






٣



٤

QL

Ïei“∏\;Ïe¬zzå;J;ÏË…]Œm’\Â;ÏÁÖ“ ’\;‡Âızzç’\;€zzâÕ

٢٥١;UÈ÷|\Ä;G٣٢٢٦٠٠;U;Àh]·;J;C٢٣٣D;Ig;Iì;J;ÏzzàÅŒ∏\;Ô˜zzdÖ—

www.alkafeel.net

library@alkafeel.net

mpu@alkafeel.net

الكتاب: املصحف الرشيف املنسوب اىل عيل بن هالل البغدادي املعروف بابن البواب .
دراسة وحتقيق: عيل عبد احلسني الصفار.

النارش: مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.
التنضيد الطباعي: فاضل املوسوي، حسنني الرساج.

التصميم واالخراج الطباعي: اجمد زهري.
املطبعة: دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع.

الطبعة: االوىل
التاريخ: ٩ ذي احلجة ١٤٣٦هـ.

الصفار، عيل عبداحلسني حممدعيل، ١٩٦٩-
     املصحف الرشيف املنسوب اىل عيل بن هالل البغدادي املعروف بابن البواب :

نظــرة متكاملــة يف هويتــه ونســبته وخطــه وزخرفتــه ورســمه وقراءتــه / دراســة وحتقيــق عــيل   الصفــار.- 
الطبعــة االوىل.- كربــالء : مكتبــة ودار خمطوطــات العتبــة العباســية املقدســة،                   

مركز تصوير املخطوطات وفهرستها  ١٤٣٦ هـ. / ٢٠١٥.
ــة ؛ ٦١ :  ــية املقدس ــة العباس ــات العتب ــة ودار خمطوط ــم. ـ (مكتب ــور ؛ ٢٣x٣٣ س ــة : ص     ٤٠١ صفح

ــة العباســية املقدســة ؛ ١).  نفائــس خمطوطــات العتب
    النسخة طبق األصل من املصحف الرشيف.

    املصادر : ص. ٣٩٢-٣٩٨ ؛ وكذلك يف احلاشية.
    ١. القــرآن -- دراســة. ٢. ابــن البــواب، عــيل بــن هــالل بــن عبدالعزيــز، حــدود ٣٥٠-٤١٣ هـــ. ٣. 

القــرآن - رســم اخلــط وكتابتــه. ٤. القــرآن - قــراءات. ألــف. العنــوان.
BP130.2 .S24 2015

الفهرسة والتصنيف يف مكتبة العتبة العباسية املقدسة



٥

إىل ابنِ سيّد البلغاءِ واملتكلّمني
إىل حاملِ لواءِ اإلمام احلسني عليه السالم 

ةِ والوفاءِ ... ومدرسةِ اإليثارِ واإلباءِ إىل رمزِ اإلخوّ
إىل قمرِ بني هاشم ... وحامي خدورِ الفواطم

سيّدي وموالي أيب الفضلِ العبّاسِ بنِ عيل بنِ أيب طالب عليهم السالم 
أُهدي هذا اجلهد املتواضع

هُ يقبلني علَّ
يف رحابِ خدمته ... وركبِ مسريته
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ــمٍ ابتداها، وســبوغِ آالءٍ أَســداها،  مــومِ نِعَ ، من عُ مَ ــدَّ ، والثَّنَاءُ بِــامَ قَ مَ ـــهَ ــكرُ عــىل مــا أَلْ ــهُ الشُّ ، ولَ مدُ هللاِ عــىل مــا أنعــمَ  الـــحَ
ــنَ  ، ومِ ــهُ ــمِ مفاتِيحَ ل ــنَ العِ ــاهُ مِ ، وآتَ ــاهُ ــاهُ واجتب ــاهُ اهللاُ وارتضَ ــنِ اصطف ــىل مَ ــالمُ ع ــالةُ والسَّ ــا، والصَّ ــنٍ أواله نَ ــامِ مِ َ ومتَ
ــدٌ  ــنِ اهتــد، ذلــك هــو حممّ ــنِ اتّقــى، وبصــريةُ مَ ــهُ رمحــةً للعبــادِ، وربيعــاً للبــالدِ، فهــوَ إمــامُ مَ ، وابتعثَ ــهُ نابيعَ كمِ يَ الـــحُ

ــم تطهــريا. هُ رَ املصطفــى، صلــواتُ اهللاِ عليــهِ وعــىل آل بيتــهِ الذيــنَ أذهــبَ اهللاُ عنهــمُ الرجــسَ وطهَّ
داً هللاِ عىل ما هدانا، وشكراً دائِامً عىل ما آتانا. مْ  فحَ

ــةِ للعتبــةِ  ، والثنــاءِ اجلميــلِ إىل األَمانــةِ العامّ مُ بالشــكرِ اجلزيــلِ ؛ أتقــدَّ ْ يَشــكرِ املخلــوقَ مل يشــكرِ اخلالــقَ ــنْ ملَ ــن بــابِ مَ ومِ
ــامَ يوليــهِ مــن عنايــةٍ كريمــةٍ ودعــمٍ ال  ه لـِ ــةِ الســيّدِ أمحــدِ الصــايف دام عــزّ مَ الَّ ــها ســامحةِ العَ ســةِ وعــىل رأسِ العبّاســيّةِ املقدّ
ــةِ  ــةِ والثقافيّ ــةِ العلميّ ــام، وللحرك ــكلٍ ع ــةِ بش ــةِ واخلدمي ــةِ والعمرانيّ ــةِ والثقافيّ ــةِ والفكريّ ــاالت العلميّ ــدودٍ يف املج حم
ــكرُ موصــولٌ إىل اإلخــوةِ األفاضــلِ العاملــني يف مكتبــةِ أگ الفضــل العبّــاسِ عليــه الســالم  ، والشُّ هــا بشــكلٍ خــاصّ ونرشِ
ــسَ  ــذه النفائ ــون ه ــث يول ــا، حي ــاء يف دارِ خمطوطاهت ــةِ املعط ــذه األُمَّ ــراثِ ه ــن ت ــمٍّ م ــمٍ مه ــظ قس ــىل حف ــني ع ، والعاكف
ــلَ إليهــا العلــم احلديــث،  تــي توصَّ قِ الَّ ــرُ مــن املخطوطــات اِهتاممــاً بالغــاً، حفظــاً وفهرســةً وتبويبــاً وترميــامً بأحــدثِ الطُّ
ــمّ  ــن ث ــا، وم ــقُ هب ــام يلي ــا ب ــا وإظهاره ــك تصحيفه ــد ذل ــات، وبع ــدثِ التقني ــتخدام أح ، واس اتِ ــدّ ــدثِ املع ــب أَح بجل
 ، كاةً للعلــمِ هــا زَ ــالعِ عليهــا وحتقيقهــا ونرشِ إعــادة الــروحِ إليهــا مــن خــاللِ إتاحــةِ الفرصــةِ للباحثــنيَ والدارســنيَ لإلِطّ

، ورفــداً للمكتبــات، فجزاهــمُ اهللاُ خــريَ جــزاءِ املحســنني. ــةِ ــدةً لألُمَّ وفائِ
ــالً عن املصحــفِ الرشيفِ املنســوبِ  ، وحتقيقــاً متكامِ مَ دراســةً وافيــةً شــاملةً نّــي بــأَنْ أُقــدِّ ــمْ مِ فُ لتلبيــة طَلبِهِ أَتــرشّ  كــام وَ
، وهــو عبــارةٌ  ســةُ ، وهــو أحــدُ نَفائــسِ املخطوطــاتِ التــي متتلكهــا العتبــةُ املقدّ ابِ أو املكتــوبِ عــىل طريقتــهِ إىل ابــنِ البــوّ
ــورِ  ــيّدِ ن ــةِ الس ــؤولِ املكتب ــن مس ــب م ــذا الطل ــاءَ ه ، وج ــةٍ ــفِ يف (١٠٦) صفح ــفِ الرشي ــن املصح لِ م ــزءِ األوّ ــن اجل ع
قــاً وباقــي االخــوةِ، حلســنِ ظنّهــم گ، ولنــرشي حتقيقــاً موجــزاً عــن هــذا املصحــفِ فيــام ســبقَ يف  الديــن املوســوي دامَ موفّ
ســة يف العــدد (١٧٠) بتاريــخ ١٦ / شــهر  ــةِ يف العتبــة املقدّ ــةِ صــد الروضتــنيِ الصــادرةِ عــن قســم الشــؤونِ الفكريّ جملّ
ســةِ مــن مصاحــفَ  ة حلقــاتٍ وحتقيقــاتٍ عــن نفائــس العتبــةِ املقدّ ة عــدّ رمضــان / ١٤٣٢هـــ ، حيــث نــرشت يف تلــك املــدّ
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ــلطانيّةٍ وغريهــا. ومســكوكاتٍ وســيوفٍ سُ
ه. هُ ابتداءً لطبعهِ ونرشِ  وألنّ هذا املصحف من أَهمِّ نفائسِ املخطوطاتِ لدينا تمّ إختيارُ

. مةٍ عنهُ أو بدراسةٍ مقتضبةٍ ، وأنْ ال نكتفي بمقدّ لِ مهيّةِ ما يف هذا املصحف ارتأيتُ أن يُطبعَ بعدَ الدراسةِ والتحقيقِ الشامِ وألَِ
، إضافــةً  ، وبــنيَ ســطورهِ وكلامتــهِ ، تتناثــرُ يف صفحاتــهِ يَّــةً ضِ ، وآليلءَ مُ ــفرِ الكريــمِ كنــوزاً خمفيَّــةً  فقــد وجــدتُ يف هــذا السِّ
عــودُ إىل مــا بــنيَ القرنــنيِ اخلامس  : يَ ، وتزويقــه، فهــو مــن ناحيــةٍ تارخييّــةٍ وباختــالفِ اآلراءِ ، وزخرفتــهِ ــهِ ، وخطّ إىل مجــالِ فنّــهِ

. ً ل إرثــاً مهــامّ والســابعِ اهلجــري، وهبــذا يشــكّ
. راً باحلربِ األسودِ بطريقةٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ رائعةٍ تِبَ متنُهُ بِخطِ الثلث وبالذهب مسوّ : فقد كُ طِّهِ  ومن حيثُ خَ

ــاً  ــهِ أعطــاهُ بُعــداً تارخيي ــمِ باخلــطِّ الكــويف يف صفحات ، وانَّ اســتعاملَ الضامئِ ــقٌ ــنٌّ رائِ ــه فَ ــه وتزويقــه وزخرفت  ويف تذهيب
ــاً. ومجالي

لِ مضيفاً علامً آخراً بطريقةٍ بسيطةٍ إىل املخطوط.  كام واستعملَ الكاتبُ يف ترقيمِ بعض فواصلهِ حسابَ اجلُمَّ
ةُ حســب تعبــري أهــل  ةِ قــراءات منهــا املشــهورةُ  ومنهــا الشــاذّ ــدَّ ــهُ وفــقَ عِ ) وضبطُ هُ ــمُّ مــن ذلــك هجــاؤهُ (رســمُ  واألهَ

اإلِختصــاص.
ــعٌ عــىل علــمِ القــراءات مشــهورها  لِ طَّ نّنــي باحــثٌ يف هجــاءِ املصاحــفِ (رســم املصاحــف) ونقطِهــا وضبطِهــا ومُ ألَِ  وَ
ها وبحســب احلاجــة، وملــا هلــذا العلــمِ مــن عالقــةٍ الزمــة مــع رســم املصحــف ونقطــهِ وضبطــهِ وجــدت يف هــذا  وشــاذّ
ــراً يف  ــاً متبحّ ــونَ عامل ــا أن يك ــفِ إمَّ ــذا املصح ــبَ ه ــتُ أنّ كات مْ زَ ، فَجَ ــريةً ــقَ وف ، ودقائ ــريةً ــاً كث ــفِ نُكات ــفِ الرشي املصح

ــةً معتــربةً نســخ منهــا. ــهُ اعتمــدَ نســخةً مصحفيّ ــا، أو أنَّ ــةٌ مل تصلن ــهُ قــراءةٌ خاصَّ القــراءاتِ ولَ
ل  ــهُ اجلــزءُ األوّ ر املكتــوبِ بأنّ ــفِ ةِ آراءٍ رآهــا، فقــد أشــار إىل هــذا السِّ ــدَّ فَ عــىل عِ حَ صْ بَ الـــمُ ــزَّ ءَ وحَ ــزَّ  كــام ووجدتــهُ جَ
ــهُ اخلامــس مــن أجــزاء املائــة  : الثــاين مــن أجــزاء الســتّني، ومــن ثــمّ أشــار إىل أنّ مــن أجــزاء الثالثــني، ويف موضــع آخــرَ قــالَ

ــم يف دراســتنا هــذه عــن حتزيــب القــرآنِ عنــد املســلمني ومتــى بــدأ. واخلمســني، گّــا حــدا بنــا أن نتكلَّ
اءِ الذيــن تــمّ ذكرهــم يف مواضــعِ  ــرَّ ــزٍ للقُ  بــل أفردنــا فصــالً كامــالً لرســم املصحــف وعلــمِ القــراءاتِ مــع تعريــفٍ موجِ

ــارةِ إليهم. االش
رُ بثمــنٍ من ناحيــةِ تارخيــهِ وخطَّــهِ وزخرفتهِ  وبإِختصــارٍ أقــول: إنّ لدينــا جــزءاً مــن املصحــف الرشيــف ال يقــدَّ
ــهُ يف كلِّ صفحاتهِ  هُ ومرجانُ رُّ تــهِ وجتزءتــهِ وحتزيبــهِ فهــو كنــزٌ يتناثــرُ دُ وتذهيبــهِ وتزويقــهِ ورســمهِ وضبطــهِ وقراءَ

وبــني ســطورهِ وكلامتهِ.
قاً، وعىل مد ليالٍ طويلة.  لذا عكفت عليه باحثاً، وانكببتُ عليه دارساً، وغصتُ فيهِ حمقّ

 ورغــم ضيــقِ الوقــتِ املرصــودِ هلــذا البحــث والتحقيــق، وكثــرةِ االلتزامــات واالنشــغالِ إالّ أَنّنــي شــعرتُ بالتســديدِ 
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، وبربكــةِ وفيوضــاتِ صاحــبِ املرقــدِ الرشيــف  ــة كتابــهِ املجيــدِ دمَ والتوفيــق يف ذلــك بفضــلٍ مــن اهللاِ ســبحانهُ ألنَّ النيَّــةَ خِ
ســيّدي ومــوالي أگ الفضــل العبّــاس عليــه الســالم وبدعــاء ودعــم اجلميــع جــر التســديد، ووصلــتُ إىل بيــتِ القصيد.

ة، وإن  ــوَ ــوادٍ كب ــكلِّ ج ــوة، ول ــيفٍ نب لِّ س ــكُ ــوتُ فل ــوتُ أو كب بَ ــداً، وإن نَ ــاملَ أب ــي الك ــي ال أدّع نَّن تُ فَألَِ ــرصَّ ــإِن قَ  فَ
ــم. ــمٍ علي لِّ ذي عل ــوق كُ ــأتُ فف ــع، وإن أخط ــلِ اجلمي ــتُ فبفض أصب

ــه يقبــل منّــي هــذا اجلهــد املتواضــع  لَّ ــتْ يــداي بــنيَ يــدي ســيّدي ومــوالي أگ الفضــل عليــه الســالم عَ مَ دَّ  أضــع مــا قَ
اءِ والدارســني نــرشاً هلــذا الــرتاث وانتظــاراً لرفدنــا بــام يفيدنــا. وبــني أيــدي الســادة القــرّ

الً وآخراً. بِّ اِغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يومَ يقوم احلساب واحلمدُ هللاِ أوّ  رَ

ار الفضيل الكربالئي عيل الصفّ
مبتدءاً يف شهر شوال / ١٤٣٦هـ

سة العراق ــ كربالء املقدّ

األمني العام للعتبة العباسية املقدسة سامحة السيد أمحد الصايف (دام عزه) يلقي كلمته يف حفل افتتاح دار املخطوطات   
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ــم، وأرشفِ  جَ بِ والعَ ــرْ ــيِّدِ العُ ــالمُ عــىل سَ ــالةُ والسَّ ْ يعلــم، والصَّ ــانَ مــا ملَ نسَ ــمَ اإلِ لَّ ، عَ ــمِ لَ ــمَ بالقَ ــذي علَّ  احلمــدُ هللاِ الَّ
. يّبــنيَ الطَّاهريــنَ ــدٍ وعــىل آلِ بيتــهِ الطَّ األَنبيــاءِ واملرســلنيَ حممّ

ــا  َ هــا وآداهبِ ــمِ واملجتمعــاتِ وعقائِدِ ــةِ تاريــخِ األُمَ نــاتِ مــن أمهيِّــةٍ كبــريةٍ ملعرفَ ــا للمدوّ  ال خيفــى عــىل العاقــلِ اللبيــبِ مَ
ــا ووقــتِ ريعِها  ا وحرهبِ هَ ــلمِ ــامِ سِ هــا وقوانينِهــا وعلومهــا وأحواهلــا ومــا جــر عليهــا مــن احلــوادثِ وأَيَّ ــا وتقاليدِ وعاداهتِ

ــا وعالقاهتــا. لِهَ ــبُلِ تواصُ سُ ــا وَ هبِ دَ وجَ
رِ  ــجَ بــراً يف الرقــوقِ واجللــودِ وورقِ الشَّ ، أو زَ ــراً يف املعــادنِ فْ ، أو حَ نــات ســواءً كانــت نُقوشــاً عــىل احلجــرِ  وتُعتَــربُ املدوّ
َ يف ســالفِ األزمــان، وتنقــلُ  ــربَ ، حتكــي لنــا مــا غَ يَّــةِ ُ وثائِــقَ تارخييّــة يف غايــةِ األمهِّ ؛ فهــي مجيعــاً تُعتَــربَ والــربديِّ والقراطيــسِ

لنــا مــا صــدرَ فيــام كان.
ــن خالهلــا التاريــخ، وانّ العالقــة مــا بــني  ــة، ونقــرأ مِ ــفُ لنــا الكثــريَ مــن احلقائِــقِ يف املجــاالت كافَّ  وهــذه الوثائِــقُ تكشِ

ــةٌ يف غايــةِ األمهيّــة. التاريــخ وهــذه الوثائِــقِ عالقَ
خِ وعــاملَ الوثائِقِ  ؤرِّ ــةٌ تربطُ بــنيَ الـــمُ ةٌ عضويّ ــي التاريــخ والوثائِــقِ عالقَ لْمَ ــةُ بــنيَ عِ ــايف غنيــم: «العالقَ  يقــولُ د. عبــد الشَّ

لٌّ منهــام، وهــو الوصــولُ إىل احلقيقة».(١) بربــاطِ اهلــدفِ الــذي يســعى إليــهِ كُ
ــمِ إالّ  ــةٍ مــنَ األُمَ ــدُ يف أُمَّ ــاتِ ال توجَ ن ــو شعيشــع: «واملعــروف انّ الوثائــق وغريهــا مــن املدوّ  ويقــول د . مصطفــى أب
، ومــوادَّ يكتبــونَ عليهــا وأدواتٌ يكتبــون هبــا، وتــراثٌ فكريٌّ  : أُنــاسٌ يعرفــونَ الكتابــةَ والقــراءةَ ت هلــا ثالثــةُ عنــارصٍ ــدَ توافَ

وحقــوقٌ حيرصــونَ عــىل تســجيلها وتدوينهــا للرجــوعِ إليهــا عنــد احلاجــة».(٢)
ناتنــا التارخييّــةِ ومــا وصــلَ إلينــا ســواءً أَكانَ ألواحــاً طينيــةً  م نــر لزامــاً علينــا احلفــاظَ عــىل مدوّ  ومــن خــالل مــا تقــدَّ
ــا  ــة جماالهتِ ــفَ مكتوبــةً يف الرقــوقِ واجللــودِ والقراطيــسِ ومــا شــابه، ويف كافّ ، أَو صحائِ ، أو أَحجــاراً منقوشــةً مطبوخــةً
صــني ليســربوا غورهــا،  ، لغــرض عرضهــا عــىل الباحثــنيَ واملتخصّ ، دينيــةٍ أو طبيعيــةٍ ــا علميّــة أو أدبيــةٍ هَ صــاتِ علومِ وختصّ
ــن، لِتطُلعَ  حَ بَــارَ اهلجــرانِ واإلِ ، ويزحيــوا عنهــا غُ ــنْ مَ ــا، ويكشــفوا عنهــا لثــامَ الزَّ لِئِهَ وا آلَ ويغوصــوا يف أعامقِهــا، ويســتخرجُ

يّة اآلداب جامعة القاهرة. ودة أُستاذ الوثائق يف كلّ (١)  املدخل إىل دراسة الوثائق العربية / تأليف د . حممود عبّاس محّ
(٢)  دراسات يف الوثائِقِ ومراكز املعلومات الوثائِقية / تأليف د . مصطفى أبو شعيشع.
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ا. ــا وســمينِهَ ثِّهَ ــا وبيــانِ غَ تِهَ حَّ ــدِ مــن صِ ا والتأَكُّ علينــا احلقيقــةُ بعــد دراســتِهَ
ــن اهتــاممٍ بالــغٍ يف مجــعِ املخطوطــاتِ وإضافتهــا إىل خزانتهــا  ســةِ مِ ــةُ للعتبــةِ العبَّاســيّةِ املقدّ  ومــا تقــوم بــهِ األمانــةُ العامَّ
ــه  ــاً يف الفق ــا (٤٧٩٧) خمطوط ــغ عدده ــى بل ــالم حتّ ــه الس ــاسِ علي ــلِ العبّ ــةِ أگ الفض ــعِ ملكتب ــات التاب يف دار املخطوط
ةِ والطــبِّ والقانــونِ وغريهــا مــن العلــوم، ومــن ضمــن هــذا العــدد (٢٦١)  واألُصــولِ وعلــمِ الرجــالِ واألدبِ والفلســفَ

قــة. ــنَ األجــزاء واألحــزابِ املتفرّ مصحفــاً و (٣٣٦) مِ
 ومن هذه املصاحف:

١ ــــ أوراق مــن املصحــف الرشيــف املنســوب إىل اإلمــام عــيل بــن احلســني زيــن العابديــن عليــه الســالم واملكتــوب 
ــلِ ســلطان آلِ قاجــار فتــح   مــن قِبَ هدَ ، والـــمُ قّ باخلــطّ املصحفــي «املعــروف فيــام بعــد باخلــط الكــويف» عــىل الــرَّ

عــيل شــاه املتــوىفّ ســنة (١٢٥٠هـــ).
قّ يعــودان إىل القــرن الثــاين  تبــا باخلــطّ املصحفــي «الكــويف» عــىل الــرَّ قــة تعــود ملصحفــني رشيفــني كُ ٢ ــــ أوراق متفرّ

او الثالــث مــن اهلجــرة الرشيفــة.
تِبَ باخلطِّ الكويف املرشقي يعود إىل القرن الرابع أو اخلامس للهجرة. ٣ ــ جزء من مصحفٍ نادرٍ كُ

اب املتــوىفّ ســنة (٤١٣هـــ)، وهــو املصحــف مدار  ل مــن املصحــف الرشيــف املنســوبِ إىل ابــن البــوّ ٤ ــــ اجلــزء األوّ
ــث والتحقيق. البح

لِّ صفحــةٍ منــهُ بحــرف  لُّ جــزءٍ يف ورقــة وتبــدأ ســطورُ كُ ؛ كُ تِــبَ يف ثالثــني ورقــةٍ ٥ ــــ مصحــف تناســقي تطابقــي كُ
األلــف بشــكل تناســقي تطابقــي مجيــل.

ــويف  ــا: الك ــة منه ــالمَ خمتلف ، وبأق ــةٍ قَ وَّ زَ ــةٍ ومُ ب ــة مذهّ ــة وقاجاري ــة وعثامني ــة وصفوي ــف تيموري ــةً إىل مصاح إضاف
ــق. ــخ واملحقّ ــان والنس ــث والرحي والثل

ســة ومــا أُضيــفَ  ــلِمَ مــن خمطوطــات يف خزانــة العتبــة املقدّ وهــذا العــدد الــذي جتــاوز األربعــة آالفِ خمطــوط مــا سَ
. إليهــا رشاءً أو إهــداءً
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ــلَ احلديــث عــىل األقــل عــن مكتبتهــا،  ســة البــدّ لنــا أن نُجمِ ــم عــن أهــمِّ خمطوطــاتِ العتبــةِ العبّاســيّة املقدّ  ونحــن نتكلّ
وقبــلَ ذلــكَ عــن صاحــبِ املرقــدِ الرشيــف أگ الفضــلِ العبّــاسِ عليــه الســالم.

: بُ املقامِ احِ ا صَ  أَمَّ
، وزاكــي  ــبِ ، رفيــعُ النَّسَ ــميّ القــريشّ طَّلبِ اهلاشِ ــاسُ بــنُ عــيل بــن أگ طالــبٍ بــن عبــدِ منــافٍ بــن عبــد الـــمُ  فهــو العبّ
 ، ــبُ املناقبِ احِ ، وأبــوهُ فــارسُ املســلمني بــال منــازع، وربيبُ النَّبــيِّ بِال مدافِــع، صَ بِ ــرَ ــمِ والعَ جْ ةُ العُ ، آبــاؤهُ ســادّ بِ سَ الـــحَ
ــمُ  لَ فِــعَ القَ ــه نفــسُ رســولِ اهللا صــىلّ اهللا عليــه وآلــه كــام تنــصُّ آيــةُ املباهلــة وعنــد ذلــك رُ ، كفــاهُ فخــراً أنّ ــدُ اهللاِ الغالــبِ أسَ

حــف. ــت الصُّ وجفَّ
ا أبو الفضل عليه السالم.  وعىل يدِ ربيبِ املصطفى ترعرع وربّ

، أُمُّ البنــنيَ فَاطِمــةُ ابنــةُ حــذام الكالبيّــة التــي أنجبتهــا الفحولــة مــن العــرب،  لــةُ اجلليلــةُ ، والفاضِ ــهُ الســيّدةُ النبيلــةُ  وأُمُّ
وهــم مــرضب األمثــالِ يف الشــجاعة والســخاء مــن بنــي عامــر بــن صعصعــة الذيــن افتخــر هبــم لبيــد بقولــه:

ه عَ عْصَ ونحنُ خريُ عامرِ بنِ صَ
ــت  حَّ ــالم، ضَ ــم الس ــت عليه لِ البي ــا آلِ ــا واِخالصه ــىل بوفائِه ــلٌ أع ــي مث اين، فه ــدَّ ــايص وال ــنيِ الق دَ ألُمِّ البن ــهِ  وشَ
مــامِ احلســني عليــه الســالم  َخيهــم وســيّدهم ســبطِ رســولِ اهللاِ اإلِ بأَبنائِهــا األربعــة وعــىل رأســهم قمــرِ بنــي هاشــم نــرصةً ألِ
، وراحَ أبــو الفضــلِ شــهيداً حمتســباً حامــالً رايــة اإلســالم، مدافعــاً عــن  فَاستشــهدوا بــنيَ يديــهِ يف واقعــةِ الطــفِّ األليمــةِ
حيــاضِ الديــن، حماميــاً عــن بنــاتِ الرســالة، وأصبــح مرقــدهُ الــذي ركــز فيــه رايــة الثبات، ففــاضَ منــهُ نبــعُ احلياةِ، لِيســتقي 
ــاً  يّ ــلُ النــاس مــن فيــضِ نمــريهِ رَ ــه املؤمنــون، ويقصــدهُ املريــدون، وتطــوف حولــه القلــوب، وينهَ منــهُ الفــرات، منــاراً يؤمُّ
ــدٍ  مــامِ جعفــرِ بــن حممّ بــاء، ويتعلّمــون منــه دروس التضحيــة والفــداء، ويرتّلــون فيــه قــولَ اإلِ ــاً، يســتلهمون منــه اإلِ يّ وِ رَ
الصــادق عليــه الســالم: «أشــهدُ أنَّــكَ قــد بالغــتَ يف النصيحــة، وأعطيــت غايــةَ املجهــود، فبعثــكّ اهللا يف الشــهداء، وجعــل 
روحــك مــع أرواح الســعداء، وأعطــاك مــن جنانــه أفســحها منــزالً، وأفضلهــا غرفــاً، ورفــع ذكــرك يف علّيــني، وحــرشك 

يقــني، والشــهداء والصاحلــني، وحســن أُولئــكَ رفيقــا»(٣). مــع النبيّــني والصدّ

(٣)  كامل الزيارات البن قولويه.
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ــال املصحــف  ســة ومنهــا عــىل ســبيل املث ــة املقدّ ــات قســمٍ مــن املخطوطــات يف العتب ــالع عــىل وقفي  مــن خــاللِ اإلطّ
الرشيــف املنســوب إىل اإلمــامِ زيــن العابديــن عليــه الســالم نجــدهُ مهــدً مــن قبــل الســلطان فتــح عــيل شــاه قاجــار كــام 
تنــصّ العبــارة عــىل إحــد الصفحــات: «لآلســتانة املباركــة ذات الدرجــات العرشــية للنجــلِ الرشــيد لعــيل بــن أيب طالــب 

ــاس عليــه الســالم». صلــوات اهللاِ عليــه العبّ
ن «يف شــهر رمضــان املبــارك ســنة ١٢٠١هـــ» أي قبــل أكثــر مــن قرنــني وحتديــداً قبــل   وتاريــخ هــذه الوقفيــة كــام مــدوّ
ــد مــا نذهــب إليــه هدايــا ســالطني اهلنــد والصفويــني  (٢٣٥) ســنة وهــذا يــدلّ عــىل وجــود خزانــةٍ يف املرقــدِ الرشيــف، يؤكّ
ــان  ي ــمعدانان فضّ ــامين، وش ــان العث ــليم خ ــلطان س ــيف الس ــا س ــامن ومنه ــالطني آل عث ــة وس ــة الزندي ــالطني الدول وس
ــمُّ عمــوم اهلدايــا واملوقوفــات مــن  لُّ هــذا يــدلّ عــىل وجــود خزانــةٍ تَضُ للســلطان عبــد املجيــد خــان العثــامين، وغريهــم كُ
جموهــراتٍ ورايــاتٍ وســيوفٍ وخمطوطــات، ووجــود خزانــات تضــمّ املخطوطــات واهلدايــا الثمينــة أمــرٌ معــروف يف عموم 
ســة يف العــراق فقــد أشــارت املصــادر التارخييــة إىل خزانــة املشــهد احلســيني وخزانــةِ مرقــدِ اإلمــام عــيل أمــري  عتباتنــا املقدّ
املؤمنــني عليــه الســالم، وخلزانــة مرقــد أگ الفضــل ذكــر يف بعــض املصــادر منهــا مــا ذكــر د . ســلامن هــادي طعمــة قائــالً: 
ر بثمــن وال يدخــل يف حســاب ..». ثــمّ يــأيت إىل  «ويف الروضــة العبّاســيّة خزانــة كبــرية تضــمّ مــن الكنــوز الغنيّــة مــا ال يقــدّ
تِــبَ قســم منهــا باخلــط  ذكــر عــدد املخطوطــات يف هــذه اخلزانــة فيقــول: «ويبلــغ عددهــا ١٠٩ خمطــوط أغلبهــا مصاحــف كُ

الكــويف»(٤).
 ويــأيت عــىل ذكــر موقــع هــذه اخلزانــة قائــالً: «هــذه اخلزانــة كان موقعهــا يف غرفــة تقــع يف زاويــة الــرواق اجلنــويب وكانــت 

قديــامً مقــربة دفــن فيهــا املرحــوم الشــيخ حســني بــن أمحــد ابــن الشــيخ عــيل ســادن الروضــة العبّاســيّة األســبق».
ا اليوم فقد انتقلت اخلزانة إىل مقربة آل خري الدين يف الصحن»(٥).  ويكمل فيقول: «أمّ

ــا اليــوم فأصبحــت هــذه اخلزانــة دار املخطوطــات التابــع ملكتبــة أگ الفضــل العبّــاس عليــه الســالم والواقع   وأقــول: «أمّ

يف الطابــق العلــوي مــن اجلانــب الرشقــي للصحــن الرشيــف مــا بــني بــاب اإلمــام عــيل عليــه الســالم وبــاب الفــرات وقــد 
ــت فيهــا املخطوطــات». عَ ضِ نيــت فيــه خزانــة حصينــة وُ ــة املســتلزمات وبُ ــزَ بكافّ هِّ ــيِّد حديثــاً وجُ شُ

اد خمطوطــات العتبــة العبّاســيّة قائــالً: «عددهــا ١٠٩ خمطوطــات وكلّهــا مصاحــف، ومــا ذكــر   وذكــر شورشيــس عــوّ
عــن قــدم ونفاســةِ خمطوطــاتِ الروضــةِ احلســينيّة يصــحّ أن يقــال عــن خمطوطــات هــذه الروضــة»(٦). 

عــت  م هــذه اخلزانــة مــا ذكــره د . ســلامن: «تــمّ جــرد خزانــة الروضــة بموجــب قوائــم نظّمــت حمتوياهتــا ووقّ ــد قِــدَ  ويؤكّ
(٤)  تاريخ مرقد احلسني والعبّاس ص٢٧٢.

(٥)  املصدر السابق ص٢٧٣.
اد. (٦)  فهارس املخطوطات يف العراق شورشيس عوّ
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عليهــا يف شــهر شــعبان ســنة ١٢٦٥هـــ مــن قبــل جلنــة اجلــرد بحضــور الســادنني الســيّد ســعيد ســلطان آل ثابــت (الســادن 
ــد ســعيد الســيّد  اجلديــد) والســيّد حســني الســيّد حســن الوهــاب (الســادن القديــم) وحيتفــظ بنســختها الوجيــه الســيّد حممّ

ــد عــيل آل ثابــت يف مكتبتــه»(٧). حممّ
ــع  ــة توض ــك مكتب ــن هنال ــة ومل تك ــات النفيس ــة واملخطوط ــودات الثمين ــذه املوج ــظ ه ــي حلف ــة ه ــذه اخلزان ــن ه  ولك
ــق  ــض الوثائ ــب بع ــايض حس ــرن امل ــات الق ــع أربعيني ــة يف مطل ــاء املكتب ــرة إنش ــدأت فك ــات وب ــب واملخطوط ــا الكت فيه
نظــام البائــد،  ســة بعــد ســقوط الالّ واملخاطبــات مــع دوائــر األوقــاف يف كربــالء والتــي عثرنــا عليهــا يف غــرف العتبــة املقدّ

ــة آنــذاك. ــس املكتب ــدة ومل تؤسّ والظاهــر إنّ هــذا الطلــب املرفــوع إىل األوقــاف آنــذاك مل يلــقَ قبــوالً عنــد األنظمــة البائِ

(٧)  تاريخ مرقد احلسني والعباس ص٢٧٣.



١٦



١٧

UÈ÷¬ ’\;äËà_i’\;

تــمّ تأســيس مكتبــة أگ الفضــل العبّــاس عليــه الســالم ســنة ١٩٦٣م عــىل يــد املرحــوم ســامحة العالمــة الســيّد عبّــاس 
احلســيني الكاشــاين رمحــه اهللا (١٣٥٠ - ١٤٣١) هـــ صاحــب كتــاب مصابيــح اجلنــان وكان موقــع هــذه املكتبــة يف اجلهــة 
اجلنوبيــة مــن الصحــن الرشيــف ومدخلهــا مــن بــاب القبلــة عــىل يمــني الداخــل إىل الروضــة املباركــة، وقــد ضــمّ إليهــا 
آالفَ الكتــب ومئــات املخطوطــات إضافــةً ملــا موجــودٌ يف خزانتهــا حتّــى صــارت يشــار إليهــا بالبنــان مــن بــني مكتبــات 

ســة. مدينــة كربــالء املقدّ

(سامحة العالمة السيد عباس احلسيني الكاشاين رمحه اهللا)

لِّ  ــرون إىل هنايــة ســبعينيات القــرن املــايض، ثــمّ بــدأت اهلجمــةُ البعثيّــةُ عــىل كُ وبقيــت عامــرةً يرتادهــا العلــامءُ واملفكّ
ــة، وتــمّ مصــادرة آالف  ــة واخلاصّ ــة ومنهــا املكتبــات العامّ مــا هــو مفيــدٌ ومجيــلٌ يف العــراق وخصوصــاً احلــوارضِ العلميّ
املخطوطــات وســيقت إىل جمهــول، ومــن هــذه املكتبــات التــي عانــت وصــودرت خمطوطاهتــا، مكتبــةُ أگ الفضــلِ العبّــاس 
ذيــن يف دائــرة اآلثــار آنــذاك  هــا ظــالمُ جــالوزةِ أمــنِ النظــامِ وبعــض املتنفّ عليــه الســالم حيــث أطبــقَ عــىل صفحــات نورِ

ــبُ هبــا إىل املجهــول. ــادرَ خمطوطاهتــا الثمينــة ويُذهَ لِتُصَ

ــةٍ وهــي رســالة بقلــم املرحــوم الســيّد عبــد الرضــا الشهرســتاين رمحــه اهللا وهــو مــن  وقــد حصلنــا عــىل وثيقــةٍ خطيّ
رجــاالت كربــالء وعلامئهــا واملؤمتــن عــىل مكتبــة أگ الفضــل عليــه الســالم واملســؤول عنهــا آنــذاك بأمــر مرجــع الطائفــةِ 
ه الرشيــف يذكــر فيهــا هــذه احلادثــة األليمــة وكيفيــة مصــادرة املخطوطــات حتــت  س رسّ اإلمــامِ أبــو القاســمِ اخلوئــي قــدّ

لِّ هــذه املشــكلة. ــحَ ــل لـِ التهديــد والوعيــد طالبــاً مــن الســيّد اخلوئــي التدخّ

ه يف مدينــةِ مشــهد بتاريــخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧م ســألتهُ عن  ــهُ ســامحة الســيّد عــيل الشهرســتاين دام عــزّ وعنــد لقائــي نجلَ
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اً عــىل  ــالً ذلــك وكيــف أنّ والــده الســيّد عبــد الرضــا رمحــه اهللا بقــيَ مــرصّ ــدَ يل مــا حــدث شــارحاً مفصّ هــذه الواقعــة فأكَّ
دَ مــن قِبــلِ عنــارصِ األمــن فــرتك ذلــك عــىل مضــض حتّــى غــادر العــراق  ــدِّ اســرتداد املخطوطــات بــأيِّ وســيلةٍ إىل أن هُ

مكرهــاً.

وبالفعل وجدت بخط يده يف إحد الوثائق متمثّالً:

ــرُ تَفَ غْ يُ ليــسَ  مــا  نــوا  جَ ــدْ  قَ ـمْ  ـُ كأهنَّ دارهــمُ       عقــرِ  عــن  ــوا  فُ نُ دونَ  مشـــرّ
وبعد هذه احلادثة وترشيد القائِمِ عىل شؤون هذه املكتبةِ وإدارهتا تُركت قاعاً صفصفاً حتّى أُغلِقت.

ــة يف  س ــات املقدّ ــتالم إدارة العتب ــد اس ــة، وبع ــة العاتي ــك الطغم ــن تل ــةِ م ــالصِ األُمَّ ، وخ ــةِ مَّ ــافِ الغُ ــد انكش وبع
ه،  س رسّ ــد الطباطبائــي آل صاحــبِ الريــاض قــدّ ــف مــن: املجاهــد املرحــوم الســيّد حممّ كربــالء مــن قبــل جلنــةٍ ثالثيــةٍ تتألّ
ســات يف  مهــا إلدارة شــؤون هــذه املقدّ ــد املهــدي الكربالئــي دام عزّ وســامحة الســيّد أمحــد الصــايف وســامحة الشــيخ عب
ــة التــي يعــودُ شــأهنا إىل احلاكــم  ــة يف النجــف األرشف كوهنــا مــن األوقــاف العامّ ــة الدينيّ كربــالء وحتــت رعايــة املرجعيّ
الرشعــي وفــق أحــكام الــرشع احلنيــف أُعيــدَ افتتــاحِ هــذه املكتبــة بعــد تأثيثهــا ورفدهــا بــآالفِ الكتــب وإظهــار قســم مــن 

ســة. خمطوطاهتــا التــي وجدناهــا مطمــورة يف صناديــقَ أُخفيــت يف أحــد خمــازن العتبــة املقدّ

ــالم يف ٤ /  ــه الس ــاس علي ــل العبّ ــم أگ الفض ــي هاش ــرِ بن ــر والدةِ قم ــبةِ ذك ــب بمناس ــلٍ مهي ــك يف حف وكان ذل
ــاين. ــي الث ــايف العامل ــهادةِ الثق ــع الش ــان ربي ــات مهرج الي ــن فعّ ــعبان / ١٤٢٧هـــ وضم ش

مؤلف الكتاب يف حفل افتتاح املكتبة جانب من حفل افتتاح املكتبة    
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(جانب من قاعة املطالعة يف مكتبة اگ الفضل العباس عليه السالم)

ه وهــو املتــويلّ الرشعــي واألمــني العــام للعتبــة  ــا ومــا زلنــا وحســب توجيهــات ســامحة الســيّد الصــايف دام عــزّ نَّ وكُ
نبحــث عــن هــذه املخطوطــات ومجيــع املقتنيــات النفيســة التــي صــودر قســم منهــا يف ثامنينيــات القــرن املــايض والتــي 
.لَّ اجلهــات املعنيّــة بمســاعدتنا ولكــن دون جــدو ــدُ كُ قَ قســم آخــرٌ منهــا بعــد االنتفاضــة الشــعبانيةِ املباركــة، ونناشِ ِ رسُ

. ة من أخبارٍ موثّقةٍ عىل ذلك، حتّى عثرت شخصياً عىل دليلٍ مادّيٍ رغم تقديمنا األدلّ

ســة ووزارة الســياحة واآلثــار  ــةِ للعتبــةِ املقدّ فمــن خــاللِ كــوين عضــواً يف جلنــة التنســيق مــا بــني األمانــة العامّ
ــاح يل ذلــك  ــل متاحــفِ العــراق أت ــةِ دلي ــة لكتاب ــة الوزاري ــام بعــد أصبحــت عضــو اللجن ــذ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٨م وفي من
ســة، وبالفعــلِ ومــن خــاللِ التحضــريات مــن قبــل إحــد الدوائــر املعنيــة  الفرصــة للبحــثِ عــن مقتنيــات العتبــة املقدّ
إلعــداد معــرضٍ للمخطوطــات انتبهــت إىل مصحــف قاجــاري موقــوفٍ ألگ الفضــلِ العبّــاس عليــه الســالم مــن ضمــن 
ــخ (١٣٤٠هـــ)  ــورة بتاري ــةٌ مزب ــه وقفيّ قٌ وعــىل إحــد صفحات ــبٌ ومزخــرفٌ ومــزوّ جمموعاهتــا، وهــو مصحــفٌ مذهّ
ــاس عليــه الســالم وهــذا املصحــف يعــود إىل ســنة (١٢٢٨هـــ). ــة هــذه النســخة إىل حــرم أگ الفضــلِ العبّ ــد عائديّ تؤكّ

م. ياً عىل ما تقدَّ نني من التقاط صورٍ هلذا املصحفِ ليكون شاهداً مادّ واحلمدُ هللاِ الذي مكّ

ــة حيــازة املخطوطــات  ومــن خــالل مالحظتــي للختــم عــىل إحــد الصفحــات وجدتــه ختــم مديريــة اآلثــار العامّ
وبتاريــخ ٣٠ / ٤ / ١٩٨١م وهــو يف حيــازة املركــز الوطنــي للمخطوطــات يف بغــداد، وكنّــا قــد طلبنــا مــن املركــز ســابقاً 
ف هبــا،  ــا أو التــرصّ ــات ال يمكــن نقله ســة إلرجاعهــا كوهنــا موقوف ــة املقدّ ــور عــىل خمطوطــات العتب مســاعدتنا يف العث
ولكــن مل نحصــل عــىل طائِــل رغــم تقديمنــا الدليــل امللمــوس عــىل مصادرهتــا ومــا زلنــا نتابــع حســب توجيهــات األمانــة 

ســة. لتعــود هــذه املخطوطــات إىل مكاهنــا وحســب وقفيتهــا إن شــاء اهللا. ــة للعتبــة املقدّ العامّ
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صور للمصحف الرشيف املصادر:
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ــوم وتضــمّ  ــاب يف شــتّى العل ــر مــن أربعــني ألــف كت ــه الســالم بأكث ــاس علي ــة أگ الفضــل العبّ ــوم تزخــر مكتب والي
دار خمطوطاهتــا (٤٧٩٧) خمطوطــاً وإىل مزيــد إن شــاء اهللا. لتعــودَ رائــدةً بــني مكتبــات العــراق ويعــود العــراق إىل ســابقِ 
مــة الــدول اإلســالميّة يف حيــازة املخطوطــات حيــث يــأيت يف املرتبــة الرابعــة ضمــن أكثــر  عهــده فهــو كان وال يــزال يف مقدّ
عــرش دولٍ إســالميّة إمتــالكاً للمخطوطــات، حيــث حتتــلّ تركيــا املرتبــة األُوىل حليازهتــا أكثــر مــن (٦٠٠) الــف خمطــوط 
ر مــا فيهــا مــن خمطوطــات (٢٠٠) الــف خمطــوط ثــمّ مــرص بــام  ــران إذ يقــدّ ــة، تليهــا اي ــة باللغــة العربي ن ٨٠% منهــا مدوّ

(٨) يقــارب (١٣٥) الــف خمطــوط وحيــلّ العــراق رابعــاً

ــام لــو كان هنالــك جــردٌ  ــة، ولربّ ــة املخطوطــات واملكتبــات اخلاصّ  هــذا بالرغــم مــن عــدم وجــود جــردٍ دقيــق لكافّ
ــهُ مكتبــات وادي الرافديــن. دقيــق لــكلّ املخطوطــات لعــرف الباحثــون قيمــة اإلرث الكتــاگ والكنــز الكبــري الــذي تضمُّ

ة جهات هي: وألَمهيّة ما نخوض فيه من عدّ

ــل  ــهُ يمثّ ، وعلينــا اإلهتــامم هبــذا اإلرث ألَنّ الً: اإلرث الكتــايب: فنحــنُ أمــام خمطــوطٍ جتــاوز عمــره ســبعة قــرونٍ أوّ
ــة. مرحلــة وحقبــة مهمّ

 ، ، والتَّذهيــبُ ــةُ ، والزخرفَ َ فنّيــة فريــدةٍ وكثــريةٍ منهــا: اخلــطُّ ثانيــاً: العنــارص الفنّيــة: يضــمّ هــذا املخطــوط عنــارصِ
هــا. ِ لِّ عنــرصٍ مــن عنارصِ ، علينــا دراســة كُ ــةً فائِقــةَ اجلــاملِ ــل لنــا لوحــةً فنِّيَّ ، وهبــذا يمثّ والتَّزويــقُ

: وهــو قــرآنٌ كريــمٌ نــزلَ بــهِ الــروحُ األمــنيُ عــىل خاتــمِ املرســلني صــىلّ اهللا عليــه وآلــه ليكــونَ  ــرآنٌ كريــمٌ ثالثــاً: قُ
ــار. لِّ اِعتب ــارٌ فــوق كُ ــةٍ للعاملــني، وهلــذا اِعتب ــابَ هداي رســالةً خامتــةً وكت

تــهِ  رابعــاً: اهلجــاء والقــراءات القرآنيّــة: حيــث يضــمّ هــذا اجلــزء مــنَ املصحــفِ الرشيــف يف رســمهِ وضبطــهِ وقراءَ
ــي اهلجــاءِ والقراءاتِ  لْمَ نكاتــاً كثــرية علينــا التوقّــف عندهــا واِشــباعها بحثــاً وحتقيقاً مــن خاللِ الرجــوعِ إىل عِ

لنكشــف اللثــامَ عنها.

تــهِ  غَ ، فالبــدَّ لنــا أن نســلِّطَ الضــوءَ عــىل لُ : وألَنَّ هــذا الســفرُ اخلالــد نــزلَ بلســانٍ عــرگٍّ مبــنيٍ خامســاً: اللغــةُ والكتابــةُ
. تِبَــتْ رت، وكيــف كُ ــتْ وتطــوَّ لِــدت، وأيــن نشــأت، وكيــفَ نَمَ ونعــرف متــى وُ

ةِ أبوابٍ حسب املقتىض وكام ييل: دَّ لُّ قسمٍ إىل عِ منَا دراستنا وحتقيقنا إىل مخسةِ أقسامٍ وكُ وعليهِ قَسَّ

د املسفر ص١٠٧ ـ ١١٣. (٨)  راجع املخطوط العرگ ويشء من قضاياه / د . عبد العزيز بن حممّ
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: اللغة والكتابةُ وأدواهتا. لُ القسمُ األوّ

ور. طِّ والزخرفة األثرُ والدَّ القسم الثاين: اإلسالمُ وفَنُّ اخلَ

. هُ هُ ــ إنجازاتهُ ــ آثارُ اب: سريتُ : ابن البوّ القسم الثالثُ

. : التعريفُ هبذا املصحفِ الرشيفِ ونسبَتهُ القسم الرابعُ

. اءً وإقراءً جَ ةُ املصحفِ هِ : هويّ القسم اخلامسُ

ــق بالقــراءات واختــالفِ اهلجــاء (الرســم) يف هامــشٍ خــاصٍ بــكلِّ صفحــةٍ مــن  وقــد حرصنــا عــىل كتابــة كلّ مــا يتعلّ
رة والــذي أرشنــا إليــه بالرمــز (ف) كــام هــو  ــةً مــع املصحــف الرشيــفِ طبعــة املدينــة املنــوّ صفحــات املتــن املطبــوعِ مقارنَ
ــنَ الباحثــني، مــع املقارنــة عنــد الــرضورة مــع املصاحــفِ العتيقــة كاملصحــف املنســوب إىل اإلمــام  متعــارفٌ عنــد كثــريٍ مِ
عــيل عليــه الســالم واملعــروف بمصحــف صنعــاء، واملصحــف املنســوب إىل اخلليفــة عثامن يف طــوب قــاگ رساي يف تركيا، 
ــف  ــقند واملصح ــف طاش ــتانبول ومصح ــالمية يف اس ــار اإلس ــف اآلث ــرة ومصح ــيني يف القاه ــهد احلس ــف املش ومصح
ــنَ املصاحــف املطبوعــة  ــه، وغريهــا مِ رة من ــا عــىل نســخة مصــوّ ــة حيــث حصلن املكتشــف أخــرياً يف برمنغهــام الربيطاني
ــالمية  ــة اإلس ــرآن يف اجلمهوري ــة الق ــز طباع ــف مرك ــة، ومصح ــة الليبي ــف اجلامهريي ــدي، ومصح ــف اهلن ــل املصح مث
رة عــىل روايتــي ورش وقالــون، واملصحــف بقــراءة يعقــوب احلرضمــي،  االيرانيــة، واملصحــف املطبــوع يف املدينــة املنــوّ
واملصحــف بروايــة الســويس، واملصحــف بقــراءة خلــف العــارش، واملصحــف بقــراءة ابــن عامــر الشــامي بروايتــي هشــام 
ــنة ١٣٨١هـــ  ــر س ــيخة األزه ــح مش ــمريل بترصي ــة الش ــف طبع ــرص، واملصح ــريي يف م ــف األم ــوان، واملصح ــن ذك واب

ــدة ووصــوالً إىل أفضــل النتائــج إن شــاء اهللا تعــاىل. وغريهــا، إمتامــاً للفائِ
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Uÿ�Â¯\;€âŒ’\

ةُ وأدواهتا اللغةُ والكتابَ

وهو يف ثالثة أبواب:

Uÿ �Â¯\;g]e’\

العالقة ما بني اللغة والكتابة

UÈ›]m’\;g]e’\

ةُ اخللود؟ ن هي لُغَ ؟ ومَ لٌ ؟ أم أَصْ ؟ أم قديمةٌ ةُ القرآن الكريم حديثةٌ لُغَ

Un’]m’\;g]e’\

املواد املستخدمة يف الكتابة وأدواهتا



٢٨



٢٩

UÏd]i“’\Â;Ï∆÷’\;Ød;]Ÿ;Ï̌Õ˜¬’\;Uÿ �Â¯\;ǧ]e’\

(٩)﴾ هُ الْبَيَانَ لَّمَ انَ * عَ نسَ لَقَ اإلِ آنَ * خَ رْ لَّمَ الْقُ َنُ * عَ محْ قال اهللاُ تعاىل يف حمكمِ كتابه الكريم: ﴿الرَّ
(١٠)﴾ ونَ طُرُ ا يَسْ مَ لَمِ وَ الْقَ وقال عزّ من قائل: ﴿ن وَ

يقول الشاعر:

بالقلــم أقســمَ  اهللاَ  إنَّ  الدهــرِ   مــد اً ورفعــةً       عــزّ الكتــابِ  قلــمُ  كفــى 

ال خيفــى عــىل أحــدٍ املعنــى الــذي تشــري إليــه اآليتــان الكريمتــان أو عــىل األقــل معنــىً مــن معانيهــام بــام يفيدنــا يف هــذا 
ــمُ بــه ربُّ  نَّــةِ اهللا عــىل اإلنســان حيــث علَّمــه البيــان، وبــني رشفيّــة القلــم بحيــثُ يقسِ البــاب إن شــاءَ اهللا، فنحــنُ مــا بــني مِ

ــةِ وتراثهــا. ةِ ســبحانه، فالقلــم أداةُ العلــمِ واملعرفــة وبــه حتفــظ كنــوز األُمَّ ــزَّ العِ

الً، حيــث ال يمكــن للباحــثِ  ــا مــن أن نســلّط الضــوءَ عــىل اللغــة أوّ ــدَّ لن ــا هــو املخطوطــات فالب وألَنَّ مــدار بحثن
ــا  ــة ميزاهت ــطّ ومعرف ــذا اخل ــا ه ــب هب تِ ــي كُ ــة الت ر اللغ ــوّ ــوءَ وتط ــرف نش ــا مل يع ــطّ م ــةِ واخل رِ الكتاب ــوّ ــوءِ وتط ــةِ نش معرف

ــارها. ــد انتش ــا وم هَ وخصائِصِ

ــة لقدرتــه عــىل التعبــري عــن نفســه بطــرق  ــز اإلنســان عــن غــريه مــن الكائنــات احليّ ــا أهــمّ مــا يميّ ــا اللغــة: «فأهنّ أمّ
نــه مــن االتّصــال بأخيــه اإلنســان، فاســتخدم اإلشــارات واحلــركات وهــي  ووســائل شــتّى، برصيــة كانــت أم ســمعيّة متكّ
ــرياً  ــمعيّة، وأخ ــة والس ــائل اإلراديّ ــن الوس ــي م ــة وه ــت اللغ ن ــي كوَّ ــوات الت ــتخدم األص ــة، واس ــة برصيّ ــائل إراديّ وس

ــة»(١١). ــمّ الكتاب اســتخدم الرســوم والعالمــات ث

ة  ــلٌ عــرگ: «قــوّ نــه عــن التعبــري. يقــول مثَ ــزه عــن العجــاموات فــإنّ الــكالم مكّ وكــون اإلنســان ناطقــاً وهــو مــا يميّ
اإلنســان يف عقلــه ولســانه».

ــلُ  ــني، فالعق ق ــرشاً متفوّ ــا ب ــي جتعلن ــي الت ــا ه ــرشاً، فإهنّ ــا ب ــةُ جتعلن ــت اللغ ــل: «إذا كان ــولبوزي هي ــل س ــول ليت يق
البــرشي غــريُ قــادرٍ عــىل التفكــريِ بــدون ملكــة اللغــة». ويســتمرُّ قائــالً: «إنّ تاريــخ لغــات العــاملَ يمكــن أن يعــربّ ببالغــةٍ 

ــا»(١٢). ــة وتغيرياهت ــا املاضي ــعوبِ وحركاهت ــة للش ــخصيّة احلقيقيّ ــن الش ع

(٩)  سورة الرمحن (١ ـ ٤).
(١٠)  سورة القلم (١).

(١١)  اللغة االكدية د . عامر سليامن ص٢١.
(١٢)  امرباطورية الكلمة ص٢٠ و ص٢٣ تأليف نيقوالس اوستلد.
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: كلّ ما حيصل بسببهِ فائدة كاإلشارات والكتابة والرموز وغريها. والكالم لغةً

ها النقل الفكري والعاطفي بني الناس. وتتألّف اللغة من تراكيب أو أبنيةٍ لغوية تؤدّي أغراضاً معيّنة أمهّ

وبام أنَّ اللغة تتألّف من عباراتٍ ذاتَ معنى فيمكن حتليلها.

وباملثــل تتألّــف هــذه العبــارات ذات املعنــى مــن ألفــاظٍ ذات معنــى، ويعتــرب اللفــظ أبســط وحــدة لغويــة تنتهــي إليهــا 
ناهتــا. عمليــة حتليــل لغــةٍ ملعرفــةِ مكوّ

واللفظ: هو الصوت املشتمل عىل بعض احلروف اهلجائية، وإن كان موضوعاً ال مهمالً فقد وضع إزاء معنى.

، ومشــرتك، ومنقــول، ومرجتــل، وحقيقــة،  وينقســم اللفــظ باعتبــار املعنــى املوضــوع لــه أو املســتعمل فيــه إىل: خمتــصّ
وجماز.(١٣)

التدوين:
م نــر انّ احتيــاج اإلنســان إىل التدويــن جعلــه يبتكــرُ الكتابــة، وال أقــولُ يبتــدعُ الكتابــة لوجــود روايــات  وگّــا تقــدَّ
ــل  ــل األوائ ــاء والرس ــىل األنبي ــالم وع ــه الس ــرش آدم علي ــىل أگ الب ــة ع ــفِ املنزل ــري إىل الصح ــربة تش ــريةٍ معت ــارٍ كث وأخب
ــا﴾(١٤) وقولــه عــزّ  هَ لَّ ءَ كُ ــامَ مَ األَسْ ــمَ آدَ لَّ عَ : ﴿وَ وجــلّ عليهــم الســالم، إضافــةً إىل اآليــات القرآنيــة الرشيفــة ومنهــا قولــه عزّ

.(١٥)﴾ يــالً صِ تَفْ ــةً وَ ظَ عِ وْ ءٍ مَّ ْ لِّ يشَ ــن كُ احِ مِ ــوَ ــهُ يفِ األَلْ ــا لَ تَبْنَ كَ مــن قائــل: ﴿وَ

ــع  عُ يف الوض ــدِ ب ــارَ يُ ــة ص ــمٍ ودراي ــن عل ــه م ــنَّ علي ــا م ــه وم ــه اهللا في ــذي أودع ــل ال ــل العق ــان وبفض ــم انّ اإلنس نع
رهــا وصــوالً إىل مــا هــي عليــه اليــوم، ويبقــى كلّ  ــف بينهــا ويصوغهــا ويطوّ وخيــرتع الرمــوز والصــور واحلــروف ويؤلّ

ــداً. ــا التوقيــف أب ــةً مــن اهللا ســبحانه، وال أعنــي هن ذلــك هب

يقــول نيقــوالس اوســتلر: «إنّ الرمــوز كانــت مــن حيــث املبــدأ قابلــة لتســجيل أي رســالة، ومــع نمــو ســهولة التعامل 
ــا صــارت قابلــة لالســتخدام كمســاعدٍ مبــارشٍ عــىل الذاكــرة»(١٦). بالرمــوز فإهنّ

ل اآلثــار التــي ســيكون مــن  ــى تبــدأ بوضــع أوّ ــة لوثائــق مكتوبــة حتّ الِكَ ويــردفُ قائــالً: «ومــا إن تصبــح ثقافــة مــا مَ
شــأهنا الحقــاً أن تســاعد عــىل كتابــة تاريــخ اللغــة، فــإذا كان لنظــام الكتابــةِ صلــةٌ واضحــةٌ باللغــةِ كــام هــي حمكيــة، فــإنّ 

ر، خالصة املنطق / عبد اهلادي الفضيل، احلاشية عىل هتذيب املنطق، مالّ عبداهللا. د رضا املظفّ (١٣)  املنطق / حممّ
(١٤)  البقرة / ٣١.

(١٥)  األعراف / ١٤٥.
(١٦)  امرباطورية الكلمة / نيقوالس اوستلر.
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نَّــا نظنُّــهُ  ــام كُ ءَ أو األلــواحَ الطينيــةَ أو جلــودَ احليوانــات املحفوظــة ـ أو أي يشء ـ تبــدأ تكشــف لنــا شــيئاً ربّ احلجــارةَ الصــامَّ
رسيــع الــزوال متامــاً وهــو كيــف كانــت اللغــةُ تنطــقُ بالفعــل».(١٧)

واخلطّ والكتابةُ والتحريرُ والرقمُ والسطرُ والزبرُ والكتابُ بمعنىً واحد.(١٨)

ق بني الزبور والكتاب فيقول: ل، فالراغب االصفهاين يفرّ قَ بني ذلك وفصَّ وبعضهم فَرَّ

«الكتابــة: ضــمّ احلــروف بعضهــا إىل بعــضٍ باخلــط، وقــد يقــال ذلــك للمضمــوم بعضهــا إىل بعــض باللفــظ، فاألصــل 
يَ كالم اهللاِ وإن مل يكتــب كتابــاً».(١٩) يف الكتابــة: النظــم باخلــط لكــن يســتعار كلّ واحــدٍ لآلخــر، وهلــذا ســمّ

: بــل الزبــور كلّ كتــاب يصعــب الوقــوف عليــه مــن الكتــب اإلهليــة، قــال تعــاىل:   ة زبــر: وقيــلَ يف حــني ذكــر يف مــادّ
.(٢١)﴾ ــابِ املُْنِــريِ الْكِتَ ــرِ وَ بُ الزُّ ﴾(٢٠) وقــال تعــاىل: ﴿وَ لِــنيَ ــرِ األَوَّ بُ ــي زُ ــهُ لَفِ إِنَّ ﴿وَ

مِ العقليّة دون األحكام الرشعية.(٢٢) كَ وقال بعضهم: الزبور: اسم للكتاب املقصورِ عىل احلِ

وتطلــق الكتابــة يف االصطــالح اخلــاصّ باألُدبــاءِ عــىل صناعــةِ اإلنشــاء، ويف اصطــالحِ الفقهــاء عــىل عقــدٍ بــنيَ الســيّد 
وعبــده، بــل هــو مطلــق العقــد.

ــروف  ــسِ احل ــىل نف ــها، وع ــروف ونقش ــرِ احل ــدِ يف تصوي ــمِ بالي ــاملِ القل ــىل أع ــاً ع ــة عرف ــالق الكتاب ــاعَ اط ــد ش وق
املكتوبــة.

ــر اللفــظ  ــهِ اخلــط يف الشــافية ومجــع اجلوامــع حيــث قــال: «اخلــط تصوي فَ ب ــرِّ ــام عُ فُ ب ل: تعــرَّ فعــىل االطــالق األوّ
ــه». ــداء والوقــفِ علي ــر االبت ــهِ بتقدي برســم حــروفِ هجائ

ا نقوش خمصوصة دالّة عىل الكالم». ف: «بأهنّ وعىل االطالق الثاين تعرّ

ف منهُ صور احلروف املفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خطّاً». ا القلقشندي فيقول: «اخلط ما تتعرّ أَمَّ
ا إقليدس فيقول: «اخلط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسامنيّة».(٢٣) أمّ

(١٧)  املصدر نفسه ص٣٩.
ي. د طاهر الكردي املكّ (١٨)  تاريخ اخلط العرگ وآدابه ص٧ / حممّ

ة كتب / الراغب االصفهاين. (١٩)  مفردات ألفاظ القرآن مادّ
(٢٠)  الشعراء / ١٩٦.

(٢١)  آل عمران / ١٨٤.
ة زبر / الراغب. (٢٢)  مفردات ألفاظ القرآن مادّ

(٢٣)  تاريخ اخلط العرگ وآدابه / الكردي، تاريخ اخلط العرگ / الغيداين.
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ــا أمهيّــة الكتــاب فواضحــة ال حتتــاج إىل كثــري كالم ويكفيهــا فخــراً إشــارة اآليــات الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة  أمّ
إليهــا ومنهــا:

.(٢٤)﴾ تُبُوهُ اكْ ى فَ مً سَ لٍ مُّ نٍ إِىلَ أَجَ يْ نتُم بِدَ ايَ ا تَدَ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ : ﴿يَ وجلّ قال اهللا عزّ

ــكَ  مَ وْ ــرْ قَ أْمُ ةٍ وَ ــوَّ ــا بِقُ هَ ذْ ءٍ فَخُ ْ لِّ يشَ يــالً لِّــكُ صِ تَفْ ظَــةً وَ عِ وْ ءٍ مَّ ْ لِّ يشَ ــن كُ احِ مِ تَبْنَــا لَــهُ يفِ األَلْــوَ كَ وقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿وَ
.(٢٥)﴾ نيَ ــقِ اسِ ارَ الْفَ مْ دَ يكُ ــأُرِ ا سَ ــنِهَ سَ واْ بِأَحْ ــذُ أْخُ يَ

.(٢٦)﴾ ونَ احلُِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ ضَ يَ رِ أَنَّ األَرْ كْ دِ الذِّ ن بَعْ بُورِ مِ تَبْنَا يفِ الزَّ دْ كَ لَقَ وقال عزّ من قائل: ﴿وَ

ــكَ  بُّ رَ أْ وَ ــرَ ــقٍ * اقْ لَ ــنْ عَ ــانَ مِ نسَ ــقَ اإلِ لَ ــقَ * خَ لَ ي خَ ــذِ ــكَ الَّ بِّ ــمِ رَ أْ بِاسْ ــرَ ــه: ﴿اقْ وجــاءَ أمــرهُ تعــاىل بالقــراءة يف قول
.(٢٧)﴾ ــمْ لَ عْ ْ يَ ــا ملَ ــانَ مَ نسَ ــمَ اإلِ لَّ ــمِ * عَ لَ ــمَ بِالْقَ لَّ ي عَ ــذِ مُ * الَّ ــرَ األَكْ

.(٢٨)﴾ ونَ طُرُ ا يَسْ مَ لَمِ وَ الْقَ وأقسم بالقلم يف قوله تعاىل: ﴿ن وَ

وقال النبي صىلّ اهللا عليه وآله: «قيّدوا العلم بالكتاب»(٢٩).

وقال النبي صىلّ اهللا عليه وآله: «حقّ الولدِ عىل الوالد أن يعلّمه الكتابة ...»(٣٠).

ــت هــذه الرمــوز  عَ ــة اخلــط والكتابــةِ وارتباطهــام باللغــة التــي ابتُدِ م نعــرف أمهيّ لِّ مــا تقــدَّ ومــن كُ
ــذه  ــضِ ه ــني بع ــا ب ــفُ م ــا يؤلَّ ، وعندم ــانٍ ــىل مع ــةً ع ــاً دالّ ــا ألفاظ ــون بعضه ــب ويك ــروف لرتكّ واحل
األلفــاظ نحصــل عــىل الــكالمِ وهــو مــا يعــرف باللغــة، وعندمــا نعكــس األمــر نــر كيفيــة حتويــل هــذه 

اللغــة إىل اخلــطّ والكتابــة لتبقــى يف ذاكــرة الزمــن.

(٢٤)  البقرة / ٢٨٢.
(٢٥)  األعراف / ١٤٥.

(٢٦)  األنبياء / ١٠٥.
(٢٧)  سورة العلق / ١ ـ ٤.

(٢٨)  سورة القلم / ١.
(٢٩)  املستدرك عىل الصحيحني.
(٣٠)  السنن الكرب / البيهقي.
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ر اخلــط، فالبــدّ  ر اللغــة ملعرفــة نشــوء وتطــوّ متنــا الثانيــة إىل رضورة معرفــة نشــوء وتطــوّ نــا أرشنــا يف مطلــع مقدّ وبــام أنّ
ر لغتنــا العربيــة التــي هي لغــة القــرآن الكريــم، خاتــم الرســاالت الســاموية واملعجزة  لنــا أن نعــرف شــيئاً عــن نشــوء وتطــوّ

اخلالــدة والدســتور اإلهلي.

مــون  ــرون منهــم واملتقدّ ب الباحثــون، املتأخّ ق وغــرّ ر اللغــة العربيــة، وقــد رشّ ة نظريــات لنشــوء وتطــوّ هنالــك عــدّ
ثــون عــن والدة ونشــوء اللغــة العربيــة، وهــذه النظريــات تقــارب بعضهــا يف الــرؤ واختلفــت أُخــر إىل  وهــم يتحدّ

هــا: حــت أســئلة كثــرية أمهّ ــدِّ التناقــض، وطُرِ حَ

هل اللغة العربيّة قديمة أم حديثة؟ فَرعٌ أم أصل؟ بنتٌ أَمْ أُمٌّ للغات اجلزرية؟

ــد املشــهد أيضــاً عــدم التفريــق عنــد أكثــر الباحثــني بــني اللغــة والكتابــة فوقعــوا يف وهــمٍ كبــري عندمــا رأوا  قَّ وگّــا عَ
اِختــالف األقــالم والرمــوز الكتابيّــة واختــالف نمــط الكتابــة يف اجلزيــرة مــن اليمــن وصــوالً إىل وادي الرافديــن والشــام 
ــذوا مــن اختــالف نمــط اخلطــوط والرمــوز دليــالً عــىل اِختــالف لغــات هــذه األُمــم والقبائــل، وهــذا غــري  وســيناء فاختّ
صحيــح، فاالوغاريتيــة وكــذا االبليــة هلــام أبجديتــان كالفينيقيــة والكنعانيــة ولكنّهــام كتبتــا باخلــط املســامري فــال توحيــد 
نمــط اخلــط والكتابــة يــدلُّ عــىل وحــدة اللغــة بذاتــه، وال اِختــالف نمــط اخلــط والكتابــة يــدلّ عــىل اختــالف اللغــة إالّ 

بدليــل.

د ذلك قول ابن جنّي: «العربةُ يف النطق ال يف الكتابة». يؤكّ

ــات  ــب ولغ ــد قري ــة إىل عه ــة والرتكي ــة اهلندي ــية والبهاري ــة والفارس ــة والكردي ــه العربي ــب في ــرگ تكت ــرف الع فاحل
ــداً إنّ العــرب وأجدادهــم يف هــذه املناطــق  دة خمتلفــة، وال يعنــي أب ــا واحــد ولكــن اللغــات متعــدّ أُخــر، فاحلــرف هن

ــا البعــض. ــة انّ ألســنتهم ختتلــف عــن بعضه ــة ورمــوز متباين ــوا بأقــالمٍ خمتلف ــا كتب عندم

: النظرية األُوىل: اللغة العربية حديثةٌ
ويعتقد الســواد األعظم من الباحثني انّ اللغة العربية حديثة قياســاً للغات أُخر خصوصاً اجلزرية منها ســواءً كانت 
الشــاملية الرشقيــة كاألكديــة بفرعيهــا البابــيل واآلشــوري، أو الشــاملية الغربيــة كالكنعانية وفروعهــا، أو اجلنوبية كالســبأية 
دة كالرسيانية (الرشقيــة والغربية) واملندائية. بــل حتّــى األُوغاريتية واآلرامية واســعة االنتشــار يف عهدها وبفروعها املتعــدّ
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ت عليــه أقــول: احلــقّ  لِّ لغــةٍ بــام وصلــت إليــه واســتقرّ ومــن هــذا املنظــار املقتــرص عــىل إلقــاء نظــرةٍ ســطحية عــىل كُ
معهــم.

ــدِ هلجاهتــا واِمهــال  ألنّ اللغــة العربيــة التــي نــزل هبــا القــرآن الكريــم بقوامهــا احلــايل وطريقــة نطقهــا اآلنيــة بعــد توحِّ
ــرة عــن هــذه اللغــات. الكثــري منهــا گّــا تربطنــا مفرداهتــا بأخواهتــا مــن اللغــات هبــذا احلــال تعتــرب متأخّ

النظرية الثانية: اللغة العربية وليدة لغات جزرية قديمة
ــا الذيــن نســبوا العربيــة إىل لغــات جزريــة ضاربــة يف القــدم واعتربوهــا وليــدة تلــك األُصــول، نشــأت منهــا ونمــت  أمّ
ــةً فهــم مل يدرســوها بتلــك الطريقــة الســطحية أبــداً، فهــم متّفقــون عــىل  رت فــإنّ هــؤالء نظرهتــم أكثــر عمقــاً ودقّ وتطــوّ
ــرة ولكنّهــم درســوها مــن خــالل مفرداهتــا وجــذور كلامهتــا وأحواهلــا وترصيفهــا ونحوهــا  هــا التــامُّ متأخّ انّ العربيــة بقوامِ
ــي تثبــت قــدم أُصــول هــذه اللغــة،  مــوا نظرياهتــم الت ــا قدّ ــة، ومــن هن والبحــث عــن تولّدهــا ونشــأهتا وعائلتهــا اللغوي

ولكنّهــم اختلفــوا بنســبتها هــل هــي جزريــة جنوبيــة؟ أم شــاملية؟ غربيــة؟ أم رشقيــة؟

د جهــة ووقــف عندهــا وقــع يف إشــكاالت ال يســتطيع إجيــاد حــلٍّ هلــا إالّ بالتنــازلِ عــن بعــض  ورأيــت كلّ مــن حــدّ
آراءه للطــرفِ اآلخــر اِنْ أراد اإلنصــاف واحلــل.

ــدت  ــدِ العربيــة مــن لغــاتٍ جزريــة قديمــة تثبــت البحــوث والدراســات انّ اللغــة العربيــة تولّ ووفــق مــن قالــوا بتولّ
مــن كلّ هــذه اللغــات ففيهــا مئــات املفــردات يف اللغــات القديمــة األكديــة واآلراميــة واألُوغاريتيــة والســبأية وغريهــا، 

ومنهــا مــا مــرَّ يف بحثنــا الســابق عــن الكتابــة.

طَرَ وكتب. » ومعناه يف األكدية: سَ طَارُ » هي باألصلِ كلمة أكدية تلفظ «شَ طَرَ فكلمة «سَ

» بمعنى: السجل الرسمي. خُ » هي باألكادية «نَسْ خَ وكلمة «نَسَ

ون يف أمرهــا گّــا  ب املفــرسّ ق وغــرّ ، ورشّ ــيُّ صلــوات اهللا عليــه وعــىل آلــهِ ف هبــا النبــيُّ األُمِّ ــرِ » التــي عُ ــيُّ وكلمــة «أُمِّ
حــدا ببعضهــم إىل نســبة اجلهــل وعــدم املعرفــة إىل ســاحة الكــاملِ النبــويِّ وحاشــاه وجعلــوا گّــن يعــرف القــراءة والكتابــة 
ُــم مل يبحثــوا عــن هــذه املفــردة مــن خــاللِ جذورهــا ووجودهــا يف  لُّ هــذا ألهنَّ ــالً عــىل شــموخِ النبــيِّ األقــدس، كُ متفضّ

اللغــات األُخــر التــي تنتمــي العربيــة إىل عائلتهــا الواحــدة.

ــيَ ummia » يف األكديــة يعنــي: األُســتاذ أو اخلبــري(٣١) وهنــا أتســاءل: هــل هنالــك خبــريٌ أو أُســتاذٌ كخاتم  فلفــظ «أُمِّ
(٣١)  اللغة األكدية / ٣٥٣ د . عامر سليامن.
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األنبياء يستحقّ هذا االسم وهذه الصفة؟!

ــة القديمــة ســواءً  ــريٌ منهــا» ومقارنتهــا مــع اللغــات اجلزري ــة «كث ــل بخصــوص مفــردات العربي ــد التفصي ومــن يري
أكانــت أكديــة أو أُوغاريتيــة أو آراميــة أو مرصيــة قديمــة أو ســبأيةٍ وغريهــا فعليــه بمعاجــم اللغــات والدراســات املقارنــة 
ليتبــنيّ لــه ذلــك ألنّ يف مرحلــة وضــع معاجــم العربيــة وكتــب النحــو واللغــة أُمهِلَــت لســببٍ مــا حلقــة الرتابــط هــذه، أي 

ِ هــذه اللغــة وماضيهــا القديــم. أنّ هنالــك حلقــة مفقــودة مــا بــني حــارضِ

ــلُّ الباحثــني يقولــون إنّ العربيــة شــاملية واللغــات الشــاملية  ــادِ وجُ ــةَ الضَّ غَ ى العربيــةُ لُ كــام وأنّنــي ال أدري كيــفَ تُســمَّ
ــن ثــمَّ وللحاجــةِ أضافــوا  رشقيــة وغربيــة أبجديتهــا ٢٢ حرفــاً هــي: «ابجــد هــوز حطــي كلمــن ســعفص قرشــت» ومِ

ــنَ الــروادف التــي جــاءت فيــام بعــد؟ إليهــا الــروادف «ثخــذ ظضــغ» ؟!! فكيــف تكــون لغــة الضــاد، والضــادُ مِ

ــبأية  ــروادف يف الس ونه بال ــمّ ــا يس ــوم م ــل عم ــة، ب ــة اجلنوبي ــات اجلزري ــودٌ يف اللغ ــاد موج ــرف الض ــس ح ــمَّ ألي ثُ
واحلمرييــة وغريهــا؟

ومــن أيــن هلــؤالءِ الذيــن اتّبعــوا آراء بعــض املســترشقنيَ دون حتقيــقٍ وتدقيــقٍ إثبــات أنّ اللغــات اجلزريــة الشــاملية 
رشقيّهــا وغربيّهــا ليــس فيهــا حــروف «ثخــذ ظضــغ»؟

أليست األُوغاريتية منذ (١٥٠٠ ق . م) حتتوي أبجديتها (٣٠ حرفاً) وتعترب أكمل أبجدية؟!

ــف مــن (٢٢) رمــزاً صوتيــاً يف حــني نجــد فيهــا  ــا تتألّ عــون إهنّ أليســت األكديــة منــذ األلــف الثالــث ق . م وهــم يدّ
حــروف:

خُ وتعني قمر أو شهر». * (اخلاء) كام يف كلمة «أخُ وتعني أخ» و «أرْ

* (الظاء) كام يف كلمة «تَارضُ وتعني اجلانبَ اآلخر».

د د . عامر سليامن وجود األصوات «ث ، ظ ، غ ، ذ ، ض» يف األكدية بل يضيف إليها «پ ، گ»(٣٢). بل يؤكّ

ــة واملندائيــة وغريهــا مــن خــاللِ  يها الرشقــي والغــرگ ويف العربي وهــذه احلــروف موجــودة أيضــاً يف اآلراميــة بشــقّ
ة) مــن خــاللِ إضافــةِ رمــزٍ مــا غالبــاً مــا يكــون النقطــة إىل حــرفٍ  وجــود احلــروف املركخــة (والرتكيــخ = اللــني والشــدَّ

معــنيّ ليصبــح حرفــاً جديــداً ويلفــظ بصــوت آخــر.
ــز رمــزاً عــن غــريه  قــوا مــن ذلــك فأخــذوا الرمــوز األصليــة ومل يلتفتــوا إىل العالمــات التــي متيّ أم أنّ هــؤالء مل يتحقّ

(٣٢)  اللغة األكدية ص١٠١.
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عنــد إضافتهــا، كــام هــو احلــال يف االعجــام لدينــا، فحــرف (ح) مثــالً بــدون وضــع عالمــةٍ عليــه مــن املمكــن أن يكــون: 
ــاً تكــون. ــا الباحــث أو أيّ ». فالحــظ ذلــك وافهــم واعــرف أُصــول لغتــك أهيّ «حــاءً أو جيــامً أو خــاءً

أليس هذا اِجحافاً بِحقِّ لغةِ الضادِ، لغةِ الكاملِ واجلامل؟!

