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الرسـن العثوانـي والرسـن القياسـي وأوجـه اإلختـالف بينـهوا
(*)
م.م.حيذر خليل إسواعيل

هلخص البحث

ال يزاؿ الباحث أسير نظـ القرآف الكريـ ال ينفؾ عف خدمتػ الال يػولالا ػل ذلػؾ ش منإ ّػد إلػ
عمالم ش محتاجاً ال نعيمػ ش منكبػاً عمػ د ارسػ مػا يػ مػف اعجػاز االسػمالب العجيػب المعػانل ش

الكاف الرسـ العثمانل احد عمالـ القرآف وردت اف أدلال بدلالي ي كما عؿ آخرالف مف قبمػل مازجػاً
بػػيف الرسػػـ العثمػػانل الالرسػػـ القياسػػل ش وبتػػدأت ببيػػاف معنػ الرسػػـ العثمػػانل الالرسػػـ القياسػػل ل ػ

الاصطالحاً ش الما يتعمؽ باساسياتهما ش ثـ إرعت ل بياف سبب نإوة الرسػـ العثمػانل منطمقػاً مػف

اس ػػباب جم ػػآ القػ ػرآف ػػل عه ػػد عثم ػػاف  )م ػػرال اًر بكيفيػ ػ الجم ػػآ الممي ازتػ ػ ش الع ػػدد المص ػػاحؼ
المنسػػالخ ش ثػػـ انتقمػػت الػ بيػػاف االجػ االخػػتالؼ بػػيف الرسػػـ العثمػػانل الالرسػػـ القياسػػل ش الأنهيػػت
البحث بمالضالع حكـ اتباع الرسـ العثمانل مف الالجالب اال الجالاز البياف الراجح منهما .

ABSTRACT
Any researcher is confined to the versification of the Holy Quran and is
unable to go astray from serving its aims sticking to its knowledge ,
needing its bless, working hard truing to study what it contains of the
incapacitation of the style and stupendous meanings . The Ottoman script
is one of the Quran lores and I want to participate in studying this activity
as others have done before trying to mix between the Ottoman script and
the normal script dealing with it from the language point of view and the
term point of view and what is related to their basics.

(*) هذرس هساعذ  ،قسن علىم القرآى،كلية التربية،جاهعة الوىصل.
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Ottoman script beginning from the reason of gathering the Holy Quran
during the reign of the caliph Uthman and showing the way of gathering
and its characteristics and the number of duplicated Qurans .
Furthermore , I showed the different points of view between the
Ottoman script and the normal script . I ended my research showing the
conviction of following the Ottoman script behovingly and permissibly
showing which is beter .
الرسم في المغة " :هال األَثَُرش القيؿَّ :
إخص مف اآلثار"
بقي ُ األَثَِرش القيؿ :ما ليس ل
ٌ
التالقيفل.
والرسم في االصطالح  :قسماف :قياسل
ّ

ٔ)

.

القياسي " :هال تصالير الكمم بِحرالؼ هجائهاش عم تقدير االبتداء بِهاش الالالقؼ عمي .
فالرسم
ُّ
اللِهذا أثبتالا صالرة همزة الالصػؿ َّ
ألنهػا ممفالظػ ٌ عنػد االبتػداءش الحػذ الا صػالرة التنػاليف ألنػ
ٍ
ممفالظ عند الالقؼ عم أالاخر الكمـ" ٕ) .
غير

ػات خ ػػطّْ المص ػ ِ
ػاحؼ العثمانيػ ػ ألص ػػالؿ الرس ػػـ
والرسممممم الفممممو ي ّيُ  :ه ػػال عم ػ ٌػـ تُ ْع ػ َػر ُ
ؼ بػ ػ مخالف ػ ُ
ٖ)
القياسل.
الهذا الرسـ التالقيفل هال الذي يعرؼ بػ الرسـ العثمانل)ش نسب إل عثماف ابػف عفػاف ش

إذ هال الرسـ اْل ُم َد َّال ُف ل المصاحؼ العثماني .
اليمكػػف أف يإ ػػار الػ ػ أنػ ػ اس ػػتخدمت مص ػػطمحات أخ ػػرل با ض ػػا إلػ ػ مص ػػطمح الرس ػػـ
العثمػػانل كعمػػـ عم ػ الصػػالرة التػػل كتػػب بهػػا الق ػرآف الك ػريـ الأإػػهر تمػػؾ الكممػػات التػػل اسػػتعممت
اسػتعماؿ المصػطمحات هػل ل الكتػاب ش الالخػػط ش الالهجػاء ش الالمصػحؼ أ اليبػدال أف اسػتخداـ هػػذ

المصػػطمحات األربعػ ػ ق ػػد تط ػػالر عب ػػر الق ػػرالف ش قػػد ك ػػاف مص ػػطمح

الكت ػػاب ) ال ػػذي ه ػػال أح ػػد

مصػػادر ؾ ت ب) قػػد اسػػتخدـ أالال دالف غيػػر عممػػا عم ػ رسػػـ المصػػحؼ الكتاب ػ الكتػػاب عم ػ

السالاء ال ل ذلؾ دالل عم أف رسـ المصحؼ لـ يكف يختمؼ ل إلء عما كاف يستعمم النػاس
ل غير المصحؼ مف الخط ش كاف جميػآ ذلػؾ يطمػؽ عميػ مصػطمح الكتػاب ) ش القػد اسػتخدـ

هػ ػػذا المصػ ػػطمح إل ػ ػ القػ ػػرف الثػ ػػانل مػ ػػف الهج ػ ػرة ش القػ ػػد ظهػ ػػر مصػ ػػطمح بعػ ػػد ذلػ ػػؾ الهػ ػػال خػ ػػط
المصحؼ ) ل تػرات متػوخرة أال كػاف يسػم ب ػ عمػـ الخػط )
الخ ػػط ص ػػار أكث ػػر داللػ ػ عمػ ػ الجان ػػب الفن ػػل

ٔٙٙ

ٗ)

ش اللكػف المالحػظ أف مصػطمح

لمكتاب الصناع الخطاطيف ش الأما الهجاء هػال
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تقطيػ ػػآ المفظ ػ ػ بحرال هػ ػػا)

٘)

ش أال الػ ػػتمفظ بوسػ ػػماء الحػ ػػرالؼ ال مسػ ػػمياتها لبيػ ػػاف مفرداتهػ ػػا ش الأمػ ػػا

مصػػطمح رسػػـ الص ػحؼ قػػد ظهػػر ػػل القػػت متػػوخر نسػػبيا إذ أف كا ػ معػػاجـ الم ػ التػػذكر لمػػادة
رسػػـ ) أي معن ػ يتعمػػؽ بػػالخط إذ أصػػؿ معن ػ رسػػـ هػػال األثػػر كمػػا تقػػدـ الربمػػا كػػاف اسػػتعماؿ

الرسـ لمدالل عم خط المصحؼ إإارة إل معن األثر القديـ الذي يحرص عمي المسممالف عم

المحا ظػ عميػ النجػػد أف هنػػاؾ مصػػطمحا آخػػر اسػػتخدم بعػػض العممػػاء كػػابف مالػػؾ تٕٙٚ :
هػ ) كعمـ عم الرسـ القرآنل الهال الرسـ السمفل )

)ٙ

.

القد ألؼ العمماء المصنفات الالكتب ل بياف كيفيػ كتابػ اْلمصػاحؼ العثمانيػ ش القػد نقمػالا

يها صالرةً دقيق لهذ المصاحؼش مبينػيف صػالرة كػؿ نسػخ مػف النسػق المنقاللػ عػف المصػحؼَ ش
الكما بيَّنالا المرسالـ ل اْلمصاحؼ العثماني ِم َّما خالؼ قالاعد الرسـ القياسل.

صّْنؼ ل الرسـ العثمانل:
المف أهـ ما ُ
ٔ .اْلمقنآ ل معر رسـ مصاحؼ األمصارش لإلماـ أبل عمرال الدانل .المتال
)ٚ

سن  ٜٗٙهػ.

سن ٗٗٗ هػ.

التنزيؿش لإلماـ أبل داالد سميماف بف نجاح .المتال
ْٕ .
ٖ .عقيم أتراب القصائد ل أسن اْلمقاصدش لإلماـ أبل محمػد القاسػـ بػف ِي ّػر الإػاطبلش صػاحب
حرز األمانلش المتال سن ٓ ٜ٘هػ .الهل نظـ لكتاب اْلمقنآ اْلمذكالرش اللها إرالح كثيرة.
ٗ .مالرد الظمآفش لإلماـ محمد بف إبراهيـ األمالي الإهير بالخرازش المتال

ل أالائؿ القرف الثامف

الهجػػريش الهػػال نظػػـ بػػديآ مإػػتمؿ عمػ جػػؿ المسػػائؿ المػػذكالرة ػػل الكتػػب السػػابق ش اللػ إػػرالٌحش
منها :دليؿ الحيرافش لمإيق إبراهيـ بف أحمد اْلمارغنل التالنسلش المتال

سن  ٖٜٔٗهػ.

الاما الرسػـ القياسػل يػرل العممػاء – المحػدثيف – اف االكتإػا ات االثريػ ػل جزيػرة العػرب

أدت ال التمييز بيف نالعيف مف انػالاع الخطػالط التػل كانػت مسػتعمم عنػد العػرب قبػؿ االسػالـ ش

األالؿ  :الخػػط العربػػل الػػذي دالف بػ القػرآف الكػريـ الالػػذي يعػػرؼ بالإػػمالل تمييػ از لػ عػػف اآلخػػر ش
الالثػػانل  :الخػػط العربػػل المسػػند

)ٛ

ش السػػبب تسػػمي هػػذا الخ ػط بهػػذا االسػػـ هػػال امػػا النهػػـ كػػانالا

يسػػندالن ال ػ هػػالد عمي ػ السػػالـ ) اال الف معظػػـ حرال ػ تسػػند ال ػ اعمػػدة اال الف معن ػ كمم ػ
مسند تعنل ل العربي الجنالبي الكتاب مطمقا الهل تساالي ما تعني كمم الخط اال الكتاب ل ل

الق ػرآف الك ػريـ

)ٜ

ش كمػػا اف الرالايػػات تإػػير ال ػ أف اكثػػر مػػا عثػػر عمي ػ مػػف خػػط المسػػند ػػل بػػالد
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الػيمف الارض الجزيػرة المصػػر الامتػد الػ جػػزر اليالنػاف الاطػراؽ العػراؽ ش اليتػالؼ المسػػند مػف تسػػع
العإػريف حر ػػا تتػػالؼ مػػف الحػػرالؼ الصػػامت الالتػػل الحركػ بهػػا ػػل الكتابػ ش الالضػػبط ػػل االاخػػر

الكممػػات ش الال عالم ػ لمسػػكالف الالتإػػديد القػػد يكتػػب الحػػرؼ المإػػدد م ػرتيف التكتػػب الحػػرالؼ ػػل
الكمم ػ الالاحػػدة منفصػػم ش الالخػػط المسػػند خػػط عمػػالدي مسػػتقيـ تق ػ أر الكتاب ػ ي ػ مػػف اليمػػيف ال ػ

اليسػػار اال بػػالعكس ش اليمػػزج بػػيف الط ػريقتيف احيانػػا

ٓٔ)

ش ثػػـ تطػػالر الخػػط التالسػػعت الكتاب ػ عبػػر

القرالف تبعا لعالامؿ عدة اليسآ المقاـ لذكرها ش اللكف تإير الرالايات العربي ال انتقاؿ الكتاب مف
الحيػرة الػ مكػ عػف طريػؽ دالمػ الجنػػدؿ

ٔٔ)

ش يػرالل اف الإػعبل قػاؿ "سػولنا المهػاجريف مػف ايػػف

تعممتـ الكتاب ؟ قالالا مف اهؿ الحيرة ش القالالا ألهؿ الحييرة مف ايف تعممتـ الكتاب ؟ قالالا مػف اهػؿ

االنبار "

ٕٔ)

.

الاما النقالش التل اكتإفت إماؿ الجزيرة العربي تإير ال اف الكتاب تاللدت النمت ل ل

إماؿ الجزيرة ل بػالد االنبػاط ش ثػـ اتجهػت تحػت تػاثير الظػرالؼ السياسػي ػل الإػرؽ ش الالجػدت
ل الحالاظر العربي ل العراؽ المناخ المالئـ ألف تتطالر التتاصؿ التنتإر ل الحيػرة الغيرهػا مػف

القرل العربي

ٖٔ)

.

و سم العمماء األصوات المغوية إلى سمين رئيسين :

األول  :يسم االصالات الصامت .

الثاني  :يسم الحركات .

اليقػػالـ هػػذا التقسػػيـ عم ػ عػػدة اسػػس اهمهػػا األسػػاس الفسػػياللالجل ش الصػػالت الػػذي يحدث ػ
اله ػالاء ػػل مجػػرل مسػػتمر خػػالؿ الحمػػؽ الالفػػـ دالف اف يكػػالف ثم ػ عػػائؽ يعتػػرض مجػػرل اله ػالاء

اعت ارضػا تامػػا اال تضػػييؽ مجػػرل الهػالاء مػػف إػان اف يحػػدث احتكاكػػا مسػػمالعا مػػآ اهتػزاز االالتػػار
الصالتي اليسم حرك الهال صالت مجهػالر دائمػا ش الاي صػالت اليصػدؽ عميػ هػذا التعريػؼ يعػد

مجهالر الاما مهمالسا
ا
صالتا صامتا اليكالف اما

ٗٔ)

.

القد ذكر الػدكتالر غػانـ قػدالري ػل كتابػ رسػـ المصػحؼ عػف اصػالؿ الكتابػ العربيػ العػف

الرس ػػـ القياس ػػل الرالاي ػػات الكثي ػ ػرة الاالقػ ػالاؿ العدي ػػدة باستفاضػ ػ التإػ ػػعب ث ػػـ لخص ػػها ب ػػاربآ نقػػػاط
ٔٙٛ
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:

ٔ -اف الكتابػ العربيػ ػل إػكمها االخيػػر الػذي انتهػت اليػ ػل النقػػالش العربيػ الجاهميػ مػا هػػل
اال تطالر الكتاب النبطي المنحدرة بدالرها عػف الخػط اآل ارمػل ش ممػا يؤكػد ارتباطهػا بمجمالعػ

الكتابات السامي ش سالاء تـ ذلؾ التطػالر ػل إػماؿ الجزيػرة العربيػ البػالد االنبػاط السػيناء اـ
ل الحيرة الاطراؼ العراؽ ش اـ ل مدف الحجاز الحالاضر .

ٕ -النتيج لذلؾ االرتباط بيف الكتابػ العربيػ الالكتابػات السػامي قػد حممػت الكتابػ العربيػ كثيػ ار
مف سمات الخصائص الكتاب السامي عام الالنبطي خاص ش هل تسػتعمؿ رمػ از الاحػدا لعػدة
اص ػالات مختمف ػ ش القػػد ظػػؿ الحػػاؿ حت ػ النصػػؼ الثػػانل مػػف القػػرف الهجػػري االالؿ ش حيػػث

اسػتخدمت الػنقط لمتمييػز بػيف الرمػالز المتفقػ ػػل الرسػـ  .كػذلؾ ػاف الكتابػ العربيػ ػل هػػذ
المرحمػ لػػـ تبػ ِػد ايػ محااللػ لالإػػارة الػ الحركػػات القصػػيرة الضػػم الالفتحػ الالكسػرة ) اللػػـ
يكػػف قػػد اسػػتقر نظػػاـ االإػػارة ال ػ الفتح ػ الطاليم ػ

االلػػؼ ) السػػط الالمػػات اال بعػػد ت ػرة

طاليم .

