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األ�مـالن ا�مد هللا ا�ى خلق اإل�سان علمه ا�يان وا�صالة وا�سالم األتمان 

 
ً
 كث�ا

ً
  .� سيد ا�لق ونور ا�ق سيدنا ون�ينا �مد و� آ� وصحبه وسلم �سليما

  ،،،و�عد
وهـو �ـل اهتمـام كبـ� مـن  � ن القرآن ا�كـر�م منـذ نـزو� � ا�رسـولإف

 وقـد تمثلـت مظـاهر هـذه ،والقراءات خاصةكر�م ا� القرآن ا�سلم� �مة ودار�

العناية � أول �ظاته با�بادرة إ� حفظه بوسيلت� ال يم�ـن معهمـا أن يتطـرق إ�ـه 

   .أد� شك أو ارتيابتعا� بفضل اهللا 

 إذ مـن ا�علـوم ، فور نـزو�، ف� كتابته مبا�ة � ا�صحف:أما ا�وسيلة األو�

 فإذا فرغ منه د� أحد ا�كتبة فأ�اله ما أو� إ�ـه ،و��ن ي�ل عليه ا� � أن ا�رسول

  . )١(ح� ال يضيع منه �ء 

فـور نـزو� ا�كـر�م أصحابه القرآن  �  ف� تلق� ا�رسول:وأما ا�وسيلة ا�انية

 ف�ن القرآن ا�كر�م هـو ، وتعاهد ا�صحابة � با�فظ واإلتقان،بعد الفراغ من كتابته

�نـوا ي�نافـسون � اسـتظهاره وحفظـه و��ـسابقون إ�  إذ ،شغلهم ا�شاغل �ل نهـار

   .مدارسته وتفهمه

 ،إ� ا�رفيـق األ� �  حـ� انتقـل ا�رسـولوظل األ�ر هكذا طيلة ف�ة ا�ـو�

ا�كـرى ا�مـع  وما أعقـب ذ�ـك مـن ،�فوظ � ا�صدور وا�سطورا�كر�م والقرآن 

   )٢(وال�سخ العثما�

                                                
ط دار الـ�اث . �مد إبراهيم أبو الفـضل/ �قيق . ٢٤١ / ١. �لزر��. ال�هان � علوم القرآن) ١(

 .العر�

 � ا�مع ا�كرى وال�سخ العثما�، صسيأ� بيان ذ) ٢(
ً
 .١٠٩٥: �ك مفصال
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 �وعـد ن تؤديان دورهما �اوال تزال ا�وسيلت
ً
 ا�حافظة � القرآن ا�كر�م �قيقا

ـــــه ـــــا ،اهللا �فظ ـــــال اهللا  كم   : �ق

 ، ]وذ�ك ح� يرث اهللا األرض ومن عليها]٩ :ا�جر .   

 إذ أصـبح ،راءات القرآنيـةو�ا �ن �لرسم العثما� أهميته � حياة ا�ارس� �لق

 من أر�ن صحة القراءة
ً
 أساسيا

ً
 أردت أن أبـ� أهميـة هـذا ا�انـب وعالقتـه ،)١(ر�نا

ا�رسم العثما� وعالقتـه بـالقراءات القرآنيـة ( وذ�ك �ت عنوان ،بالقراءات القرآنية

الـ� وقـع فيهـا اخـتالف القـراءات ا�واضع  وذ�ك من خالل دراسة بعض ،)ا�تواترة

   .��ك أثره � األداءو�ن ه اختالف ا�رسم وتبع

 �سبقها مقدمـة ثالثة فصولتمهيد ووقد اقتضت طبيعة ا�حث أن يتكون من 

  .بها أهمية ا�وضوع وخطة ا�حث تعقبهم خاتمة بأهم ا�تائج ال� توصل إ�ها ا�حث

  

                                                
 .١١٠٦: أر�ن صحة القراءة، ص:  ينظر)١(
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   .ار ا�وضوع وأهميتهي �شتمل � أسباب اخت:مقدمة

  :تضمن نقطت� و�:ا�مهيد

 وفيـه ثالثـة ،ا�رسم العثما� ودوره � �سخ ا�صاحف العثمانيـة :ا�قطة األو�

  :عنا�

   .تعر�ف ا�رسم العثما� وفوائده :األولالعن� 

  .  �ع القرآن ا�كر�م � عهد أ� ب�ر ا�صديق :ا�ا�العن� 

   . �ع القرآن ا�كر�م � عهد عثمان بن عفان :ا�الثالعن� 

   :عنا� �سة وفيه ،ء القراءات أهمية ا�رسم العثما� عند علما:�قطة ا�انيةا

  . وجوب اتباع ا�رسم العثما� � كتابة ا�صاحف:األولالعن� 

ــا� ــ� ا� ــا� أو :العن ــم العثم ــة ا�رس ــاء � توقيفي ــذاهب العلم  م

  .اصطالحه

  . � ا�رسما�ؤلفاتأهم ا�راسات ا�سابقة و :ا�الثالعن� 

   . ر�نية ا�رسم:ا�رابعلعن� ا

  . االحتجاج با�رسم عند علماء ا�رواية وا�وجيه:ا�ا�سالعن� 

�وافقة رسم ا�ـصاحف العثمانيـة �لقـراءات القرآنيـة ا�تـواترة  :األولالفصل 

   :انوفيه مبحث

�وافقة رسم ا�مزة وما تؤول إ�ه صورتها عند �فيفها �لروايـة  :ا�بحث األول

  :يه ثالثة مطالب وف.القرآنية

  . إبدال ا�مز ا�فرد ا�سا�ن:ا�طلب األول

  .إبدال ا�مز ا�فرد ا�تحرك: ا�طلب ا�ا�
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 إبدال ا�مز ا�فرد ا�تحرك أو ا�سا�ن أو �سهيله عنـد ا�وقـف :ا�طلب ا�الث

  .عليه � مذهب �زة وهشام

   . و�� ا�لفظ� احتمال ا�رسم العثما� لقراءة الفتح واإلمالة:ا�بحث ا�ا�

  : وفيه مبحثان، مذاهب اختالف القراء � ا�وقف � �رسوم ا�ط:الفصل ا�ا�

  . اإلبدال:ا�بحث األول

  .اإلثبات وا�ذف :ا�بحث ا�ا�

أثر القراءات ا�تواترة � وقوع بعـض االخـتالف � رسـم ا�ـصاحف  :الفصل ا�الـث

   :انمبحث وفيه .العثمانية

 وفيــه عــدة .ا��مــات وا�ــروفبعــض ذف واإلثبــات �  ا�ــ:ا�بحــث األول

  :مطالب

  . إثبات بعض ا��مات وحذفها:ا�طلب األول

  .ا�روف وحذفهابعض  صور إثبات :ا�طلب ا�ا�

  :ثالث نقاط�  و�توى . األلف)أ( إثبات وحذف :ا�الثا�طلب 

     . همزة القطع:ا�قطة األو�

    . همزة ا�وصل:ا�قطة ا�انية

   . األلف ال� ل�ست �لقطع وال �لوصل:ا�قطة ا�ا�ة

   .ا�اء وحذفهاإثبات  :ا�رابعا�طلب 

   .وحذفهاالفاء  إثبات :ا�ا�سا�طلب 

  .ا�الم وحذفهاإثبات  :ا�سادسا�طلب 

  .وحذفهاا�يم إثبات  :ا�سابعا�طلب 

   .وحذفهاا�ون إثبات  :ا�امنا�طلب 

  .وحذفهام� هاء ا�ضإثبات  :ا�اسعا�طلب 
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  .ا�واو وحذفهاإثبات  :العا�ا�طلب 

   .وحذفهاا�اء إثبات  :العا�ا�ادي ا�طلب 

  )  وا�ون،ا�ال ( وذ�ك � حرف�، اإلظهار واإلد�م:ع�ا�ا� ا�طلب 

ا�ـاء ( ،)ا�ـاء وا�ـاء( حرف� أو حـذفهما إثباتما �ن ب :ع�ا�الث ا�طلب 

   .)وا�ون

   :ان مطلبوفيه، �بادل وصوره  ا:ا�ا�ا�بحث 

  : ا�روف، و�أ� ذ�ك � أر�ع صور :ا�طلب األول

  .ا�بادل ب� ا��مات وذ�ك � �مة واحدة :ا�ا�ا�طلب 

  . ا�بادل ب� ا�واو واأللف:ا�صورة األو�

  . ا�بادل ب� ا�واو وا�اء:ا�صورة ا�انية

  . ا�بادل ب� ا�واو والفاء:ا�صورة ا�ا�ة

  .ا�بادل ب� ا��ف وا�اء: ا�صورة ا�رابعة

  . فيه رسوم ا�صاحف العثمانيةتبيان إحصا� بما اختلف

  . وفيها أهم ا�تائج:ا�اتمة

    .ثم فهرس ا�صادر وا�راجع
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تقدم أن ا�رسم العثما� يعد وسيلة هامة �لمحافظة � ا�ـص القـرآ� �انـب 

رسـم العثمـا� سـوف أتنـاول � هـذا ا�مهيـد  وألهميـة ا�،وسيلة ا�فظ � ا�ـصدور

   :نقطت� هامت� إلبراز هذا ا�انب

وفيـه ثالثـة  . ودوره � �سخ ا�صاحف العثمانيـةا�رسم العثما� :ا�قطة األو�

  :عنا�

  . تعر�ف ا�رسم العثما�:العن� األول

 قبل ا�دء � بيـان أهميـة ا�رسـم العثمـا� ودوره البـد مـن إلقـاء ا�ـضوء �

   .ا�عر�ف با�رسم العثما� وفوائده

   .ه ا�ط وا�كتابة و�رادف،)١( األثر:لغةا�رسم 

 
ً
   .اصطال� و، قيا�: ينقسم إ� قسم�:اصطالحا

 ، هو تصو�ر ا��مة �ـروف هجائهـا � تقـدير االبتـداء بهـا:فا�رسم القيا�

�نـو�ن �ذفـه  و�ا صوروا همزة ا�وصل �البتـداء بهـا و�ـم يـصوروا ا،وا�وقف عليها

 
ً
   .وقفا

 العثمانيـة ف هو علم تعـرف بـه �الفـات خـط ا�ـصاح:ا�رسم االصطال�و

   .)٢(ألصول ا�رسم القيا�

 
ً
 وخـرج عنـه � ،�لرسـم القيـا�وقد جاء ا�رسم العثما� � كث� منه �وافقـا

  .  �ب عناا ومنها م،بعض األ�ور ��م وأ�ار منها ما عرف س�به

                                                
 . �ؤسسة ا�رسالة. ، أل� ا�قاء ا�كفوى، ط٤٨٠: معجم ا��يات: ينظر) ١(

 . ٣٨: د�ل ا��ان) ٢(
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   : منها،� فوائد متعددة ذكرها العلماءهذا و�لرسم العثما

 ا�رسم مـن خلو وساعد � ذ�ك ،احتمال القراءات ا�تعددة � ا��مة ا�واحدة -١

 ،)١( وردت � ثالثـة �واضـع)فت�ينـوا( : ومن ذ�ك قو� تعـا�،ا�ش� وا�قط

 فقرأها �ـزة ، وقد اختلف أهل األداء � قراءتها،ورسمت بدون نقط أو ش�

 مــن )فت�ينــوا(هــا ا�ــاقون أ وقر، مــن ا��بــت)فت�بتــوا(لــف وا�كــسا� وخ

 �لقراءت�)٢(ا���
ً
  .)٣(وغ�ها كث� ،، وجاء ا�رسم �تمال

� كمـا  ومن ذ�ك كتابة ا�ك�ة يـاء ،ا�اللة � األصل � ا�ر�ت وا�روف -٢

 ، برسـم ا�كـ�ة يـاء]٩٠ :ا�حـل[     قو� تعـا� 

         � كمـا � قـو� ،منها رسم ا�ـضمة واوو

  .]١٤٥ :األعراف[

 ومـن ذ�ـك �مـة ، القـرآن ا�كـر�م فهو كثـ� �،وأما ا�اللة � أصل ا�رف

ــصالة( ــا�واو)ا� ــومة ب ــوردت �رس ــضافة ف ــن � ــم ت� ــا�، إذا � ــو� تع ــا � ق    : كم

    ]و�ذا �مة ،]٣ :ا�قرة     رسمت با�واو 
ً
 أيضا

  .وا�رسم هنا داللة � أصل ا��مت�

                                                
 . ٦: ، ا�جرات٩٤: ال�ساء) ١(

 . ٣٩٣: اإلقناع) ٢(

 قرأها ابن كث� وأبو عمـرو      يث، �و ا�ذك� وا�أن: ومن ذ�ـك) ٣(

، )يعملـون(وا�اقون بياء ا�ذك�، و�ذا الغيب وا�طاب، �و ) وال تقبل(و�عقوب بتاء ا�أنيث 

 . قرأه أبو عمرو بالغيب وا�اقون با�طاب] ١٧٤: ا�قرة[) تعملون(و
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هاء ا�أنيـث تـاء �ـرورة كمـا � ا�ص � بعض ا�لغات الفصيحة ككتابة  -٣

 و�وهـا � لغـة �ء و�حـذف يـاء ا�ـضارع لغـ� )، نعمت، سنت،ر�ت(

          :جــازم � قــو� تعــا�

   . وذ�ك � لغة هذيل ]١٠٥ :هود[

 عـن )أم(بعـض ا��مـات �ـو قطـع إفادة ا�عا� ا�ختلفة بالقطع وا�وصل �  -٤

 ،]١٠٩ :ال�ـساء[        :� قـو� تعـا� )من(

       : �ـالف قـو� تعـا�،)بـل( هنـا بمعـ� )أم(ة � أن فجاء القطع هنا ��الل

   ]حيث جاءت �وصولة ��اللة � أنها ،]٢٢ :ا�لك 

 . )١(ل�ست كسابقتها � ا�ع�

 ال يم�ـن قراءتهـا إال ا�كر�م  ألن � القرآن ؛�ل ا�اس � ا�ل� -٥
ً
ألفاظـا

 بهـا فـظ فـا�واو ال يل    :قو� تعا� كما � ،با�ل� وا�شافهة

 فمـ
ً
 و�ـذا ،ف �ـألداء وهـذا �ـال، �ـم يتلقهـا با�ـذف فإنـه ي�بتهـاناتفاقا

 و�ـذا قـراءة ، من اإلظهار واإلد�م وال�سهيل واإلبدالاالختالف � األصول

أول     �ـو ، أل� جعفـرراألحرف ا�تقطعة مفصولة من أوائل ا�سو

 (قرة وغ�ها �الف ا�
َ
 أ

َ
  . أول ا��ح والفيل)مْ �

  ا�اللــة � معــ� خــ� دقيــق كز�ــادة ا�ــاء � قــو� تعــا�  -٦

   ]ال� بـ�  � �إليماء إ� تعيظم قوة اهللا ]٤٧ :ا�ار�ات 

                                                
 . ط دار ا�مامة. �ح� ا�ين ا�رو�ش. ١٧ / ٨. اب القرآن و�يانهإعر:  ينظر. بل � �الستفهام) ١(
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ا حذف ا�واو من بعـض  و�ذ، ا�سماء ألن ز�ادة ا�ب� تدل � ز�ادة ا�ع�بها

ـــال ـــو ،األفع �      ]ـــشورى    و،]٢٤ :ا�

  ] ١١ :اإل�اء[،     ]ـــق    ،]١٨ :العل

     ]ة  جاء ا�ـذف � هـذه األفعـال األر�عـ]٦ :القمر

 إ� غ� ذ�ك مـن )١(إشارة إ� �عة وقوع هذه األفعال وسهو�ها � الفاعل

   )٢( ال� استخرجها بعض العلماء األ�ار والفوائد ا�تعددة

  . �ع القرآن ا�كر�م � عهد أ� ب�ر ا�صديق  :ا�ا�العن� 

القـرآن ا�كـر�م ال يعـد مـن نافلـة  إن ا�ديث عن �ع أ� ب�ر ا�صديق 

 إذ يعتـ� هـو ا�مـع األول �لقـرآن ا�كـر�م � ، ألنه هـو األصـل؛ بل البد منه،لالقو

 � العسب وا�لخاف و�وهما، صحف بعد وفاة ا�� 
ً
   . إذ �ن مفرقا

 ، � �عـه �لمـصاحف إال � ا�ـصحف ا�كر�ـةوما اعتمد سيدنا عثمان 

 �ا فإنه من ا�ـدير ،سم عليهاغ� أنه قام بتوز�ع القراءات ا�تواترة ال� �م �تملها ا�ر

   .با�كر إلقاء ا�ضوء � عجالة ��عة � ا�مع ا�كرى

  وتـو� ا�رسـول  ،سبقت اإلشارة إ� أن القرآن ا�كر�م �ع � عهد ا�ـ� 

 � العسب وا�لخـاف ، �موع � ا�سطور،والقرآن �فوظ � ا�صدور
ً
 �كنه �ن مفرقا

   .وغ�ها

                                                
�مد إبراهيم أبو الفـضل، �كتبـة / ، �قيق ٣٩٧ / ١ال�هان � علوم القرآن، �لزر�� : ينظر) ١(

 . دار ال�اث، القاهرة

 � مناهل العرفان � علـوم القـرآن �لزرقـا� ) ٢(
ً
 سـم� ،٣٣٤، ٣٣٢ / ١ينظر هذه الفوائد مفصال

 .  ٣٨: ، د�ل ا��ان١٨  ١٦الطا�� 
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أشـار عليـه أمـ� ا�ـؤمن� عمـر بـن   ب�ر ا�ـصديق و�ا �نت خالفة أ� 

�مع القرآن ا�كر�م � صحف �رتبة خشية أن يـضيع منـه �ء بمـوت   ا�طاب 

 �ك�ة من قتل منهم يوم ا�مامة وقد تردد أبو ب�ر أول األ�ـر
ً
 إال ،القراء ا�فظة نظرا

ت �مـع القـرآن  ف�ل � رأى عمر وأ�ر ز�د بن ثابـ،أن اهللا �ح صدره ��ك األ�ر

 وقام ز�د ومن معه بهذه ا�همة خـ� قيـام مـن �عـه � ا�ـصحف ،ا�كر�م � صحف

ثـم   ، ومن بعده انتقلت إ� أم� ا�ـؤمن� عمـر ا�صديق عند أ� ب�ر ا وحفظه

   .)١( إ� اب�ته أم ا�ؤمن� حفصة 

                                                
أرسل إ� أبو ب�ر مقتـل أهـل ا�مامـة، : "  قالروى ا�خارى � صحيحه أن ز�د بن ثابت ) ١(

إن عمر أتا� فقال إن القتـل قـد اسـتحر يـوم  " فإذا عمر بن ا�طاب عنده، قال أبو ب�ر 

بالقراء با�واطن، فيذهب كث� من القرآن، ا�مامة بقراء القرآن، و�� أخ� أن �ستحر القتل 

: ؟ قال عمر  كيف نفعل ما �م يفعله رسول اهللا : قلت لعمر: و�� أرى أن تأ�ر �مع القرآن

هذا واهللا خ�، فلم يزل عمر يراجع� ح� �ح اهللا صدرى ��ك، ورأيت � ذ�ك ا�ى رأى 

مـك، وقـد كنـت ت�تـب ا�ـو� إنك رجل شاب �قـل ال نته: قال أبو ب�ر: عمر، قال ز�د

 فت�بع القرآن فا�عه، فواهللا �و �فو� نقل جبل من ا�بال ما �ن أثقل � �ا ، �رسول اهللا 

هـو واهللا : ؟ قـال  �م يفعلـه رسـول اهللا كيف تفعلون : أ�ر� به من �ع القرآن، قلت

 صدر أ� ب�ر وعمـر، خ�، فلم يزل أبو ب�ر يراجع� ح� �ح اهللا صدرى ��ى �ح �

فت�بعت القرآن أ�عه من العسب وا�لخاف وصدور ا�رجال ح� وجدت آخر ا�و�ـة مـع أ� 

لقد جاء�م رسول من أنفس�م عز�ز عليـه مـا " خز�مة األنصارى �م أجدها مع أحد غ�ه 

ثـم عنـد عمـر  ح� خاتمة براءة ف�نت ا�صحف عنـد أ� ب�ـر حـ� توفـاه اهللا،... " عنتم

  ".  ثم عند حفصة بنت عمرحياته،

/ ، راجعه ا�ـشيخ ١٦٠٩ / ٣، ٤٩٨٦صحيح ا�خارى ـ كتاب فضائل القرآن، باب �ع القرآن : ينظر

 . �مد � القطب، �كتبة العبي�ن



 

 - ١٠٩٧ -

 �ز�د ومن معه � �ع القرآن ا�كر�م
ً
 دقيقا

ً
 أن : وهو،وقد وضع أبو ب�ر منهجا

 من ا�كر�م بع القرآن تي�
ً
فيجمعه من العسب وا�لخاف وصدور ا�رجال وال يقبل ش�ئا

ح� �شهد شاهدان عدالن أن ذ�ك من ع� ما كتب ب� يـدي رسـول ا�كر�م القرآن 

 ،ا�قة ا�الغة �لحفاظ � ا�ـص القـرآ�مع يطة وا�ذر ا� وذ�ك مبالغة � ، اهللا 

من غ�    فكتبوه كما سمعوه من رسول اهللا ،ا�همة خ� قيام ز�د ومن معه بهذه مفقا

 أو يؤخروه
ً
 حيـث �ن ،  بل � ال�تيب ا�ى أخذوه من رسـول اهللا ،أن يقد�وا ش�ئا

� هـذا ال�تيـب ا�ى هـو � ا�كـر�م يلقن أصـحابه مـا يـ�ل عليـه مـن القـرآن 

عنـد نـزول � آيـة  إيـاه � ذ�ـك و�عالمـه �صاحفنا اآلن بتوقيف من ج��ل 

 وهذا � ما ذكره اإلمـام أبـو شـامة و�ن �ن هنـاك ،)١(�سورتها و�وضعها من ا�سورة

  . )٢(خالف ب� العلماء � ترتيب ا�سور القرآنية ب� ا�وقيف واالجتهاد 

ـــ�  ـــثالعن ـــالقراءات :ا�ال ـــه ب ـــة وعالقت ـــصاحف العثماني ـــسخ ا� �                                    

  .القرآنية

ح� جـاء عـ� ا�ليفـة القرآن ا�كر�م �اطا �سياج من ا�فظ وا�ر�ية ظل 

 وقـع خـالف بـ� القـراء نحدث أف ، ا�راشد ذى ا�ور�ن سيدنا عثمان بن عفان 

وذ�ك �سبب اختالف قراءة أهـل � �ـ� )٤( وأذر�يجان )٣( وذ�ك أثناء فتح أرمي�ية

                                                
 . دار ا�كتب العلمية، ب�وت.  أل� شامة ا�قد�، ط٧٠: ا�رشد ا�وج�: ينظر ) ١(

)٢ (  
ً
 .٣١٥، ٣١٤ / ١. لعرفان �لزرقا�مناهل ا: ينظر. �يان ذ�ك مفصال

معم ما استعجم .  هجر�ة٢٤فتحها سليمان بن ر�يعة ا�اه� سنة . ب� معروف يضم مدن كث�ة ) ٣(

. ١٤٢ / ١٤١ / ١. أل� عبيد عبـد اهللا بـن عبـد العز�ـز ا�كـري. من األسماء وا�الد وا�واضع

 .ب�وت. ��م ا�كتب. �صط� ا�سقا/ �قيق 

ا�روض ا�عطـار � خـ� . ت� ا�بل من بالد العراق، وت� مدن أرمي�ية من جهة ا�غربمدينة   ) ٤(

 .ب�وت. �ؤسسة نا� �لثقافة. ٢٠ / ١. األقطار �حمد بن عبد ا�نعم ا�م�ي
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 لقراءة مـن أرسـل إ
ً
�هـم مـن ا�ـصحابة ا�يـن تفرقـوا � األ�ـصار من األ�صار تبعا

