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 امللخص

ُب ب موضوع البحث دراسة املصحف ِّ سنة الذي كتبه اخلطاط امُلَلقَّ
امُلَخلِِّصي

باحث : األول يف التعريف تتألف من أربعة م ،، دراسة وصفيةم469هـ = 353

يان طريقة رسم الكلامت يف والثاين يف ب ، وتاريخ كتابته، وكاتبه.باملصحف

وفواصل  ،صف فواتح السور. والثالث يف ويه، وعالمات الشكل فاملصحف

 واألجزاء واألحزاب . والرابع يف عرض الزخارف الفنية يف املصحف. ،اآليات

ويف مقدمتها تطابق النص القرآين  ،وانتهى البحث بخامتة تضمنت أهم النتائج

مع مجيع املصاحف  ،الذي مر عىل كتابته ما يقرب من ألف عام ،يف املصحف

 ب العاملني.       واحلمد هلل ر ،املعروفة اليوم
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 املقدمة

نا حممد ،احلمُد هللي َربِّ العاملني وعىل آلهي  ،والصالُة والسالُم عىل رسولي اهللي سيدي

 أما َبْعدُ  ،والتابعني هلم بإحساٍن إىل يومي الدين ،وصحابتهي أمجعني

فكل مصحف من  ،حف املخطوطة قيمًة تارخييًة وعلميًة وفنيًة كبريةً فإنَّ للمصا

ُ عن جهد أهل العرص الذي ُكتيَب فيه وهو ََيْكيي  ،تلك املصاحف ُيَعدُّ وثيقًة ُتَعِّبِّ

وفواصل اآليات  ،َشْكَل اخلط وطريقة الرسم وعالمات الضبط يف ذلك العرص

ومن املفيد عقد دراسات  ،فوغري ذلك مما تشتمل عليه املصاح ،وفواتح السور

لتكون  ،تكشف عام فيه من اجلوانب املشار إليها ،وصفية وحتليلية لكل مصحف

بني أيدي الباحثني َبْعَد حنٍي صورٌة أكثر شموالً ودقة عن شكل املصحف وتطوره 

 خالل العصور.

 ،وال شك يف أن مصاحف القرون األوىل حتتل الصدارة يف مثل هذه الدراسة

غاب بعض تفاصيلها عن  ،ف عن جوانب مهمة تتعلق باملصاحفألهنا تكش

ومن هنا جاء  ،ومل تتوقف عندها طوياًل املصادُر القديمةُ  ،الدارسني املعارصين

ِّ املخطوط سنة 
م(469هـ = 353اختياري )مصحف امُلَخلِِّصي

 (1)
، املحفوظ يف 

إىل منتصف فهو يعود  ،لدراسته يف هذا البحث ،جملس الشورى يف طهران مكتبة

بنصف  ،هـ343ويسبق مصحف ابن البواب املخطوط سنة  ،القرن الرابع اهلجري

 ومل يسبق أن وقف عنده الدارسون. ،قرن تقريباً 

                                           
ٌم إىل مؤمتر )املخطوطات العربية( الثاين( 3) الذي أقامه قسم اللغة العربية يف كلية  ،أصل هذا البحث ُمَقدَّ

وقد راجعت  ،طبع ضمن وقائع املؤمتروسي ،م31/3/1133-33الرتبية بجامعة تكريت يومي 

 ،منها )أوهام النسخ وطريقة معاجلتها يف املصحف( ،البحث وزدت عليه موضوعات مل تكن فيه

ومنها )املصحف الذي اختذه اخلطاط إمامًا له يف  ،ومنها )القراءة التي ُضبيَط هبا مصحف املخلِص(

 النسخ(.  
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 ويمكن التعريف بمصحف املخلِص من خالل املباحث اآلتية : 

 وكاتبه ،وتارخيه ،: تعريف باملصحف المبحث األول

 صحف: الرسم والشكل يف امل المبحث الثاني

 واألجزاء واألحزاب ،وفواصل اآليات ،فواتح السور المبحث الثالث :

 الزخارف الفنية يف املصحف المبحث الرابع :

ومن متام التعريف هبذا املصحف وخصائصه الكتابية والفنية موازنته بوثائق 

( البن درستويه املتوىف س ،تارخيية تعود لزمن كتابة املصحف نة مثل كتاب )الُكتَّابي

ْقمي يف زمانهوعالما ،، الذي حتدث فيه عن أشكال احلروفهـ394 ْكلي والرَّ ، ت الشَّ

مثل مصحف ابن البواب الذي َخطَُّه سنة  ،أو نامذج خطية معارصة للمصحف

 هـ يف مدينة السالم )بغداد(.343

ويمثل مصحف امُلَخلِِّصي مرحلة متقدمة يف تطور شكل املصحف موازنة بام 

وفواتح  ،املجردة من عالمات الشكل ،ف العثامنية األوىلكانت عليه املصاح

ومن املفيد تتبع الظواهر الكتابية  ،واخلُُموس والُعُشور ،ورؤوس اآلي ،السور

للكشف عن  ،يف مصاحف القرون السابقة ،والفنية التي ظهرت يف هذا املصحف

أحدثه  أو ما ،والوقوف عىل ما زاده هذا اخلطاط من ظواهر ،أصول تلك الظواهر

 من تطوير.

واالكتفاء بعدد من األمثلة  ،وقد اعتمدت يف كتابة هذا البحث طريق اإلجياز

حتى ال خيرج البحث عن احلجم الذي يناسب النرش يف  ،التي ختص كل ظاهرة فيه

ألن استيفاء أمثلة كل ظاهرة مما يتعلق بالرسم أو الضبط أو  ،املجالت العلمية

 حث.  العدد  سوف يضاعف صفحات الب

 ،وال يفوتني يف هذا املقام توجيه الشكر إىل األستاذ الفاضل حسني مرعشى
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الذي أرسل يل نسخة  ،األستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة شرياز

 ،وتقديم هذا البحث عنه ،وأتاح يل ذلك فرصة دراسته ،مصورة من املصحف

 ية والقرآن الكريم وعلومه.عىل جهوده يف خدمة اللغة العرب ،جزاه اهلل خرياً 

 واهلل تعاىل ويل التوفيق.

 م1/33/3131 :تكريت
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 املبحث األول 

 تعريف باملصحف، وتارخيه، وكاتبه 

 ،وقياس صفحاته ،يمكن أن يندرج يف التعريف باملصحف بيان عدد أوراقه

وأكثر هذه  ،وتاريخ خطه ،ف بكاتبهوالتعري ،واخلط الذي ُكتيَب به ،وعدد سطوره

فإن النسخة املصورة  ،إال احلديث عن قياس صفحاته ،اجلوانب يف متناول البحث

 وإن كانت تبدو ليست كبرية احلجم. ،ال تسمح بالوصف الدقيق لذلك

 : َوْصُف المصحفِ المطلب األول
أما عدد صفحات املصحف فإن الصفحة األخرية من املصحف التي تتضمن 

( 944لكن العدد احلقيقي للمصحف هو ) ،(944رة الناس حتمل الرقم )سو

 ،(391( إىل الصحيفة )314ألن ترقيم املصحف انتقل من الصحيفة ) ،صحيفة

 وهذه صورة الرقمني : ،(334( و)314وذلك للتشابه احلاصل بني الرقمني )

ن سقوط أوراق وليس ناجتًا ع ،ومما يدل عىل أن ذلك ناتج عن خطأ يف الرتقيم     

( وأول الصفحة 314أن النص القرآين متصل بني هناية الصفحة ) ،من املصحف

حب خب مب   ىب   يب  ﴿ فالصفحة األوىل تنتهي بقوله تعاىل من سورة سبأ : ،(391)

الثانية بقوله  وتبدأ الصفحة ،﴾جت  حت     خت مت  ىت يت  جث مث ىث يث  

 .﴾ٱ ٻ       ٻ  ٻ ٻ پ ﴿ تعاىل :
إال الصفحات التي تتضمن اسم  ،ة تسعة عرش سطراً ويف الصفحة الواحد

أحدها  ،فتكون ثامنية عرش سطراً  ،فإن عدد سطورها ينقص سطرًا واحدة ،السورة

 السطر اخلاص باسم السورة وعدد آياهتا.

 ومعدل عدد الكلامت يف السطر الواحد بني ثامين كلامت إىل عرش كلامت.



 أ.د. غانم قدوري الحمد: دراسة وصفية تحليلية                هـ151ُمْصَحُف الُمَخلِِّصيِّ المخطوط سنة  

31 

ٌة مزخرفةويسبق الصفحة األوىل من املصحف التي تتض  ،من سورة الفاحتة ُطرَّ
ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ  ﴿ يتوسطها قوله تعاىل من سورة اإلرساء :

وكانت  ،ويبدو أن الورقة األوىل من املصحف قد سقطت ،﴾ڤ ڦ ڦ 

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ وهو قوله تعاىل : ،تتضمن صدر اآلية املذكورة

 يف امللحق(. 3)تنظر صورة رقم  ،﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ
لكن يبدو عدٌد من  ،بخط تغلب عليه مسحة اخلط الكويف واملصحف مكتوب

مما يشري إىل بدء التحول يف كتابة املصاحف  ،احلروف قد اكتسى قليالً من الليونة

الذي استعمله اخلطاط يف كتابة اآلية يف أول  ،من اخلط الكويف إىل اخلط اللني

بواب يف كتابة والذي استعمله بعد ذلك ابن ال ،وكتابة خامتة املصحف ،املصحف

وقد أطلق بعض الدارسني عىل هذا النوع اجلديد من اخلط  ،هـ343مصحفه سنة 

)شبيه الكويف(
(1)

. 

 تبدأ بالورقة التي َيمل وجهها رقم ،وسقط من املصحف ست ورقات
 ،﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ وأوهلا قوله تعاىل من سورة اإلنسان : ،(964)

 ( ، وآخرها944مل ظهرها الرقم )وينتهي ما سقط من املصحف بالورقة التي َي
وقام بعض اخلطاطني بإكامل ما  ،﴾گ گ ﴿ قوله تعاىل من سورة الضحى :

ويف حاشية الصفحة التي انتهى هبا القسم الساقط  ،سقط من املصحف بخط النسخ

من أصل املصحف كتابة بالفارسية تشري إىل أن إكامل خط الصفحات الساقطة من 

 وهذه صورة ذلك : ،هـ3354ن عام املصحف تم يف شهر حمرم م

 
 

                                           
 .1/315املخطوط وعلم املخطوطات  ينظر : أيمن فؤاد سيد : الكتاب العريب( 3)
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ويبدو أحيانًا أقل سوادًا  ،واستعمل اخلطاط املداد األسود يف كتابة املصحف

إال سورة  ،واستعمل اللون األمحر يف كتابة فواتح السور ،بسبب تقادم الزمن

واستعمل املداد األمحر أيضًا يف كتابة  ،اإلخالص فقد تفنن يف كتابة فاحتتها

لكنه استعمل املداد  ،وكذلك األسباع وأجزائها ،حوايش الصفحات السجدات يف

وليس هناك ما  ،وُكتيَبْت أرقام الصفحات باملداد األمحر ،األسود يف كتابة األجزاء

فقد بدت أرقام الصفحات متشاهبة عىل  ،يؤكد كون ذلك الرتقيم من اخلطاط نفسه

 أصل املصحف. والصفحات األخرى من ،صفحات اجلزء الساقط من املصحف

 المطلب الثاني : تعريف بالخطاط الذي َكَتَب المصحف 
كام أثبَت اسمه يف خامتة املصحف : )عيل  ،أما اخلطاط الذي َكَتَب املصحف فهو

) ُّ
يُّ امُلَخلِِّصي ُف هبذا اخلطاط ،بن حممد بن عيل بن حممد الطََِّّبي  ،ومل أقف عىل ما ُيَعرِّ

ستان(لكن تلقيبه بالطِّبي يشري إىل أ نه من أهل )َطَِّبي
(1)

. 

( فإنه قد يشري إىل مهنته أو مهنة والده أو  ْت قراءيت ليَلَقبيهي : )امُلَخلِِّصي وإذا َصحَّ

 وهذه صورة اسم اخلطاط كام ورد يف آخر املخطوط :   ،بعض أجداده

 

وهو الذي خُيَلُِّص الذهب من الغيشِّ ويفصل  ،وامُلَخلِِّصي نسبة إىل )امُلَخلِّص(

بينهام بالتعليق بالنار
(2)

. 

