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احملور األول:
:يف إسالم نوسنتارالفكر اإلسالمي

ت آمال وحتد
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لطائف وإشارات من رسم املصحف الشريف دراسة تطبيقية على التاء املفتوحة واملربوطة

: أ.د. سامي عبد الفتاح هاللتصنيف

عميد كلية القرآن الكرمي للقراءات وعلومها بطنطا

مقدمة

يديهم، ومن هذه القرآن الكرمي له خصائص متيزه من غريه من الكتب السماوية؛ فضال عما كتبه البشر 
لرسم العثماين، وهذه القضية قد شغلت فكر العلماء، وحديثا حيث تناوهلا  اخلصائص كتابته يف املصاحف 

لبحث والتحليل. وقد انقسم العلماء حول هذا الرسم العثماين إىل فريقني:الكثري 

: نظر إليه على أنه عمل بشريريق األولالف

: نظر إليه على أنه توقيفي، بل له خصائص متيزه عن غريه، وينبغي البحث عنهاالفريق الثاين

دوافع اختيار البحث

ل رضاه يف يوم ال ينفع ما وال بنون إال من - 1 الرغبة يف شرف االنتماء إىل خدمة كتاب هللا عز وجل؛ أل
سليمأتى هللا بقلب 

حمالوة استنباط بعض اللطائف واألسرار يف رسم بعض الكلمات القرآنية اليت خالفت الرسم اإلمالئي- 2

حفظها هللا راعية للقرآن –لطالب كلية القرآن الكرمي - رسم املصحف–من خالل تدريس هذه املادة - 3
زاما على أن ألفت االنتباه الكرمي وأهله ومعايشة قواعد رسم املصحف، وتكشف بعض اللطائف، وجدت ل

إليها للبحث فيها، والوقوف على بعض أسرارها. فإن أصبت يف ذلك فهو فضل هللا تعاىل، وإن كانت األخرى 
ل شرف البحث يف هذا املوضوع، وأنعم نظري يف خط املصحف الشريف. فمن نفسي؛ لذلك أردت أن أ
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أمهية املوضوع:

عان النظر جتد ألفاظا كتبت يف مواضع برسم خمالف ملا رمست به يف دَئ  عندما تقرأ يف املصحف مع إم
مواضع أخرى، وال يوجد لذلك علة صرفية، أو حنوية يف الكتابة، كما يف قوله تعاىل يف سورة النحل؛ خطا

هللا عليھ وسلم :لرسوله الكرمي ص



:وقال تعاىل يف سورة النمل

لنون مع مالحظة االتفاق يف الفعل) رُ كُ فالفعل : ( تَ  ، سم يف سورة النحل بغري نون، ويف سورة النمل 
واملخاطب فيهما احد، وهو رسو ل هللا صلى هللا عليه وسلم، فمثل ذلك ينبغي على القارئ أن يقف عنده، 

ويعمل عقله وفكره، ويتسائل عن سبب ذلك. واألمثل على ذلك كثرية.

خلط اإلمالئي املعروف؛ بدعوى  أضف إىل ذلك أيضا وجود بعض األفكار اليت تدعوا إىل كتابة املصحف 
لتأكيد غاب عنهم ما حيمله هذا الرسم من لطائف وأسرار.التيسري على الناس، و

الدراسات السابقة

رسم املصحفي جتد إشارات على استحياء تعلل بعض هذه الظواهر  اليت  عندما تطالع الكتب اليت تعىن 

و : خالف فيها الرسم املصحفي الرسم القياسي (اإلمالئي)، كما يف حذف األلف من

3.وغري ذلك

)127. سورة النحل اآلية: (1
)70. سورة النمل اآلية: (2
ان للزرك3 عدة مقاالت 1/379. ينظر : ال دة املدينة املنورة  ذلك جر ن. ينظر  من الكتاب واملفكر مقاالت كث ديث  العصر ا ر أيضا  ، كما يظ

رام امل دة األ ه، وكذا جر ة.لألستاذ محمد جمال حافظ وغ صر
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حتت اسم: (عنوان الدليل يف مرسوم التنزيل)، ولكنه غري شاف يف هذا  وقد أفرد البناء املراكشي لذلك كتا
الكتب، كما فعل الزركشي يف كتابه: (الربهان)، املوضوع. مث تطور األمر إىل وجود بعض التعليالت يف ثنا

تقان)والسيوطي يف كتابه (اإل

مث ظهرت بعض اجلهود حديثا لألستاذ الدكتور املطعين، حيث كتب عدة مقاالت يف جملة منرب اإلسالم تناول 
فيها كثريا من اللطائف واألسرار، ولعله بذلك قد فتح الباب للبحث، واالستنباط. فجزاه هللا عنا وعن أهل 

القرآن خري اجلزاء.

