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إمكانية توحيد الرسم في طباعة المصاحف( ، ول ف ت ت  نظري أهمية الموضوع ، 

والحاجة إليه في زماننا الذي ازدادت  فيه طباعة المصاحف زيادة واضحة ، مع 

 لضبط أحياناً في تلك المصاحف.وجود اختالف في الرسم وا

نهي ةً يتمنى  ويُع دُّ توحيد الرسم والضبط في المصاحف المطبوعة في عصرنا أُم 

المهتمون بالقرآن الكريم تحققها ، ألن  األصل في المصاحف أن تكون كذلك ، كما 

، حين أمر بنسخ المصاحف ، فتكتمل بذلك وحدة  أرادها سيدنا عثمان بن عفان 

قرآني شكالً ومضموناً ، ولتطمئن قلوب الذين يتلون القرآن الكريم ، ولكي ال النص ال

تتسلل إلى قلوبهم الشكوك ، أو إلى عقولهم التساؤالت حول سالمة النص الكريم 

 وتمام حفظه.

وإذا كانت فكرة توحيد الرسم في المصاحف المطبوعة تبدو جذابة ومثيرة ، فإن 

هُ بالسؤال اآلت اج  ي : هل يمكن تحقيق تلك الفكرة من الناحية النظرية ، الدارس يُو 

 وهل من سبيل  إلى تحقيقها في أرض الواقع؟

إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تقتضي النظر في طبيعة الرسم الذي ُكتهب ت  به 

، والمصاحف التي نُقهل ت  منها ، وتحديد مقدار تنوع  األولى المصاحف العثمانية

في طبيعة الفروق في رسم الكلمات فيها وطبيعتها ، وتتبع  الرسم فيها ، والنظر

موقف خطاطي المصاحف في مختلف األعصار والبلدان منها ، والنظر في 

 المصاحف المطبوعة للوقوف على مقدار التباين بينها في الرسم والضبط.

وليس لدي  شك في فائدة توحيد الرسم في المصاحف المطبوعة وأهميته ، وال 

د ق ته النوايا ، شك لدي   ته العزائم ، وص  ً في إمكانية تحقيق ذلك ، إذا ص ح   أيضا

ل ةُ لذلك ، وسوف أحاول في هذا البحث استعراض  ط ُط والبرامُج الُموصه ع ته الخه وُوضه

ل ة لتحقيق ذلك  الجانب التاريخي للموضوع ، ثم تسليط الضوء على الوسائل الُموصه

المباحث اآلتية ، بعد تمهيد للتعريف برسم المصحف  الهدف العظيم ، وذلك من خالل

 ، وأهم خصائصه ، وأشهر مؤلفاته:

 م في المصاحف العثمانية األولىو: تنوع الرس المبحث األول

 المطلب األول : تنوع الرسم باختالف القراءة       

 المطلب الثاني : تنوع الرسم باتفاق القراءة        

 م في المصادروالرس: اختالف  المبحث الثاني

 المطلب األول : اختالف رواية علماء الرسم األوائل عن المصاحف      

 المطلب الثاني : اختالف اختيارات علماء الرسم      

 م في المصاحف القديمة المخطوطةو: تنوع الرس المبحث الثالث

 المطلب األول : مصاحف التزمت بالرسم العثماني      
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 المطلب الثاني : مصاحف لم تلتزم بالرسم العثماني      

 : اختالف الرسوم في المصاحف المطبوعة رابعالمبحث ال

 المطلب األول : مصاحف التزمت بالرسم العثماني      

 المطلب الثاني : مصاحف لم تلتزم بالرسم العثماني      

 : وسائل توحيد الرسم في طباعة المصاحفالمبحث الخامس 

 .القديمة الموثقة : االعتماد على مصحف معين من المصاحف األول طلبالم

 : االعتماد على رواية عالم من علماء الرسم أو اختياره. الثاني المطلب

 : االعتماد على مصحف عالم من علماء الرسم. الثالث المطلب

: توحيد الرسم باختيار األرجح في المختلف فيه من الرسم ، من  الرابع المطلب

دُ أُس ساً علمية معينة.  خالل لجنة علمية عالمية تُش ك ُل لهذا الغرض ، ت ع ت مه

إن ما جاء في المباحث األربعة األولى من هذا البحث هو تقرير لحقائق تاريخية 

ة في المصاحف أو ا لمصادر ، ال تختلف حولها فهوم أو وصف لقضايا علمية ُمس ط ر 

ت ن دُ إليها في  ً أو قاعدة علمية يُس  ً نظريا ُل أساسا أهل النظر في الغالب ، وهو يُش ك ه

 اختيار الطريقة الُمث ل ى لوحدة الرسم في طباعة المصاحف. 

أما ما جاء في المبحث الخامس فهو مقترحات علمية للوسائل التي يمكن أن 

يد الرسم في طباعة المصاحف ، وهي في جملتها اجتهادات يتحقق من خاللها توح

شخصية قابلة للمناقشة ، وتحتمل األخذ والرد ، وهي بحاجة إلى التمحيص من أهل 

االختصاص ، عسى أن يكون بعضها وسيلة لتحقيق ذلك الهدف السامي الذي يتمناه 

 جمهور المهتمين بالمصاحف والقراءات.

لبحث أن أوجه شكري وتقديري لهيئة تدقيق ويطيب لي وأنا أتقدم بهذا ا

المصاحف والقراءة في رئاسة الشؤون الدينية في إستانبول ، على حسن ظنها بي ، 

وتوجيهها الدعوة لي للكتابة في هذا الموضوع ، وأدعو هللا تعالى أن يكون ما كتبته 

 آن الكريم.      يرقى إلى ما تطمح إليه الهيئة ، وأن يكون إسهامة متواضعة في خدمة القر

 وهللا تعالى ولي التوفيق ، هذا

 د. غانم قدوري الحمد

 العراق    –أربيل 

 هـ1438رمضان//6م  = 1/6/2017
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 تمهيد

 تعريف بعلم رسم المصحف ، وأهم خصائصه ، وأشهر مؤلفاته

،  رسم الكلمات في المصاحفبيان كيفية  موضوع علم رسم المصحف هو

ي  بالرسم العثماني ألنه م ، الرسم مع النطقاصة ما لم يتطابق فيه خ ستمد من وُسم ه

إن  ، إذ في خالفته المصاحف التي أمر بكتابتها الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

 : ثالث مراحللقرآن الكريم مرت بكتابة ا

 .  قاً في الرقاع في زمن النبير  ف  األولى : كتابتُهُ مُ  

عُهُ في الصحف في خالفة أبي بكر الصديق  م   .الثانية : ج 

ُخ الصحف في المصاحف في خالفة عثمان بن عفان   .الثالثة : ن س 

 : (1)وينقسم الرسم على قسمين

تُ  فيه الخطُّ اللفظ  ، وهو اقُ ابه ط  يُ ، وهو ما  الرسم القياسياألول :  ُب به لذي ي ك 

 علماء اللغة العربية. الناس ، وأ ل ف  في بيان قواعده

بة هُ الصَحا، ويقال له الرسم العثماني ، وهو ما ك ت ب َ الرسم االصطالحيوالثاني : 

ال  في المصَاحف ، وأكثَره موافَق لقواعَد الرسَم القياسَي ، لكنَه ال يخلَو مَن كلمَات

ََتلخص فََي حََذف بعََ  الحََر ف ، أو زيادتهََا ، أو ويتوافََق رسََمها مََع نطقهََا ، وت

بع  الكلمات في الرسم أو وصَلها ، وهَذا هَو موضَوع كتَب رسَم إبدالها ، وفصل 

قَال  الكلمَات وإيضَام مَا فيهَا مَن ظَواهر ،المصحف التي ُعنهي  مؤلفوها ببيَان تلَك 

ََق :  ََن وثي ََك  هللا و أاب ف ق  ََم و و  ََى م ن  " اعل ََر أوالً إل ََة خمسََرسََم المصََحف يفتق ة عرف

 فصول و عليها مداره:    

 حذف.األول: ما وقع فيه من ال

 الثاني: ما وقع فيه من الزيادة.

 الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف.

 الرابع: أحكام الهمزات.

 .(2)"الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل

ظهرت المؤلفات في علم رسم المصحف في وقت مبكر ، ويرجع عدد منها و

ومن  القراء السبعة ، ف فيه عدد منإلى القرن الهجري الثاني ، فقد اعتنى به وأل  

                                                           
 .1/128، ابن الجزري : النشر  96ينظر : الجعبري : جميلة أرباب المراصد ص (1)
 .32-31الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف ص  (2)
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لم وتتابع التأليف في رسم المصحف في القرون الالحقة ، لكن ، (1)أقرانهم وتالمذتهم

يبق من تلك المؤلفات إال ما ُكتهب  بعد القرن الرابع الهجري ، خاصة ما ُكتهب  منها في 

العباس أحمد بن عمار بالد األندلس ، مثل كتاب )هجاء مصاحف األمصار( ألبي 

هـ( ، و)المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ( 440المهدوي )ت نحو

م  في  هـ( ،444ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت و)البديع في معرفة ما ُرسه

و)مختصر التبيين  ،هـ( 442البن معاذ الجهني )ت ( مصحف عثمان بن عفان 

 .هـ(496بي داود سليمان بن نجام )تلهجاء التنزيل( أل

وكانت ألهل المشرق مشاركة واسعة في التأليف في الرسم ، ففي العراق 

ظهرت أولى كتب الرسم ، وعاش أشهر علمائه األوائل ، لكن كثيراً من كتب 

المشارقة ذهبت نسخها الخطية ، وبقي شيء من نصوصها في الكتب المتأخرة ، 

، في مقدمتها :  وبقي عدد من مصادر الرسم التي احتفظت بمادة كتب أهل المشرق

هـ( 500عد سنة قراء محمود بن حمزة الكرماني )ت بكتاب )خط المصاحف( لتاج ال

، وكتاب )الهجاء في رسم المصحف( لمؤلف مجهول عاش في القرن السادس أو 

السابع الهجري ، وأهم تلك الكتب كتاب )نثر المرجان في رسم نظم القرآن( لمحمد 

هـ( ، وال يتسع المقام للحديث عن أهم ما 1238ت غوث النائطي اآلركاتي الهندي )

تضمنته هذه الكتب من مادة علمية ، وأكتفي باإلشارة إلى أنها تمثل مدرسة علمية في 

 .(2)رسم المصحف تقابل المدرسة األندلسية

وأشهر المؤلفات التي يرجع إليها المشتغلون بعلم الرسم في العصور   

ه  ن فهيرُّ بالقصائد في أسنى المقاصد( لإلمام القاسم  المتأخرة : منظومة )عقيلة أتراب

ظمآن هـ( التي نظم فيها كتاب )المقنع( للداني ، ومنظومة )مورد ال 590الشاطبي)ت

از )ت ي الشهير بالخر  يشه ـ( التي ه 718في رسم أحرف القرآن( لمحمد بن محمد الش ره

شروم ود سليمان بن نجام ، ضمنها ما في العقيلة ، وزاد عليها ما في كتاب أبي داو

 هاتين المنظومتين. 

أوجََب العلمََاء وأفتََى الفقهََاء بوجََوب االلتََزام بالرسََم العثمََاني فََي كتابََة وقََد 

صَحة القَراءة المصاحف و وصارت موافقة القراءة لرسم المصَحف شَرطاً لقبولهَا و

، (3)لمهََدويا مثََل المؤلفََون فََي رسََم المصََحف و وجََوب ذلََكبهََا و وقََد نََص علََى 

. وأصدرت المجامع الفقهيَة فَي العصَر الحَديث (6)، وغيرهم (5)البيهقيو،  (4)والداني

                                                           
ينظر في تاريخ التأليف في رسم المصحف : الميسر في علم رسم المصحف وضبطه ص  (1)

56-96. 
ينظر تفصيل ذلك في البحث الموسوم : )كتب الرواية المشرقية في علم رسم المصحف :  (2)

كتاب )تحقيق مخطوطات منشور ضمن تعريف بها ، وبيان أهميتها( ، لكاتب هذه السطور ، 

 م.2016هـهـ = 1437علوم القرآن الكريم( مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ، لندن 
 .34هجاء مصاحف األمصار ص (3)
 .90 و وينظر: المحكم ص 124 لمقنع صا (4)
 . 6/2200و وينظر : السيوطي: اإلتقان  4/219شعب اإليمان  (5)
 .6/2200و والسيوطي: اإلتقان  1/379البرهان الزركشي: ينظر :  (6)
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فتاوى بوجوب االلتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف و وعدم اسَتعمال اإلمَالء 

 . (1)الحديث فيها

ونُقهل  عن بع  علماء السلف أنهم لم يوجبوا االلتزام برسم معين في كتابة  

نحو ما ذهب إليه أبو بكر الباقالني حين قال : " وفي الجملة فإن  المصاحف و على 

ب  عليه أن يُقهيم  الحجة على  ج  ٌم مخصوص و  س  ُب على الناس ر  نه اد ع ى أنه ي جه ُكل  م 

، ألن الرسم العثماني كتبه  ، وهو اجتهاد منه ، رحمه هللا(2)دعواه و وأن ى له بذلك "

، لتمثيل ألفاظ الوحي المنزل عليه ، وارتبطت  بي اب الوحي بين يدي النت  كُ 

القراءات القرآنية بهذا الرسم ، وصارت موافقة القراءة له أحد شروط القراءة 

ب ته المحافظةُ عليه. (3)الصحيحة ج  ن ث م  و   ، ومه

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 األولى م في المصاحف العثمانيةوتنوع الرس 

                                                           
و فقد أورد قرار مجمع البحوث  81ينظر: شعبان محمد إسماعيل: رسم المصحف وضبطه ص (1)

إلسالمية باألزهر الشريف ، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية و وقرار المجمع ا

 المي بمكة المكرمة . الفقهي اإلسالمي و التابع لرابطة العالم اإلس
 
و والزرقاني: مناهل العرفان  119مبارك: اإلبريز صال بن و وأحمد 2/549ينظر: االنتصار  (2)

1/374 . 
 .1/9، وابن الجزري : النشر  51ينظر : مكي : اإلبانة ص  (3)
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خالف حظيته المصاحف العثمانية بعناية أهل األمصار ، فتركوا القراءات التي ت

رسمها ، واعتمدوا عليها في نسخ مصاحفهم ، واجتهدوا في وصف طريقة رسم 

م الكلمات فيها ، وتدوين ذلك في المؤلفات األولى في رسم المصحف ، وعلى الرغ

دل م عدد من الكلمات ، كما يمن وحدة النص في المصاحف فإن هناك تبايناً في رس

( الفهرست)على ذلك ما نقله علماء الرسم في مؤلفاتهم ، فقد ذكر ابن النديم في كتابه 

 في المؤلفة الكتبعدداً من الكتب المؤلفة في اختالف المصاحف ، حيث قال :" 

 :المصاحف اختالف

 عن البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة أهل مصاحف اختالف كتاب. 1

 .الكسائي

  .لخلف المصاحف اختالف كتاب .2

  .للفراء المصاحف في والشام والبصرة الكوفة أهل اختالف كتاب. 3

  .السجستاني داود ألبي المصاحف اختالف كتاب. 4

  .للمدائني القراءات وجميع المصاحف اختالف كتاب. 5

  .اليحصبي عامر البن والعراق والحجاز الشام مصاحف اختالف كتاب. 6

 .(1)"المصاحف اختالف في األصفهاني الرحمن عبد بن محمد كتاب. 7

 ويمكن تصنيف مادة هذه الكتب على صنفين: 

: ما في مصاحف الصحابة من اختالف عن المصاحف العثمانية بالزيادة  األول

فقط ، والنقصان ، ويترجح ذلك في الكتب التي تحمل عنوان )اختالف المصاحف( 

على نحو ما نجد في كتاب )المصاحف( البن أبي داود من حديث عن مصاحف 

ه بن كعب ،  الصحابة  ، مثل مصحف عبد هللا بن مسعود ، ومصحف أُب ي 

 . (2)وغيرهما

 : ما بين المصاحف العثمانية نفسها من اختالف في الرسم ، كما هو الثاني

ي ن النديم ، وهو موضوع حديثنا فظاهر في عناوين عدد من الكتب التي ذكرها اب

ف هذا المبحث ، وينقسم ذلك االختالف على قسمين ، األول : ما يترتب على اختال

يه الرسم فيه اختالف في القراءة ، والثاني : ما ال يترتب على اختالف الرسم ف

 اختالف في القراءة.  

 المطلب األول : تنوع الرسم باختالف القراءة       

                                                           
 .39-38الفهرست  (1)
 ، وما بعدها. 1/283ينظر : كتاب المصاحف  (2)
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ق ََف  علمََاء الرسََم علََى عََدد مََن الكلمََات فََي المصََاحف العثمانيََة اختلََف رسََمها  و 

بزادة حرف أو حرفين في بع  المصَاحف دون المصَاحف األخَرى ، واقتَرن ذلَك 

بحصَر رسم المصحف اعتنى المؤلفون في ، وباختالف القراء في قراءة تلك الكلمات 

 وهذه خمسة أمثلة منها:  .(1)تلك الكلمات التي بلغ عددها حوالي أربعين كلمة

[ و بَألف 132فَي البقَرة   چ  َوأَْوَصى چ . في مصَاحف أهَل المدينَة والشَام1 

 بغير ألف .  چہ  چ  بين الواوين و وفي سائر المصاحف

ص ى( باأللف مخففاً و والباقون بغيَر ألَف   أ و  قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر )و 

 . (2)مشد داً 

ََة والشََام. فََي مصََاحف أهََل 2  ََي آل  چٻ  ٻ    سىىعواو  چ المدين ف

 الواو . ب چٻ  چ [ و بغير واو قبل السين و وفي سائرها 133عمران 

 . (3)قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر )سارعوا( بغير واو و والباقون بالواو 

[ 53فََي المائََدة   چژ  ژ  ڑ  چ . فََي مصََاحف أهََل المدينََة ومكََة والشََام 3 

 بالواو . ( ژ) ي قُوُل ( و وفي مصاحف الكوفة والبصرةبغير واو قبل ) 

ين  ( بغير واو قبل اليَاء و   قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر ) ي قُوُل ال ذه

 . (4)والباقون بالواو

فََي المائََدة  چڻ    يَْوتَىىْدْد ں  چ  . فََي مصََاحف أهََل المدينََة والشََام4 

 . بدال واحدة چڻچ  [ بدالين و وفي سائر المصاحف54 

د ( بَدالين الثانيَة سَاكنة و والبَاقون   ده تَ  َن ي ر  قرأ نافع وأبَو جعفَر وابَن عَامر )م 

 . (5)بدال واحدة مفتوحة مشددة

َََي مصَََاحف أهَََل مكَََة5  َََة  چٿ    ْمىىى   ٺچ  . ف َََي التوب ف

ن( و وفي سائر المصاحف بغير )من( . 100   [ بزيادة )مه
                                                           

-1/253و وابن أبي داود: كتاب المصاحف  332 – 328فضائل القرآن صينظر: أبو عبيد:  (1)

 .105-97دوي: هجاء مصاحف األمصار صو والمه 291-272و والداني: المقنع ص 282

 .2/222، وابن الجزري: النشر  77تيسير صينظر:الداني:ال (2)
 . 2/242، والنشر  90التيسير ص (3)
 2/254، والنشر  99التيسير ص (4)
 . 2/255، والنشر  99التيسير ص (5)
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ا( بزيَادة   تهه  ن ت ح  َن ( وخفَ  التَاء و والبَاقون بغيَر )مَن( قرأ ابن كثير )مه ) مه

 .(1)وفتح التاء

وب ََي ن  علمََاء القََراءات والرسََم سََبب وجََود هََذه الحََروف المختلفََة فََي هجائهََا 

المتباينة في نطقها فَي المصَاحف و فقَال اإلمَام أبَو عمَرو الَداني: " فَإن سَأل سَائل 

صَاحف ؟ قلَت: عن السبب الموجَب الخَتالف مرسَوم هَذه الحَروف الزوائَد فَي الم

ََان  ََن عف ََر المََؤمنين عثمََان ب ََدنا أن أمي ََك عن ََي ذل ََي  السََبب ف ََرآن ف ََع  الق م  ََا ج  ل م 

ا على صورة واحدة وآث ر  في رسمها لغة قَري  و دون غيرهَا ممَا  ه  المصاحف ون س خ 

ََحُّ وال ي ث بََُُت و نظََراً لاُمََة واحتياطََاً علََى أهََل الملََة و وث ب ََت  عنََده أن هََذه  ال ي صه

لة و ومن رسَوله هللا  الحروف من عند هللا  لهَم   كذلك ُمن ز  أن جمعهَا مسَموعة و وع 

َمه  س  في مصحف واحَد علَى تلَك الحَال غيَر ممكَن إال بإعَادة الكلمَة مَرتين و وفَي ر 

ا في المصَاحف لَذلك و  ق ه  ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما ال خفاء به و ف ف ر 

فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها و لكي تحفظها األمة كما نزلت مَن عنَد 

ع ت  من رسول هللا وعلى ما سُ  هللا  ف مرسومها فَي مصَاحف ، فهذا سبب اختال مه

 .(2)"أهل األمصار

ا ُكتهب ت  على الصحة واإلتقان  ت ل ُف فيها ُكلُّه  وقال األندرابي :" هذه الحروُف الُمخ 

في وقتين أو أوقَات مختلهفَة كمَا  واإليثار لحفظ قراءتين قرأ بهما كلتيهما رسول هللا 

وه ناقَل  ، قرأ في غيرها من  الحروف المختل ف فيها ، ولم يكن ذلَك االخَتالف عَن س َه 

 وال إلسقاطه ناسخ  غافل  ، فكأنهم وجَدوا كلمَة عنَد جماعَة مَن أصَحاب رسَول هللا 

على هجاء  ومثال  ، ووجدوا تلك الكلمة عند آخرين على هجاء  ومثال  ، وكان ذلك كلَه 

ََص  لََه القََراءة بهََا ،  مََن إمََالء رسََول هللا  ، داخََالً فََي األحََرف السََبعة التََي ُرخ ه

فك ت بُوا في بع  المصاحف على قول جماعة وفي بعضها على قول جماعَة آخَرين ، 

 .(3)قصداً وإيثاراً لحفظهما جميعاً على المسلمين..."

