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 حــدلقديا

الحمػػػد ا كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػ  سػػػيد ا رسػػػكؿ اا كعمػػػ  آلػػػ  
 كصحب  كمف كااله .

 وتؼد                                         
فمػػـ تمػػتـ أمػػة مػػف األمػػـ بكتػػاب مألممػػا اهتمػػت األمػػة اإلسػػبلمية 

هػػػػػذا الكتػػػػػاب المبػػػػػارؾ كأفػػػػػراد األمػػػػػة  ،فم ػػػػػذ أف  ػػػػػزؿبكتػػػػػاب اا تعال 
عامة،كعمماؤها خاصة مقبمكف عميػ ،حفظا كتبلكةن،كتػيكيبلن كتفسػيرنا،كتعممنا 

مف عمـك هذا الكتاب المبارؾ إال أفردكا  كتعميما،كبحألا كتحريرنا،كما مف عمـ
 .المجمدات في بحأل  كدراست في  المص فات كألفكا 

عمػـك القػرآف التػي حظيػت باهتمػاـ كبيػر مػف عممػا  مفردات كمف 
قػػديما  –األمػػة عمـسرسػػـ المصػػحؼل أكسالرسػػـ القرآ يل،فقػػد ت ػػاكؿ العممػػا 

كالدراسػػة،فيألركا كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالرسػػـ القرآ ػػي بالبحػػث كالتحقيػػؽ  -كحػديألا
المكتبػػة اإلسػػبلمية بالعديػػد مػػف المصػػ فات المؤلفػػات الدالػػة عمػػ  عظػػيـ 

 .ل0سع ايتمـ بمذا الكتاب الكريـ المجيد
                                                           

مػػػف هػػػذه المؤلفػػػاتصساختبلؼ مصػػػاحؼ ال ػػػاـ كالعػػػراؽل كس المقطػػػكع كالمكصػػػكؿ فػػػي  (ُ)
س مرسػكـ المصػحؼ ل، لئلمػاـ  –هػػل ُُٖبف عامر اليحصبي ستص القرآف ل لئلماـ عبد اا

س الػ قط كاإل ػكاؿ ، لمخيػؿ بػف  –هػػ ل ُْٓالألقة زباف بف عمػار بػف العػبل  المػاز ي  ست ص
ساختبلؼ أهؿ الككفة كالبصػرة كال ػاـ فػي المصػاحؼل،أبك  –هػل َُٕأحمد الفراهيدم س تص

ل محمػػد بػػف عيسػػ  أبػػك عبػػد اا سهجػػا  المصػػاحؼ–هػػػل َِٕزكريػػا يحيػػ  الفػػرا  ، ستص
==                سالمصػػػػػػػاحؼل ألبػػػػػػػي بكػػػػػػػر عبػػػػػػػد اا بػػػػػػػف أبػػػػػػػي  –هػػػػػػػػل ِّٓاألصػػػػػػػبما ي ،ستص
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ككا ت مسيلة سالرسػـ القرآ ػيل مػف حيػث التكقيػؼ أك االصػطبلح  
مف أهـ المسائؿ التي ت اكلما العممػا ،كاختمفكا حكلمػا بػيف قائػؿ بػالتكقيؼ 

 .كآخر باالصطبلح

                                                           

لمحمد بػػػػف أ ػػػػت  األصػػػػبما ي سعمػػػػـ المصػػػػاحؼ –هػػػػػل ُّٔداكد السجسػػػػتا ي،ستص== 
-هػػػ لَْْسهجا  مصػاحؼ األمصػارل ألبػي العبػػاس احمػد بػف عمػار الممػدكم سهػػلَّٔس
سالبػدي  فػي   -ل هػ ّْٕستصلمكي بف أبي طالب القيس األ دلسي  لالمصاحؼ ==هجا س

معرفػػة مػػا رسػػـ فػػي مصػػحؼ عألمػػاف بػػف عفػػاف رعػػي اا ع ػػ ل، ألبػػي عبػػد اا محمػػد بػػف 
 لالمق   في معرفة مرسػكـ مصػاحؼ أهػؿ األمصػارس -ل ِْْيكسؼ بف معاذ الجم ي ستص

لئلماـ القاسـ بف  لالرائية لقصيدةسا - هػْْْتسألبي عمرك عألماف بف سعد األمكم الدا ي
، المسماة "عقيمة أتراب القصػائد فػي أسػ   المقاصػد"، لهػَٗٓستصفيره بف خمؼ ال اطبي 

سرسػـ مختصػر التبيػيف لمجػا  التت زيػؿل  -التي  ظـ فيما مسائؿ المق   ألبي عمرك الػدا ي
 سالمختصػػر فػػي مرسػػكـ المصػػحؼ الكػػريـل ألبػػي-هػػػ لَٗٓألبػػي داكد سػػميماف بػػف  جػػاح،س

سمػػكارد الظمػػيف فػػي رسػػـ أحػػرؼ القػػرآفل  -هػػػل ِّٔطػػاهر إسػػماعيؿ بػػف ظػػافر العقيمػػي س
ألبػي العبػاس  لع ػكاف الػدليؿ فػي مرسػكـ خػط الت زيػؿسكتاب -هػ لُٖٕمحمد الخراز س ت ص

س  ألػر المرجػاف  -لهػػُِٕستصأحمد بف محمػد بػف عألمػاف المراك ػي، ال ػمير بػابف الب ػا  
س ك ػؼ األسػرار  -هػػل ُِّٖ اصر الديف اآلركاتي س  في رسـ  ظـ القرآفلمحمد غكث بف

رسػـ س  -هػػل ٕٗٗفي رسـ مصاحؼ األمصار لمحمد بف محمػكد بػف محمػد السػمرق دم س 
ـى بما إل  كمية أصكؿ الديف جامعة األزهر، عبد الحي حسػيف  ل، رسالةالمصحؼ ك قط  تقدَّ

دراسػة  ،رسػـ المصػحؼسب كتػا -ـ"ُٕٓٗالفرماكم ل يؿ درجػة العالميػة "الػدكتكراه"، سػ ة "
 -لؤلسػتاذص غػا ـ قػدكرم الحمػد، المػدرس فػي كميػة ال ػريعة بجامعػة بغػداد للغكية تاريخيػة

 . كتاب س إيقاظ األعبلـ لكجكب إتباع رسـ المصحؼ اإلماـل،لمحمد حبيب اا ال  قيطي
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تعػرض لتمػؾ المسػيلة غيػر أف أغمػب  كقد كقفت عم  عدة مؤلفاتو 
هػػػذه المؤلفػػػات خمطػػػت بػػػيف مسػػػيلة رسػػػـ المصػػػحؼ مػػػف حيػػػث التكقيػػػؼ 
كاالصطبلح،كمسػػػػػػػػيلة حكػػػػػػػػـ التػػػػػػػػزاـ الرسػػػػػػػػـ العألمػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػة 
المصاحؼ،ككي مما مسيلة كاحدة،فجعؿ أصحابما مف أقػكاؿ المتقػدميف فػي 

 عم  أف الرسـ تكقيفي،كمعمـك أف كجػكب كجكب التزاـ الرسـ القرآ ي،دليبلن 
التزاـ الرسـ القرآ ي أمر يختمؼ اختبلفنػا كبيػرنا عػف القػكؿ بػيف رسػـ القػرآف 

،كالقميؿ مف المؤلفات التي عرض أصحابما لممسػيلة دكف تػداخؿ لُستكقيفي
بي مػا كبػيف مسػيلة حكػـ التػزاـ الرسػػـ العألمػا ي،لـ يعرعػكا لمػا فػي مؤلػػؼ 

كمبحػػث عػػمف مباحػػث مكعػػكع عػػاـ، كمػػف ألػػـ جػػا  مسػػتقؿ،كام ما جػػا ت 
  لِسعرعمـ لممسيلة ب كؿ مختصر

                                                           

رسػػػـ المصػػػحؼ ك قط ،عبػػػد الحػػػي الفرمػػػاكم ،  -ّٕٕ/ُمػػػف ذلؾصم اهػػػؿ العرفاف،جػػػػ(ُ)
رسـ المصحؼ كعبط  بيف التكقيؼ كاالصػطبلحات الحديألػة ، لمػدكتكر / ػعباف  -ّٔٓصػ

المصػاحؼ العألما يػة كصػمتما بػاألحرؼ السػبعة،دكتكر أبػك ال ػػكر  –ّٔمحمػد إسماعيؿ،صػػ
الآللػي الحسػاف  -ُْٖمباحػث فػي عمػـك القرآف،م ػاع القطاف،صػػ- ِّاحمد الزعبي ، صػػ

–ّْٕمػػ  الصػػكتي،لبيب سعيد،صػػػالج– ٕٔفػػي عمػػكـ القرآف،مكسػػ   ػػاهيف ال يف،صػػػ
رسػـ المصػحؼ بػيف التحػرر كالتحرز،زيػد  -ّٗٔدراسات في عمػـك القرآف،فمػد الركمي،صػػ

 .  ّْٔالمدخؿ لدرسة القرآف الكريـ ، محمد أبك  مبة ، صػ– ٕٕعمر مصطف  ، صػ
م مػػػػاج الفرقػػػػاف فػػػػي عمػػػػكـ  –َِِرسػػػػـ المصحؼ،دراسػػػػة لغكيػػػػة،غا ـ قدكرم،صػػػػػ (ِ)

تاريخ القرآف الكػريـ ،محمػد طػاهر الكػردم  -كما بعدها  َُْبلمة،صػالقرآف،محمد عم  س
مباحػث فػي  -ُِٖدراسات في عمـك القرآف الكريـ،محمد بكػر إسػماعيؿ ، صػػ -َُُ، صػ

          = =تػػػػػاريخ تكأليػػػػػؽ  ػػػػػص القرآف،خالػػػػػد – ِٕٓعمػػػػػكـ القرآف،صػػػػػبحي الصػػػػػال  ، صػػػػػػ
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ل ـ القرآ ي بيف التكقيؼ كاالصػطبلحكفي هذا البحث المسم سالرس
ا بػػالكقكؼ ب ػػي  مػػف التفصػػيؿ، بادئنػػ -خاصػػة -سػػيت اكؿ هػػذه المسػػيلة 

قكاؿ العممػا  فػي المسػيلة، ألعد التاريخي لمرسـ القرآ ي،ألـ أعرض عم  البي 
بإذ    –دلة كؿ قكؿ،ألـ م اق ة األدلة،كترجي  ما يتبيف لي رجحا   م ماكأ

 . -تعال 
كقػػد قسػػمت هػػذا البحػػث إلػػ  مقدمػػة كمبحػػث تمميػػدم كمبحألػػيف   

 رئيسيف كخاتمة،كذلؾ عم  ال حك التاليص 
 كفيما تكطئة لمبحث كعرض لخطت . ادلقديح:

   ادلثذث انرًهُدٌ:انرؼسَف مبصطهخ )انسظى انقسآٍَ(. -   

 ادلثذث األول:يسادم ذىثُق انُص انقسآٍَ .   -
 .المطمب األكؿصالتكأليؽ في العمد ال بكم 
 ."  المطمب الألا يصالتكأليؽ في عمد أبي بكر "رعي اا ع 
 رعي اا ع  ".التكأليؽ  في عمد عألماف  ص المطمب الألالث" 

اء يف انسظى انقسآٍَ يٍ ـــــادلثذث انثاٍَ:يراهة انؼهً -
 نرىقُف واالصطالح .ا   ثــــدُ

                                                           

ط ،د. أحمد خالد  كرم مجمػة حكـ االلتزاـ بقكاعد رسـ المصحؼ كعب - ٖٔالعؾ، صػ==
 – ِْٖال ػػريعة كالقا كف،جامعػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحدة،العػػدد الألالػػث كالألبلألػػكف ، صػػػ

 . ٖٔالمتحؼ في رسـ المصحؼ ،عبد الكريـ إبراهيـ صال ،صػ
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  .المطمب األكؿصمذهب القائميف بالتكقيؼ كأدلتمـ 
 .المطمب الألا يصمذهب القائميف باالصطبلح كأدلتمـ 
  .  المطمب الألالثصم اق ة أدلة الفريقيف م  الترجي 

 اخلامتح .  -

 . فهسض ادلساجغ وادلصادز  -
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 أهًُح انثذث

 .م هك أ رؼ الكتب كأجمماارتباط البحث كتعمق  بكتاب اا تعال ،الذ -

استقصػػا  البحػػث ألقػػكاؿ العممػػا  فػػي هػػذه المسػػيلة الدقيقػػة،كالترجي   -
 بي ما بالبراهيف كاألدلة.

بياف الجمػد العظػيـ الػذم بذلػ  الصػحابة األطمػار فػي حفػظ كتػاب اا  -
  ظمنا كرسمنا.

 التيكيد عم  صيا ة رسـ القرآف الكريـ مف التغيير كالتبديؿ. -
 أهداف انثذث.

 لتعريؼ بمصطم  الرسـ القرآ ي . ا -

الكقكؼ عم  مراحؿ تدكيف كتكأليػؽ الػ ص القرآ ػي فػي العمػد ال بػكم،  -
 كعمد الخمفا  الرا ديف .

الكقكؼ عم  الرأم الراج  في مسػيلة رسػـ القػرآف مػف حيػث التكقيػؼ  -
 أك االصطبلح.

 يُهج انثذث .
  اتبعت في هذا البحث ص

 رسـ القرآ ي.  الم مج التيصيميص لمتعريؼ بمصطم  ال -ُ
يتعمػػػؽ بػػػػ سالرسػػػـ القرآ ػػػي مػػػف حيػػػث مػػػا المػػػ مج االسػػػتقرائيصبتتب   -ِ

القرآف الكريـ كالس ة ال بكية المطمرة كأقػكاؿ في  التكقيؼ كاالصطبلحل
 .المعاصريف ك السمؼ 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٔ 
 

        أظثاب اخرُاز ادلىضىع
 اا تعال  .كتاب الرغبة في  يؿ  رؼ خدمة  -

التكقيؼ أك االصػطبلح إلػ  البحػث  حاجة مكعكع رسـ القرآف مف حيث -
 كالدراسة،فميس ألمة دراسة مستقمة كافية،في حدكد عممي.

مماجمػػة الػػبعض لمرسػػـ القرآ ػػي كدعػػكتمـ لكتابػػة القػػرآف كمػػ  بالرسػػـ  -
 القياسي .

     أيا اجلاَة انفٍُ يف انثذث فجاء ػهً انُذى انرايل:
سكرتما كرقمما ،كأعقبت كؿ آية بذكر كتابة اآليات كفؽ الرسـ العألما ي -

 .مبا رة،دكف اإلحالة لمحا ية،تخفيفان لما،كبعدان عف ألقمما

 .تخريج األحاديث مف كتبما المعتمدة -

،كذلؾ بػذكر ع ػػكاف الكتػاب ألػـ اسػـ المؤلػػؼ كأليػؽ ال صػكص الم قكلػةت  -
كرقػػـ الجػػز  كالصػػفحة فػػي الحا ػػية السػػفمية،كأحمت ذكػػر بػػاق  بيا ػػات 

ة،كتاريخ ال  ر إلػ  فمػرس المرجػ  كرقـ الطبع الكتاب  حكصدار ال  ر،
 ف   ماية البحث.

ذيمت البحث بفمرس لممراج ،مقسـ إل  سبعة أقساـ،كقد رتبت كتب كؿ  -
 قسـ ترتيبان أبجديان .
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٕ 
 

 ادلثذث انرًهُدٌ
 انرؼسَف مبصطهخ  )انسظى انقسآٍَ(

 

بػػػػا تركيبػػػػان كً ري الرسػػػػـ القرآ ػػػػيل مؤلػػػػؼ مػػػػف جػػػػزأيف مصػػػػطم  س  
كلمكقػػػكؼ عمػػػ  ،س القرآ يلكالصػػػفة هػػػي ـل رسػػػالسكصفيان،المكصػػػكؼ هػػػك 

 مع   كمفمـك هذا المصطم    عًرؼ أكالن بجزأي ، ألـ  عرؼ ب .
ا .
ً
 أوال : ذؼسَف انسظى نغح واصطالد

ـي  األىألىرى لغػػةص الرٍَّسػ
كرسػـ الػػدارصما كػػاف مػػف رىٍسػػـ كػػؿ  ىٍي صأألىره،،ك لُس
أرسـ كىاٍلجم  لِسكتىفىرٍَّستي ي  صتىيىمٍَّمتي رىٍسمى ي الدار كتىرىسٍَّمتي أألارها الصقا باألرض،

ريسـك
ًصػقنا بػاألىرض،لّس ٌفاها كأىبق  ًفيمىا أىألران الى صعى ـى اٍلغىٍيثي الدَّارى كرىسى

 كى ىاقىػةه ،لْس

                                                           

الصػػػػػػحاح ،  - ِّٗ/ُِتمػػػػػػذيب المغػػػػػػة ، جػػػػػػػ -ُِْ /ُِل  لسػػػػػػاف العػػػػػػرب ، جػػػػػػػ(ُ
– ُِِ مختػػػار الصػػػحاح، صػػػػ – ّٕٔ/ُجػػػػ مجمػػػؿ المغػػػة البػػػف فػػػارس ، -ُِّٗ/ٓجػػػػ

 ِٓٓ /ِّتاج العركس ، جػ –ُُُّ القامكس المحيط ، صػ
 /ُِلسػاف العػرب ، جػػ – ّْٗ /ٖالمحكػـ كالمحػيط ، جػػ - ُِّٗ/ٓل   الصحاح ، جػ(ِ

 ِٔٓ /ِّتاج العركس ، جػ – ُِِ مختار الصحاح ، صػ - ُِْ
تػػػاج العػػػركس ،  - ُِْ /ُِلسػػػاف العػػػرب ، جػػػػ - ّْٗ /ٖل المحكػػػـ كالمحػػػيط ، جػػػػ(ّ
 .ِٔٓ /ِّجػ
 .ُِْ /ُِل   لساف العرب ، جػ(ْ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٖ 
 

ٍط ً  رىسيػكـهصتيؤىألّْري ًفػػي اأٍلىٍرًض ًمػٍف ً ػػدًَّة اٍلػكى
مىػػيَّ ،كالرسـصالكتابة،يقاؿصلُس ـى عى رىسىػػ

ـي ،ك لِسكخطػػػػ  ،كم ػػػػ  رسػػػػـ الكتػػػػاب أم كتبػػػػ كػػػػذا،أم كتىبى  ػػػػ بت ػػػػديد  الرَّسى
ٍسفي المىٍ يالرا  صحي

اًهًميَّةً لّس كاسيـصكيتب كىا ىٍت ًفي اٍلجى ـيص ك ،ى لْسكالرَّ الألَّػٍكبي اٍلميرىسَّػ
طَّػػطي  اٍلميخى
ف غمػػب الرسػػـ ،كيػػرادؼ الرسػػـصالخط،كالكتابة،كالزبر كالسػػطر،لٓس كام

 لٔسبالسيف الممممة في خط المصاحؼ
ا فمكص     ػػة بتى كأمػػا الرسػػـ اصػػطبلحن هجائمػػا،  حػػركؼٍصػػًكير اٍلكىًممى

مىٍيمىا ٍقؼ عى أل مػا  ذا أألبتكا صػكرة همػزة الكصػؿمكل،ًبتىٍقًدير ااًلٍبًتدىا  بمىا، كىاٍلكى

                                                           

لساف العرب ،  - ُِّٗ/ٓالصحاح ، جػ  - ّّٗ/ِل  مقاييس المغة ال بف فارس ، جػ(ُ
 .ِٔٓ /ِّتاج العركس ، جػ - ُِْ /ُِجػ
 . ِْٗ /ُُتمذيب المغة ،جػ – ُِْ /ُِلساف العرب،جػ - ُِّٗ/ٓل الصحاح،جػ(ِ
 القامكس المحيط ، صػػ – ِِْ /ُِلساف العرب ، جػ – ِْٗ /ُِمغة ، جػل تمذيب ال(ّ

 .ِٕٓ /ِّتاج العركس ، جػ-ُُُّ
 . ُِْ /ُِلساف العرب ، جػ ل  (ْ
المحكـ كالمحػيط  - ّّٗ/ِمقاييس المغة ال بف فارس ، جػ - ُِّٗ/ٓل الصحاح ، جػ(ٓ

 ّْٗ /ٖ، جػ
 – ُّْ /ِديػػكاف األدب ، جػػػمعجػػـ  - ّٔل دليػػؿ الحيػػراف عمػػ  مػػكرد الظمػػيف ، صػػػ(ٔ

ال جػػكـ الطكالػػ  عمػػ  الػػدرر المكامػػ  ، ابػػراهيـ المػػارغ ي ،   -ِْٗ /ُِتمػػذيب المغػػة ، جػػػ
 .ُِٖصػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٗ 
 

أل ػ  غيػر ممفػكظ ع ػد الكقػؼ حذفكا صػكرة الت كيف،ك  ممفكظة ع د االبتدا 
 .لُسعم  أكاخر الكمـ 

ا .
ً
ا: ذؼسَف )انقسآٍَ( نغح واصطالد

ً
 ثاَُ
 سبة إل  القرآف،كلمعمما  في المع   المغكم لمقػرآف عػدة  ص غةالقرآ ي ل -

ػػػػاًف أقكاؿ،أ ػػػػمرها كأرجحمػػػػا أ ػػػػ  مصػػػػدر لمفعػػػػؿ قػػػػرأ بمع ػػػػ  تبل، كىالرٍُّجحى
،يقػاؿصقرأ يقػػرأ قرا ةن،كقرآ ان،كقػػد جػػا  اسػتعماؿ القػػرآف بمػػذا المع ػػ  كىاٍلغيٍفرىافً 

ه فػػػاتب  المصػػػدرم فػػػي قكلػػػ  تعػػػال صسإف عمي ػػػا جمعػػػ  كقرأ ػػػ  فإذا قرأ ػػػا
[،ألػػـ  قػػؿ مػػف هػػذا المع ػػ  المصػػدرم كجعػػؿ عممػػان ُٖ،ُٕقرأ  ل]القيامػػةص

 .لِسعم  كتاب اا الم زؿ عم   بي سصم  اا عمي  كسمـل

                                                           

ال جـك الطكال  عم  الدرر المكام  ، ابراهيـ  - ُٓٓ/ُل لطائؼ اإل ارات لمقسطبل ي،جػ(ُ
لػػػػػديف ،زيف اال ػػػػػمعة المعػػػػػية ب  ػػػػػر قػػػػػرا ات السػػػػػبعة المرعػػػػػية- ُِٖالمارغ ي،صػػػػػػ
ال ػافية فػي عمػـ  -ّٔدليؿ الحيراف ،صػػ –َِْ/ُم اهؿ العرفاف، جػ –ُِّ/ُم صكر،جػ

 ػػػػػرح ال ػػػػػافية،محمد بػػػػػف الحسػػػػػف الرعػػػػػي  –ُّٖالتصػػػػػريؼ البػػػػػف الحاجػػػػػب ، صػػػػػػ
 . ُِّ/ِاإلستراباذم،جػ

 - ٗ/ُتفسػػير اآللكسػػي ، جػػػ - ِٖٕ /ُالبرهػػاف ،جػػػ – َِٕ/ُل ا ظػػرص الكميػػات ، جػػػ(ِ
 .ُْ/ُم اهؿ العرفاف ،جػ  -ُِٖ/ُاالتقاف ، جػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُِٖ 
 

ا فمكص - محمدسصم   زؿ عم  رسكل ػالم ،كبلـ اا الميٍعجزأما القرآف اصطبلحن
 .لُس الم قكؿ ع   بالتكاتر المتعبد بتبلكت اا عمي  كسمـل 

ا: ذؼسَف يصطهخ ) انسظى انقسآٍَ(: 
ً
 ثانث

بعػػػػد أف عرف ػػػػا بجػػػػزأم مصػػػػطم  سالرسػػػػـ القرآ ػػػػيل فػػػػي المغػػػػة 
كاالصطبلح، عرؼ ه ا بمذا المصطم ، ف عرض أكال لبعض مػا كقف ػا عميػ  

 مف تعريفات،ألـ  سكؽ التعريؼ الذم  راه م اسبان.
 عيرؼ مصطم  سالرسـ القرآ يل بعدة تعريفات ، م ما ص 
 صبي   رسػػـ الكممػػات القرآ يػػة مػػف حيػػث  كعيػػة عرفػػ  بععػػمـ

حػػػػركؼ كػػػػؿ كممػػػػة مػػػػف كممػػػػات القػػػػرآف الكػػػػريـ كعػػػػدد تمػػػػؾ 
 .لِسالحركؼ

  ػػا بي  صالرسػػـ المخصػػكص الػػذم كتبػػت بػػ  حػػركؼ كعيػػرؼ أيعن
القػػرآف ككمماتػػ ،أأل ا  كتابػػة القػػرآف بػػيف يػػدم ال بيسصػػم  اا 
عمي  كسمـل،كمف خبلؿ الجم  الذم تـ ل  فػي عمػد أبػي بكػر 

ي اا ع  ،كال سخ في المصػاحؼ زمػف عألمػاف رعػي اا رع
 . لّسع   

                                                           

ال بػػػي  – ُّ/ُالتفسػػػير الم يػػػر ، د.كهبػػػ  الزحيمػػػي ، جػػػػ – ُٗ/ُل م اهػػػؿ العرفاف،جػػػػ(ُ
دراسػػات فػػي  -ُّٕ/ِمقدمػػة ابػػف خمػػدكف ، جػػػ - ّْالعظػػيـ ، محمػػد عبػػد اا دراز ، صػػػ

 . َُعمكـ القرآف،محمد بكر إسماعيؿ ، صػ
 .ُٕل إعجاز رسـ القرآف الكريـ ، محمد  ممكؿ ، صػ(ِ
 َُل  مزايا كفكائد الرسـ العألما ي ، ط  عابديف ط ، صػ(ّ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُِٖ 
 

 

  كعرف  ابف خمدكف بي  صأكعػاع حػركؼ القػرآف فػي المصػحؼ
 . لُسكرسكم  الخطية 

 عرفػػ  الػػدكتكر غػػا ـ قػػدكرم بي  صطريقػػة كتابػػة الكممػػات فػػي كي
المصػػحؼ كمػػا كتبمػػا أصػػحاب ال بػػي محمػػد سصػػم  اا عميػػ  

 كعمػػا ال مػػف حيػػث أ ػػكاؿ كسػػمـل،مف حيػػث عػػدد الحػػركؼ ك 
 .  لِسالحركؼ كصكرها

 ما كتب  الصػحابة مػف الكممػات كعرف  محمد طاهر كردم بي  ص
القرآ ية في المصحؼ العألما ي عم  هيئة مخصكصة ال تتفؽ 

 لّسم  قكاعد الكتابة

  الصػػػحابة  كيعرفػػػ  طػػػاش كبػػػرل زاده بي ػػػ صما اصػػػطم  عميػػػ
ع د جمػػ  رعػػكاف اا عمػػيمـ أجمعػػيف ع ػػد كتابػػة المصػػحؼ،
 .لْسالقرآف عم  ما اختاره زيد بف ألابت رعي اا ع  

  كعرفػػ  الػػدكتكر عبػػد المػػ عـ  ػػعير بي  صطريقػػة كتابػػة كممػػات

                                                           

 صػكص مػف التػراث التربػكم اإلسػبلمي،فتحي حسػف  -ُْٕ/ِل مقدمة ابف خمدكف،جػػ (ُ
 . ُْٔمكاكم، صػ

رسػـ المصػحؼ ، غػا ـ قػدكرم ،   -ُْٔل أبحاث في عمـك القرآف ، غا ـ قػدكرم ، صػػ(ِ
 .ُٔٓصػ
 . ْٗل تاريخ القرآف الكريـ ، صػ(ّ
 .  ّٗ/ُل مفتاح السعادة ، جػ(ْ
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 بين التوقيف واالصطالح

ُِِٖ 
 

القرآف في المصاحؼ التي كتبمػا الصػحابة فػي خبلفػة عألمػاف 
مػػ  فيمػػا  رعػػي اا ع  ،كأصػػؿ ذلػػؾ الرسػػـ الصػػحؼ التػػي جي

ف الرقػاع القرآف في خبلفة أبي بكر الصػديؽ رعػي اا عف،مػ
 .لُسالتي كتب فيما زمف ال بيسصم  اا عمي  كسمـل

 الكعػػ  الػػذم ارتعػػاه عألمػػاف رعػػي اا كعرفػػ  الزرقػػا ي بي  ص
 .لِس ع   في كتابة كممات القرآف كحركف 

 ويٍ خالل اظرقساء انرؼازَف انعاتق ذكسها َرثني نُا أيساٌ:
آ ي إ ما يقصد ب  عم  أف الرسـ القر -إل  حد ما -صاتفاؽ التعاريؼ األكؿ -

 الرسـ الخاص الذم كتبت ب  كممات القرآف الكريـ.

صاختبلفمػػا فػػي  سػػبة هػػذا الرسػػـ،فبي ما ي سػػب  الػػبعض إلػػ  الصػػحابة الألا ي -
ل،في حػيف يػكرد بععػمـ صم  اا عميػ  كسػمـالكراـ،ي سب  آخركف إل  ال بيس
 التعريؼ خاؿ مف تمؾ ال سبة. 

 يل يمكف تعريفػ  بي  صالكيفيػة أك الميئػة كبعد ، فإ  ي أرل أفسالرسـ القرآ
المخصكصة التي كيتبت كصيكرت بما حركؼ ككممات القػرآف الكػريـ فػي العمػد 

رعػػي اا سعألمػػافخبلفػػة أبػػي بكػػر ألػػـ فػػي خبلفػػة  ال بػػكم ك سػػخت بػػ  فػػي 
 .مال ع م

 

 

                                                           

 . ْل  اإلعجاز القرآ ي في الرسـ العألما ي ، عبد الم عـ كامؿ  عير ، صػ(ُ
 . ّٗٔ/ُل  م اهؿ العرفاف ، جػ(ِ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِّٖ 
 

 ادلثذث األول
 ) ذازَـخ انسظـى انقـسآٍَ (
حيث التكقيؼ أك االصػطبلح،أف يمزم ا قبؿ الحديث عف الرسـ القرآ ي مف 

 تتب  مراحؿ تػدكيف كتكأليػؽ الػ ص القرآ ػي م ػذ العمػد ال بػكم ال ػريؼ كحتػ  
 سػػخ القػػرآف فػػي عمػػد عألمػػاف بػػف عفػػاف رعػػي اا ع ػػ ، ل قػػؼ عمػػ  البعػػد 
التاريخي لمذا الرسػـ،كما صػاحب  مػف ال ػكاهد كاألحػكاؿ، فػذلؾ ممػا البػد م ػ  

ػة لكؿ دراسة تتعمؽ برسـ المصحؼ ال ر  يؼ، فما بالؾ إذا كاف الدراسة مختصن
 بالحكـ عم  هذا الرسـ بالتكقيؼ أك االصطبلح؟!.

كمراحػػػؿ تكأليػػػؽ كتػػػدكيف الػػػ ص القرآ ػػػي ألبلث،سػػػ عرض لمػػػا مػػػف  خػػػبلؿ 
 المطالب اآلتية ص 

 المطمب األكؿصالتكأليؽ في العمد ال بكم.  . -
 المطمب الألا يصالتكأليؽ في عمد أبي بكر رعي اا ع  . -
  مطمب الألالثصالتكأليؽ  في عمد عألماف رعي اا ع  .ال -
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِْٖ 
 

 ادلطهة األول
 انرىثُق يف انؼهد انُثىٌ

لقػد هيػي اا لكتابػ  الكػريـ فػي العمػػد ال بػكم جممػة مػف األسػباب، عػػم ت 
حفظػػ  كجمعػػ  كتكأليقػػ  عمػػ  كجػػ  غايػػة فػػي الدقػػة كالعػػبط كاالتقاف،كهػػذه 

 األسباب هيص 
ا :
ً
 أواًل: َصول انقسآٌ يُجً

ل صم  اا عميػ  كسػمـف المعمـك أف القرآف الكريـ  زؿ عم  رسكؿ اا سم
م جمنا في قريب مف ألبلث كع ريف س ة
،كذلؾ لًحكـ عدة ذكرها العمما  فػي لُس
 .لِسمكاععما،مف بي ما كأهمما تيسير حفظ 

ٍق ىػاهي كقد  ب  الحؽ تبارؾ كتعال  إل  تمؾ الحكمة بقكل  سػبحا  صس قيٍرآ ان فىرى كى
مى  ميٍكثو ًلتى  مى  ال َّاًس عى [،قاؿ غير كاحد مف َُٔسرا ص]االكى ىزٍَّل اهي تىٍ ًزيبلنل ٍقرىأىهي عى

 عمػػ  مىمػػؿالمفسػػريفصأم  زل ػػاه م جما، ػػيئا بعػػد  ػػي ،لتقرأه عمػػ  ال ػػاس 
فإ   أيسري لمحفظ كأعكف عم  الفمـكترسؿ 

 .لّس

                                                           

 -ٓ/ُتفسػػير المراغػػي، جػػػ –ِ/ٖحا ػػية ال ػػماب ، جػػػ –ِٗ/ٔتفسػػير ابػػف كأليػػر ،جػػػ (ُ)
 .ِٔصػ إعجاز القرآف ، لمرافعي ، – ُُْ/ّالتفسير الكاع  ، جػ

الآللػػػي الحسػػػاف، –ُٖالمعجػػػزة الكبػػػرل ألبػػػي زهػػػرة ، صػػػػ -ٕٔ/ٔحا ػػػية ال ماب،جػػػػ (ِ)
 . ُٖمكس  ال يف، صػ

تفسػػير أبػػي   - ُّّ/ّفػػت  القػػدير لم ػػككا ي ، جػػػ -ِٗٔ/ّتفسػػير البيعػػاكم، جػػػ (ّ)
 ==تفسػػير -ّٓٔ/ُالتحريػػر كالت كير،جػػػ–َِٓ/ٔتفسػػير القاسمي،جػػػ-ُٗٗ/ٓالسعكد،جػػػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٓ 
 

ػػكقػػاؿ ابػػف حجػػر كغيرهصكفػػي إ ػػزاؿ القػػرآف الكػػريـ  جي ػػًة ميفىرَّقنػػا كي كهه ًمػػفى اٍلًحٍكمى
ـٍ كىالى  ػاًلبيمي مى  أيمَّةو أيمّْيَّةو الى يىٍقرىأي غى ٍممىةن كىاًحدىةن عى ؿى جي ًمٍ مىا تىٍسًميؿي ًحٍفًظً  أًلى َّ ي لىٍك  ىزى

ـٍ ًحٍفظي ي  مىٍيًم  . لُس يىٍكتيبي لى ىؽَّ عى
  كاف لؤلمة األمية أف تحفظ القرآف كمكيقكؿ الدكتكر م اع القطاف ص..فما 

لػك  ػزؿ جممػة كاحػدة،فكاف  زكلػ  مفرقػان ، كتتدبر آيات ،بيسر كأف تفمـ معا ي 
 . لِسخير عكف لما عم  حفظ  في صدكرها

ػا كػاف أحػد األسػباب التػي هييهػا اا  كعمي  فإف  ػزكؿ القػرآف الكػريـ م جمن
كقدرها لحفظ كتاب  كتألبيت  في الصدكر،ككسيمة مف الكسائؿ التي أعا ت عم  

 عبط  كتكأليق  بيعم  درجات العبط كالتكأليؽ  حسف جمع  ك 
 ثاَُا :دفظه يف انصدوز :

كػػذلؾ مػػف األسػػباب التػػي هييهػػا اا تعػػال  لحفػػظ كتابتػػ  كصػػيا ت  كتمػػاـ 
ل كصػحابت  الكػراـ حفػظ القػرآف صم  اا عمي  كسػمـتكأليق ،أف يسر اا ل بي س

 الكريـ كجمع  في صدكرهـ .
ا عم  حفظ  كجمػ  مػا مي  كسمـصم  اا عفقد كاف رسكؿ اا س  ل حريصن

 -يت زؿ عمي  مف القرآف، كقد بمػ  مػف  ػدة حرصػ  كع ايتػ  بحفطػ  أ ػ  كػاف

                                                           

ركح البيػػاف ،  – َِ/ِالتفسػػير الكسػػيط لمػػدكتكر ط طاكم،جػػػ –َُٔ/ُٓالمراغػػي ،جػػػ==
 .َِْ/ّالبحر المديد ، جػ – َُِ/ٓجػ

 . ِْلطائؼ اإل ارات لف كف القرا ات ، القسطبل ي ، صػ - ٖ/ٗفت  البارم ، جػ(ُ)
 . ُُُمباحث في عمكـ القرآف ، م اع القطاف ، صػ(ِ) 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٔ 
 

إذا  زؿ عمي  جبريؿ بالكحي يبادره محركا لسا   بػالقرا ة قبػؿ  -في أكؿ األمر
أف يفػػػػرغ خ ػػػػية أف يتفمػػػػت م ػػػػ ،فيمره اا أال يتعجػػػػؿ فػػػػي تحريػػػػؾ لسػػػػا   

رغ جبريؿ مػف قرا ت ،ككعػده سػبحا   بي ػ  سػيجم  بالكحي،كأف يتي   حت  يف
ص كىػػافى ال بػػي القػػرآف فػػي صػػدره،كيمك   مػػف حفظػػ  كقرا تػػ ، قػػاؿ ابػػف عبػػاس

ػٌرؾي  ىػفىتىٍيً  ككػاف ٍمقىػ  ًمػفى التٍَّ ًزيػًؿ ً ػدَّةن، ل يى صم  اا عمي  كسمـس كىرىاهىػةى  -ييحى
ؿى ااي ،(ُ) أىٍف يىتىفىمَّػػتى ًمٍ ػػ ي  مىٍي ىػػا  تي تعػػال سال فىػػيىٍ زى ػػؿى ًبػػً  ًإفَّ عى ػػرٍّْؾ ًبػػً  ًلسىػػا ىؾى ًلتىٍعجى حى
قيٍرآ ى ي  ٍمعى ي كى أٍلبىات ًقرىا ىت  ًفي لسىاف(ِ) لجى ، كىاًم ٍدًرؾى ٍمعى ي في صى أىٍمصجى

،قاؿ صػاحب (ّ)
قػف الػكح   ػازع جبريػؿ إذا لي  لصم  اا عميػ  كسػمـس ككاف رسكؿ ااالك اؼص

ا مػػف أف يتفمػػت ة إلػػ  الحفػػظ كخكفنػػالقػػرا ة،كلـ يصػػبر إلػػ  أف يتممػػا، مسػػارع
قعػ  إليػ  كحيػ ، ا إلي  بقمب  كسػمع ،حت  يي م  ، فيمر بيف يست صت ل  ممقين 

ألـ يقفي  بالدراسة إل  أف يرسخ في  كالمع  صال تحٌرؾ لسا ؾ بقرا ة الكح  مػا 
ػؿى ًبػ ً  لتيخػذه عمػ  عجمػة، كلػئبل يتفمػت  داـ جبريؿ صمكات اا عميػ  يقػرأ ًلتىٍعجى

ٍمعىػػ ي صسعمػػؿ ال مػػ  عػػف العجمػػة بقكلػػ ألـ ،م ػػؾ مىٍي ػػا جى ألبػػات ل ًإفَّ عى فػػي صػػدرؾ كام
 . (ْ)قرا ت  في لسا ؾ

                                                           

 ِٖٔ/ٖفت  البارم ، جػ – ِٔٓ/َُ رح صحي  البخارم البف بطاؿ ، جػ(ُ) 
ػػػرٍّْؾ ًبػػػً  ًلسىػػػا ىؾى ا ظػػػرص صػػػحي  البخارم،(ِ)  حُّٓ/ٗ، جػػػػبىػػػابي قىػػػٍكًؿ المَّػػػً  تىعىػػػالى ص  الى تيحى

 ٕٖٕ /ُِالمداية لمكي ، جػ -ِْٕٓ
 .ّٕٖٕ /ُِالمداية لمكي ، جػ -ّٖٔ/ٖفت  البارم ، جػ - ُٕ/ُعمدة القارم ، جػ(ّ)
 . ُٔٔ/ْالك اؼ لمزمخ رم،جػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٕ 
 

 -بفعػؿ اا كم تػ  -لصم  اا عمي  كسػمـكعمي  فقد أصب  رسكؿ اا س
 يحفظ تماـ الحفظ ما يت زؿ عمي  مف اآليات بمجرد ا فصاـ الكحي ع  .

تنػػا لمػػا فػػي صػػدره مػػف اآليػػات ل كتألبيصػػم  اا عميػػ  كسػػمـكتيكيػػدنا لحفظ س
مػرة، حتػ   بالقرآف في رمعاف مػف كػؿ عػاـيعارع   جبريؿ عمي  السبلـ كاف 

ركل البخػارم  إذا كاف العاـ الذم تيكفي في  عارع  جبريؿ بالقرآف مرتيف، فقد
صػػم  اا سقاؿصكػػاف رسػػكؿ اا رعػػي اا ع ػػ  فػػي صػػحيح  عػػف ابػػف عبػػاس

مػػػا يكػػػكف فػػػي رمعػػػاف حػػػيف يمقػػػاه  أجػػػكد ال اس،ككػػػاف أجػػػكدل عميػػػ  كسػػػمـ
 جبريؿ،ككػػاف يمقػػاه فػػي كػػؿ ليمػػة مػػف رمعػػاف فيدارسػػ  القػػرآف، فمرسػػكؿ اا

ػػا –،كركل لُسأجػكد بػػالخير مػػف الػري  المرسػػمةل صػم  اا عميػػ  كسػػمـس  -أيعن
صأىفَّ ًجٍبًريػؿى لصػم  اا عميػ  كسػمـسص أىسىرَّ ًإلىيَّ ال ًَّبيُّ رعي اا ع ماعىٍف فىاًطمىةى 

ػرى كىا ػرَّتىٍيًف، كىالى أيرىاهي ًإالَّ حىعى ـى مى ً ي العىػا ً ي ًبالقيٍرآًف كيؿَّ سى ىةو، كىاًم َّ ي عىارىعى فى ييعىاًرعي
ؿً  مى  ال ًَّبيّْ ،ك (ِ) أىجى ص كىافى يىٍعًرضي عى ٍيرىةى، قىاؿى ل صػم  اا عميػ  كسػمـسعىٍف أىًبي هيرى

مىٍيً   اـو مىرَّةن، فىعىرىضى عى مىرَّتىٍيًف ًفي العىاـً الًَّذم قيًبضى ًفي ً القيٍرآفى كيؿَّ عى
(ّ) . 

ا عم  أف يحفظ أصحاب  صم  اا عمي  كسمـكذلؾ كاف رسكؿ ااس لحريصن
القرآف،فكاف يقرؤهـ ب فس  مػا يت ػزؿ عميػ  مػف اآليات،دليػؿ ذلػؾ مػا جػا  فػ  

ػػرى الصػػحيحيف عػػف  طَّػػابً  ٍبػػفى  عيمى ٍ ػػ ي، المَّػػ ي  رىًعػػيى   الخى ـى ٍبػػفى صسىػػًمٍعتي هً قاؿي  عى ػػا  ى

                                                           

 . ٔ حٖ/ُبد  الكحي ، جػ  صحي  البخارم ، باب (ُ)
 .ِّْٔحَِّ//ْالسايؽ، باب عبلمات ال بكة ، جػ (ِ)
 .ْٖٗٗحُٖٔ/ٔالسابؽ، باب كاف جبريؿ يعرض القرآف عم  ال بي ، جػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٖ 
 

يىاًة رىسيكًؿ المَّػ ً  ًكيـو يىٍقرىأي سيكرىةى الفيٍرقىاًف ًفي حى ،فىاٍسػتىمىٍعتي ًلًقرىا ىًتػً ، فىػًإذىا هيػكى لسحى
ـٍ ييٍقًرٍئً يمىا رىسيكؿي المَّػ ً  كؼو كىأًليرىةو لى ري مى  حي ػبلىًة، لسيىٍقرىأي عى ،فىًكػٍدتي أيسىػاًكريهي ًفػي الصَّ

مَّ  تَّ  سى بٍَّرتي حى صمىٍف أىٍقػرىأىؾى هىػًذًه السُّػكرىةى الًَّتػي سىػًمٍعتيؾى فىتىصى ، فىمىبىٍبتي ي ًبًردىاًئً ، فىقيٍمػتي ـى
ص أىٍقرىأىً يمىػػػا رىسيػػػكؿي المَّػػػ ً  ػػػا لس تىٍقػػػرىأي؟ قىػػػاؿى ٍيػػػًر مى مىػػػ  غى ،أىٍقرىأىً يمىا عى ػػػذىٍبتى ص كى ،فىقيٍمػػػتي

،فىاٍ طىمىٍقتي ًبً  أىقيكديهي ًإلى  رىسيكًؿ المًَّ   صًإ ّْي سىًمٍعتي هىػذىا يىٍقػرىأي سيػكرىةى لسقىرىٍأتى ،فىقيٍمتي
ـي، فىقىػرىأى الًقػرىا ىةى الًَّتػي  صأىٍرًسػٍم ي،اٍقرىٍأ يىػا ًه ىػا ـٍ تيٍقًرٍئً يمىا، فىقىاؿى كؼو لى ري مى  حي الفيٍرقىاًف عى

َـّ قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػ ً لسسىػًمٍعتي ي، فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػً   صاٍقػرىٍأ يىػػا لس صكىػذىًلؾى أيٍ ًزلىػٍت، أليػ
مىػ  سىػٍبعىًة ، عيمىر صكىػذىًلؾى أيٍ ًزلىػٍت ًإفَّ هىػذىا القيػٍرآفى أيٍ ػًزؿى عى فىقىػرىٍأتي الًَّتػي أىٍقرىأىً ػي، فىقىاؿى

، فىاٍقرى يكا مىا تىيىسَّرى ًمٍ  ي  ػٍذتي كص  عػف ابػف مسػعكد قكل صل،ُس أىٍحريؼو كىالمَّػً  لىقىػٍد أىخى
سىػٍبًعيفى سيػكرىةن بً ل سًمٍف ًفػي رىسيػكًؿ المَّػً   ٍعػعنا كى

،كركل البخػارم عػف عمقمػة لِس
صكىٍيؼى يىٍقػرىأي أ   قدـ مػف الككفػة إلػ  ال ػاـ فمقػي أبػا الدردا ،فسػيل  أبػك الػدردا 

ٍبػػػدي المَّػػػ ً  مىٍيػػػً صكىالمٍَّيًؿ ًإذىا -يع ػػػي ابػػػف مسػػػعكد  – عى صكىالمٍَّيػػػًؿ ًإذىا يىٍغ ىػػػ ؟فىقىرىٍأتي عى
صكىالمًَّ  لىقىٍد أىٍقرىأىً يمىػا رىسيػكؿي المَّػً  كىال َّمىاًر ًإذىا تى ،يىٍغ ى  مَّ  كىالذَّكىًر كىاأليٍ ألى  قىاؿى ل سجى

ل يحث أصحاب  كي جعمـ عم  قرا ت  كحفظ ،مف ،ككافسلّسًمٍف ًفيً  ًإلى  ًفيَّ 
صسىًمٍعتي ذلؾ،ما ص  عف أبي أمامة الباهمي أ    اٍقرى يكا ليقكؿصرسكؿ ااس قىاؿى

                                                           

ح ُٗٓ/ٗ،جػػػػقػػػكؿ اا تعػػػال  س فػػػيقرأكا مػػػا تيسػػػر م ػػػ  ...لصػػػحي  البخػػػارل ، بػػػاب  (ُ)
َٕٓٓ. 

 َ  َََٓحُٖٔ/ٔ، جػلسقرا  مف أصحاب ال بي السابؽ ، باب ال (ِ)
 . ِّْٕ حِٓ/ٓالسابؽ ، باب م اقب عمار كحذيفة ، جػ(ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٗ 
 

اًب ً اٍلقيػػٍرآفى فىًإ َّػػ ػػًة  ىػػًفيعنا أًلىٍصػػحى  ي يىػػٍيًتي يىػػٍكـى اٍلًقيىامى
،كعػػف ابػػف مسػػعكد قػػاؿص لُس

سى ىةي قاؿسصم  اا عمي  كسمـلص سى ىةه، كىالحى ٍرفنا ًمٍف ًكتىاًب المًَّ  فىمى ي ًبً  حى مىٍف قىرىأى حى
ػػػػػ ـه حى ػػػػػٍرؼه كىالى لىًكٍف أىًلػػػػػؼه حى ،كى ػػػػػٍرؼه ًمػػػػػيـه ًبعىٍ ػػػػػًر أىٍمألىاًلمىػػػػػا،الى أىقيػػػػػكؿي الػػػػػـ حى ٍرؼه كى

ػػػٍرؼه  ،كعػػػف عألمػػػاف رعػػػي اا ع ػػػ  قاؿصقػػػاؿ رسػػػكؿ ااسصػػػم  اا عميػػػ  (ِ)حى
خيريكـ مىف تعمَّـ القيرآف كعمَّم كسمـلص

،كما ركاه الترمػذم كغيػره عػف عبػد اا لّس
ٍكًفػً   ىػٍي ه ًمػفى القيػٍرآًف لصإبف عباس قاؿصقاؿ رسكؿ ااس فَّ الًَّذم لىػٍيسى ًفػي جى

رً  صًإفَّ ل،كما جا  عف أ س بف مالؾ أ   قاؿص قاؿ رسكؿ اا سلْسبً كىالبىٍيًت الخى
ـٍ أىٍهػؿي اٍلقيػٍرآفً ،ًلمًَّ  أىٍهًميفى ًمفى ال َّاسً  صهي ؟ قىػاؿى ـٍ قىاليكاصيىا رىسيػكؿى المَّػً ،مىٍف هيػ

،أىٍهػؿي لٓس
ػػتي ي  اصَّ خى ك،عىًف ال ًَّبػػيّْ ،كعػػلٔسالمَّػػً  كى ٍمػػرو ٍبػػًد المَّػػً  ٍبػػًف عى ؿ لصػػاحب صيقػػال قاؿسٍف عى

                                                           

 َْٖ حّٓٓ/ُصحي  مسمـ ،باب فعؿ تبلكة القرآف ، جػ ل(ُ
الىػ ي ًمػفى األىٍجػرً س ف الترمذم ،  (ِ) ٍرفنػا ًمػفى القيػٍرآًف مى ا ى ًفيمىٍف قىرىأى حى  حُٕٓ/ٓ، جػػبىابي مىا جى

 - َُّٔ حّّٕ/ّ ؼ عبػػػد الػػػرزاؽ ، بػػػاب تعمػػػيـ القػػػرآف كفعػػػم ، جػػػػ مصػػػ – َُِٗ
صػػحح  األلبػػا ي فػػي سمسػػمة األحاديػػث  - ْٖٔٔ حَُّ/ٗالمعجػػـ الكبيػػر لمطبرا ػػي ، جػػػ

 .  ِّّٕ حَٕٗ/ٕالصحيحة ، جػ
 . َِٕٓ حُِٗ/ٔ، باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعمم   ، جػصحي  البخارل (ّ)
سػػػ ف  –ُْٕٗحُْٕ/ّمسػػػ د احمػػػد ، جػػػػ –ُِّٗحُٕٕ/ٓسػػػ ف الترمػػػذم ، جػػػػ (ْ)

،كقػػاؿ  َِّٕحُْٕ/ُأكرده الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ، جػػػ –ّّْٗحَِّٖ/ْالػػدارمي جػػػ
اهي صه رّْجى ـٍ ييخى لى ٍس ىاًد، كى ًحي ي اإلًٍ ًديثه صى   ُٕٖحُِٕ/ُععف  األلبا ي ، جػ – ذىا حى

فىظة اٍلقيٍرآًف اٍلعىػاًممي لأىٍهؿي اٍلقيٍرآفً ابف األأليرصس قاؿ(ٓ) ػكف أىٍم حى ـٍ أىٍكًليىػا ي المَّػً  كالمختىصُّ كفى ًبػً  هيػ
ٍ سىاًف ًب   [ .ّٖ/ُ]ال ماية في غريب الحديث كاألألر،جػًبً  اختصاصى أهًؿ اإلًٍ

 . َِٕٓ حُِٗ/ٔصحي  البخارم ، باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعمم   ، جػ (ٔ)
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 بين التوقيف واالصطالح

َُّٖ 
 

اقرأ كارتؽ كرتؿ كما ك ت ترتػؿ فػي الػد يا،فإف م زلتػؾ ع ػد آخػر آيػة ،(ُ)القرآف
ٍمًرك ،كعف لِسك ت تقرأ بما ٍبًد المًَّ  ٍبًف عى ػٍف لس، أىفَّ رىسيكؿى المَّػً  أيعاعى ص مى ،قىػاؿى

ٍيرى أى َّ ي الى  ٍ بىٍيً  غى  .لّس ييكحى  ًإلىٍي قىرىأى اٍلقيٍرآفى فىقىًد اٍستىدىرىجى ال ُّبيكَّةى بىٍيفى جى
ـٍ ل يقػػدـ أهػػؿ القػػرآف كحفظتػػ ،مف ذلػػؾ قكلػػ صسككػػافس ؤيهي ُـّ اٍلقىػػٍكـى أىٍقػػرى يىؤي
مىٍيًف ًمٍف ل أ  سلبخارم عف جابرص، كما ركاه الْسًلًكتىاًب ااً  كاف يىٍجمى ي بىٍيفى الرَّجي

ـٍ أىٍكألىػري  ص أىيُّميػ َـّ يىقيػكؿي ، أليػ دو ًفي ألىٍكبو كىاًحدو فىػًإذىا أيً ػيرى لىػ ي ًإلىػ  ،أىٍخػذنا ًلٍمقيٍرآفً  قىٍتمى  أيحي
دو قىدَّمى ي ًفي المٍَّحدً  أىحى
 .لٓس

                                                           

صػم  سد قكلػ  حافظػ  عػف ظمػر قمػب عمػ  حػل صاحب القػرآفقاؿ األلبا يصكالمراد بػ س  (ُ)
فالتفاعػؿ فػي درجػات الج ػة إ مػا ،أم أحفظمـ،يـؤ القـك أقرؤهـ لكتاب اال اا عمي  كسمـ

 [ .ِْٖ /ٓ] سمسمة األحاديث الصحيحة، جػهك عم  حسب الحفظ في الد يا
المسػتدرؾ  – ُْْٔ حّٕ/ِس ف أبي داكد ، باب استحباب الترتيػؿ فػي القػرا ة ، جػػ (ِ)

 حُِٖ/ٓصػػحح  األلبػػا ي فػػي السمسػػمة الصػػحيحة ، جػػػ – ََِّ حّٕٗ/ُلمحػػاكـ ، جػػػ
 . ُُّٕ حَِٓ/ٓ، كفي صحي  س ف أبي داكد ، جػ ِِّٓ

صحح  الحػاكـ فػي المسػتدرؾ ،بػاب أخبػار فػي  – ِّّٓ حُٕٕ/ْ عب اإليماف ، جػ(ّ) 
 .َِِٖ حّٖٕ/ُفعائؿ القرآف ،جػ

صحي  مسمـ ، بػاب  – َُْ/ُا ظرص صحي  البخارم ، باب إمامة العبد كالمكل  ، جػ (ْ)
 . ِٕٔ حْْٔ/ُمف أحؽ باإلمامة ، جػ

 . َْٕٗحَُِ/ٓصحي  البخارم،باب مف قتؿ مف المسمميف يكـ أحد ، جػ (ٓ)
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 بين التوقيف واالصطالح

ُُّٖ 
 

كيـك تبكؾ كا ت راية ب ي ال جػار مػ  عمػارة بػف حػـز فيخػذها م ػ  رسػكؿ 
زيػد أكألػػر أخػذنا لمقػػرآف ل،كدفعمػا إلػػ  زيػد بػػف ألابت،فقػاؿصالقرآف مقػػدـ ،ك ااس
 .لُسم ؾ
ل بمػا ؾ ممػرنا لمػا فيزكجػ  رسػكؿ ااسكقد يخطػب الرجػؿ المػرأة كال يممػ 

ل،كلػـ يكػف المػرأة التػي كهبػت  فسػما لم بػيس قصػةمع  مف القرآف،دليؿ ذلؾ 
كلـ يكػف يممػؾ ل بما حاجة،فيراد رجؿ مػف أصػحاب  أف يتزكجمػا،لرسكؿ ااس

سػكرة كػذا  قػاؿف،معػؾ مػف القرآلصفمػا س يئا ليككف ممػرا لما،فقػاؿ لػ  ال بػي
فاذهب فقد زكجتكما بما معؾ مف ؿصقاؿص عـ،قا،ف ظمر قؿأتقرؤهف عصككذا،قاؿ
 .لِسالقرآف

ا،دليؿ ذلػؾ ف مـ بععن ٍبػًد المَّػً  ٍبػًف ككاف ييمر أصحاب  أف ييقرم  بععي عىػٍف عى
ا ى ميعىاذه ًإلى  رىسيكًؿ المًَّ   رعي اا ع   مىٍسعيكدو  صجى ص يىا رىسيػكؿى المَّػً  لسقىاؿى فىقىاؿى

