
 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -1-  

 

 (1)اٞتزائر 
 كلية العلـو اإلسبلمية

  اللغة كاٟتضارة العربية اإلسبلمية: قسم
 
 
 
 
 

 مذكرة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ُب العلـو اإلسبلمية

 لغة كدراسات قرآنية: ٗتصص
 

 فتحي بودفلة: إعداد الطالب
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 ا١تراكشي
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 كلية العلـو اإلسبلمية
 اللغة كاٟتضارة العربية اإلسبلمية : قسم

 
 
 
 

 مذكرة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ُب العلـو اإلسبلمية

 لغة كدراسات قرآنية: ٗتصص
 األستاذ الدكتور الطاىر عامر: إشراؼ. فتحي بودفلة: إعداد الطالب

 أعضاء ٞتنة ا١تناقشة
 الصفة ا١تؤسسة األصلية  األستاذ 
 رئيسا كلية العلـو اإلسبلمية . (1)جامعة اٞتزائر األستاذ الدكتور ٠تضر حداد 1
 مشرفا كمقررا كلية العلـو اإلسبلمية. (1)جامعة اٞتزائر األستاذ الدكتور الطاىر عامر 2
 عضوا كلية العلـو اإلسبلمية. (1)جامعة اٞتزائر الدكتورة حورية عبيب 3
4    

 
 ـ 2015-2014: السنة الدراسية

 توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب عند ابن البناء ا١تراكشي
« عنواف الدليل من مرسـو خط التنزيل»من خبلؿ كتابو 

 - دراسة ٖتليلية نقدية - 
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 اإلىداء
إٔب بعض رٌكاد ىذا العلم كخٌدامو، ا١ترابطُت 
على ثغر من ثغور الدين، اٟتاملُت للواء كتيبة 

القرآف الكرٙب، آّاىدين ُب سبيل إقامتو 
 :كحفظو

 األستاذ الدكتور غاٖب قدكرم اٟتمد
 األستاذ الدكتور عبد ا٢تادم ٛتيتو

 األستاذ الدكتور أٛتد شرشاؿ
أىدم ىذا العمل ا١تتواضع عرفانا ّتميلهم 

 .كإقرارا بسبقهم كتثمينا ٞتهودىم
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 شكر خاص
 :أتوٌجو بشكرم ا٠تالص إٔب كٌل من

  األستاذ الدكتور الطاىر عامر على
 .توجيهاتو كصربه كتيسَته

  عائليت اليت كٌفرت ٕب الظركؼ ا١تناسبة
 .للبحث كالعمل

 الذم أسهم ُب تفرغي... ألخي. 
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 ا١تقدمة
إٌف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا من يهده اهلل فبل مضٌل 

 لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال إلو إالٌ اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أٌف ٤تمدا عبده كرسولو
 ...أٌما بعد

 :أىمية البحث
إٌف أ٫تية البحث ُب علم الرسم العثما٘ب ال ٖتتاج إٔب بياف كال تفتقر إٔب استدالؿ، كيكفي  اإلشارة إٔب  

 :ثبلث نقاط تفي بغرض بياف األ٫تية العظيمة، بل كا٠تطورة البالغة كاٞتسيمة ١تثل ىذه الدراسات
كوف علم الرسم العثما٘ب متعلقا بالقرآف العظيم؛ كال أعظم كال أىٌم من ْتث يتناكؿ كبلـ اهلل تعأب : أٌك٢تا

 ... با٠تدمة كالدراسة من أٌم حيثية كمن أم زاكية كاف ذلك البحث
 جلُّ – بل جًهلىو –إٌف ىذا العلم الشريف من العلـو اليت تقاصرت عنها العزائم ككٌلت ا٢تمم، فًتىكو :ثانيا

فما أعظم االشتغاؿ ٔتا غفل عنو الٌناس  كما أجٌل ... ا١تنتسبُت للشريعة الغراء، فضبل عن عمـو الٌناس كعوامهم
سواء من حيث فضل إحياء ما مات من تراث األمة كثقافتها كعلومها، أك من حيث ...االىتماـ ٔتا زىدكا فيو

 ...القياـ بالواجب الكفائي كإسقاط اإلٍب عن عمـو ا١تكلفُت من ا١تسلمُت
 –تزعما يكاد يكوف مطلقا -  لقد تزعمت ا١تدرسة ا١تغاربية الدراسة كالبحث ُب ىذا العلم الشريف  :ثالثا

فينبغي على طلبة العلم ُب ىذا البلد الكرٙب ... ابتداء من القرف ا٠تامس ا٢تجرم كال تزؿ رائدتو إٔب يومنا ىذا 
مواصلة مسَتة البحث ُب ىذا ا١تضمار، كبدؿ قصارل جهدىم من أجل اٟتفاظ على ىذا ا١تكتسب سواء ٔتجرد 

 ...حىت تبقى ىذه الريادة كىذا التقدـ سائدا ك٦تدكدا... مواصلة الدراسة كالبحث، أك بالتوسع كالتجديد فيو
ىذا فيما ٮتص أ٫تية البحث ُب عمـو علم الرسم العثما٘ب أٌما خصوص ا١توضوع ا١تعركض ُب ىذه ا١تذكرة 

فإنٌو يكتسي أ٫تيتو من حيث كونو يتناكؿ الركن الركُت كالباب الرئيس ُب - كىو توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب- 
ىذا العلم الشريف؛ كالذم عليو مدار ا١تناقشة كالبحث ُب جٌل مسائل علم الرسم إف ٓب نقل كٌلها، كىي ظواىر 

فاختبلفهم  ُب حكم التزاـ رسم ا١تصحف إ٪ٌتا ىو ... اٟتذؼ، الزيادة، اإلبداؿ، الفصل، كالوصل: الرسم العثما٘ب
اختبلؼ ُب التزاـ ىذه الظواىر ال غَت، كالفرؽ بُت الرسم االصطبلحي كالقياسي إ٪ٌتا يتمثل ُب ىذه الظواىر ال 

غَت، كمصادر علم الرسم القدٯتة كاٟتديثة إ٪ٌتا اشتغلت بركاية ىذه الظواىر، كتعدادىا، كتصنيفها، كتعليلها، 
 ... كالتأصيل ٢تا

ٍبٌ إٌف ا١توضوع يكتسي أ٫تيتو من  حيث كونو ال يتناكؿ علم الرسم عامة كال ظواىره ٚتلة، كإ٪تا يدرس 
موضوعا متخصصا، ضٌيق اٟتدكد ، ٭تاكؿ البحث فيو بشيء من التوسع كاإلسهاب ، أال كىو توجيو ىذه الظواىر 
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اليت ٘تيَّز ّٔا الرسم العثما٘ب، كال ٮتفى على اللبيب الفىًطًن ما لتوجيو ىذه الظواىر من الفوائد اٞتٌمة، لعٌل من أ٫ٌتها 
رٌد شبو الطاعنُت كضحد مزاعمهم الباطلة، بالوقوؼ على ًحكىًم ىذه الظواىر؛ ما يزيد ا١تؤمن تشبثا ّٔا ك٘تسكا، 

 ...كما يؤكد فضل الصحابة رضي اهلل عنهم كسعة علمهم كحٌدة فهمهم
عنواف الدليل من مرسـو "كما يكتسي البحث أ٫تيةن كربل  من جهة تناكلو لكتاب ابن البناء ا١تراكشي 

كىو أٌكؿ كتاب خٌصو عآبه للبحث ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب كما أنٌو أٌكؿ كتاب تناكؿ ىذه " خٌط التنزيل
 . الظواىر من جهتها اإلشارية

 
 : مشكالت البحث

إذا كاف األصل ُب : إٌف اإلشكالية الكربل اليت ٭تاكؿ علم توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ٖتريرىا كْتثها ىي
الكتابة موافقة رسم الكلمة للفظها، فما السٌر ُب ىذه ا١تخالفات ُب كتابة ا١تصحف الشريف فيما يعرؼ بظواىر 

 الرسم العثما٘ب؟ 
كقد حاكؿ ابن البناء ا١تراكشي ُب ىذا الكتاب أف ٭تٌل ىذا اإلشكاؿ ك٬تيب عن ىذا السؤاؿ، من خبلؿ 

فكرة ربط الظاىرة الكتابية با١تعٌت، فهو يرل أٌف ىذه الظواىر  إ٪ٌتا ىي رموز كعبلمات ١تعافو - كألٌكؿ مرة–تبٌٍت 
كىذا البحث ٬تعل من ىذا التوٌجو إشكاال؛ كبالتإب فهو . خفية متعلقة بظواىر الوجود كمراتب اإلدراؾ كالعلم

يبحث ُب ماىيتو كحقيقتو كينٌقب عن أصولو كأدلتو ك٭تاكؿ معرفة حضو من اٟتٌق كالصواب من خبلؿ كتاب ابن 
 .(عنواف الدليل من مرسـو خط التنزيل)البناء 

كال يفوتٍت ىا ىنا أف أذكّْر أٌف ىذه الدراسة، كُب خضم ْتثها ٢تذا اإلشكاؿ الرئيس ستتناكؿ إشكاالت 
متفرعة عنها، كمسائل متعلقة ّٔا ُب غاية األ٫تية كا٠تطورة كحقيقة ظواىر الرسم العثما٘ب، ما ىي؟ كما حكم 

التزامها؟ ككذا ماىية التوجيو ؟ كىل توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ٮتتلف عن غَته من التوجيهات كتوجيو القراءات 
 إْب...مثبلن ؟ 

 
 :  الدراسات السابقة

: ُب كتابو (ىػ721)إٌف أٌكؿ من أفرد توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ٔتصنف خاص ىو ابن البناء ا١تراكشي 
كرغم ما تكتسيو ىذه األٌكلية من األ٫تية كا١تكانة العلمية إالٌ أٌف دراسة . عنواف الدليل من مرسـو خٌط التنزيل

الكتاب كالوقوؼ على منهج صاحبو كٖتليل مذىبو كتقييمو كنقده تكاد تكوف منعدمة ُب ا١تكتبة اإلسبلمية، اللهٌم 

                                 
دار الغرب . ىند شليب: ، ٖتقيق(ىػ721) عنواف الدليل من مرسـو خٌط التنزيل، أبو العباس أٛتد بن البناء ا١تراكشي  

 ـ 1990اإلسبلمي بَتكت 
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 ...على أصابع اليٌد الواحدة -  لقٌلتها–إالٌ مباحث كمقاالت تعٌد 
 :لعٌل أشهرىا مقالتاف علميتاف

 نظرات ُب تفسَت ابن البناء ا١تراكشي للقرآف الكرٙب كمذىبو ُب تعليل رسم : األكٔب مغربية بعنواف
تصدرىا كزارة )ا١تصحف، لؤلستاذ ٤تمد عز الدين ا١تعيار اإلدريسي، نيشرت ٔتجلة دعوة اٟتق 

 ـ 1998ىػ أكتوبر 1419 بتاريخ ٚتادل 338: العدد (األكقاؼ ا١تغربية
 نظرية ابن البناء ا١تراكشي ُب تعليل مرسـو خٌط التنزيل، للدكتور ٤تمد : الثانية عراقية بعنواف

ربيع الثا٘ب :  بتاريخ29: خيضَت نشرت ٔتجلة كلية العلـو اإلسبلمية ّتامعة بغداد العدد
 ...144ـ ص2012ىػ مارس 1433

                                 
توجد كتب كْتوث أخرل تناكلت اٟتديث عن عمـو توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، كُب كثَت منها اإلشارة إٔب توجيهات ابن  

البناء تبعا كضمنا، كقد تركت ذكرىا ُب ا١تقدمة ألٌّنا ال تتناكؿ اإلشكالية ا١تطركحة أصالة كابتداء، كلعٌل من أبرز ىذه الدراسات ما 
 :يلي

 ـ2009ىػ 1430دار عمار عىماف الطبعة الثانية . غاٖب قدكرم اٟتمد. د.رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية، أ 

  (مقاؿ)اإلعجاز ُب رسم ا١تصحف بُت القبوؿ كالرفض 

 سبتمرب 3 بتاريخ 532: العدد (تصدرىا كزارة األكقاؼ الكويتية)الدكتور خالد فهمي، نشر ٔتجلة الوعي اإلسبلمي 
 ـ 2010

  (أطركحة ماجستَت)الرسم العثما٘ب كأبعاده الصوتية كالبصرية  

 الدكتور عبد آّيد عيسا٘ب: إشراؼ. نبيل اىقلي: تقدٙب األستاذ
فقد خٌص صاحبها الفصل الثالث لتعليل كتوجيو ظواىر الرسم كجعل . ـ 2009نوقشت ّتامعة قاصدم مرباح بورقلة سنة 

 .بابا كامبل لتوجيهات ابن البناء ا١تراكشي اإلشارية
 التوجيو السديد ُب رسم كضبط القرآف آّيد 

 أٛتد بن اٛتد شرشاؿ. د.أ
 .كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية جامعة الكويت. قسم التفسَت كاٟتديث

 .ـ2002ىػ 1422جامعة قطر العدد العشركف . حوليات كٌلية الشريعة كالقانوف كالدراسات اإلسبلمية
  (مقاؿ)توجيهات الدا٘ب لظواىر الرسم القرآ٘ب  

 الدكتور حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة
 .79 إٔب ص39ـ من ص٣2007تلة اٞتامعة اإلسبلمية آّلد ا٠تامس العدد األٌكؿ يناير 

 ـ 2007\08\10:ْتث نشر ُب منتديات موقع أىل التفسَت بتاريخ. توجيو رسم ا١تصحف، سامح سآب عبد اٟتميد
 .ىػ1428\07\27: ا١توافق لػ

  ـ 2010ىػ 1431اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب، ٛتدم الشيخ، دار اليقُت مصر. 

  ـ2006ىػ 1427إعجاز رسم القرآف كإعجاز التبلكة، ٤تمد مشلوؿ دار السبلـ القاىرة . 
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كىي دراسات على أ٫تٌيتها ٓب تًف بالغرض ا١تطلوب من حيث حجمها كعمق دراساهتا، فا١تقاؿ األٌكؿ مثبل 
ٓب يدرس خصوص توجيهات ابن البناء لظواىر رسم ا١تصحف بل تناكؿ معها تفسَته للقرآف الكرٙب، كٓب يزد ُب 

أٌما الدراسة الثانية فلعٌل أىٌم ما . دراستو ٢تذه التوجيهات على إيراد بعض أمثلتها كذكر آراء كأقواؿ مؤيديو ك٥تالفيو
يبلحظ عليها تبنيو ١توقف أستاذه كشيخو غاٖب قدكرم اٟتمد من أٌكؿ ا١تقاؿ إٔب آخره، كاكتفائو ُب ٖتليل كمناقشة 

 .ىذه الظواىر بالتمثيل لبعضها ٍبٌ مقارنتها بتوجيهات الدا٘ب قدٯتا كغاٖب قدكرم اٟتمد حديثا
ٕتاكز ىذا النقص من خبلؿ التوٌسع ُب البحث، كمن خبلؿ مناقشة - جاىدة–كستحاكؿ ىذه الدراسة 

 .أصوؿ ىذه التوجيهات قبل فركعها، كمقارنتها ٔتختلف التوجيهات األخرل
 : خطة البحث ومنهجو

ينقسم البحث إٔب مقدمة ٖتوم ا١توضوعات األساسية ١تقدمات البحوث اٞتادة كأ٫تية ا١توضوع 
ٍبٌ ... كالدراسات السابقة كاٟتديث عن خطٌة البحث كمنهجو كاصطبلحاتو كعن إشكالياتو كمصادره كأىدافو
أٌما ...خا٘تة أعرض فيها النتائج كا١تقًتحات كما أعرض ١تا قد أراه نقصا ُب البحث ٭تتاج مزيد ٖترير كتكميل

 :صلب البحث فعبارة عن ثبلثة فصوؿ
فصل ٘تهيدم  ٔتبحثُت أتناكؿ ُب أٌك٢تما ترٚتة ٥تتصرة البن البناء ا١تراكشي كُب ثانيهما التعريف  .1

 .ٔتبادئ علم الرسم العثما٘ب كبظواىره  كتوجيهها

الفصل الثا٘ب ٔتبحثُت أتناكؿ ُب أٌك٢تما التعرؼ على ا١تنهج العاـ البن البناء ُب كتابو عنواف  .2
 الدليل، كُب ثانيهما األصوؿ كالقواعد اليت اعتمدىا ُب توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب

 أما الفصل الثالث فخٌصصتو لتحليل كمناقشة تفصيبلت كفركع توجيهات ابن البناء ا١تراكشي  .3
 ...لظواىر الرسم العثما٘ب، متتبعا كتابو بابا بابا كفصبل فصبل

أٌما عن ا١تنهج ا١تعتمد ُب ىذه الرسالة فأعتقد أنٌو سيتنوع كيتعدد بتنوع  كتعدد فصو٢تا كمسائلها، فإذا كاف ا١تنهج 
االستقرائي اإلحصائي كالتحليلي كالنقدم سيعٌم أكثر مباحثها، فإٌف شيئا من ا١تنهج التأرٮتي سيغلب على مبحث 

 .الًتٚتة
كُب ختاـ ىذه ا١تقدمة ال يفوتٍت اٟتديث كلو باقتضاب شديد عن الصعوبات كا١تشاكل اليت عرقلت مسَت ىذا 

قراءة كٚتعا كإحصاء )البحث كإ٧تازه، فلعٌل أىٌم مشكلة كاجهتها ىي مشكلة الوقت؛ إٍذ أيجربت على إ٘تامو 
ُب أقٌل من ٜتسة أشهر، ٍبٌ مٌددت بعد ذٌؿ السؤاؿ كالطلب كعناء اإلٟتاح كالًتٌدد إٔب ٙتانية  (كٖتليبل كانتقادا

أشهر، كال بٌد ٢تذا االستعجاؿ ا١تفرط أف يًتؾ آثاره السلبية على البحث مضمونا كشكبل، فمن ذلك كو٘ب ٗتليت 
 . التدقيق كالتصحيح اللغوم من جهة كالًتتيب كالتنظيم الفٍت من جهة أخرل: عن مرحلتُت من مراحلو ا١تنهجية
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ا١تشكلة الثانية اليت عانيتها ىي مشكلة االختصار ا١تخٌل؛ فبعد أف أكشك البحث على ّنايتو كبلغ تعداد صفحاتو 
حوإب ٜتسمائة صفحة، فوًجئت بوجوب كضركرة اختصاره ألٌف تعليمات اإلدارة ٘تنع قبوؿ البحوث اليت يتجاكز 
عدد صفحاتو ثبلٙتائة صفحة، فاضطررت إٔب إلغاء مباحث كاملة كترؾ مسائل ُب غاية التحقيق كاٞتٌدة، بل لقد 
بلغ يب األمر إٔب اختصار فصل كامل من مائة كٜتسُت صفحة متعلق بًتٚتة ابن البناء كبكتابو عنواف الدليل إٔب 
 .حوإب ثبلث عشرة صفحة؛ كأعتقد أٌف ىذا االختصار ا١تخٌل كاف لو آثاره السلبية على شكل البحث كمضمونو

ختاما أسأؿ اهلل أف تكوف ىذه الرسالة على ما فيها من نقص ظاىر قد لٌبت حاجة ُب مكتبة علم الرسم العثما٘ب 
كصٌل اللهم على ٤تمد كعلى آلو الطاىرين كصحبو ا١تيامُت كعلى من اتٌبع ىديو كاسنٌت بسنتو . كسٌدت ثغرة فيها

 .إٔب يـو الدين آمُت
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  التعريف بابن البناء كبالرسم العثما٘ب:  الفصل األٌكؿ
ا قظواىره كتوجيو

 
ترٚتة ابن البناء ا١تراكشي : ا١تبحث األٌكؿ
اٝتو مولده شيوخو تبلمذتو ككفاتو : ا١تطلب األٌكؿ
مصنفات ابن البناء  كمنهجو ُب البحث كالتأليف : ا١تطلب الثا٘ب
ماىية علم الرسم العثما٘ب : ا١تبحث الثا٘ب
تعريف الرسم : ا١تطلب األٌكؿ
 العثما٘برسم اؿتعريف علم : ا١تطلب الثا٘ب

التعريف بظواىر الرسم العثما٘ب كبياف حكمها : ا١تبحث الثالث
تعريف ظواىر الرسم العثما٘ب : ا١تطلب األٌكؿ
 موقف العلماء من ظواىر الرسم العثملٍت: ا١تطلب الثا٘ب
توقيفية الرسم العثما٘ب : ا١تسألة األكٔب
حكم التزاـ الرسم العثما٘ب : ا١تسألة الثانية
إعجاز رسم ا١تصحف : ا١تسألة الثالثة
التعريف بتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب : ا١تبحث الرابع
التوجيو ُب اللغة كاالصطبلح : ا١تطلب األٌكؿ
 قفة مع ظاىرة التوجيو ُب حركة  التأليف ُب خصوص علم الرسم العثما٘بك: ا١تطلب الثا٘ب
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ترجمة ابن البناء المراكشي : المبحث األّول 
 ووفاتو ،تالمذتوو ،شيوخوو ،مولدهو ،اسمو: المطلب األّول

، ، الشهَت بابن البنا ا١تراكشي العددم شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن عثماف أبو العباس األزدم

                                 
: ينظر.  نسبة إٔب األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهبلف بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف 

ا١تطبعة . عبد الوىاب بن منصور: ٖتقيق. اإلعبلـ ٔتن حٌل مراكش كأغمات من األعبلـ، العباس بن إبراىيم الٌسمبلٕب ا١تراكشي
 ابن البناء ا١تراكشي ككتابو مراسم الطريقة ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ  ،209\2. ـ1993ىػ 1414ا١تلكية الرباط الطبعة الثانية 

طبع ُب كلية الدراسات العربية كاإلسبلمية جامعة القاىرة فرع الفيـو دار اٞتامعيُت . شوقي علي عمر: ا٠تليقة، ٖتقيق كدراسة
 ، كإليو تنسب قبيلة األزد أشهر كأكرب قبائل العرب القحطانيُت، كمنهم قبيليت األكس 9ص.ـ1996ىػ 1416. اإلسكندرية

كنسبة ابن البناء ٢تذه القبيلة إٌما نسبة مباشرة باعتباره عريٌب األصل، كيؤيٌد ىذا التوجو ركاية مولده بببلد األندلس ْتاضرة . كا٠تزرج
ف يرجع كثَت من ا١تؤرخُت ا ك٫تا قبيلت،كقد تكوف النسبة غَت مباشرة باعتباره بربرم األصل من قبيلة مصمودة أك صنهاجة. غرناطة

فقو التمكُت عند دكلة ا١ترابطُت، الدكتور . أصلهما إٔب القبائل القحطانية اليمنية ىاجرت إٔب إفريقيا كببلد ا١تغرب بعد سيل العـر
 .9ص. ـ 2006- ىػ 1427علي ٤تمد الصبليب، مؤسسة اقرأ القاىرة 

. ٖتقيق سآب الكرنكول. (ىػ852) ُب الدرر الكامنة  ُب أعياف ا١تائة الثامنة، شهاب الدين علي بن ٤تمد بن حجر العسقبل٘ب  
ىػ 1414مؤسسة الرسالة بَتكت . كمعجم ا١تؤلفُت، عمر رضا كحالة. 278ص\1ج. ـ1993ىػ 1414دار اٞتيل بَتكت 

معجم  كٚتع بُت النسبتُت صاحب . العدكم بدؿ العددم كلعٌلو خطأ مطبعي أك تصحيف من النساخ. 278ص\1ج. ـ1993
كالعددم نسبة إٔب . 227: ترٚتة رقم76ص. ـ2003دار النعماف اٞتزائر . عبد اللطيف بالطٌيب.الرياضيُت العرب كا١تسلمُت، د

العٌد، كىو ُب اصطبلح أىل ىذا الفٌن إحصاء الشيء على سبيل التفصيل، كإٔب العدد كىو ُب اصطبلحهم الكمية ا١تتألفة من 
: ٖتقيق. (ىػ816)التعريفات،السيد الشريف علي بن ٤تمد بن علي اٞترجا٘ب : ينظر. الوحدات أك كٌل ما يقع عليو أك بو العدٌ 

. 184ص. ـ2009دار الطبلئع مصر . ٤تمد علي أبو العباس
 ككذلك صنع الكاؼ نسبة إٔب اٟتاضرة ا١تغربية مراكش،  ضبطها الفَتكزآبادم ُب القاموس بضم ا١تيم كفتح الراء مشٌددة ككسر  

حاجي خليفة ُب كشف الظنوف كالناصرم ُب االستقصا بينما ضبطها ياقوت اٟتموم ُب معجم البلداف  بفتح ا١تيم كالراء مشٌددة 
القاموس احمليط، ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم . كضىٍبطيها اليـو بفتح ا١تيم كالراء ا١تشٌددة كالكاؼ. كضم الكاؼ

كشف الظنوف، حاجي خليفة .(الوجل) مادة 1067ص. ـ2005ىػ 1426مؤسسة الرسالة بَتكت، الطبعة الثامنة . (ىػ817)
االستقصا ألخبار ا١تغرب األقصا، . 11\1(.دت)دار إحياء الًتاث العريب بَتكت . (ىػ1068)مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيٍت 

 معجم 22\2ـ 1954دار الكتاب الدار البيضاء . ٤تمد كجعفر الناصرم: أبو العباس أٛتد بن خالد الناصرم، ٖتقيق كلديو
دار إحياء الًتاث العريب باالشًتاؾ مع مؤسسة . (ىػ626)البلداف، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت اٟتموم الركمي البغدادم 

تقع مدينة مراكش ُب جنوب ا١تملكة ا١تغربية، عاصمة ا١ترابطُت كا١توحدين ٍب السعديُت .  239\4. (دت)التاريخ العريب بَتكت 
أٌكؿ من خٌطها كبناىا يوسف بن تشفُت سنة أربع كٜتسُت . قبل أف يتحولوا إٔب الرباط.كاٌٗتذىا العلًوييوف عاصمة ٢تم مٌدة 
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كلد رٛتو اهلل ٔتراكش بقاعة .  كّٔذه النسبة اشتهر ُب زمانو كبعد كفاتوالذم كاف ٭تًتؼ البناء نسبة إٔب أبيو
 عاـ أربعة ، ُب تاسع ذم اٟتجة  كقيل ُب العاشر منهاابن ناىض حومة باب أيبلف، كقيل كلد بغرناطة

                                                                                                     
السعادة األبدية ُب التعريف ٔتشاىَت اٟتضرة ا١تراكشية، ٤تمد : ينظر... كأربعمائة ، كال تزاؿ منذ تأسيسها دار علم كفقو كصبلح

. ـ2011ىػ 1432أٛتد متفكر مؤسسة آفاؽ مراكش الطبعة الثانية : ٖتقيق (ىػ1369)بن ٤تمد بن عبد اهلل ا١توٌقت ا١تراكشي 
... 22\2، كاالستقصا ... 15ص

دار ا١تنصور للطباعة كالوراقة . (ىػ1025) جذكة االقتباس ُب ذكر من حٌل من األعبلـ مدينة فاس، أٛتد بن القاضي ا١تكناسي   
ٖتقيق طبلب كلية  (ىػ1036)، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أٛتد بابا التنبكيت السودا٘ب 99: رقم148\1.ـ1973الرباط 

، 51:  ترٚتة رقم83ص. ـ1989. نشر كلية الدعوة طرابلس ليبيا. الدعوة اإلسبلمية بإشراؼ عبد اٟتميد عبد اهلل ا٢ترامة
دار العلم . قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت، خَت الدين الزًرًٍكلي: ا١تسمى. األعبلـ

، ذكريات 202\2، اإلعبلـ 713:  رقم278\1، الدرر الكامنة 222\1. ـ2006للمبليُت بَتكت الطبعة ا٠تامسة عشر 
دار ابن حـز . ٤تمد بن عزكز:مشاىَت رجاؿ ا١تغرب ُب العلم كاألدب كالسياسة، عبد اهلل كنوف قٌدـ لو كاعتٌت بو كرٌتب تراٚتو

، شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية، ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ 222\1، األعبلـ 351\1. ـ2010ىػ 1430بَتكت 
 Biographical Encyclopedai of  ، 216\1. ـ1930ىػ 1349ا١تطبعة السلفية القاىرة . (ىػ1360)

Astronomers, K,T,Hokey et T,R,Williams. Springer 2007. P551 article of JULIO 
SAMSO. كقد خلطو ىذا األخَت بالقاضي أيب العباس أٛتد بن 227:  ترٚتة رقم76معجم الرياضيُت العرب كا١تسلمُت ص ،

كما نسبو إلسبانيا، ، ٤تمد ا١تالقي قاضي أغمات، مدينة قرب مراكش ىي أصلها كمنها انطلق ابن تاشفُت ُب بناء مدينة مراكش
ذكرت األستاذة نضاؿ مؤيد أٌف ابن البناء ا١تراكشي تؤب قضاء اٞتماعة . كال أثر ٢تذه النسبة ُب ٚتيع ا١تصادر اليت ترٚتت لو

رسالة "  الدكلة ا١ترينية على عهد السلطاف يوسف بن يعقوب ا١تريٍت"ٔتراكش  للسلطاف  يوسف بن يعقوب، ينظر رسالتها 
، 179ـ الصفحة 2004ىػ 1425ماجستَت كلية الًتبية جامعة ا١توصل بإشراؼ األستاذ الدكتور عبد الواحد ذنوف طو سنة 

-101ص\2ـ ج1993لؤلستاذ إبراىيم حركات دار الرشاد اٟتديثة الدار البيضاء " ا١تغرب عرب التاريخ" كأحالت على كتاب 
كال أثر لذلك ُب ا١تصادر اليت ترٚتت لصاحبنا كلعٌلو من نتائج اختبلط اسم ابن البناء باسم القاضي أيب العباس أٛتد بن . 102

 كاهلل أعلم. ٤تمد قاضي أغمات ، فقد اشًتؾ معو ُب اٝتو كاسم أبيو ككنيتو كبلده 
، ككثَتا ٦تٌن 77ابن البناء ا١تراكشي ُب ٣تلة دعوة اٟتق العدد :  بينما نسبت بعض ا١تراجع البناء ٞتٌده ال إٔب أبيو ، ينظر مقاؿ 

كٓب . ترجم البن البناء على مواقع الشبكة العنكبوتية كعلى رأسها موقع ا١توسوعة اٟترة كيكيبديا كموقع الدكتور راغب السرجا٘ب
مقاؿ األستاذ ٤تمد العريب  )أجد ُب ا١تصادر كا١تراجع ا١تعتمدة من نسبو إٔب جٌده قٌط، ٔتا فيهم أقدـ من ترجم لو ابن ىيدكر

  . ، فبل أدرم من أين كِب ىذا ا٠تطأ(22 ص241ة الزرقالية، ٣تلة دعوة اٟتق العدد فيحرسالة ابن البنا على الص: ا٠تطايب
، كىو خبلؼ ما ذكر ُب ٚتيع ا١تصادر كا١تراجع القدٯتة كاٟتديثة اليت ترٚتت البن 76 معجم الرياضيُت العرب كا١تسلمُت ص 

كيبدك أٌف أصلى  .(موقع ا١تكتبة الشاملة مثاال ٢تا)كقد انتشر ىذا ا٠تطأ ككثر على مواقع الشبكة العنكبوتية . البناء؛ ما يرٌجح خطؤه
ىذا ا٠تطأ كسببو مقاؿ لؤلستاذ قدرم حافظ طوقاف عن ابن البناء ا١تراكشي نشر لو ُب أحد أعداد ٣تلة الرسالة ا١تصرية سنة 

ـ حيث ذكر فيو أٌف مًتٚتنا كلد بغرناطة األندلسية منتصف القرف الثالث عشر ميبلدم، ينظر مقاؿ ابن البناء ا١تراكشي ُب 1938
 ٣77تلة دعوة اٟتق العدد 
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ٓب تنقل ا١تصادر شيئا عن نشأتو األكٔب كال عن طلبو للعلم، سول ما ذيًكر عن رحلتو  . كٜتسُت كستمائة
 ٍبٌ تفرٌغ اشتغل ُب أٌكؿ أمره بالشهادة كالتوثيق. ١تدينة فاس حيث تلقى علم اٟتساب كالتعاليم كا٢تيئة

. للتدريس كالتأليف ٔتدينيت مراكش كفاس
تتلمذ ابن البناء على يد ٚتاعة من ا١تشايخ، أشهرىم أبو زيد عبد الرٛتن ا٢تزمَتم شيخو ُب الطريقة 

، ككٌل من  أيب عبد اهلل بن معشر كالصاّب األحدب قرأ عليهما كالتصوؼ كا٢تيئة كالتعاليم كاٟتساب

                                                                                                     
  352 عبد اهلل كنوف  

، اإلعبلـ للمراكشي 352، عبد اهلل كنوف 99: رقم152\1 جذكة االقتباس  ـ1256 ديسمرب 28ا٠تميس  ا١توافق لػيـو 
دار الكتب . (ىػ1250)، البدر الطالع ٔتحاسن مىن بعد القرف السابع، ٤تمد بن علي الشوكا٘ب 279\1، الدرر الكامنة 379\1

 Biographical .76معجم الرياضيُت العرب كا١تسلمُت ص. 109\1.ـ1998ىػ 1411العلمية بَتكت 
Encyclopedai of Astronomers, K,T,Hokey et T,R,Williams. Springer 2007. P551 

article of JULIO SAMSO. ،  ـ1256 ديسمرب 30 أك 29كذكر تاريخ 
. Encyclopaedia of the History of  science technology and medecine in non-
western cultures. Editor : Helaine selin. KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS 
. Netherlands 1997 p404 

كاقتصر عليو ٤تمد بن  (، 76، معجم الرياضيُت العرب كا١تسلمُت ص87نيل االبتهاج )كقاؿ ابن زكريا مولده سنة تسعا كأربعُت 
، معجم الرياضيُت العرب 88نيل االبتهاج )، كقيل تسعا كثبلثُت (216\1شجرة النور الزكية )٥تلوؼ ُب شجرة النور الزكية 

التواريخ الثبلثة األخَتة ذكرىا صاحب معجم الرياضيُت العرب )، كستا كٜتسُت، كستا كأربعُت، كسبعا كأربعُت (76كا١تسلمُت ص
بل كعليو اقتصر كثَت ... كلعٌل الراجح ما ذكرناه ُب األصل إلطباؽ مًتٚتي ابن البناء ا١تراكشي على ذكره . (76كا١تسلمُت ص

منهم على رأسهم ابن ىيدكر ُب  مقدمة كتابو التمحيص ُب شرح التلخيص، كىو أقدـ من ترجم البن البناء، كلقولو ثقله ُب 
ٖتقيق األستاذ ٤تمد العريب )... ا١تسألة؛ لقرب عهده با١تؤلف، كالتصالو بأكثر تبلمذتو، ك٠تربتو بفٌنو، ك٦تارستو لكتبو كمؤلفاتو

كنظرا لدٌقة من نقل ىذا التاريخ حيث أردفو بذكر اليـو كالشهر كالسنة كاٟتٌي الذم .  (22 ص241ا٠تطايب، دعوة اٟتق، العدد 
 .كاهلل أعلم باٟتق كالصواب...كلد فيو

كقد أنكر كلّّ من األستاذ أٛتد جبار . 551\1...150\1، جذكة االقتباس 86، نيل االبتهاج ص...353عبد اهلل كنوف ص 
-27ـ ص2001كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية الرباط " حياة كمؤلفات ابن البناء ا١تراكشي"ك٤تمد أببلغ ىذه الرحلة ُب مقا٢تما 

ـٌ  (رسالة ماجستَت) نقبل من ىامش ا١تصطلح النقدم كالببلغي عند ابن البناء ا١تراكشي لؤلستاذة فريح صاّب الثقفي 28 جامعة أ
 . 7ىػ ص1424ىػ 1423القرل 

 .353عبد اهلل كنوف ص: ينظر. لقضاء مراكش  (ىػ703ت) كذلك أياـ كالية شيخو ٤تمد ابن عبد ا١تلك 
 ...202\2، اإلعبلـ 248، نيل االبتهاج ص148\1جذكة االقتباس :  ينظر

من أىل أغمات بالقرب من مراكش، أحد مشاىَت الطرؽ الصوفية بببلد ا١تغرب ، ٚتع بُت علـو الباطن كا٢تيئة كالفلك  
الوفيات، أبو : ينظر ترٚتتو ُب  (ىػ706)توُب ٔتدينة فاس بعد انصرافو من تلمساف سنة . كاٟتساب على عادة متصوفة مراكش



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -14-  

 

قاضي أبو اٟتجاج يوسف بن أٛتد بن حكم التجييب اؿ، كالقرآف بركاييت كرش كقالوف عن نافع
 بن ٥تلوؼ السجلماسي أصبل  ، كأبو علي، أخذ عليو علم السنن  كاٟتساب كالتعاليما١تكناسي

  أخذ عنو علم النجـو: ا١تراكشي دارا

 أبو زيد عبد أبو العباس أك أبو جعفر بن صفواف ، رحل إليو من األندلس،: من أشهر كأبرز تبلمذتو
، أبو العباس الرٛتن اللجائي، أجٌل كأشهر تبلمذتو ا١تشهور باٟتيسويب نسبة للحساب، رحل إليو من فاس

 العبلمة اآلبلي أحد حكماء ،٤تمد بن شاطر ا١تراكشي، ، أبو عبد اهلل الكومي ا١تراكشيالثعاليب ا١تراكشي

                                                                                                     
دار اآلفاؽ اٞتديدة . عادؿ نويهض: ٖتقيق. (ىػ809)العباس أٛتد بن حسن بن علي بن ا٠تطيب الشهَت بابن قنفذ القسنطيٍت 

، 410\2، جذكة االقتباس 164،241 ، نيل االبتهاج 66، كأنس الفقَت لو ص76ص. ـ1983ىػ 1403بَتكت الطبعة الرابعة 
سلوة األنفاس ك٤تادثة األكياس .  ١تخلوؼ201\1، شجرة النور 35السعادة األبدية ُب التعريف ٔتشاىَت اٟتضرة ا١تراكشية ص

عبد اهلل : ٖتقيق. (ىػ1345)ٔتن أقرب من العلماء كالصلحاء بفاس، الشريف أبو عبد اهلل ٤تمد بن جعفر ابن إدريس الكتا٘ب 
...  60\2. ـ2004ىػ 1425دار الثقافة الدار البيضاء ... الكامل الكتا٘ب

. 85، نيل االبتهاج ص352\1، ذكريات مشاىَت ا١تغرب 203\2، اإلعبلـ للمراكشي 149\1 جذكة االقتباس 
ينظر . العآب الشهَت: كصفو صاحب اٞتذكة بقولو. قاضي اٞتماعة ْتاضرة فاس، اشتهر بتدريسو لعلـو الفلك كا٢تيئة كاٟتساب 

 551\1ترٚتتو ُب اٞتذكة 
 ، 150\1جذكة االقتباس : ينظر.  التعاليم اصطبلح كاف يطلق على العلـو الكونية، الفلسفة  كالطبيعة كالكمياء ك٨توىا  

  ...354ص\1، ذكريات مشاىَت رجاؿ ا١تغرب 86، نيل االبتهاج204\2، اإلعبلـ للمراكشي 551
 .86ص- 2/204 أبو عبد اهلل بدؿ أيب علي:  ُب  اإلعبلـ كنيل االبتهاج 
 86، نيل االبتهاج204\2، اإلعبلـ للمراكشي 150\1 جذكة االقتباس  
. 216\1شجرة النور الزكية . 210\2اإلعبلـ للمراكشي.  382-381، 376 عبد اهلل كنوف ص 
من أىل مدينة فاس ابن الفقيو العآب أبو عبد الرٛتن سليماف اللجائي أٌكؿ من أدخل ٥تتصر ابن اٟتاجب ١تدينة فاس، من   

ينظر ترٚتتو كافية ُب سلوة األنفاس ، ىػ 772كانت كفاتو ُب حدكد سنة تبلمذتو أٛتد بن ا٠تطيب ا١تعركؼ بابن قنفذ القسنطيٍت ، 
، عبد اهلل كنوف 248، نيل االبتهاج68، أنس الفقَت 202\2اإلعبلـ  . 402\2 -148\1 كُب اٞتذكة. 376\3، 345\1

  .30، ا١تراسيم 357
. ٤تمد الفاسي كأدكلف فور: ٖتقيق (ىػ809) أنس الفقَت  كعٌز اٟتقَت، أبو العباس أٛتد ا٠تطيب الشهَت بابن قنفذ القسنطيٍت  

 68ص.ـ1965ا١تركز اٞتامعي للبحث العلمي الرباط 
. 67، أنس الفقَت 89-88 نيل االبتهاج  

كاف مستظرؼ الشكل مليح الشيبة : " ٤تمد بن شاطر اٞتمحي ا١تراكشي يعرؼ بابن الشاطر، قاؿ عنو ابن القاضي ُب اٞتذكة
لقيت فيمن لقيتي بفاس رجلُت أحد٫تا عآب الدنيا كاآلخر نادرهتا، أما العآب  فهو شيخنا ٤تمد بن : "كقاؿ ا١تٍقرم" ٚتيل الصورة 
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 (ىػ748)كأبو موسى عيسى  (ىػ741) ، ابنا اإلماـ أبو زيد عبد الرٛتن (ىػ757)اإلسبلـ ُب القرف الثامن
... ، ٤تمد بن ٭تِت  بن النجار التلمسا٘ب العا١تاف التلمسانياف ا١تشهورافابنا ٤تمد بن عبد اهلل الربشكي

كانت كفاتو رٛتو اهلل يـو السبت ا٠تامس من رجب - :"كىو أقدـ من ترجم لو  – قاؿ ابن ىيدكر
 ."الفرد من عاـ أحد كعشرين كسبعمائة كدفن من الغد خارج باب أغمات

مصنفات ابن البناء ومنهجو في البحث والتأليف : المطلب الثاني
إٌف سبب ٗتصيص مبحث مؤلفات كمنهج ابن البناء ٔتطلب خاص دكف سائر مباحث ترٚتتو؛ ىو ٤تاكلة 

                                                                                                     
توُب بفاس . صحب ابن البناء كاشًتؾ معو ُب شيخو ا٢تزمَتم ." إبراىيم بن أٛتد العبدرم اآلبلي، كأما النادرة فمحمد بن الشاطر

 .302\1ترٚتتو ُب جذكة االقتباس . ٜتسة كٜتسُت كسبعمائة للهجرةبعد 
– أم ُب عصره – إنٌو أعلم العآب :  اإلماـ العبٌلمة آّمع على إمامتو ا١توصوؼ بأنٌو أعلم أىل عصره بالفنوف ا١تعقولة، بل قيل 

أصلو من األندلس من  أىل أبلة، كلد بتلمساف كنشأ ّٔا ُب كفالة جده ألمو قاضي تلمساف أيب عبد اهلل ٤تمد بن . بفنوف العلم
غلبوف ا١ترسي نزؿ مراكش ُب حدكد عشر كسبعمائة فبلـز ابن البناء كتضٌلع عنو ُب علـو ا١تعقوؿ كالتعاليم كاٟتكمة، توُب بفاس 

البستاف ُب ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف، أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد ا١تشهور بابن مرٙب . سنة سبع كٜتسُت كسبعمائة
... 344\3، السلوة 382، عبد اهلل كنوف 214ص. ـ1986ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية . ٖتقيق ٤تمد بن أيب شنب. التلمسا٘ب

... 304\1اٞتذكة 
مدينة تلمساف عاصمة ا١تغرب األكسط، .  نسبة إٔب برشك مدينة ساحلية تقع بُت مدينيت تنس كشرشاؿ غرب اٞتزائر العاصمة 
.  كما بعدىا85ـ ص2003ىػ 1424٭تِت بوعزيز، دار الغرب اإلسبلمي .د.أ
أبو زيد عبد الرٛتن كأخوه عيسى أبو موسى ابنا ٤تمد بن عبد اهلل الربشكي كلدا ُب مدينة برشك حيث كاف أبو٫تا إماما   

ٔتسجدىا، حفظا القرآف كأخذا مبادئ العلـو ببلدهتما ٍب ىاجرا إٔب تونس كمنها إٔب ا١تشرؽ، فدعا صيتهما كاشتهر اٝتهما حىت 
قيل ٓب يكن ُب زماّنما أعلم منهما، ك١تا عادا إٔب ا١تغرب اختصا ّٔما السلطاف ا١تريٍت أبو اٟتسن، تنقبل بُت ٥تتلف مدف ا١تغرب 

 رحلة ابن خلدكف بتحقيق ٤تمد ، 123البستاف ص: ينظر ترٚتتها ُب. األكسط كاألقصى يعٌلماف كيدٌرساف ٥تتلف الفنوف كالعلـو
 85، مدينة تلمساف ص 382عبد اهلل كنوف  ،46ـ ص2004ىػ 1425بن تاكيت الطَّنجي طبعة دار الكتب العلمية بَتكت 

 ٤تمد بن ٭تِت بن علي ا١تعركؼ بابن النجار من أىل تلمساف شيخ التعاليم من تبلمذة اآلبلي يشًتؾ معو ُب التتلمذ على ابن  
البناء، قيل عنو شيخ التعاليم بتلمساف عارؼ بعلم النجـو  كأحكامها، صحب األمراء كا١تلوؾ توُب بالطاعوف ُب إفريقية سنة تسع 

 .302\1جذكة االقتباس  ، 153البستاف ص: ينظر ترٚتتو ُب. (ىػ749)كأربعُت كسبعمائة 
أبو اٟتسن علي بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ىيدكر التادٕب مولدا كأصبلن البجائي نشأة، فقيو مالكي أحد شيوخ عبد الرٛتن  

البن البناء " التلخيص ُب شرح التخليص"الثعاليب، برع ُب علـو ٥تتلفة أ٫تها اٟتساب كالفلك كالنجـو كالفرائض من أشهر مؤلفاتو 
 .282-281معجم الرياضيُت العرب كا١تسلمُت ص. (ىػ810)توُب بفاس ُب ٣تاعة ستة عشر كٙتا٪تائة للهجرة 

مركز . إدريس نغش اٞتابرم.د. (ىػ816)مقدمة كتاب التمحيص البن ىيدكر التادٕب .  ٖتقيق أفضل ترٚتة البن البناء ا١تراكشي
 .41ص.ابن البناء الرباط 
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االستفادة بنتائج ىذا ا١تطلب ُب الوقوؼ على منهجو ُب كتاب عنواف الدليل كعلى طريقتو كأسلوبو الذم 
 . اعتمده ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب

 فاؽ فيو أقرانو كمعاصريو ُب على غَت عادة ا١تغاربة، أكثر ابن البناء كتوسع ُب التأليف توسعا عجيبا
انتهت صناعة التأليف ُب علماء ا١تغرب، على : " ُب أزىار الرياضا١تشرؽ كا١تغرب، حىت قاؿ عنو ا١تقرم

صناعة أىل ا١تشرؽ، لشيخ شيوخ العلماء ُب كقتو، ابن البناء األزدم ا١ترٌاكيشي، ُب ٚتيع تصانيفو، أكجب 
ُب – بعوف اهلل -  كقد توٌصلت ."ذلك براءةي نسبو من البداكة، كملكتو ُب التصرؼ، اليت ىي نتيجة ٖتصيلو

ىذا البحث إٔب تىعداد مائة كستة عشر كتابا، كىو أكرب تعداد يصل إليو باحث فيما كقفت عليو من الكتب 
: سأذكر منها ما يتعلق بعلـو القرآف فقط، كىي. كالبحوث اليت تناكلت ترٚتة كمؤلفات ابن البناء رٛتو اهلل

  تفسَت الباء من بسم اهلل الرٛتن الرحيم .1
  تفسَت االسم من البسملة .2

                                 
  La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, par : ALDO 

MIELI . p210-211 
٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن ٭تِت بن عبد الرٛتن القرشي التلمسا٘ب الشهَت بالػمىقَّرم ضبطها الونشريسي كالثعاليب   

نسبة إٔب قرية من قرل ببلد الزاب شرؽ اٞتزائر التابعة يومئذ . بفتح ا١تيم كالقاؼ ا١تشٌددة كضبطو غَت٫تا بإسكاف القاؼ الػمىٍقرم
اإلماـ العبلمة النظار احملقق القدكة اٟتجة اٞتليل الرحلة أحد فحوؿ أكابر : "قاؿ عنو ابن مرٙب. ألعماؿ إفريقية سكنها سلفو

كلد بتلمساف كنشأ كتعٌلم ّٔا ، توُب ٔتدينة فاس سنة ٜتس كتسعُت ." علماء ا١تذىب ا١تتأخرين األثبات قاضي اٞتماعة بفاس
 ...154البستاف ص. كسبعمائة بعد عودتو من األندلس ُب مهمة للسلطاف أيب عناف ا١تريٍت  كنيًقل إٔب بلدتو تلمساف

 23\3 أزىار الرياض  
، كُب دائرة ا١تعارؼ اإلسبلمية  ُب مقاؿ لؤلستاذ الشيخ ٤تمد (100)تعداد كتب ابن البناء بلغ ّٔا األستاذ عبد اهلل كنوف  

كعند  (82)كعند مصطفى الوظيفي ُب ٥تطوط اٞتدؿ  (70[ )278\1]كعند رضا كحالة ُب معجم ا١تؤلفُت  (74)بنشنب  
Emila Caulo  [404ص]  كُب  (80)أكثر من ٙتانُتBiographical encyclopedia of astonomes 

كبلغ ّٔا األستاذ بنشقركف ا١تائة كٙتانية . [55ص]  African Mathematicsكمثلها ُب  (100)حوإب مائة  [551ص]
  .  7-6عنوانا فيما نقلتو عنو األستاذة ىند شليب ص

، بنشقركف 7، ىند شليب ص372، عبد اهلل كنوف 86، نيل االبتهاج204\2، اإلعبلـ للمراكشي 150\1جذكة االقتباس    
  9ىند شليب .  ُب خزانة القركيُت بفاس1367\80: توجد نسخة منو ضمن ٣تموع رقم... 207ص

كقد حقق .  ُب خزانة القركيُت بفاس1367\80:  توجد نسخة منو ضمن  ٣تموع رقم211، بنشقركف 9ىند شليب ص    
ـ 1984 سنة 262الرسالة األستاذ ٤تمد عبد العزيز الدباغ ُب مقاؿ نشرتو  ٣تلة دعوة اٟتق العدد 
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  (العصر)جزء صغَت فيو تفسَت لسورة  .3
  (الكوثر)جزء صغَت فيو تفسَت لسورة  .4
 حاشية على الكشاؼ كٝتاه البعض اختصارا لو .5
 رسالة ُب تفسَت بعض آم القرآف .6
رسالة ُب إحصاء أعداد أٝتاء اهلل تعأب اٟتسٌت  من القرآف كإخراجها منو على حسب ما ىي  .7

  من غَت تغيَت كتداخلها من جهة العمـو كا٠تصوص
رسالة ُب الفرؽ بُت ا٠توارؽ الثبلثة ا١تعجزة كالكرامة كالسحر، كمن فصو٢تا أٌف ا١تعجزة من باب  .8

الوجود ا١تمتنع على البشر كالكرامة من باب الوجود ا١تفتوح للبشر، ك٢تذا ٯتكن التحدم فيها 
كصاحب السحر ال بٌد لو من آلة ظاىرة أك . كالسحر من باب ا٠تواص األرضية ا١ترتبطة بالقول

  .خفية، كليس لصاحب ا١تعجزة أك الكرامة آلة إالٌ الدعاء إٔب اهلل تعأب
  كتاب تسمية اٟتركؼ كخاصية كجودىا ُب أكائل سور القرآف .9

قاؿ عنو ابن  (مبلؾ التأكيل من آم التنزيل)كتاب ٨تا فيو منحى ابن الزبَت ُب كتابو  .10
  ."موضوع غريب أتى فيو ببدائع كعجائب: "ىيدكر

ىو جزء نبيل فيو تعليل : عنواف الدليل من مرسـو خط التنزيل قاؿ عنو ابن ىيدكر  .11
  .رسم ا١تصحف

                                 
كقد بٌُت تلميذه أٌّنما جزءاف . 372، عبد اهلل كنوف 86، نيل االبتهاج204\2، اإلعبلـ للمراكشي 150\1 جذكة االقتباس  

 مقدمة ابن ىيدكر، ٖتقيق أفضل من.أحد٫تا لتفسَت سورة الكوثر كاآلخر لتفسَت سورة العصر، ال جزءا كاحدا فيو تفسَت السورتُت
.  35ترٚتة البن البناء ص

، شجرة 372، عبد اهلل كنوف 86، نيل االبتهاج222\1، األعبلـ 204\2، اإلعبلـ للمراكشي 150\1 جذكة االقتباس  
... 207، بنشقركف ص7، ىند شليب ص608 رقم 430، طبقات ا١تفسرين ألٛتد بن ٤تمد األدنو كم ص216\1النور الزكية 

 ٖتقيق الدكتور إدريس نغش اٞتابرم 39 مقدمة ابن ىيدكر ص 
 374، عبد اهلل كنوف 87، نيل االبتهاج205\2، اإلعبلـ للمراكشي 152\1جذكة االقتباس   
 .ا١تصادر كا١تراجع نفسها  
، 7، ىند شليب ص379، عبد اهلل كنوف 87، نيل االبتهاج205\2، اإلعبلـ للمراكشي 152- 151\1 جذكة االقتباس  

... 207بنشقركف ص
. 372، عبد اهلل كنوف 86، نيل االبتهاج204\2، اإلعبلـ للمراكشي 150\1 جذكة االقتباس  
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كألٌف ىذا الكتاب األخَت ىو موضوع البحث كمادة الدراسة سنقف عنده لبياف أ٫تيتو كمكانتو ُب 
 .حركة التصنيف كالتأليف ُب خصوص علم الرسم العثما٘ب

 :أكثر ما تتجلى فيما يلي"عنواف الدليل من مرسـو خٌط التنزيل"تتجلى أ٫تية كتاب 

  الريادة كاألٌكلية اليت حازىا ىذا الكتاب من حيث ا١توضوع كالطرح، فهو أٌكؿ كتاب خٌصو
صاحبو لتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، كىو أٌكؿ كتاب ربط فيو صاحبو بُت الظاىرة الكتابية 

 .كبُت دالالت األلفاظ كمعانيها، كىو رائد التأكيل اإلشارم لظواىر الرسم العثما٘ب
  خصوصية ىذا الكتاب كانفراده عن باقي كتب ىذه العلم من حيث اصطبلحاتو كتبويبو

كمنهجو ُب االستدالؿ؛ ٭تثٌنا كيدفعنا إٔب دراستو كتعميق النظر ُب ىذه ا٠تصوصية كالبحث 
 ُب حقيقة ىذا االنفراد، ىل ىو ٕتديد كإبداع ؟ أـ ىو شذكذ كابتداع ؟

  تتابعي الكيٌتاب قدٯتا كحديثا على نقل كبلـ ا١تصنف كاالستدالؿ بأقوالو، كلعٌل أشهر كأقدـ
-ىػ745)من نقل كبلـ ابن البناء بإسهاب ىو اإلماـ بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي

حيث بلغ عددي الصفحات اليت نقلها عن ابن البناء ُب كتابو الربىاف تسعا  (ىػ794
، كاإلماـ القسطبل٘ب ُب اإلتقاف (ىػ911)، كمثلو صنع اإلماـ السيوطي كعشرين صفحة

                                                                                                     
شجرة . 372، عبد اهلل كنوف86، نيل االبتهاج222\1، األعبلـ 204\2، اإلعبلـ للمراكشي 150\1  جذكة االقتباس  

كالكتاب مطبوع بدار الغرب اإلسبلمي بتحقيق األستاذة ىند شليب كىو . 105 عمود 1، ىدية العارفُت ج216\1النور الزكية 
ك  ( ؾ1134)كنسخو ا١تخطوطة كثَتة منها ما ىو موجود ُب خزانة الكتب بالرباط ضمن ٣تموع برقم . موضوع ىذه الدراسة

  ( ؾ1061)
ىػ 1427دار اٟتديث القاىرة  . ٖتقيق أبو الفضل الدمياطي. الربىاف ُب علـو القرآف، بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي 

٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشيُّ بدري الدين أبو عبد : كاإلماـ الزركشي ىو. 289 إٔب الصفحة 261ـ من الصفحة 2006
اإلجابة إليراد : "تركي األصل، عارؼ بفقو الشافعية كأصو٢تم، من مصنفاتو (ىػ745)اهلل، كلد ٔتصر سنة ٜتس كأربعُت كسبعمائة 

إعبلـ "كبل٫تا ُب أصوؿ الفقو " البحر احمليط" "لقطة العجبلف"يعرؼ بقواعد الزركشي " ا١تنثور" "ما استدركتو عائشة على الصحابة
"...  عقود اٞتماف ذيل كفيات األعياف" "الربىاف ُب علـو القرآف"ُب الفقو " الديباج ُب توضيح ا١تنهاج" "الساجد بأحكاـ ا١تساجد

 .61-60\6األعبلـ .  (ىػ794)توُب سنة أربع كتسعُت كسبعمائة 
ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب . ٤تمد أبو الفضل إبراىيم: اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ٖتقيق 

 ...174-173-167\4. ـ 1974ىػ 1394القاىرة 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -19-  

 

كأٌما ُب عصرنا ىذا فلن ٕتد كتابا متخصصا خلوا من  . ُب لطائف اإلشارات (ىػ923)
 .نقلو لكبلمو كحديثو عن مذىبو كرأيو ُب التوجيو

 كثرة التعقيبات كالتعليقات على ما جاء ُب الكتاب، ثناء أك انتقادا. 

من خبلؿ ىذا عن أ٫تية كتاب عنواف الدليل، أٌما عن منهجو ُب عمـو مصنفاتو ككتبو؛ فإنٌو 
، كمن خبلؿ ما قالو التأمل كالنظر ُب ٥تتلف كتبو اليت كقفتي عليها ا١تطبوع منهاٌ  كا١تخطوط

 أٌف ابن البناء كانت لو منهجية خاصة ُب البحث كالتأليف تبٌُت ؛ الدارسوف كالنقاد قدٯتا كحديثا

                                 
الشيخ عامر السٌيد عثماف، : ٖتقيق. (ىػ923) لطائف اإلشارات ُب فنوف القراءات، أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر القسطبل٘ب  

. طبع بإشراؼ آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ٞتنة إحياء الًتاث اإلسبلمي ٚتهورية مصر العربية. الدكتور عبد الٌصبور شاىُت
أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن عبد ا١تلك بن الزٌين أٛتد : كالقسطبل٘ب ىو ... 285-283ـ الصفحة 1972ىػ 1392القاىرة 

العقود السنية : "ٔتصر، من مصنفاتو (ىػ851)بن اٞتماؿ القسطبل٘ب األصل ا١تصرم الشافعي، كلد سنة إحدل كٜتسُت كٙتا٪تائة 
كشرح للشاطبية كطرر على الطيبة كأخرل على الربدة ٝتاه " الكنز ُب كقف ٛتزة كىشاـ على ا٢تمز"ك" ُب شرح ا١تقدمة اٞتزرية

توُب سنة ثبلث كعشرين كتسعمائة "...إرشاد السارم على صحيح البخارم"ك" مشارؽ األنوار ا١تضية ُب مدح خَت الربية"
دار الكتب . خليل ا١تنصور: ٖتقيق (ىػ1250)البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع، ٤تمد بن علي الشوكا٘ب . (ىػ923)

 .232\1، األعبلـ 71-70\1.  ـ1998ىػ 1418العلمية بَتكت 
إبراىيم بن أٛتد ا١تارغٍت ُب دليل اٟتَتاف، كعلي ٤تمد الضباع : من أمثاؿ احملدثُت كا١تعاصرين الذين نقلوا عن ابن البناء رٛتو اهلل 

ُب ٝتَت الطالبُت، غاٖب قدكرم اٟتمد ُب رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية، عبد الكرٙب إبراىيم عوض صاّب ُب ا١تتحىف ُب رسم 
إْب كسأحيل ...ا١تصحف، ٤تمد مشلوؿ ُب إعجاز رسم القرآف كإعجاز تبلكتو، ٛتدم الشيخ ُب اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب

 ...على ىذه النقوؿ كغَتىا ُب الفصل الثالث من ىذه ا١تذكرة 
، ٤تمد عز الدين ا١تعيار (مقاؿ)نظرات ُب تفسَت ابن البناء ا١تراكشي للقرآف الكرٙب كمذىبو ُب تعليل رسم ا١تصحف : ينظر 

 .ـ 1998ىػ أكتوبر 1419 ٚتادل اآلخرة ٣338تلة دعوة اٟتٌق العدد . اإلدريسي
٣تلة  كلية العلـو اإلسبلمية جامعة بغداد السنة . ٤تمد خيضَت.، د(مقاؿ) نظرية ابن البناء ا١تراكشي ُب تعليل مرسـو خٌط التنزيل 

 .169:  إٔب الصفحة143:، من الصفحة29:  اإلصدارـ2012
عبد آّيد عيسا٘ب، جامعة قاصدم مرباح كلية : ، نبيل أىقلي إشراؼ(رسالة ماجستَت)الرسم العثما٘ب كأبعاده الصوتية كالبصرية 

. ـ2009-2008السنة اٞتامعية . اآلداب كالعلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية كآدأّا
 ...ىذا إضافة إٔب ا١تراجع اليت تقٌدـ ذكرىا

الركض ا١تريع ُب صناعة البديع، مراسم الطريقة ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ ا٠تليقة، تلخيص أعماؿ : أىٌم كتبو اليت كقفت عليها 
 ...اٟتساب، كتاب اٞتدؿ، الرسالة الزرقالية، تفسَت اسم من البسملة

جٌل من ترجم البن البناء تناكؿ بإسهاب اٟتديث عن مؤلفاتو كمنهجو فيها كابن ىيدكر كصاحب ا١تنهاج كاٞتذكة كاالقتباس  
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عٌمت كمشلت ٚتيع كتبو كمصنفاتو، كمن شأف الوقوؼ على خصائص كميزات ىذه ا١تنهجية أف 
عنواف الدليل ): تساعدنا ُب معرفة حقيقة توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب ُب خصوص كتاب

:  كلعٌل أىٌم معآب ىذه ا١تنهجية ما يلي. (من مرسـو خٌط التنزيل

يغلب على مؤلفات ابن البناء صغر اٟتجم بسبب سعيو كطلبو لبلختصار، كىو ما الحظو : االختصار .1
، كىو ا١تبلحظ على ٚتيع كتبو اليت كصلتنا، كقد ابن ىيدكر ُب شرحو لكتابو تلخيص أعماؿ اٟتساب

 :نيقل عنو قولو
قصدتي الوىجازة ُب كبلمي  لًعلمي بالصواب ُب االختصار 

، كال يبعيد أف يكوف سبب  ذلك بإ١تاـ ابن البناء بالعلـو فبل يسجل منها إالٌ زبدهتاكقد عٌلل عبد اهلل كنوف
 بالتدريس كالتعليم، فهو يقتضي تقريب العلـو باختصارىا كإ٬تازىا؛ ألجل تقريب قتوسعو ُب االختصار اشتغاؿ

 .الفهم كتسهيل اٟتفظ

 .البحث عن الكليات كالقوانُت ك٤تاكلة ٕتميع فركع كجزئيات ٥تتلف العلـو كالفنوف .2
نبلحظ ىذا ا١تلمح من خبلؿ عناكين بعض كتبو كمثل الكليات، األصوؿ، ا١تقدمات ، ا١تنهاج، القانوف 

" الركض ا١تريع ُب صناعة البديع"كما نبلحظو إذا تصفحنا مادة بعض كتبو كػ.  إْب...، العنواف، الفصوؿ
كتاب "ُب الفلسفة كعلم الكبلـ أك " مراسم الطريقة ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ ا٠تليقة"ُب علم الببلغة أك 

إْب، فقد حاكؿ ُب ىذه ا١تؤلفات ٚتيعها تأصيل فركع كتبويب مسائل ...ُب ا١تناظرة كأصوؿ الفقو" اٞتدؿ
 أٌف  ىذا ا١تنحى ىذه العلـو ُب شكل قوانُت كقواعد جديدة ٕتمعها، كقد ذكر األستاذ عباس أرحيلة

                                                                                                     
  كعبد اهلل كنوف كبن شقركف كأٛتد جبار حديثا،قدٯتا

. 209، بنشقركف ص7 ىند شليب ص 
ـ ٔتدينة فاس، كنشأ كتعٌلم ٔتدينة طنجة حيث ىاجرت أسرتو فرارا من ظلم 1908عبلمة ا١تغرب كمفٌكرىا كأديبها كلد عاـ  

كمضايقات االستعمار الفرنسي، تقٌلد مراتب علمية كمناصب حكومية عديدة منذ شبيبتو كارتقى فيها حىت صار قاضيا شرعيا ُب 
النبوغ ا١تغريب ُب األدب العريب، : ٥تتلف مدف ا١تغرب كحاكما لعمالة طنجة ككزيرا كرئيسا لرابطة علماء ا١تغرب، من مؤلفاتو

 .ـ1989توُب رٛتو اهلل سنة ... ذكريات مشاىَت رجاؿ ا١تغرب، أدباء فقهاء، نظرة ُب منجد اآلداب كالعلـو
 13، عبد اهلل كنوف ابن البناء العددم ص8 ىند شليب ص 

ـ دٌرس ُب كٌل من كٌلية اآلداب بالرباط كٔتراكش 1949عباس بن أٛتد أرحيلة مفكر مغريب من مواليد مدينة مراكش سنة  
، األثر األرسطي ُب الببلغة كالنقد إٔب حدكد 1997البحوث اإلعجازية كالنقد األديب : من كتبو كمصنفاتو. كالقنيطرة كأـ القرل

، الكتاب كصناعة التأليف عند 2003، مقدمة الكتاب ُب الًتاث اإلسبلمي كىاجس اإلبداع 1999القرف ا٢تجرم الثامن 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -21-  

 

، الذم ٨تاه ابن البناء إ٪ٌتا ىو بسبب تأثره با١تنطق األرسطي الذم ينتقل من الكليات إٔب اٞتزئيات
كلتقنيُت كٖتديد الكليات كضبطها ال بٌد من استقراء اٞتزئيات كتنظيمها كالبحث عن العبلقات اليت تربط 

 ...بينها، كىذا ىو العمل الذم قاـ بو ابن البناء ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف
البن البناء مصنفات ُب علمي الفلسفة : بركز االٕتاه الفلسفي كالباطٍت كالصوُب ُب ْتوثو ككتبو  .3

كالتصوؼ كالعلـو الباطنية أباف فيها عن ٘تٌكنو من ىذه العلـو كعن معارفو الغزيرة اليت فاؽ ّٔا أقرانو 
كمشاركيو ُب زمانو كعصره، كىذا ٦تٌا ال ٮتتلف فيو اثناف، لكن الغريب ُب األمر أٌف فلسفتو كتصوفو 

كباطنيتو قد أثرت ُب ٚتيع مصنفاتو كقد ظهرت آثار ذلك ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف سواء بقصد منو 
حيث أراد تسخَت ا١تنهج الفلسفي العقلي آّرد كا١تنهج الصوُب السلوكي الوجدا٘ب كا١تنهج الباطٍت 

التأكيلي ُب خدمة ٥تتلف ٣تاالت ا١تعرفة كأصناؼ العلـو ، أك من غَت قصد حيث إٌف تشبعو ّٔذه ا١تناىج 
كيبدك أٌف العلماء كالنقاد قد اٗتذكا من ...كتشربو إيٌاىا فقط، كاف سببا ُب ظهور آثاره ُب ٚتيع ما كتب

ىذا التأثر كالتأثَت مواقفى متباينة فبينما يرل بعضهم أنٌو مزج إ٬تايب ُب صاّب العلم كا١تعرفة من خبلؿ 
يرل آخركف . تسخَت بعض آّاالت العلمية كالتخصصات ا١تعرفية ُب خدمة ٣تاالت كٗتصصات أخرل

 ... أنٌو خلط كمعاملة بعض العلـو ٔتناىج ال تتوافق ك٣تا٢تا ا١تعرُب 
 مراسيم ) مثنيا ككاصفا طريقتو ُب ْتث ا١تسائل العقدية ُب كتابو يقوؿ الدكتور شوقي علي عمر

كتبدك ٕب ٤تاكلة ابن البناء ُب تناكؿ ا١تسائل الفلسفية كالكبلمية  : "...(الطريقة ُب فهم اٟتقيقة
 ."ٔتنهج عقلي كركحي ٯتزج فيو بُت الكبلـ كالفلسفة كالتصوؼ ٤تاكلة متميزة كطريفة أيضا

  بينما يسجل أصحاب(Histoire de fraction)" على ابن البناء ىذا " تاريخ الكسور
بُت - الذم ال يليق –ا١تلمح كىذا االٕتاه البارز ُب معظم كتبو، كيركف أنٌو نوع من ا٠تلط 

، كأكردكا نصا البن رشد ذكر فيو أٌف الفلسفة ال دخل ٢تا ُب العلـو التجريبية، كقد  ٥تتلف العلـو
                                                                                                     

 إْب...2004اٞتاحظ 
... 254 ابن البناء كالبحث عن الكليات الببلغية، ص 

، اىتٌم بالبحث ُب الًتاث   الدكتور شوقي علي عمر أستاذ بكلية الدراسات العربية كاإلسبلمية جامعة القاىرة فرع الفيـو
 .ىػ536ا١تغاريب من أشهر ْتوثو دراسة عن أيب اٟتكم بن برجاف الصوُب ا١تفسر ا١تتكٌلم كأخرل عن ابن العريف ا١تتوفياف سنة 

 4البناء ا١تراكشي ككتابو مراسيم الطريقة ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ ا٠تليقة، جزء الدراسة ص ابن  
 ـ ٔتدينة 1957 تونسية األصل، كلدت علم  KARINE CHEMLAمن بينهم األستاذة الفرنسية كرين مشلة  

 . تونس رياضية متخصصة ُب تاريخ علم الرياضيات
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أرجعوا ىذا االٕتاه ُب كتابات ابن البناء إٔب تأثره بابن سينا اٟتكيم، خاصة ُب تعريفو للعدد 
 ُب ا١توافقات حُت قٌسم العلـو أك ، ككذلك فعل اإلماـ أيب إسحاؽ الشاطيب...كالوحدة

مسائلو إٔب ما ىو من صلب العلم كما ىو من ميلىحو كما ليس من صبلو كال من ميلىحو كمٌثل 
أٌف : كمن طريف األمثلة ُب ىذا الباب ما حدثناه بعضي الشيوخ: "للقسم الثالث بأمثلة منها قولو

وئ وئ ): من قولو تعأب" ىذاف"ُب " إفٌ "ًٓبى ٓبٍ تىعمل : أبا العباس بن البناء سئل فقيل لو

. ١تػٌا ٓب يؤثر القوؿ ُب ا١تقوؿ، ٓب يؤثر العامل ُب ا١تعموؿ: ؟ فقاؿ ُب اٞتواب ...يةآلا( ۇئ
يا سيدم، كما كجو االرتباط بُت عمل إٌف كقوؿ الكفار ُب النبيئُت؟ فقاؿ لو : فقاؿ السائل

يا ىذا، إ٪ٌتا جئتك بنػيٌوارة ٭تسن ركنقها، فأنت تريد أف ٖتٌكها بُت يديك ٍبٌ تطلب منها : آّيب
فهذا اٞتواب فيو ما ترل، كبعرضو على العقل يتبُت ما – أك كبلما ىذا معناه – ذلك الركنق 

 ."بينو كبُت ما ىو من صلب العلم

كالذم يبدك ٦تٌا تقٌدـ أٌف العيب ا١تنهجي الذم سقط فيو ابن البناء ليس ٣ترد تداخل العلـو كاستعانة 
بعضيها ببعض، كإ٪تا ُب مزجو بينها من حيث مصطلحاهتا كمناىجها كٗتصصاهتا مزجا ال يكاد 

كما أنٌو ال يكتفي باالستعانة بعلم . القارئ لكتابو يستطيع بسببو ٖتديد آّاؿ ا١تعرُب الذم يتناكلو
معٌُت كبقواعده لفهم ظاىرة ما ُب علم آخر كإ٪تا ٭تشره ٔتنهجو ُب تفسَتىا كتأكيلها كحٌلها كالبٌث ُب 

فبل تستبعد أف ٕتد التأٌمل الفلسفي عند ابن البناء كسيلة ٟتٌل معضلة حسابية أك ... حكمها
ىندسية، كال تستغرب أف ٕتد التأكيل الباطٍت ُب توجيو الظاىرة اإلمبلئية، كرٌٔتا ا١تعادلة الرياضية 

                                 
1  Histoire de fraction, Fraction d’histoire. P249-250 

اإلماـ العبلمة : إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاؽ الشهَت بالشاطيب، قاؿ عنو ُب نيل االبتهاج 
من ... احملقق القدكة اٟتافظ اٞتليل آّتهد،  كاف أصوليا مفٌسرا فقيها ٤تدثا مدققا لغويا بيانيا نظارا، ثبتا كرعا صاٟتا زاىدا سنيا

ُب األدب كالتاريخ، " اإلفادات كاإلنشاءات"ُب الفقو، " آّالس"ُب أصوؿ الفقو، " ا١توافقات"ك" االعتصاـ : "أشهر مؤلفاتو
معجم ... 48نيل االبتهاج ص. توُب رٛتو اهلل سنة تسعُت كسبعمائة... ُب النحو" ا١تقاصد الشافية ُب شرح خبلصة الكافية

 ...118\1ا١تؤلفُت  

 63  طو 
ىػ، ٖتقيق كتعليق عبد اهلل 790 ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تالكي الشاطيب  

. 55 ص1ىػ ج2012ا١تكتبة التوفيقية القاىرة الطبعة الثانية . دراز
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 ...كالًنسب اٟتسابية ُب تقرير مسائل عقدية

اٗتذ ا١تًتجم ا١تنهج العلمي الدقيق كسيلة : بركز ا١تنهج التجرييب العلمي ُب كتاباتو كْتوثو .4
، كقد ٕتاكز تطبيق ىذا ا١تنهج ا١تسائل العلمية البحتة إٔب كٌل ما تناكلو بالدراسة كالبحث، إلثبات نظرياتو

كعلـو القرآف - كما ُب الركض ا١تريع–كاألدبية - كما ُب مراسم الطريقة-ٔتا ُب ذلك ا١تسائل العقدية  
: كلعٌل من أىٌم ٕتليات ىذا ا١تنهج ما يلي... _كما ُب عنواف الدليل–

 على عكس كثَت من مؤلفات تراثنا القدٙب فقد جاءت كتب ابن : الًتتيب كالتنظيم
البناء ُب غاية التنظيم من حيث أفكارىا، كُب غاية الًتتيب من حيث أبوأّا كفصو٢تا، 

بل ٧تده ٬تدد ُب كثَت من العلـو باعتماد تبويبا خاصا بو ال يقلد فيو أحدا، كتبويبو 
بل من مظاىر إبداعو ُب ىذا آّاؿ ...١تسائل الرسم العثما٘ب، ككذا مباحث الببلغة

بدؿ الباب أك الفصل، فإنٌو ٓب يسبق إليو، كقد جاءت ىذه التسمية " ا١ترسم"تسمية 
مناسبة للمباحث الفلسفية كالصوفية اليت تناك٢تا ُب كتابو الركض ا١تريع، فا١ترسم دليل 

 ...عقلي كأثر كجدا٘ب
  إٌف ا١تتتبع ١تنهجية ابن البناء يشٌد انتباىو كلع الرجل باالستقراء، : االستقراء كاالستنتاج

فما من علم من العلـو إالٌ كلو فيو نوعى استقراء لبعض مباحثو، ليستنتج بعد ذلك 
انطبلقا من ىذا االستقراء أحكاما قد ٮتالف فيها ٚتيع من تقٌدمو أك قد يؤٌكد أحكاما 

يقوؿ األستاذ ٤تمد . بدليل  علمي ٕترييب قطعيٌ - ىذه ا١ترة– معركفة كمعهودة لكن 
اعتمد ابن البناء على االستقراء كاالستنتاج ألٌف كقوع االتفاؽ على الصور  : "مفتاح

اٞتزئية ال ٭تصل إالٌ باالستقراء ا١تعتمد على اعتبار صفات مشًتكة ُب تلك الصور 

                                 
  46 رضواف بنشقركف ص 
 17، ىند شليب ص43 ينظر بنشقركف ص 

األستاذ الدكتور ٤تمد مفتاح أديب كناقد مغريب حائز على جوائز علمية عٌدة منها جائزة ا١تغرب الكربل للكتاب ُب اآلداب  
كاٞتائزة العربية للدراسات األدبية كالنقد ُب دكرهتا التاسعة " التلقي كالتأكيل" على كتابو 1994ـ ٍب لسنة 1987كالفنوف لسنة 

: ـ بالدار البيضاء، أستاذ للدراسات األدبية كالنقد بكلية اآلداب بالرباط، من أىٌم مؤلفاتو1942من مواليد . ـ2004-2005
 "... ا٠تطاب الصوُب"، "دينامية النص"، "ٖتليل ا٠تطاب الشعرم"، "ُب سيمياء الشعر القدٙب"
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كٞتأ إٔب االستنتاج بوضع كليات عامة إلدخاؿ صور جزئية ضٌمنها ٖتت ... اٞتزئية
 ."اعتبار معٌُت 

 كا١تقصود ىنا توظيفها ُب العلـو اإلنسانية،كعلـو : توظيف اآلليات ا١تنطقية كالرياضية
ا١تقدمات، النتائج، العبلقات، : كمن أمثلة ىذه اآلليات... اللغة، كالشريعة، كالقرآف 

 إْب...االستلزامات، النسب، التوافق، التداخل، التباين، التقابل، التطابق
لقد سطٌر ابن البناء لنفسو غايةن كىدفا ىو خدمة كتاب اهلل تعأب، نٌص على : الربط بُت ٥تتلف العلـو .5

ذلك ُب مقدمات ٥تتلف كتبو الفلسفية كاللغوية كالشرعية كالفلكية كالنجومية حىت، كلبلوغ ىذا ا٢تدؼ 
، بينما  من إبداعاتو كحسناتوٚتاعة، يراه استعاف ٔتختلف العلـو يربط ك٬تمع بينها ُب تناسق عجيب

 . يراه آخركف من إخفاقاتو كأخطائو
إٌف الناظر ُب الًتاث العلمي البن البناء ا١تراكشي يعلم يقينا مكانة كقيمة آثاره كإنتاجو : اإلبداع كالتجديد .6

الفكرم ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف؛ فإٌف الرجل ٓب يكتف ٔتجرد ا١تشاركة كالنقل ك٣تارات التيار أك ٔتا شاع 
بل لقد أخذ ٥تتلف العلـو استوعبها كفقهها حٌق الفقو، ٍبٌ جٌدد ... كانتشر من شرح كنظم كاختصار

إنٌو أخذ العلم من رجالو كٓب يكتف باجًتار معلوماتو، بل : "يقوؿ األستاذ بنشقركف... فيها كأبدع
 اىػ فما من علم تناكلو أك ٣تاؿ ..."أضفى عليها من مواىبو الذاتية ما جعل تلك العلـو مفيدة كمنتجة

                                 
 كينظر ا١تصطلح 43-42ـ  ص1994الطبعة األكٔب . الدار البيضاء ا١تغرب، ا١تركز الثقاُب العريب.  التلقي كالتأكيل، ٤تمد مفتاح 

. 18النقدم ص
... 44 ص 41 التلقي كالتأكيل، ٤تمد مفتاح ص 
.  كما بعدىا45 ينظر جانبا من ىذه االصطبلحات ُب التلقي كالتأكيل ص 
 15 نقبل عن ا١تصطلح النقدم ص22 مؤلفات ابن البناء كطريقتو ُب الكتابة ص 
.  4-3شوقي علي عمر، مراسم الطريقة ص. 15 نقبل عن ا١تصطلح النقدم ص22 مؤلفات ابن البناء كطريقتو ُب الكتابة ص 

 . Histoire de fraction , fraction d’histoire p249-250:  ابن رشد ينظر. 55\1 الشاطيب، ا١توافقات 
ىػ  دٌرس ٔتختلف كليات اآلداب ا١تغربية ابتداء 1363ـ 1944األستاذ الدكتور رضواف بنشقركف مفكر مغريب من مواليد فاس  

ـ كشغل عٌدة مناصب ككظائف حكومية ُب كزارة األكقاؼ، كرئيس آّلس العلمي بالدار البيضاء كما اشتغل 1980من سنة 
 ...خطيبا ُب ٥تتلف مساجد الدار البيضاء

. 15 نقبل عن ا١تصطلح النقدم ص22 مؤلفات ابن البناء كطريقتو ُب الكتابة ص 
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 ىذا العلم أك معرُب خاضو، إالٌ كٕتد لو فيو بصمة خاصة بو، بصمة مبدع ك٣تٌدد سواء ُب اصطبلحات
 ... أك مسائلو كتعليبلتوتبويبو

   الرسم العثمانيماىية علم: الثانيالمبحث 
تعريف الرسم : المطلب األّول

أحد٫تا األثىر، كاآلخر : الراء كالسُت كا١تيم أصبلف: "  ُب مقاييس اللغة(ىػ395 )قاؿ ابن فارس.  األثر:لغة
:  قاؿ غيبلف. كيقاؿ ترٝتٍَّتي الٌدار، أم نظرتي إٔب رسومها. أثػىري الشَّيء: فاألٌكؿ الٌرٍسم.ضربه من السَت

ماءي الصَّبابًة من عينػىٍيكى مسجوـي *** أأىٍف ترٝتٍَّتى ًمن خىرقاءى منزًلىةن 
اىػ ."  ا١تخطَّط: كالثَّوب ا١ترسَّم. تؤثّْر ُب األرض من ًشٌدة الوٍطء: كناقةه رىسوـه 

كإذا كانت ...   ا٠تٌط كالكتابة كالزبر كالسطر كالرقم كالرشم بالشُت ا١تعجمة كالوشم كالنقش:كمن مرادفات الرسم
كانت ىذه األلفاظ ٗتتلف من حيث االستعماؿ ألٌّنا تدؿ على رسم خاص إٌما باعتبار آلتو أك ا١تادة ا١تكتوب 
عليو أك موضوعو أك غَتىا من القرائن كاألحواؿ لتندرج ىذه الفركؽ ضمن قاعدة اختبلؼ العبارات الختبلؼ 

... كلكٌنها من حيث العمـو تدؿ على ماىية كاحدة ىي الكتابة...االعتبارات

                                 
ا١تصطلح النقدم كالببلغي عند ابن البناء :  كاصطبلحاتو النقدية كالببلغية اليت حاكؿ ضبطها من خبلؿ حصر مواضيعها، ينظر 

ىػ  1424-1423لؤلستاذة سعاد فريح صاّب الثقفي جامعة أـ القرل كلية اآلداب  (رسالة ماجستَت)ا١تراكشي 
، كأصوؿ (مراسم الطريقة: ينظر)، كالعقائد كالفلسفة (الركض ا١تريع بتحقيق رضواف بنشقركف: ينظر) جٌدد ُب تبويب الببلغة  

. إْب...(كتاب اٞتدؿ بتحقيق ا١تصطفى الوظيفي: ينظر)الفقو 
موضوع ىذه )كتعليبلتو لظواىر الرسم العثما٘ب  (536ينظر كبلـ ابن خلدكف على رفع اٟتجاب ص ) كتعليبلتو لعلم اٟتساب  

 (الدراسة
، ا١تسح الطبوغراُب  إْب ... اٟتلوؿ الرياضية اليت قٌدمها، الصفيحة اٞتامعة لتحديد منازؿ الكواكب كالنجـو

اٞتنوب الشرقي ٞتزيرة العرب كىي ]أٛتد بن فارس بن زكريا أبو اٟتسُت  اختلفوا ُب كطنو األصلي بُت قزكين  كرستاؽ الزىراء  
من أعياف أىل العلم كأفراد : "قاؿ عنو الوزير ٚتاؿ الدين الًقٍفطي [اليـو تشمل إمارة عجماف التابعة لئلمارات العربية كمشاؿ عماف

إنباه الركاة على أنباه .  توُب بالرٌم ُب سنة ٜتس كتسعُت كثبلٙتائة" آّمل"ك"  مقاييس اللغة"نزيل ٫تذاف ٍبٌ الرم، صاحب " الدىر
 .127\1النحاة 

- ىػ 1399عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، دار الفكر بَتكت: أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا، ٖتقيق.  معجم مقاييس اللغة 
  393 ص 2ـ، ج1979

 . 25ـ ص1995ىػ 1415إبراىيم ا١تارغٍت، دار الكتب العلمية بَتكت .   اٟتَتاف على مورد الظمآف ُب فٌٍت الرسم كالضبط 
 20ـ ص1999ىػ 1420علي بن ٤تمد الضٌباع، ا١تكتبة األزىرية للًتاث القاىرة  . ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت
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( تصوير الكلمة ْتركؼ ىجائها على تقدير االبتداء ّٔا كالوقف عليها): اصطالحا
 ينقسم إٔب قسمُت :أقسام الرسم باعتبار موافقة رسم الكلمة للفظها

، نعبد، نستعُت، اىدنا، صراط، أنعمت، ): إذا كافق رسمي الكلمًة لفظىها ٨تو: الرسم القياسي .1 اٟتمد، يـو
 (...غَت، قاؿ، ٝتع،كتاب

 چڳچبإبداؿ األلف كاكا،  چٺچ: إذا خالف رسمي الكلمًة لفظىها ٨تو: الرسم االصطبلحي .2

 ْتذؼ الياء بعد النوف،  چڭچ ْتذؼ األلف بعد ا١تيم،  چٺچبإبداؿ األلف ياء، 

بوصل  چٻ     چ  بفصل التاء عن اٟتاء، (  ٿ ٹ ٹ) بزيادة الواك بعد ا٢تمزة،  چڄچ

 .(ما)بػػ (ُب)بوصل (گ) ك(ال)بػ  (أف)
 ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ :أقسام الرسم باعتبار قواعده وموضوعو

خاص بتقطيع الشعر كمعرفة كزنو كْتره كقاعدتو األكٔب رسم الكلمة باعتبار النطق ّٔا : الرسم العركضي .1
 ...مطلقا، ٍب ىو قائم على تتبع اٟتركات كالسكنات كلو شكل ُب الكتابة خاص

تصوير الكلمة ْتركؼ ىجائها على تقدير االبتداء ّٔا كالوقف ): ىو الذم عرٌفناه بقولنا: الرسم اإلمبلئي .2
، (٥تالفة الرسم للفظ)من صفاتو كخصائصو أٌف األصل فيو القياس كلكٌنو ال ٮتلو من االصطبلح  (عليها

 ... كما أٌف ٦تٌا ٯتٌيزه عن القسمُت اآلخرين كونو قاببل للتطٌور كالتغٌَت 
، كا١تقصود بو الرسم  أك التوقيفيكىو الذم يصطلح عليو البعض بالرسم االصطبلحي: الرسم العثما٘ب .3

الذم كتب بو ا١تصحف الشريف  كأٚتع عليو الصحابة على عهد ا٠تليفة الراشد عثماف رضي اهلل عنهم 
 . أٚتعُت، كىو ا١تقصود بالبحث ىا ىنا

كُب تسمية الرسم العثما٘ب باالصطبلحي أك جعلو ُب مقابل القياسي شيء من التجٌوز كالتوٌسع 
الذم يقتضي الٌدقة ُب ضبط االصطبلحات كالتسميات كالذم ال يسمح بو مقاـ التعريف ّٔذا العلم 

كلعٌل أىٌم ما يؤٌكد ىذا ا٠تطأ ُب التسمية كوف الرسم العثما٘ب أكثره موافق للرسم القياس ... كالتعريفات
سواء قصدنا بو تصوير الكلمة ْتركؼ ىجائها على تقدير االبتداء ّٔا كالوقف عليها، أك قصدنا بو 

موافقة الرسم للفظ الكلمة كنطقها كأما االصطبلحي فهو قليل فيو ك٢تذا خٌصو العلماء بالبحث كالدراسة 
....  تسهيبل كتيسَتا بتناكؿ القليل دكف الكثَت

                                 
  25 دليل اٟتَتاف ص 
  20 ٝتَت الطالبُت ص  
 25 دليل اٟتَتاف ص 
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  عثمانيرسم الالعلم التعريف ب: المطلب الثاني

كيسمى الرسم العثما٘ب كرسم ا١تصحف كرسم اإلماـ كعلم الرسم ىكذا دكف إضافتو لشيء رٔتا 
... لبلستغناء بشهرتو أك شهرة نسبتو

 ."علم تعرؼ بو ٥تالفات خط ا١تصاحف العثمانية ألصوؿ الرسم القياسي ":تعريفو
مبحث مهم يتناكلو علم الرسم كٓب ترد اإلشارة إليو، كىو اختبلؼ - كاهلل أعلم – ينقص ىذا التعريف 

  (...ما فيو قراءتاف ككرد على رٝتُت)ا١تصاحف أك ما يعرٌب عنو بعض الكاتبُت بػ
 موضوع علم الرسم تتبع ا١تصاحف العثمانية من حيث اٟتذؼ كالزيادة كاإلبداؿ كالفصل :موضوعو
فهذه العوارض السٌتة ىي اليت يبحث فيها علم الرسم ك٘تثل ظواىره اليت عليها .  كاالختبلؼكالوصل

مدار الدراسة كالبحث كالتأليف ُب ىذا العلم الشريف، كيسميها ٚتع من ا١تؤلفُت بقواعده كمسائلو 
كأبوابو، كيضيف كثَت من الكاتبُت باب ٮتصونو للهمز، فإذا كاف ىذا التخصيص كاإلفراد ييقصىد بو 

تقريب مسائل ا٢تمز كتيسَت فهمو كاستيعابو، فبل ضَت ُب ذلك، كأما إف قصد ّٔذا التخصيص اعتباره 
فهو خطأ بٌُت ألٌف مسائل ... ظاىرة من ظواىر الرسم كقاعدة من قواعده كاٟتذؼ كالزيادة كاإلبداؿ

اٟتذؼ كاإلبداؿ كاختبلؼ ا١تصاحف، : ٚتيعها تندرج ٖتت قواعد- بشيء من التأمل كالتمعن – ا٢تمز 
  كالصحابة ٓب يرٝتوا ٫تزة قطٌ ،كألٌف الرسم ا١تقصود بالدراسة ىو ما سطٌره الصحابة رضي اهلل عنهم

كاهلل - ك٢تذا يقتضي التحقيق . فكيف يدرج ُب ىذا العلم ما ليس منو...بشكلها كاصطبلحها اٟتادث
، كلعٌل ىذا ىو سبب عدـ ٗتصيص ابن معاذ أف تدرج مسائل ا٢تمز ُب علم الضبط ال الرسم- أعلم 

... بابا للهمز ُب كتابو البديع ُب الرسم العثما٘ب  (ىػ442 )اٞتهٍت األندلسي

                                 
 ا١ترجع السابق  
  73 ٝتَت الطالبُت ص 
 25 دليل اٟتَتاف 22 صنفسو ا١ترجع  

مؤسسة الكتب الثقافية . ٖتقيق إبراىيم السامرائي كعبد اٟتسُت الفتلي.  أشار إٔب ىذا ا١تعٌت ابن درتسويو ُب كتاب الكٌتاب
 .24ص. ـ1977ىػ 1397الطبعة األكٔب . الكويت

٤تمد بن يوسف بن يوسف بن أٛتد بن معاذ أبو عبد اهلل اٞتهٍت األندلسي القرطيب، ابن خاؿ أـ أيب عمرك االدا٘ب، كاف حافظا  
، مقدمة 289\2غاية النهاية . ىػ442ىػ كقيل 407ىػ كتوُب سنة 379ضابطا ثقة تصٌدر ُب العربية كالفرائض كاٟتساب كلد عاـ 

 .20احملقق لكتاب البديع ص
ٖتقيق الدكتور ٛتدم سلطاف حسن أٛتد .  البديع ُب الرسم  العثما٘ب ُب ا١تصاحف الشريفة، ابن معاذ اٞتهٍت األندلسي 

. ـ2006ىػ 1427دار الصحابة طنطا . العدكم
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  :فوائده
لعٌل من أىٌم فوائده كوف الصحابة رضي اهلل عنهم جعلوه معيارا لقبوؿ القراءة الصحيحة، فقد  .1

حصركا القرآف احملكم ا١تثبت ُب العرضة األخَتة فيما اشتملت عليو مصاحف عثماف رضي اهلل 
عنو كحرٌقوا كٌل ما سواه كمنعوا القراءة بو، كىذا ٬تعل لرسم اإلماـ أ٫تية بالغة كفائدة خطَتة إذ 

كمن فوائده ٘تييز : "...يقوؿ األستاذ إبراىيم ا١تارغٍت... بو يعرؼ ما ىو قرآف كما ليس كذلك
ما كافق رسم ا١تصاحف من القراءات فيقبل، كما خالفو منها فَتد، حىت لو نقل كجو من القراءة 

 ظاىرى الوجو ُب العربية إالٌ أنٌو ٥تالفه لرسم ا١تصاحف، فإف كانت ٥تالفتو من نوع امتواتر
 ..."ا١تخالفات ا١تسطورة ُب الفٌن قبلت القراءة كإالٌ ردت

احتياج القارئ إٔب كثَت من مسائل الرسم لتجويد القراءة كتصحيحها فمن ذلك الوصل كالفصل  .2
 كاإلبداؿ ككثَت من متعلقات الوقف كاالبتداء

توجيو كفهم كثَت من مسائل القراءات متعلق بفن الرسم كمسائلو كيظهر ذلك أكثر ما يظهر ُب  .3
 مباحث الوقف كا٢تمز

 منها الداللة على األصل 
 الٌنص على بعض اللغات كاللهجات العربية الفصيحة 
 إفادة ٥تتلف ا١تعا٘ب كالوصل كالفصل 

  چېئچأخذ ٥تتلف القراءات برسم كاحد كنحو اختبلؼ ا٠تطاب كالغيب ك٨تو  .4

 ... چچ چك   چڃچ ك٨تو  (فتثبتوا)ك  چ  ٹچك٨تو  (ننشرىا)ك

                                 
ـ درس ّتامع الزيتونة 1865ىػ 1218 إبراىيم بن أٛتد بن سليماف ا١تارًٍغٍت نسبة إٔب قبيلة بساحل حامد بليبيا، كلد بتونس عاـ 

على يد ٚتاعة منهم عمر بن الشيخ مفيت ا١تالكية كسآب بوحاجب ك٤تمود بن ا٠توجة اٟتنفي ك٤تمد النجار ك٤تمد بن يالوشة 
شرحو على درر ابن برم ا١تسمى بالنجـو الطوالع كشرحو لضبط : ـ من أشهر كأىٌم مؤلفاتو1931ىػ 1349كغَتىم، توُب سنة 

اصح للشاطبية كلو شرح السنوسية الصغرل كالوسطى كشرح على جوىرة ؽا٠تراز ا١تسمى ٔتورد الظمآف كلو حاشية على شرح ابن اؿ
 . 229\4.  ـ1985ىػ 1405دار الغرب اإلسبلمي بَتكت . تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، ٤تمد ٤تفوظ. إْب...التوحيد

  25 دليل اٟتَتاف ص 
 ٨تو كتابة ىدل يالياء كالصلوة بالواك  
لغَت جاـز على لغة ىذيل   چ  ىئچعلى لغة قريش كحذؼ الياء ُب ٨تو  چک    چ  ك چ   ٻ   چ الوقف بالتاء ُب ٨تو 

عن  (أـ)فإٌف فصل   ِِ: ا١تلك چ  وئ    ۇئ   ۇئ      چك ٩َُ: النساء چ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ كنحو  
بلى ٓتبلؼ كصلها : يفيد معٌت (من)
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احتياج القارئ إٔب من يوقفو كيعٌلمو كيفية التبلكة كالقراءة على خبلؼ باقي الكتب حىت ال  .5
 ...يتطاكؿ عليو ا١تتطاكلوف بغَت حق كال علم كال ركية

تارٮتيا يعترب علم الرسم شاىدا حٌيا كصحيحا لبياف طبيعة الكتابة كحقيقتها على عهد الصحابة  .6
رضي اهلل عنهم، كما يعٌد شاىدا للتطور اٟتضارم كتفاعل صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 ...كسلم مع تقنيات عصرىم ٔتا ٮتدـ دينهم كدكلتهم كدعوهتم
الرسم العثما٘ب دليل علمي ُب ٗتصصات التاريخ كالكتابة كاآلثار على أٌف القرآف الكرٙب ٤تفوظ  .7

ٓب يطلو التغيَت كالتصحيف قٌط، إٍذ جاء موافقان كمطابقان للكتابة اليت عرفتها البشرية زمنى كتابتو 
األكٔب، رغم أٌف ىذه الكتابة قد اندثرت كتغٌَتت كٓب يبق منها إالٌ ما اكتشف حديثا ُب بعض 

كلو طالو التغيَت كالتحريف لكاف بالكتابات كالرسـو احملدثة بعده ٘تاما كما ... اٟتفريات كاآلثار
 حدث لكتب اليهود كالنصارل كلبعض كتب الديانات الوثنية  كالبودية كالكنفوشسية 

على كجهو دكف  [يقرؤكه] ذكره بعض العلماء أنو حجاب منع أىل الكتاب أف يقرأكه"ك٦تٌا  .8
 ."موٌقف

:  حكم تعلمو 
فرض كفاية كقد يتعٌُت ُب حٌق من ال يتٌم ىذا الواجب إالٌ بو، كما أٌف ٚتلة منو قد تتعٌُت إذا توٌقف تصحيح 

 ...القراءة على ٖتصيلها 
 
 موقف العلماء من ظواىر الرسم العثماني: لمبحث الثالثا

تعريف ظواىر الرسم العثماني : المطلب األّول
، ألٌف ما أضيف إليها تقٌدـ تعريفو لغة كاصطبلحا، (الظواىر)إٌف اللفظة اليت هتٌمنا ُب ىذا الًتكيب ىي لفظة 

 كألٌف ىذه اإلضافة ال ٘تثل ُب الًتكيب سول ٖتديد الظرؼ كاحملٌل كآّاؿ ا١تكا٘ب كالزما٘ب ٢تذه الظواىر
: تمهيد

. ، اصطبلح جديد ٓب يستعملو القدماء كٓب ٬تمع أك يتفق عليو احملدثوف كا١تعاصركف"الظواىر"اصطبلح 
  كالتقادير كاألبواب كالًتاجمفقد أطلقوا قدٯتا كحديثا على ا١تفهـو ذاتو عٌدة اصطبلحات كالقواعد

                                 
.  ىكذا ُب األصل 
 ا١ترجع السابق   
،.. 25دليل اٟتَتاف ص. 23 ٝتَت الطالبُت ص 
، ٚتاؿ الدين ٤تمد 20، عبد الكرٙب إبراىيم عوض ُب ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص15، ىند شليب ص23 ٝتَت الطالبُت ص 
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إْب  ... كالضوابط كأكجو ا١تغايرة كالفصوؿكا١توضوعات
 اختبلؼ العبارات الختبلؼ االعتبارات،  بابكلعٌل اختبلؼ ىذه االصطبلحات كالتسميات من

فالًتاجم كاألبواب كالفصوؿ إ٪ٌتا ٝتيت بذلك عند من صٌنف مباحث علم الرسم كقٌسمها باعتبار ىذه الظواىر، 
كتسمية التقديرات أك التقادير مصدرىا كمنشؤىا مبلحظة أٌف ىذه الظواىر ىي اليت تػيقىدَّر ُب ا١توافقة االحتمالية 

، كتسميتها بأكجو ا١تغايرة ألٌف ىذه ا١تظاىر كالتقديرية بُت رسم ا١تصحف كلفظ القراءة ُب مقابل ا١توافقة اٟتقيقية
ىي اليت كقع ّٔا التمايز كالتغاير بُت اللفظ كالرسم على الراجح أك بُت الرٝتُت العثما٘ب كالقياسي عند كثَت من 

... العلماء
ىو األستاذ - أك على األقٌل اشتهر على يديو - كيبدك أٌف أٌكؿ من أطلق اصطبلح ظواىر الرسم العثما٘ب 

ـ حُت قٌدمو إٔب 1976كذلك عاـ " رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية" ُب كتابو الدكتور غاٖب قدكرم اٟتمد
                                                                                                     

:  ، كنظمها الشيخ ٤تمد العاقب بقولو31، ا١تقبلٌب ص10شرؼ ُب مقدمة شرح ابن القاصح ص
. 20ا١تتحف ص... الرسم ُب ست قواعد استقل حذؼ زيادة ك٫تز كبدؿ

ٝتَت الطالبُت، مورد الظمآف، ا١تتحف ُب رسم .  فقد بٌوب كترجم عدد من الكاتبُت ٢تذا العلم الشريف بذكر ّٔذه الظواىر 
. إْب... ا١تصحف، مذكرة ُب رسم القرآف الكرٙب

. 98 اٞتعربم ص 
. 25 ا١تارغٍت ص 
. 150 نقبل من نظرية ابن البناء ص29ُب اٞتامع ١تا ٭تتاج إليو من رسم ا١تصحف ص (ىػ654) ابن كثيق األندلسي  
 7 عمر مآب أبو حسن ا١ترابطي النجَتم ُب مقدمتو على شرح موسى جار اهلل ركستوفدك٘ب على العقيلة ص 
 . ا١ترجع نفسو  
 موافقة لفظ القراءة لرسم ا١تصحف شرط لقبوؿ القراءة كصٌحتها كىي تنقسم إٔب قسمُت موافقة حقيقية إذا كافق الرسم اللفظ  

اٟتذؼ، الزيادة، )كموافقة احتمالية أك تقديرية إذا خالف اللفظ الرسم كاحتملو بتقدير إحدل ظواىر الرسم العثما٘ب ا٠تمس 
 (البدؿ، الوصل، الفصل

دار ا٠تلدكنية . ، مذكرة ُب رسم القرآف الكرٙب ، إبراىيم مقبلٌب9-8، ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص21-20 ٝتَت الطالبُت ص 
... 18ـ ص2006ىػ 1427اٞتزائر 

 األستاذ الدكتور أبو عبد اهلل غاٖب قدكرم اٟتمد  بن صاّب آؿ موسى فرج الٌناصرم لقبا  ينتهي نسبو إٔب اٟتسُت بن علي بن أيب 
ـ ٗترٌج من كلية اآلداب ّتامعة ا١توصل ُب قسم اللغة 1950ىػ 1370طالب رضي اهلل عنهما كلد ُب تكريت مشاؿ العراؽ سنة 

ـ حيث حصل على 1973ىػ 1393ـ ٍب التحق بدراسة ا١تاجستَت ُب كلية دار العلـو ٔتصر سنة 1971ىػ 1391العربية سنة 
، كمن جامعة بغداد كلية اآلداب ناؿ شهادة الدكتوراه "رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية"ـ ببحثو ا١تتمٌيز 1976الشهادة سنة 

لو أكثر من ٜتسُت مؤلفا بُت دراسة كْتث كٖتقيق تٌتسم ك" الدراسات الصوتية عند علماء التجويد"ـ ببحثو 1985ىػ 1405سنة 
ترٚتة غاٖب قدكرم اٟتمد بقلم تلميذه عمار بن ٤تمد سيف الدين ...". باٞتدية العلمية كحسن العرض كمتانة ا١تعلومة"ٚتيعها 

ـ، ترٚتة بقلم الدكتور عبد الرٛتن الشهرم نشرت 2010\03\24ا٠تطيب نشر بآّلة  اإللكًتكنية الرقيم لآلداب العربية  بتاريخ 
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 على ىذه التسمية حىت ذاعت كلية دار العلـو ٔتصر لنيل شهادة ا١تاجستَت، ٍب تابعو ا١تختصوف كا١تهتموف
... كاشتهرت

كاصطبلح الظواىر أدٌؽ من غَته ُب ٘تثيل ىذه اٟتقيقة كا١تاىية كُب إثارة ىذه الصورة آّردة كا١تفهـو 
كذلك ألسباب عٌدة أ٫ٌتها كوف باقي ا١تصطلحات تناكلت – كالذم سيأٌب تفصيلو كبيانو - الذىٍت ا١تراد دراستو 

ىذا ا١تفهـو من جهات ٤تدكدة كالتبويب كمغايرة اللفظ أك تقديرات موافقتو، كبعضها إ٪ٌتا تناكؿ مسائل أعٌم 
إْب، كبعضها ... كالضوابط كذلك ألٌّنا تشمل مباحث أخرل كمراعاة االبتداء كالوقف أك مراعاة أصوؿ الكلمات

اآلخر ال ينطبق مع مفهومو كالقواعد؛ كذلك أٌف مفهـو القاعدة ال ينطبق على ظاىرة اٟتذؼ مثبلن ألٌف مسائلها 
... متنوعة ك٥تتلفة ال ٕتمعها عبلقة كاحدة ٯتكننا أف نستخلص منها أك نسميها قاعدة

"...  الظواىر"ٍبٌ إٌف داللة الظهور كالربكز كالقوة كلفت االنتباه ا١تستفادة من لفظة 
تتحقق ٘تاـ التحقق ُب ىذا ا١تفهـو لكونو أساس ىذا العلم الذم قامت عليو جٌل مباحثو كمسائلو، كلكونو 

كستتأكد لنا أحقية ىذا ا١تصطلح ّٔذا ا١تفهـو ... ىو الذم لفت انتباه ا١تهتمُت كالدارسُت ُب علم الرسم العثما٘ب 
... من خبلؿ البحث ُب تعريفو اللغوم كاالصطبلحي كُب ماىية مفهومو

 
 لغة  :

تقوؿ ظىهىر " الظاء كا٢تاء كالراء أصل صحيح كاحد يدؿُّ على قٌوة كبركز: "قاؿ ابن فارس (ظ،ق،ر)مادة 
  .، كٝتي كسط النهار ظيٍهران كظىهَتىة ألنٌو أبرز أكقات النهار كأضوؤىاالشيء يظهري ظهوران إذا بػىرىز

                                                                                                     
ـ، ترٚتة بقلم الدكتور مساعد 2003\04\21ىػ كعلى موقع أىل التفسَت بتاريخ 1426 عاـ 44ٔتجلة الفرقاف األردنية العدد 

ـ،  مذكرات أسَت لؤلستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد دار إحياء الًتاث العريب 2005\06\12الطيار نشر ٔتوقع أىل التفسَت بتاريخ 
ـ، يوميات الرحلة إٔب مصر لدراسة ا١تاجستَت لؤلستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد دار إحياء الًتاث العريب 2014ىػ 1434بَتكت 
 .ـ 2014ىػ 1434

الدكتور حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة ُب توجيهات ...6نع الدا٘ب صؽ الدكتورة نورة بنت حسن  ُب مقدمة دراستها ٓب
الدكتور ... 144الدكتور ٤تمد خيضَت ُب نظرية ابن البناء ا١تراكشي ُب  تعليل مرسـو التنزيل ص. الدا٘ب لظواىر الرسم العثما٘ب

 إْب...الدكتور زيد بن عمر العيص. الدكتور بشَت بن حسن اٟتمَتم: مساعد الطيار، الدكتور عبد الرٛتن الشهرم
٥تتار . 405-404أساس الببلغة . 490-489كتاب العُت للخليل بن أٛتد . 643-642 مقاييس اللغة البن فارس ص 

، دار الكتب (ىػ321)ٚتهرة اللغة، أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن ديرىٍيد األزدم . 147ا١تصباح ا١تنَت . 407-406الصحاح 
كتاب األفعاؿ، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدم ا١تعركؼ بابن القطٌاع . 83\2ـ 2005ىػ 1426العلمية بَتكت 

. 322ـ  ص2002-ىػ1424دار الكتب للعلمية بَتكت، . (ىػ515)الصقلي 
. 642 مقاييس اللغة ص 
. 147 ا١تصباح ا١تنَت  
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كما تطلق على . كأٌّنا على جبل: ، قاؿ ا٠تليلكالظاىرة ُب اللغة تطلق على األرض البارزة ا١تشرفة
يت العُت اٞتاحظة لربكزىا كضٌدىا الغائرة أحياء قريش كقبائلها الذين نزلوا  (الظواىر)، كٕتمع على ظواىر كبو ٝتي

. ظاىر قريش أم أعاليها
فلعٌل داللة الربكز كالعلٌو كاإلشراؼ كالقٌوة ككٌلها متحققة ُب مفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب ىي اليت دفعت 

.  ا١تختصُت إٔب اختيار ىذا ا١تصطلح دكف سواه
 
 اصطالحا: 

  فيما كقفتي عليو من ا١تصادر كا١تراجع، ىو تعريف الدكتور إٌف التعريف الوحيد الذم كجدتو
حيث عرٌفها " توجيهات الدا٘ب لظواىر الرسم القرآ٘ب: " ُب مقالوحسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة

: النمل] چٻچ  ىي تلك الكلمات اليت تنٌوعت أكجو كتابتها ُب ا١تصحف الشريف ٨تو: "بقولو
 كُب آيات أخرل أثبتت بالتاء ا١تبسوطة ،حيث أثبتت ُب بعض اآليات الكرٯتة بالتاء ا١تربوطة  ، [ِّ

: ، كالكلمات اليت اختلفت طريقة رٝتها عن قواعد اإلمبلء ٨تو[ ّٓ: آؿ عمراف] چڻ  چ

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  چ  ، ك[47الذاريات ] چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ

 [."23الكهف ] چں  ڻ  ڻ  

                                                                                                     
. 642اللغة  مقاييس  

 405 أساس الببلغة 
٨توم لغوم عركضي : "ا٠تليل بن أٛتد بن عبد الرٛتن أبو عبد الرٛتن الفراىيدم األزدم عبقرٌم أمة اإلسبلـ، قاؿ عنو الًقفطيٌ  

رائد النحو كمستخرج قواعده كرائد علم ا١تعاجم كاألصوات العربية كاإليقاع ..." استنبط من العركض كعللو ما ٓب يستخرجو أحد
 .376\1إنباه الركاة إٔب أنباه النحاة ... كغَتىا من الفنوف كالعلـو 

. 590 ا٠تليل  
. 590، العُت 643 ا١تقاييس  
. 643، ا١تقاييس 83 اٞتمهرة  
 ا١تقصود تعريف اصطبلح الظواىر   

الدكتور حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة رئيس قسم العلـو األساسية ُب جامعة البلقاء التطبيقية باألردف كابن الشيخ  
 "...ميزاف العقل كاٞتنوف كما تصوره سورة نوف"ك" لغة القرآف الكرٙب"األزىرم عبد اٞتليل العبادلة صاحب 

سلسلة الدراسات )٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية .  توجيهات الدا٘ب لظواىر الرسم القرآ٘ب، د حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة 
. ـ2007، يناير 79-39آّلد ا٠تامس عشر، العدد األٌكؿ ص (اإلسبلمية



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -33-  

 

كىو تعريف ُب غاية التحقيق لوال بعض ا١تؤاخذات ُب الشكل كا١تضموف، أٌما من حيث الشكل 
فإٌف طولو ا١تفرط يقرٌبو إٔب التوصيف أكثر منو إٔب التعريف فهو ىنا لكثرة ما أكرد فيو من الشرح كالتفريع 

أٌما من حيث ا١تضموف فلعٌل أىٌم . كالبسط كالتمثيل كأنٌو يقٌرب لنا مفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب كال يعرٌفو
فهو ىا ىنا ٭تكيم على "  الكلمات اليت اختلفت طريقة رٝتها عن قواعد اإلمبلء: "مأخذو عليو ىو قولو

القدٙب كييعرٌفو ٔتا جٌد بعده، ٭تكم على األصل بفرعو؛ كذلك أٌف  ما اصطلح عليو بالرسم اإلمبلئي 
أحدث بعد الرسم العثما٘ب، ٍبٌ إٌف بداية ىذا العلم كانت  قبل اٌتساع رقعة ا٠تبلؼ بُت الرسم العثما٘ب 

٥تتلف ا١تصاحف ككذا التباين ، بل لعٌل الراجح أٌف البداية كانت  ٔتبلحظة التغاير كالتمايز بُت كاإلمبلئي
ىو أصل ىذه الظواىر  الذم ينبغي أف يراعى ُب األخَت رسم الكلمة كلفظها، كىذا التمايز التباين بُت 

. التعريف
 اٟتمد كىو أشهر كأكثر من استعمل ىذا االصطبلح، كالغريب ُب األمر أٌف األستاذ غاٖب قدكرم

... ٓب يعرٌفو بل اكتفى بتفصيل كتعدادا مسائلو كمباحثو– كال يبعيد أف يكوف أٌكؿ من استعملو كذلك - 
كسنحاكؿ ُب ىذه ا١تباحث تقدٙب تعريفا لظواىر الرسم العثما٘ب من خبلؿ ٖتديد مفهومها ٍب 

استيعاب ما أمكن من عناصر ىذا ا١تفهـو ُب نٌص التعريف 
مفهوم ظواىر الرسم العثماني  عناصر  محاولة تحديد .1

التعريف ىو اٟتٌد الذم يربط بُت ا١تفهـو كا١تصطلح أك ىو التعبَت  الدقيق الذم يوجز ا١تفهوـى  كٮتتصره 
فإنٌو يبقى علينا "  ظواىر الرسم العثما٘ب"، كإذا كاف ا١تصطلح ٤تٌددا، كىو انطبلقان من مصطلحو ا١تتواضع عليو

.  ٖتديد كتعيُت مفهـو ىذه الظواىر؛ حىت نصل إٔب التعريف من خبلؿ الربط بُت ا١تصطلح كا١تفهـو
ا١تفهـو  تصور ذىٍت عاـ ك٣ترد عن أشياء الواقع أك ىو الفكرة أك الصورة العقلية آّردة : حقيقة ا١تفهـو

كتتكوف ىذه الصورة الذىنية من ٣تموع ا٠تربات اٟتسية كا١تعنوية . اليت ترتسم ُب الذىن عند إثارة ا١تصطلح

                                 
بداية علم الرسم العثما٘ب كاف مباشرة بعد إرساؿ ا١تصاحف اإلماـ ١تختلف األمصار؛ كذلك ٔتبلحظة التباين كالتمٌيز بُت ىذه  

ككذا مبلحظة تنوع  رسم . ا١تصاحف كغَتىا من مصاحف الصحابة رضي اهلل عنهم  اليت اعتادكىا  كأخذكا القراءات كفق ما فيها
٤تاكلة التأريخ لعلم "كلصاحب ىذا البحث مقاؿ بعنواف . كأخَتا مبلحظة ٥تالفة الرسم للفظ. الكلمة الواحدة من موضع آلخر

 ...نيشر ُب مقع أىل التفسَت على الشبكة العنكبوتية، فيو تفصيل لنشأة ىذا العلم كتطٌوره" الرسم العثما٘ب

 . ـ 2009ىػ 1430دار عمار عماف الطبعة الثانية .  غاٖب قدكرم اٟتمد، رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية 
علم : كينظر. احملاضرة الثالثة لؤلستاذ الدكتور عزالدين بوشيخي (ا١تنتدل اإلسبلمي للشارقة) مدخل إٔب الدراسات ا١تصطلحية،  

 الباب الرابع الفصل 2008ا١تصطلح أسسو النظرية كتطبيقاتو العملية، لؤلستاذ الدكتور علي القاٝتي مكتبة لبناف ناشركف بَتكت 
 .ا١تصطلحية : السادس عشر 

4   Le concept : représentation mentale abstraite d’un objet , d’une idée conçue par 
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اليت ٯترُّ ّٔا الفرد عند مباشرة ىذا ا١تفهـو أك ما يتعلق بو، كمن أىم خصائص ا١تفهـو التجرد باعتباره صورة 
.  من ٣تموعة أفكار كصور حسية كمعنوية ٬تمعها نسقي ا١تفهـو كنطاقيو ذىنية كالتعميم باعتباره يتكٌوف

:  كإذا أردنا أف نعقد موازنة بُت ا١تفهـو كا١تصطلح كالتعريف حىت تتبٌُت حقيقة كماىية ا١تفهـو نقوؿ
  يعرٌب كٌل من ا١تفهـو كالتعريف كا١تصطلح عن الشيء نفسو كا١تسمى ذاتو، غَت أٌف ا١تفهـو ىو صورتو

 .الذىنية كا١تصطلح اٝتو كالتعريف ٤تاكلة ربط ا١تفهـو با١تصطلح
 ا١تفهـو أسبق من ا١تصطلح كالتعريف متأخر عنهما . 
 ا١تصطلح ُب الذىن ىو ا١تفهـو كداللتو ُب العبارة ىو التعريف داللة . 
  ا١تصطلح لفظ مشًتؾ كموٌحد بُت ٚتيع ا١تعنيُت كا١تهتمُت ٔتجالو ا١تعرُب أما ا١تفهـو فعمومو كاحد، لكن

٣تالو كجزئياتو ٗتتلف باختبلؼ ىؤالء ا١تعنيُت كا١تهتمُت نظرا الختبلؼ مقدار خرباهتم كسعة عنايتهم  
 ...كاىتمامهم بو

:  ما ىو مفهوم ظواىر الرسم العثماني الذي يراد تعريفو؟ 
 ُب رسم ا١تصحف لفتت انتباه العلماءا١تقصود بظواىر الرسم العثما٘ب تلك الرموز الكتابية اليت  . أ

العثما٘ب حيث الحظوا أٌف الرسم فيها ٮتالف اللفظى، فعمدكا إٔب تتبعها كتعدادىا كتصنيفها 
فقاـ بتلك ... كمناقشة حكم االلتزاـ ّٔا ك٤تاكلة التقعيد ٢تا، كالبحث عن توجيهاهتا كأسبأّا

غَت أٌف ما لفت انتباه . ا١تناقشات كا١تسائل كالبحوث علم مستقل بذاتو ىو علم الرسم العثما٘ب
العلماء تعٌدد كاختلف من فًتة ألخرل؛ إٍذ أٌكؿ ما استوقفهم ىو ٥تالفة مصاحف اإلماـ لغَتىا 

                                                                                                     
par l’esprit cette représentation doit englober tous les aspects de cette idée ou de 
cet objet .  
The concept is a general idea derived or inferred from specific instances or 
occurrences. Or it is something formed in the mind, a thought or notion . 