ٖ -اف الكتاب العربي كانت مستعمم قبؿ االسالـ بفترة طاليم الالرالايات العربي تؤكد استخدامها
عمػ نطػػاؽ الاسػػآ ػػل اطػراؼ العػراؽ الخاصػ الحيػرة ش اللعمهػػا ػػل ذلػػؾ االسػػتخداـ تكػػالف قػػد
استقرت قالاعدها التميزت مما يؤكد اف انتقالها الػ الحجػاز ػل القػت متػاخر قبػؿ االسػالـ ال
يعنػػل انهػػا كانػػت حديث عهػػد باالسػػتخداـ اال اف قالاعػػدها لػػـ تسػػتقر ش اليجػػب اف الي يػػب عػػف

المالحظ اف هذا االنتقاؿ مف بيئ ل الي ال اخرل ربما كاف عامال ل بقػاء ظػالاهر كتابيػ
مف البيئ القديم بينما زاؿ استعمالها ل البيئ الجديدة .

ٗ -قصالر كا الكتابات االبجدي عف الال اء بمتطمبات الم

العناصر النطؽ يها ش الاحتفاظهػا

بمظاهر كثيرة مف مختمفات النطؽ القديـ مػآ زالالػ مػف االسػتخداـ الهالمػا يحػتـ د ارسػ تػاريق

الم

الالكتاب .

المبحمث الثانمي:

ٜٔٙ

الرسن العثواني والرسن القياسي وأوجه اإلختالف بينهوا
م.م.حيذر خليل إسواعيل

نشمأت الرسمم العثمماني

تػػال ل أبػػال بكػػر الصػػديؽ  بعػػد خال ػ دامػػت سػػنتاف الثالثػ أإػػهر العإػػر ليػػاؿ ش التَػػاللَّ
َ
عمر بف الخطاب  الخال لمدة دامت عإر سنيفش اتسعت يها بالد المسػمميفش الداف الإػرؽ
ُ
الال رب لحكمهـش اللَ ّما طُ ِعف عمر بف الخطػاب  سػن ثػالث العإػريف مػف الهجػرة النباليػ ش الأيقػف
بدنال األجؿش جعؿ أمر المسمميف إالرل بيف ست ٍ مف الصحاب ش هـ :عثماف بػف عفػافش العمػل بػف

أبػػل طالػػبش الطمح ػ بػػف عبيػػد ا ش الالزبيػػر بػػف الع ػالاـش العبػػد الػػرحمف بػػف عػػالؼش السػػعد بػػف أبػػل
القّاصش الانته أمر الإالرل بيف هؤالء الست إل اختيار عثماف ش تَ َاللَّ عثمػاف بػف عفػاف 
)ٔٙ
ٍ
ثالث العإريف مف الهجرة النبالي
خال المسمميف ل األياـ األخيرة مف سن
ػداث ّأدت إلػ التفكيػػر ػػل جمػػآ القػرآف مػرة ثاني ػ ش الارسػػاؿ نسػ ٍػق
الالقعػػت ػػل زمن ػ  أحػ ٌ
من إل األمصارش الالػذي كػاف لػ دالر ػل نإػوة رسػـ المصػحؼ المسػم بالعثمػانل السػوبينها ػل
المطمػب اآلتػل كمػا سػوبيف مػػنهع الجمػآ الممي ازتػ العػدد المصػػاحؼ المنسػالخ الذلػؾ ػل المطالػػب

اآلتي مف هذا المبحث إف إاء ا تعال .

المطممب األول:

األسبماب الباعثة عمى جممع القمرآن الكريمم
(في عهد عثمان )

ٔ  -افساع بالد المسممين وف رق الصحابة فيها :
ٓٔٚ
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ذكرنػػا أن ػ لمػػا تسػػمـ عمػػر بػػف الخطػػاب  الخال ػ اتسػػعت رقع ػ الػػبالد ا سػػالمي حت ػ

امتػػدت إل ػ بػػالد مػػا الراء النهػػر إ ػرقا الالصػػمت إل ػ ط ػرابمس غربػػا كمػػا أف الفتالحػػات ا سػػالمي
تالسػعت ػػل خال تػ  اللمػػا الصػػمت الخال ػ إلػ عثمػاف عػػف طريػػؽ المإػالرة اسػػتمرت الفتالحػػات
بؿ امتػدت التالسػعت أكثػر مػف ذي قبػؿ فتحػت بػالدا جديػدة التالطػد لممسػمميف يمػا تحػالا مػف قبػؿ

مف البمداف.

)ٔٚ

الباتسػػاع دالل ػ ا سػػالـ كثُػػر المسػػممالفش التفػػرؽ الصػػحاب ػػل األمصػػارش يػػدعالف إل ػ ا ش
الي ِ
قرئالف القرآف ش الكاف الناس يقرؤالف كمػا ُعمّْمػالاش وهػؿ الإػاـ يقػرؤالف بقػراءة أبػل
اليعمّْمالف العمـش ُ
بف كعبش الأهؿ الكال يقرؤالف بقراءة عبد ا بف مسعالدش الأهؿ البصرة يقرؤالف بقراءة أبل مالس

األإعريش الهكذا.

)ٔٛ

عف حذيف قػاؿ" :أهػؿ البصػرة يقػرؤالف قػراءة أبػل مالسػ ش الأهػؿ الكال ػ يقػرؤالف قػراءة عبػد

النبِ
ا "  )ٜٔالكاف هؤالء القراء مف الصحاب  قد إهدالا نزالؿ القرآفش السمعال مف َّ
ػل ش العممػالا
ّ
إلء مف ذلؾ لِمف تعمَّـ منهـ ػل األمصػارش كػانالا إذا اجتمػآ الالاحػد مػنهـ
الجال قراءت ش اللـ يكف
ٌ
مػػآ مػػف قػ أر عمػ غيػػر الالجػ الػػذي قػ أر عميػ يعجبػػالف مػػف ذلػػؾش الينكػػر بعضػػهـ عمػ بعػػضش القػػد
يصؿ األمر إل توثيـ أال تكفير بعضهـ البعض.

عػف يزيػػد بػػف معااليػ النخعػػل قػػاؿ" :إنػػل لفػػل المسػجد زمػ َػف الالليػػد بػػف عقبػ ػػل حْمقػ ٍ يهػػا
ِ
ميوت الزاالي َ التػل عنػد أبػالاب ِك ْنػدةَش
كاف يق أر عم قراءة أبل مالس
ؼ
ٌ
حذيف ش إذ َهتَ َ
هاتؼ َ :مف َ
ِ
ٍ
ميوت هذ الزاالي َ التل عند دار عبد ا ش الاختمفا ل
مسعالد
المف كاف يق أر عم قراءة عبد ا بف

آيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالرة البقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرةش قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا:
الأتِ ُّمالا الحع الالعمرة لمبيت) ش الق أر هذا َ  :وأ َِف ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َمرةَ لِمَّم ِه )ٕٓ ضػب حذيفػ ُ الاحم َّػرت
إمػػا أف
عينػا ش ثػػـ قػػاـ فػرز
قميصػ ُ ػػل ُح ْج َزتِػ ِ الهػال ػػل المسػػجدش الذاؾ ػػل زمػف عثمػػافش قػػاؿَّ :
َ
ٕٔ)

كبش هكذا كاف َمف قبمَكـ …"
أمير المؤمنيفش الا َّما أف ْأر َ
َي ْر َ
كب إل َّ ُ
الانتإ ػػرت حمق ػػات تعم ػػيـ القػ ػرآفش انتق ػػؿ الخ ػػالؼ إلػ ػ ال مم ػػاف الالمعمم ػػيفش خطَّ ػػو بعض ػػهـ
بعضاش الأنكر بعضهـ قراءة بعض  .عف أبل قالب قاؿ :لَ َّما كاف ل خال عثمافش جعػؿ اْلمعمّْػـ
ً
الرجؿش جعؿ ال مماف يمتقالف يختمفالفش حت ارتفآ ذلػؾ إلػ
الرجؿش الالمعمّْـ ُيعمّْـ قراءةَ َّ
ُيعمّْـ قراءةَ َّ
ٔٔٚ
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ٍ
خطيبػاش قػاؿ :أنػتـ عنػدي
بعضش بمغ ذلؾ عثمافش قاـ
المعمّْميفش قاؿ :حت َكفَر بعضهـ بقراءة
ً
اللحنػػا .اجتمع ػالا يػػا أصػػحاب
تختمفػػالف التمحنػػالفش مػػف نػػول عنػػل مػػف األمصػػار أإػ ُّػد ي ػ اختال ًػػا ً
ٕٕ)
ٍ
إماما.
محمدش اكتبالا لمناس ً
الالظ ػػاهر أف ه ػػذ األح ػػداث كان ػػت قب ػػؿ غ ػػزال أرمينيػ ػ الأذربيج ػػافش اللَ َّم ػػا الق ػػآ م ػػا الق ػػآ م ػػف
الخػػالؼ الإػػديد الالفتنػ العظيمػ بػػيف المسػػمميف ػػل غػػزال أرمينيػ الأذربيجػػافش توكػػدت الحاجػ إلػ
ُّ
التجتث ب جذالر تمؾ الفتن ٖٕ).
جمآ جديد لمقرآفش ُيمَ ُّـ ب إمؿ المسمميفش
ٕ  -غزو أرمينية

ٕٗ)

وأذربيجان

ٕ٘)

:

ل عاـ خمس العإريف مف الهجرة النبالي اجتمآ أهؿ الإاـ الأهؿ العراؽ ل غزال أرميني

الأذربيجاف.

الكاف أهؿ الإاـ يقرؤالف بقراءة أبل بف كعبش الكاف أهؿ العراؽ يقرؤالف بقراءة عبد ا بف
َّ
بعضػػاش الأظهػػر بعضػػهـ
مسػػعالدش تنػػازع أهػػؿ الإػػاـ الأهػػؿ العػراؽ ػػل القػراءةش حتػ خطػػو بعضػػهـ ً
إكفػػار بعػ ٍ
ػضش الالب ػراءة من ػ ش الكػػادت تكػػالف تن ػ عظيم ػ ش الرأل هػػذا الخػػالؼ العظػػيـ حذيف ػ بػػف

اليمافش إضا ً إل ما رآ مػف االخػتالؼ بػيف النػاس ػل القػراءة ػل العػراؽش فػزع إلػ عثمػاف بػف
عفػػافش الأنػػذر بػػالخطر الػػداهـش الانضػػـ ذلػػؾ إلػ مػػا عاينػ عثمػػاف  مػػف الخػػالؼ بػػيف المعممػػيف

صدؽ ذلؾ ما كاف استنبط مف أف مػف كػاف أبعػد مػف دار الخال ػ بالمدينػ
الكذلؾ بيف ال ممافش
ّ
َف ح َذ ْيفَ َ ْبف اْليم ِ ِ
ٍِ
أإد اختال ًا ش عف ْاب ِف ِإه ٍ
هال ُّ
اب أ َّ
افش
َف أ ََن َس ْب َف َمالؾ َح َّدثَ ُ أ َّ ُ
اف قَد َـ َعمَ ُعثْ َم َ
َ
َ ََ
ِ
َهػ َػؿ َّ ِ ِ
ػر ِ
ػاف ُي َػ ِ
اخ ػتِالَ ُهُ ْـ ِػػل
َهػ ِػؿ اْل ِعػ َا
ع ُح َذ ْيفَػ َ ْ
ؽش َػوَ ْ َز َ
ػآ أ ْ
ػازي أ ْ
الإ ػوْـ ػػل َػػتْ ِح أ َْرِمين َيػ َ َالأَ ْذ َربِ َ
يجػ َ
َال َكػ َ
ػاف َمػ َ
ِ
ِ
ِ
اْل ِق ػػر ِ
َف َي ْختَمِفُػ ػالا ِ ػػل اْل ِكتَػػا ِب
يفش أ َْد ِر ْؾ َه ػ ِػذ ِ األ َّ
اءةش َقَ ػ َ
ُمػ ػ َ قَْب ػ َػؿ أ ْ
ػافَ :ي ػػا أَمي ػ َػر اْل ُم ػ ْػؤ ِمن َ
ػاؿ ُح َذ ْيفَػ ػ ُ ل ُعثْ َم ػ َ
َ
)ٕٙ
ِْ
ؼ اْل َيه ِ
الد َال َّ
ص َارل .
الن َ
اختالَ َ ُ
كانت هذ اْلحادثػ هػل أهػـ األسػباب التػل بعثػت عمػ جمػآ القػرآف ػل زمػف عثمػافش قػد
أكدت ما ظن  مف أف أهؿ األمصار أإد اختال ًا ِم َّمف كاف بدار الخال باْلمدين الما حاللَها.

المطممب الثانمي:
ٕٔٚ
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منهمج عثممان  في جممع القمرآن
ٔ  -عمل عثمان  في جمع القرآن :
إإتدت إرادة الصحاب  الانعقد عزمهـ  -بعد ما أرالا مف اختالؼ الناس ل القراءة عمػ

مرجعػػا لمن ػػاس يرجعػػالف إلي ػ عن ػػد
أف يجمع ػالا الق ػرآفش اليرسػػمالا منػ ػ ُن َسػ ًػخا إل ػ األمص ػػارش لتكػػالف
ً
االختالؼ.
انت ػػدب عثم ػػاف ب ػػف عف ػػاف  ل ػػذلؾ اثن ػػل عإ ػػر رجػ ػالًش الأم ػػرهـ ب ػػوف يكتبػ ػالا القػ ػرآف ػ ػػل

اْلمصاحؼش الأف يرجعالا عند االختالؼ إل ل قريش.
القػػد القػػآ ػػل الرالايػػات ال ػالاردة تسػػمي تسػػع ٍ مػػف ه ػؤالء االثنػػل عإػػر رج ػالًش الهػػـَ :زْيػػد ْبػػف
ثَابِػ ٍ
الزَب ْيػ ِػر ش َسػ ِػعيد ْبػػف اْل َعػ ِ
ػت ش َع ْبػػد ا ِ ْبػػف ُّ
ػاص ش َع ْبػػد الػ َّػر ْح َم ِف ْبػػف اْل َحػ ِ
ػار ِث ْبػ ِػف ِه َإػ ٍػاـ ش أبػػل بػػف
كعبش أنس بػف مالػؾ ش عبػد ا بػف عبػاس ش مالػؾ بػف أبػل عػامرش  )ٕٚجػد مالػؾ بػف أنػسش ثبػت

ذلؾ مف رالايت

)ٕٛ

.

القػػاؿ ا مػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس" :كػػاف جػ ّْػدي مالػػؾ بػػف أبػػل عػ ٍ
ػامر ِم َّمػػف قػ أر ػػل زمػػاف عثمػػافش

المصاحؼ
الكاف ُيكتب
َ

)ٕٜ

كثير بف أ مح"

ٖٓ)

.