ٍبػدى المَّػً  أىٍقًرٍئػ ي ص»لسكؿي المًَّ  أىٍقًرٍئً ي فىقىاؿى رىسي  َـّ «يىػا عى ، أليػ ًعػيى ػا كىػافى مى ، فىيىٍقرىٍأتيػ ي مى
ػػا ًمػػفى اٍلميعىمًّْمػػيفى لساٍختىمىٍفػػتي أى ىػػا كىهيػػكى ًإلىػػ  رىسيػػكًؿ المَّػػً   ،فىقىػػرىأىهي ميعىاذه،فىكىػػافى ميعىمّْمن

ٍمًد رىسيكًؿ المًَّ   مى  عى  رعػي -عمػر إسػبلـ قصػة ، ككػذلؾ مػا جػا  فػيلّسلسعى

                                                           

تمػػذيب األسػػما   – ّْٔ/ِأسػػد الغابػػة ، جػػػ – ّٕٓ/ِاالسػػتيعاب البػػف عبػػد البر،جػػػ (ُ)
 . َْٗ/ِاإلصابة البف حجر، جػ – َُِ/ُكالصفات ، جػ

 . ّٕٔحْٓٔ/ُمف أحؽ باإلمامة ، جػ صحي  مسمـ ،باب (ِ)
ـى  مصػػ ؼ ابػػف أبػػي  ػػيبة ، ل (ّ ػػمَّ سى مىٍيػػً  كى ػػمَّ  ااي عى ٍمػػًد ال ًَّبػػيّْ صى مىػػ  عى ػػٍف قىػػرىأى اٍلقيػػٍرآفى عى ، مى
  َ    َْٔحُِٕ/ُمس د ابف أبي  يبة،جػ-ََِّٔحُُّ/ُجػ
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ُِّٖ 
 

 كزكجمػا الخطػاب ب ػت فاطمػة عمػ  يتػرددكػاف  األرت بف الخباب أف-ع   اا
 .لُسالقرآف يعمممما
ذاك  قػػاؿ القرآف، ليعممػػ  الصػػحابة أحػػد إلػػ ل سدفعػػ أك هػػاجر  رجػػؿ أسػػمـ ام

 يعممػ  م ػا رجػؿ إلػ ل سال بػي دفعػ  هػاجر إذا الرجؿ كافعبادة بف الصامتص
ـ عمير بف كهب الجمح ،أ ػ  لمػا أعمػف إسػبلم  ،ككما ف  قصة إسبللِسالقرآف

 فػػػػي أخػػػػاكـ فقمػػػػكال ألصػػػػحاب ص س اا رسػػػػكؿ قػػػػاؿك ػػػػمد  ػػػػمادة الحػػػػؽ 
 .لّسالقرآف كعممكه،دي  

مػف ذلػؾ  القػرآف، لتعمػيممـ القبائػؿ إلػ  أصحاب  يرسؿل س كافكذلؾ 
 هجرتػػ  قبػػؿ المدي ػػة أهػػؿ إلػػ  مكتػػـك أـ كابػػف عميػػر بػػف مصػػعب بعػػث أ ػػ 

مَّؼى ،ك لْسالقرآف كيقرئا مـ سبلـاإل يعمما مـ بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى  خى جّْ ى  ًحيفى  ًبمىكَّةى  جى  ًإلى  كي
ـي  مىكَّةى  أىٍهؿى  ييفىقّْ ي  حي ىٍيفو  ييٍقًرئيمي  بػاليمف، الج ػد إلػ كذلؾ أرسػؿ معػاذنا ك ،لٓساٍلقيٍرآفى  كى

                                                           

ح ِٕٗ/ُفعػػائؿ الصػػحابة ، أحمػػد بػػف ح بػػؿ ، جػػػ - ُِٖ ل سػػيرة ابػػف اسػػحاؽ ، صػػػ(ُ
  َ ُّٔ/ّػ الركض األ ؼ،جػّْْ،ّّْ /ُسيرة ابف ه اـ،جػ - ُّٕ

مسػػػػػػػػػ د ال ػػػػػػػػػامييف لمطبرا ػػػػػػػػػي ،  – ِِٕٔٔح ِْٔ/ّٕمسػػػػػػػػػ د أحمػػػػػػػػػد ، جػػػػػػػػػػ (ِ)
حسػ   المقدسػي فػي  – َِٔفعػائؿ القػرآف لمقاسػـ بػف سػبلـ ، صػػ - ِِّٕحَِٕ/ّجػ

 .ِّٓ حِٕٔ/ٖاألحاديث المختارة ، جػ

/ ٖركاه الميألم  فػ  مجمػ  الزكائػد ، جػػ -ُُٖحٖٓ/ُٕالمعجـ الكبير لمطبرا   ، جػ (ّ)
يّْده  ِٖٓ ٍس ىاديهي جى كىاهي الطَّبىرىاً يُّ ميٍرسىبلن كىاًم  .، كقاؿ ص رى

 َ ُْْٗحُٖٔ/ٔا ظرص صحي  البخارم ،باب س لتركبف طبقا عف طبؽ ل جػ (ْ)

 . ّْٖ/ ِطبقات ابف سعد ، جػ (ٓ)
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ُّّٖ 
 

ككػػاف أكؿ  ػػي  يفعمػػ  إذا جا تػػ   لُساإلسػػبلـ ك ػػرائ  القػػرآف ال ػػاس لتعمػػيـ
 .لِسد كأعم ت إسبلمما أف ييمر أحد أصحاب  بتعميممـ القرآفالكفك 

كالمكاظبػة عمػ  تعاهد كتػاب اا عػز كجػؿ يحض أصحاب  عم   لككافس
ألىػػؿي لصقرا تػػ  طمبػػا لمألػػكاب كاألجػػر،كلئبل يتفمػػت مػػ مـ،مف ذلػػؾ قكلػػ س ػػا مى ًإ َّمى

ػػاحً  ًبػػًؿ اٍلميعىقَّمىػػًة ًإذىا عىاهىػػدىهىا صى ألىػػًؿ اإلًٍ ذىا اٍلقيػػٍرآًف كىمى مىػػ  عيقيًممىػػا أىٍمسىػػكىمىا، كىاًم بيمىا عى
ـٍ يىٍقػػرىٍأهي  ذىا لىػ ػاًحبي اٍلقيػٍرآًف فىقىػػرىأىهي ًبالمٍَّيػًؿ كىال َّمىػاًر ذىكىػرىهي، كىاًم ـى صى أىٍغفىمىمىػا ذىهىبىػٍت،ًإذىا قىػا

 . لّس ىًسيى ي 
كمتابعة م   لحفظ أصحاب  كتألبيتنا ل  في صػدكرهـ كػاف يحػرص عمػ  أف 

ب  مػا حفظػكا مػف كتػاب اا،يػدلؾ عمػ  ذلػؾ قػكؿ ابػف مسػعكد يقرأ عمي  أصحا
مىيَّ لسقىاؿى ًلي ال ًَّبيُّ قاؿص ص ،صاٍقرىٍأ عى ،قىاؿى مىٍيؾى أيٍ ًزؿى ،كىعى مىٍيؾى صيىا رىسيكؿى المًَّ ،آٍقرىأي عى قيٍمتي
ـٍ  تَّ  أىتىٍيتي ًإلى  هىًذًه اآليىًةص، ىعى ًجٍئ ىا ًمٍف كيؿّْ أيمَّػةو  فىكىٍيؼى ًإذىاسفىقىرىٍأتي سيكرىةى ال ّْسىاً  حى

مىػػ  هىػػؤيالىً   ىػػًميدنا ًجٍئ ىػػا ًبػػؾى عى ، كى ٍسػػبيؾى اآلفى ُْ]ال سػػا صلًب ىػػًميدو صحى فىاٍلتىفىػػتُّ ،[،قىاؿى
ٍي ىاهي تىٍذًرفىافً   لْسًإلىٍيً ، فىًإذىا عى

مقدمػػ  المدي ػػة،  لسعػػف خارجػػة بػػف زيػػد عػػف أبيػػ  قػػاؿصأتي بػػي ال بػػيك  
قػػرأ سػػب  ع ػػرة سػػكرة فقػػرأت عمي ،فيعجبػػ  فقيػػؿ هػػذا مػػف ب ػػي ال جػػار كقػػد 
                                                           

سػػػير أعػػػبلـ ال ػػػببل  ،  – َِٖ/ُ عػػػرة  ال عػػػيـ  -ّٕٖ/ٕجػػػػ ،طبقػػػات ابػػػف سػػػعد  (ُ)
 .َُٓ/ِجػ

 َ ِّْ/ُا ظرصالطبقات الكبرل ، جػ  (ِ)

 .ٖٕٗحْْٓ، ّْٓ/ُصحي  مسمـ ، باب األمر بتعمد القرآف ،جػ (ّ)
 .  ََٓٓحُٔٗ/ٔصحي  البخارم ،باب قكؿ المقرم  لمقارم  حسبؾ ، جػ  (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّْٖ 
 

ػا أ ػ  قػرأ سرعػي اا ع ػ ل ،كجػا  عػف زيػد لُسذلػؾ مىػ  رىسي أيعن ل سكًؿ المَّػ ً ػػػػػعى
ـى سكرة   . لِس ال ٍَّج

فٌػػاظ القػػرآف ب ػػكؿ كعميػػ  فقػػد  ممحػػكظ عمػػ  عمػػد رسػػكؿ اا ازداد عػػدد حي
 مـ سػبعكف أف قيًتػؿ مػ دليبل عم  كألػرتمـسصم  اا عمي  كآل  كسمـل كحسبؾ 

 ،كقيتػػػؿ مػػػ مـل3سخبلؿ حيات سصػػػم  اا عميػػػ  كآلػػػ  كسػػػمـل،فػػػي بئػػػر معك ػػػة
عقيػػػب فػػػي كاقعػػػة اليمامػػػة  -كقيػػػؿ  خمسػػػمائة ، كقيػػػؿ سػػػبعمائة  –سػػػبعكف

 .ل4سكفات سصم  اا عمي  كآل  كسمـل

                                                           

 حّٓٗ/ُّك ػػػػز العمػػػػاؿ ، جػػػػػ  - ُُِٖٔحَْٗ/ِٓا ظػػػػرص مسػػػػ د أحمػػػػد ، جػػػػػ  (ُ)
 .ُْٗ/ِاإلصابة البف حجر ، جػ -  َّٕٔٓ

دٍ  س ف أبي داكد ،  (ِ) ـٍ يىٍسجي لى  .َُِٕ حُْ/ِ، جػ بىابي مىٍف قىرىأى السٍَّجدىةى كى
صػػحي  مسػػمـ ، – َّْٔحّٕ/ْا ظػػر ص صػػحي  البخػػارم ، بػػاب العػػكف بالمػػدد ، جػػػ (ّ)

 . ُُُٓحُُُٓ/ّباب ألبكت الج ة لم ميد ،جػ
مرقػاة  – ُٗ /ُٔ رح ال ككم عم  مسمـ ، جػ -ِْٔ /ِْجػا ظرص  عمدة القارم ،  (ْ)

 /ِتألبيت دالئػؿ ال بػكة ، جػػ – َُْ كتاب الردة لمكاقدم ، صػ  - ُُٓٓ /ْالمفاتي  ، جػ
ال  ػػر فػػي القػػرا ات  – ِْٓ/ُاالتقػػاف ، جػػػ - ّْ /ُالفتػػكح البػػف أعػػألـ ، جػػػ – ٕٖٓ

 – ِِْ/ُالعرفػاف ، جػػ م اهػؿ- ِْ/ُمقدمػة تفسػير ابػف كأليػر ، جػػ  - ٕ/ُالع ر ، جػػ
 .ِْدليؿ الحيراف ، صػ – ُِ المعجزة الكبرل ألبي زهرة ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٓ 
 

ػػا أف كػػاف مػػف بيػػ مـ  سػػا ،فقد حفظتػػ  مػػف ال سػػا   عىاًئ ىػػةى كحسػػبؾ أيعن
ػػمىمى  ػػةى كىأيَـّ سى ٍفصى حى ،كأـ كرقػػة ب ػػت  كفػػؿ فقػػد جػػا  فػػي لُسسأممػػات المػػؤم يفل ةى كى

ػػزىا بىػػٍدرنا، قىالىػػٍتص  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسأىفَّ ال ًَّبػيَّ سػ ف أبػػي داكد كغيػػره، لىمَّػا غى
، لىعىػػؿَّ المَّػػ ى أىٍف  ـٍ ػػاكي ػػرّْضي مىٍرعى لىػػ يصيىا رىسيػػكؿى المَّػػً ، اٍئػػذىٍف ًلػػي ًفػػي اٍلغىػػٍزًك مىعىػػؾى أيمى

صفىكىا ىٍت يىٍرزيقىً ػي  صقىرّْم ًفػػي بىٍيًتػًؾ فىػػًإفَّ المَّػػ ى تىعىػالى  يىٍرزيقيػػًؾ ال َّػػمىادىةى،قىاؿى  ىػػمىادىةن،قىاؿى
كىا ىٍت قىٍد  صكى صػم  اا عميػ  ساٍلقيٍرآفى فىاٍستىٍيذى ىًت ال ًَّبػيَّ  جمعتتيسىمَّ  ال ًَّميدىةي، قىاؿى

 لِسلىمىا أىٍف تىتًَّخذى ًفي دىارًهىا ميؤىذّْ نا، فىيىًذفى  لكسمـ
ركل داكدي بػف لمػا، ف تقػرأ القػرآف كييكتػبممػكا ت أـ عامر األ ػمميةي كذلؾ 

يف عف أبي  عف أبي سفياف مكل  ابف أبي َـّ عػامرو  الحيصى أحمػد قػاؿص سػمعتي أ
ـى رسػػكؿي اا عمي ػػا مػف مكػػةى  لصػم  اا عميػػ  كسػمـس تقػكؿص قػرأتي قبػػؿى أف يقػدي

 .(ّ)إحدل كع ريف سكرة
 ت حارألة بف ال عماف تحفظ سػكرة سؽل عػف لسػاف رسػكؿ كهذه أـ ه اـ ب

ػػاـو ًبٍ ػػًت ل،فقد ركل مسػػمـ فػػي صػػحيح  صػػم  اا عميػػ  كسػػمـااس ػػٍف أيْـّ ًه ى عى
تى ُّػػكري رىسيػػكًؿ اًا  ػػاًف، قىالىٍتصلىقىػػٍد كىػػافى تى ُّكري ىػػا كى اًرألىػػةى ٍبػػًف ال ٍُّعمى صػػم  اا عميػػ  سحى

                                                           

ال  ػػر ،  – ْإبػػراز المعػػا ي ألبػػي  ػػامة ، صػػػ – َّٓجمػػاؿ القػػرا  لمسػػخاكم ، صػػػ  (ُ)
 . ِْٗ /ُاالتقاف ، جػ– ٓ/ُجػ

مس د اسػحؽ بػف راهكيػة ،  – ُٗٓحُُٔ/ُس ف أبي داكد ، باب إمامة ال سا  ، جػ (ِ)
صػػحح  األلبػػا ي  - ِّٔح ُّْ/ِٓالمعجػػـ الكبيػػر لمطبرا ػػي ، جػػػ -ُِّٖحِّٕ/ٓجػػػ

 .َٓٔحُُْ/ّفي صحي  س ف أبي داكد ، جػ
 . ُٔٔ/ْالك اؼ ، جػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٔ 
 

ًجيػًد ًإالَّ كىاًحدنا، سىػ ىتىٍيًف أىٍك سىػل، كسمـ ػٍذتي ؽ كىاٍلقيػٍرآًف اٍلمى مىا أىخى بىٍعػضى سىػ ىةو،كى  ىةن كى
ػػٍف ًلسىػػاًف رىسيػػكًؿ اًا  مىػػ  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسعى ميعىػػةو عى ؤيهىػػا كيػػؿَّ يىػػٍكـً جي ، يىٍقرى
طىبى ال َّاسى   لُساٍلًمٍ بىًر، ًإذىا خى

  الصػبلة سعميػ كلقد كألر حفَّاظ القػرآف عمػ  عمػد رسػكؿ ااقاؿ الباقبل يص
كا ت ػػركا كعيرفػػكا بػػ  حتػػ  كػػا كا ييػػدعكف أهػػؿى القػػرآف كقيػػرٌا ى القػػرآف كالسػػبلـل 

كالقرأةى مف الصحابة، كيي ادىٍكف ب  في المغازم كع دى المعترىؾ ك دة الحاجة إل  
  لِسالجماد كاإلذكار باآلخرة

إلػ  الرفيػؽ األعمػ   لصم  اا عمي  كسمـالرسكؿس لـ ي تقؿكقاؿ أبك زهرةص
مػ  القػرآف فػي صػدر طائفػة مػف الصػحابة، قيػؿصإف عػددهـ مائػة أك إالَّ كقد جي 

يزيػػدكف،ك حف  ػػرل أ مػػـ كػػا كا أكألػػر مػػف ذلػػؾ عددنا،فإ ػػ  قتػػؿ مػػف القػػرَّا  فػػي 
إحدل مكاق  الردة عدد يزيد عم  السبعيف، كقيؿص عمػ  سػبعمائة، كربمػا كػاف 

 لّسأكألر اا تعال األكؿ أدؽ، فإذا كاف ذلؾ العدد مقتكالن فالباقي بحمد 
ا : انكراتح وانردوٍَ .

ً
 ثانث

مف األسباب التي هييهػا اا لحفػظ كتابػ  الكػريـ الكتابػة كالتػدكيف، ،حيػث 
بتػػدكيف القػػرآف الكػػريـ كتقييػػده فػػي  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـعي ػػي رسػػكؿ ااس

السطكر م ذ المحظات األكل  لمكحي المبارؾ،عم  الػرغـ مػف قمػة مػكاد الكتابػة 

                                                           

ٍطبىةً صحي  مسمـ ، ل(ُ ًة كىاٍلخي بلى  .ّٕٖحٓٗٓ/ِ، جػبىابي تىٍخًفيًؼ الصَّ

 .ُُٓ/ُاال تصار ، جػ ل(ِ

  َ  ِِزهرة  ، صػ ل المعجزة الكبرل القرآف ، محمد أبك(ّ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٕ 
 

ة كسائمما آ ذاؾ،كلـ تم ع  صعكبة األجكا  كقسكة الظػركؼ فػي مكػة،عف ك در 
تدكيف القرآف كتكأليق ،يدلؾ عم  ذلؾ ما جا  في قصة إسػبلـ عمػر رعػي اا 
ع   ففي  أف سكرة ط  كا ت مكتكبة في صحيفة،كاف خباب بف األرت يقػرم  

 َلُسم ما فاطمة ب ت الخطاب كزكجما 
ـلال يكاد يفرغ مف تمٌق  مػا أكحػ  إليػ  مػف سصم  اا عمي  كآل  كسمفكاف
ال رٌب ،حت   يممي مػا أ ػزؿ إليػ  عمػ  أحػد الكتبػة إف كػاف أحػد مػ مـ حاعػرا،كام

استدع  أحدهـ ليحعر عم  الفكر،فيممي عمي  ما أكحي إلي  مف اآليػات، ألػـ 
يخبره بسكرتما كمكععما مف السكرة،كقد تػكاترت كتكػاألرت األدلػة عمػ  ذلػؾ.. 

 م ما ص
صلىمَّػا  ىزىلىػتٍ بف عػازب  البىرىا ً  أخرج  البخارم كغيره عفما  - الى يىٍسػتىًكم سقىاؿى

ػػػٍؤًمً يفى  صػػػم  اا عميػػػ  س[،قىػػػاؿى ال ًَّبػػػيُّ ٓٗ]ال سػػػا ص.....ل القىاًعػػػديكفى ًمػػػفى المي
ٍليىًجٍئ ًبالمٍَّكًح كىالدَّكىاًة كىالكىًتػؼً لكسمـ ٍيدنا كى صػم  فجػا  فقػاؿ لػ  ال بيس ،صاٍدعي ًلي زى
ػػٍؤًمً يفى  اٍكتيػػٍب  الى يىٍسػػتىًكم القىاًعػػديكفى لص عميػػ  كسػػمـاا اًهػػديكفى ًفػػي  ًمػػفى المي كىاٍلميجى

ػػًبيًؿ المَّػػً   ٍمػػؼى ال ًَّبػػيّْ  .[ٓٗ  ]ال سػػا ص....سى خى صاٍبػػفي أيْـّ لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسكى
ص يىا رىسيكؿى المًَّ  ًإ ّْي أيًحبُّ اٍلًجمىادى ًفي سىػًبيًؿ ا ، فىقىاؿى ٍكتيكـو ا ىػًة مى ًبػي ًمػفى الزَّمى لمَّػً  كى

ًرم مى ي غىً يىٍت رىسيػكؿى المَّػً  ،مىا تىرىل قىٍد ذىهىبى بىصى صػم  اا عميػ  سفىمىمَّا قىعى  كىبلى
صلصػم  اا عميػ  كسػمـسأليَـّ سيرّْمى عىٍف رىسيػكًؿ المَّػً   صالسًَّكي ىةي لكسمـ ٍقرىٍأ يىػا اصفىقىػاؿى

                                                           

ح ِٕٗ/ُفعػػائؿ الصػػحابة ، أحمػػػد بػػف ح بػػؿ ، جػػػػ - ُِٖ ل سػػيرة ابػػف إسحاؽ،صػػػػ(ُ
  َ    ُّٔ/ّػ الركض األ ؼ ، جػّْْ،  ّّْ /ُسيرة ابف ه اـ ، جػ - ُّٕ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٖ 
 

ٍيػػػدي  ػػػٍؤًمً يفى الى يىٍسػػػتىًكم اٍلقىاًعػػػ،فقرأ سزى يػػػا زيػػػد ص[،فىقىػػػاؿى ٓٗ]ال سػػػا صلديكفى ًمػػػفى اٍلمي
  ل.ُساكتبص غير أكلي العرر 

رعػي اا ع مػا،كهي تتحػدث عػف عألمػاف  عىاًئ ىػةى ما أخرج  أحمد عف  -
فَّ رعي اا ع  ص لىقىٍد كىافى قىاًعدنا ًعٍ دى  ىًبيّْ المًَّ  سصػم  اا عميػ  كآلػ  كسػمـل،كىاًم

مىٍيػػً  رىسيػػكؿى المَّػػً  سصػػم  ا فَّ ًجٍبًريػػؿى عى ،كىاًم ا عميػػ  كآلػػ  كسمـللىميٍسػػً ده ظىٍمػػرىهي ًإلىػػيَّ
 ، ـي لىييكًحي ًإلىٍيً  اٍلقيٍرآفى ـي »اًم َّ ي لىيىقيكؿي لى يصك السَّبلى  ل.ِس«اٍكتيٍب يىا عيألىٍي

ٍيػػػًد ٍبػػػًف ألىاًبػػػتو  مػػػا ركم عػػػف - مىػػػ  زى ػػػؿى  ىفىػػػره عى ص دىخى ٍيػػػدو قىػػػاؿى ػػػةى ٍبػػػًف زى اًرجى خى
ًديًث رىسيػكًؿ المَّػً  سصػم  اا عميػ  كآلػ  كسػمـلفىقىاليكا دّْأٍل ىا بىٍعضى حى ػاذىا  صحى صمى فىقىاؿى

ػػارى رىسيػكًؿ المَّػً   ـٍ كيٍ ػتي جى ػدّْأليكي ٍحيي لصػػم  اا عميػ  كسػمـسأيحى ؿى اٍلػػكى ، فىكىػػافى ًإذىا  ىػزى
ٍحيى  أىٍرسىؿى ًإلىيَّ فىكىتىٍبتي اٍلكى
 ل.ّس

 رىسيكؿي المًَّ سصم  اا عمي  كآل  كسػمـل صكىافى رعي اا ع   عيأٍلمىافي  قكؿ -
مىٍيػً   ؿى عى مما ييتي عمي  الزماف كهك ت زؿ عمي  السكر ذكات العػدد،فىكىافى ًإذىا  ىػزى

                                                           

صػػحي  مسػػمـ ،  – َْٗٗ حُْٖ/ٔا ظػرص صػػحي  البخػػارم ، بػػاب كاتػب ال بػػي ، حػػػ (ُ)
بىػابه سػ ف أبػي داكد، – ُٖٖٗ ح َُٖٓ/ّجػػ باب سقكط فرض الجماد عػف المعػذكريف ،

ًة ًفي اٍلقيعيكًد ًمفى اٍلعيٍذرً   –ُّٖٓٔحَْٔ/َّمس د احمد، ػ –َِٕٓ حُُ/ّ،جػًفي الرٍُّخصى
مسػػ د أبػػي يعمػػي –ّٗٗٔحُّْ/ٗمسػػ د البزار،جػػػ-ُّْٕحُِ/ُُصػػحي  ابػػف حباف،جػػػ

 .ُّٖٓحُٔٓ/ّالمكصمي ، جػ

 -ََُّحِٗٓ/ِف عاصػػـ ، جػػػالسػػ ة البػػ – َُِّٔحِِٖ/ّْمسػػ د أحمػػد ، جػػػ (ِ)
 . ِِِّٖ حُٖٓ/ُٕاتحاؼ الممرة البف حجر ، جػ

 .ِْٓ/ُّ رح الس ة لمبغكم ، جػ -ّٕالمصاحؼ ألبي داكد ، صػ  (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٗ 
 

ً  اآٍليىػاًت ًفػي السُّػكرىًة الًَّتػي  عيكا هىػؤيالى ال ٍَّي ي دىعىا بىٍعضى مىٍف كىافى يىٍكتيبي فىيىقيكؿيصعى
كىذىا ص ًمأٍلؿى ذىًلؾى ييٍذكىري ًفيمىا كىذىا كى مىٍيً  اآٍليىةي كىاآٍليىتىاًف فىيىقيكؿي تىٍ ًزؿي عى  .لُس،كى

يدققػػػ  ك ل يراجػػ  مػػا يكتبػػ  الصػػحابة سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـككػػاف 
 ػػتي أكتػػب الػػكحي لرسػػكؿ ااسصػػم  اا صكعػػف زيػػد بػػف ألابػػت قاؿ، فيصػػٌحح ك 

ٍتػػ ي برحػػا   ػػ ذى ديدة... فك ػػت عميػػ  كآلػػ  كسػػمـل،ككاف إذا  ػػزؿ عميػػ  الػػكحي أخى
أدخػػػؿ عميػػػ  بقطعػػػة الكتػػػؼ أك كسػػػرة،فيكتب كهػػػك ييممػػػي عمػػػٌي، فػػػإذا فرغػػػت 

ـٌ أخرج   .لِسإل  ال اسب  قاؿصاقرأه،فيقرؤه،فإف كاف في  سقط أقام ، أل
كحرصػػ  عمػػ  كتابػػة  سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـلكقػػد بمػػ  مػػف ع ايتػػ  

كتابػة  ػي   -أكؿ األمػر –القرآف عم  كج  غاية فػي الدقػة اإلتقػاف،أف م ػ  
ع   سكل القرآف حت  ال يخػتمط بػ  مػا لػيس م  ،يػدؿ عمػ  ذلػؾ مػا ركاه أبػك 

قػاؿصال تكتبػكا ع ػي  ػيئنا سػكل  لصم  اا عمي  كسػمـسعيد الخدرم أف ال بيس
،ككػذلؾ مػاركاه أبػك هريػرة لّسالقرآف،فمف كتب ع ي  ػيئنا سػكل القػرآف فميمحػ 

                                                           

مىػرى ًبمىػاس ف أبي داكد ،   (ُ) ػٍف جى سػ ف الترمػذم ، بػاب ص  – ٖٕٔ حَِٖ/ُ، جػػ بىػابي مى
صػػػػالمصػػػاحؼ ألبػػػي  -َِّٕٖٖٓٔ حِِٕ/ٓكمػػػف سػػػكرة التكبػػػة ، جػػػػ  – ُُْداكد ، ن
  ِٕٖٓ حُِْ/ِصحح  الحاكـ في المستدرؾ ، جػ - ُِٖاال تصار لمباقبل ي ، صػ

 حُِْ/ٓالمعجػػػـ الكبيػػػر ، جػػػػ – ُُّٗ حِٕٓ/ِالمعجػػػـ األكسػػػط لمطبرا ػػػي ، جػػػػ (ِ)
كىاهي الطَّبىرىاً ػػيُّ ، كقػػاؿ ص  ٕٗٔ حُِٓ/ُأكرده الميألمػػي فػػي مجمػػ  الزكائػػد ، جػػػ – ْٖٖٗ رى

ألَّقيكفى ًفي اأٍلىٍكسىطً  الي ي ميكى ًرجى  . ، كى
ٍكػػـً ًكتىابىػػًة اٍلًعٍمػػـً ل  ا ظػػرص صػػحي  مسػػمـ ، (ّ حي ػػًديًث كى  حِِٖٗ/ْ، جػػػ بىػػابي التَّألىبُّػػًت ًفػػي اٍلحى

  َُُٖٓ حُْٗ/ُٕمس د احمد ، جػ – ََّْ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُْٖ 
 

ػا  ىٍسػمى ي ًمػفى ال ًَّبػيّْ كي َّا قيعيكدنا  ىكٍ رع  اا ع   حيث قاؿص صػم  اا عميػ  ستيبي مى
صأىًكتىػابه  لكسمـ ، فىقىاؿى ػا  ىٍسػمى ي ًمٍ ػؾى ؟ فىقيٍم ىػاص مى صمىا هىػذىا تىٍكتيبيػكفى مىٍي ىا، فىقىاؿى رىجى عى فىخى

ػػػكا ًكتىػػػا ٍيػػػري ًكتىػػػابى المَّػػػً  اٍمًحعي صأىًكتىابه غى ػػػ ى ًكتىػػػاًب المَّػػػً ؟فىقيٍم ىاصمىا  ىٍسػػػمى ي،فىقىاؿى بى مى
كهي   لُس المًَّ ،كىأىٍخًمصي

سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  بإ ػػراؼ كمتابعػػة مػػف رسػػكؿ اا -ككػػاف الصػػحابة
يقكمػػكف بجمػ  آيػػات كػؿ سػػكرة، كعػمما إلػػ  بععػما، فعػػف زيػد بػػف  -كسػمـل

كي َّػػا ًعٍ ػػدى رىسيػػكًؿ المًَّ سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـل يؤىلّْؼي اٍلقيػػٍرآفى ًمػػفى ألابػػت قاؿص
المراد بالتيليؼ ه ا الترتيب،أم يرتبكف اآليات حسب مكاعػعما فػي ،ك لِس الرّْقىاعً 

ؿى ًمػفى اآٍليىػاًت سكرها، قاؿ البيمقيص ػا  ىػزى كىهىذىا ييٍ ًب ي أىٍف يىكيكفى اٍلميرىادي ًبً  تىٍيًليؼى مى
ػػػارىًة ال ًَّبػػػيّْ سصػػػم  اا عميػػػ  كآلػػػ   ٍمًعمىػػػا ًفيمىػػػا ًبًإ ى جى رًهىا كى اٍلميتىفىرّْقىػػػًة ًفػػػي سيػػػكى

يىٍجمىعيك ىمىا ًفػي ،كقاؿ القارمصلّسمـلكس أىٍمص ييؤىلّْفيكفى مىا يىٍ ًزؿي ًمفى اآٍليىاًت اٍلميفىرَّقىًة كى
ـي  ةي كىالسَّػػبلى ػػبلى مىٍيػػً  الصَّ ًتً  عى رًهىا ًبًإ ىػػارى كػػاف هػػذا التػػيليؼ ل،كقػػاؿ الزرقا يصْسسيػػكى

                                                           

أكرده الميألمي فػي مجمػ  الزكائػد ،  – َُُِٗ حُٔٓ/ُٕل  ا ظر ص مس د احمد ، جػ(ُ
، ، كقػاؿ  ِٕٔحَُٓ/ُجػ ػًعيؼه ، كىهيػكى عى ـى ٍيػًد ٍبػًف أىٍسػمى ٍبػدي الػرٍَّحمىًف ٍبػفي زى ًفيػً  عى ػدي، كى كىاهي أىٍحمى رى

ًحيً . اؿي الصَّ اًلً  ًرجى بىًقيَّةي ًرجى    كى
 حّْٖ/ّٓمسػ د احمػد ،جػػ – ّْٓٗ حّْٕ/ٓل س ف الترمذم ، باب جم  القرآف،جػػ(ِ

 حُِٖ/ْبة جػػػ مص ؼ ابف أبي  ػي  ُُْ حَِّ/ُصحي  ابف حباف ، جػ – َُِٕٔ
 ََِٗ حِْٗ/ِصحح  الحاكـ في المستدرؾ ،جػ - ُْْٖٗ

 .  ُْٕ/ٕل  دالئؿ ال بكة ، جػ(ّ
 .ُّٕ/ُمرقاة المفاتي ،جػ ل(4
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُْٖ 
 

اف عبارة عف ترتيب اآليات حسػب إر ػاد ال بيسصػم  اا عميػ  كآلػ  كسػمـلكك
هذا الترتيب بتكقيؼ مف جبريؿ عمي  السػبلـ فقػد كرد أف جبريػؿ عميػ  السػبلـ 

 .لُسكاف يقكؿص ععكا كذا في مكع  كذا

رسكؿ ااسصم  اا عمي  كآل  كسمـل سفَّ جم  القػرآف  كقاؿ الباقبل يصإف
ػػٍت سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ   ككتابتػػ  كأمػػر بػػذلؾ كأمػػبله عمػػ  كتبت ،كأ ػػ  لػػـ يىمي

فظ جمي  القرآف جماعة مف أصحاب ،كحفظ الباقكف مػ مـ سػائرهي كسمـلحت  ح
ميتىفرّْقان، كعرفكا مكاقع  كمكاعع 
 .لِس

كهكػػػذا تػػػـ التػػػدكيف فػػػي عصػػػر ال بػػػكة بصػػػكرة غايػػػة فػػػي الدقػػػة كاإلحكػػػاـ 
بػػإمبل  كمتابعػػة كمراجعػػة مػػف رسػػكؿ  -كمػػا تبػػيف –كاالتقػػاف، فقػػد كػػاف يػػتـ 

ػػػا سصػػػم  اا عميػػػ  كآلػػػ  كسمـلاا التكأليػػػؽ كالعػػػبط م ػػػ  عمػػػ  تمػػػاـ ،حرصن
قد ،فما هك ذا رسكؿ اا سصػم  اا عميػ  كآلػ  كسػمـلقاؿ الزرقا يصكاالحتياط،
ا لمكحي كمما  زؿ  ي  مف القرآف أمرهـ بكتابت  مبالغػة فػي تدكي ػ  اتخذ كتابن 

ده كزيػػػادة فػػػي الكألػػػكؽ كالعػػػبط،كاالحتياط فػػػي كتػػػاب اا العزيػػػز حتػػػ  ييػػػكتق
 .لّس ظ كيظاهر التدكيف المفظتعاعد الكتابة الحف

                                                           

  َ ْٔل  اال تصار ، صػ(ُ
  َ ّْٕل  ت بي  الخبلف ،صػ(ِ
  َ   ِْٔ/ُل م اهؿ العرفاف ، جػ(ّ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِْٖ 
 

إل  جا ب ذلػؾ كػاف ه الػؾ   فػر مػف الصػحابة يكتبػكف أل فسػمـ مػا  ػا  
كيحتفظكف بػ  فػي بيػكتمـ ليرجعػكا إليػ  متػ  أرادكا، اا أف يكتبكا مف القرآف، 

ف لـ تبم  كتابتمـ في الكألكؽ مبم  ما كتب بيف يدم ال بي سصم  اا عميػ   كام
 .لُسكآل  كسمـل

سصػم  اا عميػ  قػكؿصإف القػرآف كتػب كمػ  كدكف فػي حيػاة ال بيخبلصة ال
بالرفيؽ سصػػػػم  اا عميػػػػ  كآلػػػػ  كسػػػػمـل،فمـ يمحػػػػؽ رسػػػػكؿ ااكآلػػػػ  كسػػػػمـل

عمػػػ  مػػػا هػػػك فػػػي األعمػػػ ،إال كالقػػػرآف الكػػػريـ مكتػػػكب كمػػػ  كمرتػػػب كمؤلػػػؼ 
،غير أ   لـ يكف مجمكعنا في كتاب أك مكع  كاحد أك ع د ل7سالمصاحؼ اليـك

،فمػا يػ قص مػف ع ػد كاحػد يكممػ  مػا مكتكب كمػ  ع ػد جميعمـ،بؿ كاحد بعي  
 قيًبضى ،كقد جا  عف زيد بف ألابت قكل صلّسع د اآلخريف

                                                           

 . َُُ بكر إسماعيؿ، صػ محمددراسات في عمكـ القرآف، -ِِٗ/ُ،جػم اهؿ العرفاف (ُ)
يقكؿ اإلماـ البغكمصككاف رسكؿ اا سصم  اا عمي  كسػمـل يمقػف أصػحاب  ، كيعمممػـ  (ِ)

ما  ػزؿ عميػ  مػف القػرآف عمػ   الترتيػب الػذم هػك اآلف فػي مصػاحف ا بتكقيػؼ جبريػؿ إيػاه 
عبلم  ع د  زكؿ كؿ آية أف هذه اآلية تكتػب عقػب آيػة كػذا فػي سػكرة كػذا ،  عم  ذلؾ ، كام

فألبت أف سعي الصحابة كاف في جمع  في مكع  كاحد ال في ترتيب  ، فإف القػرآف مكتػكب 
 [ ُِٓ /ْفي المكح المحفكظ عم  هذا الترتيب ] رح الس ة لمبغكم،جػ

تحفػػػػة  – ُٖٓالتبيػػػػاف لم ككم،صػػػػػ- ُِ/ٗفػػػػت  البارم،جػػػػػ - َِِ/ُل االتقػػػػاف ،جػػػػػ(ّ
،  ِّْ/ُالبرهػػاف لمزرك ػػي ، جػػػ  - ُٔالمر ػػد الػػكجيز ، صػػػ - َْٕ/ٖاألحػػكذم ، جػػػ

== المعجػػزة الكبػػرل –ِْٕ/ُم اهػػؿ العرفاف،جػػػ -ُٗٓ /ْ ػػرح السػػ ة لمبغكم،جػػػ -ِّٔ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّْٖ 
 

ًم ى ًفي  ىٍي ،آل  كسمـلك  ال ًَّبيُّسصم  اا عمي  ـٍ يىكيًف اٍلقيٍرآفي جي لى كى
 . لُس

ال فقػد جمػ    كالجم  الم في ه ا،هك جم  القرآف كم  في مصحؼ كاحػد ،كام
،كي ػمد لػذلؾ لِسسصػم  اا عميػ  كآلػ  كسػمـل  في عمػد الرسػكؿ الكػريـ بعع

 يؤىلّْػػؼي  كي َّػػا ًعٍ ػػدى رىسيػػكًؿ المَّػػً  سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـلقػػكؿ زيػػد بػػف ألابتص
ًفيػً  ،قاؿ الحػاكـ فػي المسػتدرؾ بعػد أف أكرد هػذا الحديثصلّساٍلقيٍرآفى ًمفى الرّْقىاعً  كى
ٍعػػرىًة  اٍلبىيىػػافي اٍلكىاًعػػ ي أىفَّ  ػػ ي ًبحى ًمػػ ى بىٍععي ػػرَّةن كىاًحػػدىةن فىقىػػٍد جي ـٍ يىكيػػٍف مى ٍمػػ ى اٍلقيػػٍرآًف لىػػ جى

سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـل ،كعمػػ  هػػذا يفسػػر قػػكؿ عألمػػاف بػػف أبػػي لْسال ًَّبيّْ
مى  رىسيكًؿ المًَّ سصػم  ص....-كقد جا  إلي  في كفد مف ألقيؼ -العاص ٍمتي عى فىدىخى

                                                           

مرقػػاة المفػػاتي  ،  –ُِ /ٗفػػت  البارم،جػػػ –ٕٓاإلبا ػػة لمكػػي، صػػػ -ِِألبػػي زهرة،صػػػ==
 /ُتفسػير اآللكسي،جػػ–ٗ /ُتفسػير الخازف،جػػ -ُٗٓ /ٕمرعاة المفاتي ،جػ -ُّٕ /ُجػ
 . َّْعماؿ الكاممة لمحمد بف خمؼ الحسي ي،س الككاكب الدرية ل ، صػاأل – ِٔ
التبيػاف لم ػككم ،  –ٕٓاإلبا ة لمكي ، صػ –ُِ /ٗفت  البارم،جػ -َِِ/ُل االتقاف،جػ(ُ
 ِْٔ /ُمصاعد ال ظر ، جػ – ُٖٓ صػ
 .ّْٓ /ُمصاعد ال ظر ، جػ – ِّٕ /ُالبرهاف ، جػ - ِْٗ /ِل المستدرؾ ،جػ(ِ
 ريج  .ل  سبؽ تخ(ّ
 . ِْٗ /ِل  المستدرؾ ،جػ(ْ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْْٖ 
 

فنا كىافى ًعٍ دىهي فىيىٍعطىاً ي ً اا عمي  كآل  كسمـلفىسىيى  ٍلتي ي ميٍصحى
،كقكؿ عبد اا بػف لُس

ػػاًحًؼ   ىمىػػ  سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـلعمػػرصأف رسػػكؿ اا أىٍف ييسىػػافىرى ًباٍلمىصى
 .  لِسًإلى  أىٍرضى اٍلعىديكٌ 

 

                                                           

اآلحػػاد كالمألػػا ي البػػف أبػػي عاصػػـ ،   - ّّٖٗحُٔ/ٗل المعجػػـ الكبيػػر لمطبرا ػػي ، جػػػ(ُ
ًكػيـً ٍبػًف  ، قاؿ الميألمي ص ُِٖٓحُُٗ/ّجػ ٍيػرى حى ػًحيً  غى ػاؿي الصَّ الي ي ًرجى ًرجى ، كى كىاهي الطَّبىرىاً يُّ رى

ألّْؽى. قىٍد كي يَّادو كى ًكيـً ٍبًف عى  [ُُٗٗٓ حُّٕ/ٗ  الزكائد ، جػ] مجمحى
 . َِٗٗ حٔٓ/ْل  صحي  البخارم ، باب السفر بالمصاحؼ إل  أرض العدك ، جػ(ِ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٓ 
 

 ادلطهة انثاٍَ
 انرىثُق يف ػهد  أتٍ تكــس

 )زضٍ اهلل ػُه(
بالرفيؽ األعمػػ  م  اا عميػػ  كآلػػ  كسػػمـلسصػػمػػا أف لحػػؽ الرسػػكؿ الكريـ

ككلػػػي الصػػػديؽ خبلفػػػة المسػػػمميف،حت  ارتػػػدت أغمػػػب قبائػػػؿ العػػػرب ألسػػػباب 
مختمفػػة،فما كػػاف مػػف الصػػديؽ إال العػػـز عمػػ  قتالمـ،فعارعػػ  فػػي ذلػػؾ بعػػض 
الصػػحابة، ظرنا لقمػػة أعػػداد الج ػػد فػػي المدي ػػة بعػػد إ فػػاذ جػػيش أسػػامة،ككألرة 

ـ،لك   أصػػػر عمػػػ  قتػػػالمـ كردهػػػـ إلػػػ  حػػػكزة أعػػػداد المرتػػػديف كقػػػكة  ػػػككتم
كىالمًَّ  لىػٍك مى ىعيػكً ي ًعقىػاالن كىػا يكا ييؤىدُّك ىػ ي ًإلىػ  رىسيػكًؿ اإلسبلـ،كقاؿ قكلت  ال ػميرةص

ٍ ًع ً  مى  مى ـٍ عى سصم  اا عمي  كآل  كسمـل لىقىاتىٍمتيمي
 لُس

 كلػ إلػ  ق فمما رأل الصحابة إصراره كقػكة عزمػ  كافقػكه عمػ  رأيػ ،كرجعكا
ك ػػرحت لػػ  صػػدكرهـ، كأذهػػب اا عػػ مـ مػػا كػػاف فػػي قمػػكبمـ مػػف التخػػكؼ 

 ل.ِسكالتردد

                                                           

صػحي  مسػمـ ،  – ِْٖٕحّٗ/ٗصحي  البخارم،باب االقتدا  بسػ ف رسػكؿ اا ، جػػ (ُ)
مَّده  تَّ  يىقيكليكاص الى ًإلى ى ًإالَّ ااي ميحى  .َِحُٓ/ُ، جػ رىسيكؿي ااً  بىابي اأٍلىٍمًر ًبًقتىاًؿ ال َّاًس حى

التراتيػب -ُّٗ/ِتألبيت دالئؿ ال بكة لمقاعي عبد الجبار،جػػ -ُّٓ/ٓالبد  كالتاريخ،جػ(ِ)
تػاريخ – ٖٔ/ُالصكاعؽ المحرقػة البػف حجػر الميألمػي ، جػػ – ِْٔ /ِاإلدارية لمكتا ي،جػ

 . ّٔالخمفا  لمسيكطي ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٔ 
 

كبعػػد أف اجتمعػػت الكممػػة،جمز الصػػديؽ الجيكش،كأرسػػمما لقتػػاؿ المرتػػديف 
فػػي ديارهـ،ككػػاف فػػي مقدمػػة الم ػػاركيف فػػي تمػػؾ الجيػػكش كأليػػر مػػف حفظػػة 

 القرآف. 
ـز المرتػػػػدكف كبعػػػػد مكاجمػػػػات  رسػػػػة،كمعارؾ طاح ة،أيخمػػػػدت الفت ػػػػة،كهي 

كعادكا جميعا إل  حػكزة هػذا الديف،كا عػككا تحػت لكائػ ،ككاف ذلػؾ عمػ  رأس 
 م اقب الصديؽ عي اا ع  ، كمف أعظـ ما أ جز في خبلفت .

كقػػد أسػػفرت تمػػؾ المعػػارؾ عػػف است ػػماد أعػػداد كأليػػرة مػػف المسػػمميف،مف 
بيػػػ مـ كأليػػػر مػػػف حفظػػػة القرآف،كخاصػػػة معركػػػة اليمامػػػة التػػػي كاجػػػ  فيمػػػا 

 –لمسممكف مسيممة الكذاب ككا ت مف أ د المعارؾ كأ رسما  ،فقد قتؿ فيمػاا
 . لُسمف المسمميف مئتاف كألؼ، م مـ سبعكف رجبل مف حفظة القرآف -كحدها

كقد هاؿ عمر بف الخطاب كأفزع  مكت ذلؾ العدد مػف الحفػاظ، فميػرع إلػ  
 أبػػي بكػػر كطمػػب م ػػ  أف يسػػارع بجمػػ  القرآف،خ ػػية أف يػػذهب م ػػ   ػػي 
بذهاب حفاظ ، كلكف أبا بكر تػردد كتخػكؼ أف يفعػؿ أمػرا لػـ يفعمػ  رسػكؿ اا 

،فمـ يػػػػزؿ بػػػػ  عمػػػػر حتػػػػ   ػػػػرح اا صػػػػدره سصػػػػم  اا عميػػػػ  كآلػػػػ  كسػػػػمـل
 ككمف  بمذا العمؿ العظيـ.. لذلؾ،فيرسؿ إل  زيد بف ألابت 

رعػي اا ع ػ  أ ػ  قاؿصأرسػؿ  د بػف ألابػتزيػ في"صحيح "عف البخارم ركل
أتػػا ي  عمػػر إفرصأبػػك بكػػ عمر،فقػػاؿ مقتػػؿ أهػػؿ اليمامػػة كع ػػده كػػرأبػػك ب إلػػيَّ 

يـك اليمامة بال ػاس، كام ػي أخ ػ   -أم ا تد ككألر-فقاؿصإف القتؿ قد استحرَّ 

                                                           

 .ُٗ /ُٔم عم  مسمـ،جػ رح ال كك  -ِْٔ /ِْا ظرص عمدة القارم ، جػ (ُ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٕ 
 

أف يستحرَّ القتؿ بالقرا  في المكاطف،فيػذهب كأليػر مػف القػرآف،إال إف تجمعػكه، 
يئان لػـ يفعمػ  كيؼ أفعػؿ  ػ قمت لعمر :أبك بكر كام ي ألرل أف تجم  القرآف، قاؿ

يراجع ػػي فيػػ  حتػػ   عمػػر هػػك كاا خيػػر،فمـ يػػزؿ :عمػػر ؟فقػػاؿ()رسػػكؿ اا 
ع ػده جػالس ال يػتكمـ،  كعمػر زيػد قػاؿ،عمر  ػرح اا صػدرم،كرأيت الػذم رأل

 إ ؾ رجؿ  اب عاقؿ كال  تممؾ، ك ت تكتػب الػكحي لرسػكؿ اا :أبك بكر فقاؿ

() ؿ جبػؿ مػف الجبػاؿ مػا كػاف أألقػؿ فكاا لػك كمف ػي  قػ،فتىتىب  القرآف فاجمع
عمػػػي ممػػػا أمر ػػػي بػػػ  مػػػف جمػػػ  القػػػرآف، قمػػػتصكيؼ تفعػػػبلف  ػػػيئان لػػػـ يفعمػػػ  

هك كاا خيػر،فمـ أزؿ أراجعػ  حتػ   ػرح اا صػدرم  أبك بكر ؟ فقاؿ()ال بي
 .لُسكعمر أبي بكر لمذم  رح اا ل  صدر

ر بعػػد أف  ػػرح اا صػػدر زيػػد لؤلمػػر، كقبػػؿ بمػػذه المممػػة، كمػػؼ أبػػك بكػػ
، فػي تمػؾ الممػـه الصديؽ عمػر بػف الخطػاب رعػي اا ع ػ  ليكػكف إلػ  جػكار 

لمػا اسػتحرَّ القتػؿ :ه ػاـ بػف عػركة عػف أبيػ ، قػاؿ يدؿ عم  ذلؾ ما جػا  عػف
بػػالقرَّا  يكمئػػذو فىػػًرؽى أبػػك بكػػر عمػػ  القػػرآف أف يعػػي ، فقػػاؿ لعمػػر بػػف الخطػػاب 

اهديف عمػ   ػي  ػػػػػ، فمف جا كما ب  اقعدا عم  باب المسجدصكلزيد بف ألابت
از هػػػذا ػة بإ جػػػػػػػػػػغرة مكمفػػػػػػػة مصج ػػػػػا لػػػػػفكي مم ،لِساهػاب اا فاكتبػػػػمػػػف كتػػػ

                                                           

، صػػحي  البخػػارم ،  (ُ) ـٍ ً ػػتُّ ػػا عى مىٍيػػً  مى ًزيػػزه عى ـٍ عى ـٍ رىسيػػكؿه ًمػػٍف أىٍ فيًسػػكي ػػا ىكي بىػػابي قىٍكًلػػً ص  لىقىػػٍد جى
ـٍ ًباٍلميٍؤًمً يفى رى يكؼه رىًحيـه  مىٍيكي ًريصه عى  .ْٕٗٔ حُٕ/ٔ، جػ حى

 . ٗٓ، صػ فعائؿ القرآف البف كألير – ُٓالمصاحؼ ألبي داككد ، صػ  (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٖ 
 

،كي ػػرؼ عميمػػا كعمػػ  لُسزيػػد كمسػاعده عمػػر رعػػي اا ع ػ ؿ، يرأسػػما ػػػػػالعم
 العمؿ كم  الخميفة الصديؽ أبك بكر رعي اا ع   .

 ياهُح انؼًم انرٌ كهف ته شَد وػًس)زضٍ اهلل ػُهى(  :
،إال أ   لػـ ()مكتكبنا كم  ع د كفاة رسكؿ اا  -كما تقدـ  –كاف القرآف 

يكف مجمكعنا في كتاب أك مكع  كاحد أك ع د كاحد بعي  ،فمما كألر القتػؿ فػي 
القرا  كغيرهـ مف الصحابة الكراـ،خ ػي أبػك بكػر أف يػذهب  ػي  مػف القػرآف 

بكه بيف يدي ،فيراد أبك أك كت ()بذهاب حممت  الذيف حفظكه مف فـ رسكؿ اا
بكػػر جمػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ ك سػػػخ  فػػػي صػػػحؼ، كمػػػا كتػػػب بػػػيف يػػػدم رسػػػكؿ 

 .  لِس،كمطابؽ لما تمقت  الصحابة م   م افمة()اا
كمف ألـ فإف العمؿ الذم كمؼ بػ  زيػد كعمر،هػك جمػ  القػرآف مػف صػدكر 

 بعػد –،ألػـ كتابتػ  ك سػخ  ()الرجاؿ،كمف القط  التي كتب عميما زمف ال بػي
في صػحؼ كعػـ بععػما إلػ  بععػما،في مكعػ  كاحػد، يتعػ  ذلػؾ  -التألبت

،كقكل  لزيػد  لّسفتىتىب  القرآف فاجمع  مف قكؿ الصديؽ لزيدسرعي اا ع ممالص

                                                           

عبػد السػبلـ ،  ذهػاب الحػزف ك ػفا  الصػدر السػقيـإ  - ِٗا ظر صبياف المعا ي ، صػ (ُ)
،  د صبلح عبد الفتاح الخالدم،  القرآف ك قض مطاعف الرهباف - ّٖٖ، صػمقبؿ مجبرل 

 .ّّٖصػ
 . ُٔمزايا كفكائد الرسـ العألما ي ، صػ (ِ)

 سبؽ تخريج  .  (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٗ 
 

صاقعدا عم  باب المسجد، فمف جا كما ب اهديف عمػ  كعمرسرعي اا ع ممال
 لُس ي  مف كتاب اا فاكتباه
 خطح انؼًم وانرُفُر.

