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ملخص البحث

الكریم على من اتبع ھداه الى یوم الدین.الحمد � العزیز الحكیم وافضل الصالة والسالم على نبیھ

المعجزبكتابھوخصناوالمرسلیناالنبیاءخیراتباعمنوجعلناالمبینوالنوربالھدىعلیناانعمالذي�الحمد
انزلناهكتابالحمیدالحكیمهللامنتنزیل،دارسھیملوال،فوائدهتنفدوالعجائبھتنقضيالالذيالعظیم

ودراستھحسناتوقراءتھدرجاتتالوتھواالخرةالدنیافيوسعدفازتبدرهمن،آیاتھلیدبروامباركإلیك
یكون من اھل هللا وخاصتھ المقربین .علوا وبركة والعمل بھ شرف وقربھ من رب العالمین حتى

منالیھایحتاجوالتياللغویةالجوانبمنجانبفيالكریمكتابھلخدمةخصھموممنمنھمیجعلناانهللانسأل
.یرغب بمزید من التدبر والتفكر في عظیم اعجازه وبالغتھ

العلماءجمیعلدىعلیھالمجمعالعثمانيالرسمبعضفياالختالفالكریمالقرآنیقرأمنلكلالنظریلفتمما
كتاباتھمقيالمسلمینعامةلدىبھمعمولھوعما،عنھهللارضيالنورینذوعھدفيكتابتھتموالذي

ومؤلفاتھم ومدارسھم .

ماوندرةلقلة.وذلكفیھوالنظرالبحثأرادلمنالشائكةاالمورمنیعتبرالبابھذافيالحدیثأنوالعجیب
وجودالىادىمما،العلمھذافيمعلوماتاوأثارمنالمتقدمینوالعلماءوالصحابةمنالسلفعنأثر

دالئلھتقریرفيوحتىالعثمانيالرسمفيالتوقیفاواالعجازمسألةالترجیحفيالمتأخرینبینقوياختالف
واالقتصار على  رسمھ او التوسع فیھ .

في الرسم العثماني وھي على بابین . االول :وفي ھذا البحث المختصر  سأطرح  بعضا من المسائل المتعلقة
وتحسین الرسم  ثم قواعد الرسم العثماني وتشمل :ویشمل جوانب من اعجاز القران واقسام الرسم االمالئي

والفصل ثم في الفصل الثاني نتحدث بالتفصیل عنقواعد مثل قواعد الحذف والزیادة والھمز والبدل والوصل
وفوائده وهللا الموفق .مذھب العلماء في الرسم العثماني ومزایا الرسم العثماني

– االعجاز والبالغة – مذاھب العلماء – مزایا الرسم: - الرسم العثماني – الجوانب اللغویةالكلمات االفتتاحیة
العثماني .



Research Summary
Praise be to God, the Mighty, the Wise, and the best prayers and peace be upon His
Noble Prophet, upon those who follow His guidance until the Day of Judgment.
Praise be to God, who has blessed us with guidance and clear light, and made us
among the followers of the best prophets and messengers, and singled us out with
his great miracle book, whose wonders do not end, and its benefits do not run out,
and its study does not get bored, a download from God, the Wise, the Praiseworthy,
a book that We sent down to you blessed to contemplate its verses. His reading is
good, his study is high and blessing, and his work is an honor and his closeness to
the Lord of the world’s so that he will be one of God’s people and his close ones.
We ask God to make us among them and those whom He singled out to serve His
Noble Book in one of the linguistic aspects that those who desire more
contemplation and contemplation of its great miraculousness and eloquence need.
What draws the attention of everyone who reads the Noble Qur’an is the difference
in some of the Ottoman drawing that was agreed upon by all scholars, which was
written during the era of Dhul-Nurain, may God be pleased with him, from what is
common among Muslims in their writings, writings and schools.
The strange thing is that the hadith in this section is considered one of the thorny
matters for those who want to research and look into it. This is due to the scarcity of
traces or information from the predecessors from the Companions and the earlier
scholars in this science, which led to a strong difference between the latecomers in
determining the issue of inimitability or suspension In the Ottoman drawing and
even in deciding its evidence and limiting it to drawing it or expanding it.
In this brief research, I will raise some of the issues related to Ottoman painting,
which are in two sections. The first: It includes aspects of the miracles of the Qur’an,
the sections of the orthography and the improvement of the drawing, then the rules
of the Ottoman drawing, and it includes: rules such as the rules of deletion, increase,
hamz, allowance, connection and separation, then in the second chapter we talk in
detail about the doctrine of scholars in the Ottoman drawing and the advantages and
benefits of the Ottoman drawing and God bless.

Keywords: - Ottoman painting - linguistic aspects - miracles and rhetoric - scholars'
doctrines - advantages of Ottoman painting.
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الرسم العثماني :توقیفي ام اجتھادي

یجدحتىجانبھمنسرإلىفیھیصلأنالباحثیكادال,اإلعجازمننوعالقرآنياإلعجازعنالحدیثإن
فيالكریمالقرآنأشبھما“:الرافعيقالفكما،الزمانإعجازھاسرعنیكشفأخرىجوانبوراءهمن

وتناولوهجھةكلمنالعلماءاكتنفھالذيالكونھذانظاممنكالمیةبصورةتراكیبھوإعجازإعجازهتراكیب
ال یزال عندھم على كل ذلك خلقا جدیدا ومراما بعیدا”.من كل ناحیة وأخلقوا جوانبھ بحثا وتفتیشا ثم ھو بعد

ھذه الكلمة  من معنى:والعجیب  أن القرآن الكریم  فیھ اعجاز  بكل ما تتضمنھ
إنھ ُمْعجز في أسلوبھ وألفاظھ.
وھو ُمْعجز في نظمھ وبیانھ.

وھو ُمعجز في معانیھ .
وھو ُمعجز  في معارفھ  و علومھ.

،   فینشأ من خاللھ مجتمع راق ومثالي.وھو ُمعجز في تشریعھ وصیانتھ للحقوق اإلنسانیة والكرامة

معجًزا؛ ألنھ جاء بأحسن  وأفصح األلفاظ، في أحسنقال االمام الخطابي: فخرج من ھذا أن القرآن إنما صار
وتنزیھھ في صفاتھ، ودعاء إلى طاعتھ ، وبیان لمنھاجأنظمة التألیف ، مضمنًا أصح المعاني ، من توحید هللا

عبادتھ .

من،علیھاألمةوأجمعتالكرامالصحابةكتبھالذيالمصحفرسمفيجاءما،العلماءالیھتطرقومما
ھذافيالمختصینأحدقاللذلك،العظیمالقرآنياالعجازمنالكثیروناعتبرهالذي.ونظماسرارواشارات

الباب : "كما أن القرآن معجز في فصاحتھ؛ فخطھ معجز أیضا".

