))-))).  )((
تقدم خترجيه.  )((

النرش: )/459-458.  )((
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رابعاً: أن ىلع القائلني بهذا القول: أن يبينوا هل اللحن يف بعض املصاحف العثمانية 
دون ابلعض؟ فإن قالوا: إنه يف بعضها دون بعضها اآلخر: بطلت حجتهم، بإقرارهم بصحة 
بعض املصاحف وإن قالوا: إن اللحن فيها لكها: فهو باطل أيضا؛ لكونه مناقضاً للهدف 

األصيل من مجع انلاس ىلع مصحف واحد.
العرب وأسايلبها يف  بلغة  الصحابة مع علمهم وورعهم وخربتهم  إذا اكن  خامساً: 
الكالم، عجزوا عن إزالة هذا اللحن املزعوم، فإن غريهم أشد عجزاً عن إزاتله، فكيف 

يقره عثمان والصحابة آملني أن يصلحه من هو دونهم لغة، وعلما، وعمال، ووراع؟
وقد أجاب بعض أهل العلم بإجابات تضاف إىل ما ذكره ابن اجلزري  منها:

ون منكراً يتعلق بأصل . 1 أن الصحابة معروفون باملبادرة إلنكار املنكر، فكيف يُِقرُّ
دينهم وكتاب نبيهم.

أن من اعدة العرب كراهية اللحن، وُنبُوَّ طباعهم عن تقبله، فكيف يرىض الصحابة . 2
 بقاء اللحن يف املصحف الرشيف، اذلي جعل إماماً للناس؟

أن املراد باللحن ىلع فرضية صحة اخلرب: ليس اللحن اذلي هو اخلطأ، بل املراد به . 3
الرمز واإلشارة، كمواضع حذف األلف، وحنوها، مما تقيمه العرب بألسنتها؛ لكونه 

من املعروف عندهم))(. 

لالسزتادة يف هذا املوضوع ينظر: الربهان للزرقاين: )/86)-87)، وحتقيق حممد عبده لكتاب »املصاحف«، من   )((
ص: 0))-6))، فقد بني لك منهما بطالن هذا القول، وأورد األدلة ىلع ذلك.
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املبحث اثلاين

أمور فقهية تتعلق برسم املصحف

وحتته مطلبان:
يف هذا املبحث نورد أمورا فقهية تتعلق بعلم الرسم، أوردها ابن اجلزري  يف 

كتابه: )النرش( ويه ىلع انلحو اتلايل:

املطلب األول: حكم القراءة بما خالف الرسم يف الصالة
يف  نبه  لكنه  القراءة))(،  لقبول  رشط  الرسم  موافقة  أن    اجلزري  ابن  قرر 
موضع آخر ىلع اختالف العلماء يف جواز القراءة بما خالف الرسم يف الصالة، إذا صح 
سنده، فقال: )ومثال القسم اثلاين- أي ما صح سنده وخالف الرسم- قراءة عبد اهلل بن 
]الليل: )[،   ﴾ ْنَث﴾))( يف: ﴿

ُ ْ
َواأل َكِر  -: ﴿َواذلَّ مسعود وأيب ادلرداء- 

َحٍة َغْصباً﴾))(، ـِ ُخُذ لُكَّ َسِفينٍَة َصال
ْ
ِلٌك يَأ َماَمُهم مَّ

َ
 وقراءة ابن عباس- -: ﴿َواَكَن أ

ُغاَلُم فَاَكَن اَكفِراً﴾)4(، وحنو ذلك مما ثبت بروايات اثلقات، واختلف العلماء يف 
ْ
ا ال مَّ

َ
﴿َوأ

جواز القراءة بذلك يف الصالة، فأجازها بعضهم؛ ألن الصحابة واتلابعني اكنوا يقرؤون 
بهذه احلروف يف الصالة، وهذا أحد القولني ألصحاب الشافيع، وأيب حنيفة)5( وإحدى 

سيأيت الكالم ىلع هذه املسألة الحقا.  )((
قراءة شاذة، لم يقرأ بها أحد من العرشة، وقد قرأ بها أبو ادلرداء وابن مسعود ، ينظر: صحيح ابلخاري:   )((
رقم:  احلديث   ،(06/( مسلم:  وصحيح   ،» وحذيفة  عمار  مناقب  »باب   »(5((« برقم:  احلديث   ((68/(

»)95)«، »باب ما يتعلق بالقراءات«.
قراءة شاذة، وقد قرأ بها ابن عباس ، ينظر: صحيح ابلخاري: )/46))، احلديث رقم: »9)))«، »باب حديث   )((

.» وصحيح مسلم: 7/)0)، احلديث رقم: »)))6«، »باب من فضائل اخلرض ،» اخلرض مع موىس
قراءة شاذة، وقد قرأ بها ابن عباس، ينظر: صحيح ابلخاري: )/46))، احلديث رقم: »0)))«، »باب حديث اخلرض   )4(

.» وصحيح مسلم: 7/)0)، احلديث رقم: »)))6«، »باب من فضائل اخلرض ،» مع موىس
هو انلعمان بن ثابت، اتلييم بالوالء، الكويف، أبو حنيفة: إمام احلنفية، الفقيه املجتهد أحد األئمة األربعة عند   )5(
أهل السنة، ودل ونشأ بالكوفة، واكن يبيع اخلز، ويطلب العلم يف صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء، طلب منه 
تول القضاء غري مرة فرفض، وحبس بسبب ذلك حىت مات، ومناقبه كثرية جداًّ، ت:50)ه، ينظر:أخبار أيب حنيفة 

وأصحابه، ص: 6)- 96، وتذكرة احلفاظ: )/6))-7))، واألعالم: 6/8).
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لم  القراءات  هذه  اجلواز؛ ألن  العلماء ىلع عدم  وأكرث  وأمحد))(،  مالك))(  الروايتني عن 
تثبت متواترة عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص وإن ثبتت بانلقل، فإنها منسوخة بالعرضة األخرية، أو بإمجاع 

الصحابة ىلع املصحف العثماين))(...()4(.

فقد قرر  يف هذا الكالم مذهب اجلمهور، وهو عدم جواز القراءة بما خالف 
الرسم، وأنه إن صح سنده منسوخ بالعرضة األخرية، أو بإمجاع الصحابة ىلع ما تضمنه 

. مصحف عثمان

املطلب اثلاين: حكم االلزتام بالرسم العثماين
اختلف العلماء رمحهم اهلل يف وجوب اتباع رسم املصحف، وااللزتام به، ىلع عدة 
ناقال  فقال  واجب،  املصحف  رسم  اتباع  أن  إىل    اجلزري  ابن  ذهب  وقد  أقوال، 
كالم ابلغوي)5( يف ذلك، ومسلما هل: »وقال اإلمام حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود 
ابلغوي يف أول تفسريه: »ثم إن انلاس كما أنهم متعبدون باتباع أحاكم القرآن، وحفظ 
اذلي  اإلمام،  املصحف  خط  سنن  ىلع  حروفه  وحفظ  بتالوته،  متعبدون  فهم  حدوده 
 جياوزوا فيما يوافق اخلط عما قرأ بها القراء املعروفون، اذلين 

َّ
اتفقت الصحابة عليه، وأال

هو مالك بن أنس بن مالك، األصبيح احلمريي، أبو عبد اهلل، إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل   )((
السنة، وإيله ينسب املذهب املاليك، مودله ووفاته يف املدينة، جلس بني يديه الرشيد فحدثه، وألف كتابه »املوطأ« 

اذلي طار ذكره يف اآلفاق، ت: 79) ـهينظر: سري أعالم انلبالء: 48/8- 5))، وتقريب اتلهذيب: )/6)5.
هو: أمحد حممد بن حنبل، أبو عبد اهلل، الشيباين الوائيل: إمام املذهب احلنبيل، وأحد األئمة األربعة، ودل ببغداد   )((
ونشأ حمبا للعلم، منكبا ىلع طلبه، ورحل يف طلبه إىل عدة بدلان، وامتحن بمحنة خلق القرآن، فصرب وثبت ىلع 

احلق، ت:  )4) ـهينظر: سري أعالم انلبالء لذلهيب: ))/77)- 48)، واألعالم للزريلك: )/))).
حاك غري واحد من أهل العلم عن املالكية والشافعية وغريهم عدم اجلواز بالقراءة بما خالف الرسم، سواء يف   )((
الصالة، أو يف غريها، وذكر بعضهم اإلمجاع ىلع ذلك، ينظر: حاشية ادلسويق ىلع الرشح الكبري:)/8)).، وحاشية 

الصاوي ىلع الرشح الصغري: )/0))، واتلحرير واتلنوير: )/45، ومناهل العرفان: )/468.
النرش): /4).  )4(

والفقه،  واحلديث  اتلفسري  يف  إماما  اكن  السنة،  بمحيي  لقب  الشافيع،  الفقيه  ابلغوي  مسعود،  بن  احلسني  هو   )5(
السنة« ت: 6)5ه، ينظر: سري أعالم انلبالء: 7)/))4-4)4،  من مصنفاته: »معالم اتلزنيل« يف اتلفسري، و»رشح 

وشذرات اذلهب: 47/4.
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خلفوا الصحابة واتلابعني، واتفقت األمة ىلع اختيارهم«))(())(.
املصحف  خط  سنن  ىلع  حروفه  وحفظ  بتالوته  متعبدون  )فهم  قوهل:  إىل  فانظر 
اإلمام اذلي اتفقت الصحابة عليه، وأن ال جياوزوا فيما يوافق اخلط....( جتد أنه نقل قول 