                                           
خرج من نواحيها َمن ال َيىص كثرة من أهل العلم  ،وهي بلدان واسعة كثرية يشملها هذا االسم( 3)

ومن أعيان بلداهنا دهستان وجرجان وإسرتاباذ  ،والغالب عىل هذه النواحي اجلبال ،واألدب والفقه

وابن األثري :  ،9/33ياقوت : معجم البلدان  والنسبة إليها )الطِّبي( )ينظر : ،وآمل وهي قصبتها

 (.1/149اللباب 

. واشتهر هبذه النسبة 3/343والصفدي : الوايف بالوفيات  ،5/114ينظر : السمعاين : األنساب ( 1)

=  /5هـ( )ينظر : السمعاين : األنساب 343أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن بن العباس البغدادي )ت
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وقد  ،فقد يكون هو ُُمَلِّصاً  ،وال يمكن البت يف أصل تلقيب اخلطاط هبذا اللقب

ُفنَا بحياته ،وعسى أن تظهر له ترمجة توضح ذلك ،يكون بعض آبائه كذلك  ،وُتَعرِّ

فقد أثبت اخلطاط  ،وكل ما يمكن قوله اآلن هو أنه من أعيان القرن الرابع اهلجري

 353وهو الرابع عرش من شهر رجب من عام  ،خ الفراغ من كتابة املصحفتاري

 وهذه صورة خامتة املصحف التي أثبتها بعد سورة الناس : ،من اهلجرة

ُّ كاتيُب املصحف قد خضعت 
ستان التي ينتسب إليها امُلَخلِِّصي وكانت َطَِّبي

ُبَوْيهي يف تلك فقد دخلها ركُن الدولةي بُن  ،هـ353لسلطان البوهييني منذ سنة 

السنة
(1)

، وكان البوهييون قد ترسخ سلطاهنم بعد استيالء أمحد بن ُبَوْيهي عىل بغداد 

وتلقيب اخلليفة املستكفي له بمعز الدولة ،هـ339سنة 
(2)

. 

                                                           

 /1و ،3/544يف احلديث )ينظر : حاجي خليفة : كشف الظنون  وله )املخلصيات( ،(114=

3634 .) 

 .4/316ينظر : ابن األثري : الكامل يف التاريخ ( 3)

 .4/164ينظر املصدر نفسه ( 1)
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 المطلب الثالث : أوهام النَّْسِخ وطريقة معالجتها في المصحف
فهو يبدأ بسورة  ،ليس يف مصحف املخلِص َنْقٌص يف نص القرآن الكريم

لكن ضخامة النص القرآين وما فيه من رسوم  ،وينتهي بسورة الناس ،الفاحتة

وهو  ،قد يسمح بوقوع بعض األخطاء ،وانفراد اخلطاط بالعمل عادة ،وعالمات

فقد وقفُت عىل عدد من األخطاء يف أثناء قراءيت  ،ما حصل يف مصحف املخلِص

 ،من قبل اخلطاط نفسه عىل ما يبدو لكن تلك األخطاء تم استدراكها ،للمصحف

 إال مواضع قليلة جدًا فاته تصحيحها.

ُّ إذا فاتته كتابة كلمة كتبها يف موضعها فوق السطر
وقد  ،وكان امُلَخلِِّصي

وهذه صورة لعدد من تلك  ،أحصيت أربعني موضعًا جرى إصالحها هبذه الطريقة

 املواضع :

  .[364]آل عمران  ﴾گ گ ڳ ڳ ﴿:  
 .]يوسف[ ﴾ے ۓ ۓ  ے﴿:  
 .[49]احلجر  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ            ﴿:  
 .[311]النساء  ﴾چ چ چ چ ڇ         ﴿:  
 .]األحقاف[  ﴾ې  ې ى ى ائ ﴿:  

 وذلك يف : ،وإذا طال النقص فإن اخلطاط ربام أثبته بني السطرين

 

 [3-1]الفرقان

 

 

 [14 – 15]النساء 
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 ،املعاجلة من تشويه ملنظر املصحفوربام أحس اخلطاط بام يسببه مثل هذه 

وصعوبة قراءة الكتابة بني السطرين فلجأ يف مكان آخر إىل إحلاق النقص يف حاشية 

ومل أضع صورة الصحيفة كاملة طلبًا  ،الصحيفة بجانب الكتابة كام يف املثال اآليت

 لالختصار:

 

 

 مع مالحظة ضبط )مصدق( بالرفع بدل النصب[ ،44ص  ،96]املائدة 

 ،إذا كان اخلطأ خيص زيادة عىل النص فإن املخلِص قام بشطب تلك الزيادةو

وقد تكون الزيادة كلمة  ،وقد حصل ذلك يف مواضع قليلة ال تتجاوز مخسة مواضع

ولعل املوضع اآليت يف سورة إبراهيم هو أطول زيادة حصلت يف  ،واحدة أو أكثر

َب عليها اخلطاط : ،املصحف  وََضَ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ  ں ں  ڱڳ ڱ ڱ ﴿
لكنها ال خُتيلُّ  ،وإن كانت تؤثر عىل شكل املصحف ومجاله ،وهذه األخطاء

وقد وقع يف املصحف عدد قليل جدًا من األخطاء التي تؤثر يف سالمة  ،بالنص

 ،وفات من قرأ يف املصحف ذلك أيضاً  ،فات اخلطاط تصحيحها ،النص القرآين

 مثل : ،منها ما يتعلق بالضبط

 [.9:]األحزاب﴾ڇ ڇ ڍ  ڇ﴿أزواج(: )برفع

 .[19:]التوبة ﴾ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ :)برفع أحب(

 [.51:]مريم ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿)بنصب األيمن( :
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 وال يتعلق اخللل يف ضبط هذه الكلامت بقراءة أو وجه إعرايب ظاهر.

مثل سقوط  ،فات ناسخ املصحف استدراكها ،ومنها ما يتعلق بسقوط كلمة

 وموضعها يف آخر السطر : ،[33عاىل يف سورة هود ]كلمة )مفرتيات( يف قوله ت

 وغفر لنا وله. ،رحم اهلل عيل بن حممد املخلِص
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 املبحث الثاني 

 الرَّْسُم والشَّْكُل يف مصحف امُلَخلِِّصيِّ 

يل القرآن الكريم ، فلم يتأخر تدوين  يرتبط ظهور املصحف ألول مرة بعرص َتنْزي

القرآن عن زمن التنزيل ، لكن الصورة الكاملة للمصحف مل تكتمل إال بعد وفاة 

باحلديث  تكفلت ،إذ إن كتابة القرآن الكريم مرت بمراحل ثالث ،×رسول اهلل 

 وهي : ،املفصل عنها كتب علوم القرآن

َقاعي يف زمن النبي    . ×املرحلة األوىل : كتابُتُه مفرقًا يف الرِّ
ُحفي يف خالفة أيب بكر الصديقاملرحلة الثاني  . ة : مَجُْعُه يف الصُّ

ُحفي يف املصاحف وتوزيعها عىل األمصار اإلسالمية  املرحلة الثالثة : َنْسُخ الصُّ

، فتوحدت املصاحف التي بأيدي املسلمني ، وهي  يف خالفة عثامن بن عفان 

صاحف العثامنية وصار رسم الكلامت يف امل ،×ترجع إىل ما ُكتيَب بني يدي النبي 

 موضع عناية العلامء ، وتعلق به علم رسم املصحف ، وضبطه .

وكانت الكتابة العربية يف عرص صدر اإلسالم خالية من عالمات احلركات 

َدًة من كل عالمة أو زيادة عىل نص  ،ونيَقاط اإلعجام وكانت املصاحف العثامنية جُمَرَّ

، قال: سمعُت َييى  هـ(354)ت زاعي القرآن الكريم ، وقد أخرج الداين عن األو

ُل ما َأْحَدُثوا فيه »يقول:  هـ(314)ت بن أيب كثري  دًا يف املصاحف ، فَأوَّ كان القرآن جُمَرَّ

 النَُّقَط عىل الياء والتاء ، وقالوا: ال بأَس به هو ُنوٌر له ، ثم َأْحَدُثوا فيها ُنَقطًا عندَ 
«اتيَح واخْلََواتيمَ ُمنَْتَهى اآليي ، ثم َأْحَدُثوا الَفوَ 

(1)
. 

َي من مصاحف قديمة ما ورد يف هذه الرواية ، فلدينا مصاحف أو  ويؤيد ما َبقي

                                           
 .331، والبيان يف عدِّ آي القرآن ص1املحكم ص( 3)
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صفحات من مصاحف قديمة خالية من الزيادات التي حدثت يف املصاحف ، إال 

كام يظهر ذلك يف الصحيفة اآلتية  ،قد تكون حادثة فيها ،عالمات قليلة ظهرت فيها

 ع احلسني يف القاهرة : املصورة من مصحف جام

 
 

 

 

 

 

 

 (334-336)من سورة البقرة اآلية 

 ِّ
ثم جانب  ،وسوف أتناول يف هذا املبحث جانب الرسم يف مصحف امُلَخلِِّصي

وأحتدث يف مطلب ثالث عن القراءة التي ُضبيَط هبا  ،يف مطلبني ،الشكل فيه

 املصحف :

 يِّ المطلب األول: الرسم العثماني في مصحف الُمَخلِّصِ 
يمتاز الرسم العثامين بخصائص كتابية حرصها بعض علامء الرسم يف مخسة 

والوصل والفصل ،واهلمز ،والبدل ،والزيادة ،: احلذفهي ،أبواب
(1)

. وَأْوَجَب 

، قال الرسم العثامين يف كتابة املصاحفالعلامء وأفتى الفقهاء بوجوب االلتزام ب

حف عىل ما أحدثه الناس من ُيْكَتُب املصهل  –رمحه اهلل  –وُسئيَل مالك »الداين: 

وال ُمالف له يف ذلك من »: قال الداين ،«إال عىل الكيْتَبةي األوىل ... ، فقال: الاهلجاء

                                           
 .31-33ينظر: ابن وثيق : اجلامع ص ( 3)
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 «علامء األمة
(1)

 . 

هلجاء الذي كتبوا به َمن كتب مصحفًا فينبغي أن َُيافيَظ عىل ا»وقال البيهقي: 

َ ، وال خيالفهم فيهتلك املصاحف  مما كتبوه شيئًا ، فإهنم كانوا أكثَر علاًم ، ، وال ُيَغريِّ

نَّا وأصدَق قلباً   ، فال ينبغي أن َنُظنَّ بأنفسنا استدراكاً ولسانًا، وأعظَم أمانة مي
«عليهم

(2)
. 

 ،ويبدو أن املخلِص مل يلتزم بالرسم العثامين التزامًا تامًا يف كتابته للمصحف

عاة لكل ما نص عليه علامء الرسم من غري مرا ،خاصة إثبات األلفات املحذوفات

يف جواز كتابة  ،ولعله يتابع يف ذلك بعض فتاوى علامء العراق يف زمانه ،يف ذلك

فقد نقل الداين عن أيب احلسني أمحد بن جعفر بن املنادي  ،املصحف بالرسم القيايس

لي »أنه قال : هـ(336)ت  األوَّ
ُ َرْسَم املصحفي  ال ُيَغريِّ

«وكان بعُض الُكتَّابي
(3)

، ويعني 

ُ َرْسَم املصحف ويكتب بحسب ما قرره علامء العربية  ،قوله هذا أن هناك َمْن ُيَغريِّ

ويؤكد ذلك ما قاله القايض أبو الطيب الباقالين  ،من قواعد اهلجاء )اإلمالء(

َعى أنه جَييُب عىل الناس َرْسٌم ُمصوص » : هـ(919)ت ويف اجلملة فإنَّ ُكلَّ َمني ادَّ

يَم احلجة عىل دعواه ، وأنَّى له بذلك َوَجَب عل «يه أن ُيقي
(4)

. 

ولعل اخلطاطني الذين كتبوا املصاحف وَنَحْوا يف كتابتهم منحى علامء العربية يف 

قد استندوا  ،من أمثال املخلِص وابن البواب البغدادي ،مطابقة املرسوم للمنطوق

آن بالرسم القيايس الذي إىل ما فهموه من كالم هؤالء الفقهاء من جواز كتابة القر

وجيد املتتبع للمصاحف املخطوطة يف بلدان املرشق  ،َضَبَط قواعده علامء العربية

                                           
 . 33ص، وينظر: املحكم  319املقنع ص ( 3)

 . 6/1111، والسيوطي: اإلتقان  9/134شعب اإليامن ( 1)

 املحكم ص .( 3)

 1/594االنتصار ( : 9)
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 ،اإلسالمي أمثلة أخرى ملصاحف مل يلتزم خطاطوها بكل خصائص الرسم العثامين

عىل عكس مصاحف املغاربة واألندلسيني الذين كانت هلم معرفة تامة بالرسم 

 ؤلفاته.العثامين والعناية بم

ويطول احلديث إذا قصدنا إثبات كل ما خالف فيه مصحف املخلِص قواعد 

 وأكتفي باإلشارة إىل أمثلة من ذلك من فاحتة الكتاب وأول سورة ،الرسم العثامين
 من خالل اجلدول اآليت : ،البقرة

 الرسم في مصحف المخلصي الرسم العثماني اآلية السورة ت

 العاملني﴾ وئ ﴿ 1 الفاحتة 3

 مالك﴾ٺ ﴿ 9 الفاحتة 3

 الرصاط﴾ٹ  ﴿ 6 الفاحتة 1

 الكتاب﴾ٻ  ﴿ 1 البقرة 4

 غشاوة﴾ ٹ ﴿ 4 البقرة 5

 خيادعون﴾ڃ  ﴿ 4 البقرة 1

 شياطينهم﴾ې  ﴿ 39 البقرة 1

 طغياهنم﴾ۇئ  ﴿ 35 البقرة 1

 الضاللة﴾ېئ     ﴿ 36 البقرة 1

 جتارهتم﴾ىئ  ﴿ 36 البقرة 31

 ظلامت﴾ٺ  ﴿ 34 البقرة 33

 أصابعهم﴾ڄ  ﴿ 34 البقرة 33

 الصواعق﴾ڃ     ﴿ 34 البقرة 31

 بالكافرين﴾چ  ﴿ 34 البقرة 34
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والتي  ،وأبقى املخلِص عددًا من األلفات املحذوفات يف الرسم العثامين كام هي