منهج البحث:

ملوضع اآلخر اتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي املقارن، وذلك بتحليل املثال الذي أعرضه، مع املقارنة 
حية الكتابة املصحفة، وذكر أقوال العلماء  يف هذا املوضع، مث ما يفتح هللا تعاىل به على يف هذا اإلطار، من 

(التاء املربوطة)، مع أنين مل أستوف كل جزئيات هذا البحث، بل طبقت ذلك على قاعدة واحدة فقط، وهي: 
فكر، وإجالته يف استنباط املعاين وكشف اخلوايف. وسوف و (التاء املفتوحة)، وحاولت قدر الطاقة إعمال ال

لبحث يف النقط التالية: (مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة) يتناول الباحث 

التمهيد

صلى هللا عليه وسلم يف عهد خليفة رسم املصحف الشريف يراد به الوضع الذي ارتضاه صحابة رسول هللا
عثمان رضي هللا عنه يف كتابة كلمات القرآن الكرمي وحروفه، واألصل يف املكتوب أن يكون  املسلمني سيد

دة، وال نقص، وال تبديل، وال تغيري. ولكن املصاحف العثمانية قد -متام املوافقة–موافقا  للمنطوق، من غري ز
ا حروف كثرية حاء رمسها خمالفا ألصل النطق؛ وذلك ألغراض شريفة خرجت عن هذا األصل فو  جدت 

ظهرت وتظهر فيما بعد إن شاء هللا تعاىل؛ لذا كان لزاما أن نتحدث عن تريف الرسم؛ ليقف القارئ الكرمي 
على الفروق اليت بني الرمسني: (القياسي، و(االصطالحي).
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لرسم املصحفي املطلب األول: التعريف 

4أي: أثر الكتابة يف اللفظ، أو بقية األثر.-ر مادة (رسم) يف معاجم اللغة العربية حول األثرتدو 

والرسم يف اصطالح اللغويني: تصوير اللفظ حبروف هجائية، بتقدير االبتداء به والوقوف عليه؛ لتتحول اللغة 
ر مرئية. جليل تعرف به خمالفات خط املصاحف يف االصطالح، فهو : علم أما الرسم العثماين 5املنطوقة إىل آ

6العثمانية ألصول الرسم اإلمالئي، وقواعد املقررة فيه.

زيد بن  وقال بعض أهل العلم إن املقصود به: أن يكتب القرن طبقا للمصطلح اإلمالئي الذي اتبعه سيد
عثمان رضيه هللا عنه  ووافقهم عليه.بت رضي هللا عنه وصحبه حني كتب مصحف اإلمام يف عهد سيد

وعلى هذا: فالعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي للرسم: أن الرسم يف اللغة األثر، ورسم على كذا، مبعىن:  
ر الصحابة رضوان هللا عليهم كما أنه خط وكتابة. كتب، ورسم املصحف أثر من آ

املطلب الثاين: اخلط العريب وأقسامه

لكتابة تعريف اخلط؛ ألنه من أهم وسائل التعبري إيضاحا ومشوال، فاخلط ومما يلزم ذكره يف هذا املقام املت علق 
العريب شيء يعرب به عن االقع الصويت للغة العربية.

7الشئي، والطريق اخلفيف يف السهل.وعليه فتعريف اخلط يف اللغة هو الطريقة املستطيلة يف

8ول اجلرجاين: "هو تصوير اللفظ حبروف هجائية"واخلط يف االصطالح له عند العلماء عدة تعريفات منها ق

وعرفه البعض بقوهلم: "اخلط تصوير اللفظ املقصود تصويرمهه برسم حروف هجائية ال برسم حروف أمساء 
ا والقف عليها . ذلك ألن 9هجائية فإذا قيل لك اكتب: (زيدا) فإنك تكتب بصورة لفظها بتقدير االبتداء 

15/132.  ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة: (رسم) 4
اجب، ص 5 138. ينظر: الشافية البن ا
ان ص 6 32، 31. ينظر: دليل ا
7/287. ينظر لسان العرب مادة: (خطط) 7
فات، ص 8 133. ينظر : التعر
ف، ص 9 مات التعار م 224ة، ص (بتصرف، وحق التالو 319. ينظر: التوقيف 
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رة الصوتية السمعية إىل ظاهرة كتابية مرئية، أو حماولة نقل اللغة من بعدها الزمين الكتابة حماولة لنقل الظاه
10املنطوق إىل عد مكاين مرئي.