ٕ – فن يذ المهمة :
أخذ الصحاب المكمفالف بجمآ القرآف ل كتاب المصحؼ ا ماـش الذي نسخالا من بعد ذلؾ

المصػػاحؼ المرسػػم إل ػ األمصػػارش الكػػاف الخميف ػ عثمػػاف  يتعاهػػدهـ اليإػػرؼ عمػػيهـش الك ػػاف
جميعا يإاركالف ل هذا العمؿ.
المالجالدالف مف الصحاب
ً
ويمكن أن يمخص منهج الجمع العثماني فيما يأفي :
ُ
ٔ  -االعتماد عم جمآ أبل بكر الصديؽ ش اليظهر هذا جميِّا ل طمب عثماف  الصحؼ

التل جمآ يها أبال ٍ
بكر القػرآف مػف حفصػ -رضػل ا عنهػاش القػد كانػت هػذ الصػحؼ -

مر -مستندةً إل األصؿ المكتالب بيف يدي َّ
النبِ ّل .
كما َّ
البذلؾ ينسد باب القالػ ش ػال يػزعـ ازعػـ أف ل الصحؼ المكتالب ل زمف أبل بكر مػا
ٖٔٚ
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لـ ُيكتب ل المصحؼ العثمانلش أال أن قد كتب ل مصاحؼ عثماف ما لـ يكف ل صحؼ أبل
بكر ٖٔ) .
الص ػػح ِ
ِِ
ِ ٍ
ع ػػف أ ََن ػ ِ
ؼ
صػ ػ َ :أ ْ
َف أ َْرس ػػمل إِلَ ْي َن ػػا بِ ُّ ُ
ػس ْب ػ ِػف َمال ػػؾ ق ػػاؿَ …" :و َْر َس ػ َػؿ ُعثْ َم ػ ُ
ػاف إِلَػ ػ َح ْف َ
اح ِ
َن ْنس ُخها ِل اْلمص ِ
َم َر َزْي َػد ْب َػف ثَابِػ ٍت َال َع ْب َػد
ؼ ثَُّـ َن ُرُّد َها إِلَ ْي ِؾش َو َْر َسمَ ْ
صػ ُ إِلَػ ُعثْ َم َ
ت بِها َح ْف َ
َ َ
َ َ
ػافش َػو َ
يد ْبػ ػ ػ َػف اْل َعػ ػ ػ ِ
ا ِ ْبػ ػ ػ َػف ُّ
ػاص َال َع ْبػ ػ ػ َػد الػ ػ ػ َّػر ْح َم ِف ْبػ ػ ػ َػف اْل َحػ ػ ػ ِ
الها ِػ ػ ػػل
ػار ِث ْبػ ػ ػ ِػف ِه َإػ ػ ػ ٍػاـ ََن َسػ ػ ػ ُ
الزَب ْيػ ػ ػ ِػر َال َسػ ػ ػ ِػع َ
ػخ َ
اح ِ
اْلمص ِ
ؼ" ٕٖ) .
َ َ
ٕ  -أف يتعاهد لجن الجمآ اليإرؼ عميها خميف المسمميف بنفس  :عف َكثِير بف أ مَ َح قػاؿ :لَ َّمػا
ػل
أراد عثماف أف يكتب المصاحؼ جمآ ل اثنل عإػر رجػالً مػف قػريش الاألنصػار ش ػيهـ أ َُب ُّ
بف ٍ
الربػْ َػع ِ التل ل بيت ُع َم َرش ِجلء بِهػاش قػاؿ :الكػاف
كعب الزيد بف ثابتش قاؿ :بعثالا إل َّ
ٖٖ)
عثماف يتعاهدهـ.
ُ
ٖ  -أف يوتل ُّ
الر ُسػالؿ  بِمػا عنػد ش الأف يإػترؾ الجميػآ
كؿ َمف عند
إلء مف القرآف سمع مف َّ
ٌ
ػالدع
ل عمـ ما ُج ِمآش ال ي يب عف جمآ القرآف ٌ
أحد عند إلء من ش الال يرتاب أح ٌػد يمػا ي َ
ٖٗ)
جمآ عف ٍ
ؾ ل أن ِ
المصحؼش الال ُي َإ ُّ
مأل منهـ.
ػل بػ ِػف أبػػل طالػ ٍ
اليػػدؿ عمػ ذلػػؾ مػػا صػ َّ
ػاسش ال ت مػالا ػػل
ػح عػػف عمػ ّْ
ػب أنػ قػػاؿ :يػػا أيهػػا النػ ُ
ػر ػػل المصػػاحؼ الاح ػراؽ المصػػاحؼش ػالا مػػا َ َعػ َػؿ الػػذي َ َعػ َػؿ ػػل
عثمػػافش الال تقالل ػالا ل ػ إال خيػ ًا
المصاحؼ إالَّ عف ٍ
ِ
مأل َّ
جميعاش قاؿ :ما تقاللالف ل هذ القراءة؟ قد بم نل أف بعضهـ يقالؿ:
منا
ً

خير مف قراءتؾش الهذا يكاد أف يكالف ُك ْف ًرا .قمنا :ماذا ترل؟ قاؿ :نرل أف نجمآ النػاس
إف قراءتل ٌ
ٖ٘)
مصحؼ ال ٍ
ٍ
اختالؼ .قمنا :نعـ ما رأيت.
احدش ال تكالف رق ٌش الال يكالف
عم
ٌ
الالرد كذلؾ أف عثماف  دعا الناس إل أف يوتالا بِما عندهـ مف القرآف المكتالب بيف يدي

َّ
النبِ ّل ش الأن كاف يستالثؽ لذلؾ أإد االستيثاؽ.
عف مصعب بف سعد قاؿ" :قاـ عثماف  خطب الناس قاؿ :أيها الناس! عهدكـ بنبيكـ

َع ِزـ عمػ كػػؿ رجػػؿ مػػنكـ مػػا كػػاف معػ مػػف
منػػذ ثػػالث عإػرة سػػن ًش الأنػػتـ تَمتػػرالف ػػل القػرآف… ػو ْ
إلء لَ َما جاء ب ش الكاف الرجؿ يجلء بالالرق الاألديـ ي القرآفش حت جمآ مػف ذلػؾ كثػرةًش
القرآف
ٌ
ػالؿ ا ِ ش الهػال أمػال عميػؾ؟ يقػالؿ:
ت َر ُس َ
ثـ دخؿ عثمافش دعاهـ رجالً رجػالًش ناإػدهـ :لَ َس ِػم ْع َ
ٗٔٚ

الوجلذ الرابع

نعـ"

)ٖٙ

هجلة كلية العلىم اإلسالهية
1341ﻫ0212-م
العذد السابع

.

ٗ  -االقتصار عند االختالؼ عم ل

قريش .

ِ
َف عثْماف قَ َ ِ ِ
ٍِ
كما جاء ل حديث أ ََن ِ
اختَمَ ْفتُ ْـ أ َْنػتُ ْـ
ّْيف الثَّالَثَ ِ " :إِ َذا ْ
اؿ ل َّمرْهط اْلقَُرإي َ
س ْب ِف َمالؾ أ َّ ُ َ َ
اف قَُرْي ٍ
آف َا ْكتُُبالُ بِمِ َس ِ
َالَزْي ُد ْب ُف ثَابِ ٍت ِل َإل ٍء ِم َف اْلقُ ْر ِ
شش َِإَّن َما َن َز َؿ بِمِ َسانِ ِه ْـ َفَ َعمُالا" . )ٖٚ
ْ
الالمقصػػالد مػػف الجمػػآ عمػ ل ػ الاحػػدة :الجمػػآ عمػ القػراءة المتػالاترة المعمػػالـ عنػػد الجميػػآ

ثبالتُها عف َّ
النبِ ّل ش الاف اختمفت الجالههاش حت ال تكػالف رقػ ٌ الال اخػتالؼش ػإف مػا يعمػـ الجميػآ
أحد منهـ القراءة بِها.
أن قراءة ثابت عف َر ُسالؿ ا ِ  ال يختمفالف يهاش الال ينكر ٌ
قاؿ أبػال إػام " :يحتمػؿ أف يكػالف قاللػ  :نػزؿ بمسػاف قػريشش أي :ابتػداء نزاللػ ش ثػـ أبػيح أف
)ٖٛ

.

يق أر بم غيرهـ"
معػ َّػؿ عثمػػاف  عنػػدما جمػػآ القػرآف رأل الحػػرؼ الػػذي نػػزؿ القػرآف بمسػػان أاللػ األحػػرؼش
حمؿ الناس عمي عند االختالؼ.

)ٖٜ

ػاداش
٘  -أف ُيمنآ كتاب ما ُنسخت تالالت ش الما لـ يكف ل العرض األخيرةش المػا كانػت رالايتػ آح ً
المػػا لػػـ تُعمػػـ قرآنيت ػ ش أال مػػا لػػيس بق ػرآفش كالػػذي كػػاف يكتب ػ بعػػض الصػػحاب ػػل مصػػاحفهـ
ٓٗ)

بيانا لناسق أال منسال ٍخش أال نحال ذلؾ.
إرحا لمعن ً ش أال ً
الخاص ش ً
 - ٙأف يإػػتمؿ الجمػػآ عم ػ األحػػرؼ التػػل نػػزؿ بِهػػا الق ػرآفش الالتػػل ثبػػت عرضػػها ػػل العرض ػ
األخيرة ٔٗ) مآ مراعاة ما يوتل :

ٍ
ٍ
َّ ِ
خاليػػا
ػل ش يبقيػ ال َكتََبػ ُ ً
أ -عنػد كتابػ المفػػظ الػذي تػالاتر النطػػؽ بػ عمػ أالجػ مختمفػ عػػف النب ّ
ِ
تقصػر النطػؽ بػ عمػ الجػ الاحػد لتكػالف داللػ المكتػالب عمػ كػال المفظػيف
عف أي عالمػ
المنقػػالليف المسػػمالعيف متسػػاالي ش ٕٗ) تكتػػب هػػذ الكممػػات برسػػـ الاحػ ٍػد ػػل جميػػآ المصػػاحؼش
محتمؿ لما يها مف األالج المتالاترةش المف أمثم ذلؾ:
ٔ  -القالل ُ  : ه َنالِ َك فَْبمُو ُك ُّل َن ْ ٍ
َسمَ َ ْت )ٖٗ بالباء المالحدة مف البماللش قد قػ أر حمػزة
س َما أ ْ
مك فَ ْفمُممو ُكم ُّمل َن ْم ٍ
َسممَ َ ْت ش بالتػػاء المثنػػاة مػػف الػػتالالةش مكػػاف
الالكسػػائل الخمػػؼُ  :ه َنالِم َ
مس َممما أ ْ
الباء المالحدة.

ٗٗ)

٘ٔٚ
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َّد ٍة )ٗ٘ بفػػتح العػػيف الالمػػيـش قػػد ق ػ أر حم ػزة الالكسػػائل الخمػػؼ
ٕ  -القالل ػ تعػػال ِ  :فممي َع َمم ٍمد ُم َمممد َ
)ٗٙ
َّد ٍة بضـ العيف الالميـ.
الإعب ِ  :في ُع ُم ٍد ُم َمد َ

ب -ما ال يحتمم الرسـ الالاحدش كالكممات التل تضمنت قراءتيف أال أكثرش اللـ تنسق ػل العرضػ

األخيػرةش الرسػ ُػمها عم ػ صػػالرة الاحػػدة ال يكػػالف محػػتمالً لمػػا يهػػا مػػف أالجػ الق ػراءش مثػػؿ هػػذ
الكممػػات ترسػػـ ػػل بعػػض المصػػاحؼ عمػ صػػالرة تػػدؿ عمػ قػراءةش ال ػػل بعضػػها برسػػـ آخػػر
يدؿ عم القراءة األخرل.

)ٗٚ

اللػػـ يكتػػب الصػػحاب تمػػؾ الكممػػات برسػػميف أحػػدهما ػػل األصػػؿ الاآلخػػر ػػل الحاإػػي

لػػئال

ػحيح لػػألالؿش الأف األالؿ خطػػوش الكػػذلؾ ألف جعػػؿ إحػػدل القػراءات ػػل األصػػؿ
ُيتَػ َػال َّهـ أف الثػػانل تصػ ٌ
ُّ
ػرجيح بػػال مػ ّْ
ػرجح إذ َّإنهػػـ تمقَّػ ْػالا جميػػآ تمػػؾ األالج ػ عػػف
الالق ػراءات األخػػرل ػػل الحاإػػي
تحكػ ٌػـش التػ ٌ
)ٗٛ
َّ
النبِ ّل  ش الليست إحداها بوالل مف غيرها.
ومن األمثمة عمى ذلك :

مه َولَم ًمدا )ٜٗ ش قػد ق أرهػػا عبػد ا بػف عػ ٍ
ػامر الإػامل :ل قػػالالا
ٔ  -قاللػ تعػال َ  :و َممالُوا افَّ َخم َذ المَّ ُ
ٓ٘)
اللداأ ب ير الاال .الهل كذلؾ ل مصاحؼ أهؿ الإاـ.
اتخذ ا
ً
َّ ٍ
مار )٘ٔ ش قػد ق أرهػا عبػد ا بػف كثيػر
ٕ  -القالل تعال َ  :وأ َ
َع َّد لَ ُه ْمم َجنمات فَ ْج ِمري فَ ْحفَ َهما ْاألَ ْن َه ُ
ِ
ِ
ٍ
ػار أ ش بزيػػادة ِمػ ْػف) قبػػؿ تَ ْحتِهَػػا) .الهػػل
المكػػل :ل َالأ َ
َعػ َّػد لَهُػ ْػـ َجَّنػػات تَ ْجػ ِػري مػ ْػف تَ ْحتهَػػا األ َْنهَػ ُ
كذلؾ ل المصحؼ المكلش ال ل بقي المصاحؼ بحذ ها.

ٕ٘)

 - ٚبعد الفراغ مف كتاب المصحؼ ا ماـ يراجع زيد بف ثابت ش ثـ يراجع عثماف  بنفس .
َحػ َػز ِ ِ
عػػف َزْيػ ِػد ْبػ ِػف ثَابِػ ٍ
ػت قَػ َ
صػ َػح َ
ؼش قَػ ْػد ُك ْنػ ُ
ت َآيػ ً ِمػ َػف األ ْ
ػاؿَ " :قَػ ْػد ُ
اب حػ َ
ػت أ ْ
ػيف َن َسػ ْػخ َنا اْل ُم ْ
َس ػ َمآُ
رس َ ِ
ٍ
ين ِر َجما ٌل
ص ِار ّْ
ي ِ م َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اها َ َال َج ْد َن َ
الؿ ا َ ي ْق َأُر بِهاش َاْلتَ َم ْس َن َ
اها َم َآ ُخ َزْي َم َ ْب ِف ثَابِت األ َْن َ
َُ
ِ ٗ٘)
)
ٖ٘
ِ
اه ُدوا المَّ َه عمَ ْي ِهَ وَْلح ْق َن ِ
ص َحؼ" .
ص َد ُوا َما َع َ
َ َ
َ
الرتِهَا ل اْل ُم ْ
َ
اها ل ُس َ
ال ػػل هػػذا األثػػر مػػا يػػدؿ عم ػ أف المعارض ػ بِمػػا جمع ػ الصػػديؽ كانػػت بعػػد االنتهػػاء مػػف
كتاب المصػحؼ ا مػاـش ِلمزيػد االطمئنػافش ال ػل هػذا مػا يػدؿ عمػ بقػاء األالجػ الثابتػ مػف القػراءة
ٍ
اختالؼ بيف الحفَّاظ الالعمماء.
ب ير
القػػد نفَّػػذ الصػػحاب  هػػذ الض ػالابط َّ
أدؽ تنفيػ ٍػذش كػػانالا رَّبمػػا انتظػػرالا ال ائػػب الػػذي عنػػد
ٔٚٙ
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زمانػػاش حتػ يسػػتثبتالا ِم َّمػػا عنػػد ش عمػ الػػرغـ مػػف أف القػػائميف بالكتابػ الا مػػالء
الإػلء مػػف القػرآف ً
كانالا مف الحفاظ القراء.

ػت ػيمف أممػ عمػيهـش رَّبمػا اختمفػالا ػل اآليػ ش يػذكرالف
عف مالؾ بف أبل عامرش قاؿ :كن ُ
ِ
غائبػا أال ػل بعػض البػالاديش يكتبػالف مػا قبمهػا
الرجؿ قد تمقَّاها مف َر ُسالؿ ا ش اللعم أف يكالف ً
٘٘)

رسؿ إلي .
الما بعدهاش اليدعالف مالضعها حت يجلءش أال ُي َ
ث ػػـ أم ػػر عثم ػػاف  بع ػػد ذل ػػؾ بنس ػػق المص ػػاحؼ ع ػػف المص ػػحؼ ا م ػػاـش الارس ػػالها إلػ ػ

بعد بالمصاحؼ العثماني .
األمصارش الهل التل عر ت يما ُ

المطممب الثمالمث:

مزايما جممع القرآن في عهمد عثممان 

كاف نسق القرآف ل المصػاحؼ ػل زمػف عثمػاف بػف عفػاف  تحقيقًػا لالعػد ا  بحفػظ
مه لَح ِ
ون )٘ٙ)ش قػد الحَّػد هػذا الجمػآ
مافنُ َ
كتاب العزيزش قاؿ تعػال   :إِ َّنما َن ْح ُ
من َن َّزْل َنما الم َذ ْك َر َوِا َّنما لَ ُ َ

صؼ المسمميف الكممتهـش َّ
الرد عنهـ ما كاف محػدقًا بِهػـ مػف الفتنػ العظيمػ ش الاجتػث بػذالر الإػقاؽ
مف بينهـ.
ال ِم َّما سبؽ ذكر مف خط عمؿ الصحاب ل جمآ القرآف زمف عثمػاف يتبػيف لنػا م ازيػا ذلػؾ

الجمآ المبارؾش

)٘ٚ

اليمكف تمخيص بعضها يما يوتل:

ٔ .مإارك جميآ مف إهد الجمآ مف الصحاب ي ش الاإراؼ الخميف عمي بنفس .
أقر عدد التالاتر.
ٕ .بمالغ مف إهد هذا الجمآ ال ّ
آحادا.
ٖ .االقتصار عم ما ثبت بالتالاترش دالف ما كانت رالايت
ً
)٘ٛ
يستقر ل العرض األخيرة.
ٗ .إهماؿ ما نسخت تالالت ش الما لـ
َّ

٘ .ترتيب السالر الاآليات عمػ الالجػ المعػرالؼ اآلفش بخػالؼ صػحؼ أبػل بكػر ش قػد كانػت
مرتب اآليات دالف السالر.