َع   ومن المقرر لدى علماء القراءة والرسَم أن " مرسَوم المصَاحف لَم يُكَن  ُوضه

َُع على قر جه ر  اءة أهل البلد الذي ُسي هر  إليه كل مصحف و حتى يكون تابعاً لهَم و وإنمَا م 

فُُهم و وهَو  َح  يف  إلى مصحف كل قطر العنعنة أيضاً و فربما وافق قَراءت هم ُمص  ما أُضه

. وقال المهَدوي: " وربمَا قَرأ بعَ  القَراء هَذه الحَروف (4)الغالب و وربما اختلفا "

ن أخذ عنه حفه و علىعلى خالف مص  . (5)"ما رواه عم 

وأوضح أبو عمرو الداني هذه القضية بقوله: " والقطَُع عنَدنا علَى كيفيَة ذلَك  

في مصاحف أهَل األمصَار علَى قَراءة أئمَتهم غيَر جَائزة إال بروايَة صَحيحة عَن 

                                                           
 . 2/280، والنشر 119ص التيسير (1)
، والمهََدوي : هجََاء  333، وينظََر : أبََو عبيََد : فضََائل القََرآن ص  294-293المقنََع ص  (2)

 . 103-102مصاحف األمصار ص 
 .120ص  اإليضام (3)
 .116العقيلي: المختصر ص (4)
 .102هجاء مصاحف األمصار ص (5)
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َََن ذ َََر م َََي كثي َََراءتهم ف َََذلك و إذ ق َََر مرسَََوم مصَََاحفهم ب َََى غي َََون عل َََد تك َََك ق ل

 . (1)"مصحفهم...

أمثلة اختالف قراءة القارئ عمَا فَي مصَحف بلَده مَا ورد فَي مصَحف ومن  

[ بغيَر هَاء 35في يَس  چ  ڻ  ڻ  ۀچ  أهل الكوفة من رسم قوله تعالى:

و وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصَم (2)بعد التاء و وفي سائر المصاحف بالهاء

( وقََرأ حفََص عََن عاصََم ل ََت  ََا ع مه م  و (3)لقََراءبالهََاء مثََل بََاقي ا( ڻ  ڻ  ) )و 

بلََده و ومََن روايََة حفََص غيََر  ويكََون عاصََم مََن روايََة أبََي بكََر موافقََاً لمصََحف

 . موافق

وأخََذته اللجََاُن التََي تشََرف علََى طباعََة المصََاحف فََي عصََرنا بمََا يوافََق  

َب ُط المصَحف بقراءتَه و وجَاء فَي خاتمَة المصَحف األميَ ري قراءة القارئ الذي يُض 

هََـ (: " أمََا األحََرف اليسََيرة التََي 1342م = 1923المطبََوع فََي القََاهرة سََنة ) 

ََةُ تلََك المصََاحف فََهتُّبهع  فيهََا الهجََاء الغالََب اختلفََت   ي  راءة اعََاة قََمََع مر ، فيهََا أه جه

ت ُب المصحف لبيان قراءته " القارئ الذي  .  يُك 

 المطلب الثاني : تنوع الرسم باتفاق القراءة       

ََة فََي رسََم عََدد مََن الحََظ علمََاء الرسََم األوائََل اخََتالف المصََاحف الع ثماني

الكلمات ، لكن ذلك االختالف ال يترتب عليَه اخَتالف فَي القَراءة ، وإنمَا يرجَع إلَى 

تقاليَََد الكتابَََة فَََي ذلَََك العصَََر ، ويشَََمل ذلَََك حَََذف بعَََ  الحَََروف فَََي بعَََ  

 : (4)ومن أمثلة ذلكالمصاحف دون بع  ، أو زيادتها أو إبدالها ، 

[ فَََي بعَََ  المصَََاحف بَََالواو 18  چٻ  پ  چ . فَََي المائَََدة 1 

 واأللف و وفي بعضها )أب ن اُء هللاه( بغير واو . 

[ في بع  المصَاحف )ُكَل  38  چٺ         ٺ  ٺ  چ  . في األعراف2 

ا( مقطوعة و وفي بعضها )كلما( موصولة .   م 

 و چۅ  چ[ في بع  المصاحف بغيَر ألَف 47  چۅ  چ  . في التوبة3 

عُوا ( بألف .وفي بعضها )  ض    وألاو 

                                                           
 . 291المقنع ص  (1)
 .279ينظر: الداني: المقنع ص  (2)
 . 2/353و وابن الجزري: النشر  184ينظر: الداني: التيسير ص (3)
 .267-254ينظر: الداني: المقنع ص  (4)
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َََََاء4  َََََي األنبي َََََ  87  چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  چ  . ف َََََي بع [ ف

 المصاحف )أن  ال( بالنون و وفي بعضها )أال ( بغير نون . 

َََي بعَََ  المصَََاحف 146  چک  گ  گ   چ  . فَََي الشَََعراء5  [ ف

 ، وفي بعضها ) في  ما ( مقطوعة . چىچ موصولة

، فالنطق واحد  من االختالف بين المصاحف وال ت ع لُّق  للقراءات بهذا النوع 

ليد في الكلمات المختل ف في رسمها في جميع القراءات ، ويعكس ذلك االختالف تقا

ا الكتابة في ذلك العصر ، واختالف مذاهب الكاتبين في رسم الكلمة مبدوءاً به

ً عليها ، أو رسمها وهي موصولة بما بعدها. واختيار أحد صور الرسم  وموقوفا

طراد اإثباتها في المصاحف يتوقف على اعتبارات متعددة ، منها قوة الرواية ، أو و

 صورة رسم الكلمة في المصحف ، أو موافقة الرسم للفظ.  

    

 

 ث الثاني المبح

 المؤلفة في علم رسم المصحف م في المصادرواختالف الرس 

العثمانية ، يستند تأليف كتب رسم المصحف األولى إلى النظر في المصاحف 

ان واستخراج الكلمات التي لم تتطابق حروف هجائها مع لفظها ، وبعد تقادم الزم

اء واندثار المصاحف القديمة صار المؤلفون في الرسم يعتمدون على ما أثبته علم

الرسم األوائل في كتبهم من وصف لرسم الكلمات في المصاحف العثمانية ، 

ً من اال  ختالف ، بعضها يستند إلى اختالف الروايةوتضمنت مصادر الرسم وجوها

جيح عن المصاحف العثمانية ، وبعضها يستند إلى اختالف العلماء في اختيار أو تر

 وجه من وجوه الرسم المروية ، على نحو ما سنبين في المطلبين اآلتيين.

 المطلب األول : اختالف رواية علماء الرسم األوائل عن المصاحف      

حف العثمانية في رسم بع  الكلمات ، على نحو ما أشرنا في اختلفت المصا

ة المبحث األول من هذا الفصل ، وكثرت المصاحف المنقولة عن المصاحف العثماني

م ، وصار علماء الرسم في القرون التي تلت عصر ظهور المؤلفات األولى في الرس

رسم بع   ينظرون في تلك المصاحف ، واختلفت روايتهم عما شاهدوه فيها في

 الكلمات ، وهذه أمثلة مما وقفت عليه في كتب الرسم من تلك المسائل :
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ذكر  [ ،3)ص  چ ٹ ٹ ٿ چ. رسم كلمة )حين( في قوله تعالى : 1

، ونُقهل  عن أبي عبيد (1)الداني وأبو داود أن التاء مقطوعة عن )حين( في المصحف

رآها في المصحف اإلمام مرسومة  القاسم بن سالم أنه ذ ك ر  في كتابه في القراءات أنه

، وقد رد عليه علماء الرسم روايته ، قال (2))وال تحين( التاء موصولة بكلمة )حين(

 حكاه ما رد   وقد األمصار أهل مصاحف من شيء في كذلك ذلك نجد ولم الداني : "

 المصاحف من شيء في كذلك ذلك ودوج عدموا إذ ئنا ،علما من واحد غير عبيد أبو

 .(3)"وغيرها القديمة

ل  التاء بحين ، فقال الجعبري :  ص  وانتصر عدد من العلماء لرواية أبي عبيد و 

ً من  "وإنكارهم غير متوجه عليه ، ألنه حكى ما رأى ، فال دخل عليه ... وألن ُكال 

 بن القاسم عبيد أبو: وقال، وقال ابن الجزري : "(4)المصاحف العثمانية أصل برأسه"

 في وحجة كبير إمام ذلك مع وهو...  بحين موصولة( ال) من مفصولة التاء إن سالم

 له يقال الذي المصحف في مكتوبة رأيتها أنا أني مع ، المجتهدين األئمة وأحد الدين

 ورأيت ، بحين موصولة والتاء مقطوعة( ال) عنه هللا رضي عثمان مصحف اإلمام

 اليوم هو المصحف وهذا ، كذلك فرأيته عبيد أبو ذكره ما فيه تبعتتو الدم أثر به

 .(5)"المحروسة القاهرة من الفاضلية بالمدرسة

 من القرآن في شيء وكل. حذف األلف من كلمة )الكتاب( : قال الداني :" 2

 الرعد في : ولهاأ ، مواضع أربعة في إال،  األلف بغير فهو چ           ڀ چو  چ چ چ ذكر

 الكهف وفي[ ، 4  چ ڦ       ڦ ڦ  ڦ چ الحجر وفي[ ، 38  چ ڭ ۓ ۓ چ

 پ ٻ ٻ ٻ چ النمل وفي[ ، 27  چ جئ  ی ی چ

 .(6)"مرسومة فيه األلف فإن[ ، 1  چ پ

[ بغير ألف ، كل القرآن ، إال 2 البقرة چ چ چوقال مؤلف كتاب الهجاء :" 

[ في هذه السورة ، 101  چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چقوله : 

وقال محمد غوث النائطي :" وقيل إال في  .(7)ذكره صاحب المحيا ، رحمه هللا"

                                                           
 .4/1074، ومختصر التبيين  229ينظر : المقنع ص  (1)
، والنحاس : إعراب القرآن  1/295ينظر : أبو بكر األنباري : إيضام الوقف واالبتداء  (2)

 . 229، والداني : المقنع ص  163و 96، والجهني : البديع ص  3/303
 .230المقنع ص  (3)
 .699-698جميلة أرباب المراصد ص  (4)
 .151-2/150النشر  (5)
 .2/61مختصر التبيين ، وينظر : أبو داود :  141المقنع ص  (6)
 .94ص  لمؤلف مجهول كتاب الهجاء (7)
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 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چموضع واحد ، في هذه السورة ، في قوله :

 .(1)، فهو باأللف ، قاله صاحب الخزانة والخالصة ، وهللا أعلم" چ ۇئ

قال تاج القراء الكرماني في كتابه )خط . زيادة ألف بعد واو )ذو( : 3

أبو الفضل ، [ : قال 174 آل عمران  چڀٺٺچ"المصاحف(: 

 قال األصبهاني : )ذو( خمسة أحرف بغير ألف ، منها :

 [.68 يوسف   چۈئ  ۈئ  چ 

  چے    ۓ  چ [ ، وفيها : 35ي السجدة  ف  چۀ        ۀ    ہ  چ 

 43.] 

 [.4   چڎ  ڎ   چ وفي الجمعة : 

 [.15   چڭ     ڭ  چ وفي البروج : 

[ ، ولم يذكر 15   چۋۋۅۅچوزاد أبو بكر في المؤمن : 

 .(2)الذي في السجدة"

اعلم أن كلمة ) ذُوا( تكتب [: 105]چذُوا چوجاء في كتاب الهجاء لمجهول : " 

كل  القرآن و إال في ستة مواضع و فإنها تكتب في   چاڍچ بألف في آخرها و وكذلك

ذكرها اإلمامان: أبو بكر بن مهران المقرئ ...  هذه المواضع الستة بغير ألف

من خط رشيد  –رحمهما هللا  – (3)ظ/ و أبو عبد هللا أحمد األندرابي9النيسابوري /

 .(3)رحمه هللا ... –األئمة الوراقي 

واتفقت المصاحف على حذف  وفي مقابل ذلك قال أبو عمرو الداني في المقنع :"

 األلف بعد الواو التي هي عالمة الرفع في االسم المفرد المضاف نحو قوله:

 چۓےچ [ و و٦٨يوسف:   چۈئۈئچ [ و و ٦٠يونس    چۋۅچ

غعفو: ] چۋۋچ [ و و٤٣فصلت:   چڭۓچ [ و و٤٣فصلت:  

                                                           
 .1/101نثر المرجان  (1)
 .93خط المصاحف ص  (2)
 لم أقف عليها في كتاب اإليضام لاندرابي .  (3)
 .107-106كتاب الهجاء ص  (3)
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[ و و ما ١٠٥البقرة:   چىئىئچ [ و و٢٧الرحمن:   چڈڎچ [ , و١٥

   كان مثله حيث وقع " .

وأكد ذلك أبو داود سليمان بن نجام في كتابه )مختصر التبيين( حيث قال وهو 

 [6 البقرة  چٱٻٻچيتحدث عن الرسوم في قوله تعالى : 

وما كان مثله من واو ...  چٻچ:"وفيها من الهجاء إثبات األلف بعد الواو في 

من هذا الباب  الجمع وواو األصل التي في الفعل حيث وقع ... واستثنى الصحابة 

فيهن ،  سبعة مواضع مفترقة ، فحذفوا األلف بعد الواوثالثة أصول مطردة و

،  چڳچواجتمعت أيضاً على ذلك المصاحف فلم تختلف . فاألصول المطردة : 

، حيث ما وقعا ، والثالث : هو االسم المفرد المضاف ، نحو قوله  چگچ

[ ، 105 البقرة  چىئىئچ[ ،27نحو  الرحمن  چڎڈچ:

[ ، 15 غافر چۋۋچ[ ، و60 يونس  چۋۅچو

 فصلت  چۓڭڭچ[ ، و6 الرعد  چڀٺٺچو

[ ، وما كان مثله حيث وقع ، وهو يرد في ن ي هف  68 يوسف  چۈئۈئچ[ ، و43

 .(2)موضعاً" (1)وعشرين

وحين تحدث محمد غوث النائطي عن هذه الظاهرة في كتابه )نثر المرجان( وجد 

ا رواه الداني وغيره ، وذلك حيث قال :  نصوص كتب الرسم متعارضة ، وانتصر لهم 

")ذو( بدون األلف بعد الواو ، وقال الداني : اتفقت المصاحف على حذف األلف بعد 

رد المضاف ، وع د  في أمثلته )ذو الفضل( الواو التي هي عالمة الرفع في االسم المف

، ووافقه السيوطي ، وهكذا رسمه الجزري في مصحفه ، وقال صاحب الخالصة : 

لم يقل بزيادة األلف في )ذو( واحد من أئمة الرسم إال الشيخ أبو الفضل عن 

األصبهاني فإنه تفرد بزيادة األلف ، قال : وتبعه األندرابي في اإليضام ، 

ري صاحب زاد القراء وجامع القراءات، قال : وال اعتداد بقوله في مقابلة والروذبا

 .    (3)الثقات األئمة"

واعتمدت المصاحف المطبوعة في زماننا على رواية الداني وأبي داود في حذف 

األلف بعد واو )ذو( حيث وقعت في المصحف ، وتبقى رواية الكتب المشرقية تثير 

                                                           
وردت كلمة )ذو( في المصحف في خمسة وثالثين موضعاً )ينظر : المعجم المفهرس أللفاظ  (1)

 (.277القرآن الكريم ص 
 .82-2/81مختصر التبيين  (2)
 .1/198نثر المرجان  (3)
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ث عن األصل الذي استندت عليه ، وهل هي تمثل رواية التساؤل ، وتدعو إلى البح

 مبنية على النظر في المصاحف القديمة؟ 

ويمكن االستئناس في اإلجابة على هذا التساؤل بالنظر في المصاحف القديمة التي 

انتشرت نسخها المصورة في السنين األخيرة ، خاصة المصاحف التي اعتنى 

في إستانبول ، وهي تعود إلى حقبة متقدمة من  بإخراجها الدكتور طيار آلتي قوالج

القرن الهجري الثاني ، في األقل ، حين كانت المصاحف العثمانية األصلية ال تزال 

موجودة ، ينظر فيها العلماء ، ويعتمد عليها الخطاطون ، في تصنيف الكتب ، وفي 

ف( للكرماني ، وفيها ما يؤيد ما ورد في كتاب )خط المصاح كتابة المصاحف الجديدة

  .(1)وغيره

 المصحف رسمارات علماء المطلب الثاني : اختالف اختي

 قد تتعدد الروايات في رسم كلمة معينة في المصاحف العثمانية ، وقد يرجح

بع  علماء الرسم إحدى تلك الروايات ، بينما يرجح غيره رواية أخرى ، وقد 

المصاحف انعكست اختيارات علماء الرسم هذه على طريقة رسم تلك الكلمات في 

  صاحف ، وفي اختفاء بعت في اختالف المرسوم في المالقديمة والحديثة ، وأسهم

 الظواهر من المصاحف ، ومن أمثلة ذلك :

 إثبات إلف التثنية وحذفها : .1

ـ   چ :كقوله ألف بغير المرفوعة التثنية رسموا وكذلكقال الداني :" أ ت  ر   چـنه وام 

ـ   چو[، 282 البقرة  ُجل ـ ر    چو[، 23 المائدة  چنه ر  ح   ڤ چو[، 48 القصص  چنه سه

ـ   ـ ـ   چو[، 102 البقرة  چنه يُع ل هم  ـ ُكم  ـ   چو[، 78 األنبياء   چنه ي ح  ت تهل ـ  القصص   چنه ي ق 

ـ  چو[، 15 لـ  ً  األلف كانت وسواء ، وشبهه[، 29 فصلت   چن اأ ض  ً  أو اسما  لم ما  ،حرفا

ً  تقع  .(2)"حشواً  ووقعت طرفا

: وجل عز قوله في المصاحف اختلفت وكذا وقال أبو داود سليمان بن نجام :"

ً  ألف وبغير بألف فكتبوه  چ ڤ ڤ چ  أحدهما:  لمعنيين أختار وباأللف ، أيضا

ً : والثاني ، المصاحف لبع  موافقة  اختالف ذكرنا وقد، وقال : " (3)"بالتثنية إعالما

                                                           
 .384-372كتب الرواية المشرقية في علم رسم المصحف( ص ينظر : بحث ) (1)
 .136المقنع ص  (2)
 . 189-2/188مختصر التبيين  (3)
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 في وحذفها  چ گ چ: قوله في التثنية، ألف إثبات في عنهم هللا رضي الصحابة

 .(1)"اإلثبات واختيارناا وشبهه الكلمة هذه

وقد انعكس ذلك االختالف في الترجيح بين الداني وأبي داود على المصاحف 

المطبوعة في زماننا ، فقد اعتمدت اللجان المشرفة على المصحف األميري ، 

ومصحف المدينة النبوية ترجيح أبي داود في إثبات ألفات التثنية ، كما هو ظاهر في 

بي داود ، بينها اعتمدته اللجنة المشرفة الكلمات القرآنية التي أثبتُّها في نص كالم أ

على مصحف الجماهيرية الليبية ترجيح الداني حذف ألف التثنية ، كما في األمثلة 

 .(2)، وغير ذلك ، و، و   اآلتية : 

ـ  . زيادة الياء في )ب ـ  2 ـ  ـ ( ، و)ب ـ  ـايي  ـ  ـت   ـايي ـة( :ـ

ـ  )بهـ   بعضها في ورأيت قال الداني عن المصاحف العراقية :" ـ  ـ ( ،ـايي   ـتههه

ـ  )بهـ  و ـ  ـ (ـايي  ـ  )بهـ  و ، ـته ـ  ـ  ، بياءين أوله في خاصة الباء كانت إذا وقع حيث ، ـتهن ا(ـايي 

 .(3)"األكثر وهو ، اللفظ على واحدة بياء بعضها وفي ، األصل على

ـ  )بهـ  ووقال أبو داود سليمان بن نجام : " ـ  ـ  المصاحف بع  في ب  ته كُ  ـتهن ا( :ـايي 

 كان إذا هذا ، واحدة بياء وبعضها ، ألف غير من االعتالل قبل األصل على بياءين

ـ  )بهـ  : نحو ، الجر باء اآلية قبل ـ  ـ ـ  و)بهـ    ـتهي( ،ـايي  ـ  ـ ـ  و)بهـ   ، ـته ربهم(ـايي  ـ  ـ  ، ـتهن ا(ـايي 

ـ  )بهـ  و ـ  ـ (ـايي   چ: نحو واحدة، بياء ذلك كتابهم في خالف فال قبلها الباء تأت لم فإن ، ـتههه

 ہ چو [ ،146 األعراف   چ ڃ ڃ چو [ ،157 األنعام   چ ىئ ېئ

 وشبهه[ ، 87 القصص   چ چ ڃ چو [ ،50 العنكبوت   چ ہ ہ

"...(4). 

وال يفهم من  ويفهم من قول الداني : )وهو األكثر( ترجيحه عدم زيادة الياء ،

ترك تلك الزيادة ، قال ابن وثيق عن زيادة كالم أبي داود ترجيحاً ، لكن العمل على 

( : 188. وقال الشاطبي في العقيلة في البيت )(5)هذه الياء :" وهذا ال يعول عليه"

 وليس مشتهراً .

ويبدو أن ظاهرة زيادة الياء في هذه الكلمات كان معروفاً في المصاحف القديمة 

هرة في مئة وعشرة على نحو واسع ، فقد زيدت في مصحف جامع الحسين في القا

                                                           
 .789-3/788، و 3/462، و 2/365، و 321-2/320مختصر التبيين  (1)
 .171-168ص  ينظر : المارغني : دليل الحيران (2)
 .189المقنع ص  (3)
 .123-2/122مختصر التبيين  (4)
 .60الجامع ص  (5)
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، وزيدت في مصاحف أخرى قديمة مخطوطة في عشرات المواضع ، مثل (1)مواضع

ُز  مصحف طشقند ، ومصحف جامع عمرو بن العاص ، ومصاحف صنعاء ، وتُع ز ه

زيادة الياء في هذه الكلمات في هذا العدد الكبير من المواضع زيادتها في كلمة 

   .(2)[6 القلم   چ ڻ چ[ ، وفي 47 الذاريات   چ   ۆئچ

 زيادة األلف في كلمة )شيء( : .2

 كلها المصاحف في رأيتنقل الداني عن محمد بن عيسى األصبهاني أنه قال :" 

  چڱ ڱ ڱ چ : قوله يعني ، الكهف في الذي خال ما ، ألف بغير )شيء(

 ولم : عمرو أبو قال ء( ،شاي) باأللف كلها رأيت هللا عبد مصحف وفي : قال[ ، 23 

ً  أجد  .(3)"بألف وغيرها العراق أهل مصاحف في ذلك من شيئا

 ڱ چ: المصاحف جميع في كتبواوقال أبو داود سليمان بن نجام :" و

 الغازي يذكره ولم ، غيره القرآن في ليس هنا، والياء الشين بين بألف  چ ڱ ڱ

 عن عنه رويناها التي الحروف في قالون ذكره وال ، مٌ ك  ح   وال عطاء، وال كتابه، في

 .(4)"نافع

ر  زيادتها في )شيء( حيث وقع ، وليس بشيء" وقال ابن وثيق : "وذُكه
(5). 