رحمھ هللا  :و أشار إلى ھذا المعنى االمام محمد العاقب الشنقیطي

والخط فیھ معجز للناس     -   وحائد عن مقتضى القیاس

قد خصھ هللا بتلك المنزلة   -   دون جمیع الكتب المنزلة

لیظھر اإلعجاز في المرسوم  -    منھ كما في لفظھ المنظوم

رسم المصحف

االبتداءبتقدیرھجائھابحروفالعربیةالكلمةتصویروھو،اللفظفيالكتابةأثر:أياألثر:اللغةفيالرسم
بھا و الوقوف علیھا.

كلماتكتابةفيعنھ-هللا-رضيالنورینذوارتضاهالذيالوضع:المصحفرسمفيالمختصینوعند
القرآن العظیم وحروفھ.

فيعلیھكتبتالذيالنحوعلىالمصاحففيالكلماترسمعلىالراشدینعھدمنذالمسلمونحافظوقد
،اللغةأھلالمصاحف،وُكتّابالقرآن،علماءبھااعتنىنادرةظاھرةالرسمھذاوشكلالعثمانیة،المصاحف

واختص بدراستھا: ما یسمى  بعلم رسم المصحف.



اقسام الرسم االمالئي

فقطالكریمللقرآنمخصوصةألنھا،بھایحتجوال،المصحفكتابةرسم،أنواعلثالثةاإلمالئي،الرسمینقسم
استقرالتي،العامةالقیاسیةوالكتابة،أبیاتھملضبطالشعراءویتبعھا،الشعرلألوزانالعروضیةوالكتابة،

العلماء على قواعدھا ، ونكتب بھا الیوم.

خط:یقاسانالخطینأنالمعلوم"منقالوا:مستقال،إمالئیاونظاماخاصاھجائیانمطایمثلالقرآنرسمإن
واقتداء بالصحابة الكرام كتابة أو قراءة".العروض ، وخط المصحف ، وإنما یتبع الرسم تعبدا وتبركا

اللَّْفظُأَْثبَتَھَُماَعلَىَجَرىَوَخطٌّاْلُمْصَحِفرسموھوالسلفياالقتداءبِِھیُتَّبَُعَخطٌّأَْقَساٍمثََالثَةُاْلَخطَّأَنَّفََحَصَل
اْلَمْعُروفَِةاْلَعاَدِةَعلَىَجَرىَوَخطٌّاْلَوْصِلھَْمَزةََویَْحِذفُوَنالتَّْنِویَنفَیَْكتُبُوَناْلَعُروِضَخطَُّوھَُوَحَذفَھَُماَوإِْسقَاِط

. َوھَُو الَِّذي یَتََكلَُّم َعلَْیِھ النَّْحِويُّ

تطویر  الرسم العثماني

وكان،الحقبةتلكفيالعرباعتادماعلىوالشكلالنقطمنخالیةعثمانالخلیفةعھدفيالمصاحفُكتبت
ودخلاإلسالمرقعةاتسعتفلما،السلیمةالعربیةالسلیقةعلىوبالمشافھةالقرءانتلقيالقراءةفياالعتماد

إلىالعلماءاضطرمماالقرءان،تالوةفياللحنوتبعھالعربیةاللغةفيالخطأیظھربدأفیھ،العربغیر
وضع قواعد لھذا العلم یساعد على القراءة الصحیحة.

نقط اإلعراب

حمراءنقطةالمصحف:مدادلونلونھیخالفبمداداإلعرابنقطالمصحفبتنقیطالدؤلياألسودأبوقامبدایة
ونقطتینالمضموم،الحرفأمامحمراءونقطةالمكسور،الحرفتحتحمراءونقطةالمفتوح،الحرففوق

للتنوین.

الحركات

شكلةفالفتحالنقط:منبدًالبالحركاتالكلماتوشكلوالشدةالھمزةوضعمنأولكانأحمدبنالخلیلثم
وتكتبمثلھا،زیادةوالتنوینفوقھ،صغرىواووالضمتحتھ،مستطیلةشكلةوالكسرالحرف،فوقمستطیلة

وعلى،أیًضاحمراءحرفبالھمزةتكتبالمحذوفةوالھمزة،حمراءمحلھافيمنھاوالمبدلالمحذوفةاأللف
الحلق سكون ، وتعرى عند اإلدغام واإلخفاء .النون والتنوین قبل الباء عالمة اإلقالب حمراء ، وقبل

نقط اإلعجام

المصحفمدادبلونالبعضبعضھاعنرسًماالمتشابھةالحروفلتمییزاإلعجامنقطعاصمبننصرووضع
مع نقاط اإلعراب.فنقط الحروف المتشابھة بخطوط مائلة صغیرة حتى ال تختلط



التطورات المتتالیة

نقاطإلىصغیرةمائلةخطوطمناإلعجامنقطاستبدلتحركات،إلىحمراءنقاطمناإلعرابنقطتحوللما
وعددالسورأسماءفوضعتمتالحقةأطوارفيیتدرجالتحسینوأخذعصرنا.إلىذلكعلىالعملوجرى

الوقف، والتجزئة، والتحزیب، إلى غیر ذلك.اآلیات، والرموز التي تشیر إلى رؤوس اآلیات، وعالمات

قواعد الرسم العثماني

القیاسيبالرسمیعرفماوھو،إبدالأونقصانأوزیادةبدونتنطقكماتكتبأنھوالكلمةفياألصل
عنخرجالقرآنیةالكلماتبعضرسمأنإالالكریم،القرءانلكلماتالرسمأكثرعلیھماوھو،المشھور
األصل .