الدكتور كجيو ا١ترسي أبو . ا١تدخل إٔب الدراسات ا١تصطلحية. (ٚتعية الًتٚتة العربية كحوار الثقافات)األستاذ الدكتور علي القاٝتي 
، األستاذ معتز عمر، ٣تلة . من ا١توقع الًتبوم للدكتور كجيو مرسي" الًتبية اإلسبلمية كتنمية ا١تفاىيم الدينية"لنب،  تعريف ا١تفهـو

. ـ2008 مارس 21 بتاريخ 2227اٟتوار ا١تتمدف العد 
 Larousse dictionnaire de français 2008 , p84 . larousse dictionnaire  du collége 
2010, p372 . 
New oxford leaener’s pocket dictionary, fourth edition 2011, p87.  
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من ا١تصاحف، ٍبٌ اختبلؼ ا١تصاحف العثمانية فيما بينها أك ُب رسم الكلمة الواحدة ،ٍبٌ ٥تالفة 
...  العاـا١تكتوب للمنطوؽ، ٍبٌ بعد ذلك ٥تالفة رسم ا١تصحف للرسم اإلمبلئي

 كىي لٌب علم الرسم كأساسيو، كىي الركن الركُت ُب دراساتو، كىي -إٌف ظواىر الرسم العثما٘ب  . ب
؛ بل لعلم الرسم مباحث كمسائل غَت ظواىره ليست ىي كّل العلم  -... سبب قيامو كنشأتو

كتاريخ تدكين ا١تصحف، كفضًل الكتابة كتارٮتها، كحكم االلتزاـ بالرسم العثما٘ب، كقواعد 
من – كاهلل أعلم – ك٢تذا السبب ٓب يوفق . إْب...الرسم، كتوجيهاتًو، كبعًض اختبلؼ ا١تصاحف

... ك ذلكنحاصطلح عليو بالفصوؿ كاألبواب ك
قد أشار إليهما األستاذ حسن عبد اٞتليل  - ٯتكننا تقسيم ظواىر الرسم العثما٘ب إٔب قسمُت  . ت

ما اختلفت :  ، كالقسم الثا٘بما خالف فيو الرسمُم اللففَظ : القسم األٌكؿ -  ُب تعريفو ا١تتقٌدـ
. المصاحف في رسمو

: أما القسم األٌكؿ فقد ٚتعو علماء الفٌن كصنفوه ُب ٜتس ظواىر ىي
 ا١تمدكد ا١تيم ُب القراءة ْتذؼ ألفها {مالك}أم حذؼ ا١تلفوظي من الرسم كنحو كتابة : اٟتذؼ .1

  كأحد النونُت من  چ ڇچك  چٻ چ ككنحو حذؼ أحد البلمُت من   چٺچ

 إْب... چۈ   ۈچ

بزيادة الواك بعد   چ  ائچأم زيادة الكتابة عٌما ىو ملفوظ ُب القراءة، كنحو كتابة : الزيادة .2

  ...  ڀ   ڀ چ  كزيادة األلف ُب ٨تو چ ۆئ چا٢تمزة األكٔب كزيادة الياء ُب

 .إْب...چ ەئ چ كزيادهتا ُب كسط   چ  ڀ

                                 
... 39ص. حسن عبد اٞتليل ، توجيهات الدا٘ب لظواىر الرسم القرآ٘ب.  د 

 .4 الفاٖتة 
 .2 ا١تزمل 
 .7 ا٢تمزة 

 .11 يوسف 
 .18 البلد 

 .47 الذاريات 
 .3 العصر 
 . 21 النمل 
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 چڀچأم إبداؿ حرؼ ملفوظ ُب القراءة بغَته ُب الكتابة، كنحو كتابة األلف ياء ُب : اإلبداؿ .3

 ككنحو كتابة التاء ىاء ُب ...   چ  ں  ...    ڱ چككتابتو كاكا ُب چڳچ 

  چڻ...  ں چككنحو رسم النوف من التنوين ألفا ُب ٨تو... چڑچ   چېئچ

 .إْب ... چڻ
 ا١تؤٌكدة ٔتا ا١توصولة  "إفٌ "أم كصل الكتابة ا١تفصولة ُب اللفظ كالقراءة، كنحو كصل : الوصل .4

 حرؼ اٞتٌر ٔتا ا١توصولة "ُب"ككصل    چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ببل النافية "أف"ككصل   چۀچ

 .إْب... چ  گ  گ       گ  گچا١توصولة 
 أم الفصل ُب الكتابة ١تا ىو موصوؿ ُب اللفظ كالقراءة كنحو فصل التاء عن حُت من: الفصل .5

  چیی ی  چ كفصل الـ اٞتٌر عن االسم الذم دخلت عليو ُب ٨تو چٹ  ٿچ
 .إْب...

:  أنواعة فهو على ثبلث؛ القسم الثا٘ب من ظواىر الرسم العثما٘بأما اختبلؼ ا١تصاحف
  اختبلفها ُب رسم الكلمة الواحدة بُت موضع كموضع آخر، فهي مرسومة ىا ىنا بشكل كىناؾ

كىذا النوع ال بٌد أف يندرج ُب أحد . إْب ...   چڀچچۈچبشكل مغاير كنحو 

                                 
 .2 البقرة 

 .29 النازعات 
 .43 البقرة 

 .8 آؿ عمراف 
 .91  اإلسراء 

 .107 طو 
 .7 ا١ترسبلت 

 .7 عبس 
 .17 اٞتاثية 
 .3 ص 

 .78 النساء 
 .218 البقرة 
 .33 الرـك 
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أنواع القسم األٌكؿ؛ ثبت ذلك باالستقراء،  كألٌف الكلمة إٌما أف يوافق رٝتيها لفظىها أك ٮتالفو، ال 
ٖتتمل اٞتًبلة العقلية غَت ىذه القسمة الثنائية ك١تاٌ رٝتت ىذه الكلمات ُب ا١تصحف بطريقتُت فبل بٌد 

 .فيما خالف الرسمي اللفظ- على األقٌل - أف تندرج إحدل ىاتُت الطريقتُت 
  ،كنحو اختبلؼ مصاحف األمصار فيما بينها ْتيث يرسم اللفظ ُب بعضها مغايرا لبعضها اآلخر

  ُب مصاحف مكة  بينما رٝتت ُب غَتىا من مصاحف األمصار دكف چڀ  ڀ  ڀچ

كىذا النوع من اختبلؼ ا١تصاحف لفت . إْب... چٿ  ٿ  ٺ  ٺچ  (من)
 ...انتباه أكائل ا١تشتغلُت بعلم الرسم العثما٘ب 

  اختبلؼ ا١تصاحف العثمانية عن غَتىا من مصاحف الصحابة رضي اهلل عنهم، كقد كاف ىذا االختبلؼ
أٌكؿ ما لفت انتباه علماء اإلسبلـ بعد توجيو ا١تصاحف لؤلمصار، فهو أٌكؿ لبنة كضعت ُب بناء كصرح 

غَت أٌف علماء الرسم فيما بعد تركوا اٟتديث عن ىذا ا٠تبلؼ لعلم الركاية ... ىذا العلم الشريف
 ...  كٓب يثبتوه ُب مؤلفاهتم ككتبهم إالٌ إشارات عارضة كجانبية كاٟتديث

رسمى ا٢تمزة ُب مباحث ظواىر - الذين اعتمدكا ىذا ا١تصطلح -  كقد أضاؼ جٌل ا١تختصُت كأكثر الباحثُت 
  .الرسم العثما٘ب كاعتربكىا مندرجة ُب مفهـو ا١تصطلح كمسماه

أٌف إدراج مسائل ا٢تمزة ُب ظواىر الرسم العثما٘ب إ٪تا سببو تنوٌع أساليب – كاهلل أعلم – كاٟتقيقة 
اليت اعتمدىا   كمبلحظة التغاير كالتمايز بُت قواعد رٝتها ُب ا١تصحف الشريف كالقواعد من جهة،رٝتها

كسنحاكؿ من خبلؿ ىذه النقاط التالية ٕتلية ىذه .  من جهة أخرلعلماء اإلمبلء كالعربية فيما بعدي 
... اٟتقيقة

                                 
...  إذا أطلق اصطبلح اختبلؼ ا١تصاحف فإنٌو يتٌجو إٔب ىذا ا١تفهـو دكف الذم قبلو 

 .100التوبة  
أليب بكر عبد اهلل بن سليماف بن األشعث " كتاب ا١تصاحف"كمن أمثلة الكتب اليت اىتٌمت ّٔذا النوع من ا٠تبلؼ  

 .ـ2002ىػ 1423دار البشائر اإلسبلمية بَتكت الطبعة الثانية . (ىػ316)الًسجستا٘ب اٟتنبلي ا١تعركؼ بابن أيب داكد 
ظواىر الرسم ُب مصحف جامع اٟتيسُت ُب القاىرة دراسة لغوية موازىنة بكتب رسم . 294 رسم ا١تصحف، ط الثانية ص 

ىػ 1434الطبعة األكٔب . دار الغوثا٘ب للدراسات القرآنية دمشق . ا١تصحف كا١تصاحف ا١تخطوطة، الدكتور إياد صاّب السمرائي
... 32ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف، ص. 281ـ ص2013
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 أٌف ا٢تمزة ٓب تكن ترسم ُب زمن كتابة ا١تصحف الشريف، كأٌّنا أضيفت مذىب أكثر أىل العلم 
فهي من ...ُب القرف الثا٘ب للهجرة على يد ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، كرمزى ٢تا برأس العُت

 .مسائل علم ضبط ا١تصحف ال رٝتو
 قاؿ ابن كالد ، ا ُب الكتابة العربية األكٔب األلفي  ُب ا١تقصور كالصواب أٌف ا٢تمزة احملٌققة صورهتي

كإ٪تا ٝتيناه ألفان كىي ُب أٌكؿ الكلمة مضمومة كانت أك مفتوحة أك مكسورة كىي ُب : "كا١تمدكد
 على كوف األلف ك٦تٌا استدؿ بو ابن جٌٍت  . ..."اٟتقيقة ٫تزة كاأللف ال تكوف ُب أٌكؿ الكلمة

اٌف كل حرؼ ٝتيتو ففي أٌكؿ حركؼ تسميتو لفظو : "...إ٪ٌتا ىو الرمز الكتايب لصوت ا٢تمزة قولو
فأٌكؿ حركؼ " داؿ"، كإذا قلت "جيم"فأٌكؿ حركؼ اٟترؼ " جيم"بعينو؛ أال ترل أٌنك إذا قلت 

فأكؿ اٟتركؼ " ألف"ككذلك إذا قلت . فأٌكؿ ما لفظت بو حاء" حاء"، كإذا قلت "داؿ"اٟترؼ 
  ."فهذه داللة غريبة، على كوف صورة ا٢تمزة مع التحقيق ألفا. اليت نطقت ّٔا ٫تزة

ٍبٌ إٌف صورة ا٢تمزة ُب الكتابات اليت استنبطت كاشتقت منها الكتابة العربية ألف، كالكتابة 
، كقد اتفقت ىذه اللغات اليت اصطلح على ...النبطية كاآلرامية كالسريالية كالعربية كالفنيقية

أّتد ىوز حطي ):  تسميتها بالسامية  على ترتيب رموز كتاباهتا كفق الًتتيب األّتدم ا١تشهور
داال على صوت ا٢تمزة كمعناه ُب اللغة ( األلف)كاعتربكا الرمز األٌكؿ . (كلمن سعفص قرشت

كىو الرمز نفسو الذم اصطيلح عليو ُب اللغات " أكلف"أك " ألف"ينطق " رأس الثور"الكنعانية 
                                 

كذكر ُب ا١ترجع ذاتو أٌف . 129-128دليل اٟتَتاف ص. 35-32-31ص: ينظر ا١تصدر .  كمنهم صاحبنا ابن البناء ا١تراكشي 
. 128ا١تربد ٓب يعٌدىا حرفا أصبلن إ٪ٌتا ىي من قبيل الضبط كالشكل ص

كاف بصَتا بالنحوم أستاذا ككاف : أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن كاٌلد الوليد بن ٤تمد النحوم ىو ككالده كجٌده ، قاؿ الزُّبيدم 
ٕب عندكم : شيخو الٌزجاج يفضلو على أيب جعفر الٌنحاس، كال يزاؿ ييثٍت عليو عند كلّْ من قدـ من مصر إٔب بغداد؛ كيقوؿ ٢تم

" ا١تقصور كا١تمدكد: "من مصنفاتو. بل أبو العباس بن كاٌلد: أبو جعفر الٌنحاس؟ فيقوؿ: تلميذ من صفتو كذا ككذا، فيقاؿ لو
 .386\1بغية الوعاة ". انتصار سيبويو على ا١تربٌد"ك
طبعة ليدف . ٖتقيق بولس بركنلو. (ىػ232) ا١تقصور كا١تمدكد، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن الوليد ا١تعركؼ بابن كالد التميمي  

. 3ـ ص1900
، قاؿ (ىػ322-321)عثماف بن جٍت أبو الفتح ا١تٍوصلي النحوم اللغوم، كلد سنة إحدل كعشرين أك اثناف كعشرين كثبلٙتائة  

أبوه ًجٌٍت ٦تلوؾ ركمي، صًحب أبا علي الفارسي كأخذ عنو . ا١تشهور ا١تذكور صاحب التصانيف البديعة ُب علم األدب: "الًقفطي
... (ىػ392)توُب سنة اثنُت كتسعُت كثبلٙتائة " سٌر صناعة اإلعراب" "اللمع" "ا٠تصائص"كاختٌص بو، من أشهر كأىٌم تصنيفاتو 

 .335\2إنباه الركاة إٔب أنباه النحاة 
دراسة كٖتقيق الدكتور حسن ىنداكم، دار القلم دمشق الطبعة . (ىػ392) سٌر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٌٍت  

. 42\2.  ـ1993ىػ 1413الثانية 
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رغم كٌل ما قيل ُب أصلها كسندىا - كقد ركل العربي قدٯتا ركايات ٥تتلفة" . A" "بأىٍلفا"الغربية 
تقٌر بأصل ىذا الًتتيب ا١تشًتؾ بُت ٥تتلف اللغات القدٯتة كاٟتديثة، فمن ذلك ما نقلو -  

 أٌف أٌكؿ من كضع ا٠تٌط العريب رجاؿ من طيء منهم مرارة بن  عن شرقي بن القطامياٞتوىرم
 :مرة كأنشد عليو

تعلمت باجاد كآؿ مرامر  سودت أثوايب كلست بكاتب 
ألنٌو كاف ٝتى كل كاحد من أكالده بكلمة من أيب " آؿ مرامر: "كإ٪تا قاؿ: قاؿ اٞتوىرم

 ...أّتد، ىوز، كلمن، حطي، سعفص، قرشت: جاد كىم ٙتانية
أٌكؿ من اخًتعو كأٌلف حركفو ستة أشخاص من : "كُب صبح األعشى قاؿ القلقشندم

طسم كانوا نزكال عند عدناف بن أدد ككانت أٝتاؤىم أّتد ىوز كحطي ككلمن كسعفص فوضعوا 
الكتابة كا٠تط على أٝتائهم فلٌما كجدكا ُب األلفاظ حركفان ليست ُب أٝتائهم أٟتقوىا ّٔا كٝتوىا 

 ...الثاء ا١تثلثة كا٠تاء كالذاؿ كالظاء كالغُت كالضاد ا١تعجمات: الركافد ىي
 أساليب رسم ا٢تمزة ُب الكتابة العربية القدٯتة ثبلثة ىي: 

                                 
كاف من أعاجيب الزماف، ذكاء كفطنة كعلمان، : "أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتٌاد اٞتوىرٌم الفرايٌب صاحب الصحاح، قاؿ عنو ياقوت 

-446\1بغية الوعاة . أصلو من فاراب من ببلد الًتؾ، توُب رٛتو اهلل سنة ثبلث كتسعُت كثبلٙتائة كقيل ُب حدكد األربعمائة
447. 

:  ىو الوليد بن اٟتصُت بن ٚتاؿ بن حبيب بن جابر بن مالك، كاٟتصُت كالده ىو ا١تعركؼ بالقطامي قاؿ ا٠تطيب البغدادم
ككاف الشرقي  عا١تا بالنسب، كافر األدب، فأقدمو أبو جعفر ا١تنصور بغداد، كضٌم إليو ا١تهدم ليأخذ من أدبو، كالشرقي لقب "

٤تمد بن . التاريخ الكبَت.  ركل عن ٣تالد كركل عنو يزيد بن ىاركف. غلب عليو، كاٝتو الوليد بن حصُت، كذلك ذكر البخارم
دائرة ا١تعارؼ العثمانية حيدر آباد طبع بعناية ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، ٖتشية الشيخ ٤تمود ٤تمد . (ىػ256)إٝتاعيل البخارم 

ىػ 1422بشار عواد معركؼ دار الغرب اإلسبلمي بَتكت .د: ٖتقيق (ىػ463)، تاريخ بغداد، ا٠تيب البغدادم 254\4خليل 
، موسوعة أقواؿ أيب اٟتسن الدارقطٍت ُب رجاؿ اٟتديث كعٌللو، ٣تموعة من ا١تؤلفُت عآب الكتب 4790\382\10ـ 2002

 .1617 رقم 316ـ  ص2001للنشر كالتوزيع بَتكت 
ىػ 1332دار الكتب ا٠تديوية ا١تطبعة األمَتية القاىرة .  صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا، أبو العباس أٛتد بن علي القلقشندم 

 12\3ـ 1914
ٍبٌ القاىرم كلد  ُب قلقشندة  (نسبة إٔب قرية من قرل القليوبية بالقرب من القاىرة)أٛتد بن علي بن أٛتد الفزارٌم القلقشندم  

صبح األعشى ُب قوانُت : "سنة سٌت كٜتسُت كسبعمائة ىػ كتوُب  بالقاىرة سنة إحدل كعشرين كٙتا٪تائة، من أشهر تصانيفو
" قبلئد اٞتماف ُب التعريف بقبائل عرب الزماف"ك" حلية الفضل كزينة الكـر ُب ا١تفاخرة بُت السيف كالقلم"ك" صناعة اإلنشا

 .177\1ـ  2002األعبلـ للزركلي دار العلم للمبليُت  بَتكت الطبعة ا٠تامسة عشر "... ّناية األرب ُب معرفة أنساب العرب"ك
. 12\3صبح األعشى   
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رسم ا٢تمزة احملققة ألفا مطلقا ُب أٌكؿ الكلمة أك كسطها أك آخرىا، كىي ُب ذلك إ٪ٌتا تتبع  . أ
سنن الكتابات السامية اليت اشتيقت كاستينبطت منها، فقد أكرد الدكتور سليماف بن عبد 

 أمثلة لكلمات آرامية مهموزة رٝتت ٫تزهتا ألفا ُب أٌك٢تا ككسطها كآخرىا الرٛتن الذييب
 : كمن أمثلتها

 أيب: اب
 ...تدمَت، إبادة، انتهى، ضاع: ا ب د
 ...صخرة، حجر: ا ب ف
 .مائة: ـ ا ىػ 

 رأس: راس
 .سيدم: سيده، ـ ر ا م ػ: ـ ر ا ىػ

 مىؤل: ـ ؿ ا
 أزيد: ر ب ا
 سيد: ـ ر ا
 ...ارفع، اٛتل، افعل: ا س ا

 أٌف مصحف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو جرل على ىذا كقد ذكر الفراء
                                 

ىػ  لو 1377األستاذ الدكتور سليماف بن عبد الرٛتن بن ٤تمد الذييب كلية السياحة كاآلثار ّتامعة ا١تلك سعود من مواليد   
معجم ا١تفردات اآلرامية . ترٚتتو ُب موقع اٞتامعة . عٌدة مصنفات بالعربية كاإل٧تليزية ُب علم اآلثار كاٟتفريات العربية القدٯتة 

. ـ2006ىػ 1427سليماف بن عبد الرٛتن الذييب ، مطبوعات مكتبة ا١تلك فهد الوطنية الرياض . القدٯتة دراسة مقارنة، د
 1 ا١ترجع السابق ص 
  2-1 صا١ترجع نفسو  
 3 ا١ترجع نفسو ص 
. 159 ا١ترجع نفسو ص 
 257 ا١ترجع نفسو ص 
. 174 ا١ترجع نفسو  
. 164 ا١ترجع نفسو  
. 258 ا١ترجع نفسو  
. 174 ا١ترجع نفسو  
. 194 ا١ترجع نفسو  

كلد سنة أربع " كاف أبرع الكوفيُت كأعلمهم: "٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الٌديلمي أبو زكرياء الفرٌاء قاؿ الًقٍفطيٌ  
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كرأيتها ُب : "... چ  ۉ    چاألسلوب ُب رسم ا٢تمزة، حيث قاؿ عند تعرضو لرسم كلمة 
، كذلك أٌف مصاحفو قد أجرل كال هتٌجٍأه {كالال}مصاحف عبد اهلل كاليت ُب اٟتج خاٌصة 

 كقاؿ ."ا٢تمز فيها باأللف ُب كل حاؿ إف كاف ما قبلها مكسورا أك مفتوحا أك غَت ذلك 
  ."كا٢تمزة ُب كتابو تثبت باأللف ُب كٌل نوع: "أيضا

كما ذكر أٌف ىذا األسلوب ليس خاصا بابن مسعود رضي اهلل عنو كحده بل ىو 
كرٌٔتا كتبتها العرب باأللف ُب كٌل حاؿ؛ ألٌف أصلها : "... مذىبه شائع معركؼ عند العرب

أيًمركا، : قالوا نراىا إذا ابتدئت تكتب باأللف ُب نصبها ككسرىا كضمتها؛ مثل قولك. ألف
 (شيأ)كرأيتها ُب مصحف عبد اهلل : قاؿ. كأىمىرت، كقد جئتى شيئان إمرا، فذىبوا ىذا ا١تذىب

 ..."باأللف كىو القياس (يستهزأكف) (يستهزءكف)كرأيت . ُب رفعو كخفضو باأللف
اعلم أٌف األلف اليت ُب أٌكؿ حركؼ ا١تعجم : "كقاؿ ابن جٌٍت ُب سٌر صناعة اإلعراب

ىي صورة ا٢تمزة ُب اٟتقيقة، كإ٪تا كيتبت ا٢تمزة كاكا مرة كياء أخرل على مذىب أىل اٟتجاز 
يدٌؿ على صحة . ُب التخفيف، كلو تريد ٖتقيقها البتة لوجب أف تكتب ألفا على كٌل حاؿ

ذلك أٌنك إذا أكقعتها موقعا ال ٯتكن فيو ٗتفيفها، كال تكوف فيو إالٌ ٤تققة، ٓب ٬تز أف تكتب 
أىخذى، كأيًخذ، : إالٌ ألفا، مفتوحة كانت أك مضمومة أك مكسورة، كذلك إذا كقعت أٌكال، ٨تو

كعلى ىذا . كًإبراىيم، فلما كقعت موقعا ال بٌد فيو من ٖتقيقها اجتيمع على كتبها ألفا البتة
كإف من }ككيجد فيها أيضا . باأللف قبل الواك {يستهزأكف}كيجدت ُب بعض ا١تصاحف 

." كإ٪ٌتا ذلك لتوكيد التحقيق. باأللف بعد الياء {شيأو إالٌ يسٌبح ْتمده

                                                                                                     
فٌسر بو القرآف على طريقة " معا٘ب القرآف"كأربعُت كمائة  بالكوفة كتوُب بطريق مٌكة سنة سبع كمائتُت للهجرة  أشهر مؤلفاتو  

إنباه الركاة على " .  ككتابو ىذا ٨تو ألف كرقة، كىو كتاب ٓب ييعمل مثلو، كال ٯتكن أحده أف يزيد عليو: "اللغويُت قاؿ عنو ثعلب
 ...7\4أنباه النحاة 
 . 19 اإلنساف 

ككأٌف قياس كصف الفراء لرسم ا٢تمزة : "لوال، قاؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد معلقان كمتعقبا:  أم ال تتهٌجاه ْتسب رٝتو ىكذا 
. 296رسم ا١تصحف ىامش الصفحة ." أف ترسم ىذه الكلمة ىكذا ألأل

عآب الكتب بَتكت، . دراسة كٖتقيق ٤تمد علي النجار كأٛتد يوسف ٧تاٌب. ىػ207 معا٘ب القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء  
 220ص\ 2ـ ج1983ىػ 1403الطبعة الثالثة 

. 136\3ا١تصدر نفسو   
 135- 134\2 ا١تصدر نفسو  
. 42-41\2 سٌر صناعة اإلعراب،  
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كإ٪تا كيتبت ا٢تمزة كاكا :" كقد تقٌدـ قريبا قوؿ ابن جٌٍت : رٝتها على مذىب أىل التخفيف . ب
كيقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم ..." مرة كياء أخرل على مذىب أىل اٟتجاز ُب التخفيف

أما الطريقة األخرل لتمثيل ا٢تمزة ُب الكتابة العربية فهي كتابتها على ٨تو ما ٗتٌفف : "اٟتمد
منهم من ٭تقق ا٢تمزة، كمنهم : بو ُب لغة من يسٌهل ا٢تمزة، كالعرب بالنسبة للهمزة قسماف

، كال يبقى شيء من من يسهلها، كا٢تمزة ُب حالة التسهيل ال تنقلب إٔب صوت آخر
ك٧تد ُب ىذه اٟتالة ُب موقع ا٢تمزة إحدل اٟتركات الطويلة أك ...خصائصها، بل تسقط البتة

صوتان من أصوات اللُت، كرٔتا ٮتلفها صوت ضعيف غَت كاضح، ىو ما ٝتاه علماء العربية 
كمن ٍب فإٌف الكاتب حُت يكتب ا٢تمزة ....، كقد تسقط دكف أف ٮتلفها شيء(٫تزة بُت بُت)

على لغة أىل التسهيل من الطبيعي أف يكتبها برموز اٟتركة الطويلة أك رموز أصوات اللُت، 
٫تزة، فيتحتم عليو كتابتها باأللف، إ٪تا يلفظ فتحة طويلة ُب مثل - حينئذ– ألنٌو ال يلفظ 

، كضمة طويلة ُب مثل (الذيب، جيتم، نبينا)، ككسرة طويلة ُب مثل (يامركف، الباس، الراس)
جزاكىم، عطاكنا، )، أك أنٌو ينطق حرؼ لُت، كاكا أك ياء، ُب مثل (يومن، يوذم، سولك)

، كقد ال يكتب شيئان، ألٌف ا٢تمزة قد سقطت كٓب ٮتلفها ُب النطق شيء، ُب (شعاير، مبليكة
 ."(سل، يسل، ا٠تاطوف، ا١تستهزكف، االفدة)مثل 

 كتابتهم  أكثركانوا حجازيُت فقد جركا ُب- رضي اهلل عنهم - كألٌف كتبة ا١تصحف  
إذا : "األسلوب، كقد قاؿ عثماف رضي اهلل عنو ُب شرطو كتوصيتوىذا النهج كىذا على 

  "اختلفتم ُب شيء فاكتبوه بلغة قريش
: يقوؿ أبو العباس أٛتد بن كالد: كبُت صورة ٗتفيفها- على األصل- اٞتمع بُت رٝتها ألفا  . ت

فإف كاف االسم مهموزان كتبتو باأللف ُب الرفع كالنصب كا٠تفض فقيلتى ىذا ا٠تطأي "...
كرأيتي ا٠تطأى كعجبتي من ا٠تطأ، فإف أضفتو فاألجود أف ٕتعلى ا٢تمزة ُب الرفع كاكان كُب 

ىذا خطؤؾ كنبؤؾ كعجبتي من خطئك كنبئك، : ا٠تفًض ياءن كُب النصًب ألفا، فتقوؿ
ىذا  [ألفان ]كمنهم من يدع ا٢تمزة على حا٢تا قبل اإلضافة يكتبها ُب الرفع كالنصب كا٠تفض 

، كمنهم من يكتبها إذا  [خطأيؾ] كرأبتي خطأىؾ كعجبتي من خطًأؾ كاألٌكؿ أحسني كأكثري

                                 
كمثلها الراء عند ترقيقها أك البلـ عند تغليظها؛ فإٌف اٟترؼ يبقى ٤تافظا على ... كانقبلب صوت النوف عند إخفائها أك قلبها 

... صورتو لتقارب الصوتُت األصلي كالفرعي
. 278-297 رسم ا١تصحف ص 
. 143...141 ا١تقنع ص 
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أضاؼ ُب الرفع بألف ككاك كُب ا٠تفض بألف كياء، ىذا خطأكؾ كعجبتي من خطًأيك 
 ُب اٞتمل ىذا الوجو كاألسلوب ُب كتابة  كقد ذكر الزجاجي..."كىذا أضعف الوجوه

بواك كاحدة ال ٬توز غَت ذلك فأما : "...(يكلؤكم)ا٢تمزة كخطٌأه، حيث قاؿ ُب ىجاء كلمة 
كرٔتا أقركا األلف كجاؤا : " قولو كنيًقل عن ثعلب..."من يكتبها بواك قبلها ألف فمخطئ

 [خطايو]كعجبتي من  [خطاكه]بعدىا بواك ُب الرفع كبياء ُب ا٠تفض فيقولوف ظهر 
يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد . ."كاالختيار مع الواك كالياء أف تسقط األلف كىو القياس

كرغم تضعيف ابن كالد ٢تذا ا١تذىب ُب رسم ا٢تمزة، كٗتطيء : "معلقا كمتعقبا ىذه النصوص
الزجاجي ١تن سار عليو، كاعتبار ثعلب القياس بًتكو، رغم ذلك فإٌف ركايتهم لذلك تدٌؿ 
على أنٌو كاف مذىبا سار عليو بعض الكتاب كرٔتا كاف إتاىان عامان ُب الكتابة ُب فًتات 

 ..."متقدمة كظلت منو بقايا إٔب عصرىم
قد اعتمدكا أكثر ما اعتمدكا -  رضي اهلل عنهم- كيبدك أٌف كٌتاب ا١تصحف اإلماـ 

، كلكن ا١تصاحف العثمانية ٓب ٗتلي من مظاىر رسم ا٢تمزة كفق األسلوبُت األسلوب الثا٘ب

                                 
. 164 ا١تقصور كا١تمدكد ص 

عبد الرٛتن بن إسحاؽ أبو القاسم الزٌجاجي، نسبة إٔب شيخو إبراىيم الزٌجاج لزمو حىت برع ُب النحو نزؿ بغداد ٍب سكن  
ٌدث كأملى عن الزٌجاج كنًفطويو كابن ديريد كأيب بكر بن األنبارم كاألخفش الصغَت كغَتىم، من أشهر مؤلفاتو كتاب طربية، ح

توُب بطربية ُب رجب سنة تسع كثبلثُت كثبلٙتائة كقيل . اٞتمل ُب النحو صٌنفو ُب مكة ككاف إذا فرغ من باب منو طاؼ أسبوعا
 .77\2بغية الوعاة . أربعُت

.  ـ1926ابن أيب شنب، مطبعة جوؿ كربوتل اٞتزائر : ٖتقيق. (ىػ340) اٞتمل ، أبو القاسم عبد الرٛتن بن إسحاؽ الزجاجي  
 278ص
أٛتد بن ٭تِت بن زيد بن سٌيار أبو العباس النحوم الشيبا٘ب موالىم ا١تعركؼ بثعلب إماـ الكوفيُت ُب النحو كاللغة، قاؿ عنو  

ثقة حجة صاٟتا ديٌنان مشهورا باٟتفظ كصدؽ اللهجة كا١تعرفة بالغريب كركاية الشعر ، مقٌدما عند الشيوخ ميٍذ ىو : "الًقفطيٌ 
" اختبلؼ النحويُت" "ا١تصوف: "كلد سنة مائتُت كتوُب سنة إحدل كتسعُت كمائتُت للهجرة من أىٌم كأشهر مؤلفاتو." حدث

 .173\1إنباه الركاة على أنباه النحاة "... التصغَت" "معا٘ب الشعر" "القراءات" "ما تلحن فيو العامة" "معا٘ب القرآف"
بوالؽ مصر الطبعة  [ا١تَتية]ا١تطبعة . نصر الوفائي ا٢توريٍت  [أبو الوفاء ] ا١تطالع النصرية للمطابع ا١تصرية ُب األصوؿ ا٠تطية،  

 150ص. ىػ 1302الثانية 
 (الطبعة الثانية لدار عمار). 321 رسم ا١تصحف ص 
زيد بن ثابت، كعبد اهلل بن الزبَت، كسعد بن أيب كقاص، كعبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ رضي اهلل عنهم :  ألٌف الكتبة كىم 

حىت ركل ابن ٣تاىد عن قالوف عيسى بن [166\1الربىاف ]أٚتعُت كٌلهم من البيئة اٟتجازية اليت اشتهرت بتليُت ا٢تمز كتسهيلو 
كتاب السبعة ُب القراءات، أبو بكر أٛتد بن موسى   ](ىػ130ت )كاف أىل ا١تدينة ال يهمزكف حىت ٫تز ابن جندب : "مينا قولو
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.   كالثالثاألٌكؿ
وبتدقيق النظر في ىذه األساليب الثالثة، فإنّو يتأّكد لنا أن رسم الهمزة لم تخرج 
قّط عن كونها إّما رُمسمت بصورتها األلف على األصل كما رسمت الصوامت جميعها، 

 تخفيفها ألفا أو واوا أو ياء بحسب صوتها والتلفف بها، أو باعتبارأو أنّها رسمت 
حذفت من الخّط إن أسِقطت من اللفف، أو رسمت على وجهي التحقيق والتخفيف 

معاً، وىي في جميع ىذه الحاالت إّما وافق رسمُمها لفظَظها أو خالفو فتندرج في 
فال داع واألمر كذلك أن تدرج في تعريف ظواىر الرسم ...الظواىر السّت المتقّدمة

ومن ذكرىا فإنّما يذكرىا لتنوع رسمها ولمخالفتو للرسم القياسي المستحدث . العثماني
ك٦تٌا يؤٌكد ىذا الطرح أٌف علماء الرسم األكائل ٓب يلفت نظرىم . بعد الرسم العثماني

كانتباىهم أسلوب رسم ا٢تمزة بقدر ما لفت انتباىهم رسم حركؼ العلة كما اعًتاىا من 
حذؼ كبدؿ كزيادة ككذا كصل بعض الكلمات كفصلها كاختبلؼ ا١تصاحف فيما بينها، 

 كعلى تعداد كّٔذا جاءت موضوعات الكتب األكٔب إذ رٌكزت على تتبع اختبلؼ ا١تصاحف
 كُب استعما٢تم ٢تذا ا١تصطلح قرينة كاضحة أٌّنم ككذا ىجاء ا١تصاحف. ا١توصوؿ كا١تقطوع

للفظها، تقوؿ ىجوتي اٟتركؼ ىىٍجوان - أم كتابة حركفها- الحظوا ٥تالفة ىجاء الكلمة 
  اىػ.ا٢تجاء تقطيع اللفظة ْتركفها:  قاؿ ابن سيدهكىٌجٍيتها هتًجية

                                                                                                     
[.  60ـ ص2010الطبعة الرابعة ،دار ا١تعارؼ مصر. شوقي ضيف: ٖتقيق. (ىػ324)بن العباس بن ٣تاىد التميمي البغدادم 

رسم ]." كقريش ال هتمز، ليس ا٢تمز من لغتها، كإ٪تا ٫تزت القراء بلغة غَت قريش، من العرب: "كركل أبو بكر األنبارم عنو قولو
[  299ا١تصحف 

 كعلى ىذا األسلوب جرل رسم ا٢تمزة ا١تبتدأة ُب ا١تصحف كٌلو حيث رٝتت ألفا بغض النظر عن شكلها  
.  إْب...(مبلئو)، مبليو (مائة)اكلياء، اكلئك، ماية :  كمن أمثلة كشواىد رسم ا٢تمزة كفق ىذا األسلوب 
اختبلؼ مصاحف أىل ا١تدينة )، ك(ىػ118)لعبد اهلل بن عامر اليحصيب  (اختبلؼ مصاحف الشاـ كاٟتجاز كالعراؽ) ككتاب  

ك٠تلف  (ىػ207)للفراء ( اختبلؼ اىل الكوفة كالبصرة كالشاـ ُب ا١تصاحف)، ك(ىػ189)للكسائي  (كأىل الكوفة كأىل البصرة
. كتاب ُب اختبلؼ ا١تصاحف (ىػ229)بن ىشاـ 

كالكسائي   (ىػ156)، كلكل من ٛتزة الزيات (ىػ118)لعبد اهلل بن عامر الشامي  (مقطوع القرآف كموصولو) ككتاب  
... كتاب بالعنواف نفسو (ىػ189)
، (ىػ253)أليب عبد اهلل ٤تمد بن عيسى األصبها٘ب " ىجاء ا١تصاحف"، ك(ىػ199)للغازم بن قيس  (ىجاء السنة) ككتاب  

... كتاب بالعنواف ذاتو (ىػ270)كألٛتد بن إبراىيم الوراؽ 
. 2533\6الصحاح   
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كُب الركايات الواردة عن مالك كأٛتد رٛتهما اهلل ما يشر إٔب أٌف الذم لفت انتباىهم 
   .ىو زيادة أك نقصاف األلف كالواك كالياء ال رسم ا٢تمزة

ٍبٌ إٌف بعض كبار ا١تؤلفُت ُب علم الرسم حىت بعد انتشار ىذا العلم كاستكمالو قد تركوا 
اٟتديث عن رسم ا٢تمزة كفصل أك باب خاص كإ٪ٌتا أدرجوه ُب الظواىر ا١تتقدمة، كما فعل 

 نفسو كىو أجٌل من ابن معاذ اٞتهٍت ُب كتابو البديع ُب الرسم العثما٘ب، بل إٌف الدا٘ب
 ، كالزيادةصٌنف ُب الرسم العثما٘ب تناكؿ أكثر مسائل ا٢تمز كمباحثو ُب فصوؿ اٟتذؼ

. ، كحىت الفصوؿ اليت خٌصها ّٔا أدرجها مع ْتثو لظاىرة اإلبداؿكاختبلؼ ا١تصاحف

                                                                                                     
ه اللغوم النحوم األندلسي الضرير أبو اٟتسن ٓب يكن ُب زمانو أعلم منو بالنحو كاللغة كاألشعار كأياـ   علي بن إٝتاعيل بن ًسيدى

: العرب كما يتعلق ّٔا، اختٌص بو األمَت أبو اٞتيش ٣تاىد بن عبد اهلل العامرم، توُب سنة ٙتافو كٜتسُت كأربعمائة من مؤلفاتو
معجم علماء النحو كاللغة ُب األندلس من الفتح إٔب "...شرح مشكل شعر ا١تتنيب" "احملكم كاحمليط األعظم" "ا١تخٌصص ُب اللغة"

 .287ـ  ص2004ىػ 1424دار اآلفاؽ العربية القاىرة . سقوط ا٠تبلفة، الدكتور رجب عبد اٞتواد إبراىيم 

األفعاؿ . 516،762، 512\2، 452\2ٚتهرة اللغة :  طبعة دار ا١تعارؼ القاىرة كينظر4627ص\ 51 لساف العرب  ج 
إْب ...1005العُت . ٣727تمل اللغة . 696أساس الببلغة . ٥691تتار الصحاح . 243ا١تصباح ا١تنَت .546

أنٌو سئل عن اٟتركؼ اليت تكوف ُب القرآف  (ىػ179) من ىذه الركايات ما ركاه الدا٘ب بسنده ُب ا١تقنع عن اإلماـ مالك رٛتو اهلل  
يعٍت الواك : "يقوؿ الدا٘ب معلقا على ىذه الركاية. ال: مثل الواك كاأللف أترل أف تغٌَت من ا١تصحف إذا كجدت فيو ذلك؟ فقاؿ

ٖتـر ٥تالفة : "قاؿ (ىػ241)كعن اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل . 290ا١تقنع ص." كاأللف الزائدتُت ُب الرسم ١تعٌت ا١تعدكمتُت ُب اللفظ
كلعل بداية مبلحظة رسم ا٢تمزة بدأ حُت كازف . 260\1الربىاف للسيوطي ." مصحف اإلماـ ُب كاك أك ياء أك ألف أك غَت ذلك

... العلماء بُت الرسم العثما٘ب كالقواعد ا١تستحدثة للرسم اإلمبلئي كاهلل أعلم
اٟتافظ اإلماـ عثماف بن سعيد بن عثماف بن سعيد أبو عمرك الدا٘ب األموم موالىم القرطيب ا١تعركؼ ُب زمانو بأيب الصَتُب  

شيخ ىذه الصناعة كإمامها ببل منازع كلد سنة إحدل كسبعُت كثبلٙتائة كتوُب ُب رجب سنة ٜتس كأربعُت كأربعمائة، كاف موصوفا 
طبقات "  "ا١تقنع" "التيسَت" "جامع البياف: "بالدين كالصبلح كمعرفة القراءات عإب اإلسناد عدٙب النظَت، من أشهر مصنفاتو

أبو عبد اهلل ٤تمد : ٖتقيق (ىػ748)معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب "... القراء
غاية النهاية ُب طبقات القراء، أبو ا٠تَت مشس الدين . 226ـ ص1997ىػ 1417دار الكتب العلمية بَتكت . حسن الشافعي

 . 2091:  رقم503\1ـ 1982ىػ 1402دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة الثالثة  (ىػ833)٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم 
... 383، ...378، 331، 279...273 ا١تقنع ص 
... 395، ...351 ا١تصدر نفسو ص 
... 280 ا١تصدر نفسو ص  
كالثا٘ب باب ذكر ما  (387)باب ذكر ما رٝتت الياء فيو على مراد التليُت للهمزة، :  خٌص ا٢تمزة ا١تبدلة ببابُت األٌكؿ منهما 

فاٟتديث ىنا عن الواك كالياء أصالة كعن ا٢تمزة تبعا ألنٌو  (404)رٝتت الواك فيو صورة للهمزة على مراد االتصاؿ كالتسهيل  
ذكرىا ُب عنواف الباب توجيها ٢تذا اٟتكم كتعليبل لو فقط، ٍبٌ أكرد ىذين البابُت ّتوار باب ما رٝتت األلف فيو كاكا على لفظ 
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كا١تتأمل ُب كتاب ا١تقنع يبلحظ اعتماد الدا٘ب ُب مباحث اٟتذؼ كالزيادة كالبدؿ كالفصل 
 اقتصر على ، كلكٌنو ُب باب أحكاـ ا٢تمزةكالوصل على الركايات اليت ينقلها عن ا١تتقدمُت

فهذا قياس رسم ا٢تمزة ُب ٚتيع أحوا٢تا، : "القياس فقٌط، حىت أنٌو قاؿ ُب آخر الباب
، كلو كانت أحكاـ رسم ا٢تمزة ٦تٌا لفت انتباه األٌكلُت ألكرد عنهم ركايات كما ..."كحركاهتا

كمن النصوص القدٯتة اليت أشار فيها صاحبها إٔب كوف ...أكردىا مع باقي الظواىر األخرل
 347-258)بن ا١ترزباف الفارسي  بن دىرىٍستػىوىيٍواا٢تمزة ليست ظاىرة قائمة بذاهتا ما ذكره 

كإ٪تا . اعلم أٌف ا٢تمزة حرؼ ال صورة لو ُب ا٠تطٌ : " ُب كتاب الكٌتاب، حيث قاؿ(ىػ
تكتب على صورة حركؼ اللُت ألٌف ُب النطق با٢تمزة مشقة، فهي تلُت ُب اللفظ فينحى ّٔا 

٨تو حركؼ اللُت، كتبدؿ كٖتذؼ كما يفعل ْتركؼ اللُت، فصارت كأّنا منها، ككتبت 
وىذا الباب شبيو بباب البدل، غير أّن الهمزة جنس على بصورهتا إذ ٓب تكوف ٢تا صورة، 

 ."حيالو، مطرد على قياسو فأفردنا لو بابا لذلك
 أٌف ىذا التعليل الذم ذكره ابن درستويو لتخصيصو بابا مستقبلٌ – كاهلل أعلم –كيبدك 

للهمزة ىو ذاتو التعليل الذم الحظو كاعتمده جٌل من أٟتق باب ا٢تمز ٔتسائل الرسم 
العثما٘ب؛ فإٌّنم الحظوا كثرة كتنوع ما كقع للهمزة من اإلبداؿ كاطٌراد ذلك ُب ا١تصحف كٌلو 

                                                                                                     
 كلكن ىذا ...التفخيم كمراد األصل ما يرجح كونو رٛتو اهلل تناكؿ ىذه األبواب ٚتيعها ١تبلحظة كدراسة ظاىرة اإلبداؿ كاهلل أعلم

باب ذكر : كٌلو ٓب ٯتنع الدا٘ب من ٗتصيص باب ١تسائل ا٢تمزة ٦تٌا ٓب يدرجو أك ٓب يستطع إدراجو ُب فصوؿ الكتاب السابقة، ٝتاه
  .419أحكاـ ا٢تمزة كأحكاـ رٝتها ُب ا١تصاحف ص

ىػ 128، عاصم اٞتحدرم (...275، 254)ىػ 189، الكسائي (332)ىػ 104 كركاياتو عن أيب عمرك بن العبلء  
، الغازم بن قيس األندلسي (...338، 253، 242، 211، 210...170ص)ىػ 199، نافع مقرئ ا١تدينة (322...217)

، أيب عبيد القاسم بن سبلـ (...329ص)ىػ 207، الفراء (...219ص)ىػ 202، اليزيدم (336، 280، 261)ىػ 199
، أسيد بن أيب (...269، 256، 249)ىػ 253، ٤تمد بن عيسى بن رزين األصبها٘ب (340، 328، 217...213)ىػ 224

...( 326، 325، 317، 299)ىػ 327، األنبارم (288ص)ىػ 136توُب ُب حدكد سنة )أسيد أيب سعيد ا١تد٘ب 
. 435...419 ا١تقنع  
. 435 ا١تصدر نفسو ص 

أحد من اشتهر كعبل قدريه ككثر علمو جٌيد : "عبد اهلل بن جعفر بن ديريستويو بن ا١ترزيباف النحوم أبو ٤تمد، قاؿ عنو الًقٍفطيٌ  
اإلرشاد ُب النحو، شرح الفصيح، الرٌد : كلد سنة ٙتاف كٜتسُت كمائتُت، كمات سنة سبع كأربعُت كثبلٙتائة، من مصنفاتو" التصنيف

 .36\2بغية الوعاة ... على ا١تفٌضل ُب الرٌد على ا٠تليل، غريب اٟتديث، ا١تقصور كا١تمدكد، معا٘ب الشعر، أخبار النحاة

مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة . إبراىيم السمرائي كععبد اٟتسُت الفتلي: ٖتقيق.  كتاب الكٌتاب، ابن درستويو
 .24ص.  ـ1977ىػ 1397األكٔب 
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 .فخصوىا بباب كمبحث منفرد لتقريب الفهم كتسهيل الضبط كاٟتفظ
: ٯتكننا إ٬تاز ٚتيع ما تقٌدـ من توصيفو كتقريبو ١تفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب ُب النقاط التالية

 ...ظواىر الرسم العثما٘ب ىي الرموز الكتابية اليت لفتت انتباه ا١تختصُت كالدارسُت .1
ظواىر الرسم العثما٘ب ىي الركن الركُت ُب علم الرسم العثما٘ب؛ ألٌّنا موضوع كمادة جٌل أْتاثو  .2

 ...كمسائلو
 ...ظواىر الرسم العثما٘ب كإف كانت أىٌم ما ُب علم الرسم العثما٘ب لكٌنها ليست ىي كٌل العلم .3
 ...ظواىر الرسم العثما٘ب ما خالف فيو الرسمي اللفظٌ  .4
ظواىر الرسم العثما٘ب ما اختلفت ا١تصاحف ُب رٝتو سواء ُب ا١تصحف الواحد أك فيما بُت  .5

 ...مصاحف األمصار
أضاؼ جٌل الباحثُت كالدارسُت مسائل ا٢تمزة إٔب ظواىر الرسم العثما٘ب، رغم أٌف ىذه ا١تسائل  .6

لعٌلهم -  ك كما تقٌدـ بيانو- مندرجة فيما خالف الرسم اللفظ كفيما تنوع رٝتو ُب ا١تصاحف، 
أدرجوىا كأبواب خاصة كمستقلة مقلدين من سبقهم أك لتسهيل تناك٢تا كاستيعأّا نظران لكثرة 

 .ا١تسائل ا١تتعلقة ّٔا ككثرة مباحث اختبلؼ رسم بعض ألفاظها كاهلل أعلم
 

 محاولة تعريف ظواىر الرسم العثماني  .2
التي جاء كلمات المصحِف ىي ):  كبناء على ما تقٌدـ فلعٌل قولنا ُب تعريف ظواىر الرسم العثما٘ب

كىو ... فهـوآبما يؤٌدم ا١تقصود كيفي با١تطلوب كيلٌم إٔب حدٍّ بعيد بعناصر  . (الفِظول مخالفاأو منوعا رسمُمها 
 كذلك بصياغتو كهتذيبو ليس إالٌ ،  الدكتور حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة لتوصيف هتذيبُب حقيقة األمر 

.   كاختصاره كحذؼ شائبة اٟتكم على الرسم العثما٘ب ٔتخالفة قواعد اإلمبلء
، كما حٌدد ما لفت انتباه (كلمات ا١تصحف)التعريف موضوع  الظواىر كمادهتا  كىي ىذا كقد حٌدد 

تنوع رسم  بعض الكلمات ك٥تالفة رسم بعضها اآلخر : علماء الرسم ُب مرسـو اإلماـ كحصره ُب  قسمُت اثنُت 
كاهلل أعلم . كاقتصر التعريف عليهما ألٌف ٚتيع ظواىر الرسم العثما٘ب مندرجة فيهما بشكل أك بآخر.  للفظها

  .باٟتق كالصواب
 
 
 موقف العلماء من ظواىر الرسم العثماني: المطلب الثاني

 كثَتا ما يلتبس األمر على الدارسُت بُت مسألتُت كمبحثُت ٥تتلفُت كمتباينُت بسبب ما بينهما من :تمهيد
التقارب كالتداخل، ا١تسألة األكٔب متعلقة بتوقيفية الرسم العثما٘ب أك اصطبلحيتو، كا١تسألة الثانية متعلقة بوجوب 
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، فيجمع كيشرؾ كثَت من الفضبلء بُت التوقيف ككجوب االلتزاـ كبُت القوؿ التزاـ الرسم العثما٘ب أك جواز ٥تالفتو
باالصطبلح كجواز ٥تالفة رسم اإلماـ، فيحسب أٌف القوؿ باالصطبلح يقتضي كالبٌد القوؿ ّتواز ٥تالفة الرسم 

العثما٘ب، كأٌف القوؿ بوجوب اتٌباع رسم اإلماـ يقتضي كالبٌد القوؿ بالتوقيف، كالصواب خبلؼ ذلك؛ ك٢تذا 
السبب سنتناكؿ ا١تسألتُت كٌل كاحدة على حدة، ٍبٌ نزيد٫تا بعد ذلك توضيحا كبيانا بالتعريج على مسألة متداخلة 

  .معهما ىي مسألة القوؿ بإعجاز الرسم العثما٘ب
 

ظواىر الرسم العثماني بين التوقيف واالصطالح : المسألة األولى
اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة إٔب مذىبُت؛ أصحاب ا١تذىب األٌكؿ يركف بتوقيفية رسم ا١تصحف كأٌف 

 كأٌف ا١توٌجو األٌكؿ الذم ينبغي أف ينسب لو ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل نسبتو لعثماف رضي اهلل عنو نسبة اصطبلحية
عليو كسلم، بينما يرل أصحاب ا١تذىب الثا٘ب أٌف أسلوب كطريقة رسم ا١تصحف إ٪تا ىو اصطبلح كاجتهاد من 

ـ، ك٨تاكؿ أف اتواآلتية أقواؿ كأدلة الفريقُت كشيئا من نقاشا١تناقشات الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعُت، كسننقل ُب 
 .راجح مقدـ ك٩ترج من ىذه ا١تسألة ٔتا ىو 

القائلون بالتوقيف : المذىب األّول
 حيث يقوؿ فيما لعٌل أشهر من قاؿ بو كتناقل ٚتيع من جاء بعده كبلمو الشيخ العارؼ عبد العزيز الدبٌاغ

                                 
الشيخ ٤تمد بن علي بن خلف اٟتسيٍت، إرشاد اٟتَتاف إٔب معرفة ما ٬تب اتباعو ُب رسم :  ينظر ٪تاذج من ىذا ا٠تلط ُب 

ىل ىو توقيفي : كتأمل سؤاؿ ا١تستفيت ُب الرسالة ذاهتا كيف جاء بصيغة... 65ـ ص2003ا١تكتبة األزىرية للًتاث مصر . القرآف
دار إٯتاف اإلسكندرية . أٛتد عبد العظيم عطية، آّموع ُب ىاء التأنيث كا١توصوؿ كا١تقطوع:  كينظر. 62كاجب االتباع؟ ص

دار السبلـ مكة الطبعة . شعباف ٤تمد إٝتاعيل، رسم ا١تصحف كضبطو بُت التوقيف كاالصطبلحات اٟتديثة. 13ـ ص2004
... 14كٚتع الشيخ ٤تمد علي الضباع بُت ا١تسألتُت ُب مبحث كاحد ، ٝتَت الطالبُت ص...63ـ ص2001انية ثاؿ

كالرسم االصطبلحي : " ما نٌصو404 قاؿ األستاذ الدكتور أٛتد خالد شكرم ُب مقالو حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف ص 
ىو رسم ا١تصحف، كيقاؿ لو الرسم العثما٘ب نسبة إٔب ا٠تليفة الراشد الثالث عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو، حيث ًب ُب عهده 

نسخ ا١تصحف كتوزيعو على األمصار، فاشتهرت نسبة الرسم إليو، كلو نسب الرسم إٔب أيب بكر أك زيد بن ثابت ٞتاز، لقيامهما 
. 404-403ص." بو قبل عثماف كإف خالفهما ُب أشياء يسَتة

ىو الشيخ الشريف : "عبد العزيز بن مسعود بن أٛتد بن ٤تمد ينتهي نسبو إٔب اٟتسن بن علي رضي اهلل عنهما، قالوا ُب تعريفو 
القطب الغوث أحد األئمة األكلياء كمشاىَت األصفياء، كاف ٮتوض ُب العلـو اليت تعجز عنها الفحوؿ مع كونو أمٌيا، ٓب ٭تفظ 

كاف لو كرامات كمكاشفات كثَتة ال ٯتكن حصرىا : "قاؿ عنو تلميذه أٛتد بن ا١تبارؾ ُب اإلبريز." القرآف كٓب ير ُب ٣تلس علم
ىػ 1132ـ ككفاتو سنة 1679ىػ  1090كاف مولده سنة ..." كاف يعرؼ بأحواؿ الٌناس كٮترب بأحداث مستقبلية تقع ٢تم

دار . للدكتور صاّب حسن الفضالة" كرامات مغربية بعيوف مشرقية"ك . ينظر اإلبريز من كبلـ سيدم عبد الزيز. ـ1720
 .التوحيدم الرباط
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ما للصحابة كال لغَتىم ُب رسم القرآف العزيز كال شعرة كاحدة كإ٪ٌتا : "نقل عنو تلميذه ابن ا١تبارؾ السجلماسي
ىو بتوقيف من النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو الذم أمرىم أف يكتبوه على ا٢تيئة ا١تعركفة بزيادة األحرؼ كنقصاّنا 

"... 
كأٌما إف قلنا إنٌو من إمبلء النيب صلى اهلل عليو كسلم على كتبة الوحي : "...كيقوؿ الشيخ علي ٤تمد الٌضٌباع

 كما نقلو كثَت من العلماء فالطاعن فيو طاعن فيما ىو صادر من النيب وىو األصحمن تلقُت جربيل عليو السبلـ 
 ."صلى اهلل عليو كسلم

الذم تطمئن إليو النفوس كٯتيل إليو الباحث أٌف رسم القرآف سنة توقيفية من النيب : "قاؿ الدكتور طو عابدين
 ."صلى اهلل عليو كسلم، فقد كتب القرآف بُت يديو، كأقٌر كتاب الوحي على ذلك

                                 
لو من  (ىػ1156)أٛتد بن ا١تبارؾ السجلماسي اللمطي الفقيو ا١تالكي ا١تدرس بفاس توُب سنة سٌت كٜتسُت كمائة كألف  

الذىب اإلبريز من كبلـ " "تفسَت آية قولو تعأب كىو معكم أينما كنتم" "إنارة األفهاـ بسماع ما قيل ُب داللة العاـ"التآليف 
" طرر على شرح سعيد قدكرة على السلم" "شرح احمللى على ٚتع اٞتوامع" "ٌ رٌد التسديد ُب مسألة التقليد"سيدم عبد العزيز

طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة ُب . ىدية العارفُت كأٝتاء ا١تؤلفُت، إٝتاعيل باشا البغدادم". كشف اللبس على ا١تسائل ا٠تمس"
 174\1. ـ أعادت طباعتو باألكفسيت دار إحياء الًتاث العريب بَتكت1951مطبعتها البهية استانبوؿ 

دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة . (ىػ1156) اإلبريز من كبلـ سيدم عبد العزيز الٌدباغ، أٛتد بن ا١تبارؾ السجلماسي ا١تالكي  
.  87ىػ ص1423ـ 2002الثالثة 

نور الدين علي بن ٤تمد بن حسن بن إبراىيم بن عبد اهلل ا١تلقب بالضباع مصرم عبٌلمة كبَت كإماـ مقدـ ُب علم القراءات كما  
ىػ 1368عٌينو ا١تلك فاركؽ سنة  (ـ1880)كلد بالقاىرة سنة سٌت كٙتانُت كٙتا٪تائة كألف ...يتعلق بو من ٕتويد كرسم كضبط كعدٌ 

مصنفاتو كثَتة توُب رٛتو اهلل سنة ٙتانُت كثبلٙتائة كألف للهجرة . ـ شيخا للقراء كعمـو ا١تقارئ ا١تصرية ٔترسـو ملكي1949
جهود علي بن ٤تمد : تنظر ترٚتتو كاملة مفٌصلة ُب.  (ـ1961)ا١توافق إلحدل كستُت كتسعمائة كألف للميبلد  (ىػ1380)

  .الضٌباع ُب علم القراءات حملمد بن فوزاف العمر

.  18 ٝتَت الطالبُت ص 
ـ متخصص ُب التفسَت كعلـو 1967\6\6الدكتور طو عابدين طو ٛتد من علماء السوداف مقيم ُب السعودية كلد بتاريخ  

ىػ، مصنفاتو كْتوثو كثَتة 1430\7\15القرآف، يشتغل منصب أستاذ مشارؾ ُب جامعة أـ القرل كلية الدعوة ابتداء من تاريخ 
ا١تتشابو ُب القرآف الكرٙب " "ىػ1427دراسة ٖتليلية عن مفهـو األحرؼ السبعة " "ـ2005القراءة من منظور قرآ٘ب : "منها

 .2009من موقع منتديات كٌل السلفيُت نشر بتاريخ جانفي "...ىػ1428
ـ 2006ىػ 1427طو عابدين، ٣تلة البحوث كالدراسات القرآنية، العدد الثا٘ب، السنة األكٔب .  مزايا الرسم العثما٘ب كفوائده، د 

 59ص
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أٛتد عبد :  ىذا القوؿ للجمهور، ك٦تٌن انتصر لو كعبد اٟتٌي الفرماكم شهبةك كأبكنسب كل من الزرقا٘ب
، كنسبو ،كالشيخ ٤تمد حبيب اهلل الشنقيطي، كا٠تطاط ٤تمد طاىر الكردم، كٛتدم الشيخالعظيم عطية

                                 

كىي نسبة فيها كثَت من التجٌوز، ألٌف ا١تتأمل فيما ذكره الشيخ الزرقا٘ب يتأٌكد أنٌو ٓب يسلم من آفة . 222\1 مناىل العرفاف  
ا٠تلط بُت مسأليت كجوب التزاـ رسم ا١تصحف كتوقيفيتو، فمذىب اٞتمهور ىا ىنا ىو كجوب التزاـ رسم ا١تصحف كما ىو ظاىر 

كالشيء نفسو يتكرر مع غَته ٦تٌن نسب القوؿ ...ككذا من تفصيل مذاىب ٥تالفيهم.من أدلتهم اليت ذكرىا كأقوا٢تم اليت نقلها
 .ا١تنوفية كنسبتو إٔب زرقاف كىي بلدة تابعة حملافظة.  أىإب اٞتعفرية ُب احملافظة الغربية من مصرمن: كالزرقا٘ب ىو.بالتوقيف للجمهور

كتوُب  .كاٟتديث القرآف ، كعمل ّٔا مدرسا لعلـو ّتامعة األزىرٗترج بكلية أصوؿ الدين. كلد ُب مطلع القرف الرابع عشر ا٢تجرم
 ينظر ترٚتتو ُب ."ْتث ُب الدعوة كاإلرشاد" "مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ":من كتبو . ـ1948=  ىػ 1367بالقاىرة ُب عاـ 
 .477\7 ، 194\1، كفهارس ا١تكتبة األزىرية القاىرة  210\6األعبلـ للزركلي 

كأبو شهبة . 346ص. ـ1987ىػ 1407الطبعة الثالثة . دار اللواء الرياض.  ا١تدخل إٔب دراسة القرآف، ٤تمد ٤تمد أبو شهبة 
 على ظفاؼ ّنر 1914 كلد سنة – كما كاف ٭تٌب أف يكٌت كيتسمى –ىو أبو السادات ٤تمد ٤تمد أبو شهبة خادـ القرآف 

أحد ا١تواضبُت  (مصر، السعودية، العراؽ، السوداف)النيل من خر٬تي األزىر الشريف، دٌرس ُب ٥تتلف الكليات كاٞتامعات العربية 
ا١توافق ٠تمسة  (ىػ1403)توُب يـو ٜتسة شواؿ ثبلثا كأربعمائة كألف للهجرة . على ا١تشاركة ُب ملتقيات الفكر اإلسبلمي باٞتزائر

الدكتور أبو شهبة كجهوده ُب السنة النبوية رسالة : ينظر ترٚتتو ُب. (ـ1983)عشر جويلية ثبلثا كٙتانُت كتسعمائة كألف ميبلدم 
 .الدكتور ٤تمد أبو شهبة حياتو كآثاره للشيخ أٛتد مصطفى فضيلة. ماجستَت للباحث ٤تمود رٛتة بكلية أصوؿ الدين القاىرة

ىػ 1425الطبعة األكٔب . ا١تكتبة ا١تكية مكة كدار نور ا١تكتبات جدة.  رسم ا١تصحف كنقطو، عبد اٟتي حسُت الفرماكم 
 ميبلدية، كقد شغل 1942األستاذ الدكتور عبداٟتي حسُت الفرماكم من موالد عاـ :  كاألستاذ الفرماكم ىو.345ص. ـ2004

أستاذ التفسَت كعلـو القرآف ّتامعة أـ القرل ٔتكة ا١تكرمة، كأستاذ زائر ّتامعة ٤تمد بن سعود، : العديد من الوظائف التعليمية مثل
 .كيعمل حاليا أستاذا للتفسَت كعلـو القرآف ُب كلية أصوؿ الدين ّتامعة األزىر.كعضو آّلس األعلى للشئوف اإلسبلمية

ا١تسلموف بُت األزمة كالنهضة، ا١توت ُب الفكر اإلسبلمي، تدكين القرآف الكرٙب، قضية النقط : لو العديد من ا١تؤلفات أ٫تها
 ترٚتتو من موقع .كالشكل ُب ا١تصحف الشريف، ا١ترأة بُت التشريع اإلسبلمي كالواقع اإلنسا٘ب، حرب ا٠تليج ُب ميزاف اإلسبلـ

 . طريق اإلسبلـ 
باحث مصرم من معهد القراءات باإلسكندرية، مهتم بعلم القراءات كالتجويد قٌرض لكتابو ...13 آّموع ُب ىاء التأنيث ص 

ىذا كلّّ من علي مسعد رٌحاؿ شيخ مقرأة أيب بكر الصديق باإلسكندرية ك٤تمد إبراىيم سيكر شيخ مقرأة مسجد الفحاـ 
 . باإلسكندرية

... 8ـ ص2010ىػ 1431الطبعة األكٔب . دار اليقُت مصر.  اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب، الدكتور ٛتدم الشيخ 
: كاألستاذ ٤تمد الكردم ىو..6-5-4ـ ص1946ىػ 1365. مطبعة الفتح جٌدة.  تاريخ القرآف الكرٙب، ٤تمد طاىر الكردم 

 (ىػ1321)٤تمد طاىر بن عبد القادر الكردم خطاط باحث كلد ٔتكة ا١تكرمة سنة إحدل كعشرين كثبلٙتائة كألف للهجرة 
تعٌلم ُب أزىر مصر كٗترٌج من مدرسة ٖتسُت ا٠تطوط العربية بالقاىرة، دٌرس  (ـ1903)ا١توافق لثبلث كتسعمائة كألف للميبلد 

تاريخ " "تاريخ ا٠تط العريب كآجابو: "ا٠تٌط ٔتكة كعمل خطٌاطا بوزارة ا١تعارؼ من أبرز أعمالو كتابة مصحف مكة كمن مصنفاتو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB


 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -51-  

 

، كأبو ، كخالد عبد الرٛتن العك، كعبد القيـو السندم إٔب كلٍّ من ٤تمد ٓتيت ا١تطيعيأٛتد خالد شكرم

                                                                                                     
ذيل لكتاب األعبلـ ٠تَت الدين )إ٘تاـ اإلعبلـ "...حسن الدعابة فيما كرد ُب ا٠تط كالكتابة" "القرآف كغرائب رٝتو كحكمو

 .246ـ ص1999الدكتور نًزار أباظة ك٤تمد رياض ا١تاًلح دار صادر بَتكت  (الزًرىٍكلي
 إيقاظ األعبلـ لوجوب اتباع رسم ا١تصحف اإلماـ عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو، ٤تمد حبيب اهلل بن عبد اهلل اٞتكٍت  

٤تمد حبيب اهلل بن : ك٤تمد اٟتبيب ىذا ىو. 16- 13ص. ـ1972ىػ 1392الطبعة الثانية . مكتبة ا١تعرفة ٛتص. الشنقيطي
ا١توافق لثماف  (ىػ1290)عبد اهلل بن أٛتد مايايب اٞتكٍت الشنقيطي، عآب باٟتديث كلد سنة ٜتس كتسعُت كمائتُت كألف للهجرة 

كنشأ كتعلم بشنقيط كانتقل إٔب مراكش فا١تدينة ا١تنورة كاستوطن مكة ٍب استقٌر ُب  (ـ1878)كسبعُت كٙتا٪تائة كألف للميبلد 
ا١توافق ألربع كأربعُت  (ىػ1363)القاىرة مدرسا ُب كلية أصوؿ الدين باألزىر كتوُب ّٔا سنة ثبلث كستُت كثبلٙتائة كألف للهجرة 

إيقاظ األعبلـ ُب رسم " "زاد ا١تسلم فيما اتفق عليو البخارم كمسلم: "من مصنفاتو (ـ1944)كتسعمائة كألف للميبلد 
 .79\6األعبلـ " ... دليل السالك إٔب موطأ مالك" "ا١تصحف

جهود األمة ُب قراءات القرآف "الدكتور أٛتد خالد شكرم عضو ُب ىيئة التدريس بكلية الشريعة باٞتامعة األردنية من كتاباتو  
قٌدمهما ُب ا١تؤ٘تر العا١تي األٌكؿ للباحثُت ُب القرآف الكرٙب كعلومو بفاس ا١تغرب، "  جهود األمة ُب خدمة القراءات القرآنية" "الكرٙب
 ". أبو حياف األندلسي كمنهجو ُب تفسَت البحر احمليط كُب إيراد القراءات فيو"كلو 

٤تمد ٓتيت بن حسُت ا١تطيعي اٟتنفي مفيت الديار ا١تصرية كلد ُب بلدة ا١تطيعة سنة إحدل كسبعُت كمائتُت كألف للهجرة  
تعٌلم ُب األزىر كاشتغل فيو قبل أف ينتقل للقضاء ٍب اإلفتاء،  (ـ1854)ا١توافق ألربع كٜتسُت كٙتا٪تائة كألف للميبلد  (ىػ1271)

اٌتصل ّتماؿ الدين األفغا٘ب ٍبٌ عارض حركة اإلصبلح اليت تزٌعمها ٤تمد عبده توُب بالقاىرة سنة أربع كٜتسُت كثبلٙتائة كألف 
" إرشاد األمة إٔب أحكاـ أىل الذمة: "من مصنفاتو (ـ1935ىػ 1354)للهجرة ا١توافق ٠تمس كثبلثُت كتسعمائة كألف للميبلد 

القوؿ ا١تفيد ُب علم " "الكلمات اٟتساف ُب األحرؼ السبعة كٚتع القرآف" "حسن البياف ُب دفع ما كرد من الشبو على القرآف"
 . 50\6األعبلـ . إْب" ...التجويد

ا١توافق لستُت كتسعمائة كألف  (ىػ1380)عبد القيـو عبد الغفور بن قمر الدين السندم كلد سنة ٙتانُت كثبلٙتائة كألف للهجرة  
دٌرس ُب كٌل من اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة كا١تعهد العإب إلعداد األئمة ٔتكة ككلية اآلداب قسم الثقافة  (ـ1960)للميبلد 

دراسة بعض الًتٚتات ١تعا٘ب القرآف " "ٚتع القرآف ُب عهد ا٠تلفاء الراشدين: "اإلسبلمية ّتامعة السند ْتيدرآباد، من مصنفاتو
 islamعن موقع دار اإلسبلـ "... القرآف الكرٙب كترٚتة معانيو إٔب اللغة السندية"كلو باللغة السندية " الكرٙب إٔب اللغة السندية

house. . 
خالد بن عبد الرٛتن العٌك من أىل العلم كالفضل باحث مصنف ٤تقق كمعلم مربٍّ سلفٌي العقيدة كا١تنهج، كلد بدمشق  سنة  

درس ٔتعهد الفتح كاشتغل  (ـ1943ىػ 1362)اثنُت كستُت كثبلٙتائة كألف للهجرة ا١توافق لثبلث كأربعُت كتسعمائة كألف للميبلد 
، توُب بعد مرض عضاؿ فقد على إثره "السلفية"ُب سلك التعليم ٍب ُب كزارة األكقاؼ، أنشأ مع زميلو ٤تمد عيد عباسي ٣تلة 

ىػ 1420)القدرة على الكتابة كالنطق سنة عشرين كأربعمائة كألف للهجرة ا١توافق لتسع كتسعُت كتسعمائة كألف ميبلدم 
ترٚتة ".... الفرقاف كالقرآف" "تاريخ توثيق النص القرآ٘ب" "موسوعة فقو ا١ترأة" "أصوؿ الفقو كقواعده: "،  من مصنفاتو(ـ1999

 .ـ2008\12\25تلميذه األستاذ أٯتن بن أٛتد ذك الغٌت نشر ٔتوقع األلوكة بتاريخ 
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 كآخرين...النور أٛتد الزعيب
  :كلعٌل أبرز ما استدلوا بو ما يلي

إقرار النيب صلى اهلل عليو كسلم، كإمبلؤه الذم اعتيمد فيما بعد ُب رسم صحف أيب بكر كمصاحف  .1
 عثماف رضي اهلل عنهما كعن الصحابة أٚتعُت

فمن ذلك ما ...أحاديث نبوية فيها إشارة إٔب توجيهاتو صلى اهلل عليو كسلم للكتبة أك تصحيح ١تكتؤّم .2
ألق الدكاة، كحٌرؼ القلم، كأقم الباء، : "يركل عن معاكية رضي اهلل عنو أنٌو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو

كفٌرؽ السُت، كال تعٌور ا١تيم، كحٌسن اهلل، كمٌد الرٛتن، كجٌود الرحيم، كضع قلمك على أذنك اليسرل 
ضربٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم قلنا ٓب ذاؾ ؟ : كعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ." فإنٌو أذكر لك

كُب بعض ىذه األحاديث ذكر إمبلئو صلى اهلل عليو كسلم كحديث . "مددت الباء قبل السُت: "قاؿ
فكنت أدخل ...كنت أكتب الوحي لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : "زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ

عليو بقطعة الكتف أك كسرة فأكتب كىو ٯتلي علٌي فما أفرغ حىت تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآف، 
فأقرأه فإذا كاف فيو سقط أقامو ٍب أخرج بو . اقرأه: كحىت أقوؿ ال أمشي على رجلي أبدان، فإذا فرغتي قاؿ

ُب صلح اىػ كما استدلوا ٔتا ُب صحيح البخارم كغَته  من كونو صلى اهلل عليو كسلم ."إٔب الٌناس
 اٟتديث...ىذا ما قاضى ٤تمد بن عبد اهلل: فكتب-  كليس ٭تسن يكتب - أخذ الكتاب اٟتذيبية 

                                 
ا١تصاحف العثمانية كصلتها باألحرؼ " "١تاذا غربت مشس اإلسبلـ؟" الدكتور الداعية أبو النور أٛتد الزعيب اٟتسٍت  من مصنفاتو 

 " ...السبعة
أبو شهبة، ا١تدخل . 22ا١تطيعي، حجة اهلل على خليقتو ص: ٤تيبلن على. 411 حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف ، ص

خالد العٌك، تاريخ توثيق . 181السندم، صفحات ُب علـو القراءات ص. [كىو خبلؼ ا١تشهور عنو] 364لدراسة القرآف ص
   ...64الزعييب، ا١تصاحف العثمانية ص. 55نص القرآف ص

دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة . ُب أدب اإلمبلء كاالستمبلء   (ىػ562) األثرين أخرجهما عبد الكرٙب بن ٤تمد السمعا٘ب  
ذكر اٟتديثُت جبلؿ الدين السيوطي ُب مناىل الصفا ُب . 170ص. 166، كالثا٘ب 165األٌكؿ برقم . ـ1981ىػ 1401األكٔب 

ىػ 1408دار اٞتناف باالشًتاؾ مع مؤسسة الكتب الثقافية بَتكت الطبعة األكٔب . ٝتَت القاضي: ٖتقيق. ٗتريج أحاديث الشفا
[ 296ص\1ج]كنسبهما للديلمي ُب مسند الفردكم . 168ـ ص1988

.  رجالو موثوقوف152\1كقاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزكائد . 1913:  برقم257\2 أخرجو الطربا٘ب ُب األكسط  
، مسند أٛتد (1832)، سنن أيب داكد ا١تناسك (1783)، صحيح مسلم اٞتهاد كالسَت (2553) صحيح البخارم الصلح  
(.  2507)، سنن الدارمي (298\4)
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: حيث ثبت عنو قولو.  عبيد القاسم بن سبٌلـكاالستدالؿ بأقواؿ كنقوؿ لبعض ا١تتقدمُت على رأسهم أب .3
 كالشاىد ُب ىذا الٌنص ..."عندنا كالسُّنن القائمة اليت ال ٬توز ألحدو أف يتعٌداىا [أم الكتابة]كحفظها "

 " .كالٌسنن القائمة"ىو قولو 
، كٗتصيص القرآف مغايرة رسم ا١تصحف للكتابة العربية اليت كانت سائدة ُب اٞتاىلية كبداية اإلسبلـ .4

 كلو كاف اصطبلحا لتابع فيو الصحابة رضي اهلل عنهم .الكرٙب بكتابة خاصة انفرد ّٔا دكف سواه
 .االصطبلح السائد ُب زماّنم

 .اختبلؼ رسم الكلمة الواحدة من موضع آلخر ال ٯتكن فهمو إالٌ بالتسليم كٛتل الرسم على التوقيف .5
 ...كلو كاف الرسم باالصطبلح ١تا كقع ىذا االختبلؼ

ظواىر الرسم العثما٘ب أسرار ال ٯتكننا الوقوؼ على حقيقتها ككنهها؛ فبل بٌد كاألمر كذلك من ؿإٌف  .6
 األستاذ عبد اٟتٌي قالوك٦تٌا . التسليم بوقفيتها كأٌف مصدرىا عبٌلـ األسرار كالغيوب سبحانو كتعأب

كللقرآف أسرار، ال تستفاد إالٌ ّٔذا الرسم، فمن كتبو بالرسم التوقيفي، فقد أداه : " ّٔذا ا١تعٌتالفرماكم
ّتميع أسراره، كمن كتبو بغَت ذلك، فقد أداه ناقصان، كيكوف ما كتبو إ٪ٌتا ىو من عند نفسو ال من عند 

كنتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراؾ أسباب كركد بعض : "كيقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد. ."اهلل

                                 
كاف أبو عبيد كأنو جبل نفخ : "أبو عبيد القاسم بن سبلـٌ بتشديد البلـ كاف أبوه ركميا لرجل من أىل ىراة، قاؿ إبراىيم اٟتريب 

سن كل شيء " معا٘ب الشعر" "األمثاؿ" "الغريب ا١تصنف: "كٕب القضاء ٔتدينة طىرىسوس ٙتا٘ب عشرة سنة من مصنفاتو" فيو الركح ٭تي
كقاؿ إسحاؽ ." كاف أبو عبيد يقسم الليل أثبلثا فيصلي ثلثو كيناـ ثلثو كيضع الكتب ثلثو: "قاؿ أبو بكر بن األنبارم"  القراءات"

توُب ُب حٌجو ٔتكة ." أبو عبيد أكسعنا علمان كأكثرنا أدبا كأٚتعنا ٚتعان إنا ٨تتاج إٔب أيب عبيد كأبو عبيد ال ٭تتاج إلينا: "بن راىويو
 ...60\4كفيات األعياف  . (ىػ223-ىػ 222)كقيل با١تدينة سنة اثنُت أك ثبلث كعشرين كمائتُت 

. (ت.د)دار ابن كثَت دمشق . ٖتقيق مركاف العطية، ٤تسن خرابة، كفاء تقي الدين.  فضائل القرآف، أبو عبيد القاسم بن سبٌلـ 
. 260، كالربىاف ص345كينظر رسم ا١تصحف للفرماكم ص. 361،362ص

... 19-8 ٛتدم الشيخ، اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 
. 413 حكم االلتزاـ برسم ا١تصحف ص 
الدكتور لبيب السعيد ُب اٞتمع : ك٦تٌن ذكر ىذه اٟتجة كنقلها. 360-359 رسم ا١تصحف كنقطو عبد اٟتي الفرماكم ص 

ْتوث قرآنية ّٓمع البحوث اإلسبلمية بالقاىرة : كينظر. 374ـ ص1967دار الكتاب العريب القاىرة . الصوٌب األكؿ للقرآف الكرٙب
. 158ص

 آّموع ُب ىاء التأنيث كينظر ا١تعٌت ذاتو ُب. 247، كأحاؿ ىذا الٌنص على كتاب البياف ص346 رسم ا١تصحف كنقطو ص
 18ص
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الكلمات مرسومة ّٔيئة ٗتالف اللفظ من زيادة حرؼ كنقصو، ذىب إٔب أٌف رسم ا١تصحف كىيئات 
 ."صور الكلمات إ٪تا ىي توقيف عن النيب صلى اهلل عليو كسلم

 ال ٯتكن لغَته أف -  اليت ذكرىا العلماء–  القرآف الكرٙبكطرائفما ٭تملو ىذا الرسم من معاًف كعجائب  .7
 ...٭تتملو أك يؤديو، كىذا ما ٬تعلو متعٌينا ُب رسم القرآف الكرٙب

يرل  . إٌف القوؿ باالصطبلح ُب رسم ا١تصحف يلـز منو مفاسد قد تؤدم بصاحبها إٔب الكفر كالعياذ باهلل .8
كخالفوا "حبيب اهلل الشنقيطي أٌف القوؿ باالصطبلح يلـز منو أٌف الصحابة رضي اهلل عنهم قد غٌَتكا 

فيتطرؽ الشك إٔب باقي ما بُت الدفتُت كىذا شيء ال يصح ككل ما يؤدم إليو ال يقولو مسلم صحيح 
لو كاف الرسم العثما٘ب غَت توقيفي بأف كتبو الصحابة على ما تيسر : " ك٦تٌا قالو الضباع ..."االعتقاد

 كأخواهتا با٢تاء ك چ  ۈ  چ٢تم كما زعمو البعض لـز أف يكوف سبحانو كتعأب أنزؿ ىذه الكلمات 

ٍب كتبها الصحابة ٞتهلهم با٠تط يومئذ بالتاء . كأختيها بالواك  چڤ چ بالياء ك چائ  ەئ  چ
ثبلثة عشر قرنا كنصفا فتكوف األمة من عهده صلى اهلل  (خطأ)ٍب تبعتهم األمة . كْتذؼ الياء كالواك

كعلى حذؼ . عليو كسلم إٔب اليـو ٣تمعة على إبداؿ حركؼ بأخرل ُب كبلمو ليست منزلة من عنده
فبطل ما أدل . ككذب خربه تعأب باطل. كإذا كاف ذلك كذلك كاف خربه تعأب كذبا. حركؼ عديدة منو

ثبت نقيضو كىو كوف الرسم أإليو كىو كوف رسم ىذه الكلمات كنظائرىا ببل توقيف نبوم إذا بطل ىذا 
  ."العثما٘ب توقيفا كىو ا١تطلوب

مع العلم أٌف أكثر األدلة اليت يوردىا أصحاب ىذا القوؿ متعلقة بوجوب االلتزاـ برسم اإلماـ كال 
 ...عبلقة ٢تا بكونو توقيفي أك اصطبلحي

: مناقشة ىذه األدلة
                                 

. 168 رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية ص 
. 92رسم ا١تصحف كنقطو ص. 16 إيقاظ األعبلـ حملمد حبيب اهلل الشنقيطي ص  
. 17 إيقاظ األعبلـ ص 
. 354،...347كينظر كبلـ مثل ىذا لعبد اٟتي الفرماكم ص . 19-18 ٝتَت الطالبُت  
 ككثَت من ىذه األدلة عامة ال تفيد خصوص مسألة توقيفية الرسم العثما٘ب فمن ذلك استدالؿ الشيخ ٤تمد حبيب اهلل  

: اٟتشر] چ  ھ     ھ  ے  ےھ  ہ  ھہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ : الشنقيطي يقولو تعأب

 چ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ژڈچ : كقولو [ٓ – ْ: العلق] چژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   چ : كقولو[ٕ

كاألستاذ الفرماكم ص . 412كمن ذلك ما ذكره األستاذ أٛتد خالد شكرم  ص . 16إيقاظ األعبلـ ص... [ُ: القلم]
...   [٩: اٟتجر] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں    چ كقولو تعأب.346
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إقرار النيب صلى اهلل عليو كسلم ال يستفاد منو أكثر من اإلباحة كاٞتواز كموضع ا٠تبلؼ إ٪ٌتا ىو ُب  .1
إٌف الذين : "...ٛتد خالد شكرمأيقوؿ األستاذ الدكتور . التوقيف الذم يقتضي اإللزاـ كالوجوب

اعتمدكا على تقرير النيب صلى اهلل عليو كسلم لكتابة ىذا الرسم دليل على توقيفيتو، ال يسلم ٢تم بذلك 
كفعلهم ىذا غلط فاحش ُب قواعد األصوؿ، فإٌف التقرير إف كاف لقوؿ كاف حجة على تضمنو ذلك 

القوؿ، فإف كاف ما تضمنو القوؿ كاجبا كأف قاؿ قائل أماـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ىذا كاجب فلم 
ينكره النيب صلى اهلل عليو كسلم دٌؿ على كجوبو، كإف كاف حراما فكذلك، إٔب آخر ما تعرؼ من أقساـ 
اٟتكم الشرعي، كإف كاف التقرير على فعل ٓب يدؿ على أكثر من إباحة ذلك الفعل، كأما كجوبو أك أم 

سواه من أقساـ اٟتكم الشرعي األخرل فبل، على ما ىو معركؼ ُب ٤تلو فكيف لو كاف الفعل حكم 
 ."٣ترد صناعة كالكتابة ىنا

إقرار النيب صلى اهلل عليو كسلم، بل كإقرار الوحي الذم كاف ينزؿ زمن الكتابة األكٔب ال يتعارض مع كوف  .2
رسم ا١تصحف اصطبلحي؛ ألنٌو إقرار لطريقة الكتابة اليت كانت معتمدة، كٓب ينزؿ نص ٭تٌدد صفة ٢تا 

 ...كىذا اإلقرار ال ٯتنع من تطويرىا أك تغيَتىا . دكف أخرل 
فهل يقوؿ عاقل بأٌف ىذه - إذ ال فرؽ بينها-إقراره صلى اهلل عليو كسٌلم للكتابة كإقراره لباقي الصنائع؛  .3

الصنائع كاٟترؼ اليت كاف الصحابة رضي اهلل عنهم يقوموف ّٔا كيزاكلوّنا  ْتضرتو صلى اهلل عليو كسلم 
 توقيفية ال ٬توز ٥تالفتها أك تطويرىا كالتغيَت فيها عٌما كانت عليو زمن النبوة؟ 

فهل يصٌح ...إٌف الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم كاف أٌميا بالٌنص القطعي داللة كثبوتا من الكتاب كالسنة .4
 عقبل كشرعا أف يقٌر كيوٌجو كيتقن شيئا ىو جاىل بو ؟

كعلى فرضية صحة ىذا التقرير فإنٌو ال دليل قطعٌي على أٌف الرسم العثما٘ب بظواىره ٚتيعها ىو ذاتو الرسم  .5
 . على عهده كُب زمانوالذم أقرٌه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌلم

إٌف أمرا عظيم األ٫تية كا٠تطورة ككتابة القرآف الكرٙب، كىو ٦تٌا تعٌم بو البلول لو كاف توقيفيا ١تا اكتفى  .6
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب تشريعو ٔتجرد إقرارو ٥تتلفو ُب داللتو كثبوتو، كلوجدت نصوص عٌدة 

 ...تفرضو كتطالبنا بو

                                 
، كالتبياف لعبد الوىاب غزالف 397اإلحساف إلبراىيم خليفة ص: كينظر. 421ص.  حكم االلتزاـ برسم كضبط القرآف 

. 252ص
.  سيأٌب مزيد حديث كتفصيل عن ىذه ا١تسألة 
. 350كتور موسى شاىُت الشُت ُب رسم ا١تصحف للفرماكم صد راجع كبلـ اؿ 
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 كإٌما أٌّنااألحاديث اليت نىسبت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معرفتىو  بالقراءة كالكتابة إٌما أٌّنا ال تصٌح  .7
ٍيع كغلط من ظٌن أٌف رسم الكلمة : "ال تنٌص على ما ذىبوا إليو، يقوؿ األستاذ عبد اهلل بن يوسف اٞتيدى

 ."كاف بتوجيو النيب صلى اهلل عليو كسلم، فإنٌو ٓب ينقل ذلك ُب شيء من األخبار الثابتة أك شبو الثابتة
ا١تصاحف رٝتا بعينو دكف  ٓب يأخذ على كتبة القرآف كحٌفاظ... : " رٛتو اهلل قولو كعن اإلماـ الباقبل٘ب

كليس ُب نٌص . بالسمع كالتوقيف غَته أكجبو عليهم كحظر ما عداه؛ ألٌف ذلك ال ٬تبي لو كاف كاجبا إال
إال على كجو ٥تصوص، كحٌد ٤تدكد، كال ٬توز  الكتاب، كال مضمونو كٟتنو أف رسم القرآف كخطٌو ال ٬توز

عليو، كال ىو ٦تٌا أٚتعت عليو األمة، كال  ٕتاكزه إٔب غَته، كال ُب نصّْ السنة أيضان ما يوجب ذلك كيدُّؿ
 ..."الشرعية دلت عليو ا١تقاييس

 كأبو ذر عمار بن ٤تمد فحديث معاكية رضي اهلل عنو فيو مسلم ا٠تيزرا٘ب كأبو يوسف بن اٟتيسُت .8
 معركؼ بتدليس التسوية، كفيو الوليد بن مسلم. ٚتيعهم ٣تاىيل اٟتاؿك  كأٛتد بن عامرالبغدادم

                                 
ُب قضاء  (ـ1959)عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقويب اٞتديع العنزم، كلد سنة تسع كٜتسُت كتسعمائة كألف  

أيب ا٠تصيب بالقرب من البصرة، عمل خطيبا ُب ٣تموعة من مساجد العراؽ كالكويت ٍبٌ مشرفا على برامج السنة النبوية ٔتؤسسة 
 البحث العلمي ٔتدينة ليدز ُب بريطانيا أحد أعضاء آّلس األكركيب لئلفتاء كرئيس ٞتنتو الفرعية  صخر الرقمية، مؤسس مركز