 ،من ذلك حذف ألف )يا( التي للنداء ،اعتاد علامء العربية إثباهتا بحسب قواعدهم

 )يا أهل(.  و  ،)يا أهيا( هكذا :  فقد رسمها 

عىل نحو ما  ،كام َرَسَم يف مصحفه كثريًا من الكلامت كام هي يف الرسم العثامين

 مثل رسمه ،نجد يف اآليات التي نقلنا منها الكلامت التي أوردناها يف اجلدول
 ،بالواو بدل األلف ﴾ڱ﴿ ورسمه ،بزيادة الواو وحذف األلف ﴾ۈئ﴿

 ة جدًا عىل ذلك أكتفي بأمثلة منها يف ما يأيت :وهناك أمثلة كثري

 : رسم هاء التأنيث تاء مبسوطة.  [14 :]الطور 

 : زيادة ياء.[ 399:]آل عمران 

 : حذف الواو.[ 6 :]القمر 

 : زيادة واو. [395 :]األعراف 

ومن الظواهر الكتابية القديمة التي بقيت يف املصحف توزيع حروف الكلمة 

وكلمة  ،[39] ﴾ائ  ﴿ مثل كلمة ،خر سطر وأول السطر الالحقالواحدة يف آ

وكذلك  ،فجاءت النون يف الكلمة األوىل يف أول السطر الالحق ،[34] ﴾ٺ﴿

 :ومثل ذلك أيضاً  ،(9 امللحق صورة رقم )تنظر الصحيفة يف،التاء من الكلمة الثانية

 
 

 ك : ومثل ذل ،عىل سطرين [4 :]املجادلةفقد توزعت كلمة )تناجيتم( 

 
 

 عىل سطرين.   [33:]املؤمنونكذلك توزعت كلمة )فأرسلنا( 
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وال يتسع املقام وال يسمح الوقت بتتبع مجيع ما يتعلق بموضوع الرسم يف هذا 

وهو  ،أو خالفه فيه ،مما وافق فيه اخلَطَّاط الرسم العثامين ،املصحف كلمًة كلمةً 

ب املصاحف يف القرن ويمكن أن يكشف عن مذهب ُكتَّا ،موضوع جدير بالبحث

 الرابع اهلجري يف رسم الكلامت يف املصحف.

وعىل الرغم من أن عيل بن حممد املخلِص مل يلتزم يف املصحف بالرسم العثامين 

 وأثبت رسم كثري من الكلامت عىل حسب ما تقتضيه قواعد علامء ،التزامًا تاماً 
اؤل عن املصحف الذي فإن من الوارد التس ،العربية يف الرسم اإلمالئي القيايس

وإىل أي من املصاحف العثامنية اخلمسة ترجع  ،اختذه املخلِص إمامًا له يف عمله

 أصول هذا املصحف.

قد جيد الدارس صعوبة كبرية يف ربط مصحف املخلِص بأحد املصاحف 

 ،ملرور أكثر من ثالثة قرون عىل نسخ تلك املصاحف ،العثامنية املشهورة اخلمسة

وقد ظهر أثر بعض ذلك التطور يف  ،من تطور يف الكتابة العربية وما حصل خالهلا

لكن هناك طريقة يمكن أن توصل الباحث يف هذا املضامر إىل  ،مصحف املخلِص

وهي تتبع طريقة رسم الكلامت التي اختلف رسمها يف املصاحف العثامنية  ،نتيجة

يف مصحفه يف رسم  ثم النظر يف التشابه بني ما أثبته املخلِص ،يف مصحف املخلِص

 وما امتاز به كل مصحف من املصاحف العثامنية اخلمسة يف رسمها. ،تلك الكلامت

وكان علامء القراءة والرسم قد اعتنوا بحرص الكلامت التي اختلفت املصاحف 

فقد ذكرها أبو عبيد يف كتابه )فضائل القرآن( ،العثامنية يف رسمها
(1)

، وكذلك فعل 

املصاحف( ابن أيب داود يف )كتاب
(2)

، ومكي بن أيب طالب يف كتابه )اهلداية إىل 

                                           
 .333-314ينظر : فضائل القرآن ص  (3)

 .141-3/195ينظر : كتاب املصاحف  (1)
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بلوغ النهاية(
(1)

، والداين يف كتابه )املقنع(
(2)

، واملهدوي يف كتابه)هجاء مصاحف 

األمصار(
(3)

، والشريازي يف كتابه)كشف األرسار(
(4)

، وغري هؤالء
(5)

. 

صادر وقد مجعُت أشهر الكلامت التي اختلفت فيها املصاحف املذكورة يف امل

 ،وذكرت أوالً طريقة رسمها يف مصحف املخلِص ،السابقة يف اجلدول اآليت

 ليتسنى املوازنة بني رسمها فيه ورسمها يف املصاحف اخلمسة األخرى :

 شامي بصري كوفي مكي مدني المخلصي اآلية السورة ت
 قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا اختذ 336 البقرة 3

 وأوىص ووىص ووىص ووىص وأوىص هبا ووىص 331 = 3

 سارعوا وسارعوا وسارعوا وسارعوا سارعوا وسارعوا 333 آل عمران 1

 قليالً  قليل قليل قليل قليل إال قليالً  66 النساء 4

ويقول  53 املائدة 5

 الذين

 يقول ويقول ويقول يقول يقول

 يرتدد يرتد يرتد يرتد يرتدد من يرتد 59 املائدة 1

وللدار  31 ماألنعا 1

 اآلخرة

 ولدار وللدار وللدار وللدار وللدار

 رشكائهم رشكاؤهم رشكاؤهم رشكاؤهم رشكاؤهم رشكاؤهم 336 األنعام 1

 يتذكرون تذكرون تذكرون تذكرون تذكرون تذكرون 3 األعراف 1

 ما كنا وما كنا وما كنا وما كنا وما كنا وما كنا 93 األعراف 31

 وقال قال قال قال قال ألقال امل 45 األعراف 33

                                           
 .316-3/313( ينظر : اهلداية إىل بلوغ النهاية 3)

 .143-141( ينظر املقنع ص 1)

 .311-44حف األمصار ص ( ينظر : هجاء مصا3)

 .315-311( ينظر : كشف األرسار ص 9)

: دراسة لغوية تارخيية( الكلامت التي اختلفت يف رسمها ( أحصيت يف كتايب )رسم املصحف5)

: رسم املصحف ، وعرضت ما قاله العلامء يف بيان سبب اختالف رسمها )ينظرالعثامنية املصاحف

 .431-643ص 
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 حتتها حتتها حتتها من حتتها حتتها جتري حتتها 311 التوبة 33

والذين  314 التوبة 31

 اختذوا

 الذين والذين والذين والذين الذين

 قال قل قل قال قل قل سبحان 43 اإلرساء 34

 منهام منها منها منهام منهام خريًا منها 36 الكهف 35

 مكني مكني مكني مكنني مكني مكني 45 الكهف 31

 قل قل قال قل قل قل ريب 9 األنبياء 31

 أو مل أو مل أو مل أمل أو مل أو مل ير 31 األنبياء 31

 هلل اهلل هلل هلل هلل سيقولون هلل 44 املؤمنون 31

 هلل اهلل هلل هلل هلل سيقولون هلل 44 املؤمنون 31

قال كم  331 املؤمنون 33

 لبثتم

 قال قال قل قال قال

قال إن  339 املؤمنون 33

 لبثتم

 قال قال قل قال قال

َل  15 الفرقان 31 وُنزِّ

 املالئكة

 ونزل ونزل ونزل وننزل ونزل

 فتوكل وتوكل وتوكل وتوكل فتوكل وتوكل 134 الشعراء 34

 ليأتيني ليأتيني ليأتيني ليأتينني ليأتيني ليأتيني 13 النمل 35

وقال  34 القصص 31

 موسى

 وقال وقال وقال قال لوقا

وما  وما عملته 35 يس 31

 عملته

وما  وما عملت وما عملته

 عملته

وما 

 عملته

 منكم منهم منهم منهم منهم أشد منهم 13 املؤمن 31

 وأن وأن أو أن يظهر وأن وأن أو أن يظهر 16 املؤمن 31

 بام فبام فبام فبام بام فبام كسبت 31 الشورى 11

 تشتهيه تشتهي تشتهي تشتهي تشتهيه تشتهي 43 الزخرف 13

 ذا ذو ذو ذو ذو واحلب ذو 31 الرمحن 13

 ذو ذي ذي ذي ذي ذي اجلالل 44 الرمحن 11
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 وكل   وكالً  وكالً  وكالً  وكالً  وكاًل وعد 31 احلديد 14

اهلل هو  19 احلديد 15

 الغني

اهلل 

 الغني

هو  هو الغني هو الغني

 الغني

اهلل 

 الغني

  خيافوال 35 الشمس 11
(1)

 

فال 

 خياف

وال  وال خياف وال خياف

 خياف

فال 

 خياف

 ِّ
 تكشفإن موازنة ما ورد يف املصاحف اخلمسة مع ما ورد يف مصحف امُلَخلِِّصي

فحني  ،أكثر من املصاحف األخرى ،عن قرب هذا املصحف من املصحف الكويف

 ﴾ٿٺ  ٺ ٺ    ٺ ٿ ﴿ ألف قبل الواو يف: انفرد املصحف الكويف بإثبات
املصحف الكويف يف رسم هذه الكلمة كام  نجد أن املخلِص قد وافق ،[16]غافر 

   يظهر يف صورة اآلية املذكورة:

ُّ املصحَف الكويفَّ يف مجيع الكلامت املذكورة يف اجلدول
 وقد وافق امُلَخلِِّصي

 ،[9يف األنبياء ]  ﴾ڃ ڃ ڃ   ﴿ مها: ،سوى كلمتني انفرد هبام مصحف الكوفة
فجاءت الكلمة األوىل مرسومة يف مصحف  ،[35يف يس ] ﴾ۀ َلتْ َعمِ ڻ ﴿

َلْتُه(  ، املخلِص )ُقل(  ،والثانية مرسومة )َعمي

 ولعله رسمهام جاء بناء عىل قراءهتام عىل هذا النحو. 

ُّ املصحَف الشاميَّ يف كلمة واحدة انفرد هبا
وهي )إال قلياًل( يف  ،ووافق امُلَخلِِّصي

 يف مجيع املصاحف )قليل(: وهي ، ،[66سورة النساء ]

ويمكن تفسري عدم موافقة مصحف املخلِص مصحفًا بعينه  ،﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 ،من املصاحف اخلمسة باعتامده عىل أحد االختيارات يف القراءة يف ضبط املصحف

 ورسم الكلامت عىل ما يوافقها.

                                           
 كام تقدم يف الدراسة. ،لذي سقط من املصحف وأعيدت كتابته الحقاً هذا احلرف من القسم ا( 3)
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 المطلب الثاني : الشكل والنقط في مصحف الُمَخلِِّصيِّ 
َدًة كام َحَرَص العلام ء بالقرآن من الصحابة وكبار التابعني عىل بقاء املصاحف جُمَرَّ

َي عن عبد اهلل بن مسعود  أنه  كانت ، وأشهر اآلثار املنقولة يف هذا الصدد ما ُروي

ُدوا القرآنَ »قال:  وال َتْلبيُسوا بهي ما »ويف رواية  ،«وال خَتْليُطوا به ما ليس منه  ،َجرِّ

«ليس منه
 (1)

 . 

ن انتشار اإلسالم وإقبال الناس عىل قراءة القرآن ، وظهور اللحن يف لسان لك

مَحََل العلامء عىل التفكري يف ضبط الكتابة العربية باخرتاع  ،العرب ويف قراءة القرآن

عالمات للحركات ومتييز احلروف املتشاهبة يف الصورة ، ووضع قواعد النحو
(2)

. 

ُ جهود العلامء يف القرنني األول ولدينا عدد من الروايات التارخيية  التي ُتَبنيِّ

 والثاين اهلجريني يف اخرتاع الوسائل التي حققت من خالهلا الكتابة العربية متثيل
األصوات التي ليس هلا رموز كتابية ، ومتييز احلروف املتشاهبة يف الصورة ، وَتنُْسُب 

ة العربية إىل أيب األسود أكثر املصادر اخرتاع أول نظام لتمثيل احلركات يف الكتاب

رأى ظهور اللحن عىل  هـ( ، فإنه بعد أن64الدؤيل البرصي )ظامل بن عمرو ت 

ُخذي املصحَف »تار كاتبًا َفطينًا ، وقال له: ، ووقوعه يف قراءة القرآن ، اخألسنة الناس

َداد ، فإذا َفَتْحُت َشَفَتيَّ 
ْبغًا خيالُف َلْوَن املي  احلرف ، وإذاْنُقْط واحدًة فوق فاوصي

هُتُ  ، جعلي النقطة يف أسفلهام فاَضَمْمُتُهاَم فاجعلي النقطَة إىل جانب احلرف ، وإذا َكََسْ

بتدأ املصحف حتى أتى شيئًا من هذه احلركات ُغنًَّة فاْنُقْط نقطتني ، فا فإن َأْتَبْعُت 

«عىل آخره
(3)

. 