 مػػػػػػػر خميفػػػػػػػة المسمميف، ػػػػػػػرع زيػػػػػػػد كعمػػػػػػػر فػػػػػػػي جمػػػػػػػ  اسػػػػػػػتجابة أل
القػػرآف كتتبعػػ  محفكظنػػا كمكتكبنا،يػػدلؾ عمػػ  ذلػػؾ مػػاركاه غيػػر كاحػػد أف عمػػران 

 فقػػػػػػاؿصمف كػػػػػػاف تمقٌػػػػػػ  مػػػػػػف رسػػػػػػكؿ رعػػػػػػي اا ع ػػػػػػ  قػػػػػػاـ فػػػػػػي ال ػػػػػػاس 
 ،كمػػػػػا ركاه البخػػػػػارم عػػػػػف زيػػػػػد لِس ػػػػػيئان مػػػػػف القػػػػػرآف فمييت ػػػػػا بػػػػػ  ()اا

، أىٍجمىعيػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػفى العيسيػػػػػػػػبً فىتىتىبٍَّعػػػػػػػػتي القيػػػػػػػػٍرآفى أ ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػاؿص 
  لْسكىالرّْقىػػػػػػػػاعً  لّس

                                                           

 سبؽ تخريج  .   (ُ)

ك ػػز   - َٕٓ/ِتػػاريخ المدي ػػة البػػف  ػػبة ، جػػػ – ِٔمصػػاحؼ ألبػػي داككد ، صػػػال  (ِ)
 ، ْٕٔٓحْٕٓ/ِالعماؿ ، جػ

، كهػػك جريػػد ال خػػؿ ، كػػا كا يك ػػطكف الخػػكص، كيكتبػػكف فػػي الطػػرؼ    عسػػيبجمػػ   (ّ)
العريض، كقيؿ العسػيب طػرؼ الجريػدة العػريض الػذم لػـ ي بػت عميػ  الخػكص، كالػذم 

تػػاج  – ُّْ /ِ.] الفػػائؽ فػػي غريػػب الحػػديث ، جػػػ ي بػػت عميػػ  الخػػكص هػػك السػػعؼ
 ،لسػاف العػرب  - ٖٔٔ/ّغريػب الحػديث البػف قتيبػة ، جػػ – ُّٔ /ُُالعركس ، جػ

 [.  ٗٗٓ/ُجػ
، لسػػاف العػػرب]  جمػػدالػػكرؽ أك الجمػػ  ريٍقعػػة، كهػػي التػػي يكتػػب فيمػػا، كتكػػكف مػػف     (ْ)

صػػػػ – ُُِِ /ّالصػػػحاح ، جػػػػ - ُُّ/ ٖجػػػػ لمعجػػػـ ا -ُِٕ مختػػػار الصػػػحاح ، ن
 [ِِٓ معجـ لغة الفقما  ، صػ – ّٓٔالكسيط ، صػ 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٖٓ 
 

اؼً  ػاؿً  لُسكىالمّْخى ديكًر الرّْجى صي عػف زيدصكتتبعػ   رحمػ  اا تعػال  قػاؿ الزرك ػي،لِسكى
رحمػػػ  اا  قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر،ك لّسلمرجػػػاؿ كػػػاف لبلسػػػتظمار ال السػػػتحداث العمػػػـ

يف يػدم ظمار كالكقػكؼ ع ػد مػا كتػب بػتتعال صكفائدة التتب  المبالغة فػي االسػ
كمػػ  فػػي صػػدره ككػػاف القػػرآف  ،فزيػػد رغػػـ أ ػػ  كػػاف يحفػػظ القػػرآفلْس()ال بػػي 

كذلؾ أٌف ،لػػـ يعتمػػد عمػػ  مػػا حفظػػ  كال عمػػ  مػػا كتػػب بيػػده فإ ػػ مكتكبػػان ع ػػده 
كلػػذا كػػاف التحػػرم  لٓسعممػػ  لػػيس جمػػ ى القػػرآف فحسػػب، كام َّمػػا التكأليػػؽ كالتألبػػت

 كالتتب  . 
ا  ابةزيد كعمر كمف عاك مما مف الصح اتب ك  في جمػ  القػرآف  ادقيقن م مجن

في  عماف لحياطة كتاب اا بما يميؽ ب  مف تألبػت بػال  كحػذر دقيػؽ ك سخ ،

                                                           

] تيكيػؿ مختمػؼ الحػديث جم  لخفة بفت  الػبلـ كسػككف الخػا  كهػي الحجػارة الرقيقػة   (ُ)
 ػػرح صػػحي  البخػػارم البمػػف – ِِٖ /ُٖعمػػدة القػػارم ، جػػػ – َْْالبػف قتيبػػة ، صػػػ

 [ِِٔ /َُبطاؿ ، جػ
ٍمػػً  اا ظػػرص صػػحي  البخػػارم ،   (ِ) بُّ ،  ْٖٔٗ حُّٖ/ٔ، جػػػ لقيػػٍرآفً بىػػابي جى بىػػابي ييٍسػػتىحى

 . ُُٕٗ حْٕ/ٗ، جػ ًلٍمكىاًتًب أىٍف يىكيكفى أىًمي نا عىاًقبلن 

 .   ِّْ/ُالبرهاف ، جػ  (ّ)

 . ُٓ/ٗفت  البارم ، جػ  (ْ)

 .َٖدراسات في عمكـ القرآف ، فمد الركمي ، صػ (ٓ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٓ 
 

كصيا ة ل  عف كؿ ما لحػؽ ال صػكص األخػرل مػف تحريػؼ ل0سكتحريات  اممة
 ص  لِسكتبديؿ كيمكف تمخيص ع اصر هذا الم مج فيما يمي

مػا كتػب بػيف  ص حػدهماأاالعتماد في ال سخ عم  مصدريف فقػط  ول:األ - 
صما كػػاف محفكظػػا فػػي صػػدكر ألا يمماك ـلصػػم  اا عميػػ  كسػػمسيػػدم رسػػكؿ اا

الػذم  -فػي الحػديث السػابؽ -قػكؿ زيػد بػف ألابػت عمػ  ذلػؾ يدؿ ل،ك ّسالرجاؿ
الرّْقىػػػاًع كىاألىٍكتىػػػاًؼ، كىالعيسيػػػًب أجمعػػػ   مػػػف أخرجػػػ  البخػػػارمص "فتتبعػػػت القػػػرآف 

لمخػػاؼ" دليػػؿ عمػػ  المكتػػكب، كقكلػػ  فقكلػػ  "مػػف العسػػب كا كصػػدكر الرجػػاؿ"
 .لْس"صدكر الرجاؿ" دليؿ عم  المحفكظ

كيتػب بػيف صأال يقبؿ  ي  مف المكتكب حت  ي مد  اهداف أ   انثاٍَ -
،كقػػد مػػر بػػؾ قػػكؿ أبػػي بكػػر لزيػػد لٓسـلصػػم  اا عميػػ  كسػػمااس يػػدم رسػػكؿ

 قػاؿ السػخاكم،جػا كـ ب ػاهديف عمػ   ػي  مػف كتػاب اا فاكتباه فمفكعمرص
مع اهصمف جػا كـ ب ػاهديف عمػ   ػي  مػف كتػاب اا الػذم كتػب بػيف كغيره ص

                                                           

 . ِِٓ /ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ُ)
 – َِٔ/ُاإلتقػػاف ، جػػػ – ٔٓالمر ػػد الكجيز،صػػػ – ِٓ/ُرفاف،جػػػا ظرصم اهػػؿ الع (ِ) 

جم  القرآف ، محمد  ػرعي أبػك زيػد  – ٕٓمباحث في عمكـ القرآف ، صبحي الصال  ، صػ
 ٔٗ، صػ

 . ِِٓ/ُم اهؿ العرفاف،جػ (ّ)
 . ّٕجم  القرآف حفظا ككتابة ، د سميماف بف عمي العبيد ، صػ (ْ)
   ُْٓ/ُمصاعد ال ظر، جػ  -ِٔحؼ ألبي داكد،صػالمصا – َِٓ/ُاالتقاف ، جػ  (ٓ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٓ 
 

ف ،كركل أبك داكد  في المصاحؼ صألُسـلصم  اا عمي  كسمسيدم رسكؿ اا 
عمر لما جم  القػرآف، كػاف ال يقبػؿ مػف أحػد  ػيئنا حتػ  ي ػمد  ػاهداف،كذلؾ 

الحيطػة  بم  مػف مبالغتػ  فػي،كقػاؿ الزرقػا يصلِسعػف أمػر الصػديؽ لػ  فػ  ذلػؾ
كالحذر أ   لـ يقبػؿ  ػيئا مػف المكتػكب حتػ  ي ػمد  ػاهداف عػدالف أ ػ  كتػب 

  ل.ّس ()بيف يدم رسكؿ اا 
أال يقبؿ مف صدكر الرجاؿ إال ما تمقكه مبا ػرة مػف فػـ رسػكؿ انثانث: -
فإف عمر رعػي ل، فإف عمر لما قاـ في ال اس  ادمصصم  اا عمي  كسمـااس

 ػػيئان مػػف القػػرآف فمييت ػػا  ()مقٌػػ  مػػف رسػػكؿ اااا ع ػػ  ي ػػادمصمف كػػاف ت
 .ل5سكلـ يقؿ مف حفظ  يئنا مف القرآف فمييت ا ب  ،لْسب 

،فبل يػػدكف مػػف المحفكظ فػػي صػػدكر الرجػػاؿبػػ المكتػػكب صمقابمػػةانساتــغ -
المكتكب إال ما كافؽ المحفكظ  في الصدكر، الميخكذ  مبا ػرة مػف رسػكؿ اا 

جدا ػػ  مكتكبا،بػػؿ كػػاف  يػػيتي بػػالمكتكب ألػػـ ل،فمػـ يكػػف زيػػد يكتفػػي بمجػػرد ك س

                                                           

 ُْٓ/ُمصاعد ال ظر لمبقاعي ، جػ – ُُٔ، صػ جماؿ القرا  ككماؿ اإلقرا  (ُ)
 .  ٗٓفعائؿ القرآف البف كألير ، صػ - ِٔالمصاحؼ ألبي داكد ، ص (ِ)
 . ِِٓ/ُم اهؿ العرفاف،جػ (ّ)
ك ز العمػاؿ   - َٕٓ/ِ، جػتاريخ المدي ة البف  بة  – ِٔالمصاحؼ ألبي داككد،صػ (ْ)
 .ْٕٔٓحْٕٓ/ِ، جػ
 ُٖدراسات في عمـك القرآف،فمد الركمي ، صػ ل(ٓ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٓ 
 

يسػػتقرم  الرجػػاؿ الحفػػاظ ليقابػػؿ قػػرا تمـ بمػػا فػػي الرقػػاع كاألكتػػاؼ كالعسػػب 
 . لُسخكفا مف زيادة حرؼ أك  قص ،ك التيقففي زيادة كغيرها،
ــايط - إذا تكافػػؽ مػػ  إال صال يػػدكف  ػػي  ممػػا فػػي صػػدكر الرجػػاؿ اخل

 ألقػػة بػػالمحفكظ ال تكتمػػؿ إال إذا ل،ذلػػؾ أف الالمكتػػكب بػػيف يػػدم رسػػكؿ اا س
كىافى ،قػػلِسلصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسبحعػػرت  كجػػد مػػا كتػػب م ػػ  اؿى أىبيػػك  ىػػامىةىصكى

ػػا كيًتػػبى بىػػٍيفى يىػػدىًم ال ًَّبػػيّْ  ػػٍيًف مى ـٍ أال ييٍكتىػػبى ًإالَّ ًمػػٍف عى ػػمي صػػم  اا عميػػ  سغىرىعي
رًَّد اٍلًحٍفػظـلكسم ،الى ًمٍف ميجى

فىقىػٍدتي زيػد أ ػ  قاؿص يػدلؾ عمػ  ذلػؾ مػا جػا  عػفل ّس
آيىةن ًمٍف اأٍلىٍحزىاًب ًحيفى  ىسىٍخ ىا اٍلميٍصحىؼى 
يىٍقػرىأي  لسأىٍسػمى ي رىسيػكؿى المَّػ ً ،قىػٍد كيٍ ػتي لْس

                                                           

 - ِّْ /ُمصػػاعد ال ظػػر ، جػػػ – ُٓ/ٗفػػت  البػػارم ، جػػػ – َِٓ/ُاالتقػػاف ، جػػػ  (ُ)
 – ِّٓ/ُم اهػػؿ العرفػػاف ، جػػػ –ُُْمعجػػـ عمػػكـ القػػرآف ، ابػػراهيـ محمػػد الجرمػػي ، صػػػ

 –ُُٔدراسات في عمـك القرآف ، محمد بكر إسماعيؿ ، صػػ– ِّإعجاز القرآف لمرافعي،صػ
بيػػػاف المعػػػا ي ، عبػػػد  –ِّْ /ُمصػػػاعد ال ظػػػر لمبقاعي،جػػػػ – ْْٕت بيػػ  الخػػػبلف ، صػػػػ
 . ِّّ /ٕمرعاة المفاتي  ، جػ – ِٗالقادر بف مبل ، صػ

 .ِْْ/ُمصاعد ال ظر ، جػ  (ِ)
 .َِٔ/ُاالتقاف ،جػ (ّ)

ا مػا ذ، هػالجم ، كليس في جم  عألماف رعي اا ع ػ هذا فقد آية األحزاب في كاف   (ْ)
فعػائؿ القػرآف  -ّّ/ُفسػير القػرآف البػف كأليػر، جػػتا ظػرص  ..رجح  غير كاحد مف العمما 

، جميمػة أتػراب المراصػد،الجعبرم – ِّْ /ُالبرهػاف لمزرك ػي ، جػػ - ٖٔ البف كأليػر، صػػ
 ==خمؼ الحسي ي، األعماؿ الكاممة لمحمد –َُِٓ/ْمرقاة المفاتي  ، جػ- َّْصػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٓ 
 

ص اًرمّْ ٍيمىةى ٍبًف ألىاًبتو اأٍلىٍ صى زى ٍد ىاهىا مى ى خي جى ػاؿه سًبمىا، فىاٍلتىمىٍس ىاهىا فىكى ػٍؤًمً يفى ًرجى ًمٍف اٍلمي
دىقيكا مىا عىا مىٍيً  صى  ل.ُس [ِّ]األحزابصلهىديكا المَّ ى عى

اًرمّْ فقكؿ زيدصس  ٍيمىةى ٍبًف ألىاًبتو اأٍلىٍ صى زى ٍد ىاهىا مى ى خي جى أ ػ   ل يفيدفىاٍلتىمىٍس ىاهىا فىكى
كام مػا قم ػا ، كليس المػراد كجػدها محفكظػةكجدها مكتكبة ع د خزيمة بف ألابت 

قىػٍدتي آيىػةن ًمػٍف اأٍلىٍحػزىاًب ًحػيفى فى ذلؾ ألف زيدا يعرؼ اآلية كيحفظما بػدليؿ قكلػ س 
ل، فمػك إذف يعػرؼ يىٍقػرىأي ًبمىػا لس ىسىٍخ ىا اٍلميٍصحىؼى ، قىٍد كيٍ تي أىٍسػمى ي رىسيػكؿى المَّػ ً 

ال إف تعبيػره قػاؿ الزرقػا يص ا ال يعرف  أصبل،فكيؼ يفتقد  يئن  اآلية كيحفظما، كام
معركفػة لػ  غيػر أ ػ  بمفظ فقدت ي عر بي   كاف يحفظ هذه اآليػة كأ مػا كا ػت 

ال فمف الذم أ بي زيدا أ   فقد آية؟  (ِ)فقد مكتكبما فمـ يجده إال م  خزيمة كام
أف زيػػد بػػف ألابػػت رعػػي اا ع ػػ  مػػف كبػػار الحفػػاظ المتق ػػيف الػػذيف  كمػػا

، كمألمػػػ  أبػػػي بػػػف لسجمعػػكا القػػػرآف حفظػػػا فػػػي صػػػدكرهـ عمػػ  عمػػػد ال بػػػي 
ـ مػػكل  أبػػي حذيفػػة،كأبك ، كعبػػد اا بػػف مسعكد،كسػػال كعب،كمعػػاذ بػػف جبػػؿ

كعبػػد اا بػػف عمػػرك بػػف العاص،كقػػد كردت فػػيمـ األحاديػػث كالركايػػات ،الدردا 
الصػػحيحة التػػي تػػدؿ عمػػ  أ مػػـ مػػف كبػػار الحفػػاظ،كغيرهـ أيعػػا مػػف ع ػػرات 

                                                           

تػػاريخ المصاحؼ،مكسػػ  جػػار اا ركسػػتك ،  – ِّّ، صػػػ ال صػػكص الجميػػة  خبلصػػة==
ص رسػػـ المصػػحؼ ، د.غػػا ـ قػػدكرم ، صػػػ  -ِْالمعجػػزة الكبػػرل ألبػػي زهػػرة ، صػػػ– ِْصػػػ

ُُٖ. 
 .    ْٕٖٗ حُّٖ/ٔصحي  البخارم،باب جم  القرآف ، جػ (ُ)

 . ِٖٓ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٓٓ 
 

القػػرا  الػػذيف كرد أ مػػـ قتمػػكا فػػي حػػرب المرتػػديف،مما يػػدؿ عمػػ  تػػكافر حفػػاظ 
لمتعذر أف آية مػف كتػاب اا فاتػت كمف ا،مف غير المعقكؿك ،لُسآخريف كأليريف

بيخذ القرآف ع مـ،كال يعرفمػا سػكل  ()جمي  القرا  كالحفاظ الذيف أمر ال بي
 ،فبل يسػتقيـ ذلػؾ إال إذا صحابي آخر لـ ي تمر أ   مف حفظة كتاب اا تعال

س صاؿ الحافظ ابػف حجػر رحمػ  ااص قكلػ كاف المراد أ   كجدها ع ده مكتكبة، ق
أحد غيرهل أمصمكتكبػة، ًلمػا تقػدـ مػف أ ػ  كػاف ال يكتفػي بػالحفظ لـ أجدها م  
 . (ِ)دكف الكتابة

ــادض - صال يػػدكف فػػي الصػػحؼ إال مػػا ألبػػت تػػكاتره ،كمػػا لػػـ ت سػػخ انع
 ل.3سرةتبلكت ،كألبت في العرعة األخي

كمػػا أف أيعم ػػت خطػػة الجمػػ  كالتػػدكيف حتػػ  تسػػابؽ الصػػحابة إلػػ  لج ػػة 
 مادة المطمكبػة عمػ  أف مػا معػ  كتػب بػيف الجم ،كؿ ييتي بما ع ده كمع  ال

 -()أك أخذه مبا رة مف رسكؿ اا  –إف كاف مكتكبنا  –)يدم رسكؿ اا 
فيقبػؿ ال ػاس بمػا كػاف معمػـ ،قاؿ ابف  مابصفيقبؿ ال اس  –إف كاف محفكظنا 

 .(ْ)كع دهـ
                                                           

 . ّٗ-ُٗ، عبد اا بف يكسؼ الجدي  ، صػات األساسية في عمكـ القرآف المقدم  (ُ)

 . ُٓ/ٗفت  البارم ، جػ (ِ)

، ِّٓ/ُم اهػػؿ العرفػػاف ، جػػػ  -َِٔ/ُاالتقػػاف ، جػػػ – ْْٕت بيػػ  الخػػبلف ، صػػػ   (ّ)
إعجػػاز  -- ِٔ/ُتفسػػير اآللكسػػي ، جػػػ - َْجمػػ  القػػرآف حفظػػا ككتابػػة ، صػػػ – ِِٔ

 ٔٔتاريخ تكأليؽ  ص القرآف ، خالد العؾ ، صػ -ّٕالقرآف لمرافعي ، صػ
 ُٔ /ٗفت  البارم ، جػ– َِٕ/ُاالتقاف ، جػ – ْٔالمر د الكجيز ، صػ (ْ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٓٔ 
 

كظؿ زيد يجم  كيتتب  كيتألبت كيكألؽ كؿ ما ييتيػ  مػف  صػكص،حت    
بطريقػة تكأليقيػة لػـ يعػرؼ ف ككتابتػ  كفػؽ مػ مج عممػي دقيؽ،ك أتـ جم  القػرآ

، يعاك ػ  فػي ذلػؾ العػبط كاإلتقػافالدقػة ك التاريخ الب رم لما مألػيبلن مػف حيػث 
كيبي بف كعب رعػي اا ع ػ   لُسالصحابة أجم ،السيما أكابرهـ كالحفاظ م مـ

فقػػد أكػػػدت ال صػػكص أف أبينػػػا كػػاف ممػػػف يممػػي القػػػرآف أأل ػػا  عمميػػػة ال سػػػخ 
 ل.ِسالكتابة في عمد أبي بكرك 

لقػػد التػػـز زيػػد كالصػػحابة الكػػراـ ذلػػؾ المػػ مج الػػدقيؽ فػػي الجمػػ  كالتكأليػػؽ 
إال ما قاـ عمي  في المصحؼ  جمي  آيات القرآف،كمف ألـ لـ يدكففي كالتألبت 

 .ل ّسالدليؿ القطعي أ   مف كتاب اا تعال 
، مصحؼ كاحػدكاف الغرض مف هذا الجم  تقييد القرآف كم  مجمكعان في ك 
ٍرؼو كىاًحدو  كعم    هذا ؿ ال اس عمحمى يعي  م    ي ، دكف أف يي  حت  ال،لْسحى
 ة القرآف كتبلكت . لعدـ ظمكر الخبلؼ في قرا  الحرؼ
 ، أليَـّ مات ، ألـ ع د عمر حت  حت  مات الصُّحيؼي ًعٍ دى أىًبي بىٍكرو تمؾ بىًقيىٍت ك 
 
 

                                                           

 . ِّٓ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ُ)

 - ُُٓٓ حَّٔ/ّاألحاديث المختارة لممقدسػي ، جػػ – َُٓ /ّٓمس د أحمد ، جػ (ِ) 
 .  ُّٔ خاكم ، صػجماؿ القرا  لمس –ُُِالمصاحؼ ألبي داككد ، صػ

 . ٕٓل ا ظر ص مباحث في عمكـ القرآف ، صبحي الصال  ، صػ(ّ
 .َِْ /ُالبرهاف ، جػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٕٓ 
 

ةى  ٍفصى ارىٍت ًعٍ دى حى ـٍ رىًعيى المَّ ي  -صى ٍ مي   لُس -أجمعيف عى
هػػذا المصػػحؼ المجمػػكع بقبػػكؿ تػػاـ، ()كلقػػد تمقػػ  صػػحابة رسػػكؿ اا 

كتدارسػػكه، كقرؤه،فكػػاف مػػف هػػذا الم طمػػؽ متػػكاتران بالكتابػػة كمػػا كػػاف متػػكاتران 
 بالحفظ.

هػػذا ال ي ػػافي أف الصػػحابة كا ػػت لمػػـ صػػحؼ أك مصػػاحؼ قػػاؿ الزرقا يصك 
ظفػر بمػا ظفػرت بػ  الصػحؼ المجمكعػة كتبكا فيما القرآف مف قبؿ، لك مػا لػـ ت

عم  عمد أبي بكر مف دقة البحث كالتحرم، كمف االقتصار عم  مػا لػـ ت سػخ 
 .لِس تبلكت ، كمف بمكغما حد التكاتر، كمف إجماع األمة عميما

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

المر ػد  – ُْٔ، جمػاؿ القػرا  ، صػػ َٖٔ/ ِل ا ظر ص أحكاـ القػرآف البػف العربػي ، جػػ(ُ
 . ٔٓفعائؿ القرآف البف كألير ، صػ – ْٗالكجيز ، صػ

 . ِْٓ/ُل م اهؿ العرفاف ، جػ(ِ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٖٓ 
 

 ادلطهة انثانث
 انرىثُق يف ػهد ػثًاٌ تٍ ػفاٌ

 (زضٍ اهلل ػُه(
لمػػا جمػػ  القػػرآف  لعػػي اا ع ػػ ر سعرف ػػا ممػػا سػػبؽ أف الصػػديؽ أبػػا بكػػر 

الكػريـ  ك سػخ  فػي الصػحؼ لػـ يحمػؿ ال ػاس عمػ  قرا تػ  بػالحرؼ المرسػـك 
ب ،فقػػد ظػػؿ مسػػمكحا لم ػػاس أف يقػػرأكا القػػرآف بػػالحرؼ الػػذم يتيسػػر لمػػـ مػػف 
األحرؼ السبعة الت   زؿ بما القػرآف،كلـ تيم ػ  كػذلؾ المصػاحؼ الفرديػة التػي 

ككا ت م ت ػرة إذ ذاؾ بجا ػب المصػحؼ الػذم ،بحسب ما أيقرئكاكتبما حاممكها 
م  بعد طكؿ ع ا  كجمد م قط  ال ظير، كلعؿ السػبب فػي ذلػؾ،هك التيسػير  جي
عم  ال اس،فتمؾ هي الحكمة التي  زؿ مػف أجممػا القػرآف عمػ  سػبعة أحػرؼ، 
كمػػا أ ػػ  لػػـ تحػػدث كقػػائ  تػػدعك إلػػ  تكحيػػد المصػػاحؼ كجمػػ  ال ػػاس عمػػ  

تػػرككيف، كػػؿ يقػػرأ كيكتػػب القػػرآف بػػالحرؼ مصػػحؼ إمػػاـ،كمف ألػػـ ظػػؿ ال ػػاس م
 .ل0سالذم تمقاه ككعاه

كاتسػعت رقعػة الدكلػة اإلسػبلمية،تفرؽ  لرعػي اا ع ػ سفمما جا  عمر   
الصػػػحابة بمػػػا يحممػػػكف مػػػف قػػػرا ات فػػػ  األمصػػػار،يعممكف ال ػػػاس القػػػرآف، 

تمقَّاهػا عػف كػؿ ييقػرم  ال ػاس كيممػيمـ القػرا ة التػ  ل،ِسكيقرؤ مـ سكره كآياتػ 

                                                           

 ِّٗ/ُا ظر ص البرهاف ، جػ (ُ)
 ِّٕ /ِالطبقات الكبرل ، جػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٓٗ 
 

أهػػؿ كػػؿ إقمػػيـ مػػف أقػػاليـ اإلسػػبلـ بقػػرا ة مػػف ا ػػتمر ،فيخػػذ لُسلسسػػكؿ اار 
عػػف كألفاظمػػا بيػػ مـ مػػف الصػػحابة بمػػا فيمػػا مػػف اخػػتبلؼو فػػي بعػػض كيفياتمػػا 

 فػػاختمؼ أخػػذ التػػابعيف عػػف الصػػحابة، ،قػػرا ة الصػػحابي اآلخػػر فػػي بمػػدو آخػػر
 .لِسباختبلؼ القرا ات

األمصػػار اإلسػػبلمية، فكػػؿ  كاختمفػػت تبعنػػا لػػذلؾ  يسىػػخ المصػػاحؼ فػػي   
كا ت ػرت مصر كتب المصحؼ كقػرأه بػالحرؼ الػذم  يقػؿ إليػ ،،قاؿ ابػف عطيةص

في خبلؿ ذلؾ صػحؼ فػي اآلفػاؽ كتبػت عػف الصػحابة كمصػحؼ ابػف مسػعكد 
كمػػا كتػػب عػػف الصػػحابة بال ػػاـ كمصػػحؼ أبػػٌي كغيػػر ذلػػؾ، ككػػاف فػػي ذلػػؾ 

كيكمئذ ،كقاؿ الرافعيصلّساختبلؼ حسب السبعة األحرؼ التي أ زؿ القرآف عميما
اتسعت الفتكح كتفرؽ المسممكف في األمصار، فيخذ أهؿ كػؿ مصػر عػف رجػؿ 

فيهػػؿ ًدمى ػػؽ كحمػػص أخػػذكا عػػف المقػػداد بػػف األسػػكد، كأهػػؿ ،مػػف بقيػػة القرا 
ككػػا كا  -الككفػػة عػػف ابػػف مسػػعكد،كأهؿ البصػػرة عػػف أبػػي مكسػػ  األ ػػعرم 

بقػػرا ة أبػػي بػػف  اـكقػػرأ كأليػػر مػػف أهػػؿ ال ػػ -يسػػمكف مصػػحف  لبػػاب القمػػكب 

                                                           

مف ذلؾ ما جا  عف ابػف مسػعكد أ ػ  كػاف يممػي المصػحؼ فػي الككفػة ]مسػ د أحمػد ، (ُ)
مصػػػػػاعد ال ظػػػػػر لمبقػػػػػاعي ،  – ُّٓالمصػػػػػاحؼ ألبػػػػػي داكد ، صػػػػػػ-ُٕٓحَّٖ/ُجػػػػػػ
 [ .ِْٕ/ُجػ

 .ّٔاإلبا ة ، صػ -ِٓٓ/ُا ظرصم اهؿ العرفاف ، جػ (ِ)
 . ْٗ/ُلمحرر الكجيز ، جػا (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٖٔ 
 

كعب، ككا ػت كجػكه القػرا ة التػي يػؤدَّل بمػا القػرآف مختمفػة بػاختبلؼ األحػرؼ 
 .لُسعميما التي  زؿ

ككاف ذلؾ سببنا كمػدعاة لحػدكث اخػتبلؼ كت ػازع بػيف ال ػاس فػ  القػرآف ، 
لعدـ كعي الكأليريف في البمداف المفتكحة بيف القرآف أ ػزؿ عمػ  سػبعة أحػرؼ، 

كأف مػػف قػػرأ بػػيم م مػػا أصػػاب كمػػا أخبػػر بػػذلؾ المعصػػـك تيسػػيرا عمػػ  األمػػة، 
()لِسفييما حرؼ قرؤكا عمي  فقد أصابكافقاؿص  

كقد ظمر ذلؾ االختبلؼ كبرز  في خبلفة عألماف رعي اا ع ػ ، فقػد راح 
كؿ فريؽ يمتدح قرا ت ، كيفخر بمػا، كيراهػا أفعػؿ كأحسػف مػف قػرا ة اآلخػر، 

قرا تػػي قػػرا ة ابػػف مسػػعكد ، كآخػػر فمػػذا يقػػكؿ قرا تػػ  خيػػر مػػف قرا تػػؾ .. 
يقكؿصقرا تي قرا ة سالـ مكل  حذيفة .. ، كما أ ارت إل  ذلؾ ركايػة مصػعب 

ص قىػاليكابف سعد بف أبي كقاص التي تقكؿ ص لما كألر اختبلؼ ال اس في القػرآف 
ًقرىا ىةي  مىٍسعيكدو  اٍبفً  ًقرىا ىةي  ، كى ًقرىا ىةي  أيبىيٍّ ٍكلى  سىاًلـو  كى ذىيٍ  أىًبي مى   لّس"فىةى حي

أ ػػب  بمػػا كػػاف بػػيف كهكػػذا اختمػػؼ ال ػػاس بسػػبب تعػػدد القػػرا ات اختبلفػػان 
بػػػؿ كػػػاف هػػػذا ، ػػػػزؿ عمػػػ  سػػػبعة أحرؼأالصػػػحابة قبػػػؿ أف يعممػػػكا أف القػػػرآف 

بيػػػ مـ  لس لبعػػػد عمػػػد هػػػؤال  بػػػال بكة كعػػػدـ كجػػػكد الرسػػػكؿ ،ال ػػػقاؽ أ ػػػد
كفػػر كاسػػتفحؿ الػػدا  حتػػ  ،عػػف رأي  يطمئ ػػكف إلػػ  حكمػػ  كيصػػدركف جميعػػان 

                                                           

 .  ِٖإعجاز القرآف ، صػ (ُ)
مى  سىٍبعىًة أىٍحريؼو  زؿ بىابي بىيىاًف أىفَّ اٍلقيٍرآفى  صحي  مسمـ ،  (ِ)  ُِٖ حِٔٓ/ُ، جػ عى
  َ ِْٓ/ْ رح الس ة لمبغكل ، جػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٔ 
 

ػػؿي  كىػػافى ،يقكؿ محمػػد بػػف سػػيريفص بععػػمـ بععػػا تَّػػ  يىٍقػػرىأي  الرَّجي ػػؿي  يىقيػػكؿى  حى  الرَّجي
اًحًب ً  كف  ركاية سكيد بػف غفمػة أف عألمػاف لمػا بمغػ   ، لُس تىقيكؿي  ًبمىا كىفىٍرتي ص ًلصى

بمغ ػي أف  لصمػا تقكلػكف فػي هػذه القػرا ة؟ فقػدذلؾ قاؿ لصحابة رسكؿ اا س
،كقػاؿ ل7سي خير مف قرا تؾ، كهػذا يكػاد أف يكػكف كفػران بععمـ يقكؿص إف قرا ت

كالمعمـ يعمػـ ،جعؿ المعمـ يعمػـ قػرا ة الرجػؿ لما كا ت خبلفة عألماف صقبلبة أبك
حت  ارتفػػػػ  ذلػػػػؾ إلػػػػ  ،فجعػػػػؿ الغممػػػػاف يمتقػػػػكف فيختمفػػػػكف لّسؿ قػػػػرا ة الرجػػػػ

أ تـ صفبم  ذلؾ عألماف فخطب فقاؿ قرا ة بعض ،حت  كفر بععمـ ب، المعمميف
   َلْسم تختمفكف فمف  يل ع ي مف األمصار أ د اختبلفاع د

فقػػد كا ػػت األمصػػار ال ائيػػة أ ػػد اختبلفػػا  رعػػ  اا ع ػػ  كصػػدؽ عألمػػاف
،فعػػف يزيػػد بػػف معاكيػػة حيػػث قػػاؿصإ ي لفػػي ل5سمػػف المدي ػػة كالحجػػاز ك ػػػزاعان 

المسجد زمف الكليد بػف عقبػة فػي حمقػة فيمػا حذيفػة،إذ هتػؼ هػاتؼصمف كػاف 

                                                           

تػػاريخ المدي ػػة ، ابػػف  – ُٖ/ٗفػػت  البػػارم ، جػػػ – َُْالمصػػاحؼ ألبػػ  داككد ، صػػػ (ُ)
 . ُٔٔجماؿ القرا  ، صػ– ّٗٗ/ّجػ  بة ،

 – ْٕٕٕح ّٖٓ/ِك ز العماؿ ، جػػ - ُْٓٓح َٔ/ٔالمعجـ الكبير لمطبرا   ، جػ  (ِ)
اليػ ي  ُُٓٔٔح ُْْ/ٗذكره الميألم   ف  مجم  الزكائد ، جػػ ًرجى ، كى كىاهي الطَّبىرىاً ػيُّ ، كقػاؿ ص رى

ًحيً  . اؿي الصَّ  ًرجى
يػػذه حسػػب قػػرا ة الرجػػؿ مػػف أصػػحاب رسػػكؿ اا ، مع ػػاه ص أف المعمػػـ كػػاف يعمػػـ تبلم  (ّ)

 كاآلخر يعمـ تبلميذه قرا ة صحابي آخر ، كهكذا .

 َ ُٖ/ ٗفت  البارل ، جػ - ْٕٕٔح ِٖٓ/ِك ز العماؿ ، جػ (ْ)
 . ِٔٓ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ٓ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٔ 
 

أبي مكس ،فمييت الزاكية التي ع د أبكاب ك دة، كمػف كػاف يقػرأ  يقرأ عم  قرا ة
عمػػ  قػػرا ة عبػػد اا بػػف مسػػعكد فميػػيت هػػذه الزاكيػػة التػػي ع ػػد دار عبػػد اا ، 
كاختمفا في آيػة مػف سػكرة البقػرة ، قػرأ هػذا سكأتمػكا الحػج كالعمػرة لمبيػتل،كقرأ 

جَّ كىاٍلعيٍمرىةى ًلمٌ هذاصس [،فغعب حذيفة بػف اليمػاف ُٔٗمف اآليةالبقرةص]ل ى كىأىًتمُّكا اٍلحى
َـّ كاحمػػرت عي ػػاه،  ـى  ألػػ ذىًلػػؾى  - قىػػا ػػاف زمػػف ًفػػي كى ػػاصفىقىػػاؿى  - عيأٍلمى  ًإلىػػ  تركػػب أىف ًإمَّ

مَّا اٍلميؤمً يفى  أىًمير  لُسأركب أىف كىاًم
كا طمؽ حذيفة إل  عألماف رعي اا ع ػ ، ليطمػب م ػ  تػدارؾ هػذا األمػر  

ـى الخطير، يقكؿ أ س رعي اا ع   ص  كىافى ييغىاًزم أىٍهؿى حذيفة قىًد مى  عيأٍلمىافى كى عى
ـٍ ًفػي  ذىٍيفىػةى اٍخػًتبلىفيمي افى مى ى أىٍهًؿ الًعرىاًؽ، فىيىٍفزىعى حي ًبيجى ال ٍَّيـً ًفي فىٍتً  أىٍرًميً يىةى، كىأىٍذرى

،أىٍدًرٍؾ هىًذًه ا صيىا أىًميرى الميٍؤًمً يفى ذىٍيفىةي ًلعيأٍلمىافى أف يختمفػكا  أليمَّةى، قىٍبػؿى الًقرىا ىًة،فىقىاؿى حي
ػا ذىاؾى قىػاؿى غػزكت فػرج أرمي يػة صقىػاؿى في الكتاب اخػتبلؼ اليمػكد كال صػارم،  مى كى

ـٍ يسػم  أهػؿ اٍلعػرىاؽ  فىًإذا أهؿ ال َّاـ يقرؤكف ًبًقرىا ىًة أيبىيّْ ٍبًف كىٍعبو فىيىٍيتيكفى ًبمىا لى
ٍبًد المًَّ  بٍ  ٍ  أىٍهػؿي كاذا أهؿ اٍلعرىاؽ يقرؤكف ًبًقرىا ىًة عى ـٍ يىٍسمى ًف مىٍسعيكدو فىيىٍيتيكفى ًبمىا لى

ا ـٍ بىٍععن مي ال َّاـً فىييكىفّْري بىٍععي
 .لِس

فما تػرل؟ : كعرض عألماف ذلؾ األمر الجمؿ عم  صحابة رسكؿ اا فقالكا 
ص ، فىػػػبلى تىكيػػػكفي فيٍرقىػػػةه،كىالى يىكيػػػكفي أقىػػػاؿى مىػػػ  ميٍصػػػحىؼو كىاًحػػػدو ػػػ ى ال َّػػػاسى عى رىل أىٍف  ىٍجمى

                                                           

تػػاريخ - ٔٔالمصػػاحؼ،ابف أبػػ  داككد ، صػػػ - َّٓ/ُالػػدر الم ألػػكر لمسػػيكط  ، جػػػ (ُ)
  َ َِْ/ّٗعساكر،جػدم ؽ البف 

 . ُٖ/ٗفت  البارم ، جػ - ْٕٖٗحُّٖ/ٔصحي  البخارم،باب جم  القرآف ، جػ  (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٔ 
 

ـى مىا رىأىٍيتى  ، قيٍم ىاص فىً ٍع ؼه  . لُساٍخًتبلى
تىتىقىاتىػؿي إذىا يقكؿ ابف تيميػةص تىٍختىًمػؼي كى ابىةي أىفَّ اأٍليمَّػةى تىٍفتىػًرؽي كى ػحى فىمىمَّا رىأىل الصَّ

ـٍ  ػػػاًئغنا، كىهيػػػ ػػػا سى مىػػػ  ذىًلػػػؾى اٍجًتمىاعن ، اٍجتىمىعيػػػكا عى ػػػٍرؼو كىاًحػػػدو مىػػػ  حى ـٍ يىٍجتىًمعيػػػكا عى لىػػػ
ػكميكفى  ـٍ يىكيػػٍف ًفػي ذىًلػؾى تىػػٍرؾه ًلكىاًجػبو كىالى ًفٍعػػؿه  مىٍعصي لىػ لىةو، كى ػبلى مىػػ  عى أىٍف يىٍجتىًمعيػكا عى
ًلمىٍحظيكرو 
 ل ِس

،ككػاف رعػي اا ع ماعفاف إل  السيدة حفصة  أرسؿ عألماف بفع د ذلؾ 
المصحؼ الذم جمع  زيد بف ألابت بيمر مف أبي بكر الصديؽ محفكظان ع دها 

أليػػػ  ليكػػػكف عمػػػدتمـ فػػػي ال سػػػخ، كالمرجػػػ  الػػػذم كطمػػػب م مػػػا أف ترسػػػم   
ػػافي ًإلىػػ  ،قػػاؿ أ سلّسيسػػت دكف عميػػ ، كاألصػػؿ الػػذم يرجعػػكف إليػػ  ػػؿى عيأٍلمى صفىيىٍرسى

َـّ  ىريدُّهىػػا ًإلىٍيػػًؾ،  ػػاًحًؼ أليػػ مىا ًفػػي اٍلمىصى ًؼ  ىٍ سىػػخي ػػحي ػػةىصأىٍف أىٍرًسػػًمي ًإلىٍي ىػػا ًبالصُّ ٍفصى حى
ةي ًإلى  عيألٍ  ٍفصى مىٍت ًبما حى مىافى فىيىٍرسى

 .لْس
ألػػـ أمػػر عألمػػاف رعػػي اا ع ػػ  زيػػد بػػف ألابػػت، كعبػػد اا بػػف الزبيػػر،   

كسػػػعيد بػػػف العػػػاص، كعبػػػد الػػػرحمف بػػػف الحػػػارث بػػػف ه ػػػاـ، ب سػػػخما فػػػي 

                                                           

 /ّتػػػاريخ المدي ػػػة البػػػف  ػػػبة ، جػػػػ -ِّٕٓ ح ِٔ/ِالسػػػ ف الكبػػػرل لمبيمقػػػي، جػػػػ  (ُ)
  َ ٔٗالمصاحؼ ألبي داكد،صػ -ٓٗٗ

 . ُْٗ /ْالفتاكل الكبرم،جػ (ِ)

 . َِْال يخ محمد بف عمي بف خمؼ الحسي ي ، صػ ا ظرص األعماؿ الكاممة لمعبلمة (ّ)
  . ْٕٖٗحُّٖ/ٔصحي  البخارم ، باب جم  القرآف ، جػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٔ 
 

المصػػاحؼ، كقػػاؿ لمػػـصإذا اختمفػػتـ أ ػػتـ كزيػػد بػػف ألابػػت فػػي  ػػي  مػػف القػػرآف 
 .لُسفاكتبكه بمساف قريش

 كاإلتقػافكحسف الحفظ عبط عيرفكا بالككمؼ عددا آخر مف الصحابة ممف 
،فعف كىأًليػر ،بمعاك تمـ كيبي بف كعب كأ س بػف مالػؾ كغيرهمػاالعمـ كالفصاحةك 

اؿصلىمَّػا أراد عألمػاف أف يكتػب المصػاحؼ جمػ  لػ  األ ػي ع ػر رجػبلن ق  بف أفمى ى 
  لِسمف قريش كاأل صار،فيمـ أيبىيُّ بف كعبو كزيد بف ألابت

رآف مػػف الصػػحؼ، ككػػاف ك ػػرع هػػؤال  الصػػحب الكػػراـ فػػي  سػػخ القػػ  
حتػػػ  إذا  سػػػخكا الصػػػحؼ فػػػي المصػػػاحؼ رٌد ل،ّسعألمػػػاف رعػػػي اا يتعاهػػػدهـ

عألماف الصحؼ إل  حفصة كأرسؿ إل  كؿ أفػؽ مصػحفنا، كأمػر بمػا سػكاه مػف 
 لْسالقرآف في كؿ صحيفة أك مصحؼ أف يحرؽ

قػػاؿ ال ككمصخػػاؼ عألمػػاف كقػػكع االخػػتبلؼ المػػؤدم إلػػ  تػػرؾ  ػػي  مػػف 
في ، ف سخ مف ذلؾ المجمكع الذم ع د حفصة،الذم أجمعت  القرآف،أك الزيادة
،كبعث ًبما إل  البمداف، كأمر بإتبلؼ مػا خالفمػا، عدة الصحابة عمي   مصاحؼى

                                                           

ٍيشو السابؽ ،   (ُ) ؿى القيٍرآفي ًبًمسىاًف قيرى  َ َّٔٓ حَُٖ/ْ، جػبىابي  ىزى
اإلتقػاف ،  – َُْالمصػاحؼ ألبػي داككد ، صػػ – ْٖفعائؿ القرآف البف كأليػر ، صػػ  (ِ)
 ِِْ /ّسير أعبلـ ال ببل  ، جػ – َِٗ /ُجػ
  َ ٖٓ، ْٖفعائؿ القرآف البف كألير ، صػ  - َُْالمصاحؼ ألبي داكد ، صػل (ّ
  َ ُُٔ/ ّل صحي  البخارم ص كتاب فعائؿ القرآف (ْ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٔٓ 
 

رعػكاف  ككاف فعم  هذا باتفاؽ م   كمف عمي بف أبي طالب، كسائر الصػحابة
 ل 0ساا عميمـ

ٍ ػ ي جا  عف  ًميّْ ٍبًف أىًبػي طىاًلػبو رىًعػيى المَّػ ي عى ص يىػا أىيُّمىػا ال َّػاسي الى أ ػ  قػاؿ عى
ػػاًحًؼ  ٍيػػرنا[ ًفػػي اٍلمىصى ٍيػػرنا ]أىٍك قيكليػػكا لىػػ ي خى ػػافى كىالى تىقيكليػػكا لىػػ ي ًإالَّ خى تىٍغميػػكا ًفػػي عيأٍلمى
ػؤلىو ًم َّػا  ػٍف مى ػاًحًؼ ًإالَّ عى ػا فىعىػؿى الَّػًذم فىعىػؿى ًفػي اٍلمىصى اًحًؼ، فىكىالمَّػً  مى ٍحرىاًؽ اٍلمىصى كىاًم

ًميعنا  .لِس جى
كتب عم  حرؼ كاحد مف األحرؼ  - ببل اختبلؼ -المصحؼقاؿ مكيصإف 

السبعة التي  زؿ بما القرآف،عم  لغة كاحػدة، كالقػرا ة التػي يقػرأ بمػا ال يخػرج 
 ي  م ما عف خط المصحؼ، فميست هي إذا السبعة األحرؼ، التي  زؿ بما 

لكػػػاف  كلك كا ػػػت هػػػي السػػػبعة كممػػػا، كهػػػي مكافقػػػة لممصػػػحؼ،القػػػرآف كممػػػا
المصحؼ قد كتب عم  سب  قرا ات، كلكاف عألماف "رعي اا ع  "، قد أبقػ  

 .ل3ساالختبلؼ الذم كره ، كام ما جم  ال اس عم  المصحؼ، ليزكؿ االختبلؼ
كهكػػػذا حمػػػؿ عألمػػػاف رعػػػي اا ع ػػػ  ال ػػػاس عمػػػ  قػػػرا ة القػػػرآف بحػػػرؼ 

ل،كذلػػؾ بػػيف  سػػخ مػػف صػػحؼ أبػػي بكػػر عػػدة مصػػاحؼ كأرسػػمما إلػػ  4كاحػػدس
ػك مصار،كألـز الجمي  أف يقرأ كيقرم  بمػا يكافػؽ ذلػؾ الرسػـ، األ ؽ مػا عػدا حى رَّ

                                                           

 ُٖٔالتبياف في آداب حممة القرآف ، ال ككم ، صػ (ُ)

 /ّالبػف  ػبة ، جػػتاريخ المدي ػة  -ِّٕٓ ح ِٔ/ِل ا ظرص الس ف الكبرل لمبيمقي، جػ(ِ
 .  َ ٔٗالمصاحؼ ألبي داكد ، صػ - ٓٗٗ

 . ّّاإلبا ة لمكي ، صػ (ّ)

 . ُُِ /ُاالتقاف ، جػ– ِّٗ /ُالبرهاف ، جػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٔٔ 
 

قػاؿ ابػف القػيـ رحمػ  اا تعػال صجم  عألمػاف ،لُسالمصحؼ الػذم جمعمػـ عميػ 
رعي اا ع ػ  ال ػاس عمػ  حػرؼ كاحػد مػف األحػرؼ السػبعة التػي أطمػؽ لمػـ 

 .لِسمحةالقرا ة بما لمَّا كاف ذلؾ مصلصم  اا عمي  كسمـسرسكؿ اا
مىػػ  ال َّػػاًس قػػاؿ ابػػف كأليرص  ًفظىػػا عى ػػا، حى ٍ ميمى ، رىًعػػيى المَّػػ ي عى ػػري أىبيػػك بىٍكػػرو كىعيمى

ػ ى ًقػرىا ىاًت  مى ٍ ػ ي، جى ، رىًعيى المَّػ ي عى مىعىاهي ًلئىبلَّ يىٍذهىبى ًمٍ  ي  ىٍي ه، كىعيأٍلمىافي ، جى اٍلقيٍرآفى
مى  ميٍصحىؼو كىاًحدو   . لّسال َّاًس عى

ٍ ػيىًة أىٍف يىػٍذهىبى ًمػفى كى قاؿ ابف التيفص ؿى كىػافى ًلخى ٍمعىػٍيًف أىفَّ اأٍلىكَّ اٍلفىػٍرؽي بىػٍيفى اٍلجى
مىعىػ ي ًفػي  ـٍ يىكيٍف مىٍجميكعنا ًفي مىٍكًع و كىاًحدو فىجى اًمًميً  أًلى َّ ي لى اٍلقيٍرآًف  ىٍي ه ًبذىهىاًب حى

مى  ـٍ عى قَّفىمي مى  مىا كى رًًه عى اًئؼى ميرىتّْبنا آًليىاًت سيكى حى ل صػم  اا عميػ  كسػمـسٍيً  ال ًَّبيُّ صى
مى   ـٍ عى كًه اٍلقيٍرآًف ًحيفى قىرى يكهي ًبميغىاًتًم جي ؼي ًفي كي مى ى عيأٍلمىافي لىمَّا كىافى كىأليرى ااًلٍخًتبلى جى كى
ً ػيى ًمػٍف تىفىػاقيـً اأٍلىٍمػرً  ، فىخى ـٍ ًإلى  تىٍخًطئىػًة بىٍعػضو مي  اتّْسىاًع المُّغىاًت، فىيىدَّل ذىًلؾى بىٍععى
رى ًمٍف سىاًئًر  رًًه، كىاٍقتىصى ًفي ذىًلؾى فى ىسىخى ًتٍمؾى الصُّحيؼى ًفي ميٍصحىؼو كىاًحدو ميرىتّْبنا ًلسيكى
سّْػ ى ًفػي ًقرىا ىًتػً   ٍف كىػافى قىػٍد كي ـٍ كىاًم ؿى ًبميغىػًتًم ا ًبيى َّ ي  ىزى ٍيشو ميٍحتىجِّ مى  ليغىًة قيرى المُّغىاًت عى

                                                           

فعػائؿ القػرآف البػف -ٕٓ المصػاحؼ ألبػي داكد،صػػ - ّٔ /ُا ظرصجام  البياف ، جػػ (ُ)
 . ُّْ /ُكألير ، جػ

 .   ُٗل ا ظر صالطرؽ الحكمية ، صػ(ِ

 .    ّّ/ُفسير ابف كألير ، جػل ت(ّ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٕٔ 
 

ـٍ دىفىعىا ًلٍمحى  ٍيرًًه ػةى ًإلىػ  ذىًلػؾى ًبميغىًة غى اجى رىًج كىاٍلمى ىقًَّة ًفػي اٍبًتػدىاً  اأٍلىٍمػًر، فىػرىأىل أىفَّ اٍلحى
مى  ليغىةو كىاًحدىة رى عى اٍ تىمىٍت فىاٍقتىصى
 لُس

كبمػػػػػذا العمػػػػػؿ الجميػػػػػؿ تكحػػػػػدت  سػػػػػخ المصػػػػػاحؼ التػػػػػي فػػػػػي أيػػػػػدم  
كلػػػك  –المسػػػمميف،كالتـز الجميػػػ  رسػػػمنا كاحدنا،كأصػػػبحت مكافقػػػة ذلػػػؾ الرسػػػـ

 .ل7س رطنا مف  ركط قبكؿ القرا ة كاإلقرار بصحتما -احتماال

                                                           

 .   ُّٔ/ُل  مرقاة المفاتي  ، جػ(ُ
 . ِٖٓ/ُاالتقاف ،جػ –ُٖم جد المقرئيف،صػ – ٗ/ُال  ر،جػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٖٔ 
 

 ادلثذـث انثـاٍَ
 يراهة انؼهًاء يف انسظى انقسآٍَ
 يٍ دُث انرىقُف واالصطالح

 

ا قسـ العمما  في مسيلة الرسـ القرآ ي مف حيث التكقيؼ كاالصطبلح 
إل  مذهبيف،أحدهما يرل أ   تكقيفي،كاآلخر يرل أ   اصطبلحي،كفي هذا 

  عرض لكبل المذهبيف،كأدلة كؿ م مما،ألـ   اقش تمؾ األدلة ل صؿالمبحث س
 كذلؾ في المطالب اآلتيةص ،إل  القكؿ الراج  في المسيلة  -بإذف اا تعال  -
 المطمب األكؿ صمذهب القائميف بالتكقيؼ كأدلتمـ .-
 المطمب الألا يصمذهب القائميف باالصطبلح كأدلتمـ.-

 الفريقيف كالترجي .المطمب الألالثص م اق ة أدلة -
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٔٗ 
 

 ادلطهة األول
  يرهة انقائهني تانرىقُف وأدنرهى 

،بمع   أ   لُسييٍس ىد إل  جممكر العمما  القكؿ بيف رسـ القرآف تكقيفي
صم  اا كتب بتمؾ الميئة كهذه الكيفية بيمر كتكجي  مف الرسكؿ الكريـس

  ل،كليس لمصحابة في   ي .عمي  كسمـ

 وممٍ ذهة هرا ادلرهة:
ال ػػػيخ عبػػػد العزيػػػز الدباغ،فقػػػد  قػػػؿ ع ػػػ  تمميػػػذه أحمػػػد بػػػف المبػػػارؾ  -
كهك صػادره مػف ،رسـ القرآف سػرّّ مػف أسػرار اا الم ػاهدة ككمػاؿ الرفعػةقكل ص
كهػك الػذم أمػر الكُّتػاب مػف الصػحابة أف يكتبػكه ل صػم  اا عميػ  كسػمـسال بي

صم  اا عمي  س بيعم  هذه الميئة فما  قصكا كال زادكا عم  ما سمعكه مف ال
ما لمصػػحابة كال لغيػػرهـ فػػي رسػػـ القػػرآف كلػػك  ػػعرة كاحػػدة،كام ما هػػك ل،ك كسػػمـ

كهك الذم أمػرهـ يكتبػكه عمػ  الميئػة ل،صم  اا عمي  كسمـبتكقيؼ مف ال بيس
ألسػرار ال تمتػدم إليمػا العقػكؿ ،كهػك سػر ،المعركفة بزيػادة األلػؼ ك قصػا ما 

ز دكف سػػائر الكتػػب السػػماكية،ككما أف مػػف األسػػرار خػػص اا بػػ  كتابػػ  العزيػػ
ككيػػؼ تمتػػدم العقػػكؿ إلػػ  سػػر زيػػادة ز، ظػػـ القػػرآف معجز،فرسػػم  أيعػػا معج

                                                           

ت بيػػػ  الخػػػبلف بتكميػػػؿ مػػػكرد الظمػػػيف،البف عا ػػػر  -ّٕٕ/ُلا ظرصم اهػػػؿ العرفاف،جػػػػ(ُ
م مػاج  –ٕٕالآللي الحسػاف فػي عمػكـ القػرآف ، مكسػ   ػاهيف، صػػ - ْٕٓاأل صارم،صػ

د. ، جمػ  القػرآف الكػريـ فػي عمػد الخمفػا  الرا ػديف -ُُْالفرقاف،محمد عم  سبلمة،صػ 
 .ّْٔالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ،د.محمد أبك  مبة، صػ -ْْ، صػأبك طاهر  الس دم
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٖٕ 
 

لػ  سػر زيػادة اليػا  فػي "بيييػد كبػيبيكـ"؟ أـ كيػؼ  األلؼ في مائة دكف فئة. كام
تتكصؿ إل  سػر زيػادة األلػؼ فػي "سػعكا" بػالحج ك قصػا ما مػف "سػعك" بسػبي؟ 

ل  سر زيادتما في "عتكا لػ  كام " حيث كػاف ك قصػا ما مف"عتػك" فػي الفرقػاف؟ كام
سقاطما مف "باؤ، جاؤ، تبكؤ فاؤ" بالبقرة؟ كالػ  سػر ،سر زيادتما في "آم كا" كام

زيادتمػا فػي  يىٍعفيػكا الػذم  ك قصػا ما مػف  يىٍعفيػك عػ مـ  فػي ال سػا ؟ أـ كيػؼ 
تبمػػ  العقػػكؿ إلػػ  كجػػ  حػػذؼ بعػػض أحػػرؼ مػػف كممػػات مت ػػابمة دكف بعػػض 

ألباتمػػا فػػي سػػائر المكاعػػ ؟  كحػػذؼ األلػػؼ مػػف "قر ا ػػا" بيكسػػؼ كالزخػػرؼ كام
ألبػات األلػؼ  ألبات األلؼ بعد كاك "سمكات" في فصػمت كحػذفما مػف غيرهػا. كام كام
ألبػات األلػؼ فػي  في "الميعاد" مطمقا كحػذفما مػف المكعػ  الػذم فػي األ فػاؿ كام
"سراجا" حيألما كق  كحذف  مف مكعػ  الفرقػاف ككيػؼ تتكصػؿ إلػ  فػت  بعػض 

ات كربطمػػا فػػي بعػػض؟ فكػػؿ ذلػػؾ ألسػػرار إلميػػة كأغػػراض  بكيػػة. كام مػػا التػػا 
 .خفيت عم  ال اس أل ما أسرار باط ية ال تدرؾ إال بالفت  الربا ي

كمػػدعي أف ذلػػؾ اصػػطبلح مػػف الصػػحابة يصػػ  لػػ  أف يدعيػػ  عمػػيمـ،إذا  
ل،كقد ألبت أف الرسػـ تػكقيفي كا ت كتابة القرآف في عصرهـ،بعد كفاة ال بيس

 .(0)ل هك اآلمر بكتابت  عم  الميئة المعركفةحي،كأف ال بيسال اصطبل

                                                           

دليػؿ الحيػراف  - ِّٖ/ُم اهػؿ العرفػاف ، جػػ - ِٓص َٓا ظرصأحمد بف المبػارؾ، صػػ (ُ)
األعماؿ الكاممة س إر اد الحيػرافل لمحمػد خمػؼ الحسػي ي، صػػ  -ْٔػعم  مكرد الظميف،ص

ِْٗ  . 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٕ 
 

اإلمػػػاـ الكسػػػائي،فقد جػػػا  ع ػػػ  أ ػػػ  قػػػاؿصفي خػػػط المصػػػحؼ عجائػػػب  -
كغرائػب،تحير فيمػا عقػكؿ العقبل ،كعجػػزت ع مػا آرا  الرجػاؿ البمغا ،ككمػػا أف 

 .لُسلفظ القرآف معجز،فكذلؾ رسم  خارج عف طكؽ الب ر
لما كاف خػط المصػحؼ الػذم هػك ظاهر قكل ص ابف الب ا  المراك ي،فمك -

اإلمػاـ الػػذم يعتمػػده القػػارل  فػػي الكقػػؼ كالتمػػاـ كال يعػػدك رسػػكم  كال يتجػػاكز 
كلػـ يكػف ذلػؾ  ،مرسكم  قد خالؼ خط األ ػاـ فػي كأليػر مػف الحػركؼ كاألعػبلـ

م مـ كيؼ اتفؽ،بؿ عم  أمر ع دهـ قد تحقؽ،بحألت عف كجكه ذلػؾ بمقتعػ  
 .لِس ككقفت م   عم  عجائب كرأيت م   غرائب الميزاف ككافي الرجحاف

كالمتفػؽ عميػ  أف القػرآف ابف عا ر األ صارم فيقكؿ في ت بيػ  الخبلفص -
الكريـ معجز في رسم ،معجز فػي  ظم ،كقػد ا ػتغؿ بػ  خيػرة العممػا  الحفػاظ 
رسما ك ظما مف أكؿ جمعة ككتابت  كال زالت أسرار رسم  ك ظم  غير معركفة 

 .لّسالكافية المعرفة الدقيقة

يقػكؿ  ث،حيػرحمػ  اا تعال  اليكسػفييػيب   ال يخ محمد العاقب بف مػا-
  في م ظكمت  س ك ؼ العم  في رسـ المصحؼ لص 

 كحائد عف مقتع  القياس    كالخط في  معجز لم اس

 ال تمتدل لسره الفحكؿ   كال تحـك حكل  العقكؿ

                                                           

