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 ملخص البحث

ايا الرسم إن كتاب تاريخ القرآن للمستشرق األلماين تيودور نولدكه بقض

العثماين والتي تعرض لها المستشرق وتالمذته من نواحي متعددة وكانت 

نظرهتم إلى رسم المصحف الشريف كتلك النظرة السابقة إلى القرآن الكريم 

استناد إلى حيث رأوا يف رسمه وكتابته الخلل واالضطراب فأثاروا استيائهم دون 

ذب ماادعوه تجاه كتابنا المقدس أدلة حتمية قطعية وقد أثبتنا يف هذا البحث ك

 بادلة ثابتة دامغة واضحة دون ريب . 

 فجاء البحث شامال ادعاءاهتم الباطلة والرد عليها ردا علميا دقيقا . 

وهذا دأب المستشرقين دائما يرمون سهام تجاه القرآن الكريم ورسمه 

اهلل محاولين زعزعة استقرار المسلمين وبث االضطراب يف نفوسهم نحو كتاب 

عز وجل لكن أنى لهم ذلك ، فقد َقيَّض اهلل لكتابه من يقوم بالدفاع عنه يف كل 

 زمان ومكان . 

ن يدافع عن كتابه الكريم   آمين .  –جعلنا اهلل مِمَّ
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Research Summary 
The book of the history of the Koran for the orientalist 
German Theodore Noldeke issues of Ottoman painting, which 
was presented to the orientalist and his students in many respects 
and their view of the drawing of the Koran, such as the previous 
look at the Koran where they saw in his drawing and writing 
imbalance and unrest and raised their dissatisfaction without the 
basis of absolute deterministic evidence has proved in this The 
research lies his claims towards our holy book with irrefutable 
clear evidence. 

The research covered their false claims and responded with a 
precise scientific response. 
This has always been orientalists to throw arrows towards the 
Koran and painted attempts to destabilize the Muslims and upset 
them in the hearts of the book of God Almighty, but I have them, 
God has told his book to defend him in every time and place. 
God made us who defend his holy book - Amen.



 

 

 

 
 

508 

 دراسة نقديةوتالمذته  "تاريخ القرآن" لنولدكه"يف كتاب  رسم املصحف الشريف
 

 مجعة محدي سامل د.
 

 
 مقدمة

وأعجز الثقلين اإلنس ، الحمد هلل الذي أنزل القرآن الكريم بحكمته وعلمه

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژالقائل جل شأنه:، والجّن أن يأتوا بمثله

 ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
(1)

 ،

 ؛موالصالة والسالم على سّيدنا ونبّينا محمد  الذي أوحى إليه ربه بالقرآن العظي

خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه(())القائل: ، ليكون للعالمين بشيرًا ونذيراً 
(2)

.

من المعروف أن أعداء اإلسالم من المستشرقين وغيرهم سلكوا منهج ف

فالتشكيك فيه إضعاف ، ألهنم يعلمون أنه أصل الدين ؛الطعن يف القرآن الكريم

 ال ترى فيه عوجًا وال أْمتًا. وَصْرف للمسلمين عن الطريق الذي، للدين

 وعلى ما ال يصح من األخبار، مبنية على الظن ّدعاءا ومعظم هذه اال

ولكن لها ، وبعضها مبنية على روايا  صحيحة، المختلقة المكذوبةو، الواهية

وصرفوها إلى المحامل التي ترضي ، ومخارج مقبولة، محامل صحيحة

اء  لهم نفوسهم أن يضيفوه مما هو وأضاف المستشرقون إليها ما ش، أحقادهم

، وال غرو فهؤالء المستشرقون نزعهم عرق واحد، من بنا  أخيلتهم وأوهامهم

وإن ، فليس بغريب أن تكثر الموافقا  يف أحكامهم، وجمعتهم راية واحدة

وربما ُوجد من المستشرقين َمْن هبره جالل ، تفاوتت طرق الفكر ووجها  النظر

                                                 

 . ٨٨( سورة اإلسراء اآلية : 1)

بح ئ رححر م  حع م احم اخ حر    –(  حديث صحيح  خررهحا اخارح ر  ح صحيحيا  فح ئ  اح رآ اخ حر   2)

 ( . 5027ح رقم )  – 192/  6 –وعاما 
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أو ، اعرتافًا كامالً ، واعرتف بالفضل لذويه، ولىفنسي وظيفته األ، الحق

 ولكن تظل هذه الفئة قليلًة. ، محدوداً 

إن الباعث على الطعن يف القرآن الكريم من قبل هؤالء المستشرقين هو 

والحسود ال يمكن إرضاؤه؛ ألن إرضاءه ال يتم إال بسلب النعمة ممن ، الحسد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ ؛  ُيْحَسد

ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ
(1)

ومن 

وهو ، ألنه يعرف الحق؛ كان على هذه الشاكلة فإقناعه بالعدول عن ضالله صعب

وهذا ديدن المستشرقين ومن ، يكثر من إيراد الشبه دون أن يكون لها حظ من الصحة

ولبيان الخلل يف مناهجهم أحببت أن أنقض دعواهم من خالل ما أثاره ، نحا نحوهم

من اّدعاءا  حول النص القرآين يف كتابه الشهير  (تيودور نولدكه)المستشرقين  شيخ

والذي خّصص الجزء الثالث منه للطعن يف النص القرآين ورسمه  (تاريخ القرآن)

وقراءاته المتواترة منها والشاذ
(2)
وسأبّين بحول اهلل وقوته لكل ذي بصيرة من طالب  

ا نقالً متواترًا بجميع قراءاته كما نزل على قلب الحبيب الحق أن القرآن الكريم ُنِقَل إلين

وسيدرك حينها بجالء النعمة التي أنعم اهلل هبا على هذه األمة بحفظ محمد

وسيظهر لنا بجالء أن بقاء القرآن الكريم دون تحريف وال تبديل على مرِّ ، كتاهبا

رآن الكريم ال تنتهي الخالدة فالقالقرون هو معجزة من معجزا  الرسول الكريم

وال يخلق من كثرة الرد.، عجائبه

 : أهمية املوضوع
 -إن أهمية هذا الموضوع تتعلق بثالثة أشياء :

 .دستور األمة: القرآن الكريم   -1

 .لتيودور نولدكه "تاريخ القرآن  "كتاب   -2

                                                 

 . ٨9( سورة اخا رة اآلية : 1)

 .  ومال ذما   د ة اخجزء اخث ين  ع  ف ئ م ريخ اخ ر   خفحودور نوخد ا( ينظر  2)
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مؤلف هذا الكتاب نفسه وهو تيودور نولدكه ومن شاركه من تالمذته يف    -3

 .له وإخراجهتحقيقه وتعدي

تخفى أهميته ومنزلته وقدره لدى المسلمين جميعًا  أما القرآن الكريم فال

وهو كتاب األمة الذي ، والمصدر األول للشريعة اإلسالمبة، وهو أصل الدين

يجب على كل مسلم أن يدافع عنه بكل ما أويت من قوة ضّد ما أثاره المستشرقون 

 .اءا  واهيةمن اّدع "تيودور نولدكه  "وعلى رأسهم 

وإنه لشرٌف عظيٌم يرجوه كل مسلم غيور على دينه وعلى كتاب ربه أن 

يتصدى لهؤالء المغرضين ويفنّد مطاعنهم التي وجهوها للقرآن الكريم وقراءاته 

 .المتواترة بأسلوب علمي دقيق

فهذا الكتاب يحظى بأهمية  لتيودور نولدكه : "تاريخ القرآن  "وأما كتاب 

على درجة  "نولدكه  "فقد حصل ، الدوائر االستشراقية يف الغربكبيرة يف جميع 

م بسبب هذا الكتاب 1856راه( عام الدكتو)
(1)

وألهمية هذا الكتاب أيضًا ، 

اعتمد عليه غالب الباحثين المتخصصين يف الدراسا  اإلسالمية من 

 .المستشرقين

ى تعقد يف م تقدم تيودور نولدكه هبذا الكتاب إلى مسابقة كرب1858ويف عام 

يف باريس  عن  أفضل (جائزة مجمع الكتابا  واآلداب)أوروبا كل عام وهي 

وقد فاز نولدكه هبذه الجائزة  مشاركة ، بحث يف أوروبا يصدر عن كتاب مقّدس

وقد ضاعفت األكاديمية ، (أماري)واإليطالي  شربنجر()مع المستشرق األلماين 

الفائزين الثالثةهذه الجائزة ووزعت المبلغ بالتساوي على 
(2)

ويقول  .

 "إنه كتاب أصيل بكر  "عن هذا الكتاب  :  (جولد تسيهر)المستشرق المعروف 

                                                 

 . 595(  وسوعة اخمسفشرقحع د / عاد اخرحمع بدو  : 1)

 . اخس بق( 2)
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(1)
إنه أساس كل بحث يف  "المستشرق المعروف : (آرثر جفري)ويقول عنه  ، 

علوم القرآن يف أوروبا 
(2)

رودي )وأخيرًا يقول عنه المستشرق األلماين ،  ."

منذ زمن طويل كتابًا أساسيًا من  (تاريخ القرآن)ب لقد أصبح كتا ":  (بار 

وال يحتاج لتبجيل أو تكريم أكثر من ، كتب هذا الفرع من التخصص

......... وعلى من يريد االشتغال علميًا بالقرآن على أّي نحو أن يعتمد .هذا

ذلك الكتاب الذي سيظل حافظًا لقيمته على  (تاريخ القرآن)على كتاب نولدكه  

يام مر األ
(3)

".  

وألهمية هذا الكتاب أيضا اشرتك يف تحقيقه وإخراجه للطباعة أربعة من كبار 

 المستشرقين األلمان وهم :

، فردريش شفالي: حيث قام بتعديل وتحقيق الجزء األول والثاين من الكتاب

 وقد تويف قبل إنجاز مهمة تحقيق الجزء الثالث.

م والتي حالت دون أن يعاين 1919بعد وفاة شفالي يف عام : أوجست فيشر 

ه للطبع ؛ ، صدوَر الجزء الثاين الذي يتناول َجْمَع القرآن والذي كان قد أعدَّ

 أضاف أوجوست فيشر بعض التصحيحا  عليه وأصَدَره بعد وفاته.

غوهتلف برجسرتاسر : قام بتحقيق وتعديل الجزء الثالث من هذا  - 3  

 ة أيضًا.الكتاب لكنه تويف قبل إنجاز هذه المهم

وهو أوتو بريتسل: وقد تولى مهمة إنجاز الجزء الثالث من هذا الكتاب  - 4 

  .القائمين باألعمال مع برجسرتاسرواحد من 

                                                 

 . 7( ينظر  ذاهب اخففسحر اإلسال ي خجوخد مسحهر : 1)

 .4:  -مي حق  رثر هفر   –( ينظر   د ة  ف ئ اخمص حف البع خبي داوود 2)

مرهمححة د /  – 5٨اخدراسحح ا اخ ربحححة واإلسححال حة ح اخج   حح ا الخم نحححة خححح ) رود  بحح را ( :  ( ينظححر3)

  صطفى   هر.
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من هنا تتضح قيمة هذا الكتاب وما يحظى به من أهمية بالغة عند الباحثين  

وسأطنب الحديث عن هذا الكتاب يف ، الغربيين يف مجال الدراسا  اإلسالمية

 (.حول كتابه تاريخ القرآن)مبحث 

فهو أيضًا يحتل مكانًة كبيرًة  (تيودور نولدكه)أما مؤلف هذا الكتاب وهو 

جولد )بين المستشرقين ليس يف ألمانيا وحدها بل يف أوروبا كلها لدرجة أن 

مذاهب التفسير )المستشرق المجري المعروف وصفه يف كتابه  (تسيهر

ألكرب زعيمنا ا ": قولهب (اإلسالمي
(1)

"
.  

لهذه األهمية التي حظي هبا هذا الكتاب وحظي هبا مؤلفه تربز أهمية هذا 

ثم لكونه أيضًا يتعلق أكثر بالنّص القرآين الكريم والذّب عنه ورّد ما ، الموضوع

  .أثير حوله من اّدعاءا  باطلة

 : أسباب اختيار املوضوع
وأنزل عليه القرآن ليكون  ،بالهدى ودين الحقأرسل نبّيه محمداً إن اهلل

 .وحافظًا لدينهم، وليكون نورًا منيرًا لهم، الحجة على خلقه

فقد كتب للقرآن ، لدين اإلسالم أن يكون آخر األديان وخاتمهاوكما كتب اهلل

وتكّفل بحفظه وصونه من الضياع ، ولهذا تعّهد، الكريم أن يكون آخر الكتب وخاتمها

(ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ) إذ قال تعالى
 
 

(2) 

والحظت ، ولقد أدركت ما يمثله القرآن الكريم من أهمية كبيرة عند المستشرقين

هو موضوع ، من الموضوعا   اإلسالمية عليهأن أكثر ما يركز هؤالء المستشرقون 

رسم وضبط )من ناحية جانب أن أتناول هذا الموضوع  شرفًا ليوكان ، القرآن الكريم

 .ولدكه وتالميذه إليهونظرة ن (المصحف الشريف 

 وكان هناك أسباب أخرى دعتني الختيار هذا الموضوع منها :

                                                 

 7( ينظر  ذاهب اخففسحر اإلسال ي خجوخد مسحهر : 1)

 .9( سورة اخيجر  ع اآلية: 2)
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 ال سيما يف الدوائر االستشراقية يف الغرب.، شهرة مؤلف هذا الكتابـ  * 

شـهرة الكتـاب نفسـه حتـى أصـبح مصـدرًا أساسـيًا لجميـع المستشـرقين  * ـ

   .الذين يبحثون يف مجال الدراسا  اإلسالمية

ة يف الدفاع عما أثاره مؤلـف هـذا الكتـاب مـن اّدعـاءا  حـول رسـم الرغب * ـ

 .القرآن الكريم

الذّب عن حياض هذا الدين يف أصل من أصوله ويف أساس شـريعته وهـو  * ـ

 .القرآن الكريم

وأسـأل اهلل القـدير  ،لكل هذه األسباب وغيرها كان اختياري لهـذا الموضـوع

وأن يعاملنـا بمـا  ، يعاملنا بما نحن له أهلوأن ال ،أن يقبل طلبنا للعلم هذا بتفضله

 .آمين نه أهل التقوى وأهل المغفرة.إهو له أهل 

 :دراسات السابقة ال
تضافر  جهود العلماء يف الذّب عن حياض القرآن الكريم يف كل زمان 

وقد ، لهذه األمة من يدافع عن كتاهبا ومصدر شريعتهاومكان وقّيض اهلل

المية بفضل اهلل ومنّته بآالف الكتب التي تعالج جهود ُملِئت المكتبا  اإلس

 تاريخه وجمعه ورسمه...)المستشرقين حول القرآن الكريم من جميع جوانبه 

وقام العلماء بالرّد على ما أثير من شبها  تتعلق بالقرآن الكريم بصفة  (إلخ

 عامة.

رآنية لكن الّرد على ما أثير حول النّص القرآين بما حواه من قراءا  ق

وكلما  قرآنية ُطِعن فيها كان قليالً جّدا وتناثر  بين ثنايا كتب التفسير وعلوم 

.وتمّثلت يف اآليا  التي كانت موضع شبهة لدى المستشرقين، القرآن الكريم

ري جَ رد الشبها  التي أثارها المستشرق المَ وقد انصّبت جهود العلماء يف 

مذاهب )التي ذكرها يف كتابه المعروف حول القراءا  القرآنية و (جولد تسيهر)

والحّق أن هذا الكتاب كان البداية لفتح باب الرّد على ما ، (التفسير اإلسالمي
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أثير حول بعض القراءا  القرآنية من جانب علماء المسلمين حيث تنافس 

علماؤنا بالرّد عليه فيما أثاره من شبها  يف كتابه
(1)

.  

ا نولدكه  وتالميذه حول القراءا  القرآنية يف ولم تحظ االّدعاءا  التي أثاره

وقد ، بعناية الباحثين كما حظي كتاب جولد تسيهر السابق  (تاريخ القرآن)كتابه 

 وتالميذه نولدكه أثارها التي القضايا بمناقشة الدقيقي محمد رضا/  الدكتور قام

 العقيدة حول المستشرقين شبها  ":  بحثه يف العقيدة جانب يف الكتاب هذا يف

 لـ " القرآن تاريخ " كتاب من األول القسم، نقدية تحليلية دراسة، اإلسالمية

 (الدكتوراه) العالمية درجة إثرها على نال والتي، " نموذجا " نولدكه تيودور"

 – األزهر جامعة – بطنطا والدعوة الدين أصول بكلية والفلسفة العقيدة قسم من

 .م2002 = هـ1423 عام

 " القرآن تاريخ " كتاهبم يف نولدكه وتالمذته أثاره ما أتناول أن أحببتقد و 

وأرجو اهلل ، من جوانب كتاهبم وهو رسم المصحف الشريف وضبطه جانب يف

 ذلك القدير أن يوفقني يف العمل فيه على الوجه الذي يرضيه
ّ
إنه ولي

.-آمين  –والقادر عليه 

 :ف رأي نولدكه وتالمذته حول رسم املصحف الشري
 

تطّرق نولدكه بعد ذلك للحديث عن رسم القرآن الكريم ووصفه بأنه شهد 

ثم أعاد الكالم مّرة ثانية عن نّص القرآن الكريم ووصفه مّرة بالقديم ، تطّورًا كبيراً 

وتلك هي عادته التكرار والتكرار ليرّسخ ، وأنه ظّل محّيراً ، ومّرة بالجديد

 .ويميل إلى رأيه، وبالتالي ينصاع لفكرته، هاألفكار يف أذهان من يّطلع على كتاب

                                                 

واخحد فور /عاحد ( ق م ب خرد عاى هوخد مسحهر ط رفة  ع اخنجا ء  حنهم : ااخشححخ / عاحد اخففح ح اخ   حي    1)

 اخفف ح إسم عحآ شااي   واخد فور / يمد حسع حسع هاآ .
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وأخذ  الكلما  المختلفة يف الرسم قسطًا كبيرًا من هذا الجزء من كتاب 

وقواعد الرسم العثماين، وهذا لعدم ادراكه بخصائص الكتابة العربية، نولدكه
(1)
.

 
 

 التي ولىاأل الفقرة يف ( والضبط الرسم )بـ  المتعلق الفصل يف حديثه نولدكه وقد استهل

 نّص  بأن طويل زمن منذ يعرتفون المسلمين بأن "العثماين النص أخطاء": كتبها تحت عنوان

 واعتمد ، كامالً  يكن لمعثمانسيدنا عيّنها التي اللجنة أصدرته الذي القرآن الكريم 

البّتة صحيح غير واآلخر موثق غير بعضها، واهية روايا  على ذلك يف
(2)
.  

 بصيغ تقرأ القرآن الكريم  من فكلما  التغيير هذا يف إليها استند لتيا الشواهد أما

 من نوع هو القراءا  اختالف إلى راجع ذلك وكون، القراءة طبيعة حْسب مختلفة

 أي، القرآن نّص  مسؤولية يتحملون فالذين":  يقول، اعتقاده حسب الخطأ تربير

 لغوية مآخذ بوجود االهتام فسهمأن على سيدفعون، نفسه النبي وبالطبع، ولجنته عثمان

 التربيري المسلك هذا فإن حال أي وعلى، الكتاب على مسؤوليتها بإلقاء المحتوى يف

 بحيث، الرسمية القرآن نسخة إلنتاج بسيطة بشرية نظرة من ينطلق ألنه ؛ساذج

 جدا مبكر وقت إلى حال كل على الروايا  هذه نشوء نرد يجعلنا
(3)

".