الكتابةفيالمعتاداإلمالئيالرسمطریقةالفرقفیھایتضحقـواعـدعدةرسمھفيالعثمـانيفللمصحف
قواعد وھي::والرسم العثماني وقد حصر العلماء ھذا االختالف في ستة

قاعدة الحذف:

علىوالنون،الالموعلىالثالثةالمدأحرفعلىالحذفویدخللفظًا،الرسًماالكلمةفيحرفحذفوھي
النحو التالي:

األلف:حذف.1

ٓأَیُّھَا}نحو:النداءیاءمن ].21[البقرة:{یَٰ

ٓأَنتُۡم}نحو:التنبیھھامن ].66عمران:[آل{ھَٰ

ھُ}نحو:ضمیربعدھاالتي(نا)من ].65[الكھف:{َوَعلَّۡمنَٰ

ِكِریَن}مثل:تأكیدأوجربالمالمسبوقةالتعریفالممن ].114[ھود:{لِلذَّٰ

َق}نحو:كثیًرایردالذياألعجميالعلماالسممن ].133[البقرة:{َوإِۡسَحٰ

لَِك}نحو:اإلشارةاسممن ].2[البقرة:{َذٰ

ِ} وكلمة ِن} و لفظ الجاللة {ٱ�َّ ۡحَمٰ َن}.من كلمة {ٱلرَّ ٞھ} وكلمة {ُسۡبَحٰ {إِلَٰ

ٓئَِف}نحو:الالمبعدالتي ].165[األنعام:{َخلَٰ

}نحو:الالمینبینالتي لَِةۚ ].176[النساء:{ٱۡلَكلَٰ

ُعوَن}نحو:لمذكرتصحیحجمعكلمن ِت}نحو:مؤنثأو]41[المائدة:{َسمَّٰ ].25[النساء:{ٱۡلُمۡؤِمنَٰ

ِجِد}نحو:مفاعلوزنعلىجمعكلمن استثني.ماإال]187[البقرة:{ٱۡلَمَسٰ

ثَِة}نحو:عددكلمن ].196[البقرة:{ثَلَٰ



استثني.ماإال]82[یوسف:{َوسٔۡ َِل}نحو:األمرأولمن

الیاء:حذف.2

].173[البقرة:{بَاٖغ}نحو:كسرأوبفتحمنونمنقوصاسمكلمن

ِعبَاِدنحو:المتكلمیاءإلىالمضافالمنادىمن استثني.ماإال]10[الزمر:ٱلَِّذیَن}{یَٰ

].4[الفجر:{یَۡسِر}نحو:الكلمةالمكانتإذا

}نحو:لمتكلمضمیركانتإذا ].186[البقرة:{َدَعاِنۖ

].111[المائدة:{ٱۡلَحَواِریِّ َۧن}نحو:مثلھاجاورتإذا

].24[الرحمن:{ٱۡلَجَواِر}نحو:الوصلبنیةعلیھایوقفالالتيالمواضعفيبالكسرةاكتفاًء

الواو:حذف.3

ْا}نحو:مثلھاجاورتإذا ].16[الكھف:{فَۡأُوۥٓ

و)117(المؤمنون:یَۡدُع)(و،)24-الشورى()َویَۡمُح(و)11-اإلسراء(َویَۡدُعھم:وأربعةأفعالمن
).18(العلق-َسنَۡدُع

لُِحتعالى:قولھفي(صالحو)كلمةمن ].4[التحریم:ٱۡلُمۡؤِمنِیَن}{َوَصٰ

الالم:حذف.4

].17[البقرة:{ٱلَِّذي}نحو:جاءتكیفماالتعریفالـسبقتھاإذا(التي)و(الذي)لفظمن

].164[البقرة:{ٱلَّۡیِل}كلمةمن

النون:حذف.5

نَّا}كلمةمن ].11[یوسف:{تَۡأَم۟

َي(ننجي)كلمةمنالثانیة }َمننحو:{فَنُجِّ ].110[یوسف:نََّشآُءۖ

]1[البقرة:{آلٓم}نحو:السورفواتحأحرفحذف



قاعدة الزیادة:

والیاءاأللففيتدوروھيالمستدیر،الصفرھيالمصحففيوعالمتھ،لفظاالرسًماحرفإثباتوھي
والواو على ھذا النحو:

األلف:زیادة.1

].25[البقرة:{َوَعِملُوْا}نحو:الكلمةآخرفيالواوبعد

قُوْا}نحو:المضافالمرفوعالسالمالمذكرفيالجمعواوبعد لَٰ ].46[البقرة:{مُّ

].77[الفرقان:{یَۡعبَُؤْا}نحو:ھمزةعلیھاكانتإذاالكلمةآخرفيالواوبعد

بَٰوْا}نحو:ألفمنمبدلةكانتإذااالخیرةالواوبعد ].257[البقرة:{ٱلرِّ

].39[الروم:{یَۡربُوْا}نحو:بالواواآلخرالمعتلالمضارعالفعلفياألصلیةالواوبعد

].259[البقرة:{ِماْئَةَ}نحو:جاءتحیث(مئة)میمبعد

].23[الكھف:{لَِشاْۡيٍء}تعالى:قولھفي(لشيء)شینبعد

].87[یوسف:{تَاْیٔۡ َُسوْا}و]،31[الرعد:{یَاْیٔۡ َِس}تعالى:قولھفيالیاءبعد

].69[الزمر:{َوِجآْيَء}تعالى:قولھفي

].21[النمل:{َألَْاۡذبََحنَّھُۥٓ}تعالى:قولھفي

].10[األحزاب:{ٱلظُّنُونَ۠ا}تعالى:قولھفي

}تعالى:قولھفي ُسوَال۠ ].66[األحزاب:{ٱلرَّ

}تعالى:قولھفي بِیَال۠ ].67[األحزاب:{ٱلسَّ



الیاء:زیادة.2

].34[األنبیاء:]،144عمران:[آل{أَفَإِْین}تعالى:قولھفي

].34[األنعام:{نَّبَإِْي}تعالى:قولھفي

}تعالى:قولھفي ].15[یونس:{تِۡلقَإٓيِ

}تعالى:قولھفي ].90[النحل:{َوإِیتَإٓيِ

}تعالى:قولھفي ].130[طھ:{َءانَإٓيِ

}تعالى:قولھفي ].51[الشورى:{َوَرإٓيِ

].47[الذارایت:{بِأَۡیْیٖد}تعالى:قولھفي

].6[القلم:{بِأَییُِّكُم}تعالى:قولھفي

الواو:زیادة.3

].145[األعراف:]،37[األنبیاء:{َسأُْوِریُكۡم}تعالى:قولھفي

].170[البقرة:{أََولَۡو}نحو:المضمومةالھمزةبعد

قاعدة الھمز:

القاعدة العامة:

ماإال]49[التوبة:{ٱۡئَذن}]،238[البقرة:{ٱۡؤتُِمَن}نحو:قبلھاماحركةبحرفتكتبوھيالساكنة:الھمزة
استثني أحیانا.