 .ُِ ألر المرجاف في رسـ  ظـ القرآف،محمد غكث ال ائطي األركا ي،صػ  (ُ)

 .َّ،صػ كاف الدليؿ مف مرسكـ خط الت زيؿع  (ِ)

 .ْٕٓت بي  الخبلف بتكميؿ مكرد الظميف ، صػ(ّ)  
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٕ 
 

 ة  دكف جمي  الكتب الم زل ةقد خص  اا بتمؾ الم زل

 .لُسليظمر االعجاز في المرسـك   م   كما في لفظ  الم ظـك
محمد حبيب اا ال  قيطي،فقد صرح بذلؾ في كتاب  إيقاظ اإلعبلـ فقاؿصإف  -

خط القرآف العظػيـ معجػز لسػائر األ ػس كالجف،كػ ظـ لفظػ  البمي ،الكاصػؿ فػي 
ا كمػا ببلغت  لمطرؼ األعم  مف اإلعجاز، فإعجاز القػرآف مت ػاكؿ لرسػم  أيعػ

مىػ  أىٍف يىػٍيتيكا يعطي  عمـك ظاهر قكل  تعال صس قيٍؿ لىًئًف اٍجتىمىعىػًت اإًلٍ ػسي كىاٍلًجػفُّ عى
ـٍ ًلػػػػػػػبىٍعضو  ػػػػػػػمي ػػػػػػػافى بىٍععي لىػػػػػػػٍك كى ًبًمأٍلػػػػػػػًؿ هىػػػػػػػذىا اٍلقيػػػػػػػٍر ىاًف ال يىػػػػػػػٍيتيكفى ًبًمأٍلًمػػػػػػػً  كى

 . لِس[ٖٖ]اإلسرا صلظىًميرنا

رسػػـ كعػػبط الكتػػاب ال ػػيخ عمػػ  العػػباع،ففي كتابػػ  سػػمير الطػػالبيف فػػي  -
لعم  ص ... كأما إف قم ا إ   مف إمبل  ال بي س -رحم  اا  –المبيف  يقكؿ 

،كمػا  قمػ  كأليػر  -كهػك األصػ  -كتبة الكحي كمف تمقيف جبريؿ عمي  السبلـ،
 .لّسلمف العمما  فالطاعف في  طاعف فيما هك صادر مف ال بيس

كبذلؾ  قرر أف ما لل فقد قاؿصال يخ محمد أبك زهرة،في كتاب سالمعجزة الكبر  -
كأ   ليس  ل،صم  اا عمي  كسمـسكتب  زيد هك تماـ ما كتب في عصر ال بي 

كمػا أمػبله، كمػا  لصم  اا عميػ  كسػمـسكتابة زيد، بؿ هك ما كتب في عصره 
ذا كاف مػا كتبػ  عألمػاف مػف بعػد ذلػؾ قػد قكبػؿ بمػا ،حفظ  عف الركح القدس كام

                                                           

 .  َْقيطي ، صػإيقاظ األعبلـ،حبيب اا ال   (ُ)

 . ّٔالسابؽ، صػ (ِ)

 .ُٖل سمير الطالبيف في رسـ كعبط الكتاب المبيف، صػ (ّ
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 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٕ 
 

فالمصػحؼ العألمػا ي الػذم بقػي ل،عميػ  كسمـ صػم  ااسكتب في عصر ال بي 
صػم  اا سبخط  إل  اليـك هك مطابؽ تماـ المطابقة لما كتب في عصر ال بي

كأ   يجب أال يخرج ع   قػارئ فػي قػرا ة بزيػادة حػرؼ أك  قػص، ل،عمي  كسمـ
قد تككف القرا ات متغيرة في أصكات المقرك  كأ كاؿ ال طؽ،كلكف ال يمكف أف 

يػػادة أك  قص،فػػذلؾ هػػك الخػػركج عػػف الرسػػـ الػػذم كعػػ  فػػي تكػػكف متغيػػرة بز 
 .لُسلصم  اا عمي  كسمـسبإقراره  لصم  اا عمي  كسمـسمحمد ال بي عصر 

مكس  جار اا ركستك في كتاب ستاريخ القرآف كالمصػاحؼل فمػك يقكؿصكػؿ  -
ما في مصاحؼ الصحابة مف ترتيب اآليات كالسكر،كرسـك الكممات كالحركؼ 

لسػػ ة الألابتػػة زمػػف ال بي،فالترتيػػب كالرسػػـ زمػػف الصػػحابة كالترتيػػب م ػػمكر با
ل،كمف أعػػػاؼ الػػػكهـ إلػػػ  الكتػػػاب صػػػم  اا عميػػػ  كسػػػمـكالرسػػػـ زمػػػف ال بيس

 لِسكالتغيير إل  الرسـ كالترتيب فغير مصيب

ال يخصمحمد بخيػت المطيعػي فقػد قػاؿصالقرآف باعتبػار كجػكده المفظػي كػبلـ  -
ػػػا، كمػػػا هػػػك كبلمػػػ  اا المفظي،كباعتبػػػار كجػػػكد ه الكتػػػابي هػػػك كػػػبلـ اا أيعن

باعتبار كجكده فػي ذاتػ  ،كباعتبػار كجػكده العممػي أيعػا كػبلـ اا ،كال مػدخؿ 
لمخمؽ في  ي  مف القرآف،بؿ هك باعتبار كجكدات  األربعة م سكب ا تعال  

                                                           

  .   ِٔل المعجزة الكبرل،صػ(ُ

 .   .  َِتاريخ القرآف كالمصاحؼ ، مكس  جار اا رستك ، صػ (ِ)
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 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٕ 
 

كحده،كلذلؾ كاف كؿ مػف الػتمفظ بػ  كألفاظػ  كاألحػرؼ التػي يكتػب بمػا تكقيفينػا 
 لُسمف ال ارع ال غيره يؤخذ

كػػػػػػذلؾ قػػػػػػاؿ بػػػػػػالتكقيؼ العبلمػػػػػػة محمػػػػػػد خمػػػػػػؼ الحسػػػػػػي ي ال ػػػػػػمير 
محمػػػػػػد أبػػػػػػك  كالػػػػػػدكتكرلّسكال ػػػػػػيخ محمػػػػػػد حسػػػػػػ يف مخمػػػػػػكؼلِسبالحػػػػػػداد
 .لٕسكغيرهـ لٔس،كعبد الم عـ كامؿ  عيرلٓسكالدكتكر عم  جمع لْس مبة

                                                           

 - ُِٖ/ُا ظرصفتاكل ال ػيخ بخيػت المطيعػي، لمػدكتكر محمػد سػالـ أبػك عاصػي ، جػػ(ُ)
صػكؿ ل ػرح  مايػة السػكؿ،محمد بخيػت المطيعػي ، م  ػكر بمػامش  مايػة السػكؿ سمـ الك 

 . ٖفي  رح م ماج الكصكؿ لئلس كم، صػ

فيمػا كرد مػف إ ػزاؿ القػرآف عمػ  سػبعة أحػرؼ مػف   ل األعماؿ الكاممػة،س الككاكػب الدريػة(ِ
إر ػاد الحيػراف إلػ  معرفػة مػا يجػب – ْٗٔاألحاديث ال بكية ل محمد خمػؼ الحسػي ي ، صػػ

  .   ٕٕاتباع  في رسـ القرآف ، صػ

 كما بعدها .   ُْل ع كاف البياف في عمكـ التبياف ، محمد حس يف مخمكؼ ، صػ(ّ

 .َّٔل المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ، صػ(ْ

عجاز الػتبلة ، محمػد  ػممكؿ،تقديـ الػدكتكر عمػ  جمعػ  ، (ٓ ل ا ظرصإعجاز رسـ  القرآف كام
  .   ْصػ

  .  ّالرسـ العألما ي ، عبد الم عـ كامؿ  عير ، صػل  اإلعجاز القرآ ي (ٔ

رسػـ المصػحؼ بػيف  - ّّٕا ظرصرسـ المصحؼ كعبط ، د.عبد الحي الفرماكم،صػ (ٕ) 
إعجػػػػاز رسػػػػـ  -ُٗ،ٖٕالتكقيػػػػؼ كاالصػػػػطبلحات الحديألػػػػة، محمػػػػد  ػػػػعباف إسػػػػماعيؿ، 

بػك طػاهر د. أ،جم  القرآف الكريـ في عمد الخمفا  الرا ديف -ُٕالقرآف،محمد  ممكؿ، صػ
إر ػػػػػػاد القػػػػػرا  كالكػػػػػػاتبيف إلػػػػػ  معرفػػػػػػة رسػػػػػـ الكتػػػػػػاب المبػػػػػػيف،ابف -ُُٖ،صػػػػػػالس دم

= م مػػاج  - َِمزايػػا كفكائػػد الرسػػـ العألمػػا ي ،طػػ  عابػػديف طػػ ، صػػػ –ُٕٓ/ُالمؤيد،جػػػ
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ُٖٕٓ 
 

 أدنح انقائهني تانرىقُف 
 ص استدؿ القائمكف بالتكقيؼ بجممة مف األدلة

أف الرسكؿسصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل كػػاف لػػ  كتػػاب لمػػكحي،كأ مـ كتبػػكا :األول -
القرآف كدك كه بمذا الرسـ،بيمره كتكجيم  كمتابعت سصم  اا عميػ  كسػمـل،فقد 

كأقرهـ عمػػػ  أمرهـسصػػػم  اا عميػػػ  كسػػػمـلأف يكتبػػػكه عمػػػ  الميئػػػة المعمكمػػػة،
طريقػة تبة الكحي إلػ  كاف ير د كل صم  اا عمي  كسمـسكرد أ  كقد كتابتمـ،

خفائمػػػا كيبػػػيف لمػػػـ المػػػ مج رسػػػـ حركفػػػ  ككمماتػػػ  ،كي ماهـ عػػػف إعكارهػػػا كام
ذلػؾ قكلػ  ،مػف لُسكالدستكر الذم يتبعك   في تػدكيف كرسػـ الحػركؼ كالكممػات

ـى   ًؽ الػػدَّكىاةى أىًلػػص-ة الػػكحيكهػػك مػػف كتبػػ -رعػػي اا ع ػػ  لمعاكيػػة ػػرًّْؼ اٍلقىمىػػ حى    كى
فىػرّْ   كىأىًقـً اٍلبىا ى  ـى   ًؽ السّْػيفى كى ًر اٍلًمػي سّْػًف المَّػ ى   كىالى تيعىػكّْ حى ميػدَّ الػرٍَّحمىفى   كى ًد   كى ػكّْ جى كى

                                                           

الجػبلؿ كالجمػاؿ ، سػام  القمي ػي ، المقدمػة،  -ُّْالفرقاف ، محمد عمي سػبلمة، صػػ==
تػاريخ تكأليػؽ  ػص القػرآف – ٔـ ، محمد طاهر كػردم، صػػتاريخ القرآف الكري –الصفحةص ـ 

حجة اا عم  خميقت  ، محمد بخيت المطيعػي  – ٓٓالكريـ ، خالد عبد الرحمف العؾ ، صػ
 ِِ، صػ

األعماؿ الكاممة ، س الككاكػب الدريػة ل، محمػد خمػؼ -ّٕٕ/ُا ظرصم اهؿ العرفاف ، جػ (ُ)
الم دية،محمػػػد صػػػديؽ الرحمػػػا ي الفتػػػكل المحمديػػػة عمػػػ  األسػػػئمة  -ْٗٔالحسي ي،صػػػػ

صػػػ جمػػ   - ٕٕ، مكسػػ  ال ػػيف ، صػػػٕٔالآللػػي الحسػػاف فػػي عمػػكـ القػػرآف ، صػػػ – ّْ، ن
، د.أبك طػػاهر عبػػد القيػػـك عبػػد الغفػػكر السػػ دم،القػػرآف الكػػريـ فػػي عمػػد الخمفػػا  الرا ػػديف

اإلعجػػاز القرآ ػػي فػػي الرسػػـ  – ّٕٕالجمػػ  الصػػكتي لمقػػرآف ، لبيػػب سػػعيد ، صػػػ– ْْصػػػ
 . ٗ ي ، عبد المعـ  عير ، صػالعألما
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ُٖٕٔ 
 

ـى  الػػرًَّحي
صًإذا كتبػػت  ًبسػػـ اا الػػرٍَّحمىف الػػرًَّحيـ  فىبػػيف ،كقكلػػ  لزيػػد بػػف ألابػػت)*(لُس

ػػا،أف ال بيلِسالسّْػػيف ًفيػػ  سصػػم  اا عميػػ  كآلػػ  ، كػػذلؾ جػػا  فػػي الصػػحي  أيعن
يممػػي الكاتػػب الطائفػػة مػػف القػػرآف فػػإذا فػػرغ مػػف كتابتمػػا،ال ييًقػػره كػػاف  كسػػمـل

قامة مػا قػد يكجػد  سصم  اا عمي  كآل  كسمـل عم  ما كتب إال بعد مراجعت  كام
 تي أكتب الكحي لرسػكؿ ب  مف سقط،يدلؾ عم  ذلؾ قكؿ زيد رعي اا ع  صك

ذى  ا  حػػػٍتػػػ ي بر ااسصػػم  اا عميػػػ  كآلػػػ  كسػػػمـل،ككاف إذا  ػػػزؿ عميػػػ  الػػػكحي أخى
فك ػػػت أدخػػػؿ عميػػػ  بقطعػػػة الكتػػػؼ أك كسػػػرة،فيكتب كهػػػك ييممػػػي  ...  ػػػديدة

ـٌ أخػػرج إلػػ   عمٌي،فػػإذا فرغػػت قػػاؿصاقرأه، فيقرؤه،فػػإف كػػاف فيػػ  سػػقط أقامػػ ، ألػػ

                                                           

 /ُّتفسػػير القرطبػػي، جػػػ -َْٓ /ٕفػػت  البػػارم البػػف حجػػر ، جػػػ - َِٕ/ُال فا،جػػػ (ُ)
ّّٓ . 

حػرؼ القمػـص كػاآلتي ص قكلػ  ص  –كما ع ػد   ػراح ال ػفا كغيػرهـ  –كمع   هذا الحديث   س ل
 أل ػ  أسػرع بت ديد الرا  المكسكرة أم اجعؿ طرؼ  ق  األيمف أزيد مف الطرؼ األخر قمػيبل

، يبل مػػأم اجعممػػا مسػتقيمة أك طكلمػػا ق،كقكلػػ  س كأقػـ البػػا ل فػي الكتابػػة كأبػدع فػػي المطافة
، كقكلػػ  س كال تعػػكر  أم اجعػػؿ سػػ  ما م فصػػبل بععػػما مػػف بعػػضكقكلػػ  سكفػػرؽ السػػيف ل 

سّْػًف المَّػ ى ، كقكلػ  س ال تجعؿ دائرتما مطمكسة كالعيف العػكرا الميـل أم  حى ميػدَّ الػرَّ ،  كى  ،ٍحمىفى كى
ـى  ًد الرًَّحي كّْ جى ل المػراد صإجػادة كتابػة القػرآف الكػريـ كتحسػيف الخػط كاالعت ػا  بػذلؾ . ] ال ػفا كى

رسػـ  -ِٖٕ /ُ ػرح ال ػفا لممػبل عمػ  القػارم ، جػػ – َِٕلمقاعي عياض ، هػامش صػػ
 [.ٕٔ،ٔٔالمصحؼ ك قط  ، د.عبد الحي الفرماكم ، هامش،

 َُٕٖ حِٖٕ /ُالفردكس ، الديممي ، جػمس د  – ِٖ/ُالدر الم ألكر ، جػ (ِ)
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ُٖٕٕ 
 

،فمػػك كػػاف فػػي المكتػػكب أد ػػ  مبلحظػػ  ألخبػػر  اا  عػػز كجػػؿ  بيػػ  لُسال ػػاس
صػػم  اا عميػػ  س ،بػػؿ ركل أبػػك داكد فػػي المصػػاحؼ أف ال بػػيلِسالكػػريـ بػػذلؾ

ػدَّألى ىا  يػػعىٍيبي ٍبػػفي لكاف يممػػي الكممػة حرفػػا بحػرؼ، فقاؿصحػػكسػمـ ٍبػدي المَّػػً  حى دَّألى ىا عى
، يىٍعً ػػي اٍبػػفى  اًلػػًد ٍبػػًف سىػػًعيدو ًة ًكتىػػاًب خى ص رىأىٍيػػتي ًفػػيى  يٍسػػخى ػػدَّألى ىا يىٍحيىػػ  قىػػاؿى ،حى أىيُّكبى

كفى لساٍلعىػػػػػاًصصكىأىٍممى  ال ًَّبػػػػػيُّ  ػػػػػا يىػػػػػٍذكيري ،فىػػػػػًإذىا ًفيػػػػػً صكىافى  ًفيمى ٍرؼو ٍرفنػػػػػا ًبحى ؾ »حى
تَّػػػ  سح ت ال،ًمأٍلػػػؿي «كف حى ػػػمىكةً »،كى ، ك« الصَّ ،كى « الزَّكىػػػكةً »ًبػػػكىاكو يىػػػكةً »ًبػػػكىاكو « اٍلحى
 لّسًبكىاكو 

ل بػالرفيؽ األعمػ  إال كالقػرآف الكػريـ قػد كيتػب فمـ يمحػؽ الرسػكؿ الكػريـس
مػؿ الكأليػر مػف أكجػ  كم  كعبط بػيف يديػ  بمػذا الرسػـ كتمػؾ الميئػة، التػي تح

اإلعجاز،كتحتمػػؿ أكجػػ  القرا ات،كهػػي خاصػػية ال تتػػكفر فػػي أم طريقػػة أخػػرل 
فبل يكجد رسـ يكفي تكفيت  في استيعاب جمي  القػرا ات كحمػؿ  -إذا كتب بما

 كليبقػػ  مػػا رسػػـ بػػيف رسػػكؿ اا سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل -األسػػرار العجيبػػات
آف الػػذم أحكػػـ بمػػذا العمػػؿ رسػػما مرجعنػػا لؤلمػػة ال تختمػػؼ بعػػده فػػي رسػػـ القػػر 

                                                           

 حُِْ/ٓالمعجػػػـ الكبيػػػر ، جػػػػ – ُُّٗ حِٕٓ/ِالمعجػػػـ األكسػػػط لمطبرا ػػػي ، جػػػػ (ُ)
كىاهي الطَّبىرىاً ػيُّ ًفػي ، كقاؿص ٕٗٔ حُِٓ/ُأكرده الميألمي في مجم  الزكائد ، جػ – ْٖٖٗ رى

ألَّقيكفى  الي ي ميكى ًرجى  . اأٍلىٍكسىًط، كى
 . ُٓي ، ط   عابديف ، صػمزايا الرسـ العألما   (ِ)
 . ِٗٓالمصاحؼ ألبي داكد ، صػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٕٖ 
 

كالقرآف عم  هذه الكتبة لػـ يحػدث فيػ  تغييػر كال ل سكمع  عمدهكلفظا ... 
 .لُستبديؿ

ألـ جا  أبك بكر ف سخ القرآف في الصحؼ بعيف الرسـ الػذم تػـ بػيف يػدم 
،فكػاف الصػديؽ متبعنػا لػـ يبتػدع  ػيئنا فػي لِسلصم  اا عميػ  كسػمـرسكؿ ااس

فاست سػػػخ تمػػػؾ  فػػػي خبلفتػػػ المبارؾ،ككػػػذلؾ فعػػػؿ عألمػػػاف قكاعػػػد هػػػذا الرسػػػـ 
،بػؿ حػافظ رعػي اا ع ػ  لّسكلـ يبتػدع الصحؼ في مصاحؼ عم  تمؾ الكتبة

 عم  أصؿ الكتابة ال بكية ب سخما مف صحؼ أبي بكر. 
المصػػحؼ العألمػػا ي الػػذم بقػي بخطػػ  إلػػ  اليػػـك مطػػابؽ تمػػاـ كعميػ  فػػإف 

 .لْسل عمي  كسمـصم  ااسالمطابقة لما كتب في عصر ال بي

                                                           

إيقػػاظ – ُٓ،  ُٔمزايػػا الرسػػـ العألمػػا ي ، صػػػ - ّٕٕ/ُا ظػػر ص م اهػػؿ العرفػػاف ، جػػػ (ُ)
 . ُٔاألعبلـ ، صػ

 - ّٕٕ /ُم اهؿ العرفػاف ، جػػ–ٕٕالآللي الحساف ، صػ -ّٕٕ /ُم اهؿ العرفاف،جػ (ِ)
د. أبػػك طػػاهر عبػػد القيػػـك عبػػد الغفػػكر ،ا  الرا ػػديفجمػػ  القػػرآف الكػػريـ فػػي عمػػد الخمفػػ

المدخؿ لدراسة القػرآف الكػريـ ،  –ّٖٕالجم  الصكتي،لبيب سعيد ، صػ – ْْ، صػالس دم
  ِّٖمحمد أبك  مبة ، صػ

 . ٗالمتحؼ في رسـ المصحؼ ، عبد الكريـ إبراهيـ صال  ، صػ (ّ)

 - ْٔعبػد البػاقي سػركر ، صػػ ت زي  القرآف ال ريؼ، -ّٕٕ /ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ْ) 
د. أبػػك طػػاهر عبػػد القيػػـك عبػػد الغفػػكر ،  جمػػ  القػػرآف الكػػريـ فػػي عمػػد الخمفػػا  الرا ػػديف

 . ْْ، صػالس دم
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٕٗ 
 

كقػػػد أجمػػػ  الصػػػحابة عمػػػ  هػػػذا الرسػػػـ كأقػػػركه، كلػػػـ يخػػػالؼ فػػػي ذلػػػؾ 
جماعمـ حجة  كا تم  األمر بعد ذلؾ إلػ  التػابعيف كتػابعي التػابعيف فمػـ أحد،كام

كلـ ي قؿ أف أحػدا مػ مـ فكػر أف يسػتبدؿ بػ  ،يخالؼ أحد م مـ في هذا الرسـ 
لتػيليؼ ك  ػاط التػدكيف رسما آخر مف الرسػـك التػي حػدألت فػي عمػد ازدهػار ا

الرسػػـ محترمػػا متبعػػا فػػي كتابػػة المصػػاحؼ ال يمػػس هػػذا بقي ،ك كتقػػدـ العمػػـك
  لُساستقبلل  كال يباح حماه

لعم  أف يػػتـ تػػدكيف القػػرآف صػػم  اا عميػػ  كسػػمـصحػرص الرسكؿس انثــاٍَ -
،فكاف إذا  زؿ عمي   ي  مف القرآف دعا عمػ  لِسككتابت  فكر  زكل  بيف يدي 

الكتبة ليممػي عميػ  مػا  زؿ،ليدك ػ  فػي صػحيفة بػيف يديػ ، كي ػمد  الفكر أحد
رعػػي اا  عىاًئ ىػػةى م مػػا قػػكؿ   -سػػبؽ ذكرهػػا -لمػػذه الفكريػػة أحاديػػث كأليػػرة 

لىقىػٍد كىػافى قىاًعػدنا ًعٍ ػدى  ىًبػيّْ المَّػً  ع ما ،كهي تتحدث عف عألمػاف رعػي اا ع  ص
فَّ رىسيػكؿى المَّػً  لصم  اا عمي  كسمـس لىميٍسػً ده ظىٍمػرىهي ل م  اا عميػ  كسػمـصػس،كىاًم

                                                           

 – ّٕٕ/ُم اهػػػؿ العرفػػػاف ، جػػػػ - ِٔا ظرصالمعجػػػزة الكبرل،محمػػػد أبػػػك زهػػػرة ، صػػػػ (ُ)
طػػ  عابػػديف  مزايػػا الرسػػـ العألمػػا ي ، –َّٕدراسػػات فػػي عمػػكـ القرآف،فمػػد الركمػػي ، صػػػ

أبػػك سػػمؿ صػػال  عمػػي  ،  تحػػريـ كتابػػة القػػرآف الكػػريـ بحػػركؼ غيػػر عربيػػة -ُٗط ،صػػػ
المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ،  - ّٕٗالجم  الصكتي ، لبيب سعيد ، صػ - ّٔ، صػالعىٍكد

 .ّْٖمحمد أبك  مبة ، صػ
 ُْمزايا الرسـ العألما ي،ط  عابديف،صػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٖٖ 
 

، ًإ َّػػ ي لىيىقيػػكؿي لىػػ يص ـي لىييػػكًحي ًإلىٍيػػً  اٍلقيػػٍرآفى مىٍيػػً  السَّػػبلى فَّ ًجٍبًريػػؿى عى ،كىاًم اٍكتيػػٍب يىػػا »ًإلىػػيَّ
ـي   لُس«عيألىٍي

ػػًف البىػػرىا ً .. كم مػػا كػػذلؾ مػػا جػػا   ػػا  ىزىلىػػتٍ بف عػػازب قػػاؿص عى الى يىٍسػػتىًكم سلىمَّ
ػػػػٍؤًمً يفى القىاًعػػػػديكفى ًمػػػػ صػػػػم  اا عميػػػػ  س[،قىػػػػاؿى ال ًَّبػػػػيُّ ٓٗ]ال سػػػػا ص.....لفى المي

ٍليىًجٍئ ًبالمٍَّكًح كىالدَّكىاًة كىالكىًتػؼً لكسمـ ٍيدنا كى صػم  فجػا  فقػاؿ لػ  ال بيس ،صاٍدعي ًلي زى
ػػٍؤًمً يفى  اٍكتيػػٍب  الى يىٍسػػتىًكم القىاًعػػديكفى لصاا عميػػ  كسػػمـ اًهػػديكفى ًفػػي  ًمػػفى المي كىاٍلميجى

ٍمػػؼى ال ًَّبػػيّْ  .[ٓٗ  ]ال سػػا ص....ًبيًؿ المَّػػً  سىػػ خى صاٍبػػفي أيْـّ لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسكى
ا ىػًة  ًبػي ًمػفى الزَّمى ص يىا رىسيكؿى المًَّ  ًإ ّْي أيًحبُّ اٍلًجمىادى ًفي سىػًبيًؿ المَّػً  كى ، فىقىاؿى ٍكتيكـو مى

ًرم مى ي غىً يى ،مىا تىرىل قىٍد ذىهىبى بىصى صػم  اا عميػ  سٍت رىسيػكؿى المَّػً  فىمىمَّا قىعى  كىبلى
صلصػم  اا عميػ  كسػمـسأليَـّ سيرّْمى عىٍف رىسيػكًؿ المَّػً   صالسًَّكي ىةي لكسمـ ٍقرىٍأ يىػا اصفىقىػاؿى
ٍيػػػدي  ػػػٍؤًمً يفى ،فقرأ سزى يػػػا زيػػػد ص[،فىقىػػػاؿى ٓٗ]ال سػػػا صلالى يىٍسػػػتىًكم اٍلقىاًعػػػديكفى ًمػػػفى اٍلمي

 .لِساكتبص غير أكلي العرر 
يممي عم  عألماف مػا يت ػزؿ عميػ  صلصم  اا عمي  كسمـسفا ظر كيؼ كاف

كيػػيمر بكتابتػػ  فػػكر  زكؿ،كفػػي الحػػديث الألػػا ي يػػيمر أف يػػيتي إليػػ  زيػػد فػػكر 
ل لمػػف حكلػػ  بمغػػكا زيػػدنا أف يكتػػب صػػم  اا عميػػ  كسػمـ ػزكؿ اآليػػة، كلػػـ يقؿس

 كذا،بؿ أمر بمجيئ  كأمم  عمي  ب فس  ما  زؿ.

                                                           

 سبؽ تخريج  . (ُ)

   .سبؽ تخريج (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٖ 
 

ممػات فػي حعػرت  كبػيف يديػ ،ليقؼ ب فسػ  كؿ ذلػؾ ليػتـ رسػـ اآليػات كالك
ػا كرسػمنا،كبمذه الكيفيػة  عم  صحة الرسـ كمكافقت  لما أكحاه إلي  جبريػؿ  ظمن

صم  اا عمي  كتمؾ الفكرية كتب القرآف مف أكل  إل  آخره، في حياة الرسكؿس
ل كبيف يدي  عم  صحائؼ كقراطيس متفرقة،ككا ت هذه الصحائؼ كتمػؾ كسمـ

يمـ مػف أ فسػمـ،كأ فس مػف كػؿ  فيس،كأحػب إلػيمـ مػف كػؿ القراطيس أحب إل
  لُسحبيب كجميس

صحػرص الخميفتػيف أبػي بكػر كعألمػاف عمػ  أف يكػكف المسػؤكؿ عػف انثانث -
صػم  الكتابة كال سخ في الجمعيف هك زيد ال غيره،كذلؾ أل   كاتب رسكؿ ااس

ا عميػ  صم  ال،كأعمـ الصحابة بالرسـ الممم  مف رسكؿ ااساا عمي  كسمـ
صػػم  اا عميػػ  ل،كهك الػػذم  ػػمد العرعػػة األخيػػرة ككتبمػػا لرسػػكؿ ااسكسػػمـ
 . لِسلكسمـ

ـــغ - ا ألدا  كأليػػػرة جػػػا  رسػػػمما مخالفنػػػ بػػػ  كممػػػاتالرسػػػـ القرآ ػػػي صأف انسات
تكتػػػب فػػػي بعػػػض المكعػػػ  برسػػػـ،كفي مكاعػػػ  أخػػػرل برسػػػـ ال طؽ،ككممػػػات 

ات تػػ قص أك تزيػػد ككممػػ،،ككممػػات تػػيتي برسػػـ يختمػػؼ عػػف الرسػػـ المعتادآخر
ألف اإل سػػػاف مممػػا بمػػػ  مػػػف سػػػمك ، كذلػػػؾ يؤكػػػد أف الرسػػـ تػػػكقيفي،حركفمػػا

الفكر،فإ   ال يستطي  أف يقـك بمذا العمؿ الخارج عف  طاق ،بحذؼ حرؼ مف 
القرآف أك إألبات ألؼ م   أك زيادة يػا  أك كاك أك فصػؿ أك كصػؿ أك تبػديؿ أك 

                                                           

 .   ِّتاريخ القرآف كالمصاحؼ ، صػ  (ُ)
 . ُٕٕ /ُاإلتقاف ، جػ – ِّٕ /ُالبرهاف ، جػ – ٗٔالمر د الكجيز ، صػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٖ 
 

كعميػػػ   عػػف دائػػػرة حػػدكده ممػػػا هػػك خػػػارج،مػػد التػػا  أك قبعػػػما أك غيػػر ذلؾ
فيستحيؿ أف يتجرأ كيكتب أحد مف الصحابة الكػراـ فػي كتػاب اا العظػيـ حرفػا 

،يقػكؿ ال ػيخ لُسأك يحذؼ حرفا،هػذا ألقػة فػي أما ػة الصػحابة رعػي اا عػ مـ
كمف العجيػػب أف هػػذا المفػػظ  تىبىػػارىؾى  ميعجػػز فػػي رىٍسػػم  كميٍعجػػز فػػي ال ػػعراكمص

لكجػػػدتى أف هػػػذه الكممػػػة كردٍت فػػػي القػػػرآف تٍسػػػ  ا ػػػتقاق ،فمك تتعبػػػتى القػػػرآف 
[كمرتاف بدكف األلؼ،فمماذا لـ تيكتب ُمراتصسب  م ما باأللؼ تىبىارىؾى ]الفرقافص

بػػاأللؼ فػػي الجميػػ ،أك بػػدك ما فػػي الجميػػ ؟ ذلػػؾ ليػػدلُّؾ عمػػ  أف رىٍسػػـ القػػرآف 
بّْػؾى ، رىٍسـ تكقيفيٌ  الػذم  كما في قكلػ  تعػال  فػي أكؿ سػكرة العمػؽص اقرأ باسػـ رى
مىؽى ]العمػػػؽص [ فرىٍسػػػـ كممػػػة اسػػػـ ه ػػػا بػػػاأللؼ، كفػػػي بػػػاقي القػػػرآف بػػػدكف ُخى

 .لِسإذفص فالقرآف ليس عاديان في رىٍسم  ككتابت ،األلؼ
ل هػػك صػػم  اا عميػػ  كسػػمـكيقػػكؿ ال ػػيخ محمػػد حسػػ يف مخمكؼصككػػاف س

الػػذم يممػػي زيػػد بػػف ألابػػت مػػف تمقػػيف جبريػػؿ عميػػ  السػػبلـ، كمػػا ي ػػمد بػػذلؾ 
را  عم  قكل سكاخ كفل في البقرة بإألبات اليا ،كفي المائػدة بحػذفما إطباؽ الق

فػػػي المكعػػػعيف،ك ظائر ذلػػػؾ كألير،ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  أف هجػػػا  القػػػرآف ككتابتػػػ  

                                                           

المتحػؼ فػي رسػـ المصػحؼ ،  –ُٖا ظرص إعجاز رسـ القرآف ، محمػد  ػممكؿ ، صػػ  (ُ)
ت بيػ    – ّّٖ/ُم اهؿ العرفاف فػي عمػكـ القرآف،جػػ - ٖٓعبد الكريـ إبراهيـ صال  ، صػ

 - ّْٕالجمػػ  الصػػكتي األكؿ لمقػػرآف الكػػريـ ، د. لبيػػب السػػعيد ،  - ْٕٓالخػػبلف ، صػػػ
 . ّْٔ،ّْٓرسـ المصحؼ كعبط  ، عبد الحي الفرماكم ، صػ

 . َُّٔٓ /ُٕتفسير ال عراكم،جػ (ِ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٖ 
 

فمػػك كػػاف الرسػػـ باالجتمػػاد لمػػا  ل،0سبػػالتكقيؼ كأ ػػ  لػػيس مػػف الرسػػـ المكعػػكع
 ل7سخكلؼ في  بيف هذه ال ظائر كالمت ابمات

كغيرهصكمف دالئؿ التكقيػؼ أف الكممػة مػف القػرآف كيقكؿ الدكتكر الفرماكم 
قد تكتب في بعض المكاع  برسـ،كفي مكعػ  آخػر برسػـ آخر،مػ  أ مػا هػي 

إذا كاف  –هي .. فمك كاف الرسـ باالصطبلح لما كق  هذا التخالؼ، ظرنا أل مـ 
سكؼ يسيركف في عمممػـ ع ػد الكتابػة كفػؽ الخطػة  –الرسـ مف اصطبلحمـ 

يما،أك االصطبلح الذم ألفكه،كغالبا ما يككف كاحدا في القـك التي قد اتفقكا عم
المحػػدكديف المتعاصػػريف كهػػـ كػػا كا كػػذلؾ،كلكف ال مػػـ ال يسػػيركف عمػػ  خطػػة 
مػػف ع ػػد أ فسػػمـ ، كال يكتبػػكف كيفمػػا اتفػػؽ لمـ،بػػؿ يتبعػػكف إر ػػادات الػػكحي 

 . ل3سكا ت هذه االختبلفات
أف كمعػػاف دقيقة،يؤكػػد مػػا ا ػػتمؿ عميػػ  الرسػػـ مػػف أسػػرار عجيبػػة اخلــايط:-

أممػ  عمػ  كتٌػاب الػكحي حسػب الرسػـ الم ػزؿ ل صم  اا عمي  كسػمـسالرسكؿ
،مألاؿ ذلػؾ زيػادة اليػا  كالذم  زؿ ب  الركح األميف جبريػؿ عميػ  السػبلـ، عمي 

ل،فقد كتبػػت دو ػيػػػكىالسَّػػمىا ى بى ىٍي ىاهىػػا ًبيىيً قػػي كتابػػة كممػػة سأيػػػػػدل فػػي قكلػػ  تعال صس
فرقا بيف األيد الذم هي القػكة كبػيف راك يصزيد اليا  فيسبيييدل بيا يف،قاؿ الم

                                                           

 . ُْع كاف البياف في عمكـ التبياف ، صػ (ُ)
 . ّْٕصػ المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ، محمد أبك  مبة ، (ِ)
الجمػػػ  الصػػػكتي  – َِسػػػمير الطػػػالبيف ، صػػػػ –ّٗٓرسػػػـ المصػػػحؼ،الفرماكم ،صػػػػ (ّ)
 . ّْٕ،صػ
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ُْٖٖ 
 

كال  ؾ أف القػكة التػي ب ػ  اا بمػا السػما  أحػؽ بػالألبكت فػي د، أيدم جم  ي
 .(ُ) رالكجكد مف األيدم فزيدت اليا  الختصاص المفظة بالمع   األظم

ٍ سىافي صساٍلػػػكىاكي ًمػػػفٍ كمػػػف ذلػػػؾ حػػػذؼ  يىػػػٍدعي اإلًٍ  يمػػػ  ااسك[،ُُل]اإلسػػػرا صكى
 دعي يىػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػـك[،كسُٖل]العمؽصالزبا يػػػػػػػػػةع سػػػػػػػػػ دكس،[ِْص ػػػػػػػػػكرلالباطؿل]ال

قيػكًع ك  ،[ٔل]القمرصالداع ًة كي مىػ  سيػٍرعى ٍذًفمىا ًمٍف هىًذًه اأٍلىٍربىعىًة التٍَّ ًبيػ ي عى السر ًفي حى
ٍ فىًعًؿ اٍلميتىيىألًّْر ًب ً  ً دًَّة كقكع اٍلمي مى  اٍلفىاًعًؿ كى سيميكلىًتً  عى كد اٍلًفٍعًؿ كى  .ًفي اٍلكيجي

ٍ سىافي سأما يىٍدعي اإلًٍ ييسىػاًرعي ًفيػً  يسػمؿ عمػ  أٌ ػ   داللػةالػكاك  تحذفل كى مىٍيً ،كى عى
ٍيًر،  تيافكىمىا ييسىاًرعي ًفي اٍلخى ٍيػرً  كام  ال َّػرّْ ًإلىٍيػً  ًمػٍف ًجمىػًة ذىاًتػً  أىٍقػرىبي ًإلىٍيػً  ًمػفى اٍلخى

يىم ي المى ي الباًطؿل،كأما عبلمػة عمػ  سػرعة المحػك كقبػكؿ  م   الكاك تحذفف صسكى
 ،كأمػػايدؿ عمػػ  هػػذا قكلػػ  تعػػال  سًإٌف الباطػػؿ كػػافى زىهكقانل،الباطػػؿ لػػ  بسػػرعة
باً يػػػةل ػػػ ىدعي الزى سػػػرعة الفعػػػؿ كسػػػرعة إجابػػػة الزبا يػػػة كقػػػكة  فمئل ػػػارة إلػػػ  سسى

كيػػػدؿ عمػػػ  هػػػذا قكلػػػ  ،الػػػبطش. كهػػػك كعيػػػد عظػػػيـ ذكػػػر مبػػػدؤه كحػػػذؼ آخره
ما أىمري ا ًإال كا ػرلتعال صسكى فقػد حػذفت الػكاك ككذلؾصسيىكـى يىػدعيل ،ًحدةه كىمىمً  بالبىصى

ًة إجابة المدعكيفلً  سيٍرعى ًة الدُّعىاً ، كى ئٍلً ىارىًة ًإلى  سيٍرعى
 (ِ). 

كػػذلؾ فػػإف كممةسصػػاحبلتيتي فػػي القػػرآف الكػػريـ تػػارة بػػيلؼ كسػػطية،كتارة 
بػػػػدك ما،فإذا رسػػػػمت بػػػػيلؼ كسػػػػطية ففػػػػي ذلػػػػؾ إ ػػػػارة إلػػػػ   ػػػػدة القػػػػرب 

ذا رسمت بدك ما فذلؾ يكحي ب كع مف اال فصاؿ سكا  الزمػا ي أك كاالتص اؿ،كام

                                                           

 .  ُٗع كاف الدليؿ في مرسكـ خط الت زيؿ ، صػ (ُ)
 ُّٕ /ْاالتقاف ، جػ – ٖٗ ع كاف الدليؿ ، صػ (ِ)
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كىافى المكا ي أك اإليما ي،مألاؿ ذلؾ في قصة صاحب الج تيف يقػكؿ سػبحا  صس كى
ًحًب ً  ۥلى ي  اًكريهي  ۦألىمىر فىقىاؿى ًلصىَٰ ػًحًب ً [،حيث جا ت كممػة سّْل]الكمؼصٓ  ۥكىهيكى ييحى ل صىَٰ

 ػػ  صػػاحب الج تػػيف مػػف أف صػػاحب  بػػدكف ألػػؼ كسػػطية لتػػكحي بمػػا كػػاف يظ
ممتصؽ ب  في الرفقة كاإليماف،كلكف حيف يبدأ صاحب الج تيف في الكفر بػاا 

ػػًحًب ً كبالسػػاعة يتغيػػر رسػػـ الكممػػة مفس ػػاًحبي ل بػػدكف ألػػؼ كسػػطية إل سصىَٰ ل صى
باأللؼ،إ ػػػػارة إلػػػػ  اإل فصػػػػاؿ اإليمػػػػا ي بػػػػيف الػػػػرجميف، رغػػػػـ رفقػػػػة الزمػػػػاف 

اًحبي ي  ۥاؿى لى ي كالمكاف،حيث يقكؿ تعال  سق اًكريهي  ۥصى مىقىؾى ۡ  ٓ  أىكىفىرۥكىهيكى ييحى تى ًبٱلًَّذم خى
 [ ّٕ]الكمؼص فىةۡ  أليَـّ ًمف  ُّط ًمف تيرىابو 

ا في حؽ الرسكؿ عمي  الصبلة كالسبلـ حي ما كقد ظمر ذلؾ المع   كاعحن 
إ ػارة إلػ  اإل فصػاؿ  سب  اا ال  قكم  فجا ت سصػاحبكـل بػااللؼ الكسػط  

قػاؿ اف،مـ في المكػاف كالزملقكم  في االيماف بالرغـ مف مصاحبت   بي   كبيف
ػػكىلل صتعػػال  ػػا غى مى ـٍ كى ػػاًحبيكي ػػؿَّ صى ػػا عى ػػاًحبيكيـ [،كقػػاؿ سػػبحا  صِصالػػ جـ]سمى مىا صى سكى

ل بكػػر  بػػاأف الكػػريـ سػػيد ا آ ػػ  حػػيف يػػذكر القػػر أيػػر [،غِِصالتكػػكير]ًبمىٍج يػػكفو
ػًَٰحًبً ل في الغارلصم  اا عمي  كسمـسصاحب رسكؿ اا  بدكف  تاتي كممة سًلصى

الصػحبة الحقيقيػة فػي ك ممػا ت بيما عم  قكة االتصاؿ اإليمػا ي بي الؼ كسط  
كٍا صاؿ تعال ماف،قالرفقة كاالي ػ ي الَّػًذيفى كىفىػري ػرىهي المَّػ ي ًإٍذ أىٍخرىجى كهي فىقىػٍد  ىصى ري سًإالَّ تى صي

ػػػػػا ًفػػػػػي اٍلغىػػػػػاًر ًإٍذ يىقيػػػػػك ألىػػػػػاً يى  ٍف ًإفَّ المَّػػػػػ ى اأٍل ىػػػػػٍيًف ًإٍذ هيمى ػػػػػػًَٰحًبً  الى تىٍحػػػػػزى ؿي ًلصى
 ل ُس[ َْ]التكبةصمىعى ىا

                                                           

 . ٔٔإعجار رسـ القرآف ، محمد  ممكؿ ، صػ (ُ)
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كعمي  فإف تغير مبا ي بعض الكممػات القرآ يػة لت اسػب المع ػ  عمػ  خيػر 
كج  يألبت أف رسـ القرآف تكقيفي مف اا تعال  ألغػراض سػامية عمػ  قػارم  

 (ُ)القرآف تدبرها كاست باط دالئمما
بىػػؿو ًمػػفى  ع  صس....صقػػكؿ زيػػد رعػػي ااانعـــادض- فىكىالمَّػػً  لىػػٍك كىمَّفيػػكً ي  ىٍقػػؿى جى

ٍمػػً  القيٍرآفً  ً ػػي ًبػػً  ًمػػٍف جى ػػا أىمىرى مىػػيَّ ًممَّ ػػا كىػػافى أىأٍلقىػػؿى عى ...ل،يػػدؿ عمػػ  أف الًجبىػػاًؿ مى
الرسـ تكقيفي،ذلؾ أف زيدنا كاف يحفظ القرآف كهك مف كتػاب الكحي،كػذلؾ كػاف 

مػ  يصػرح زيػد بألقػؿ المممػة كصػعكبتما،كال حفاظ القرآف كألرة كاألرة،كم  ذلػؾ ك
يمكف تصكر كفمـ تمؾ الصعكبة كهذا الألقؿ ، إال إذا كاف  المطمػكب هػك جمػ  

ل ككتبػػت بػػيف القػػرآف مػػف العسػػب كالمخػػاؼ كغيرهػػا التػػي أمبلهػػا رسػػكؿ ااس
 .لِسقد أ زؿ بمكة -تقريبنا-يدي ،ال سيما كأف ألبلألة أرباع القرآف

ػاًفظيكفى إً ص قكل  تعال صسانعاتغ- ،فقػد [ٗ]الحجػرصل َّا  ىٍحفي  ىزٍَّل ىا الذٍّْكرى كىاًم َّػا لىػ ي لىحى
أخبر اا بحفظ كتاب ،كالحفظ ي مؿ ال ظـ كالرسـ،كلك كاف رسـ المصحؼ مف 
فعػػؿ الصػػحابة لمػػـز رسػػـ بعػػض الحػػركؼ كالكممػػات بميئػػة غيػػر مػػا  زلػػت بػػ ، 

كبلم ،كهػذا يتعػارض مػ  لجمممـ بالكيفية التي أرادها اا تبارؾ كتعػال  لرسػـ 
كعػػد الحػػؽ تعػػال  بحفػػظ كتابػػ ،قاؿ ال ػػيخ عمػػي العػػباع مػػدلبلن عمػػ  أف رسػػـ 

ًإ َّػػػػا  ىٍحػػػػفي  ىزٍَّل ىػػػػا الػػػػذٍّْكرى كىاًم َّػػػػا لىػػػػ ي القػػػػرآف تكقيفيصكي ػػػػمد لػػػػ  قكلػػػػ  تعال صس
ػػاًفظيكفى  ،فقػػد أخبػػر سػػبحا   أ ػػ  تكفػػؿ بحفػػظ كتاب ،كقػػد تػػكاترت [ٗ]الحجػػرصللىحى

                                                           

 . َُالسابؽ ، صػ(ُ) 
 .ٕٓابؽ،محمد  ممكؿ ، صػالمرج  الس (ِ)
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كى سقرا ةص،ك ؼػػػػػكقػػػلاالتا ع د،بكأخكاتماالم مكرةلسي َّتس،لً ٍعمىتس،لرىٍحمىتسا ةصقر 
، فػي سػكرة ال سػا  بسػككف التػا  كحػذؼ اليػا  لغيػر جػاـز كػذلؾل سىٍكؼى ييػٍؤتً 

 لكسػػ دعسبسػػكرة ال ػػكرل، لكيم ،سفػػي سػػكرة اإلسػػرا لكيػػدع اإل سػػافصسكقػػرا ة
خبلفػػان لمقيػػاس  ،بسػػكرة العمػػؽ، بحػػذؼ الػػكاك فػػي األفعػػاؿ الألبلألػػة كػػذلؾ أيعػػان 

–فمماذا عدؿ الصحابة عف رسػـ تمػؾ الكممػات  العربي الم مكر في ذلؾ كم ،
 كفقا لمقياس العربي المعركؼ؟كجكاب ذلؾ ال يخرج عف كجميف ص –كغيرها
أحدهماصأف الصػحابة كتبػكا هػذه الكممػات كغيرهػا مخػالفيف لمقيػاس مػف  -

اتمػػا بالما ،كسػػكؼ صرحمػػت كأخك ع ػػد أ فسػػمـ،كأف اا قػػد أ ػػزؿ هػػذه الكممات
يػػؤت باليػػا  كيػػدع كأختيمػػا بػػالكاك، ألػػـ كتبمػػا الصػػحابة "لجمممػػـ بػػالخط يكمئػػذ 

عمػ  هػذا الخطػي مػف كقػت تػدكيف  بالتا  كبحذؼ اليا  كالكاك، ألـ تبعتمـ األمة
 فتككف األمة مجمعة عم  إبداؿ حركؼ بيخرل في كبلم القرآف إل  يكم ا هذا،

كمع ػ  هػذا أف حذؼ حركؼ عديدة م  ، ليست م زلة مف ع ده، كعم   تعال 
،فبطػػؿ مػػػا أدل اا تبػػارؾ كتعػػال  قػػد أخمػػؼ كعػػػده بحفػػظ كتابػػ ، كهػػذا باطؿ

 . إلي ،هك ككف رسـ هذه الكممات ك ظائرها ببل تكقيؼ  بكم
ألا يمماصأف الصحابة كتبكا هذه الكممػات كغيرهػا مخػالفيف لمقيػاس بتكقيػؼ 

 ػػت فػػي المصػػاحؼ، كمػػا أراد اا، مػف ال بيسصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل، كأ مػػا دك 
كبالرسػػـ الػػذم أكقػػؼ عميػػ   بي سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل، فمػػيس فػػي كممػػات 

 المصحؼ زيادة أك  قص.
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ُٖٖٖ 
 

،كهك كػػكف الرسػػـ العألمػػا ي كلمػػا كػػاف األكؿ بػػاطبلن ال محالػػة،ألبت الألػػا ي
ي ػمؿ الخػط   ،تحقيقنا لكعد اا تبارؾ كتعال  بحفظ كتاب  إذ أف الحفظ تكقيفيان 

 . لُسلمفظ،ككؿ  ي كا
ــايٍ- ل صػػم  اا عميػػ  كسػػمـسف أكؿ كممػػة قرآ يػػة  زلػػت عمػػ  الرسػػكؿ صأانث

كا ت ساقرأل كهي تع ي اقرأ القرآف مف الكتاب،حت  إفَّ الرسػكؿ األكػـر رٌد عمػ  
صم  اا عف الرسكؿ الكريـ سكقد كرد  ،جبريؿ عمي  السبلـ قائبلصما أ ا بقارئ

ؿ جبريؿ عمي  السبلـ في غػار حػرا  قكلػ صس ل،كهك يتحدث عف  زكعمي  كسمـ
أ ػػا قمػػتص مػػا ،فجػػا  ي جبريػػؿ كأ ػػا  ػػائـ بػػ مط مػػف ديبػػاج فيػػ  كتػػاب فقاؿصاقرأ

ذلػؾ الكتػاب ال ريػب سقاؿ بعض المفسريف في قكل  تعػال صقد ك ،لِسبقارم ....ل
ا ى ًبػً  ًجبٍ  ،في [ِل]البقرةصفي  هدل لممتقيف ٍيػثي ًإ ىارىةه ًإلى  اٍلًكتىاًب الًَّذم جى ًريػؿي حى

قىاؿى لى ي اٍقرىأٍ 
 .لّس

ل فػػي صػػم  اا عميػػ  كسػػمـككجػػ  الداللػػة فيػػ  أف جبريػػؿ جػػا  إلػػ  ال بيس
صػػم  اا عميػػ  حػػرا  بػػالقرآف مكتكبنػػا،كال  ػػؾ أ ػػ  ديكف بػػيف يػػدم رسػػكؿ اا س

                                                           

رسػػػـ المصػػػحؼ  -ُٖا ظرصسػػػمير الطػػػالبيف فػػػي رسػػػـ كعػػػبط الكتػػػاب المبػػػيف، صػػػػ  (ُ)
 س بتصرؼ ل  ّْٕك قط ،عبد الحي الفرماكم،صػ

مىؽى المستدرؾ لمحاكـ،(ِ) بّْػؾى الَّػًذم خى أخبػار  –ّٓٓٗحٕٕٓ/ِ،جػػ تىٍفًسيري سيػكرىًة اٍقػرىٍأ ًباٍسػـً رى
 /ُجػػػ سػػيرة ابػػف ه ػػاـ ، – ُِيرة ابػػف اسػػحؽ، صػػػسػػ –ِّّٕحْٓ/ْمكػػة لمفػػاكمي، جػػػ

صحح  األلبا ي في صػحي  السػيرة  -ِٔٓ /ٖأكرده السيكطي في الدر الم ألكر، جػ-ِّٔ
 .ٕٖال بكية ،صػ

 .ُٖٕ/ٖفت  البارم ، جػ -ِٗٓ /ِالركض األ ؼ لمسميمي،جػ (ّ)
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ُٖٖٗ 
 

ل إمبل ن م   بذات الحػركؼ المرسػـك بمػا فػي ذلػؾ الكتػاب الػذم جػا  بػ  كسمـ
 ل في حرا .  اا عمي  كسمـصمجبريؿ لرسكؿ ااس

فان ميطىمَّػرىةن، فيمػا كتػب  صستعػال ك حك ذلػؾ قكلػ   ػحي رىسيػكؿه ًمػفى المَّػً  يىٍتميػكا صي
 [. ّ-ِص]البي ةل قيمة

ًجيػػده صقكلػػ  تعال صسانراظــغ- -ُِل]البركجصًفػػي لىػػٍكحو مىٍحفيػػكظو  بىػػٍؿ هيػػكى قيػػٍرآفه مى
ل]الكاقعػػةصًفػػي  سًإ َّ ي لىقيػػٍرآفه كىػػًريـه [،كقكلػػ  سػػبحا  صِِ ٍك يكفو  [ٖٕ-ًٕٕكتىػػابو مى

[،فكػػػؿ هػػػذه اآليػػػات ُ،ِكقكلػػػ  سػػػبحا   سكالطكر ككتػػػاب مسػػػطكرل]الطكرص
أٍلبىػػػػتصػػػػريحة الداللػػػػة عمػػػػ  أف القػػػػرآف مكتػػػػكب ك  مػػػػكح الفػػػػي  كمسػػػػطكر مي

،كال يمكػػف لرسػػم  الػػذم بػػيف أيػػدي ا أف يخػػالؼ رسػػم  فػػي المػػكح لُسمحفػػكظال
 اٍلقيػٍرآفي  فيًصػؿى ابػف عبػاس قػاؿص  المحفكظ، فمك ميخكذ م  . م قػكؿ ع ػ ، فعػف

ًع ى  -أم مف المكح المحفكظ  – الذٍّْكرً  ًمفى   الػدٍُّ يىا السَّػمىا ً  ًفي اٍلًعزَّةً  بىٍيتً  ًفي فىكي
عىػػؿى  مىٍيػػ ً  ًجٍبًريػػؿي  فىجى ـي  عى مىػػ  يىٍ ػػًزؿي  السَّػػبلى  ييرىتّْمي ي ل،صػػم  اا عميػػ  كسػػمـس ال ًَّبػػيّْ  عى
يمقػف  لصػم  اا عميػ  كسػمـسكػاف رسػكؿ المَّػ  بغػكمص،كقػاؿ اإلمػاـ اللِس«تىٍرًتيبلن 

أصػػحاب  كيعمممػػـ مػػا  ػػزؿ عميػػ  مػػف القػػرآف عمػػ  الترتيػػب الػػذل هػػك اآلف فػػ  
عبلم  ع د  زكؿ كؿ آية، أف هػذه  مصاحف ا، بتكقيؼ جبريؿ إياه عم  ذلؾ، كام

                                                           

 ي ، تفسػػير السػػمعا -ّٕٕ /ٓتفسػػير المػػاكردم ، جػػػ – ّْٕ /ِْجػػام  البيػػاف ، جػػػ (ُ)
– ّٓٔ /ٕالػدر الم ألػكر ، جػػ – ِٖٗ /ُٗ، جػػٗٓ/ُٕتفسير القرطبي جػ - ِٔٔ /ٓجػ

 . ّْٔ /ٓتفسير الماكردم ، جػ – َِٓ /ٓفت  القدير ، جػ
 سبؽ تخريج  . (ِ)
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َُٖٗ 
 

اآليػػة تكتػػب عقػػب آيػػة كػػذا فػػ  سػػكرة كػػذا، فألبػػت أف سػػع  الصػػحابة كػػاف فػػ  
كاحد ال فػ  ترتيبػ ، فػإف القػرآف مكتػكب فػ  المػكح المحفػكظ جمع  ف  مكع  

عم  هذا الترتيب، أ زل  المَّ  جممة إل  السما  الد يا، ألـ كاف ي زل  مفٌرقا ع د 
 لُسةالحاج

كقاؿ ال يخ عمػ  العػباع فػي كتابػ  سسػمير الطػالبيفلص كتبػت المصػاحؼ 
يػؼ جبريػؿ عميػ  العألما ية  عمػ  الترتيػب المكتػكب فػي المػكح المحفػكظ ، بتكق

عبلمػ   بمكعػعما مجػردة  –ع ػد  ػزكؿ كػؿ آيػة  –السبلـ لم بي عمػ  ذلػؾ ، كام
مف ال قط كال ػكؿ ف متفاكتػة فػي الحػذؼ كاإلألبػات كالبػدؿ كالفصػؿ كالكصػؿ ، 

 .لِسلتحمؿ ما ص   قم  كتكاتر مف القرا ات الميذكف فيما 
 ظػر فػي ك قؿ ابف المبػارؾ عػف  ػيخ  الػدباغ قكلػ  صمػف فػت  اا عميػ  ف