 
ُ
 عَ �

�
 مون ا�اس كما عُ ل

�
حـرف ا�ـسبعة � موا وذ�ك من �موع ما ث�تت قرآن�ته مـن األل

و�م يقف األ�ر عند حد ا�الف بل اشتد األ�ر � ذ�ك حـ� �دوا  ،العرضة األخ�ة

 �الخ
ً
 نظرا

ً
وهـال ذ�ـك بعـض  ،تالف األدا� � القرآن ا�كر�مأن ي�فر بعضهم بعضا

ا�ى ��ن ما قام برفع األ�ر إ� أم� ا�ؤمن�   ا�صحابة ومنهم حذيفة بن ا�مان 

 �  عثمان 
ً
 يا أم� ا�ؤمن� أدرك األمة قبل أن �تلفـوا � ا�كتـاب اخـتالف :قائال

فرأى ا�ليفة ا�راشد بثاقب رأيه أن �مع أصحابه و�عرض علـيهم  ،"ا�هود وا�صارى 

 إياهم فيهاأل�ر
ً
 فانت� أ�رهم باإل�اع � وأد الفتنة � مهدها وذ�ـك عـن ، �س�ش�ا

 وألجـل هـذا ،طر�ق است�ساخ عدة �صاحف ت�ون �وافقـة لقـراءة هـذه األ�ـصار

أن  ،إ� ا�ـسيدة أم ا�ـؤمن� حفـصة   الغرض أرسل ا�ليفة ا�راشـد عثمـان 

 فأ�ر ز�د بـن ثابـت وعبـد ،ا إ�ه فأرسلته،أرس� إ�نا ا�صحف ن�سخها ثم نردها إ�ك

 ،اهللا بن ا�ز�� وسعد بن أ� وقاص وعبد ا�ر�ن بن ا�ـارث ف�ـسخوها � ا�ـصاحف

إذا اختلفتم أنتم وز�د بـن ثابـت � �ء مـن " وقال عثمان �لرهط القرش�� ا�الثة 

 ففعلوا ح� إذا �سخوا ا�ـصحف � ،فإنما نزل بلسانهم القرآن فاكتبوه بلسان قر�ش،

 وأ�ـر ،ا�صاحف رد عثمان ا�صحف إ� حفصة وأرسل � � أفق بمصحف �ا �سخوا

ي�ب� �ا من خـالل هـذا  ،)١("بما سواه من القرآن � � صحيفة أو �صحف أن �رق

 قام بتوز�ع القـراءات ا�ـصحيحة ا�تـواترة الـ� ث�تـت � ا�ص أن سيدنا عثمان 

                                                
). ٤٧٠٢(حديث رقم . باب �ع القرآن. كتاب فضائل القرآن. ١٩٠٨/ ٤. صحيح ا�خارى: ينظر  ) ١(

،  م ١٩٨٧ �ــ ١٤٠٧. ط ا�ا�ـة. ا�مامة ب�وت. دار ابن كث�. ديب ا�غا�صط� / د / �قيق 

م�ــشأة ا�عــارف، . �مــد زغلــول ســالم، ط/ ، �قيــق د ٣٥٨: ن�ــت االنتــصار �لبــاقال�

  .اإلسكندر�ة
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 بـ� العرضة األخ� ة � تلك ال�سخ ا�تعددة 
ً
 وثيقـا

ً
ومن هنا �د أن هنـاك ارتباطـا

  .�سخ ا�صاحف العثمانية والقراءات القرآنية ا�صحيحة كما سيأ� 

القضاء � هذه الفتنة و�ع شمل ا�سلم� �  �وهكذا اقتضت �ش�ئة اهللا 

 �مــع أ� ب�ــر، كتــاب واحــد
ً
 ألن أبــا ب�ــر أراد ؛إال أن �ــع عثمــان �ن مغــايرا

 هو �ع ه أما عثمان ف�ن الغرض من �سخ،ص القرآ� خشية ا�ضياعا�حافظة � ا�

 " : حيث قـال، وترك ما عداه � ما ذكره اإلمام ا�زر��،ا�اس � ما تواترت قراءته

 و�نمـا ،بـ� �ـوح�ا�كر�م �م ي�ن قصد عثمان قصد أ� ب�ر � �ع نفس القرآن 

 ، و�لغـاء مـا لـ�س كـذ�ك،  �قصد �عهم � القراءات ا�ابتة ا�عروفة عـن ا�ـ

تـه رواي وال تأو�ل أثبت مع ت��ل وم�سوخ ،وأخذهم بمصحف ال تقديم فيه وال تأخ�

ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد وا�شبهة � مـن  ،كتب مع مثبت رسمه

   .ه. أ.)١("يأ� بعده 

ا ث�تـت من خالل هذا ا�ص ي�ب� أن ا�صاحف العثمانية جاءت جامعة �� م

�ا ا�كر�م  كما أنها جاءت �ردة من � �ء سوى القرآن ،قرآن�ته � العرضة األخ�ة

هـو م�ـسوخ أو ز�ـد � وجـه ا�فـس� �ن قد أث�ته بعض ا�صحابة � �صاحفهم �ا 

  م  .و�وه

ا�لجنة ب�سخ عدة �صاحف أرسلها بعد ذ�ك إ� األ�ـصار   وقد أ�ر عثمان 

   .)٤( وقيل غ� ذ�ك، �سخ)٣( وقيل �س،)٢(�ع �سخ قيل إنها أر،اإلسالمية

                                                

�مـد عـصام / �قيـق . ٦٥ / ١: ، االنتـصار٢٣٦  ٢٣٢ / ٢ال�هان � علوم القرآن �لزر��  ) ١(

 القضاة 

 . ٦: ا�قنع ��ا�: ينظر) ٢(

 . ١٦: تلخيص الفوائد البن القاصح) ٣(

  : ورجح اإلمام ا�شاط� أنها �س �سخ، فقال) ٤(
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 كما ،ووزع � تلك ال�سخ القراءات ال� يقرأ بها � �� �ا �م �تمله ا�رسم

     :  مـن قـو� تعـا�)قـا�وا(� �صاحف ا�شام ب�ك ا�واو قبـل 

   ]قـو� )مـن( �مـة �إثبـات و،نها ألن قراءة أهل ا�ـشام بـدو،]١١٦ :ا�قرة � 

 ألن ؛ � �صحف ا�كي�]١٠٠ :ا�و�ة[       :تعا�

وذ�ـك ألن هـذه القـراءات ا�تـواترة الـ�  ، و�ذا � بقية ال�سخ)من( إثباتقراءتهم ب

 ،اختلفت فيها رسوم ا�صاحف � من ا�واضع ال� تعدد نزو�ا
ً
 وتعددت ��ـك أيـضا

  " :و� ذ�ك يقول أبو شامة ،رسومها
ً
 و�ثباتـا

ً
    :  �ـو،وما اختلفت فيه ا�ـصاحف حـذفا

   ،     ]٢٤ :ا�ديد[،       

ته � ا�ـصورت� ب�تاب   وأ�ر ا�� ، فمحمول � أنه نزل باأل�ر�ن]٣٠ :ا�شورى[

 وأ�ره بإثباتهما 
ً
 واحدا

ً
   .ه. أ.)١("�شخص� أو � �لس� أو أعلم بهما شخصا

 ط وجعلوهـا �ـردة مـن ا�قـ،جاءت هذه ال�سخ جامعة �� ما تواترت قراءتهو

   .)٢(حتمل وجوه القراءات ا�تواترة ا�تعددة ال� يقرأ بها أهل � ��� ،وا�ش�

                                                                                                                   
                             =كو� وشام و�� تمأل ا��ا  وسار � �سخ منها مع ا�د�                  

  " ضاعت بها �سخ � ��ها قطرا   وقيل �كة وا�حر�ن مع يمن =                        

  . ٣٧، ٣٦: ا��تان�العقيلة .أ

وذكر � ا��ت� سبع �سخ، منها �سخة با�دينة، وا�شام وا�كوفة، وا��ة، و�كة وا�حر�ن وا�من، 

  . إال أن �سخ� ا�من، وا�حر�ن �م يعلم �ما خ�

دار . ن� سـعيد، ط/ ، �قيق د ١١٣ -١١٢: ا�وسيلة إ� كشف العقيلة، لعلم ا�ين ا�سخاوى: ينظر

 . ا�صحابة بطنطا

 . ١١٢: ا�رشد ا�وج� أل� شامة) ١(

 .دار ا�أ�ون �ل�اث. �� ا�ين ر�ضان، ط/ ، �� بن أ� طالب، �قيق د ٤٠٠: اإلبانة) ٢(
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 مع � �ـسخة مـن هـذه  بل أرسل،بال�سخ فقط   و�م ي�تف سيدنا عثمان

 �لقراءات ا�ابتة بها �علم ا�ـاس
ً
 �يدا

ً
 فـأ�ر ز�ـد بـن ثابـت أن يقـرأ ،ال�سخ إماما

 وأبـا عبـد ،  وا�غ�ة بن شهاب مع ا�شا�، و�عث عبد اهللا بن ا�سائب مع ا��،با�د�

وذ�ك ألن األصل � تعلـم  ،)١(" و��ر بن ق�س مع ا��ى ،ا�ر�ن ا�سل� مع ا�كو�

 ا�كر�م  ألن � القرآن ؛والقراءات القرآنية هو ا�ل� وا�شافهةا�كر�م القرآن 
ً
أح�ما

 بل البد فيها من األخذ مبا�ة من أفواه ا�ـشيوخ �إلد�م وا�ـروم ،ال تضبط با�كتابة

 أهـل �ا هو معلـوم عنـدواإلشمام واالختالس واإلمالة وا�قليل وال�سهيل و�و ذ�ك 

  . .األداء

 
ً
 أصـيال

ً
ومنذ ذ�ك ا�ار�خ أصبحت �وافقـة رسـوم ا�ـصاحف العثمانيـة ر�نـا

 سيأ��صحة القراءات القرآنية كما 
ً
   . بيانه بعد مفصال

   .القراءات القرآنية وا�رسم العثما�ب� وهكذا يتضح �ا �الء العالقة القو�ة 

 و�يان ذ�ك � أر�عة ،القراءاتأهمية ا�رسم العثما� عند علماء  :يةا�انا�قطة 

  .عنا� 

  :وجوب اتباع ا�رسم العثما� � ا�كتابة :األول العن� 

من تلك ا�همـة العظيمـة و� �ـسخ ا�ـصاحف   بعد أن فرغ سيدنا عثمان 

 عنــد 
ً
 شــديدا

ً
 وارتياحــا

ً
ــصنيع قبــوال و�رســا�ا إ� األ�ــصار اإلســالمية ال� هــذا ا�

 و�م ينكروا عليه صنيعه حـ� أن � ،ر ا�صحابة آنذاك إذ أ�ع عليه �هو،ا�سلم�

�و كنت أنا �صنعت � ا�صاحف صـنيع  " :عندما سئل عن ذ�ك قال  بن أ� طالب 

 و�ذ�ك استطاع بفضل اهللا رأب ا�صدع ووأد الفتنة � مهـدها و�ـع ،ه. أ)٢("عثمان 

   .شمل األمة

                                                
    ١٧: د�ل ا��ان) ١(

 . ٦٦: ا�رشد ا�وج�) ٢(
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 وال �ـوز ومنذ ذ�ك ا�وقت أصبح اتبـاع ا�ـصاحف العثمانيـة أ�ـ
ً
 �ور�ـا

ً
را

   .�الفته سواء �ن ذ�ك � ا�كتابة أو القراءة

 فقد روى ا�ا� �ـسنده إ� عبـد ، ا�صحفةأما بال�سبة �وجوب اتباعه � كتاب

 أرأيـت مـن اسـتكتب : سـئل ما�ـك فقيـل �:قـال أشـهب"  :اهللا بن ا��م أنه قال

 ا�وم 
ً
 ال أرى : فقـال،جاء ا�وم ؟ما أحدث ا�اس من ا�� أترى أن ي�تب �صحفا

 وال �ـالف � � ذ�ـك مـن : قال أبـو عمـرو، ول�ن ي�تب � ا�كتبة األو�،ذ�ك

   .ه. أ.)١("ألمة اعلماء 

 القرآن ي�تب با�كتاب األول ال :وقال ما�ك " :و� ذ�ك يقول اإلمام ا�شاط�

 
ً
 سطرا

ً
  .)٢("�ستحدثا

 
ً
 ؛ بذ�كوخص ما��

ُ
  ألنه ح� �

ْ
 هـذا ، �سند ا�لفـاء األر�عـة  و�سنده ،ياهت

 أما بال�سبة �أل�واح ال� يتعلم فيها ا�بتدءون وا�صغار فـال ،بال�سبة �صاحف ا�كبار

 �ألطفـال وا�بتـدئ� إذ أنهـا ال تعتـ� 
ً
بأس من أن ت�تب با�رسـم اإل�ـال� ت�ـس�ا

   .)٣(�صاحف

 �ـزوم �رسـوم وقد أ�ع أهل األداء وأئمة اإلقـراء �" وقال اإلمام ابن ا�زرى 

 واضيتخ إ�ه ا�اجة اا�صاحف فيما تدعو
ً
 طارا

ً
  .ه. أ)٤("رارا

  

                                                
 . ١٠: ا�قنع) ١(

يظل � ا�كتبة األو� ال� كتب بها ا�صحابة رضوان اهللا عليهم ا�ـصاحف أى . ٣٨: العقيلة) ٢(

 .العثمانية

 . اإلدارة العامة �لمعاهد األزهر�ة. ، البن القاصح، ط١٧: تلخيص الفوائد: ينظر) ٣(

 . ١٢٨ / ٢ال�� � القراءات الع� البن ا�زرى ) ٤(
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  .أو اصطالحه  مذاهب العلماء � توقيفية ا�رسم العثما�:العن� ا�ا�

  :تباينت آراء العلماء � هذا القول إ� ثالثة آراء

 إ� أن ا�رسـم العثمـا� تـوقي� :األول
ً
 وخلفا

ً
ال �ـوز  ذهب �هور األمة سلفا

  .)١(�الفته شأنه شأن ترتيب سور القرآن ا�كر�م وآياته 

 ذهـب ا�ـاقال� ي و�� هذا ا�ـرأ، أن ا�رسم العثما� اجتهادي ال توقي�:ا�ا�

  . )٢(وابن خ�ون 

 أنه �وز كتابة ا�صحف با�رسم اإل�ال� ا�ديث لعامة ا�اس حـسب :ا�الث

عثما� وا�حافظة عليه كأثر من اآلثـار ا�ف�ـسة  مع اإلبقاء � ا�رسم ال،قواعد ا�ط

   .ا�وروثة عن سلفنا ا�صالح

  .)٣(وهذا مذهب العز بن عبد ا�سالم وا�زر�� 

 وهـو أن ا�رسـم العثمـا� تـوقي� ال �ـوز ،وا�راجح من هـذه اآلراء هـو ا�ـرأى األول

  : وا��ل � ذ�ك،�الفته

رهم � كتابته � هـذه ا�يئـة وأق أن القرآن ا�كر�م كتب � حياة ا��  -١

  . و�ا أقرهم � ذ�ك،دون تغي� أو تبديل و�و �ن هناك خطأ �بهه ا�و�

عندما �ع القرآن ا�كر�م كتبه بهذا ا�رسـم وحـذا  أن أبا ب�ر ا�صديق  -٢

 وأقره ا�صحابة � ذ�ك وأ�عوا عليـه و�نـوا اثـ� عـ� ،حذوه عثمان 

 
ً
 وا�صوص ا�الة � وجـوب اتبـاع ا�رسـم ،دهم و�ذا ا�ابعون ومن بع.ألفا

 . وقد سبق ذكر بعضها � العن� األول،العثما� كث�ة

                                                
 . ٣٣٧ / ١ : مناهل العرفان �لزرقا�) ١(

 .٧٥٧ / ١:  ابن خ�ونتار�خ) ٢(

 .٣٧٩ / ١: ال�هان) ٣(



 

 - ١١٠٤ -

 وال شك ،إ�اع األمة � أن القرآن ا�كر�م هو ما كتب ب� دف� ا�صحف -٣

 .أنه �كتوب با�رسم العثما�

 �كثـ� مـن القـراءات القرآنيـة  -٤
ً
أن ا�رسم العثما� بهذه ا�يئة جـاء �ـتمال

 .)١( فلو كتب بغ� هذه ا�يئة لفات منها ا�كث�،�تواترةا

 فـإذا فقـدت ،أن اتباع ا�رسم العثما� ر�ن أصيل لقبول القـراءات ا�تـواترة -٥

 .)٢(القراءة هذا ا�ر�ن صارت شاذة 

 وذ�ـك �لمبالغـة � حفظـه ،أنه بلغ العناية با�رسم أنه وصل إ� حد ا�روايـة -٦

 .)٣( رسمهو

ديث عرضة �لتغي� وا�بديل �ا يعرض القرآن ا�كر�م أن قواعد اإل�الء ا� -٧

 وا�حافظة � القرآن ا�كر�م من ا�حر�ف أو ا�بديل ،إ� وقوع ا�لحن فيه

 ��ر�عة،مطلب �� واجب
ً
 �لفتنة وسدا

ً
  . واهللا أعلم. ودرءا

  :� ا�رسما�راسات ا�سابقة وأشهر ا�ؤلفات  :العن� ا�ا�

 و�ن يأ�ر أصحابه ب�تابته � �ن ي�ل � ا�� �مرآن ا�كركما سبق أن الق

 ومنذ هذه ا�لحظات أصبح االهتمام با�رسـم العثمـا� � ا�قـام األول عنـد ،فور نزو�

 ألنه يتوقف عليه قبـول ؛علماء القرآن ا�كر�م والقراءات القرآنية �لحاجة ا�اسة إ�ه

 ،القراءات أو ردها
ً
 اعتنوا بدراسـته مـن �يـع  و�ا فإننا �د أن العلماء قديما

ً
 وحديثا

 وذ�ك ب�يان ا�قطوع وا�وصول ومـا رسـم � صـورت� الحتمـال قـراءت� أو ،ا�وا�

  .أ�� وا�حذوف وا�ابت وغ� ذ�ك

                                                
 .٦٧ص . سماعيلإشعبان /  د :عالقة القرآن با�رسم العثما�) ١(

 .١/٩: ، ال��١٢٢: ا�رشد ا�وج�) ٢(

 .١٠: الفتح) ٣(
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وقد أثمرت هذه ا�راسـات �ؤلفـات عديـدة حظـي بهـا هـذا العلـم � �ـر 

 ال ي�سع ا�قام هنا �كرها
ً
 وحديثا

ً
 ،ش� إ� أهم تلك ا�ؤلفـات ول�ن أ،العصور قديما

   :ومنها

  .)١(كتاب ا�قطوع وا�وصول � القرآن �إلمام ابن ��ر ا�حص� 

 .)٢(كتاب �رسوم ا�صاحف أل� عمرو بن العالء 

 .كتاب ا�صاحف أل� داود ا�سجستا� 

�نـم / البـن معـاذ ا�هـ� �قيـق د، كتاب ا�ديع � رسم �صاحف عثمان  

 .ردار عما. ط.قدور ا�مد

 �قيـق �مـد ،كتاب ا�قنع � معرفة �رسوم �صاحف أهل األ�ـصار �ـ�ا� 

 .دار الفكر ا�عا�.  ط،دهمان

أ�ـد /  �قيـق د ، أل� داود سـليمان بـن �ـاح،كتاب ا��ي� �جاء ا���ل 

 وهـذان ا�كتابـان مـن أعظـم ، ا�ـسعودية،�مع ا�لك فهد.  ط،�مد �شال

 ال� يرت�ز عليها ةم وهما من العمد األساسيا�كتب ال� ألفت � علم ا�رس

 .� هذا الفن

 القصيدة ا�رائية  
ً
عقيلة أتراب القصائد � أس� ا�قاصـد �إلمـام (ومنها أيضا

ونظرا ألهميتهـا � هـذا العلـم فإنهـا ال ، ا�شاط� و� � �رسوم ا�صاحف 

ائيـة وقد حظيت هذه ا�ر، تزال تدرس ح� اآلن � طالب معاهد القراءات 

كتاب ا�وسيلة إ� كشف العقيلة لعلم ا�ين ا�سخاوي  :��وح عديدة أهمها

                                                
  . �نان. دار ا�عرفة، ب�وت. ، ط٢: الفهرست البن ا�ديم، ص) ١(

  . ٣٨: ا�صدر ا�سابق، ص) ٢(
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دار .  ط،نـ� سـعيد عبـد ا�قـصود/  وقد قـام بتحقيقهـا د .تلميذ ا�شاط�

   .ا�صحابة بطنطا

 � هـذا الفـن
ً
 �ح �ـورد )د�ـل ا�ـ�ان( كتـاب :ومن ا�كتب ا�ؤلفة أيـضا

  .ا�كتبة األزهر�ة.  ط،رغ� ا�و��الظمآن أل� إسحق إبراهيم بن أ�د ا�ا

 كتاب إرشاد القراء وا��ت�� إ� معرفـة رسـم ا�كتـاب ا�بـ� أل� 
ً
ومنها أيضا

 وهـذا ، ط �كتبة اإلمام ا�خارى. �قيق أ� ا�� عمر ا�را�،عيد رضوان ا�خلال�

  .ا�كتاب هو العمدة اآلن � رسم ا�صاحف

 ط ،وضبط ا�كتـاب ا�بـ� �لـشيخ ا�ـضباعو�ذا كتاب سم� الطا�� � رسم 

  .ا�كتبة األزهر�ة

  .وغ� ذ�ك من ا�كتب ا�امة وا�افعة � علم �رسوم ا�صاحف العثمانية

 بهـذا العلـم 
ً
 وحـديثا

ً
فإن دل ذ�ك فإنما يدل � عظيم اهتمام العلمـاء قـديما

 من أر�،ألهميته
ً
 أساسيا

ً
ن صـحة القـراءة  و�ا فإننا �دهم اعتمدوا عليه وجعلوه ر�نا

  .كما سيأ�

  :�رسمر�نية ا :ا�الثالعن� 

 كـذ�ك اشـ�طوا �وافقـة ،كما أوجب العلماء اتباع ا�رسم العثما� � ا�كتابـة

 مـن األر�ن ا�واجـب توافرهـا 
ً
 أساسيا

ً
ا�رسم �صحة القراءة وقبو�ا واعت�وا ذ�ك ر�نا

 قسم يقـرأ بـه : ثالثة أقسامما روى من القراءات �"  و� ذ�ك يقول �� ،)١(�لقراءة

                                                
ذا ا�ر�ن أن ت�ون القراءة ثابتة � أحد ا�ـصاحف العثمانيـة الـ� �ـسخها سـيدنا وا�راد به) ١(

  . دار ا�كتب العلمية. ، بت�ف، ط٦: � ما ثبت � العرضة األخ�ة، غيث ا�فع  عثمان 

وا�ى � أيدينا من القراءات هو ما وافق خط ذ�ك ا�صحف من القـراءات الـ� : " وقال أبو شامة

 نزل بها القرآ
ً
 . ١٢٢: ه، ا�رشد ا�وج�.أ".ن وهو من اإل�اع أيضا
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 ،  وذ�ك ما اجتمـع فيـه ثـالث خـالل و� أن ينقـل عـن ا�قـات إ� ا�ـ� ،ا�وم

 
ً
 �ط ا�صحف،و��ون وجهه � العر�ية ال� نزل بها القرآن شائعا

ً
  . و��ون �وافقا

 ألنه أخذ عـن ؛ به وقطع بصحته وصدقهئفإذا اجتمعت هذه ا�الل ا�الث قر

   ."افقته �ط ا�صحف و�فر من جحده إ�اع من جهة �و

 وخـالف لفظـه خـط ، � العر�يةه ما صح عن اآلحاد وصح وجه:والقسم ا�ا�

 إنمـا أخـذ ، أنـه �ـم يوجـد بإ�ـاعإحداهما : فهذا يقبل وال يقرأ به لعلت�،صحفا�

ع  أنه �ـالف �ـا أ�ـ:والعلة ا�انية ، وال ي�بت قرآن يقرأ به �� ا�واحد،بإخبار آحاد

   .ه. أ)١("صحته ال �وز القراءة به بوما �م يقطع  وصحته،ه فال �مع � مغيب،عليه

القـسم �ـصحة القـراءة وقبو�ـا � العثمـا� فانظر كيف اش�ط �وافقة ا�رسم 

 �ا يدل � أهميـة �وافقـة ا�رسـم ،ا�ا� لفقدانها هذا ا��ط� القسم  ها ورد،األول

نهـا أكفوسقط العمل بالقراءات ال� �الف خط ا�صحف " وقال أبو شامة  .العثما�

   .)٢(ه.أ" � خط ا�صحف �روجها م�سوخة باإل�اع 

  من  )وا�كر واألن�(ومثل ��ك بقراءة ابن �سعود 

  ]فشذوذها ب� ألنها خالفـت رسـم ا�ـصحف و�ن رو�ـت � ،]٣ :ا�ليل 

   .)٣(صح كتب ا�ديثأ

                                                
، وهو ما نقله غ� ثقة أو نقله ثقة وال وجـه � � العر�يـة فهـذا ال :٣٠: اإلبانة) ١(

ً
 ثا�ا

ً
 وذكر قسما

 . يقبل و�ن وافق خط ا�صحف

 . ١٢٢: ا�رشد ا�وج�) ٢(

 .١٥٨٩ / ٣، كتاب ا�فس� ٤٩٤٤صحيح ا�خارى، حديث رقم ) ٣(
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ً
هذا وقد ذهب اإلمام ابن ا�ـزرى إ� اشـ�اط �وافقـة ا�رسـم العثمـا� أيـضا

� قـراءة "  فيقـول ،كون أحد األر�ن ا�رئ�ـسية ا�واجـب توافرهـا �ـصحة القـراءة�

 وصـح ،وافقت العر�ية و�و بوجـه
ً
 ووافقـت أحـد ا�ـصاحف العثمانيـة و�ـو احتمـاال

 بـل � مـن ،يحة ال� ال �وز ردهـا وال �ـل إن�ارهـا ف� القراءة ا�صح)١(ندهاس

 سواء �نت عـن ،ووجب � ا�اس قبو�اا�كر�م األحرف ا�سبعة ال� نزل بها القرآن 

 وم� اختل ر�ـن مـن ،األئمة ا�سبعة أم عن الع�ة أم عن غ�هم من األئمة ا�قبول�

 سواء �نت عـن ا�ـسبعة أم ،هذه األر�ن ا�الثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة

   .)٢(ه.أ"  هذا هو ا�صحيح عند أئمة ا�حقيق من ا�سلف وا�لف ،عمن هو أ�� منهم

أن العلمــاء اشــ�طوا �وافقــة القــراءة ألحــد رســوم ا�ــصاحف وهكــذا نــرى 

   . وهذه ا�وافقة تنقسم قسم� كما هو واضح من قول ابن ا�زرى،العثمانية

                                                
إن ما ذهب إ�ه اإلمام ابن ا�زرى من االكتفاء بصحة ا�سند دون اش�اط ا�ـواتر فيـه نظـر ؛ ) ١(

ألن ا�ى عليه �هور العلماء والفقهاء وأهل األداء أنه البد من اش�اط ا�واتر، و�م ي�تف 

ح وصـ" بصحة اإلسناد، و� ذ�ك يقول اإلمام ا�و�رى � �حه الطيبة عند قول ابن ا�ـزرى 

 
ً
 ظاهره أن القـرآن ي�ـت� ب�بوتـه بـصحة ا�ـسند مـع " جاء فيه " إسنادا

ً
وقو� وصح إسنادا

مع عدم اش�اط ا�واتر، وهذا قول حادث �ـالف ) �وافقة ا�لغة وا�رسم(ا��ط� ا�تقدم�، 

 ال 
ً
إل�اع الفقهاء وا�حدث� وغ�هم، ولقد ضل �سبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفا

 و�قو�ون ا�واتر ل�س ��ط يصح �
ً
  . ه.أ". ا سند أصال

 ذهب اإلمام الغزا�، وصدر ا���عة وابن ١١٩ / ١�ح الطيبة �لنو�رى : ينظر
ً
، و�� هذا ا�رأى أيضا

، �قيـق �مـد عبـد ا�ـسالم ٨١ / ١ا�ستص� �لغزا� : عطية وابن تيمية وا�زر�� وغ�هم، ينظر

 . دار الفكر. مية، طدار ا�كتب العل. عبد ا�شا�، ط

 . ٩ / ١ : ال�� � القراءات الع� البن ا�زرى) ٢(
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 ومن ذ�ـك قـو� ،و� ا�وافقة ا���ة �رسم ا�صحف : �وافقة �قيقية:األو�

حيث قرأ ابن كث� وا�ـ��ان ، ] ٤٨ :ا�قرة[:       :تعا�

 �لـوه مـن 
ً
 �لقـراءت� نظـرا

ً
بتاء ا�أنيث وقرأ ا�اقون بياء ا�ذك� وجاء ا�رسم �تمال

�ـو اختلف فيها القراء ب� الغيب وا�طاب  ومن ذ�ك القراءات ال� ،ا�قط وا�ش�

 وا�مـع واإلفـراد )أخـو��م( و)خوت�مأ(وا��نية وا�مع �و  ،)تعلمون( و)يعلمون(

 ( و�ذا ما اختلفت فيه ا�ر�ت �و )�مات( و)�مت(�و 
ً
 ( و)��ا

ً
 بـضم ا�ـون )�ـ�ا

   .إلخ.. ).ث�ك(و) كب�(وفتحها و�ذا ما اختلفت فيه ا�روف مع ا�اد ا�صورة �و 

سواء اختلفت ا�ادة أو ا�دت مادامـت ا�ـصورة واحـدة أو اختلفـت ا�ـصورة 

 ألنهـا رسـمت � ؛)وما كنا �هتدى( و)ما كنا �هتدى( كما � ،حذفه حرف أو إثباتب

   .ا�شا� �ذف ا�واو و�إثباتها � با� ا�صاحف

 خلـوألن  ؛� ذ�ك ونظ�ه �ا جـاءت بـه �وافقـة ��ـة �رسـوم ا�ـصاحف

 كمـا أن توز�ـع ،ا�صاحف العثمانية من ا�قط وا�ش� ساعد � احتـواء ذ�ـك �ـه

هو �وافقـة �مـوع ا�ـصاحف  ألن االعتبار ؛جعلها جاءت �وافقة ���هاالقراءات 

)  كنا �هتـدىما( فقراءة ، وأرسلها إ� األ�صار،� ال�سخ ال� �سخها سيدنا عثمان و

 ماحف ا�شامي� وأالبن ��ر جاءت �وافقة �ص
ً
 إثبات ا�واو قبل ا�ـيم فجـاء �وافقـا

   .لقراءة ا�اق� كما � � �صاحفهم

 � و� ال� :أو االحتما�ة )١(ا�وافقة ا�قدير�ة
ً
تملها قـراءة ا�ـصحف تقـديرا

 فقد اتفقـت ا�ـصاحف � رسـمها ، باإلثبات    �كقراءة 

 فمـن قـرأ ، واختلف فيها القراء ب� إثبـات األلـف وحـذفها)�لك(بدون ألف هكذا 

                                                

 . ٢٥  ٢٤: ، اختالف وجوة طرق ال��١٢  ١١ / ١ال�� ) ١(
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 �قدير إثبـات ألـف و� الـ� يعـوض عنهـا 
ً
باإلثبات فقراءته �وافقة �لرسم احتماال

  .بألف صغ�ة وذ�ك عن طر�ق ا�ضبط

 ألن ؛وقد تأ� بعض ا�خالفات ا���ة �رسم ا�صحف �كنها �ـس�ة ومغتفـرة

 كت�تـا با�ـصاد )ا�ـ�اط ـ �اط( ومن ذ�ـك �متـا ،ا�رواية عضدت هذه ا�خالفات

فقـد و�ن خالفت ا�رسم مـن وجـه فإنها  وعد�وا عن كتابتها با�س� ،ا�بدلة من ا�س�

 و�حتمل ا�صاد قراءة اإلشمام �ـالف ا�ـس� فإنهـا ال ،خرآجه وأتت � األصل من 

 حـرف �ـرف �ـو  أو بإبـدال)اهللاءاتـان ( و�ذا إثبات يـاءات ا�زوائـد �ـو ،�تملها

 وقرأهـا ا�كـسا� وغـ�ه )بـضن�( حيث رسمت � ا�صاحف با�ضاد هكذا ،)بظن�(

 إذ هـو ، إذ أن ا�الف � ذ�ك يغتفر كما قال اإلمام ابن ا�زرى،)بظن�(بالظاء هكذا 

   .)١(قر�ب يرجع إ� مع� واحد وتمشية مع صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول

  :حتجاج با�رسماال :ا�رابعالعن� 

   :أ ـ عند علماء ا�رواية
سبقت اإلشارة إ� أن �وافقة ا�رسم العثما� تعد أحد األر�ن األساسية ا�واجب 

 ،توافرها �صحة القراءة وقبو�ا
ً
 و�ا فإن ا�تأ�ل � كتب القراءات وا�وجيه �د كثـ�ا

ومـن  .لعثمـا�من ا�صوص تدل � االحتجاج �صحة القراءة بأنها �وافقـة �لرسـم ا

ا�ين اهتموا بهذا ا�انب اإلمام ابن �اهد وابن غلبون وأبو عمرو ا�ا� و�� بـن أ� 

 و�ذا بعـض �اح ا�ـشاطبية �إلمـام �مـد بـن ا�ـسن الفـا� ،طالب وابن ز�لة

 واإلمــام أ� عبــد اهللا ا�وصــ� صــاحب �ح شــعلة � ،صــاحب ا�اللــئ الفر�ــدة

  .ا�شاطبية وغ�هم

                                                

  . ١٣  ١٢/ ١ال�� : ينظر) ١(
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 ب�تـب ا�روايـةو�يان 
ً
 " :)شـيخ ا�ـصنعة( قـال ابـن �اهـد :ذ�ـك أبـدأ أوال

    :وا � إدخال واو و�خراجها وا�رفع وا�صب من قو� تعـا�واختلف

 ] فقرأ أبو عمرو وحـده ،]٥٢ :ا�ائدة      
ً
. . نـصبا

 (ا�كسا� وقرأ �صم و�زة و
ُ

 )و�قول
ً
 ( وقرأ ابن كث� ونافع وابن ��ر ، رفعا

ُ
 بغ� )يقول

   .ه. أ)١("واو � أو� و�رفع ا�الم و�ذ�ك � � �صاحف أهل ا�دينة و�كة وا�شام 

       وقــرأ ابــن ��ــر وحــده :وقــال ابــن غلبــون

 ، وقرأ ا�ـاقون بـواو،� �صاحف أهل ا�شام خاصة و�ذ�ك � ، بغ� واو]١١٦ :ا�قرة[

   .ه. أ)٢("و� كذ�ك � �صاحفهم 

 �ـم � وصـفه �لقـراءات و� سنة 
ً
من سبقه من األئمة سار اإلمام ا�ا� تبعـا

 �ـا �تابه  و،و�يانها
ً
جامع ا�يان خ� شاهد � ذ�ك ح� أنه ال ي�ـاد يـ�ك �وضـعا

 ه منـقتـ�س ون،ا�صاحف العثمانية إال ونبه عليه و�ذا رسوم ،اختلفت فيه القراءات

 ]١٣٢ :ا�قـرة[      :قـو� تعـا�" � س�يل ا�ثال ال ا�� 

بألف مهموزة ب� ا�واو�ن قرأ بها نافع وابن ��ر و�ذ�ك � � �ـصاحف أهـل : "قال

   .ه. أ)٣(" و�ذا � �صاحفهم ، ا�صاد وقرأ ا�اقون بغ� ألف مع �شديد،ا�دينة وا�شام

 ا�لـ� :األول :ا بـأ�ر�ننهـ و�وثقو،ون القـراءة معـزوة ألصـحابهاوف�اهم ير

   . ا�وافقة �رسوم ا�صاحف:وا�ا� ،وا�رواية ا�صحيحة

                                                
 . شو� ضيف/  البن �اهد، �قيق د ٢٥٤: ا�سبعة) ١(

 . دار ا�صحابة بطنطا. �س، ط�ش� أ�د دع/ ، البن غلبون، �قيق د ٢٦١: اإلرشاد) ٢(

 . ٣١٨: جامع ا�يان � القراءات ا�سبع) ٣(
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� عكس ذ�ك �د أن هناك قراءات كث�ة حفلـت بهـا كتـب ا�ـسنة �عـض 

           ومـن ذ�ـك قـراءة ابـن �ـسعود ،صاحفا�صحابة �كنها شذت �خالفتها �رسـوم ا�ـ

  ) ـصوف( حيث قرأها )١��( 
ً
 بـدال

جمع عليـه و�ن �نـت � أ�  ف� �مع � شذوذها �خالفتها �لرسم ا�)�لعهن(من 

   .)٢(ارى وغ�ه وذ�ك �روايتها � صحيح ا�خ،من جهة اإلسناددرجات ا�صحة 

 قو� تعا�
ً
         :ومن ذ�ك أيضا

   ]ل�س علي�م جناح أن ت�تغـوا (  قرأها ابن عباس ]١٩٨ :ا�قرة

 من ر��م � �واسم ا�ج
ً
 وشـذوذها بـ� )ج� �واسـم ا�ـ( بز�ادة �لـة )٣ ()فضال

 أ�خالفتها �لرسم 
ً
 حيـث قـرأت قـو� و�ذا قراءة ا�سيدة أم ا�ؤمن� ��ـشة يضا

ــــــــا�              :تع

 ]وصـالة (ز�ـادة  ب)٤ ()وا�صالة ا�وسطى وصالة الع�( : قرأتها]٢٣٨ :ا�قرة

 وغ� ذ�ك كث� من القراءات ال� �سبت �عـض ا�ـصحابة كـأ� بـن كعـب ،)الع�

   .أ�ع�وعمر بن ا�طاب و� بن أ� طالب وغ�هم رضوان اهللا عليهم 

                                                
 . ٥: القارعة) ١(

�مـد � / ، تفـس� سـورة القارعـة، �قيـق ٤٩٦٣، حـديث رقـم ١٥٩٨ / ٣صحيح ا�خارى ) ٢(

 . العبكيان، ب�وت. القطب، هشام ا�خارى، ط

 ). ٤٥١٩(، حديث ١٣٦٦ / ٣ا�صدر ا�سابق ) ٣(

�ؤسـسة قرطبـة �ل�ـ� وا�وز�ـع . ، تصحيح آرثـر جفـرى، ط٨٣:  ا�صاحف أل� داودكتاب) ٤(

 . بالقاهرة
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  بهذه القراءات كتب ا�سنة وغ�ها و�ع أبو داود ا�سجستا� توقد حفل
ً
كثـ�ا

   .)١ ()ا�صاحف(� كتابه منها 

راءات � ا�رغم من روايتها عن هؤالء ا�صحابة إال أنهـا �ـا خالفـت وهذه الق

ا�رسم العثما� ا�جمع عليه صارت شاذة و�ن قرأ بهـا أ�ـابر ا�ـصحابة وروتهـا أصـح 

   .كتب ا�سنة

   :ا�وجيهب ـ عند علماء 
 عنـد 

ً
 كبـ�ا

ً
ا�تأ�ل � كتب توجيه القراءات �د أن ر�ن ا�رسم حـاز اهتمامـا

   .هعلماء ا�وجي

       :ومن ذ�ك ما ذكره �� عند توجيه قو� تعا�

و�ـذ�ك حفـص  ،�وقفاقرأ نافع وابن ��ر وأبو ب�ر بألف � ا�وصل و"  : قال

�مـة ذف �ـ وقرأ ا�ـاقون ،غ� أنهم �ذفون األلف � ا�وصل، وابن كث� وا�كسا� 

  .... وا�وقف� ا�وصل  األلف )�(

 و�نمـا ،وحجة من أثبت األلف � ا�وصل أنه اتبع ا�ط ف� � ا�صحف بـألف

فأشبهت القوا� من حيث �نـت �هـا مقـاطع ا�ـ�م ، كتبت باأللف ألنها رأس آية 

   .وتمام األخبار

صل �أللف فيـه الأ إذ ،وحجة من حذف األلف � ا�وصل أنه أ� به � األصل

  .�ه

 فوقـف � مـا و� خـط ،أللـف � ا�وقـف أنـه اتبـع ا�ـطوحجة من أثبت ا

�رى ا�وصل فحـذف األلـف ا�وقف ا�صحف وحجة من األلف � ا�وقف أنه أجرى 

 إنمـا � بهـا � ، ألن األلفـات فيهـا ال أصـل �ـا،� ا�وقف كما حـذف � ا�وصـل

                                                

 . ٥٤  ٥٣: ا�صدر ا�سابق) ١(
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  واالختيــار إثبــات األلــف � ا�وصــل وا�وقــف اتبــا،ال�ــش�يه بــالقوا� والفواصــل
ً
�

  . بت�ف �س�.ه.أ". �لمصحف 

ف�اه يعزو � قراءة �ن قرأ بها و�وجهها ثم بعد ذ�ـك �تـار القـراءات ا�وافقـة 

 واهللا ،)١(�رسم ا�صحف  فهو بذ�ك يعت� ا�رسم العثما� حجـة � ا�وجيـه واالختيـار

  .أعلم

 من االهتمام جاء � ك
ً
تاب ا�جة وأما ابن ز�لة فقد أو� ا�وجيه با�رسم طرفا

 ،]٣٦ :ا�كهـف[   قرأ نافع وابن كث� وابن ��ر  " 

    قبلهــا : وحجــتهم قــو�، و�ــذ�ك � �ــصاحفهم،بز�ــادة مــيم

  ]فذكر ا�ن�� و�ذ�ك ،]٣٢ :ا�كهف  " 
ً
   ."منهما منقلبا

 ( :قونوقرأ ا�ا
ً
     : وحجتـه قـو�، بغ� ميم)منها منقلبا

  ) ه. أ)٢.   

        :وقال � �وضع آخر عند توجيه قو� تعا�

�ك � � �ـصاحف  و�ذ، با��ف)�نوا هم أشد من�م قوة( : قرأ ابن ��ر]٢١ :�فر[

   .ه. أ)٣(. ". با�اء أتوا بلفظ الغيبة)منهم( وقرأ ا�اقون ،أهل ا�شام

   .ف�اه �تج �لقراءات بموافقتها �لرسم العثما�

                                                
 �� بن أ� طالب الق�� �قيـق ١٩٥، ١٩٤ / ٢ينظر ا�كشف عن وجوه القراءات ا�سبع وعللها ) ١(

  .بت�ف �س�. ط �ؤسسة ا�رسالة . م� ا�ين ر�ضان/ د 

 . ١٠٦: ا�جة البن ز�لة: ظرين) ٢(

  .٦٢٨: ا�صدر ا�سابق) ٣(
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   :االهتمام با�وجيه ا�رس� عند �اح ا�شاطبيةج ـ 

 كـذ�ك ،كما اهتم علماء ا�وجيه ب�يان العالقة القو�ة بـ� القـراءات وا�رسـم

اح ا�شاطبية بتجلية هذا ا�ر�ن عند �ح األبيات و�يـان القـراءات ا�ـواردة اهتم �

   . و�ن �ر�ن ا�رسم نصيب وافر من ذ�ك، واتبع بعضهم ذ�ك با�وجيه،فيها

كتاب ا�آللئ الفر�دة � �ح القـصيدة ومن ا�كتب ال� اهتمت بهذا ا�انب 

   : منها،�لفا� نقت�س منه بعض األمثلة ال� توضح ذ�ك

   : جاء � �ح ا�يت )١("بما كسبت ال فاء عم  " :ول ا�شاط�ق

ــر "  ــن �� ــافع واب ــرأ ن        ق

 ] وا�اقون بالفاء)بما كسبت( بدون فاء هكذا ]٣٠ :ا�شورى .   

بمـا ( ، صـلتها)�مأصـاب( ة اسـم �وصـول مبتـدأ)ومـا(فمن قرأ بالفاء جعـل 

 ومـن ، و�م تدخل الفاء � ا�� �وافقة �صاحف أهل ا�دينة وا�ـشام، خ�ها)كسبت

 وأدخـل الفـاء � ا�ـ� �ـا � ، وا�ملـة بعـدها � مـا ذكـر)ما(جعل قرأ بالفاء أنه 

   .ه. أ)٢("والقراءة بالفاء �وافقة �صاحف �كة والعراق .. .ا�وصول من مع� ا��ط

 اإلمام ا�وص� � كتابـه ومن ا�ي
ً
كـ� ا�عـا� �ح ن اهتموا بهذا ا�انب أيضا

  اووم ال  �وقل أو" وذ�ك عند بيان قول اإلمام ا�شاط� حرز األما� 
ً
  . )٣("دار�ه وصال

 �ـصاحف أهـل ا �ذف ا�واو اتبـ)أ�م ير ا�ين �فروا(وقرأ ابن كث�  " :قال
ً
�

 ،�كة
ً
   .ه. أ.)٤(" �صاحفهم  وا�اقون با�واو العاطفة اتبا�

                                                
 . ١٠١٩: ا�شاطبية، ا�يت) ١(

 . ١٣٣٤: ا�آللئ الفر�دة) ٢(

 . ٨٨٧: ا�يت) ٣(

 . ، ا�كتبة األزهر�ة٤٩٨: �ح شعلة) ٤(
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 فإن دل هـذا فإنمـا ،فانظر كيف ر�طوا ب� القراءات وا�وجيه وا�رسم العثما�

   .يدل � مدى االرتباط ا�وثيق ب�نهم

بعد هذا العرض ا�ي ت�� منه العالقة ا�وثيقة ب� ا�رسم العثمـا� والقـراءات 

 ،عثمانيـة �لقـراءات القرآنيـةبيـان �وافقـة ا�ـصاحف الأنتقل إ� وا�وجيه القرآنية 

ور صـ ومـن ذ�ـك �قيـق ،دراسة تطبيقية � بعض ا�واضع ال� اختلف فيها القراء

   . والفتح واإلمالة و�� ا�لفظ� وغ� ذ�ك،ا�مز و�فيفه
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Y   

 و�� تالوتـه � ،القرآن ا�كر�م بلسان عر� مب�لقد أنزل اهللا تبارك وتعا� 

           :عباده ا�ؤمن� فقال

 ومن مظاهر هذا ا��س� أنه را� فيـه طبـائع أ�ـسنة القـوم واخـتالف ،]١٧ :القمر[

 واإلظهار واإلد�م والفتح واإلمالـة ،و�قيقه�جاتهم � أدائهم من حيث �سهيل ا�مز 

 �ـ� هـذه القـراءات ، ح� ال �شق عليهم،وغ� ذ�ك
ً
 وقد جاء ا�رسم العثما� �ـتمال

الـ� بعـض ا�ـصور  و�يان ذ�ك و�ليتـه سـوف أتنـاول ،� اختالف �جات العرب

  .يتحقق فيها هذا االختالف � مبحث�

مـا تـؤول إ�ـه صـورتها عنـد �فيفهـا �لروايـة �وافقة رسم ا�مـزة و: ا�بحث األول

  .القرآنية وذ�ك � ثالثة مطالب 

  

  :)١(باب ا�مز ا�فرد :ا�طلب األول

 وقد وقع ا�الف القرآن ا�كر�م � ا�فرد و�أ� ا�مز 
ً
 متحر�

ً
 و�ما

ً
إما ساكنا

  . ب� ا�حقيق واإلبداليهب� القراء ف

 ا�مز ا�سا�ن ا�صحيح
ً
ا�ـوع � القـرآن ا�كـر�م � ثالثـة  يـأ� هـذا :أوال

                )٢ (   � قـو� تعـا� كمـا  منه مـا ي�ـون فـاء ا��مـة :قسامأ

                                                
 . ١٣٧ينظر �ح شعلة . أى  غ� ا�جتمع مع غ�ه: ا�مز ا�فرد )١(

 .١٥٧ : ا�صافات)٢(



 

 - ١١١٨ -

   ) ل�مـة �ـو )١� 
ً
    و)٢ (   أو عينا

  )٥ (   )٤ (   أو الما �ل�مة �و )٣(

ب� �قيـق ا�مـز و�بـدا� فـروى ورش إبـدال فيه وقد وقع ا�الف ب� القراء 

ل�مة وروى أبو عمرو �لف عنه إبدال ا�مـز ا�ـسا�ن �ا�مز ا�سا�ن إذا وقع فاء 

  )٦ (.حيث وقع إال ما اس�ث� من ذ�ك

 باسـ�ث
ً
   ناء �مـ� وروى أبو جعفر إبدال ا�مز ا�ـسا�ن مطلقـا

   � �وضعيها  واختلـف عنـه �]٢٨ : القمر،٥١ :ا�جر[    ، ]٣٣ :ا�قرة[

   �مــن قــو� تعــا     ]بــ� ا�حقيــق ]٣٦ :يوســف 

  )٧ (.صحاب اإلبدال ألفاظ أخرى وافق فيها القراء أ،واإلبدال وهناك سبعة

 أ
ً
 رواهــا ورش مــن طر�قيــه . � �واضــعها ا�الثــة بيوســف   :وال

  )٨ (.باإلبدال و�ذا ا�كسا� وخلف العا�

                                                
 .٧١: ا�و�ة)١(

 . ١١: ا�جرات)٢(

 . ٤٥: ا�ج)٣(

  .١٠: ا�كهف)٤(

   ٥٨: ا�قرة)٥(

  .٣٩٣ / ١ ينظر ال�� )٦(

 .٧ ،١٤ ،١٣.  يوسف اآليات)٧(

 .١/٣٩٤:  ال��)٨(
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 قرأها �هور القراء باإلبدال ألفا باسـ�ثناء )١ (    :ثانيا

  )٢( .�صم فقرأها بتحقيق ا�مز فيهما

 أو منكر)٣ (  : ثا�ـا
ً
  كيف وقع معرفا

ً
 أبدل ا�مز األول ا�ـسا�ن ا

 و�ـذا شـعبة عـن 
ً
 واحـدا

ً
منه أبـو عمـرو � أحـد ا�ـوجه� عنـه وأبـو جعفـر قـوال

  .)٥)(٤(�صم

 رواها قا�ون باإلبدال من طر�ق أ� �شيط وروى    :رابعا

  .)٦ (.ا�مهور عنه ا�حقيق

 �ـصدر )ضـ�ى( با�جم قـرأه ابـن كثـ� بـا�مز )٧ (   :خا�سا

   )٨ ()فِع�( وا�اقون باإلبدال � أنه صفة � وزن )كذكرى(

  � همز قا�ون و ابن ـقرأه ب�شديد ا�اء من غ. )٩( بمر�م    :سادسا

                                                
 .٩٦:  األن�ياء٩٤:  ا�كهف)١(

 .١١٨:  ا��س� )٢(

 . ٢٣ ا�ج ٢٢:  ا�ر�ن)٣(

 .١٢٤ : تلخيص العبارات)٤(

 .٩: ا�اقة)٥(

 .١٨٥: بن مهران الغاية ال)٦(

 .٢٩ : ا�جم)٧(

 .١٨٢ : العنوان)٨(

 .٧٤ : �ر�م)٩(
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 (ذكوان وأبو جعفر 
ً
   )١( )ر�ا

أهما باإلبدال ا�دنيان وابن كثـ� وابـن ��ـر  قر.معا)٢(    :سابعا

  )٤ (. وروى ا�اقون ا�حقيق � ذ�ك �ه،)٣(وشعبة وا�كسا� 

واإلبدال � هذا ا�وع ي�ون بإبدال ا�مز ا�سا�ن حرف مد من ج�س 

 حر�ة ما قبله فتبدل واو
ً
و�اء فيما �ن قبلة ك�ة )يؤمنون( فيما �ن قبله ضمة �و ا

 و��ك �د أن علماء ا�رسم )يأ�لون( فيما �ن قبله فتحة �و وألفا) ا�ئب(�و

  .صوروا ا�مزة بصورة ما تئول إ�ه �لجمع ب� األوجه ا�الفية ا�ائزة

اعلم أن األصل أن ت�تب ا�مزة بصورة ا�رف ا�ى ( :و� ذ�ك يقول ا�راز

 فتكتب حي�ئذ أل
ً
فإن �نت .. .فاتئول إ�ه � ا�خفيف أو تقرب منه ما �م ت�ن أوال

 أو �أللف فقياسها ت�تب ألفا و�ن �نت �فف ياء أو ��اء 
ً
ا�مزة �فف ألفا

فقياسها ت�تب ياء و�ن �نت �فف واوا أو ��واو فقياسها أن ت�تب واوا و�ن 

 فتكتب حي�ئذ ألفا ، �نت 
ً
�فف با�ذف بنقل أو غ�ه فتحذف ما �م ت�ن أوال

 )إشعارا �الة االبتداء) أنعمت( أو ال �و )سأ�ف(و سواء اتصل بها حرف زائد �

  فدل ذ�ك � �را�ة اختالف القراءات عند ا�رسم   .)٥(ه.أ

                                                
 .١٩٤:  ا�ك�)١(

 ٩: ا�مزة ،  ٢٠ : ا��)٢(

 .٢٠٠ : �ب� ا��س� البن ا�زرى)٣(

 .٣٩٤ / ١ : ال��)٤(

  .٢١٠ : د�ل ا��ان)٥(
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  :ا�مز ا�فرد ا�تحرك :ا�طلب ا�ا�

كما وقع ا�خفيف باتباع ا�رسم � ا�مز ا�سا�ن فقد وقع أيضا � ا�مز 

 وذ�ك �قدم القراءة � ؛خفيف أوال وأقدم مذهب القراء � صور ا�.ا�فرد ا�تحرك

  .ا�رسم اتبع ذ�ك بيان ا�رسم �تضح العالقة ب�نهما

  
ً
 قرأ ورش من طر�قيه بإبدال ا�مزة ا�فتوحـة بعـد ضـمة واوا ��طـة أن :أوال

ــو  ــما � ــت اس ــواء �ن ــة س ــاء �ل�م ــون ف ــو  )١ (   ت� � 
ً
ــال                        أو فع

  ) ٢(. � واختلف عنه   ) فرواه األزرق باإلبدال واوا وحققه )٣ 

  .األصبها�

ــا  ــدة و�أم� ــة واح ــبها� � �م ــد�ا األص ــة فأب ــ� ا��م ـــزة ع ـــت ا�م                      إذا �ن

  )٤(و   ) ٦( وحققها األزرق )٥(.  