الھمزة المتحركة:

].10[البقرة:{ألیم}نحو:باأللفكتبتالكلمةأولفيكانتإن

}نحو:حركتھاجنسمنبحرفكتبتالكلمةوسطفيكانتإن ]،108[البقرة:{ُسئَِل}]،61[البقرة:{َسأَۡلتُۡمۗ
أحیانا.استثنيماإال]8[البقرة:{بمؤمنین}

}نحو:قبلھاماحركةجنسمنبحرفكتبتمتطرفةكانتإن }]،22[النمل:{َسبَإِۢ ِطٕيِ ]،30[القصص:{َشٰ
أحیانا.استثنيماإال]24[الطور:{لُۡؤلُٞؤ}



التفصیل:

األلف:علىترسم.1

}نحو:الكلمةأولفيترسم ].10[البقرة:{أَلِیُمۢ

}نحو:منھالیسبحرفسبقتإذا ].185[األعراف:{فَبِأَيِّ

}نحو:مفتوحتینالسابقوالحرفالھمزةكانتوإذا ].61[البقرة:{َسأَۡلتُۡمۗ

].20[العنكبوت:{بََدأَ}نحو:مفتوحوقبلھاالكلمةآخرفيمتطرفةالھمزةكانتوإذا

یاء:علىترسم.2

].204[األعراف:{قُِرَئ}نحو:مكسوروقبلھامتطرفةالھمزةكانتإذایاءعلىترسم

واو:علىترسم.3

].8[البقرة:{بُِمۡؤِمنِیَن}نحو:مكسوًرااألخریكونأالعلىمضموًماالسابقالحرفأوالھمزةكانتإذا

].176[النساء:{ٱۡمُرٌؤْا}نحو:مضموموقبلھامتطرفةالھمزةكانتإذا

نبرة:علىترسم.4

].3[المائدة:{یَئَِس}نحو:مكسوًراالسابقالحرفأوالھمزةكانتكانإذا

السطر:علىترسم.5

].5[النحل:{ِدۡفٞء}نحو:ساكنوقبلھامتطرفةالھمزةكانتإذا

الھمزة:تسقط.6

].260[البقرة:{ُجۡزٗءا}و]36[یونس:{َشیٔۡ ًا}نحو:األلفغیربساكنوسبقتمتوسطةجاءتإذا

أخرى:أحكام.7

{ٱ�ِۡسُم}نحو:الـعلیھادخلتأو]34[البقرة:{ٱۡسُجُدوْا}نحو:بشيءتسبقلمإذاألفًاالوصلھمزةترسم
استثني.ماإال]11[الحجرات:

].13[البقرة:{َءاَمَن}نحو:ألفانیجتمعلئالألفبعدھاأوالھمزةقبلوقعإذاترسمال

تَّكِٔ ِیَن}نحو:یاءانیجتمعلئالیاءبعدھاأوالھمزةقبلوقعإذایاءعلىتكتبال ].31[الكھف:{مُّ



].255[البقرة:{یَٔ ُوُدهُۥ}نحو:واوانیجتمعلئالواوبعدھاأوالھمزةقبلوقعإذاواوعلىتكتبال

قاعدة اإلبدال:

:وھي إبدال حرف بحرف في الكلمة رسًما ال لفظًا، وھي اقسام

إبدال األلف واو:.1

لَٰوةَ}في:وردتاذا َكٰوةَ}]،3[البقرة:{ٱلصَّ بَٰوْا}]،85[البقرة:{ٱۡلَحیَٰوِة}]،43[البقرة:{ٱلزَّ [البقرة:{ٱلرِّ
مضافات.تكنأالعلى]275

].28[الكھف:]،52[األنعام:{بِٱۡلَغَدٰوِة}تعالى:قولھفي

].35[النور:{َكِمۡشَكٰوٖة}تعالى:قولھفي

].41[غافر:{ٱلنََّجٰوِة}تعالى:قولھفي

].20[النجم:تعالى:{َوَمنَٰوةَ}قولھفي

إبدال األلف یاء:.2

].85[األنعام:{َویَۡحیَٰى}في:وردتاذا

}و]16[البقرة:{بِٱۡلھَُدٰى}نحو:یاءعنمنقلبةمتطرفةاأللفكانتإذا ُكۡمۚ یَٰ ].58[البقرة:{َخطَٰ

في الكلمات التالیة:إذا كانت األلف منقلبة عن واو في األفعال واألسماء الثالثیة

َحٰى} ].1[الضحى:{َوٱلضُّ

].2[الضحى:{َسَجٰى}

].21[النور:{َزَكٰى}

ھَآ} ].30[النازعات:{َدَحٰ

ھَا} ـٰ ].2[الشمس:{تَلَ

ھَا} ].6[الشمس:{طََحٰ

.]223[البقرة:{أَنَّٰى}مثل:كیفبمعنىوالتي(أنى)كلمةفي

].214[البقرة:{َمتَٰى}نحو:(متى)كلمةفي

}نحو:(بلى)كلمةفي ].81[البقرة:{بَلَٰىۚ



].55[البقرة:{َحتَّٰى}نحو:(حتى)كلمةفي

].14[البقرة:{إِلَٰى}نحو:(إلى)كلمةفي

].5[البقرة:{َعلَٰى}نحو:(على)كلمةفي

}نحو:(عسى)كلمةفي ].216[البقرة:{َوَعَسٰىٓ

}نحو:ویلتا)(یاكلمةفي َوۡیلَتَٰىٓ ].31[المائدة:{یَٰ

َحۡسَرتَٰى}تعالى:قولھمنحسرتا)(یاكلمةفي ].56[الزمر:{یَٰ

ٓأََسفَٰى}تعالى:قولھمنأسفا)(یاكلمةفي ].84[یوسف:{یَٰ

].25[یوسف:{لََدا}تعالى:قولھفي

].42[األنفال:{َویَۡحیَٰى}نحو:(یحیا)كلمةفي

ھَا}تعالى:قولھفي ].13[الشمس:{َوُسۡقیَٰ

ألف:نونإبدال.3

].53[النساء:{فَإِٗذا}نحو:جاءتحیث(إذاً)نون

ا}و]32[یوسف:{َولَیَُكوٗنا}تعالى:قولھفيألفاًالخفیفةالتوكیدنون ].15[العلق:{لَنَۡسفََعۢ

مفتوحة:تاًءالمربوطةالتأنیثتاءإبدال.4

إبدال تاء التأنیث المربوطة تاًء مفتوحة

طَائِفةٌ)(َودَّْتمثلبالتاء،علیھاویوقف،مفتوحةتاءترسمفإنھاالفعلفيكانتإذاالتأنیثھاءاناالصل
(َوَعنَت الُوُجوهُ) ( َوأُْزلِفَِت ْالَجنَّةُ ).