ابلغوي، مقررا عدم جواز خمالفة خط املصحف إىل غريه.
وهذا الكالم يدل ىلع ما تقدم من أن بعض العلماء ذهب إىل أن رسم املصحف 
توقييف من انليب ملسو هيلع هللا ىلص، ال جتوز خمالفته، كما يشهد ملا ذهب إيله اجلمهور من وجوب اتباع 

رسم املصحف، وهو أحد أقوال ثالثة يف هذه املسألة ذكرها العلماء:
األول: ما قرره ابن اجلزري نقاًل عن ابلغوي، وهو أن رسم املصحف ال جتوز خمالفته، 
وهو مذهب اجلمهور، وممن نص ىلع ذلك اإلمام مالك بن أنس، واإلمام أمحد بن حنبل 
يكتبون  كتاب  هل  اكن  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  أن  القول:  هذا  أصحاب  به  استدل  ومما   ،--
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ىلع كتابتهم،  الرسم، وأقرهم  القرآن فعال بهذا  الويح بني يديه، وقد كتبوا 

ومىض عهده ملسو هيلع هللا ىلص والقرآن ىلع هذه الكتابة، لم حيدث فيه تغيري وال تبديل))(.
اثلاين: أن رسم املصاحف اصطاليح، ال توقييف، وعليه فتجوز خمالفته، وممن مال 
إىل هذا القول ابن خدلون)4(، والقايض أبو بكر ابلاقالين)5(، ومما استدل به أصحاب هذا 
القول: أنه لم يثبت يشء عن انليب  ملسو هيلع هللا ىلص يلزم األمة برسم معني للمصحف، وهم حمجوجون 

بأدلة اجلمهور)6(.

معالم اتلزنيل: )/7).  )((
النرش: )/8).  )((

مناهل العرفان: )/77)-79)، بترصف.  )((
هو عبد الرمحن بن حممد بن خدلون أبو زيد احلرضيم اإلشبييل، الفيلسوف، املؤرخ، العالم، اشتهر بكتابه: »العرب   )4(
وديوان املبتدأ واخلرب ىف تاريخ العرب والعجم والرببر« ت: 808ه، ينظر: معجم املؤلفني: 89/5)-90)، واألعالم: 

.((0/(
هو القايض أبو بكر حممد بن الطيب، املعروف بابلاقالين، أحد علماء الكالم ىلع مذهب األشاعرة، سكن   )5(
الكثرية املشهورة، وسمع احلديث، ت: )40ه، ينظر: وفيات األعيان: 69/4)، وتاريخ  بغداد، وصنف اتلصانيف 

بغداد: 79/5).
ينظر: االنتصار للباقالين: )/547-548، ومناهل العرفان: )/80)-)8).  )6(
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جتوز  وال  اإلماليئ،  بالرسم  انلاس  لعامة  اآلن  املصحف  كتابة  جتب  أنه  اثلالث: 
كتابته هلم بالرسم العثماين؛ ئلال يوقع يف تغيري اجلهال للقرآن الكريم، ولكن جيب يف 
الوقت نفسه املحافظة ىلع الرسم العثماين أثراً من اآلثار انلفيسة، املوروثة عن السلف 
الصالح، فال يهمل مرااعة جلهل اجلاهلني، بل يبىق يف أيدي العارفني، اذلين ال ختلو منهم 

األرض، وال شك أن أصحابه حمجوجون بأدلة اجلمهور كما تقدم))(.

ينظر: مناهل العرفان: )/85)-86).  )((
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املبحث اثلالث

نماذج من نقول ابن اجلزري عن املصاحف العثمانية

يف  املواضع  من  كثري  يف  العثمانية  املصاحف  بعض  عن    اجلزري  ابن  نقل 
النرش، مما يدل ىلع اطالعه مبارشة ىلع تلك املصاحف، اطالاع مبارشا أحيانا، وبواسطة 
أحيانا أخر، وأمثلة ذلك يف كتابه بكرثة، ومن نقوهل عن تلك املصاحف: قوهل يف رسم: 
﴾ يِف طه بواو، ووصل بنون »ابن« ثم وصلت ألف »ابن«  ﴾ ]طه: 94[، )َورُِسَم ﴿ ﴿
بـ»يا« انلداء املحذوفة األلف))(، فاأللف اليت بعد ايلاء يه ألف: »ابن«، هذا هو الصواب، 
كما نص عليه أبو احلسن السخاوي))(، نقله عن املصحف الشايم رؤية))(، وكذلك رأيتها 

أنا فيه، غري أن بها أثر حك، أظنه وقع بعد السخاوي()4(.
هو  ح  رصَّ ثم  السخاوي،  بواسطة  الشايم  املصحف  عن  املثال  هذا  يف  نقل  فقد 
باطالعه عليه يف كالم دقيق لم يفته فيه ما طرأ ىلع اللكمة من حك، مرجحاً وقوعه بعد 

رؤية السخاوي هلا.
)قال   ](5 ]يونس:   ﴾ ﴿ رسم:  يف  السخاوي  كالم  ناقال    أيضاً  وقال 

﴾، ومن: ﴿  السخاوي: »قد رأيت يف املصحف الشايم األلف حمذوفة: ﴿
﴾ ]انلحل: 90[ .....«)5(()6(.

عنها  ونقل  العثمانية،  املصاحف  بعض  ىلع  اطلع  اجلزري  ابن  أن  ىلع  يدل  وهذا 
مبارشة، وربما نقل عنها بواسطة، ولك ذلك يعطي كالمه يف الرسم توثيقاً اعيلاً عند أهل 

العلم.

املقنع ص: 4)).  )((
هو يلع بن حممد بن عبد الصمد، علم ادلين، السخاوي، شيخ القراء بدمشق، الزم اإلمام الشاطيب، وأخذ عنه   )((
الشافعية الكربى:  القراءات وغريها، واكن فقيها إماما يف انلحو والقراءات واتلفسري، ت: )64 ـهينظر: طبقات 

97/8)-98)، واغية انلهاية: )/568-)57.
ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة، ص: 04)-05).  )((

النرش: )/455.  )4(
الوسيلة ص: 94).  )5(

النرش: )/)45، وانظر كذلك: )/447، 456، و)/85)، 45)، )6)، 65)، 7)).  )6(
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املبحث الرابع

أثر الرسم يف إعراب بعض اللكمات القرآنية

العلوم،  الرسم بغريه من   ملسألة دقيقة ومهمة من عالقة  ابن اجلزري  تعرض 
بعض  إعراب  أوجه  بعض  ترجيح  يف  الرسم  أثر  بني  إذ  اإلعراب؛  بعلم  عالقته  يه  تلك 
ابن  )وأعرب  واملفصول رسماً-:  املوصول  - يف كالمه ىلع    فقال  القرآنية،  اللكمات 
»أيا« مقطوعة عن اإلضافة؛ فذللك  أن  ]مريم: 69[، فزعم   ﴾ الطراوة))( ﴿
« مبتدأ وخرب، وهذا غري صحيح؛ لرسم الضمري متصال بأي، وإلمجاع  َشدُّ

َ
بنيت، وأن »ُهْم أ

 ﴾ ﴿ انلحاة:  بعض  وأعرب  معربة))(،  اكنت  تضف  لم  إذا  أيا  أن  ىلع  انلحاة 
]طه: )6[، ىلع أن: »ها« من »َهَذاِن« ضمري القصة))(، واتلقدير حينئذ: »إنها ذان لساحران«، 

﴾  ذكره أبو حيان)4()5( ولوال رسم املصاحف لاكن جائزاً، وأعرب بعضهم: ﴿
]ابلقرة: )[ »ما« مصدرية، و»هم« ضمري مرفوع منفصل، مبتدأ، و»ُينِْفُقوَن« اخلرب، أي: »َوَمْن 

َرَزْقنَا ُهْم ُينِْفُقوَن«)6( ولوال رسم املصاحف حمذوفة األلف متصلة نونها بالضمري لصح ذلك()7(.

هو سليمان بن حممد، بن الطراوة املاليق انلحوي؛ أخذ عن األعلم، وأيب مروان بن رساج، اكن اعلم األندلس   )((
بانلحو يف زمانه، وهل كتاب »املقدمات« ىلع سيبويه، ت: 8)5ه، ينظر: فوات الوفيات: )/79،  وابللغة يف تراجم 

أئمة انلحو واللغة: )/49).
ينظر: املفصل، للزخمرشي، ص: 89)، ورشح الاكفية الشافية: )/85).  )((

هذا ىلع قراءة تشديد: »إن«، وقراءات هذان باأللف، ويه قراءة نافع وابن اعمر وشعبة عن اعصم ومحزة والكسايئ   )((
وأيب جعفر ويعقوب وخلف،  وقرأ ابن كثري: بتخفيف »إن« وهذان باأللف، مع تشديد انلون من: »هذان«، وقرأ 
حفص كذلك إال أنه خفف نون »هذان«، وقرأ أبو عمرو: بتشديد انلون من: »إن« و﴿هذين﴾ بايلاء، مع ختفيف 

انلون، ينظر: النرش: )/0))، إحتاف فضالء البرش ص: 84).
هو حممد بن يوسف بن يلع أبو حيان، الغرنايط؛ اإلمام احلافظ العالمة شيخ زمانه، وإمام انلحاة يف عرصه، أثري   )4(
ادلين اكن إماماً يف القراءات، واتلفسري، واحلديث، واللغة، من مؤلفاته: »ابلحر املحيط« يف اتلفسري، و»إحتاف 
ومعجم   ،79-77/4 الوفيات:  فوات  ينظر:  745ه،  ت:  سيبويه«،  و»رشح  الغريب«،  من  القرآن  يف  بما  األريب 