ٔٚٚ
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 .ٙكتاب عدد مف المصاحؼ يجمآ الجال القراءات المختمف التل نزؿ بِها القرآف الكريـ.
 .ٚتجريػػد هػػذ المصػػاحؼ مػػف كػػؿ مػػا لػػيس مػػف القػرآفش كالػػذي كػػاف يكتبػ بعػػض الصػػحاب مػػف
تفسير لمفظش أال بياف لناسق أال منسالخش أال نحال ذلؾ.

َّ ِ
ػل  الالتػابعيفش القطػآ ا
اللقد حظل الجمآ العثمانل برض مػف إػهد مػف أصػحاب النب ّ
ب دابر الفتن التل كادت تإتعؿ ل بالد المسمميفش إذ جمعهـ  عم ما ثبتت قرآنيتػ ش ػانته

بذلؾ ما كاف حاصالً مف االختالؼ بيف المسمميف.

عػػف مصػػعب بػػف سػػعد قػػاؿ" :أدركػػت النػػاس حػػيف إ ػقَّؽ عثمػػاف  المصػػاحؼش ػػوعجبهـ
ذلؾش أال قاؿ :لـ ِ
أحد" . )ٜ٘
ب ذلؾ ٌ
يع ْ

القد ُع َّد جمآُ القرآف ل المصاحؼ ل زمف عثماف  مف أعظـ مناقب .
ػاف ليسػتا ألبػل بكػرش الال لِ ُع َم َػر:
عف عبد الرحمف بف
ٍّ
مهدي قػاؿ" :خصػمتاف لعثمػاف بػف عفَّ َ
الناس عم المصحؼ" ٓ. )ٙ
مظمالماش
نفس حتَّ قُتِؿ
الجمع ُ َ
ُ
صبرُ َ
ُ
ً

المطممب الرابمع :

عمدد المصاحمف العثممانيمة
لَ َّمػػا انتهػ زيػػد بػػف ثابػػت المػػف معػ مػػف نسػػق المصػػاحؼش أرسػػؿ عثمػػاف  إلػ كػػؿ أ ػ ٍ
ؽ

بِمصحؼش الأمر الناس بإتالؼ ما خالؼ هذ المصاحؼ.
ؼ ِل اْلم ِ ِ
ٍِ
عف أ ََن ِ
ؼ
ُّح َ
ُّح َ
اف الص ُ
س ْب ِف َمالؾ أن قاؿَ " :حتَّ إِ َذا َن َس ُخالا الص ُ
صاحؼش َرَّد ُعثْ َم ُ
َ َ
ؽ بِمصح ٍ
ؼ ِم َّما َن َس ُخالا" ٔ. )ٙ
ص َش َالأ َْر َس َؿ إِلَ ُك ّْؿ أُ ُ ٍ ُ ْ َ
إِلَ َح ْف َ
قػػاؿ النػػالالي" :خػػاؼ عثمػػاف  القػػالع االخػػتالؼ المػػؤدي إل ػ تػػرؾ إػػلء مػػف الق ػرآفش أال

ػاحؼش
الزيادة ي ش نسق مػف ذلػؾ المجمػالع الػذي عنػد حفصػ ش الػذي أجمعػت الصػحاب عميػ مص َ
البعػػث بِهػػا إلػ البمػػدافش الأمػػر بػػإتالؼ مػػا خالفهػاش الكػػاف عمػ هػػذا باتفػػاؽ منػ المػػف عمػػل بػػف أبػػل

طالبش السائر الصحاب ش الغيرهـ "

ٕ)ٙ

.

اللَ َّمػػا كػػاف االعتمػػاد ػػل نقػػؿ الق ػرآف عم ػ المإػػا ه الالتمقّْػػل مػػف صػػدالر الرجػػاؿش اللػػـ تكػػف
ٔٚٛ
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المصاحؼ كا يػ ػل نقػؿ القػرآف التعمُّمػ ش قػد أرسػؿ عثمػاف  مػآ كػؿ مصػحؼ مػف المصػاحؼ
قارًئا يعمّْـ الناس عم ما يالا ؽ المصحؼ الذي أرسؿ ب ش الكاف يتخير لكؿ قار ٍ
ئ المصػحؼ الػذي
يالا ؽ قراءت ل األكثر.

ٖ)ٙ

القػػد اختمػػؼ العممػػاء ػػل عػػدد المصػػاحؼ التػػل بعػػث بِهػػا عثمػػاف إلػ البمػػدافش الػػذي عميػ

األكث ػػر َّأنه ػػا أربعػ ػ ٌش أرس ػػؿ منه ػػا عثم ػػاف  مص ػػحفًا إلػ ػ الإ ػػاـش الآخ ػػر إلػ ػ الكال ػ ػ ش الآخ ػػر إلػ ػ
البصرةش الأبق الرابآ بالمدين .
عف حمػزة الزيػات قػاؿ" :كتػب عثمػاف أربعػ مصػاحؼش بعػث بِمص ٍ
ػحؼ منهػا إلػ الكال ػ ش
ال ِ
كتبت مصحفل عمي "
ضآ عند رجؿ مف ُمرٍادش بقل حت
ُ
ُ
القػػاؿ أبػػال حػػاتـ السجسػػتانل" :لَ َّمػػا كتػػب عثمػػاف المصػػاحؼ حػػيف جمػػآ القػرآفش كتػػب سػػبع
ٗ)ٙ

.

احدا إلػ مكػ ش الآخػر إلػ الإػاـش الآخػر إلػ الػيمفش الآخػر إلػ البحػريفش الآخػر
مصاحؼش بعث ال ً
احدا" ٘. )ٙ
إل البصرةش الآخر إل الكال ش الحبس بالمدين ال ً
الاْلمتعارؼ عند عمماء رسـ القرآف ست مصاحؼ:

األول  :اْلمصػػحؼ ا مػػاـش الهػػال اْلمصػػحؼ الػػذي احتبس ػ عثمػػاف  لنفس ػ ش الينقػػؿ عن ػ أبػػال عبيػػد
القاسـ بف سالَّـ.
الثمماني  :اْلمصػػحؼ اْلمػػدنلش الهػػال اْلمصػػحؼ الػػذي كػػاف بويػػدي أهػػؿ المدين ػ ش العن ػ ينقػػؿ ا مػػاـ
نا آ.

الثالمممث  :اْلمصػػحؼ اْلمكػػل  .اليطمػػؽ عم ػ ا مػػاـ الالمػػدنل الالمكػػل :اْلمصػػاحؼ الحجازي ػ ش أال
الحرمي

الرابع  :اْلمصحؼ الإامل.

الخامس  :اْلمصحؼ الكال ل.

السمممادس  :اْلمصػػحؼ البصػػري  .الالكػػال ل الالبصػػري عراقيػػافش الهمػػا اْلم ػراداف بِمصػػاحؼ أهػػؿ
العراؽ.

)ٙٙ

اللعػػؿ الص ػالاب ػػل ذلػػؾ هػػال اْلمتعػػارؼ عنػػد عممػػاء الق ػراءاتش إذ قػػد كثػػر نقمهػػـ عػػف هػػذ

المصاحؼ الست .

)ٙٚ

ٜٔٚ

الرسن العثواني والرسن القياسي وأوجه اإلختالف بينهوا
م.م.حيذر خليل إسواعيل

المبمحث الثمالمث:
أوجه اإلخفالف بين الرسم العثماني والرسم القياسي
حرالؼ اْلمصاحؼ العثماني ش القد كاف َن ْسق المصاحؼ ل
إف مالضالع الرسـ التالقيفل هال
ُ
زمف عثماف  بإإ ار ش البِمحضر مػف الصػحاب ش الأكثػر الرسػـ العثمػانل مالا ػؽ لقالاعػد الرسػـ
القياسلش إال أنػ قػد خرجػت عنهػا أإػياء دالنهػا العممػاء ػل أمهػات الكتػب الالمصػنفات الهػل مبينػ

بإيجاز ل خمس محاالر العم الإكؿ اآلتل :
ٔ  -الحممذف

()ٙٛ

:

"الحذؼ ل الم

القطآ ش القطؼ الإلء مف الطرؼ كما يحذؼ طرؼ ذنب الإاة"

)ٜٙ

.

الالح ػػذؼ ػػل العربيػ ػ عمػ ػ ن ػػالعيف  :األالؿ  :لعمػ ػ يط ػػرد اي ػػف الج ػػدت  .الث ػػانل  :ال لعمػ ػ

يقتصر يػ عمػ المسػمالع ش التفصػيؿ هػذيف النػالعيف مالجػالد ػل كتػب الم ػ

ٓ)ٚ

القػد يقػآ الحػذؼ

ل رسـ المصحؼ عم خالؼ الرسـ القياسل اليكالف كثي اًر ل االلفات الالالاالات الالياءات

ٔ)ٚ

عػ ػػز الجػ ػػؿ)

.

م ػػف امثم ػ ػ ح ػػذؼ االلفػ ػػات  :ح ػػذؼ االلػ ػػؼ الت ػػل بع ػػد الع ػػيف ػػػل قاللػ ػ
ممين ٕ )ٚالالتػػل بعػػد المػػيـ مػػف قالل ػ عػػز الجػػؿ) مِم ِ
ممك ٖ )ٚفػػل الرسػػـ القياسػػل نػػذكر
ا ْل َعمَ ِم َ
َ
االلؼ .
المثاؿ حذؼ االلؼ ايضاً حذ ها ل كمم

الجؿ)

ممقوا ربهم

٘)ٚ

ممقوا

ٗ)ٚ

ش حيث جاء كما ل قالل عز

الكذلؾ ل قالل تعال  :ال ل قالل ايضاً

الايض ػاً حػػذؼ الػػؼ
مبارك ماً
مث م َّمر ٍ
ات
كما ل قالل عز الجؿ) ثَمَ َ َ
تعال  :ثمني حجج ٓ. )ٛ

)ٚٙ

فممقية

.

 )ٚٚالكػػذلؾ القػػآ الحػػذؼ ػػل اسػػماء العػػدد كيػػؼ تصػػر ت
مين لَْيمَم ًة  )ٜٚال ػل قاللػ
 )ٚٛش ال ػل قاللػ تعػال
ثَمَِث َ

الاما حذؼ الالاال قد اتفؽ القراء عم حذؼ كؿ الااليف تالحقنا ل كمم انضمت االالل اال
انفتحت سالاء كانت صالرة الالاال اال الهمزة ش الالثانيػ ازئػدة لتكميػؿ الصػيغ المبنيػ لممعػانل اال لر ػآ

الم ػػذكر الس ػػالـ اال ض ػػمير نح ػػال قاللػ ػ تع ػػال :

ٓٔٛ

داود

ٔ)ٛ

يؤسمما

ٕ)ٛ

ش

المممؤدة

الوجلذ الرابع
ٖ)ٛ

ش

يمممؤد

ٗ)ٛ

هجلة كلية العلىم اإلسالهية
1341ﻫ0212-م
العذد السابع
٘)ٛ

ش

)ٛٚ

ال يسمممفون

ش

مماو َن
ا ْل َغم ُ
مممممممممممه
ش
َي ْممممممممممممم ُ المَّم ُ

)ٛٛ

)ٛٙ

ش

ش الكػػذلؾ حػػذ الا ال ػالاال مػػف

َّاع
مممممممممممدعُ الممممممممممممد ِ
َيم ْ

)ٜٛ

ش

يممممممممممممدع االنسممممممممممممان
س َن ْدعُ َّ
الزَب ِان َي َة ٓ. )ٜ
َ
الامػػا اليػػاء ػػاتفؽ الق ػراء عم ػ حػػذؼ اليػػاء المتطر ػ بعػػد كس ػرة اجت ػزاء بالكس ػرة قبمهػػا الم ػاً

الضمي اًر لمػتكمـ اصػم الغيرهػا ػل الفصػؿ الماضػل الالمضػارع الاالمػر الالنهػل الالمنػادل المضػاؼ
ٔ)ٜ
ممارَه ُب ِ
ال ػ يػػاء المػػتكمـ المثػػاؿ ذلػػؾ ػػل كتػػاب ا تعػػال قالل ػ َ :ال فَ ْك ُم ُممر ِ
ون
ون
ش فَم ْ

ون
ٕ )ٜش
َخافُ َ
ف َعمَ ْي ُك ُم
ِع َب ِاد َال َخ ْو ٌ

ٖ)ٜ

ش

َن ُي ْمؤِف َي ِن
أْ
َيا َ ْوِم  )ٜٚش

ٗ)ٜ

ش

ُي ْح ِي ِ
مين

٘)ٜ

)ٜٛ

ش النحػال قاللػ تعػال

َيما

ب
 )ٜٙش
َيا َر َ
كمػػا اتفق ػالا عم ػ ح ػػذؼ احػػدل كػػؿ يػػاءيف الاقعت ػػيف السػػطاً اال طر ػاً حقيقيتػػيف اال اح ػػداهما
اصميتيف اال زائدتيف المثاؿ ذلؾ ل كتاب ا تعال قاللػ  :اثاثاً ورءيما  )ٜٜش ا ْل َح َمو ِ
ارّي َن
.

ٓٓٔ) ش ْاألُ َم َي َن ٔٓٔ) ش رب ِ
َن َب َي ُن
َّان ّي َن ٕٓٔ) ش
َ
كما اتفؽ القراء عم رسـ ما االل الـ لحقتها الـ التعريؼ بالـ الاحدة مف [الذي] التثنيتهمػا
َوالَّم َذ ِ
ان َيأ ِْف َي ِان َهما ٘ٓٔ) ش
الجمعهما حيث جاءت نحال قالل تعال  :الَّ ِمذي َج َع َمل ٗٓٔ) ش
)ٔٓٙ
ون . )ٔٓٚ
أ َِرَنا الَّ َذ ْي ِن
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
ش الَِّذ َ
ٖٓٔ)

ٔٔٛ

.
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ٕ  -الزيممادة

()ٔٓٛ

:

القد الردت زيادة األلؼ الالالاال الالياء ل الرسـ العثمانل:

وما االلؼ يالحظ اف القراء قد اتفقالا عم زيادتها بيف الإيف الالياء نحػال قاللػ تعػال  :

شي ٍء إِ َني فَ ِ
ِ
اع ٌل َذلِ َك َغ ًدا  )ٜٔٓ كما اثبتالا الؼ ابف الابنػت حيػث القعػا الصػفاً اال خبػ ار
َوَال فَقُولَ َّن ل َ ْ
ٓٔٔ)
ان  )ٔٔٔ ش 
عيسى ْاب ُن َم ْرَي َم 
ش َ م ْرَي َم ْاب َن َ
ت ِع ْم َمر َ
اال مخب ار عن نحال قالل تعال َ  :
ٕٔٔ)
ق  )ٖٔٔ ش  إِ ْح َدى ْاب َنفَ َّي َهافَ ْي ِن . )ٔٔٗ 
َهمِي 
إِ َّن ْاب ِني ِم ْن أ ْ
س َر َ
ش إِ َّن ْاب َن َك َ
٘ٔٔ)
سممموَال  )ٔٔٙ ش 
كم ػػا اثب ػػت القػ ػراء الف ػػا ػػل نح ػػال قاللػ ػ تع ػػال   :النُُّنوَنممما 
ش َّ 
الر ُ

السِب َيال 
َّ

)ٔٔٚ

.