ــة ومــا  وملــاذا نــأ أغلــبُ الباحثــني عــن اللغــات اجلنوبيــة واعتربوهــا بعيــدة عــن عربيتنــا؟ يف حــني أنّ أبجديتهــا تامّ
ى الــروادف مــن صميمهــا؟! يســمّ

م: فــإنّ اللغــة العربيــة هــي وليــدة لغــاتٍ جزريــة قديمــةٍ تشــرتك مــع بعضهــا وبخصائصهــا وميزاهتــا  وعــىل مــا تقــدَّ
ــك  ــد ذل ــخ يؤكّ ــقِ التاري ــةٍ بعم ــذورٍ ضارب ــة ذات ج ــي لغ ــا، فه ــل يف أبجدياهت ــا ب ــا ومفرداهت ــة مجله ــا وصياغ وترصيفه

أقــوال املنصفــني.

رت إليهــا لغــات  ث عنهــا ليســت ســو املرحلــة النهائيــة التــي تطــوّ ــاف: «إنّ اللغــة التــي نتحــدّ يقــول د . عــيل أبــو عسّ
بالدنــا القديمــة التــي وصلــت إلينــا باخلــط املســامري أو باألحــرف األبجديــة، فهــي إذاً وريثــة تلــك اللهجــات بــكلّ مــا يف 

هــذه الكلمــة مــن معنــى»(٣٣).

س اللغــات القديمــة) يف كتابــه قواعــد اللغــة األُوغاريتيــة: «إنّ البنــاء اللغــوي للغــة  ويقــول د . إليــاس بيطــار (مــدرّ
ــة تتطابــق مــع اجلــذور  ــى اآلن، فاألُوغاريتي ــة التــي مل تكشــف حتّ ــة املفقــودة للغــة العربي ــل الطفول ــام يمثّ ــة ربّ األُوغاريتي
اللغويــة التــي تظهــر يف هــذا العــدد اهلائــل مــن األلفــاظ املشــرتكة بــني اللغتــني وكذلــك يف البنــاء اللغــوي الــذي أثبتــت 

ــهُ واحــد»(٣٤). دراســته باملقارنــة مــع اللغــات الرشقيــة األُخــر أنّ

النتيجة:
ــي  ــة ه ــة العربي ــا إنّ اللغ ــاً وجدن ــدّ حالي ــذا احل ــة وإىل ه ــات كافّ ــة النظري ــالل دراس ــن خ إذن وم
وليــدة لغــات جزريــة قديمــة وتنتمــي إىل عائلــة كبــرية تضــمّ الكثــري مــن اللهجــات وال يمكــن أن نحــدَّ 

لغــة الضــادِ يف جهــةٍ دون أُخــر أو نحرصهــا يف لغــة دون أُخــر مــن لغــات هــذه العائلــة.

ه السؤال اآليت: من هي اللغة األُمُّ إذن ؟؟؟ وهنا يتوجّ

(٣٣)  بحث عىل الشبكة / د . عيل أبو عساف.
وغاريتية / د . الياس بيطار. (٣٤)  قواعد اللغة األُ
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رآنِ لغةُ اخللود: ةُ القُ لُغَ
حــات  ة معطيــات ومرجّ ــا تنحــدرُ وفــق عــدّ قنــا إىل اللغــة العربيــة وهــل هــي حديثــةٌ أم قديمــةٌ وأثبتنــا أهنّ بعــد أن تطرّ
مــن لغــات جزريــة قديمــة تنتمــي إىل عائلــةٍ واحــدة كــام يشــري الباحثــون يف هــذا العلــم ويطلقــون عليهــا عائِلــة اللغــات 
ــن أطلقــه عــامل الالهــوت النمســاوي  ل مَ ــرٌ وال ينطبــق وواقــع احلــالِ العلمــي، وأوّ تأخِّ الســامية «وهــذا املصطلــح مُ
(شــلوترز) ســنة ١٧٨١م وقــد أطلقــهُ عــىل اللغــة اآلراميــة جتــاوزاً يف مقــالٍ نــرشهُ عــن الكلــدان وتبنّــى املســترشقون هــذا 
»، والصحيــح هــي  ى شــبهةً االصطــالح غــري الصحيــح ممّــا أربــك الباحثــني وجعــل بعضهــم خيــوض حتــت هــذا املســمّ

عائلــة اللغــات اجلزريــة نســبة إىل شــبه اجلزيــرة العربيــة احلاليــة.

ــا تنتهــي ألصــلٍ واحــد، يتبــادر إىل األذهــان:  نعــم بعــد أن عرفنــا إنّ هــذه اللهجــات هــي مــن عائلــة واحــدة، أي أهنّ
رت ونمت  ــدت منهــا كلّ هــذه اللهجــات وتطــوّ فــام هــو هــذا األصــل؟ ومــن هــي أُمُّ هــذه اللغــات؟ فالبــدّ مــن لغــةٍ أُمٍّ تولّ
وابتعــدت عــن بعضهــا شــيئاً فشــيئاً بســبب اهلجــرات مــن جهــة، وبســبب الوضــع حســب احلاجــة مــن جهــةٍ أُخــر إىل 

لُّ واحــدةٍ منهــا بقــوامٍ خــاصٍّ وقالــبٍ جديــدٍ وألفــاظٍ متغايــرة رغــم احلفــاظ عــىل اجلــذر واملبنــى. أن أصبحــت كُ

ــهُ رواياتــه وأخبــاره، بــل ســأبحث ذلــك مــن  قَ إىل املباحــثِ الروائِيــةِ لوحدهــا، ألنّ كلَّ فريــقٍ لَ وأنــا هنــا لــن أتطــرَّ
جهــةِ العقــلِ واملنطــق أساســاً فيــام تكــون األخبــار والروايــات عاضــدة ملــا ســنصل إليــه.

ــاملَ بظاهــرةِ انقــراضِ اللغــات وموهتــا مــن خــاللِ نقــص عــدد متكلّميهــا وموهتــم أو  مــوت اللغــات: تفاجــئ العَ
كُ هــذه اللغــة مــن قبــلِ أهلهــا ومتــوتُ  ــرتَ ــم أُخــر أو ألســبابٍ غــري تلــك، بحيــث تُ إجبارهــم عــىل تــرك لغتهــم وتعلّ
هــي بذاهتــا أو تضمحــلّ مــع غريهــا حتّــى تتالشــى، ففــي الوقــت الــذي عــرف العــامل (١٠٠٣) لغــة مــات منهــا (٤٠٢) 
ــنَ موهتــا هــي اللغــة النوبيــة، يف حــني انّ عــدد  دٌ باملــوت، وآخــر لغــةٍ أُعلِ لغــة ومل يتبــقّ إالّ (٦٠١) لغــة، كثــري منهــا مهــدّ
ة، وإنّ خطــر مــوت  ــراً بلغــت أكثــر مــن (٤٠) لغــة وأنّ ظاهــرة كولــريا اللغــات مســتمرّ اللغــات التــي ماتــت يف اهلنــد مؤخّ

د فكــر البرشيــة وتارخيهــا وحارضهــا ومســتقبلها. لغــة اســبوعياً دون والدة أُخــر هيــدّ

صــني لدراســة هــذه الظاهــرة ومعرفــة أســباب مــوت اللغــات وكذلــك معرفــة أســباب بقائهــا إن  صّ گّــا حــدا باملتخَ
ســوا لعلــمٍ خــاصٍّ بذلــك هــو: علــم اللغــة الكــوين. أَسّ أمكــن، فَ
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لمُ اللغة الكوين: عِ
ــة بينهــا ليعــرفَ  س لغــات العــاملِ مجيعهــا يف وقــتٍ واحــدٍ بمقارنــةِ النظــام النحــوي والعالقــة اجلينيّ وهــو علــمٌ يــدرّ
ا  ا وشــباهبِ ــة مراحــلِ نشــأهتِ هتــا ومواطــنِ ضعفهــا، وكــذا معرف أســبابَ موهتــا وأرسار بقائِهــا واســتمرارها ومكامــن قوّ
ــا، ونشــأ هــذا العلــم يف لنــدن ســنة ٢٠٠٣م. هــا وگيّزاهتِ َصائِصِ وشــيخوختِها وبالتــايل معرفــةُ أيّ لغــةٍ يُكتَــبُ هلــا اخللــودُ خلِ

ويذكــر م . د ســعيد الرشبينــي أُســتاذ علــم اللغــة الكــوين يف لنــدن يف أحــدِ لقاءاتــه املتلفــزة: «وعلــم اللغــة الكــوين ال 
يعتمــد عــىل احلــروف بــل يعتمــد عــىل األصــوات وتــمّ احصــاء األصــوات عــىل ألســنة البــرش مجيعهــم فوجدناهــا ١٩٩ 

.« صوتــاً فقــط يف العربيــة منهــا ٣٧ صوتــاً

د الرشبيني إنّ بعض أصوات العربية ختتلف اِختالفاً كبرياً، گّا جعلها مقياساً لباقي أصوات اللغات. يؤكّ

ــة مــن حفــظ حــروف كلّ لغــةٍ  ــدرسُ اللغــةُ كــام يف املــخ وليــس كــام يف الطريقــة التقليدي ومــن خــالل هــذا العلــم تُ
ث هبــا، بــل مــن خــالل (١٩٩) صوتــاً يمكــن للمــخ اســتيعاب أي لغــةٍ يف العــامل مــن خــاللِ تدريــس  وتأليفهــا والتحــدّ

. اللغــةِ بالصــوتِ

ومــن خــالل هــذا العلــم وهــذه الدراســات وجــدَ الباحثــون إنّ أســباب مــوت اللغــة هــي الشــيخوخة فاإلعوجــاجُ 
والنهايــة هــي املــوت.

وأسباب ذلك هي:

ة. ، وكلّ لغة فيها صوت ناسف فهي معوجَّ : فهنالك أصواتٌ ناسفةٌ للغةِ فُ الً: النَّسْ أوّ

 .(L) ــة فيهــا هــذا الصــوت الــذي نســف صــوت حــرف مثــال ذلــك الصــوت (أو ـ o)، فكلمــة (talk) االنشليزي
ــة إن أشــكلَ أحدهــم. وطبعــاً هــذا خــالف صــوت (أُوو) يف العربي

: وهــو فقــدان الضامئِــرِ واألَزمنــةِ گّــا يــؤدّي إىل فقــدان فطريــة التعبــري الزمنــي، فــال مــايض وال حــارض  قُ ــوَ ثانيــاً: العَ
وال مســتقبل.

. افِ يتَ اجليمِ والقَ وْ : نحو جتاور صَ لِّ خِ ثالثاً: جتاورُ األَصوات الـمُ

مــات البقاءِ واخللــود تنحرص بعــددٍ قليلٍ من  وبعــد دراســة اللغــات مــن خــاللِ قواعــدِ علم اللغــةِ الكوين ظهــر إنّ مقوّ
روهــا اِبتــداءً حمدثــةً وفــق مــا أرشنا إليــه يف النظريــة األُوىل (الســطحية) للغــةِ الضاد. اللغــات، واألبقــى للعربيــة التــي تصوّ
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ي  ــدُ هللاَِِّ الَّــذِ مْ ١ـ إنّ العربيــة ال اعوجــاج هبــا لتمــوت، بســبب اِعتــدال أصواهتــا، ويشــري إىل ذلــك قــول اهللا تعــاىل: ﴿احلَْ
ــا﴾(٣٥). جَ وَ ــل لَّــهُ عِ ْعَ ْ جيَ ملَ هِ الْكِتَــابَ وَ بْــدِ ــىلَ عَ لَ عَ أَنــزَ

.(٣٦)﴾ تَّقُونَ مْ يَ لَّهُ جٍ لَّعَ وَ َ ذِي عِ ريْ بِيًا غَ رَ ا عَ رآنً : ﴿قُ وجلّ وقوله عزّ
٢ ـ انّ العربية ال هترم وال تشيخ:

.(٣٧)﴾ نيِ ابِ الْيَمِ حَ َصْ ابًا * ألِّ رَ ا أَتْ بً رُ ا * عُ ارً نَّ أَبْكَ نَاهُ لْ عَ اء * فَجَ نَّ إِنشَ أْنَاهُ ا أَنشَ قال تعاىل: ﴿إِنَّ

، وهــذا ال يفــرتضُ  ــلِ تَّصفات بحســنِ التَّبَعُّ هــنَّ الـــمُ وبٌ وتعنــي العواشــقُ املتحبّبــاتُ إىل أزواجِ ــرُ هــا عَ دُ فرَ بــاً مُ رُ وعُ
ــتْ اللفــظ إزاءَ  عَ ضَ لُّ عليهــا اســمها، والعــرب وَ ــدُ وبٌ كذلــك، يَ ــرُ ةٍ حيويــة، والعربيــة عَ ــاً إالّ مــع شــابّ ري حدوثــه تصوّ

د. معنــىً مقصــود وحمــدّ

٣ ـ العربية واملخ البرشي:

املعــروف واملثبــت علميّــاً انّ اجلــزء األيــرس مــن املــخ هــو املســؤول عــن اســتقبالِ اللغــةِ وارســاهلا ولكــن االكتشــاف 
ــلُ  ــتَقبَلُ وتُرسَ ــا تُسْ ــل إليــه الباحثــون يف علــم اللغــة الكونيّــة إنّ اللغــة العربيــة انفــردت مــن حيــث أهنّ املذهــل الــذي توصّ

مــن اجلهــةِ اليُمنــى للمــخ.

ــاً بالبقــاء  ٤ـ  وجــود اجلــذر الرئيــس وهــو (أل): وانفرادهــا بــهِ مــن بــني اللغــات جعلهــا األُوىل مــن بينهــا واألوفــر حظّ
ألنَّ (أل) التعريــف جــذرٌ رئيــسٌ يف اللغــة ويعتــرب صــوت امليــم األرضيــةُ لذلــك، وهنــا ينكشــفُ لنــا إعجــازٌ آخــرٌ مــن 

إعجــاز القــرآنِ يف حروفــه املقطّعــة وخصوصــاً يف «الـــم».

لِّ اللغــات، بــل يراهــا هــي اللغــة  م يــر د . الرشبينــي إنَّ العربيــة هــي اللغــة الباقيــة بعــد مــوت كُ وعــىل ضــوء مــا تقــدَّ
التــي ال أُمَّ هلــا.

ــة اللغــة العربيــة وحتــت عنــوان:  ــة املغربيــة حلامي ــلُ عــن د . عبدالرمحــن اخلالــدي رئيــس فــرع الربــاط للجمعي نقَ ويُ
ــع عــرش اللغــات هنايــة القــرن احلــايل». «العربيــة ترتبّ

ــمُّ واقــع  ُ ــراً هتَ يقــول يف دراســته املنشــورة عــن كثــريٍ مــن املواقــع االلكرتونيــة: «ظهــرت حقائــق علميّــة جديــدة مؤخّ
مــات  ومســتقبل اللغــة العربيــة، ليــس فقــط باعتبارهــا اللغــة اخلالــدة بخلــودِ القــرآن، ولكــن باعتبارهــا لغــةً متلــك كلّ مقوّ

.«اهليمنــةِ عــىل اللغــات األُخــر
(٣٥)  سورة الكهف آية ١.
(٣٦)  سورة الزمر آية ٢٨.

(٣٧)  سورة الواقعة (٣٥ ـ ٣٨).



٤٠

النتيجة:
ــه  ــكلّ اللغــات، فهــي األُمُّ وليــس هلــا أُمٌّ أو أبٌ فهــي كآدم علي ــة حتمــل بصمــة (DNA) ل ــإنّ اللغــة العربي وهبــذا ف

الســالم بالنســبةِ للبــرش.

* اللغة العربية هي األغنى:

ــي: «وال  ــي الديمقراط ــم اآلرام ــع التنظي ــا عــىل موق ــدروس كيف ــري ب ــني هن ــخ اآلرامي ــايص يف تاري ــول االختص يق
ــا  ــا وتقبّله ــة يف مفرداهت ــات الرشقيّ ــى اللغ ــت أغن ــد أصبح ــة ق ــة العربي ــا: انّ اللغ ــا إذا قلن اءِ خيالفن ــرّ ــد الق ــدُ أنّ أح أعتق

ر»(٣٨). ــوّ ــوم والتط للعل

فــهِ معجــم الفــردوس: «العربيــةُ لغــةُ الفــردوسِ ولســان األُمِّ  اق الفلوجــي يف مؤلّ ويقــول الربوفســور مهنّــد عبدالــرزّ
دم عــىل األرض»(٣٩). آلِ

ــةُ املفــردات الوفــرية، فللســيف (١٠٠٠) اســم ولألســد (٥٠٠) اســم وللعســل (٨٠)  غَ وال ننســى أنّ العربيــة هــي لُ
ــة. اســامً وهكــذا ومــن أراد فلرياجــع املعاجــم وفقــه اللغــة للثعالبــي وغريهــا مــن الكتــب املختصّ

 ــو ــمّ اجل ــرام ث ــغفِ فالغ ــعفِ فالش ــفِ فالش ــق فالكل ــة فالعش ــق فالصباب ــو والتعلّ ــث اهل : حي ــبّ ــة احل ــي لغ وه
ــام. ــوالً إىل اهلي ــه وص ــه والتدلّ ل ــم فالوَ ــدِ أو التيتُّ ــلِ والتعبُّ والتبتُّ

وهــي لغــةُ اإلنســانية: حيــث يقــال للملــدوغ ســليامً ولألســودِ أبــا البيضــاء ولألعمــى بصــرياً وللخــادمِ مــوىلً ومــا إىل 
ذلك(٤٠).

هــا وعمقهــا وأصالتهــا وإنســانيّتها، وال يظــنّ البعــض إنّ حقيقــة كــون العربيــة هــي أقــدم  ــةٍ هــذه بكثــرةِ موادّ غَ فــأيُّ لُ
اللغــات جديــدةٌ ومل يلتفــت إليهــا أحــد.

ــذاك  ــري آن ــا الكب ــن داود (١٨٢٩ - ١٨٩٠)م وهــو موصــيل األصــل جــاور الباب فهــذا املطــران إقليمــس يوســف ب
ــام ذكرنــا  فــاً يف اللغــة وكان عاملــاً باللغــات الرشقيــة القديمــة، يقــول: «وإنَّ ومــن ثــمّ أدار أُســقفية دمشــق ولــه عــرشون مؤلّ
.(٤١)« ــنَّ نَّ وأَغناهُ مهُ نَّ العربيــة هــي أرشفُ اللغــاتِ الســامية من حيــث هي لغــة، وأقدَ الً بــنيَ اللغــات الســامية ألَِ العربيــة أوّ

(٣٨)  دراسة عىل الشبكة / هنري بدروس كيفا.
اق الفلوجي. (٣٩)  معجم الفردوس / برفسور مهنّد عبدالرزّ

(٤٠)  فقه اللغة / الثعالبي.
(٤١)  اللمعة الشهية يف نحو اللغة الرسيانية ص١٢.



٤١

خالصة بحثنا يف هذا الباب:
ــت  ق ــمّ تفرّ ــات وث ــت اللغ ع ــا تفرّ ــات، منه ــي أُمُّ اللغ ــق ه ــالل التحقي ــن خ ــة وم ــة العربي إنّ اللغ
ــرت بالوضــع واالضافــةِ وتبلبلــت األلســن كــام جــاء يف الروايــات وابتعــدت عــن بعضهــا  وتأثّ
ــفٍ واعوجــاجٍ فهــي إىل  عــت مــن األصــلِ وابتعــدت واعرتاهــا الدخيــل مــن نَسْ ــي تفرّ وكلّ هــذه الت
ــاً  ر يف عمــق التاريــخ والشــامخ إىل مــا يشــاء اهللاُ حيّ شــيخوخةٍ وممــاتٍ ليبقــى اجلــذع الرئيــس املتجــذّ

ــدأت. ــام ب ــدة ك ــن موحّ ــود األلس فتع

ــارَ اهللاُ رســالتهُ اخلامتــة وهــو  ــمِ عندمــا اخت كَ ــنَ احلِ اً مــن األَرسارِ وحكمــةً مِ ّ ــا نعــرف رسِ ومــن هن
؟ ومــا  ــرآنُ خالــداً ولغتــهُ فانيــةً القــرآنُ الكريــم ليكــون «بلســان عــريبٍ مبــني»، وإالّ كيــف ســيكون القُ
رٍ يعطيــه أســباب احليــاة، وجــاء القــرآن حافظــاً ونــارشاً ونــارصاً  يكــون البقــاءُ إالّ بوجــودِ أصــلٍ متجــذّ

هلــذه اللغــة.



٤٢



٤٣

U]‚h\ÂÄ^Â;Ïd]i“’\;∫;ÏŸÅ}iâ∏\;Ä\Ê∏\;Un’]m’\;g]e’\

منــذُ أن ابتكــر اإلنســان الكتابــة اِبتــداءً مــن الكتابــة الصوريــة إىل الرمــوز وانتهــاءً باألبجديــة، اســتخدم كلّ مــا هــو 
ــرة مــن طــني وصخــورٍ وأحجــارٍ وورق أشــجار ومــواد  ــة فاســتعمل الســطوح امللســاء واملــواد املتوفّ متــاحٌ لديــه للكتاب

هــا توظيفــاً مثاليــاً لالســتفادة مــن ذلــك. ــف موادّ ــر لــه البيئــة املحيطــة بــه، حيــث وظّ أُخــر بــام توفّ

ه ولينــهِ وســهولةِ الكتابــةِ  ، لتيــرسّ ذهــا اإلنســانُ للكتابــةِ يقــول د . حييــى وهيــب: «كانَ الطــنيُ مــن أقــدم املــواد التــي اختّ
، وقــد  فونــه يف الشــمسِ أو يطبخونــه بالنــارِ عليــه، فكانــوا يصنعــون مــن الطــني قوالــب، يكتبــون عليــه وهــو طــري، ثــمّ جيفّ

كانــت هــذه احلالــة منتــرشة يف العــراق عنــد األكديــني والســومريني واآلشــوريني»(٤٢).

ــش الســامية وليــس مــن  ــة جــاءت مــن كي ــة معروف ــةٍ تصويري ــدمَ كتاب ل وأق ــر: «إنّ أوّ ــة يذك ولكــن د . أمحــد سوس
ــر»(٤٣).  ــىل احلج ــة ع ــت منقوش ــل كان ــني ... ب ــىل الط ــة ع ــذه الكتاب ــن ه ــومر، ومل تك س

ــي  ــان تقــع عــىل بعــد (١٥) كــم مــن رشق ــئت بعــد الطوف ــة أُنشِ ل مدين ــت بكوهنــا أوّ فَ صِ ــةٌ قديمــة وُ وكيــش: مدين
ــل(٤٤). باب

واحلجــرُ أطــولُ عمــراً وأكثــر بقــاءً مــن الطــنيِ املطبــوخ لــذا نجــد نقوشــاً حجريــة كثــرية تعــود لعصــورٍ خمتلفــةٍ متــألُ 
ــى يف املــدن األثريــة واألماكــن القديمــة. املتاحــف بــل حتّ

ى «الوحــي»، وقــد جــاءَ  وقــد كتــبَ العــربُ قبــلَ اإلســالمِ عــىل احلجــر، وكانــت الكتابــة والنقــش عــىل احلجــر تُســمّ
ذلــك يف شــعرهم.

قال لبيد:
ا(٤٥) هَ ــالمُ ــيَّ سِ حِ ــنَ الوُ مِ ــام ضَ قاً كَ لَ ا  خَ هَ ــمُ سْ يَ رَ ــرِّ ــانِ عُ يَّ ــعُ الرَّ فمداف

وقال زهري:
(٤٦) لِدِ خْ يلِ الـــمُ سِ ــرِ الـــمَ جَ ــيِ يف حَ حْ د  كالوَ فَ دْ ا بالفَ ــيتُهَ شِ ــارُ غَ يَ نِ الدِّ ــمَ لـِ

(٤٢)  اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ص٢٤٧ د . حييى وهيب.
(٤٣)  تاريخ حضارة وادي الرافدين ج١ ص٥٦٥ / د . أمحد سوسة.

(٤٤)  املصدر السابق ج٢ ص٤٠٨.
(٤٥)  ديوان لبيد ص٢٩٩.

(٤٦)  ديوان زهري ص٢٦٨.



٤٤

ثِرَ عىل نقوشٍ كثرية للعربية األُوىل والنبطيّة منها: وقد عُ

ــزاز ٤١٠م،  ــن اجل ــل ب ــش وائ ــامرة ٣٢٨م، ونق ــش الن ــوش ٢٦٧م، ونق ــش رق ل ٢٥٠م، ونق ــامل األوّ ــش أُمّ اجل نق
ــا. ــران ٥٦٨م وغريه ــش ح ــيس ٥٢٨م ونق ــش أس ــد ٥١٢م ونق ــش زب ونق

ثِــرَ عليــه يف فلســطني  وأقدمهــا نَــصٌّ شــعري يعــود إىل (٨٨ ـ ١٥٠ق . م) وهــو حجــرٌ منقــوش باآلراميــة والنبطيــة عُ
ف بنقــش عــني عبــدات. ــرِ منطقــة النقــب وعُ

رة وتعــود إىل ســنة (٥هـــ)  ــوّ ــة املن ــل ســلع يف املدين ــات جب اً أقدمهــا كتاب ــرية جــدّ ــا النقــوش اإلســالمية فهــي كث أمّ
ــة والطائــف ســنة (٤٠هـــ)، ونقــش نجران  ونقــش زهــري (٢٤هـــ)، ونقــش ســوس بمــرص (٣١هـــ)، ونقــش الباثــا بــني مكّ
ــة (٥٢هـــ)، ونقــش حلحــول اخلليــل بفلســطني (٥٥هـــ) ونقــش ســد معاويــة قــرب  (٤٦هـــ) ونقــش اخلشــنة قــرب مكّ
يِّــض يف العــراق قــرب كربــالء (٦٤هـــ). إضافــةً إىل األميــال عــىل الطــرق والكتابــات عــىل  الطائــف (٥٨هـــ) ونقــش األُبَ

احلــوارض القديمــة.

. بِ سُ قاق وكتبوا يف الرقاعِ والعُ كام وكتَبوا يف اللخافِ وهي حجارة بيضٌ رِ

: «والعــربُ تكتــبُ يف أكتــافِ اإلبــلِ واللخــاف وهــي احلجــارة  وذكــر ابــن النديــمِ ذلــك يف كتابــه الفهرســت يف قولــهِ
الرقــاق البيــض، ويف العســب عســب النخيــل»(٤٧).

ــا يف املناطــق التــي تكثــر فيهــا األشــجار والغابــات كاهلنــد فقــد كتبــوا عــىل ورق الشــجر وعــىل حلــاء الشــجر وذكــر  أمّ
تفصيــل ذلــك ووصفــه أبــو الرحيــان البــريوين يف كتابــهِ تاريــخ اهلنــد.

خــة ســنة (٢٢هـــ ـ ٦٤٢م)  وكتبــوا عــىل القراطيــس وهــو الــربدي، وأقــدم برديــة إســالمية هــي برديــة أهناســيا املؤرّ
تفــظُ معهــد الربديــات بفينــا هبــذه  كــز قضــاء بنــي ســويف وهــي أقــدم وثيقــة برديــة، حيَ ثِــرَ عليهــا يف مــرص يف اهناســيا مرْ عُ
ــة وهــو عــدد قليــل بالنســبة  ــة علــامً انّ مــرص باعتبارهــا منشــأ الربديــات وصناعتهــا متتلــك (٤٠٠٠) بردي ــة املهمّ الربدي

إليهــا.

ــد د . ســعيد مغــاوري املــرشف عــىل الربديــات العربيــة بــدار الكتــب يف إحــد ندواتــه إنّ النمســا وحدهــا  حيــث يؤكّ
متتلــك قرابــة (١٠٠) الــف برديــة عربيــة.

علــامً أنّ العــرب اســتخدموا القراطيــس (الربديــات) قبــل اإلســالم، قــال طرفــة بــن العبــد واصفــاً خــدّ ناقتــه 
(٤٧)  الفهرست ص٣١ / ابن النديم.



٤٥

الشــامي: بالقرطــاس 
(٤٨) دِ ــرَّ َ جيُ  ْ ملَ هُ  ــدُّ قَ ين  اليَــامَ ــبْتِ  سِ رٍ  كَ شفَ ومِ الشــآمي  كقرطــاسِ  ــطٍّ  وخَ

: وهو ما يدقّق من اجللدِ ليكتبَ فيه(٤٩). قّ وكتبوا يف الرَّ

وقد جاء يف شعر حاتم طي يف قوله:
(٥٠) ـامَ نـَ نَمْ مُ كتابــاً  قٍّ  رَ يف  طِّــكَ  خَ ما  كَ دَّ هَ مُ يــاً  ؤْ نُ وَ أطــالالً  فُ  أتَعــرِ

ق يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ا يف اإلسالم فقد جاء ذكر الرَّ أمّ

.(٥١)﴾ ورٍ نشُ قٍّ مَّ طُورٍ * يفِ رَ سْ كِتَابٍ مَّ الطُّورِ * وَ ﴿وَ

وكتبوا يف األديم: وهو اجللدُ األمحرُ املدبوغ.

ومنــه األديــمُ اخلــوالين نســبة إىل قبيلــة خــوالن يف اليمــن، ففــي حديــث رافــع بــن حديــج: «وهــو مكتــوب عندنــا يف 
أديــمٍ خــوالين»(٥٢).

وكتبوا يف القضيم: وهو اجللد األبيض.

بياين: قال النابغةُ الذُّ
(٥٣) ـعُ وانـِ الصَّ قتــهُ  نمَّ قَضيــمٌ  ذيوهلا  عليــهِ  الرامســاتِ  جمــدَّ  كأنَّ 

كِرَ يف رشح هذا البيت أنَّ القضيمَ هو األديم املخروز. وذُ

ــنُ  والكتابــة يف اجللــود أقــدم مــن ذلــك، فقــد اســتخدمها اإلنســان مــن قبــل امليــالد، يثبــت ذلــك رســمٌ جــداري يزيّ
ة صلبــة وقصبة وهــو يكتب باملســامرية  قــرصاً آشــورياً يف شــاملِ ســوريا حيــث يظهــرُ فيــه كاتبــان أحدمهــا يمســك بيــده مــادّ

والثــاين بيــده جلــد حيــوان وقلــم، ويعــود هــذا الرســم إىل القــرن الثامــن قبــل امليــالد.

(٤٨)  رشح املعلّقات السبع / ٧٨ / للزوزين.
(٤٩)  صبح األعشى ج٢ ص٤٨٤ / القلقشندي.

(٥٠)  ديوان حاتم الطائي.
(٥١)  سورة الطور اآليات ١ ـ ٣.

(٥٢)  مسند أمحد ج٤ ص١٤١.
(٥٣)  ديوان النابغة الذبياين.



٤٦

فٌ مــن كتابــةِ الكتــب الرســميّة واألوامــر  قَّ وكانَ هنالــك ختــوّ ثــمّ نشــأت صناعــة الكاغــد والقراطيــس وزامحــت الــرَّ
الســلطانيّة عــىل الــرقّ خشــية تزويرهــا كونــه قابــالً للغســل واملحــو وإعــادة الكتابــة خــالف الــورق املصنــوع.

ــه مجــع املصحــف «مــن  ــن ثابــت أنّ ــد ب ــرو عــن زي ــلِ اضطــراراً، ي ــاب اإلب ــون يف اخلشــبِ وعــىل أقت ــوا يكتب وكان
ــاب ...»(٥٤). ــافَ واألقت ــاع واألكت الرق

قَّشِ األكــربِ حــني أحــسّ بغــدر الراعــي فكتــب  رَ ــةِ الـــمُ وكان اجلاهليــون يكتبــون يف الرحــل عنــد الــرضورة كــام يف قصَّ
أبياتــاً عــىل رحــلِ الراعــي منــذراً أخويــه(٥٥).

ــى  وقــال ســعيد بــن جبــري: «كنــتُ أســمعُ مــن ابــن عمــر وابــن عبّــاس احلديــث بالليــلِ فأكتبــه يف واســطة رحــيل حتّ
أُصبــح فأنســخه»(٥٦).

ــالَ األصمعــي: «هــو فــاريس  ق، ق ــرَ هْ ــنَ القــامش، مفردهــا مُ ــف البيــضُ مِ حُ ق: وهــي الصُ ــوا يف املهــارِ وأيضــاً كتب
ب ...»(٥٧). معــرّ

ان: ب واجلمع مهارق، قال حسّ ويف اللسان: «املهرق: الصحيفةُ البيضاء يُكتَبُ فيها فاريس معرّ
قِ البــايل(٥٨) رَ هْ لِ أســامءَ مثــلِ الـــمُ كــم للمنــازلِ مــن شــهرٍ وأحــوالِ  آلِ

وقال نسب احلارث بن حلزة املهارق إىل الفرس يف قوله:
(٥٩) سِ ــرْ الفُ كمهــــارقِ  ا  بْسِ  آيــــــاهتُ بِالـحُ عفــونَ  الديــارُ  نِ  ــمَ لـِ

وجاءَ ذكر املهارقِ يف شعر األعشى وشيَم بن خويلد الفزاري وسالمة بن جندل وآخرين.

ــرص،  ــار م ــم نص ــط وه ــوبة إىل القب ــرص منس ــل بم ــاقٍ تُعم ــانٍ رق ــاب كت ــي: ثي ــي، والقباط بَاط ــوا يف القُ ــام وكتب ك
فــة كــام وكتبــوا هبــا املعلّقــات  ودخلــت القباطــي اجلزيــرة منــذ العــرص اجلاهــيل واســتخدمت للكتابــةِ وكســاءِ الكعبــة املرشّ

ــه األندلــيس يف العقــد الفريــد(٦٠). كــام يذكــر ابــن عبــد ربّ

، وذكــر أبــو الرحيــان  ــا يف املناطــق التــي تكثــر فيهــا األشــجارُ والغابــات فقــد كتــب أهلهــا عــىل حلــاءِ الشــجر وورقــهِ أمّ
(٥٤)  السجستاين / املصاحف ص٢٠.

ليات ص٢٢٢ للضبّي. (٥٥)  املفضّ
(٥٦)  تقييد العلم ص١٠٢ / اخلطيب البغدادي.

ليات ص٢٦٣. (٥٧)  األنباري رشح املفضّ
(٥٨)  لسان العرب / ابن منظور.

(٥٩)  املفضليات
(٦٠)  راجع العقد الفريد ج٥ ص٢٦٩.



٤٧

البــريوين يف كتابــه تاريــخ اهلنــد ذلــك ووصفــه وصفــاً كافيــاً وافيــاً.

ويذكــر ابــن النديــم: «ثــمّ كتبــت األُمــم بعــد ذلــك برهــة مــن الزمــان يف النحــاسِ واحلجــارة للخلــودِ ... وكتبــوا يف 
ــيسّ أيضــاً للخلــودِ ... ثــمّ دبغــوا اجللــود فكتبــت النــاس فيهــا ...»(٦١). عــىل بــهِ القِ التــوزِ الــذي يُ

وكتب العرب يف:

ب: مجع عسيب، وهي السعفة أو جريدة النخل إذا يبست ونُزع خوصها. العُسُ

اصفاً كاتباً: قال لبيد وَ
(٦٢) ــانِ بَ وَ ــنَ  لْ بَ ذَ ــبٍ  سُ عُ عــىل  ــامً  لَ هِ  قَ بكفِّ عيــدُ  يُ ــنٌ  ِ حلَ متعــودٌ 

وقال امرؤ القيس:
(٦٣) نِ ــامَ ــيبِ يَ سِ ــورٍ يف عَ طِّ زب ــجاين  كخَ هُ فش ــرتُ ــلٌ أبصـ نْ طل ــمَ لـِ

وكام وكتبوا عىل اللخاف وهي حجارة بيضٌ رقاق.

وكتبــوا عــىل أكتــافِ اإلبــل، ذكــر ذلــك ابــن النديــم يف فهرســه قائــالً: «والعــربُ تكتــب يف أكتــافِ اإلبــلِ واللخــافِ 
وهــي احلجــارة الرقــاق البيــض ...»(٦٤).

. : مجع كِرنَافة، وهي أصلُ السعفةِ الغليظِ امللتزقِ بجذع النخلةِ وكتبوا عىل الكرانيفِ

وذكــر الزخمــرشي: «وكان املســلمون يكتبــون مــا ينــزل مــن القــرآن الكريــمِ يف عهــد رســول اهللا صــىلّ اهللا عليــه وآلــه 
ــبِ والكرانيــف»(٦٥). يف العُسُ

تَّخــذُ مــن الســعف أو الغــاب، واســتعملوا  ــطُّ وتــرب وقــد يُ قَ ــا أداة الكتابــة فقــد اســتعملوا القلــم: وهــو قصبــةٌ تُ أمّ
ريــش الطيــور للكتابــةِ أيضــاً، وهنالــك تفصيــل كثــريٌ يف هــذا املوضــوع ال جمــالَ لذكــره هنــا.

ة. واستعملوا عند كتابتهم يف اجللود أو القراطيس أو الكاغدِ فيام بعد املداد واحلرب وهلام صناعة خاصّ
تــان ختتلفــان يف الصناعــة  ــام باحلقيقــة مادّ ــام بمعنــىً واحــدٍ إالّ أهنّ : وإن كان الشــائعُ أهنّ وأقــول: املــداد واحلــربُ

(٦١)  الفهرست وراجع صبح األعشى للقلقشندي وغريه.
(٦٢)  ديوان لبيد.

(٦٣)  ديوان امريء القيس.
(٦٤)  الفهرست.

(٦٥)  الفائق ج٢ ص١٥٠/ الزخمرشي.



٤٨

واالســتخدام. يــدلّ عــىل ذلــك مــا رواه اخلطيــب البغــدادي عــن أمحــد بــن بديــل الكــويف، فقــد بعــث إليــه املعتــزّ ليأخــذَ 
ــه  ــالَ ل ــدواة، فق ــاس وال ــذَ القرط ــث، أخ ــالءِ احلدي ــأ إلم ــهِ وهتيّ ــتقرّ يف جملس ــهِ واس ــل علي ــى إذا دخ ــه، حتّ ــث عن احلدي
قٍّ بِحــرب»، فجــاءَ  : فِيــمَ يكتــبُ إذن، قــال: يف رَ ــراً: «أتكتــبُ حديــثَ رســولِ اهللاِ يف قرطــاسٍ بــدواة؟ وســألهُ الكاتــبُ نكِ مُ

ــالء(٦٦). ــذ يف اإلم ــرب وأخ قِّ واحل ــرَّ بال

ومن أدوات الكتابة:

الدواة واملحربة والليقة وغريها.

ــل  ــة وأهــمّ أدواهتــا ومــن أراد التفصي ــالع عــىل املــواد املســتخدمة يف الكتاب نكتفــي هبــذا القــدر مــن البحــث واإلطّ
ــه باملصــادر التــي كتبــت يف ذلــك. فعلي

(٦٦)  تاريخ بغداد ج٤ ص٥١ / اخلطيب البغدادي.



٤٩
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١. القرآن الكريم.
٢. اللغة األكدية / د . عامر سليامن.

٣. امرباطورية الكلمة / نيقوالس اوستلر.
ر. د رضا املظفّ ٤. املنطق / حممّ

٥. خالصة املنطق / د . عبداهلادي الفضيل.
٦. هتذيب املنطق / التفتازاين.

٧. حاشية التهذيب / مالّ عبداهللا.
ي. د طاهر الكردي املكّ ٨. تاريخ اخلطّ العرگ وآدابه، حممّ

٩. مفردات ألفاظ القرآن / الراغب األصفهاين.
١٠. املستدرك عىل الصحيحني / احلاكم النيسابوري.

١١. السنن الكرب / البيهقي.
١٢ قواعد اللغة األُوغاريتية / د . الياس بيطار.

١٣. معجم املفردات اآلرامية القديمة / د . سليامن الذييب.
١٤. فقه اللغة / الثعالبي.

١٥. اخلط والكتابة يف احلضارة العربية / د . حييى وهيب.
١٦. تاريخ حضارة وادي الرافدين / د . أمحد سوسة.

١٧. ديوان لبيد بن ربيعة.
١٨. ديوان زهري بن أگ سلمى.

١٩. الفهرست / ابن النديم.
٢٠. رشح املعلّقات السبع / الزوزين.

٢١. صبح األعشى / القلقشندي.
٢٢. ديوان حاتم الطائي.

٢٣. مسند أمحد.



٥٠

٢٤. ديوان النابغة الذبياين.
٢٥. املصاحف / السجستاين.

ليات / األنباري. ٢٦. رشح املفضّ
٢٧. تقييد العِلم / اخلطيب البغدادي.

٢٨. لسان العرب / ابن منظور.
٢٩. العقد الفريد / ابن عبد ربّه األندليس.

٣٠. ديوان امريء القيس.
٣١. الفائق / الزخمرشي.

ت عىل شبكة املعلومات. َ ٣٢. بحوث ودراسات ومقاالت علمية نُرشِ
٣٣. لقاءات متلفزة.



٥١
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ورُ الدَّ رُ وَ : األَثَ ةِ فَ خرَ الزَّ طِّ وَ نُّ الـخَ اإلسالمُ وفَ

وهو يف ثالثة أبواب:

Uÿ �Â¯\;g]e’\

رِ اخلطِّ العريب أثرُ القرآنِ الكريمِ يف تطوّ

UÈ›]m’\;g]e’\
خرفةِ نِّ الزَّ رِ فَ أثرُ اإلسالمِ يف تَطوّ

Un’]m’\;g]e’\
خرفةِ اإلسالميةِ طِّ العريب والزَّ دورُ الدينِ اإلسالمي يف انتشارِ الـخَ



٥٢



٥٣
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ــا  ، وهن ــامٍ ــكل ع ــة بش ــة وأدوات الكتاب ــة والكتاب ــن اللغ ــا ع ــتنا وحتقيقن ــام دراس ــن أقس لِ م ــم األوّ ــا يف القس ثن حتدّ
ى بـــ «اخلــط». ــة وفــق اِصطــالح أهــلِ الصنعــة وهــو مــا يســمّ ث عــن الكتاب نتحــدّ

واخلطّ لغة: مشتقٌ من اجلذر الثالثي خطط.
وهو الطريقة املستطيلة يف اليشء ومجعهُ خطوط(٦٧).

ــة  ــهُ رســوم وأشــكالٌ حرفيــة تــدلُّ عــىل الكلــامت املســموعة الدالّ : «إنّ متــه بقولــهِ ف ابــن خلــدون اخلــطَّ يف مقدّ ويعــرّ
عــىل مــا يف النفــس، فهــو ثــاين رتبــة مــن الداللــة اللغويــة، وهــو صناعــة رشيفــة، إذ الكتابــة مــن خــواصّ اإلنســان التــي 

ــز هبــا عــن احليــوان ...»(٦٨). يميّ

ا اخلطّ إصطالحاً: فيقصد بهِ تصوير اللفظِ برسمِ حروفٍ هجائيةِ بتقدير االبتداء به والوقوف عليه. أمّ

ره  ، وأســباب انتشــاره أو انحســاره، وتطــوّ ، ومجالياتــهِ ث العلــامءُ عــن فضيلــة اخلــطّ يقــول أمحــد شــوحان: «وقــد حتــدَّ
ومجــوده، وكتبــوا يف ذلــك الكثــري»(٦٩).

ــون اإلســالمية،  ــنُّ اخلــطِّ أصعــبُ الفن ــربُ فَ عتَ ــاط وأُســتاذٌ يف جامعــة اســتانبول): «يُ ويقــول د . عــيل أرســالن (خطّ
ــو  )، وه ــهُ ــهُ (فرجالُ لُ جُ ــاطِ وبُرْ ــطرة اخلطّ ــم مس ــذا القل ــيط، وه ــم البس ــري القل ــده غ ــك يف ي ــه ال يمل ــان في ــك أنّ الفنّ وذل

ــهِ أحجــامَ احلــروف»(٧٠). ُ ب عــنيِّ ــذي يُ قســطاطهُ ال

ع: «اخلط لألمري مجال، وللغني كامل، وللفقريِ مال». وما أمجل قول ابن املقفّ

 ، ويقــول حســن طــه: «لقــد كان للخــطّ العــريب عنــد العــربِ قدســيّة واحــرتام، لــذا ســعوا نحــو جتويــده كتابــةً ورســامً
لِّ حــرف ومــا جيــب أن تكــون عليــه، ســواء  فكانــت هنالــك حمــاوالت لضبــط األحــرف منفــردة، وبيــان مســاحة وثخانــة كُ
َ مــن أهمّ األســبابِ التــي أدَّت  ســاً أو غــريُ ذلــك مــنَ اهليئــات، األمــرُ الــذي اعتُــربِ أكانَ هــذا احلــرفُ قائــامً أو منبســطاً أو مقوّ
 ًإىل اتقــانِ هــذا اخلــط واِجــادة كتابتــه، وحافظــت عــىل شــخصيّتهِ مــن أن تكــون جمــاالً لإلرجتــال، ووصلــت بــه إىل مســتو
 ، فنّــيٍّ رفيــعٍ وهكــذا عــرف العــربُ املقيــاسَ منــذُ زمــنٍ قديــمٍ واســتخدموه يف جمــالِ اخلــطّ العــريب ليكــون معيــاراً لســالمتهِ

ة خطط. (٦٧)  لسان العرب مادّ
مة ابن خلدون. (٦٨)  مقدّ

(٦٩)  رحلة اخلط العرگ من املسند إىل احلديث ص١٤.
(٧٠)  العثامنيون ص٢٥٧.
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أو بمعنــىً آخــر: ليكــونَ الوســيلة لتحديــدِ العالقــة العضويــة الســليمة بــني أجــزاء احلــروف والكلــامت كأشــكال»(٧١).

ــقِ  ، وتناس ــطّ ــاقة اخل ــاللِ رش ــن خ ــم م ــة تتكلّ ــه يف اللوح ــل موهبت ــذي جيع ــو ال ــدع ه ــاط املب ــال: «إنّ اخلطّ ــام يق وك
ــه». ــهِ وحركات اتِ ــطوره ومدَّ س

وإنّ خصوصيّــة اخلــطّ العــرگ وميــزة احلــروف العربيّــة مــا متتلكــه مــن صفــاتٍ حســب نوعهــا مــن يبوســةٍ أو ليونــة، 
لَّ األذواق الرفيعــة  ، أعطــى هلــذا الفــنّ جمــاالً واســعاً لإلبــداع والظهــور واالنتشــار بــام يالئــمُ كُ رٍ ة أو تقــوّ مــن زوايــا حــادّ
ــطٍّ آخــرٍ مــن اخلطــوط يف العــامل لــذا نــراهُ انتــرش جلاملــهِ وهندســتهِ يف الوســط العــرگ فاإلســالمي  وهــذا مــا ال نجــدهُ يف خَ
ثــمّ يف العــامل، وأكثــر مــا نجــد ذلــك يف أبــواب ونوافــذِ الكنائــسِ والكاتدرائيــات وقصــور امللــوك واألُمــراء والنبــالء يف 
كلّ مــن صقليــة وايطاليــا واملانيــا وفرنســا فضــالً عــن بــالدِ األندلــس، بــل ونقــش عــىل ســيوف أُمــراء الغــرب وبعــض 
ــالمية  ــة اإلس ــارة العربي ــت احلض ــد كان ــالً: «لق ــيه قائ ــيس مارس ــب الفرن ــك الكات ــرتف بذل ــد اع ــاً وق ــكوكاهتم أيض مس
ــى أنّ العنــارص اإلســالمية طغــت منــذ هنايــة القــرن احلــادي عــرش يف واجهــات الكنائــس  شــديدة التغلغــلِ يف عاملنــا، حتّ

الروميــة ثــمّ رأيناهــا فيــام بعــد ختتلــط يف الكنَائــس القوطيــة مــع العنــارص الــواردة مــن فرنســا»(٧٢).

ــاط العــرگ يعــودُ إىل القــرآن الكريــم، فلــه األثــر الكبــري يف تطويــر  وال ينكــر أحــدٌ إنّ الفضــلَ األكــرب يف إبــداعِ اخلطّ
ــة وكتبــوهُ عــىل أفضــل  س حيــث أولــوه العنايــة اخلاصّ اخلــطّ العــرگ وذلــك مــن خــاللِ اهتــامم املســلمني بكتاهبــم املقــدّ
املــواد ســواءً أكانــت رقوقــاً أو قراطيــس أو غــري ذلــك وبرعــوا يف صناعتهــا ومعاجلتهــا عــىل أحســن وجــه واســتعملوا 
عَ خطّاطــون  ــرَ ــنوا أســاليبَ كتاباهتــم، وقــد بَ ــوا يف تصنيعهــام واختــاروا أفضــلَ األقــالم للكتابــةِ وحسَّ املــداد واحلــرب واهتمّ

يشــارُ إليهــم بالبنــان عــىل مــد التاريــخ اإلســالمي وإنّ آثــار بعضهــم مــا زالــت شــاهدة عــىل ذلــك.

ل للخــطّ العــرگ وهــو  ــم األوّ رةٍ واحــدة تنتهــي سلســلتها وســندها إىل املعلّ وكلُّ هــؤالء اخلطاطــني ينتمــون إىل مشــجّ
اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم.

ــي يذكــر ســند اخلطّاطــني مــن  ــد طاهــر بــن عبدالقــادر الكــردي املكّ فهــذا اخلطّــاط الكبــري والباحــث يف هــذا الفــنّ حممّ
فُ بالســند الرتكــي، وكال الســندين يرجعــان إىل اإلمــامِ  جهتــني، األُوىل: مــا يعــرف بالســند املــرصي، والثانيــة: مــا يعــرَ

عــيل بــن أگ طالــب عليــه الســالم.

ية فنّية يف اخلطّ العرگ ص١٩ / حسن طه. (٧١)  قابلية التحوير كخاصّ
(٧٢)  تاريخ اخلط العرگ / أمحد شوحان.
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: وگّا يقول يف السند املرصي ناظامً

اشــتَهرْ فيــهِ  ي  الَّــذِ ابِ  بــوّ ابــنِ  ــرْ  أَيِ  األَبَ هــاللٍ  إبــنِ  ــنْ  عَ فَ ــوَ  هْ وَ

دْ عتَمَ أَلـــمُ ــا  نَ زيرِ وَ ــنْ  عَ فَ وَ  هْ ــدْ  وَ أَسَ ــنِ  اِبْ ــدٍ  حممَّ ــنْ  عَ فَ ــوَ  هْ وَ

هْ قلَ بـــــــالـــمُ ال  ـــبيكَ  سْ يُ طِّــهِ  هْ  بخَ لَ قْ مُ بــنِ  ــدِ  حممّ بــهِ  عنــي  أ

ري ــجَ الشَّ ــنِ  اِبْ ابراهيــمٍ  ــنِ  عَ رِ  وذا  رِّ حَ والـــمُ األحــولِ  عــنِ  ــوَ  هْ وَ

ــذا يــكَ بِ اهِ نَ ي وَ ــرصِ ــنِ البَ سَ ذا  عــن حَ ــادٍ وَ َّ ــنِ محَ ــوَ عــن إســحاقِ ب هْ وَ
(٧٣) ِّ املــريضِ طالــبٍ  أيب  عيلِّ  ابــنِ  ــنْ  مِ ادَ  اســتَفَ ــدْ  قَ ذا  وَ

: إنّ الفضــلَ األكــرب للقــرآن الكريــم يف تطويــر اخلــطّ العــريب ووضــعِ  ويف ختــامِ هــذا البــاب نقــولُ
ــةَ الكــامل  لَّ ــةِ اجلــامل، وانســيابيّة ســطوره لتلبــس حُ ــهِ وترشيــح حروفــهِ لتظهــر يف غاي قواعــدهِ وأُصول

لُّ هــذا االهتــامم مــا كان ليكــون هبــذه العنايــة الفائقــةِ لــوال القــرآن الكريــم. كُ

(٧٣)  تاريخ اخلطّ العرگ وآدابه ٢١١ ـ ٢١٦.
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ــا تعــارض الــرشع احلنيــف يف فقهــهِ ومبتنياتــه ومنهــا حرمــة  ة مشــاكل يف عملــهِ تعــود إىل أهنّ واجــه الفنّــان املســلم عــدّ
ــر بطريقــةٍ مــا ليخــوض غــامرَ هــذا  ــه أن يفكّ ــر ذوات األرواح ومــا شــابه، گّــا حــدا ب التجســيم وعمــل التامثيــل وتصوي

تعــارضَ مــع مبادئــهِ الدينيــة. املجــال دون أن يَ

ــاً  خرفي ــرصاً زُ ــونَ عن ــا لتك ــروف وتوظيفه ــر احل ــو حتوي ــه ه ــام ب ــا ق ل م ، وأوّ ــدعُ ــرُ ويب ــر ويبتك ــا راح يفكّ ــن هن وم
ــور  ــاجد والقص ــألَ املس ــاً مَ ــاً رائق ــهُ فنّ ــل من ــك وجع ــويف لذل ــطّ الك ع اخل ــوَّ ــذات ط ــاً وبال ــرصاً كتابي ــا عن ــةً لكوهن إضاف
ــةِ وأبقــى خطوطهــا اهلندســية  دهــا مــن العنــارصِ احليّ ــهَ إىل الطبيعــة وجرّ وواجهــات الــدور يف كلّ زمــانٍ ومــكان، ثــمّ اجتّ
كهــا وأعــاد تركيبهــا مــن جديــدٍ حتّــى يبــدع وال حياكــي الطبيعــة حرفيــاً، وعمــل بمبــدأ التكافــؤ بــني الشــكل  ومــن ثــمّ فكّ
ــمِ حيــث  اً ذلــك مــن القــرآنِ الكري ــدأ التكــرارِ مســتمدّ ــرة، وعمــل بمب قــة أو مزهّ ــاً كانــت عنارصهــا مورّ يّ ــة أَ واألرضي
ت ظاهــرة  ــرسِّ لِّ تكــرارٍ عــن يشءٍ مــا، وقــد فُ وجــد تكــرار قصــص األنبيــاءِ يف العديــد مــن آيــات القــرآنِ للكشــف يف كُ
ــا بدايــة الولــوج إىل عــامل الــالّ هنايــة، ومــن ثــمّ قــام  ــا الســعي إىل اهللا، وجوهــر ذلــك أهنّ التكــرار يف الزخرفــة العربيــة بأهنّ
ــر عــىل الزخرفــة األصــل وال  َ زخرفيــة صغــرية ال تؤثّ ــة بمــأل الفــراغ ناثــراً فيــه عنــارصِ بعــد رســم زخرفتــه عــىل األرضيّ
تــدع مــا حوهلــا فارغــاً داللــة عــىل الفضــاء املشــغول بعــوامل ال تُعــدُّ وال حتــىص، وقــد ســاعد هــذا التكــرار عــىل اإلحســاسِ 
باالمتــدادِ واالنتشــار مســبّباً إجيــاد إيقــاع التــوازن گّــا يــؤدّي إىل الراحــة النفســية بســبب عذوبــة الشــكل وراحــة العــني 
 ومــن ثــمّ اســتعمل الفنّــان العــرگ اخلطــوط اللولبيــة مضيفــاً شــفرة أُخــر ، تــه، وهــذا بحــدّ ذاتــه إثــراءً جلــاملِ التوزيــع ورقّ

ــةً عــىل االمتــداد الــالّ هنائــي. لفنّــه دالّ

 َ ــارصِ ــة عن ــدور دوران الكــون الفســيح مشــيعاً يف الزخرف ر وينــرش وي ــان العــرگ يكــرّ ــر الفنّ ومــن هــذا وغــريه ن
، وهــو كذلــك فهــو يبحــث عــن الكــامل املطلــق. ــه يبحــث عــن يشءٍ ــة واحلركــة وكأنّ احليوي

. َ اجلاملِ امً يف ذلك عنارصِ ذ باأللباب متمّ ومن ثمّ نراه يضيف األلوان بسيامئيّةٍ معيّنةٍ جاعالً منها لوحة تأخُ

رِ اخلــطّ العــرگ ينطبــق هنــا أيضاً كــون الفنّان املســلم  ومــا قلنــاهُ يف البــاب الســابقِ مــن أنّ للقــرآنِ األثــر األكــرب يف تطــوّ
ــا  ــاللِ زخرفته ــن خ ــامل م ــةَ اجل ــاتٍ فائق ــوطِ لوح ــل اخلط ــةِ بأمج ــف املكتوب ــار املصاح ــارصِ إلظه ــذه العن ــفَ كلّ ه ظَّ وَ

لُّ الفضــلِ للقــرآن الكريــم. وتذهيبهــا وتزويقهــا بأهبــى األلــوان والفضــل كُ

ـ نشأة الزخرفة وقيمتها وجماالهتا / فوزي سامل عفيفي. ـ سيامئية التصميم الزخريف اإلسالمي / صفا لطفي.  ٢ـ  راجع: ١ـ 



٥٨



٥٩

Ïzz…Ö|á’\Â ;ÈzzdÖ¬’\ ; �ªzz£\ ;Ñ]zzçi›\ ;∫ ;ÈŸ˜zzà¸\ ;flzzÁÅ’\ ;ÑÂÄ ;Unzz’]m’\ ;g]zze’\
gÖ∆’\;∫;ÏËŸ˜à¸\;

ل والثــاين وحديثنــا عــن اخلــطّ العــرگ والزخرفــة اإلســالمية واملســتو الفنّــي العــايل  م يف البابــني األوّ وفــق مــا تقــدّ
لٌّ منهــام عــىل أيــدي اخلطّاطــني والفنّانــني العــرب، فقــد أصبــح هلــام مكانــة مرموقــة بــني الفنــون بــل  الــذي وصــل إليــه كُ
ــم بعضهــام البعــض فــام مــن مصحــف أو كتــاب أو منــارةٍ أو حمــرابٍ أو  صــارَ هلــام قصــب الســبق وســارا غالبــاً معــاً ليتمّ
نــهُ الكتابــات اجلميلــة وخصوصــاً اآليــات الكريمــة وغالبــاً مــا تكــون حماطــة  واجهــةٍ حضاريــةٍ أو قــرصٍ إالّ وكانــت تزيّ
ــة لكوهنــا حــوارضَ  ــة إضاف ــةً لفــنِّ اخلــطّ والزخرف ــا جعــل املســاجد والقصــور اإلســالمية قبل بالزخــارف والنقــوش گّ

عمرانيــة فريــدة.

ــر بذلــك الــرشقُ  وقــد ســاعد انتشــار اإلســالم يف أصقــاعِ املعمــورة بانتشــار فــنّ اخلــطّ والزخرفــة بشــكلٍ كبــري وتأثّ
والغــرب، بــل دخــل إىل أُورپــا مــن أوســع أبواهبــا وخصوصــاً مــن األندلــس.

، ممّــا جعــل رجــالَ  اً عظيــامً ــد جســتوف لوبــون ذلــك قائــالً: «لقــد بلــغ اخلــطّ العــريب مــن الصالحيــة للزينــة حــدّ ويؤكّ
ــات  ــا كانَ يقــع حتــت أيدهيــم مــن قطــع الكتاب ــن استنســاخ م ــرون م ــنّ يف القــرون الوســطى ويف عــرص النهضــةِ يكث الف

نــون هبــا املبــاين املســيحية»(٧٤). العربيــة فيزيّ

ــدرة  ــه بمق ــرفٍ في ــكلّ ح ــق ب ــذي ينط ــرگ ال ــطّ الع ــة اخل ــة بعظم ــد هونك ــة زيغري ــترشقة األملاني ــهدت املس ــد ش وق
ــة(٧٥). ــة الزخرفي ــرگ واللوح ــرف الع ــم احل ــالل رس ــن خ ــي م ــاء الفنّ ــتمرارية العط ــىل اس ــلم ع ــرگ واملس ــان الع اإلنس

، ومجالــهُ  ويقــول عبداجلبّــار الســامرائي: «ومــا لبــث اخلــطّ العــريب أن لفــت أنظــار فنّــاين أُورپــا وهبرهــم مظهــرهُ البديــعُ
ــده، ومل  ــاعِ يف تردي ــه، واإليق ــزان يف متاثل ــي ترتكــز عــىل التناســقِ يف تكــراره، واالتّ ــة الت ــهُ التشــكيلية الفائق ــي، وقيمت الفنّ
ره، ويقتبســون منــه، حيــث نُقِشــت حروفــه  يقــف اهتاممهــم هــذا عــىل االســتمتاع بــه فحســب، بــل راحــوا يتابعــون تطــوّ
ــةِ الصناعــات والفنــون األُورپيــة بأشــكالٍ خمتلفــة حتّــى انّ شــهاد (ال إلــه إالّ اهللا) كانــت أحيانــاً تكتــب معكوســة  عــىل كافّ

كنقــوشٍ عــىل قطــع احلــيل والعملــة واألواين»(٧٦).

فَــت بـــ (فــنّ  رِ ومــا يقــالُ هنــا عــن اخلــطّ العــرگ يقــالُ عــن فــنّ الزخرفــة العربيــة اإلســالمية أيضــاً حيــث انتــرشت وعُ
اً كلمــة عــرب (أراب) يف الكلمــة مشــرية إىل الفــنّ العــرگ. األرابســك) وظاهــرٌ جــدّ

(٧٤)  حضارة العرب ص٥٣١ / جوستوف لوبون، ترمجة أكرم زعيرت.
(٧٥)  رحلة اخلط العرگ من املسند إىل احلديث ص٤٦ / أمحد شومان نقالً عن كتاب: شمس العرب تسطع عىل الغرب / زغريد هونكه.

ورپي جملّة املورد املجلّد ١٥ عدد ٤ ص١٠٣. (٧٦)  أثر اخلطّ العرگ يف الفنّ األُ
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وعموماً فقد ظهرت الكتابات العربية والزخارف اإلسالمية يف كثري من األماكن ما زال بعضها قائامً ومنها:
١ ــ كنيسة خراملبوس يف أثينا(٧٧).

٢ ــ مذبح كنيسة اوفيدو(٧٨).
يس بطرس يف الفاتيكان والذي استغرق تنفيذه اثني عرش عاماً والذي حيتشد  ٣ ــ الباب الشهري بكنيسة القدّ

بالكتابات العربية عىل مرصاعيه(٧٩).
٤ ــ باب كنيسة الفوت شيالك يف فرنسا(٨٠).

ومن ثمّ أحزمة زخرفية عىل رفّ كنيسة وستمنسرتاگ(٨١).

وال نريــد أن نطيــل فقــد وجــدت اخلطــوط العربيــة والنقــوش والزخــارف العربيــة اإلســالمية يف الكنائــس 
واملنســوجات احلريريــة وعــىل األواين واســتعملت يف األختــامِ والتوقيعــات واللوحــات الفنّيــة والكتــب الدينيــة (كــام هــو 
ــهُ بإعجابــه) بــل حتّــى يف املســكوكات الدينــار الذهبــي الــذي  احلــال يف اِنجيــل ونشســرت والــذي كان هنــري الثــاين خيصّ
تفــظ بــه املتحــف الربيطــاين والــذي يعــود إىل امللــك أُوفــا ملــك مرســيليا (٧٥٧ ـ ٧٦٦)م بكتابتــه باخلــطّ الكــويف مــع  حيَ

وجــود كتابــة التينيــة.

د رسول اهللا. وكتب عىل وجه: ال إله إالّ اهللا حممّ

د رســول اهللا أرســله باهلد ودين احلــقّ ليظهرهُ عىل الدين كلّه ولــو كره املرشكون. وعــىل الوجــه اآلخــر يف طوقه: حممّ

وهنالك عمالت أُخر عليها كتابات كوفيّة تعود إىل النورمانديني يف صقلية، وغري ذلك كثري.

النتيجة:
ومــن هنــا نعــرفُ مــا هو الــدور الكبــري للدين اإلســالمي عموماً وللقــرآنِ الكريمِ خصوصــاً يف نرشِ 
اخلــطّ العــريب والزخرفــة اإلســالمية يف الرشق والغرب، وال ننســى إبــداع الفنّان العريب واملســلم يف ذلك 
ابــةً تبهــرُ الناظريــن، فجعــل الغربيــون  حيــث اِبتكــر وأبــدع وتفنّــن يف صنعتــهِ ممّــا جعلهــا مرموقــةً وجذّ
يبحثــون عنهــا ويســارعون يف اقتنائهــا ويصنعــون أمثاهلــا يف أديرهتــم وكنائســهم ودورهــم وحيتفظــون 
بأنفس التحف واملخطوطات العربية وفضل ذلك يعود إىل الفنّان املســلم وأصالً إىل الدين اإلســالمي.

(٧٧)  عن جملّة الثقافة العربية عدد ١١ ص٨٩ سنة ١٩٧٨.
(٧٨)  املصدر نفسه.
(٧٩)  املصدر نفسه.

(٨٠)  تراث اإلسالم ص٢٥٦ تعريب جرجيس فتح اهللا.
(٨١)  املصدر نفسه.
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١. لسان العرب / ابن منظور.
٢. القاموس املحيط / الفريوزآبادي.

مة ابن خلدون. ٣. مقدّ
٤. رحلة اخلطّ العرگ من املسند إىل احلديث / أمحد شوحان.

٥. العثامنيون / د . عيل أرسالن.
يةٍ فنّية يف اخلطّ العرگ / حسن طه. ٦. قابلية التحوير كخاصّ

٧. تاريخ اخلطّ العرگ / أمحد شوحان.
د طاهر الكردي. ٨. تاريخ اخلطّ العرگ وآدابه / حممّ

٩. سيامئية التصميم الزخريف اإلسالمي / صفا لطفي.
١٠. نشأة الزخرفة وقيمتها وجماالهتا / فوزي سامل عفيفي.

١١. حضارة العرب / جوستوف لوبون، ترمجة أكرم زعيرت.
١٢. جملّة املورد املجلّد ١٥ عدد ٤.

١٣. جملّة الثقافة العربية عدد ١١ سنة ١٩٧٨.

١٤. تراث اإلسالم تعريب جرجيس فتح اهللا.
١٥. دراسات ومقاالت منشورة عىل شبكة املعلومات.
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اب طَّاطُ البغداديُّ أبو احلسنِ عيلُّ بنُ هاللِ املعروف بابْنِ البَوّ الـخَ
ت (٤١٣هـ ــ ١٠٢٢م)

سريتهُ ــ أدبه ــ خطّه ــ قصيدته ورسالته يف اخلطّ ــ آثاره

وهو يف ثالثة أبواب:

Uÿ �Â¯\;g]e’\

طُّهُ سريته ــ أدبهُ ــ خَ

UÈ›]m’\;g]e’\

قصيتده الرائية ورسالته يف اخلطّ

Un’]m’\;g]e’\

وفاتهُ ــ آثاره ــ توقيعه
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ــاممِ  ــةً مــع االهت ــرز هــؤالء بداي ــداين وب مُ القــايص وال ــهُ ــخ اإلســالمي يشــهدُ لـ للخــطّ أســاتذةٌ ومعلّمــون يف التاري
ل يف هــذا املضــامر  ــمُ األوّ بالقــرآنِ الكريــمِ وكتابتــهِ مــن عهــد رســولِ اهللاِ صــىلّ اهللا عليــه وآلــه وعهــد اخلالفــة، وكانَ املعلّ
ريــن هــو بــابُ مدينــة العلــمِ عــيل بــنِ أيب طالــب عليــه الســالم،  مــني منهــم واملتأخّ كــام هــو ثابــتُ عنــد اخلطّاطــنيَ املتقدّ

.(٨٢)« ــهُ لَمُ قــلُ الكاتــبِ قَ وهــو القائــل: «عَ

ــمْ  ، وأَقِ كَ ــامَ لْ أقسَ ــدِ اعْ ــا، وَ نْهَ ــكَ وأَيمِ طَّتَ فْ قَ ــرِّ حَ ا، وَ نْهَ ــمِ أسْ ــكَ وَ لَمِ ــةَ قَ فَ لْ : «أَطِــلْ جِ ــطِّ ــلٍ رآهُ قبيــحَ اخلَ جُ وقــالَ لِرَ
.(٨٣)« ــكَ ألِفــكَ والمَ

ــمعني طنــنيَ  ، وأَسْ طَّتَــكَ ــنْ قَ ا، وأيمِ نْهَ ــمِ ــكَ وأَسْ لَمِ ــةَ قَ فَ لْ : «أَطِــلْ جِ ــيلٌّ لكاتِبــهِ : قــالَ عَ وعــن عوانــة بــن احلكــم، قــالَ
ــاءَ  ــلِس البَ ، وأسْ ــالمَ ــل ال تِّ ، ورَ ــاءَ ــم الفَ ظّ عَ ، وَ ــكافَ ــقُق ال ، واش ــنيَ ج الع ــرِّ عَ ، وَ ــادَ ن الصَّ ــمِ ــاءِ، وأَسْ ــورَ احل ، وح ــونِ النُّ

.(٨٤)« ، يكــونُ أَذكــرَ لــكَ لــفَ أُذنِــكَ ــكَ خَ لمَ ــلْ قَ ــا، واجعَ نبهَ ــلِّ ذَ عَ ايَ وَ ــم الــزَّ أَقِ ، وَ ــاءَ ــاءَ والثَّ والتَّ

ــه  ــبٍ علي ــن أگ طال ــيل ب ــدِ ع ــىل ي ــالمِ كانَ ع ــدرِ اإلس ــدهِ يف ص ــدَ قواع ــطِّ وتقعي ــولِ اخل ــعَ أُص ــر أنّ وض ــذا ن وهب
، فهــل هــو أبــو  ــهَ إليــهِ هــذه الكلــامت التــي فيهــا أُصــول الكتابــة واخلــطّ ــنْ هــو كاتِبــهُ الــذي وجَّ الســالم، وال نــدري مَ

ــط؟ ــبِ النق ــدهُ إىل تبوي ــوِ وأرشَ ــمَ النَّح ل ــالهُ عِ ــذي أم ــدؤيل ال ــود ال األس

د طاهر الكردي يف كتابه اخلطّ العرگ وآدابه. وكان الدؤيل مشهوراً باخلط الكويف يف زمانه كام يذكر حممّ

ن هو عىل شاكلتهِ من جهابذةِ العلمِ واملعرفة؟ أو مَ

وعمومــاً هكــذا بــدأت مدرســة اخلــطّ العــرگ يف اإلســالمِ مســريهتا وظهــر خالــدُ بــن أگ اهليــاج صاحــبُ عــيل عليــه 
الســالم املتــوىفّ حــدود ســنة ١٠٠هـــ (٨٥).

رة ســورة الشــمس ومــا  وهــو الــذي كتــبَ بالذهــبِ عــىل حمــرابِ مســجد النبــي صــىلّ اهللا عليــه وآلــه باملدينــة املنــوّ
بعدهــا مــن الســور إىل آخــر القــرآن.

اهللاِ بــن مقلــةَ املتــوىفّ ســنة ٣٢٨هـــ حيث  ــدٍ بــن عــيلِ بــنِ احلســنِ بــنِ عبــدِ إىل أن وصلــت النوبــة إىل الوزيــر أگ عــيلٍّ حممّ

(٨٢)  نور احلقيقة ص١٠٨ / العاميل.
(٨٣)  حتفة أُويل األلباب يف صناعة اخلطّ والكتاب ٣٤ / ابن الصائغ.

ل ١٠ : ٣١٣ ح٢٩٥٦٤ / املتّقي اهلندي. (٨٤)  مسند اإلمام عيل عليه السالم ج١ ص٨٩ السيّد حسن القبانچي، كنز العامّ
(٨٥)  راجع الفهرست ص٤٦ البن النديم.



٦٦

ل اخلطــوطَ األصليــةَ املوزونــة  ، وحــوَّ ، وهــو مــن أطلــق اســمَ «البديــع» عــىل خــطّ النَســخِ نيــتْ لــهُ الوســادة يف هــذا الفــنِّ ثُ
داً. ــناً وجمــوّ سِّ هُ حمُ هــا اِضافــةً إىل ابتــكاراتِ مــن ســبقَ إىل خطــوطٍ منســوبةٍ وفــقَ الرســومِ والقوانــنيِ التــي ابتكرّ

نْ حيث تشــاكلهِ وتناســبهِ  ــلَ أبــو حيّــان التوحيــدي اِعجــابَ النــاسِ بالكتابــة املنســوبة قائــالً: «واخلــطُّ املنســوبُ مِ وعلَّ
.(٨٦)« خائِــرِ الكريمةِ ، والذَّ ، معدودٌ يف األعــالقِ النفيســةِ ، حمفــوظُ القيمــةِ : حمبــوبُ الشــيمةِ ، كاجلوهــرِ وإرشاقِ معانيــهِ

ــدَ ابــن مقلــة حرفيّــاً  ع واســتطاعَ أن يقلِّ ابِ عــىل عــرش ســلطنة اخلَــطِّ بــال منــازِ ــع ابــن البــوّ وبعــد عهــد ابــن مقلــة تربَّ
أحيانــاً كــام يف مصحــف ابــن مقلــة الــذي كان يف خزانــة الكتــب التابعــة لعضــدِ الدولــة بشــرياز عندمــا وجــد أجــزاءً أربعــة 
ــة  ــة يف مجل ــهُ وأحــرضهُ إىل عضــد الدول تَّقَ ــهُ وعَ بَ ــهُ وذهّ ل ــة منهــا جــزء خمــرومٌ فكمَّ ــن مقل للمصحــف الرشيــف بخــط اب

.(٨٧) األجــزاءِ فلــم يعرفــهُ

ــار الــورق  ــب وخبــريٌ يف اختي اب ليــس خطّاطــاً ملهــامً فقــط، بــل هــو مذهّ ــوّ ــة نعــرف إنّ ابــن الب ومــن هــذه احلادث
ــزَّ ابــنَ مقلــةَ بعــد أن أتقــنَ قاعدتــه يف  ــه يعتّقــهُ دون أن يميّــزه أحــدٌ عــن الــورق العتيــق أصــالً. وقــد بَ ومعالــجٌ لــهُ حيــث انّ

حهــا وكســاها باحساســه املرهــف وذوقــه الرفيــع هبجــةً ومجــاالً. هبــا ونقّ دهــا وهذّ ، فجوّ اخلــطّ

ــهِ  ــد البحــث إلي ــا فهــو بســبب نســبة املصحــف قي ــا وحتقيقن اب يف بحثن ــوّ ــنِ الب ــاً الب ــا قِســامً خاصّ ــا ســبب إفرادن أمّ
ــاط  ، فــكان حــريٌّ بنــا أن نســلِّطَ الضــوءَ عــىل هــذا اخلطّ قَ عــىل طريقتــهِ ــبَ وزوِّ هِّ فَ وذُ خــرِ تِــبَ وزُ ــهُ كُ أو عــىل األقــل أنّ

. ــانُ املبــدع يف عملــهِ ، والفنّ ــطِّ الكبــري بــل هــو أُســتادُ أســاتيدِ اخلَ

: هُ اسمهُ ولقبهُ وسريتُ
ابــاً لبنــي بويــه، ولذلــك  اب، كانَ أبــوه هــالل بوّ هــو أبــو احلســنِ عــيل بــن هــالل بــن عبدالعزيــزِ املشــهور بابــنِ البــوّ

ــهُ مــالزمٌ لســرتِ البــاب(٨٨). نَّ ــرتي» ألَِ ــب بـــ «السِّ لقّ

اب بــل بلــغ بفنِّــهِ وعلمــهِ  جــى بــه، عــىل أنّ هــذا اللقــب مل يقعــد بابــنِ البــوّ ُ بلقــبِ أبيــهِ هــذا وهيُ عــريَّ اب يُ وكانَ ابــن البــوّ
ريــن مــن كتــبَ مثلــه أو  مــني وال يف املتأخّ ــى قيــل فيــه: «مل يوجــد يف املتقدّ مبلغــاً يعجــز عنــهُ أُولــوا احلســب والنســب حتّ

قاربــه»(٨٩).

خــني ومن جــاؤوا من بعد. نَ املؤرّ لــقٍ أثنــى عليــه معــارصوه مِ اب إىل جانــبِ نبوغــه صاحــبَ ديــنٍ وخُ وكان ابــنُ البــوّ
(٨٦)  رسالة يف علم الكتابة / أبو حيّان التوحيدي، منشورة يف جملّة معهد املخطوطات العربية.

(٨٧)  راجع الوايف بالوفيات البن الصفدي ج٢٢ ص١٧٩ ـ ١٨٣ / الصفدي.
(٨٨)  وفيات األعيان ج١ ص٣٥٥ / البن خلّكان.

(٨٩)  تاريخ اخلطّ العرگ وآدابه ٣٣٤ / الكردي.



٦٧

، يف دينهِ وأمانته»(٩٠). اب غري واحدٍ قال عنه ابن األثري: «قد أثنى عىل ابن البوّ

ــد بــن خلــف  وأثنــى عليــه ياقــوت احلمــوي قائــالً: «كانَ يعــظ بجامــع املنصــور، فلــامّ وردَ فخــرُ امللــكِ أبــو غالــبٍ حممّ
الوزيــر واليــاً عــىل العــراق مــن قِبَــلِ هبــاءِ الدولــة أيب نــرص بــن عضــدِ الدولــة جعلــه مــن ندمائــهِ»(٩١).