                                           
 ، 535-1/539، وابن أيب داود يف كتاب املصاحف  341أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص (3)

 .31والداين يف املحكم ص

 34، والداين: املحكم ص 33( ينظر: الزبيدي: طبقات النحويني واللغويني ص1)

 =والداين: ،95ينظر: ابن النديم: الفهرست ص، و 3/193إيضاح الوقف واالبتداء ابن األنباري:  (3)
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تابة العربية ونقل مؤلفو كتب التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا يف الك

ففزع احلجاج بن هـ( 46-65)يف خالفة عبد امللك بن مروان التي امتدت بني سنتي 

( هـ45-45)، وكانت واليته عىل العراق بني سنتي الثقفي إىل ُكتَّابيه يف العراق يوسف

عوا وسأهلم أن يضعوا هلذه احلروف املشتبهة يف الصور عالمات متيز بينها ، فوض

، وكانت إن نرص بن عاصم هو الذي قام بذلك، ويقال : وأزواجاً  النَِّقاَط أفراداً 

هـ41وفاته سنة 
(1)

. 

يستعملون َنْقَط اإلعراب الذي قرن من الزمان وُكتَّاب املصاحف ومىض 

اخرتعه أبو األسود الدؤيل ، لكن استعامل نيَقاط اإلعجام إىل جانب نيَقاط اإلعراب 

ِّْبي ، وقد ُيَشوِّ ُُ حل ،أثقَل الكتابَة وأتعَب الُكتَّاَب 
اجتهم إىل لونني أو أكثر من احلي

ذلك عىل القارئ ، الحتامل التباس َنْقطي اإلعراب بنَْقطي اإلعجام ، مما جعل عامل 

ُر يف طريقة جديدة لعالمات  هـ(341)تالعربية اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ُيَفكِّ

اط احْلُْمري التي استعملها أبو احلركات ، فاستعمل  احلروف الصغرية بدالً من النِّقَ 

 األسود الدؤيل. 

ْكُل »مد بن يزيد املِّبد أنه قال: ونقل الداين عن حم لي الشَّ ن َعمي الذي يف الكتب مي

، فالضمة واو صغريُة الصورة يف أعىل اخلليل، وهو مأخوذ من ُصَوري احلروف

والفتحة ألف  احلرف ، لئال تلتبس بالواو املكتوبة ، والكَسة ياء حتت احلرف ،

« مبطوحة فوق احلرف
(2)

 . 

وم  وذكر الداين أيضًا أن اخلليل بن أمحد جعل عالمات للهمزة والتشديد والرَّ
                                                           

 . 4-6املحكم ص= 

ما يقع وأبو أمحد العسكري: رشح  ، 14: التنبيه عىل حدوث التصحيف صينظر: محزة األصفهاين (1)

 .39-33ح التصحيف وحترير التحريف صوالصفدي: تصحي ، 33فيه التصحيف والتحريف ص

 .4كم ص( املح1)
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واإلشامم
(1)

نَّات د ثالث سي وأخذه من أول شديد ،  ،(ّـ  )، فجعل عىل احلرف املشدَّ

وأخذه من أول خفيف،  )خ( فإذا كان خفيفًا جعل عليه رأس خاء
(2)

. 
يف نيقاط اإلعجام يف مصحف املخلِص وجدنا أنه استعمل نقاط  وإذا نظرنا

يف احلروف التي اختلف  ،اإلعجام عىل نحو ما استقر عليه العمل هبا عند املشارقة

والقاف منقوطة  ،فالفاء منقوطة بواحدة من فوقها ،املشارقة واملغاربة يف نقطها

 وهذه صورهتام يف املصحف : ،باثنتني من فوقها أيضاً 

 

         ﴾ىئ  ىئ ىئ ېئېئ ېئ ﴿       ،﴾پ      ڀ ڀ ڀ ﴿           ،﴾ٹ  ﴿        

ْقم وهي العالمات التي توضع عىل احلروف  ،وخال املصحف من عالمات الرَّ

النَّْقُط عىل »قال ابن درستويه :  ،زيادة يف متييزها عن احلروف املعجمة ،املهملة

ٌب قد جيري  ،لتاء والثاء والياء والنونكنَْقطي الباء وا ،َضبني : َنْقٌط حَمٌْض  وََضْ

ويف كل واحد من النَّْقطي  ،كَرْقمي احلاء والراء والسني والصاد والعني ،جَمرى النَّْقطي 

ْقمي ما يقع فوق احلرف وما يقع حتته «والرَّ
(3)

. 

هي : ح د ر س  ،واحلروف املهملة يف الكتابة العربية التي هلا نظري منقوط سبعة

قد اكتفى كثري من ُكتَّابي العربية يف الزمن القديم يف متييزها عن غريها و ،ص ط ع

وبالغ اللغويون يف نقط املهمل » ،اإلعجاموتركها خالية من  ،بإعجام مماثالهتا

«بخالف جهة نظريه أو تصويره حتته صغريًا 
(4)

. 

 ،أما عالمات احلركات فإن املخلِص استعمل العالمات التي ابتكرها اخلليل

                                           
 .6ينظر: املحكم ص (3)

 . 4ينظر: املصدر نفسه ص (1)

 .45( كتاب الكتاب ص 3)

 .465اجلعِّبي : مجيلة أرباب املراصد ص ( 9)
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 ،وهي تشمل : احلركات الثالث ،حلت حمل نقاط اإلعراب التي وضعها الدؤيلو

 وهذا بيان لتلك العالمات يف املصحف: ،واملدة ،واهلمزة ،والشدة ،والتنوين

 :السكون عالمة
وترك احلروف الساكنة ُغْفاًل  ،أما السكون فإن املخلِص مل يستعمل له عالمة 

حلركةألن السكون َعَدُم ا ،من غري عالمة
(1)

، فهو ال يمثل صوتًا معينًا ، ولعل ذلك 

اط العراق ال يضعون للسكون عالمة أصالً  هو الذي جعل بعض ُنقَّ
 (2)

لكن  ،

اط استعملوا للسكون عالمة، لتمييز احلرف املحرك من غريهمجهور ا ، واستعمل لنُّقَّ

اخلليل وسيبويه للسكون رأس خاء ، أخذوه من أول )خفيف(
(3)

، لكن ظهرت 

َلْت ٱعالمات ُأخرى  . وَذَكَر الداين أربع يف املصاحف للداللة عىل السكون ْسُتْعمي

، هينعالمات للسكو
(4)

: 

ٌة فوق احلرف 3  ن، وهو مذهب أهل األندلس. َجرَّ  . امُلَسكَّ

له أهل احلساب عىل ، وهي الصفر الذي جيع. َداَرٌة صغرية فوق احلرف1 

 . ةالعدد املعدوم، وهو مذهب أهل املدين

، مأخوذة من أول خفيف. رأس خاء3 
(5)

: ، وهو مذهب أهل العربية 

 اخلليل وسيبويه ومن تابعهام. 

 . هاء ، وهو مذهب بعض أهل العربية .9 

                                           
 .4/64ينظر : ابن يعيش: رشح املفصل  (3)

 .44والتنيس: الطراز ص ،454، واجلعِّبي: مجيلة أرباب املراصد ص56ينظر: الداين: املحكم ص( 1)

، وأبو داود: كتاب أصول الضبط 53و4، والداين: املحكم ص9/364ويه: الكتاب ( ينظر: سيب3)

 .94ص
 .94-95بو داود: كتاب أصول الضبط ص، وأ51-53( ينظر : املحكم ص9)

ذكر ابن درستويه أن عالمة احلرف الساكن جيم غري معقفة وال حمققة مأخوذة من أول جيم اجلزم  ( 5)

 ( . 95ىل ذلك أبو داود يف كتاب أصول الضبط )ص( ، وأشار إ44)كتاب الُكتَّاب ص
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 عالمات الحركات :
فالفتحة ألف صغرية  ،استعمل املخلِص احلروف الصغرية للحركات الثالث

ضمة واو صغرية فوق وال ،والكَسة مثلها حتت احلرف ،مستوية فوق احلرف

 وهو ما قد يفَس قول ابن ،لكن الضمة قد تبدو أشبه بالراء الصغرية ،احلرف

فأما الشكل الذي هو صوٌر للحركات والسكون »درستويه يف كتابه الُكتَّاب : 

 وهي ُرُقوٌم مشتقة من ،، والوقفةشياء: الفتحة ، والضمة ، والكَسة فأربعة أ
َقٍة يف الوجوه الثالثة ، وهي حروف أسامئها ، َفَرْقُم احل ركات الثالث راٌء غرُي حُمَقَّ

ُق بينها وبني غريها   يَدْت عىل َرْقمي الضمة عالمة ُتَفرِّ
مأخوذة من راء احلركة ، وقد زي

«الشرتاك الضمة والواو يف اللفظ واملخرج  ،مأخوذة من الواو
 (1)

. 

،   ( ) غرية قائمةويالحظ يف املصحف أن املخلِص جعل الفتحة قبل األلف ص
وهذه صورة  ،خاصة قبل ياء املد ،وجعل الكَسة كذلك يف بعض املواضع

 للحركات الثالث يف املصحف :

            
 [156 :]البقرة ﴾ يئ جب حب   خب مب ىئی جئ   حئ مئ﴿

 
 [141:]البقرة ﴾ائ ەئ    ەئ ى ائ ﴿

 :عالمة التنوين
مرتاكبتني لكن املخلِص جعلهام  ،عالمة التنوين يف املصحف حركتان

من غري مالحظة لتغيري وضعهام مع كل حكم من أحكام النون  ،ومستويتني

وَنصَّ علامء  ،الساكنة والتنوين من حيث اإلظهار واإلدغام واإلخفاء والقلب

                                           
 .44كتاب الُكتَّاب ص ( 3)
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الضبط عىل أن عالمتي التنوين ترسامن مرتاكبتني قبل حروف احللق الستة )ء هـ ع 

ومتتابعتني قبل بقية احلروف ،ح غ خ (
(1)

، وهذه نامذج من صور التنوين يف 

 مصحف املخلِص : 

                       :التنوين املرفوع 

 ﴾مث ىث يث حج  ﴿
     التنوين املنصوب :

 ﴾ڃ  ڃ ڃ   ڄ    ڄ ﴿
          التنوين املجرور :   

 ﴾ې ى ى ﴿
ومما اعتنى به علامء الضبط بيان موضع عالمتي تنوين النصب من األلف املبدلة 

هي ،وذكروا أربعة مذاهب يف ذلك ،نه عند الوقفم
(2)

  : 

 مع انفصاهلام عنها. ،أن جتعل العالمتان معًا عىل األلف

 أن جتعال معًا عىل احلرف الذي قبل األلف.

 وعالمة التنوين عىل األلف. ،أن توضع احلركة عىل حرفها

ين فتوضعان ثم تعاد مع عالمة التنو ،ى حرفهاـة علـركــحـة الـع عالمـأن توض

 عىل األلف.

فجعل عالمتي التنوين املنصوب عىل احلرف  ،وأخذ املخلِص باملذهب الثاين

 كام هو واضح يف مثال التنوين املنصوب الذي أوردته قبل قليل.  ،الذي قبل األلف

                                           
وأبو داود : كتاب أصول الضبط ص  ،331-314واملقنع ص ،64-64ينظر : الداين : املحكم ص( 3)

 .94والتنيس : الطراز ص ،31-39

   .11-13وأبو داود : كتاب أصول الضبط ص  ،63 – 61ينظر : الداين ص( 1)
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 :عالمة الشدة
التشديد هو عالمة اإلدغام

(1)
الضبط املتقدمني عالمتان وللتشديد عند علامء، 

 (2)
  : 

فوق احلرف ، وهي التي اخرتعها  ،(   األوىل: رأس شني من غري نقاط هكذا: )

وذكرها سيبويه ،اخلليل
(3)

.  

الثانية: دال فوق احلرف إذا كان مفتوحًا ، وحتته إذا كان مكسورًا ، وأمامه إذا 

كان مضمومًا ، وبعضهم جيعل معها عالمات احلركات ، وهو مذهب أهل املدينة ، 

أهل األندلسوتابعهم عليه 
(4)

، ووصف ابن وثيق هذه العالمة بأهنا مثُل ُقالََمةي 

الظُُّفري 
(5)

 . 

 واشتهرت العالمة األُوىل عند املشارقة يف املصاحف وغريها
(6)

   . 

د مكسورًا َفَلَك يف وضع اخلَْفَضةي »وقال نرص اهلوريني:  إذا كان احلرف املشدَّ

ف ، وهو أحسن ... ، وإما أن تضعها حتت الشدة طريقان: إما أن تضعها حتت احلر

فوق احلرف وحتت الشدة ، وهذه الطريقة الثانية للمشارقة فقط يف املكسور ، وهي 

طريقة املغاربة يف املفتوح واملضموم جيعلون الفتحة والضمة فوق احلرف وحتت 

الشدة ، فيكون شكل املفتوح عندهم عىل صورة شكل املكسور عندنا عىل الطريقة 

«، فتنبَّه هلذا ...  الثانية
(7)

. 