 فقط �   دال ا�مزة ا�فتوحة ياء � �مة وروى األزرق عنه إب

  . وقد رسمت  ياء.)٧(�واضعها ا�الثة

                                                
  . ١٤٥ : آل عمران)١(

  .١٣ : آل عمران)٢(

  .٤٤ : األعراف)٣(

  . ٣٦ : اإل�اء)٤(

  .٣٢ :الفرقان)٥(

  .٨٥: �ح الطيبة البن ا�اظم:  ينظر)٦(

  .٢٩: ، ا�ديد١٦٥: ، ال�ساء١٥٠:  ا�قرة)٧(
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ً
 �ل�مة فروى األصبها� إبدا�ا ياء � ثالث �مات اتفاقا

ً
أما إذا وقعت الما

   و�ذا �مة ، )٣ (   ، )٢ (   ، )١ (  و� 

   � و،)٥ (    �  ا�قرونة بالفاء واختلف عنه)٤(

 ) وقد صورت ا�مزة � هذه ا�واضع ياء باس�ثناء ا��مات ا�الث )٦ 

وجاء اإلبدال ألفا  ،        �  األخ�ة فباأللف و� 

 �لرواية م
ً
  . )٧(ن ج�س حر�ة ما قبلها تبعا

  . و�ذا أبو جعفر، ياء وأدغمها)٨(   وقرأ األزرق بإبدال 

ا أبو جعفر
�
 فقرأ بإبدال ا�مزة . وهو أ�� القراء إبداال �لهمز ا�تحرك:وأم

 كما هو ا�ال عند ورش باس�ثناء �مة 
ً
فقد ورد    ا�فتوحة بعد ضم واوا

ا�الف عنه من رواية ابن وردان وزاد أبو جعفر إبدال ا�مزة ا�فتوحة بعد ك� ياء 

                                                
  .٤ : ا�لك)١(

  .٦ : ا�ز�ل)٢(

  .٨ : ا�ن)٣(

  .١٨٥ : األعراف)٤(

  .٩ :ا�كو�ر: ٣٤ لقمان )٥(

  .٦ : القلم)٦(

  .٨٦- ٨٥: البن ا�اظم،  ينظر �ح الطيبة)٧(

   .٣٧:  ا�و�ة)٨(
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  )٢(   )١(         ات اآلتيةـورت عليه � ا��مـ�ا ص

  )٣(    )٤(   )٥(  )٦(    

)٧(   )٨(  )٩(   ) ١٠( � ) ١١(         

   ) ١٢(   ) ١٤( وت�ن�تهما )١٣(  � واختلف عنه  )١٥(.  

 ( :وروى حفص عن �صم
ً
 ( حيث ورد و)هزؤا

ً
باإلخالص باإلبدال واوا  )كفؤا

  . وا�اقون با�مز.و�ذ�ك ورد ا�رسم

                                                
  .٤٧:  األنفال)١(

  .٤:  ا�لك)٢(

  .٦:  ا�ز�ل)٣(

  .٣ : ا�كوثر)٤(

  .١٠ : األنعام)٥(

  .٢٠٤ : األعراف)٦(

  .٥٨:  العنكبوت)٧(

  .٧٢ : ال�ساء)٨(

  .١٦ : العلق)٩(

  .٩ : ا�اقة)١٠(

  .٢٥٩ : ا�قرة)١١(

  .٢٤٩ : ا�قرة)١٢(

   ١٣ :آل عمران) فئ�� ()١٣(

  .٦٥ :األنفال) مائ��(، )الفئتان ()١٤(

  .١٢٠:  ا�و�ة)١٥(
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                       )٢ (   )١ (     وأما نافع فقرأ 

   )وقرأ ا�مهور بإبدال ا�مزة  . )٤( ا�اب �ه با�مز حيث ورد )٣

 
ً
 ) ا�بوة– ا��يون – ا��ي� -ا��( و�د�مها فيما بعدها مع ال�شديد � ياء أو واوا

  .واإلبدال ياء فقط مع األن�ياء

عنـد ا�وقـف ] �ـسهيله[إبدال ا�مز ا�تحـرك أو ا�ـسا�ن أو  :ا�طلب ا�الث

  :�زة وهشامعليه � مذهب 

 بيان مذاهب القراء � ا�مز ا�بعد االنتهاء � ا�طلب ا�سابق من 
ً
فـرد �فيفـا

 وعالقة ذ�ك با�رسم نأ� إ� بيان 
ً
  .� ا�مز� ا�وقف �زة وهشام وقف و�قيقا

وهذا ا�اب يعد من أصعب أبواب ا�مز ألنه �تاج إ� معرفة مـذاهب علمـاء 

 متعـددة � .و�فيفهالعر�ية � �قيق ا�مز 
ً
 مـن ا�خفيـف وذ�ك ألن �لهمـز صـورا

  الخ ...بدال واإلد�مواإل، وا�قل ، حيث ا�ذف 

 (و�مزة � ا�وقف � ا�مز �ميع صوره 
ً
   :مذهبان) متحر� أو ساكنا

 �و إبدال � همـزة سـاكنة مـن )� ا�ظائر دا�طرأى ا��م (القياس  :األول

 ا�مزة ا�تحر�ة � حسب ما يقتضيه صور ا�خفيـف و�فيفج�س حر�ة ما قبلها 

 �و ) فئة(� ياء �و كما � ا�فتوحة بعد ا�كفيبدل 
ً
 (و�عد ا�ضم واوا

ً
  .)�ؤجال

                                                
   ١ : ا�حر�م)١(

  .٦١ : ا�قرة)٢(

  .٨٤:  آل عمران)٣(

  . ٥٩ : �ب� ا��س�)٤(
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           وـــ� �ــة بعـد ك وعكـسه ا�ـضموم )سـئل(وأما ا�كسورة بعد ضـم �ـو 

   فله وقفا عليه وجهان :  

،  ال�سهيل ب� ب� أى ب�  ا�مـزة وا�ـرف ا�ى تـو�ت منـه حر�تهـا :األول

 مـن ا�ا�و، هب س�بو�ه مزة وا�اء وهذا مذ ب� ا�)سئل(سهل � �و �ف
ً
 اإلبدال واوا

 �لرواية�ج�س حر�ة ما قبلها � مذهب األخفش و
ً
  .ن �ن �الفا �لرسم تبعا

ب� ا�مزة وا�واو � مذهب س�بو�ه وتبدل ياء من ) سنقرئك(و�سهل � �و 

 �ذهب األخفش
ً
  .ج�س حر�ة ما قبلها تبعا

 ب� ب� � خالف مـن مفـصل بـ� العلمـاء � وفيما عدا هذه ا�صور �سهل

  .ا�مز ا�تحرك

وأما ا�مز ا�سا�ن فيبدل كما سبق من ج�س حر�ة ما قبله سواء �ن سكونه 

 
ً
 أم �رضا

ً
  )١ (.أصليا

 
ً
  :ا�ذهب ا�رس�: ثانيا

وهذا هو ا�ذهب ا�ا� عن �زة � ا�وقف � ا�مز سواء �ن ا�مز متوسطا أو 

 كما نق
ً
ل ذ�ك �اعة من أهل األداء ��ا� و�� بن أ� طالب وابن ��ح متطرفا

�ن �زة ي�بع � ا�وقف � ا�مزة " :وابن غلبون وغ�هم فقد رووا عن خلف أنه قال

  ،)٢(" خط ا�صحف 
ً
 أبد� واوا

ً
، وما �نت صورته ياء أبد� ياء، فما �نت صورته واوا

س � إطالقه بل هو مقيد با�سماع فل�س  وهذا القول ل�.وما ل�س � صورة حذفه

 أو ياء يب� ما ورد با�واو ي
ً
فل�س � ) من �سائ�م( أو)آباؤ�م(دل ياء كما � بدل واوا

  .� مثل ذ�ك سوى ال�سهيل ب�  ب� فقط

                                                
    . �يان ذ�ك١/٤٠٠  : ال��)١(

. �مد غوث ا�ـدوى، ط: ، �� بن أ� طالب الق��، �قيق٣٢٨: ا�سبع  ا�ب�ة � القراءات )٢(

  .ا�ار ا�سلفية با�ند
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 �لرسم فهو مقيد با�رواية �ا نقله األئمة ا�قات ما وأما 
ً
ورد فيه اإلبدال تبعا

  .عددةعن �زة وذ�ك � صور مت

 ووقع ذ�ك � ع� :عد فتح مبا��تطرفة ا�ضمومة با�مزة ا: األو�ا�صورة 

    و ]٤٨:ا�حل[   �و  ]٨٥:يوسف[   �مات و�

   و  ]١٨:ا�زخرف[   و  ]٧٧:الفرقان [  و  ]٢٨:ا�ور[

� ) ا�لؤ( و)١١٩ ،١٨( �هما بطه     و   و  ]١٣:القيامة[

  ،٣٢ ، ٢٩(وثالثة � ا�مل ،    ) ٢٤(ة �واضع األول من ا�ؤمن� أر�ع

  .)٤:ا�غابن( و)٢١:ص(، ) ٩:إبراهيم (  و  )٣٨

 منها اثنان � مذهب .� هذه ا��مات �سة أوجهو�مزة عند ا�وقف 

 أدل تب اإلبدال حرف مد من ج�س حر�ة ما قبلها ف:القياس وهما
ً
 وا�ا� .لفا

  .ب� مع ا�رومب� ال�سهيل 

 �: و�.و� ثالثة أوجه أخرى � ا�رسم
ً
 �ر�ة ة �ضمومضة إبدال ا�مزة واوا

 خا�صة بف�اه ي ،ثم ا�روم، مام ثم اإلش، ا�مز ا�بدل منه ثم �س�ن �لوقف 
ً
د�ا واوا

 �لرسم
ً
  .تبعا

       :كما � قو� تعا�لف أ د ا�مز ا�ضموم ا�تطرف ا�واقع بع:ا�صورة ا�انية

  و،٨٧: بهود     و،١٣ :با�روم    ٤: با�متحنة، 

   .و�وها

 � ف
ً
 و� اإلبدال : �سة � القياس:ثنا ع� وجهااهذا ا�وع لحمزة وقفا

 من ج�س حر�ة ما قبلها مع الق� وا�وسط وا�د 
ً
وال�سهيل بروم مع ا�د ، ألفا

  .والق�
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 �لرسم :و� سبعة أخرى � ا�رسم و�
ً
 اإلبدال واو خا�صة �ضمومة تبعا

ا�الثة ا�تقدمة ثم  ثم اإلشمام مع هذه األوجه .�س�ن مع الق� وا�وسط وا�د

  .ا�روم مع الق�

 (نها ما رسم � ا�واو �و م :ا�صورة ا�ا�ة
ً
باإلخالص ) كفؤا(، حيث وقع) هزؤا

  .فله � ا�وقف عليه وجهان، ها ي� قراءة �زة با�مز ف

 ا�طق بزاي مفتوحة � نقل حر�ة ا�مز إ� ا�زاي وحذف ا�مز فيص:األول

 (هكذا بعدها ألف 
ُ
 ه

ً
 (و�ذا األ�ر �  ،)زا

ً
 ( فتص� )كفؤا

ً
فا

ُ
  .)ك

 � ا�رسم: ا�ا�
ً
  .إبدال ا�مزة واوا

 ا�عرف وا�نكر �مزة عند ا�وقف عليها إذا )�ؤ�ؤ، ا�لؤ�ؤ ( منها :ا�صورة ا�رابعة

 �سة أوجه و� اثنان � القياس
ً
 األول إبدال ا�مز حرف مد من :�ن �رفو�

 :وثالثة � ا�رسم ،مع ا�روم  ب�ب�ج�س حر�ة ما قبله ثم ال�سهيل 
ً
 اإلبدال واوا

 باس�ثناء ا�وجه ضوفثم ا�روم و�ذا � ا�خ،  ثم اإلشمام . �س�ن �لوقفة�ضموم

  .أو ا�خفوض، ألنه ال يدخل � ا�جرور  ، ما�رابع وهو اإلشما

    ا�مز ا�رسوم � ا�اء ا�ضموم ا�كـسور مـا قبلـه �ـو  منها :ا�صورة ا�ا�سة

  ،  ) ُوأر�عـة )ئدِ بي 
ً
 فله � ا�وقف � هذا ا�وع �سة أوجـه علميـا

 و�
ً
   . اثنان � القياس:عمليا

 ،ال�ـسهيل بـروم :ا�ـا�، اإلبدال حرف مد من ج�س حر�ة مـا قبلـه : األول

 ة يـاء مديـ�اء �ضمومة �س�ن �لوقف فتصي ة إبدال ا�مز:األول :وثالثة � ا�رسم

 األول من القياس لفظا و�ن اختلفاحد مع ا�وجه فيت
ً
 وعلما

ً
 إبـدا�ا يـاء :ا�ا�،  تقديرا

  . ��ا� ل�ن مع ا�روم:وا�الث ،�ضمومة مع اإلشمام
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  منها مـا رسـمت فيـه ا�مـزة ا�كـسورة � يـاء �ـو  :ا�صورة ا�سادسة

   )٣٤:األنعام(.  

شمام اإل فيما عدا   جه و� األوجه ا�سابقة � �و ففيه أر�عة أو

   .فقط

 ـةطرفـمت� يـاء ـمكـسورة عــا رسمت فيه ا�مزة الـمنهما م :ا�صورة ا�سابعة

�مـزة     ا�وقف � عند] ١٣٠:طه[    بعد األلف �و 

ثـم ،  ثالثـة اإلبـدال مـع ا�ـسكون ا�جـرد :يـاس و��سة � الق : أوجهةفيها �سع

 اإلبـدال يـاء �كـسورة ثـم :ال�سهيل بروم مع ا�د والق� وأر�عة أخـرى � ا�رسـم

  . ثم ا�روم مع الق��س�ن �لوقف مع ثالثة ا�د العارض

     كـسور �ـوـزة � ا�ـاء وقبلهـا مـا رسمت فيه ا�مـمنهما م :ا�صورة ا�امنة

  ، األول إبـدال : اثنان � القيـاس.مزة عند ا�وقف عليه أر�عة أوجهحفل 

 : واثنان � ا�رسـم وهمـا. ثم ال�سهيل بروم. حرف مد من ج�س حر�ة ما قبلهةا�مز

  .ياء �كسورة �س�ن �لوقف ثم ا�رومة إبدال ا�مز

ا مـا قبلهـومنهما ما رسمت فيه  ا�مزة � ياء و�نت مفتوحة  :ا�صورة ا�اسعة

 � القياس وهـو اإلبـدال حـرف مـد مـن أحدهما :وفيها وجهان) قرئ(�و �كسور 

 �لرسـم �ـس�ن : � ا�رسموا�ا�ج�س حر�ة ما قبلها 
ً
 وهو إبدا�ا ياء مفتوحة تبعـا

  . ومعلوم أن ا�فتوح وا�نصوب ال يلحقه روم وال إشمام:�لوقف
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لقو�ـة بـ� ا�رسـم بعد هذا العرض يتضح �ا من هـذا ا�ـاب مـدى العالقـة ا

  .والقراءات

 �حقيق ا�مـز و�فيفـه
ً
 وذ�ـك أن صـورة ،ألن ا�رسم بهذه ا�صورة جاء �وافقا

  . و�ذا ا�واو وا�اء،األلف �تمل ا�حقيق وا�خفيف
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)١(  

استعملتها بعـض القبائـل العر�يـة  ا�لغو�ة ال� ر ظاهرة من الظواهةمالإلاتعد 

 القبائـل �ـشأت عليهـا ه و� لغة فاشية � هـذ.د وق�س وغ�هاسوأ، مثل �د وتميم 

 كثـ�ة مـن القبائـل كأهـل ا�جـاز )٢(كما أن الفتح لغـة، وال �ستطيع أن �يد عنها 

  .وغ�هم

والفتح واإلمالة لغتان �شهورتان فاشـ�تان � أ�ـسنة الفـصحاء مـن العـرب 

  .ين نزل القرآن ا�كر�م بلغتهما�

  .وقد اختلف القراء � الفتح واإلمالة وا�قليل إ� ثالثة أقسام
 و�روى ذ�ك عن �زة وا�كسا� وخلف العـا� وهـم :ا�ك�ون :القسم األول

 ا�نقلبـة عـن يـاء سـواء �ن ذ�ـك � ت فقد روى عنهم إمالة األلفا.من قراء ا�كوفة

أعلـم أن �ـزة وا�كـسا� �نـا " روف و� ذ�ك يقـول ا�ا� األسماء أو األفعال أو ا�

 ،)�ـو�(  �قـو� (يميالن � مـا �ن مـن األسـماء واألفعـال مـن ذوات ا�ـاء �ـو

 أ و.)�ـ�(  و)ز�(و )سـ�( و )طـو�(و ) ا�و�(  و)ي�( و)ع��(و
ً
) أ�(مـا ال أيـضا

 وما أشبهة �ـا هـو . وقعن حيث)�وع( )ب�( و)م�(و، االستفهامية ال� بمع� كيف

                                                
  .�ج مأخوذة من أ�لت ا�رمح إذا عوجتها�عو: اإلمالة لغة )١(

 (و�ـاأللف �ـو ا�ـاء ، أن تنحو بالفتحة �و ا�ك�ة : اصطالحاً 
ً
و�قـال � ، وهـو ا�حـض ) كثـ�ا

 ، اإلضجاع، و�قال � ا�طح 
ً
 . (ور�ما قيل � ا�ك� أيضا

ً
وهو بـ� الفظـ� و�قـال � أيـضا ) وقليال

 . ٢/٣٠ :ال��، ا�قليل وا�لطيف 

و�قال � أيـضا ا�فخـيم ور�مـا ، وهو فيما بعده ألف أظهر ،  عبارة عن فتح القارئ لفيه الفتح  )٢(

: ينظـر.وا�راد به الفتح ا�توسط  و� ما ب� الفتح ا�شديد واإلمالة ا�توسـطة. قيل � ا�صب

 . ١١١:�ح الطيبة البن ا�اظم
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،  )�(، ) إ�(و) �ى(و  )حـ�(�مـات و� �رسوم � ا�صاحف با�اء ما خال �س 

  .)١(" ��ى ، القرى (و�ذا أما�وا ذوات ا�راء �و  ).وما ز�(

 ا�انية بعد ا�كـوفي� فقـرأ بإمالـة ذوات ا�رتبةأما أبو عمرو ا��ى فيأ� � 

وغ�ه أو األلف ا�وقعـة قبـل ا�ـراء ، ��ى و  يرى و) القرى(ا�راء حيث وقعت كما � 

 �و 
ً
  .ا�رسومة با�اء) ا�كتفر�ن و �فر�ن(و�ذا  )األبراروا�ار (ا�كسورة طرفا

  )٢ (. عنه�لف كيف أتت فاؤها )فع�(و� تقليل ما �ن � وزن 

 �ـزة وا�كـسا� وخلـف فيمـا عـدا أر�ـع مـا�ألف عنه � ما �وقلل ورش 

  . الفتح فيهاص فأخل) و�هما،و�شكوة، ا�ر�ا ، �رضات (�مات فقرأها بالفتح و� 

ن ابـن عـقا�ون عن نـافع وابـن ذكـوان و�روى ذ�ك عن  :ونقل ا�:القسم ا�ا�

حمـزة  ولـ�س كةقلـب عن يعقوب فروى عنهم ذ�ـك �سوروشعبة عن �صم و، ��ر 

  .ومن معه

 وهـو 
ً
 واحـدا

ً
أمـال و .٤١ :هـودب   وأمال حفص عن �صم �وضعا

   .٤٣ :فقط � ا�مل     روح 

 فلـم يـرد عنهمـا ، جعفر ا�ـد� ابن كث� ا�� وأ�مقصور � :القسم ا�الث

 
ً
  .اإلمالة مطلقا

كما أن رسم ا�ـصحف جـاء ، و�ما سبق أن األصل � ذ�ك هو ا�ل� وا�شافهة 

 �لرواية �ق�واف
ً
 �لفـتح أو اإلمالـة أو ا�قليـل و� ذ�ـك يقـول ا�ا� ا

ً
علـم أن ا" تمال

ت � ما �ن من ذوات ا�اء مـن األسـماء واألفعـال با�ـاء � �ـراد تفقا�صاحف ا

                                                
  .بت�ف �س�. ٤٥ : ا��س�)١(

  .٢٦٠ ـ ٢٥٦ / ١اإل�اف :  ينظر)٢(
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 أو ، تصل بـذ�ك ضـم� أم �ـم يتـصل اوتغليب األصل وسواء ، اإلمالة 
ً
أو لـ� سـاكنا

 وذ�ك �و 
ً
ال (و) يـت�( ،)ر�( ،)سـ�( )طـو�( )ر�ا�ـ(، )وا�سلوى( ،)ا�و�("متحر�

 وسبعة أحرف �م �تلف ا�صاحف � رسمه بـاأللف وهـو دإال � أصل مطر.. .)يصلها

 ، ا�نيا (ما وقع قبل ا�اء فيه ياء أخرى �و 
ً
، هـدى(و�ـذا  ، هوشـبه.. .يـاهم�، العليـا

  .خرت�أى �ا �مع ب� صورت� سواء تقدمت فيه ا�اء أو تأ.أ..)مثواى

 أللف اتفاق رسمت با� الا��مات ا�سبعوأما 
ً
                 و�مع جـواز اإلمالـة  ا

  ]و]٣٦:إبـــراهيم      و ١:�اء اإل �  

  ــــج ــــصص      و٤:  ا� ــــس ، ٢٠: الق                 و٢٦:�

  و٢٩: الفتح      :رسم ذ�ك �ه بـاإللف � ف .١١ :ا�اقة

  )١ (.بت�ف �.أ" م يخف�راد ا�

    قـو� تعـا� د� عنيو�و ذ�ك ذكر أبو داود � �ت� ا��

 )ا�صاحف � ذ�ك و� مـا �ن مثلـه مـن اء واجتمعت  با�)هدى(رسم  " :قال )٢

 ( �و ءت ا�اوذا
ُ
 ( ،)ًى رق

َ
فـإن ،   ، )�سُ ا�ُـ(، )و�ُطـ( و)�� سَ �ُ (... ).َ�ً �

  .�بت�ف.أ." )٣(اء � اإلمالةذ�ك �ه �رسوم با�

                                                
  .٦٣ : ا�قنع)١(

  .٢ : ا�قرة)٢(

  .١٤/٦٨ : �ت� هجاء ا���ل)٣(
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 �إلما
ً
، لـةوا�تأ�ل � هذه ا�صوص �د أن رسم األلـف يـاء هنـا جـاء �ـتمال