الشيوخ: )/480-474.
ينظر: ابلحر املحيط أليب حيان: 49/7)-50).  )5(

أي: ىلع أن »رزقنا« لكمة منفصلة عن ضمري: »هم«  )6(
النرش: )/59)-60)، )/ )6).  )7(
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فيف هذا انلص ذكر املؤلف  ثالثة أمثلة، بنيَّ فيها أثر الرسم يف ترجيح بعض 
أوجه اإلعراب يف ثالث آيات من كتاب اهلل تعاىل:

األول: إعراب ابن الطراوة ألي، ىلع أنها معربة، مقطوعة عن اإلضافة، وقد بني 
أنها  يؤكد  مما  املصحف؛  رسم  »هم« يف  بضمري  »أي«  اإلعراب التصال  هذا  عدم صحة 

مضافة للضمري، وليست مقطوعة عن اإلضافة، كما توهم ابن الطراوة.
 ﴾ ﴿ وقرأ  »إن«  شدد  من  قراءة  ىلع  طه،  سورة  يف   ﴾ ﴿ إعراب:  اثلاين: 
باأللف من القراء، إعرابها ىلع أن اسم: »ها« متضمن ضمري القصة، وقد بنيَّ أن اتصاهلا 

رسما ال يسمح بهذا اإلعراب، ولوال ذلك جلاز.
أنه منفصل من لكمة: »رزقنا«،  ﴾ ىلع  اثلالث: من أعرب الضمري يف: ﴿
﴾، وقد بنيَّ أن رسم اللكمة ال يسمح بهذا  وعليه فهو مبتدأ، أخربت عنه مجلة: ﴿
اإلعراب؛ لكون األلف اليت بعد انلون حمذوفة رسما؛ مما يؤكد اتصال ضمري انلون بضمري 

اهلاء.
وهذا يبني لك أثر الرسم يف ترجيح بعض األوجه اإلعرابية ىلع بعض، وهو موضوع 

شائق جداً.
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الفصل اثلاين

عالقة علم الرسم بالقراءات القرآنية

وحتته مبحثان:
تعرَّض ابن اجلزري  ملباحث مهمة تتعلق بعالقة رسم املصحف بالقراءات 
القرآنية، سواء من حيث عالقته بأصل ثبوتها، أو عالقته بها من حيث أثره يف اختالفها، 

وهذه املباحث اليت ذكرها  يه اليت سيتناوهلا هذا الفصل بإذن اهلل تعاىل.
وستكون ابلداية فيه مع األمور املتعلقة من الرسم بأصل ثبوت القراءة، ويه اليت 

يتناوهلا هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل:
املبحث األول

عالقة الرسم بالقراءات من حيث أصل ثبوتها

وحتته سبعة مطالب:
موضحا  القراءة،  بثبوت  املصحف  رسم  عالقة  ىلع    اجلزري  ابن  تكلم 
قضايا مهمة تتعلق بهذه العالقة، من جهة ثبوتها، ونوع املوافقة اذلي ُيْعتَدُّ به، واملخالفة 
املغتفرة، وغريها من أمور مهمة، وهذه األمور سرَتُِد باتلفصيل يف هذا املبحث حبول اهلل 

تعاىل، وابلداية مع أهمها، وهو عالقته بها بوصفه أحد أراكن قبوهلا.

املطلب األول: موافقة الرسم أحد أراكن قبول القراءة
العثمانية رشط  لرسم أحد املصاحف  القراءة   أن موافقة  ابن اجلزري  ذكر 
بوجه،  ولو  العربية  وافقت  قراءة  املقبولة-: »لك  القراءة  - معرفا   - فقال  لقبوهلا، 
ووافقت أحد املصاحف العثمانية، ولو احتماال، وصح سندها))( فيه القراءة الصحيحة 

مجهور العلماء ىلع أن صحة السند ال تكيف يف ثبوت القرآن، وأن القول باالكتفاء بصحة السند يف اغية الضعف،   )((
بل ال بد من اتلواتر يف قبول القراءة، وهو حاصل يف القراءات العرش، وقد نقل انلويري يف كالمه يف الرد ىلع ابن 
اجلزري - رمحهما اهلل- كالم العلماء يف ذلك، ينظر: »رشح طيبة النرش، للنويري: )/77-78، وقد مجعُت أقوال 
العلماء يف مسألة اتلواتر، وموقف ابن اجلزري منها يف حبث بعنوان: »تواتر القراءات وموقف ابن اجلزري          =
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اليت ال جيوز ردها، وال حيل إنكارها، بل يه من األحرف السبعة اليت نزل بها القرآن))(، 
ووجب ىلع انلاس قبوهلا، سواء اكنت عن األئمة السبعة، أم عن العرشة، أم عن غريهم 
من األئمة املقبولني))(، ومىت اختل ركن من هذه األراكن اثلالثة أطلق عليها ضعيفة، أو 

شاذة، أو باطلة، سواء اكنت عن السبعة، أم عمن هو أكرب منهم«))(.
وقد قرر ابن اجلزري - - هذه املسألة تقريرا طويال، ونقل فيها كالم مجع من 

العلماء فيها يف »النرش«)4(.    
أن  »واعلم  به-:  القراءة  الرسم ال جتوز  ما خالف  أن  مبينا   - آخر  وقال يف ماكن 
اخلارج عن السبعة املشهورة ىلع قسمني: منه ما خيالف رسم املصحف، فهذا ال شك يف 
أنه ال جيوز قراءته، ال يف الصالة، وال يف غريها، ومنه ما ال خيالف رسم املصحف ولم 
تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة ال يعول عليها، وهذا يظهر املنع من القراءة 
به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به، قديماً وحديثاً، فهذا ال وجه للمنع 

منه..«)5(.
فقد بنيَّ يف الكالم املتقدم أن موافقة رسم املصحف رشط لقبول القراءة، موضحا 

أن ما خرج عن الرسم ال جتوز القراءة به، ال يف الصالة وال يف غريها.

املطلب اثلاين: ما املقصود بموافقة املصحف؟
القراءة مجيع  توافق  أن  املصحف  بموافقة رسم  املقصود  أن  انلاس  قد يظن بعض 
املصاحف العثمانية، حبيث لو لم توجد القراءة فيها لكها فإنها ُتَعدُّ خمالفة للرسم، ال جتوز 

=  منه«، نرش يف جملة معهد اإلمام الشاطيب العدد: ))، تاريخ النرش مجادى اآلخرة: ))4)ه، فمن أراد الوقوف ىلع 
أقوال العلماء يف املسألة فلريجع إيله.

معىن حديث تقدم خترجيه.  )((
ال توجد اآلن قراءة تتوافر فيها هذه الرشوط خارج العرشة؛ ذللك قوهلم: »عن العرشة أم عن غريهم« ال ينبين   )((
عليه حكم يف وقتنا احلارض؛ لإلمجاع ىلع شذوذ ما وراء العرشة، ينظر: النرش: )/44، ومنجد املقرئني، ص: 9)، 

ومعرتك األقران: )/6)).
النرش: )/9.  )((

ينظر: النرش)/7)، 44، 45.  )4(
النرش)/44، وانظر: )/)4-)4، )4.  )5(
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القراءة بها، - وإن وجدت يف بعضها-، وقد أوضح ابن اجلزري  أن املوافقة اليت ُيْعتَدُّ 
بها عند العلماء: يه أن توافق أحد املصاحف العثمانية، فقال -: )ونعين بموافقة 
﴾  أحد املصاحف: ما اكن ثابتا يف بعضها دون بعض، كقراءة ابن اعمر: ﴿
ابلاء  بزيادة   ،]184 عمران:  ]آل  ُمِنرِي﴾ 

ْ
ال ِكتَاب 

ْ
َوبِال ُبِر  و﴿بِالزُّ واو))(،  بغري   ]((6 ]ابلقرة:  يف 

كثري: ابن  وكقراءة  الشايم))(،  املصحف  يف  ثابت  ذلك  فإن  ذلك،  وحنو  االسمني))(،   يف 
﴾ يف املوضع األخري من سورة براءة ]اآلية: 100[ بزيادة )من()4(،  ﴿
﴾ يف سورة ]احلديد: 4)[،  فإن ذلك ثابت يف املصحف امليك)5(، وكذلك: ﴿
)9(﴾ ﴾ ]آل عمران: )))[ حبذف الواو)8(، وكذا ﴿  حبذف: »هو«)6()7(، وكذا ﴿

املصاحف  اختلفت  القرآن  يف  كثرية  مواضع  من  ذلك  غري  إىل  الكهف)0)(،  يف  باتلثنية 
فيها، فوردت القَراءة عن أئمة تلك األمصار ىلع موافقة مصحفهم)))(، فلو لم يكن ذلك 
الرسم  ملخالفتها  شاذة؛  بذلك  القراءة  لاكنت  العثمانية،  املصاحف  من  يشء  يف  كذلك 

املجمع عليه«)))(.