 أن على فيه ينّص   اّدعاًء آخر نولدكه يثير( القراءة) لخاص بـا الثاين الفصل يف

 الذي المكتوب القرآن يخالف الوحي من مسموع شفاهي كالم هو الذي القرآن

العثماين النّص  يف هو
(4)

 نوعين للمسلمين أن هبا يوهم استشراقية محاولة وهي، 

 وقرآن، وحفظه معرفته األفواه تناقلت، الوحي من مسموع نوع القرآن من

 يعود ثم، "عثمان نّص  " ُيدعى الزمان من متأخر وقت يف ُكتب، عليه أجمعوا

 النّص  يف الثقل مركز إلى يتحول لم المسموع القرآن أن ذلك كل على ليرتب

ثابت بن زيد عمل بأن يستشهد ثم، المكتوب للنص الغلبة كانت بل القرآين

                                                 

 . 495 -465/  3(  م ريخ اخ ر   خنوخد ا  1

 . 464 -443/  3(  اخمصدر نفسا   2

 . 445/  3(  م ريخ اخ ر   خنوخد ا  3

 . 557/  3(  اخمصدر نفسا   4
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 النقل من القرآن تحّول هكذا، القرآن جمع يف المكتوبة األصول على اعتمد

 بالنسخ هذه أطروحته يدعم أن برتزل يحاول، المكتوب النص إلى الشفوي

 قراءا  منها لتنشأ األمصار إلىعفان بن سيدنا عثمان أرسلها التي المكتوبة

أخرى بصورة لكن الشفوي النقل إلى الدائرة لتعود مختلفة
(1)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

محح ريخ "ع اخ ححراءاا اخ ر نحححة  ححع رححال  ينظححر :  واقححف اخمسفشححرقحع  ححو . 445/ 3(  اخمصححدر نفسححا   1

خفححودور نوخد حا بيحث خاحد فور /  يمحد رروبح ا خنجحز  رصحصحك خامشح ر ة ح اخمح ممر  "اخ ر  

يونححو  12إخحى  10اخففحرة  ح  بححع  اخ امي اخ  خمي اخذ  ع ده   هد دراس ا اخمص حف واخ حراءاا ح

 و  اخ راءاا اخ ر نحة واخمص حف .م بح نوا شوط ب خجمهورية اإلسال حة اخموريف نحة ح2011
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 املبحث االول
 نولدكه وتالميذه رسم املصحف  اّتهام

 -يقول نولدكه : 

أولهما يظهر ىف ، كان وراء التعامل مع هجاء القرآن ىف القرن الثانى دافعان "

( التالى : سئل مالك هل يكتب المصحف على ما هـ179:  )قرار مالك 

األولى  ةِ بَ تْ إال على الكِ ، أحدثه الناس من الهجاء فقال : ال
(1)

وقد قاد إصالح ، 

وقد ، الهجاء العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة ىف القرآن

أدى الجواب على هذا التساؤل بالنفى إلى مراجعة أكثر دقة ألنواع الكتابة 

، ولم يثمر المنع الذى أقره مالك والموافقون معه كثيرًا ىف هذا المجال، القرآنية

تظهر أجزاء ، زايدًا لالرتباط التقليدىفبينما شهد تطور قراءا  القرآن تدعيمًا مت

ىف حالة كتابة ألف المد ـ مخالفة متنامية لقواعد   القرآن الكوفية ـ بشكل رئيس

ألنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطا   يومع الدخول التدريج، الفقهاء

ومما يوضح هذا ، القرآنية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة إال بقية فقط

أما ، نقل القرآن إلى جهة القراءة الشفوية بين اتجاها  التطور التحول يفالتباعد 

فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن نفسه حيث يربز السؤال حول  الدافع الثاين

العالقة بين اختالف القراءا  والنص المكتوب
(2)
 " . 

 حمور االّدعاء :
بة المصاحف على ما بمنع كتاوتالمذته أن قرار اإلمام مالك اّدعى نولدكه

، وأن رسم المصحف شهد تطورًا كبيراً ، أحدثه الناس من الهجاء لم يكن مثمراً 

وأن أنواع الهجاء الحديثة دخلت تدريجيًا إلى المخطوطا  القرآنية ولم يبق من 

وهذا اهتاٌم صريح لنص القرآن الكريم ، النصوص القرآنية القديمة إال بقّية فقط

                                                 

 . 15و 14  وامي ف  االء اخاشر :  3/272  واالم    ىف عاوم اخ ر    19( اخم نع : 1)

 . 460/  3( م ريخ اخ ر   محودور نوخد ا 2)
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وأن هذا التطور يف الكتابة جعل المسلمين ، التعديال  وأنه دخله بعض، ورسمه

هذا ما يمكن أن نلخصه من ، يعتمدون يف نقل القرآن إلى جهة القراءة الشفوية

 .كالم نولدكه السابق

 تفنيد هذا االّدعـاء :
يفّرق بين ىف هذا االّدعاء المفرتى على كتاب اهلل وتالميذهإن نولدكه 

أن قواعد الهجاء الحديثة دخلت على نصوص القرآن  نسخ القرآن الكريم ويؤكد

 .لم يبق منها إال القليل فقط يالقديمة الت

من ذكر آراء وقبل أن أدخل يف تفاصيل الرد على هذا االّدعاء الباطل البد

العلماء ىف وجوب اتباع رسم المصحف العثمانى لكى أثبت بالدليل القاطع أن 

ولم يغّيروه أبدًا إلى يومنا هذا باستثناء بعض  المسلمين التزموا الرسم العثمانى

اإلشارا  والعالما  التى تعين على ضبط النطق وهي موضوعة فوق أو تحت 

الكلمة القرآنية دون المساس أبدًا بالرسم الذي وقع أيام سيدنا عثمان 

.ويتضح هذا من خالل السطور القادمة بحول اهلل وقوته

دحين نزل القرآن أقول : إنه  ، وبدأ تْدوينه يف حياتِهالكريم على سيِّدنا محمَّ

من الفروق بين  يتضمن هذا النظام كثيراً ، نًامعيّ  ًاكتابيّ ًا كان النَّاس آنذاك يتبعون نظام

تتمثل هذه الفروق يف زيادة رموز كتابيَّة ال يوجد لها مقابل يف ، المكتوب والمنطوق

أو غير ذلك من هذه الفروق ، مقابل صويتأو نقص بعض الرموز التي لها ، األصوا 

أمام الناس يف استخدام هذا النظام يف كل أمور حياهتم  -آنذاك  -التي لم تمثِّل عائًقا 

يف تْدوين كتاب اهللاهلل سولرأصحاب  واستخدمه، اليومية

 -يف هذا الوْقت  -ومع ظهور هذه الفروق وبروِزها َلم يحاول علماء العربيَّة 

وعندما بدأوا يف ذلك ، وتنميط قواعده إالَّ بعد فرتة غير قصيرة، ْقنين هذا النظامت

رفية قد سيطر  على التَّفكير الكتابي وقد أدَّى ذلك ، كانت الفكرة النحويَّة والصَّ

وتطلَّب األمر ظهور ، إلى بقاء كثير من الفروق بين المكتوب والمنطوق -بالطبع  -
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ن الكاتِبون من أداء علم جديد يتَّخذ من هذه  ة وموضًعا له حتَّى يتمكَّ الفروق مادَّ

ي بعْلم الِهجاء، كتابتِهم على صورة جديدة سم، هذا الِعْلم هو ما سمِّ اه ، أو الرَّ أو ما سمَّ

 بعلم إمالء الخط "كشف الظنون"صاحب 
(1)

أو الخّط المخرتع، 
(2)

.  

الضبط التي  أيضا فإن أول محاولة لتحسين رسم المصحف كانت محاولة

ذهب المحققون من العلماء فقد  ؛هـ[69ق.هـ ـ 16] قام هبا أبو األسود الدؤلي

إلى أن المخرتع األول للنقط بمعناه األول وهو نقط اإلعراب أبو األسود 

وذلك أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زياد بن ُأبيه ـ  ،الدؤلي

. فلما قدم .بل معاوية يطلب عبيد اهلل بن زيادوكان زياد واليًا على البصرة من ق

مه معاوية فوجده يلحن فرده إلى أبيه وكتب له كتابًا يلومه فيه على عليه كلّ 

وقوعه يف اللحن فبعث زياد إلى أبي األسود وقال له : إن هؤالء األعاجم قد 

 وضعت شيئًا يصلح الناس به كالمهم ويعربون به  كالم  أفسدوا لغة العرب فلو

فأمر زياد رجالً  أن يجلس يف طريق ، ؟ فأبى ذلك أبو األسود ألمر ما ـ تعالىـ اهلل 

أبي األسود وقال له : إذا مر بك أبو األسود فاقرأ شيئًا من القرآن وتعمد اللحن 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )فيه فلما مر به أبو األسود قرأ قولـه تعالى :

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

بجر الالم من لفظ (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڌ ڌ ڎ

ثم رجع ، فاستعظم ذلك أبو األسود وقال عز وجه اهلل أن يتربأ من رسوله، (رسوله)

ثم اختار أبو ، إلى زياد وقال له : أجبتك إلى ما طلبت ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن

ه لون مداد يخالف لون اغً بْ األسود رجالً من عبد القيس وقال له خذ المصحف وِص 

وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى ، المصحف فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف

                                                 

 . 169/ 1(  شف اخظنو   ح هي راحفة  1)

 . 19وريني صو  اخرطحة خاشحخ نصر اخه( اخمط خع اخنصرية خامط بع اخمصرية ىف ال2)
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فإذا اتبعت شيئًا من هذه ، وإذا كسرهتما فاجعل النقطة يف أسفله، جانب الحرف  أي أمامه

 .فبدأ بأول المصحف حتى أتى على آخره .الحركا  ُغنَّة أي تنوينًا فانقط نقطتين

المعروفة كما قلنا أن أول محاولة لتحسين خّط المصحف  لقصةويؤخذ من هذه ا

كانت محاولة الضبط التي وضعها أبو األسود الدؤلي لكن المهم يف األمر أن هذه 

المحاولة لم تالمس رسم المصحف أبدا ولم تتطرق إليه وكلها عالما  ورموز فوق 

، وعنه أخذ العلماء، نقط اإلعرابويسمي هذا الضبط ب، أو تحت الكلمة القرآنية فقط

 من التعديل. وأدخلوا عليه كثيراً ، وتفننوا فيه

 الذي  قط اإلعجامثم كانت المحاولة الثانية لتحسين رسم المصحف وتمثلت يف ن

ويحيى بن ، اختلف يف مخرتعه األول كذلك وأرجح اآلراء يف ذلك أنه نصر بن عاصم

ألعاجم كثر التصحيف يف لغة وذلك أنه لما كثر الداخلون يف اإلسالم من ا، يعمر

فخيف على القرآن أن تمتد إليه يد هذا العبث ، وانتشر على كثير من األفواه، العرب

فأمر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف وكان واليًا من قبله على 

فندب الحجاج ، العراق أن يعمل جاهدًا على إبعاد أسباب التحريف عن ساحة القرآن

زين قيام هبذه المهمة نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وكانا من علماء اإلسالم المربّلل

فلم يجد بدًا من إجابة ما ، وفنون القراءا  وتوجيهها، يف اللغة العربية وأسرارها

، ندهبما إليه الحجاج لما يف ذلك من المصلحة العامة والمحافظة على كتاب اهلل تعالى

هذا النوع من النقط لتمييز الحروف بعضها من بعض ثم أخذ يف التنفيذ فوضعا 

وكان هذا النقط بلون ، من اللحن  والتصحيف الكريم ليضمن بذلك سالمة القرآن

 .مداد المصحف حتى يتميز عن النقط الذي وضعه أبو األسود

 : اخلالصـة
وليس كما زعم ، أن هذا التحسين أيضا لم يالمس رسم المصحف يف شئ

 .نولدكه  ومن معه
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أن النقط يف معناه األول سابق يف الوجود عليه بمعناه  ما سبق عرضهمن  فادوي

وأن المخرتع له بمعناه األول غير ، الثاين ضرورة لتقدم زمن زياد على زمن الحجاج

 .المخرتع له بمعناه الثاين

يف عصر الدولة العباسية ظهر إمام النحو الخليل بن أحمد إنه بعد ذلك وثم 

ر فيه وجعله على وّ طو، فأخذ نقط أبي األسود هـ[170ـ 100] لبصرياالفراهيدي 

والفتحة ، هذا النمط المستعمل اآلن فجعل الضمة واوًا  صغيرة تكتب فوق الحروف

ثم وضع عالمة للشدة رأس شين وللسكون رأس ، والكسرة ياءً ، صغيرة مبطوحة ألفًا

إن هذه العالما  دخل ثم ، وهكذا ..وعالمة للمد وأخرى للروم واإلشمام، خاء

 .عليها شيء من االختزال والتحسين حتى آلت إلى ما هي عليه اآلن 

، ولقد كان لهذا العمل الجليل وهو نقط المصحف وشكله أحسن األثر

 .ووقايته من كل تشويه، وأجل النفع يف حفظ كيان الكتاب الحكيم

 ر والتبديل ؟وما يهمنا هنا هو رسم الكلمة القرآنية نفسه هل تعرض للتغيي

كل ما حدث هو وضع عالما  وإشارا  وضعت يف ، أبدًا لم يحدث ذلك

زمن كثر  فيه الفتوحا  وكثر فيه الداخلون لإلسالم من العرب والعجم 

وخيف أن تمتد يد التغيير والتبديل لكتاب اهلل

لهذه األسباب وغيرها قام العلماء بوضع هذه العالما  فوق أو تحت الكلمة 

 ، وكأنه أمٌر  احرتازّي ، نيةالقرآ
ّ
 .زيادة يف الحيطة وأخذ الحذر، وعالٌج وقائي

أما أن يقول نولدكه وتالميذه إن الدخول التدريجي ألنواع الهجاء الحديثة 

 !.ة فقطالمخطوطا  القرآنية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة إال بقيّ إلى 

ورسم القرآن الكريم  ، يه قديم وجديدفالقرآن الكريم ليس ف ؛فهذا ما ال نقبله أبداً 

هو نفسه القرآن الكريم الموجود بأمر سيدنا عثمانالذي كتبه الصحابة

ولو قمنا على سبيل المثال بحذف النقط والشكل من صفحة من ، بين أيدينا اليوم

القرآن الكريم الموجود بين أيدينا اليوم ووضعنا هذه الصفحة إلى جانب نفس 
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لوجدناها كما   التي كتبها عثمان ومن معه  المخطوطا  القديمةالصفحة من 

قد يختلف الخّط نظرًا للفروق الفردية بين الكّتاب ونظرًا ، هي من دون تغيير

 .لكن تبقى الكلمة كما هي، ألنواع الخطوط

أيضا فإن نولدكه ليس متخصصًا يف أنواع الخطوط وليس مدّرسًا لإلمالء 

وأن رسم المصحف لحقه ، ّدث عنه ويرى أن فيه تغييراً حتى يعلمنا خّطنا ويتح

وأن هناك مخطوطا  قديمة لم يبق منها شيئا بسبب ، را يتحسينا  وتطو

 .!التغييرا  الحديثة يف اإلمالء الداخلة على رسم المصحف

جاء  على وكتابة القرآن الكريم يف العصور التالية لعصر الصحابة

وذلك حرصًا من ، غيير يف حرف واحد منهه دون تونفس الرسم الذي كتب

مشهود ومعلوم أن الصحابةالتابعين على االقتداء بما فعله الصحابة

 .لهم بالصدق والورع واألمانة

 أقول إمجااًل :و
 الرسم العثماين موجود يف المصاحف إلى يومنا هذا دون المساس به. 

 :  تمّسك علماء األّمة هبذا الرسم 

رحمه ـ  روى السخاوي بسنده أن مالكًاـ رحمه اهلل ـقاين قال الشيخ الزر

أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس  سئل: أرأيت من استكتب مصحفًاـ اهلل 

من الهجاء اليوم. فقال: ال أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة األولى. قال 

إلى أن  السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة األولى

تعلمها الطبقة األخرى وال شك أن هذا هو األحرى بعد األخرى. إذ يف خالف 

 ذلك تجهيل الناس بأولية ما يف الطبقة األولى.

قد و، كما قال أبو عمرو الداين ال مخالف لمالك من علماء األمة يف ذلكو

: سئل مالك عن الحروف يف القرآن مثل الواو حول هذا الشأن  قال أيضًا
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ر من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: ال. قال أبو عمرو: لف أترى أن يغيّ واأل

( ۈئ   )يعني األلف والواو المزيدتين يف الرسم المعدومتين يف اللفظ نحو 

يف واو وقال اإلمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان

 أو ألف أو ياء أو غير ذلك.

تكتب   " الربا "ه: كلمة افعية ما نّص وجاء يف حواشي المنهج يف فقه الش

بالواو واأللف كما جاء يف الرسم العثماين وال تكتب يف القرآن بالياء أو األلف 

 ألن رسمه سنة متبعة.

ينبغي أن يحافظ على  من كتب مصحفًا "البيهقي:  ريب من ذلك قولوق

 بوه شيئًاالهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف وال يخالفهم فيه وال يغير مما كت

وأعظم أمانة فال ينبغي أن نظن  ولسانًا وأصدق قلبًا فإهنم كانوا أكثر علمًا

عليهم  بأنفسنا استدراكًا
(1)

" .  

صور المصاحف القديمة مع مقارنتها بالمصاحف الحديثة على باالّطالع و

بمعني لو حذفنا ، التي بين أيدينا يتبين أن رسم الكلمة لم يتطرق إليه أي تغيير

قط والشكل من المصحف الحديث لتوحد رسم المصحفين وهذا نموذج من الن

والذي  (أوزباكستان)بـ  (طشقند)مصحف قديم وهو المصحف الموجود يف 

كتب فيها بعض آيا  من سورة األعراف بدأ  من قوله ينسب لسيدنا عثمان 

اآلية ) "  ياشعيب و " ـوانتهت ب، ( 87اآلية )  "وهو خير الحاكمين  "تعالى  

 من مصحف حديث : الكلما ونقارهنا بنفس ،  (88

 

 

                                                 

  واخم نع خايح    اخحداين  379/ 1  وينظر اخاره   ح عاوم اخ ر   خازر شي  379/  1(   ن هآ اخ ر    1)

 . 219/ 4  ش ب اإليم   خااحه ي   19: 
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 (أوزباكستان) بـ( طشقند) يف قديم مصحف

 كتب يف القرن الثالث الهجري
 مصحف  مطبوع حديثا
 القرن الحادي والعشرين

 

 يف المصحف الحديث بعد إضافة النقط والشكللما  نفسها تجد أن الك

.يف نفس أماكن المصحف القديم  هي هي 

لو أمعنّا النظر يف المصحفين السابقين للمسنا الفرق المتمثل يف زيادة النقط و

 .والشكل الذي تحدثت عنه آنفًا يف المصاحف الحديثة

 "و  "الحاكمين  "لكن الرسم بقي كما هو نالحظ حذف األلف من كلما   

وهذا ال يدع مجاال للشك يف أن ، من النسختين القديمة والحديثة "يا شعيب 

اللهم ، رسم الكلمة القرآنية نفسها لم يتطرق إليه أي تغيير ال قديمًا وال حديثًا

إال يف نوع الخّط فقط الذي كتبه الكاتب يف المصحف األول فهو مختلف بالطبع 

، وهي فروق فردية تختلف من شخص آلخر ، ثاينعن الكاتب يف المصحف ال

وقد آثر  أن آيتَ بالموضعين وجعل الكلما  يف نفس أماكنها يف المصحفين 

 .حتى تتضح المقارنة

بقي أن ألقى الضوء حول مسألة اختالف العلماء يف وجوب كتابة المصحف 

حتى ، ئيوبين من يجيز كتابته بالرسم اإلمال، بالرسم العثماين وعدم المساس به
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؛ أبّين لنولدكه مدى التزام جمهور العلماء بوجوب اتباع رسم المصحف العثماين

وليس كما يزعم ، ما يعني أن الرسم باٍق إلى اليوم دون أن يتطرق إليه أي تغييرم

 .نولدكه ومن نحا نحوه أن المخطوطا  القديمة لم يبق منها شئ

ته بالرسم المخرتع وَمن ال ومن الواضح أنَّ هذا الخالف بين من ُيجيز كتاب

سم العثماين: هل هو ، يجيز قائم على فْهم كلٍّ مِن الفريَقين ره لمصدر الرَّ أو تصوُّ

 .والتوقيف هنا معناه : هل هو ملتزم  أم غير ملتزم ؟ ؟ال و أ توقيفي 

اإلجابة : هو ملتزم ضرورة اتفق عليها أغلب العلماء لئال يدخل تغيير على 

 .ن خالل تغيير الرسمالقرآن الكريم م

أيين فيكتب المصَحف ، وبين هذا وذاك ظهر اتِّجاه ثالث يجمع بين الرَّ

سم العثماين سم اإلمالئي، بالرَّ  .ويشرح يف الهامش الكلِما  التي تختلف يف الرَّ

ح أدلَّتهمأو  هذه اآلراء الثَّالثة أبّين يف السطور القادمةو وموقف البْحث ، وضِّ

 -: العلمي منها
 

 :العثماني املصحف رسم لقائلون بوجوب اتِّباع ا -1
 

وعدم جواز كتابتِه ، ذهب جمهور العلماء إلى وجوب اتِّباع رسم المصحف

ى بالخطِّ المخرتع، بالهجاء االصطاِلحي ة كثيرة، أو ما يسمَّ  منها:، ولهم على ذلك أدلَّ

  - أ
َّ
قرار يلزمنا باتباع وهذا اإل، أقرَّ كتَّاب الوحي على ما كتبوهأنَّ النَّبي

وكان ، َلم يكن يعرف القراءة والكتابة  فهو، ما كتبوه وإن كان اجتهاديًّا منهم

حابة  ولو كان ، فكان يملي عليهم وهم يكتبون، كتبة الوحي يعرفون ذلكالصَّ

وما دام قد ترَكهم على ، ما تركهم عليهاجتهادهم ىف الكتابة غير مراد اهلل

ان لهذه الكتابة التي يكتبها الكَتبة من ورسولهاهلل فدلَّ على أنَّ ، ذلك مقرَّ

حابةصحابة رسول اهلل باعتبار تْرك فكانت بذلك اجتهاديَّة من الصَّ

ارع لهم يكتبون على ما يعرفون ارع لهم على ما ، الشَّ توقيفيَّة باعتِبار تْقرير الشَّ
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ههم ولو لم تكُ ، وعدم تخطَِئتهم يف كتابتهم، كتبوا ن صحيحة لبيَّن لهم ووجَّ

حسب ما يريد
(1)

.  