 �لرسـم اإل�ـال� ا�ى ترسـم فيـه ،أن األصل األلف ياءو�يان 
ً
 و�ن �ن ذ�ـك �الفـا

 فعدل � ا�رسـم العثمـا�    ،   صورة األلف كما � �و 

  . �لجمع ب� القراءة وا�رسم، ورسمت  ا�اء صورة �أللفاأللفعن 

،  با�ـاءتـ� إنما كه وشبه)ق�( و )س�( و)ر�(إن إمالة " و� ذ�ك يقول �� 

إلمالـة � األصـل و��بـع ا ا�اء فدل ا�ط � األصل فأ�لن �ـدل ألفهنألن أصل 

  )١ (.ه.أ"ا�ط 

 �ا قا� ا�ا� ضإن �م اإلمام �� جاء مع
ً
وأبو داود بأن رسـم األلـف يـاء ، دا

�ك �ه هـو ا�روايـة حتمال اإلمالة هذا صحيح � الغالب األعم و�ن �ن األصل � ذال

 ومن ذ�ك أوا�ل� فقد ترسم األلف ياء � بعض ا��مات �كنها تقر
ً
إ� ( بالفتح إ�ا�

 وذ�ـك  فهذه ا�روف رسمت با�اء �كنها الحظ �ا � اإلما)�ى، ح� ، � 
ً
لة مطلقـا

 إذا  يـاءألفهنو�نما كتبت با�اء النقالب ، اإلمالة �مودها �   �الألن ا�روف ال أص

  )٢ ()هإ� إ�� ، ه � علي� ( � ولم� كما تقضتصل بها ا

  بـاإللف �كنهـا تمـال كمـا � ا��مـات ا�ـسبعة وقد ت�ون ا��مـة �رسـوم

 وعلل �� إمالة هذه ا��مـات إشـارة إ� )...تواله، عصا�، األقصا  (هناث�س ا�ا�تقدمة

 وهكذا يتـضح .دل � األصل باإللف فجاءت اإلمالة �كتبتن �و)٣(أن أصلها ا�اء 

  . واهللا واعلم.�ا �الء مدى العالقة ا�وطيدة ب� ا�رسم والقراءات هنا

                                                
 .١/١٩٣ : ا�كشف)١(

  .١/٣٩٧ :  ا�آللئ الفر�دة)٢(

  .١/١٧٩ : ا�كشف)٣(
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Y: ه � ما اختلف فيـه �ت علماء القراءات و�عوا ههذا العنوان وضع

 بـ� ا�وقـف و�ـ� �ـة هنـاك عالقـة قووواضح منـه أن، أهل األداء من ناحية ا�وقف 

    : و� ذ�ك يقول اإلمام ا�شاط�.�رسوم ا�ط

  تالبالاتباع ا�ط � وقف اوا بنع           هم وا�از� ونافع يو�وف" 

  )١ (."فصال ين  أرحفوا فيه لتخ وما ا       وابن ��ر �والبن كث� يرت

  :وقال اإلمام ابن ا�زرى

 � ا��م             سم تباع ما راوقف �� ب"
ً
 اتصاال

ً
 ثبوتا

ً
  )٢( "حذفا

 رسـم ا�ـصاحف العثمانيـة مـن ا�ـذف قأى يوقف �ميع القراء � ما وافـ

و�ذا ا�اءات ا�فتوحة وا�عقودة و�وها كمـا . )٣(واإلثبات والقطع وا�وصل و�و ذ�ك 

و�ـاب ، )٤(ا�قطـوع وا�وصـول ( بابـهو معلـوم عنـد علمـاء ا�جو�ـد وا�عـروف ب

  .)ا�اءات

                                                
  . ٣٧٧- ٣٧٦:ا��تان:  ا�شاطبية)١(

 .٣٥ : الطيبة من)٢(

 نفـس أو إما أن ي�ـون �ـ�ورة �نقطـاع:  وا�وقف � هذا ا�اب ال ي�ون إال ألحد أ�ر�ن)٣(

� وقـف (أو � س�يل االختبار كما هـو واضـح مـن قـول ا�ـشاط� أعـاله ، �سيان أو غ�ه 

ينظـر . �كونه غ� تـام وال �ف وال حـسن،وال �وز أن يتعمد القارئ ا�وقف عليه ، )االبتال

 . ١٥٧ :ال�� ، ٣٧٩: جامع ا�يان

 �واضـع القطـع وا�وصـل � �مـات  وهذا ا�اب يتم دراسته � �رحلة ا�جو�د و�يته معرفـة)٤(

� �وضع واحد وهو قـو� تعـا� ) ما(عن ) عن(القرآن ا�كـر�م وح�ها كما � قولـهم تقطع 

       وفيما عدا هذا ا�وضع ف� �وصـولة١٦٦:  األعراف ،= 
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ا وصو�ا �ن �ذا األ�ر أهمية عظ� � األداء والقراءات �د أن العلمـاء خصـ

 حـ�وايف �يان العالقة القو�ة ب� ا�رسـم والقـراءات ونه با�صو� هذا ا�اب وأفرد

 و�ثباتوا�واضع ا�ختلف قيها قطعا و
ً
 صال

ً
 ا

ً
  . وحذفا

أن العلمـاء وضـعوا قاعـدة �مـة � وا�تأ�ل � كتب ا�جو�د والقراءات �د 

 . .تباع رسم ا�صحف � ا�وقف واالبتداءاو� ، باب ا�قطوع وا�وصول وغ�ه 

  .و� ذ�ك يقول اإلمام ابن ا�زرى

م �رسـوم ا�ـصاحف فيمـا تـدعو ووقد أ�ع أهل األداء وأئمة اإلقـراء � �ـز" 

 
ً
 وا�اجة إ�ه اختيارا

ً
ف عليها أو ا�سئول عنها � ووقفيوقف � ا��مة ا�، اضطرارا

، عتبـار األواخـر مـن اإلبـدال وا�ـذف واإلثبـات اوذ�ـك ب،  رسـمها � ا�جـاء قفو

فما كتب من �متـ� �وصـو�� ، وتفكيك ا��مات بعضها من بعض من وصل وقطع 

 �و و، ا م�م يوقف إال � ا�انية منه
ً
  يوقف �   ما كتب منهما مفصوال

 هذا هو ا�ى عليه العمل عند أئمـة األ�ـصار � � األعـصار وورد .� واحدة منهما

  )١(�.أ.." .أ� جعفر وخلفو� عمرو و�صم وا�كسا� أداء عن نافع و وأذ�ك نصا

                                                                                                                   

     و٤٣: ا�ـور    � �وضع� وهمـا ) من(عن ) عن(وقطعت =

   وهذا باب واسع ال �ال ��ه .  هذين ا�وضع� فموصولاماعدو ٢٩: ا�جم

و�ذا بقيـة ا�ـروف ) من(أو ) ما(دون) عن(هنا فعند االضطرار أو االختبار يقف القارئ � 

و�د و�رسوم ا�صاحف يراجع كتاب ا�ـديع � معرفـة وا�واضع كما هو مفصل � كتب ا�ج

�نـم /  �قيـق د تأ�ف ابن معـاذ ا�هـ� ٣٠-٢٠رسم ما � �صحف عثمان ر� اهللا عنه 

 .دار عمار األردن : قدورى ا�ق ـ ط

  . ٢/١٢٨ : ال��)١(
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ن ذ�ـك ألجـل ا�راو�ـة عـصل إال أن هناك بعض ا�واضـع خرجـت هذا هو األ

   :ناول بيان ذ�ك � مبحث�وسوف أت ،ختلف فيها علماء القراءات � ا�وقفا

  اإلبدال :ا�بحث األول

إبـدال ا�ـرف األخـ� بوقد وقع اختالف القراء � ا�وقف � بعض ا��مـات 

 آخر �زوم ا�وقف
ً
 وقبل بيان ذ�ـك البـد مـن إلقـاء ، وعضدت ذ�ك ا�رواية،منها حرفا

   .ا�ضوء � تعر�ف اإلبدال و�يان صوره ا�واردة � القراءات ا�تواترة

  :ومن ذ�ك تاء ا�أنيث ،خر عند ا�وقفآ وهو عبارة عن إبدال حرف ب:اإلبدال

  :وتأ� � رسم ا�صحف � صورت�

تفـق اوقـد  ).كثـ�ة، كبـ�ة ، خلفيـة (�ون معقودة �ـو تأن  :ا�صورة األو�

  .العلماء � ا�وقف عليها با�اء

أ� � األسـماء  وتـ)ا�فتوحـة( أنهـا ت�تـب با�ـاء ا��ـسوطة :ا�صورة ا�انيـة

  .واألفعال

  .ا�وقف عليها با�اءع� تفق العلماء اف،  )ودتوجاءت وقالت (أما األفعال �و 

 إ� زوجهـا �ـضافة )ا�ـرأتوفطرت وسنت ور�ت (أما بال�سبة �ألسماء فنحو

 و� �واضـع اوغ�ها �ا كتب � ا�صاحف با�اء ا�فتوحة ) ا�رأت عمران( �و
ً
تفاقـا

 فهـذه � الـ� اختلـف العلمـاء � )١( ال ي�سع ا�قام هنا �ـ�ها �صورة ومعلومة

  :ا�وقف عليها

 �لروايـة و�ن خـالف ذ�ـك افبعض أئمة القراءات يقف عليها ب
ً
إلبدال هاء تبعا

 جيـها�رسم وهم ابـن كثـ� وأبـو عمـرو و�عقـوب وا�كـسا� و� ذ�ـك يقـول ابـن ا�و

فوقـف � ذ�ـك ومـا  )... ونعمـت، ور�ـت،سنت(اء �و  فمنه ا�رسوم با�:ا�واسطى

                                                
 .  ١٣٤- ٢/١٢٩ : ينظر ال��)١(
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أشبهه �ا هو �رسوم با�اء ابن كث� وأبو عمرو وا�كـسا� با�ـاء ووقـف بـا� القـراء 

  .�بت�ف. أ)١ ()...عليه با�اء إتبا� �لرواية وا�رسم

  : وذ�ك � مطلب�.اإلثبات وا�ذف :ا�بحث ا�ا�

  . اإلثبات:ا�طلب األول

 باإلثبات وا�ذف،ا�وقف باإلبدالكما وقع اختالف القراء � 
ً
   : فقد وقع أيضا

 
ً
 هو ا�وقف بإثبات حرف لـ�س � صـورة � ا�رسـم �ـو :اإلثبـات تعر�ف :أوال

 �عقوب وغ�ه)٢( تا�اق هاء ا�سك
ً
وا�ـدير بـا�كر أن هـاء ا�ـسكت تـأ� �  ،وقفا

   :ا�صحف � حا��

ثباتهـا � أواخـر بعـض  ل�ـست �ـا صـورة � ا�رسـم و�وقـف بإ:األو�ا�الة 

   .وال�يا��مات عن يعقوب 

 بـ� القـراء � حـذفها ، �ا صورة � ا�رسـم:ا�انيةا�الة 
ً
 إال أن هنـاك خالفـا

 
ً
 و�ثباتها وقفا

ً
   .وصال

 مع عدم إثباتها � ا�رسماألو�ا�الة ونبدأ ب
ً
  . ال� ورد اإل�اق فيها وقفا

   عن يعقوب � �سة أصول مطردةذ�ك وقد ورد 

حيث وقعا و�يف جاء فقد أ�ع أهـل األداء � إ�ـاق ا�ـاء ، )هو و�( :األول

  )٣()هيه، هوه (وقفا عنه دون خالف فيقف عليها 

                                                
 . ١٠٨  : ا�ك�)١(

ينظـر . وتدخل �يان ا�ر�ة حالـة ا�وقـف، ��مة ا�وقوف عليها � هاء ساكنة تزاد � أخر ا  )٢(

أ�ـد فر�ـد ا�ز�ـدى ط دار ا�كتـب . �قيق. ٣٠٧ :االقناع � القراءات ا�سبع البن ا�اذ ش

  . العلمية

  . ٧٩- ٧٨ : �ب� ا��س�)٣(
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 اختلـف   � و�ـذا   �ذكر ا�سا�م �و  �ع ا�:ا�ا�

 )٢(مرأبـو ا�كـ و)١(أهل األداء عن يعقوب � ا�وقف � هذا ا�وع فـذهب ابـن سـوار

 ،لف عنهمـا� وذ�ك )ها�ين ، نهالعا�ي(وغ�هما إ� ا�وقف � هذا ا�وع با�اء هكذا 

  .)ا�ين، العا�� (ا�اقون بدون هاء و

االستفهامية ا�جرورة �رف ا�ـر ووقعـت � القـرآن ا�كـر�م � ) ام (:ا�الث

ــات  ــس �م �     ،ــأ ــارق(     ١:ا�ب    )٥:الط

   )٣٥:ا�مـــــــــــل( ،�       ،

 فوقـف � هـذه ا��مـات ٤٣: ا�از�ت      �)٧٧:ال�ساء(

وهـو ، ا�يم بغ� هـاء وا�اقون بإس�ن . )٣(ى و�عقوب �لف عنهما با�اء ا�مس ال�

  .اما�وجه ا�ا� �

  )��  بم� ، بيدّى (، )��  ()إ��  ، ى� �( ا�شدد ا�ب� �و :ا�رابع

 فأ
ً
 ابـن غلبـونثبوقد ورد فيه ا�الف عن يعقوب أيضا

ً
 )٤(ت فيـه ا�ـاء وقفـا

  .)هعلي�  ، هي�� (عليه هكذا ون ف و�ق.بن سوار وغ�همااو

  . وهو ا�وجه ا�ا� عن يعقوبووقف ا�اقون بغ� هاء

                                                
 .١/٣٩٧ : ا�س�ن�)١(

   ١/١٨٠ : ا�صباح)٢(

 .٤٨ :ا���ل ، ٣٨ : ينظر جامع ا�يان)٣(

  . ٢٤٥ : ا�ذكرة)٤(
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 أم �م يتصل به �و اتصل به شيئا�ون ا�شددة من �ع اإلناث سواء : ا�ـا�س

   )٧٨:هــود(    )ــة ) ١٢ :ا�متحن

ا با�ـاء مـ وغ�ه)١(فاختلف � ا�وقف � هذا ا�وع �عقوب فقطع � ا�ا� وأبو العز

 
ً
  .ا بدون ا�اء ��مهورموقطع � غ�ه، وقفا

 ا�تفق � رسمها � ا�صاحف مـع االخـتالف � :)تهاء ا�سك( ا�انية ا�الة

  .ثباتها وصالإ

   ) ٢٥٩ :ا�قــرة(    وقــد ورد ذ�ــك � ســبع �مــات 

ــاألن( ــات  ، )٩٠ :ماع ــع �م ــة وأر� ــع�  � ا�اق ــذا٢٥ ،١٩ : � �وض                  و�

   ٢٦، ٢٠    ٢٨ ،    و�وضــع بالقارعــة ٢٩        

 ) ١٠(.  

  .ختلف القراء � ذ�ك � ما ي�اوقد 

 
ً
 و�ـذا    ى ـالـلف قو� تع قرأ �زة وا�كسا� و�عقوب وخ:أوال

  و 
ً
 ثباتها وقف� �ذف ا�اء منهما وصال

ً
  ...ا

      و   و   وقرأ �زة و�عقوب 
ً
 با�ذف وصال

 
ً
  .واإلثبات وقفا

                                                
 . ٢١٤ : ا�كفاية ا�ك�ى)١(
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 با�ـذف هوحد يعقوب  فقرأهما    و    وأما قو� تعا�

 وأث�تهماوصال 
ً
   .)١( وقفا

 فمن ذ�ك حرف ا�اء ال� حذفت صورتها ألجـل تأما بال�سبة لغ� هاء ا�سك

      ٢٣ : �س    ا�زم كما  � قو� تعا� 

 �لروايـة فوقف عليها يعقوب بإثبات ا�اء و�ن �م ت�ن �ا ،٥:القمر
ً
 صوره وذ�ك تبعـا

 �لرواية وا�رسم
ً
 �مـة .ووقف غ�ه با�ذف تبعا

ً
 فقـد وردت   ومن ذ�ك أيـضا

     ٣١ : ا�ـور   �ذف األلف � ثالثة �واضـع و� قـو� تعـا� 

 وقد اختلـف .٣١: ا�ر�ن   و  ٤٩: ا�زخرف   و

     .م ا�اء وا�اقون بالفتحضالقراء فيها � ما ي� قرأ ابن ��ر ب

 �ألثـر وا�ا،  فا���ان وا�كسا� يقفون باأللف :أما � ا�وقف
ً
 � يـهب�تبـا�

 �لرسم ،ا�مل � ا�ظائرو، األصل 
ً
  )٢ (.ووقف ا�اقون بغ� ألف تبعا

 فأتبع ا�اء قبلهـا �ـا � ذ�ـك مـن ا�فـة فيجـرى :ر با�ضمءة ابن ��اوأما قر

واألصل � ذ�ك هو ا�رواية وساعد � ذ�ك أيـضا حـذف ، با�لسان � طر�قة واحدة 

    )٣ (.األلف من ا�رسم

  .�ة ب� القراءات وا�رسم وا�لغةوح �ا �الء مدى العالقة القتضوهكذا ي

                                                
 .١٤٤: ١٤٣ : ينظر �ح ابن ا�اظم)١(

 . ١/٣٢٢ : ينظر إ�اف فضالء ال��)٢(

 .٣١٨ : ا��سوط)٣(
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 اه�دجال هنا �إ� غ� ذ�ك من األنواع ال� ال ي�سع ا�
ً
  )١ (. مفصال

  : ا�ذف:ا�طلب ا�ا�
ً
 أو لفظـا

ً
و�ـأ� . )٢(وهو عبارة عن حذف ما ثبت رسما

  -:ذ�ك � صورت�

 تبثحذف ما  :األو�ا�صورة 
ً
 )٣(    ومن ذ�ـك قـو� تعـا� : رسما

  .اختلف القراء � هذه ا��مة � ما ي�وقد  ورد ثحي

 أ وقـر، �دودة بعد ا��ف و�عدها همزة �كسورة ونون بعدهاقرأ ابن كث� بألف

 من األلف بعدها  وقرأ ،أبو جعفر كذ�ك إال أنه سهل ا�مزة
ً
ا�اقون بهمز مفتوحة بدال

  )٤ (. كحفص)كأين( ةاء �كسورة �شددي

 )كـأّى ( من غ� نون هكـذا ء فوقف عليها أبو عمرو و�عقوب بيا:أما � ا�وقف

 (� وزن 
َ
 ا�ـشددة دخلـت )أى(ا�نو�ن فـ� � األصـل �ك ألنها عنده نون  وذ)َ�ّ ك

 .ذف عند ا�وقف�ومعلوم أن ا�نو�ن  ،عليها ا��ف
ً
�   و�م ت�بت نـون ا�نـو�ن نونـا

  . وذ�ك الحتمال قراءة ابن كث� وأ� جعفر)٥(رسم ا�صحف إال � هذه ا��مة 

 �لرواية وا�رسم
ً
  )٦( .ووقف ا�اقون با�ون إتبا�

صـلة ( ومـن ذ�ـك ، حذف ما ثبت � ا�لفظ وصال دون ا�رسـم:صورة ا�انيةا�

 توصـل �ـرف ا من ا�علوم أن هاء ا�ضم� إذا وقعت ب� �ر�� فإنهـ إذ).هاء ا�ضم�

                                                
 .١/٥٤٣ : ا�آل�ء الفر�دة)١(

 . بت�ف١٤٤ / ٢:  ينظر ال��)٢(

 . ١٤٦ : آل عمران)٣(

 .٤٨٩ : إ�اف فضالء ال��)٤(

 . ١٧٤.١٧٥ :بن ز�لةال:  ا�جة)٥(

 .١٤٣ / ٢ : ال��)٦(
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  عا� ـه تــ كما � قولو بوات وصل فإن �نت �ضمومة.من ج�س حر�تهامد 

   )١٣:األنعام(  � قو� أو ياًء كما�    ) هذا هـو ) ٢٦:ا�قرة

      عـن �صـم األصل وقد �رج بعض ا�واضع عن هذه القاعدة كمـا � قـراءة حفـص 

    ]قرأها بصلة ا�اء بياء بعدها �لرواية وتـزاد هـذه  ،]٦٩ :الفرقان

 �لرواية و�ن �م ي�ـن �ـا صـورة � ا�ـصحف 
ً
 ول�ـن علمـاء ا�ـضبط ،ا�صلة تبعا

أمام ا�اء مـن جـ�س حر�تهـا إشـارة إ� توضع  ذ�ك برسم حرف صلة صغ�ة اوضوع

  .قراءته

 �لرسم
ً
  ..وأما � ا�وقف فيوقف عليه با�ذف تبعا

 ابعد هذا العرض ي�ب� �ا أن هناك �واضع 
ً
 وحـذفا

ً
ختلف فيهـا القـراء إثباتـا

 �لرسم � الغالب األعظم 
ً
 �عض جاء �الفاو، وجاء بعضها �واقفا

ً
 اتبـاذ�ك و �لرسم ا

ً
�

ال�ابط بـ� (ألن القراءة سنة متبعة ينقلها ا�لف عن ا�سلف �ا يدل � قوة ، �ألثر 

  .واهللا وأعلم، القراءات وا�رسم 
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بيان العالقة ا�وطيدة ب� القراءات القرآنية بحث ا�سابق من نتهاء � ا�بعد اال

فيما تقدم ذكره من صـور �قيـق ا�مـزة و�فيفـه والفـتح واإلمالـة وا�رسم العثما� 

تبع ذ�ك ب�يان هذا ا�ر�ن ا�ام من أر�ن القراءة و�ليته �  أ،ا�وقف � �رسوم ا�طو

 وقد وقـع ذ�ـك � ،بعض ا�واضع ال� ورد فيها ا�الف ب� ا�ذف واإلثبات وا�بادل

   :مبحث�

  وقد ورد � ،ا�ذف واإلثبات :األول
ً
  :ثالثة ع� مطلبا

  .وحذفهاا��مات إثبات بعض  :ا�طلب األول

 لقراءة � �� ؛باإلثبات وا�ذفقد اختلفت �صاحف األ�صار ل
ً
 وذ�ك تبعا

� ا�ذف واإلثبات ا�اصل � القرآن ا�كر�م ينحـ� �بع ت�� أن و�ا� ،من األ�صار

  .ا��مات وا�روف:نوع� وهما

  .فما ورد من ذ�ك �متان فقط: أما ا��مات

ــات وحــذف  :األو�ا��مــة  ــا�  مــن ،)مــن(إثب   قــو� تع

             

          

  ) ١(  

) �تهـا(مـع خفـض ) من( إثبات فقرأه ابن كث� ب:اختلف القراء � هذا ا�وضع

  )٢ (.وقرأه ا�اقون با�ذف وا�صب

                                                
  .١٠٠ :  ا�و�ة)١(

  .٣٥٩ :البن غلبون:  ينظر اإلرشاد)٢(
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 �لقراءة فورد � �صاحف أهـل 
ً
و��ك �د أن ا�صاحف اختلفت � ا�رسم تبعا

و�تبـوا � �ـصاحف األ�ـصار " : قال أبـو داود. و� سائرها با�ذف)من( إثبات�كة ب

 .مو�ـذ�ك قرأنـا �ـ) مـن(مـن غـ�  ،)�رى �تها األنهار(�ها حاشا �كة أعزها اهللا 

و�ـذ�ك قرأنـا ) مـن( بز�ـادة )�رى من �تهـا األنهـار(و�تبوا � �صاحف أهل �كة 

  .)١(�.أ"لقارئهم مع خفض ا�اء 

من خالل ذ�ك ي�ب� أن � قراءة جاءت �وافقة �رسوم ا�ـصاحف ا�رسـلة إ� 

  .� من �كة وغ�ها

      قـو� تعـا� من ) هو(إثبات وحذف  :يةا�انا��مة 

  ) ٢(.  