أ كاؿ الرسـ التي في ألكاح القرآف، ألـ  ظر في أ كاؿ الكتابة التػي فػي المػكح 
المحفكظ،كجد بي مما ت ابما كبيرا،كعايف زيادة األلؼ فػي المػكح المحفػكظ فػي 
س كفركا ل كس آم كا ل كغير ذلؾ مما سبؽ ، كعمـ أسػرارا فػي ذلػؾ كمػ  ، كعمػـ 

 لّسأف تمؾ األسرار مف كرا  العقكؿ
 ػػا  الميػػؿ كأطػػراؼ آ ؤه قػػر بػػيف أيػػدي ا،  إف القػػرآف الكػػريـ الػػذمميػػ  فػػكع  

المسطكر في المػكح المحفػكظ  هك  فس  الكتاب،ال مار ك تدبر كممات  كمعا يما
                                                           

 ُِٓ /ُاالتقاف ،جػ  - ُِٓ /ْا ظر ص رح الس ة لمبغكم ، جػ (ُ)
 .   ِّسمير الطالبيف ، صػ (ِ)
م عبػػد العزيػػز الدباغ،أحمػػد بػػف المبػػارؾ السػػمجما ي المػػالكي ، اإلبريػػز مػػف كػػبلـ سػػيد (ّ)
 . ِٓصػ
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ُُٖٗ 
 

صم  اا عميػ  ، كذلؾ لـ يكف ليتحقؽ إال بتكقيؼ ال بيسدكف زيادة أك  قصاف
 ل أصحاب  عم  المفظ كالرسـ .كسمـ

ــس- القرآ ػػي لطريقػػة الرسػػـ كالكتابػػة الكائ ػػة فػػي ذلػػؾ  مخالفػػة الرسػػـ صانؼاش
الكقت،دليؿ ذلؾ رسائؿ ال بػي الكػريـ إلػ  الرؤسػا  كالممكؾ،فػإف رسػـ الكممػات 
في هذه الرسائؿ هك الرسـ القياسي،كال ي ب  الرسـ الػذم اختصػت بػ  كممػات 
القػػػرآف الكريـ،كقػػػد كتبػػػت هػػػذه الرسػػػائؿ فػػػي  فػػػس الفتػػػرة التػػػي كتػػػب فيمػػػا 

يػػدم الػػذيف كتبػػكا الػػكحي، كبػػإمبل  مػػف رسػػكؿ ااسصػػم  اا عميػػ  القرآف،كبي
ا.  كسمـل أيعن

بػاأللؼ الصػريحة « سػبلـ»إل  هرقؿ عظيـ الرـك كتبت كممة ففي رسالت  
مىػَٰـل  ،رسػمت كممػا مػرة  لِْسفػ  القػرآف الكػريـ جػا ت بالرغـ مف أف كممة سسى

حة بخبلؼ رسـ باأللؼ الصري« اإلسبلـ»كذلؾ كتبت كممة ، بدكف ألؼ كسطي
مىػػَٰـل بػدكف ألػؼ كسػطية  لٖسهذه الكممة ف  القر اف الكريـ كم ،حيث كتبت ساإلسى

ف  الرسالة بيلؼ صػريحة بعػد حػرؼ ال ػدا  « يا أهؿ الكتاب»كذلؾ كتبتت،مرا
الكػريـ ف آرغـ أ   لـ يرد ف  القر « الكتاب»ككذلؾ بيلؼ صريحة ف  كممة أهؿ 

د بدكف ألػؼ فػ  حػرؼ ال ػدا  كبػدكف ألػؼ كام ما كر ،كم  كتابة ذلؾ بمذا الرسـ
،حيػػػث كردت سيىػػػَٰيىٍهؿى الًكتىػػػًَٰبل فػػػ  القػػر اف الكػػػريـ «أهػػػؿ الكتػػاب»كسػػطية فػػ 

 .ل1س مرة بدكف ألؼل ُِسكم 

                                                           

دالئػؿ – ِٖٗ/ُ ػرؼ المصػطف  ، جػػ -ِٖٗ/ُا ظرص السيرة ال بكية البف حباف ، جػ (ُ)
 َّٗ/ِال بكة لمبيمقي ، جػ
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 صورة لرسالة الرسول إلى هرقل 

 معما  ص الرسالة بالطباعة الحديألة 

إلػ  ال جا ػ  عظػيـ الحب ػة حػيف ذكػر عيسػ  بػف مػريـ  كفي رسالت 
فػػ  « ألقاهػػا»جػػا ت كممػػة ، إلػػ  مػػريـ البتػػكؿ « ألقاهػػا»كؿ اا ككممتػػ  رسػػ

الرسػالة بػػيلؼ كسػطية فػػ  حػيف جػػا ت كممػة سألقػػػَٰمال فػ  القػػر اف الكػريـ كمػػ  
 ..ل1سمرتيف بدكف ألؼ كسطية 

                                                           

بىػابي ًكتىػاًب صػحي  مسػمـ ،  – ٕ حٖ/ُا ظرص صحي  البخارم ، باب بػد  الػكحي ، جػػ (ُ)
مَّ  ـال ًَّبيّْ صى ٍسبلى ـى ًإلى  ًهرىٍقؿى يىٍدعيكهي ًإلى  اإلًٍ مَّ سى مىٍيً  كى  . حُّّٗ/ّ، جػ  ااي عى
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ُّٖٗ 
 

 
 صكرة لرسالة الرسكؿ إل   ال جا ي 

 معما  ص الرسالة بالطباعة الحديألة 
ميٍ دىلاإل    ة ال ب كذلؾ فإ   ييعاؼ إل  ذلؾ رسال فقد كردت كممة  (ُ)ٍب ىٍي اٍلجي

باأللؼ الصريحة ف  حيف أ ما لـ ترد ف  القر اف الكريـ كم  بمػذا « الكافريف»
 .(ِ) كام ما كردت بدكف ألؼ كسطية« مرة ْٖ»ال كؿ رغـ كركدها 

 

                                                           

 . ّْٓ/ّالسيرة الحمبية ، جػ – ّّٓ/ِعيكف األألر، جػ – ُٕ/ِا ظرص االكتفا  ، جػ (ُ)
الجػبلؿ كالجمػاؿ فػي رسػـ الكممػة  – ّٓ،ِٓإعجاز رسـ القػرآف ، محمػد  ػممكؿ ، صػػ (ِ)

 سام  القمي ي ، المقدمة ، صػ ص ك، ز في القرآف الكريـ ،
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ُْٖٗ 
 

 
ميٍ دىلصكرة لرسالة الرسكؿ إل  اب ي  اٍلجي  

 معما  ص الرسالة بالطباعة الحديألة
 

تدؿ عم  أف رسػـ القػرآف تكقيفي،حيػث أسما  السكر القرآ ية صاحلادٌ ػشس-
 لالطػبلؽسكلالم ػافقكفسكلالذارياتسكلالحجراتسك لالصافاتس أسما  سكر  جد 
باأللؼ الكسطية ف  خا ػة اسػـ السػكرة،  كمما قد كتبتل،اإل سافسك لالقيامةسك

لؾ كتػب اسػـ سػكرة ف بمػذه األلػؼ كسػطية. ككػذآبي ما لـ تيكتػب فػ  مػتف القػر 
الميػػؿ بػػالبلـ الكسػػطية، بي مػػا ذكػػرت فػػ  القػػرآف كمػػ  كممػػة سكالٍَّيػػًؿل بػػدكف الػػبلـ 

ف الكػػريـ آكهذا يػػدؿ عمػػ  أف الكتابػػة المعتػػادة خػػبلؿ فتػػرة  ػػزكؿ القػػر ،الكسػػطية
كأف  ،ككتابت  لـ تكف ه  الكتابػة الفريػدة التػ  اخػتص اا بمػا القػر اف الكػريـ
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ُٖٗٓ 
 

 ت ألغراض سامية كمعا   جميمة؛ بحيث تعط  لمكممة هذه الكتابة الفريدة جا
  (ُ) القر ا ية معا   عميقة كمتجددة كؿ حيف بإذف اا كحت  قياـ الساعة

                                                           

 ْٓإعجاز رسـ القرآف ، محمد  ممكؿ ، صػ (ُ)
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 ادلطهة انثاٍَ
 يرهة انقائهني تاالصطالح  وأدنرهى

كيتَّػػاب كذهػػب آخػػركف إلػػ  أف رسػػـ القػػرآف الكػػريـ اصػػطبلحي،بمع   أف  
كالكتابػػػػة فػػػػي  مػػػػف قكاعػػػػد الخػػػػط عمػػػػ  مػػػػا عرفػػػػكهرسػػػػمكها المصػػػػاحؼ قػػػػد 

 .لُسزما مـ،كبالطريقة التي كتبكا بما سائر كتبمـ
كأ صػػار هػػذا المػػذهب يمكػػف تقسػػيممـ إلػػ  فريقيف،يتفقػػاف عمػػ  أف الرسػػـ 
مف اصطبلح الصػحابة،غير أف الفريػؽ األكؿ يػرل أف مػا ا ػتمؿ عميػ  الرسػـ 

مػا فعممػا إ  - حػك مخالفػة رسػـ بعػض الكممػات لمرسػـ القياسػي -مف ظػكاهر 
 الصحابة عف عمـ كفمـ كدراية،لعمؿ لطيفة كحكـ بميغة .. مف هؤال  ص

إف الكاجػب عمػ   ظاـ الديف ال يسػابكرم فمػك يقػكؿ في"غرائػب القػرآف"ص -
القرا  كالعمما  كأهؿ الكتاب أف يتبعكا هذا الرسـ في خط المصػحؼ فإ ػ  رسػـ 

، ككاتػػب كحيػػ ، لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسزيػػد بػػف ألابػػت ككػػاف أمػػيف رسػػكؿ اا
مػا لػـ يعمػـ غيػره فمػا  لصػم  اا عميػ  كسػمـسكعمـ مف هذا العمـ بدعكة ال بػي

 .لِسكتب  يئا مف ذلؾ إال العمة لطيفة كحكمة بميغة

مىػػ  عرفػػاف القػػدما  مػػف المغػػكم الكبيػػر أحمػػد بػػف فػػارسص - كمف الػػدليؿ عى
مىػ  الَّػًذم يعممػ  ا ل حكيُّػكف ًفػي الصحابة كغيػرهـ بالعربيػة كتػابتمـ المصػحؼ عى

                                                           

دراسػػػات فػػػي عمػػػكـ القػػػرآف ، محمػػػد بكػػػر إسػػػماعيؿ ، -َّٖ/ُم اهػػػؿ العرفػػػاف، جػػػػ  (ُ)
   ٕٖالمتحؼ في رسـ المصحؼ ، عبد الكريـ إبراهيـ صال  ،صػ -َُِصػ

 .   ّْ/ُغرائب القرآف ، ال يسابكرم ، جػ(ِ) 
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ُٖٕٗ 
 

ذكات الكاك كاليا  كالممز كالمٌد كالقصر فكتبػكا ذكات اليػا  باليػا  كذكات الػكاك 
ـٍ يصٌكركا الممزة إذىا كىافى مىا قبمما ساك ان ًفي مألؿ "الخػب " ك"الػدؼ "  لى بالكاك كى
ك"المؿ " فصار ذىًلػؾى كمٌػ  حجػة، كحتػ  كىػرًهى مػف العممػا  تػرؾى اتبػاع المصػحؼ 

 .لُسمف كىرًهى 

لىٍيسى  ىٍي  مف الرٍَّسػـ كىالى مػف أبك عمرك الدا ي في المق   فمك يقكؿص - كى
مىٍيػػ ً  مىٍيػػً  الٌسػػمؼ رعػػكىاف اا عى جمػػا مػػف  إال الػػ قط اٍصػػطم ى عى قػػد حػػاكلكا ًبػػً  كى كى

كىاب كقصدكا ًفيػً  طىًريقػا مػف المُّغىػة كىاٍلًقيىػاس لمكعػعمـ مػف اٍلعمػـ  ة كىالصَّ حَّ الصّْ
ممػ  كىاٍلفعػؿ بيػد اا كمكا مـ مف الفص احة عمـ ذىًلؾ مػف عممػ  كجممػ  مػف جى

 .لِسيؤتي  مف يى ىا  كىاا ذيك اٍلفعؿ اٍلعىًظيـ
اٍ ۡ  ٱلًَّذيفى يىياإلماـ ال ككا يصفع د تفسيره لقكل  تعال صس - بىكَٰ  ..لكيميكفى ٱلرّْ

قىٍد كىتىبيكهي قاؿص [ِٕٓ]البقرةص ًؼ ًباٍلكى  -أم لفظ الربا – كى رَّدي ،اكً ًفي اٍلميٍصحى كىهىذىا ميجى
ًحيَّةه الى  مىٍيً ، فىًإفَّ هىًذًه ال ُّقيكشى اٍلًكتىاًبيَّةى أيميكره اٍصًطبلى ـي اٍلمىٍ يي عى حو الى يىٍمزى اٍصًطبلى

فىاٍعًرٍؼ هىذىا كىالى تىٍ تىًغٍؿ ًبمىا يىٍعتىًبريهي كىأًليره ًمٍف أىٍهًؿ اٍلًعٍمـً ًفي ،..يي ىاحى ي ًفي ًمأٍلًممىا
يىًعيبيكفى مف خالف ،فإف ذلؾ مف الم اٌحة هىًذًه ا ، كى ـٍ ييٍمًزميكفى ًبً  أىٍ فيسىمي ل ُّقيكًش، كى

دنا أىٍف يىتىقىيَّدى ًبمىا ًحيًَّة الًَّتي الى تيٍمًزـي أىحى ًفي اأٍليميكًر ااًلٍصًطبلى
 لّس

                                                           

 . ُٖالصاحبي ، صػ  (ُ)

 . ُٔٗالمحكـ ألبي عمرك الدا ي ، صػ (ِ)

 .ّّٖ/ُفت  القدير لم ككا ي ، جػ (ّ)
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ُٖٖٗ 
 

،كابف تيميػة فػي لِسكأبك  امة في المر د لُسككذلؾ الباقبل ي في اال تصار
 ل.ْسكغيرهـ لّسمجمكع الفتاكل

أما الفريؽ اآلخر فيرل أف تمؾ الظػكاهر مردهػا إلػ  عػعؼ الصػحابة فػي  
 المجا  كالخط كقكاعد الكتابة..كممف صرح بمذا ص

ى اإلمػاـ الفرا صفع ػد تفسػػيره  لقكلػ  تعال صس - ػػعيكا ًخبللىكيػـٍ اكىألى ، ككتبػػتل يقكؿصٍكعى
،كلـ يكتب ًفػي القػرآف لمػا  ظ كذلػؾ أ مػـ ال يكػادكفى ،يرببلـ ألؼ كألؼ بعد ذىًلؾى

مى  جمة كاحدة أال ترل أ مـ كتبكا بغير لفىما تيٍغًف ال ُّذيري صسيستمركفى ًفي الكتاب عى
ما تيٍغً ي اآٍلياتي كىال ُّذيري سيا ، ػعيكا لكى باليا ،كهك مف سػك  هجػا  األٌكلػيف. كىال أىٍكعى

مىٍيً  ًفي المصاحؼ قػد كتبػت بػاأللؼ كبغيػر ف ،كأٌما قكل صأىٍك ال أىٍذبىحى َّ  مجتم  عى
                                                           

   ْٕٓ/ِاال تصار لمباقبل ي، جػ(ُ) 

 . ُّٕالمر د الكجيز ، صػ  (ِ) 
 . ٕٓػص محمد محمد عبد المطيؼ ،ابف الخطيب ، الفرقاف،(ّ)

  - ُِابػف الجػزرم فػي ال  ػر، صػػ -[ُِْ /ُّابف تيمية في]مجمػكع الفتػاكل ، جػػ (ْ) 
أبػػك العبػػاس احمػػد بػػف  -[   ِٖٕصػػبحي الصػػال  فػػي ] مباحػػث فػػي عمػػكـ القػػرآف  ، صػػػ
فمػد الركمػي فػي ] دراسػات فػي  -َْعمار الممدكم في ] هجا  مصاحؼ األمصار[ ، صػػ

غا ـ  - ُْٕم اع القطاف في مباحث في عمكـ القرآف ، صػ –[  ّٓٔ  عمـك القرآف ، صػ
مكسػ  ال ػيف  فػي ]لآللػي الحسػاف[،  -[ ُٖٗي ]أبحاث في عمػـك القػرآف  ، صػػقدكرم ف

زيػػد  – َُِ، ُُٗمحمػػد بكػػر إسػػماعيؿ فػػي ]دراسػػات فػػي عمػػكـ القػػرآف [،  صػػػ– ُٖصػػػ
عبػد الكهػاب حمػكدة  - ٖٓعمر مصطفي في ]رسـ المصحؼ بيف التحرر كالتحػرز [، صػػ 

رم فػي ] حكػـ االلتػزاـ بقكاعػد رسػـ د. أحمد خالد  ك - َُُفي ]القرا ات كالممجات[، صػ
 . ِْٖالمصحؼ كعبط [ ، صػ
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ُٖٗٗ 
 

مىػػ  ألػػؼ ،األلؼ كقػػد كىػػافى ي بغػػي لؤللػػؼ أف تيحػػذؼ مػػف كمػػ  ال َّمػػا الـ زيػػدت عى
أال تػػرل أى َّػػ ي ال ي بغػػي أف تكتػػب بػػيلؼ بعػػد الـ لخػػكؾى خيػػره مػػف أبيػػؾ ألسكقكلػػ ص
 .لُسألؼ

ككاعػػ  مػػف هػػذا الػػ ص أف الفػػرا  يػػرل أف الرسػػـ اجتمادينػػا، لػػيس ذلػػؾ 
 لصحابة قمة معرفة المجا .فحسب بؿ إ   ي سب إل  ا

ابف قتيبػةصففي كتابػ  سم ػكؿ القػرآفل يجعػؿ خطػي الكاتػب أحػد جػكابيف عػف  -
كليسػػػت تخمػػػك هػػػذه مخالفػػػة بعػػػض الكممػػػات القرآ يػػػة لمرسػػػـ القياسػػػي فيقكؿص

الحركؼ مف أف تككف عم  مذهب مف مذاهب أهؿ اإلعراب فيمػا،أك أف تكػكف 
 . لِسا مف الكاتبغمطن 
دمت صفقػػػد  حػػػ  م حػػػ  الفػػػرا  كابػػػف قتيبػػػة فقػػػاؿ فػػػي ابػػػف خمػػػدكف فػػػي مق -

غيػر بػال  الغايػة مػف اإلحكػػاـ  فػي أكؿ اإلسػبلـلقػد كػاف الخػط العربػي مقدمت ص
كاإلتقاف كاإلجادة كال إلػ  التكسػط لمكػاف العػرب مػف البػداكة كالتكحش،كبعػدهـ 
عػػف الصػػ ائ ، كا ظػػر مػػا كقػػ  ألجػػؿ ذلػػؾ فػػي رسػػـ المصػػحؼ حيػػث رسػػم  

، ككا ػت غيػر مسػتحكمة فػي اإلجػادة، فخػالؼ الكأليػر مػف الصحابة بخطػكطمـ
كال تمتفتٌف في ذلػؾ إلػ   ...رسكممـ ما اقتعت  رسـك ص اعة الخط ع د أهمما

كأف مػػا ، مػػا يزعمػػ  بعػػض المغٌفمػػيف مػػف أٌ مػػـ كػػا كا محكمػػيف لصػػ اعة الخػػٌط 
يتخيؿ مف مخالفة خطكطمـ ألصكؿ الرسـ ليس كما يتخيػؿ، بكػؿ لكممػا كجػ ، 

                                                           

 .َْْ،ّْٗ/ ُمعا ي القرآف لمفرا  ، جػ  (ُ)

 . ّٔ،ُْتيكيؿ م كؿ القرآف البف قتيبة ،صػ   (ِ)
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فػػي مألػػؿ زيػػادة األلػػؼ فػػي "ألاذبح ػػ "ص إ ػػ  ت بيػػ  عمػػ  أف الػػذب  لػػـ  كيقكلػػكف
يق ، كفي زيادة اليا  في "بيييد"صإ   ت بيػ  عمػ  كمػاؿ القػدرة الربا يػة، كأمألػاؿ 
ذلؾ مما ال أصػؿ لػ  إال الػتحكـ المحػض، كمػا حمممػـ عمػ  ذلػؾ إاٌل اعتقػادهـ 

جػادة الخػٌط. كحسػبكا أٌف في ذلؾ ت زيما لمٌصحابة عػف تػكٌهـ الػٌ قص فػي قمٌػة إ
أٌف الخٌط كماؿ ف ٌزهكهـ عف  قص  ك سبكا إليمـ الكمػاؿ بإجادتػ  كطمبػكا تعميػؿ 

 .لُسما خالؼ اإلجادة مف رسم  كذلؾ ليس بصحي 
اإلمػػػاـ ابػػػف كأليرصفقػػػد معػػػ  فػػػي ذات االتجػػػاه فقػػػاؿ فػػػي مقدمػػػة تفسػػػيره  -
قى ى ًفػي ًكتىابىػًة  كىاٍلغىرىضي أىفَّ اٍلًكتىابىةى لىمَّا كىا ىٍت ًفي ذىًلؾى ص.. يّْدنا، كى ـٍ جى ـٍ تيٍحكى الزَّمىاًف لى

ٍيػثي  ًة اٍلًكتىابىػًة الى ًمػٍف حى ٍيػثي ًصػ ىاعى ػاًت ًمػٍف حى ٍعػً  اٍلكىًممى ؼه ًفي كى اًحًؼ اٍخًتبلى اٍلمىصى
ٍع ى  اٍلمى
 .لِس

كػػاف القػػـك الػػذيف كتبػػكا الراغػػب فػػي كتابػػ س محاعػػرات األدبػػا ل فقػػد قػػاؿص -
حذقكا الكتابة فمذلؾ كععت أحرؼ عمػ  غيػر مػا يجػب  المصحؼ لـ يكك كا قد

 .لّسأف تككف عمي 
هذا،كقد تاب   فر مف المحدأليف القائميف باالصطبلح ابف خمدكف كمف حذا 

 سػػبة الخطػػي إلػػػ  الصػػحابة فػػي رسػػػـ كممػػات القػػرآف الكػػػريـ،م مـ  فيحػػذكه،
مػكده ،كعبػد الكهػاب حلْسالدكتكر عمػ  عبػد الكاحػد كافػي فػي كتاب سفقػ  المغػةل

                                                           

 .  ُُِ/ ِمقدمة ابف خمدكف ، جػ (ُ)

 .   ّٓ/ُتفسير ابف كألير ،جػ(ِ) 

 ْْٗ /ِمحاعرات األدبا  ، جػ (ّ)

 .  . َِٓعم  عبد الكاحد كافي ، صػفق  المغة ،د. (ْ)
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،كعبػػػػػد العزيػػػػػز فممػػػػػي فػػػػػي بحألػػػػػ   لُسفػػػػػي كتابػػػػػ س القػػػػػرا ات كالممجػػػػػاتل
المسم سالحركؼ البلتي ية لمكتابة العربيةل فقد كصؼ كتابة المصػحؼ بي مػاص 

كتابػ  ،كمحمػد عبػد المطيػؼ الممقػب بػابف الخطيػب فػي لِسبدائية سقيمة قاصرة
عصػػػر األٌكؿ كلمػػػا كػػػاف أهػػػؿ الفقػػػد بػػػال  فػػػي ال قػػػد كالتجػػػري  فقاؿصسالفرقػػافل 

قاصػريف فػػي فػٌف الكتابػػة،عاجزيف فػػي اإلمػبل  ألميػػتمـ كبػداكتمـ كبيعػػدهـ عػػف 
كالف كف،كا ت كتػابتمـ المصػحؼ ال ػريؼ سػقيمة الكعػ ،غير محكمػة  العمـك

الص  ، فجا ت الكتابة األكل  مزيجا مف أخطا  فاح ة كم اقعة متباي ة في 
 .لّسالمجا  كالرسـ

 أدنح انقائهني تاالصـطالح
 ردل أصذاب هرا ادلرهة تاألدنح اِذُح : اظ

أ   ال يكجد دليؿ صري  مف الكتاب أك الس ة أك مف أقكاؿ الصحابة أف أواًل: -
صم  اا عمي  رسـ القرآف بمذه الكيفية كاف بيمر كتكجي  الرسكؿ الكريـس

،يقكؿ الباقبل يصكأما الكتابة فمـ يفرض اا فيما عم  األمة  ي  لْسلكسمـ
خذ عم  كىتبًة القرآًف كحفاظ المصاحًؼ رسما بعيً   دكفى غيرًه أكجبى ي كلـ ييػ

                                                           

 .َُِالقرا ات كالممجات، عبد الكهاب حمكدة،صػ  (ُ)

 .ُّالحركؼ البلتي ية لمكتابة العربية ، عبد العزيز فممي ، صػ(ِ)

 .ٕٓػص محمد محمد عبد المطيؼ المعركؼ بابف الخطيب ، الفرقاف،(ّ)
رسػـ  -ُْْمػي سػبلمة ، صػػم ماج الفرقاف ، محمد ع - ُّٖ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ْ)

حكػػـ االلتػػزاـ بقكاعػػد رسػػـ المصػػحؼ كعػػبط  ،د. أحمػػد  - ّٔٔالمصػػحؼ ، الفرماكم،صػػػ
 .ِْٓخالد  كرم، صػ



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُِٗ 
 

إال بالسمً   -لك كافى كاجبا-عميمـ كحظرى ما عداه،ألف ذلؾى ال يجبي 
معمك ً  كلحً   أف رسـى القرآًف  كالتكقيؼ، كليسى في  ص الًكتاًب كال في

زه إل   محدكد، كال يجكزي  كخط  ال يجكزي إال عم  كج و مخصكصو كحد تجاكي
كال في إجماع األمة ،ذلؾى كيدؿُّ عمي  ا ما ييكجبي غيره، كال في  ص السُّ ًَّة أيعن 

ما يكجب ذلؾ،كال دلت عمي  القياسات ال رعية،بؿ الس ة دلت عم  جكاًز كىتبً  
كاف ييمري لصم  اا عمي  كسمـسبيم رسـو سىمؿو كسى  ى لمكاتب، ألف رسكؿى اًا 

ألباتً   عم  ما بي اهي سالفا،كال ييخذي أحدان بخطو محدكدو كرسـ محصكرو برسًم  كام
، كال ييحفط  .لُسع   في  حرؼ كاحد كال يسيلميـ عف ذلؾى

القػػكؿ بػػالتكقيؼ يحتػػاج إلػػ  دليػػؿ كلػػيس ألػػـ كيقػػكؿ الدكتكرصفمػػد الركميص
دليؿ مف الكتاب كال مف الس ة كال مف أقكاؿ الصػحابة عمػ  ذلػؾ، كلػـ يقػؿ بػ  

، كقػػػاؿ ال ػػػيخ م ػػػاع لِسالسػػػمؼ بػػػؿ هػػػك لػػػبعض المتػػػيخريف أحػػػد مػػػف عممػػػا 
لػـ يػرد فيػ   ػي  عػف رسػكؿ -يع ػ  القػكؿ بػالتكقيؼ  –كهػذا الػرأم القطافص 

حتػػ  يكػػكف الرسػػـ تكقيفيِّػػا، كام مػػا اصػػطم  الكتبػػة  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـساا
ا م    .لّس عم  هذا الرسـ في زمف عألماف برعن

ا -
ً
ف قريشل،دليؿ عمػ  أف كتابتػ  بمػذه الميئػة صقكؿ عألمافصساكتبكه بمساثاَُ

كبمذا الحػرؼ هػك مػف اصػطبلح الصػحابة،إذ لػك كػاف الرسػـ تكقيفينػا، لمػا قػاؿ 

                                                           

 .ْٖٓ،ْٕٓ /ِاال تصار ، جػ (ُ)

 .ُّٕدراسات في عمكـ القرآف ، صػ (ِ)

 .ُْٕمباحث في عمكـ القرآف ، صػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُّٗ 
 

صػػم  اا ،كيقػػكؿ الػدكتكر غػػازم ع ايػة صلػـ يألبػػت عػف الرسكؿسلُسعألمػاف ذلػؾ
ل  ػػي  يفيػػد التكقيػػؼ لمرسػػـ العألمػػا ي لممصػػحؼ،كام ما الألابػػت اف عميػػ  كسػػمـ

رتعػػاه عألماف،كبإجمػػاع مػػف األمػػة ،حيػػث كعػػ  عػػابط هػػذا الرسػػـ اصػػطبلح ا
الرسـ لمقر ييف الألبلألة الذيف كتبكا المصحؼ م  زيد بف ألابت، كهػذا العػابط 

ٍيػػدي ٍبػػفي ألىاًبػػتو ًفػػي  ىػػٍي و ًمػػفى القيػػٍرآًف، فىػػاٍكتيبيكهي ًبًمسىػػاًف  هػػكص زى ـٍ أىٍ ػػتيـٍ كى ًإذىا اٍختىمىٍفػػتي
ؿى ًبًمسىاً مً  ، فىًإ َّمىا  ىزى ٍيشو  لِسـٍ قيرى

ا: -
ً
اختبلؼ رسـ المصاحؼ التي  سخما عألماف رعي اا ع   كأرسمما ثانث

 .لّسالمصاحؼ إل  األمصار،فمك كاف الرسـ تكقيفينا لما اختمؼ الرسـ في تمؾ
كاف ييمر برسم  ل صم  اا عمي  كسمـسف رسكؿ اايقكؿ الباقبل يصإ

ذلؾ اختمفت خطكط ا عف كتابت ،كلجما معي ا كال  م  أحدن ك  كلـ يبيف لمـ
فم مـ مف كاف يكتب الكممة عم  مخرج المفظ كم مـ مف كاف يزيد ،المصاحؼ

كي قص لعمم  بيف ذلؾ اصطبلح كأف ال اس ال يخف  عميمـ، كألجًؿ هذا بع ي  
 .لْس..ييكتبى بالحركًؼ الككفيًة كالخط األكؿ جاز أف

ا-
ً
تبك مػا بالتػا  أـ صاختبلؼ الكتبة زمف عألماف في رسـ كممة التابكت،أيكزاتؼ

ل لمػػا صػػم  اا عميػػ  كسػػمـبالمػػا ؟ فمػػك كػػاف الرسػػـ تكقيفينػػا مػػف رسػػكؿ ااس

                                                           

 ِٕٕ مباحث في عمكـ القرآف ، صبحي الصال  ، صػ (ُ)
 .  ُِٖهدم الفرقاف في عمكـ القرآف ، غازم ع اية ،صػ  (ِ)
 . َُْتاريخ القرآف لمكردم ، صػ– ٖٗالمتحؼ في رسـ المصحؼ ، صػ  (ّ)
 .  ْٖٓ اال تصار، صػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُْٗ 
 

ل أمر ػػي صػػم  اا عميػػ  كسػػمـاختمفػػكا فػػي رسػػمما،كلقاؿ لمػػـ زيػػدصإف ال بػػي س
كلقاؿ عألماف لزيد اكتبما بالكيفيػة التػ  امػبلؾ بمػا رسػكؿ اا  بكتابتما بالتا ،

  لُسلصم  اا عمي  كسمـس
صمخالفة رسػـ كأليػر مػف الكممػات القرآ يػة لمرسػـ القياسػي،تدؿ عمػ  يعاخا -

أف الرسـ مف اصطبلح الصحابة، ذلػؾ أف الصػحابة  رعػكاف اا عمػيمـ كػا كا 
غيػػر مسػػتحكمة فػػي غيػػر متق ػػيف لفػػف الخػػط كقكاعػػد الكتابػػة،ككا ت خطػػكطمـ 

 .لِس،كلذلؾ جا ت رسكممـ في بعض الكممات مخالفة لمرسـ القياسياإلجادة
ــا -

ً
صمػػف أدلػػتمـ عمػػ  االصػػطبلح كػػذلؾ اخػػتبلؼ رسػػـك بعػػض الكممػػات ظادظ

القرآ ية مف مكع  إل  آخر، فذلؾ ع دهـ  ػاجـ عػف أف كػؿ كاحػد مػف الكتبػة 
، فيقكلػكفص مػف المعمػـك أف لّسكاف يكتب بمػا اعتػاده كعرفػ  مػف الخػط كالرسػـ

 ػػت المج ػة التػػي تكك ػت ل سػػخ المصػػاحؼ فػي عمػػد عألمػػاف رعػي اا ع ػػ  كا
تعػػـ األ ػػي ع ػػر كاتبػػا ،يممػػي بععػػمـ كيكتػػب بععػػمـ، فػػيدل تعػػدد الكتبػػة 
كتكاردهـ عم  كتابة المصػحؼ الكاحػد  إلػ  اخػتبلؼ رسػـ بعػض الكممػات مػف 
مكع  إل  آخر، فكتب بععمـ ها  التي يث مألبل تا  مربكطة،كبععػمـ كتبمػا 

                                                           

 َُّتاريخ القرآف الكريـ لمكردم ، صػ – ٖٗالمتحؼ في رسـ المصحؼ ، صػ  (ُ)
جمػ  القػرآف فػي  – ُٕٗر السػ دم ، صػػا ظر ص صفحات في عمػـك القػرآف ، أبػك طػاه (ِ)

 .  ّٔ عمد الخمفا  الرا ديف ، فمد الركمي ، صػ
رسػػػـ المصػػػحؼ ، الفرمػػػاكم ،  -ُْْم مػػػاج الفرقػػػاف ، محمػػػد عمػػػي سػػػبلمة ، صػػػػ (ّ)
 .ّٖٓصػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٗٓ 
 

فػػي كممػػة أخػػرل تػػا  مفتكحػػة، ككا ػػػت قكاعػػدهـ آ ػػذاؾ تبػػي  األمػػريف عمػػػ  
   ل.ُسالسكا 

ا -
ً
صالظكاهر اإلمبلئية المكجكدة في ال قػكش العربيػة القديمػة، تػدؿ عمػ  ظاتؼ

أف الصػحابة رعػكاف اا عمػػيمـ كتبػكا المصػحؼ بالكتابػػة العربيػة المسػػتخدمة 
باف  زكلػ  لػـ تكػف تختمػؼ  كقت  زكؿ القرآف،كأف كتابات العرب قبؿ اإلسبلـ كام

 . لِسعف كتابة الصحابة لممصحؼ
ــ-

ً
ص سػػبة الرسػػـ إلػػ  عألمػػاف بػػف عفػػاف رعػػي اا ع ػػ ،فمك كػػاف الرسػػـ اثايُ

ا ل عتػكه لػك كػاف الرسػـ تكقيفينػتكقيفينا لما سمي بالرسـ العألما ي،يقكؿ الكردمص
كما كا كا  عتػكه سبالرسػـ العألمػا يل  سػبة  سبالرسـ التكقيف لأكسبالرسـ ال بكلل

  (3) رعي اا ع   لعألماف بف عفاف
 

                                                           

 ُٖا ظرص الآللي الحساف ،مكس  ال يف ، صػ (ُ)
مصحؼ بػيف التحػرر رسـ ال – ُٖٗأبحاث في عمـك القرآف ، دكتكر غا ـ قدكرم ، صػ (ِ)

 . ٖٔكالتحرز ، زيد عمر مصطف  ، صػ

 . َُْتاريخ القرآف الكريـ ، صػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٗٔ 
 

 ادلطهة انثانث

 يُاقشـح أدنح انفـسَقني
 يغ انرـسجُخ

لـ تسمـ أدلة كؿ فريؽ مف الم اق ة كاالعتراض عميما كمحاكلة ردهػا مػف 
قبؿ الفريؽ اآلخر،كس عرض ه ا ألبرز هذه الم اق ات،كاألجكبة عميما،ألـ بعػد 

ا مف القكليف..كذلؾ فيما يمي ص  ذلؾ  عرض ما  راه راجحن
 *يُاقشح أدنح انقائهني تانرىقُف *

اقش القائمكف باالصطبلح أقكاؿ كأدلة القائميف بالتكقيؼ، كجا ت  
 م اق تمـ عم  ال حك التاليص

صػم  اا عميػ  إف االستدالؿ عم  التكقيؼ بيف الرسـ كػاف بػيمر ال بيس :أوال-
ل كتكجيم ،كأ   كاف ير د الكتبػة إلػ  كيفيػة كتابػة الحػركؼ كالكممػات،ال كسمـ

،يقػكؿ لُسل أمينا ال يعػرؼ القػرا ة كالكتابػةكسمـ صم  اا عمي يستقيـ،فقد كافس
ا ال كك ػ  أمينػل صػم  اا عميػ  كسػمـسف مف معجزات ال بيمحمد طاهر كردمصإ
مػػف كتػػاب كال  كمػػا ك ػػت تتمػػكا مػػف قبمػػ صسكمػػا قػػاؿ تعػػال ،ا يكتػػب كال يقػػرأ كتابنػػ

فكيػؼ يممػ  عميػ  الصػبلة ،[ْٖتخط  بيمي ؾ إذا الرتاب المبطمكف ]الع كبكتص
مػػف  حػػك الزيػػادة  كاإلمػػبل سػػبلـ زيػػد بػػف ألابػػت عمػػ  حسػػب قكاعػػد الكتابػػة كال

 .لِسكال قص كالكصؿ كالفصؿ
                                                           

 . ٕٕا ظرص الآللي الحساف في عمـك القرآف ، مكس   اهيف ال يف ، صػ  (ُ)
 . َُِتاريخ القرآف الكريـ ، محمد طاهر كردم ، صػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٕٗ 
 

صػم  اا ص بػيف أميػة ال بيسوقد أجاب انقائهىٌ تانرىقُف ػـٍ ذنـ  
ل كا ت في أكؿ أمره، كأما بعد التحدم كعجز العرب عػف معارعػت  عمي  كسمـ

،كقد لُسل عرؼ القرا ة كالكتابةكسمـصم  اا عمي  كاإلتياف بمألم ،فقد قيؿ إ  س
ل كػاف يعػرؼ الحػركؼ صم  اا عمي  كسمـكردت عدة  صكص ييفاد م ما أ  س

 كالكتابة،مف ذلؾص 

فىمىمَّػا ما ركاه البخارم في قصة الحديبية عف البرا  بػف عػازب قػاؿص ...  -
مَّده رىسيػ مىٍيً  ميحى ، كىتىبيكا هىذىا مىا قىاعى  عى كؿي المَّػً ، فىقىػاليكاصالى  يًقػرُّ ًبمىػا، كىتىبيكا الًكتىابى

صأى ىػػا  ٍبػػًد المَّػػً ، قىاؿى ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ،لىًكٍف أىٍ ػػتى ميحى ػػا مى ىٍع ىػػاؾى ـي أى َّػػؾى رىسيػػكؿي المَّػػً  مى فىمىػػٍك  ىٍعمىػػ
ٍبػػًد المَّػػ ً  ػػدي ٍبػػفي عى مَّ صاٍم ي رىسيػػكؿي المَّػػ ً  ،رىسيػػكؿي المَّػػً ، كىأى ىػػا ميحى َـّ قىػػاؿى ًلعىًمػػيٍّ صالى  ،أليػػ قىػػاؿى
ذى رىسيكؿي المَّػ ً  كؾى أىبىدنا،فىيىخى ،فىكىتىػبى هىػذىا لصػم  اا عميػ  كسػمـسكىالمًَّ  الى أىٍمحي الًكتىابى
ٍبًد المَّ ً  مَّدي ٍبفي عى مىٍيً  ميحى مىا قىاعى  عى
 .لِس

ص قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػً  مػػا ركاه ابػػف ماجػػ  بسػػ ده  - ، قىػػاؿى اًلػػؾو ػػٍف أى ىػػًس ٍبػػًف مى عى
ػدىقىةي لمي  كسمـصم  اا عس ٍكتيكبناصالصَّ مىػ  بىػاًب اٍلجى َّػًة مى صرىأىٍيػتي لىٍيمىػةى أيٍسػًرمى ًبػي عى

                                                           

 . ُُْم ماج الفرقاف ، صػ (ُ)

صكىيٍ صػػػػػحي  البخارم، (ِ) فيػػػػػبلىفي ٍبػػػػػفي بىػػػػػابه ،كى ػػػػػالى ى فيػػػػػبلىفي ٍبػػػػػفي فيبلىفو ؼى ييٍكتىػػػػػبي هىػػػػػذىاصمىا صى
،  .ِٗٗٔحُْٖ/ّجػفيبلىفو
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اً يىػػػةى عى ىػػػرى  كالقػػػدرة عمػػػ  القػػػرا ة فػػػرع قالكاص لُسًبعىٍ ػػػًر أىٍمألىاًلمىػػػا، كىاٍلقىػػػٍرضي ًبألىمى
 (ِ)الكتابة

ػما ركاه البيمقي كصاحب الحمية كغيرهما عػف  - ٍبػًد اًا، عى ػٍكفي ٍبػفي عى ٍف عى
ك قػػؿ هػػذا لم ػػعبي ،حتػػ  كتػػب كقرأل صػػم  اا عميػػ  كسػػمـسصمػػا مػػات قاؿ أىًبيػػ ً 

 ل3سفصدق  كقاؿص سمعت أقكاما يقكلك   كليس في اآلية ما ي افي 

ػػاًبسو  حصػػف عييىٍي ىػػةي ٍبػػفي مػػا جػػا  أف  - مىػػ  رىسيػػكًؿ دخػػبل كىاأٍلىٍقػػرىعي ٍبػػفي حى عى
هي فىيىمى لصم  اا عمي  كسمـسالمَّ ً  هي كىأىمىرى ميعىاًكيىةى ،فىسىيىالى أىٍف يىٍكتيػبى ،رى لىميمىا ًبمىا سىيىالى

ػػػًحيفىتى ي،فىيىمَّا عييىٍي ىػػػةي  ػػػا صى رىفىػػػ ى ًإلىػػػ  كيػػػؿّْ كىاًحػػػدو ًمٍ ميمى ػػػا كى ،فىكىتىبى لىميمى ػػػا ًبػػػذىًلؾى لىميمى
صأ ػػػػػػًحيفىًة ترا ي أفىقىػػػػػػاؿى ػػػػػػا ًفيمىػػػػػػا كىصى ػػػػػػًحيفىةو الى أىٍدًرم مى ٍذهىػػػػػػبي ًإلىػػػػػػ  قىػػػػػػٍكـو ًبصى

                                                           

 . ُِّْحُِٖ/ِس ف ابف ماج  ، باب القرض ، جػ (ُ)
 . ُِٕ/ّتمخيص الحبير ، جػ (ِ)
ـى ً ػٍعرنا كىالى يىٍكتيػبي الس ف الكبرل لمبيمقي،(ّ) ـٍ يىكيػٍف لىػ ي أىٍف يىػتىعىمَّ  -َُِّٗحٖٔ/ٕ، جػػبىابي لىػ

ذكػره الميألمػي فػي مجمػ  الزكائػد  -  َْٓ/ٕفت  البارم ، جػػ -ِٓٔ/ْحمية األكليا  ، جػ
كقػػاؿص ركاه الطبرا ػػي، كقػػاؿص هػػذا حػػديث م كػػر، كأبػػك عقيػػؿ ،، كتػػاب عبلمػػات ال بكةِْٕ/ٖ

ف مع ػاهص أف ال بػي  لػـ سصػم  اا عميػ  كسػمـل ععيؼ، كهذا معارض لكتػاب اا تعػال ، كام
،قػػاؿ أ عبػػد اا بػػف عتبػػة، ككتػػب، يع ػػي أ ػػ  كػػاف يعقػػؿ فػػي كفاتػػ  كاا أعمـيتػػكؼ حتػػ  قػػر 

ػعىفىاً  كىاٍلمىٍجميكًليفى البيمقي ص  ػةه ًمػفى العُّ مىاعى كىاًتػً  جى ًفػي ري ًديثه ميٍ قىًط ه كى كالحػديث ذكػره ،فىمىذىا حى
 .، كقاؿص مكعكعّّْ،رقـ ّْٗ/ُاأللبا ي في الععيفة 
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ػػتى  ػػذى رىسيػػكؿي المَّػػ ً ل0سمىمّْسً اٍلمي ػػًحيفىتى ي فى ىظىػػرى ًفيمىػػا ل صػػم  اا عميػػ  كسػػمـس،فىيىخى صى
صقىٍد كىتىبى ًبالًَّذم أيًمرى لىؾى    لِس فىقىاؿى

سىػ ىةه، قكل سصم  اا عمي  كسمـلص - ٍرفنا ًمٍف ًكتىاًب المًَّ  فىمىػ ي ًبػً  حى مىٍف قىرىأى حى
سى ىةي ًبعىٍ ًر أىٍمألىاًلمىػا ًمػيـه كىالحى ػٍرؼه كى ـه حى ػٍرؼه كىالى لىًكػٍف أىًلػؼه حى ، كى ػٍرؼه ،الى أىقيػكؿي الػـ حى

ٍرؼه   ل3سحى

ـٍ يىكيٍف فكؿ ذلؾ كغيره يفيد معرفت سصم  اا عمي  كسمـل بالكتابة  بىٍعدى أىٍف لى
ممػف ذهػب إليػ  أبػك ذز المػركم كأبػك الفػت  ال يسػابكرم كأبػك ، ك ييٍحًسفي يىٍكتيػبي 

مىمىا ي اأٍلىٍ ػدىليًس ًفػي فا، كص ؼ في  كتابن ،ربةالكليد الباجي مف المغا مىٍيً  عي  ى َّ ى عى
ػالؼ اٍلقيػٍرآفى  ٍكهي ًبالزٍَّ دىقىًة كىأىفَّ الًَّذم قىالى  ميخى رىمى اً ً  كى ـي اأٍلىًميػري فىاٍسػتىٍظمىرى ،زىمى مىعىمي فىجى

قىاؿى ًلؤٍلىمً  ٍعًرفىًة كى ـٍ ًبمىا لىدىٍيً  ًمفى اٍلمى مىٍيًم ػذي اٍلبىاًجيُّ عى يًر هىذىا الى يي ىاًفي اٍلقيٍرآفى بىػٍؿ ييٍؤخى
كًد اٍلقيٍرآًف فىقىاؿى  ري ٍفميكـً اٍلقيٍرآًف أًلى َّ ي قىيَّدى ال ٍَّفيى ًبمىا قىٍبؿى كي مىا كيٍ تى تىٍتميك ًمػٍف سًمٍف مى كى

                                                           

مكرة ع ػػد العػػرب كهػػك المػػتممس ال ػػاعر ككػػاف هجػػا صػػحيفة المػػتممس لمػػا قصػػة م ػػ (ُ)
عمرك بف عبد الممؾ فكتب ل  كتابا إل  عامم  يكهم  أ   أمر ل  في  بعطية كقد كػاف كتػب 
إليػػ  يػػيمره بقتمػػ  فارتػػاب المػػتممس بػػ  ففكػػ  كقيػػرل  لػػ ، فممػػا عمػػـ مػػا فيػػ  رمػػ  بػػ  ك جػػا 

 [ِٓ /ٓعكف المعبكد ، جػ -ٖٓ/ِ] معالـ الس ف ، جػ فعربت العرب المألؿ بصحيفت  بعد
 -ُِٕٓٔحُٓٔ/ِٗمسػػ د أحمد،جػػػػ- َُُِ حُِٔ/ِاألمػػكاؿ البػػف ز جكيػػػ  ، جػػػ(ِ)

 -ْٓٓح  َّّ /ِصػحي  ابػف حبػاف ، جػػ -ُُِِّحّٕ/ٗالس ف الكبرل لمبيمقػي، جػػ
 ُّٗٗحِِْٓ/ٓال ػػريعة لآلجػػرم ، جػػػ - َِٔٓ حٔٗ/ٔالمعجػػـ الكبيػػر لمطبرا ػػي ، جػػػ

 – َِْٕحَُْ/ْ، جػ بف أبي عاصـ بكر ، أبك آلحاد كالمألا يا -
 سبؽ تخريج  . (ّ)
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قَّقىػػػٍت أيمّْيَّ ،[ْٖ]الع كبػػػكتصلقىٍبًمػػػً  ًمػػػٍف ًكتىػػػابو كىالى تخطػػػ  بيمي ػػػؾ بىٍعػػػدى أىٍف تىحى تيػػػ ي كى
رىٍت ًبذىًلؾى ميٍعًجزىتي ي كىأيًمفى ااًلٍرًتيىابى ًفي ذىًلؾى الى مىاً  ى ًمٍف أىٍف يىٍعًرؼى اٍلًكتىابىةى بىٍعدى  تىقىرَّ كى

ٍيًر تىٍعًميـ فىتككف مٍعجزىة أيٍخرىل كتػب ،كبعد أف أقاـ الحجة عم  مػدعاه ذىًلؾى ًمٍف غى
صػم  اا سة الكتاب بعػد أميتػ كمعرف،ب  إل  عمما  األطراؼ فيجابكا بما يكافق 

ال ت ػػػػافي المعجػػػػزة بػػػػؿ هػػػػي معجػػػػزة أخػػػػرل لكك مػػػػا مػػػػف غيػػػػر لعميػػػػ  كسػػػػمـ
لىًك َّػ ي لصم  اا عمي  كسمـسمى ى أى َّ ي ،كقاؿ القاعي في ال فاصك لُستعميـ الى يىٍكتيػبي كى

ـى كيػػػؿّْ  ىػػػٍي و حتػػػ  قػػػد ػػػطّْ  أيكًتػػػيى ًعٍمػػػ كؼى اٍلخى ػػػري ٍعًرفىًتػػػً  حي رىدىٍت آألىػػػاره ًبمى ٍسػػػًف  كى حي كى
ًؽ السّْيفى  ،مألؿ قكل  لمعاكيةصلِستىٍصًكيرًهىا فىرّْ ـى كىأىًقـً اٍلبىا ى كى رًّْؼ اٍلقىمى حى أىٍلًؽ الدَّكىاةى كى

ـى   .... كىالى تىٍعًكًر اٍلًمي
اًديػثً   وزد انقائهىٌ تاالصطالح ػٍعًؼ اأٍلىحى صػم  الػكاردة ب ػيف تعمم س بعى

س البػػرا  الػػكارد فػػي صػػحي  البخػػارمل الكتابػػة،كأجابكا عػػف قػػكؿ اا عميػػ  كسػػمـ
ػػذى رىسيػػكؿي المَّػػ ً  ػػذٍ ،بػػيف لفىكىتىػػبى  الًكتىػػابى لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسفىيىخى تىٍقػػًديريهي  فناًفيػػً  حى

اهىػا فىيىعىادىهىػػا ًلعىًمػيٍّ فىكىتىػػبى  ـى  ،فىمىحى ػػزى ًبمىػذىا جى ػػرى اكى ٍع ىػػ  أىمى بػػف التّْػيًف كىأىٍطمىػػؽى كىتىػبى ًبمى
كىتىػػبى ًإلىػػ  ًكٍسػػرىل كىهيػػكى  ،ًباٍلًكتىابىػػةً  ػػرى كى  قش ،كقكل صكىأًليػػره كىقىٍكًلػػً  كىتىػػبى ًإلىػػ  قىٍيصى

                                                           

حا ػػػية ال ػػػماب عمػػػ   - ّٓٔ/ُم اهػػػؿ العرفػػػاف ، جػػػػ – َّٓ/ٕفػػػت  البػػػارم ، جػػػػ (ُ)
تفسػػػير اآللكسػػػي ، – ُّٔ/ٖالبحػػػر المحػػػيط ألبػػػي حيػػػاف ، جػػػػ -َُْ/ٕالبيعػػػاكم / جػػػػ

 . َٔٓ/ٕتفسير القاسمي ، جػ – ٔ/ُُجػ

 . َِٕ/ُال فا ، جػ  (ِ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُُٗ 
 

،قاؿ ل0سأم أمر ب ق  ،في خاتم صمحمد رسكؿ اال صم  اا عمي  كسمـسال بي
، فمع ػػ  ابػػف حجػػر ص ًميِّػػا هيػػكى الَّػػًذم كىتىػػبى ًر ًبػػيىفَّ عى ػػًديًث اٍلًمٍسػػكى ػػرَّحى ًفػػي حى قىػػٍد صى كى

ـي،كىتىبى يىػٍكـى ،كقاؿ ابف كأليرصكمف زعـ ل7سٍلًكتىابىةسكتبل أمصأىمىرى ًبا مىٍيػً  السَّػبلى أى َّ ي عى
مىػ  ذىًلػؾى ًركىايىػةه  مىػ ي عى مى ٍبًد المًَّ " فىًإ َّمىا حى مَّدي ٍبفي عى مىٍيً  ميحى دىٍيًبيىًةصهىذىا مىا قىاعى  عى اٍلحي

لصكىهىػػًذًه مىحٍ  ػػذى فىكىتىبى صسأليَـّ أىخى ػػاًرمّْ ػػًحيً  اٍلبيخى كىايىػػًة اأٍليٍخػػرىلصسأليَـّ ًفػػي صى مىػػ  الرّْ ميكلىػػةه عى
ؽً ،قػاؿ ابػف حجرصل3سلأىمىرى فىكىتىب ييٍ ػًعري ًبػذىًلؾى قىٍكليػ ي ًفػي بىٍعػًض طيػري لىمَّػا  الحػديث كى

مَّػده رىسيػكؿي المَّػً  قىػاؿى لىػ ي ال ًَّبػيُّ  ػكى لىٍفػظى ميحى صػم  اا عميػ  ساٍمتى ى ى اٍلكىاًتػبي أىٍف يىٍمحي
ػا اٍحتىػاجى إلىػ  قىٍكًلػً  أىًرً ي ل كسمـ اهي فىًإفَّ ظىاًهرىهي أى َّ ي لىٍك كىافى يىٍعػًرؼي اٍلًكتىابىػةى لىمى فىمىحى
 لْسأىًرً ي

القػػػػدرة عمػػػػ  القػػػػرا ة فػػػػرع أمػػػػا عػػػػف حػػػػديث ليمػػػػة اإلسػػػػرا  كقػػػػكلمـ إف 
 ي ذلػؾباحتماؿ إقدار اا تعػال  إيػاه عميػ  الصػبلة كالسػبلـ عمػ،فمردكد الكتابة

ٍعًرفىػػًة اٍلًكتىابىػػًة معجػػزةًبغىٍيػػًر تىقىدُّ  ػػًة مى ػػًذؼى ًمٍ ػػ ي  ىػػٍي ه لػػ ، مى ًباٍحًتمىاًؿ أىٍف يىكيػػكفى حي كى
ٍكتيكًب فىًقيؿى ًلي هيكى كىذىا  كىالتٍَّقًديري فىسىيىٍلتي عىٍف اٍلمى
 لٓس

                                                           

 -ُّٕ /ُِ ػػرح ال ػػككم عمػػ  مسػػمـ ، جػػػ - ُّٗ/َُ، جػػػَْٓ/ٕارم،جػػػفػػت  الب (ُ)
 . ُّٖ /ُُعكف المعبكد ، جػ–ُّٕ /ٖحا ية الس دم عم  س ف ال سائي ، جػ

 . َْٓ/ٕفت  البارم ،  جػ (ِ)

 .ّٖٔ/ٔتفسير ابف كألير، جػ  (ّ)

 .ُِٕ/ّالتمخيص الحبير،جػ (ْ)

 ُِٕ/ّالتمخيص الحبير،جػ - ٔ/ُُتفسير اآللكسي ، جػ (ٓ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُِٗ 
 

،فقػالكا ال يصػ  حتػ  كتػب كقرأ لصم  اا عمي  كسػمـسما مات أما حديثص
ػػا أىٍكرىدىهي  العػػعؼ،قاؿ ابػف كأليػػر ع ػ صاالحتجػاج بػ  فقػػد حكػـ العممػػا  عميػ  ب مى

ػػًعيؼه  ـى اٍلًكتىابىةى،فىعى تَّػػ  تىعىمَّػػ ـي حى مىٍيػػً  السَّػػبلى ـٍ يىميٍت،عى ػػًديًث أى َّػػ ي لىػػ ـٍ ًمػػفى اٍلحى ػػمي الى  بىٍععي
 .  لُسأىٍصؿى لى ي 

ل قػػػػرأ صػػػػم  اا عميػػػػ  كسػػػػمـأمػػػػا حػػػػديث عيي ػػػػة الػػػػذم فيػػػػ  أف ال بػػػػي س
،كهػػك فػػي سػػ ف أبػػي داكد كمسػػ د لِسالمفػػظ الصػػحيفة،فقد عػػعف  العممػػا  بمػػذا 

ػػري لىػػؾى ًفيمىػػاأحمػػد  كغيرهمػػا كلػػيس فيػػ صس ػػا آمي صقىػػٍد كىتىػػبى لىػػؾى مى ل فى ىظىرى ًفيمىا،فىقىاؿى
مى  رىسيكًؿ المَّ ً ك ص ص ـى عى ،كىاأٍلىٍقرىعي ٍبػفي لصم  اا عمي  كسمـسقىًد عييىٍي ىةي ٍبفي ًحٍصفو

هي، فىيىمىرى لىميمىا ،فىسىيىالى اًبسو ، فىيىمَّػا  حى ػا سىػيىالى ػا ًبمى ػرى ميعىاًكيىػةى فىكىتىػبى لىميمى ، كىأىمى ًبمىا سىيىالى
ػذى ًكتىابىػ ي،كىأىتى   ًتػً  كىاٍ طىمىػؽى، كىأىمَّػا عييىٍي ىػةي فىيىخى ػذى ًكتىابىػ ي، فىمىفَّػ ي ًفػي ًعمىامى اأٍلىٍقرىعي، فىيىخى

صيىػا ميحى ل صم  اا عمي  كسمـسال ًَّبيَّ  ػاًمبلن ًإلىػ  قىػٍكًمي مىكىا ى ي، فىقىاؿى مَّػدي، أىتيرىاً ػي حى
ػػتىمىمًّْس، فىػػيىٍخبىرى ميعىاًكيىػػةي ًبقىٍكًلػػً  رىسيػػكؿى المَّػػً   ػػًحيفىًة اٍلمي ػػا ًفيػػً ، كىصى ًكتىابنػػا الى أىٍدًرم مى

ػػٍف سىػػيىؿى ل صػػم  اا عميػػ  كسػػمـس ، فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػ ً لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـس مى
فىًإ َّمىا يىٍستىٍكأًلري ًمفى ال َّاركىًعٍ دىهي مىا ييٍغً يً ، 

(3) . 