حابة  -ب سمإجماع الصَّ  وكانوا وقتئذ اثني عشر ألًفا، على هذا الرَّ
 (2)  ،

سم، ثمَّ إجماع التابعين بعد ذلك وتابعي التَّابعين ، فلم يخالف أحٌد منهم هذا الرَّ

سم  ر يف أن يستبِدل بالرَّ  المصحفي رسًما آخر.ولم ينقل عن أحٍد منُهم أنَّه فكَّ

سم -رِحمهم اهلل  -إجماع الفقهاء  -ج كما يف قول اإلمام ، على هذا الرَّ

 .مالك واإلمام أحمد السابقين

: إلى وجوب اتِّباع الرسم  لهذه األدلَّة وغيرها ذهب ُجمهور العلماء

 وعدم جواز كتابته باإلمالء االصطالحي.، المصحفي
 

 ن الكريم باخلط املخرتع:القائلون جبواز كتابة القرآ -2
 

ذهب فريٌق من العلماء القدامى والمحدثين إلى جواز كتابة القرآن الكريم 

فِمن القدامى دعا إلْيه عزُّ الدين بن ، بل دعا إلْيه بعضهم، بالرسم اإلمالئي

الم سوم األولى   " الذي يقول: ، عبدالسَّ ال يجوُز كتابة المصحف اآلن على الرُّ

الباصطاِلح األئمَّ  ولكن ال ينبغي إجراء هذا على  ة؛ لئالَّ يوقع يف تْغيير من الجهَّ

إطالقه لئال يؤدي إلى دروس العلم وشيء أحكمته القدماء ال يرتك مراعاته 

 الجاهلين ولن تخلو األرض من قائم هلل بالحجةلجهل 
(3)
 "

.  

ى رعاية وهذا الرأي يقوم عل " :وعّلق الشيخ الزرقاين على هذا الكالم قائالً 

االحتياط للقرآن من ناحيتين: ناحية كتابته يف كل عصر بالرسم المعروف فيه إبعاد 

للناس عن اللبس والخلط يف القرآن وناحية إبقاء رسمه األول المأثور يقرؤه العارفون 

                                                 

 . 27( رسم اخمصيف بحع اخم يِّديع واخم  ر حع  د. عاداخيي اخفر  و   ص 1)

حخ اخاا ع : 2)  .179ينظر رسم اخمصيف دراسة خغوية م ريرحة : , و 1٨( سمحر اخط خاحع خاشَّ

 .  379/  1  و اخاره   ح عاوم اخ ر    15( امي ف  االء اخاشر خاان ء اخد ح طي :  3)
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 ومن ال يخشى عليهم االلتباس. وال شك أن االحتياط مطلب ديني جليل خصوصًا

 "يف جانب حماية التنزيل.
(1)
 

سو الكتَّاب الذين كتبوا المصحف وقد ردَّ على هذا االتجاه بأنَّ إقرار الرَّ

حابة، سنَّة َيجب اتِّباعها ، والتَّابعين على هذا الرسمكما ردَّ عليه بإجماع  الصَّ

سم لو لم يكن له مزيَّة إالَّ اتِّصال سند القارئ بسيِّدنا  ويضاف إلى ذلك أنَّ هذا الرَّ

سم يجعل القارئ ال ، لوجبِت المحافظة علْيه من أجل ذلكرسول اهلل فهذا الرَّ

ماع من  يكتِفي بالمكتوب يف قراءة النَّصِّ القرآين؛ بل إنَّ علْيه أن يتطلَّب النَّص بالسَّ

سول وه عن شيوخ يتَّصل سنُدهم بسيِّدنا الرَّ يوخ الَّذين تلقَّ ا أفواه الشُّ وهذا ممَّ

 .جاهيضعف هذا االتِّ 
 

 : الرأي الذي توسط بني األمرين -2
 

وَمن أجاز كتابة القرآن الكريم ، بين َمن أوجب اتِّباع رسم المصحف اإلمام

سم اإلمالئي هذا االتِّجاه يتمثَّل يف ، ظهر اتِّجاه ثالث أراد أن َيجمع بين الرْأَيين، بالرَّ

يخ عبدالجليل عيسى  الَجمع بين  - قيفتوبعدم ال مع إيمانه فيما يبدو -محاولة الشَّ

ر اه بالمصَحف الميسَّ وذلك باتِّباع الرسم العثماين مع ، الرْأيين يف مصحف سمَّ

فيما تظهر فيه المخالفة التَّنبيه يف هامشه على الوْجه االصطاِلحي
(2)

.
  

وقد صنف الدكتور / عبد الحي الفرماوي مجلدًا كامالً عن خط المصحف 

وتكلم  (رسم المصحف ونقطه)المعروف  ووجوب اتباع رسمه وذلك يف كتابه

عن اآلراء الثالثة السابقة وبين أدلة كل رأي وذلك يف الفصول الثالثة األولي من 

الباب الثالث من الكتاب
(3)

. 

                                                 

 .201و  200اسة خغوية م ريرحة :   و رسم اخمصيف در1/3٨6(  ن هآ اخ ر    1)

 . 1/376  واخاره   خازر شي272/ 2(  ينظر اآلراء اخثالثة ح اإلم    ح عاوم اخ ر   خاسحوطي 2)

 . 433:  341(  رسم اخمصيف ون طا د / عاد اخيي اخفر  و   3)
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بقي أن نشير إلى أن بعض العالما  واإلشارا  التي وضعت حديثا والتي 

على الفهم وهي موضوعة فوق السطور ووضعت لكي تعين  إليها سابقًا  أشر

سم  التسليموتساعد على الحفظ  ومع  بأنَّ هذه العالما  ليست من الرَّ

بخط صغير ومميَّز عن الرسم و كلمة أو تحتهاوهي موضوعة فوق ال، المصحفي

وهي عالما  إشاريَّة قصد منها تعريف القارئ بِمواضع الوقف ، األصلي

وف يف علم التجويد وعالما  اإلظهار واإلدغام وغيرها مّما هو معروالوصل 

رةوعلم الوقف واالبتداء توضح للقارئ   ، أثناء القراءة بطريقة عمليَّة ميسَّ

سم األصلي يف شيء  .فاالختالف فيها ال يؤثِّر على الرَّ

سم الثابت ثبو  الجبال  -كما ذكرنا  -وكل هذا   -ال عالقة له بأْصل الرَّ

 .واهلل الموفق -وهلل الحمد 

المصحف لم يتغير ولم يشهد تطورًا كما اّدعى نولدكه ومن وهبذا يثبت أن رسم 

 .فما رسم يف المصاحف القديمة هو نفسه المرسوم يف المصاحف الحديثة، معه

وعلمه الصحابةعلى قلب نبينا محمدإن القرآن الذي أنزله اهلل

نعم ، يلالذي نقرأ به اليوم لم يتطرق إليه أي تغيير أو تبدالكريم هو نفسه القرآن 

وهذا أمر  سابقًا اتغير  طباعة المصحف وتطور  عن الصورة التي كانت عليه

للتقدم الحديث الذي تشهده دور الطباعة من ورق وماكينا   ال شك فيه نظراً 

لم تكن عثمانسيدنا فالمصاحف يف عهد ، حديثة ومتطورة وهو أمر بدهي

ر يف جميع المجاال  ويف وّ ر وتطفالعالم كله تغيّ  ؛ عهدناكالمصاحف يف أبداً 

جميع نواحي الحياة  فهل كانت طباعة الكتب قبل قرن ونصف كما هي عليه 

فكذا طباعة المصحف  ، ومذهالً  كبيراً  تطور  تطوراً لقد ، ال : اآلن  ؟ اإلجابة 

تطور  هي األخرى لكن هل تطور  بمعنى أن النص األصلي للكلمة حدث 

لم تتطرق الكلما  القرآنية وال الرسم العثماين إلى .  فيه تغيير أو تبديل ؟ ال أبداً 
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أي تغيير أو تبديل فشكل الرسم العثماين وشكل الكلمة القرآنية التي كتبها الصحابة

   ّوكل ما يمكن قوله : إن الذي تغير وتطور هو ما ، ت باقية إلى اليوم لم تتغيرظل

ن إضافا  فوق الكلمة وضعه علماء الرسم والضبط والشكل والوقف واالبتداء م

القرآنية أو تحتها ووضعت بخط صغير مختلف عن خط الكلمة القرآنية وكل هذه 

 .وأسرار مزايااألمور ل
(1)

وهى ىف الحقيقة ميزة عظيمة ، إن رسم القرآن الكريم له خصوصيته التي تميز هبا

 وليست عيبًا أو خطًأ.

التبديل ىف كل عصر وجيل فلو إن قواعد الهجاء واإلمالء الحديثة عرضة للتغيير و

أخضعنا رسم المصحف لهذه القواعد ألصبح القرآن عرضة للتغير والتنقيح وحيطتنا 

يضطرنا إلى أن نجعله بمنأى عن هذه التغييرا   ؛وتقديسنا لهنحن المسلمين للكتاب العزيز 

 .ىف رسمه وكتابته

و بعيد ـ إلى إن تغيير رسم المصحف العثماين ربما يكون مدعاة ـ من قريب أ

وال شك أن ىف ذلك القضاء على أصل ، التغيير ىف جوهر األلفاظ والكلما  القرآنية

 .وسدًا لذرائع أصل من أصول الشريعة اإلسالمية، الدين وأساس الشريعة
(2)
 

 
 
 

                                                 
و   ب ده    و جاة اخشري ة  221( خامزيد  ع  زاي  رسم اخمصيف اخشريف ينظر  نو  ال ن   البع اخجوز  : 1)

 =هح  1425 دس واخرمسو     يرم واخدراس ا اإلسال حة بج   ة اخكويت   اخسنة اخف س ة عشرة   اخ دد : اخس

بيث خاد فور  "   ارفاف رسما  ع اخكام ا اخ ر نحة ح اخمص حف اخ ثم نحة  "     ٨9م   ص 2004  رس 

 –1/376  و ن هآ اخ ر    خازرق ين369اوم اخ ر   اخكريم خارو ي : /  يمد ر زر اخمج خي   دراس ا ح ع

و   ب ده    ورسم اخمصيف و اطا بحع  352يمد خبو شهاة : .خكريم دا اخ ر   خدراسة واخمدرآ   377

 جموعة خبي ث   :161:   وبيوث قر نحة71: ش ا    يمد إسم عحآ د.اخفوقحف واالصطالح ا اخيديثة   

مدور ح  اك اخ ر   اخكريم وعاو حا   إصحدار  جمحع اخايوث اإلسال حة ح اخ  هرة   بدو  م ريخ   واخص حاي ح 

  واخميكم ح ن ط اخمص حف خاي     1٨خ ربحة و س راه  وسنع اخ رئ ح  ال ه  البع   رس :   ا اخاغة ا

 . 146  و نهج اخفرق   ح عاوم اخ ر   خاشحخ  يمد عاي سال ة : 196اخداين : 

 .  123ح  121صح -( الحرف اخسا ة وخصو  اخ راءاا ح  يمد  يمود عاداهلل 2)
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 مجعة محدي سامل د.
 

 املبحث الثاني
 

  وتالميذه (نولدكه)حديث 
 عن الكلمات املختلفة يف الرسم

يف نّص القرآن الكريم واّتهمه بأنه أدخل عليه  وتالميذه بعد أن طعن نولدكه

، بدأ نولدكه وتالمذته يوردون أمثلة من نص القرآن الكريم ،بعض التحسينا 

ومرة أخرى تكتب بطريقة مخالفة للطريقة  ،يرون أهنا مرة ترسم بطريقة معينة

رًا ويبدو أن هذا األمر سّبَب لديهم إشكااًل كبي، التى كتبت هبا يف الموضع األول

ونسوا أن كل هذه األمثلة التى استشهدوا هبا لها ، جعلهم يطعنون يف هذه األمثلة

جعلها تكتب يف بعض المواضع  دالال  وعالما  وأسباب وأسرار ومعانٍ 

 .برسم ويف مواضع أخرى تكتب برسم مختلف

ومن معه عن تغّير رسم الكلما  تغّيرا يجعلها ُتقرأ على  (نولدكه)وإذا تكلم 

أما كالمه ، لما  أخرى فهذا موضوعه ومن حقه أن يهاجم من هذ الناحيةأهنا ك

عن رسم مختلف للكلمة الواحدة التي تقرأ قراءة واحدة لكن كتبت فيها تاء 

أي ، تأنيث مرة مفتوحة ومرة مغلقة فهذا شأٌن إمالئي ومن حّقه هو أن يتحّول

 يحّول نفسه إلى مدرس إمالء  لكن يجب حينئذ أن يعلم :

 .أن القراءة واحدةأ ـ   

 (.خاص بالرسم)تعليقه مرفوض ألنه شأن إمالئي  -ب

وهذا شأن ، (كالوقف بالتاء أو بالهاء)وراءه أسباب يف القراءة العربية  -ج

 .عربي لهجي كان عليه أن يعرفه قبل أن يعلق على الرسم

إن شاء أن يعرف أساس االختالف يف هذا الرسم فنحن نبين له تطّوعًا  -د

 .علينامطعٌن أن هذا  نّا الم

عن أنواع  يف هذا المبحث والعجب كل العجب أن يتحدث نولدكه وتالميذه

وعن  رسم بعض الكلما  المختلفة يف الرسم والمتفقة يف النطق لدينا  الخطوط 



  

 

 

 
 

531 

 م2018 -هـ 1440 إصدار الرابع ، العدد  للقراءات وعلومها بطنطا القرآن الكريمية كلالعلمية ل لةاجمل

 بحت وخاّص بلهجتنا ولغتنا نحن
ٌّ
، أحيانًا ونسي أن هذا األمر لغويٌّ ولهجي

فهناك الكثير من ، كاإلنجليزية والفرنسية وغيرهاوهو دأب كثير من اللغا  

وقد يزاد ، الكلما  اإلنجليزية والفرنسية التي تكتب على هيئة غير التي تنطق هبا

ويف ، يف الكلمة اإلنجليزية حرف أو حرفان بل ثالثة أحرف تكتب وال تنطق

أيت نولدكه ثم ي، أحيان  كثيرة ال ينطق النصف األخير من الكلمة يف اللغة الفرنسية

ويطعن على بعض الكلما  يف لغتنا لمجرد زيادة حرف أو نقصانه أو كتابته على 

أضرب بعض  ،وقبل أن أورد بعض األمثلة التي استشهد هبا نولدكه، هيئة معينة

قد تصل إلى )األمثلة من اللغة اإلنجليزية تكتب فيها  بعض الحروف وال تنطق

مر واأل نجليزيةروف الغير منطوقة ىف اإلو ليس هناك قواعد ثابتة للح  (ثالثة

 -: اآليت يمنها ثابت وه ًايعتمد على السمع.. ولكنى بحثت ووجد  بعض

R WRتى بعدة حرفأذا إWال ينطق حرف ـ  1

.وتنطق رونقwrongوتنطق رايتWrite تكتب

 N KNحرف هذا اتى بعدإKال ينطق حرفـ  

.نطق نوتKnow فكلمة 

 K LKذا اتى بعدة حرفإLال ينطق حرف 

 Talk يتكلم تنطق توكبمعنى. 

 M LMذا اتى بعدة حرفإLال ينطق حرف 

 نخلة تنطق بامبمعنى Palmفكلمة  

 S STتى قبلة حرفأذا إ "Tال ينطق حرف 

.قلعة تنطق كاسلبمعنى Castle فكلمة  

وهناك الكثير حتى ال يظن نولدكه ، ال الحصر  ى سبيل المثالهذا فقط عل

 .نفسه مدّرسًا للخط أو اإلمالء حتى يصّحح لنا خّطنا أنه نّصَب ومن بعده 
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ونظرًا لكثرة األمثلة التي أوردها نولدكه
(1)

والتي تشبه بعضها بعضًا يف 

 هبها يف:مواضع كثيرة فإين آثر  أن أكتفي ببعض األمثلة نظرًا لتكرارها وتشا
 

 املثال األول : تاء التأنيث :
 

ـ يقصد  (ة )ـة أوومرة  ( )طعن نولدكه يف تاء التأنيث ورأى أهنا تكتب مرة

نعمت()واستشهد نولدكه بـ ، التاء المفتوحة والتاء المربوطة ـ
(2)
(رحمت)و 

(3)
 

(معصيت)و
(4)

وجهل نولدكه وتالميذه أن هذه الكلما  وغيرها ، .. وغيرها.

وأيضًا رسمت كذلك إشارة ،  رسمها وذلك لتعاور القراءا  عليهااختلف يف

العرب  إلى بعض لغا
(5)

. 

أما تعاور القراءا  عليها : فإن بعض القراء يقف على الكلما  التى رسمت 

 -بتاء التأنيث المفتوحة بالهاء : 

فهذا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وكذا يعقوب 
(6)

يقفون بالهاء على هاء  

و ، ( وغيرها218البقرة ) (رحمت )نيث المكتوبة بالتاء المفتوحة مثل : التأ

، (امرأ )و ، ( وغيرها38األنفال ) (سنت)و ، وغيرها (231البقرة ) (نعمت)

وهكذا يف مواضع كثيرة ، وغيرها (86هود ) (بقيت)و، وغيرها (35آل عمران)

، سابقون وقفا بالهاءوقرأها القراء ال ،رسمت فيها هاء التأنيث بالتاء المفتوحة

 .وغيرهم وقف بالتاء

                                                 

 . 490:  365/ 3خفحودور نوخد ا  ( ينظر ال ثاة م ريخ اخ ر  1)

 وغحره  .  231( سورة اخا رة  ية 2)

 وغحره  . 21٨( سورة اخا رة : 3)

 . ٨( سورة اخمج دخة  ع اآلية:  4)

 . 466/  3( م ريخ اخ ر   محودور نوخد ا 5)

 . 13٨   137  واإلمي ف:  2/97( ينظر اخنشر 6)
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لو كتبت هذه المواضع كلها يف جميع النسخ التى  : وتالميذه وأقول لنولدكه

إلى األمصار اإلسالمية لو كتبت جميعها بالتاء أرسلها سيدنا عثمان

ويف هذا مخالفة لقراءة من وقف ، المربوطة لوقف عليها جميع القراء بالهاء

ولو كتبت بالهاء لما ، فكتبت بالتاء لتحتمل قراءة الهاء والتاء معًا، عليها بالتاء

 .احتملت إال القراءة بالهاء فقط

أما من ناحية أن يف رسم التاء هبذا الشكل إشارة إلى بعض لغا  العرب فإن 

والوقف بالتاء يتناسب ، الوقف على هذه الكلما  بالهاء يتناسب مع لغة قريش

مع لغة طيء 
(1)

. 