علیھا بالھـاء ، لذلك تسمى ھاء التأنیث ، نحووإن كانت اسماً  فاألصل فیھا أن ترسم تاء مربوطة ، ویوقف
ستوھى،أیضاًبالتاءعلیھاویوقفالمفتوحةبالتاءرسمتمواضععدةذلكمنواستثنى(ِرسالَة)َرْبَوة)(

عشرة كلمة ، ھي :

––ابنتشجرت-–جنتقـرت-فطرتمعصیت–بقیت––كلمتلعنت–امرأت–َرْحَمَت–نعمت
غیابت – بینت  - جمالت

األفعالفيمفتوحةالتاءتكتبوأنمربوطةتكونأناألسماءأخرفيالتي"التاء"كتابةفيالمشھورإن
یجدھاحینماالوقتنفسفيویثیرهالقارئانتباهیلفتمختلفوضعلھاالمصحففيالتاءرسمأنغیر

البصرنوليحینماالیومأنناغیر،ودرستعلمماعادةعلىفیھامربوطةتكوناناالصلكلماتفيمفتوحة
مننعرفھالكناآخرسرانكتشف،غیرهدونالشكلھذاتأخذالتاءجعلتالتياألسرارعنونسأل،اھتمامنا

ھذااضفناحینماإالسرھانفقھلمولكننا،عبادةأجلعبادة..المصحففيالنظرإنیقالمانتذكرحینماقبل



التخریجفياالسھابإمكانیةالباحثأماملتفتحرسمعلىترتكزوھيالداللةأبعادأمامیجعلكالذيالبعد
والتأویل..

بأسمائھننعرفھنألنناوفرعونولوطنوحامرأةعنالحدیثكانحینمامفتوحةبتاء)امرأة(كلمةكتبتلقد
التاءكتبتللنبينفسھاوھبتمعروفةغیرامرأةعنالحدیثوردحینماولكن،وصفاتھنوأخالقھن
،قسمینعلىوالسنن"ُسنَّة"كلمةفياألمروكذلك،الفعلذلكتفعلامرأةأيتكونأنویمكن،مربوطة

علومھمعلیھاویؤسسوندائماالباحثونیكتشفھاوالتيبھمتتعلقالتيوالقوانینوأحوالھمبالبشریتعلققسم
أما،واستنباطھاوتعلمھالمعرفتھاإمكانیةفیھاالفتحوسببمفتوحةالتاءكتبتفقد،والحضاریةاالجتماعیة

إِْنَكفَُروالِلَِّذیَنُْل"تعالىقولھذلكومثل،مربوطةتاءجاءتفقدللكونوتدبیرهعلمھبھاهللاأختصالتي
لِیَن"ُسنَُّتَمَضْتفَقَْدیَُعوُدواَوإِْنَسلََفقَْدَمالَھُْمیُْغفَْریَْنتَھُوا أَْرَسْلنَاقَْدَمْنُسنَّةَ"وقولھ:)38–األنفال(اْألَوَّ
)77-اإلسراء(تَْحِویًال"لُِسنَّتِنَاتَِجُدَوَالُرُسلِنَاِمْنقَْبلََك

بسط تاء (  رحمت  )

،موضًعاسبعینمنأكثرفيوقبضت،فقطمواضعسبعتفياالالقرآنفيرحمتتاءترسملم:رحمت
الرحمن؛ھوفا�،العظیمالربانيالفضلبسبب،واالستمرارالتواصلفيھورحممادةفيواالصل
الناس،حیاةفتتواصل،كالمطروأسبابھالرزق،انواعوبكلللجمیعوشمولھاللجمیع،الدنیافيورحمتھ
فيورحمتھوفضلھ،واآلخرةالدنیافيالمحسنینبعبادهالرحیموھو،األجیالتتواصلالذریةعلىوبتفضلھ

اآلخرة یكون خاًصا بھم فقط.

یكتملحتىوالنموبالعطاءالبشریةیمدوھو،فیھالذریةباستقرارالحیاةاستمرارسببھوالمرأةفيالرحمإن
والشرب.الجنین ، ثم یولد وینطلق  للحیاة وھو قادر على االكل

سببھن،اإلخوانوبنات،األخواتوبنات،والخاالت،واألخوات،والعمات،كالبنات،النساء؛منوالرحم
بینھم  فتنشأ المجتمعات متماسكة  وقویة.التواصل بین العائالت واألسر ، وزیادة دائر العالقات

والشفقةوالعاجز،الضعیفعلىیكونوالعطف،والشفقةالعطفالىتشیرالرحمةبأنالناسعندوالمشھور
الناسجمیعرحمتھوسعتتعالىوهللا،المصائبأوالمرضأوالفقرانھكھالذيضعیفعلىتكون

الشفقةخالفوھذالھ،بالعبادةلیقومواأو،لھطاعتھمعلىویرحمھم،لھمحددهالذياألجلإلىلیستمروا
والعطف .

،طویلةاعواممرورفبعدقبضھا،بعدبسطتقدلرحمةكانرحمت)(تاءفیھابسطتالتيفالمواضع
البشرىتأتي،فیھاوتلدتحملأنتستطیعالتيوالوالدالحمللسنالسالمعلیھابراھیمزوجةسارةوتعدي

َِرْحَمَت"تعالى:قالتسمعوھيإلبراھیم استجابةكذلكوتأتي)73–ھوداْلبَْیِتأَْھَلَعلَْیُكْمَوبََرَكاتُھُهللاَّ
وھبماقصةبعدھاتعالىیفصلثم،)2-مریمَزَكِریَّا(َعْبَدهَُربَِّكَرْحَمَت(ِذْكُرتعالى:قال؛زكریالدعاء

منذ سنین .هللا لزكریا من ولد ، ففتحت لھما ھذه الرحمة بعد قبضھا

قال؛الحیاةوتستمرالغیثیأتيبسطتالتيالرحمةبھذه،األرضوقحطالنزولعنالمطرقبضوبعد-
َِرْحَمَتآثَاِرإِلَى(فَانظُْرتعالى: )50-(الرومهللاَّ



تغلقولملھمبسطتقدفرحمتھ،رحمتھفيوطمعاعقابھمنخوفًایدعوهأنالناسمنوجلعزهللاویطلب-
َِرْحَمَتإِنَّ"تعالىقال،وجوھھمفي ).56-(األعراف"اْلُمْحِسنِیَنِمْنقَِریٌبهللاَّ

فيالقاعدةعلىرسمتأنھافیھایقالأنویكتفي،یطولأمرتاؤھاقبضتالقرآنفيجاءترحمةكلوتتبع
سر قبضھا.رسمھا، والسؤال  یكون في معرفة سر بسطھا أكثر من معرفة

لَُدْنَكِمْنلَنَاَوھَْب":تعالىقولھفيكمابعد،للسائلتفتحلمقدمرجوةرحمةھيتاؤھا؛قبضتالتيفالرحمة
).8-عمران(آل"اْلَوھَّاُبأَْنَتإِنََّكَرْحَمةً

ِصَراطًاإِلَْیِھَویَْھِدیِھْمَوفَْضٍلِمْنھَُرْحَمٍةفِيفََسیُْدِخلُھُْم"قالكما،وجلعزهللاقبلمنبھاموعودرحمةأو
).175-(النساء"ُمْستَقِیًما

َِرْحَمِةفَفِي"سبحانھقولھفيكماابدا؛منھایخرجوالنو،بعدمنھایخرجوالمفیھامازالوارحمةھيأو هللاَّ
).107-عمران(آل"َخالُِدوَنفِیھَاھُْم

خفيفإنقرؤوهممامستفیدینبأنفسھم،لتعلیلھا،والدارسینللقراءعظیموأجركثیر،خیراآلیاتتدبرففي،
علیھم شيء فلیسألوا عنھ .