                                           
 .3/14يل: العني اخلل( 3)

، والتنيس:  51الضبط ص، وأبو داود: كتاب أصول  333واملقنع ص  94ينظر: الداين: املحكم ص( 1)

 .44الطراز ص

 .  6، والداين: املحكم ص9/364تاب ينظر: سيبويه: الك( 3)

 .51ينظر: الداين: املحكم ص( 9)

 .341اجلامع ص( 5)

 .51: كتاب أصول الضبط صوأبو داود ، 94املحكم صينظر: الداين: ( 6)

 .114املطالع النرصية ص( 4)
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، لحرف املشدد، وموضعها فوق احلرفواستعمل املخلِص رأس الشني عالمة ل

لكن حتت  ،والضمة والفتحة فوَق احلرفي  ،وَجَعَل الكَسة معها حتت احلرف

 وهذه أمثلة من املصحف للحركات مع الشدة : ،الشدة

        الشدة مع الفتحة :

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ  وئ  ﴿

     لضمة : الشدة مع ا
 ﴾ ٿ   ٹ ٹ ﴿    ،    ﴾ ٱ ٻ  ٻ ﴿                          
 الشدة مع الكَسة :   

 ﴾ہ ھ  ﴿   ،  ﴾ڎ ڎ ڈ ﴿                                           
 وتدل طريقة املخلِص يف وضع احلركات مع الشدة عىل أنَّ وضع الفتحة

طريقة خاصة باملغاربة كام ذكر نرص ليست  ،حتت الشدة ،والضمة فوق احلرف

 بل هي مرشقية األصول. ،اهلوريني

ووضع  ،واملشهور استعامل رأس الشني عالمة للتشديد فوق احلرف املشدد

 ،والكَسة حتت احلرف ،الفتحة والضمة فوق الشدة ،عالمات احلركات معها

هـ( أن الكاتب وضع 619ووجدت يف مصحف قديم ُمطوط يف إشبيلية سنة )

كام يظهر بشكل واضح يف اسم اهلل املعظم  ،المة الفتحة فوق احلرف حتت الشدةع

 (. يف املصحف : ) 

وأشار إليه الشيخ نرص  ،ومل تتحدث كتب الضبط عن هذا املذهب كثرياً 

َر املشارقة من أن يقع اللبس لدهيم بينه  ،اهلوريني عىل أنه مذهب ألهل املغرب وَحذَّ

ن أهل املرشق قد يضعون الكَسة فوق احلرف حتت أل ،وبني التشديد املكسور

لئال ترى مثل  ،فتنبه هلذا»فقال :  ،فيقع اللبس ،خاصة يف غري املصحف ،الشدة
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«مع أنه مفتوح ،ذلك يف كتابتهم وشكلهم فتظنه مكسوراً 
(1)

. 

 عالمة الهمزة :
 وهي التي نجدها يف أول ترتيب ،اهلمزة أحد حروف العربية الثامنية والعرشين

كانت  لفظة األلف»ألن  ،وكان ُيْطَلُق عليها لفظ )األلف( ،احلروف ) أ ب ت ...(

«ُمتصة باهلمزة
(2)

 ،، ثم غلب إطالق لفظ األلف عىل مدة الفتحة يف مثل )كان(

 وصارت اهلمزة ُمتصة باحلرف األول من األبجدية.

«ألنه َبُعَد ُمرجها»واهلمزة حرف مستثقل يف النطق 
(3)

كثريًا من ، ومن ثم فإن 

ُلوهَنَا يف النطق ُفوهَنا أو ُيَسهِّ ، بحذفها أو إبداهلا واوًا أو ياء أو ألفاً  ،العرب كانوا خُيَفِّ

«...والتحقيق لغة متيم وقيس،لغة قريش وأكثر أهل احلجاز»والتسهيل
(4)

 ،

وبأي  ،فرسمها أهل التحقيق ألفًا أينام وقعت ،وانسحب ذلك عىل طريقة رسمها

 وبحسب ما تؤول إليه ،رسمها أهل التسهيل ألفًا يف أول الكلمةو ،حركة حتركت
يف التخفيف يف املواضع األخرى

(5)
. 

إن أكثر الرسم »قال الداين :  ،وجرى أكثر رسم اهلمزة عىل مذهب أهل التسهيل

والسبب يف ذلك كونه لغة الذين َوُلوا نسخ املصاحف زمن  ،ورد عىل التخفيف

إذ هو  ،ش ... فلذلك ورد أكثر الرسم عىل التسهيلوهم قري -محه اهللر-عثامن 

«املستقر يف طباعهم واجلاري عىل ألسنتهم
 (6)

. 

                                           
 .114املطالع النرصية ص( 3)

 .3/311اإلسرتاباذي : رشح الشافية ( 1)

 .3/594سيبويه : الكتاب ( 3)

 .4/314ابن يعيش : رشح املفصل ( 9)

ني : وابن ج ،334وابن الَساج : كتاب اخلط ص  ،3/31و ،1/339ينظر : الفراء : معاين القرآن ( 5)

 .3/96رس صناعة اإلعراب 

 .35املحكم ص ( 6)
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َئ القرآن بتحقيق اهلمزة وتسهيلها واحتاج من يقرأ بالتحقيق إىل متييز  ،وُقري

عن تلك التي ُتنَْطُق حسب داللة  ،األلفات والواوات والياءات التي ُتنَْطُق مهزةً 

ومل يستعمل أبو  ،ملصاحف األوىل جمردة من أي عالمة للهمزةوكانت ا ،رموزها

اطي املصاحف بعده استعملوا هلا نقطة ،األسود الدؤيل عالمة هلا  لكن بعض ُنقَّ
ْفَرةي أو احُلْمَرةي  بالصُّ

(1)
وهي رأس العني ،واخرتع اخلليل هلا عالمة ،

(2)
، وصار 

وغلب  ،ورأس العني ،مرةللهمزة يف املصاحف عالمتان : النقطة بالصفرة أو احل

اط للداللة عىل احلركات ــال النقـد زوال استعمــعـن بـاستعامل رأس العي

 والعالمات األخرى.

لكنه مل  ،واستعمل املخلِص رأس العني للداللة عىل اهلمزة يف مصحفه

 ،واكتفى أحيانًا بوضع احلركة يف موضع اهلمزة ،يستعملها يف مجيع مواضع اهلمزة

ومن ثم سأقترص عىل ذكر أمثلة  ،صور رسم اهلمزة يف املصحف ويطول تتبع

 لطريقة إشارته إىل اهلمزة : 

.عالمة اهلمزة يف أول الكلمة : اكتفى املخلِص باستعامل احلركة للداللة عىل 3

 ،فيضع الفتحة فوق األلف للداللة عىل اهلمزة املفتوحة ،اهلمزة يف أول الكلمة

والكَسة حتت األلف للداللة  ، اهلمزة املضمومةوالضمة فوق األلف للداللة عىل

 وذلك نحو : ،عىل اهلمزة املكسورة

 ،  ،   
 ﴾وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ  ﴿            ، ﴾ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ ،  ﴾ڇ ڇ ڍ ﴿ 
.عالمة اهلمزة املمدودة يف أول الكلمة : استعمل املخلِص األلف الصغرية 1

                                           
،  وابن 339و 331وأبو داود : كتاب أصول الضبط ص ،394و394ينظر : الداين : املحكم ص( 3)

 .364وثيق : اجلامع ص

 .3/363والقلقشندي : صبح األعشى  ،44ينظر : ابن درستويه : كتاب الكتاب ص( 1)
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 وذلك نحو : ،مدودةللداللة عىل اهلمزة امل ،بعد األلف ،القائمة

، ،   
 ﴾ی ی  ﴿ ، ﴾ڄ     ﴿   ،    ﴾ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿       
.عالمة اهلمزة املتوسطة : استعمل املخلِص رأس العني للداللة عىل اهلمزة 3

 نحو : ،واملكسورة بعد فتحة ،وكذلك املفتوحة بعد ضمة ،املتوسطة الساكنة بعد ضمة

    
 ﴾ڱ ﴿   ،  ﴾ەئ  وئ ەئ﴿ ،  ﴾ہ ﴿                

وإذا وقعت اهلمزة املتوسطة بعد ألف فإن املخلِص مل يرسم هلا صورة إذا كانت 

ورسمها عىل الواو إذا كانت مضمومة، وقد يرسم املكسورة ياء من غري  ،مفتوحة

 وذلك يف نحو: ،رأس العني

 ﴾ڤ   ﴿   ،   ﴾ۇ ﴿   ،﴾چ  ﴿    ،﴾ڳ  ﴿  ،﴾ٻ ٻ  ﴿        

 اهلمزة يف آخر الكلمة : اكتفى املخلِص برسم عالمة احلركة للداللة.عالمة 9

 وذلك نحو :  ،يف آخر الكلمة بعد األلف عىل اهلمزة املفتوحة أو املضمومة أو املكسورة

 ﴾ٹ ٹ  ﴿       ،         ﴾پ  ﴿  ،    ﴾ہ  ﴿     ،  ﴾ڭ  ﴿         

 عالمة المدة : 
الواو والياء واأللف مهزٌة أو حرٌف ساكٌن  إذا وقع بعد أحد حروف املد الثالثة

 ُمفف أو مشدد فإن أهل الضبط يضعون فوق حروف املد َمطًَّة داللة عىل زيادة
متكينهن

(1)
، واستعمل املخلِص تلك العالمة يف مصحفه يف مواضع املد الواجب 

                                           
 .314، والتنيس: الطراز ص314كتاب أصول الضبط صاود: وأبو د، 59املحكم ص الداين: ينظر:( 3)
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وظهرت تلك  ،وهو ما كانت فيه حرف املد واهلمزة يف كلمة واحدة ،املتصل

 ،يف صور الكلامت التي أوردهتا قبل قليل يف ما وقعت فيه اهلمزة بعد ألفالعالمة 

 وكذلك ظهرت يف نحو : 

 

 ﴾ک ک ک  ﴿  ،  ﴾ٿ  ﴿       ،﴾ڇ  ﴿        ،  ﴾ۈئ ﴿          
كذلك  ،وترك ألفها من غري عالمة ،ومل يستعمل املخلِص عالمًة هلمزة الوصل

 هـ.343مصحفه الذي خطه يف مدينة بغداد سنة فعل ابن البواب يف 

 :الُمَخلِِّصيِّ  القراءة التي ُضِبَط بها مصحفُ : المطلب الثالث
 ،وابن عامر ،وابن كثري ،هي قراءة نافع ،اشتهرت سبُع قراءاٍت للقرآني الكريمي 

َقْت هبا ثالث قراءات أخرى ،والكسائي ،ومحزة ،وعاصم ،وأبو عمرو هي  ،وُأحْلي

خاصة يف العصور -وكانت املصاحف  ،وخلف ،ويعقوب ، جعفرقراءة أيب

 ُتْضَبُط بإحدى هذه القراءات.  -املتأخرة 

وحتديد القراءة التي ُضبيَط هبا مصحٌف ما يقتيض تتبع الكلامت املختلف فيها 

والنظر يف القراءة التي تتطابق مع ما موجود يف  ،بني القراء يف ذلك املصحف

وحني وازنت بني ما ورد يف املصحف  ،امت املختلف فيهايف مجيع الكل ،املصحف

يف سورة البقرة من قراءات وبني قراءات القراء العرشة مل تتطابق واحدة منها مع 

وهو ما يدفع إىل التساؤل عن  ،طريقة ضبط الكلامت املختلف فيها يف املصحف

هذا التساؤل أذكر وقبل حماولة اإلجابة عىل  ،حقيقة القراءة التي ُضبيَط هبا املصحف

بقراءات  وموازنتها ،يف سورة البقرة ،عددًا من القراءات الواردة يف املصحف

 القراء العرشة.
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قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو )وما خُيَاديُعوَن(  ، [4:]البقرة ﴾چ چ ﴿(:3) 

وهم عاصم ومحزة والكسائي وابن عامر وأبو  ،وقرأ الباقون من العرشة ،باأللف

وب وخلف : )وما خَيَْدُعوَن(جعفر ويعق
(1)

. 

 وهذه صورة ذلك يف املصحف : ،ويف مصحف املخلِص : )خَيَْدُعوَن( بغري ألف

ويعني ذلك أن القراءة يف املصحف موافقة لواحدة من قراءات  ،

 عاصم ومحزة والكسائي وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب وخلف.

وَف( بفتح الفاء من غري قرأ يعقوب )فال خ ، [34 :]البقرة ﴾ڀ ٺ  ﴿ (:1)

وقرأ بالرفع والتنوين ،تنوين
(2)

. 

موافقًا قراءة  ،بالرفع والتنوين ،ويف مصحف املخلِص )فال خوٌف( 

 غري يعقوب من العرشة.

قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم والكسائي  ، [45:]البقرة ﴾ڄ ﴿ (:3)

ري ألفوقرأ الباقون )تفدوهم( بغ ،ويعقوب )ُتَفاُدوُهم( بألف
(3)

. 

موافقًا قراءة  ،ويف مصحف املخلِص )َتْفُدوُهم( من غري ألف : 

 ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ومحزة وخلف.

ويف رواية عن أيب  ،قرأ محزة والكسائي وخلف ، [44:]البقرة ﴾ڻ ﴿ (:9)

ئييَل( بفتح اجليم والراء وقرأ ابن كثري  ،ومهزة مكسورة ،بكر عن عاصم )َجِّْبَ

يل( بفتح يَل( بكَس ،اجليم وكَس الراء من غري مهزة )َجِّْبي ِّْبي اجليم  وقرأ الباقون )جي

 والراء من غري مهزة
(4)

. 