ة ما يمكن أن نقوله عن كتابة هاء التأنيث هبذا الشكل ـ أعنى بالتاء وخالص

ترسم أحيانا  (رحمة)مثل  المفتوحة يف مواضع وبالتاء المربوطة يف مواضع أخرى

نعمة ـ لعنة ـ امرأة ـ شجرة ـ سنة ـ قرة ـ جنة ـ )وهكذا ىف بقية النظائر مثل  (رحمت)

 : (فطر  ـ بقيت ـ ابنة ـ كلمة

 (.رحمه)لغة طائفة تنطق التاء هاء ىف الوقف فرسمت هاء هكذا أهنا أواًل  : 

لغة طائفة تنطق التاء المربوطة ىف الوقف تاء مفتوحة قيل هى لغة طيىء  ثانيًا :

 .فرسمت على اللهجتين (رحمت)هكذا 

كتبوا تاء التأنيث ىف آخر الكلمة هاء ليفرقوا بينها وبين األصلية ىف بناء ثالثًا : 

 .هذا رأى الخليل وقد علق الدكتور غانم بأن هذا الرأى قد جانبه الصواب الكلمة.

كان لعلماء العربية وعلماء الرسم  "يقول د / غانم قدوري الحمد : 

وكانت خطى الجمع متقاربة ، والقراءا  محاوال  يف العثور على ذلك التفسير

وربما ، غربا يف ذلكيف هذا الميدان إال أن الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه  قد أ

                                                 

  و ن هحآ  اخ ر ح     3/224ح اخ حراءاا اخ شحر خانحوير    وشرح طحاحة اخنشحر  13٨   137( االمي ف : 1)

 .  375/ 1خازرق ين 
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ليفرقوا  "جانبا الحقيقة والصواب حين عّلال تغير تاء التأنيث يف الوقف إلى الهاء 

 .أن التاء هي األصل عندهما مع "بينها وبين األصلية يف بناء الكلمة 

وقد اتفق معظم علماء العربية على أن التاء هي األصل يف عالمة التأنيث وأن 

ولكن قد ، فجاء  معظم األمثلة لذلك مرسومة بالهاء، الهاء تخلفها يف الوقف

، روي عن بعض النحويين قولهم إن الهاء يف المؤنث هي األصل يف األسماء

لكن عامتهم  .فتكون األسماء بالهاء واألفعال بالتاء، ليفرقوا بينها وبين األفعال

 .ولهايردون هذا المذهب للزوم التاء يف الوصل الذي تجري فيه األشياء على أص

ولما كان األصل أن تكتب الكلمة بحروف هجائها بتقدير االبتداء هبا 

وقد ، والوقف عليها أصبحت القاعدة العامة يف رسم تاء التأنيث أن تكتب بالهاء

 .السلف تعليل ما ورد مرسوما بالتاء مما مر ذكره قبل قليل ءحاول علما

أو كتابتها على مراد ، لتاءوانحصر  تفسيراهتم يف كتابتها على األصل الذي هو ا

وإنما كتبوها يف المصحف بالهاء ألهنم بنوا  "فيقول أبو بكر األنباري : ، الوصل

والمواضع االيت كتبوها بالتاء الحجة فيها أهنم بنوا الخط ، الخط على الوقف

وينقل المهدوي أن بعض العلماء زعم أن ذلك من المملي  ."على الوصل 

التي فيها هاء التأنيث بالكلمة التي ، ان إذا وصل الكلمةفإن المملي ك، والكاتب

وإذا ،  انقلبت الهاء تاء يف اإلدراج فكتبها الكاتب على اللفظ هبا يف الوصل ، تليها

 .فكتب الكاتب بالهاء على لفظه، كان لفظه بالهاءقطع الكلمة مما بعدها فقال

تاء على ما كتب واختلف القراء يف الوقف على ذلك فكان أكثرهم يقف بال

ما كان يف ، ويقول الوقف على ما يف المصحف ال يتعدى ،من ذلك بالتاء

وقال ، وما كان بالهاء وقت عليه بالهاء ،المصحف بالتاء وقفت عليه بالتاء

، بالهاءإن شئت وقفت على كل هاء للتأنيث يف كتاب اهلل ،مخير آخرون أنت
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وإذا وقفت ، ججت بأنك مريد للسكتتاحفإذا وقفت بالهاء ، وإن شئت وقفت بالتاء

 .ججت بأنك مريد للوصلتبالتاء اح

ولعل من وقف على تاء التأنيث بالتاء ورسمها كذلك يكون جاريا على لغة طائفة 

وزعم أبو الخّطاب أن ناسًا من العرب يقولون يف  "إذ يقول سيبويه : ، من العرب

واحدًا يف الوقف والوصل كما قالوا يف تاء الجميع قواًل   ،الوقف : طلحت
(1)

وقيل ، "

وروي أهنم نادوا يوم اليمامة : يا أهل سورة ، يقولون : حمز  وطلحت، إهنا لغة طئ

وتروى يف ذلك بضعة أبيا  من الشعر قد لزمت فيها القافية المنتهية بتاء ، البقر 

 (أمْت ، الغلصمْت ، مسلمْت )التأنيث التاء 
(2)

يف تلك وربما كتبت تاء التأنيث تاء  

 .المواضع على هذه اللغة

تلك هي جهود علماء السلف يف تعليل ظاهرة رسم تاء التأنيث يف بعض المواضع 

بالتاء ويف معظمها بالهاء
 (3)

".  

األصل ىف كتابة الكلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير االبتداء هبا  رابعًا :

اعدة العامة ىف رسم فلذلك ترسم تاء تأنيث مرة وهاء أخرى والق ؛والوقف عليها

 .تاء التأنيث أن تكتب بالهاء

                                                 

 .4/167اخكف ئ خسحاويا   (1)

 ( ي صد بذخك البح ا اخمشهورة لبي اخنجم:2)

ي َ ْسَاَمْت حححححححححححححححاهللُ َخْنَج   ِ ْع َبْ ِد َ   َوَبْ ِد َ   َوَبْ ِد َ ْت    َك بَِكفَّ

ُة خ  ُمْدَعى خَ ْت   ِم ِعنْد اخَغْاَصَمْت   دْا ُنُفوس اخ وْ   و  َدِا اخيرَّ

: اسم شرص واصاا  سامة -بفف  اخمحم واخالم  -وهذه االبح ا  ع اخرهز اخمشطور   و سامت                    

حك واخغاصمة: راس اخيا وم. يريد نج ك اهلل  ع االعداء بكف هذا اخرهآ اخمسمى  سامة ب د      د يف سر عا

 اال  الا و  دا اخنس ء اخيرارر يساحع  حصر  ا  ء.

 ويمكع االسفشه د ب خاحت عاى خ  ه ء اخفأنحث وقف عاحه  ب خف ء خغة وخهجة خا ض اخ رئ .               

 . 14/  4  وشرح الشموين لخفحة ابع   خك   305/ 1  واخرص رص  472/  15اخاس   ينظر البح ا ح : و               

   167/ 4  وينظر اخكف ئ خسحاويا  272:  270( رسم اخمصيف دراسة خغوية م ريرحة د / غ نم قدور  اخيمد : 3)

 .1/2٨7  وإيا ح اخوقف واالبفداء البع النا ر  63/  1واخم فاب خامارد 
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معظم علماء اللغة يقولون : التاء هى األصل ىف عالمة التأنيث والهاء خامسًا : 

 .تلحقها ىف الوقف لذلك معظم األمثلة مرسومة بالهاء

 .كتبت تاء على األصل والوصل وتكتب هاء على الوقفسادسًا : 

من كلما  فيها هاء تأنيث مختلف فيها إنما  هذا كله باإلضافة إلى أن ما ورد

 .لتعاور بعض القراءا  عليها كما أشرنا سابقًا ؛رسمت كذلك أى بالتاء المفتوحة

ألهنا موضع خالف بين القراء بعضهم قرأها  ؛هناك كلما  رسمت بالتاءو

بلغ عددها بالجمع والبعض اآلخر باإلفراد فلذلك كتبت بالتاء لتوافق القراءتين 

فِي اأْلَْنَعامِ    (ھ ھ ھ ھ) ين كلما  هي ثما
(1)

حب )

   (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )    (خب مب ىب 
(2)

ۀ )َوفِي َغافِرٍ 

   (ہ ہ ہ 
(3)

فِي ُيوُسَف     (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)
(4)

فِي ُيوُسَف    (ھ ھ ے)
(5)

فِي    (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

اْلَعنَْكُبوِ  
(6)

فِي َسَبأٍ     (ۅ ۉ ۉ ې)
(7)

فِي (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

َفاطِرٍ 
(8) 

َلْت    (پ پ پ ڀ ) فِي ُفصِّ
(9) 

.المرسال    (ڳ ڳ ڳ)
(1)

                                                 

 . 115(  ع اآلية : 1)

 .  96(  ع اآلية : 2)

 .. 6(  ع اآلية : 3)

/  2رخ ابع  ثحر بغحر خخف عاى اخفوححد  وقرخ اخا قو  ب لخف عاى اخجمع. اخنشر . وقد ق 7(  ع اآلية : 4)

293  . 

 .  10(  ع اآلية : 5)

. وقد قرخ ابع  ثحر وحمزة واخكس ري وراف وخبو بكر ) ية( ب خفوححد  وقرخ اخا قو   50(  ع اآلية : 6)

 . 343/  2ب خجمع. اخنشر 

 . 37(  ع اآلية : 7)

 . 40 (  ع اآلية :٨)

 .  47(  ع اآلية : 9)
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ْفَراِد َوَكاَن مِْن ومن  "عن هذه الكلما  : وقال ابن الجزري َقَرَأ َشْيًئا مِْن َذلَِك بِاإْلِ

َم َوَقَف  بِاْلَهاِء َوإِْن َكاَن مِْن َمْذَهبِِه اْلَوْقُف بِالتَّاِء َوَقَف  َمْذَهبِِه اْلَوْقُف بِاْلَهاِء َكَما َتَقدَّ

بِالتَّاِء. َمْن َقَرَأُه بِاْلَجْمِع َوَقَف َعَلْيِه بِالتَّاِء َكَسائِِر اْلُجُموِع. َوَسَيْأتِي اْلَكاَلُم َعَلى َذلَِك 

اًل فِي َأَماكِنِِه   .-إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى  -ُمَفصَّ

ِه بِالتَّاِء إاِلَّ َما َذَكَرُه اْلَحافُِظ َأُبو َعْمٍرو َوقَ  ْد َأْجَمَعِت اْلَمَصاِحُف َعَلى كَِتاَبِة َذلَِك ُكلِّ

 فِي اْلَحْرِف الثَّانِي مِْن ُيوُنَس 
ُّ
انِي    ( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)َوُهوَ ، الدَّ

(2)

ْلُتُه فِي َمَصاِحَف َأِهِل اْلِعَراِق َفَرَأْيتُ  َوَكَذلَِك اْخُتلَِف َأْيًضا فِي  ;ُه َمْرُسوًما بِاْلَهاِء َقاَل: َتَأمَّ

ْت َكلَِمُة َربَِّك َفكَِتاَبُتُه  ْفَرادِ َقْولِِه فِي َغافٍِر َوَكَذلَِك َحقَّ باَِل َنَظٍر. َوكَِتاَبُتُه ، بِاْلَهاِء َعَلى قَِراَءِة اإْلِ

ا ُكتَِب بِالتَّاِء ُمْفَرًدا. بِالتَّاِء َعَلى ُمَراِد اْلَجْمِع. َوُيْحَتَمُل َأْن يُ  ِرِه مِمَّ
ْفَراُد َوَيُكوُن َكنََظائِ َراَد اإْلِ

ِذي ُهَو فِي َمَصاِحِفِهْم بِالتَّاِء َقَرُءوُه بِاْلَجْمِع فِيَما َنْعَلُمُه   " .-َواهلُل َأْعَلُم  -َوَلكِنَّ الَّ
(3) 

ن الكريم  هبذا الرسم ثم إن األمة مجمعة قديمًا وحديثًا على ضرورة كتابة القرآ

يف المصاحف الذين ارتضوا فعل سيدنا عثمانمنذ عهد الصحابة
(4)

وأجمعوا 

 على ذلك وكان عدد
ٍّ
ل تواطؤهم على يويستح، هم يزيد على اثنْى عشر ألف صحابي

فهم خير القرون بنص حديث رسول اهلل ؛الكذب
 (5)

                                                                                                                             

 .  33 ع اآلية : ( 1)

 .  96( سورة يونس  ع اآلية : 2)

 . 131و  130/  2(  اخنشر 3)

رسحمت  ففوححة خو  ربوطحة وق حت ح  مأنححث مح ء خكحآ  ثححرة وخسرارا   خط رف – اهلل رحمهم –( اسفررج عام ؤن  4)

  واخحد فور سح    اخ احنحي ح  ف بحا   31عنحوا  اخحدخحآ :   اخ ر   اخكريم و ع ه الء  : اإل  م اخمرا شي ح  ف بحا

  واخحد فور عاحد اخ ظححم اخمط نحي ح خطح رف   245:  236اخجال  واخجمح   رسحم اخكامحة ح اخ حر   اخكحريم : 

  و السحف   /  يمحد   –و ح  ب حده  بفصحرف  10٨وخسرار رصوصحح ا اخرسحم اخ ثمح ين خامصحيف اخشحريف 

 . 173:  169رسم اخ ر   وإعج ز اخفالوة :شماو  ح  ف با إعج ز 

رححر اخنح س قحرين ثحم اخحذيع ياحونهم ثحم اخحذيع  "خنحا قح   :  عع اخناحي   ( ثات ح اخصيحيحع عع عاداهلل بع  س ود5)

 فح ئ بحدء  2652رقحم صحيح  اخارح ر   "ياونهم   ثم يجئ خقوام مساق شه دة خحدهم يمحنا   ويمحنحا شحه دما 

بح ئ  احآ اخصحي بة ثحم  212  وصيح   سحام رقحم  9/442عاى شه دة هور إ  خشححهد اخوحى ب ئ ال يشهد 

 .  4/1962اخذيع ياونهم 
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المفروض أن المضافة ال أيضا فإن التاء المفتوحة فتحت حال اإلضافة ألن 

، وهي الصالحة للوقف عليها، وإن رسمت مربوطة فحسب األصل، يوقف عليها

وحسب بعض اللهجا  العربية مفتوحة ألنه يوقف ، رتسم حسب األصل مربوطةف

 .أو لتحتمل أن تقرأ الكلمة على أهنا جمع مؤنث سالم .عليها بالتاء

فيه طالما ثبت سندها فال كالم  وبالنسبة الختالف القراءا  فهذا أمر ال شك

ويكون لنولدكه كالم إذا وجد اختالفًا بين القراءا  فيه  .لنولدكه وال لغيره عندنا

ألن اهلل هو الذي يشّرع لنا ، وما دام ال يوجد تناقض فال حق له فيما اّدعاه، .تناقض

 .وليس نولدكه وتالميذه

 :"مثرات" - ت "ا" آي - " كلمت "املثال الثاني :  
استشهد نولدكه بثالثة أمثلة شّكك يف رسمها وحدث لديه اضطراب كبير ولم يِع 

األنعام( كلمت)المقصود من رسمها هبذا الشكل الكلما  هي : 
(1)

و يونس، 
(2)

  ،

العنكبو    (آيت(والكلمة الثانية  
(3)

فصلت (ثمرا )والثالثة : ، 
(4)

. 

 ؛شهد هبا رسمت هبذا الشكلولم يدرك نولدكه أبدًا أن هذه الكلما  التى است

إال  تحتملا اإذ لو رسمت بالتاء المربوطة لم ،لتحتمل قراءة اإلفراد وقراءة الجمع

 ،ألنه ال يوقف على التاء المربوطة إال بالهاء ؛قراءة اإلفراد فقط دون قراءة الجمع

ى يكون هناك ثراء للمعن عليهورسمها هبذا الشكل يحتمل القراءتين الجمع واإلفراد و

 .على كال القراءتين

 -وبيان ذلك : 

(   ۇ ... ھ ھ ھ ھ ے ے)أواًل : قوله تعالى : 
(1)

كلمت( )

رسمت بالتاء المفتوحة لتحتمل القراءتين االفراد والجمع : فقرأ عاصم وحمزة 

                                                 

  . 115 ع اآلية : ( 1)

 . 96 ع اآلية : ( 2)

 . 50 ع اآلية : ( 3)

 . 47  ع اآلية :( 4)
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والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
(2)
والمعنى على  (كلمة)بالتوحيد أي االفراد  

، والوجه أن الكلمة قد جاء  يف كالمهم "بى مريم : هذه القراءة كما يقول ابن أ

يقال  : قـال ، فإهنم يذكرون الكلمة ويريدون هبا القصيدة والخطبة، ويراد هبا الكثرة

فمحصول ذلك أنه ُيراد بالكلمة ما يراد ، وقال ُقسُّ  يف كلمته، ُزهير  يف كلمته

والوجه ـ يقصد يف "ع قائالً :  ثم وجه ابن أبى مريم قراءة الباقين بالجم،  "بالكلما  

يف وعد ووعيد وثواب وعقاب   -تعالى   -قراءة الجمع ـ : أن المراد ما جاء يف كالمه 

فأراد أن ال تبديل فهيا وال تغيير  ، فلهذا جمعت، فهي ضروب
(3)

".  

على  "كلما  ربك  "وقرأ الباقون  "وقال أبو زرعة يف توجيه قراءة الجمع : 

فدّل ذلك على الجمع وعلى أن األلف التى قبل ،  ذلك أهنا مكتوبة بالتاءالجمع وحجتهم يف

وحجة أخرى: أن الكلما  جاء  بعدها بلفظ الجمع فقال   ، التاء اختصر  يف المصحف

   (ۓ ۓ ڭ ڭ  ) :
(4)

فكان الجمع ، وفيها إجماع ـ يعنى من القراء على قراءته بالجمع ـ

  "بينهما إذ  كانا بمعنى واحد يف األول أشبه  بالصواب  للتوفيق 
(5)

. 