ناً»(٩٢). يِّ ووصفهُ اخلطيب البغدادي قائالً: «كانَ رجالً دَ

ــه،  اب القــرآنَ وأتقنَ ــاً للعلــمِ منــذُ صبــاهُ حيــث انــرصفَ إىل حتصيلــه، يقــول د . املســفر: «قــرأ ابــن البــوّ بّ وقــد كانَ حمُ
ــد بــن أســد بــن ســعيد الكاتــب تلميــذ ابــن مقلــة،  ــذ عــىل يــدِ حممّ نــي، كــام تتلمّ ــنَ علــومَ العربيــةِ عــىل يــد شــيخهِ اِبــنِ جَ وتلقَّ

.(٩٣)« بعــد أن أتقــنَ قاعدتــه يف اخلــطّ

ــة، وكــذا األعــالم للــزركيل، وجامــع حماســن  فــني لعمــر رضــا كحال ــاب فــنّ اخلــطّ عــن: معجــم املؤلّ وجــاء يف كت
 : ــهُ اب مــا نصُّ كتابــة الكتــاب للطيّبــي، ووفيــات األعيــان البــن خلّــكان، ومفتــاح الســعادة لطــاش كــربي زاده يف ابــن البــوّ
ــد  ــمَ اخلــطَّ يف مســقطِ رأســهِ بغــداد عــىل يــدِ حممّ «وكانَ يعمــلُ يف بدايــة أمــرهِ بنقــشِ الــدور وتزويقهــا، ثــمّ مل يلبــث أن تعلَّ
ابِ  هــا، وقــد كان ابــنُ البــوّ بَ طريقتــهُ ونقَّحَ ، فهــذَّ ــد بــن السمســامين، وقــد قــام بتدقيــق خطــوطِ ابــنِ مقلــةَ ، وحممّ بــن أســدِ
ــمَّ  ــةِ البوهيــيُّ يف شــرياز ثُ ا هبــاءُ الدول ــةِ التــي أنشــأهَ ةً عــىل رأسِ املكتَب ــدَّ ــلَ مُ مِ ــاً، عَ ، فقيهــاً، شــاعراً وأديب حافظــاً للقــرآنِ

: انّ قــربه كانَ إىل جانــبِ قــربِ أمحــد بــن حنبــل»(٩٤). تــويفّ عــام ٤١٣هـــ يف بغــداد، ويقــالُ

ــبَ أبــا احلســنيِ بــن ســمعون الواعــظ، وســمعَ مــن  حِ ، وصَ انــاً جييــدُ التزويــقِ هَّ اب دَ وقــال الذهبــي: «وكانَ ابــن البــوّ
أيب عبيــداهللا املرزبــاين، وقــرأ النحــوَ عــىل أيب الفتــحِ بــن جنــي، وبــرع يف تعبــري الرؤيــا، وقــصَّ عــىل النــاسِ بجامــعِ املنصــور، 

.(٩٥)« ولَــهُ نظــمٌ ونثــرٌ وإنشــاءٌ
.(٩٦)« يض مالزماً لهُ «وكانَ ابن البوابِ منقطعاً إىل الرشيف الرَّ

اب بقصيدة عصامءَ وهــذا يدلّ عىل العالقــة التي بينهام. ــه يقصــد الســيّد املرتــىضَ ألنّ املرتــىض نعى ابن البــوّ وأعتقــد أنّ

وسنورد هذه القصيدة إن شاء اهللا.

(٩٠)  البداية والنهاية ١٢ / ١٦ ابن كثري.
دباء ١٥ / ١٢١ / احلموي. (٩١)  معجم األُ
(٩٢)  العرب ٢ / ٢٢٥ / اخلطيب البغدادي.

(٩٣)  املخطوط العرگ ويشءٌ من قضاياه ص٥٨ / د . عبدالعزيز املسفر.
(٩٤)  كتاب فنّ اخلطّ ١٧٨ / مصطفى اغور درمان.

(٩٥)  سري أعالم النبالء ج١٧ ص٣١٦ / الذهبي.
(٩٦)  املستفادِ من ذيلِ تاريخ بغداد  ج٤ ص١٨٨ / الدمياطي.
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ــاً للغــةِ  بّ ، حمُ ــهُ كان مولعــاً بطلــبِ العلــمِ وحفــظ القــرآنِ واتقانــهِ اب أنّ م مــن ســرية ابــن البــوّ : تبــنيّ لنــا گّــا تقــدّ ــهُ أدبُ
ــر  ــهُ نظــمٌ ونث ــا أنّ لَ َ لن نــي، وتبــنيّ العربيــة گّــا جعلــه يتتلمــذُ عــىل يــد أُســتاذِ هــذا العلــم آنــذاك وهــو أبــو الفتــح ابــن جَ

، وهــو شــاعر وناثــرٌ أيضــاً. ــنِّ ــمٌ مــن أعــالمِ بغــداد وجهبــذٌ مــن جهابــذةِ الفَ لَ ، فهــو بحــقٍّ عَ وشــعرٌ

اب الشعر ووصلنا منه قصيدتان: شعره: لقد تعاطى ابن البوّ
األُوىل: رائيتهُ املشهورة يف اخلطّ «سنأيت عىل ذكرها الحقاً».

.(٩٧) الثانية: قصيدة يمدحُ فيها أحد األعيان وقد أهداهُ أقالماً
ولكن قصيدته هذه نظمٌ مل يرتفع إىل مستو جيِّد الشعر ومنها:

أمثــايل مــن  ــلِّ  األجَ فرضٌ  للرئيــسِ  هــو  مــا  أُهديــتُ  أينّ  ولــو 
بــآليل جواهــراً  غــريي  ــعَ  ر  صَّ إذا  قــداً  عِ النجــومَ  لنظمــتُ 
ــالِ ــولِ واألفع ــزي يف الق ر  تُ بعج ــر ق أ و ــهِ  لي إ ــا  يتُه هد أ ــمَّ  ث
ثَــالِ مِ وَ ــبِهٍ  شْ ومُ نظــريٍ  ــنْ  يعلو  عَ قــدركَ  رأيــتُ  أينّ  غــري 

، والتــي كتبهــا إىل بعــضِ الرؤســاء والتــي ســنذكرها كاملــة يف البــاب  : وگّــا وصلنــا مــن نثــرهِ رســالتهُ يف الكتابــةِ هُ ثْــرُ نَ
الثــاين مــن هــذا القســم.

»، وأثنــى عــىل  ــلُّ بــامءِ املــزنِ عَ ــهُ الفصيحــةُ مدامــة تُ ــام ألفاظُ اب فقــال: «كأنَّ وقــد أثنــى ابــن الفوطــي عــىل نثــر ابــن البــوّ
هُ عــىل شــعره(٩٨). ــالً نثــرَ نثــرهِ ياقــوت أيضــاً مفضّ

اب عىل يدي علمني بارزين من أعالم الكتابة ومن تالمذةِ ابن مقلة ومها: : تتلمذ ابن البوّ خطُّهُ
ــد بــن أســد بــن عــيل بــن ســعيد البــزاز الكاتــب املقــري البغــدادي املتــوىفّ ســنة ٤١٠هـــ والــذي مــن أشــهر  ١ ــــ حممّ
ــخي أو  ــي (النس اق ــطّ الورّ ــخةُ باخل ــي، والنس مِّ ــه القُ ــن بابوي ــيخ اب ــفُ الش ــايل تألي ــابُ األم ــدهِ كت ــطِّ ي ــة بخ ــاره الباقي آث

ــا. ــليامنية يف تركي ــةِ الس ــةٌ يف مكتب ــي) حمفوظ العراق

ــد اختلطــت الرتمجــات  ــوىفّ ســنة ٤١٥هـــ ، وق ــع السمســم) البغــدادي املت ــن السمســامين (نســبة إىل بي ــد ب ٢ ــــ حممّ
دباء ١٥ / ١٢٧ / للحموي. (٩٧)  معجم األُ

(٩٨)  اخلطّ والكتابة يف احلضارة العربية ٢٢٢ / د . حييى وهيب.
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ــدِ بــن عــيلٍّ السمســامين املذكــور يف  ــهُ أبــو حســني حممّ دةٍ حتمــلُ هــذا اللقــب، ونحتمــلُ أنّ بســبب وجــود شــخصيات متعــدّ
ــة الوعــاة ص٨٣). (بغي

، واخــرتعَ  اب، هــو الــذي أكمــلَ اخلــطَّ وأمتَّــهُ يقــول ســهيل أنــور: «انّ األُســتاذ عــيل بــن هــاللٍ املعــروف بابــن البــوّ
ــرِّ  ج خــطُّ عــيل بــن هــاللٍ يف مــدارجِ الكــاملِ عــىل مَ ، اســتناداً إىل خــطِّ ابــن مقلــة، وتــدرَّ الكتابــةَ بأفضــلِ أُســلوبٍ مقبــولٍ

، وارتقــى كثــرياً مــن بعــدُ عــىل يــدِ ياقــوتِ املســتعصمي»(٩٩).  ــامِ األيّ
ويقول الدمياطي: «وإليه انتهت الرئاسةُ يف حسنِ اخلطِّ وجودةِ الكتابة»(١٠٠).

وقال الصفدي: «هو صاحبُ اخلطِّ الفائقِ الذي مل يُرزق أحد يف الكتابة سعادته بإمجاع الناس»(١٠١).

اب حديثَ الناس حتّى قال شاعرهم: وقد كانَ إبداعُ ابن البوّ
ــمِ ابنِ هاللِ ن فَ اللٍ عَ دُ ابنِ هِ هُ  يَ ــطُورَ طَّتْ سُ وضِ خَ ِ الــرَّ يشْ ــوَ كتــابٌ كَ

ــهُ يف  ــكان: فقلــت لــه: هــذا يقــول: إنَّ خطَّ ــكان يف حلــبٍ ســألوه عــن هــذا البيــت فقــال ابــن خلّ وعندمــا مــرَّ ابــن خلّ
ــهُ ابــن هــاللٍ أيضــاً»(١٠٢). نّ ــاگء، ألَِ اب، ويف بالغــةِ ألفاظــهِ مثــل رســائلِ الصَّ ــطِّ ابــنِ البــوّ ــنِ مثــلَ خَ احلُسْ

ابِ بشعرهِ: ي يف الميته ذاكراً ابن البوّ وقال أبو العالءِ املعرِّ
ــاللِ ــنُ ه ــبُ اب ــارِ الكاتِ ي النُّضَ ــارِ ها  بِجَ ــونٍ أجادَ ــلُ نُ ث ــاللٌ مِ والحَ هِ

 ، ، وهــو الذهــبُ ــارِ ــهُ يكتــبُ باســتخدامِ النُّضَ ، إشــارة إىل أنّ اب يف اخلــطّ ويف هــذا البيــت إضافــةً إىل إجــادة ابــن البــوّ
ــه مــاء الذهــب. ي باجلــاري أي أنّ وقــد وصفــهُ املعــرّ

قاً. اناً ومزوّ باً إضافةً لكونهِ كاتباً، كام وأنّه كان دهَّ هِّ ذَ هِ مُ لُّ عىل اشتهارِ دُ وهذا يَ

ــة، ففــاق  ــى الكتاب ــمّ تعان ــمّ أذهــبَ الكتــب، ث ــام قيــل، ث ر الــدور في ــاً يصــوّ ق لِ أمــرهِ مزوّ ــي: «وكانَ يف أوّ ــال الذهب ق
ــا»(١٠٣). ــن فيه ــني واآلخري ل األوّ

(٩٩)  اخلطّاط البغدادي ص٨ / سهيل أنور.
(١٠٠)  املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٥٣ / الدمياطي.

(١٠١)  الوايف بالوفيات ج٢٢ ص١٧٩ الصفدي.
(١٠٢)  وفيات األعيان ٣ / ٣٤٣.

(١٠٣)  سري أعالم النبالء ج١٧ ص٣١٥ / الذهبي.



٧٠

ــا  ــاً، لقــد مجــع كلَّ م ق ــاً ومزوّ ب ــاً ومذهّ ان هَّ ــاً ودَ اق اب كانَ خطّاطــاً وورَّ ــوّ ــن الب وهبــذا نعــرف إنّ اب
حيتاجــهُ مــن عنــارصِ الفــنِّ بــنيَ يديــه، لــذا جــاءت آثــارهُ متكاملــة، لوحــةً فنّيــةً رائقــةَ اجلــامل كونــه ال 

حيتــاج إىل مــن يتــمّ عملــه.

، فمن أشــهر  جَ أســاتذةً يف اخلطّ ــرَّ اب عنــد هــذا احلــدّ حمتكــراً هــذه الصنعةَ بــل خَ ومل يقــف ابــنُ البــوّ
ي، وأخــذ عنــه احلســن بــن  ــرِ ت شــهدة اإلبَ ــد بــن منصــور بــن عبدامللــك وعنــه أخــذَ مــن أخــذ عنــه: حممّ
عــيل اجلوينــي، وعــيل بــن محــزة البغــدادي، والوزيــر ابــن صدقــة، وعمــرو بــن غــالم ابــن خرنقــا، وبنــو 
ــد  العديــمِ احللبيــون، وأبــو طالــب الكرخــي، وأبــو منصــور الفضــل بــن عمــر، وابــن الربفطــي، وحممّ
بــن ســعد الــرازي، وبينــامن االصفهــاين، وابــن التبنــي، وعــيل بــن طلحــة الــرازي وغريهــم، ممّــا أعطــى 

مدرســته امتــداداً يف اآلفــاق.
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الً: املنظومة املستطابةُ يف علمِ الكتابة: أوّ
ــرون باملديــح  ــةً نفيســةً ضمنهــا قواعــد علــمِ اخلــطّ تناوهلــا القدمــاءُ واملتأخّ اب قصيــدةً رائي ــا ابــن البــوّ لقــد تــرك لن

ــاب. ــاء واإلعج والثن
 .(١٠٤)« اب أدوات اخلطّ قال كاتب چلبي: «وصفها األُدباءُ بغايةِ البالغة، وقد استقىص ابن البوّ

اب قصيــدة مــن  وقــال ابــن خلــدون: «ولألُســتاذ أيب احلســن عــيل بــن هــاللٍ الكاتــب البغــدادي الشــهري بابــن البــوّ
ــراء، يذكــر فيهــا صناعــة اخلــطّ وموادهــا، مــن أحســنِ مــا كتــب يف ذلــك»(١٠٥). البحــر البســيط عــىل رويِّ ال

استدراك عىل ابن خلدون:

ــا مــن البحــر  ــا مــن البحــر البســيط غــري صحيــح والصــواب أهنّ «أقــول: مــا ذكــره ابــن خلــدون أهنّ
ــد بــن رشيــفِ  هــا رشحُ ابــنِ الوحيــدِ رشفِ الديــنِ حممّ ة رشوحٍ أمهّ ــتْ الرائيــة عــدّ حَ ِ الكامــل»، وقــد رشُ
ــود بدمشــق  ــاً املول ــداً، العراقــي درســاً، املــرصي مســكناً ومدفن ــن يوســف الكاتــب الدمشــقي مول ب
ســنة ٦٤٧هـــ واملتــوىفّ ســنة ٧١١هـــ وكذلــك رشح الرائيــة برهــان الديــن بــن عمــر اجلعــربي املتــوىفّ 

ســنة ٧٣٢هـ .

ــادر  ــره عبدالق ــي، وذك ــاب للطيّب ــةِ الكتَّ ــنِ كتاب ــع حماس ــور يف جام ــص املذك ــن بصي ــا اب ورشحه
ــهِ: ــولِ بقول ــة األُص ــداوي يف وضاح الصي

عبــداهللاِ بــنِ  بصيِّــصِ  ابــن  اهللاِ  كــذا  عبدُ ـصَ  النـَّ هــذا  اختــارَ 

ــرشهُ  ــصٍ ون ــن بصي ــد واب ــنِ الوحي ــي الب ــالل ناج ــتاذ ه ــه األُس ق ــوط حقّ ــك رشحٌ يف خمط وهنال
ــد اخلامــس عــرش، العــدد الرابــع ســنة ١٤٠٧هـــ ـ ١٩٨٦م الصفحــات (٢٥٩ ـ  ــد املــورد املجلّ يف جملّ

ــة. ــمِ الكتاب ــتطابةِ يف عل ــةِ املس ــوان: رشحُ املنظوم ٢٧٠) بعن

ونكتفي نحن هنا بنرش هذه القصيدة الرائية الرائعة:
اب: قال ابن البوّ

(١٠٤)  كشف الظنون ج١ ص٧١١.
مة ابن خلدون. (١٠٥)  مقدّ
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ـــــــطِّ والتَّصويرِ ــــــنَ اخلَ سْ ريدُ حُ يرِ  ويُ لتحر ا ةَ  د جـــا اِ مُ  و ـــر يَ ـــنْ  مَ يا
بالتَّيســـريِ مــــوالكَ  إىل  ادقاً  فارغـــبْ  صَ الكتابـــةِ  يف  ـــكَ  عزمُ كانَ  إنْ 
ـــــــــبٍ يصوغُ صياغـــةَ التَّحبريِ لْ مثَقَّفٍ  صُ لَّ  كُ مِ  قـــال أل ا ـــنَ  مِ دْ  عـــدِ أَ
التَّقديـــرِ بِأوســـطِ  القيـــاسِ  نـــدَ  هُ  عِ خَّ تَو فَ ــهِ  يـِ ْ لِربَ تَ  عمـــد ا  ذ إ و
ـــريِ ـــنْ جانـــبِ التَّدقيـــقِ والتَّحضِ هُ  مِ يَ بَر جعـــلْ  ا و فيـــهِ  رَ طَ ىل  إ نظُـــرْ  أُ
والتَّقصـــريِ التطويـــلِ  ـــنَ  مِ الً  خيلـــو  دِ عا مـــاً  ا و قَ ــهِ  تـِ فَ لْ جلُِ جعـــلْ  ا و
والتَّوفـــريِ النَّقـــصِ  بـــنيَ  ا  لتكونَ  ـــيطَهَ تَوسِ ـــدْ  اعتَمِ شـــحمتهُ  وكـــذاكَ 
التَّقديـــرِ ـــاكِلَ  شَ مُ جانِبَيـــهِ  ـــنْ  هُ  مِ ربُ حِ لِيبقـــى  ـــطْهُ  سِّ وَ ـــقُّ  لشَّ ا و
بـــريِ خَ باملـــوادِ  ـــبٍّ  طَ هُ  إحـــكامَ  لَّ كُ ذلـــكَ  ـــتَ  مْ أحكَ إذا  حتّـــى 
التَّدبـــريِ ـــةُ  لَ مجُ فيـــهِ  ـــطُّ  اخلَ هُ  فَ لَّ كُ ـــكَ  عزمَ ـــطِّ  القَ لِشـــأنِ  فْ  ِ ـــارصْ فَ
املســـتُورِ هِ  بِســــرِّ ـــنُّ  أَضِ هِ  إينّ  بِذكـــرِ أبـــوحَ  أَنْ  يف  ـــنْ  عَ تَطمَ ال 
تَدويـــرِ إىل  ريـــفٍ  حتَ بـــنيَ  هُ  مـــا  نَّ بِأَ قـــولُ  أ مـــا  لـــةَ  مجُ لكـــنَّ 
باملأثـــورِ نـــهُ  مِ ـــرُ  تَظْفَ ـــاكَ  سَ عَ كافِياً  فَ اِجتهـــاداً  منـــكَ  لَـــهُ  لْ  ـــذِ فأبْ
ـــورِ املعصُ صـْـــرمِ  بِاحلِ أو  ـــلِّ  راً  بِاخلَ دبِّ مُ خـــانِ  بِالدُّ ـــكَ  واتَ دَ ــقْ  لـِ أَ وَ
ـــورِ والكافُ رنيـــخ  الزِّ ـــرِ  أَصفَ ـــعَ  لَتْ  مَ وِّ صُ ـــدْ  قَ ةً  ـــرَّ غَ مَ إليـــهِ  ـــفْ  وأَضِ
املخبُـــورِ ـــمِ  النَّاعِ النَّقـــيِّ  قِ  الـ  ــــورَ إىل  ـــدْ  مَ اعْ فَ ـــا  َّرهتَ مخَ إذا  تَّـــى  حَ
والتَّغيـــريِ التشـــعيثِ  ـــنِ  عَ  َنـــأ كي  يَ ـــارِ  املِعصَ يف  القَطـــعِ  بعـــدَ  ـــهُ  بِسْ اكْ فَ
بـــورِ صَ ثـــلَ  مِ ـــولَ  املَأْمُ أدركَ  صابِراً  مـــا  ـــكَ  أْبَ دَ التَّمثِيـــلَ  ـــل  عَ اجْ ـــمَّ  ثُ
يـــرِ رِ النِّحْ ـــدِ  املَاجِ ـــلُ  فِعْ ةٍ  فكـــذاكَ  مرَّ لَ  وَّ أ للـــوح  ا يف  بـــهِ  ـــدأ  بْ إ
ريِ التَّشـــمِ ـــنَ  مِ هُ  دُ ـــدِّ جتُ مـــاً  زْ لَهُ  عَ يـــاً  نتَضِ مُ جِ  رْ للـــدُّ ـــلْ  انتَقِ ـــمَّ  ثُ
ـــورِ سُ كَ املطلـــوبَ مثـــلُ جَ رَ ـــا أَدْ ماً  مَ دِ قْ مُ بـــةِ  لكِتا با ــكَ  ينـَ مِ يَ ـــطْ  بْسِ ا و
والتَّصويـــرِ التَّمثِيـــلِ  لِ  أَوَّ طُّـــهُ  يف  ُ ختَ دِيءِ  الـــرَّ ـــنَ  مِ ـــنَّ  لَ جَ ْ ختَ ال 
ـــريِ سِ ـــاءَ بعـــدَ عَ لٍ جَ ـــهْ بَّ سَ لَـــرُ يِّناً  وَ ـــعُ هَ جِ رْ يَ ـــمَّ  ثُ ـــبُ  عُ واألمـــرُ يَصْ
بُـــورِ حُ ةٍ وَ ــــرَّ سَ ـــفَ مَ لْ وتَ حِ ـــدَ تَهُ  وغَ مْ رُ فيـــام  كَ  ــا نـَ مُ ـــتَ  غْ لَ بَ ا  ذ ـــإِ فَ
ورِ ـــكُ شَ لَّ  كُ ــبُّ  ـِ حيُ اإللـــهَ  ـــهُ  إنَّ  رضوانَ ــعْ  بـِ اتَّ وَ ـــكَ  إهلَ رْ  ـــكُ اشْ فَ
ـــرورِ غُ ــدارِ  بـِ ـــهُ  فُ لِّ َ ختُ ـــرياً  َا  خَ ناهنُ بَ ـــطَّ  ُ ختَ أنْ  ـــكَ  سِ لِنَفْ ـــبْ  غَ ارْ وَ
املنشـــورِ كِتابـــهِ  ـــاءِ  التِقَ نـــدَ  داً  عِ غَ ـــاهُ  لقَ يَ ءِ  املَـــرْ ـــلِ  فِعْ ميـــعُ  فجَ
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: ا رسالته يف اخلطّ أمّ
ا: هَ ا إىل أحد الرؤساءِ وهذا نَصُّ ، كتبهَ ابِ يف الكتابةِ فهي رسالةٌ أنشأها ابنُ البوّ

هُ باملثــالِ  بَــتَ عــدوَّ ، وكَ هُ ــهُ ومتهيــدَ ، وأدام متكينَــهُ وقدرتَ هُ «قــد افتتحــتُ خدمــةَ ســيّدنا األُســتاذ اجلليــل ـ أطــالَ اهللاُ بقــاءَ
لِيــه. ، مــن ظهــورِ التقصــريِ فيــه، واخللــلِ البــادي ملُِتَأَمِّ ، افتتاحــاً يصحبــهُ العــذرُ إىل جليــلِ حرضتــهِ املقــرتنِ هبــذهِ الرقعــةِ

يــاً  ، وتصدِّ يــاً لســؤددهِ وعالئــهِ أَدِّ لِّ صناعــة، تَ مَ بالغايــاتِ املرضيّــةِ مــن كُ ــدَ وقــد كان مــن حقــوق جملســهِ الرشيــفِ أن خيُ
ــة  ــذه الصناع ــرُ هل ــي هاج ــا، لكنّ ــن علمه ــورٌ ع ــا، وقص ــلٌ هب ــةِ جه ــذه القضيّ ــن ه ــدْ يب ع عُ ــه، وملْ يَ ــلِ رأي ــوزِ بجمي للف
ــرشطِ  ــاءِ ب ــانِ والوف فِ واالفتت ــرصُّ ــنيَ التَّ ــا وب ــني بينه ــة، حائلت ــةً ووقف بْسَ ــدي حَ ــتْ ي ــد أَورث ــرةً ق ــلٍ هج ــنٍ طوي ــذُ زم من
ــريِ  ــرطِ التَّوف ــة إىل ف ــذه الصناع ــى ه ــنْ تعاط َّ ــةِ ممِ ــلِ احلاج هُ ـ بفض ــدَ ــه ـ أدام اهللاُ تأيي ــاءَ علي ــان، وال خف ــادةِ واإلحس االج
 ، ــارِ ــا شــديدةُ النِّف ــمِ بمزاولتِهــا، فإهنّ ــوعِ الدائِ ــةِ إليهــا، والكلــفِ الشــديد هبــا، والول ــةِ العناي مل عليهــا، واالنــرصافِ بجُ
 ، ــاملُ ــا األع ه ــوارُ قيدِ ، ن ــاءِ ــدرِ واجلف ــةُ الغ ــاءِ، رسيع ــزةُ الوف ، عزي ــزاعِ ــيكةُ النِّ ، وش ــداعِ ــةُ اخلِ ، مطمع ــتقرارِ ــةُ االس بطيئ
ــائِرَ  ــا س هَ ألُّفِ ــفَ تَ ، ووق ــهِ يَتِ لِّ ــا بِكُ ــلَ عليه ، وأقب ــهِ تِ لَ مْ ــا بِجُ ه نْ آثَرَ ــمَ ــا إالّ لـِ ه ــمحُ بِبَعضِ ، ال تس ــالُ ــا الوص ه ــموسُ قهرِ ش
ــا  هَ ــاط، ويوادِعُ ةِ والنَّش ــهوَ ــا بالشَّ هَ ــا، يقارعُ ه هُ انقيادُ ــرُّ ــا، وال يغ ه ــيهِ حيادُ نِه، ال يؤسِ ــكَ ــهِ وسَ لِّ ــن خِ ــا ع ه ، واعتاضَ ــهِ من زَ
لِيَّــة، وتنقــادُ األنامــلُ لِتَفتيــحَ أزهارهــا، وجــالء  كَ املنزلــةَ العَ ــدرَ يَّــة، ويُ ــغَ منهــا الغايــةَ القَصِ ، حتَّــى يبلُ اللِ واملَــاللِ عنــدَ الــكَ
ــةَ املحاســنِ  طَ رِ نْخَ ــا، مُ هَ قِ لَ ــا، وأهبــجِ خِ يَغِهَ ــنِ صِ هــا، وتظهــرُ احلــروفُ موصولــةً ومفصولــة، ومعــامةً ومفتَّحــة، يف أَحسَ أنوارِ
ــبَةَ األوســاطِ واألطــراف،  تناسِ ــةَ املعاطــفِ واألرداف، مُ ــا، لَيِّنَ هَ هــا والتِئَامِ هــا، متســاويةَ األجــزاءِ يف جتاورِ ــلكِ نظامِ يف سِ
ــه،  هُ ورويتَ ــحَ فيهــا فِكــرَ جَّ ــه ـ رَ لمَ ، وحــثَّ قَ هُ ــا وقــد أرســلَ يــدَ ــامَ كاتِبُهَ اتِــن، كأنَّ ِــجٌ فَ ا هبَ ــهَ تَشُ فْ مَ هــا وقــورٌ ســاكن، وَ رُ ظاهِ
هبــتُ يف هــذه اخلدمــة  ، ومــا ذَ ه، واملعنــى هبــا مظلــومٌ بِلَفظِــهِ اظِــرِ ــرُ نَ جْ ــا حِ َ لــبُ هبِ ــه، القَ تَ َّ ــهُ ومهِ ــا قدرتَ ووقــفَ عــىل هتذيبهَ
ــةِ  ســمِ اخلدمَ ــةً لِرَ ــا، إقام مثاهلَِ ــتُ هبــا ســبيالً ألَِ َجْ لِ عــىل شــوافِعِها، لكــنْ هنَ ــوِّ بِ هبــا، وال املعَ رِ غْ ــمُ فِ الـ طْرِ ــمُ مذهــبَ الـ
ــةِ  تْ مــن وصمَ ــلِمَ ــا لديــه، سَ ــا عليــه، وارتضائِهَ اقِهَ ــإِن ســعدتُ بِنَفَ ــم وصنائِعِهــم، فَ هِ مِ دَ ــادةِ املنعمــنيَ عــىل خَ ــةِ للسَّ املفروضَ
لــوُّ  هُ ـ عُ ــكرِ األَنعــامِ واألفضــال، ولســيّدنا األُســتاذِ اجلليــل ـ أطــالَ اهللاُ بقــاءَ ــةِ التَّقصــريِ يف شُ نَ جْ التَّضجيــعِ واالمهــال، وهُ

، إنْ شــاءَ اهللاُ تعــاىل». هِ وهنيــهِ ــلُّمِ مــا خدمــتُ بــه، وترصيفــهُ بــنيَ عــايل أمــرِ الــرأيِ يف األمــرِ بِتَسَ
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خالصة هذا الباب:
فَ نظمــهُ خلدمةِ  راً وضَّ اب ورســالته نجــدهُ شــاعِ مــن خــاللِ امعــان النظــرِ يف منظومــة ابن البوّ
القلــم، وقــد صــاغ منظومتــه املســتطابة يف علــم الكتابــة لتكــون منهاجــاً للخطّاطــني يدرســوهنا 
ــاط إىل مــا  ويتعلّمــون منهــا، وهــي ال ختلــو مــن الوعــظ وأخــذ جانــب التواضــع وإرشــاد اخلطّ

ــه ســيلقاهُ غــداً، وهــذا دليــل ورعــه وتقــواه. خيــطّ بيمينــه فإنّ

ــا رســالته: فهــي مــن حماســن النثــر ودرره، وفيهــا وصــفٌ تــامٌّ لصنعــة الكتابــة وقــد جــاءَ  أمّ
ــرك  ــد ت اب ق ــوّ ــن الب ــاً أنّ اب ــا أيض ــتفيد منه ــراف، ونس ــجوعة األط ــاف، ومس ــة األوص ــا تامّ هب
ةٍ ليســت بالقصــرية، وربــام رســالته هــذه جــاءت يف ســنيِّهِ أو  امــهِ والظاهــر ملــدّ الكتابــة يف أواخــر أيَّ

امــه األخــرية. أيّ
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ــه تــويفّ ســنة ٤١٠هـــ وقيــل ســنة ٤١٣هـــ وقيل  اب فيــام اختلــف يف وفاتــه فقيــل انّ د لنــا التاريــخ والدة ابــن البــوّ مل حيــدّ
ســنة ٤٢٣هـ .

اب صاحب اخلطّ احلسن يف مجاد األُوىل سنة ثالث عرشة وأربع مئِة»(١٠٦). قال اهلمذاين: «تويفّ ابن البوّ

ــهُ تــويفّ يف مجــاد األُوىل مــن هــذه الســنة ـ يقصــد ســنة ٤١٠هـــ ـ وقيــل ســنة  اب فإنّ ــا ابــن البــوّ وذكــر ابــن كثــري: «وأمّ
ثــالث وعرشيــن وأربعامئــة»(١٠٧).

اب مات يوم الســبت ثاين مجاد األُوىل ســنة ثالث عــرشة وأربعامئة(١٠٨). ــار البغدادي فيذكر أنّ ابن البوّ ــا ابــن النجّ أمّ

ــه: «وفيهــا مــات ... وملــك الكتابــة أبــو احلســن عــيل بــن هــالل  وذكــر الذهبــي يف حــوادث ســنة (٤١٣هـــ) مــا نصّ
ــن  ــدادي اب ــامن البغ ــن النع ــد ب ــن حممّ ــد ب ــن حممّ ــد ب ــمه حممّ ــد واس ــيخ املفي ــة الش ــام الرافض اب وإم ــوّ ــن الب ــدادي اب البغ

ــم»(١٠٩). املعلّ

فِــنَ يف بغــداد بجــوار قــربِ  ــحَ الغالبيــة موتــه يــومَ الســبت مجــاد األُوىل ســنة ٤١٣هـــ ودُ وعليــه وبعــد التحقيــق رجَّ
أمحــد بــن حنبــل.

ورثاهُ بعضهم قائالً:

ــامُ األيّ ذلــكَ  ــةِ  حَّ بِصِ تْ  ســالِفاً  وقَضَ كَ  فقــدَ تَّــابُ  الكُ استشــعرَ 
(١١٠) ــالمُ ــقَّت األق شُ ــكَ وَ ــفاً علي ةً  أس يُّ كآبَ وِ ــرُّ دَتُ الـــــــ ــوِّ ــذاكَ سُ فل

ــهُ وقــف عــىل قــربه منشــداً هــذه القصيــدة  ورثــاه الســيّد املرتــىض بقصيــدةٍ رائيــةٌ ملــؤ أبياهتــا احلــزن واألســى وقيــل انّ
ــنَ املحســودين عــىل ذلــك وطاملــا  اب إىل الرشيــف املرتــىض وقــد كان مِ  اِنقطــاع ابــن البــوّ ــدَ التــي يتبــنيّ مــن خالهلــا مَ
ــنيِّ منزلــة ابــن  بَ اب يف جملســهِ لكــن هــذه القصيــدة تُ ــبَ مــن الرشيــف املرتــىض أن ال يكــون ابــن البــوّ ــيَ وطاملــا طُلِ جِ هُ

ه حيــث يقــول: س رسّ اب عنــد الســيّد املرتــىض قــدّ البــوّ

(١٠٦)  سري أعالم النبالء ج١٧ ص٣١٨ / الذهبي.
(١٠٧)  البداية والنهاية ١٢ / ١٧ ـ ١٨ ابن كثري.

ار البغدادي. (١٠٨)  ذيل تاريخ بغداد ٤ / ١٨٩ ابن النجّ
اظ ٣ / ١ الذهبي. (١٠٩)  تذكرة احلفّ

(١١٠)  البداية والنهاية ١٢ / ١٦ ابن كثري.
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ــي وال يــذرُ بقِ ــمَّ ال يُ ــا احلذرُ  والدهــرُ إنْ هَ شــى أهيّ ــا كنــتَ ختَ هَ ــنْ مثلُ مَ
ـــرُ ــهُ البشَ طٍ لَ ــخْ نــهُ عــىل سُ ــمَ مِ ْ ضٌ  ملْ حيُ ــرَ د عَ دِّيــتَ يــا ابــنَ هــاللٍ والــرَّ رُ
ــرُ هُ ــكَ فيــهِ األنجــمُ الزُّ دةٌ  بأنَّ فضلَ ــامُ شــاهِ ك؟ واأليّ َّ فقــدُ مــا رضَ
ـهِ املطــرُ نـِ غْ يُ  ْ ــنَ املحاســنِ مــا ملَ مُ  مِ لِّهِ أغنيــتَ يف األرضِ واألقــوامِ كُ
رُ ــهَ سَ ــا  َ هتَ رْ دَ أَقْ التــي  نٌ  وللعيــونِ  زَ حَ أهبجتَهــا  الَّتــي  لــوبِ  لِلقُ فَ
رُ ــحَ سَ فارقتَــهُ  إذا  لليــلٍ  جٌ  وال  أَرَ عتَــهُ  ودَّ إذا  لِعيــشٍ  ــا  ومَ
رُ ــرَ ــاحٌ وال غُ ــكَ أوض ن ــلُوبةً مِ س نَا  مَ ــتْ مطالِعُ ــدَ أن أضح ــا بع ــا لَنَ مَ وَ

: هُ آثارُ
اب أربعاً وســتّنيَ مصحفاً إضافــةً إىل الكتب األُخر ومن أشــهر آثارهِ املوجودة حالياً واملنشــور عنها: كتــب ابــن البــوّ

 ، ــخِ ١ ــــ نســخةٌ مــن املصحــف الرشيــف حمفوظــةٌ يف مكتبــة جســرت بِتــي بمدينــة دبلــن االيرلنديــة، وهــي بخــطِّ النَّسْ
ورؤوس اآليــاتِ بخــطّ الثلــث.

ر الصادر مــن مركز دائــرة املعــارف االيرانية،  ـــ نســختان مــن املصحــف الرشيــف يف ايــران، حســب املنشــور املصــوّ ٢ـ 
بــةٌ وبخــطِّ الثلــث، والثاين بخطّ النســخ. ــخِ وعناويــنُ الســور مذهّ إحدامهــا بخــطّ النَّسْ

٣ ــــ ديــوان ســالمة بــن جنــدل، والنســخة بثالثــة خطــوطٍ هــي الرحيــان والثلــث والتوقيــع، والنســخة حمفوظــة يف 
ــطنبول. ــاگ يف اس ــوب ق رساي ط

٤ ــ رسالةُ الواثق، وهي حمفوظة يف دار املخطوطات ببغداد.

اب موجــودةٌ اآلن مل تُعلِــن اجلهــات احلائــزة عليهــا عنهــا، عــىل أمــل اإلعــالن عنهــا  وال نــدري كــم مــن آثــار ابــن البــوّ
ونرشها.

ا توقيعاتهُ وامضاءاتهُ فقد جاءت غالباً بالعبارات اآلتية: أمّ
د وآلهِ وعرتته». ياً عىل نبيِّهِ حممّ هِ ومصلّ مِ ١ ــ «كتَبه عيل بن هلل حامداً هللا تعاىل عىل نِعَ
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د وآله». ياً عىل نبيِّهِ حممّ ٢ ــ «كتبَهُ عيل بن هلل يف شهر رمضان من سنة ثامن وأربع مائِة حامداً هللاِ ومصلّ

اب». ٣ ــ «عيل بن هلل املعروف بابن البوّ

ومن املالحظ انّ كلمة (هالل) يف تواقيعه املتوفّرة حالياً جاءت بحذف األلف ما بني الالمني.

ل كتابتــه  ليــا، فالســفىل أوّ : ســفىل ووســطى وعُ ــهُ ثــالث طبقــاتٍ ويذكــر الصفــدي: «وزعــم بعــض الفضــالء أنّ خطَّ
واســمهُ فيهــا عــيل بــن هــاللٍ بألــفٍ بــني الالمــني، والوســطى أوســط كتابتــهِ واســمهُ فيهــا عــيل بــن هليل بيــاءٍ آخــر احلروف 

بــني الالمــني، والعليــا وهــي آخــر مــا كتــب واســمهُ فيهــا عــيل بــن هلــل بحــذف األلــف مــا بــني الالمــني»(١١١).

ــهُ  ــت لَ ــن ثني ــا وم ــن بجدهت ــو اب ــلْ ه ــة بَ ــذه الصنع ــالمِ ه ــن أع ــمٍ م لَ ــىل عَ ــم ع ــذا القس ــوء يف ه ــلّطنا الض ــذا س وهب
نَّ املصحــف قيــد البحــث منســوبٌ حســب رأي قســمٍ مــن اخلــرباء  الوســادةُ يف ذلــك، واخرتنــاهُ هــو بالــذات دون غــريه ألَِ

قَ عــىل طريقتــه. ــبَ وزوِّ فَ وذهِّ تِــبَ وزخــرِ ــهُ كُ لــه، أو عــىل أقــلِّ التقاديــر حســب آخريــن أنّ

(١١١)  الوايف بالوفيات ٢٢ / ١٨٠ الصفدي.
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 البداية والنهاية / ابن كثري.. ١
 اخلطّ والكتابة يف احلضارة العربية / د . حييى وهيب.. ٢
 اخلطّاط البغدادي / سهيل أنور.. ٣
 العرب / اخلطيب البغدادي.. ٤
 املخطوط العرگ ويشءٌ من قضاياه / د . عبدالعزيز املسفر.. ٥
 املستفاد من ذيل تاريخ بغداد / الدمياطي.. ٦
 الوايف بالوفيات / الصفدي.. ٧
 تاريخ اخلطّ العرگ وآدابه / الكردي.. ٨
 حتفة أُويل األلباب يف صناعة اخلطّ والكتاب / ابن الصائغ.. ٩

اظ / الذهبي.. ١٠  تذكرة احلفّ
ار البغدادي.. ١١  ذيل تاريخ بغداد / ابن النجّ
 رسالة يف علم الكتابة / أبو حيّان التوحيدي.. ١٢
 سري أعالم النبالء / الذهبي.. ١٣
 كتاب فنّ اخلطّ / مصطفى اغور درمان.. ١٤
 كشف الظنون / حاجي خليفة املعروف بـ (كاتب جلبي). ١٥
 مسند اإلمام عيل عليه السالم / السيّد حسن القبانچي. ١٦
 معجم األُدباء / احلموي.. ١٧
مة ابن خلدون.. ١٨  مقدّ
 نور احلقيقة / العاميل.. ١٩
وفيات األعيان / ابن خلّكان.. ٢٠
الفهرست / ابن النديم.. ٢١
ل / املتّقي اهلندي.. ٢٢ كنز العامّ
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U√d\Ö’\;€âŒ’\

التعريف هبذا املصحف الرشيف

وهو يف ثالثة أبواب:

Uÿ �Â¯\;g]e’\

وقفيّتهُ ــ وصفهُ ــ قلمهُ ــ زخرفتهُ ــ تذهيبهُ وتزويقهُ

UÈ›]m’\;g]e’\

ــــ  قبــل الصهاينــة  الرافدينيــة املصــادرة مــن  العالمــة   : السداســيّةُ النجمــةُ 
عنــه املتخــىلّ  اإلســالمي  الزخــريف  والعنــرص 

Un’]m’\;g]e’\

هُ ــ نسبتهُ طِّهِ ــ بدائِعُ ميزةُ خَ
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، البــدّ لنــا أن نســلّط عليــه  ــةً قــدر املســتطاعِ ــم عــن هــذا املخطــوط النفيــس ولغــرض معرفتــه معرفــةً تامَّ ونحــن نتكلّ
ــه وتزويقــه، وبعــد ذلــك  ــةِ تذهيب ــهِ وامعــان النظــرِ يف طريق ــهِ وزخرفت ، ودارســة خطِّ ــهِ ــراءة وقفيّت الضــوء مــن خــالل ق

يــة والفنّيــة. ، أو إىل مدرســة مــن املــدارس اخلطّ ــا بغيــاب توقيعــهِ نســتطيع أن ننســبه إىل شــخصٍ مَ

ــةِ هــذا املصحــف مــن الناحيــة الفنّية، وســنبحث  نْــهِ هويّ وعليــه كان اهتاممنــا هبــذا اجلانــب الفنّــي بالغــاً للوصــولِ إىل كُ
ة نقاط: يف ذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء عــىل عــدّ

: وقفيتُهُ
ــة ووضــع ختمــهُ يف  ــب الوقفي ــلِ شــخصني أحدمهــا كات ــف للروضــةِ املباركــة مــن قِبَ ــفَ هــذا املصحــف الرشي قِ وُ
ــا  ــيل)، أمّ ــن ع ــد ب ــه إالّ (حممّ ــرأ من ــتطع أن أق ــح مل أس ــري واض ــم غ ــذا اخلَت ــمه، وك ــر اس ــف مل يذك ــن لألس ــا ولك بدايته
ــر بختمــهِ هنايــة  هَ ــد صــادق شــريازي والــذي مَ ــد جعفــر بــن آقــا حممّ الشــخص الثــاين فاســمهُ مزبــورٌ يف الوقفيــة وهــو حممّ
ــقُ إنّ  ــة باللغــة الفارســية، واملحقّ ــد ... جعفــر» والوقفي ــه إالّ اهللا امللــك احلــقّ املبــني، حممّ ــة، ونــصّ ختمــه: «ال إل الوقفي
بــةِ للصفحــة االســتداللية  ــرٌ عــن املصحــفِ قيــدَ البحــث وكتبــت بحــربٍ أســودٍ حتيــط بالكتيبــةِ املذهّ تاريــخ كتابتهــا متأخِّ
يِّــبَ علينــا تاريــخ وصــولِ هــذه النســخة إىل الروضــةِ املباركــة. ــت مــن التاريــخ گّــا غُ لَ ، ولألســفِ خَ مــن ثــالث جهــاتٍ

لُّ واحــدٍ منهــا إىل رقــمٍ وســنةٍ ختــصّ جــرودات  ولكنّنــي وجــدت وريقــات صغــرية ملصقــة عــىل الغــالف يشــريُ كُ
عديــدة منهــا:

ــم  ــام يف اخلت ــار (٥٠٧٦٢) ك ــازة اآلث ــرد حي ــم ج ــل (٣) ورق ــة بالتسلس ــات العامّ ــة املخطوط ــردِ مديري أُدرجَ يف ج
ــة  ــك وريق عــة مــن هــذا اجلــرد ويعــود إىل ســنة ١٩٦٦، وكذل ــا نســخة موقّ يف إحــد الصفحــات األخــرية، كــام ولدين
ــاً،  ــنة ١٩٩٦ أيض دَ س ــرِ جُ ــنة ١٩٨٠، وَ ــم ٢٠٧ لس ــت رق ــك حت َ كذل ــم ١٨٥، وأُرشِّ ــت الرق ــرد ١٩٦٧حت ــري إىل ج تش
ــاتٍ وبروشــاتٍ ســلطانيةٍ يف إحــد غــرف  وعثرنــا عليــه مــع جمموعــة مــن النفائــس الثمينــة مــن مصاحــف وســيوفٍ وثريّ
ــارةً عــن خمــزنٍ مهمــلٍ تقــع يف اجلانــبِ الشــاميل (القبــيل) مــن الصحــن الرشيــفِ بعــد  ــةِ املهجــورة التــي كانــت عب العتب
ســة  ســقوطِ الــالّ نظــام البعثــي وذلــك بعــد تســلّم إدارة العتبــات مــن قبــل املرجعيــة وصــدور قانــونِ إدارة العتبــات املقدّ
ــلَ إىل دار  حِّ ض يف متحــف الكفيــل فيــام بعــد ومــن ثــمّ رُ ــرِ ةٍ ثــمّ عُ ــظَ ملــدّ فِ واملــزارات الشــيعية رقــم ١٥ لســنة ٢٠٠٥م، حُ

املخطوطــات التابــع ملكتبــة أگ الفضــل عليــه الســالم.
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نصّ ترمجة الوقفيّة:
ــد جعفــر  ــدٌ يعرضــهُ ســعاديت ورفعتــي أنــا وحممّ ، وحبــسٌ مؤبَّ لَّدٌ ـــخَ «هــو اهللا الواقــفُ عــىل الضامئــر والرسائــر، وقــفٌ مُ
قــرأَ بشــكلٍ  ــةِ األنــام ومجلــةِ اخلالئــق واملؤمنــني، هــذا اجلــزء مــن ســورة البقــرة لكــي يُ ــد صــادق شــريازي لكافّ بــن آقــا حممّ
ــه  ــنِ أمــري املؤمنــني صلــوات اهللاِ وســالمهُ علي ــاسِ ب ــاسِ العبّ ــاب قــدوة الن ــرةِ جلن ، يف الروضــةِ املطهّ كَ ــرتَ متواصــلٍ وال يُ
ــع  ــهِ ... ومجي ــع مالئكت ــوله ومجي ــة اهللاِ ورس ــديت، ولعن ــدي ووال ــه إىل روح وال ــدون ثواب ــني، وهي ــه أمجع ــهِ وأخي ــىل أبي وع
ــام اثمــهُ  لــه مــن بعــدِ مــا ســمعهُ فإِنَّ ، فمــن بدّ ف فيــه خــالف الــرشعِ ــن يرسقــه أو يبيعــه أو يرهنــه أو يتــرصّ لِّ مَ اخلالئــق عــىل كُ

لونــه إنّ اهللا ســميع عليــم». عــىل الذيــن يبدّ

: هُ وصفُ
وهنا البدّ من وصفٍ عامٍ هلذا السفر اجلليل من الغالف إىل الغالف.

دٌ بإطاريــنِ عــىل شــكلِ خطــوطٍ  ، حمــدَّ ــوادُ ، ولونــهُ أمحــرٌ داكــنٌ يشــوبهُ السَّ ـــ الغــالف: الغــالف مصنــوعٌ مــن اجللــدِ ١ـ 
 ، ــةٍ ن ــارزةٍ غــريُ ملوَّ ــةٍ ب ةٌ بنقــوشٍ نباتي ــاً، وهــي حمشــوَّ ت طوليّ ــمَ سِ ــةِ عــنيٍ رُ ــهِ جامعــةٌ عــىل هيئ ــا وســطهُ ففي ، أَمّ مســتقيمةٍ
ــرٌ عــن الغــالف اجللــدي، والغــالف املصنــوع مــن اجللــد هــو  ــفَ اجللــدُ بقــامشٍ أخــرضٍ للحفــاظ عليــه، وهــو متأخّ لِّ وغُ

ــح أن يكــون مــن العهــد القاجــاري. ــرٌ عــن زمــن املصحــف ونرجّ اآلخــر متأخّ

٢ ــــ الــورق: والــورق املســتخدم يف كتابتــهِ ورقٌ بغــدادي ســميكٌ نســبيّاً مــن النــوع املمتــاز، ولونــه أبيــضٌ مائــلٌ 
. ــهِ مِ ــه رغــمَ قِدَ للصفــرةِ، مصقــولٌ ونقــيٌّ ومــا زال حيتفــظ بطراوت

٣ ــــ عــدد صفحاتــه وقياســها: يبلــغُ عــدد صفحاتــه املكتوبــة (١٠٦) صفحــة، اِبتــداءً مــن صفحــة االســتهاللِ 
ــة  ــل صفح ــا قب ــعٌ منه ــة أرب ــامنٌ فارغ ــاتٌ ث ــك صفح ــزء، وهنال ــذا اجل ــة ه ــة يف خامت ب ــة املذهّ ــاءً بالصفح ــة، وانته ب املذهّ

ــرية. ــة األخ ب ــة املذهّ ــد الصفح ــع بع ــتهالل، وأرب االس

لِّ صفحة فهو (٤, ١٦سم) عرضاً × (٢١,٧٥سم) ارتفاعاً. ا قياسُ كُ أمّ

ــراغ  ــؤ الف ــة تكاف ــث الكتاب ــتو، حي ــايل املس ــو ع ــف فه ــذا املصح ــطري يف ه ــام التس ــا نظ ــطريه: أمّ ــام تس ٤ ــــ نظ
ــاً، وعــدد الســطور بواقــع مخســة أســطرٍ يف الصفحــة عــدا الصفحــة (٩٥) فهــي بواقــعِ ســتّة أســطر، يُســتثنى مــن  تقريب
ــا التســطري  ــي الصفحــات، وفيه ــان بشــكل خيتلــف عــن باق ــانِ بســورة احلمــدِ واملؤطَّرت ت ــا (٢ ـ ٣) اخلاصّ ذلــك صفحت

ــة. ــطرٍ يف كلّ صفح ــةِ أس ــع أربع بواق
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ــب)  ــاءِ الذه ــارِ (م ــاري النُّضَ ــوط بج ــيِّدُ اخلط ــو س ــثِ وه ــمِ الثُل ــة) بقل ــات الرشيف ــن (اآلي ــبَ املت تِ : كُ ــهُ لَمُ ٥ ــــ قَ
ئِــمُ باخلــطِّ الكــويفِّ گّــا أعطــى املخطــوط بُعــداً  امَ تبــت الضَّ ، فيــام كُ بــة باحلــربِ األســودِ بشــكلٍ دقيــقٍ رت الكتابــة املذهّ ــوِّ سُ وَ

ــعِ مــا جــاءَ يف خــطّ هــذا املصحــف. ــاً لبدائِ ــاً خاصّ ــاً، وســنعقدُ باب تارخيي

ويبدأ املخطوط بسورة احلمد وينتهي باآلية ١٤١ من سورة البقرة.

قةٍ لفواصلِ اآليات. بة ومزوّ : استعمل الكاتبُ يف هذا املخطوطُ أربعةَ أشكالٍ زخرفية مذهّ لُ آياتهِ ٦ ــ فواصِ
ــعُّ منهــا خطــوطٌ ســوداء تنتهــي بذؤابــاتٍ  ، مركزهــا نقطــةٌ زرقــاء، تَشُ دةٌ بــة حمــدّ األُوىل: وردةٌ مذهّ

بــة، وهــذا الشــكل هــو ذو االســتخدام األكثــر يف فواصــلِ آيــاتِ املصحــف. مذهّ

ــمة  ةِ مــن املركزِ إىل اخلارج واملقسّ بــة كســابقتِها وصفــاً عــدا أنّ خطوطهــا املشــعّ الثانيــة: وردة مذهّ
ســمت بإنحناءٍ وهــي قليلة االســتخدام. لداخلهــا مل تكــن مســتقيمة بــل رُ

، وهــذه الفاصلــةُ  ــطٍّ أزرقٍ الثالثــة: شــكل كمثــريٌّ مذهــبٌ حمشــوٌّ برســومٍ بســيطة والــكل حمــاط بِخَ
ــذه  ــىل أنّ ه ــةً ع ــات دالل ــس آي ــن يف كلّ مخ ــني ولك ل ــكلني األوّ ــدلَ الش ــرياً ب ــب كث ــتخدمها الكات اس

الفاصلة عىل رأس كلّ مخس آيات.

لِّ  ــة كُ ــة التــي وضعــت عنــد هناي الرابعــة: عالمــة التخميــس: اِضافــةً إىل العالمــة الكمثري
مخــس آيــاتٍ (فاصــالً بــني كلّ مخــس آيــات) اســتعمل أيضــاً ولكــن يف احلاشــية دائــرة زرقــاءَ 
ــة عــن بعضهــا بخطــوط دقيقــة، حييــط  ــةٍ األوســط أســمكها مفصول ب ــة أُطــرٍ مذهّ حماطــة بثالث
بــة هــي أقــرب للشــكلِ  ــه وردةً مذهّ األخــري منهــا ذؤابــات ذهبيــة وزرقــاء ويعلــو الشــكلَ كلَّ

ــرة الزرقــاء كلمــة: (مخــس)، اِشــارةً لتخميــس اآليــات. ــبَ وســط الدائ تِ املعينــي، وكُ

دة باألســود وحماطــة بإطــارٍ ذهبــي بعــد اخلط  بــة حمــدّ اخلامســة: عالمــة التعشــري: وهــي دائــرة مذهّ
تِــبَ حــرفٌ أو أكثــر، واســتخدمها فاصــالً  دٌ مــن اخلــارج باللــون األزرق ويف الوســط كُ األســود حمــدّ
ــل. مــع  دِ اآليــاتِ بحســاب اجلُمَ ــدَ إشــارةً إىل انتهــاءِ عــرشِ آيــات، واحلــروف يف الداخــلِ تــدلّ عــىل عَ

ــه اســتعمل حســاب اجلمــل عــىل طريقــة املشــارقة ال املغاربــة. مالحظــة أنّ
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السادسة: عالمة التعشري يف اهلامش:

بــة  كــام واســتخدم عالمــةً أُخــر للتعشــري يف هامــش الصفحــة وهــي دائــرة مذهّ
ــون  ــعاعي، ول ــا ش ــي منه ــن، اخلارج دة بإطاري ــدّ ــارج وحم ةً إىل اخل ــعّ ــبياً مش ــريةٌ نس كب

. ــاتٍ لِّ عــرشِ آي ــدِّ كُ ــةً اِشــارة إىل عَ ــامً كتاب ــرة رق تهِ أزرق، ويكتــب داخــل الدائ أشــعّ

السابعة: عالمات األجزاء:  

اســتخدم اربــع عالمــات متقاربــةٍ لإلشــارة إىل انتهــاءِ األجــزاء حســب جتزئــة القــرآنِ إىل (١٥٠) جــزءاً وهــي أشــكالٌ 
قــة زادهــا روعــةً ومجــاالً اِختــالف  ــة ومزوّ ب ــه إىل األعــىل، وهــذه األشــكالُ مذهّ ــثٌ قاعدت لٌّ منهــا مثلّ مســتطيلة يعلــو كُ

زخارفهــا ورســومها، ويف داخــلِ كلّ منهــا كتابــة باخلــطّ الكــويف يشــري إىل هنايــة اجلــزء املعنــي.

لِ حســب جتزئــة القــرآنِ إىل (٦٠)  قــاً لإلشــارةِ إىل انتهــاءِ اجلــزءِ األوّ بــاً ومزوّ  كــام واســتخدم شــكالً مســتطيالً ومذهّ
جزءاً.



٨٥

  : هُ رُ ٧ ــ زخرفتُهُ وأُطُ

ــل  ــتطيلٍ داخ ــكل مس ــود ش ــث وج ــق حي ــا الرائ ــق وفنّه ــا الفائ ــف بجامهل ــذا املصح ــتهاللية هل ــة االس ــاز الصفح متت
دة باحلــرب وبســمكٍ يصــل إىل ٦ ملــم  بــة وحمــدّ صفحــةٍ حدودهــا اِطــارٌ مظفــورٌ باســتخدام أشــكالٍ هندســية مجيلــةٍ مذهّ
ــا الداخــل فهنالــك اطــارٌ هنــديسٌ آخــرٌ بلــونٍ أبيــضٍ  نــة آخرهــا أزرق اللــون أمّ ةِ خطــوط ملوّ دٌ مــن اخلــارج بعــدّ وحمــدّ
ــكالن  ــا ش ــة ويف مركزه ــوم النباتي ــية والرس ــكالِ اهلندس ــوانِ باألش ــالنِ حمش ــان متداخ ن ــكالنِ مثمّ ــه ش ل حركت ــكّ تش
ــدِّ اآليــات بحســاب أهــل  نــانِ أزرقــان حمشــوانِ بالرســوم النباتيــة أيضــاً مــع وجــود كتابــةٍ باخلــطّ الكــويف تشــريُ إىل عَ مثمّ

ــط اجلانــب األيــرس. ــة تتوسَّ ــة وكذلــك تشــري إىل عــدد كلــامت القــرآن. وال ننســى وجــود ســعفةٍ نخيلي الكوف

ــاً وقــد أضــاف الفنّــان مــن خــاللِ تغايــر  ــا الصفحــة األخــرية فهــي ال تقــلّ عــن األُوىل فنّــاً وزخرفــةً وتذهيبــاً وخطّ أمَّ
رســمها وزخرفتهــا وشــكلها اِبداعــاً آخــراً إىل املخطــوط.

ــع  ــا م ــاً م ــميكة نوع ــة والس ــة اجلميل ــا الزخرفي ــد بأُطرمه ــورة احلم ــان بس ت ــان (٢ ـ ٣) اخلاصّ ــاز الصفحت ــام ومتت وك
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لِّ منهــا نجمــةً سداســية وكذلــك النجمــة السداســية يف  بتــني عــىل جانبــي الصفحتــني يف كُ وجــود دائرتــني مزخرفتــني مذهّ
ــالً الحقــاً). الصفحــة األخــرية (ســنبحث ذلــك مفصّ

ــني الســابقتني ولكــن بِأُطــرٍ ختتلــف زخرفتهــا  ــة ســورة البقــرة كــام يف الصفحت ــان (٤ ـ ٥) بداي ــمّ تتبعهــام الصفحت ث
ــني (١٠٤ ـ ١٠٥). ــال يف الصفحت ــذا احل ــابقها. وهك ــن س ــمكها ع ــلّ س ــية ويق اهلندس

ــات وعالمــات  ــىل فواصــلِ اآلي ــة ع ــا الزخرفي ــرصت عنارصه ــر واقت ــن األُط ــد خلــت م ــات فق ــي الصفح ــا باق أمّ
ــزاء. ــري واألج ــس والتعش التخمي

٨ ــــ تذهيبــهُ وتزويقــه: يمتــاز هــذا املصحــف بالتذهيــب بالدرجــة األســاس واســتخدام األلــوان يف تزويــق زخارفــهِ 
ونقوشــهِ أيضــاً.

ــرتافٍ يف  ــىل اح ــدلّ ع ــتو ت ــة املس ــة عالي ــة فنّي ــن بطريق ــد) والتلوي ــوير (التحدي ــريُ والتس ــب والتعش ــاءَ التذهي وج
ــوان التــي  ــه ومتجانســاً مــع األل ــزاً يف تذهيب ــا جعــلَ هــذا املخطــوط گيّ ، گّ ــدِ ــةٍ يف الي فَّ الصنعــة، ومهــارة يف العمــل، وخِ
تِهــا وغلــب عليهــا األســود والــالزورد واألبيــض، گّــا أظهــر لوحــةً فنيَّــةً مجيلــةً تســتحقُّ أن  اســتخدمت يف تزويقــه عــىل قِلَّ

ــرُ إليهــا. يقــف عندهــا الناظِ
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ىلَّ عنه تَخَ العالمةُ الرافدينيّة املصادرةُ من قِبَلِ الصهاينة، والعنرص الزخريف اإلسالمي الـمُ
ل مــن هــذا القســم عــن زخرفــة هــذا املصحــف الرشيــف وذكرنــا جممــالً عنــارصه الزخرفيــة  تكلّمنــا يف البــاب األوّ
ــني (٢ ، ٣)  ــارف يف الصفحت ــوتني بالزخ ــني حمش بت ــني مذهّ ــود دائرت ــا إىل وج ــية، وأرشن ــة أو هندس ــت نباتي ــواءً كان س
بــةٍ نجمــةٌ سداســية، وكــام هنالــك نجمــة سداســية ثالثــة يف الصفحــة  تــني بســورة احلمــد، ووســط كلّ دائــرةٍ مذهّ اخلاصّ
ــالً». وكذلــك وجــود جمموعــة مــن النجوم  بــة وقلنــا: «ســنبحث ذلــك مفصَّ األخــرية املرقّمــة (١٠٦) يف وســط دائــرة مذهّ

بــة األخــرية. نــني يف الصفحــة األُوىل واحلــال ذاتــه يف الصفحــة املذهّ السداســية الصغــرية مــا بــني الشــكلني املثمّ

والســبب يف تفصيــل هــذا األمــر كــون أكثــر املســلمني ينفــرون مــن هــذا الرمــز ويعتربونــه رمــزاً هيوديــاً صهيونيــاً، 
ة أســباب: لِّ أثــرٍ إســالمي، وهــذا نــايشءٌ مــن عــدّ وحياربونــه يف كلّ مــكان وحياولــون إزالتــه عــن كُ

١ ــ جهل األغلبية الغالبة بتاريخ هذا الرمز وعدم البحث عن أصله ومنشئه.

ا. ياهتِ ةِ للصهاينة عند مصادرهتم رموز حضاراتنا ومسمّ فةِ من األُمّ ٢ ــ اِستسالم الطبقةِ املثقّ

هُ بكثــرةٍ يف الزخرفــة  نــا نجــدُ ، ألنّ ــلِّط الضــوءَ عــىل هــذا الشــكلِ ومعرفــةُ تارخيــهِ واســتعاملهِ وعليــه البــدّ لنــا مــن أن نُسَ
اإلســالمية وعــىل املصاحــف والكتــب القديمــة وأســقف املســاجدِ واملنــارات واملحاريــب وعــىل الســيوف ومــا إىل ذلــك.

فهــل كان هــذا منــذ أكثــر مــن ألــف ســنةٍ تَغلغــلٍ هيــودي يف عاملنــا اإلســالمي؟ أم أنّ هــذا الرمــز أعــمَّ مــن أن يكــون 
ــلِ  ــا وجــدوا انبطاحــاً مــن قب رٌ مــن قِبَلِهــم؟ كــام صــادروا غــريه عندم ــادَ صَ ــل هــو مُ ــراً عندهــم؟ ب ــاً متأخّ شــعاراً هيودي

ــن واستســالماً لألمــر الواقــع. اآلخري

ة جوانب هي: ومن هذا املنطلق سنبحث األمر من عدّ
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الً: الناحية التارخيية والعقائدية: أوّ
املتتبّــع لتاريــخ احلضــارات القديمــة واملطّلــع عــىل رموزهــا وشــعاراهتا ومعتقداهتــا جيــد الكثــري مــن األجوبــة 
للتســاؤالت واإلشــكاالت واإلرهاصــات التــي حتــدث يف املجتمعــات، وعندمــا نبحــث عــن رمــز النجــوم عمومــاً ســواءً 
أكانــت مخاســية أو سداســية أو ثامنيــة أو عرشيــة ومــا إىل ذلــك نجدهــا موجــودة مــن قديــم الزمــان ويف أغلــبِ احلضــارات 

ــةٍ أو كلّ مجاعــةٍ يف معنــاه. ــت إزاءه أو مــن أجلــه وإن اختلفــت كلّ أُمَّ عَ القديمــة وألغلبهــا معنــى وضِ

نــاة  فمثــالً النجمــة الثامنيــة اســتخدمت يف بابــل منــذ عهــد الكتابــة الصوريــة وهــو عــرص ســيادة الكلــدان األوائــل (بُ
ــمُ بشــكل أربعة خطــوط متقاطعــة ينتج عنهــا نجمة بثامنيــة رؤوس،  أريــدو)  يف األلــف الســادس قبــل امليــالد وكانــت ترسَ
ثــمّ صــارت تكتَــبُ منــذ مطلــع األلــف الثالــث قبــل امليــالدِ بشــكل أربعــة مســامريَ متقاطعــة، وظهــرت هــذه العالمــة عــىل 
ــيل  ــي باب ــمٍ طين ــر رقي ــى آخ ــتخدم حتّ ــت تس ت، وبقي ــالّ ــىل املس ــتْ ع ش ــذ (٥٥٠٠) ق.م ونُقِ ــة من ــات الرافديني الفخاري
خ بســنة (٨٠م) ثــمّ أصبــح فيــام بعــد شــكل هــذه النجمــة رمــزاً إســالمياً ومــا زال، واســتعمل شــعاراً للجمهوريــة  رَّ يــؤَ

ــذه عيســى حنــا دايــش. العراقيــة ســنة ١٩٥٨م عندمــا اعتمــده الفنّــان الراحــل جــواد ســليم وأعــاد تصميمــه، ونفّ

وهلــذا الرمــز بعــد عقائــدي توحيــدي حيــث يقــرأ بالســومرية (دنكــر Dinger) وتعنــي بالســومرية (آنــو) وهــو إلــه 
ــو ـ ILu) وهــو (اهللا) ومــا زال أبنــاء الرافديــن يف الوســط واجلنــوب يلفظونــه  الســامء وإلــه اآلهلــة، ويلفــظ باألكديــة (إيلُّ
ـــه) بــدون لفــظ األلــف بعــد الــالم مــع قطــع صــوت اهلــاء. وهــذا هــو األصــل يف اللفــظ والوضــع  قريبــاً مــن ذلــك (أَلـلَّ
واملعتقــد، بغــضّ النظــر عــامّ شــاب هــذه العقيــدة التوحيديــة فيــام بعــد مــن اعتقــاداتٍ وثنيــة كــام هــو احلــال يف كثــريٍ مــن 

الديانــات التوحيديــة كاحلنفيــة عنــد مرشكــي قريــش.

ــاً ينطبــق عــىل باقــي األشــكال النجميــة الرافدينيــة العرشيــة منهــا والسداســية  م عــن النجمــة الثامنيــة تارخييّ ومــا تقــدَّ
عــود إىل ٢٥٠٠ق.م حيتفــظ بــه أحــدُ متاحــف برلــني، وتاريــخ  وغريهــا حيــث نجــد رســم النجمــة السداســية عــىل لــوحٍ يَ

هــذا اللــوح أقــدم بكثــري مــن والدة ونشــأة اليهــود، بــل قبــل تاريــخ إبراهيــم اخلليــل عليــه الســالم بقــرون.
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كام ووجدت النجمة السداسية يف األلف الثاين قبل امليالد عىل العديد من األختام االسطوانية(١١٢).

ــود يف  ــية) وج ــة السداس ــز (النجم ــذا الرم ــام أنّ هل ــود؟ ك ــقِ اليه ل ــلَ خَ ــوداً قب ــونَ هي ــومريون والبابلي ــل كانَ الس فه
ــنني. ــات الس ــود بمئ ــل اليه ــة قب ــة القديم ــارة املرصي احلض

وتقول الباحثة مها صالح عضو مجعية حمبّي اآلثار املرصية:

يتهــم يف أجــزاء مــن مــرص حيــث  «إنَّ الصهاينــة ســطو عــىل هــذا الرمــز املــرصي وهــو النجمــة السداســية، ليثبتــوا أحقّ
هدفهــم تكويــن دولــة مــن النيــلِ إىل الفــرات».

ــد مــا ذهبــت إليــه الباحثــة مهــا صــالح، كــون اليهــود الذيــن عــادوا مــن الســبي البابــيل كانــوا يميّزون  نعــم ونحــن نؤكّ
ــم العائــدون مــن بابــل، وهــذا يــدلّ عــىل  أنفســهم بوضــع هــذا الرمــز (النجمــة السداســية) عــىل دورهــم إشــارة إىل أهنّ

.عائديــة الرمــز مــن جهــة، وهدفهــم املنشــود للهيمنــة حاليــاً مــن جهــة أُخــر

جــدَ هــذا الرمــز يف احلضــارة اليونانيــة القديمــة واالمرباطوريــة الرومانيــة وحضــارة املايــا وعنــد اهلنــدوس  وُ كــام وَ
قبــل والدة اليهــود، ووجــد عنــد النصــار يف رســومهم وأديرهتــم وكنائســهم وعنــد املســلمني يف مســاجدهم وكتبهــم 
ــامل  ــداً يف األع ــاً رائ ــرصاً زخرفي ــا عن ــن إمّ دي ــني واملوحّ ــد الوثني ــتخدماً عن ــاه مس ــز وجدن ــذا الرم ــم أي انّ ه وقصوره
لٌّ حســب معتقــدهِ وديانتــهِ ســواءً أكانَ املعتقــد توحيديــاً أو وثنياً. ــهُ كُ هَ الفنّيــة، أو لــه معنــىً اختلفــت فيــه املجتمعــات ووجَّ

وعليــه: فــإنّ هــذا الرمــز (النجمــة السداســية) هــو رمــز قديــمٌ رافدينــي األصــل مــن فجــر احلضــارات يف عــرص ســومر 
ــه موجــود يف احلضــارات القديمــة املرصيــة واليونانيــة والرومانيــة  لــقَ اليهــود بمئــات الســنني، كــام وأنّ وأكــد، وقبــل أن خيُ

ســة لليهــود. وحضــارة املايــا وغريهــا مــن احلضــارات ومل يــرد لَــهُ ذكــرٌ يف الكتــب املقدّ

ثانياً: استخدام هذا الرمز عند املسيحيني
ربيني. دُ استخدامه عند املسيحيني الرشقيني منهم والغَ ق إىل استخدامهِ من قبل املسلمني، نؤكَّ قبل أن نتطرّ

س: نبــؤة بلعــام: «أراه ولكــن ليــس اآلن، أبــرصه لكــن ليــس قريبــاً، يــربزُ كوكــبٌ (خيــرجُ  فقــد جــاء يف الكتــاب املقــدّ
) مــن يعقــوب، ويقــوم قضيــب مــن ارسائيــل، فيحطّــم طــريف مــوآب وهيلــك كلّ بنــي الوغــا»(١١٣). نجــمٌ

س العهد اجلديد). ل القس انطونس فكري ذلك يف كتابه (رشح الكتاب املقدّ وقد فَصَّ

(١١٢)  راجع الرشحية احلورية وأُسلوب النقش عىل األختام االسطوانية ص١٣٤ تأليف عدنان سوسو.
(١١٣)  راجع العهد القديم سفر العدد االصحاح ٢٤ اآلية ١٧.
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يَ كوكبــاً أو نجامً يف نبــؤة بلعام. ــمِّ ومــن هنــا نجــد املســيحيني قد اســتخدموا النجمة السداســية رمزاً للمســيح الذي سُ

لذا نجد هذه النجمة يف كنائسهم مثل:
* كنيسة سان مارتان ليموكس جنوب غرب فرنسا(١١٤).

يس نيكوال يف مقدونيا(١١٥). * لوحة كنيسة القدّ

وغريها من الكنائس واألديرة.

يقــول د . عبدالوهــاب املــريي: «ونجمــة داوود الشــهرية مل تصبــح رمــزاً هيوديــاً إالّ يف العــرص احلديــث بعــد أن كانــت 
ــيحياً»(١١٦). رمزاً مس

وهــذا دليــل عــىل أنّ هــذا الرمــز اســتخدم مــن قبــل املســيحيني يف الــرشق والغــرب قبــل اســتخدامهِ مــن قبــل اليهــود 
ةٍ طويلــة. بمــدّ

ثالثاً: استخدام هذا الرمز عند املسلمني:
ــاً يف  ــرةٍ وخصوص ــا بكث ــة وغريه ــة والعرشي ــية والثامني ــة اخلامس ــو والنجم ــلمني ه ــد املس ــز عن ــذا الرم ــتخدم ه اس
ــدَّ  الزخرفــة يف ســقوف احلــوارضِ اإلســالمية واملســاجد واملــآذنِ والقصــور ويف الكتــب واألغلفــةِ وعــىل األقمشــة حتّــى عُ

ــاً إســالمياً لكثــرة اســتخدامهِ يف فــنّ الزخرفــةِ اإلســالمية. نــرصاً زخرفي عُ

ل أو الثــاين  ــدَ عــىل نقــشٍ حجــريٍ يعــود إىل القــرن األوّ جِ ةٍ قصــرية أبــداً، فقــد وُ ــدَّ وليــس هــذا االســتخدام وليــدَ مُ
رة، كــام هــو ظاهــر يف صــورة النقــش ادنــاه. ــفَ ســنة ١٤٢٨هـــ يف وادي العوينــة قــرب املدينــة املنــوّ اهلجــري، اكتُشِ

(١١٤)  راجع املوقع الرسمي لبلدة ليموكس.
(١١٥)  املوقع الرسمي ملدينة سافييني.

(١١٦)  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية املجلّد الثالث.



٩١

ــة  ــرش للجمعي ــاين ع ــي الث ــاء العلم ــكويي يف اللق ــد أس ــار د . خال ــياحة واآلث ــة للس ــة العامّ ــص باهليئ ــد املتخصّ وأكّ
ــد أيضــاً  ــاط يف نقــشِ وادي العوينــة عبــارة عــن نجمــةٍ سداســية، وأكّ التارخييــة ملجلــس التعــاون اخلليجــي إنّ ختــمَ اخلطّ

رة. ــه ســبقَ وان وجــد هلــا مثيــالً يف مســحٍ أجــراهُ يف شــعيب (عويــر) غــرب املدينــة املنــوّ انّ

ــهُ عــامل اآلثــار د . عبدالرمحــن  عَ قــد أرجَ ر اخلاطــئ لــد املســلمني عــن النجمــة السداســية فَ ــا بخصــوص التصــوّ امّ
ــداً أنَّ النجمــةَ السداســية تراثــاً إســالمياً أصيــالً. ) مؤكِّ األنصــاري إىل: (خماوفنــا مــن أيِّ نجمــة نراهــا عــىل أثــرٍ إســالميٍ

ثِــرَ عليهــا يف العــراق وهــي  ــا مــن عنــارصِ الزخرفــة اإلســالمية يف العــرص العبّــايس كــام يف لوحــة منحوتــة عُ كــام وأهنّ
موجــودة حاليــاً يف متحــف مرتوبوليتــان للفنــون بنيويــورك.

لوح خشبي عبايس من اوائل القرن التاسع امليالدي عثر عليه يف تكريت حمفوظ يف متحف مرتوبوليتان يف نيويورك



٩٢

ويف املتحــف نفســه مطبــوعٌ فاطمــي عليــه هــذا الرمــز وهــو عبــارة عــن طومــار 
مــن القــرن احلــادي عــرش امليــالدي.

ــا ـ أي النجمة السداســية   وجــاء يف املوقــع الرســمي ملتحــف املرتوبوليتــان: «إهنّ
ـ رمــزٌ مألــوفٌ يف الفنّ اإلســالمي».

مة وعنــد العبّاســيني والفاطميني  ربــاً يف العصــور املتقدّ لِّ أصقــاع العــاملِ اإلســالمي رشقــاً وغَ ونجــد هــذه النجمــة يف كُ
واألندلســينيَ والعثامنيــني والتيموريــني والصفويــني ويف اهلنــد اإلســالمية وغريهــا من املــدن اإلســالمية وحوارضها.

مدخل قلعة اجلندي يف سيناء (مرص) والتي بناها
صالح الدين االيوگ ما بني (١١٨٣-١١٨٧)م

أحد سقوف مسجدٍ يف تربيز (ايران).



٩٣

جدران قرص طوب قاگ رساي يف تركيا والذي
كانَ مركزاً للحكم العثامين منذُ سنة (١٤٦٥)م.

بــابُ جامــع القرويــني الشــهري يف مدينــة فــاس يف 
املغــرب العــرگ، والــذي بنتــه فاطمــة بنــت حممــد  

هـــ. القــريواين ســنة (٢٤٥)  الفهــري 

حمراب من العهد االيلخاين حمفوظ يف
متحف مرتوبوليتان للفنون يف نيويورك



٩٤

ــال  ــة، ف ــف النفيس ــا املصاح ــا ومنه ــب وأغلفته ــة إىل الكت ــور إضاف ــر والقص ــد واملنائ ــاجد واملراق ــن املس ــا م وغريه
ف منهــا، أو عمــد قســمٍ مــن اجلهلــة إىل طلــب حموهــا وإزالتهــا مــن عــىل آثارنــا وكتبنــا النفيســة ومســاجدنا  داعــي للتخــوّ

ــة لــهُ يف التاريــخ. حتــت عنــوان رمزيتهــا اليهوديــة وهــذا گّــا ال صحّ

رابعاً: مصادرة الصهاينة هلذا الرمز:
ــة  س ــم املقدّ ــرد يف كتبه ــداً ومل ت ــاً أب ــزاً ديني ــر رم ــادئ األم ــود ب ــتخدمها اليه ــا اس ــية عندم ــة السداس ــن النجم مل تك
ذهــا بعــض طابعــي الكتــب اليهوديــة يف بــراغ عالمــة هلــم  كذلــك، بــل اســتخدمت كشــكلٍ هنــديس عــىل املبــاين، ثــمّ اختّ
د عالمــة، ال رمــزاً دينيــاً وال قوميــاً (وهــذا كان منــذ القــرن الرابــع  ومنهــا انتــرشت يف ايطاليــا وهولنــدا ومل تكــن إالّ جمــرّ

عــرش امليــالدي).

ثــمّ اســتخدمها أعضــاء اجلامعــة اليهوديــة يف فينــا ســنة ١٦٥٥م ومحلوهــا معهــم عندمــا طــردوا منهــا إىل مورافيــا ثــم 
امســرتدام.

ل إىل شــارة لليهــود، ويف أوائــل القــرن التاســع عــرش  ويف القــرن الثامــن عــرش بــدأت هــذه النجمــة السداســية تتحــوّ
بــدأ اســتخدامها يف أدبيــات معــاداة اليهــود رمــزاً داالً عليهــم، ويف ســنة ١٨٢٢م تبنّــت عائلــة روتشــيلد يف النمســا هــذه 
اً  ــذة جــدّ النجمــة رمــزاً هلــا (وعائلــة روتشــيلد ـ روتشــيلد تعنــي الــدرع األمحــر منقولــة مــن االملانيــة ـ عائلــة هيوديــة متنفّ
وهــي باألصــل مــن مدينــة فرانكفــورت االملانيــة وأفــراد العائلــة مــن الرأســامليني الذيــن هيمنــوا عــىل اورپــا وأصبحــوا 

غالبــاً أصحــاب الــرأي يف قــراراتِ مســؤوليها وهلــم الــدور األكــربُ يف تأســيس الصهيونيــة العامليــة).

وحتّــى هــذا العــرص مل يكــن للنجمــة السداســية عنــد اليهــود أي بُعــدٍ أو داللــةٍ دينيــةٍ أو قوميــة أو اثنيــة، وكان اختيــار 
عائلــة روتشــيلد هلــا هــو الــذي منحهــا مكانــة مــا عنــد اليهــود.

وظهــرت بــوادر الصهيونيــة بوصفهــا أهــمّ تعبــري عــن أزمــة اليهوديــة احلاخاميــة يف هــذه الفــرتة وحاولــت أن جتــد هلــا 
ــة دي فيلــت التــي أصدرهــا هرتــزل  ل مــن جملّ رمــزاً، واختــارت النجمــة السداســية يف أدبياهتــا فظهــرت عــىل العــدد األوّ

عــام ١٨٩٧م.