 فقرأ ا�دنيان وابن ��ر �ذفه هكذا )هو(اختلف القراء � حذف ا�ضم� هنا 

      ٣ (.وقرأ ا�اقون باإلثبات(  

 ا�دينـة وا�ـشام  فجاءت �صاحف أهلةو�ا فقد اختلف ا�رسم هنا تبعا �لقراء

  .بقية �صاحف األ�صارذف تبعا لقراءتهم ب�نما أث�تته با�

القراءتان � هذين ا�وضع� جاءتا �وافقتـان �  :العالقة ب� ا�رسم والقراءات

   .منهما �رسم ا�صحف العثما� ا�ى يقرأ به � �� �وافقة ��ة

                                                
  .  ٣/٦٣٦ : أل� داود.  �ت� ا��ي�)١(

  .٢٤:  ا�ديد)٢(

  .٣١٩: البن الفحام:  ا�جر�د)٣(
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  .حذفها ا�روف أو إثبات صور  :ا�ا�ا�طلب 

� ا�رسـم العثمـا� أتبـع ذ�ـك وحـذفها  ا��مـات  إثبات بعضنتهاء منبعد اال

ختلفت فيه �صاحف األ�صار � رسم ا�ـروف ا�جائيـة و�اسـتقراء هـذا  اب�يان ما

 اث�� وورد � ا�الف ت�� أنه 
ً
  : أقسامثالثةال �رج هنا عن  و،أر�ع� �وضعا

 شيو� � هذا القـسم  حرف أو حرف� أو حذفهما وهذا هو األ��إثبات :األول

  )١ (  ،   كما هو ا�ال � 

 �ـو قـو� تعـا� آإبـدال حـرف �ـرف : ا�ا�
ً
  خـر كإبـدال الفـاء واوا

     
َ
ال

َ
  )٢(   ف

 )٣ (  حروفها كمـا �  إبدال �مة بأخرى بتقديم بعض :ا�الث         

  .�شوذ�ك بتقديم سنة ا�ون و�برازها � بعض ا�صاحف � سنة ا�) ي���م(و

 ا�ـذف واإلثبات دراسة ا�روف ال� ورد ا�الف فيها ب�وقد استعنت باهللا 

 كما سيأ�
ً
 �قدمها � ال�تيب ا�صح� ورت�تها ألفبائيا

ً
 نظرا

ً
  :أوال

  :نقاط و�ته ثالث ،األلف] أ[إثبات وحذف   :�الث اا�طلب

   :همزة القطع :ا�قطة األو�

 وحذفـه  ا�ـرف ا هذإثبات ا�صاحف � تختلفاوقد 
ً
� ثالثـة �واضـع تبعـا

   .�لقراءة

                                                
  .١٣٣ : أل عمران)١(

  .١٥:  ا�شمس)٢(

   .٢٢ : يو�س)٣(



 

 - ١١٤٦ -

  )١ (.       قو� تعا� :األول

  

رأ ا�دنيان وابن ��ر بز�ـادة همـزة بـ� ا�ـواو�ن هكـذا  ق.)٢(القراءات ا�واردة

 �ذا االختالف فقـد ورد اخـتالف  .  وقرأ ا�اقون ب��ها ) وأو�(
ً
وتبعا

 األلـف صـورة ا�مـزة و� إثباتعلماء ا�رسم حيث ورد � ا�صحف ا�شا� وا�د� ب

   )٤ (.)ع ا�شا� وا�د�أو� اإلمام م ()٣(ذ�ك يقول اإلمام ا�شاط� � عقيلته 

 بـألف بـ� ا�ـواو�ن )وأو� بهـا(� �صاحف أهل ا�دينة وا�شام  :وقال ا�ا�

 و� سـائر ا�ـصاحف �و�ذ�ك رأيتها � �صحف عثمان بن عفـان  :وقال أبو عبيد

  . فجاءت � قراءة �وافقة �رسوم ا�صحف العثما� �وافقة ��ة،)٥ (.)وو�(

  

   )٦() "ووصينا اإل�سان بوا�يه إحسانا(تعا� قو� : ا�وضع ا�ا�

  

                                                

  .١٣٢:  ا�قرة)١(

  .١٢٥ :أل� مع� الط�ى. يص � القراءات ا�مان ا�لخ)٢(

وتقع � مائ�� وثمانية  من نظم اإلمام ا�شاط� .  عقيلة أتراب القصائد � رسم ا�صاحف)٣(

  .و�سع� ب�تا

  .دار ا�صحابة بطنطا.ن� سعيد ط/ �قيق د. العقيلة. ٥٥ : ا�يت)٤(

  . ١٠٢ : ا�قنع)٥(

.١٥: األحقاف) ٦(



 

 - ١١٤٧ -

 قرأ ا�كوفيون بهمزة �كسورة قبل ا�اء و�س�ن ا�ـاء وفـتح :القراءات ا�واردة

 (وقرأ ا�اقون ،   ا�س� وألف بعدها 
ً
 بضم ا�اء و�س�ن ا�س� من )حسنا

  )١ (.غ� همزة وال ألف

 �لقراءاتقد اختلف ا�رسم و
ً
كتبـوا � �ـصاحف ا�ـرم� " ال أبو داود  ق:تبعا

و�ص ومدينة ا�سالم وا��ة بغ� ألف قبل ا�اء وا�ون و�ذا قرأنا لقرائهم مع ضـم 

و�تبوا � �صاحف ا�كوفة بألف  قبل ا�اء و�� ا�ـس� وا�ـون ، ا�اء و�س�ن ا�ون 

  )٢(�. أ"و�ذا قرأنا لقراء ا�كوفة ، 

ص �د أن � قراءة جاءت �وافقـة �رسـم ا�ـصحف ا�تأ�ل � هذا ا� :العالقة

   .العثما� ا�ى يقرأ به أهل � �� �وافقة ��ة

  . )٣(         قو� تعا� :ا�وضع ا�الث

 بفتح ا�واو من غ� همـزة قبلهـا )وأن( قرأ ا�دنيان وأبو عمرو :القراءات ا�ـواردة

با�صب وقرأ ابـن كثـ� وابـن ��ـر �ـذف ) الفساد( بضم ا�اء و�� ا�اء )ريظه(و

 وقرأ حفص و�عقوب )الفساد(و رفع ) يظهر(ا�مزة أيضا إال أنهما بفتح ا�اء وا�اء من 

 )الفـساد( بضم ا�اء و�ـ� ا�ـاء ونـصب )يظهر( )أو أن(بهمزة مفتوحة وسكون ا�واو 

  بفتح ا�اء وا�اء ورفـع )يظهر(مزة وسكون ا�واو ا�إثبات وقرأ ا�كوفيون غ� حفص ب

                                                
  .٧٢٠ :يان جامع ا�)١(

  . ١١٧٨ / ٤ �ت� ا��ي� �جاء ا���ل )٢(

  .٢٦:  �فر)٣(



 

 - ١١٤٨ -

إال أن ا�ى يعن�نا هنا هـو اخـتالفهم � ، هب ا فالقراء � ذ�ك � أر�عة مذ)١(الفساد

  . كما سبق) أو( ا�مزة وحذفها من �مة إثبات

بغـ� ." . يظهـر)وأن)(و�تبوا � �صاحف ا�رم� وا�شام وا��ة (:قال أبو داود

بألف قبـل )  أو أن(و�تبوا � �صاحف ا�كوفة ، و�ذ�ك قرأنا لقرائهم ، او ألف قبل ا�و

و�ذ�ك روى هارون عن صخر بن جو�ر�ه و�سار ا�اقط عن أسيد أن ذ�ك �ن ، ا�واو 

  )٢ (.�بت�ف �ـس�.أ)  و� سائر ا�صاحف بغ� ألف�� �صحف عثمان بن عفان 

اءت� كمـا أشـار إ� ذ�ـك العالمـة وا�كمة � اختالف ا�رسم هنا هو احتمـال القـر

  .)٣(ا�خلال� 

 �ـ��ح �رسـوم  :العالقـة
ً
كما هو واضح أن اختالف القراءات هنا جاء �وافقـا

 
ً
 وحذفا

ً
   . �ا يدل � قوة ال�ابط ب� القراءات وا�رسم،ا�صاحف العثمانية إثباتا

  : همزة ا�وصل:ا�قطة ا�انية

 :            ه � �وضــع� وهمــا قــو� تعــا� وقـد اختلفــت ا�ــصاحف � إثباتــه وحذفـ

   ) األخ�ان)٤  .  

 )اهللا( قرأ أبو عمرو و�عقوب باأللف ورفع ا�اء مـن اسـم اهللا  تعـا� :القراءات

 بغـ� ألـف )هللا( وقرأهمـا ا�ـاقون .و�ذ�ك رسما � �صاحف ا����، � ا�وضع� 

�ك رسما � �صاحف ا�جاز وا�شام وا�كوفة وال خـالف و�ذ، مع خفض ا�اء فيهما 

                                                
  . ٢/٨٩٧ : ا�روضة � القراءات اإلحدى ع�ة �لما��)١(

  .١٠٧٠ /٤:  �ت� ا��ي�)٢(

  . ٢/٦٠٨:  ينظر إرشاد القراء وا��ت��)٣(

  . ٨٩ ،٨٧:  ا�ؤمنون اآليتان)٤(



 

 - ١١٤٩ -

    ب� القراء � ا�رف األول أنه بـدون ألـف وهـو قـو� تعـا� 

  ) ٢)(١(.   

 ،وهكذا يتضح �ا �الء العالقة القو�ة ب� ا�رسـم والقـراءات � هـذا ا�وضـع

  . �وافقة �رسوم ا�صحفحيث جاءت � قراءة

  :ا�وصل وأغ� القطع لإثبات وحذف األلف  :ةا�ا�ا�قطة 

   :وذ�ك � ستة �واضع

   .)٣ (       قو� تعا� :ا�وضع األول

 ( قرأ ابن ��ر :القراءات
ً
با�صب و�قـف بـاأللف وا�ـاقون بـا�رفع ) إال قليال

  .)٤ ( بغ� ألفو�قفون

  .)٥ (     قو� تعا� : ا�وضع ا�ا�

  .)٦ (.وا�اقون با�صب) و�( قرأ ابن ��ر برفع ا�الم :القراءات

  .)٧ (    قو� تعا�  :ا�الث

                                                
  .٨٥ : ا�ؤمنون)١(

  .٦٣٨:  جامع ا�يان)٢(

  . ٦٦ : ال�ساء)٣(

  .٨٠ : ا��س�)٤(

  .١٠ : ا�ديد)٥(

  .٤٢٩:  ا�لخيص �لط�ى)٦(

  .٩٣ : اإل�اء)٧(



 

 - ١١٥٠ -

  )١ (. �ذفهاوا�اقون، ) قال(قرأ ابن كث� وابن ��ر بألف بعد القاف 

  )٢(       قو� تعا� :ا�رابع

وقرأ ا�اقون ومعهـم شـعبة بـدون ، قرأ ا�كوفيون غ� شعبة باأللف : القراءات

  )٣(ألف

       و)٤(          :ا�ــا�س وا�ــسادس

      ) ٥(.  

وقـرأ ابـن كثـ� � ) قـل( قرأ �زة وا�كسا� � ا�وضع� بغ� ألـف :القراءات

  )٦ (. وقرأ ا�اقون بإثبات ألف � ا�وضع�.األول بغ� ألف و� ا�ا� بألف

 �ا تقدم من اختالف القراءات ترتب � ذ�ك اخـتالف ا�رسـم � :ا�رسم
ً
 تبعا

  .ف العثمانيةا�صاح

 : وردت قـراءة ابـن ��ـر بـاأللف � قـو� تعـا�:وا�ا� ف� ا�وضع� األول

) 
ً
 مـن )و�( : كمـا ورد قـو� تعـا�، �وافقة �لمصحف ا�شا�، من سورة ال�ساء)قليال

 أو ، وهو �وافق لقراءة ابن ��ر،سورة ا�ديد بدون ألف � ا�صحف ا�شا�
ً
وأمـا  يضا

                                                
  .٤٠٧ : ا�بهج)١(

  .٤ : األن�ياء)٢(

  .١١٥ : ا��س�)٣(

  . ١١٢ : ا�ؤمنون)٤(

  .١١٤ : ا�ؤمنون األن�ياء)٥(

  .١٦٥ : ا���)٦(



 

 - ١١٥١ -

 فقـد وردت �ـذف األلـف � ا�وضـع األول و�ثباتـه � ا�وضـع ،ءبال�سبة �ا� القرا

   . كما هو � �صاحفهم،ا�ا�

رسـم  ف،"بحان ر� سـقل  " :وهو قو� تعا�أما ا�وضع ا�الث من سورة اإل�اء 

� �صحف أهل �كة و�ذا � �صحف أهل ا�شام باأللف فيهما و� بقيـة ا�ـصاحف 

  )١ (.بدون ألف

) قـال( كتب � �صاحف أهل ا�كوفـة . من سورة األن�ياء :�و� ا�وضع ا�ا

  )٢ (.باأللف و� ما عداها بغ� ألف

 فرسـما � �ـصاحف أهـل ا�جـاز :أما بال�سبة �لموضـوع� ا�الـث وا�رابـع

 و� �صاحف أهـل ا�كوفـة بغـ� ألـف )قال(وا�شام وا��ة بألف ب� القاف وا�الم 

  .)٣ ()قل(

ــام ا�ا� � ــق اإلم ــو�وعل ــك بق ــرف األول � : ذ� ــون ا� ــب� أن ي�  و��

ألن قـراءتهم فيهمـا كـذ�ك وال خـ� ، �صاحف أهل �كة بغ� ألف وا�ا� بـاأللف 

عندنا � ذ�ك عن �صاحفهم إال ما رو�ناه عن أ� عبيدة أنه قال وال أعلـم �ـصاحف 

  )٤(�.أ" أهل �كة إال عليها يع� � إثبات األلف � ا�رف� 

ما قا� اإلمام ا�ا� � شـأن �ـصاحف أهـل �كـة مـن أنـه ي�ـب� أن  :تعليـق

يقـال أيـضا � �ـصاحف ، ألن قراءتهم � ذ�ك ، ت�ون �ذف األول و�ثبات ا�ا� 

 قرآ � ا�وضع� بإثبات األلـف فيهمـا ب�نمـا ورد 
ً
أهل ا�كوفة وذ�ك ألن �صما وخلفا

                                                
  .٣/٧٩٥ : �ت� هجاء ا���ل)١(

  . ٣٤ : تلخيص الفوائد البن القاصح ينظر �ح)٢(

  .٧٥ :، سم� الطا��٨٩٨ / ٤ : ينظر هجاء ا���ل)٣(

  .١٠٦- ١٠٥ : ا�قنع)٤(



 

 - ١١٥٢ -

 ا�رسم العثمـا� � قدسـ�ته فـال  إال أن،اما�رسم � �صاحف أهل ا�كوفة با�ذف فيه

 � ا�رسم أو حذف حرف � صورة � ا�رسم �ـا كتبـه ة�وز إثبات حرف ل�س � صور

 وا�ى جـرى عليـه العمـل عنـدنا  � . �ا يرجح توقيفية ا�رسم العثما�،�ا�صحابة 

مع �ـرا�ة ا�ـضبط � . )١(ا�شارقة هو حذف األلف � ا�وضع� الحتمال القراءت� 

 وذ�ك � وجـه ، قراءة حيث توضع ألف إشارة صغ�ة ب� القاف وا�الم ا�فتوحت��

 وحذف تلك األلف ا�صغ�ة مع ضم القـاف وسـكون ا�ـالم ، وخلف)٢(قراءة �صم 

  . واهللا أعلم وهذا ا�وع يعد من ا�وافقة االحتما�ة،� قراءة غ�هم

   :وحذفهاإثبات ا�اء  :ا�طلب ا�رابع

 نـأ� األلـفاء � ا�طلب ا�سابق من ذكر اختالف ا�رسم � حـرف بعد االنته

� آيـة واحـدة فقـط � ت وقد ورد ذ�ك � �مت� اث�.إ� بيان اختالفهم � حرف ا�اء

          :و� قـــــو� تعـــــا�

    ) ٣(  

،  ا�اء فيهـا إثبات ب)و�ا�ز�ر و�ا�كتاب( روى ا�لوا� عن هشام :بيان القراءات

  )٤ (. فقط وقرأ ا�اقون بغ� باء فيهما)ا�ز�ر( � إثباتهاوتابعه ابن ذكوان � 

،  �ـشام عـن ابـن ��ـر با�ـاء � ا�وضـع�: فيها ثالث قراءات األو��فيص

انية البن ذكون وهو ا�راوى ا�ا� عن ابن ��ر أيـضا با�ـاء � األول و�ـدونها � وا�

                                                
  .٢/٥٣٧ : إرشاد القراء وا��ت��)١(

  .١١٤، ١١٢: ا�ؤمنون:  ينظر رسم اآلي�� ا�كر�مت� برواية حفص عن �صم)٢(

  .١٨٤ : آل عمران)٣(

  . ٢/٣٠٠ : ينظر ا�ذكرة)٤(



 

 - ١١٥٣ -

 مع اتفاق القراء � إثبات ا�اء � ا��مات ا�الثـة .ا�ا� وا�اقون �ذف ا�اء فيهما

  )١ (.� فاطر

 روى ا�ا� �ـسنده إ� أ� ا�رداء أثـرا .و�ا فقد اختلف علماء ا�رسم � ذ�ـك

 حدثنا خلـف : جاء فيه. أن ا�اء ثابتة � ا��مات ا�الث � ا�صحف ا�شا�يدل �

نا القاسم :نا � بن عبد العز�ز قال :نا �مد بن أ�د ا�� قال :بن إبراهيم ا�قرئ قال

نا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن �� بن ا�ارث ا�مارى عـن : قال:بن سالم

 عن ا�سن عبد اهللا بن ��ر  وقال هشا
ً
بـن عمـران ام عن سو�د بن عبد العز�ز أيضا

بن عطية بن ق�س عن أم ا�رداء عن أ� ا�رداء � �صاحف أهل ا�ـشام � سـورة ال 

 �ه با�اء �يعا � �ـصاحف أهـل �ـص ا�ى )با��نات و�ا�ز�ر و�ا�كتاب(عمران 

  .ه.تعا� إ� أهل ا�شام أ بعث عثمان 

 
ً
 فقـط )و�ـا�ز�ر( ا�ـاء � إثبـاتفش عن ابن ذكـوان بوروى األخ: "وقال أيضا

 و� ذ�ك جاءت روايـة ابـن )٢(� .أ" بأن ذ�ك � ا�صحف ا�ى وجه إ� ا�شام .وقال

  .ذكوان

ي�ب� من خالل األثر�ن ا�سابق� أن ا�ـصحف ا�ـشا� ورد خـالف  :ا�الصة

بإثبـات �� أنـه ورد �ـروايف� إحـدى ا، � رسمه تبعا الختالف القراءات ا�رو�ة هنا 

ا�ـاء � األول إثبـات و� ا�رواية ا�انية ب،  و�هذا قرأ هشام)�ز�ر و�ا�كتابو�ا(ا�اء � 

 إثبات و�ذ�ك قرأ ابن ذكوان فاتفقوا � )وا�كتاب(و�دونها � ا�وضع ا�ا� ) و�ا�ز�ر(

  .)و�ا�ز�ر(ا�اء � األول 

                                                
  .٢٥ : اآلية)١(

  .٤٦٩ - ٤٦٨ : جامع ا�يان)٢(



 

 - ١١٥٤ -

ا تقـدم و� ذ�ـك يقـول اإلمـام كمـ) وا�كتـاب(  � ا�ـا�إثباتهـاواختلفوا � 

  :ا�شاط�

 
ً
  .)١(.و�ا�كتاب وقد جاء ا�الف به      و�اء و�ا�ز�ر ا�شا� فشا خ�ا

كما اتفقت ا�صاحف غ� ا�شامية � حذف ا�اء فيهما لقراءتها بغـ� بـاء � 

  . فجاءت � قراءة �وافقة �رسوم �صحفها،ا�وضع�

ا�وضـع وغـ�ه � مـدى عظـيم اهتمـام � هـذا ا�رو�ـة كما تدل هذه اآلثار 

 ،ا�سلـسلةالعلماء باختالف �رسوم ا�صاحف العثمانية ا�ى يصل إ� درجة ا�رواية 

 من العلوم األخرى ال� تهتم ا�رواية بنقلهـا مبالغـة � رواية ا�ديث وغ�هشأنه شأن 

  .واهللا أعلما�فظ وا��بت 

  

   :وحذفها الفاء إثبات :ا�ا�سا�طلب 

ثبات الفاء وحذفها وذ�ك � �وضـع واحـد وهـو قـو� إف علماء ا�رسم � اختل

  .)٢(     تعا� 

  )٣(وا�اقون بالفاء،  بغ� فاء )بما( قرأ ا�دنيان وابن ��ر :القراءات

 .بغـ� فـاء) بمـا(و�تبوا � �صاحف أهل ا�دينـة وا�ـشام "قال أبو داود : ا�رسم

 بالفاء )فبما كسبت(و�تبوا � سائر ا�صاحف،  قرأنا لقراء ا���ن ا�ذكور�ن و�ذ�ك

 �وافقة ��ة فوافق ا�رسم القراءة . ه. أ."و�ذ�ك قرأنا �سائر القراء
ً
 و�ثباتا

ً
  )٤ (.حذفا

                                                
  .  ٦٢، ٦١: ا�يان:  العقلية)١(

  . ٣٠ : ا�شورى)٢(

  .٦٥٠-٢/٦٤٩ : �ية االختصار)٣(

  .٤/١٠٩٢ : �ت� ا��ي�)٤(



 

 - ١١٥٥ -

  . وحذفهاا�المإثبات  :ا�سادسا�طلب 

ع واحـد  � �وضـاإلثبات وا�ذفوقد ورد اختالف القراء � هذا ا�رف ب� 

  )٢ (          )١ (:وهو قو� تعا�

 بالم واحدة وخفض ا�ال وخفض ا�ـاء )و�ار اآلخرةِ ( قرأ ابن ��ر :قال ا�ا�

 ا�ال وقـرأ ا�ـاقون بالمـ�  و�ـشديد،  و�ذ�ك � �صاحف أهل ا�شام .� اإلضافة

أنـه بـالم  وال خالف � ا�ى � يوسف،  و�ذ�ك � �صاحفهم .ورفع ا�اء �  ا�عت

 التفاق ا�ـصاحف � ذ�ـك 
ً
 ،)٣(�. أ"واحدة �ضافا

ً
 اى أن ا�رسـم هنـا جـاء �وافقـا

  .���ح القراءة

 
ً
ف�اه بذ�ك ي�� �ا القراءات ا�واردة فيـه و�ـذا اخـتالف علمـاء ا�رسـم تبعـا

 �لفائـدة ذكـر اتفـاقهم � قـراءة �وضـع يوسـف وهـو قـو� تعـا�و، �لقراءة 
ً
             :�تماما

      )اآلخـرة( بالم واحدة مع خفض ،)٤ (

وم مـن  �ا هـو معلـ.وعلل ذ�ك باتفاق ا�صاحف � رسمه بالم واحدة، � اإلضافة 

  .العكس و�ؤ�د ذ�ك اختالفهم هنا � األنعامال   �لقراءةأن ا�رسم تابع

  .وحذفهاا�يم إثبات  :ا�سابعا�طلب 

 وهـو ،وذ�ك � �وضـع واحـد ا�يم إثباتمن ا�واضع ال� اختلف القراء فيها ب

  )٥ (      قو� تعا�

                                                
  . ٤٥٥ : ينظر اإلرشاد)١(

  .٣٢ : األنعام)٢(

  .٤٨٨:  جامع ا�يان)٣(

  .١٠٩ : يوسف)٤(

  . ٣٦ : ا�كهف)٥(



 

 - ١١٥٦ -

 . مـيم � ا��نيـةإثبـات ب)منهمـا(بن ��ر  قرأ ا�دنيان وابن كث� وا:القراءات

  )١ (.بغ� ميم � ا�وحيد) منها(وقرأ ا�اقون 

وقد اختلفت ا�صاحف � رسم ا��مة هنا فرسمت � �ـصاحف أهـل العـراق 

و� بقية ا�ـصاحف بإثبـات مـيم � ا��نيـة �وافقـة � ،  وا��ة بغ� ميم ةا�كوفو

  )٢ (.قراءة رسما صحيحا

  .وحذفهاا�ون إثبات   :ا�امنا�طلب 

  . وحذفه وذ�ك � ثالث صورإثباتهوهو من ا�روف ال� تعددت صور 

  )٣ (   مع حرف ا�اء كما � قو� تعا� إثباته وحذفه  :األو�

 )٤ (  مع مثله وذ�ك � وجـه اإلد�م كمـا � �ـو وحذفه  إثباته :ا�انية

 وهـو مـا ورد فيـه ، واحد �عدد صـوره مـع غـ�ه� مطلبغ� أ� جعلت هذا ا�وع 

  . ألجل اإلد�مثباتا�ذف واإل

مع نون أخري ل�ن مع اإلظهار، وقد ورد ذ�ك � �وضـع واحـد وحذفه  إثباته :ا�ا�ة

  )٥ (     : وهو قو� تعا�

                                                
  .٤١٠ : ا�بهج)١(

ا�كشف عن وجوه القراءات �� بن أ� طالب الق��  .٥٠٣-٢/٥٠٢ ينظر إرشاد القراء وا��ت�� )٢(

٦١-٢/٦٠.  