ٖترير علـو " "ا١تقدمات األساسية ُب علـو القرآف" "ا١تقنع ُب علـو اٟتديث" "تيسَت علم أصوؿ الفقو: "لئلفتاء، من مصنفاتو
 . الًتٚتة من ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا ". ا١توسيقى كالغناء ُب ميزاف اإلسبلـ" "اٟتديث

ٍيع  مؤسسة الريٌاف بَتكت باالشًتاؾ مع مركز البحوث اإلسبلمية ليدز .  ا١تقدمات ُب علـو القرآف، عبد اهلل بن يوسف اٞتيدى
. 151ـ ص2001ىػ 1422الطبعة األكٔب . بريطانيا

٤تمد بن الطيب بن ٤تمد أبو بكر القاضي ا١تعركؼ بالباقبل٘ب ا١تتكلم على مذىب األشعرم من أىل البصرة سكن بغداد ،  
ترٚتتو ُب تاريخ بغداد، .  (ىػ403)صٌنف التصاننيف الكثَتة ا١تشهورة ُب علم الكبلـ كغَته ، توُب سنة ثبلث كأربعمائة  ببغداد 

بشار عواد معركؼ دار الغرب .د: ٖتقيق. (ىػ463)أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب البغدادم 
 .608\269\4 ، كفيات األعياف 927\364\3. ـ2002ىػ 1422اإلسبلمي بَتكت 

٤تمد عصاـ القضاة، دار ابن حـز بَتكت باالشًتاؾ مع دار الفتح عماف، . د: أبو بكر الباقبل٘ب، ٖتقيق.  االنتصار للقرآف 
... 547\2ـ 2001ىػ 1422

 .7555\433\16تاريخ بغداد  
. (ىػ852)لساف ا١تيزاف، أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجر العسقبل٘ب . أبو ذر عمار بن ٤تمد بن ٥تلد التميمي البغدادم 

تاريخ اإلسبلـ ككفياة ا١تشاىَت كاألعبلـ، مشس . 5549\52\6. ـ2002عبد الفتاح أبو غدة دار البشائر اإلسبلمية : ٖتقيق
 .619\8ـ 2003بشار عٌواد معركؼ دار الغرب اإلسبلمي بَتكت .د: ٖتقيق (ىػ748)الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب 

عمرك بن غرامة العمركم دار الفكر بَتكت : ٖتقيق. (ىػ571)تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن اٟتسن ا١تعركؼ بابن عساكر  
، 131-130\3، ٥تتصر تاريخ دمشق البن منظور 9667\227\71، 9666-9665\226\ 71.  ـ1995ىػ 1415
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فهل يستدؿ ُب مثل ىذه ا١تسألة ا٠تطَتة ...  راكم اٟتديث عن معاكية ٓب يلقو فهو مقطوعكمكحوؿ
 ... ٚتع ُب طياتو ىذه العلل كٌلها؟،ْتديث مظلم السند

ُب البخارم كمسلم كغَت٫تا من أنٌو خدـ رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنو - حديث أنس ٥تالف ١تا صٌح عنو  .9
 .صلى اهلل عليو كسلم عشر سنُت فما قاؿ لو أؼ كال ٓب صنعت؟ كال أال صنعت

حديث معاكية كأنس رضي اهلل عنهما على فرضية صحتهما ليس فيهما سول إرشادات  .10
 فٌنية متعلقة ّتماؿ ا٠تٌط كال نٌص فيها على كجوب اتٌباع منهج معٌُت ُب رسم القرآف تكتوجيها

 ...الكرٙب
حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنو كٌل ما فيو ىو كوف الٌنيٌب صلى اهلل عليو كسٌلم كاف ٯتلي عليو  .11

القرآف ليكتبو ٍبٌ يعرض عليو ما كتبو فيصححو كيقٌومو إف كاف فيو خطأ أك سقط قبل أف ٮترج بو على 
كليس فيو ما يدٌؿ على دراية النيب صلى اهلل عليو كسلم بالكتابة  كال ما يدٌؿ على إلزامو ٔتنهج ...الٌناس

 ...فيها ال يتجاكزه كال يتعداه
كبالنظر ُب ٣تموع ركايات كطرؽ حديث صلح اٟتديبية يتبٌُت أٌف نسبة الكتابة للنيب صلى اهلل  .12

:  رٛتو اهللعليو كسلم ُب ىذه الواقعة نسبة ٣تازية ا١تقصود ّٔا أنٌو أمر بالكتابة، قاؿ اإلماـ النوكم

                                                                                                     
 .518-171\7تاريخ اإلسبلـ 

، تعريف 102\1( د ت)٤تمود ٤تمد حسن نصار دار اٞتيل بَتكت : ٖتقيق (ىػ911)أٝتاء ا١تدلسُت ، جبلؿ الدين السيوطي  
أىل التقديس ٔتراتب ا١توصوفُت بالتدليس ا١تشهور بتسمية طبقات ا١تدلسُت، أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجر العسقبل٘ب 

، سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين أبو عبد اهلل 51\1( د ت)عاصم بن عبد اهلل القريو٘ب مكتبة ا١تنار األردف : ٖتقيق. (ىػ852)
ـ 1985ىػ 1405ٚتاعة بإشراؼ شعيب األرنؤكط مؤسسة الرسالة بَتكت الطبعة الثالثة : ٖتقيق (ىػ748)٤تمد بن أٛتد الذىيب 

9\211. 
ٛتدم عبد آّيد السلفي عآب : ٖتقيق. جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدم أبو سعيد العبلئي 

 .155\5، سَت أعبلـ النببلء 46\1، طبقات ا١تدلسُت 796\285\1ـ 1986ىػ 1407الكتب بَتكت 
. 151اٞتػيديع ىامش الصفحة :  ينظر 

، اٞتامع الصحيح ا١تختصر، ٤تمد بن 5691: البخارم كتاب األدب باب حسن ا٠تلق كالسخاء كما يكره من البخل رقم 
ك  .ـ1987ىػ 1407دار ابن كثَت اليمامة بَتكت الطبعة الثالثة . مصطفى البغا .ٖتقيق د. إٝتاعيل أبو عبد اهلل البخرم اٞتعفي

اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح . 6151: مسلم ُب الفضائل باب كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحسن الناس خلقا رقم
 .(د ت)دار اٞتيل كدار اآلفاؽ اٞتديدة بَتكت . مسلم، أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم

. 350 كبلـ الدكتور موسى شاىُت الشُت، نقلو الفرماكم ُب رسم ا١تصحف صينظر  
اٟتافظ الفقيو : " ٭تِت بن شرؼ بن مرم بن حسن الشيخ اإلماـ العبلمة ٤تيي الدين أبو زكريا اٟتزامي النوكم، قاؿ ابن كثَت 

 (ىػ631)كلد سنة إحدل كثبلثُت كست مائة " الشافعي النبيل ٤ترر ا١تذىب كمهذبو كضابطو كمرتبو أحد العباد كالعلماء الزىاد
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 يؤيٌد ىذا ." كقطع السارؽ كجلد الشارب أم أمر بذلكمعناه أمر بالكتابة كما يقاؿ رجم ماعزا"...
اكتيٍب من ٤تمد : فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : "الفهم كيؤٌكده ما جاء ُب ركاية ١تسلم لذات اٟتديث

ككٌل ما قاـ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب .  كاألمر ىنا موٌجو لعلي رضي اهلل عنو"بن عبد اهلل
فأمر : "كما جاء مبػىيَّنا ُب ركاية أخرل ١تسلم نٌصها" رسوؿ اهلل"ىذه الواقعة بيده الشريفة ىو ٤تو كتابة 

فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أر٘ب . ال كاهلل ال أ٤تاىا [رضي اهلل عنو]فقاؿ علي . عليا أف ٯتحاىا
 ..."فمحاىا النيٌب صلى اهلل عليو كسٌلم بيده: " كُب ركاية أخرل ..."مكاّنا فأراه مكاّنا فمحاىا

إٌف ىذه األحاديث على ما دار حو٢تا من كبلـ ُب ثبوهتا كداللتها ال ترقى أبدان ألف تعارض ما  .13
تواتر كتأٌكد من أنٌو صلى اهلل عليو كسٌلم كاف أٌمٌيا ال يعرؼ القراءة كالكتابة كىذه من معجزاتو 

ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک   چ :قاؿ عٌز من قائل... كفضائلو

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چک  ک   گ  

ٺ  ٺ  چ   چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ .... چچ   چ  ڇ  ڇ  

                                                                                                     
كتاب الركضة كآّموع شرح ا١تهذب كشرح مسلم كهتذيب : من مصنفاتو (ىػ176)ببلدة نول ّٔا توُب سنة ست كسبعُت كمائة 

طبقات الشافعيُت، أبو الفداء . إْب....األٝتاء كاللغات كا١تنهاج ُب الفقو كالتبياف ُب أدب ٛتلة القرآف كالرياض كاألذكار كاألربعُت
... 909\1ـ 1993ىػ 1413مكتبة الثقافة الدينية . أٛتد عمر ىاشم كآخرين.د: ٖتقيق (ىػ774)إٝتاعيل بن عمر بن كثَت 

عبد الفتاح .٤تمود ٤تمد الطناحي د.د: ٖتقيق (ىػ771)طبقات الشافعية الكربل، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي 
 .1288...\395\8ىػ ٤1413تمد اٟتلو دار ىجر للطباعة كالنشر 

، طىهٍّْر٘ب، فػىرىٚتىىوي : فػىقىاؿى ، مىاًعزي ٍبني مىاًلكو اأٍلىٍسلىًميُّ ىيوى الًَّذم أىتىى النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىمَّا أىصىابى الذٍَّنبى : "قاؿ أبو نعيم 
اًعًز ٍبًن مىاًلكو »: ، كىأىمىرى أىٍصحىابىوي فػىقىاؿى « رىأىيٍػتيوي يػىتىخىٍضخىضي ُب أىنٍػهىاًر اٞتٍىنَّةً »: ٍبيَّ قىاؿى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ، ذىكىرىهي ُب « اٍستػىٍغًفريكا ًلمى

، كىىىزَّاؿو اأٍلىٍسلىًميّْ رىًضيى اهللي عىنػٍهيمٍ ، حىًديًث أىيب بىٍكرو  اًبًر ٍبًن ٝتىيرىةى، كىاٍبًن عىبَّاسو معرفة الصحابة أليب ." كىأىيب ىيرىيٍػرىةى، كىأىيب سىًعيدو، كىجى
٤تمد علي : ٖتقيق (ىػ463)االستيعاب ُب معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرٌب القرطيب . 2570\5نعيم 

 .1345\3ـ 1992ىػ 1412دار اٞتيل بَتكت . البجاكم
. 137ص\12ـ ج1930ىػ 1349الطبعة األكٔب . ا١تطبعة ا١تصرية باألزىر.  صحيح مسلم بشرح النوكم 
. 139\12 ا١تصدر نفسو  
 ىكذا ُب األصل ُب ا١توضعُت كذكر اإلماـ النوكم أنٌو لغة صحيحة كاليت تكتب بالواك من احملو  
.  137\12 النوكم على مسلم  
. 135\12 ا١تصدر نفسو  

 .48العنكبوت  
 158. 157األعراؼ  
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   ."إنٌا أٌمة أٌمية ال نكتب كال ٨تسب: "كقولو صلى اهلل عليو كسلم  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 أك ىو من خٍلقة األيمَّة ٓب يتعلم الكتاب كىو باؽ على "من ال يعرؼ القراءة كالكتابة"كاألٌمي ىو 

 ."ًجًبلَّتو
عندنا كالسُّنن  [أم الكتابة]كحفظها : " استدال٢تم بقوؿ أيب عبيد القاسم بن سبٌلـ ا١تتقٌدـ .14

 إٌف إيراد ىذا الٌنص ٣تزَّءا منقطعا عن سوابقو كلواحقو، بعيدا ..."القائمة اليت ال ٬توز ألحدو أف يتعٌداىا
كإ٪ٌتا نرل القراء : "إٌف ٘تاـ كبلـ أيب عبيد ىو. عن بابو كفصلو ٮترجو عن مقصده كيشٌوه مراد صاحبو منو

عرضوا القراءة على أىل ا١تعرفة ّٔا ٍبٌ ٘تسكوا ٔتا علموا منها ٥تافة أف يزيغوا عما بُت الٌلوحُت بزيادة أك 
نقصاف، ك٢تذا تركوا سائر القراءات اليت ٗتالف الكتاب، كٓب يلتفتوا إٔب مذاىب العربية فيها إذا خالف 

ذلك خٌط ا١تصحف، كحفظها عندىم كالٌسنن القائمة اليت ال ٬توز ألحدو أف يتعٌداىا، كقد كجدنا ىذا 
عن علي رضي اهلل : ٍبٌ ذكر أحاديث متعلقة كٌلها بالقراءة منها..." ا١تعٌت ُب حديث مرفوع كغَت مرفوع

كعن عبد اهلل بن . عنو قاؿ إٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يأمركم أف يقرأ كٌل رجل منكم كما عيٌلم
كعن عركة بن ... إ٘ب ٝتعتي القىرىأة فوجدهتم متقاربُت، فاقرؤكا كما علّْمتم: مسعود رضي اهلل عنو  قاؿ

كعن زيد بن ثابت رضي . إٌف قراءة القرآف سنة من السنن فاقرؤكا كما أقرًئتموه: الزبَت رضي اهلل عنو قاؿ
 إْب ...اهلل عنو قاؿ القراءة سنة

                                 
 .2اٞتمعة  

  . كاٟتديث ُب مسند اإلماـ أٛتد كصحيحي البخارم كمسلم كُب سنن أيب داكد كالنسائي
 43 التعريفات للجرجا٘ب ص 
ىػ 1407الطبعة األكٔب . دار الكتب العلمية بَتكت.  اإلفصاح ُب فقو اللغة، عبد الفتاح الصعيدم كحسُت يوسف موسى 

مسألة أٌمية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم اختلف فيها علماء اإلسبلـ اختبلفا غَت متكافئ فجماىَت األمة من  ك.103ـ ص1987
ا١تتقدمُت كا١تتأخرين يقولوف بأميتو ا١تعجزة كالثابتة بصريح الكتاب كصحيح السنة، بينما ذىب أقٌلية منهم إٔب أنٌو صلى اهلل عليو 

كسلم قرأ ككتب بعد انتشار اإلسبلـ كظهوره بعد أف كاف ُب أٌكؿ أمره أٌميا ك٦تٌن قاؿ ّٔذا ابن أيب شيبة كأبو ذر عبد بن أٛتد 
كمذىب الشيعة أنٌو صلى اهلل عليو كسٌلم كاف يقرأ كيكتب ٍبٌ ّني عنو . ا٢تركم كأبو الفتح النيسابورم كأبو الوليد الباجي كابن منية

كذىب اٞتابرم من ا١تعاصرين إٔب أنٌو صلى اهلل عليو كاف يكتب كيقرأ قبل البعثة كبعدىا كُب بداية الدعوة كبعد ... مع بعثتو
مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت . مدخل إٔب القرآف الكرٙب ُب التعريف بالقرآف، للدكتور ٤تمد عابد اٞتابرم: ينظر...ظهورىا

...  كما بعدىا77ـ ص2010الطبعة الثالثة 
. (ت.د)دار ابن كثَت دمشق . ٖتقيق مركاف العطية، ٤تسن خرابة، كفاء تقي الدين.  فضائل القرآف، أبو عبيد القاسم بن سبٌلـ 

. 260، كالربىاف ص345كينظر رسم ا١تصحف للفرماكم ص. 361،362ص
 362-361 صفضائل القرآف  
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يعود على القراءة ال " حفظها كالسنن"بالنظر إٔب لفظ الٌنص كإٔب سياقو يًتٌجح أٌف الضمَت ُب قولو 
 ٚتيعها تتحدث عن القراءة ككذلك اٟتديث قبلها إ٪ٌتا ،على الكتابة بدليل النصوص اليت أكردىا بعد ذلك

كإف جٌوزنا تسا٤تان أٌف الضمَت يعود على الكتابة، فإٌف ا١تقصود ٔتخالفة مرسـو ا٠تٌط ... يدكر على القراءة
موضع ا٠تبلؼ –  ىو القراءة ٔتا ٓب يثبتو ال ٥تالفتو ُب أسلوب الكتابة كطريقتها ،ا١تنهي عنو ٔتفهـو الٌنص

 ألنٌو أثبت القراءة الصحيحة دكف سواىا كال يستفاد من ؛فمرسـو ا٠تط كالسنن القائمة الـز- كالنقاش
إالٌ معٌت كالسنن الواجبة االلتزاـ كىذا الوجوب ال يقتضي بالضركرة التوقيف كال " كالسنن القائمة"قولو 

باب عرض القيرٌاء للقرآف كما يستحب "يستلزمو، كلعٌل ما يؤٌكد ىذا الفهم كىذا التوجيو إيراده للٌنص ُب 
 فسياؽ النص متعلق "٢تم من أخذه عن أىل القراءة كاتباع السلف فيها كالٌتمسك ٔتا تعلمو بو منها

باتباع القراءة الثابتة الصحيحة ا١توافقة لرسم ا١تصحف ال القراءة ا١تخالفة لو، كىذه ا١تخالفة ىي اليت ذٌمها 
... كجعلها ٥تالفة للسنن القائمة

كمن أعجب استدالالت القائلُت بالتوقيف استدالؿ الدكتور ٛتدم الشيخ ٔتخالفة رسم  .15
ا١تصحف للكتابة ا١تعهودة كا١تعركفة عندىم ُب زماّنم، ككأنٌو يشَت بذلك إٔب اختصاص القرآف برسم انفرد 

ك٦تا ينبغي اإلشارة إليو أٌف الرسائل اليت كتبت أماـ النيٌب صلى اهلل : "بو فهو لذلك توقيفي، حيث يقوؿ
عليو كسٌلم إٔب كسرل كقيصر كإٔب أرجاء األرض لنشر اإلسبلـ كتبت ٓتط ٮتتلف عن الرسم العثما٘ب 

 ."رغم تزامنها، كىذا ال يأٌب من فراغ كلكن لعٌلة ستظٌل تتدفق باإل٭تاء كاإلعجاز على مٌر العصور
كاستدؿ برسائل النيب صلى اهلل عليو كسٌلم ا١توجهة للمقوقس ك٢ترقل كللنجاشي كٓب يذكر ٦تٌا جاء ُب ىذه 

... الرسائل إالٌ ما خالف رسم ا١تصحف ُب كلمات أفراد كالصافات، السبلـ، اإلسبلـ، ألقاىا، الكافرين
 ...كىذا العمل ٥تالف للموضوعية كللمنهجية العلمية من كجوه أ٫ٌتها

  الرسائل اليت استدٌؿ ّٔا اختلفوا ُب صحة نسبتها للنيب صلى اهلل عليو كسلم كقد شٌكك كثَت من
 ُب ىذه النسبة كخاصة الرسائل  ا١توٌجهة لكٌل من كسرل، كا١تنذر بن ساكل، علماء اآلثار

 ... كالنجاشي
  إذا كانت ىذه الرسائل قد حوت كلمات ٥تالفة للرسم العثما٘ب فقد حوت أخرل موافقة لو

آّس  (تعأب)تعلى  (شيء)شي  (جاء٘ب)بسم، اهلل، الرٛتن، إلو، جا٘ب : ظاىرة اٟتذؼ: مثل
إٔب، : ظاىرة البدؿ... أسلموا، أثنوا: ظاىرة الزيادة... (رسولو)رسلو  (الرحيم)الرحم  (آّوس)

                                 
. 357 صالسابق ا١تصدر  
. 19 اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 
. 72-71 الكتابات اإلسبلمية دراسة ُب نشأة ا٠تط العريب كتطوره ص:ا١ترٮتي ُب. د. أ 
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... النجا شي، إٕب ؾ، كر سولو، أف ال، فا ٪تا: ظاىرة الفصل... على، ا٢تدل، يوتك، مومن
 ...(فلن نعزلك)فلنعزلك : ظاىرة الوصل

  البحث العلمي ا١توضوعي كاٞتاد يقتضي دراسة ٚتيع اآلثار كالكتابات كالنقوش اليت تعود إٔب
حىت تكوف الصورة احملصلة عن الكتابة يومئذ كاملة، كىذا ما ٓب - كثرىا أأك – تلك الفًتة 

يفعلو الباحث حيث قصر استداللو على رسالتُت اختلف ُب صحة نسبتهما للنيب صلى اهلل 
عليو كسلم، كقد درس علماء اآلثار عشرات النقوش كالربديات كاٟتفريات اليت ٘تثل الكتابة 

موازنة بُت :"العربية القدٯتة كلعل من أبرز ىؤالء األستاذ الدكتور غاٖب قدكرم اٟتمد ُب رسالتو 
رسم ا١تصحف ٛتل خصائص اإلمبلء ":   ك٦تٌا قالو فيها"رسم ا١تصحف كالنقوش العربية القدٯتة

العريب ُب الوقت الذم كيًتبى فيو ا١تصحف ، كأف النصوص العربية اليت كيتبت ُب تلك الفًتة 
ٖتمل ا٠تصائص اإلمبلئية نفسها اليت ٛتلها رسم ا١تصحف ، كما يتضح من النقوش العربية اليت 

كيتب بعضها قبل العصر اإلسبلمي ككيتب بعضها اآلخر ُب السنوات القريبة من عصر كتابة 
 ."  ا١تصحف 

  سلم كسبلـ، )إٌف اختبلؼ رسم الكلمة الواحدة  من موضع آلخر كالذم ذكره الباحث ُب مثل
ظاىرة معركفة ُب الرسم العثما٘ب، فبل ٯتكن أف يستدؿ ّٔا على ... ك٨تو ذلك (كإسلم كإسبلـ

يعتمد ىذه الظاىرة فيكتب الكلمة -أم الرسم العثما٘ب -٥تالفتو للكتابة العربية، كىو ذاتو  
الواحدة باٟتذؼ ُب موضع كباإلثبات ُب آخر كبالبدؿ ُب موضع كعلى األصل ُب موضع 

 ...آخر
  تىبىة، فكاتب ا١تصحف غَت كاتب رسائل النيب صلى اهلل اختبلؼ الكتابة يعود الختبلؼ الكى

عليو كسلم، كالكتابة ُب عهدىا األٌكؿ كانت ٗتتلف باختبلؼ خربة الكاتب كسعة علمو كخربتو 
بالكتابة، فا٠تبَت منهم ىو الذم يلتـز بقواعد كأصوؿ الكتابة كإف خالفت اللفظ بينما ا١تبتدئ 

  ٯتيل إٔب التطابق بُت الرسم كاللفظ
أما اختبلؼ رسم الكلمة بُت موضع كآخر، فقد أجيبوا بتعدد الكتبة، كتعدد مناىج الكتابة،  .16

كغَتىا من األكجو اليت سنذكرىا ُب ٤تٌلها إف - ... ما صٌح منها اليـو كما شذٌ - كاختبلؼ األحرؼ 

                                 
غاٖب قدكرم اٟتمىد، ٣تلة ا١تورد العراقية، آّلد ا٠تامس عشر . د.، أ(مقاؿ) موازنة بُت رسم ا١تصحف كالنقوش العربية القدٯتة  

. ـ1986ىػ 1407العدد الرابع 
... 346-256- 203ىامش - 202رسم ا١تصحف لغاٖب قدكرم اٟتمد ص:  ينظر 
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 على ىذا االستدالؿ كقد رٌد األستاذ عبد الوىاب غزالف... شاء اهلل من آخر فصوؿ ىذه الدراسة
كإذف فهي حجة ٤تتملة لؤلمرين، كالدليل إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو : "...بكونو ٤تتىمل حيث قاؿ

نعم لو أثبت الباقبل٘ب أٌف ىذا االختبلؼ ُب رسم الكلمة : "ٍبٌ يقوؿ." االستدالؿ فبل يصبح حجة ألحد
الواحدة كاف يقع منهم ُب غَت القرآف كما كقع ُب القرآف لتعٌُت أٌف ىذا يرجع إٔب االصطبلح ال 

، كلو أثبت الدباغ أٌف ذلك ٓب يقع منهم إالٌ ُب القرآف لتعُت أٌف سببو ىو التوقيف ال التوقيف
 ..."االصطبلح

فلم يهتد إليها ... كأٌما من اعترب مظاىر الرسم العثما٘ب أسرارا ربانية ذىب سٌرىا بذىاب كتبتها .17
كإ٪ٌتا ىي ٤تاكالت من أصحاب اإلشراقات النورانية كالنفحات الصوفية ... أحد– كاليقُت – بالقطع 

 :ليس إالٌ، كالرٌد على ىؤالء من كجوه... كالفتوحات الربانية
 أٌف ا١تثبت للتعليل معو علم زائد فهو مقٌدـ على الناُب كا١تتوقف. 
  اٟتذؼ، الزيادة، البدؿ، الفصل، )أٌف موضوع ىذه األسرار كمادتو ىي ظواىر الرسم العثما٘ب

كىي ظواىر ال تكاد ٗتلو منها كتابة من كتابات البشر ٚتيعها، كىي معللة تعليبلت  (الوصل
 (...تعليبلت صوتية، تارٮتية، سياسية)علمية ُب غاية الٌدقة كالتقرير ُب ٥تتلف ىذه الكتابات 

كال كجو الستثناء الكتابة العربية القدٯتة منها كاٟتديثة من ىذا التوجيو كالتعليل كإالٌ شٌذت عن 
باقي الكتابات، كىو بعيد خاصة كأٌّنا مستلة من غَتىا من الكتابات كالنبطية كاآلرامية 

 ...كمنها استيلت كتابات أخرل كالفارسية اٟتديثة كالًتكية القدٯتة ... كالفنيقية
القوؿ بأٌف رسم ا١تصحف قد ٛتل معا٘ب كعجائب كأسرارا ال ٭تتملها غَته فتعٌُت ىو دكف  .18

ال يفيد سول كجوب االلتزاـ برسم اإلماـ كال – كىو كذلك – ىذا القوؿ على فرضية صٌحتو ...سواه
ا، ألنٌنا نقوؿ حينها إٌف ىذه ا١تعا٘ب كالعجائب اليت حواىا رسم اإلماـ ىي دليل فيو البتة على كونو توقيفي

 .من إبداع الصحابة رضي اهلل عنهم كاجتهادىم
ما ذكركه من لواـز القوؿ باالصطبلح ال يلـز ٥تالفيهم، ألٌّنم أٌكال ٓب يقصدكه كال علموا بو  .19

 : ٍبٌ ىذه اللواـز ال تلزمهم ْتاؿ من األحواؿ ألسباب كثَتة أ٫ٌتها...فقبلوه
                                 

 . الشيخ عبد الوىاب عبد آّيد غزالف أستاذ التفسَت كاٟتديث ّتامعة األزىر متوَب رٛتو اهلل 
 كىذا ما قرره كأثبتو غَت كاحد من أىل العلم على رأسهم غاٖب قدكرم اٟتمد ُب رسم ا١تصحف كُب موازنتو بُت رسم ا١تصحف  

 ...كالنقوش العربية القدٯتة، كقد تقدمت اإلشارة إٔب شيء من ذلك
رسم ا١تصحف كنقطو : نقبل عن. 251ـ ص1965مطبعة دار التأليف .  البياف ُب مبادئ علـو القرآف، عبد الوىاب غزالف  

.  422حكم التزاـ رسم ا١تصحف ص. 361ص
، الفتاكل 193شيخ اإلسبلـ ابن تيمية القواعد النورانية ص" ال ينسب لساكت قوؿه " القاعدة الفقهية ا١تشهورة تنص على أنٌو 
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  الصحابة رضي اهلل عنهم باصطبلحهم ذاؾ إ٪ٌتا كتبوا ما ٝتعوه من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
 ...كسٌلم ُب حياتو كبعد موتو ٓب يزيدكا ُب لفظو كٓب ينقصوا كال بدلوا منو شيئان 

  كال يضر ُب شيء؛ إذا كانت ىذه الكتابة ٔتا فيها من ، إٌف التطابق بُت الكتابة كاللفظ غَت الـز
ظواىر الزيادة كاٟتذؼ كالبدؿ كالوصل كالفصل تؤدم الصوت ا١تركم كا١تسموع عن رسوؿ اهلل 

، أك {تالصبل}أك  چ  ڻچكعلى ذلك فإٌف كتابة ... صلى اهلل عليو كسلم أداء صحيحا

ًئكى }أك  چڄ چ كتابة  غٌَت مال بالواك بدؿ األلف كبزيادة الواك أك ْتذفها كٌل ذلك  {أيالى
 .اللفظ ا١تسموع كليس فيو شيء من الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

  إٌف ىذه ا١تغايرة  بُت رسم الصحابة للقرآف الكرٙب على عهده صلى اهلل عليو كسلم كرٝتو على
عهد ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو غَت مسٌلم بوقوعها، فبل شيء يدؿ على أٌف رسم ا١تصحف 

كال ٯتكن أف ... تغٌَت بُت الكتابتُت كال شيء يدٌؿ ُب الوقت نفسو أٌف الكتابة كانت متطابقة
 ...تقـو اٟتجة أك يصح االستدالؿ  ٔتثل ىذه األمور احملتملة

  فإٌف زيادة اإلعجاـ ، كإذا كانت الزيادة مطلق الزيادة على رسم القرآف تؤدم ١تثل ىذه اللواـز
كالنقط كالشكل ك٥تتلف رموز الضبط اليت ٟتقت ا١تصحف الشريف خبلؿ تارٮتو الطويل من 

خاصة كأنٌنا متأكدكف أٌف الرسم على ... شأف ىذه اللواـز ا١تزعومة أف تلحقها كتلحق أصحأّا
 ... منهايا صلى اهلل عليو كسلم كاف خاؿقعهد
القائلون باالصطالح : المذىب الثاني

يرل أصحابو أٌف الرسم العثما٘ب من اصطبلح الصحابة رضي اهلل عنهم كليس بتوقيف منو صلى اهلل 
كقد نسب الباحث ٛتدم الشيخ  ىذا ا١تذىب إٔب . عليو كسلم أم أنٌو ليس بوحي كإ٪ٌتا باجتهاد بشرم

ٓب يأخذ على كتبة القرآف ... : "أشهر من نٌص عليو صراحة اإلماـ الباقبل٘ب حيث قاؿك   ،ٚتهور العلماء
 ا١تصاحف رٝتا بعينو دكف غَته أكجبو عليهم كحظر ما عداه؛ ألٌف ذلك ال ٬تبي لو كاف كاجبا إال كحٌفاظ

إال على كجو  كليس ُب نٌص الكتاب، كال مضمونو كٟتنو أف رسم القرآف كخطٌو ال ٬توز. بالسمع كالتوقيف
عليو، كال ىو  ٥تصوص، كحٌد ٤تدكد، كال ٬توز ٕتاكزه إٔب غَته، كال ُب نصّْ السنة أيضان ما يوجب ذلك كيدُّؿ

 ك٦تٌن نص عليو كذلك أمَت الفٌن كشيخ . ...."٦تٌا أٚتعت عليو األمة، كال دلت عليو ا١تقاييس الشرعية
                                                                                                     

 . كسنفصل القوؿ ُب ىذه ا١تسألة عند اٟتديث عن منهج ابن البناء ُب البحث كاالستدالؿ إف شاء اهلل217\20
كىذا من إنصافو كعدلو ألٌف مذىبو القوؿ بتوقيفية الرسم العثما٘ب . 8 اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 
٤تمد عصاـ القضاة، دار ابن حـز بَتكت باالشًتاؾ مع دار الفتح عماف، . د: أبو بكر الباقبل٘ب، ٖتقيق.  االنتصار للقرآف 

  549-548-547\2ـ 2001ىػ 1422



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -64-  

 

– ىذا كتابه أذكر فيو : "حيث قاؿ ُب مقدمتو" ا١تقنع"بو عمرك الدا٘ب ُب أجٌل كتب علم الرسم أالصناعة 
ا١تدينة : ما ٝتعتو من مشيخيت، كركيتو عن أئميت من مرسـو خطوط مصاحف أىل األمصار– إف شاء اهلل 

 ..." قدٯتا ٥تتلفا فيو كمتفقا عليوالمصطلح عنوكمكة كالكوفة كالبصرة كالشاـ كسائر العراؽ 
كّٔذا ا١تذىب قاؿ ٚتهور السلف الذين نيقل عنهم كجوب اتباع رسم ا١تصحف كإف ٓب يصرحوا بلفظ 

 كنظاـ الدين االصطبلح لكٌنو متضمن ُب أقوا٢تم كفتاكيهم كما سيأٌب بيانو، كبو قاؿ  كل من البيهقي
، ، كإبراىيم خليفة كمناع القطاف،، كعبد الوىاب غزالف، كعبد الفتاح القاضي، كا٠ترازالنيسابورم

                                 
. 130 ا١تقنع ص 

أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن عبد اهلل بن موسى اٟتافظ أبو بكر البيهقي النيسابورم ا٠تيٍسرىٍكًجٍردم نسبة لقرية من ناحية بيهق،  
بلغت تصانيفو ألف جزء كٓب يتهيأ ألحد :"أجٌل أصحاب اٟتاكم النيسابورم قاؿ قفطٌي  (ىػ384)كلد سنة أربع كٙتانُت كثبلٙتائة 

ما من شافعي إالٌ كالشافعي : "قاؿ اإلماـ اٞتويٍت"  مثلها، كأما السنن الكبَت فما صنف ُب علم اٟتديث مثلو هتذيبا كترتيبا كجودة
أصاب أبو : "قاؿ الذىيب معلقا على كبلـ اٞتويٍت" عليو منة إالٌ أبو بكر البيهقي، فإٌف لو منة على الشافعي ُب نصرة مذىبو

توُب رٛتو اهلل ٙتانية كٜتسُت ." ا١تعإب، ىكذا ىو، كلو شاء البيهقي أف يعمل لنفسو مذىبا ٬تتهد فيو لكاف قادرا على ذلك
 ...163\18، سَت أعبلـ النببلء 75\1كفيات األعياف ... 8\4طبقات الشافعية الكربل . (ىػ458)كأربعمائة  

اٟتسن بن ٤تمد بن اٟتسُت القمي النيسابورم، نظاـ الدين كيقاؿ لو األعرج مفسر لو اشتغاؿ باٟتكمة كالرياضيات من  
توُب بعد السنة " ... لٌب التأكيل" "أكقاؼ القرآف"ىػ كلو 828أٌلفو سنة "  غرائب القرآف كرغائب الفرقاف"تفسَت بعنواف : مصنفاتو

 .216\2األعبلـ . (ىػ850)ٜتسُت كٙتا٪تائة للهجرة 
ىػ  أجٌل 664أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن غرباىيم األموم ا٠تراز الشريشي نسبة إٔب مدينة ُب جنوب األندلس سقطت سنة  

مورد الظمآف ُب : "شيوخو ُب القراءات كما يتعلق ّٔا ا١تقرئ احملقق أبو عبد اهلل بن القصاب كأجٌل تبلمذتو ابن آجطا من مصنفاتو
توُب سنة "... العقيلة"كشرح على " اٟتصرية"نثر كشرح على " مورد الظمآف"نظماف كلو أيضا " عمدة البياف" "رسم أحرؼ القرآف

 .33\7، األعبلـ 128\2سلوة األنفاس .  ٙتانية عشر كسبعمائة للهجرة ٔتدينة فاس

ا١توافق ٠تمس  (ـ1907)عبد الفتاح بن عبد الغٍت القاضي مقرئ ٤تقق كلد ُب دمنهور ٔتصر سنة سبع كتسعمائة كألف للميبلد  
تدرٌج ُب مناصب أزىرية متخصصة ُب القراءات كما يتعلق ّٔا آخرىا مدير ا١تعاىد  (ىػ1325)كعشرين كثبلٙتائة كألف للهجرة 

البدكر الزاىرة "شرح للشاطبية " الواُب: "األزىرية كما دٌرس كترأس قسم القراءات ُب اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، من مصنفاتو
توُب سنة "... القراءات ُب نظر ا١تستشرقُت كا١تلحدين" "نفائس البياف ُب عدد آم القرآف" "اإليضاح " "ُب القراءات العشر ا١تتواترة

 .160إ٘تاـ األعبلـ  (ىػ1430)ا١توافق لثبلث كأربعمائة كألف للهجرة  (ـ1982)اثنُت كٙتانُت كتسعمائة كألف ميبلدم 
 كاألستاذ .142-140ـ ص2000ىػ 1421مكتبة كىبة القاىرة الطبعة اٟتادية عشرة .  مباحث ُب علـو القرآف، مناع القطاف

الشيخ القاضي مناع خليل القطاف مدير ا١تعهد العإب للقضاء بالسعودية، كلد سنة ٜتس كعشرين كتسعمائة كألف للميبلد 
" اإلخواف ا١تسلموف"، أحد أبرز الدعاة كالركاد ُب صفوؼ (ىػ1345)ا١توافق ٠تمس كأربعُت كثبلٙتائة كألف للهجرة  (ـ1925)

ٔتصر جاىد معهم االحتبلؿ اال٧تليزم كالعدٌك الصهيو٘ب، ىاجر من مصر إٔب السعودية ُب بداية ا٠تمسينات فرارا بدينو من ظلم 
مباحث ُب علـو " "تفسَت آيات األحكاـ" "تاريخ التفسَت كمناىج ا١تفسرين: "كاستبداد عبد الناصر، من أشهر كأىٌم مصنفاتو
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، ك٤تيي الدين ديب ، كمصطفى ديب البيغا، كفهد الركمي، ك٤تمد فهد خاركؼكفضل حسن عباس
 إْب... كىو ظاىر ما ذىب إليو إبراىيم ا١تارغٍت،، ك٤تمد بن لطفي الصباغمستو

                                                                                                     
كجوب ٖتكيم الشريعة " "معوقات تطبيق الشريعة اإلسبلمية" "الدعوة إٔب اإلسبلـ" "نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ" "القرآف

 .موقع ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا ، ا١توقع الرٝتي للمكتبة الشاملة" ...اإلسبلمية
األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٛتن خليفة رئيس قسم التفسَت بكلية أصوؿ الدين ُب جامعة األزىر حجة ُب اللغة كالقراءات  

كاألصوؿ كا١تنطق كعلم الكبلـ، كاف مولده ٔتدينة بيبل من أعماؿ ٤تافظة كفر الشيخ سنة إحدل كأربعُت كتسعمائة كألف ميبلدم 
توُب بعد مرض ( جامعة األمَت عبد القادر بقسنطينة)تنقل بُت ٥تتلف اٞتامعات العربية ُب السعودية كاألردف كاٞتزائر  (ـ1941)

" تفسَت سورة النساء تفسَتا ٖتليليا: "من مصنفاتو (ـ2013)عضاؿ ٔتستشفى ا١تقاكلوف العرب بالقاىرة  سنة ثبلثة عشر كألفُت 
من موقع أىل "...التفسَت ا١توضوعي دراسات ُب القرآف" "منة ا١تناف ُب علـو القرآف" "الدخيل ُب التفسَت" "تفسَت سورة النور"

 .التفسَت
أبو ٤تمد فضل حسن عباس أحد أبرز علماء األردف ُب علـو التفسَت كاللغة كالببلغة كلد سنة اثنُت كثبلثُت كتسعمائة كألف  

ُب بلدة صفورية بفلسطُت ٖتٌصل على درجة الدكتوراة من األزىر سنة اثنُت كسبعُت كتسعمائة كألف  (ـ1932)للميبلد 
إتاىات التفسَت كمناىج ا١تفسرين ُب " "إعجاز القرآف"من مصنفاتو " إتاىات التفسَت ُب مصر كالشاـ"ببحث  (ـ1972)

القراءات من " "الببلغة فنوّنا كأفناّنا"... "شبهات حوؿ نشأة التفسَت" "الدكتورة بنت الشاطئ كالبياف القرآ٘ب" "العصر اٟتديث
ا١توافق الثنُت كثبلثُت كأربعمائة كألف للهجرة  (ـ2011)توُب رٛتو اهلل سنة إحدل عشر كألفُت للميبلد "...الوجهة الببلغية

 .ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا، موقع أىل التفسَت. (ىػ1432)
-412  نسب القوؿ باالصطبلح إٔب ىؤالء األستاذ الدكتور أٛتد خالد شكرم ُب مقالو حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف  

 ، التبياف لغزالف 13 ، دليل اٟتَتاف 43\1غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابورم، : كأحاؿ على الكتب التالية. 413
، إتقاف الربىاف ُب علـو القرآف لفضل 397، اإلحساف إلبراىيم خليفة 149، تاريخ ا١تصحف الشريف لعبد الفتاح القاضي 260

 كالشيخ ٤تمد فهد خاركؼ من علماء القراءات بببلد الشاـ تلميذ .121، القراءات كاألحرؼ السبعة ٟتسن عًت 481عباس 
 ".التسهيل لقراءات التنزيل" "ا١تيسر ُب القراءات األربع عشرة"الشيخ كرٙب راجح كزكج ابنتو، من مصنفاتو 

ـ 2005ىػ 1426الطبعة الرابعة عشر الرياض . فهد بن عبد الرٛتن بن سليماف الركمي.د. ، دراسات ُب علـو القرآف الكرٙب أ
 كاألستاذ ىو فهد بن عبد الرٛتن بن سليماف الركمي، أستاذ الدراسات القرآنية كلية ا١تعلمُت بالرياض، كلد سنة اثنُت .488ص

بالرياض، من مصنفاتو  (ىػ1371)ا١توافق إلحدل كسبعُت كثبلٙتائة كألف للهجرة  (ـ1952)كٜتسُت كتسعمائة كألف للميبلد 
ْتوث ُب أصوؿ التفسَت " "التفسَت الفقهي ُب القَتكاف حىت القرف ا٠تامس ا٢تجرم" "إتاىات التفسَت ُب القرف الرابع عشر"

ترٚتتو ُب موقع دار اإلسبلـ كملتقى " ...ٖتريف ُب ا١تصطلحات القرآنية كأثره ُب ا٨تراؼ التفسَت ُب القرف الرابع عشر" "كمناىجو
 ...أىل التفسَت

ُب حي ا١تيدا٘ب بدمشق، ٖتٌصل على  (ـ1938)مصطفى ديب البغا ا١تيدا٘ب الشافعي كلد سنة ٙتانية كثبلثُت كتسعمائة كألف  
الواضح ُب علـو : "من مصنفاتو (ـ2008)ا١تاجستَت كالدكتوراة من جامعة األزىر، عٌُت عميدا لكلية الشريعة ّتامعة دمشق سنة 

 "...فقو ا١تعاكضات" "نظاـ اإلسبلـ" "التحفة الرضية ُب فقو السادة ا١تالكية" "اٞتوانب الًتبوية ُب علم أصوؿ الفقو" "القرآف
دار الكلم الطيب كدار العلـو اإلنسانية دمشق . مصطفى ديب البغا، ك٤تيي الدين ديب مستو. الواضح ُب علـو القرآف، د
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: أدلة القائلين باالصطالح
إٌف ا١توازنة بُت الرسم العثما٘ب كبُت الكتابة العربية قبل اإلسبلـ كإٔب عهد ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو  .1

 اأثبتت أٌف كتابة ا١تصحف إ٪ٌتا ٘تت بالكتابة اليت كانت معركفة معهودة كمتداكلة عندىم، كأٌف الكتابة ذاتو
كىذا ... ٔتختلف ظواىرىا قد كتبت ّٔا الرسائل كالعهود كشواىد القبور كنقشت على اٞتدراف كالصخور

 ...ما كشفو كأثبتو كحٌللو بالتجربة كاالختبار علم اٟتفريات كاآلثار
اختبلؼ الصحابة ُب رسم بعض ألفاظو، كٗتٌَتىم بُت بعض الصور يدٌؿ على االصطبلح فلو كاف توقيفيا  .2

كُب صحيح البخارم قوؿ عثماف . من عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا جاز ٢تم أف ٮتتلفوا فيو
 كقد اٟتديث..." إف اختلفتم كزيد بن ثابت فاكتبوه على لساف قريش: "رضي اهلل عنو للكتبة القرشيُت

،  چڱ  ڱچ ، ك چ  ىچ، كچې  چ  اختلفوا ُب طريقة كتابة ألفاظ منها

 ... چ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉۋچ ك

                                                                                                     
 .98-97ص. ـ1998ىػ 1418الطبعة الثانية 

ـ 1990ىػ 1410ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت الطبعة الثالثة . ٤تمد بن لطفي الٌصباغ. حملات ُب علـو القرآف كإتاىات التفسَت، د
 كاألستاذ ٤تمد بن لطفي الصباغ أستاذ علـو القرآف كاٟتديث بكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك سعود بالرياض كلد بدمشق سنة .125ص

عمل ُب التدريس اٞتامعي أربعا كثبلثُت سنة يدٌرس علـو القرآف كاٟتديث كالنحو  (ـ1930)ثبلثُت كتسعمائة كألف للميبلد 
" أخبلؽ الطبيب" "االبتعاث ك٥تاطره" "التصوير الفٍت ُب اٟتديث النبوم: "من مصنفاتو...كالببلغة كاألدب كا١تكتبة العربية

موقعو ا٠تاص التابع : ترٚتتو من"... التشريع اإلسبلمي كحاجتنا إليو" "ْتوث ُب أصوؿ التفسَت" "اإلنساف ُب القرآف الكرٙب"
 .لؤللوكة، موقع ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا

مع العلم أٌف مفهـو  التوقيف عند ا١تارغٍت ىو الرسم االصطبلحي أم ٥تالفة الكتابة للفظ، . 26-25، 14 دليل اٟتَتاف ص 
. أما التوقيف الذم نعنيو ىا ىنا فقد اصطلح عليو بإمبلء النيب صلى اهلل عليو كسلم

 راجع رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية لغاٖب قدكرم اٟتمد، كموازنة بُت رسم ا١تصحف كالنقوش العربية القدٯتة للكاتب  
. نفسو

 11، ٝتَت الطالبُت ص10دليل اٟتَتاف ص  
 .248البقرة  
 .259البقرة  
 .17الطارؽ  
-66ـ ص2002- ىػ 1422دار عمار عماف الطبعة األكٔب . ٤تاضرات ُب علـو القرآف، غاٖب قدكرم اٟتمد: ينظر. 30 الرـك  

67 
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التعليبلت العلمية كالتوجيهات ا١توضوعية اليت فٌسر ّٔا العلماء ظواىر الرسم العثما٘ب، تغنينا عن القوؿ  .3
كيعللوف أمور : "قاؿ األستاذ الدكتور أٛتد خالد شكرم...  بكوّنا غيبا كأسرارا كعجبا كتوقيفا كإعجازا

 ."الرسم من نواح لغوية، ٦تا يفهم كونو غَت توقيفي
درج ٚتاىَت العلماء قدٯتا كحديثا على نسبة رسم ا١تصحف لعثماف أك لزيد بن ثابت أك لعمـو الصحابة  .4

رضي اهلل عنهم أٚتعُت كلو كاف توقيفيا لنسب للنيب صلى اهلل عليو كسلم، فإف قيل إٌّنا نسبة اصطبلحية 
لـز للواـز ا٠تطَتة اليت ذكرىا القائلوف بالتوقيف ٦تتنع ُب حٌق 

ي
أجيبوا بأٌف االصطبلح ا١توىم للخطأ أك ا١ت

 .الصحابة رضي اهلل عنهم كُب حٌق األمة اليت عصمها اهلل من ا٠تطأ كالضبلؿ
  ليس فيها ذكر للتوقيف كقد نٌصت على ،النصوص اليت كردت عن األئمة ا١تتقدمُت منهم كا١تتأخرين .5

كلو كاف الرسم توقيفيا لكاف ... كجوب التزاـ رسم ا١تصحف مستدلة ٔتختلف األدلة النقلية كالعقلية
  ...االستدالؿ بو أكجب كأكٔب

إٌف ىذه الظواىر اليت كٝتت بالتوقيف ال تكاد ٗتلو منها كتابة من كتابات البشر، كٓب يقل أحد منهم أٌّنا  .6
من ٥تلفات - ُب الغالب األعمٌ – بل ىي ... توقيفية أك أٌّنا عجائب كأسرار ال هتتدم ٢تا العقوؿ

التطورات اللغوية اليت ال تواكبها الكتابة، خاصة كأٌف العادات كاألعراؼ اللغوية سريعة التطٌور كالتغٌَت 
أك ...ٓتبلؼ الكتابة اليت كثَتا ما ٖتافظ على األعراؼ القدٯتة ُب صٌورىا كتواكب اٟتديثة ُب النطق ّٔا

أٌّنا من سعة اللغة ا١تنطوقة  كاليت ال يستطيع أٌم نظاـ كتايب أف يلٌم ّٔا فتأٌب الكتابة كٌل الكتابة قاصرة 
 ...عن ٘تثيل ا١تلفوظ

خاصة ُب ضوء – كاهلل أعلم – كبناء على ما تقدـ يبدك أٌف القوؿ باصطبلحية رسم ا١تصحف ىو ا١تًتجح 
الدراسات اٟتديثة اليت أٌكدت أٌف النظاـ الكتايب الذم اعتمده الصحابة رضي اهلل عنهم ُب رسم ا١تصحف ىو 

ىو عدـ كجود الٌنص الصريح بتوقيفيتو من - كذلك–كما يرجح االصطبلح ... ذاتو نظاـ كتابة العربية ُب زماّنم
.  الكتاب كالسنة

 

                                 
. 417ص.  حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف كضبطو 
، حفظ القرآف 169رسم ا١تصحف .  ذكر األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد أٌف القوؿ بالتوقيف متأخر ٓب يقل بو أحد من ا١تتقدمُت 

 ٚتادل 12-11-10الكرٙب ُب رسم القرآف، للباحث نفسو، ٤تاضرة ألقاىا ُب ا١تؤ٘تر العا١تي األكؿ للقرآف الكرٙب كعلومو بتاريخ 
. ىػ فاس ا١تغرب1432األكٔب 

رسم . 408ـ ص 1950ترٚتة عبد اٟتميد الدكاخلي ك٤تمد القصاص، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية القاىرة .  اللغة، فندريس  
 65ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية ص

 64-63 رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية ص 
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  حكم  االلتزام بظواىر الرسم العثماني: المسألة الثانية
درج الباحثوف كا١تختصوف على عرض ا٠تبلؼ ُب ىذه ا١تسألة ُب شكل مذاىب أربعة؛ ا١توجبوف اتباع رسم 
ا١تصحف، آّيزكف تغيَته ككتابة ا١تصاحف بالرسم اإلمبلئي اٟتادث، آّيزكف تغيَته ُب ا١تصاحف الصغار ا٠تاصة 

كا١تانعوف الكتابة بو بالتعليم أك ا١توٌجهة لعمـو الٌناس مع اإلبقاء على أصل الرسم العثما٘ب، احملٌرموف لرسم ا١تصحف 
  كقد خرجت ىذه الدراسة عن ىذا العرؼ كىذا ا١تنهج ...باعتباره ٭تٌرؼ لفظ القرآف كيصٌعب تبلكتو كقراءتو

  آّمعة على كجوب اتٌباع رسم اإلماـ، خٌصٍت بو مذىب ٚتاىَت األمةأٌك٢تما :مذىبُت فقطكصٌنفت ا٠تبلؼ 
 .كخالف اإلٚتاع  اٞتماىَت  ١تن شٌذ عنكثانيهما

: ما يليكالتعديل ُب طريقة كأسلوب عرض ىذه ا١تسالة  كلعل من أسباب ىذا العدكؿ 
  علم الفقو اإلسبلمي ال ٬تعل ١تخالفي اإلٚتاع  مذاىبى مكافئة ا٠تبلفات الفرعية كإٌف  منهج البحث ُب

يناقشها كما يناقش ا١تسائل الفقهية ا٠تبلفية األخرل كإ٪ٌتا ىي أقواؿ شاذة ال ترتقي - أم لئلٚتاع  - لو 
 ... للطعن ُب اإلٚتاع أك التشكيك فيو 

  إٌف الذين شٌذكا عن إٚتاع  األمة  من ا١تتقدمُت قٌلة  من جهة، فهم ال يتجاكزكف عدد أصابع اليد
الواحدة، ٍب ىم من جهة أخرل ليسوا من أىل االختصاص فبل يؤخذ بقو٢تم ُب ا١تسألة كال يعتد ٓتبلفهم 

 ...فيها
  إٌف ما نيسب ١تن خالف اإلٚتاع  من بعض ا١تتقدمُت إٌما أنٌو غَت ثابت كال يصح نقلو عنهم أك أنٌو ال

 ...يفيد  ما نيسب إليهم
سم  كإذا كاف األمر كذلك فإنٌو ال ٯتكن مقابلة قوؿ ٚتاىَت األمة ببعض األقواؿ الشاذة كاليت ٓب ٭تي

 .ُب صحتها كال ُب قراءهتا

                                 
 ...222\1مناىل العرفاف . 420...411حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف كضبطو ص:  ينظر 
كالذم خٌصو لبحث مسائل مثل ٘تييز القراءات الصحيحة من الشاذة  (منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت) بدأ ابن اٞتزرم كتابو  

بدأ كتابو ىذا باٟتديث .. كبياف حكم االلتزاـ برسم ا١تصحف كا١تقصود باألحرؼ السبعة كغَتىا من ا١تسائل اليت كثر فيها ا٠تبلؼ
عن ضركرة قصر البحث فيها على أىل التخصص كا١تعرفة بعلم القراءات كما يتعلق بو دكف غَتىم ٦تٌن ال ٭تسن ىذه الصناعة كٓب 

بو القاسم أقاؿ : " قاؿ رٛتو اهلل... ٯتارسها طويبل فيتعرؼ على دقائقها كيقف على أسرارىا كمستندات أصحأّا كا١تشتغلُت ّٔا
كال شٌك . كٌل علم يسأؿ عنو أىلو: فسٌلم إليو كقاؿ. السٌُّنة اٞتهري ّٔا: سأؿ مالكه رضي اهلل عنو نافعا عن البسملة، فقاؿ: ا٢تذٕب

عند كٌل ذم لب أٌف من تكلم ُب علم كلو كاف إماما فيو ككاف العلم يتعلق بعلم آخر، كىو غَت متقن ١تا يتعلق بو، داخلو الوىم 
كال ينبغي ١تن كىبو اهلل عقبلن كذىنان كعلمان أف يهجم على كل ما كقع، كلكن ينظر كما نظر من قبلو . كالغلط عند حاجتو إليو

. 14-13منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت ص...." فاٟتق أحق أف يتبع
كما أحسب أٌف إٚتاعا تاما من مثل من ذكرنا ٯتكن ألحد : "... ، كمن أقوالو ُب ىذا ا١تعٌت4عبد ا٢تادم ٛتيتو ص:  ينظر 
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.  وجوب االلتزام برسم اإلمام: أّوال مذىب جماىير السلف والخلف
كا١تتقدمُت ُب أمصارىم القراء ا١تختصُت ك  كبار اإلئمة ٦تٌن قاؿ بوجوب التزاـ رسم اإلماـ من

كأبو حاًب  (ىػ282)كالقاضي إٝتاعيل بن إسحاؽ  (ىػ224)أبو عبيد القاسم بن سبٌلـ : كأعصارىم
كأبو بكر بن ٣تاىد  (ىػ310 )كأبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم (ىػ255 )سهل بن ٤تمد السجستا٘ب

كأبو ٤تمد مكي بن أيب طالب  (ىػ430 )كأبو العباس أٛتد بن عمار ا١تهدكم (ىػ324 )البغدادم
 كأبو القاسم يوسف بن جبارة ا٢تذٕب (ىػ444)ٙتاف بن سعيد الدا٘ب عكأبو عمرك  (ىػ437 )القيسي

                                                                                                     
معارضتو بقوؿ شاذ ٮترؽ ىذا اإلٚتاع حىت على فرض كجوده كسبلمة الدعول عليو، فكيف إذا كاف ىذا القوؿ نفسو غَت صريح 

كمن ىنا يبدك أٌف نصب ا٠تبلؼ ُب قضية لزـك اتباع رسم ا١تصحف اإلماـ عناء ُب . ُب ا٠تبلؼ؟ أك تأكلو ناقلو على غَت مراد قائلو
كينظر كبلما قٌيما لو ُب كوف ىذه القسمة اليت اعتادىا الكاتبوف غَت متكافئة كال ينبغي أف ." غَت ٤تلو، كدعول ال مصداقية ٢تا

 34-33: تطرح ا١تسألة ّٔذا الشكل ُب الصفحة
إٝتاعيل بن إسحاؽ بن إٝتاعيل بن ٛتاد بن زيد القاضيي أبو إسحاؽ األزدم البغدادم ثقة مشهور كبَت، كلد سنة تسع  

كتسعُت كمائة، صنف كتابا ُب القراءات ٚتع فيو قراءة عشرين إماما ركل القراءة عن قالوف كغَته كمن تبلمذتو ابن ٣تاىد كغَته، 
أخبار القضاة، أبو بكر ٤تمد بن خلف .  754\162\1غاية النهاية ُب طبقات القراء . توُب سنة اثنُت كٙتانُت كمائتُت للهجرة

. ـ1947ىػ 1366عبد العزيز مصطفى ا١تراغي ا١تكتبة التجارية الكربل مصر : ٖتقيق (ىػ306)الضيب البغدادم ا١تلقب بوكيع 
3\293. 
إماـ البصرة ُب النحو كالقراءة كاللغة كالعركض ككاف : "سهل بن ٤تمد بن عثماف بن يزيد أبو حاًب السجستا٘ب قاؿ ابن اٞتزرم 

رج ا١تعمى  توُب ." ككاف إماـ جامع البصرة كلو تصانيف كثَتة كأحسبو أٌكؿ من صٌنف ُب القراءات [يقصد العويص كالغريب ]ٮتي
  .1403\320\1غاية النهاية . (ىػ255-250)سنة  ٜتس كٜتسُت كمائتُت كقيل ٜتسُت 

٤تمد بن جرير بن يزيد اإلماـ أبو جعفر الطربم اآلملي البغدادم أحد األعبلـ كصاحب التفسَت كالتاريخ كالتصانيف، كلد بآمل  
توُب سنة عشر ةثبلٙتائة . كصنف كتابا حسنا ُب القراءات ٝتاه اٞتامع: قاؿ الدا٘ب (ىػ224)طربستاف سنة أربع كعشرين كمائتُت 

  .2886\106\2غاية النهاية . (ىػ310)

أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد التميمي اٟتافظ األستاذ أبو بكر بن ٣تاىد شيخ الصنعة كأٌكؿ من سٌبع السبعة كلد سنة  
كال أعلم أحدا من شيوخ القراءات أكثر تبلمذ منو كال بلغنا ازدحاـ : "قاؿ ابن اٞتزرم (ىػ254)ٜتس كأربعُت كمائتُت ببغداد 

 . 663\139\1غاية النهاية . (ىػ324)توُب سنة أربع كعشرين كثبلٙتائة . الطلبة على أحد كازدحامهم عليو
التفسَت ، كا٢تداية ُب القراءات : أٛتد بن عمار بن أيب العباس اإلماـ أبو العباس ا١تهدكم أستاذ مشهور، من أشهر مصنفاتو 

 .417\92\1غاية النهاية . قاؿ الذىيب توُب بعد الثبلثُت كأربعمائة...السبع ، كىجاء مصاحف األمصار
إماـ عبلمة : "مكي بن أيب طالب حيوس بن ٤تمد بن ٥تتار أبو ٤تمد القيسي القَتكا٘ب ٍب األندلسي القرطيب، قاؿ ابن اٞتزرم 

كاف : " قاؿ صاحبو أٛتد بن مهدم. (ىػ355)، كلد سنة ٜتس كٜتسُت كثبلٙتائة بالقَتكاف "٤تقق عارؼ أستاذ ا١تقرئُت كآّودين
من أىل التبحر ُب علـو القرآف كالعربية كحسن الفهم كا٠تلق جيد الدين كالعقل كثَت التأليف ُب علـو القرآف ٤تسنا ٣تودا عا١تا 

من تأليفو التبصرة ُب القراءات كالكشف عليو كتفسَته اٞتليل كمشكل إعراب القرآف : "قاؿ ابن اٞتزرم..." ٔتعا٘ب القراءات
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كأبو اٟتسن علي بن ٤تمد  (ىػ478 )كأبو معشر عبد الكرٙب بن عبد الصمد الطربم (ىػ465)
كأبو ا٠تَت  (ىػ732 )كأبو ٤تمد إبراىيم بن عمر اٞتعربم (ىػ665 )كأبو شامة (ىػ643 )السخاكم

كالقائمة ...(ىػ1082 )كأبو زيد عبد الرٛتن بن القاضي شيخ اٞتماعة بفاس (ىػ833)٤تمد بن اٞتزرم 

                                                                                                     
. (ىػ437)توُب سنة سبع كثبلثُت كأربعمائة للهجرة ." كالرعاية ُب التجويد كا١توجز ُب القراءات كتواليفو تنيف عن الثمانُت تأليفا 

 .3645\310\2غاية النهاية 
األستاذ الكبَت : "يوسف بن علي بن جبارة بن ٤تمد بن عقيل بن سوادة أبو القاسم ا٢تذٕب البسكرم قاؿ ابن اٞتزرم ُب كصفو 

كطاؼ الببلد ُب طلب القراءات فبل أعلم أحدا ُب  (ىػ390)الرحاؿ كالعلم الشهَت اٞتواؿ، كلد ُب حدكد التسعُت كثبلٙتائة ٗتمينا 
ىذه األمة  رحل ُب القراءات رحلتو كال لقى من لقي من الشيوخ، قاؿ ُب كتابو الكامل فجملة من لقيت ُب ىذا العلم ثبلٙتائة 

كٜتسة كستوف شيخا من آخر ا١تغرب إٔب باب فرغانة ٯتينا كمشاال كجببل كْترا كلو علمت أحدا تقٌدـ علٌي ُب ىذه الطبقة ُب ٚتيع 
 . 3929\397\2غاية التهاية . (ىػ465). توُب سنة ٜتس كستُت كأربعمائة للهجرة." ببلد اإلسبلـ لقصدتو

عبد الكرٙب بن عبد الصمد بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد أبو معشر الطربم القطاف الشافعي شيخ أىل مكة إماـ عارؼ ٤تقق  
عنواف "فيو ألف كٜتسمائة ركاية كطريق ك" سوؽ العركس"ك" التلخيص ُب القراءات الثماف"أستاذ كامل ثقة صاّب، من مصنفاتو 

 .1708\401\1غاية النهاية . (ىػ478)توُب ٔتكة سنة ٙتاف كسبعُت كأربعمائة " ...العدد"ك" طبقات القراء"ك" ا١تسائل
علي بن ٤تمد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب بن عطاس اإلماـ العبلمة علم الدين أبو اٟتسن ا٢تمدا٘ب  

-559)السخاكم ا١تقرئ ا١تفسر النحوم اللغوم الشافعي شيخ مشايخ القراء بدمشق، كلد سنة ٙتاف أك تسع كٜتسُت كٜتسمائة 
كشرح " فتح الوصيد"بسخا من أعماؿ مصر، تتلمذ على يد الشاطيب كاختٌص بو، من مصنفاتو شرح على الشاطبية ٝتاه  (ىػ558

غاية النهاية . (ىػ643)توُب سنة ثبلث كأربعُت كستمائة " ...ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء"كلو "  الوسيلة"على العقيلة ٝتاه 
1\568\2318. 
عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن عثماف أبو القاسم ا١تقدسي ٍب الدمشقي الشافعي ا١تعركؼ بأيب شامة الشيخ اإلماـ اٟتجة  

كاٟتافظ ذك الفنوف، كلد سنة تسع كتسعُت كٜتسمائة، أجٌل تبلمذة اإلماـ السخاكم، من مصنفاتو الشرح الكبَت على الشاطبية 
كٓب يكملو ك٥تتصره كىو ا١توجود بُت أيدم الناس كالوجيز ُب علـو تتعلق بالقرآف العزيز كالركضتُت ُب أخبار الدكلتُت ككتاب السواؾ 

 .1558\365\1غاية النهاية ... كضوء السارم إٔب معرفة رؤية البارم
إبراىيم بن عمر بن إبراىيم بن خليل بن أيب العباس العبلمة األستاذ أبو ٤تمد الربعي اٞتعربم السَّلىفي ٤تقق حاذؽ ثقة كبَت شرح  

، كلد سنة أربعُت كستمائة  بربض قلعة جعرب، كاستوطن ا٠تليل بفلسطُت  (ىػ640)الشاطبية كالرائية كألف التصانيف ُب أنواع العلـو
  .84\21\1غاية النهاية . (ىػ732)حىت توُب ّٔا سنة اثنُت كثبلثُت كسبعمائة 

إماـ  "(ىػ999)أبو زيد عبد الرٛتن بن أيب القاسم ا١تعركؼ بابن القاضي ا١تكناسي الفاسي، كلد سنة تسع كتسعُت كتسعمائة  
: عصره ُب القراءات عارفا بتوجيهها حافظا ١تذاىب أئمتها بلغ رتبة االختيار كالًتجيح فيها حىت لقب بشيخ اٞتماعة، من مصنفاتو

علم النصرة ُب "ك" اإليضاح ١تا ينبهم عن الورل ُب قراءة عآب أـ القرل"ك" الفجر الساطع كالضياء البلمع ُب شرح الدرر اللوامع"
كبياف ا٠تبلؼ كالتشهَت " بياف ا٠تبلؼ كالتشهَت كما كقع ُب اٟترز من الزيادات على التيسَت"ك" ٖتقيق قراءة إماـ البصرة

كاالستحساف كما أغفلو مورد الظمآف كما سكت عنو التنزيل ذك الربىاف كما جرل بو العمل من خبلفيات الرسم ُب القرآف كما 
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ٌد كٖتصر كلكن حسبنا من ذكرنا من أئمة ىذه الصناعة كشيوخها  .أطوؿ من أف ٖتي
  كىذه بعض أقواؿ أىل العلم كفتاكيهم القدٯتة كاٟتديثة من ٥تتلف ا١تذاىب الفقهية تنص صراحة 

على كجوب التزاـ ظواىر الرسم العثما٘ب كاعتماد مرسـو اإلماـ  
ثىو الٌناسي من ا٢تجاًء؟ فقاؿ: سئل مالكه : "كقاؿ أشهب . أ ال، إالٌ : "ىل ييكتب ا١تصحفي على ما أٍحدى

ٍتبىًة األكٔب اىػ " كال ٥تاًلفى لو من علماء األمةً : "ركاه الدا٘ب ُب ا١تقنع كعٌلق عليو بقولو". على الكى
سيئل مالكه عن اٟتركؼ ُب القرآف مثلى الواًك كاأللًف؛ أترل أف يغيػَّرى من : كذكر ُب موضع آخر

يعٍت الواكى كاأللف ا١تزيدتُت ُب : "قاؿ أبو عمرك الدا٘ب معلقا." ال: ا١تصحًف إذا كًجدى فيو كذلك؟ قاؿ

 . اىػ" چ   ىچ :الرسم ا١تعدكمتُت ُب اللفظ، ٨تو
". مصحف عثماف ُب كاكو أك ياءو أك ألفو أك غَت ذلك [خطٌ ]٭تريـي ٥تالفةي : "كقاؿ اإلماـ أٛتد . ب
افظى على  "[كىو أحد أقطاب كمراجع الفقو الشافعي]: كقاؿ البيهقي . ت مٍن كتب مصحفان فينبغي أف ٭تي

ا٢تجاًء الذم كتبوا بو تلك ا١تصاحفى كال ٮتالفهم فيو، كال يغيٌػرى ٦تٌا كتبوه شيئان؛ فإٌّنم كانوا أكثر 
 ".علما، كأصدؽ قلبا كلسانا، كأعظم أمانةن مٌنا، فبل ينبغي أف نظينَّ بأنفسنا استدراكان عليهم

  كالشهاب ا٠تفاجي كا١تبل علي القارئكمن علماء اٟتنفية الذين نٌصوا على ذلك شارح  الطحاكية . ث
                                                                                                     

سلوة األنفاس . (ىػ1082)توُب بفاس سنة اثنُت كٙتانُت كألف للهجرة "... خالف العمل النص فخذ بيانو بأكضح بياف
  .112-109القراء كالقراءات با١تغرب ص.  676\252\2

عبد ا٢تادم ٛتيتو ا١تؤ٘تر العا١تي األكؿ للباحثُت ُب القرآف الكرٙب كعلومو . د (٤تاضرة) جهود األمة اإلسبلمية ُب رسم القرآف  
 4-3ص. ىػ1432 ٚتادل األكٔب 12-11-10فاس ا١تغرب اياـ 

أشهب بن عبد العزيز بن داكد بن إبراىيم أبو عمر القيسي العامرم اٞتعدم، اٝتو مسكُت من أىل مصر، كلد سنة أربعُت كمائة  
ما : "، أخذ عن مالك كالليث  كالفضيل بن عياض كالشافعي  كغَتىم كقرأ على نافع، قاؿ الشافعي(ىػ150-140)كقيل ٜتسُت 

بعد الشافعي بثمانية  (ىػ204)انتهت إليو الرئاسة ٔتصر بعد ابن القاسم، توُب ٔتصر سنة أربع كمائتُت " رأيت أفقو من أشهب
: دراسة كٖتقيق (ىػ799)الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف ا١تذىب، القاضي إبراىيم بن نور الدين ا١تعركؼ بابن فرحوف . عشر يومان 

 .162ص. ـ1996ىػ 1417دار الكتب العلمية بَتكت . مأموف بن ٤تيي الدين اٞتٌناف
 7آؿ عمراف  

.  15دليل اٟتَتاف . 165-164 ا١تقنع ص 
 2200-2199\6السيوطي، ٖتقيق دراسة كنشر مركز الدراسات ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف .  اإلتقاف ُب علـو القرآف 

. 14ٝتَت الطالبُت . 
اإلماـ العبلمة صدر الدين أبو اٟتسن عليُّ بن عبلء الدين عليٍّ بن مشس الدين األذرعي األصل الدمشقي الصاٟتيّْ اٟتنفي  

شرح الطحاكية، التنبيو على مشكبلت : من مصنفاتو (ىػ731)ا١تعركؼ بابن أيب العز، كلد سنة إحدل كثبلثُت كسبعمائة للهجرة 
مقدمة . (ىػ792)توُب سنة اثنُت كتسعُت كسبعمائة ... ا٢تداية، صحة االقتداء با١تخالف، النور البلمع ُب ما يعمل بو ُب اٞتامع
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كٓب أقف على أحد من علماء السلف كا٠تلف ُب الصدر األكؿ كال : " يقوؿ األستاذ ا٢تادم ٛتيتو . ج
بعده ذىب إٔب جواز االستبداؿ ّٔذا الرسم، ٔتا ُب ذلك أئمة اللغة كالنحو ُب ا١تدارس البصرية 

كقد تتبعت ٚتلة ما قالو العلماء ُب اتباع رسم ا١تصحف فوجدهتا كلها   "."كالكوفية كاألندلسية
ككجدت أٌف االختبلؼ . ٣تمعة على كجوب االلتزاـ بو كمنع تغيَته عن ىيئتو ُب ا١تصحف اإلماـ

   ..."بينهم ليس ُب الوجوب، كإ٪تا ُب مستند ىذا الوجوب
كسنكتفي ُب ىذه الدراسة بإيراد أىٌم ما استند إليو القائلوف بوجوب التزاـ ظواىر الرسم 

                                                                                                     
 .شرح العقيدة الطاحوية بتحقيق شعيب األرنؤكط كعبد اهلل الًتكي

علي بن سلطاف ٤تمد، نور الدين ا١تبٌل ا٢تركم القارم فقيو حنفي من صدكر العلم ُب عصره كلد ُب ىراة كسكن مكة كتوُب ّٔا  
تفسَت القرآف، كاألٙتار اٞتنية ُب : من مصنفاتو (ـ1606)ا١توافق لست كستمائة كألف  (ىػ1014)سنة أربعة عشر كألف للهجرة 

 12\5األعبلـ ... أٝتاء اٟتنفية، كالفصوؿ ا١تهمة، كبداية السالك، كشرح مشكاة ا١تصابيح، كشرح الشفاء
 كشهاب الدين ا٠تفاجي ىو أٛتد بن ٤تمد بن عمر شهاب الدين ا٠تفاجي ا١تصرم قاضي القضاة  .16-15 ٝتَت الطالبُت ص 

ر٭تانة األلبا، شفاء العليل فيما ُب كبلـ العرب من : من مصنفاتو (ىػ977)كلد ٔتصر سنة سبع كسبعُت كتسعمائة للهجرة 
الدخيل، شرح درة الغواص ُب أكىاـ ا٠تواص للحريرم، طراز آّالس، نسيم الرياض ُب شرح شفاء القاضي عياض، خبايا الزكايا ٔتا 

 .ترٚتتو من ا١توقع الرٝتي للمكتبة الشاملة. (ىػ1069)توُب سنة تسع كستُت كألف للهجرة ...ُب الرجاؿ من البقايا
أبو اٟتسن عبد ا٢تادم بن أيب عبد اٟتميد عبد اهلل ٤تمد بن أيب ٤تمد إبراىيم بن أيب ٤تمد عبد اهلل بن أيب عبد اهلل ٤تمد، كلد  

ٔتنطقة الكرٯتات ضواحي ( (ـ1943)ا١توافق لثبلث كأربعُت كتسعمائة كألف  (ىػ1362)سنة اثنُت كستُت كثبلٙتائة كألف للهجرة 
ـ التحق بكلية ابن يوسف ٔتراكش ٍبٌ دار اٟتديث اٟتسنية 1957الصويرة ، بدأ طلبو للعلم ُب ٥تتلف الكتاب كالزكايا كُب سنة 

ـ، 1979اختبلؼ القراءات كأثره ُب التفسَت كاستنباط األحكاـ سنة : "بالرباط حيث ناؿ دبلـو الدراسات العليا ا١تعمقة ٔتوضوع
ُب سبع ٣تلدات قٌدمو بعد " قراءة نافع عند ا١تغاربة: "ـ ناؿ شهادة الدكتوراة  من دار اٟتديث اٟتسنية ٔتوضوع1995كُب سنة 

معجم " "معجم شيوخ أيب عمرك الدا٘ب: "، من مصنفاتو.ٜتس عشرة سنة من البحث ا١تضٍت كالشاؽ كا١تكلف ماديا كمعنويا
ُب ٣تلدين " حياة الكتاب كأدبيات احملضرة، صور من عناية ا١تغاربة بالكتاتيب كا١تدارس القرآنية" "مؤلفات اٟتافظ أيب عمرك الدا٘ب

نظم ُب " ٖتفة ا١تؤذنُت كحلية ا١تثوبُت ُب شعَتة األذاف كأحكاـ ا١تؤذنُت" "اإلماـ الشاطيب رائد ا١تدرسة األثرية ُب علم القراءات"
" دليل الكُّتاب" "اإلطراؼ كالتعريف ببعض ما دخل على احملققُت لكتب القراءات كعلـو القرآف من التصحيف"بيت 1200

 "...إسهامات مالكية الغرب اإلسبلمي ُب علـو القرآف كالتفسَت" "جهود األمة ُب رسم القرآف"
، حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف كضبطو ...58الفتح الربا٘ب ص:  لبلٌطبلع على مزيد من النصوص يرجى العودة إٔب 

 كما بعدىا، ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف 12، إيقاظ األعبلـ  ص14،  ٝتَت الطالبُت ص222\1 كما بعدىا، مناىل العرفاف 409
 كما بعده، اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم 41، رسم ا١تصحف كضبطو بُت التوقيف كاالصطبلحات اٟتديثة ص...91...86ص 

. إْب... كما بعدىا345، رسم ا١تصحف كنقطو للفرماكم ص9-8العثما٘ب ص
قٌدمو ُب ا١تؤ٘تر العا١تي األٌكؿ للباحثُت ُب القرآف  (جهود األمة اإلسبلمية ُب رسم القرآف الكرٙب).  الدكتور عبد ا٢تادم ٛتيتو 

 17الكرٙب، ص
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 ...العثما٘ب كلن نتتبع ٚتيع مستنداهتم كأدلتهم
 نقل غَت كاحد من الباحثُت قدٯتا كحديثا إٚتاع  العلماء على كجوب التزاـ ظواىر الرسم : اإلٚتاع

، كلعٌل أٌكؿ ما كقع اإلٚتاع كقع ُب عهد خَت القركف عهد العثما٘ب كاتٌباع مرسـو ا١تصحف اإلماـ
الصحابة رضي اهلل عنهم فقد ركل أبو عمرك الدا٘ب ُب ا١تقنع بسنده عن مصعب بن سعد بن أيب كقاص 

ًحُت شىٌقق عثماف [ أم الصحابة رضي اهلل عنهم]أدركت الٌناس : قاؿ (ىػ103 )التابعي اٞتليل
  "ٓب يىًعٍب ذلك أحد: ا١تصاحف فأعجبهم، أك قاؿ

  أنٌو سٌنة سٌنها ا٠تلفاء الراشدكف ابتداء بأيب بكر كعمر ٍبٌ عثماف كبإقرار كموافقة علي الفعلية كالقولية
عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين : "رضي اهلل عنهم أٚتعُت؛ كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

  ..."من بعدم، عضوا عليها بالنواجد [ا١تهديُت]
 إٌف مصاحف عثماف رضي اهلل عنو اليت حوت ىذه الظواىر : الرسم العثما٘ب معياري قبوؿ كرٌد القراءة-

- ٥تافة الضياع-ٓب يقصد ّٔا مطلق اٞتمع كما ىو شأف صحف أيب بكر رضي اهلل عنو  - موضوع ْتثنا
ككٌل قراءة ٓب ...فقط، كإ٪تا قصد ّٔا أف تكوف معيارا لقبوؿ القراءة كاعتبارىا قرآنا يصح التعٌبد كالصبلة ّٔا

كالناظر ُب سبب ... توافق رسم اإلماـ حقيقة أك تقديرا رٌدت كاعتربت شاذة ال يصح التعٌبد كالصبلة ّٔا
اٞتمع العثما٘ب، كُب ٖتريقو لباقي ا١تصاحف يتأٌكد من ىذه اٟتقيقة، فعلى من يريد التنصل من ىذا 

قادرا -  إضافة إٔب كونو يؤٌدم لفظو كأصواتو- الرسم أف يضع ُب خلده كحسابو أف يكوف البديل عنو 
                                 

دار ا٢تجرة الرياض . حملمد بن عمر بازموؿ (ىػ911)، هتذيب كترتيب اإلتقاف ُب علـو القرآف للسيوطي 231- 241 اٞتعربم  
،  ٝتَت الطالبُت 223\1 ، مناىل العرفاف 26، دليل اٟتَتاف 272ص.ـ 2005ىػ 1426باالشًتاؾ مع دار ابن عفاف مصر 

. إْب...16، عبد ا٢تادم ٛتيتو ص12، حبيب اهلل الشنقيطي ص366-361، الفرماكم 15
خٌرجوا لو ُب الكتب السّْتة،  ركل عن أبو كعلي : مصعب بن سعد بن أيب كقاص القرشي الزىرم أبو زرارة ا١تد٘ب قاؿ الذىيب 

سَت أعبلـ : ترٚتتو ُب. كطلحة بن عبيد اهلل كصهيب كابن عمر كآخرين رضي اهلل عنهم أٚتعُت، كثٌقو اإلماماف ابن حجر كالذىيب 
، أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسُت أبو (ا١تعركؼ برجاؿ صحيح البخارم)، ا٢تداية كاإلرشاد ُب معرفة أىل الثقة كالسداد 350\4النببلء 

 .733\2ىػ  1407دار ا١تعرفة بَتكت . عبد اهلل الليثي: ٖتقيق (ىػ398)نصر البخارم الكبلباذم 
ا١تصاحف البن أيب داكد السجستا٘ب ٖتقيق الدكتور ٤تب الدين عبد السبحاف كاعظ دار البشائر .  161-160 ا١تقنع ص 

 (ىػ224)،  فضائل القرآف كمعا١تو كآدابو، أبو عبيد القاسم بن سبلـ 178\1ـ  2002ىػ 1423اإلسبلمية بَتكت الطبعة الثانية 
األثر أخرجو . 224اٞتعربم .  98\2ـ 1995ىػ 1415ٖتقيق أٛتد بن عبد الواحد ا٠تياطي مطبعة فضالة احملمدية ا١تغرب 

كما يركل عن ابن مسعود رضي اهلل عنو من طعنو ُب ىذا اإلٚتاع ال يصح االستدالؿ بو من . 351\7البخارم ُب التاريخ الكبَت 
عدـ ثبوتو، أٌف إنكاره إف صٌح إ٪ٌتا كاف على عدـ توليو ىذه ا١تهمة فقد كاف يرل نفسو أكٔب ّٔا، رجوعو عن ىذا : كجوه أ٫ٌتها

 . 170-169\1مناىل العرفاف : ينظر... اإلنكار
 أخرجو اإلماـ أٛتد كأصحاب السنن إالٌ النسائي عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنو  
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كأٌٗب لرسم سول الرسم العثما٘ب بظواىره ... على استيعاب ٚتيع ما بقي من أحرؼ القرآف كقراءاتو
   ...ك٦تيزاتو أف  يؤدم ىذا ا١تقصد ا٠تطَت كالعظيم 

 إٌف معرفة ما ىو قرآف ٦تٌا ليس كذلك قد استقٌر بانتشار القراءات كحفظها كبٌثها ُب : قد يقوؿ قائل
كاٞتواب أٌف ٟتفظ القرآف الكرٙب ... ا١تصنفات كالكتب فبل حاجة حينئذ للمحافظة على الرسم العثما٘ب

بل ٚتيعها ... أكجها متعٌددة كمتنوعة كال ينبغي االستغناء عن بعضها اٌتكاال كاعتمادا على بعضها اآلخر
كلو قبلنا قو٢تم ذاؾ ٞتاز لغَتىم أف يقوؿ إٌف القرآف قد حفظ برسم اإلماـ فلم ... مطلوب ككاجب

... االشتغاؿ ّٔذه القراءات؟ كيقوؿ آخر إٌف القرآف قد حفظ با١تسطور فلم االشتغاؿ ْتفظ الصدكر؟
كىكذا إٔب أف يأتوا على كجوه حفظ القرآف كعيراه كجها كجها  كعركة عركة حىت ال يبقى منها 

 .كال حوؿ كال قوة إالٌ باهلل...شيء
 كعاؤىا كضابط أصواهتا - بظواىره – ألنٌو : القراءة الصحيحة كالسليمة من حيث األداء متوقفة عليو

متوقفة على التزاـ مرسـو ... كمبٌُت أحكامها؛ فاإلمالة كالتغليظ كأحكاـ ٗتفيف ا٢تمز كالوقف الصناعي
 ك٢تذا السبب نٌص بعض أئمة القراءة على كجوب التزامو ُب اختياره؛ ألٌف ىذا االختيار ال يتأٌدل .اإلماـ

 إالٌ كفق ىذا الرسم ا١تخصوص
  ،إٌف الرسم العثما٘ب بظواىره ثابت ٓتبلؼ الرسم اإلمبلئي فإنٌو دائمي التطور كالتغٌَت غَت مستقٌر على حاؿ

كإذا اعتمدناه ُب رسم ا١تصحف فسنجد بعد عقدو من الزمن أك عقدين من ٬تٌدد الدعوة إٔب تغيَته 
كمعاكدة رٝتو بكتابة جديدة كمستحدثة، كىكذا دكاليك ُب كٌل زمن كحُت؛ فيصبح ا١تصحف الشريف 
لعبة ُب أيدم ا٠تطاطُت كعلماء العربية بقواعدىم ا٠تبلفية اليت ال نضمن صٌحتها كسبلمتها من ا٠تطأ، 

كال نستأمنها على كتاب اهلل تعأب فقد يلجو بسببها التصحيف ، كيطاؿ كبلـ اهلل تعأب التبديل 
... كالتحريف

مناقشة أقول من شّذ عن مذىب جماىير األمة : ثانيا
بالقوؿ ّتواز ترؾ أك تعديل كتغيَت ظواىر -  الفطاحلة األجبلء- اشتهر من ا١تتقدمُت ثبلثةه من العلماء 

، سلطاف العلماء العٌز بن (ىػ403)الرسم العثما٘ب،  اإلماـ أبو بكر الباقبل٘ب صاحب اإلعجاز كاالنتصار 

                                 
، كقد ذكر اإلماـ اٞتعربم ُب شرحو على العقيلة 353- 352، الفرماكم 7-6-5، عبد ا٢تادم ٛتيتو 39 منجد ا١تقرئُت ص 

. 231إٚتاع القراء على ىذه اٟتقيقة كىذا ا١تعيار ص
إدارة . (ـ1994ىػ 1415)، الفتح الربا٘ب ُب عبلقة القراءات بالرسم العثما٘ب، ٤تمد سآب ٤تيسن 27-26 عبد ا٢تادم ٛتيتو  

ىػ  1415الطبعة األكٔب . الثقافة كالنشر ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية
. 190النجـو الطوالع ص.  كما صٌح عن نافع مقرئ مدينة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
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، عبد (ىػ660)حامل لواء األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كصاحب النظرة ا١تصلحية النافذة  عبد السبلـ
كقد تلٌقف كثَته من ا١تعاصرين .  (ىػ808)مؤسس علم االجتماع كالعمراف ك مؤرخ ا١تغرب الرٛتن ابن خلدكف

تلٌقفوىا – اليت إف صٌحت  فهي باطلة مردكدة ١تخالفتها إٚتاع األمة ا١تتيٌقًن - ىذه الفتاكل كاآلراء 
كاعتمدكىا ميستندا كمنطلقان للطعن ُب ظواىر الرسم  العثما٘ب بصدؽ عند بعض الفضبلء ٦تٌن جهل مغٌبة 

كبكثَت من ا١تكر كالًتٌبص عند ... كخطورة تغيَت كتعديل رسم ا١تصحف على سبلمة كبلـ اهلل ككحدة األمة
من يريد الصٌد عن دين اهلل كالطعن ُب كبلـ اهلل ك٤تاكلة ٘تزيق األمة بإبعادىا عن كتاب رٌّٔا كتوىُت لغة 

ك٢تذا قلنا ُب بداية ىذا ا١تطلب ال ينبغي مناقشة مسألة االلتزاـ برسم ا١تصحف كمسألة خبلفية حىت ... دينها
ال نعطي ا١تسوٌغ كنفتح آّاؿ ١تثل ىذه الدعوات ا١تشبوىة كحىت نسٌد الذرائع كنقطع الطريق أمامها قبل 

كسنحاكؿ ُب ىذا ا١تطلب الوقوؼ على ىذه األقواؿ كإعادة النظر ُب حقيقة ثبوهتا ...  استفحاؿ أمرىا
. كنسبتها ألصحأّا، كما نعيد قراءهتا كإمعاف النظر ُب مراد كمقصد قائليها

 (نفي التوقيف عن رسم المصحف):   ىـ 403أبو بكر بن الباقالني .1
ا١تصاحف رٝتا  ٓب يأخذ على كتبة القرآف كحٌفاظ... : "يقوؿ اإلماـ الباقبل٘ب ُب كتابو االنتصار ما نٌصو

كليس . بالسمع كالتوقيف بعينو دكف غَته أكجبو عليهم كحظر ما عداه؛ ألٌف ذلك ال ٬تبي لو كاف كاجبا إال
إال على كجو ٥تصوص، كحٌد ٤تدكد، كال  ُب نٌص الكتاب، كال مضمونو كٟتنو أف رسم القرآف كخطٌو ال ٬توز
عليو، كال ىو ٦تٌا أٚتعت عليو األمة، كال  ٬توز ٕتاكزه إٔب غَته، كال ُب نصّْ السنة أيضان ما يوجب ذلك كيدُّؿ

على جواز كتبو بأم رسم سهلو كسىنحى للكاتب، ألف رسوؿ  دلت عليو ا١تقاييس الشرعية، بل السنة قد دلت
                                 

الشيخ عز الدين بن عبد السبلـ بن عبد العزيز بن أيب القاسم بن حسن بن ٤تمد بن مهذب السلمي أبو ٤تمد، شيخ اإلسبلـ،  
انتهت إليو معرفة : "بدمشق، قاؿ الذىيب (ىػ577-578)سلطاف العلماء كلد سنة سبع أك ٙتاف كسبعُت كٜتسمائة للهجرة 

ا١تذىب، مع الزىد كالورع، كبلغ رتبة االجتهاد، كقدـ مصر، فأقاـ ّٔا أكثر من عشرين سنة؛ ناشرا العلم، آمرا با١تعركؼ، ناىيا 
تفسَت القرآف، ك٣تاز الفرساف، كالفتاكل ا١توصلية، ك٥تتصر النهاية، كشجرة : من مصنفاتو." للمنكر، يغلظ على ا١تلوؾ فمن دكّنم

: ترٚتتو ُب. بالقاىرة (ىػ660)ا١تعارؼ، كالقواعد الكربل كالصغرل، كبياف أحواؿ الناس يـو القيامة، توُب سنة ستُت كستمائة 
دار إحياء . ٤تمد أبو الفضل إبراىيم: ٖتقيق (ىػ911)حسن احملاضرة ُب تاريخ مصر كالقاىرة، عبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي 

 .933\14تاريخ اإلسبلـ  للذىيب ... 314\1. ـ 1967ىػ 1387الكتب العربية مصر 
عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٤تمد اٟتضرمي اإلشبيلي األصل التونسي قاضي القضاة كٕب الدين أبو زيد ا١تعركؼ بابن خلدكف نزيل  

القاىرة كقاضي ا١تالكية ّٔا، الفيلسوؼ ا١تؤرخ العآب االجتماعي البحاثة،  كلد بتونس سنة اثنُت كثبلثُت كسبعمائة غرة شهر 
. رحل إٔب فاس كغرناطة كتلمساف كتؤب أعماال كاعًتضتو دسائس ككشايات لينتهي بو ا١تطاؼ قاضيا بالقاىرة (ىػ732)رمضاف 

ٙتاف كٙتا٪تائة  ذيل التقييد ُب ركاة السنن كاألسانيدف ٤تمد بن أٛتد بن علي تقي الدين أبو الطيب . (ىػ808)توُب بالقاىرة سنة ي
، حسن 101\2. ـ1990ىػ 1410دار الكتب العلمية بَتكت . كماؿ يوسف اٟتوت: ٖتقيق (ىػ832)ا١تكي اٟتسٍت الفاسي 

 .330\3األعبلـ . 462\1احملاضرة ُب تاريخ مصر كالقاىرة 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -76-  

 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يأمر برٝتو كإثباتو على ما بٌيناه سالفا، كال يأخذ أحدا ٓتطو ٤تدكدو كرسمو ٤تصورو 
كال يسأ٢تم عن ذلك، كال ٭تفظي عنو فيو حرؼه كاحد، كألجل ذلك اختلفت خطوط ا١تصاحف، ككاف منهم 

يكتب الكلمة على مطابقة ٥ترج اللفظ، كمنهم من ٭تذؼ أك يزيد ٦تٌا يعلم أنٌو أكٔب ُب القياس ٔتطابقتو  من
كأف الناس ال ٮتفى عليهم ، كألجل ىذا بعينو جاز  كسياقو ك٥ترجو غَت أنٌو يستجيز ذلك لعلمو بأنو اصطبلح

األكؿ، كأف ٬تعل البلـ على صورة الكاؼ، كأف يعٌوج األلف، كأف يكتب  أف يكتب باٟتركؼ الكوفية كا٠تط
الوجوه، كساغ  أف يكتيب الكاتب ا١تصحف على ا٠تط كا٢تجاء القدٯتُت، كجاز أف يكتب  على غَت ىذه

 .كا٠تطوط احملدثة، كجاز أف يكتب بُت ذلك با٢تجاء
متغايرةي الصورة كأف الناس قد أجازكا ذلك أٚتع  كإذا عيلم كثبتى أٌف خطوط ا١تصاحف ككثَتا من حركفها ٥تتلفة

عادتيو،   كٓب ينكر أحد منهم على غَته  ٥تالفةن لرٝتو كصورًة خطٌو، بل أجازكا أف يكتب كلُّ كاحدو منهم ٔتا ىو
 كاشتهر عنده، كما ىو أسهل كأكٔب، من غَت تأثيم كال تناكرو لذلك، علم أنو ٓب يؤخذ على الناس ُب ذلك

ا٠تطوط إ٪تا ىي عبلماته كرسوـه  حد ٤تدكد ٤تصور، كما أخذ عليهم ُب القراءة كاألداء، كالسببي ُب ذلك أف
الكلمة  ٕترم ٣ترل اإلشارات كالعقود كالرموز، ككلُّ شيء يدؿُّ على اللفظ كينيبى عنو، كإذا دٌؿ الرسمي على

كاف كأٌم  كطريقها كالوجو الذم ٬تب الٌتكلمي عليو ّٔا، كجبى صٌحتيو كصوابي الكاتًب لو على أمّْ صورة
ك ُب اٞتملة فإٌف كلَّ من اٌدعى أنو  قد ألـز لناس كأخذ عليهم ُب كىتًب ا١تصحف رٝتا ٤تصورا ...سبيلو كتب

كإيرادي السمع الداؿ على ذلك كأٌٗب لو  كصورة ٤تدكدةن ال ٬توز العدكؿ عنها إٔب غَتىا، لزمو إقامة اٟتجة
 ..."بو

: تعليقات كمبلحظات على رأم الباقبل٘ب كمذىبو
  ،إٌف الذم نفاه اإلماـ الباقبل٘ب عن الرسم العثما٘ب إ٪ٌتا ىو التوقيف بنص من كتاب أك سنة

 ...كىذا ال يتناَب مع كجوب التزامو
  سياؽ ىذا القوؿ يأىب ىذا اٟتمل ا١تطلق على جواز ٥تالفة الرسم، فقد أكرده لبياف كوف

على كثرهتا كتنوعها ٓب ٗترج بنص القرآف الكرٙب إٔب  (الرسم االصطبلحي)ىذه الظواىر 
قراءتو بزيادة حرؼ أك نقصانو على ما ُب أصلو أك بتقدٙب شيء من ذلك أك تأخَته حيث 

ال ٬تبي ما قلتم، ألجل أٌف اهلل إ٪تا أكجب على القيرٌاء كاٟتفظًة أف يقرؤكا : يقاؿ ٢تم: "يقوؿ
اكزكا ذلك كال يؤىٌخركا منو  القرآف كيؤٌدكه على منهاجو ٤تدكد، كسبيل ما أنزؿ عليو، كأف ال ٬تي

                                 
٤تمد عصاـ القضاة، دار ابن حـز بَتكت باالشًتاؾ مع دار الفتح عماف، . د: أبو بكر الباقبل٘ب، ٖتقيق.  االنتصار للقرآف 

كقد تعٌمدٍت ىذه الدراسة نقل الٌنص كامبل حىت ٯتكننا ٖتليلو كمناقشتو ّتميع .  549-548-547\2ـ 2001ىػ 1422
 ... أجزائو كتفصيبلتو، كحىت يكوف أماـ القارئ كٌلو يتأملو كيرجع إليو عند كٌل ردٍّ أك انتقادو 
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مقدما كال يقدموا مؤخرا، كال يزيدكا فيو حرفا كال ينقصوا منو شيئا، كال يأتوف بو على ا١تعٌت 
كالتعريب دكف لفًظ التنزيل على ما بيٌناه فيما سلف، كٓب يأخذ على كتبة القرآف كحٌفاظ 

 "[إٔب آخر الٌنص ا١تتقدـ]...ا١تصاحف رٝتا بعينو دكف غَته أكجبىو عليهم كحظر ما عداه
  كلعٌل ما يؤٌكد ىذا التوجيو لكبلـ اإلماـ الباقبل٘ب أنٌو صرٌح ُب غَت ما موضع من كتابو

 :، فمن ذلكاالنتصار بوجوب كلزـك رسم ا١تصحف

 فإنٌو ٬توز  [ّٔ: طو] چەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ : فأما قولو تعأب: "قولو . أ
قراءتو على موافقة خٌط ا١تصحف الذم نقلتوي اٞتماعةي كقامت بو اٟتٌجة، ك٬توز أيضا 

فأما ما يدٌؿ على . {إٌف ىذين لساحراف}: قراءتو ٔتخالفة خٌط ا١تصحف كأف يتلى
صحة قراءتو على موافقة خٌط ا١تصحف فنقل ٚتاعًة األمة الذين ببعضهم تقـو اٟتجةي 

ەئ  وئ  چ : على أٌف القرآف منٌزؿه على كجو موافقة ا١تصحف، كأنو ٬توز أف يقرأ

كأٌف ما تضٌمنو ا١تصحف من ىذا اٟترؼ كغَته صحيح سليمه ،  چوئ  ۇئ  
من ا٠تطأ، فبل كجو إلنكار ذلك كٗتطئة القارئ بو مع النقل كاإلٚتاع الذم 

 ..."كصفناه
كعلمنا أٌف الصحابة كالفصحاء الذين كتبوا ا١تصحف مع أمانتهم : "... قولو أيضا . ب

كفضل علمهم كشٌدة احتياطهم كصحة قرائحهم كأذىاّنم، كقيرًب عهدىم بالوحي، 
ككوف القرآًف منزال عليهم، كثاقب معرفتهم بتصرؼ الكبلـ ككجوه اإلعراب، ٓب يكتبوا 
ذلك ُب ا١تصحف إالٌ عن علم كاتباع سٌنة كموافقةو لتوقيفو على جواز ذلك كصحتو، 
كجب القطع على قراءة ىذه اٟتركؼ على موافقة خٌط ا١تصحف كتوثيقو، ألٌف ننقل 

خٌط ا١تصحف كشهادة اٞتماعة بصحتو كسبلمتو، كأنٌو ال خطأ فيو، أحدي األدلٌة على 
  ..."صحة ا٠تٌط كالتبلكة، كعلى موافقتو

                                 
  547 السابق ا١ترجع  
كقد ...  كما بعدىا 39ص (جهود األمة اإلسبلمية ُب رسم القرآف) ىذه النصوص أكردىا الدكتور عبد ا٢تادم ٛتيتو ُب ْتثو  

 (االنتصار)عدت إٔب أصلها كنقلتها منو 
 .63طو  

 550\2 االنتصار  
  552-551\2 ا١ترجع نفسو  
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كمن كبلمو البٌُت ا١تقرر ٟتكم التزاـ رسم ا١تصحف كعدـ جواز ٥تالفتو قولو متحدثا عن  . ت

إذا قرئ على : " ما نٌصو چٺ چ  كچی  جئ چ  قراءة كرسم
موافقة خطّْ ا١تصحًف فقد قرًئ بوجوو صحيحو جائزو، كقد بيٌنا صٌحتو كسبلمتو لغَت 

كجو، فبل يسوغي ألحدو ترؾي قراءهتما على موافقة خطّْ ا١تصحًف الذم قد نٌتفق أنٌو أنزؿ 
كذلك، كقرئ بو إٔب ٥تالفة خٌط ا١تصحف الذم ال ييؤمن معو أف يكوف اهلل سبحانو 

أم مع ٥تالفة رسم ]ال يؤمن معو : "  فانتبو إٔب قولو..."ما أنزلو على ذلك الوجو
فهل يعقل ُب حٌق مسلم يعتقد أٌف " أف يكوف اهلل ما أنزلو على ذلك الوجو [ا١تصحف

٥تالفة رسم ا١تصحف قد تؤدم إٔب قراءة القرآف بغَت ما أنزؿ ٍبٌ يفيت بعد ذلك ّتواز 
 ...ىذه ا١تخالفة

 
 (وجوب المخالفة): ىـ660العّز بن عبد السالم  .2

ال ٕتوز كتابة ا١تصحف اآلف على ا١ترسـو األٌكؿ : "يقوؿ شيخ اإلسبلـ العٌز بن عبد السبلـ
 كتبعو غَته اىػ نقلو صاحب الربىاف ُب علـو القرآف." باصطبلح األئمة لئبل يوقع ُب تغيَت من اٞتهاؿ
...  ُب  إٖتاؼ فضبلء البشر كالقسطبل٘ب ُب لطائف اإلشارات كالدمياطي

: كقفات مع مذىب العز بن عبد السبلـ كرأيو
 كقد حاكلت العثور على رأم ابن عبد : "يقوؿ الدكتور غاٖب قدكرم اٟتمد: توثيق الٌنص

 ."فلم أكفق (الفوائد، كاإلشارة، كقواعد األحكاـ)السبلـ ىذا ُب أحد كتبو الثبلثة ا١تطبوعة 

                                 
 . 162النساء  
 .17اٟتج  
  560\2 االنتصار  
. 260\1 الرىاف ُب علـو القرآف  

أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد البناء الدٯتياطي الشافعي ا١تعركؼ بابن عبد الغٍت، عآب بالقراءات ينتمي للطريقة النقشبندية  
ذخائر ا١تهمات فيما ٬تب " "إٖتاؼ فضبلء البشر: "كلد كنشأ بدٯتياط كأخذ عن علماء القاىرة كاٟتجاز كاليمن، من مصنفاتو

منتهى األما٘ب كا١تسرات ُب علـو " "٥تتصر السَتة اٟتلبية" "السٌر ا١تفيز ُب اٝتو تعأب عزيز" "اإلٯتاف بو من ا١تسموعات
ا١توافق ٠تمس كسبعمائة  (ىػ1117)توُب با١تدينة ا١تنورة ككاف فيها حاجا كقيل ٣تاكرا سنة سبع عشرة كمائة كألف "...القراءات

طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة  . ، ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت، إٝتاعيل باشا البغدادم240\1األعبلـ . (ـ1705)كألف 
 .168-167\1.  كأعادت طبعو باألكفست دار إحياء الًتاث العريب بَتكت1951إستانبوؿ 
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كقد ْتثت عن فتول العز ىذه ُب فتاكيو فلم : " كيقوؿ الدكتور أٯتن سويد."أكفق
شجرة ا١تعارؼ كاألحواؿ كصاّب ) ُب كتاب  كْتث األستاذ ٤تمد أٛتد األىدؿ."أجدىا

ا١تتخصص كمثلهم صنع  ...للعز بن عبد السبلـ فلم ٬تدىا كذلك (األقواؿ كاألعماؿ
 كقد حاكلت بدكرم مستعينا . كٓب يهتد ١توضع ىذا الٌنصا١توسوعي عبد ا٢تادم ٛتيتو

بالتطور الرقمي كبالبحث اإللكًتك٘ب ُب جٌل كتب العٌز بن عبد السبلـ ا١تطبوعة كا١ترٌقمة 
 ...دكف جدكل

 كللدكتور أٯتن سويد كقفات ٙتاف مع ىذه الفتول أنقلها ىا ىنا بشيء من التصرؼ 
 :كاالختصار

أيعقل أف ٮترؽ سلطاف العلماء العٌز بن عبد السبلـ ما أٚتعت عليو األمة خبلؿ سبعة  . أ
قركف من كجوب اتباع رسم ا١تصحف اإلماـ كىو العآب ا١تتبحر الورع، ا١تعركؼ ٔتواقفو 

 !اٞتليلة ُب الذبّْ عن حياض الٌدين كمقٌدساتو ؟
 !صياغة عآب فقيو؟... ٍب ىل ىذه العبارة  . ب
 حىت يبٌت عليها حكم عدـ اٞتواز؟ (اآلف)ٍب ما ا١تقصود بػ  . ت
 !ال ٬توز؟ (اآلف)كىل كاف اتٌباع رسم ا١تصحف كاجبا عند علماء األمصار ٍب صار  . ث