 ( :162وقال الشاطبي في العقيلة في البيت )

ء  بعد هُ أ لهٌف       وقوُل : في ُكل ه ش ي   يُن لهش اي  ت ب راً مُ ء  ليس في الكهفه شه  ع 

ح المؤلفون في رسم المصحف االقتصار على زيادة األلف في كلمة  ورج 

)شيء( في موضع الكهف ، كما هو ظاهر في النصوص السابقة ، وقد قال الجعبري: 

في غيره ، والقول الضعيف زيادتها في كل لفظ )شيء(  د  ز  "فالقول الصحيح إنها لم تُ 

 . (6)في القرآن كيف جاء"

لمصاحف المخطوطة القديمة أن زيادة األلف في كلمة ويتبين من النظر في ا

)شيء( كانت شائعة في كثير من المواضع ، على نحو ما نجد في مصحف جامع 

 ً ، وكذلك في غيره من المصاحف (7)الحسين ، فقد جاءت في ثالثين موضعا
                                                           

جامع الحسين في القاهرة ص ينظر : إياد سالم صالح السامرائي : ظواهر الرسم في مصحف  (1)

208. 
 .36ينظر : ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة ص  (2)
 .175المقنع ص  (3)
 .3/805مختصر التبيين  (4)
 .58الجامع ص  (5)
 .504جميلة أرباب المراصد ص  (6)
 .204ينظر : إياد سالم صالح السامرائي : ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين ص  (7)
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، ومن ثم فإن قول بع  العلماء إن  الظاهرة لم تكن مخصوصة بموضع (1)القديمة

 ان يستند إلى مشاهدتهم لها في المصاحف المخطوطة. الكهف ك

وهذه أمثلة قليلة مما يمكن أن يجده الدارس في كتب الرسم من اختالف في 

،  الرواية عن المصاحف القديمة ، أو في الترجيح بين الروايات عن تلك المصاحف

يق دق وهي على سبيل التمثيل ، ال الحصر ، ألن ذلك يحتاج إلى دراسة مطولة ونظر

 .لك المصادر ، وهو ما ال يتيسر القيام به اآلنفي ت

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الثالث

 م في المصاحف المخطوطة القديمةوتنوع الرس 

ي فتشير الروايات التاريخية إلى وجود تباين في طريقة رسم عدد من الكلمات 

هو ما والمصاحف العثمانية األولى ، سواء ترتب على ذلك اختالف القراءة ، أم ال ، 

ني من أكدته المصادر المؤلفة في رسم المصحف ، كما تقدم في المبحثين األول والثا

مصاحف المخطوطة القديمة التي ترجع إلى هذا البحث ، فكيف انعكس ذلك على ال

ألول االقرون الالحقة ، ذلك ما نحاول دراسته في هذا المبحث ، من خالل مطلبين ، 

ني خاص بالمصاحف المخطوطة التي التزم الخطاطون فيها بالرسم العثماني ، والثا

 خاص بالمصاحف التي اتبع فيها الخطاطون الرسم القياسي.        

 التزمت بالرسم العثماني قديمة لب األول : مصاحفالمط      

إن المصاحف القديمة المخطوطة التي ترجع إلى القرون الهجرية األولى ، 

والمكتوبة على الرقوق ، بالخط الحجازي أو الكوفي ، تتميز بمحافظتها على صور 

رسم الكلمات ، كما وردت في المصاحف العثمانية األولى ، أما المصاحف 

طة التي ترجع إلى القرن الرابع الهجري وما وراءه فإن منها ما التزم بالرسم المخطو

                                                           
 .32-31ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة ص ينظر :  (1)
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العثماني ، ومنها ما غلب عليه الرسم القياسي )اإلمالئي( الذي وضع قواعده علماء 

العربية ، وهذا المطلب خاص بالحديث عن الرسم في المصاحف المخطوطة التي 

 التزم كاتبوها بالرسم العثماني.

ول الحديث عن هذه المصاحف في فقرتين : األولى عن المصاحف ويمكن تنا

 لمنقوطةالقديمة المكتوبة بالخط الحجازي أو الكوفي ، والمجردة من العالمات ، أو ا

بة المكتو بنهق اط اإلعراب التي اخترعها أبو األسود الدؤلي ، والثانية : عن المصاحف

وترجع إلى عصور الحقة أو  بالخطوط اللينة ، والمضبوطة بعالمات الخليل ،

 متأخرة ، والتزم كاتبوها بالرسم العثماني.

 حف القديمة المجردة أو المنقوطة بنقاط اإلعراباأوالً : المص

 تحتفظ المكتبات العالمية اليوم بعشرات المصاحف المجردة من العالمات أو

و ا ما ه، ومنه عليها نقاط اإلعراب الحمراء ، وهي تمثل أقدم المصاحف الباقية اليوم

لف تعرضت لعوامل الت ه نقص ، يمثل بقايا مصاحف قديمةكامل النص ، ومنها ما في

، وبقي شيء من صفحاتها ، تحكي صورة األصل الذي كان عليه المصحف يوم 

.  ُكتهب 

ً يحتاج  ويصعب االطالع على جميع تلك المصاحف ، كما أن دراستها جميعا

اته به باحث بمفرده ، أو أن يستوعبه بحث في صفحإلى جهد ووقت أكبر من أن يقوم 

المصاحف التي قام بنشرها الدكتور  دودة ، ومن ثم سوف أركز الحديث عنالمح

طالع طيار آلتي قوالج في السنين األخيرة ، من تلك المصاحف القديمة ، لتيسر اال

تقديم بذلك عليها ، وللخدمة التي قام بها في دراسته لتلك المصاحف ، ويمكن اختزال 

مثال من مصحف مكتبة جامعة توبنجن ، وموازنته بعدد من تلك المصاحف 

ذلك باالعتماد على ما ذكره األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج في هوام  نشرته ل

ً لإليجاز ، وهذا تعريف موجز  المصحف ، وسوف أختار سورة الفرقان منه ، طلبا

 بالمصحف.

مه مانيا بمصحف ذ ه ب  كثير من أوراقه ، ورقتحتفظ مكتبة جامعة توبنجن بأل

صحيفة ، ومكتوب  154ورقة ، في  77( ، وعدد أوراقه Ma VI 165في المكتبة )

 ط الحمرعلى الرق ، بالخط الحجازي ذي األلفات المائلة نحو اليمين ، ومنقوط بالنقا

ل بن لخليالدالة على الحركات ، وزيدت عليه أيضاً عالمات الحركات التي اخترعها ا

 35ة ، ويبدأ هذا الجزء من المصحف من اآلي في بع  المواضع أحمد الحقاً بالسواد

 ن.من سورة يس ، وهو ما يعادل ربع القرآ 57من سورة اإلسراء ، إلى أول اآلية 

وكان الرأي السائد أن هذا الجزء من المصحف يعود تاريخ كتابته إلى القرن 

ن تبين أنه مكتوب في القرن السابع الميالدي ، فبعد الثامن أو التاسع الميالدي ، لك

( تبين أنه يرجع إلى ما بين سنة C 14إخضاع الرق المكتوب عليه للفحص بمادة )

هـ( ، كما أعلنت ذلك جامعة توبنجن في 56-29م( ، وهو يقابل سنة )649-675)
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ج بنشر ، وقام الدكتور طيار آلتي قوال(1)م10/11/2014بيان لها على موقعها يوم 

م ، وهو متام أيضاً على 2016هـ = 1436المصحف مع دراسة عنه في إستانبول 

 موقع الجامعة. وهذه صورة أول سورة الفرقان في المصحف :

 

م واستعمل الدكتور طيار الرموز اآلتية للداللة على المصاحف التي وازن رس

 كلماتها برسم الكلمات في هذا المصحف :

 فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة ف : مصحف مجمع الملك

 ت : مصحف متحف اآلثار التركية واإلسالمية.

 ش : مصحف طشقند )وال توجد فيه سورة الفرقان(.

 قابي سرايي. ط : مصحف متحف طوب

 ق : مصحف جامع الحسين بالقاهرة. 

 ن : مصحف مكتبة جامعة توبنجن.

                                                           
ينظر وصف المصحف وتاريخه : طيار آلتي قوالج : المصحف الشريف )نسخة توبنجن( ص  (1)

12-14 . 
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توبنجن ، ثم أتبعها برمز وسوف أنقل صورة رسم الكلمة في مصحف 

المصاحف الموافقة ، ثم صورة رسم الكلمة في المصاحف المخالفة لذلك الرسم في 

 الجدول اآلتي :

رسم الكلمة في  اآلية

 مصحف توبنجن

المصاحف 

 الموافقة

رسم الكلمة في 

 المصاحف األخرى

المصاحف 

 الموافقة

 ف تبارك ن ق ت ط  1

2 
 

 ت ط ف الفرقان ن ق

4 
 

 ق ت ط ف وقال ن

4 
 

 ت ف وأعانه ن ق ط

 ق ت ط ف الطعام ن  7

7 
 

 ت ف األسواق ن ق ط

8 
 

 ق ت ط ف وقال ن

 ف تبارك ن ق ت ط  10

ـ   ن ق ت ط  10  ف ـتجن

 ق ت ط ف مكانا ن  13

 ف ط هنالك ن ق ت  13

 ت واحدا ن ق ط ف  14

 ق ت ط ف عبادي ن  17

20 
 

 فت  األسواق ن ق ط

21 
 

 ق ت ط ف وقال ن

 ق ت ط بالغمام ن ف  25

27 
 

 ت ط ف الظالم ن ق

 ط ف فالنا ن ق ت  28

30 
 

 ق ت ط ف وقال ن

30 
 

 ق ت ط ف القران ن

 ف هاديا ن ق ت ط  31

32 
 

 ق ت ط ف وقال ن

 ت واحدة ن ق ط ف  32

 ق ت ط ف فؤادك ن  32

 ق ت ف مكانا ن ط  34

 ف بايتنا ت ن ق ط  36

 ق ت ط ف عذابا ن  37
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39 
 

 ت األمثال ن ق ط ف

 ق ت ط ف العذاب ن  42

 ف ساكنا ن ق ت ط  45

 ق ط ف لباسا ن ت   47

 ط ف سباتا ن ت ق  47

47 
 

 ق ت ط ف النهار ن

 ف لنحي ن ق ت ط  49

49 
 

 ف أناسي ن ق ت ط 

 ف جهادا ن ق ت ط  52

55 
 

 ط ف ت الكافر ن ق 

 ق ت ط ف عباده ن  58

59 
 

 ق السماوت ن ت ط ف

 ف تبارك ن ق ت ط  61

 ط ت سراجا ن ق ف  61

62 
 

 ق ت ط ف النهار ن

 ق ت ط ف وعباد ن  63

 ط ف خاطبهم ن ق ت  63

 ق ت ط ف قالوا ن  63

 ق ت ط ف عذاب ن  65

65 
 

 ق ت ط ف عذابها ن

65 
 

 ق ت ط ف غراما ن

 ف أثاما ن ق ت ط  68

 ق ت ط ف مهانا ن  69

 ط سييتهم ن ق ت ف  70

 ت ط حسنات ن ق ف  70

72 
 

 ت ط ف كراما ن ق

 ف بايت ن ق ت ط  73

73 
 

 ف وعميانا ن ق ت ط

74 
 

 ت ط ف إماما ن ق

 ت ق ط ف ومقاما ن  76

77 
 

 ت ط ف لزاما ن ق

 اآلتية :إن النظر في الجدول يؤكد الحقائق 
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. التزام المصاحف موضوع الدراسة بخصائص الرسم العثماني ، من حذف 1

 وزيادة وبدل ، وغيرها.

 57. عدم تطابق الرسم في المصاحف المذكورة ، فالجدول يبين وجود 2

ً اختلفت المصاحف المذكورة في رسمها ، ومعظمها يتعلق بإثبات األلف أو  موضعا

 حذفها.

واضحة أو منهج معين يربط بين المصاحف المذكورة  . ال يظهر وجود عالقة3

 في طريقة رسم الكلمات.

. انفرد مصحف مكتبة جامعة توبنجن في رسم اثنتين وعشرين كلمة من 4

 تعلق بحذف األلف.ورة الفرقان برسم خاص ، وجميعها يكلمات س

. تميزت المصاحف المذكورة عن مصحف المدينة برسم كلمة )بآيات( 5

بزيادة ياء ، وهي ظاهرة كانت شائعة في المصاحف األولى ، وذكرها  و)بآياتنا(

الداني في المقنع وأبو داود في مختصر التبيين وغيرهما ، كما تقدم في المطلب 

الثاني من المبحث السابق ، لكن لجان المصاحف المطبوعة أهملتها ، لتضعيف بع  

 علماء الرسم لها.

حة واسعة من االختالف بين المصاحف . إن هذه النتيجة تبين وجود مسا6

القديمة المخطوطة في رسم الكلمات ، وإن كانت جميعها قد التزمت بخصائص 

 الرسم العثماني.    

ً : المصاحف المخطوطة القديمة المكتوبة بالخطوط اللينة ، والمضبوطة  ثانيا

 بعالمات الخليل بن أحمد

حصل تطور كبير للخط العربي في القرون الهجرية األولى ، على يد 

 الخطاطين ، وعلى يد علماء اللغة العربية: 

فالخطاطون طوروا الخط الكوفي ذا الزوايا القائمة ، والخطوط المستقيمة ، إلى 

الخطوط اللينة ، فظهرت أنواع من الخطوط الجديدة ، مثل الريحاني ، والثلث ، 

 لتي استخدمت في كتابة المصاحف.والنسخ ، ا

وعلماء اللغة العربية اخترعوا العالمات الدالة على الحركات وغيرها ، وحلت 

محل نقاط اإلعراب التي اخترعها أبو األسود الدؤلي ، هذا من جانب ، ومن جانب 

ت ُب الكلمة بحروف هجائها ،  آخر أعادوا صياغة قاعدة كتابة الكلمة لتكون القاعدة : تُك 

 ، ً ً عليها أحيانا ً عليها ، بعد أن كانت تكتب الكلمة موقوفا مبدوءاً بها ، وموقوفا

وموصولة في أحيان أخرى ، كما يظهر ذلك في الرسم العثماني والكتابات العربية 

 القديمة.

وكان لعمل علماء العربية تأثير في أن يستعمل بع  الخطاطين في كتابة 

ع أصوله علماء العربية في القرنين الثاني المصاحف الرسم القياسي الذي وض
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والثالث الهجريين ، وارتبط ذلك بالتحول من الخطوط اليابسة إلى الخطوط اللينة ، 

وبظهور فتوى في بغداد للقاضي الباقالني بجواز كتابة المصحف بالرسم القياسي 

 وبالخطوط اللينة ، وظهرت مصاحف مكتوبة بالرسم القياسي ، ترجع إلى القرن

الرابع ، لكن كثيراً من الخطاطين ومن علماء الرسم والقراءة حرصوا على االلتزام 

بالرسم العثماني في كتابة المصاحف ، حتى عصور متأخرة ، وهذه الفقرة خاصة 

 بتتبع هذه المصاحف المكتوبة بالخطوط اللينة ، والتزم كاتبوها بالرسم العثماني.

اصرة عن إعطاء إحصاء لمدى شيوع وال تزال دراسة المصاحف المخطوطة ق

ذلك الرسم القياسي في مصاحف القرون األولى ، ومتى كانت بداية ذلك التحول ، وك

د مدى شيوع االلتزام بالرسم العثماني في مصاحف العصور المتأخرة ، وذلك لوجو

فها آالف المصاحف التي ال تزال مجهولة للدارسين ، تنتظر من يقوم بدراستها ووص

حين نتحدث عن المصاحف المخطوطة المضبوطة بعالمات الخليل بن أحمد  ، ونحن

طالعنا التي التزم كاتبوها بالرسم العثماني إنما نتحدث عن عينات محدودة ، بحسب ا

رسم المحدود ، وهي إن كانت قليلة لكنها تعطي دليالً على استمرار االلتزام بال

 لحديث.اوليد جهود العلماء في العصر  العثماني عبر العصور ، ولم يكن ذلك االلتزام

وبين يدي أربعة مصاحف مخطوطة ، من عصور مختلفة ، مضبوطة بعالمات 

عرض أالخليل ، والتزم كاتبوها بالرسم العثماني ، وهذا وصف مختصر لها ، قبل أن 

 جدوالً برسم الكلمات في صفحات منها :

قد جاء في الفهرس هـ( ، ف444. مصحف منسوب إلى أبي عمرو الداني )ت 1

 :(1)الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط ما نصه

 –وCod.or.4 ]– (130 ).80  2مصحف في مكتبة [ الدولة / ميونخ    -40

هـ ، 444هـ ، بخط أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عثمان ت  5أو  4ق 

 خط مغربي وكوفي أ.هـ

أن هذا المصحف من أنفس  وإذا صح ما ورد في الفهرس فإن ذلك يعني

المصاحف ومن أهمها من الناحية العلمية ، ألن الداني وضع أسس علم رسم 

المصحف في كتابه )المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار( ، ووضع 

أسس علم ضبط في كتابه )المحكم في علم نقط المصاحف( ، ووضع أسس الوقف 

ه طبيق هذتواالبتدا( ، ويتوقع الدارس أن يجد  واالبتداء في كتابه )المكتفى في الوقف

م  في نسبة المصحف إلى الدا هه ني ، العلوم في مصحفه ، لكن واضع فهرس المكتبة و 

ألن الخطاط ذكر في الصفحات األولى من المصحف أنه سوف يعتمد على كتاب 

 )المكتفى( للداني في تعيين الوقوف في المصحف.

ذي يحيط بالصحيفة التي ُختهم  بها المصحف ما ومكتوب في اإلطار المزخرف ال

يأتي ، وبع  الكلمات لم أتمكن من قراءتها : " بسم هللا الرحمن الرحيم ، ... ... ... 

                                                           
 .15الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي )الجزء الخاص بالمصاحف ( ص  (1)
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وكان الفراغ منه سنة ثلث وثلثين وخمس مئة". وهذه  –محمد بن زكريا القرشي 

 صورة الصحيفة:

 

هـ ،  533مكتوب سنة وإذا صحت قراءتي للنص فإن ذلك يعني أن المصحف 

بالميالدي ، ويبدو أن كاتبه هو )محمد بن زكريا  1139-1138وهو ما يساوي عام 

 القرشي( . وهذه صورة صفحة من المصحف :



 

26 

 

سورة  76من سورة المائدة ، إلى اآلية  12وسقط من المصحف من اآلية 

 األنعام ، وينتهي المصحف بسورة الناس ، وبعدها خاتمة المصحف.

 ،خ وهو أحد المصاحف المحفوظة في مكتبة ميونصحف مدينة إشبيلية ، . م2

وهو مكتوب بالخط األندلسي المشكول ، ويتألف من ،  (BSB Cod.arab1ورقمه )

، في أوله صفحتان مزخرفتان ، وفي آخره صفحتان  صحيفة( 260) ورقة 130

المحرم من عام  من شهر لُ و  األُ  رُ ش  فيهما إشارة إلى تاريخ خط المصحف وهو الع  

وهذه صورة أول  أربعة وعشرين وست مئة ، بمدينة إشبيلية من بالد األندلس.

 المصحف :
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هـ( ، محفوظ في 790)سنة  الحلبي بخط محمد بن إسماعيل المقرئ مصحف .3

( ، وهو مصحف كامل بالرسم العثماني ، Cod.arab.1113مكتبة ميونخ )الرقم 

العالء ، كما نص على ذلك كاتبه في آخره ، وعدد ومضبوط بقراءة أبي عمرو بن 

صحيفة ، في كل صحيفة سبعة عشر سطراً ، تبدأ بسطر بخط الثلث  360صفحاته 

الكبير ، ثم سبعة أسطر بخط النسخ ، يليه سطر بخط الثلث ، ثم سبعة أسطر بخط 

 النسخ ، ثم سطر ثالث بخط الثلث. وهذه صورة صحيفة من أول المصحف :
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هـ( ، كتبه 1014ف بخط علي بن سلطان محمد ، القاري ، المكي )ت . مصح4

 303( ، وهو في 1هـ ، محفوظ في المكتبة السليمانية في إستانبول )رقم 999سنة 

ورقات ، مكتوب بالرسم العثماني ، وبخط النسخ ، ومضبوط على رواية حفص عن 

 عاصم. وهذه صورة صحيفة من أول المصحف :
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الكلمات التي لها رسم خاص في المصاحف المذكورة ، في وهذا جدول برسم 

سورة الفاتحة وخمس وعشرين آية من سورة البقرة ، مبدوءاً برسم الكلمة في 

 مصحف المدينة النبوية :

مصحف  اآلية  السورة

 المدينة

مصحف 

 الداني

مصحف 

 إشبيلية

مصحف 

 الحلبي

مصحف 
 علي القاري

 √ √ √ √ پ 2 الفاتحة

 √ √ √ √ ٺ 4 =

 الصراط الصراط الصراط الصراط ٹ 6 =

 √ √ √ √ ٻ 2 البقرة

 √ √ √ √ ٺ 3 =

 √ √ √ √ ٿ 3 =
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 ٿ 7 =
 أبصارهم أبصارهم √ √

 غشاوة غشاوة غشاوة √ ٹ 7 =

 √ √ يخادعون √ ڃ 9 =

 √ √ √ √ ې 14 =

 √ √ √ √ ېئ 16 =

 تجارتهم تجارتهم تجارتهم √ ىئ 16 =

 √ √ √ √ ٺ 17 =

 √ √ √ √ ڦ 19 =

 أصابعهم أصابعهم أصابعهم √ ڄ 19 =

 الصواعق الصواعق الصواعق √ ڃ 19 =

 √ √ √ √ چ 19 =

 أبصارهم أبصارهم أبصارهم √ ڍ 20 =

  ڱ 21 =
√ √ √ √ 

ً  - √ ھ 22 = ً  فراشا  فراشا

 √ الثمرات √ √ ۇ 22 =

 √ √ √ √ ۈئ 23 =

  حئ 24 =
ـرة ـ   والحجارة والحجارة والحجارة والحج

 √ √ √ √ يئ 24 =

 √ √ √ √ ٻ 25 =

 √ √ √ √ پ 25 =

 √ √ √ √ ڀ 25 =

ً  √ ڦ 25 = ً  متشابها ً  متشابها  متشابها

 أزواج أزواج أزواج √ ڄ 25 =

 √ √ √ √ ڃ 25 =
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إن الجدول ، وإن كان محدود المساحة ، يُب ي هُن التزام هذه المصاحف بالرسم 

المدينة النبوية في عدد من الكلمات فإنما العثماني ، وما يبدو من مخالفتها لمصحف 

ت ل فه في إثبات ألفاتها وحذفها في  يتعلق أكثرها بكلمات هي أصالً من الكلمات الُمخ 

، (2)، وأبصارهم ، وغشاوة(1)المصاحف العثمانية ، مثل كلمة الصراط ، وصراط

ً (3)وتجارتهم ً (5)، والحجارة(4)، وفراشا  .(6)، وأزواج ، ومتشابها

 لم تلتزم بالرسم العثماني قديمة المطلب الثاني : مصاحف مخطوطة

د التي بدأ الرسم القياسي يتسلل إلى المصاحف منذ القرون األولى بتأثير القواع

ابة وضعها علماء العربية لإلمالء العربي ، وبتأثير فتوى بع  العلماء بجواز كت

قلة  اريخ محددة لذلك ، بسببالمصاحف بالرسم القياسي ، وليس من اليسير إعطاء تو

 الدراسات المتعلقة بالمصاحف المخطوطة التي لم تصلها أيدي الدارسين بعد. 