وا�ـاقون بـألف . بألف بعد ا�يم من غ� ياء وال نـون) أ�ا�م(قرأ ابن ��ر . ١٤١ : األعراف)٣(

  .٢/٤٠٤ :ا�صباح ا�زاهر. بعد ا�اء وا�ون � لفظ نون العظمة

 البـن ٤٢٤ :اإلقنـاع. وقـرأ ا�ـاقون بنـون واحـدة �ـشددة، قرأ ابن كث� بنون� . ٩٥ :ا�كهف )٤(

  .ا�اذش

  .٢٥ : الفرقان)٥(
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  :اء � هذا ا�وضع � ما ي�وقد اختلف القر

ونـ�ل (هكـذا ) ا�الئ�ـة(قرأ ابن كث� بنـون� مـع �فيـف ا�ـزاى ونـصب 

  .)ا�الئ�ة

   )١( با�رفع)ا�الئ�ة(و) ونّزل(قرأ ا�اقون بنون واحدة مع �شديد ا�زاى و

 �لمجهـول بالفرقـان رسـم � )ونـزل ا�الئ�ـة: (قال صاحب ا�لطائف
ً
 مب�يـا

 وهكـذا وافـق .ه. أ)٢ ()ونـزل(و� غ�ه بنون واحدة ) ون�ل( �صحف ا�كي� بنون�

   .�وافقة ��ة� رسم قراءة أهل ��ه 

  .حذفهاهاء ا�ضم� إثبات  :ا�اسعا�طلب 

  : فقطوقد اختلف القراء ب� ا�ذف واإلثبات � �وضع�

  )٣ (      :  قو� تعا�:األول

  )٤ (. قرأ ا�كوفيون غ� حفص �ذف ا�اء  وا�اقون بإثباتها:القراءات

ــال ا�ا��  ــوفي� ":ق ــصاحف ا�ك ــاء � � ــ� ه ــصاحف ،و� بغ ــاء � � و�ا�

  .ه.أ. )٥("ا�اق�

  )٦ (       :  قو� تعا�:ا�ا�

                                                
  .٣٢٣ : ا��سوط)١(

  . أبو ز�تحار: �لشيخ. ٩٨ : لطائف ا�يان � رسم القرآن)٢(

  . ٣٥ : �س)٣(

  .١٤٩ : ا��س�)٤(

  .٦٨٧ : جامع ا�يان)٥(

  .٧١ : ا�زخرف)٦(



 

 - ١١٥٨ -

) مـا( قرأ نافع وابن ��ر وحفص و�عقوب بهـاء بعـد ا�ـاء يعـود � :القراءات

  )١ (. وا�اقون �ذفها.ا�وصولة

 وقرأنا بـذ�ك ، كتبوه � �صاحف ا�دينة وا�شام بهاءين ب�نهما ياء:قال أبو داود

بهـاء واحـدة ) �ـشت�(و�تبوا � سائر �ـصاحف األ�ـصار ، �افع وابن ��ر وحفص 

وقـرأه كـذ�ك األخـوان ،  �سقط من لفظ القارئ � حـال ا�رج �لـساكن� بعدها ياء

 �وافقة ��ة  فوافق ا�رسم القراءات )٢( .ه.أ".وأبو ب�ر وا�صاحبان 
ً
 وحذفا

ً
  .إثباتا

    ا�واو وحذفهاإثبات :العا��طلب ا

 بـ� علمـاء ا�رسـم مـن حيـث 
ً
وهذا ا�رف هو أ�� ا�روف ا�جائية خالفـا

و�رجع ذ�ك �ك�ة �واضعه ال� ورد فيها خـالف القـراء وتنوعهـا  ، ذف وا�اإلثبات

  . وقد تعددت صور ا�الف � هذا ا�رف إ� ثالث صور،دون غ�ه من ا�روف

       :  كما � قو� تعـا�إثبات ا�واو وحذفها :األو�

     ) ٣(   

       ، )فتـو� � العز�ـز ا�ـرحيم:(ا�بادل ب� ا�واو والفاء �ـو قـو� تعـا� :ا�انية

  )٤ (     و

                                                
  .٢/٤٥٩ :اف فضالء ال�� إ�)١(

  .٤/١١٠٦ : �ت� ا��ي�)٢(

  .١١٦ : ا�قرة)٣(

  .٢١٧ : ا�شعراء)٤(



 

 - ١١٥٩ -

  قـو� تعـا� لف وا�ـاء ا�ـدي�� كمـا �  تبادل ا�واو ا�دية مع األ:ا�ا�ة

 ا�اللذو ( و)١ ()ذا العصف( و(و     ) ٢(.  

وسأتناول � هذا ا�طلب إن شاء اهللا تعا� ا�صورة األو� فقط وأر� ما عداها 

  .رفاألحبعض إ� مطلب آخر وهو ا�بادل ب� 

ا�ـذف واإلثبـات � ثمانيـة وقد اختلفت القراءات ا�واردة � هذا ا�لفظ ب� 

 حسب ترت .�واضع
ً
  .يب ا�صحفو��ك بيانها مفصال

ــا�:األول ــو� تع           :  ق

     ) ٣(.  

 و�ا فقـد ،)٤( بغ� واو وا�ـاقون بـا�واو)قا�وا ا�ذا اهللا( قرأ ابن ��ر :القراءات

 �لقراءة فوردت �ذف ا�واو قبل اختلف
ً
� ا�صحف ) قا�وا(ت ا�صاحف � رسمها تبعا

  )٥( .و�إثباتها � ا�وا� كما قرأ به غ�ه،  ا�شا� كما قرأ به ابن ��ر 

  )٦ (       قو� تعا� :ا�وضع ا�ا�

                                                
  .١٢ :  ا�ر�ن)١(

  .٧٨ : ا�ر�ن)٢(

  .١١٦:  ا�قرة)٣(

  .   �طوط٥٥ : ا�امع �لفار�)٤(

  . ٣٣٩- ١/٣٣٨ :إرشاد القراء وا��ت��:  ينظر)٥(

  . ١٣٣ : آل عمران)٦(



 

 - ١١٦٠ -

 فيها ب� حذف ا�واو و�ثباتها فقرأهـا ا�ـدينان وابـن اختلف القراء:  القراءات

  )١ (. وا�اقون بإثباتها)سارعوا(��ر �ذف ا�واو 

و� سـائر ،  بغـ� واو قبـل ا�ـس� � �ـصاحف أهـل ا�دينـة وا�ـشام تفرسم

  )٢ (.ا�صاحف األخرى با�واو

       :قــو� تعــا�: ا�وضــع ا�الــث

       )٣(  

 بغـ� واو قبـل ا�ـاء )يقـول(قرأ ا�دينان وابن كث� وابن ��ـر : بيان القراءات

�رفـع ، وا�اقون با�واو وا)و�قول(وقرأ ا���ان بإثبات ا�واو ونصب ا�الم ، ورفع ا�الم 

) 
ُ

  )٤( )و�قول

بغـ� ) يقول ا�ين آمنوا(و�تبوا � �صاحف أهل ا�رم� وا�شام  ":قال أبو داود

 بز�ـادة واو )و�قول(و� �صاحف أهل العراق ، و�ذ�ك قرأنا �م ) يقول(واو قبل �مة 

  )٥ (.ه.أ".و�ذ�ك قرأنا �م 

  )٦(                  قو� تعا� :  ا�وضع ا�رابع

                                                
  .٢٠٥ : ا�جر�د)١(

  .١٠٢ : ا�قنع)٢(

  .٥٣ : ا�ائدة)٣(

  .٢/٢٥٤ : ال��)٤(

  .٣/٤٤٨ : �ت� ا��ي�)٥(

  . ٤٣ : األعراف)٦(



 

 - ١١٦١ -

 وا�ـاقون )كنـا مـا( ذف ا�واو قبل ا�ـيم هكـذا قرأ ابن ��ر �:بيان القراءات

  )١(بإثباتها

 
ً
 و�ثباتـا

ً
 فـا�واو �ذوفـة مـن ا�ـصحف ،وقد تبعت ا�صاحف القراءات حـذفا

  )٢ (.ا�شا� وثابتة � غ�ه

 � )٣ (      قـو� تعـا� :ا�وضع ا�ـا�س

 فقرأ ابن ��ـر بز�ـادة .اختلف القراء فيه ب� ا�ذف واإلثبات وقد ،�قصة صالح 

 ا�ـواو � ا�ـصحف ا�ـشا� إثبـات و� ذ�ك جـاء رسـم ا�ـصاحف ب.)٤ ()وقال(واو 

 لقراءتهم  ا�صاحف با�و�ذفها من 
ً
  )٥(تبعا

  )٦(          �  قو� تعا:ا�وضع ا�سادس

 وا�ـاقون ،)ا�ين( بغ� واو قبل )ا�ين ا�ذوا(قرأ ا�دنيان وابن ��ر : القراءات

  )٧ (.با�واو

 �لقـراءة، و� ذ�ـك يقـول :ا�رسم
ً
 اختلف علمـاء ا�رسـم � هـذا ا�وضـع تبعـا

   )٨ (..".ام وا�د�ودون واو ا�ين ا�ش" :ا�شاط�  � العقيلة

                                                
  .٣٤١-٢/٣٤٠ : ا�ذكرة)١(

  .٢٨ :البن القاصح.  ينظر �ح تلخيص الفوائد وتقر�ب ا�تباعد)٢(

  .٧٥ : األعراف)٣(

  .٣٣٢ : اإلرشاد أل� العز)٤(

  . ١/٤٢٩ : إرشاد القراء وا��ت��)٥(

  .١٠٧ : ا�و�ة)٦(

  .٢/٥١١ : �ية االختصار)٧(

  .٧٨: ا�يت:  العقيلة)٨(



 

 - ١١٦٢ -

 � ا�ـ� إثباتهـا� ا�ـصحف ا�ـد� وا�ـشا�، و�) ا�ين(أى رسم بغ� واو قبل 

  )١ (.وا��ى وا�كو�

ــسابع ــع ا� ــا� : ا�وض ــو� تع        ق

    .) ٢(  

أ�ـم يـر ا�يـن (قرأ ابن كث� بغ� واو بعد ا�مزة وقبل ا�ـالم هكـذا :  القراءات

  )٣ ().أو �م(وا�اقون بإثبات ا�مزة ، ) �فروا

وقد ترتب � ذ�ك اختالف ا�صاحف فرسم �ذف ا�واو من ا�ـصحف ا�ـ� 

   . � غ�ه من ا�صاحف�إثباتهاو

  قـــو� تعـــا� :ا�ـــامنا�وضـــع 

) اختلف القراء � هذا ا�وضع فقرأه ابن كث� بغ� واو )٤ 

  )٥ (.وقرأ ا�اقون بإثباتها، ) قال �و�(قبل القاف هكذا 

و� بغـ� واو � �ـصاحف أهـل �كـة خاصـة و�ـا�واو � : "قال ابـن غلبـون

  .)٦("اق��صاحف ا�

                                                
  .١٣٢ : العنوان)١(

  .٣٠ : األن�ياء)٢(

  .٦٢٨ :  جامع ا�يان)٣(

  .٣٧:  القصص)٤(

  .١٣٩ : ا��س�)٥(

  .٤٥٥ : اإلرشاد)٦(



 

 - ١١٦٣ -

� هذه ا�واضع ا�مانية ا�تقدمة الـ� ورد فيهـا اخـتالف ا�ـصاحف  :العالقة

 فقد وردت � قراءة �وافقة �رسم ا�صحف ا�ى يقرأ به أهل ،ب� إثبات ا�واو وحذفها

 سواء �ن ذ�ـك با�ـذف أو اإلثبـات كمـا هـو واضـح مـن ،هذا ا�� �وافقة ��ة

   . قوة العالقة ب� ا�رسم والقراءات ا�تواترة �ا يدل �،ا�صوص ا�تقدمة

  

   :وحذفهاا�اء إثبات  :ا�ادى ع� ا�طلب 

  إثبات ا�ـاء وهو آخر ا�روف ا�جائية ال� ورد فيها اختالف علماء ا�رسم ب�

   :�وضع� فقط وقد ورد ذ�ك � ،اأو حذفه

  )١ (    قو� تعا� : األول

) مـا تـذكرون( وا�اقون .يف ا�ال با�اء وا�اء و�ف)ما يتذكرون(رأ ابن ��ر ق

 فقـرأ ا�كوفيـون غـ� شـعبة .إال أنهم اختلفوا � �شديد ا�ال و�فيفهـا، بتاء واحدة 

  )٢ (.با�خفيف وا�اقون بال�شديد

  )٣ (. ياء قبل ا�اء � ا�شا� و���ها � ا�وا�بإثباتوقد ورد ا�رسم 

  )٤(      :  قو� تعا�ا�ا�

  : � ثالثة أوجه)يا عباد(: اختلف القراء � قو� تعا�

                                                
  .٣ : األعراف)١(

  .٢/٦٦١:  روضة ا�ا��)٢(

  .١/٤٢٥ : إرشاد القراء وا��ت��)٣(

  .٦٨ : ا�زخرف)٤(
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قرأ ا�دنيان وأبو عمرو وابن ��ر بإثبـات يـاء سـاكنة � ا�ـال� بعـد : األول

  )١ (.)ال خوفيا عبادي (ا�ال هكذا 

يـا (ت ياء مفتوحة وصال ساكنة وقفـا  قرأ شعبة ورو�س �لف عنه بإثبا:ا�ا�

  ) ال خوفعبادى

  .)يا عباد ال خوف( قرأ ا�اقون �ذفها � ا�ال� :ا�الث

ــ ــم با� ــشاموورد ا�رس ــة وا� ــل ا�دين ــصاحف أه ــة ،اء � � ــدونها � بقي و�

 ،)٢(ا�صاحف
ً
 فجاءت القراءات �وافقة �ـ��ح �رسـوم ا�ـصاحف العثمانيـة إثباتـا

 
ً
   .وحذفا

  

  اإلظهار واإلد�م :ع�ا� ا� ا�طلب

 �  اإلثبـات وجاءحذفه حرف أو إثباتوهذا ا�طلب اختلفت فيه ا�صاحف ب

   .وقد وقع ذ�ك � حرف� فقط من ا�جاء وهما ا�ال ا�ون، س�يل اإلظهار

  :ا �آل�مو�يانه

 ووقـع ا�ـالف فيـه بـ� اإلظهـار  واإلد�م  � �وضـع :)ا�ال (:ا�رف األول

ــو ــد وه ــا� واح ــو� تع   ق

 ) ٣(  

  . قرأ ا�دينان وابن ��ر بدال� األو� �كسورة وا�انية ساكنة:القراءات

                                                
  .٢/٣٧١ : ال��)١(

  .٢٠٨ : ينظر ا�وسيلة إ� �ح العقيلة)٢(

  .٥٣ : ا�ائدة)٣(
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  )١ (.مفتوحة �شددةوا�اقون بدال واحدة 

  .وقد اختلفت �صاحف األ�صار � رسمها تبعا �لقراءة

بدال� � األصـل ) يرتدد(كتبوا � �صاحف أهل ا�دينة وا�شام : قال أبو داود

 و�ـذا .و�م �الف قراءتهم مـا � �ـصاحف أهـل ب�هـم، و�ذا قرأنا �افع وابن ��ر 

 )مـن يرتـد( و�تبـوا � سـائر ا�ـصاحف  � اإلمام بدال�آهارو�نا عن أ� عبيد أنه ر

  �.أ.)٢(" وقرأنا بذ�ك �لمكي� والعراقي� حسبما � �صاحفهم ، بدال واحدة 

 وقد اختلفـت مـذاهب القـراء � هـذا ا�ـرف � ثالثـة : ا�ون:ا�رف ا�ا�

   .�واضع ب� اإلظهار واإلد�م

  )٣ (        قو� تعا� :األول

  . قرأ ابن كث� بنون� �ففت� األو� مفتوحة وا�انية �كسورة:القراءات

  )٤(وقرأ ا�اقون بنون واحدة �شددة 

 الختالف القراءات اختلفت رسوم ا�صاحف فرسـم � ا�ـصحف ا�ـ� 
ً
ونظرا

 �وافقـة لقـراءةو� بقيـة ا�ـصاحف بنـون واحـدة �وافقة لقراءة ابـن كثـ�،بنون� 

  )٥(ا�اق�

  )٦ (      قو� تعا� :ا�ا�

                                                
  .٨٢ : ا��س�)١(

  .٤٤٨ / ٣:  �ت� ا��ي�)٢(

  .٩٥ : ا�كهف)٣(

  .٤٠٨ : إرشاد ابن غلبون)٤(

  .١٠٤ : ينظر ا�قنع)٥(

  .٢١ : ا�مل)٦(
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   وا�انية �كسورة �ففة ، قرأ ابن كث� بنون� األو� مفتوحة �شددة:القراءات

وقرأ ا�اقون بنـون واحـدة �ـشددة  ،و�ذا � �صاحف أهل �كة، ) أو �أت�ن�(

  .)١(و�ذا � �صاحفهم

  )٢(          : قو� تعا�:ا�الث

  . � ثالثة مذاهب)٣(    اختلف القراء � قو� تعا� :القراءات

ة  وا�انيـ،قرأ ابن ��ر �لف عـن ابـن ذكـوان بنـون� األو� مفتوحـة: األول

 (�كسورة 
َ
   ).ِ� تأ�رون

  ).تأ�رو�ِ ( ، قرأ ا�دنيان  بنون واحدة �كسورة �ففة:ا�ا�

 ( قرأ ا�اقون بنون واحدة �كسورة مع ال�شديد :ا�الث
�

  )تأ�رو�

 الخـتالف القـراءات قـال ا�ـشاط�
ً
 :وقد اختلفت ا�صاحف � رسـمها تبعـا

� و� بقيـة ا�ـصاحف بنـون بنون فرسم � ا�شا� )٤ ()تأ�رو� بنون ا�شام قد ن�ا(

  . فجاءت � قراءة �وافقة �رسوم �صحفها �وافقة ��ة،واحدة

   :أو حذفهماحرف� بإثبات ما �ن  : ع�ا�الث ا�طلب

 ذكر ا�واضع ال� اختلفـت فيهـا �ـصاحف نبعد االنتهاء � ا�طلب ا�سابق م

 ال� اختلفت فيها ا�صاحف أ� إ� بيان ا�واضعنثبات حرف أو حذفه إاأل�صار ب� 

  :وقد ورد ذ�ك � صورت� . حرف� أو حذفهماإثباتب� 

                                                
  .٦٥٣ : جامع ا�يان)١(

  .٦٤ : ا�ز�ر)٢(

  .٣١٧ :ظر �ح ابن ا�اظم ين)٣(

  .١٠٦ :ا�يت:  العقلية)٤(
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ــا�:األو� ــو� تع ــا � ق        اختالفهم

 )١(  

   .    : هكذاقرأ ا�كوفيون بألف بعد ا�يم من غ� ياء وال تاء

  )٢ (.)أ�ي�نا.(وقرأ ا�اقون با�اء وا�اء من غ� ألف

 كتبوه � �صاحف أهل ا�دينة و�كة وا�شام وا�ـ�ة بيـاء وتـاء :قال أبو داود

 و�تبـوا � �ـصاحف أهـل ،مونون � ثالثة أحرف ب� ا�يم واأللف و�ذ�ك قرأنا �

  )٣(�.أ"�ك قرأنا �م١ وكا�كوفة � حرف� ب� ا�يم  واأللف

  .كما سبقأى برسم األلف � ياء 

     ا�اء وا�ون وذ�ك � قو� تعا� إثبات :ا�صورة ا�انية

       ) ٤(  

وهـو " أ�ـا�م " هكـذا اء وال نـون قرأ ابن ��ر بألف بعد ا�يم من غـ� يـ

وقراء ا�ـاقون بيـاء ونـون وألـف بعـدها و�ـذ�ك � ، كذ�ك � �صاحف أهل ا�شام 

  )٥ (.�صاحفهم

 �لقراءة 
ً
  .�وافقة ��ةفجاء ا�رسم �وافقا

                                                
    ٦٣ : األنعام)١(

  .٢/٦٤٣ : روضة ا�ا��)٢(

  .٣/٤٩٠ : �ت� ا��ي�)٣(

  . ١٤١ : األعراف)٤(

  . ٢/٢٧١ : ال��)٥(
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   حرفب� بعض األا�بادل  :ا�ا�ا�بحث 

 إ� ا�ـروف وحـذفها ن�تقـلبعـض  إثبـات ا�سابق من بحثبعد االنتهاء � ا�

  : وذ�ك � مطلب�،حرف ا�جائيةاألبعض دراسة ا�بادل ا�واقع ب� 

  : وقد ورد ذ�ك ب� بعض األحرف � أر�ع صور،األحرف :ولا�طلب األ

قو� تعـا�   وهو ، ا�بادل ب� ا�واو واأللف وذ�ك � �وضع واحد:ا�صورة األو�

     .) ١(  

 ذا العـصف وا�ـب� ( قـرأ ابـن ��ـر با�ـصب � األسـماء ا�الثـة :القراءات

  )وا�ر�ان

 ذو العـصف ا�ـُب و(وقرأ �زة وا�كسا� وخلف برفع األول� وخفض ا�الث 

رُسمت � ا�ـصحف ا�ـشا� ) ذا(كما أن  ،)٢(وا�اقون برفع األسماء ا�الثة ) ا�ر�انِ و

يـه فـالقراءات هنـا جـاءت �وافقـة �ـ��ح ا�رسـم  وعل)٣(باأللف و� غ�ه بـا�واو 

   .العثما�

  :ا�واو وا�اءبادل ب�  ا�:ا�صورة ا�انية

  :وقد ورد ذ�ك � �وضع�

       قو� تعا� :األول

   ) ٤(   

                                                
  .١٢ : ا�ر�ن)١(

  .٥٠٩ / ٢:  اإل�اف)٢(

  .٢١٢ : ينظر ا�وسيلة إ� كشف العقيلة)٣(

  . ١٣٧ : األنعام)٤(
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برفـع ا�ـالم ) قتـل( و�ـ� ا�ـاء  بـضم ا�ـزاى)ُز�ـن(بن ��ـر  قرأ ا:القراءات

   . �فض ا�مزة)��ئهم( بنصب ا�ال )أوالدهم(

  )١ (.ا�اقون بفتح ا�زاى ونصب ا�الم وخفض ا�ال ورفع ا�مزة

  

� �صاحف أهل ا�جاز بواو بعـد " ��ؤهم " و�تبوا (قال أبو داود  :بيان ا�رسم

وا�اء ونصب " ز�ن "  و�ذا قرأنا �م مع فتح ا�زاى من ،ةاأللف صورة �لهمزة ا�ضموم

بياء بعد األلف صـورة " ��ئهم "  و�تبوا � �صاحف أهل ا�شام ،ا�الم وخفض ا�ال

 و�ذا قرأنا لقارئهم مع ضم ا�زاى و�� ا�ـاء ورفـع ا�ـالم ونـصب ،�لهمزة ا�كسورة

ــان �ــ��ح �رســوم  فجــاءت القراءتــان هنــا �)٢ (.ه.أ. )ا�ال وخفــض ا�مــزة وافقت

  .ا�صاحف

  

ــــا� ــــع ا� ــــا�: ا�وض ــــو� تع        :ق

   )٣(  

  )٤ ()ذى(وا�اقون با�اء ، بواو بعد ا�ال ) ذو ا�الل( قرأ ابن ��ر :القراءات

                                                
  .٨٨ :ا��س� )١(

  .٥١٨ / ٣ : �ت� ا��ي�)٢(

   . ٧٨ : ا�ر�ن)٣(

  . ١٦٨ :س�� ا�)٤(
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 �لوجـه) ذو(عـد ا�ال واتفق القراء � قراءة ا�وضع األول بواو ب
ً
وهـو  ، )١(نعتـا

 كمــا اتفقــت )٢ (       �:قـو� تعــا�

  . �وافقة �لقراءة)٣(ا�صاحف � رسمه با�واو

  .ا�بادل ب� ا�واو والفاء وذ�ك � �وضع� فقط :ا�ا�ةا�صورة 

  .)٤ (      قو� تعا� :األول

  .)٥( وا�اقون با�واو )فتو�( قرأ ا�دنيان وابن ��ر بالفاء :القراءات

   .)٦(و� سائر ا�صاحف با�واو ، � �صاحف أهل ا�دينة وا�شام بالفاء  :ا�رسم

  )٧ (     قو� تعا� :ا�وضع ا�ا�

وقـرأ ا�ـاقون ) وال �اف( قرأ ابن كث� وا���ان وا�كوفيون با�واو :ءاتالقـرا

  )٨ ()فال(بالفاء 

 كتـب � �ـصاحف ا�دينـة وا�ـشام بالفـاء و� �ـصاحف أهـل �كـة :ا�رسم

  .)٩(والعراق با�واو

                                                
  .٥٢٤ : إرشاد ابن غلبون)١(

  .٢٧ : ا�ر�ن)٢(

  .٧٣٩ :جامع ا�يان:  ينظر)٣(

  .٢١٧ : ا�شعراء)٤(

  .٢ : ا�س�ن�)٥(

  .١٨٩ : ا�وسيلة)٦(

  .١٥ : ا�شمس)٧(

  ٢ : ا�كفاية ا�ك�ى)٨(

  . ٥/٠١٣٠١ : �ت� ا��ي�)٩(
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و� � هذه ا�قديرات فقد ورد ا�رسـم � � �ـصحف �وافـق لقـراءة أهـل 

  .��ه

  .�ة ب� ا�رسم العثما� والقراءات القرآنية�ا يؤ�د العالقة القو

  : ا�بادل ب� ا��ف وا�اء :ا�صورة ا�رابعة

وقد وقع ذ�ك � �وضع واحد ب� هـاء ا�ـضم� و�ف ا�طـاب وذ�ـك � قـو� 

ــــــا�            تع

        ) ١(  

  )٢ (. ب�اف ا�طاب وا�اقون با�اء)أشد من�م( قرأ ابن ��ر :القراءات

 الخـتالف القـراءات قـال أبـو داودتوقد اختلف
ً
" : ا�صاحف � رسـمها تبعـا

و�ـذ�ك ،  با�ـاء )أشد منهم(و�تبوا � �يع �صاحف األ�صار حاشا �صحف ا�شام 

،  با��ف )أشد من�م( و�تبوا � �صحف ا�شام )٣(قرأنا �ميع القراء حاشا ابن ��ر

 .أ"و�ذا قرأنا لقارئهم 
ً
 �لقراءة �قيقا

ً
  .�فجاء ا�رسم �وافقا

   :) و�س�،ي��( ا�بادل ب� �م� :ا�ا�طلب ا�

       : وهو قو� تعا�،� �وضع واحدورد ذ�ك 

 ) ٤(.  