ذهــا يف نفــس الســنة عنــد إعــالن احلركــة الصهيونيــة شــعاراً للمؤمتــر الصهيــوين الــذي انعقــد يف بــازل وذلــك  وقــد اختّ
يف ٤ يونيــه ١٨٩٧م حتديــداً.

ــي ألّفهــا ســنة ١٩٠٢م وهــي مــن  ــدة) الت ــه املرتمجــة (األرض القديمــة اجلدي ــمّ وضعــت عــىل غــالف روايت ومــن ث



٩٥

ــوان  ــت عن ــة حت ــة إىل العربي ــن االملاني ــت م ــي تُرمج ــة، والت ــن أرضٍ ودول ــث ع ــيّة للبح ــة التأسيس ــوص الصهيوني النص
ــرَ فيــام بعــد يف اختيــار اســم عاصمتهــم املزعومــة يف يافــا، وهــي مصــادرة أُخــر إلســم مدينــةٍ يف  (تــل أبيــب) والــذي أثَّ

ــا. ــة البابليــة كــام ســيمرُّ علين االمرباطوري

ــت النجمــة السداســية كشــعارٍ إلرسائيــل، مــع رفــض  عَ ضِ ويف عــام ١٩٤٢م وقبــل قيــام الدولــة الصهيونيــة وُ
االرسائيليــني مــن أُصــولٍ ســامية ذلــك، واقرتاحهــم وضــع شــمعدان ســليامن املنــوراه (وهــو شــعار اصلــه اشــوري ؟!) 

ــن. ذي ــني املتنفّ ــل اليهــود األُورپي ة مــن قب فــضَ اقرتاحهــم بشــدّ ــل ولكــن رُ ــة ارسائي ــم دول كرمــزٍ لعل

اد احلضــارات الســابقة لِإلعــالن عــن أصــل هــذا  فــون املســلمون أو العــرب أو روَّ ك املثقّ ــا ولألســف مل يتحــرّ وهن
ــروا النــاس عــن هــذا الرمــز  ــذوا الطريقــة االنبطاحيــة واالستســالمية للتنــازل عــن ذلــك، بــل نفَّ الرمــز وعائديتــه بــل اختّ
ــه رمــزٌ هيــودي ويعنــي نجمــة داود التــي كانــت عــىل درعــهِ كــام يف العربيــة (ماجــن ديفيــد)  ــخَ يف األذهــان أنّ ــى ترسَّ حتّ
ــدرع  ــا ال ــة معناه ــيلد باالملاني ــون روتش ــم ك ــة هل ــيلد كعالم ه آل روتش ــا أرادَ ــو م ــن داود، أي درع داود وه َ ــي: جمِ وتعن

األمحــر.

ــس الصهيونيــة هرتــزل منــذ ســنة ١٨٩٧م حتّــى إقــراره مــن قبــل دولــة  وهــو مــا أرادهُ بعــداً دينيــاً ورمــزاً قوميــاً مؤسّ
ارسائيــل املزعومــة.

ــنةٍ أو  ــة آالفِ س ــذ مخس ــن من ــارة وادي الرافدي ــا يف حض ــا عمقه ــي هل ــية) والت ــة السداس ــز (النجم ــذا الرم أي انّ ه
ــارب  ــالمي الض ــا اإلس ــات، ووجوده ــارات والديان ــوم احلض ــا يف عم ــا وجوده ــام وهل ــود ك ــق اليه ــل خل ــر، أي قب أكث
ــداً ســنة (١٨٩٧م) مــن قبــل  ــاً مــن قبــل الصهاينــة وحتدي ــرنٍ تقريب ةٍ قبــل قَ ــرَّ م، صــودِرَ هــذا الرمــز عــىل حــني غِ ــدَ يف القِ
ــروا منــه، واألدهــى يــرون رضورة إزالتــه  نَفَّ ــس الصهيونيــة هرتــزل، يف وقــتٍ ســكت العــامل عــن ذلــك بــل األكثــر تَ مؤسّ

ــم. ه ــن حوارضِ م

راً. داسيّة حالياً بعد أن أصبحتْ رمزاً دينياً صهيونياً مؤخّ وأنا هنا ال أقول: علينا استخدام النجمة السُّ

ــا  ف عندم ــوّ ــار، وأنْ ال نتخ ــع االنتش ــالمي الواس ــتخدامها اإلس ــاري واس ــا احلض ــة عمقه ــا معرف ــول: علين ــل أق ب
ــا. ــالمية وكتبن ــا اإلس ــا يف حوارضن نجده



٩٦

وهنا يُطرحُ التساؤل اآليت:

ياتنا؟ هل من مصادرات صهيونية أُخر لرتاثنا وحضاراتنا ورموزنا ومسمّ

أقول: نعم الكثري ومنها:

الً: رسقة االسم البابيل (تل ابيب): وهو موقع يف االمرباطورية البابلية ويعني: تلّ الربيع. أوّ

ــان العهــد  يقــول د . أمحــد سوســة: «تــل ابيــب: تســمية بابليــة قديمــة ملوقــع يف جنــوب العــراق كان قــد اســتقرّ فيــه ابّ
ِ البابــيل وكان مــن بــني مــن ســكنه حزقيــال النبــي»(١١٧). األمخينــي عــدد مــن اليهــود مــن بقايــا األَرسْ

س يف سفر حزقيال االصحاح الثالث اآليات (١١ ـ ١٥). كام وورد ذكر (تل ابيب) يف الكتاب املقدّ
ت اآلية (١٥) عن لسان حزقيال عىل: «فجئتُ إىل املسبيني عند تل ابيب»(١١٨). ونصّ

ومــا عنــى هرتــزل يف عنــوان روايتــه (األرض القديمــة اجلديــدة) والــذي ترجــم إىل العربيــة بعنــوان (تــل أبيــب) إالّ 
البحــث عــن أرضٍ مزعومــة مصــادرةٍ كــام هــو عنواهنــا.

ثانيــاً: رسقــة اســم العملــة: رسقــة اســم العملــة البابليــة األقــدم يف العــامل (الشــيقل)، ليكــون عملــةَ ارسائيــل ورمــزَ 
اقتصادهــا.

والشــيقل: وحــدة وزنٍ رافدينيــة قديمــة ورد ذكرهــا يف الرشائــع الســومرية واألكديــة القديمــة منــذ األلــف الثالــث 
قبــل امليــالد كــام يف رشيعــة اورنمــو (٢١١١ ـ ٢٠٠٣) ق.م، وقانــون ايشــنونا (٢٠٢٨) ق.م وغريهــا.

ــنة  ــوريون س ــه اآلش ــا رضب ــامل، عندم ب يف الع ــرضَ ــكوك يُ ل مس ــد أوّ ــام بع ــة في ــدة الوزني ــذه الوح ــت ه ــمّ أصبح ث
ــذ ذلــك العهــد عملتهــم الشــيقل = ٨,٤ غــم، ونصــف الشــيقل ليكــون عملتهــم  ــن من ــاء الرافدي ــكَّ أبن ٧٠٤ق.م، وسَ
النقديــة، فيــام تــأيت ارسائيــل وتطلــق عــىل عملتهــا املبتكــرة اجلديــدة هــذا اللفــظ مصــادرةً لــه مــن عاملنــا الرافدينــي القديــم.

ثالثاً: رسقة اسم العربانية:

ــود يف  ــن ه ــر ب ــو عاب ــن ه ل العابري ــا، وكانَ أوّ ــان وغريه ــرات إىل كنع ــري الف ــىل عاب ــق ع ــام يطل ــريو: إنّ ــظ العب فلف
ــاً. ــنة (١٨٥٠) ق.م تقريب ــالم س ــه الس ــم علي ــي اهللاِ إبراهي ــرات لنب ــور الف ــة وعب ــرة الثاني ــمّ اهلج ــن ث ــه وم هجرت

(١١٧) تاريخ حضارة وادي الرافدين ج٢ ص٣٥٩ / أمحد سوسة.
س سفر حزقيال اإلصحاح الثالث. (١١٨) الكتاب املقدّ
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وكلّ أبناء هؤالء هم عربانيون وخصوصاً العرب منهم، نعم ومنهم أبناء نبي اهللا يعقوب (ارسائيل).

ــىل  ــطوٌ ع ــذا س ــم ال، فه ــون وأنت ــن عرباني ــا نح ــوا لن ــم ليقول ــازي واآلري وغريه ــودي القوق ــأيت اآلن اليه ــا أن ي أمّ
ــالم. ــه الس ــود علي ــي ه ــوالً إىل النب ــة وص ــا االبراهيمي أُصولِنَ

تِكم يوماً ما. مَّ وا بِرُ رُ ادَ ا املسلمون عىل أن ال تغفلوا وجتهلوا ثمّ تُصَ ومن هذا كثري فاحذروا أهيّ

ــاب  ــلٍ يف هــذا املصحــف هــو مــن ب يفٍّ مجي واخلالصــة: إنّ وجــود نجمــة سداســية كعنــرصٍ زخــرُ
ــق اليهــود بقــرونٍ  ل ــلِ خَ بْ ــخ مــن قَ ــوروث الضــارب يف عمــق التاري ــان املســلم هلــذا امل اســتخدام الفنّ
ــاين اهلجــري واســتخدم يف  ل أو الث ــذ القــرن األوّ ــاً إســالمياً اشــتهر من ــه عنــرصاً زخرفي ــة، وكون طويل
العنــارص الزخرفيــة يف املســاجد والقصــور واحلــوارض وعــىل الســيوفِ ويف الكتــب اإلســالمية عمومــاً 

تهــا. لِفَ ويف تزيــني املصاحــفِ وعــىل أَغْ

قــرّ  ــطوُ الصهيــوينُ عــىل هــذا العنــرص العاملــي واإلســالمي إالّ بعــد ســنة ١٨٩٧م ومل يُ ومل يتــمّ السَّ
عندهــم إالّ بعــد ســنة ١٩٤٢م عندمــا مل جيــد مــن يدافــع عنــه ويبــنيّ عائديتــه التارخييــة.

نــا بذلــك نثبــت أصلــه وعائديتــه، وإن  ــا األثريــة ألنّ انَ وعلينــا املحافظــة عليــه كأثــرٍ يف حوارضنــا ولُقَ
عــاً بعــد أنْ أصبــح رمــزاً لغرينــا. فُّ رَ نَّــا اآلن ال نســتخدمه تَ كُ
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س. ١. الكتاب املقدّ
مة يف تاريخ احلضارات القديمة / طه باقر. ٢. مقدّ

٣. تاريخ حضارة وادي الرافدين / د . أمحد سوسة.
٤. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية / د . عبدالوهاب املسريي.

٥. اليهود والصهيونية عرب التاريخ / عبداهللا الزبيدي.
اق القييس. ٦. النقود يف العراق / د . ناهش عبدالرزّ

٧. الرشحية احلورية وأُسلوب النقش عىل األختام االسطوانية / عدنان سوسو.
س العهد اجلديد / القس انطونس فكري. ٨. رشح الكتاب املقدّ
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ى بـــ (أُمّ  تِــبَ بخــطّ الثلــث، ويعتــرب خــطّ الثلــث ســيّد اخلطــوط ويســمّ ذكرنــا ســابقاً إنّ هــذا املصحــف الرشيــف كُ
ــواه  ــا س ــن م ــه يتق ــإذا أتقن ــه، ف ــاً إالّ إذا أتقن ــاط خطّاط ــربُ اخلطّ ــا وال يعت ــوط وأصعبه ــل اخلط ــن أمج ــو م ــوط) وه اخلط
ــم أكثــر حماســبة وتركيــزاً كونــه ســيّد  بســهولة، وقــد يتســاهل اخلطّاطــون يف قواعــد كتابــةِ أنــواع اخلطــوط إالّ يف الثلــث فإهنّ
اخلطــوط وأكثرهــا صعوبــة مــن حيــث القواعــدِ والضبــط، وغالبــاً مــا يقتــرص اســتعامله يف كتابــة عناويــن الكتــب، وبعــض 
اآليــات القرآنيــة أو أوائــل ســور القــرآن الكريــم أو يف العبــارات فــوق املحاريــب والواجهــات، ألنّــه صعــبٌ وحيتــاج إىل 
، كــام وهنالــك ضامئــمَ كتبــت باخلــطّ الكــويف،  ًوقــتٍ طويــلٍ خصوصــاً وأنّ لــهُ ميــزة الرتكيــبِ وعــىل أكثــر مــن مســتو

رَ وأُصــول وميــزات ســري اخلطــوط. ــن أن نعــرف نشــأةَ وتطــوّ وهنــا البــدّ لنــا مِ

ر: خطّ الثلث: النشأةُ والتطوّ
ويقال إنّ مبتدع هذا اخلط هو الوزير ابن مقلة املتوىفّ سنة (٣٢٨هـ)، والواقع أنّ خطّ الثلث أقدم من ذلك.

ر وهــو فريــد زمانــه  نســبُ حتويــل اخلــطّ مــن الكــويف إىل اخلطــوط اللينــة عــىل يــد اخلطّــاط الشــهري قطبــة املحــرّ حيــث يُ
ــه الســالم  ــاج صاحــب اإلمــام عــيل علي ــدِ ابــن أگ اهلي ــداد يف اخلــطّ خلال يف هــذا الفــنّ يف العــرص األمــوي ويعتــرب االمت

تَّــابِ املصاحــف. وملالــكِ بــن دينــار البــرصي املتــوىفّ ســنة (١٢٧هـــ) وهــو مــن ثقــات التابعــني ومــن أعيــان كُ

) مــن خــط اجلليــل الشــامي، ويقــال أنّ  ر هــو خمــرتع الطومــار (وهــو أجــلُّ األقــالم مســاحةً ويقــال انّ قطبــة املحــرّ
ــبَ إليــه. نُسِ ــنه فَ الطومــار أقــدم مــن قطبــة، وقطبــة وضــع قواعــده وحسّ

دت  ، ومــن هــذا البــاب ظهــرت املواهــب وتعــدّ ــاً كان فــإنّ قطبــةَ فتــحَ هبــذا بــاب االســتنباطِ واالجتهــادِ يف اخلَــطِّ وأيّ
اخلطــوط أُصــوالً وفروعــاً.

ــل اخلــطّ العــريب مــن الكــويف إىل  ــبُ حتوي نسَ ــه يُ ــالً: «وإلي ــة قائ ــاً عــن قطب ث ــم يف الفهرســت متحدّ ــن الندي ويذكــر اب
ــه اآلن». ــذي هــو علي اخلــطّ ال

ــاكُ بــن عجــالن الــذي أخــذ عــن  ــاط الكبــري الضحَّ اح (١٣٢ ـ ١٣٦) هـــ اخلطّ ثــمّ ظهــر يف خالفــة أگ العبّــاس الســفّ
.« ــقِ لْ تَــبُ اخلَ ر، وقــال عنــه ابــن النديــم: «فــزاد عــىل قطبــة، فــكان بعــدهُ أَكْ مالــك بــن دينــار وقطبــة املحــرّ

د أقالمــهِ يف عهــد  ر اخلــطّ وتعــدّ ــام املنصــور واملهــدي العبّاســيَني وقــد بلــغ تطــوّ َّــاد أيّ ثــمّ ظهــر اخلطّــاطُ إســحاقُ بــنُ محَ
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ــاك بــن عجــالن وإســحاق بــن محّــاد ذروتــه. الضحّ

ــاد قلــم اجلليــل وابتــدع  بعــد ذلــك نبــغ إبراهيــم الشــجري املتــوىفّ ســنة (٢٠٠هـــ) والــذي أخــذ عــن إســحاق بــن محّ
منــهُ الثلثــني ثــمّ الثلــث(١١٩).

أي انّ إبراهيــم الشــجري هــو مبتــدع الثلثــني والثلــث مــن قلــم الطومــار فيــام ابتــدع أخــوه يوســف الشــجري القلــم 
الرئــايس، وذلــك يف عهــد املأمــون.

أسباب نسبة خطّ الثلث إىل ابن مقلة الوزير:
ة ليســت بالقصــرية وانّ مبتدعــه مــن قلــم الطومــار إبراهيــم الشــجري  كــام بيّنــا إنّ خــطّ الثلــث ســابق ابــن مقلــة بمــدّ

املتــوىفّ ســنة ٢٠٠هـــ ، فــام هــو ســبب نســبة هــذا اخلــطّ إىل الوزيــر ابــن مقلــة (٢٧٢ ـ ٣٢٨) هـــ ؟ نقــول:

هُ خطّاطاً  ــطٍّ أيضــاً، فقــد كان جــدّ ــد بــن عــيل بــن احلســني بن مقلة نشــأ يف بيــتِ علــمٍ وأدبٍ وخَ انّ الوزيــر أبــا عــيل حممّ
، وكذلــك تلميــذ إســحاق بــن إبراهيــم األحــول. ، فهــو تلميــذ أبيــه يف هــذا الفــنّ ي علَّمــهُ الصنعــةَ ــذِ هُ الَّ وكانَ أبــوهُ أُســتاذَ

لــه منَ املــوزون إىل املنســوب  ــع ابــن مقلــة عــىل عــرش صناعــة اخلــطّ وأصبــح مهندســه وواضع قواعــده وحموِّ وقــد تربَّ
ــبٍ معيّنة. وفــق نِسَ

د  وذكــر القلقشــندي يف صبــح األعشــى: «ثــمّ انتهــت جــودة اخلطّ وحتديده عــىل رأس الثالثامئــة إىل الوزيــر أيب عيل حممّ
بــن عــيل بــن مقلــة وهــو الــذي هنــدس احلــروف وأجــاد حتديدهــا وعنــه انتــرش اخلــطّ يف مشــارق األرضِ ومغارهبــا»(١٢٠).

ــام إبــداعٍ  هُ وأبــدعَ فيــه أيَّ رَ ومــن هنــا نعــرف انّ ابــن مقلــة وضــع قواعــد هــذا اخلــطّ مــن نقــطٍ ومقاييــس وأبعــادٍ، وطــوّ
ــبَ إليــه. نُسِ فأنســى بذلــك مــن ابتكــره فَ

ــهُ وأجــادَ يف تراكيبــهِ مــع حمافظتــهِ عــىل القواعــد التــي وضعهــا ابــن  بَ هُ وهذَّ اب فأرســى قواعــدَ ثــمّ جــاء بعــده ابــن البــوّ
مقلــة والتــي بقيــت ثابتــة حتّــى يومنــا هــذا.

أسباب تسميته بالثلث:
ترجــع تســمية الثلــث ومــا يف معنــاه مــن األقــالم املنســوبة إىل الكســور كالثلثــني والنصــف والثلــث نســبة إىل قلــم 
ــتخدم  ــوان يس ــربذون (حي ــعر ال ــن ش ــعرةً م ــرشون ش ــعٌ وع ــهُ أرب ــاحةً وعرض ــالم مس ــلُّ األق ــو أجَ ــذي ه ــار وال الطوم

(١١٩)  راجع (رسالة يف علم الكتابة / ص٢١ ـ ٢٧ أبو حيّان التوحيدي).
(١٢٠)  صبح األعشى / القلقشندي.
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حلمــل األثقــال وهــو غــري العــرگ مــن اخليــل والبغــال، ويقــال هــو احلصــان الرتكــي»(١٢١).

فقلم الثلثني بمقدار ١٦ شعرة، وقلم النصف ١٢ شعرة، وقلم الثلث ٨ شعرة وهكذا.

وكان قلــم الطومــار يقتــرص اســتعامله عــىل تواقيــع اخللفــاء عــىل األوامــر واملكاتبــات إىل الســالطني والعظــامء وهــو 
ــمٌ مجيــل ســميك احلــرف. لَ قَ

واملراد بالطومار: الكامل من مقادير قطع الورق، فهو الورقة الكبرية، ومنها أُطلق عىل اسم القلم بالطومار.

يةَ إىل نســبةِ الوقــت الــذي يســتغرقه هــذا القلــم بالكتابــةِ بالنســبة إىل قلــم الطومــار ويروهنــا  ــمِ ويعــزو البعــض التَّسْ
ل أرجــح وهــذه حتصيــل حاصــل. الثلــث، واألوّ

ره قطبــة أغنــى أقــالمَ اخلطّاطــني، حيــث ابتكــروا منــه الثلثــني والنصــف  ومــن هنــا نعــرف إنّ قلــم الطومــار الــذي حــرّ
والثلــث والربــع، ثــمّ أضافــوا ســمك شــعرة إىل كلّ واحــدٍ ليكــون ثقيــالً، وأنقصــوا ســمك شــعرةٍ مــن كلّ واحــدٍ ليكــون 

. ــد مــن قلــم الطومــار اثنــا عــرش قلــامً خفيفــاً وهبــذا تولّ

فنــا عــىل قلــم الثلــث وأصلــه املشــتقّ منه وهو قلــم الطومــار، ومبتكــره وهو إبراهيــم الشــجري (ت٢٠٠هـ)  وهبــذا تعرّ
اب (ت٤١٣هـــ) وأســبابُ تســميته، مــع بيــان منزلتــه مــن كونــه ســيّد  بــه ابــن البــوّ ومهندســهِ ابــن مقلــة (ت٣٢٨هـــ) ومهذّ

. اخلطــوط وأكثرهــنَّ صعوبةً

ابِ وهبــذا  دِ تراكيبــهِ ابــنِ البــوّ بِــهِ وجمــوِّ ذِّ هَ تِــبَ هبــذا اخلــطّ الفائــق اجلــاملِ وعــىل طريقــة مُ وهــذا املصحــف الرشيــف كُ
ــهُ ميــزةٌ عظيمــة. وحــده لَ

لَةٍ من امليزات واالبداعات األُخر التي تفنَّن هبا كاتبه وهي كام يأيت: وسنسلّط الضوءَ عىل مجُ

الً: ترشيح احلروف وانسيابية السطور: أوّ
ــة عاليــة باحلــرب األســود،  أجــاد الكاتــب يف رســم حروفــهِ وترشحيهــا وكتابتهــا بــامءِ الذهــب ومــن ثــمّ حتديدهــا بدقّ
نَ الكلــامت بشــكل مجيــل وفــق القواعــد اخلطّيــة املوضوعــة آنــذاك،  ومــن ثــمّ تأليــف هــذه احلــروف مــع بعضهــا لتكــوِّ

ــارِ عــىل الســطح األملــس. ــن اليــد تســطرياً مجيــالً منســاباً عــىل الــورقِ انســيابَ مــاءِ النضَّ ة القلــم ومتكّ ونــر يف قــوّ

(١٢١)  راجع املعاجم اللغوية.
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ثانياً: ترويس احلروف:

س، كــام  وَّ ــرَ ويــسُ يف اخلــطّ العــرگ هــو بــدء احلــرف مــن رأســه بنقطــة بعــرض القلــم، وليســت كلّ احلــروف تُ والرتَّ
ــة مــع غريهــا مــن األقــالم أو تفــرتق وترويــس احلــروف يضفــي  ي س تشــرتك هبــذه اخلاصّ ــروّ ــاً ت ــم حروف ــكلّ قل وانّ ل
ــاً  س باإلضافــةِ إىل حــرف األلــف حروف ــاط روَّ ــداً، ويف هــذا املصحــف نشــاهد اخلطّ ي ــاط جمُ ــة إذا كان اخلطّ عليهــا مجالي
ليــة والنــون واليــاء يف مواضــع عديــدة، وهنــا تظهــر ملكتــه وهيمنتــه  كثــرية منهــا البــاء والــدال والــراء والــزاي واهلــاء األوّ

. عــىل صنعتــهِ

ثالثاً: الياء املقلوبة:
ــدادٍ  ــنَ اليســار إىل اليمــني راجعــةً بامت ــه، وهــو يعكســها مِ ــرةٍ يف كتابت ــة بكث فــة مقلوب ــاء املتطرّ ــاط الي اســتخدم اخلطّ

ليــس بالقصــري.

رابعاً: استعامل األلف اخلنجرية:
لَ الكــرسةِ كثــرياً يف املواضــع التــي ال جمــالَ الســتخدام عالمــةِ الكــرسة فيهــا  ــدَ اســتخدم األلــف اخلنجريــة الصغــرية بَ
ــةٍ  ــةً ذات أمهيَّ ــرتك عالم ــأن ال ي ــطِ حــركاتِ املصحــف ب ــغ يف ضب ــهِ البال لُّ عــىل إهتاممِ ــدُ ــكان، وهــذا يَ ــقِ امل بســبب ضي

ــهُ بالقلــمِ حيــثُ يشــاء. فَ ــة وترصّ ــهُ الفنّيَّ للقــارئ وكذلــك يبــنيّ ملكتَ

خامساً: اِتّصال احلروف املنفصلة:
اســتخدم غالبــاً هنايــات احلــروف املنفصلــة هناياهتــا ملفوفــةً تــكادُ تكــون متّصلــةً مــع التــي تليهــا دون إحــداث أيِّ 

. ــلٌ لسَ سَ ــطٌّ مُ ــا خَ خلــلٍ فيهــا ليظهرهــا كأهنّ

سادساً: إرسال بعض احلروف هناية الكلامت:
ــه اســتخدم االرســال أحيانــاً (وهــي طريقــة مــا زال  ورغــم اســتخدامهِ هنايــات احلــروف ملفوفــةً يف الغالــب، إالّ أنّ
اخلطّاطــون يســتخدموهنا) مثــل كلمــة (وإليــك) يف الصفحــة اخلامســة الســطر الثالــث، وكلــامت (األرض ـ يشــعرون ـ 

النــاس) يف الصفحــة الثامنــة وغريهــا.

سابعاً: تداخل الكلامت وقرهبا من الرتكيب البسيط:
ــرض  ــرضورة ولغ ــد ال ــه عن ــالً، إالّ أنَّ ــبٍ أص ــري مركّ ــيط غ ــدٌ بس ــطر واح ــي س ــة وه ــه مفتوح ــون كتابت ــم ك ورغ
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ــالً إىل  ــي تليهــا لتكــون ســطراً واحــداً مائ ــلُ حــروف بعــض الكلــامت مــع الت ــراه يُداخِ اســتيعاب ســطرٍ مــا للكلــامتِ ن
الرتكيــب، كــام يف الصفحــة (٢٣) الســطر األخــري منهــا، وهــذا يــدلُّ عــىل أنّ الكاتــبَ لــهُ ملكــة الرتكيــب يف خــطّ الثلــث 

ــا ولكــن بوادرهــا تثبــت ذلــك. ــةً هن وإن مل تظهــر جليّ

ثامناً: استخدام عالمة امليزان:
ى عالمــةَ امليــزان  وهــي عالمــة أشــبهُ بالرقــم (٧) مفتوحــة مــن األعــىل، ويميــل طرفاهــا العلويــان إىل اجلانبــني، وتُســمّ
اب،  ــدِّ الفــراغ، وكانت تســتخدم عىل حــرف الراء فقــط قبل ابــن البوّ كوهنــا توضــعُ عــىل بعــض احلــروف غــري املعجمــة لِسَ
كــام يف خمطــوطِ مهلهــل بــن أمحــد (٣٧٤هـــ) املحفــوظ يف مكتبــة كوبريل يف اســطنبول حتــت الرقــم (١٥٠٨)، ثــمّ وجدناها 
ــا يف هــذا املصحــف فوجدناهــا اســتخدمت عــىل  اب وغــريه، أمّ بعــد ذلــك عــىل حــرف الســني أيضــاً كــام يف آثــار ابــن البــوّ
اب واملحفوظ يف جســرت بتي. ثالثــة حــروفٍ هــي: الــراء والســني والصــاد. كام هــو احلال يف املصحــف الذي كتبــهُ ابن البــوّ

تاسعاً: وضع ثالث نقاطٍ حتت حرف السني:
وضــع الكاتــب ثــالث نقــاطٍ حتــت حــرف الســني غالبــاً وهــي طريقــة مســتعملة للتمييــز بــني حــريف الســني والشــني 
حيــث يف حــرف الشــني تكــون فوقــه ويف الســني حتتــه وهــي كذلــك يف هــذا املخطــوط مــع مالحظــة وجودهــا حتت الســنيِ 
لتجميلــه وزخرفتــه أيضــاً كــام واســتعمل نقطــةٍ حتــت الــدال يف موضــعٍ واحــدٍ وهــو إشــارة إىل متييــزه عــن الــدال كذلــك.

عارشاً: الالم الف املظفورة وموقع اهلمزة منها:
املتتبّع جيد اختالفاً يف موقع اهلمزة واحلركة فوق الالم الف املظفورة.

ل  ل هــو األلــف وعليــه تقــع اهلمــزة عــىل الطــرف األوّ فنجــد الــداين يــر أنّ الطــرف الثــاين هــو الــالم والطــرف األوّ
(ال) وهــو مذهــب اخلليــل الفراهيــدي، وهــو املعمــول بــه حاليــاً يف مصاحــف املغاربــة.

ــزة (ال)،  ــعُ اهلم ــه تق ــف وعلي ــو األل ــاين ه ــرف الث ــالم والط ــو ال ــاً ه ل مطلق ــرف األوّ ــري أنّ الط ــش ف ــا األخف أمّ
ــا. ــل هن ــال للتفصي ــني، وال جم ق ــد املحقّ ــحُ عن ــو األرج ــاً، وه ــارقة حالي ــد املش ــف عن ــط املصاح ــو ضب ــذا ه وهك

تْ وفــق رأي اخلليــل الفراهيــدي، وهــي كــام يف مصحــف  ــمَ سِ ومــا نجــدهُ يف هــذا املصحــف أنّ مهزاتــه أو حركاهتــا رُ
جســرت بتــي وهــذا يفيــد املقارنــة أيضــاً.

ء

ء
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أحد عرش: ارتفاع الكلامت هناية السطر:
نجــد ميــزة أُخــر يف خــطّ هــذا املصحــف الرشيــف حيــث تســتمرّ كلــامت كلّ ســطر بخطٍّ مســتقيم ثــمّ ترتفــع الكلمة 
أو الكلمتــان األخريتــانِ مــن الســطر إىل األعــىل قليــالً گّــا جيعــل الســطر يرتفــع آخــره شــيئاً فشــيئاً، وهــذا األُســلوب مــا 

زال مســتخدماً يف قلــم الثلــثِ إىل يومنــا هــذا، ويظهــر أكثــر يف قلــم اجلــيل.

نسبة هذا املصحف الرشيف إىل كاتبه:
ا: لألسف مل نجد توقيع خطّاط هذا السفر اجلليل عىل هذا اجلزء من املصحف إمَّ

١ ــ انّ صاحبه كتب مصحفاً كامالً ووضع توقيعه يف اخلامتة وما هذا إالّ جزءٌ من الكل.

ــع أصــالً، (وهــذا كثــرياً مــا نجــده يف املخطوطــات) اِعتــامداً عــىل شــهرة الكاتــب يف عــرصه حيــث  ــه مل يوقّ ٢ ــــ أو أنّ
ــه القــايص والــداين. يعــرفُ خطّ

ــه ذكــر ذلــك يف الصفحــة األخــرية التــي عبثت هبا أيــدي املغرضــني أو اجلاهلــني أو املهملني عىل أقــلّ تقدير. ـــ أو أنّ ٣ـ 

ــح نســبته إىل شــخصٍ مــا أو إىل مدرســة  اً والبــدّ لنــا أن نرجّ لِّ األحــوال نحــن أمــام أَثــرٍ ذي قيمــةٍ فنّيّــةٍ عاليــةٍ جــدّ ويف كُ
ــدات املذكــورة ســالفاً. وعــرصٍ مــا عــىل األقــل وفــق املؤيّ

فقمنــا بعرضــهِ عــىل اخلــرباء وأصحــاب الصنعــةِ مــن كبــار اخلطّاطــني ومنهــم د . عبدالرضــا هبيــة داود رئيــس مجعيّــة 
ــز  ــا مرك قيمه ــي يُ ــالمية الت ــة اإلس ــريب والزخرف ــطّ الع ــرب للخ ــابقة الك ــدويل يف املس ــم ال ــني واملحكّ ــني العراقي اخلطّاط

راً:  ــهِ مصــوّ ــصَّ اِجابت ــا، ونرفــق لكــم نَ ــة اإلســالمية (أرســيكا) فأجابن ــون الثقافي ــخ والفن األبحــاث للتاري
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عنــد املقارنــة بــني االنموذجــني: االعــىل وهــو بقلــم اخلطــاط البغدادي اگ احلســن عــيل بن هالل 
املعــروف بـــ (ابــن البــواب)  وهــو توقيعــه يف خامتــة ديوان ســالمة ابن جنــدل املحفــوظ يف طوب 
قــاگ رساي يف تركيــا وبــني االنموذج االســفل وهو صفحة من املصحف الرشيــف بحيازة العتبة 
العباســية املقدســة نــدرك وجــه الشــبه الكبــري يف اخلــط والتقنيــة التنفيذية، گــا يرجــح ان الثاين هو 
بخــط ابــن البــواب، وال نميــل اىل نســبته لغــريه او عــىل االقــل هــو  يعــود اىل مدرســته وعــرصه، 
فاالنموذجــان بخــط الثلــث عــىل قواعــد عــرص ابــن البــواب (د. روضــان هبيــة آيــار ٢٠٠٩).
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ــد مــا ذكــره د. عبدالرضــا هبيــة داود وغــريه مــن كبــار اخلطّاطــني العراقيــني ومنهــم املبــدع الكبــري فــراس  ونحــن نؤيّ
عبّــاس البغــدادي واملبــدع الكبــري أمحــد ناجــي الشــافعي.

وهنالك مؤيّدات أُخر هي:

١ ــ استخدامه عالمة امليزان كام يف مصحف جسرت بتي.

٢ ــ موقع اهلمزة من الالم الف املظفورة كام يف مصحف جسرت بتي.

ـــ اســتخدامه التحزيــب كــام يف مصحــف جســرت بتــي حيــث اعتمــد عــىل تقســيم املصحــف إىل مائــة ومخســني جــزءاً  ٣ـ 
.عــىل طريقــة بعــض البرصيــني كــام ســيمرّ الحقــاً، اِضافــةً إىل اســتخدامه تقاســيم أُخــر

دُّ آياته وكلامته كام هو احلال يف مصحف جسرت بتي. ٤ ــ جاء عَ

ــد انّ كاتبــه  ٥ ــــ مــن خــالل مــا ســنذكرهُ يف فصــل القــراءات، نجــدهُ عاملــاً خبــرياً يف رســم املصحــف وضبطــهِ گّــا يؤكّ
ــر بابــن  يــة، وهــذا مــا يتوفّ ، اِضافــة إىل فــنّ صنعتــهِ اخلطّ عــىل اِطّــالعٍ واســع يف علــوم القــرآن هجــاءً وضبطــاً ونقطــاً وقــراءةً

ــنٌ لــه خبــريٌ بالعربيــة ومــا إىل ذلــك. تْقِ ــرَّ يف ســريته، فهــو حافــظ للقــرآن مُ اب كــام مَ البــوّ

، وما يف هذا املصحف جاءَ عىل طريقتهِ بال نقاش. ٥ ــ التذهيب والتزويق صنعتُهُ

م ومضافــاً إليــه رأي أهــلِ الصنعــةِ ال يمكــن نســبته  وعليــه: فهــذا املصحــف الكنــز ووفــق مــا تقــدَّ
ــد  ــه يف أبع ــد عن ــري بعي ــرصٍ غ ــته ولع ــرصه أو ملدرس ــته وع ــل ملدرس ــىل األق اب، أو ع ــوّ ــنِ الب ــري اِب لغ

ــامل. ــر واهللاُ الع التقادي
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١. صبح األعشى للقلقشندي.
اخ / د . أمحد رششال. ٢. خمالفات النسَّ

٣. اخلطّ والكتابة يف احلضارة العربية / د . حييى وهيب.
٤. املخطوط العرگ ويشء من قضاياه / د . عبدالعزيز املسفر.

ية فنّية يف اخلطّ العرگ / حسن طه. ٥. قابلية التحوير كخاصّ
٦. موسوعة اخلطّ العرگ والزخرفة اإلسالمية / حمسن فتوين.
٧. رحلة اخلطّ العرگ من املسند إىل احلديث / أمحد شوحان.

٨. مدرسة اخلطّ العراقية من ابن مقلة إىل هاشم البغدادي / د . نوري محودي القييس.
٩. النسخ والثلث / ادولف كرومهان / تقديم يوسف ذنون.

١٠. رسالة يف علم الكتابة/ أبو حيّان التوحيدي.
١١. الفهرست / ابن النديم.

١٢. املعاجم اللغوية.
اب / جسرت بتي. ١٣. صور من مصحف ابن البوّ

١٤. بدائع اخلطّ العرگ / ناجي زين الدين.
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هوية املصحف هجاءً وإقراءً
هُ تُ هُ ـ قِراءَ مُ سْ دُّ آياتهِ وكلامتهِ ـ حتزيبُهُ ـ رَ عَ

وهو يف مخسة أبواب:
Uÿ �Â¯\;ǧ]e’\

دُّ آياتهِ وكلامتهِ عَ
UÈ›] �m’\;g]e’\

يبُهُ زِ هُ وحتَ تُ زءَ جتَ
Uň�’] �m’\;g]e’\

رسم املصحف بني التوقيف ونمط الكتابةِ العربية
U√̌d\ �Ö’\;g]e’\

ا تِهَ ا ـ املوقفُ منها ـ أشهرُ أَئِمَّ هَ دُ ا ـ تعدّ القراءات القرآنية: نشأَهتُ
Uä̌ �Ÿ]£̨\;ǧ]e’\

هُ تُ هُ وقِراءَ مُ سْ : رَ يدُ البَحثِ املصحفُ قَ
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ــهِ  ــهِ وزخرفت طِّ ــةِ خَ ــن ناحي ــفِ م ــفِ الرشي ــذا املصح ــن ه ــا ع ــبَ أبواهبِ ــابقةِ وحس ــةِ الس ــامِ األربع ــا يف األقس ثن حتدّ
. ــهِ ــطورهِ وكلامت ــنيَ س رٍ ب رَ ــن دُ ــمَّ م ــا ضَ ــهُ وم ــه صفحاتُ ــا احتوت ــعِ م ــهِ وبدائِ ــهِ وتزويق وتذهيب

ــراءاتِ  ــةِ القِ ــقِ ومراجع ــثِ والتحقي ــىل البح ــثُّ ع حيَ ــاهَ وَ ــتُ اإلنتب ــا يلف ه) م ــاءِ هِ (هج ــمِ سْ ــدتُ يف رَ ــي وج ولكنّن
دِ مــا اعتمــدَ  ــدِّ آياتــهِ وكلامتــهِ وتعــدُّ ، كــام وأنَّ لِعَ ــراءةِ التــي وافقــت هــذا الرســمَ ةِ للوقــوفِ عــىل القِ املشــهورةِ منهــا والشــاذَّ
 : طلقــاً، لــذا جــاءَ هــذا القســم مــن الكتــابِ حتــتَ عنــوانِ ــهُ مُ لَ ــقِ أنْ ال يغفَ ، وعــىل املحقِّ تِــهِ شــأنٌ الكاتِــبُ يف حتزيبــهِ وجتزءَ

». وعــىل مخســة أبــوابٍ هــي: ــاءً وإقــراءً جَ «هويــةُ املصحــفِ هِ

: دُّ آياتهِ وكلامتهِ : عَ لُ البابُ األوّ
َّــا  ــدِّ الكلــامتِ گِ ــا اِختالفــاً عــن املشــهورِ يف عَ نَ دْ جَ وَ ، وَ ــهُ يف الصفحــةِ االســتهالليةِ قنــا لذلــك بِســببِ ذكــرهِ لَ وقــد تطرّ

ــوءَ عــىل هــذا األمــر. ــلِّطُ الضَّ نَــا نُسَ لَ عَ جَ

: يبُهُ زِ ْ حتَ هُ وَ تُ ءَ زِ الباب الثَّاين: جتَ
ءَ هــذا املصحــفَ عــىل حســابِ الثالثــني جــزءاً، وعــىل حســاب الســتّني جــزءاً، وعــىل  ــزَّ نــا الكاتِــبَ قــد جَ فقــد وجدَ
ــذا  ــع ه ــد طب ــاؤالتٍ عن ة تَسَ ــدّ ــيطرحُ ع ــك س ــا إنّ ذل ــا والحظن ــك انتباهن ــت ذل ــزءاً فلف ــني ج ــةِ واخلمس ــابِ املائ حس

. يِّ إشــكالٍ فعــاً ألَِ ــدةِ ودَ ــانِ ذلــك اِمتامــاً للفائ ــاً لبي ــاسِ عمومــاً فأفــردتُ باب ــل الن ــه مــن قِبَ ــالع علي املصحــف واالطّ
: رسمُ املصحفِ بنيَ التوقيفِ ونَمطِ الكتابةِ العربيةِ الباب الثَّالثُ

ــهُ عــاملٌ  ــا أنَّ ، وكــام قلنــا ســابِقاً إمَّ وجــدتُ يف رســمِ هــذا املصحــفِ الرشيــفِ كثــريَ عنايــةٍ وبالــغَ اِهتــاممٍ مــن قِبــلِ كاتِبــهِ
، ومــا  ــا اهلجائيــةُ واإلقرائيــةُ ةٍ هلــا قيمتُهَ ــهُ نســخَ هــذا املصحــفَ عــن نُســخَ ، أو أنَّ ــراءاتِ فِ والقِ حَ صْ ــاءِ الـــمُ جَ ــي هِ لْمَ يف عِ
ــعَ غــري قليلــةٍ ملــا هــو مشــهور اآلن يف املصحــفِ األمــريي (طبعــة  ســمِ ويف مواضِ جعلنــي أهتَــمُّ بذلــك هــو خمالفتــه يف الرَّ
رة والــذي سنشــري إليــه بالرمــز (ف) عنــد املقارنــة، وهــذا  مــرص) أو للمصحــفِ األكثــرِ انتشــاراً وهــو طبعــة املدينــة املنــوّ
فَ مــا إذا  ــراءاتِ لِنَعــرِ هُ إىل القِ ــعَ بعــد ذلِــكَ أَمــرَ جِ ــقَ فيــهِ ونُرْ ــهُ ونحقّ ــفَ عنــده مليــاً وندرسَ ن نَقِ انَا ألَِ االختــالف اســتدعَ

، أو مــا شــابه ذلــك. ــهُ اِجتهــادٌ يف اخلَــطِّ كان اعتمــد قــراءةً مــا، أو أنّ

تها: دها ـ املوقفُ منها ـ أشهرُ أئمّ الباب الرابع: القراءات القرآنية: ـ نشأهتا ـ تعدّ
ــا،  ــا ال يمكــن أن نعــرف القــراءة التــي اِختــصّ هبــا هــذا املصحــف إالّ مــن خــاللِ رســمهِ املوجــود بــني أيدين ن وألنّ
ــى  ــل وحتّ تهــا ب دهــا واملوقــف منهــا وأشــهر أئمَّ ف عــىل القــراءات وأُصوهلــا ونشــأهتا وأســباب تعدّ ــا أن نتعــرّ ــدّ لن فالب
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ــك  ــتَنَد، لذل ــةٍ اس ، وإىل أيِّ رواي ــدَ ــراءةٍ اعتمَ ــىل أيِّ قِ ــم ع ــذا الرس ــفَ يف ه ــا خال ــةِ م ــراءات، ملعرف ــذه الق ــن ه ــاذّ م الش
ــك. ةِ يف ذل ــوّ ــةِ املرج ــلَ إىل النتيج ــعِ لِنَصِ ــمِ الواس ــذا العل ــا يف ه ضن خُ

. هُ تُ قِراءَ هُ وَ مُ سْ يدِ البحث: رَ البابُ اخلامس: املصحفُ قَ
ــراءاتِ أيضــاً، وأصبحــت  ــا إىل علــمِ القِ ضنَ ــقَ وميــزاتِ رســم املصحــفِ عمومــاً، وتعرَّ ــا عــىل دقائ وبعــد أن اطَّلعنَ
 ، ، مشــريينَ إىل أهــمِّ املخالفــات الظاهــرةِ يف رســمهِ تــهِ ، عكفنــا عــىل دراســةِ رســمِ هــذا املصحــفِ وقِراءَ مــاتُ جاهــزةً املقدّ

، أو كالمهــا وحســب املقتــىض. ةً ، أو قــراءَ وتوجيههــا رســامً



١١٣

U �„h]⁄÷—Â; �„h]Á`; �Å¡̨;Uÿ̌ �Â ˛̄ \;g]e’\

ــدِّ آياتــهِ وكلامتــهِ  ــمَ أحكامــه إىل عَ ــهُ وتعلُّ ــهُ وتبليغَ ن أن يتجــاوزوا حفظَ لقــد بلــغ اِهتــاممُ املســلمني بالقــرآنِ الكريــم ألَِ
فاهتــم حتّــى أنّ بعضهــم كان يذكــرُ عــدد كلــامتِ  ــفَ يف علــومِ القــرآنِ يف مباحثهــم ومؤلّ َّــن ألَّ هُ مجاعــةٌ گِ ، وأوردَ وحروفــهِ
، ومنهــم مــن  ــلُ ْمِ ، ومنهــم مــن جيُ ــهِ لِّ ســورة وبعضهــم يقتــرصُ عــىل عــددِ آيــاتِ وكلــامتِ وحــروفِ القــرآن كلّ وحــروفِ كُ

ــلِّ التقاديــر. ــا عــىل أقَ هَ ضِ رْ ــنْ بــابِ عَ ــا، أو مِ هَ ــلُ ذاكــراً اآلراء ومناقِشــاً أحيانــاً ليتبنَّــى أحدَ صِّ فَ يُ

ةٍ تعظيامً لكتاب اهللاِ تعاىل. لُّ عىل كثريِ رعايةٍ ودقّ دُ وهذا يَ
.(١٢٢) يدُ دِ دُ والعَ دَ ، واإلسمُ العَ : أحصاهُ هُ دُّ عُ هُ يَ دَّ : عَ قالُ : إحصاءُ اليشء، يُ دُّ لغةً والعَ

.(١٢٣) دادٌ ا، أعَ هَ ْعُ : مجَ دَّ عَ وَ
.(١٢٤) بَهُ سَ : حَ دَّ اليشءَ ، عَ ودٌ ولُ معدُ عُ فْ ادٌّ والـمَ اداً فهو عَ دَ اً وتَعْ دَّ ، عَ دَّ ، عُ دْ دُ ، أُعْ دُّ عُ ، يَ دْتُ دَ ، عَ دَّ : عَ لٌ : فِعْ دَّ وعَ

هِ، معزوزاً لناقله»(١٢٥). دِّ دِّ اآلي: هو: «العِلمُ بأعدادِ آي سور القرآنِ وما اختلف يف عَ لْمُ عَ عِ وَ

دِّ منها: وهنالك تعريفاتٌ أُخر مذكورةٌ يف كتبِ علمِ العَ

لِّ ســورةٍ ورأسِ اآليــةِ  ــثُ فيــهِ عــن ســورِ القــرآنِ وآياتــهِ مــن حيــث بيــانِ عــددِ آيِ كُ بْحَ ــنٌّ يُ ــدِّ اآلي: هــو: «فَ علــم عَ
ــا»(١٢٦). ومبدئِهَ

لِ عىل رؤوسِ آخرها. واصِ ها ووضعِ الفَ ا وحتديدِ رؤوسِ وهذا العلمُ يُعنى بمعرفةِ اآلياتِ وأعدادِهَ

، إالّ أنَّ العلــامء أطلقــوا: عليهــا رأسَ اآليــة، ومل يقولــوا هنايــةَ اآليــةِ أو  واللطيــف هنــا أنّ الفاصلــة تــأيت آخــر اجلملــةَ
هــا، توقــرياً واحرتامــاً لــكالمِ اهللاِ تعــاىل. آخرَ

ــهُ صــىلّ اهللا عليــه وآلــه قــال:  نْ عَ ــدِّ مــن عهــد النبــيِّ األكــرم صــىلّ اهللا عليــه وآلــه فَ وقــد وردت إلينــا إشــاراتٌ يف العَ
.« ــبعُ املثــاين، والقــرآنُ الكريــمُ ، وهــي السَّ «هــي فاحتــةُ الكتــابِ

ة عدد. ة عدد، لسان العرب البن منظور مادّ (١٢٢)  صحاح اللغة للجوهري مادّ
(١٢٣)  املعجم الوسيط.

(١٢٤)  معجم املعاين اجلامع.
دِّ آيِ القرآن / د . أمحد خالد شكري. ُ يف علمِ عَ يَرسَّ (١٢٥)  الـمُ

(١٢٦)  بشري اليرس ص٦٥ عبدالفتّاح القايض.



١١٤

ةُ الكِتاب»(١٢٧). بعُ املثاين فاحتِ وعن عيلٍّ عليه السالم قال: «السَّ

لــهِ إىل آخــره عــىل عــيل بــن أگ طالــب، فلــامّ بلغــتُ احلواميــم قــال:  بَيــشٍ قــال: قــرأتُ القــرآنَ مــن أوّ رِّ بــنِ حُ وعــن زُ
ــاتِ يفِ  احلَِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ يــنَ آمَ الَّذِ ــنْ محســعق ﴿وَ لقــد بلغــتَ عرائِــسَ القــرآن، فلــامّ بلغــتُ رأسَ ثنتــني وعرشيــنَ آيــةً مِ

﴾ اآليــة بكــى حتّــى ارتفــع نحيبــه(١٢٨). بِــريُ ــلُ الكَ ضْ ــوَ الْفَ لِــكَ هُ ِــمْ ذَ هبِّ نــدَ رَ ونَ عِ ــاؤُ شَ ــا يَ ــم مَّ نَّــاتِ هلَُ ــاتِ اجلَْ ضَ وْ رَ

ان اآلي وأنَّ زر بــن حبيــش  ــدَّ عُ ف أنّ النبــي صــىلّ اهللا عليــه وآلــه واإلمــام عــيل عليــه الســالم كانــا يَ م نَعــرِ وگّــا تقــدَّ
؟ ــدّ عُ ــهُ بلــغَ ثِنتــنيِ وعرشيــن لــو مل يَ ــمَ أنّ لِ عــدُّ عنــد قراءتــهِ عــىل عــيل وإالّ كيــف عَ الكــويف كان يَ

ة عىل عدّ اآلي ليست بالقليلة ولكن ال جمال لذكرها هنا. والروايات الدالّ

قدُ اآلي يف الصالة ابن عبّاس، وأنسُ بنُ مالك، وعائشة ومجلةٌ من التابعني. وگّن جاءَ عنهُ عَ

وقال الشاطبي:

(١٢٩) ثْرِ ا الـــمُ ظِّهَ ضِّ رســولِ اهللاِ يف حَ ــحَ ِمْ  لـِ ــدِ اآليِ يف صلواهتِ قْ ــوا بِعَ وهامُ
دِّ فمنهم: لُّمِ العَ عَ ونَ وحيثّونَ عىل تَ اءِ الذين كانوا يعدّ رّ ةُ القُ ا أئمّ أمَّ

مُ بن أيب النجود الكويف: ١ ــ عاصِ

.« دَّ دهُ فَعَ يءَ عليه أخرجَ يَ ن حفصٍ قال: «كانَ عاصم إذا قُرِ فَعَ

.« ثلَ صنيعِ عبداهللاِ بن حبيبٍ بِّحُ ويصنَعُ مِ يُسَ مَ بن هبدلة يعقدُ وَ َّاد بن سلمة، قال: «رأيتُ عاصِ وعن محَ

٢ ــ الكسائي:

ندَ العَرشِ بيمينهِ يف قراءتهِ عىل الناس». لِّقُ عِ ـحَ يُ ، وَ فعن أمحد البغدادي، قال: «رأيتُ الكسائي يعقدُ اآليَ

٣ ــ يعقوب احلرضمي:

ــإذا أخطــأ  دِ اآلي، فَ ــدَ ــهِ بعَ ــوب قــال: «كانَ يعقــوبُ بــن إســحاق احلرضمــي يأخــذُ عــىل أصحاب ــن أيّ ــد ب فعــن حممّ
.« ــهُ امَ ــم يف العــدد أقَ هُ أحدُ

(١٢٧)  صحيح البخاري، وموطّأ مالك، وسنن أگ داوود، وسنن ابن ماجة، وسنن النسائي.
ل ج٢ ص٣٥١ املتّقي اهلندي. (١٢٨)  كنز العامّ

ورِ لإلمامِ الشاطبي. دِّ آيِ السُّ هرِ يف عَ ةُ الزُّ (١٢٩)  ناظِمَ



١١٥

: يَّاتُ ٤ ــ محزةُ الزَّ

ــات وعــيلِ بــنِ محــزة  ــن عــددِ محــزةَ الزيّ ــولِ الكوفيــني مِ دُ آيِ القــرآنِ يف قَ ــدَ ــد بــن عيســى قــال: «عَ وعــن حممّ
ــائي»(١٣٠). الكسَ

ــننِ واآلثــار مــن عهــدِ رســولنا  ــه مــن السُّ لــمِ وأنّ ــالً قــدر التعريــف هبــذا العِ وال نريــدُ هنــا أن نبحــث يف ذلــك مفصَّ
ــراءة. ــةِ القِ األكــرم صــىلّ اهللا عليــه وآلــه وعهــد الصحابــةِ والتابعــني وصــوالً إىل كبــارِ أئمَّ

: فِ قِيدِ البَحثِ حَ دُّ اآليِ يف املُصْ عَ

، وحتديــداً يف طــوقِ الشــكل املثمــن العلــوي وبخــطٍّ كــويفٍ  جــاء يف الصحفــة األُوىل مــن صفحــات هــذا الســفرِ اخلالــدِ
.« ــددِ أهــلِ الكوفــةِ ــاتٍ يف عَ ــتُّ آيَ سِ : «وَ ــهُ مجيــلٍ مــا نَصُّ

ــلُ  عقَ ــي وال الشــامي، بــل ال يُ ــدِّ الكــويف وال البــرصي وال املــدين وال املكّ ــرهِ ال ينطبــق عــىل العَ وهــذا العــدد عــىل ظاهِ
، فهــي الســبع املثــاين. أبــداً، كــون ســورة الفاحتــة لوحدهــا ســبع آيــاتٍ

وعليه البُدَّ من توجيهٍ لذلك وهو:

ــا أن تكــون هنالــك صفحــة أُخــر مفقــودة، وموقعهــا قبــل هــذه الصفحــة عــىل أن تكــون عــىل شــاكلتها، وقــد  إمَّ
ــنَ العــددِ الكــويف فقــال: (وســت آيــات)، كــون هــذا العــدد آحــاداً  ــهُ ذكــرَ مرتبــةَ اآلحــادِ مِ كِــرَ فيهــا بدايــة اجلملــة، أو أنَّ ذُ
ين  ــدَ ــدٌّ (مَ نالِــكَ عَ ــبَةِ األعــدادِ يف اآليِ إىل األمصــارِ فــكانَ هُ  علــامءُ العــددِ عــىل نِسْ ــرَ مل يــرد إالّ يف العــدِّ الكــويف، وقــد جَ
ــدٌّ شــامي وقصدهــم الدمشــقي، يف  ، لــذا قالــوا: عَ ــام يشــار إليــهِ لَّ ــيُّ ـ بــرصي ـ كــويف ـ دمشــقي ـ محــيص) واألخــري قَ ـ مكّ

لِ والعــددِ الثــاين. ــان بالعــددِ األوَّ فَ عرَ انِ للمــدين يُ حــني هنالــك عــدّ

ــا  ثِهَ وضُ يف بَحْ ــنَخُ ــدِ مــن ذلــك سَ ــةِ التَّأكُّ يَ دِّ ــدِّ آيــاتِ هــذا املصحــف وال بُ وبســببِ مــا ذكرنــاهُ مــن نقــصِ العبــارةِ يف عَ
مــن جانبــني:

: هو عددُ اآليِ وفق األَمصار. لُ األوّ

. نّ ءُ هذا الفَ لامَ هُ لنا عُ د من مواردِ اخلالف يف هذا املصحف استناداً عىل ما ذكرَ الثاين: التأكّ

دِّ آي القرآن / الداين. (١٣٠)  يُراجع يف ذلك البيان يف عَ



١١٦

: ارِ آنِ وفقَ األَمصَ رْ عدد آيِ القُ

ين: الً: العددُ املدَ أوّ

: لُ أ ــ العددُ املَدينُّ األوَّ

. (٦٢١٧) آية اعتامداً عىل ما يرويه أهلُ الكوفةِ عن أهلِ املدينةِ

(٦٢١٤) آية عىل روايةِ البرصيني عن أهل املدينة.

ــه يذكــر  ــنْ هــو أقــدمُ من ــريٌ گّــن كتــبَ يف هــذا العلــم مــع وجــود مَ ــهُ كث بعَ ــدِّ (٦٢١٧) واتَّ اين عــىل العَ ــدَّ ــدَ ال واعتَمَ
ــك. ــرُ يف ذل ــام األث ــة كانَ هل ــهُ العلمي اين ومكانتَ ــدّ ــهرةَ ال ــنَّ شُ ــدد (٦٢١٤) ولك الع

ينُّ الثَّاين: ب ــ العَددُ املدّ

(٦٢١٤) آية عن شيبة بن نصاح.

(٦٢١٠) آية عن أگ جعفر يزيد بن القعقاع املدين.

: يُّ دُ املَكِّ دَ ثانياً: العَ
(٦٢١٩) آية ذكره الداين وكذا ابن زنجلة(١٣١).

(٦٢١٠) آيات ذكره الداين عن أُگ بن كعب(١٣٢).
(٦٢٢٠) آية ذكره ابن اجلوزي يف فنون األفنان(١٣٣).

: يُّ ِ ددُ البَرصْ ثالثاً: العَ
(٦٢٠٤) آية: قال الداين: وهو العدد الذي عليه مصاحفهم حتّى اآلن(١٣٤).

ل فالعــدد البــرصي  ــوب بــن املتــوكّ ــا عــن أيّ ــرويٌّ عــن عاصــمِ اجلحــدري ويعقــوب احلرضمــي، أمَّ إنَّ هــذا العــددَ مَ وَ
ــدَّ (واحلــقّ أقــول) يف ســورة ص آيــة ٨٤ كــام هــو احلــال يف العــدّ الكــويف واحلمــيص  ــه يزيــد عــن عاصــم عَ (٦٢٠٥) آيــة ألنّ

ويف خــالف عنــد البرصيــني(١٣٥).

دِّ آي القرآن / د . أمحد خالد شكري. (١٣١)  امليرسّ يف علم عَ
(١٣٢)  البيان يف عدّ آي القرآن / الداين.

(١٣٣)  امليرسّ أمحد خالد شكري.
(١٣٤)  البيان يف عدّ آيِ القرآن ص١١٩ / الداين.

دِّ آي القرآن ص١٧ / د . أمحد خالد شكري. (١٣٥)  امليرسّ يف علم عَ



١١٧

: يُّ امِ دُ الشَّ دَ رابعاً: العَ

. يصِ مْ ى الدمشقي متييزاً له عن العدد احلِ امي لشهرته يف الشام عىل غريه من العدد، ويسمّ ى الشَّ ويسمَّ

، ومنهــم مــن ذكــر (٦٢٢٧)  لــمِ فــني يف هــذا العِ ويــرو عــن أگ الــدرداءِ وهــو (٦٢٢٦) آيــة وهــو مــا عليــه أكثــر املؤلّ
آية(١٣٦).

، فهو (٦٢٣٢) آية. دِّ ه مذهباً آخراً يف العَ دَّ ن عَ ا العدد الشامي اآلخر وهو احلميص عند مَ أمّ

دُ الكويف: دَ ساً: العَ امِ خَ

ــه  ــب علي ــن أگ طال ي عــن عــيل ب ــلَمِ ــن أگ عبدالرمحــن السُّ ــىل ع ــاتُ عــن أگ لي ــزةُ الزيّ ــذي رواهُ مح ــدد ال وهــو الع
ــالم. الس

ي عن عيل بن أگ طالب عليه السالم(١٣٧). لَمِ فيان الثوري عن عبداألعىل عن أگ عبدالرمحن السُّ ورواهُ سُ

وعدد آي القرآن فيه (٦٢٣٦) آية.

 ، ، وثالثــون وســتُّ آيــاتِ ــة ســتّة آالفٍ ومائتــانِ آيــةٍ اين: «ومجيــع عــدد آي القــرآن يف قــولِ الكوفيــني خاصّ وذكــر الــدَّ
ــلَمي، وال أشــكُّ فيــه عــن عــيل»(١٣٨). : هــو عــددُ أگ عبدالرمحــن السُّ وهــو العــدد الــذي رواهُ ســليم أنَّ محــزة قــالَ

ــرصٍ اختــالف، فهنالــك مشــهور  لِّ مِ ــدِّ كُ ــدِّ األمصــارِ اِختالفــاً كــام وأنَّ يف عَ : نَجــدُ يف عَ اخلالصــةُ
واة  ــرُّ ــد ال ــدَ الكوفيــني بــال خــالف عن ــة عن ــدُّ الكــويف فهــو (٦٢٣٦) آي ــه يُســتثنى مــن ذلــك العَ ودون
لــدٍ العــدد املنســوب إليهــم يف  لُّ بَ واملؤلّفــني كــام وأنّ املعتمــد عنــد كتابــة املصحــف أن يعتمــدَ أهــلُ كُ
ــاً العــدد الكــويف وانتــرش يف العــامل. ــه، وإن شــاعَ حالي ــاءً علي وا اآلي يف مصاحفهــم بن ــم، وأن يعــدّ ِ هتِ قراءَ

ــد إنّ  ــدُّ االشــهر الــذي ينتهــي بالرقــم (٦) عــدا مــا جــاء يف العــدد الدمشــقي وهــذا يؤكّ وهــوَ العَ
ــه هــو العــددُ (٦٢٣٦)، الن  ــدِ البحــثِ املــرادُ من العــدد املذكــور يف الصفحــةِ األُوىل مــن املصحــفِ قي

ــدُ ذلــك. كلمــة (يف عــدد أهــل الكوفــة) تؤكِّ

(١٣٦)  نفس املصدر.

(١٣٧)  نفس املصدر.
(١٣٨)  البيان يف عدّ آي القرآن ص١١٨ / الداين.
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دِّ اآلي: البحث يف موارد االختالف يف عَ

دَ من ذلكَ يف املصحفِ قيدِ البحث. دِّ األمصارِ لِنَتَأَكَّ الفِ ما بني عَ دِ اخلِ قُ يف موارِ قِّ نُحَ بَقَ سَ وزيادةً عىل ما سَ

ولدينــا موضعــان خالفيــان يف ســورة احلمــد، وأربعــةُ مواضــعَ مــن جممــوع أحــد عــرش موضعــاً يف ســورة البقــرة كــون 
عــاً. وضِ ــدِّ اآلي يف ســورة البقــرة أحــد عــرش مَ نتهــي هنــا باآليــة (١٤١)، وإالّ فــإنّ مــواردَ اخلــالف يف عَ مصحفنــا يَ

سورة احلمد:
. دِّ بعُ املثاين، واختلفوا يف آيتني مع املحافظة عىل العَ بْعٌ باتّفاقِ علامءِ العدد، فهي السَّ وعدد آياهتا سَ

ها الباقون. يُّ والكويفُّ آية، ومل يعدّ ها املكّ دَّ ١ ــ «بسم اهللا الرمحن الرحيم» عَ

ا الباقون يقول الشاطبي: هَ دَّ ، وعَ يُّ والكويف آيةً ها املكّ ٢ ــ «أنعمتَ عليهم» مل يَعدّ

ثْرِ طُ الـــمُ ــقِ سْ الً يُ ) أوَّ ــمْ ليهِ ا  ولكــنْ (عَ هَ دُّ عُ يَ ــبعاً  سَ لُّ  لــكُ ا  ( نِ آ ــرَ لقُ ا مُّ  أُ ) و
(١٣٩) ) عىل ذكرِ وا (الذينَ دّ لٍّ وما عَ لْ  لِكُ ) قُ ستقيمَ تَاضُ (بِسمِ اهللاِ)، و (الـــمُ عْ يَ وَ

ويقول الشيخ عبدالفتّاح القايض:
(١٤٠) لَــهْ ــدَّ  عُ  ( ــمْ (عليهِ أُوىلَ  ا  َ ــوامهُ هْ  سِ لَ مَ البَسْ ــدُّ  عُ يَ ــكٍّ  مَ ــعْ  مَ ــوفِ  والكُ

ــيِّ والكــويفِّ كــون الكاتــب وضــع فاصلــةً  ــدِّ املكّ ــدَّ يف ســورة احلمــد يف هــذا املصحــف جــاء وفــقَ العَ وعليــه فــإنّ العَ
ــا آيــة ومل يضــع فاصلــة عنــد (أنعمــت عليهــم). هَ ادَّ عنــد البســملة عَ

سورة البقرة:
موارد االختالف:

هــا الباقــون، وهــي يف املصحــف قيــد البحــث آيــة كــام عنــد الكوفيــني. (وهنــا  ــا الكــويفُّ آيــةً ومل يعدّ هَ ١ ــــ «الـ�ــم» عدَّ
خالــف اجلميــع عــدا الكــويف).

ــا الباقــون، وهــي يف هــذا املصحــف  هَ هــا الشــامي فقــط ومل يعدُّ ٢ ــــ «وهلــم عــذاب أليــم» ضمــن اآليــة العــارشة، عدَّ
. (وهنــا خالــف الشــامي). ــدّ عَ مل تُ

(١٣٩)  ناظمة الزهور / الشاطبي.
هر عبدالفتّاح القايض. (١٤٠)  منظومة الفرائد احلسان يف عدّ آي القرآن الزُّ
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ــدَّ «مصلحون»  ك عَ ــدِّ «أَليــم» وتَرَ نَا بِعَ ها الشــامي حيث انفــردَ هُ هــا اجلميــع وتــرك عدّ ــام نحــن مصلحــون» عدّ ـــ «إنّ ٣ـ 
وهــي يف املصحــف آية معــدودة (وهنــا خالف العدّ الشــامي).

. (وهنــا خالــف  ــدّ عَ هُ الباقــون، وهــي يف مصحفنــا مل تُ هــا البــرصي ومل يعــدّ دَّ ٤ ــــ «إالّ خائِفــني» ضمــن اآليــة ١١٤، عَ
العــدّ البــرصي).

د ذلك: دُّ أهلِ الكوفةِ يؤكّ دَّ آياتِ هذا املصحف وبعد التحقيق هو عَ وعليه: فإنّ عَ

الً: ما ذكره الكاتب يف الصفحة االستهاللية: «يف عدد أهل الكوفة». أوّ

ــدِّ الكوفيــني (٦٢٣٦) مــع  ثانيــاً: الرقــم األخــري مــن العــدد وهــو «ســت» والــذي ينطبــق وهــو آحــادٌ عــىل عَ
اخــراج العــد الدمشــقي بســبب مــا تقــدم.

ثالثاً: فواصل اآليات يف مواضع االختالف يف هذا املصحف هي كام يف عدّ الكوفيني ١٠٠% .

دُ كلامتِ املصحف: دَ عَ

تــنيِ  ــامً يف الطُّرَّ تَمِّ مُ ــفيل وَ لقــد ذكــر كاتــب هــذا املصحــف ويف الصفحــة االســتهاللية أيضــاً ويف الشــكلِ املثمــنِ السُّ
ــتٌّ وســبعونَ ألــف وأربعامئــة وســتّون  ــهُ سِ : «وكلامتُ ــهُ نَنيِ وباخلــطِّ الكــويف مــا نَصُّ ثَمَّ ــمُ ــنيِ يف مركــزِ الشــكلنيِ الـ الواقعتَ

لِمــة». كَ

لِمة. أي أنّ عدد كلامت هذا املصحف (٧٦٤٦٠) كَ

نَا فائِدة: وهُ

ــزءٍ مــن املصحــف  ُ لنــا إنّ الكاتــبَ يشــري إىل مصحــفٍ كامــلٍ ال إىل جُ ــدِّ آيــاتِ املصحــف وكــذا كلامتــهِ يتبــنيّ ــنْ عَ فَمِ
ــام هنالــك  وهــو مــا بــنيَ أيدينــا، وهــذا مــا قلنــاهُ ســابقاً بخصــوص عــدم وجــود التوقيــع يف خامتــة هــذا اجلــزء قائلــني: ربّ

ــةٌ هلــذه األجــزاء ال نعلــم إن كانــت متّــت فعــالً ومــا هــو مصريهــا، فالحــظ ذلــك. تتمّ

واملهــمّ هنــا عــدد الكلــامت الــذي ذكــره الكاتــب (٧٦٤٦٠) كلمــة وهــذا خــالف املشــهور وخصوصــاً مــا روي عــن 
عــيل بــن أگ طالــبٍ عليــه الســالم مــن أنّ عــدد ســور القــرآن (١١٤) وآياتــه (٦٢٣٦) وحروفــه (٣٢١٢٥٠) كــام ذكــر 

اإلمــام أمحــد االنــدراين يف كتابــهِ اإليضــاح يف علــمِ القــراءات البــاب العــارش.
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وعــدد كلامتــهِ يف قــولِ عطــاءِ بــن يســار: «ســبعٌ وســبعون الــف كلمــة وأربعاميــة وتســع وثالثــون كلمــة» (٧٧٤٣٩) 
ــدٍّ غــري  ــدِّ الكلــامتِ عــىل عَ ــدِّ الكــويف، يف حــني اعتمــدَ عــىل عَ ــدِّ اآليــاتِ عــىل العَ ــا اِعتمــد يف عَ كلمــة(١٤١) فالكاتــب هن

مشــهورٍ لدينــا.

دت، ومنها عىل سبيل املثال: وقد كثرت األقوال يف عدد كلامت القرآن وكذا عدد حروفه وتعدَّ

(٧٧٤٣٩) كلمــة كــام جــاء عــن عطــاء بــن يســار وجماهــد وســعيد بــن جبــري، و (٧٧٤٣٧) كلمــة عــن محــزة وعاصــم 
ــاج(١٤٢). هُ مجاعــة زمــن احلجّ اجلحــدري، و (٧٧٤٦٠) كلمــة كــام عــدَّ

اً مثل: قُها كبريٌ جدّ ارِ وهنالك أقوالٌ أُخر فَ

دَّ (٧٥٠٠٠) كلمة. دَّ (٧٩٠٣٩) كلمة، ومن عَ نْ عَ مَ

ا يف احصــاء املعارصين فلدينا ثالثة أرقام هي: ــا البعــض (٧٧٨٤٥) كلمة وآخرون (٧٧٤٣٧) كلمة أمّ هَ دَّ يف حــني عَ

١ ــ (٧٧٤٠٧) كلمة حسب احصاء مركز نون للدراسات القرآنية.

٢ ــ (٧٧٤٣٦) كلمة حسب احصاء الباحث يف االعجاز العددي عبداهللا جلغوم.
٣ ــ (٧٧٨٤٥) كلمة حسب احصاء د . خالد العبيدي(١٤٣).

ــا  رُ (٧٧٤٣٩) كلمــة، أمّ ــهَ ــدِّ كلــامت القــرآن وحروفــه كثــري، واألعــداد متفاوتــة واألَشْ وعمومــاً فــإنَّ االختــالف يف عَ
؟ ــدِّ هــذا االختــالف هــل هــو قــادِحٌ يف القــرآن الكريــم يف ظِــلِّ النقــص أو الزيــادة احلاصلــة يف العَ

ــوم،  ــق املرس ــروف وف ــدَّ احل ــن عَ ــك م اً فهنال ــدّ ــه ج ــالف وجي ــبب االخت ــداً، ألَنّ س ــادحٍ أب ــري ق ــو غ ــول: ال، فه نق
وهــا وفــق املرســوم أيضــاً اِختلفــوا الختــالف املرســوم يف مواضــع عديــدة  هــا وفــق اللفــظ، واللذيــن عدّ وهنالــك مــن عدّ
نحــو كلمــة (إبراهيــم) ورســمها باثبــات اليــاء أو حذفهــا، وكلمــة (رصاط) ورســمها باثبــات األلــف أو حذفهــا وكثــري 

مــن الكلــامت التــي ترســم فيهــا األلــف مثــالً أو ال تُرســم بغــضّ النظــرِ عــن اللفــظ.
ــدِّ الكلــامت فهنالــك خــالفٌ يف كلــامت كثــرية هــل هــي  ــا يف عَ هــذا يف احلــروف وهــو كثــري وال نريــد هنــا التفصيــل، أمّ
ــدُّ  عَ ــدُّ واحــدة واملفصولــة تُ عَ ــو ـ أن لــو) فاملوصولــة تُ لُّ مــا) و (كيــال ـ كــي ال) و (أَلَّ ــام ـ كُ لَّ بالقطــع أم بالوصــل نحــو (كُ
ــدِّ  )، كــام وأنّ هنالــك خــالف يف عَ كلمتــني، وهــذا جيــري أيضــاً يف بعــض العبــارات نحــو (بعــد مــا ـ مــا يف ـ يأهــل ـ أوَ ملَ

(١٤١)  فتح الرمحن يف تفسري القرآن ج١ ص٢٥ / جميد الدين املقديس احلنبيل.
(١٤٢)  عدد سور القرآن وآياته ص٨٦ / ابن عبدالكايف، حسن املدد ص٣١ / اجلعربي، االتقان ١ / ٣٢٩ للسيوطي، وغريها من املصادر.

(١٤٣)  املنظار اهلنديس للقرآن الكريم ص١٤٤.
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ــا هكــذا  ــدُّ كلمــة واحــدة وثالثــة حــروف أم أهنّ عَ ــلَ احلــروف املقطّعــة نحــو (امل) تُ مــهِ وهَ دَ البســمالت مــن الســور مــن عَ
ةُ حــروفٍ ومــا شــابه. ــعَ (الــف الم ميــم) ثــالث كلــامت وتِسْ

، ووفــقَ املبنــى  ــدُّ عُ ــعٌ الجتهــادِ الشــخصِ الــذي يَ ولــذا فــإنّ االختــالف يف عــدد كلــامت املصحــف أَمــرٌ واردٌ وخاضِ
، وهــذا غــريُ قــادحٍ بتــامم وكــامل وحفــظ القــرآن الكريــم مطلقــاً. هُ الــذي اِعتمــدَ

ــن  ــه (٧٦٤٦٠) كلمــة هــو كــام يف مصحــف اب ــد البحــث مــن كــون عــدد كلامت ــا قي وأنّ العــدد املذكــور يف مصحفن
ــة. ــا يف املقارن ــة جســرت بتــي، وهــذا يفيدن اب يف مكتب ــوّ الب

ي، ولكــن هــذا  ــدِّ ــدِّ كلامتــهِ عــىل مــاذا اعتمــدَ يف مبنــاهُ العَ ولألســف لــو كان هــذا املصحــف كامــالً لعرفنــا مــن خــاللِ عَ
هــو املتيــرسّ لدينــا واحلمــد هللا ربّ العاملــني.
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 القرآن الكريم. ١
صحاح اللغة / اجلواهري. ٢
لسان العرب / ابن منظور. ٣
املعجم الوسيط / جممع اللغة العربية. ٤
معجم املعاين اجلامع. ٥
امليرس يف علم عدّ آي القرآن / دز امحد خالد شكري. ٦
بشري اليرس / عبد الفتاح القايض. ٧
صحيح البخاري. ٨
املوطأ. ٩

سنن ابن داوود. ١٠
سنن ابن ماجه. ١١
ائي. ١٢ سنن النسّ
كنز العامل / املتقي اهلندي. ١٣
هر يف عدّ آي السور / الشاطبي. ١٤ ناظم الزّ
البيان يف عدّ آي القرآن / الداين. ١٥
منظومة الفرائداحلسان يف عدّ آي القرآن / عبد الفتاح القايض. ١٦
فتح الرمحن يف تفسري القرآن / جميد الدين املقديس احلنبيل. ١٧
عدد سور القآن وآياته / ابن عبد الكايف. ١٨
حسن املدد يف فن العدد / . ١٩
االتقان / السيوطي. ٢٠
املنظار اهلنديس للقران الكريم / دز خالد فائق العبيدي. ٢١
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الشــائعُ لدينــا حاليــاً أنّ احلــزب غــري اجلــزء، وأنّ أجــزاء القــرآن الكريــم عددهــا ثالثــون جــزءاً، وكلُّ جــزءٍ ينقســم إىل 
حزبــني، ليكــونَ عــدد األحــزاب ســتّني حزبــاً كــام هــو املتعــارف يف عمــوم املصاحــف املطبوعــة يف عرصنــا.

قٍ هي: ءَ القرآن عىل ثالثةِ نُظُمٍ أو طُرُ زَّ نَا وجدناهُ جَ تَ للنظر يف املصحف قيد البحث أنّ لفِ ولكن الـمُ
١ ــ عىل حسابِ الثالثنيَ جزءاً، وهو املتعارف يف عرصنا هذا.

تنيَ جزءاً. ٢ ــ عىل حسابِ السِّ
٣ ــ عىل حسابِ املائةِ واخلمسني جزءاً.

؟ وإىل كــم حــزبٍ أو  وهنــا البــدّ لنــا أن نعــرفَ مــا هــي التجزئــة؟ ومــا هــو التحزيــب؟ ومتــى بــدأ حتزيــب القــرآنِ
ــهُ  ــمَ القــرآن؟ وعــىل مــاذا اعتمــدَ املاضــون يف تقســيامهتم؟ وهــل مــا موجــود مــن تقســيم يف هــذا املصحــف لَ جــزءٍ قُسِّ

ــلٌ أم ال؟ أص
لِّ هذه التساؤالتِ من خاللِ تسليطِ الضوءِ عىل حتزيبِ القرآنِ وجتزءتهِ يف املصادر. سنجيب عىل كُ

األجزاءُ واألحزابُ واألورادُ ـ لغةً ـ بمعنىً واحد إذا ما راجعناها يف معاجم اللغة.
.(١٤٤) هُ أجزاءً مَ ) قسَّ ئةً زِ أَهُ جتَ أَ: (وجزَّ زَّ ذكر الرازي جَ

 ( ) (جتزيئــاً) و (جتزئــةً ــهُ أْتُ ء طائفــةٌ منــه، واجلمــعُ أجــزاء مثــل قفــل وأقفــال، و (جزَّ وقــال الفيومــي: واجلــزء مــن الــيشَّ
ؤاً)(١٤٥). ــزُّ أَ جتَ جعلتــه أجــزاءً متميّــزةً (فتجــزَّ

) القرآن(١٤٦). ردُ ومنه (أحزابُ واحلزب: حزبُ الرجلِ وأصحابه، واحلزب أيضاً الوِ
. هُ ْعُ ردُ والطائفةُ والسالحُ ومجاعةَ الناس واألحزابُ مجَ واحلزب: بالكرس الوِ

. ردَ واحدٌ : اجلزءَ واحلزبَ والوِ وعليه فإنّ

: اليشء املجموع. ة حزبَ واألصل يف مادّ
 ، ع الــيشء فمن ذلــك احلزب، وهــو اجلامعة مــن الناسِ ، وهــو جتمّ قــال ابــن فــارس: «احلــاء والــزاء والبــاء أصــلٌ واحــدٌ
لِّ يشءٍ: حــزب، يقــالُ قــرأ حزبــه مــن القــرآن»(١٤٧). ﴾، والطائفــة مــن كُ ــونَ حُ رِ ِــمْ فَ هيْ بٍ بِــامَ لَدَ ــزْ لُّ حِ قــال اهللا تعــاىل: ﴿كُ

: مــا جيعلــه الرجــل عــىل  ، ووردُ الرجــل مــن القــرآنِ والصــالة: حزبــه، واحلــزبُ ردُ وقــال ابــن منظــور: «واحلــزب: الــوِ
نفســه مــن قــراءة وصــالة»(١٤٨).