أقسام اخلط العريب:

ال خيف على كل ذي عينني أن أقوى عامل إلبقاء كل نفيس رمسه، وأثق مكتلف بتخليد كل علم كتبه ونقشه؛ 
ها، وحافظ متني ال خيشى عليه النسيان، وضابط للقول إذا حرف إذ إن الكتابة حرز حصني ملا استودع في

اللسان، وأقرب وسيلة توصل إىل األمم اآلتية أخبار ومعارف األمم اخلالية.

خلطوط العربية، وقسموها على أصح األقوال ثالثة أقسام، قال الزركشي: "اخلط ثالثة  وقد اهتم العلماء قدميا 
أقسام:

السلفى، وهو رسم املصحف.خط يتبع به االقتداء .1
وخط جرى على ما أثبته اللفظ، وإسقاط ما عداه وهو خط العروضيني.2
لتوضيح ما أمجهل الزركشي أقول:11وخط جرى على العادة املعروفة وهو الذي يتكلم عليه النحوي..3

القسم األول : اخلط االصطالحي، أو اإلمالئي:

اعده؛ مستتمدين ذلك من املصحف العثماين، ومن علمي وهو الرسم الذي وضع علماء البصرة والكوفة قو 
النحو والصرف

وأصول هذا اخلط مخسة:

تعني نفس حروف اهلجاء دون أعراضها.1
عدم النقصان منها.2
دة عليها.3 عدم الز
فصل اللفظ عما قبله، مع مراعاة امللفوظ يف االبتداء.4

قيم، ص 10 يجة اإلمالء وقواعد ال 4. ينظر: ن
يجة اإلمالء، ص 11 5. ينظر: ن
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12. فصله عما بعده مع مراعاة امللفوظ يف الوقف.5

تنا العادية، ونرى فيه أنه مل تراع املوافقة التامة بني املكتوب واملنطوقوهذا اخلط هو 13.الذي نستعمله يف كتا

القسم الثاين: اخلط العروض

وهو ما اصطلح عليه أهل العروض يف تقطيع الشعر، واعتماهم يف ذلك على ما يقع يف السمع دون املعىن؛ إذ 
ا الوزن متحركا، وساكنا، املعتد به يف صنعة العروض إمنا هو اللفظ؛ م يريدون به عدد احلروف اليت يقوم  أل

ساكنة، وال يراعون حذفها يف الوقف ويكتبون املدغم حبرفني، وحيذفون الالم إذا أدغمت  فيكتبون التنوين نو
14جزاء.فيما بعدها، ويعتمدون يف احلرف على أجزاء التفعيل، فقد تنقطع الكلمة  حبسب ما يقع من تبيني األ

وهذا هو اخلط الوحيد الذي تراعي فيه املطابق التامة بني املنطوق واملكتوب

القسم الثالث: اخلط العثماين أو املصحفي

وهو الرسم املخصوص الذي كتبت به حروف القرآن وكلماته يف أثناء مجع القرآن الكرمي يف مجيع مراحله 
عثمان هللا عنھ.رالكتابية اليت كان آخرها يف عهد سيد

ويف هذ اخلط مل تراع املوفقة التامة بني الكتوب واملنطوق؛ ألن رمسه حيتمل أكثر من صورة منطقو لعلل وحكم 
ذن هللا تعاىل يف املبحث الثالث. ومن هنا قيل : خطان ال يقاس عليهما: خط  سيأيت الكالم عنها 

15املصحمف وخط تقطيع العروض.

ضابط أساس من ضوابط قبول القراءةاملبحث األول : الرسم املصحفي

من املتعارف عليه أن علماء القراءات اشرتطوا يف صحة قبول القراءة عدة شروط، منها: موافقتها الرسم 
املصحفي، ولو احتماال، ولقد استعمل هذا املقياس يف رد ما خالفه من قراءات سواء عند علماء القراءات، أم 

ي، ص 12 ن للمخلال اتب 28. ينظر: إرشاد القراء وال
يجة األم13 النطق سوت. ينظر ن ا  ر ل نما ال يظ دت األلف كتابة ب لمات الثالث ز 25الء، ص . كما ي: (مائة، و(مائتان)، و(ثالثمائة)، ففي ال
1/93. ينظر: مفتاح السعاة 14
ان للزرك15 1/376. ينظر: ال
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، وقراءة القراء أحب إىل من املصحف إذا وجدت له وجها من كالم العربعند غريهم، قال الفراء: "اتباع 
16خالفه.

من -عن الثقات–فما صح نقله 17وقد صارت موافقة الرسم املصحفي أحد أركان القراءة الصحيحة،
القراءات، ينظر إليه من خالل مقدرا داللة الرسم عليه، فما وافقه قرئ به، وما كان خالف ذلك اعترب شاذا، 
ت األجبدية قصورا يف متثل اخلط  وال جتوز القراءة به، لكن موافقة الرسم ليست مطلقة؛ إذا إن يف كل الكتا
ا، من أجل ذلك وضع العلماء قواعد الرسم  دة بعض احلروف أو نقصا ألصوات اللغة؛ يتمثل ذلك يف ز

املصحفي.