كما اثبتالا االلؼ بيف الجيـ الالياء نحال قالل تعال   :وجائ بالبنين . )ٔٔٛ 

الامػػا زيػػادة اليػػاء ػػاتفقالا عم ػ زيادتهػػا عم ػ المفػػظ مػػأل) المجػػرالر المضػػاؼ ال ػ مضػػمر نحػػال
قالل تعػػال   :إِلَى ِف ْر َع ْو َن َو َمألئ ِه  )ٜٔٔ ش ِ م ْن ِف ْر َع ْو َن َو َمألي ِهم ْم  )ٕٔٓ ش كمػا اضػا الها ػل
ِ
ممممممممممممماءى الَّْيم ِ
مممممممممممممل )ٕٕٔ ش
مممممممممممممن َآ َنم
ين  )ٕٔٔ ش ِ مم
ْ
سمممممممممممممممِ َ
قاللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تعػػ ػ ػ ػ ػ ػػال َ  :ن َبممممممممممممممِ ى ا ْل ُم ْر َ
مممممممممممممممممممممممممممن ور ِ
ِ
ٍ
ممممممممممممممممممممممممممماب  )ٕٔٗ ش
اءى ِح َجم
ممممممممممممممممممممممممممماءى َن ْ ِسممممممممممممممممممممممممممممي  )ٕٖٔ ش ِ مم
ِ ف ْمقَم
ْ ََ
)ٕٔٙ
اءى ْاْل ِ
اءى ِذي ا ْلقُربى  )ٕٔ٘ش ِ بمِقَ ِ
 إِيفَ ِ
ون . )ٕٔٚ 
َخ َرِة 
ش ِ بأََيي ُك ُم ا ْل َم ْفُ ُ
َْ
الاما زيادة الالاال ػاتفقالا عمػ زيػادة الاال ثانيػ عمػ المفػظ المالضػالع لجمػآ ذي) بمعنػ صػاحب
كيػػؼ تصػػرؼ الكػػذا المإػػار ب ػ كيػػؼ جػػاء نحػػال قالل ػ تعػػال  وأُولُممو ْاألَرحم ِ
مام  )ٕٔٛ ش َ يمما أُولِممي
َْ
َ
)
ٖٔٔ
ٖٓٔ)
)ٕٜٔ
َحم ِ
ِ
ْاألَ ْل َب ِ
ممممم
ممممال 
َّممممر ِر 
مممماب 
ش  أُولَ ِئ َ
ش َ وأُوَال ُ
ممممر أُولممممي ال َ
ش َ غ ْي ُ
ت ْاأل ْ َ
ممممك ُهم ُ
ون . )ٖٕٔ 
ا ْل ُم ْ ِم ُح َ
ٖ  -الهمممز

(ٖٖٔ)

:

الاما الهمز قد كتبالا صالرت بالحرؼ الذي يؤالؿ الي ل التخفيػؼ اال يقػرب منػ ش الاهممػالا

المحذال ػ ػ ي ػ ػ الرسػ ػػمالا المبتػ ػػدأ الف ػ ػاً ش القيػ ػػاس الهم ػ ػزة المبتػ ػػدأ تحقيق ػ ػاً اال تقري ػ ػ اًر ش اف ترسػ ػػـ الفػ ػػا
الالمتالسط الالمتطر الساكن حر اً يجػانس حركػ سػابقها يكػالف الفػا بعػد الفتحػ اليػاء بعػد الكسػرة

الالاال بعػػد الضػػم ش الالمتحرك ػ السػػاكف مػػا قبمهػػا صػػحيحاً اال معػػتالً اص ػالً اال ازئػػداً ال يرسػػـ لهػػا
ٕٔٛ
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صػػالرة اال المضػػمالم الالمكسػػالرة المتالسػػطتيف بعػػد االلػػؼ تصػػالر المكسػػالرة يػػاءاً الالمضػػمالم الاالاً
الالمتحرؾ ما قبمها تصالر حر اً يجانس حركتهػا اال المفتالحػ بعػد ضػم ػالاال البعػد كسػرة يػاء القػد
القعت ل الرسـ العثمانل عم غير القياس .

كمػا اف الرسػـ العثمػانل خػالؼ الرسػـ القياسػل ػػل الهمػزة الداخمػ عمػ امػر المخاطػب مػػف
ٖ٘ٔ)
ٖٗٔ)
اس ْل َم ْن أ َْر َس ْم َنا ِم ْن َْبمِ َك 
سوؿ) بعد الاال العطؼ نحال قالل تعػال   :وسموا 
ش َ و ْ
َه َل ال َذ ْك ِر . )ٖٔٙ 
اسمُوا أ ْ
ش الكذلؾ بعد اء العطؼ نحال قالل تعال   :فَ ْ
ٗ  -البممدل

()ٖٔٚ

:

القد اتفؽ القراء عم رسـ االلؼ المتطر ياءاً الاف اتصمت بضمير اال هاء تونيث المنقمبػ
)ٖٔٛ
يهمممما  )ٖٜٔ ش  فسممممويهن  )ٔٗٓ ش  يفمممموفيكم  )ٔٗٔ ش 
ع ػػف ي ػػاء  ادريكممممم 
ش َ جمَ َ
ففممممممممممممممممممممممممممممممماري . )ٕٔٗ 

ش

ػاء ػػل كممػػات جبػػؿ اصػػمها الهػػل ال ػ ) ال عم ػ ) ال أن ػ ) ال مت ػ ) ال بم ػ ) ال
التصػػالر االلػػؼ يػ ً
حتػ ػ ) الاختم ػػؼ ػػل ل ػػدل) رس ػػمت ػػل غ ػػا ر بالي ػػاء ترجيحػ ػاً ش الرس ػػمت ػػل يالس ػػؼ ٖٗٔ) ب ػػااللؼ

اتفاقاً



ٗٗٔ)

٘ٗٔ)

.

الصم ِ
ين
ممن َّ
مماغ ِر َ
كمػػا اتفق ػالا عم ػ رسػػـ نػػالف التالكيػػد الخفيف ػ الف ػاً ػػل قالل ػ تعػػال َ ولَ َي ُكوَنممما ِمم َ
الص ِ
ين . )ٔٗٙ 
ش َ ولَ َي ُكوَنا ِم َن َّ
اغ ِر َ

الرسػػمالا باله ػػاء ه ػػاء التوني ػػث اال ػػل رحممممت  )ٔٗٚ بػػالبقرة اله ػػالد المػ ػريـ الال ػػرالـ الالزخ ػػرؼ ش

نعمت

)ٔٗٛ

ل البقرة الآؿ عمراف الالمائدة الابراهيـ الالنحؿ اللقماف ال ػاطر الالطػالر ش ال سمنت

)ٜٔٗ

ٓ٘ٔ)
الن ِع ِ
َع ُي ٍن  )ٔ٘ٔ ش َ ج ّنمت َّ
الزُّ ِ
ش َج َرةُ َّ
ميم  )ٕٔ٘ ش
وم 
ل االنفاؿ ال اطر الغػا ر َ 
ش َُّ رت أ ْ
 بقيت اهلل . )ٖٔ٘ 

٘  -ال صل والوصل

(ٗ٘ٔ)

:
ٖٔٛ

الرسن العثواني والرسن القياسي وأوجه اإلختالف بينهوا
م.م.حيذر خليل إسواعيل

الالالصػالؿ ػل الالجػالد تالصػػؿ كمماتػ كمػا تالصػؿ حػػرالؼ الكممػ الالاحػدة الالمفصػالؿ معنػ
ل الالجالد بفصؿ الخط كما تفصؿ كمم عف كمم مثاؿ ذلؾ إنما بالكسر كمػ مالصػالؿ اال الاحػداً
ون َْل ٍ
َت  )ٔ٘٘ ش الكذلؾ أنما المفتالح قد جاءت مفصالل ل قاللػ
وع ُد َ
ل قالل تعال   :إِ َّن َما فُ َ
ون ِم ْن ُدوِن ِه ُهو ا ْلب ِ
اط ُل . )ٔ٘ٙ 
تعال َ  :وأ َّ
َن َما َي ْد ُع َ
َ َ
مممن ِ
اهلل
س ْب َحم َ
الكػػذلؾ ع ػػف) مػػآ م ػػا) قػػد رس ػػمتا متصػػمتيف ػػل مالاضػػآ منه ػػا قالل ػ تع ػػال ُ 
)ٔ٘ٚ
س َمما
ون 
َوفَ َعممَى َع َّما ُي ْ
ش ِرُك َ
ال بئس) مآ ما) قد رسمتا متصمتيف ل مالاضآ منهػا ِ  :ب ْئ َ
)ٔ٘ٛ
ِ
ممه ْم
ال كػػل) مػػآ ال) قػػد رسػػمتا متصػػمتيف ػػل مالاضػػآ منهػػا ِ  :ل َكم ْمميالَ
اْ
س ُ
شممفََر ْوا ِبمممه أَ ْن ُ َ
فَ ْح َزُنوا َعمَى َما فَافَ ُك ْم . )ٜٔ٘ 

المبمحث الرابمع:
حكمم إفبماع الرسمم العثمانمي

َّ ِ
ػل ش أـ اجتهػادي؟ ومػا الػذيف ذهبػالا
اختمؼ العمماء هػؿ رسػـ المصػاحؼ تػالقيفل مػف النب ّ
ػالقيفلش مػػـ يجيػػزالا مخالفتػ ش الأمػػا القػػائمالف بونػ اجتهػػاد الاصػػطالح مػػف الصػػحاب ش
إلػ أف الرسػػـ تػ ّّ
اختمفالاش منهـ مف أالجب اتباع اصطالحهـش المنهـ مػف ج َّػالز مخالفتػ ش الجػالز كتابػ القػرآف عمػ
منعا لمَّْبس.
غيرش المنهـ مف أالجب كتاب المصاحؼ عم الرسـ القياسل ً
تمخص أف العمماء ل الرسـ العثمانل عم مذهبيف :مذهب يالجب اتباع سالاء مف قػاؿ
بالتالقيؼ المف قاؿ بون اصطالح الاجب االتباع)ش المذهب يرل جػالاز رسػـ المصػاحؼ عمػ غيػر

الرسـ العثمانلش البعضهـ يالجب ذلؾ.

المذهب األول  :أف رسػـ القػرآف تػالقيفلش ػال تجػالز مخالفتػ ش الال تجػالز كتابػ المصػحؼ إال عمػ
الكتب األالل ش الهال مذهب الجمهالر.

واسفدلوا عمى ذلك بأدلة  ،منها :
ٗٔٛ
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َّ ِ
َّ ِ
ػل ُ كتَّػػاب يكتبػػالف الػػالحلش القػػد كتبػالا القػرآف عمػ
ػل  هػػذ الكتبػ ش قػػد كػػاف لمنبػ ّ
ٔ .إقػرار النبػ ّ
هذا الرسـ بيف يدي ش الأقرهـ عم تمؾ الكتاب ش المض عهد  الالقرآف عم هذ الكتبػ ش
لـ يحدث ي ت يير الال تبديؿ.

ٕ .ما الرد مف أف َّ
النبِ ّل  كاف يالقؼ ُكتَّاب عمػ قالاعػد رسػـ القػرآفش اليػالجههـ ػل رسػـ القػرآف
الكتابت .
َّ ِ
ػل ش قػػاؿ لػ " :أَلِػػؽ الػػدالاةَش الحػ ّْػرؼ القمػ َػـش ال ِأقػػـ
أ -عػػف معااليػ أنػ كػػاف يكتػػب بػػيف يػػدي النبػ ّ
ٓ)ٔٙ
الجالد الرحيـ)"
الباءش ال ّْرؽ
المد الرحمف)ش ّْ
السيفش الال ّْ
تعالر الميـش الحسّْف ا )ش ّ
َ
َّ ِ
ػل  قػػػاؿ" :إذا كتػ ػػب أح ػ ػدكـ بسػ ػػـ ا الػ ػػرحمف الػ ػػرحيـ)ش ميمػ ػ َّػد
ب -العػ ػػف أنػ ػػس  أف النبػ ػ ّ
الرحمف"

ٔ)ٔٙ

ٖ .إجماع الصحاب عم ما رسم عثماف ل المصاحؼش العم منآ ما سالا .

ٗ .إجماع األم المعصالـ مف الخطػو بعػد ذلػؾ ػل عهػد التػابعيف الاألئمػ المجتهػديف عمػ تمقّْػل
مػػا ُن ِقػػؿ ػػل المصػػاحؼ العثماني ػ التػػل أرسػػمها إل ػ األمصػػار بػػالقبالؿش العم ػ تػػرؾ مػػا سػػالل
ذلؾ.

ٕ)ٔٙ

هذا إجماعٌ مف األمػ عمػ مػا تضػمنت هػذ المصػاحؼش العمػ تػرؾ مػا خالفهػا مػف زيػادة
النقصش الابداؿ كمم ٍ بوخرلش أال حرؼ بآخر.
اللػػذلؾ جعػػؿ األئم ػ مالا ق ػ الرسػػـ العثمػػانل اللػػال احتمػػاالً إػػرطًا لقبػػالؿ الق ػراءةش قػػالالا :كػػؿ

ق ػراءة سػػاعدها خػػط المصػػحؼش مػػآ صػػح النقػػؿش المجيئهػػا عم ػ الفصػػيح مػػف ل ػ العػػربش هػػل
المعتبرة.

ٖ)ٔٙ

القػػاؿ البيهقػػل َ " :مػػف َكتَػػب مصػػحفًاش ينب ػػل أف يحػػا ظ عم ػ الهجػػاء التػػل كتب ػالا بِهػػا تمػػؾ
ػيئا ػ َّ
قمبػػا
المصػػاحؼش الال يخػػالفهـ يهػػاش الال ي ي ػر ِم َّمػػا كتبػػال إػ ً
عممػػاش الأصػ َ
ػدؽ ً
ػإنهـ كػػانالا أكثػ َػر ً
ٗ)ٔٙ
أعظـ أمان ً َّ
تسػقُّطًا لَهـ"
ً
مناش ال ينب ل لنا أف نظف بونفسنا استد ار ًكا عميهـش الال َ
اللساناش ال َ

أيضا :البِمعنا بم نل عف أبل عبيد ل تفسير ذلؾش قاؿ :التػرل القػ َّراء لػـ يمتفتػالا إلػ
القاؿ ً
مذاهب العربي ل القراءةش إذا خالؼ ذلؾ خطَّ المصحؼش الزاد :الاتّْباعُ حرالؼ المصاحؼ عندهـ
٘ٔٛ
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كالسنف القائم التل ال يجالز ٍ
ألحد أف َّ
يتعداها.

٘)ٔٙ

العػػف زيػػد بػػف ثابػػت قػػاؿ :الق ػراءة سػػن ٌش قػػاؿ سػػميماف بػػف داالد الهاإػػمل :يعنػػل أال تخػػالؼ

الناس برأيؾ ل االتباع.

)ٔٙٙ

الالقػػالؿ بعػػدـ ج ػالاز كتاب ػ المصػػحؼ عم ػ غيػػر الرسػػـ العثمػػانل هػػال قػػالؿ أهػػؿ المػػذاهب

الفقهي األربع .

قاؿ العالم محمد بف العاقب الإنقيطل:

)ٔٙٚ

رسممممممم ِ
ممممماب َّ
الكفم ِ
سنممممممم ٌة
ُ
بمعه
مفَّ ْ

نحممممما أهممممم ُل المنممممماحي
كمممممما َ
األربعه
ْ

المذهب الثاني  :أف رسـ المصاحؼ اصطالحل ال تالقيفلش العمي تجالز مخالفت .