                                           
 .1/994ينظر : ابن اجلزري : تقريب النرش ( 3)

 .1/951ينظر : املصدر نفسه ( 1)

 .1/954ينظر : املصدر نفسه ( 3)

 .1/961ينظر : املصدر نفسه ( 9)
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ئييَل( :  ومهزة  ،بفتح اجليم والراء ويف مصحف املخلِص )وَجِّْبَ

 موافقًا قراءة محزة والكسائي وخلف وأيب بكر عن عاصم. ،مكسورة

ْرَن( قرأ محزة والكسائي وخل ، [111:]البقرة ﴾ے﴿ (:5) ف وأبو بكر )َيطَّهَّ

وقرأ الباقون )َيْطُهْرَن( بسكون الطاء وضم اهلاء ،بتشديد الطاء واهلاء
(1)

. 

موافقًا قراءة غري املذكورين من  ، ويف مصحف املخلِص )َيْطُهْرَن( :

 القراء العرشة.

والباقون  ،بتخفيف الصادقرأ عاصم  ،[141:]البقرة ﴾وئ ۇئ ﴿ (:6)

بتشديدها
(2)

. 

ُقوا( بتشديد الصاد : ويف م دَّ موافقًا  ،صحف املخلِص )َتصَّ

  قراءة غري عاصم من القراء العرشة.

( بالتوحيد ، [145:]البقرة ﴾ۀ﴿(: 4)  ،قرأ محزة والكسائي وخلف )وكتابيهي

( باجلمع وقرأ الباقون )وُكُتبيهي
(3)

. 

) : رينقًا قراءة غري الثالثة املذكو، مواف: ويف مصحف املخلِص )وُكُتبيهي

 محزة والكسائي وخلف.

وقد تكفي هذه األمثلة السبعة يف استخالص نتيجة مفادها أن القراءة التي يف 

، ويتضح إحدى القراءات العرش مصحف املخلِص ال تتوافق بجميع حروفها مع

ُص ما ورد يف األمثلة املذكورة  : ذلك من اجلدول اآليت الذي ُيَلخِّ

                                           
 .1/964ينظر : املصدر نفسه ( 3)

 .1/946ينظر : املصدر نفسه ( 1)

 .1/944صدر  نفسه ينظر : امل( 3)
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 الكلمة        

 القارئ
َرئِيلَ  تـَْفُدوُهمْ  َخْوف   ونَ َيْخَدعُ  ُقوا َيْطُهْرنَ  َجبـْ  ُكتُِبهِ  َتصَّدَّ

        نافع

        ابن كثير

   حفص أبو بكر    عاصم

        حمزة

        الكسائي

        أبو عمرو

        ابن عامر

        أبو جعفر

        يعقوب

        خلف

وال خيفى عىل القارئ حني النظر يف اجلدول عدم التطابق الكامل مليَا ورد يف 

فليس ثم قراءة إال وقد  ،مصحف املخلِص من قراءات مع القراءات العرش مجيعاً 

ويدعو ذلك إىل البحث عن تفسري هلذه الظاهرة املتعلقة  ،خالفها بموضعني أو أكثر

عليها املصحف بالقراءة التي ُضبيطَ 
(1)

 . 

لتلك  ولعل البحث يف تأريخ القراءات القرآنية يمكن أن يقدم تفسريًا مقبوالً 

 هـ من متييز319ويتعلق ذلك بام قام به ابن جماهد البغدادي املتوىف سنة  ،الظاهرة
                                           

[، وكلمة 49يف البقرة ]  ﴾ۓ ۓ ے﴿ يف قوله تعاىل :استوقفني ضبط كلمة )فيخرج( ( 3)

فلم يستقم ضبط الكلمتني  ،[113يف البقرة ] ﴾ڍ ڇ ڇ ﴿يف قوله تعاىل :  )تنكحوا(

 فلعله خطأ من الكاتب.  ،مع أي من القراءات الصحيحة املشهورة أو الشاذة
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: ومن ثم قيل ،سبع قراءات صحيحة مشهورة مجعها يف كتابه )السبعة يف القراءات(

ول َمن َسبََّع السبعةإن ابن جماهد أ
(1)

، وكانت القراءات املشهورة املقروء هبا قبله 

 ،وهي متثل اختيارات القراء الذين عاشوا يف القرنني الثاين والثالث ،كثرية العدد

إن الرواة عن األئمة من القراء كانوا يف العرص الثاين » قال مكي ابن أيب طالب :

فأراد الناس يف العرص الرابع أن  ،الختالفكثريًا يف ا ،والثالث كثريًا يف العدد

يقترصوا من القراءات التي توافق املصحف عىل ما َيْسُهُل حفظه وتنضبط به 

«القراءة ... وأول من اقترص عىل هؤالء ]السبعة[ أبو بكر بن جماهد
(2)

  . 

وقال أبو الفضل الرازي وهو يتحدث عن قراء األمصار اخلمسة : مكة واملدينة 

عىل أن الناس قد كانوا يؤلفون يف القراءات يف ما بعد »والبرصة والشام: والكوفة 

مون فيها ما شاؤوا عددًا من األئمة ،األئمة اخلمسة ومل  ،من اخلمسة وغريهم ،فيقدِّ

َّا يعرفون التسبيُع بحاٍل ... عىل نحو ما نجده يف كتاب أيب حاتم وأيب عبيد 
يكونوا ممي

د عددًا كثريًا من األئمة وحروفهم جتاوز اخلمسة فإنك جتد يف كل واح ،وغريمها

« والسبعة والعرشة ...
(3)

. 

وهي تشمل ما قرأ به القراء  ،وإذا كانت القراءات قبل ابن جماهد كثرية العدد

وما اختاره غريهم من القراء وعلامء القراءة يف القرنني الثاين والثالث ،العرشة
(4)

 ،

املخلِص يمكن أن تكون واحدة من تلك  فإن القراءة التي ُضبيَط هبا مصحف

 القراءات أو االختيارات التي أخرجها من دائرة اإلقراء هبا اقتصار ابن جماهد عىل
                                           

 .3/334ي : غاية النهاية ينظر : ابن اجلزر( 3)

 .94-94اإلبانة ص ( 1)

 .3/39وينظر : ابن اجلزري : النرش  ،316معاين األحرف السبعة ص ( 3)

ضمن كتاب : أبحاث يف  ،ينظر عن تلك االختيارات البحث املوسوم : االختيار يف قراءة القرآن( 9)

 (.43-35علوم القرآن )ص 
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لكن حتديد صاحب تلك القراءة َيتاج إىل دراسات تتعلق بوصف  ،السبعة

وهو ما ال تزال  ،القراءات واالختيارات القديمة التي قرأ هبا سوى العرشة

ه حمدودةالدراسات حول
(1)

  . 

  

                            

                                           
ه الظاهرة يف )املصحف الرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفان الحظ الدكتور طيار آلتي قوالج هذ( 3)

( يف 46وقال )ص  ،م1114هـ  = 3914الذي نرشه سنة  ،( نسخة متحف طوب قايب رساي

الدراسة التي كتبها عن هذه املسألة يف مقدمة املصحف : )إشارات التشكيل والتنقيط يف مصحف 

 السبع أو العرش املشهورة(.طوب قايب ال تتفق بكاملها مع أي من القراءات 
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 املبحث الثالث
 واألجزاء واألحزاب ،وفواصل اآليات ،فواتح السور 

 ،خالية من فواتح السور ،كانت املصاحف العثامنية جمردة من العالمات

كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك عند  ،واألجزاء واألحزاب ،وعالمات رؤوس اآليات

َه عدد من علامء القرون األوىل الزيادة عىل  ،مات احلركاتاحلديث عن عال وَكري

وعالمات  ،لكن العلامء ترخصوا يف إثبات فواتح السور ،نص القرآن ما ليس منه

وعا ُ املخلِص يف عرص ارتفعت فيه  ،واألجزاء واألحزاب ،رؤوس اآليات

لِص يف وتابعهم املخ ،وأثبت اخلطاطون تلك الزيادات يف املصاحف ،الكراهة

 عىل النحو اآليت : ،ذلك

 ( فواتح السور : 3)
من  ،باملداد األمحر ،كتب املخلِص يف فاحتة كل سورة اسم السورة وعدد آياهتا

عىل هذا النحو ،غري زخرفة
(1)

: 

كام خصها بطريقة متميزة يف  ،وخص فاحتة سورة اإلخالص بزخرفة متميزة

 وهذه صورة فاحتتها :  ،اخلط

 
 

                                           
لكنه أثبت عدد آياهتا عىل  ،فكتب مكاهنا سورة طه ،أخطأ املخلِص يف كتابة اسم سورة األنبياء( 3)

 الصواب.
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فقد اكتفى بالزخرفة التي  ،وأول سورة البقرة ،ذلك أول الفاحتة ويستثنى من

 وهذه صورهتا : ،من غري أن تظهر يف داخلها كتابة ،جعلها يف أول السورتني

 

 

 

 

 

وُيَعدُّ ما فعله املخلِص يف فواتح السور مرحلة متقدمة يف موقف كتاب 

وكان الُكتَّاُب  ،تحفلم تكن للسور يف املصاحف األوىل فوا ،املصاحف من الفواتح

ثم ظهرت السلسلة يف موضع  ،يرتكون سطرًا بني السورتني من غري كتابة يشء فيه

ذلك السطر
(1)

ثم ظهرت يف املرحلة الالحقة كتابة  ،، واعتنى اخلطاطون بزخرفتها

لكن املخلِص مل يرسم زخارف  ،كام هو يف هذا املصحف ،اسم السورة وعدد آياهتا

واستقر األمر بعد ذلك عىل  ،الفاحتة والبقرة واإلخالص سوى ،يف فواتح السور

ال يرون  والناس يف مجيع أمصار املسلمني ...»قال الداين:  ،إثبات فواتح السور

« بأسًا برسم فواتح السور وعدد آهيا ...
(2)

. 

موافقًا باجلملة عدد أهل  ،وذكر املخلِص يف فواتح السور عدد آيات كل سورة

الكوفة
(3)

قع يف بعض األوهام، لكنه و
(4)

 ، هذا إذا كان قد رسم فواتح السور بيده.     

                                           
 331، والبيان يف عدِّ آي القرآن ص 34املحكم ص( 3)

 .314-314املقنع ص ( 1)

 331وهي عند أهل الكوفة  ،وهو موافق لعدد أهل البرصة ،333ذكر أن عدد آيات سورة الكهف ( 3)

 ،والصافات ،وحصل مثل ذلك يف عدد آيات سورة النمل ،(344: البيان ص : الداين)ينظر

َم يف ذلك. ،والقتال  ولعله َوهي

 =،91وأن عدد آيات سورة الطور  ،95والصواب  ،91ذلك أنه ذكر أن عدد آيات سورة ق من( 9)
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 ( عالمات رؤوس اآليات :3)
مل تكن يف املصاحف العثامنية األُوىل عالمات تدل عىل رؤوس اآليات ، وأول ما 

َل يف املصاحف للداللة عليها النَِّقاط الثالث عند رأس اآلية ، فقد أخرج ٱ ْسُتْعمي

ن أيب كثري )ت بن سالم يف )فضائل القرآن( وغريه ، عن َييى ب أبو عبيد القاسم

َث يف هذه املصاحف إال هذه النَُّقَط »هـ( أنه قال: 314 ما كانوا يعرفون شيئًا مما ُأْحدي

«الثالث عند رؤوس اآليات 
 (1)

. 

يف أكثر  ،واستعمل املخلِص يف مصحفه تلك النَُّقَط للداللة عىل رؤوس اآليات

واستعمل يف سورة الفاحتة  ،  د يزيد عددها عن الثالث لتكون أربعاً وق ،املواضع

وَتَرَك فراغًا يف موضع  ،من غري إثبات رقم يف داخلها ،وأول البقرة الدوائر املزخرفة

بعض رؤوس اآلي
(2)

 ، وهذه نامذج لرؤوس اآليات يف املصحف:

،، 
 ﴾ڄ ڃ ڃڃ ﴾﴿ۆئ ۆئ ۈئ   ﴾﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  وئ﴿

َل يف ٱو املصاحف القديمة إىل جانب النَِّقاط الثالث عالمات للداللة عىل ْسُتْعمي

ى باخلُُموس والُعُشور ، وذلك بوضع عالمة عند رأس  أعداد اآليات ، وهو ما ُيَسمَّ

سمعت قتادة » د أخرج الداين عن األوزاعي قال:وق ،كل مخس آيات أو عرش آيات

                                                           

: الداين : البيان ص )ينظر 11، والصواب 14وأن عدد آيات سورة املجادلة  ،94والصواب =

133، 133، 191 .) 