                                 
غاٖب قدكرم اٟتمد، نشر اللجنة الوطنية العراقية لبلحتفاؿ ٔتطلع القرف ا٠تامس عشر .  رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية 

   200ا٢تجرم، الطبعة األكٔب، ىامش الصفحة 
كمقيم ُب  (ـ1955)أٯتن رشدم سويد أحد أبرز قراء الشاـ ا١تعاصرين كلد بدمشق سنة ٜتس كٜتسُت كتسعمائة كألف ميبلدم  

، حاز شهادة ا١تاجستَت من جامعة أـ القرل بامتياز سنة إحدل عشر (ىػ1400)السعودية منذ سنة أربعمائة كألف للهجرة 
كمن جامعة األزىر سنة  (ىػ1419)كالدكتوراة من اٞتامعة نفسها سنة تسع عشرة كأربعمائة كألف  (ىػ1411)كأربعمائة كألف 

شبكة ا١تسلم : ينظر.  يعمل اآلف رئيسا للمجلس العلمي للهيئة العا١تية لتحفيظ القرآف الكرٙب (ىػ1420)عشرين كأربعمائة كألف 
 .للقرآف الكرٙب

ىػ 1425للدكتور عبد اٟتي الفرماكم، دار نور ا١تكتبات ّتدة  (رسم ا١تصحف كنقده) ينظر تقدٙب الدكتور أٯتن سويد لكتاب  
  نسخة 42ص]. مزايا الرسم العثما٘ب كفوائده للدكتور طو عابدين: ىػ ْتث٣1427تلة البحوث كالدراسات القرآنية العدد الثا٘ب 

  [مصورة
األستاذ ٤تمد أٛتد األىدؿ  ٯتٍت من أسرة علمية عريقة  تنتشر ُب هتامة كاٟتجاز، باحث متخصص ُب القراءات كعلومها مدرس  

 ...جامعي 
...   صرٌح بذلك على موقع أىل التفسَت ُب مناقشة موضوع فتول العز بن عبد السبلـ رٛتو اهلل 
. 35 جهود األمة ُب رسم القرآف ص 
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اصطبلح "كىل تًصلي جرأة كاتًب ىذا الٌنص إٔب التصريح بأٌف ما يدعو إليو ٥تالفه لػ  . ج
 !األئمة؟

كىل مراعاة حاؿ اٞتهاؿ تكوف بتغيَت كتابة ا١تصحف الشريف الذم أٚتعت عليو األمة  . ح
 سبعة قركف إٔب زماف العز أـ تكوف بتعليمهم؟

 كىل ظهر اٞتٌهاؿ فجأة ُب ا١تائة السابعة أـ أٌّنم موجودكف على مٌر الدىور ككٌر العصور . خ
ال ٕتوز كتابة )ٍب افرض أٌف العٌز أراد أف يراعيى حاؿ اٞتٌهاؿ فهل يكوف ىذا بأف يفيت بػ  . د

أـ بأف يقوؿ مثبلن ٕتوز كتابة  (ا١تصحف اآلف على الرسـو األكٔب باصطبلح األئمة
 ."ا١تصحف على ما أحدثو الٌناس من ا٢تجاء مراعاة ٟتاؿ اٞتهاؿ

 الزركشي رٛتو اهلل ىو أٌكؿ من نقل : تعليق الزركشي كتعقيبو على فتول العٌز بن عبد السبلـ
كلكن : "...فتول سلطاف العلماء ىذه، كيبدك أنٌو استغرّٔا كاستشكلها ك٢تذا تعٌقبها بقولو

ال ينبغي إجراء ىذا على إطبلقو لئبل يؤدم إٔب دركس العلم، كشيء أحكمتو القدماء ال 
 ..."يًتؾ مراعاة ٞتهل اٞتاىلُت، كلن ٗتلو األرض من قائم هلل باٟتجة

 أٌف ىذه الفتول قد - كأكاد أجـز بو - كالذم ظهر ٕب : " يقوؿ الدكتور أٯتن سويد
ٖتريف  (اآلف)صيحّْفت عن قصد أك عن غَت قصد على العز بن عبد السبلـ كأٌف كلمة 

أقحمت عليها نوفه فقىلىبٍت معناىا رأسا على عقب، كلو أعدنا نص الفتول  (إالٌ )لكلمة 
ال ٕتوز كتابة ا١تصحف إالٌ على الرسـو األكٔب باصطبلح األئمة، )على ىذا التقرير لصارت 

كالظاىر كاهلل أعلم أٌف نص ىذه الفتول قد كقع : " ٍب قاؿ."لئبل يوقعى ُب تغيَت من اٞتهاؿ
للزركشي ٤ترفا كٓب ينتبو إٔب ذلك، كىو مع ىذا قد استشكلو ٦تٌا جعلو مضطرا للتعليق 

كعلى الرغم من : "... كُب السياؽ نفسو يقوؿ الدكتور الباحث عبد ا٢تادم ٛتيتو..."عليو
من عدـ تيٌسر الوقوؼ على جلية األمر حىت اآلف حوؿ موضع النص ا١تذكور ُب كتبو، فإٌ٘ب 

على شبو يقُت بأنٌو قد جرل عليو ما ذكر من ٖتريف؛ ألٌف القوؿ بذلك ىو ا١تنسجم مع 
 ."مقاـ سلطاف العلماء كإمامتو ُب العلم كالدين

                                 
ىػ : لعبد اٟتي الفرماكم ابتداء من الصفحة (رسم ا١تصحف كنقطو) تقريظ كتقدٙب أٯتن رشدم سويد لكتاب  
  379\1 الربىاف  
ك : رسم ا١تصحف للفرماكم ص 
ز :  ا١ترجع نفسو ص 
  45 جهود األمة اإلسبلمية ُب رسم القرآف الكرٙب، ص 
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  كلعٌل ٦تٌا يؤٌكد ما ذىب إليو األستاذ أٯتن سويد من كقوع تصحيف ُب نٌص العٌز بن عبد
السبلـ، كجود رمز ُب ا١تخطوطات العربية القدٯتة يشبو النوف يقصدكف بو عقد ا١تقابلة بُت 

 فبل يبعد أف يكوف مثل ىذا الرمز ىو ا١تتسبب ُب ىذا  ىذه النسخة كأصلها 
  كما ال يبعد أف يكوف أحد رموز السكوف أك الشٌدة كىو نصف دائرة. التصحيف

 ...آخرىا حرؼ مشٌدد" إالٌ "  خاصة كأف .ىو ا١تتسبب ُب ىذا التصحيف كاهلل أعلم
  كقد يكوف الذم كقع ُب الٌنص ٖتريفه ال تصحيف بسبب تصٌرؼو ُب الٌنص من طرؼ

كسننقل بعض فتاكل ...النقلة أك بسبب كثرة اعتمادىم على مطلق السمع كاٟتفظ كالركاية
ابن عبد السبلـ ا١تشأّة ٢تذه، كاليت ال يبعد أف يكوف كقع عليها شيء من التحريف 

 .فانقلب معناىا كنصها إٔب ىذا الذم نقلو الزركشي ُب الربىاف كاهلل اعلم
  كالذم يؤٌكد ما جنح إليو الدكتور أٯتن من تصحيف ىذا النص كٖتريفو كبراءة العز ين عبد

السبلـ من ىذا القوؿ كونو ٮتالف بعض فتاكل العٌز نفًسو، فقد سئل عن رجل يكتب 
كال ٬توز ١تن ال يعرؼ ضبط القرآف أف يضبطو ١تا : "القرآف كرٌٔتا غلط فضبطٌو ملحونان فقاؿ

كاألكٔب أف يتفٌقد ما كتبو ليصلح ما عساه أف يتفق : "ٍب قاؿ." ُب ذلك من تضليل اٞتهاؿ
  كا١تبلحظ ُب ىذا الٌنص أمراف."منو من ٟتن أك إخبلؿ

تىبىة رسم افقد جعل ؿ (ضبط القرآف)قولو : أٌك٢تما لقرآف ضبطا خاصا يعرفو بعضي الكى
.  حىت ال يقع ُب اللحن كاإلخبلؿكيتقنودكف بعض، كيلـز من أراد كتابة القرآف أف ٭تسنو 

أٌف سبب تضليل اٞتهاؿ ىو تغيَت رسم القرآف، كىذا ٥تالف بل مناقض ٘تاـ : ثانيهما
ا١تناقضة للفتول اليت نقلها الزركشي كاليت نٌصت على أٌف تغيَت رسم القرآف ىو العاصم من 

 التغيَت ُب اللفظ كىو عُت الضبلؿ الذم ُب فتول الباب،كالتغيَت ا١تقصود ]اٞتهاؿ " تغيَت"
 [قصده ىنا

                                 
مؤسسة الفرقاف للًتاث . فرانسوا ديركش، ترٚتة أٯتن فؤاد سٌيد. ا١تدخل إٔب علم الكتاب ا١تخطوط باٟترؼ العريب:  ينظر 

 ىذه الرموز ُب ٥تطوطُت أليب عثماف كقد كقفت على ٪تاذج من . 340ـ  ىامش الصفحة 2010ىػ 1431اإلسبلمي لندف 
 كالثا٘ب ضمن ٣تموع أٌكلو شرح ابن اٟتاج الورنيدم 26سعيد بن ٤تمد العقبا٘ب التلمسا٘ب ُب ا١تكتبة الوطنية باٞتزائر األكؿ برقم ح

 .(النفحات القدسية)التلمسا٘ب على سينية ابن باديس 
 نقبل عن جهود األمة 145ىػ ص1406إخراج عبد الرٛتن عبد الفتاح، دار ا١تعرفة بَتكت .  فتاكل العز بن عبد السبلـ 

  46اإلسبلمية ُب رسم القرآف الكرٙب ص
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 من التشابو ُب ا١توضوع كالتعليل ئاإٌف ُب نص ىذه الفتول كاليت نقلها صاحب الربىاف شي 
كالصياغة كاللفظ، كال يبعد أف يكوف اإلماـ الزركشي أك من نقلها عنو قد التبس عليو األمر 
كانقلب نظره ُب قراءة النص أك اختلط عليو ضبطو كحفظو، كىذا مشاىد كثَت عند الطلبة، 

كال يستبعد ُب حق فضبلء أىل العلم خاصة إذا اعتمدكا ُب بعض نقو٢تم على ضبط 
... كحفظ كفهم غَتىم

رسم ا١تصحف الشريف : فا١توضوع ُب النصُت
عدـ اٞتواز : كاٟتكم فيهما

ما يلحق ا١تصحف من اللحن كاإلخبلؿ  : كالتعليل
يقوؿ . تضليل اٞتهاؿ ىا ىنا كتغيَت اٞتهاؿ ىناؾ:  كمن األلفاظ كالعبارات ا١تشًتكة

فالعبارتاف ُب القولُت فيهما تشابو : "...الدكتور الباحث عبد ا٢تادم ٛتيتو ُب ا١توضوع
: ، كُب العبارة اليت ُب الربىاف قولو"ال ٬توز"كاضح ُب األلفاظ، ففي كل منهما استعماؿ 

  اىػ ".١تا ُب ذلك من تضليل اٞتهاؿ: "، كُب عبارة الفتاكل"لئبل يقع ُب تغيَت اٞتهاؿ"
  ا١تعركؼ عن شيوخ العز بن عبد السبلـ كتبلمذتو االلتزاـ بإٚتاع األمة كالقوؿ بلزـك رسم

 ا١تصحف؛ ما يرجح بطبلف نسبة ىذا اٟتكم لسلطاف العلماء 
 قاضي قضاة دمشق، فخر ٚتاؿ الدين اٟترستا٘ب: فمن شيوخو الذين أخذ عنهم

...  ابن أخ اٟتافظ ابن عساكر صاحب التاريخ، سيف الدين اآلمدمالدين بن عساكر
                                 

 46 عبد ا٢تادم ٛتيتو،  
عبد الصمد بن ٤تمد بن أيب الفضل بن علي بن عبد الواحد قاضي القضاة ٚتاؿ الدين أبو القاسم بن اٟترستا٘ب األنصارم  

ا٠تزرجي السعدم الدمشقي، أحد األجلة من الفقهاء البارعُت ُب ا١تذىب الشافعي الزاىدين الورعُت ككاف من قضاة العدؿ، قاؿ 
ككاف صارما عادال على طريقة السلف ُب لباسو كعفتو ٓب تفتو صبلة ّتامع دمشق ُب "  ٓب أر أفقو منو: "عنو العٌز بن عبد السبلـ

طبقات الشافعية .  (ىػ694)، كتوُب سنة أربع كتسعُت كستمائة (ىػ520)كلد سنة عشرين كٜتسمائة . ٚتاعة إالٌ أف يكوف مريضا
، ذيل التقييد ُب ركاة السنن كا١تسانيد، ٤تمد بن أٛتد بن علي تقيي الدين 789\15، تاريخ اإلسبلـ 1182\199\8الكربل 

. ـ1990ىػ 1410دار الكتب العلمية بَتكت . كما يوسف اٟتوت: ٖتقيق  (ىػ832)أبو الطيب ا١تكي اٟتسٍت الفاسي 
2\124. 
عبد الرٛتن بن ٤تمد بن اٟتسن، اإلماـ ا١تفيت فخر الدين أبو منصور  الدمشقي ابن عساكر شيخ الشافعية، كلد سنة ٜتسُت  

.  (ىػ620)عرضت عليو كاليات كمناصب فرٌدىا  كصٌنف ُب الفقو كاٟتديث توُب سنة عشرين كستمائة  (ىػ550)كٜتسمائة 
. ـ1974إحساف عباس دار صادر بَتكت : ٖتقيق (ىػ764)فوات الوفيات، ٤تمد بن شاكر بن أٛتد ا١تلقب بصبلح الدين 

 613\13، تاريخ اإلسبلـ 290\2
علي بن أيب علي بن ٤تمد بن سآب الٌتغليب أبو اٟتسن العبلمة ا١تتكلم سيف الدين اآلمدٌم اٟتنبلي ٍب الشافعي، كلد بآمد ُب  
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كال يعرؼ عن أحد منهم أنٌو ...  شامةك، أب، القراُبكمن أشهر تبلمذتو ابن دقيق العيد
 بل ٓب ...كلو فعل ذلك لنقل قولو كمذىبو لتفرده كغرابتو كشذكذه...خالف اإلٚتاع أك نقضو

 .ينقل أحد من تبلمذتو عنو ىذه ا١تخالفة كال أشاركا إليها حىٌت 
 (بدائية الكتابة العربية): ىـ808عبد الرحمن بن خلدون  .3

سأنقل ُب ىذا ا١تبحث نص كبلمو بشيء من االستفاضة كالطوؿ حىت ٯتكننا ٕتلية حقيقة ىذا الرأم 
كفهم منطلقو كفحواه، يقوؿ ابن خلدكف رٛتو اهلل ُب الفصل الثبلثُت من الباب ا٠تامس من الكتاب األٌكؿ ما 

فكاف ا٠تط العريب ألكؿ اإلسبلـ غَت بالغ إٔب الغاية من اإلحكاـ كاإلتقاف كاإلجادة، كال إٔب التوسط : "نصو
. ١تكاف العرب من البداكة كالتوحش كبعدىم عن الصنائع

كانظر ما كقع ألجل ذلك ُب رٝتهم ا١تصحف حيث رٝتو الصحابة ٓتطوطهم، ككانت غَت مستحكمة 
ٍب اقتفى التابعوف . ُب اإلجادة، فخالف الكثَت من رسومهم ما اقتضتو أقيسة رسـو صناعة ا٠تط عند أىلها

من السلف رٝتهم فيها تربكان ٔتا رٝتو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كخَت ا٠تلق من بعده ا١تتلقوف 
كأين . لوحيو من كتاب اهلل ككبلمو، كما يقتفى ٢تذا العهد خط كٕب أك عآب تربكان، كيتبع رٝتو خطأ أك صوابان 

. نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه، فاتبع ذلك كأثبت رٝتان، كنبو العلماء بالرسم على مواضعو
كال تلتفنت ُب ذلك إٔب ما يزعمو بعض ا١تغفلُت من أّنم كانوا ٤تكمُت لصناعة ا٠تط، كأف ما يتخيل من 

: كيقولوف ُب مثل زيادة األلف ُب الأذْتنو. ٥تالفة خطوطهم أصوؿ الرسم ليس كما يتخيل، بل لكلها كجو
إنو تنبيو على أف الذبح ٓب يقع، كُب زيادة الياء ُب بأييد إنو تنبية على كماؿ القدرة الربانية، كأمثاؿ ذلك ٦تا ال 

كما ٛتلهم على ذلك إال اعتقادىم أف ُب ذلك تنزيهان للصحابة عن توىم النقص . أصل لو إال التحكم احملض

                                                                                                     
أبكار "ك" منتهى السوؿ"ك٥تتصره " اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ: "من مصنفاتو (ىػ550)ديار بكر بعد ا٠تمسُت كٜتسمائة بيسَت 

، طبقات 833\1طبقات الشافعيُت . (ىػ631)توُب بدمشق سنة إحدل كثبلثُت كستمائة "... لباب األلباب"ك" األفكار
 332\4، األعبلـ 50\14، تاريخ اإلسبلـ 306\8الشافعية الكربل

٤تمد بن علي بن كىب بن مطيع، اإلماـ العبلمة شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشَتم ا١تنفلوطي ا١تصرم  
بينبع باٟتجاز لو شرح على عمدة  (ىػ625)كلد سنة ٜتس كعشرين كستمائة ،  الشافعي، أحد األعبلـ كقاضي القضاة ٍبٌ ا١تالكي

 كتوُب يـو اٞتمعة حادم عشر صفر سنة اثنتُت كسبعمائة... األحكاـ كشرح على األربعُت كشرح ١تقدمة ا١تطرزم ُب األصوؿ 
، تاريخ 952\1، طبقات الشافعيُت 442\3، فوات الوفايات 192\1 ذيل التقييد ُب ركاة السنن كاألسانيد .(ىػ702)

 .144\15اإلسبلـ 

 شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن عبد الرٛتن الصنهاجي البهنسي ا١تصرم القراُب انتهت إليو رئاسة ا١تالكية ٔتصر ُب عصره، 
حسن . (ىػ684)الذخَتة كالقواعد كشرح احملصوؿ كالتنقيح ُب األصوؿ توُب سنة أربع كٙتانُت كستمائة كدفن بالقرافة : من مصنفاتو

 .94\1، األعبلـ 316\1احملاضرة 
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كحسبوا أف ا٠تط كماؿ، فنزىوىم عن نقصو، كنسبوا إليهم الكماؿ بإجادتو، كطلبوا . ُب قلة إجادة ا٠تط
كاعلم أف ا٠تط ليس بكماؿ ُب حقهم، إذ ا٠تط . تعليل ما خالف اإلجادة من رٝتو، كذلك ليس بصحيح

كالكماؿ ُب الصنائع إضاُب، كليس بكماؿ مطلق، إذ ال . من ٚتلة الصنائع ا١تدنية ا١تعاشية كما رأيتو فيما مر
يعود نقصو على الذات ُب الدين كال ُب ا٠تبلؿ، كإ٪تا يعود على أسباب ا١تعاش، كْتسب العمراف كالتعاكف 

كقد كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم أميان، ككاف ذلك كماالن ُب حقو، . عليو ألجل داللتو على ما ُب النفوس
كليست األمية . كبالنسبة إٔب مقامو، لشرفو كتنزىو عن الصنائع العملية، اليت ىي أسباب ا١تعاش كالعمراف كلها

كماالن ُب حقنا ٨تن، إذ ىو منقطع إٔب ربو، ك٨تن متعاكنوف على اٟتياة الدنيا، شأف الصنائع كلها، حىت 
. فإف الكماؿ ُب حقو ىو تنزىو عنها ٚتلة ٓتبلفنا. العلـو االصطبلحية

ٍب ١تا جاء ا١تلك للعرب، كفتحوا األمصار، كملكوا ا١تمالك كنزلوا البصرة كالكوفة، كاحتاجت الدكلة إٔب 
الكتابة، استعملوا ا٠تط كطلبوا صناعتو كتعلموه كتداكلوه، فًتقت اإلجادة فيو، كاستحكم، كبلغ ُب الكوفة 

ىنا ينتهي ." …كا٠تط الكوُب معركؼ الرسم ٢تذا العهد. كالبصرة رتبة من اإلتقاف، إال أّنا كانت دكف الغاية
كلكٌنو رٛتو اهلل كاصل اٟتديث عن الكتابة كا٠تط من حيث -  ٦تٌا لو متعلق ٔتوضوعنا– أىٌم ما ُب كبلمو 

ٍب انتشرت العرب ُب األقطار كا١تمالك، كافتتحوا إفريقية كاألندلس، كاختط بنو العباس : "تطٌوره كازدىاره فقاؿ
بغداد كترقت ا٠تطوط فيها إٔب الغاية، ١تا استبحرت ُب العمراف، ككانت دار اإلسبلـ كمركز الدكلة العربية، 

كاستحكمت . كخالفت أكضاع ا٠تط ببغداد أكضاعو بالكوفة، ُب ا١تيل إٔب إجادة كٚتاؿ الركنق كحسن الركاء
  ٍب تبله ُب ذلك علي بن ىبلؿىذه ا١تخالفة ُب األمصار إٔب أف رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير

كبعدت رسـو ا٠تط . ، ككقف سند تعليمها عليو ُب ا١تائة الثالثة كما بعدىاالكاتب الشهَت بابن البواب

                                 
استوزر لثبلثة من خلفاء بٍت  (ىػ272)٤تمد بن علي بن اٟتسن بن مقلة الوزير أبو علي، كلد ببغداد سنة اثنُت كسبعُت كمائتُت  

تتلمذ على يد ثعلب كابن دريد كعلى أبيو كإبراىيم بن إسحاؽ ُب خصوص فٌن ...العباس كابتلي بسبب اختبلفاهتم كدسائسهم
 فهو مؤسس خط النسخ كالثلث كىو ا١تنظٌر األٌكؿ ٢تذا الفن كاضعي اصطبلحاتو بلغ ُب ا٠تط العريب شأنان عظيمان،. كصناعة ا٠تطٌ 

توُب ُب سجنو مقطوع اليٌد كاللساف سنة ٙتاف " رسالة الوزير ابن مقلة ُب علم ا٠تٌط كالقلم"كضابطي قواعده ، من أشهر مصنفاتو 
، شهاب الدين (ا١تعركؼ ٔتعجم األدباء)، إرشاد األريب إٔب معرفة األديب 2574\6تاريخ اإلسبلـ . (ىػ328)كعشرين كثبلٙتائة 

ـ 1993ىػ 1414دار الغرب اإلسبلمي بَتكت . إحساف عباس: ٖتقيق (ىػ226)أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي اٟتموم 
6\2574. 

 علي بن ىبلؿ أبو اٟتسن ا١تعركؼ بابن البٌواب، من تبلمذة ابن جٌٍت، كاف يعرٌب الرؤيا كيقٌص على الٌناس ّتامع ا١تنصور كلو نظم 
أٌكؿ من نقل ىذه الطٌريقة ًمن خط الكوفٌيُت أبو علٌي ٍبن ميقلة، كخطو : كقاؿ ابن خٌلكافة ُب حسن ا٠تٌط  سكنثر انتهت إليو الرئا

 ...عظيم، لكن ابن البٌواب ىذَّب طريقة ابن ميقلة كنقَّحها، ككساىا طىبلكة كبػىٍهجة، كشيخيوي ُب الكتابة أبو عبد اهلل ٤تمد ٍبن أسد 
ٍبٌ تعاٗب الكتابة . ٍبٌ أذىب الكيتب. ككاف ابن البٌواب يذىَّب إذىابا فائقنا، ككاف ُب أٌكؿ أمره مزكقنا ييصور الدُّكر فيما ًقيلى 
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ٍب ازدادت ا١تخالفة بعد تلك العصور بتفنن اٞتهابذة . البغدادم كأكضاعو عن الكوفة، حىت انتهى إٔب ا١تباينة
ككقف سند تعليم .  كالوٕب علي العجميُب إحكاـ رسومو كأكضاعو، حىت انتهت إٔب ا١تتأخرين مثل ياقوت

ا٠تط عليهم، كانتقل ذلك إٔب مصر، كخالفت طريقة العراؽ بعض الشيء، كلقنها العجم ىنالك، فظهرت 
ككاف ا٠تط اإلفريقي ا١تعركؼ رٝتو القدٙب ٢تذا العهد يقرب من أكضاع ا٠تط . ٥تالفة ٠تط أىل مصر أك مباينة

ك٘تيز ملك األندلس باألمويُت، فتميزكا بأحوا٢تم من اٟتضارة كالصنائع كا٠تطوط، فتميز صنف . ا١تشرقي
كطما ْتر العمراف كاٟتضارة ُب الدكؿ اإلسبلمية ُب كل . خطهم األندلسي، كما ىو معركؼ الرسم ٢تذا العهد

كعظم ا١تلك كنفقت أسواؽ العلـو كانتسخت الكتب كأجيد كتبها كٕتليدىا، كملئت ّٔا القصور . قطر
. كا٠تزائن ا١تلوكية ٔتا ال كفاء لو، كتنافس أىل األقطار ُب ذلك كتناغوا فيو

ٍب ١تا ا٨تل نظاـ الدكلة اإلسبلمية كتناقصت تناقص ذلك أٚتع، كدرست معآب بغداد بدركس ا٠تبلفو، 
كللخط . فانتقل شأّنا من ا٠تط كالكتابة، بل كالعلم إٔب مصر كالقاىرة، فلم تزؿ أسواقو ّٔا نافقة ٢تذا العهد

فبل يلبث ا١تتعلم أف ٭تكم . كأشكا٢تا متعارفة بينهم. ّٔا معلموف يرٝتوف للمتعلم اٟتركؼ بقوانُت ُب كضعها
كقد لقنها حسنان كحلقان فيها دربة ككتابان، كأخذىا قوانُت . أشكاؿ تلك اٟتركؼ على أشكاؿ تلك األكضاع

 ..."عملية فتجيء أحسن ما يكوف
: تعليقات كمبلحظات على رأم ابن خلدكف رٛتو اهلل

                                                                                                     
لك أبا غالب

ي
تاريخ اإلسبلـ . (ىػ413) توُب سنة ثبلث عشرة كأربعمائة للهجرة "ففاؽ فيها األٌكلُت كاآلخرين، كنادـ فىٍخر ا١ت

ا١تستفاد من - ذيل تاريخ بغداد البن النجار- ا١تختصر احملتاج إليو من تاريخ ابن الدبيثي للذىيب)، تاريخ بغداد كذيولو 222\9
ف أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت ا٠تطيب البغدادم (الرد على أيب بكر بن ا٠تطيب البن النجار- تاريخ بغداد البن الدمياطي

. 157\153\21- 1030\185\19ىػ 1417مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بَتكت : ٖتقيق (ىػ463)
 .30\5األعبلـ 

ياقوت بن عبد اهلل الركمي، أبو عبد اهلل شهاب الدين مؤب عسكر، ا١تؤرخ اٞتغراٌُب ا٠تطاط كلد سنة أربع كسبعُت كٜتسمائة  
بببلد الرـك حيث أًسر صغَتا كاشًتاه مواله عسكر تاجر ببغداد، اشتغل بالتجارة كبنسخ الكتب فتحٌصل لو  (ىػ574)للهجرة 

توُب سنة "... معجم الشعراء"ا١تشهور ٔتعجم األدباء ك" إرشاد األريب"، "معجم البلداف: "بسبب ذلك علم كثَت، من مصنفاتو
، كفيات األعياف 196\192\21، تاريخ بغداد كذيولو 131\4إنباه الركاة .  (ىػ626)ست كعشرين كستمائة 

 .380\823\13، تاريخ اإلسبلـ 188\312\22، سَت أعبلـ النببلء 790\127\6
 علي بن زنكي الوٕب العجمي، خطاط عاش ُب بغداد كتتلمذ على ياقت ا١تستعصمي ككبل٫تا أخذا ا٠تٌط عن الشيخة زينب 

مىن خٌط : نقلت ترٚتتو من موقع مزامَت آؿ داكد مادة. (ىػ618)توُب سنة ٙتاف عشرة كستمائة للهجرة . شهدة بنت األبرم
  .2013\02\18موضوع نشر بتاريخ . ا١تصحف الشريف من القرف األكؿ إٔب منتصف القرف الرابع عشر

-455ـ ص2001دار األرقم بن أيب األرقم بَتكت . باعتناء كدراسة أٛتد الزعيب (ىػ808) ا١تقدمة ، عبد الرٛتن بن خلدكف  
456 .
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  ،كبلـ ابن خلدكف رٛتو اهلل ال خبلؼ ُب ثبوتو كصحة نسبتو لصاحبو، لكن ا١تشكلة كاقعة ُب قراءتو
ألٌف كٌل ما فيو ىو كصفه لواقًع الكتابة العربية ُب زمن اإلسبلـ األكؿ على عهد الصحابة رضي اهلل 

ٍبٌ كاصل ..." كاف ا٠تط العريب ألكؿ اإلسبلـ غَت بالغ إٔب الغاية: "فقد بدأ كبلمو بقولو. عنهم
ٍب ١تا جاء ا١تلك للعرب، " الكبلـ ُب ذات ا١توضوع معٌلبل كموجها كمستدال ليختمو بذات اٟتكم 

كفتحوا األمصار، كملكوا ا١تمالك كنزلوا البصرة كالكوفة، كاحتاجت الدكلة إٔب الكتابة، استعملوا 
 كليس ُب ىذا الكبلـ ..."ا٠تط كطلبوا صناعتو كتعلموه كتداكلوه، فًتقت اإلجادة فيو، كاستحكم

من أٌكلو إٔب آخره دعوة إٔب العدكؿ عن رسم ا١تصحف أك إشارة من قريب أك بعيد إٔب جواز  تغيَت 
 ...كتبديل ظواىره

  ك٦تٌا يؤٌكد أٌف ابن خلدكف أبدان ٓب يقصد جواز تغيَت رسم ا١تصحف ككتابتو بغَت الرسم العثما٘ب؛ أٌف
، كلكن ىل قاؿ أحده من أىل (ىػ279)كابن قتيبة  (ىػ207)ىذا القوؿ سيًبقى إليو من ًقبل الفراء 

العلم أٌّنما جٌوزا تغيَت رسم ا١تصحف، بل لقد سبقت ىؤالء ٚتيعا عائشة رضي اهلل عنها إٍذ نًسب 
 كلكن ا١تعركؼ عنها كعن الصحابة أٚتعُت إٚتاعهم على كجوب التزاـ الرسم إليها مثل ىذا القوؿ

فهذه األقواؿ إذف إ٪ٌتا تصف كاقعان، كا٠تطأ أك النقص إ٪ٌتا ينسب للخٌط ذاتو إٍذ كاف ال . العثما٘ب
 ىي أخطاء نيًسبت للكتبة من كجهة – إف سٌلمنا ّٔا –يزاؿ ُب بدايتو األكٔب، ٍبٌ إٌف ىذه األخطاء 

 ...نظر قائليها؛ ألٌف الكتابة خالفت تصورىم ٢تا
 يبلحظ أنٌو ُب ىذا ا١توضع كا١تتأمل ُب حديثو عن علم رسم ا١تصحف ُب موضع آخر من مقدمتو 

 ٓب يىًسٍمها بالضعف كال با٠تطأ كٓب ينعت أصحأّا ،حيث اٟتديث عن ظواىر الرسم العثما٘ب أصالة
 كقد عرٌفها كذكر شيئا من "أصناؼ العلـو الواقعة ُب العمراف"بالوحشية كالبداكة بل ىي من 

العلـو اليت تكثر "مباحثها  كمسائلها كرجا٢تا كمصادرىا ككٌل ذلك ُب سياؽ الثناء عليها إذ ىي من 
 ... "حيث يكثر العمراف كتعظم اٟتضارة

                                 
 كىذا  اٟتكم الذم ذكره ابن خلدكف حقيقة ال ٯتكن إنكارىا فالكتابة العربية ُب زمن الصحابة رضي اهلل عنهم كانت ُب  

ت ٓب يكن ٢تا رموز خاصة ئ كالصوا.بداياهتا األكٔب فاٟتركؼ ٓب تكن قد استقلت ٚتيعها بصورىا ك٢تذا ٞتأ العرب إٔب اإلعجاـ
. 255، 253-252، 134-133ينظر رسم ا١تصحف لغاٖب قدكرم ص . ا ٞتأ العرب إٔب الشكل ذكلو
 .70-69ا١تتحىف ص 
 ."يا ابن أخي ىذا عمل الكتاب أخطأكا ُب الكتاب: "كىو قو٢تا رضي اهلل عنها. 235\1ا١تصاحف  
 .476 ا١تقدمة ص 
. 474 ىذا ىو عنواف الباب ص 
.  473 صنفسو ا١ترجع  
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  ٍبٌ انظر كيف أثٌت على أىل ا١تغرب العتنائهم كتفوقهم ُب علم رسم ا١تصحف بسبب إلزامهم الصبية
فأٌما أىل ا١تغرب : "كالولداف بتعٌلمو كحفظو مع حفظ القرآف ُب صغرىم كبداية طلبهم حيث يقوؿ

فمذىبهم ُب الولداف االقتصار على تعليم القرآف فقط، كأخذىم أثناء ا١تدارسة بالرسم كمسائلو 
فهم لذلك أقوـي على رسم القرآف كحفظو من : "إٔب أف يقوؿ..." كاختبلؼ ٛتلة القرآف فيو

 ."سواىم
 ٦تٌا قٌرره مءكرغم أٌف ىذا الذم قٌدمناه يعيد قراءة نص ابن خلدكف قراءة جديدة ليس فيها ش

ا١تتنصلوف من رسم ا١تصحف كظواىره، إالٌ أنٌنا سنسٌلم فرضا كٕتاكزا أنٌو فعبل طالب بتبديلو كالتخلص 
 ...منو كسنناقش القوؿ فيما يأٌب انطبلقا من ىذا االعتبار

   فأما تعليلو لضعف ا٠تط كما زعم ٔتكاف العرب من البداكة كالتوحش كبعدىم عٌما ٝتاه باٟتضارة
فهو صحيح ُب حٌق عرب اٞتاىلية، كبذلك تعٌلل قلة الكتابة كعدـ انتشارىا ُب ربوع ...كالعمراف

اٞتزيرة العربية اللهٌم إالٌ حدكدىا ا١تتاٜتة للدكؿ ا١تتحضرة كبعض مدائنها كمكة كالطائف كيثرب 
أٌما الصحابة فكانوا ُب غاية ...كخيرب كبعض مناطق اليمن اليت أخذت من اٟتضارة بنصيب

ليست اإلنتاج ا١تادم كال ما يتبعها من انتشار – عند أىل االختصاص - التحضر، ألٌف اٟتضارة 
كإ٪ٌتا ىي تلك االستعدادات ا١تادية كا١تعنوية - كما يفهم من كبلـ ابن خلدكف–الصنائع كاٟترؼ 

كألجل ىذا كاف ٣تتمع ... اليت يعمل آّتمع على توفَتىا للفرد حىت ٯتٌكنو من اإلنتاج كاإلبداع
النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة ا١تنورة ُب غاية التحضر رغم أٌف مظهره كاف أساسو ا٠تيمة كالناقة 

كاٟتصَتة،ألنٌو كٌفر ىذه االستعدادات من أخوة كتكافل كعلم ككتابة كتدبٌر كتفٌكر كحب للبحث 
بينما نرل بعض آّتمعات العربية اٟتالية ُب غاية ... كاالطبلع كتقدٙب األقرأ كتفضيل األعلم كاألنفع 

التخلف كالبعد عن اٟتضارة كالعمراف رغم ما يتوفر فيها من اإلنتاج ا١تادم كمن انتشار الصنائع 
بسبب كوف ىذا الزخم ا١تادم ٓب يقم على تلك االستعدادات كاإلمكانات اليت يوفرىا ... كاٟترؼ

نأخذ بالقوؿ الراجح ٓب ىذا كٌلو إف ... آّتمع ألفراده كإ٪ٌتا ىي ٣ترد ٘تلُّك آ٘ب ككسب مادم ٤تض
 كالصحابة رضي اهلل عنهم قد  ٤تصورة ُب اإلسبلـ أك ىي اإلسبلـ ذاتواُب تعريف اٟتضارة بكونو

كحىت إف أخذنا تسا٤تا كٕتٌوزا برأم ابن خلدكف فإٌف . ٘تثلوا اإلسبلـ كطبقوه ُب أحسن كأرقى صوره
                                 

.  614 السابق ا١ترجع  
دار الفكر ا١تعاصر بَتكت باالشًتاؾ مع دار . ترٚتة بساـ بركة كأٛتد شعبو.  مشكلة األفكار ُب العآب اإلسبلمي، مالك بن نيب

مفهـو اٟتضارة عند مالك بن نيب كأرنولد : كينظر .  52-45-44-42ص. ـ2002ىػ 1423الفكر دمشق الطبعة اٞتديدة 
... 122ـ ص 1989ا١تؤسسة الوطنية للكتاب اٞتزائر . توينيب، آمنة تشيكو

... 105ـ ص1979ىػ 1399دار الشركؽ بَتكت، الطبعة السادسة .  معآب ُب الطريق، سيد قطب 
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الصحابة رضواف اهلل عليهم تعلموا الكتابة العربية، كبعضهم كزيد بن حارثة الذم تؤب كتابة 
ا١تصحف تعٌلم ٥تتلف اللغات كا٠تطوط فأتقنها كاستعاف بقواعدىا كأسسها، ككظفها ُب كتابة 

 ...ا١تصحف الشريف، كىذه من أٝتى معآب اٟتضارة كالعمراف
  ٍبٌ إٌف الصحابة ُب فٌن ا٠تٌط كصناعة الكتابة  ٓب يبدؤكا من الصفر، بل أخذكا كتابة أقرب شعب

فتعلموىا كفق مبادئها كقواعدىا األصلية ٍب تبٌنوىا كاستعملوىا - على مذىب ابن خلدكف– متحضرو 
ككذلك صنعت الشعوب كٌلها أخذت كتابات من قبلهم ٍب تبنوىا كطٌوركىا، أٓب يكن  ... ُب لغتهم

كقد مٌرت كتابتهم كأّتديتهم بثبلثة ... الفنقيوف أصحاب أٌكؿ أّتدية ُب التاريخ مقلدين للفراعنة
فهل يقاؿ إٌف الفنقيُت بعيدكف عن اٟتضارة كالعمراف بسبب ... أطوار من حيث اإلجادة كاإلتقاف

طبعا ... تقليدىم للفراعنة أٌكال، كبسبب ضعف خٌطهم ُب مرحلتو األكٔب مقارنة مع مراحلو ا١تتأخرة ؟
 ...ال

  ك٘تكنهم من -  على مذىب ابن خلدكف دائما – كإٌف من مظاىر ٖتٌضر الصحابة رضي اهلل عنهم
قواعد الرسم كصناعتو، ما أضافوه للكتابة العربية خاصة كالبشرية عامة من قواعد ٤تكمة كضوابط ُب 

كلعٌل من أ٫ٌتها رسم الكلمات باعتبار االبتداء ّٔا كالوقف عليها ... غاية الٌدقة كاإلجادة كاإلتقاف
 ألٌّنا ٓب تكن مطٌردة فيما اكتشف من من إبداع الصحابة رضي اهلل عنهم على الراجح  قاعدة كىي 

، ككذلك تفريقهم بُت الصوامت كالصوائت فتصرفوا ُب ...الكتابات كاٟتفريات كالنقوش القدٯتة
الصنف الثا٘ب باٟتذؼ كالزيادة كالبدؿ كحافظوا على األٌكؿ، كمثل ذلك يقاؿ عن تفريقهم بُت أصوؿ 

فهل يعٌد ...  فيتصرفوف ُب الثا٘ب ك٭تافظوف على األٌكؿامادة الكلمة كبُت زكائدىا كما دخل عليو
مكتشفو ىذه القواعد كىذه التفاصيل متوحشوف بعيدكف عن اٟتضارة كالعمراف جاىلوف بصناعة 

 الكتابة كرموزىا ؟
  تعليل ابن خلدكف حكمو ىذا بكوف الصحابة خالفوا أقيسة الكتابة كقواعدىا ا١تتعارؼ عليها عند

 :أىل االختصاص بعيد كٌل البعد من جهات عٌدة أ٫ٌتها 
إٌف ىذه األخطاء اليت لزمت من ٥تالفة قواعد الكتابة ىي ما اصطلحنا عليو بظواىر الرسم  . أ

ىذه ... العثما٘ب من حذؼ، كزيادة، كإبداؿ، ككصل ما حٌقو الفصل، كفصل ما حٌقو الوصل
ُب كتابات أرقى األمم كأكثرىا ٖتٌضرا قدٯتا ... موجودة ُب الكتابات كٌلها- كما زعم–األخطاء 

                                 
  خاصة كأٌف العلم اٟتديث أثبت أٌف العقل البشرم يعتمد ُب تفكيك الرموز الكتابية على أٌكؿ كآخر ما تكتب بو الكلمات أٌما  

عند االلتباس كالتفريق بُت الكلمات، مع العلم أٌف النقوش العربية القدٯتة قبل الرسم العثما٘ب ٓب إالٌ كسطها فحشو ال  يلجأ إليو 
... األصلىذا يطٌرد فيها 
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فهل نصف أصحاب الكتابات كٌلهم بالتوحش كالبداكة كالبعد عن اٟتضارة كالعمراف ... كحديثا
 ... ألٌف كثَتا من كتابات كلماهتم  ٗتالف لفظها

٤تدثةه كيًجدت - اليت زعم ابن خلدكف أٌف الصحابة خالفوىا برٝتهم - إٌف ىذه القواعد كا١تبادئ  . ب
بعد عهد الصحابة رضي اهلل عنهم فكيف ٨تاسب األٌكؿ على ما صنع اآلخر ككيف نقٌيم 

 القدٙب ٔتا جٌد كأيحًدث بعده ؟ 
إٌف ىذا اٟتكم الذم أصدره سببو اعتقاد كثَت من ا١تتقدمُت أٌف الكتابة يشًتط فيها تطابق  . ت

ا١تكتوب  كا١تلفوظ، كىذا غَت صحيح ألٌف ىذا التطابق غَت الـز ، كا١تطلوب من كتابة أٌم لغة 
 .أداء أصواهتا، كرسم الصحابة بظواىره قد أٌدل أصوات القرآف الكرٙب كال يزاؿ خَت أداء

  مستدال " مغفلُت"رفض ابن خلدكف توجيهات كتعليبلت الرسم العثما٘ب كاعترب القائلُت ّٔا

 چەئچ ك٦تثبل لذلك  ببعض التوجيهات اإلشارية كالصوفية كقو٢تم ُب زيادة األلف ُب 

 إٔب كماؿ قوة اهلل كمباينتها لقوة چ  ۆئ     چإشارة إٔب أٌف الذبح ٓب يقع كالياء ُب 
 كقد جانب ابن خلدكف الصواب ُب ىذه ا١تسألة من حيثيتُت اثنتُت...البشر

تعميمو للحكم انطبلقا من جزئية خاصة، إذ حكم العاـ كٌلو ال يؤخذ من بعض أفراده : األكٔب . أ
كإذا كاف أصحاب التعليبلت كالتوجيهات اليت ساقها قد جانبهم الصواب فبل ... كجزئياتو

 ...ينبغي سحب ىذا اٟتكم كتعميمو على كٌل توجيو كتعليل
ما ا١تانع من اعتماد بعض التعليبلت ا١تعنوية كاإلشارية إذا كانت ال ٗتالف أصبلن شرعيا : الثانية . ب

أك مبدأ صناعيا فنيا كاعتربناىا من ملح ىذا العلم،  كال يٌدعي أصحأّا أٌّنا ىي اٟتق كما دكّنا 
 فهل يطعن أليس ُب كٌل علم من العلـو مثل ىذه التوجيهات اإلشارية...كٌلو باطل مردكد

 ... ذلك ُب مادة ىذه العلـو كمبادئها
  قد التبس عليو األمر بُت اٞتانب الصناعي العلمي ُب الكتابة - رٛتو اهلل–يبدك أٌف ابن خلدكف

ُب جانبها اٞتمإب - فيما ذكره كساقو– بدليل أنٌو حصر تطور الكتابة ... كجانبها الفٌٍت اٞتمإب
فكأنٌو يعتقد أٌف من مظاىر ضعف الكتابة ُب أٌكؿ اإلسبلـ إضافة إٔب قواعد الرسم ... فقط

كىذا اٞتانب كإف كاف حٌقا كصوابا إالٌ أنٌو غَت متعلق ّٔذا العلم، ... االصطبلحي ضعفها اٞتمإب

                                 
 . 21النمل  
 .47الذاريات  
ـ كمعو ُب الطبعة 2006دار الرؤية دمشق  (ىػ465)٨تو القلوب الكبَت، األستاذ عبد الكرٙب القشىَتم :  ينظر على سبيل ا١تثاؿ 

" ٨تو القلوب الصغَت"نفسها 
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كمعلـو أٌف كتابة ا١تصحف ُب شقها الفٍت اٞتمإب قد عرفت تطٌورا كتغَتا . كاألمة غَت ملزمة بو
 ... مستمرا عرب التاريخ كال يزاؿ ىذا التطور كالتغَت مستمرا إٔب يومنا ىذا

 :مفكرون وعلماء معاصرون وباحثون  .4
كانت – ْتسن قصدو كنيةو أك بسوئهما – كجٌل إف ٓب نقل كٌل من تطاكؿ كٕترٌأ على رسم اإلماـ 

عن الرٌد على – ُب اٞتملة - عمدتو كمنطلقو ىذه األقواؿ الثبلثة، كفيما تقٌدـ من ردكد عليها ما يغنينا 
لكن نضيف أٌف غربة اإلسبلـ كاستضعاؼ ا١تسلمُت كتكالب األمم عليهم ...ىذه ا١تزاعم كاألقواؿ اٟتديثة

كٛتبلت التشكيك اليت طالت دين اهلل عموما ككتابو على كجو ا٠تصوص، كل ذلك كاف كراء كثرة 
:  كلعل من أشهر ىؤالء . الطاعنُت ُب رسم ا١تصحف ُب عصرنا أكثر من غَته من األزماف كالعصور

  الشوكا٘باإلماـ 
 الشيخ رشيد رضا 
 ىػ 1338 الشيخ طاىر اٞتزائرم
 الشيخ الزرقا٘ب 

                                 
٤تمد بن علي الشوكا٘ب، نسخة ا١توسوعة الشاملة سورة البقرة اآلية .  فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت 

٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكا٘ب من أىل صنعاء، فقيو ٣تتهد من كبار علماء اليمن، : كاإلماـ الشوكا٘ب ىو. 275
، لو أربعة (ـ1760)ا١توافق لستُت كسبعمائة كألف ميبلدم  (ىػ1173)كلد ّٔجرة شوكاف سنة ثبلث كسبعُت كمائة كألف للهجرة 

الدرر " "فتح القدير" "إٖتاؼ األكابر" "البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع" "نيل األكطار"عشر كمائة مؤلفا من أشهرىا 
األعبلـ . (ـ1834)ا١توافق ألربع كثبلثُت كٙتا٪تائة كألف للميبلد  (ىػ1250)توُب سنة ٜتسُت كمائتُت كألف للهجرة "... البهية

6\298  . 
٤تمد رشيد بن علي رضا بن ٤تمد مشس الدين بن ٤تمد : كالشيخ ىو [من الشبكة] 2542-2541\6 فتاكل رشيد رضا  

كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي من الكتاب العلماء باٟتديث " ا١تنار"القلمو٘بُّ البغدادم األصل اٟتسيٍت النسب صاحب ٣تلة 
 –ـ 1865)كاألدب كالتاريخ كالتفسَت، كلد بالقلموف بالقرب من طرابلس الغرب سنة ٜتس كستُت كٙتا٪تائة كألف للميبلد 

 –ـ 1935)رحل إٔب مصر كالـز الشيخ ٤تمد عبده، توُب ٔتصر سنة ٜتس كثبلثُت كتسعمائة كألف ميبلدم  (ىػ1282
نداء للجنس " "تاريخ األستاذ ٤تمد عبده" ٣تلدا كتفسَت ا١تنار ٓب يتٌمو 34صدر منها " ٣تلة ا١تنار: "من مصنفاتو (ىػ1354
 .126\6األعبلـ "...الوحي احملمدم" "اللطيف

طاىر بن صاّب أك ٤تمد صاّب بن أٛتد بن موىوب السمعو٘ب اٞتزائرم األصل الدمشقي ا١تولد كا١تنشأ كالوفاة، ْتاثة من أكابر  
مؤسس ا١تكتبة الظاىرية بدمشق كا١تكتبة  (ىػ1268- ـ1852)العلماء كرجاؿ اإلصبلح كلد سنة اثنُت كٜتسُت كٙتا٪تائة كألف 

الفوائد اٞتساـ ُب معرفة خواص " بديع التلخيص" "اٞتواىر الكبلمية ُب العقائد اإلسبلمية: "ا٠تالدية بالقدس الشريف من مصنفاتو
توُب سنة عشرين كتسعمائة كألف للميبلد " ... التقريب إٔب أصوؿ التعريب" "التبياف لبعض ا١تباحث ا١تتعلقة بالقرآف" "األجساـ

  .221\3األعبلـ . (ىػ1338- ـ1920)
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 الشيخ ا١تراغي  
  ـ أصدر شيخ األزىر 1948 سنة قبعد نشر ىذا  األخَت  ؛(الفرقاف)ابن ا٠تطيب ُب كتابو

من علماء األزىر الشريف لدراسة علماء  قرارا بتكوين ٞتنة من ثبلثة ٤تمد مأموف الشناكم
الكتاب كمناقشة ما جاء فيو كتقدٙب تقريرا مفٌصبل نشر مسلسبل ُب ٣تلة األزىر ُب آّلد 

. العشرين ، كقٌرر األزىر الشريف على إثر ذلك مصادرة الكتاب كمنع تداكلو
 كمن معو من ا١تطالبُت بكتابة العربية عموما كا١تصحف الكرٙب من ٚتلتها عبد العزيز فهمي 

اٟتركؼ البلتينية لكتابة )قد كصف كتابة ا١تصحف كرٝتو ُب كتابو ك ؛باٟتركؼ البلتينية
 ."السخف"ككصل بو اٟتقد أك اٞتهل إٔب كٝتو بػ " بدائية سقيمة قاصرة"بأٌّنا  (العربية

                                                                                                     
 316ص\1ج.  مناىل العرفاف 
ـ 1946ىػ 1365أٛتد مصطفى ا١تراغي، شركة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده القاىرة، الطبعة األكٔب .  تفسَت ا١تراغي 

٤تمد بن مصطفى بن ٤تمد بن عبد ا١تنعم ا١تراغي، كلد سنة إحدل كٙتانُت كٙتا٪تائة كألف : كالشيخ ا١تراغي ىو. 15ص\1ج
با١تراغة بصعيد مصر، باحث عارؼ بالتفسَت من دعاة التجديد كاإلصبلح شيخ األزىر قاضي  (ىػ1298- ـ1881)للميبلد 

كدفن بالقاىرة من  (ىػ1364- ـ1945)القضاة ُب السوداف، توُب باإلسكندرية سنة ٜتس كأربعُت كتسعمائة كألف للميبلد 
 .103\7األعبلـ "... ْتث ُب ترٚتة القرآف الكرٙب إٔب اللغات األجنبية" "تفسَت ا١تراغي" "ْتوث ُب التشريع اإلسبلمي: مصنفاتو

٤تمد ٤تمد : كا٠تطيب ىذا ىو.  57ـ ص1948 نقبل عن الفرقاف، طبعة دار الكتب ا١تصرية القاىرة 48 عبد ا٢تادم ٛتيتو ص 
ىو شخص ٓب يعرؼ بالعلم بالقرآف كالعلـو الشرعية، كإ٪تا ىو : "عبد اللطيف بن ا٠تطيب، قاؿ عنو األستاذ عبد الرٛتن الشهرم

، ٕترأ على الكتابة ُب موضوع دقيق يتعلق بالقرآف الكرٙب   (الفرقاف)ككتابو ىذا ..." كاتب كشأف بعض كتاب الصحف عندنا اليـو
موضوعو ٚتع القرآف كتدكينو كىجاؤه كرٝتو كقراءاتو ككجوب ترٚتتو كإذاعتو نشرتو دار الكتب العلمية ككٌزعتو دار الباز قاؿ األستاذ 

كىذا الكتاب ليس ْتثا علميا على الطريقة العلمية ا١تعتربة لدل الباحثُت، كإ٪تا كتاب متهافت : "الشهرم يصف ىذا الكتاب
كقد أصدر األزىر تقريرا علميا كمرسوما ١تصادرة الكتاب كمنع بيعو كنشره ..." تضمن ٣تموعة من اآلراء ا١تردكدة، كاألقواؿ الباطلة

 "ما صحة كتاب الفرقاف؟: "بعنواف.  2010\5\19ىػ  من موقع أىل التفسَت موضوع نشر بتاريخ1368سنة 
٤تمد مأموف بن أٛتد الشناكم شيخ األزىر من رجاؿ العلم كاإلصبلح، كلد سنة ٜتس كٙتانُت كٙتا٪تائة كألف للميبلد  
أحاديث " "اإلسبلـ: "من مصنفاتو (ىػ1369-ـ1950)كتوُب سنة ٜتسُت كتسعمائة كألف للميبلد   (ىػ1302-ـ1885)

 .17\7األعبلـ ... كدراسات 

 77 ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص 
عبد العزيز فهمي باشا ابن الشيخ حجازم عمرك من رجاؿ القضاء كالسياسة ٔتصر كلد ُب كفر ا١تصيلحة ٔتصر سنة سبعُت  

درس ُب األزىر كُب مدرسة اٟتقوؽ أحد مؤسسي الوفد الذم سافر إٔب باريس مع  (ىػ1287-ـ1870)كٙتا٪تائة كألف للميبلد 
كرفضو تطبيق  (اإلسبلـ كأصوؿ اٟتكم)ـ من أشهر مواقفو الليربالية مساندتو لعلي عبد الرزاؽ كلكتابو 1917سعد زغلوؿ سنة 

قرار األزىر بإصداره كمنع نشره ككاف يومها كزيرا للعدؿ، ككذا دعوتو ا١تشبوىة إٔب كتابة اللغة العربية باٟتركؼ البلتينية ْتجة 
 .24\4األعبلـ . (ىػ1370- ـ1951)تطويرىا، توُب بالقاىرة سنة  إحدل كٜتسُت كتسعمائة كألف للميبلد 
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  ىػ نشرت ْتثان حوؿ  رسم 1382 الصادر ُب ذم اٟتجة عاـ ٣54تلة العريب ُب العدد
ا١تصحف استحسنت فيو تغيَته عما ىو عليو ُب ا١تصاحف العثمانية، كقد رٌد على آّلة 

نشرت ُب جريدة ) بفتول مطٌولة كمعٌللة ، الشيخ العبلمة مفيت اٟتجاز الشيخ ابن إبراىيم
 .(26/2/1383عكاظ 

 خيٌص للقرآف الكرٙب سنة ذم رئيس ٖترير ٣تلة ا٢تبلؿ كتبى ُب أحد أعدادىا اؿرجاء النقاش 
 "... حرركا القرآف من ىذه القيود "مقاال ٖتت عنواف   ـ1970

 
 في ظواىر الرسم العثماني عجاز اإل: المسألة الثالثة

لعٌل أٌكؿ كأشهر من قاؿ باإلعجاز ىو الشيخ العارؼ عبد العزيز الٌدبٌاغ فيما نقلو عنو تلميذه أٛتد بن 
ٝتو أيضا معجز، ككيف هتتدم العقوؿ إٔب سٌر رككما أٌف نظم القرآف معجز ؼ: "ا١تبارؾ السجلماسي فهو القائل

  ك٦تٌن قاؿ بو ٤تمد العاقب ُب كشف العمى..."زيادة األلف ُب مائة دكف فئة، كإٔب سر زيادة الياء ُب بأييد
:  حيث يقوؿ

                                                                                                     
 ، نقبل عن كتاب اٟتركؼ البلتينية لكتابة العربية مطبعة مصر القاىرة 48 ، عبد ا٢تادم ٛتيتو 77 ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف  

 .  31-23ـ ص1944
٤تمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ فقيو حنبلي ا١تفيت الرٝتي للملكة السعودية كلد سنة ثبلث كتسعُت كٙتا٪تائة كألف  

كٌف بصره  (ىػ1389-ـ1969)بالرياض كتوُب ّٔا سنة تسع كستُت كتسعمائة كألف للميبلد  (ىػ1311-ـ1893)للميبلد 
األعبلـ . عدة ٣تلدات " الفتاكل" "٣تموعة من أحاديث األحكاـ" "ٖتكيم القوانُت"كعمره إحدل عشر سنة، من مصنفاتو 

5\306. 

كتوُب بالقاىرة سنة ٙتانية  (ـ1934)٤تمد رجاء عبد ا١تؤمن النقاش، كلد ٔتحافظة الدقهلية سنة أربع كثبلثُت كتسعمائة كألف  
ىل تنتحر : "ناقد أديب كصحفي عمل صحافيا ٍبٌ رئيس ٖترير ُب ٣تموعة من الصحف كآّبلت، من مصنفاتو (ـ2008)كألفُت 

موقع ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا مادة رجاء النقاش، ". أدباء كمواقف" "كلمات ُب الفن" "ُب أزمة الثقافة ا١تصرية" "اللغة العربية
  .موقع ا١تعرفة ا١تادة نفسها

 ينظر ا١توقع ا٠تاص ٔتجلة ا٢تبلؿ، كينظر ترٚتة رجاء النقاش على الشبكة.  46 عبد ا٢تادم ٛتيتو ص  
. كما بعدىا... 87 اإلبريز من كبلـ سيدم عبد العزيز ص 
٤تمد العاقب بن سيد عبد اهلل مايايب اٞتكٍت كلد ُب مدينة تكبة ُب اٟتوض الغريب :  كالعاقب ىو.40 إيقاظ األعبلـ ص 

كتوُب بفاس سنة تسع كتسعمائة كألف ميبلدم  (ىػ1275-ـ1858)١توريتانيا سنة ٙتاف كٜتسُت كٙتا٪تائة كألف للميبلد 
رسالة ُب كجوب نصب : "شاعر كعآب ك٣تاىد من أسرة عريقة ُب العلم كا١تكانة كالشرؼ من مصنفاتو (ىػ1327-ـ1909)

كفاية السعيد ُب حكم السجود على " "نظم نوازؿ العبلمة سيد عبد اهلل بن اٟتاج إبراىيم" "اإلماـ كجهاد االستعمار كا٢تجرة عنو
 .معجم البابطُت لشعراء العربية ُب القرنُت التاسع عشر كالعشرين: ينظر ترٚتتو ُب موقع"...غَت الصعيد
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   كحائده عن مقتضى القياسً  كا٠تطُّ فيو معجزه للناًس  
  كال ٖتوـي حولىوي العقوؿي  ال هتتدم لسره الفحوؿي  
  دكف ٚتيع الكتب ا١تنزَّلة  قد خصوي اهلل بتلك ا١تنزلٍة 

 ... إْب ... ٤تمد مشلوؿ الدكتور ٛتدم الشيخك٦تٌن قاؿ بو كذلك ٤تمد حبيب اهلل الشنقيطي
  .كسنكتفي ىا ىنا ببعض الرٌدكد آّملة لعٌلها تفي بالغرض كا١تقصود

 إٌف ٚتيع ما تقدـ ذكره ُب بياف اصطبلحية الرسم تنفي اإلعجاز كترٌده.. 
  الرسم إ٪ٌتا ىو من فعل الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعُت قبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كبعده فبل

بل ال كجو للقوؿ بكونو من ... كجو للقوؿ بإعجازه، كالشيء إ٪ٌتا يكوف معجزا إذا تعلق برسوؿ أك نيب 
 ... إالٌ بكثَت من التجٌوز بل كالتمٌحل...دالئل نبوتو أصبلن 

  ال ًمن كتابو كال سٌنةو كال ... التحٌدم، كال كجود للتحٌدم برسم القرآف الكرٙباألٌكؿ ىو ركن اإلعجاز
 .فبل كجو للقوؿ باإلعجاز...من أقواؿ الصحابة حىتَّ 

  السؤاؿ الذم يطرح على القائلُت باإلعجاز ىو أين مكمن ىذا اإلعجاز؟ طبعان سيقولوف ُب ظواىر الرسم
فيجاب عليهم بكوف ىذه الظواىر مشًتكة بُت جٌل ...العثما٘ب من حذؼ كزيادة كإبداؿ كفصل ككصل

الكتابات حىت ال أقوؿ كٌلها  كٓب ٮتتص ّٔا رسم ا١تصحف بل إٌف ُب اإلمبلء العريب اٟتديث من ىذه 
 (...اهلل، الرٛتن، ىذا، ىؤالء، لكٌن،كذلك، أكلئك، ءامنوا ) الظواىر الشيء الكثَت 

  ال كجو للقوؿ باإلعجاز كىذه األسرار ك . القوؿ باإلعجاز غياب سٌر ظواىر الرسم العثما٘بدكافعإٌف من
 ...قد كيشفت كىذه الظواىر قد عٌللت كفٌسرت

                                 
 36  صالسابق  ا١ترجع  
.  كما بعدىا44 اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 
كصاحب ...62...- 17...-8ـ ص2006ىػ 1427دار السبلـ مصر .   إعجاز رسم القرآف كإعجاز تبلكتو، ٤تمد مشلوؿ 

٤تمد ٤تمود مشلوؿ مهندس مد٘ب ككاتب إسبلمي مصرم معاصر، لو مقاالت كمشاركات متنوعة منشورة على الشبكة : الكتاب
كالذم قٌدـ لو األستاذ علي ٚتعة مفيت " إعجاز رسم القرآف كإعجاز تبلكتو"العنكبوتية، ال يعرؼ ُب اٟتقل العلمي إالٌ بكتابو 

 .اٞتمهورية ٔتصر
طو عابدين، ٣تلة . مزايا الرسم العثما٘ب كفوائده، د: كينظر  (ز)ذيل مصحف اٞتماىَتية بركاية قالوف عن نافع ص  :ينظر   

رسم القرآف معجز كلفظو كال ٯتكن تغيَته، . 21ـ ص2006ىػ 1427البحوث كالدراسات القرآنية، العدد الثا٘ب، السنة األكٔب 
٣تلة منار . من بدائع اإلعجاز ُب الرسم القرآ٘ب، خالد السيد علي ببلسي. ٤تمد سامر النصر دار التوفيق للطباعة كالنشر دمشق

 عاطف قاسم ،رسم القرآف ا١تعجز ٓتصائصو كظواىره كأسراره. 14 ص7 العدد18ـ السنة 1993ىػ 1413اإلسبلـ أبو ظيب 
... ـ 2001أمُت ا١تكتبة األكادٯتية اٞتيزة القاىرة 
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  التعريف بتوجيو ظواىر الرسم العثماني: بحث الرابعالم
 التوجيو في اللغة واالصطالح:المطلب األّول

 التوجيو في اللغة:  أّوال
 ."الواك كاٞتيم كا٢تاء أصل كاحده يدٌؿ على مقابلةو لشيءو : "قاؿ ابن فارس . كىجَّو يػيوىجّْو تػىٍوًجيهنا (ك،ج،ىػ)

 ٤تٌل أكثر اٟتواس كأشرؼ ما ُب ظاىر اإلنساف كجسمو، كيستعمل يطلق ُب األصل على اٞتارحة: الوىٍجوي 
، ، كمبدأه، كأشرؼ ما فيو، كقصده، كسىنىنو، كذاتو، كُب مستقبلو[ا١تادم أك ا١تعنوم] ُب صحة الشيء

                                 
، مفردات ألفاظ القرآف للراغب األصبها٘ب 572-571\1، ٚتهرة اللغة البن دريد 1037-1036العُت  للخليل بن أٛتد ص 

، النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر البن 744، ٣تمل اللغة البن فارس ص1084-1083، مقاييس اللغة البن فارس ص399ص
، ٥تتار الصحاح لزين الدين 677، أساس الببلغة للز٥تشرم ص524، األفعاؿ البن القطاع الصقلي ص159-158\5األثَت 

توجيو ا١تفسرين للقراءات ا١تختارة للقرآف :كينظر. 349- 348، ا١تصباح ا١تنَت للفيومي ص٤711تمد بن أيب بكر الرازم ص
ىػ 1434جائزة ديب الدكلية للقرآف الكرٙب الطبعة األكٔب . حسن سآب عوض ىبشاف.الكرٙب حىت ّناية القرف الرابع ا٢تجرم، د

 .88...86ـ ص2013
  .1083مقاييس اللغة ص 
 .399مفردات األصبها٘ب ص 
 .667أساس الببلغة ص 
 .399، ا١تفردات 106العُت  
 .744، ٣تمل اللغة 348ا١تصباح ا١تنَت  
 .571\1ٚتهرة اللغة 
 .572-571\1ا١تصدر نفسو  

 .399 ا١تفردات 
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... كتصريفاتو، كيطلق على معا٘ب الكبلـ، كمأخذه أم أصلوكمبدأه
، أف تصيبى أف ٕتعلى الشيءى على ًجهىةو كاحدةو فيتوٌجو أم ٭تسني ُب مكانو كيستقيم ُب إتاىو: التػٍَّوًجيوي 

إٔب آخر معا٘ب الوجو ا١تتقدمة،  أف تصيب الوجاىة كالقدر ... أم ذاتو أك أصلو أك صٌحتو أك سنٌنو كجهو
، كتوجيو الشيء أف تضعو ُب موضعو ، توجيو الكبلـ بياف السبيل اليت تقصدىا بو، ككجهىو  ٔتعٌت قصدىهكالشرىؼ

موضعو الذم يليق بو كعلى ىيئتو اليت تناسبو كمنو توجيو القثاء كالبطيخ إذا حفر ما ٖتتهما كىٌيأه ٍبٌ يوضعا ُب 
 ...ذلك ا١تكاف

كىي ُب غالبيتها تؤٌدم كتفيد جانبا كبَتا من مفهومها  (ك ج ىػ)ىذه ٣تموعة من الدالالت اللغوية ١تادة 
االصطبلحي؛ كلكي ال نستعجل النتائج كنستبقها نؤجل اٟتديث عن ىذه اإلفادة كعن العبلقة كالرابط بُت 

 .الدالالت اللغوية كاالصطبلحية إٔب ما بعد البحث ُب عناصر مفهـو التوجيو
التوجيو في االصطالح : ثانيا 

  :التوجيو في مختلف المجاالت العلمية .1
– استيعمل ُب ٣تاالت علمية شىٌت كسياقات معرفية عٌدة، كإٌف مفهومو كتعريفو ٮتتلفاف " التوجيو"اصطبلح 

: باختبلؼ ىذه آّاالت كاالستعماالت، كسنخٌص ىذا ا١تطلب لبياف كذكر بعض ىذه االستعماالت- كال بدٌ 
ىو إيراد الكبلـ ٤تتمبل لوجهُت ٥تتلفُت على جهة التساكم، كقوؿ : التوجيو عند علماء النقد كالببلغة  . أ

 :من قاؿ ألعور يسمى عمران 
ت عينيو سواء مخاط ٕب عمرك قباء ؿ

 ..التوجيو السخن، كالتوجيو احملاؿ، كالتوجيو الواقع: كلو عندىم أقساـ كأنواع منها

                                 
 ا١تصدر نفسو 
 .349ا١تصباح  
أم ترل لو معا٘بى ٭تتمليها، فتهابي " أال تػىٍفقىوي حىت ترل للقرآف كجوىا: "[رضي اهلل عنو]كُب حديث أيب الٌدرداء . 159النهاية  

 اىػ . اإلقداـ عليو
 .1084، ا١تقاييس 399، ا١تفردات 711، ا١تختار 348، ا١تصباح 744آّمل  
 .524األفعاؿ  
 .٥711تتار الصحاح  
 .571\1ٚتهرة اللغة  
 1084، ا١تقاييس 744آّمل 
: ككجو التوجيو ُب البيت أعبله أٌف قولو. 527\1، كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو 75التعريفات للشريف اٞترجا٘ب ص 
ـٌ ككجو ا١تدح؛ إذ قد يتساكياف ُب الصحة كما قد يتساكياف ُب العور" ليت عينيو سواء"  .دعاء ٭تتمل كجو الٌذ
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 (العرىبٍ )، كذلك كفتحة الراء من ىو حركة ما قبل الركٌم ا١تقٌيد:التوجيو عند علماء العركض كالقواُب . ب
 .بتسكُت الباء

عبارةه على : ىو إيراد الكبلـ على كجوو يندفع بو كبلـ ا٠تصم، كقيل: التوجيو عند علماء الكبلـ كاٞتدؿ . ت
 .كجوو يناُب كبلـ ا٠تصمً 

 
يقصد بو تبيُت كجو : " ُب معجمو بقولوعرٌفو األستاذ عبد العلي ا١تسئوؿ: التوجيو عند علماء القراءات . ث

قراءة ما كاإلفصاح عنو باعتماد أحد األدلة اإلٚتالية للعربية من نقل كإٚتاع كقياس كاستصحاب حاؿ 
الكشف عن كجو كٌل قراءة كعللها، من : " بقولو كعرٌفو الدكتور حسن سآب عىوىض ىبشاف."كغَتىا

 كعرٌفو اإلماـ الزركشي ُب ."حيث الفرؽ بُت معانيها، مع بياف أٌف ىذه القراءة ال ٗترج عن لغة العرب
أف يكوف دليبل على ...كفائدتو"ٍبٌ قاؿ ." فٌن جليله بو تعرؼ جبللة ا١تعا٘ب كجزالتها: "الربىاف بقولو

  ...."حسب ا١تدلوؿ عليو أك مرجحا
التعليل، كالتخريج، كاإليضاح، : كلو ُب ىذا االختصاص ا١تعرُب مسميات اصطبلحية أخرل مثل

                                 
 .135ـ ص2009دار ا٢تدل عُت مليلة . علم العركض كالقافية، طارؽ ٛتدا٘ب... الركٌم ا١تقٌيد ىو الساكن 
، 134، طارؽ ٛتدا٘ب ص137ـ ص2004ىػ 1424دار اآلفاؽ العربية القاىرة . عبد العزيز عتتيق.علم العركض كالقواُب، د 

 .527\1كشاؼ ا١تصطلحات 
 .75التعريفات ص 
منار "أستاذ التعليم العإب للقرآف الكرٙب كعلومو ّتامعة ٤تمد عبد اهلل بفاس، مدير ٣تلة .  األستاذ الدكتور عبد العلي ا١تسئوؿ 

ء، ااألصوات القرآنية بُت أداء األستاذ كتلقي التلميذ، التعديل كالتجريح عند القر: ، لو ٣تموعة من الدراسات كاألْتاث منها"ا٢تدل
الكاُب ُب التجويد، : كمن كتبو. اللهجات العربية ُب القراءات الشاذة، ٨تو منهجية بيداغوجية لتدريس القراءات كالتأليف فيها

اإليضاح ُب علم القراءات، القراءات الشاذة كضوابطها كاالحتجاج ّٔا ُب الفقو كالعربية، الشاىد القرائي عند النحاة، القرآف الكرٙب 
 .413معجم مصطلحات علم القراءات ص...كمستويات الدرس اللغوم

 .155ص. معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية كما يتعلق بو 
الدكتور حسن سآب عوض ىبشاف، باحث ٯتٍت متخصص ُب التفسَت كعلـو القرآف،  كلد سنة ٜتس كسبعُت كتسعمائة كألف 

توجيو ا١تفسرين للقراءات ا١تختارة  "ٔتدينة ترٙب ْتضرموت، أستاذ مساعد ّتامعة الدماـ با١تملكة السعودية، من مصنفاتو (ـ1975)
أبو عمرك البصرم كتوجيهو " "التواتر ُب القراءات القرآنية كما أثَت حولو من شبهات" "للقرآف الكرٙب حىت ّناية القرف الرابع ا٢تجرم

 .نقبل عن موقع تبياف للجمعية العلمية السعودية للقرآف الكرٙب كعلومو"... ا١ترشد ا١تفيد ُب أحكاـ التجويد" "للقراءات
 .91توجيو ا١تفسرين للقراءات ا١تختارة ص 
 235الربىاف  
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 كلو أنواع كأشكاؿ، فمنو التوجيو كاالحتجاج بالقرآف، كالتوجيو ...كاالحتجاج، كاإلعراب، كا١تعا٘ب
 ...بأسباب النزكؿ، كبرسم ا١تصحف، كبالركاية كالسند، كبالقياس اللغوم

 التوجيو في اصطالح علم الرسم  .2
يبلحظ جلٌيان غياب تعريفو كحدٍّ ٦تيّْزو لتوجيو ظواىر الرسم - قدٯتا كحديثا– إٌف ا١تتأمل ُب كتب علم الرسم 

كقد ال نستغرب عدـ كجود ىذا التعريف ُب الكتب الًتاثية القدٯتة؛ ألٌف التوجيو يومها ٓب يكن سول . العثما٘ب
 أك ،مباحث فرعية تابعة لتوصيف ىذه الظواىر، كال يبعيد أف يكوف استعما٢تم ١تثل ىذه األلفاظ استعماالت لغوية
اصطبلحية منقولة من ٣تاالت علمية قريبة من علم الرسم كعلم القراءات الذم عىنػىٍوا أصحابيو كاىتموا بالتوجيو 

 ...أكثر من غَتىم
كاليت خصت - اليت كقفتي عليها - لكن العيب كل العيب أف ٗتلوى ا١تقاالت كاألطركحات كالكتب اٟتديثة 

خصت مسألة توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب بالدراسة كالبحث من تعريف ىذا ا١تصطلح كمن ْتًث مفهومو 
كال أجد ما أعتذر بو ٢تؤالء الفضبلء سول كوف ىذا العلم بكرا ٓب يشتٌد عوده بعد،  كٓب ٖتٌدد ...كمناقشة حدكده

مبادئو كتستقر مسائلو، فبل يزاؿ ا١تشتغلوف بو يقدموف فيو خطوة كيؤخركف أخرل، كما أٌّنم تناكلوه بشيء من 
؛ فهم إ٪ٌتا يدرسوف جوانب من ىذا العلم كمسائل منو، كٓب ٮتٌصو أحده ببحث جادٍّ يتناكؿ فيو التجزئة كالتفكيك

...  العلم كٌلو

                                 
كللمتقدمُت كتب كمصنفات ُب توجيو القراءات ّٔذه التسميات ... 91، توجيو ا١تفسرين ص157-156عبد العلي ا١تسئوؿ ص 

مكتبة  (ىػ565)ا١تراجع السابقة الذكر كمقدمة الدكتور عمر ٛتداف الكبيسي على موضح ابن ايب مرٙب : كا١تصطلحات ينظر
  25-24ص\1ج. ـ2005ىػ 1426التوعية اإلسبلمية مصر الطبعة الثالثة 

الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي : ، كنقبل عنو27\1ا١توضح  
 .17\1ـ 2007- ىػ 1428دار اٟتديث القاىرة . عبد الرحيم الطهرك٘ب: ٖتقيق (ىػ437)

ٓب يعٌرؼ أك يبٌُت على - كقد خٌص كتابو عنواف الدليل لبحث توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب-  حىت صاحبنا ابن البناء ا١تراكشي 
 ...األقل داللة اصطبلح التوجيو أك التعليل

نظرية ابن البناء ا١تراكشي ُب تعليل مرسـو خٌط التنزيل للدكتور  ٤تمد خيًضر، نظرات ُب تفسَت  ابن :  ينظر على سبيل ا١تثاؿ
البناء ا١تراكشي للقرآف الكرٙب كمذىبو ُب تعليل رسم ا١تصحف لؤلستاذ عز الدين ا١تعيار اإلدريسي، توجيهات الدا٘ب لظواىر الرسم 
القرآ٘ب للدكتور حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة،  التوجيو السديد ُب رسم كضبط ببلغة القرآف آّيد لؤلستاذ الدكتور أٛتد 
بن أٛتد شرشاؿ، توجيو رسم ا١تصحف لؤلستاذ سامح سآب عبد اٟتميد، رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية، مسائل ُب الرسم 

ك٥تتلف كتب علم الرسم اليت مٌرت معنا كاليت خٌصت مبحثا لتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب دكف أف ... كالنطق لغاٖب قدكرم اٟتمد
 ...تعطي تعريفا كٖتديدا ١تصطلح التوجيو

 كلعٌل من أسباب ىذا النقص االقًتاح ا١تقٌدـ ُب خا٘تة ىذه الرسالة كاألطركحة ... كال نستثٍت ىذه األطركحة من ىذه ا١تبلحظة 
 .بتقدٙب ْتث كدراسة ابستيملوجية عن علم توجيو رسم ا١تصحف
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–  كليكوف التعريف صحيحا .كأماـ ىذه ا١تعضلة يتوٌجب علينا ا١تبادرة ك٤تاكلة تقدٙب تعريف ٢تذا ا١تصطلح
معرٌبا  حٌق التعبَت عن مرادىم كمقصودىم بو يتوجب علينا الوقوؼ على ا١تصطلحات - قدر االستطاعة كاإلمكاف 

 ُب مقابل ىذا ا١تصطلح من جهة، كعلى أىٌم عناصر مفهومو  كآّاؿ ا١تعرُباألخرل اليت استعملت ُب التخصص
.   من جهة أخرل 

 من خبلؿ تتبع أقواؿ علماء الرسم كاستعماالهتم :مصطلحات مشاركة للتوجيو في االستعمال والمفهوم 
ىذا للداللة على أكثر  اصطبلحاهتم استخداما كتوظيفا تبٌُت لنا أٌف - كقد تقٌدـ معنا كثَت منها– قدٯتا كحديثا 

. التوجيو، التعليل، التفسَت: ، ثبلثة ىيا١تفهـو
كاستعماؿ ىذه ا١تصطلحات ٓب يكن على كجو البدؿ ْتيث من استعمل مصطلحا منها ٓب يستعمل اآلخر 

أك أٌف بعض ىذه ا١تصطلحات شاع عند فئة من العلماء دكف آخرين أك ُب زمن أك جهة دكف أخرل، ٓب يكن 
فاألستاذ غاٖب ... األمر كذلك بل قد ٕتد عند العآب الواحد ىذه ا١تصطلحات الثبلثة مستعملة كبنسب متقاربة

استعمل " رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية"قدكرم اٟتمد ُب كتابو الذم خٌصو لتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب 
. كٌل ذلك با١تفهـو نفسو، كبنسبة أقٌل استعمل كذلك اصطبلح التفسَت  كالتوجيوكثَتا اصطبلح التعليل

فإنٌو كثَتا ما كاف " ا١تعٌت"ك٦تٌا يتوجب ذكره ُب ىذا الباب أٌف ابن البناء كعادتو استقٌل باصطبلح خاص ىو 
فإذا بطنت حركؼ ُب ا٠تط كٓب تكتب فلمعٌت باطن : "...يطلقو كيقصد بو التوجيو كالتعليل كمن أمثلة ذلك قولو

ُب الوجود عن اإلدراؾ، كإذا ظهرت فلمعٌت ظاىر ُب الوجود إٔب اإلدراؾ، كما إذا كصلت فلمعٌت موصوؿ كإذا 
. ، كسنعود ٢تذه اٞتزئية عند اٟتديث عن منهجو كأصولو..."حجزت فلمعٌت مفصوؿ

 من خبلؿ تتبع توجيهات علماء الرسم العثما٘ب  سنحاكؿ استنباط :عناصر مفهوم مصطلح التوجيو
: العناصر ا١تمٌيزة ١تفهـو التوجيو كالتعليل ُب خصوص ىذا العلم 

إٌف أىٌم عنصر ينبغي مبلحظتو كتسجيلو ىو أٌف التوجيو ُب علم الرسم العثما٘ب ييطلب فيو الوقوؼ على  .1
كإٔب ىذا العنصر أشار ابن البناء ا١تراكشي . قصد الصحابة رضي اهلل عنهم كمرادىم من ىذه الظواىر

كقد كمل ىذا العنواف من علم البياف ١ترسـو خط القرآف، فإف يك ذلك حٌدىم : "بقولو ُب خا٘تة كتابو

                                 
 ...174- 173-171- 170- 154:رسم ا١تصحف ص:  ينظر 
 ...350- 183- 172- 152: ا١تصدر نفسو 
 ...201- 197- 172- 170- 169: ا١تصدر نفسو 
 . 34 عنواف الدليل ص 
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فقد كافقت قصدىم، كإف ٓب يكن ذلك فهو مضمن فيو كالـز عنو، كٓب أقٌص إالٌ خربىم كال قفوت إالٌ 
 ..."أثرىم

قصد آخر مهم ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ىو كوّنم يريدكف بو دفع الشبو القائمة حوؿ ظواىر  .2
الرسم  كرفع الٌلبس ا١تنسوب ٢تا؛ ببياف صحة كتابتها ُب مقابل من خطٌأىا أك ببياف  كوّنا قائمة على 

 ... ُب مقابل من جعلها اتفاقا كاعتباطا كسبهلبل قواعد كضوابط كأصوؿ ٤تٌددة كمعٌينة
 :آّاالت ا١تعرفية اليت ال يكاد ٮترج عنها توجيو الرسم ٤تٌددة فيما يلي .3

 ...من حيث تارٮتها قواعدىا ك٥تتلف مناىجها كمدارسها: الكتابة كاإلمبلء . أ
 ...من حيث هتٌجي األصوات، أصلها كفرعها، كصلها كفصلها: األصوات اللغوية . ب
 ...تغَت الداللة كا١تعٌت نتيجة تغَت أسلوب الكتابة: ا١تعٌت . ت
 ...ككراىة اجتماع اٟتركؼ ا١تتماثلة: اٞتانب الفٍت اٞتمإب . ث
، سواء ٔتحاكلة إذ أٌف كثَتا من ظواىر الرسم سببها يعود إٔب اختبلؼ األحرؼ: األحرؼ السبعة . ج

 ...استيعأّا ُب رسم كاحد، أك رسم بعضها دكف بعض
فَظنُّ ) نقوؿ بشيء من اٞترأة كآّازفة توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ىو : مصطلح التوجيومحاولة تعريف

 ألنٌو ال يقـو دكف علم" فنٌّن "  فاستعماؿ اصطبلح(الوقوِف على قصد الصحابة ومنهجهم في رسم المصحف
...  قائم على مراعاة الغالب األعٌم إذ أكثر توجيهاهتم ال ٗتلو من مناقشة كاستثناءبل ،على ضوابط مطٌردة

بشكل الكتابة من حيث قواعدىا العلمية كالفنية  ٔتراد الكتبة، ك ألٌف التوجيو متعلقوالمنهج، القصد
 ألٌف ا١تراد بالقصد كا١تنهج ُب علم التوجيو، ا١تنسوبة للصحابة دكف غَتىم كال كجو كاألمر الصحابة...الدالليةك

 ىو مادة ىذا العلم رسم المصحف... كذلك ُب البحث فيما استيحدث بعدىم كما يفعلو الكثَتكف
... كموضوعو

 يبدك من خبلؿ تتبع الدالالت اللغوية  للفظ :العالقة بين المفهوم االصطالحي والمعنى اللغوي للتوجيو
التوجيو كمن خبلؿ دراسة مفهومو كصياغة تعريفو، أٌف الذين اختاركا ىذا االصطبلح إ٪ٌتا اختاركه ألنٌو األقرب إٔب 

كما ٭تمل معٌت معرفة - اليت ىي القواعد - ٘تىىثيًل عناصر مفهومو فهو ٭تمل ُب طياتو معٌت ٖتديد القصد كالسىنن 
كذلك كٌلو ٓتبلؼ ...األصل كا١تأخذ ككذا داللة هتيئة اٟتٌيز كالظرؼ ْتيث توضع ىذه الظواىر مكاّنا ا١تناسب ٢تا 

اصطبلح التفسَت الذم يتوجو أكثر ما يتوجو ٨تو الدالالت ا١تعنوية، كما أٌف اصطبلح التعليل يتوجو إٔب التقعيد 
.  ال يناسباف ا١تراد من التوجيو ٘تاـ ا١تناسبة  كاهلل أعلم باٟتق كالصواباالصطبلحُتالشامل ا١تنضبط ، ككبل 

وقفة مع ظاىرة التوجيو في حركة التأليف في خصوص علم الرسم العثماني : المطلب الثاني

                                 
 .141  نفسو صا١تصدر 
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ٓب يشتغل ا١تتقدموف بتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب بقدر ما اشتغلوا بتوصيف ىذه الظواىر كتعدادىا كبياف 
مواضعها، كلعٌل سبب ذلك عدـ كجود اٟتاجة، فقد كانت ىذه الظواىر ُب أٌكؿ األمر معلومة عندىم متماشية 
مع كتابتهم كإمبلئهم، كلكن كٌلما اٌتسعت رقعة ا٠تبلؼ بُت رسم ا١تصحف كرسم  العربية العاـ من جهة ككٌلما 
ظهرت دعوات إٔب تبٍت الكتابة اٞتديدة أك إٔب استغراب القدٯتة من جهة أخرل؛ بٌُت العلماء كجو ىذه الرسـو 

... كاشتغلوا بتعليلها كتوجيهها
كيبدك أٌف علماء الرسم ا١تتقدمُت ٓب ٬تدكا حاجة ملحة تدفعهم إٔب ٤تاكلة : "يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد

إ٬تاد تعليل لكل ما جاء غَت منقاس على القواعد اليت كضعها ُب كقت متأخر علماء العربية، ككاف ٫تهم األكؿ 
 ..."ىو ضبط صور ىجاء الكلمات ُب ا١تصاحف العثمانية فبلغوا ُب ذلك الغاية

كالناظر ُب أكثر كتب رسم ا١تصحف ٬تد أٌّنا ٓب ٗتلي من التوجيو، لكن بقدر متفاكت فإذا كانت ُب بعضها 
، فإٌّنا ُب كتب أخرل قد جاءت ُب تراجم أبوابو كُب ٣ترد إشارات عارضة ال تندرج ُب مقصد الكتاب كصلبو

بو  منها قد توٌسعت ُب ذكر التوجيو كجعلت منو مقصدا ٭تتفل بو الكاتب كيهتم ا، بل إٌف بعضصلب موضوعاتو
... ٘تاما كما يهتم ك٭تتفل بباقي مسائل الرسم
أٌكؿ من أفرد توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب بتأليف  (عنواف الدليل)كيعٌد ابن البناء ا١تراكشي بكتابو ىذا 

ىذه التآليف : "تقوؿ األستاذة ىند شليب. كما أنٌو أٌكؿ من أناط ىذه الظواىر كعٌلقها بالداللة كا١تعٌت. مستقل
اليت تعترب كصفية استعراضية ال ٗتلو من حُت آلخر من تعليل، كما يبلحظ ذلك جليا ُب كتاب ا١تقنع للدا٘ب 

كالتعليل الذم ... أما رسالة ابن البناء فإٌّنا قائمة أساسان على التعليل. ككتاب ىجاء مصاحف األمصار للمهدكم

                                 
 .292رسم ا١تصحف ص 
 البديع ُب الرسم العثما٘ب ُب ا١تصاحف الشريفة البن معاذ اٞتهٍت: ينظر على سبيل ا١تثاؿ 
  ك٥تتصر التنزيل أليب داكد،ا١تقنع للدا٘ب: ينظر على سبيل ا١تثاؿ 
كعلل ذلك مبٌينة ُب : "... قولو297كلعٌل من أىم ىذه الكتب ا١تقنع الكبَت أك كتاب التحبَت للدا٘ب   فقد جاء ُب ا١تقنع ص 

كبدرجة أقٌل ٚتيلة أرباب ا١تراصد ...ككذلك كتاب التنزيل أليب داكد فقد توٌسع ُب ذكر توجيو الرسم فيو كالتعليل". كتابنا الكبَت
 .للجعربم 

األستاذة الكتورة ىند شليب ٚتعت بُت العلـو االجتماعية اإلنسانية كالعلـو اإلسبلمية الشرعية ابنت الشيخ أٛتد شليب أحد  
أعبلـ القطر التونسي كآخر فقهاء ا١تذىب اٟتنفي، من اساتذهتا إضافة إٔب كالدىا الشيخ ٤تمد الفاضل بن عاشور كأٛتد بن ميبلد 

القراءات بإفريقية من الفتح إٔب منتصف : إْب من إسهاماهتا البارزة ُب ا١تكتبة اإلسبلمية ...كالعريب العنايب ك٤تمد الشاذٕب النيفر
تفسَت : القرف ا٠تامس ا٢تجرم، التفسَت العلمي للقرآف الكرٙب بُت النظرية كالتطبيق، كما حٌققت ٣تموعة من كتب الًتاث أ٫ٌتها

 .ىػ، كعنواف الدليل من مرسـو خٌط التنزيل200٭تِت بن سبلـ التميمي البصرم 
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كلعٌل أشهر ٤تاكلة : " كيقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد..."أتى بو ابن البناء ُب رسالتو ٮتتلف فيو عن سابقيو
لتفسَت ظواىر الرسم ُب القدٙب تقـو على أساس ٤تدد ىي تلك اليت يعرضها أبو العباس أٛتد ا١تراكشي الشهَت 

، ككاف أساس ىذه احملاكلة ىو تفسَت ظواىر (عنواف الدليل ُب مرسـو خط التنزيل: )ُب كتابو (ىػ721)بابن البناء 
 ..."الرسم على أساس اختبلؼ معا٘ب الكلمات

: أما ُب عصرنا ىذا فقد كثر البحث ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، ألسباب عٌدة أ٫ٌتها ما يلي
   ا٢تجمة الشرسة على ظواىر الرسم العثما٘ب كما ٓب تكن من قبل قٌط؛ ما استدعى من ا١تختصُت

 ...رٌدان كدفاعان كتفسَتا من خبلؿ االشتغاؿ بتوجيو ىذه الظواىر كبياف صٌحتها كصوأّا
 ف ُب توصيف ظواىر الرسم العثما٘ب؛ فلم يبق للمعاصرين ما يذكركنو كاالستغناء ٔتا ذكره ا١تتقدـ

ُب ىذا آّاؿ ما دفعهم إٔب البحث عن ٣تاالت أخرل فوجدكا ضالتهم ُب توجيو ىذه 
 ...الظواىر

 بو إٔب البحث عن أكجو ىذا اإلعجاز ُب ينظهور القوؿ بإعجاز الرسم العثما٘ب، ما دفع القائل 
 ...طيات تعليل كتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب

كقد بدأت حركة البحث كالتأليف ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ُب العصر اٟتإب بدايات ٤تتشمة؛ فقد 
سبب اختبلؼ ا١تصاحف ُب )مبحثا درس فيو  (القراءات كاللهجات) ُب كتابو عقد األستاذ عبد الوىاب ٛتودة

فذكر تعليبلت عٌدة منها ما ىو تارٮتي كمنها ما ىو صوٌب كزعم أٌف بعضها  (الرسم ١تألوؼ ا٠تٌط كمعركؼ القواعد
كمن بُت ىذه احملاكالت األكٔب ٤تاكلة عبد اٟتٌي الفرماكم ُب ...  من أخطاء الكتبة كضعفهم ُب ىذه الصناعة

                                 
 .14قسم الدراسة من عنواف الدليل ص 
 .8رسم ا١تصحف ص 
القرآف " "القراءات كاللهجات: "عبد الوىاب ٛتودة باحث مصرم كأستاذ بكلية اآلداب ّتامعة القاىرة، متوَب من مصنفاتو 

صفحات من " "الرسوؿ ُب بيتو" "التجديد ُب األدب ا١تصرم اٟتديث" "ساعات حرجة ُب حياة الرسوؿ" "الكرٙب كعلم النفس
، كيكيبيديا اإلخواف (عبد الوىاب ٛتودة)موقع دار الكتب كالوثائق العراقية مادة : ينظر"... تاريخ مصر ُب عصر السيوطي

كىو غَت األستاذ عبد الوىاب ٛتودة ا١تفكر كا١تصلح . (1954مذكرات كذكريات ما قبل التأسيس كحىت عاـ )ا١تسلموف مادة 
ـ كأحد أبرز العماؿ الشباب 1966اٞتزائرم تلميذ األستاذ مالك بن نيب كأحد مؤسسي مسجد اٞتامعة ا١تركزية باٞتزائر سنة 

ُب قنزات ...  "ا١تتطوعُت ُب ملتقيات الفكر اإلسبلمي، مسؤكؿ مديرية الثقافة كا١تلتقيات بوزارة األكقاؼ، ٍب األمُت العاـ للوزارة
مذكرات جزائرم، طالب اإلبراىيمي دار الغرب . 2014\9\8مقاؿ لؤلستاذ ا٢تادم اٟتسٍت ّتريدة الشركؽ اٞتزائرية بتاريخ " 2

 .(ا١ترجع األخَت ذكره األستاذ اٟتسٍت ُب مقالو) 101\2. اإلسبلمي
ـ ، ينظر رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم 1948دار النهضة ا١تصرية القاىرة الطبعة األكٔب . القراءات كاللهجات، عبد الوىاب ٛتودة 

 .197اٟتمد ص
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كالذم اتٌبع فيو من سبقو ُب التوجيو بالقراءات كبالداللة على اٟتركات كعلى أصل  (رسم ا١تصحف كنقطو)كتابو 
الكلمات كبعض األصوات كما أنٌو انساؽ فيو ٨تو التوجيو اإلشارم تبعا لتوجيهات ابن البناء ا١تراكشي نتيجة قولو 

– كما تقٌدـ بيانو ُب ٤تٌلو  -بتوقيفية كإعجاز الرسم
ٍبٌ جاء البحث الرائد لؤلستاذ الدكتور غاٖب قدكرم اٟتمد كالذم سلك فيو التوجيو التارٮتي لظواىر الرسم 

كا١تناىج ككٌلها تصبوا كا١تذاىب كاألساليب الت البحوث كتتابعت بعد ذلك ٔتختلف االٕتاىات ك، ٍب تالعثما٘ب
  ...كقد تقدمت اإلشارة إٔب كثَت منها...إٔب توجيو ىذه الظواىر من جهة أك جهات ٥تتلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                 
 كأصل الكتاب أطركحة دكتوراه بإشراؼ األستاذ الدكتور أٛتد 433 إٔب الصفحة 405رسم ا١تصحف كنقطو من الصفحة  

. 1975\2\10بكلية أصوؿ الدين ُب جامعة األزىر نوقشت بتاريخ  (قسم التفسَت كعلـو القرآف)السيد الكومي قدمت إٔب 
 . 198-197كينظر رسم ا١تصحف لغاٖب قدكرم ىامش ص

 كأصل الكتاب أطركحة ماجستَت بإشراؼ األستاذ الدكتور عبد الصبور شاىُت قٌدمت لكلية دار العلـو ّتامعة القاىرة سنة  
 .ـ كقد ناقشها األستاذاف الدكتور عبده الراجحي كالدكتورعبد اهلل دركيش1976
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 :الفصل الثا٘ب
دراسة منهجية تأصيلية لكتاب عنواف الدليل 

 كلتوجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب 
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 :ا١تبحث األٌكؿ
 دراسةي منهجيًة كتاب عنواف الدليل من مرسـو خٌط التنزيل

 ٘تهيد 
 عنواف الكتاب .1

 صحة نسبتو للمؤلف . أ

 الدالالت السياقية: - دالالت العنواف . ب

 الدالالت اللغوية -

  الدالالت االصطبلحية -

 ا٠تبلصة كالنتائج . ت

 تبويب الكتاب .2

 خطبة الكتاب:  - مقدمة الكتاب . أ

 سبب تأليف الكتاب- 
 التأصيل كالتقعيد لتوجيهاتو- 

 ا٢تمزة: - باقي أبواب الكتاب . ب
 األلف كالواك كالياء    - 
 مٌد التاءات كقبضها    - 
 الوصل كاٟتجز    - 
 حركؼ متقاربة    - 

 خا٘تة الكتاب . ت
 ا٠تبلصة كالنتائج . ث

 دراسة مصطلحات الكتاب  .3

 ا١تصطلحات الفنية ا٠تاصة بعلم الرسم: أكال
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 تعداد ا١تصطلحات . أ

 نتائج كمبلحظات . ب

 ا١تصطلحات العلمية العامة: ثانيا
 ا١تصطلحات اللغوية كالنحوية كالببلغية . أ

 ا١تصطلحات ا١تنطقية كالكبلمية كاألصولية . ب

 مصطلحات علم القراءات . ت

 مصطلحات ٥تتلف العلـو كالفنوف . ث

 .نتائج كمبلحظات . ج

 ا١تصطلحات الصوفية: ثالثا
 تعداد ىذه ا١تصطلحات كتتبعها . أ

 نتائج كمبلحظات . ب

 منهجو ُب البحث كاالستدالؿ. 4
 منهج ا١تؤلف ُب البحث: أكال
 منهج ا١تؤلف ُب االستدالؿ: ثانيا

 األدلة النقلية . أ

 األدلة العقلية . ب

 األدلة الصوفية . ت

 .نتائج كمبلحظات: ثالثا
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 :المبحث األّول
 دراسةُم منهجيِة كتاب عنوان الدليل من مرسوم خّط التنزيل

 تمهيد
إٌف الوقوؼ على منهجية ابن البناء ا١تراكشي ُب كتاب عنواف الدليل من حيث غايتو كتبويبو كمسائلو 

ذك أ٫تية بالغة ُب معرفة حقيقة توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب؛ ألٌّنا ٘تثل ْتق حاضنة ىذه ...كاستدالالتو
التوجيهات، كألٌف منهجو ُب التوجيو لن يعدكى أف يكوف جزءا من منهجيتو العامة ُب الكتاب كٌلو، كألٌف الكشف 

عن منهجيتو العامة من شأّنا أف توفر لنا الوقت كتعٌبد لنا الطريق أماـ الفهم السريع كالصحيح ٠تصوص 
 ...توجيهات ظواىر الرسم العثما٘ب

 اٟتديث عن مؤلفات ابن البناء كمنهجو ُب الكتابة؛ أنٌو رٛتو مبحث األٌكؿ، ُب الفصلكقد تقٌدـ معنا ُب 
سواء من حيث مصطلحاتو ا١تستعملة أك  اهلل كاف شديد االعتناء بتنظيم كتبو كحسن عرضها كٕتديده كإبداعو فيها

 ...من حيث تأصيبلتو كاستدالالتو، أك من حيث ْتثو الدؤكب عن كليات ا١تسائل كقواعدىا اليت ٕتمعها
 ككذلك ىو ُب ىذا الكتاب ٓب ٮترج فيو عن عادتو كمنهجو، فقد  قٌسمو تقسيما ُب غاية الًتتيب 

كاالتساؽ؛ كاعتمد فيو منهجية ٚتعت بُت التأصيل ُب مقدمة الكتاب، كالتفريع  ُب باقي مباحثو  كأبوابو، كما 
 ... جٌدد فيو كأبدع من حيث التبويب كاالصطبلح كطرؽ االستدالؿ

، من خبلؿ عنوانو، تبويبو،  " عنواف الدليل من مرسـو  خٌط التنزيل"كسنحاكؿ البحث عن منهجية كتاب 
 .اصطبلحاتو، كاستدالالتو

 : عنوان الكتاب .1
سنهدؼ من خبلؿ ىذا ا١تطلب إٔب البحث عن غاية ابن البناء كمراده من ىذا الكتاب، عن منهجو فيو، 
عن نظرتو لظواىر الرسم العثما٘ب كعن معتقده ُب ىذه التوجيهات اليت قٌدمها لقارئو، كٌل ذلك من خبلؿ ٖتليل 

 . عنواف الكتاب كدراستو دراسة نقدية، أدبية كصوتية
 إٌف دراسة عنواف أٌم كتاب ك٤تاكلة استنباط فوائده كتوجيهاتو ا١تنهجية متوقفة ابتداءن :صحة نسبتو للمؤلف . أ

على صحة نسبة ىذا العنواف لصاحب الكتاب؛ إذ ال ٯتكن أف نيلزًـ الكاتب بلواـز عنواف ٓب يضعو كٓب 
، فإٌف ُب  يقصده، كما ال يصح توجيو مادة كتابو أك فهمها ًكفقى ما ييستنبط من عنواف كضىعوي ناسخه أك دارسه

 .ىذا ٖتٌكما ُب الٌنًص كظلمان لصاحبو
كبالنسبة لكتابنا ىذا فإٌف عنوانو من كضع ا١تؤلف قطعا فقد ذكره ُب مقدمة كتابو كنٌص عليو صراحة 

عنواف الدليل من مرسـو خط )ٚتعت منها ُب ىذا اٞتزء ما تيسر عربة ١تن يتذكر كٝتيتو : "حيث قاؿ
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   اتفقت على ذلك ٚتيع نسخ ك٥تطوطات الكتاب دكف استثناء(..."التنزيل
 ٓب يذكر ا١تؤلف صراحة سبب ىذه التسمية كال دالالت ىذا العنواف، كلكن ٯتكننا ٤تاكلة :دالالت العنوان . ب

استشراؼ ىذا السبب كٗتمينو كالبحث عن دالالتو كفوائده من خبلؿ قرائن سياقية كمن خبلؿ مادتو اللغوية 
 .كاالصطبلحية

 ذكر ا١تصنف عنواف الكتاب ُب ٚتلة كبلـ كأكرده ُب سياؽ ٤تٌدد؛ كال بٌد أف ٕتمع :سياق العنوان 
عبلقة كرابط، خاصة كأٌف السياؽ العاـ يدكر حوؿ سبب تأليف -  العنواف كالسياؽ–بينهما 

كسنحاكؿ االنطبلؽ من ألفاظ كتراكيب سابقة أك الحقة لذكر العنواف؛ لنستنبط . الكتاب ككلٌ 
 .منها الركابط اليت تيفًصح كتيًبُت عن دالالت ألفاظ العنواف

 :فبالنظر إٔب سوابق ذكر العنواف ٯتكننا أف نستنبط ركابطى كعبلئق أ٫ٌتها ما يلي
  كىو ما يعرؼ ُب االختصاص ٔترسـو اإلماـ أك الرسم  -"خّط المصحف"اٟتديث عن

كىو ما يعرؼ ُب االختصاص بالرسم " -لخّط األنام"من جهة ٥تالفتو - العثما٘ب
: كقد جاء ُب العنواف ما يشَت إٔب ىذا ا١تلمح صراحة كىو قولو- اإلمبلئي أك القياسي

 .(خٌط التنزيل)
  أم بالدليل " بمقتضى الميزان ووافي الرجحان"البحث عن كجوه ىذه ا١تخالفة

  (الدليل)أشار إٔب ذلك ُب العنواف بلفظة . كالربىاف
  ىذا ا٠تٌط، كلعلو أشار إليها " عجائب"ك" غرائب"٤تاكلة ٚتع  ما استنتجو كاستنبطو من

الكتابات "عند أىل التصوؼ يقصد ّٔا " ا١ترسـو"، خاصة كأٌف (مرسـو)ُب العنواف بلفظة 
 .، كقد يقصد ّٔا األثر الذم يدٌؿ على شيء خفي ال يظهر"الدينية ا١تقدسة

 :كبالنظر ُب اللواحق نستشٌف ىذه الركابط
  لتدبٌر كبلـ اهلل عٌز كجٌل، فما ىو إالٌ مقدمة " مفتاحا"قصد بالكتاب أف يكوف