ة جزء / الرازي. (١٤٤) خمتار الصحاح مادّ
ة جزء / الفيومي. (١٤٥)  املصباح املنري /مادّ

ة حزب / الرازي. (١٤٦)  خمتار الصحاح / مادّ
(١٤٧)  معجم مقاييس اللغة ٢ / ٥٥ ابن فارس.

ة حزب / ابن منظور. (١٤٨)  لسان العرب مادّ



١٢٤

مــني واحــدٌ أيضــاً، يقــول علــم الديــن  ــا اصطالحــاً فعنــد املتقدّ ، أمَّ ردَ واحــدٌ مَ فــإنَّ اجلــزءَ واحلــزبَ والــوِ وعــىل مــا تقــدَّ
: أجــزاء القــرآن، واألحــزاب واألوراد بمعنىً واحــد»(١٤٩). قــالُ ــخاوي: «يُ السَّ

ووضع ابن كثري الكلمتني يف عنوانٍ واحد فقال: «التحزيب والتجزئة»(١٥٠).
ريــن فــإنّ املصطلــح الشــائع إنَّ احلــزب نصــف اجلــزء، وهــو مــا معمــولٌ بــه اآلن يف مصاحفنــا املطبوعة  ــا عنــد املتأخّ أمّ

يف املــرشق واملغرب.
ــة  ــة تســهيالً للقــراءة اليومي ة أقســامٍ متســاوية أو متقارب ــه: فهــي لتقســيمه إىل عــدّ ــة القــرآن وحتزيب ــا أســباب جتزئ أمّ

د. ــةٍ أو ملــن يريــد حفــظ القــرآن الكريــم وفــقَ جــدولٍ زمنــيٍ حمــدّ ةٍ معيّن وملــن يريــد ختــم القــرآن بمــدّ
ة روايــات منهــا حديــث  ويعــود التحزيــب والتجزئــة إىل عهــد النبــي األكــرم صــىلّ اهللا عليــه وآلــه حيــث وردت عــدّ
 ، ــه أبطــأ عليهــم ليلــةً ثهــم، وانّ ــوا عليــه فيحدّ مُ دِ ـــامَّ قَ أوس بــن حذيفــة أنّ النبــي صــىلّ اهللا عليــه وآلــه كان يــأيت وفــدَ ثقيــفٍ لَ
 ،« َّــهُ ــهُ طــرأ عــيلَّ حــزيب ـ ويف روايــة جزئــي ـ مــن القــرآن فكرهــت أن أجــيء حتّــى أُمتِ نّــا الليلــة، قــال: «انّ فقالــوا: أبطــأتَ عَ
قــالَ أوس: فســألت أصحــاب رســول اهللا صــىلّ اهللا عليــه وآلــه: «كيــف حيزبــون القــرآن»، قالــوا: «ثــالث ومخــس وســبع 

وتســع وإحــد عــرشة وثــالث عــرشة وحــزب املفصــل وحــده»(١٥١).
ةِ أحــرفٍ وهــي رمــزٌ اِصطالحــي  ــبْعَ » وهــي مجلــةٌ مشــوقةٌ ذاتَ سَ ــوقٍ ــي بِشَ مِ ــا حــزبُ املفصــل فجــاء يف مجلــةِ «فَ أمَّ

ــرو عــن عــيل بــن أگ طالــب عليــه الســالم(١٥٢). قديــمٌ يُ
، فالفــاءُ للفاحتــة، وامليــمُ للامئــدة، والياءُ  ــامٍ مةِ عــىل ســبعةِ أيّ سَّ قَ وهــذه احلــروف الســبعة تَرمــزُ إىل أوائــلِ األحــزابِ الـــمُ

ليونــس، والبــاءُ لبنــي ارسائيــل (االرساء)، والشــني للشــعراء، والقافُ لـــ (ق) إىل آخر القــرآن(١٥٣).
ة تقســيامت، وانّ تعيــني األجــزاء  بُونَ بالســورِ ال باآليــاتِ وال باحلــروف، ولدهيــم عــدّ زِّ ـــحَ وكان الصحابــة يُ
ــط  ــالف الضب ــات وباخت ــف والبيئ ــالف املصاح ــفُ باخت ــا ختتل ــذا نجده ــادِ، ل ــع لالجته ــها خاض ــزاب ورؤوس واألح
ــه نشــأ يف العــراق  ــرٌ عــن عــرص الصحابــة والظاهــر انّ ــا التحزيــب بالكلــامت واحلــروف فهــو متأخّ املرشقــي واملغــرگ، أمّ

ــدؤيل. ــود ال ــذي أگ األس ــم تلمي ــن عاص ــى ب ــروف وحيي ــرص احل ــد ن ــىل ي ع
ــهِ أو حفظــهِ إىل نصفــني (جزءيــن أو حزبــني) ســواءً أكانَ  بَ حســب ختمت ءَ وحــزَّ وعــىل العمــوم فهنالــك مــن جــزَّ
التقســيم بالســور أو بالكلــامت أو باحلــروف، وإىل أثــالثَ وأربــاعَ وأمخــاسَ وأســداس وأســباعَ وأثــامنَ وأتســاعَ وأعشــارَ 

وهكــذا إىل ثالثــني جــزءاً، وســتّني، ومائــة وعرشيــن، وثالثامئــة وســتّني، وأربــع مائــةٍ وثامنــني(١٥٤).
ومــن هــذه األجــزاء أجــزاء الســتّني، قــال أبــو عمــرو رمحــه اهللا: «وهــذه األجــزاء أخذهتــا مــن غــري واحــدٍ مــن شــيوخنا 

اء وكامل اإلقراء ج١ ص١٢٤ / السخاوي. (١٤٩)  مجال القرّ
(١٥٠) تفسري ابن كثري ج١ ص٨.

(١٥١) رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن وأبو داود يف كتاب الصالة باب حتزيب القرآن والداين يف البيان والسخاوي يف مجال القرآن وغريهم.
(١٥٢) راجع مرقاة املفاتيح / ج٧ ص٦٤.

(١٥٣) حتزيب القرآن ص١١١ ـ ١١٢ عبدالعزيز احلرگ.
اء للسخاوي البيان للمراين وغريمها. (١٥٤)  راجع مجال القرّ



١٢٥

وقــرأتُ عليهم هبــا»(١٥٥).
ــا أجــزاء الثالثــني فداخلــةٌ يف هــذه األجــزاء، كلّ جزأيــن منهــام جــزءٌ مــن ثالثــني، وكــذا أجــزاء مخســة عــرش كلّ  أمّ
أربعــةِ أجــزاءٍ مــن مخســة عــرش، وكذلــك العــرشة، كلّ ســتّة منهــا جــزءٌ مــن عــرشة وكذلــك أجــزاء عرشيــن، كلُّ ثالثــةِ 
ــتّني جــزء مــن أربعــني»(١٥٦). لُّ حــزبٍ ونصــف مــن السِّ أجــزاءٍ مــن ســتّني جــزءٌ مــن عرشيــن، وكذلــك أجــزاء أربعــني، كُ

ام(١٥٧). وهنالك من قرأ اجلزء من ستّني يف أربعة أيّ
أي أنّ تقسيمه ٢٤٠ جزءاً.

لِّ يومٍ جزءاً. ريدُ حفظَ القرآنِ يف سنة، يف كُ ن يُ مَ مَ القرآنُ العزيزُ عىل ثالثامئةِ وستّني جزءاً لـِ وقد قُسِّ
وجــلّ  هُ اهللا عزّ َ ويقــالُ انَّ املنصــورَ قــال لعمــر بــن عبيــد (ت١٤٤هـــ)، ففــي كــم تقــول اينّ أحفظــه؟ فقــال: إذا يــرسَّ

ففــي ســنة.
ــلُّ بــهِ  فقــال: اينّ أُحــبّ أن أجــزيء ذلــك عــىل نفــيس أجــزاءً ال تزيــد وال تنقــص، أحفــظُ منهــا كلَّ يــومٍ جــزءاً ال أُخِ
 ، ــمَ القــرآنَ عــىل ذلــك، وكتــبَ هبــا مصاحــفَ بُّ أَنْ أصنــع ذلــك؟ قــال: نعــم، فقسَّ ـــحِ يومــاً واحــداً ... فقــال عمــرو: أتُ
ــلَ بــني األجــزاء بخــطٍّ مــن ذهــبٍ  فَصَ لَّ إثنــي عــرش مــن تلــك األجــزاء جــزءاً واحــداً، فصــارت ثالثــني جــزءاً، وَ وجعــلَ كُ

يف آخــرِ كلّ جــزء(١٥٨).
 ، ــا مــا خيــصّ التقســيم (١٥٠) يف مصحفنــا هــذا، وكــذا احلــال يف مصحــف جســرت بتــي فهــو ممّــا معمــولٌ بــه قديــامً أمّ
ــنة ٢٥٦هـــ  ــداد س ــود يف بغ ــاوي، املول ــن املن ــر اب ــن جعف ــد ب ــني أمح ــو احلس ــو أب ــاوي « وه ــن املن ــن اب ــخاوي ع ــل الس نق
ــلَ ذلــك بعضُ  مِ ــمَ القــرآنُ العزيــزُ مائــةً ومخســنيَ جــزءاً، عَ سِّ واملتــوىفّ ســنة ٣٣٦هـــ وهــو إمــام حافــظٌ قــاري» قــال: «وقــد قُ
: وقــد رأيــت القــرآن  ، فجعــلَ كلَّ جــزءٍ مــن ثالثــنيَ مخســةَ أجــزاء. قــالَ ردِ الثالثــنيَ ــهُ أخــذَ ذلــك عــن وِ أهــلِ البــرصة، وكأنّ

.(١٥٩)« مكتوبــاً عليهــا، وذكــر األجــزاء جــزءاً جــزءاً
مــني، وأنّ التحزيــب بــدأ منــذ عهد  ردَ بمعنــىً واحــدٍ عنــدَ املتقدّ اخلالصــة: إنّ احلــزبَ واجلــزءَ والــوِ
ب الناسُ يف عهــد نرص احلروف  بــوا بالســورِ فيام حــزّ رســولِ اهللا صــىلّ اهللا عليــه وآلــه، وانّ الصحابــة حزّ
ــموا وفــقَ ذلك، والتقســيمُ  وهــا وقسّ وحييــى ابــن يعمــر اِضافــة إىل الســور بالكلــامت واحلــروف، أي عدُّ
، وبــدأ مــن تقســيم القــرآن إىل جزءيــن وصــوالً إىل ثالثامئــة  اجتهــادِيٌ جــاءً لتســهيلِ القــراءةِ واحلفــظِ
ــا املشــهور يف عرصنا فــإنّ القرآن ثالثــني جــزءاً وكلُّ جــزءٍ حزبان  وســتّني جــزءاً بــل أكثــر مــن ذلــك، أمّ
ــوا معنــى اجلــزء عــن معنــى احلــزب اصطالحــاً. لُ ريــن فَصَ فهــو يتألّــف مــن ســتّني حزبــاً، أي انّ املتأخّ

اء ج١ ص١٤٢ / السخاوي. (١٥٥) مجال القرّ
(١٥٦) املصدر أعاله ص١٤٩.

(١٥٧)  راجع املصدر أعاله ص١٥٦.
اء ص١٦٣ / السخاوي. (١٥٨) مجال القرّ

اء ص١٦٤ / السخاوي. (١٥٩)  مجال القرّ
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ــا مــا خيــصّ مصحفنــا قيــد البحــث، فقــد عمــل بثالثــة أقســامٍ وهــي أجــزاء الثالثــني، وأجــزاء  أمّ
ــا أجــزاء املائــة  ــا أجــزاء الثالثــني والســتّني فمعروفــة مشــهورة، أمّ الســتِّنيَ وأجــزاءَ املائــةِ واخلمســني، أمّ

واخلمســني فهــي كــام يــروي ابــن املنــاوي مــن تقســيامت بعــض أهــل البــرصة.
ــهِ  ــدِّ آيات ــه إىل عَ ــداءً مــن طريقــة كتابت ــه، اِبت ــا نجــد أنّ هــذا املصحــف عراقــي يف جممــل هويت وهن

صُّ تقســيم املائــة واخلمســني. ـــخُ ــهِ ونَ ســابِ أجزائ وفــقَ العــدِّ الكــويف إىل حِ
ــهُ مــن االشــتهار فيــام بعــد عهــد ابــن املنــاوي،  مــع مالحظــة أنّ تقســيمَ املائــة واخلمســني أخــذ حضَّ
اب يف جســرت بتــي ويف مصاحــفَ عديــدةٍ منهــا املصحــف املوجــود  حيــث نجــدهُ يف مصحــف ابــن البــوّ
ــود إىل (٥٩٣  ــتادانه ج٢ ص٤٦ ـ ٤٩ ويع ــاي اس ــور يف كره ــيل واملنش ــد خلي ــارص ديفي ــة ن يف جمموع
-٦١٦) هـــ وموطنــه ســنجار أو نصيبــني حيــث تشــري إحــد عالمــات أجزائــه إىل اجلــزء (١٣٧) مــن 

أجــزاء «مائــة ومخســني».
ــمِ جتزئــةِ وحتزيــبِ املصحــف قيــد البحــث ونكشــف عــن  بهَ ــعُ الســتارَ عــن مُ وهبــذا التلخيــص نَرفَ
أرساره اســتناداً إىل مصــادِرِ هــذا العلــم، وندفع أيَّ اِشــكالٍ مــن املمكن أن يقع، واحلمــد هللاِ ربِّ العاملني
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القران الكريم. ١
خمتار الصحاح / الرازي. ٢
املصباح املنري / الفيومي. ٣
معجم مقاييس اللغة / ابن فارس. ٤
لسان العرب / ابن منظور. ٥
اء وكامل اإقراء / السخاوي. ٦ مجال القرً
تفسري ابن كثري. ٧
حتزيب القآن / عبد العزيز احلرگ. ٨
جمموعة ديفيد نارص خلييل. ٩
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ــذا  ــةِ ه ــان ماهيّ ــف وبي ــمِ املصح ــىل رس ــوءَ ع ــلّطَ الض ــا أنْ نس ــدَّ لن ــفِ الب ــفِ الرشي ــذا املصح ــمِ ه ــةِ رس ولدراس
ــفُ بــهِ الكتــبُ وتُفــردُ لــه األبــوابُ يف الكتــبِ  لَّ لــامً تؤَ ، وكيــفَ تعامــلَ املســلمون مــع هــذا العنــوان ليصبــحَ عِ املصطلــحِ

: ــولُ ــه فنق ت ــولِ اهللاِ وقوَّ ــدأُ بح ــة ونب القرآني

، وبــنيَ كتابــةِ األلفــاظِ التــي  ، وبــنيَ النطــقِ بحــروفِ املعجــمِ : «وهــوَ لفــظٌ مشــرتكٌ بــني الــذمِّ يف األصــلِ هــو اهلجــاءُ
بــتْ مــن تلــك احلــروف». تركّ

َا. هُ هبِ مُّ رتَ لهُ عيوباً تَذُ كَ : إذا ذَ اءً جَ يداً هِ وتُ زَ جَ : هَ تقولُ

ــا  ، وأمّ : جيــمٌ عــنيٌ فــاءٌ راءٌ ، فتقــولُ فيــهِ ــتَ بحروفهــا حرفــاً حرفــاً نحــو: جعفــرٍ يــاً: إذا نَطَقْ َجِّ يــتُ الكلمــةَ هتَ َجَّ هتَ «وَ
ــرادُ يف هــذا البــاب»(١٦٠). اهلجــاءُ بمعنــى الكتابــةِ فهــو الــذي يُ

ــف»،  ــمِ املصاح سْ ــةِ «رَ ــد بكلم ــام بع ــه في ــتُعيضَ عن ــمّ اس ــا، ث ــي عليه ــي ه ــا الت ــى كتابته : بمعن ــفِ ــاءُ املصاح ج وهِ
نــا  ل «اهلجــاء» عــىل الثــاين وهــو «الرســم» رغــمَ شــيوعِ وانتشــارِ الثــاين يف عرصنــا گّــا اضطرّ ــلُ االطــالق األوّ ونحــنُ نفضِّ

إىل التعامــل معــه.
) عىل كذا وكذا أي كتب(١٦١). مَ سَ ، و (رَ ) الدارِ ما كانَ من آثارها الصقاً باألرضِ : األثرُ و (رسمُ ةً مُ لُغَ سْ والرَّ

ومنه قول مجيلِ بن معمر:

ـهْ لـِ لَ جَ ــنْ  مِ يــاةَ  احلَ أَقــيضِ  تُ  ـدْ لِهْ  كـِ لَ طَ يف  ــتُ  فْ قَ وَ ارٍ  دَ ــمُ  سْ رَ
ــداءِ هبــا  ــرِ االبت ــرُ كلمــةٍ بحــروفِ هجائهــا، بتقدي ، وهــو تصوي ــةِ يف اللفــظِ ــرُ الكتاب ــل اهلجــاءِ هــو: أث والرســمُ مقاب

. ــطرُ ــرُ والس ــةُ والزب ــطُّ والكتاب ــهُ اخل ، ويرادف ــةٍ ئِيَّ رْ ــارٍ مَ ــةَ إىل آث ــةَ املنطُوق لَ اللغ ــوّ ــا لتتح ــوفِ عليه والوق

. : قيايسٌّ وعرويضٌّ واصطالحيُّ والرسمُ ثالثةُ أنواعٍ
: تصويرُ اللفظِ بحروفٍ هجائيّةٍ غري أسامءِ احلروف مع تقدير االبتداء والوقف(١٦٢). القيايسُّ

: تصويرُ اللفظِ باحلركاتِ والسكناتِ كام هو عندَ العروضيني، لوزنِ األبياتِ ونضمها ونسبتها إىل بحورها. ُّ ويضِ رُ العَ

(١٦٠) اهلجاءُ ص٣٩ / ألگ حيّان األندليس ت٧٤٥هـ .
(١٦١)  خمتار الصحاح / الرازي.

(١٦٢) راجع االتقان ج٦ / السيوطي.
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ــدتْ  تــبَ بــه املصحــفُ الرشيــفُ وتوحّ ، وهــو اهلجــاءُ اخلــاصُّ الــذي كُ : هــو مرســومُ القــرآنِ الكريــمِ اإلصطالحــيُّ
. ــةُ عليــه األُمّ

ــاهُ الــداليل  ــاه اللغــوي ـ االجتّ اهــاتٍ ثالثــةٍ هــي: االجتّ سُ رســمُ املصحــفِ اهتاممــاً مــنَ املســلمنيَ مــن خــاللِ اجتّ رَ ــدْ ويُ
ــاهُ التارخيــي(١٦٣). ـ االجتّ

، ولكــن  ، وهــذه قاعــدةٌ يف اخلــطِّ والكتابــةِ : فــإنّ اخلــطَّ هــو تصويــرُ املنطــوقِ باملكتــوبِ وقفــاً وابتــداءً ويف علــمِ اإلمــالءِ
خالفوهــا يف كلــامتٍ كثــريةٍ كــام يف رســمِ املصحــف وغــريه.

، اضافــةً إىل جمــيءِ كثــريٍ مــن  مٍ كثــريٍ لقاعــدةِ املنطــوقِ يســاوي املكتــوبِ يف رســمِ املصحــفِ الرشيــفِ ــرْ ولوجــودِ خَ
ــهَ العلــامءُ إىل حــرصِ الكلــامت التــي جــاءتْ مكتوبــةً بصــورةٍ ختالــفُ مــا اصطلــحَ  الكلــامتِ فيــهِ عــىل أكثــرِ مــن صــورةٍ، اجتّ
بِي  صُ فــوا فيهــا وأشــبعوها بحثــاً وحتقيقــاً وتوجيهــاً، ومــن أوائــل هــؤالء املؤلّفني: عبــداهللا بــن عامــرِ اليَحْ ، فألّ عليــه النــاسُ
مــاري (ت١٤٥هـــ)، ومحــزةُ الزيــات (ت١٥٦هـ)، وعــيل الكســائي (ت١٨٩هـــ)، والغازي بن  (ت١١٨هـــ)، وحييــى الذِّ

اين وابــن نجاحٍ وغريهــم(١٦٤). اءُ (ت٢٠٧هـــ) وصــوالً إىل السجســتاين واألنبــاري والــدّ قيــس (ت١٩٩هـــ)، والفــرّ

ــنْ  طِّيءُ ومَ ـــخَ واختلــفَ العلــامءُ مــا بــنيَ قائــلٍ بتوقيــفِ رســم املصحــف، وبــني مــن يــراه اصطالحــاً، ومــا بــني مــن يُ
ب ومــا إىل ذلــك. ــوِّ يُصَ

ــحِ مــن بــني اآلراء، لغرضِ  ومــا بــنيَ اإلفــراطِ والتفريــطِ يف ذلــك نعــرض أهــمَّ اآلراء للوصــولِ إىل الصحيــح أو املرجّ
توجيــهِ رســمِ كثــريٍ مــن الكلــامتِ يف املصحــفِ الرشيــفِ توجيهــاً علميــاً مســتنِداً إىل الدليــل، بــدل التوجيهــات التــي غالبــاً 
م مــن خــرم قاعــدة اخلــطّ (املنطــوق يســاوي  نــا ســنجدُ اضافــةً ملــا تقــدّ ، واهتاممنــا بذلــك ألنّ ةً ومقحمــةً ــفَ مــا تكــون متعسِّ

املكتــوب)، نجــدُ خمالفــات يف رســم هــذا املصحــف ملــا هــو مشــهور يف مصاحفنــا.

رسم املصحف الرشيف بني التوقيف ونمط الكتابة العربية:
لنــا  لغــرض الوصــول إىل احلقيقــة ســنذكر أهــمّ اآلراء القائلــة بالتوقيــف ونعارضهــا بأُخــر ومــن ثــمّ نبــنيّ مــا توصّ

إليــه وفــق احلقائــق العلميــة:

الً: القائلون بأنّ خطّ املصحف ورسمه توقيفي وهم كثر من أبرزهم: أوّ
ـــ أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس زكريــا القزويني املتــوىفّ ســنة ٣٩٥هـ ، حيــث يذهــب إىل إنّ اللغــة العربيــة وكتابتها  ١ـ 

وري احلمد. (١٦٣)  راجع كتاب رسم املصحف / د . غانم قدُّ
د بن حممود الشريازي الشافعي ت٧٧٦هـ . (١٦٤)  راجع: كشف األرسار يف رسم مصاحفِ األمصار ص٦ ـ ١٠ / حممّ



١٢٩

ــان إنّــام جــاءت بالوحــي وال جيــوز اخلــروج عــىل أي مــن  توقيفيــة لــذا يــر أنّ املصاحــف التــي استنســخها عثــامن بــن عفّ
عنارصها(١٦٥).

ــر أنّ رســم املصحــف  ــويفّ ســنة ٧٢١هـــ ، ي ــا املراكــيش املت ــن البن ــامن ب ــن عث ــد ب ــن حممّ ــاس أمحــد ب ــو العبّ ٢ ــــ أب
.(١٦٦) توقيفيــاً

ــه يــر أنّ الرســم القرآين  ـــ أمحــد بــن املبــارك املتــوىفّ ســنة ١١٥٦هـــ ذهــب نفــس املذهــب يف كتابــه (اإلبريــز) بــل إنّ ٣ـ 
رسّ مــن األرسار اإلهليــة.

ــد عــادل بــن الســالم ذهــب إىل ذلــك أيضــاً يف كتابــه (كتــاب يف الفــرق بــني رســم املصحف  ـــ الكاتــب املعــارص حممّ ٤ـ 
الرشيــف وبــني رســم القواعــد اإلمالئيــة)، وگّــن ذهــب هــذا املذهــب أيضاً:

اإلمام مالك بن أنس ت ١٧٩هـ• 
اإلمام أمحد بن حنبل ت ٢٤١هـ• 
البيهقي ت٤٥٨هـ• 
الزخمرشي ت٥٣٨هـ• 
ابن اجلزري ت٨٣٣هـ• 

وإنّ املدافعــني عــن هــذا الــرأي غالبــاً مــا اعتمــدوا الروايــة التــي نقلهــا الديلمــي املتــوىفّ ســنة ٥٠٩هـــ والتــي مفادهــا 
أنّ النبــي صــىلّ اهللا عليــه وآلــه كان ينبّــه عــىل أُمــور عنــد الكتابــة، فقالــوا: إنّ الكتبــة مل يكونــوا أحــراراً يف كتابــة الوحــي.

ثانياً: بعض العلامء الذين مل توافق آراؤهم عىل أنّ إمالء املصحف توقيفي:

ـــ أبــو بكــر الباقــالين املتــويفّ ســنة ٤٠٣هـــ يــر عــدم وجــود إشــارة يف نــصّ القــرآن حــول كتابــة املصاحــف بإمالءٍ  ١ـ 
معيّنــة كــام ال يوجــد يف ســنّة النبــي صــىلّ اهللا عليــه وآلــه مــا يدعــو إىل ذلــك وال يمكــن احلديــث يف هــذه املســألة عــن إمجــاع 

ــة أو قيــاسٍ رشعي(١٦٧). لألُمّ

٢ ــ عزّ الدين بن ســالم املتوىفّ ســنة ٦٦٠هـ ير إنّه ال جيوز كتابة املصاحف باإلمالء املســتخدمة يف املصاحف األُوىل 
ة(١٦٨). دنــا الطريق لظهــور أخطاء قد يقــع فيها بعــض العامّ ر وإالّ نكــون قــد مهّ إذ يلــزم يف هــذا األمــر تفضيــل اخلــطّ املتطــوّ

(١٦٥) الصاحبي يف فقه اللغة البن فارس.
(١٦٦) عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل / املراكيش.

(١٦٧) االنتصار للقرآن للباقالين.
(١٦٨)  الربهان للزركيش.



١٣٠

ي األزمريي ـ من علامء تركيا ـ ذهب إىل إنّ إمالء املصاحف األُوىل ال ختضع ليشء من التوقيفية(١٦٩). ٣ ــ إسامعيل حقّ
ي الكردي يف كتابه تاريخ القرآن الكريم. د طاهر املكّ ٤ ــ حممّ

وغريهم.
ا الذين احتاطوا يف املسألة: ثالثاً: أمّ

ــه  ــح يف كتاب ــي صال ــن صبح ــن املعارصي ــان، وم ــل العرف ــاين يف مناه ــان، والزرق ــه الربه ــيش يف كتاب ــم: الزرك فمنه
ــرآن. ــوم الق ــث يف عل مباح

رابعاً: الذين يرون أنّ كتابة املصحف فيها أخطاء إمالئية ونحوية:
ــأي شــكل مــن  ــة املصحــف وال يمكــن توجيههــا ب ــة يف كتاب ــا البعــض فــري أنّ هنالــك أخطــاء إمالئيــة ونحوي أمّ

ــف، ومــن هــؤالء: ــه تعسّ األشــكال وأنّ إجيــاد األعــذار واحلجــج الغــري ناهضــة يف توجيههــا في
ـــ حييــى بــن زيــاد الفــراء املتــوىفّ ســنة ٢٠٧هـــ حيــث يشــري إىل عــدم وجود نظــام يف اإلمــالء عنــد الصحابــة يف كتابة  ١ـ 

املصحف(١٧٠).
٢ ــ ابن قتيبة املتوىفّ سنة ٢٧٦هـ يف كتابيه (تأويل خمتلف احلديث وتأويل مشكل القرآن).

٣ ــ ابن كثري املتوىفّ سنة ٧٧٤هـ وير عدم كفاية اخلطّ الذي كان مستعمالً آنذاك(١٧١).
ــه مــن املمكــن مشــاهدة عــدم الكفايــة هــذه يف كتابــات ذلــك العهــد  ٤ ــــ ابــن خلــدون املتــوىفّ ســنة ٨٠٨هـــ يقــول انّ

موجــود يف املصاحــف التــي كتبهــا الصحابــة(١٧٢).

وبالتــايل: نجــد أنّ آراء العلــامء متعارضــة مــا بــني مــن يــر أنّ الرســم توقيفــي وآخــر يذهــب أبعــد 
ف واضــح يف الــرأي فاألدلّــة العلميــة تشــري  مــن ذلــك فــري الكتابــة العربيــة أصــالً توقيفيــاًـ  وهــذا تطــرّ
ــني  ــة ـ يف ح ــة الكتاب ــل بتوقيفي ــىل القائ ــه ردٌّ ع ــدّ ذات ــذا بح ــور وه ــرّ العص ــىل م رت ع ــوّ ــة تط أنّ الكتاب
ــاط يف املســألة وأخــذ  ــق ثالــث احت ــة الرســم مجاعــة مــن العلــامء وهنالــك فري يعــارض مســألة توقيفي
ــد  الوســطية يف حــني أنّ فريقــاً رابعــاً رأ أنّ الكتابــة يف ذلــك العــرص مل تصــل إىل نظــام إمالئــي موحّ

ــاب اجتهــدوا فأخطــأوا يف مــوارد عديــدة. تَّ وأنّ الكُ

. ة كام سنبنيّ وعىل هذا فال نصّ عىل التوقيف وال إمجاع لألُمّ

(١٦٩)  تاريخ القرآن لألزمريي.
اء. (١٧٠) معاين القرآن للفرّ

(١٧١)  فضائل القرآن البن كثري.
مة ابن خلدون. (١٧٢) مقدّ



١٣١

األدلّة عىل عدم التوقيف يف رسم املصحف:

ــة  ــح أنّ الرســم مل يكــن توقيفيــاً وإنّ مــا اســتند إليــه البعــض مــن روايــات أو أخبــار أو أدلّ ــة كثــرية ترجّ هنالــك أدلّ
عــىل التوقيــف تعارضهــا وتفنّدهــا روايــات وأخبــار كثــرية مضــاف إليهــا اختــالف مصاحــف األمصــار نفســها مــن جهــة 
ــي تعــود  ــاً يف املتاحــف واملســاجد والت ــري منهــا يف العــامل حالي ــر عــدد كب واختــالف عمــوم املصاحــف األُخــر واملتوفّ

ــة امليــزان للقائلــني بالتوقيــف. للقــرون الثــالث األُوىل رســامً يف مــوارد كثــرية دليــل آخــر عــىل عــدم رجحــان كفّ

ة ابتداءً من املصاحف التي بُعِثَ هبا لألمصار. وإلثبات أنّ الرسم غري توقيفي سنعرض قسامً من هذه األدلّ

الً: اختالف الرسم يف مصاحف األمصار التي كتبت يف عهد عثامن: أوّ

ــة واملدينــة يف الرســم يف  لقــد اختلفــت مصاحــف األمصــار التــي بعــث هبــا عثــامن إىل البــرصة والكوفــة والشــام ومكّ
مــوارد عديــدة بــل يف عــرشات املــوارد وقــد أشــارت األخبــار إىل هــذا األمــر مــن عهــد عثــامن فقــد رو عكرمــة قــال: 
ــا أتــى عثــامن باملصحــف رأ فيــه شــيئاً مــن حلــن فقــال: لــو كان املمــيل مــن هذيــل والكاتــب مــن ثقيــف مل يوجــد فيــه  (ملّ

هــذا)(١٧٣).

وكذلــك مــا جــاء يف روايــة عبداألعــىل بــن عبــداهللا بــن عبــداهللا بــن عامــر القــريش قــال: (ملّــا فــرغ مــن املصحــف أتــى 
بــه عثــامن فنظــر فيــه، فقــال: قــد أحســنتم وأمجلتُــم، أر شــيئاً مــن حلــن ســتقيمه العــرب بألســنتها)(١٧٤).

وال أدري كيــف ســتقيمُ ألســنة العــرب هــذا اللحــن؟ وال أدري عــىل أي دليــل علمــي اعتــذر البعــض لعثــامن وجعــل 
د؟!  هــذا اللحــن حتــت طائلــة األحــرف الســبعة وقصــد هبــا اللهجــات؟ وعــىل هذا الــرأي جيــوز القــراءة باللهجــات املتعــدّ
ــة حرقــه  وهــذا خــالف الســري القطعيــة مــن مجيــع املســلمني مــن جهــة ومــن جهــة أُخــر مــا هــو العــذر لعثــامن يف قضيّ
مه العــرب بألســنتها؟ ــة عــىل قــراءةٍ واحــدةٍ وحــرفٍ واحــد ومصاحفــهُ فيهــا حلــنٌ ســتقوّ املصاحــف حتــت ذريعــة محــل األُمّ

واخلالصــة: أنّ رســم املصاحــف التــي أمــر بنســخها عثــامن صــدرت وفيهــا اختــالف يف الرســم ممّــا 
يــؤدّي إىل اختــالف لفظــي أحيانــاً وهــذا خــالف مــن يقــول بتوقيفيــة الرســم.

ولدينــا قائمــة جتــاوزت االختالفــات فيهــا مــا بــني مصاحــف األمصــار أربعــني اختالفــاً يف الرســم 
ناهيــك عــن اختــالف رســم الكلمــة يف املصحــف الواحــد أحيانــاً.

ــد بــن يوســف اجلهنــي يف كتابــه (البديــع) املوجــود يف املكتبــة الظاهريــة بدمشــق  ــد ذلــك حممّ وأكّ
ه. س رسّ (١٧٣)  البيان / السيّد اخلوئي قدّ
ه. س رسّ (١٧٤)  البيان / السيّد اخلوئي قدّ



١٣٢

ــان  ــن الدهّ ــاً اب ــك أيض ــب إىل ذل ــار وذه ــف األمص ــم مصاح ــات يف رس ــود االختالف ــار إىل وج وأش
ــاً  ــر أيض ــاء)، وذك ــن اهلج ــابٌ م ــه (ب ــنة ٥٦٩هـــ يف كتاب ــوىفّ س ــنة ٤٩٤هـــ واملت ــود س ــوي املول النح
اء املشــهورين ومنهــا اختالفــات الكســائي عــن غــريه خصوصــاً  اختالفــات كثــرية يف الرســم بــني القــرّ
يف رســم األلــف املثنّــاة والــواو املثنّــاة نحــو كلمــة بــراءة حيــث كتبهــا الكســائي بألــف مفــردة وآخــرون 

ــاة ومــن هــذا كثــري ال يســع املقــام لذكــره. رســموها بألــف مثنّ

ثانياً: اختالف رسم املصاحف العثامنية عن غريها يف القرون األُوىل للهجرة:

ــات  ــاً يف املكتب ــرة حالي ــف املتوفّ ــب املصاح ــا أنّ أغل ــد وجدن ــابق فق ــوع الس ــن املوض ــه ع ــلّ أمهيّت ــر ال تق ــذا أم وه
ــة التــي تعــود إىل القــرون الثالثــة األُوىل اختلفــت بالرســم بمواضــع كثــرية عــن الرســم العثــامين اآلنــف  واملتاحــف وخاصّ
اؤهــا وكتّاهبــا عــىل خطــأ يف كتابــة هــذه املصاحــف أمجــع دون  ــة أمجــع رشقهــا وغرهبــا وقرّ الذكــر وال يعقــل أن تكــون األُمّ

أن يلتفتــوا إىل ذلــك؟!

أضــف إىل هــذا مــا كتــب مــن آيــات خالفــت الرســم اآلنــف عــىل حماريــب املســاجد ومآذهنــا وواجهــات القصــور 
ــة اإلســالمية يف بغــداد واليمــن والشــام ومــرص والقــريوان واألندلــس واملــرشق وصــوالً إىل  واملــدارس يف حــوارض األُمّ

هــرات وســمرقند ولقــرونٍ عديــدة. وســنأيت بأمثلــة عــىل ذلــك إن شــاء اهللا تعــاىل.

املصاحف األقدم يف العامل:

ــة  ــة يف األمهيّ ــة غاي ــف رشيف ــن مصاح ــزاءٍ م ــف أو أج ــا مصاح ــا وغرهب ــامل يف رشقه ــف الع ــات ومتاح ــمّ مكتب تض
ــح اهتــامم املســلمني  يــة عــىل طريقــة كتابــة هــذا الســفر اخلالــد وتوضّ ــة علميــة مادّ م لنــا أدلّ ــا تقــدّ لقدمهــا مــن جهــة، وألهنّ
ــا مــن حيــث اللفــظ ونــصّ  ــد لنــا أنّ هــذه املصاحــف مهــام اختلفــت يف رســمها وخطّهــا إالّ أهنّ بــه واألهــمّ مــن ذلــك تؤكّ
ــا لَــهُ  إِنَّ ــرَ وَ كْ لْنَــا الذِّ زَّ ــنُ نَ ــا نَحْ ــل بحفــظ هــذا الســفر بقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ اآليــات بــل حتّــى تسلســلها واحــدة وأنّ اهللا قــد تكفّ
ــى يومنــا هــذا دليــل عــىل ذلــك وهــذه حقيقــة  ل وحتّ ﴾ ومــا موجــود مــن مصاحــف مــن القــرن اهلجــري األوّ ــونَ افِظُ حلََ
ك يف رســالة الســامء أو القائلــني بالتحريــف والزيــادة والنقصــان  اً عــىل كلّ مــن شــكّ ــة للعيــان، وردّ كــرب واضحــة جليّ

يف آياتــه أو كلامتــه.

ومن هذه املصاحف:
ــد عــيل األلباين  ــان: والــذي نقــل مــن مــرص إىل اســتنبول يف عهــد حممّ ـــ املصحــف الرشيــف املنســوب لعثــامن بــن عفّ ١ـ 
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ــاً عــدا ورقتــني وينســب إىل عثــامن  اً كونــه تامّ وموجــود حاليــاً يف متحــف طــوب قــاگ رساي، وهــذا املصحــف مهــم جــدّ
ــن  ــخة م ــىل نس ــام ع ــامن وربّ ــد عث ــب بع ــه كت دت أنّ ــدّ ــة ح ــة والتحليلي ــات النقدي ــة والدراس ــل البحثي ــت الدالئ وإن كان

ــه كتــب مــا بــني ســنة (٤١هـــ ـ ١٣٢هـــ) وهــذا بغايــة األمهيّــة. مصاحــف األمصــار ويــرون أنّ

 ٢ ــــ املصحــف الرشيــف املوجــود يف املشــهد احلســيني يف القاهــرة: واملنســوب إىل اإلمــام عــيل عليــه الســالم ويــر
ــة. الباحثــون أنّ هــذا املصحــف أقــدم مــن مصحــف طــوب قــاگ رساي وهــو بغايــة األمهيّ

٣ ــــ املصحــف الرشيــف املوجــود يف دائــرة الــرتاث الرتكــي واإلســالمي / تركيــا: واملنســوب إىل اإلمــام عــيل عليــه 
الســالم ويعتقــد الباحثــون أنّ هــذه النســخة أقــدم مــن املوجــودة يف طــوب قــاگ رساي أيضــاً وهــي حاليــاً حمــلّ بحــث 

وتدقيــق ودراســة مــن قبــل أحــد الباحثــني عــىل أمــل أن تنــرش قريبــاً.

ــه معــارص ملصحــف طــوب قــاگ أيضــاً  ٤ ــــ مصحــف طاشــقند: وهــو گّــا ينســب لعثــامن ولكــن الدراســة بيّنــت أنّ
(٤١ ـ ١٣٢)هـــ ومل يبــق منــه إالّ ثلثــه، وبالتحديــد يوجــد منــه حاليــاً (٣٥٣) صفحــة يف متحــف اآلثــار العتيقــة بمدينــة 
طشــقند وكان ســابقاً حمفوظــاً يف (آق مدرســة) املجــاورة جلــدار مســجد (خوجــه أحــرار الســمرقندي) وبعــد االحتــالل 
الــرويس لســمرقند ســنة ١٢٨٥هـــ نقــل إىل برتســبورغ ثــمّ نــرشه املســترشق الــرويس بيســاريف ســنة ١٩٠٥م وأُعيــد إىل 
مــوه إىل لينــني ســنة ١٩١٧م وأُرجــع إىل اإلدارة الدينيــة يف طشــقند  جملــس الشــور اإلســالمي يف (اوفــا) بطلــب منهــم قدّ

ســنة ١٩٢٤م ويف ســنة ١٩٢٦م نقــل إىل متحــف اآلثــار العتيقــة يف طشــقند.

ل اهلجــري وتقــع حتــت األرقــام (٩ ، ٢٢  ــة مــن القــرن األوّ ٥ ــــ مصاحــف القــريوان: وهــي ثالثــة مصاحــف مهمّ
، ٣٣) وهــي منســوبة إىل عثــامن، ومــن خــالل الدراســة وجــد الباحثــون أنّ النســخة التــي تقــع حتــت الرقــم (٢٢) هــي 

أقــرب النســخ مــن نســخة طــوب قــاگ رساي.

٦ ــــ مصاحــف صنعــاء: وهــي املصاحــف التــي وجــدت يف ســقف اجلامــع الكبــري عنــد ترميمــه علــامً أنّ هــذا املســجد 
اً وخصوصــاً حمرابــه وأهــمّ مــن ذلــك مــا عثــر عليــه يف ســقفه مــن  ــر مــراراً وفيــه آثــار قيّمــة جــدّ ــس ســنة ٦هـــ وعمّ أُسّ
ل مــن القــرن الثــاين اهلجــري وهــي بغايــة  ل اهلجــري أو الثلــث األوّ مصاحــف تعــود إىل النصــف الثــاين مــن القــرن األوّ

ــة. األمهيّ

٧ ــــ يُضــاف إليهــا املصحــف الرشيــف املنســوب لإلمــام عــيل عليــه الســالم واملشــهور بـــ (مصحــف صنعــاء) وهــو 
غــري جمموعــة املصاحــف املشــار إليهــا يف أعــاله.
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ــبت  ــي نس ــة أو الت ــالم أو الصحاب ــه الس ــيل علي ــام ع ــوبة لإلم ــف املنس ــة إىل املصاح ــر: إضاف ــف أُخ ٨ ــــ مصاح
ــة األطهــار عليهــم الســالم وعمــوم املصاحــف التــي تعــود للقــرون الثالثــة األُوىل واملوجــودة يف املركــز الوطنــي  لألئمّ
ــود  ــا موج ــف األرشف وم ــني يف النج ــري املؤمن ــة أم ــة ومكتب س ــة املقدّ ــة العلوي ــة العتب ــراق وخزان ــات يف الع للمخطوط
يف متاحــف وخزانــات تركيــا واليمــن والقاهــرة وايــران والصفحــات املوجــودة يف متحــف پاريــس وأُخــر يف ســانت 
برتســبورغ واملوجــودة أيضــاً يف متحــف الفــنّ اإلســالمي بجنيــف وغريهــا مــن املصاحــف واألوراق املوجــودة يف 
املكتبــات واملتاحــف واملنشــورة يف كتــبٍ أو إصــدارات أو التــي حصلنــا عــىل صــورٍ هلــا فضــالً عــن التــي اطّلعنــا عليهــا 
مبــارشةً وأغلبهــا تعــود للقــرون الثالثــة األُوىل للهجــرة بــل أنّ بعضهــا قريــب العهــد بعــرص اخلالفــة وقســم ينســب إىل 

ــان. اخللفــاء بــام فيهــم عثــامن بــن عفّ

عىل ماذا حصلنا؟

ــة بــام نقــل عــن رســم املصحــف يف عهــد عثــامن وجدنــا آالف االختــالف  وعنــد مقارنــة رســم هــذه املصاحــف املهمّ
يف الرســم ففــي املصحــف املوجــود يف طــوب قــاگ رساي وحــده وجدنــا أكثــر مــن (٢٢٧٠) اختالفــاً كثــري منهــا خيــصّ 
ــى) حيــث جــاءت غالبــاً (عــال ـ  رســم األلــف مــن عدمــه وانّ (٧٨٠) منهــا خيــصّ رســم األلــف يف كلمتــي (عــىل وحتّ
ــام رســام باليــاء يف مصحــف عثــامن وهــذا ينطبــق عــىل باقــي املصاحــف التــي ذكرناهــا  ــد املصــادر أهنّ ــا) يف حــني تؤكّ حتّ
ة أو للصفحــات املنشــورة  دنــا مواضــع االختــالف يف الرســم ملصاحــف عــدّ نــا قمنــا بدراســة كاملــة وحدّ ســابقاً، علــامً أنّ
دنــا االختــالف يف كلّ كلمــة وأضفنــا إىل ذلــك شــواهد اآليــات يف قبّــة الصخــرة التــي كتبــت  ــرة لدينــا وحدّ منهــا أو املتوفّ
ل اهلجــري ومســاجد بغــداد وآثارهــا القديمــة وحماريــب ومــآذن وواجهــات  يف عهــد عبدامللــك بــن مــروان / القــرن األوّ

املســاجد يف اليمــن وايــران ومــرص والقــريوان واألندلــس وحتّــى اهلنــد وســمرقند وتركيــا.

ــة أمجــع فيــام كتبــت ســواءً يف مصاحفهــا أو مســاجدها أو عــىل واجهــات  وتوصلنــا إىل حقيقــةٍ هــي: إنّ ختطئــة األُمّ
ــداً مــع االعــرتاف  ــه العقــل أب ل اهلجــري أمــر ال يقبل ــدأ بالقــرن األوّ ــة تب قصورهــا وحوارضهــا عــىل مــد قــرون طويل
مــن قبــل كثــري مــن العلــامء أنّ الرســم غــري توقيفــي واعــرتاف عثــامن نفســه بوجــود اللحــن يف مصاحفــه أضــف إىل ذلــك 
ــه (٤٤) اختالفــاً دليــل عــىل إنّ الرســم غــري توقيفــي.  الشــواهد عــىل إنّ مصاحــف األمصــار فيهــا اختــالف يف الرســم أقلّ

ــا هنــا. دِهَ ْ ــة كثــريةٌ ال جمــالَ لِرسَ وهنالــك أدلّ
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أبرز ميزات رسم املصحف:
ــة  ولرتجيــح رأي عــىل آخــر البــدّ لنــا مــن معرفــة أهــمّ قواعــد أو ميــزات رســم املصحــف وهــي ســبع ميــزات عامّ

وكــام يــأيت:

الً: احلذف: وهو حذف حرف من حروف املدّ (األلف ـ الواو ـ الياء) يف مواضع خمصوصة منها: أوّ

١ ــ حذف األلف من ياء النداء يف كلامت (يقوم ، يرب ، ينوح ، ... الخ).

٢ ــ حذف الياء من الكلامت (الداعِ ـ املهتدِ ـ وأطيعونِ ـ والنبني، ... الخ).

٣ ــ حذف الواو من الكلامت (يستون ـ داود ـ الغاون، ... الخ).

ثانياً: الزيادة: وهو زيادة حروف املدّ (األلف ـ الواو ـ الياء) يف مواضع خمصوصة منها:

أ ــ زيادة األلف يف الكلامت (يدعوا ـ وءامنوا ـ وكاشفوا ـ مائه) الخ.

ب ــ زيادة حروف الواو يف الكلامت (أُولئك ـ أُولوا ـ سأُوريكم) الخ.

ج ــ زيادة حروف الياء يف الكلامت (أفأين ـ من نبأي ـ بأييد) الخ.

ثالثاً: اإلقالب: (قلب حرف إىل حرف آخر):

نحو رسم األلف واواً (الصلوة ـ الزكوة).

ونحو رسم األلف ياءً (أتى ـ عىل).

رابعــاً: رســم اهلمــزة: وهــو موضــع طويــل فيــه تفصيــل كثــري وقــد جــاءت عــىل قيــاس مطّــرد ولكــن هنالــك كلــامت 
خــارج مــن هــذا القيــاس نحــو (الضعفــؤا ـ امللــؤا ـ يعبــؤ ... الــخ).

 ، ة وموصولــة أُخــر ومنهــا (أن ال = أالّ خامســاً: املقطــوع واملوصــول: وقــد جــاءت بعــض الكلــامت مقطوعــة مــرّ
مــن مــا = گّــا، يف مــا = فيــام، لكــي ال = لكيــال).

ــذا  ــر) وك ــت ـ أهن ــن ـ جن ــب ـ خلدي ــموت ـ أصح ــن ـ الس ــاً: (الرمح ــامت غالب ــط الكل ــف وس ــذف األل ــاً: ح سادس
ــا مل حتــذف يف مــوارد أُخــر منهــا  حــذف الــواو كــام يف كلمــة (داود) وحــذف الــالم يف كلمــة (الذيــن واليــل) يف حــني إهنّ

كلمــة (الــالت).

ســابعاً: رســم تــاء التأنيــث: جــاءت بالتــاء املمــدودة تــارةً وباهلــاء أُخــر نحــو (رمحــت ـ رمحــة) و (نعمــت ـ نعمــة) 
و (كلمــت ـ كلمــة).
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هــذه أهــمّ امليــزات التــي امتــاز هبــا رســم املصحــف الرشيــف يف صــدر اإلســالم واختلفــت مــن مصحــف آلخــر بــل 
اختلفــت أحيانــاً يف نفــس املصحــف بــل يف الصفحــة الواحــدة كــام ســنبنيّ ذلــك يف األمثلــة التــي سنســوقها إن شــاء اهللا 

تعــاىل.

وعنــد إنعــام النظــر يف هــذه اخلصائــص والرجــوع إىل الكتابــة العربيــة التــي كتبــت هبــا املصاحــف يف صــدر اإلســالم 
ــط  ــن خ ــالً م ــتنبط أص ــامي املس ــل الش ــن اجللي ــتقّ م ــاري املش ــل األنب ــرية ذي األص ــن احل ــل م ــازي املنتق ــطّ احلج باخل
ر ذي القلــم اليابــس املأخــوذ مــن اآلراميــة نجــد وكــام قــال د . حييــى وهيــب أُســتاذ جامعــة قاريونــس:  األنبــاط املتطــوّ
رة ذات اخلــطّ  (إنّ خصائــص اخلــطّ الــذي كتبــت بــه املصاحــف هــي اخلصائــص التــي امتــازت هبــا الكتابــة النبطيــة املتطــوّ

ــة واملدينــة)(١٧٥). انتهــى اليابــس التــي انتقلــت إىل اخلــطّ العــريب يف مكّ

ــا يف الرســم فــإنّ أغلــب  إضافــةً لذلــك فــإنّ تأثــريات قلــم املســند احلمــريي واضحــة يف رســم املصحــف ولغتــه، أمّ
األلفــات التــي مل ترســم يف أواســط الكلــامت هــي مــن تأثــريات املســند احلمــريي كــام هــي مــن تأثــريات اخلــط النبطــي، 
ــني  ــب الباحث ــل أغل ــام فع ــريه ك ــم دون غ ــرگ قدي ــم ع ــة وقل ــف بلغ ــم املصح ــة ورس ــرص لغ ــن أن نح ــال يمك ــه ف وعلي

وخصوصــاً املســترشقني، وحــدا حدوهــم الباحثــون گّــا جــاء بالنتائــج عرجــاء.

ــا مــا خيــصّ رســم التــاء گــدودة أو مربوطــة فــإنّ اآلثــار التــي  ــا مــا خيــصّ احلــذف فمــامّ اعتــادت النبطيــة عليــه، أمّ أمّ
ــا  ــذا توارثه ــر وهك ــاء أُخ ة وباهل ــرّ ــاء م ــة بالت ــوا الكلم ــرب كتب ــت أنّ الع ــار تثب ــىل األحج ــات ع ــن كتاب ــا م ــرَ عليه ثِ عُ

العــرب فاملســلمون، وكتبوهــا كــام ورثوهــا وهكــذا يف باقــي الكلــامت.

النتيجــة: إنّ للخــط العــريب أُســلوبه ونمطــه املتــوارث مــن أُصــول الكتابــة القديمــة بتأثرياتــه النبطيــة ذات األُصــول 
اآلراميــة بشــكل كبــري مــع وجــود تأثــريات للخــطّ اجلنــويب املعــروف باملســند احلمــريي.

، نعــم هنالــك اجتهــادات يف  ــذاك ليــس إالّ ــه: فالقــرآن كتــب وفــق أُســلوبٍ ونمــطٍ معــروفٍ لــد العــرب آن وعلي
رســم حــرف مــن عدمــه أو إقــالب حــرف مــن عدمــه ومــا إىل ذلــك وهــذه االجتهــادات ال ختــرج عــن النمــط واألُســلوب 

ــة وهــي: املعــروف واملشــهور آنــذاك، وعلينــا أن نشــري إىل حقيقــة مهمّ

ــي  ــكل خف ــار بش ــرب وأش ــة الع ــىل لغ ــا ع ــظ لن ــه حاف ــام إنّ ــه وك ــدة يف كلّ يشء من ــزة خال ــم معج ــرآن الكري إنّ الق
ــه حافــظ لنــا عــىل طريقــة كتابــة  إىل أُصوهلــا وجذورهــا كــام بيّنــا يف بحــوث ســابقة لنــا ومجــع لنــا حماســن الكلــم، أر أنّ
ــاب يف رســم  ــة حتكــي لنــا عــن جــذور ونمــط هــذه الكتابــة وإن اختلــف الكتّ األوائــل ونقــل لنــا صــوراً غايــة يف األمهيّ

(١٧٥) اخلطّ والكتابة يف احلضارة العربية.
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ــة آنــذاك. ــه مل خيــرج مــن قاعــدة الكتاب بعــض صورهــا بــل أنّ اختالفهــم يعنــي الكثــري كون

ــا  راهت ــة وتطوّ ــة القديم ــوط العربي ــذاك خط ــارف آن ــمه املتع ــا برس ــل إلين ــو ينق ــرآن وه ــر للق ــاز آخ ــه إعج ــم إنّ نع
وأُســلوهبا وميزاهتــا وطريقــة رســمها.

هــهُ التوجيــهَ الصحيــح، فــال اِفــراط وال تفريــط وال  ــقُ فيــه ونوجّ وهلــذا نحــنُ نحــرتمُ رســمَ املصحــفِ وندرســهُ ونحقّ
ــح. ــراً بــال مرجّ نخطّــيءُ بــال دليــلٍ وال نقــرُّ بالتوقيــف حتجّ

ــمِ ال يف  ــازُ يف النظ ، فاإلعج ــضُ ــمُ البع ــام يتوهّ ــمِ ك ــابِ الكري ــازِ الكت ــرضُّ يف إعج ــاهُ ي ــه وأثبتن ــا إلي ــا ذهبن ــس م ولي
ــي. ــىل التلقّ ــل ع ــداءً ب ــةِ ابت ــىل الكتاب ــدُ ع ــن تعتمِ ــرآنِ مل تك ــراءة الق ــهور، وأنّ ق ــو مش ــام ه ــمِ ك الرس

يــاً وكتبــوه بالكيفيّــة املعهــودة عندهــم، ويبقــى  ــوهُ تلقّ وإعجــازُ القــرآن يف صياغتــهِ وجوهــرهِ ومضامينــه، والنــاسُ تلقّ
املنــاطُ فيــام بــه اإلعجــازُ هــو امللفــوظُ مــنَ اآليــاتِ وليــسَ مــا هــو مرســومٌ باحلــروف.

ــالِ  ــواه الرج ــن أف ــرآن م ــذَ الق ــل يأخ ، ب ــفِ ــىل املصح ــاريءُ ع ــدَ الق ــمِ أن ال يعتم ــةُ يف الرس ــال: «واحلكم ــام يق وك
اآلخذيــن عــن رســولِ اهللاِ بالســندِ العــايل»(١٧٦).

عــرفُ  منــاهُ هــو لدفــعِ أيِّ إشــكالٍ قــد يــردُ عــىل رســمِ كثــريٍ مــن الكلــامتِ يف املصحــف قيــد البحــث ملــا يُ وكلُّ مــا قدّ
ــطَ  ــمَ والنق ــرياً الرس ــى كث ــف راع ــذا املصح ــبَ ه ــانِ إنّ كات ــع بي ــالً، م ــه أص ــضٍ من ــفِ يف بع ــامين املختل ــمِ العث بالرس
، واســتخرجنا (كــام ســيمرّ علينــا) كثــرياً مــن درره وآلليــه الكامنــة بــني كلامتــه مســتفيدين منهــا، ومفيديــنَ هبــا  والضبــطَ

إن شــاء اهللا تعــاىل.

ُ موضــوعَ الرســمِ وبعــدهُ القــراءات، فهــذا مــن أجــلِ اإلشــارةِ إىل مــا موجــودٌ يف رســم املصحــف قيــد  ونحــن إذ نبــنيّ
البحــث فيــام بعــد.

د. (١٧٦)  خزانة الرسوم ص٤ / خواجه حممّ
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١. القرآن الكريم.
٢. هجاء املصاحف / الغازي بن قيس األندليس.

٣. خمتار الصحاح / الرازي.
٤. االتقان / السيوطي.

٥. رسم املصحف / د . غانم قدوري احلمد.
د الشريازي الشافعي. ٦. كشف األرسار يف رسم مصاحفِ األمصار / حممّ

٧. الصاحبي يف فقه اللغة / ابن فارس.
٨. عنوان الدليل من مرسوم خطّ التنزيل / املراكيش.

٩. االنتصار للقرآن / الباقالين.
١٠. الربهان / الزركيش.

١١. تاريخ القرآن / األزمريي.
اء. ١٢. معاين القرآن / الفرّ

١٣. فضائل القرآن / ابن كثري.
مة ابن خلدون. ١٤. مقدّ

١٥. البيان يف تفسري القرآن / اإلمام اخلوئي.
ان. ١٦. مصحف طوب قاگ رساي / املنسوب إىل عثامن بن عفّ

١٧. مصحف صنعاء املنسوب إىل اإلمام عيل عليه السالم.
١٨. بحوث ودراسات ومقاالت منشورة عىل شبكة املعلومات.

١٩. اخلط والكتابة يف احلضارة العربية / د . حييى وهيب.
د. ٢٠. خزانة الرسوم (خمطوط) / خواجه حممّ

٢١. نثر املرجان يف رسم نظم القرآن/ االركايت.
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تِها: ها ـ املوقفُ منها ـ أشهرُ أئِمَّ دُ نشأهتا ـ تعدّ
يــاً، البــدّ وأن تكــون  ــهُ تلقّ نــا وجدنــاهُ مكتوبــاً ومل نتلقّ وملعرفــةِ اهلويــة اإلقرائيــةِ هلــذا املصحــف مــن خــاللِ رســمهِ ألنّ
، ليتســنّى لنــا دراســةَ هــذا  اءِ يف األمصــارِ دهــا، وأشــهر القــرّ لنــا اِطاللــةٌ عــىل القــراءات، ومعرفــةِ أُصوهلــا، وأســباب تعدّ

املصحــفِ الــذي بــني أيدينــا وفــقَ علــم القــراءاتِ ومعرفــةِ ماهيّتــه.

رآنــاً  أَ الــيشءُ قُ ــرَ ، وقَ ــمِّ رآنــاً بالضَّ : قــرأتُ الكتــابَ قِــراءةً وقُ قــالُ أَ، يُ ــرَ ْــعُ قِــراءةٍ وهــي مصــدرُ قَ القــراءات يف اللغــة: «مجَ
ــهُ  ْعَ ــا مجَ يْنَ لَ هــا، قــال تعــاىل: ﴿إِنَّ عَ ــهُ جيمــعُ الســورَ ويضمّ رآنــاً)، ألنّ يَ القــرآنُ (قُ ، ومنــه ســمّ ــهُ مَّ ضَ ــهُ وَ َعَ ــمِّ أيضــاً: مجَ بالضَّ

﴾ أي قِراءتــه»(١٧٧). ــهُ آنَ رْ قُ وَ
ْعُ قاريء(١٧٨). مِّ واملَدِّ مجَ : بالضَّ اءُ رَّ والقُ

 ، ــقَ انــرصفَ رشعــاً إىل املعنــى القائــمِ بالنفــسِ ، وإذا أُطلِ ) إســامً لَ (القــرآنُ ) و (قُرآنــاً)، ثــمَّ اســتُعمِ ةً ــراءَ : (قِ وقــرأتُ
ــا هــي التــي تُقــرأُ. . ألهنّ ولغــةً إىل احلــروفِ املقطَّعــةِ

.(١٧٩)( ئُونَ ارِ ) و (قَ اءٌ رَّ ) و (قُ أَةٌ رَ : (قَ ) جَ : (قاريءٌ والفاعلُ
اً لناقله»(١٨٠). لمٌ بكيفيةِ أداءِ كلامتِ القرآنِ واختالفها معزوّ : «عِ راءاتُ اصطالحاً والقِ

، وغريمهــا ممّــا قــرأ  «أو مــا قــد يعتــور اللفــظَ املذكــورَ مــن أوجــهِ النطــقِ واألداءِ كاملــدّ والقــرص، والتخفيــف، والتثقيــلِ
الرســولُ صــىلّ اهللا عليــه وآلــه، ونقــلَ بالســندِ الصحيــحِ املتواتــر»(١٨١).

: هي النطقُ بألفاظِ القرآنِ كام نطقها النبي صىلّ اهللا عليه وآله. ٍ واملرادُ بالقراءاتِ اِصطالحاً بشكلٍ ميرسّ

، والصوتية، وغــدا أرشفَ الفنون،  وفــنُّ القــراءات القرآنيــة أخــذَ مســاحةً كبــريةً من خريطــةِ العلوم العربيــة، والدينيــةِ
ــا تلعــبُ أدواراً  ، كــام أهنّ ــةً عهــا ـ حتمــلُ بــني حروفهــا وظائــف بالغيــة، وموســيقية، وفقهي وأخطرهــا، والقــراءات ـ بتنوّ
 ، ، وذوي الفكــرِ تَــحَ املجــالَ للباحثــنيَ فكريــةً ولغويــةً شــتّى، ال يمكــنُ إحصاؤهــا مجيعــاً، ألنَّ عطاءهــا ال ينتهــي أبــداً، وفَ

، وســربِ املعــاين اجلميلــة، والتقــاط اجلواهــر الكريمــة، والــدرر املصونــة(١٨٢). أن جيتهــدوا يف اســتخراج تلــك األرسارِ
(١٧٧) راجع الصحاح / للجوهري وغريه من املعاجم.

(١٧٨) خمتار الصحاح / الرازي.

(١٧٩)  املصباح املنري / الفيومي.
اء وكامل اإلقراء / السخاوي، منجد املقرئني ومرشد الطالبني / ابن اجلزري. اء السبع / د . خليل رشيد عن مجال القرّ (١٨٠) انفرادات القرّ

(١٨١)  راجع: الربهان يف علوم القرآن / الزركيش، مناهل العرفان / الزرقاين.
د منصور. (١٨٢)  الشامل يف القراءات العرش ص٧ د . عبدالقادر حممّ



١٤٠

ها: د القراءات فجاء ألسباب أمهّ ا تعدّ أمّ

د هبــا كلّ  ع اخلــواصّ الطبيعيــة املــزوّ رهــا تبعــاً لتنــوّ الً: اختــالفُ أعضــاءِ النطــقِ يف بنيتهــا واســتعدادها ومنهــج تطوّ أوّ
ل إنســان مــا مــن هلجتــه التــي درج عليهــا وأصبحــت ســجيةً مــن ســجاياه إىل  شــعبٍ مــن الشــعوب، فمــن الصعــب حتــوّ
لُ ومنهــم  بْــدِ د هلجــات القبائــل العربيــة، فمنهــم مــن هيمــز ومنهــم مــن يلــنيّ ومنهــم مــن يُ غريهــا، وهــذا مــا نجــده يف تعــدّ

ــنُ ومــا إىل ذلــك. نْعِ عَ ــكِشُ ومنهــم مــن يُ شْ مــن يُكَ

ثانياً: جتريد املصحف من النقط:

وأقولُ جتريدهُ لكونه موجود أصالً، يدلّ عىل وجوده العقل والنقل واآلثار:

ر وضــع حــروف متشــاهبةٍ دون متييــز هلــا عــن بعضهــا مــن قبــل الواضــع، وهــذا خــالف  ــا العقــل: فكيــف يتصــوّ أمّ
مقتــىض العقــل واحلكمــة.

ا النقل: فكثريٌ منه: وأمّ
١ ــ إنّ النبي صىلّ اهللا عليه وآله قال: «إذا اختلفتم يف الياء والتاء فاكتبوها بالياء»(١٨٣).

.(١٨٤)« مُ ٢ ــ وعن ابن عبّاس قال: «لكلّ يشء نور، ونور الكتاب العُجْ

دوها من الشكل والنقط». ٣ ــ وذكر ابن اجلزري: «ثمّ أنّ الصحابة ريض اهللا عنهم ملّا كتبوا تلك املصاحف جرّ

ــة النقليــة ســواءً مــن صــدر اإلســالم أو مــا جــاء يف شــعر العــرب  د مــن يشء غــري موجــود؟! واألدلّ فأقــول: كيــف جتــرّ
دة كقــولِ األخنــس التغلبي: قبــل اإلســالم متعــدّ

(١٨٥) قِ كاتِــبُ ــشَ العنــوانَ يف الــرَّ قَّ لٌ  كــام رَ نَازِ ــوفٍ مَ ــانَ بــنِ عَ طَّ ــةِ حَ نَ إلبْ
وقول املرقش األكرب:

(١٨٦) ــمْ لَ قَ األَديــمِ  ظهــرِ  يف  ــشَ  قَّ كام  رَ ــومُ  سُ والرُّ ــرٌ  فْ قَ والــدارُ 
وقد ميّز العربُ ما بني النقش وهو الكتابة، والرقش وهو غريها.

ا اإلسالمية: : فمنها من صدر اإلسالمِ ومنها ما قبل اإلسالم، فأمّ ا اآلثارُ وأمّ
(١٨٣) ) أُسد الغابة ج١ ص١٩٣ / ابن األثري.

(١٨٤)  صبح األعشى ج٣ ص١٥٣ / القلقشندي.
(١٨٥)  األعالم / للزركيل ج١ ص٢٦٤.

(١٨٦)  أمايل القايل / ج٢ ص٢٤٦.



١٤١

طاً. ١ ــ بردية أهانسيا تعود لسنة (٢٢هـ) وفيها (٢٢) حرفاً منقّ

طة. رة يعود لسنة (٢٤هـ) وفيه (١٠) حروف منقّ ٢ ــ نقش زهري قرب املدينة املنوّ

ط. ٣ ــ نقش سوس بمرص يعود لسنة (٣١هـ) منقّ

وغريها كثري.

ا النقوش العربية التي وجد هبا نقط ولو يف حرف واحدٍ والتي تعود إىل ما قبل اإلسالم فمنها: أمّ

١ ــ نقش رقوش بمدائن صالح يعود إىل سنة (٢٦٧م) وفيه حرفا الذال والشني منقوطان.

٢ ــ نقش جبل رم (٣٢٨ - ٣٥٠م) كذلك فيه نقط.

ــذ  ــة من ــة العربي ــودٌ يف الكتاب ــط موج ــت أنّ النق ــا تثب ته ــع أدلّ ــة م ــة كامل ــا دراس ــك ألنّ لن ــل يف ذل ــد أن نطي وال نري
ــه اســتخدم عنــد الــرضورة  ــةَ اســتخدامه نفيــه أبــداً، ولعلّ ، وال يعنــي قلّ صــدر اإلســالم بــل هــو أقــدم مــن ذلــك بقــرونٍ

ــم»(١٨٧). ــه صغريك ــوا في ــرآنَ لريب دوا الق ــرّ ــعود: «ج ــن مس ــول اب ــتداللَ بق ــو، وإنّ االس القص

ال يعنــي النقــط، ألنّ ابــن مســعود نقــط يف مصحفــه، عــىل األقــل كلمــة «فتبيّنــوا» كــام يــرو عــن بعــض الصحابــة 
حيــث رآهــا بثــالث نقــاط «فتثبّتــوا» وعليهــا قــراءة ابــن مســعود.

ويف خربٍ رواه سفيان بن عيينة يفيد: «أنّ زيد بن ثابت نقّط بعض احلروف»(١٨٨).
.(١٨٩)﴾ ومٌ قُ رْ وخري ما يدلّ عىل وجود النقط قوله تعاىل: ﴿كِتَابٌ مَّ

) يف املعاجم ال حيتاج كثري تفسري. مَ قَ ومعنى (رَ

َ حروفه بوضع النقاط(١٩٠). تَبَهُ وبنيّ مَ يف الكتاب: كَ قَ مَ عىل الكتاب ورَ قَ مَ الكتاب ورَ قَ رَ
يِّنت حروفه بعالماهتا من التنقيط»(١٩١). وكتابٌ مرقوم: «قد بُ

مَ الكتاب: أعجمهُ وبيّنه(١٩٢). قَ ورَ
(١٨٧)  الفائق / للزخمرشي ١ / ١٨٦.

ار عن: معاين األخبار للفراء. ل من تاريخ العرب / جواد عيل كسّ (١٨٨)  املفصّ
فني آية ٩. (١٨٩)  سورة املطفّ
(١٩٠)  معجم كلامت القرآن.

(١٩١) تاج العروس.
(١٩٢)  القاموس املحيط / الفريوزآبادي.



١٤٢

وإنّ جتريــد املصاحــف مــن النقــط إعرابــاً وإعجامــاً هــو أحــد أســباب الوقــوع يف اللحــن، وهــو أحد أســباب اختالف 
البعــض يف قــراءة كثــري مــن الكلــامت نحــو: (فتبيّنــواـ  فتثبّتــوا)، (فقبضــت قبضــةـ  فقبصــتُ قبصــة) ... الخ.

ــمّ اختالفهــم وباقــي معلّمــي األمصــار (ويف ذلــك تفصيــل ال  ــام بينهــم، ومــن ث ــة في ــي املدين لِّمِ عَ ــاً: اِختــالفُ مُ ثالث
جمــال لبيانــه هنــا).

رابعاً: اختالط العرب بالعجم ووقوع اللحن.

خامساً: وجود اللحن يف مصاحف األمصار التي بعث هبا عثامن، وقد مرّ علينا سابقاً.

سادساً: اختالفُ مصاحفِ الصحابة والتابعني.

دها. م ما يكفي يف نشوء القراءات وتعدّ وهنالك أسبابٌ أُخر طوينا عنها كِشحاً، وفيام تقدّ

ــة  ــا مــن يزعــم أنّ هــذه القــراءات هــي نــزول القــرآن عــىل ســبعة أحــرف، فــدون إثبــات ذلــك خــرط القتــاد ألدلّ أمّ
منهــا:

١ ــ اختالف علامء املسلمني يف توجيه هذه الروايات.

ُ فيام بني هذه الروايات. ٢ ــ التناقض البنيّ

٣ ــــ معارضــة ذلــك لروايــات أهــل البيــت عليهــم الســالم وخصوصــاً اإلمامــني الصادقــني عليهــام الســالم ومنهــا 
ــه نــزل عــىل حــرف واحــد مــن عنــد الواحــد»(١٩٣). قــول الصــادق عليــه الســالم: «ولكنّ

، ولكــنّ  ــه الســالم قــال: «إنّ القــرآن واحــدٌ نــزل مــن عنــد واحــدٍ ومــا جــاء يف صحيحــة زرارة عــن أگ جعفــر علي
ــرواة»(١٩٤). ــلِ ال اإلختــالف جيــيءُ مــن قِبَ

٤ ــ تعارض احلروف السبعة مع حادثة حرق عثامن للمصاحف بدعو مجع املسلمني عىل حرف واحد.

ومن أراد التفصيل فلرياجع البيان يف تفسري القرآن لإلمام اخلوئي.

ــة وعــىل رأســهم اإلمــام الصادق  اً جــاء التيســري بتوجيهــات أعــالم األُمّ ورغــمَ هــذا االختــالف عــىل أن ال يكــون شــاذّ
تُــم»(١٩٥). لّمْ عليــه الســالم بقولــه: «إقــرأوا كــام يقــرأ الناس»، «إقــرأوا كــام عُ

(١٩٣)  أُصول الكايف ـ كتاب فضل القرآن / الكليني.
(١٩٤)  املصدر نفسه.

(١٩٥)  الوسائل ج٤ ص٨٢١ / احلرّ العاميل.



١٤٣

وهــذا امضــاءٌ للقــراءات املتعارفــة وليــس هنالــك مــن ختصيــص لقــراءات ســبع أو عــرش بــل مطلقــاً عــىل أن ال تكــون 
ة عــن بيــان القــرآن، ال شــاذة باملعنــى االصطالحــي املتأخــر عــىل اطالقــه. شــاذّ

ــي انّ فيهــا  اً: أنّ اختــالفَ القــراءات ال يعن ــه: «وواضــح جــدّ ــاب التيســري للــداين مــا نصّ مــة رشح كت وجــاء يف مقدّ
عٍ وتغايــرٍ فحســب، ففــي كلّ اختالفــات القــراءات، مل  ــام هــو ـ بإطــالق ـ اختــالف تنــوّ اً، أو تناقضــاً، وإنّ تنافيــاً، أو تضــادّ

.(١٩٦)«ــذت ســبيالً اســتدبرته قــراءة، أو أنّ قــراءةً أمــرت بــام هنــت عنــه أُخــر يظهــر أنّ قــراءةً اختّ

ــه ال  ل عائقــاً يف فهــم النــصّ القــرآين، كــام أنّ ويقــول د . الغفــاري: «وهــذا االختــالف بــكلّ أنواعــه وأقســامه ال يشــكّ
ــظ،  يغــريّ مــن األحــكام شــيئاً، ولــو أردنــا حتديــد نوعيــة االختــالف يف القــراءة نجدهــا يف أُصــول األداء، أو يف طريقــة التلفّ
، أو يف الفتــح واإلمالة ...»(١٩٧). ، أو يف االعجــام أو عدمــه، أو يف القــرص واملدّ أو يف االدغــام واإلظهــار، أو يف اإلشــامم واملــدّ

م: وخالصة ما تقدّ

د القــراءات كثــرية كــام بيّناهــا  ــي وأنّ أســباب تعــدّ إنّ القــرآنَ واحــدٌ نــزل مــن عنــد الواحــدِ األحــد وهــو يؤخــذ بالتلقّ
ومنهــا اختــالف الــرواة، واختــالف قــراءة املرســوم بســبب جتريــده مــن النقــط وغــري ذلــك.

ومل ختــرج هــذه القــراءات عــن أُصوهلــا وعربيتهــا وســياقها الصحيــح ومل ختــدش بعصمــة القــرآن الكريــم مطلقــاً، لــذا 
غنــي هــذه الســاحة وقبــل ذلــك واألهــمّ أنّ لــكلّ منهــا ســند وقــاريءٌ  نجــد يف كلّ منهــا يف توجيهاهتــا وبيــان دقائقهــا مــا يُ

ورواة وطــرق.

فالسند كقولنا: عاصم ابن أگ النجود الكويف عند أگ عبدالرمحن السلمي عن عيل بن أگ طالب.

والقراءة كقولنا: قراءةُ عاصم، أو قراءة نافع، وقراءة الكسائي.

والرواية: نحو رواية حفص عن عاصم، أو ورشٍ عن نافع، أو قنبل عن ابن كثري.
والطريق: هو ما جاء عن طريق فالنٍ عن الراوي.

فَ  ــرِّ ثُــر أثنــاء تعليقنــا عــىل مرســوم املصحــف قيــد البحــث نــر مــن الــرضوري أن نُعَ اء ورواةٍ كُ ــرَّ نــا سنشــري إىل قُ وألنّ
رة مــن املصحــف الرشيف. ولــو جممــالً هبــم قبــل االنتقــال إىل وضــع اهلوامــش عــىل كلــامت النســخة املصــوّ

(١٩٦)  الدرّ النثري والعذب النمري ص٧ منشورات بيضون.
(١٩٧)  نشوء القراءات ص١٤٩ د . عبدالرسول الغفاري.



١٤٤

ةِ القراءاتِ ورواهتم: أشهرُ أئمّ

الً: نافعُ املدين: أوّ

ــه أبــو رويــم، ولــد ســنة ســبعني مــن اهلجــرة،  هــو نافــع بــن عبدالرمحــن بــن أگ نعيــم الليثــي موالهــم املــدين، كنيت
وأصلــه مــن أصبهــان، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن مجاعــة مــن تابعــي أهــل املدينــة، وانتهــت إليــه رئاســة اإلقــراء هبــا، تــويفّ 

ســنة تســع وســتّني ومائــة (١٦٩هـــ)، وأشــهر مــن رو عنــه بــال واســطة راويــان مهــا:

ه قالــون  ــه ربيــب نافــع، وهــو الــذي ســامّ قالــون: عيســى بــن مينــاء بــن وردان أبــو موســى، مــوىل بنــي زهــرة ويقــال انّ
جلــودة قراءتــه، ولــد قالــون ســنة (١٢٠هـــ) وتــويفّ ســنة (٢٢٠هـ).

بــه بــه نافــع، ولــد ورش بمــرص ســنة  ورش: عثــامن بــن ســعيد املــرصي، وكنيتــه: أبــو ســعيد، وورش لقبــه الــذي لقّ
(١١٠هـــ)، وتــويفّ فيهــا ســنة (١٩٧هـ).

ي: ثانياً: ابن كثري املكّ

ــي الــداري، فــاريس  هــو أبــو ســعيد عبــداهللا بــن كثــري بــن عمــرو بــن عبــداهللا بــن زاذان بــن فــريوزان بــن هرمــز املكّ
ــاس،  األصــل، وفيمــن أخــذ عنهــم خــالف وأشــهرهم عبــداهللا بــن الســائب املخزومــي ودربــاس مــوىل عبــداهللا بــن عبّ
ــة ســنة (٤٥هـــ) وتــويفّ  ــة مل ينازعــه فيهــا منــازع، ولــد ابــن كثــري بمكّ وجماهــد، وكان ابــن كثــري إمــام النــاس يف القــراءة بمكّ

ســنة (١٢٠هـــ) ولــه راويــان بواســطة عنــه مهــا:

ــار، فــاريس مــن أهــل مهــدان أســلم  ــد بــن عبــداهللا بــن القاســم بــن نافــع بــن أگ بــزة، اســمه بشّ البــزي: أمحــد بــن حممّ
ــة ســنة (١٧٠هـــ) وتــويفّ ســنة (٢٥٠هـــ). عــىل يــد الســائب املخزومــي، ولــد البــزي بمكّ

ــي، إليــه انتهــت رئاســة اإلقــراء  ــد أبــو عمــرو املخزومــي موالهــم املكّ ــد بــن عبدالرمحــن بــن خالــد بــن حممّ قنبــل: حممّ
يف احلجــاز، ولــد قنبــل ســنة (١٩٥هـــ) وتــويفّ ســنة (٢٩١هـــ) وقطــع اإلقــراء قبــل موته بســبع ســنني.

ثالثاً: أبو عمرو بن العالءِ البرصي:

ر بــن العريــان بــن عبــداهللا بــن احلســني بــن احلــارث املــازين البــرصي، كان أعلــم النــاس  ــان بــن العــالء بــن عــامّ هــو زبّ
اء، ومقــريء أهــل البرصة وزعيــم املدرســة البرصية  ــام العــرب والشــعر، وهــو شــيخ القــرّ يف عــرصه بالقــرآن والعربيــة وأيّ
ــة ســنة (٧٠هـــ) وقيــل ســنة  اء الســبعة أكثــر شــيوخاً منــه، ولــد أبــو عمــر بمكّ ــدّ مــن التابعــني وليــس يف القــرّ النحويــة، عُ
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(٦٨هـــ)، وتــويفّ يف قــول األكثريــن ســنة (١٥٤هـــ) ورو عنــه أُنــاسٌ ال حيصــون كثــرة أشــهرهم اثنــان بواســطة حييــى بن 
املبــارك مهــا:

ــنة (١٥٠هـــ)  ــداد س ــدور ببغ ــد يف ال ل ــدادي وُ ــدوري األزدي البغ ــز ال ــن عبدالعزي ــرو ب ــن عم ــص ب ــدوري: حف ال
وتــويفّ ســنة (٢٤٦هـــ).