لرسم املصحفي املطلب األول : التعريف 

تاب هللا تعاىل جيد كثريا من كلماته وافقت قواعد الرسم اإلمالئي املعارف عليه، إال أن من ينعم النظر يف ك
حصائها، وتدوينها، وأفردوا  هناك كلمات قرآنية خرج عن هذا األصل، وقد تتبعها علماء هذا الفن، وقاموا 

م اختلفوا يف تسميتها، فتجد أن اإلمام الرزكشي قد لذلك مؤلفات خاصة، كما عللوا هلذه الظاهرة، إال أ
18أوردها فلي فصول حتت عنوان: (اختالف رسم الكلمات يف املصحف واحلكمة فيه).

بعه على ذلك كثري من املؤلفني،19وذهب اإلمام السيوطي إىل تسميتها: (قواعد الرسم العثماين)، 20وقد 

وإليك هذا القواعد إمجاال:21ومنهم منذهب إىل خالف ذلك.

احلذف.1
دة.2 الز
اهلمز.3

ي القرآن 16 2/293. ينظر: معا
ية ولو بوجھ17 . مع مالحظ موافقة العر
ان للرزك18 1/380. ينظر: ال
4/147. ينظر : اإلتقان 19
ي 20 ل العرفان للزرقا 1/362. ينظر: منا
علوم21 اب غزالن، ص . ينظر: البيان  242القرآن للدكتور عبد الو
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اإلبدال.4
الوصل والفصل.5
ن.6 ما فيه قراء

: قواعد معرفة الرسم العثمايناملطلب الثاين

للرسم املصحفي (العثماين) فوائد متعددة، يال يعرف حقيقتها، وال يدرك كنهها إال من عايش املصحف الكرمي 
قراءة، وكتابة، وتدبرا، ومن أمها:

آن الكرمي، أو يقرئه إال برواية متصلة السند إخلى النيب اتصال السند؛ إذ ال جيوز ألحد أن يقرأ القر .1
صلى هللا عليه وسلم؛ فمن علم قواعد العربية دون أن يتلقى القرآن على يد شيخ متصل السند، فلن 
يعرف قراءته على وجه الصحيح؛ إذ إن بعض ألفاظه كتبت على غري املنطوق، كما يف فواتح بعض 

ا، وغري ذلك. وإال فقل يل السور اليت كتبت برسم احلروف ال يتوصل كيف -بربك–يئات النطق 
(كهيعص)، وغريها، بدون تلقي؛ - عليها السالم–القارئ إىل قراءة قوله تعاىل يف فاحتة سورة مرمي 

فالذي يعلم العربية واهلاء ولكنه مل يتلق القرن عن شيخ متقن، وقد يرؤها على غري وجها الصحيح، إذ 
ا ص حيحة يتوقف على التلوقي والسماء عن قراء القرآن وحافظه املشتغلني به، وعليه: إن النطق 

لنسبة لغريه من الكتب السماوية، وبه ظل حمفوظا كما  فاتصال السند من خصائص القرآن الكرمي 
وعد هللا سبحانه وتعاىل، وليس خيف على كل ذي لب أن الرسم املخصوص له أعظم األثر يف اتصال 

ا لتجرأ الكثريون على قراءته بغري تلق، وحينئذ السند إذ  لو كانت مجيع ألفاظه مكتوبة طبق النطق 
م معرفة ما فيه من الطرق األدائية، واألحكام التجويدية، وغري ذلك. يفو

حفظ قلم الكاتب من اخلطأ واللحن يف كتابة ألفاظ القرآن الكرمي وذلك مبعرفة قواعد رسم املصحف .2
الرسم اإلمالئي.اليت خالف فيها
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عتبار أصلها يف حنو:.3 الداللة على األصل يف الشكل واحلروف، مثل: كتابة احلركات حروفا 
22وقوله تعاىل23وغري ذلك.

طىء، النص على بعض اللغات الفصيحة، مثل: كتابة (هاء التأنيث) بتاء جمرورة (مبسوطة) على لغة.4

ء املضارعة لغري جازم، كما يف قوله تعاىل: على لغة 24وكحذف 

هزيل.
لقطع الوصل يف بضع الكلمات القرآنية .5 إفادة بعض املعاين املختلفة 

فلو كتبت ، : أخذ القراءة املختلفة من اللفظ املرسوم برم واحد، حنو.6

25ثبات األلف: (وما خيادعون) ملا احتملت القراءة األخرى.

املبحث الثاين: الرسم املصحفي بني التوقيف واالجتهاد.