كبالجممػػػة فكػػػؿ مػػػا ذكػػػر ال يألبػػػت أ ػػػ  قػػػرأ ككتػػػب، فػػػي   ذلػػػؾ كقػػػد قػػػاؿ 
ػػػػػػػػػػا كيٍ ػػػػػػػػػػتى تىٍتميػػػػػػػػػػك ًمػػػػػػػػػػٍف قىٍبًمػػػػػػػػػػً  ًمػػػػػػػػػػٍف ًكتىػػػػػػػػػػابو كىالى تخطػػػػػػػػػػ  تعال صس مى كى

                                                           

 . ِٖٔ /ٔتفسير ابف كألير ، جػ   (ُ)
 . ِِّ/ْالمحرر الكجيز البف عطية ، جػ  (ِ)
دُّ اٍلًغ ى س ف أبي داكد،  (ّ) حى دىقىًة، كى  لُِٗٔ حُُٕ/ِ، جػ  بىابي مىٍف ييٍعًطي ًمفى الصَّ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُّٗ 
 

ًإ َّا أيمَّػةه لصصم  اا عمي  كسمـ،كجا  في البخارم قكل س[ْٖ]الع كبكتصلبيمي ؾ
 ل0س  ىٍكتيبي كىالى  ىٍحسيبي أيمّْيَّةه،الى 

كقد رد بعػػػػض األجمػػػػة كتػػػػاب البػػػػاجي لمػػػػا فػػػػي الحػػػػديث قػػػػاؿ اآللكسػػػػيص
صكؿ ما كرد فػي الحػديث مػف كاكقالل،إ ا أمة أمية ال  كتب كال  حسبسالصحي ص

كتقػػديـ ،قكلػػ  كتػػب فمع ػػاه أمػػر بالكتابػػة كمػػا يقػػاؿص كتػػب السػػمطاف بكػػذا لفبلف
طُّػ ي  كالصػري  فػي أ ػ  عميػ  قكل  تعال ص ًمٍف قىٍبًمً  عم  قك  ل  سبحا  ص كىال تىخي

ا لمػػا بعػػده غيػػر كككف القيػػد المتكسػػط راجعنػػ،الصػػبلة كالسػػبلـ لػػـ يكتػػب مطمقػػا
 .ل7سمطرد

 وقد أجاب انقائهىٌ تانرىقُف ػهً يا ظثق مبا َهٍ:  
كفػي  ػرح ،ل3سفخبلؼ الظاهر كتابةبال هيمر ل بكتبسما ذكر مف تيكيؿ   -ُ

إف قكلػػ  فػػي الركايػػة التػػي ص عػػف القاعػػي عيػػاضقػػبلن صػػحي  مسػػمـ لم ػػككم  
كتػب  لصػم  اا عميػ  كسػمـسكال ص فػي أ ػ  لكال يحسف يكتب فكتبسذكر اهاص

 .ل4سب فس  فالعدكؿ ع   إل  غيره مجاز ال عركرة إلي 

                                                           

، سيػػػػبي صالى  ىٍكتيػػػػبي كىالى  ىحٍ لصػػػػم  اا عميػػػػ  كسػػػػمـسبىػػػػابي قىػػػػٍكًؿ ال ًَّبػػػػيّْ صػػػػحي  البخارم،  (ُ)
 ُُّٗحِٕ/ّجػ

 ٔ/ُُا ظرص تفسير اآللكسي ، جػ (ِ)
 .ٔ/ُُتفسير اآللكسي ، جػ -ِِٖٔ/ٔمرقاة المفاتي  ، جػ ل(ّ

 ُّٖ/ُِ رح ال ككم عم  مسمـ ،جػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُْٗ 
 

لـ ال يجكز أف يككف قكل  تعػال سمف قبمػ ل راجعػا لمػا بعػده كهػك سكال  -ِ
لجكاز المؤيد بمػا ذكػر مػف حػديث الحديبيػة تخط ل ككك   غير مطرد ال ي في ا

كيصير المع يصكما ك ت قبؿ إ زاؿ الكتاب تتمك كتابنا،كما ك ت قبؿ إ زاؿ الكتاب 
تخط  بيمي ؾ،ك في ذلؾ قبؿ  زكؿ الكتػاب ال يسػتمـز عػدـ القػدرة عمػ  الػتبلكة 

فكمػا كالخط بعد،بؿ قد حصمت التبلكة بعد ال زكؿ، ككذلؾ الخط،كال عرر في ، 
لػـ يكػف يتمػك  كيتمػك مػا، لػـ يقػرأ  كجعمػ  يقػرأ مػا،لػـ يعمػـ مػف العمػـ    مػاعمم

طَّ بىٍعدى ال ُّبيكَّةً  كخط ما،لـ يكف يكتب  كذلؾ عمم  أف يكتب ما ، قاؿ ل0سلـ يكف يىخي
استداللمـ بقكل  تعال صس كما ك ت تتمك مػف عىٍف ال ككمص قاؿ القاعيص كأجيب 

ـٍ سصم  اا عمي  كسمـل ًإ َّ ي    قبم  مف كتاب كال تخط ..ل بيف المع لىػ ـٍ يىٍتػؿي كى لى
طَّ ًمٍف قىٍبًؿ تىٍعًميًم ً  ػازى  ل،ًمٍف قىٍبًمػ ً سكىمىا قىاؿى المَّ ي تىعىالى   ،يىخي ػازى أىٍف يىٍتميػكى جى ػا جى فىكىمى

ػرَّ  يِّػا ًإٍذ لىٍيسىػًت اٍلميٍعًجػزىةي ميجى يِّػا فىػًإفَّ أىٍف يىٍكتيبى كىالى يىٍقدىحي هىذىا ًفي كىٍكً ً  أيمّْ دى كىٍكً ػً  أيمّْ
اًصمىةه ًبكىٍكً ً   ػا ى ًبػاٍلقيٍرآًف سصم  اا عمي  كسمـل اٍلميٍعًجزىةى حى َـّ جى كىػافى أىكَّالن كىػذىًلؾى أليػ

ًبعيميكـو الى يىٍعمىميمىا اأٍليمّْيُّكفى  كى
 ل7س

ص"إ ػػا أمػػة أميػػة ال  كتػػب كال  حسػػب" لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـأف قكل س -ّ
ػػ كلعؿ ذلػػؾ ،اسػػتمرار  فػػي الكتابػػة ع ػػ  عميػػ  الصػػبلة كالسػػبلـا فػػي لػػيس  صن
المبدأ أك باعتبار أكألر األمة، عركرة أف فيمـ مف كاف يكتب كيحسب باعتبار 

                                                           

المدخؿ لدراسة القرآف الكػريـ ، محمػد  –ُّْم ماج الفرقاف ، محمد عم  سبلمة ، صػ (ُ)
 .ُّٓأبك  مبة ، صػ

 . ِِٖٔ/ٔمرقاة المفاتي  ، جػ -ُّٖ /ُِمسمـ ، جػ رح ال ككم عم   (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٗٓ 
 

بال سػبة لػ  كلغيػره، كمػا كقػ  مػف تعمػـ  كصؼ األميػة ا تفا   ، كهذا ال يم   
 ا أمػة إ،قاؿ القسػطبل يصكأجيب عػف قكلػ صسل0سكألير مف األمة الكتابة في عمده

   ل7سل بي   إخبار عف البد  كالغالبأمية ال  كتب كال  حسب
تيكيؿ حديث اإلسرا  باحتماؿ اإلقدار أك أف في  مقدرنا فخبلؼ الظػاهر  -ْ

ا مف غير عركرة  .ل 3سأيعن
كبمػػذا يألبػػت جػػكاز أ  سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـلعرؼ القػػرا ة كالكتابػػة بعػػد 

ف ذلػؾ عقبل،كام مػا قم ػا سالجػكازل،ألف  زكؿ القرآف كالتحدم ب ،كأ ػ  ال مػا   مػ
أدلػػة الفػػريقيف المتخػػالفيف التػػي تقػػدمت ال يفيػػد كػػؿ م مػػا اعتقػػادا فػػي جا ػػب 
اإليجػػاب أك السػػمب،كهذا المقػػاـ ال يكفػػي فيػػ  سػػكل اليقيف،فالكاجػػب اعتقػػاده 
أ  سصم  اا عمي  كسمـل كاف أمينا في بد  أمره كأكؿ  ػزكؿ الػكحي عميػ ،أما 

أك ا قطاعما بتعمـ الكتابة فمـ يقـ عمي  دليػؿ قػاط  ، بػؿ كممػا  استمرار األمية
 ل4س أدلة محتممة

ك حف إذا استعرعػػ ا حجػػج هػػؤال  كهػػؤال   بلحػػظ أف أدلػػة قػػاؿ اآللكسػػيص
كأف أدلػة كك ػ  كتػب كخػط بيمي ػ  ،قطعيػة يقي يػةل صم  اا عمي  كسػمـسأميت 

ف التعارض ظاهر فيمػا ألـ إ، ظ ية غير يقي ية كلـ يدع أحد أ ما قطعية يقي ية
                                                           

المػدخؿ  –ُِْم ماج الفرقاف ، محمػد عمػ  سػبلمة ، صػػ -ٔ/ ُُتفسير اآللكسي،جػ (ُ)
 . ُّٓلدراسة القرآف الكريـ ، محمد أبك  مبة ، صػ

 .  ّٓٓ/ِلطائؼ اإل ارات ، جػ (ِ)

 .ُّْعم  سبلمة، صػم ماج الفرقاف ، محمد  - ِِٖٔ/ٔا ظرصمرقاة المفاتي   جػ (ّ)
 .ُّْا ظرص م ماج الفرقاف ، محمد عم  سبلمة، صػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٗٔ 
 

يمكف دفعػػ  بػػيف  حمػػؿ أدلػػة األميػػة ،غير أ ػػ  تعػػارض ظػػاهرم،بػػيف هػػذه كتمػػؾ
كأف  حمؿ أدلة كتابت  عمػ  أخريػات ل صم  اا عمي  كسمـسعم  أكل  حاالت  

 مػػف كال ريػػب أف الجمػػ  بي مػػا أهػػدل سػػبيبلن ، كذلؾ جمعػػا بػػيف األدلػػة،حاالتػػ 
همػػاؿ البعض ؿ م مػػا قػػكة االسػػتدالؿ كمػػا داـ مػػا داـ فػػي كػػ،إعمػػاؿ الػػبعض كام

 ل0سالجم  ممك ا عم  أية حاؿ
ف سمم ا لكـ بععؼ األحاديػث الػكاردة ثى أضاف انقائهىٌ تانرىقُف صكام

ل لػػػـ صػػػم  اا عميػػ  كسػػمـلالكتابة،كبي  سصػػم  اا عميػػ  كسمـب ػػيف تعمم س
 صم  ااقط ،فإف ذلؾ ال يم   أف يممي الرسكؿ الكريـسالقرا ة كالكتابة يعرؼ 

لالقرآف لمكتبػػػة بمػػػذا الرسػػػـ،إما عػػػف طريػػػؽ الػػػكحي تمقي ػػػا مػػػف عميػػػ  كسػػػمـ
صػػػم  اا عميػػػ  جبريػػػؿ،أك بممكػػػة كهبمػػػا اا إيػػػاه، فقػػػد أيػػػد اا  بيػػػ  الكريـس

ل بكأليػػر مػػف المعجزات،لتظمػػر صػػدق  لممعا ػػديف كالمكابريف،كأعطػػاه مػػف كسػػمـ
رزقػػ  ذلػػؾ،معجزة الممكػػات مػػا لػػـ يحػػزه ب ػػر،فبل مػػا   أف يكػػكف اا تعػػال  قػػد 

ف لـ يكف يعرؼ الكتابة باالصطبلح كال بتعميـ  ل سصم  اا عمي  كسمـل،فمك كام
،قػػاؿ القاعػػي لِسال ػػاس فإ ػػ  يعرفمػػا مػػف جمػػة الفػػت  الربػػا ي،هي كأكألػػر م مػػا

كىايىػةي أى َّػ ي  عياضص ـٍ تىًص َّ الرّْ ٍف لى كىتىػبى فىػبلى يىٍبعيػدي أىٍف  ل صػم  اا عميػ  كسػمـسكىاًم

                                                           

 .ٕ/ ُُتفسير اآللكسي، جػ (ُ)
األعمػػػاؿ الكاممػػػة لمحمػػػد خمػػػؼ الحسػػػي ي ،  - ِٓاإلبريػػػز ألحمػػػد بػػػف المبػػػارؾ ، صػػػػ (ِ)
 ِٕ،ِٔإر اد الحيراف ، صػ - ْٖٔصػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٕٗ 
 

 ال ػيخ محمػد حسػ يف مخمػكؼ ،كقاؿلُس مـ هذا كيم   الكتابة كالقرا ةيرزؽ ع
ا لػـ يػتعمـ كػاف أمينػ لصم  اا عميػ  كسػمـسصكال ي افي  ما قيؿصإف ال بي كغيره 

الكتابة؟ ألف اإلمبل  بالتمقيف عم  هػذا ال حػك ال يسػتمـز تعمػـ الكتابػة بػالمع   
عػبلـ محػض بمجػا  فإف األكؿ إي لصم  اا عمي  كسمـسالذم  في ع   حا  كام

، لِسالكتابػػة كرقكممػػا بػػدكف تعمػػـ ككسػػب، كالألػػا ي تعمػػـ كسػػبي، كعمػػؿ يػػدكم
كمع   ذلؾ  أ  سصم  اا عمي  كسمـل كاف ير د كتاب الكحي إل  هذا الرسػـ 
ر ػػاد مػػف جبريػػؿ عميػػ  السػػبلـ، أك بإلمػػاـ مػػف اا سػػبحا   كتعػػال   بتعمػػيـ كام

 لّسكاإللماـ  كع مف الكحي
خ محمػػد عمػػ  سػػبلمة صإف ألبػػكت كػػكف الرسػػـ تكقيفينػػا ال يتكقػػؼ قػػاؿ ال ػػي

عم  تعمم  سصم  اا عمي  كسػمـل،الكتابة،أل   إف ألبػت أ ػ  تعمممػا فيمػا بعػد 
ال فقػػد كػػاف يعػػرؼ ذلػػؾ عػػف طػػرؽ الػػكحي، فكػػاف يممػػي القػػرآف بمػػذا  فظػػاهر،كام

  لْسالرسـ كما يمق   جبريؿ عمي  السبلـ
الذم يتػرج  ع ػدم أ  سصػم  اا عميػ  كيقكؿ الدكتكرصمحمد أبك  ػمبةصك 

كسػػػػمـلتعمـ الكتابػػػػة بعػػػػد أف لػػػػـ يكػػػػف يعمممػػػػا،ككف  فػػػػي هػػػػذا دلػػػػيبلن حػػػػديث 
                                                           

 َْٓ/ٕبارم ، جػفت  ال– ّّٓ /ُّتفسير القرطبي ، جػ - َّٕ/ُال فا ، جػ (ُ)
م ماج الفرقاف ، محمػد عمػ  سػبلمة  - ّْع كاف البياف ، محمد حس يف مخمكؼ ، صػ(ِ)
 . ُُْ، صػ

 – ْٗٔاألعمػاؿ الكاممػة ، محمػد خمػؼ الحسػي ي ، صػػ– ِّٖ /ُم اهؿ العرفاف ، جػػ (ّ)
 ُُْم ماج الفرقاف ، صػ

 .ُّْم ماج الفرقاف ، صػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٖٗ 
 

أال  –فػي ذكائػ  كفط تػ  كلقا تػ   –البخارم،كيستبعد جدا مػف مألػؿ رسػكؿ اا 
يػػػػتعمـ الكتابػػػػة بعػػػػد طػػػػكؿ إمػػػػبل  القػػػػرآف عمػػػػ  الكاتبيف،كرؤيتػػػػ  لمػػػػـ كهػػػػـ 

ا أف يكػػػكف اا تعػػػال  عمػػػـ  بيػػػ  القػػػرا ة يكتبػػػكف،عم  أ ػػػ  مػػػف الممكػػػف جػػػدن 
كالكتابة كما عمم  غيرهما،مما لـ يكف يعمـ،بطريؽ كهبي،مف غير عركرة إل  
تعمـ ككسب،كأيا كػاف األمػر فػبل ت ػافي بػيف كك ػ  سصػم  اا عميػ  كسػمـلبعث 
كهك أمي كككف رسـ القرآف تكقيفينا،أل   إ ػ  كػاف تعمػـ الكتابػة فػاألمر ظػاهر، 

ف لـ ي ر ػاده الكػاتبيف إلػ  طريقػة كتابتػ  بتمقػيف كام كف تعممما فيككف تمقي ػ  كام
  لُسمف جبريؿ ككحي م  

ا:-
ً
ل لكتاب الكحي بما صم  اا عمي  كسمـما استدلكا ب  مف إقرار ال بيس ثاَُ

يكتبكف فإ   يدؿ عم  الجكاز كاإلباحة في كتابػة مػا تعػارفكا عميػ ،كليس عمػ  
 ل.ِسالتكقيؼ 

صػػم  اا ئمكف بػػالتكقيؼ عمػػ  ذلػػؾ فقػػالكاصإف إقػػرار ال بيسكقػػد أجػػاب القػػا
لما كتب بيف يػدم ال يػدؿ عمػ  الجكاز،بػؿ عمػ  التكقيؼ،ذلػؾ أف   لعمي  كسمـ

صػػم  اا كالتػزاـ مػا أقػره رسػكؿ اا الكػريـ س اتباعالتقريػر أحػد أقسػاـ السػ ة،ك 
ـي قيػٍؿ ًإٍف كيٍ ػتيـٍ تيًحبُّػكفى اصس كاجػب لقكلػ  تعػال  لعمي  كسػمـ لمَّػ ى فىػاتًَّبعيكً ي ييٍحًبػٍبكي

ـٍ  ـٍ ذي يػػػػكبىكي يىٍغًفػػػػٍر لىكيػػػػ ،يقػػػػكؿ ال ػػػػيخ محمػػػػد خمػػػػؼ لّس[ُّ]آؿ عمػػػػرافصلالمَّػػػػ ي كى

                                                           

 .و ِّٓ،ن المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ  (ُ)
 .  َٓالرسـ العألما ي لممصحؼ ال ريؼ " مدخؿ كدراسة" ،حسف السرم ، صػ (ِ)
 س بتصرؼ ل ّٖٕ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٗٗ 
 

 –أم برسػم  عمػ  تمػؾ الميئػة  –الحسي يصفإف زعـ زاعـ أ   لـ ييمرهـ بػذلؾ 
،كقػاؿ صػاحب م مػاج الفرقػافصفبل لُسفبل ي ازع في تقريره عمي  الصبلة كالسػبلـ

ألبػػػكت تقريػػػره عمػػػ  الرسػػػـ،كتقريره عمػػػ  ذلػػػؾ كػػػاؼ فػػػي أف الرسػػػـ   ػػػزاع فػػػي
 .لِستكقيفي

قػراره  يقكؿ ال  قيطيصكمعمـك مػف فػف األصػكؿ أف كػؿ مػا فعػؿ بحعػرت  كام
كاجػػب اإلتبػػاع ألف سػػ ت  فعػػؿ أك قػػكؿ أك إقػػرار كقػػد اجتمػػ  فػػي رسػػـ القػػرآف 

صػػم  اا ،كيقػػكؿ أيعػػا ص فإقرارهسلّسالقػػكؿ كاإلقرار،فال ػػيف فيػػ  كمػػ  التكقيػػؼ
عمي  كسمـلالصحابة عم  كتابت  عم  تمؾ الميئة كاؼ في أألبات التكقيؼ ألف 

،كيقػػػػكؿ الدكتكرصمحمػػػػد  ػػػػعباف  لْستقريػػػػره سػػػػ ة متبعػػػػة ال تجػػػػكز مخالفتمػػػػا
إسماعيؿصكالذم ال خبلؼ عميػ  بػيف العممػا  أف القػرآف الكػريـ كتػب بػيف يػدم 

ل الصػحابة  عمي  كسػمـصم  ااال بيسصم  اا عمي  كسمـل كقد أقر الرسكؿس
عمػػػ  هػػػذه الكتابػػػة،كالتقرير أحػػػد أقسػػػاـ السػػػ ة،كهك حجػػػة ع ػػػد المحػػػدأليف 

                                                           

إر ػػاد الحيػػراف إلػػ  مػػا يجػػب  – ْٗٔاألعمػػاؿ الكاممػػة ،محمػػد خمػػؼ الحسػػي ي ، صػػػ (ُ)
 ٕٕاتباع  في رسـ القرآف ، صػ

 ُِْم ماج الفرقاف ، محمد عمي سبلمة ، صػ  (ِ)
 .ُّإيقاظ األعبلـ ، صػ (ّ)

 . ُٔالسابؽ ، صػ (ْ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُِٗ 
 

كاألصكلييف،فمك كاف ه اؾ خطي فػي الكتابػة لمػا أقػرهـ عمػ  ذلػؾ أل ػ  ي ػاقض 
اًفظيكفى قكل  تعال  سصس  لُس[ٗ]الحجرصلًإ َّا  ىٍحفي  ىزٍَّل ىا الذٍّْكرى كىاًم َّا لى ي لىحى

كهػػك يتحػػدث عػػف رسػػـ  -فػػي كتابػػ  الجمػػ  الصػػكتي كقػػاؿ لبيػػب سػػعيد 
صكالذم  عتقده في هذا ال يف أف اا الذم أكد حفظػ  لكتابػ  بقكلػ  -المصحؼ
اًفظيكفى سبحا  صس لـ يكف ليدع الخطي  [ٗ]الحجرصلًإ َّا  ىٍحفي  ىزٍَّل ىا الذٍّْكرى كىاًم َّا لى ي لىحى

يح ،هذا إذا رفعػ ا مػ  في كتاب  أصؿ  ريعت  كعماد دي  ،كال يعمـ  بي  تصح
الرافعيف رأل مف قالكاصما مػات رسػكؿ اا حتػ  كتػب كقرأ،كرفعػ ا أيعػا رأم 
مػف قػالكا بػيف أميػة رسػػكؿ اا كا ػت عمػ  أكلػ  حياتػػ  ألػـ أكتػي الكتػاب عمػػ  

 .لِسأخراها
صأف ما اسػتدلكا بػ  مػف آألػار تػدؿ عمػ  كعػع  دسػتكرا لمكتبػة،هي آألػار ثانثا-

،كعمػػػ  افتػػػراض صػػػحتما فػػػبل كجػػػ  لبلسػػػتدالؿ لّسعػػػعيفة ال تقػػػـك بمػػػا حجػػػة
بما،لكك ما ال تتعمف اإل ارة إل  الرسـ كاإلمبل ،كام ما ت ير إل  أمػكر تتعمػؽ 

 لْسبالخط كتحسي  
                                                           

يألػػػة ، محمػػػد  ػػػعباف إسػػػماعيؿ ، رسػػػـ المصػػػحؼ بػػػيف التكقيػػػؼ كاالصػػػطبلحات الحد (ُ)
 .ٓٔصػ
 ّٕٕالجم  الصكتي ،  (ِ)
 .ُّٕدراسات في عمـك القرآف ، فمد الرككي ، صػ – َْٓ/ ٕا ظرص فت  البارم ، جػ (ّ)
الرسػـ بػيف التحػرز كالتحػرر ، زيػد – ٕٕف ال ػيف ، صػػالآللي الحساف ، مكسػ   ػاهي (ْ)

حكـ االلتزاـ بقكاعد رسـ المصحؼ كعبط  ، أحمد خالد  كرم ،  – ٕٗعمر العيص ، صػ
 .ُِْصػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُِٗ 
 

ال فإذا فرغت قاؿصاقرأه،فيقرؤه،فإف كاف في  سقط أقام ،كذلؾ فإف قكؿ زيدص
،فميس أقام فإف كاف في  سقط كج  لبلستدالؿ ب  لكك   يعرض ما كتب  قرا ة 

لاطم  عمػػ  كتابػػة الصػػحابة كقكممػػا ألػػـ صػػم  اا عميػػ  كسػػمـفيػػ  أف الرسكؿس
  ل0سأقرها بتفاصيمما كهيئتما التي كصمت ا

كييمكف أف يجاب عف ال ؽ األكؿ،بما كرد في الػرد عمػ  االعتػراض األكؿ 
بػػالحركؼ كهيئتمػػا، سصػم  اا عميػػ  كسػػمـل مػف أحاديػػث كآألػػار، تفيػػد معرفتػػ  

ذهػػب إليػػ  القػػائمكف بػػالتكقيؼ،مف تكجيم سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل  كتقػػكم مػػا
لمكتبة،إما تمقي ا مف جبريؿ أك عف طرؽ ممكة كهبما اا، ككذلؾ بما ركاه أبك 

ل كػػاف يممػػي الكممػػة حرفػػا صػػم  اا عميػػ  كسػػمـداكد فػػي المصػػاحؼ أف ال بيس
 بحرؼ.
رؤه،فإف كاف في  فإذا فرغت قاؿصاقرأه،فيقأما ردهـ االستدالؿ بقكؿ زيدص  

،فغير سػديد، فمػيس ألمػة مػا يم ػ   ػمكؿ  مراجعػة الرسػكؿ الكػريـ سقط أقام 
ا،بؿ هذا هك األرج ، فبل يمكػف أف يكػكف ه الػؾ خطػي  لما كتب  زيد لمرسـ أيعن

ل عميػ ، كير ػده صم  اا عمي  كسػمـفي ال ظـ أك الرسـ،كال يكقؼ اا  بي  س
 إل  تصكيب  كتصحيح .

                                                           

الرسػـ العألمػا ي  - ْٖرسـ الصػحؼ بػيف التحػرر كالتحػرز ، زيػد عمػر مصػطف  ، صػػ (ُ)
 . ُِكأألره في ركايات القرا  ، د. اصر سعكد القألامي ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِِٗ 
 

  لػػيس لزيػػد أك غيػػره عمػػـ بالرسػػـ المكافػػؽ لكتػػاب اا أعػػؼ إلػػ  ذلػػؾ أ ػػ
تعػػال  كمػػا هػػك فػػي المػػكح المحفػػكظ، كلػػيس لزيػػد أك غيػػره عمػػـ بالرسػػـ الػػذم 
يحقؽ مراد اا تعال  مػف كبلمػ ،كيحتمؿ مػا  ػا ه اا  كيسػره مػف القػرا ات، 
فبلبد إذف مف تكجي  كمتابعة الرسكؿ الكريـسصػم  اا عميػ  كسػمـل لمػا كتبػ  

 د كغيره مف الكتبة  ظمنا كرسمنا .  زي
ا-

ً
قكلمـ بيف أبا بكر الصديؽ رعي اا ع   قد دكف القرآف بعيف الرسـ  :زاتؼ

ل ككػػذلؾ عألمػػاف،ال صػػم  اا عميػػ  كسػػمـالػػذم دكف بػػ  بػػيف يػػدم رسػػكؿ ااس
 دليؿ عمي . 

كقػد أجػاب القػائمكف بػالتكقيؼ عمػ  ذلػؾ بػيف األدلػة عمػ  أف صػحؼ أبػي 
 لصػم  اا عميػ  كسػمـات الرسػـ الػذم كتػب بػيف يػدم الرسػكؿ سبكر كتبت بػذ

 ككذلؾ مصحؼ عألماف  كأليرة ، م ما ص 
اعتمادهـ في الجمػ  كال سػخ زمػف أبػي بكػر ككػذلؾ زمػف عألمػاف عمػ  -ُ

فقط،كعػدـ قبػكؿ مػا كتبػ   لصم  اا عمي  كسمـالمكتكب بيف يدم رسكؿ ااس
اللػة عمػ  أف الكتابػة الممػبلة كرسم  الصحابة في الرقاع أل فسمـ،كفي ذلؾ د

ل كالمكتكبػػػة بػػػيف يديػػػ ،كا ت ب ػػػكؿ صػػػم  اا عميػػػ  كسػػػمـمػػػف رسػػػكؿ ااس
مخصػكص حرصػكا عمػ  التزامػػ  ك سػخ  كمػا هك،كي ػمد لػػ  أيعػا قػكؿ عمػػر 

كام ي أخ ػ  أف يسػتحرَّ القتػؿ بػالقرا  فػي ألبي بكػر لمػا اسػتحر القتػؿ بػالقرا ص
  لػـ يكػف مػف ذهػاب القػرآف بػذهاب فػإف خكفػالمكاطف،فيذهب كألير مف القرآف،

كمػػا فػػي بعػػض  –عػػدد مػػف الحفظػػة، فػػإف ذهػػاب سػػبعيف رجػػبل أك سػػبعمائة 
مػػف حفظػػة القػػرآف لػػـ يكػػف  ػػيئا مذككرا،فقػػد كػػاف حفػػاظ القػػرآف  –الركايػػات 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِّٗ 
 

بػػاآلالؼ، كعميػػ  فقػػد خػػاؼ عمػػر أف يػػذهب كأليػػر مػػف أحػػرؼ القػػرآف السػػبعة 
ب كأليػر مػف صػحائؼ القػرآف المحفكظة في الصدكر بذهاب حممتػ ،أك أف يػذه

المكتكبة بيف يػدم رسػكؿ اا بػذهاب أصػحابما فػبل يػدرل طريػؽ كتابتػ  الػذم 
 (ُ)ل صم  اا عمي  كسمـأقره ال بيس

كػػف كتابػػة يلػػـ  -رعػػي اا ع ػػ  -عمػػؿ زيػػد كيقػػكؿ ال ػػيخ أبػػك زهػػرةصإف 
صػػم  اا عميػػ  سمبتػػدأة،كلكف إعػػادة لمكتكب،فقػػد كتػػب كمػػ  فػػي عصػػر ال بػػي

كعمؿ زيد االبتدائي هك البحػث عػف الرقػاع كالعظػاـ التػي كػاف قػد كتػب ل،كسمـ
عميما كالتيكد مف سبلمتما، بيمريفصب مادة األ يف عم  الرقعة التي تكجد فيمػا 
اآليػػة أك اآليتػػاف أك اآليػػات،كيحفظ زيػػد  فسػػ  كبالحػػافظيف مػػف الصػػحابة،كقد 

ف زيػدنا كتػب مػف غيػر كا كا الجـ الغفير كالعدد الكبير،فما كاف ألحد أف يقكؿصإ
كبػذلؾ  قػرر أف مػا كتبػ  ،أصؿ مادم قائـ، إ   أخذ مف أصؿ قػائـ ألابػت مادم

كأ   ليس كتابػة ل،صم  اا عمي  كسمـسزيد هك تماـ ما كتب في عصر ال بي 
كما أمبله،كمػا حفظػ  ل،صػم  اا عميػ  كسػمـسزيد، بؿ هك ما كتػب فػي عصػره

 ل.ِسعف الركح القدس
كف البي ة عم  أصؿ القرآف،فقد كاف معمكما لمـ،كام مػا لـ تكقاؿ أبك  امةص

كا ػػت عمػػ  مػػا أحعػػركه مػػف الرقػػاع المكتكبػػة فطمػػب البي ػػة عميمػػا أ مػػا كا ػػت 
كبإذ ػ  عمػ  مػا سػم  مػف ل صػم  اا عميػ  كسػمـس كتبت بيف يدم رسكؿ اا

                                                           

 .ّٗرسـ القرآف ك قط  ، الفرماكم ، صػ (ُ)
 .ِٓالمعجزة الكبرل،محمد أبك زهرة ،صػ(ِ) 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِْٗ 
 

لفظ ،كلمذا قاؿص فميمؿ سعيد، يع ي مف الرقاع التػي أحعػرت،كلك كػا كا كتبػكا 
،كقػد عمػؽ أبػك  ػامة ظمـ لـ يحتج زيد فيما كتب  إلػ  مػف يمميػ  عمي مف حف

إ ما كاف قصدهـ أف ي قمكا مف عيف المكتكب بػيف يػدم عم  هذا ال ص بقكل ص
كلػػػـ يكتبػػػكا مػػػف حفظمػػػـ ألف قػػػرا تمـ كا ػػػت  لصػػػم  اا عميػػػ  كسػػػمـسال بػػػي 

 . لُسمختمفة لما أبي  لمـ مف قرا ة القرآف عم  سبعة أحرؼ
بػػي بكػػر كعألمػػاف رعػػي اا ع ممػػا عمػػ  أف يكػػكف زيػػد بػػف حػػرص أ  -ِ

ألابت هك المسؤكؿ عف الكتابة كال سخ،كذلؾ أل   هك  كاتب الكحي األكؿ في 
ل،كقد  ػػمد العرعػػة األخيػػرة، ككتبمػػا صػػم  اا عميػػ  كسػػمـزمػػف رسػػكؿ ااس

أبك عبد الػرحمف السػمميص قػرأ زيػد بػف  ل، قاؿصم  اا عمي  كسمـلرسكؿ ااس
فػػي العػػاـ الػػذم تكفػػاه اا فيػػ  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسألابػػت عمػػ  رسػػكؿ اا 

أل ػػػ  كتبمػػػا لرسػػػكؿ ،مرتيف،كام مػػػا سػػػميت هػػػذه القػػػرا ة قػػػرا ة زيػػػد بػػػف ألابت
،كقرأهػػا عمي ،ك ػػمد العرعػػة األخيػػرة، ككػػاف يقػػرئ لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـساا

لؾ اعتمػده أبػك بكػر كعمػر فػي جمعػ ، ككاله عألمػاف ال اس بما حت  مات،كلػذ
 .لِسكتب المصاحؼ

فحرص أبي بكر كعألماف رعي اا ع مما عم  أف يتكل  زيد خاصػة أمػر 
الجم  كال سخ مف دكاعي  أ   أكألر الكتبة كتابة لمكحي، حت  إ   لكألرة كتابت  

                                                           

 . ٗٓالمر د الكجيز ، صػ (ُ)
 .   .  ُْْالمر د الكجيز، صػ - ِٔٓ/ْا ظرص  رح الس ة لمبغكم ، جػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٗٓ 
 

، كمػف  (7)أك الكاتػب  لُسلصػم  اا عميػ  كسػمـلمكحي لقب بكاتػب رسػكؿ ااس
صػم  اا عميػ  ألـ فمك أعرؼ ال اس بالرسـ الذم تـ بيف يدم الرسكؿ الكريـس

ل،كال يتصكر أبدا أف يغير زيد طريقة الكتابة في عمدم أبي بكر كعألماف كسمـ
صػػم  اا رعػي اا ع ممػػا ،عػف طريقتػػ  التػي كا ػػت كتمػت  بػػيف يػدم ال بيس

 ل.عمي  كسمـ

أىٍف أىٍرًسػًمي   أرسػؿ إلػ  حفصػة، ما جا  عف عألماف رعي اا ع ػ  أ ػ-ّ
ػػةي ًإلىػػ   ٍفصى ػػمىٍت حى ػػاًحًؼ،أليَـّ  ىريدُّهىػػا ًإلىٍيػػًؾ، فىيىٍرسى مىا ًفػػي اٍلمىصى ًؼ  ىٍ سىػػخي ػػحي ًإلىػػيَّ ًبالصُّ
ٍبػًد  سىػًعيًد ٍبػًف اٍلعىػاًص، كىعى ، كى ٍيًد ٍبًف ألىاًبػتو ًؼ، فىيىٍرسىؿى عيأٍلمىافي ًإلى  زى حي عيأٍلمىافى ًبالصُّ

ػحيؼى ًفػي  الرٍَّحمىًف ٍبفً  كا الصُّ بىٍيػًر أىًف اٍ سىػخي ٍبػًد المَّػً  ٍبػًف الزُّ ، كىعى اًرًث ٍبػًف ًه ىػاـو اٍلحى
اًحؼ  .لّسف سخكها اٍلمىصى

كام مػػا أمػػرهـ أف ي سػػخكا مػػف هػػذه الصػػحؼ لتكػػكف المصػػاحؼ الم سػػكخة 
مسػػت دة إلػػ  األصػػؿ الػػذم دكف فػػي زمػػف أبػػي بكر،المسػػت د إلػػ  األصػػؿ الػػذم 

 لْسل، كبيمرهصم  اا عمي  كسمـ سدكف بيف يدم رسكؿ اا

                                                           

فعػػائؿ القػػرآف البػػف  – ٗٓالمر ػػد الػػكجيز ، صػػػ -ََُالمصػػاحؼ ألبػػي داكد ، صػػػ   (ُ)
 .  َِّ/ُمرعاة المغاتي  ، جػ – ُٗ/ٗفت  البارم ، جػ – ْٖػكألير ،ص

 . ِِ/ٗفت  البارم ، جػ  (ِ)
 . . ُٕٕرسـ المصحؼ ، دراسة لغكية ، غا ـ قدكرم ، صػ (ّ)
 . ُُٓرسـ المصحؼ ، عبد الحي الفرماكم ، صػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٗٔ 
 

كقاؿ صاحب  " رح الس ة"ص"جم  اا تعال  األمة بحسف اختيار الصحابة 
مىٍيػػً  سعمػػ  مصػػحؼ كاحػػد، كهػػك آخػػر العرعػػات عمػػ  رسػػكؿ اا  ػػمَّ  المَّػػ ي عى صى

ـى  مَّ سى أمػر بكتبتػ ، جمعػا بعػد مػا كػاف  لعي اا ع  سر كاف أبك بكر الصديؽ  لكى
ع ليككف أصبل لممسمميف، يرجعكف إلي  كيعتمػدكف عميػ ، كأمػر مفرقا في الرقا

 لُسعألماف ب سخ  في المصاحؼ، كجم  القـك عمي 

كعميػػػ  فػػػإف المصػػػاحؼ العألما يػػػة مػػػا هػػػي إال  سػػػخ لمصػػػحؼ البكريػػػة ، 
 تكافقما في كؿ  ي ، يؤكد ذلػؾ مػا جػا  عػف زيػد رعػي اا ع ػ  أ ػ  عػرضي 

ـٍ تما حفصػػة رعػػي اا ع مػػا فمىػػعمػػ  صػػحؼ أبػػي بكػػر التػػي أرسػػم اٍلميٍصػػحىؼ
، فقػػد صػػرح زيػػد ه ػػا أف المصػػحؼ الػػذم  سػػخ فػػي عمػػد لِسيىٍختىًمفىػػا ًفػػي  ىػػٍي و 

عألمػػػاف،لـ يختمػػػؼ عػػػف الصػػػحؼ التػػػي جمعمػػػا أبػػػك بكػػػر فػػػي  ػػػي ، فممػػػا 
متطابقاف  ظما كرسما،كعمي  فػإف عألمػاف رعػي اا ع ػ  لػـ يفعػؿ فػي جمعػ  

رف كرسػـ تمػؾ المصػاحؼ  يئنا سكل  سخ عدة مصاحؼ مػف صػحؼ أبػي بكػ
  لّسهك بعي   رسـ صحؼ أبي بكر، الذم هك رسـ ال بي دكف تغيير أك تبديؿ

يقكؿ الػدكتكر عبػد المػ عـ  ػعيرصكترج  أصػكؿ المصػاحؼ العألما يػة إلػ  
م  فيما القرآف في خبلفة أبي بكر الصديؽ رعي اا عف،مف  الصحؼ التي جي

                                                           

 . ُُٓ/ْ رح الس ة لمبغكم ،جػ  (ُ)

 ػػػرح م ػػػكؿ اآلألػػػار ،  – ّّْ/ُجػػػػمصػػػاعد ال ظػػػر ،  – ٖٓالمر ػػػد الػػػكجيز ، صػػػػ  (ِ)
 .  ُِٖ/ٖجػ

 . ْٕت زي  القرآف ، عبد الباقي سركر ،صػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٕٗ 
 

عمي  كسمـل،فالمصػاحؼ العألما يػة الرقاع التي كتب فيما زمف ال بيسصم  اا 
هي عيف ما كتب  في زم   سصم  اا عميػ  كسػمـل،مفرقا فػي الرقػاع ، كجمػ  
في الصحؼ في خبلفة الصديؽ ، كام ما  سبت المصاحؼ إل  عألماف ألف ذلؾ 

  ل0ستـ في خبلفت  كبيمر م  
كيقػػكؿ الفرماكمصكأمػػا فػػي جمػػ  عألمػػاف ف سػػخت صػػحؼ أبػػي بكػػر بػػ فس 

 لِسصاحؼ العألما يةرسمما في الم
كيقػػكؿ الػػدكتكر غػػا ـ قػػدكرمصإف المصػػاحؼ العألما يػػة  سػػخة مطابقػػة   

 ل.ّسلصحؼ أبي بكر م قكلة ع ما
كقػػػد مػػػر ب ػػػا قػػػكؿ مكسػػػ  جػػػار اا ركسػػػتك  فػػػي كتابػػػ  ستػػػاريخ القػػػرآف 
كالمصػػػاحؼل ص ... فالترتيػػػب كالرسػػػـ زمػػػف الصػػػحابة كالترتيػػػب كالرسػػػـ زمػػػف 

كمف أعاؼ الكهـ إل  الكتاب كالتغيير إل  الرسـ ل،صم  اا عمي  كسمـال بيس
 لْسكالترتيب فغير مصيب

أفَّ ال ص الذم كاف ع د حفصة هك الػ ص المكتػكب كيقكؿ أبك زهرةص   
،كهك ذات  ال ص المكتكب فػي مصػحؼ لصم  اا عمي  كسمـسفي عصر ال بي

 .ل5سفبل يصٌ  الزيادة عمي ، كال يص  ال قص،-رعي اا ع  -عألماف 
                                                           

 . َُاإلعجاز القرآ ي في الرسـ العألما ي ، عبد الم عـ كامؿ  عير ، صػ (ُ)
 .ِّٔرسـ المصحؼ ، عبد الحي الفرماكم ، صػ  (ِ)
صػ(3)   .ُُٕرسـ المصحؼ ، غا ـ قدكرم ، ن
 .   .  َِصاحؼ ، مكس  جار اا رستك ، صػتاريخ القرآف كالم (ْ)

 . ُّالمعجزة الكبرل ، صػ (ٓ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٖٗ 
 

ذا اإلمػػاـ اآللكسػػي بعػػد أف تحػػدث عػػف جمػػ  عألماف،كأ ػػ  جمػػ  ال ػػاس كهػػ
عم  حرؼ كاحد حسما لمخبلؼ كدر ا لمفت ة،كأ   أرسؿ إل  حفصة فيخذ م مػا 

-رحمػ  اا –الصحؼ ف سخما فػي مصػاحؼ ألػـ كزعمػا عمػ  األمصػار، قػاؿ 
كهذا الذم ذكر اه مف فعؿ عألماف هك مػا ذكػره غيػر كاحػد مػف المحققػيف حتػ  

بيف عألماف لـ يص    يئا فيما جمع  أبك بكر مػف زيػادة أك  قػص أك  صرحكا
تغيير ترتيب سكل أ   جم  ال اس عم  القرا ة بمغة قريش محتجا بيف القرآف 

 ل.ُس زؿ بمغتمـ
لـ يرد أبدنا عف أحد مف الصحابة ما يفيد أك ي ي مف قريػب أك بعيػد  -ْ

العألما يػػة خػػالفكا  سػػخكا صػػحؼ أبػػي بكػػر أك المصػػاحؼ  فأف الصػػحابة الػػذي
ل،أك أ مـ بدلكا الرسـ صم  اا عمي  كسمـالرسـ الذم تـ بيف يدم رسكؿ ااس

،ككيؼ يخالؼ الصحابة الرسـ الػذم تػـ برسـ آخر الذم دكف في العمد ال بكم
، سكا  كاف هك الذم أر د إلي  بمذه الميئة ل،صم  اا عمي  كسمـس بيف يدي 

كأقرهـ عميػ ، ففػي الحػالتيف ه الػؾ رسػـ تػـ بػيف كبتمؾ الكيفية،أك كتب  الكتبة 
ل،،يستحيؿ عم  الصحابة األطمار أف يخالفكه صم  اا عمي  كسمـيدم ال بيس

 كيعدلكا ع  . 
ا
ً
استداللمـ بمتابعػة التػابعيف لمػذا الرسػـ،كعدـ مخالفػة احػد مػ مـ :خايع

ذلػػؾ  لػػ ،أك التفكيػػر فػػي اسػػتبدال ، لػػيس أل مػػـ يػػركف الرسػػـ تكقيفيا،بػػؿ فعمػػكا
جػػبلال لمػػـ، فمػػا هػػك ابػػف خمػػدكف بعػػد تحػػدث عػػف مخالفػػة رسػػـ  تبركػػا بمػػـ كام

                                                           

 .   ِْ/ ُتفسير اآللكسي ، جػ (ُ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٗٗ 
 

المصػػحؼ لمرسػػـ القياسػػي، كأرجػػ  ذلػػؾ عػػعؼ الصػػحابة فػػي الخػػط كالمجػػا  
ألػػػـ اقتفػػػ  التػػػابعكف مػػػف السػػػمؼ رسػػػممـ فيمػػػا تبركػػػان بمػػػا رسػػػم  يقػػػكؿص ... 

 كخيػر الخمػػؽ مػف بعػده المتمقػػكف لصػم  اا عميػػ  كسػمـسأصػحاب رسػكؿ اا 
 .لُسلكحي  مف كتاب اا ككبلم ، كما يقتف  لمذا العمد خط كلي أك عالـ تبركان 

كقد رد الػدكتكر محمػد أبػك  ػمبة قػكؿ ابػف خمػدكف،كأجاب ع ػ  بقكلػ صلـ 
يكف التبرؾ هك المعكؿ عمي  في هذا العصر، كام ما كاف ديد مـ ما كافؽ الحؽ 

 ل.ِسكالصكاب قبمكه ، كما خالؼ الحؽ كالصكاب  بذكه
عميػػ  فػػإف التػػزاـ التػػابعيف كمػػف بعػػدهـ بمػػذا الرسػػـ لػػـ يكػػف لمتبػػرؾ كغيػػر ك 

ذلؾ، كام ما العتقػادهـ أف هػذا الرسػـ تػكقيفي، كلػيس أدؿ عمػ  ذلػؾ مػف أ مػـ 
 . لّسحكمكا بال ذكذ عم  كؿ قرا ة تخالؼ هذا الرسـ،كم عكا القرا ة بما

                                                           

 .  ُُِ/ ِمقدمة ابف خمدكف ، جػ   (ُ)
 َّٔالمدخؿ لدراسة القرآف ، صػ (ِ)

مجمػػكع الفتػػاكم البػػف تيميػػة ،  – ُٗم جػػد المقػػرئيف ، صػػػ  - ٗ/ُا ظػػرص ال  ػػر ، جػػػ (ّ)
م اهػؿ العرفػاف – - ُْٓالمر ػد الػكجيز ، صػػ - ْٓ/ِطبقات القرا  ، جػ - ّْٗ/ُّجػ

 .ّٖٗ/ُ، جػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُّٗ 
 

 *يُاقشح أدنح انقائهني تاالصطالح*

أقػكاؿ كأدلػة أصػػحاب المػذهب الألػا ي، كتمألمػػت  ك ػاقش القػائمكف بػػالتكقيؼ
 م اق تمـ في ال قاط اآلتية ص 

قػػكلمـ أ ػػ  ال يكجػػد دليػػؿ صػػري  مػػف الكتػػاب أك السػػ ة أك مػػف أقػػكاؿ  :أوال -
،  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـالصػػحابة أف كيفيػػة الرسػػـ  كػػاف مػػف إمػػبل  الرسكؿس

 فإف الجكاب ع   مف كجميفص
أ   لـ يرد دليػؿ صػري  أف كيفيػة الرسػـ   -جدال  –  أحدهماصإف افترع ا 
ل، فػػػبل يع ػػػي ذلػػػؾ أ ػػػ  لػػػـ صػػػم  اا عميػػػ  كسػػػمـكػػػاف مػػػف إمػػػبل  الرسكؿس

 .لُسيحدث،فإف عدـ الكركد ال يدؿ عمي عدـ الكجكد
األدلػػة التػػي سػػاقما مػػا سػػبؽ مػػف ب  ألا يممػػا صأف هػػذا االعتػػراض مػػردكد 

آف الكػريـ،ألـ مػا قررتػ  ،كفي مقدمتما آيػات القػر جممكر العمما  لتيييد مذهبمـ
صػم  اا عميػ   صكص الس ة مف أف القػرآف كتػب جميعػ  بػيف يػدم الرسكؿس

ل، كبػػإمبل  م  سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل،كأ   قػػد أر ػػد الكتبػػة إلػػ  هػػذا كسػػمـ
ال  ر اد مف جبريؿ أك بالمػاـ لػ  مػف اا سػبحا   كتعػال ،كام الرسـ،إما بتعميـ كام

 .لِس  ؾ أف إقراره س ةفي   أقر الكتبة عم  كتاباتمـ،كال

                                                           

تفسػير القاسػمي  -ِِِ /ِالمبػاب البػف عػادؿ ، جػػ – َٕٓ/ٗا ظرصتفسير الرازم، جػ (ُ)
 .َِّ /ٖ، جػ
 – ْٗٔاألعمػاؿ الكاممػة ، محمػد خمػؼ الحسػي ي ، صػػ– ِّٖ /ُم اهؿ العرفاف ، جػػ (ِ)

  ِلكريـ ، محمد أبك  مبة ، صػ. المدخؿ لدراسة القرآف ا -ُْٔم ماج الفرقاف ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُّٗ 
 

صاسػػػػتداللمـ بقػػػػكؿ عألمػػػػاف رعػػػػي اا ع ػػػػ  لمكتبػػػػة حػػػػيف  سػػػػخ ثاَُــــا-
المصاحؼصساكتبكه بحرؼ قريشل استدالؿ مردكد، فقػكؿ عألمػافساكتبكه بحػرؼ 
قريشل ال يمـز ع   أف رسػـ القػرآف عمػ  عمػد ال بيسصػم  اا عميػ  كسػمـل، 

ال ػكاهد  اطقػة بػػيف  لػـ يكػف كػذلؾ، كأف صػحؼ أبػي بكػر لػػـ تكػف كػذلؾ، فكػؿ
القرآف لـ يسجؿ بيف يدم ال بيسصم  اا عمي  كسمـل إال بمغة قريش، كسهم  

ـٍ اٍبًتدىاً  اأٍلىٍمربقرا ت   ٍيرًًه رىًج كىاٍلمى ىقَّةً تسميبل كتيسيرنا،ك  ًبميغىًة غى رىٍفعنا ًلٍمحى
،كمف ل0س
ف القرآف يطال   صكص تكأليؽ القرآف في العمد ال بكم بدقة كركية،يتبيف ل  أ

كػػػػاف يػػػػدكف إمػػػػبل  مػػػػف رسػػػػكؿ اا بمغػػػػة قػػػػريش،كليس بغيرهػػػػا،فمي لغػػػػة 
األصػؿ لػـ  فػي لغػة قػريشعػف  م ػ  مػا خػرج،فل3س،كبمػا  ػزؿ القػرآفل7س()ال بي

رجػبلن عمػر سػم  ،كقػد لْس-كمػا يقػكؿ ابػف الجػكزم -فػي االختيػارمػا يخػرج ع 
أقػرأؾ؟ قػاؿص ابػف مسػعكد،  ،فقػاؿص مىػفلًحػيفو   لىيىٍسجي ي َّ ي عتَّػ س يقرأصًمف ييكسيؼص

                                                           

 .َُِ/ُاالتقاف، جػ–ُّْفعائؿ القرآف البف كألير،صػ -ػٓٗا ظرصالمر د الكجيز،صػ (ُ)
 .َُِالمر د الكجيز،صػ (ِ)

المر ػد  -ُِّ/ِاالتقاف ، جػػ - ِٕ /ٗفت  البارم ، جػ - َّْ/ُا ظرص البرهاف ،جػ(ّ) 
 - ُٓفعػائؿ القػرآف البػف كأليػر ، صػػ - ُٓٓ/ُعترؾ األقػراف ، جػػم - ُٕٔالكجيز ، صػ
 -ُْٔ-/ ُالعرفػاف ، جػػ م اهؿ -ُٔاألحرؼ السبعة ، الدا ي ، صػ - َُٓالمر د ، صػ

لطائؼ البياف في رسـ القرآف ، أحمد محمػد أبػك  – ُْدليؿ الحيراف عم  مكرد الظميف ،جػ
 .  ٕزيختار ، صػ

 .  ُِٖ/ُكـ القرآف، جػف كف األف اف في عيكف عم  (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِّٗ 
 

فكتب إلي صإف اا عز كجؿ أ ػزؿ هػذا القػرآف بمغػة قػريش، فػيقرئ ال ػاس بمغػة 
  ل0سقريش، كال تقرئمـ بمغة هذيؿ، كالسبلـ

كعمة ذلؾ أف لغة قريش كا ت أجػكد لغػات العػرب كأفصحما،،كأسػممما   
، لِسسعم  المسػاف ع ػد ال طؽ،كأحسػ ما مسػمكعنا كأبي مػا إبا ػة عمػا فػي الػ ف

يقػػكؿ السػػيكطي فػػي االقتراحصكا ػػت العػػرب تحعػػر المكسػػـ فػػي كػػؿ عػػاـ،كتحج 
البيت في الجاهمية،كقريش يسمعكف لغات جمي  العػرب ، فمػا استحسػ كه مػف 
لغػػاتمـ تكممػػكا ب ،فصػػاركا أفصػػ  العػػرب ،كخمػػت لغػػتمـ مػػف مستب ػػ  المغػػات 

 . لّسكمستقب  األلفاظ

ف سػػمطاف دي ػػي كاقتصػػادم ككػػاف لمػػذا التميػػز المغػػكم مػػ  مػػا لقػػريش مػػ
 غػػػػػاتعمػػػػػ  سػػػػػائر المكسياسػػػػػي بػػػػػال  األألػػػػػر فػػػػػي تغمػػػػػب المغػػػػػة القر ػػػػػية 

هػػي لغػػة اآلداب ع ػػد جميػػ  قبائػػؿ العرب،فبمػػا كػػاف يػػ ظـ  األخرم،فيصػػبحت
ال ػػعر كتمقػػ  الخطػػب، كترسػػؿ الحكػػـ كاألمألػػاؿ، ككتفػػاكض الكفػػكد ،كتػػدكف 

ال ػػػػػدكات  الرسػػػػػائؿ كيتبػػػػػارل األدبػػػػػا  فػػػػػي األسػػػػػكاؽ،كتجرم الم اق ػػػػػة فػػػػػي
 ..(4)كالمؤتمرات

                                                           

 /ِبصػػػائر ذكم التمييػػػز ، جػػػػ - ِٕ /ٗفػػػت  البػػػارم ، جػػػػ  - ْٖٔ/ِالك ػػػاؼ ، جػػػػ (ُ)
 . ّٓٓ/ِاال تصار ، جػ– ِْٗ

 .  ْٕاالقتراح لمسيكطي ػ صػ  -ُٕٔ/ُالمزهر ، جػ (ِ)
 . ُْٓاالقتراح لمسيكطي ، صػ (ّ)
  . ٖٗ-ٕٖفق  المغة ، عمي عبد الكاحد كافي ،صػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّّٗ 
 

ككػاف طبيعيػان كألمة سبب آخر ذكره الرافعػي فػي إعجػاز القػرآف حيػث قػاؿص 
قيري ػي،  لصم  اا عميػ  كسػمـسالقرآف بمغة قريش، ألف رسكؿ اا  أف يككف

ـى المغات كمما كما اسػتمازت قػريش مػف العػرب بجػكار  ألـ ليككف هذا الكبلـ زعي
المسػجد الحػراـ، كغيرهػا مػف خصائصػمـ؛ كقػد  البيت، كسقاية الحػاج، كعمػارةً 

ألؼ العرب أمرهـ ذلؾ كاحتممكا عمي  كأفردكهـ ب ، فػؤلف يػيلفكا مألمىػ  فػي كػبلـ 
كهػػذه حكمػػة بالغػػة فػػي سياسػػة أكلئػػؾ الجفػػاة كتػػيلفمـ ، فػػإف هػػذا ، لػػ ك اا أ

القرآف لك لـ يكف بمسػاف قػريش مػا اجتمػ  لػ  العػرب ألبتػة كلػك كا ػت ببلغتػ  
إفَّ ،قمتصكي ػمد لػ  قػكؿ أبػي بكػر يػـك السػقيفة لئل صػارصلُسكيحيػيمما يميت 
ٍيشو  تعرؼ هذا األمر إالاٍلعىرىبى الى  يّْ ًمٍف قيرى ًلمىذىا اٍلحى

 .لِس
ػػا مػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف  –أع ػػي التػػدكيف بمغػػة قػػريش -كممػػا يؤكػػد ذلػػؾ أيعن
عم  كتابػة القػرآف كتدكي ػ  بػيف  لصم  اا عمي  كسمـحرص الرسكؿ الكريـ س

 دي  فكر  زكل .ي
 -كمػا تقػدـ  –تؤكػد   فمػيإف هذه الفكرية بالغة األهمية إل  أقص  حد، 

عمػ  كتابػة القػرآف بػالحرؼ الم ػزؿ  لصػم  اا عميػ  كسػمـحرص رسكؿ اا س
عميػ  أكالن ، كهػػك حػػرؼ قريش،كمػا أ مػػا ال تتػػرؾ أم فرصػة لبلفتػػراض بػػيف مػػا 

                                                           

 . ْٔجاز القرآف ،إع  (ُ)

ػػػػػػ ىتٍ ا ظػػػػػػرص صػػػػػػحي  البخػػػػػػارم ،بػػػػػػاب   (ِ) ٍبمىػػػػػػ  ًمػػػػػػفى الزّْ ىػػػػػػا ًإذىا أىٍحصى ، بىػػػػػػابي رىٍجػػػػػػـً الحي
مصػػ ؼ عبػػد الػػرزاؽ ، بػػاب بيعػػة أبػػي  – ِْٓ/ُمسػػ د احمػػد ، جػػػ – َّٖٔحُٓٔ/ٖجػػػ

 .ٖٕٓٗحّْٗ/ٓبكر، جػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّْٗ 
 

لممتمقػيف ع ػ  برخصػة   لـصػم  اا عميػ  كسػمكتب هك مما يسره رسػكؿ ااس
 .لُساألحرؼ السبعة

صػم  سفػي عمػد ال بػي  لقػرآفلظػاهر أف ايقكؿ عبد السػبلـ مقبػؿ مجبرمصا
كتب عم  قرا ة العامة كلذا كاف الصحابة فػي عمػد أبػي بكػر  لاا عمي  كسمـ

كيست ػمدكف عمػ   لصػم  اا عميػ  كسػمـسيبحألكف عف المكتكب بػيمر ال بػي 
 لِس اهديف لصم  اا عمي  كسمـس كتابت  بيف يدم ال بي

 لصم  اا عميػ  كسػمـكعمي  فقد كتب القرآف الكريـ بيف يدم رسكؿ اا س
بمغة قريش، كهك كذلؾ في صحؼ أبي بكر، فما كاف ألبي بكر كمف معػ  مػف 
الصحابة ليكتبكا القرآف بغير الحرؼ الذم حرص رسكؿ اا عم  تدكيف القرآف 

ل، صػم  اا عميػ  كسػمـلتي هي لغة ال بي الكػريـ سب ،كبمغة غير لغة قريش ا
كيؤيػػد ذلػػؾ أ مػػـ لػػـ يعتمػػدكا فػػي الجمػػ  كال سػػخ إال عمػػ  عػػيف مػػا كتػػب بػػيف 

 .لّسلصم  اا عمي  كسمـال بيس

صم  اا عمي  سإفَّ الذم كيًتبى في عصر ال بييقكؿ ال يخ محمد أبك زهرةص
فَّ الحػركؼ السػبعة لـ يعتػره تغييػر،كلـ تجػر عميػ  الحػركؼ السػبع لكسمـ ة، كام

                                                           

 .ُٕٔ،  ُٔٔت  ، محمد حسف جبؿ ، صػكألاقة  قؿ ال ص القرآ ي مف الرسكؿ إل  أم (ُ)

 . ُْٔإذهاب الحزف ك فا  الصدر السقيـ ، صػ (ِ)
 . ُٔمزايا الرسـ العألما ي ، ط  عابديف ط  ، صػ (ّ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٗٓ 
 

صػػم  اا عميػػ  سكا ػػت فػػي قػػرا ة القػػرآف ال فػػي كتابتػػ ، كأف اسػػتئذاف ال بػػي 
 . لُسكاف في القرا ة ال في الكتابة لكسمـ

كيقكؿ الدكتكر غا ـ قدكرمصإف القرآف  زؿ بمغة قريش كبما كتب، كقػرم  
كايػات بمغات العرب ب ا  عم  رخصة األحرؼ السػبعة.... كلػيس ه ػاؾ مػف الر 

ما ي ير إل  دخكؿ  ي  مف كجكه القرا ات التي جا ت بمػا رخصػة األحػرؼ 
 لِسالسبعة  فيما كاف يكتب  زيد أك غيره مف كتبة الكحي بيف يدم رسكؿ اا

ػػػرؼ ذلػػػؾ فػػػإف قػػػكؿ عألمػػػاف رعػػػي اا ع ػػػ ساكتبكه بحػػػرؼ قػػػريشل  إذا عي
كقػػ   يحتمػػؿ أف يكػػكف المػػراد م  ،الت بيػػ  عمػػ  كجػػكب لػػزـك حػػرؼ قػػريش إذ

خبلؼ بي مـ في رسـ كممػة لػـ تعػ  لمـ،كيقػكم ذلػؾ أف عألمػاف قػاؿ لمػـسإذا 
اختمفػػػػتـ أ ػػػػتـ كزيػػػػد بػػػػف ألابػػػػت فػػػػي  ػػػػي  مػػػػف القػػػػرآف فػػػػاكتبكه بمسػػػػاف 
قريشل،ككاعػػ  مػػف تصػػدير الكػػبلـ بػػإذا ال ػػرطية،أف االخػػتبلؼ أمػػر طػػارم  
كلػػيس األصػػؿ، فاألصػػؿ أف القػػرآف كمػػ  مكتػػكب مسػػطكر فػػي الصػػحؼ بمغػػة 

ليس ألمة خبلؼ في حركؼ ككبلمػ ،فإذا حػدث خػبلؼ لسػبب مػا فػي قريش، ك 
كممػػة ربمػػا لػػـ تتبػػيف قرا تمػػا أك  حػػك ذلػػؾ ،كتبلهػػا كػػؿ مػػف المكمفػػيف بال سػػخ 
بحرف ،فيجب أف تكتب بحرؼ قريش، تم ينا كت اسػقا مػ  سػائر كممػات القػرآف 

 الكريـ.