الســويس: أبــو شــعيب صالــح بــن زيــاد بــن عبــداهللا بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن اجلــارود، والســوس موضــع يف 
ــة ســنة (٢٦١هـــ) وقــد قــارب التســعني. نســبُ إليــه تــويفّ بالرقّ االهــواز يُ

رابعاً: ابن عامر الدمشقي:

ــه قــرأ  هــا أنّ بــي ورد يف اســنادِ قراءتــه تســعة أقــوال أصحّ صُ هــو أبــو عمــران (وقيــل أبــو نعيــم) عبــداهللا بــن عامــر اليَحْ
ــان عــىل قــول ابــن اجلــزري. عــىل املغــرية بــن أگ شــهاب عــن عثــامن بــن عفّ

وإليــه انتهــت مشــيخة االقــراء يف الشــامِ بعــد وفــاة أگ الــدرداء، ولــد الدمشــقي ســنة (٨هـــ) وتــويفّ ســنة (١١٨هـــ) 
ولــه راويــان بوســائط مهــا:

ر بــن نصــري بــن ميــرسة الدمشــقي أخــذ القــراءة عــن ابــن عامــر عرضــاً، ولــد  هشــام: وهــو أبــو الوليــد هشــام بــن عــامّ
هشــام ســنة (١٥٣هـ) وتــويفّ ســنة (٢٤٥هـ).

ابــن ذكــوان: وهــو أبــو عمــرو عبــداهللا بــن أمحــد بــن بشــري بــن ذكــوان القــريش الدمشــقي أخــذ القــراءة عــن ابــن عامــر 
عرضــاً، ولــد ابن ذكــوان ســنة (١٧٣هـ) وتــويفّ (٢٤٢هـ).

خامساً: عاصم بن هبدلة الكويف:

ــن  ــداهللا ب ــرأ عــىل أگ عبدالرمحــن عب ــة األســدي موالهــم الكــويف ق ــن هبدل ــن أگ النَّجــودِ ب ــو بكــر عاصــم ب هــو أب
ي، مجــع بــني  ــلَمِ ي وزر بــن حبيــش، وإىل عاصــم انتهــت مشــيخة اإلقــراء بالكوفــة بعــد أگ عبدالرمحــن السُّ ــلَمِ حبيــب السُّ
، والتحريــر، والتجويــد، وكان حســن الصــوت، تــويفّ عاصــم ســنة (١٢٧هـــ) وقيــل ســنة (١٢٨هـ)  الفصاحــة، واالتقــانِ

ورو عنــه القــراءة مجــعٌ غفــري وأشــهر مــن رو عنــه بــال واســطة اثنــان مهــا:

حفــص: أبــو عمــرو حفــص بــن ســليامن بــن املغــرية األســدي الغــارضي وهــو ربيــب عاصــم، وهو الــذي أخــذ قراءة 
ة فأقرأ هبــا، ولد حفص ســنة (٩٠هـ) وتويفّ ســنة (١٨٠هـ). عاصــم عــىل النــاس تــالوة، نــزل بغداد فأقــرأ هبا، وجــاور مكّ

ورواية حفص عن عاصم هي األكثر انتشاراً اآلن يف العاملَ اإلسالمي.
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ــد، وقيــل: مطــرف، كان  ــعبة: أبــو بكــر بــن عيّــاش بــن ســامل احلنّــاط األســدي الكــويف واســمه شــعبة، وقيــل: حممّ شُ
ــه قطــع االقــراء قبــل موتــه بســبع ســنني، ولــد شــعبة ســنة (٩٥هـــ) وتــويفّ (١٩٣هـــ). إمامــاً كبــرياً إالّ أنّ

سادساً: محزة الكويف:

فُ  هــو أبــو عــامرة محــزة بــن حبيــب بــن عــامرة بــن إســامعيل الكــويف التَيمــيُّ مــوىل عكرمــة بــن ربعــي التيمــي، ويعــرَ
محــزة بالزيــات، وكان إمــام النــاس بالكوفــة بعــد عاصــم واألعمــش وقــد أمــىل مجــع مــن التابعــني، ولــد محــزة الزيــات 

ســنة (٨٠هـــ) وتــويفّ ســنة (١٥٦هـ).

وأشــهر مــن رو عنــه اثنــان بواســطة ســليم بــن عيســى احلنفــي موالهــم الكــويف املقــرئُ صاحــب محــزة وأخــصّ 
تالمذتــه، ومهــا:

ار البغدادي. د خلف بن هشام بن ثعلب األسدي البزّ خلف: وهو أبو حممّ

اء العرشة. ولد خلف سنة (١٥٠هـ) وتويفّ سنة (٢٢٩هـ) وعدّ من القرّ

د بن خالد الشيباين موالهم الصرييف املقرئ الكويف. د: هو أبو عيسى خالَّ الَّ خَ

د سنة (١١٩هـ) وقيل سنة (١٣٠هـ)، وتويفّ سنة (٢٢٠هـ). ولد خالّ

سابعاً: الكسائي الكويف:

هو أبو احلسن عيل بن محزة بن عبداهللا بن هبمن بن فريوز األسدي موالهم من أبناء الفرس.

وهــو اإلمــام الــذي انتهــت إليــه رئاســة اإلقــراء يف الكوفــة بعــد محــزة الزيــات، وقــد أخــذ عــن محــزة وعليــه اعتمــد 
وأخــذ عــن غــريه أيضــاً، وكان إمامــاً يف النحــو واللغــة.

ولد الكسائي سنة (١٢٠هـ) وتويفّ سنة (١٨٩هـ) وله راويان بال واسطة مها:
، تويفّ سنة (٢٤٠هـ). م أداءً الليث: وهو أبو احلارث بن خالد املروزي البغدادي، وهو املقدّ

مت ترمجته، فهو أحد راويي أگ عمرو البرصي. الدوري: وهو حفص بن عمرو الدوري األزدي، وقد تقدّ
ثامناً: أبو جعفر املدين:

اء العــرشة، قــرأ عــىل مــواله عبــداهللا بــن عيــاش  وهــو يزيــد بــن القعقــاع املخزومــي موالهــم التابعــي املــدين أحــد القــرّ
بــن أگ ربيعــة املخزومــي وعــىل عبــداهللا بــن عبّــاس وأگ هريــرة.
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وإىل أگ جعفــر انتهــت رئاســة القــراءة باملدينــة، تــويفّ باملدينــة ســنة (١٣٠هـــ) ورو عنــه مجــع غفــري أشــهرهم راوياه 
بــال واســطة ومهــا:

ــة أصحــاب نافــع وقدمائهــم وقــد  اء، وكان مــن أجلّ ابــن وردان: وهــو أبــو احلــارث عيســى بــن وردان املــدين احلــذَّ
شــاركه يف االســناد وهــو إمــام مقــرئٌ حــاذق، تــويفّ ســنة (١٦٠هـــ).

ــاز: أبــو الربيــع ســليامن بــن مســلم بــن مجــاز الزهــري موالهــم املــدين، مقــريء جليــل ضابــط تــويفّ بعــد ســنة  َّ ابــن مجَ
(١٧٠هـــ) باملدينة.

تاسعاً: يعقوب احلرضمي:

اء  ــد يعقــوب بــن إســحاق بــن زيــد بــن عبــداهللا بــن أگ إســحاق احلرضمــي موالهــم البــرصي أحــد القــرّ وهــو أبــو حممّ
ــة  ــه رئاس ــت إلي ــه، وانته ــرب، والفق ــة وكالم الع ــة، والرواي ــراءات، والعربي ــه بالق ــاس يف زمان ــم الن ــرشة وكان أعل الع

اإلقــراء يف البــرصة بعــد أگ عمــرو.

قــرأ عــىل أگ املنــذر ســالم بــن ســليامن املــزين وعــىل شــهاب بــن رشنقــة املجاشــعي وقــرأ شــهاب عــىل مســلمة بــن 
ــه الســالم، تــويفّ احلرضمــي ســنة  حمــارب املحــارگ وقــرأ مســلمة عــىل أگ األســود الــدؤيل وقــرأ الــدؤيل عــىل عــيل علي

(٢٠٥هـــ) ولــه راويــان مهــا:

ل اللؤلــؤي البــرصي وهــو مــن أحــذق أصحــاب يعقــوب، تــويفّ رويــس  ــد بــن املتــوكّ رويــس: وهــو أبــو عبــداهللا حممّ
بالبــرصة ســنة (٢٣٨هـ).

وح: وهــو أبــو احلســن روح بــن عبــد املؤمــن اهلــذيل موالهــم البــرصي النحــوي مقــريءٌ جليــل مشــهور تــويفّ ســنة  رَ
(٢٣٤هـ) أو (٢٣٥هـ).

عارشاً: خلف العارش:

مــت ترمجتــه عنــد ترمجــة محــزة الزيــات،  ــد خلــف بــن هشــام بــن ثعلــب البــزار البغــدادي، وقــد تقدّ وهــو أبــو حممّ
ــان مهــا: وخللــف راوي

 ، لَــفٍ اقُ خَ اق: وهــو أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم بــن عثــامن بــن عبــداهللا املــروزي البغــدادي، ورّ إســحاق الــورّ
اق ســنة (٢٨٦هـــ). لَــف، ال يعــرف غريهــا تــويفّ إســحاق الــورّ واملنفــردُ بروايــةِ اختيــارِ خَ
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اد البغــدادي قــال عنــه الدارقطنــي: «هــو ثقــة وفــوق  اد: وهــو أبــو احلســن إدريــس بــن عبدالكريــم احلــدّ إدريــس احلــدّ
ــن مقســم واملطوعــي  ــاين واب ــن شــنبوذ وموســى اخلاق ــن جماهــد وعرضــاً اب ــه القــراءة ســامعاً اب الثقــة بدرجــة» رو عن

اد ســنة (٢٩٢هـــ). وابــن بويــان وغريهــم. تــويفّ احلــدّ

ــة القــراءات ورواهتــم وبالعــرض ذكرنــا مــن أخــذ عــن رواهتــم وهــذا لبيــان أحواهلــم  وهبــذا ذكرنــا خمتــرصاً أشــهر أئمّ
ــد  ــف قي ــم املصح ــه رس ــا نوجّ ــاس عندم ــث األس ــم يف املبح ــارة إليه ــد االش ــم عن ــرض معرفته ــم ولغ ــالع عليه واالطّ
اء آخــرون وقــراءات أُخــر غــري مــا ذكرنــاه سنشــري إليهــم ونذكــر النكتــة  البحــث وعــىل أي قــراءة اعتمــد، وهنالــك قــرّ

يف قراءاهتــم يف حمــلّ الشــاهد إن شــاء اهللا تعــاىل.
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١. القرآن الكريم.
٢. البيان يف تفسري القرآن / اخلوئي.

٣. رشح طيبة النرش يف القراءات العرش / ابن الناظم.
٤. غيث النفع يف القراءات السبع / السفاقيس.

٥. نشوء القراءات / د . الغفاري.
٦. الشامل يف القراءات العرش / د . عبدالقادر منصور.

اء السبع / د . خليل رشيد. ٧. انفرادات القرّ
اء وكامل االقراء / السخاوي. ٨. مجال القرّ

٩. منجد املقرئني / ابن اجلزري.
١٠. الربهان يف علوم القرآن / الزركيش.

١١. مناهل العرفان / الزرقاين.
١٢. معاجم اللغة

١٣. النرش يف القراءات العرش / ابن اجلزري.
ة يف علل القراءات / ألگ عيل الفاريس النحوي. ١٤. احلجّ

ل يف القراءات األربعة عرش / املعرصاوي. ١٥. الكامل املفصّ
١٦. الصحاح / اجلوهري.

١٧. خمتار الصحاح / الرازي.
١٨. املصباح املنري / الفيّومي.

اء السبع / د . خليل رشيد. ١٩. انفرادات القرّ
٢٠. أُسد الغابة / ابن األثري.

٢١. صبح األعشى / القلقشندي.
٢٢. األعالم / الزركيل.

٢٣. األمايل / القايل.
٢٤. الفائق / الزخمرشي.

ار. ل من تاريخ العرب / جواد عيل كسّ ٢٥. املفصّ
٢٦. تاج العروس / الزبيدي.

٢٧. القاموس املحيط / الفريوز آبادي.
٢٨. أُصول الكايف / الكليني البغدادي.

٢٩. وسائل الشيعة / احلرّ العاميل.
٣٠. نشوء القراءات / د . عبد الرسول الغفاري.

اءِ. رَّ ة بعلم القراءات والقُ ومصادر أُخر خمتصّ
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ــي الرســم (اهلجــاء) والقــراءات هلــام األثــرُ الكبــريُ يف دراســة رســم وقــراءة هــذا املصحــف، وكانَ  لْمَ نــا عِ إنّ تقديمَ
ــة توجيههــا  ــنَ الــرضوري اخلــوضَ فيهــام بشــكلٍ عــامٍّ قبــل االشــارة إىل االختالفــات يف رســم هــذا املصحــفِ وكيفي مِ

ــةً ومتهيــداً. منامهــا توطِئَ ــاً، النّ رســمه وقراءتــهُ تعتمــد عــىل هذيــن العلمــني فقدّ إقرائي

ــى  ، ومعن ــفِ ــم املصح ــص رس ــىل خصائ ــا ع ــد اطّالعن ــراءات) وبع ــم والق ــني (الرس م ــني املتقدّ ــالل الباب ــن خ فم
دهــا وتأثّرهــا بلســان العــرب وهلجــات القبائــل، واختــالف الــرواة، وغــري ذلــك، ســنرشعُ بمتابعــة  ، وأســباب تعدّ قراءاتــهِ
، وحرفــاً حرفــاً، وسنشــري إىل مــا خالــف منهــا الرســم املشــهور لدينــا حاليــاً وخصوصــاً  رســم هــذا املصحــف كلمــةً كلمــةً
املصحــف األمــريي يف مــرص واملصاحــف األُخــر التــي طبعــت بترصيــح مــن مشــيخة األزهــر، أو املصحــف الرشيــف 

. رة واملســتنِد أصــالً إىل املصحــف األمــريي واملنتســخ عنــهُ رســامً طبعــة املدينــة املنــوّ

نــا ســنعتمدهُ  رة هــو األكثــر شــهرةً وانتشــاراً يف عرصنــا، فإنّ وألنّ األخــري وهــو املصحــف الرشيــف طبعــة املدينــة املنــوّ
ــن أگ  ــم ب ــن عاص ــصٍ ع ــة حف ــه برواي ــة أنّ ــع مالحظ ــز (ف)، م ــه بالرم ــري إلي ــالف وسنش ــع االخت ــة يف مواض يف املقارن

ي. ــلَمِ النَّجــودِ الكــويف عــن أگ عبدالرمحــن السُّ

وعنــد حتديــد الكلــامت املخالفــة رســامً أو نقطــاً أو ضبطــاً للمصحــف طبعــة املدينــة والتــي ســنجعلها بلــونٍ مغايــرٍ 
ــداءً إن كان األمــر حمصــوراً بالرســم أو النَّقــطِ أو  ــةِ رســمها أو ضبطهــا ابت لَّ ه إىل البحــث يف عِ ــة، ســنتوجّ يف طبعــة املدين
نــا نقــعُ عــىل علّتهــا يف حملّهــا، بــل ونقــارن رســم كلّ كلمــة اختلــف  الضبــط، وإالّ فســوف نبحثهــا يف علــم القــراءات، علّ
ل  رســمها عــن املصحــف طبعــة املدينــة مــع نظائرهــا يف املصاحــف العتيقــة األقــدم يف العــاملِ، واملنســوبة إىل القرنــني األوّ

ــبَ منهــا إىل بعــض الصحابــة، ومنهــا: والثــاين للهجــرة النبويــة الرشيفــة خصوصــاً مــا نُسِ

١ ــ املصحف الرشيف املنسوب إىل اإلمام عيل عليه السالم واملعروف بمصحف صنعاء ورمزه (ص).

ان واملحفوظ يف طوب قاگ رساي يف تركيا ورمزه (ط). ٢ ــ املصحف الرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفّ

ان واملحفوظ يف طاشقند ورمزه (ش). ٣ ــ املصحف الرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفّ

٤ ــ املصحف الرشيف املنسوب إىل اإلمام عيل عليه السالم يف املشهد احلسيني يف القاهرة ونرمز له (م).

ان واملحفوظ يف متحف اآلثار الرتكية ورمزه (ت). ٥ ــ املصحف الرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفّ
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٦ ــ املصحف املحفوظ يف جامع عمرو بن العاص يف مرص ورمزه (ع).

ثِرَ عليه يف جامعة برمنغهام الربيطانية. ٧ ــ املصحف الذي عُ

٨ ــ مصحف اجلامهريية الليبية.

٩ ــ مصحف مركز طباعة القرآن يف اجلمهورية اإلسالمية االيرانية.

١٠ ــ املصحف اهلندي.

١١ ــ املصحف املطبوع بقراءة يعقوب.

١٢ ــ املصحف املطبوع بقراءة خلف العارش.

١٣ ــ املصحف املطبوع برواية السويس.

١٤ ــ املصحف املطبوع بقراءة ابن عامر الشامي بروايتي هشام وابن ذكوان.

رة بروايتي ورش وقالون. ١٥ ــ املصحف املطبوع يف املدينة املنوّ

اب يف مكتبة جسرت بتي االيرلندية وغريها من املصاحف الرشيفة. ١٦ ــ مصحف ابن البوّ

، وبالقــدر  ف عــىل ميزاتــهِ وخصائصــهِ اهلجائيــةِ واإلقرائيــةِ دُ هويــة هــذا املصحــف، أو عــىل األقــل نتعــرّ ــدِّ وهبــذا نُحَ
، ومــن التَّوفيــق. لُ املمكــن إن شــاءَ اهللا تعــاىل، فعليــهِ التــوكّ
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رسامً ونقطاً وضبطاً وقراءةً
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ــا  ، أَمّ ــتقيمةٍ ــوطٍ مس ــكلِ خط ــىل ش ــنِ ع دٌ بإطاري ــدَّ ، حم ــوادُ ــوبهُ السَّ ــنٌ يش ــرٌ داك ــهُ أمح ، ولون ــدِ ــن اجلل ــوعٌ م ــالف  مصن والغ
ــرٌ عــن زمــن  ، وهــو متأخّ نــةٍ ةٌ بنقــوشٍ نباتيــةٍ بــارزةٍ غــريُ ملوَّ ــاً، وهــي حمشــوَّ ت طوليّ ــمَ سِ وســطهُ ففيــهِ جامعــةٌ عــىل هيئــةِ عــنيٍ رُ

ــح أن يكــون مــن العهــد القاجــاري. املصحــف ونرجّ
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ــة  ــه مكتوب هــذه هــي الصفحــة االســتهاللية األُوىل يف املصحــف وفيهــا باخلــطّ الكــويف عــدد آيــات املصحــف وعــدد كلامت
م احلديــث عنهــا. ــة هبــذا اجلــزء مــن القــرآن الكريــم. وقــد تقــدّ بــة الوقفيــة اخلاصّ باخلــطّ الكــويف ومزبــورٌ حــول اللوحــة املذهّ
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ــم باخلــطّ الكــويف تشــري إىل  ــن بقلــم الثلــث والضامئ ــة واملت ق ــة ومزوّ ب ــة مذهّ ــاب والصفحــة جمدول ــة ســورة فاحتــة الكت بداي
ل مــن أجــزاء الثالثــني (بضميمــة الصفحــة الثالثــة املقابلــة هلــا)، ورســم كلامهتــا مطابــقٌ ملــا يف طبعــة املدينــة والــذي  اجلــزء األوّ
ــم  ــهو قل ــن س ــذا م ــري، وه ــطر األخ ــاك) يف الس ــة (واِيّ ــن كلم ــكاف م ــزة ال ــقوط مه ــة س ــع مالحظ ــز (ف)، م ــه بالرم ــا إلي أرشن

الكاتــب كــام يظهــر.
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ــة الضامئــم الكوفيــة ومنهــا اإلشــارة إىل عــدد آيــات  وهــي تشــابه ســابقتها مــن حيــث األُطــر والشــكل وتقابلهــا وفيهــا تتمّ
ــا مدنيــة (ســبع آيــاتٍ مدنيــة) ويف رســمها اِختالفــان مــع (ف) يف كلمتــي (الــرصاط ، رصاط). ونبــنيّ مــا فيهــا: الفاحتــة وأهنّ

ه الكتبــةُ  ، وهــي مــا اعتــادَ ت علينــا يف مباحــث اخلــطّ ــرَّ الً: وجــود ثــالث نقــاط حتــت حــرف الســني مــن كلمــة املســتقيم مَ أوّ
آنــذاك للتمييــز بــني حــريف الســني والشــني حيــث مل يكتفــوا أحيانــاً بإعجــام الشــني متييــزاً هلــا عــن الســني بــل جتــاوزوا ذلــك إىل 

ــثٍ رأســه إىل األســفل، وال خيلــو األمــر مــن تشــكيل مجــايل أيضــاً. ــا بشــكل مســتقيم أو مثلّ وضــع ثــالث نقــط إمّ

ــف  ــم األل ــه يف (ف)، ويف رس ــا بحذف ــادِ، ومه ــراء والص ــني ال ــف ب ــات األل ــرصاط ـ رصاط» بإثب ــي «ال ــم كلمت ــاً: رس ثاني
 ( ــالٍ عَ اين يف املقنــع بإثبــات األلــفِ فيــام كانَ عــىل وزنِ (فَ ح الــدّ بعــد الــراء خــالفٌ كــام يشــري ابــن األنبــاري والــداين، بــل يــرصّ
) بفتــح الفــاء وبكرسهــا، ووجــدت كلمــة (الــرصاط) بإثبــات األلــف يف مصحــف املشــهد احلســيني (م)، ومصحــف  ــالٍ و (فِعَ

ــالمية (ت). ــار اإلس ــف اآلث ــاگ رساي (ط)، ومصح ــوب ق ط
رة) ولــو الحظنــا ســابقتها (الــرصاط) يف نفــس  ــا يف (ط) فهــي (متــرضّ ووجــدت كلمــة (رصاط) بإثبــات األلــف يف (م)، أمّ

املصحــف لوجدناهــا مرســومة بإثبــات األلــف.
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قــة وضامئمهــا باخلــطّ الكــويف  بــة ومزوّ بدايــة ســورة البقــرة مــن اآليــة األُوىل إىل بدايــة اآليــة (٤)، والصفحــة جمدولــة ومذهّ
ة مواضــع خالفــت (ف) رســامً وضبطــاً هــي: وفيهــا عــدّ

الكتاب: وهي يف (ف) بحذف األلف وهنا بإثباته ويف رسمها خالف، وهي عىل مذهب الداين باإلثبات.

ــالٍ بفتــح الفــاء وبكرسهــا وعــىل  عَ لِّ مــا كانَ عــىل وزنِ فَ قــال أبــو عمــرو الــداين يف املقنــع: «وكذلــك رســموا (األلــف) يف كُ
نــوانٍ  نْيَــان ..، وعــىل وزنِ فِعــالنٍ نحــو صِ نٍ نحــو بُ ــالَ عْ انِ ... وعــىل وزن فُ ــالٍ نحــو خــوّ عَّ وزن فاعــلٍ نحــو ظــاملٍ .. وعــىل وزنِ فَ
وقِنــوانٍ وكذلــك امليعــادُ وامليــزان وامليقــات، وكذلــك مــا أشــبهه گّــا ألفــهُ زائــدة للبنــاءِ وكذلــك إن كانــت منقلبــة مــن يــاءٍ أو مــن 

واوٍ حيــث وقــع.

مــة باأللــف، وبعضهــم أشــار إىل احلــذفِ  لِّ مــا جــاء عــىل األوزان املتقدّ ــداً رســمَ كُ هــذا هــو مذهــب الــداين يف ذلــك مؤكّ
ــةِ  ــب اخلزان ــر صاح ــني ي ــان، يف ح ــيوطي يف االتق ــد، والس ــراب القصائ ــة أت ــاطبي يف عقيل ــىل رأي الش ــع ع ــة مواض إالّ أربع

ــة (١٠١). ــرة اآلي ــورة البق ــدٍ يف س ــع واح ــف يف موض ــوت األل ــة ثب واخلالص
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ســمت باليــاء باالتّفــاق عــىل مــرادِ االمالــة وتغليــب األصــل،  : بوضــع نقطتــني حتــت حــرف األلــف املقصــور، وقــد رُ يً ــدَ هُ
ــا تنــرصف، وقــد قرأهــا باإلمالــة وقفــاً: محــزة والكســائي، وخلــف العــارش، وورش ووافقهــم األعمــش، ومــا  نــة ألهنّ وهــي منوّ

جــاء يف هــذا الرســم إشــارة إىل اإلمالــة واهللا العــامل.

ــع،  ــرو وناف ــو عم ــر، وأب ــو جعف ــالً أب ــاً ووص ــزة واواً وقف ــدال اهلم ــرأ بإب ــد ق ــواو األُوىل، وق ــىل ال ــزة ع ــدون مه : ب ــونَ يومن
وورش، واألعمــش، ومســلم بــن جنــدب، وأبــو شــعيب، والســويس ووافقهــم اليزيــدي، يف حــني قــرأ محــزة بإبــدال اهلمــزة واواً 

عنــد الوقــف فقــط، وقــرأ الباقــون بتحقيــق اهلمــزة، وهنــا الرســم يــدلُّ عــىل اإلبــدال.

ــرِ  اً إىل األصــل، وهــو مــن بــاب التحجُّ لــوة) برســم األلــف بعــد الــالم الثانيــة واواً ردّ الصــالة: وترســم يف املصاحــف (الصَّ
ــا) بمعنــى الدعــاء وبقــي رســمها  لُوتَ الكتــاگ فــإنّ رســمها أصــالً يســاوي لفظهــا يف اللغــات اجلزريــة القديمــة حيــث وردت (صَ

ِ لفظهــا، وهنــا رســمها الكاتــب وفقــاً للفــظ خالفــاً للمصاحــف احلديثــة. عــىل األصــلِ رغــم تغــريّ

وقــد وجدهتــا يف صفحــة واحــدة يف مصحــف طــوب قــاگ رساي بالرســمني فهــي يف اآليــة (٤٣) مــن ســورة البقــرة بالــواو 
يف حــني وردت يف اآليــة (٤٥) مــن ذات الســورة باأللــف فالحــظ ذلــك.

م بحثها يف نظريهتا أعاله. يومنون: تقدّ
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اً آليــاتِ الســورة فيكــون جمملهــام  وهــي تقابــل ســابقتها، وهــي نظريهتــا يف الشــكل وتكمــل ضامئمهــا الكوفيــة ســابقها عــدَّ
(البقــرة مائتــان وثامنــون وســت)، وختالــف يف ســبع مواضــع رســامً وضبطــاً لطبعــة (ف) كــام مبــنيّ يف أدنــاه:

: عــدم رســم اهلمــزة عــىل ألــفِ الكلمــة يف موضعــني واالكتفــاء باحلركــة وهــذا موافقــاً لقــراءة محــزة، فلــه يف الوقــف  لَ انــزِ
 ، ــدّ ــع امل ــهيل م ــث: التس ــكت، والثال ــدم الس ــع ع ــزة م ــق اهلم ــاين: حتقي ــكت، والث ــع الس ــزة م ــق اهلم لُ حتقي : األوّ ــهٍ ــة أوج أربع
والرابــع: التســهيلُ مــع القــرص، والظاهــر مــن الرســم هنــا واهللا العــامل يــراد منــه التســهيل وفــق الوجهــنيِ األخرييــن، يف حــني 
ةِ» جــوازاً للوجهــني عنــد محــزة وقفــاً فلــهُ النقــل أو الســكت، يف حــني جــاءت  ــرَ نــر الكاتــب أثبــت اهلمــزة يف كلمــة «وباألَخِ

قــراءة ورش بنقــل حركــة اهلمــزة إىل الســاكن قبلهــا وهــذا الرســم ال ينطبــق عــىل قــراءة ورش فالحــظ.

اوليك: برتك اهلمزة ورسم ياءٍ بدهلا:

ــد بــن عبــداهللا ولقبــه ســمنة العمــري راوي قــراءة أگ  ــرأ ألگ جعفــر طريــق العمــري وهــو الزبــري بــن حممّ أ ــــ تــرك اهلمــزة: قُ
ل من  اح بــن رسجس مقــريء املدينة مــع أگ جعفــر (وشــيبة أوّ جعفــر عــن قالــون تــويفّ بعــد ســنة (٢٧٠هـــ)، وكــذا لشــيبة بــن نصّ
كــةً يف الكلمــة والكلمتني كحمــزة يف الوقف. ألّــف يف الوقــف، مــات ســنة ١٣٠هـــ)، وكــذا الزهــري تــرك اهلمــزة ســاكنةً أو متحرّ
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ب ــ اِقالبُ اهلمزة ياءً أو واواً يف وسط الكلامت:
، وهــي قــراءةُ مســلم بــن جنــدب أبــو عبــداهللا املــدين القــاري، قــرأ عــىل عبــداهللا  وهنــا وحســب الرســم تــمّ اِقــالب اهلمــزة يــاءً

بــن عيــاش املخزومــي مقــريء املدينــة.

(راجع: شواذ ابن خالويه ص٢، شواذّ القراءات للكرماين ص٥٨).

 : ــىلَ ) أيضــاً، وقــال األُركايت اهلنــدي يف كتابــه نثــر املرجــان: عَ ــيلَ ــرّ البحــث يف هــديً ويشــمل ذلــك كلمــة (عَ : مَ عــيل هــديً
) و (عليــه)، فكتبــت هبــا لتــدلّ عــىل انّ األلــف فيهــا يف األصــل  ، مثــل (عليــكَ ــا إذا اتّصــل هبــا الضمــري تظهــر اليــاءُ باليــاء ألهنّ
م. وإن كان املعتــادُ عنــد الكتبــة وضــع نقطتــني حتــت األلــف  طــت وصــار حكمهــا غــري مــا تقــدّ ــط. ولكنّهــا هنــا نقّ يــاء، وال تنقّ

 وضعهــا هنــا إشــارة إىل اإلمالــة حينــاً وإىل االبــدال حينــاً آخــر. املقصــورة إالّ أنّنــي أرَ

ل الثانيــة وتدخــل الفــاً  ــق اهلمــزة األُوىل وتســهِّ ، ولكــن الرســم هنــا موافــق للقــراءة التــي حتقّ ة قــراءاتٍ أَنذرهتــم: فيهــا عــدّ
 ، ، وهــذه هــي قــراءةُ أگ عمــرو، وأگ جعفــرٍ بينهــام، يــدلّ عــىل ذلــك وجــود اهلمــزة األُوىل فالفتحــة عــىل األلــف مــع عالمــة املــدّ

ــق األُوىل ولــه يف الثــاين التحقيــق والتســهيل. ــا محــزة وقفــاً فهــو حيقّ وقالــون ووافقهــم اليزيــدي، أمّ
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هناية اآلية (٦) إىل اآلية (٨):
م). ال يومنون: بابدالِ اهلمزة واواً (تقدّ

) حيث تقرأُ گالةً حيثام وقعت هبذا املصحف. يلَ م الكالم لكلمة (عَ : تقدّ يلَ عَ
ــح الــداين رســمها بإثبــات األلــف  ابصارهــم: باثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذفــه (أبرصهــم) ويف رســمها خــالف ويرجّ
ــع: «وكذلــك رســموا «األلــف يف» كلّ مــا كان عــىل وزن  ــه يف املقن ــي أشــار إليهــا بقول كوهنــا عــىل وزنٍ مــن األوزان الســتّة الت
ــالن وفِعــالن». وهــي مرســومة باأللــف يف مصحــف اجلامهرييــة الليبيــة واملصحــف اهلنــدي  ــال وفُعْ عّ فَعــال وفِعــال وفاعــل وفَ

واملصحــف طبعــة املركــز يف ايــران.

غشاوة: باثبات االلف خالفا لـ (ف).

نَّــا) برســم اهلمــزة، قــرأ ورش بنقــلِ حركــة اهلمــزةِ إىل الســاكن قبلهــا، وقــرأ محــزة بالســكت، ولــه وقفــاً  امَ نَّــا: وهــي يف ف (ءَ آمَ
ــا  ، والثــاين: التحقيــقُ مــع الســكت، والثالــث: التحقيــق مــع عــدم الســكت، أمّ ل: النقــلُ كــورشٍ ثــالثُ أوجــهٍ يف املفصــول: األوّ

ــكتُ فقــط. يف (أل) فلــه النقــلُ والسَّ
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سمت بإثبات األلف وهي يف (ف) بحذفه، وقد وجدهتا بإثبات األلف يف املصحف املحفوظ يف طوب قاگ رساي (ط). خيادعون: رُ
ومــا خيادعــون: وهــي يف (ف) (ومــا خيدعــون) بفتــح اليــاء التحتيــة وســكون اخلــاء وفتــح الــدال وبــدونِ ألــفٍ بــني اخلــاء 
ــي وأگ عمــرو  ، أحدهــا مــا ورد يف رســم هــذا املصحــف وفــق قــراءة نافــع املــدين وابــن كثــري املكّ والــدال، وفيهــا ســتُّ قــراءاتٍ
البــرصي ووافقهــم عــىل ذلــك اليزيــدي واألعــرج وابــن جنــدب وشــيبة وابــن أگ الزنــاد وجماهــد وشــبلٍ وابــن حميصــن، بضــمّ 

اليــاء التحتيــة وفتــح اخلــاء وألــفٍ بعدهــا ودالٍ مكســورة، فهــي بذلــك قــراءةٌ مشــهورة.

) عىل قــراءة عاصم ومحزة والكســائي وخلف  بُونَ ذِ كْ : وهــي يف (ف) بفتــح اليــاء وســكون الــكاف وختفيف الــذال (يَ ــونَ بُ ذِّ كَ يُ
ــا مــا جــاء يف رســم هــذا املصحــف بضــمّ اليــاء التحتيــة وفتــح الــكاف وتشــديد الــذال  كذلــك ووافقهــم احلســن واألعمــش، أمّ
ــي، وأبــو عمــرو البــرصي، وابــن عامــر الدمشــقي، وأگ جعفــر املــدين، وشــيبة، وجماهــد،  فهــي قــراءة نافــع املــدين، وابــن كثــري املكّ
ــة مــن الســبعة، ومخــس مــن العــرشة. وشــبل، وأبــو الرجــاء، وأبــو حاتــم، وهــي مــن القــراءات املشــهورة التــي قــرأ هبــا أربــع أئمّ

ة فالحظ ذلك. فضبط الكلمة هنا جاء وفق قراءة هؤالء األئمّ
ــف  ــا يف مصح ــة مل ــف مطابق ــف الرشي ــذا املصح ــون) يف ه بُ ذِّ كَ ــة (يُ ــذا كلم ــون)، وك ــا خيادع ــة (وم ــاءت كم ــة: ج مالحظ

اب. ــوّ ــن الب ــي الب جســرت بت
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م يف قــراءة مســلم بن جنــدب املدين القاري حيــث انّه يقلب اهلمــزة واواً أو يــاءً يف مواضعها. : إبــدال اهلمــزة واواً، تقــدّ ــنُ اَنُومِ
ــةٌ ثــمّ أردفهــا باهلمــزة ووضــع عالمــة الفتحــة عــىل األلــف الالحقــة وهــي  : حيــث رســم فــوق ألــف الســفهاُ ضمّ آُ  اَالَ هَ ــفَ السُّ
ة قــراءات هــي: األُوىل: بتحقيــق اهلمــزة األُوىل وإبــدال الثانيــة  )K ويف هــذه الكلمــة عــدّ آءُ أَالَ هَ ــفَ بدايــة (اَال)، وهــي يف (ف) (السُّ
ــن  ــن حميص ــم اب ــس، ووافقه ــر، وروي ــرو، وأگ جعف ــري، وأگ عم ــن كث ــع، واب ــد ناف ــاً عن ــالً ال وقف ــة وص ــة مفتوح واواً خالص

اءُ وال). هَ ــفَ واليزيــدي وتكــون قراءهتــا (السُّ
الثانيــة: قــرأ الباقــون ومنهــم حفــص بتحقيــق اهلمزتــني وصــالً ووقفــاً (الســفهآءُ أَال)، الثالثــة: إذا وقــف محــزة وهشــام عنــدَ 
ــط واملــدّ مــع الســكون املحــض، الرابعــة: قــرأ البعــض بالتســهيل يف اهلمزتــني  مهــزة الســفهاء أبدالهــا ألفــاً مــع القــرص والتوسّ
ــة، السادســة: قــرأ البعــض ومنهــم رويــس  بجعلهــام بــني اهلمــزة والــواو، اخلامســة: قــرأ البعــض بتســهيل األُوىل وحتقيــق الثاني

بتســهيل اهلمــزة األُوىل بــني اهلمــزة واأللــف أو بــني اهلمــزة والــواو مــع إبــدال الثانيــة واواً. انتهــى.
ــة فــوق األلــف) وحتقيــق  ويف رســم هــذا املصحــف نجدهــا بتســهيل اهلمــزة األُوىل بــني اهلمــزة والــواو (يــدلّ عــىل ذلــك الضمّ
ــم  ــك يف معج ــرَ ذل كِ ــس، ذُ ــرو، وروي ــر، وأگ عم ــري، وأگ جعف ــن كث ــع، واب ــن ناف ــام روي ع ــس ك ــه اخلام ــام يف الوج ــة ك الثاني

القــراءات القرآنيــة عــن: االعــراب للنحــاس، وتفســري اجلامــع للقرطبــي والبحــر املحيــط لألندلــيس.

ء
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ق إىل القــراءة يف  ســمت باهلمــزة صــورة الــواو يف حــني هــي يف (ف) باهلمــزة فقــط (الســفهاء) ومل أجــد مــن تطــرّ ــفهاؤ: رُ السُّ
ــل للدكتــور املعــرصاوي وغــريه. ــر لــدي مــن مصــادر بــام يف ذلــك معجــم القــراءات، والكامــل املفصّ هــذا املــورد حســب املتوفّ

ــة فــوق اهلمــزةِ  فــة مــن كلمــة (الســفهاء) فــوق حــرف الــواو مــن كلمــة (ولكــن) مــع الضمّ فــام هــو وجــه رســم اهلمــزة املتطرّ
ســمت باهلمزة صــورة الواو  ) كلمةٌ رُ هآؤُ ــفَ وغيــاب فتحــة الــواو إالّ أن تكــون القــراءة هنــا وفق الرســم بدون (الــواو)، أي أنّ (السُّ
هــا  اؤُ لكــن) مــع مالحظــة انّ اهلمــزة مرســومة فــوق الــواو ليكــون ضمّ هَ ــفَ مضمومــة ومــا بعدهــا كلمــة (لكــن) أي القــراءة (السُّ
ة منهــا، إالّ أنّه عــىل طريقة محزة الزيــات عندما يقف عىل اهلمــزة املضمومة  اِشــباعاً، وهــذا وإن مل أجــده يف القــراءات وحتّــى الشــاذّ
ا) وغريمهــا كــام هــي مرســومة يف املصحــف األمــريي ومصحــف (ف) وغريهــا مــن املصاحــف. نَــؤُ بْ ا ــــ أَ ــؤُ بَ نْ كــام يف الكلــامت (أَ

. ىلَ م يف عَ : تقدّ ايلَ

شياطينهم: باثبات االلف خالفا لـ (ف)، وسيايت تفصيل مجع املذكر السامل واالختالف فيه.
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ــو جعفــر بحــذف  ــرأ أب ــد ق ــدون مهــزة، وق ــا ب ــراءات ورســمها هن ة ق ) وفيهــا عــدّ ونَ ءُ زِ ــتَهْ سْ : وهــي يف (ف) (مُ نَ مســتهزوُ
ل: حــذف اهلمــزة، والثــاين: تســهيلها  اهلمــز وإلقــاء حركتــه عــىل مــا قبلــه وصــالً ووقفــاً، وحلمــزة عنــد الوقــف ثالثــة أوجــه، األوّ

بــني بــني، والثالــث: إبداهلــا يــاءً (مســتهزيون) ووافقــه بالوجــه األخــري األخفــش.

ل. وما يف رسم هذا املصحف موافق لقراءة أگ جعفر املدين وصالً ووقفاً، وكذلك موافقاً حلمزة وقفاً يف الوجه األوّ

ــر  ــن عام ــة اب ــام راوي ــويف وهش ــات الك ــزة الزي ــا، فلحم ــزة فوقه ــم اهلم ــع رس ــة م ــاء التحتي ــي الي ــود نقطت : وج ــتهزيءُ يس
نُ  الدمشــقي بخلــفٍ عنــه عنــد الوقــفِ مخســة أوجــهٍ علميــاً وأربعــة عمليــاً منهــا حمــلّ الشــاهد: اإلبــدال يــاءً عــىل الرســم ثــمّ تســكّ
ــد  ــا عن ــا، أمّ ــا قبله ــة م ــس حرك ــن جن ــدٍّ م ــرف مَ ــزة ح ــدال اهلم ــو إب ــاس وه ــع القي ل م ــه األوّ ــع الوج ــق م ــذا يتّف ــف، وه للوق

الوصــل فيقــرأ محــزة بتحقيــق اهلمــزة كــام هــو مرســوم.

وهنالــك قــول الهــل العربيــة يف نقــط بعــض احلــروف وهو: تنقــط الفــاء والقاف والنــون واليــاء موصــوالت ال مفصوالت، 
الن النقــط لرفــع اللبــس، واللبــس حيصــل يف الوصــل ال يف الفصل.

واقــول: هــذه القاعــدة يف االعــم االغلــب مل يعمــل هبــا حاليــا، فــام هــو الوجــه يف تطبيقهــا حاليــا عــىل حــرف اليــاء املتطــرف 
فقــط يف مصاحفنــا بعــد ان تــرك تطبيقهــا عــل باقــي احلــروف املذكــورة يف اعــاله؟!.
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ــه رســمها باأللــف إشــارة لعــدم إمالتهــا، فــإنّ قــراءة  طغياهنــم: بإثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذفــه (طغينهــم) وأعتقــد أنّ
ــالن. الــدوري عــن الكســائي بإمالــة األلــف إمالــةً حمضــة، وجــواز رســمها باأللــف يَصــحُّ عــىل رأي الــداين فهــي عــىل وزن فُعْ

م بحثها. اوليك: تقدّ
للة) وهو ما أجازه الداين عىل األوزان التي ذكرها. الضاللة: بإثبات األلف وهي يف (ف) بحذفه (الضَّ

ي: قــرأ محــزةَ والكســائي وخلــف باإلمالــة املحضــة ووافقهــم األعمش. وقــرأ باإلمالة نافــع وورش وقالــون. وهذا ما  دَ بالـــهُ
طٍّ فحســب. بــاع طريقــة خَ ــن أنّنــي أميــل إىل أنّ وضــع نقطتــني حتــت األلــف املقصــورة يشــري إىل قــراءة وليــس هــو إتّ أرشت إليــه مِ
جتارهتــم: بإثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذفــه، ووجدهتــا يف مصحــف طــوب قــاگ رساي بإثبــات األلــف، وهــي كذلــك 

يف مصحــف مركــز طباعــة القــرآن يف ايــران.
، ال جمــال  أضــأَت: كــام يف (ف) إالّ أنّ اهلمــزة وفتحتهــا مرفوعــة إىل األعــىل، علــامً انّ حلمــزة وقفــاً عــىل اهلمــزةِ أربعــة أوجــهٍ

لذكرهــا هنــا كوهنــا خــارج بحثنــا.
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هــم) بإثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذفهــا (ظُلمــت ـ أصبعهــم) وقــد وجــدت كلمــة  جــاءت الكلــامت (ظلــامت ــــ أَصابَعَ
(أصابعهــم) مرســومة بإثبــات األلــف يف املصحــف اهلنــدي ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ومصحــف مركــز طباعــة املصحــف 

ونــرشه يف اجلمهوريــة اإلســالمية واملصحفــان األخــريان هلــام جلــانٌ معتمــدةٌ يف التدقيــق ومراجعــة الرســم والضبــط.

وهي كذلك بإثبات األلف يف مصحف طوب قاگ (ط).

(ورعــد): هنالــك نقطــة حتــت حــرف الــدال، وهــذه طريقــة متّبعــة آنــذاك للتمييــز مــا بــني الــدال والــذال حيــث وضعــوا 
نقطــة أعــىل للــذال ونقطــة أســفل احلــرف للــدال، كــام مــرّ ســابقاً بخصــوص حــريف الســني والشــني، وهــو املوضــع الوحيــد يف 
حــرف الــدال اســتخدم فيــه الكاتــب هــذه النقطــة للتمييــز بــني الــدال والــذال يف حــني اســتخدم النقــاط الثــالث للتمييــز بــني 

الســني والشــني بكثــرة.
وقــد اســتخدم الكتــاب هــذه الطريقــة للتمييــز بــني احلــروف املعجمــة واملهملــة، ولكــن يف املهملــة وضعــوا النقــاط حتــت 
احلــرف زيــادة يف االيضــاح، واســتثنوا مــن ذلــك حــرف احلــاء فلــم ينقــط مــن اســفله كــي ال يشــتبه باجليــم، وكل هــذا عــىل طريقــة 

املشــارقة، الن املغاربــة هلــم شــأن آخــر وطريقــة مغايــرة يف ذلــك.

٠
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أَذاهنــم: بإثبــات األلــف كــام يف (ف) ولكــن وجدهتــا يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) وكــذا يف مصحــف طاشــقند (ش) 
بحــذف األلــف «أَذهنــم».

ــه «الصوعــق»، ووجدهتــا بإثبــات األلــف يف مصحــف طــوب قــاگ (ط)  الصواعــق: بإثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذف
ــة الليبيــة. وكــذا يف طبعــة املركــز يف ايــران، واملصحــف اهلنــدي، ومصحــف اجلامهريي

بالكافريــن: بإثبــات األلــف وهــي بحذفــه يف (ف) (بالكفريــن)، قــرأ أبــو عمــرو، والــدوري عــن الكســائي، ورويــس عــن 
يعقــوب باإلمالــة املحضــة، ووافقهــم اليزيــدي حيــث أتــى، واختلــف يف ذلــك عــن ابــن ذكــوان فأماهلــا الصــوري عنــه، وفتحهــا 

األخفــش، وقــرأ األزرق بالتقليــل، وقــرأ الباقــون بالفتــح.

م. هم: وهي بإثبات األلف، ويف (ف) بحذفه (أبرصهم) وهي يف بعض املصاحف بإثبات األلف، وقد تقدّ ابصارَ
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م). أبصارهم: بإثبات األلف (تقدّ
م). : بنقط الياء (تقدّ يلَ عَ

ــطِ يف اليــاء التــي بــني  : بحــذف اهلمــزة وهــذا يــدلّ عــىل القــراءة بالنقــل، ويف الكلمــة قــراءات، قــرأ األزرق باملــدّ والتوسّ ٍ يشَ
الشــني واهلمــزة، وســكت عليهــا محــزة وكــذا ابــن ذكــوان وحفــص وإدريــس بخلــفٍ عنهــم، وحلمــزة وهشــام بخلــفٍ عنــه أربعــة 
اء فليــس هلــم ســو القــرص وصــالً.  ــا باقــي القــرّ وم، فأمّ أوجــه وقفــاً: وهــي النقــلُ واالدغــام كالمهــا مــع الســكون املحــض والــرَّ
ــا مــن لــه الســكت  ــط، واملــدّ بالســكون املحــض، والــروم مــع القــرص، أمّ ــا يف الوقــف فلهــم أربعــة أوجــه: القــرص، والتوسّ أمّ
ــة البــن خالويــه،  فيقــف كذلــك بالــروم مــع الســكت، وقــرأ محــزة بإشــباع فتحــة الشــني ووقفــة عــىل اليــاء كــام يف كتــاب احلجّ

اً مشــبعاً) ورش واألزرق. هــا مــدّ ومعجــم القــراءات، وهــو مــا يطابــق هــذا الرســم، كــام وقــرأ بتمكــني اليــاء (مدّ
يايـها: رسمها باهلمزة والياء، وحلمزة عند الوقف: حتقيق اهلمزة بالسكت وعدمه، وتسهيل اهلمزة مع املدِّ والقرص.

ــمها، أو  ــق رس ــزة وف ــق اهلم ــث حتقي ــاً حي ــزة وقف ــراءة مح ــب وق ــف يتناس ــذا املصح ــة يف ه ــذه الكلم ــم ه ــد أنّ رس واعتق
ــامل. ــاء واهللا الع ــي الي ــك بنقطت ــارة إىل ذل ــه اإلش ــدلّ علي ــهيلها، ي تس

، تصــحّ بإثبــات األلــف عــىل رأي الــداين  فِراشــاً: بإثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذفــه (فرشــاً) وهــي جائــزة الوجهــني رســامً
ألنّ (فِــراش) عــىل وزن (فِعــال) وهــي يف بعــض املصاحــف مصحــف املركــز يف ايــران باثبــات األلــف.

ء
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الثمرات: بإثبات األلف وهي يف (ف) بحذفه.
ــث اينــام وقــع وحيثــام وقــع كــام جــاء يف املقنــع للــداين وابــن  ــر واملؤنّ اتّفقــوا عــىل حــذف األلــف مــن اجلمــع الســامل يف املذكّ
نجــاح يف خمتــرص التبيــني، ولكنّنــي وجدهتــا يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) بإثبــات األلــف، وال ادري مــن ايــن جــاء هــذا 
االتفــاق حيــث ذكــروا ان علــامء الرســم اتفقــوا عــىل حــذف الــف مجــع املذكــر الســامل حيثــام وقــع واكيفــام وقــع يف القــرآن، يف 
حــني قيــد الــداين ذلــك يف كثــري الــدور، ونســأل: هــل املقصــود مــن كثــري الــدور يف القــرآن؟ أم عــىل االلســن؟ فــان قالــوا يف القــآن 
فليــس هــذا بصحيــح الن بعــض الكلــامت وردت ملــرة واحــدة نحــو (اللعنــون) وحذفــت الفهــا،وان قالــوا يف غــري القــرآن: فمــن 
 ــداين يــر ــم اهنــم اختلفــوا اذا وقــع بعــد االلــف مهــزة او تشــديد، فالشــاطبي يــر االختــالف يف كليهــام، وال حيــدد ذلــك؟ ث
 ــر، فالســيوطي يعمــم احلــذف وكــذا اجلــزري، ورغــم ذلــك نــر ف واملنكّ االختــالف يف املهمــوز فقــط، كــام واختلفــوا يف املعــرّ
اســتثناءا يف كلمــة (طاغــون) يف ســورة الذاريــات، وكلمــة  (كاتبــني) يف ســورة الطــور؟! ومــا خيــرج عــن القاعــدة يف املذكــر گكــن 

خروجــه يف مجــع املؤنــث الســامل باعتبــار ان القاعــدة املشــار اليهــا خمرومــة.

: مرّ سابقاً. يلَ عَ
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ــا وفــق قــراءة محــزة لعــدم  لُّ عــىل أهنّ ــتَدِ أسْ شــهداكم: حلمــزة وقفــاً وجهــان، حيــث قــرأ بتســهيل اهلمــزة مــع املــدّ والقــرص، وَ
رســم اهلمــزة واالكتفــاء بحركتهــا واهللا العــامل.

سمت بإثبات األلف وهي يف (ف) بحذفه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف الصفحة السابقة وللحديث بقية. صادقني: رُ

للكافرين: سبق احلديث عن امثاله من مجع املذكر السامل.
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ــر واملؤنّــث (املقنــع، خمتــرص التبيــني) ولكنّهــا هنــا بإثبــات  الصاحلــات: اتّفقــوا عــىل حــذف األلــف مــن اجلمــع الســامل يف املذكّ
األلــف الثانيــة وهــي كذلــك يف مصحــف املشــهد احلســيني (م).

م، فهــي يف (ف) بحــذف األلــف، وهنــا بإثباهتــا، وقــد وجدهتــا بإثبــات األلــف يف مصحــف طــوب قــاگ  جنــات: كــام تقــدّ
رساي (ط).

ــن نجــاح، وقــد وجدهتــا بإثبــات  ــا بحــذف األلــف وكذلــك اب ــداين أهنّ ــاً لـــ (ف)، وذكــر ال ــات األلــف خالف األهنــار: بإثب
ــع. ــكتاً فراج ــالً وس ــه نق ة أوج ــدّ ــا ع ــاگ (ط) ويف قرائته ــوگ ق ــف ط ــف يف مصح األل

متشــاهباً: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، وقد وجدهتا بإثباته يف مصحف طوگ قاگ (ط) ويف مصحف املشــهد احلســيني (م).
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أزواج: بإثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف)، وقــد وجدهتــا بإثباتــه يف مصحــف طــوگ قــاگ (ط)، وهــي بإثبــات األلــف يف بعــض 
املصاحــف منهــا مصحــف املركــز ايــران.

خالدون: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).

 ُّ ال يســتحيِي: كتبوهــا بيــاءٍ واحــدة يف (ف) وكذلــك يف املصحــف األمــريي (املــرصي) ولكــن رســمها بيــاءٍ واحــدة كــام تُــرصِ
: عليــه اللجــان املتابعــة لرســم املصحــف ســواءً يف مــرص، أو الســعودية، أو الشــام، أو اخلليــج ال خيلــو مــن إشــكالٍ ألســبابٍ

ةٍ ذكرهــا الكرمــاين يف كتابــه شــواذّ القــراءات صفحــة ٦٣ قائــالً:  فــةٍ واحــدة هــو وفــق قــراءة شــاذّ أ ــــ انّ الرســم بيــاءٍ متطرّ
ي منكــم»، «واهللا  ــتَحِ يَسْ ي» بكــرس احلــاء وســكونِ اليــاء وحــذف اليــاء الوســطية وكذلــك «فَ ــتَحِ سْ «وعــن شــبل وابــن حميصــن «ال يَ

ي». انتهــى ــتَحِ سْ ال يَ

ويراجع يف ذلك أيضاً: شواذّ ابن خالويه.

ــاً  ــي نقــرأ هبــا حالي ــمٍ وبكــرٍ عــىل حســاب القــراءات املشــهورة والت ةً جــاءت عــىل لغــة متي ــراءةً شــاذّ فهــل راعــى الرســم ق
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ــني؟! ــاً بيائ ــي لفظ ــص وه ــة حف ــاراً رواي ــا انتش ــهرها وأكثره وأش

ــا بيــاءٍ واحــدةٍ يف مصاحــفِ العــراقِ واملصحــف  واألغــرب مــن هــذا وجــود الدليــل عــىل املرســوم حيــث يذكــر الــداين إهنّ
املــدين؟!

ة والشام؟ : ما هو رسمها إذن يف مصاحف مكّ أَلُ أَسْ فَ

إن كانت بياءٍ واحدة ملا احتاج الداين إىل ذكر األمصار (العراق واملدينة) فافهم.

ــني يف املصاحــف العتيقــة  ســمت بيائ ــد رُ ــة ق ف ــني أحدمهــا متطرّ ــي تنتهــي بيائ ــري مــن الكلــامت الت ــي وجدهتــا وكث ن كــام وأنّ
ــاگ رساي (ط). ــوب ق ــف ط ــقند (ش) ومصح ــف طاش ــيني (م)، ومصح ــهد احلس ــف املش ــا مصح ومنه

ل والثــاين  فبوجــود اإلشــارة إىل ذلــك مــن قبــل الــداين ورســمها بيائــني يف مجلــةٍ مــن املصاحــف التــي تعــود إىل القرنــني األوّ
، وخروجــاً عــن رســمها وفــق الشــاذّ مــن القــراءات، يكــون رســمها بيائــني هــو  ــةِ ، وتيســرياً عــىل األُمّ اهلجــري ومطابقتهــا للفــظِ

اجــح وكــام هــو رســمها يف هــذا املصحــف. الرَّ
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ــا وقعــت  ــا إهنّ )، فإمّ : غيــاب عالمــة املــدّ (     ) فــوقَ األلــف بعــد الــذال وقبيــل األلــف املهمــوزة ويف (ف) (مــاذآ أرادَ مــاذا اَرادَ
ــه أشــار إىل عــدم املــدّ حســب ضبطــه وإن كان بعيــداً واهللا العامل. ســهواً مــن الكاتــب، أو أنّ

الفاسقني: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، تقدم احليث عن مجع املذكر السامل.

وقد وجدهتا بإثبات األلف يف مصحف املشهد احلسيني (م).

�  
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ــه ـ  ــاد)، (ميثاق ــل (ميع ن) مث ــالَ ــىل وزنِ (فِعْ ــو ع ــداين فه ــىل رأي ال ــز ع ــو جائ ــاً لـــ (ف) وه ــف خالف ــات األل ــه: بإثب ميثاق
ــران. ــز اي ــف املرك ــدي، ومصح ــف اهلن ــة، واملصح ــة الليبي ــف اجلامهريي ــف يف مصح ــات األل ــي بإثب ــاده)، وه ميع

ر: عدم رسم عالمة املد مع عدم رسم اهلمزة عىل االلف الالحقة. ما اَمَ
: عــدم رســم اهلمــزة عــىل األلــف الم تــدلّ عــىل نقــل حركــة اهلمــزة إىل الســاكن مــا قبلهــا (راجــع لغــة بنــي احلــارث  ضِ االَرْ

) يف ســورة الشــعراء اآليــة ١٧٦، ولدينــا دراســة عــن ذلــك. ــةِ ئكَ لِمــةُ (أصحــابُ لْ تْ كَ ــمَ سِ بــن كعــب). وعــىل هــذه اللغــة رُ
م بحثها. اوليك: تقدّ

اخلارسون: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).
واتـا: بإثبـات األلـف خالفـاً لــ (ف)، ووجدهتـا بإثباتـه يف مصحـف طوب قـاگ (ط) وكذلـك يف مصحف اجلامهرييـة الليبية  اَمْ
واملصحف اهلندي ومصحف املركز يف ايران، واألمر الثاين يتعلّق بالضبط، فغياب اهلمزة واالكتفاء باحلركة يدلّ عىل النقل واهللا العامل.

فأحياكــم: بإثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) وهكــذا هــي بإثباتــه يف مصحف املشــهد احلســيني (م)، ومصحف طاشــقند (ش)، 
ــف  ــة واملصح ــة الليبي ــف اجلامهريي ــك يف مصح ــة (ت)، وكذل ــار الرتكي ــف اآلث ــاگ رساي (ط)، ومصح ــوب ق ــف ط ومصح

اهلنــدي ومصحــف املركــز يف ايــران واملصحــف طبعــة املدينــة بروايــة ورش وقالــون.
وهــذه الكلمــة (فأحياكــم) وكذلــك (أحياكــم ـ أحياهــا) تقــرأُ باإلمالــة عندمــا تُســبقُ بالــواوِ عنــد محــزة وخلــف والكســائي 

ــا إذا مل تُســبق بالــواو فيختــصّ باإلمالــة فيهــا الكســائي، فالحــظ ذلــك. ووافقهــم األعمــش، أمّ
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ترحعون: سقطت سهواً من قلم الكاتب نقطة حرف اجليم.
ــني  ــن احلرف ــل م ــذي جع ــنّ ال ــن الف ــك ولك ــري ذل ــا غ ــا وإن كان موردن ــا ببعضه ــروف واتّصاهل ــم احل ــداعٌ يف رس ــذي: اب ال

ــده. ــوف عن ــتحقّ الوق ــالً يس ــكالً متّص ــاء) ش ــذال والي ــني (ال املنفصل
ها املقصورةُ منقوطة إشارة إىل قراءهتا، وقد قرأ محزة، والكسائي، وخلف باإلمالة املحضة ووافقهم األعمش. سمت ألِفُ استوي: رُ

.( يلَ : كام مرّ يف (عَ إيلّ

) ورسمها بالياء دليل قراءهتا باإلمالة املحضة، وهنا الرسم خالف ذلك فافهم. هيُنَّ وَّ : بإثبات األلف وهي يف (ف) بالياء (فَسَ نّ اهُ فسوَّ
ســموات: بإثبــات األلــف مــا بــني الــواو والتــاء خالفــاً لـــ (ف)، وقــد نــصّ الــداين وابــن نجــاح عــىل احلــذف، لكنّنــي وجدهتا 

باإلثبــات يف بعــض املصاحــف العتيقــة ومنهــا مصحــف طوگ قــاگ (ط).
)، وقــرأ بســكون اهلــاء نافــع املــدين، وأبــو عمــرو  ــوَ هُ ــهِ (وَ : جــاء ضبطهــا بســكون حــرف اهلــاء، وهــي يف (ف) بضمّ ــوَ هْ وَ

ــدي. ــون، واحلســن، واليزي ــو جعفــر، وقال البــرصي، والكســائي، وأب
ــا منهــا: ســكت محــزة عــىل اليــاء مــا بــني اهلمــزة والشــني، وكــذا ابــن ذكــوان، وحلمــزة  ن ة قــراءات، مــا هيمّ : فيهــا عــدّ ءْ ٍ يشَ
م  وم، فالحــظ قــرب مــا تقــدّ وهشــام بخلــفٍ عنــه أربعــة أوجــهٍ وقفــاً: وهــي النقــل واالدغــام كالمهــا مــع الســكون املحــض والــرَّ

مــن الرســم باهلمــزةِ والتنويــن، وكذلــك وجــود الســكون فــوق اهلمــزة.
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ــذا  ــاللِ الرســم فهــي يف ه ــن خ ــا وم ــزة، وهن ــق اهلم ــا بتحقي ــص هن ــرأ حف ــاء ويق ــزة صــورة الي للماليكــة: ويف (ف) باهلم
ــش  ــه األعم ــرص، ووافق ــدّ والق ــع امل ــهيلُ م ــان: التس ــا وجه ــاً هن ــزة وقف ، وحلم ــاءً ــزة ي ــدالِ اهلم ــة بإب ــاءت الكلم ــف ج املصح

ــزة. ــق اهلم ــون بتحقي ــرأ الباق ــه، وق ــفٍ عن بخل
م يف  م يف قــراءة مســلم بــن جنــدب املــدين القــاري (راجــع مــا تقــدّ ولكنّنــي أر هنــا اِبــداالً وليــس تســهيالً، وهــو كــام تقــدّ

كلمــة «اوليــك»).
جاعــل: الكلمــة مطابقــة رســامً لـــ (ف) فكالمهــا بإثبــات األلــف، ولكــن أُحــبُّ أن أُشــري بأنّنــي وجدهتــا بحــذف األلــف 
ــاگ رساي  ــوب ق ــف ط ــقند (ش)، ومصح ــف طاش ــيني (م)، ومصح ــهد احلس ــف املش ــة، مصح ــف العتيق ــل) يف املصاح (جع

(ط).
ــا يف (ف) فاليــاء ســاكنة عــىل قــراءة حفــص وهنــا بالفتــح كــام قرأهــا وصــالً: نافــع، وابــن كثــري،  فــة، أمّ : بفتــح اليــاء املتطرّ َ إينِّ

وأبــو عمــرو، وأبــو جعفــر، ووافقهــم ابــن حميصــن واليزيــدي.
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ادَم)، دليــلٌ عــىل النقــل  )، وعــدم رســم مهــزة كلمــة (ءَ ــمَ لَّ : عــدم رســم الفتحــة عــىل حــرف امليــم مــن كلمــة (عَ مَ ــم آدَ لَّ عَ وَ
(نقــل حركــة اهلمــزة) ولكــن النقــل هنــا ليــس إىل ســاكنٍ قبلــه كــام هــي القاعــدة؟!

ووجــود عالمــة املــدّ فــوق األلــف مــن كلمــة آدم يــدلّ عــىل نقــل حركــة الفتحــة عــن امليــم لتصبــح ســاكنة مــع مــدّ األلــف 
الالحقــة هلــا، فالحــظ القــراءة. يف حــني مل جيــرِ النقــل يف الكلمــة الالحقــة (األســامء).

: اِمالة (مرّ سابقاً). يلَ عَ
رّ سابقاً). املاليكة: إبدال اهلمزة ياءً (مَ

ين: رسمت بالياء التحتانية مع وجود اهلمزة فوقها وهي يف (ف) مهموزة فقط بدون رسم الياء. انبيوُ
وحلمزة وقفاً هنا ثالثة أوجه هي:

») ووافقه األعمش. بُوينِ ل: احلذف كأگ جعفر (حذف اهلمزة وضمّ الباء «أَنْ األوّ
الثاين: التسهيل بني بني.

الثالث: اإلبدال، إبدال اهلمزة ياءً خالصة.
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اء بــام فيهــم  وعليــه: فرســم الكلمــة يف هــذا املصحــف جــاءَ موافقــاً لقــراءة محــزة، فوجــود اهلمــزة تــدلُّ عــىل حتقيقهــا عنــد القــرّ
محــزة عندمــا يصــل، ووجــود اليــاء رســامً يــدلّ عــىل وجــه مــن قــراءة محــزة وقفــاً انفــرد بــه، وهــو وجــهٌ من ثالثــة وجــوهٍ عنــده وقفاً 
؟ ، وإن قــالَ قائــل: ملــاذا ال يكــون هــذا اِبــداالً عــىل قــراءة مســلم بــن جنــدب املــدين الــذي يبــدل اهلمــزة ياءً حيــث يبــدل اهلمــزة يــاءً
ــاء وهــو دليــل عــىل وجــود قراءتــني أو إشــارة إىل قــراءة فيهــا الوقــف غــري  أقــول: خالفــه الرســم بوجــود اهلمــزة فــوق الي

الوصــل وهــو األُوىل، وهــي قــراءة محــزة وقــد انفــرد هبــا.
نا النطباقه عىل رسمها قراءة محزة. دة، ما هيمّ : ويف هذه الكلمة قراءات متعدّ آلَ وُ هَ

د والتســهيل، وهــو  ولــه وقفــاً عليهــا ثالثــة عــرش وجهــاً، أحدهــا: تســهيل اهلمــزة األُوىل، وإبــدال الثانيــة ألِفــاً مــع املــدّ املجــرّ
ــق هنــا حســب مــا أراه واهللا العــامل. املتحقّ

صادقني: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). 
ســبحانك: بإثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف)، وقالــوا: حيذف مــن كلمة (ســبحان) األلف حيثام وقــع وأينام وقع كام نــصّ الداين 
ا باأللف يف املصاحف  د أهنّ والشــاطبي والســخاوي والســيوطي، ولكن الداين يذكر االختالف يف ســورة االرساء آية (٩٣) ويؤكّ
العتيقة ألهل العراق، كام وأينّ وجدهتا يف هذا املوضع ســورة البقرة آية (٣٢) بإثبات األلف يف مصحف طوب قاگ رساي (ط).

عالمة التجزئة: شكال مستطيال مذهبا ومزخرفا يعلوه مثلث، يشري اىل انتها اجلزء االول من اجزاء (١٥٠).
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ــي گّــا هــي  )، وأر أنّ الكاتــبَ هنــا ضبطهــا وفــق النطــق بطريقــة أســهل عــىل املتلقّ مُ ــأَدَ : خيتلــف رســمها عــن (ف) (يَ مُ دَ يــآءَ
اً واهلمــزة املفتوحــة بعدهــا يف األعــىل، والكلمــة بحــق جديــرةٌ بالنظــر إىل  عليــه يف مصاحفنــا احلاليــة، فاليــاء ألــف واضحــة جــدّ

رســمها وضبطهــا، وهكــذا وجدهتــا مرســومة يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط).
 وأر ، ، والكــرسُ ، ولــه فيهــا وجهــان: مهــا: الضــمُّ ت باليــاء واهلمــزة، وحلمــزة وقفــاً هنــا اِبــدال اهلمــزة يــاءً ــمَ سِ : رُ مْ بـِيْـــهُ أَنْ

اً فهــو عــىل قــراءة محــزة، وكــذا بالكــرس قــرأ هشــام والداجــوين. االبــدال والكــرس يف هــذا الرســم واضــحٌ جــدّ
لَّ قرأ باهلمزة، وحلمزة وقفاً وجهان: : والرسم بالياء واهلمزة، ويف (ف) باهلمزة فقط والكُ مْ هِ آيـِ مَ بِأَسْ

ل: حتقيق اهلمزة، والثاين: ابداهلا ياءً خالصة، وقرأ األعمش بخلفٍ عنه. األوّ
وهذا يشمل نظريهتا الثانية أيضاً.

.( ح يف الكلمة الالحقة (اِينّ فُّ منه النقل، ويتبعه حكامً كام أُرجّ ) أستشِ : عدم رسم اهلمزة فوق الف (اَقُلْ لْ ْ اَقُ أَملَ
م). السموات: بإثبات األلف (تقدّ

ء

ء
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م يف رشوحــات الصفحــة (٢١) مــن صفحــات هــذا املصحــف بحــث ذلــك، ولكــن كانــت كلمــة (املاليكــة)  للماليـــكة: تقــدّ
ــا هنــا فالرســم باهلمــزة واليــاء التحتيــة، أي أجــاز لنــا القــراءة يف هــذا املوضــع  )، أمّ مرســومة باليــاء فقــط (أي بإبــدالِ اهلمــزة يــاءً

، أو أنّ لــه هنــا وصــلٌ باهلمــزة ووقــف باليــاء واهللا العــامل. بتحقيــق اهلمــزة، أو إبداهلــا يــاءً
: عــدم رســم عالمــة املــد فــوق الــواو مــع عــدم رســم اهلمــزة حتــت ألــفِ إالَّ مل يــأتِ اعتباطــاً وكــذا غيــاب اهلمــزة  وا اِالَّ دُ ــجَ فَسَ
طِــيَ بُعــداً حيــث أنّ الســجود برسعــة وعــدم  حتــت الــف كلمــة (ابليــس) فهــي قــراءة بــدون مهــز جــاءت بالتســهيل وعــدم املــدّ لِتُعْ
ــة هــذه القــراءة التــي نســتلهمها مــن رســم هــذا املصحــف وضبطــه. ــر فالحــظ دقّ امتثــال ابليــسَ كذلــك جــاءَ رسيعــاً دون تفكّ

أيب: رســم كلمــة (أبــى) بوضــع نقطتــني حتــت األلــف املقصــورة إشــارة إىل اإلمالــة املحضــة، وقــد قــرأ هنــا باإلمالــة املحضــة 
لٌّ مــن: محــزة الزيــات والكســائي وخلــف ووافقهــم األعمــش. كُ

ــد رســمها باأللــف عــىل قــراءة محــزة حيــث ال إمالــة  ت بإثبــات األلــف وهــي يف (ف) بحذفــه واعتقــد تَعمَّ ــمَ سِ الكافريــن: رُ
ــم  ــة ووافقه ــرأوا باإلمال ــه ق ــف عن ــوان بخل ــن ذك ــس، واب ــائي، وروي ــرو، ودوري الكس ــا عم ــع، ألنّ أب ــذا املوض ــده يف ه عن

ــام قــرأ األزرقُ بالتقليــل. اليزيــدي، في
وهدفنــا مــن االشــارة لذلــك ألنّ هنالــك مــوارد اشــرتك فيهــا غالبــاً الكســائي ومحــزة اِقــراءً يف هــذا املصحــف وعندمــا نشــري 

ــة يف القــراءات. ة مواضــع نســتطيع حــرص القــراءة أو االقــرتاب عــىل األقــل مــن أحــد األئمّ إىل املخالــف يف عــدّ

ء
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ــداً) وهنــا ال توجــد عــىل الغــني أي عالمــة أو حركــة، گّــا جيعلنــا يف  غَ غــداً: يف (ف) توجــد عالمــة الفتحــة فــوق الغــني (رَ رَ
ــد عــدم وضــع الفتحــة، ألنّ األعــمّ األغلــب قــرأوا بالفتحــة، ولكــن هنالــك مــن  ــه تقصَّ ى الكاتــب عنهــا، أم أنّ ــهَ حــرية، هــل سَ

ــاب. ــداً) ومهــا: إبراهيــم النخعــي، وحييــى بــن وثّ غْ قــرأ بإســكان الغــني (رَ
ـــا: رســمها باهلمــزةِ واليــاء، قــرأ بإبــدالِ اهلمــزة يــاءً وقفــاً ووصــالً كلٌّ مــن: أگ جعفر، وأگ عمــرو بخلفــه، واألصبهاين  يْـتُمَ شِ
ــق اهلمــزة وصــالً ويبدهلــا يــاءً  بِــقُ وقــراءة محــزة حيــث حيقّ نْطَ ــه يَ )، وهــذا خيالــف رســمها هنــا، حيــث انّ ــيْتُامَ وهــو نافــع املــدين (شِ

عنــد الوقــف.
الظاملني: جاءت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).

ا سبب إدراجنا هلا هنا فهو إشارة إىل خمالفة هذا املوضع لقراءة محزة. : وهي رسامً وضبطاً كام يف (ف)، أمّ امَ لَّـهُ أَزَ فَ
ة مواضع منها هذا املوضع، فاقتىض التنويه. فالربغم من جميء رسم هذا املصحف وضبطه غالباً وفق قراءة محزة إالّ أنّه خالفه يف عدّ

) ووافقه األعمش واحلسن واألعرج وطلحة وأبو الرجاء. امَ الَـهُ أَزَ ألنّ محزة قرأ هنا باأللف وختفيف الزاي (فَ

سمت هنا بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). : رُ يَطَانُ الشَّ

ء
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ا عىل وزنٍ من األوزان الستّة التي ذكرناها. ومتاع: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، وهو باأللف عىل رأي الداين ألهنّ

ــة  ــف اجلامهريي ــدي ومصح ــف اهلن ــك يف املصح ــي كذل ــف، وه ــاگ رساي (ط) باألل ــوب ق ــف ط ــا يف مصح ــد وجدهت وق
ــران. ــة ومصحــف املركــز يف اي الليبي

سمت بوضع نقطتني حتت األلف املقصورة اِشارةً إىل اِمالتها. : رُ اِيلَ

ســمت بوضــع نقطتــني حتــت األلــف املقصــورة، وقــد قــرأ محــزة والكســائي وخلــف بإمالــة األلــف املنقلبــة بعــد  ــي: رُ قَّ تَلَ فَ
، وقــرأ األزرق بالفتــح والتقليــل، وقــرأ الباقــون بالفتــح. القــاف حمضــةً

سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، سبق احلديث عن مجع املؤنث السامل. كلامت: رُ
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يأتينكم: ورسمها مطابق ملا يف (ف)، ولكن ذكرناها لبيان وجه ما لقراءة محزة.
لٌّ مــن: ورش وأبــو عمــرو بخلــفٍ عنــه وأبــو جعفــر وصــالً ووقفــاً، ووافقهــم  فهــذه الكلمــة قرأهــا بإبــدالِ اهلمــزة ألفــاً كُ

ــا محــزة فوافقهــم وقفــاً ال وصــالً. اليزيــدي، أمّ
ي: وضع نقطتني حتت األلف املقصورة، وقُرأَتْ باإلمالة وقفاً من قبل محزة، والكسائي، وورش. دً هُ

: قرأ باإلمالة املحضة الدوري عن الكسائي. ايَ دَ هُ
.( مْ يْهُ لَ : وهي كام يف (ف)، وذكرناها ملخالفتها قراءة محزة فهنا محزة، وكذا يعقوب ووافقها األعمش يقرأون بضمّ اهلاء (عَ مْ يْهِ لَ عَ

ة قــراءات فحمــزة يقــرأ هنــا بالتســهيل وعنــد الوقــف لــه وجهــان  ســمت بــدون مهــزة خالفــاً لـــ (ف)، وفيهــا عــدّ بِآياتِنــا: رُ
ل: حتقيــق اهلمــزة، الثــاين: إبداهلــا يــاءً خالصــة. األوّ

وقــرأ البعــض باإلمالــة ومنهــم أبــو عمــرو، وابــن ذكــوان مــن طريــق الصــوري، والــدوري عــن الكســائي، وقــرأ األزرق 
بثالثــة البــدل، وقــرأ الباقــون بالفتــح، والرســم إىل التســهيل أقــرب، ووجدهتــا يف مصحف املشــهد احلســيني بزيــادة اليــاء (باييتنا) 

. أي بإبــدال اهلمــزة يــاءً
أُوليك: بابدال اهلمزة ياءً كام قرأها مسلم بن جندب املدين باالبدال.

اصحاب: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).
خالدون: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).

�
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سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). نِي: رُ ا بَ يَ

وقالــوا: اتّفــق علــامء الرســم عــىل حــذف الــف (يــا) النــداء حيثــام وقــع وكيفــام وقــع ســواءً وقــع للنــداء عــىل مــا هــو مصــدرٌ 
ــم ٢٨)، أو مكســورة نحــو:  ــاس) (البقــرة ٢١)، أو مضمومــة نحــو: (يأُخــتَ هــارون) (مري باهلمــزة املفتوحــة نحــو (يأهيــا الن

) (الفرقــان ٣٠) أو للتنبيــه عــىل الفعــل أو عــىل احلــرف. انتهــى بِّ (يإبراهيــم) (هــود ٧٦)، أو بغــري مهــز نحــو: (يــرَ

ــا ادم) يف  ــدت (ي ــذا وج ــف وك ــذا املصح ــي يف ه ــام ه ــف ك ــات األل ــيني بإثب ــهد احلس ــف املش ــا يف مصح ــي وجدهت ولكنّ
ــاگ رساي. ــوب ق ــف ط مصح

ــراءة  ــل) يف املصحــف الرشيــف فيهــا (١٧) ق ــات األلــف مــع حــذف اهلمــزة، وكلمــة (ارساءي ــا بإثب ســمت هن ارسآيــل: رُ
جُ لنــا الرســم، فلحمــزة وقفــاً ثامنيــة أوجــهٍ أحدهــا: التســهيل، وهــي مــن  ــرِّ ولعــدم اإلطالــة يف ذكــر مجيــع األوجــه نذكــر هنــا مــا خيُ
م، وقــرأ أيضــاً بتســهيل  ــط وهــو املقــدّ القــراءات املشــهورة وكــذا قــرأ هبــا املطوعــي، وقــرأ أبــو جعفــر بتســهيل اهلمــزة مــع التوسّ

اهلمــزة مــع القــرص وصــالً ووقفــاً (إرسايــل).
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ــم مل حيذفــوا ألــف (داود) بســبب حــذف الــواو رغــم  : ألهنّ ــا رســمها بإثبــات األلــف (إرساءيــل) فهــو األشــهر بــل األصــحّ أمّ
ــر رشوط حذفــه، وعلّلــوا ذلــك بعــدم جــواز حــذف حرفــني متتابعــني يف كلمــة واحــدة، وهنــا يف (ارساءيــل) حذفــوا اهلمــزة  توفّ
صــورة اليــاء، ثــمّ حذفــوا األلــف املجــاورة هلــا، فرســموها يف املصحــف األمــريي ويف (ف) ويف أغلــب املصاحــف (إرسءيــل) 
م، ومشــهور علــامء  ــا الــداين فــري اِثباهتــا ملــا تقــدّ بحــذف حرفــني متتابعــني؟! وهــذا اِســتناداً إىل ابــن نجــاح يف خمتــرص التبيــني، أمّ

از يف منظومــة دليــل احلــريان عــىل مــورد الظمــآن: الرســم هــو رأي الــداين كــام قــال اخلــرّ

ــا تِبَ ةِ اهلمــزِ بــهِ إذْ كُ نْ صــورَ ــلِبَا  مِ بْــتٌ عــىل املشــهورِ لَـــامَّ سُ ثَ
مفقــودا هُ  واوُ أيضــاً  كانَ  دا  إذْ  اوُ دَ أوردوا  ـــــــاقٍ  فَ وبـــــاتِّ

وقد وجدهتا بإثبات األلف يف مصحف طوب قاگ رساي (ط).