وهكذا فإننا نجد أن قراءة الجمع أضافت معنى آخر ال يتعارض أبدًا مع قراءة 

اإلفراد لكن قراءة الجمع أعطت مزيدًا من الثراء للمعنى وكذا الحال يف الكلما  

 .الباقية التى استشهد هبا نولدكه

ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )ثانيًا : قوله تعالى :

(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 (6)

رسمت بالتاء المفتوحة لتحتمل قراءيت  (ءآيت)  

التوحيد والجمع إذ لو رسمت بالتاء المربوطة لما احتملت قراءة الجمع ويف 

                                                                                                                             

  . 115سورة الن  م  ع اآلية : ( 1)

 . 272  واإلمي ف:  2/197( اخنشر 2)

 .1/447  وينظر اخكشف خمكي  496ح  1/495 وهوه اخ راءاا وعااه  البع خبي  ريم ( اخمو   ح3)

 .  115( سورة الن  م  ع اآلية : 4)

  26٨( حجة اخ راءاا لبى زرعة : 5)

 .50سورة اخ نكاوا   اآلية :  (6)
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كما يف ذلك وتواتر  عنهذلك ضياع لقراءة صحيحة قرأ هبا النبي

كما مخالفة لصريح رسم المصحف العثماين الذى أجمع عليه الصحابة

، أهنا لو رسمت بالتاء المربوطة لضاع المعنى الذى تحتمله قراءة الجمع أيضًا َ 

فرسمت بالتاء المفتوحة لتحتمل القراءتين : اإلفراد وهى البن كثير وشعبة 

 .والجمع وهى لبقية القراء، وحمزة والكسائي وخلف
(1)
 

ـ يعنى على قـراءة والوجه   "مريم :  يوالمعنى على كال القراءتين كما يقول ابن أب

التوحيد ـ أن يكون المقرتح آية واحدة فيكـون ظـاهرًا ويجـوز أن يكـون المـراد بـه 

 ...)والمعنـى علـى الجمـع كمـا قـال اهلل تعـالى، آيا  إال أن اللفظ على اإلفراد

(   ٿ...پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
(2)
.. ثم بين وجه قراءة .د بنعم اهللاوالمر 

ا  جمــع آيــة وإنمــا ُجمعــت ألن المشــركين قــد الجمــع قــائالً : والوجــه أن اآليــ

اقرتحوا عليـه آيـا  عـدة
(3)

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )كمـا بينهـا يف قولـه تعـالى، 

( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
(4)

  
.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )ثالثًا : قوله تعالى :

(   ڦ...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
(5)

رسمت يف المصحف بالتاء المفتوحة وهى من المواضع ( ثمرا )كلمة 

التى استشهد هبا نولدكه زاعمًا أهنا من المواضع المثيرة للجدل عما إذا كان 

 ؛المقصود هو المفرد أو الجمع ـ بينما هي ال تعدو كوهنا رسمت بالتاء المفتوحة

ثم تواترتا عن لتحتمل القراءتين الصحيحتين اللتين قرأ هبما رسول اهلل

                                                 

 .  12٨ح  5/127  وشرح طحاة اخنشر خانويرى  441  واالمي ف :  2/257( ينظر : اخنشر 1)

 .  34( سورة إبراهحم : 2)

 . 552  وينظر حجة اخ راءاا لبى زرعة :  996ح  2/995( اخمو   ح وهوه اخ راءاا وعااه  3)

 .   90سورة االسراء  (4)

 . 47( سورة  صات : 5)



  

 

 

 
 

541 

 م2018 -هـ 1440 إصدار الرابع ، العدد  للقراءات وعلومها بطنطا القرآن الكريمية كلالعلمية ل لةاجمل

ولو رسمت بالتاء المربوطة لما ، الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا

فهذا ، احتملت قراءة الجمع وذلك ألن التاء المربوطة ال يوقف عليها إال بالهاء

المثال كسابقيه ورد فيه القراءة بالجمع وهى لنافع وابن عامر وحفص وأبو 

وورد فيه القراءة باإلفراد وهى لبقّية القراء ، جعفر
(1)

والقراءتان متقاربتان يف ، 

والوجه ـ يعنى على قراءة   "نى إلى حد كبير جدًا يقول ابن أبى مريم : المع

الجمع ـ أن المعنى على الجمع ألنه ال تراد ثمرة واحدة بل جميع الثمرا  فإذا 

ثم وجه قراءة ، ...كان المعنى على الجمع وجب أن يكون اللفظ أيضًا جمعًا

ع لما يف النكرة من معنى الجنسية اإلفراد قائالً : والوجه أهنا واحدة يراد هبا الجم

فلما كانت عامة استغنى هبا عن لفظ ، والعموم خصوصًا إذا كانت يف النفي

"على الوحدة   "وما تحمل من أنثى  "ويقوى ذلك قوله ، الجمع
. (2)   

وحجتهم أهنا مكتوبة يف  "ويبين أبو زرعة حجة من قرأ بالجمع فيقول : 

وإنما يراد جميع ، س يراد ثمرة دون ثمرةوأخرى أنه لي، المصاحف بالتاء

...)ويقوى الجمع قوله ـ تعالى ـ، الثمرا 
 

(   ڭ...ۀ ہ ہ ہ ہ  

على واحدة ألن الثمرة تؤدى عن  "من ثمرة من أكمامها "رأ الباقون وق

أنثى  قالوا : كما أفردوحجتهم : قوله، الجنسالثمار ألهنا 

وما  "وكذلك ، مفردة ويكون المارد أجناس الثمار "من ثمرة  "كذلك ينبغي أن يكون 

                                                 

 .  4٨9  واإلمي ف :  2/274(  ينظر اخنشر 1)

  واخيجححة ح 4/46خ حر   خانيح س   وينظححر إعحرائ ا 3/1135( اخمو ح  ح وهحوه اخ حراءاا وعااهح  2)

 . 6/119اخ راءاا اخساع لبي عاى اخف رسي 

  . 27سورة   طر  ع اآلية : ( 3)

  . 47سورة  صات  ع اآلية : ( 4)



 

 

 

 
 

542 

 دراسة نقديةوتالمذته  "تاريخ القرآن" لنولدكه"يف كتاب  رسم املصحف الشريف
 

 مجعة محدي سامل د.
 

من  "ويقوى اإلفراد أيضًا قوله ، أنما هو أجناس اإلناث، ليس بواحدة "تحمل من أنثى 

 ."من ثمرا  لكانت من أكمامهن  "قال أبو عمرو : ولو كانت ، "أكمامها 
(1)

وأن القراءة األخرى أثر  ، بين القراءتين يف المعنىوهكذا نجد التقارب الشديد 

 .المعنى ولم تختلف ولم تتعارض أبدًا مع القراءة األولى

وأن الرسم  ،انتفهل بقى لدى نولدكه أدنى شك يف صحة القراءتين وأهنما متواتر

 .على التاء المفتوحة يحتمل القراءتين جميعًا
 

 : املثال الثالث :  حذف الياء والواو
 

الغالب أال يكتب حرفا المد الواو والياء إذا كان يلزم تقصير )قول نولدكه : ي

 (...الحرف المتحرك بسبب الوصل الالحق
(2)

إلى آخره ثم أتى بأمثلة حذفت منها  

 .الياء والواو يف رسم المصحف

 حذف الياء

 .شكك نولدكه يف هذا األمر دون فهم منه للعّلة التى من أجلها حذفت الياء

حذفت الياء يف خمسة عشر موضعًا من القرآن الكريم منها :وقد 


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)



ك منه للعلة ثم أتى بأمثلة حذفت منها الواو أيضا على حد زعمه دون إدرا

واألمثلة هي :، التى حذفت ألجلها الواو من هذه األمثلة
(1)




(2)


(3)


(4)

                                                 

 . 5/211  وينظر شرح طحاة اخنشر خانوير   63٨و 637حجة خبى زرعة : ( 1)

 . 3/466( م ريخ اخ ر   محودور نوخد ا 2)

 . 124ية : سورة اخنس ء   اآل(3)

 .57سورة الن  م   اآلية : (4)

 .103سورة يونس   اآلية : (5)

 .16  اخن زع ا  30  اخ صص    12سورة طا   اآلية :  (6)

 .1٨سورة اخنمآ   اآلية :  (7)
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ذكر العّلة التى من أجلها  الغريب أن نولدكه يف بداية حديثه عن هذه األمثلةو

ثبت بالدليل القاطع أن الهدف هو الطعن على رسم القرآن يحذفت الواو والياء ل

 .الكريم والتشكيك يف نّصه فقط

إذا كان يلزم  "لنمعن النظر يف قول نولدكه عن علة حذف الواو والياء يقول: 

 ."تقصير الحرف المتحرك بسبب الوصل الالحق 
(5)
 

ومن تبعه : نعم حذفت الياء هنا بسبب تقصير الحرف أقول لنولدكه 

المتحرك بسبب الوصل وهو ما نسميه نحن ـ التقاء الساكنين ـ فحذفت الياء 

حرفان ساكنان يف الوصل فلو ثبتت الياء يف  يوالواو من األمثلة السابقة لئال يلتق

نحو قوله تعالى
 (6)

يؤ ( والالم )الجتمع ساكنان هما الياء من 

ألن ألف الوصل الواقعة يف أول لفظ الجاللة ال ينطق هبا  (اهلل)من لفظ الجاللة 

، وإنما ينطق هبا حالة االبتداء بلفظ الجاللة (اهلل)بكلمة  (يؤ )حالة وصل كلمة 

إذن حذفت الياء يف هذه المواضع التى ذكرها نولدكه جميعًا تخلصًا من التقاء 

 الساكنين وأيضًا:

 .اللفظ كما هو َل قَ بنوا فيها الخط على اللفظ إذ الخط نَ ـ  1

 ا بالكسرة من الياء فحذفوها إذ الكسرة دالة عليهاؤـ اجتز 2
(7) 

وهى لغة 

 ة.عربية فاشي

                                                                                                                             
 .11سورة  اإلسراء   اآلية : (1)

 . 6سورة  اخ مر   اآلية : (2)

 .1٨سورة اخ اق   اآلية : (3)

 .24ى   اآلية : سورة  اخشور ( 4)

 . 3/466( نفس اخمصدر 5)

  .146سورة اخنس ء   اآلية :  ( 6)

 . 3٨( ينظر اخم نع خاي    اخداين : 7)
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، الرجل وأما حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك: هو يرمِ  "قال سيبويه 

 ."وأنت تريد يقضي ويرمي ، الحق ويقضِ 
(1)
 

 " َيْوَم َيْأِ  ال َتَكلَُّم  " وقوله :  "وقال الفراء :
(2)
كتب بغير الياء وهو ىف موضع   

ثبّت فيه الياء إذا وصلت القراءة كان صوابا. وإن حذفتها ىف القطع والوصل فإن أَ ، رفع

وكّل ياء أو ، كان صوابا. قد قرأ بذلك القّراء فمن حذفها إذا وصل قال : الياء ساكنة

واو مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفهما واو تسكنان وما قبل ال

 وبالكسرة من الياء وأنشد ىف بعضهم :، وتجتزئ بالضمة من الواو

اَك َكفٌّ َما ُتلِيُق ِدْرهَ  َما       امً ــــَكفَّ ْيِف الدَّ ُجوًدا وُأْخَرى ُتْعِط بِالسَّ
(3)
 

رفع فأثبتها ومن وصل بالياء وسكت بحذفها قال : هى إذا وصلت ىف موضع 

 ومثله قوله  وهى إذا سكّت عليها تسكن فحذفتها. كما قيل : لم يرم ولم يقض. 

(   ڇ ... ڃ ڃ ڃ ...)  :
(4)
كتبت بحذف الياء فالوجه فيها أن تثبت الياء إذا  

قرأ ، وصلت وتحذفها إذا وقفت. والوجه اآلخر أن تحذفها ىف القطع والوصل

بذلك حمزة. وهو جائز.
   "(5) 

البقرة  (واخشونى) 0ىف بعض المواضع ستكتب مثل هذه الكلما   إذن

األعراف بالياء وتحذف ىف باقى  (المهتدى)و ، (واخشون)قى المصحف اب

                                                 
    157/  4( ينظر اخكف ئ 1)

 . 2/27   ين اخ ر   خافراء 

 . 105( سورة هود  ع اآلية : 2)

  و مفسحر  479/  15خطار    ومفسحر ا 3/92  واخرص رص  334/ 1( اخاحت بدو  نساة ح اخاس   3)

  واخاا ئ ح عاوم اخكف ئ البع ع د   24٨5/  1  واخدر اخمصو  خاسمحع اخيااي  97/ 9اخ رطاي 

  واخش هد  حا قوخا : م ط ححث حذ ت اخح ء اهفزاء ب اخكسرة قااه  عاى خغة ب ض  564/ 10اخينااي 

 اخ رئ .

 . 64( سور اخكهف  ع اآلية : 4)

 . 27/  2خ ر   خافراء  ( ينظر    ين ا5)
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 (يؤ  اهلل)لتدل على جواز األمرين وللعل السابقة ومثلها  (المهتد)المصحف 

 .البقرة بالياء وأشباهها (يؤتى الحكمة)و سورة النساء بدون ياء

 ."واالجتزاُء بالكسرة عن الياِء كثيرٌة يف لغِة هذيٍل  " : زمخشريُّ وقال ال
(1)
 

قوله عزَّ يف  "يأ   "ويقول الزجاج عند الحديث عن حذف الياء من كلمة 

 : (   ۋ ...ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )وجلَّ
 (2)

 "الذي يختاره النحويون:  

لمصحف وعليه القراء والذي يف ا بإثبا  الياء. ." بإذنه يوم يأيت ال تكلم نفس إال

وقد ذكر  وهذيل تستعمل حذف هذه الياءا  كثِيرًا. بكسر التاء من غير ياء. ةالقراء

إال أنَّهم ، بالكْسرِ  ئسيبويه والخليل أن العرَب تقول ال أْدِر فتحذف الياء وتجتز

واألجود يف النحو إِثبا  الياء والذي أراه اتباع  يزعمون أن ذلك لكثرة االستعمال.

 " وقد جاء مثله يف كالم العرب.، ألن القراءة سنة، إجماع القراء صحف معالم
(3)
 

أن حذف الياء وإثباهتا لهجتان عربيتان نزل هبما إلى نخلص من الكالم السابق 

 .القرآن الكريم وال مجال لطعن نولدكه فيهما

 .ومن كتبها بالياء فعلى األصل ولجواز األمرين .فمن كتب بحذف الياء فللعلل السابقة

ناج ـ هاد ـ )مثل يتفرع من حذف الياء ـ أيضا ـ التنوين العوض عن حرف الياء

 (ناجى ـ هادى ـ واقى)أصلهم  (واق

وكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره ياء  "الداين :أبو عمروالحافظ قال 

ياء بناًء على حذفها ن المصاحف اجتمعت على حذف تلك الإولحقه التنوين ف

 "لسكوهنا وسكون التنوين بعدها وذلك يف نحو قوله  ؛من اللفظ يف حال الوصل

، ويف كل واد، وبواد، وليال، وغواش، ومن واق، ومن وال، غير باغ والعاد

                                                 

 . 236/  3( اخكش ف خاز رشر  1)

 . 105( سورة هود  ع اآلية : 2)

 . 77/ 3( ينظر    ين اخ ر   خازه ج  3)
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حدثنا بذلك  وشبهه. "ومن راق ، ومالق، وألٍ  ، ودان، وإال زانٍ ، ومستخف

 " نباري وكذلك وجدنا يف كل المصاحفلقسم األحمد بن علي عن محمد بن اأمحمد بن 
(1)

. 

 ؛إلى أن العرب اسثتقلت الضمة على الياء فأزالوها ياألندلس يويذهب أبو معاذ الجهين

 .فاجتمع ساكنان الياء والتنوين فحذفوا الياء اللتقاء الساكنين
(2)
 

 الشرح

 هادٍ  ___هاِدن  ____هاِدْيْن  _____هاِدٌى 

 الخطوا 

وهو نون )فصار  الكلمة آخرها بعد الياء الساكنة تنوين  أوالً  حذفت الضمة

من التقاء الساكنين  فحذفت الياء تخلصًا (هادْينْ )فيصير نطقا هكذا  (أصالً 

وألن التنوين نون ال  (هاِدنْ )فصار  هكذا  (والساكنان هما الياء والتنوين)

 (هادٍ )تكتب فعوضنا بحركة مماثلة فصار  

يردون الياء المحذوفة وصال يردوهنا ىف حالة الوقف ىف  النحويون:  تنبيه 

وا الياءمثل هذه الكلما  ألن التنوين لما زال ىف الوقف ردّ 
(3)

وقولهم ال يؤخذ  .

 .به عند القراء إال ىف كلما  معدودة مثل قراءة ابن كثير
(4)
 

                                                 

 . 42( اخم نع خاداين :1)

 . 55و  54لبي      اخجهحني :  -ر ي اهلل عنا  –( اخاديع ىف   ر ة    رسم ح  صيف عثم   2)

  وينظححر قححراءة ابححع  ثحححر ح  234و  233/ 1اخوقححف واالبفححداء البححع الناحح ر   ياحح حإوينظححر  اخسحح بق ( 3)

 و   ب ده  . 152اإلمي ف : 

  خيذف اخح ء ح هذه اخموا ع اخرمسة إ( هذا ب إل   ة إخى    ح حذف اخح ء هن   ع خسراٍر وخط رَف  إ  4)

) وهو رخ  البد  ع   ره ح  -ام رن  عشر اخفي   ره  نوخد ا سرٌّ و  نى بّحنا  ع  ف  اهلل عاحهم  ع ع

ب ض اخموا ع  ع وههة نظر     واخموقف ييّفم عاّي خ  خظهره وخحفر ا     أن  ح  و ع ) اخمي  ي 

( اخذ   يدا ع عع اخيّق والبّد خ  يجمع  آ    خديا  ع خدّخة موّثق وم ّ د صدق  ال ا   . وخسف حع 

  ش ء اهلل ( .  ينظر خسرار حذف اخح ء  ح  : عنوا  اخدخحآ إ بهذه السرار ح ب ض اخموا ع ح اخيواشي

 1٨4: 12٨  واخجال  واخجم   د / س    اخ احني :  105: 103 ع  رسوم رط اخفنزيآ خامرا شي:  
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قوله تعالى: التي استشهد هبا نولدكه من "يقض  "وأنّبه على أن كلمة 




(1)
يقّص  "المراد هبا يف اآلية   

بالضاد  "يقض الحق  "لتي استشهد هبا نولدكه وفيها قراءة أخرى وهي ا "الحق 

المكسورة بدال من الصاد المشددة المضمومة وهي ألبي عمرو وابن عامر 

جعل وحذف الياء من هذه الكلمة ، وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر 

 .الرسم صالحًا للقراءتين معًا
(2)
 

 وضعي سورة النمل والرومالتي استشهد هبا نولدكه وهي يف م  (هاد )وأيضًا  كلمة 

قوله تعالى: فقد ثبتت الياء من موضع سور النمل من



:وحذفت يف موضع سورة الروم من قوله تعالى



يضاف إلى ما ذكرناه من أسباب حذف الياء السابقة أن يف هذين الموضعين 

 قراءا  متواترة  وهي :

 مضارعًا وإسكان الهاء بال ألف فعالً  حمزة بالتاء من فوق مفتوحةقرأ : 

والباقون بكسر الباء الموحدة وفتح ، بالنصب مفعول به "العمي  " للمخاطب, 

                                                                                                                             

  وإعج ز  293:  291  ورسم اخمصيف دراسة خغوية م ريرحة د / غ نم قدور  اخيمد :  1٨5: 

 . 129د شماو   : رسم اخ ر   وإعج ز اخفالوة  يم

 . 57( سورة الن  م : اآلية 1)

 . 264  واإلمي ف :  25٨/  2  ح  اخنشر  ( ينظر اخ راءم2)

 . ٨1( اآلية :3)

 . 53( اآلية :  4)
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   (ۆئ ۈئ )للعمي إضافة لفظية نحو الهاء وألف مضافًا
(1)

واتفقوا على 

موافقة لخط المصحف الكريم, واختلفوا يف  يف النمل  "هبادي"الوقف بالياء على 

حمزة والكسائي بخالف عنهما, ويعقوب بالياء, أما حمزة فألنه الروم فوقف 

.فياؤه ثابته مرفوعًا مضارعًا فعالً  (هتدي)يقرؤها 
 (2)

 

وأختم  الحديث عن عّلة حذف الياء يف هذه المواضع بما ذكره الدكتور / 

والبناء المقطعي للغة العربية  "غانم قدوري الحمد حول هذا الشأن حيث قال : 

باب )ة بصو  غير متحرك إال يف حالة الوقف ويف د حركة طويلة متلوّ يمنع وجو

ص ح ح ص( ممنوع يف اللغة العربية )دابة وما أشبهها( أي أن الرتكيب المقطعي 

فإذا ما حدث أن تكون مثل ذلك المقطع سواء ، إال يف هاتين الحالتين المذكورين

 السلسلة الكالمية عند تصرف الكلمة واتصالها بالضمائر أو عند وقوعها يف

فيتكون ، بجانب كلمة أخرى يصار إلي تقصير الحركة الطويلة يف ذلك المقطع

 ص ح ص( الشائع االستعمال يف اللغة العربية.)المقطع األيت 

وقد أدرك علماء الرسم والقراءا  وعلماء العربية هذه الظاهرة وأثرها يف 

ما يحذف من السواكن إذا وقع  باب)اه سمّ  بناء كلما  اللغة فعقد سيبويه بابًا

والياء التي قبلها حرف ، وذلك يف ثالثة أحرف األلف " بعدها ساكن(  ثم قال:

والواو التي قبلها حرف مضموم فأما حذف األلف فقولك رمي الرجل ، مكسور

ومنه أيضا رمت. وأما حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك هو ، ومعزي( القوم)

وأما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك ، قويقضى الح، يرمي الرجل

                                                 

 .  95( سورة اخم ردة  ع اآلية : 1)

 نحي عحع   خطحفة   ره  اخحد فور / عاحد اخ ظححم اخمط 432و  431  واإلمي ف :  239/  2( ينظر اخنشر 2)

حذف اخح ء ح هذيع اخمو  حع  خط رف وخسرار رصوصح ا اخرسم اخ ثم ين د /عاد اخ ظحم اخمط نحي 

   110و  109  واخجحال  واخجمح   : 94و  93  وينظر عنوا  اخدخحآ  ع  رسحوم رحط اخفنزيحآ :  51: 

 .  129وإعج ز رسم اخ ر   وإعج ز اخفالوة خميمد شماو  : 
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وكل ياء أو واو تسكنان وما قبل الواو  "وقال الفراء :  يغزو القوم ويدعو الناس.

مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفهما وتجتزئ بالضمة من الواو 

سرة إن األلف اللينة والياء بعد الك "ويقول األزهري :  ."وبالكسرة من الياء

والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن كقولك : عبداهلل ذو 

العمامة كأنك قلت ذل. وتقول رأيت ذا العمامة كأنك قلت ذل. وتقول مرر  

وأشار اإلمام مكي  ."ونحو ذلك يف الكالم أجمع، كأنك قلت ذل، بذى العمامة

كلمتين إذا كان حرف أن تحذف الساكن األول من  "إلي تلك الظاهرة بقوله : 

وذلك ، ويبقي ما قبله من الحركة يدل عليه، فتحذفه اللتقاء الساكنين، مد ولين

وإذا كان هناك ما يؤخذ علي  ."وذا المال ، وقوا الرجل، قولك : يقي الرجل

كالم األئمة هذا من تعبيرهم بالسواكن عن الحركا  الطويلة واعتقادهم أن 

هناك حركة قصيرة قبله تدل عليه والحقيق أنه حرف المد واللين قد حذف وأن 

ص ح ح ص( إلي مقطع )قد قصر ليتحول المقطع المديد المقف بصامت 

 –علي عادة اللغة العربية يف بناء مقاطع الكالم  ص ح ص( جريًا)طويل مقفل 

فإن مالحظتهم بعد ذلك صحيحة تمامًا وتعرب عن اتجاه يف النطق قد ترك له 

فجاء  رموز الحركا  الطويلة يف آخر الكلما  غير ، الخطشاهدًا وأثرًا يف 

يقول اإلمام ، مثبتة يف كثير من المواضع يف الرسم العثماين خاصة يف درج الكالم

، وذلك من حيث عاملوا يف كثير من الكتابة اللفظ والوصل "أبو عمرو الداين: 

واو يف نحو قوله أال تري أهنم لذلك حذفوا األلف والياء وال، دون األصل والقطع

وشبهه لما سقطن من  "يدع اإلنسان  "و  "سوف يؤ  اهلل "و ."أيه المؤمنون "

إن  ."اللغة لسكوهنن وسكون ما بعدهن وبنوا الخط علي ذلك فأسقطوهن منه 

ساكنًا غير متحرك تفسر لنا كثيرًا  ظاهرة تقصير الحركا  الطويلة إذا لقيت حرفًا

ألن الحركة ، لطويلة يف الرسم العثماينمن ظواهر حذف رموز الحركا  ا
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حينذاك  –الطويلة إذا قصر  صار  حركة قصيرة والحركة القصيرة لم يكن لها 

رمز يف الكتابة وهذا يعني سقوط رمز الحركة الطويلة دون أن يخلفه شيء  –

 يشير إلي ما تبقي منها بعد تقصيرها.

المتصل حين تلتقي وتجب مالحظة أن هذه الظاهرة إنما تكون يف الكالم 

فكما كان للوقف ، حركة طويلة يف آخر كلمة بحرف ساكن يف أول كلمة تتلوها

أثر يف تقصير أو حذف الحركا  الطويلة فإن الوصل الكالم كذلك نفس األثر يف 

إال أن ميل الكتاب إلي حذف رمز الكسرة الطويلة يف ، تقصير الحركا  الطويلة

فإذا كان ما حذف منه رمز الكسرة ، رج الكالمحالة الوقف أكثر منه يف حالة د

للمجانسة سواء كانت ضمير مفعول أو لإلضافة أو  الطويلة يف رؤوس اآلي طلبًا

فإن ما حذف بسبب تقصير الكسرة الطويلة عند  –أصلية ثمانية وثمانين موضعًا 

التقائها بساكن يف درج الكالم ال يتجاوز الخمسة عشر موضعًا. فمن ذلك 

طه ) (ڭ ڭ)/10يونس  (ائ ائ ەئ ەئ) (4/146ء النسا)

ې ې )   (ۆئ ۆئ)(16/ 79والنازعا  ، 20/12

  (ک ک ک ک گ گ)،   (ى ى ائ

ڍ ڌ ڌ )  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

    (ک ک گ گ گ گ ڳ)  (ڎ ڎ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )   (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)

فالياء التي هي رمز الكسرة ((ک ک)(   ڃ ڃ

وإذا كان ما حذف من رمز الكسرة .الطويلة محذوفة يف جميع ذلك من الحظ

الطويلة يف رؤوس اآلي يشمل جميع المواضع التي جاء  فيها الكسرة الطويلة 

من ذلك بسبب استقبال الكسرة الطويلة فإن ما حذف  –يف مثل تلك المواضع 

بل جاء  الياء التي هي رمز الكسرة ، لحرف ساكن ال يشمل جميع األمثلة

، رغم سقوطها من اللفظ بسبب استقبالها للحرف الساكن، الطويلة ثابتة يف الخط
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ۀ ۀ ہ )المائدة)و    (ې ې)(2/269البقرة )فمن ذلك 

يوسف)و    (ک گ ک ک ک)(10/101يونس )و    (ہ ہ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )(13/41والرعد )،   (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)

مريم )و ( (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )"( 16/107النحل )و   (ۆئ ۈئ ۈئ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )( 27/81النمل )و   (ۈئ ېئ ېئ ېئ )(19/93

المؤمن )و  (   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)(28/55القصص )و   (چ

وإذا    (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)(40/15

ت رموز الحركا  الطويلة تحذف من الفعل المضارع عالمة علي وقوعه بعد كان

ننج ، يؤ  اهلل"أداة جزم فإن ما حذف من تلك الرموز يف األمثلة السابقة من مثل 

لم يكن عالمة علي وقوعها بعد أداة جزم  "فما تغني النذر، يناد المناد، المؤمنين

بسبب سقوطها يف  –ا نّ ّ كما بيّ  –وإنما كان ذلك الحذف ، فهي يف موضع الرفع

اللفظ فجري نساخ المصاحف العثمانية علي ذلك يف الحظ دون أن يلتزموه يف 

ألن الكاتب يظل مرتددًا بين االلتزام بأصل رسم الكلمة وهي منعزلة ، كل األمثلة

 "عن السياق وبين االستجابة لواقع نطقها وهي يف درج الكالم المتصل.
(1)
 

 حذف الواو

د نولدكه بحذف الواو أيضا من رسم المصحف  وذكر المواضع استشه

وهي : .األربعة التي حذفت منها الواو الواو
(2)




(3)


 (4)


(1)


  

                                                 

 .293-290غوية م ريرحة د / غ نم قدور  اخيمد :رسم اخمصيف دراسة خ( 1)

 .11سورة  اإلسراء   اآلية :  ( 2)

 . 6سورة  اخ مر   اآلية :  ( 3)

 .1٨سورة اخ اق   اآلية :  (4)
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يف هذه المواضع األربعة أيضًا سّر آخر يضاف إلى علة التخلص  وكان لحذفها

 فاألفعال "وبيان ذلك : يقول د / غانم قدوري الحمد : ، من التقاء الساكنين

م جزمها وحذف لم يقرتن هبا ما يحتّ  ةفعال مضارعأ يدعو ويمحو وسندعو()

 الضمةنما حذف رمز إعالمة لتقصير الحركة بسبب الجزم و، رمز الواو منها

شرنا اليه من استقبالها للحرف الساكن وهو حرف الالم من أالطويلة بسبب ما 

القصيرة رمز  للضمةفقصر  وصار  ضمه قصيرة وليس ، الكلما  التالية لها

سقطوا رمز الضمة الطويلة وذلك من حيث أفبنوا الخط على اللفظ و، حينذاك

بو أصل والقطع فيقول ن األعاملوا ىف كثير من مواضع الكتابة اللفظ والوصل دو

، سقطوهاأهنم اكتفوا بالضمة من الواو فأربعة والعلة ىف هؤالء األ:  ينباربكر األ

 .ظاو ساقطة من اللفظ لسكوهنا وسكون الالم فبنى الخط على اللفوووجدوا ال

ربعة بالوقف عليها ن التعليل لسقوط الواو ىف هذه االمثلة األأويبدو بعد هذا 

ن ذكر الفاعل يمنع ن اللبس ألمهنا حذفت ألأأو ،   يذلك ابن جن لىإكما يذهب 

، بخالف قولك ال تضربوا الرجل، ن يكون الفاعل جماعة فال يحصل اللبسأ

غير صحيح  – ينه لو حذف اللتبس الجمع فيه بالواحد كما ينقل القلقشندإف

ن ليه ىف فصل سابق مإشرنا أكثر بعدا عن الصواب هو ما أغرب من ذلك وأو

المعاين اللة على دتعليل هذا الحذف بال يف يالعباس المراكش يبأمنهج 

ربعة هو التنبيه على سرعة وقوع حذف الواو من هذه األ ن السر يفأو، المختلفة

 ." الوجود به  يف المتأثرالفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
(2)
 

 كل فعل لم يدخل عليه ما واعلم أن الواو ثابتة يف "ويقول ابن األنباري : 

الوقف    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)يجزمه كقوله يف سورة الرعد

                                                                                                                             

 .24سورة  اخشورى   اآلية :  ( 1)

 . 300( رسم اخمصيف دراسة خغوية م ريرحة د / غ نم قدور  اخيمد : 2)
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عالمة الرفع فيه سكون ، ألنه يف موضع رفع بالياء التي يف أوله (يمحو)على هذا  

 (لم يمح "وتقول يف الجزم ، (لن يمحوَ )وذلك أنك تقول يف النصب ، الواو

فإذا سكنت كان سكوهنا ، يف الجزم ومحذوفة، فتجد الواو مفتوحة يف النصب

 .عالمة الرفع

 أولها :، وقد حذفت الواو من أربعة أفعال مرفوعة 
(1)



 وكذلك، بال واو (ويدعُ )الوقف عليه 
(2)


تقف عليه  

وال يجوز أن يكون ، وهو يف موضع رفع على االستئناف .بال واو (ويمُح )

ألن اهلل تعالى قد  "فإن يشأ اهلل يختم على قلبك ويمح  "مجزوما على معنى : 

والحجة يف هذا  "ليحق الحق ويبطل الباطل  "فقال تعالى ، شاء أن يمحو الباطل

 وأنشد الفراء :، أهنم اكتفوا بالضمة من الواو

   بَِقَسْم   آَلى الَخْسَف  ِسيمَ  إِذاهُ 
ِ
اْحَتَكْم  َما إاِلَّ  َيأُخذُ  اَل  باهلل

(3)
 

 .فحذف الواو، أراد : إذا هو

 "ويمح اهلل الباطل  "وقال أبو جعفر محمد بن سعدان : الوقف على قوله 

. .وهذا ال يصح للعلة التي تقدمت، بال واو ألنه نسق على الجزاء (ويمح)

والحرف الثالث  
والحرف ، بال واو (يدع)تقف عليه  ،  )

الرابع : و
والعلة يف هؤالء ، (سندع)الوقف عليه   )

األربعة : أهنم اكتفوا بالضمة من الواو فأسقطوها ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ 

                                                 

 .11ية : سورة  اإلسراء   اآل ( 1)

 .24سورة  اخشورى   اآلية :  ( 2)

   - 3/345  و ذا ح اخميكم واخميحط العظم البع سححده  476/  15اخاحت خرّش ف  م  ح اخاس    (3)

 .   36و  35واخم نع :    ٨٨/  1و   ين اخ ر   خافراء 

 . 6سورة  اخ مر   اآلية : ( 4)

 .1٨سورة اخ اق   اآلية : ( 5)
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وحكى الكسائي عن العرب :  .لسكوهنا وسكون الالم فبنى الخط على اللفظ

 ."فاكتفى بالضمة من الواو ، أراد ال يألو، ال يأُل أقبل يضربه 
(1)
 

ويمحو اهلل  -اإلنسان ويدعو  "وأصل هذه األفعال كما يقول الشيخ الزرقاين : 

 .ولكن من غير نقط وال شكل يف الجميع "الزبانية سندع  - يوم يدعو الداع -الباطل

: والسّر يف حذفها من  قالوا
 (2 )

هذا  لداللة على أنهو ا

 يسارع فيه كما يسارع إلى الخير.اإلنسان  الدعاء سهل على 

والسّر يف حذفها من
 (3)

اإلشارة إلى سرعة ذهابه   

 .واضمحالله

والسّر يف حذفها من 
 (4)

اإلشارة إلى سرعة الدعاء   

 .وسرعة إجابة الداعين

والسّر يف حذفها من
  (5) 

 .اإلشارة إلى سرعة الفعل 

وقوة البطش الزبانيةوإجابة 
(6)

والسّر "... ويجمع هذه األسرار قول المراكشي: 

                                                 

 . 270 – 267/ 1خوقف واالبفداء البع النا ر  إيا ح ا( 1)

 . 1٨( سورة اإلسراء :  ع اآلية : 2)

 .  19( سورة اخشورى:  ع اآلية : 3)

 .  20( سورة اخ مر:  ع اآلية : 4)

 .  21( سورة اخ اق:  ع اآلية : 5)

  اخم  ين حذف ( و   خهمآ السرار اخفي اسفررهه  د / عاد اخ ظحم اخمط ني    د خ  ض اخيديث حو6)

وبهذا يفاحع خ     ح رسم اخمصيف "اخواو ح هذه ال     الرب ة  وقد قفآ ب د   ره هذه اخم  ين :

 ع رصوصح ا إنم  هي سم ا ر زية ح قوة اخكام ا ح اخدالخة عاى اخم  ين اخمرادة  نه  , وخنه  

 ع    نحه  اخفي مد  عاحه   خحست طرارق  رفافة خكفاة اخمصيف ح صدر اإلسالم وخ  هذه اخر وز

وهوه اإلعج ز اخ ر ين خم مأرذ ح ه   ع اخدراسة واخذيوع , وخ  اخ ر   يناغي خ  يظآ عاى    موارثن ه 

خط رف وخسرار ورصوصح ا اخرسم  اخ ثم ين   "هحال ب د هحآ  ع عصر اخرس خة حفى م وم اخس عة .

 .16و   15و 14خامصيف اخشريف د / عاد اخ ظحم اخمط ني :
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وشّدة قبول المنفعل المتأّثر ، يف حذفها سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل

به يف الوجود
(1)
 ".  

يف مواضع حذف الياء  وتالميذهى استشهد هبا نولدكه هذه هي األمثلة الت

، والواو وهى كما قلنا ال تخرج عن كوهنا حذفت موافقة ألحد اللهجا  العربية

أو للتخلص من التقاء  الساكنين وهو ، أو لتحتمل جوه القراءا  الموجودة هبا 

الواو أو ألن حذف الياء و، توافقًا مع المنطوقاجتهاٌد من كّتاب المصاحف

هبا وفتح اهلل أو لسر آخر من األسرار التي استأثر اهلل، إنما جاء لبيان معنى

 .على بعض علمائنا ولو باليسير منها على ما بّينته آنفًا

 : "أيها  "المثال الرابع : حذف األلف من 

من األمثلة التى استشهد هبا نولدكه أيضًا يف هذا المبحث  ما ذكره من حذف 

 "أّيها  "ذكر أن األلف تحذف من رسم المصحف أحيانًا يف لفظ األلف حيث 

 .فقط وذلك قبل التعريف

ويف الحقيقة هذا االهتام كسابقه عار عن الصحة تمامًا  ومرفوض جملة 

وتوافق مع  ، وذلك ألن حذف األلف هنا عّبر عن لهجة عربية  خالصة، وتفصيالً 

جاء تخلصًا من التقاء  كما أن حذف األلف هنا، بعض القراءا  الصحيحة

 .الساكنين أيضًا وسيتضخ من خالل السطور القادمة

 -هي : "أيها  "المواضع التى حذفت منها األلف يف رسم المصحف من كلمة 

َه اْلُمْؤمِنُوَن ﴾ األول :  َجِميًعا َأيُّ
ِ
.﴿ َوُتوُبوا إَِلى اهلل

 (2)
 

اِحُر ﴾ يأيه﴿ َوَقاُلوا  الثاين : . السَّ
(3)
 

                                                 

 . 375و 374/ 1(  ن هآ  اخ ر     1)

 .  31سورة اخنور   اآلية : ( 2)

 .  49سورة اخزررف   اآلية : ( 3)
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. ﴾الثقالن﴿ َسنَْفُرُغ َلُكْم َأيَُّه ث : الثال
(1)
 

قال ابن هشام ، فقد أما أن حذف األلف هنا عرب عن لهجة عربية هي لغة أسد

وعليه  ويجوز يف هذه يف لغة بني أسد أن تحذف ألفها وأن تضم هاؤها إتباعًا ": 

م الهاء يف الساحر / بض الثقالن / / أيهُ  المؤمنون / / أيهُ  قراءة ابن عامر / أيهُ 

الوصل والرابع اسم اهلل تعالى يف القسم عند حذف الحرف يقال ها اهلل بقطع 

" الهمزة ووصلها وكالهما مع إثبا  ألف ها وحذفها
(2)

. 