 .333والبيان يف عدِّ آي القرآن ص ، 34-36، وينظر: والداين: املحكم ص345فضائل القرآن ص( 3)

دوائر محراء صغرية عند  ،ومواضع أخرى متفرقة ،ظهرت يف الصفحات العرش األوىل من املصحف( 1)

وقد يشري ذلك إىل أن أحدًا زاد هذه  ،يف غري رؤوس اآلي لكنها ظهرت أيضاً  ،رؤوس اآليات

والراجح أهنا من صنع  ،أما عالمات رؤوس اآلي يف املصحف فهي النقاط ،الدوائر يف وقت الحق

مما يؤكد أن رسمت يف وقت  ،فقد ظهرت يف أكثر املواضع وقد أخذت مساحة من السطر ،املخلِص

 حق.وليست مقحمة يف وقت ال ،كتابة املصحف
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ُطو واا ، ثم مَخَُّسوا ، ثم عَ يقول: َبَدُؤوا َفنَقَّ ُ  «رشَّ
(1)

َه عدد من علامء السلف  ، وقد َكري

من الصحابة والتابعني التعشري يف املصحف ، وهو استعامل عالمات للداللة عىل 

 عند كل رأس عرش آيات عالمة. ،أعداد اآليات

ومع ما أبداه عدد من العلامء من حتفظ عىل استعامل عالمات اخلُُموس 

ملساعدة  ،واخلطاطني استعملوا تلك العالمات فإن ُكتَّاَب املصاحف ،والُعُشور

أو الوقوف عند املوضع الذي يبحث عنه يف  ،القارئ يف املصحف عىل تالوة حزبه

وعالمًة  ،وقد َرَسَم املخلِص يف حاشية املصحف عالمًة للُخُموس ،املصحف

ه صور وهذ ،وتتميز عالمة الُعُشور بكيَِّبي صورهتا بالنسبة لعالمة اخلُُموس ،للُعُشور

 من تلك العالمات :

                                            :عالمة اخلُُموس 

    عالمة الُعُشور : 

 

 وهي دائرة ،ووضع املخلِص عالمة تبني موضع اخلُُموس والُعُشور يف اآليات
 وهذه صورهتا : ،وإن كانت غري ظاهرة يف بعض املواضع ،صغرية بالصفرة

   ،     ،    

عىل نحو ما  ،واستعمل ابن البواب يف مصحفه عالمات اخلُُموس والُعُشور

لكنه زاد عليه بوضع حرف من حروف املعجم داخل عالمة  ،استعملها املخلِص

لي  ،العشور والتزم ابن البواب بوضع ثالث نقاط عند رأس كل آية  ،بحساب اجلُمَّ

يف داخلها حرف )هـ( ، داللة ، فإذا بلغت مخسًا رسم شبه دائرة مذهبة   هكذا 

فإذا بلغت اآليات عرشًا وضع  ل هكذا           عىل عدد اخلَْمسي يف حساب اجلُمَّ

                                           
 .  331، والبيان يف عد آي القرآن ص35و  1املحكم ص( 3)
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ليف             هكذا داخل الدائرة حرف )ي( الذي يدل عىل العرشة يف حساب اجلُمَّ

ت مخس ُأخرى لَخْمسفإذا انقضت مخس آيات أخرى وضع عالمة ل ، فإذا مرَّ

ل عىل عدد العرشين ، وضع يف داخل ا لدائرة حرف )ك( الذي يدل يف حساب اجلُمَّ

 . إىل آخر السورة وهكذا يستمر وضع العالمات داخل النص

والتزم ابن البواب أيضًا بوضع  دائرة مزخرفة يف حاشية الصحيفة مقابل السطر 

لياء ف االذي فيه الدائرة التي تدل عىل العشور ، وَكَتَب فيها العقود ، فمقابل حر

، و)أربعون( وهكذا إىل آخر الكاف )عرشون(، ثم )ثالثون(، ومقابل )عرش(

 هكذا :  ،السورة

                               
 

من خالل  ،وتبدو طريقة ابن البواب أكثر وضوحًا يف الداللة عىل أعداد اآليات

ولعله  ،هالكن املخلِص مل يستعمل ،استعامل حروف املعجم للداللة عىل األعداد

لي يف َعدِّ اآلي كان يستحرض كراهة بعض علامء السلف الستعامل حساب اجلُمَّ
(1)

 ،

 ،وقد تطورت طريقة وضع عالمات َعدِّ اآلي حتى انتهت إىل استعامل رقم لكل آية

 كام نرى يف املصاحف املطبوعة.

 ( األجزاء واألحزاب :1)
وحروفه وتقسيمه عىل قرآن اعتنى علامء القرآن من التابعني بإحصاء كلامت ال

اء يف أجزاء وأحزاب اظ والُقرَّ اج بن يوسف الثقفي مجع احُلفَّ ، وُيْرَوى أن احلجَّ

، ونرص بن عاصم الليثي، رصة، وكان منهم احلسن البرصي، وأبو العالية الرياحيالب

                                           
، والبيان يف عد آي القرآن 35، والداين: املحكم ص349ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص( 3)

 .331ص
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وا كلامت القرآن  وعاصم اجلحدري ، ومالك بن دينار ، وطلب منهم أن َيُعدُّ

فعلواوحروفه ، ف
(1)

 . 

وكان يف كل مرص من األمصار اخلمسة: مكة واملدينة والكوفة والبرصة والشام 

علامء ُيرجع إليهم يف َعدِّ آي القرآن ويف جتزئته وحتزيبه
(2)

، وظهر من خالل ذلك 

ْلُم الَعَددي القرآين الذي ُكتيَبْت فيه مؤلفات كثرية عي
(3)

. 

ىل يثبتون األجزاء واألحزاب يف ومل يكن ُكتَّاُب املصاحف يف القرون األو

 قال األندرايب ،لكنهم شعروا بعد ذلك بفائدة حتزيب القرآن للقارئ ،املصاحف

والفائدة للقارئ يف معرفة أجزاء القرآن أنه إذا »هـ ( : 941)أمحد بن أيب عمر ت 

ر أوراده يف ، فإذا أحب أن خيتم الرتاويح وغريها تقديرًا واحداً  َعَرَف ذلك قدَّ

رآن يف عرشة قرأ كل يوم وليلة ُعرْشًا منه ، فإذا أحب أن خيتمه يف عرشين قرأ كل الق

 يوم وليلة جزءًا من أجزاء العرشين ، وكذلك يفعل إذا أحب أن خيتمه يف ثالثني أو
«أقل منها أو أكثر ، إن شاء اهلل

(4)
َم القرآن »، وقال علم الدين السخاوي:  وقد ُقسِّ

َظ كلَّ يوم جزءًا العزيز عىل ثالث مئة وست ْفَظ القرآن ، فإذا َحفي ني جزءًا مليَْن يريُد حي

َظ القرآن يف َسنٍَة ، وهذه األجزاء أسداس « يعني أحزاب ستنياألحزاب ،  َحفي
(5)

. 

عىل حوايش  ،وأثبت املخلِص من األجزاء أسباع القرآن وأنصافها باحلمرة

 وهذه صورة ذلك : ،الصفحات

                                           
، والزركيش: 3/316، والسخاوي: مجال القراء 49اين: البيان يف عد آي القرآن صلدينظر: ا( 3)

 .151-3/194الِّبهان 

 . 41-64ظر: الداين: البيان يف عدِّ آي القرآن صين( 1)

 .4-9، والداين: البيان يف عد آي القرآن ) الدراسة ( ص91ينظر: ابن النديم: الفهرست ص( 3)

 .141اإليضاح ص( 9)

 .3/363مجال القراء ( 5)
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غري  من ،وبعضها بالسواد ،بعضها باحلمرة ،يضًا أجزاء ثالثنيوأثبت املخلِص أ

 وهذه صورة ذلك : ،أن َينُصَّ عىل رقم اجلزء

 

،                         
وسار ابن البواب عىل هنج املخلِص يف إثبات أسباع القرآن عىل حوايش 

 اع :وهذه صورة األسب ،وكذلك أجزاء الثالثني وزاد أجزاء الستني ،املصحف

 وهذه صورة ذلك : ،ورصح ابن البواب بأرقام األجزاء

 ( مواضع السجدات : 4)
نَُّة السجوُد عند  ورد يف القرآن الكريم األمر بالسجود يف عدد من اآليات ، والسُّ

قراءة تلك املواضع ، أو سامع تالوهتا ، وهو ما يعرف بسجود التالوة ، واعتنى 

 يف عدد من مواضع ،حوايش الصفحات املخلِص بإثبات عالمة للسجدة يف

 وهذه صورة ذلك: ،من غري إطار مزين ،وليس مجيعها ،السجدات

 



 (ه3414 ذو الحجة)          عشر  سادسالعدد ال       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية 

51 

 :جدة يف إطار مزخرف عىل هذا النحوووضع ابن البواب عالمة الس
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 املبحث الرابع 

 الزخارف الفنية يف مصحف امُلَخلِِّصيِّ 

واستحباب حتسني كتابتها وتبيينها  ،تعظيم املصاحفاتفق العلامء عىل 

وإيضاحها
(1)

، واستعمل خطاطو املصاحف األشكال اهلندسية والنباتية واأللوان 

ويف فواتح  ،ويظهر ذلك يف لوحات فنية بديعة يف أول املصحف وخامتته ،يف تزيينها

وحاويات عالمات رؤوس اآليات واألجزاء  ،وُأُطري الصفحات ،السور

 حزاب ونحوها.واأل

وكانت الكتابة جمردة  ،وكانت املصاحف األوىل تقترص عىل نص القرآن الكريم

وهناك  ،من العالمات والزيادات التي حصلت يف املصاحف يف العصور الالحقة

لكن الرضورة العملية أوجبت  ،َمن كره تلك الزيادات من الصحابة والتابعني

حتى ال يقع قارئ القرآن يف اللحن وهو  ،إثبات عالمات احلركات ونقاط اإلعجام

وكذلك الرغبة يف تيسري القراءة عىل القارئ أدت إىل إثبات عالمات  ،يقرأ القرآن

ثم إن الشعور بتعظيم القرآن وإكرامه جعل  ،رؤوس اآلي واألجزاء ونحوها

ُدوَن خطوطهم نُوَن املصاحف بتلك اللوحات الفنية البديعة ،اخلطاطني جُيَوِّ  وُيَزيِّ

يُعهُ  ،التي تبعث يف النفس الشعور بجالل القرآن الكريم معاين  إىل جانب ما ُتشي

 وطمأنينة وإخبات. ،اآليات من رغبة ورهبة

 ،وال خيلو مصحف املخلِص من استعامل الزخارف الفنية يف تزيني صفحاته

فقد اقترص املخلِص عىل  ،وإن كانت بصورة أقل مما فعله ابن البواب يف مصحفه

وعالمات اخلموس  ،وأول سورة الفاحتة وأول البقرة ،فاحتة املصحف تزيني

                                           
 .343النووي : التبيان صو ،1/515ينظر : ابن أيب داود : كتاب املصاحف ( 3)
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ومل يصنع َشْمَساٍت )أي  ،ومل يزين فواتح السور ،وخامتة املصحف ،والعشور

 حاويات( للسجدات واألجزاء واألحزاب.

وهي  ،والزخارف التي أودعها املخلِص يف مصحفه جديرة بالتحليل والدراسة

والتي جتلت أيضًا يف  ،ها تبني قدرة فنية لدى املخلِصلكن ،وإن كانت تبدو قليلة

وسوف أكتفي بعرض نامذج من  ،اخلط الكويف اجلميل الذي كتب به املصحف

 تتجىل فيها الزخارف النباتية واألشكال اهلندسية : ،الزخارف الفنية يف املصحف

 فاحتة املصحف

 
 

 

 

 

 

 

 أول سورة البقرة
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                    اخلموس والعشور

 
      

 سورة اإلخالصفاحتة 

وال يعني قويل : إن الزخارف الفنية يف مصحف املخلِص أقل مما هي عليه يف 

مصحف ابن البواب أن اجلهود التي بذهلا املخلِص يف رسم تلك الزخارف كانت 

فيكفي للتدليل عىل اجلهد الكبري يف إنجاز تلك الزخارف أن عالمة  ،حمدودة

ويمكن أن  ،( عالمة513والُعُشور ) ،( عالمة551وس بلغت يف املصحف )اخلُمُ 

والتي أعيدت كتابتها بخط  ،يكون يف الصفحات املفقودة من أصل املصحف

وذلك يعني أن املخلِص  ،( عالمة للعشور93و) ،( عالمة للخموس53النسخ )

    ( عالمة. 3395رسم بحدود )

 ، والعشور  ت اخلموس وال شك يف أن رسم كل عالمة من عالما

 َيتاج وقتًا وجهدًا قد يساوي الوقت واجلهد الذي َيتاج خط املصحف نفسه.

 ،ام بتلك الزخارفـق ـِصمخلـر الـًا غيـرفـزخـى أن مـر إلـا يشيـاك مـوليس هن

 واهلل أعلم.  
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 امةاخل

كشفت هذه الدراسة الوجيزة عن أهم اخلصائص التي متيز هبا مصحف 

ِّ امُلَخلِّ 
والتي تتلخص يف النقاط  ،والفنية ،واملوضوعية ،من الناحية الكتابية ،ِصي

 اآلتية :

وهو شهر رجب من سنة  ،. يتميز املصحف بإثبات تاريخ كتابته يف خامتته3

 إذ تقل املصاحف املؤرخة من تلك احلقبة. ،وهو تاريخ متقدم ،م(469هـ )=353

من مراحل تطور اخلط العريب  . يمثل اخلط الذي ُكتيَب به املصحف مرحلة1

فعىل الرغم من  ،وانتقاله من اخلط الكويف ذي اخلطوط املستقيمة إىل اخلطوط اللينة

فإن مظاهر التغري يف رسم  ،غلبة مسحة اخلط الكويف عىل اخلط الذي ُكتيَب به

 احلروف نحو الليونة بارزة فيه.