: وهي بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). ايَ اِيَّ وَ

ووجدهتــا بإثباتــه يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) وكذلــك يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) وهــي بإثباتــه أيضــاً يف 
املصحــف اهلنــدي، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة، ومصحــف املركــز يف ايــران.



١٨٩

ゴｱｱゲグｱｱｱギｱｱガｱｱヴｱｱケ

ｱｱゼｱｱズｱｱｱジｱｱザｱｱ

デｱｱヅｱｱヂｱｱダｱｱゾ

ｱビｱｱパｱｱｱバｱｱドｱ

ペｱｱベｱｱプｱｱブｱｱピｱ

UÀuë∏\;flŸ;C٢٩D;Ïu ë’\

كافــر: بإثبــات األلــف كــام يف (ف) وهــي عــىل أحــد األوزان الســتّة التــي ذكرهــا الــداين، ومــن بــاب املقارنــة فقــد وجدهتــا 
) يف املصاحــف العتيقــة، مصحــف املشــهد احلســيني (م)، ومصحــف طاشــقند (ش)، ومصحــف طــوب  ــرٍ فِ بحــذف األلــف (كَ

قــاگ (ط) فاقتــىض التنويــه.
ــاءٍ يف مصحــف املشــهد احلســيني (باييتــي) (أي عــىل  ــادة ي ــاً لـــ (ف) ووجدهتــا بزي ســمت بإثبــات األلــف خالف بِأيــايت: رُ وَ

ــهيل). ــراءة بالتس الق
م الكالم عنها، وهي يف مصحف املشهد احلسيني (م)، ويف مصحف طوب قاگ (ط) باأللف. : تقدّ ايَ واِيَّ

بالباطــل: بإثبــات األلــف (گّــا أجــازه الــداين) عىل وزن فاعــل، ووجدهتا يف مصحف طــوب قــاگ رساي (ط) بإثبات األلف.
ــر املرجــان مــا مفــاده : رســمت االلــف واوا يف اربعــة اصــول مطــردة واربعــة  م بحثهــا ونضيــف: جــاء يف نث الصــالة: تقــدّ
ــم  ــن عاص ــات، وع ف ــات وال معرّ ــري مضاف ــون غ ــا تك ــوا) عندم ــول: (الصلوة-الزكوة-احليوة-الرب ــة، فاالص ــرف متفرق اح

ــواو.  ــوا) بال ــام (الصلوة-الزكوة-الغدوة-الرب ــال: يف االم ــدري ق اجلح
وهنــا نــر االختــالف مــا بــني الرأيــني يف كلمتــي (احليوة-الغــدوة)، امــا الســخاوي يف الوســيلة فعنــده: املشــهور يف 
ريــن، امــا كلمــة (ربــوا) فمختلــف فيهــا عــىل  مصاحــف اهــل العــراق العميــم اثبــا ت الــواو يف (احليــوة- الزكــوة) اذا كانــا منكّ

ــة. ــروف املتفرق ــن احل ــال ع ــة فض ــور االربع ــذه االص ــالف يف ه ــظ االخت ــري فالح ــا التنك ــداين عن رأي ال
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ــالً  ــي أص ــل، فه ــىل األص ــوة) ع ــواو (الزك ــمها بال ــو رس ــارف وه ــالف املتع ــالف (ف)، وخ ــف خ ــزكاة: رســمت باألل ال
كلمــة جذورهــا جزريــة قديمــة وأصلهــا (زاكوتــا) يف اللغــات الرشقيــة القديمــة، وتعنــي: فضلــة املــال، ثــمّ اســتعملت يف القــرآن 
ــا وفــقَ قاعــدةِ  ا يطابــقُ لفظَهَ هَ ــمُ سْ ويف الفقــه اإلســالمي اِصطالحــاً، وبقــي رســم هــذه الكلمــة عــىل أصــل لفظهــا (يف األصــلِ رَ
ــم حافظــوا عــىل رســمها القديــم، وهــذا مــا يعــرفُ  ــا يف العربيــة فبالرغــم مــن تغــريّ لفظهــا واِقــالب واوهــا ألفــاً إالّ أهنّ اإلمــالء) أمّ

ــر الكتــاگ وقــد ذكرناهــا عندمــا مررنــا بكلمــة (الصلــوة). بالتحجّ
وهنــا رســمها الكاتــب وفــق لفظهــا احلــايل، وقــد وجدهتــا بالرســمني، تــارةً باأللــف وتــارةً بالــواو يف املصحــف األقــدم الذي 
عثــر عليــه يف بريطانيــا وهــو مــا يعرف بمصحــف (برمنغهام) الــذي يتجاوز عمره (١٣٧٠) ســنة وفــق فحص النظائــر الكربونية، 
ســمت بالــواو يف ســورة لقــامن يف مصحــف برمنغهــام. أي يعــود إىل عــرص الصحابــة فهــي باأللــف يف ســورة مريــم يف حــني رُ

الراكعني: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).
وقد وجدهتا بإثبات األلف يف مصحف املشهد احلسيني (م) وكذلك يف مصحف طوب قاگ رساي (ط).

ون: بعدم رسم اهلمزة فوق األلف بعد التاء، گّا يعني أنّ القراءة هنا بإبدالِ اهلمزة ألفاً، وهي قراءة أگ جعفر. رُ امُ أَتَ

ال). سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، وهي بإثباته عىل رأي الداين، وحسب أحد األوزان الستّة (عىل وزنِ فِعَ الكتاب: رُ
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م بحثها، مع أنّني وجدهتا يف هذا املوضع يف مصحف طوب قاگ رساي مرسومة باأللف. الصالة: تقدّ

م بحثها. : تقدّ يلَ عَ

سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). اخلاشعني: رُ

سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). مالقوا: رُ

ووجدهتا يف مصحف طوب قاگ رساي (ط) بإثبات األلف أيضاً.

فُّ منه النقل. : بعدم رسم اهلمزة حتت األلف، واستشِّ الَيْهِ

راجعون: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، وهي باأللف يف مصحف طوب قاگ (ط).

م). سمت بإثبات الف (يا) النداء، (تقدّ يابني: رُ

م مبحثها، وهي بعني هذا الرسم يف هذا املوضع يف مصحف طوب قاگ رساي (ط). ارسايل: تقدّ
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م، وجاء رسم كلمة العاملني بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). ) تقدّ ىلَ يلَ العاملني: احلديث عن (عَ عَ

ــىل  ــة ع ــاء الفوقي ــوب، بالت ــرو، ويعق ــو عم ــري، وأب ــن كث ــرأ اب ــة، ق ــاء التحتاني ــي يف (ف) بالي ــاء وه ــمت بالت : رس ــلُ بَ قْ وال تُ
التأنيــث ووافقهــم ابــن حميصــن، واليزيــدي، وقــرأ الباقــون باليــاء التحتيــة عــىل التذكــري، فالحــظ هنــا اِختــالف النقــط وبيــان 

ةِ. ــراءَ القِ

ــف  ــمت يف املصح ــذا رس ــداين، وهك ــىل رأي ال ــف ع ــي باألل ــاً لـــ (ف)، وه ــف خالف ــات األل ــا بإثب ــمت هن س ــفاعة: رُ ش
ــران. ــز يف اي ــف املرك ــة ومصح ــة الليبي ــف اجلامهريي ــدي، ومصح اهلن

ســمت بــدون مهــزة، أي بإبــدال اهلمــزة واواً، وقــرأ باالبــدال ورش، وأبــو عمــرو، وأبــو جعفــر بخــالفٍ عنــه وقفــاً  : رُ ــذُ يُوخَ
ووصــالً، ووافقهــم اليزيــدي، وكذلــك قــرأ محــزة وقفــاً.
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نجيناكم: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).
ســمت بــدون مهــزة، گّــا يعنــي نقــل حركــة اهلمــزة إىل مــا قبلهــا، وهكــذا قــرأ ورش، وســكت عــىل الســاكن قبــل  : رُ ــن آلِ مِ

اهلمــزة ابــن ذكــوان، وحفــص، ومحــزة، وإدريــسٍ بخلــف عنهــم، ووافقهــم األعمــش.

وحلمزة وقفاً ثالثة أوجهٍ هي: النقل كورش، التحقيق مع السكت وعدمه.
ة مصاحــف منهــا  : بإثبــات األلــف وعــدم رســم اهلمــزة بعــده واالكتفــاء بحركــة الفتحــة، وهــي بإثبــات األلــف يف عــدّ ــمْ نَاكُ أَبْ
ل: التســهيل مــع  ــا عــدم رســم اهلمــزة فلعــلّ املــراد منــه التســهيل، فحمــزة يقــف هنــا بوجهــني: األوّ مصحــف املركــز يف ايــران، أمّ
قهــا هنــا وصــالً عنــد محــزة، ومــا جــاء يف رســم الكلمــة  املــد، والثــاين: التســهيل مــع القــرص، ويبقــى اإلشــكال بعــدم رســمها لتحقّ

هنــا يعنــي التســهيل وصــالً ووقفــاً فالحــظ ذلــك.
ل: اإلبــدال ألفــاً مــع القــرص، والثاين:  لْــفٍ عنــه عنــد الوقــف مخســة أوجــه: األوّ ٌ: عــدم رســم اهلمــزة، فلحمــزة وهشــام بِخُ ــآلَ بَ
د، والرابــع: التســهيل بالــروم مــع املــد،  ــط، والثالــث: االبــدال ألفــاً مــع املــدّ ثالثتهــا مــع الســكون املجــرّ االبــدال الفــاً مــع التوسّ

واخلامــس: التســهيل بالــروم مــع القــرص، ونــر يف هــذا الرســم األقــرب هــو التســهيل مــع املــدّ واهللا العــامل.
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فاَنجيناكم: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).

ــا يف  ــرية، أي أهنّ ــة صغ ــاً خنجري ــا ألف ــموا بدهل ــد رس ــاً وق ــا لفظ ــامً واِثباهت ــف رس ــذف األل ــا) بح ن دْ عَ ــا: ويف (ف) (وَ نَ دْ عَ وَ
هــذا املصحــف بــدون ألــف مــا بــني الــواو والعــني رســامً ولفظــاً وهــي قــراءة أگ عمــرو، وأگ جعفــر، ويعقــوب، ووافقهــم ابــن 
حميصــن، واليزيــدي، واجلحــدري، وشــيبة، وعيســى بــن عمــر، وقتــادة، وعبــداهللا بــن أگ إســحاق، وأبــو عبيــد، وأبــو حاتــم.

ــا) كــام يف (ف) باأللــف وســكون  نَ دْ اعَ ــون (وَ ــرأ الباق ــو الرجــاء، وق ــدال مجاعــة منهــم أب ــح ال ــف وفت ــا) باألل نَ دَ اعَ ــرأ وَ وق
ــدال ومنهــم حفــص. ال

وقد وجدهتا يف مصحف طوب قاگ بدون ألف.

مــويس: بوضــع نقطتــني حتــت األلــف املقصــورة، قــرأ محزة والكســائي وخلــف العــارش باإلمالة عنــد الوقف يف هــذا املوضع.

ر السامل. سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، وقد مرَّ الكالم عن مجع املذكّ ظاملون: رُ
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م بحثه. مويس: تقدّ

م يف بداية سورة البقرة. الكتاب: تقدّ

) يف املصاحــف العتيقــة،  قــنَ رْ : وهــي بإثبــات األلــف وال خــالف مــع (ف)، ولكنّنــي وجدهتــا بحــذف األلــف والفُ والفرقــانَ
مصحــف املشــهد احلســيني، ومصحــف طــوب قــاگ رساي، ومصحــف طاشــقند.

م. مويس: تقدّ

م مبحث حرف النداء (يا). يا قوم: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف)، تقدّ

ــاگ رساي (ط)، ويف  ــوب ق ــف ط ــم) يف مصح ــه (باختذك ــا بحذف ــي وجدهت ــام يف (ف) ولكنّن ــف ك ــي باألل ــم: وه باختاذك
ــة (ت). ــار الرتكي ــف اآلث ــقند (ش)، ويف مصح ــف طاش ــيني (م)، ويف مصح ــهد احلس ــف املش مصح
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م احلديث عنه. : تقدّ إيلَ

: نافــع، والزهــري، وابــن  ة قــراءات، ومــن قــرأ بإبــدال اهلمــزة يــاءً : رســمها باليــاء واهلمــزة، ويف هــذه الكلــامت عــدّ مْ يـــكُ ارِ بَ
غلبــون، وابــن جماهــد.

ا،  ــهَ وقالــوا ال جيــوز إبــدال اهلمــزة يــاء بالنســبة ألگ عمــرو ومــن وافقــه باالقــالب كونــه يقــرأ بإســكان اهلمــزة هنــا واختِالسِ
ــع  ــذا املوض ــرأُ يف ه ــن يق ــا م ده ــم تعدّ ــراءات رغ ــد يف الق ــاً مل أج ــه، وعموم ــدُّ ب عت ــارضٌ ال يُ ــه ع ــكون يف قراءت ــار الس وباعتب
بالتحقيــق واالبــدال، أو بالتحقيــق والتســهيل غــري محــزة حيــث يصــل بالتحقيــق ويقــف بالتســهيل بــني اهلمــزة واليــاء، فالرســم 

ــح. هنــا وفــق قراءتــه كــام أُرجّ

ا تقرأُ بإبدال اهلمزة ياءً كام يف قراءة مســلم بن جندب املدين القاري. ســمت هنــا باليــاء فقط وخالفــاً لـ (ف)، أي أهنّ باريكــم: رُ

وقد وجدهتا مرسومة بحذف األلف (برئكم) يف مصحف طوب قاگ رساي (ط).

ا هنا فقد قرأوا باإلمالة وقفــاً ووصالً ووافقهم األعمش. م إنّ محــزة والكســائي وخلف قرأوا باإلمالــة وقفاً، أمّ يامــويس: تقــدّ

ء
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م). ة (تقدّ يّ دِّ : بإبدالِ اهلمزة واواً مَ نُ نُومِ

حتي: باإلمالة بدليل وضع نقطتني حتت األلف املقصورة.

ا  ة قــراءات حيــث قــرأ الســويس عــن أگ عمــرو باإلمالــة يف الوصــلِ بخــالفٍ عنــه، وقــرأ الباقــون بالفتــح، وأمّ ي: فيهــا عــدّ ــرَ نَ
، ومحــزة، والكســائي، وخلــف العــارش، ووافقهــم اليزيــدي،  وقفــاً: فوقــف باإلمالــة املحضــة: أبــو عمــرو، وابــن ذكــوان بخلفــهِ

واألعمش.

: نــر ســكونني متتابعــني أحدمهــا عــىل الــذال واآلخــر عــىل التــاء، ففــي أصــل الكلمــة العربيــة ال جيتمــع ســاكنان،  ــمُ تْكُ ذْ أَخَ فَ
ــام االجتــامع يــأيت عرضــاً بســبب العوامــل الداخلــة عــىل الكلمــة، أو عنــد وصلهــا بكلمــة أُخــر وال يلتقــي ســاكنان خطــاً يف  وإنّ

ة طــرق ال جمــال لذكرهــا هنــا. الكلمــة وإن حــدث لفظــاً مــن أجــل الوقــوف العــارض فيتخلّــص منــه بعــدّ

نعم هنالك توجيه اللتقاء الساكنني يف القرآن كام يف رواية حفص عن طريق الشاطبية ولكن ليس هذا من مورده.

ــه ضبــط هــذه الكلمــة، وأعتقــد أنّ الســكون عــىل الــذال مــن ســهو قلــم  ةٍ توجّ ومــن ناحيــة أُخــر مل أهتــدِ إىل قــراءةٍ ولــو شــاذّ
الكاتــب واهللا العامل.
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ــاً لقــراءة واردةٍ بــدون ألــف وإســكان  ــه أرادهــا باأللــف قــراءةً جتنّب ــاً لـــ (ف)، وأعتقــد أنّ : باثبــات األلــف خالف الصاعقــةُ
ــاس وآخــرون. ) وهــي قــراءة ابــن حميصــن وقيــل قــرأ هبــا عــيل وابــن عبّ ــةُ قَ عْ العــني (الصَّ

سمت بإثبات األلف خالفاً لـ (ف). ووجدهتا يف مصحف طوب قاگ رساي (ط) بإثبات األلف. بعثناكم: رُ

: قرأ محزة والكسائي وخلف العارش باإلمالة املحضة ووافقهم األعمش. يْ لْوَ السَّ

طيبات: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف).
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ما رزقناكم: باثبات األلف خالفاً لـ (ف).

ت باهلمزةِ والياء، قرأ بابدال اهلمزة ياءً أبو جعفر، ونافع، وأبو عمرو عىل تفصيل. مَ سِ : رُ يْـتُمْ شِ

ــون  ــق ويقف ــون بالتحقي ــث يوصل ــزة حي ــم مح ــض ومنه ــة البع ــي طريق ــدال وه ــق واإلب ــنيّ التحقي ــا يب ــم هن ــن الرس ولك
نــي مل أجــد حلمــزة هــذه القــراءة يف هــذا املوضــع، ولكــن راســم هــذه الكلمــة وضابطهــا قصــد  باإلبــدال أو التســهيل، رغــم أنّ
لُ عنــد الوقــف  بــدِ ــق عنــد الوصــلِ ويُ ــه حيقّ ــدَ القــراءة بالوجهــني حتقيقــاً وتســهيالً أو ابــداالً وصــالً ووقفــاً، أو أنّ ذلــك (أي قَصَ

ــات). كــام هــو مشــهورٌ عنــد محــزة الزيّ

ء
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ة قــراءات: قــرأ نافــع،  : انّ يف هــذا املوضــع عــدّ نغفــر: وهــي كــام يف (ف)، ولكــن مــن بــاب حــرص قــراءة هــذا املصحــف نبــنيّ
)، وقــرأ ابــن عامــر بالتــاء الفوقيــة املضمومــة  ــرُ فَ غْ ــهُ (يُ لُ ــمَّ فاعِ سَ وأبــو جعفــر باليــاء التحتيــة املضمومــة، وفتــح الفــاء عــىل مــا مل يُ

.ــر)، وقــرأ الباقــون بالنــون كــام يف هــذا املصحــف ويف (ف). وهنالــك قــراءات أُخــر فَ غْ وفتــح الفــاء (تُ

ســمت بإثبــات األلــف خــالف (ف)، وأعتقــد أنّ الكاتــب قصــد عــدم إمالتهــا، حيــث انفــرد الكســائي بإمالتهــا  خطاياكــم: رُ
ــث وقعت. حي

م بحثه. : تقدّ يلَ عَ
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ــقَي: بوضــع نقطتــني حتــت األلــف املقصــورة إشــارة إىل اإلمالــة، فقــد قــرأ محــزة والكســائي وخلــف العــارش باإلمالــة،  تَسْ اسْ
ووافقهــم األعمــش، ووجــود ثــالث نقــاط حتــت كل حــرف مــن حــروف الســني املهملــة وقــد اســتخدمه يف اكثــر مــن موضــع 

هــو مــن بــاب متييزهــا عــن الشــني املعجمــة، وقــد تنقــط عــن بعــض الكتّــاب بنقطــة واحــدة احيانــاً للتمييــز.

: مرّ سابقاً حيث قرأ محزة والكسائي وخلف باإلمالة ووافقهم األعمش. ويسَ مُ
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م). : وضع نقطتني حتت األلف املقصورة إشارة إىل اإلمالة (تقدّ ويسَ يامُ

: بإثبــات األلــف بــني الــواو واحلــاء خالفــاً لـــ (ف)، ووجدهتــا باأللــف يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) وهــي  واحــدٍ
عــىل رأي الــداين باأللــف، وهــي كذلــك يف مصحــف اجلامهرييــة الليبيــة، ومصحــف املركــز يف ايــران، واملصحــف اهلنــدي.

ــا: وهــي بإثبــات األلــف كــام يف (ف)، ولكــن برســم اليــاء بــدل اهلمــزة، وهــذا االبــدال كــام يف قــراءة مســلم بــن جنــدب  َ قِثَّاهيِ وَ
املدين.

ــا) يف مصحــف املشــهد احلســيني (م)، ومصحــف طاشــقند (ش)، ومصحف  قِثَّئِهَ وقــد وجدهتــا مرســومة بحــذف األلــف (وَ
اآلثــار الرتكيــة (ت) خالفــاً لـ (ف).
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ــف  ــرو، وخل ــزة، وأگ عم ــائي، ومح ــراءة الكس ــي بق ــة وه ــارة إىل اإلمال ــورة إش ــف املقص ــت األل ــني حت ــع نقطت : وض أَدْينَ
العــارش، وورش، واألعمــش.

ــا بكــرس اهلــاء وامليــم فهــي عــىل  دة، أمّ ) ويف هــذا املوضــع قــراءات متعــدّ ــمُ يْهِ لَ هــا (عَ : بكــرس امليــم، وهــي يف (ف) بضمّ ــمِ يْهِ لَ عَ
قــراءة أگ عمــرو بــن العــالء البــرصي ووافقــه اليزيــدي، واحلســن.

ــع يف  ــد واو اجلم ــذف بع ــوا: حت )، قال ــاؤُ بَ ــف (وَ ــذف األل ــي يف (ف) بح ــوزة، وه ــواو املهم ــد ال ــف بع ــات األل ا: بإثب ــاؤُ بَ وَ
تَــو) يف الفرقــان  ) يف البقــرة آيــة ٢٦٦، (وعَ ــاؤُ ــاؤ) حيــث وقعــا، ويف أربعــة أحــرفٍ هــي (فَ ــاؤ) و (بَ أصلــني مطّرديــن، ومهــا: (جَ
و) يف احلــرش آيــة ٩ ولكنّهــا يف هــذا املصحــف ومصاحــف خمطوطــة كثــرية مرســومة  ءُ ــوَّ بَ و) يف ســبأ آيــة ٥، و (تَ ــعَ آيــة ٢١، و (سَ

بزيــادة األلــف بعــد الــواو.
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: بإثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) وقــد وجدهتــا بيــاء زائــدة مــع حــذف األلــف يف مصحــف املشــهد احلســيني (بِاييــت)  بآيــاتِ
) كــام  دليــل قراءهتــا بإبــدال اهلمــزة يــاءً وعــدم حتقيــق اهلمــزة كــام يف (بأييــد) حيــث عندمــا تقــرأ بالتســهيل أو اإلبــدال تقــرأ (بِيَيــدٍ
) فالحــظ ذلــك، ولعــلّ الكاتــب هنــا رســمها بإثبــات األلــف دفعــاً منــه لقــراءة  يف قــراءة املطوعــي ومــن قــرأ بالتحقيــق يقــرأُ (بِأَيــدٍ

التســهيل أو االبــدالِ واهللا العــامل.
النبيني: بياءين خالفا لـ (ف)، وهي تطابق برسمها هنا اللفظ، وهذا وجدهتا يف مصحف طوب قاگ رساي (ط).

ي: بوضــع نقطتــني حتــت االلــف املقصــورة اشــارة اىل االمالــة، وقــد قرأهــا باالمالــة املحضــة ابــو عمــرو، ومحــزة،  النصــارَ
والكســائي، وخلــف، ووافقهــم اليزيــدي واالعمــش.

الصابيـــني: باثبــات االلــف خالفــا لـــ (ف) وقــد تقــدم يف مجــع املذكــر الســامل، ووجدهتــا باثبــات االلــف يف مصحــف املشــهد 
احلســيني (م)، وكذلــك يف مصحــف طاشــقند (ش)، 

مــع وجــود اهلمــزة عــىل اليــاء االوىل يف رســم الكلمــة يف هــذا املصحــف وهنــا عــدة قــراءات هيمنــا منهــا مــا وافــق الرســم 
حيــث قــرأ ابــو جعفــر بحــذف اهلمــزة وقفــا ووصــال، وحلمــزة وقفــا وجهــان : احدمهــا التســهيل كاليــاء ( والصابيــني) ووافقــه 

االعمــش بخلــف عنــه وقفــا، ورســم الكلمــة هنــا يوافــق قــراءة محــزة حيــث يصــل بالتحقيــق ويقــف بالتســهيل.

ء
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ا عىل وزنِ (فَاعِل). صاحلاً: بإثبات األلف خالفاً لـ (ف) وهي گّا جيوز عىل األوزان التي ذكرها الداين ألهنّ

ــف يف  ــات األل ــي بإثب ــداين وه ــىل رأي ال ــف ع ــمها باألل ــوز رس ــا جي ــي گّ ــاً لـــ (ف)، وه ــف خالف ــات األل ــم: بإثب يثَاقك مِ
املصحــف اهلنــدي، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة، ومصحــف املركــز يف ايــران.

هٍ: بعــدم رســم نقطتــي التــاء املربوطــة، ويف الكلمــة عنــد البعــض تقليــل وعنــد البعــض إمالــة، ويقــف عندهــا األغلــب  ــوَّ بِقُ
باهلــاء، فهــل قصــد الكاتــب ذلــك؟ ومــا هــو احلــال عنــد الوصــل؟ أعتقــد ســقوطهام ســهواً.
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ــر الســامل، وهــو مــا دلّ عــىل أكثــر مــن اثنــني،  اخلارسيــن: بإثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) قالــوا بحــذف األلــف يف مجــع املذكّ
اً. هِ، لــذا يقــال لــه: اجلمــع الــذي عــىل هجائــني؛ أي: الــواو والنــون رفعــاً، واليــاء والنــون نصبــاً وجــرّ ــدِ مــع ســالمة بنــاء واحِ

اتّفــق علــامء الرســم عــىل حــذف ألفــه حيثــام وقــع وكيفــام وقــع يف القــرآن عــىل مــا ذكــر صاحــب نثــر املرجــان، ولكــن الــداين 
يف املقنــع قيّــد احلــذف بكثــري الــدور وتبعــه اجلــزري يف ذلــك.

م ال إشــكال يف رســمه باأللــف أو بدوهنــا، ألنّ كثــري الــدور يف حتديــده خــالف، بــل يف   وقــد تقــدم تفصيلــه، وعــىل مــا تقــدّ
ده ومــا اىل ذلــك. ــره، ومهمــوزه ومشــدّ فــه ومنكّ الغالــب خــالف مــا بــني معرّ
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ت بأثبــات االلــف خــالف(ف)، وكذلــك باليــاءِ التحتانيــة بعــد الســني مــع وجــود رســم اهلمــزة لقــراءات  ــمَ سِ : رُ ــنيَ يـِ اسِ خَ
لَ اهلمــزة بــني بــني، ولــه أيضــاً احلــذف كأگ جعفــر، ولــه  ــهَّ يف املوضــع، فقــد حــذف أبــو جعفــر هنــا اهلمــزة، وإذا وقــف محــزة سَ

وجــه آخــر وهــو ابــدال اهلمــزة يــاءً وهــو مــا يطابــق هــذا الرســم ((التحقيــق وصــالً واإلبــدالُ وقفــاً))،
لَ اهلمــزة واواً أو يــاءً عــدا االبتدائيــة، وأقــول: عــدا االبتدائيــة: ألنَّ  بــدِ ــرَّ ســابقاً قــراءة مســلم بــن جنــدب املــدين الــذي يُ ومَ
اءِ حممــود بــن محــزة بــن نــرص أبــا القاســم الكرمــاين املتــوىف ســنة (٥٣٥هـــ) يشــري اىل عــدم ذلــك حيــث ال يتصــور  األمــام تــاج القــرّ

تليــني اهلمــزة يف االبتــداء ألن حركتهــا قريبــة مــن الســاكن، وال يمكــن االبتــداء بالســاكن.
ا مطلقاً أو عىل تفصيل الوقفِ والوصلِ كام هو احلال عند محزة. واخلالصة: أن الرسم أعاله يعني القراءة بالتحقيق واإلبدالِ أمّ

ــف  ــاگ رساي (ط)، ويف مصح ــوب ق ــف ط ــيني (م)، ويف مصح ــهد احلس ــف املش ــف يف مصح ــات األل ــا بأثب ــد وجدهت وق
ــة (ت). ــار الرتكي ــف اآلث ــقند (ش)، ويف مصح طاش

نكاالً: بأثبات االلف خالفاً لـ (ف)، وهي گا جوزه الداين حسب أحد االوزان الستة، وقد وجدهتا باأللف يف مصحف 
طــوب قــاگ رساي (ط)، وكذلــك هــي بأثباته يف املصحــف اهلندي، ومصحــف اجلامهريية الليبية، ومصحــف املركز يف ايران.

م بحثه. : تقدّ ويسَ مُ

ء
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ة، ورســمها باهلمــزة  ــدَّ واً)، ويف هــذا املوضــع قــراءات عِ ــزُ : بالــواو املهمــوزة خالفــاً لـــ (ف) حيــث رســمها بالــواو (هُ ؤاً ــزُ  هُ

قــراءة قــرأ هبــا: نافــع املــدين، وابــن كثــري املكــي، وابــو عمــرو البــرصي، وابــن عامــر الشــامي، والكســائي الكــويف، وعاصــم، 
واً) بــام  ــزْ ــحمزة وصــالً التحقيــق، ووقفــاً االبــدالِ مــع اِســكان الــزاي (هُ لـِ وشــعبة. وقــرأ ابــو جعفــر بأبــدال الــواو مهــزةً أيضــاً، وِ

. الينطبــق رســم هــذا املوضــع عــىل قراءتــهِ

ــر الســامل بكثــرة الــدور وليس  ــرَّ ســابقاً تقييــد الــداين حلــذف األلــف يف مجــع املذكّ  اجلاهلــني: بأثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) ومَ
. مطلقاً

: وال خــالف يف رســمها مــع (ف)، ولكنــي وجدهتــا بحذف األلف بعد واو قالوا يف مصحف املشــهد احلســيني (م). عُ الُــوا ادْ  قَ

وهنالك حديث بخصوص زيادة األلف يف مثل هذه املواضع ال جمال للخوض فيه هنا.

 ال فــارض: ال خــالف وهــي بأثبــات االلــف كــام يف (ف) ولكــن هــي بحذفــه (ال فــرض) يف مصحــف املشــهد احلســيني (م)، 
ومصحــف طاشــقند (ش).
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ــةٍ وقفــاً ووصــالً ورش،وابــو جعفــر،  يَّ دِّ : بالــواو غــري املهمــوزة خالفــاً لـــ (ف) وهكــذا قــرأ بابــدال اهلمــزةِ واواً مَ نَ ــروُ تُومَ
وابــو عمــرو، ووافقهــم اليزيــدي، والســويس، وقــرأ باالبــدال محــزة وقفــاً ال وصــالً والرســم هنــا ال ينطبــق وقراءتــه وصــالً.

الناظرين: بأثبات األلف خالفاً لـ(ف).

ومر سابقاً احلديث عن تقييد حذفه عند الداين .
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تشابه: بأثبات األلف خالفاً لـ (ف) ووجدهتا باأللف يف مصحف طوب قاگ رساي (ط).

ةُ ُ) ومل أجــد عــىل  ــلَّمَ سَ : وهــي ضبطــاً خــالف (ف)، حيــث نراهــا هنــا بتنويــن الفتــح وهــي يف (ف) بتنويــن الضــم (مُ ةً ــلَّمَ سَ مُ
) مرفوعــة ال منصوبــة خــالف  قــدر بحثــي مــن قرأهــا بتنويــن الفتــح حتــى يف شــواذ القــراءات، يف حــني وجــدت كلمــة (الشــيةَ
(ف) يف شــواذ القــراءات للكرمــاين الصفحــة ٧٣ نقــالً عــن كتــاب (املبهــج يف القــراءات الثــامن ......) ملؤلفــه ســبط ابــن اخليــاط 

البغــدادي املتوىف ســنة(٥٤١هـ) .
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ت يف (ف) ســبعاً باحلــذف  ــمَ سِ ) وقــد وردت يف املصحــف ثــامن مــرات رُ ـــنَ ت باأللــف وهــي يف (ف) بحذفــه (الْ ــمَ سِ األَن : رُ
ومــرة واحــدة بأثبــات األلــف يف ســورة اجلــن اآليــة (٩)، ولنــا فيهــا حديــث ال يســعهُ املقــام.

بِطــت باهلمــزةِ واليــاء، وقــد قــرأ ابــو جعفــر وابــو عمــرو بخلــفٍ عنــه بأبــدال اهلمزةِ يــاءً وكذا الســويس،  ت وضُ ــمَ سِ : رُ يـــتَ جِ
ووافقهــم اليزيــدي بخلــفٍ عنهــام،  وكذلــك قــرأ محــزة بأبــدالِ اهلمــزة يــاءً وقفــاً ال وصــالً، بــام يوافــق هذا الرســم.

ــا  ــاً لـــ(ف) وكذلــك رســم اهلمــزة عــىل األلــف، «وهــي برســمها هن ــراء خالف ــدال وال ــني ال ــات األلــف ماب ــم: بأثب ارأْتُ فادَّ
ــر».  ــراءة اگ جعف ــف ق ختال

ووجدهتــا بأثبــات االلــف مابــني الــراء والتــاء فقــط يف يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) وهــي هنــا باثبــات ألفــني االول 
مابــني الــدال والــراء، والثــاين األلــف صــورة اهلمــزة مابــني الــراء والتــاء .

ــع  ــالف م ــل خ ــذا دلي ــراق وه ــة والع ــل املدين ــف اه ــدة يف مصاح ــاء واح ــي بي ــاً لـــ(ف) وه ــني خالف ت بيائ ــمَ سِ ــي: رُ حيي
ــه . م بحث ــدَّ ــد تق ــام وق ــة والش ــل مكّ ــف أه مصاح

ــيني(م)،  ــهد احلس ــف املش ــاگ رساي (ط) ومصح ــوب ق ــف ط ــع يف مصح ــذا املوض ــام يف ه ــني ك ــومة بيائ ــا مرس ووجدهت
ــة (ت) . ــار الرتكي ــف اآلث ومصح

: بوضــع نقطتــني حتت األلف املقصورة اشــارة اىل اإلمالة عىل قراءة محزة، والكســائي، وخلف العارش، وكذلك ورش. املــويتَ
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           : بــدون نقــط اليــاء األوىل وقــد اســتعاظ عنهــا بألــفٍ خنجريــة صغــرية أماهلــا اىل اليمــني داللــة عــىل عــوض النقــط 
لليــاء وهــذا مــن دقــة مالحظــة الكاتــب وعنايتــه.

:  بأثبات األلف خالفاً لـ (ف). آياتهِ

هــا، وقــرأ بســكون اهلــاء ابــو عمــرو، والكســائي، وقالــون، وابــو جعفــر، ووافقهــم  : بأســكان اهلــاء، ويف (ف) بكرسِ ــيَ هْ فَ
.( ــيَ هِ اهلــاء (فَ اليزيــدي واحلســن، وقــرأ الباقــون بكرسِ

ــيني (م)،  ــهد احلس ــف املش ــه يف مصح ــا بحذف ــن وجدهت ــف، ولك ــات األل ــا بأثب ــع (ف) فكالمه ــالف م ــارة: ال خ كاحلج
ــه . ــىض التنوي ــاگ رساي(ط) فأقت ــوب ق ــف ط ومصح

ــراً، واقتــرص الشــاطبي يف  نَكَّ فــاً ومُ رَّ عَ االهنــار: بأثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) ذكــر الــداين حــذف االلــف فيــه أينــام وقــع مُ
ــه. ــارَ علي ــا ال غب ــراب القصائــد البيــت (١٣٧) . وعــىل رأي الشــاطبي الرســم هن ــة ات ــرِ كــام يف عقيل احلــذفِ عــىل املُنَكَّ

وهي باأللف يف مصحف املشهد احلسيني(م)، ومصحف اآلثار الرتكية(ت).
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: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، واالثبــات يف هــذا املوضــع جائــز عــىل رأي الــداين، وهــي باأللــف يف املصحــف  بغافِــلٍ
ــة الليبيــة، ومصحــف املركــز يف ايــران. اهلنــدي، ومصحــف اجلامهريي

نُــوا: بــواوٍ مهمــوزة وال خــالف مــع (ف) ، ولكــن ذكرهتــا حلــرص قــراءة املصحــف حيــث إهنــا خالفــاً لقــراءة أگ جعفــر  مِ ؤْ يُ
بــدلُ اهلمــزةَ يف هــذا املوضــع واواً. الــذي يُ

كالم: باثبات االلف خالفا لـ (ف).
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             : سقوط نقطة الباء كام هو واضح.

م). : بنقط األلف املقصورة (تقدَّ إيلَ

ليحاجوكــم: باثبــات األلــف كــام يف (ف)، وهــي يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) بحذفــه وكــذا يف مصحــف املشــهد 
احلســيني (م).
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م. الكتاب: باثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وقد تقدَّ

: ال خــالف مــع (ف) ، ولكــن حلــرص قــراءة هــذا املصحــف نقــول : قــرأ أبــو جعفــر هنــا بتخفيــف اليــاء وســكوهنا  ــيَّ انـِ أمَ
)، وقــرأ الباقــون بالتشــديد والفتــح  ــيَ انـِ )، ويف قــراءةٍ شــاذة ذكرهــا الكرمــاين وابــن خالويــه بتخفيــف اليــاء وفتحهــا (أمَ ــيْ انـِ (أَمَ

.( ــيَّ انـِ كــام هــو احلــال يف رســم هــذا املصحــف (أَمَ

وعليه : فإن أبا جعفر تردد كثرياً بقراءتهِ يف هذا املصحف إالّ أنّ األخري خالفه يف موارد هذه منها .

عالمــة التجزئــةِ عــىل حســاب الســتّني: الحــظ عــىل يمــني الصفحــة الشــكل املســتطيل املذهب واملــزوق وهــو عالمــة التجزئة 
تِــبَ يف وســطه باخلــط الكــويف :  «اجلــزء األول مــن أجزاء الســتني». عــىل تقســيم الســتني حيــث كُ
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م. الكتاب : باثبات األلف خالفاً لــ (ف) وقد تقدَّ
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أياماً: باثبات األلف كام يف (ف) ولكن هي بحذفه يف مصحف املشهد احلسيني (م) .
: وهــي مطابقــة لــــ (ف) ، مــع مالحظــة أن اللجنــة يف املصحــف األمــريي وكــذا طبعــة املدينة (ف) رســموا التــاء املربوطة  معــدودةً

يف بعــض الكلــامت مفتوحــةً وســبَّبوا ذلــك ، ومــن هــذه األســباب: إذا كانــت هنــاك قــراءةٌ مــا باجلمع.
وال أدري مــا هــو ســبب خمالفتهــم هــذه القاعــدة هنــا مــع  وجــود قــراءة باجلمــع (معــدودات) وهــي قــراءة ابــن مســعود كــام يذكــر 

ــدوا . عَّ ــم بالتــاءِ املبســوطة مراعــاةً هلــذه القــراءة التزامــاً بِــامَ قَ الكرمــاين يف كتابــه شــواذ القــراءات، فــكان األجــدر أن تُرسَ
: كــام يف (ف) ولكــن أريــد اإلشــارة إىل ان ضبطهــا جــاء خالفــاً لقــراءة محــزة ، والكســائي، ونافــع ، وابــن عامــر  تُمْ ذْ ـــخَ أَتَّ
الذيــن قــرأوا بادغــام الــذال بالتــاء ، وقــرأ ابــن كثــري ورويــس وحفــص بأظهــار الــذال عنــد التــاء كــام يف هــذا الرســم وضبطــه .

م بحثهام وكالمها باألمالة. : تقدّ -بَيلَ يلَ عَ
) بأبــدال اهلمــزة يــاءً مفتوحــة،  ــيِّيَةً ، وقــد قــرأ محــزةَ وقفــاً بأربعــة وجــوهٍ أحدهــا (سَ : رســمت اهلمــزة بعــد اليــاء الثانيــة يــاءً ــيِّيَةً سَ
ولكنــه بالوصــل يقــرأ بتحقيــق اهلمــزة وهــذا غــري موجــود يف رســم هــذه الكلمــة وال تنطبــق هنــا إال قــراءة مســلم بــن جنــدب 

املــدين حيــث هــي باألبــدال وقفــاً ووصــالً .
أحاطت: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) وهي بإثباته يف املصحف اهلندي، ومصحف اجلامهريية الليبية، ومصحف املركز يف إيران.
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م). أوليك: ابدال اهلزة ياءً (تقدَّ

: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وهي بأثباته يف مصحف املشهد احلسيني (م). أصحابُ

م ان الداين يقيِّدُ حذف ألفه بكثرة الدور. خالدون: بأثبات األلف خالفاً لـ (ف) وهي مجع مذكر سامل وقد تقدَّ

الصاحلات: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).

م احلديث عن نظائرها. اوليك ــ أصحاب ــ خالدون: تقدَّ
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ميثاق: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وهي باأللف يف املصحف اهلندي ومصحف اجلامهريية الليبية، ومصحف املركز يف ايران .
م الكالم فيها. ارسايل: تقدَّ

ال تعبــدون: كــام يف (ف) وهــي بالتــاء ، وقــد قــرأ ابــن كثــري ، ومحــزة ، والكســائي باليــاء املثنــاة التحتانيــة (ال يعبــدون) ووافقهــم 
ابــن حميصــن واحلســن واألعمــش ، فيــام قــرأ ابــن مســعود بالتــاء وحــذف النــون (ال تعبــدوا).

وعموماً الرسم يف هذا املصحف خالفاً للقراءِ املذكورين يف اعاله.
وبالوالدين: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وهي بأثباته يف مصحف املركز يف ايران.

إحســاناً: وهــي بأثبــات األلــف وال خــالف مــع (ف) ، إالّ اهنــا بحذفــهِ يف مصحــف املشــهد احلســيني (م)، ويف مصحف طاشــقند 
ــف  ــوب وخل ــائي ، ويعق ــزة ، والكس ــرأ مح ــة (ت)، وق ــار الرتكي ــف االث ــاگ (ط) ، ويف مصح ــوب ق ــف ط (ش) ، ويف مصح

ــناً) بفتــح احلــاء والســني ، أي اهنــا يف هــذا املصحــف خالفــاً للقــراء املذكوريــن يف اعــاله. سَ العــارش ، واألعمــش (حَ
وهنالك قراءات أُخر ال نحتاج ذكرها هنا.

، داللــة عــىل  ت كلمــة اليتامــى بأثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) والكلمتــان حتــت الفيهــام املقصوريــن نقــطٌ ــمَ سِ ــي: رُ يبَ واليتامَ ــرْ القُ
اإلمالــة، وقــد قــرأ محــزة ، والكســائي ، وخلــف العــارش باألمالــة املحضــة فيهــام ، ووافقهــم األعمــش.

واملساكني: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).
م احلديث عن نظائرمها. دَّ قَ الصالة ــ الزكاة: تَ
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م يف نظائِره فراجع . دَّ قَ ميثاقكم: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وقد تَ

دياركــم: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، وهــي جائــزة باأللــف عــىل رأي الــداين فأهنــا عــىل أحــد األوزان الســتة ، وهــي 
بأثباتــه يف املصحــف اهلنــدي ، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف إيــران.

م احلديث يف نظريه. دَّ قَ آل: بإبدال اهلمزةِ واواً والتسهيل يف آخر الكلمة وقد تَ وُ هَ
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م يف نظِريٍ له . دَّ قَ من ديارهم: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ
: وهــي بأثبــات األلــف رســامً خالفــاً لــــ (ف) ، وكــذا بتشــديد الظاءِ أيضــاً خالفاً لــــ (ف) حيــث وردت بالتخفيف  ــرونَ تَظَّاهَ
ــص  ــك حف ــاً وكذل ــف لفظ ــات األل ــع إِثب ــاء م ــف الظ ــف بتخفي ــائي ، وخل ــزة ، والكس ــم ، ومح ــرأ عاص ــد ق ). وق ونَ ــرُ (تَظهَ

واألعمــش ، وقــرأ الباقــون بالتشــديد كــام يف هــذا املصحــف .
والعــدوان: بأثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) ، وهــي باثباتــه يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ويف مصحــف طاشــقند (ش) 

وكذلــك باأللــف يف املصحــف اهلنــدي، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة، ومصحــف املركــز يف إيــران.
) وهنــا باالســكان عــىل  ــمُ اتُوكُ ــمَّ امليــم (يَ : بأبــدال اهلمــزة ألفــاً ، وقــد قــرأ أبــو جعفــر بأبــدال اهلمــزةِ ألفــاً ولكنــهُ ضَ ــمْ اتُوكُ يَ

قــراءةِ أگ عمــرو وروايــة الســويس .
ــح اهلمــزة واســكان الســني  ــرأ محــزة بفت ــة إىل نقــط األلــف املقصــورة ، ق ــاً لــــ (ف) ، إضاف ــات األلــف خالف : بأثب يْ ــارَ أسَ
اءِ حمضــة (كــام  ا) ووافقــه األعمــش، وقــرأ الباقــون بضــم اهلمــزة وفتــح الســني وألــفٍ بعــد الســني، وأمــالَ األلــف بعــد الــرَّ (أَرسْ

، ومحــزة ، والكســائي ، وخلــف ، ووافقهــم اليزيــدي واألعمــش. ــهِ فِ لْ هنــا يف الرســم) ابــو عمــرو ، وابــن ذكــوان بِخُ
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ﾕｱｱｱｱﾔｱｱﾓｱｱﾒｱｱ

ｱﾙｱｱﾘﾗｱｱｱﾖｱｱ

) بضــم التــاءِ وفتــح الفــاءِ وألــفٍ ملفوظــةٍ بعــد الفــاء وهبــا قــرأ نافــع ، وعاصــم ، والكســائي ،  ــمْ وهُ دُ فَ ــم: ويف (ف) (تُ هُ وْ دُ فْ تَ
وابــو جعفــر ، ويعقــوب ، ووافقهــم احلســن واملطوعــي.

) كــام يف هــذا املصحــف بفتــح التــاء واســكان الفــاء بــدون ألــف بعدهــا وضــم الــدال يف قــراءة الباقــني وتعنــي  ــمْ وهُ دُ فْ ــا (تَ أَمَّ
: خلوصهــم بــامل. 

ــهِ يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ومصحــف  ــات األلــف، ولكــن وجدهتــا بحذف إِخراجهــم:  وهــي كــام يف (ف) بأثب
طــوب قــاگ(ط).

: بأبدال اهلمزةِ واواً وهبا قرأ ابو جعفر ، والسويس. نُونَ تُومِ أَفَ



٢٢٣
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م. دَّ قَ الكتاب: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ

م احلديــث عــن مثيالهتــا (الصــالة ــــ الــزكاة)،  ــدَّ قَ احليــاة: باأللــف خالفــاً لــــ (ف) حيــث رســمها بالــواو (احليــوة) ، وقــد تَ
ســمت عــل األصــلِ فالحــظ ذلــك. فهنــا رســمها وفــق لفظهــا ، ويف (ف) رُ

القيامة: بأثبات األلف خالفاً لـ (ف).

م احلديث عن نظائره. دَّ قَ إلَـي: تَ

بغافل: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، والكالم عنه كسابقه.



٢٢٤

ｱピｱｱビｱｱパｱｱバｱｱド

ボペｱｱベｱｱプｱｱｱｱｱｱｱブｱ

〞ｱｱ〝ｱｱ｠ｱｱポｱｱ

ｱｱ┅ｱｱ┄ｱｱ┃ｱｱ│ｱｱｱ━ｱｱ─ｱｱ
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م بحثها). دَّ قَ اوليك: ابدال اهلمزة ياء (تَ

م بحثها). دَّ قَ احلياة: باأللف ال بالواو (تَ

م بحثها). دَّ قَ : باإلمالة (تَ ويسَ مُ

م بحثهــا)، والحــظ وزهنــا مــع كلمــة (العــذاب)، فــام هــو وجــه اخلــالف يف رســمها يف (ف)  ــدَّ قَ الكتــاب: بأثبــات األلــف (تَ
ومهــا عــىل نفــس الــوزن وعــىل مــاذا اســتندوا؟ 

قــاً يعلــوه مثلّــث صغــري قاعدتــه  بــاً ومزوّ عالمــة التجزئــة: عــىل يمــني الصفحــة وعنــد اآليــة (٨٦) نــر شــكالً مســتطيالً مذهّ
إىل األعــىل، ووســط هــذا املســتطيل باخلــطّ الكــويف (اجلــزء الثالــث مــن أجــزاء مائــة ومخســني).
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.( م يف بحث كلمة (مُويسَ دَّ قَ : كام تَ عييسَ

البينات: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف). وهي باأللف يف مصحف طوب قاگ (ط).

دناه: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف). وأيَّ

: بنقطِ األلف املقصورة ، وقرأ محزة ، والكسائي ، وخلف باألمالة املحضة ، ووافقهم االعمش وورش.  ْويَ ال هتَ

ــا  ــح فيه ــا يرج ــة گ ــة املحض ــي األمال ــذا ينف ــورة ، وه ــف املقص ــىل األل ــة ع ــود الفتح ــع وج ــذا املوض ــم يف ه ــارق عنه والف
ــواو. ــودُ إىل ال ــة تع ــذه الفتح ــراد وأنّ ه ــي امل ــة ه ــة املحض ــلّ اإلمال ــن األزرق، أو لع ويَ ع ــام رُ ــل ك التقلي
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ة. يَّ دِّ م يف ابدالِ اهلمزة واواً مَ دَّ قَ : تَ نُونَ ومِ يُ

م الكالم يف نظائِره. دَّ قَ : تَ كِتابٌ

م الكالم يف نظائره. دَّ قَ : تَ يلَ عَ



٢٢٧

ﾊｱｱﾉｱｱﾈﾇｱｱﾆｱｱﾅ

ｱｱﾏｱｱﾎｱｱｱﾍｱｱﾌｱｱﾋｱｱ

ｱｱﾕｱｱﾔｱｱﾓｱｱﾒｱｱﾑｱｱﾐ

ｱｱﾛｱｱﾚｱｱﾙｱｱﾘｱｱﾗｱｱﾖｱ
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كفــروا بــه: وجــود نقطــة زائــدةٍ حتــت الفــاء وهــذا مــا اعتقــده (زائــدة)، نعــم اســتعمل املغاربــة نقطــة فوقيــة للقــاف ونقطــة 
حتتيــة للفــاء، ولكــن نقــط هــذا املصحــف عــىل طريقــة املشــارقة ، وان وجــود نقطــة الفــاء اعــاله خالفــاً للمغاربــة حيــث عندهــم 

هــذه قافــاً ، وعليــه فهــي زائــدة، أو اهنــا زيــادة يف االيضــاح للتفريــق بــني الفــاء والقــاف واهللا العــامل
م احلديث يف نظائرمها. دَّ قَ َ الكافرين: كالمها تَ يلَ عَ

: باهلمـزة واليـاء ، قـرأ ابـو عمـرو، وابـو جعفـر، وورش ، والسـويس بأبـدال اهلمـزة يـاءً وقفاً ووصـالً وكذا قرأ مسـلم  امَ بِيْــسَ
بـن جنـدب املدين .

وهــذا ال ينطبــق ورســم هــذا املصحــف ، نعــم قــرأ محــزة وصــالً بتحقيــق اهلمــزة ووقفــاً باالبــدالِ ، وهــو مــا ينطبــق عــىل هــذا 
ــا ذلــك. الرســم، أو عــىل مــن قــرأ وقفــاً ووصــالً بجــواز التحقيــق واإلبــدال وإن مل يصلن

وقرأ الباقون بتحقيق اهلمزة وقفاً ووصالً.
: بتخفيــف الــزاي ، وقــد قــرأ بالتخفيــف ابــو عمــرو، وابــن كثــري، ويعقــوب ، واليزيــدي ، وابــن حميــض ، وجماهــد ،  لَ ــزِ نْ يُ

والســويس ، وقــرأ الباقــون بالتشــديد كــام يف (ف).
رَّ سابقاً. : مَ يلَ عَ

بَادِهِ: وهي بأثبات األلف كام يف (ف)، ولكنها بحذفهِ يف مصحف املشهد احلسيني (م). عِ

٠

ء
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ガヴｱｱケｱｱカｱｱヮ
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بَاؤا: بأثبات األلف بعد الواو املهموزة خالفاً لــ (ف) وقد فصلنا ذلك سابقاً. فَ

م احلديث عن نظائره. دَّ قَ : تَ يلَ عَ

م احلديث عن نظائره . دَّ قَ وللكافرين: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) : تَ

م) دَّ قَ : ابدال اهلمزة واواً مدية (تَ نُ نُومِ

م) دَّ قَ : بسكون اهلاء (تَ وَ هْ وَ

عالمــة التعشــري: عــىل يمــني الصفحــة وداخلهــا كلمــة (تســعون) باخلــط الكــويف إشــارة إىل اآليــة (٩٠)، يف حــني الفاصلــة 
عــىل رأس اآليــة يف داخلهــا حــرف (ص) وهــو حيمــل القيمــة العدديــة (٩٠) يف حســاب اجلمــل عنــد املشــارقة ، ومنــه نســتدل 
ــل املرشقــي ، كــون القيمــة العدديــة عندهــم تســاوي (٩٠)، أمــا املغاربــة فالقيمــة العددية  عــىل أن الكاتــب اســتخدم حســاب اجلمّ

للصــاد تســاوي (٦٠) فالحــظ ذلــك.
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مؤمنــني: هــي هنــا تطابــق مــا يف (ف) بتحقيــق اهلمــزة، وذكرنــا هلــا مــن بــاب حــرص القــراءات، وملعرفــة القــراءة التــي اســتند 
إليهــا هــذا املصحــف ، فقــد قــرأ بأبــدال اهلمــزة واواً نافــع املــدين ، ونســبها املعــرصاوي يف الكامــل املفصــل إىل ورش ، واگ جعفــر 

، وأگ عمــرو ، وزاد عليــه بــــ (ووافقهــم اليزيدي ). 

رَّ ذكرهم. وعليه فأن حتقيق اهلمزة كام يف صورة الكلمة يف هذا املصحف جاءت خالفاً لقراءة األئمةِ الذين مَ

م احلديث عن نظائرمها. دَّ قَ ويسَ بالبينات: تَ مُ

م احلديث عن مجع املذكر السامل ورأي الداين فيه. دَّ قَ ظاملون: تَ

م احلديث عن نظائره وجواز رسمها بأثبات األلف عند الداين. دَّ قَ ميثاقكم: تَ
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ما آتيناكم: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).

م بحثها سابقاً. دَّ قَ : تَ امَ بيْسَ

: بأبــدال اهلمــزة ألِفــاً : ويف املوضــع قــراءات مــا هيمنــا منهــا املنطبــق عــىل صــورة الكلمــة هنــا وهــي كــام قــرأ ورش ،  ــمْ كُ رُ امُ يَ
وابــو عمــرو بخلــفٍ عنــه، وابــو جعفــر بأبــدالِ اهلمــزة ألفــاً وقفــاً ووصــالً ، ووافقهــم محــزة وقفــاً.

ايامنكــم: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف)، واألثبــات هــذا عــىل رأي الــداين ، ووجدتــه بأثبــات األلــف يف املصحــف اهلنــدي 
ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف إيــران. 

ء
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خالصــة: بأثبــات األلــف كــام يف (ف) ، ولكنهــا بحذفــه يف قســم مــن املصاحــف العتيقــة ومنهــا : مصحــف املشــهد احلســيني 
(م)، ومصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) ، ومصحــف طاشــقند (ش).

ــد احلــذف بكثــرة  م احلديــث عــن مجــع املذكــر الســامل ســابقاً وقلنــا إن ابــن نجــاح يــر احلــذف ، والــداين يقيِّ ــدَّ قَ صادقــني: تَ
الــدور ، وقــد اختلفــوا بتحديــد كثــرة الــدور هــل عــىل مــا ورد يف القــرآن الكريــم ، ام يف اللغــة وعــىل الســنة النــاس.
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م احلديث عن نظائره. دَّ قَ بالظاملني: تَ

م احلديث عن نظائرمها. دَّ قَ يلَ حياة: كالمها تَ عَ

ــط  ــس) باخل ــة (مخ ــطها كلم ــري ويف وس ــا كأس زه ــرة يعلوه ــة ومؤط ــة ومزوق ــرة مذهب ــة دائ عالمــات التخميــس: اجلانبي
ــود واالزرق. ــرٌ باألس ــب ومؤط ــرف ومذه ــري مزخ ــرص كمث ــة عن ــىل رأس اآلي ــة ع ــويف، والفاصل الك
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: وهــي كــام يف (ف) ، باليــاءِ التحتانيــة وهبــا قــرأ اجلميــع عــدا يعقــوب حيــث قــرأ بالتــاء الفوقانيــة عــىل اخلطــاب  ــونَ لُ مَ عْ بــام يَ
.( لُونَ مَ (تَعْ

: وهــي كــام يف (ف)، وفيهــا ثالثــة عــرش وجهــاً يف القــراءة وهــذا احدهــا، ومــن اراد الوقــوع عليهــا فعليــه بكتــب  يلَ ِ ربْ ــجِ لـِ
القــراءات ومــا جــاءَ مــن تفصيــلٍ فيهــا.

م الكالم عنه. دَّ قَ : تَ يلَ عَ

ا محزة ، والكسائي ، وابو عمرو ، وورش . ـهَ الَ : أمَ يً دَ هُ وُ

: قــرأ ابــو عمــرو ، ومحــزة ، والكســائي ، وخلــف ، وابــن ذكــوان مــن طريــق الصــوري باألمالــة املحضــة ووافقهــم  يً َ ــرشْ بُ وَ
اليزيــدي واالعمــش.

م الكالم عنها). دَّ قَ ءوماليِكته: بتحقيق اهلمزة وإبداهلا ياءً (تَ
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م احلديث عنه وانه يقرأ بثالثة عرش وجهاً . دَّ قَ وجربيل: تَ
ا ، ومن اراد التفصيل فلرياجع كتب القراءات. هَ هٍ ، وصورته هنا أحدُ وميكال: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، ويقرأ بعرشة أوجْ

م احلديث عن نظائِرهِ يف مجع املذكر السامل. دَّ قَ للكافرين: تَ
م البحث فيهام. دَّ قَ آياتٍ بينات: تَ

م احلديث يف مجع املذكر. دَّ قَ الفاسقون: تَ
عاهدوا: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).

ه، والكرمــاين يف شــواذ القــراءات ،  ــدوا) يذكرهــا ابــن خالويــه يف شــواذّ وهِ هنالــك قــراءة ألگ رجــاء، وأگ الســامل بالــواو (عُ
راعيــاً لــكل القــراءات نقــول : كيــف تُراعــى هــذه القــراءة وفــق رســم املصحــف  عــي أن رســم املصحــف جــاءَ مَ ن يدَّ ــمَ وســؤالنا لـِ

ــدوا)؟! وهِ ــدوا) بكــرس اهلــاء املرويــة عــن أگ الســامل أيضــاً مــع قــراءةِ (عُ هِ يف طبعــة املدينــة (ف) وكيــف تُراعــى قــراءة (عَ

. الٌ منا يف أبواب سابقة بأن االتيانَ برسم يوافق مجيع القراءات حمُ دَّ لذا قَ



٢٣٥

┟ｱｱ┞ｱｱ┝ｱｱｱｱｱ├ｱｱ┛ｱｱ┚┙ｱｱ┘

┥ｱｱ┤ｱｱ┣ｱｱ┢ｱｱ┡ｱｱ┠

┫ｱｱ┪ｱｱ┩ｱｱ┨ｱｱ┧ｱｱ┦ｱｱｱ

ｱｱ┰ｱｱ┯ｱｱｱ┮ｱｱ┭ｱｱ┬ｱｱ

ｱｱｱ┶ｱｱ┵ｱｱｱ┴ｱｱｱｱ┳ｱｱ┲ｱｱ┱

UÀÁÖç’\;Àuë∏\;flŸ;C٧٣D;Ïu ë’\

م الكالم فيه). دَّ قَ ال يومنون: بأبدال اهلمزة واواً (تَ

م احلديث عنهام). دَّ قَ الكتابَ كتاب: بأثبات األلف (تَ

عالمــة التعشــري: طــرة  دائريــة كبــرية مذهبــة وفيهــا عنــارص زخرفيــة بســيطة ملونــة حتــاط بأطــرٍ وهالــةٍ شــعاعية الزورديــة ، 
ووســط الطــرة كلمــة (مايــه) باخلــط الكــويف، إشــارة إىل اآليــة (١٠٠) مــن ســورة البقــرة.
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ايت يف نثــر املرجــان أن اهــلَ الرســم اتفقــوا عــىل حــذف األلــف بعد  كَ الشــياطني: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، ويذكــر األرْ
ــراً وذلــك لألختصار. نَكَّ فــاً أو مُ رَّ عَ الطــاءِ مــن كلمــة (شــيطان) حيثــام وقــع وكيفــام وقــع مُ

واحلكم ذاته جيري يف كلمة (سلطان).
رسان وطُغيان  والغريب جداً أن غري هذا اللفظ گا جاء عىل وزنِ (فُعالن) نحو خُ

ا ؟! نوان و قِنوان ، نَصَّ الداين عىل اثبات ألفاهتِ أو ما جاء عىل وزن (فِعالن) نحو صِ
م احلديث عنه. دَّ قَ : تَ يلَ عَ

ســليامن: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) وهــو إســمٌ عــرگ ال أعجمــي كــام ينــص األركايت ، ويقــال عنــه وعــن (صالــح) و 
ـــامَّ يذكــر الســيوطي يف االتقــان ، وهــذه األســامء حتــذف منهــا األلــف  ــرَ اســتعامهلا لَ ثُ (مالــك) و(خالــد) ليســت بأعجميــة كــامَّ كَ

ــا يف غــري القــرآن فقــد وقــع اخلــالف بــني علــامءِ العربيــة يف حذفهــا وإثباهتــا. ــدِّ قــولِ الــداين ، أَمَّ إِتفاقــاً عــىل حَ
ه. م يف نظريِ دَّ قَ الشياطني: تَ

ه. م يف نظريِ دَّ قَ : تَ يلَ عَ
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هــاروت ومــاروت: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) وقــد اختلفــت مصاحــف االمصــار يف رســمها ففــي بعضهــا بأثبــات 
ــنَّةِ الــذي  األلــف وهــو األكثــر كــام يذكــر علــامء الرســم ، ويف بعضهــا بغــري ألــفٍ ، ذكــره الــداين ، ثــم نقــلَ عــن كتــاب هجــاء السُّ

رواه الغــازي بــن قيــسٍ االندلــيسُّ عــن أهــل املدينــةِ : (هــاروت ومــاروت) بغــريٍ ألــفٍ رســامً ال ترمجــةً . 
ــا هــو األكثــر، وقــد وجدهتــا بأثبــات األلــف يف مصحــف املشــهد احلســيني (م)، ويف مصحف  إِذن نَــصَّ الــداين: عــىل أن إثباهتَ
ــدي ،  ــف اهلن ــاً يف املصح ــات أيض ــي باالثب ــقند (ط)، وه ــف طاش ــا، ويف مصح ــرضر احداه ــم ت ــاگ رساي (طـــ) رغ ــوب ق ط

ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف إيــران، ويف املصحــف طبعــة املدينــة املنــورة بروايتــي ورش وقالــون.
ن: وهــي بأثبــات األلــف كــام يف (ف) ، ولكنهــا بحذفــه مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ويف مصحــف طاشــقند  ــامَ لِّ عَ ومــا يُ

(ش) ، ويف مصحــف اآلثــار الرتكيــة (ت).
: عدم رسم اهلمزة عىل األلف واالكتفاء بالفتحة اعتقدهُ وفق احكام النقل والسكت واهللا العامل. دٍ نْ اَحَ مِ

ــقند (ش) ،  ــف طاش ــيني (م) ، ومصح ــهد احلس ــف املش ــه يف مصح ــي بحذف ــام يف(ف) ، وه ــف ك ــات األل : بأثب ــنَ ي ارِّ بضَ
ــة (ت). ــار الرتكي ــف االث ــاگ رساي (طـــ) ، ومصح ــوب ق ــف ط ومصح
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ــهُ حكــم  ــإِذن) استشــف من ) وحتــت ألــف (إالَّ أو حتــت ألــف (بِ : عــدم رســم اهلمــزة فــوق ألــف (أَحــدٍ نَ ــاِذْ ــنْ اَحــدٍ اِالَّ بِ مِ
ــامل. ــكت واهللا الع ــل والس النق

اشرتاه: باثبات االلف، وهي يف (ف) بالياء صورة اهلمزة.

: باثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، وهــي بأثباتــه يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ويف مصحــف طاشــقند (ش) ،  ــالقٍ خَ
ويف مصحــف األثــار الرتكيــة (ت) .

لْــفٍ  عنــه،  : باليــاء واهلمــزة معــاً ، فهنالــك مــن قــرأ بأبــدال اهلمــزة يــاءً وقفــاً ووصــالً وهــم ورش ، وابــو عمــرو بِخُ لَبِيْــسَ وَ
ــرأ محــزة  ــاً، وق ــدال مطلق ــدب املــدين باالب ــن جن ــراءة مســلم ب م أيضــاً ق ــدَّ قَ ــه ، وتَ ــدي بخلــفٍ عن ــو جعفــر، ووافقهــم اليزي واب

باألبــدالِ وقفــاً ، أمــا وصــالً فقــد قــرأ بتحقيــق اهلمــزة.

ء
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نُوا: عدم رسم اهلمزتني عىل األلفني استشف منه حكم النقل. ُمْ آمَ اَهنَّ

. ُا: بالياء ال باهلمزة ، وهكذا قرأ مسلم بن جندب القاري املدين بأبدال اهلمزة ياءً آهيَّ يَ

والحظ من ناحية فن اخلط إِتصال الفتحة بالضمة فوق الياءِ بأسلوب بديع.

ــدي ،  ــف اهلن ــات يف املصح ــا باألثب ــات ، ووجدهت ــداين باألثب ــىل رأي ال ــي ع ــاً لــــ (ف) ، وه ــف خالف ــات األل ــا: بأثب راعن
ــران. ــز يف إي ــف املرك ــة ، ومصح ــة الليبي ــف اجلامهريي ومصح

م  احلديث عنه يف مجع املذكر السامل. دَّ قَ وللكافرين: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ
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م احلديث عنه.  دَّ قَ الكتاب: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ

ــاء وإســكان النــون وختفيــف الــزاي مــع فتحهــا وهــي خــالف (ف) التــي جــاءَ ضبــط هــذه الكلمــة فيهــا  : بضــم الي لَ ــزَ نْ يُ
ــوب ،  ــرصي ، ويعق ــرو الب ــو عم ــي ، واب ــريٍ املك ــن كث ــف : اب ــرأ بالتخفي ) وق لَ ــزَّ نَ اي (يُ ــزَّ ــديد ال ــونِ وتش ــح الن ــاء وفت ــم الي بض

ــديد. ــون بالتش ــرأ الباق ــد ، وق وجماه

عالمــات التخميــس: الحــظ عالمــة التخميــس اجلانبيــة دائريــة مذهبــة ومزوقــة ووســطها كلمــة (مخــس)، أمــا الفاصلــة عــىل 
رأس اآليــة فكمثريــة الشــكل ختتلــف  عــن باقــي الفواصــل.



٢٤١

ｹｱｱｸｱｱｷｱｱｶｱｱｵｱｱｴｱｱｳ

ｱﾀｱｱｿｱｱｱｾｽｱｱｼｱｱｻｱｱｺｱｱ

ｱｱﾇｱｱﾆｱｱﾅｱｱｱｱｱﾄｱｱﾃｱｱﾂｱｱﾁｱ

ｱｱﾎｱｱﾍｱｱｱﾌｱｱﾋｱｱﾊｱｱﾉｱｱﾈ

ｱｱﾕｱｱﾔｱｱﾓｱｱﾒｱｱﾑｱｱﾐﾏ
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ا) بضــم النــون األوىل وســكون  ــهَ نْسِ ــاها: بفتــح النــون األوىل وألــفٍ بــني الســني واهلــاء ، أمــا يف (ف) فقــد جــاءت (أَو نُ نْسَ أَوْ نَ
الثانيــة وكــرس الســنيِ وبــدون ألــف بــني الســني واهلــاءِ رســامً ولفظاً.

مــري  بيــدُ بــن عُ عــي ، وعُ ويف املوضــع قــراءات : قــرأ ابــن كثــري ، وابــو عمــرو ، وابــن عبــاس ، وعطــاء، وجماهــد ، وأُگُّ ، والنَّخَ
ا) ، وجــاءَ يف اإلمــالءِ للعكــربي ،  ــأْهَ نْسَ ، وابــن حميصــن، وعطــاء بــن ربــاح ، واليزيــدي، وعاصــم اجلحــدري ، قــرأوا مجيعهــم (نَ
ــاها) ، وهــو مــا ينطبــق ورســم هــذا املصحــف ،  نْسَ والبحــر املحيــط كذلــك كــام يذكــر صاحــب معجــم القــراءات اهنــم قرأوهــا (نَ

قــرأُ بأربعــة عــرش وجهــاً هــذا احدهــا. وهنالــك قــراءات اخــر خــارج رســمنا هنــا مل نذكرهــا كــون هــذه الكلمــة تُ

م احلديث عنها يف نظائِرها. دَّ قَ ءٍْ ــ السموات: تَ يلَ ــ يشَ عَ



٢٤٢

ﾜｱｱﾛｱｱﾚｱｱﾙｱｱﾘｱｱﾗｱｱｱﾖ

ヰｱｱ｀ｱｱｱﾟｱｱﾞｱｱﾝｱｱ

ｱｱギｱｱガｱｱヴｱｱケカｱｱヮｱｱヱｱｱ

ｱｱズｱｱジｱｱザｱｱゴｱｱゲｱｱｱグ

ヅｱｱｱヂｱｱダｱｱゾｱｱゼ

UÀÁÖç’\;Àuë∏\;flŸ;C٨٠D;Ïu ë’\

ــامل ، والزهــري ، ومســلم بــن جنــدب املــدين،  ) احلســن ، وابــو السَ ــيِلَ ــيِل: باهلمــزة واليــاء ، وقــرأ بأبــدال اهلمــزة يــاءً (سُ سُ
ــمِّ الســني ، الثانيــة: ميــل األوىل باإلبــدال ولكــن  م مــع ضَ ــدَّ قَ ويف الكلمــة ثــالثُ قــراءات هــي : األُوىل: بأبــدال اهلمــزة يــاءً كــام تَ
ــة  ) كــام يف رواي ــئِلَ ــق اهلمــزة وضــم الســني (سُ ــة: بتحقي ) كــام يذكــر الكرمــاين يف شــواذ القــراءات، الثالث ــيلَ بكــرس الســني (سِ

حفــص وآخريــن، وهــي بزيــادة األلــف يف مصحــف املشــهد احلســيني (م).

م بحثه (إمالة). دَّ قَ : تَ ويسَ مُ

باإليامن: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).

ــة ، ومصحــف املركــز يف  ــة الليبي ــدي ، ومصحــف اجلامهريي ــداين ووجدهتــا باأللــف يف املصحــف اهلن وتصــح عــىل رأي ال
إيــران.

الكتاب: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) تقدم مبحثه.

ء



٢٤٣

ｱｱビｱｱパｱｱバｱｱドｱｱデ

ｱｱペｱｱベｱｱプｱｱｱブｱｱｱｱピ

ｱｱｱ│ｱｱ━─ｱｱ〞ｱｱ〝ｱｱ｠ｱｱポｱｱボ

┈┇ｱｱ┆ｱｱ┅ｱｱ┄ｱｱ┃

ｱ┐ｱｱ┏ｱｱｱ┎ｱｱےｱｱ┌ｱｱ┋ｱｱ┊ｱｱ┉ｱｱ
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       : سقوط نقطة الباء سهواً من الكاتب.

م البحث يف نظائره. دَّ قَ ايامنكم: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ

ــمَ خالفوهــا يف (ف) يف  ــاراً:  بأثبــات األلــف كــام يف (ف) ، والقاعــدة يف صيغــة املبالغــة إثبــات األلــف ولكــن ال أدري لـِ فّ كُ
: مــن وضــع القاعــدة  لُ ابــا) يف ســورة النبــأ آيــة (٣٥)، علــامً إهنــا يف نفــس الســورة اآليــة (٢٨) بأثبــات األلــف. وأَتســاءَ لفظــة (كِذّ
ــالع عــىل املصاحــف ؟ وهــذا  ــصٍّ بذلــك ، ام اهنــا اســتقراءٌ مــن خــاللِ األطّ ــا أيّ نَ ؟ هــل وضعهــا الصحابــة مثــالً ؟ فلــم يردن
) بحــذف األلــف، منهــا : مصحــف املشــهد احلســيني  ــراً فَّ اســتطالع غــري تــام قطعــاً ، فلدينــا مصاحــف عتيقــة رســمت كلمــة (كُ

(م) ، ومصحــف طاشــقند (ش) ، ومصحــف اآلثــار الرتكيــة (ت).

م. دَّ قَ : بنقط األلف املقصورة وأستدلُ منه عىل اإلمالةِ كام تَ يلَ تَّي ــ عَ حَ



٢٤٤

┕ｱｱ└┓ｱｱ┒ｱｱ┑

ｱ┚ｱｱ┙ｱｱ┘ｱｱｱ┗ｱｱ┖ｱｱ

ｱｱ┡ｱｱ┠ｱｱ┟ｱｱ┞ｱｱ┝├ｱｱ┛ｱ

┧ｱｱ┦ｱｱ┥ｱｱ┤ｱｱ┣ｱｱｱ┢

┭ｱｱ┬ｱｱ┫ｱｱｱｱｱｱ┪ｱｱ┩ｱｱ┨ｱｱ
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م احلديث عن نظائرمها. دَّ قَ الصالة ــ الزكاة: تَ

: نقــط األلــف املقصــورة اشــارة إىل األمالــة كــام يف قــراءة أگ عمــرو ، ومحــزة ، والكســائي ، وخلــف العــارش، وابــن  يْ ــارَ نَصَ
ذكــوان بخلفــه ، ووافقهــم اليزيــدي واألعمــش ، وقــرأ دوري الكســائي بأمالــة األلــف بعــد الصــاد ، فيــام قرأهــا األزرقُ بالتقليل.



٢٤٥

┴ｱｱ┳ｱｱ┲ｱｱ┱┰ｱｱ┯

┻ｱｱ┺ｱｱ┹ｱ┸┷ｱｱｱ┶ｱｱ┵ｱｱ

╀ｱｱｱ┿ｱｱ┾ｱｱ┽ｱｱ┼ｱｱ
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╊ｱｱ╉ｱｱ╈ｱｱ╇ｱｱ╆ｱｱ
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 ، ( ــمْ انِيْهِ : كــام يف(ف) ، ونذكــر للمقارنــة أن ابــا جعفــر قرأهــا بيــاءٍ ســاكنةٍ خمففــةٍ مــع كــرس اهلــاء ووافقــه احلســن (أَمَ انِيُّهــمْ أَمَ
وهــذا مــن بــاب حــرص قــراءات هــذا املصحــف .

ووجدهتــا بحــذف األلــف يف مصــف املشــهد احلســيني (م) ، ويف مصحــف طاشــقند (ش) ، ويف مصحــف اآلثــار الرتكيــة 
(ت)، ويف مصحــف طــوب قــاگ رساي (طـــ) .

برهانكــم: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، وهــي تصــح عــىل رأي الــداين وهــي بأثباتــه يف املصحــف اهلنــدي، ومصحــف 
اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف إيــران.

م يف نظائره من مجع املذكر السامل. دَّ قَ صادقني: تَ

الة األلف كام قرأها محزة ، والكسائي ، وخلف ووافقهم اليزيدي. : إمَ بيلَ

مِّ اهلاء. مْ قرأوا بضَ : كام يف (ف) ، مع مالحظة اهنا خالف قراءة محزة ويعقوب واالعمش فَهُ مْ يْهِ لَ عَ



٢٤٦

ｵｱｱｴｱｱｳｱｱｲ

ｱｱｹｱｱｸｱｱｷｱｱｶｱｱ
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م. دَّ قَ ي: تَ ارَ النَّصَ

م  وهو كذلك أينام وقع يف هذا املصحف. دَّ قَ : تَ يلَ عَ

: الحظنــا يف اكثــر مــن موضــع وجــود اهلمــزة فــوق اليــاء يعلوهــا ســكون ، وأر أن وجــود اهلمــزة دليــل عــىل عــدم  ءٍْ يشَ
 ( ْ النقــل، ووجــود الســكون فوقهــا دليــلٌ عــىل الوقــف بــدون اهلمــزة (يشَ

م بحثه. دَّ قَ الكتاب: تَ



٢٤٧

ｱｱｱﾎｱｱﾍｱｱﾌｱｱﾋｱｱﾊ

ﾓｱｱﾒｱｱﾑｱｱｱｱｱﾐｱｱﾏ
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مساجد: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).
.(( هِ ــبْهِ لَ أو شِ لِّ مجع عىل مفاعِ ) ، قال الســيوطي يف االتقــان : ((حتذف األلف من كُ لَ اعِ فَ وهــو عــىل صيغــة منتهــى اجلموع (مَ

ــره  ــذي ذك ــط ال ــق الضاب ــاطبي وف ــداين وال الش ــا ال ــعة أوزان ، ومل يذكره ــىل تس ــأيت ع ــوع ت ــى اجلم ــة منته ــامً ان صيغ عل
ــا. ــة منه ــاً خمصوص ا ألفاظ ــرَ كَ ــام ذَ ــيوطي ، وان الس

. لُّهُ ـحَ ومن هذه األلفاظ (مساجد) اشار إىل حذف الفهِ حيث وقع . ويف احلديث تفصيل ليس هذا مَ

ــعَي: بنقــط األلــف املقصــورة، قرأهــا باألمالــة املحضــة محــزة ، والكســائي ، وخلــف العــارش ، وهــو مــا يطابــق رســمها  سَ وَ
هنــا باليــاء.