ينظر: السبعة ص: 69)، وإحتاف فضالء البرش ص: 90).  )((
ينظر: السبعة ص: )))، وإحتاف فضالء البرش ص: ))).  )((

ينظر: املقنع، ص: 8)).  )((
ينظر: السبعة ص: 7))، وإحتاف فضالء البرش ص: 06).  )4(

املقنع ص: 9))-0)).  )5(
حذفت منها »هو« يف مصاحف أهل املدينة والشام انظر: املقنع ص: ))).   )6(

﴾، ينظر: السبعة  اقُوَن ﴿
 ابلَْ

َ
﴾ حبذف: ﴿ُهَو﴾ َوقََرأ مر: ﴿

َ
 نَافِع وأبو جعفر َوابْن اع

َ
قََرأ  )7(

ص: 7)6، وإحتاف فضالء البرش ص: 4)5.
رسم بغري واو يف مصاحف أهل املدينة والشام ينظر: املقنع ص: 8))، وقد قرأها نافع وأبو جعفر وابن اعمر حبذف   )8(

الواو، وقرأ ابلاقون بإثباتها، ينظر: السبعة ص: 6))، وإحتاف فضالء البرش ص: 8)).
سورة آل الكهف اآلية: 6).  )9(

رسمت بزيادة ميم يف مصاحف أهل املدينة ومكة والشام ينظر: املقنع ص: 0))، وقد قرأ ابن كثري ونافع وابن اعمر   )(0(
نَْها﴾ حبذف امليم، ينظر:  ﴾ بزيادة امليم بعد اهلاء، ىلع اتلثنية، وقرأ بايق العرشة: ﴿َخرْياً مِّ وأبو جعفر: ﴿

السبعة ص: 90)، وإحتاف فضالء البرش ص: 66) .
لالطالع عليها باتلفصيل ينظر: املقنع من ص: 8))-8)).  )(((

السبعة، ص: 7)6، والنرش: )/)).  )(((
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فقد قرر يف هذا الكالم أنه يكيف يف موافقة الرسم: أن توافق القراءة أحد املصاحف 
العثمانية، وإن لم جتمع تلك املصاحف عليها، ضاربا أمثلة تللك اللكمات اليت اختلفت 
املصاحف العثمانية يف إثباتها وحذفها، وموضحا أن القراءة إذا خالفت مجيع املصاحف 

فيه شاذة.

املطلب اثلالث: موافقة الرسم نواعن
تنقسم موافقة القراءة للرسم العثماين قسمني: موافقة رصحية، وموافقة مقدرة، وقد 
أوضح ذلك ابن اجلزري  فقال يف كالمه ىلع موافقة الرسم: »وقونلا- بعد ذلك - أي 
الرسم  موافقة  إذ  تقديرا؛  ولو  الرسم،  يوافق  ما  به  نعين  احتماال،  ولو  الرسم-:  موافقة  يف 
احتماال...  املوافقة  وهو  تقديرا،  وقد تكون  الرصحية،  املوافقة  وهو  قد تكون حتقيقا، 
﴾  وقد توافق بعض القراءات الرسم حتقيقا، ويوافقه بعضها تقديرا، حنو: ﴿
]الفاحتة: 4[ فإنه كتب بغري ألف يف مجيع املصاحف))(، فقراءة احلذف حتتمله حتقيقا، كما 

﴾ ﴾ ]انلاس: )[ وقراءة األلف حمتملة تقديرا))(، كما كتب: ﴿  كتب: ﴿
﴾ ]انلجم: 47[حيث كتبت  ]آل عمران: 6)[، فتكون األلف حذفت اختصارا، وكذلك: ﴿

باأللف))(، وافقت قراءة املد حتقيقا، ووافقت قراءة القرص تقديرا)4(؛ إذ حيتمل أن تكون 
األلف صورة اهلمزة ىلع غري القياس...«)5(. 

أحيانا،  رصحية  تكون  الرسم  موافقة  أن  الكالم:  هذا  يف  اجلزري  ابن  بنيَّ  فقد 
ُمْعتَدٌّ بها عند  املوافقتني  املوافقة، ولكتا  ومقدرة أحيانا أخر ورضب بعض األمثلة هلذه 

أهل العلم، فال فرق بينهما يف قبول القراءة.

ينظر: املقنع ص: ))).  )((
 ،(04 السبعة ص:  ينظر:  ابلاقون حبذفه،  وقرأ  األلف،  بإثبات  ﴿َمالِِك﴾  ويعقوب وخلف:  والكسايئ  قرأ اعصم   )((

وإحتاف فضالء البرش ص: )6)-)6).
ينظر: املقنع ص: 65.  )((

قرأ ابن كثري وأبو عمرو: بفتح الشني وألف مد بعدها، وقرأ ابلاقون بسكون الشني من غري ألف وال مد، ينظر:   )4(
السبعة ص: 498، وإحتاف فضالء البرش ص: 9)4.

النرش: )/)).  )5(
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املطلب الرابع: خمالفة الرسم املغتفرة عند العلماء
قد يظن بعضهم أن أي خمالفة للرسم مهما اكنت تعترب اعمل إلغاء للقراءة، لكن 
يمثل  ال  لكونه  العلماء؛  عند  مغتفر  املخالفة  بعض  هناك  أن  بني    اجلزري  ابن 
خمالفة حقيقية لرسم املصحف، قال --: )وقونلا بعد ذلك: -أي يف موافقة الرسم- 
الرسم قد تكون حتقيقاً،  إذ موافقة  تقديرا؛  ولو  الرسم،  يوافق  ما  به  احتماال، نعين  ولو 
وهو املوافقة الرصحية، وقد تكون تقديرا، وهو املوافقة احتماال، فإنه قد خولف رصيح 
)4(﴾ ﴾))(، و﴿ ﴾))(، و﴿ ﴾))(، و﴿  الرسم يف مواضع إمجااع، حنو: ﴿
﴾ يف املوضعني)7(  ﴾ ]يونس: 4)[ ﴿ ﴾)6(، وحنو: ﴿ ﴾)5( َو﴿ َو﴿
حيث كتب بنون واحدة)8(، وبألف بعد اجليم يف بعض املصاحف، ىلع أن خمالف رصيح 
إذا  ُيَعدُّ خمالفاً  أو حنو ذلك، ال  ثابت، أو حمذوف،  أو  أو مبدل،  الرسم يف حرف مدغم، 
ثبتت القراءة به، ووردت مشهورة مستفاضة، أال ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد 
﴾ ]املنافقون: 0)[)0)( والظاء  ﴾ يف ]الكهف: 70[)9(، وقراءة: ﴿ وحذف ياء: ﴿

أول ماكن وردت فيه يف القرآن الكريم يف سورة ابلقرة اآلية: 07).  )((
أول موضع وردت فيه يف القرآن الكريم يف سورة ابلقرة اآلية: )8، وقد رسم أغلب مجع املؤنث السالم حبذف   )((

األلف، ينظر املقنع ص: )4.
أو موضع ورد فيه يف القرآن الكريم يف سورة ابلقرة اآلية: 64)، وقد رسم لفظه حيث ورد بالم واحدة، ينظر: املقنع   )((

ص: 97.
أول موضع ورد فيه يف القرآن الكريم يف سورة ابلقرة اآلية: ).  )4(

أول موضع وردت فيه يف القرآن الكريم يف سورة املائدة اآلية: )).  )5(
بالواو بدل األلف يف مجيع  أول موضع ورد فيه لفظه يف سورة ابلقرة اآلية: 75)، وقد رسمت اللكمات اثلالث   )6(
من:  األلف يف لك  إىل حذف  اللكمات  هذه  الرسم يف  بمخالفة  يشري  واملؤلف   .80 املقنع ص:  ينظر:  املصاحف 
بدل  بالواو  َبوا«  َو»الرِّ َكَوَة«  َو»الزَّ لََوَة«،  »َالصَّ »ايلل«، ورسم  اثلانية من:  الالم  و»الصاحلات«، وحذف  »السماوات«، 

األلف.
األول: يف سورة الزمر اآلية: 69، واثلاين: يف سورة الفجر اآلية: )).  )7(

نًظَر« ادلاين، ينظر: املقنع ص: 7)).
َ

ذكر اخلالف يف: »نِل  )8(
﴾ بتشديد انلون، وقرأ ابلاقون بإساكن الالم، وختفيف انلون، وأثبت  قرأ نافع وابن اعمر وأبو جعفر: ﴿  )9(
القراء العرشة ايلاء بعد انلون يف احلالني، إال ما روي عن ابن ذكوان من اخللف فيها، ينظر: إبراز املعاين أليب 

شامة، ص: 5)5، وإحتاف فضالء البرش ص: 69).
﴾ بفتح انلون، وواو قبلها، وقرأ ابلاقون: بإساكن انلون، وحذف الواو، ينظر:       = قرأ أبو عمرو: ﴿  )(0(
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﴾ ]اتلكوير: 4)[))(، وحنو ذلك من خمالفة الرسم املردود، فإن اخلالف يف ذلك  من: ﴿
وتلقيها  وشهرتها،  القراءة،  وُتْمشيه صحة  واحد،  معىن  إىل  يرجع  قريب؛  هو  إذ  يغتفر؛ 
بالقبول، وذلك خبالف زيادة لكمة، ونقصانها، وتقديمها، وتأخريها، حىت ولو اكنت حرفا 
واحدا من حروف املعاين، فإن حكمه يف حكم اللكمة ال يسوغ خمالفة الرسم فيه، وهذا 

هو احلد الفاصل يف حقيقة اتباع الرسم وخمالفته())(.
تأثرياً  تؤثر  اليت  يه  املعتربة  املخالفة  أن  الكالم  هذا  يف    املؤلف  بني  فقد 
واضحاً يف اجلملة مثل: الزيادة، وانلقصان، واتلقديم، واتلأخري، أما املخالفة القريبة اليت 

تضبطها صحة القراءة وشهرتها فليست بمخالفة معتربة -وإن وجدت-.
ولعل يف هذا انلوع من املخالفة ما يشهد ملا ذهب إيله اجلعربي -- ))(، ومن 
قال بقوهل من أهل العلم، من أن ركن قبول القراءة واحد، وهو صحة السند -واملراد به 

اتلواتر- وأن الركنني اآلخرين الِزمان هل)4(.