قاعدة الوصل والفصل:

مواضعفيتلیھاالتيبالكلمةموصولةجاءتلكنھاتلیھا،التيالكلمةعنمفصولةتكتبأنالكلمةفياألصل
90[البقرة:{بِۡئَسَما}في(مـا)بـ(بئـس)وصـلنحـو:مخصوصة

قاعدة ما فیھ قراءتان:

أحدھماُرجحذلكالرسمیحتمللمفإنالخالف،أوجھمنممكنقدرأكبررسمھلیشملالمصحفرسمكتب
طُ}نحو:صاًداالسینترسمكأن كتبتالرسمیحتملھاالبزیادةالخالفوجھكانفإن]،245[البقرة:{َویَۡبۜصُ

المصاحف بدون الزیادة.في أحد المصاحف بالقراءات التي فیھا زیادة وفي باقي

مذاھب العلماء في الرسم العثماني

اختلف  العلماء في ھذه القضیة الى  ثالثة مذاھب :

ترتیبشأنذلكفيشأنھمخالفتھ،وتحرم،تغییرهیجوزالتوقیفيالمصحففالرسمأن:األولالمذھب
وھوذلكعلىاإلجماعالعلماءمنكثیرنقلوقدشیئا.منھانؤخرأونقدمأنلنایجوزالوآیاتھ،القرآنسور

مذھب جمھور األمة سلفا وخلفا .

تقتضیھ قواعد الرسم الحدیثة.: أنھ ال مانع من تغییر ھذا الرسم حسبماالمذھب الثاني
والكثیر،خلدونوابن،الباقالنيبكرأبو:المذھبھذهناصرمنواشھرتوقیفیا،لیسوانھالمصحفرسم

من العلماء المعاصرین.



اإلبقاءمععصر،أيفيالخطقواعدحسبالناسلعامةالحدیثبالرسمالكتابةفيالجواز:الثالثالمذھب
األجیالعلیھاحافظتالتيالثمینةاآلثارمنكأثر،والمختصینللعلماءعلیھوالمحافظةالعثمانيالرسمعلى

الماضیة .

السالم، وبدر الدین الزركشي.ومن اشھر من  ناصر ھذا المذھب: الشیخ عز الدین بن عبد

،المصحفكتابةفيالعثمانيالرسممخالفةجوازعدموھو،اعلموهللالجمھورعلیھماھوالراجحوالقول
تتحقَّقأنفیمكن،الدارجاإلمالئيالرسماعتادتالتيالمبتدئینعلىقراءتھوتسھیلالقرآنلتعلیموالحاجة

یختلفالتيوالتالوةقراءةَالالناشئةتعلیمیتولىفھو،متقنمعلمیستغنيالإذ،المحفظینتلقینطریقعن
بالرسمالكلمةاالمبتدئتعلَّمفمتىونحوه،،والسموات-الصلوةككلمةالدارجة،اإلمالءقواعدفيرسمھا

(الرحمن)،كلمةرسمفيتماًماذلكمثلیجريكماالمصحف،فيتكررتكلماقراءتھاعلیھسھلالعثماني،
المعروفة  لدى جمیع الدارسین.وكلمة (ذلك ، وھؤالء ، وھذا ) ، في القواعد اإلمالئیة

المصحفرسممسألةعنمفصلبحثفي،السعودیةالعربیةبالمملكةالعلماءكبارھیئةمجلسقرروقد
في عھد الراشدین ، جاء في آخره:حسب القواعد اإلمالئیة  ، وإن خالف ذلك ما كتبھ الصحابة

منوالمنِعاإلمالء،قواعدمقتضىعلى"القرآن"المصحفكتابةبجوازقالَمنجمیعأن:القولوخالصة
القوللدعممعھاتنھضالوقدبیانُھا،تقدَّمومناقشاتمآخُذفیھاالجوازأدلةأنغیرنظر،وجھةَ-وُحرمتھذلك

علیھكانماعلىالبقاءإنفیقال:،اإلباحة،علىالحظرتقدیممنالمعروفةالقاعدةعلىوجریًابالجواز،
والخیرواجتھاد،نظرمحلفالمسألة،حالكلوعلىاألقل،علىوأحوطأَولىالعثمانيالرسممنالمصحف

عنھم.في اتباع ما كان علیھ الصحابة وأئمة السلف رضي هللا

رأي العلماء في اعجاز الرسم العثماني

أوال: المثبتون إلعجاز الرسم القرآني:

"مافقال:المصحفرسمعنُسئلعندماالدباغالعزیزعبدالقرآنيالرسمبإعجازصرحمنأشھرمن
یكتبوهأنأمرھمالذيوھونبويبتوقیفھووإنماواحدة،شعرةوالالمصحفرسمفيلغیرھموالللصحابة

جاھلیتھافيالعربكانتوماالعقول،إلیھاتھتديالأسرارونقصانھا؛الحروفبزیادةالمعروفةالھیئةعلى
منسروھومنھ،شيءإلىبعقولھمیھتدونوال،ذلكیعرفونأدیانھمفياالممسائرمناالیمانوألھل

التوراةفيلالرسمذلكشبھیوجدفالالسماویة،الكتبسائردونالعزیزكتابھفيتعالىبا�الخاصةاألسرار
أن نظم القرآن معجز فرسمھ أیضا معجز.وال في اإلنجیل وال في غیرھم من الكتب السماویة، وكما

ومَّمن صرح بإعجاز الرسم أیضا : -

في منظومتھ: "كشف العمى في رسم المصحف".- محمد العاقب بن سیدي عبد هللا بن مایابي الیوسفي الجكني

إلى معرفة ما یجب اتباعھ في رسم القرآن ".- محمد بن علي بن خلف الحسیني في كتابھ  " ارشاد الحیران

وضبط الكتاب المبین ".- علي بن محمد الضباع في كتابھ: "سمیر الطالبین في رسم

العثماني للمصحف الشریف ".- عبد العظیم المطعني في سلسلة بعنوان : " خصوصیات الرسم

بخصائصھ وظواھره وأسراره".- عاطف أمین قاسم الملیجي في كتابھ  " رسم القرآن المعجز



- عبد المنعم كامل شعیر في كتابھ " اإلعجاز القرآني في الرسم العثماني ".