م). دَّ قَ اوليك: بأبدال اهلمزة ياءً (تَ
عالمــة التجزئــة: مســتطيل كبــري مذهــبٌ ومزخــرفٌ ومــزرقٌ يعلــوه مثلــثٌ قاعدتــه إىل األعــىل وفيــه باخلــط الكــويف (آخــر 

اجلــزء الرابــع مــن أجــزاء مائــة ومخســني)



٢٤٨
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م يف حمَلِّه. دَّ قَ ه الباقون وقد تَ هُ البرصي آية ومل يعدُّ الً: هذا املوضع عدَّ : أوّ نيَ ايِفِ خَ

ــاء بــدل اهلمــزة خالفــاً لــــ (ف)، وقــد قــرأ محــزة وقفــاً بوجهــني مهــا: التســهيل مــع املــد ، والتســهيل مــع  ثانيــا: وجــود الي
ــاءً  ــزة ي ــدالَ اهلم ــا أراهُ إب ــهيل، فأن ــدُ التس ــا مقص ــني منه ــا ال يتب ــة هن ــورة الكلم ــن ص ــهِ ، ولك لْف ــش بِخُ ــه األعم ــرص ووافق الق

ــدب املــدين. ــن جن ــرأ مســلم ب ــدال كــام ق ــإن هــذا األب ــه ف ،وعلي

فاَينام: متصلة كام يف(ف) ، ولكنني وجدهتا منفصلة (فأين ما) يف مصحف طوب قاگ رساي(ط).

م ، وهــي يف مصحــف طــوب قــاگ (ط)  واســع: بأثبــات األلــف خالفــاً لـــ (ف) ، وهــو مــرصح بــه عــىل رأي الــداين كــام تقــدَّ
بإثبــاتِ األلــف، ووجدهتــا بإثباتــه يف املصحــف اهلنــدي ، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف إيــران.



٢٤٩
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ــوا). وهــذا أحــدُ  ــدون واو (قال ــه ب ــوا: وهــي هكــذا يف مصاحــف األمصــار عــدا املصحــف الشــامي حيــث كتبــت في وقال
ــة عــىل أن هــذا املصحــف مل يعتمــد عــىل هجــاء املصحــف الشــامي يف هــذا املــورد. االدل

م احلديث عن اللفظ. مع مالحظة سقوط نقطة الباء. دَّ قَ سبحانه: بأثبات األلف خالفاً لـ (ف)، تَ

م الكالم فيه. دَّ قَ السموات: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) وقد تكرر ، وتَ

م احلديث عن مجع املذكر السامل. دَّ قَ قانتون: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وقد تَ

: وهي بنقط األلف املقصورة اِشارةً إلمالتها، قرأها محزة ، والكسائي وخلف العارش باألمالة املحضة. قَيضَ
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اتِينَا: قرأ ورش وابو جعفر بأبدالِ اهلمزة ألفاً وهو ما يطابق هذا الرسم. تَ

: بأثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، ووجدهتــا بأثباتــه يف مصحــف طــوب قــاگ رساي. وكذلــك هــي باألثبــات يف  تْ ــاَهبَ تَشَ
املصحــف اهلنــدي، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف إيــران.

رَّ سابقاً . اآليات: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، وقد مَ

ارسلناك: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).
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أصحاب: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).

: باألمالة كام قرأ محزة ، والكسائي ، وخلف العارش ، ووافقهم األعمش. تريضَ

رَّ سابقاً (إمالة)  ي: مَ ارَ النَّصَ

ــرَّ ســابقاً : مــع مالحظــة إن (حتــى) و (عــىل) غالبــاً مــا جــاءت يف مصحــف طــوب قــاگ رساي باأللــف ال باليــاء  ــي:  مَ تَّ حَ
(حتــا ــــ عــال) ، كــام وأهنــا وردت باأللــف املمــدودة يف عــدة مواضــع مــن مصحــف املشــهد احلســيني (م) ومصحــف طاشــقند 

(ش).

ي: قرأها باألمالة محزة والكسائي وخلف ووافقهم األعمش . دَ ي ــ الـهُ دَ هُ

لَني: بأبدالِ اهلمزةِ ياءً كام قرأ مسلم بن جندب املدين. وَ
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آتيناهم: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف)

م احلديث عنه) . دَّ قَ الكتاب: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) (تَ

تالوتــه: بأثبــات األلــف مطابقــاً لــــ (ف) ، ولكــن وجدتــه بحذفــه (تلوتــه) يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ويف مصحــف 
طاشــقند (ش) ويف مصحــف طــوب قــاگ (طـــ) ، ويف مصحــف اآلثــار الرتكية (ت).

م) . دَّ قَ أوليِك: بتحقيق اهلزة أو إبداهلا ياءً (تَ

فاوليك: بأبدال اهلمزة ياءً فقط.

عالمــة التعشــري: الحــظ عــىل اجلانــب طــرة مذهبــة كبــرية فيهــا نقــوش مبســطة وحتيطهــا اشــعة الزورديــة وداخلهــا كتابــة 
(مائــة وعــرشون) اخلــط الكــويف اشــارة إىل عــد اآلي.

تبَ وســطها حرفا (قك) ، وتســاوي يف حســاب اجلمــل (١٢٠). ــا الفاصلــة عــىل رأس اآليــة : فهــي دائــرة مذهبــة صغرية كُ أَمَّ

ء
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م يف مجع املذكر السامل. اخلارسون: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تقدَّ

م البحث فيه. دَّ قَ ارسايل: تَ

م البحث فيه. دَّ قَ : تَ يلَ عَ

م يف مجع املذكر السامل. دَّ قَ العاملني: بإثبات األلف خالفاً لــ (ف) وقد تَ
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م). دَّ قَ شفاعة: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) (تَ
: قرأ محزة والكسائي وخلف باألمالة وقفاً ووافقهم األعمش . تَيلَ إبْ

ابرهيــم: باليــاءٍ خالفــاً لــــ (ف) فــإن كلمــة ابراهيــم يف ســورة البقــرة بحــذف اليــاء يف املصحــف االمــريي ويف (ف) بــل يف 
اكثــر الطبعــات يف املــرشق.

وردت كلمــة (ابراهيــم) يف املصحــف (٦٩) مــرة منهــا (١٥) مــرة يف ســورة البقــرة ، واتفقــوا عــىل حــدِ قوهلــم برســمها باليــاء 
يف عمــوم املصحــف وعــدا البقــرة حيــث اختلفــوا فيهــا مــا بــني مــن يثبــت اليــاء ومــن حيذفهــا ، وذكــر ابــن االنبــاري يف مرســوم 

اخلــط : «وابراهيــم مــن أول البقــرة بغــري يــاءٍ ، وباليــاءِ يف بعضهــا».
ــاء يف مصاحــف اهــل العــراق وأهــل  ــاء ، وقــد وجدهــا بحــذف الي ــاءٍ وبغــري ي ويذكــر الــداين  اهنــم رســموها يف البقــرة بي

ــو داود احلــذف يف مصاحــفِ اهــل العــراق والشــام. ــدَ أب الشــام، وأكَّ
ــدَ ذلــك يف مصاحــفِ أهــلِ  وجــاء يف خمتــرص التبيــني البــن نجــاحٍ : «وحكــى اســتاذنا احلافــظ ابــو عمــرو بــن ســعيد انــهُ وجَ

ــمَ يف مصاحــفِ أهــل الشــام». سِ ــةً بغــريِ يــاءٍ ، وقــال: وكذلــك رُ العــراقِ والبــرصةِ خاصَّ
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ــاقٍ ، وإن  ــف باتف ــف الرشي ــوم املصح ــاء يف عم ــات الي ــت بأثب ــة (ابرهيم)كتب ــم : ان كلم ــامء الرس ــوال عل ــة اق اذن خالص
االختــالف فقــط يف(١٥) مــورداً وكلهــا يف ســورة البقــرة ، وأثبتــوا ان احلــذف يف مصاحــف العــراق والشــام، وبعضهــم حــدد 

مصاحــف البــرصة مــن العــراق، وبعضهــم أضــاف إىل مصاحــف العــراقِ والشــام املصحــف اإلمــام.
ــة  ــف مك ــا يف مصاح ــام وبأثباهت ــراق والش ــف الع ــاء يف مصاح ــذف الي ــموها بح ــم رس ــوال : أهن ــذه األق ــن ه ــهر م واألش
واملدينــة، وهــذا خــاصٌ بــام ورد يف ســورة البقــرة أمــا يف غريهــا فاألثبــات باتفــاق. انتهــى ولكننــا وجدناهــا بحــذف اليــاء يف عــدة 

مواضــع يف غــري ســورة البقــرة يف مصاحــف عتيقــة منهــا: مصحــف طاشــقند (ش) ، ومصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) ،
 كام ووجدناها بأثبات الياء يف مواضع من البقرة يف مصحف املشهد احلسيني(م) ومصحف طوب قاگ رساي (ط)، 

وهــي يف املصاحــف الســودانية بأثبــات اليــاء يف البقــرة اســتناداً إىل مصاحف أهــل املدينة رغم أهنــم يعتمدون قــراءة أگ عمرو 
بــن العــالءِ البــرصي (أي أهنــم اعتمــدوا قراءتــه ولكنهــم يف هــذا املوضــع مل يعتمــدوا هجــاء البــرصة بــل هجــاء اهــل املدينــة). 
وجــاءت مصاحــف أهــل املغــرب بأثبــات اليــاءِ يف مجيــع املصحــف ، وكذلــك احلــال باألثبــات مطلقــاً يف املصاحــف املطبوعة 

يف املدينــة املنــورة بروايتــي ورش وقالون.
، الختــالف مصاحــف االمصــار، ومــن بــاب محــل  ــاءِ ــا املرشقيــة رســمها يف ســورة البقــرة بالي ــه فــاألوىل يف مصاحفن وعلي
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اللغــظ عــىل نظائــرهِ ، ومطابقــةً للفــظ ، وتيســرياً عــىل العامــة.
وقد وجدهتا يف مصحف املشهد احلسيني (م) ، ويف مصحف طوب قاگ (ط) بأثبات الياء يف هذه املواضع .

بكلامت: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف).

جاعلك: بأثبات األلف مطابقاً لــ (ف) ، ولكنها وردت باحلذف يف مصحف املشهد احلسيني (م)، ومصحف طاشقند (ش) . 

ــقند (ش) ،  ــف طاش ــيني (م) ، ومصح ــهد احلس ــف املش ــه يف مصح ــا بحذف ــام يف(ف) ، ووجدهت ــف ك ــات األل ــاً: بأثب إمام
ــة (ت). ــار الرتكي ــف اآلث ــاگ (ط) ، ومصح ــوب ق ــف ط ومصح

: بالفتحــة عــىل اليــاءِ ، يف حــني هــي يف (ف) بيــاءٍ ســاكنة ، وهنــا اختلــف ضبــط الكلمــة ، وقــرأ بفتــح اليــاء: نافــع  يَ ــدِ هْ عَ
املــدين ، وابــن كثــري املكــي ، وابــو عمــرو البــرصي ، وابــن عامــرِ الدمشــقي ، والكســائي الكــويف ، وعاصــم.

م احلديث يف امثاله. دَّ قَ الظاملني: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف)، تَ
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م، وهــي باالثبــات يف هــذا املوضــع يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ويف  ــدَّ قَ ابرهيــم: بأثبــات اليــاء خالفــاً لـــ (ف) وقــد تَ
مصحــف طــوب قــاگ (ط) فالحــظ ذلــك.

: بوضــع نقطتــني حتــت األلف املقصــورة ، قرأ محزة والكســائي وخلف العــارش باإلمالة وقفاً ووصــالً يف هذا املوضع . ــيلً صَ مُ
م). دَّ قَ : باألمالة (تَ إِيلَ

إِسامعيل: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، 
ـــ اســحق) واشــرتطوا  ـــ اســمعيلـ  فُ األلــف منــه نحــو (ابرهيــمـ  ــذَ ثُــرَ يف القــرآنِ واأللســن حتُ قالــوا : كل اســم اعجمــي ، إن كَ

أن ال يقــع فيــه حــذف آخــر ، فــإن حــذف منــه حــرف آخــر مل حتــذف منــه األلــف نحــو (داود ــــ ارساءيــل) 
ــي يف  ــم األعجم ــص االس ــا خي ــذا م ــاً ه ــف ؟!) طبع ــذف أل ــا ح ــم وفيه ــن ابرهي ــاء م ــو الي ــف حذف ــكال: (ال أدري كي إش
ــا يف غــري القــرآن فقــد وقــع اخلــالف بــني علــامء العربيــة فمنهــم مــن حــذف األلــف مــن هــذه األســامء ومنهــم مــن  القــرآن، أمَّ

ــل. ــدَ التفصي ــع لِتَجِ ــت، فراج أثب
م مثل ذلك). دَّ قَ للطايـفني: إشارة إىل القراءة بتحقيق اهلمزة أو إبداهلا ياءً (تَ

وهي بأثبات األلف كام يف (ف) ، ووجدهتا بحذفه يف مصحف املشهد احلسيني (م).
م يف امثاله من مجع املذكر السامل. دَّ قَ والعاكفني: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ

ء
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ــةَ للنســاخ واللجــان مــن أنَّ حــذف اليــاءِ يف كلمــة ابرهيــم يف ســورة البقــرة جــاء  جَّ م مفصــالً واضيــف ، ال حُ ــدَّ قَ ابرهيــم: تَ
ملراعــاة قــراءة ابــن عامــر الشــامي حيــث انــه يقــرأ باأللــف (ابراهــام)، فقــد رو ذكــوان ثامنيــة عــرش موضعــاً يف غــري البقــرة قــراءةً 
، فقــد  ؟ وإن قالــوا هــذه املواضــع اختلفــوا فيهــا واتفقــوا يف مواضــع البقــرة، أقــول : هــذا قــولٌ غــريُ ناهــضٍ ــراعَ لِــمَ مل تُ باأللــف، فَ
قــرأ يف غــري البقــرة باأللــف آخــرون ، كــام يف ســورة ابراهيــم اآليــة (٣٥) قرأهــا باأللــف املطوعــي، والصــوري، وهشــام، وابــن 
ــبِ لِــرأيٍ مــا بِــال  ذكــوان، وهــذا مثــال وغــريه موجــود أيضــاً، وأرجــو مــن اللجــان املرشفــة عــىل كتابــة املصاحــف عــدم التعصّ

ــةِ مــع وجــود دليــلٍ عــىل التيســري والتســهيل. ــر عــىل رســمٍ مــا عــىل حســاب األُمَّ ، أو التحجّ ــةٍ قاطعــةٍ جَّ حُ

الثمرات: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف)، ووجدهتا يف مصحف طوب قاگ رساي (طـ) بأثبات األلف.
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م. دَّ قَ : تَ آيلَ

، ووافقهم اليزيدي. : بإبدال اهلمزة ياءً وقفاً ووصالً عند ورش، وأگ جعفر، وأگ عمروٍ بِيسَ وَ

م. دَّ قَ إبرهيم ــ اسامعيل: تَ

ــقند (ش) ،  ــف طاش ــيني (م) ، ومصح ــهد احلس ــف املش ــه يف مصح ــي بحذف ــام يف (ف) ، وه ــف ك ــات األل ــد: بأثب القواع
ــاگ رساي (ط). ــوب ق ــف ط ومصح
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مناسكنا: بأثبات األلف كام يف (ف) ، 

ــف  ــاگ رساي (ط) ، ومصح ــوب ق ــف ط ــيني (م) ، ومصح ــهد احلس ــف املش ــكنَا) يف مصح نَسِ ــه (مَ ــا بحذف ــد وجدهت وق
ــقند (ش) . ــف طاش ــة (ت) ، ومصح ــار الرتكي األث

) يف مصحف املشهد احلسيني (م). بُ اب: بأثبات األلف كام يف (ف) ، وهي بحذفه (التَّوَّ التَّوَّ

بْطــاً : وأُضيــفُ مــن بــاب حــرص قــراءة هــذا املصحــف : هنالــك قاعــدة عامــة عنــد محــزة  طــاً وضَ ــامً ونَقْ سْ : كــام يف (ف) رَ ــمْ فِيهِ
ــزة اللذيــن  يهــم) بضــم اهلــاء يف حــني وردت هنــا بكرسهــا خالفــاً ليعقــوب ومحَ كّ زَ ويعقــوب  حيــث يقــرءان (فِيهــم ــــ عليهــم ــــ يُ

تــردد اســمهام كثــرياً يف هــذا البــاب.

م الكالم يف نظائرمها. دَّ قَ آياتك ــ الكتاب: تَ
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الً . م مفصَّ دَّ قَ ابرهيم: تَ

: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف). اصطفيناهُ

الصاحلني: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) (مرَّ يف امثالهِ من مجع املذكر السامل).

ا إطــارٌ شــعاعيٌ الزوردي ،  يطُهَ ــحِ ـ ــة يُ ــة وفيهــا خطــوط ونقــوشٌ بســيطة ملون ــرية مذهب ــة كب عالمــة التعشــري: طــرة جانبي
، مذهبــة  ووســط الطــرة مكتــوب : (مايــه وثالثــون) باخلــط الكــويف داللــة عــىل اآليــة (١٣٠) ، أمــا الفاصلــة فهــي أصغــر حجــامً

وداخلهــا حرفــان مهــا : (قــل) ، وقيمتهــام يف حســاب اجلمــل تســاوي (١٣٠).
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العاملني: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، مرَّ سابقاً يف مثيالته من مجع املذكر السامل.
ــةِ  ــادِ وإمال ــةِ الصَّ ــةِ فتح ــزة بإمال ــرأ مح ــد ق ــة ، فق ــام اإلمال ــفُ منه ــورة ، استش ــف املقص ــت األل ــني حت ــع نقطت : بوض يصَّ وَ وَ

ــش. ــم األعم ــة ووافقه ــةً حمض ــاً إمال ــف أيض األل
ــا يف مصاحــف أهــل الشــام واملدينــة  ت يف مصاحــف أهــل العــراق ، بــرصةً وكوفــة ، ومصاحــف أهــل مكــة ، أمَّ ــمَ سِ وهكــذا رُ

) ، وهــي يف مصحــف ابــن مســعود (فَــويص) بالفاء . أَوىصَ ســمت باأللــف املهمــوزة بــني الواويــن (وَ فقــد رُ
م احلديث فيه مفصالً. دَّ قَ ابرهيم: تَ

ي  : وهــي كــام يف (ف) بضــمِّ البــاء، ووردت منصوبــةً عــن عــيل بــن أگ طالــب، وعبــد العزيــز امللكــي، وحممــد الرضِّ ــوبُ عقُ يَ وَ
الكــويف  كــام يذكــر الكرمــاين يف شــواذ القــراءات ، أمــا يف معجــم القــراءات فقــد نســب النصــبُ إىل اســامعيل املكــي، وعمــرو بــن 

فائِــد االســواري، والرضيــر (حممــد الــرضي الكويف).
يابني: باثبات االلف خالفا لـ (ف) وقد تقدم.

ي: بنقط األلف املقصورة، قرأ محزة والكسائي وخلف العارش باألمالة ووافقهم االعمش وورش. طَفَ إصْ
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) يف قــراءةٍ  :  األُوىل منصوبــة والثانيــة مرفوعــة كــام يف(ف) ، وهــي املشــهورة، ووردت بالعكــس (يعقــوبُ املــوتَ يعقــوب َ املــوتُ
مــالءِ للعكــربي . جــاء ذكرهــا يف معجــم القــراءات نقــالً عــن اإلِ

بعدي: سقوط نقطة الباء سهواً .
ــرَّ حســب قــراءة مســلم بــن جنــدب املــدين، ورســمها هنــا بإثبــات األلــف كــام يف (ف) ، وقــرأ  : بأبــدال اهلمــزة يــاءً وقــد مَ اَبآيِــكَ
ت بحــذف  ــمَ سِ لٌّ مــن  : ابــن عبــاس ، واحلســن ، وابــن يعمــر ، وابــو الرجــاء، وعاصــم اجلحــدري ، وقــد  رُ ) كُ باإلفــراد (أبيــكَ
ــذا كان  ــىل ه ــة (ت) ، وع ــار الرتكي ــف اآلث ــقند (ش) ، ومصح ــف طاش ــيني (م) ، ومصح ــهد احلس ــف املش ــف يف مصح األل
ــا يناســب  األفضــل واملرجــح رســمها يف املصاحــف احلاليــة ومنهــا (ف) بحــذف األلــف مراعــاةً للقــراءةِ الثانيــة، فاحلــذف هن

ــمُ القــراءات املختلفــة. القرائتــني، أمــا إثبــات األلــف فيفيــد بقــراءةٍ واحــدة وهــذا إشــكال عــىل مــن قــال بــأنَّ الرســم يالئِ
ــرَّ ســابقاً ، وابرهيــم بأثبــات اليــاء أيضــاً كــام يف  لِّ منهــا خالفــاً لــــ (ف) قــد مَ ابرهيــم واســامعيل واســحاق: بإثبــات األلــف يف كُ

مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ومصحــف طــوب قــاگ (ط).
ــل)  واحــداً: بإثبــات األلــف بــني الــواو واحلــاءِ خالفــاً لــــ (ف) ، وجيــوز إثبــات األلــف فيهــا عــىل رأي الــداين فهــي عــىل وزن (فَاعِ

، ووجدهتــا بإثباتــه يف املصحــف اهلنــدي  ، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة، ومصحــف املركــز يف إيــران.
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م البحث فيه فراجع. دَّ قَ ي: تَ ارَ نَصَ

م البحث فيه فراجع. دَّ قَ ابرهيم: تَ
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م احلديث عنها يف نظائرها. دَّ قَ إيل ابرهيم واسامعيل واسحاق : تَ

) يف مصحــف املشــهد احلســيني (م) ، ومصحــف  ــبَطِ : بإثبــات األلــف كــام يف(ف) ، وهــي بحذفــهِ (األسْ ــبَاطِ واألسْ
ــرص  ــاح يف خمت ــن نج ــر اب ــني يذك ــة (ت) يف ح ــار الرتكي ــف اآلث ــاگ رساي( ط) ، ومصح ــوب ق ــف ط ــقند(ش) ، ومصح طاش

ــت؟! ــام وقع ــا اين ــف فيه ــات األل ــالف يف إثب ــني أَنْ ال خ التبي

ــال) بحــذف األلــف أو إثباتــه يف حــروفٍ معينــةٍ ، واختلفــوا  عَ واحلــقُّ أنَّ علــامء الرســم اختلفــوا يف الكلــامت عــىل وزن (أَفْ
ري فقــد حذفهــا يف مصحفــه مطلقــاً إال يف مــا وقــع  زَ فِ ، ومــن هــؤالء الــداين ، والشــاطبي ، أمــا الـــجَ ــرَّ ــرِ واملُعَ فيهــا مــا بــني املُنَكَّ

بعــد األلــف مهــزةٌ أو تــاء.

وهنا أقول : أين الــ (ال خالف) الذي ذكره ابن نجاح يف إثباهتا ؟!

م احلديث يف نظائرمها. دَّ قَ : تَ عِييسَ ويسَ وَ مُ
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) ، ذكرنــا هــذا مــن بــاب حــرص قــراءة هــذا املصحــف مــا  : كــام يف(ف) ، وقــرأ نافــع املــدين ، وراويــه ورش (النَّبِيئُــونَ النَّبِيُّــونَ
أمكن.

بني: باضمحالل إحد نقاط الياء، فأثرها املذهب موجودٌ ولكنها غري واضحة املعامل.
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م احلديث يف نظائرها. دَّ قَ ها، تَ مِّ : بأِسكان اهلاء، ويف (ف) بضَ وَ هْ وَ

م احلديث عن أمثاهلا من مجع املذكر السامل. دَّ قَ عابدون: بأثبات األلف خالفاً لــ (ف) ، تَ

نا: بإثبــات األلــف بــني احلــاءِ واجليــم وكــام يف (ف) ولكنهــا بحذفــهِ يف مصحــف طــوب قــاگ رساي (ط) ،  ونَ اجُّ ـــحَ أَتُ
ومصحــف اآلثــار الرتكيــة (ت).

اعاملنــا ــــ اعاملكــم: بإثبــات األلــف يف كليهــام خالفــاً لــــ (ف) واإلثبــاتُ جائــزٌ عــىل رأي الــداين ، وهــي بِإثباتــهِ يف املصحــف 
اهلنــدي ، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف املركــز يف ايــران.
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، أمــا يف (ف) فهــي بالتــاء الفوقيــة عــىل اخلطــاب (أم تقولــون)، وقــرأ باليــاء كل مــن  يبَــةِ أم يقولــون: باليــاء التحتانيــة عــىل الغَ
ــا مــن قــرأ بالتــاء فمنهــم : ابــن  : نافــع املــدين  وابــن كثــريٍ املكــي ، واگ عمــرو البــرصي ، وعاصــم ، وأگ جعفــر ، ويعقــوب، أمَّ

عامــر الشــامي، ومحــزة الزيــات، والكســائي ، وحفــص ، وخلــف العــارش ، ورويــس ، ووافقهــم االعمــش .

م احلديث يف نظائرها فراجع. دَّ قَ ي : تَ ارَ ابرهيم ــ اسامعيل ــ اسحاق ــ االسباط ــ نَصَ

شــهادة: بإثبــات األلــف خالفــاً لــــ (ف) ، وهــي بإثباتــه يف املصحــف اهلنــدي ، ومصحــف اجلامهرييــة الليبيــة ، ومصحــف 
املركــز يف إيــران.
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ــل) گــا جــاز رســمه بأثبــات األلــف عنــد  : بإثبــات األلــف بــني الغــني والفــاء خالفــاً لــــ (ف) وهــو عــىل وزن (فَاعِ افِــلٍ بِغَ
ــران. ــة ، ومصحــف املركــز يف إي ــة الليبي ــدي ، ومصحــف اجلامهريي ــداين، وهكــذا هــو يف املصحــف اهلن ال

ونحن إذ نذكر هذه املصاحف املطبوعة وغريها إضافة إىل املصاحف العتيقة ألسباب منها :

يصــنيَ  تِبــت مــا بــني (٤٠-١٣٢) للهجــرة عــىل رأي املُتَخصِّ أوالً: املصاحــف العتيقــة التــي ارشنــا إليهــا مهمــة جــداً كوهنــا كُ
ومنهــا مــا قبــل ذلــك كــام هــو احلــال يف املصحــف املكتشــف يف برمنغهــام.

أي أهنا كتبت يف عهد الصحابة والتابعني ، وما جاءَ فيها جيب أن يؤخذ بعني االعتبار.

ثانيــاً: امــا مصحــف اجلامهرييــة الليبيــة وهــو عــىل قــراءة نافــعِ بروايــة قالــون ، فألنــهُ حتــت إرشاف جلنــةٍ معتــربة، وكذلــك 
مصحــف مركــز طباعــة املصحــف   ونــرشه يف اجلمهوريــة االســالمية االيرانيــة حيــث اجازتــه بعــد املناقشــة التامــة جلنــة معتــربة 
اعضاؤهــا مــن ذوي االختصــاصِ واخلــربةِ ومــن عــدة دول هــي: ســوريا ، واألُردن ، والكويــت ، واندينوســيا، والباكســتان، 

فــت أن أكــون مــن اعضائهــا. والعــراق، وإيــران . وترشّ
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ــهُ منتــرشٌ يف عمــوم شــبه القــارة اهلنديــة، وهــو مــن ناحيــة عــدد املســلمني الذيــن يقــرأون  نَّ ومــا خيــص املصحــف اهلنــدي فَألِ
بــه حيتــل املرتبــة األوىل ، ألن عــدد املســلمني يف شــبه القــارة اهلنديــة وصــوالً إىل بلــدان اندينوســيا وماليزيــا وغريهــا هــي صاحبــة 

الكثافــة الســكانية األكــرب بالنســبة لعــدد املســلمني فيهــا.

ومــن ثــم اســتداللنا باملصحــف الرشيــف طباعــة املدينــة املنــورة بروايتــي ورش وقالــون كوهنــام األكثــر انتشــاراً يف عمــوم 
ــام  ــرصي ك ــالءِ الب ــن الع ــر ب ــراءةِ أگ عم ــودان بق ــص الس ــم اخت ــة ورش ، نع ــاً رواي ــا، خصوص ــرگ وافريقي ــرب الع ــدان املغ بل

ــر انتشــاراً يف العــامل. ــة قالــون ، امــا املــرشقُ عمومــاً فهــو عــىل روايــة حفــصٍ األكث ــا برواي اختصــت ليبي

ــة إضافــة إىل املصاحــف املرشقيــة  ــاه يف املقارن ــة مــا اســتندنا إليــه واعتمدن ونذكــر هــذا مــن بــاب إطــالع القــارئ عــىل أمهي
ــا إليهــا بالرمــز (ف). ــة التــي ارشن بروايــة حفــصٍ ومنهــا طبعــة املدين

ــاه بلــون مغايــر مــن الكلــامت يف طبعــة املدينــة (ف) عنــد املقارنــة كان رســمه او ضبطــه خمالفــا لنظــريه يف  نّ وليــس كل مــا لوّ
هــذا املصحــف، بــل لالشــارة اىل قــراءة لنكتــة مــا احيانــا، او لوجــود خــالف ذلــك يف املصاحــف العتيقــة يســتوجب االشــارة 

اليــه.
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ــداً ، أو مــن بــاب االمهــال وقــد  ــا تعمُّ الصفحــة األخــرية مــن هــذا املصحــف الرشيــف ، ولألســف نــر عبــث األيــدي هبــا إمَّ
تــرضرت زخارفهــا املذهبــة بانتشــار احلــرب األســود عليهــا بســبب املســح ، واألهــم أننــا فقدنــا االفريــز الكتــاگ يف العــني الســفيل 

ــا :  هَ قــرأ ، وهــذا نَصُّ ،  أمــا الكتابــة يف العــني العليــا وإن تــرضرت إالّ أهنــا تُ

«وهذا آخر اجلزء الثاين من ستني وعدد آياته ماية وواحدٌ واربعون».

ــهِ مــع القــراءات  ــطِ هــذا اجلــزءِ مــن املصحــف الرشيــف، مــع متابعــة مــا في ــا مــن متابعــة رســم ونقــط وضب ــا اِنتهين إىل هن
ــلَّ اســتعامهلا يف عرصنــا هــذا أو مــا ســبقه)، مــع مقارنــة مــا جــاءَ يف رســمهِ مــع مــا  ةِ: مــا قَ ةِ (ونقصــد بالشــاذَّ املشــهورة منهــا والشــاذَّ
لِ والثــاين  جــاءَ يف الكتــبِ املعتــربةِ عــن مصاحــف األمصــارِ وكذلــك مــع املصاحــف العتيقــةِ املعتــربةِ التــي تعــودُ إىل القرنــني األوّ

. مــن اهلجــرةِ الرشيفــة، وكذلــك مــع جمموعــةٍ مــن املصاحــف املطبوعــة املعتــربةِ، واحلمــد هللا عــىل مــا يــرسَّ
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، مفــردة مفــردة بمراجعــة اهــم  اءً بعــد أن عكفنــا عــىل دراســة هــذا املصحــف الرشيــف رســامً ونقطــاً وضبطــاً وإقــرَ
ــا اىل : الكتــب التــي أُلفــت يف اهلجــاء والقــراءات توصلن

ــذي  ــورة وال ــة املن ــوع يف املدين ــف املطب ــف الرشي ــة باملصح ــم مقارن ــرية يف الرس ــات الكث ــم املخالف ــم: رغ ١.  الرس
ارشنــا اليــه بـــ(ف) وهــو مــا انتســخ اصــالً عــىل املصحــف االمــريي الــذي رســمهُ اصــالً شــيخ املقــاريء املرصيــة حممــد 
عــيل خلــف احلســيني الشــهري باحلــداد وســارت اللجــان عــىل اتباعــهِ يف الشــام واحلجــاز واخلليــج وغريهــا يف البلــدان إالّ 
اننــا أثبتنــا أن هــذه املخالفــات هلــا اســانيدها وأُصوهلــا وحججهــا عنــد علــامء الرســم وقــد ذُكــرت يف مؤلفاهتــم واشــري 
ــد إن مــا جــاء يف هــذا املصحــف يف األعــم األغلــب وفــق  ــا يؤي ِّ اليهــا يف مواضــع االختــالف يف مصاحــف األمصــار گِ

األدلــة املعتــربة إال يف نــزرٍ يســري مــن املمكــن توجيهــه.

ــاً إال يف  ــه نقــط األعجــام: جــاء نقــط هــذا املصحــف نقــط إعجــامٍ عــىل طريقــة املشــارقةِ تام ٢.  النقــط: وأقصــد ب
. مواضــع ال تتعــد أصابــع اليــد مــن ســقوطٍ نقطــةٍ مــا وربام ترضرهــا وحموها بســبب عامــل الزمن كــام أرشنــا يف مواضعهِ

 ، ــحٍ ــن فت ــة م ــركات االعرابي ــروف  باحل ــط احل ــقُ بضب ــا يتعلّ ــو م ــاً، وه ــط اصطالح ــه الضب ــد ب ــط: واقص ٣.  الضب
ــدي . ــل الفراهي ــة اخللي ــق مدرس ــف وف ــذا املصح ــاء يف ه ــد ج ، وق ــدٍّ ، ومَ ــدٍّ ، وش ــكونٍ ، وس ــرسٍ ، وك ــمٍّ وض

وقــد وجدنــاه وافيــاً كافيــاً عــىل ضوابــط أهــل ذلــك العــرص ، ألننــا يف عرصنــا هــذا اعتدنــا يف ضبــط املصحــف أن 
لِّ حــرفِ أو حتتــه عالمــات االعــراب ، يف حــني أن االوائــل مــن الكتــاب كانــوا يســتعملوهنا عنــدَ الــرضورة  نجــدَ عــىل كُ
، ثــم زادَ اســتعامهلا شــيئاً فشــيئاً وحســب متطلبــات العــرص وانتشــار االســالم ودخــول غــري العــرب فبــدأوا يضبطــونَ مــا 
يــرون تركــه يُشــكِلُ يف القــراءة ، فــال يتصــور احــدٌ عندمــا مــا نقــول جــاء ضبطــهُ مــن خــاللِ وضــع العالمــات االعرابيــة 
دَت حروفهــا وكلامهتــا  ــوّ تِــي سُ عــىل حروفــه ومــا إىل ذلــك (وافيــاً كافيــاً)، بــأن يقــارن ذلــك بمصاحــفِ هــذا العــرص الَّ
ــم يكونــوا  لَ مــاء فَ دَ صــني، أمــا القُ ــى  اهنــا خرجــت عــن املألــوفِ بنظــرِ قســمٍ مــن املتخصّ بكثــرةِ حراكاهتــا وســكناهتا حتَّ

بِّذونَ إكثــار شــونيزه (أي نقاطــه االعرابيــة). ـــحَ يُ

يــاً ، كــام أخذهــا املســلمون األوائــلِ مــن رســول اهللا صىلّ اهللا عليــه وآله،  لقِّ ــذُ تَ خَ ةَ تُؤْ ٤.  القــراءة: قلنــا ســابقاً إن القــراءَ
ــلَ إىل  وليــس مــن الــرضورة أن تطابــق الرســم تطابقــاً تامــاً ، واألمثلــة عــىل ذلــك كثــرية، إالّ أننــا مــن املمكــن جــداً أن نَصِ
ــا ، وقــد وجدنــا مــن خــاللِ دراســة رســم هــذا املصحــف. ةِ بشــكلٍ شــبهِ تــامٍ مــن خــاللِ دراســة رســم مصحــفٍ مَ ــراءَ القِ
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ةٍ  إن الكاتــبَ قــارئٌ مــا ، أو اعتمــد قــراءةً مــا، مل أجدهــا تنطبــق يف هــذا اجلــزء مــن املصحــف إنطباقــاً تامــاً مــع أيِّ قــراءَ
ــبِعِ أو العــرشِ أو األربعــة عــرش أو رواهتــا، گــا جعلنــا نبحث بشــكلٍ أو ســع من  مــن القــراءات املشــهورة ســواءاً للقــراءِ السَّ
مــي بعــض القــراءات بالشــاذةِ ال يقلــل أبــداً مــن  فُ بالقــراءات الشــاذة ، مــع مالحظــة إن رَ عــرَ ذلــك ، وختطينــاه إىل مــا يُ
ــم، أو  هِ لــامءِ ، مل حيالــف كثــري منهــم احلــظّ لســوءِ أوضاعِ ــبت إليهــم كانــوا مــنَ الفضــالءِ والعُ قيمتهــا، كــون أغلــب مــن نُسِ
ــم عــن مراكــز القــرارِ بــأن ينــرشوا مــا لدهيــم، ومــن جانــبٍ آخــرٍ مــن قــال انَّ هــذه القــراءات شــاذةً باملعنــى احلقيقي  لبعدهِ
ي يف إيــكالِ التُّهــم او النقــص إليهــا  وِّ َ ــن يثبــت إن بعــض هــذه القــراءات كانــت شــاذةً يف عهدهــا ؟ وهبــذا علينــا الــرتَّ ؟ أو مَ
وإىل أصحاهبــا مــن غــري دليــل،  وعمومــاً وبعــد متابعــة مــا أمكننــا متابعتــه عــىل هــذه العجالــة مــن قــراءاتٍ مشــهورة وغــري 
ثُــرَ االبــدالُ واالمالــةَ والتســهيل  مشــهورة وجدنــا هــذا املصحــف كــام قلنــا ال ينطبــق انطباقــاً تامــاً عــىل أي قــراءةٍ، نعــم كَ
ةِ محــزة الزيــات الكــويف ، مــع  ــهُ وفــق مــا تتبعنــاهُ كلمــةً كلمــة أقــربٌ مــا يكــون إىل قــراءَ والنقــل يف هــذا املصحــف گــا جعلَ
ةَ الكســائي الكــويف وأگ جعفــر يزيــد بــن القعقــاعِ املــدين يف  ــهُ يف مــواردَ ليســت باليســرية ، كــام وأنــه وافــق قــراءَ فَ انــه خالَ
ةِ اگ عمــرو البــرصي، ومل خيلــو ذكــر ورشٍ ورويــس وغريمهــا مــن ذلــك ،  مواضــع ليســت بالقليلــة وكــذا احلــال يف قــراءَ

ى توقفنــا عنــده . ولكــن الرســم يف مواضــع كثــرية جــاء مطابقــاً لقــراءةِ محــزةَ عنــد الوقــف والوصــلِ گــا اســتدعَ

ةٍ مــن القراءات  اً مع أيِّ قــراءَ ة املســتقاة مــن خــاللِ دراســة رســم هذا املصحــف ال تنطبــق انطباقــاً تامّ وعليــه: إن القــراءَ
العــرش أو رواهتــا، ولكنهــا ال ختــرجُ عنهــا جممــالً أو عــن قــراءات أشــارَ إليهــا علــامء القــراءاتِ يف مؤلفاهتــم املشــهورة ، 
ةٌ وفــق الضوابــطِ واألصــولِ واملنابــع املســتقاةِ مــن مصادرهــا املوثقــة. ممــا أثبــت لنــا أن مــا جــاءَ يف هــذا املصحــف هــو قــراءَ

لِّ صفحــة وكلمــة لتكــون النظــرةُ إىل ذلــك  تَــاح لنــا الفرصــة بــأن نجــدول مــا أرشنــا إليــهِ عنــدَ كُ وامتنــى مســتقبالً أن تُ
ــع ، مــع مالحظــة  ــرب للواق ــي األق ــل إىل نتيجــةٍ ه ــا يف التوص ــقَ لن ــةً ، وأوف نَ ــرَ وضوحــاً وأدَقَّ مقارَ ــراءات أكث عــرب الق
مامــان الصادقــان  إن رأي كبــار علــامء االماميــة إن القــرآن نــزل مــن عنــد الواحــدِ بحــرفٍ واحــدٍ كــام نــصَّ عــىل ذلــك اإلِ

عليهــام الســالم وإنــام االختــالف مــن الــرواة. 
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م يف هذا الباب:  دَّ قَ واخلالصة يف كل ما تَ
ــج  والرباهــني يف اجلملــة ، ودونَ ذلــك  جَ تــهِ وفــق األصــولِ واحلَ وجدنــا رســمَ هــذا املصحــف ونقطــهِ وضبطــهِ وقراءَ
ــل إليهــا يف البعــض اآلخــر بســبب ضيــق الوقــت وســعة  ــةٍ مل نتوصَّ جَّ ــمِ يف بعضهــا ، أو حلُِ لَ مواضــعَ يســرية إمــا مــن ســهو القَ

لبحث. ا

ــفَ عــن  ةً لِنكشِ ــةً وكاملــةً رســامً ونقطــاً وضبطــاً وقــراءَ لَ صَّ فَ ممــا حيملنــا مســؤولية دراســة املصاحــف العتيقــة دراســةً مُ
، ونرفِــدَ مكتباتنــا االســاملية عمومــاً أو املختصــة منهــا بعلــوم القــراءانِ خصوصــاً بــام يكشــف اللثــامَ عــن  ــا املخفيَّــةِ هَ كنوزِ
، بــل يدحــض أحيانــاً كثــرياً مــن األخبــار التــي اعتمدهــا البعــض لعــدم وجــود مــا يعارضهــا وإن كانــت  كثــريٍ مــن احلقائِــقِ

مهلهلــة أو ضعيفــة ، كــون اللُّقــى املاديــة املعتــربة دليــلٌ ال يمكــنُ جتــاوزه.

مــتُ هــذا املطلــب ســابقاً عــىل الســادة العلــامء واخلــرباء يف النــدوة العلميــة املختصــة الثانيــة الدوليــة لدراســة  وقــد قدَّ
أســاليب رســم املصحــف وضبطــه والتــي أقيمــت يف اجلهوريــة االســالمية االيرانيــة هــذا العــام والقــت ترحيباً كبــرياً ، ألَن 
لُّ لنــا الكثــري مــن االشــكاالت العالقــة حتــى اآلن ، وال حيــق لنــا ان  ـــحُ دراســة الظواهــر الكتابيــة يف املصاحــف العتيقــة تَ

. ، دونَ حتقيــقٍ وتدقيــقٍ نكتقــي بوصــفِ خمطــوطٍ قــرآين بوصــفٍ عــامٍ ، واملــرور عليــه مــرور الكــرامِ
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١. القرآن الكريم طبعة املدينة .
٢. املصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن أگ طالب (ع)  / مصحف صنعاء.

٣. املصحف الرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفان  / مصحف طوب قاگ .
٤. املصحف املعتمد يف شبه القارة اهلندية.

٥. مصحف اجلامهريية الليبية.
٦. مصحف املدينة بروايتي ورش وقالون.

٧. املصحف املطبوع بقراءةِ يعقوب احلرضمي.
٨. املصحف املطبوع برواية السويس.

٩. املصحف املطبوع بقراءةِ خلف العارش.
١٠. املصحف املطبوع بقراءة ابن عامر الدمشقي بروايتي هشام وابن ذكوان.

١١. مصحف الشمريل بترصيح مشيخة األزهر سنة ١٣٨١هـ .
١٢. املصحف العامين برواية حفص.

١٣. مصحف قطر برواية حفص، وغريها من املصاحف.
١٤. البيان يف تفسري القرآن  / اخلوئي.

١٥. رشح طيبة النرش يف القراءات العرش / ابن الناظم .
١٦. غيث النفع يف القراءات السبع  / السفاقيس .

١٧. التسهيل يف قراءات التنزيل  / حممد فهد خاروف.
١٨. شواذ القراءات / الكرماين .

١٩. نشوء القراءات  / د. الغفاري 
٢٠. الشامل يف القراءات العرش / د. عبد القادر منصور.

٢١. انفرادات القراء السبع / د. خليل رشيد
اء وكامل اإلقراء / السخاوي. ٢٢. مجال القرَّ

٢٣. منجد املقرئني ومرشد الطالبني / ابن اجلزري
٢٤. الربهان يف علوم القرآن / الزركيش 

٢٥. مناهل العرفان / الزرقاين 
٢٦. التمهيد يف علوم القرآن / حممد هادي معرفه .

٢٧. نثر املرجان يف رسم نظم القرآن / حممد األركايت
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٢٨. معجم القراءات القرآنية  / د. أمحد  خمتار  + د. عبد العال مكرم 
٢٩. رفعُ الدرجات يف قراءة محزة الزيات / توفيق ابراهيم محزة.

٣٠. ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف القاهرة  / د. أياد السامرائي 
٣١. كشف األرسار يف رسم مصاحف االمصار  / حممد الشافعي .

٣٢. الدر النثري والعذب النمري يف رشح كتاب التيسري / عبد الواحد املالقي
٣٣. الكامل املفصل يف القراءات األربعة عرش /د. املعرصاوي 

٣٤. املحكم يف نقط املصاحف  / الداين 
٣٥. الوايف يف رشح الشاطبية / عبد الفتاح القايض 

٣٦. النرش يف القراءات العرش / ابن اجلزري .
٣٧. التيسري يف القراءات السبع  / الداين 

هر    / الشاطبي  ٣٨. ناظمة الزُّ
اءُ املصاحف   / الغازي بن قيس األندليس. جَ ٣٩. هِ

/ د. غانم قدوري احلمد  ٤٠. رسم املصحف 
٤١. التطور الصويت يف االلفاظ  / د. حممود عكاشة 

٤٢. مفردة ابن حميصن املكي  / شيخ القراء احلسن االهوازي 
٤٣. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  / حممد عبد الباقي

بَاعُ األثر يف قراءة ابن جعفر / توفيق ابراهيم ضمرة   ٤٤. اِتِّ
٤٥. ابن كثري برواية البزي وقنبل  / توفيق ابراهيم ضمرة.

ة ار / توفيق ابراهيم ضمرَ ٤٦. فرحة األبرار يف قراءة خلف البزّ
٤٧. رواية السويس / توفيق ابراهيم ضمرة

٤٨. رواية شعبة /توفيق ابراهيم ضمرة
٤٩. رواية قالون   / توفيق ابراهيم ضمرة

٥٠. رواية الدوري  / توفيق ابراهيم ضمرة
وح / توفيق ابراهيم ضمرة ويس ورَ ٥١. قراءة يعقبو بروايتي رُ

٥٢. قراءة الكسائي  / توفيق ابراهيم ضمرة
٥٣. احلجة يف علل القراءات السبع / اگ عيل الفاريس النحوي 

٥٤. تيسري االعتناء يف قراءة اإلمام نافع املدين / عبد املجيد السليامين املكي 
٥٥. حتفة النبالء يف قراءة اإلمام أگ العالء  / عبد املجيد السليامين املكي 

٥٦. الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن اگ طالب القييس.
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٥٧. املوجز يف أداء القراءات السبعة / شيخ القراء احلسن االهوازي.
٥٨. املفتاح يف القراءات السبع / ابو القاسم القرطبي

٥٩. تلخيص العبارات بلطف االشارات يف القراءات السبع  / لالمام ابن بليمة
٦٠. القراءات السبع املتواترة  / مجال الدين حممد رشف 
٦١. املبهج يف القراءات السبع / سبط اخلياط البغدادي 

٦٢. املستنري يف القراءات العرش / االمام بن سوار 
النيس . ٦٣. الكفاية الكرب يف القراءات العرش  / القُ

٦٤.  القراءات العرش املتواترة / مجال الدين حممد رشف 
٦٥. املغني يف توجيه القراءات العرش املتواترة / د . حممد سامل حميسن 

٦٦. البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة  / عبد الفتاح القايض 
ار ٦٧. البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة / شيخ القراء ابو حفص االنصاري النشّ

يِبَةِ  / عيل سليامن املنهوري شيخ القراء باالستانة برتكيا  ٦٨. إرشادُ الطلبة إىل شواهد الطَّ
٦٩. بصائر أُويل األلباب يف مجع روايات الكتاب / ايامن حممد رمضان.

٧٠. رسالة يف قاعدة قراءة حفص / ابو املواهب احلنبيل الدمشقي 
٧١. املفيد يف رشحِ القصيد (رشح الشاطبية) / ابن جبارة املقديس 

قيل زادَة ٧٢. هتذيب القراءات  / ساجِ
رةِ املتممة للقراءات العرش  / حممد بن احلسن السمنودي املرصي ٧٣. رشح السمنودي عىل متن الدُّ

٧٤. الكتاب األوسط يف علم القراءات / احلسن بن عيل املقرئ العامين 
٧٥. قطر من غيث النفع يف أُصول وكلامت القراءات السبع / د. حممد نبهان مرصي 

٧٦. رشوح متن الشباطية املعرفِ بــ : حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع  / عدة شارحني 
٧٧. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  / مكي بن اگ طالب القييس.

٧٨. مفردة نافع (االختالف بني قالون وورش)  / الرعيني النحوي االشبييل 
٧٩. منحة املنان يف رواية حفص  / الطّرودي التونيس 

اخ   / د. امحد رششال اجلزائري. ٨٠. خمالفات النُّسَّ
٨١. دراسات وبحوث ومقاالت ومعلومات منشورة عىل شبكة املعلومات  / االنرتنيت.
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ــهُ علينــا إذْ  دايــة ، وجعلنــا مــنَ املتمســكنيَ بالواليــة ، فأَتــمَّ نعمتَ احلمــدُ هللاِ الــذي أنعــمَ علينــا بنعمــةِ اهلِ
ــكِ بالثقلــني ، عمــالً بقــولِ خاتــم االنبيــاء واملرســلني ، إذ قــال(ص) : «إين تــاركٌ فيكــم كتــابَ  سُّ قنَــا للتَّمَ فَّ وَ

.(١٩٧)« َّ احلــوض مجيعــاً ــيلَ ــامَ لــن يفرتقــا  حتــى يــردا عَ ـُ اهللاِ وأهــلَ بيتــي ، وإهنَّ

مهــا  ــوا بعــدي ، أحدُ وقــال صــىلّ اهللا عليــه وآلــه: «اين تــاركٌ فيكــم الثقلــني مــا إن متســكتم بــه لــن تضلّ
أعظــمُ مــن اآلخــر ، كتــاب اهللاِ حبــلٌ ممــدودٌ مــنَ الســامءِ إىل األرض ، وعــرتيت أهــلَ بيتــي ، ولــن يفرتقــا حتّــى 

َّ احلــوض ، فأنظــروا كيــف ختلفــوين فيهــام»(١٩٨) . ــيلَ دا عَ ــرِ يَ

ــفُ مطأطِئــاً ، وأنحنــي  هِ ، أَقِ ــن العبــدِ املفتقــدِ إىل غــريِ ــيل املتواضــعِ هــذا، والصــادرُ مِ مَ مُ عَ ــدِّ وأنــا إذْ أُقَ
لَ عليــه  ــذي أُنــزِ ــدسِ الّ ــامَ ســاحةِ قُّ إجــالالً ، أَمــام عظمــةِ هــذا الســفرِ اخلالــد الــذي ال تنتهــي معاجــزه ، وأمَ
، واملدافعــنيَ   يــهِ ِ يــهِ ، ومفرسِّ بَلِّغيــهِ ، وقارئِيــهِ ، ونارشِ تنزيــال ، ورتَّلــه  عــىل املــأل ترتيــال ، وأمــامَ واعيــهِ ، ومُ
ــورِ آياتــه ، والالئذيــن بحصــنِ معجزاتــهِ ، واحلافظــني لــه ، إبتــداءً  عنــه ، واملحاججــني بــه ، واملعتصمــني بِسُ
ــني،  ــامءِ العامل ــوالً إىل العل ــني ، وص ــنَ التَّابع ــصِ مِ ــني ، واخلُلَّ ــةِ  املنتجب ــن ، والصحابَ ــرتة الطاهري ــنَ الع مِ
ةِ وســوءِ التدبــري ، ولكــن  فــادَ ــةِ اإلِ ــدُ نفــيس يف منتهــى القصــور والتقصــري ، وقِلَّ ــاءِ واملؤمنــني ، أَجِ لَحَ والصُّ
ــوكالً عــىل اهللاِ  ــبِ إخــويت ، مت ــةً لِطَلَ لبَي ــي ، تَ ت َّ ــه ، شــحدتُ مهِ لُّ كُ جُ ــرتَ ــهُ ، ال يُ لُّ كُ كُ ــدرَ ــاب مــا ال يُ ومــن ب
ــمُ ذلــك يف رحــابِ أگ الفضــلِ العبــاسِ  ــه وآلــهِ ، متوســامً خــرياً حيــث اتنسَّ ــالً بنبيّ ســبحانَهُ وتعــاىل ، متوسِ
مــةِ كتابــهِ املجيــد ،  دَ بــن عــيل بــن أگ طالــب عليهــم الســالم، راجيــاً أن اكــونَ أَو أُحســبَ إن شــاءَ اهللاُ عــىل خَ

ةِ هــذا أقــىص مــا أُريــد. ــةِ مراقــدِ العــرتَ ــد تــرشيف بخدمَ فبعَ

(١٩٧)  مسند امحد ٥ / ١٨٩.
(١٩٨)  صحيح الرتمذي ٥ / ٦٦٣.
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ــنَدٍ  لِّ سَ ــنْ كُ ــم أهــلٌ للصــالةِ والثنــاءِ والتبجيــل ، يف شــهر شــوال باحثــاً عَ يــاً عــىل مــن هُ لِّ صَ عــتُ مُ َ فَرشَ
ــسِ  ــىل القراطي ــتُ ع ــربيت ، وأحني ــي يف حم ــاءَ عين ــلْتُ مَ ــي ، وأَسَ َبَّت ــىل ورقِ حمَ ــي ع تُ بحث ــرْ بَ زَ ــل ، وَ ودلي
ــنْ أمــري ، وقــد طــالَ  ــةٍ مِ جالَ مــتُ مــا أمكننــي تقديمــهُ عــىل عُ قَدَّ أضالعــي ، إســناداً لريشــتي ويراعــي ، وَ
تَّــى طَلــعَ  َ رغــمَ ذلــكَ يف إثبــاتِ ســندي ومصــدري ، حَ ــرصُ قَ ةِ ليــيل وســهري  ، وضــاقَ وَ بســبب قــرص اُملــدَّ
ــا  هَ ــنْ فيضِ ــأي مِ ــنْ بَعــدِ ظَمَ الفجــرُ بعــدَ أربعــنيَ ليلــةٍ كانــت مرشقــةً دائــامً بآيــات الكتــاب املبــني ، ورشــفتُ مِ

ــاءً معــني ،  امللكــويت مَ

لِّ  فالشــكر واحلمــد هللاِ أوالً وآخــراً ، والشــكرُ موصــولٌ إىل األخــوةِ القائمــنيَ عــىل هــذا األرث العظيــم ، وإىل كُ
دمتــي ،  ــصُّ منهــم أهــلَ بيتــي ، الذيــن قامــوا طــوال تِلــكَ الليــايل عــىل خِ ــن عاضــدين ودعمنــي وشــجعني ، وأَخُ مَ

تــمَّ هــذا العمــل عــىل أحســن وجــه . ألُِ

ولتي التي إبتدأتُ هبا يف مقدمةِ الكتاب :  رُ قَ وختاماً  أُكرِّ

ــوة،  بَ ــوادٍ كَ لِّ جَ بــوة، ولِــكُ لِّ ســيفٍ نَ لِــكُ ــوتُ ، فَ بَ ــوتُ أو كَ بَ تُ فَألَننــي ال أدعــي الكــاملَ أبــدا ، وإن نَ ــرصَّ إن قَ
لــمٍ عليــم. لِّ ذي عِ وإن أَصبــتُ فبفضــلِ اجلميــع، وإنْ أخطــأتُ ففــوقَ كُ

بِّ اغفر يل ولوالديَّ وللمؤمننيَ يوم يقومُ احلساب. رَ

وتم ذلك فجر يوم االثنني ٢٢/ذ.ق /١٤٣٦ هـ املوافق ٢٠١٥/٩/٧م
العراق ــ كربالء املقدسة
هِ بِّ وَ رَ فْ عىل يد الراجي عَ

عيل عبد احلسني الصفار الفضيل الكربالئي
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متام اجلزء االول من املصحف الرشيف املنسوب البن البواب
صورة طبق األصل



٢٨٢

﴿ غالف املصحف الرشيف ﴾



٢٨٣

﴿ الصفحة (١) من املصحف الرشيف ﴾



٢٨٤

﴿ الصفحة (٢) من املصحف الرشيف ﴾



٢٨٥

﴿ الصفحة (٣) من املصحف الرشيف ﴾



٢٨٦

﴿ الصفحة (٤) من املصحف الرشيف ﴾



٢٨٧

﴿ الصفحة (٥) من املصحف الرشيف ﴾



٢٨٨

﴿ الصفحة (٦) من املصحف الرشيف ﴾



٢٨٩

﴿ الصفحة (٧) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٠

﴿ الصفحة (٨) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩١

﴿ الصفحة (٩) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٢

﴿ الصفحة (١٠) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٣

﴿ الصفحة (١١) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٤

﴿ الصفحة (١٢) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٥

﴿ الصفحة (١٣) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٦

﴿ الصفحة (١٤) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٧

﴿ الصفحة (١٥) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٨

﴿ الصفحة (١٦) من املصحف الرشيف ﴾



٢٩٩

﴿ الصفحة (١٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٠

﴿ الصفحة (١٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠١

﴿ الصفحة (١٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٢

﴿ الصفحة (٢٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٣

﴿ الصفحة (٢١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٤

﴿ الصفحة (٢٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٥

﴿ الصفحة (٢٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٦

﴿ الصفحة (٢٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٧

﴿ الصفحة (٢٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٨

﴿ الصفحة (٢٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٠٩

﴿ الصفحة (٢٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٠

﴿ الصفحة (٢٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣١١

﴿ الصفحة (٢٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٢

﴿ الصفحة (٣٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٣

﴿ الصفحة (٣١) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٤

﴿ الصفحة (٣٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٥

﴿ الصفحة (٣٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٦

﴿ الصفحة (٣٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٧

﴿ الصفحة (٣٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٨

﴿ الصفحة (٣٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣١٩

﴿ الصفحة (٣٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٠

﴿ الصفحة (٣٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢١

﴿ الصفحة (٣٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٢

﴿ الصفحة (٤٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٣

﴿ الصفحة (٤١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٤

﴿ الصفحة (٤٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٥

﴿ الصفحة (٤٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٦

﴿ الصفحة (٤٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٧

﴿ الصفحة (٤٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٨

﴿ الصفحة (٤٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٢٩

﴿ الصفحة (٤٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٠

﴿ الصفحة (٤٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣١

﴿ الصفحة (٤٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٢

﴿ الصفحة (٥٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٣

﴿ الصفحة (٥١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٤

﴿ الصفحة (٥٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٥

﴿ الصفحة (٥٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٦

﴿ الصفحة (٥٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٧

﴿ الصفحة (٥٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٨

﴿ الصفحة (٥٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٣٩

﴿ الصفحة (٥٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٠

﴿ الصفحة (٥٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤١

﴿ الصفحة (٥٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٢

﴿ الصفحة (٦٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٣

﴿ الصفحة (٦١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٤

﴿ الصفحة (٦٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٥

﴿ الصفحة (٦٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٦

﴿ الصفحة (٦٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٧

﴿ الصفحة (٦٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٨

﴿ الصفحة (٦٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٤٩

﴿ الصفحة (٦٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٠

﴿ الصفحة (٦٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥١

﴿ الصفحة (٦٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٢

﴿ الصفحة (٧٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٣

﴿ الصفحة (٧١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٤

﴿ الصفحة (٧٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٥

﴿ الصفحة (٧٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٦

﴿ الصفحة (٧٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٧

﴿ الصفحة (٧٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٨

﴿ الصفحة (٧٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٥٩

﴿ الصفحة (٧٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٠

﴿ الصفحة (٧٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦١

﴿ الصفحة (٧٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٢

﴿ الصفحة (٨٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٣

﴿ الصفحة (٨١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٤

﴿ الصفحة (٨٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٥

﴿ الصفحة (٨٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٦

﴿ الصفحة (٨٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٧

﴿ الصفحة (٨٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٨

﴿ الصفحة (٨٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٦٩

﴿ الصفحة (٨٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٠

﴿ الصفحة (٨٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧١

﴿ الصفحة (٨٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٢

﴿ الصفحة (٩٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٣

﴿ الصفحة (٩١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٤

﴿ الصفحة (٩٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٥

﴿ الصفحة (٩٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٦

﴿ الصفحة (٩٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٧

﴿ الصفحة (٩٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٨

﴿ الصفحة (٩٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٧٩

﴿ الصفحة (٩٧) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٠

﴿ الصفحة (٩٨) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨١

﴿ الصفحة (٩٩) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٢

﴿ الصفحة (١٠٠) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٣

﴿ الصفحة (١٠١) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٤

﴿ الصفحة (١٠٢) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٥

﴿ الصفحة (١٠٣) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٦

﴿ الصفحة (١٠٤) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٧

﴿ الصفحة (١٠٥) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٨

﴿ الصفحة (١٠٦) من املصحف الرشيف ﴾



٣٨٩

﴿ غالف املصحف الرشيف ﴾



٣٩٠



٣٩١

ÑÄ]ë∏\



٣٩٢

بَاعُ األثر يف قراءة ابن جعفر / توفيق ابراهيم ضمرة . ١ اِتِّ
ابن كثري برواية البزي وقنبل / توفيق ابراهيم ضمرة. ٢
االتقان / السيوطي. ٣
االنتصار للقرآن / الباقالين. ٤
األعالم / الزركيل. ٥
األمايل / القايل. ٦
البداية والنهاية / ابن كثري.. ٧
ار. ٨ البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة / شيخ القراء ابو حفص االنصاري النشّ
البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة / عبد الفتاح القايض . ٩

الربهان يف علوم القرآن / الزركيش. ١٠
البيان يف تفسري القرآن / اإلمام اخلوئي. ١١
البيان يف عدّ آي القرآن / الداين. ١٢
التسهيل يف قراءات التنزيل / حممد فهد خاروف. ١٣
التطور الصويت يف االلفاظ / د. حممود عكاشة . ١٤
التمهيد يف علوم القرآن / حممد هادي معرفه . ١٥
التيسري يف القراءات السبع / الداين . ١٦
احلجة يف علل القراءات السبع / اگ عيل الفاريس النحوي . ١٧
اخلطّ والكتابة يف احلضارة العربية / د . حييى وهيب.. ١٨
اخلطّاط البغدادي / سهيل أنور.. ١٩
الدر النثري والعذب النمري يف رشح كتاب التيسري / عبد الواحد املالقي. ٢٠
السنن الكرب / البيهقي. ٢١
الشامل يف القراءات العرش / د. عبدالقادر منصور. ٢٢
الصاحبي يف فقه اللغة / ابن فارس. ٢٣
الصحاح / اجلوهري. ٢٤
العرب / اخلطيب البغدادي.. ٢٥
العثامنيون / د. عيل أرسالن. ٢٦
العقد الفريد / ابن عبد ربّه األندليس. ٢٧
الفائق / الزخمرشي. ٢٨
الفهرست / ابن النديم. ٢٩



٣٩٣

القاموس املحيط / الفريوز آبادي. ٣٠
القراءات السبع املتواترة / مجال الدين حممد رشف . ٣١
القرآن الكريم طبعة املدينة . ٣٢
الكامل املفصل يف القراءات األربعة عرش / د. املعرصاوي . ٣٣
الكتاب األوسط يف علم القراءات / احلسن بن عيل املقرئ العامين . ٣٤
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها / مكي بن اگ طالب القييس. ٣٥
النيس . ٣٦ الكفاية الكرب يف القراءات العرش / القُ
اللغة األكدية / د. عامر سليامن. ٣٧
املبهج يف القراءات السبع / سبط اخلياط البغدادي . ٣٨
املحكم يف نقط املصاحف / الداين . ٣٩
املخطوط العرگ ويشء من قضاياه / د. عبدالعزيز املسفر. ٤٠
املدخل إىل دراسة الوثائق العربية / د . حممود عبّاس محّودة. ٤١
املستدرك عىل الصحيحني / احلاكم النيسابوري. ٤٢
املستفاد من ذيل تاريخ بغداد / الدمياطي.. ٤٣
املستنري يف القراءات العرش / االمام بن سوار . ٤٤
املصاحف / السجستاين. ٤٥
املصباح املنري / الفيومي. ٤٦
املصحف الرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفان / مصحف طوب قاگ . ٤٧
املصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن أگ طالب (ع) / مصحف صنعاء. ٤٨
املصحف العامين برواية حفص. ٤٩
املصحف املطبوع برواية السويس. ٥٠
املصحف املطبوع بقراءةِ خلف العارش. ٥١
املصحف املطبوع بقراءةِ يعقوب احلرضمي. ٥٢
املصحف املطبوع بقراءة ابن عامر الدمشقي بروايتي هشام وابن ذكوان. ٥٣
املصحف املعتمد يف شبه القارة اهلندية. ٥٤
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم / حممد عبد الباقي. ٥٥
املعجم الوسيط / جممع اللغة العربية. ٥٦
املغني يف توجيه القراءات العرش املتواترة / د. حممد سامل حميسن . ٥٧
املفتاح يف القراءات السبع / ابو القاسم القرطبي. ٥٨



٣٩٤

ار. ٥٩ ل من تاريخ العرب / جواد عيل كسّ املفصّ
املفيد يف رشحِ القصيد (رشح الشاطبية) / ابن جبارة املقديس . ٦٠
ر. ٦١ د رضا املظفّ املنطق / حممّ
املنظار اهلنديس للقران الكريم / د. خالد فائق العبيدي. ٦٢
املوجز يف أداء القراءات السبعة / شيخ القراء احلسن االهوازي. ٦٣
املوطأ / االمام مالك. ٦٤
امليرس يف علم عدّ آي القرآن / د. امحد خالد شكري. ٦٥
النسخ والثلث / ادولف كرومهان / تقديم يوسف ذنون. ٦٦
النرش يف القراءات العرش / ابن اجلزري. ٦٧
الوايف بالوفيات / الصفدي.. ٦٨
الوايف يف رشح الشاطبية / عبد الفتاح القايض . ٦٩
امرباطورية الكلمة / نيقوالس اوستلر. ٧٠
انفرادات القراء السبع / د. خليل رشيد. ٧١
يِبَةِ / عيل سليامن املنهوري شيخ القراء باالستانة برتكيا . ٧٢ إرشادُ الطلبة إىل شواهد الطَّ
أُسد الغابة / ابن األثري. ٧٣
أُصول الكايف / الكليني البغدادي. ٧٤
بدائع اخلطّ العرگ / ناجي زين الدين. ٧٥
بشري اليرس / عبد الفتاح القايض. ٧٦
بصائر أُويل األلباب يف مجع روايات الكتاب / ايامن حممد رمضان. ٧٧
تاج العروس / الزبيدي. ٧٨
تاريخ اخلطّ العرگ / أمحد شوحان. ٧٩
د طاهر الكردي. ٨٠ تاريخ اخلطّ العرگ وآدابه / حممّ
تاريخ القرآن / األزمريي. ٨١
تاريخ حضارة وادي الرافدين / د. أمحد سوسة. ٨٢
تاريخ مرقد احلسني والعبّاس/ د. سلامن هادي ال طعمة. ٨٣
حتزيب القآن / عبد العزيز احلرگ. ٨٤
حتفة النبالء يف قراءة اإلمام أگ العالء / عبد املجيد السليامين املكي . ٨٥
حتفة أُويل األلباب يف صناعة اخلطّ والكتاب / ابن الصائغ.. ٨٦
اظ / الذهبي.. ٨٧ تذكرة احلفّ



٣٩٥

تراث اإلسالم تعريب جرجيس فتح اهللا. ٨٨
تفسري ابن كثري. ٨٩
لم / اخلطيب البغدادي. ٩٠ تقييد العِ
تلخيص العبارات بلطف االشارات يف القراءات السبع / لالمام ابن بليمة. ٩١
ه. ٩٢ قيل زادَ هتذيب القراءات / ساجِ
هتذيب املنطق / التفتازاين. ٩٣
تيسري االعتناء يف قراءة اإلمام نافع املدين / عبد املجيد السليامين املكي . ٩٤
اء وكامل االقراء / السخاوي. ٩٥ مجال القرّ
حاشية التهذيب / مالّ عبداهللا. ٩٦
حسن املدد يف فن العدد / اجلعربي. ٩٧
حضارة العرب / جوستوف لوبون، ترمجة أكرم زعيرت. ٩٨
د. ٩٩ خزانة الرسوم (خمطوط) / خواجه حممّ

خالصة املنطق / د. عبداهلادي الفضيل. ١٠٠
دراسات يف الوثائِقِ ومراكز املعلومات الوثائِقية / د . مصطفى أبو شعيشع.. ١٠١
دراسات وبحوث ومقاالت ومعلومات منشورة عىل شبكة املعلومات . ١٠٢
دراسات ومقاالت منشورة عىل شبكة املعلومات. ١٠٣
ديوان النابغة الذبياين. ١٠٤
ديوان امريء القيس. ١٠٥
ديوان حاتم الطائي. ١٠٦
ديوان زهري بن أگ سلمى. ١٠٧
ديوان لبيد بن ربيعة. ١٠٨
ار البغدادي.. ١٠٩ ذيل تاريخ بغداد / ابن النجّ
رحلة اخلطّ العرگ من املسند إىل احلديث / أمحد شوحان. ١١٠
رسالة يف علم الكتابة / أبو حيّان التوحيدي. ١١١
رسالة يف قاعدة قراءة حفص / ابو املواهب احلنبيل الدمشقي . ١١٢
رسم املصحف / د. غانم قدوري احلمد. ١١٣
رفعُ الدرجات يف قراءة محزة الزيات / توفيق ابراهيم ضمرة. ١١٤
رواية الدوري / توفيق ابراهيم ضمرة. ١١٥
رواية السويس / توفيق ابراهيم ضمرة. ١١٦



٣٩٦

رواية شعبة / توفيق ابراهيم ضمرة. ١١٧
رواية قالون / توفيق ابراهيم ضمرة. ١١٨
سنن ابن داوود. ١١٩
سنن ابن ماجه. ١٢٠
ائي. ١٢١ سنن النسّ
سري أعالم النبالء / الذهبي.. ١٢٢
سيامئية التصميم الزخريف اإلسالمي / صفا لطفي. ١٢٣
رةِ املتممة للقراءات العرش / حممد بن احلسن السمنودي املرصي. ١٢٤ رشح السمنودي عىل متن الدُّ
رشح املعلّقات السبع / الزوزين. ١٢٥
ليات / األنباري. ١٢٦ رشح املفضّ
رشح طيبة النرش يف القراءات العرش / ابن الناظم. ١٢٧
رشوح متن الشباطية املعرفِ بــ : حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع / عدة شارحني . ١٢٨
شواذ القراءات / الكرماين. ١٢٩
صبح األعشى / القلقشندي. ١٣٠
صحاح اللغة / اجلواهري. ١٣١
صحيح البخاري. ١٣٢
اب / جسرت بتي. ١٣٣ صور من مصحف ابن البوّ
ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف القاهرة / د. أياد السامرائي . ١٣٤
عدد سور القرآن وآياته / ابن عبد الكايف. ١٣٥
عنوان الدليل من مرسوم خطّ التنزيل / املراكيش. ١٣٦
غيث النفع يف القراءات السبع / السفاقيس. ١٣٧
فتح الرمحن يف تفسري القرآن / جميد الدين املقديس احلنبيل. ١٣٨
ة. ١٣٩ ار / توفيق ابراهيم ضمرَ فرحة األبرار يف قراءة خلف البزّ
فضائل القرآن / ابن كثري. ١٤٠
فقه اللغة / الثعالبي. ١٤١
اد.. ١٤٢ فهارس املخطوطات يف العراق شورشيس عوّ
ية فنّية يف اخلطّ العرگ / حسن طه. ١٤٣ قابلية التحوير كخاصّ
قراءة الكسائي / توفيق ابراهيم ضمرة. ١٤٤
وح / توفيق ابراهيم ضمرة. ١٤٥ ويس ورَ قراءة يعقوب بروايتي رُ



٣٩٧

قطر من غيث النفع يف أُصول وكلامت القراءات السبع / د. حممد نبهان مرصي . ١٤٦
قواعد اللغة األُوغاريتية / د. الياس بيطار. ١٤٧
كامل الزيارات /ابن قولويه.. ١٤٨
كتاب فنّ اخلطّ / مصطفى اغور درمان.. ١٤٩
د الشريازي الشافعي. ١٥٠ كشف األرسار يف رسم مصاحفِ األمصار / حممّ
كشف الظنون/حاجي خليفة املعروف بـ (كاتب جلبي). ١٥١
كنز العامل / املتقي اهلندي. ١٥٢
لسان العرب / ابن منظور. ١٥٣
لقاءات متلفزة للباحثني والدارسني واملختصني. ١٥٤
جملّة الثقافة العربية عدد ١١ سنة ١٩٧٨. ١٥٥
جملّة املورد املجلّد ١٥ عدد ٤ . ١٥٦
جمموعة ديفيد نارص خلييل. ١٥٧
اخ / د. امحد رششال اجلزائري. ١٥٨ خمالفات النُّسَّ
خمتار الصحاح / الرازي. ١٥٩
مدرسة اخلطّ العراقية من ابن مقلة إىل هاشم البغدادي / د. نوري محودي القييس. ١٦٠
مسند اإلمام عيل عليه السالم / السيّد حسن القبانچي. ١٦١
مسند أمحد. ١٦٢
مصحف اجلامهريية الليبية. ١٦٣
مصحف الشمريل بترصيح مشيخة األزهر سنة ١٣٨١هـ . ١٦٤
مصحف املدينة بروايتي ورش وقالون. ١٦٥
مصحف صنعاء املنسوب إىل اإلمام عيل عليه السالم. ١٦٦
ان. ١٦٧ مصحف طوب قاگ رساي / املنسوب إىل عثامن بن عفّ
مصحف قطر برواية حفص. ١٦٨
اء. ١٦٩ معاين القرآن / الفرّ
معجم األُدباء / احلموي.. ١٧٠
معجم القراءات القرآنية / د. أمحد خمتار + د. عبد العال مكرم . ١٧١
معجم املعاين اجلامع. ١٧٢
معجم املفردات اآلرامية القديمة / د. سليامن الذييب. ١٧٣
معجم مقاييس اللغة / ابن فارس. ١٧٤
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مفردات ألفاظ القرآن / الراغب األصفهاين. ١٧٥
مفردة ابن حميصن املكي / شيخ القراء احلسن االهوازي . ١٧٦
مفردة نافع (االختالف بني قالون وورش) / الرعيني النحوي االشبييل . ١٧٧
مة ابن خلدون. ١٧٨ مقدّ
مناهل العرفان / الزرقاين . ١٧٩
منجد املقرئني ومرشد الطالبني / ابن اجلزري. ١٨٠
منحة املنان يف رواية حفص / الطّرودي التونيس . ١٨١
منظومة الفرائداحلسان يف عدّ آي القرآن / عبد الفتاح القايض. ١٨٢
موسوعة اخلطّ العرگ والزخرفة اإلسالمية / حمسن فتوين. ١٨٣
هر يف عدّ آي السور / الشاطبي. ١٨٤ ناظمة الزّ
نثر املرجان يف رسم نظم القرآن / حممد األركايت. ١٨٥
نشأة الزخرفة وقيمتها وجماالهتا / فوزي سامل عفيفي. ١٨٦
نشوء القراءات / د. عبد الرسول الغفاري. ١٨٧
نور احلقيقة / العاميل.. ١٨٨
اءُ املصاحف / الغازي بن قيس األندليس. ١٨٩ جَ هِ
وسائل الشيعة / احلرّ العاميل. ١٩٠
وفيات األعيان / ابن خلّكان.. ١٩١

. اءِ رَّ ة بعلم القراءات والقُ ومصادر أُخر خمتصّ
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٤٠٠

٧ ................................................................................................................ املقدمة
توطئة............................................................................................................... ١١
٢٧ ................................................................................. ةُ وأدواهتا ل:اللغةُ والكتابَ القسم األوّ
ل:العالقة ما بني اللغة والكتابة.......................................................................... ٢٩ الباب األوّ
٣٣ .................................. ةُ اخللود؟ غَ ن هي لُ ؟ ومَ لٌ ؟ أم أَصْ ؟ أم قديمةٌ ةُ القرآن الكريم حديثةٌ غَ الباب الثاين:لُ
٤٣ .................................................................. الباب الثالث:املواد املستخدمة يف الكتابة وأدواهتا
٥١ ............................................................. ورُ الدَّ رُ وَ : األَثَ ةِ فَ خرَ الزَّ طِّ وَ نُّ الـخَ القسم الثاين:اإلسالمُ وفَ
٥٣ ............................................................... رِ اخلطِّ العرگ ل:أثرُ القرآنِ الكريمِ يف تطوّ الباب األوّ
٥٧ ......................................................................

خرفةِ رِ فَنِّ الزَّ الباب الثاين:أثرُ اإلسالمِ يف تَطوّ
٥٩ ....................................

خرفةِ اإلسالميةِ طِّ العرگ والزَّ الباب الثالث:دورُ الدينِ اإلسالمي يف انتشارِ الـخَ
٦٣ ....................................... اب طَّاطُ البغداديُّ أبو احلسنِ عيلُّ بنُ هاللِ املعروف بابْنِ البَوّ القسم الثالث:الـخَ

ت (٤١٣هـ ــ ١٠٢٢م) سريتهُ ــ أدبه ــ خطّه ــ قصيدته ورسالته يف اخلطّ ــ آثاره
٦٥ .................................................................................. هُ طُّ ل:سريته ــ أدبهُ ــ خَ الباب األوّ
٧١ ....................................................................... الباب الثاين:قصيتده الرائية ورسالته يف اخلطّ
الباب الثالث:وفاتهُ ــ آثاره ــ توقيعه................................................................................ ٧٥
٧٩ ....................................................................... القسم الرابع: التعريف هبذا املصحف الرشيف
٨١ .................................................... ل:وقفيّتهُ ــ وصفهُ ــ قلمهُ ــ زخرفتهُ ــ تذهيبهُ وتزويقهُ الباب األوّ
: العالمة الرافدينية املصادرة من قبل الصهاينة ــ ...................................... ٨٧ الباب الثاين:النجمةُ السداسيّةُ
 .............................................................................. والعنرص الزخريف اإلسالمي املتخىلّ عنه
٩٩ ........................................................................... هُ ــ نسبتهُ طِّهِ ــ بدائِعُ الباب الثالث:ميزةُ خَ
١٠٩ ....................................................................... القسم اخلامس: هوية املصحف هجاءً وإقراءً

هُ تُ هُ ـ قِراءَ مُ سْ دُّ آياتهِ وكلامتهِ ـ حتزيبُهُ ـ رَ عَ
١١٣ ....................................................................................

دُّ آياتهِ وكلامتهِ ل:عَ البابُ األوّ
١٢٣ ...................................................................................... يبُهُ زِ هُ وحتَ تُ زءَ الباب الثَّاين:جتَ
١٢٧ .................................................. :رسم املصحف بني التوقيف ونمط الكتابةِ العربية الباب الثَّالِثُ
ا....................................... ١٣٩ تِهَ ا ـ املوقفُ منها ـ أشهرُ أَئِمَّ هَ دُ ا ـ تعدّ :القراءات القرآنية: نشأَهتُ ابعُ الباب الرَّ
١٥١ ............................................................. هُ تُ هُ وقِراءَ مُ سْ : رَ يدُ البَحثِ :املصحفُ قَ سُ البابُ اخلَامِ
االستنتاجات يف رسمه وقراءته.................................................................................. ٢٧٢
٢٧٨ ............................................................................................................ اخلامتة
٢٨١ .................................. متام اجلزء االول من املصحف الرشيف املنسوب البن البواب (صورة طبق األصل)
٣٩١ ........................................................................................................... املصادر
٣٩٩ ................................................................................................. فهرس املحتويات