املطلب اخلامس: موافقة الرسم ال تغين عن الركنني اآلخرْين
من املهم معرفة أن موافقة رسم املصحف مع كونها رشطا لقبول القراءة، فإنها ال 
تغين عن الركنني ابلاقيني -اتلواتر وموافقة لغة العرب- وقد قرر ابن اجلزري  هذه 
املسألة يف غري موضع من كتابه، قال  يف بيان أقسام القراءات: )والقسم اثلالث: 
-أي من أقسام القراءات- هو ما نقله غري ثقة، أو نقله ثقة، وال وجه هل يف العربية، فهذا 

ال يقبل وإن وافق خط املصحف()5(.

جامع ابليان لدلاين: 4/)64)،  وإبراز املعاين أليب شامة ص: )70.   =
 ،(99-(98/( النرش:  ينظر:  بالضاد،  ابلاقون:  وقرأها  بالظاء،  ورويس:  والكسايئ،  عمرو،  وأبو  كثري،  ابن  قرأها   )((

وإحتاف فضالء البرش ص: )574-57.
النرش: )/))، )/))).  )((

ببغداد، ودمشق، وهل حنو مئة  تعلم  القراءات، والفقه،  أبو إسحاق، اجلعربّي، أحد علماء  إبراهيم بن عمر،  هو   )((
مؤلف، منها: »خالصة األحباث« رشح ملنظومة هل يف القراءات، و»كزن املعاين رشح حرز األماين«، ت: ))7ه، ينظر: 

اغية انلهاية: )/))، واألعالم: )/55.
ينظر: النرش: )/))، واإلتقان: )/)6)، ومعجم علوم القرآن، إلبراهيم اجلريم، ص: ))).  )4(

النرش: )/4).  )5(
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فقوهل: »فهذا ال يقبل وإن وافق خط املصحف«: ديلل ىلع أن موافقة الرسم ال تكيف 
وحدها يف قبول القراءة، بل ال بد معها من الرشطني ابلاقيني.

وقال يف موضع آخر: »واعلم أن اخلارج عن السبعة املشهورة ىلع قسمني: منه ما 
خيالف رسم املصحف، فهذا ال شك يف أنه ال جيوز قراءته، ال يف الصالة وال يف غريها، 
ومنه ما ال خيالف رسم املصحف، ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة، ال 

يعول عليها، وهذا يظهر املنع من القراءة به أيضا«))(.

فقد حكم بظهور املنع من القراءة بما لم يشتهر، وإن وافق خط املصحف.

ثم قرر بعد هذا أن قراءات اثلالثة ال تدخل يف املنيه عن القراءة به، موضحاً توافر 
رشوط القبول فيها))(.

كما نقل كالماً طوياًل مليك بن أيب طالب القييس))(، ذكر فيه كثرياً من القراءات 
ْت  الشاذة املوافقة لرسم املصحف، مع أنها ال يقرأ بها، مقررا جواز القراءة بها ملن َصحَّ
عنده، وذلك بقوهل بعد رسدها: »فهذا لكه موافق خلط املصحف، والقراءة به ملن رواه عن 

اثلقات جائزة؛ لصحة وجهه يف العربية وموافقته اخلط، إذا صح نقله«)4(.

َخَر من كتابه، فذكر احلادثة اليت وقعت البن 
ُ
وقد تعرض هلذه املسألة يف مواضع أ

مقسم)5(، حني أجاز القراءة بكل ما هل وجه يف العربية، مع موافقته خط املصحف، ورد 
عليه يف ذلك، مبينا أن هذا القول بدعة، وضاللة، وأن ابن مقسم ُعِقد هل بسببه جملس، 

املصدر السابق: )/44.  )((
النرش: )/44.  )((

هو ميك بن أيب طالب محوش القييس، أبو حممد: املقرئ، العالم، املفرس، سكن قرطبة وخطب جبامعها، وأقرأ به،   )((
هل مؤلفات يف القراءات وغريها، منها: »مشلك إعراب القرآن« و»الكشف عن وجوه القراءات وعللها«، ت: 7)4 ـه

ينظر: سري أعالم انلبالء: 7)/)59-)59، واغية انلهاية: )/09)-0))، واألعالم: 86/7). 
النرش: )/44، )/47 فقد قرر فيها هذه املسألة أيضا.  )4(

هو حممد بن احلسن بن مقسم العطار، أبو بكر، ابلغدادي، اكن اعملا بالقراءات، والعربية، واكن يقول: لك قراءة   )5(
وافقت املصحف ووجها يف العربية، فالقراءة بها جائزة، وإن لم يكن هلا سند، فرفع أمره إىل السلطان، أحرضه 

واستتابه، ت: 54)ه، ينظر: سري أعالم انلبالء: ))/)9)، واغية انلهاية: )/)))-5))، واألعالم: 6/)8-)8.
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حرضه العلماء، وأقيم للرضب حىت تاب ورجع إىل املذهب الصحيح يف ذلك، وكتب عليه 
حمرض بالرجوع واتلوبة))(.

املطلب السادس: ما اذلي يف املصحف من األحرف السبعة
عثمان  كتبه  اذلي  املصحف  يف  السبعة  األحرف  من  بيق  فيما  العلماء  اختلف 
هلذا    اجلزري  ابن  تعرض  وقد  عدة))(،  أقوال  ىلع  للناس  إماما  وجعله   ،
اخلالف إذ قال:  »وأما كون املصاحف العثمانية مشتملة ىلع مجيع األحرف السبعة، فإن 
هذه مسألة كبرية، اختلف العلماء فيها، فذهب مجااعت من الفقهاء والقراء واملتلكمني 
إىل أن املصاحف العثمانية مشتملة ىلع مجيع األحرف السبعة))(، وبنوا ذلك ىلع أنه ال 
جيوز ىلع األمة أن تهمل نقل يشء من احلروف السبعة، اليت نزل القرآن بها، وقد أمجع 
الصحابة ىلع نقل املصاحف العثمانية من الصحف اليت كتبها أبو بكر وعمر، وإرسال 
قال  ذلك،  ما سوى  ترك  املسلمني، وأمجعوا ىلع  أمصار  إىل مرص من  منها  لك مصحف 
تَْرِك  السبعة، وال أن جيمعوا ىلع  القراءة ببعض األحرف  هؤالء: وال جيوز أن ينىه عن 
يشء من القرآن)4(، وذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف وأئمة املسلمني إىل أن 
هذه املصاحف العثمانية مشتملة ىلع ما حيتمله رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة 
للعرضة األخرية، اليت عرضها انليب -ملسو هيلع هللا ىلص - ىلع جربائيل -- متضمنة هلا، لم ترتك 
حرفا منها)5(، قلت: وهذا القول هو اذلي يظهر صوابه؛ ألن األحاديث الصحيحة، واآلثار 

النرش: )/7).  )((
اختلف العلماء فيما اشتملت عليه املصاحف العثمانية من األحرف السبعة، فذهب بعض أهل العلم إىل أنها   )((
مشتملة ىلع مجيع األحرف السبعة، وذهب آخرون إىل أنها مشتملة ىلع حرف واحد من تلك األحرف، وذهب 
اجلمهور إىل إنها متضمنة ما حيتمله رسمها منها، وهو ما لم ينسخ يف العرضة األخرية، ينظر: ديلل احلريان، ص: 44، 

ومناهل العرفان: )/68)، ورسم املصحف وضبطه لشعبان إسماعيل، ص: ))-5).
والقول بأنها متضمنة مجيع األحرف السبعة ذهب إيله بعض أهل العلم، عزاه غري واحد منهم إىل طوائف من   )((

الفقهاء والقراء واملتلكمني، ينظر: ديلل احلريان، ص: 44، ومناهل العرفان: )/68)، والنرش: )/)). 
منجد املقرئني ص: ))، واملدخل إىل علوم القرآن الكريم، ص: )0).   )4(

املصحف وضبطه  ورسم   ،(68/( العرفان:  ومناهل   ،44 احلريان، ص:  وديلل   ،((-(( املقرئني ص:  منجد  ينظر:   )5(
لشعبان إسماعيل، ص: ))-5)، واحلجة للقراء السبعة، ص: 8 من مقدمة املحققني.
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املشهورة املستفيضة تدل عليه، وتشهد هل، إال أن هل تتمة ال بد من ذكرها، نذكرها آخر 
هذا الفصل، وقد أجيب عما استشلكه أصحاب القول األول بأجوبة، منها: ما قاهل اإلمام 
املجتهد حممد بن جرير الطربي))( وغريه، وهو أن القراءة ىلع األحرف السبعة لم تكن 
أي  اخِليار يف  ُجعل هلم  وقد  فيه،  صاً  ومرخَّ هلم  ذلك جائزاً  وإنما اكن  األمة،  واجبة ىلع 
حرف قرؤوا به، كما يف األحاديث الصحيحة))(، قالوا: فلما رأى الصحابة أن األمة تفرتق، 
 سائغاً، وهم 