في القرآن " .- سامح القلیني في كتابھ "  الجالل والجمال في رسم الكلمة

وال یمكن تغییره ".- محمد سامر النص في كتابھ  " رسم القرآن معجز كلفظھ

".- محمد شملول في كتابھ  " إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة

:أدلة المثبتین إالعجاز في الرسم القرآني

اإلعجازجوانبمنجدیدجانبھيللرسمالخصوصیاتھذهأن:تعالىهللارحمھالمطعنياإلمامیعتبر-1
إالوجودوالالمصحف،رسمفيمبتٌكرمنھجإنھالكلمات:رسمفيالخطياإلعجازوھوالكریم،القرآنفي

ھذاانأاالالقرآن؛علیھینزلكانحینوسلمعلیھهللاصلىالرسولحیاةفيالوحيكتبةإلیھهللاھدىفیھ،
عثماننسخھاالتيوھي،ربھإلىانتقلیومبیتھفيمحفوظةكانتالتيالمحمدیةالوثائقعنمأخوٌذالرسم

رضي هللا عنھ في المصحف اإلمام  وعنھ نسخت  كل المصاحف".

الملوكإلىوسلمعلیھهللاصلىالنبيكرسائل،القرآنغیرفيیُرسمكانعماالكریمالقرآنرسماختالف-2
الذيالرسمیشبھوالالعاديالرسمھوالرسائلھذهفيالكلماترسمفإنالسور،أسماءوككتابة،والعظماء
القرآنفیھاینزلكانالتيالفترةنفسفيكتبتالرسائلھذهوأنخاصةالكریم،القرآنكلماتبھاختصت
جاءتالفریدةالكتابةھذهأنیدللوھذاوسلم.."،علیھهللاصلىالرسولبإمالءالوحيكتبةویكتبھالكریم،

أعمق.ألغراض سامیة وجلیلة، بحیث تعطي للكلمة القرآنیة معني

ثانیا: النافون إلعجاز الرسم القرآني:

:من اشھر من صرح من العلماء بنفي إعجاز الرسم القرآني

- صبحي الصالح في كتابھ  " مباحث في علوم القرآن ".

لغویة ".- غانم قدوري الحمد في كتابھ  " رسم المصحف دراسة تاریخیة

- محمد بن سید بن مولي في كتابھ: "رشف اللمى".

- محمد طاھر كردي في كتابھ: " تاریخ القرآن ".

المصحف وضبط "- حمد خالد الشكري في بحثھ  " حكم االلتزام بقواعد رسم

أدلة النافین إلعجاز الرسم القرآني:

استدل النافون إلعجاز الرسم القرآني بما یلي:

كان بوحي.عدم ثبوت دلیل صریح  من السنة على أن الرسم العثماني-1



وعلیھكتابتھم.كیفیةعلىالصحابةیقرفكیف،والقراءةالكتابةوسلمعلیھهللاصلىالنبيمعرفةعدم-2
علیھالنبيوكان،للمكتوبكاناإلقراروإنماللكتابة-وسلمعلیھهللاصلى-النبيبإقرارالتسلیمعدمیكون

الصالة والسالم  یستوثق من اللفظ ال الرسم.

مزایا الرسم العثماني

المحافظةفيوالتشدیدبـھالتمـسكإلىتـدعو،الناسكتبمماغیرهفيتتوفرالالعثمانيللرسمكثیرةمزایا
علیھ من ذلك :

.السندحیثمنونطقاًخطاًوالسالمالصالةعلیھبالرسول-االتـصال1

.المتعددةالقراءاتعلى-الداللة2

.القرآنعلیھانزلالتيالفصیحةالعربیةاللغاتبعضإفادة-3

.الحـرفوأصلالحركةأصلعلىالداللة-4

.دقیقخفيمعنىعلىالداللة-5

واضحة.تكونتكادبصورةالمختلفةالمعانيإفادة-6

.ومكانزمانكلِّفيالكریمللقرآنواحدرسـمعلىطریقتھاوتوحیداالسالمالمةالجمع-7

علىیلیھالذيللجیلالكریمالقرآنجیلكلفیسلم،جیلالىجیـلمنوالتبدیلالتحریفمنللقرآنصیانة-8
ھیئة و احدة وبذلك یثبت لھ التواتر في رسمھ ونطقھ .

ھذاعظمةعلىقويوشاھدالكریم،الكتابھذاإلینانقلواالذینالصحابةعلمسعةعلىشاھددلیلھو-9
الكتاب ودقائق أسراره .

أھم فوائد للرسم العثماني

الحركةأصلعلىالداللة.1

فيالواووالكسرة،علىللداللة]34[األنعام:ٱۡلُمۡرَسلِیَن﴾نَّبَإِْيِمنَجآَءَك﴿َولَقَۡدتعالى:قولھفيالیاءاضیفت
ِسقِیَن﴾َداَر﴿َسأُْوِریُكۡمتعالى:قولھ كتبتسابقاالمصاحفأنحیثالضمةعلىللداللة]145[األعراف:ٱۡلفَٰ

خالیة من الھمز والتنقیط والحركات.

الحرفأصلعلىالداللة.2



لَٰوةَ﴾في:األلفمنبدالًبالواوتكتب(الصالة)ككلمة الواوھوالحرفأصلأنعلىللداللة]3[البقرة:﴿ٱلصَّ
َحٰى﴾نحو:اإلمالةمذھبھمنفیمیلھاالیاءذواتمنأنھاعلىلداللةیاءاأللفوكتابة(الصلوة)،كلمة:في ﴿َوٱلضُّ

].1[الضحى:

الرسمفيالمتنوعةالقراءاتاختالفمراعاة.3

ُد﴾كلمةمثال ٓئَِكةَ﴿َوَجَعلُوْاتعالى:قولھفي﴿ِعبَٰ ُدھُۡمٱلَِّذیَنٱۡلَملَٰ ِنِعبَٰ ۡحَمٰ ثًۚا﴾ٱلرَّ و)(عندقرأت]19[الزخرف:إِنَٰ
(عباد) والرسم یحتمل القراءتین.

أخرىقراءةإلىاإلشارة.4

﴿وھو:المفتوحةبالتاءواحدموضعوفيالمربوطةبالتاءكلھاموضعاً،عشرتسعةفيجاءتبینةكلمةمثل
}بَیِّنَٖتَعلَٰى ۡنھُۚ منومنھمبالجمعالموضعھذافيیقرأھامنالقراءفمنأخرى،قراءةإلىإشارة40فاطر-مِّ

یقرأھا باإلفراد فرسمت بالتاء المفتوحة لتحتمل القراءتین.