ولدينا بقية مصحف مكتوب على الرق بالخط الكوفي ، ومنقوط بنقاط اإلعراب 

 115التي وضعها أبو األسود الدؤلي ، تحتفظ به دار الكتب المصرية ، برقم )

سم ، وهو يضم مئة وست ورقات ، وفيه شيء  46×72ه مصاحف( ، وأبعاد صفحات

م  فيه  من سورة النساء وصدر سورة المائدة إلى اآلية الحادية والتسعين منها ، وقد ُرسه

كثير من الكلمات بالرسم القياسي ، خاصة ما يتعلق بإثبات األلفات ، مثل : جنات ، 

لون ، وأصحاب ، وياويلتى وللكافرين ، والبينات ، والراسخون ، والخاسرين ، وداخ

 .(7)، والكتاب ، والظالمين ، ويا أهل ، وغيرها

ً  وحرص علماء القراءة والرسم علَى االلتَزام بالرسَم العثمَاني فَي  قديماً وحَديثا

هَـ( قَد ذهَب 403القاضي الباقالني )ت  كما تقدم في التمهيد ، لكن كتابة المصاحف ،

 علَى ت  لَ د   قَد ةُ ن  السَُّ" إلى جواز كتابة القرآن بأي رسَم يَؤدي المقصَود ، حيَث قَال :

ََ رسَم بََأي هه بهََت  ك   جَواز ََ ل  هُ س   يََأمر كََان عليَه هللا صََلى هللا رسََول ألن للكاتَب، ح  ن وس 

ً  بينَاه مَا علَى وإثباتَه برسمه  وال محصَور ورسَم محَدود بخَط أحَداً  يأخَذ وال ،سَالفا

َ كل فإن   الجملة وفي.. .ذلك عن يسألهم َأ   قَد أنَه عَىاد   نم  َوأ   النَاس   م  ز  ل   فَي علَيهم ذ  خ 

ً  المصحف به ت  ك    غيرهَا إلَى عنهَا العَدول يجَوز ال محَدودة وصَورة محصوراً  رسما

 .(8)"به له ىن  وأ   ، ذلك على الدال السمع وإيراد الحجة إقامة لزمه

من المصاحف المخطوطة التي لم يلتَزم كاتبوهَا بالرسَم العثمَاني ، ويوجد كثير 

هـ ، ومصحف ابَن البَواب المكتَوب 353من أقدمها مصحف المخلصي المكتوب سنة

                                                           
 .   96ص  ، وابن وثيق : الجامع 2/55ينظر : أبو داود : مختصر التبيين  (1)
 .114، و 1/106ينظر : محمد غوث النائطي : نثر المرجان  (2)
 .1/112ينظر : المصدر نفسه  (3)
 .1/116ينظر : المصدر نفسه  (4)
 .1/119ينظر : المصدر نفسه  (5)
 .1/121ينظر : المصدر نفسه  (6)
 .115-110ينظر : ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة ص  (7)
 .549-2/548االنتصار  (8)
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هَََـ ، وتكثَََر هَََذه المصَََاحف فَََي القَََرون الالحقَََة ، وبعضَََها لخطَََاطين 391سَََنة 

ََاقوت المستعصََمي المكتََوب سََنة  ََك 688مشََهورين ، مثََل مصََحف ي هََـ ، ومََن تل

لمصَََاحف المتَََأخرة مصَََحف بخَََط نَََوري حَََافظ عثمَََان المشَََتهر بقَََاي  زاده ، ا

ن اهَـ. وهَذا تعريَف مَوجز بهَذه المصَاحف ، وبي1305َالخطاط التركي ، كتبه سَنة 

 طريقة رسم الكلمات فيها في سورة الفاتحة وخمس وعشرين آية من سورة البقرة:

، وهَو  . مصحف المخلصي ، محفوظ فَي مكتبَة مجلَس الشَورى فَي طهَران1

ه الطبري ، كتبه سنة  ي  ل هصه هـ ، كمَا هَو مكتَوب 353بخط علي بن محمد بن علي الُمخ 

صَحيفة ،  478في خاتمة المصحف ، وخطه كوفي يميل إلى الليونة ، وعدد صفحاته 

 :(1)وهذه صورة صحيفة أول سورة البقرة منه

 

 ( ،16. مصحف ابن البواب ، محفوظ في مكتبة تشسَتربتي بَدبلن ، بَرقم )ك/2 

 هَـ ،413وهو بخَط علَي بَن هَالل البغَدادي ، المعَروف بَابن البَواب المتَوفى سَنة 

صَحيفة  562ورقَة ، وصَفحاته  281هـ ، بالخط الريحاني ، وهو فَي 391كتبه سنة 

حَة وأول سَورة البقَرة فَي ، وفي كل صحيفة خمسة عشر سطراً ، وهَذه صَورة الفات

 المصحف :

                                                           
هـ : دراسة 353ينظر في التعريف بهذا المصحف : مصحف المخلصي المخطوط سنة  (1)

 م.2013هـ = 1434السنة الثامنة  16وصفبة تحليلية ، مجلة معهد اإلمام الشاطبي ، العدد 
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 Arabe. مصحف بخط النسَخ ، محفَوظ فَي المكتبَة الوطنيَة ببَاريس بَرقم )3

هَـ ، وهَو 698، كتبه ياقوت المستعصمي ، الخطاط البغدادي المتوفى سَنة (1)(6716

 صحيفة ، وهذه صورة أول المصحف : 420هـ ، ويقع في 688مؤرخ بسنة 

                                                           
 .52ينظر : صالم الدين المنجد : ياقوت المستعصمي ص  (1)
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ان ، الملقَب بقَاي  زاده ، الخطَاط التركَي مصحف بخط نَوري حَافظ عثمَ .3

هَـ ، 1305، مَؤرخ بسَنة  172المشهور ، محفوظ فَي مكتبَة جامعَة مشَيجان بَرقم 

 صحيفة ، وهذه صورة أول المصحف : 620وهو بخط النسخ ، وعدد صفحاته 
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وهذه جدول بالكلمات القرآنية التي لها رسم خاص في الرسَم العثمَاني ، موازنَة 

مصحف المدينة النبوية الشريفة ، في سورة الفاتحَة وخمَس وعشَرين آيَة برسمها في 

 من أول البقرة :

مصحف  اآلية  السورة

 المدينة

مصحف 

 المخلصي

مصحف 

 ابن البواب

مصحف 

 المستعصمي

مصحف 
 قاي  زاده

 العالمين العالمين العالمين العالمين پ 2 الفاتحة

 مالك مالك مالك مالك ٺ 4 =

 الصراط الصراط الصراط الصراط ٹ 6 =

 الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب ٻ 2 البقرة

 √ √ الصالة √ ٺ 3 =

 رزقناهم رزقناهم رزقناهم رزقناهم ٿ 3 =

 ٿ 7 =
 أبصارهم أبصارهم أبصارهم أبصارهم

 غشاوة غشاوة غشاوة ةوغشا ٹ 7 =

 يخادعون يخادعون يخادعون يخادعون ڃ 9 =

 شياطينهم شياطينهم شياطينهم شياطينهم ې 14 =

 الضاللة الضاللة الضاللة الضاللة ېئ 16 =



 

36 

 تجارتهم تجارتهم تجارتهم تجارتهم ىئ 16 =

 ظلمات ظلمات ظلمات ظلمات ٺ 17 =

 ظلمات ظلمات ظلمات ظلمات ڦ 19 =

 أصابعهم أصابعهم أصابعهم أصابعهم ڄ 19 =

 الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق ڃ 19 =

 بالكافرين بالكافرين بالكافرين بالكافرين چ 19 =

 أبصارهم أبصارهم أبصارهم أبصارهم ڍ 20 =

  ڱ 21 =
 يا أيها يا أيها يأيها يا أيها

ً  ھ 22 = ً  فراشا فراشا ً  فراشا  فراشا

 الثمرات الثمرات الثمرات الثمرات ۇ 22 =

 صادقين صادقين صادقين صادقين ۈئ 23 =

  حئ 24 =
 والحجارة والحجارة والحجارة والحجارة

 للكافرين للكافرين للكافرين للكافرين يئ 24 =

 الصالحات الصالحات الصالحات الصالحات ٻ 25 =

 جنات جنات جنات جنات پ 25 =

 األنهار األنهار األنهار األنهار ڀ 25 =

ً  متشابها ڦ 25 = ً  متشابها ً  متشابها  متشابها

 أزواج أزواج أزواج أزواج ڄ 25 =

 خالدون خالدون خالدون خالدون ڃ 25 =

إن هََذه العينََة مََن المصََاحف المخطوطََة التََي ترجََع إلََى عصََور مختلفََة ،   

وهي قطرة من بحر ، تُب ي هُن شيوع كتابَة المصَاحف بالرسَم القياسَي منَذ وقَت مبكَر ، 

حتََى قبََل عصََر البََاقالني صََاحب المقولََة الشََهيرة بجََواز كتابََة المصََحف بالرسََم 

َب  مصََحفه سََنة  معاصََراً البََن المنََادي  هََـ ، وكََان353القياسََي ، فالمخلصََي ك تَ 

ََه :" وكََان بعََ  336البغََدادي )أحمََد بََن جعفََر ت  ََداني عنََه قول ََذي نقََل ال هََـ( ال

ََُر  "، وقََد يعنََي ذلََك أن بعََ  الُكت ََابه كََان يُغ ي ه له ََم  المصََحف األ و  س  ََُر ر  الُكت ََابه ال يُغ ي ه

يضَاً رسم المصحف األول ، وهو الرسم العثماني ، ولكن قَد يعنَي قَول ابَن المنَادي أ

 أن من الُكت ابه من يستعمل رسم المصحف أيضاً في كتابته في غير المصحف.
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ي هه )ت تُو  هـ( في مقدمة كتابه الُكت ابه وهو يتحدث 347ويؤكد ذلك ما قاله ابن دُُرس 

عَََن الرسَََم عمومَََاً :"وفيَََه اخَََتالف بَََين العلمَََاء ، فمَََنهم المقتفَََي خَََط المصَََحف 

إن مصيباً وإن مخطئاً ، وقد أ ل ف  كل امرئ مَنهم فَي والمكتفي بما نشأ عليه ، والقايس 

ذلك كتاباً على رأيه ، فاخترنا من مذاهبهم جميعاً ما وافق النظر ، وأوجبه قياس النحَو 

ى بَالقبول  ... ووجدت كتاب هللا عز وجل ال يقاس هجَاؤه وال يخَالف خطَه ، لكنَه يُت ل قَ 

ع  المصََحف ، ورأيََت العََروض إنمََا  ََظ  بََه مََن سََاكن علََى مََا أُوده هََو إحصََاء مََا لُفه

ومتحرك ، وليس يلحقه غلط وال فيه اختالف بين أحد ، فلم نعرض لذكرهما في كتابنَا 

 . (1)هذا"

هَـ( :" فقَد صَار االصَطالم فَي الكتابَة علَى 745وقال أبو حيان األندلسَي )ت

ثالثة أنحاء : اصَطالم العَروض ، واصَطالم كتابَة المصَحف ، واصَطالم الكتَاب 

 .(2)ر هذين"في غي

وعلََى الََرغم مََن شََيوع اسََتعمال الرسََم القياسََي فََي كتابََة المصََاحف إال أنََه 

خالف األصل ، وظل رسَم المصَحف متميَزاً يحَرص كثيَر مَن الخطَاطين والعلمَاء 

َن هُ علمَاء القَراءة بتَأليف الكتَب فَي ذكَر خصَ ص  ائص على كتابة المصاحف بَه ، وح 

 ب اإلمالء أو الرسم القياسي.   الرسم حفاظاً عليه ، وتمييزاً له عن كت

 

 

 

 المبحث الرابع 

 اختالف الرسوم في المصاحف المطبوعة 

ل ته ال شك في أن الحاضر هو امتداد للماضي ، ويحمل كثيراً من آثاره ، وقد ح    م 

المصاحف المطبوعة خصائص المصاحف المخطوطة في العصور المتقدمة ، فنجد 

العثماني ، ونجد مصاحف استعملوا فيها الرسم مصاحف التزم خطاطوها بالرسم 

كثير  ره ش  ن  القياسي ، لكن دائرة ذلك االستخدام آخذة بالضيق في العقود المتأخرة ، بعد

مية متخصصة من كتب رسم المصحف ، وتطور وسائل الطباعة ، وتولي لجان عل

من  وهذا تتبع لعدد من المصاحف المطبوعة وموقفها تدقيق المصاحف ونشرها ،

   االلتزام من الرسم العثماني. 

 لم تلتزم بالرسم العثماني مطبوعة المطلب األول : مصاحف

كانت الدول األوربية أسبق في طباعة المصحف ، ألنهم سبقوا إلى اختراع آالت 

الطباعة ، وكانت طباعتهم للمصحف تعتمد على تنضيد الحروف ، ومن أقدم 

الذي ُطبهع  في مدينة هامبورج في ألمانيا  المصاحف المطبوعة في أوربا المصحف
                                                           

 .16-15كتاب الُكت اب ص  (1)
 .43الهجاء ص  (2)
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هـ( ، وأشرف على طباعته هنكلمان ، وهو بالرسم اإلمالئي ، 1106م = 1694سنة )

 .(1)صحيفة ، وفيه كثير من األخطاء في الرسم والضبط 560وعدد صفحاته 

ومثل مصحف هنكلمان المصحف الذي أشرف على طباعته المستشرق األلماني 

م ، وأعيد طبعه عدة طبعات ، وهو مطبوع بطريقة 1836سنة   جوستاف فلوجل ،

ً ، وهذه صورة  تنضيد الحروف ، بالرسم اإلمالئي ، ولم يخل من األخطاء أيضا

 :(2)صحيفة منه

 

وظهرت طباعة مصحف مخطوط في أوربا أيضاً في مدينة اليبسك ، باالستناد 

هـ ، كتبه سنة 1110إلى مصحف للخطاط التركي حافظ عثمان المتوفى سنة 

                                                           
، وعبد هللا بن عبد الرحمن  603-601ينظر : رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص  (1)

، وأحمد محمود حلمي زناتي :  27-25الخطيب : تاريخ طباعة القرآن في أوربا )بحث( ص 

 .94-89تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى المستشرقين )بحث( ص 
زناتي : تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى المستشرقين )بحث( ص  أحمد محمود حلميينظر :  (2)

97-102. 
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ٌن في آخر المصحف ، وهو من المصاحف المكتوبة بالرسم 1094) هـ( ، كما هو ُمد و 

 .(1)القياسي

وكاتب هذا المصحف هو الخطاط التركي عثمان بن علي القسطنطيني ، ولد 

هـ( ونشأ في القسطنطينية )إستانبول( وتعلم بمدارسها ، وحفظ القرآن 1052سنة )

بالحافظ ، وكتب حافظ عثمان خمسة وعشرين مصحفاً ، في غاية الحسن  ف لُق هب  لذلك

 .(2)هـ1110والجمال ، وتوفي في القسطنطينية سنة 

وكان مصحف حافظ عثمان قد اشتهر في العالم اإلسالمي شهرة واسعة ، وُطبهع  

 في عواصم إسالمية كثيرة ، قال األستاذ وليد األعظمي :"وقد ُطبهع  مئات الطبعات في

مختلف األقطار اإلسالمية ، وانتشر في العالم اإلسالمي ، وفاق الطبعات السابقة 

 .(3)والالحقة"

تمة مصحفه أنه اعتمد على وعلى الرغم من أن حافظ عثمان ذكر في خا

القاري ، حيث قال في آخر أحد المصاحف التي كتبها :" كتبه العبد  مصحف علي

اقماً ن ... ريُّ جامع القرآن ، الشهير بحافظ عثماالفقير ، إلى رحمة ربه القدير ، س مه 

 على ما وافق مصحف الشيخ المعروف بعلي القارئ المكي بين الفحول واألعيان ،

ن مه  ،وكان الفراغ في أوائل شعبان ، بعناية ربه الديان في سنة سبع وتسعين وألف 

ن له العز والشرف".  هجرة م 

ه( كان من علماء رسم المصحف ، 1014وعلى الرغم من أن علياً القاري )ت 

الرسم وله شرم على العقيلة في الرسم للشاطبي ، ومصحفه الذي تحدثنا عنه سابقاً ب

نظر العثماني ، فإن مصحف حافظ عثمان كان بالرسم القياسي ، كما يدل على ذلك ال

 في سورة الفاتحة وغيرها من صفحات المصحف.

ه ، ومن جاء بعده ، خاصة في تركيا وكان لحافظ عثمان أثره في خطاطي زمان

هـ ، الذي 1236والبلدان المجاورة ، فالمصحف الذي كتبه محمد أمين الرشدي سنة 

ُطبهع  في العراق مراراً في القرن الماضي ، كان يعتمد على مصحف حافظ عثمان في 

. وهذه صورة أول مصحف (4)رسم الكلمات ، فجاء على الرسم القياسي في الغالب

 عثمان:حافظ 

                                                           
 (.604( )ينظر : رسم المصحف ص 4405تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بنسخة منه برقم ) (1)
، ووليد األعظمي : تراجم  339ينظر : محمد طاهر الكردي : تاريخ الخط العربي وآدابه ص (2)

 .129خطاطي بغداد المعاصرين ص 
 .131خطاطي بغداد المعاصرين ص  راجمت (3)
 .227-226، و 217ينظر : طباعة المصحف في العراق )بحث( ص  (4)
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ت ُب في بع  البلدان اإلسالمية ، خاصة في تركيا ، بالرسم  وب قهي ته المصاحف تُك 

القياسي ، كما نجد في المصاحف التي كتبها نوري حافظ عثمان المشتهر بقاي  زاده 

، في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ، والمصاحف التي كتبها الخطاط الشهير 

ب ُع في حامد اآلمدي ، وغيرهما من  الخطاطين األتراك ، وال تزال المصاحف تُط 

 وهذه صور من مصحف حافظ قاي  زادة المطبوع : .(1)تركيا على هذا النهج

                                                           
ليس لدي تاريخ موثق لتاريخ طباعة المصاحف في تركيا ، ولكن لدي عدد من المصاحف  (1)

التي كتبها خطاطون أتراك ، مثل حافظ عثمان ، وقاي  زاده ، وحامد اآلمدي ، ومحمد أوزجاي 

 ، وهي كافية في بيان استمرار طباعة المصاحف في تركيا وهي مكتوبة بالرسم القياسي.
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 سورة الفاتحة في مصحف قاي  زاده المطبوع

 

 خاتمة طبع مصحف حافظ قاي  زاده

من  وينبغي التذكير بأن قولنا إن هذه المصاحف مكتوبة بالرسم القياسي ال يخلو

مسامحة ، فالواقع أنها احتفظت بكثير من خصائص الرسم القديم ، وأكثر ما وقع فيها 
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ت ، وهناك عشرات من خروج عن الرسم العثماني هو إثبات األلفات المحذوفا

ل ووصل ، وقد تتبعت رسم عدد زيادة أو بدل أو فص الكلمات التي وقع  في رسمها

كتبها خطاطون أتراك في العصور في أربعة مصاحف من المصاحف التي  منها

المتأخرة أو في العصر الحديث ، ووجدت رسمها يطابق رسمها في مصحف المدينة 

 النبوية ، وسوف أثبت في هذا الجدول عدداً منها على سبيل التمثيل ال الحصر :

مصحف  اآلية السورة

 المدينة

مصحف 

حافظ 

 عثمان

مصحف 

قاي  

 زادة

 هـ1305

مصحف 

حامد 

 اآلمدي

ف مصح

محمد 

 أوزجاي

 √ √ √ √  ڱ 3 البقرة

 √ √ √ √ ں 43 =

 √ √ فادارأتم فادارأتم ڇ 72 =

 √ √ √ √  ۈ 218 =

 √ √ √ √ ڦ 231 =

 √ √ √ √ ی ی 78 النساء

 √ √ √ √ ۋ 29 المائدة

 √ √ √ √ گ 5 األنعام

 √ √ √ √ ېئ 34 =

   ېئ 53 =
√ √ √ √ 

 √ √ √ √ حب 94 =

والأوضع √ √ ۅ 47 التوبة 

 وا

والأوضع

 وا

 √ √ √ √ ٿ 14 هود

 √ √ قرانا قرانا ھ 2 يوسف

 18و16 =
   ٿ

 √ √ √-جاءوا √

 √ √ √ √ ەئ 85 =
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   پ 87 =
√ √ √ √ 

 √ √ √ √ ژ 9 إبراهيم

 √ √ √ √ ڤ 21 =

 الضعفاؤا √ √ √ ڱ 48 النحل

 √ √ وإيتاء √ ڇ 90 =

 √ √ √ √ چ چ 11 اإلسراء

   ڱ 23 الكهف
√ √ √ √ 

   ڳ 94 طه
 √ √ يابنؤم يابنؤم

 √ √ √ √ ۈئ 34 األنبياء

 √ √ √ √ ڻ 24 المؤمنون

 ی 31 النور

 جئ

√ √ √ √ 

 گ 7 الفرقان

 گ

√ √ √ √ 

 √ √ وعتوا وعتوا ٿ 21 =

 √ √ √ √ ې 77 =

 √ √ √ أنباؤا چ 6 الشعراء

 √ √ األيكة األيكة ۉ 176 =

 √ √ √ √ ڭ 197 =

     ەئ 21 النمل
 √ √ ألذبحنه ألذبحنه

 √ √ بلقاء √ ڇ 8 الروم

 √ √ √ √ ڭ 11 =
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 √ √ شفعاء √ ى 13 =