ً
وختتلف، وتتقاتل إذا لم جيتمعوا ىلع حرف واحد، اجتمعوا ىلع ذلك اجتمااع

معصومون أن جيتمعوا  ىلع ضاللة))(، ولم يكن يف ذلك ترك لواجب، وال فعل ملحظور، 
املحافظة  ـِما يف  ل اإلسالم،  أول  السبعة اكن يف  األحرف  الرتخيص يف  إن  بعضهم:  وقال 
ىلع حرف واحد من املشقة عليهم أواًل، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، واكن اتفاقهم ىلع 
حرف واحد يسرياً عليهم، وهو أوفق هلم، أمجعوا ىلع احلرف اذلي اكن يف العرضة األخرية، 
وبعضهم يقول: إنه نسخ ما سوى ذلك؛ وذللك نص كثري من العلماء ىلع أن احلروف اليت 
وردت عن أيب وابن مسعود -- وغريهما مما خيالف هذه املصاحف منسوخة، وأما 
من يقول: إن بعض الصحابة اكبن مسعود اكن جيزي القراءة باملعىن فقد كذب عليه، إنما 
قال: نظرت القراءات فوجدتهم متقاربني، فاقرؤوا كما علمتم)4(، نعم اكنوا ربما يدخلون 
القراءة؛ إيضاحا وبيانا؛ ألنهم حمققون ملا تلقوه عن انليب -ملسو هيلع هللا ىلص- قرآناً، فهم  اتلفسري يف 
آمنون من االتلباس، وربما اكن بعضهم يكتبه معه، لكن ابن مسعود - - اكن 
يكره ذلك، ويمنع منه، فروى مرسوق)5( عنه أنه اكن يكره اتلفسري يف القرآن، وروى 

هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر، املؤرخ املفرس، اإلمام، شيخ املفرسين، صاحب اتلصانيف املفيدة،   )((
منها: »أخبار الرسل وامللوك«، املعروف بتاريخ الطربي، و»جامع ابليان يف تفسري القرآن«، ت: 0))ه، ينظر: تاريخ 

بغداد: )/59)-65)، ووفيات األعيان: 4/)9)، واألعالم: 69-68/6..
ينظر: جامع ابليان للطربي: )/59-58..  )((

معىن حديث تقدم خترجيه.  )((
فضائل القرآن، ص: 46)، وجامع ابليان للطربي: )/50.  )4(

هو مرسوق بن األجدع، بن عبد الرمحن اهلمداين، أبو اعئشة، اعلم باتلفسري، كويف، رأى أبا بكر وعمر وعليا   )5(
وعبد اهلل بن مسعود ، وروى عنه إبراهيم والشعيب، وغريهما، ت: )6ه، ينظر: اتلاريخ الكبري للبخاري: 

5/8)-6)،  واثلقات للعجيل، ص: 6)4.
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غريه عنه: »جرِّدوا القرآن وال تلبسوا به ما ليس منه«، قلت: وال شك أن القرآن نسخ منه، 
وغري فيه يف العرضة األخرية، فقد صح انلص بذلك عن غري واحد من الصحابة، وُروينا 
بإسناد صحيح عن زر بن حبيش))(، قال: قال يل ابن عباس -- أي القراءتني 
تقرأ؟ قلت: األخرية، قال: فإن انليب ملسو هيلع هللا ىلص اكن يعرض القرآن ىلع جربيل - - يف لك 
اعم مرة، قال: فعرض عليه القرآن يف العام اذلي قبض فيه انليب ملسو هيلع هللا ىلص مرتني، فشهد عبد 
اهلل -يعين ابن مسعود- ما نسخ منه، وما بدل، فقراءة عبد اهلل األخرية، وإذ قد ثبت ذلك 
فال إشاكل أن الصحابة كتبوا يف هذه املصاحف ما حتققوا أنه قرآن، وما علموه استقر يف 
العرضة األخرية، وما حتققوا صحته عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص مما لم ينسخ، وإن لم تكن داخلة يف 
العرضة األخرية؛ وذللك اختلفت املصاحف بعض اختالف؛ إذ لو اكنت العرضة األخرية 
فقط، لم ختتلف املصاحف بزيادة ونقص، وغري ذلك، وتركوا ما سوى ذلك؛ وذللك لم 
خيتلف عليهم اثنان، حىت إن يلع بن أيب طالب -- ملا ول اخلالفة بعد ذلك لم 
ينكر حرفاً وال غريه، مع أنه هو الراوي أن رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يأمركم أن تقرؤوا القرآن 
كما علمتم))(، وهو القائل: »لو ويلت من املصاحف ما ول عثمان لفعلت كما فعل«))(، 
وأيب، وغريهم من  ابن مسعود،  تواترت عندنا عن عثمان، وعنه، وعن  اليت  والقراءات 
القراء، ثم  الصحابة -- لم يكن بينهم فيها إال اخلالف اليسري املحفوظ بني 
إن الصحابة -- ملا كتبوا تلك املصاحف َجرَّدوها من انلقط والشلك يلحتمله 
من  املصاحف  ْخلَوا 

َ
أ وإنما  -ملسو هيلع هللا ىلص-،  انليب  عن  صح  مما  األخرية  العرضة  يف  يكن  لم  ما 

انلقط والشلك تلكون داللة اخلط الواحد ىلع كال اللفظني املنقولني املسموعني املتلوين، 
شبيهة بداللة اللفظ الواحد ىلع كال املعنيني املعقولني املفهومني، فإن الصحابة -رضوان 
اهلل عليهم- تلقوا عن رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- ما أمره اهلل تعاىل بتبليغه إيلهم من القرآن، لفظه، 

هو زر بن حبيش بن حباشة، أبو مريم، تابيع من أصحاب ابن مسعود، مات يف وقعة اجلماجم سنة: )8ه، ينظر:   )((
طبقات خليفة بن خياط، ص: 7))، واثلقات للعجيل ص: 65).

أخرجه أمحد يف مسند يلع ، ينظر: مسند اإلمام أمحد بن حنبل: )/00)، والزبار يف مسنده، ينظر:  ابلحر   )((
الزخار: )/99. 
تقدم خترجيه.   )((
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ومعناه مجيعا، ولم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن اثلابت عنه -ملسو هيلع هللا ىلص- وال يمنعوا من 
القراءة به«))(.

فانظر إىل هذا الكالم الطويل يف هذه املسألة، جتد أنها من املسائل املهمة يف علم 
القراءات، وعند انلظر يف كالم املؤلف فيها نستخلص األمور اتلايلة:

فيمكن  وعليه  العلماء،  بني  اخلالف  من مسائل  مسألة كبرية  أنها  تقريره  أواًل: 
فيها  ابلتة؛ لعظمها، ولكون اخلالف  فيها  فيها، لكن ال يمكن رفع اخلالف  الرتجيح 

بني الرعيل األول.
السبعة،  األحرف  متضمن  املصحف  رسم  إن  قالوا:  العلماء  من  كثريا  أن  ثانياً: 
مستدلني بأن الصحابة ال جيوز أن يمنعوا انلاس من القراءة ببعض األحرف السبعة، وال 

أن جيمعوا ىلع ترك يشء من القرآن.
األحرف  بأن  وافقه  ومن  جرير  ابن  بقول  االستدالل  هذا  ىلع   -- رَدَّ  وقد 
السبعة اكنت رخصة لألمة، ولم تكن واجبة عليها، وعليه فال يرتتب ىلع ترك بعضها 
فعل حمظور، وال ترك واجب، كما رد ىلع هذا االستدالل أيضا بأنها اكنت توسعة عليهم 
مجعهم  بالقرآن  ألسنتهم  ذلت  فلما  ابلداية  يف  واحد  حرف  من  تلحقهم  اليت  للمشقة 

الصحابة ىلع ما استقر يف العرضة األخرية. 
ثاثلاً: تقريره القول الراجح يف املسألة، وهو ما نسبه جلماهري العلماء من السلف، 
من  رسمها  حيتمله  ما  ىلع  مشتملة  املصاحف  هذه  أن  وهو  املسلمني،  وأئمة  واخللف، 
األحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة األخرية اليت عرضها انليب -ملسو هيلع هللا ىلص- ىلع جربائيل - 

 - متضمنة هلا، لم ترتك حرفا منها.
ح  صحة هذا القول بما ييل: وقد رجَّ

ما تقدم عن ابن جرير من أن األحرف السبعة اكنت رخصة، ولم تكن عزيمة.. 1
أن انلصوص تدل ىلع هذا القول، ومنها األمر بأن تكون القراءة كما علموا.. 2

النرش: )/))-))، 40.  )((



158

أن ما ورد خمالفاً هلذه املصاحف، منسوخ بالعرضة األخرية، أو هو من اتلفسري، اذلي . 3
ربما كتبه بعض الصحابة، متحققاً أنه لن يلتبس بالقرآن، مع تأكيد منع الصحابة 
من قراءة القرآن باملعىن، وإمجاعهم ىلع املصحف العثماين، وحضهم ىلع ما استقر 
يف العرضة األخرية، وأن الصحابة حضوا ىلع االلزتام بما فيها، وكتبوا املصحف ىلع 

طريقة تسمح باستيعاب ما تضمنته هذه العرضة من القراءات القرآنية.
أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص بلغ القرآن الكريم كما أنزل عليه، ونقله الصحابة عنه كما بلغه هلم، . 4

دون زيادة وال نقصان.