ال ِم َّمف جنح إل هذا الرأي الأيد ابف خمدالف ل مقدمت ش الالقاضل أبػال بكػر ػل االنتصػارش

الإيق ا سالـ ابف تيمي .

)ٔٙٛ

ب ػػؿ ذه ػػب ع ػػز ال ػػديف ب ػػف عب ػػد الس ػػالـ إلػ ػ تحػ ػريـ الكتابػ ػ عمػ ػ الرس ػػـ العثم ػػانل األالؿش

الالجػػالب كتاب ػ الق ػرآف عم ػ االصػػطالحات المعرال ػ عنػػد عام ػ النػػاسش قػػاؿ الزركإػػل بعػػد ذكػػر

قالؿ ا ماـ أحمػد ػل تحػريـ مخالفػ مصػحؼ عثمػاف :الكػاف هػذا ػل الصػدر األالؿش الالعمػـ غ ّّ
ػض
حلش الأما اآلفش قد يخإ ا لباسش اللهذا قاؿ الإػيق عػز الػديف بػف عبػد السػالـ :ال تجػالز كتابػ
ّّ
)ٜٔٙ
المصحؼ اآلف عم الرسالـ األالل باصطالح األئم لئال يالقآ ل ت يير الجهاؿ.

الرأي الراجم :

الال ػرأي الػػذي تطمػػئف إلي ػ نفسػػل الأميػػؿ الي ػ هػػال رأي الجمهػػالر الػػذيف ذهب ػالا إل ػ أف خػػط

المصاحؼ تالقيؼش الال تجالز مخالفت .

اليترجح هػذا الػرأي بإجمػاع الصػحاب المػف بعػدهـ عمػ كتابػ المصػاحؼ عمػ هػذ الهيئػ

عتبر بعد إجماع أهؿ القرالف األالل خالؼ مف خالؼ بعػد
المعمالم ش العم ر ض ما سالاهاش ال ُي َ
ذلؾش الال يجالز خرؽ إجماعهـ ألف ا جماع ال ُي ْن َس ُق.
ٔٛٙ
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اليؤيد ذلؾ أف الرسـ ا مالئل اصطالحش الاالصطالح قػد يت يػر مػآ ت يػر الزمػافش كمػا أف

قالاعد ا مالء تختمؼ يها الجهات النظرش يؤدي ذلؾ إل التحريؼ الالتبديؿ ل كالـ ا .

مػال أف أهػػؿ كػػؿ زمػ ٍ
ػاف اصػػطمحالا ػػل كتابػ المصػػاحؼ عمػ اصػػطالح يناسػػب مػػا يولفالنػ

مػػف قالاعػػد ا مػػالءش ثػػـ أت ػ جي ػ ٌؿ بعػػدهـ اصػػطمح عم ػ اصػػطالح آخػػر يناسػػب مػػا اسػ َّ
ػتجد مػػف
القالاع ػػدش الانقطع ػػت ص ػػم األجي ػػاؿ المتتابعػ ػ بالمص ػػاحؼ الت ػػل كتبه ػػا الص ػػحاب ش ل ػػال ح ػػدث ذل ػػؾ

ػص مإػ َّػالٍ مػػف الق ػرآفش الحينئػػذ لػػف يسػػتطيآ النػػاس تَمييػػز الق ػراءة
لالصػػمنا خػػالؿ عقػػالد قميم ػ إل ػ نػ ٍّ
ُّ
الإؾ ل جميع ش هذا الرسػـ
الصحيح مف غيرهاش اليؤدي ذلؾ إل تحريؼ كتاب ا ش اليحصؿ
العثمانل هال أقالل ضماف لصيان القرآف مف الت يير الالتبديؿ.

ٓ)ٔٚ

ُّ
يصح ذلؾ لالجهيف:
ال

أحدهما  :نسب الصحاب إل المخالف ش الذلؾ ُمحا ٌؿ.

ثانيهما  :أف سائر األم مف الصحاب الغيرهـ أجمعالا عم أن ال يجالز زيادة حرؼ ل
ٍ
حرؼ من ش الما بيف الد تيف كالـ ا ش إذا كاف َّ
النبِ ّل  أثبت ألؼ
القرآفش الال نقصاف
الرحمف) ال العالميف) مثالًش اللـ يزد األلؼ ل مائ )ش الال ل ألاالضعالا)ش الال الياء ل
ٍ
بوييد) النحال ذلؾش الالصحاب عاكسال ل ذلؾ الخالفال ش لزـ أنهـ -الحاإاهـ مف ذلؾ-
ُّ
يحؿ
تصر الا ل القرآف بالزيادة الالنقصافش الالقعالا يما أجمعالا هـ الغيرهـ عم ما ال
ٍ
ّْ
الإؾ إل جميآ ما بيف الد تيف ألنا مهما جالزنا أف تكالف ي
تطرؽ
ألحد عم ُش اللزـ ُّ
حرالؼ ناقص أال زائدة عم ما ل عمـ َّ
بالحلش الال
النبِ ّل ش العم ما عند ش الأنها ليست
ٍ

لصحابل أف يزيد ل ال
مف عند ا ش الال نعممها بعينها -إككنا ل الجميآ ش اللئف جالزنا
ٍ

بالحلش لزمنا أف نجالز لصحابل آخر نقصاف حرؼ مف الالحل إذ رؽ
كتابت حرًا ليس
ٍ
ٍ
الحينئذ تنحؿ عرالة ا سالـ بالكمي ٔ. )ٔٚ
بينهماش

ػؼش الذلػؾ لظػاهر قاللػ   :ا َأْ
ُّمك
ْمر َو َرب َ
القاؿ ابف ارس :الػذي نقاللػ يػ  :إف الخػطَّ تالقي ٌ
اإلنسمان مما لَمم يعممم  )ٕٔٚ القػاؿ -ج َّػؿ ثنػاؤ   :ن َوا ْل َقمَ ِمم َو َمما
األَ ْك َرُم ! الَِّذي عمَّم بال َقمَِم ! عمَّمم
َ
ٔٛٚ
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ون  )ٖٔٚ الاذا كػػاف كػػذاش مػػيس ببعيػ ٍػد أف يالقػػؼ آدـ  ،أال غيػػر مػػف األنبيػػاء -عمػػيهـ
سمممطُُر َ
َي ْ
ٗ)ٔٚ
السالـ -عم الكتاب.
قاؿ السيالطل :أجمعالا عم لزالـ اتباع رسػـ المصػاحؼ العثمانيػ ػل الالقػؼ إبػداالً الاثباتًػا
ػتالؼ ػػل أإػػياء بوعيانِهػػاش كػػالالقؼ بالهػػاء عم ػ مػػا
الحػػذ ًاش الالص ػالً
القطعػػاش إال أن ػ الرد عػػنهـ اخػ ٌ
ً
رسػـ بِهػا … ثػـ قػاؿ:
كتب بالتاءش البإلحاؽ الهػاء يمػا تقػدـ الغيػر ش البإثبػات اليػاء ػل مالاضػآ لػـ تُ َ
المف القراء مف يتبآ الرسـ ل الجميآ.

٘)ٔٚ

ال ػػل القتنػػا الحاضػػر ذلمػػت هػػذ الصػػعالبات امػػاـ قػػارئ الق ػرآف الك ػريـ بعػػدما اضػػيؼ ال ػ

كممات ػ الػػنقط الالإػػكؿ الهػػذ العممي ػ بػػدالرها االضػػحت مإػػكؿ الق ػرآف الك ػريـ الاعانػػت عم ػ سػػالم
النطؽ ب ش البعد مرالر هذ السنالات الانقضاء القرالف مف القت الصحاب حت يالمنا لـ نجػد عمػ

أي قػػارئ لمق ػرآف الك ػريـ أي صػػعالب تػػذكر ػػل التمييػػز بػػيف هػػذ الكمم ػ اال تمػػؾ – البالتػػالل يػػومف
القػػارئ مػػف الالقػػالع ػػل الخطػػو ػػل تػػالالة الق ػرآف الهػػال مػػا يحفػػظ الق ػرآف مػػف التحريػػؼ الػػتالالي اال

الخطل  .الا تعال اللل التال يؽ الالحمد

رب العالميف .

الخافمممة و النفائممج:
بعد االنفهاء من هذا البحث ،أسفطيع أن ألخص أهم نفائجه فيما يأفي :
ٔ -أف القرآف الكريـ لقل مف المسمميف عم مر العصالر مػا يميػؽ بػ مػف العنايػ بػالحفظ الالنقػؿش
كاف ذلؾ مصداقًا لقالل تعال  :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ال َذ ْكر وِا َّنا لَ ُه لَح ِ
ون. )ٔٚٙ(
افنُ َ
َ
َ َ
ٕ -أف جمآ القرآف ل عهد عثماف كاف لِما حدث بيف المسمميف مف بالادر الفتنػ الاالخػتالؼ ػل
تالالة القرآف.

ٖ -الأف عثم ػػاف َّ ،إنم ػػا نس ػػق م ػػا جمعػ ػ أب ػػال بك ػػر  ػػل مص ػػاحؼ الأرس ػػؿ منه ػػا نس ػ ًػخا إلػ ػ
مرجعا لمناس عند االختالؼ.
األمصارش لتكالف
ً

ٗ -أف جم ػػآ القػ ػرآف الكػ ػريـ ػػل عه ػػد الخميفػ ػ ال ارإ ػػد عثم ػػاف ب ػػف عف ػػاف  ق ػػد حظ ػػل بإجم ػػاع
الصحاب ش حيث قد رجآ مف خالف أالؿ األمر إل رأي .
ٔٛٛ
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٘ -أف رسػـ المصػاحؼ العثمانيػ الاجػب االتبػاعش الال يجػػالز مخالفتػ ش القػد أجمػػآ القػراء عمػ عػػدـ
جالاز مخالفت ل مقطالع أال مالصالؿش أال إثبات أال حذؼش أال تاء تونيثش الما إاب ذلؾ.

 -ٙأف الق ػرآف الك ػريـ كتػػب ػػل عهػػد عثمػػاف  مكتػػالب بالرس ػـ العثمػػانل الػػذي خػػال مػػف الإػػكؿ
الالتنقيط .

 -ٚأف عدد المصاحؼ التل نسخها الأرسػمها عثمػاف  سػت عمػ الػرأي الػراجح المإػار إليػ ػل
مالضع مف

البحث .

هوامممش البحممث:

ٔ -لساف العرب ش أبف منظالر .ٔٙٗٙ/ٖ :

ٕ -رسـ المصحؼ الاالحتجاج ب ل القراءات ش د .عبدالفتاح اسماعيؿ . ٜ :
ٖ -ينظر دليؿ الحيراف إرح مالرد الظمآف ش ابراهيـ بف أحمد المارغنل .ٗٓ :
ٗ -ينظر رسال ل عمـ الخط ش السيالطل . ٗ٘ :

٘ -المخصص ش عمل بف اسماعيؿ االندلسل بف سيدة . ٖ/ٖٔ :
 -ٙينظر رسـ المصحؼ دراس ل الي تاريخ ش د.غانـ قدالري  ٕٔٛ :ش . ٕٜٔ
 -ٚينظر دليؿ الحيراف .ٕٜ-ٕ٘ :

 -ٛينظر رسـ المصحؼ شد.غانـ قدالري . ٖٓ:
 -ٜينظر صبح االعإػ

ػل كتػاب ا نإػاء ش احمػد بػف عمػل بػف احمػد القمقإػندي ٖٔ/ٖ :ش

المفصؿ ل تاريق العرب قبؿ االسالـ ش د .جالاد عمل ٜٔٚ/ٔ :ش ٜٔٛ.

ٓٔ -ينظرالمفصؿ ل تاريق العرب قبؿ االسالـ ٜٔٛ:ش .ٜٜٔ

ٔٔ -دالمػ الجنػػدؿ  :حصػػف القػػرل بػػيف الإػػاـ الالمدينػ قػػرب جبمػػل طػػلء عمػ سػػبآ م ارحػػؿ
مف دمإؽ  .ينظر معجـ البمداف ش ياقالت بف عبدا الحمالي ٔٓٙ./ٗ :

ٕٔ  -رالا ابف ابل داالد ل رسـ المصحؼ ٗ. :

ٖٔ  -ينظر رسـ المصحؼ شد.غانـ قدالري .ٗٗ:
ٜٔٛ
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ٗٔ  -ينظر عمـ الم

مقدم لمقارئ العربل ش د .محمالد السعراف ٔٙ. :

٘ٔ  -رسـ المصحؼ شد.غانـ قدالري ٖٚ :ش ٗ.ٚ

 - ٔٙينظ ػ ػػر :ت ػ ػػاريق ا س ػ ػػالـ الال ي ػ ػػات المإ ػ ػػاهير ش محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ال ػ ػػذهبل الخمف ػ ػػاء

الراإدالف)  ٜٔٓ/ٖ :ش ٖٕٖٗ/

 - ٔٚينظر :المصدر نفس ٜٔٓ/ٖ :ش ٖ. ٕٖٗ/

 - ٔٛينظ ػػر تح الب ػػاري بإ ػػرح ص ػػحيح البخ ػػاري ش أحم ػػد ب ػػف عم ػػل ب ػػف حج ػػر العس ػػقالنل :
 ٖٙٗ-ٖٖٙ/ٛش المناهؿ العر اف ل عمالـ القرآف ش محمد عبدالعظيـ الزرقانل . ٕ٘٘/ٔ :

 - ٜٔرالا ابف أبل داالد ل كتاب المصاحؼ .باب كراهي عبد ا بف مسعالد ذلؾ .ٕٓ :
ٕٓ  -مف اآلي  ٜٔٙسالرة البقرة .

ٕٔ  -رالا ابف ابل داالد ل كتاب المصاحؼ . ٔٛ :

ٕٕ  -رالا ابف أبل داالد ل كتاب المصاحؼ باب جمآ عثماف المصاحؼ ص ٕٜ.-ٕٛ
ٖٕ  -تح الباري . ٖٙٗ/ٛ :

ٕٗ  -قػػاؿ ابػػف حجػػر :الأرميني ػ بفػػتح الهم ػزة عنػػد ابػػف السػػمعانلش البكسػػرها عنػػد غيػػر …
البسػػكالف ال ػراء ش الكسػػر المػػيـش بعػػدها تحتاني ػ سػػاكن ش ثػػـ نػػالف مكسػػالرةش ثػػـ تحتاني ػ مفتالح ػ

خفيف ػ ش القػػد تثقػػؿش قال ػ يػػاقالت .ػػتح البػػاري  . ٖٕٙ/ٛالهػػل صػػقآ عظػػيـ ػػل جه ػ الإػػماؿش
المف مدائنها تفميس .معجـ البمداف ش ياقالت بف عبدا الحمالي .ٔٙٓ/ٔ :

ػهالر
ٕ٘  -بالفتح ثـ السكالفش ال تح الراءش الكسر الباء المالحدةش الياء سػاكن ش الجػيـ .إقمػيـ مإ ٌ
بنالاحل جباؿ العراؽش غربل أرميني  .معجـ البمداف . ٕٜٔ-ٕٔٛ/ٔ :
 - ٕٙرالا البخاري ل صحيح  :كتاب ضائؿ القرآف باب جمآ القرآف ٕٙٙ/ٛ :

 - ٕٚمف كبار التابعيف ش الأبال أبال عامر بف عمرال بف الحارثش صحابل إهد الم ازي كمها

بدراش الهال أحد الذيف حممالا الخميف عثماف بف عفاف  ليالً إل قبر  .تهذيب التهذيب
ما خال ً
ش أحمد بف عمل بف حجر العسقالنل . ٜٔ/ٔٓ:
 - ٕٛينظر المصاحؼ البف أبل داالد .ٕٜ :

 - ٕٜرالا ابف أبل داالد ل كتاب المصاحؼ باب جمآ عثماف المصاحؼ.ٖٗ :
ٜٓٔ
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ٖٓ  -مالل ابل ايالب االنصاري ش قتؿ ل القع الحرة سػن ٖٙه ػ ش ينظػر  :إػذرات الػذهب
ش عبدالحل بف عماد الحنبمل . ٚٔ/ٔ :

ٖٔ  -الكالاكب الدري ش عبد الحل بف العماد الحنبمل .ٕٔ :

ٕٖ  -رالا البخ ػػاري ػػل ص ػػحيح  :كت ػػاب ض ػػائؿ القػ ػرآف ب ػػاب جم ػػآ القػ ػرآف  )ٕٙٙ/ٛح

ٜٗٛٚ.