 √ √ √ √ ۉ 28 فاطر

 √ √ البالء √ ٹ 106 الصافات

 √ √ √ √ ڃ 21 ص

 √ √ √ √ پ 41 غافر

 √ √ الضعفاء √ ڭ 47 =

 √ √ دعاء √ ٺ  50 =

 √ √ شركاء شركاء ے 21 الشورى

 √ √ ويمحو هللا √ ڇ ڇ 24 =

 √ √ وجزاء √ ھ 40 =

 √ √ قرانا قرانا ڎ 3 الزخرف

 √ √ √ √ ہ 18 =

 ٺ 49 =

    ٿ

√ √ √ √ 

   ۓ 20 النجم
 √ √ ومنات √

 √ √ √ √ ېئ ۈئ 6 القمر

 √ √ √ √ ک 5 التغابن

 √ √ √ √    ی ی 36 المعارج

 √ √ أن لن √ ڳ 3 القيامة

 √ √ √ √ وئ 18 العلق

ويتضح من هذا الجدول أنه ال يمكن القول بأن هناك مصاحف مكتوبة بالرسم  

القياسي بشكل كامل ، اللهم إال المصاحف المطبوعة في أوربا بطريقة تنضيد 

 الحروف ، كما مرت اإلشارة إليها.  
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 التزمت بالرسم العثماني مطبوعة المطلب الثاني : مصاحف

كتابتها بالرسم القياسي ، وانعكس  غلب على المصاحف المخطوطة المتأخرة

ذلك على طباعتها ، فكانت المطابع ال تراعي طبع المصحف على قواعد الرسم 

العثماني ، بل كانت تعتمد في رسمه على قواعد اإلمالء المحدثة ، اللهم إال في النزر 

 . (1)اليسير من الكلمات كانت تكتب على قواعد الرسم العثماني

المصحف المطبوع في مدينة  المطبوعة بالرسم العثمانيومن أقدم المصاحف 

، والنسخة التي (2)م1848قازان ، في جمهورية تترستان في روسيا ، الذي طبع سنة 

هـ( ، وهي مطبوعة بطريقة تنضيد 1295م = 1877اطلعت عليها مطبوعة سنة )

م بقدر الحروف ، مثل مصحف هامبورج ، إال أنه أقل أخطاء منه ، ويتميز بااللتزا

 .(3)كبير بخصائص الرسم العثماني

واشتهر بمصر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري  مصحف المخلالتي ، 

اني ، كتبه م( بالرسم العثم1890هـ )1308الذي ُطبهع  بالمطبعة البهية في القاهرة سنة 

الخطاط عبد الخالق حقي المعروف بابن الخوجه ، مع مقدمة في الرسم والضبط 

ه اآلي للشيخ رضوان بن محمد المخلالتي ، واشتهر بمصحف المخلالتي لتوليوعدد 

اإلشراف على طباعته كما جاء في خاتمته ، وهذه صورة صحيفة سورة الفاتحة 

 وأول سورة البقرة في المصحف :

                                                           
 .59تام القاضي : تاريخ المصحف الشريف ص ينظر : عبد الف (1)
 .33ينظر : عبد هللا بن عبد الرحمن الخطيب : تاريخ طباعة القرآن في أوربا )بحث( ص  (2)
)ينظر : رسم  21542منه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم صحيفة ، و 534يتكون من  (3)

 (.604-603المصحف ص 
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ا اشتمل عليه من المزايا السابقة ، لكنه  وكان هذا المصحف هو المعول عليه لهم 

ءة الورق وسوء الطباعة ، فأدى ذلك إلى البحث عن مصحف كان يعاني من ردا

جديد يجمع بين الدقة وجمال الخط وجودة الطبع ، وتحقق ذلك في المصحف 

 .(1)األميري

ولم تكن الجهود الفردية كافية لخدمة المصحف الشريف وطباعته ، ومن ثم 

العلماء  دخلت طباعة المصحف مرحلة جديدة بعد أن تشكلت في مصر لجنة من كبار

إلعداد نسخة جديدة من المصحف الشريف بالرسم العثماني ، في زمن الملك فؤاد 

األول ملك مصر ، تتكون من الشيخ محمد علي خلف الحسيني الحداد ، شيخ المقارئ 

، وحفني بك ناصف ، ومصطفى عناني ، وأحمد اإلسكندري ، وأنجزت (2)المصرية

م 1932هـ = 1342طبعة المساحة سنة هـ ، وطبع في م1337إعداد المصحف سنة 

ف  بالمصحف األميري ، وصدرت طبعته الثانية سنة  م ، 1952هـ = 1371، وُعره

بعد مراجعته من لجنة برئاسة الشيخ علي محمد الضباع ، شيخ المقارئ المصرية ، 

ا حظي به من تدقيق علمي ،  وتوالت طباعة هذا المصحف في مصر وخارجها لهم 
                                                           

، وآمال رمضان عبد الحميد :  60يخ المصحف الشريف ص ينظر : عبد الفتام القاضي : تار (1)

 .200-199تاريخ طباعة المصحف الشريف بمصر )بحث( ص 
جاء في خاتمة الطبعة األولى أن الشيخ محمد خلف الحسيني الحداد هو الذي كتب المصحف  (2)

ح النسخة وأن محمد جعفر  بك بخطه ، وفي بع  المصادر إشارة إلى أن الشيخ الحداد صح 

الخطاط المصري هو الذي صنع أشكال الحروف الجديدة التي ُطبهع  بها المصحف األميري )ينظر 

-193: آمال رمضان عبد الحميد : تاريخ طباعة المصحف الشريف في مصر )بحث( ص 

194.) 
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 سورة حروفه وإخراجه. وهذه صورة صحيفة سورة الفاتحة وأولوجمال  في رسم 

 البقرة في المصحف :

 

 

هـ = 1405واشتهر مصحف المدينة النبوية ، الذي صدرت طبعته األولى سنة 

م ، من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة ، وهو 1985

د  فيه على المصحف ا تُمه ألميري في الرسم والضبط والوقوف ، بخط عثمان طه ، واع 

ثم استمرت اللجنة العلمية للمصحف في تدقيقه ومراجعته ، وأصدرت مصاحف 

بروايات أخرى غير رواية حفص عن عاصم ، وكان لمصحف المدينة النبوية أثر 

 مباشر وغير مباشر في المصاحف التي صارت تطبع في العالم اإلسالمي. 

كة طباعة المصحف في العقود األخيرة في البالد ويطول الحديث في متابعة حر

اإلسالمية في المشرق والمغرب ، وهو ليس من أهداف هذا البحث الذي يسعى 

للوقوف على مدى التزام تلك المصاحف بالرسم العثماني ، وقد اتضحت الصورة إلى 

 حد كبير ، وتتلخص في أن التوجه العام في العقود األخيرة هو االلتزام بالرسم

العثماني في طباعة المصحف ، إال في بع  البلدان ، مثل تركيا التي لها مدرسة 

خاصة في الخط والرسم ، تحرص على المحافظة عليها ، وفيها قدر كبير من عدم 

االلتزام بالرسم العثماني ، وهي مدرسة لها جذورها الممتدة في تاريخ الخط العربي 

، ومروراً بياقوت المستعصمي ، ثم حافظ  وكتابة المصاحف ، منذ زمن ابن البواب



 

48 

أبدعوا في رسم الحرف العربي ، لكنهم  نعثمان ، وغيرهم من كبار الخطاطين الذي

ُروا في مراعاة خصائص الرسم المصحفي.  ق ص 

***** 

وفي ختام الحديث عن المصاحف المطبوعة بالرسم العثماني في العصر 

 :الحديث ينبغي اإلشارة إلى أمرين اثنين 

: أن بين هذه المصاحف اختالفاً في رسم عدد من الكلمات ، سببه اختالف  األول

المصادر المعتمدة في تثبيت رسم الكلمات ، وهذا جدول في ما اختلف فيه عدد من 

المصاحف المطبوعة التي التزمت بالرسم العثماني ، وهي بين مشرقية ومغربية ، 

 لون عن نافع ، وهي :وبرواية حفص عن عاصم ، أو ورش عن نافع ، أو قا

. مصحف المدينة النبوية ، برواية حفص عن عاصم ، بخط عثمان طه ، 1

هـ ، ومصحف البحرين 1430هـ ، ومصحف قطر 1342ومثله المصحف األميري 

هـ ، ومصحف الشيخ مكتوم بن راشد 1435هـ ، ومصحف دولة الكويت 1434

 هـ. 1437

كتبه الخطاط السيد محمد  . المصحف المحمدي ، برواية ورش عن نافع ،2

م ، ومثله المصحف الحسني الُمس ب ع ، 2011هـ = 1431المعلمي ، وطبع المغرب 

هـ ، ومثله مصحف المدينة النبوية برواية ورش عن 1417المطبوع في المغرب سنة 

 هـ.1428نافع ، 

م ، وكتبه 1989. مصحف الجماهيرية برواية قالون عن نافع ، الطبعة الثانية 3

 خطاط أبو بكر ساسي المغربي.ال

م ، 2002هـ = 1423. مصحف برواية حفص عن عاصم ، طبع الهند سنة 4

يبوت ، نيودلهي. ده  وكتبه محمود أحمد ابن عبد الحق ، مطبعة فريد بُك 

وهذا جدول بالكلمات التي اختلفت فيها هذه المصاحف في الجزء األول من 

 القرآن الكريم :

المصحف  المدينةمصحف  اآلية السورة

 المحمدي

مصحف 

 الجماهيرية

المصحف 

 الهندي

 الصراط الصراط √ ڭ 5 الفاتحة

 أبصارهم أبصارهم √ ٿ 7 =

 غشاوة غشاوة √ ٹ 7 =

 طغيانهم طغيانهم √ ۇئ 15 =
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 تجارتهم تجارتهم √ ىئ 16 =

 أصابعهم أصابعهم √ ڄ 19 =

     ڃ 19 =
 الصواعق الصواعق √

 أبصارهم أبصارهم √ ڍ 20 =

 وأبصارهم وأبصارهم √ گ 20 =

ً  √ ھ 22 =  ً  فراشا  فراشا

 ميثاقه ميثاقه √ ھ 27 =

ً  √ ۅ 28 =  ً  أمواتا  أمواتا

 فأحياكم فأحياكم فأحياكم ۉ 28 =

 إسراءيل إسراءيل إسراءيل ڦ 40 =

 وإياي وإياي √ چ 40 =

   گ 42 =
 بالباطل بالباطل √

 شفاعة شفاعة √ ىئ 48 =

   پ 62 =
 √ والصابين √

ً  √ ٺ 62 = ً  صالحا  صالحا

 ميثاقكم ميثاقكم √ ڤ 63 =

 نكاالً  نكاالً  √ ڳ 66 =

 كالم كالم √ ەئ 75 =

 ميثاق ميثاق √ ۆ 83 =

   ۅ 83 =
 وبالوالدين وبالوالدين √

 √ √ ــناإحس   ۅ 83 =

 ميثاقكم ميثاقكم √ ٻ 84 =
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 دياركم دياركم √ ڀ 84 =

 ديارهم ديارهم √ ڤ 85 =

   ڦ 85 =
 والعدوان والعدوان √

 ميثاقكم ميثاقكم √ ۈ 93 =

 إيمانكم إيمانكم √ ۆئ 93 =

ـ   ڤ 102 = ـ   ــنيعلم ـ   ــنيعلم  ــنيعلم

 خالق خالق √ ڳ 102 =

 راعنا راعنا √ ۇ 104 =

   ڈ 108 =
 باإليمان باإليمان √

 إيمانكم إيمانكم √ ڳ 109 =

 برهانكم برهانكم √ ېئ 111 =

 (1)   ہ 124 =
 √ هيمإبر   هيمإبر  

 √ وأوصى وأوصى ہ 132 =

 أعمالنا أعمالنا √ ے 139 =

 أعمالكم أعمالكم √ ۓ 139 =

 شهادة شهادة √ وئ 140 =

   ۈئ 140 =
 بغافل بغافل √

ويتبين من الجدول حجم االختالف في رسم الكلمات بين هذه المصاحف ، فقد 

يمكن وبلغ عدد الكلمات المختلف فيها في الجزء األول فقط اثنتين وأربعين كلمة ، 

تمييز مجموعتين فيها ، وهي : مجموعة مصحف المدينة والمصحف المحمدي ، 

إن بين مصاحف ومجموعة مصحف الجماهيرية ومصحف الهند ، ومع ذلك ف

كان  صحف إذاالمجموعة الواحدة تبايناً أيضاً ، وإن كان طفيفاً ، لكنه يشير إلى أن الم

 ه.   لتزمت بمكتوباً بالرسم العثماني ال يعني أنه سيكون مطابقاً لجميع المصاحف التي ا

                                                           
 موضعاً. حيث وقعت الكلمة في سورة البقرة ، وهي في خمسة عشر (1)
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: إن حديثنا السابق عن المصاحف المخطوطة والمطبوعة ، التي  واألمر اآلخر

لرسم العثماني ، والتي لم تلتزم به ، ينبني على استقراء ناقص ، فهو التزمت با

 –بحسب ما تيسر لي االطالع عليه من مصاحف ، وهناك آالف المصاحف 

التي لم يتيسر للباحثين النظر فيها واستجالء طريقة رسمها  -مخطوطة أو مطبوعة 

فيها بع  األحكام  وضبطها ، وعد آيها ، وعالمات الوقوف فيها ، وقد يغير النظر

التي يتداولها الدارسون ، وأقرب مثال إلى ذلك القول بأن المصاحف التي كتبها 

ُ اج  ف  الخطاطون األتراك مرسومة بالرسم القياسي ، بشكل عام ، وقد يُ  القارئ بالقول  أ

بأن أحد المصاحف التي كتبها الخطاط نوري قاي  زاده هو بالرسم العثماني ، وسبق 

 وصف أحد مصاحفه المكتوبة بالرسم القياسي.

هـ ، 1313هـ ، واكتمل تذهيبه سنة 1309فالمصحف الذي كتبه قاي  زاده سنة 

مشجان برقم ، وهو محفوظ في مكتبة جامعة  بشكل عام مكتوب بالرسم العثماني

بعد المئة من المصاحف التي  الثاني، وقد يكون هذا المصحف هو المصحف  173

 كتبها هذا الخطاط العظيم ، كما جاء في خاتمة المصحف هذه :

 

ويكفي للداللة على التزام قاي  زاده بالرسم العثماني في كتابة هذا المصحف 

 نقل صورة صحيفة سورة الفاتحة وأول البقرة منه :
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وجميع الكلمات ذات الرسم الخاص في هاتين الصحيفتين مرسوم بالرسم 

الكاتب ، فقد أظهر من  اً العثماني ، إال كلمة )مالك( ، وقد يكون رسمها باأللف سهو

 بخصائص الرسم العثماني في هذا المصحف ، كما يظهر في الصحيفة التزاماً كبيراً 

 الثانية من سورة البقرة :
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هـ مصحفه التاسع والتسعين ، بالرسم 1305ده قد كتب سنة وكان قاي  زا

القياسي ، وتقد م الحديُث عنه في المصاحف المخطوطة التي لم تلتزم بالرسم العثماني 

 ، ون ق ُل صورة ألول المصحف ، وهذه خاتمته :
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وليس من الصعب إذن على الخطاطين األتراك كتابة المصحف بالرسم العثماني 

بينهم وبين ذلك إال مراعاة التقاليد السائدة في بالدهم منذ مئات السنين ، ، فال يحول 

فقد أبدع بع  الخطاطين األتراك في كتابة المصحف بالرسم العثماني كما فعل قاي  

زاده قبل أكثر من قرن ، وكما فعل الخطاط التركي المعاصر رأفت قاوقجي ، الذي 

لرسم العثماني ، وُطبهع  في دار سوزلر ك ت ب  المصحف برواية حفص عن عاصم ، با

م ، بعد موافقة لجنة المصاحف باألزهر عليه ، وهذه صورة 2009في القاهرة سنة 

 صحيفة سورة الفاتحة وأول سورة البقرة في المصحف :

 

***** 

إن خالصة ما يمكن استنتاجه من هذا المبحث هو أن المصاحف المطبوعة 

لبلدان األوربية ، كانت مكتوبة بالرسم القياسي األولى ، خاصة ما ُطبهع  في ا

)اإلمالئي( ، وكذلك المصاحف األولى المطبوعة في البلدان اإلسالمية ، وهو امتداد 

ا كان عليه أكثر المصاحف في القرون المتأخرة.  لهم 

ولم يستمر ذلك االتجاه في طباعة المصاحف طويالً ، بعد أن نشطت الحركة 

اإلسالمية في العصر الحديث ، وُطبهع ت  كتب علوم القرآن بعامة ، العلمية في البلدان 

وكتب رسم المصحف بخاصة ، وجعل ذلك القائمين على طباعة المصاحف 

يحرصون على العودة بالمصاحف إلى صورتها األولى من ناحية الرسم ، وذلك 

كبير ،  بمراعاة خصائص الرسم العثماني في كتابتها ، وقد تحقق ذلك الهدف إلى حد
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لكن ال تزال هناك اختالفات في الرسم في المصاحف المطبوعة ، حتى تلك المكتوبة 

 بالرسم العثماني ، فهل من سبيل إلى تجاوزها؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الخامس 

 وسائل توحيد الرسم في طباعة المصاحف 

من الحقائق التاريخية التي ال يختلف حولها الدارسون هي أن نص القرآن 

، إلى زماننا الحاضر ، لكن  الكريم واحد ، من لدن تلقاه الصحابة من رسول هللا 

رسمه فيه تنوع في رسم عدد من الكلمات ، ويرجع ذلك التنوع إلى ما خطه الصحابة 

 علماء الرسم في مؤلفاتهم ، ويدل  في المصاحف العثمانية ، كما يظهر من وصف

عليه التنوع الموجود في المصاحف المخطوطة القديمة ، كما ب ي ن ا ذلك في المباحث 

 المتقدمة.

وهناك تنوع من نوع آخر في الرسم ، ال يرجع إلى المصاحف العثمانية ، وإنما 

أن اتسعت الدولة يستند إلى القواعد التي وضعها علماء العربية لإلمالء العربي ، بعد 

اإلسالمية ، وازدادت المعارف ، ونشأت العلوم وظهرت المؤلفات فيها ، واحتاج 

الناس إلى قواعد تضبط الكتابة ، فظهرت مؤلفات خاصة برسم المصحف ، ومؤلفات 

 خاصة بالكتابة في غير المصحف.
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 وقد التزم الخطاطون بالرسم العثماني بكتابة المصاحف في القرون األولى ،

حين كان اإلمالء العربي واحداً وموحداً في المصحف وغيره ، واستمر ذلك بعد 

وضع قواعد اإلمالء العربي بناء على قاعدة كتابة الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها 

وموقوفاً عليها ، لكن من الخطاطين من استعمل قواعد اإلمالء أو الرسم القياسي في 

هـ( ، 353نا في مصحف المخلصي )تاريخه كتابة المصحف ، على نحو ما رأي

هـ( ، واتسع ذلك في القرون الالحقة ، واستمر 391ومصحف ابن البواب )تاريخه 

 حتى الوقت الحاضر.

وقد دعا العلماء وأفتى الفقهاء بوجوب االلتزام بالرسم العثماني في كتابة 

حف المصاحف ، واستجاب كثير من الخطاطين لذلك ، واستمرت كتابة المصا

بالرسم العثماني ، إلى جانب ما كان يكتب منها بالرسم القياسي ، ولم تندرس معالم 

الرسم العثماني من االستعمال ، وشهدت العقود األخيرة عودة الخطاطين إلى كتابة 

 المصاحف به ، وانحسر استعمال الرسم القياسي في المصاحف المطبوعة.

ي طباعة المصاحف أن نميز بين ونحن نتحدث عن توحيد الرسم ف علينا ويجب

الدعوة إلى توحيد الرسم باالستناد إلى الرسم العثماني الذي كتبه الصحابة ، وبين 

الدعوة إلى توحيد الرسم بالخلط بينه وبين الرسم القياسي ، فيجب أن تبقى الحدود 

واضحة بين الرسمين ، واستعمال كل واحد منهما بمجاله الخاص به ، وال أجد 

للحديث عن أدلة وجوب االلتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف هنا ، ضرورة 

 فاألمر مفروغ منه عند أهل االختصاص بالقراءات والرسم والضبط.

وبناء على ذلك يجب التركيز على بحث الوسائل التي يمكن أن يسلكها 

المطبوعة الدارسون في الوصول إلى صيغة يقوم عليها توحيد الرسم في المصاحف 

 من غير تفريط بخصائص الرسم العثماني المعروفة.

ولعل اختالف الرسم في المصاحف المطبوعة يعد أهم مسألة تحتاج إلى الدراسة 

والمراجعة ، والبحث والتفكير في الوسائل التي يمكن اعتمادها للتخلص منها ، 

لوقوف ، وهناك اختالف في عالمات الضبط وطريقة استعمالها ، وفي عالمات ا

ورؤوس اآلي والتجزئة والتحزيب ، لكن تظل مسألة االختالف في الرسم في 

الصدارة من بين تلك المسائل ، وال شك في أن هذا البحث يُع ن ى بموضوع الرسم 

 خاصة.

وقد اجتهدُت في حصر الوسائل التي يمكن أن تكون وسيلة إلى توحيد الرسم في 

        عة أمور ، أتناولها في المطالب اآلتية:  المصاحف المطبوعة ، وجمعتها في أرب

 المطلب األول : االعتماد على مصحف معين من المصاحف القديمة الموثقة

تحفظ المكتبات اآلن بعشرات  من المصاحف المخطوطة المكتوبة على الرق ، 

بالخط الحجازي أو الكوفي ، المجرد أو المنقوط بنقاط اإلعراب التي اخترعها أبو 

األسود الدؤلي ، وهي ترجع إلى القرن األول أو الثاني الهجريين ، وبع  تلك 

 المصاحف يبدو كامالً.
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وليس هناك ما يحمل على الشك في صحة تلك المصاحف وأصالة النص فيها ، 

 أي أنها ليست مكتوبة في عصور الحقة ، تقليداً لشكل المصاحف األولى ، وليس

الفة د المصاحف العثمانية الخمسة التي أرسلت في خهناك احتمال أن يكون أحدها أح

حد أإلى األمصار الخمسة ، ولكنها قد تكون منقولة منها أو من  عثمان بن عفان 

 المصاحف المنقولة من المصاحف العثمانية.

 ومن دالئل قدم تلك المصاحف أمور ، منها : 

كتابة لك الفترة لل. كتابتها على الرق ، وهو الوسيلة التي كانت متيسرة في ت1

 أكثر من الورق.