ري من الكلامت التي . برزت يف املصحف ظاهرة استعامل الرسم القيايس يف كث3

ويبدو أن ذلك استند  ،متيز رسمها يف املصاحف العثامنية باحلذف والزيادة والبدل

إىل ما ذهب إليه بعض العلامء يف ذلك الوقت من جواز كتابة املصحف بالرسم 

 خاصة إثبات األلفات املحذوفات. ،القيايس

من حيث  ،ين. حافظ املخلِص عىل كتابة كثري من الكلامت بالرسم العثام9

ويبدو املصحف أكثر ارتباطًا باملصحف  ،حذف بعض احلروف أو زيادهتا أو إبداهلا

كام يدل عىل ذلك دراسة الكلامت التي اختلف يف رسمها املصاحف  ،الكويف

 العثامنية اخلمسة.

وقد أظهر تتبع القراءات  ،. مل تتضح القراءة التي َضَبَط هبا املخلِص املصحف5

رة البقرة عدم توافق ضبط الكلامت يف السورة مع أي من القراءات الواردة يف سو

 وهناك احتامل قوي أن يكون املصحف قد ُضبيَط بام يوافق أحد ،العرش املشهورة
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قبل أن جيمع ابن جماهد الناس عىل  ،االختيارات التي اختارها بعض علامء القراءة

 القراءات السبع.

المات اخلليل بن أمحد التي استقر . استعمل املخلِص يف ضبط املصحف ع6

ومَتَيََّز استعامله هلا  ،استعامل الُكتَّاب هلا يف املصاحف وغريها منذ وقت مبكر

 منها : وضع الفتحة والضمة حتت الشدة فوق احلرف. ،بميزات

بوضع أربع نقاط عند  ،. اعتنى املخلِص بإثبات عالمات رؤوس اآليات4

 ،واإلشارة إىل أسباع القرآن وأنصافها ،العشوروالنص عىل اخلموس و ،رأس اآلية

 والسجدات يف حوايش الصفحات ،وكذلك أجزاء ثالثني

وهو يوافق يف  ،. ذكر املخلِص يف فاحتة كل سورة اسم السورة وعدد آياهتا4

 ذلك عدد أهل الكوفة يف اجلملة.

 تستويف ،وهي حتتمل دراسة أوسع مما تقدم ،هذه هي املعامل الرئيسة للمصحف

 واهلل تعاىل ويل التوفيق. ،الكالم عن ظواهره الكتابية وغريها
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 مناذج مصورة من مصحف امُلَخلِِّصيِّ

 فاحتة املصحف( : 1)الصورة رقم 
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 سورة الفاحتة ( :2) الصورة رقم
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 أول سورة البقرة(: 3)الصورة رقم 
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 صفحة الثانية من سورة البقرةال (:4) الصورة رقم
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 آخر آل عمران وأول النساء(: 5)الصورة رقم 
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 صفحة من سورة األنفال(: 6)الصورة رقم 
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 الصفحة األخرية من النص الساقط( : 7)الصورة رقم 

 وهي خبط النسخ ،من املصحف
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 سورة اإلخالص( : 8)الصورة رقم 
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 من املصحفالصفحة األخرية (: 9)الصورة رقم 

 وخامتة املصحف ،سورة الفلق والناس
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 فهرس املصادر واملراجع
 أوالً : المصاحف المخطوطة مرتبة تاريخياً :

  المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان، دراسة وحتقيق  يف مسجد احلسني بالقاهرة ،

الثقافة اإلسالمية ، األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج ، مركز األبحاث للتاريخ والفنون و

 م.1114هـ = 3931إستانبول 

 المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان ،  يف متحف طوب قايب رساي ، دراسة

، والفنون والثقافة اإلسالميةوحتقيق األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج ، مركز األبحاث للتاريخ 

 م. 1114هـ = 3914إستانبول 

 طهران. ،حمفوظة يف مكتبة جملس الشورى ،نسخة مخطوطة ،لطبري(مصحف الُمَخلِِّصيِّ )ا 

  :)(  طبعة مصورة 36، رقم )ك /  حمفوظ يف مكتبة چسرتبتيمصحف ابن البواب)علي بن هالل

م ، ترجم الدراسة أمحد األرفيل ، 3441مع دراسة للمسترشق ) دي . إس . رايس ( ، جنيف 

 ريوت .توزيع الرشكة الرشقية للنرش والتوزيع ، ب

 هـ يف مدينة إشبيلية 619تاريخ اخلط  ،مكتوب باخلط األندليس ،يف مكتبة ميونخ ،مصحف إشبيلية

 (.http://daten.digitale-sammlungen.de :ينظر الرابط  ،)نسخة إلكرتونيةباألندلس 

 ثانياً : الكتب 
 )بريوت  ،1ط ،ريبدار إحياء الرتاث الع ،: أ. الكامل يف التاريخ ابن األثير )علي بن محمد

 م.3441هـ = 3911بريوت  ،دار صادر ،م.  ب.اللباب يف هتذيب األنساب1114هـ = 3931

 ( شرح الشافيةاإلستراباذي :) عة حجازي، حتقيق حممد الزفزاف وآخرين ، مطب محمد بن الحسن ،

 القاهرة .  

  : ) حتقيق   تاب اهلل عز وجلإيضاح الوقف واالبتداء في كابن األنباري ) أبو بكر حممد بن القاسم ،

 م .3443هـ = 3341د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان ، جممع اللغة العربية ، دمشق 

 ( عمرأمحد بن أيب األندرايب)  :منى عدنان غني ، أطروحة دكتوراه ، حتقيق اإليضاح في القراءات ،

 م.1111هـ = 3913كلية الرتبية للبنات ، جامعة تكريت 
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 ( أيمن فؤاد سيد : )الدار املرصية اللبنانية ،الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطاتدكتور، 

 م. 3444هـ = 3934القاهرة 

  :) حتقيق د. حممد عصام القضاة ، دار الفتح للنرش  االنتصار للقرآنالباقالين ) حممد بن الطيب ،

 م . 1113هـ =3911والتوزيع عامن ، ودار ابن حزم بريوت ، 

 عبد احلميد حامد ، مكتبة الرشد، حتقيق د. عبد العيل : شعب اإليمان(ن احلسنيالبيهقي)أمحد ب  ،

 م .1113هـ = 3913الرياض 

  :) حتقيق د. أمحد بن أمحد رششال ، جممع  الطراز في شرح ضبط الخرازالتنيس ) حممد بن عبد اهلل ،

 م. 1111هـ =3911امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ، املدينة املنورة 

 حتقيق د.  جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائدجلعِّبي ) إبراهيم بن عمر (: ا ،

 م .1131هـ 3933حممد خضري مضحي الزوبعي ، دار الغوثاين للدراسات القرآنية ، دمشق 

  :) حتقيق مصطفى السقا وآخرين ، البايب احللبي  سر صناعة اإلعرابابن جني ) أبو الفتح عثامن ،

 م .3459هـ = 3349 بمرص

  : )دار الكتب  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة )مصطفى بن عبد اهلل

 م.3441هـ = 3933بريوت  ،العلمية

  : حتقيق حممد أسعد طلس ، دمشق  التنبيه على حدوث التصحيفمحزة بن احلسن األصفهاين ،

 م .3464

  :قيق د. مهدي املخزومي و د. إبراهيم السامرائي ، ، حت كتاب العيناخلليل بن أمحد الفراهيدي

 م .   3441هـ = 3911دار الرشيد للنرش ، بغداد 

  : )حتقيق غانم قدوري احلمد ،  أ. البيان في عدِّ آي القرآنالداين ) أبو عمرو عثامن بن سعيد ،

المحكم في نقط  ب.م . 3449هـ = 3939مركز املخطوطات والرتاث والوثائق ، الكويت 
المقنع في معرفة  ج.م .   3444هـ = 3934، حتقيق د. عزة حسن ، دار الفكر ، دمشق  المصاحف

، حتقيق د. حاتم صالح الضامن ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت مرسوم مصاحف أهل األمصار 

 م.1133هـ = 3931

  :) حتقيق د. أمحد بن ،  كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصارأبو داود ) سليامن بن نجاح

 هـ .3914أمحد بن معمر رششال ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ، املدينة املنورة 
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  : )حتقيق د.حمب الدين عبد  ،كتاب المصاحفابن أيب داود )عبد اهلل بن سليامن السجستاين

 م.1111هـ = 3913بريوت  ،دار البشائر اإلسالمية ،1ط ،السبحان واعظ

 حتقيق د. إبراهيم السامرائي و د. عبد احلسني  كتاب الُكتَّابه ) عبد اهلل بن جعفر (: ابن درستوي ،

 م .3444هـ = 3344الفتيل الكويت 

  : )حتقيق د. حسن ضياء الدين  ،معاني األحرف السبعةالرازي ) أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد

 م.1131هـ = 3933دار النوادر  ،عرت

  حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،طبقات النحويين واللغويينبن احلسن( : الزبيدي )أبو بكر حممد، 

 م.3443دار املعارف بمرص 

  :) حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،  1، ط البرهان في علوم القرآنالزركيش ) حممد بن عبد اهلل ،

 م .3441عيسى البايب احللبي ، القاهرة 

  : )مكتبة  ،حتقيق د.عيل حسني البواب ،وكمال اإلقراءجمال القراء السخاوي )عيل بن حممد

 م.3444هـ = 3914مكة املكرمة  ،الرتاث

  :) 5، حتقيق د. عبد احلسني الفتيل ، جملة املورد مج كتاب الخطابن الَساج ) حممد بن الَسي 

 م .3446هـ = 3346، بغداد  3ع

  : )حتقيق د. حاتم  ،األمصار كشف األسرار في رسم مصاحفالشريازي )حممد بن حممود بن حممد

  م.  1133هـ = 3931القاهرة  ،دار عباد الرمحن ،صالح الضامن

  : ) دار الفكر ،حتقيق عبد اهلل عمر البارودي ،3ط ،األنسابالسمعاين ) عبد الكريم بن حممد، 

 م.3444بريوت 

 :) قاهرة .، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، ال الكتاب سيبويه ) أبو برش عمرو بن عثامن 

  : )حتقيق: مركز  اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،

 هـ .3916الدراسات القرآنية ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ، املدينة املنورة 

  : )حتقيق السيد  أ. تصحيح التصحيف وتحرير التحريفالصفدي )صالح الدين خليل بن أيبك ،

حتقيق أمحد  ،ب. الوافي بالوفياتم .   3444هـ = 3914رشقاوي ، مكتبة اخلانجي بالقاهرة ال

 م.1111هـ = 3911بريوت  ،دار إحياء الرتاث ،األرناؤوط وتركي مصطفى
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  :) حتقيق مروان عطية وآخرين ، دار ابن كثري ، دمشق  فضائل القرآنأبو عبيد ) القاسم بن سالم ،

 م .3444هـ =3911

 حتقيق عبد  شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفري )أبو أمحد احلسني بن عبد اهلل (: العسك ،

 م .3463العزيز أمحد ، البايب احللبي بمرص 

  : مؤسسة املطبوعات العربية ،: دراسة لغوية تارخيية أ.رسم المصحفغانم قدوري احلمد، 

بيان قيمتها التارخيية : تعريف هبا و ب.المصاحف المخطوطةم.   3441هـ = 3911بريوت 

 م.1133ترشين الثاين  ،العدد الثاين عرش ،جملة معهد اإلمام الشاطبي ،والعلمية والفنية )بحث(

  :) حتقيق حممد عيل النجار وآخرين ، دار الكتب ،  معاني القرآنالفراء ) أبو زكريا َييى بن زياد ،

 القاهرة . 

  :)هـ 3914بريوت  ،دار الكتب العلمية ،ة اإلنشاصبح األعشى في صناعالقلقشندي)أمحد بن عيل

 م.3444= 

  : حتقيق د. عبد الفتاح إسامعيل شلبي ،أ.اإلبانة عن معاني القراءاتمكي بن أيب طالب القييس، 

 ،دار الكتب العلمية ،حتقيق حممد عثامن ،.  ب. اهلداية إىل بلوغ النهاية3461مكتبة هنضة مرص 

 م.1133بريوت 

 حتقيق د.حاتم صالح الضامن ،هجاء مصاحف األمصارباس أمحد بن عامر( : املهدوي )أبو الع، 

 هـ. 3931الرياض  ،دار ابن اجلوزي

  م.3443، حتقيق رضا ـ جتدد ، طهران  الفهرست) حممد بن إسحاق (: ابن النديم 

  :بوالق ، القاهرة  1، ط المطالع النصرية للمطابع العصرية في األصول الخطيةنرص اهلوريني ،

 م .3411

  :) حتقيق حممد رضوان عرقسويس ،التبيان في آداب حملة القرآنالنووي ) َييى بن رشف، 

  .  1111هـ = 3913بريوت  ،مؤسسة الرسالة

 حتقيق غانم  الجامع ِلَما ُيْحَتاُج إليه من رسم المصحف)إبراهيم بن حممد اإلشبييل(:  ابن وثيق ،

 م1114 هـ =3914قدوري احلمد ، دار عامر ، عامن 

  : بريوت. ،دار الفكر ،معجم البلدانياقوت بن عبد اهلل احلموي 

  :) الطباعة املنريية ، القاهرة. شرح المفصلابن يعيش ) يعيش بن عيل ، 
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