هذه القضية شغلت فكر العلماء قيدما وحديثا، بني جميز ومانع، فمنهم من قال: إن الرسم العثماين واجب 
فيما يلي - ذن هللا تعاىل–هب إىل جواز خمالفته، ولكل أدلته على ذلك، وسأعرض االتباع، ومنهم من ذ

ختصار. بعض أقواهلم، وأدلتهم 

: القائلون بعدم توقيفية الرسم املصحفيأوال

مر كتابه بوضع  ذا املذهب إىل أن الوحي عند تنزله على النيب صلى هللا عليه وسلم كان  ذهب القائلون 
ت املن ملوضع الذي اآل زلة يف مواضعها، كما صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول "ضعوا هذه اآلية 

26يذكر فيه كذا"

90. سورة النحل: اآلية 22
145. سورة األعراف: اآلية 23
ود: اآلية 24 105. سورة 
ن ص: 25 الطال 22،23. ينظر : سم
ذلك: مسند اإلمام أحمد 26 اكم 1/54. ينظر  2/330، واملستدرك ل



ت :إسالم نوسنتاراالدويلكتاب املؤمتر|11 آمال وحتد

أبو  بت رضي هللا عنه يكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ملا توىل سيد زيد بن  وكان سيد
زيد كذلك  عثمان رضي بكر رضي هللا عنه مجع القرآن الكرمي كان سيد يف هذا اجلمع، وكذا يف عهد سيد

هللا عنه. ويف كل ذلك ال يوجد نص عن النيب صلى هللا عليه وسلم بلزوم كتابة املصحف على رسم معني.

وخالصة األدلة يف ذلك ما يلي:

عند وجود نص يف التزام الرسم العثماين..1
عدم وقوع اإلمجاع على الرسم العثماين.2
كما قاله ابن كثري، وابن خلدونعدم إحكام الكتابة،.3
أمية الرسول صلى هللا عليه وسلم.4
اختالف املصاحف يف كتابة بعض الكلمات..5

: القائلون بتوقيفة الرسم املصحفينيا

تهدين على وجود اتباع رسم  امجع سلف هذه األمة من لدن الصحابة رضوان هللا عليهم وحىت عصر األئمة ا
سناده إىل مصعب بن املصحف العثماين وحرمة  خمالفته، وممن حكى ذلك اإلمام أبو عمر والداين؛ إذ يروي 

سعد، حيث قال: "أدركت الناس حني شقق عثمان رضي هللا عنه املصاحف، فأعجبهم ذلك، ومل يعبه أحد 
ويف هذا دليل على رضاهم التام على ما يصنع.27.

الطرطوشي: أن اإلمام مالكا سئل: "هل يكتب املصحف وذكر اإلمام  أبو عمر والداين، وابن رشد، وأبو بكر
. وقد علق اإلمام الداين بعد أن روي 28على ما أحدثه الناس من اهلجاء؟ فقال : ال، إل على الكتبة األوىل"

29هذا األثر بقوله "وال خمالف له ن علماء األمة".

ء، أ 30و ألف، أو حنو ذلك" اهـوقال اإلمام أمحد : "حيرف خمالفة خط مصحف عثمان يف واو، أو 

18. ينظر: املقنع، ص 27
وادث والبدع، ص 18/354، والبيان 91. ينظر املقنع، ص 28 102، وا
19. ينظر: املقنع، ص 29
2/195. اآلدب الشرعية البن ملفح 30
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لواو واأللف، كما جاء يف الرسم وجاء يف حواشي امل نهج يف فقه الشافعية: "أن كلمة : ( الرِّبوا ) تكتب 
لياء أو األلف ألن رمسه سنة متبعة" 31العثماين، وال تكتب يف القرآن 

غي أال يكتب املصحف بغري الرسم ما نصه: "إنه ينب-يف فقه احلنفية–وجاء أيضا يف كتاب احمليط الربهاين 
32العثماين".

على اهلجاء الذي كتبوا به تلك افظ حيما نصه "من كتب مصحفا ينبغي أن -يف شعب اإلميان–وقال البيهقي 
، وأعظم أمانة،  م كانوا أكثر علما، وأصدق قلبا، ولسا املصاحف، وال خيالفهم فيه، وال يغري مما كتبوه شيئا فإ

نفسنا استدراكا عليهم.فال ينبغي أن  33نظن 

مور منها: وقد استدل أيضا على توقيفية رسم املصحف الشريف 

مالئه على كتبته رضي هللا عنهم، .1 أن القرآن الكيم كتب كله بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
نن املعروفة.هم صلى هللا عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى هللا عليه وسلم أحد وجوه السوقد أقر 