يف المواضع الثالثة للتخلص من   (أّيها)كما أن األلف حذفت من كلمة :  

ف اللتقى التقاء الساكنين توافقا مع النطق إذ لو رسمت األلف يف المصح

المؤمنون  "والالم الساكنة يف نحو  "أيها  "ساكنان هما األلف التى بعد الهاء من 

 .ألن همزة الوصل هذه ال تنطق حال الوصل "

ىف  نالتى ورد  ىف كل مكا (هايّ أ)كلمة  "يقول د / غانم قدوري الحمد: 

ورة لف فيها محذوفة  ىف سن األإف، ال ثالثة مواضعإالمصحف بإثبا  االلف 

وىف الرحمن ،   "الساحر يأيه "( 49)وىف الزخرف " يه المؤمنونأ "( 24)النور 

ىف درج الكالم  " أيها "نطق الفتحة الطويلة ىف  نتأملوحين  "الثقالنأيه  "( 31)

االحتفاظ بحركة طويلة ىف مقطع  ةمثلة نجد أهنا تتأثر بظاهرة كراهىف هذه األ

الطويلتين من  والضمة حذف رمز الكسرة ثرها ىفأتعرضنا لبيان  يالتو، مقفل

، التى تليها الساكنةها( الالم يأ)فقد استقبلت الفتحة الطويلة ىف آخر كلمة ، قبل

فبنى ، لى الفتحة القصيرةإفآلت ، لى تقصير الحركة الطويلةإفاضطر الناطق 

فحذف رمز القصيرة فبنى ، المواضع الثالثة الكاتب الخط على اللفظ ىف هذه

                                                 

 .  31سورة اخرحمع   اآلية : ( 1)

  ومهذيب اخاغة 535/  40  وم ج اخ روس  479/  15  وينظر اخاس    456 غني اخااحب البع هش م : ( 2)

 .  6/262لبي  نصور الزهر  
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لف لذلك فحذف رمز األ، فظ ىف هذه المواضع الثالثة لب الخط على الالكات

. " الطويلتين ىف مثل هذه الحالة على نحو ما بينا ذلك ىف الضمة والكسرة 
(1)
 

كما أن األلف حذفت من هذه الكلما  لتكون موافقة لقراءة حذف األلف 

الً ألن األلف لما يف المواضع الثالثة قرأها ابن عامر بضم الهاء وص "أيها  "فـ 

، حذفت للساكنين استحقت الفتحة على حرف خفي فضمت الهاء اتباعًا للياء

وقرأها الباقون ، وقرأها باأللف وقفًا على األصل أبو عمرو والكسائي ويعقوب

بحذف األلف مع سكون الهاء اتباعًا للرسم 
(2)

أما من ناحية توجيه هذه ، 

( بضم 31النور ) "أيه المؤمنون  "ابن عامر قرأ  ". فيقول أبو زرعة : .القراءا 

اِحُر ﴾ أيه﴿ الهاء وكذلك  وهذه لغة وحجته أن   ﴾الثقالن﴿ َأيَُّها و، السَّ

المصاحف جاء  يف هذه الثالثة بغير ألف قال ثعلب : كان من يرفع الهاء يجعل 

، فيهن وقرأ الباقون : بفتح الهاء .اسمًا واحدًا على أنه اسم مفرد "أي  "الهاء مع 

وأبو عمرو والكسائي يقفان عليها باأللف ألهنا إنما سقطت لسكوهنا وسكون 

فال وجه ، فإذا وقف عليها زال التقاء الساكنين فظهر  األلف، الم المعرفة

. "لحذفها يف الوقف 
(3)(4)

 

يف المواضع الثالثة  "أيه  "وهكذا تبين لنا أن األلف التى حذفت من كلمة 

بالمعنى أيضا باإلضافة إلى أن حذف األلف كما أسلفنا جاء جاء  لعلة مرتبطة 

تخلصًا من التقاء الساكنين وليكون متوافقًا مع القراءا  القرآنية الواردة يف 

                                                 
 .  312(  رسم اخمصيف دراسة خغوية م ريرحة : 1)

 .  41  واالمي ف :  2/106(  اخنشر  2

 2/912  وينظر اخمو   ح وهحوه اخ حراءاا وعااهح  البحع خبحي  حريم  49٨و 497(  حجة اخ راءاا لبى زرعة :  3

 .  2/349و غنى اخااحب  137و 2/136  واخكشف خمكي  913و

 و ع  ع اخموا ع اخثالثة حذ ت  حا الخف  ع اخرسحم دّ  عاحى خطحفحة و  نحى .  ينظحر ( خ    ع ن ححة اخم نى  كآ 4

  .  279   27٨/ 1  وإيا ح اخوقف واالبفداء البع النا ر   75   74عنوا  اخدخحآ خامرا شي : 
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، هذا إذا افرتضنا أن كل كلمة رسمت بطريقة معينة يف المصحف لها عّله، الكلمة

أغلبها الكتابة وإن كنا نميل إلى أن كتابة المصحف بطريقة معينة تخالف يف 

اإلمالئية لعلها ترجع إلى إفراد رسم المصحف وعدم تشاهبه بشيء آخر 

أيضًا ، خّصوا كتابة المصحف بعناية خاصةوأيضا فإن الصحابة، لقداسته

فإن أكثر الكلما  القرآنية المرسومة بطريقة معينة استنبط بعض العلماء لها عّلة 

 .وهذا فتح من اهلل عليهم

رض لبعض النماذج التي استشهد هبا نولدكه والتي اّدعى افرتاء بعد هذا الع

وكذبًا أهنا أخطاء وقعت يف نص القرآن الكريم ويف ألفاظ مخصوصة منه وهو ما 

 –على ما بيناه  –لم يحدث أبدًا 

 "كأين "رسم التنوين على شكل حرف النون يف كلمة المثال الخامس:  

يذه :  رسم التنوين على شكل حرف النون من أمثلة ما استشهد به نولدكه وتالم

:هو هنا يطعن أيضًا يف رسم المصحف  (كائن)أو  (كأين)بمعنى  "كأين  "يف كلمة 

لماذا رسمت بالنون بدال من التنوين ؟ هو  "كأين  "كعادته  والطعن هنا خاص بكلمة 

هنا نونًا يتعجب من ذلك لكن هذا المستشرق لم ينتبه أبدًا ولم يدرك أن التنوين رسم 

يف كلمة ليكون رسم الكلمة متوافقا مع القراءة الصحيحة المتواترة عن النبي

 "كأّى  "على الياء هكذا :   "كأين  "فقد وقف أبو عمرو ويعقوب على كلمة  (كأين)

بالنون  "كأين  "ووقف باقي القراء العشرة على كلمة ، وحذف التنوين 
(1)

كما أن ابن ، 

وكل هذه القراءا  الموجودة يف هذه الكلمة هي ، "كائن  "رآها كثير وأبا جعفر ق

                                                 

 .  142و 141  واالمي ف :  2/107(  اخنشر 1)
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لهجا  ولغا  من لغا  العرب ما يدل على أن رسمها هبذا الشكل جاء توافقا مع 

 .هذه اللغا  التي تقف على هذه الكلمة بالنون
(1)
 

بالنون لتوافق قراءة من يقف بالنون  "كأين  "إذن رسمت كلمة 
(2)

ولو رسمت ، 

أي بدون نون ورسمت تنوينًا لما أمكن الوقف عليها إال بحذف النون  على األصل

 فتضيع بذلك قراءة من يقف بالنون.

 وقد يسأل سائل أين التحقق من شرط موافقة الرسم عند من يقف عليها بالياء ؟

فنقول : إن شرط موافقة الرسم قد تكون تحقيقية أو تقديرية أو احتمالية 

 .وهى هنا موافقة تقديرية

ما  على مراد الوصل دون الوقف وهوالكلمة يف لغتنا كتب ت أحيانًاثم إنه 

لكننا حالة  فاألصل أن ترسم بالياء أصالً  (كأى)أصلها  (كأين)لفظ  حدث مع

 الوصل مراد نطق تنوينا فرسمت على نالوصل 

 المثال السادس:  المقطوع والموصول

ة ما يعرف عندنا بالمقطوع انتقل نولدكه وتالمذته يف هذا المبحث إلى أمثل

وقد تدهور  الحالة لديه حيث اّدعى أنه ال يوجد قانون ثابت يف ، والموصول

رسم القرآن وأن كثيرًا من المواضع مرتبك على حد زعمه وبدأ يضرب أمثلة من 

من  "مرا   3لكن  "مّما  "ويقول  "مِّما  " "مّمن  "المقطوع والموصول نحو : 

... الخ."َعْن َمْن  "ولكن مرتين ، "َعّمن  "و ، "ما 
 (3)

. 

 
                                                 

يفوا ق  ع  ونه  خهجة وخغحة  حع خغح ا اخ حرئ ينظحر  (  ح بح   خصآ هذه اخكامة وخ  رسمه  بهذا اخشكآ1)

و ح  ب حده  بفصحرف   واخفاحح   ح اعحرائ اخ حر    579/ 5اخاا ئ ح عاوم اخكف ئ البع ع د  اخينااي 

 . 1٨0/ 3  ومفسحر اخكشف واخاح   خاث  خاي  1/29٨خا كار  

   ح وهوه اخ راءاا وعااه  البحع   واخمو 175(  ينظر موهحا اخ راءمحع ح حجة اخ راءاا لبى زرعة : 2)

 .  1/3٨5خبي  ريم  

 و   ب ده  .  3/467(  م ريخ اخ ر   خنوخد ا  3     
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 تفنيد اّدعاءه : 

دائمًا ما ينسى نولدكه أن الرسم العثماين  له خصوصياته التى تميز هبا دون غيره 

إلى يومنا هذا وحافظ   من الرسوم والكتابا  وذلك ألنه توقيفي من لدن رسول اهلل

ير فيه ومن ثم حافظ عليه على هذا الرسم دون إجراء أي تعديل أو تغيالصحابة

بحفظ كتابه لفظًا وخّطًا وذلك تحقيقًا لوعد اهلل، التابعون والذين جاءوا بعدهم

 .دون المساس بحرف واحد منه

وخالصة ما يمكن أن يقال عن توجيه الكلما  المقطوعة والموصولة يف رسم 

 -المصحف : 

مقطوعة عما بعدها فعلى األصل  (أن)من كتبها بالنون مثال ً  "أاّل  " "أن ال  "  ـ  1

ومن كتبها موصولة فإنه يذهب إلى أن النون ليست ظاهرة ىف اللفظ فال تظهر ىف الكتابة 

الحافظ  اهسمّ و .وهذا ينطبق على ما فيه حرف مدغم .ألهنا مدغمة فال أثر لها ىف النطق

لى ما رسم يف المصاحف من الحروف المقطوعة على األصل والموصولة ع)الداين 

(.اللفظ
 (1)

 

وكل ما وصل فعلى االختصار  (إن ال)ـ كل ما فصل فعلى األصل مثل  2

.قاله الكسائى .واالستخفاف
(2)
 

ـ ليس بين هذه الحروف التى وصلت والتى قطعت فرق يوجب التفرقة بينهما  3

 .ولكن هكذا كتبت ىف المصاحف

ع وقد يستعمالن ىف ـ ىف الكثير يراعى الكتبة اللفظ والوصل دون األصل والقط 4

 .الرسم للداللة على الجواز
(3)
 

وعن علل رسم بعض الكلما  مقطوعة يف مواضع وموصولة يف مواضع أخرى 

يقول الدكتور / غانم قدوري الحمد بعد أن ذكر أمثلة لمجموعتين : األولى : ما 

                                                 

 . 73/ 1(  اخم نع 1     

 .20البع      اخجهحني :  –ر ي اهلل عنا  -(  اخاديع ح   ر ة    رسم ح  صيف عثم  2     

 . 30:  20اخس بق(  3     
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 والثانية : ما وصل من الكلم من غير وجود تأثر، اتصل رسمه بسبب التأثر الصويت

إن تأمل أمثلة كل من هاتين المجموعتين يقفنا علي أهم العوامل التي  "يقول :  .صويت

ففي ، تجعل الكتاب يصلون بعض الكلما  المكونة من مقاطع قليلة ببعض

المجموعة األولي نجد أن التقاء النون ساكنة يف آخر كلمة مع صو  آخر مقارب لها 

وقد يصل ذلك ، تتأثر النون بذلك الصو  يف المخرج يف أول كلم ثانية يؤدي إلي أن

أي تحول النون إلي جنس الصو  الثاين فيجد الكاتب ، التأثر إلي درجة االدغام التام

نفسه حينئذ بين االستجابة لواقع النطق فيصل الكلمتين وبين أن يحفظ لكل كلمة 

 ":  (أن ال)وقد قال ابو بكر االنباري وهو يتحدث عن قطع ووصل ، أصل رسمها

أن ال( )ألن األصل فيه ، فالمواضع التي كتبت فيها مقطوعة كتبت علي األصل

أن ال( )والمواضع التي كتبت فيها موصولة بني الخط علي الوصل ألن الوصل فيه 

وذلك أن من الفم أحد عشر مخرجًا ، فأدغمت النون يف الكالم لقرب مخرجها منها

ما اندغمت النون يف الالم صارتا الما فل، المخرج الخامس منها لالم والسادس للنون

فكان كتاب حرف أخف  "ويقول ابن درستويه :  "مشددة وبني الخط علي اللفظ 

كما كان النطق بحرف مدغم أخف من النطق بحرفين ، عليهم من كتاب حرفين

عن ما  –من من  –من ما )يف علة ورودها مرسومة بالوصل  (أن ال)ومثل ، "مضاعفين 

 أم من(. –أن لن  –لم  إن –إن ما  –

منذ( يف حالة االستفهام فلعل ذلك ناتج أيضا من تأثر )أما رواية الفراء وصل 

حيث أهنا تخفي قبل الذال فربما أحس الكاتب بذلك ، النون بالصو  الذي بعدها

إن )التأثر وربما انضاف إلي صغر حجم الكلمتين فوصلهما كذلك يبدو أن علة وصل 

وقد مر يف ، ند هو ما أصاب النون من الخفاء قبل الجيمجاءكم( يف مصحف طشق

ننجي )بحث رموز الصوامت ما ذهب إليه بعض العلماء من حذف رمز النون يف مثل 

المؤمنين( بسبب خفائها. ولكن ظاهرة إخفاء النون مع بعض الحروف لم تظهر يف 

لكتاب لم ولعل ا - إن صح هذا المذهب –الكتابة إال يف هذه األمثلة المحدودة 
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يلتفتوا إلي ظاهرة خفاء النون يف بعض المواضع لعدم ذهاهبا يف اللفظ كما يحدث يف 

 اإلدغام.

أما أمثلة المجموعة الثانية فليس سبب وصلها يف بعض المواضع دون بعض هو 

تأثر األصوا  فيها لعدمه ويبدو أن السبب األساسي يف ذلك هو كون هذه الكلما  

إلي االتصال بغيرها كما جاء  الكلما  ذا  الحرف الواحد قليلة المقاطع فتميل 

 متصلة بغيرها وربما كان للمعني أو الموقع النحوى للكلمة أثر يف اتصالها وانفصالها.

بئسما( أوضح مثال وأدل من غيره علي أن سبب وصل بعض هذه )ولعل وصل 

متي وجد  الكلما  هو قلة عدد مقاطعها فهي تميل إلي االتصال بما يجاورها 

ولكن ، بئس( حين جاء  األخيرة مجردة)ما( بكلمة )وقد اتصلت ، فرصة لذلك

لبئس )ما( تنفصل يف الكتابة وترسم هكذا )حين استطاعت باتصال الالم هبا نجد أن 

فحين تتصل الفاء ببئس تحدث نفس الظاهرة من ، ما( وليس ذلك مقصورا علي الالم

يف( )ما( بحرف الجر )ك. ويبدو أن اتصال ما( عن بئس كما مر بيان ذل)انفصال 

فمال الكتاب إلي ، كي( قد كان سبب قلة حروف هذه الكلما )ال( بـ )واتصال 

 جمعها يف كلمة واحدة.

ما( إذا )ما( بكل أو أن أو أن أو أين فقد ذهب علماء العربية إلي أن )أما اتصال 

ر ذلك وصلت ألنه الذي( كتبت مفصولة وإذا كانت غي)كانت موصولة أي بمعني 

 كثر استعمالها مع هذه األشياء حتي صار  كأهنا منها فوصلت هبا.

ما( أو فصلها )ويبدو أن هذه القاعدة التي توصل إليها علماء العربية بشأن وصل 

، من الكلما  المذكورة كانت نتيجة استقراء ناقص لألمثلة الواردة يف الرسم العثماين

أو أهنم علي عادهتم يف ، العرب األول لذلك يف الكتابةأو أهنم أهملوا أصل استعمال 

استبعاد األمثلة التي ال دخل تحت القاعدة العامة أهملوا األمثلة التي ال تنطبق عليها 

القاعدة وذلك ألن األمثلة التي يقدمها الرسم ال تشير إلي أن كتبه المصاحف كانوا 

فلو كان ما يقوله النحاة دقيقا ما( التي بمعني الذي ووصل ما عداها )يتحرون فصل 

ٱ ٻ ٻ )(8/41) يف األنفال ما( موصولة يف مثل قوله تعالي)لما وجدنا 
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وغير ذلك من األمثلة التي     (وئ وئ ۇئ             )(4/91) النساء (   ومفصولة يفٻ

ما( لكي يصلوها أو )تشير إلي أن كتبة المصاحف لم يكونوا ينظرون إلي معني 

 يفصلوها.

ذلك ال ينفي ان يكون لمعني الكلمة او موقعها يف الجملة اثر يف وصلها او  لكن

هم( يف قوله سبحانه يف )ويظهر ذلك من فصل الضمير  –يف بعض المواضع  -فصلها

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )(40/16)المؤمن 

هم( )فقد قال الداين (    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)( 51/13)ويف الذاريا  (   ی

اليوم( عنه وهم فيما عداها )هما يف موضع رفع باالبتداء وما بعده خربه فلذلك فصل من

ی جئ حئ  ) (7/51األعراف)نحو قوله  .اليوم( به)خفض باإلضافة فلذلك وصل 

 .وما أشبه ذلك(   مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

هم( حين يكون يف محل رفع فإنه ينفصل يف الكتابة عما قبله )وهكذا فإن الضمير 

دون ما كان يف محل جر أو نصب ولذلك جاء يف قوله ، نا كلمة مستقلةمكو

(   موصواًل يف الموضعين من غير ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)(83/3المطففين)

 الف بعد الواو. إذ لو كانت هناك الف بعد الواو لدل ذلك علي االنفصال.

 بسبب نطق هذه الكلما  يف –علي ما يبدو  -يا ابن ام( فقد كان ذلك)أما وصل 

من قبل ومثل  "يبنؤم "ا أصل صورة نّ وقد بيّ ، إلي جانب صغر حجمها، سياق متصل

 يومئذ( وما أشبهه.) ذلك أيضًا

أما فصل الم الجر يف األربعة المواضع المشار إليها فقد تحدث الفراء عن فصلها 

فقال : كثر  (   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ       )(4/78النساء )يف سورة 

وقد يكون ذلك  .ما( وأهنا حرف يف بعضه)هموا أن الالم متصلة بـ يف الكالم حتي تو

قديما لظاهرة انفصال رموز الكلمة الواحدة وقد يكون راجعًا إلي طبيعة الحرف  أثراً 

 ما( يف األمثلة األربعة حيث يّكون معها شكل كلمة واحدة.)الذي يسبق الالم وهو 
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الجحدري( ) كنا إذا سألنا عاصمًااق قال : وينقل الداين أن معلي بن عيسي الورّ 

، إنما هو هجاء، عن المقطوع والموصول قال: سواء ال أبالي أقطع ذا أم وصل ذا

وأحسبه يريد المختلف يف رسمه من ذلك دون  "ويعقب الداين علي ذلك بقول 

 ."المتفق علي رسمه منه 

 ( من الكلما  التي128  )فإن موقف عاصم الجحدري ، ومهما يكن من شيء

ما( عندما تكون موصولة )جاء  موصولة مرة ومفصولة أخرى ينفي فكرة فصل 

بمعني الذي( ووصلها عندما تكون غير ذلك فعاصم هذا كان من أئمة علماء الرسم )

المالحظة عنه لو كانت كما كان من أوائل علماء العربية ولم يكن من اليسير غياب هذه 

دو أن علماء العربية يف فرتا  الحقة حرصا منهم تمثل اتجاها معروفا عند الكتاب ولكن يب

 علي وضع قواعد محددة ذهبوا ذلك المذهب.

ومع ذلك فإن مذهب عاصم ال ينبغي إطالقه يف فهم وصل الكلما  المحدودة 

المقاطع أو فصلها إذ أن الفصل والوصل ربما كان يف بعض المواضع ذا داللة نحوية 

إلي  "لقاء يومهم هذا "ووصلها يف  "م هم بارزونيو "هم( يف )مثل ما رأينا يف فصل 

جانب ذلك فإن كثيرا من تلك الكلما  المعدودة الحروف قد استقر  يف الكتابة 

قد( تفصل دائما بينما نجد )علي أسلوب معين ويف ورودها يف الرتكيب كذلك فكلمة 

 "ل : أل( قد قا)مع أن المربد وهو يتحدث عن ، أل( التي للتعريف توصل دائما)

سوف( يف )قد( تنفصل بنفسها وأهنا يف األسماء بمنزلة )وزعم الخليل إهنا كلمة بمنزلة 

فإذا أدخلت األلف والالم صار  األفعال ألنك إذا قلت جاءين رجل فقد ذكر  منكوراً 

 ."معرفة معهوداً 

من تلك الكلما  قد حدد استعمال الكتاب لها طريقة معينة ىف  ويبدو أن كثيراً 

على طبيعة  واعتماداً  ورودها ىف السياقا  استنادا إلى الواقع اللغوى أحيانًاكيفية 

" الرموز التى تتكون منها الكلمة ىف أحيان أخرى.
 (1.)