دقیقخفيمعنىعلىالداللة.5

ْنساُنَویَْدُع"تعالى:قولھ"من"َویَْدُعكلمةفيالفعلبعدالواوكحذف "اْإلِ علىللتنبیھ)11(اإلسراء-بِالشَّرِّ
َُویَۡمُح"تعالى:قولھ"منَویَۡمُح"كلمةفيوحذفھاالفاعل،علىوسھولتھالفعل،وقوعسرعة ِطَل"ٱ�َّ (ٱۡلبَٰ

الباطل.زوالسرعةعلى)للداللة24الشورى-

واضحةبطریقةالمختلفةالمعانيبعضإفادة.6

أنھاعلىللداللة)109النساء:(ا"َوِكیًلَعلَْیِھْمیَُكوُنَمْنأَْم"تعالى:قولھفيمن،عن،أمكقطع
ْنتعالى:قولھفي(من)في(أم)ووصلبل،بمعنىالمنقطعة ]22[الملك:ُمْستَقِیٍم﴾ِصراٍطَعلىَسِویًّایَْمِشي﴿أَمَّ

للداللة على أنھا المتصلة.

الفصیحةاللغاتبعضعلىالداللة.7

ٓئَِكنحو:المفتوحةبالتاءالمواضعبعضفي(رحمة)كلمةككتابة ﴾َرۡحَمَتیَۡرُجوَن﴿أُْولَٰ ِۚ للداللة]218[البقرة:ٱ�َّ
إِالَّنَۡفٌستََكلَُّمَالیَۡأِت﴿یَۡوَمتعالى:قولھمن(یأتي)كلمةفيجازمبدونالمضارعیاءوحذفطيء،لغةعلى
ھزیل.لغةعلىللداللة)105ھود-(بِإِۡذنِِھۦۚ

الثقاتصدورمنالكریمالقرءانیتلقواأنعلىالناسحملوالكـریمللقـرآنالقراءعنالتلقيسنةإحیاء.8
وعدم،والحفاظالقـراءأفـواهمـنالقرآنتلقيعلىالمتعلمینحملالنطقعنالرسماختالففيفإن،

تقرأالحروفوھذهالسوراوائلفيالمقطعةالحروفقراءةفيكماالمصاحفمنالقراءةمجردعلىاالعتماد
ھا،طا،یا،(حا،ھكذا:حرفینتلفظطھر)(حيفي:المجموعةالحروفھذهمنفخمسةبلفظھا،البأسمائھا

،عین،صاد،قاف،(نونھكذا:حروفثالثةتلفظعسلكم)(نقصفي:المجموعةالمتبقیةوالثمانیةرا)،
منالكریمالقرءانیتلقواأنعلىالناستشجعلماالقیاسيللرسماألمرتُركفلو).میم،كاف،الم،سین

میم).الم(ألفولیس(ألم)]1[البقرة:﴿آلٓم﴾ولَقُِرأَت،صدورالقراء



صدرفيالمصاحفكتابةكیفیةعلىالمسلمینبوقوفوذلكالصالحالسلفعلیھماورسوخفضلإدراك-9
االسالم  ، وعظیم فھمھم في تحقیق كل علم .

القراءاتعلىجملتھفيالرسمھذااشـتمل:لھاالرسمالمحتملالواردةالقراءاتعلىالمحافظة-10
الواحدالموضعفيالكلماتبعضرسمأننجدإذوالسالمالصالةعلیھالرسولعنالمتواترةالصحیحة

علیھهللاصلىالنبيعنالثابتةالقراءاتعلىاشتمالھاالمصاحفرسمفيروعيوقد،قراءةمنأكثریحتمل
وسلم.

عننائبةالكتابةألنَّوذلكالخلقكتبھماأعظمھوالذيالكریمالقرآنرسمفيالخطأمنالعصمة-11
.القراءة ، فاللحن في الكتابة كأنھ  لحن في القرآن الكریم

التالوةقبولشروطفمن؛العثمانيللرسمموافقتھوھوالصحیحةالقراءةأركانمنركنعلىالمحافظة12
رسمخالفماواعتبارالمصحفرسمیخالفبماالقراءةتجوزوال،احتماالًولوالرسمموافقةوصحتھا

ال تجوز القراءة بھ.المصحف وإن توافر لھ صحة السند وموافقة العربیة شاذاً

الخالصة :

كانتالكتابةوأن،الھجريالخامسالقرنقبلاالالنھائيشكلھیستكمللمالعربيالخطكتابةأنالمعلوممن
كانوربما،حركاتوالإعجامدونمنكتبت،وسلمآلھوعلىعلیھهللاصلىالكریمالرسولعھدفي

وصلناالتيالھیئةعلىالكریمالقرآنكتبواالوحيكتبةولكن،كبیرتحدیدودقةإلىیحتاجفیھاالحرفشكل
معجزاالبصریاتعلمفيالیومنجدهماالرسمفيیسجلواأنلھمتسنىوكیفذلكحدثفكیف،الیومعلیھا

داللیا ؟؟

علىوتعالىسبحانھهللاأجراه،وتعالىسبحانھهللامنوتوفیقتوقیفالقرآنيالرسمإناعلموهللایظھر
أنیلزملذلك.الدنیاایامآخرأنإلىعطاؤھالیستمرالكریمكتابھعلىحفاظا،الصحابةمنالكاتبینایدي
الناسعلیھتعارفعمابھلیتمیز.الخاصورسمھ،الخاصةإمالئھوقواعد،الخاصنحوههللالكتابیكون

ومن جیل الى جیل  تطورا وتأثر وتأثیرا.في شأن لغتھم التي ھي عرضة للتغیر المستمر من زمن للزمن

توقیفیاًالرسمكونمنھیلزموال،ھوالمصاحفكتابةفيالعثمانيبالرسمااللتزامفيالحكمھوالوجوب-١
أو معجزاً .

ابنتلمیذهعنھنقلھفیماالدباغالعزیزعبدھوالقرآنيالرسمبإعجازالقولمسألةصرحمنوأقدمأشھر-٢
محدثة ،المبارك . لذلك یعتبرھا البعض من المسائل المحدثة مسألة

.العثمانيالرسمقدسیةتثبتلماساساألنھالعثمانيللرسماإلعجازمسألةثبوتعدم-٣

أمــوركلھــاالرســميواإلعجــازالقیـاسيلقواعـدالمصحفرسملمخالفاتوالتقریرات-الدالئل٤
اجتھادیــة ولطــائف ال نص فیھا  .
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