)، وحذفها يف موضع 15إطباق القراء العشرة على إثبات الياء يف قوله تعاىل: (واخشوين) (البقرة، .2
دة والنقصان، فلو كان الرسم  حلذف واإلثبات والز املائدة، وغري ذلك مما خولف بني نظائر خمتلفة 

ات. الجتهاد ملا خولف فيه بني هذه النظائر واملتشا
هلجاء، فمن مث نشأ ولعل قائ م مل يكونوا سواء يف احلذق  ال يقول: هذا من تعدد كتاب الوحي؛ فإ

هذا االختالف.
وجواب ذلك: أنه لو كان األمر على ما يزعم هؤالء لناقش الصحابة رضوان هللا عليه بعضه بعضا يف 

ألصل األول لإلسالم، وكذا توفر الدواعي حل رية الرأي يف هذا العصر، هذا، وال سيما أن األمر يتعلق 
وعليه: فعد وجود مثل هذا دليل على غيابه بينهم.

ندية 31 5/316. ينظر : الفتاوى ال
ندية 32 5/316. ينظر: الفتاوى ال
2/14،15. ينظر : شعب اإليمان 33
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يف الصحف .3 أنه ملا انتقل الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل جوار الرفيق األعلى، كان القرآن مكتو
وغريها، وقد أمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على هذا الرسم وخباصة اخللفاء الراشدون؛ إذ مل خيالف 

م.يف ذلك أحد، وإمجاعهم بال شك حجة حلث الرسول على االقتداء 

املبحث الثالث: الدراسة التطبيقية على التاء املفتوحة، واملربوطة

البعض منا قد يفهم أن اإلعجاز البياين مقتصر على املعاين البالغية، يف علومها: البيان واملعاين والبديع... أبدا. 
ن ذلك، فكل إعجاز لغوي يسمى إعجازا بيانيا، وما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك فاإلعجاز البياين أوسع م

القرن السادس أو السابع اهلجري من تقسيم علوم البالغة إىل بيان، ومعان، وبديع تقسم متأخر؛ إذ اإلعجاز 
ملعىن الوسع هو الذي حبه العلماء فأوضحوا ملحه. البياين 

ع أخر فظهر من ذلك اإلعجاز الشرعي والعلمي، والصويت، وغري ذلك.إىل حبث أنوا وقد تطرق العلماء 

وقد أثر يف حبثي هذا أن نتعايش مع: ( لطائف وإشارات من رسم املمصحف الشريف) ال سيما أين خادم 
م، وأنريت به أبصارهم، وأطيلت بربكة تالوته أعمارهم، فجمعوا بني  حلفاظ كتاب هللا تعاىل الذين أشربته قلو

ذن هللا تعاىل منصبا على جزئية مهمة، وهي كتابة الكلمة حفظ الصدور والسطور. لذلك سيكون كالمي 
القرآنية خبط املصحف الشريف، وما يتعلق بذلك من مسات ودالالت.

ومن املقرر أن القرآن الكرمي معجز يف لفظه، وال خالف يف ذلك بني العلماء، إذ ال ميكن أن تضع كلمة مكان 
ن لكل كلمة يف موضعها معىن ال ميكن لكلمة مأخرى أن تؤديه، فكل كلمة هلا من الداللة الصوتية أخرى، أل

، مع أن 34واألدبية ما ال ميكن أن بؤديه كلمة أخرى على اإلطالق، وليس هذا إال لكالم هللا تعاىل املعجز
غة، فاإلنسان ال يرى بعض العلماء يرى خالف ذلك ويقول برتادف بعض األلفاظ، ويرى ذلك من ثراء الل

أن  بعني واحدة، وإمنا يرى بعينني، وهذا الرأي على خالف وجهة نظر من يقولون بعد الرتادف، ولو أرد
نضرب أمثلة لذلك لطال بنا الكالم. واملقام ال يسعه، ألين ما قصدت إال التمهيد للحديث عن بعض 

ازا34 ذا من وجھ نظري؛ ألن البعض قد ال يرى ذلك إ  .
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صائص الرسم العثماين لطائف وإشارات)، اللطائف يف كتابة املصحف الشريف، وإن شئت فقل : ( من خ
ذن هللا تعاىل على بعض األمثلة لإلعجاز العام وصوال إىل هذا اإلعجاز اخلاص فثي قضية شك  وستعرج 
ن هللا تعاىل يف هذه األوراق على أن رسم  البعض فيها، بل شكك البعض يف رسم املصحف، وسنؤكد 