واع . استعمال الخط الحجازي أو الخط الكوفي في كتابتها ، وهما من أقدم أن2

 الخط العربي. 

. تجردها من العالمات بشكل عام ، واستعمال نقاط اإلعراب الحمر التي 3

لى إ هـ( أو نقاط اإلعجام التي ينسب استعمالها69اخترعها أبو األسود الدؤلي )ت 

هـ( ، ال يغير من كونها قديمة ، فهذه العالمات ظهرت في 90نصر بن عاصم )ت 

 النصف الثاني في القرن األول.

ولعل مما يساعد على تحديد تاريخها على نحو أكثر دقة استعمال الوسائل 

ة ( ، الذي استعمل في تحديد تاريخ مصحف مكتبC 14الكيمياوية الحديثة ، مثل )

ت صحائف مكتبة جامعة برمنكهام ، وإذا كانت هذه الوسائل ليسجامعة توبنجن ، و

 متاحة اآلن في بلداننا ، فليس من الصعب توفيرها ، أو إرسال عينات من رقوق

 المصاحف التي يراد فحصها إلى المختبرات العالمية لتحديد عمرها.

 النوع اوليس لدينا قائمة وافية بالمصاحف الموجودة في المكتبات العالمية من هذ

دراً ، لكن لدينا نماذج منها يمكن دراستها ، واستنتاج هل يمكن اعتماد أحدها مص

 لرسم الكلمات في المصاحف التي تطبع في زماننا ؟ 

ومن تلك المصاحف مصحف جامع الحسين في القاهرة ، ومصحف متحف 

نبول ، طوب قابي سرايي ، اللذين نشرهما األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج في إستا

 هما:بوسبقت اإلشارة إليهما  في المبحث الثالث من هذا البحث ، وهذا تعريف موجز 

   :(1)ةأوالً : مصحف جامع الحسين في القاهر

 النسخة األصلية لهذا المصحف محفوظة في جامع الحسين في القَاهرة و ويتَألف

سم ، ووزنه 40سم ، وارتفاعه 57x 68أبعاد صفحاته وورقة و  1087من  المصحف

                                                           
ج و اعتمدُت في التعريف بهذا المصحف على الدراسة التي كتبها الدكتور طيار آلتي قوال (1)

( و وعلى القراءة في 145 – 133ديم للنشرة التي أصدرها للمصحف )صوأثبتها في التق

 المصحف نفسه في النسخة االلكترونية والنسخة الورقية المنشورة له . 
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ق و وفيَه أربَع ورقَات ناقصَة و وهَو مكتَوب بَالخط  80 كغم ، وهو مكتوب على الر 

 الكوفي القديم و وهناك عشر ورقات أُعيدت كتابتها بخط مغاير في وقت الحق . 

تَي ة الواحدة اثنا عشَر سَطراً و إال فَي الصَفحات الحيفوعدد األسطر في الص 

ى عشَرة تبدأ فيها السور فيقل عدد األسطر إلى أحد عشر سطراً و وفي أحيَان قليلَة إلَ

ر سَََطر أو سَََطرين يشَََغله شَََريط أسَََطر و حيَََث يوجَََد بَََين السَََورتين فَََراغ قَََد

 . مزخرف

دٌ من الزيادات التي ألحقت بالمصَاحف الع ر  ثمانيَة والمصحف في شكله العام ُمج 

 في القرون الهجرية األولى و وتظهر فيه العالمات اآلتية: 

. نهق اط اإلعجام على شكل خطوط صغيرة تناسب مقاطع حَروف الخَط الكَوفي 1

 . ماً و وقد تخلو صفحات كاملة منهاو لكن هذه النقاط ال توضع دائ

. بضََعة خطََوط قصََيرة توضََع عنََد رؤوس اآلي و قََد تكََون ثالثََة أو أكثََرو 2

منضََدة بعضََها فََوق بعََ  و بصََورة مائلََة غالبََاً و وقََد ال تظهََر تلََك الخطََوط فََي 

 جميع المواضع . 

. عالمة العشور التي توضع عند رأس كل عشر آيات و وهي على شَكل مربَع 3

 . و وال توجد عالمات للخموس مستطيلصغير مزخرف بألوان متعددة أو على شكل 

 . من غير كتابة في داخلهرتين و . شريط مزخرف بألوان متعددة بين كل سو4

ووجود هذه العالمات في المصَحف تحمَل الَدارس علَى التسَاؤل عَن الحقبَة  

التََي يرجََع إليهََا هََذا المصََحف و فهََو ال يمكََن أن يكََون أحََد المصََاحف العثمانيََة 

تلك العالمات قد أُضيفت إلى النسخة في حقبَة الحقَة و يقَول الخمسة و حتى لو قلنا إن 

ََا القََول إن هََذا المصََحف  ََا نحََن فََال يمكنن األسََتاذ طيََار آلتََي قََوالج: " وعََن رأين

الشريف واحد من مصاحف سَيدنا عثمَان ... ويمكننَا القَول إن المصَحف يرجَع إلَى 

هذا المصحف قد تَم  ( ... إنالسابع الميالديالنصف الثاني من القرن الهجري األول )

نقله من أحد مصاحف عثمان أو من مصَحف الكوفَة الَذي يقَرب منَه كثيَراً و أو مَن 

 . (1)نسخة منقولة من نسخة الكوفة "

 وهذه صورة صحيفة من هذا المصحف : 

                                                           
راسة نسخة المشهد الحسيني بالقاهرة )الد ن بن عفان المصحف الشريف المنسوب إلى عثما (1)

 .  243( ص
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 139-136من سورة البقرة من اآلية 

 : (1)ثانياً : مصحف متحف طوب قابي سرايي

( بالنسَخة األصَلية لهَذا المصَحفو سَرايي تحتفظ مكتبَة متحَف )طَوا قَا ي 

سََم و وتضََم كََل 46×41ورقََات ، أبعادهََا  408( و ويقََع فََي 44/32تحََت رقََم )

نهَا صحيفة ثمانية عشر سَطراً بشَكل عَام و إال إذا كَان فَي الصَحيفة فاتحَة سَورة فإ

 تََنقص سََطراً كتابيََاً واحََداً ليحََل محلََه الشََريط المزخََرف و ومعََدل كلمََات السََطر

 كلمات . الواحد خمس

ويمكن اعتبَار المصَحف نسَخة كاملَة و مَع أن النسَخة سَقطت منهَا ورقتَانو  

 وهناك عدد من الصفحات تصعب قراءتها بسبب انطماس الكتابة فيها واضمحاللها.

ويبدو على المصحف إتقان الصنعة في الرسم وفي وضَع العالمَات أكثَر ممَا  

القاهرة و ومن ثم فإن التاريخ الذي ترجَع إليَه  جامع الحسين في الحظناه في مصحف

وهذه صَورة صَحيفة  .(2)النسخة هو أواخر القرن الهجري األول وأوائل القرن الثاني

 من المصحف :

                                                           
 . (91-79)ص تنظر: الدراسة التي كتبها الدكتور طيار آلتي قوالج فـي مقدمة المصحف  (1)
 . 89: المصدر السابق صينظر (2)
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 آخر سورة النساء وأول سورة المائدة

 إن هذه اإلشارة الموجزة إلى المصحفين غير كافية للتعريف بهما ، والكشف

ل ما من شأنه إقامة البرهان على صالحيتهما ليكون ك كل عن خصائصهما ، وتقديم

ً للرسم في المصاحف في زماننا ، ظار ولكنها مناسبة للفت األن واحد منهما مرجعا

لى ما إإليهما ، وإلى أمثالهما من مصاحف قديمة ، يمكن أن يعتمد عليها في الوصول 

ت معمقة حول هذه نبحث عنه من مصحف يكون حجة في الرسوم ، بعد إقامة دراسا

 المصاحف وخصائص الرسم فيها.

وقد يعترض بع  الدارسين على فكرة االعتماد على أحد هذه المصاحف من 

 عدة جوانب ، منها:

. من المقرر عند علماء الرسم أن الحجة في الرسم هو المصاحف العثمانية 1

م ، قال ، وكان بعضهم ال يحتج بالمصاحف المتأخرة عنه التي كتبها الصحابة 

هـ( في تنبيه العطشان على مورد 899حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي )ت 

 الحجة وإنماالظمآن : " إذ ال حجة بالمصاحف الموجودة بين أيدينا اليوم ، 

 الداني، عمرو أبو عليها اطلع التي وهي ،  الصحابة كتبها التي القديمة بالمصاحف

 .(1)"الشأن هذا في بهم المقتدى الشيوخ من وغيرهما، داود، وأبو

ومع تحفظ هؤالء العلماء على االعتداد بالمصاحف القديمة المخطوطة التي ليس 

هناك ما يؤكد كونها من المصاحف العثمانية التي كتبها الصحابة ، فإن وجود هذه 

المصاحف في زماننا يعد ثروة علمية ينبغي الحفاظ عليها ، ودراستها، واالعتداد بها 

                                                           
كتاب مختصر التبيين  في مقدمة تحقيقهمد شرشال حعن الدراسة التي كتبها الدكتور أنقالً  (1)

 (.204و 152و 120و 1/14ألبي داود )
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و االستئناس بما فيها من رسوم في األقل ، فإن قام دليل على تاريخ معين لها ، أ

 بالوسائل الحديثة قويت منزلة تلك المصاحف ، وزادت الثقة بما فيها.

 يتحدث عَن مصَحف جَامع الحسَين: قال األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج وهو

يدلنا علَى أن القَرآن الكَريم لَم  –الذي نرى فيه نسخة كاملة  –... إن  هذا المصحف "

ف ظ  فقط بقراءة الحفَاظ والمقَرئين و وإنمَا ُحفهَظ  أيضَاً بخطَه ونصَه المكتَوب و وال  يُح 

ل  به الوحي وُكتهب  قبَل أربعَة عشَر قرنَاً و وهَـذه المصَاحف  يزال بين أيدينا مثلما ن ز 

 .(1)ي ال جـدل فيه على رسوخ هذه الحقيقة "هي الشاهـد الذ

. عدم تطابق كثير من ظواهر الرسم في هَذه المصَاحف مَع مَا ورد فَي كتَب 2

َََة  َََين ألبَََي داود ، والعقيل َََداني ، ومختصَََر التبي َََع لل َََل المقن الرسَََم المشَََهورة ، مث

للشاطبي ، ومورد الظمآن للخراز ، ومرت نماذج من اختالف ما ورد في المصَحفين 

 م  ، ومن ثَ (2)ورين من رسوم مع ما ورد في مصحف المدينة ، في المبحث الثالثالمذك

يستشََكل بعََ  المشََتغلين برسََم المصََحف اعتمََاد مثََل هََذه المصََاحف أساسََاً  قََد

 لطباعة المصاحف في زماننا. 

. في المصَاحف القديمَة المخطوطَة مَن غرائَب الرسَوم مَا ال يتوافَق مَا هَو 3

 في زماننا بالرسم العثمَاني ، مثَل مصَحف المدينَة معروف في المصاحف المطبوعة

ة هَذه النبوية وغيره من المصاحف ، فقد استبعدت اللجان العلمية المشرفة على طباعَ

ي  في كتب الرسم من روايات تتعلق ببع  الظواهر التي لَم تشَ تهر المصاحف ما ُروه

 بين علماء الرسم ، وظهرت آثارها في هذه المصاحف المخطوطة.

في مصحف جامع الحسين في القاهرة من ظَواهر الرسَم : زيَادة اليَاء فَي  فنجد

رسم كلمة )بآية ، وبآيات( ، ورسم )حتى وعلى( باأللف بدل الياء هكذا )عال وحتَا( ، 

وزيََادة األلََف بعََد واو )ذو( ، وزيََادة ألََف فََي رسََم كلمََة )شََيء( فََي غيََر موضََع 

ه الظَواهر أيضَاً فَي مصَحف ، ونجد مثل هذ(3)سورة الكهف ، في عشرات المواضع

 .(4)طوب قابي سرايي

 استعمال هذه الظواهر فَي رسَم المصَاحف التَي تطبَع فَي زماننَا في وقد يكون

يثير كثيراً من األسئلة لدى من يقَرأ فيهَا ، ومَن ثَم فَإن االعتمَاد علَى المصَاحف  ما

القديمة المخطوطة في تقرير الرسوم في زماننا ليس هو الخيَار األمثَل ، علَى أنَي ال 

ََة ،  ََات العالمي ََي المكتب ََك المصََاحف ف ََة ، إذ إن حصََر تل ََار بالكلي ََذا الخي أسََتبعد ه

                                                           
 .144الدراسة التي كتبها الدكتور طيار آلتي قوالج بين يدي المصحف ص  (1)
بلغ عدد مواضع االختالف بين مصحف جامع الحسين في القاهرة ومصحف المدينة النبوية  (2)

الرسم في مصحف جامع الحسين موضعاً )ينظر : إياد سالم صالح السامرائي : ظواهر  2335

 (.565-405ص 
-405ينظر : إياد سالم صالح السامرائي : ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين ص  (3)

565. 
 .90-89ينظر : مصحف طوب قابي سرايي )الدراسة( ص  (4)
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تحقق مثل هذه الدراسَة يظَل األمَر أن ي بعد ، وإلى ودراستها دراسة دقيقة ، لم يتحقق

 مطروحاً بين الخيارات األخرى.   

 المطلب الثاني : االعتماد على رواية عالم من علماء الرسم أو اختياره

إذا تعذر اطالعنا اليوم على أحد المصاحف العثمانية الخمسة التي أرسلها 

اإلسالمية ، لذهاب نسخها أو اختفائها إلى األمصار  الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

، وإذا كانت المصاحف القديمة المخطوطة الباقية ليست بذلك المقام الذي يجعلنا اآلن 

نعتمدها في توحيد الرسوم ، فإن الرجوع إلى كتب علماء الرسم الذين نظروا في 

المصاحف العثمانية ووصفوا لنا رسم الكلمات فيها قد يفي بالغرض ، ويحقق 

 لمقصود.ا

ونجد اللجان العلمية المشرفة على طباعة المصاحف قد فعلت ذلك في عصرنا ، 

هـ ، 1342فجاء في التعريف بالمصحف األميري الذي صدرت طبعته األولى سنة 

وهو أول المصاحف الحديثة التي حظيت بإشراف لجنة علمية متخصصة ، ما نصه 

ذ  هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن ال مصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان :" وأُخه

إلى البصرة والكوفة والشام ومكة ، والمصحف الذي جعله ألهل المدينة ، 

والمصحف الذي اختص به نفسه ، وعن المصاحف المنتسخة منها ، أما األحرف 

اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف ، فاتُّبهع  فيها الهجاء الغالب ، مع 

ت ُب المصحف لبيان قراءته ، ومراعاة القواعد التي مراعاة قراء ة القارئ الذي يُك 

استنبطها علماء الرسم من األهجية المختلفة على حسب ما رواه الشيخان : أبو عمرو 

الداني وأبو داود سليمان بن نجام ، مع ترجيح الثاني عند االختالف ... والعمدة في 

از  بيان ذلك على ما حققه األستاذ محمد بن يُّ المشهور بالخر  يشه محمد األموي الش ره

في منظومته )مورد الظمآن( وما قرره شارحها المحقق الشيخ عبد الواحد بن عاشر 

 األنصاري األندلسي". 

ونُقهل ت  هذه الفقرة في التعريف بمصحف المدينة النبوية مختصرة ، وكانت في 

ذ  هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف  الطبعة األولى بهذه الصيغة : "وأُخه

إلى البصرة والكوفة والشام ومكة ، والمصحف الذي  التي ب ع ث  بها عثمان بن عفان 

جعله ألهل المدينة ، والمصحف الذي اختص به نفسه ، وعن المصاحف المنتسخة 

ي  في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو منها داود سليمان بن  ، وقد ُروعه

 نجام ، مع ترجيح الثاني عند االختالف".

وصارت العبارة في الطبعات األخيرة من مصحف المدينة ، برواية حفص عن 

هـ( ، هكذا :" مع ترجيح الثاني عند االختالف غالباً ، وقد يؤخذ 1427عاصم )طبعة 

 بقول غيرهما".

هـ( هكذا : 1428وصارت في مصحف المدينة برواية ورش عن نافع )طبعة 

ً ، على ما حققه األستاذ محمد بن محمد  "مع ترجيح الثاني عند االختالف غالبا

األموي الشريشي الشهير بالخراز في منظومته مورد الظمآن ، وما قرره األستاذ 
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نهيُّ التونسي في )دليل الحيران على مورد الظمآن( ، وقد  غ  إبراهيم بن أحمد الماره

ذُ بما نقله غ خ  ( ، وكالشيخ الطالب عبد هللا بن يُؤ  فه ه صاحب )الُمن صه ي  يرهما ، كالب ل ن سه

ب ط  التابهعه(  م  الصحابةه وض  س  ى الجامعه ر  ك نهي في كتابه )المحتو  محمد األمين بن فال  الج 

 وغير هذين من العلماء المحققين". 

لمدينة النبوية من تأمل القاعدة التي استندت إليها اللجنة العلمية لمصحف ا ويبدو

أن اللجنة لم تقيد نفسها بمتابعة رواية عالم معين من علماء الرسم ، وصار عملها 

أقرب إلى االختيار من المصادر الرئيسة لهذا العلم ، فمستندها األصلي كان الدانهي  

وتلميذه أبا داود ، مع ترجيح الثاني عند االختالف ، متابهع ةً في ذلك قاعدة لجنة 

األميري ، ثم أضافت كلمة )غالباً( ، ثم أضافت عبارة )وقد يؤخذ بقول المصحف 

س ع ت  دائرة األخذ في المصحف الخاص برواية ورش.  غيرهما( ، ثم و 

واقتصرت اللجنة المشرفة على مصحف الجماهيرية على ما اختاره اإلمام 

 الداني من رسوم ، ووضعت  على صفحة الغالف هذه العبارة :

 

التعريف بهذا المصحف ما نصه : " وقد اعتنى علماء المسلمين منذ وجاء في 

نوه وأفردوا له المؤلفات الكثيرة ، ومن بين هؤالء العالم المتبحر  القدم بهذا الرسم ودو 

ُسم  هذا المصحف الشريف بالوجه  المقرئ الشيخ أبو عمرو الداني الذي آثرنا أن  ن ر 

ب  إليه ، وُعره   ف  به ...". الذي اختاره ، ونُسه

هـ ، الذي أ ل ف  444أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني األندلسي ، المتوفى سنة و

كتاب )المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار( ، وتلميذه أبو داود سليمان 

هـ ، الذي أ ل ف  كتاب )مختصر التبيين لهجاء 496بن نجام األندلسي ، المتوفى سنة 

رُ أ   هما التنزيل( ، ه  ه   نه ي  م  عاله  ش  في رسم المصحف ، واعتمد الشاطبي )القاسم بن فهيرُّ

هـ( في منظومته )عقيلة أتراي القصائد في أسنى المقاصد في علم 590المتوفى سنة 

يُّ الشهير  يشه رسم المصاحف( على كتاب المقنع للداني ، واعتمد محمد بن محمد الش ره

از )المتوفى سنة  ي منظومته )مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن( هـ( ف718بالخر 

 على المقنع ومختصر التبيين ألبي داود ، وزاد عليهما زيادات من غيرهما.

ومن ثم لم يكن اعتماد اللجان العلمية المشرفة على طبع المصاحف على كتب 

، ثم الداني وأبي داود أمراً مستغرباً ، لكن تلك اللجان بقيت بشكل عام مترددة بينهما 

س ع ت  دائرة استفادتها من غيرهما ، حتى صار عملها في النهاية أشبه باالنتقاء من  و 

 مصادر الرسم كافة. 

وظهرت في السنين األخيرة مؤلفات أخرى في الرسم لم تكن معروفة للمشتغلين 

ن ًحى ال يتطابق مع ما هو  بهذا العلم ، وال للعاملين في لجان المصاحف ، تنحو م 

في كتب الداني وأبي داود ، ويمكن أن يطلق عليها كتب الرواية المشرقية معروف 
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فقد كشف البحث في مصادر الرسم القديمة ، والنظر في فهارس للرسم ، 

ُف  المخطوطات عن وجود عدد من كتب الرسم أ ل ف ها علماء المشرق ، بعضها ال ن ع ره

ً ، وهي جديرة إال اسمه ، وبعضها نُقهل ت  نصوص منه ، وبعضها ال  يزال مخطوطا

بالدراسة والتحقيق ، لتكون بأيدي الدارسين المهتمين برسم المصحف ، ال سيما أنها 

تضمنت روايات في رسم المصحف تميزت عما ورد في كتب أهل المغرب 

 واألندلس ، وهي جديرة بالدراسة والموازنة والتوثيق.

 ومن تلك الكتب :

 .(1)هـ500راء الكرماني المتوفى بعد سنة . كتاب )خط المصاحف( لتاج الق1

. كتاب )الهجاء في الرسم( لمؤلف مجهول عاش في أواخر القرن السادس 2

 . (2)وأوائل القرن السابع الهجريين

. كتاب )جامع الكالم في رسم مصحف اإلمام( لمؤمن بن علي الفلكآبادي 3

 . (3)هـ799المتوفى سنة 

محمد رحيم )من علماء القرن التاسع أو . )خزانة الرسوم( لمحمد بن مال 4

 العاشر الهجري(.

. )خالصة الرسوم( لعثمان بن حافظ رحمان طالقاني ، أ ل ف هُ بالفارسية سنة 5

هـ ، وأكثر مؤلف كتاب )نثر المرجان في رسم نظم القرآن( محمد غوث 1084

 .(4)هـ( من النقل من هذين الكتابين1238النائطي اآلركاتي )ت 

رسم تماد على كتاب معين من كتب الرسم ، أو اختيار عالم من علماء الإن االع

ب ُع في زماننا ، ينبغي أن يتم بعد  راسة دوترجيحاته ، في رسم المصاحف التي تُط 

ة اها مادلكتب الرسم المعروفة ، مشرقيها ومغربيها ، ومعرفة مادتها ، ثم اختيار أوف

د ن استبعاوتلميذه أبي داود لها الصدارة ، لك، وأوثقها رواية ، وقد تظل كتب الداني 

ي البحث العلم الدراسة أمر ال يتوافق مع منهجالكتب األخرى قبل القيام بتلك 

 األصيل.