ٖٖ  -رالا ابػ ػ ػػف أبػ ػ ػػل داالد ػ ػ ػػل كتػ ػ ػػاب المصػ ػ ػػاحؼ بػ ػ ػػاب جمػ ػ ػػآ عثمػ ػ ػػاف رحم ػ ػ ػ ا عمي ػ ػ ػ

المصاحؼ ٖٖ :ش الأالرد الحػا ظ ابػف كثيػر مػف طريػؽ ابػف أبػل داالدش القػاؿ :إسػناد صػحيح.
ضائؿ القرآف .ٗ٘ :

ٖٗ  -ينظر البرهاف ل عمالـ القرآف ش محمد بف عبد ا ل الزركإل . ٕٖٜ-ٕٖٛ/ٔ :

ٖ٘  -رالا ابػػف أبػػل داالد ػػل كتػػاب المصػػاحؼ بػػاب جمػػآ عثمػػاف المصػػاحؼ .ٖٓ :القػػاؿ
ٍ
بإسناد صحيح .تح الباري . ٖٙٗ/ٛ :
الحا ظ ابف حجر:
 - ٖٙرالا ابف أبل داالد ل كتاب المصاحؼ باب جمآ عثماف  القرآف ل المصاحؼ: .
ٖٔ.

 -ٖٚرالا البخاري ل صحيح  :كتاب ضائؿ القرآف باب جمآ القرآف . ٕٙٙ/ٛ :
 - ٖٛتح الباري . ٕٙ٘/ٛ :

- ٖٜالمصدر نفس . ٕٙ٘/ٛ :

ٓٗ  -رالا ابف ابل داالد ل كتب المصاحؼ باب جمآ عثمػاف القػرآف ػل المصػاحؼ ٕٙ :
ش ينظر  :تح الباري . ٖٙ٘/ٛ :

ٔٗ  -رالا اب ػػف اب ػػل داالد ػػل كت ػػاب المص ػػاحؼ ش ب ػػاب جم ػػآ عثم ػػاف المص ػػاحؼ  ٖٖ :ش
الاالرد الحػػا ظ ابػػف كثيػػر مػػف طريػػؽ ابػػف ابػػل داالد ش القػػاؿ اسػػناد صػػحيح  .ينظػػر  :ضػػائؿ

القرآف . ٗ٘ :

ٕٗ  -ينظػػر نكػػت االنتصػػار لنقػػؿ الق ػرآف ش أبػػال بكػػر محمػػد ب ػف الطيػػب البػػاقالنل -ٖٛٚ :

.ٖٛٛ

ٖٗ -النإر ل القراءات العإر ش محمد بف محمد بف الجزري الدمإقل ٖٖ/ٔ :
ٜٔٔ
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ٗٗ -سالرة يالنس ش مف اآلي ٖٓ.
٘ٗ  -النإر ل القراءات العإر . ٕٖٛ/ٕ :
 - ٗٙسالرة الهمزةش آي .ٜ

- ٗٚالنإر ل القراءات العإر . ٖٗٓ/ٕ :
 - ٗٛينظر  :الكالاكب الدري  ٕٖ/ٕٕ :ش مناهؿ العر اف . ٕٜ٘/ٔ :
 - ٜٗسالرة البقرة ش مف اآلي .ٔٔٙ

ٓ٘  -كتاب المصاحؼ البف أبل داالد ٘ٗ :ش الالنإر ػل القػراءات العإػر  ٔٔ/ٔ :ش الإػرح
ا عالف بتكميؿ مالرد الظمآف ٕٗٗ. :

ٔ٘  -سالرة التالب مف اآلي ٓٓٔ.

ٕ٘ -النإػ ػػر ػ ػػل الق ػ ػراءات العإػ ػػر  ٔٔ/ٔ :ش ال ٕ ٕٛٓ/ش الإػ ػػرح ا عػ ػػالف بتكميػ ػػؿ مػ ػػالرد

الظمآف ٗٗٛ :ش الكتاب المصاحؼ البف أبل داال٘ٚ. :
ٖ٘ -سالرة األحزاب مف اآلي ٖٕ.

ٗ٘ -رالا البخاري ل الصحيح ش كتاب ضائؿ القرآف ش باب جمآ القرآف . ٕٙٙ/ٛ :

٘٘ -رالا ابف أبل داالد ل كتاب المصاحؼ باب جمآ عثماف  القػرآف ػل المصػاحؼ :
. ٕٜ

 -٘ٙسالرة الحجر آي .ٜ
 -٘ٚينظر مناهؿ العر اف . ٕٙٔ-ٕٙٓ/ٔ :

- ٘ٛينظر نكت االنتصار لنقؿ القرآف .ٖٖٛ :

- ٜ٘رالا الػدانل ػل المقنػػآ ػل معر ػ رسػـ مصػاحؼ األمصػػارٔٛ :ش الرالا ابػف أبػػل داالد
ل كتاب المصاحؼ باب اتفاؽ الناس مػآ عثمػاف عمػ جمػآ المصػاحؼ ٜٔ :ش اللفظػ  :اللػـ

أحد.
ينكر ذلؾ منهـ ٌ

ٓ - ٙرالا ابػػف أبػػل داالد ػػل كتػػاب المصػػاحؼش بػػاب اتفػػاؽ النػػاس مػػآ عثمػػاف عم ػ جمػػآ

المصاحؼ ٜٔ. :

ٔ - ٙرالا البخاري ل الصحيح كتاب ضائؿ القرآف باب جمآ القرآف . ٕٙٙ/ٛ :
ٕٜٔ
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ٕ- ٙالتبياف ل آداب حمم القرآف ش يحي بف إرؼ الديف النالالي .ٜٙ :

ٖ - ٙالجامآ ألحكاـ القرآف ش محمد بف أحمد األنصاري القرطبل . ٗٓ/ٔ :
ٗ - ٙرالا ابف ابل داالد ل كتاب المصاحؼ ش باب ما كتب عثماف ل المصحؼ . ٖٗ :

٘ - ٙرالا ابػػف أبػػل داالد ػػل كتػػاب المصػػاحؼ بػػاب مػػا كتػػب عثمػػاف  مػػف المصػػاحؼ :
ٖٗش الينظر التبياف ل آداب حمم القرآف ٜٚ. :

 - ٙٙينظر إرح ا عالف بتكمم مالرد الظمآف ٖٗٚ. :

 - ٙٚينظر إتحاؼ ضالء البإر ل القراءات األربآ عإر ش أحمد بف محمد بف عبدال نل
الدمياطل ٜٔٚ :ش المناهؿ العر اف . ٖٗٓ/ٔ :

 - ٙٛينظر البرهاف ل عمالـ القرآف . ٗٓٛ-ٖٛٛ/ٔ :

 - ٜٙكتاب العيف ش الخميؿ بف احمد الفرهيدي  ٕٓٔ/ٖ :ش الينظر تهذيب الم

ش ابال

منصالر االزهري . ٕٚٓ/ٗ :

ٓ - ٚينظر  :االصالؿ ل النحال ش ابف السراج  ٖٖ٘/ٕ :الما بعدها .
ٔ - ٚينظر اتحاؼ ضالء البإر  ٜٔ/ٔ :ش ٕٓ .
ٕ - ٚمف اآلي ٕ مف سالرة الفاتح .

ٖ - ٚمف اآلي ٗ مف سالرة الفاتح ش ينظر  :دليؿ الحيراف إرح  ٗٙ :الما بعدها .
ٗ - ٚمف اآلي  ٗٙمف سالرة البقرة .
٘ - ٚمف اآلي  ٗٙمف سالرة البقرة .
 - ٚٙمف االي  ٙمف سالرة االنإقاؽ .

 - ٚٚمف اآلي  ٜٙمف سالرة آؿ عمراف .
 - ٚٛمف اآلي  ٘ٛمف سالرة النالر .

 - ٜٚمف اآلي ٕٗٔ مف سالرة االعراؼ .

ٓ - ٛمف االي  ٕٚمف سالرة القصص .
ٔ - ٛمف اآلي ٕٔ٘ مف سالرة البقرة .

ٕ - ٛمف اآلي ٖ ٛمف سالرة االسراء .
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ٖ - ٛمف اآلي  ٛمف سالرة التكالير .
ٗ - ٛمف أالي ٕ٘٘ مف سالرة البقرة .

٘ - ٛمف اآلي ٕٕٗ مف سالرة الإعراء .
 - ٛٙمف اآلي  ٜٔمف سالرة التالب .

 - ٛٚمف اآلي ٔٔ مف سالرة االسراء .

 - ٛٛمف اآلي ٕٗ مف سالرة الإالرل .

 - ٜٛمف اآلي  ٙمف سالرة القمر .

ٓ - ٜمف اآلي  ٔٛمف سالرة العمؽ .

ٔ - ٜمف اآلي ٕ٘ٔ مف سالرة البقرة .
ٕ - ٜمف اآلي ٓٗ مف سالرة البقرة .

ٖ - ٜمف اآلي ٘ ٔٚمف سالرة آؿ عمراف .
ٗ - ٜمف اآلي ٓٗ مف سالرة الكهؼ .

٘ - ٜمف اآلي ٔ ٛمف سالرة الإعراء .

 - ٜٙمف اآلي  ٙٛمف سالرة الزخرؼ .
 - ٜٚمف اآلي ٗ٘ مف سالرة البقرة .

 - ٜٛمف اآلي ٖٓ مف سالرة الفرقاف .
 - ٜٜمف اآلي ٗ ٚمف سالرة مريـ .

ٓٓٔ -مف اآلي ٔٔٔ مف سالرة المائدة .

ٔٓٔ -مف اآلي ٘ ٚمف سالرة آؿ عمراف .
ٕٓٔ -مف اآلي  ٜٚمف سالرة آؿ عمراف .
ٖٓٔ -مف اآلي ٔ ٙمف سالرة البقرة .
ٗٓٔ -مف اآلي ٕٕ مف سالرة البقرة .

٘ٓٔ -مف اآلي  ٔٙمف سالرة النساء .

 -ٔٓٙمف اآلي  ٕٜمف سالرة صمت .
ٜٗٔ
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 -ٔٓٚمف اآلي ٖ مف سالرة البقرة .

 -ٔٓٛينظر  :اتحاؼ ضالء البإر  ٕٓ/ٔ :ش ٕٔ .
 -ٜٔٓمف اآلي ٖٕ مف سالرة الكهؼ .
ٓٔٔ -مف اآلي  ٛٚمف سالرة البقرة .

ٔٔٔ -مف اآلي ٕٔ مف سالرة التحريـ .
ٕٔٔ -مف اآلي ٘ٗ مف سالرة هالد .

ٖٔٔ -مف اآلي ٔ ٛمف سالرة يالسؼ .
ٗٔٔ -مف اآلي  ٕٚمف سالرة القصص .
٘ٔٔ -مف اآلي ٓٔ مف سالرة االحزاب .
 -ٔٔٙمف اآلي  ٙٙمف سالرة االحزاب .
 -ٔٔٚمف اآلي  ٙٚمف سالرة االحزاب .
 -ٔٔٛمف اآلي  ٜٙمف سالرة الزمر .

 -ٜٔٔمف اآلي ٖٓٔ مف سالرة االعراؼ .
ٕٓٔ -مف اآلي ٖ ٛمف سالرة يالنس .

ٕٔٔ -مف اآلي ٖٗ مف سالرة االنعاـ .
ٕٕٔ -مف اآلي ٖٓٔ مف سالرة ط .

ٖٕٔ -مف اآلي ٘ٔ مف سالرة يالنس .
ٕٗٔ -مف اآلي ٖ٘ مف سالرة االحزاب .
ٕ٘ٔ -مف اآلي ٓ ٜمف سالرة النحؿ .

 - ٕٔٙمف اآلي ٖٖ مف سالرة المؤمنالف .
 - ٕٔٚمف اآلي  ٙمف سالرة القمـ .

 - ٕٔٛمف اآلي ٘ ٚمف سالرة االنفاؿ .
 - ٕٜٔمف اآلي  ٜٔٚمف سالرة البقرة .
ٖٓٔ  -مف اآلي ٘ ٜمف سالرة النساء .
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ٖٔٔ  -مف اآلي ٗ مف سالرة الطالؽ .
ٕٖٔ  -مف اآلي ٘ مف سالرة البقرة .

ٖٖٔ  -ينظر اتحاؼ ضالء البإر  ٕٕ/ٔ :ش ٖٕ .
ٖٗٔ  -مف اآلي ٕٖ مف سالرة النساء .

ٖ٘ٔ  -مف اآلي ٘ٗ مف سالرة الزخرؼ .
 - ٖٔٙمف اآلي ٖٗ مف سالرة النحؿ .

 - ٖٔٚينظر اتحاؼ ضالء البإر  ٕٔ/ٔ :ش ٕٕ .
 - ٖٔٛمف اآلي  ٔٙمف سالرة يالنس .
 - ٖٜٔمف اآلي ٖ مف سالرة الإمس .
ٓٗٔ  -مف اآلي  ٕٜمف سالرة البقرة .

ٔٗٔ  -مف اآلي ٓ ٙمف سالرة االنعاـ .
ٕٗٔ  -مف اآلي ٘٘ مف سالرة النجـ .

ٖٗٔ  -ل سالرة غا ر مف اآلي  ٔٛش ال ل سالرة يالسؼ مف اآلي ٕ٘ .
ٗٗٔ  -ينظر  :دليؿ الحيراف إرح مالرد الضمآف . ٕٚٛ-ٕٚٙ :
٘ٗٔ  -مف اآلي ٕٖ مف سالرة يالسؼ .
 - ٔٗٙمف اآلي ٘ٔ مف سالرة العمؽ .

 - ٔٗٚالبقرة  ٕٔٛش هالد ٖ ٚش مريـ ٕ ش الرالـ ٓ٘ ش الزخرؼ ٕٖ .

 - ٔٗٛالبقرة ٖٕٔ ش آؿ عمراف ٖٓٔ ش المائدة ٔٔ ش ابراهيـ ٖٗ ش النحؿ ٕ ٚش لقماف ٖٔ

ش اطر ٖ ش الطالر . ٕٜ

 - ٜٔٗاالنفاؿ  ٖٛش اطر ٖٗ ش غا ر ٘. ٛ
ٓ٘ٔ  -مف اآلي ٖٗ مف سالرة الدخاف .
ٔ٘ٔ -مف اآلي  ٜمف سالرة القصص .

ٕ٘ٔ -مف اآلي ٘ ٛمف سالرة الإعراء .
ٖ٘ٔ -مف اآلي  ٛٙمف سالرة هالد .
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ٗ٘ٔ -ينظر  :البرهاف ل عمالـ القرآف  ٗٔٚ/ٔ :ش دليؿ الحيراف إرح مالرد الضمآف :
. ٕٚٛ-ٕٚٙ

٘٘ٔ -مف اآلي ٖٗٔ مف سالرة االنعاـ .
 -ٔ٘ٙمف اآلي ٕ ٙمف سالرة الحع .

 -ٔ٘ٚمف اآلي  ٙٛمف سالرة القصص .
 -ٔ٘ٛمف اآلي ٓ ٜمف سالرة البقرة .