راء القصد هو يدي السبيل.املصحف هو إعجاز بكل املعاين. وهللا من و 

حية ترادفها وعدمه، كما أشرت د علىكمثال يؤ بوأبد احلديث بضر  اإلعجاز اللغوي يف اللفظة القرآنية من 
، حيث يرى البعض أن كلمة : (امرأة) تؤدي معىن كلمة )زوجة(، ومن أمثلة ذلك كلمة (امرأة) و35إىل ذلك

"هذه لم مع امرأته"، أو يقول: "هذه امرأيت"، وآخر يقول: (زوجة)، إذ إنك جتد أحدهم يقول: "فالن يتك
زوجيت". والبعض قد يظن أن كلمة (امرأة) تساوي كلمة : (زوجة)، يف حني أن كلمة : (امرأة) هلا معىن، وأن 
كلمة : (زوجة) هلا معىن آخر. فكلمة : (امرأة) يف اللغة مأخوذة من املؤوءة، وكلمة (زوجة) مأخوذة من 

أي: (االقرتان)، وعلماء اللغة يقولون : "إن كلمة امرأة مبعىن كلمة زوج" املزاوجة،

(امرأة) تساوي كلمة: (زوجة)؟ وهل عندما تقول : "امرأة فالن" تساوي يف الداللة كلمة: وعليه فهل كلمة 
حانه (زوجة فالن) من حيث املعىن، والداللة اللفظية؟ نعرف إجابة ذلك من خالل النظر يف كتاب ربنا سب

وتعاىل.

لزوجة البد من شرطني  لزوج أو  فلو أمعنت النظر فيه لوجدت أن املرأة ختتلف عن الزوج، فلكي تسمى املرأة 
اثنني أصلني.

: أن توافق املرأة زوجها يف عقيدة اإلميانالشرط األول

: أن جتنب من زوجها اليت هي يف عصمته.الشرط الثاين

اب والعقيدة تسمى املرأة زوجة، وإذا اخنرم شرط من الشرطني السابقني تسمى امرأة فإذا اتفق الزوجان يف اإلجن
فقط دون زوجة.

م. وأنا م35 عدم ترادف ألفاظ القرآن الكر ن الذين يقولون 
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وعلى هذا ال تسمى املرأة زوجة إال إذا توفر فيها هذا الشرطان السابقان. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف 
نسقط هذا على كتاب هللا عز وجل؟ وأين هو فيه.؟

جيد أن العرب تسمى املرأة: (زوجة)، وتسمى الزوجة: (امرأة)؛ لكن القرآن الكرمي من ينظر يف الكالم العريب 
أراد أن يقول للعرب: أنتم تقولون وتستعملون يف العربية ما تشاؤن، لكن استعمال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي له 

ة يف أن القرآن الكرمي دالالت أخر، ومعان متيزه عن استعماالتكم. صحيح أن العرب تستعمله، لكن هنا إضاف
فرق بني معىن: (امرأة)، و (زوج)

ك الصواب–انظر معي  هللا وإ إىل حديث القرآن لكرمي عن (امرأةت نوح) و (امرأت لوط) مع - هدا

ُتْم فَاِعِلَني.،36اإلجناب، قال تعاىل: 37ويف قصة لوط قال تعاىل: قَاَل َهُؤَالِء بـََناِيت ِإْن ُكنـْ

إذن يوجد إجناب، ومع ذلك مسى هللا: (امرأةت نوح)، (امرأت لوط): املرأة، ومل يسمها: زوجا، قال تعاىل: 
ُ َمَثًال لِلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمرَأََة نُوٍح َواْمَرأََة ُلوطٍ  َّ ؛ وذلك اخلالف يف العقيدة، فلم يطلق عليها (زوجة).38َضَرَب ا

عليه السالم، حيث قال تعاىل عن ذلك:وانظر أيضا إىل احلديث عن سيد قَاَل َربِّ ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ زكر
ًبا َوملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيا ؛ َوِإّينِ ِخْفُت اْلَمَواِيلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنتِ  اْمرََأِيت َعاِقرًا فـََهْب ِيل َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ

، ارجع البصر إىل قوله تعاىل: وََكاَنِت اْمَرَأِيت، وكانت:  (اْمَرَأِيت) ، مل يسمها : (زوجيت)، وهي 39َولِياِمْن َلُدْنكَ 
زوجة نيب، وهي على اإلميان، لكن فقد شرط اإلجناب. وكذا مع (ِاْمرَأََة نُوٍح) َو (اْمرَأََة ُلوٍط)، حيث حدث 

مله بدقة. اإلجناب، ومل حيدث اإلميان. 