وينبغي لتلك الدراسة أن تأخذ بنظر االعتبار بع  المشكالت التي تعترض 

عمل المشتغلين برسم المصحف ، وعمل اللجان العلمية المشرفة على طباعة 

المصاحف ، فاالعتماد على اختيار الداني وأبي داود أمر ال اعتراض عليه  من حيث 

                                                           
 م.2015هـ = 1436ي سنة صدرت طبعته الثانية عن دار الغوثاني بتحقيق (1)
 م.2012هـ = 1433سنة  يصدرت طبعته األولى عن دار الغوثاني بتحقيق (2)
، األستاذ في كلية  لدكتور إياد سالم صالح السامرائيمخطوط ، ويعمل في تحقيقه صديقي ا (3)

 التربية بجامعة سامراء.
كتب الرواية المشرقية في علم رسم المصحف : ينظر في التعريف بهذه الكتب : بحث ) (4)

بها وبيان أهميتها( ، ضمن كتاب )تحقيق علوم القرآن الكريم : األصول والقواعد تعريف 

  م.2016هـ = 1437والمشكالت( من إصدار مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ، لندن 



 

65 

ختيارهما ، مثل كيفية تحديد األساس ، لكن يجب النظر في بع  القضايا المتعلقة با

ُل على الحذف أو على اإلثبات ، وكذلك كيفية  م  مذهبهما في ما سكتا عنه ، هل يُح 

الترجيح بينهما في ما اختلفا فيه ، وهذه من المسائل التي حملت اللجان العلمية على 

 توسيع دائرة األخذ من مصادر الرسم من غير مؤلفات الشيخين. 

الم االعتماد على كتاب معين من كتب الرسم ، أو اختيار ع وخالصة القول : إن

 من علمائه ، في رسم المصاحف التي تطبع في زماننا ، أمر وارد ، واحتمال قد

 يكون راجحاً ، لكن بعد القيام بدراسة شاملة لكتب الرسم.

  ث : االعتماد على مصحف عالم من علماء الرسملالمطلب الثا

له مصحف خاص به ، بناه على اختياره في الرسم من علماء الرسم من كان 

ً لتوحيد الرسم في  والضبط ، وقد يكون مثل هذا المصحف مقبوالً ليكون أساسا

المصاحف المطبوعة في عصرنا ، ويمكن الحديث هنا عن مصحفين من تلك 

 .(1)المصاحف ، األول مصحف علي القاري ، والثاني مصحف ابن الجزري

 القاريأوالً : مصحف علي 

هـ ، 1014كان علي بن سلطان محمد القاري الهروي نزيل مكة ، المتوفى سنة 

من كبار علماء عصره ، وله مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم اإلسالمية ، وعدد منها 

في علوم القرآن ، من تفسير وقراءة وتجويد ، وله في الرسم شرم العقيلة 

 .   (3)في شرم أبيات الرائية( ، سماه )الهبات السنية العلية(2)للشاطبي

ً يكتب المصاحف ، وله في كتابتها قواعد خاصة  وكان علي القاري خطاطا

، منها المصحف الذي كتبه (5)، وبقي عدد من المصاحف التي كتبها(4)اشتهرت عنه

( ، ويقع في 1هـ ، وهو محفوظ في المكتبة السليمانية في إستانبول )رقم 999سنة 

مكتوب بالرسم العثماني ، وبخط النسخ ، ومضبوط على رواية ورقات ، وهو  303

 حفص عن عاصم ، وسبق إيراد صحيفة منه ، وهذه صورة أول المصحف :

                                                           
هناك مصحف مخطوط  في مكتبة الدولة في برلين ، منسوب إلى اإلمام أبي عمرو الداني ،  (1)

 اإلشارة إليه والحديث عنه في المبحث الثالث من هذا البحث.  وتقدمتوتبين أنه ليس له ، 
، وإسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين  186-3/185ينظر : المحبي : خالصة األثر  (2)

1/751-753. 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، في جامعة أم القرى بمكة  حققه في أطروحة دكتوراه (3)

وكذلك حققه في أطروحة دكتوراه أحمد ميان التهانوي ، في جامعة البنجاب  م ،2001المكرمة 

 م. 2006في مدينة الهور ، بباكستان 
كتابة المصحف الشريف عن الخطاطين العثمانيين )بحث( ص ينظر : إدهام محمد حن  :  (4)

132-133. 
-49 )المصاحف( صينظر : مؤسسة آل البيت : الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي  (5)

50.  
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 وهذه صورة خاتمته :

 

وهناك ثالثة أمور تدعو للتوقف عند المصاحف التي كتبها علي القاري ، أولها : 

ل ٌف ، والثا ط اطاً ، والثالث : كونه ك ت ب  كونه عالماً بالرسم ، وله فيه ُمؤ  ني : كونه خ 

 عدة مصاحف التزم فيها بالرسم العثماني.

والنظر السريع في صفحات المصحف الذي نقلُت بع  صفحاته يشير إلى 

التزام علي القاري بالرسم العثماني في رسم كلماته ، ولكن الحكم النهائي على هذا 

علي القاري يحتاج إلى دراسة دقيقة لها المصحف ، والمصاحف األخرى التي كتبها 

، وهو عمل أكبر من أن نتمكن من القيام به اآلن ، ولكن  حسبنا هنا التنبيه إلى أهمية 

 المصاحف التي كتبها علي القاري في الموضوع الذي نحن بصدده.

 ثانياً : مصحف ابن الجزري 
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أو أكثر من ليس جديداً القول بأن ابن الجزري كان له مصحف يقرأ فيه ، 

مصحف ، ولكن الجديد في الموضوع هو أن ابن الجزري كان له مصحف حرص 

أن يصححه ويضبطه بناء على ما ورد في كتب الرسم ، وما شاهده في المصاحف 

ً في  تابة كالقديمة التي نظر فيها ، واتخذه تلميذ طاهر بن عرب بن إبراهيم إماما

 مصحف أو أكثر اعتماداً عليه.

ؤكد يأن البن الجزري مصحفاً خاصاً به ، لكن لدينا من الوثائق ما ولم يشتهر 

وجود مثل ذلك المصحف ، بل نجد أن ابن الجزري يذكر أنه تحرى فيه أن يكون 

هيم بالرسم العثماني ، وقام تلميذه في مدينة شيراز الشيخ طاهر بن عرب بن إبرا

د ابن شيخ اإلسالم بخط نسخة مطابقة من ذلك المصحف ، بناء على طلب من محم

( في م1822هـ = 1238ابن الجزري ، كما ب ي ن  ذلك محمد غوث النائطي اآلركاتي )

ص ف  فيه رسم كلمات القرآ ن كلمة كتابه )نثر المرجان في رسم نظم القرآن ( الذي و 

ط هُ الشيخُ   كلمة ، وذكر أن أحد مصادره في الكتاب مصحف ابن الجزري الذي خ 

 ، وكان موجوداً في بع  مكتبات الهند.طاهُر بُن عرب 

ومنها : قال محمد غوث ، وهو يُب ي هُن مصادره التي اعتمد عليها في الكتاب : 

المصحف الذي كتبه الفاضل الماهر طاهر بن عرب بن إبراهيم الحافظ 

ا أستاذه شيخ اإلسالم الجزري ، واستكتبه أبو (1)األصبهاني ه  ح  ح  ، ن ق ل هُ من نسخة ص 

ي ةً من (2)الخير محمد بن شيخ اإلسالم الجزري ، ووصل ذلك المصحف إلينا ع اره

اه   االج  خزانة أمير الوقت عظيم الدولة و 
ا يحبه ويرضاه ، وحيثما أقول  ،(3) ف ق هُ هللا لهم  و 

 .  (4)مصحف الجزري فالمراد به ذلك المصحف"

ل هف  كتاب نثر المرجان هو أول من أشار إلى  مصحف شيخ اإلسالم ابن ولعل ُمؤ 

الجزري الذي كان أحد مصادره ، فلم أقف على خبر لهذا المصحف في مصدر آخر ، 

سواء في ذلك كتب ابن الجزري المطبوعة أو غيرها من المصادر التي ترجمت له ، 

وذلك قبل ظهور كتابه )أجوبة ابن الجزري على المسائل التبريزية( ، الذي قال فيه 

تُهُ على الرسم بخطي هو )في( ذلك عمدة ، تتبعُت فيه :"والمصحف الذي ص   ح  ح 

ق ف ُت عليه من المصاحف القديمة"  .(5)نصوص األئمة ، وما و 

وموازنة المواضع التي استشهد فيها مؤلف )نثر المرجان( في كتابه من 

ى أن يك ر  ون مصحف ابن الجزري بما ورد في كتب الرسم تؤكد أن ابن الجزري ت ح 

 المصحف موافقاً لرسم المصاحف العثمانية . رسم هذا

                                                           
 هـ.870توفي سنة و( ، 393-1/341وردت له ترجمة في كتاب غاية النهاية ) (1)
هـ في دمشق ، وأقام مع أبيه في شيراز 789ولد أبو الخير محمد ابن الشيخ ابن الجزري سنة  (2)

تولى الحكم هـ غادر شيراز ، ودخل بالد الروم أيام محمد الفاتح الذي 833، فلما توفي أبوه سنة  

ً في الديوان العلي ) ينظر : ابن الجزري : غاية النهاية 855سنة  ق هعا ب هُ ُمو  هـ ، فأكرمه ون ص 

 (.29 - 25ه : الشقائق النعمانية ص و وطاش كبري زاد 2/252
اه : لقب كان يطلق على السلطان في الهند في تلك الفترة (3) االج   .و 
 .1/18نثر المرجان  (4)
 .120ابن الجزري ص أجوبة  (5)



 

68 

وال نعلم اليوم مصير مصحف شيخ اإلسالم ابن الجزري ، وال مكان المصحف 

الذي ك ت ب هُ تلميذه طاهر بن عرب بن إبراهيم الحافظ األصبهاني ، بتكليف من ابن شيخ 

ً واتخذ ه اإلسالم الجزري ، لكن هناك ما يدل على أن ذلك المصحف كان معروفا

بع  الخطاطين قدوة له في كتابة مصحفه ، فقد جاء في الفهرس الشامل للتراث 

العربي اإلسالمي المخطوط في الجزء الخاص بالمصاحف المخطوطة ومخطوطات 

فه الُملك(  رسم المصحف إشارة إلى وجود مصحف مخطوط في مكتبة )عشيرة ش ر 

فيها كتاب نثر المرجان ، وجاء  في مدينة مدراس في الهند ، وهي المدينة التي أُل هف  

في وصف النسخة أنها :"بخط النسخ ، بالقراءات السبع ، منقولة من نسخة طاهر بن 

 .(1)عرب بن إبراهيم"

ت ونظراً إلى المكانة العلمية التي يحتلها ابن الجزري في مجال القراءا  

كتاب  ه في ذلكوالتجويد في زماننا ، فأسانيد القراءات في معظمها تنتهي إليه ، ول

نه في النشر والطيبة والدرة والتحبير وغيرها ، وتجويد القراءة يعتمد على ما دو  

األمة  المقدمة والتمهيد ، فإنه من المناسب أن يكون اختياره في رسم المصحف معتمد

ً لجمع كلمتها على رسم موحد لطبع المصاحف ، ولدينا ثالثة مصادر  ، وأساسا

 لجزري في الرسم :لمعرفة اختيار ابن ا

 : ما ورد في كتاب النشر في باب الوقف على مرسوم الخط ، وباب وقف األول

حمزة وهشام في باب الهمز ، وغير ذلك من مواضع في الكتاب في الفرش وأبواب 

 األصول.

: ما اختاره ابن الجزري من الرسوم في كتابه )البيان في خط مصحف  الثاني

 .(2)فه من كتبعثمان( ، وهو من آخر ما أل

: مصحف ابن الجزري ، وينبغي البحث عن النسخة األصلية للمصحف  الثالث

بنه افي مكتبات مدينة شيراز ، مستقر ابن الجزري األخير ، وكذلك البحث عن نسخة 

سخة أبي الخير محمد ، التي كتبها له الشيخ طاهر بن عرب ، وينبغي النظر في الن

 ا قبل قليل.المحفوظة في مكتبة عشيرة شرف الملك التي أشرت إليه

 ويمكن االستفادة من كتاب )نثر المرجان( في معرفة اختيار ابن الجزري في

الرسم ، فقد حرص مؤلف الكتاب على وصف رسم الكلمات المختلف فيها في 

م مصحف ابن الجزري ، وكثيراً ما كان يقول : وفي مصحف ابن الجزري كذا ، فيلز

م ، وقد بيان اختيار ابن الجزري في الرستتبع جميع تلك المواضع ، لإلفادة منها في 

 يكون ذلك االختيار أساساً لتوحيد الرسم في المصاحف التي تطبع في زماننا.

                                                           
، ولم أتمكن من االطالع على المصحف  188طوطة( ص المصاحف المخالفهرس الشامل ) (1)

م ، لعدم العثور عليه في خزائن المكتبة ، 16/6/2014المذكور وقت زيارتي للمكتبة يوم االثنين 

 في ذلك اليوم.
  .21-19 ينظر : مقدمة تحقيق كتاب البيان في خط مصحف عثمان ص (2)
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وال يزال هناك مجال واسع للبحث عن مصاحف أخرى مخطوطة لخطاطين من 

   علماء الرسم ، بين آالف المصاحف المخطوطة التي لم تمسها يد الباحثين بعد.

 ،م : توحيد الرسم باختيار األرجح في المختلف فيه من الرسو المطلب الرابع

 لجنة علمية متخصصة  من خالل

قد يكون من الصعب اختيار أحد المصاحف القديمة المخطوطة ليكون أساساً 

حد ألتوحيد الرسوم في المصاحف المطبوعة ، وكذلك قد ال تجتمع الكلمة على مذهب 

ف ه علماء الرسم أو اختياره ، وقد ال  رض ياً بالغنجد مصحف  عالم  من علماء الرسم ُمو 

س الذي نسعى إليه ، فلم يبق إال االعتماد على رأي لجنة علمية متخصصة ، لتدر

 الرسوم المختلف فيها ، وتختار الراجح منها.

فمن المعروف أن هناك قدراً كبيراً من الرسوم متفق عليه ، سواء في كتب 

ة طوطة القديمة والمتأخرة ، وفي المصاحف المطبوعالرسم ، أو في المصاحف المخ

أن  ناك كلمات مختلف في رسمها ، يمكنالتي التزم كاتبوها بالرسم العثماني ، وه

 تكون موضع نظر من تلك اللجنة.

ت ل ف  في حذف همزة الوصل من كلمة )بسم( ، وال  فسورة الفاتحة مثالً لم يُخ 

ي المين( ، ولم يختلف في إثبات األلف فحذف األلف من )الرحمن( و)مالك( و)الع

تُلهف  في إثبات األلف في كلمة )صراط وصراط( ، و هذه كلمة )الضالين( ، لكن اخ 

جح الكلمة هي التي ستكون موضع نقاش عند اللجنة المختصة ، الختيار الرسم الرا

 فيها ، بحذف األلف أو إثباتها.

الصورة الراجحة لرسم  ويمكن أن تعتمد اللجنة مجموعة أسس في اختيار

 :(1)الكلمات المختلف فيها ، منها

. توحيد الرسم باعتماد الرسم المطابق للنطق ، والموافق للرسم القياسي ، في 1

[ في بع  المصاحف 93 البقرة   چ ڤ چالمختل ف فيه من الرسوم ، وذلك مثل : 

، في بع  المصاحف )أبناء( بغير  [18 المائدة   چ ٻ چ، و (2)مقطوع

 ،(4)[ في بع  المصاحف بزيادة ألف بعد الالم ألف47 التوبة   چ ۅچ، و(3)واو

فإذا كانت هذه الكلمات قد اختلفت في رسمها المصاحف القديمة ، وليس ثمة قراءات 

تتعلق بها ، فاألولى إثبات رسمها بما يطابق النطق ، ويوافق قواعد الرسم القياسي 

 بكتابة الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها وموقوفاً عليها.  

                                                           
أحمد خالد شكري : الترجيح والتعليل لرسم ، و 92-91المارغني : دليل الحيران ص ينظر :  (1)

 . 221-219 وضبط بع  كلمت التنزيل )بحث( ص
 .2/184، وأبو داود : مختصر التبيين  255المقنع ص ينظر : الداني :  (2)
 .3/436، وأبو داود : مختصر التبيين  255المقنع ص ينظر : الداني :  (3)
 .3/625، وأبو داود : مختصر التبيين  257المقنع ص ينظر : الداني :  (4)
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ات القرآنية، في الكلمة . توحيد الرسم باعتماد الرسم الذي يحتمل القراء2

[ ، في بع  المصاحف بإثبات 245 البقرة  چ ائ چالمختل ف فيها ، من ذلك : 

، واألرجح رسمها بحذف األلف لتحتمل (1)األلف )فيضاعفه( ، وفي بعضها بحذفها

فهُ( بتشديد العين من غير ألف ، وقرأ  ع ه القراءتين ، فقد قرأ ابن كثير وابن عامر )ف يُض 

 البقرة  چۀچومثل ذلك :  .(2)فيضاعفه( بتخفيف العين وإثبات األلفالباقون )

، (3)[ في بع  المصاحف باأللف )وكتابه( وفي بعضها )وكتبه( بحذفها285

 ، ) ت ابههه واألرجح رسمها بغير ألف ، لتحتمل القراءتين ، فقد قرأ حمزة والكسائي )وكه

) وقرأ الباقون )وُكتُبههه
(4) . 

نهي  مما وقع فيه اختالف 3
تُث  له ما اس  م  د ، وح  . توحيد الرسم باعتماد الرسم الُمط ره

[ في بع  93 اإلسراء   چ ۇ چعلى المطرد من نظائره ، من ذلك : كلمة 

المصاحف باأللف ، وفي بعضها بغير ألف ، وفي سائر المواضع األخرى بغير 

 .(6)حذفه ، حمالً على نظائره" وقال المارغني :" والعمل عندنا على ،(5)ألف

وذكر أبو داود اختالف المصاحف في رسم كلمة )وجيء( في الموضعين : في 

  چ  ڦ چ[ ، ففي بعضها بزيادة ألف بين الجيم والياء 23[ وفي الفجر  69الزمر  

ل ى حمل رسم الكلمة في الموضعين (7)، وفي بعضها بحذفها )وجيء( ، وقد يكون األ و 

[ ، من 33[ ، والعنكبوت  77في هود    چ ڳ چعلى نظائرها من المهموز ، مثل 

  غير ألف ، ما دام االختالف وقع في رسمها في مصاحف األمصار.

ب ُط عليها المصحف في المختل ف في رسمه من 4 . مراعاة القراءة التي يُض 

الكلمات ، في المصاحف العثمانية ، مما يترتب عليه اختالف في النطق ، فينبغي 

[ بواوين من غير ألف بينهما ، إذا كان 132في البقرة    چ ہ چمثالً رسم 

ب ُط على قراءة عاصم وحمزة والكسائي و ابن كثير ، ورسمها المصحف يُض 

ص ى( بواوين بينهما ألف عليها همزة في قراءة نافع وابن عامر ، كما هي  أ و  )و 

                                                           
ولم يذكر فيه أبو داود خالفاً )ينظر : مختصر التبيين  ، 255ينظر : الداني : المقنع ص  (1)

2/293. 
 .81ينظر : الداني : التيسير ص  (2)
ولم يذكر فيه أبو داود خالفاً )ينظر : مختصر التبيين  ، 255ينظر : الداني : المقنع ص  (3)

2/322.) 
 .85ينظر : الداني : التيسير ص  (4)
 .3/796، وأبو داود : مختصر التبيين  259ينظر : الداني : المقنع ص  (5)
 .211دليل الحيران ص  (6)
 .183-6/182، ومحمد غوث النائطي : نثر المرجان  2/92ينظر : مختصر التبيين  (7)
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، وهكذا في المواضع  (1)مرسومة في مصحف أهل المدينة ومصحف أهل الشام

 األخرى.

ا يمكن أن تعتمده اللجنة العلمية التي يمكن أن تن عداد ظر في إهذه أفكار أولية لهم 

ً لطبع المصاحف في عصرنا ، ولكن ال يمكن حصر مصحف يكون رس مه أساسا

ع من عمل اللجنة في هذه النقاط ، فاللجنة إذا ما انعقدت فإنها سوف تنظر للموضو

لتي اجوانبه كافة ، وتستفيد من الخبرات المتراكمة من خالل عمل اللجان العلمية 

 تشرف على طباعة المصاحف في عدد من البلدان اإلسالمية.

جد في أغلب البلدان اإلسالمية لجان علمية متخصصة تشرف على تدقيق وتو

لجان  المصاحف قبل طباعتها ، أو النظر فيها بعد طباعتها إلجازة تداولها ، بعضها

ن ، دائمية ، وبعضها لجان مؤقتة ، ولكن ال يوجد تعاون ظاهر بين عمل تلك اللجا

 ل مظاهرقد تكون غير متطابقة ، فتظ وليس ثمة تنسيق بينها ، ومن ثم فإن اختياراتها

االختالف في رسوم المصاحف المطبوعة بادية ، وهناك حاجة لتوحيد عمل تلك 

ملها اللجان ، من خالل مرجعية علمية تضطلع بمهمة التنسيق بينها ، وتوحيد أسس ع

قدر اإلمكان ، لعل ذلك يحقق وحدة األمة في رسم المصحف ، كما تحققت وحدة 

مر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بنسخ المصاحف وتوزيعها على النص حين أ

 األمصار اإلسالمية.

 وهللا تعالى أعلم ، وهو ولي التوفيق.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .77، والتيسير ص  272ينظر : الداني : المقنع ص  (1)
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 خاتمة البحث 

 الحمد لل ، والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا ، وبعد

فقد وصل البحث إلى نهايته ، وعسى أن يكون قد قارب الوصول إلى هدفه ، 

وهو اختيار صيغة مناسبة لتوحيد الرسم في المصاحف المطبوعة ، فبعد أن تتبعُت 

جذور االختالف في رسم المصحف في المصاحف العثمانية الخمسة التي أمر الخليفة 

ألمصار اإلسالمية ، ونظرُت في بنسخها وإرسالها إلى ا الثالث عثمان بن عفان 

انعكاس ذلك على المصادر المؤلفة في رسم المصحف ، وفي المصاحف المخطوطة 

 الباقية من القرون األولى ، وفي المصاحف المطبوعة ، تبين لي ما يأتي :

. هناك تنوع في رسم كثير من الكلمات في المصاحف العثمانية األولى ، وفي 1

ت  ذلك كتب رسم المصحف ، وانعكس ذلك في  المصاحف المنقولة عنها ، ذ ك ر 

المصاحف المطبوعة ، فهناك اختالف بين المصاحف المطبوعة في رسم كثير من 

 الكلمات ، ويرجع ذلك إلى ما وقع في المصاحف األولى من اختالف في رسمها.