ُب  (عنواف)كلعل لفظة . ٬تعلها ا١تؤلف بُت يدم ا١تتصفح كالقارئ لكتاب اهلل تعأب
                                 

 .30 عنواف الدليل ص 
  اعتمدت األستاذة ىند شليب على  ثبلث ٥تطوطات ٓب ٗتتلف ٚتيعها ُب عنواف الكتاب، كقد تقٌدـ أٌف العنواف ّٔذه الصياغة  

ينظر مطلب مؤلفاتو ). كرد ُب عدد من ا١تصادر كا١تراجع اليت ترٚتت للمصنف ككذلك كردت ُب كتب الفهارس كالربامج كاألثبات
 .(من الفصل األٌكؿ

 .ما بُت القوسُت كبلوف غامق كبلـ ابن البناء ُب ا١تقدمة 

 .كسيأٌب مزيد بياف لذلك ُب دالالت العنواف االصطبلحية. 66 قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص 
 . كما سيأٌب بيانو ُب دالالت العنواف اللغوية 
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كإذا كانت لفظة ا١تفتاح تشَت  . – كاهلل أعلم –عنواف الكتاب تشَت  إٔب ىذا ا١تعٌت
إٔب معٌت البداية كا١تقدمة فهي تشَت ُب الوقت ذاتو إٔب معٌت آخر ُب غاية األ٫تية 

كا٠تطورة كىو كوف ا١تفتاح شرطا الزما لفتح الباب، فيكوف ا١تقصود ّٔذه التوجيهات 
أك بأصو٢تا ا١تفاتيح اليت ال بٌد منها لفهم كاستيعاب ظواىر الرسم العثما٘ب، كىذا 

 كما سيتبٌُتي لنا ال –ا١تعٌت ظاىر ُب طيات كتابو كطريقة عرض أصولو كتوجيهاتو 
 - حقان 

 إٌف  ا١تراد اللغوم من أٌم كبلـ يستفاد من أصواتو كمن ألفاظو كتراكيبو  :الدالالت اللغويةُم للعنوان 
 إٌف أٌكؿ ما ينبغي ٖتديده عند دراسة . كسنبدأ بدراسة العنواف من حيث ألفاظو

دالالت األلفاظ ىو مراد صاحبها، أىو معناىا اللغوم العاـ، أـ مفهومها 
االصطبلحي ا٠تاص؟ كالفصل بُت ىاتُت الداللتُت ليس باألمر ا٢تٌُت السهل، فإنٌو ال 
يستطيعو إالٌ ا١تتخصصوف ُب الدراسات ا١تصطلحية العارفوف با١تادة العلمية ا١تعركضة 

 ك٢تذا السبب سنبحث ُب الداللتُت كلتيهما اللغوية .كٔتجا٢تا ا١تعرُب ا١تخصوص
 .كاالصطبلحية دكف ٘تييز، كسييخصىص ىذا ا١تبحث للجانب اللغوم

، خٌط، تنزيل)ُب العنواف ٜتسة ألفاظ ٤تورية ىي   (عنواف، دليل، مرسـو
، لعٌل من أ٫ٌتها الظهور كالربكز (ع ف ف)أصلو من مادة : عنواف .1  ، ٢تا معافو

فالعنواف ىاىنا إذا أخذنا بعُت ... ،  العرض كاإلعراض، التقٌدـاٟتبس كاٞتمع
                                 

٣تموعة من ا١تفكرين الغربيُت بإشراؼ ىنرم بيجواف . ( le sens en terminologie) ا١تعٌت ُب علم ا١تصطلحات،  
 كما بعدىا 24الصفحة .  من مقدمة ا١تًتٚتة8 ـ الصفحة2009.ا١تنظمة العربية للًتٚتة بَتكت. ترٚتة ريتا خاطر . كفليب توراف

 من مقدمة  ىنرم بيجواف كفليب توراف بعنواف معٌت ا١تصطلح
ـ 2005ىػ 1426. 2دار إحياء الًتاث العريب بَتكت ط. (ىػ175-100) العُت، أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم  

د )دار الفكر بَتكت . ٖتقيق شهاب الدين أبو عمر.  ىػ395أبو اٟتسن أٛتد بن فارس بن زكريا . ا١تقاييس ُب اللغة. 684ص
-1426دار الفكر . (ىػ538-467)أساس الببلغة، جار اهلل أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم . 652-651ص (ت

. (ىػ666ت بعد )٥تتار الصحاح، زين الدين ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم . 438-437ـ ص2006ىػ 1427
ا١تصباح ا١تنَت، أٛتد بن ٤تمد بن . 458ص. ـ1994ىػ 1414مؤسسة الرسالة بَتكت . ٦تود خاطر: ترتيب. ٛتزة فتح اهلل: ٖتقيق

 .164ـ ص1990مكتبة لبناف بَتكت . علي الفيومي ا١تقرئ
 كمن الباب عنواف الكتاب ألنٌو أبرز ما فيو كأظهره:  قاؿ ابن فارس 
 . 684اٞتمعي ا٠تليل ص:  العينىني  
ـي بو رأسى الفرس: كالًعنافي من اللجاـ.  العىنيوفي من الٌدكاب ا١تتقٌدمة ُب السَت   .السَتي الذم بيًد الفارًس الذم يقوّْ
 .ال أفعل كذا ما عٌن ُب السماء ٧تم، أم ما عرض كظهرى : كقو٢تم.  437 أساس الببلغة ص 
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" جمعت منها في ىذا الجزء: "بعُت االعتبار بعض القرائن السياقية كنحو قولو
: ، فإٌف معٌت اللفظ يتوجو ٨تو"مفتاح تدبّر: "كقولو" عبرة لمن يتذكر: "كقولو

"   مرسـو خٌط التنزيل"أك على -  ا١تضاؼ إليو –" الدليل"اٞتمًع الذم يقع على 
جعل ىذا : كقد يتوجو ا١تعٌت ٨تو. اليت تفيد النسبة أك التبعيض" ًمن"ٔتا أفادتو 

الكتاب كا١تقدمة لعلم توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب أك الواجهة لعرض كإظهار 
ك٦تٌا يعضد ىذا ا١تعٌت . اليت كقف عليها ا١تصنف" العجائب والغرائب"ىذه 

وال تقف بالفهم عند أوائل العلم، فإّن معارف : "األخَت قولو ُب ختاـ مقدمتو
 فكأنٌو من خبلؿ ىذا الكبلـ يريد ."الملك والملكوت ال تنحصر فيما أقول

كمدخبل قٌدمتو بُت " مفتاحا"إٌف ما ذكرتو ُب ىذا الكتاب ليس إالٌ : أف يقوؿ
كتزيد ُب الفهم " المدارك"يديك ٯتكنك أف تسًتشد بو لتتوسع ُب 

كما يؤٌكد ىذا ا١تعٌت األخَت كوف ابن البناء ا١تراكشي ىو أٌكؿ من ...كالتدبٌر
خٌص كتابا كامبل مستقبل لتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، كىو رائد التوجيو 

اإلشارم،  كّٔذين العملُت اٞتليلُت العظيمُت استحق أف يكوف كتابو مقدمة ٢تذا 
 . (عنواف)العلم الشريف ككاجهة لو ْتٌق، ٘تاما كما  تفيده معا٘ب لفظة 

ا١تػيهيمني على الشيء كالرجل ييٌدؿي على . من معانيو اللغوية الػميٍرًشدي :  الدليل .2
اٟتاضُّ على . أقرانو ُب اٟترب إذا أخذىم من فوؽ كالباز يٌدؿي على صيده

الشيء الػميٍستىٍجرًئي عليو كمنو ا١ترأة الدلوؿ اليت ترم زكجها جرأة عليو ُب تغنج 
شبو : الٌدالةي ٦تٌا يدؿُّ الرجل على من لو عنده منزلةه أك قرابةه قريبة" كمنو كتشٌكل

 ."جراءةو منو
ُب " الدليل"كانطبلقا من ىذه ا١تعا٘ب،  ال يبعيد أف يكوف قصده من لفظة 

أك اٟتضُّ على تتبعها . ا١ترشدي ٢تذه ا١تسائل العجيبة كالغريبة اليت ٚتعها: العنواف 
ٍيًمني باألٌكلًيىة كالسبق ُب بياف ىذه ا١تسائل. أك قراءهتا يهى

كاهلل . كقد يكوف ا١تعٌت ا١ت

                                 
 .34 عنواف الدليل ص 
 .76ا١تصباح ا١تنَت ص. 193أساس الببلغة ص. 349مقاييس اللغة ص. 300 كتاب العُت ص 
 .300 العُت  
 .76، ا١تصباح ا١تنَت ص349 مقاييس اللغة ص 
 .300 العُت ص 
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 .أعلم
لو معاف منها األثر الٌداؿ على الشيء الذم خفي أك غاب، : ا١ترسـو من الرسم .3

 .، الكتابةالتأٌمل كالٌتبٌصري 
رٌٔتا نبدأ باستبعاد قصد الكتابة ألٌف إعماؿ ىذا ا١تعٌت قد يؤدم إٔب نوع 

اليت استعملها بعد " خطٌ "من الثقل سببو التكرار؛ إذ معٌت الكتابة تفيده لفظة 
فيبقى القصد من ىذه اللفظة  مًتددا بُت معٌت األثر . مباشرة" ا١ترسـو"لفظ 

كالتأٌمل، ككبل ا١تعنيُت غَت مستبعدين إذا ٛتبل على الظواىر اليت كصفها بالعجيبة 
كالغريبة؛ فهي األثر الٌداؿ على علم الصحابة كفضلهم، أك الٌداؿ على معا٘ب 

كبلـ اهلل ا٠تفية، كىي ُب الوقت ذاتو الداعية إٔب التأمل كالتبٌصر ُب كتاب اهلل 
 .عٌز كجلٌ 

٢تا معافو عٌدة لكن يبدك أٌف ا١تقصود ّٔا ىا ىنا   (خ ط ط)من مادة : خطٌ  .4
الكتابة دكف غَتىا بدليل ذكره للخط ُب مواضع من مقدمتو ٔتعٌت الكتابة بقرينة 

المحسوس لو صورة "إضافتو للمصحف كلؤلناـ كالتنزيل، كبوصفو باٞتانب 
 إْب...ُب مقابل اللفظ ا١تسموع باآلذاف" تدرك باألبصار

، النزكؿ ُب مهلة، الًتتيب: التنزيل .5 . من معانيو ا٢تبوط كاالنتقاؿ من عاؿو لسافلو
كيبدك أٌف ا١تقصود بو ىو القرآف الكرٙب، كلعٌلو اختار من أٝتاء القرآف . الًتتيب

ألجل السجع ا١تطلوب ُب العنواف كألجل مناسبتو للمصحف " التنزيل" كصفاتو 
 .الشريف ا١ترتب اآليات كالسور فهي ُب مناز٢تا اليت أرادىا اهلل سبحانو كتعأب

 
 بالتأمل البسيط ٯتكننا تقسيم العنواف من حيث تراكيبو : دراسة تراكيب العنواف

                                 
كتاب . 24\2ٚتهرة اللغة، . 1993ص\5الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، ج. 1647-1646\19 لساف العرب،  

، 232-231، أساس الببلغة 242، ٥تتار الصحاح 87-86ا١تصباح ا١تنَت . 283-٣282تمل اللغة، ص. 205األفعاؿ، ص
 . 349، كتاب العُت 403مقاييس ُب اللغة 

 . 232 أساس الببلغة ص 
، ٥تتار الصحاح 66، ا١تصباح ا١تنَت 156، األفعاؿ 91\1، ٚتهرة اللغة 1124\3، الصحاح 1198\13 لساف العرب  

 . 251، العُت 304، ا١تقاييس 201، آّمل 167، أساس الببلغة 180-181
 .31-30 عنواف الدليل ص 
 . 229، ا١تصباح ا١تنَت 655، ٥تتار الصحاح 1023-1022 ا١تقاييس  
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 : الظاىرة إٔب ثبلثة أجزاء
، الًتكيب (من مرسـو): ، اٞتار كآّركر(عنواف الدليل): الًتكيب اإلضاُب

ككٌلها أشباه ٚتل، كألٌف أشباه اٞتمل ال تستقل ٔتعٌتن، . (خٌط التنزيل): اإلضاُب الثا٘ب
فعليةه - بل كٌل ما تفيده ىو معافو فرعية زائدة على ا١تعٌت األصلي الذم تفيده اٞتملة

؛ ال بٌد إذف من تقديًر ٚتلة اٝتية إذا فىصىٍلنا العنواف عٌما قبلو، أك -كانت أـ اٝتية
 .اليت كردت ُب مقدمة ا١تؤلف (ٝتيتو): فعلية إذا أٟتقنا بو لفظة

ىذا عنوافي الدليًل مٍن مرسوـً : فعلى تقدير اٞتملة االٝتية تكوف صيغة العنواف
كىي تفيد ابتداء ثبوت اٟتكم كاستمراره، كا١تقصود باٟتكم ىا ىنا حكم . خطّْ التنزيلً 

" عنواف الدليل من مرسـو خٌط التنزيل"فػػ. ّتميع متعلقاتو" عنوافي "ا١تسند أم ا٠ترب 
سواء من حيث صحة نسبتو " ىذا"ثابت حكمو كمستمر ٢تذا الكتاب ا١تشار إليو بػػ

ٍبٌ جاءت ىذه ا١تتعلقات، كىي أشباه ٚتل لتكٌمل . إليو، أك من حيث دالالتو عليو
كما –ا١تعٌت العاـ األصلي ٔتعافو فرعية ٖتٌدد ماٌدة الكتاب كظرفو ا١تكا٘ب كا١تنهجي 

 -.سيأٌب بيانو
ٝتٍيتيوي عنوافى : أٌما على تقدير اٞتملة الفعلية فإٌف صيغة العنواف تتحٌوؿ إٔب

كىي تفيد حدكث اٟتكم كٕتٌدده، كا١تقصود باٟتكم . الدليًل مٍن مرسوـً خطّْ التنزيلً 
ىا ىنا فعل التسمية  ّتميع متعلقاتو، كإذا كاف كجو التجدد كاٟتدكث ُب التسمية 
ظاىرا؛ ألنٌو حدىثى بعد أف ٓب يكن، فإٌف حدكث كٕتدد متعلقاتو أظهر ما تظهر ُب 

كُب كوّنا فتوحات ظهرت كجىدٍَّت على ...قابل للزيادة كالتغيَت " مفتاح تدبر"كوّنا 
ىذا إضافة إٔب كوف معا٘ب أشباه اٞتمل الفرعية . يديو، ٓب تكن معركفة أك متداكلة قبلو

 - كاهلل أعلم –تبقى ذاهتا ال تتغٌَت بُت كوف اٞتملة اٝتية أك فعلية 
 

كبإعادة النظر ُب ىندسة تراكيب العنواف، ٧تده مكونا من تركيبُت إضافيُت 
أشار بالطرفُت إٔب حٌيز الدراسة، ا١تنهجي . شغبل طرُب العنواف، يتوسطهما جار ك٣تركر

أشار بو إٔب " عنواف الدليل"فالًتكيب األٌكؿ . كآّإب، كبالوسط إٔب موضوعها كلٌبها
اٟتٌيز ا١تنهجي الذم اعتمده ُب الكتاب كٓب ٮترج عليو كىو كونو مفتاحا كمدخبل، 

إٔب  ٣تالو " خٌط التنزيل"كأشار بالًتكيب األخَت . ككونو قائما على اٟتجة كالربىاف
أما تركيب الوسط  فخٌصو ألىٌم ما . ا١تعرُب الذم ٓب يتعداه قٌط، كىو الرسم العثما٘ب

ُب كتابو كْتثو  توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، ىذه التوجيهات اليت كصفها بالعجائب 
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ا قد أيٍقًفبل طرفاه بإحكاـ كدقةو، فيو قبلدة ُب غاية . كالغرائب فكأ٘ب بالعنواف ًعٍقدن
اٞتماؿ كاٟتسن، جعلها صاحب العقد ُب الوسط حىت يتباىى بعرضها للناظرين 

 ...كا١تتأملُت ُب العقد
ما يشَت إٔب غلبة كىيمنة اٞتانب " عنواف الدليل"كلعٌل ُب تقدٙب الًتكيب األٌكؿ 

اٟتسايب الرياضي كاٞتانب الصوُب العرفا٘ب على فكر ابن البناء ا١تراكشي، سواء من 
اليت يغلب على الظٌن أنٌو أراد ّٔا كوف " عنواف"فلفظة . حيث قصد ذلك أـ ٓب يقصده

كتاب اهلل تعأب؛ ٖتمل " لتدبٌر الكتاب"كمدخل كمقدمة " مفتاح"ىذا الكتاب ٣ترد 
ُب طٌياهتا معا٘ب التواضع كالزىد كالفقر ككذا معا٘ب التفٌكر كالتدبٌر كالتأٌمل ا١تبلزمة ألىل 

ٖتمل ُب طياهتا معا٘ب اٟتجة كالربىاف كالٌدقة كا١تيزاف " الدليل"كما أٌف لفظة . التصوؼ
 . ا١تبلزمة للفكر الرياضي كاهلل أعلم باٟتٌق كالصواب

 دراسة صوتية للعنواف : 
 إٌف أٌكؿ ما نبلحظو من قرائن صوتية ُب ٤تاكلتنا الستكشاؼ كاستشفاؼ معا٘ب  .1

 من احملسنات البديعية ، كُب ىذا داللة كاضحة على صدؽ العنواف خلٌوه النسيب
صاحبو ُب اختيار ألفاظو، ىذا الصدؽ الناجم عن حرية ىذا االختيار من جهة، 

 .كعن سعة ٣تاؿ االختيار من جهة أخرل
ا١تبلحظة الثانية متعلقة با٢تندسة الصوتية لًتاكيب العنواف، اليت جاءت ُب غاية  .2

التآلف كاالٌتساؽ، فهي كما تقٌدـ متكونة من تركيبُت إضافيُت ٯتثبلف طرُبى 
فا١تبلحظ على الطرفُت التساكم ُب عدد . العنواف يتوسطهما جار ك٣تركر

بينما جاء تركيب الوسٌط . ، كسجعهما، كأصواهتما ، كمقاطعهماألفاظهما
مغايرا ٢تما، ككأنٌو جعل من حدكد البحث ا١تنهجية كا١توضوعية ٤تيطا كسياجا 

٤تكم الصناعة متُت البنياف كُب كسطو ىذه الغرر اليت ٝتاىا بالعجائب كالغرائب 
، فجاءت اللفظة الدالٌة عليها مثلها غريبة ُب العنواف  كاليت عناىا بلفظة ا١ترسـو

                                 
كىو كجو يكاد ال يظهر كال يذكر، لو قارناه ٔتا حوتو   (التنزيل)ك  (الدليل) إٍذ ال نبلحظ ُب العنواف من احملسنات سول سجع  

 .  كثَت من عناكين الكتب ُب زماف ا١تصنف رٛتو اهلل،  من حيث توسعهم ُب استعماؿ احملسنات البديعية  ككثرهتا
 (خٌط، التنزيل). (عنواف، الدليل):  كلمتاف ُب كٌل تركيب 
 (خىٍط، تىٍن، زًيلٍ ). (عيٍن، كىاٍف، دىلًيلٍ ):  ثبلثة مقاطع ُب كٌل تركيب 
 .باعتبارىا جاءت ُب آخر العنواف (التنزيلً ) عشرة ُب كٌل تركيب بإضافة ما يسمى ُب القواُب بالوصل لكلمة  
 .(التنزيل)ك (الدليل):  بُت لفظيت 
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 . من حيث الصوت كالصياغة كالسبك
ا١تبلحظة الثالثة متعلقة باٞتانب الفيزيولوجي ألصوات العنواف، فا١تبلحظ أٌّنا  .3

اٞتوؼ، اٟتلق، اللساف، الشفتاف، )موزعة  بُت ٚتيع مواضع آليات التصويت 
 كتوزيع اٟتركؼ بُت .بشكل يكاد يكوف متساكيا كمتوازيا (التجويف األنفي

٥تتلف مواضع كآليات التصويت دليل ٘تٌكن ىذه ا١تعا٘ب كرسوخها ُب كياف 
كما أٌف ىذا التوازف ُب . ا١تصنف كفكره؛ فا١تقتنع بالشيء يتكلم بكٌل ما فيو

استعماؿ آليات التصويت دليل كضوح رؤيتو كصفائها كترتيبها ُب ذىنو كتنظيمها 
 . ُب فكره

اكتفي ّٔذه ا١تبلحظات الصوتية الثبلث للداللة على ٘تكن معا٘ب العنواف ُب 
فكر ا١تصنف من جهة ك٘تٌكنو منها من جهة أخرل، كلن أتوٌسع ُب اٟتديث عن 

اٞتانب الفيزيائي لؤلصوات كعن معانيها الذاتية كاألصلية كمدل ٖتققها ُب العنواف؛ 
كذلك أٌف ىذا اٞتانب من دالالت األصوات فيو كثَت من االختبلؼ، أغلبو غَت 

منضبط كاألخذ ببعضو دكف بعض قد يؤٌدم إٔب التحٌكم ُب نتائج البحث كا٠تركج 
 .عن ا١توضوعية

 
 ىذا ما أمكننا ٚتعو كاستخبلصو من لغة العنواف، أما عن اصطبلحاتو :اصطالحات العنوان 

فاألمر أصعب كأشٌد نتيجة ما يواجهو الدارس من عسر ُب ٖتديد آّاؿ ا١تعرُب للمصطلحات، 
، فقد ييدرج ا١تصطلح الصوُب ُب خاصة كأٌف ابن البناء قد عيًرؼ ٔتزجو بُت ٥تتلف العلـو كالفنوف

لدل سنحاكؿ ... ٣تاؿ العقيدة كعلم الكبلـ، أك ا١تصطلح اٟتسايب الرياضي ُب التصٌوؼ كىكذا
تقدٙب مقاربة مصطلحية ساعُت ألف تعكس قدر ا١تستطاع مراد ا١تصنف كتكشف مقصده من 

 .العنواف
،  كما يقصد بو يقصد بو ُب آّاؿ الصوُب اإلشارة كا١تعٌت كاٟتجة: الدليل .1

فهو الذم يلـز من العلًم بو "االحتجاج كاالستنباط ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف؛ 

                                 
مع مراعاة كوف ) استعمل ا١تصنف أربعة أحرؼ جوفية كأربعة حلقية كأربعة شفوية كأربعة لسانية كستة من التجويف األنفي 

 .(حركؼ التجويف األنفي كىي ا١تيم كالنوف تتجٌزءاف  بُت الفم كاألنف
 . راجع مطلب مؤلفاتو ك منهجو ُب البحث كالتأليف من الفصل األٌكؿ 
 .60 قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص 
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ما صح أف يرشد إٔب ا١تطلوب الغائب عن " أك ىو "العلمي بشيء آخر
كلو نظرنا ُب السياؽ الذم ذيكر فيو العنواف لوجدنا قرائن تشَت إٔب . "اٟتواس

بحثت عن وجوه : "ىذا ا١تعٌت األخَت، معٌت االحتجاج كالربىاف؛ كذلك قولو
 . "ذلك بمقتضى الميزان ووافي الرجحان

 ُب االصطبلح الصوُب يقصد بو التحديد كالكتابات الدينية ا١تقٌدسة: ا١ترسـو .2
كعٌرؼ الشريف اٞترجا٘ب الرسم . كىي ُب اإلسبلـ ا١تصحف الشريف خاصة

 كىذا ."نعته ٬ترم ُب األبد ٔتا جرل ُب األزؿ أم ُب سابق علمو تعأب: "بقولو
 كمع كصفو ١تصنىفو والغرائب بالعجائبالتعريف يتناسب مع ما ٝتاه ا١تؤلف 

 ا١تستنبطة والغرائب العجائبفإٌف ىذه . لكتاب اهلل تعأب" مفتاح تدبّر"بأنٌو 
 كىي –من كتاب اهلل قد سبقت ُب علم اهلل عٌز كجٌل ٍبٌ إٌف ىذه الظواىر 

ستبقى دكف تغيَت أك تبديل إٔب أف ينسخ اهلل - مصدر ىذه العجائب كالغرائب
وال يعدو رسومو : "تعأب كتابو كيرفعو، كإٔب ىذا ا١تعٌت أشار بقولو ُب ا١تقدمة

 ".وال يتجاوز مرسومو
تصوير اللفظ "كقد عيٌرؼ ُب ٣تاؿ علم القراءات كما يتعلق ّٔا بكونو 

 كإذا نيسب للمصحف ."ْتركؼ ىجائو بتقدير االبتداء بو كالوقف عليو
علم تعرؼ بو ٥تالفات ا١تصاحف : "الشريف أك لعثماف رضي اهلل عنو قالوا

كىذا ا١تفهـو االصطبلحي قريب جٌدان . "العثمانية ألصوؿ الرسم القياسي
باعتبار ٣تالو ا١تعرُب كلكٌن الظاىر أٌف ا١تصًنف ٓب يقصده، ألنٌو استعمل ىذا 

 .ا١تفهـو ُب مصطلح ا٠تٌط، كما سيأٌب بيانو

                                 
 .107ـ ص2009دار الطبلئع القاىرة . ىػ816 التعريفات، السيد الشريف علي بن ٤تمد بن علي اٞترجا٘ب اٟتنفي  
مصطفى ٤تمود : ٖتقيق كدراسة. ىػ474 اٟتدكد ُب أصوؿ الفقو، أبو الوليد سليماف بن خلف األندلسي الباجي ا١تالكي  

 .58ـ ص2008ىػ 1429 1األزىرم دار ابن القيم الرياض دار ابن عفاف القاىرة ط
 .30 عنواف الدليل ص 
 .66 قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص 
 .112 التعريفات ص 
ـ 2007ىػ 1428دار السبلـ القاىرة . عبد العلي ا١تسئوؿ.د. معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية كما يتعلق بو، أ 

 .219ص
 . 159ـ ص2001ىػ 1422دار القلم دمشق . ، معجم علـو القرآف، إبراىيم ٤تمد اٞترمي256 ا١ترجع نفسو ص 
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ىو علم تتعرؼ منو صور " أك "ىو تصوير اللفظ ْتركؼ ىجائو: "ا٠تطٌ  .3
اٟتركؼ ا١تفردة كأكضاعها، ككيفية تركيبها خطٌان، أك ما يكتب منها ُب السطور، 

 كإذا ."ككيف سبيلو أف يكتب كما ال يكتب، كإبداؿ ما يبدؿ منها ُب ا٢تجاء
نسب للمصحف أك لعثماف رضي اهلل عنو أفاد معٌت الرسم االصطبلحي 

كيبدك أٌف ىذا االصطبلح  األخَت ىو ا١تقصود . العثما٘ب الذم تقٌدـ تعريفيو قريبا
 "للمصحف"أم للقرآف الكرٙب ك" للتنزيل"لدل ا١تصًنف بقرينة إضافتو 

الشريف ُب موضع قريب منو، كبقرينة ذكره لوجو ٥تالفتو للرسم القياسي 
 عند –، كمعلـو أٌف الرسم كا٠تٌط العثما٘ب "خّط األنام"اإلمبلئي كقد ٝتاه 

 .إ٪ٌتا تيدرس فيو أكجو ٥تالفتو للرسم القياسي-  اٞتمهور
 كىو اٝتو ُب الغالب األعم، أك ىو ما يضعو ىو أبرز ما ُب الكتاب،: عنواف .4

كال بٌد أٌف الكاتب إ٪ٌتا عٌت ّٔذه . ....ا١تؤلف على ظهر كتابو للتعريف بو
اللفظة معناىا اللغوم ألنٌو ال يعقل أف يكوف ُب عنواف الكتاب عنواف آخر، كما 

 .ال يعقل أف يكوف الكتاب كٌلو عنوانا أك اٝتا لشيء آخر
كنسبة .  إٌما علمان أك بوصفو نزؿ مرتٌبا، ُب مهلةاسم للقرآف الكرٙب: التنزيل .5

أنٌو عٌت بو ظواىر الرسم العثما٘ب ألٌّنا : ا٠تٌط للتنزيل، يقتضي أمرين اثنُت أٌك٢تما
أٌف : ثانيهما. عن غَته من ا٠تطوط" خّط التنزيل"ىي كىي كحدىا اليت ٘تٌيز 

نسبة أحكاـ ا٠تٌط ٟتٌيز ٤تدكد ىو التنزيل يقتضي التتبع كاالستقراء تاٌما كاف أك 
 .ناقصا

                                 
 102 التعريفات ص 
 .206 معجم مصطلحات القراءات القرآنية كما يتعلق ّٔا ص 
 .30 عنواف الدليل ص 
 . ا١تصدر نفسو 
 . 652 مقاييس اللغة ص 
دار عآب .  العنواف الصحيح للكتاب تعريفو كأ٫تيتو كسائل معرفتو كإحكامو كأمثلة لؤلخطاء فيو، الشريف حاًب بن عارؼ العىٍو٘ب 

 . 17-16ىػ ص1419ا١تعرفة 
أبو الفضل : ٖتقيق. (ىػ794-740)الربىاف ُب علـو القرآف، بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي . 17 مناىل العرفاف ص 

 193ـ ص2006ىػ 1427دار اٟتديث القاىرة . الٌدمياطي
إف ٓب – كلكن سيتبٌُت لنا من خبلؿ تتبع توجيهاتو ُب الفصل الثالث أٌف ا١تصنف ٓب يلتـز ّٔذا االستقراء شأنو ُب ذلك شأف جٌل  
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 وقد كمل : "من كبلـ ا١تصنف ُب خا٘تة الكتاب، كالذم قد يشكل على ما قدمناه قولو: مالحظة
ككجو اإلشكاؿ أف يظٌن الظاٌف أٌف ما ذكره . "ىذا العنوان من علم البيان لمرسوم خّط القرآن

ىا ىنا عنواف آخر لكتابو مغاير للعنواف الذم حٌللنا تركيبو كشرحنا ألفاظو؛ كبالتإب فهو يقدح 
 .كينقض ىذه التحليبلت كالتفسَتات ا١تتقدمة

فبل ينبغي أف نتجاكز ىذا اإلشكاؿ دكف اإلجابة عنو، أك أف نقفز على ىذه اإلشارة دكف الوقوؼ 
 .عندىا كٖتليلها، كبياف ا١تراد منها، لعٌلنا ٧تد ُب طياتو ما يرشدنا إٔب مراد ا١تؤلف كمنهجو ُب الكتاب

عنوانا آخر " العنوان من علم البيان لمرسوم خّط القرآن: "ليست ىذه الصيغة .1
للٌنص يرقى إٔب أف ينافس كيزاحم العنواف الذم جاء ُب ا١تقدمة لقرائن كأسباب 

 :أ٫ٌتها
  التصريح ُب ا١تقدمة بصيغة العنواف ٔتا ال ٣تاؿ للشٌك  فيو حيث قٌدـ

 "وسميتو: "بُت يدم ذكر العنواف قولو
  ُب خا٘تة الكتاب بدالن من " العنواف"كقعت الصيغة ككٌل أك كلمة

كال " كَظمُملَظ "الذم قصد بو الكتاب ذاتو ال عنوانو، بدليل قولو " ىذا"
 .ما يرجح كونو قصد ّٔا كصف الكتاب . يكمل إالٌ الكتاب

  جرت العادة كالعرؼ على ذكر عناكين الكتب ُب ا١تقدمات ال ُب
 .ا٠تا٘تات، كإعماؿ ىذا العرؼ يقتضي تقدٙب عنواف ا١تقدمة

 كُب اعتماد العنواف  ا١تذكور ُب ا١تقدمة ُب نسخ الكتاب ا١تخطوطة ، 
 ..كتب الًتاجم كالربامج كالفهارس كاألثبات

ما يرجح كونو " خّط القرآن"كبُت " المرسوم"فٌرؽ ا١تصنف ُب صيغة ا٠تا٘تة بُت  .2
أراد ٓتط القرآف ما يصطلح عليو أىل االختصاص ٔترسـو اإلماـ أك بالرسم 

 " عجائبو وغرائبو"العثما٘ب، بينما أراد با١ترسـو ظواىره  أك ما ٝتاه 
خلوا من اصطبلح الدليل قرينة قد تيرجح معٌت كونو ا١تفتاح " العنوان"كركد صيغة  .3

كا١تقدمة أك الرائد كالسابق على غَتىا من ا١تعا٘ب اليت يفيدىا لفظ كاصطبلح 

                                                                                                     
 .من تكلم ُب التوجيو با١تعٌت لظواىر الرسم العثما٘ب- ٓب نقل كلٌ 

 141 عنواف الدليل ص 
 .30 ا١تصدر نفسو ص 
 12...10 ىند شليب، ا١تصدر نفسو ص 
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 .العنواف
للداللة على ا١تعا٘ب الببلغية كاإلشارات العرفانية اليت استخلصها : علم البياف .4

 .كاهلل أعلم باٟتق كالصواب. كاستنبطها ا١تصنف من ظواىر الرسم العثما٘ب
 

 :الخالصة والنتائج . ت
  باعتبار أٌف العنواف من كضع ا١تؤلف، أراده كقصده با٢تيئة اليت ذيًكرت ُب ا١تقدمة

كتناقلها النساخ على ظهر الكتاب كطرٌتو، ككردت ّٔذه األلفاظ ُب كتب الًتاجم 
كالفهارس كاألثبات؛ فبل بٌد أف تكوف لدالالتو أثر ُب فهم موضوع الكتاب، كدكر ُب 

 .التعريف بتوجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب
  كاالصطبلحية  لعنواف - بشعبها الثبلث -  ٔتجموع الدراسة السياقية كاللغوية

الكتاب نستطيع أف نستخلص كنستنتج  بشيء من الظٌن الراجح مراد ا١تصنف  
مفتاٌح ومدخٌل لجَظْمِع ىذه التوجيهات كمقصده من ىذا الكتاب، كىو  أنٌو 

الموصوفة بالعجائب والغرائب والتي استنبطها بالحجج والبرىان من خالل تتبع 
 كال ييستبعد أف يكوف ُب العنواف إشارة إٔب كوف صاحبو .ظواىر الرسم العثماني

كما ال .  ُب تناكؿ ىذه ا١تسائلقصب السبق ونال الريادة وفضل األّوليةحاز 
المفتاح الذي ال يستغنى عنو لفهم يستبعد أف يكوف أراد ّٔذا الكتاب تقدٙب 

 .ظواىر الرسم العثماني
 

 :تبويب الكتاب .2
قٌسم ابن البناء كتابو إٔب مقدمة كسبعة أبواب، أٌصل ُب مقدمتو ١تنهجو، كبٌُت قواعده اليت اعتمدىا ُب 

توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، أما باقي األبواب فقد حاكؿ فيها التفريع ١تا أصلو ُب ا١تقدمة كالتمثيل لقواعده 
 .كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تبحث تفصيل ىذا التبويب كمنهجو فيو... كالتدليل عليها

 
 :مقدمة الكتاب . أ

، بدأىا ٓتطبةو ، يليها بيافه لسبب تأليف الكتاب، ٍبٌ تفصيل األصوؿ  ُب ست صفحات
كالقواعد اليت اعتمدىا ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، ليختم بنوع من االعًتاؼ بكوف ما قٌدمو من 

                                 
 . من الطبعة ا١تعتمدة ُب الدراسة34 إٔب الصفحة 29 عنواف الدليل من الصفحة  
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توجيهات كتفريعات إ٪تا ىو ٤تاكلة كاجتهاد أك فهم شخصي قد ٬تد غَته ُب فهمو ما ىو أفضل 
 .  كأكثق كأككد منو

 اشتملت على ٛتد اهلل كالثناء عليو كالصبلة على رسوؿ  ُب تسعة أسطر:خطبة الكتاب ،
كقد يبدك األمر إٔب ىذا اٟتٌد مألوفا، معركفا، . اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم

ال ٭تتاج إٔب لفتة أك كقفة،  لكن كاعتمادا على ما درسناه  كقررناه ُب فصل مؤلفاتو؛ فإٌف 
٠تطًب ابن البناء عبلقة ٔتوضوع كتابو ككثَتا ما يورد فيها من ا١تعا٘ب كاأللفاظ ما يساعد 

 لذا ينبغي التأمل ُب .على فهم كاستيعاب ما سيأٌب الحقا ُب لٌب عرضو، كموضوع كتابو
 .ىذه ا٠تطبة كالبحث ُب ألفاظها كاصطبلحاهتا، كالتدبٌر ُب معانيها كأفكارىا
 :، كنحوإٌف أٌكؿ ما يبلحظ على ا٠تطبة توسعو ُب استعماؿ االصطبلح الصوُب

، ، اإلحساف،  ا١تقامات، السلوؾ، الصفاء، ا١تورد، النور، السبيل، اليقُتا٢تداية

                                 
 30-29 ا١تصدر السابق الصفحة  
 كأكثر ما يظهر ىذا ا١تلمح ُب كتابو مراسم الطريقة؛ حيث افتتح كل باب من أبوابو الفلسفية الكبلمية  ٓتطب كأدعية كأذكار  

ركحية صوفية اختار فيها من العبارات كاأللفاظ كما يتناسب مع كٌل باب، بل ما يفسر ذلك الباب كيشرحو كيقٌرب فهمو كىذا من 
ابن البناء ا١تراكشي ككتابو مراسم : راجع كبلـ الدكتور شوقي علي عمر ُب كتابو. إبداعاتو اليت ال يكاد يأٌب عليها العٌد كاٟتصر

 .74-73الطريقة ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ ا٠تليقة الصفحة 
كما تقدـ معنا ُب فصل مؤلفاتو كمنهجو -  التصوؼ كمجاؿ معرُب ٤تٌدد لو مصطلحاتو  ا٠تاصة بو، لكن ما ٘تٌيز بو ابن البناء  

أنٌو يستعمل ىذه ا١تصطلحات خارج ٣تا٢تا ا١تعرُب إٌما بسبب إتاىو ا١تنهجي ُب ا١تزج بُت ٥تتلف العلـو حىت يستفيد - ُب الكتابة
كعن ىذه ا١تصطلحات . بعضها من بعض، أك بسبب تشربو ٢تذه ا١تصطلحات كتأثره العميق ٔتفاىيمها، ككٌل إناء ينضح ٔتا فيو

 كما 316ـ ص2008ىػ 1429دار ابن حـز القاىرة  . (ىػ1407ت)دراسات ُب التصوؼ، إحساف إ٢تي ظاىرم : الصوفية ينظر
 . بعدىا

 .  عيًدؿ عن أكثر الصيغ ا١تستعملة ُب ا٠تطبة إٔب صيغة ا١تصدر حىت يتبٌُت أكثر اٞتانب االصطبلحي فيها 
معارج التشوؼ إٔب حقائق التصوؼ، أٛتد ."  ىي تصويب العبد إٔب طريق توصلو إٔب اٟتق كقد تطلق على بياّنا فقط" ا٢تداية  

مطبعة االعتداؿ دمشق . ٤تمد بن أٛتد بن ا٢تامشي بن عبد الرٛتن اٟتسٍت التلمسا٘ب: ٖتقيق كتصحيح. بن ٤تمد بن عجيبة اٟتسٍت
 .144عريب فرنسي إ٧تليزم ص. قاموس ا١تصطلحات الصوفية. 26ـ ص1937ىػ 1355- 1ط
ىو سكوف القلب إٔب اهلل بعلم ال يتغَت كال ٭توؿ كال يتقلب كال يزكؿ عند ىيجاف احملركات كارتفاع الريب ُب مشاىدة " اليقُت  

: ينظر مزيد تفصيل ُب. 101قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص.  كما بعدىا17معراج التشوؼ إٔب حقائق التصوؼ ص..." الغيب
 .73ـ ص2006ىػ 1427 2دار صادر بَتكت ط. ىػ 380التعرؼ ١تذىب أىل التصوؼ، أبو بكر ٤تمد الكبلباذم 

ما بطن فيها من ا١تعا٘ب " كىي  ُب مقابل األسرار" ما ظهر من كثائف التجليات"  النور  ك٬تمع عندىم على األنوار كىي 
 .143-142قاموس ا١تصطلحات الصوفية .42معارج التشوؼ ص" اللطيفة
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 ...، الذكر، اٟتكمة، العرفافاإلحساف
ا١تبلحظة الثانية ُب ا٠تطبة ىو ذلك االنسجاـ كالتناغم التاـ بينها  كبُت موضوع 

الكتاب ككٌل، سواء من حيث ألفاظها أك معانيها، فإذا كاف ا١توضوع العاـ ىو البحث ُب 
أسرار رسم القرآف  كالتأصيل ٢تا، فكذلك ألفاظ ا٠تطبة جاءت موزعة بُت ما دٌؿ على مادة 

كألفاظ ... الكتاب، خط ا١تصحف، الفرقاف، النور ا١تبُت، ا١تورد األصفى: البحث كنحو
األلباب، ميقيم الدليل، ٣تيىلي ، ميوىًضح ، ميعىلّْم، : أخرل دالة على التأصيل كالتقعيد كنحو

كألفاظ أخرل دالة على أسرار ىذه الظواىر ... ىادم، بٌينوا، ضبطوا، بياف، تفهيم، السبيل
خاصة إذا ... اٟتكمة، الزلفى، ا١تورد، ا١تقامات، اإلحساف: كعلى جانبها ا٠تفي كنحو

 .ٛتلت ىذه األلفاظ على معانيها االصطبلحية الصوفية 
إشارة إٔب مادة " منزؿ الكتاب"أما من حيث معانيها، فقد ٛتد اهلل كأثٌت عليو بكونو 

 أم –ىادم األلباب "البحث ا١تتعلقة ّٔذا الكتاب، ٍبٌ كصفو سبحانو كتعأب بكونو 
: إشارة إٔب جانب التأصيل كالتقعيد، كختم بقولو" كجاعل السبيل كمقيم الدليل- العقوؿ

كلعٌل ُب ىذا إشارة إٔب اٞتانب ا٠تفي ُب مرسـو اإلماـ كاهلل " ٣تلي اليقُت بالنور ا١تبُت"

                                                                                                     
 .47، معراج التشوؼ إٔب حقائق التصوؼ 136قاموس  ا١تصطلحات الصوفية ... ا١تصدر الصوُب ...  ا١تورد، ا١توارد، ا١تريد 

   .82 قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص
 .74 ا١ترجع السابق ص 
 . 132-131 ا١ترجع نفسو ص 
مقاـ يكوف فيو ا١تتصوؼ السالك مبلحظا آلثار أٝتاء اٟتق كصفاتو فيتصور ُب عبادتو كأنٌو بُت يدم اهلل تعأب كىو مقاـ  " 

 . 8قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص.  15-14معجم مصطلحات التصوؼ الفلسفي ص." الكشف كالشهود
التمكن من ا١تشاىدة : " ا١تعرفة أك العرفاف، كىذا االصطبلح األخَت ىو الذم استعملو ابن البناء ُب خطبتو، كىي عندىم 

كاتصا٢تا فهي شهود دائم بقلب ىائم فبل يشهد إالٌ مواله كال يعرج على أحد سواه مع إقامة العدؿ كحفظ مراسم الشريعة فهذه 
. 130قاموس ا١تصطلحات الصوفية  ص. 10معارج التشوؼ إٔب حقائق التصوؼ، ص." حدكد ا١تقامات قد انتهت ُب ا١تعرفة

معجم مصطلحات التصوؼ الفلسفي، مصطلحات التصوؼ كما تداك٢تا خاصة ا١تتأخركف من متصوفة الغرب اإلسبلمي، الدكتور 
التعرؼ ١تذىب أىل . 156ص. 189ـ ص2002- ىػ 1423 1ط. دار الثقافة الدار البيضاء. ٤تمد العىدلو٘ب اإلدريسي

 .100-97 -43-40التصوؼ ص
معراج ..." إتقاف الشيء كإبداعو ففي العلم ٖتقيقو كالعمل بو كُب القوؿ إ٬تازه كتكثَت معانيو كُب العمل إتقانو كإكمالو "  

 . 51قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص. 31، 26التشوؼ ص
، قاموس ...73التعرؼ ١تذىب التصوؼ ص" نسياف ما سول ا١تذكور" "طرد الغفلة: " قالوا ُب تعريفو الكثَت فهو عندىم 

 .62ا١تصطلحات الصوفية ص



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -120-  

 

كمثل ذلك صنع ُب صيغة صبلتو على النيب صلى اهلل عليو كسٌلم،  كترضيو على . أعلم
 ...الصحابة رضي اهلل عنهم

إٌف مناسبة ا٠تطبة كانسجامها مع موضوع البحث ليس باألمر اٞتديد أك الغريب 
كالعجيب، فهو شيء مقصود عند جٌل البلغاء كالفصحاء من ا١تؤلفُت كالكاتبُت، كىو من 

لكن األمر ا١تهم عند ابن البناء ا١تراكشي ىو إمكانية استنباط ...باب مناسبة ا١تقاؿ للمقاـ
أحكامو كتلخيص أْتاثو كمعرفة مقصده كمراده من خبلؿ ىذه ا٠تطبة، كسنقف ىا ىنا 

عند بعض ٚتلو كألفاظو اليت من شأّنا أف ترشدنا إٔب ما ٬تلي حقائق رسالتو كيفصح عن 
 :أسرار منهجو
 ثناؤه على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌلم بصفة األٌمية. 
  ضبطوا ٓتط ا١تصحف لغتو "ككصفو للصحابة الكراـ رضي اهلل عنهم بكوّنم

 "الفصيحة على أكمل بياف لتفهيم الفرقاف  [رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم]
لعٌل ُب اٞتمع بُت أمية النيب صلى اهلل عليو كسلم كبُت نسبة خط ا١تصحف للصحابة 
رضي اهلل عنهم إشارة منو رٛتو اهلل  إٔب أٌف رسم ا١تصحف اصطبلح كاجتهاد منهم رضي 

 كيف اتفق بل على أمر منهمكٓب يكن ذلك : "اهلل عنهم، يؤٌكد ىذا قولو بعد ذلك بقليل
كالقوؿ باصطبلحية الرسم العثما٘ب كأنٌو من عمل الصحابة كاجتهادىم ".   قد ٖتققعندىم

رضي اهلل عنهم ليس باألمر اٞتديد، كىو ظاىر مذىب ٚتهور ا١تتقدمُت إٍذ كانوا ينسبوف 
  كىو مذىب كبار ا١تختصُت كأيب عمرك الدا٘بالرسم للصحابة رضي اهلل عنهم

                                 
 ال تكاد ٕتد أحدا من ا١تتقدمُت إالٌ كىو ينسب رسم ا١تصحف إٔب الصحابة الكراـ عليهم الرضواف كُب ىذا إشارة كاضحة إٔب  

أنٌو من كضعهم كاصطبلحهم، كلعل أٌكؿ من نسب لو القوؿ بالتوقيف كبإعجاز الرسم العثما٘ب ىو الشيخ العارؼ الصوُب عبد 
دار الكتب . اإلبريز من كبلـ سيدم عبد العزيز الدباغ: العزيز الٌدباغ فيما نقلو عنو تلميذه ابن ا١تبارؾ السجلماسي  ُب كتابو

 من قاؿ بالتوقيف كاإلعجاز من ا١تتأخرين – فيما أعلم –كٚتيع .  كما بعدىا85ـ ص2002ىػ 1423العلمية بَتكت ط الثالثة 
إرشاد اٟتَتاف إٔب ما ٬تب اتٌباعو ُب رسم القرآف، ٤تمد علي خىلىف : يورد ىذا القوؿ كيستدؿ  بو، ينظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر

مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ، عبد . 63ا١تكتبة األزىرية للًتاث ص (ـ1939ىػ 1357ت)اٟتسيٍت ا١تشهور بالشيخ اٟتٌداد 
ٝتَت الطالبُت، . 225ـ ص2008ىػ 1429دار صادر بَتكت . نواؼ اٞترٌاح.د: بتحقيق (ـ1948ىػ 1367ت )العظيم الزرقا٘ب 

رسم القرآف ا١تعجز : كينظر أيضان . 18ـ ص1999ىػ 1420ا١تكتبة األزىرية للًتاث . (ـ1961ىػ 1380)علي ٤تمد الضباع 
من بدائع اإلعجاز ُب رسم  القرآف، . ـ 2001ا١تكتبة األكادٯتية اٞتيزة القاىرة . ٓتصائصو كظواىره كأسراره، عاطف قاسم أمُت

رسم القرآف معجز كلفظو  . 14 الصفحة 7العدد (ـ1993ىػ 1413 )٣18تلة منار اإلسبلـ أبو ظيب السنة . خالد السيد ببلسي
كقد تقٌدـ اٟتديث عن ىذه ا١تسألة بإسهاب ُب ا١تبحث الثا٘ب من . (د ت)دار التوفيق دمشق . كال ٯتكن تغيَته، ٤تمد سامر الٌنص
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 كعبد ا٢تادم  من ا١تتقدمُت  أك كغاٖب قدكرم اٟتمد كاٞتعربم كالسخاكمكالشاطيب
لكٌن اٞتديد الذم يعرضو ابن البناء ُب خطبتو، كلو فيو قصب السبق . ٛتيتو من ا١تعاصرين

ٓتٌط "ُب بيانو،  كالريادة ُب حسن ٖتليلو كعرضو، ىو كوف الصحابة رضي اهلل عنهم قصدكا 
 أم "تفهيم الفرقاف" "خالف خٌط األناـ ُب كثَت من اٟتركؼ كاألعبلـ"الذم "  ا١تصحف

كاجتهاداتو ُب ىذا الكتاب . تفسَت القرآف كبياف معانيو كالكشف عن أسراره كذخائره
كتوجيهاتو ٚتيعها  إ٪تا بدأت من ىذا ا١تنطلق، فهي ُب عمومها ال ٗترج عن كوّنا ٤تاكلة 

                                                                                                     
 . الفصل األٌكؿ

نورة بنت : دراسة كٖتقيق. ىػ444 أىل األمصار، أبو عمرك عثماف بن سعيد بن عثماف الدا٘ب  ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف 
 . 130ـ ص2010ىػ 1431الدار التدمرية الرياض . حسن 

 : بقولو" عقيلة أتراب القصائد ُب أسٌت ا١تقاصد"  أشار إٔب ذلك ُب البيت السابع من رائيتو  
 . ًعٍلقه عبلقتو أكٔب العبلئق إٍذ  خَت القركف أقاموا أصلو كزرا

أنٌو أفضل ما تتعلق بو القلوب من العلـو ألٌف أصحابو الذين  أقاموا أصلو كقعدكا لو ىم خَت القركف رضي اهلل عنهم : كا١تعٌت
شيخ اإلسبلـ موسى جار اهلل ركستوفديك٘ب . شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسٌت ا١تقاصد ُب رسم ا١تصحف: ينظر. أٚتعُت

.  22ـ ص2007ىػ  1428دار الصحابة للًتاث طنطا . عمر مآب أبو حسن ا١تراطي النيجَتم: ٖتقيق (ىػ1295-1369)
القاسم بن ًفَتُّه بن خلف بن أٛتد أبو القاسم كأبو ٤تمد الرعيٍت الضرير اإلماـ العبلمة أحد األعبلـ الكبار : كاإلماـ الشاطيب ىو

 ُب مقاطعة بلنسية شرؽ األندلس jativaبشاطبة (ىػ538)كا١تشتهرين ُب األقطار، كلد ُب آخر سنة ٙتاف كثبلثُت كٜتسمائة 
حرز األما٘ب ككجو "نظم : من مصنفاتو (ىػ590)ىاجر إٔب ا١تشرؽ كنزؿ القاىرة كدٌرس ّٔا إٔب أف توُب سنة تسعُت كٜتسمائة 

غاية ... ُب علم الفواصل كالعدٌ " ناظمة الزىر"ُب رسم القرآف، ك" عقيلة أتراب القصائد ُب اسٌت ا١تقاصد"ُب القراءات، ك" التها٘ب
 .2600\20\2النهاية 

دار . نصر سعيد.دراسة كٖتقيق د (ىػ643-558) الوسيلة إٔب كشف العقيلة، علم الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاكم  
  124، 78ـ ص2006ىػ 1427الصحابة طنطا 

٤تمد خضَت : دراسة كٖتقيق. ىػ732 ٚتيلة أرباب ا١تراصد ُب شرح عقيلة أتراب القصائد، برىاف الدين إبراىيم بن عمر اٞتعربم 
   127ـ ص2010 ىػ  1413مضحي الزكبعي إشراؼ غاٖب قدكرم اٟتمد دار الغوثا٘ب دمشق 

طبعة اللجنة الوطنية العراقية لبلحتفاؿ ٔتطلع القرف ا٠تامس عشر .  رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية، غاٖب قدكرم اٟتمد 
كالكتاب كٌلو قائم على كوف الصحابة رضي اهلل عنهم إ٪ٌتا رٝتوا ا١تصحف كفق الرسم ... 57،72، 15ـ ص1982ىػ 1402

 ...الذم كاف شائعا ُب زماّنم
 كما يذكره جٌل الكاتبُت قدٯتا كحديثا من إقرار النيب صلى اهلل عليو كسلم كإقرار الوحي للرسم القرآ٘ب ال يتعارض مع كونو 

اصطبلحي اجتهادم األصل، كما أٌف كونو اصطبلحي اجتهادٌم األصل ال يعٍت بالضركرة جواز ٥تالفتو ككتابة ا١تصحف بغَته، ككٌل 
 . ذلك تقٌدـ بيانو ُب الفصل األٌكؿ

 .30من كبلـ ا١تصنف، عنواف الدليل  عن ص"..."  كٌل ما جاء بُت األقواس  
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 . للبحث عن العبلقة بُت ظواىر الرسم العثما٘ب كبُت معا٘ب النص القرآ٘ب
 

 ١تا كاف خط : " يقوؿ ابن البناء رٛتو اهلل مبٌينا سبب تأليفو للكتاب:سبب تأليف الكتاب
ا١تصحف الذم ىو اإلماـ الذم يعتمده القارلء ُب الوقف كالتماـ كال يعدك رسومو كال 

كٓب يكن ذلك منهم . يتجاكز مرسومو قد خالف خط األناـ ُب كثَت من اٟتركؼ ك األعبلـ
كيف اتفق، بل على أمر عندىم قد ٖتقق، ْتثت عن كجوه ذلك ٔتقتضى ا١تيزاف ككاُب 

الرجحاف ككقفت منو على عجائب كرأيت منو غرائب ٚتعت منها ُب ىذا اٞتزء ما تيسر 
 ىو ألكٕب األلباب مفتاح تدبر (عنواف الدليل من مرسـو خط التنزيل)عربة ١تن يتذكر كٝتيتو 

  اىػ" .الكتاب ْتوؿ اهلل تعأب كقوتو
إٌف السبب األٌكؿ الذم دعا ا١تؤلف إٔب إخراج ىذا الكتاب كتصنيفو ىو ٤تاكلة 

خاصة كأٌف ىذه ". خٌط األناـ"الكشف عن أسباب ٥تالفة خٌط ا١تصحف للخٌط ا١تعهود، 
 .ا١تخالفة مقصودة من الصحابة رضي اهلل عنهم معلومة عندىم 

" عجائب"كقد ْتث الكاتب عن حقيقة ىذه ا١تخالفة كعن أسبأّا فاىتدل إٔب 
ٚتع ُب ىذا الكتاب بعضها كجعلها مفتاحا أك منهاجا لتدبٌر كتاب اهلل كفهم " غرائب"ك

 .معانيو
 ما يهٌمنا من تأصيبلتو ُب ىذا ا١تبحث ىو منهجها كطريقة :التأصيل والتقعيد لتوجيهاتو 

كسنقصر  اٟتديث عنها . عرضها ال غَت، أٌما ٖتليلها كنقدىا كاٟتكم عليها فليس ىذا ٤تٌلو
 :ُب النقاط التالية

  ٌيعترب ابن البناء ىذه التأصيبلت ضركرية، ال ٯتكن فهم كاستيعاب ما بعدىا إال
كال بد من تقدٙب ما ال بد : "بالوقوؼ عليها، نستشعر ىذا كنفهمو من خبلؿ قولو

 "من تقدٯتو ُب البياف ليكمل بذلك فيو العرفاف
  اٟتذؼ، الزيادة، )ٓب يتعٌرض ابن البناء ُب ىذه التأصيبلت لظواىر الرسم العثما٘ب

 كإ٪ٌتا ١تادهتا كموضوعها من جهة، ك١تا  ٢تا بو من عبلقة (الوصل، الفصل، اإلبداؿ

                                 
 . 30 ا١تصدر  السابق ص 
 . ا١تصدر  نفسو  
 ٓب يتعرض ٢تا ُب صلب حديثو عن تاصيبلتو كقواعده ، كلكٌنو ُب آخر ىذه ا١تقدمة أقاـ عبلقة بُت تأصيبلتو كبُت ىذه الظواىر  

 .دكف تقدٙب دليل يربط بينهما كما سيأٌب بيانو قريبا
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عبلقة ُب ا١تعٌت من جهة أخرل، فأٌما مادهتا فا١تقصود ّٔا اٟتركؼ اليت تقع فيها 
كأما . ا٢تمزة كاأللف كالواك كالياء: ىذه الظواىر كقد ذكر ا١تؤلف ىا ىنا أربعة ىي

ما يتعلق ّٔا من جهة ا١تعٌت فالوجود باعتبار ظهوره كخفائو أك باعتبار كقوعو من 
 ...عدمو
 تتنوع ىذه التأصيبلت كتتوزع بُت جوانبو كمناحو ثبلثة ىي: 

 كتفريقو كيظهر ُب حديثو عن آلية التصويت، ك٥تارجها،: ا١تنحى الصوٌب
، كعن   ككذا حديثو عن ا٢تمزةبُت اٟتركات الثبلث من حيث القوة كالضعف،

  ...حركؼ العلة
كيتمثل أكثر ما يتمثل ُب قرنو بُت اٟتركؼ كبُت بعض ا١تعا٘ب : ا١تنحى الباطٍت

ا٠تاصة، فا٢تمزة تدؿ مثبل على األصالة كالبداية كاأللف على الفصل كالواك الظهور 
 كىذا  منحىن باطٍت بامتياز...كالياء البطوف

كيتمثل أكثر ما يتمثل ُب تقسيمو للمعا٘ب كللوجود : ا١تنحى العرفا٘ب الصوُب
  كجربكت كعزٌة كملكوت كإٔب ملك كباطنإٔب ظاىر

  إقامة العبلقة بُت اٟتركؼ كبُت معانيها، ككذا بُت ما يطرأ عليها من حذؼ أك

                                 
ك٤تل اللفظ الصوت كىو من لدف ٤تل ا٢تمزة ُب أقصى اٟتلق إٔب الشفتُت ٍب إٔب حيث : "  حيث يقوؿ31 صالسابق  ا١تصدر  

كما كراء ا٢تمزة ُب الصدر من ا٢تواء ا١تندفع ُب اٟتجاب . اللفظكُب الصوت ٖتدث اٟتركؼ ا١تقطعة ا١تسموعة ُب . يبلغ ُب الوجود
  ."الذم بو يكوف التصويت ال يسمع

 . ا١تصدر نفسو 
 .32-31 ا١تصدر نفسو ص 
 . 32 ا١تصدر نفسو ص 
 .32 ا١تصدر نفسو ص 
 كما 363، 67ـ  ص2007دار اٟتوار البلذقية . ٤تمد عزيز الوكيلي. ا١تدارس الباطنية بُت العلم كالفلسفة كالعقيدة كالدين، د 

 . بعدىا
 88-87 قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص 
 .24قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص. 47 معجم مصطلحات التصوؼ الفلسفي ص 
 .133قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص. 33 معراج التشوؼ ص 
  ا١تصادر نفسها 
 .93 قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص 
 .41قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص. 34-33 معراج التشوؼ ص 
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أٌم دليل ظاىر، أك -  ُب ا١تقدمة–زيادة أك بدؿ  كبُت ظواىر الوجود دكف تقدٙب
فهو يقوؿ ُب معا٘ب اٟتركؼ . قرائن تؤيٌد ىذا الربط أك تشَت إليو من قريب أك بعيد

كألحواؿ ىذه اٟتركؼ مناسبة ألحواؿ الوجود حصل : "دكف مقدمات أك ٦تهدات 
فا٢تمزة تدٌؿ على األصالة كا١تبادئ فهي . ّٔا بينهما ارتباط بو يكوف االستدالؿ

 كعن ...."كاأللف تدؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي ميفٌصلة. موصولة
األلف يدؿ على قسمي  : "عبلقة ما يطرأ على ىذه اٟتركؼ بظواىر الوجود يقوؿ
ت ككالياء على قسم ا١تلك. الوجود كالواك على قسم ا١تلك منو ألنو أظهر لئلدراؾ

فإذا بطنت حركؼ ُب ا٠تط كٓب تكتب فلمعٌت باطن ُب . منو ألنو أبطن ُب اإلدراؾ
كما إذا . كإذا ظهرت فلمعٌت ظاىر ُب الوجود إٔب اإلدراؾ. الوجود عن اإلدراؾ

كإذا تغَتت بضرب من . كصلت فلمعٌت موصوؿ كإذا حجزت فلمعٌت مفصوؿ
 ..."التغَت دلت على تغَت ُب ا١تعٌت ُب الوجود

 :باقي أبواب الكتاب . ب
 باب ا٢تمزة، كباب األلف، : قٌسم ا١تصنف كتابو  بعد ا١تقدمة إٔب تسعة أبواب كخا٘تة ىي

كباب مٌد التاءات كقبضها، كباب الوصل كاٟتجز، كباب حركؼ .كباب الواك، كباب الياء
 متقاربة، ٍب ا٠تا٘تة 

 بدأىا بتمهيد، ٍبٌ عقد ٢تا أربعة فصوؿ، فأٌما باب ا٢تمزة فقد حٌرره ُب عشرين صفحة ،
فصوؿ، الثبلثة األكٔب ذكر فيها توجيهات رسم ا٢تمزة ْتسب موضعها ُب الكلمة؛ ُب 

بينما خٌص الفصل الرابع للهمز ا١تزدكج ُب الكلمة . أٌك٢تا، ُب آخرىا، كُب كسطها
 .الواحدة

كقد قامت الدراسةي ٔتوازنًة باب ا٢تمزة عند ا١تصنف بأمثالو ُب مصادر علم الرسم 
ففي كتاب ا١تقنع لشيخ الصناعة كإمامها أيب عمرك الدا٘ب . كمراجعو القدٯتة كاٟتديثة

 كما "باب ذكر ا٢تمزة كأحكاـ رٝتها ُب ا١تصاحف"عقد بابا خاصا با٢تمز  (ىػ444)
                                 

 .32 عنواف الدليل ص 
كاألدلة على ىذه األصوؿ بالنسبة للمؤلف ىي ما سيعرضو ُب صلب الكتاب من أمثلة ٢تذا يقوؿ ُب . 34 ا١تصدر نفسو ص 

 .ا١تصدر نفسو  كالصفحة ذاهتا." على ما نبٌينو بعدي إف شاء اهلل: "...آخر ا١تقدمة
 .55 إٔب غاية الصفحة 35 عنواف الدليل، ابتداء من الصفحة  
. حسن بن فهد اٟتمٌيد: دراسة كٖتقيق. (ىػ444) ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف األمصار، أبو عمرك عثماف بن سعيد الدا٘ب  

 . 419ص. ـ2010ىػ 1431دار التدمرية الرياض 
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عقد فصوال كأبوابا أخرل ذكر فيها أحكاـ رسم ا٢تمز تبعا ال أصالة، كذلك ُب أبواب 
، كقد يذكر بعض أحكامها ُب ٤تفل بياف توجيهو لظواىر  كالبدؿ كالزيادةاٟتذؼ
 .الرسم

تناكؿ مسائل ا٢تمز  (ىػ496 )كُب ٥تتصر التنزيل أليب داك سليماف بن ٧تاح
 باعتبار ترتيب كركدىا ُب ا١تصحف الشريف، كأكثر ما تكلم عليها ُب سورة الفاٖتة،

حيث قٌسم ا٢تمز إٔب ساكن كمتحرؾ، ٍبٌ قٌسم ا١تتحرؾ إٔب ما كاف ُب أٌكؿ ككسط كآخر 
كما أنٌو تناكؿ أحكاـ ا٢تمز ُب مواضع ٥تتلفة من كتابو ْتسب كركد مسائلها، . الكلمة

 .، أك كأصوؿ كقواعدسواء كأحرؼ كأفرادو 
ٓب يعقد ألحكاـ ا٢تمز بابا  (ىػ590)كُب عقيلة أتراب القصائد لئلماـ الشاطيب 

  ككذلك صنع .خاصا سول ذكر حركؼ منها كقعت ُب الرسم على خبلؼ القياس
جٌل من كتب ُب علم الرسم من ا١تعاصرين خصُّوا للهمز بابا مستقبلن كعلي ٤تمد 

 .إْب ...، كالطالب عبد اهلل ُب اإليضاح الساطعالضباع ُب ٝتَت الطالبُت

                                 
 .، أحكاـ ٫تزة الوصل تبعا ألبواب اٟتذؼ292 ا١تصدر نفسو ص 
 .باب ذكر ما زيدت الواك ُب رٝتو للفرقاف أك لبياف ا٢تمزة. 395 ا١تصدر نفسو ص 
 .باب ذكر ما رٝتت الواك فيو صورة للهمزة على مراد االتصاؿ كالتسهيل. 404 ا١تصدر السابق ص 
 .404، 395 كالبابُت ا١تتقدمُت ُب ا١تصدر نفسو ص 

سليماف بن ٧تاح أبو داكد بن أيب القاسم األموم شيخ القراء كإماـ اإلقراء، أخذ القراءات عن أيب عمرك الدا٘ب كالزمو كثَتا كٝتع  
" البياف اٞتامع لعلـو القرآف"منو غالب مصنفاتو كأخذ عنو مؤلفاتو كىو أجٌل أصحابو كلد سنة ثبلث عشرة كأربعمائة، من مصنفاتو 

غاية النهاية . توُب ببلنسية سنة ست كتسعُت كأربعمائة" االعتماد ُب أصوؿ القراءة كالديانة" "التبيُت ٢تجاء التنزيل"ك
1\316\1392. 

طبع بعناية . أٛتد بن أٛتد بن معمر شرشاؿ: دراسة كٖتقيق. (ىػ496) ٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل، أبو داكد سليماف بن ٧تاح  
 ...53...42\2. ـ2000ىػ 1421كزارة األكقاؼ ك٣تمع ا١تلك فهد للمصحف الشريف 

، 836، 802، 503، 469، 440، 438، 436، 419، 221، 220، 214، 171، 136، 95\2 ا١تصدر نفسو  
 .إْب...953، 947، 944، 938، 923، 921، 919، 888

 .إْب...379،759، 332، 192\2  ا١تصدر نفسو 
 تلخيص الفوائد كتقريب ا١تتباعد على عقيلة أتراب القصائد ُب علم الرسم، أبو البقاء علي بن عثماف بن ٤تمد بن القىاًصح  
 125ـ ص2006ىػ 1427دار الصحابة طنطا . (ـ1988-1900)ٔتراجعة كتعليق كتصحيح عامر السيد عثماف  (ىػ800بعد )

 .كما بعده (200)كما بعده ابتداء من البيت مائتُت 
 56 ٝتَت الطالبُت ص 
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كلعٌل ما ٯتكن تسجيلو على باب ا٢تمزة عند ابن البناء ا١تراكشي بعد ىذه ا١توازنة 
 :أمرين اثنُت
يظهر ذلك جليا ُب . عدـ استيعابو ٞتميع مسائل ا٢تمز ُب رسم اإلماـ: األٌكؿ

 مكتفيا مبحث ا٢تمزة ُب أٌكؿ الكلمة حيث خٌص ٢تا ثبلثة أسطر كنصف من كتابو
بذكر القاعدة العامة كىي رسم ا٢تمزة ألفا، دكف إشارة إٔب كثَت من مسائل الباب  

 كلعٌل أىٌم ما تركو ا١تصنف استثناءات الباب اليت تنقض أكردىا أىل االختصاص
 كمثل ذلك يقاؿ ُب باقي مباحث ا٢تمز. توجيهاتو كترٌدىا

كىو أمر ال يتعلق بابن البناء كحده، بل بكٌل من خٌص ا٢تمزة بباب خاص : الثا٘ب
فإٌف . ُب علم الرسم ٔتا ُب ذلك جهابذة ىذا العلم كأساطينو كأيب عمرك الدا٘ب كغَته

ا١تتأٌمل ُب ىذا العلم الشريف ُب تارٮتو كُب ظواىره يًتجح لديو أنٌو ما كاف ينبغي للهمزة 
لسببُت اثنُت؛ أٌك٢تما أٌف ا٢تمزة - كظاىرة من ظواىر الرسم–أف يكوف ٢تا بأّا ا٠تاص 

ٓب يكن ٢تا صورة على عهد الصحابة  رضي اهلل عنهم، كالرسم إ٪ٌتا ىو -  على قوؿ –
- أٌف ٚتيع ما ذكركه من أحكاـ ا٢تمز  : الثا٘ب. متعلق ٔتا كتبو الصحابة دكف غَتىم

اٟتذؼ كاإلبداؿ أك الزيادة؛ : يندرج ٖتت باقي  ظواىر الرسم العثما٘ب- دكف استثناء
ألٌف أحكاـ ا٢تمزة كما ذكرىا من خٌص ٢تا بابا أك مبحثا تنحصر ُب سقوطها أك أف 

                                                                                                     
.  اإليضاح الساطع على احملتوم اٞتامع رسم الصحابة كضبط التابع، الطالب عبد اهلل بن الشيخ ٤تمد األمُت اٞتكٍت الشنقيطي 

تولت طباعتو  ٤تضرة احملسنُت لتحفيظ القرآف الكرٙب . الشيخ ابن ٤تمد بن الشيخ أٛتد ا١توريطا٘ب: تصحيح كهتذيب كمراجعة
 .102ـ  ص1998ىػ 1418بنواكشوط 

 : بدأ ا٠تراز باب ا٢تمز عند قولو128 دليل اٟتَتاف على مورد الظمآف ص 
 كىاؾ حكم ا٢تمز ُب ا١ترسـو  كضبطو بالسرائر ا١تعلـو
 .ككتبوا ا٢تمز على التخفيف   كأٌكال باأللف ا١تعركؼ

ٚتيلة . 304الوسيلة أليب اٟتسن السخاكم ص. 80شرح العقيلة ١توسى جار اهلل القازا٘ب ص. 32ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص
 ...51مذكرة ُب رسم ا١تصحف ص. 281ظواىر الرسم ُب مصحف جامع اٟتسُت ُب القاىرة ص. 570اٞتعربم 

 .35 عنواف الدليل ص 
 إٔب 421أربع صفحات من ص-  كىو ُب حجم العنواف تقريبا– استغرؽ مبحث ا٢تمز ُب االبتداء ُب كتاب ا١تقنع للدا٘ب  

 . 424ص
 .33ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص. 60ٝتَت الطالبُت ص:  ينظر ىذه االستثناءات ُب 
-29.7) كازف بُت ا١تقنع الذم استغرؽ ْتث ا٢تمز دكف توجيو بل ٔتجرد ذكر اٟتكم كالتمثيل لو أربع عشرة صفحة من اٟتجم 

  (.18.5 -  21)، بينما بلغت ُب عنواف الدليل بكثرة توجيهاتو كتوسعاتو ٙتا٘ب عشرة صفحة من اٟتجم (21
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ألفا كاكا أك ياء، أك ٕتعل ٢تا صورتاف ألف ككاك أك ألف كياء، فما سقط : ٕتعل ٢تا صورة
منها يندرج ُب باب اٟتذؼ كما صيوّْرى منها بأحرؼ العلة الثبلث يندرج ُب باب اإلبداؿ 

  كلعٌل ىذا ىو السبب الذم دعا عددا من الكيٌتاب قدٯتا إٔب ترؾ باب .أك الزيادة
ُب كتابو البديع ُب الرسم العثما٘ب  (ىػ407)ا٢تمز كإ٫تالو، كمن ىؤالء ابن معاذ اٞتهٍت 

كما دعا آخركف إٔب إدراج باب ا٢تمز ُب مباحث اإلبداؿ كعلى . ُب ا١تصاحف الشريفة
  كابن درستويو ُب الكتابرٛتو اهلل  (ىػ444)رأس ىؤالء أيب عمرك الدا٘ب  

 كجعلو ثبلثة حٌرر باب األلف ُب إحدل كثبلثُت صفحة: أبواب األلف كالواك كالياء ،
فصوؿ أٌك٢تا خٌص بو األلف الزائدة ُب الرسم، كالثا٘ب للمحذكفة كٝتاىا الناقصة كالثالث 

، بينما اقتصر ُب بايب الواك كالياء على فصلي الزيادة كالنقصاف. للمنقلبة عن ياء أك كاك
، ك ، مع مبلحظة الصغر ا١تفرط لباب الواك حيث ٓب يتعد ثبلث صفحاتكالنقصاف

 .   ك باب الياء ٙتاف عشرة صفحة
                                 

فإٌف رٝتها كذلك ال يعٌد من ظواىر الرسم العثما٘ب لعدـ  خركجو عن - كىو الراجح–  كمن يرل أٌف صورة ا٢تمز ىي األلف  
 .األصل سواء كاف ىذا األصل لفظ الكلمة أك قياس رٝتها

  نعم خٌص أبو عمرك الدا٘ب مباحث ا٢تمزة بباب مستقل لكٌنو أدرجو مع أبواب اإلبداؿ، ففي الصفحة ٙتاف كتسعُت كثبلٙتائة  

      چ  ڱ   چ: ذكر فيو ٨تو" باب ذكر ما رٝتت األلف فيو كاكا على لفظ  التفخيم كمراد األصل"من ا١تقنع تناكؿ  (398)

كىي من أبواب البدؿ " باب ذكر ما رٝتت الواك فيو صورة للهمزة على مراد االتصاؿ كالتسهيل  "404كبعده ص چں  چ
باب ذكر ما رسم  "436ٍبٌ ُب الصفحة "  باب ذكر ا٢تمزة كأحكاـ رٝتها ُب ا١تصاحف "419كذلك ، ليذكر ُب الصفحة 

ليواصل بعده أبواب .... ا١توتى السلول صرعى أدٗب أزكى: كىو باب لؤللف ا١تبدلة ياء ٨تو" باأللف من ذكات الياء على اللفظ
، كُب صنيع أيب عمرك ىذا، إشارة كاضحة إٔب أٌف أحكاـ ا٢تمز 452ص" باب ذكر ما رسم بالياء من ذكات الواك ١تعٌت"البدؿ 

 .أكثرىا تندرج ُب باب البدؿ كاهلل أعلم
كابن ديريٍستيويىٍو ىو أبو ٤تمد عبد اهلل بن جعفر بن درستويو بن ا١ترزباف الفارسي الفسوم النحوم، كاف عا١تا . 24الكتاب ص 

كتوُب سنة سبع كأربعُت كثبلٙتائة  (ىػ258)فاضبل أخذ علـو اللغة عن ابن قتيبة كعن ا١تربد كغَت٫تا، كلد سنة ٙتاف كٜتسُت كمائتُت 
كلو " كىو من أحسن كتبو: "قاؿ القفطي" كتاب ُب ا٢تجاء"ُب النحو " اإلرشاد" "تفسَت كتاب اٞترمي: "من مصنفاتو (ىػ346)

 44\3، كفيات األعياف 113\2إنباه الركاة ...شرح الفصيح، كالرٌد على ا١تفٌضل ُب الرٌد على ا٠تليل، كا١تقصور كا١تمدكد: "أيضا

 .86 إٔب الصفحة 55 عنواف الدليل من الصفحة  
، فصل الياء 93...91فصل الياء الزتئدة ص. 89-88، فصل الواك الناقصة ص88-87 ا١تصدر نفسو فصل الواك الزائدة ص 

 .105...93الناقصة 
 89 إٔب الصفحة 87 ا١تصدر نفسو باب الواك من الصفحة  
 109 إٔب الصفحة 91 ا١تصدر نفسو من الصفحة  
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  كبعد دراسة ىذه األبواب من حيث منهجها كموازنتها ٔتصادر كمراجع علم الرسم 
 :نسٌجل ا١تبلحظات التالية

، فقد ترؾ ا١تصنف كثَتا منها، إٌف ىذه األبواب ٓب تستوعب ٚتيع مسائلها كمباحثها .1
كال يشفع لو االختصار أك أنٌو إ٪ٌتا قصد بياف التوجيو للظاىرة ككٌل ال ّٓموع أفرادىا؛ 

 .كذلك ألٌف ما تركو ينقض ما ذكره كما سيأٌب بيانو بإذف اهلل
ككذلك الواك اليت زيدت لعضد : "إدراج بعض أحكاـ البدؿ ُب الزيادة، كذلك قولو .2

  كأيب كقد أدرجها كلّّ من ابن معاذ اٞتهٍت"ا٢تمزة كما نبهنا عليو ُب باب ا٢تمزة
 عمرك الدا٘ب ُب البدؿ

  كخٌصو بعضهم بباب مستقلترؾ فصل إبداؿ الياء كاكا، كقد ذكره جٌلهم .3
 بدعوة أٌّنما يشًتكاف ُب ا١تعٌت، لكٌنو رٛتو إدراج أحكاـ حذؼ النوف ُب باب الياء .4

اهلل ٓب يصرٌح كٓب يبٌُت قصده ّٔذا ا١تعٌت، أىو التوجيو أـ كوّنا كقعتا الما ُب الكلمة ؟ 
إذا كاف التوجيو فإنٌو ُب حذؼ الياء تعلقها بالعآب ا١تلكوٌب الباطٍت، بينما ىو ُب النوف 

كإذا كاف كقوعها الما ُب الكلمة ، فليس مسٌلما . داللتها على معٌت الضآلة كالنقصاف
... نكًَت، عباًد، يهدينً : اٞتواًر، نذًر، كتقع زائدة ُب ٨تو: ألٌف الياء تقع الما ُب ٨تو

 .فيبقى قصده من ا١تعٌت فيو كثَت من ا٠تفاء كاللبس 
ا٢تمزة، األلف، الواك، : انفراده ببحث ظواىر الرسم باعتبار اٟتركؼ اليت كقعت عليها .5

                                 
 كُب طو 71ألصلبنكم ُب الشعراء : الزيادة ُب بعض ا١تصاحف ُب حرؼ:  ا١تصدر السابق فقد ترؾ مثبل ُب باب الواك 

 كما 124-163ينظر دليل اٟتَتاف ص. إْب...فأككا...يعش، صاّب، تدع، يستوكف، الغاككف، ككرم، تلوكف}كاٟتذؼ ُب .49
 بعدىا 

 88 ا١تصدر نفسو  ص 
 48 البديع ص 
 .359، ص404 ا١تقنع ص 
. 324، الوسيلة ص621ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص. عقيلة الشاطيب ُب باب رسم بنات الياء كالواك :  ينظر على سبيل ا١تثاؿ 

 .62ٝتَت الطالبُت ص. 42ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص. 139تلخيص الفوائد البن القاًصح ص
 : كقاؿ اإلماـ ا٠تراز ُب مورد الظمآف. باب ذكر ما رسم بالياء من ذكات الواك:  ُب ا١تقنع 

 القوؿ فيما رٝتوا بالياء  كأصلو الواك لدا ابتبلءً 
 . 176، دليل اٟتَتاف ص452ا١تقنع ص: ينظر. كُب اللفظ تقرأ ىذه الياءات  ألفات مفتوحاةأك مقٌللة أك ٦تالة

 .106 عنواف الدليل ص 
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 .ال باعتبار الظواىر ذاهتا...الياء
 . استعماؿ اصطبلحات خاصة بو كالنقص بدؿ اٟتذؼ .6

 
 بدأه بتمهيد لتأصيل حٌرر ىذا الباب ُب عشر صفحات: باب مٌد التاءات كقبضها ،

توجيو أفراده كمسائلو؛ ألّنا ال تندرج ُب القواعد اليت ذكرىا ُب ا١تقدمة، ٍبٌ فصل القوؿ 
بسرد حركفو كبياف مواضعها كتوجيهها، كما يسٌجل على ىذا الباب من ا١تبلحظات ما 

 :يلي
ينبغي ١تسائل التاء كا٢تاء أف تدرج ُب باب اإلبداؿ؛ ألٌف ا٢تاء فيها مبدلة من  .1

 .كىذا ما ٓب يصنعو ا١تصنفتاء،
بدؿ االصطبلح " مٌد التاء كقبضها"استعمل ا١تصنف اصطبلحا خاصا بو كىو  .2

أك االصطبلح اٟتادث التاء ا١تفتوحة " التاء كا٢تاء: "ا١تتداكؿ ُب علم الرسم كىو
 .كا١تربوطة

تأثَت ىذا االصطبلح على تسمية اٟتركؼ كٖتديد نوع الظاىرة اليت تنسب إليها؛ إذ  .3
ا١تصنف يعترب ا٢تاء كالتاء حرفا كاحدا ىو التاء ا١تمدكدة كالتاء ا١تقبوضة، كباعتبار٫تا 

 .حرفا كاحدا فبل ينبغي اٟتديث عن ظاىرة اإلبداؿ إذ ال يبدؿ اٟترؼ من نفسو
االصطبلح لو أ٫تيتو ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ألننا ٨تاكؿ من خبللو البحث  .4

عن مراد الصحابة كقصدىم من ىذه ا٢تيئات الكتابية ا١تخصوصة؛ فبل ينبغي ْتاؿ 
 .من األحواؿ ٕتاىل اصطبلحهم أك إلزامهم باصطبلحات حادثة بعدىم

                                 
 .118 إٔب الصفحة 109 ا١تصدر السابق من الصفحة  
ٖتقيق عبد السبلـ . النجـو الطوالع على الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع، إبراىيم ا١تارغىٍت. 43ا١تتحف ص:  ينظر 

 . 182ـ ص2008ىػ 1429. مركز الًتاث الثقاُب الدار البيضاء باالشًتاؾ مع دار اٟتديث القاىرة. البكارم
:  كُب أكثر اٟتديثة487، ا١تقنع 37البديع : ككذلك ىو ُب كتب الرسم القدٯتة مثل) االصطبلح األٌكؿ ىو التاء كا٢تاء ال غَت  

غَت أٌف ىذا االصطبلح بدأ يتغَت كلو بصفة ٤تتشمة ابتداء  من القرف السادس  (194، دليل اٟتَتاف 65-64ٝتَت الطالبُت 
ينظر ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف، ١تؤلف )كالسابع ا٢تجرم على يٌد النحاة كاللغويُت على كجو ا٠تصوص كقليل من علماء الرسم 

ـ استعمل اصطبلح التاء الطويلة ُب 2012ىػ 1433دار الغوثا٘ب دمشق . ٖتقيق غاٖب قدكرم اٟتمد. ٣تهوؿ من القرف السادس
كقد بقي استعماؿ اصطبلح التاء كا٢تاء إٔب كقت  ( 109ا١تصدر ص . 114أكثر من أربعة كثبلثُت موضعا ُب مقابل ا٢تاء ص

 (ـ1909ت )مصطفى السفطي بن مصطفى الفاكها٘ب بن علي بن أٛتد شليب - ٥تطوط–عنواف النجابة ُب قواعد الكتابة )قريب 
كاف األستاذ إبراىيم ا١تارغٍت ٮتَت بُت االصطبلحُت .   الوجو ب7لوحة . 335258: خزينة األزىر للمخطوطات نسخة رقم
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ٙترة، ءاية، لومة،  ىيهات، : ٓب يستوعب البابي ٚتيعى مسائلو، ك٦تٌا تركو كٓب يشر إليو .5
 ...مرضات، كالت، ذات، البلت

 
 بدأه بتمهيد توجيهي حاكؿ فيو حٌرره ُب ٙتاف عشرة صفحة: باب الوصل كاٟتجز ،

كعادتو رٛتو اهلل إثبات العبلقة بُت ظاىرة الرسم ا١تدركسة كبُت ٥تتلف ظواىر الوجود، 
كلعٌل أىٌم ما ًٌب تسجيلو من ". اٟتجز"لينتقل بعد ذلك إٔب تعداد مواطن الوصل ك

 :مبلحظات ُب  ىذا الباب ما يلي
عدـ استيعابو ٞتميع أفراد الباب كمسائلو؛ خاصة كأٌف ما تركو منها ينقض أك على  .1

  .األقٌل ال يتماشى كالتوجيهات اليت ذكرىا
٥تالفة االصطبلح ا١تستقر عند أىل االختصاص؛ حيث استعمل اصطبلح  .2

                                                                                                     
كقد غلب اصطبلح التاءين ا١تربوطة كا١تفتوحة على علماء اإلمبلء كاللغة ا١تعاصرين  (195-194كيعرضهما كليهما ، دليل اٟتَتاف

. ا١تفرد العلم ُب رسم القلم، السيد أٛتد ا٢تامشي)حىت أصبحت تسمية ىاء التأنيث تاء ُب مدارسنا كمعاىدنا من شواذ الغرائب  
ـ 2005ىػ 1426. 4ط. دار اليمامة دمشق. آللئ اإلمبلء، ٤تمد مامو. 152ـ ص1998ىػ 1419دار الكتب العلمية بَتكت 

، 131ىػ ص1426ـ 2005. 6ط. دار الكتب العلمية بَتكت. مرجع الطبلب ُب اإلمبلء، إبراىيم مشس الدين. 19،21ص
كٔتذىبهم  .  (.25ـ ص1989ىػ 1409. 6مكتبة رحاب اٞتزائر ط. دليل اإلمبلء كقواعد الكتابة العربية، فتحي ا٠توٕب. 132

ىاؾ ما جٌر من التاءات كفيو : حيث يقوؿ" اللؤلؤ ا١تنظـو"كاصطبلحهم أخذ كثَت من القراء ا١تعاصرين كالشيخ ا١تتوٕب ُب 
 عند الوقف خلفه آٌب

 .مناة مزجاة بربط ريٝتا كالوقف با٢تاء لكل فيهما:       كيقوؿ أيضا
: كينظر. 15،20،22،23ككذا الشيخ حسن بن خلف اٟتسيٍت ُب الرحيق ا١تختـو بنثر اللؤلؤ ا١تنظـو ُب ذكر ٚتلة من ا١ترسـو ص

 ـ 2003دار اإلٯتاف اإلسكندرية . آّموع ُب ىاءات التأنيث كا١توصوؿ كا١تقطوع، أٛتد عبد العظيم عطية
معجم علـو القرآف )كُب ا١تعاجم ا١تصطلحية ا١تتخصصة ٓب يرد ُب تسميتها بالتاء ا١تربوطة أك ا١تفتوحة شيء سواء بًتؾ ذكرىا أصبل 

 ( من باب التاء113معجم مصطلحات علم القراءات ص )أك بًتؾ اٟتديث عنها كاإلحالة على ىاء التأنيث  ( باب التاء76ص
 (300معجم علـو القرآف ص. 328معجم مصطلحات علم القراءات ص)كإ٪ٌتا عرٌفوىا كٖتدثوا عنها ٖتت مسمى ىاء التأنيث 

 .137 إٔب الصفحة  119 عنواف الدليل من الصفحة   
  چ  ڤ چ .130: الصافات چ  ٺ  ٿ  چ ، 3 صچٿ  ٹ  ٹ چ :  ٦تٌا تركو من مسائل ىذا الباب ككلماتو 

 ،58: النساء چائ  چ  ،28: القصص چ  ی ىئچ   ،84: الواقعة چ  ڄ   چ ،8: التكاثر چ  ھ  چ ،132: األعراؼ

آّموع ُب ىاء : ينظر... 100: األعراؼ چ  ڑ  ڑ     چ ،7: البلد چ  گ  گ  چ ،82: القصص چۉ   ....ے  چ 
 .22-21-20-19ـ ص2004دار اإلٯتاف اإلسكندرية . التأنيث كا١توصوؿ كا١تقطوع، أٛتد عبد العظيم عطية



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -131-  

 

 .بدؿ الفصل أك القطع" اٟتجز"

چ :     ٨توأدرج ُب ىذا الباب ما ليس منو، كحديثو عن الضمائر ا١تٌتصلة، .3

 كأداة التعريف  چ...   ڄ  ڄ،   ڦ  .     ،   پ، پ  
الواك كالداؿ كالذاؿ : ، كحركؼ ا٢تجاء اليت ال تتصل ُب ا٠تط بأخواهتا كىي"اؿ"

  چ...  ،ڇ    ،ک  ،   ٻ   چ:  ُب ٨تو حديثو عن حذؼ البلـ.كالراء كالزام
، كىذا من خٌص الكلمات ا١تشوبة باإلدغاـ ُب ىذا الباب بفصل خاص .4

 .إبداعاتو
 كلمات متشأّة ا١تبٌت غَت أٌّنا اختلفت ُب ذكر ُب ىذا الباب: باب حركؼ متقاربة 

فحاكؿ بياف ما ...  سورة كصورة، سور كصور، ناضرة كناظرة: حرؼو كاحد، كنحو
بعيد كٌل البعد - كما ترل-كىو باب . ٢تذا اٟترؼ من تأثَت ُب تغاير معٌت الكلمتُت

 .عن علم الرسم العثما٘ب

 ، اللتُت رٝتتا ُب بعض ا١تصاحف (  ۉ) (  ھ): كلو استثنينا حرُب
بالسُت كُب أخرل بالصاد ١تا اندرج شيء ٦تٌا ذكره ُب مسائل كمباحث علم الرسم 

 .العثما٘ب
ٓب ٮتصص ا١تصنف خا٘تةن للكتاب با١تعٌت ا١تتعارؼ عليو للخا٘تة، كاليت تقتضي بابا : خاتمة الكتاب . ت

مستقبل يذكر فيو تلخيصا ١تا ذكره ُب صلب الكتاب، أك نتائج استنبطها منو، أك استدراكا  على 

                                 
، 341، مصحف جامع اٟتسُت ص45، ا١تتحف ص66، ٝتَت الطالبُت ص24، البديع للجهٍت ص459 ينظر ا١تقنع ص 

 .69مذكرات مقبلٌب ص
 .126-125 عنواف الدليل ص 
 .135 ا١تصدر نفسو ص 
 .127 ا١تصدر نفسو ص 
 .136 ا١تصدر نفسو ص 
 . 128 ا١تصدر نفسو  
 .141...139 ا١تصدر نفسو ص 
 . 247البقرة    

، 116كتب ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف ص : ، ينظر37ُب الطور (  ڍ): كقد ترؾ ا١تصنف ذكر حرؼ. 26الرعد  
 .42، ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف ص65، ٝتَت الطالبُت ص148
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كإ٪ٌتا اكتفى بأربعة ... بعض مسائلو، أك إرشادا ١تباحث ٖتتاج إٔب مزيد تفصيل كبياف، ك٨تو ذلك
 .أسطر ذكر فيها كصفا موجزا للكتاب، كبيانا مهٌما لقصده كمراده منو

 كقد كمل ىذا العنواف من علم البياف ١ترسـو خط القرآف: "أما الوصف فهو قولو. " 
  كأما قصده كىدفو، فقد صرٌح ا١تصٌنف أنٌو إ٪ٌتا قصد موافقة مراد الصحابة رضي اهلل

، كأنٌو إف طابق مراده مرادىم كقصده قصدىم فذاؾ ما كاف يرمي لو كيهدؼ عنهم
أم إف ٓب يوافق قصدىم فإٌف ما ذىب إليو ا١تصنف ُب " كإف ٓب يكن ذلك"إليو، 

كاٟتق أٌف ىذا اللزـك . صلب الكتاب كحٌرره فيو متضمن ُب ىذا ا١تقصد ألنٌو الـز منو
؛ ألنٌو ليس بٌينا، كال نعلم أٌّنم علموا بو أك أرادكه، كٓب نعرضو عليهم فقبلوا بو  ال يلـز

 ...كرضوه
 : خالصة ىذا المبحث ونتائجو . ث

  اختلفت كتب الرسم ُب تبويب مسائل ىذا العلم كتصنيفها، كأكثر كأشهر كتبهم
 :جاءت كفق ىذه ا١تناىج

 ...حذؼ، زيادة، بدؿ: التبويب ْتسب ظواىر الرسم العثما٘ب .1
جرد ظواىر الرسم من خبلؿ تتبع مواطنو كمفرداتو ُب ا١تصحف الشريف  .2

 ...ابتداء من أٌكؿ الفاٖتة إٔب آخر سورة الٌناس
 ...اٞتمع بُت الطريقتُت .3

                                 
.  كال ينبغي عٌد ىذا نقصا أك عيبا ُب الكتاب؛ ألنٌو سلك فيو عادة ا١تتقدمُت كعرفهم ُب االىتماـ ٔتقدمات الكتب دكف خوا٘تها 

 كليس من ا١توضوعية اٟتكم على القدٙب با١تستحدث كا١تستجد بعده، كا١تبحث أعبله ليس إالٌ كصفا لواقع 
 تقٌدـ اٟتديث عنو ُب آخر مبحث عنواف الكتاب  
 كىذا ا١تلمح من ا١تؤلف ُب غاية األ٫تية، ألنٌو ٯتثل ا١تفصل كالفارؽ بُت توجيو القراءات كتوجيو الرسم؛ فاألٌكؿ يبحث عن قرائن  

كأكجو اختيارىا دكف غَتىا ٦تٌا ثبت من القراءات سواء كانت ىذه القرائن كاألكجو لغوية، ٢تجية ،  ٨توية،  رٝتية،   سياقية،  أك 
 . عن مراد الصحابة كمقصدىم كمنهجهم ُب رسم ىذه الظواىر– أم توجيو ظواىر الرسم –بينما يبحث الثا٘ب ... معنوية

. ـ2005ىػ 1426: 3ط.  ينظر ٣تموعة الفتاكل، شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس أٛتد بن تيمية ، دار الوفاء 
 .كسيأٌب مزيد بياف كتفصيل ُب ا١تسألة. 187التعريفات ص. 121\20

ينظر كتاب ا١تقنع للدا٘ب ، البديع البن معاذ اٞتهٍت، ٝتَت .  كعلى ىذا ا١تنهج أكثر كتب علم الرسم ُب القدٙب كاٟتديث 
 ...الطالبُت، مرشد ا٠تبلف

 ... كعلى ىذا ا١تنهج كتاب ٥تتصر التنزيل أليب داكد سليماف بن ٧تاح تلميذ الدا٘ب، ككتاب ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف 
 ... كعلى ىذا ا١تنهج أصحاب النظم كالشاطيب ُب العقيلة كا٠تراز ُب مورد الظمآف 
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أٌما ابن البناء فقد عمد إٔب منهج خاص كطريقة جديدة مبدعة قائمة على 
تتبع األحرؼ اليت كقعت عليها ظواىر الرسم العثما٘ب، كما خرج عن ىذه اٟتركؼ 

 ". الوصل كاٟتجز"خٌصو بأبواب منفردة كػ
 كلعٌل من أىٌم ميزات ىذه الطريقة تيسَت تتبع الظواىر ا١تختلفة ُب اٟترؼ 

الواحد، ٕتميع أكرب قدر ٦تكن من الظواىر ُب ا١توضع الواحد، كباب األلف فقد 
 ...ٚتع فيو أكثر كأغلب ظواىر الرسم العثما٘ب

أٌما عن عيؤّا، فأ٫ٌتها عدـ استغراقها كمشو٢تا ٞتميع ظواىر الرسم العثما٘ب، 
كما اضطر إٔب إٟتاؽ بعض . ك٢تذا السبب اضطر إلضافة أبواب كالوصل كاٟتجز

ا١تباحث بغَت أبوأّا كحذؼ البلـ أٟتقو بالوصل كاٟتجز، كحذؼ النوف أٟتقو 
 ...بباب الياء

  كلعٌل من أىٌم ما تركو -  تقٌدـ بياف ذلك–عدـ استيعاب ٚتيع أبواب كمسائل الرسم
 أك كما يسميو بعضهم "باب اختبلؼ ا١تصاحف"ا١تصنفي كال ٮتلو كتابه من ذكره 

 .إْب..."باب ما فيو قراءتاف "
  على غَت عادة علماء الرسم ترؾ ا١تصنف اٟتديث عن مقدمات الرسم كتعريفو

 إْب...كمبادئو كتاريخ تدكين القرآف كحكم االلتزاـ برسم ا١تصحف
 

 
 : دراسة مصطلحية للكتاب .4

؛ ألٌف فقو "ٔتفاتيح العلـو"ا١تصطلحات  (ىػ387 )قدٯتا ٝتى ٤تمد بن أٛتد ا٠توارزمي
العلم كفهمو متوقف على ضبط ىذه ا١تصطلحات كمعرفة مقاصدىا كا١تراد منها، كما ٝتاىا 

ٔتثابة ا١تقدمات الضركرية ألٌم صناعة - كذلك– ألٌف ضبطها كالوقوؼ عليها "أكائل الصنائع"

                                 
 ...562-537- 504ا١تقنع ص:  ينظر على سبيل ا١تثاؿ 
 ...69ٝتَت الطالبُت ص:  ينظر على سبيل ا١تثاؿ 

أٌلفو " مفاتيح العلـو"٤تمد بن أٛتد بن يوسف أبو عبد اهلل، الكاتب البلخي ا٠توارزمي، من أىل خرساف، أشهر مصنفاتو  
كيعٌد كتابو من أقدـ ما صنفو العرب على الطريقة ا١توسوعية  : "قاؿ الزركلي. كأىداه للوزير العتيب عبيد اهلل بن أٛتد

Encydlopédiqueاألعبلـ  . (ىػ997)توُب سنة سبع كتسعُت كتسعمائة ."  كىو كتاب جليل القدر: "قاؿ ا١تقريزم
5\312-313. 