ود من اآلثة: 36 42. سورة 
ر من اآلية 37 71. سورة ا
م، من اآلية: 38 10. سورة التحر
م، اآليتان 39 4،5. سورة مر
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ا: آسية امرأت فرعون، حيث قال تعاىل عنها:وكذ
ا ،40فسماها  مع أن كتب التاريخ تروي وجو أبناء هلا، فعدل عن تسميتها زوجة؛ أل

نةمؤمنة، وستكون زوجة نبينا صلى هللا عليه وسلم يف اجل

وكذا (زليخة امرأة العزيز)، حيث قال القرآن الكرمي عنها:
يوسف عليه السالم بعد ذلك. إذن: املرأة هنا 41 ستكون زوجة سيد ا مل تنجب، وأيضا عللوا ذلك  أل

اختلف وصفها.

إذا اكتمل فيها اإلميان واإلجناب مسيت: (زوجة) قال تعاىل:لنؤكد على أن املرأة مث ننتقل إىل واقع آخر؛


42 ،(زوجة) ومل يقل له (امرأته). ويف هذا دالالة مساها

لتفصيل بل سنعرض له  قاطعة على أن الكلمة القرآنية معجزة يف اختيارها. ولكن اآلن مل أتطرق هلذا املوضوع 
ل أهل القرآن إذا كان يف العمر بقية يف حبث قادم إن شاء هللا تعاىل وتعرضنا له وصوال إال قضية تش غل 

الكرمي خصوصا، وغريهم عموما.

لك وأنت تقرأ يف املصحف الشريف أنك جتد بعض ألفاظ القرآن  - حافظ القرآن الكرمي–أخي  أال يشغل 
كتب برسم خيالف الرسم اإلمالئي؟. ومن املعلوم أن  من خصائص الرسم اإلمالئي: كل ما ينطق يكتب، 

العثماين؛ إذ أن القرآن الكرمي ألفاظا خالفت هذا الرسم اإلمالئي، وسنعرض وليس هذا مطردا يف قواعد الرسم
ذن هللا تعاىل. هلا فيما بعد 

9. سورة القصص، من اآلية 40
51. سورة يوسف، من اآلية 41
ياء، اآلية 42 89،90. سورة األن
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لذكر هنا أن بعض الناس قد شكك يف خصائص الرسم العثماين، ويقولون: إن هذا عدم علم من  ومن اجلدير 
ا وأيضا لألمية لكتابة، ولقلة أدوا يف زمنهم. وهذا كالم ال يليق اليت كانت سائدة الصحابة رضوان هللا عليهم 

طهر جيل وأفضل صحبة، وال حيق البن خلدون وال لغري أن يصف هؤالء األطهار األبرار بعد العلم؛ ألن  أبدا 
القرآن الكرمي يف كتابته مجع بني الرمسني؛ اإلمالئي، والعثماين. بل إن الرسم الغالب هو الرسم اإلمالئي، 

خرجت عنه قليلة، كما سبق أن أشرت إىل ذلك يف حبث الرسم العثماين بني التوقيف واالجتهاد.واأللفاظ اليت

اخلامتة
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما  رك على سيد الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى هللا وسلم و احلمد 

بعد,

نها:فقد اتضح يل من خالل هذا البحث عدة نتائج وبعض التوصيات، م

ما زال القرآن الكرمي ال تنقضي عجائبه؛ ومن ذلك اللطائف واإلشارات يف رسم مصحفه املتميز عن .1
غريه من الرسوم العربية.

الرسم املصحفي شرط أساس من شروط قبول القراءة..2
ذ الرسم دون غريه من الكتب.3 خصوصية القرآن الكرمي 
والقراءات، وغريهم، ومت االتفاق عليها.للرسم املصحفي قواعد أرسى دعائمها علماء الرسم .4
وقوف بعض العلماء السابقني على بعض أسرار الرسم املصحفي..5
مجهو أهل العلم على وجوب اتباع رسم املصحف الشريف.6
اتصال السند من أهم فوائد اتباع الرسم املصحفي..7
ؤلفات فيه.اهتمام العلماء برسم املصحف الشريف قدميا ومحديثا؛ يدل على ذلك كثرة امل.8
ا تؤدي إألى ضياع بعض اللطائف .9 لرسم املصحفي؛ إذ إ خطورة دعوى البعض بعدم االلتزام 

واألسرار واإلشارات اليت حيملها هذا الرسم. 
لرسم املصحفي دون غريه..10 إلزام مجيع املطابع احلديثة بطبع املصاحف اليت كتبت 
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ريف يكون هلا احلق يف مصادرة املصاحف اليت قد إنشاء جلنة علمية تنطلق من حتت مظلة األزهر الش.11
.على من يقوم مبثل هذاتطبع على غري الرسم املصحفي، مع إيقاع عقوبة مالية 

عمل دورات علمية يف اإلعالم املرئي واملسموع حول الرسم املصحفي وفوائده ليدرك الناس أمهية هذا .12
العلم

وهللا ويل التوفيق