                                                           

 . ِٖ/ُمعجزة القرآف ، جػُ) س

 .ْْػّْالميسر ،قدكرم، صِ) س
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٗٔ 
 

يؤكػد لمػـ كيحتمؿ أف يككف تيكيدا كتألبيتا لؤلمر القائـ،كأ    ب  عم  ذلؾ ل
حرص  عم  استمرارية ال سخ كالتدكيف بحرؼ قريش، ليطػابؽ رسػـ مصػحف ، 

 رسـ صحؼ أبي بكر، ككذلؾ الرسـ الذم تـ بيف يدم رسكؿ اا .
ا-

ً
صاستداللمـ عم  االصطبلح باختبلؼ رسـ المصاحؼ، غير مسمـ، لقياـ ثانث

كالتػابعكف  اإلجماع عم  الرسـ العألما ي كعدـ كجكد المخالؼ،كتتاب  الصحابة
،قػاؿ لُسكمف جا  بعػدهـ عمػ  مػا جػا  فػي هػذه المصػاحؼ مػف غيػر  كيػر لػ 

ف قكؿ القاعي أبػي بكػرص كلػذلؾ اختمفػت خطػكط الزرقا ي في م اهؿ العرفافصإ
المصاحؼ الخ ال يسػمـ لػ  بعػد قيػاـ اإلجمػاع كا عقػاده كمعرفػة ال ػاس بالرسػـ 

 .لِسالتكقيفي كهك رسـ عألماف عم  ما قرركه ه اؾ
تصإف االختبلفػػات فػػي رسػػـ بعػػض الكممػػات المكجػػكدة بػػيف المصػػحؼ قمػػ

اإلمػػػاـ كبػػػيف مصػػػاحؼ األمصػػػار، ككػػػذلؾ بػػػيف مصػػػاحؼ األمصػػػار كبععػػػما 
البعض، ال ت افي التكقيؼ، بؿ تؤكده، إذ لك لـ تكف تكقيفية لما حرص عألماف 
عم  إألباتما كتفريقما بيف المصاحؼ،حفاظا عم  الرسـ المػكركث عػف رسػكؿ 

إف أميػػر ل،كصػػيا ة لػػ ، كالتزامػػا بػػ ، يقػػكؿ الػػدا ي ص اا عميػػ  كسمـ صػػم ااس
المػػؤم يف عألمػػاف بػػف عفػػاف رعػػي اا ع ػػ  لمػػا جمػػ  القػػرآف فػػي المصػػاحؼ 
ك سػػخما عمػػ  صػػكرة كاحػػدة كآألػػر فػػي رسػػمما لغػػة قػػريش دكف غيرهػػا ممػػا ال 
يصػػٌ  كال يألبػػت  ظػػرا لؤليٌمػػة كاحتياطػػا عمػػ  أهػػؿ المممٌػػة كألبػػت ع ػػده إف هػػذه 

                                                           

 َّٔالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ، محمد أبك  مبة ، صػ (ُ)

 . ِّٖ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٕٗ 
 

الحركؼ مػف ع ػد اا عػز كجػؿ كػذلؾ م زلػة كمػف رسػكؿ اا صػم  اا عميػ  
كاحػػد عمػػ  تمػػؾ الحػػاؿ غيػػر  كسػػمـ مسػػمكعة كعمػػـ إف جمعمػػا فػػي مصػػحؼ

مػػتمٌكف إال بإعػػادة الكممػػة مػػرٌتيف كفػػي رسػػـ ذلػػؾ كػػذلؾ مػػف التخمػػيط كالتغييػػر 
لممرسـك ماال خفا  ب  ففرقما في المصػاحؼ لػذلؾ فجػا ت مألبتػة فػي بععػما 
كمحذكفػػة فػػي بععػػما لكػػي تحفظمػػا األمػػة كمػػا  زلػػت مػػف ع ػػد اا عػػز كجػػؿ 

فمػػذا سػػبب اخػػتبلؼ ل صػػم  اا عميػػ  كسػػمـسكعمػػ  مػػا سيػػمعت مػػف رسػػكؿ اا
  .لُسمرسكمما في مصاحؼ أهؿ األمصار

أمػػا عػػػف اسػػتداللمـ بػػاختبلؼ الكتبػػة زمػػػف عألمػػاف فػػي رسػػـ كممػػػة صزاتؼــا-
،فقػاؿ اكتبكهػا س التػابكتل فإ ػ  بمسػاف التابكت؟ كأ مػـ رفعػكا األمػر إلػ  عألماف

 قريش ، فيجاب ع   بما يميص
سأل الظػػاهر أف خبلفمػػـ  فػػي كممػػة التػػابكت،لـ يكػػف هػػؿ تكتػػب بالمػػا  أـ 

كىاٍختىمىفيكا بالتا ،فػػذلؾ لػػـ تصػػرح بػػ  الركايػػة ،فػػ ص الركايػػة قػػاؿ ابػػف  ػػمابصس
ًئذو ًفي التَّابيكًت فىقىاؿى ال ٍَّفري اٍلقيرىً يُّكفى  ٍيدهصالتَّابيك يىٍكمى قىاؿى زى ،كى ة ل،فيبدك مػف ص التَّابيكتي

أف خبلفمـ كافصهؿ ترسـ سبالتا لالمفتكحة،أـ التػا   -كاا أعم  كأعمـ–ال ص
المربكطة،كما يقكل هذا أف الكممة كا ػت تقػرأ م ػذ زمػف ال بي،كعػدد كأليػر مػف 

ذم  ػمد الصحابة يتمك ما،كيعرفك ما أهي بالما  أـ بالتا ،كعم  رأسمـ زيد الػ
العرعة األخيرة كسمعما مف رسكؿ اا،فمػـ إذف يعرفػكف كيػؼ ت طػؽ، ككيػؼ 

 بيف الحفظة . -حتما  –تتم ،ال سيما إذا كقؼ عميما،كم مكر ذلؾ 
                                                           

 . ِٖ،ِٗبي عمرك الدا ي ، صػ المق   أل ل(ُ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٗ 
 

كعمي  فإ مـ كػا كا  يعرفػكف أف آخرهػاس تػا  ل بيػد أ مػـ اختمفػكا هػؿ ترسػـ 
 بالتا  المفتكحة أـ المربكطة .

دة مػػف بػػيف آالؼ الكممػػات القرآ يػػة دليػػؿ سبل أف اخػػتبلفمـ فػػي كممػػة كاحػػ
عؿ أف ه الؾ رسـ التزمكا ب  عصممـ مف االخػتبلؼ فيمػا فػكؽ ذلػؾ، كلػك لػـ 
يكف ه الؾ رسـ بيف أيديمـ قد التزمكه كارتعكه، ل قؿ إلي ا اخػتبلفمـ فيمػا هػك 
أكألػػر مػػف ذلػػؾ بكألير،يؤكػػد ذلػػؾ إصػػرارهـ عمػػ  ال سػػخ مػػف المكتػػكب بػػيف يػػدم 

 ره .رسكؿ اا دكف غي

سجػل أف اختبلفمـ في رسـ هذه الكممة دليؿ عم  أف الرسـ تكقيفي، إذ لػك 
كاف الرسـ اصطبلحيا كليس ألمة خطة لمرسـ يمتزمػكف فيمػا المطابقػة بػيف مػا 
يكتبػػكف كبػػيف مػػا كتػػب بػػيف يػػدم الرسػػكؿ الكػػريـ ، لكتبمػػا كػػؿ مػػ مـ حسػػب 

لػ  عألمػاف الػذم اصطبلح ،كما اختمفكا في رسمما ككتابتما،كمػا رفعػكا األمػر إ
لـ يست د في اختياره حرؼ قريش لكتابػة الكممػة مراعػاة  ػي  سػكل أ ػ   ػزؿ 
بمسا مـ، ككا ت كتابت  األكل  تكافؽ م طكقمـ بيمر الكحي، فمـ يخرج عألمػاف 

 .لُسفيما عف الكتابة ال بكية 

سدلاختبلفمـ في هذه الكممة الكاحدة،قػد يفسػر بعػدـ كعػكحما فػي الرقعػة  
ا مػف الخفػا  عمػ  حػرؼ يما،كأف مركر الس كات قػد أعػفي  ػيئن التي كتبت عم

كاحػػد م مػػا،يقكؿ الرحمػػا ي فػػي الفتػػاكم المحمديػػةصأف هػػذا الحػػرؼ قػػد عػػراه 
                                                           

مزايا الرسػـ العألمػا ي ، طػ  عابػديف  -ّْٔرسـ المصحؼ ، عبد الحي الفرماكم ، صػ (ُ)
 ُٔط  ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٗٗ 
 

طمػػس مػػف طػػكؿ المكػػث ع ػػد الصػػديؽ بقيػػة خبلفتػػ ، ألػػـ ع ػػد الفػػاركؽ زمػػف 
 . (ُ)خبلفت ،ألـ ع د أـ المؤم يف حفصة مدة مف صدر خبلفة عألماف

عم  افتراض صحة الركاية،فالراج  ا ما عػعيفة كمػا  كهذه التعميبلت كمما
 لِسصرح بذلؾ ابف حجر في الفت 

ــا-
ً
صأمػػا اسػػتداللمـ بمخالفػػة رسػػـ كأليػػر مػػف الكممػػات القرآ يػػة لمرسػػـ  خايع

القياسي،كتعميؿ ذلؾ بعػدـ إتقػاف الصػحابة لفػف الخػط كقكاعػد الكتابػة،كمف ألػـ 
، فػإف هػذا خط ع د أهم خالؼ الكألير مف رسكممـ ما اقتعت  رسـك ص اعة ال
 الزعـ مردكد جممة كتفصيبل،كذلؾ لؤلسباب اآلتية ص

ما في  مف  سبة الخطي إل  الصحابة الكراـ في كتابػة القػرآف الكريـ،كأ ػت  -ُ
خبيػػر بمػػا ي طػػكم عميػػ  هػػذا القػػكؿ مػػف الخطػػر ال ػػديد،إذ يفػػت  البػػاب كاسػػعنا 

 لمت كيؾ في كتاب اا تعال .
بػػ  مػػف حفػػظ كتابػػ  فػػي  تعػػال  مػػ  مػػا كعػػد ااف  أف تمػػؾ الػػدعكل تت ػػا  -ِ

ػػاًفظيكفى س-جػػؿ كعػػبل-قكلػػ  ،فبمػػذا [ٗ]الحجػػرص لًإ َّػػا  ىٍحػػفي  ىزٍَّل ىػػا الػػذٍّْكرى كىاًم َّػػا لىػػ ي لىحى
ػػا عػػف كتػػاب اا تعال ،كبالتػػالي ي تفػػي جمػػؿ كتػػاب  الكعػػد ي تفػػي الخطػػي تمامن

                                                           

 هػ ّْْ، ّٕمد صديؽ الرحما ي ، صػالفتكل المحمدية عم  األسئمة الم دية،مح (ُ)
مىا ًإٍبػرىاًهيـ ٍبػقاؿ ابف حجر ص   (ِ) يىادىةي أىٍدرىجى في ًإٍسػمىاًعيؿ بػف مجمػ  ًفػي ًركىايىتػ  عىػف كىهىًذًه الزّْ

كىاهىا بف ً مىابو ميٍرسىمىةن  ًطيب كىاًم َّمىا رى ٍيًد ٍبًف ألىاًبتو قىاؿى اٍلخى ًديًث زى س فػت  البػارم  بف ً مىابو ًفي حى
 لَِ/ٗ،جػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُْٗ 
 

لك جكز ػا فػي مص،يقكؿ محمد طاهر كردلُسالكحي المؤدم إل  الخطي في رسم 
 ألصػكؿ سخ القرآف ككتابت  كجمع  السمك كال سياف عمػيمـ أك عػدـ معػرفتمـ 

دل ذلػؾ فيػػ  إلػ  التغييػر كالتبػديؿ كالػ قص كالزيػػادة أل اإلمػبل الكتابػة كقكاعػد 
 ل.ِسكهذا محاؿ

لك كاف ه الؾ خطػي مػف الصػحابة فػي كتابػة المصػحؼ، لمػا حظػي بػإقرار  -ّ
ا سػػكت أحبػػار الصػػحابة كأهػػؿ الرسػػـ كالخػػط ،كلمػػل3ساأل ػػي ع ػػر ألػػؼ صػػحابي

 م مـ عم   ذلؾ أبدنا.

كيػػؼ يكػػكف ه الػػؾ خطػػي فػػي رسػػـ المصػػحؼ الكريـ،كالم ػػرؼ عمػػ  هػػذا -ْ
الػذم تعمػـ السػريا ية فػي خػبلؿ الجم ،هك زيد بػف ألابػت كاتػب الػكحي األكؿ،ك 

صػػم  اا سسػػبعة ع ػػر يكمػػان فقػػط، ككػػاف يمػػارس الكتابػػة م ػػذ حيػػاة الرسػػكؿ 
،كهػػػك الػػػذم مػػػارس كتابػػػة القػػػرآف كمػػػ  حػػػيف الجمػػػ  الصػػػديقي لـعميػػػ  كسػػػم

سػػ ة، ألػػـ هػػك الػػذم مػػارس ِّمػػف المجػػرة حػػيف كػػاف عمػػره حػػكالي لُِسسػػ ة
مػف المجػرة حػيف كػاف عمػره ل ِٓسأك لِْسالكتابة في الجم  العألما ي سػ ةص 

سػػ ة سأم فػػي ع فػػكاف  ػػباب ل،فمؿ يتصػػكر مػػف مألػػؿ  لّٔسأك  لّٓي سحػػكال
قػد أتقػف الكتابػة  -في خبلؿ هذه المػدة كممػا-أ   لـ يكفهذا ال اب المكهكب 

،لقد كاف زيػد متق ػا لمكتابػة بارعػا فيمػا لْسألـ ارتكب األخطا  في كتابة كبلـ اا
                                                           

 .  ُّٕرسـ المصحؼ ، الفرماكم ، صػ  (ُ)
 .ٔٓتاريخ القرآف الكريـ ، محمد طاهر الكردم ، صػ (ِ)
 . ُِالجم  الصكتي ،صػ -ّٖٕ/ُم اهؿ العرفاف ، جػ (ّ)

 .ْٕجم  القرآف في عمد الخمفا  الرا ديف ، صػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُْٗ 
 

كىاًتػبي رىسيػكًؿ المَّػً   ، حت  إف عألماف حيف سيؿ مػف أكتػب ال ػاس، قػالكا جميعػا
ٍيدي ٍبفي ألىاًبت ل،صم  اا عمي  كسمـس  لُسزى
ه الػػؾ خطػػي،كفي المج ػػة الم ػػكمة لرسػػـ المصػػحؼ سػػعيد ابػػف كيػػؼ يكػػكف -ٓ

ل،حت  صػم  اا عميػ  كسػمـسكاف أ ب  ال اس لمجػة برسػكؿ ااالعاص،الذم 
لفصػػاحت  كعممػػ  بكجػػػكه إف عألمػػاف أككػػؿ إليػػ  حػػيف ال سػػخ مممػػة اإلمػػبل  

 لِسال اس لسا ااإلعراب ككك   أعرب 

ا كا يكتبكف قبؿ اإلسبلـ األبتت الكتابات كال قكش المكت فة أف العرب ك-ٔ
بألبلألة قركف،كقبيؿ البعألة المحمديػة كا ػت الكتابػة العربيػة قػد بمغػت مبمغنػا بػ  
تف ف العرب في عركبما،كامتمككا  اصيتما ، كعمي  فقد تعمػـ الصػحابة الكتابػة 
عم  أيدم أ اس مجيديف لما، فيتق كها كبرعكا فيما ،كقد بم  الذيف كتبكا م مـ 

ي الحذؽ بالمجا  كالكتابػة، كمػف هػؤال  اختػار الرسػكؿ كتبػة الغاية القصكل ف
، كقػػد ذكػػر المػػاكردم فػػي كتابػػ  أدب الػػد يا كالػػديف  قػػبل عػػف ابػػف لّسالػػكحي

ػةيص قتيبةصأف العرب كا ت  تَّػ  قىػاؿى ًعٍكًرمى ػؿّْ  ىػاًف و حى تىعيدُّهي ًمٍف أىجى طّْ كى ـي قىٍدرى اٍلخى تيعىظّْ
ػا بىمى ى ًفدىا ي أىٍهًؿ بىٍدرو أىرٍ  طَّ، ًلمى ـي اٍلخى مى  أى َّ ي ييعىمّْ ؿى ًلييفىادىل عى تَّ  إفَّ الرَّجي ؼو حى بىعىةي آالى

                                                           

 .ََُالمصاحؼ ألبي داكد ، صػ (ُ)
فعائؿ القرآف البػف كأليػر  -ٓٔالمر د الكجيز ، صػ -َُِالمصاحؼ ألبي داكد ، صػ (ِ)
 . ُٕ، صػ

تاريخ المصاحؼ س تقريبػا  – ّّٖ، صػ المخؿ لدراسة القرآف الكريـ ، محمد أبك  مبة (ّ)
رسػػـ المصػػحؼ  -ِٓتػػاريخ ال ػػعر الجػػاهمي ،  اصػػر األسػػد ، صػػػ –ع ػػده  فػػس الكػػبلـ 

 . َّٕ، ُٔك قط  ، الفرماكم ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِْٗ 
 

ظيميكًر  ىٍفًعً  كىأىألىرًهً  لىًة قىٍدرًًه كى بلى جى طىرًًه كى ـٍ ًمٍف ًعظىـً خى هيكى ميٍستىًقرّّ ًفي  يفيكًسًم
،قػاؿ لُس

إف عكرمػة بععمـصكهذا يبطؿ ما قال  ابف خمدكف كغيػره عػف جمممػـ بػالخط فػ
 لِسكاف يتكمـ عف م اهدة،كابف خمدكف قاؿ ما قال  عف تخميف

هذا ،كقد ف د غير كاحد مف العمما  كالباحأليف دعكل عدـ معرفة الصحابة 
 بقكاعد الخط كأصكؿ الكتابة م مـ ص

الظػػاهر أف الصػػحابة الػػذيف صك -رحمػػ  اا –سألاإلمػػاـ اآللكسػػي فقػػد قػػاؿ  
ـ الخط عارفيف ما يقتعي أف يكتب كمػا يقتعػي كتبكا القرآف كا كا متق يف رس

كما يقتعػػػي أف ال يكصػػػؿ إلػػػ  غيػػػر ،أف ال يكتػػػب. كمػػػا يقتعػػػي أف يكصػػػؿ
ػػاصلّسذلػػؾ ف أكؿ مػػف صإرة األكائػػؿ كمسػػامرة األكاخػػرعػػكفي كتػػاب محا،كقػػاؿ أيعن

ا تمر بالكتابة في اإلسبلـ مف الصحابة أبػك بكػر كعمػر كعألمػاف كعمػي كأبػٌي 
رعي اا تعال  ع مـ، كالظاهر أ مـ لػـ ي ػتمركا فػي بف كعب كزيد بف ألابت 
هؤال  األجمة كسائر الصحابة لػـ يعرفػكا  القكؿ بيف.. ك  ذلؾ إال إلصابتمـ فيما

  .لْسقكا يف أهؿ الخط مما ال يقدـ عمي  مف ل  أد   أدب كام صاؼ
سبل اإلمػػػاـ  السػػػيكطيصفقد رد فػػػي كتابػػػ  ساالقتراحلعمػػػ  القػػػائميف بػػػيف 

خطيكا في رسـ بعض كممػات القػرآف لعػدـ إتقػا مـ الكتابػة كالمغػة  الصحابة قد أ
بقكل  ص معاذ اا! كيؼ يظف أكال بالصحابة أ مـ يمح كف في الكبلـ فعبل عف 

                                                           

 َٔأدب الد يا كالديف ، صػ (ُ)
 . ُِِمقدمة ابف خمدكف ، تحقيؽ عبد اا محمد الدركيش ، هامش صػ (ِ)
 .َُٖ /َُتفسير اآللكسي ، جػ (ّ)
 َُٖ /َُتفسير اآللكسي ، جػ (ْ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّْٗ 
 

القرآف كهـ الفصػحا  الَّمػدُّ ؟ألػـ كيػؼ يظػف بمػـ فػي القػرآف الػذم تمقػكه مػف فػـ 
؟ألػـ كيػػؼ  كهتق ػأك  كحفظػػكهل كمػا أ ػزؿ كعػبطكه صػم  اا عميػ  كسػػمـال بػي س

 .  لُسيظف بمـ ألالألا اجتماعمـ كممـ عم  الخطي ككتابت 
 ل اإلمػػاـ القسػػطبل ي،فع د حديألػػ  عػػف فكائػػد رسػػـ المصػػحؼ يقػػكؿ صػسجػػ

عمػػ  كجمػػ  دكف ه أ ػػ  حجػػاب م ػػ  أهػػؿ الكتػػاب أف يقػػرأك ،كأعظػػـ فكائػػد ذلػػؾ 
، هػػذا ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف العػػرب كػػا كا غايػػة فػػي الػػذكا  كحػػذؽ الكتابػػة، ؼمكقّْػػ
 ل ِسبطؿ بذلؾ قكؿ مف قاؿص ـ تكف العرب تعرؼ الكتابةك 

سدلالدكتكرصمحمد أبك  مبة فمك يقكؿص كأما أف الصػحابة لػـ يكك ػكا عمػ  
درجة مف اتقاف الخط فمػردكد،ألف ال بػي سصػم  اا عميػ  كسػمـل اختػار كتػاب 
القػػرآف مػػف الحػػذاؽ بالكتابػػة، كمػػ مـ مػػف كػػاف يعرفمػػا فػػي الجاهميػػة ،ألػػـ جػػا  

  لّس ـ فزاده حذقا كمعرفة بمااإلسبل
سهػػػػل محمػػػد طػػػاهر الكػػػردم فػػػي كتابػػػ  ستػػػاريخ القػػػرآف كغرائػػػب رسػػػم ل، 
كاألستاذ عبد الم عـ  عير في كتاب  س اإلعجاز القرآ ػي فػي الرسػـ العألمػا ي ل 

 حيث استدال عم  بطبلف تمؾ الدعكل بعدة أمكر م ما ص 
ككػا كا  األمػكرمممػات فػي  كاألمػرا ف الصحابة كا كا يراسمكف الممػكؾ   أ

كالمسػت دات مػف بيػ  ك ػرا  كعػماف كعطػا ، فمػك  يكتبكف فيما بيػ مـ العقػكد

                                                           

 .ُْاالقتراح ، صػ (ُ)
 .ّٓٓ/ِلطائؼ اإل ارات لمقسطبل ي ، جػ (ِ)
 .َّٔالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ، أبك  مبة، صػ (ّ)
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 بين التوقيف واالصطالح

ُْْٗ 
 

ذلػؾ إلػ  االلتبػاس  ألدلكالكتابػة  اإلمػبل عمػ  غيػر قكاعػد  األمػكركتبكا هػذه 
ف الحػػركؼ كالكممػػات مػػا كعػػعت اال لتػػدؿ عمػػ  أكالخطػػي فػػي فمػػـ مػػرادهـ مػػ  

تمؼ المفظ فاختمؼ المع   فاختمط االمر ت كتابت  اخمففاف اخت ،الكبلـ الممفكظ
 .عميمـ

ال زالػػػػت   أف كأليػػػػرنا مػػػػف كتابػػػػات  كخطػػػػكط القػػػػرف األكؿ  قمػػػػت إلي ػػػػا، ك 
أم  فػػي دار الكتػػب العربيػػة بمصػػر، كلػػـ يجػػد فيمػػا المطمعػػكف عميمػػا محفكظػػة

 .غمطة كتابية أكمبلئي إخطي 

مػػػف كتابػػػات كأليػػػرا حجارهػػػا أالحجػػػاز تكجػػػد فػػػي صػػػخكرها ك   أف جبػػػاؿ 
لصػػػػػحابة كخطػػػػػكطمـ خصكصػػػػػا فػػػػػي المدي ػػػػػة الم ػػػػػكرة كمكػػػػػة الم ػػػػػرفة ا

 .لُسسف خطما كصحة كتابتما كتحقيؽ حركفماكهي تمتاز بحكالطائؼ،

سكل عم  ال كرم الصفاقسي فقد قاؿصالرسـ س ة متبعة قد تكافق  التبلكة  كقػد 
ًجػػػػٍام  ى ال تكافقػػػػ ،ا ظر كيػػػػؼ كتبػػػػكا س ل  ٍذبىحى َّػػػػاٍ ل، بػػػػاأللؼ قبػػػػؿ اليػػػػا  ، كسألى كى

كسألٍاكععكال باأللؼ بعد س ألل كمألؿ هذا كألير ، كذلػؾ لحكػـ كأسػرار تػدؿ عمػ  
 لِسكألرة عمـ الصحابة كدقة  ظرهـ

سزل سػػام  القمي ػػي فػػي كتابػػ  س الجػػبلؿ كالجمػػاؿ فػػي رسػػـ الكممػػة فػػي القػػرآف 
الكػريـل حيػػث يقػػكؿصكلك  ي أسػيؿ هػػؤال  الػػذيف تكهمػكا أف هػػذا الرسػػـ القرآ ػػي 

                                                           

اإلعجػاز القرآ ػي  – َُّ-ُِٖ، صػػ محمد طػاهر بػف الكػردم ،  تاريخ القرآف الكريـ (ُ)
 . ُُ، عبد الم عـ كامؿ  عير ، صػ

 .ُِٗغيث ال ف  في القرا ات السب  ، عم  ال كرم الصفاقسي ،  (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٗٓ 
 

لماذا لػـ يحػدث ذلػؾ الخطػي فػي كتابػات كا ػت معاصػرة لكتابػة خطي مف الكاتب 
القػػرآف الكػػريـ،كب فس أيػػدم كتبػػة الكحي،مألػػؿ رسػػائؿ سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل 
إل  المقكقس كممؾ الحب ة كغيرهما، كالتي سجمما التاريخ بحركفما كمػا هػي 
،فقػػد كتبػػت فيمػػا كممػػات مخالفػػة لمػػا فػػي الرسػػـ القرآ ػػي ،مألػػؿ كتابػػة كممػػة 

ًفػػًريفٱلافريف بػػاأللؼ كهػػي مكتكبػػة فػػي القػػرآف بػػدكف ألػػؼ سالكػػ ل كػػذلؾ كتبػػت كىَٰ
، كػػذلؾ كتبػػت س يػػا أهػػؿ سألقػػػَٰمالسألقاهػػال بػػاأللؼ كهػػي فػػي القػػرآف بػػدكف ألػػؼ 

،إف سيىػػَٰيىٍهؿى الًكتىػػًَٰبلرغـ أ ما في كؿ القرآف مكتكبػة بػدكف ألػؼ ،الكتابل باأللؼ
لػػكحي ،كفػػي  فػػس هػػذه الحقبػػة كتبػػة هػػذه الرسػػائؿ هػػـ أ فسػػمـ الػػذيف كتبػػكا ا

التاريخية،كفي زمف كجكد ال بي سصم  اا عمي  كسمـل،بؿ  سػيؿ هػؤال  لمػاذا 
كتبػػكا فػػي القػػرآف  فسػػ  أسػػما  سػػكر القػػرآف بػػاأللؼ بطريقػػة مخالفػػة لرسػػمما 
القرآ ػػػػي فقػػػػد كتبػػػػت جميعمػػػػا بػػػػدكف ألػػػػؼ مألػػػػؿ سالصػػػػافاتل كس الحجػػػػرات ل 

كسالقيامػػػةل كساإل سافلكسالمرسػػػبلتل سالػػػذارياتل كسالم ػػػافقكفل كس الطػػػبلؽل 
ل فجميعما كتبت في ع كاف غا يةلكس العاديات ل ك سالكافركفكسال ازعاتل كسال

السكرة باأللؼ ، رغـ كركدها في الرسـ القرآ ي في بداية كداخؿ السكرة بدكف 
ػػا، ككػػذلؾ كتبػػكا ع ػػكاف سػػكرة الميػػؿ  ألػػؼ، ككػػاتبمـ هػػك هػػك كاتػػب الػػكحي أيعن

  لُسلؿۡ  ٱلَّيبة في القرآف كم  ببلـ كاحدة سببلميف كهي مكتك 
سزل الدكتكر أحمد حسيف ال مكي حيث يقكؿ صقالكا إف كاتػب الػكحي أخطػي 
في كتابة س ألاذبح  ل خطي إمبلئينا، ك قكؿ لمـص إذا كاف كاتب الكحي أخطي في 

                                                           

 الجبلؿ كالجماؿ ، سام  القمي ي ، المقدمة، الصفحة ص ز (ُ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٗٔ 
 

هذه الكممة ، فمماذا لـ ييخطي  في سألعذب  ل التي كردت فػي  فػس اآليػة مػ  
تػػيف مت ػػابمتيف كز ػػا كرسػػما،الجكابصأف الرسػػـ القرآ ػػي تػػكقيفي مػػف أف الكمم

الػػكحي، كأف الرسػػكؿ عميػػ  الصػػبلة كالسػػبلـ ممتػػـز بمػػذا الرسػػـ،كمف ألػػـ ألػػـز 
كيتػػاب الػػكحي بػػ ،كليس لب ػػر دخػػؿ فػػي هػػذا األـ ،إال ال قػػؿ األمػػيف، كلػػك كػػاف 
ف األمػػر مجػػرد خطػػي مػػف الكاتػػب لكا ػػت صػػكرة الخطػػي متكػػررة فػػي آيػػات القػػرآ

ل،فالرسػـ مختمػؼ  ى ؤياالكريـ ، فمألبل  جد كممػة س   ػا ل فقػد كردتس  ػا ل كس
كال طػػػػػػػػؽ كاحد،ككػػػػػػػػذلؾ كممةسدعا لكسدعؤال،فالرسػػػػػػػػـ مختمػػػػػػػػؼ كال طػػػػػػػػؽ 
كاحد،ككممةسقرآ الكسقر  ال،ككممػػػػػػػػةسأي مال كسأيػػػػػػػػف مال،ككممػػػػػػػػةس الميعػػػػػػػػادل 

ةس  ػفعا ل كسالميعدل، ككممة س  بيل، كس بيم ل ككممة س أ با ل س أ بك ال ككممػ
س  ػػفعك ال ككممػػة س لع ػػت ل كسلع ةلكهكػػذا، فمػػك كػػاف األمػػر مجػػرد خطػػي مػػف 
كاتب الكحي لت ابمت األخطا ، كت اب  رسـ الكممات،كام ما دؿ االختبلؼ عم  

 .لُسأف الرسـ تكقيفي كليس خطا كاتب
مما سبؽ يتبيف ل ا أف كتاب المصاحؼ كػا كا ممػرة فػي فػف الخػط كقكاعػد 

بة الصػػحابة إلػػ  عػػعؼ المعرفػػة بالمجػػا  كعػػدـ إجػػادة الخػػط الكتابػػة، كأف  سػػ
اتمػػاـ الصػػحابة بعػػدـ إجػػادة صػػ اعة الخػػط، ألػػـ أبػػدا ال ي بغػػي محػػض افتػػرا ،ك 

                                                           

فصؿ الخطاب في تحريؼ كتاب رب األرباب لم يعي حسيف ال ػكرم الطبرسػي ، تحقيػؽ  (ُ)
 . ُّٖد . أحمد حسيف ال مكي ، هامش صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٕٗ 
 

كمػا فعػػؿ ذلػؾ ابػػف خمػػدكف  -تعميػؿ ذلػػؾ ب سػبتمـ إلػػ  البػداكة كعػػدـ التحعػػر 
 لُسكأتباع  

آخػر ص قكلمـ إف اختبلؼ رسـ بعض الكممات القرآ ية مف مكع  إل  ظادظا-
كػاف كػؿ عم  الكتابة فػي المصػحؼ الكاحػد، ك   اجـ عف  تعدد الكتبة كتكاردهـ

كاحد يكتب بما اعتاده،فكتب بععػمـ هػا  التي يػث مػألبل تػا  مربكطة،كبععػمـ 
كتبما في كممة أخرل تا  مفتكحة، ككا ت قكاعدهـ آ ػذاؾ تبػي  األمػريف عمػ  

 السكا  ، فمك أيعا مردكد، بما يمي ص
مػػ  عمػػده سصػػم  اا عميػػ  كسػػمـل إ مػػا كتبػػكا ذلػػؾ بػػيف أف الكتبػػة ع -ُ

لعمي ، فمك كاف في  خطػي لمػا أقػره صم  اا عمي  كسمـيدي ،كقد أقرهـ ال بي س
،كفي ذلؾ دليؿ عم  أف ذلؾ اختبلؼ رسـ بعض الكممات مف مكع  إل  آخر 
ال لمػػػا حظػػػي بػػػإقرار الرسػػػكؿ  مقصػػػكد،كمكافؽ لمػػػراد الحػػػؽ تبػػػارؾ كتعػػػال ، كام

 ل ل  .صم  اا عمي  كسمـالكريـس
أف زيد بف ألابت كاف هك المسئكؿ األكؿ عف عممية ال سخ سكا  في  -ِ

عمد أبي بكر أك في عمد عألماف، ككاف زيد في الجمعيف يطمػب مػا كتػب بػيف 
ل ليكتب مف عي  ، فيكافؽ رسم  الرسػـ الػذم صم  اا عمي  كسمـيدم ال بيس
الرسػـك المتغػايرة لمكممػة الكاحػدة، إال  ،كلػـ يكػف زيػد ليرتعػي تمػؾلِسأقره ال بي

لي  كج .   إذا كاف ذلؾ مكركألا عف الرسكؿ الكريـ، كب  أ ار، كام

                                                           

 . ْٕ دم ، صػجم  القرآف ، أبك طاهر الس (ُ)
 . ٔٓجم  القرآف ، محمد فريد العبادم ، صػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٖٗ 
 

لػػك كػػاف األمػػر فػػي الرسػػـ عمػػ  اصػػطبلحمـ ككجػػدت هػػذه االختبلفػػات، -ّ
ػػػػا فػػػػي هػػػػذا،ال سػػػػيما أف األمػػػػر يتعمػػػػؽ باألصػػػػؿ األكؿ  ل ػػػػاقش بععػػػػمـ بععن

، يقػكؿ الفرمػاكمصمف لُسذا العصػرلئلسػبلـ،كتكافر الػدكاعي لحريػة الػرأم فػي هػ
العركرم أ مـ كا كا يراجعكف مكتكباتمـ أل فسمـ أكال، كلبععػمـ ألا يا،مبالغػة 
في التألبت  كالدقة كصيا ة ال ص ال ريؼ ،كقد كػا كا يػركف خػبلؿ المراجعػات 

ال لت اق ػكا -بالعػركرة  -خطكط بععمـ البعض،كقد كا ت جميعمػا متكافقػة،كام
 قؿ إلي ا ،فدؿ عم  أف كتابتمـ كا ت متفقػة مػ  بععػما في ذلؾ،كلك ت اق كا ل

ل لمـ،الػػذم كػػاف يممػػي صػػم  اا عميػػ  كسػػمـالبعض،كمطابقػػة إلمػػبل  ال بيس
 . لِسعميمـ ب فس  مبا رة ، كيتابعمـ أكال بيكؿ

كتمأليممـ لذلؾ بما  التي يث كأف بععػمـ كتبمػا تػا  مربكطة،كبععػمـ 
د أيعػػا،إذ أف هػػذا القػػكؿ مع ػػاه أف كتبمػػا فػػي كممػػة أخػػرل تػػا  مفتكحػػة، مػػردك 

التي كتبت بالتا  المربكطػة سػت طؽ حػيف الكقػؼ هػا ،كالتي كتبمػا بالمفتكحػة 
سػػت طؽ حػػيف الكقػػؼ تػػا ، كعمػػ  هػػذا تكػػكف قرا تمػػا حػػيف الكقػػؼ فػػي أحػػد 

 الرسميف صكابا كفي اآلخر خطي ، كهذا باطؿ .
كطػػة، كالحػػؽ أ مػػا كتبػػت فػػي مكعػػ  بالتػػا  المفتكحػػة كفػػي آخػػر بالمرب

ر اد  بكم،فكاف الكاحد م مـ يكتب مف غيػر زيػادة كال  قصػاف ، كال  بتكجي  كام

                                                           

المػدخؿ لدرسػة القػرآف الكػريـ ،  - ِّٔ،  ٗٗا ظر ص رسـ المصحؼ ، الفرمػاكم ،صػػ ل(ُ
 . ّْٕمحمد أبك  مبة ، صػ

 . ٖٗ، ٕٗرسـ المصحؼ ، الفرماكم ، صػ(ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٗٗ 
 

لكأر ػده إلػ  كتابتػ  صم  اا عميػ  كسمـتبديؿ كال تغيير ما أمبله عمي  ال بيس
 لُسبكحي مف جبريؿ عمي  السبلـ

قمػػتصلك كػػاف اخػػتبلؼ الرسػػـ راجعنػػا إلػػ  تػػكارد الكتبػػة،فكيؼ اختمػػؼ رسػػـ 
صة صاحب الج تيف في سػكرة الكمؼ،فكتبػت مػرة بػاأللؼ كممةسصاحب ل في ق

 كمرة بدك ما،م  أ ما في سكرة كاحدة كفي مكع  كاحد ؟!
كهػػػك أف  –يقػػػكؿ الػػػدكتكر محمػػػد أبػػػك  ػػػمبةص ..عمػػػ  أف هػػػذا االحتمػػػاؿ 

يبعػد غايػة البعػد فػي مألػؿ قكلػ  تعػال   -اختبلؼ الرسـ راجعنا إل  تكارد الكتبػة
ـي ٱقػػس... [  َِصُٗل] الحاقػػة ،   ى ػتي أى ّْػػي ميمىَٰػؽو ًحسىػػاًبيى ًإ ّْػػي ظى   ًبيىػ ًكتىَٰ رى يكٍا هىػا ؤي

  لِسفقد كتبت بغير ألؼ ، ككتبت بيلؼ ، كالكممتاف سكا 
أف اختبلؼ رسـ بعض الكممات القرآ ية مف مكعػ  إلػ   يؤكد إف ذلؾ كم 

آخػػر هػػك دليػػؿ عمػػ  التػػزاممـ بمػػا رسػػـ كدكف بػػيف يػػدم رسػػكؿ ااسصػػم  اا 
مـل.،كليس بسػبب تعػدد الكتبػة كتػكاردهـ عمػ  الكتابػة فػي المصػحؼ عمي  كس
 الكاحد.

صأما عف قكلمـ إف الظكاهر اإلمبلئية التي  جدها فػي ال قػكش العربيػة ظاتؼا-
القديمػػة، ذات داللػػة كبيػػرة، فمػػي تؤكػػد أف الصػػحابة رعػػكاف اا عمػػيمـ كتبػػكا 

فػيمكف الػرد عمػ   المصحؼ بالكتابة العربيػة المسػتخدمة كقػت  ػزكؿ القػرآف ،

                                                           

فرمػػػاكم ، رسػػػـ المصػػػحؼ ، ال – ّْٕالمػػػدخؿ البػػػف الحػػػاج المغربػػػي الفاسػػػي ، صػػػػ(ُ)
 . ُٖٓصػ
 . ّْٕالمدخؿ لدرسة القرآف الكريـ ، محمد أبك  مبة ، صػ (ِ)
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٗٓ 
 

ذلؾ االعتراض باف الكتابات كال قكش القديمة متطابقة م  الرسـ القياسي،مما 
يؤكد أف الخػط الػذم اخػتص بػ  المصػحؼ، كػاف تكقيفينػا لحكػـ كأسػرار إلميػة، 
فمك أ مـ كتبكا المصحؼ بالكتابة العربية المستخدمة كقت  زكؿ القرآف، لجا  

ف الكممػػة ترسػػـ فػػي مكعػػ  رسػػـ الكممػػة كاحػػدا مممػػا تغيػػر مكعػػعم ا ، أمػػا كام
برسـ كفي آخر برسـ آخر، فميس ألمة تفسير لذلؾ االختبلؼ إال التكقيػؼ مػف 

 ل. صم  اا عمي  كسمـالرسكؿ س
صأمػا اسػتداللمـ ب سػبة الرسػـ إلػ  عألمػاف رعػي اا ع ػ ،فيجاب ع ػ  ثايُا-

الػذم  بيف  سبة هذا الرسـ إل  عألماف ال تع ي أف عألمػاف رعػي اا ع ػ  هػك
اخترع  أك أ ػ  أتػ  برسػـ جديػد خػالؼ بػ  الرسػـ الػذم دكف بػيف يػدم رسػكؿ 

 اا، أك هك الذم حدد  كع الخط ، ككيفية الرسـ ، كام ما يرج  هذا لما يميص
أف عألماف رعػي اا ع ػ  هػك الػذم أمػر ب قػؿ هػذا الرسػـ ك سػخ  فػي  -

 المصاحؼ مف الصحؼ التي كتبت في عمد أبي بكر.

ك  ػره  -بعػد م ػكرة الصػحابة –ك الػذم عمػـ هػذا الرسػـ أف عألماف ه -
 كألـز ال اس ب ،كأزاؿ كؿ رسـ يخالف  .

أف عألماف استطاع أف يعمف المصػاحؼ كػؿ مػا ألبػت رسػم  بػيف يػدم  -
رسكؿ اا سصم  اا عمي  كسمـل، كذلؾ بيف كزع الكممات التي فيما أكألر مف 

 لُست القرآ ية المتكاترةالقرا اقرا ة عم  المصاحؼ لتحتمؿ ما أمكف مف 

                                                           

رسػػػـ  –ٗا ظػػػرص المتحػػػؼ فػػػي رسػػػـ المصػػػحؼ ، عبػػػد الكػػػريـ إبػػػراهيـ صػػػال  ، صػػػػ  (ُ)
 .  َُِالمصحؼ ، الفرماكم ، صػ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٗٓ 
 

ا-
ً
صكألجػؿ هػذا بعي ػػ  جػاز أف يكتػب بػػالحركؼ الباقبل ي قػكؿ أبػػي بكػرص ذاظـؼ

ال مع   ل  كال يفيد القائميف بمذا المػذهب،ألف الحػركؼ  ،الككفية كالخط األكؿ
الككفيػػػػة لػػػػـ تخػػػػرج عػػػػف كك مػػػػا مطابقػػػػة لػػػػ فس القكاعػػػػد التػػػػي كتػػػػب بمػػػػا 

 لُسالمصحؼ،فييف ال اهد في ذلؾ؟
  اػاشس

ً
قكؿ مف قاؿص إف الصحابة اصطمحكا عم  أمػر الرسػـ ص إف اوأخي

 فبل يخف  ما في كبلم  مف البطبلف ألف القرآف كتب في زماف ال بػي صالمذككر
كحي ئذ فبل يخمك ما اصطم  عمي  الصحابة ،كبيف يدي  لصم  اا عمي  كسمـس

بلح ألف طػؿ االصػطب إما أف يككف هك عػيف الميئػة أك غيرهػا فػإف كػاف عي مػا
ف كػػاف  لصػػم  اا عميػػ  كسػػمـسأسػػبقية ال بػػي  ت ػػافي ذلػػؾ كتكجػػب االتبػػاع. كام

كتػب عمػ  هيئػة كميئػة  لصػم  اا عميػ  كسػمـسغير ذلؾ فكيػؼ يكػكف ال بػي 
الرسـ القياسي مألبل كالصحابة خالفكا ككتبػكا عمػ  هيئػة أخػرل فػبل يصػ  ذلػؾ 

 لكجميفص 
 المػػدل رعػػي اا عػػ مـ كأعػػبلـ  سػػبة الصػػحابةص مػػا فيػػ  مػػف أحػػدهما  -

 .كذلؾ محاؿ،إل  المخالفة 
ألا يمماص أف سائر األمة مف الصحابة كغيرهـ أجمعكا عم  أ   ال يجكز  -

 ، كالكتابة أحد الكجػكدات األربعػة،زيادة حرؼ في القرآف كال  قصاف حرؼ م  
لأمر صم  اا عميػ  كسػمـسفإذا كاف ال بي ،كما بيف الدفتيف كبلـ اا عز كجؿ

                                                           

رسػػـ المصػػػحؼ ،  – ٕٓرسػػـ المصػػحؼ بػػيف التكقيػػؼ كاالصػػطبلحات الحديألػػة ، صػػػ (ُ)
 . َُِالفرماكم ، صػ
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لـز  لكتابة عم  هيئة أك أفر الكتابة عم  هيئة،كالصحابة خالفكا تمؾ الميئة،با
تصرفكا في القرآف بالزيػادة كال قصػاف ككقعػكا فيمػا -كحا اهـ مف ذلؾ  -أ مـ

كلـز تطرؽ ال ؾ إل  جمي  ما ، أجمعكا هـ كغيرهـ عم  ما ال يحؿ ألحد فعم 
زائدة عم  ما في عمـ ال بي ، أل  ا إذا جكز ا أف تككف في  حركؼ بيف الدفتيف

لكعم  مػا ع ػده كأ مػا ليسػت بػكحي ، كال مػف ع ػد اا صػم  اا عميػ  كسػمـس
كلـ  عممما بعي ما  كك ا في الجميػ  ، كلػئف جكز ػا أف يزيػد فػي كتابتػ  حرفػا 
ليس بكحي ،لزم ػا أف  جػكز لصػحابي آخػر  قصػاف حػرؼ مػف الػكحي ، كهػذا 

  لُسمحاؿ ، كمحاؿ ما أدل إلي 
يبؽ إال القكؿ كالتسميـ بيف ما رسم  الصػحابة بػيف الػدفتيف هػك عػيف  فمـ

ل كبتكجيػ  صػم  اا عميػ  كسػمـالميئة التي رسـ بمػا القػرآف بػيف يػدم ال بيس
ر اد م   مما يؤكد أف الرسـ تكقيفي .  كام

كدعكل االصطبلح تككف صحيحة لك كا ت كتابة القرآف الكريـ إ ما حدألت 
كؿ، كلػيس األمػر كػذلؾ فألبػت أف الرسػـ تػكقيفي ال في عصرهـ بعد كفػاة الرسػ
لهك اآلمػػر بكتابتػػ  عمػػ  الميئػػة صػػم  اا عميػػ  كسػػمـاصػػطبلحي كأف ال بػػي س

 . لِسالمعركفة

                                                           

إيقػػاظ األعػػبلـ لم ػػ قيطي ، – ّْٖ/ُم اهػػؿ العرفػػاف ، جػػػ - ِٓ،  ُٓاإلبريػػز ، صػػػ(ُ)
 . ْٕٔاألعماؿ الكاممة ، محمد خمؼ الحسي ي ، صػ - ُٕ،ُٔصػ

 . ُْٖم ماج الفرقاف ، صػ (ِ)
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 * انرتجُـــخ *

رجحػػاف مػػذهب القػػائميف  –كاا أعمػػ  كأعمػػـ  –بعػػد هػػذا العػػرض يتبػػيف لػػي 
 بالتكقيؼ، كذلؾ لما ييتي ص 

 كسداد ردكدهـ عم  االعتراعػػات كالم اق ػػات . قكة أدلتمـ كم طقػػيتما -ُ

إجمػػاع الصػػحابة كمػػف بعػػدهـ عمػػ  ذلػػؾ الرسػػـ كحرصػػمـ عمػػ  اتباعػػ   -ِ
 كالتحذير مف مخالفت .

مػػا يترتػػب عمػػ   سػػبة الرسػػـ إلػػ  الصػػحابة مػػف إألبػػات مخػػالفتمـ لمػػا تػػـ  -ّ
 ل،كحا ا أف يحدث م مـ ذلؾ.صم  اا عمي  كسمـرسم  بيف يدم رسكؿ ااس

كألير مف ظػكاهر الرسػـ القرآ ػي ال يمكػف إرجاعمػا إلػ  تصػرؼ الصػحابة،  -ْ
ال فقد أألبت ا لمػـ التػدخؿ بزيػادة أحػرؼ كحػذؼ أخػرل كتبػديؿ أحػرؼ بػيحرؼ  كام

ػػا يىكيػػكفي ًلػػي أىٍف فػػي بعػػض الكممػػات، كهػػذا محػػاؿ ، قػػاؿ اا تعػػال  ص س... قيػػٍؿ مى
بّْػي  أيبىدّْلى ي ًمٍف ًتٍمقىاً   ىٍفًسػي ًإٍف أىتًَّبػ ي  ػٍيتي رى ػاؼي ًإٍف عىصى ػا ييػكحى  ًإلىػيَّ ًإ ّْػي أىخى ًإالَّ مى

صػم  اا [، فإذا  كاف التغييػر كالتبػديؿ محػاؿ عمػ  ال بيسُُٓل]يك سصعىذىابى 
 ل،فاستحالت  عم  غيره أكل .عمي  كسمـ

خصكصػػية الرسػػـ القرآ ػػي التػػي تؤكػػدها مخالفتػػ  لكأليػػر مػػف الرسػػـك التػػي  -ٓ
صػػم  اا فسػػمـ فػػي تمػػؾ اآلك ػػة، كرسػػائؿ الرسػػكؿ ستمػػت بييػػدم الصػػحابة أ 

 ل، كأسما  السكر، كغير ذلؾ.عمي  كسمـ
القدرة العجيبة لمذا الرسـ عم  استيعاب جمي  القرا ات، أعػؼ إلػ  ذلػؾ  -ٕ

 ما ا تمؿ عمي  مف أكج  اإلعجاز، كدقائؽ المعا ي،كاألسرار العجيبات.
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 خامتــح
مػػ  مػػف ال  بػػي بعػػده ، كعمػػ  آلػػ  الحمػػد ا كحػػده ، كالصػػبلة كالسػػبلـ ع

 كأصحاب 
 . وتؼد

 بحأليػة  ػاقة كماتعػة، ها  حف قد كصم ا إلػ   مايػة بحأل ػا، بعػد رحمػة 
حاكلت ما استطعت أف أجم  ما ذكره ا ما يسره اا لي مف جمد ككد،بذلت فيم

عمماؤ ػػػا األماجػػػد مػػػف أقػػػكاؿ فػػػي مسػػػيلة الرسػػػـ القرآ ػػػي مػػػف حيػػػث التكقيػػػؼ 
الم اق ػػػات التػػػي دارت حػػػكؿ تمػػػؾ األقػػػكاؿ،كالردكد كاالصػػػطبلح، مػػػ  عػػػرض 

عميما،ألـ رجحت ما تبيف لي رجحا  ، راجينا ربي السداد كالر ػاد، كأف يجعم ػي 
 ممف استعمممـ لخدمة كتاب   كرفعة دي  ،كالعمؿ لمرعات  سبحا   .