 

                                                 

 . 461 – 456خغوية م ريرحة د / غ نم قدور  اخيمد :  رسم اخمصيف دراسة (1)
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وهناك من األسرار والمعاين والدالال  التى توضح أن هذه الكلما  كتبت يف بعض 

على أمر ما  وقد المواضع مقطوعة لغرض ما وكتبت يف مواضع  األخرى موصولة لتدل 

 تفنّن علماؤنا يف بيان أسرار ولطائف المقطوع والموصول يف القرآن

 .الكريم
(1)(2)

وأقول لنولدكه : هذا كالم مرفوض منك ومن غيرك وما اّدعيته باطل وهو 

فالقرآن الكريم نقل إلينا بجميع ألفاظه وحروفه وكلماته على الصفة التي ، افرتاء محض

ونص المصحف ورسمه لم يتغير ولم يتطرق  إليه أي خطأ كما كانت بين يدي الرسول

مرورًا بالصحابة تعتقد بل ظل محفوظًا متواترًا جيالً بعد جيل من لدن رسول اهلل

  إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. والتابعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( ح نظر ب ض اخ ام ء ه ء اخ طع واخوصآ ح اخرسم اخ ثم ين  خامصيف اخشريف ما ك خام  ين اخحواردة ح اآليح ا و وا  حك خحا   1

ب اه  اآلرر وخم  وقد اسفررج عام ؤن  خسرارا و   ين خهذه اخكام ا اخفي رسمت   طوعة ح ب ض اخمواطع و وصوخة ح

ي ف ال ر عند هذا اخيد بآ خ ردوا هذا اخنحوع  حع اخرسحم ب خفصحنحف . حنهم  اخحد فور عاحداخ ظحم اخمط نحى ح رحمحا اهلل ح ح 

هحح ح 1421ر احأ  9 ف با رصوصح ا اخرسم  اخ ثم ين  خامصيف اخشحريف واخحذى نشحره ح  جاحة  ناحر االسحالم ح اخ حدد 

خسحرار رصوصحح ا اخرسحم  اخ ثمح ين  خامصحيف اخشحريف  د / عاحد اخ ظححم اخمط نحي : م . ينظحر خطح رف و2000ديسمار 

 . 226:  2٨0  وينظر اخجال  واخجم   ح رسم اخكامة ح اخ ر   اخكريم د/س    اخ احني131: 129

ثم ين  ( ح بح   ب ض خسرار وخط رف اخم طوع واخموصو  ح رسم اخمصيف ينظر : خط رف وخسرار رصوصح ا اخرسم  اخ 2

  واخجال  واخجم   ح رسم اخكامة ح  اخ ر   اخكريم   د  131و  130خامصيف اخشريف  د / عاد اخ ظحم اخمط ني : 

  وخقو  خنوخد ا : إنا عاى اخرغم  م  ممحز با اخرسم اخ ثم ين   ع رصوصح ا خكع  ف   2٨3:  2٨1/س    اخ احني : 

 رآ  ع السرار واخم  ين واخاط رف اخفي خ   ت رون   همحال خارسم اخ ثم ين  عاى عام رن  بهذا اخكم اخه -عز وهآ  -اهلل

اخذ  ييمآ بحع هنا ما اخ ديد واخ ديد  ع السرار اخفي اسفناطه  وسحسفناطه  عام ؤن  بيوخا إخى خ  ي وم اخن س خرئ 

 اخ  خمحع      يدخآ عاى إعج ز اخ ر   بآ عاى إعج ز اخرسم اخ ر ين  .
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 ةــــاخلامت
 بالتوفيق إلكمال 

ّ
نولدكه  ظرة المستشرقن " هذا البحثالحمد هلل الذي أنعم علي

ومن خالل تتبع ، " وتالميذه إلى رسم وضبط المصحف الشريف دراسة نقدية

تاريخ )يف الجزء الثالث من كتابه وتالميذه االّدعاءا  التي أثارها تيودور نولدكه 

عاءا  وبيان عدم صّحتها باألدلة الواضحة والرباهين وتفنيد هذه االدّ  (القرآن

 أهمها:، ة حقائق ونتائجالساطعة توصلت إلى عد

وإنما ، كثيرة من القرآن الكريم لم يستنسخ أو يطبع نسخًان الرسولأ أوال:

ولكن على صفحا  القلوب بكلما  ، من نسخ القرآن الكريم ًاطبع مئا  بل ألوف

 بعقيدته وشريعته وأخالقه وآدابه. فريداً  قرآنيًا فأخرج جيالً ، من نور الوحي

مرحلة  - يف هذه المرحلة معلم المربي سيدنا محمدلقد حرص ال :ثانيًا

فكان ، أال وهو القرآن العظيم، ي وتفردهعلى توحيد مصدر التلقّ  - بدء الدعوة

وينصرف ون القرآن العظيم يف مدرسة سيدنا محمديتلقّ الصحابة

أحدهم بزاد حصيلته بضع آيا  من القرآن نزل هبا روح القدس على قلب سيدنا 

فكانت كفيلة أن تنشئ هذا الجيل القرآين الفريد الذي ينزع هبذه محمد

وتنسكب يف قلبه المعاين اآلتية من ، اآليا  كل أوطار الجاهلية وعقائدها وقيمها

 اهلل رب العالمين.

 -ته فضيلة ودليل صدق على نبوتهوأميّ  -ًاكان أميّ مع أن النبي :ثالثًا

حياهتا فقد عوضها اهلل تعالى عن القراءة وبعث يف أمة أمية صدورها سجال  

، من مرويا والكتابة بصدور حفظت لألمة كل ما روي عن رسول اهلل

سواء ما كان متعلقا بالوحي المكتوب الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 

الذي أضاف ، أو غير المكتوب عن المعصوم الذي ال ينطق عن الهوى، خلفه

يف الصدور للتأكيد على كتابته يف السطور ولعل هذا يشير إلى إلى جمع القرآن 

 بعض سر تسمية كالم اهلل بالقرآن وبالكتاب.
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لقد استبان مدى ضعف غالب الروايا  التي اعتمد عليها نولدكه   رابعًا:

وتالميذه  والتي كان يتمسك هبا ويكّررها يف كثير من األحيان ليثبت يف األذهان 

فبعد التمحيص والنظر الدقيق يف هذ ، ّقق له مرادهلكن لم يتح .صحتها

 أوال أصل لها ، المرويا  وتتبعها سندًا ومتنًا تبّين أهنا ضعيفة

حديثه عن رسم المصحف وعن الكلما  المختلفة يف الرسم ينبئ  خامسًا :

عن أنه نظر إليها سطحيًا فقط دون إدراك منه لقواعد اإلمالء والتي لها 

فما حدث من كتابة كلمة على شكل ، عرفها أصحاهبا فقطخصوصياهتا التي ي

وما حدث ، معّين يف موضع ثم كتابة نفس الكلمة على شكل آخر يف موضع آخر

من زيادة حرف يف كلمة ثم نقصانه يف نفس الكلمة يف موضع آخر   كل هذا له  

بفضل أسبابه ومربّراته وتوجيهاته السديدة وربما أسراره على النحو الذي بّينته 

  .اهلل وكرمه

سادسًا : أن االستشراق له أهدافه سعى ويسعى من أجل تحقيقها ويف 

وما هو إال دين  "اإلسالم"صدارهتا أبعاد الربانية واإللوهية عن هذه الدين 

مخرتع فجيشوا لذلك وأعدوا العدة وما هي يف الحقيقة إال أوهام واهية أصلها 

 أحقاد تاريخية مخيفة.

علماء المسلمين نذروا أنفسهم للدفاع عن هذا الدين وردوا أنَّ  سابعًا :

بحكمة َيحذوها العلم والتبصر مؤّدين واجبهم يف العمل من أجل دينهم على أتّم 

 وينبغي لطلبة العلم أن يسيروا على خطاهم. .وجه

هي مدرسة استشراقيه ماكرة أراد  أن  وتالميذهأن مدرسة نولدكه  ثامنًا:

كريم لم يكن كامالً وأنه احتوي على بعض األخطاء اللغوية توهم أن القرآن ال

وأن القراءا  القرآنية نشأ  عن طريق الرسم وليست عن طريق التواتر الذي  لم 

 .يعرتف به نولدكه أبداً 
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ضخامة اإلنتاج االستشراقي والدعم المادي الهائل له من قبل  تاسعًا : 

ة والمراكز العلمية وعلى رأسها الحكوما  الغربية ممثلة بالمؤسسا  التبشيري

ويف المقابل عدم االلتفا  لهذا النتاج االستشراقي من قبل .الجامعا  الغربية

لذا نجد هذه ، المسلمين وخاصة مؤسساهتم التعليمية والمراكز اإلسالمية

الكتب االستشراقية لم ترتجم من لغاهتا إلى اللغة العربية وهي أكرب مشكلة تواجه 

وهذا الجهد الذي قمت به .ين إذا أرادوا التصدي لها والرد عليهاعلماء المسلم

جهد متواضع لذا فإنه يحتاج منا لتضافر الجهود من قبل الحكوما  اإلسالمية 

ممثلة يف المؤسسا  والمراكز العلمية والدعوية فيها  لوضع حد للحمال  

رة واالستشراق الدعائية ضد اإلسالم العظيم والقادمة من الغرب باسم التبشير تا

وغير ذلك من المسميا  فيقومون برصدها واستيعاب نتاج هذه ، تارة أخرى

 .ودحض ما يتضمنه من هتافت وزيف، الحركا  ثم نقده نقدًا علميًا صحيحًا

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 هم املصادر واملراجعأ
طا ة دار طحاة  -د/ عمر ر وا    -  اخ ر   اخكريم ومفسحره   راء اخمسفشرقحع حو -1

 .م1992هح 1413ط الوخي  -اخري ض  –خانشر واخفوزيع 

طا حححححححة : دار اخكفحححححححب  -إميححححححح ف  احححححححالء اخاشحححححححر خاانححححححح ء اخحححححححد ح طي   -2

 م 2001هح/1422اخ امحة

 –طا ححة اإلدارة اخ   ححة خام  هححد الزهريححة  –اخسحححوطي   -اإلم حح   ح عاححوم اخ ححر     -3

    .م1997 -هح 141٨

 نشحوراا  –عاحد اخحرحمع اخجزيحر   -خدخة اخح حع ح اخرد عاى  ط عع اخماشريع     -4

 .م 2007ب ريس  –خسم ر 

 "ورحافحا شحرق  وغربح   -ر حي اهلل عنحا  -خ واء عاى  صيف عثمح   بحع عفح     -5

  طا حححة   سسححة شحححا ئ اخج   حححة -خاححد فورة سحححير اخسحححد عاحححد اخ زيحححز سحح خم  

 .م1991  اإلسكندرية

 –اخ ح هرة  –طا ة دار اخسحالم  –إعج ز رسم اخ ر   وإعج ز اخفالوة  يمد شماو    -6

 .م 2006 -هح  1427ط الوخى 

دار   اخن شحر:  نشحوراا  يمحد عاحي بحاحو  -إعرائ اخ ر   لبي ه فر اخنيح س   -7

و ع حواشحا وعاق عاححا  -هح   1421  اخطا ة: الوخى -بحروا  –اخكفب اخ امحة 

 .اخمن م راحآ إبراهحم: عاد 

خيح ر /  -اخطا حة: اخر  سحة عشحر  -اخن شر: دار اخ ام خاماليحع   -العالم خازر اي   -٨

 .م 2002  يو 

 –دراسحة ححزم  –الرد   –طا حة دار اخفحف   –اخ   ي اخا قالين   -االنفص ر خا ر      -9

 .م2001 -هح  1422اخطا ة الوخى   بحروا

اخطا حة الوخحى  –اخمكفاحة اخ صحرية  -الناح ر   اإلنص ف ح  س رآ اخرالف البع -10

 .م2003 -هح 1424

 –طا حة  جمحع اخاغحة اخ ربححة بد شححق  -إياح ح اخوقحف واالبفحداء البحع الناحح ر   -11

  .مي حق /  يي اخديع ر ا   – 2197/ -هح 1391

 م.19٨6 -هح  1407طا ة ع م :  –اخن شر: دار اخفكر   -اخاداية واخنه ية البع  ثحر  -12
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طا حة  –ر اخزاهرة ح اخ حراءاا اخ شحر اخمفحوامرة خاشححخ عاحداخفف ح اخ   حي  اخادو -13

 .م2003 -هح  1423 –اخ  هرة  –قط ع اخم  هد الزهرية 

 .م1966ط الوخى سنة  –طا ة دار اخ ام  –م ريخ اخ ر   اخكريم خاد فور / عاداخصاور ش هحع  -14

 .م 1964 -هح 1365 –اخفف  بجدة طا ة  طا ة  –م ريخ اخ ر   اخكريم خميمد ط هر اخكرد   -15

طا حة اإلدارة اخمر زيحة  –م ريخ اخمصيف اخشحريف خاشححخ عاحد اخففح ح اخ   حي  -16

 .م 2000 -هح 1421ط  –خام  هد الزهرية 

  طا حة دار إححح ء اخفحراث اخ ربحي -مفسحر اخايحر اخميححط  لبحي ححح   الندخسحي  -17

 .خان    بحروا

 –طا حة دار طحاحة خانشحر واخفوزيحع   -اغحو  اخ - (   خم اخفنزيحآ)مفسحر اخاغو  =  -1٨

 .م1997ط اخراب ة  –اخري ض 

 .م19٨4 –مونس  –طا ة اخدار اخفونسحة خانشر  –مفسحر اخفيرير واخفنوير البع ع شور  -19

 –طا ة دار اخ ام  –مفسحر اخدر اخمصو  ح عاوم اخكف ئ اخمكنو  خاسمحع اخيااي  -20

 .اطاخمي ق: اخد فور / خحمد  يمد اخرر -د شق 

طا ة   سسة اخرس خة ا : خحمد ش  ر  -اخطار    -  (ه  ع اخاح  )مفسحر اخطار   -21

 م.2000 -هح 1420الوخى   .ط –

اخطا حة اخث نححة  –طا ة دار طحاة خانشحر واخفوزيحع  -مفسحر اخ ر   اخ ظحم البع  ثحر   -22

 .مي حق / س  ي  يمد سال ة .م1999 -هح 1420

طا حة دار إححح ء اخفحراث   -اخ رطاحي  – (خ حر  اخجح  ع لحكح م ا)مفسحر اخ رطاى  -23

 .م 19٨5 -هح  1405بحروا   اخ ربي

  طا ححة دار اخكفححب اخ امحححة  مفسحححر اخااحح ئ ح عاححوم اخكفحح ئ البححع عحح د  اخينااححي -24

 م.199٨ -هح 1419بحروا 

 م احق : هم   شرف  2002 –دار اخصي بة خافراث بطنط   –اخفحسحر خاي    اخداين -25

ط. الوخححى  –طا ححة دار اخم ح رف اخ ثم نحححة بيحححدر خبحح د   -     ابححع حاحح -اخث ح ا   -26

 .م197٨ -هح  139٨

 –اخن شححر: ه   ححة اخشحح رقة  -هحح  ع اخاححح   ح اخ ححراءاا اخسححاع خايحح    اخححداين  -27

 .م 2007 -هح  142٨  اخطا ة: الوخى -اإل  راا 
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 -عمحر  خيفحص بحع عمحر اخحدور  خبحو -صحاى اهلل عاححا وسحام  –هزء  حا قراءاا اخناي  -2٨

 م.19٨٨  مي حق د/ حكمت بشحر ي سحع –اخمدينة اخمنورة  –اخن شر  كفب اخدار 

 -اخجال  واخجم   رسم اخكامة ح اخ ر   اخكريم خاد فور س    اخ احني ح  ف بحا  -29

اخطا حة الوخحى :  –ح حوق اخطاحع  يفوظحة خام خحف  –اخ ح هرة  –طا ة  كفاة وهاة 

 .م 200٨ -هح 1429

 كحة  –طا حة  كفاحة اخفحراث  –   اإلقراء خ ام اخحديع اخسحر و  هم   اخ راء و م -30

 .مي حق : د /عاى حسحع اخاوائ –م 19٨7 -هح 140٨ط : الوخى  –اخمكر ة 

بيحث   -همع اخ ر   ح  راحاا اخف ريرحة  ع اخ صر اخناو  إخى اخ صحر اخيحديث  -31

ت  ن قشفا و  ن -مكمحاي خايصو  عاى درهة اخم هسفحر ح اخففسحر وعاوم اخ ر   

محأخحف  يمحد  -هحح  1419ح  احة اخشري ة بج   ة اخكويت ح شهر شوا   ع سحنة 

 شرعي خبو زيد  

 –اخطا حة اخث خثحة  –طا حة دار اخشحروق  -اخيجة ح اخ راءاا اخسحاع  البحع ر خويحا   -32

 .م مي حق : د/ عاداخ    س خم  كرم1979 -هح 1399

ط اخث نححة  –د شحق  –خمحأ و  خافحراث طا حة دار ا –اخيجة خا راء اخسا ة خاف رسي  -33

 .بشحر هويج بي –مي حق / بدر قهوهي   م1993 -هح 1413

حرز ال  ين ووها اخفه ين لبي اخ  سم بع  حُّده بع راف بع خحمد اخش طاي ح  اط  -34

ومصيح  اخشحخ/ عاي  يمد اخاا ع ح طا ة/  طا ة  صطفى اخا بي اخيااي 

 م(.1937هح ح 1355)وخوالده ح  صر ح ع م 

   صحر -اخن شر: اخسح  دة  -حاحة الوخح ء وطا  ا الصفح ء لبي ن حم الصاه ين  -35

  بححروا –ثم صورمه  عحدة دور  نهح  : دار اخكفح ئ اخ ربحي  -م 1974 -هح 1394

 .بحروا  واخفوزيع واخنشر خاطا عة اخفكر ودار

ة  كفاححة طا حح –رزانححا الدئ وخححب خاحح ئ خسحح   اخ ححرئ خ اححد اخ حح در بححع عمححر اخاغححداد  -36

 .مي حق / عاداخسالم ه رو   م1997 -هح 141٨ –ط اخراب ة  –اخ  هرة  –اخر زنجي 

د  ع عع اخ ر   اخكريم خص خة اإلعحرائ ودالخفحا عاحى اخم ح نى ىف اخ حر   اخكحريم واخاغحة  -37

   م.2011 –اخ  هرة  - كفاة اآلدائ   -اخ ربحة اخد فور /  يمد حسع حسع هاآ  
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طا ة دار  –ابع ع  ر خاد فور / س  ي عاد اخفف ح هال   د ع اخمط عع عع قراءاا  -3٨

 .طنط  –اخصي بة خافراث 

 –طا ة دار اخكفب اخ امحة  –دالرآ اخناوة و  ر ة خحوا  ص حب اخشري ة خااحه ي  -39

  .هح1405ط الوخى  –بحروا 
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 فهرس املوضوعات
 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــــــاملوض

 508 المقدمة

 509   أهمية الموضوع

 512 أسباب اختيار الموضوع 

 513 الدراسا  السابقة

 514 نولدكه ورسم المصحف الشريف 

المبحث األول : اّتهام نولدكه وتالميذه رسم المصحف وأنه شهد  

 تطورًا كبيراً 

517 

 530 المبحث الثاين : حديث نولدكه وتالميذه عن الكلما  المختلفة يف الرسم

 566 الخاتمة 

 569 قائمة بأهم المصادر والمراجع

 573 فهرس الموضوعا 

 