                                                
  .٢١ : �فر)١(

  .٣١٧ : ا�وج�)٢(

  .١٠٧٠- ١٠٦٩ : �ت� ا��ي�)٣(

  .٢٢:  يو�س)٤(
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 بياء مفتوحة و�عدها نـون سـاكنة )ي���م( قرأ ابن ��ر وأبو جعفر :القراءات

سـ� مفتوحـة ووقـرأ ا�ـاقون بيـاء �ـضمومة ، و�عد ا�ون ش� �ضمومة من ال�ـ� 

  )١ (.بعدها ياء �كسورة من ال�س��

و� سائر ا�صاحف ، ل ا�شام با�ون وا�ش� � �صاحف أه"  قال ا�ا� :ا�رسم

  .ه.أ )٢ (".با�س� وا�اء 

 أن ا�ـصحف �ن � 
ً
 �لتقارب ا�شديد ب� ا�صورت� � ا�رسم وخـصوصا

ً
ونظرا

  .بادئ األ�ر من غ� نقط وال ش� ف�اهم يدققون � ا�فر�ق ب�نهما � ا�رسم

بتقـديم سـنة ) ي�ـ��م(� و� ا�شا) �س��م"(و� ذ�ك يقول ا�شيخ ا�خلال� 

  )٣(�.أ"  كما قرأ به ابن ��ر وأبو جعفر )ال��(ا�ون وترك سنة ا�اء من

 وذ�ــك مبالغـة مــنهم � ا�ــرص .فـ�اهم يــذكرون القـراءة ومادتهــا وهي�تهـا

 
ً
  .وا�حافظة � ا�ص القرآ� آداء ورسما

 يؤ�د أن هنـاك �ا ،�وافقة ��ةوقد وردت � قراءة �وافقة �رسوم �صحفها 

  .عالقة قو�ة ب� ا�رسم العثما� والقراءات القرآنية كما سبق

  و�ذ�ك نأ� إ� نهاية ا�واضع ال� اختلفت فيها رسوم ا�صاحف العثمانية 

  .اتبع ذ�ك ب�يان إحصا� �ا سبق بيانه من �واضع ا�الف

  .بما اختلفت فيه رسوم ا�صاحف العثمانيةبيان إحصا� 

اء من دراسة ا�واضع ال� اختلفت فيها رسـوم ا�ـصاحف العثمانيـة بعد االنته

   :  و�يانها �آل�،نأ� إ� عمل بيان إحصا� �ذه ا�واضع وما خص � �صحف منها

                                                
  .٢٣٦ : ا�جر�د)١(

  .١٠٤ : ا�قنع)٢(

  .٢/٤٥٤ : أرشاد ا��ت��)٣(
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ً
   : ا�صحف ا�شا�:أوال

 
ً
سـتة عـ�  " ١٦"  حيـث اخـتص بــ ،وهو أ�� ا�صاحف العثمانيـة اختالفـا

 
ً
  " م  و� �وزعة إ� ثالثة أقسا،�وضعا

   :ضع و� سبعة �وا� ،اإلثبات :األول

٢-١      ]٣ ]١٨٤ :آل عمـــران-    

   ]ـــساء ـــراف[     -٤  ]٦٦ :ال�    -٥ ]٢ :األع

  ]ــراف ــر[     -٦ ]٧٥ :األع    -٧  ]٦٤ :ا�ز�

    ]١٠ :ا�ديد[.   

   : ا�ذف � أر�عة �واضع:ا�ا�

١-       ]١١٦ :ا�قرة[.   

٢-      ]٣٢ :األنعام[.  

٣-          ]٤٢ :األعراف[.  

٤-        ]١٤١ :األعراف[.  

   : وذ�ك � �سة �واضع:تبادل األحرف: ا�الث

١-    ]ـــــام ـــــو�س [   -٢ ]١٣٧ :األنع            ]٢٢ :ي

٣-      ]٤ ]٢١ :�فـــــــــــــــر-          

 ] ١٢:ا�ر�ن [٥-      ]٧٨ :ا�ر�ن[.   



 

 - ١١٧٤ -

 
ً
 ا�صاحف ا�دنية وا�شامية :ثانيا

ً
ت عـن سـائر ا�ـصاحف �  وقد اختلفـ، معا

  : �واضع ع�ة

   .]١٣٢ :ا�قرة[      :أر�عة �واضع: اإلثبات -أ

٢-                   ]٥٤  :ا�ائدة[.   

٣-       ]٦٨ :ا�زخرف[.   

٤-       ]٧١ :ا�زخرف[.   

 � أر�عة �واضع:ا�ذف
ً
   : ورد أيضا

١-        ]١٣٢ :آل عمران[.   

٢-       ]١٠٧ :ا�و�ة[.  

٣-      ]٣٠ :ا�شورى[.  

٤-        ]٢٤ :ا�ديد[.  

   : � �وضع� فقط ب� ا�واو والفاء:األحرفتبادل 

١-       ]٢١٧ :ا�شعراء[.   

٢-      ]١٥ :ا�شمس[.  

 
ً
   : واختص �ستة �واضع:� ا�صحف ا�:ثا�ا

   : أر�عة �واضع:اإلثبات

١-�     ]١٠٠ :ا�و�ة[.   
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٢- �       ]٩٥ :ا�كهف[.  

٣-�      ]٢٥ :الفرقان[.  

٤-�      ]٢١ :ا�مل[.  

  

   : �وضعان:ا�ذف

١-       ]٣٠ :األن�ياء[.   

٢-       ]٣٧ :القصص[.  

 
ً
 :رابعا

ً
   : وهو، �وضع واحدبإثبات اختصت : ا�صاحف ا�كية وا�شامية معا

           ]٩٣ :اإل�اء[.   

 
ً
 ( : ا�صاحف العراقية:خا�سا

ً
 ، وقد اختـصت بموضـع�:)ا�كو� وا��ى معا

   .]٥٣: ا�ائدة[     :  وهو قو� تعا�باإلثباتأحدهما 

   ]٣٦ :ا�كهف[      :� وهو قو� ، با�ذف:ا�ا�

 
ً
   : وقد اختص �سبعة �واضع: ا�صحف ا�كو�:سادسا

   .]٤ :األن�ياء[        -١ : ثالثة �واضع:اإلثبات

٢-         ]٢٦ :�فر [.   

٣-        ]١٥ :األحقاف[.   
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   : وذ�ك � أر�عة �واضع:ا�ذف

١-       ]٦٣ :األنعام[.   

٣-٢             ]١١٢ :ا�ؤمنــــون – 

١١٤[.   

٤-      ٣٥ : �س.   

 
ً
                     : � �وضــع� همــاباإلثبــات وقــد اخــتص : ا�ــصحف ا�ــ�ى:ســابعا

     ]٨٩ ،٨٧ :ا�ؤمنون[  
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  ،،،و�عد

 وأنفس مـا ،فإن مدارسة القرآن ا�كر�م وعلومه من أعظم ما �شغل به األوقات

 و�عـد معا�ـشة كر�مـة مـع هـذا ا�حـث ، وأس� ما ترجوه الغايات،تنفق به القر�ات

 فقـد أثمـر ،) وعالقته بالقراءات القرآنية ا�تواترةالعثما�ا�رسم (اول ي�نالقرآ� ا�ى 

   :عن نتائج ذات شق�

   : و�، نتائج �مة:ا�شق األول

 أحـد األر�ن ا�رئ�ـسية ا�واجـب توافرهـا �ـصحة العثمـا�أن �وافقة ا�رسم  -١

   .القراءة وقبو�ا

ل�ـن عـضدتها  العثمـا� خالفت فيها القراءة ا�رسم غتفرةهناك �الفات م -٢

ا�رواية ا�صحيحة وذ�ك � �و ياءات ا�زوائد وغ�ها �ا هو متعـارف عليـه 

  .وما دونه هذا ا�حثعند علماء الفن 

 من ا�ش� وا�قط الحتمال القراءات ا�واردةالعثما�أن ا�رسم  -٣
ً
   . �ن �ردا

  ا�تائج ا�اصة

 من �ن�سخة ا�لة ا�واضع ال� اختلفت فيها رسوم ا�صاحف العثمانية -١

 (ف اإلمام �ا ثبت تواتره من القـراءات حصا�
ً
) أر�عـة وأر�عـون �وضـعا

 .فصلها هذا ا�حث
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هذه ا�واضع ال� اختلفت فيها رسوم ا�ـصاحف نزلـت أ�ـ� مـن �ـرة  -٢

  ورسمت كذ�ك بأ�� من هيئة � حـسب � قـراءة � حيـاة ا�ـ� 

  .كما أفاد أبو شامة

 ٠.٠٥٦ ا�ـصاحف العثمانيـة تمثـل يها رسوم فت�سبة ا�واضع ال� اختلف -٣

 من �لة % 
ً
 .)١(�مات القرآن ا�كر�م تقر�با

٤-  
ً
 حيـث صـوروها � ، ا�مـزةصـورةا تئول إ�ـه �ا�رسم العثما� جاء �راعيا

و�ذا صوروا األلف ا�نقلبة عـن  ،ف وا�اء �را�ة �لتخفيف و�وها�واو واألل

  .لها أو غ� ذ�كا�اء ياء إشارة إ� إما�ها أو تقلي

ت بقراءات كث�ة �سبت �عض ا�صحابة صـحيحة اإلسـناد لكتب ا�سنة حف -٥

  .و�كنها شذت �خالفتها �رسوم ا�صاحف العثمانية

 . � دور بارز � االحتجاج �لقراءات وتوجيههاالعثما�ا�رسم  -٦

�ة العالقة ب� ا�رسم العثما� والقراءات القرآنية ا�تواترة � ا�وافقـة ا�ـ� -٧

�� �صحف من ا�صاحف العثمانيـة ا�رسـلة إ� األ�ـصار � حـسب مـا 

   .تلقوا به من القراءات ا�تواترة

   وسلم هوص� ا� � سيدنا �مد و� آ� وصحب

  كتبه

  مدرس القراءات وعلومها

  � �ية القرآن ا�كر�م بطنطا

                                                
: ينظـر. كمـا ذكـر اإلمـام ا�زر�ـ�)  �مة٧٧٤٣٧(أن عدد �مات القرآن ا�كر�م :  بيان ذ�ك)١(

فقط، وهذه �سبة ال تؤثر � اختالف )  �مة٤٤(��مات ا�ختلف فيها ، وعدد ا٣٤٩ / ١ال�هان 

  .واهللا أعلم. �رسوم ا�صاحف العثمانية
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�� �
�����������������������
  : ا�كتب وا�صادر:ثانياً 

عبـد الفتـاح /  �قيـق د ،اإلبانة عن معا� القـراءات �ـ� بـن أ� طالـب -١

   . ا�كتبة الفيصلية.إسماعيل شل�

 ا�ل� . ط. ا�قد�ةإبراز ا�عا� من حرز األما� أل� شام -٢

 . �إلمام أ�ـد ا�نـا ا�ميـا�.إ�اف فضالء ال�� بالقراءات األر�عة ع� -٣

  �كتبة ا��يات األزهر�ة .ن �مد إسماعيل شعبا/ �قيق د

 . طنطا. دار ا�صحابة. ط.�ش� أ�د دع�س/  د .اختالف وجوه طرق ال�� -٤

/ إرشاد القراء وا��ت�� إ� معرفة رسم ا�كتاب ا�ب� �لعالمة ا�ليل ا�شيخ  -٥

أ� ا�� عمر بـن /  �قيق . ا�شه� با�خللال�.رضوان بن �مد بن سليمان

 . ��. �كتبة اإلمام ا�خارى: ط.به بن عبد القادر ا�را�ما�م ا

عمـر �ـدان /  �قيـق . أل� العـز القال�ـ�.إرشاد ا�بتدي وتذ�ر ا�نت� -٦

 . جامعة أم القرى.ا�كب��

�ش� /  �قيق .اإلرشاد � القراءات ا�سبع أل� الطيب عبد ا�نعم بن غلبون -٧

 . ط دار ا�صحابة بطنطا.أ�د دع�س

  . أ�د فر�د دار ا�كتب العلمية. تح.ناع � القراءات ا�سبع البن ا�اذشاإلق -٨

 دار .�مد إبـراهيم أبـو الفـضل/  �قيق .ال�هان � علوم القرآن �لزر�� -٩

  .ال�اث العر�

�مـد غـوث /  د . �قيـق.ا�ب�ة � القراءات ا�ـسبع �ـ� بـن أ� طالـب -١٠

  . مطبعة ا�ار ا�سلفية با�ند.ا�دوى
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 دار . ضارى إبـراهيم ��:جر�د � القراءات ا�سبع البن الفحام �قيقا� -١١

  .عمار �لطباعة وال��

 . طبعة دار ا�كتب العلمية.�ب� ا��س� �إلمام ابن ا�زرى -١٢

 أيمـن : �قيـق،ا�ذكرة � القراءات ا�مان أل� ا�ـسن طـاهر بـن غلبـون -١٣

  .رآن ا�كر�م با�سعوديةا�ماعة ا���ة �لمحافظة � الق.  ط.رشدى سو�د

سـ�يع �ـزة ز� /  �قيـق ،تلخـيص العبـارات أل� ا�ـسن � بـن بليمـة -١٤

  .�وسوعة علوم القرآن بد�شق

�مـد حـسن /  �قيـق د .ا�لخيص � القراءات ا�مان أل� مع� الط�ى -١٥

  . ��. �كتبة ا�وعية اإلسالمية.عقيل

  . ب�وت. دار ا�كتب العلمية.ا��س� � القراءات ا�سبع أل� عمرو ا�ا� -١٦

�مـد صـدوق /  �قيـق . أل� عمـرو ا�ا�،جامع ا�يان � القراءات ا�سبع -١٧

 . ب�وت. دار ا�كتب العلمية: ط.ا�زائري

 �ؤسسة ا�رسالةط .  سعيد األفغا�. �قيق، البن ز�لة:ا�جة -١٨

 ط�   �إلمام ا�شا)ا�شاطبية(حرز األما� ووجه ا�ها� � القراءات ا�سبع  -١٩

 . ا�كتبة األزهر�ة �ل�اث. ط. �لمارغ� ا�و��.د�ل ا��ان -٢٠

 . ط دار ا�سالم.شعبان إسماعيل/  د .رسم ا�صحف وضبطه -٢١

 : �قيـق،ا�روض ا�عطار � خ� األقطـار �حمـد بـن عبـد ا�ـنعم ا�مـ�ي -٢٢

  . ب�وت. الطبعة ا�انية،مطابع دار ا��اج.  ط،إحسان عباس

د �ـصط� /  �قيـق . أل� � ا�ـا��.ت اإلحـدى عـ�ا�روضة � القراءا -٢٣

 . ا�سعودية. ا�دينة ا�نورة. �كتبة العلوم وا��م. ط.عدنان سلمان

 . دار ا�عارف. ط.د شو� ضيف/  �قيق .ا�سبعة البن �اهد -٢٤

 .ا�كتبة األزهر�ة/  ط.سم� الطا�� �لشيخ ا�ضباع -٢٥
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  .دار ا�رسالة.  ط،حازم حيدر/  �قيق د ،�ح ا�داية �لمهدوى -٢٦

ا�هـاز ا�ر�ـزي : ط. البن القاصـح.�ح تلخيص الفوائد وتقر�ب ا�تباعد -٢٧

 .�لكتب ا�امعية وا�درسية

 . ط ا�كتبة األزهر�ة.�ح شعلة � ا�شاطبية -٢٨

  القاهرة . دار ا�شعب.�ح طيبة ال�� البن ا�زرى ا�عروف بابن ا�اظم -٢٩

 طبعـة ا�جلـس .بد الفتاح أبو سـنةع/  تعليق د .�ح طيبة ال�� �لنو�رى -٣٠

  .األ� �لشئون اإلسالمية

 . �كتبة العبكيان.ا�شيخ �مد � وآخر�ن/  �قيق .صحيح ا�خارى -٣١

 . ط ا�ل�. �مد � ا�ضباع: �راجعة ا�شيخ.طيبة ال�� البن ا�زرى -٣٢

دار ا�ـصحابة .  ط.شـعبان إسـماعيل/  د .عالقة القراءات با�رسـم العثمـا� - ٣٣

 .بطنطا

 .العنوان � القراءات ا�سبع أل� طاهر إسماعيل بن خلف األنصارى - ٣٤

أ�ف /  �قيـق ،�ية االختصار � قراءة أئمة األ�صار أل� العالء ا�مـذا� -٣٥

  . �كتبة ا�وعية اإلسالمية.�مد فؤاد

  . ب�وت. دار ا�كتب العلمية.�ية ا�هاية � طبقات القراء البن ا�زرى -٣٦

  .�مد غياث ا�مباز/  �قيق . الع� البن مهرانالغاية � القراءات -٣٧

  . دار الفكر.القا�وس ا�حيط �لف�وز آبادى -٣٨

 دار ا�كتـب . أ�ـد ا�ـشاف�: �قيـق.ا��� � القراءات ا�سبع البن ��ـح -٣٩

  .العلمية

 ط دار .د �نـم قـدورى ا�مـد/  �قيـق . البن معـاذ ا�هـ�.كتاب ا�ديع -٤٠

 .عمار
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 ط �ؤسسة .آرثر جفرى/  د. صححه.داود ا�سجستا� أل� .كتاب ا�صاحف -٤١

 . القاهرة.قرطبة

�ـ� ا�يـن /  �قيـق .ا�كشف عن وجوه القراءات ا�سبع �� بن أ� طالب -٤٢

  . ب�وت. �ؤسسة ا�رسالة.ر�ضان

عبـد اهللا بن عبد ا�ـر�ن /  تـحقيق . أل� العـز القال��.الـكفاية ا�ك�ى - ٤٣

 .�دينة ا�نورة ا�امعة اإلسالمية ـ ا.ا�ش�ى

 ط .هنـاء ا�مـ�/  �قيـق . البن وجيه ا�واسطي.ا�ك� � القراءات الع� -٤٤

 .دار ا�كتب العلمية

دار . ط. �ــال �ف: �قيــق. ا�آللــئ الفر�ــدة � �ح القــصيدة �لفــا� -٤٥

 . بطنطا.ا�صحابة

 ط ا�هـاز .ارتحـأ�ـد �مـد أبـو ز�/ لطائف ا�يان � رسم القرآن �لشيخ  -٤٦

 .كتب ا�امعيةا�ر�زي �ل

 .س�يع �زة ز�/  �قيق .ا��سوط � القراءات الع� البن مهران -٤٧

 ط دار .�مد عيد ا�شعبا�/  �قيق . البن الفحام.ا�بهج � القراءات ا�مان -٤٨

   .ا�صحابة ـ طنطا

أ�ـد /  �قيـق د . أل� داواد سليمان بن �ـاح.�ت� ا��ي� �جاء ا���ل -٤٩

 ا�لك فهد لطباعة ا�صحف ا���ف ط �مع .�مد �شال

 دار . ط.إبـراهيم شـمس ا�يـن/  تعليـق .ا�رشد ا�وج� أل� شامة ا�قـد� -٥٠

 . ب�وت،ا�كتب العليمة

 دار ا�كتـب . �مد عبد ا�سالم عبد ا�شا�: �قيق.ا�ستص� �إلمام الغزا� -٥١

  .العلمية
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 �قيـق .هرزوري أل� ا�كرم ا�ش.ا�صباح ا�زاهر � القراءات الع� ا�واهر -٥٢

 . ط دار ا�ديث.عثمان غزال/ 

 أل� عبيد عبـد اهللا بـن عبـد ،ضعامعجم ما استعجم من أسماء ا�الد وا�و -٥٣

 ، �نان. ب�وت، ��م ا�كتب: ا�ا�،�صط� ا�سقا/  �قيق ،العز�ز ا�كرى

  .الطبعة ا�ا�ة

/ قيـق  �. أل� عمـرو ا�ا�.ا�قنع � معرفة �رسوم �صاحف أهل األ�صار -٥٤

 . ب�وت. دار الفكر ا�عا�. ط.�مد أ�د دهمان

  ب�وت . دار ا�عرفة.مناهل العرفان � علوم القرآن �لزرقا� -٥٥

عمـر �ـدان ا�كب�ـ�  /  �قيق د ،ا�وضح � وجوه القراءات البن أ� �ر�م -٥٦

 . جدة ـ ا�سعودية، ا�معية ا���ة �لمحافظة � القرآن ا�كر�م . ط

 ا�ـشيخ �مـد � : تـصحيح،قراءات الع� �إلمام ابن ا�ـزرىال�� � ال -٥٧

  . دار الفكر.ا�ضباع

 طبعـة .�مد عبد ا�ايم ��س/  �لشيخ .ا�فحات اإل�ية � �ح ا�شاطبية -٥٨

  .دار ا�نار

 .�مـد زغلـول سـالم/ �قيق د . �إلمام أ� ب�ر ا�اقال�.ن�ت االنتصار -٥٩

  . األسكندر�ة. م�شأة ا�عارف.ا�ا�

دار الغـرب .در�ـد حـسن أ�ـد/  د .ا�وج� � القـراءات ا�مـان �ألهـوازى -٦٠

  .اإلسال�

 ، لعلم ا�ين أ� ا�سن � بن �مـد ا�ـسخاوى،ا�وسيلة إ� كشف العقيلة -٦١

 .دار ا�صحابة بطنطا.  ط،ن� سعيد/ �قيق د 
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P

  ١٠٨٧  ا�قدمة

  ١٠٨٩  خطة ا�حث

  ١٠٩٢  تمهيد

   

١١١٧  

  ١١١٧   باب ا�مز ا�فرد:ا�طلب األول

�وافقة رسم ا�مزة وما تؤول إ�ـه صـورتها عنـد �فيفهـا : ا�بحث األول

  .�لرواية القرآنية وذ�ك � ثالثة مطالب 

١١١٧  

  ١١٢١  رك ا�مز ا�فرد ا�تح:ا�طلب ا�ا�

عند ا�وقف ] �سهيله[ ا�مز ا�تحرك أو ا�سا�ن أو إبدال: ا�طلب ا�الث

  عليه � مذهب �زة وهشام

١١٢٤  

  ١١٣٠   احتمال ا�رسم العثما� �لفتح واإلمالة و�� ا�لفظ�:ا�بحث ا�ا�
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١١٣٤  

  ١١٣٦   اإلبدال:ا�بحث األول

  ١١٣٧  :وذ�ك � مطلب�. اإلثبات وا�ذف: ا�بحث ا�ا�

  ١١٣٧  .اإلثبات: ا�طلب األول

  ١١٤١  :ا�ذف: ا�طلب ا�ا�

١١٤٣  

  ١١٤٣  . إثبات بعض ا��مات وحذفها:ا�طلب األول

  ١١٤٥  .صور إثبات ا�روف أو حذفها :  ا�ا�ا�طلب

  ١١٤٥  األلف] أ[  إثبات وحذف :ا�طلب ا�الث

  ١١٥٢  : إثبات ا�اء وحذفها: ا�طلب ا�رابع

  ١١٥٤  :  إثبات الفاء وحذفها:ا�طلب ا�ا�س

  ١١٥٥  . إثبات ا�الم وحذفها:ا�طلب ا�سادس

  ١١٥٥  . إثبات ا�يم وحذفها:ا�طلب ا�سابع

  ١١٥٦  .إثبات ا�ون وحذفها:  لب ا�امنا�ط

  ١١٥٧  .إثبات هاء ا�ضم� حذفها: ا�طلب ا�اسع

  ١١٥٨   إثبات ا�واو وحذفها :ا�طلب العا�
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  ١١٦٣  :  إثبات ا�اء وحذفها:ا�طلب ا�ادى ع� 

  ١١٦٤   اإلظهار واإلد�م:ا�طلب ا�ا� ع�

  ١١٦٦  ذفهما  ما �ن بإثبات حرف� أو ح:ا�طلب ا�الث ع�

  ١١٦٨   ا�بادل ب� بعض ا�روف :ا�بحث ا�ا�

  ١١٧١  ): ي��، و�س�( ا�بادل ب� �م� :ا�طلب األول

 
ً
  ١١٧٣   ا�صحف ا�شا�: أوال

  ١١٧٣   ا�ذف � أر�عة �واضع: ا�ا�

  ١١٧٣   تبادل األحرف: ا�الث

 
ً
 : رابعا

ً
  ١١٧٥   ا�صاحف ا�كية وا�شامية معا

 
ً
  ١١٧٥   ا�صاحف العراقية: خا�سا

 
ً
  ١١٧٥   ا�صحف ا�كو�: سادسا

 
ً
  ١١٧٦  ا�صحف ا��ى: سابعا

  ١١٧٧  ا�اتمة

  ١١٧٩  ا�صادر وا�راجع

  ١١٨٤  فهرس ا�وضو�ت

 
  