 كآخر دعكا ا أف الحمد ا رب العالميف
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 فهسض ادلساجغ وادلصادز
  0ج وانرفعي وػهىو انقسآٌ أوالً : كرة انؼقُد

ٌمكش بف ،اإلبا ة عف معا ي القرا ات لُس أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
ص تمحمد بف مختار القيسي القيركا ي ألـ األ دلسي القرطبي المالكي س

 .دار  معة مصر لمطب  كال  ر ، طبعةهػلّْٕ

،دار عمار، األردف، ُأبحاث في عمـك القرآف ، دكتكر غا ـ قدكرم،ط لِس
 ـ .ََِٔ

أبك القاسـ  ماب الديف عبد الرحمف ، إبراز المعا ي مف حرز األما ي لّس
ص تبف إسماعيؿ بف إبراهيـ المقدسي الدم قي المعركؼ بيبي  امة س

 .دار الكتب العممية، طبعة هػلٓٔٔ
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ، اإلتقاف في عمـك القرآف لْس

هػ/ ُّْٗ، العامة لمكتاب الميئة المصرية ، طبعةهػلُُٗص تالسيكطي س
 .ـ ُْٕٗ

عألماف بف سعيد بف عألماف بف عمر أبك عمرك ، األحرؼ السبعة لمقرآف لٓس
 .َُْٖ ، مكة المكرمة -مكتبة الم ارة  ُ،طهػلْْْص تالدا ي س

القاعي محمد بف عبد اا أبك بكر بف العربي المعافرم  ، حكاـ القرآفأ لٔس
 لب اف –ب العممية، بيركت الكت دار ،ّ،طهػلّْٓص تاال بيمي المالكي س

 ـ ََِّ -هػ  ُِْْ ، 
، دار ُإر اد الحيراف إل  معرفة ما يجب إتباع  في رسـ القرآف،ط لٕس

 الصحابة ، ط طا .  
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إر اد القرا  كالكاتبيف إل  معرفة رسـ الكتاب المبيف،ابف المؤيد يكسؼ  لٖس
بف يحي  بف الحسيف ،مكتبة اإلماـ البخارم،االسماعيمية 

  ـََِٕهػ،ُِْٖ،

مصطف  صادؽ بف عبد الرزاؽ بف  ، إعجاز القرآف كالببلغة ال بكية لٗس
ار الكتاب ، دٖ،طهػلُّٔٓص تسعيد بف أحمد بف عبد القادر الرافعي س

 ـ ََِٓ -هػ  ُِْٓ ، بيركت –العربي 
اإلعجاز القرآ ي في الرسـ العألما ي،عبد الم عـ كامؿ  عير، سد.فل  لَُس

 ـ ََِٔ،

عجاز ا   لُُس ، دار السبلـ ُلتبلة ، محمد  ممكؿ،طإعجاز رسـ  القرآف كام
 ـ .ََِٔلمطباعة كال  ر كالتكزي  كالترجمة ،    

األعماؿ الكاممة لمعبلمة ال يخ محمد بف عمي بف خمؼ الحسي ي ، دار  لُِس
 ـ ََُِ،  ُالغكألا ي ، دم ؽ ، ط

محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ، القاعي اال تصار،  لُّس
عىمَّاف، دار  -دار الفت   ،ُ،،طهػلَّْص تسأبك بكر الباقبل ي المالكي

 .ـ ََُِ -هػ  ُِِْ ، بيركت –ابف حـز 
 اصر الديف أبك سعيد عبد اا بف عمر ، أ كار الت زيؿ كأسرار التيكيؿ لُْس

دار إحيا  التراث  ،ُ، طهػلٖٓٔص تبف محمد ال يرازم البيعاكم س
 هػ ُُْٖ، بيركت –العربي 

، مكتبة المعرفة ، حمص  ِ قيطي ، طإيقاظ األعبلـ ، حبيب اا ال   لُٓس
 ـ. ُِٕٗ، 
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أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف  ، البحر المحيط في التفسير لُٔس
 –دار الفكر ،  هػلْٕٓص ت يكسؼ بف حياف أألير الديف األ دلسي س

  هػَُِْ، بيركت

أبك العباس أحمد بف محمد  ،  البحر المديد في تفسير القرآف المجيد لُٕس
 -دار الكتب العممية ، ِط هػلُِِْص ت س بف الممدم بف عجيبة

 ـ ََِِبيركت،

ص أبك عبد اا بدر الديف محمد بف عبد اا ، البرهاف في عمـك القرآف لُٖس
ال ا رص دار إحيا  الكتب ،  ُ، طهػلْٕٗص تبف بمادر الزرك ي س

 ـ ُٕٓٗ -هػ  ُّٕٔ،  العربية عيس  الباب  الحمبي ك ركائ 
مجد الديف أبك طاهر ،  الكتاب العزيزبصائر ذكم التمييز في لطائؼ  لُٗس

 -المجمس األعم  لم ئكف اإلسبلمية ، محمد بف يعقكب الفيركزآبادل 
  . لج ة إحيا  التراث اإلسبلمي، القاهرة

عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العا ي ،بياف المعا ي لَِس
 ـ ُٓٔٗ -هػ  ُِّٖ ، دم ؽ –مطبعة الترقي  ،ُ، طهػلُّٖٗ تصس

البياف في مباحث مف عمـك القرآف ، عبد الكهاب غزالف ، مطبعة دار  لُِس
 ـ.ُٓٔٗالتيليؼ ، 

محمد طاهر بف عبد القادر الكردم المكي  ، تاريخ القرآف الكريـ لِِس
الحجاز عاـ  -مطبعة الفت  بجدة ، هػلََُْص تال افعي الخطاط س

 .هػ  ُّٓٔ
المكتبة تاريخ القرآف كالمصاحؼ ، مكس  جار اا رستك ، طبعة  لِّس
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 هػ. ُِّّاإلسبلمية بػ س بترسبكرغ ، ركسيا ل ،

 ـُٖٔٗتاريخ تكأليؽ  ص القرآف،خالد العؾ ، دار الفكر ، دم ؽ ،  لِْس

أبك محمد عبد اا بف مسمـ بف قتيبة الدي كرم  ، تيكيؿ م كؿ القرآف لِٓس
 لب اف -دار الكتب العممية، بيركت ، هػلِٕٔص تس

يا محيي الديف يحي  بف  رؼ أبك زكر  ،التبياف في آداب حممة القرآف لِٔس
 -دار ابف حـز لمطباعة كال  ر كالتكزي  ، ّ،طهػلٕٔٔ تال ككم س
 ـ ُْٗٗ -هػ  ُُْْ، لب اف –بيركت 

محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف عا كر ،لتحرير كالت كيرا لِٕس
 . هػ ُْٖٗ، تك س –الدار التك سية لم  ر ،  هػلُّّٗص  تالتك سي س

أبك سمؿ صال  عمي ،آف الكريـ بحركؼ غير عربيةتحريـ كتابة القر  لِٖس
المممكة  -كزارة ال ؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلر اد  ،ُ،طالعىٍكد

 .هػُُْٔ ،العربية السعكدية

أبك ،  فسير أبي السعكد = إر اد العقؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـت لِٗس
دار إحيا   ،هػلِٖٗص تالسعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطف  س

 . بيركت –التراث العربي 

، هػلُُْٖص تمحمد متكلي ال عراكم س،الخكاطر –تفسير ال عراكم  لَّس
 مطاب  أخبار اليـك طبعة

 القر ي كألير بف عمر بف إسماعيؿ الفدا  أبك ،  العظيـ القرآف تفسير لُّس
  ُٗٗٗ - هػَُِْ،  كالتكزي  لم  ر طيبة دار ، ِ، ط لهػْٕٕص تس

المظفر، م صكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد بك ،أتفسير القرآف لِّس
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دار ،ُ، طهػلْٖٗص تالمركزل السمعا ي التميمي الح في ألـ ال افعي س
 ـُٕٗٗ -هػُُْٖ ،الكطف، الرياض 

 بف محمد بف عمي الحسف أبكل ،  كالعيكف ال كتس  الماكردمتفسير  لّّس
 ، لهػَْٓص تس بالماكردم ال مير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد
 َ لب اف/  بيركت - العممية الكتب دار

 ، ُ، ط لهػُُّٕص تس المراغي مصطف  بف أحمد،  المراغي فسيرت لّْس
 هػ ُّٓٔ،  بمصر كأكالده الحمبي الباب  مصطف  كمطبعة مكتبة  ركة
  ـ ُْٔٗ -

د كهبة بف مصطف  ،  التفسير الم ير في العقيدة كال ريعة كالم مج لّٓس
 ـ.ََِٗ-هػَُّْ، ، دار الفكر، دم ؽ َُ،ط الزحيمي

، دار الجيؿ الجديد ، َُحجازم، ط ، محمد محمكد  التفسير الكاع  لّٔس
 . هػ ُُّْ ، ، بيركت

دار  معة . ُ، ط محمد سيد ط طاكم ، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ لّٕس
 . القاهرة –مصر لمطباعة كال  ر كالتكزي ، الفجالة 

ليؿ الحيراف ت بي  الخبلف بتكميؿ مكرد الظميف "مطبكع عمف كتاب د لّٖس
أبك محمد بف عبد الكاحد بف أحمد بف عا ر ،عم  مكرد الظميف"

دار الحديث لمطب  ،هػلََُٗصتاأل صارم األ دلسي،المغربي الفاسي س
 .ـََِٓ -هػ ُِْٔص ،كال  ر كالتكزي 

 ، مطبعة الجمالية   ُت زي  القرآف ال ريؼ، عبد الباقي سركر ، ط لّٗس
 بف محمد اا عبد أبكل ،  رطبيالق تفسير س القرآف ألحكاـ الجام  لَْس
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 بين التوقيف واالصطالح

َُٗٔ 
 

ص  تس القرطبي الديف  مس الخزرجي األ صارم فرح بف بكر أبي بف أحمد
 . ـ ُْٔٗ،  القاهرة – المصرية الكتب دار ، ِط ،  لهػُٕٔ

،  ُالجبلؿ كالجماؿ في رسـ الكممة في القرآف، سام  القمي ي ، ط لُْس
 ـََِٖمكتبة كهبة ، القاهرة ، 

عمي بف محمد بف عبد الصمد الممدا ي ،قرا جماؿ القرا  ككماؿ اإل لِْس
 ،ُ،طهػلّْٔص تالمصرم ال افعي، أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم س

 ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ، بيركت –دم ؽ  -دار الميمكف لمتراث 
الجم  الصكتي األكؿ لمقرآف الكريـ،د. لبيب السعيد ، طبعة دار   لّْس

 الكاتب العربي ، القاهرة ،  

مجم  ،أ. د. عمي بف سميماف العبيد،ـ حفظا ككتابةجم  القرآف الكري لْْس
 الممؾ فمد لطباعة المصحؼ ال ريؼ بالمدي ة الم كرة

د. أبك طاهر عبد القيـك ،جم  القرآف الكريـ في عمد الخمفا  الرا ديف لْٓس
مجم  الممؾ فمد لطباعة المصحؼ ال ريؼ  ، طبعةعبد الغفكر الس دم

 بالمدي ة الم كرة

اً يةي ال ّْمىاًب  لْٔس اًكمحى مى  تٍفسيًر البىيعى  ماب الديف أحمد بف محمد  ،عى
 –دار صادر  ، هػلَُٗٔص تبف عمر الخفاجي المصرم الح في س

 .بيركت

 حجة اا عم  خميقت  ، محمد بخيت المطيعي س بدكف بيا ات   رل لْٕس
حكـ االلتزاـ بقكاعد رسـ المصحؼ كعبط  ،د. أحمد خالد  كرم   لْٖس

،العدد ََِٖاإلمارات العربية المتحدة،مجمة ال ريعة كالقا كف،جامعة 
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 بين التوقيف واالصطالح

ُُٗٔ 
 

 الألالث كالألبلألكف.

ص تعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي س،الدر الم ألكر لْٗس
 . بيركت ،دار الفكر  ، هػلُُٗ

أ. د. فمد بف عبد الرحمف بف سميماف  ،دراسات في عمـك القرآف الكريـ لَٓس
 ، د.ف هػ ُِْْ، ُِ، طالركمي

 ،ِ، طهػلُِْٔص تحمد بكر إسماعيؿ سم،دراسات في عمـك القرآف لُٓس
 ـُٗٗٗ-هػُُْٗ، دار الم ار

أحمد بف الحسيف بف  ، دالئؿ ال بكة كمعرفة أحكاؿ صاحب ال ريعة لِٓس
ٍكًجردم الخراسا ي، أبك بكر البيمقي س ٍسرى ، هػلْٖٓص تعمي بف مكس  الخي

 هػَُْٓ، بيركت –دار الكتب العممية ، ُط
إسحاؽ إبراهيـ بف أحمد بف أبك  ،دليؿ الحيراف عم  مكرد الظميف لّٓس

ال ا رص دار ، هػلُّْٗص تسميماف المارغ ي التك سي المالكي س
 القاهرة -الحديث

الرسـ العألما ي لممصحؼ ال ريؼ" مدخؿ كدراسة" ،حسف السرم  لْٓس
 . ُُْٖ،مركز اإلسك درية لمكتاب ،ُ،ط

، د.ف ُِٖٗ، ُرسـ المصحؼ دراسة لغكية تاريخية، غا ـ قدركرم،ط لٓٓس
 . 

 عباف ، حؼ كعبط  بيف التكقيؼ كاالصطبلحات الحديألةرسـ المص لٔٓس
 دار السبلـ لمطباعة كال  ر ، محمد إسماعيؿ

إسماعيؿ حقي بف مصطف  اإلستا بكلي الح في الخمكتي  ، كح البيافر  لٕٓس
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 بين التوقيف واالصطالح

ُِٗٔ 
 

 . بيركت –دار الفكر ،  هػلُُِٕص ت، المكل  أبك الفدا  س

 الديف  ماب ،  المألا ي كالسب  العظيـ القرآف تفسير في المعا ي كحر  لٖٓس
 الكتب دار ،ُ، ط لهػَُِٕص ت س األلكسي الحسي ي اا عبد بف محمكد
 َ هػ ُُْٓ،  بيركت – العممية

، مطبعة عبد  ُسمير الطالبيف في رسـ كعبط الكتاب المبيف،ط لٗٓس
 هػ  ُّٕٓالحميد احمد ح في ، القاهرة  ، 

د أحمد بف محم، الصكاعؽ المحرقة عم  أهؿ الرفض كالعبلؿ كالز دقة لَٔس
بف عمي بف حجر الميتمي السعدم األ صارم،  ماب الديف  يخ 

 -هػ ُُْٕ، –مؤسسة الرسالة ،ُ، طهػلْٕٗص تاإلسبلـ، أبك العباس س
 . ـُٕٗٗ

، مطبعة المعاهد ، القاهرة ، ُع كاف البياف في عمـك التبياف ، ط لُٔس
 هػ  ُّْْ

ف أبك العباس أحمد بف محمد ب ،  ع كاف الدليؿ مف مرسـك خط الت زيؿ لِٔس
دار  ،ُ، طهػلُِٕص ت سعألماف األزدم المعركؼ بابف الب ا  المراك ي

 ـ َُٗٗ، الغرب اإلسبلمي، بيركت 
 ظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي ، غرائب القرآف  لّٔس

 هػ ُُْٔ ،بيركت –دار الكتب العممي   ، ُ، طهػلَٖٓص تال يسابكرم س
 اليم ي ال ككا ي اا عبد بف محمد بف عمي بف محمد ،القدير فت  لْٔس

،  بيركت دم ؽ، -الطيب الكمـ دار كألير، ابف دار، ُ، ط لهػَُِٓص تس
  هػ ُُْْ
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 بين التوقيف واالصطالح

ُّٗٔ 
 

طبعة دار الكتب محمد محمد عبد المطيؼ ،ابف الخطيب ،  الفرقاف، لٓٔس
 .ـ ُْٖٗالمصرية القاهرة 

أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اا  ، فعائؿ القرآف لمقاسـ بف سبلـ لٔٔس
، بيركتل -دار ابف كألير سدم ؽ ، ُ، طهػلِِْص تالمركم البغدادم س

 .ـ ُٓٗٗ-هػ  ُُْٓ

جماؿ الديف أبك الفرج عبد ،  كف األف اف في عيكف عمـك القرآفف لٕٔس
 ،دار الب ائر  ،ُ، طهػلٕٗٓص تالرحمف بف عمي بف محمد الجكزم س

 ـ ُٕٖٗ -هػ  َُْٖ ، بيركت 
عة ، مكتبة ال مُالقرا ات كالممجات، عبد الكهاب حمكدة ،ط لٖٔس

 المصرية، القاهرة
دار  ،ُ، طد صبلح عبد الفتاح الخالدم ،القرآف ك قض مطاعف الرهباف لٗٔس

 ـ ََِٕ -هػ  ُِْٖ، دم ؽ –القمـ 

أبك السعد زيف  ، كتاب ال معة المعية ب  ر قرا ات السبعة المرعية لَٕس
الديف م صكر بف أبي ال صر بف محمد الطَّبىبلكم، سبط  اصر الديف 

، السعكدية / الرياض -الر د ،ُ، طهػلَُُْص تمحمد بف سالـ س
 ـََِّ -هػ ُِّْ

أبك بكر بف أبي داكد، عبد اا بف سميماف بف ، كتاب المصاحؼ لُٕس
مصر  -الفاركؽ الحديألة  ،ُ،طهػلُّٔص تاأل عث األزدم السجستا ي س

 ـََِِ -هػ ُِّْ، ، / القاهرة
 بف عمرك بف محمكد القاسـ أبك ،الت زيؿ غكامض حقائؽ عف الك اؼ لِٕس
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 بين التوقيف واالصطالح

ُْٗٔ 
 

 – العربي الكتاب دار ، ّط ،  لهػّٖٓص ت س اا جار الزمخ رم أحمد،
 . هػ َُْٕ،  بيركت

، دار  ُالآللي الحساف في عمـك القرآف ، مكس   اهيف ال يف ، ط لّٕس
 ـ  ََِِال ركؽ القاهرة ف

 بف محمد بف عمي الديف عبل ،  الت زيؿ معا ي في التيكيؿ لباب  لْٕس
، لهػُْٕص تس بالخازف المعركؼ الحسف، أبك ال يحي عمر بف إبراهيـ

 َ هػ ُُْٓ،  بيركت – العممية الكتب دار ، ُط

أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف ،  المباب في عمـك الكتاب  لٕٓس
دار الكتب  ، ُ، ط هػلٕٕٓص ت عادؿ الح بمي الدم قي ال عما ي س

 . ـُٖٗٗ-هػ  ُُْٗبيركت ،  -العممية 

، مطبعة  ِد محمد أبك زيختار ، طلطائؼ البياف في رسـ القرآف ، أحم لٕٔس
  محمد عمي صبي  ، القاهرة .

، ِْ، طدار العمـ لممبلييف ، صبحي الصال  ، مباحث في عمـك القرآف لٕٕس
 ـ .َََِ

 ، ّ، طهػلَُِْص تم اع بف خميؿ القطاف س ، مباحث في عمـك القرآف لٖٕس
 ـَََِ -هػُُِْ، مكتبة المعارؼ لم  ر كالتكزي 

، دار ُعبد الكريـ إبراهيـ صال  ، طالمتحؼ في رسـ المصحؼ ،  لٕٗس
 ـ.ََِٔالصحابة لمتراث بط طا، 

 الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمد،  التيكيؿ محاسف لَٖس
،  بيركت – ةالعممي الكتب دار ، ُ، ط لهػُِّّص ت س القاسمي
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 بين التوقيف واالصطالح

ُٗٔٓ 
 

 َ هػُُْٖ

 بف الحؽ عبد محمد أبك،  العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر  لُٖس
ص تس المحاربي األ دلسي عطية بف تماـ بف الرحمف عبد بف غالب
 . هػ ُِِْ،  بيركت – العممية الكتب دار، ُ،طلهػِْٓ

عألماف بف سعيد بف عألماف بف عمر أبك  ،المحكـ في  قط المصاحؼ لِٖس
 ـ .َُْٕ، دم ؽ –ار الفكر  ،دِ،طهػلْْْص تعمرك الدا ي س

، دار المكا  لم  ر  ّالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ،محمد أبك  مبة ،ط لّٖس
 هػَُْٕ كالتكزي  ، الرياض ، 

أبك القاسـ  ماب  ،المر د الكجيز إل  عمـك تتعمؽ بالكتاب العزيز لْٖس
الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراهيـ المقدسي الدم قي المعركؼ 

 ـُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗ ، بيركت –دار صادر  ،هػلٓٔٔص  تبيبي  امة س
ألحرؼ السبعة ، د كتكر أبك ال كر احمد المصاحؼ العألما ية كصمتما با لٖٓس

 ـ .ََِْ،ُالزعبي ،مكتبة دار البياف ، الككيت ، ط
رً  لٖٔس مى  مىقىاًصًد السّْكى اًعدي ال َّظىًر لئلٍ رىاًؼ عى إبراهيـ بف عمر بف  ، مىصى

مكتبة ، ُ، طهػلٖٖٓص تحسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي س
 ـ ُٕٖٗ -هػ  َُْٖ، الرياض –المعارؼ 

أبك زكريا يحي  بف زياد بف عبد اا بف م ظكر  ، عا ي القرآفم لٕٖس
 -دار المصرية لمتيليؼ كالترجمة  ، ُ، طهػلَِٕ تصالديممي الفرا  س

 مصر
محمد بف أحمد بف مصطف  بف أحمد  ،المعجزة الكبرل القرآف لٖٖس



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٗٔٔ 
 

 ال ا رص دار الفكر العربي، هػلُّْٗص تالمعركؼ بيبي زهرة س

، دار القمـ ، دم ؽ ُيـ محمد الجرمي، طمعجـ عمـك القرآف،ابراه لٖٗس
 ـ.ََُِ

 بف عمر بف محمد اا عبد أبكل ، الكبير التفسير س الغيب فاتي م  لَٗس
 الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم التيمي الحسيف بف الحسف

 . هػ َُِْ،  بيركت – العربي التراث إحيا  دار  ، ّ، ط لهػَٔٔص ت س

،دار الكتب العممية، بيركت ، ُبرل زادة ، طمفتاح السعادة ، طاش ك لُٗس
 ـُٖٓٗ

، عبد اا بف يكسؼ الجدي  ، المقدمات األساسية في عمـك القرآف  لِٗس
 ، مركز البحكث اإلسبلمية ،  ليدز ، بريطا يا .  ُط

ٍرقا ي س ، م اهؿ العرفاف في عمـك القرآف لّٗس  تصمحمد عبد العظيـ الزُّ
 ي ك ركاهمطبعة عيس  البابي الحمب، ّ، طهػلُّٕٔ

 مس الديف أبك الخير ابف الجزرم،  ، م جد المقرئيف كمر د الطالبيف لْٗس
، دار الكتب العممية،ُ، طهػلّّٖص تمحمد بف محمد بف يكسؼ س

غيث ال ف  في القرا ات السب  ، عم  ال كرم مُٗٗٗ-هػ َُِْ
 ـ.ََِْهػ ، ُِْٓ، دار الصحابة ، ط طا ،ُالصفاقسي ، ط

، دار  معة مصر لمطباعة ُمة ، طم مج الفرقاف،محمد عم  سبل لٓٗس
 ـ .ََِِكال  ر كالتكزي   ، 

الميسر في عمـ رسـ المصحؼ كعبط ،غا ـ قدكرم،طبعة الجمعية   لٔٗس
 ـ .َُِِالعامة لتحفيظ القرآف الكريـ بجدة،
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ُٕٗٔ 
 

محمد بف عبد اا دراز  ، ال بي العظيـ  ظرات جديدة في القرآف الكريـ لٕٗس
 .ـََِٓ -هػُِْٔ،ي دار القمـ لم  ر كالتكز ،هػلُّٕٕص  تس

 ألر المرجاف في رسـ  ظـ القرآف ، محمد غكث ال ائطي األركا ي ،  لٖٗس
 هػ ..ُّّّمطبعة عألماف برس ، حيدر آباد الم د ، 

ال جـك الطكال  عم  الدرر المكام  ، ابراهيـ المارغ ي   ، طبعة دار  لٗٗس
 ـ .ُٓٗٗالفكر ، 

الجزرم،  مس الديف أبك الخير ابف ، ال  ر في القرا ات الع ر   لََُس
 هػل ّّٖص  تمحمد بف محمد بف يكسؼ س

هجا  مصاحؼ األمصار، أبك العباس احمد بف عمار الممدكم  لَُُس
 ،. َُّْ، دار ابف الجكزم ، ال ارقة ،ُهػل طَْْس

ٌمكش طالب أبي بف مكي محمد أبك ، ال ماية بمكغ إل  لمدايةا لَُِس  بف حى
ص ت س الكيالم القرطبي األ دلسي ألـ القيركا ي القيسي مختار بف محمد
 كالدراسات ال ريعة كمية ، كالس ة الكتاب بحكث مجمكعة ،ُ، ط لهػّْٕ

 َ ـ ََِٖ - هػ ُِْٗ،  ال ارقة جامعة ، اإلسبلمية

، عالـ الكتب ، ُهدم الفرقاف في عمـك القرآف ، غازم ع اية ، ط  لَُّس
 ـُٔٗٗ

 ثاَُا : كرة احلدَث وػهىو انعُح  :

ـ كهك أحمد بف عمرك بف أبك بكر بف أبي عاص ،اآلحاد كالمألا ي لُس
، الرياض –دار الراية ، ُ، طهػلِٕٖص تالعحاؾ بف مخمد ال يبا ي س

 ـ.ُُٗٗ – ُُُْ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٖٗٔ 
 

يا  الديف أبك عبد اا محمد بف عبد الكاحد ،عاألحاديث المختارة  لِس
 –دار خعر لمطباعة كال  ر كالتكزي ، بيركت  ػّ،طهػلّْٔ ستصالمقدسي 

 ـ َََِ -هػ  َُِْ ،لب اف
أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اا ، بف ز جكي األمكاؿ ال لّس

مركز الممؾ فيصؿ ، ُ، طهػلُِٓص تالخرسا ي المعركؼ بابف ز جكي  س
 ـ ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ، لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، السعكدية

عمر بف  بة سكاسم  زيدل بف عبيدة بف ريطة ، تاريخ المدي ة البف  بة لْس
طب  ، حقق ص فميـ محمد  متكت، هػلِِٔص تيد سال ميرم البصرم، أبك ز 

 هػ ُّٗٗعاـ ال  رص ، جدة –عم   فقةص السيد حبيب محمكد أحمد 
أبك محمد عبد اا بف مسمـ بف قتيبة الدي كرم  ، تيكيؿ مختمؼ الحديث لٓس
 -هػ ُُْٗ، مؤسسة اإل راؽ -المكتب االسبلمي ، ِ، طهػلِٕٔص تس

 .ـُٗٗٗ
أبك العبل محمد عبد الرحمف بف  ، رمذمتحفة األحكذم ب رح جام  الت لٔس

 بيركت –دار الكتب العممية  ،  هػلُّّٓص تعبد الرحيـ المباركفكرل س
أبك الفعؿ أحمد  ،،لتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرا لٕس

دار  ،ُ، طهػلِٖٓص  تبف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبل ي س
 ـ.ُٖٗٗهػ. ُُْٗالكتب العممية

 كس   ل س اا رسكؿ أمكر مف المختصر الصحي  المس د م الجا لٖس
 الجعفي البخارم عبداا أبك إسماعيؿ بف محمد ل ، البخارم صحي  س كأيام 
 . هػُِِْ،  ال جاة طكؽ دار ، ُ، ط
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُٗٔٗ 
 

محمد بف عبد المادم التتكم،  ،حا ية الس دم عم  س ف ال سائي  لٗس
كتب المطبكعات م ،ِ،طهػلُُّٖص تأبك الحسف،  كر الديف الس دم س

 ُٖٔٗ - َُْٔ ،حمب –اإلسبلمية 
أبك  عيـ أحمد بف عبد اا بف أحمد ،  حمية األكليا  كطبقات األصفيا  لَُس

مكتبة ال ا رص ،  هػلَّْصت بف إسحاؽ بف مكس  بف ممراف األصبما ي س
 ـُْٕٗ -هػ ُّْٗمصر،  -السعادة 

ديف، بف أبك عبد الرحمف محمد  اصر ال ،سمسمة األحاديث الصحيحة  لُُس
مكتبة المعارؼ  ،ُط هػلَُِْص تالحاج  كح بف  جاتي بف آدـ، األلبا ي س

 . لم  ر كالتكزي ، الرياض
هػل َُِْ تمحمد  اصر الديف األلبا ي س ،سمسمة األحاديث الععيفة  لُِس
ة ، الممكمة العربية السعكدي، دار المعارؼ، الرياض ، ُط  هػلَُِْص تس

 هػُُِْ
عاصـ كهك أحمد بف عمرك بف العحاؾ بف أبك بكر بف أبي ،  الس ة لُّس

 ََُْ،  بيركت –المكتب اإلسبلمي  ،ُ، ط هػلِٕٖص ت مخمد ال يبا ي س
ابف ماجة أبك عبد اا محمد بف يزيد القزكي ي، ،  س ف ابف ماج  لُْس

فيصؿ  -دار إحيا  الكتب العربية ،  هػلِّٕص تكماجة اسـ أبي  يزيد س
 عيس  البابي الحمبي

أبك داكد سميماف بف األ عث بف إسحاؽ بف ب ير  ، س ف أبي داكد  لُٓس
المكتبة العصرية،  ، هػلِٕٓص تبف  داد بف عمرك األزدم السًّْجٍستا ي س

 . بيركت –صيدا 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

َُٕٗ 
 

محمد بف عيس  بف سىٍكرة بف مكس  بف العحاؾ، ،  س ف الترمذم لُٔس
 ركة مكتبة كمطبعة مصطف  ،  ِ، ط هػلِٕٗص تالترمذم، أبك عيس  س

 ـ ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗ،  مصر –البابي الحمبي 
أبك محمد عبد اا بف عبد الرحمف بف الفعؿ بف بىمراـ  ،س ف الدارمي  لُٕس

دار  ، ُ، ط هػلِٓٓص تبف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرق دم س
 ـ َََِ -هػ  ُُِْ،  المغ ي لم  ر كالتكزي ، المممكة العربية السعكدية

ٍكًجردم أحمد بف الحسيف بف عمي ب ،الس ف الكبرل لُٖس ٍسرى ف مكس  الخي
 –دار الكتب العممية، بيركت  ،ّ،طهػلْٖٓص تالخراسا ي، أبك بكر البيمقي س

 ـ ََِّ -هػ  ُِْْ، فلب ا
محيي الس ة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد ،  رح الس ة  لُٗس

دم ؽ،  -المكتب اإلسبلمي ،ِط ، هػلُٔٓص تبف الفرا  البغكم ال افعي س
 .ـُّٖٗ -هػ َُّْ ، بيركت

ابف بطاؿ أبك الحسػف عمػي بػف خمػؼ ، رح صحي  البخارل البف بطاؿ  لَِس
، السػػػعكدية، الريػػػاض -مكتبػػػة الر ػػػد  ، ِ، طهػػػػلْْٗتبػػػف عبػػػد الممػػػؾ س

 ـََِّ -هػ ُِّْ
أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ  ، رح م كؿ اآلألار لُِس

 ،ُ،ط هػلُِّص تبف سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم س
 ـ ُْْٗهػ،  ُُْٓ ،مؤسسة الرسالة

ص تأبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اا اآلجيرّْمُّ البغدادم س،ال ريعة لِِس
دار الكطف  ، ِ، ط كتكر عبد اا بف عمر بف سميماف الدميجي، الد هػلَّٔ
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُُٕٗ 
 

 ـ ُٗٗٗ -هػ  َُِْ،الرياض  -
ٍكًجرد، عب اإليماف لِّس ٍسرى م أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكس  الخي

مكتبة الر د لم  ر ،  ُ، ط هػلْٖٓص ستالخراسا ي، أبك بكر البيمقي 
 -هػ  ُِّْ،  كالتكزي  بالرياض بالتعاكف م  الدار السمفية ببكمبام بالم د

 . ـ ََِّ
 التميمي حاتـ أبك أحمد بف حباف بف محمد ،  حباف ابف صحي  لِْس

  ـ . ُّٗٗ -هػ   ُُْْ ، بيركت ، الرسالة مؤسسة،  ِ، ط البستي
أبك عبد الرحمف محمد  اصر الديف، بف الحاج  ،أبي داكد س ف صحي   لِٓس

مؤسسة غراس ،  هػلَُِْص ت كح بف  جاتي بف آدـ، األ قكدرم األلبا ي س
 . لم  ر كالتكزي ، الككيت

أبك محمد محمكد بف أحمد بف ،  عمدة القارم  رح صحي  البخارم لِٔس
،  هػلٖٓٓص تالعي   س مكس  بف أحمد بف حسيف الغيتاب  الح ف  بدر الديف

 بيركت –ال ا رص دار إحيا  التراث العربي 
محمد أ رؼ بف أمير بف عمي بف ،  عكف المعبكد  رح س ف أبي داكد لِٕس

،  ِ، ط هػلُِّٗص تحيدر، أبك عبد الرحمف،  رؼ الحؽ، العظيـ آبادم س
 هػ ُُْٓ،  بيركت ،دار الكتب العممية 

ص تسمـ بف قتيبة الدي كرم سأبك محمد عبد اا بف م،  غريب الحديث لِٖس
 هػ .ُّٕٗ،  بغداد –مطبعة العا ي  ،  ُ، ط د. عبد اا الجبكرم،  هػلِٕٔ

 بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد،  كاألألر الحديث غريب فيالفائؽ  لِٗس
ص تس األألير ابف الجزرم ال يبا ي الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُِٕٗ 
 

  ـُٕٗٗ - هػُّٗٗ ركت،بي - العممية المكتبة،  لهػَٔٔ
أحمد بف عمي بف حجػر أبػك الفعػؿ  ، فت  البارم  رح صحي  البخارم لَّس

 ُّٕٗبيركت،  -دار المعرفة  ، العسقبل ي ال افعي
فبك عبد اا أحمد بف محمد بف ح بؿ بف هبلؿ بف ،فعائؿ الصحابة لُّس

 - َُّْ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،ُل ، طهػُِْص تأسد ال يبا ي س
ُّٖٗ 

عػػبل  الػػديف عمػػي بػػف حسػػاـ ، عمػػاؿ فػػي سػػ ف األقػػكاؿ كاألفعػػاؿك ػػز ال  لِّس
الديف ابف قاعي خاف القادرم ال اذلي الم دم البرها فكرم ألـ المػد ي فػالمكي 

، مؤسسػػػػػػػة الرسػػػػػػػالة ، ٓ، طهػػػػػػػػلٕٓٗص تال ػػػػػػػمير بػػػػػػػالمتقي الم ػػػػػػػدم س
 .ـُُٖٗهػ/َُُْ

مجم  الزكائد كم ب  الفكائدص أبك الحسف  كر الديف عمي بف أبي بكر  لّّس
هػ،  ُُْْ،مكتبة القدسي، القاهرة ،هػلَٕٖص تف سميماف الميألمي سب

 ـ ُْٗٗ
أبك الحسف عبيد اا بف  ، مرعاة المفاتي   رح م كاة المصابي  لّْس

محمد عبد السبلـ بف خاف محمد بف أماف اا بف حساـ الديف الرحما ي 
 -ا  إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفت،  ّل ، طهػُُْْص تالمباركفكرم س

 .ـ ُْٖٗهػ،  َُْْ،  ب ارس الم د -الجامعة السمفية 
عمي بف سسمطافل محمد، أبك ،  مرقاة المفاتي   رح م كاة المصابي  لّٓس

دار الفكر،  ، ُ، ط هػلَُُْ تالحسف  كر الديف المبل المركم القارم س
 ص ـََِِ -هػ ُِِْ،  لب اف –بيركت 
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٕٗ 
 

ف إبراهيـ بك عكا ة يعقكب بف إسحاؽ ب، مستخرج أبي عكا ة لّٔس
 -هػُُْٗ، بيركت –دار المعرفة  ،ُ،طهػلُّٔص تال يسابكرم اإلسفرايي ي س

 ـ.ُٖٗٗ
أبك عبد اا الحاكـ محمد بف عبد اا بف ،  المستدرؾ عم  الصحيحيف لّٕس

محمد بف حمدكي  بف  يعيـ بف الحكـ العبي الطمما ي ال يسابكرم المعركؼ 
 – ُُُْ،  بيركت –ممية دار الكتب الع ،ُ، ط هػلَْٓص تبابف البي  س

َُٗٗ . 
أبك بكر بف أبي  يبة، عبد اا بف محمد بف ،  مس د ابف أبي  يبة لّٖس

 –دار الكطف  ، ُ، ط هػلِّٓص تإبراهيـ بف عألماف بف خكاستي العبسي س
 ـُٕٗٗ،  الرياض

أبك يعم  أحمد بف عمي بف المألي   بف يحي  بف  ،  مس د أبي يعم  لّٗس
دار الميمكف  فُ، ط هػلَّٕص تمي سعيس  بف هبلؿ التميمي، المكص

 ُْٖٗ - َُْْ،  دم ؽ –لمتراث 
أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراهيـ بف مخمد بف ،س د إسحاؽ بف راهكي م لَْس

مكتبة  ،ُ،طهػلِّٖص تإبراهيـ الح ظمي المركزم المعركؼ بػ ابف راهكي  س
 ُُٗٗ - ُُِْ ،المدي ة الم كرة -اإليماف 

 بف ح بؿ بف محمد بف أحمد اا عبد أبك،  ح بؿ بف أحمد اإلماـ مس د لُْس
 َ ـ ََُِ،  الرسالة مؤسسة ،ُ، ط لهػُِْص ت س ال يبا ي أسد بف هبلؿ

أبك بكر أحمد بف عمرك بف  ، مس د البزار الم  كر باسـ البحر الزخار لِْس
ص تعبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اا العتكي المعركؼ بالبزار س
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُْٕٗ 
 

 الم كرة المدي ة -مكتبة العمـك كالحكـ ،هػلِِٗ
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي ال امي، ، مس د ال امييف لّْس

 - َُْٓ ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ُ،طهػلّٔص تأبك القاسـ الطبرا ي س
ُْٖٗ 

ل س س اا رسكؿ إل  العدؿ عف العدؿ ب قؿ المختصر الصحي  المس د لْْس
ص ت س رمال يسابك  الق يرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ صحي  مسمـ ل ، 

 َ بيركت – العربي التراث إحيا  دار ،  لهػُِٔ
لحميرم اليما ي ا أبك بكر عبد الرزاؽ بف هماـ بف  اف  ،المص ؼ لْٓس

 ـ .َُّْ،  بيركت –المكتب اإلسبلمي  ،ِ، ط هػلُُِص تالص عا ي س
أبك بكر بف أبي  يبة، عبد اا بف محمد بف مص ؼ ابف أبي  يبة،  لْٔس

ض ، الريا ،مكتبة الر د  ، ُ، ط هػلِّٓص تسإبراهيـ بف عألماف بالعبسي 
 ـ . َُْٗ

أبك سميماف حمد بف محمد  ػ ،معالـ الس ف، كهك  رح س ف أبي داكد لْٕس
، ُ،طهػلّٖٖص تبف إبراهيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي س

 ـ ُِّٗ -هػ  ُُّٓ،حمب –المطبعة العممية 
المخمي  سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير ، المعجـ األكسط  لْٖس

 . القاهرة –دار الحرميف  ، هػلَّٔص ت ، أبك القاسـ الطبرا ي س ال امي
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي ال امي ،المعجـ الكبير لْٗس

  ـُْٗٗ -هػ  ُُْٓ،  القاهرة –مكتبة ابف تيمية ،  هػلَّٔص ت الطبرا ي س
يحي   أبك زكريا محيي الديف،  الم ماج  رح صحي  مسمـ بف الحجاج لَٓس
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 بين التوقيف واالصطالح

ُٕٗٓ 
 

 . بيركت –دار إحيا  التراث العربي  ، ُ، ط هػلٕٔٔص ت بف  رؼ ال ككم س
 .ثانثًا : كرة انفقه 

سمـ الكصكؿ ل رح  ماية السكؿ،محمد بخيت المطيعي ، م  كر   لُس
بمامش  ماية السكؿ في  رح م ماج الكصكؿ ، لبلس كم، طبعة عالـ 

 الكتب .
الـ ابك عاصي ، فتاكل ال يخ بخيت المطيعي، لمدكتكر محمد س لِس

 ، مكتبة كهبة ، القاهرة ُِٖ/ُجػ
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،الفتاكل الكبرل البف تيمية  لّس

بف عبد السبلـ بف عبد اا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحرا ي 
 -هػ َُْٖ ،دار الكتب العممية ،ُ،طهػلِٖٕص تالح بمي الدم قي س

 ـُٕٖٗ
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ص  كلجمكع الفتام لْس

مجم  الممؾ فمد لطباعة المصحؼ ال ريؼ، ،  هػلِٖٕص ت الحرا ي س
 .ـُٓٗٗهػ/ُُْٔ،  المدي ة ال بكية، المممكة العربية السعكدية

 زاتؼا : كرة انرتاجى وانعي وانرازَخ وانثهداٌ  .
دار  ، طبعةسبلـ مقبؿ مجبرل عبد ال،ذهاب الحزف ك فا  الصدر السقيـإ لُس

 .القاهرة –دار اإليماف ،  القاهرة،اإليماف 
أبك عمر يكسؼ بف عبد اا بف محمد ، الستيعاب في معرفة األصحابا  لِس

دار الجيؿ،  ،ُ، طهػلّْٔص تبف عبد البر بف عاصـ ال مرم القرطبي س
 .ـ ُِٗٗ،هػ ُُِْ ،بيركت
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 بين التوقيف واالصطالح

ُٕٗٔ 
 

عمي بف أبي الكـر محمد بف أبك الحسف  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة  لّس
محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد ال يبا ي الجزرم، عز الديف ابف 

 .ـ ُْٗٗ -هػ ُُْٓ، دار الكتب العممية ،ُ،  طهػلَّٔص تاألألير س
أبك الفعؿ أحمد بف عمي بف محمد بف ،اإلصابة في تمييز الصحابة  لْس

 –العممية دار الكتب  ، ُ، طهػلِٖٓص تأحمد بف حجر العسقبل ي س
 هػ ُُْٓ ف بيركت

 -صم  اا عمي  كسمـ  -االكتفا  بما تعم   مف مغازم رسكؿ اا  لٓس
ص سميماف بف مكس  بف سالـ بف حساف الكبلعي ف كالألبلألة الخمفا 

، بيركت –دار الكتب العممية  ،ُ، طهػلّْٔص تالحميرم، أبك الربي  س
 هػ َُِْ

مكتبة  ،هػلّٓٓص  حك تسالمطمر بف طاهر المقدسي  ،لبد  كالتاريخا لٔس
 الألقافة الدي ية، بكر سعيد

ص تعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي س،تاريخ الخمفا  لٕس
 ـََِْ-هػُِْٓ ، مكتبة  زار مصطف  الباز، ُ، طهػلُُٗ

أبك القاسـ عمي بف الحسف بف هبة اا المعركؼ بابف ، تاريخ دم ؽ لٖس
هػ  ُُْٓ ، ال  ر كالتكزي دار الفكر لمطباعة ك ، هػلُٕٓص ستعساكر 

 ـ ُٓٗٗ -
القاع  عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار  ، تألبيت دالئؿ ال بكة لٗس

دار ، هػلُْص تالممذا ي األسد أبادم، أبك الحسيف المعتزلي س
 القاهرة، برا ،المصطف 
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 بين التوقيف واالصطالح

ُٕٕٗ 
 

زكريا محيي الديف يحي  بف  رؼ ال ككم  ، تمذيب األسما  كالمغات لَُس
 لب اف -العممية، بيركت  دار الكتب ، هػلٕٔٔص تس

حكـ االلتزاـ بقكاعد رسـ المصحؼ كعبط  ،د. أحمد خالد  كرم مجمة  لُُس
، العدد  ََِٖال ريعة كالقا كف ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

 الألالث كالألبلألكف .
 ، الردة م   بذة مف فتكح العراؽ كذكر المأل   بف حارألة ال يبا ي    لُِس

ممي األسممي بالكال ، المد ي، أبك عبد اا، محمد بف عمر بف كاقد الس
 -هػ  َُُْ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت ،ُ،طهػلَِٕص تالكاقدم س
 .ـ َُٗٗ

أبك القاسـ عبد ،الركض األ ؼ في  رح السيرة ال بكية البف ه اـ لُّس
دار إحيا   ،ُ، طهػلُٖٓصتالرحمف بف عبد اا بف أحمد السميمي س

 .ـَََِهػ/ ُُِْ، التراث العربي، بيركت
محمد بف إسحاؽ بف يسار ، سيرة ابف إسحاؽ سكتاب السير كالمغازمل لُْس

، بيركت –دار الفكر  ،ُ، طهػلُُٓص تالمطمبي بالكال ، المد ي س
 ـُٖٕٗهػ /ُّٖٗ

عمي بف إبراهيـ بف أحمد الحمبي، أبك الفرج،  كر  ، لسيرة الحمبية ا لُٓس
 –العممية  دار الكتب ،ِ، طهػلَُْْص تالديف ابف برهاف الديف س

 هػُِْٕ ، بيركت
عبد الممؾ بف ه اـ بف أيكب الحميرم  ، السيرة ال بكية البف ه اـ لُٔس

 ركة مكتبة ، ِ، طهػلُِّصتالمعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف س
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 بين التوقيف واالصطالح

ُٕٖٗ 
 

 ـ ُٓٓٗ -هػ ُّٕٓ ، كمطبعة مصطف  البابي الحمبي كأكالده بمصر
بف حباف بف محمد بف حباف بف أحمد  ، السيرة ال بكية كأخبار الخمفا   لُٕس

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي س  ، ّ/طهػلّْٓص تمعاذ بف مى
 هػ ُُْٕ ، بيركت –الكتب الألقافية 

عياض بف مكس  بف عياض بف ، ل فا بتعريؼ حقكؽ المصطف ا   لُٖس
 –دار الفيحا  ، ِ،طهػلْْٓص تعمركف اليحصبي السبتي، أبك الفعؿ س

 .هػ َُْٕ ، عماف
، هػلَُِْص تمحمد  اصر الديف األلبا ي س ، ال بكيةصحي  السيرة   لُٗس

 األردف -عماف  -المكتبة اإلسبلمية ، ُط
أبك عبد اا محمد بف سعد بف م ي  الما مي  ، الطبقات الكبرل   لَِس

تحقيؽص ، هػلَِّص تبالكال ، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد س
 -هػ  َُُْ، كتبير  –دار الكتب العممية  ،ُ، طمحمد عبد القادر عطا

 . ـ َُٗٗ
محمد بف محمد بف  ،عيكف األألر في ف كف المغازم كال مائؿ كالسير   لُِس

محمد بف أحمد، ابف سيد ال اس، اليعمرم الربعي، أبك الفت ، فت  الديف 
 هػ.ُُْْ، ،بيركت –دار القمـ  ،ُ،طهػلّْٕص تس

أحمد بف محمد بف عمي بف أعألـ الككفي، أبك محمد ، الفتكح لِِس
 .ـ ُُٗٗ -هػ  ُُُْ، ، دار األعكا ، بيركت ، ُ، طهػلُّْتصس

 خايعا : كرة  انهغح وادلؼاجى وانثالغح  .
 ـ .ََِٔ، دار البيرك ي ،  ِاالقتراح في أصكؿ ال حك لمسيكطي ػ ط  لُس
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 بين التوقيف واالصطالح

ُٕٗٗ 
 

 الرزٌاؽ عبد بف محٌمد بف حٌمد، م القامكس جكاهر مف العركس اجت  لِس
 دار ، لهػَُِٓص ت  س الزَّبيدم بمرتع ، الممٌقب الفيض، أبك الحسي ي،
  المداية

ص تس م صكر أبك المركم، األزهرم بف أحمد بف محمد،  المغة مذيبت لّس
  ـََُِ،  بيركت – العربي التراث إحيا  دار ،ُط ، لهػَّٕ

عألماف بف عمر بف أبي بكر بف يك س، أبك ،ل افية في عمـ التصريؼا لْس
 ،هػلْٔٔص تعمرك جماؿ الديف ابف الحاجب الكردم المالكي س

 ـُٓٗٗهػ ُُْٓ، مكة –المكتبة المكية ،ُط
، طبعة  ُِّ/ِ رح ال افية،محمد بف الحسف الرعي اإلستراباذم،جػ  لٓس

مكة  -مكتبة الم ارة  ،ُـ ، طُٕٓٗدار الكتب العممية ، بيركت ،
 ـ .َُْٖ ، المكرمة

 ، الصاحبي في فق  المغة العربية كمسائمما كس ف العرب في كبلمما  لٔس
، هػلّٓٗص تريا  القزكي ي الرازم، أبك الحسيف سأحمد بف فارس بف زك

 ـُٕٗٗ-هػُُْٖ،ُط
أحمد ، الصاحبي في فق  المغة العربية كمسائمما كس ف العرب في كبلمما لٕس

 ،ُ، طهػلّٓٗص تبف فارس بف زكريا  القزكي ي الرازم، أبك الحسيف س
 ـُٕٗٗ-هػُُْٖ

 دحما بف إسماعيؿ  صر أبك،  العربية كصحاح المغة تاج الصحاح لٖس
،  بيركت ، لممبلييف العمـ دار ، ْ، ط لهػّّٗص ت س الفارابي الجكهرم
 . ـ ُٕٖٗ -  هػ َُْٕ
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َُٖٗ 
 

 ـ .ََِْ،  معة مصر ، ّفق  المغة ، عمي عبد الكاحد كافي ، طػ  لٗس
مجد الديف أبك طاهر محمد بف يعقكب  ، القامكس المحيط لَُس

، مؤسسة الرسالة لمطباعة كال  ر ٖ، ط هػلُٕٖص تالفيركزآبادل س
 .ـ ََِٓ،  لب اف –التكزي ، بيركت ك 

 مكس  بف أيكب ،  المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ لكمياتا لُُس
 مؤسسة،  لهػَُْٗص ت سالح في البقا  أبك الكفكم، القريمي الحسي ي
 َ بيركت ، الرسالة

 ابف الديف جماؿ الفعؿ، أبك عم ، بف مكـر بف محمد،  العرب لساف لُِس
 ،صادر دار ، ّ، طلهػُُٕص ت س إلفريق ا الركيفع  األ صارم م ظكر
 . هػ ُُْْ، بيركت

أحمد بف فارس بف زكريا  القزكي ي الرازم، ،مجمؿ المغة البف فارس لُّس
 ،هػ  َُْٔ، بيركت –مؤسسة الرسالة ، ِ، طهػلّٓٗص تأبك الحسيف س

 ـ ُٖٔٗ
أبك القاسـ الحسيف بف  ،محاعرات األدبا  كمحاكرات ال عرا  كالبمغا  لُْس

 ركة دار األرقـ  ،ُ، طهػلَِٓص تؼ بالراغب األصفما   سمحمد المعرك 
 هػ َُِْ،بيركت –بف أبي األرقـ 

 سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك ، األعظـ كالمحيط المحكـ لُٓس
 - هػ ُُِْ،  بيركت – العممية الكتب دار ،ُ، ط [هػْٖٓص ت] المرسي
 ـ َََِ

 عبد بف بكر بيأ بف محمد اا عبد أبك الديف زيف ،  الصحاح ختارم لُٔس
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ُُٖٗ 
 

 الدار - العصرية المكتبة ، ٓ، ط لهػٔٔٔص تس الرازم الح في القادر
 . هػَُِْ،  بيركت ال مكذجية،

عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ  ، المزهر في عمـك المغة كأ كاعما لُٕس
، ُ، طبيركت –دار الكتب العممية ، هػلُُٗص تالديف السيكطي س

 ـُٖٗٗهػ ُُْٖ
 ِ، ط حامد صادؽ ق يبي -مد ركاس قمعجي مح ، معجـ لغة الفقما  لُٖس

 ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ،  دار ال فائس لمطباعة كال  ر كالتكزي  ،
أحمد بف فارس بف زكريا  القزكي ي الرازم، أبك ،مقاييس المغة     لُٗس

 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ،  دار الفكر ، هػلّٓٗص تالحسيف س
المبارؾ  مجد الديف أبك السعادات، ال ماية في غريب الحديث كاألألر لَِس

بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ ال يبا ي الجزرم ابف األألير 
 . ـُٕٗٗبيركت،   -المكتبة العممية ، هػلَٔٔص ست

 ظادظا : كرة أخسي .
، ُاإلبريز،مف كبلـ سيدم عبد العزيز الدباغ ، أحمد بف المبارؾ،ط لُس

 ة ،س ةالمطبعة المطبعة الميم ية،س أحمد البابي الحمبيل ، القاهر 
 .قُُّٔ

ٌي بف عبد الكبير ابف محمد الحس ي  بلتراتيا لِس اإلداريةص محمد عىٍبد الحى
دار األرقـ  ،ِ، طهػلُِّٖص تاإلدريسي، المعركؼ بعبد الحي الكتا ي س

 . بيركت –
الحركؼ البلتي ية لكتابة العربية ، عبد العزيز فممي ،مطبعة مصر ،  لّس
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ُِٖٗ 
 

 . ـُْْٗالقاهرة ، 
بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  مس الديف محمد ، الطرؽ الحكمية لْس

 . مكتبة دار البياف، هػلُٕٓص تابف قيـ الجكزية س
الفتكل المحمدية عم  األسئمة الم دية،محمد صديؽ الرحما ي ،  لٓس

 هػ ّْْطبعة القاهرة ، 
بف   يركي  بف  مردار بف  يركي  ، الفردكس بميألكر الخطاب لٔس

دار الكتب  ،ُ، طهػلَٗٓص تف اخسرك، أبك  جاع الديممٌي الممذا ي س
 ـُٖٔٗ -هػ  َُْٔ، بيركت –العممية 

فصؿ الخطاب في تحريؼ كتاب رب األرباب لم يعي حسيف ال كرم   لٕس
 الطبرسي ، تحقيؽ د . أحمد حسيف ال مكي.

 ـ َُٔٗالفاسي مكبعة مصطف  الحمبي  المدخؿ البف الحاج المغربي لٖس
خمدكف مقدمة ابف خمدكف،كلي الديف عبد الرحمف بف محمد بف  لٗس

 ـ .ََِْهػ ،ُِّْ، دار يعرب، دم ؽ،ُهػل، طَٖٖستص
 صكص مف التراث التربكم اإلسبلمي ، فتحي حسف مكاكم، ،   لَُس
 ـَُِٖ، المعمد العالي لمفكر اإلسبلمي ، عماف ، األردف ،  ُط
صم  اا عمي  س عرة ال عيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ لُُس

 . يمة لم  ر كالتكزي ، جدةدار الكس، ْط ،دد مف المختصيف ل ، عكسمـ
كألاقة  قؿ ال ص القرآ ي مف الرسكؿ إل  أمت  ، محمد حسف  لُِس

 جبؿ، طبعة دار الصحابة لمتراث ، د.ت .
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 الرسم القرآنى

 بين التوقيف واالصطالح

ُّٖٗ 
 

 ظاتؼا: اجملالخ واندوزَاخ وانسظائم ػهًُح وادلىاقغ اإلنُكرتوَُح.:
جم  القرآف في مراحمة التاريخية مف العصر ال بكم إل  العصر الحديث ،  لُس

أبك زيد، بحث تكميمي مقدـ لمحصكؿ عم  درجة الماجستير  محمد  رعي
 هػ ُُْٗفي التفسير كعمـك القرآف ، كمية ال ريعة ، جامعة الككيت ، 

حكـ االلتزاـ بقكاعد رسـ المصحؼ كعبط [، د. أحمد خالد  كرم ،   لِس
بحث م  كر بمجمة ال ريعة كالقا كف،جامعة اإلمارات العربية المتحدة  

 . ََِٖلألبلألكف ، العدد الألالث كا
الرسـ العألما ي كالرسـ القياسي كأكج  االختبلؼ بي مما ، حيدر خميؿ  لّس

إسماعيؿ، مجمة كمية العمـك اإلسبلمية  المجمد الراب  ، العدد الساب  ، 
 ـ.ََُِ

رسـ المصحؼ بيف التحرر كالتحرز،بحث م  كر في مجمة الدارة  لْس
 ـ .ُْٗٗل ، ّل العدد سَِالسعكدية،المجمد س

أبك بكر بف أبي عاصـ كهك أحمد بف عمرك بف العحاؾ بف  ،  ةالس  لٓس
 هػ ََُْ،بيركت –المكتب اإلسبلمي  ،ُ،طهػلِٕٖص تمخمد ال يبا ي س

ل ِّٗلطائؼ اإل ارات لف كف القرا ات ،  ماب الديف القسطبل ي ست ص   لٔس
، طبعة مجم  الممؾ فمد لطباعة المصحؼ ال ريؼ، بالمممكة العربية 

 السعكية .
مجمة البحكث  ا كفكائد الرسـ العألما ي ، ط  عابديف ط  ،مزاي  لٕس

 ـ ََِٔهػ ُِْٕكالدراسات القرآ ية، العدد الألا ي، الس ة األكل  
  http://www.kitabat.info/subject.phpَمكق  ص   لٖس