، ٤تمد بن أٛتد بن يوسف ا٠توارزمي   : 2ط. ذار الكتاب العريب بَتكت. إبراىيم األبيارم: ٖتقيق. (ىػ387) مفاتيح العلـو
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، كال ٯتكننا ْتاؿ من األحواؿ كلوج علم أك فهم عآب دكف فقو مصطلحاتو ا٠تاصة  أك فٌن أك علمو
 .بو

، إذ ٭توم ُب طياتو مباحث كٌل علم  كيعترب ا١تختصوف اليـو ا١تصطلحى ميكتنزى العلـو
كمسائلو، كيعتربه آخركف العلمى ذاتو؛ خاصة  إذا علمنا أٌف ما من علم إالٌ كىو ُب حقيقة أمره 

  .٣تموعة من ا١تصطلحات يربط بينها نسق معرُب ٤تٌدد
ألجل ىذا كٌلو ينبغي أف تتقٌدـ أٌم دراسة أك ْتث ُب كتاب أك عن عآب أك علم نظرةه 

يقوؿ األستاذ ... ككقفةه مصطلحية، من شأّنا أف تعكس اٟتقيقة العلمية الواضحة كآّردة
كمن ٍبٌ كانت -: "...بعد كبلـ مهم ُب بياف أ٫تية ا١تصطلح  - الدكتور الشاىد البوشيخي

دراسة ا١تصطلحات من أكجب الواجبات كأسبقها كآكدىا على كٌل باحث ُب أٌم فٌن من فنوف 
 عليها تاريخ كال مقارنة، كال حكم عاـ كال موازنة، ألٌّنا – كال ينبغي أف ييقدَّـ –الًتاث، ال يقٌدـ 

   ..."ا٠تطوة األكٔب للفهم السليم الذم عليو ينبٍت التقوٙب السليم كالتاريخ السليم
 :كقد قامت ىذه الدراسة على تتبع اإلجراءات العملية التالية

                                                                                                     
 13ـ ص1989ىػ 1409

من . ا١تنتدل اإلسبلمي ٟتكومة الشارقة. مفاتيح العلـو: بعنواف" ا١تدخل إٔب الدراسات ا١تصطلحية" الدكرة التأىيلية الثانية   
. (عشرة ٤تاضرات). عز الدين البوشيخي. د.أ. مصطفى فضيل. د.أ: من تقدٙب. ـ 2011\05\26 –ـ 2011\05\22

" ا١توجب العلمي للدراسات ا١تصطلحية: "مبحث" مفهـو الدراسة ا١تصطلحية كأ٫تيتها: "ينظر احملاضرة  األكٔب ١تصطفى فضيل 
 .مقدمة احملاضرة" مفهـو ا١تصطلح ككظائفو"كاحملاضرة الثانية لؤلستاذ عز الدين البوشيخي 

باٟتريشة قرية با٤تمد مدير معهد  (ـ1945)الشاىد بن ٤تمد البوشيخي كلد سنة ٜتس كأربعُت كتسعمائة كألف للميبلد  
كرئيس كحدة القرآف كاٟتديث بالدراسات  (مبدع)الدراسات ا١تصطلحية ّتامعة فاس كرئيس مؤسسة البحث كالدراسات العلمية 

 مىٍعلىمة حية نابضة ّٔمـو العلم كالثقافة ليس ُب الواقع ا١تغريب فقط، كإ٪تا ُب كاقع األمة "العليا ّتامعة ٤تمد بن عبد اهلل بفاس 
لو عدة إسهامات ُب ٖتريك اٟتس اٟتضارم، كإيقاظ الشعور اٞتماعي لؤلمة من خبلؿ ما يكتب كما ٭تاضر بو ُب . اإلسبلمية

مشركع ا١تعجم التارٮتي للمصطلحات العلمية، ٨تو معجم تارٮتي للمصطلحات القرآنية : من مصنفاتو" .احملافل الثقافية كالعلمية
ا١تعرفة، نظرات ُب ا١تصطلح كا١تنهج، ٨تو تصور حضارم للمسألة ا١تصطلحية، القرآف الكرٙب كالدراسات ا١تصطلحية، نظرات ُب 

 كاألستاذ البوشيخي إٔب جانب ذلك كلو داعية إسبلمي قدير ٭تمل ىمَّ الدعوة إٔب اهلل، ..."قضية ا١تصطلح العلمي ُب الًتاث
كيسعى إٔب اسًتداد ذات األمة ا١تهربة، كٛتل أبناء اإلسبلـ على الرضاع من لبنو ا٠تالص بتصور شامل يستوعب فقو الدين كفقو 

 ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا مادة الشاىد البوشيخي"  .الواقع، كيتسلح بالعلم كالعمل

ـ 1995ىػ 1415: 2دار القلم بَتكت ط.  مصطلحات نقدية كببلغية ُب كتاب البياف كالتبيُت للجاحظ، الشاىد البوشيخي 
 .13ص
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 إحصاء كاستقراء األلفاظ اليت ترجحت مصطلحيتها. 
 ْتث ُب الدالالت ا١تعجمية كا١تصطلحية لؤللفاظ ا١تنتقاة . 
 التصنيف ا١تصطلحي ْتسب آّاالت ا١تعرفية، كٖتديد ا١تفاىيم كالتعريفات ا١تصطلحية. 
   العرض ا١تصطلحي أك تقدٙب نتائج الدراسة ا١تصطلحية، كىذا اإلجراء األخَت ىو ا١تادة

 .العلمية ا١تثبتة ُب ىذا ا١تبحث
 :كسنعرض مصطلحات الكتاب كندرسها من خبلؿ تقسيمها إٔب

 .كىي مصطلحات علم الرسم: ا١تصطلحات الفنية ا٠تاصة .1
 .كىي مصطلحات ٥تتلف الفنوف كالعلـو ا١تدرجة ُب الكتاب: ا١تصطلحات العلمية العامة .2
 .كقد أفردنا ٢تا حٌيزا خاصا لتنوعها ككثرة كركدىا: ا١تصطلحات الصوفية كالباطنية .3

 : المصطلحات الفنية الخاصة بعلم الرسم: أوال
أصل العضيد ُب اللغة العضوي بُت الساعد كالكتف، كيستعار ُب موضع القوة : تعضيد الهمز .1

كالػميعُت، كأعضادي كٌل شيء ما يشدُّ حواليو من البناًء، كفبلف ًعضادة فبلف إذا كاف ال 
 .يفارقو

كألٌف ابن البناء رٛتو اهلل اختٌص ّٔذا االصطبلح كانفرد بو؛ فإٌف صياغة تعريفو كبياف 
 .مفهومو ينبغي أف يستقى من كتابو كمن خبلؿ تتبع استعماالتو

استعمل ىذا ا١تصطلح ُب باب ا٢تمزة كحده أكثر من ٜتس كثبلثُت مرة، فبل تكاد 
. ، كمرة كاحدة ُب باب الواكٗتلو صفحة من ذكره، كما أكرده مرتُت ُب باب األلف

، ، كإبدا٢تا، كبياّناكيبدك أنٌو لفظ أراد بو ما اصطلح عليو أىل االختصاص بتقوية ا٢تمز

                                 
كٌل  لفظ تبٌُت من قرائن استعماًلو أنٌو أٌب بو من آّاؿ اللغوم العاـ، ليعرٌب بو عن معٌت ما ُب ٣تاؿ " يتمٌيز ا١تصطلح بكونو  

سواء كاف فعبل أك اٝتا، جامدا أك مشتقا، مفردا أك مركبا، كسواء ترٌجحت مصطلحيتو . 16الشاىد البوشيخي ص" لغوم خاص
-15ينظر ا١ترجع السابق ص. أك ٔتجرد غلبة الظٌن، بل كحىت بعض االستعماالت اللغوية اليت تساعد على فهم ا١تصطلح ك٘تٌيزه 

16  . 
 . كذلك بعرضها على ا١تعاجم اللغوية كا١تتخصصة  
 .  من خبلؿ عرضها كموازنتها ٔتثيبلهتا ُب ٥تتلف ا١تصادر كا١تراجع اليت تشًتؾ معها ُب ٣تا٢تا ا١تعرُب 
 . 424أساس الببلغة . ٣524تمل اللغة . 786مقاييس اللغة . 648 العُت  
 .64-61 عنواف الدليل الصفحة  
 .88 ا١تصدر نفسو الصفحة  
 إْب...354، 353، 351 ينظر ا١تقنع ص 
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كىو ىنا رسم ا٢تمزة ألفا أك " جعل حرؼ مقاـ آخر"، كا١تقصود بو ، كتصويرىاكإبدا٢تا
 -.كاكا أك ياءن 

: من ذىاب الشيء كآخره قاؿ تعأب، لغة دبٌرىا حركتها أك حركة ما قبلها: تدبير الهمز .2

أم من  (ڌ ڎ ڎ ڈ):  ٔتعٌت إذا ذىب كقاؿ أيضا(  وئ وئ ۇئ ۇئ)
مؤخره، كمن معانيها اليت تتناسب كاستعماؿ ا١تؤلف االستخبلؼ تقوؿ دبٌر٘ب فبلف أم 

 .خلفٍت كجاء بعدم أك ُب أثرم
 كىو اصطبلح كالذم قبلو من إبداعاتو كانفراداتو، يقصد بو أف تتقول ا٢تمزة ْتركتها 

أك حركة ما قبلها فتصور ّٔا،  كىو ا١تفهـو ذاتو  الصطبلح التعضيد كاإلبداؿ كالتصوير 
 .بإضافة اٟتيثية كاٞتهة اليت استدعت تصوير ا٢تمزة كفقها أم حركتها أك حركة ما قبلها

، اإلبدال، الظهور، اإلثبات، التصوير: اصطبلحات أخرل با١تفهـو ذاتو

                                                                                                     
 ...395ا١تقنع... 572\3 ٥تتصر التنزيل  
 .70-327 معجم علـو القرآف للجرمي ص106 عبد العلي ا١تسؤكؿ ص 
-572-503\3 ٥تتصر التنزيل 51البديع ... 419-416-404ا١تقنع :  كىو االصطبلح األكثر استعماال ُب الباب، ينظر 

 ...34ا١تتحف... 132دليل اٟتَتاف ...57ٝتَت الطالبُت... 842-901-919-955-1049-1244\4، 726-772
 .106 معجم مصطلحات علم القراءات ص 
( 44موضع ُب الصفحة  ) ىذا التعريف ينسحب كينطبق على ا١تصطلح ُب ٚتيع مواضعو اليت ذكرىا ا١تصنف  يستثٌت من ذلك  

حيث  أكرده ُب مقابل الزيادة فهو مفهـو مغاير للمفهـو الذم جرل عليو ُب الكتاب كٌلو، كلكن بعد التتبع كالتأمل تبٌُت أٌف ىذا 
كقد تصحفت من . ا١توضع تصحيف من النساخ، كقد اختارت احملققة األستاذة ىند شليب اللفظة ا١تصحفة معتقدة أٌّنا الصواب

 . اليت كردت ُب نسخة ا١تكتبة اٟتسنية بالرباط" القصد"
 . 49-48-47-46-36: كرد ىذا االصطبلح ُب عشرة مواضع ُب الصفحات.  ا١تصدر نفسو  
، ا١تصباح ا١تنَت 118-117، ٥تتار الصحاح 280-279، العُت 182، أساس الببلغة 257، ٣تمل اللغة 374 مقاييس اللغة  

72. 
 .33ا١تدثر  

 .25يوسف  

 ...35 عنواف الدليل  
 .51-46-35 ا١تصدر نفسو  
 .52-51-35:  ا١تصدر نفسو  ٜتس مرات ُب الصفحات 
 . 53-52-51:  ا١تصدر نفسو سبع مرات ُب الصفحات 
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كتعدد ا١تصطلحات للمفهـو الواحد يعٌد عيبا ُب حٌق ا١تصنف، كلعٌل عدـ ...الزيادة
ٗتصصو كإ١تامو بعلم الرسم ىو السبب الرئيس ٢تذا التنوع ا١تصطلحي، خاصة كأٌف ىذا 

 .العيب سيتككر مع جٌل مصطلحات ىذه الصناعة
ُب إحدل عشر موضعا ُب باب ا٢تمز، كيقصد بو ترؾ رسم ا٢تمزة، كىو : سقوط الهمزة .3

 ا١تفهـو ا١تصطلح عليو ُب الصناعة باٟتذؼ
 . النقصان، الحذف: اصطبلحات أخرل با١تفهـو ذاتو

حركؼ ا١تٌد الثبلثة كالبلـ :  أحد حركؼ ا٢تجاء ا٠تمسة [صورة]إسقاط  ":الحذف .4
 . كأكثر من استعمالو كىو اصطبلح كافق فيو أىل االختصاص."كالنوف

  كالواكُب باب كٌل من األلفالنقصان، : اصطبلحات أخرل با١تفهـو ذاتو
 ... البطوناإلخفاء، ،السقوط، كالياء

 .، جرل فيو على سنن أىل االختصاصبا١تفهـو ا١تقابل للحذؼ: اإلثبات .5
 كىو اصطبلح ٝتى فيو الكتابة على اللفف: اصطبلحات أخرل ٔتفهـو اإلثبات

                                 
 .44-43-40-39-37 ا١تصدر نفسو  
دليل اٟتَتاف ... 58ٝتَت الطالبُت... 421...292ا١تقنع : ينظر". ىو اإلسقاط كاإلزالة: " عٌرؼ اٟتذؼ بقولو122 اٞترمي  

 ...39ا١تتحف ...59-107-112-125-127- 39
 .50-47 عنواف الدليل 
 .37 ا١تصدر نفسو  
 .  ذكره ُب أكثر من اثٍت عشر موضعا ُب باب األلف، كٜتسة ُب باب الواك، كٜتسة عشر ُب باب الياء 
 ...122اٞترمي ص. 169-168 عبد العلي ا١تسئوؿ ص  
 ..50...24إْب، ٝتَت الطالبُت ...378، 247،250،257...220...170 ا١تقنع  
 . 55، كينظر الصفحة 65ص" فصل ُب األلف الناقص من ا٠تطٌ : " عنواف الدليل ترجم لفصل حذؼ األلف بقولو 
 ...87 ا١تصدر نفسو ص 
 ...91 ا١تصدر  نفسو  
كقد . 102، كآخر ُب باب الياء 88، كموضع ُب باب الواك 73-60-58 ا١تصدر نفسو ُب أربعة مواضع ُب باب األلف  

 369استعمل الدا٘ب ُب ا١تقنع ىذا االصطبلح كلكن ٔتفهـو مغاير، فهو عنده الزكاؿ كالسقوط من اللفظ دكف ا٠تٌط ص
  .86 ا١تصدر نفسو  
 .82 ا١تصدر نفسو  
 104-94-93، كٜتسة ُب باب الياء 83-72-71-65-65-56-55 ا١تصدر نفسو تسعة مواضع ُب باب األلف  
 ...24، ٝتَت الطالبُت378...371...365...340...273...247...170 ا١تقنع  
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 الظاىرة بتوجيهها
  ُب الرسمكىو جعل حرؼ مقاـ آخر: اإلبدال .6

 الظهور، األصل موافقة ،القلب: اصطبلحات با١تفهـو ذاتو
  "ما يزاد من حركؼ ا١تٌد ُب الرسم" :الزيادة .7

، كما اصطلح على مقابل الزيادة اإلثبات: مصطلحات أخرل با١تفهـو ذاتو
 والسقوط بالحذف

تقٌدـ ُب دراسة تبويب الكتاب اٟتديث عن ىذين االصطبلحُت كاالختبلؼ : مّد التاء .8
فيهما بُت ا١تتقدمُت كا١تتأخرين كبُت علماء الرسم كاللغة، كاألشهر كاألكثر عند أىل 

 (ەئ )(ی): االختصاص أف يسمى رسم ىاء التأنيث تاء ُب ٨تو

 كبدالن إبداال....(ہ)
                                                                                                     

 .76 ُب موضعُت ص 
 .لكٌنهم ٓب يسموا كيصطلحوا بو على الظاىرة ذاهتا (436ا١تقنع) كىو توجيو  معركؼ عند أىل االختصاص  
 ...62، ٝتَت الطالبُت 40، ا١تتحف 164، ينظر دليل اٟتَتاف 55 عنواف الدليل  
 .31 عبد العلي ا١تسئوؿ ص 
 85-82 عنواف الدليل  
 77-76ص.  كىو من باب تسمية الظاىرة بتوجيهها كا١تعلوؿ بعلتو  
 82-81ص.  بنسبة ىذا االصطبلح للحرؼ ا١تبدؿ إليو كقولو ظهور الواك كظهور الياء ا١تبدلتُت من األلف 
، ستة 78- 64- 62- 61-60-58-57-56-55أكثر من سبعة كعشرين مواضعا ُب باب األلف :  ا١تصدر نفسو 

 .92-91، أربعة مواضع ُب باب الياء 88-87مواضع ُب باب الواك 
ا١تقنع : كىو االصطبلح ا١تشهور كا١تتداكؿ عند أىل االختصاص ينظر... 162اٞترمي ص. 229 عبد العلي ا١تسئوؿ ص 

 56-55ٝتَت الطالبُت...162- 159-150، دليل اٟتَتاف 371- 351
باب ذكر ما رسم  "371- 346ذكر الدا٘ب ىذا االصطبلح ّٔذا ا١تعٌت ُب ا١تقنع ص ... 62-58-56 عنواف الدليل  

 "بإثبات الياء زيادة أك ١تعٌت
 59 عنواف الدليل  
 90-58 ا١تصدر نفسو  
 ...113-112-111-110-109 ا١تصدر نفسو  

 .50الرـك  

 .43فاطر  

 .6غافر  
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 كىي ما اصطلح عليها اليـو ُب ا١تناىج ا١تدرسية كعند علماء اإلمبلء :قبض التاء .9
 ا١تعاصرين بالتاء ا١تربوطة

ہ ھ ) كُب كتاب اهلل عٌز كجٌل لغة الفصل كاٟتوؿ بُت الشيئُت: الحجز .10

، كقصديه بو ما يعرؼ عند أىل االختصاص بالقطع كالفصل كىو (ھ ھ
 "قطع الكلمة عٌما بعدىا رٝتا، كىو األصل كالوصل مقابلو"

 النون ثبوت، الوقف، القطع، الفصل: اصطبلحات أخرل با١تفهـو ذاتو
 كىذا االصطبلح األخَت خاص بفصل اٟتركؼ ا١تدغمة

رسم الكلمة ملتصقة باليت بعدىا، كقد اصطلح عليها بسقوط النوف ُب : الوصل .11
 فصل اٟتركؼ ا١تدغمة

 
 لعٌل أىٌم ما نبلحظو كنسجلو على ىذا اٞتزء من الدراسة ا١تصطلحية ما :نتائج ومالحظات

                                                                                                     
 .31 عبد العلي ا١تسئوؿ ص 
 .70 اٞترمي ص 
 ...112-110-109 عنواف الدليل  
، دليل اإلمبلء كقواعد 131، مرجع الطبلب ُب اإلمبلء إلبراىيم مشس الدين ص152 ا١تفرد العلم للسيد أٛتد ا٢تامشي ص 

 ...19، آللئ اإلمبلء ٤تمد مامو ص25الكتابة العربية لفتحي ا٠توٕب ص
 ...130-129-123-119كينظر الصفحات " باب الوصل كاٟتجز: " استعمل ىذا االصطبلح ُب ترٚتة الباب 
 . 47، ا١تصباح ا١تنَت 124، ٥تتار الصحاح 114-113، أساس الببلغة 196، ٣تمل اللغة 298، مقاييس اللغة 173 العُت  

 .61النمل  

 262عبد العلي ا١تسئوؿ ص. 66 ٝتَت الطالبُت ص 
ينظر ...124-123-122-121-120-119:  أكثر ما كرد مفهـو  اٟتجز كالقطع كرد باصطبلح الفصل ينظر ا١تصدر 

 . 262 كعبد العلي ا١تسئوؿ ص66تعريفو ُب ٝتَت الطالبُت ص
 .128-126 عنواف الدليل  
 .131ا١تصدر نفسو  
 .135 ا١تصدر نفسو  
 .128 ا١تصدر نفسو  
 .إْب...122-121-120- 119 ا١تصدر نفسو  
 .128 ا١تصدر نفسو  
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 :يلي
إحداث كإبداع مصطلحات جديدة، كىي ميزة عيًرؼ ّٔا ابن البناء ا١تراكشي ُب مصنفاتو  . أ

:  ٚتيعها، كيبدك أٌف سببها األٌكؿ ىو موسوعية الرجل كمزجو بُت ٥تتلف آّاالت ا١تعرفية
 تعضيد ا٢تمز، تدبَت ا٢تمز، اٟتجز

تصوير ا٢تمز بأحد حركؼ العلة :التنوع ُب استعماؿ مصطلحات شىٌت للمفهـو الواحد . ب
. الثبلث اصطلح عليو بتعضيد ا٢تمز، كتدبَتىا، كتصويرىا، كإثباهتا، كإظهارىا، كإبدا٢تا

اإلبداؿ يصطلح عليو بالبدؿ، . اٟتذؼ يصطلح عليو بالسقوط، النقصاف، اإلخفاء كالبطوف
كعلى . كما اصطلح على اإلثبات بالزيادة كالكتابة. كالقلب، كموافقة األصل، كالظهور

كقد تقٌدـ أٌف ىذا التنوع يعٌد عيبا ُب حٌق ا١تصنف كأٌف .الفصل باٟتجز كالقطع كثبوت النوف
 . سببو الرئيس ىو عدـ التخصص 

اٟتذؼ ُب باب ا٢تمز كأبواب األلف كالواك : استعماؿ ا١تصطلح الواحد ١تفاىيم ٥تتلفة . ت
كاإلثبات . كالياء، كمثلو السقوط كالظهور كالثبوت كالزيادة كاإلبداؿ بُت األبواب ذاهتا

كقد ٮتتلف استعماؿ ا١تصطلح . اصطلح بو على ما يقابل اٟتذؼ كعلى مفهـو الزيادة
الواحد ُب الباب نفسو، كاصطبلح اٟتذؼ ُب باب األلف فقد أطلقو با١تعٌت ا١تعركؼ 

 (  ...ٺ ڀ  ڀ  پ  پ  ):الشائع كىو ترؾ رسم األلف ا١تلفوظ ُب ٨تو

 (ې)  (ې): كما أطلقو على معٌت ترؾ زيادة األلف ُب ٨تو
االختيارات ا١تصطلحية البن البناء كاستعماالتو مغايرة الختيارات كاستعماالت أىل الفٌن  . ث

التعضيد بدؿ التصوير، النقصاف بدؿ اٟتذؼ، اٟتجز بدؿ الفصل كالقطع، : كاالختصاص
 ...قبض التاء بدؿ ا٢تاء

أّن ابن كلعٌل أىٌم نتيجة نستنبطها كنستقيها من ٣تموع النتائج كا١تبلحظات السالفة الذكر  . ج
، كىذا ىو سبب ٥تالفتو البناء ليس من أىل ىذه الصناعة وال ىي من اختصاصو

  .الصطبلحات القـو ك١تنهجهم كطريقتهم ُب عرض ا١تسائل كْتثها

                                 
 .116األعراؼ  

 .61البقرة  

 يؤيٌد ىذه النتيجة كيؤٌكدىا كونو على كثرة مؤلفاتو اليت فاقت ا١تائة ليس لو ُب علم الرسم سول ىذه ا٠تبلصة، ككذلك األمر  
ليس لو أيٌة مشاركة ُب ... بالنسبة للعلـو القريبة من علم الرسم كا١تتداخلة معو كعلم الضبط كالقراءات كالتجويد كالوقف كالعٌد 

، ٓتبلؼ أىل االختصاص كأيب طالب مكي كالدا٘ب كأيب داكد كالشاطيب كا١تهدكم كالسخاكم كاٞتعربم كابن  ٚتيع ىذه العلـو
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 المصطلحات العلمية العامة : ثانيا
كلعٌل أٌكؿ ما نسجلو ُب ىذا ا١تبحث صعوبة تتبع  ىذه مصطلحات لكثرهتا حيث ال 

تكاد ٘تٌر بك اٞتملة الواحدة إالٌ كّٔا ألفاظ عٌدة ٖتمل مفاىيمى مصطلحية خاصة، ٍبٌ تنوع ىذه 
، ما يصٌعب استقراؤىا كإحصاؤىا كبالتإب تصنيفها  ا١تصطلحات كتوزعها بُت ٥تتلف العلـو

 .كالبحث ُب دالالهتا كمفهومها
كأماـ ىذا الكٌم ا٢تائل كا١تتنوع من ا١تصطلحات سنضطر إٔب تقسيمها ًكفق ىذين 

 :إٔب أربعة أقساـ ىي-  الكم كالنوع - االعتبارين 
  ا١تصطلحات اللغوية النحوية كالببلغية، مصطلحات ىذين القسمُت ىي األكثر كركدا

 .كدكرا ُب الكتاب
  ا١تصطلحات ا١تنطقية اٞتدلية الفلسفية كاألصولية كاليت استعملها ا١تؤلف ُب االحتجاج

 كاالستدالؿ كاستنباط التوجيهات كاألحكاـ
  مصطلحات علم القراءات كما يتعلق بو، كىي ا١تصطلحات اليت ينبغي لكتاب ُب علم 

الرسم أف يهتم ّٔا كيتقنها كيكثر من استعما٢تا، كما ىو شأف أكثر كتب علم الرسم 
 .إف ٓب نقل كٌلها

 مصطلحات باقي العلـو... 
 
 ىي أكثر ا١تصطلحات من حيث العدد : ا١تصطلحات اللغوية النحوية كالببلغية .1

، التقدٙب ، السياؽ، اإلّٔاـ، الببلغة، الفصاحة، البيافا٠تطاب ،اللفظ كا١تعٌت

                                                                                                     
 .فإٌف ٢تم مشاركات عٌدة كمتنوعة ُب ٚتيع ىذه العلـو كالفنوف...اٞتزرم كا١تارغٍت كالضباع

ا١تنشأة العامة . دراسة لغوية تارٮتية نقدية، إدريس الٌناقورم" نقد الشعر"ا١تصطلح النقدم ُب ...139-92-91 عنواف الدليل  
 .453،456ص. ـ1984، 2للنشر كالتوزيع كاإلعبلف طرابلس ليبيا ط

 .739الكشاؼ ... 133-104-103-102-100 عنواف الدليل  
 .348، الكشاؼ 155، التعريفات 61اٟتدكد ... 136-133-107-96  عنواف الدليل  
 .1273، الكشاؼ 166، التعريفات 382-379ا١تصطلح النقدم ..96 عنواف الدليل  
 .495-342، الكشاؼ 53-52، التعريفات 88-85ا١تصطلح النقدم ... 96 عنواف الدليل  
 .1433الكشاؼ ... 93-88 عنواف الدليل  
 .993الكشاؼ ... 111 عنواف الدليل  
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، ، ا٠تاص، اإلضمار، آّاكزة، اإلطبلؽ، االختصاص، االتصاؿ كاالنفصاؿكالتأخَت
، ، النهي، النفي، اإلنكار، االستفهاـ، التأكيل، ا١تعا٘ب، التشبيو، العاـا٠تاص
، ضرب ، اٟتسي، التنبيو، التضمُت، التقدير، اإلثبات، ا١تبالغةالنهي

، ، الضمَت، نوف الوقاية، الشرط كجوابو، العطف، الصفة كالوصف كا١توصوؼاألمثاؿ

                                 
 .365، الكشاؼ 63-61ا١تصطلح النقدم ...114-56 عنواف الدليل  
 .1441- 284- 92الكشاؼ ... 118-117-110-104-103-102-98-47-52 عنواف الدليل  
 .115، الكشاؼ 65اٟتدكد ... 92-91-52-44 عنواف الدليل  
 .222الكشاؼ ... 86 عنواف الدليل  
 .1470 الكشاؼ 130-128 عنواف الدليل  
 .219، الكشاؼ 35التعريفات ... 126 عنواف الدليل   

  .732، الكشاؼ 65اٟتدكد ... 124-100-92عنواف الدليل  
 .64، اٟتدكد 157التعريفات ... 130-128-127-120-104-86-79-78 عنواف الدليل  
، اإليضاح ُب علـو الببلغة ، جبلؿ الدين ٤تمد بن عبد الرٛتن ا٠تطيب 250-245ا١تصطلح النقدم ... 97 عنواف الدليل  

 .434، الكشاؼ 63التعريفات . 164ص. ـ2003ىػ 1424. دار الكتب العلمية بَتكت (ىػ739)القزكيٍت 
، 155التعريفات ... 23، ا٠تطيب القزكيٍت 330-325ا١تصطلح النقدم ... 58-57-56-135-134 عنواف الدليل  

 .1573الكشاؼ 
 .376، الكشاؼ 56، التعريفات 73اٟتدكد ... 62 عنواف الدليل  
 .171الكشاؼ ... 133-92 عنواف الدليل  
دار اٞتيل بَتكت كدار اآلفاؽ . يوسف ٚتيل الزعيب. علي توفيق اٟتمد.ا١تعجم الواُب ُب النحو العريب، د... 92 عنواف الدليل  

 .286، الكشاؼ 17ـ ص1984ىػ 1404ا١تغرب 
 .112ا١تعجم الواُب ... 135-133-125-124-120-92 عنواف الدليل  
 .1730الكشاؼ ... 128 عنواف الدليل  
 .1428الكشاؼ ... 68 عنواف الدليل  
 .98 الكشاؼ 106-105ا١تصطلح النقدم ... 120 عنواف الدليل   
 .497، الكشاؼ 71التعريفات ... 92-63 عنواف الدليل 
 .569، الكشاؼ 66التعريفات ... 85 عنواف الدليل  
 .469، الكشاؼ73التعريفات ... 64-58 عنواف الدليل  
 ...662الكشاؼ ... 45-44 عنواف الدليل  
 .460-457ا١تصطلح النقدم ... 99 عنواف الدليل  
 .522-517، ا١تصطلح النقدم 134التعريفات ... 112-110-109-97-88-73-68-67 عنواف الدليل  
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، ، النداء، البدؿ، الظرؼ كا١تظركؼ، االسم، الفعل، ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليوالضمَت
، التعريف ، التذكَت كالتأنيث، ما ٓب يسم فاعلو، اسم الفاعل، الًتكيباٟتاؿ

 إْب....، ا١تصادر، التثنية كاٞتمعكالتنكَت
كثَتة من حيث العدد، توزعت على ٚتيع أبواب : ا١تصطلحات ا١تنطقية كالكبلمية كاألصولية .2

 :الكتاب، استعملها ا١تؤلف ُب اٞتدؿ كاالحتجاج، كلعٌل أ٫ٌتها كأبرزىا ما يلي
، ، الًتكيب، االختصاص، السلب، اإلٚتاؿ، التفصيل، ا١تفهـو، االعتباراألصل

                                                                                                     
 .151التعريفات ... 133-131-89 عنواف الدليل  
 .90، اٟتدكد320-36ا١تعجم الواُب ... 134-133-131-130-92 عنواف الدليل  
 .330ا١تعجم الواُب ... 91 عنواف الدليل  
. ، قاموس اإلعراب، عيسى مومٍت، دار العلـو عنابة اٞتزائر87ا١تعجم الواُب ... 101-100-99- 65-60 عنواف الدليل  

 .103ـ ص2000ىػ 1421
 .1560، الكشاؼ 35التعريفات ... 127-116-109 عنواف الدليل  
 .1280، الكشاؼ 166التعريفات ...109-102-98-97-96-88-86-62 عنواف الدليل  
 .181، الكشاؼ 31التعريفات ... 110-109-102-98-97 عنواف الدليل  
 .144التعريفات ... 125 عنواف الدليل  
 .314، الكشاؼ 49التعريفات ... 125-124 عنواف الدليل  
 .370-16، ا١تعجم الواُب 224التعريفات ... 102-101 عنواف الدليل  
 ...610، الكشاؼ 353، ا١تعجم الواُب 86التعريفات ... 126 عنواف الدليل  
 .423، الكشاؼ 62التعريفات ... 123-45 عنواف الدليل  
دار . يوسف الشيخ ٤تمد. ٖتقيق د. شذا العرؼ ُب فٌن الصرؼ، األستاذ الشيخ أٛتد اٟتمبلكم... 89 عنواف الدليل  

 .90ـ ص2005ىػ  1426الكتاب العريب بَتكت 
 .1281، الكشاؼ 61شذا العرؼ ... 134 عنواف الدليل  
 .1419الكشاؼ . 99، شذا العرؼ 19ا١تعجم الواُب ... 109 عنواف الدليل  
 ...36ا١تعجم الواُب ... 136-135-125-124 عنواف الدليل  
 ...571، 379، الكشاؼ 106، شذا العرؼ 26...19ا١تعجم الواُب ... 74-69-68 عنواف الدليل  
 .1555الكشاؼ ... 69-68 عنواف الدليل  

ينظر تعريفو كبياف مفهومو ُب التعريفات ... 137-136-127-52-47-43-42-36-35عنواف الدليل  
. (ىػ474)اٟتدكد ُب أصوؿ الفقو، القاضي أبو الوليد سليماف بن خلف الباجي األندلسي ا١تالكي . 34ص (ىػ816)للجرجا٘ب

كشاؼ اصطبلحات . 109ص. ـ2008ىػ 1429ٖتقيق مصطفى ٤تمود األزىرم دار ابن القيم الرياض كدار ابن عفاف القاىرة 
مكتبة لبناف ناشركف بَتكت . عبد اهلل ا٠تالدم. علي دحركج ترٚتة د.ٖتقيق د (ىػ12ؽ)الفنوف كالعلوف، ٤تمد علي الٌتهانوم 
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، ، الرجوع، التنبيو، االجتماع، اللزـك، الوجو، ا١توجب كاإل٬تابالًتكيب
، ، التعلق، اٟتدكث(...جزئياتو ككلياتو، الضركرم منو كالنظرم)، العلم االنقبلب

، ، التغاير، اٟتسٌ ، التوىم،العىرىض، العلة، العدـ، األدلة كاآلثاراإلدراؾ

                                                                                                     
 ...213ص. ـ1996

، الكٌشاؼ 36التعريفات ... 131-125-94-93-92-98-83-75-65-63-58-57-38-36 عنواف الدليل  
177-227. 

 .1617، الكٌشاؼ 218التعريفات ... 130-39 عنواف الدليل  
 .284الكشاؼ ص... 68-65-61-42 عنواف الدليل  
 .17التعريفات... 42 عنواف الدليل  
 .965، الكشاؼ 132التعريفات ... 42 عنواف الدليل  
 .394-115، الكشاؼ 59-21التعريفات ... 52-44 عنواف الدليل  
 .423، الكشاؼ 62التعريفات -... 59-45 عنواف الدليل  
 .1669-291، الكشاؼ 229التعريفات ... 136-47 عنواف الدليل  
 .1759الكشاؼ ... 131-47 عنواف الدليل  
 .1405- 251، الكشاؼ 188التعريفات ... 134-131-92-52-48 عنواف الدليل  
 .100، الكشاؼ 17التعريفات ... 52 عنواف الدليل  
 .516، الكشاؼ 73التعريفات ...52 عنواف الدليل  
 .846، الكشاؼ 111التعريفات ... 52 عنواف الدليل  
 .285، الكشاؼ 176التعريفات ... 52 عنواف الدليل  
، 39-36اٟتدكد - 155التعريفات ... 136-132-133-130-128-103-100- 119-57-39 عنواف الدليل  

 .1215الكشاؼ 
 .110، الكشاؼ 87التعريفات ... 116-115 عنواف الدليل  
 ...844، الكشاؼ 155التعريفات ... 134-132 عنواف الدليل  
 .129، الكشاؼ 22التعريفات ... 132 عنواف الدليل  
 .107التعريفات ... 134 عنواف الدليل  
 .1170الكشاؼ ... 120 عنواف الدليل  
 .489، الكشاؼ111، اٟتدكد 154التعريفات ... 124 عنواف الدليل  
 .1171، الكشاؼ 149التعريفات ... 121 عنواف الدليل  
 .534 الكشاؼ 246التعريفات ... 68-63-100-135-124-121 عنواف الدليل  
 .662، الكشاؼ 91التعريفات ... 122-121 عنواف الدليل  
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، التضمن ، االستدالؿ، اليقُت، الربىاف، اإلحاطة، النسبة، االقتصار، اٟتجةاٟتصة
 إْب...، التمٌكن، التأكيل، التصٌور، اٞتهة، العكس، النقضكالتضمُت

ا١تقصود بالعلـو ا١تتعلقة بعلم القراءات علم العٌد   :مصطلحات علم القراءات كما يتعلق بو .3
 آّاؿ –ك٨توىا، كقد خيصّْصى ٢تا مطلب منفرد ألٌف علم الرسم ...كالتجويد كالوقف كالضبط
لو تعلق شديد ككطيد بعلـو القراءات ٚتيعها، فهو جزء منها - ا١تعرُب ا٠تاص ٢تذا الكتاب

كأحد ركافدىا، كينبغي ١تن خاض غماره أف يكوف ملٌما بأصو٢تا ضابطا ١تصطلحاهتا كقواعدىا 
 :كلعٌل أبرز ىذه ا١تصطلحات ما يلي... مدركا للعبلقات اليت تربط بُت ٥تتلف علومها كفركعها

، ، حركؼ ا١تٌد كاللُت، اٞتهارة، العلوٌ ، الثقل، التخفيف، اإلدغاـالتبلكة
                                                                                                     

 .489، الكشاؼ 69التعريفات ... 131 عنواف الدليل  
 .679الكشاؼ ... 130عنواف الدليل   
 .622الكشاؼ ... 96 عنواف الدليل  
 .173التعريفات ... 93 عنواف الدليل  
 .511، الكشاؼ 232التعريفات ... 102 عنواف الدليل  
 .19، التعريفات 102 عنواف الدليل  
 .324، الكشاؼ 50التعريفات ... 103 عنواف الدليل  
 .1812، الكشاؼ 251التعريفات ... 103 عنواف الدليل  
 .151، الكشاؼ 107التعريفات ... 105 عنواف الدليل  
 .469، الكشاؼ 66التعريفات ... 85 عنواف الدليل  
 .1724، الكشاؼ 116، اٟتدكد 236التعريفات ... 64 عنواف الدليل  
 .1202، الكشاؼ 153التعريفات ... 64 عنواف الدليل  
 .598الكشاؼ ... 63 عنواف الدليل  
 .455، الكشاؼ 65التعريفات ... 63 عنواف الدليل  
 .376، الكشاؼ 73، اٟتدكد 56التعريفات ... 62 عنواف الدليل  
 .508، الكشاؼ 73التعريفات ... 61 عنواف الدليل  
 .147، عبد العلي ا١تسئوؿ 505الكشاؼ ... 104 عنواف الدليل  
 .129، الكشاؼ 20، اٞترمي 58عبد العلي ا١تسئوؿ ... 131-88 عنواف الدليل  
 .85، اٞترمي ...123، عبد العلي ا١تسئوؿ 397الكشاؼ ... 57-88 عنواف الدليل  
 .538الكشاؼ ... 68-60-58-57 عنواف الدليل  
 .170، الكشاؼ 44، اٞترمي 70 كيقصد بو صفة االستعبلء، عبد العلي ا١تسئوؿ 139 عنواف الدليل  
 120، اٞترمي 165 كيقصد بو صفة اٞتهر، عبد العلي ا١تسئوؿ 139 عنواف الدليل  
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، ، الياء احملضة كغَت احملضة، التحقيق كاإلبداؿ كاٟتذؼ ُب باب ا٢تمزقياـ ا١تٌد مقاـ اٟتركة
، خواًب ، الوقف، اجتماع السواكن، جنس حركة ما قبلها، حركة نفسها٫تزة الوصل

 . إْب...، تناسب اآلماآلم
كىي مصطلحات علمية موزعة على علـو عٌدة كفنوف شىٌت : مصطلحات ٥تتلف العلـو كالفنوف .4

. إْب...أكثرىا علـو العقيدة  كالشريعة كالكبلـ كعلـو الرياضيات كالطب كالنجـو كاٟتساب
 :فمن بُت ىذه ا١تصطلحات ما يلي

، ، ا١تثيل اٞتزئي، التكثَت، األضعاؼ، الواحد، العددالنسبة ا١تعلومة كآّهولة
، أطوار ، مسَت النجـو، التماثل، التداخل، الوزف، ا١تثقاؿ، القنطارعشرة األمثاؿ

                                                                                                     
النجـو الطوالع . 1497-1418، الكشاؼ 249-234، اٞترمي 289- 291عبد العلي ا١تسئوؿ ... 35 عنواف الدليل  

 ...73-72ص
 45 عنواف الدليل  
 ...167-122-29، عبد العلي ا١تسئوؿ 122-84، اٞترمي 631-392-86الكشاؼ ...51-50 ا١تصدر نفسو  
كىو اصطبلح خاص يقصد بو الياء التامة اٟتركة كالياء ... 336اٞترمي ... 348عبد العلي ا١تسئوؿ ... 52 عنواف الدليل  

 .ا١تختلسة اٟتركة كاهلل أعلم
 ...310- 304، اٞترمي 334عبد العلي ا١تسئوؿ ... 136 عنواف الدليل  
 ...179عبد العلي ا١تسئوؿ ... 46 عنواف الدليل  
 ...179عبد العلي ا١تسئوؿ ... 36 عنواف الدليل  
 ...45 عنواف الدليل  
 .1802الكشاؼ ... 319اٞترمي ... 342عبد العلي ا١تسئوؿ ... 57 ا١تصدر نفسو  
 ...99 عنواف الدليل  
 ...62-61 ا١تصدر نفسو  
 .1687، الكشاؼ 232، التعريفات 102 ا١تصدر السابق  
 .230، الكشاؼ 148التعريفات ...95-73-71 عنواف الدليل  
 ...64 عنواف الدليل  
 .468، الكشاؼ 64عنواف الدليل   

  .70عنواف الدليل  
 . 72 ا١تصدر نفسو  
 64 ا١تصدر نفسو  
 .107 ا١تصدر نفسو 
 .1449الكشاؼ . 107 ا١تصدر نفسو  
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، ، التشبيو، التجسيم، التعطيلاألٝتاء اٟتسٌت... ،  السعة اٞتزئية كالكليةأطوار التكوين
، ، الفرد، ا١تٌولد، الصفة النفسية، الصفات، الذات، الكماؿ، التقديسالتنزيو
، ، الشرؾ، الضبلؿ، اإلسبلـ، اإلٯتاف، االستفهاـ ُب حق اهلل، اإلحاطةاٞتهة

، اٟتبلؿ ، األحكاـ، الفركع، الفقو، الشريعة، اٟتدكث، العفريت، اٞتٌن اإلنس

                                                                                                     
 .1779الكشاؼ . 69 عنواف الدليل  
 .401، الكشاؼ 60التعريفات . 69 عنواف الدليل  
 . 506، الكشاؼ 72التعريفات . 72 عنواف الدليل  
 (ا١تسَت، السَت) 996الكشاؼ . 105-98 عنواف الدليل  

  .106عنواف الدليل  
 .956الكشاؼ . 139 ا١تصدر نفسو  
 (االسم)... 181الكشاؼ ... 31التعريفات ... 110-104-102-101-100-99 عنواف الدليل  
 .485الكشاؼ ...  81-68-63 عنواف الدليل  
 ...81 عنواف الدليل  
 .434، الكشاؼ 64-63التعريفات...81-68-63 ا١تصدر نفسو  
 .73، التعريفات 518الكشاؼ ... 96-73 عنواف الدليل  
 .71التعريفات ...104 عنواف الدليل  
 .184التعريفات ...104 عنواف الدليل  
 ...816، الكشاؼ 107التعريفات ...99 عنواف الدليل  
 .1078، الكشاؼ 134التعريفات ...99 عنواف الدليل  
 .الصفة النفسية عند األشاعرة ىي صفة الوجود كال تدٌؿ على معٌت زائدو على الذات... 97 عنواف الدليل  
 .من نسبة الولد هلل عٌز كجٌل، تعأب عن ذلك علوان عظيمان . 81 عنواف الدليل  
 165التعريفات ...133-130 عنواف الدليل  
 .598الكشاؼ ... 63 عنواف الدليل  
 .19التعريفات ... 102-73 عنواف الدليل  
 (مطلق االستفهاـ) 25، التعريفات 171الكشاؼ . 133 عنواف الدليل  
 .297، الكشاؼ 46التعريفات ... 115- 114- 107- 103-102-73 عنواف الدليل  
 .178، الكشاؼ 30التعريفات ...134 ا١تصدر  
 .1119، الكشاؼ 139التعريفات ...81 عنواف الدليل  
 .1028-1020-422الكشاؼ ... 81 عنواف الدليل  
 .278، الكشاؼ 44 التعريفات 104 عنواف الدليل  
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، ربا الفضل ، التصرفات ا١تالية، الصدقات، الزكاة، الصبلة، الطهارةاٟتبلؿ كاٟتراـ
، ، اٞتهاد، الصيد، الذبائح، القصاص، الرضاع، أبواب النكاحكربا النسيئة

، ،  التجارة، الفبلحة، الزراعةاٟترث... ، ا١تواريث، الوصايا، العبيدالغنائم

                                                                                                     
 .583الكشاؼ 104 عنواف الدليل  
 104 عنواف الدليل  
 .627، الكشاؼ 87التعريفات ...116-115 ا١تصدر السابق  
 .1028-1018، الكشاؼ 127التعريفات . 77 عنواف الدليل  
عبد اهلل بن .ٖتقيق د. (ىػ395)، حلية الفقهاء، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا الرازم 167التعريفات .77 عنواف الدليل  

 .23ـ ص1983ىػ 1403الشركة ا١تتحدة للتوزيع بَتكت . عبد احملسن الًتكي
 .165التعريفات . 77 عنواف الدليل  
 .96التعريفات . 77 عنواف الدليل  
 .660-703، الكشاؼ 96التعريفات . 77 عنواف الدليل  
 .33، اٟتلية 143التعريفات . 77 عنواف الدليل  
 .65، اٟتلية 1081، الكشاؼ 135التعريفات . 77 عنواف الدليل  
 .95، اٟتلية 116التعريفات . 78-77 عنواف الدليل  
 ...96، اٟتلية 1074، الكشاؼ 133 التعريفات 77 عنواف الدليل  
 78 عنواف الدليل  
 .841، الكشاؼ 125، اٟتلية 111التعريفات . 78-77 ا١تصدر نفسو  
 .165، اٟتلية 237التعريفات . 79 عنواف الدليل  
 .187، اٟتلية 866، الكشاؼ 113التعريفات . 79 عنواف الدليل  
 .195، اٟتلية 173التعريفات . 79 عنواف الدليل  
 .202، اٟتلية 822الكشاؼ . 79 عنواف الدليل  
 .202، اٟتلية 1106، الكشاؼ 137التعريفات . 79 عنواف الدليل  
 .201، اٟتلية 598، الكشاؼ 85التعريفات . 79 عنواف الدليل  
 .1255، الكشاؼ 162-161التعريفات . 77 عنواف الدليل  
 .1163، 1162الكشاؼ . 79 عنواف الدليل  
 .79 عنواف الدليل  
 .79 ا١تصدر نفسو  
 .77 ا١تصدر نفسو  
 .80 ا١تصدر نفسو  
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 .إْب...، اختيار األغذيةتركيب األدكية
 

 :نتائج ومالحظات
ليس غريبا على كتاب يبحث ُب العبلقة بُت ظواىر الرسم العثما٘ب كدالالت كمعا٘ب  . أ

كلمات القرآف الكرٙب كثرة ا١تصطلحات كتنوعها؛ فهو يتناكؿ بشكل أك بآخر علم 
؛ لذا ال ينبغي استثمار عدًد  التفسَت كىو علم ٬تمع بُت ٥تتلف ا١تعارؼ كالعلـو

ا١تصطلح ُب البحث عن منهج كعن مكنونات علم ابن البناء ُب ىذا الكتاب، بل 
 .ينبغي االلتفات أكثر إٔب نوعو

ترٌدد ا١تصطلحات بُت مفاىيم عٌدة ك٣تاالت معرفية شىٌت؛ نتيجة تنوعها كتعددىا من  . ب
جهة، كنتيجة ظاىرة ا١تزج بُت ٥تتلف الفنوف كالعلـو من جهة أخرل، فمن أمثلة ذلك 

 :ما يلي
 كاللغة، كالقراءةمصطلح تًتدد مفاىيمو بُت علم الرسم: الثبوت ، ،

 ...، كاٞتدؿ، كالتصوؼكالعقيدة

                                                                                                     
 . ا١تصدر نفسو 
 . 381، الكشاؼ 58التعريفات . 77 ا١تصدر نفسو  
 .80 عنواف الدليل  
 . ا١تصدر نفسو  
 . ىو عندىم ما يقابل اٟتذؼ 
 :   يطلق عندىم ُب باب ياءات الزكائد، قاؿ اإلماـ الشاطيب 

 ألف كػػػػػػػػػػػٌن عػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػٌط الػػػمػػػصػػػاحػػػف مػػػػػػعػػػػػػزال   كدكنػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػاءات تػػػسػػػٌمػػػػى زكائػػػػػػػػػػدا - 420

 بػػػػػخػػػػػلػػػػػف كأكلػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػنٌػػػػػمػػػػػل حػػػػػػػمػػػػػػػػزة كػػػػػػػػٌمػػػػػػػػبل   كتػػثػػػبػػػت فػػػػػػػػي الػػحػػالػػيػػػن درٌا لػػػوامػػػعػػػا - 421

 كجػػػػمػػػػلػػػػػتػػػػػهػػػػػا سػػػػػػػػػػػػتٌػػػػػػػػػػػػوف كاثػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػاعػػػػػػػػقػػػػػػػػبل   كفػػػػي الػػوصػػل حػػٌمػػاد شػػكػػور إمػػامػػػو - 422

. ـ2004ىػ 1425. دار الصحابة طنطا. (ىػ743)فتح الوصيد ُب شرح القصيد، علم الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاكم
1\383. 
 ". النفي" يطلق عند علماء العربية ُب مقابل  
العقيدة ُب اهلل، عمر سليماف :  يطلق عندىم ُب باب الصفات كيقصد بو اإلٯتاف ٔتا ثبت منها ُب الكتاب كالسنة ، ينظر 

 .  240ص. ـ2004ىػ 1423. 15ط. دار النفائس عماف. األشقر
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 كالفلسفة، كالببلغةمصطلح تًتٌدد مفاىيمو بُت علم النحو: اٟتاؿ ، ،
 ...، كالتصوؼ، كاٞتدؿكالطبٌ 

  ،كمثل ذلك يقاؿ ُب الدليل، السلب، الشرط، الصفة، التعريف
 .إْب...العدد

قٌلة االصطبلح ا٠تاص بعلم القراءات كما يتعلق بو، كىي ظاىرة الفتة لبلنتباه خاصة  . ت
كأٌف علم الرسم ىو أحد أىٌم ركافد علم القراءات كال يسمى القارئ قارئا إذا كاف ال 

يلٌم  ّٔذا العلم كال ٭تسنو، ٍبٌ إٌف علم القراءات ىو ٔتثابة حاضنة علم الرسم فبل 
كاٟتديث عن علم . ٯتكن تناكؿ مسائلو كدراسة مباحثو إالٌ ُب إطار ىذه اٟتاضنة

الرسم ٔتعزؿ عن علم القراءات كاٟتديث عن إعراب الكلمات ٔتعزؿ عن دالالهتا ، 
 .إْب...أك كاٟتديث عن علم ا١تعا٘ب ٔتعزؿ عن النحو

 كلو عقدنا موازنة بسيطة كسريعة بُت كتابىنا ىذا كبُت ٥تتلف كتب الرسم 
،  كسبب هتويل ىذه العثما٘ب الٌتضح لنا  جلٌيا ىوؿ ىذا النقص كفضاعتو

ا١تبلحظة؛ أٌف النقص ُب ا١تصطلح نقص ُب العلم ذاتو، فكأ٪ٌتا ابن البناء تناكؿ توجيو 
ظواىر الرسم العثما٘ب بعيدا عن علم القراءات كما يتعلق بو من ٕتويد كضبط ككقف 

                                                                                                     
ىٍحوّْ  

كيقصدكف بو إقامة أحكاـ العبادة كما يقصدكف باحملوو إزالة أكصاؼ العادة كىي ٤تو الزلة عن الظواىر .  ىو عندىم ضٌد ا١ت
 .1490- 98ينظر كشاؼ مصطلحات الفنوف ص. كالغفلة عن الضمائر كالعٌلة عن السرائر

 .17التعريفات .  ىو اٟتكم بثبوت شيء آلخر 
. (ىػ761)أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك، ٚتاؿ الدين عبد اهلل بن يوسف بن أٛتد بن عبد اهلل بن ىشاـ األنصارم :  ينظر

  . 312\1ـ  2003ىػ 1424. 2دار الكتب العلمية بَتكت ط.  ٖتشية الدكتور إميل يعقوب
 .الذم يدٌؿ على  مقصده كمراد كبلمو- حاؿى تكٌلمو -  كىو عندىم  نعت ا١تتكلم كشأنو  
 .610كشاؼ مصطلحات الفنوف ص. أم غَت مستقرة " كيفية ٥تتصة بنفسو أك بذم نفسو كما شأّنا أف تفارًؽ" كىو عندىم  
 .610كشاؼ مصطلحات الفنوف ص. الصحة كالعٌلة كما بينهما:  يطلق عندىم على ثبلثة أشياء 
 . 611كشاؼ اصطبلحات الفنوف ص" صفة ١توجود ال موجودة كال معدكمة" اٟتاؿ عندىم  
كاٟتاؿ عند أىل اٟتٌق معٌتن يردي على القلب من غَت تصنُّع كال اجتبلب كال اكتساب، من طربو أك حزفو أك : " قاؿ اٞترجا٘ب 

قبضو أك بسطو أك ىيئة، كيزكؿي بظهور صفات النفًس سواء يعقّْبو ا١تثلي أك ال، فإذا داـ كصار ًملكان يسمى مقامان، فاألحواؿ 
، كاألحواؿي تأٌب من عُت اٞتوًد، كا١تقامات ٖتصل ببذؿ آّهودً  ، كا١تقاماتي مكاسبه  .86التعريفات ص." مواىبه

 استعمل إبراىيم ا١تارغٍت ُب شرحو للبيت األٌكؿ فقط لباب اٟتذؼ من ا١تصطلحات مقدار ما استعمل ابن البناء ُب الكتاب  
بابي اتٌفاقهم كاالضطرابي  ُب اٟتذًؼ من فاٖتة : عند شرحو لقوؿ الناظم. 28-27-26دليل اٟتَتاف ص. ( مصطلحا12)كٌلو 

 الكتابً 
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كىو للتشبيو كالتقريب كمن تناكؿ مسائل كالتقدٙب كالتأخَت، كالقصر كاٟتصر ... كعدٍّ 
ُب علم ا١تعا٘ب دكف التعرض لقواعًد النحو، كىو أمره مستبعده مستغربه عند أىل 

 .الصناعة كاالختصاص
استحداث مصطلحات جديدة كخاصة، كىي ظاىرة مبلزمة البن البناء ُب ٚتيع كتبو  . ث

 :كمباحثو كما تقٌدـ تقريره ُب غَت ما موضع، كمن أمثلة ىذه ا١تصطلحات ما يلي
 العلٌو بدؿ االستعبلء 
 اٞتهارة بدؿ اٞتهر 
 كيبدك أٌف ُب اصطبلحي العلٌو كالتبلكة ١تسة صوفية؛ إذ ...التبلكة بدؿ القراءة

العلٌو  إٌتاه ا١تتصوؼ ُب سلوكو ، كالتبلكة خصوص التنٌسك كالتعٌبد 
 ... بالقراءة

 المصطلحات الصوفية: ثالثا
عموما تغلب على الكتاب النزعة الصوفية، يظهر ذلك جليا من خبلؿ ا١تصطلحات ا١توظٌفة، 

كما يهٌمنا ىا ىنا ىو تأكيد كتوثيق ىذه ... طريقة االستدالؿ ، طبيعة التوجيهات كاألحكاـ
النزعة من خبلؿ تتبع كدراسة مصطلحات الكتاب، كسأبدأ ُب ىذا ا١تبحث بتعداد ىذه 

ا١تصطلحات ٍبٌ ٤تاكلة دراستها كاستنتاج فوائدو كنكتو تساعدنا على فهم حقيقة توجيهات ابن 
 .البناء لظواىر الرسم العثما٘ب

 :٤تاكلة تتبع كتعداد ا١تصطلحات الصوفية . أ
، ، الوىم، اٟتسٌ ، اٟتاؿ، اٞتربكت، الوجود، ا١تلك كا١تلكوتالظاىر كالباطن

                                 
كأدكات ...  إٌف موضوع التقدٙب كالتأخَت كمادتو ُب علم ا١تعا٘ب إ٪ٌتا ىو عناصر النحو كا١تبتدأ كا٠ترب كالفعل كالفاعل كا١تفعوؿ 

ىػ 1408. 2ط. مكتبة كىبة القاىرة. ٤تمد ٤تمد أبو موسى. دالالت الًتاكيب دراسة ببلغية: ينظر...القصر إ٪ٌتا ىي عناصر ٨توية
 184...31ـ ص1987

ينظر مفهومو كتعريفو ... 42-41-40-39-38-37-36تكرر ىذا ا١تصطلح ُب أكثر من ستُت موضعا :   عنواف الدليل 
، كشاؼ 144، التعريفات 87-24، قاموس ا١تصطلحات الصوفية ص48-47ُب معجم مصطلحات التصوؼ الفلسفي ص

 .307ا١تصطلحات 
ينظر معراج التشوؼ إٔب حقائق التصوؼ ...42-41-39-37تكرر ا١تصطلح ُب أكثر من ستُت موضعا :  عنواف الدليل 

 .1643-1642، كشاؼ ا١تصطلحات 222-221، التعريفات 133، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 33ص
... 147ينظر قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 42-41-40-39-38-37تكرر ُب حوإب ٜتسُت موضعا :  عنواف الدليل 

 .241التعريفات 
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، ، ا٢تداية، العدـ، ا٠تياؿ، اٟتجة، الدالئل كاآلثار، الشعرم كالشعورمالوىم
، ، ا١تعاينة، ا١تشاىدة، ا١تقاـ، ا١تنزلة، الدرجة، ا١ترتبة، الطبقةالوالية

، ، اٞتسما٘ب، اإلحساف، ا١تعٌت اللطيف، العلومٌ ، الغيب، اإلدراؾاٟتجاب

                                                                                                     
 .79، التعريفات 90-41، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 33معراج التشوؼ ... 49 عنواف الدليل  
، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 22ينظر معراج التشوؼ ... 134-128-127-126-121-116-113:  عنواف الدليل 

 . 86، التعريفات45-46
، التعريفات 90قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 117-112-98-95-72-71-70-59-58-49:  عنواف الدليل 

20-91. 
 .246، التعريفات 150-121قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 135-124-121-68-63-60:  عنواف الدليل 
 .129، التعريفات 78قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 134-68-63:  عنواف الدليل  
 .6قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 134- 110-109-103-102-99:  عنواف الدليل  
 .87، التعريفات 46قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 96: عنواف الدليل  
، التعريفات 58، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 96معجم مصطلحات التصوؼ الفلسفي ...135-134:  عنواف الدليل 

 .400-399، كشاؼ ا١تصطلحات 105
 .92قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 120:  عنواف الدليل  
 .247، التعريفات 144، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 26معراج التشوؼ ... 104-103-95-80:  عنواف الدليل  
، قاموس ا١تصطلحات 48-14، معراج التشوؼ ...205معجم مصطلحات التصوؼ ... 87-80:  عنواف الدليل  

 .132الصوفية 
 .1125كشاؼ ا١تصطلحات ... 87-44-39-38-37:  عنواف الدليل 
 .1508كشاؼ ا١تصطلحات ... 102-87-36:  عنواف الدليل 
 .59قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 103: عنواف الدليل  
 .1655، كشاؼ ا١تصطلحات 134قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 96:  عنواف الدليل  

 ...131قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 104-101-98-73: عنواف الدليل  

، 85، التعرؼ ١تذىب أىل التصوؼ 46، 10-9معراج التشوؼ ... 101-97-94-83-82-52: عنواف الدليل  
 .1545، كشاؼ ا١تصطلحات 127-90قاموس ا١تصطلحات الصوفية 

 .97، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 10-9معراج التشوؼ ... 103: عنواف الدليل  

 .46، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 79معجم مصطلحات التصوؼ ...44: عنواف الدليل  

 .10قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 103-102-100-99-98-97-73:  عنواف الدليل  

-99، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 85التعرؼ ١تذىب أىل التصوؼ ... 102-100-99-98-56: عنواف الدليل  
100-90. 
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، ، التوٌكل، التدبٌر كالتذكار، اٟتضرة كاٟتضور، الدنيا كاآلخرة، ا٠تَت كالشرٌ الثبوتيات
، ، اإليثار كا٠تصاصة، الصرب كالفرج، دعاء القلب كاللساف، الوصاؿالشكر
، ، الصفاء، ا١تشيئة، التدبَت، األحكاـ، الشريعة كالطريقة، العلمالتأكيل

                                                                                                     
 .156، التعريفات 96-91قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 123:  عنواف الدليل 

 ...1600، كشاؼ ا١تصطلحات 215- 214، التعريفات 129قاموس ا١تصطلحات الصوفية  [ا١تعا٘ب]: عنواف الدليل 

 .20، التعريفات 8قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 101-98: عنواف الدليل 

 .82التعريفات .. 94-93-73-72-69: عنواف الدليل 

 .40قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 48: عنواف الدليل 

 ...119: عنواف الدليل  

 ....105-103-72-62: ا١تصدر نفسو  

 .36معراج التشوؼ ... 113-112-102-101-97-88-82-73: ا١تصدر نفسو 

، التعرؼ على مذىب 31-10، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 21، معارج التشوؼ 60التعريفات... 93-60: عنواف الدليل 
 .73أىل التصوؼ

، قاموس 76، التعريفات 533، كشاؼ ا١تصطلحات 71التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ ... 117: عنواف الدليل 
 .121ا١تصطلحات الصوفية 

 .129، التعريفات 78، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 70التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ ... 75: عنواف الدليل 

 .6، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 77التعرؼ على مذاىب أىل التصوؼ ... 118-117: عنواف الدليل 

 .60 [دعاء]قاموس ا١تصطلحات الصوفية .. 43: عنواف الدليل 

 .132التعريفات ... 57عنواف الدليل  

 .46التعريفات ... 59: عنواف الدليل 

، 56، التعريفات 28، قاموس ا١تصطلحات الصوفية ...56معجم ا١تصطلحات الصوفية الفلسفية ... 62-37: عنواف الدليل 
 .376كشاؼ ا١تصطلحات 

 .155التعريفات ... 95قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 50-39عنواف الدليل  

، 77، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 57، التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ 39معراج التشوؼ ... 112: عنواف الدليل  
 .128التعريفات 

 .8قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 43عنواف الدليل  

 .402، كشاؼ ا١تصطلحات 60التعريفات ... 50-37عنواف الدليل  

 .1553، كشاؼ ا١تصطلحات 211، التعريفات 128قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 43: عنواف الدليل 

 .135، التعريفات 82قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 61: عنواف الدليل 
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، ، التقديس، اإلشارة، اإلحاطة، ا١توصوؼ كالصفات...، التسمية كاالسمالفرقاف
 ...، اٟتركات، األكواف، األزماف، التسبيح، التنزيوالتقديس

 :مبلحظات كنتائج . ب
  أكثر ا١تصطلحات توظيفا كاستعماال ُب الكتاب ىي ا١تصطلحات الصوفية؛

 تواجدا كْتثا كتفريعا ىي العلـو العلوم وأكثركبالتإب فإٌف أكثر الفوائد بل 
 ...الصوفية العرفانية بشىٌت أنواعها كأقسامها

  من خبلؿ تتبع ىذه ا١تصطلحات كالنظر فيها يتبٌُت لنا أٌف الكاتب كٌظفى
التصوؼ بشىٌت أقسامو كأنواعو لدراسة كْتث ظواىر الرسم العثما٘ب، كلعٌل أىٌم 

 :ىذه األقساـ كاألنواع ثبلثة ىي
 يتضح جلٌيان من خبلؿ توظيف ا١تصطلحات التالية: التصوؼ التعبدم السلوكي :

التدبٌر، التذكر، الشكر، التوٌكل، الوصاؿ، الصرب، الفرج، اإليثار، الفيء 
 ...، الصفاء، التسبيح، الدعاء باللساف كالقلب، اٟتضور بالقلببالقلب

 يٌتضح جليا من خبلؿ توظيف ا١تصطلحات التالية: التصوؼ العلمي الفلسفي :
الشريعة كالطريقة، اإلشارة، اٟتاؿ، ا١تقاـ، ا١تنزلة، ا١ترتبة، الدرجة، الوالية، ا٢تداية، 

                                 
 .165 [الفرؽ]، التعريفات 103قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 68-60: عنواف الدليل  

، قاموس 23، التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ 23-22معجم ا١تصطلحات الصوفية الفلسفية ... 67: عنواف الدليل  
 ...31، التعريفات 127ا١تصطلحات الصوفية 

 .134، التعريفات 20التعرؼ على مذىب أىل التصوؼ ... 67: عنواف الدليل  

 ...19، التعريفات 7، قاموس ا١تصطلحات الصوفية 11-10معجم ا١تصطلحات الصوفية ...73: عنواف الدليل  

 .33، التعريفات 96قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 75: عنواف الدليل  

 .71، التعريفات 34قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 77عنواف الدليل  

 .518، كشاؼ ا١تصطلحات 73، التعريفات 37قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 77-73: عنواف الدليل  

 .427، كشاؼ ا١تصطلحات 63، التعريفات 32قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 77:  عنواف الدليل  

 .70قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 80: عنواف الدليل  

 .115قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 80-51: عنواف الدليل  

 .48-47قاموس ا١تصطلحات الصوفية ... 80: عنواف الدليل  

 .59عنواف الدليل  

 .73ا١تصدر نفسو  

 .43ا١تصدر نفسو  
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 ...اٟتٌس، الغيب، ا٠تياؿ، الوىم، العلم، ا١تعاينة، ا١تشاىدة، اٟتجاب
 الظاىر كالباطن، : يٌتضح من خبلؿ توظيفو ا١تصطلحات التالية: التصوؼ الباطٍت

 ...ا١تلك كا١تلكوت، العزة كاٞتربكت، الوجود، األزماف، األكواف، اٟتركات
كما يٌتضح من خبلؿ حديثو ا١تفرط عن عآب الباطن الذم يثَته كيعود إليو 

فبل تكاد ٘تٌر بك صفحة من الكتاب إالٌ ... كيستدؿ بو ُب كٌل ساعة كحُت
كفيها حديث عن ظواىر األشياء كبواطنها؛ فقد تكرر ا١تصطلح كما تقٌدـ ُب 

 .أكثر من ستُت موضعان 
، أمر آخر يؤٌكد ىذا اٞتنوح الباطٍت للكاتب، كيتمثل ُب حديثو عن ا١تاكرائيات

، إٔب ما كراء ذلك ، إٔب ما ال يدركو العيافإٔب حيث ال غاية: فمن ذلك قولو
كىو ُب ىذا كٌلو ... ، إٔب حيث ال ّناية لعذابوذلك من ىداية الكتاب

 ...يتحدث عن ٕتاكز حدكد السنن الكونية كالضوابط الزمكانية
 ...كأخَتا اىتمامو بأسرار اٟتركؼ كما ٖتملو من معافو ظاىرة أك باطنة خفية

  :منهجو في البحث واالستدالل.4
إٌف دراسة منهج ا١تؤلف ُب البحث كطريقتو ُب االستدالؿ ذاتي أ٫تية بالغة ُب الوقوؼ على 

حقيقة توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب؛ ألٌّنا ٘تٌكننا ابتداء من معرفة أسلوب تناك٢تا، كطبيعة 
كحقيقة أدلتها ، ٍبٌ إٌف ٖتليل ىذه التوجيهات كنقدىا لن يكوف موضوعيا إالٌ إذا درًسٍت كأصوؿ 
كمنهج ٍبٌ بعد ذلك كفركع كآحاد، حىت ال يضيع الباحث ُب اٞتزئيات كالفركع، كحىت ال يػيٍعًمل 

 ...بعضها ُب بعض بعض ىذه اٞتزئيات دكف بعض أك ٭تكّْم
 منهج المؤلف في البحث  : أوال 

  إٌف أىٌم خصائص ىذا ا١تنهج ما يلي
فقد بدأ  ا١تصنف ُب مقدمة كتابو : االنتقاؿ من الكليات إٔب اٞتزئيات كمن التأصيل إٔب التفريع . أ

                                 
 ليس ا١تقصود با١تاكرائيات ىا ىنا مطلق الغيب كإ٪ٌتا ما ال ينضبط باٟتدكد الزمانية كا١تكانية، أك ما ٮترؽ السنن الكونية  

 .103ا١تصدر السابق  

 .103ا١تصدر نفسو  

 .104ا١تصدر نفسو  

 .105ا١تصدر نفسو  

الكتاب كٌلو قائم على ٤تاكلة تفسَت ظواىر متعلقة باٟتركؼ، كمعلـو أٌف الباطنية هتتم أكثر ما هتتم باٟتركؼ ك٤تاكلة  
 ...67ا١تدارس الباطنية ص: ينظر... استنباط أسرار الكوف ككشفها من خبل٢تا
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بالتقعيد كالتأصيل لينتقل بعد ذلك إٔب التفريع كالتبيُت ُب باقي أبواب الكتاب ، كىو منهج  
-  القائم على ذات ا١تبدأ ، نتيجة اعتماده كتأثره با١تنطق األرسطيعًرؼ بو ُب جٌل كتبو كأْتاثو

 -.أم االنتقاؿ من الكليات إٔب اٞتزئيات 
 كما ىو اٟتاؿ ُب –  دقٌتو العجيبة ُب تفريع ا١تسائل باعتماده التقسيمات العقلية كا١تنطقية . ب

 ... كىو ملمح كالذم قبلو ال يكاد ٮتلو منو كتاب من كتبو-   مثبل كاأللففصوؿ ا٢تمزة
ا١تزج بُت ٥تتلف آّاالت ا١تعرفية، كليس ا١تقصود ىا ىنا استعانة العلـو بعضها ببعض، أك إشراؾ  . ت

بعض العلـو ُب بعض خاصة تلك اليت ٕتمع بينها عبلقة تداخل كعلم النحو كالببلغة كعلم 
 بل ا١تقصود ا١تزج من حيث مصطلحاهتا قواعدىا أدلتها كمناىجها حىت كىكذا...القراءة كالرسم

  .حىت ال يكاد القارئ يتبٌُت أٌم علم يتناكلو الكتاب
 رغم أٌف ابن البناء قد كضع أصوال كقواعد ككليات ٬تمع ّٔا بُت فركع كجزئيات مسائلو، إالٌ أٌف  . ث

، فما من ما ٯتٌيز توجيهاتو كالعلوـى اليت بٌثها ُب كٌل مسألة تناك٢تا قصورىا عليها ال تتعداىا لغَتىا
كىذا ما يصنف توجيهاتو ُب ...من مسألة إالٌ كما يقولو فيها مغاير كٌل ا١تغايرة ١تا يقولو ُب سواىا

الذم ٯتتاز فيما " العلم"الذم ٯتتاز بقصور عللو كذاتيتو كعدـ انضباطو ، ٓتبلؼ " الفنٌ "خانة 
 ...ٯتتاز بو باالنضباط كا١توضوعية كتعدم العلل

الرٌد على ا١تخالفُت، غَت أنٌو ٓب يتوسع ُب ىذه الردكد، بل جاءت ٥تتصرة، كٓب يردفها  . ج
                                 

  األٌكؿ من ىذه الرسالةالفصلُب . ينظر مبحث منهجو ُب الكتابة كالتأليف 

ا١تصطلح النقدم : كما بعدىا، كينظر كذلك... 254ابن البناء كالبحث عن الكليات الببلغية، عباس أرحيلة ص: ينظر 
 .21ص

 .ىي اليت ال ٭تتمل العقل كا١تنطق غَتىا 

 .50-45-36-35عنواف الدليل ص 

 .55ا١تصدر نفسو  

 .21ينظر ا١تصطلح النقدم لسعاد فريح ص 

 ال ٯتكن للببلغي مثبل أف يدرس مسائل التقدٙب كالتأخَت ٔتعزؿ عن القواعد النحوية، كما ال ٯتكن لعآب الرسم أف يدرس  
 ...ظاىرة اٟتذؼ ٔتعزؿ عن القراءات ا١تطابقة للظاىرة كاألخرل احملتملة ٢تا

كقد تقٌدـ كيف أٌف بعض كبار احملققُت حاركا ُب نسبة بعض كتب ابن البناء لعلم دكف آخر، كما حصل لكل من الدكتور  
يتعذر أف تدرج ىذه الرسالة ٖتت : "...شوقي علي عمر ك الدكتور أٛتد صبحي ُب كتاب مراسم الطريقة حيث قاؿ ىذا األخَت
ابن البناء ا١تراكشي ككتابو مراسم الطريقة ."  علم الكبلـ أك الفلسفة أك التصوؼ، ألنٌو يندرج ٖتتها ٚتيعان ُب توليفةو متسقة منسجمة

   . 77ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ ا٠تليقة ص

 ... كىذا ما سيتبٌُت لنا عند تتبع كاستقراء توجيهاتو  
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باٟتجج كاألدلة، كما أٌّنا ٓب تشمل ٚتيع  ظواىر الرسم العثما٘ب، بل اكتفى ببعضها كظاىرة 
 . الزيادة، حيث رٌد على من قاؿ ٔتطلق الزيادة كعلى من كٌجهها بالتفريق

كليس زيادة األلف ُب مائة للفرؽ  : "   چ  ٺ      چفمن أمثلة رٌدكده قولو يوٌجو زيادة األلف ُب 
فقد كجد اٟتكم كىو زيادة . كما قاؿ قـو ألنٌو ينعكس با١تئتُت إذ ال تلتبس. (منو)بينها كبُت 

فقد كجدت علة . كينتقض أيضا قو٢تم بفئة فإٌّنا تلتبس بفيو. األلف ُب ا١تائتُت مع ٗتٌلف العلة
العكس، ) كالصبغة ا١تنطقية اٞتدلية ظاىرة ُب رٌده ."االلتباس كٗتلف حكم زيادة األلف للفرؽ

 (...النقض، العلة، اٟتكم
 :ثانيا منهج المؤلف في االستدالل

تنوعها الكبَت، فبل تكاد ٕتد دليبل يشبو آخر؛ - فيما أعتقد- إٌف أىٌم ما ٯتٌيز أدلة ابن البناء 
فقد جعل لكل حرؼ تناكلو دليلو ا٠تاص بو كتأكيلو ا١تتعلق بظواىر الوجود الذم ال يتعداه 

 كا١تيزة الثالثة أٌف األدلة أكثرىا. أما ا١تيزة الثانية فهي توٌزعها على علـو شىت كفنوف عٌدة...لغَته
بظواىر الوجود كال تبحث ُب   (موضوع ظاىرة الرسم العثما٘ب)إ٪ٌتا تتناكؿ عبلقة اللفظة أك اآلية 

 .حقيقة الظاىرة ذاهتا
 كسيحاكؿ البحث ىا ىنا تقدٙب أنواعى ىذه األدلة كبعض ٪تاذجها 

 :األدلة النقلية . أ
 طبيعي أف يستدٌؿ ا١تؤلف بالقرآف الكرٙب ُب ْتث يتناكؿ ظواىر رٝتو، كقد : القرآف

جاءت ىذه االستدالالت إٌما مباشرة بذكر اٟتكم أك الوجو كإردافو بالدليل كقولو ُب 
كيدؿ على ىذا التأكيل ما جاء ُب قصة نوح ُب سورة ا١تومنوف ُب كصف : "باب ا٢تمزة

  چ: فلهم األمر ُب قومهم كال يركف أحدان من البشر فوقهم لقو٢تم....ا١تؤل بالذين كفركا

كقد يستعمل  . ."فهؤالء الطبقة العليا ُب ا١تؤل  چے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ۈ  
يستعمل اآلية على طريقة االقتباس، كىي أبلغ كأركع حيث يستدؿ الكاتب باآلية من 

                                 
 .2النور - 259البقرة  

 .88- 44كاظر أيضا مزيدا من الردكد ص، 64عنواف الدليل  

مادة )إذا استثنينا االستقراء فإٌف ٚتيع ما ذكره من األدلة ال يتناكؿ ذات الظاىرة كإ٪ٌتا ٭تاكؿ إثبات عبلقةو ما بُت الكلمة  
 .كبُت ظواىر الوجود الظاىرة كالباطنة، كملك اهلل كملكوتو كعزٌتو سبحانو كتعأب كجربكتو (كموضوع ظاىرة الرسم

 .24ا١تومنوف  

 .37عنواف الدليل  
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حيث ال يشعر القارئ كال يتفٌطن لذلك؛ ألٌف الكبلـ كاحد متصل، فمن ذلك قولو ُب 

 كمبدأ االعتبار    چ  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ: "آخر ا١تقدمة

 كُب ىذا الكبلـ إشارة للقارئ  ."   چ  ٻٱ  ٻ  ٻ   ٻچ ألكٕب األبصار 
بأف يعتمد طريقتو ُب التوجيو كالبحث بالتفٌكر كالنظر ُب ظواىر الكوف كالوجود، كأف 

كاهلل ". ّنايتو التذكار بالعزيز الغٌفار"يعتمد ا١تنهج اإلشارم القائم على أٌف كٌل شيء 
 .أعلم باٟتق كالصواب

 يكاد يكوف استداللو بالسنة منعدما لوال مواضع قبلئل ذكر فيها أحاديث للنيب : السٌُّنة
: ، كاستداللو على قسمة الكوف من حيث كجوده كالعلم بو إٔبصلى اهلل عليو كسلم

سبحاف : "ملك كملكوت كإٔب عزة كجربكت، ْتديث تسبيح ا١تبلئكة عليهم السبلـ
 ، ككذا استداللو على معٌت العزة ."ذم ا١تلك كا١تلكوت، سبحاف ذم العزة كاٞتربكت

كىو ما من شأنو أف يدرؾ كلكن ٓب يصلو إدراكنا بعد بوصفو صلى اهلل عليو كسلم 
 مع ."فيها ما ال عُت رأت كال أذف ٝتعت كال خطر على قلب بشر: "للجٌنة ُب قولو

العلم أٌف ا١تصنف قد اتٌبع منهجا خاصا  ُب ذكر أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم 
قائما على ترؾ ذكر سنده مطلقا حىت أصل السند أم الصحايب راكم اٟتديث ال 

                                 
 4األحزاب  

 44النور  

 .34عنواف الدليل  

 إْب...120-93-81-80-43-38-37-33 ١تزيد من أمثلة االستدالؿ بالقرآف ينظر ص 

 لو كاف موضوع الكتاب مطلق ظواىر الرسم العثما٘ب من حيث تعدادىا أك بياف اختبلؼ النقلة فيها أك توجيهها على  
منهج من تقٌدمو أك من جاء بعده من ا١تتخصصُت لىمىا استغربنا قلة نصوص السٌنة للبوف الشاسع كالفرؽ الواسع بُت العلمُت، لكٌن 

ا١تصنف يذىب بتوجيهاتو مذىب ا١تفسرين حيث ربط بُت طريقة رسم الكلمة القرآنية كبُت ما تفيده من معافو جلٌية كخفية 
فالكتاب يبحث بشكل أك بآخر ُب معا٘ب كبلـ اهلل عٌز كجٌل؛ كىا ىنا موطن استغراب قٌلة أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 . كىو ٯتثل ا١تصدر الثا٘ب لتفسَت  كبلـ اهلل عٌز كجٌل 

، كُب 85\3 (ىػ405)اٟتديث مركم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ُب مستدرؾ اٟتاكم ك. 33صعنواف الدليل  
، كتعظيم قدر الصبلة للمركزم 6773ص (ىػ430)، كمعرفة الصحابة أليب نعيم 534ص (ىػ369)كتاب العظمة أليب الشيخ 

كالديلمي عن أنس بن مالك . 166ص (ىػ458)كمن حديث عمر رضي اهلل عنو ُب شعب اإلٯتاف للبيهقي  . 256ص (ىػ294)
 [ٗتريج إلكًتك٘ب]... 2417رضي اهلل عنو كما ُب ٗتريج أحاديث األحياء 

 اٟتديث أخرجو اإلماـ أٛتد كالبخارم كمسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنوك. 33عنواف الدليل ص 
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 ... يذكره، عدـ ٗتريج اٟتديث كذكر مظانٌو، ال يذكر شيئا عن درجة قبوؿ اٟتديث كرٌده
 :األدلة العقلية . ب

 كىو الدليل ذاتو الذم استعملو كٌل من سبقو ٦تٌن حاكؿ توجيو : االستقراء
ظواىر الرسم العثما٘ب، غَت أٌف الفرؽ بُت صاحبنا كبُت من سبقو ىو كوف استقراء 

 استغرؽ القرآف كٌلو أك حاكؿ ذلك، بينما ا١تصنف ىا ىنا يذكر ُب غَت ما سابقيو
موضع من كتابو أنٌو استقراء ظٌٍت كناقص، حيث صرٌح أنٌو ٓب يأت على ذكر ٚتيع 

مواضع الظواىر اليت أكرد أمثلة منها، كما صرٌح أنٌو ٓب يستغرؽ استنباط ٚتيع أحكاـ 
 كتوجيهات  ظواىر الرسم العثما٘ب،

كىذه : "فمن ذلك قولو منٌبهان على أٌف األحرؼ اليت ذكرىا ال تستغرؽ الظاىرة كٌلها
 كالبحثي ُب ."كتعترب ما ٓب نذكره ٔتثل ما قد ذكرتو ْتوؿ اهلل. الكلمات جوامع جزئيات

ىذا ا١توضع ال ينتقد ىذه اٞتزئية، كإ٪ٌتا يصف كاقعا خالف فيو ا١تصنف أقرانو ٦تٌن كتب 
ُب علم الرسم العثما٘ب، كيصف الدليل ا١تستعمل بأنٌو ظٌٍت ألنٌو استقراءه جزئيه حمللٍّ ٤تٌددو 

ا  . كلظواىرى معركفةه كمضبوطةه جزئياهتي
كال تًقف بالفهم عند : "كما صرٌح بعدـ استقراء توجيهات ظواىر الرسم حيث قاؿ

 ."أكائل الًعلم، فإٌف  معارؼ ا١تلك كا١تلكوت ال تنحصر فيما أقوؿ
  قرائن كأدلة جدلية كمنطقية : 

 كاستعانتو بو ُب  إجادة ابن البناء كإتقانو آلليات ا١تنطق كاٞتدؿكقد تقٌدـ معنا
 ، كىو ُب كتابو ىذا ييكًثر من االستعانة االستدالؿ كاالحتجاج ُب ٥تتلف الفنوف كالعلـو

                                 
كالدا٘ب ُب ا١تقنع كأيب داكد ُب التنزيل ك٥تتصره كالشاطيب ُب العقيلة كالبلنسي ُب ا١تصنف كا٠تراز ُب ضبطو ككذا شراح  

 ...فإٌّنم استقرؤكا  كحاكلوا إحصاء القرآف كٌلو... العقيلة كالسخاكم كاٞتعربم كغَتىم

 . 39عنواف الدليل  

كقد أشار ُب كثَت من ىذه ... 97-87-41-39-34: ينظر على سبيل ا١تثاؿ الصفحات التالية. 34عنواف الدليل  
 .ا١تواضع إٔب أٌف ما يذكره ٣ترد مثاؿ

 .ينظر مبحث مؤلفات ابن البناء من ىذه الرسالة 

٣تلة دعوة اٟتق ا١تغربية السنة الثامنة . ٥تطوط اٞتدؿ البن البناء ا١تراكشي، لؤلستاذ ا١تصطفى الوظيفي: ينظر مقاؿ 
 . ـ1995ىػ نوفمرب 1416 ٚتادل اآلخرة 314كالثبلثُت العدد 

٣تلة  كلية اآلداب، جامعة القاضي عياض . ابن البناء كالبحث عن الكليات الببلغية  مقاؿ لؤلستاذ عباس أرحيلة : ينظر 
ا١تصطلح النقدم الببلغي عند ابن البناء .  262 إٔب الصفحة 254ـ من الصفحة 1992 السنة 8عياض مراكش، العدد 
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االستعانة بذات اآلليات كا١تنهج إلثبات توجيهاتو كاالحتجاج ٢تا، فمن ذلك احتجاجو 
، ككذا احتجاجو ببعض القواعد اٞتدلية ، كقياس الفرؽ، كقياس األكٔببقياس الشبو

، كأٌف اٟتذؼ إ٪ٌتا يطاؿ الضعيف ٓتبلؼ مقٌدـ على الزيادة [التعليل]كقولو التعضيد 
كلعٌل فيما قٌدمناه ُب مبحث ا١تصطلحات ا١تنطقية ...، ككذلك صنع باإلبداؿالزيادة

 ...كالكبلمية كاألصولية من ىذا الفصل ما يؤٌكد توٌسعو ُب االستدالؿ اٞتدٕب كا١تنطقي
 ا١تقصود ّٔا ما يتعلق ٔتخارج اٟتركؼ كصفاهتا كعملية التصويت  :قرائن كأدلة صوتية 

 :كآلياهتا ، كمن أمثلة أدلتو ُب ىذا الصنف مايلي
ك٤تل اللفظ الصوت كىو من لدف ٤تل ا٢تمزة ُب :"قاؿ يوٌجو ترؾ الصحابة رسم ا٢تمزة

كما كراء ا٢تمزة ُب الصدر من ...أقصى اٟتلق إٔب الشفتُت ٍبٌ إٔب حيث يبلغ ُب الوجود
كا٢تمزة مبدأ الصوت، فبل . ا٢تواء ا١تندفع ُب اٟتجاب الذم بو يكوف التصويت ال يسمع

 " ...صورة ٢تا ألٌّنا حدُّ بُت ما يسمع كما ال يسمع
، كبأٌف اٟتذؼ ُب الرسم كمن ذلك استداللو بالوقف على جواز رسم ا٢تمزة الساكنة

 ... ، كما استدؿ على ترؾ رسم ا٢تمزة باجتماع السواكنيقع أحيانا تبعان للصوت
 كمن أمثلتها ما يلي: قرائن كأدلة ٨توية: 

كال ينبغي : "... استداللو على اختيار حذؼ صورة ا٢تمزة بضركرة بقاء عبلمة اإلعراب
،كمن ذلك "...أف يسقط حرؼ اإلعراب للتخفيف ١تا فيو من اإلخبلؿ بظهور ا١تعٌت

                                                                                                     
 .إْب... 46الركض ا١تريع ُب صناعة البديع  ص. 23-21ا١تراكشي، رسالة ماجستَت  لؤلستاذة سعاد فريح صاّب الثقفي ص

من   2: البقرة چٻ    چ  بلفظة 204: األعراؼ چ  ۈ   چقياس لفظة :  ككمثاؿ لو66-65عنواف الدليل  
 ..حيث إثبات األلف فيهما أك حذفها

 ...130-46عنواف الدليل  

 .63كاحتجاجو بالفرؽ بُت علمنا كعلم اهلل تعأب، عنواف الدليل  

 .44ا١تصدر نفسو  

 ...50ا١تصدر نفسو  

 .31ا١تصدر نفسو  

 .36ا١تصدر  نفسو  

 .83-46ا١تصدر نفسو  

 .45ا١تصدر نفسو  

 .48ا١تصدر نفسو  
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، استداللو على بعض توجيهات زيادة األلف كرسم ا٢تاء تاء بالفركؽ بُت الفعل كاالسم
، ككذا استداللو بانفصاؿ الضمائر كاتصا٢تا على توجيهات مسائل الوصل كاالسم
 ...كالفصل

  من أمثلتها ما يلي: (صرفية)قرائن كأدلة متعلقة ببنية الكلمة: 
كإف كانت ا٢تمزة : "استداللو بالقىٍلًب الصرُب على توجيو رسم ا٢تمزة ياءن حيث قاؿ

 ألنٌو لو دبرىا  چڭ   چ  :مضمومة بعد كسرة دبرهتا الكسرة حركة ما قبلها مثل
 ".حركة نفسها للـز أف يكوف الواك قبلو كسرة فينقلب ياء

استداللو على توجيو حذؼ الواك كإثباهتا بأصل اٟترؼ كدكره كمكانتو ُب الكلمة حيث 
فإذا اجتمع كاكاف كالضم فتحذؼ الواك اليت ال تكوف عمدة ُب الكلمة : "...يقوؿ

 أك صفة چۈ  چ : كتبقى اليت ىي عمدة ثابتة، سواء كانت الكلمة فعبلن مثل

. ( ڤ)أك اٝتا مثل . چۆچ كچہ  چ  چ   ڦ     چ: مثل

فإٌف . چېچ : إالٌ أف يقول كل كاحد منهما فيثبتاف ٚتيعان مثل. ( ڤ)
الواك األكٔب تنوب عن حرفُت ألجل اإلدغاـ، فقويت ُب الكلمة، كالواك الثانية ضمَت 

 ."الفاعلُت، فثبتا ٚتيعان 
كمثل ذلك توجيهو لرسم ا٢تمزة ياء ُب أئمة حيث استدٌؿ بأصل الكلمة كبنيتها كميزاّنا 

                                 
 .109-58-57ا١تصدر السابق  

 .123ا١تصدر نفسو  

 .6األعلى  

 .49-48عنواف الدليل  

 7اإلسراء  

 .8التكوير  

 .9ىود  

 .94الشعراء  

 .251البقرة  

 .9اٟتشر  

 .88عنواف الدليل  
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 .إْب...الصرُب
 كابن البناء من فطاحلة ىذا العلم كجهابذتو كمن منظريو، كىو أحد : قرائن كأدلة ببلغية

 حاـز القرطاجٍت ثبلثة رجاؿ يعدكف ْتق  ركاد ا١تدرسة الببلغية كالنقدية ا١تغاربية، كىم
 من خبلؿ كأبو القاسم السجلماسي (منهاج البلغاء كسراج األدباء)من خبلؿ كتابو 

الركض ا١تريع )كصاحبنا من خبلؿ كتابو  (ا١تنزع البديع ُب ٖتسُت أساليب البديع)كتابو 
 .(ُب صناعة البديع

:  حيث قاؿچڻ  ۀ  چ توجيهو للحذؼ ُب : كمن أمثلة استدالالتو الببلغية
فإقامة الوصف مقاـ ا١توصوؼ يدٌؿ على عظم الصفة ا١تلكية فإٌّنا تتضمن ٚتيع "

 كمن احتجاجاتو الببلغية ُب باب الوصل كالفصل ..."الصفات ا١تلكوتية كاٞتربكتية
كإ٪ٌتا لـز دخوؿ ا١تعطوؼ ُب جواب ىذه الشرطية ألنٌو نفي اشتمل عليو العلم : "...قولو

كىذا األسلوب من البياف إ٪ٌتا يقع ُب خطاب اهلل تعأب على . جاء على لفظ االستفهاـ
معٌت أٌف ا١تخاطب عنده علم ذلك ا١تنفي حاصل يستفهم عنو نفسو ٮتربه بو إذ قد 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ :كجاء عليو كثَت من اآليات مثل قولو تعأب. كضعو اهلل عندىا

ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : قاؿ تعأب. كيكوف ُب اإلثبات كما يكوف ُب النفي. چٿ  ٿ  

                                 
 .52ا١تصدر السابق  

حاـز بن ٤تمد بن حسن، بني حاـز القرطاجٍت، أبو اٟتسن كلد بقرطاجنة شرؽ األندلس سنة ٙتاف كستمائة للهجرة  
كلو ديواف شعر توُب سنة أربع كٙتانُت كستمائة "  منهاج البلغاء كسراج األدباء"ٍبٌ ىاجر إٔب مراكش فتونس، من مصنفاتو  (ىػ608)
 .159\2األعبلـ . (ىػ683)

أبو ٤تمد القاسم بن ٤تمد بن عبد العزيز األنصارم السجلماسي كلد كنشأ بسجلماسة، كرحل إٔب فاس لطلب العلم  
موسوعة . (ىػ704)توُب ٨تو سنة أربع كسبعمائة "   ا١تنزع البديع ُب ٕتنيس أساليب البديع"كدرس ُب القركيُت من مصنفاتو 

 . كيكيبيديا اٟترة مادة أبو ٤تمد القاسم السجلماسي

ا١تصطلح النقدم كالببلغي عند ابن البناء . الركض ا١تريع ُب صناعة البديع ، ٖتقيق كدراسة األستاذ رضواف بنشقركف: ينظر 
 السنة 6مقاؿ نشوء الببلغة كتطورىا ُب ا١تغرب، رضواف بنشقركف ٣تلة كلية اآلداب جامعة فاس العدد .  ا١تراكشي، رسالة ماجستَت

  .169-168ـ الصفحة 1982

 .31الرٛتن  

 .75عنواف الدليل  

 .87النساء  
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ڄ  ڄ  ڄ  چ ك . چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

كمعٌت ذلك أنٌو قد حصل لكم العلم بذلك الذم ٕتدكنو عندكم إذا . چڃ
فإٌف الرٌب ال يستفهم خلقو عن شيء جهلو كإ٪ٌتا . استفهمتكم بأنفسكم عنو

فهذا أسلوب بديع . يستفهمهم بو يقررىم كيذكرىم أّنم قد علموا حٌق ذلك الشيء
 ."فاعلم. انفرد بو القرآف كىو ُب كبلـ البشر ٮتتلف

 كقد استدؿ ابن البناء ٔتقررات ٥تتلف العلـو : قرائن كأدلة من ٥تتلف العلـو كالفنوف
كالفنوف فمن ذلك استداللو ببعض اٟتقائق العقدية كقولو ٭تتج لزيادة الياء ُب قولو تعأب 

كال شٌك أٌف القوة اليت بٌت اهلل ّٔا السماء ىي أحق بالثبوت ُب الوجود : "چۆئچ
من األيدم فزيدت الياء الختصاص اللفظة با١تعٌت األظهر ُب اإلدراؾ ا١تلكوٌب ُب 

إف كانت الياء ضمَت : " كمن ذلك قولو يستدؿ على حذؼ النوف كإثباهتا."الوجود
إف كانت للعبد فهو الغائب، كإف كانت للرٌب فالغيبة للمذكور معها فإٌف : ا١تتكلم، فإّنا

العبد ىو الغائب عن اإلدراؾ ُب ذلك كٌلو فهو ُب ىذا ا١تقاـ مسلم مؤمن بالغيب 
مكتف بالدالئل كاآلثار فيقتصر ُب ا٠تط ألجل ذلك على نوف الوقاية كالكسرة كفيو من 

ك١تا كاف . جهة ا٠تطاب بو اٟتوالة على االستدالؿ باآليات دكف تعرض لصفات الذات
الغرض من آم القرآف جهة االستدالؿ كاالعتبار باآلثار كضرب األمثاؿ دكف التعرض 

ٺ  چ :  كقاؿ تعأبچۆئ  ۈئ  ۈئچ: لصفة الذات كما قاؿ تعأب

 كاف اٟتذؼ ُب خواًب االم چ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿ  ٿ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ  چچ  چ  چ چ  ک  ک  چ: كثَتان مثل

                                 
 .1اإلنساف  

 .14ىود  

 .133عنواف الدليل  

 .47الذريات  

 .91-90عنواف الدليل  

 .28آؿ عمراف  

 .74النحل  

 .41البقرة 
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 كىذا  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 ."كثَت جٌدان 

 چے     چ كمن استدالالتو بعلم الرياضيات كاٟتساب قولو يوٌجو زيادة األلف ُب كلمة 

 ألنو اسم اشتمل ُب الوجود على كثرة مفصلة چے     چ ككذلك زيدت األلف ُب : "
كىو تضعيف العشرة عشرة أمثاؿ الذم ىو تضعيف الواحد . ٔترتبتُت آحاد كعشرات

فا١تائة أضعاؼ . عشرة أمثاؿ إذا علم ذلك بالفعل ُب الوجود ك كاف حقا ال شٌك فيو
األضعاؼ للواحد ففيها تفصيل األضعاؼ مرتُت لذلك زيدت األلف ُب مائتُت أيضا 

 ."تنبيها على ا١ترتبتُت ُب األضعاؼ
كمن استدالالتو بعلم ا١تقاييس كا١توازين كىو أحد ٗتصصات ابن البناء ا١تراكشي يقوؿ 

 حذؼ النوف چ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ    چككذلك : "موٌجها حذؼ النوف
  ..."ألٌف ىذا ا١تثقاؿ أصغر مقداران كأحقره ُب االعتبار، منو االبتداء إٔب القنطار

كمن استدالالتو بعلم الفلك كالنجـو ٗتصص آخر البن البناء، يقوؿ موٌجها حذؼ 

 ىو الٌسرم ا١تلكوٌب الذم يستدٌؿ عليو بآخره چپ  ڀ  ڀ    ڀ  چ كذلك  : "الياء
 "من جهة االنقضاء كٔتسَت النجـو

ال يكاد ٯتٌر بك ْتث من ْتوث الكتاب إالٌ كبو إشارات : األدلة كاألصوؿ الباطنية كالعرفانية . ت
 : كلعٌل من أمثلة ذلك ما يلي...صوفية، أكحجج عرفانية، أك تعليقات باطنية

  إسناد دالالت كمعافو اعتباطية ٟتركؼ ا٢تجاء منحىن باطٍت معركؼ : دالالت اٟتركؼ
، كقد سلك الكاتب ىذا ا١تسلك ُب تأصيبلتو عند ٥تتلف ا١تذاىب كالفرؽ الباطنية

                                                                                                     
 .40البقرة  

 .57-56الذاريات  

 .99عنواف الدليل  

 .64ا١تصدر نفسو  

 .16لقماف  

 . 107عنواف الدليل  

 .4الفجر  

 . 98عنواف الدليل  

معجم : كينظر... 67ص.  للدكتور ٤تمد عزيز الوكيلي (ا١تدارس الباطنية بُت العلم كالفلسفة كالعقيدة كالدين)يراجع   
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فا٢تمزة تدٌؿ على األصالة كا١تبادئ فهي : "... لقواعد التوجيو حيث قاؿ ُب ا١تقدمة
كاأللف تدٌؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي مفصّْلة ألٌّنا من حيث إٌّنا . موصلة

كلذلك . أٌكؿ اٟتركؼ ُب الفصل الذم بُت ما يسمع كما ال يسمع متصلة ّٔمزة االبتداء
كالواك تدٌؿ على الظهور كاالرتفاع كاالرتقاء فهي جامعة ألٌّنا عن . جعلت عبلمة االثنُت

كالياء تدٌؿ على البطوف . غلظ الصوت كارتفاعو بالشفة معان إٔب أبعد رتبة ُب الظهور
 ."فهي ٥تٌصصة ألٌّنا عن رقة الصوت كا٩تفاضو ُب باطن الفم

  ،ربط ظواىر الرسم العثما٘ب بالظواىر الكونية من حيث كجودىا كالعلم ّٔا ظاىرا كباطنا
فإذا بطنت حركؼ ُب ا٠تٌط كٓب تكتب فلمعٌت باطن ُب الوجود عن : "حيث يقوؿ

كما إذا كصلت فلمعٌت . كإذا ظهرت فلمعٌت ظاىر ُب الوجود إٔب اإلدراؾ. اإلدراؾ
كإذا تغَتت بضرب من التغٌَت دٌلت على تغٌَت ُب . موصوؿ كإذا حجزت فلمعٌت مفصوؿ

فزيادة ىذه اٟتركؼ : " كقاؿ أيضا..."ا١تعٌت ُب الوجود يظهر ُب اإلدراؾ بالتدبٌر 
 ."كنقصاّنا ينوب مناب ذكر صفات الوجود

 كإ٪ٌتا ال يصٌح : "يقوؿ ٤تتجا كمستدال على بعض مسائل اٟتذؼ ا١تزدكج للواك
جوىر : اجتماع ثبلث كاكات ُب ا٠تٌط ألٌف الواك دليل الوجود ا١تلكي كمدركاتو قسماف

. كعرض ال غَت، فبل ٬تتمع ُب العلم ثبلث ظهورات فبل  ٬تتمع ُب ا٠تٌط ثبلث كاكات
كألٌف اٞتوىر كالعرض ليسا بقسمُت ظاىرين ُب الوجود ا١تلكي ألٌف اٞتوىر ال ينفك عن 

 ..."العرض حٌسان فبل يظهر اثنُت فبل ٬تتمع ُب ا٠تٌط كاكاف ُب كلمة كاحدة 
القسم األٌكؿ : كما ييسجلي على األدلة كالقرائن الصوفية كالباطنية أٌّنا على قسمُت اثنُت

 .منها ما ال ٯتٌت للمستدٌؿ عليو بصلة قطٌ 
 .القسم الثا٘ب ما تبدك العبلقة بينو كبُت ا١تستدؿ عليو بعيدة

لعٌل أىٌم ما ٯتكننا استخبلصو كاستنتاجو من دراسة منهج ْتث كاستدالؿ   :ثالثا خالصة ونتائج ىذا المبحث
 :ابن البناء ٦تٌا لو أثر مباشر على توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب ما يلي

  قصور أدلة توجيهاتو كعللها على اٟترؼ الذم يتناكلو بالدراسة؛ ما ٬تعل كبلمو كْتثو ُب ىذا الكتاب
                                                                                                     

 46-33مصطلحات التصوؼ الفلسفي للدكتور ٤تمد العدلو٘ب اإلدريسي ص
 .32عنواف الدليل  

 .34ا١تصدر نفسو  

 .37ا١تصدر نفسو  

 .49ا١تصدر نفسو  
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 .أقرب إٔب الفٌن منو إٔب العلم
  ،األصوؿ اليت عرضها ُب مقدمة كتابو استدٌؿ عليها بتوجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب ُب باقي األبواب

كىذه التوجيهات ىي ذاتو ما يريد إثباتو من خبلؿ تأصيبلتو ُب ا١تقدمة، كىذا ىو عُت الوقوع ُب الدكر، 
 .أك ىو ما يسميو األصوليوف استدالال بوجو ا٠تبلؼ

  ،إٌف ظاىرة ا١تزج ا١تعرُب ُب ىذا الكتاب ليست استعانة علم بعلم آخر؛ كإ٪ٌتا ىي تدٌخل علم ُب علم آخر
 ...ما نتج عنو تركيب كتلفيق غريب بُت ٥تتلف ا١تصطلحات كالقواعد كا١تبادئ كاألدلة كاٟتجج

  ٓب يستغرؽ الكاتب ُب إحصائو لظواىر الرسم العثما٘ب ا١تصحف كٌلو، بل اكتفى بنماذج مشَتان إٔب أٌف ما
 ...كأٌف ما ذيًكر أصله يقاس عليو ما تيرًؾ ذكره... ذكره ميغٌت عن تتبع فركع ا١تسائل كحركفها

 غلبة االٕتاه الصوُب الباطٍت على توجيهاتو كأدلٌتو ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 10-9ص.  ـ2004منهجية البحث العلمي، ماثيو جيدير، ترٚتة ملكة أبيض، منشورات كزارة الثقافة السورية : ينظر 

فقد ذكر . 55-54\1ا١توافقات :  ينظر ذـ ٛتل بعض العلـو على بعض ُب قواعدىا كاصطبلحاهتا كٗتصصاهتا ُب 
 ...اإلماـ الشاطيب ىناؾ كبلما نفيسا
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 الثا٘بالفصل 
دراسة تأصيلية لتوجيهات ابن البناء :  ا١تبحث الثا٘ب

ا١تراكشي  
ق ظواىر الرسم العثما٘ب عند ابن البناء ا١تراكشي مماىية توج: ا١تطلب األٌكؿ

 التسمية كاالصطبلح 
 حقيقة كماىية التوجيو 
 اصطبلحات أخرل كظفها ابن البناء للداللة على ا١تفهـو ذاتو 

 دراسة مقدمة تأصيبلتو كقواعده اليت بٌت عليها التوجيو: ا١تطلب الثا٘ب
األصوؿ اليت بٌت  عليها ابن البناء توجيهاتو لظواىر الرسم : ا١تطلب الثالث

 العثما٘ب
ا١تنهج العملي التطبيقي البن البناء ُب استنباط توجيهات : ا١تطلب الرابع

 ظواىر الرسم العثما٘ب
 طريقتو العملية ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب 
 طريقتو العملية ُب استنباط توجيهات ظواىر الرسم العثما٘ب 
 طريقتو العملية ُب استنباط دالالت اٟتركؼ اإلشارية 

دراسة نقدية ألصوؿ كمنهجية ابن البناء ُب توجيو ظواىر : ا١تطلب ا٠تامس
 .الرسم العثما٘ب
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 .دراسة تأصيلية لتوجيهات ابن البناء المراكشي: المبحث الثاني
 :ماىة توجيو ظواىر الرسم العثماني عند ابن البناء المراكشي: المطلب األّول

كما تقٌدـ معنا ُب غَت ما موضع من -لقد دأب ابن البناء على االنفراد كرٔتا الشذكذ ُب جٌل ْتوثو ككتبو 
كسنحاكؿ ُب ىذا ا١تطلب الوقوؼ على ماىية توجيهاتو ُب نفسها من حيث التسمية كاالصطبلح -. ىذه الدراسة

- ألنٌنا ال نستطيع أف ٪تضي ُب ْتًث شيء ىو ... ٍب مقارنتها بتوجيهات غَته...كمن حيث اٟتقيقة كا١تفهـو
 ك٨تن ال نعلم ىل صاحبنا قد التـز ماىية كحقيقة التوجيو ا١تعركفة كا١تعهودة عند –توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب 

ذكم االختصاص كاليت بٌينا معا١تها الكربل ُب الفصل األٌكؿ، أـ  أنٌو كعادتو قد انفرد عن اٞتماعة كشٌذ عنهم ُب 
 .بعض حقائقها؛ فاٟتكم على الشيء فرع عن تصوره

يقوؿ . (ا١تعٌت) لعٌل أٌكؿ انفرادات ابن البناء اصطبلحو ا٠تاص، فالتوجيو عنده ىو :التسمية واالصطالح: أّوال
 ."١تعٌت يوجبو [يقصد حركؼ العلة ُب الرسم العثما٘ب]كيبدؿ بعضها من بعض : "...رٛتو اهلل ُب مقدمة كتابو

كإذا ظهرت فلمعٌت . فإذا بطنت حركؼ ُب ا٠تٌط كٓب تكتب فلمعٌت باطن ُب الوجود عن اإلدراؾ: "كيقوؿ أيضا
كإذا تغَتت بضرب . كما إذا كصلت فلمعٌت موصوؿ كإذا حجزت فلمعٌت مفصوؿ. ظاىر ُب الوجود إٔب اإلدراؾ

 ." يظهر ُب اإلدراؾ بالٌتدبٌر على ما نبٌينو بعدي إف شاء اهللمن التغَت دلت على تغَت ُب ا١تعٌت ُب الوجود
اختلف ُب الكتاب من موضع آلخر، فإذا كاف أكثر  (ا١تعٌت)لكن ينبغي اإلشارة إٔب أٌف استعماؿ لفظة 

 .، فإنٌو ُب مواضع أخرل استيعمل ٔتعناه اللغوماستعماالتو ٔتفهومو االصطبلحي مرادفا للتوجيو كالتعليل
– كألٌف بُت االستعمالُت اللغوم كاالصطبلحي  تداخبل كٕتاذبا كبَتين؛  إٍذ توجيهو لظواىر الرسم قائم 

كذلك، ما يصىعّْبي الفصل بُت  (معٌت)كمنطلقو أك حقيقتو  (معٌت)على مراعاة ا١تعٌت؛ فالتوجيو عنده - أصبل
بل ٕتده أحيانا ٬تمع ُب التعبَت الواحد . الداللة االصطبلحية كاللغوية للفظة ا١تعٌت ُب كثَتو من مواضع الكتاب

ىذا يكوف ١تعٌت ُب نفس معٌت : "بُت الداللتُت كلتيهما، تأمل قولو ُب األلف اليت تزاد ُب كسط الكلمة، قاؿ
كذلك أٌف ىذه األلف زائدة ُب كسط الكلمة فهي ١تعٌت ُب نفس معٌت : "... كقولو ُب الباب ذاتو"الكلمة
 ."الكلمة

                                 
 .32 صعنواف الدليل 

 .33 ا١تصدر نفسو ص 

 ....77-75-74-69-68-65-57-56-46-33-32ص: ا١تصدر نفسو 

 ...68-67-63-62-60-47-46ص: ا١تصدر نفسو 

 ...76-74-62-61-46-39ص: ينظر على سبيل ا١تثاؿ ا١تصدر نفسو 

 .62ا١تصدر نفسو ص 

 .68ا١تصدر نفسو ص 
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لنحاكؿ اآلف البحث عن حقيقة  ىذا االستعماؿ؛ لنرل ىل خرج ابن البناء عن أصوؿ ا١تادة اللغوية ؟ كىل 
خالف بو حقيقة االصطبلح كمفهومو ؟ كذلك من خبلؿ البحث أٌكال ُب  العبلقة بُت االستعمالُت اللغوم 

 .كاالصطبلحي، كثانيا بالبحث ُب اصطبلحات القـو كاستعماالهتم
األٌكؿ : العُت كالنوف كاٟترؼ ا١تعتل أصوؿ ثبلثة: "من عىًٍتى يػىٍعٍت قاؿ ابن فارس (ع،ف،م) (معٌت)مادة كلمة 