 -ٜٔ٘مف اآلي ٖ٘ٔ مف سالرة آؿ عمراف .
عياض ل الإفا بتعريؼ حقالؽ المصطف  ٖ٘ٛ-ٖ٘ٚ/ٔ :ش الالحا ظ
ٓ -ٔٙذكر القاضل
ٌ
ل تح الباري . ٘ٚ٘/ٚ :
ٔ -ٔٙينظر ردالس األخبار بموثالر الخطاب المخرج عم كتاب الإهابش الحا ظ إيرالي بف
إهردار الديممل . ٖٙٗ/ٔ :

ٕ -ٔٙالكالاكب الدري .ٖٗ :
ٖ -ٔٙالمصدر نفس ٖٗ. :

ٗ -ٔٙالجامآ لإعب ا يماف ش أحمد بف الحسيف البيهقل . ٙٓٓ/٘ :

٘ -ٔٙالمصدر السابؽ  ٙٓٔ/٘ :ش الينظر البرهاف ل عمالـ القرآف . ٖٛٓ/ٔ :
 -ٔٙٙرالا البيهقل ل الجامآ لإعب ا يماف  ٙٓٓ/٘ :ش ال ل السنف الكبرل ش ش أحمػد بػف

الحسيف البيهقل  ٖٛ٘/ٕ :ش الالحاكـ النيسابالري ػل المسػتدرؾ عمػ الصػحيحيف ٕٕٗ/ٕ :

ش الصحح الالا ق الذهبل .

 -ٔٙٚينظر التقرير العممل عف مصحؼ المدين النبالي لمدكتالر عبد العزيػز بػف عبػد الفتػاح

القارئ  ٕٚ :ش حاإي الجمؿ عم إرح المنهعش لمإيق سميماف الجمؿ . ٗٗ/ٖ :

 -ٔٙٛينظر نكت االنتصار لنقػؿ القػرآف ٕٜٔ :ش المجمػالع تػاالل إػيق ا سػالـ ابػف تيميػ :
ٖٔ ٕٗٔ-ٕٗٓ/ش

مقدم ػ اب ػػف خم ػػدالف ش عب ػػد ال ػػرحمف بػػف محم ػػد ب ػػف خم ػػدالف الحض ػػرمل

مقدم تاريق بف خمدالف) . ٜٗٔ :

 -ٜٔٙالاتحػػاؼ ضػػالء البإػػر ػػل القػراءات األربعػ عإػػر  ٜ :ش البرهػػاف ػػل عمػػالـ القػرآف :
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ٔ.ٖٜٚ/
ٓ -ٔٚينظ ػػر اآلث ػػار الػ ػالاردة ػػل ذل ػػؾ ػػل كت ػػاب المص ػػاحؼ الب ػػف أب ػػل داالد ب ػػاب خط ػػالط

المصاحؼ  ٔٓ-ٜ :ش مباحث ل عمالـ القرآف لمناع القطاف . ٜٔٗ :

ٔ -ٔٚا بريز مف كالـ سيدي عبدالعزيز ش أحمد بف المبارؾ السمجماسل .ٖٔٓ-ٔٓٔ :
ٕ -ٔٚسالرة العمؽش اآليات ٖ.٘-
ٖ -ٔٚسالرة القمـ آي ٔ.

ٗ -ٔٚالصاحبل ل ق الم

ش أحمد بف ارس ابف زكريا ٖٜ. :

٘ -ٔٚا تقاف ل عمالـ القرآف . ٕ٘ٔ-ٕ٘ٓ/ٔ :
 -ٔٚٙاآلي  ٜمف سالرة الحجر .

المصمادر والم ارجــع:
ٔ .ا بان عف معانل القراءاتش مكل بف أبل طالػب القيسػلش ت  ٖٗٚهػػش دار المػومالف
لمتراثش دمإؽش بيرالتش الطبع األالل ٖٜٜٔهػ ٜٜٔٚـ

ٕ .ا بريز مػف كػالـ سػيدي عبػد العزيػزش أحمػد بػف مبػارؾ السمجماسػلش مصػطف البػابل
الحمبل بمصرش الطبع األالل ٖٓٔٛهػ ٜٔٔٙـ.

ٖ .إتحاؼ ضالء البإر ل القراءات األربع عإر ش إهاب الديف أحمد بف محمد بف

عبدال نل الدمياطل ش تحقيؽ  :أنػس مهػرة ش ط ٔ ش دار الكتػب العمميػ ش بيػرالت ش لبنػاف

ش  ٜٔٗٔهػ ش  ٜٜٔٛـ .

ٗ .ا تقػػاف ػػل عمػػالـ القػرآفش جػػالؿ الػػديف السػػيالطلش المكتبػ العصػري بيػػرالت –  ٔٗٓٛه ػ
ٜٔٛٛـ .

٘ .االصالؿ ل النحال ش ابال بكر محمد بف سهيؿ بػف السػراج النحػالي الب ػدادي ش تحقيػؽ
 :د .عبدالحسيف الفكري ش مؤسس الرسال ش بيرالت ش طٖ ش ٔٗٓٛهػٜٔٛٛ-ـ .
ٜٔٛ
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 .ٙالبدايػ ػ الالنهايػ ػ ش أب ػػال الف ػػداء إس ػػماعيؿ ب ػػف كثي ػػر الدمإ ػػقل ت ٗ ٚٚهػ ػػش مكتبػ ػ المع ػػارؼش
بيرالت ش د ت .

 .ٚالبره ػػاف ػػل عم ػػالـ القػ ػرآفش ب ػػدر ال ػػديف محم ػػد ب ػػف عب ػػد الػ ػ الزركإ ػػلش دار المع ػػرؼ
لمطباع الالنإرش بيرالت ش د ت .

 .ٛتاريق ا سالـ الال يات المإاهير الاألعػالـ ش إػمس الػديف محمػد بػف أحمػد الػذهبل ت
 ٚٗٛه ػػش تحقيػػؽ عمػػرال عبػػد السػػالـ تػػدمريش دار الكتػػاب العربػػلش بيػػرالتش الطبع ػ

األالل ٔٔٗٔهػ ٜٜٓٔـ.

 .ٜالتبيػاف ػػل آداب حممػ القػرآفش أبػال زكريػػا يحيػ بػػف إػرؼ الػػديف النػػالالي الإػػا عل ت
٘ ٙٙهػػش مؤسسػ عمػالـ القػرآف بدمإػؽش المكتبػ دار التػراث بالمدينػ المنػالرةش الطبعػ

األالل ش ٖٓٗٔهػ ٖٜٔٛـ
ٓٔ.

التقرير العممل عف مصحؼ المدين النبالي ش الدكتالر عبػد العزيػز بػف عبػد الفتػاح

ٔٔ.

تهذ يب التهذيب ش االماـ إهاب الديف أحمد بف عمل بف حجر العسػقالنل ش ت:

ٕٔ.

ش ابال منصالر بف احمد االزهري ش تحقيػؽ  :محمػد عػالض مرعػب ش

القارئش الجامع ا سالمي بالمدين المنالرةش ٘ٓٗٔهػ.

 ٕ٘ٛهػ ) شط ٔ ش دار الفكر لمطباع الالنإر الالتالزيآ ش ٗٓٗٔ هػ ش ٗ ٜٔٛـ .
تهذيب الم

دار احياء التراث العربل ش بيرالت ش طٔ ش ٕٔٓٓـ .

ٖٔ.

الج ػػامآ ألحك ػػاـ القػ ػرآفش أب ػػال عب ػػد ا محم ػػد ب ػػف أحم ػػد األنص ػػاري القرطب ػػلش ت

ٔٙٚهػش دار الكتب العممي ش بيرالت ش الطبع األالل ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٛـ.

ٗٔ.

الجامآ الصحيح المختصر صػحيح البخػاري) ش محمػد بػف اسػماعيؿ ابػال عبػدا

البخاري الجعفل ش تحقيؽ  :مصطف ديب الب ػا ش دار ابػف كثيػر ش اليمامػ ش بيػرالت

ش طٖ ش ٔٗٓٚهػٜٔٛٚ-ـ .

٘ٔ.

الجػػامآ لإػػعب ا يمػػافش أحمػػد بػػف الحسػػيف البيهقػػلش ت  ٗ٘ٛهػػش الػػدار السػػمفي ش

بالمبايش الهندش الطبع األالل ٔٔٗٔهػ ٜٜٔٔـ.

.ٔٙ

حاإي الجمؿ عم إرح المنهعش سميماف الجمؿش دار الفكرش بيرالتش د ت
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.ٔٚ

دلي ػػؿ الحيػ ػراف إ ػػرح م ػػالرد الظم ػػآف ػػل رس ػػـ الض ػػبط القػ ػرآفش إبػ ػراهيـ ب ػػف أحم ػػد

المارغل التالنسلش مكتب الكميات األزهري ش القاهرة ش ٜٔٔٛـ.

.ٔٛ

رسػػال ػػل عمػػـ الخػػط مػػف كتػػاب التحف ػ البهي ػ الالطر ػ الإػػهي ش جػػالؿ الػػديف

.ٜٔ

رسـ المصحؼ دراس ل الي تاريخي ش د .غانـ قدالري الحمػد ش طٔ ش دار عمػار

عبدالرحمف السيالطل ش مطبع الجالائب قسطنطيني ش استانبالؿ ش ٕٖٓٔهػ .

عماف ش االردف ش ٕ٘ٗٔ هػ ٕٗٓٓـ .
لمنإر الالتالزيآ ش ّ
ٕٓ .رسػػـ المصػػحؼ الاالحتجػػاج ب ػ ػػل الق ػراءات ش د .عبػػدالفتاح اسػػماعيؿ إػػمبل ش
مكتب النهض ش مصر ش ٖٓٔٛهػ ٓ ٜٔٙـ .

ٕٔ.

إ ػػذرات ال ػػذهب ػػل اخب ػػار م ػػف ذه ػػب ش عب ػػدالحل ب ػػف احم ػػد ب ػػف محم ػػد العك ػػري

الحنبمل ش تحقيؽ  :عبدالقادر االرنؤالط ش محمػالد االرنػؤالط ش دار ابػف كثيػر ش دمإػؽ

ش طٔ ش ٔٗٓٙهػ .
ٕٕ.

عمػػـ الم ػ مقدم ػ لمقػػارئ العربػػل ش د .محمػػالد السػػعراف ش دار المعػػارؼ بمصػػر ش

.04

السػػنف الكبػػرلش أحمػػد بػػف الحسػػيف البيهقػػلش ت  ٗ٘ٛه ػػش دار المعر ػ لمطباع ػ

ٕ ٜٔٙـ .

الالنإػػرش بيػػرالتش الطبع ػ األالل ػ ٖٓٗٔهػ ػ إػػذرات الػػذهبش عبػػد الحػػل بػػف العمػػاد

الحنبمل ت ٜٔٓٛهػش دار الكتب العممي ش بيرالتش د ت.
ٕٗ.

الإفا بتعريؼ حقالؽ المصطف ش القاضل عياض بػف مالسػ اليحصػبل ت ٗٗ٘

ٕ٘.

الصػػاحبل ػػل ق ػ الم ػ ش أبػػال الحسػػيف أحمػػد بػػف ػػارس ابػػف زكريػػا ت ٖٜ٘ه ػػش

هػش دار الكتب العممي بيرالتش د ت.

مكتب المعارؼش بيرالتش الطبع األالل ٗٔٗٔهػ ٖٜٜٔـ .

.ٕٙ

صػبح االعإػا ػل كتابػ االنإػا شابػال العبػاس احمػد بػف عمػل بػف احمػد القمقإػندي

ت ٕٔ ٛهػ ش دار الكتب الخديالي المصري ش القاهرة ٖٔ ٜٔـ .

.ٕٚ

تح الباري بإرح صحيح البخاريش أحمد بف عمل بػف حجػر العسػقالنل ت ٕ٘ٛ

هػش المكتب السمفي بالقاهرةش الطبع الثالث ش ٔٗٓٚهػ .
ٕٓٓ
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.ٕٛ

ردالس األخبار بموثالر الخطاب المخرج عم كتاب الإهابش الحا ظ إيرالي بف

.ٕٜ

ض ػػائؿ القػ ػرآفش أب ػػال الف ػػداء إس ػػماعيؿ ب ػػف كثي ػػر الدمإ ػػقل ت ٗ ٚٚهػ ػػش مطبعػ ػ

ٖٓ.

كتػاب العػػيف ش الخميػػؿ بػػف أحمػد الفراهيػػدي ش تحقيػػؽ  :د .مهػػدي المخزالمػػل ش د.

إهردار الديممل ش دار الرياف لمتراث القاهرةش الطبع األالل ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٚـ.

المنار بمصرش ٖٔٗٚهػ.

ابراهيـ السامرائل ش دار مكتب الهالؿ ش د ـ ط ش د ط ش د ت .

ٖٔ.

كتػ ػػاب المصػ ػػاحؼش أبػ ػػال بكػ ػػر عبػ ػػد ا بػ ػػف أبػ ػػل داالد السجسػ ػػتانلش دار الكتػ ػػب

العممي ش بيرالتش الطبع األالل ٘ٓٗٔهػ ٜ٘ٔٛـ.

ٕٖ.

الكالاكػػب الدري ػ ش محمػػد بػػف عمػػل بػػف خمػػؼ الحسػػينل الحػػداد) ش مكتب ػ المطبع ػ

ٖٖ.

لساف العربش ابف منظالر ا ريقلش دار المعارؼ بالقاهرةش د ت.

مصطف البابل الحمبل بمصرش ٖٗٗٔهػ.

ٖٗ.

مباحػػث ػػل عمػػالـ الق ػرآف ش منػػاع خميػػؿ القطػػاف ش مكتب ػ المعػػارؼ ش الريػػاض ش

الطبع الثاني  ٔٗٔٚهػ ٜٜٔٙـ.

ٖ٘.

مجمالع تاالل إيق ا سالـ ابف تيمي ش أبال العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمي

الحرنػ ػػل ت ٕٚٛه ػ ػػش جمػ ػػآ الترتيػػػب عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف محم ػػد بػ ػػف قاسػ ػػـ العاص ػ ػمل
َّا
النجدي -دار المدنلشالقاهرةشدت.

.ٖٙ

المخصػ ػػص ش ابػ ػػال الحسػ ػػف عمػ ػػل بػ ػػف اسػ ػػماعيؿ االندلسػ ػػل تٗ٘ٛهػ ػ ػ ش طٔ ش

المطبع االميري ببالالؽ بمصر .

.ٖٚ

المستدرؾ عم الصحيحيف  -أبال عبد ا محمػد بػف عبػد ا الحػاكـ النيسػابالري

.ٖٛ

معجـ البمداف ش ياقالت بف عبػد ا الحمػالي أبػال عبػد ا ش دار الفكػر ش بيػرالت ش

.ٖٜ

المفصؿ ل تػاريق العػرب قبػؿ االسػالـ ش جػالاد عمػل ش طٔ ش دار العمػـ لمماليػيف

المعرالؼ بابف البيآ ت ٘ٓٗهػ  -دار الكتاب العربل  -بيرالت  -بدالف تاريق.

دت.

ش بيرالت ش ٕ ٜٔٙهػ .

ٕٔٓ

الرسن العثواني والرسن القياسي وأوجه اإلختالف بينهوا
م.م.حيذر خليل إسواعيل

ٓٗ.

المقنآ ل معر رسـ مصاحؼ األمصارش أبال عمرال عثماف بف سعيد الدانل ت

ٗٗٗ هػش مكتب الكميات األزهري ش القاهرةش د ت .

ٔٗ.

مقدم ػ ابػػف خمػػدالفش عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف خمػػدالف الحضػػرملش دار ال ارئػػد

ٕٗ.

مناهؿ العر اف ل عمالـ القرآفش محمد عبد العظيـ الزرقانلش دار الفكرش بيرالتش

ٖٗ.

النإر ل القراءات العإػرش أبػال الخيػر محمػد بػف محمػد بػف الجػزري الدمإػقل ت

ٗٗ.

نكػػت االنتصػػار لنقػػؿ الق ػرآفش القاضػػل أبػػال بكػػر محمػػد بػػف الطيػػب البػػاقالنل ت

العربل بيرالتش الطبع الخامس ٕٓٗٔهػ ٕٜٔٛـ.
ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٛـ.

ٖٖٛهػش راجع الإيق عمل محمد الضباعش دار الكتاب العربلش د ت.

ٖٓٗهػش تحقيؽ د .محمد زغمالؿ سالـش منإوة المعارؼش ا سكندري ش ٜٔٔٚـ.

ٕٕٓ