املطلب السابع: احلكم عند اختالف املصاحف
بالزيادة،  اللكمات  بعض  يف  اختالف  فيها  العثمانية  املصاحف  أن  املعروف  من 
إىل  اجلزري  ابن  نبه  وقد  تضمنتها،  اليت  القراءات  الختالف  ذلك؛  وغري  وانلقصان، 
فينبيغ  »إذا اختلفت املصاحف يف رسم حرف،   : فقال  احلكم عند اختالفها، 
اكن  إذا  فينبيغ  املصاحف،  تلك  أمصار  أئمة  مذاهب  املصاحف  تلك  يف  تتبع  أن 
مكتوبا مثال يف مصاحف املدينة أن جيري ذلك يف قراءة نافع، وأيب جعفر، وإذا اكن يف 
املصحف امليك فقراءة ابن كثري واملصحف الشايم فقراءة ابن اعمر، وابلرصي فقراءة 
واألصوب  بمذاهبهم  األيلق  هو  هذا  الكوفيني،  فقراءة  والكويف  ويعقوب،  عمرو  أيب 

بأصوهلم«))(.
وهذا الكالم فيه رَدٌّ بليغ ىلع َمْن قال من امللحدين: إن سبب اختالف القراءات 
بينما  للرسم))(،  تابعة  القراءة  فيجعل  الضبط،  من  وخلوها  املصاحف،  الختالف  راجع 

النرش: )/58).  )((
ذكر هذا القول املسترشق »جودلزيهر« يف كتابه »مذاهب اتلفسري اإلساليم«، زاعما أن خصوصية الكتابة العربية   )((
يه سبب اختالف القراءات، وهو قول باطل؛ ألن الرسم جاء بعد القراءات، فسبب اختالفها هو نزول القرآن 
ىلع سبعة أحرف، وانلقل املتواتر هلذا االختالف عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص، ينظر يف هذا املوضوع: رسم املصحف وضبطه، 
لشعبان إسماعيل، ص: 55-56، وعلوم القرآن الكريم، نلور ادلين عرت، ص: )5)، وصفحات يف علوم القراءات، 

للسندي، ص: 64).
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يوضح هذا الكالم من هذا اإلمام اجلليل: أن الرسم تابع للقراءات، فاملعترب فيها الرواية 
قبل لك يشء))(.

وبهذه املسألة ينتيه الكالم يف املبحث األول املتعلق بعالقة رسم املصحف بالقراءات 
من حيث أصل ثبوتها.

ويليه املبحث اثلاين املتعلق بإيراد نماذج من أثر رسم املصحف يف القراءات القرآنية.

القرآن، إلبراهيم اجلريم، ص: )))،  الكريم، نلور ادلين عرت ص: )5)-)5)، ومعجم علوم  القرآن  ينظر: علوم   )((
واإلسناد عند علماء القراءات، ص: 66). 
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املبحث اثلاين

نماذج من أثر الرسم يف اختالف القراءات

لست أريم يف هذا الفصل إىل استقصاء مجيع ما ورد يف »النرش« من أثر الرسم يف 
اختالف القراءات القرآنية؛ ألن ذلك ربما تطلب حبثا مستقال، ال يتسع حبث كهذا هل، 
وإنما املراد من هذا الفصل إيراد بعض األمثلة اليت تبني شدة العالقة بني رسم املصحف، 

وبني القراءات القرآنية.

املطلب األول: أثر الرسم يف البسملة بني السورتني
آية  أم  القرآن مستقلة،  آية من  البسملة أيه  - يف  العلماء - رمحهم اهلل  اختلف 
من الفاحتة فقط، أم آية من لك سورة؟ ىلع أقوال مفصلة يف كتب أهل العلم))(، وكذلك 
 إىل أن  اختلف القراء يف إثباتها وحذفها بني السورتني))(، وقد مال ابن اجلزري 
من أثبتها إنما فعل ذلك التباع الرسم، فقال يف كالمه ىلع مذاهبهم يف البسملة: »اثلالث: 
-أي من األقوال- أن كاًل من الفاصِلني بالبسملة، والواصلني، والساكتني، إذا ابتدأ سورة 
من السور بسمل بال خالف عن أحد منهم، إال إذا ابتدأ سورة »براءة« كماسيأيت))( سواء 
اكن االبتداء عن وقف، أم قطع، أما ىلع قراءة من فصل بها: فواضح)4(، وأما ىلع قراءة من 
ألغاها: فللتربك واتليمن، وملوافقة خط املصحف؛ ألنها عند من ألغاها، إنما كتبت ألول 

ينظر: تفسري القرآن، للسمعاين: )/))، والكشاف: )/)، ومجال القراء: )/497-8)5، وإحتاف فضالء البرش ص:   )((
.(60

أمجع القراء العرشة ىلع اإلتيان بالبسملة يف حال ابتداء أي سورة من القرآن الكريم غري سورة »براءة«، وإنما   )((
اختلفوا يف إثباتها بني السورتني، فقرأ قالون وورش من طريق األصبهاين وابن كثري واعصم والكسايئ، وأبو جعفر: 
بالفصل بني السورتني بالبسملة؛ واختلف: عن ورش من طريق األزرق، وأيب عمرو ابلرصي وابن اعمر ويعقوب، 
فلهم ثالثة أوجه: الوصل بني السورتني من غري بسملة، والسكت بينهما، من غري بسملة، وإثبات البسملة بينهما، 
وقرأ: محزة وخلف: بوصل آخر السورة بأول اليت تليها من غري بسملة؛ ينظر: النرش: )/59)-)6)، وإحتاف فضالء 

البرش ص: 6)-)6)، وابلدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة، ص: )). 
بها، وحال وصلها  البسملة فيها، حال االبتداء   يف: )/64) من االتفاق ىلع عدم  يشري بذلك إىل ما ذكر   )((

بغريها.
ألن مذهبه اإلتيان بها بني السورتني مطلقا كما تقدم.  )4(
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السورة ترباك، وهو لم يلغها يف حالة الوصل إال لكونه لم يبتدئ، فلما ابتدأ لم يكن بد من 
اإلتيان بها؛ ئلال خيالف املصحف وصال، ووقفا، فيخرج عن اإلمجاع«))(.

فقد بني يف هذا الكالم أن من لم يبسمل بني السورتني بسمل يف االبتداء، حىت 
ال خيالف الرسم وصاًل، ووقفاً؛ فيخرج بذلك عن اإلمجاع ىلع وجوب اتباع الرسم؛ ألنه 

تركها يف الوصل لعدم االبتداء فلما ابتدأ أىت بها موافقة للرسم.

املطلب اثلاين: أثر الرسم يف نقل حركة اهلمزة للساكن قبلها:
من األماكن اليت تعرض فيها ابن اجلزري -- ألثر الرسم يف القراءات: أثره 
انلقل  - يف حكم  فقال:  ذلك  إىل  أشار  فقد  قبلها،  الصحيح  للساكن  احلركة  نقل  يف 
﴾ ]احلاقة: 9)-0)[ -: )وترك انلقل فيه- أي يف كتابيه-  لورش عن نافع))(،  يف لكمة: ﴿
هو املختار عندنا، واألصح دلينا، واألقوى يف العربية، وذلك أن هذه اهلاء، هاء سكت، 
وحكمها السكون، فال حترك إال يف رضورة الشعر، ىلع ما فيه من قبح))(، وأيضا فال تثبت 
إال يف الوقف، فإذا خولف األصل فأثبتت يف الوصل؛ إجراء هل جُمرى الوقف؛ ألجل إثباتها 
يف رسم املصحف، فال ينبيغ أن خيالف األصل من وجه آخر، وهو حتريكها فيجتمع يف 

حرف واحد خمالفتان()4(.
فقوهل: )فإذا خولف األصل فأثبتت يف الوصل؛ إجراء هل جمرى الوقف؛ ألجل إثباتها 
يف رسم املصحف..(، تعليل هلذه القراءة بأن توجيه اإلثبات هو موافقة الرسم، هذا بعد 

ثبوت القراءة باتلواتر؛ إذ هو املعول عليه يف قبوهلا وردها.

النرش: )/)6)، )/67).  )((
اختلف عن ورش عن نافع يف نقل حركة اهلمزة إىل هاء السكت فيها، فروي عنه انلقل ىلع أصل مذهبه، وروي   )((

عنه عدمه، وهو اذلي عليه األكرث، ينظر: النرش: )/409، وإحتاف فضالء البرش ص: )/)8.
هاء السكت حكمها السكون كما أشار إىل ذلك املؤلف، وقال بعض انلحاة: إن حتريكها حلن، ال جيوز، ينظر:    )((

تاج العروس: 9/4)5.، وخزانة األدب: 7/)7)، ومن رضورة الشعر اليت أشار إيلها املؤلف قول الراجز: 
اِنيَْه بْتُُه لِلسَّ ىَت قَرَّ

َ
َماِر نَاِجيَْه      إَِذا أ               يَا َمرَْحبَاُه حِبِ

فقد حرك اهلاء من: )مرحباه(، ويه هاء سكت، ومنه أيضا قول اآلخر:   
َماِر َعْفَراْء      . . . . . . . . . . . . . . . .                يَا َمرَْحبَاُه حِبِ

ْعر، ص: )5،  وأثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية، ص: 45). ينظر: رضائر الشِّ  
النرش:):/409، )/445، )/0))-))).  )4(
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ىلع  ويدل  لورش،  اللكمة  هذه  يف  انلقل  عدم  هنا    اجلزري  ابن  رجح  وقد 
رجحان هذا القول أيضا ترجيح اإلمام الشاطيب -))( هل، فقد قال يف باب انلقل))(:

َوكَِتابَِيْه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
َتَقــبُّالَ َصـحُّ 

َ
أ َوْرٍش  َعـْن  بِاالِْسَكِن 

فيها،  انلقل  أن عدم  به  يريد  َتَقـبُّاَل(:  َصحُّ 
َ
أ َورٍْش  َعْن  )بِاالِْساَكِن   : فقوهل 

وهو القراءة باهلمزة مكسورة، أصح من انلقل؛ لكن ذلك ال ينيف ورود انلقل عنه فيها، 
فالوجهان صحيحان، وعدم انلقل أصح))(.