  ."ظهوري الشيًء كبركزه: كالثالث. داؿّّ على خضوع كذيؿٍّ : كالثا٘ب. القصد للشيء بانكماشو فيو كًحٍرصو عليو
ك٢تذه األصوؿ الثبلثة تفريعات شىت كاستعماالت عٌدة، بتتبعها ٧تد العبلقة بٌينة كاضحة بُت دالالت ىذه 

 :ا١تادة اللغوية كبُت مفهـو التوجيو االصطبلحي، كلعٌل أبرزىا كأ٫ٌتها ما يلي
  إٌف توجيو الظاىرة تذليل ٢تا كتقريب كتطويع، كىو ّٔذا ا١تعٌت مندرج ُب األصل اللغوم الثا٘ب

: جئتكى عانيان أم ذليبل خاضعا، كالعا٘ب: الذم ذكره ابن فارس، كمن ىذا القبيل قوؿ ا٠تليل

  ەئ  چ: ، كمن ىذا القبيل كذلك  قولو تعأبكالعنوة الطاعة. األسَت ا٠تاضع ا١تتذٌللي 

  چ  ۇئەئ  وئ  وئ
 عنيتي بكبلمي كذا أم أردتي : توجيو الظاىرة ىو الوقوؼ على القصد منها، كمنو قو٢تم

كالذم يدٌؿ عليو قياس اللُّغة : "، ك٦تٌا جاء ُب مقاييس ابن فارس كاضحا ُب ىذا ا١تعٌتكقصدتي 
ث عنو   ."اللُّغة أٌف ا١تعٌت ىو القصد الذم يربز كيظهري ُب الشيء إذا ْتًي

  توجيو الظاىرة ىو الوقوؼ على حقيقتها كماىيتها، كمن ىذا القبيل قو٢تم إٌف معٌت الشيء ىو
 .معٌت كٌل شيء ٤تنتىو كمآلو الذم يصَت عليو أمره: حقيقتو، كقاؿ ا٠تليل

ىذا عن دالالتو اللغوية كعبلقتو ٔتفهـو ا١تصطلح، أٌما عن استعمالو االصطبلحي فإٌف ابن البناء كإف كاف 
انفرد بو بُت علماء الرسم فإنٌو ٓب ينفرد بو ُب الداللة على مطلق التوجيو؛ ألٌف من تسميات توجيو القراءات 

كتاب ُب توجيو القراءات ّٔذا  (ىػ370 )، كأليب منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرم (معا٘ب القراءات)كاصطبلحاتو 

                                 
 ...703مقاييس اللغة ص 

 .690العُت ص 

 .704مقاييس اللغة ص 

 .111طو  

 .438أساس الببلغة ص 

 .705مقاييس اللغة ص 

 .690العُت  

أبو منصور ٤تمد بن أٛتد بن طلحة بن نوح بن األزىر ا٢تركم األزىرم الشافعي، إماـ عآب باللغة كالعربية، كلد سنة اثنُت  



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -170-  

 

كتاب ُب توجيو  (من علماء القرف ا٠تامس ا٢تجرم)، كللشيخ أيب بكر أٛتد بن عبيد اهلل بن إدريس العنواف
 . (ا١تختار ُب معا٘ب قراءات أىل األمصار): القراءات بعنواف

كإذا كاف األمر كذلك فبل ينبغي أف يبلـ ابن البناء على ىذا االصطبلح، كال أف يستغرب منو، ألٌف لو 
 .سلفه فيو فهو مسبوؽ إليو، كألٌف العبلقة  بينو كبُت دالالتو اللغوية قائمة كقوية

 
 حقيقة وماىية التوجيو عند ابن البناء: ثانيا

اختلف ا١توجهوف لظواىر الرسم العثما٘ب ُب طبيعة كماىية توجيهاهتم انطبلقا من اختبلفهم ُب توقيفية أك 
اصطبلحية الرسم ذاتو، فمن قاؿ باالصطبلح جنح إٔب التوجيهات العلمية كاللغوية كالتارٮتية كاختبلؼ القراءات 

- كٓب يًتؾ التعليل كالتوجيو أصبلن، باعتباره سرٌان القوؿي فيو ٗتٌرص كرجم بالغيب- ك٨تو ذلك، كمن قاؿ بالتوقيف 
 .جنح إٔب ربطو با١تعا٘ب ا٠تفية للقرآف الكرٙب، أك إٔب التأكيل اإلشارم كالباطٍت

كابن البناء رٛتو اهلل على عادتو ُب التفٌرد كالتمٌيز فهو من القائلُت باالصطبلح إٍذ نسبى الرسم للصحابة 
الذين سلكوا سبيلو، كبينوا دليلو كبالغوا ُب اإلرشاد كالنصيحة : "...رضي اهلل عنهم كىو القائل ُب حٌقهم

 على أكمل بياف لتفهيم الفرقاف ا١تبلغ إٔب مقامات الرضواف ك٤تل وضبطوا بخط المصحف لغتو الفصيحة
 كٓب يكن ذلك : "بل إٌف ظواىر الرسم ذاهتا ىي من عندىم باجتهادىم ككٌدىم كىذا ىو ظاىر قولو ".اإلحساف

                                                                                                     
، أسرتو العرب ُب طريق حٌجو فمكث عندىم ُب األسر مٌدة يرعى الغنم فاستفاد من لغتهم كحفظ (ىػ282)اثنُت كٙتانُت كمائتُت 

األلفاظ " "هتذيب اللغة"غريب ألفاظهم ٍبٌ ٗتٌلص من األسر كحضر حلقات العلم كبرز كتقٌدـ ُب علـو اللغة كالفقو، من مصنفاتو
، 177\4إنباه الركاة . (ىػ371-370)توُب سنة إحدل كسبعُت كقيل سبعُت كثبلٙتائة "...علل القراءات" "التفسَت" "الفقهية

 .108\63\3، طبقات الشافعية الكربل 325\8، تاريخ اإلسبلـ 288،  طبقات الشافعيُت ص315\16سَت أعبلـ النببلء 

 .113-91توجيو ا١تفسرين للقراءات ا١تختارة ص 

بتحقيق الدكتور  (187)ضمن سلسلة الرشد للرسائل اٞتامعية  (ـ2007ىػ 1428)الكتاب طبعتو دار الرشد بالرياض  
عبد العزيز بن ٛتيد بن ٤تمد اٞتهٍت، كقد اعترب احملققي مصنفى الكتاب أبا بكر أٛتد بن عبيد اهلل ٣تهوؿ العُت ال يعرؼ عنو سول 

موقع أىل : ينظر". شرح ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ"القرف الذم عاش فيو كثبلثا من شيوخو البصرين كعنواف كتاب آخر ىو
صدر حديثا الكتاب ا١تختار ُب معا٘ب قراءات أىل األمصار ألٛتد بن عبيد اهلل بن إدريس، لؤلستاذ عبد : التفسَت موضوع بعنواف

أٛتد بن عبيد اهلل بن إدريس بن زيد بن الصباح، أبو بكر، كأبو بكر ىذا غَت . ـ2007\9\19بتاريخ  . الرٛتن الشهرم
كا١تتوَب سنة تسع كسبعُت كثبلٙتائة كقيل ٙتانُت  (ىػ286)، ا١تولود بتاريخ سٌت كٙتانُت كمائتُت ا١تعركؼ بالنرسي، مؤب بٍت ضبة

 .2247\413\5، تاريخ بغداد بتحقيق بشار عٌواد 2294\4\5تاريخ بغداد كذيولو . (ىػ379-380)

 كما بعدىا، ا١تتحىف ُب رسم 17 كما بعدىا، عبد ا٢تادم ٛتيتو ص169ينظر رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم اٟتمد ص 
 ... كما بعدىا68ا١تصحف ص

 . 30عنواف الدليل ص 
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كرغم أخذه ّٔذا الرأم إالٌ أنٌو ماؿ للتوجيو اإلشارم كالتعليل . " قد ٖتققعندىم كيف اتفق، بل على أمر منهم
كما ". الفرقان لتفهيم"إ٪ٌتا ضبطوا ا١تصحف كرٝتوه - عند ابن البناء-  فالصحابة رضي اهلل عنهم با١تعٌت 

 . يستفاد ذلك من رٌده كانتقاداتو ألصحاب التعليبلت األخرل
فهو إذا من القائلُت بربط ظاىرة الرسم ٔتعٌت الكلمة اليت اكتنفتها،  لكن ليس انطبلقا من توقيفية الرسم كإ٪ٌتا من 

 .خلفيتو الصوفية كقاعدتو الباطنية 
 ٍبٌ إٌف ا١تعٌت الذم كٌجو بو ابن البناء ظواىر الرسم العثما٘ب ليس على إطبلقو بل ىو معٌت خاص، بٌينو من خبلؿ 

تأصيبلتو الصوتية كالكبلمية ُب مقدمة الكتاب قائم على النظر ُب ظواىر الوجود كأقساـ العلم كاإلدراؾ ، كما 
 .سنبٌينو قريبا إف شاء اهلل

فا١تقدمة . ٍبٌ إٌف ٦تٌا ٘تٌيز كاختٌص بو ابن البناء جزميو كقطعو ّٔذه التوجيهات من جهة تأصيلو ٢تا كمنهجو فيها
أكردىا ككأنٌو ال تأكيل ٢تذه الظواىر إالٌ ما ذكره فيها، ككذلك اٞتـز كالقطع الذم الـز توجيهاتو ُب سائر كتابو،  

، بل إنٌو ذكر ُب خا٘تة كتابو أٌّنا ىي، ىي عينها قصدي الصحابة رضي اهلل عنهم، فإف ٓب تكن كانتقاده ١تن خالفها
، ككٌلما فتح ٣تاؿ االجتهاد أماـ غَته ُب ْتث ىذه التوجيهات إ٪ٌتا عن قصدىم" مضمن كالـز"كذلك فهي 

كال تقف : "يفتحو ُب تفريعاتو ال ُب تأصيبلتو كمنهجو فقد قاؿ بعد االنتهاء من اٟتديث عن أصولو كقواعده
كحىت االصطبلح الذم غلب . ."بالفهم عند أكائل العلم، فإٌف معارؼ ا١تلك كا١تلكوت ال تنحصر فيما أقوؿ

ُب مقابل التوجيو كالتعليل كالتفسَت، كأنٌو يقصد من ذلك لزكمو ألٌف معٌت الكلمة ىو داللتها  (ا١تعٌت)على كتابو 
 .كاهلل أعلم باٟتق كالصواب...اليت تلـز اللفظ ٓتبلؼ التعليل كالتوجيو كالتفسَت فإٌّنا فهم يفهمو آّتهد

 إضافة إٔب اصطبلح ا١تعٌت الذم اعتمده ابن البناء ُب مقدمتو كُب :اصطالحات أخرى لمفهوم التوجيو: ثالثا
 .، كاإلشارة، كالداللة، كالعبلمة، كالبيافأكثر تفريعاتو استعمل اصطبلحات أخرل كالتنبيو

                                 
 .ا١تصدر السابق 
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كا١تبلحظ على ىذه االصطبلحات أٌف صاحبها ٓب ٮترج ّٔا عن مفهـو التوجيو با١تعٌت؛ كذلك أٌف التنبيو 
إ٪ٌتا يقصد بو تنبيو الصحابة رضي اهلل عنهم من خبلؿ ظواىر الرسم العثما٘ب إٔب معافو خفية ال يفيدىا اللفظ ال 

ككذلك البياف كالعبلمة  أم جعل ىذه الظواىر بيانان كعبلمات على معافو خفية أرادىا . ٔتنطوقو كال ٔتفهومو
بل إٌف ُب استعماؿ اصطبلح اإلشارة داللة كاضحة على التوجيو با١تعا٘ب . كقصدىا الصحابة رضي اهلل عنهم

 . الباطنية ا٠تفية
أمىا كقد عرفنا كلو بشيء من اإلٚتاؿ حقيقة توجيهات ابن البناء من حيث االصطبلح كا١تاىية، سننتقل ُب 

 ...ا١تطالب اآلتية إٔب دراستها كتفصيل القوؿ فيها من حيث أصو٢تا كمناىجها الكلي
 

 دراسة مقدمة تأصيالتو وقواعده التي بنى عليها التوجيو: المطلب الثاني
أكرد ابن البناء ُب مقدمة كتابو مبحثا خٌصو لبياف قواعد كأصوؿ توجيهاتو كجعلو مفتاحا لفهم ىذه 

التوجيهات كأصبل لتفريعاهتا كدليبل على صوأّا كصٌحتها؛ فمن أراد أف يستوعب توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب 
 . كيفهمها حٌق الفهم، يتوجب عليو أف يتوقف مليا كطويبل أماـ ىذه ا١تقدمة

كسنحاكؿ ُب ىذا ا١تطلب الوقوؼ على أىٌم ما جاء ُب ىذه ا١تقدمة من كٌل ما من شأنو أف يعرٌفنا 
على أف نؤٌجل مناقشتها ١تطلب ...بتوجيهات ابن البناء ا١تراكشي سواء من حيث أصلها أك صحتها أك حكمها

 . خاص ُب آخر ىذا الفصل إف شاء اهلل
يرل ابن البناء أٌف ىذه ا١تقدمة يتوقف عليها :  لفهم توجيهات ابن البناءضركرة ىذه ا١تقدمة .1

فهم حقيقة توجيهاتو فبل ٯتكن ٕتاكزىا أك تناكؿ ىذه التوجيهات ٔتعزؿ عنها حيث يقوؿ رٛتو 
 كقد بدأ ..."كال بٌد من تقدٙب ما ال بٌد من تقدٯتو ُب البياف ليكمل بذلك فيو العرفاف: "اهلل

 ، ٍبٌ إنٌو استعمل ُب ىذه رٛتو اهلل تفريع ىذه التوجيهات كبسطها باإلحالة على ىذه ا١تقدمة
التوجيهات اصطبلحات كإشارات ال ٯتكن فهمها إالٌ بالعودة إٔب ىذه ا١تقدمة، أين شرحىها 

 .كبٌُت مفهومها
تناكؿ ا١تصنف ُب مقدمتو : آّاالت ا١تعرفية كالفوائد العلمية اليت تناك٢تا ابن البناء ُب مقدمتو .2

 :جوانب علمية عٌدة متفرقة على معارؼ شىٌت نوجزىا فيما يلي

                                 
أٌما باقي ما . ا١تقصود با١تقدمة ُب ىذا ا١تطلب ليس كٌل ا١تقدمة بل ا١تبحث الذم خٌصو لبياف أصوؿ توجيهاتو كقواعدىا 

 .جاء ُب ا١تقدمة فقد تناكلناىا بالدراسة كالبحث كالتحليل ُب ا١تبحث األٌكؿ من ىذا الفصل

 .30 صعنواف الدليل 

 . 35 ص نفسو ا١تصدر 
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 اٞتوانب الصوتية : 
 ك٤تل اللفظ : "كمن ذلك قولو رٛتو اهلل: كصف عملية التصويت كآلياهتا

الصوت كىو من ٤تل ا٢تمزة ُب أقصى اٟتلق إٔب الشفتُت ٍب إٔب حيث يبلغ 
كما . كُب الصوت ٖتدث اٟتركؼ ا١تقطعة ا١تسموعة ُب اللفظ. ُب الوجود

كراء ا٢تمزة ُب الصدر من ا٢تواء ا١تندفع ُب اٟتجاب الذم بو يكوف التصويت 
 ..."ال يسمع

 كا٢تمزة : "استنباط أحكاـ متعلقة بالرسم من خصائص صوتية قاؿ رٛتو اهلل
 ."مبدأ الصوت، فبل صورة ٢تا ألٌّنا حدّّ بُت ما يسمع كما ال يسمع

  تقسيمو للحركات الثبلث باعتبار ا٠تفة كالثقل كتعليلو الصوٌب لذلك، حيث
كاٟتركات ثبلثة النصب كالرفع كا٠تفض كأٌك٢تا كأخٌفها ُب اٟتٌس على : "يقوؿ

النفس فعل النصب ألنٌو على االنفتاح الذم ىو أصل الصوت ٍبٌ يعرض لو 
  ."كأثقلها فعل الرفع، كدكنو فعل ا٠تفض. الضم كالكسر

 ك٦تٌا قالو ُب ىذا الشأف: العبلقة بُت اٟتركات الثبلث كحركؼ ا١تٌد كا٢تمز :
فإذا طولت ا٢تمزة ٔتٌد الصوت حدثت حركؼ ا١تٌد كالٌلُت الثبلثة تابعة "

. األلف كالواك كالياء: فلها صورة ظاىرة ُب السمع كىي. للحركات الثبلث
فهذه اٟتركؼ الثبلث من حيث اٌتصلت با٢تمزة كانت أكؿ اٟتركؼ كٌلها 

كإذا ٖترٌكت . ألٌّنا ُب مقطع ا٢تمزة كاٟتركؼ بعدىا ُب مقاطع أنفسها
فكانت ّٔذه اٞتهة . اٟتركؼ كطٌولت با١تٌد تتبعها ىذه اٟتركؼ الثبلثة أيضا

فؤلجل ذلك ٓب ٬تعل . كىي مع كٌل حرؼ ُب مقطعو . آخر اٟتركؼ كٌلها
  ."للهمزة صورة ُب ا٠تطٌ 

  الفرؽ بُت ٥ترج ا٢تمزة ك٥ترج باقي اٟتركؼ، من جهة كوف ٥ترج ا٢تمزة ىو
أٌكؿ ا١تخارج فخٌص ألجل ذلك بإسقاط صورة ا٢تمزة، كمن جهة اتصاؿ 

كتقٌدـ ُب الٌنص األٌكؿ ُب ىذه . ا٢تمزة كغَتىا من األصوات  ْتركؼ ا١تدٌ 

                                 
 .32 عنواف الدليل 

 .ا١تصدر نفسو 

 .ا١تصدر نفسو 

 .33-32  نفسوا١تصدر 
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اٞتزئية كُب آخر النصوص اليت نقلتها إشارة للمسألتُت فبل داعي إلعادة 
 ...قولو كتكراره

 اٞتوانب الفلسفية: 
 ك١تا : "اعتبار ا١تعا٘ب من جهة كجودىا كجهة العلم ّٔا، حيث يقوؿ رٛتو اهلل

تعترب من باب الوجود بالفعل سواء كانت اآلف : كانت ا١تعا٘ب تعترب اعتبارين
٤تٌصلة لنا أك ٓب تكن كتعترب من باب اإلدراؾ كالعلم سواء كانت ُب الوجود 

  ."أك ٓب تكن
  تقسيم غَت ا١تدركات إٔب ما نتو٫تو كليس من شأنو أف يدرؾ، كما نتو٫تو

كالذم ال يدرؾ نتو٫تو : "حيث يقوؿ. اآلف ألنٌنا ٓب نصل إٔب إدراكو بعدي 
كمٌثل لو بأٝتاء اهلل تعأب ... " ما ليس من شأنو أف يدرؾ: على قسمُت

كما من شأنو أف يدرؾ : "كصفاتو كأفعالو عٌز كجٌل، كقاؿ عن الصنف اآلخر
لكن ٓب نصلو بإدراؾ، كىو ما كاف ُب الدنيا كٓب ندركو كال مثلو، كما يكوف 

فيها ما ال عُت رأت كال أذف : ُب اآلخرة كما ُب اٞتٌنة كما قاؿ عليو السبلـ
 ..."ٝتعت كال خطر على قلب بشر

 جوانب كبلمية منطقية : 
  تقسيم ا١تدركات إٔب ما مرٌده إٔب الضركرة كاألخبار كما مرٌده إٔب النظر

ما مدركو : كانقسم أيضا باب اإلدراؾ على قسمُت: "كاالعتبار، حيث يقوؿ
 ."الضركرة كاألخبار، كما مدركو النظر كاالعتبار

  ٌفمن ذلك اعتبار ا١تعا٘ب من جهة كجودىا : التقسيمات ا١تنطقية كالعقلية
كمن جهة العلم ّٔا، كالوجود ٤تصل كغَت ٤تصل، كمدرؾ كغَت مدرؾ، 

كا١تدرؾ باطن كظاىر، كغَت ا١تدرؾ متوىم كلن يدرؾ، كمتوىم اآلف سييدرؾ 
  ....مستقببل على حقيقتو

 جوانب صوفية : 

                                 
 . 33 صعنواف الدليل  

 . ا١تصدر نفسو 

 . 34-33 ص نفسوا١تصدر 

 .33  صعنواف الدليل 
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 تقسيم ا١تدركات إٔب ظاىر كباطن 
  فا٢تمزة تدٌؿ على األصالة : "فمن ذلك قولو: عبلقة اٟتركؼ با١تعا٘ب

كا١تبادئ فهي ميوًصلة كاأللف تدٌؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي 
 ..."مفصّْلة 

 فإذا بطنت حركؼ : "فهو يقوؿ: كمثل ذلك ربط اٟتركؼ بظواىر الوجود
ُب ا٠تٌط كٓب تكتب فلمعٌت باطن ُب الوجود عن اإلدراؾ، كإذا ظهرت 

 ...."فلمعٌت ظاىر ُب الوجود إٔب اإلدراؾ
من أىٌم ما جاء ُب ىذه ا١تقدمة التأصيلية حديثو عن معا٘ب اٟتركؼ :  دالالت اٟتركؼ كمعانيها .3

 :كىذا تفصيل ما ذكره . اليت سيعتمدىا ُب تفصيبلت توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب
 فا٢تمزة تدٌؿ على األصالة كا١تبادئ فهي ميوًصلة: "قاؿ ُب معناىا: ا٢تمزة". 
 كاأللف تدٌؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي مفٌصلة ألٌّنا من حيث إٌّنا : "األلف

. أٌكؿ اٟتركؼ ُب الفصل الذم بُت ما يسمع كما ال يسمع متصلة ّٔمزة االبتداء
  ."كلذلك جعلت عبلمة االثنُت

 كالواك تدٌؿ على الظهور كاالرتفاع كاالرتقاء فهي جامعة ألٌّنا عن غلظ : "الواك
  ."الٌصوت كارتفاعو بالشٌفة معان إٔب أبعد رتبة ُب الظهور

 كالياء تدٌؿ على البطوف فهي ٥تٌصصة ألٌّنا عن رقٌة الصوت كا٩تفاضو ُب : "الياء
  ."باطن الفم

فٌصل  ا١تصنف :  تفصيلو للقوؿ ُب معا٘ب الوجود كعبلقتها با١تعا٘ب ا٠تفية لظواىر الرسم العثما٘ب .4
القوؿى ُب أقساـ الوجود كبٌُت أنواعها باعتبار الكوف كالعلم كالظهور كا١تآؿ  ُب ىذه ا١تقٌدمة

                                 
 .السابقا١تصدر  

 . كسيأٌب قريبا تفصيل عبلقة اٟتركؼ با١تعا٘ب من خبلؿ ما ذكره ُب ىذه ا١تقدمة. 32 ص نفسوا١تصدر 

 .34 ص نفسوا١تصدر 

 .32 ص نفسوا١تصدر 

 .ا١تصدر نفسو 

 .ا١تصدر نفسو 

 .نفسوا١تصدر  

 . سنعود إٔب ىذه التقسيمات بنقل نصها كامبل كشرحو كتقييمو ُب ا١تباحث القادمة.  33،34 ص نفسوا١تصدر 
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كالثبوت ٍبٌ ربط ٚتيع ذلك بظواىر الرسم العثما٘ب فجعل لكل ظاىرة منها كجهان يستقيو من 
 ...أحد أقساـ معا٘ب الوجود ا١تتقدمة

، كا١تعلـو إٌما  فا١تعٌت عند ابن البناء إٌما موجود أك غَت موجود، كا١توجود منو معلـو أك غَت معلـو
ظاىر أك باطن، كغَت ا١تعلـو إٌما ىو كذلك ُب اٟتاؿ دكف ا١تآؿ أك ُب اٟتاؿ كا١تآؿ، كا١تعلـو إٌما 

 .يثبت بالضركرة أك باألخبار أك بالنظر كاالعتبار
كاأللفاظ تشًتؾ ُب االعتبار بُت ٥تتلف ىذه التقسيمات فاحتاجت إٔب بياف كفرقاف حىت يتحٌدد 

موضعها كبالتإب داللتها، كىذا ىو دكر ظواىر الرسم العثما٘ب؛ فإٌف اٟتذؼ كالزيادة كالبدؿ 
كالفصل كالوصل من شأف كٌل ذلك أف يبٌُت موضع ىذه اللفظة كخانتها اليت تنتمي إليها ُب 

 . ىذه التقسيمات كالتفريعات ٚتيعها
كال تًقٍف : "اعتبار ىذه األصوؿ اليت قٌدمها بداية كإرشادان لعلم ال حٌد لو كال ّناية، حيث يقوؿ .5

 لكن ىذا ."بالفهم عند أكائل العلم، فإٌف معارؼ ا١تلك كا١تلكوت ال تنحصر فيما أقوؿ
االجتهاد الذم يرشد إليو ا١تصنف ليس على إطبلقو كما يظٌنو البعض بل ىو مقٌيد ٔتعارؼ 

إذا أردتى أٍف : فكأنٌو يقوؿ... ا١تلك كا١تلكوت، دكف غَته من التوجيهات اللغوية أك التارٮتية
ٕتتهد فاجتهد كلكن ُب حدكد معا٘ب ا١تلك كا١تلكوت كالعزة كاٞتربكت؛ ألٌف ا١تعارؼ ا١تتعلقة ّٔا 

 ...ال تنحصر فيما ذكرتي 
 
 

 األصول التي بنى عليها ابن البناء توجيهاتو لظواىر الرسم العثماني: المطلب الثالث
استند ابن البناء ُب توجيهاتو على أصوؿ كقواعد، أكثرىا نٌص عليها ُب مقدمتو، كبعضها 

كا١تقصود بأصوؿ ... ُب ا٠تا٘تة، كأخرل استفيدت من استقراء الكتاب كإحصاء جزئياتو كمسائلو
، بل ىي تلك القواعد أك ا١تعآب ا١تنهجية اليت تتكر  توجيهاتو ىا ىنا ليس أدلتها أك مستندىا

 ...مع كٌل توجيوو من توجيهاتو من أٌكؿ كتابو إٔب آخره
 ":٠تط األناـ"االنطبلؽ ُب توجيهاتو من مبلحظة ٥تالفة رسم ا١تصحف : األصل األّول .1

كبعد فإنٌو ١تا كاف خٌط ا١تصحف الذم ىو اإلماـ : "يقوؿ ابن البناء متحدثا عن ىذا األصل
قد خالف خط الذم يعتمده القارئ ُب الوقف كالتماـ كال يعدك رسومو كال يتجاكز مرسومو 

                                 
 .34 ص السابقا١تصدر 

 ...فقد تقٌدـ مبحث خاص نوقشت فيو أدٌلة ابن البناء، بتفصيل كمن حيثيات عٌدة  كمناحي شىٌت  



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -177-  

 

ٍبٌ إٌف ىذه ا١تخالفة ٓب تأًت ىكذا اتفاقا كاعتباطا، ..." األنام في كثير من الحروف واألعالم
ولم : "...بل إٌف الصحابة رضي اهلل عنهم قد قصدكا ىذه ا١تخالفة كأرادكىا، يقوؿ ا١تصنف

 كتقوؿ األستاذة ىند شليب ..."يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندىم قد تحقق
كقد أشار ابن البناء منذ البداية إٔب أٌف ىذا االختبلؼ بُت رسم ا١تصحف : "مقٌررة ىذه اٟتقيقة

كالرسم القياسي ليس كليد اتفاؽ كمصادفة بل ىو نتيجة ٖتقق كدراية، فكاف ذلك سببا للبحث 
  ."كالتدبٌر سعيا للكشف عن العلل الكامنة كراء ذلك الرسم

  كانطبلقا من ىذا األصل ا١تنهجي نبلحظ أٌف ا١تصنف اقتصر ُب ْتثو على ٥تالفات
 . الرسم العثما٘ب للرسم اإلمبلئي كٓب يراع مطلق ٥تالفة الرسم للفظ

  كما أنٌو كنتيجة اللتزامو  ّٔذا ترؾ اٟتديث عن مباحث من ظواىر الرسم العثما٘ب
ليست من قبيل ىذه ا١تخالفة اليت اعتمدىا، كذلك مثل بعض مسائل اختبلؼ 

 .ا١تصاحف
  استعمالو لقواعد الرسم اإلمبلئي ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب كالتعريف ّٔا كاٟتكم

 ...عليها
 :عبلقة ظواىر الرسم العثما٘ب ٔتعا٘ب القرآف الكرٙب: األصل الثاني .2

فابن البناء على خبلؼ من سبقو من موٌجهٌي ظواىر الرسم العثما٘ب ٓب يعتمد التوجيو اللغوم 
بل اعتمد ُب توجيهاتو على ربط ... الصوٌب كال التوجيو التارٮتي كال التوجيو بالقراءات كاألحرؼ

يقوؿ ابن البناء رٛتو اهلل متحدثا عن عمل الصحابة ُب رسم . الظاىرة بالدالالت كا١تعا٘ب
كضبطوا ٓتط ا١تصحف لغتو الفصيحة على أكمل بياف لتفهيم الفرقاف ا١تبٌلغ إٔب : "...ا١تصحف

كقد ظٌلت العلل اليت : "كيقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد ."مقامات الرضواف ك٤تل اإلحساف
يقدمها العلماء لظواىر الرسم لغوية أك ٦تٌا يتعلق بالسهولة كا٠تفة على الكاتب حىت كضع أبو 

 (ىػ721-654) الشهَت بابن البناء ا١تراكشي العباس أٛتد بن ٤تمد بن عثماف األزدم العدكم
فأصبحت تلك العلل تتعلق إما ...كتابو ُب الكشف عن األسرار اليت يتضمنها الرسم العثما٘ب

                                 
 .كالنصاف متتابعاف فهما ُب حقيقة األمر نصا كاحد. 30 ا١تصدر السابق 

 .15 ص نفسومقدمة احملققة للمصدر 

خاصة ُب باب ا٢تمزة حيث قٌدـ لفصو٢تا األربعة ٔتقررات كقواعد علم اإلمبلء مشوبة بتأكيبلتو الكبلمية كنزعاتو الصوفية،  
 ...50-46-45-36ا١تصدر السابق ص... ٍبٌ انطلق منها ُب توجيو ظواىر رسم ا٢تمزة

 .30صنفسو ا١تصدر  

 نسبة إٔب علم العدد (العددم)ىكذا ُب األصل كالصواب  
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باختبلؼ رسم الكلمة الختبلؼ معناىا حسب موقعها الذم ترد فيو أك اختبلؼ الرسم ١تعاف 
  ."باطنة تتعلق ٔتراتب الوجود كا١تقامات

ٍبٌ إٌف ا١تعا٘ب اليت كٌجو ّٔا ابن البناء ظواىر الرسم ليست مطلقة بل ىي معافو خاصة اٌتسمت ٔتا 
 :يلي

  ا١تعا٘ب اليت استقاىا ابن البناء ال يفيدىا اللفظ بالوضع أك بالسياؽ كإ٪تا ىي معاف
: كلعلو إٔب ىذا ا١تعٌت أشار بقولو. باطنية تستشٌف بالٌتأمل كالتدبٌر كالوجد الصوُب

ككقفت منو على عجائب كرأيت منو غرائب ٚتعتي منها ُب ىذا اٞتزء ما تيسر "...
 ."عربة ١تن تذكر

 ك٦تٌا ...ا١تعا٘ب اليت استقاىا ابن البناء متعلقة بأحواؿ الوجود من حيث كقوعو كإدراكو
كألحواؿ ىذه اٟتركؼ مناسبة ألحواؿ الوجود حصل ّٔا : "قالو رٛتو اهلل ُب ىذا ا١تعٌت

 ."بينهما ارتباط بو يكوف االستدالؿ
  ا١تعا٘ب اليت استقاىا ابن البناء كذكرىا منحصرة فيما ىو ظاىر كباطن أك مفىصّْل كغَت

ك٨تو ذلك من عبلقات معنوية ٓب ... ميفىٌصل أك مقطوع كموصوؿ أك ثابت كمتغٌَت 
 ...يتجاكزىا قطٌ 

 ٖتديده كتقسيمو ألحواؿ ا١تعا٘ب كالوجود اليت أناط ّٔا ظواىر الرسم العثما٘ب: األصل الثالث .3
كسنحاكؿ ىا ىنا بسط مذىبو فيها على أف نؤجل موقف الدراسة من ىذا التصنيف كىذه 

 .القسمة إٔب آخر الفصل
تعترب من باب الوجود بالفعل سواء : ك١تا كانت ا١تعا٘ب تعترب اعتبارين: "يقوؿ ابن البناء رٛتو اهلل

. كانت ٤تٌصلة لنا أك ٓب تكن كتعترب من باب اإلدراؾ كالعلم سواء كانت ُب الوجود أك ٓب تكن
ظاىر : كالذم يدرؾ على قسمُت. ما يدرؾ كما ال يدرؾ: كما انقسم باب الوجود على قسمُت

ما ليس من : كالذم ال يدرؾ نتو٫تو على قسمُت. ا١تلكوت: ا١تلك كباطن كيسمى: كيسمى
شأنو أف يدرؾ فهو معا٘ب أٝتاء اهلل كصفة أفعالو من حيث ىي أٝتاؤه كأفعالو فإنٌو انفرد بعلم 

كما من شأنو أف يدرؾ لكن ٓب نصلو . العزة: ذلك سبحانو كتعأب فهذا من ىذا الوجو يسمى
بإدراؾ، كىو ما كاف ُب الدنيا كٓب ندركو كال مثلو، كما يكوف ُب اآلخرة كما ُب اٞتنة كما قاؿ 

                                 
 .17-16كينظر مقدمة ىند شليب على ا١تصدر ص. 187-186رسم ا١تصحف ص  

 .30 صعنواف الدليل 

 .32 ص نفسوا١تصدر 
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كقاؿ اهلل ." فيها ما ال عُت رأت كال أذف ٝتعت كال خطر على قلب بشر: "عليو السبلـ

كجاء ذلك كٌلو . كىذا من ىذا الوجو يسمى اٞتربكت. چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ: العظيم
سبحاف ذم ا١تلك كا١تلكوت : "مرتبا ُب اٟتديث ُب تسبيح ا١تبلئكة عليهم السبلـ كىو قو٢تم

ما مدركو الضركرة : كانقسم أيضا باب اإلدراؾ على قسمُت". سبحاف ذم العزة كاٞتربكت
  ػ." كما مدركو النظر كاالعتبار. كاألخبار

إٌف فهم ىذا الكبلـ ا١تعٌبأ با١تصطلحات الكبلمية كالفلسفية  ٭تتاج إٔب إعادة قراءتو أكثر من مرة 
كإٔب كثَت من الًتكيز كلن نقف على حقيقتو كاملة إالٌ بتحليلو كتبسيطو كإعادة النظر فيو جزئية 

 :ك٢تذا سنحاكؿ ترتيبو كشرحو  من خبلؿ ىذا اٞتدكؿ البيا٘ب... جزئية
 
 

 ا١تعا٘ب طبيعة التقسيمات 
اعتبار ا١تعا٘ب من   جهتا اعتبار المعاني

 جهة العلم ّٔا 
سواء كانت ُب )

الوجود أك ٓب 
 (تكن

اعتبار ا١تعا٘ب 
من جهة 

كجودىا بالفعل 
سواء كانت )

٤تٌصلة أك غَت 
 (٤تٌصلة

أقسام المعاني 
باعتبار إدراكها 

 والعلم بها 

 ما يدرؾ
 (العلم)

 ما ال يدرؾ
 (ا١تتوىىَّمي )

أقسام المدركات 
باعتبار الظهور 

وأقسام . وعدمو
المتوىَّمات باعتبار 

 قابليتها لإلدراك  

 ظاىر
 (ا١تلك)

باطن 
 (ا١تلكوت)

ليس من 
شأنو أف 

 يدرؾ 

من 
شأنو 

أف 
 يدرؾ

أقسام العلم باعتبار 
 (مَظدارِكو)وسائلو 

  الضركرة
 األخبار

 النظر
 االعتبار

                                 
 8النحل  

 .34-33 عنواف الدليل 

 ....أقساـ ا١تعا٘ب ُب باب الوجود باعتبار إدراكها        
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كبعد صياغة ابن البناء ٢تذه الشبكة من التقسيمات ٭تاكؿ اآلف تطبيقها على معا٘ب القرآف 

كالتنزيل ُب ا٠تطاب بُت ىذه األقساـ صارت اللفظة ْتسب : "يقوؿ رٛتو اهلل. الكرٙب كألفاظو
 كقصده بالفرقاف ىا ."ذلك مشًتكة ُب االعتبار بُت البابُت كأقساـ الوجود فاحتاجت إٔب فرقاف

ىنا الشرح كالبياف، كىذا ىو الذم قصده الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعُت ك٭تاكؿ ا١تصنف تتبعو 
 . من خبلؿ ىذا الكتاب

األلف، الواك، )يبدأ ابن البناء ىذا التنزيل كالتطبيق بتصنيف حركؼ ظواىر الرسم الثبلث 
ليجعل لكٌل كاحد منها خانتو اليت ينتمي إليها كيدٌؿ عليها؛ فالواكٌ ألنٌو أظهر ُب  (كالياء

جعلو ُب خانة ا١تلكوت، كميزة " ألنٌو أبطن ُب اإلدراؾ"كالياء . جعلو ُب خانة ا١تلك" اإلدراؾ
 .األلف أنٌو يدؿ على الصنفُت كليهما ا١تلك كا١تلكوت

فإذا بطنت حركؼ ُب : "ٍبٌ ينتقل بعد ذلك إٔب تصنيف الظواىر نفسها، حيث يقوؿ
ا٠تٌط كٓب تكتب فلمعٌت باطن ُب الوجود عن اإلدراؾ، كإذا ظهرت فلمعٌت ظاىر ُب الوجود إٔب 

كإذا تغٌَتت بضرب من .كما إذا كصلت فلمعٌت موصوؿ كإذا حجزت فلمعٌت مفصوؿ. اإلدراؾ
التغٌَت دٌلت على تغٌَت ُب ا١تعٌت ُب الوجود يظهر ُب اإلدراؾ بالتدبٌر على ما نبٌينو بعدي إف شاء 

 ."اهلل
كانطبلقا من ىذه التقسيمات كمن تطبيقاهتا على ا٠تطاب القرآ٘ب ُب جانبو الكتايب يقدـ 

 . لنا ابن البناء توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب
  .معاٞتة التوجيو عن طريق التمثيل دكف االستقراء التاـ كاإلحصاء: األصل الرابع .4

 ا١تتتبع لتفريعات ابن البناء يبلحظ أنٌو ٓب يعتمد االستقراء التاـ ألحرؼ ا١تصحف الشريف 
فهو ُب بعض األحرؼ يشَت إٔب شيء من ىذا  -كما ىو عرؼ علماء الرسم-كمنهج مطٌرد

                                 
 .34  السابقا١تصدر 

 .نفسوا١تصدر  

  كقد ٖتدثنا عن ىذا ا١توضوع ُب مطلب منهجو  ُب االستدالؿ عند تعرضنا لدليل االستقراء  

علماء الرسم اعتمدكا منهج االستقراء كاإلحصاء ُب تعداد ككصف ظواىر الرسم العثما٘ب، – حىت ال نقوؿ كٌل -  أكثري 
حىت أٌف أبا داكد كمن . ككيف ال يفعلوا ذلك كىي ٤تٌددة ك٤تصورة بُت دفيت ا١تصحف، كاالصطبلح فيو أقٌل بكثَت من القياس

ككذلك صنع أصحاب التصنيف باألبواب ٓب يًتكوا . جرل على منهجو ُب التصنيف تتبعوا ا١تصحف حرفا حرفا من أٌكلو إٔب آخره
 ...حرفا من أحرؼ ظواىر الرسم العثما٘ب إالٌ ذكركه اللهٌم إالٌ القليل ٦تٌا اختلفت ا١تصاحف فيو أك نذرت ركايتو أك شٌذت
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 ٜتسة چڀ       چ"كقولو ..." أحرؼ أربعة چں  چ  : "اإلحصاء كقولو مثبلن 
 .لكن بالنظر إٔب ٣تمل كتابو فإنٌو أبعد ما يكوف عن االستقراء... ك٨تو ذلك..." أحرؼ

 إٌف عدد الكلمات القرآنية اليت اكتنفها شيء من ظواىر الرسم العثما٘ب كحاكؿ ابن البناء 
كىو رقم يوازم ما ذكره أبو عمرك الدا٘ب ُب باب كاحد  ال يكاد يتجاكز ا١تائتُت حرفا توجيهها
 .من كتابو

كما أٌف ابن البناء كثَتا ما يشَت ُب ّناية مباحثو إٔب أٌف ما ٓب يذكره أكثر ٦تٌا ذكره، كأٌف 
على القارئ أف يقيس ما ٓب يذكره على ما ذكره، بل على القارئ أف ٬تتهد لنفسو ُب البحث 

ك٦تٌا قالو رٛتو اهلل ... عٌما فاتو ملتزما منهجو كمعا١تو ُب ربط ظواىر الرسم بظواىر ا١تعرفة كالوجود
كىذه الكلمات جوامع جزئيات، كتعترب ما ٓب نذكره ٔتثل ما قد : "ُب ىذا ا٠تصوص ما يلي

كال تًقف : "كقولو ُب مقدمتو "كفيما ذكرتو كفاية ُب التنبيو للطالب النبيو" ."ذكرتو ْتوؿ اهلل
ككثَتا ما كاف ." بالفهم عند أكائًل العلم، فإٌف معارؼ ا١تلك كا١تلكوت ال تنحصر فيما أقوؿ

أم أٌف ما يورده ليست سول أمثلة، كأٌف للمسألة جزئيات  "مثل"يقٌدـ بُت يدم ْتثو قولو 
 .كفركعا أخرل ٓب يذكرىا

 
-   رضي اهلل عنهم–حقيقة التوجيو ىو الوقوؼ على قصد الصحابة : األصل الخامس  .5

فإف يك ذلك حٌدىم فقد : "يقوؿ ابن البناء ُب ىذا ا٠تصوص. كمرادىم من ىذه الظواىر
كٓب أقٌص إالٌ خربىم كال قفوتي . كافقت قصدىم كإف ٓب يكن ذلك فهو متضمن فيو كالـز عنو

  ."إالٌ أثرىم كالعبارة بالبلـز عن ا١تلزـك حكم جائز معلـو

                                 
 .29النمل  

 .17اٟتشر  

 . ْتذؼ ا١تكرر،  كما أكرده عرضا كتبعا للتمثيل أك لبلستشهاد، كما ليس من مسائل الرسم 

 (204)حوإب أربع كمائتاف كلمة  

، بل إٌف أٌكؿ ركاية ذكرىا الدا٘ب ُب ا١تقنع عن نافع رٛتو اهلل فيها  (ذكر ما رسم ُب ا١تصاحف باٟتذؼ كاإلثبات) كباب 
 .170ينظر ا١تقنع ص. من اٟتركؼ ما يوازم تعداده تعداد ابن البناء ُب الكتاب كٌلو

 39عنواف الدليل  

 .86ا١تصدر نفسو  

 ...103- 97-93-....87-86-85-84-83.... ا١تصدر نفسو ص 

 .141 ص نفسوا١تصدر 
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كىذا األصل ُب غاية األ٫تية ألنٌو ركن ٯتٌيز توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب عن غَته من 
التوجيهات ُب ٥تتلف آّاالت ا١تعرفية، كا١تراد بقصد الصحابة معرفة منهجهم ُب الكتابة 

كقواعدىم كأسباب التغاير كالتمايز بُت الرسم كاللفظ ككذا أسباب تنوع كتعدد أكجو رسم 
 ... الكلمة الواحدة ُب كتاباهتم

 
 

 المنهج العملي التطبيقي البن البناء في استنباط توجيهات ظواىر الرسم العثماني: المطلب الرابع
 :طريقتو العملية في توجيو ظواىر الرسم العثماني .1

كثَتان ما يبدأ ابن البناء مباحثو بإيراد اٟترؼ منٌبها على الظاىرة اليت اكتنفتو ٍبٌ يوٌجهها ببياف موقعها من 
 .تقسيمات الوجود كا١تعا٘ب لينتهي بالبحث ُب دالالت الكلمة كمعانيها عٌما يوافق ىذا التوجيو 

أربعة أحرؼ عضدت فيها ا٢تمزة بالواك تنبيهان على أٌف معٌت الكلمة ظاىر   چں   چ : " قولو:1مثال

ىم أرفع الطبقات كىم أصحاب األمر ا١ترجوع إليهم ُب   چں  چ فهؤالء . للفهم ُب قسم ا١تلك من الوجود
 ..."فقوم معٌت ا٢تمزة فعضدت. التدبَت

فإٌّنم . كتبت بياءين ٗتصيصا ٢تم بالصفة كحصوؿ ذلك كٖتققو ُب الوجود چڻ  ۀ     چ : 2مثال
 ..."فإٌّنم ىم ا١تفتونوف دكنو

پ  پ  پ  چ أحدىا ُب سورة إبراىيم .  مٌدت ُب أحد عشر موضعاچ  ڑ   چ ":3مثال

 ٺ  ٺ  ٺ  چ:  يدلك عليو قولو تعأب. فهذه ٔتعٌت اٟتاصلة بالفعل ُب الوجود     چ  ڀڀ   ڀ  ڀ

ڤ   ڤ   چ كقاؿ تعأب ُب سورة النحل. فهذه نعمة متصلة بالظلـو الكفار ُب تنز٢تاچ ٺ  ٺ

ڄ     ڄ    چكىذه قبضت تاؤىا ألٌّنا ٔتعٌت االسم يدلك على ذلك قولو تعأب  چڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ

                                 
 .37-36  السابقا١تصدر 

 .6القلم  

 .92 عنواف الدليل 

 .114النحل  

 .34إبراىيم  

 .18النحل  
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فهذه نعمة كصلت من الرٌب الغفور، فهي ملكوتية ختمها باٝتو عٌز كجٌل كختم األكٔب باسم  چڄ   ڃ     
  ."اإلنساف

كمن أساليبو اليت أكثر من استعما٢تا، ذكره للظاىرة عموما كتوجيهها ٍب التمثيل ٢تا بكلمات القرآف كٮتتم 
 كعادتو بربط معٌت الكلمات بتوجيهاتو 

ىذا يكوف باعتبار معٌت زائد : "قاؿ. من أٌكؿ الكلمة [أم األلف] بعد أف عنوف بالذم تزاد فيو :1مثال

زيدت األلف تنبيها على أٌف  چۅ  چ أك  چەئ   ەئ     چ بالنسبة إٔب ما قبلو ُب الوجود مثل 
فالذبح أشٌد من العذاب كاإليضاع أشٌد فسادان من زيادة . ا١تؤخر أشٌد كأثقل ُب الوجود من ا١تقٌدـ عليو لفظا

 ."ا٠تباؿ
ىذا يكوف : قاؿ. كاٟتديث دائما عن األلف ا١تزيدة" الذم تزاد فيو من آخر الكلمة: "ٖتت عنواف: 2مثال

  كچمث    چباعتبار معٌت خارج عن الكلمة فحصل ُب الوجود، مثل زيادهتا بعد الواك ُب األفعاؿ مثل 

كذلك أٌف الفعل أثقل من االسم ألٌف الفعل يستلـز معناه فاعبل بالضركرة فهو ٚتلة ُب الفهم . چگچ
 ..."فالفعل أزيد من االسم ُب الوجود. منقسمة قسمُت، كاالسم مفرد ال يستلـز غَته

ىذا يكوف ١تعٌت ُب نفس الكلمة ظاىر ُب : "قاؿ" الذم تزاد فيو ُب كسط الكلمة: " ٖتت عنواف:3مثال

قد عرٌب عنو با١تاضي، كال يتصٌور إالٌ بعبلمة . زيدت األلف دليبل على أٌف ىذا آّيء. چوئ  چ الفهم، مثل 
كيدٌؿ على ذلك قولو تعأب ُب غَت . بعبلمة من غَته ليس مثلو، فيستوم ُب علمنا ملكها كملكوهتا ُب ذلك آّيء

. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : كقاؿ. چۇ  ۆ    ۆ    ۈ  چىذا ا١توضع 
                                 

 .18النحل  

 .110عنواف الدليل ص 

 .21النمل  

 ...343-342رٝتت ُب بعض ا١تصاحف بزيادة األلف بعد ا٢تمزة ينظر رسم ا١تصحف لغاٖب قدكرم ص . 47 التوبة 

 .56عنواف الدليل  

 .110الكهف  

 .221البقرة  

 .57 .عنواف الدليل 

 .23الفجر  

 .36النازعات  

 .12الفرقاف  
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 ."فإٌف ىذا على معٌت معركؼ ا١تثل ُب الدنيا كاآلخرة. {كجيء بالنبيُت كالشهداء}: فهو على خبلؼ حاؿ
كأحيانا كاف يذكر أصبل من أصوؿ ظواىر الرسم العثما٘ب كيوٌجهو بتصنيفو ُب شبكة تقسيماتو للوجود 

 كا١تعا٘ب ٍبٌ بعد ذلك يسرد ٣تموعة من الكلمات ك٭تاكؿ أف يبحث ُب دالالهتا كسياقاهتا ما يفيد توجيهو كيوافقو
عضدت ا٢تمزة بالياء ُب أربعة أحرؼ تنبيهان على اختصاص معٌت الكلمة بظهوره ُب ا١تعٌت "   قولو:مثال

ٹ  ڤ  چ : منها ُب يونس:" فيقوؿٍبٌ يتبع ذلك ٔتجموعة من الكلمات اليت تشًتؾ ُب زيادة الياء." ا١تلكوٌب

ڇ  ڇ  چ: كُب النحل.  ىو التلقاء ا٠تاص الذم يظهر من قبل النفس كرأيهاچڤ  ڤ

ىي آناء خاصة ملكوتية غَت معينة  چگ  گ  گ    چ : كُب طو.  ىو اإليتاء ا٠تاص الذم بٌينوچڍ
 ...."معينة باٟتس

نبلحظ ُب ٚتيع األمثلة ا١تتقدمة أٌف ا١تعا٘ب اليت يستنبطها ابن البناء من الكلمات اليت التبست بشيء من 
ظواىر الرسم العثما٘ب تأٌب دائما متأخرة عن تسمية الظاىرة كتصنيفها ُب خانة الوجود كاإلدراؾ، كُب ىذا ٖتٌكم 

 .ظاىره سيأٌب بياف كجهو ُب آخر ىذا الفصل
 :طريقتو العملية في استنباط توجيهات ظواىر الرسم العثماني .2

إٌف ا١تستقرئ كا١تتتبع لتوجيهات ابن البناء ٔتختلف أشكا٢تا كأساليبها ا١تتقدمة، سيبلحظ أٌّنا كبكٌل بساطة 
عبارة عن ٤تاكلةو للرٌبًط بُت ظاىرة الرسم العثما٘ب كبُت داللة اٟترؼ اإلشارية العامة كآّملة من جهة، كدالالت 

 .الكلمات ُب سياقها القرآ٘ب ا١توافقة للداللة اإلشارية من جهة أخرل
 : أٌما ظواىر الرسم العثما٘ب فهي كما تقدـ ذكره ُب غَت ما موضع

 .كىو أف ٮتالف رسمي الكلمة لفظىها ْتذؼ صوت أك أكثر: اٟتذؼ .1
 .زيادة الرسمي لرمز كتايب ال كجود لو ُب اللفظً : الزيادة .2
 . إبداؿ رمز كتايب لصوت ُب اللفظ برمز آخر ال كجود لو ُب اللفظ: البدؿ .3

                                 

ڦ    ڦ  چ ىذه الكلمة كتبت ُب ا١تصاحف ا١تطبوعة على خبلؼ ما ذكر ا١تصنف بزيادة األلف ىكذا  

 . كسيأٌب اٟتديث عنو ٔتزيد من البياف كالتفصيل ُب الفصل الثالث إف شاء اهلل69الزمر  چڦ

 .62 عنواف الدليل 

 .الزيادة على قوؿ أك تصوير ا٢تمزة ياء ٔتعٌت إبدا٢تا على القوؿ اآلخر 

 .15يونس  

 .90النحل  

 .130طو  

 .44 صعنواف الدليل 
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 .الوصل ُب الرسم بُت ما يفصل ُب اللفظ: الوصل .4
 . الفصل ُب الرسم بُت ما يوصل ُب اللفظ: الفصل .5
كالذم عٌت بو ا١تصنف من ىذا النوع ىو اختبلفها ُب رسم الكلمة الواحدة : اختبلؼ ا١تصاحف .6

 .بُت موضع كآخر
٦تٌا استفيد من ...التفصيل، الظهور، البطوف، الوصل، اٟتجز، التغٌَت : أٌما دالالت اٟترؼ اإلشارية فهي

 .تقسيماتو للوجود كا١تعا٘ب، أك ٦تٌا استنبطو من ا٠تواص الصوتية للحركؼ
أما دالالت الكلمات اليت اكتنفها شيء من ظواىر الرسم العثما٘ب فهي معانيها الٌلغوية ُب سياقها 

 ...القرآ٘ب، فهي بطريقة أك بأخرل نوع من التفسَت كالتأكيل ٢تا
ك١تزيد من الشرح كتقريب الفهم نورد أمثلة لبعض توجيهاتو ٍبٌ ٨تاكؿ ٖتليلها كفق ىذا ا١تنهج ُب 

 :االستنباط
كل ألف تكوف ُب كملة ١تعٌت لو تفصيل ُب الوجود إذا اعترب ذلك من جهة : " قاؿ رٛتو اهلل:1مثال

كإذا اعترب من  .ملكوتية أك صفة حالية أك أمور علوية ٦تا ال يدركو اٟتس فإف األلف ٖتذؼ ُب ا٠تط عبلمة لذلك
فإف . كاعترب ذلك ُب لفظيت القرآف كالكتاب .جهة ملكية أك صفة حقيقية ُب العلم ك أمور سفلية ثبت األلف

 .فالقرآف أدٗب إلينا ُب الفهم من الكتاب كأظهر ُب التنزيل. القرآف ىو تفصيل اآليات اليت أحكمت ُب الكتاب

: كقاؿ ُب فصلت . چ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   گگچ : قاؿ اهلل تعأب ُب ىود

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  چ :  كقاؿ تعأبچپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ 

 كلذلك ثبت ُب ا٠تط ألف القرآف كحذؼ ألف .چيئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت
 ".الكتاب

        ۇئ چ كإثباهتا ُب  چ پچ الظاىرة ا١تدركسة ىنا ىي حذؼ األلف من كلمة :شرح ىذا المثال

كالتوجيو قائم على ربط اٟتذؼ -. كما بٌُت ذلك ُب ا١تقدمة -كالداللة اإلشارية ٟترؼ األلف ىي التفصيل .  چ

 ٔتعٌت التفصيل، ك٤تاكلة إثبات ىذا ا١تعٌت ُب الدالالت  چ ۇئ چ ك  چ پچكاإلثبات ُب كلٍّ من لفظيت 

                                 
 .سيأٌب قريبا بياف طريقتو العملية ُب استنباط دالالت اٟتركؼ 

 .1ىود  

 .3فصلت  

 .19-18-17القيامة  

 . 56عنواف الدليل ص 
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.  فإف القرآف ىو تفصيل اآليات اليت أحكمت ُب الكتاب: "كىو ما توصل إليو بقولو. السياقية ٢تاتُت اللفظتُت
 كلذلك ثبت ُب ا٠تط ألف القرآف كحذؼ ألف ...فالقرآف أدٗب إلينا ُب الفهم من الكتاب كأظهر ُب التنزيل

 ".الكتاب
 ا١توصوؿ ُب الوجود توصل كلمتو ُب ا٠تط كما توصل حركؼ الكلمة الواحدة : " قاؿ رٛتو اهلل:2مثال

كلو . بكسر ا٢تمزة چٹ  چ : فمن ذلك .كا١تفصوؿ معٌت ُب الوجود يفصل ُب ا٠تط كما تفصل كلمة عن كلمة

يقع على " ما" فصل حرؼ التوكيد ألف حرؼ چ  ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ . موصوؿ إال حرؼ كاحد
 ".مفصوؿ ُب الوجود كالعلم" ما"مفصل فمنو خَت موعود بو ألىل ا٠تَت، كمنو شر موعود بو ألىل الشر فمعٌت 

كالداللة اإلشارية لكلٍّ من الوصل . چٹ  چ الظاىرة ا١تدركسة ىنا ىي الفصل كالوصل ُب كلمة : شرح ا١تثاؿ
كالتوجيو ىو ٤تاكلة إثبات معٌت .  أف يقًتنا ٔتعافو موصولة أك مفصولة ُب ا٠تطاب–كما بٌينو ُب ا١تقدمة -كالفصل 

فيًصلى حرؼي : "كىو قولو ُب آخر الٌنص. الوصل ُب ىذه الكلمة حيث كيصلت، كمعٌت الفصل حيث فصلت
 "أْب...يقع على مفٌصل (ما)التوكيد ألٌف حرؼ 

 : طريقتو العملية في استنباط دالالت الحروف اإلشارية .3
اتٌبع ابن البناء طريقتُت كأسلوبُت ُب استنباط دالالت اٟتركؼ اليت سيجعل منها معلما كقالبان يلتزمو ُب ٚتيع 

 .توجيهاتو لظواىر الرسم العثما٘ب
 .استنباط ا١تعا٘ب اإلشارية للحرؼ انطبلقا من خصائصو الصوتية : الطريقة األكٔب
 . استنباط ا١تعا٘ب اإلشارية للحرؼ انطبلقا من موقعو ُب شبكة تقسيم الوجود كا١تعا٘ب : الطريقة الثانية

 :أٌما دالالت اٟتركؼ إعماالن للطريقة األكٔب فهي
  "تدٌؿ على األصالة كا١تبادئ فهي موصلة: "ا٢تمزة .1
 كاأللف تدؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي مفٌصلة ألّنا من حيث إّنا أكؿ اٟتركؼ ُب " .2

 ".كلذلك جعلت عبلمة االثنُت .الفصل الذم بُت ما يسمع كما ال يسمع متصلة ّٔمزة االبتداء
كالواك تدؿ على الظهور كاالرتفاع كاالرتقاء فهي جامعة ألّنا عن غلظ الصوت كارتفاعو بالشفة " .3

 ".معا إٔب أبعد رتبة ُب الظهور
 ".كالياء تدؿ على البطوف فهي ٥تٌصصة ألّنا عن رقة الصوت كا٩تفاضو ُب باطن الفم" .4

                                 
 .134األنعاـ  

 .119عنواف الدليل  

 .32ا١تصدر نفسو ص 

 .32ا١تصدر نفسو ص 
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جيعلت عبلمة  أما عن كيفية استنباطو ٢تذه ا١تعا٘ب ككجهها؛ فإٌف ا٢تمزة ١تا كانت مبدأ الصوت
 ٓتبلؼ باقي اٟتركؼ جعلت من ىذا للمبادئ ٚتيعها، ك١تا كانت ا٢تمزة متحركة أصالة كضركرة

كقد بٌُت ا١تصنف أٌف األلف ىو الفاصل بُت ما يسمع من اٟتركؼ كما ال . ا١تنطلق عبلمة لؤلصالة
كما بٌُت دكر ارتفاع الصوت كا٩تفاضو ُب داللة كٌل من الواك . يسمع فلذلك ٛتلت معٌت التفصيل

 .  كالياء
 :دالالت اٟتركؼ إعماالن للطريقة الثانية فهيأٌما 

  يقصد ا١تلك كا١تلكوت"األلف يدؿ على قسمي الوجود" .1
 "على قسم ا١تلك منو ألنٌو أظهر لئلدراؾ [يدؿ]كالواك " .2
 ."على قسم ا١تلكوت منو ألنٌو أبطن ُب اإلدراؾ [يدؿ]كالياء " .3

أٌما عن كيفية استنباطو ٢تذه ا١تعا٘ب ككجهها؛ فإنٌو انطلق من دالالهتا الصوتية ا١تتقٌدمة لينز٢تا بذات ا١تعا٘ب ُب 
إحدل ا٠تانات ُب شبكة تقسيماتو للوجود كا١تعا٘ب،  فالواك ٔتا فيها من معٌت االرتفاع كالظهور كاالرتقاء كما فيها 

من غلظ الصوت جعلها عبلمة للوجود ا١تدرؾ الظاىر أم للملك، كالياء ٔتا فيها من معٌت البطوف كاال٩تفاض 
جعلها عبلمة للوجود ا١تدرؾ الباطن، أٌما األلف فإنٌو ١تػػٌا كاف يفيد التفصيل جعلو ىا ىنا جامعا بُت عا١تي الوجود 

 . ا١تدرىؾ ظاىره كباطنو أم ا١تلك كا١تلكوت
 
 

 دراسة نقدية ألصول ومنهجية ابن البناء في توجيو ظواىر الرسم العثماني: المطلب الخامس
 

األصل األٌكؿ الذم انطلق منو ابن البناء ُب كتابو كبٌت عليو   إفٌ :أوال مخالفة رسم المصحف لخّط األنام
، كىو أصل باطل؛ إٍذ كيف ٮتالفي القدٙبي ما "٠تٌط األناـ" "خٌط ا١تصحف"توجيهاتو ىو مبلحظة ٥تالفة 

كا١تتأمل ُب فتول اإلماـ مالك كُب سؤاؿ مستفتيو . استحًدث بعده بل كيف ٮتالف األصل ما تفرٌع منو
دثان ككيف ٝتى اإلماـ مالك " خٌط األناـ"يبلحظ كيف ٝتى ا١تستفيت  . الكتبة األكٔب" خٌط ا١تصحف"٤تي

                                 
 .31ا١تصدر نفسو ص 

 .ا١تصدر السابق 

 .34ا١تصدر نفسو ص 

 .ما بُت ا١تعكوفتُت ليس ُب الٌنص األصلي أضفتو حىت يستقيم ا١تعٌت كييفهم 

 .ىذا ىو االصطبلح الذم استعملو ابن البناء للداللة على مفهـو الرسم اإلمبلئي 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -188-  

 

ىل ييكتب ا١تصحفي على ما : سيئل مالك رٛتو اهلل: "كنٌص الفتول كما ذكرىا أبو عمرك الدا٘ب ُب ا١تقنع قاؿ
كقد كانت الكتابات اإلسبلمية األكٔب تعتمد .  ."ال، إالٌ على الكتبة األكٔب: أحدثو الٌناس من ا٢تجاء؟ فقاؿ

ذات الرسم كا١تنهج كا٠تٌط الذم اعتيمد ُب رسم ا١تصحف كبقي األمر على ذلك حىت أكاسط القرف الثا٘ب 
كليس من ا١تنهج العلمي كال من ا١توضوعية أٍف .  بل استمر ُب ببلد ا١تغرب إٔب عصورو متأخرة جٌدان للهجرة

٨تكيم على القدٙب ٔتا جٌد بعده، أك نقيس ظواىر الرسم العثما٘ب على قواعد اإلمبلء العريب كىي ُب حقيقة 
قاؿ األستاذ غاٖب قدكرم مقٌرران ىذه . مستوحاة كمستنبطة من رسم ا١تصحف ليس إالٌ - أم  القواعد–أمرىا 

٦تٌا يبلحظ على كبلـ علماء السلف أٌّنم يشَتكف بادئ ذم بدء إٔب أٌف قواعد الرسم العثما٘ب قد : "ا١تبلحظة
جاءت بصورة عامة موافقة لقواعد ا٢تجاء إالٌ أٌف ٚتلة من ظواىره جاءت خارجة على تلك القواعد، كىذا 

كليس من ا١تنطقي كال من ا١تنهج العلمي السديد أف نقيس ظواىر الرسم ... منهج مقلوب ُب دراسة القضية
 ."العثما٘ب بأصوؿ كقواعد جاءت الحقة لتاريخ كجود تلك الظواىر، كمعتمدة عليها ُب أكثر جوانبها

تقٌدـ معنا أٌف ابن البناء ىو أٌكؿ من كٌجو ظواىر الرسم : ثانيا إناطة توجيو ظواىر الرسم العثماني بالمعاني
كقد افتنت ّٔذا ا١تنهج ٚتاعة من ... العثما٘ب كربطها با١تعا٘ب، كخٌص من ا١تعا٘ب ما كاف خفٌيان باطنيان إشارياى 

ا١تتقدمُت كالزركشي ُب  الربىاف كالقسطبل٘ب ُب لطائف اإلشارات، ككثَت من فضبلء ا١تعاصرين، كىو منهج 
ا احتفاؿ لغرابتو كطرافة مسائلو كملحو، كألٌف فيو من الغلٌو ُب تعظيم ا١تقٌدس ما يتجاكب  ٭تتفل بو العامة أٯتُّ

كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تطلب بياف بطبلف ىذا ا١تنهج ...مع خزعببلت اٞتاىلُت ك٤تدثات ا١تبتدعُت
 :كخطورتو

                                 
 .116، الوسيلة ص165-164ا١تقنع ص 

 (األعماؿ الدينية)ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة مهرجاف القراءة للجميع . ضحى اإلسبلـ، أٛتد أمُت  
كانظر صور كتابة الربيع بن سليماف لرسالة الشافعي رٛتو . 269ص\2ج. ـ1997ٝتَت سرحاف برعاية سوزاف مبارؾ . بإشراؼ  د

دار الكتب . بتحقيق أٛتد ٤تمد شاكر (ىػ204)اهلل كتبها خبلؿ حياة الشافعي كتتلمذه عليو، الرسالة، ٤تمد بن إدريس الشافعي 
 لتبلحظ الفرؽ بُت كتابة الربيع زمن 601-5، كما بعدىا من جزء الدراسة كينظر الصفحة4لوحة رقم ... 93ص. العلمية بَتكت

الشافعي با٠تط الكوُب ا١تشابو إٔب حدٍّ كبَت ٠تط ا١تصحف كبُت كتابتو بعد بلوغو ما يقارب التسعُت عاما من عمره با٠تط اللٌُت 
 ... كالذم بدأ ٮترج فيو عن قواعد الرسم العثما٘ب ُب جانبو الفٍت على األقٌل 

لقد حافظ ا١تغاربة ُب كتاباهتم على ظواىر الرسم العثما٘ب فتجدىم يرٝتوف كلماهتم ُب رسائلهم ككثائقهم ككتبهم األدبية  
كالتارٮتية باٟتذؼ كالزيادة كالبدؿ ٘تامان كما يفعلوف ذلك ُب رسم ا١تصاحف، ينظر على سبيل ا١تثاؿ ٥تطوطيت شرح الربدة لسعيد 

 ...العقبا٘ب 

 .203رسم ا١تصحف ص 
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لتفهيم "ليس ُب النصوص اليت كصفت ٚتع عثماف رضي اهلل عنو ما يشَت إٔب اعتماد ىذه الظواىر  .1
بل إٌف تتبع ىذه النصوص كاستقرائها يؤٌكد أف ليس فيها إالٌ نقل .  أم تفسَته كبياف معانيو"الفرقاف

كليس من منهجية الدليل . أصوات القرآف الكرٙب كٚتع أحرفو كمن اٌدعى غَت ذلك لزمو الدليل
 استدالؿ ٔتحل ا٠تبلؼ – إف سٌلمنا بصٌحتو –كحجيتو ما قٌدمو ابن البناء ُب ىذا الكتاب ألنٌو 

 .كىو ٦تنوع ُب االحتجاج، كنوع من الوقوع ُب الدكر
لو كاف القصد ّٔذه الظواىر التفسَت كا١تعٌت لكاف األكٔب ّٔذه ا١تهمة عبد اهلل بن مسعود كعلي بن  .2

أيب طالب كأبو موسى األشعرم رضي اهلل عنهم كغَتىم من كبار الصحابة كفقهائهم األعلم بتفسَت 
كتاب اهلل كمعانيو من الكتبة الذين عٌينهم عثماف كعلى رأسهم كاتب الوحي زيد بن ثابت رضي 

 ...اهلل عن الصحابة أٚتعُت
3.

مفسرك السلف على كثرهتم ككثرة ركاياهتم ُب التفسَت كتعٌدد مذاىبهم فيو ٓب يستعينوا قٌط ّٔذه  
ىذا مع العلم أنٌو نيًقلت عنهم ركاياته كأخباره تتناكؿ رسم ... الظواىر على فهم القرآف كبياف أكجهو

 .ا١تصحف كلكن ليس فيها شيء عن عبلقة ظواىر الرسم ٔتعا٘ب القرآف الكرٙب

اليت ال )إذا كانت ظواىر الرسم متعلقة ٔتعا٘ب القرآف الكرٙب فلم ٗتصيصها با١تعا٘ب الباطنية ا٠تفية  .4

ڦ ڦ )؟ كىل معا٘ب القرآف كقد قاؿ اهلل سبحانو كتعأب  ُب كصفو (يفيدىا اللفظ

  ىل معانيو منحصرة ُب أحواؿ الوجود؟ أين ىي معا٘ب العقائد  (ڦ ڄ ڄ ڄ

                                 
 .30ىذا ىو االصطبلح الذم استعملو ابن البناء ُب ا١تقدمة ص 

قاـ صاحب ىذه الدراسة باستقراء بعض تفاسَت الصحابة كالتفاسَت اليت اىتمت بالركاية كاألثر لتأكيد ىذه اٞتزئية كإثباهتا  
ـٌ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها، ٚتع كدراسة كٖتقيق: فمن ذلك عبد اهلل أبو السعود بدر، دار عآب الكتب الرياض . د: تفسَت أ

- 166- 165- 124- 122-121: ـ ينظر بعض حديثها عن ا١تصاحف ُب الصفحات التالية1996ىػ 1416
٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن : ٚتع (ىػ68)تنوير ا١تقباس من تفسَت ابن عباس، عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما . إْب...185

كقد فٌسر ابن عباس كلمات اكتنفها شيء من ظواىر الرسم (. ت.د)دار الكتب العلمية بَتكت  (ىػ817)يعقوب الفَتكزآبادم 
 موضعا ٖتٌدث فيها عن رسم ا١تصاحف 36كقد عددت حوإب . 3-2العثما٘ب بتهجي حركفها دكف التعرض ١تا حذؼ منها ص

٤تمد عبد السبلـ .د: ٚتع (ىػ104)تفسَت ٣تاىد، أبو اٟتجاج ٣تاىد بن جرب .  دكف التعرض ٢تذه الظواىر كال لعبلقتها با١تعٌت
الدٌر ا١تنثور ... 753-665-474-255: ـ راجع الصفحات1989ىػ 1410دار الفكر اإلسبلمي اٟتديث مصر . أبو النيل

٦تٌا نقلو ُب ىذا ا١توضوع هتجي بعض ( ت.د)دار الفكر بَتكت . (ىػ911)ُب التفسَت با١تأثور، عبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي 
 23\1: ا١تفسرين بكلمات يفسركّنا حرفا حرفا كتركوا اٟتركؼ احملذكفة ٓب يتعرضوا ٢تا بشيء من التأكيل كالبياف ينظر الصفحة

 .إْب...27،28،30\1: راجع كذلك

 .89النحل  
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؟ أين ٤تٌل ىذه ...كالعبادات كاألخبلؽ كالتشريعات كاٟتدكد ك٥تتلف األحكاـ كا١تواعظ كالقصص
ا١تعا٘ب ٚتيعها من ظواىر الرسم العثما٘ب؟ كحىت لو سٌلمنا با٨تصار ىذه ا١تعا٘ب ُب أحواؿ الوجود 
كشبكة تقسيماتو فهل ىذه األحواؿ منحصرة ُب معا٘ب البطوف كالظهور كالوصل كالقطع كالثبات 

 كالتغيَت كاإلٚتاؿ كالتفصيل؟
 إٔب التحٌكم ُب تفسَت كبلـ اهلل تعأب –كال بٌد - إٌف مثل ىذا التأصيل كىذا ا١تنهج سينتهي  .5

كتوجيهو كيجهاتو غَت مقصودة كال مرادة؛ فإنٌو مىت كجد اٟتذؼ ُب كلمة قرآنية سيضطر ا١تفٌسر إٔب 
البحث عن معٌت خفي كراء ظاىر اللفظ كدالالتو اللغوية، كمىت كجدت زيادة سيضطر إٔب البحث 

كىذه دالالت ٓب ... عن معٌت زائد عن داللة اللفظ اللغوية، كىكذا ُب الوصل كالقطع كُب البدؿ
كا١تقرر الذم ينبغي أف ييعتمد ىو أف تػىٍتبع لطائفي ... يقل ّٔا  أحده من ا١تفسرين أك اللغويُت

 .اإلشارات أصلى التفسَت القائم على دالالت اللفظ اللغوية كالسياقية كليس العكس
 كألٌف ىذا التأصيل كا١تنهج غَت منضبط ٘تاـ االنضباط تشعبت تأكيبلت القائلُت بو بُت معافو عٌدة  .6

كتنوعت إٔب أقواؿ شىٌت ال توافقى بينها كال تناسب كال ٕتتمع أك تشًتؾ ُب شيء سول كوّنا 
 القائم على أصولو كذلك ٓتبلؼ التفسَت تأكيبلت باطنية منطلقة من ظواىر الرسم العثما٘ب

ا١تتعارؼ عليها بُت أىلو كأصحابو فإٌف أقوالو متعددة لكٌنها ُب ٣تملها متشأّة متداخلة يكٌمل 
 ...بعضها بعضا

 :ثالثا موافقة قصد الصحابة 
لعٌل أٌكؿ ما يبلحظ على ىذا األصل أٌف ابن البناء ٓب يلتـز بو ُب أٌكؿ تأصيبلتو حيث بٌت توجيهاتو على 

 . ما أيحًدث بعد الصحابة رضي اهلل عنهم بعقود كىو ٥تالفة خٌط األناـ
كما يبدك أٌف ابن البناء ١تا استشعر بيعدى قصًد الصحابة ١تثل ىذه ا١تعا٘ب الكبلمية كالفلسفية ا١تستحدثة 

                                 
فذىب قـو إٔب أنٌو {ألاذْتنو}من أمثلة اختبلؼ أقوا٢تم ُب توجيو الكلمة الواحدة ما ذكركه ُب تعليل زيادة األلف ُب  

. ككيف ٭تتاج الصحابة إٔب التنبيو على معٌت ىو ظاىر كمذكور ُب سياؽ اآليات [456ا١تقدمة ص]تنبيو على عدـ كقوع الذبح 
إعجاز رسم القرآف كإعجاز ]..." التمهل كالتفكر كاالسًتخاء قبل اٗتاذ قرار ذبح ا٢تدىد"زيادة األلف دليل على : كقاؿ آخركف

ٛتدم الشيخ .اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب، د. 144ـ ص2006ىػ 1427دار السبلـ القاىرة . التبلكة، ٤تمد مشلوؿ
. ما يقتضي أٌف العذاب كقع كٓب يتمهل فيو سليماف عليو السبلـ كٓب يتفكر أك يسًتخي ُب اٗتاذ القرار إٍذ ال زيادة فيو [.61ص

فالذبح أشٌد من . كرأم ابن البناء أٌف الزيادة ُب كسط الكلمة إشارة إٔب أٌف ا١تؤخر أشٌد كأثقل ُب الوجود من ا١تتقٌدـ عليو لفظا
 .[56عنواف الدليل ص]العذاب 

 إْب... ا١تقصود تفسَت ظواىر الرسم العثما٘ب تفسَتات لغوية  إمبلئية أك صوتية ، تارٮتية،   فنية  
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 .انتقل من رتبة مطابقة قصدىم إٔب رتبة أدٗب ُب الداللة ىي ما يلزمو أك يتضمنو
كرغم : "يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد متحدثا عن بعد مطابقة توجيهات ابن البناء لقصد الصحابة

الصورة ا١تنطقية اليت يعرض فيها ا١تراكشي مذىبو فإٌف ىذا االٕتاه بعيد كل البعد عن طبيعة ا١توضوع، فلم 
يدر ُب خلد الصحابة رضواف اهلل عليهم شيء من تلك ا١تعا٘ب اليت ٭تاكؿ أبو العباس ا١تراكشي أف يعلل 

ّٔا رسم الكلمات ُب ا١تصحف ُب صورة فلسفية باطنية، فقد كانوا مشغولُت ٔتعا٘ب القرآف الناصعة كآياتو 
احملكمة عن تلك ا١تعا٘ب الفلسفية الباطنية الغامضة البعيدة عن ركح الوضوح كاليسر، كاليت ٭تتاج فهمها 

  ..."إٔب لوف معُت من ألواف الثقافة 
كإذا كاف قصد الصحابة بعيدا كٌل البعد عن ىذه ا١تعا٘ب ا١تستحدثة، فهل الزمو كما تضمنو  بعيد 

 كذلك؟  
إٌف داللة األلفاظ على ا١تعا٘ب ثبلثة أقساـ داللة ا١تطابقة . لنبحث ابتداء عن مفهـو التضمن كاللزـك

، فأٌما األكٔب فا١تقصود ّٔا  داللة اللفظ على ٘تاـ ما كضع لو من حيث أنٌو "كداللة التضمن كداللة اللزـك
فهي داللة اللفظ على "كأٌما الثالثة " فهي داللة اللفظ على جزًء معناه ا١توضوع لو"كالثانية " ٘تاـ معناه

 كا١تبلحىظ أٌف أقساـ الداللة الثبلثة متعلقة باللفظ، كاأللفاظ اليت أشارت "أمر خارج عن معناه الـز لو
إٔب قصد الصحابة رضي اهلل عنهم متوفرة ُب متناكؿ اٞتميع ليس فيها شيء ٦تٌا ذكره ابن البناء ال 

 .بالتطابق كال بالتضمن كال باللزـك
ٍبٌ إٌف توجيهات ابن البناء رٛتو اهلل ليست متعلقة باأللفاظ أصبلن حىت تدرج ُب ىذه األقساـ الثبلثة، بل 

 . ىي متعلقة برسـو كرموز األلفاظ ا١تكتوبة
كإذا عدلنا عن مفاىيم ىذه االصطبلحات الكبلمية كالفلسفية إٔب مفاىيم أخرل ُب ٣تاالت معرفية 

مغايرة فإٌف معٌت البلـز ىو ما ٯتتنع انفكاكو عن الشيء، كىو على قسمُت البٌُت الذم يكفي تصوره مع 
تصٌور ملزكمو ُب جـز العقل باللزـك بينهما، كٯتثلوف لو بكوف االثنُت ضعفا للواحد فإٌف ٣ترد ذكر االثنُت 

فأٌما النوع األٌكؿ فنجـز  . تلـز منو ىذه النتيجة، كغَت البٌُت الذم يفتقر جـز الذىن بلزكمو إٔب كاسطة
أٌف توجيهات ابن البناء ال تندرج فيو؛ إذ ال يعقل أف تغفل عن مثل ىذه اللواـز البٌينة أمة اإلسبلـ 

أٌما القسم الثا٘ب فبل ٯتكن . ٚتيعها خبلؿ أكثر من ستة قركف حىت يأٌب ابن البناء فيكشف الستار عنها
                                 

 .141عنواف الدليل  

 .191رسم ا١تصحف ص 

، خالد بن خليل بن إبراىيم (ىػ ا١تعركؼ بإيساغوجي700كىو شرح مبٌسط على منت األّٔرم )األساس ُب ا١تنطق  
 . كما بعدىا56ص. ـ2013ىػ 1434الطبعة الثانية . دار ابن حـز بَتكت- مكتبة أمَت كركوؾ. الزاىدم

 . 187التعريفات للشريف اٞترجا٘ب ص: ينظر 
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أٌف   -كما تقدـ بيانو–إدراج توجيهات ابن البناء فيو الفتقارىا إٔب الواسطة من جهة، كألٌف الراجح 
 البلـز ال ٬تب كال يلـز إالٌ إذا أراده صاحبي ا١تلزـك عنو، سواء صرٌح بإرادتو لو أك قًبلو عند عرضو عليو

كبناء على ذلك فإنٌو ال يصٌح ْتاؿ من األحواؿ إلزاـ الصحابة رضي اهلل عنهم . من جهة أخرل
بتأكيبلت كتفسَتات ٓب ييًقٌركا  كٓب يصٌرحوا ّٔا، بل كٓب يعلموا ّٔا أصبلن، كذلك حىت كلو كانت طريقة 

 .رٝتهم ككتابتهم تفيدىا كما زعم ابن البناء كغَته من القائلُت بالتوجيو اإلشارم
 
 

 :رابعا شبكة تقسيمات ابن البناء  للوجود والمعاني
  إٌف توجيهات ابن البناء كٌلها مرتبطة ّٔذه الشبكة اليت أٌصلها كبٌينها ُب مقدمتو، كالغريب فيها

أٌّنا من عند نفسو من كإبداعاتو كتفٌرداتو؛ فابن البناء رٛتو اهلل ٓب يذكر ٢تا سلفا كال أثرا أكدليبل 
سول إحالتو على توجيهات الكتاب، كإذا رجعنا إٔب ىذه التوجيهات كجدناه ٭تيلنا ُب كٌل مرة 

 .كىذا ما يوقع القارئ ُب الدكر...على ىذه التقسيمات
  كلعٌل من أىٌم ما يتأٌكد بو عدـ لزـك ىذه القسمة أٌف كبٌلن من الوجود كا١تعا٘ب ٭تتمبلف

تقسيمات أخرل غَت اليت حٌددىا ابن البناء كأكردىا ككأٌّنا قسمة متحٌتمة؛ فالوجود إضافة إٔب 
كونو ظاىرا كباطنا فهو كذلك علوم كسفلي كىو مادم حسٌي كمعنوم ركحي، كإذا كاف 
الوجود ىو كٌل ما دكف الواجد فإنٌو ينقسم باعتبار عبلقتو بالواجد إٔب مكٌلف بعبادتو كغَت 

مكٌلف كإٔب ما يعقل كما ال يعقل كما يعقل إٔب عآب اإلنس كعآب اٞتٌن كعآب ا١تبلئكة كما ال 
كاإلدراؾ كالعلم  ينقسماف بدكر٫تا ٔتختلف ... إْب... يعقل إٔب ما ٭تِت كما ال حياة فيو

االعتبارات إٔب أكثر ٦تٌا ذكره ابن البناء كجعلو الزما كمتحتماِّ، فمن حيث مصادر٫تا  إٔب ما 
كمن حيث دراجاهتما فإٔب اليقُت كالظٌن كالشٌك ...كاف مصدره الوحي كالعقل كاٟتٌس كالوجد

 كمن حيث طريقة حصو٢تما إٔب ضركرم كنظرم، كا١تعا٘ب تنقسم باعتبار ٤تٌلها إٔب ما .كالوىم
كلن ٬تد ... كاف ٤تٌلها جوىر الشيء كما كاف ٤تٌلها عوارضو كما كاف ٤تلها ميدرًكيها ال ذكاهتا

                                 
 .تقٌدمت اإلشارة إٔب ىذه ا١تسألة عند دراسة خا٘تة الكتاب ُب ا١تبحث األٌكؿ من ىذا الفصل 

. ـ2005ىػ 1426: 3ط. ٣تموعة الفتاكل، شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس أٛتد بن تيمية ، دار الوفاء 
 " ال ينسب لساكتو قوؿه "كالقاعدة الشرعية ا١تشهورة . 121\20

 .47-46األساس ُب ا١تنطق ص 
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من أمعن النظر ُب آيات القرآف الكرٙب صعوبة ُب ٛتل معانيو على ىذه التقسيمات، فهو ٛتٌاؿه 
 ... كمندكحة مسلك لوجوه كإف استعصت دالالت ألفاظو كسياقاتو على ذلك ففي إشاراتو

  كقد جعل ابن البناء لكٌل حرؼ من حركًؼ ظواىًر الرسم العثما٘ب خانة أك خانات يصنفو فيها
كينسبو إليها دكف أف يقٌدـ على ذلك كجها مقبوال أك تعليبل مفهوما، بل لقد جعل لؤللف 

كىذا من عجائب . الظاىر كالباطن ا١تلك كا١تلكوت" يدٌؿ على قسمي الوجود"خانتُت فهو 
كغرائب ابن البناء؛ فإٌف ا١تعٌت إٌما أف يكوف ظاىرا أك باطنا ألٌف ا١تعنيُت متناقضاف ال  ييتصور 

فأٌما إذا . اجتماعها ُب احملٌل الواحد كالوقت الواحًد، كقد أدرج العلماء ذلك ُب ا١تستحيبلت
قيل إٌف األلف يدؿ على الظاىر ُب ٤تلٍّ كعلى الباطن ُب ٤تلٍّ آخر، أجيب بأٌف ذلك يوجب 

االحتماؿ ُب موطن التفصيل فيسقط  االستدالؿ؛ ألنٌو ال ٯتكن االعتداد كاالعتبار بوجو دكف  
لوركد االحتماؿ ُب كٌل موضع من مواضعو كُب كٌل لفظ من -  من بُت كجهيو - اآلخر 

 .ألفاظو عرب الكتاب كٌلو
  إٌف ابن البناء ُب ٚتيع توجيهاتو يؤٌخر دالالت كمعا٘ب الكلمات عن مسمى الظاىرة كتوجيهها

كتصنيفها، كُب ىذا ٖتٌكم بٌُت؛ ألنٌو يقٌدـ اٟتكم ٍبٌ يبحث ُب سياقات األلفاظ الظاىرة أك 
 .الباطنة كا٠تفية عٌما يفيده، فهو كالذم يصدر اٟتكم ٍبٌ يبحث لو عن دليل

 
 : خامسا معالجة التوجيو عن طريق التمثيل دون االستقراء واإلحصاء

تقٌدـ معنا أٌف ابن البناء ٓب يعتمد ُب توجيهاتو منهج االستقراء كاإلحصاء كاكتفى ٔتا يورده من أمثلة تاركا 
 .للقارئ مهمة القياس عليها

كقد خالف ُب ىذا األصل ٚتهور الكاتبُت ُب علم الرسم الذين جعلوا من االستقراء كاإلحصاء سبيبل 
 . للوقوؼ على ظواىر الرسم العثما٘ب سواء من حيث التعداد كالوصف أك التعليل كالتوجيو

كىو منهج  يكاد يكوف الزما لدراسة ظواىر الرسم العثما٘ب ألٌّنا ُب مقابل الرسم القياسي قليلة، كألٌف 
٤تٌلها ا١تصحف الشريف كىو ٤تصور ك٤تدكد بُت الدفتُت، فبل سبب كال عذر كاألمر كذلك لًتؾ 

 .االستقراء 
كاٞتواب . إٌف اإلحصاء كاجب حالة كصف الظواىر كتعدادىا ال حالة توجيهها كتعليلها: كقد يقوؿ قائل

 :على ىذه ا١تغالطة من كجوه أ٫ٌتها ما يلي

                                 
تأكيل القرآف بغَت ظاىره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوؾ كالتصٌوؼ، كٯتكن اٞتمع بينها كبُت الظاىر "ا١تقصود ىنا  
 [320\2مناىل العرفاف ]." ا١تراد أيضا
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  التوجيو أحوج إٔب االستقراء من غَته؛ ألٌف الوجو لكي يصٌح ينبغي أف يشمل ٚتيع
فإف اختٌل أك ٗتٌلف ُب بعض ىذه الفركع انتقض التوجيو كبطل، إالٌ إذا قٌدـ ا١توٌجو ...فركعو

 .تفسَتا ٢تذا التخٌلف
  ا١توٌجو للظاىرة ٭تتاج إٔب فهمها حٌق الفهم كاإلحاطة بكنهها كال يتٌم لو ذلك إالٌ باستقراء

 .جزئياهتا
  إٌف الكتب اٞتادة اليت تناكلت موضوع التوجيو استعانت باالستقراء كاإلحصاء لكي تصل إٔب

 (رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية)نتائج أقرب ما ٯتكن إٔب اٟتقيقة كالصواب كلنا ُب كتاب 
 لؤلستاذ الدكتور غاٖب قدكرم اٟتمد أكرب مثاؿ على ذلك

 :سادسا األصول الصوتية لتوجيهات ابن البناء
قٌدـ ابن البناء رٛتو اهلل مبلحظات صوتية ُب غاية األ٫تية بعضها فيزيائية متعلقة بصفات اٟتركؼ من 

كبعضها فيزيولوجية متعلقة بآليات كعملية ... حيث طو٢تا كقصرىا ككميتها كحجمها كقٌوهتا كضعفها
التصويت، فحديثو عن بداية الصوت كعن أٌكؿ اٟتركؼ ٥ترجا كتفريقو بُت الصوائت كالصوامت  كدكر ما 

كلكن العيب ُب . كٌل ذلك من إبداعاتو كمن سعة علمو كاٌطبلعو...ٝتاه باٟتجاب ُب عملية التصويت
بعض مبلحظاتو الصوتية أنٌو جعل منها أصوال كقواعد بٌت عليها توجيهاتو، كاشتٌق منها دالالت اٟتركؼ 

 :كسنحاكؿ ُب ىذا ا١تطلب اٟتديث عن بعضها كبياف بطبلّنا... كمعانيها
 عل ٢تا صورة كالرٌد . ألٌف ا٢تمزة ىي مبدأ الصوت كىي اٟتٌد بُت ما يسمع كما ال يسمع ٓب ٬تي

 :على ىذا الزعم من كجوه أ٫ٌتها
ىذا التعليل غَت كجيو لعدـ كجود عبلقة كرابط منطقي ظاىر بُت العلة كا١تعلوؿ أك بُت  . أ

كىو كمن يقوؿ إٌف الباء رٝتت بذلك الشكل ا١تخصوص كالرمز ا١تمٌيز . الدليل كا١تدلوؿ
 .كىذا ىو التحٌكم بعينو ...٠تركجها من الشفتُت

إٌف للهمزة صورة ىي : إذا كاف ا١تقصود نفي صورة ا٢تمزة ُب الكتابة العربية كٌلها، نقوؿ . ب
كاصطبلح - كقد تقٌدـ إيضاح ذلك ُب مطلب بياف مفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب-األلف

                                 
الكتاب ىو أٌكؿ ٤تاكلة معاصرة  مكتملة كشاملة لتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب كانظر أمثلة الستعانتو باالستقراء  

-348-330-284-276-263-262-260-259-250-248-247-245-244: كاإلحصاء ُب الصفحات التالية
 . إْب...358-362-382-383-384-385

 .35- 31عنواف الدليل ص 
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؛ كألٌف ا٢تمز ىو ُب حقيقة أمره تسمية لظاىرة صوتية ٔتعٌت النرب كقوة الضغط على اٟترؼ
أكثر اٟتركؼ التباسا ّٔذه الصفة ىي ا٢تمزة أطلقتها العرب عليها كشاع االستعماؿ كانتشر 

كتسمية األلف ىي التسمية . حىت صار علما على اٟترؼ ذاتو ال على صفة من صفاتو
القدٯتة للهمزة، تشًتؾ مع العربية ُب ذلك ٚتيع اللغات ذات األصل الواحد كا١تسماة 

بإمالة حركة  (أىلًيفٍ )كُب العربية  (أكلف أك أىًلفٍ )بالسامية، فصوت ا٢تمزة ُب اللغة الفنيقية 
بل كُب غَتىا من لغات العآب كاليونانية  (أىٍلف)كُب اٟتبشية  (آلىفٍ )البلـ كىي ُب اآلرامية 

كىي ذات التسمية ا١تستعملة ُب النظاـ العا١تي للرموز الصوتية  (أىٍلفىا)
(Communications code words for the alphabet )  كقريب منو

فالعربية إذف ٓب تشٌذ عن غَتىا . ُب اللغات البلتينية كاأل٧تلوسكسونية اٟتديثة (A)صوت 
أٌما عن كيفية انتقاؿ تسمية . من اللغات كصوت ا٢تمزة فيها، تسميتو كصورتو  ىي األلف

األلف من صوت ا٢تمزة إٔب حركة الفتحة الطويلة فلعٌل سبب ذلك أٌف اللغة العربية كقبلها ما 
يصطلح عليو باللغات السامية كانت خالية من رموز اٟتركات القصَتة كالطويلة فلٌما احتاجوا 

 كلقد استعمل علماء العربية ُب إليها استعانوا بصور حركؼ أخرل ىي ا٢تمزة كالواك كالياء،
عىلىمنا على حركة الفتحة الطويلة لكن يبدك أٌف ٗتفيف التسمية  (الـ ألف)أٌكؿ األمر تسمية 

  .(الـ ألف)من  (الـ)ْتذؼ  (ألف)كاالختصار قد عمل عملو بتحويل التسمية إٔب 

                                 
 .17ص (ت.د)مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة . عبد الصابور شاىُت.القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، د 

 .23ا١ترجع نفسو ص 

كيبدك أٌف ىذه االستعارة ٓب تقتصر على ما يسمى باللغات السامية فقط بل اللغة . 252رسم ا١تصحف، غاٖب قدكرم ص 
للداللة على حركة الفتح، كمثل ذلك صنعت مع ٚتيع  (A)اليونانية كفركعها البلتينية كاأل٧تلوسكسونية استعارت الرمز ذاتو 

   اٟتركات القصَتة كالطويلة استعارت ٢تا رموزى الصوامت السامية اليت ال توجد ُب أصوات اللغة اليونانية فرمز ا٢تاء ُب الفنيقية  
استعملتو اليونانية  (0)كرمز العٍُت ُب الفنيقية  (E)استعملتو اليونانية للداللة على صوت ما يشبو حركة الفتحة ا١تمالة ُب العربية 

 كىكذا ... oméga ا١تسماة  omicra (  Ω)ا١تسماة  (O)للداللة على حركة الضم بنوعيو الطويلة كالقصَتة 

كلعٌل أقرّٔا إٔب  [228النجـو الطوالع ص]كللعلماء ُب سبب تسمية حركة الفتحة الطويلة ببلـ ألف توجيهات عٌدة  
يتميز بو عن ٚتيع  (ال)الصواب كاهلل أعلم أٌف ىذا الصوت ُب الكتابات القدٯتة إذا اقًتف بالبلـ صار لو رمزا كشكبل خاصا 

كألٌف صوت حركة الفتحة الطويلة ال يلفظ إالٌ مقركنا  [...345رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم ص ]أشكاؿ اتصالو بباقي اٟتركؼ 
بصامت من الصوامت فكاف ال بٌد عند تسميتو من اختيار  صامت كصوت يقًتف بو فاختار القدماء ىذا الصوت لتمٌيزه عن غَته 

، كال تزاؿ ىذه التسمية موجودة كمتداكلة عند ا١تغاربة دكف ا١تشارقة على عادهتم كدأّٔم ُب اٟتفاظ على  (ال)ّٔذا الرمز الكتايب 
 .كاهلل أعلم باٟتق كالصواب... القدٙب كالعمل بو دكف ما استحدث من األٝتاء كالعبلمات كالرموز الكتابية
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يعتقد الكثَت من : إذا كاف القصد نفي صورة ا٢تمزة ُب خصوص رسم ا١تصحف، نقوؿ . ت
ا١تختصُت أنٌو ليس للهمزة صورة بناء على ترؾ ا١تصاحف رسم ا٢تمزة ُب كثَت من مواضعها، 
فليعلم أصحاب ىذا الرأم أٌف ا١تصاحف إ٪ٌتا ريًٝتٍت على مذىب ك٢تجة أىل اٟتجاز الذين 
ٮتففوف ا٢تمزة كال ٭تققوّنا، فمىت حققت ا٢تمزة كجها كاحدا ريٝتت ألفا كمىت خففت على 

٢تجة اٟتجازيُت رٝتت كفق كجو ٗتفيفها ألفا أك ياء أك كاكا أك أسقطت من الرسم حالة 
يدٌؿ على ذلك أٌف ا٢تمزة احملققة كجها كاحدان رٝتت ُب ... اٟتذؼ أك النقل أك اإلدغاـ

ا١تصاحف العثمانية ألفا كيفما كاف شكلها، بل إٌف ا٢تمزة ُب كٌل أحوا٢تا مطلقا كيفما كقعت 
 . ..رٝتت ألفا ُب مصاحف ابن مسعود رضي اهلل عنو

إٌف عبلمة :  إذا كاف القصد نفي صورة ا٢تمزة انطبلقا من عدـ رسم رمزىا ا١تستحدث، نقوؿ . ث
أك غَتىا من عبلماهتا كالنقطة  (ء)ا٢تمزة اليت أضيفت الحقا للداللة عليها كىي رأس العُت 
فهذه كٌلها عبلمات مستحدثة ٓب ... الصفراء كاٟتمراء  كا٠تضراء كعبلمة العُت كاملةن كصغَتةن 

تكن تدٌؿ على ا٢تمزة ساعة كتابة ا١تصحف بل ٓب تكن موجودة أصبلن، فبل يظٌن الظاٌف أٌف 
  .ا٢تمزة ال صورة ٢تا ُب ا١تصحف بناء على عدـ ىذه الرموز

 نسبى لكٌل حرؼ معٌت خاصا يفيده مستدال بطبيعة كخصائص صوتو كبأسلوب ك٤تٌل إنتاجو :
 كسنحاكؿ ُب ىذا ا١تطلب الرٌد على ىذا الزعم إٚتاال كتفصيبل

٘تاما كما قٌدمنا من قبل ال عبلقة ظاىرة منطقية البٌتة بُت الٌداؿ كا١تدلوؿ فيما ذكره بل ىو  . أ
 .كقادح عدـ التأثَت كاضح جلٌي فيو. ٣ترد اٌدعاء كٖتٌكم ليس إالٌ 

جعل لكلٍّ من ا٢تمزة كاأللف صفة مشًتكة ىي الفصل بُت ما يسمع كما ال يسمع كاستنبط  . ب
كا٢تمزة مبدأ الصوت فبل : "من ىذه الصفة دالالت كأحكاما ٥تتلفة، قاؿ ُب حٌق ا٢تمزة

إٌّنا أٌكؿ : "... كقاؿ ُب حٌق األلف..."صورة ٢تا ألٌّنا حٌد بُت ما يسمع كما ال يسمع
، كألٌف موضع الفصل بُت ما ..."اٟتركؼ ُب الفصل الذم بُت ما يسمع كما ال يسمع

يسمع كما ال يسمع كاحده فبل بٌد أف ٩تٌص أحد اٟترفُت بو إٌما ا٢تمزة أك األلف كال ٯتكن 
                                 

راجع . ألنٌو كاف يقيم بالكوفة  كأكثر من نزؿ بالكوفة  عرب ٧تد كىم ٭تققوف ا٢تمز ُب ٢تجاهتم كال ٮتففوّنا إالٌ غٌبان رٔتا  
 .مطلب مناقشة مفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب ُب الفصل الثا٘ب

فا٢تمزة من : "[ ُب نسخة ا٠تزانة العامة بالرباط35عنواف الدليل ص]ما دفعٍت إٔب ذكر ىذه الشبهة ىو قوؿ ابن البناء  
 .كاهلل أعلم (ء)فلعلو يقصد برأس األلف عبلمة ..."  الذم ىو أٌكؿ اٟتركؼرأس األلفجهة االبتداء 

 .31عنواف الدليل ص 

 .32ا١تصدر نفسو ص 
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ْتاؿ من األحواؿ نسبتو للحرفُت معان، ىذا من جهة كمن جهة أخرل كيف ٯتكن للعٌلة 
أ الصوت أف يكوف سببا ُب ترؾ رسم اٟترؼ  الواحدة أف تنتج معلولُت ٥تتلفُت كيف ١تبدى

كعلى التفصيل ُب  كإثبات رٝتو ُب آفو كاحدو، كأف يكوف عبلمة على ا١تبادئ ُب حٌق ا٢تمزة
 .إٌف ىذا من اٞتمع بُت الضدين كاهلل أعلم.. .حٌق األلف

، إالٌ أنٌو ٓب يصرٌح بوجو ىذه الداللة، كلكن "األصالة" من دالالت ا٢تمزة اليت ذكرىا  . ت
بشيء من التأمل ُب كبلمو يبدك أنٌو استند ُب استنباط ىذا ا١تعٌت على ثبلث خصائص 

 ، كأٌف األصل فيها ، كأٌف األصل فيها التحريك٘تٌيزت ّٔا ا٢تمزة، كوّنا أٌكؿ اٟتركؼ العربية
 . االبتداء ّٔا
  فأٌما كوّنا أٌكؿ اٟتركؼ العربية ٥ترجان فهذا يكفي فيو أف يثار السؤاؿ ا١تتكررة ُب

أكثر استدالالتو ما العبلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ؟ كإٌف التسليم ٔتثل ىذا االستدالؿ 
يوجب علينا سحبو كتطبيقو على  ٚتيع حركؼ العربية فييستدؿ ٔتخارجها كصفاهتا 

؛ فاٟترؼ ا١تنحرؼ يدؿ على على معانيها اليت ستيلزمنا ُب فهم الكبلـ كتطبيقو
معٌت اال٨تراؼ كا١تستطيل على االستطالة كآّهور على اٞتهر كا١تهموس على 

ا٢تمس كما كاف متوسط ا١تخرج على التوسط كما كاف متأخرا على 
 . كىكذا...التأخر

  كأٌما ٖتركها بالضركرة كاألصالة، فهذا عجيب كقد حاكلت أف أْتث عن كجو ىذا
الكبلـ كعن مصدره ُب كتب اللغة كالقراءة كالتجويد كلكن دكف جدكة، كلعلو أٌب 

من قبل ٫تزة الوصل، فكأٌف اختيارىا للتوصل إٔب االبتداء بالسواكن قرينة على 
أصالة التحريك ُب ا٢تمزة دكف غَتىا من حركؼ ا١تعجم كاهلل أعلم، كقد يكوف غَت 

  .كبالنظر إٔب أحواؿ ا٢تمزة ٧تد السواكن منها أكثر من أف ٖتصر. ذلك

                                 
 . ا١تصدر السابق

 .ا١تصدر نفسو 

 .32ا١تصدر نفسو ص 

 .31ا١تصدر  نفسو ص 

 ا١تصدر نفسو 

 .36ا١تصدر نفسو ص 

 .كاألمر ُب غاية ا٠تطورة إذا تعلق بكبلـ اهلل تعأب ككبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم لتعلقهما بعقيدة ا١تسلمُت كشريعتهم 

كالثبلثي منو كثَت ُب حالة تصريفو ال ُب مادتو ...بأبأ، بأذف، تأتأ، دأبج، ذأجأ، زأدب، رأرأ: ينظر من األفعاؿ الرباعية 
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  ما قيل ُب اٌدعاء أصالة التحريك ُب ا٢تمز يقاؿ ُب اٌدعاء أصالة االبتداء
كبالنظر ُب ا١تعاجم العربية يتأٌكد ا١ترؤ أٌف ا٢تمزة تقع ابتداء كىو كثَت كما تقع ...ّٔا

فمن أين اكتسبت ا٢تمزة ىذه األصالة ... ُب كسط الكبلـ كآخره على حٌد سواء
 ... ُب االبتداء

ألٌّنا من : "كدليلو" تدؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي مفٌصلة: "قاؿ ُب حٌق األلف . ث
. حيث إٌّنا أٌكؿ اٟتركؼ ُب الفصل الذم بُت ما يسمع كما ال يسمع متصلة ّٔمزة االبتداء

". 
 تقٌدـ اٟتديث عن عدـ تأثَت ىذا الوصف ُب إثبات اٟتكم ا١تنسوب لؤللف... 
  ىل األلف ىي فعبلن أٌكؿ اٟتركؼ ُب الفصل بُت ما يسمع كما ال يسمع؟ أـ أٌّنا

؟ كاٞتواب على ىذا السؤاؿ ضركرم ألٌّنا العلة ا١توجبة ١تعٌت ؟  أـ كبل٫تا ا٢تمزة
التفصيل؛ أٌما كقد كِب االحتماؿ ٤تل ىذا الوصف فبل ٯتكن أف نقطع  ىل معٌت 