. ظهرت في القرن الرابع الهجري وما بعده مصاحف تأثر كاتبوها بقواعد 2

القياسي التي وضعها علماء اللغة العربية ، خاصة في إثبات األلفات المحذوفة الرسم 

، ولكن ذلك لم يلق قبوالً من علماء القراءات والرسم ، الذين أوجبوا المحافظة على 

الرسم العثماني في كتابة المصاحف ، وظل المذهبان يؤثران في رسم المصاحف 

لقياسي في المصاحف المطبوعة ينحسر ، حتى العصر الحديث ، ثم بدأ أثر الرسم ا

 برجوع الخطاطين إلى مراعاة قواعد الرسم العثماني في كتابة المصاحف.

. يشير واقع الحال ، والنظر في المصاحف المخطوطة والمطبوعة ، وفي 3

مصادر علم رسم المصحف ، إلى أن ظاهرة االختالف في الرسم شائعة وكبيرة ، 

لرسم أمام مهمة شاقة وعسيرة ، ليس من ناحية الوسائل تجعل من يفكر في توحيد ا

التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك ، ولكن من ناحية إمكانية جمع الجهات المعنية في العالم 

 اإلسالمي على كلمة واحدة وموقف موحد.

. من العقبات التي تحول في الغالب دون تقريب وجهات النظر ، أو توحيد 4

المواقف إزاء اختيار رسم موحد لطباعة المصاحف ، اعتياد الناس على رسم معين 

أو مصحف بخط معين ، ورفضهم االنتقال عنه إلى غيره ، حتى لو كان المنتقل إليه 

له بعد إيجابي ، وهو المحافظة على  له أصل ثابت في الرسم العثماني ، وهذا الشعور

 قدسية القرآن الكريم ، ولكن قد يشكل عقبة في تحقيق توحيد رسوم المصاحف.   

. اجتهدت في هذا البحث في اقترام وسائل يمكن أن يتحقق من خاللها ، أو 5

بعضها ، توحيد الرسم في المصاحف المطبوعة ، منها : اختيار مصحف من 
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أو االعتماد على رواية عالم من علماء الرسم أو اختياره ، أو المصاحف القديمة ، 

اختيار مصحف من مصاحف أحد العلماء المتخصصين في موضوع الرسم ، وآخر 

الوسائل وأهمها تشكيل لجنة علمية عالمية تأخذ على عاتقها القيام بهذا العمل الجليل ، 

 شها األمة في هذه األيام.إن أمكن التئام مثل هذه اللجنة في ظل الظروف التي تعي

وإلى جانب ما قد مه البحث من مقترحات بصدد الوسائل التي يمكن أن يتحقق 

 من خاللها توحيد الرسم في المصاحف المطبوعة ، فإني أتقد م بتوصيتين اثنتين :

: العناية بالمصاحف المخطوطة ، القديمة والمتأخرة ، وتوثيقها  التوصية األولى

ع الباحثين عليها ، وعقد دراسات معمقة حولها ، الكتشاف ما فيها من ، وتيسير اطال

رسوم وعالمات ، واإلفادة من نتائج تلك الدراسات في عمل اللجان التي تشرف على 

طباعة المصاحف في عصرنا ، حتى تكون مصاحفنا استمراراً لمصاحف أسالفنا 

 رحمهم هللا.

في المصاحف المطبوعة تعترضه : إذا كان توحيد الرسم  والتوصية الثانية

اآلن عوائق كبيرة تمنع من تحققه ، أو تؤخر إنجازه ، فإني أقترم على هيئة تدقيق 

المصاحف والقراءة التابعة لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا : طباعة أحد المصاحف 

التي خطها أحد الخطاطين األتراك بالرسم العثماني ، فيتحقق من خالل ذلك أمران ، 

ألول : إظهار ونشر هذا التراث القرآني المحجوب عن أنظار الناس ، والثاني : ا

تقريب الرسم العثماني من نفوس المسلمين في تركيا والدول اإلسالمية التي تنتشر 

 فيها المصاحف التي تطبع في تركيا.

والمصحف المناسب للنشر ، بحسب ما اطلعت عليه من مصاحف ، هو 

خطاط التركي العظيم نوري حافظ عثمان المشتهر بقاي  زاده المصحف الذي كتبه ال

هـ ، الذي كتب مصاحف عدة ، بعضها لم يلتزم فيه 1311م = 1894، المتوفى سنة 

بالرسم العثماني ، وبعضها كتبه بالرسم العثماني ، مثل المصحف الذي أنجز كتابته 

حفوظ في مكتبة جامعة لى ، والمهـ ، قبيل وفاته بسنتين ، رحمه هللا تعا1309سنة 

( ، وسبقت اإلشارة إليه في ثنايا هذا البحث ، ولكني أعيد الحديث 173جان برقم )مش

عنه هنا باعتباره أحد المصاحف الرائدة في العصر الحديث التي التزمت بالرسم 

العثماني ، فهو سابق للمصحف األميري الذي صدرت طبعته األولى في مصر سنة 

ألول مصحف يقال إنه ُكتهب  بالرسم العثماني في العصر  هـ ، وهو معاصر1342

الحديث ، وهو المصحف المنسوب لرضوان المخلالتي ، الذي صدرت طبعته األول 

ن في خاتمته.1308سنة   هـ ، كما هو مدو 

وتقد م الحديث عن مصحف قاي  زاده هذا في آخر المبحث الرابع من هذا 

المصحف وخاتمته ، يمكن الرجوع إليها البحث ، وأوردت هناك صورة لفاتحة 

والنظر فيها ، وإذا ما قررت هيئة تدقيق المصاحف طباعة هذا المصحف فإنه كما ال 

 يخفى يحتاج إلى مراجعة وتدقيق للتأكد من سالمة رسمه ودقة ضبطه ، قبل نشره.

 وأسأل هللا تعالى التوفيق لهيئة تدقيق المصاحف والقراءة في تركيا
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 ن الكريم ، والمصحف الشريفلخدمة القرآ

 وهللا تعالى ولي التوفيق

 شهر رمضان

 هـ1438

 

 مصادر البحث

 أوالً : المصاحف 

  المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان  نسخة المشهد الحسيني :

)جامع الحسين( في القاهرة و دراسة وتحقيق األستاذ الدكتور طيار آلتي 

والفنون والثقافة اإلسالمية و إستانبول قوالج و مركز األبحاث للتاريخ 

 م . 2009هـ = 1430

  المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان  نسخة متحف طوا :

قا ي سرايي و دراسة وتحقيق األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج و مركز 

 م.2007هـ = 1428األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية و إستانبول 

  ابن البواب ) علي بن هالل (: محفوظ في مكتبة چستربتي و رقم )ك مصحف

( و طبعة مصورة مع دراسة للمستشرق )دي . إس . رايس( و جنيف 16 /

م و ترجم الدراسة أحمد األرفلي و توزيع الشركة الشرقية للنشر 1980

 والتوزيع و بيروت.

 )كتور طيار ، دراسة وتحقيق األستاذ الد المصحف الشريف )نسخة توبنجن

، إستانبول  آلتي قوالج و مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية

 م.2016هـ = 1437

  مصحف المخلصي ، محفوظ في مكتبة مجلس الشورى في طهران ، وهو

ه الطبري ، كتبه سنة  ي  ل هصه  .هـ353بخط علي بن محمد بن علي الُمخ 

 مكتبة الدولة اني ، مخطوط ،  المصحف الشريف المنسول إلى أبي عمرو الد

 [.Cod.or.4.80  2ميونخ  /

  مكتبة ميونخ ، الرقم )هـ ، 624مصحف إشبيلية ، مخطوط سنةBSB 

Cod.arab1.) 

  هـ( ، 790مصحف شريف بخط محمد بن إسماعيل المقرئ الحلبي )سنة

 .(Cod.arab.1113محفوظ في مكتبة ميونخ )الرقم 

 هـ( ، محفوظ في المكتبة 698ت صمي )عمصحف شريف بخط ياقوت المست

 هـ688( ، وهو مؤرخ بسنة Arabe 6716الوطنية بباريس برقم )
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  هـ( ، مكتبة 1110مصحف شريف بخط الخطاط التركي حافظ عثمان )ت

 (و L Arab. K48. 1683جامعة تورنتو )الرقم 

  هـ( 1014مصحف شريف بخط علي بن سلطان محمد ، القاري ، المكي )ت

 (.1هـ ، محفوظ في المكتبة السليمانية في إستانبول )رقم 999، كتبه سنة 

  مصحف شريف بخط نوري حافظ عثمان ، الملقب بقاي  زاده ، الخطاط

، مؤرخ بسنة  172جان برقم مشهور ، محفوظ في مكتبة جامعة مشالتركي ال

 هـ.1305

  مصحف شريف بخط نوري حافظ عثمان ، الملقب بقاي  زاده ، الخطاط

، مؤرخ بسنة  173جان برقم مشهور ، محفوظ في مكتبة جامعة مشالتركي ال

 بالرسم العثماني. هـ ،1309

  مصحف مطبوع بخط نوري حافظ عثمان قاي  زاده ، الطبعة الثانية

 م.2010هـ = 1431

  بإشراف هنكلمان ، منه  1694مصحف شريف مطبوع في هامبورج سنة ،

وفي دار الكتب المصرية برقم ،  31964نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم 

 مصاحف(. 176)

  م )رابط 1836مصحف شريف مطبوع بإشراف المستشرق جوستاف فلوجل

 :www.almeshkat.net/book/11041.) 

  م  ، منه نسخة في 1877هـ = 1285مصحف شريف مطبوع في قازان سنة

 (.21542اهرة برقم )مكتبة جامعة الق

  م.1890هـ = 1308مصحف المخلالتي ، المطبعة البهية ، القاهرة 

  هـ.1342المصحف األميري ، مطبعة المساحة ، القاهرة 

  مصحف المدينة النبوية ، برواية حفص عن عاصم ، مجمع الملك فهد لطباعة

 ه.1427هـ ، وطبعة 1405المصحف الشريف ، 

 اية ورش عن نافع ، مجمع الملك فهد لطباعة مصحف المدينة النبوية ، برو

 ه.1428المصحف الشريف 

  مصحف الجماهيرية برواية اإلمام قالون ، والرسم العثماني على ما اختاره

 م. 1989، طرابلس  2الحافظ أبو عمرو الداني ، ط 

  هـ 1400مصحف مطبوع ، بخط حامد اآلمدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت

 م.1980= 

 م.2002هـ = 1423ف ، طبع الهند ، نيودلهي مصحف شري 

  م.2005مصحف مطبوع ، بخط محمد أوزجاي ، إستانبول 

  م.2009مصحف شريف بخط رأفت قاوقجي ، دار سوزلر ، القاهرة 

  ، هـ = 1431برواية ورش عن نافع ، طبع المغرب المصحف المحمدي

 .م2011

  والبحوث لكتبثانياً : ا

http://www.almeshkat.net/book/11041
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  آمال رمضان عبد الحميد )دكتورة( : تاريخ طباعة المصحف الشريف بمصر

)بحث( ضمن ندوة : طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول ، مجمع الملك 

 م. 2014هـ = 1436فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة 

 ت اأحمد خالد شكري )دكتور( : الترجيح والتعليل لرسم وضبط بع  كلم

التنزيل )بحث( مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ، العدد الثالث 

 هـ.1428

  أحمد بن المبارك: اإلبريز من كالم العارف بالل سيدي عبد العزيز الدباغ و

هـ 1427صححه د. عاصم إبراهيم الكيالي و دار الكتب العلمية و بيروت 

 م .2006=

  : )تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى أحمد محمود حلمي زناتي )دكتور

المستشرقين )بحث( ضمن ندوة : طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول ، 

هـ = 1436مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة 

 م. 2014

  إدهام محمد حن  )دكتور( : كتابة المصحف الشريف عن الخطاطين

طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول ، العثمانيين )بحث( ضمن ندوة : 

هـ = 1436مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة 

 م. 2014

  ، إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

 م. 1951إستانبول 

  ابن األنباري ) أبو بكر محمد بن القاسم (: إيضام الوقف واالبتداء في كتاب

هللا عز وجل و تحقيق  د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان و مجمع اللغة 

 م .1971هـ = 1390العربية و دمشق 

  األندرابي ) أحمد بن أبي عمر (: اإليضام في القراءات و تحقيق منى عدنان

هـ = 1423ه و كلية التربية للبنات و جامعة تكريت غني و أطروحة دكتورا

 م . 2002

  إياد سالم صالح السامرائي )دكتور( : ظواهر الرسم في مصحف جامع

هـ = 1434الحسين في القاهرة ، دار الغوثاني للدراسات القرآنية ، دمشق 

 م.2013

  الباقالني ) محمد بن الطيب (: االنتصار للقرآن و تحقيق د. محمد عصام

هـ 1422القضاة و دار الفتح للنشر والتوزيع عمان و ودار ابن حزم بيروت 

 م.2001=

  البيهقي ) أحمد بن الحسين (: شعب اإليمان و تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد

 م. 2003هـ = 1423حامد و مكتبة الرشد و الرياض 

  :) ابن الجزري ) أبو الخير محمد بن محمد بن محمد 

الجزري على المسائل التبريزية في القراءات ، تحقيق  أجوبة اإلمام ابن .أ

عبد العزيز محمد تميم الزعبي ، بحث ماجستير ، كلية القرآن الكريم ، 

 م. 1434هـ = 1433الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 
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، تحقيق غانم قدوري الحمد ، دار  البيان في خط مصحف عثمان   .ب

 م.2017هـ = 1438بيروت  –شق الغوثاني للدراسات القرآنية ، دم

النشر في القراءات العشر و راجعه علي محمد الضباع ، المكتبة التجارية  .ت

 الكبرى و القاهرة.

غاية النهاية في طبقات القراء ، تحقيق برجشتراسر ، مكتبة الخانجي ،  .ث

 م.1932القاهرة 

 م  في مص حف الجهني ) محمد بن يوسف بن معاذ (: البديع في معرفة ما ُرسه

و تحقيق غانم قدوري الحمد و دار الغوثاني للدراسات القرآنية ،  عثمان 

 م. 2017هـ = 1438دمشق  –بيروت 

  :) الداني ) أبو عمرو عثمان بن سعيد 

 م .  1930أ. التيسير في القراءات السبع و تحقيق أوتو برتزل و إستانبول  

الحمد ، دار الغوثاني ب. المحكم في علم نقط المصاحف و تحقيق غانم قدوري  

  م.2017هـ = 1438دمشق  –، بيروت  للدراسات القرآنية

. المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار و تحقيق د. حاتم صالح ت 

 م.2011هـ = 1432الضامن ، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت 

  د. ، تحقيق  2ابن أبي داود ) عبد هللا بن سليمان (: كتاب المصاحف ، ط

هـ = 1423محب الدين عبد السبحان واعظ ، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت 

 م.2002

  ابن درستويه ) عبد هللا بن جعفر (: كتاب الُكت اب و تحقيق د. إبراهيم

 م .1977هـ = 1397السامرائي و د. عبد الحسين الفتلي الكويت 

  علماء الدولة طاش كبري زاده )أحمد بن مصطفى( : الشقائق النعمانية في

 م.1975هـ = 1395العثمانية ، دار الكتاب العربي ، بيروت 

  الجعبري ) إبراهيم بن عمر (: جميلة أرباب المراصد في شرم عقيلة أتراب

القصائد و تحقيق د. محمد خضير مضحي الزوبعي و دار الغوثاني للدراسات 

 م.2010هـ 1431القرآنية و دمشق 

  )مختصر التبيين لهجاء التنزيل و تحقيق أحمد بن أبو داود )سليمان بن نجام :

أحمد بن معمر شرشال و مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف و المدينة 

 م . 2002هـ = 1423المنورة 

 و دار  3الزرقاني ) محمد عبد العظيم (: مناهل العرفان في علوم القرآن و ط

 قاهرة. ال، لعربية ) عيسى البابي الحلبي ( إحياء الكتب ا

  السيوطي ) جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (: اإلتقان في علوم القرآن و

تحقيق: مركز الدراسات القرآنية و مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 هـ .1426الشريف و المدينة المنورة 

  شعبان محمد إسماعيل ) دكتور (: رسم المصحف وضبطه و بين التوقيف

 م .2001هـ = 1422و دار السالم و القاهرة  2ط واالصطالحات الحديثة و
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  ، صالم الدين المنجد )دكتور( : ياقوت المستعصمي ، دار الكتاب الجديد

 م. 1985بيروت 

  ، عبد الفتام القاضي )الشيخ( : تاريخ المصحف الشريف ، مكتبة الجندي

 م. 1951هـ = 1371القاهرة 

 ريخ طباعة القرآن في أوربا عبد هللا بن عبد الرحمن الخطيب )دكتور( : تا

حتى منتصف القرن التاسع عشر )بحث( ضمن ندوة : طباعة القرآن الكريم 

بين الواقع والمأمول ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة 

 م. 2014هـ = 1436المنورة 

  أبو عبيد ) القاسم بن سالم (: فضائل القرآن و تحقيق مروان عطية وآخرين و

 م .1999هـ =1420ابن كثير و دمشق  دار

  العقيلي ) أبو طاهر إسماعيل بن ظافر (: المختصر في مرسوم المصحف

م 2008هـ = 1429الكريم و تحقيق غانم قدوري الحمد و دار عمار و عمان و 

 . 

 : غانم قدوري الحمد 

 م.1982رسم المصحف دارسة لغوية تاريخية ، بغداد  .أ

نظرة في الماضي واستشراف على طباعة المصحف في العراق :   .ب

( ، 226-209المستقبل ، بحث ضمن كتاب أبحاث في علوم القرآن )ص 

 م.2006هـ = 1426دار عمار ، عمان 

ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة )باالشتراك مع د. إياد سالم صالح   .ت

هـ = 1437، دار الغوثاني للدراسات القرآنية ، دمشق  2السامرائي( ، ط 

 م.2016

كتب الرواية المشرقية في علم رسم المصحف : تعريف بها وبيان   .ث

أهميتها ، بحث منشور ضمن كتاب )تحقيق مخطوطات علوم القرآن 

الكريم : األصول والقواعد والمشكالت( ، مؤسسة الفرقان للتراث 

 م. 2016هـ = 1437اإلسالمي ، لندن 

بحث  ية ،ة تحليليهـ : دراسة وصف353ي المخطوط سنة مصحف المخلص .ج

هـ = 1434السنة الثامنة  16مجلة معهد اإلمام الشاطبي ، العدد  في

 م.2013

، معهد اإلمام الشاطبي ،  2الميسر في علم رسم المصحف وضبطه ، ط  .م

 .م2016هـ = 1437جدة 

  الكرماني )تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر( : خط المصاحف ، تحقيق

هـ = 1436للدراسات القرآنية ، دمشق غانم قدوري الحمد ، دار الغوثاني 

 م.2015

 نهي ) إبراهيم بن أحمد (: دليل الحيران في شرم مورد الظمآن و تحق غ  يق الماره

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت  عبد العزيز فاضل العنزي

 م.2012هـ = 1433
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 القرن  المحبي )محمد أمين بن فضل هللا الحموي( : خالصة األثر في أعيان

 الحادي عشر ، دار صادر ، بيروت.

 م.1939، دار الهالل  1، ط وآدابه محمد طاهر الكردي : تاريخ الخط العربي 

  ، محمد غوث النائطي اآلركاتي الهندي : نثر المرجان في رسم نظم القرآن

 هـ.1331مطبعة عثمان بريس ، حيدر آباد الدكن 

 لفاظ القرآن الكريم و مطابع الشعب محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس أل

 و القاهرة .

  مكي بن أبي طالب القيسي : اإلبانة عن معاني القراءات ، تحقيق د. عبد

 الفتام إسماعيل شلبي ، دار نهضة مصر ، القاهرة.

  المهدوي ) أحمد بن عمار (: هجاء مصاحف األمصار و تحقيق د. حاتم صالح

 هـ.1430الضامن و دار ابن الجوزي و الرياض 

  مؤسسة آل البيت )المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية( : الفهرس

الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )المصاحف المخطوطة 

 م.1992، عمان  2ومخطوطات رسم المصحف( ، ط 

  مؤلف مجهول : كتاب الهجاء في رسم المصحف ، تحقيق غانم قدوري الحمد

 م.2012هـ = 1433القرآنية ، دمشق  ، دار الغوثاني للدراسات

  النحاس )أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل( : إعراب القرآن ، تحقيق عبد

 هـ.1421المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  ابن النديم ) محمد بن إسحاق (: الفهرست و تحقيق رضا ـ تجدد و طهران

 م .1971

 ت اُج إليه من رسم ابن وثيق ) إبراهيم بن محم ا يُح  د اإلشبيلي (: الجامع لهم 

هـ = 1429المصحف و تحقيق غانم قدوري الحمد و دار عمار و عمان 

 م .2009

  وليد األعظمي )الخطاط( : تراجم خطاطي بغداد المعاصرين ، مكتبة النهضة

  م.1977، بغداد 

 

 

 

 فهرس الموضوعات

 الصحيفة الموضوع

 1 مقدمة 

 4 تعريف بعلم رسم المصحفتمهيد : 

 8 المبحث األول : تنوع الرسم في المصاحف العثمانية األولى

 9 المطلب األول : تنوع الرسم باختالف القراءة      

 12         المطلب الثاني : تنوع الرسم باتفاق القراءة      
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 14 المبحث الثاني : اختالف الرسم في المصادر

 14 المطلب األول : اختالف رواية علماء الرسم األوائل      

 18 المطلب الثاني : اختالف اختيارات علماء رسم المصحف      

 23 المبحث الثالث : تنوع الرسم في المصاحف المخطوطة القديمة

 23 المطلب األول : مصاحف قديمة التزمت بالرسم العثماني      

 38 المطلب الثاني : مصاحف قديمة لم تلتزم بالرسم العثماني      

 46 المبحث الرابع : اختالف الرسوم في المصاحف المطبوعة

 47 المطلب األول : مصاحف مطبوعة لم تلتزم بالرسم العثماني      

 54 المطلب الثاني : مصاحف مطبوعة التزمت بالرسم العثماني      

 67 : وسائل توحيد الرسم في طباعة المصاحفالمبحث الخامس 

المطلب األول : االعتماد على مصحف معين من  المصاحف    

 القديمة الموثقة
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 75 المطلب الثاني : االعتماد على رواية عالم من علماء الرسم    

 79 المطلب الثالث : االعتماد على مصحف عالم     

 85 باختيار األرجح من خالل لجنة  المطلب الرابع : توحيد الرسم    

 89 خاتمة البحث والتوصيات

 92 مصادر البحث

 100 فهرس الموضوعات
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