املطلب اثلالث: أثر الرسم يف الوقف ع بعض اللكمات حلمزة
حلمزة  مذهب يف الوقف ىلع اهلمز املتطرف باتباع الرسم فيه، وقد أشار ابن 
»النرش«، ومن  أماكن كثرية من  الرسم يف وقف محزة يف  أثر  بيان  إىل    اجلزري 
اتلخفيف  القراء:  بعض  ذكره  اذلي  اهلمز:  من ختفيف  أي  اثلاين-  )والقسم  قوهل:  ذلك 
الرسيم، ذهب إيله مجاعة من أهل األداء)4( .... واملراد بالرسم صورة ما كتب يف املصاحف 
العثمانية، وأصل ذلك عندهم: أن سليما: روى عن محزة أنه اكن يتبع يف الوقف ىلع اهلمز 
خط املصحف، ومعىن ذلك: أن محزة ال يألو يف وقفه ىلع اللكمة اليت فيها همز، اتباع ما 

هو مكتوب يف املصحف العثماين املجمع ىلع اتباعه....()5(.
الرسم، يف وقف محزة ىلع  موافقة  - يف حديثه عن  اجلزري  ابن  أطال  وقد 

اهلمز، وتتبُُّع كالمه يف ذلك حيتاج إىل حبث مستقل)6(.

هو: القاسم بن فريُّه، الرعيين، الشاطيب، املقرئ، الرضير، أحد األعالم الكبار، قرأ القراءات فأتقنها، وقد سارت   )((
الركبان بقصيدتيه، »حرز األماين«، و»عقيلة أتراب القصائد«، ت: 590 ه، انظر: معرفة القراء الكبار: )/)57-

575، واغية انلهاية: )/0)-)).
حرز األماين ووجه اتلهاين، ص: 4).  )((

ينظر: كزن املعاين لشعلة، ص: 4))، ورساج القارئ ص: 54).  )((
النرش)/446-445، )/ 460-)46.  )4(

ذكره ابن اجلزري عن مجع من القراء، منهم: احلافظ أبو عمرو ادلاين، وشيخه فارس بن أمحد، وميك بن أيب طالب   )5(
القييس، وابن رشيح، والشاطيب، ينظر: النرش: )/446.

ينظر: النرش: )/ 447- )48.  )6(
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فقوهل: »وأصل ذلك عندهم: أن سليما روى عن محزة أنه اكن يتبع يف الوقف ىلع 
اهلمز خط املصحف...« رصيح يف أثر الرسم يف وقف محزة ىلع اهلمز.

ومن أمثلة أثر الرسم يف هذا انلوع من الوقف عند محزة  أيضا: ما ذكر يف 
املتوسط، فقال: »ومن املضموم - أي اهلمز املضموم- بعد  الوقف ىلع اهلمز  كالمه ىلع 
﴾ ]الصافات: 65[ فيه وجهان: بني بني  ﴾ ]املائدة: 6[، و: ﴿ الضم مسألة: ﴿
ىلع القياس))(، واثلاين: احلذف، وهو األوىل عند اآلخذين باتباع الرسم، وقد نص عليه 

غري واحد«))(.
فقد نبه يف هذا املثال ىلع الوقف حبذف اهلمزة، من املثالني املذكورين؛ لكون اهلمزتني 

فيهما غري مرسومتني ىلع واو وال ياء، وال ألف.

املطلب الرابع: أثر الرسم يف الوقف ع هاء اتلأنيث املرسومة تاء
اختلف القراء يف الوقف ىلع هاء اتلأنيث املرسومة باتلاء، وقد علل ابن اجلزري - 
- الوقف ىلع هذه اهلاء باتلاء، بأنه راجع ملوافقة رسمها تاء يف املصحف العثماين، 

هاء  الوقف ىلع  واإلشمام))( يف  الروم  )قوهلم: ال جيوز   : قال  األماكن،  يف بعض 
اتلأنيث، إنما يريدون  به إذا وقف باهلاء، بدال من هاء اتلأنيث)4(؛ ألن الوقف حينئذ إنما 
هو ىلع حرف ليس عليه إعراب، بل هو بدل من احلرف اذلي اكن عليه اإلعراب، أما إذا 
وقف عليه باتلاء؛ اتبااع خلط املصحف فيما كتب من ذلك باتلاء، كما سيأيت يف ابلاب 

قوهل: )ىلع القياس( ألن قياس مذهب محزة يف اهلمز أنه يسهل منه ما لم يدخل يف القواعد اليت نص عليها، كما   )((
أشار إىل ذلك ابن اجلزري بقوهل: )وغري هذا بني بني....(، طيبة النرش، ص: 48، لالسزتادة عن هذا املوضوع، ينظر: 

رشح طيبة للنويري: )/)5)-54).  
النرش: )/ 484.  )((

الروم: هو اإلتيان ببعض احلركة، حبيث يرسع القارئ قراءته حىت ال يأيت باحلركة اكملة، وال يضبط إال باملشافهة   )((
من املشايخ املتقنني، وأما اإلشمام: فهو ضم الشفتني بعد انلطق باحلرف ساكنا، أو أثناء تسكني احلرف، ينظر: 
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، ص: )8، واملعجم اتلجويدي ألشهر ألفاظ علم اتلجويد، ص: 44)-

.47-46 ،(45
إذا رسمت هاء اتلأنيث تاء: وقف عليها باهلاء: ابن كثري وأبو عمرو والكسايئ ويعقوب، ووقف ابلاقون عليها   )4(

باتلاء، موافقة للرسم، ينظر: النرش: )/9))-0))، إحتاف فضالء البرش ص: 7)).
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اآليت))(، فإنه جيوز الوقف عليه بالروم، واإلشمام، بال نظر؛ ألن الوقف إذ ذاك ىلع احلرف 
اذلي اكنت احلركة الزمة هل، فيسوغ فيه الروم، واإلشمام())(.

باتلاء، فإن ذلك راجع ملوافقة خط  الكالم أن من وقف   يف هذا  فقد بني 
املصحف،  ورتب ىلع متابعة الرسم يف ذلك جواز الروم  واإلشمام يف هذه اتلاء.

فهذه املطالب األربعة تضمنت نماذج من أثر الرسم يف القراءات القرآنية، وصاًل، 
ووقفاً، وحذفاً وإثباتاً، وال خيىف - وكما تقدمت اإلشارة إىل ذلك - أن حديث ابن اجلزري 
عن أثر الرسم يف القراءات يتطلب حبثا مستقال؛ ذللك اقترصت يف هذا ابلحث ىلع أمثلة 

تدل ىلع غريها، وباهلل اتلوفيق. 

يشري بهذه العبارة إىل ما ذكر يف كالمه ىلع الوقف ىلع مرسوم اخلط يف النرش: )/9))، حيث ذكر فيه ما رسم باتلاء   )((
من هاء اتلانيث.

النرش: )/6))، )/))).  )((
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اخلاتمة

وتتضمن أهم نتائج ابلحث:
العون ىلع   وأشكره ىلع  يف نهاية هذا ابلحث كما يف بدايته فإين أمحد اهلل 

إتمامه، ثم إين أسجل بعض الفوائد املتوصل إيلها من خالهل، ويه:
أواًل: أن كتاب »النرش يف القراءات العرش«: تضمن مادة علمية غزيرة يف علم رسم 

املصحف، وأن ابن اجلزري ضمنه موضواعت متنوعة من هذا العلم كذلك.
معه  ينبيغ  مما  القرآن،  علوم  من  كثريا  ختزتن  تزال  ال  القراءات  كتب  أن  ثانياً: 
مهمة؛  من علوم  تضمنته  وما  اثلمينة،  دفائنها  فيها، وخيرجوا  يبحثوا  أن  العلم  لطالب 

حىت ينتفع به ويسهل الوصول إيله.
ثاثلاً: أن لعلم الرسم عالقة وطيدة بغريه من العلوم الرشعية، اكلقراءات والفقه، 

واللغة، وغريها.
رابعاً: أن املادة العلمية لعلوم القراءات يف كتاب »النرش«، لم تُـخرج اكملة بعد، 
وأن بعضها ال يزال ينتظر من خيرجه، ويفرده يف حبوث علمية مستقلة، يسهل الوصول إىل 

املعلومة فيها.
خامساً: أن خمالفة الرسم إذا اكنت خفيفة، ال تؤثر يف املعىن، وال يف املبىن، فإنها ال 

تقدح يف صحة القراءة، بعد شهرتها، وتليقِّ األمة هلا بالقبول.
سادساً: أن الصحابة كتبوا القرآن الكريم ىلع علم اكمل، ودراية دقيقة، وفهم ثاقب، 
الرسم اإلماليئ، والرسم االصطاليح، اذلي كتبوا به  يف تفريقهم يف رسم املصحف بني 
املصاحف، يف بعض اللكمات، وأن ذلك حِلَكم عظيمة، عرفها من عرفها، وجهلها من 
جهلها، لكن ىلع َمْن جهلها أن يدرك أن َجْهلَه بتلك احِلَكم ال يغري شيئاً من حقيقة 

أنهم ىلع علم وبصرية فيما كتبوا، ويف طريقة كتابته. 
وبهذا ينتيه هذا ابلحث املبارك بإذن اهلل تعاىل.
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وأرجو أن أكون وفقت يف هذا ابلحث تلجلية هذه املباحث املفيدة، املتعلقة برسم 
املصحف واليت تضمنها هذا الكتاب العظيم »النرش«، وأن أكون قربتها أكرث من ابلاحثني 

وطلبة العلم.
وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا وحبيبنا حممد وىلع آهل وصحبه ومن خدم كتاب اهلل إىل 

يوم ادلين.
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