 التفصيل اختص بو األلف أـ ا٢تمزة  أـ كبل٫تا؟ 
 إٌف كبلمو عن األلف ىنا فيو كثَت من اللبس، لعٌل سببو تصحيف كقع ُب النسخ ،

أك خطأ ُب التعبَت، كقد يكوف ا١تراد من الكبلـ أٌف األلف ىو أٌكؿ اٟتركؼ ُب 
الفصل الذم يسمع، أك أنٌو ناؿ رتبة األٌكلية بتبعيتو للهمزة باعتباره حرفا غَت 

كعلى كٌل ىذه األكجو يبقى عدـ التأثَت . مستقل ال ٯتكن التلفظ بو إالٌ مقركنا بغَته
قادح ُب االستدالؿ كالتعليل، كما أٌف تصحيح ىذا االستدالؿ يوجب علينا األخذ 

 ...بو ُب دالالت اٟتركؼ ٚتيعها باعتبار مرتبة خركجها أك ٤تٌل ىذا ا٠تركج

                                                                                                     
 . كأصلو

 .32ا١تصدر السابق ص 

 .31ا١تصدر نفسو ص 

أٌكؿ اٟتركؼ ُب الفصل الذم بُت ما يسمع كما "، فكأٌف األلف ىي 32ص" متصلة ّٔمزة االبتداء: "يفهم ىذا من قولو  
لكن حالة اتصا٢تا با٢تمزة؛ ألٌف األلف ال يلفظ ّٔا كحدىا بل ال بٌد أف تتصل بغَتىا كأٌكؿ حرؼ ٥ترجا تتصل بو ..." ال يسمع

 .حىت تتصف بصفة األٌكلية ىو ا٢تمز كاهلل أعلم

 .32اختلفت النسخ ُب ىذا ا١توضع، راجع ىامش ا١تصدر ص 
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أرجع ىذا اٟتكم إٔب خاصية من خصائص " تدٌؿ على الظهور كاالرتفاع كاالرتقاء"الواك  . ج
 ."ألٌّنا عن غلظ الصوت كارتفاعو بالشٌفة إٔب أبعد رتبة ُب الظهور: "الواك الصوتية ىي قولو

 :كىذا الذم ذىب إليو ا١تصنف رٛتو اهلل ٥تالف ١تا قٌرره أىل االختصاص من كجوه أ٫ٌتها
 ؛ فهو ألجل إٌف األلف من بُت حركؼ ا١تٌد كاللُت الثبلثة ىو ا١توصوؼ بالتفخيم

 .ذلك أكٔب ّٔذه ا١تعا٘ب من الواك
  حىت من قاؿ من أىل العلم باٌتصاؼ الواك ّٔذه الصفة كىم أفراد يعدكف على

 . ٓب ٮتالفوا اٞتمهور ُب كوف رتبة تفخيم الواك دكف رتبة تفخيم األلفاألصابع

                                 
 .32ا١تصدر السابق ص 

 .ىذا إذا تقٌدمها حرؼ من حركؼ االستعبلء أك التفخيم 

 قيل أٌكؿ من قاؿ بتبعية الواك ١تا قبلها ُب صفيت االستعبلء كاالستفاؿ كاأللف ىو اإلماـ ٤تمد بن أيب بكر ا١ترعشي 
لقب بساًجٍقلي زاده 

ي
الطبعة الثانية  دار عمار األردف  . سآب قدكرم اٟتمد.د: دراسة كٖتقيق" جهد ا١تقلٌ "ُب كتابو  (ىػ1150)ا١ت

كقد ذكر ىذه ا١تسألة مبٌينا انفراده عن مذىب ٚتاىَت القراء ككذا مبٌينا شٌكو كظٌنو كعدـ قطعو . 155ص. ـ2008ىػ 1429
ك١تٌا كاف ُب الياء كالواك ا١تٌديتُت عمل عيٍضوو ُب اٟتملة كما سبق، ٓب يكونا تابعُت ًلما قبلهما بل : "بصحتها كصوأّا حيث يقوؿ

ية تفخم بعد اٟترؼ ا١تفخم، كاهلل اعلم اىػ ك٦تٌا يؤٌكد ." ٫تا مرققاف ُب كل حاؿ، كذا يػيٍفهىمي من إطبلقاهتم، كلعلَّ اٟتق أفَّ الواك ا١تدّْ
يوجد التصريح بذلك أك اإلشارة إليو ُب كتب ىذا الفن ، لكن   كقد رجوت أف" : "بياف جهد ا١تقل"تفٌرده ّٔذا الرأم قولو ُب 

شرح ا١تقدمة اٞتزرية، عصاـ الدين أٛتد بن مصطفى ا١تعركؼ بطاش كيرٍبم زاده : ينظر" فليكتبو ىنا أعيا٘ب الطلب ، فمن كجده
كقيل أٌف اإلماـ . 160ـ ىامش الصفحة 2007. مكتبة أكالد الشيخ للًتاث القاىرة. فرغلي سيد عرباكم: ٖتقيق (ىػ968)

 : رٛتو اهلل سبقو إٔب ذلك حيث يقوؿ ُب بعض نظمو (ىػ732)اٞتعربم 
 صبل٘ب كاأللف األصيل  أدناه.  كا١تد حرؼ ُب الزماف كلينو 

  كٖتفظن ّٔا عن اإلثخاف  .للزكمها اإلسكاف بعد ٕتانس 

ترؾ الصواب كعد ُب األٟتاف   .ُب تفخيمها كالواك من قد جد
 –على مذىبو ُب لزـك االستفاؿ فيو - كاٟتٌق كاهلل اعلم أٌف اٞتعربم ال يقوؿ بتفخيم الواك كإ٪ٌتا ىو ىنا ٭تذر من تفخيم األلف 

اإلماـ ا١تسعدم ُب الفوائد ا١تسعدية : ك٦تٌن تبع ا١ترعشي ُب مذىبو ذاؾ. حىت ال ينحو بو القارئ ٨تو الواك األعجمية ا١تفخمة 
كمن ا١تعاصرين أٛتد الطويل ُب كتابو تيسَت علم التجويد . [160نقبل من شرح طاش كيرٍبم زاده ىامش الصفحة ] 68ص
كالواك ُب علم اللسانيات كاللغة اٟتديث مستفاؿ على كٌل .  ـ2006ىػ 1423الطبعة الثانية .  دار ابن خزٯتة الرياض207ص

 .42ـ ص2013مكتبة األ٧تلو مصرية القاىرة طبعة . إبراىيم أنيس.األصوات اللغوية، د: حاؿ ينظر

ضرب يتمكن التفخيم فيو كذلك إذا كاف أحد حركؼ : ا١تفخمات على ثبلثة أضرب: "قاؿ ابن الطحاف األندلسي ُب ٕتويده 
[ 218\1النشر ]اىػ ."االستعبلء مفتوحا، كضرب دكف ذلك كىو أف يقع مضموما، كضرب دكف ذلك كىو أف يكوف مكسورا

كمراتب التفخيم ٜتسة أعبلىا ا١تفتوح كبعده ألف ٨تو طائعُت، : "يقوؿ الشيخ ٤تمد الصادؽ قمحاكم ُب الربىاف ُب ٕتويد القرآف
كمن نظم .  41ص." ٍب ا١تفتوح ليس بعده ألف ٨تو صرب، ٍب ا١تضمـو ٨تو فضيرب، ٍب الساكن ٨تو فائٍض، ٍب ا١تكسور ٨تو ًخيانة
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 ارتفاعو بالشٌفة إٔب أبعد رتبة ُب الظهور: "قولو ُب بياف سبب غلظ صوت الواك ."
كاٟتق أٌف الشٌفة ال دكر ٢تا البٌتة ُب ارتفاع صوت اٟتركؼ، كعملها مقتصر ُب الواك 

على الضٌم، أٌما العضو ا١تسئوؿ عن استعبلء اٟتركؼ كتفخيمها فهو اللساف 
كارتفاعو ٨تو اٟتنك األعلى، سواء أقصاه فقط مع حركؼ االستعبلء أك أقصاه 

كطرفو مع الراء كالطاء كالظاء أك أقصاه كحافتو مع الضاد كالبلـ، كاأللف ُب كٌل 
 ...ذلك تابع ٢تذه اٟتركؼ

عن "كدليلو على ذلك أٌّنا تصدر " تدؿ على البطوف فهي ٥تصّْصة: "يقوؿ عن داللة الياء . ح
  ك٦تٌا ٬تاب بو ُب ىذه اٞتزئية أنٌو إذا كاف األلف ُب .."رقٌة الصوت كا٩تفاضو ُب باطن الفم

استدالالت ابن البناء فاصلة بُت ما يسمع كما ال يسمع، كجامعة بُت عا١تي الوجود الظاىر 
كالباطن، فهي مفصّْلة، أليس ىذا التفصيل قريب من معٌت التخصيص؛ فهو أكٔب بو من 

الياء، كما أٌف العبلقة بُت البطوف  كالتخصيص ليست ظاىرة جلٌية كالعبلقة بُت التفصيل 
 ...كالتخصيص

  مٌيز ا١تصٌنف رٛتو اهلل بُت اتصاؿ حركؼ ا١تٌد با٢تمزة كبُت اٌتصا٢تا بباقي حركؼ ا١تعجم، كجعل
فهذه اٟتركؼ الثبلثة من حيث : "قاؿ رٛتو اهلل. من ىذا الفرؽ عٌلة أخرل لًتؾ رسم ا٢تمزة

اٌتصلت با٢تمزة كانت أٌكؿ اٟتركؼ كٌلها ألٌّنا ُب مقطع ا٢تمزة كاٟتركؼ بعدىا ُب مقاطع 
فكانت ّٔذه اٞتهة . كإذا ٖترٌكت اٟتركؼ كطٌولت با١تٌد تبعتها ىذه اٟتركؼ الثبلثة أيضا. أنفسها

فؤلجل ذلك ٓب ٬تعل للهمزة صورة ُب . كىي مع كٌل حرؼ ُب مقطعو. آخر اٟتركؼ كٌلها
 ."ا٠تطٌ 

                                                                                                     
 : الشيخ ا١تتوٕب ُب ا١تسالة قولو

 ٍب ا١تفخمات عنهم آتيو على مراتب ثبلث كىيوٍ 
 مفتوحها مضمومها مكسورىا كتابع ما قبلها ساكنها

 كقيل بل مفتوحها مع األلف كبعده ا١تفتوح من دكف ألف
 مضمومها ساكنها مكسورىا فهذه ٜتس أتاؾ ذكرىا 

 .[41ـ ص2008- ىػ 1429دار ابن حـز بَتكت . الشرح العصرم على مقدمة ابن اٞتزرم، حملمد بن ٤تمود حٌوا]

 .155...152جهد ا١تقٌل ص 

 .32عنواف الدليل ص 

 .ا١تصدر نفسو 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -201-  

 

  بل ٥ترج اٟترؼ باعتبار رٝتو . ما ىي العبلقة بُت ٥ترج اٟترؼ كرٝتو ؟ ال كجود ٢تا
 . كصفه طردم ال دخل لو ال من قريب كال من بعيد ُب ٖتديد رمزه الكتايب

  كإذا قبلنا ّٔذه العبلقة كسٌلمنا ّٔا فإٌف أكٔب اٟتركؼ بًتؾ رٝتها ىي حركؼ ا١تٌد
 باصطبلح علماء باعتبارىا ٗتتلف عن باقي اٟتركؼ ُب كوّنا أصواتا ال حركفا

؛ ألٌّنا ال تعتمد ُب خركجها على عضوو من ، كبكوف ٥تارجها مقٌدرة ال ٤تٌققةالتجويد
 .أعضاء التصويت ٓتبلؼ باقي اٟتركؼ ٚتيعها تعتمد على عضوو كحٌيزو معٌُتو ك٤تٌدد

  ٍبٌ كيف يستقيم جعل حركؼ ا١تٌد كاللُت مع ا٢تمزة أكائل اٟتركؼ كٌلها، بينما ىي ذاهتا
 .مع باقي حركؼ ا١تعجم أكاخرىا ؟ أليس ُب ىذا اٞتمع تناقض كتضاد 

  الفتحة فعل بُت الضمة "حديثو عن اٟتركات الثبلث عٌضد بو معا٘ب حركؼ العلة فؤلٌف
ناسب " أثقلها فعل الرفع كدكنو فعل ا٠تفض"فهو يناسب التفصيل معٌت األلف، كألٌف " كالكسرة

كاٟتركات الثبلث النصب كالرفع : "ك٘تاـ كبلمو عن اٟتركات قولو. ذلك ظهور الواك كبطوف الياء
كأك٢تا كأخٌفها ُب اٟتٌس على النفس فعل النصب ألنٌو على االنفتاح الذم ىو أصل . كا٠تفض

كالفتحة فعل بُت . كأثقلها فعل الرفع، كدكنو فعل ا٠تفض. للصوت ٍب يعرض لو الضٌم كالكسر
 ..."الضمة كالكسرة

إٌف خفة اٟتركؼ ظاىرة نسبية ٗتتلف باختبلؼ جهة اعتبارىا، فإذا كانت ُب الفتحة من جهة 
كا١تتأمل ُب كبلـ ا١تصنف ٯتيل إٔب . ، فإٌّنا ُب الكسرة من جهة يسرىا على اللسافحجم اٟتركة

                                 
ابتداء من اٟتجاب )، مرحلة ا٢تواء (ُب الدماغ، كاأللياؼ العصبية)مرحلة األمر العصيب : ٘ترُّ عملية التصويت بأربع مراحل 

بداية من األحباؿ الصوتية إٔب اٟتٌيز أم الذم تتحٌدد فيو شخصية )، مرحلة الصوت (كالرئتُت إٔب ما دكف األحباؿ الصوتية
كأصوات ا١تٌد أك حركفها  ( عند اتصاؿ الصوت باٟتٌيز الذم تتحٌدد فيو شخصية اٟترؼ كىو ا١تخرج)، مرحلة اٟترؼ (اٟترؼ

 .باعتبار االصطبلح الشائع يتوقف إنتاجها عند مرحلة الصوت

. (ىػ428)أسباب حدكث اٟتركؼ، الرئيس أبو علي اٟتسُت بن عبد اهلل بن سينا : ينظر ُب التفريق بُت الصوت كاٟترؼ 
النجـو الطوالع . 105-60ص (د ت). مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق. ٤تمد حٌساف الطٌياف، ك٭تِت مَت علم: ٖتقيق

 .  213-212راجع كبلـ ابن السيد رٛتو اهلل ُب رسم ا١تصحف لؤلستاذ غاٖب قدكرم ص. 231-230ص

 227النجـو الطوالع ص 

كىذه ا٠تفة ىي اليت يقصدىا اللغويوف كالنحاة حُت يطلقوف صفة ا٠تفة على الفتحة، كىي ذاتو العلة ا١تانعة للرـك  
كاالختبلس ُب حركة الفتح عند القراء كعلماء التجويد قالوا ألٌّنا ٠تفتها ال تقبل التجزئة  فذىاب بعضها ذىاب ٢تا كٌلها، كىو 

 .[ 126\2النشر .184- 183النجـو الطوالع ]. كال ييرل ُب الٌنصًب للقيرٌاء كالفتًح للخفًَّة كا٠تفاء: معٌت قوؿ ابن برم

كأما فائدة اإلمالة فهي : " كمن شواىد ىذا التخفيف إمالة الفتح اليت قصدكا ّٔا التخفيف، قاؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل
كمن . 35\2النشر ..." سهولة اللفظ كذلك أٌف اللساف يرتفع بالفتح كينحدر باإلمالة كاال٨تدار أخف على اللساف من االرتفاع
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كأخٌفها ُب اٟتٌس على النفس فعل النصب : "أٌف قصده با٠تفة اليسر ال قٌلة اٟتجم بقرينة قولو
ألنو على "ك " على النفس"ك " ُب اٟتسٌ "فقولو ." ألنٌو على االنفتاح الذم ىو أصل للصوت

 . كٌلها قرائن تشَت إٔب أٌف ا١تقصود با٠تفة سهولة لفظها كاهلل أعلم " االنفتاح
أٌما فيما ٮتص جعلو للفتحة بُت الضمة كالكسرة فهو ترتيب ُب غاية التحقيق يقرٌه كيقرره علماء 

، لكن عيبو أف ٬تعل من ىذه ا١تبلحظة القٌيمة مطية الستنباط الصوتيات كاللسانيات اٟتديثة
 .معاف كأحكاـ ال عبلقة ٢تا ّٔا ، ككوف األلف يفيد الفصل كالتفصيل

  إف كاف كال بٌد من اٟتديث عن معا٘ب اٟتركؼ فهي ا١تعا٘ب اليت استنبطها اللغويوف كالببلغيوف
كقد ذكركا للهمزة من ... كالنحاة باستقراء االستعماؿ كمبلحظة الًتاكيب كعملها كتأثَتىا 

ا١تضارعة، التعدم، النداء، التسوية، االستفهاـ، اإلقرار، : ا١تعا٘ب الشيء الكثَت لعٌل أ٫ٌتها
التهكم، االستبطاء، التوبيخ، اإلنكار، االستحقاؽ، الكثرة، السلب، الصَتكرة، الدخوؿ ُب 

التثنية، التأنيث، الفرؽ، الفصل، الكٌف، : كمن معا٘ب األلف... ا١تكاف، الوصوؿ إٔب العدد
العطف، : كمن معا٘ب الواك. (نصبا كرفعا ٔتختلف ما يؤدم ذلك من معافو )اإلطبلؽ، اإلعراب 

كمن معاف ... ا١تعية، الفصل كالوصل، اإلغراء، التحذير، اٟتاؿ، القسم، االعًتاض، اإلعراب 
 ىذه الدالالت استنبطت انطبلقا ...ا١تضارعة،  التثنية، اٞتمع، التصغَت، النسبة، اإلعراب: الياء

من دكرىا كحركؼ معا٘ب ال حركؼ ىجاء، أٌما كحركؼ ىجاء فإٌف ا١تناسبة كالعبلقة بينها كبُت 
ا١تعٌت ٖتتاج إٔب إثبات أصلها قبل البحث ُب طبيعتها كنوعها، ك٦تٌن أشار إٔب ىذا النوع من 

 كأسهب ُب بياّنا ابن جٍت ُب العبلقة بُت اٟتركؼ كا١تعا٘ب ا٠تليل بن أٛتد كتلميذه سيبويو

                                                                                                     
أىم عوامل تطور األصوات اللغوية السهولة كمن مظاىر ىذا العامل ُب لغتنا العربية ما ٕتنح لو اللهجات الشعبية من الكسر 

 ...كاإلمالة ألٌّنا أسهل كأيسر على اللساف ُب النطق من الفتح كالضم

 .36-35ـ ص2013مكتبة األ٧تلو ا١تصرية القاىرة . ينظر األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس 

 ...366ص... 349ص... 18ص... 14ا١تعجم الواُب ُب النحو العريب ص 

 أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب اٟتارثي بالوالء كمعٌت سيبويو رائحة التفاح بالفارسية ٝتي كذلك ألٌف كجنتيو كانتا 
أجٌل كأىٌم ما صنف ُب النحٌو كتلميد ا٠تليل عبقرًم ىذه " الكتاب"ٛترارا كإشراقا، إماـ النحاة بالبصرة كصاحب اكالتفاحة 

تاريخ . (ىػ180)بقرية من قرل شَتاز يقاؿ ٢تا البيضاء كتوُب سنة ٙتانُت كمائة  (ىػ148)األمة، كلد سنة ٙتانية كأربعُت كمائة 
: ، ٖتقيق(ىػ442)العلماء النحويُت من البصريُت كالكوفيُت كغَتىم، أبو احملاسن ا١تفضل بن ٤تمد بن مسعر التنوخي ا١تعرم 

تاريخ بغداد كذيولو . 90\1ـ 1992ىػ 1412ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة الطبعة الثانية . عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو.د
 .464\3، كفيات األعياف 190\12
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خضم كقضم، فا٠تضم : " فمن ذلك قولو"باب ُب إمساس األلفاظ أشباه ا١تعا٘ب"ا٠تصائص 
ألكل الرُّطب، كالبطيخ كالقثاء كما كاف ٨تو٫تا من ا١تأكوؿ الٌرطب كالقضم للصُّلب اليابس ٨تو 

كمن ذلك القٌد طوالن، كالقٌط عرضان؛ كذلك أٌف الطاء أحصر للصوت " ."قىًضمت الدابة شعَتىا
كأسرع قطعا لو من الداؿ، فجعلوا الطاء ا١تناًجزة لقطع العرض لقربو كسرعتو كالداؿ ا١تماطلة ١تا 

 ٍبٌ ذكر أمثلة أخرل استنبط منها دالالت للطاء كالداؿ كالتاء ."طاؿ من األثر كىو قطعو طوال
كا١تبلحظ ُب استنباطات ىؤالء األعبلـ أٌّنم ربطوا بُت   إْب...كالصاد كالسُت كالشُت كاٞتيم

حركؼ ا٢تجاء كبُت دالالت اللفظ اللغوية الوضعية ا١تعركفة عند أرباب الفصاحة، أٌما ابن البناء 
رٛتو اهلل فإنٌو يربط بُت  حذؼ اٟترؼ من الكتابة أك زيادتو أك إبدالو أك فصلو أك كصلو  كبُت 
معا٘ب اللفظ  ا١توضوعة أصبل للداللة على األصوات ال الكتابة؛ باعتبار الصوت سابق كمقٌدـ 

 .على الكتابة
 :سابعا  األصول الكالمية واإلشارية في دالالت الحروف

ا١تقصود ىنا الدالالت كا١تعا٘ب اليت استقاىا ال من خصائص اٟتركؼ الصوتية فقط، كإ٪ٌتا من 
كإليك ىذه ا١تعا٘ب مقركنة . ىذه ا٠تصائص كمن إشارات باطنية كجدانية متعلقة بظواىر الوجود

 :ْتركفها ككجو الربط كالتعليل فيها
 "التفصيل"ٓب يذكر عٌلة ذلك لكن يبدك أٌف توجيهو ىو " األلف يدٌؿ على قسمي الوجود . "

على قسم ا١تلكوت ألنٌو أبطن ُب  [يدؿٌ ]الياء ". ألنٌو أظهر لئلدراؾ"الواك يدٌؿ على قسم ا١تلك 
 "اإلدراؾ
  نعيد مبلحظة نفي التأثَت كانعداـ العبلقة كالرابط بُت العلة كا١تعلوؿ؛ لكوّنا قادحة ُب

ىذا النوع من االستنباط كالتوجيو، كنظرا ٠تطورهتا  إذ القبوؿ ّٔا ييلـز الكبلـ كيقرنو 
كال بالسياؽ كال - منطوقو كمفهومو-ٔتعافو مستحدثة خيالية ال عبلقة ٢تا ال باللفظ 

 ... باٟتاؿ

                                 
ـ 2007ىػ 1428دار اٟتديث القاىرة . الشربيٍت شريدة: ٖتقيق. (ىػ392)ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت  

 .151ص\2ج

 . 156\2ا١تصدر نفسو  

 .157\2ا١تصدر نفسو  

 .165....157\2ا١تصدر نفسو  

 .34ينظر ٚتيع ىذه الدالالت كاألقواؿ ُب عنواف الدليل ص 
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  إذا كاف الواك يدؿ على قسم ا١تلك لظهوره بسبب ما كصفو من غلظ صوتو، فإٌف ىذه
العلة ُب األلف أمكن كأقول كأكثر فهي أكٔب ّٔذا ا١تعٌت من الواك، كىذا ما يقدح ُب 

 .استداللو بقادحة النقض
  إذا كانت الواك تدؿ على ا١تلك كالياء على ا١تلكوت أٓب يكن من ا١تناسب أف تتواجد

 .بدؿ الواك (ا١تلكوت)الياء ُب تسمية 
  ،إٌف ا١تتتبع ٞتزئيات ا١تلكوت ا١تذكورة ُب الكتاب يبلحظ أٌف أغلبها متعلقة بعآب الغيب

كعآب الغيب أجٌل كأعظم كأكرب كأكثر كأقول من عآب الظاىر، فهل ا٩تفاض الياء 
يتناسب مع ىذا العآب  اٞتليل كالعظيم أـ ارتفاع كاستعبلء األلف كالواك ؟ كىل نكتفي 
ُب ٖتديد ماىيتو كبياف حقيقتو بصفة كاحدة ىي ا٠تفاء  اليت تناسب الياء، كنًتؾ باقي 

 الصفات كىي كثَتة، كلكٌنها تناسب األلف أك الواك ؟
 :ثامنا المنهج العملي التطبيقي لتوجيهات ابن البناء

 إْب معافو ...إٌف التوجيهات العامة اليت ذكرىا كالبطوف كالظهور كالتفصيل كالوصل كاٟتجز كالتغيَت
 كىو ٛتٌاؿ لوجوه باعتباره موجَّها ١تختلف األماكن –٣تملة كما من لفظ من ألفاظ القرآف الكرٙب 

 إالٌ ك٭تتمل شيئا من ىذه ا١تعا٘ب فتنزيلها على الكلمات اليت اكتنفها شيء من ظواىر –كالعصور 
الرسم العثما٘ب ليس باألمر العسَت ١تن توٌسعت معارفو كتشٌعبت كتنوعت اختصاصاتو كابن البناء 

 .كُب ىذه الطريقة كثَت من التحٌكم. ا١تراكشي
  إٌف طريقة ابن البناء ُب توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ىي ُب حقيقة أمرىا تفسَت إشارم ينطلق من

كإذا كاف األمر كذلك فينبغي أف يقف ىذا التوجيو عند حدكد . مبلحظة الظاىرة الكتابية
 :التفسَت اإلشارم كينضبط بضوابطو كلعٌل من أبرزىا ما يلي

 "أال يتناَب كما يظهر من معا٘ب النظم الكرٙب" 
 "أال ييٌدعىى أنو ا١تراد كحده دكف الظاىر" 
 " أال يكوف تأكيبل بعيدان سخيفان" 
 "أال يكوف لو معارض شرعي أك عقلي" 
 "أف يكوف لو شاىد شرعي يؤيٌده". 

 

                                 

 .322\2مناىل العرفاف ُب علـو القرآف  
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 :الفصل الثالث
مناقشة تفصيلية لتوجيهات ابن البناء 

 ا١تراكشي
 مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب ا٢تمزة: ا١تبحث األٌكؿ
 مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب األلف: ا١تبحث الثا٘ب

 مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب الواك: ا١تبحث الثالث

 مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب الياء: ا١تبحث الرابع

مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب مٌد : ا١تبحث ا٠تامس
 التاءات كقبضها

مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب : ا١تبحث السادس
 الوصل كاٟتجز

مناقشة توجيهات ابن البناء ُب باب : ا١تبحث السابع
 حركؼ متقاربة
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 مناقشة تفصيلية لتوجيهات ابن البناء المراكشي: فصل الثالثال
 

 مناقشة توجيهات ابن البناء في باب الهمزة: المبحث األّول
تقٌدـ اٟتديث عن تأصيبلتو لتوجيهات باب ا٢تمزة ُب مقدمة الكتاب، كأٌكؿ ما قٌرره ىناؾ مسألة ترؾ رٝتها 
 أصالة كابتداءن باعتبارىا أٌكؿ اٟتركؼ، كالفيصل بُت ما يسمع كما ال يسمع، كىو ىنا يقٌرر األصل ذاتو ٍبٌ يضيف

بأحد حركؼ  العلة - أم ريٝتت - أصبل آخر مفاده أٌف ا٢تمزة مىت  ثبتت كٓب يتأتَّ سقوطها ُب اللفظ عضدت 
 . الثبلثة، كإف تأٌتى سقوطها خرجت عن ىذا األصل  كتيرًؾ رٝتها كٓب تعضد إالٌ إذا صاحبها معٌت يقوم ظهورىا

كلعٌل أٌكؿ ما ييستغرب ىا ىنا، أك على األقٌل ٭تتاج إٔب كثَت من الًتكيز كإعماؿ الفكر لفهمو كاستيعابو، ىو 
ٚتعو بُت أصلُت متناقضُت، فًتؾ رسم ا٢تمزة رأسا كابتداء ىو األصل، كُب الوقت ذاتو يقرر ُب مقابل ذلك أٌف 

حيث . خركج عن أصالتها كىو التعضيد كالرسم- أم تقويتها كرٝتها ُب اصطبلحو ا٠تاص –عدـ تعضيدىا 
 ٍب تعضد ُب مواضع بأحد ىذه اٟتركؼ الثبلثة ...قد تقدـ أّنا ال صورة ٢تا ُب ا٠تط ألّنا مبدأ اٟتركؼ: "يقوؿ

كىو ىنا التعضيد أم ] خرجت عن أصالتها [أم من اللفظ]فإن تأتي سقوطها . حيث تثبت كال يتأتى سقوطها
 ". إال أف يكوف ُب ا١تعٌت ما يقوم ظهورىا، فتعضد على ما نذكره ُب فصوؿ أربعة فلم تعضد[التقوية كالرسم

 الهمزة في أّول الكلمة: مناقشة الفصل األّول
 إذا كانت ا٢تمزة أكؿ : "حكم ا٢تمزة ا١تبتدأة عند ابن البناء ىو رٝتها ألفا مطلقان كتوجيهو ٢تذا اٟتكم قولو

كقد كقعت . كىي من جهة ا١تعٌت مبدأ اٟتركؼ. فإنو ال يتأتى سقوطها ألّنا متحركة كليس قبلها غَتىا الكلمة
 ".عضدت بأكؿ اٟتركؼ كىو األلف بأم حركة ٖتركت ا٢تمزةؼكذلك ُب أكؿ الكلمة فظهرت ثابتة ُب كل كجو 

إٌف أٌكؿ ما يشوب كبلـ ابن البناء ىا ىنا ىو ىذا االقتضاب ا١تخٌل كىذا التعميم كاإلٚتاؿ ا١تعيباف؛ فعرضو 
للفصل كٌلو ّٔذه البساطة كىذه الكيفية ككأٌف ا٢تمزة ُب أٌكؿ الكلمة يكفي أف يقاؿ ُب حٌقها ترسم ألفا مطلقا 

  .ككفى، كليس ُب الفصل بياف كمسائل أخرل كفركع كاستثناءات كخركج عن األصل
                                 

سيتم مناقشة كٖتليل ٚتيع مباحث ىذا الفصل من خبلؿ أصوؿ توجيهات الظاىرة، ك تتبع فركعها ، كعرض ٥تتلف آراء  
 . علماء الرسم ُب توجيهها

اصطبلح ا١تباحث ُب ىذا الفصل ٓب يراع فيها اٟتجم بقدر مراعاة تقسيمات ابن البناء كتصنيفاتو لظواىر الرسم  
 .مباحث كتاب عنواف الدليل كليست مباحث ىذه الدراسة- من حيث التسمية كاالصطبلح–العثما٘ب؛ فهي ُب حقيقة أمرىا 

 .35صعنواف الدليل  

 .ا١تصدر نفسو  

 .ا١تصدر نفسو  

ٝتَت . 130-129كدليل اٟتَتاف ص. 424...421ا١تقنع ص: ينظر مسائل كتفصيبلت ا٢تمزة ُب أٌكؿ الكلمة ُب 
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فقد ترؾ ذكر حكم ا٢تمزة اليت تأخذ صفة االبتداء حكما ال حقيقة، كىي ا٢تمزة اليت تكوف ُب أٌكؿ بنية 

...     چ گ چ       چ ٱ چ چ پ چ  چ ھ چ: الكلمًة كاٌتصلت ّٔا بعض الزكائد كنحو

 ...    چ ڻ چ   چڌ چ   چخسچ
رج ا٢تمزة عن كوّنا ُب بداية الكلمة كاليت تقدمت بعض أمثلتها، كاليت  كما ترؾ بياف ماىي الزكائد اليت ال ٗتي

 (ڃ) چ  ىئچ   چ  ٻ  چ: كنحوتندرج ا٢تمزة بسببها ُب خانة ا١تتوسطة ال ا١تبتدأة 

    ىذا مع العلم أٌف ابن البناء رٛتو اهلل نٌبو على شيء من ىذا القبيل، لكن ُب غَت مظانٌو...( ۆئ)
٘تامو كمالو كأٌكال، كبإشارة خاطفة عابرة ال تفي با١تقصود كال تؤدم ا١تطلوب ثانيا، كال يبدك أنٌو قصد ىذا ا١تعٌت ب

كليس  .أنبائهم:  كنعٍت با١تركبة ما تألفت من كلمتُت مثل: "ثالثا؛ كذلك قولو ُب مقدمة فصل ا٢تمزة ا١تتوسطة
تقوؿ . كسوؼ كلمة مستقلة ال تركب مع الفعل. السُت مع الفعل ا١تستقبل بًتكيب ألف السُت ٥تتصر من سوؼ

 ".فهي كاٟتركؼ العامة فاعلم. سوؼ أقـو كسوأ قـو كسأقـو: العرب

فإٌف ا٢تمزة ...  چک  چ  چېئچ  چ  گچ :كمن أىٌم ما تركو كذلك، مستثنيات ىذا الفصل كنحو
      .ُب أٌكؿ اسم اإلشارة كُب أداة الشرط كالضمَت من ا١تبتدأة حكما، كرغم ذلك عضدت كرٝتت بغَت األلف

ىذا اإلخبلؿ بعرض مسائل ا٢تمزة ُب أٌكؿ الكلمة يطعن ُب توجيهو للفصل كٌلو ألنٌو بناه على بعضو كجزء 

                                                                                                     
كىذا اإلخبلؿ ُب عرض مسائل ا٢تمزة ُب أٌكؿ الكلمة يؤٌكد ما أثبتناه ُب غَتما موضع من كوف . 33، ا١تتحف ص60الطالبُت ص

كجٌل من كتب ُب - ابن البناء ليس من أىل االختصاص، كال من العارفُت بدقائق مسائل ىذا العلم، كإ٪تا ىو دخيل عليو ٭تاكؿ 
أف يعطي نظرة ذاتية خاصة قائمة على عموميات ك٣تمبلت فضفاضة ىي ُب حقيقة - إعجاز الرسم العثما٘ب كتوجيهو اإلشارم 

 ... أمرىا ٖتٌكم ٤تض كتقٌوؿ ٣ترد عن األدلة العلمية كا١تنهجية ا١توضوعية 

 .25النساء - 1قريش - 171األعراؼ - 93آؿ عمراف : على التوإب 

 .71طو - 79اٟتجر - 99يونس :  على التوإب 

اٟتركؼ اليت يعتٌد ّٔا فتصَت بسببها ا٢تمزة ُب حكم ا١تتوسطة ىي اليت ٮتٌل سقوطها ببنية الكلمة كاألمثلة ا١تتقٌدمة أعبله،  
 .33ينظر ا١تتحف ص

 .223:، البقرة221:، البقرة43:، النور45:فاطر:  على التوإب
 . 45كردت ىذه اإلشارة ُب مقدمة فصل ا٢تمزة ا١تتوسطة ص 

 .ا١تصدر نفسو  

 .67، النمل 47، الواقعة 17لفرقاف ا:   على التوإب

، [84:الواقعة](  ڄ)، [102:طو](  ڃ)، [94:طو] ( ڳ): كمن مستثنيات ىذا الفصل كذلك 

 إْب ...[19:األنعاـ](  ٹ)، [15:آؿ عمراف](  ۋ)
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منو أٌكالن، كألنٌو اكتفى بتوجيو األصل كترؾ توجيو ما استثٍت من ىذا األصل؛ كالتوجيو كالتعليل ألٌم حكم ال يصٌح 
 (الطرد االستيعاب كالعكس انعداـ ا١تستثنيات)...إالٌ إذا اٌتسم بالطرد كالعكس، ككبل٫تا منتفو ُب ىذا الطرح

 الهمزة المتطرفة: مناقشة الفصل الثاني
 تأصيالتو لهذا الفصل: أّوالً 

إذا كقعت : "يقوؿ ا١تؤلف مؤصبلن لتوجيهات ظواىر رسم ا٢تمزة ُب آخر الكلمة كمبٌينا لقواعد كتابتها ما نٌصو
فإذا كاف ما  .فقد أخرجت عن أصالتها ْتسب كضعها آخر الكلمة ٤تل الوقف كالسكوف ا٢تمزة آخر الكلمة

كيصح النطق با٢تمزة ساكنة  .قبلها متحركا مثل يستهزًلء فإنو ال يتأتى سقوطها بإلقاء حركتها عليو ألنو متحرؾ
فلذلك تعضد ْترؼ من جنس حركة ما . ف الكلمة إ٪تا تكتب على الوقفألىِتء أك ُب الوقف مإف يشأ ك: مثل

قبلها ألّنا إف سكنت ُب الوقف ٓب يدبرىا حركة نفسها إذ ال حركة ٢تا، إ٪تا يدبرىا حركة ما قبلها كلوال حركة ما 
قبلها ما عضدت فلذلك كجب أف يدبرىا حركة ما قبلها إال أف يقول معناىا ُب الكلمة ْتيث تكوف لو مرتبة 

 كإف كاف ما قبل ا٢تمزة ساكنا فإف كاف األلف : " كقاؿ أيضا." ظاىرة أصلية ُب االعتبار فتعضد ْترؼ حركتها 
 كإف كاف الساكن قبل ا٢تمزة : " كقاؿ أيضا..."ىباء كجفاء فإّنا ال تعضد إالٌ أف يكوف ُب ا١تعٌت ما يقويها: مثل

ا٢تمزة غَت األلف مثل ا٠تبء كبرلء فإّنا ال تعضد ألّنا مع األلف ٖتذؼ ُب الوقف ألنو ال ٬تتمع ساكناف كال 
كأما مع غَت األلف فيتأتى إلقاء حركتها عليو فتسقط من كجهُت فلذلك تعضد . يتأتى إلقاء حركتها عليو لسقط

فقد يلتقي ألجل ذلك ساكناف ٨تو : كأيضا يصح ُب األلف التطويل فيقـو فيو مقاـ اٟتركة .حيث يقول معناىا
 ".ك٤تيام كأىرأىيت كشبو ذلك: كُب قراءة كرش. دابة كالطامة

 :كمناقشة ىذا التأصيل من كجوه
 أٌف ا٢تمزة : إٌف األصالة اليت خرجت عنها ا٢تمزة ىا ىنا، يقصد ّٔا ابن البناء رٛتو اهلل معنيُت اثنُت أٌك٢تما

؛ كا٢تمزة ا١تتطرفة إ٪ٌتا جاءت ُب آخر الكلمة كمن ىنا خالفت إ٪ٌتا ىي ١تبادئ األمور ال ٠توا٘تها كّناياهتا
كاٟتق أٌف ا٢تمزة صوت صامت كباقي الصوامت العربية تأٌب ُب أٌكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا . ىذا األصل

على حدٍّ سواء، كلو تصٌفح كتتٌبع الواحد مٌنا أٌم معجم عريب سيجد من ا١تواد اللغوية اليت تنتهي با٢تمزة 
اليت ذكرىا ابن البناء نفسو ُب ىذا الفصل ما يؤٌكد أٌف - ا١تتعددة– كلعٌل ُب الكلمات ...الشيء الكثَت

                                 
 . 36عنواف الدليل ص 

 39ا١تصدر نفسو ص 

 .45-44ا١تصدر نفسو ص  

 .32ا١تصدر نفسو ص 

راجع صحاح اٞتوىرم فقد أكرد ُب أٌكؿ أبواب الكتاب عشرات ا١تواد اليت تنتهي أصو٢تا با٢تمزة ُب حوإب إحدل كٜتسُت  
 . 85...34ص\1صفحة ج
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 .اٌدعاء ىذا األصل بعيد

كال يتأتى النطق ّٔا " "باالضطرار"أٌف األصل ُب ا٢تمزة التحريك، أك إٌف التحريك فيها : ثانيهما
، كىو تأصيل غريب ٮتالف كاقع اللغة العربية كاستعماالت ا٢تمزة ُب خصوص القرآف الكرٙب كُب "ساكنة

عمـو اللغة، كال ٬تد القارئ كالباحث أماـ ىذه ا١تعضلة إالٌ أف يتهم فهمو أك يلـو العبارات ا١تبهمة 
آخر الكلمة ٤تٌل الوقف "ككجو ٥تالفة ا٢تمزة ا١تتطرفة ٢تذا األصل ىو كوف . كا١تلتبسة للمصنف

كيصٌح النطق با٢تمزة : " ك٢تذا السبب اضطر ا١تصنف إٔب تعليل سكوّنا كبياف جوازه حُت قاؿ"كالسكوف
إٔب آخر كبلمو؛ كما كاف مضطرا ٢تذا البياف كالتعليل لو ٓب يكن يرل فيو ٥تالفة كخركجا عن ..." ساكنة

 .أصل ا٢تمزة كقواعدىا
 فإذا كاف ما قبلها متحرٌكان مثل يستهزئ فإنٌو ال يتأٌتى سقوطها بإلقاء حركتها عليو ألنٌو متحرؾ: "قولو "

 كأٌّنا إ٪تا يريد ّٔذا الكبلـ تعليل رسم ا٢تمزة ألنٌو قٌرر ُب ا١تقٌدمة أٌف ا٢تمزة ال صورة ٢تا ابتداءن كأصبلن 
 .تعضد كترسم حيث تثبت كال يتأتى سقوطها

كاٟتٌق أٌف للهمزة ا١تتحركة ا١تسبوقة ٔتتحرؾ أكجها ٟتذفها استعملتها العرب ُب ٥تتلف ٢تجاهتا، أ٫ٌتها 
 :اثناف

 :إفراغ اٟترؼ قبلها من حركتو ٍبٌ حذؼ ا٢تمزة كنقل حركتها إليو، كمن أمثلتو مايلي: الوجو األٌكؿ
 :كىيٍػلًُّمًو من كيله أًليمو كمنو قوؿ الشاعر: قو٢تم

 أبوىم أيب كاألٌمهاتي امَّهاتنا فأنعم كمتعٍت بقيس بن جحدرم 
 قلتي لشيطا٘ب كشيطاناٌب ال تقربو٘ب كىنىا ُب صبلٌب: كقوؿ اآلخر

                                 
 ىي اليت تلقى على باالضطراركىذه اٟتركات الثبلثة اليت ىي ُب األصل للهمزة : " يقوؿ ا١تصنف31عنواف الدليل ص 

 ."سائر اٟتركؼ الساكنة باالختيار

وال يتأتى النطق كا٢تمزة مبدأ الصوت، فبل صورة ٢تا ألّنا حٌد ببُت ما يسمع كما ال يسمع : "ا١تصدر نفسو يقوؿ ا١تصنف 
كىذه الضركرة ليست خاصة ." بالضرورةفبل بٌد من حركتها .  كال شيء من اٟتركؼ الساكنة ابتداء إالٌ بتقدٙب ا٢تمزةبها ساكنة

 ... ْتالة االبتداء كما قد يفهمو البعض بل ىي عامة بدليل ٗتصيص ا٢تمزة ّٔا إذ األصوات العربية ٚتيعها ال يتأتى البدء ّٔا ساكنة

 .36ا١تصدر نفسو ص 

 .35-32-31ا١تصدر نفسو ص 

 .35ا١تصدر نفسو ص 

ـ 1980دار األندلس يناير . السيد إبراىيم ٤تمد: ٖتقيق. (ىػ636)ضرائر الشعر، ابن عصفور اإلشبيلي  
، ا١تبهج ُب القراءات السبع، عبد اهلل بن علي بن أٛتد بن عبد اهلل 149\3، ا٠تصائص 149\21القرطيب ، 101...98ص

  .369ص\3ـ ج2006ىػ 1427دار الكتب العلمية بَتكت . ٖتقيق سيد كٍسركم حسن. (ىػ541)سبط ا٠تياط البغدادم 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -210-  

 

 قراءتو ُب سورة  عن ابن كثَت ا١تكيحذؼ ا٢تمزة كحركتها رأسان، كمنو ركاية جرير بن حاـز: الوجو الثا٘ب

دل الكيربچا١تدثٌر   بفتح البلـ كلو نقلت حركة ا٢تمزة لكسرت البلـ كما ىي قراءة ابن ٤تيصن چٟتٍى

 :كمنو قوؿ الشاعر . چلػًٍحدل الكيربچ
 .آًؿ أىيب سفيافً : يريد.   يا للرجاًؿ ٟتادث األزماًف كلنسوة من آًؿ ايب سفيافً 

كىذا خبلؼ ما . كإذا كاف األمر كذلك فبل كجو لرٝتها ْتسب تأصيل ابن البناء إذ سقوطها متأتٍّ ك٦تكن
إٌف ا٢تمزة ىا ىنا ال يتأتى سقوطها فيما صٌح من القراءات، : كقد يقوؿ قائل. ذىب إليو ُب ىذا الفصل

كىذا ىو الذم عناه ا١تصنف، كما ذكر٘توه من أكجو سقوطها كٗتفيفها ال تلزمو ألٌّنا ُب عمـو اللغة ال 
أٌف رسم ا١تصحف ٓب يراعى فيو صحيح القراءات : كاٞتواب على ىذه الشبهة. خصوص  صحيح القراءات

كإ٪ٌتا ركعي فيو . فقط كما يظٌن البعض؛ خاصة كأٌف قواعد ىذه الصحة كضوابطها متأخرة عن أصل الرسم
أحرؼ القرآف احملكمة ٚتيعها ما صٌح منها كما شٌذ، كلعٌل ا١تتتبع لتوجيهات علماء الرسم يبلحظ جليا 

كيف أٌّنم أدرجوا القراءات الشاذة كركايات الصحابة كالتابعُت ألحرؼ القرآف ُب توجيهاهتم لظواىر الرسم 
 كقد قٌدمنا ُب شواىد تأٌب سقوط ا٢تمزة بعض ىذه القراءات الشاٌذة فبل كجو ٢تذا اإلنكار .العثما٘ب

 .كاإلشكاؿ إذف
  االنطبلؽ ُب تأصيل توجيهاتو من قواعد إمبلء العربية، كٖتديد ظاىرة رسم ا٢تمزة اليت يريد ْتث توجيهها

أف تسبق ْتركة فتعضد ْترؼ : انطبلقا من ٥تالفتها ٢تذه القواعد؛ فهو يقرر أٌف ا٢تمزة ا١تتطرفة ٢تا حالتاف
أك أف تسبق بساكن فبل تعضد، فإف خالفت ىذه القواعد فلمعٌت متعلق . من جنس حركة ما قبلها

كىذه القواعد اليت قٌدمها ىي ... بأحواؿ الوجود كتقسيماتو ٭تاكؿ ابن البناء ٕتليتو من خبلؿ توجيهاتو
كاصطلح عليو " بالرسم القياسي"عينها قواعد رسم ا٢تمزة ا١تتطرفة ُب إمبلء العربية كما يصطلح عليو 

                                 
، ركل اٟتركؼ عن ابن كثَت كٛتيد بن قيس (ىػ110)جرير بن حاـز بن زيد أبو النضر اٞتهضمي، كلد سنة عشر كمائة  

 871\1غاية النهاية . (ىػ710)كركل عنو ابنو كىب كحجاج بن ٤تمد كعلي بن نصر توُب سنة سبعُت كمائة 

أبو معبد ٤تمد أك عياد ا١تطلب عبد اهلل بن كثَت الدارم تابعي، أحد القراء السبعة، إماـ الناس ُب مكة ٓب ينازعو فيها  
،  البحث كاالستقراء ُب تراجم القراء، ٤تمد الصادؽ 1852\443\1غاية النهاية . (ىػ120)توُب سنة عشرين كمائة . أحد

 . 19ـ ص2006- ىػ 1427دار اٞتوزم القاىرة . قمحاكم

ينظر  (الوسيلة)كلعل ًمن أشهر مىن توٌسع ُب توجيو ظواىر الرسم باألحرؼ، كخاصة الشاٌذ منها، اإلماـ السخاكم ُب  
- 199- 197- 195- 193- 192- 184-181-175-162-159-158-156-154-153: الصفحات التالية

ك٦تٌا قالو األستاذ إبراىيم ا١تارغٍت ُب ... 328- 288- 248- 245- 237- 233- 224- 220- 215- 211- 210
كال يشًتط ُب كونو حذؼ إشارة أف تكوف القراءة ا١تشار إليها متواترة بل كلو شاٌذة الحتماؿ أف تكوف : "التوجيو بالشاٌذ ما نٌصو

 .27دليل اٟتَتاف ص." غَت شاذة حُت كتب ا١تصاحف
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كأقٌل ما يقاؿ .  كا١تتأخرينكىو منهج سار عليو ٚتعه من ا١تتقدمُت . "ٓتٌط األناـ"الكاتب ُب مقدمتو 
ُب ىذا األسلوب أنٌو منهج مقلوبه ُب اٟتكم على األشياء أكقع أصحابو ُب خطأ شنيع إٍذ حٌكموا 

 .اٞتديد ا١تستحدث ُب القدٙب، كجعلوا من الفرع أصبل كمن األصل فرعان 
 

 تحليل ومناقشة توجيهات فروع ىذا الفصل:  ثانيا
  : چڻچ

 كاكا بعدىا ألف ىكذا  رٝتت ا٢تمزة ُب أربعة منهاكردت ىذه الكلمة بالرفع ُب سبعة عشر موضعا

 چ چ    چ، بينما رٝتت ُب باقي ا١تواضع ألفا ىكذا  چڻچ

كتبوا األٌكؿ من سورة ا١تومنوف بالواك كاأللف ككذلك ا١تواضع الثبلثة اليت ُب سورة النمل : "قاؿ ٤تمد بن عيسى

                                 
 . 118، مرجع الطبلب ُب اإلمبلء ص57، آللئ اإلمبلء ص17، ا١تفرد العلم ص113دليل اإلمبلء ص: ينظر 

 54ص (ىػ442ىػ أك 407ت)البديع ُب الرسم العثما٘ب ُب ا١تصاحف الشريفة البن معاذ اٞتهٍت : ينظر على سبيل ا١تثاؿ 
 ...كغَتىا

علم تعرؼ بو "ٝتَت الطالبُت لعلي ٤تمد الضباع فقد استهٌل حديثو عن الرسم العثما٘ب بكونو : ينظر على سبيل ا١تثاؿ 
إٌف ٥تالفة الرسم االصطبلحي : " كعن ظواىر الرسم العثما٘ب قاؿ22ص" ٥تالفة ا١تصاحف العثمانية ألصوؿ الرسم القياسي

ألصوؿ الرسم القياسي إٌما بنقصاف كحذؼ األلفات كالياءات كالواكات كإما بزيادة كزيادة كاك أك ألف أك ياء كإٌما ببدؿ كإبداؿ 
كإما بعدـ مراعاة ا١تلفوظ كقفا كرسم ىاء التأنيث تاء، كلذلك ا٨تصر . كاك أك ياء من ألف كإما بفصل ما حقو الوصل أك عكسو

." ما فيو قراءاتاف فكتب على أحدا٫تا6الفصل كالوصل، 5ا٢تمزة، 4البدؿ، 3الزيادة، 2اٟتذؼ، 1: أمر الرسم ُب سٌت قواعد
 .فانظر كيف عٌرؼ علم الرسم كحٌدد قواعده أم ظواىره انطبلقا من قواعد كأصوؿ الرسم القياسي. 23ص

كقد تقٌدـ اٟتديث عن ىذه اٞتزئية ُب مطلب الدراسة النقدية ألصوؿ . 203ينظر رسم ا١تصحف لغاٖب قدكرم اٟتمد ص 
 .توجيهات ابن البناء ُب ا١تبحث الثا٘ب من الفصل الثا٘ب 

 ...37، ا١تتحف 59، ٝتَت الطالبُت 140، دليل اٟتَتاف 594، اٞتعربم315، الوسيلة 407، ا١تقنع 45البديع  

-29، النمل 33-24، ا١تومنوف 43 ،  يوسف27 ، ىود 127-109-90-88-75-66-60 سورة األعراؼ  
 .6، ص38-20، القصص 32-38

 .38-32-29، النمل 24سورة ا١تومنوف 

  ، ٤تمد بن عيسى بن إبراىيم بن رزين أبو عبد اهلل التيمي األصبها٘ب، إماـ ُب القراءات كبَت مشهور لو اختيار أٌكؿ كثافو
كتاب اٞتامع ُب القراءات، ككتابا ُب : ما اعلم أحدا أعلم منو ُب كقتو ُب فٌنو، من مصنفاتو: صدكؽ، كقاؿ أبو نعيم: قاؿ ابو حاًب

توُب سنة ثبلث كٜتسُت كمائتُت . العٌد، ككتابا ُب جواز قراءة القرآف على طريق ا١تخاطبة، ككتابا ُب الرسم، كمنو ينقل أئمة الرسم
 .3340\223\2غاية النهاية . (ىػ253)كقيل اثنُت كأربعُت 
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 ."كما سول ىذه األربع باأللف ال غَت
عضدت فيها ا٢تمزة بالواك تنبيها على أٌف معٌت الكلمة ظاىر : "قاؿ ابن البناء رٛتو اهلل مٌوجها ىذا الرسم

. فهؤالء ا١تؤل ىم أرفع الطبقات كىم أصحاب األمر ا١ترجوع إليهم ُب التدبَت. للفهم ُب قسم ا١تلك من الوجود
فقوم معٌت ا٢تمزة فعضدت كزيدت األلف بعد الواك تنبيها على أٌّنم أحد قسمي ا١تؤل فظهورىم ىو بالنسبة إٔب 

 ٍبٌ حاكؿ بكثَت من التكٌلف بل كالتمٌحل ."القسم اآلخر ُب الوجود إذ منهم التابع كا١تتبوع قد انفصبل ُب الوجود
كالتمٌحل االستدالؿ على أٌف ا١تؤل الذين عادكا نيٌب اهلل نوح عليو السبلـ درجات كمراتب أعبلىم كأرفعهم ىم 

كما ُب سورة النمل فظاىر بٌُت أٌّنم أصل ا١تشورة كالفتول ألٌّنم : "ٍبٌ ختم بقولو. الذين رٝتوا بالواك كغَتىم باأللف
 ."شوًكركا ُب أمر سليماف عليو السبلـ

 :كيبدك ىذا التوجيو الذم قٌدمو بعيدا كٌل البعد عن الصواب لؤلسباب التالية
  إذا كاف سبب ىذا الرسم ىو معٌت الظهور كتعلق الكلمة بعآب ا١تلك دكف ا١تلكوت؛ فإٌف ُب

دالالت اللفظ اللغوية الظاىرة ما يغٍت الصحابة رضي اهلل عنهم عن االستعانة ٔتثل ىذه الرموز 
 كضعت للداللة على ُب ا١تعاجم العربية (ـ ؿ أ)فمادة . الكتابية ا٠تفية إليصاؿ ىذا ا١تعٌت كإثباتو

كرباء القـو كأشرافهم ا١تعظمُت فيهم، ا١تسموع لكبلمهم  كمشورهتم، ا١تعموؿ بنصائحهم 
يقاؿ فبلف ًمٍلءي ...ٯتلؤكف العيوف رًكاءن كمنظران كالنفوس ّٔاءن كجبلالن "كتوجيهاهتم، ٝتوا بذلك ألٌّنم 
 ككذلك ىي ُب استعماؿ الشارع جاءت ٔتعٌت األشراؼ كالرؤساء ."العيوف أم معٌظم عند من رآه

بالذكر ألٌّنم ُب العادة ىم الذين يبحثوف عن مصاٟتهم ليتفقوا " خٌصوا كالكرباء كأىل الرأم

                                 
ىػ 1428حاًب الضامن الشارقة .د.ٖتقيق أ. (ىػ440)ىجاء مصاحف األمصار، أبو العباس أٛتد بن عٌمار ا١تهدكم  
 .408ا١تقنع ص.  57ص. ـ2007

 .37-36عنواف الدليل ص 

 .38ا١تصدر نفسو ص 

 . 358-357، مفردات األصبها٘ب ص601، أساس الببلغة ص994، مقاييس اللغة ص923كتاب العُت ص 

 .357مفردات األصبها٘ب ص 

 (د ت)مكتبة الشركة اٞتزائرية . كلمات القرآف تفسَت كبياف، حسنُت ٤تمد ٥تلوؼ. مفردات ألفاظ القرآف  لؤلصبها٘ب 
اٞتامع ألحكاـ القرآف ا١تبٌُت ١تا تضمنو من السٌنة كآم الفرقاف، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب ....  126-95-92-29ص

ُب . 228ص\4ج. ـ2006ىػ 1427مؤسسة الرسالة بَتكت . عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي.د: ٖتقيق. (ىػ671)بكر القرطيب 
. 266\1. ـ2009ىػ 1430الطبعة الثامنة كالثبلثوف . دار الشركؽ بَتكت. (ـ1966 أكت 29)ظبلؿ القرآف، سيد قطب 

عبد : ٖتقيق ( ىػ،1376 ٚتادل اآلخرة عاـ 23)تيسَت الكرٙب الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف، عبد الرٛتن بن ناصر السعدم 
 . 91ص. ـ2003ىػ 1424دار ابن حـز بَتكت . الرٛتن بن ميعبلٌ اللو٭تق
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تاج إليو منهم"فهم " ...فيتبعهم غَتىم على ما يركنو ، فهذه الدالالت ٚتيعها فيها "٦تتلئوف ٦تٌا ٭تي
 .معا٘ب الظهور كالتقٌدـ كالربكز ال ٖتتاج إٔب مثل ىذا ا٠تركج عن أصوؿ الكتابة القياسية إلثباهتا

  أٌما إذا كانت العٌلة ظهورا خاٌصان، فوؽ ظهور ا١تؤل  العاديُت الذين رٝتوا باأللف دكف الواك؛ فإٌف ىذا
التفريق ٭تتاج إٔب إثبات، كىذا ما حاكلو ابن البناء رٛتو اهلل من خبلؿ ذكره أكصافا ٢تؤالء ا١تؤل زعم 

الكفر، رغبتهم ُب التفٌرد، ترٌبصهم بالنيٌب، اعتقادىم أٌّنم : أٌّنم تفردكا ّٔا، ىذه األكصاؼ ىي
كيدؿ على ىذا التأكيل ما جاء ُب قصة نوح ُب سورة : " يستفاد ىذا من قولو. أفضل القـو

 ھ  ھ  ھ      چ:  كبعده نسبوا إٔب قومو كقالوا ُب اآلية. ُب كصف ا١تؤل بالذين كفركا"ا١تؤمنوف"

فلهم األمر ُب قومهم كال يركف أحدا من  .   چۉ  ۉ  ې   ېچ:  كآخرىا  چے

 كىو تعليل ". فهؤالء الطبقة العليا ُب ا١تؤل چ ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳چالبشر فوقهم لقو٢تم 

 ے    چ أٌف الوصف ا١تٌدعى غَت متحقق، أال تر أٌف قولو تعأب أّولهمامنتقض من جهتُت اثنتُت 

 ثانيهما  ال يفيد بالضركرة اعتقادىم أٌّنم أفضل البشر على اإلطبلؽ،  چۓ  ۓ  ﮲   ﮳

ەئ ) أٌف ىذه األكصاؼ ٚتيعها موجودة ُب غَتىم ٦تٌن رٝتوا باأللف دكف الواك ففي قولو تعأب

ڭ ڭ )كصف للمؤل بالذين كفركا بل كُب قولو تعأب  (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 ٚتع ُب نعتهم جٌل (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ىذه األكصاؼ، كأبلغ من ذلك كٌلو قولو تعأب ُب سورة ا١تومنوف

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ھ ھ ھ ے   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ں ڻ ڻ ڻ

                                 
 .91تفسَت السعدم ص 

 .228\4قوؿي الزجاج، تفسَت القرطيب  

 . 25-24 :ا١تؤمنوفسورة  

 .37عنواف الدليل ص 

 .66األعراؼ  

 .27ىود  
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﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

             ﯀ ﯁    

 .(

  

  ٍبٌ إٌف ىذه العٌلة منتقضة ْتركؼ النمل الثبلثة؛ إٍذ أىل ا١تشورة أقٌل مرتبة ٦تٌن نٌصبهم للمشورة أك
 . استدعاىم ٢تا؛ فليسوا ىم علية القـو بالعلٌو ا١تطلق، كرغم ذلك رٝتوا بالواك كاأللف

  كإف قلنا بالتعليلُت فإٌف كصف ا١تشورة منتقض كذلك ٔتؤل فرعوف كمؤل يوسف فهم أىل مشورة
 .كلكن رٝتوا باأللف فقط

  ٌإٌف كصف الظهور كصف مطاط نسيب غَت منضبط ال يصلح للتعليل كالتوجيو إذ ما من كلمة إال
كفيها شيء من ىذا ا١تعٌت باعتبار من االعتبارات، ك٢تذا تراه كٌلما أكرد ىذا الوصف إالٌ كأردفو 

 ك (ٺ): كأين معٌت الظهور ُب كلمات مثل. بنسبتو إٔب شيء آخر أقٌل ظهورا منو

؟ إٌف معا٘ب ىذه الكلمات أقرب إٔب السٌر كا٠تفاء منو إٔب (ڇ)  ك(ڤ)
 .الظهور، كرغم ذلك رٝتت بالواك كاأللف بعدىا

  إٌف ما ذكره ابن البناء من نسبة ىذا الرسم للموضع األٌكؿ من سورة ا١تومنوف كمواضع سورة النمل
الثبلثة ىو ا١تشهور عند الركاة كالنقلة، كلكن ذلك ال ٯتنع من كركد ا٠تبلؼ بُت ا١تصاحف ُب 

ليس ُب القرآف بالواك كاأللف : " قولومواضع سورة النمل؛ فقد نقل ا١تهدكم عن ابن األنبارم

                                 
 .38-33ا١تومنوف  

 ...40-39-37عنواف الدليل  

 .50غافر  

 .47غافر - 21إبراىيم  

 .18طو  

٤تمد بن القاسم بن ٤تمد بن بشار أبو بكر بن األنبارم النحوم، كلد سنة إحدل كسبعُت كمائتُت، قاؿ عنو الوزير  
ككاف صدكقا فاضبل ديٌنا خٌَتا من أىل السنة، كصٌنف كتبا كثَتة ُب علـو القرآف كغريب اٟتديث كا١تشكل كالوقف : "القفطيٌ 
، طبقات اٟتنابلة ، أبو اٟتسُت بن أيب يعلى ٤تمدي بن ٤تمد 201\3إنباه الركاة . توُب سنة سبع كعشرين كثبلٙتائة. كاالبتداء

، 274\15، سَت أعبلـ النببلء 299\4تاريخ بغداد . 68\2( ت.د)دار ا١تعرفة بَتكت . ٤تمد حامد الفقي: ٖتقيق (ىػ526)
 .334\6، األعبلـ 564\7تاريخ اإلسبلـ 
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كاعتماد التوجيو با١تعٌت ينقضو كيرٌده عدـ "  .سول األٌكؿ من سورة ا١تومنوف، كما سواه باأللف
 (أم الرسم)مراعاة اختبلؼ ا١تصاحف؛ ألٌف كجود الوصف ُب معٌت اللفظ مع اختبلؼ اٟتكم 

 .قادح ُب التعليل

 

  (ک )
رٝتت ا٢تمزة ُب أربعة . 5، التغابن67- 21، ص9، إبراىيم70كردت بالرفع ُب ٜتسة مواضع التوبة 

 .  (ڃ   )منها بالواك بعدىا ألف، كُب موضع التوبة رٝتت باأللف فقط ىكذا 
 عضدت ا٢تمزة لظهور تلك األنباء كعظمها ُب الوجود، ك لكن : "كٌجو ابن البناء ىذا اٟترؼ بقولو

 ".كلذلك زيدت األلف. بالنسبة إٔب ما قد كقع مفهوما من خربىا
 :كتعٌقب ىذا التعليل من كجوه أ٫تها ما يلي

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ُب موضع التوبة  (رسم ا٢تمزة كاكا) ١تاذا ٗتٌلف اٟتكم

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 . رغم ٖتٌقق العلة، كاٌٖتاد القصة كا١تعٌت مع باقي ا١تواضع(ک

  ې ى ى ائ ): ُب قولو تعأب (ينبؤا)كبالعكس يبطل ىذا التوجيو عند مبلحظة حرؼ

                                 
 .409ا١تقنع ص . 57ىجاء مصاحف األمصار ص 

-747-631\3، ٥تتصر التبيُت 60، ىجاء مصاحف األمصار 135، مرسـو خط ا١تصحف للعقيلي 404ا١تقنع  
 ...37، ا١تتحف 59، ٝتي الطالبُت 138، دليل اٟتَتاف 595، اٞتعربم 314-313الوسيلة ، 748

 .39-38عنواف الدليل ص 

رأيت ُب كتاب اللطائف ُب : ُب ىامش ٥تتصر التبيُت نقل األستاذ أٛتد شرشاؿ عن اللبيب أٌف أبا عمرك الطلمنكي قاؿ 
كقاؿ ابن . اىػ. ُب براءة باأللف على األصل كما عداه بالواك، إذا كاف ُب موضع رفع" نبأ"علم رسم ا١تصاحف لعطار بن يسار 

اىػ كعن علم ."فهو بالواك، إذا كاف موضع رفع، إالٌ الذم ُب سورة التوبة، فإنٌو باأللف (نبؤا): ٚتيع ما ُب القرآف من ذكر: "أشتو
كباأللف رأيتو ُب مصاحف أىل الشاـ، كمصاحف أىل اليمن، كمصاحف أىل مصر، كدخلت ُب جامع : "الدين السخاكم قاؿ

اىػ ٥تتصر التبيُت . الذم ُب براءة باأللف" نبأ: "كفيو مصحف ٓتط كوُب يقاؿ إنو ٓتط علي بن أيب طالب فرأيت فيو... بٍت أمية
3\631 . 

 .70التوبة  
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 فإنٌو رسم بالواك اليت تفيد ظهور ا١تعٌت ُب عآب ا١تلك، كلكن اللفظ ىا ىنا (ائ ەئ ەئ
فاٟتكم ثابت كالعلة اليت ... متعلق أكثر بعآب الغيب كا١تلكوت الذم يستوجب ا٠تفاء كالبطوف

 .اٌدعاىا متخلفة
  إٌف معٌت ظهور النبأ كعظمو ُب الوجود ىو من الدالالت اللغوية ٢تذه الكلمة كاليت استفيدت

؛ فهي تفيده أصالة كابتداء سواء رٝتت باأللف أك بالواك أك بالواك كاأللف معان؛ بالوضع األٌكؿ
فبل حاجة كاألمر كذلك إٔب أف ٩تٌص رٝتا دكف آخر بداللة ىي  ١تنطوؽ اللفظ ّتميع أشكاؿ 

 الرسم القياسي – كما زعموا –رٝتو، كال حاجة للصحابة رضي اهلل عنهم إٔب أف ٮتالفوا 
 ..للداللة على معٌت يدؿ عليو اللفظ بالوضع

  ؛ باعتبار أٌف ينقض توجيو الكاتب كيبطلو (نبأي )اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم ىذه الكلمة
الكلمة كاحدة ريٝتت ُب مصحف بشكل كُب مصحف آخر بشكل مغاير رغم اٌٖتاد ا١تعٌت 

كالسياؽ؛ فبل بٌد أف تكوف عٌلة ىذا االختبلؼ ُب الرسم شيئان آخر غَت ا١تعٌت ا١تستوحى من 
 .الداللة كالسياؽ

ككلُّ ما ُب القرآف على كجو : "كيبدك أٌف ابن البناء اعتمد ُب إثبات ىذا اٟتكم على قوؿ الدا٘ب
اىػ ".(نبأ)الرفع فالواك فيو مثبتة، ككٌل ما كاف على غَت كجو الرفع فليس فيو كاك، كإ٪ٌتا ىو 

اىػ كغفل ".ككذلك  ما جاء من لفظو مرفوعان : "... بعد أف أكرد حرؼ إبراىيمكقوؿ العقيلي
كغفل ا١تصنف عن قاعدة مشهورة كمعركفة عند أىل االختصاص ّٔذا العلم الشريف كىي كوف 

، فالعقيلي إ٪ٌتا أكرد ىذا إطبلقاهتم لؤلحكاـ إ٪ٌتا تنسحب على ما بعد اإلطبلؽ ال على ما قبلو
سورة إبراىيم، كالدا٘ب إ٪تا ذكر قولو ذاؾ تعقيبا على قوؿ  (نبؤا)ىذا الكبلـ عند تعرضو لكلمة 

                                 
 .13القيامة  

النوف كالباء كاٟترؼ ا١تعتٌل أصل صحيح يدٌؿ على ارتفاع ُب الشيء عن غَته أك تنحو : "قاؿ ابن فارس (ف ب ك)مادة  
 .1009مقاييس اللغة ص. كٝتي النيٌب من النٍَّبوة كىو االرتفاع كأنٌو مفٌضله على سائر الٌناس برفع منزلتو" عنو

 .747،748- 631\3ينظر ىامش ٥تتصر التبيُت  

 . 404ا١تقنع ص 

كقيل  (ىػ554)إٝتاعيل بن ظافر بن عبد اهلل أبو طاىر العيقىٍيلي ا١تصرم ا١تقرئ النحوم، كلد سنة أربع كٜتسُت كٜتسمائة  
توُب سنة ثبلث كعشرين ." إماـ ٤تقق من أئمة الفن، لو كتاب ُب الرسم من أحسن ما ألف ُب ذلك: "غَت ذلك، قاؿ ابن اٞتزرم

 316\1، األعبلـ 165\1غاية النهاية . (ىػ623)كستمائة 

 .135مرسـو خط ا١تصحف ص 

 ... كىذا ٦تٌا يؤٌكد مرة أخرل أٌف ابن البناء ليس ٥تتصا ّٔذا العلم كال ىو من العارفُت بدقائقو كجزئياتو 
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فالذم كاف ينبغي أف . ٤تمد بن عيسى األصبها٘ب الذم بدأ كبلمو من موضع إبراىيم كذلك
ُب موضع الرفع رٝتت ابتداء من سورة إبراىيم إٔب  (نبأي )يفهم من كبلـ اإلمامُت ىو أٌف كلمة 
 .آخر ا١تصحف بالواك كاأللف بعدىا

   (ں  ڱ )
رٝتت ا٢تمزة فيها . كردت ُب ستة مواضع ثبلثة منها بيونس  كاثناف ُب الرـك ككاحد ُب سورة النمل

 .ٚتيعا كاكا بعدىا ألف
 ."عضدت ا٢تمزة لظهور ا٠تلق ُب ا١تلك بالنسبة إٔب ا١تلكوت: "كٌجو ابن البناء ىذه الظاىرة بقولو

 :كمناقشة ىذا التعليل من كجوه أ٫ٌتها
  إٌف ىذا ا١تعٌت الذم ذكره ُب التوجيو ال يصلح للتعليل ْتاؿ من األحواؿ؛ باعتباره كصفا مشًتكا بُت

ٚتيع جزئيات ا١تلك كمكوناتو، فهي على كثرهتا اليت ال تعٌد كال ٖتصى تتصف كٌلها بالظهور إذا 
فهل يصٌح كاألمر كذلك أف نرسم كٌل ٫تزة مضمومة بالواك كاأللف فقط . قوبلت بعآب ا١تلكوت

: لكوّنا من عآب ا١تلك؟ ىذا ال يقوؿ بو أحد ألنٌو ٥تالف لواقع مرسـو ا١تصحف، فانظر مثبلن 

 ...(گ) (ۆئ)

  ٍبٌ إٌف معٌت ظهور بداية ا٠تلق غَت مسٌلم بو؛ فهو متعلق بقدرة اهلل كبإعجازه ٠تلقو، كبداية ا٠تلق إ٪ٌتا
تكوف من العدـ كاستيعاب عقل االنساف انتقاؿ الشيء من العدـ للوجود كمن عآب الركح لعآب 

ا١تادة صعب الفهم كبعيد ا١تناؿ فهو سٌر اختص بو سبحانو كتعأب كىو بذلك أقرب إٔب عآب 
 ...ا١تلكوت الذم يقتضي ا٠تفاء كالبطوف من عآب ا١تلك الذم يستدعي الربكز كالظهور

 ما يعٍت أٌف العلة كالتوجيو الذم ذكره ابن البناء ىذا اٟترؼ كسابقو اختلفت ا١تصاحف ُب رٝتو ،

                                 
، 59، ٝتَت الطالبُت 138، دليل اٟتَتاف 595اٞتعربم ، 955\4، ٥تتصر التبيُت 405-404، ا١تقنع 48البديع  
 ...37ا١تتحف 

 . 27-11: ، الرـك64: ، النمل34-34- 4: سورة يونس 

 . 39عنواف الدليل  

 .140النساء  

 .407ينظر ا١تقنع . 120 التوبة  

كمعلـو أٌف مفهـو اتفاؽ . 565 أكرده الدا٘ب ُب ا١تقنع ُب باب ذكر ما اتفقت على رٝتو مصاحف أىل العراؽ ص 
ينظر ىامش ا١تقنع . ٓتبلؼ ذلك- كٌلها أك بعضها–مصاحف أىل العراؽ على رٝتو بالواك كاأللف يقتضي رٝتو ُب غَتىا 

 . 413ص



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -218-  

 

موجود ُب ٚتيع ا١تصاحف؛ باعتبار اللفظ كاحد موضعان كسياقان كلكن اٟتكم ٗتلف ُب بعض 
ا١تصاحف دكف بعض، فبل بٌد كاألمر كذلك أف نبحث عن توجيو الظاىرة بعيدا عن داللة اللفظ 

 .كسياقو كاهلل اعلم
ىذا كٌل ما ذكره ابن البناء من أمثلة ُب ا٢تمز ا١تتطرؼ ا١تسبوؽ ْتركة كالذم خالف القياس كعضدت ا٢تمزة فيو 

 :كترؾ من فركع ىذه ا١تسألة ما يلي. ْتسب حركتها ال حركة ما قبلها

 (ې ې) (ائ) (ک گ) (ڇ) (ڱ) (ەئ)

 ...(ہ)
 :من أمثلة ا٢تمزات ا١ترفوعة ا١تتطرفة كاليت رٝتت ألفا كٯتكن أف تنتقض ّٔا توجيهات ابن البناء ما يلي 

، مع العلم أٌف ىذه الكلمات ال ٗتلو من معٌت (ۆئ) (ڍ)  (گ) (ۆئ)
ىا ىنا ما أظهره الكفار من السخرية بكتاب اهلل تعأب كآياتو، -  على سبيل ا١تثاؿ–الظهور فا١تقصود باالستهزاء 

ككذلك الظمأ ...  كالسماع ال يقع إالٌ على ظاىر ٓتبلؼ االستماع، ( ائ ەئ ەئ): بقرينة إردافو بقولو

                                 
، ٝتَت الطالبُت 595، اٞتعبَتم 316، الوسيلة 726\3، ٥تتصر التبيُت 48، البديع 404ا١تقنع : ينظر. 85يوسف  

 ...37، ا١تتحف59

، دليل اٟتَتاف 595، اٞتعربم 316 ، الوسيلة 772\3، ٥تتصر التبيُت 48، البديع 405ا١تقنع : ينظر. 48النحل  
 ...37، ا١تتحف 59، ٝتَت الطالبُت 141

، ا١تتحف 59، ٝتَت الطالبُت 142 ، دليل اٟتَتاف 842\4، ٥تتصر التبيُت 48، البديع 405ا١تقنع : ينظر. 18طو  
37... 

 ...37، ا١تتحف 59، ٝتَت الطالبُت 141، دليل اٟتَتاف 48، البديع 405ا١تقنع : ينظر. 119 طو  

، 141، دليل اٟتَتاف 595، اٞتعربم 316، الوسيلة 901\4، ٥تتصر التبيُت 48، البديع 405ا١تقنع : ينظر. 8 النور  
 ...37، ا١تتحف 59ٝتَت الطالبُت 

، دليل اٟتَتاف 595، اٞتعربم 316، الوسيلة 919\4، ٥تتصر التبيُت 48، البديع 405ا١تقنع : ينظر. 77 الفرقاف  
 ...37، ا١تتحف 59، ٝتَت الطالبُت 139

، 59، ٝتَت الطالبُت 139-138، دليل اٟتَتاف 596، اٞتعربم 317 الوسيلة 48البديع ،: ينظر. 18 الزخرؼ  
 ...37ا١تتحف 

 .140النساء  

 .407ا١تقنع : ينظر. 120التوبة  

 . 56يوسف  

 .2، ىجاء مصاحف األمصار للمهدكم ص408ا١تقنع : ينظر. 74الزمر  
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كغَتىا من الكلمات اليت لن ٗتلوى من معٌت الظهور كلن تيعدمو؛ ألنٌو معٌت نسيب، كحىت ا١تعا٘ب الباطنية ا٠تفية فقد 
 ...تكوف ظاىرة إذا قوبلت ٔتعافو أخرل أكثر باطنية كخفاء منها

كأٌما ا٢تمزة ا١تتطرفة الواقعة بعد ساكن كاليت كاف حٌقها أف تسقط كلكٌنها رٝتت كعضدت  على خبلؼ األصل 
. فهي على قسمُت ما عضدت بالواك ذكر منها عشر كلمات، كما عضدت بالياء كذكر منها أربع كلمات

 :سنحاكؿ فيما يلي ٖتليل كمناقشة توجيهو ٢تذه الكلمات كاحدة كاحدة
 

 (  ڭ)

عضدت ا٢تمزة تنبيها على علٌو درجتهم ُب العلم كظهورىم ُب الوجود ُب : "قاؿ رٛتو اهلل ُب توجيو ىذا اٟترؼ
 ."أرفع طبقة ا١ترجوع إليهم ُب جزئيات العلم ككلياتو كلذلك جعلهم اهلل آية

 :لعٌل أىٌم ما يسجل على ىذا التوجيو مايلي
  ىذا ما قٌرره ا١تصنف ىنا –رسم ا٢تمزة كاكا عبلمة على ظهور معٌت ىذه الكلمة ُب الوجود – 

كلكٌنو غفل عن ظاىرة أخرل ُب ذات الكلمة ىي حذؼ األلف قبل ا٢تمزة كىي تدٌؿ على 
 – فالكلمة – كما قٌرره ُب مقدمتو التأصيلية –بطوف معٌت ىذه الكلمة كخفائها ُب الوجود 

فإٌما أف يكوف ىذا ... متعلقة بعآب ا١تلك كالظاىر كبعآب ا١تلكوت كالباطن–كاألمر كذلك 
تناقضا يرٌد توجيهو كيبطلو، أك أٌف عليت البطوف كالظهور كصفاف طردياف ال يتعلق ّٔما رسم 

ا١تصحف، أك أٌّنما مىٍعنىياف كاسعاف ْتيث ٭تتملهما معان كُب آفو كاحد كثَت من ألفاظ القرآف إف 
 ...ٓب نقل جلها؛ ما ٯتنع التعليل ّٔما 

 بينما ىي اختبلؼ ا١تصاحف ُب حرؼ فاطر فقد رٝتت ُب مصاحف العراؽ كا١تدينة بالواك 
كإذا كانت دالالت اللفظ كسياقو كاحدة بينما رٝتو ٥تتلف . ُب مصاحف الشاـ باأللف فقط

 ...٥تتلف فإٌف أقٌل ما يستفاد من ىذا الوضع عدـ تعلق الرسم ٔتعٌت ىذا اللفظ

                                 
-1017\4 939-938\4، ٥تتصر التبيُت 46، البديع 413-410ا١تقنع : ينظر. 28فاطر - 197 الشعراء  
-598، ٚتيلة اٞتعربم 314،  الوسيلة 58، ىجاء مصاحف األمصار للمهدكم 185-167، مرسـو ا٠تط للعقيلي 1018
 .38، ا١تتحف 138، دليل اٟتَتاف 605

 .39عنواف الليل  ص 

 ...605، اٞتعربم 413ا١تقنع  

 ...605، ٚتيلة اٞتعربم 138، دليل اٟتَتاف 314الوسيلة  
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  (ۋ)
 كردت ىذه الكلمة بالرفع ُب سبعة عشر موضعا، أٚتعت ا١تصاحف على رسم ثبلثة منها بالواك كاأللف 

ُب اإلماـ بالواك ثبلثة اٟترفاف : " قاؿ عاصم اٞتحدرم كا١توضع األٌكؿ كالثا٘ب من ا١تائدةىي موضع الشورل
  كالزمر كطوموضع الكهف:  كاختلفت ُب أربعة مواضع ىي."اللذاف ُب ا١تائدة، كاٟترؼ الذم ُب عسق

خٌص ابن البناء رٛتو اهلل بالذكر . ، كاتفقت على رسم  ما بقي منها باأللف فقط كىي عشرة مواضعكاٟتشر
 . بالواك كذكر ا٠تبلؼ ُب كاحدةستة منها، جـز برسم ٜتسة منها

عضدت ٫تزهتا لظهورىا كظهور فهذه اٟتركؼ  : "قاؿ رٛتو اهلل مٌوجها رسم ا٢تمزة بالواك بعدىا ألف
عليها كىي جوامع األصناؼ من ٬تازم ُب " جزاء"مصاٟتها ُب الوجود لكن بالنسبة إٔب تلك األعماؿ اليت ىي 
 ".الدنيا كاآلخرة كلذلك زيدت األلف بعد الواك ُب آخر الكلمة

                                 
، 58-57، ىجاء مصاحف األمصار للمهدكم ص849-819\٥،3تتصر التبيُت 46-45، البديع 410ا١تقنع  
 ...38-37، ا١تتحف 60، ٝتَت الطالبُت 140-139، دليل اٟتَتاف604-603-602، اٞتعربم 313-312الوسيلة 

  .40الشورل   

 .33- 29  ا١تائدة 

غاية . (ىػ128)عاصم بن أيب الصباح العجاج كقيل ميموف أبو آّشر اٞتحدرم البصرم، توُب سنةٙتاف كعشرين كمائة  
دائرة ا١تعارؼ  (ىػ256)، التاريخ الكبَت، ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخارم أبو عبد اهلل 1498\349\1النهاية 

، الطبقات الكربل، أبو عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن 486\6 (ت.د)العثمانية حيدرآباد الدكن طبع بعناية ٤تمد عبد ا١تعيد خاف 
. ـ1990ىػ ٤1410تمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بَتكت : ٖتقيق (ىػ230)منيع ا٢تامشي موالىم البصرم البغدادم 

7\176 . 

، كالكبلـ القٌيم البن عاشر 140-139، ينظر تفصيل اختبلؼ ا١تصاحف ُب ىذه الكلمة ُب دليل اٟتَتاف411ا١تقنع  
 . 411أ نقبل من ىامش ا١تقنع 92ُب فتح ا١تناف 

 .بالنصب كالتنوين كالباقوف بالرفع دكف تنوين (جزاءن )قرأ ٛتزة كالكسائي كحفص ككذا خلف كيعقوب كقد . 88 سورة الكهف 
 .76سورة طو  

 .34سورة الزمر  

 .17اٟتشر  

، الرٛتن 28، فصلت 37، سبأ 25، يوسف 27، يونس 26، التوبة 95 ا١تائدة   ، 85، ا١تائدة 191،  البقرة 85البقرة  
60. 

 .موضعا ا١تائدة، كموضع الشورل، كاٟتشر كالزمر  

 .موضع طو 

 .40عنواف الدليل ص 
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 :كمناقشة ىذا التعليل من كجوه
  إذا كاف - باٞتـز ُب بعضها كبنسبة ا٠تبلؼ ُب أحدىا- إٌف ٖتديد كتعداد ا١تواضع اليت ذكرىا

ينًبئي عن شيء، فإ٪ٌتا ينًبئي عن عدـ اٌطبلعو على ىذه ا١تسألة حٌق االٌطبلع كعدـ الوقوؼ على 
 ...مظاٌّنا ُب الكتب ا١تتخصصة

  ليست بالشيء الواضح البٌُت -  كما زعم ا١تصنف–إٌف كجو ظهور ىذه اٟتركؼ كظهور مصاٟتها
، خاصة كأٌف جيٍزءا من ىذا اٞتزاء كىو أعظمو كأ٫تٌو متعلق بعآب ا١تلكوت ...ُب اآليات اليت ذكرىا

ألنٌو جزاء أخركم ال يعلم حقيقتو ككنهو إالٌ اهلل سبحانو كتعأب، كىو ا١تقصود إذا أطلقت ىذه 
 .الكلمة  دكف ٖتديد لنوعية اٞتزاء ك٣تالو

  جدالن فإٌف الكلمات اليت كردت باأللف ٖتمل ا١تعا٘ب -  غَت ا١تتبٌُت - كلو سٌلمنا ّٔذا الظهور
ٗتٌلف رٝتها بالواك كاأللف؟ كىذا كٌلو - كاألمر كذلك-نفسها ُب أكثر مواضعها كسياقاهتا، فلم 

 .أٌف الرسم غَت متعلق بدالالت كسياقات كمعا٘ب ىذه األلفاظ- مرة أخرل- يؤٌكد 

  إذا كاف رسم ا٢تمزة كاكا من عبلمات الظهور كتعلق ىذه الكلمة بعآب ا١تلك، فإٌف حذؼ األلف
قبلها من عبلمات البطوف كا٠تفاء كتعلق الكلمة بعآب ا١تلكوت؛ كىذا ما ٭تٌتم علينا رٌد ىذا 

 .التوجيو كإبطالو؛ ألنٌو يوقعنا ُب التناقض احملاؿ، أك عدـ تأثَت الوصف ا١تٌدعى

  اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم ا١تواضع ا١تتقدمة الذكر ينقض التوجيو با١تعٌت؛ ألنٌو كبكٌل بساطة
إثبات للعٌلة ُب ٚتيع ىذه ا١تواضع ألٌف السياؽ مٌتحد كداللة األلفاظ كاحدة، بينما اٟتكم متخلف 

 ...ُب بعض ا١تصاحف كمثبت ُب أخرل

  ،كإذا كاف كال بٌد من البحث عن أكجو التباين ُب معا٘ب ىذه اللفظة ُب ٥تتلف سياقاهتا القرآنية
 :فإنٌو ٯتكننا تقسيمها بثبلثة اعتبارات ىي

 اعتبار جزاء الدنيا كاآلخرة 

 اعتبار جزاء اٟتسٌت كجزاء العذاب 

 اٞتزاء اإل٢تي كاٞتزاء البشرم 

كمن خبلؿ توزيع مواضع ىذه الكلمة على ٣تموع ىذه ا١تعا٘ب يتبٌُت للباحث أٌف رسم ا٢تمزة ال عبلقة 
ففي ٚتيع أحوا٢تا كدكف استثناء كجدنا أٌف ا١تعٌت الواحد ريسم بالواك مرة كباأللف مرة ... لو با١تعٌت

 :كإليك ىذا اٞتدكؿ البيا٘ب الذم يقٌرب لك ا١تسألة... أخرل
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جزاء  الكلمات

 الدنيا
جزاء 
 اآلخرة

الدنيا 
 كاآلخرة

جزاء 
 إ٢تي

جزاء 
 بشرم

جزاء 
 اٟتسٌت

جزاء 
 العذاب

رٝتها 
 بالواك

رٝتها 
 باأللف
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 : (حب)
                                 

، 608، اٞتميلة 317، الوسيلة 141، دليل اٟتَتاف 37، ا١تتحف 60، ٝتَت الطالبُت 46، البديع 411ا١تقنع  
 .... 451\1النشر
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، ك٫تا ا١توضعاف اللذاف ، كموضع الشورلأٌكؿ األنعاـ: اقتصر ُب بياف حكم رٝتو كتوجيهو على موضعُت اثنُت
 .رٝتا بالواك، كترؾ اٟتديث عن غَت٫تا

 عضدت ا٢تمزة ألّنم زعموا ذلك كأظهركه ُب الوجود كبالغوا ُب التشريك ُب : "قاؿ ُب توجيهو للحرؼ األٌكؿ
 : " كقاؿ ُب توجيو اٟترؼ الثا٘ب".كىذا خطاب ُب مواطن اآلخرة يظهر للكافرين عيانا باطل ما ىم عليو. ا١تلك

كىو خطاب . عضدت ا٢تمزة بيانا أف ما أظهركه شركاء هلل ُب ا١تلك مفقود منهم صفة توجب ٢تم شيئا من ذلك
 ".ُب موطن الدنيا يظهر منو للمؤمنُت باطل ما عليو الكافركف

 :مناقشة ىذا التوجيو
 بالواك كالباقي باٟتذؼ ، كألٌف ابن ، رسم اثناف منهاكردت كلمة شركاء بالرفع ُب ستة مواضع 

البناء اقتصر ُب عرضو على موضعي التعضيد كاإلبداؿ، دكف اإلشارة إٔب باقي ا١تواضع فإٌف توجيهو 
 ...كتعليلو يبقى ناقصا لعدـ بياف ا٠تلف كالفرؽ بُت ىذه  ا١تواضع كبُت مواضع اٟتذؼ

  بعٌلة إظهار الشرؾ - كما نٌص عليو ا١تصنف -إذا كاف رسم ا٢تمزة كاكا ُب ىذا اٟترؼ متعلق

يث حج مج جح ). كالشركاء، فإٌف ىذه العلة ٤تققة ُب ا١تواضع اليت رٝتت باٟتذؼ كذلك

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) (مح جخ حخ مخ جس

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 ...(  ڌ ڌ ڎ
  الفرؽ ُب ا١تعٌت بُت موضعي األنعاـ كالشورل بٌُت كشاسع كرغم ذلك رٝتا بالواك دكف غَت٫تا؛ كإف

كإليك ىا ىنا بياف ... دٌؿ ىذا على شيء فإ٪ٌتا يدٌؿ على أٌف الرسم غَت متعلق بالداللة كا١تعٌت
 ...لبعض ىذه الفركؽ

 

                                 
 .94:  األنعاـ

 .21:  الشورل
 .41عنواف الدليل ص 

 . ا١تصدر نفسو 

 .41، القلم 21، الشورل 29، الزمر 139، 94، األنعاـ12النساء  

 .21، الشورل 94األنعاـ  

 .41القلم  

 .139األنعاـ  
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 موضع الشورل موضع األنعاـ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

  (جت حت خت مت ىت يت

 [94:األنعام]

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ )

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

  (﯀﯁     

 [21:الشورى]

 ا٠تطاب موٌجو للمومنُت ا٠تطاب موٌجو للكافرين
 خطاب دنيوم خطاب أخركم

 شركاء ُب التشريع شركاء ُب الشفاعة
 كردت ُب سياؽ احملاجات كردت ُب سياؽ التأنيب كالتعذيب

 
  ذكر ا١تصنف خبلفا ُب موضع القلم، فقد رسم ُب بعض ا١تصاحف باٟتذؼ كُب أخرل بإبداؿ

ا٢تمزة كاكا رغم اٌٖتاد اٟترؼ موضعا كداللة كسياقا؛ ما يؤٌكد مرة أخرل عدـ تعلق ظواىر الرسم 
 .العثما٘ب با١تعٌت؛ إذ لو تعٌلقت با١تعٌت الٌٖتد الرسم ىا ىنا الٌٖتاد ا١تعٌت

  حديثو عن ا٠تبلؼ ُب موضع القلم دليل آخر على توجيهاتو الفضفاضة العامة اليت ٯتكن
االستدالؿ ّٔا ُب أٌم موضع كمع أٌم حرؼ؛ فقد ذكر ٟترؼ كاحد ُب موضع كاحد كبسياؽ كاحد 

عٌلتُت األكٔب تقتضي رسم ا٢تمزة كاكا كالثانية تقتضي -  كال بدٌ –كبدالالت موٌحدة  
ككجو النقض ُب ىذا النوع من التوجيو أف يقاؿ لصاحبو، إٌف ىذا الذم ذكرتو ُب ىذا ...اٟتذؼ

اٟترؼ ٯتكننا االستدالؿ بو ُب ٚتيع األمثلة اليت أكردهتا ُب ىذا الكتاب، ألٌف كٌل توجيو من 
 ...توجيهاتك سنقابلو بتوجيو آخر يقتضي خبلفو قياسا على ىذا ا١توضع

 كمن ٓب يعضدىا فؤلٌّنم ال يعقلوف، إٍذ لو : "...عٌلل ا١تصنف حذؼ ا٢تمزة ُب حرؼ القلم بقولو
 كىي عٌلة موجودة كقائمة ُب ا١تشركُت الذين عضدت ٫تزهتم كرٝتت كاكا ."كانوا يعقلوف ما أشركوا

                                 
 .41عنواف الدليل ص  
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 .؛ إٍذ لو كانوا يعقلوف ما أشركوا باهلل شيئان 
  إذا كاف الصحابة رضي اهلل عنهم قد قصدكا من ىذه الظواىر الكتابية بيافى معافو خفية متعلقة

 –بعا١تي ا١تلك كا١تلكوت، فإٌف تركها يقتضي عدـ كجود ىذه ا١تعا٘ب ا١تراد بياّنا؛ فلم ٭تتاج الكاتب 
ٔتعاف خفية متعلقة " ٠تٌط األناـ"ُب كٌل مرة إٔب تعليل تركها كتوجيو الرسم ا١توافق - كاألمر كذلك 

 .بعا١تي ا١تلك كا١تلكوت
  تعضيد ا٢تمزة دليلي تعلق معا٘ب ىذه الكلمة بعآب ا١تلك، كلكن ُب الوقت ذاتو التبست ىذه الكلمة

بظاىرة أخرل ىي حذؼ األلف قبل ا٢تمزة ما ٬تعل معناىا متعلقا بعآب ا١تلكوت؛ كىذا إف دٌؿ 
على شيء فإنٌو يدؿ على تناقض صارخ ُب ىذا التوجيو، أك أٌف ىذه التوجيهات فضفاضة ٖتتمل 

 ...ا١تعٌت كنقيضو فبل تصلح للتوجيو كالتعليل، أك أٌف الظاىرة الكتابية ليست متعلقة با١تعٌت أصبلن 

ألٌف .   (ٻ)  (ڭ) (ٺ)   (ى)   (ٹ  )(ڤ  )(گ)
توجيهاتو لرسم ٫تزات ىذه األحرؼ بالواك كاأللف ٓب ٗترج عن سابقاهتا من مبلحظة معٌت الظهور ا١تتعلق بعآب 

                                 
ٓب يذكر منهما ا١تؤلف .  باٟتذؼ66 بالبدؿ كُب سورة القصص 6 كالشعراء 5كردت ُب ثبلثة مواضع ُب سورة األنعاـ  

،ٝتَت 139، دليل اٟتَتاف 600، اٞتعربم 47البديع ص... 469\3، ٥تتصر التبيُت 412ينظر ا١تقنع .  إالٌ موضعي اإلبداؿ
 ...38، ا١تتحف60الطالبُت 

، ٓب يذكر منهما ا١تصنف إالٌ موضعي إبراىيم كغافر لرٝتهما 266، البقرة 47، غافر 21 كردت ُب ثبلثة مواضع إبراىيم 
، 139-138، دليل اٟتَتاف 608، اٞتعربم 317-316، الوسيلة 47 اٞتهٍت ص البديع البن معاذ...413بالواك، ينظر ا١تقنع 

 ...37، ا١تتحف60ٝتَت الطالبُت 

ٓب يذكر منهما ا١تصنف . 33، الدخاف 106، الصافات 6، إبراىيم 141، األعراؼ 49البقرة : كردت ُب ٜتسة مواضع 
، ٝتَت الطالبُت 139، دليل اٟتَتاف 607، اٞتعربم 316، الوسيلة 416، ا١تقنع 47البديع: ينظر. إالٌ موضعي الصافات كالدخاف

 ...37، ا١تتحف 60

، 60، ٝتَت الطالبُت139، دليل اٟتَتاف 601، اٞتميلة 311، الوسيلة 415، ا١تقنع 47البديع: ينظر. 13سورة الرـك  
 ...37ا١تتحف 

، 1075\4، ٥تتصر التبيُت 415ا١تقنع: ينظر.ٓب يذكر ا١تصنف منهما إالٌ موضع غافر. 50، غافر 14الرعد : موضعاف 
 ...37، ا١تتحف60، ٝتَت الطالبُت141، دليل اٟتَتاف 601، اٞتميلة 311، الوسيلة 46البديع

، 110-76-56، يوسف 87، ىود 31، األنفاؿ 100، األعراؼ 138- 83األنعاـ : كردت ُب تسعة عشر موضعا 
رسم . 70- 65، الواقعة 30، ٤تمد 60، الزخرؼ 52الشورل - 75، الزمر 67-66، يس 5، اٟتج 9، األنبياء 18اإلسراء 

، ٥تتصر 414ا١تقنع: ينظر. اقتصر ا١تصنف على ذكر موضع اإلبداؿ دكف غَته. موضع ىود بالواك كالباقي باٟتذؼ
 ...37، ا١تتحف 142، دليل اٟتَتاف 602، اٞتميلة 311، الوسيلة 46، البديع297\3التبيُت

 ...38، ا١تتحف60، ٝتَت 142، دليل اٟتَتاف 609، اٞتعربم 47البديع : ينظر. 18ا١تائدة  
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سواء فيما -كألٌف مناقشة ىذه التوجيهات تشًتؾ  كتتداخل ُب أكثر مباحثها ...ا١تلك الذم يتناسب مع الواك
 ...سنحاكؿ ٖتليلها كمناقشتها ٚتلة كاحدة- بينها أك مع ما قبلها

  اإلخبلؿ باإلحصاء كالتتبع كاالستقراء؛ فا١تصنف ال يذكر إالٌ ا١توضع كا١توضعُت فيما كرد ُب أكثر

 كرد كلّّ منهما ُب ثبلثة مواضع ٓب يذكر ا١تصنف (ڤ) ك(گ)من ذلك فحرؼ 

 كرد ُب ٜتسة مواضع ذكر منها اثنُت كذلك كحرؼ (ٹ)منهما إالٌ اثنُت، كحرؼ 

 ... كرد ُب تسعة عشر موضعا ٓب يذكر منها إالٌ موضعا كاحدا(ڭ)
  االكتفاء بذكر ا١توضع الذم أثبتت فيو الظاىرة دكف ا١تواضع اليت ٗتٌلفت عنها، يقدح ُب التوجيو؛

 .ألنٌو بذلك أثبت العلة دكف بياف اطٌرادىا كعدـ عكسها
  ىذه األحرؼ كٌلها ٚتعت بُت ظاىرة رسم ا٢تمزة كاكا بعدىا ألف ا١تتعلقة ٔتعٌت الظهور ُب عآب

ا١تلك، كبُت ظاىرة حذؼ األلف قبل ا٢تمزة ا١تتعلقة بظاىرة ا٠تفاء كالبطوف ُب عآب ا١تلكوت؛ كىذا 
، أف ىذه ا١تعا٘ب فضفاضة تصلح للشيء كنقيضو فبل - كما تقدـ بيانو قريبا–ما ٬تعلنا نستخلص 

  ...يصٌح التوجيو كالتعليل ّٔا، أك أف الرسم ال عبلقة لو ّٔا أصبلن 

 معٌت الظهور فيها بعيد كال  (ڭ) (ٺ) (ٻ) (ڤ): إٌف أحرفا مثل
 ...ٯتكن إثباتو إالٌ بكثَت من التكٌلف كالتمٌحل

  با١تبُت ما يغٍت الصحابة عن  (ٹ)ككذا كصف   (گ)إٌف ُب الدالالت اللغوية لكلمة 
كُب زيادة ىذه الرموز للمعا٘ب اليت . استعماؿ ىذه الرموز الكتابية ألجل اإلشارة إٔب معٌت الظهور

ذكرىا ا١تصنف اهٌتاـ للصحابة رضي اهلل عنهم بالًتؼ الفكرم،  أك ّتهلهم كعدـ اعتدادىم  

 .(  ٹ ٹ)أك بسياقها ُب   (گ)بدالالت ىذه الكلمات سواء ُب ذاهتا  بالنسبة لػ 
  إذا كانت ظواىر الرسم متعلقة با١تعٌت فينبغي أف تٌتحد ىذه ا١تعا٘ب إذا اٌٖتدت الظاىرة ك٤تٌلها؛ فرسم

كلمة الببلء بالواك ُب كٌل من حرُب الصافات كالدخاف يقتضي أف تكوف العلة ا١تعنوية كاحدة، 
كحرؼ " الشرٌ "كلكن خبلؼ ذلك ىو الواقع، فقد كصف ا١تصنف حرؼ الصافات بأنٌو ببلء ُب 

 كإذا كاف ا١تبتلى ُب موضع الصافات قد كٌَب حٌق ىذا االبتبلء بالصرب عليو "ا٠تَت"الدخاف ُب 
كالنجاح فيو فكانت عاقبتو اإلمامة كجزاؤه اٟتسٌت، فإٌف ا١تبتلُت ُب موضع الدخاف قد نكلوا 

 ...كنكصوا كزجركا كفشلوا ُب امتحاّنم فكاف جزاؤىم الذلٌة كا١تسكنة كاللعنة

                                 
 .42عنواف الدليل ص 
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  (ٺ) (ى) ٚتيع األحرؼ اليت التبست بظاىرة كتابية ُب موضع كاحد كػ 

متعلقة با١تعٌت، فإٌف تعليلو ذاؾ منتقض - كعادتو - ككٌجهها ابن البناء بتعليبلت  (ڭ)
كالعٌلة القاصرة ال يوٌجو ... بالقصور؛ ألٌف معٌت كٌل كلمة خاص ّٔا ٭تٌدده لفظها كسياقها كمناسبتها

كال يعٌلل ّٔا؛ ألٌف أقٌل ما يلـز ُب العلم التثبت من مسائلو، كبالعلل القاصرة يستحيل التثبت 
 . كالتأٌكد من صحة ا١تسألة ا١تعٌللة ّٔا؛ لعدـ إمكانية اختبار طردىا كعكسها

 كقد ختم ا١تصنف ىذا الفصل باٟتديث عن ا٢تمزة ا١تتطرفة اليت عٌضدت :ظاىرة تعضيد الهمزة بالياء
 :كرٝتت ياءا كمٌثل ٢تا بأربعة أحرؼ ىي

  (ىئ) (  گ) (ڇ(  )ڤ)

 عضدت ا٢تمزة ُب أربعة أحرؼ تنبيها على اختصاص معٌت : "قاؿ ُب توجيو ٣تموع ىذه األحرؼ
٥تتٌص با٠تفاء -  كما قٌرر من قبل– كإذا كاف عآب ا١تلكوت ."الكلمة بظهوره ُب ا١تعٌت ا١تلكوٌب

كالبطوف؛ فإٌف ٚتعو بُت ظهور ا١تعٌت كبُت عآب ا١تلكوت ٚتع بُت متضادين ْتسب أصولو ككفق 
 ...تصنيفو

  إخبللو باإلحصاء؛ حيث حصر الظاىرة ُب أربعة أحرؼ، كىو خطأ بٌُت كاضح ينًبئ مرة أخرل
فا١تسألة تطاؿ أحرفا . عن عدـ ٗتصصو ُب ىذا العلم الدقيق كقٌلة اٌطبلعو على مسائلو كمباحثو

 [16:الرـك]  (پ )[8:الرـك] ( ڇ) ، ( ېئ):أخرل غَت األربعة اليت ذكر ىي

    (ڍ)
 عدـ تعرضو للخبلؼ الواقع بُت ا١تصاحف ُب رسم ىذه األحرؼ 
  ،عرضو للمسألة ككأٌّنا تعضيد ٫تزة بالياء ككفى، يوحي كذلك بأنٌو رٛتو اهلل غَت ملٌم با١تسألة

                                 
 . 44عنواف الدليل ص 

، النشر 159، دليل اٟتَتاف ص...550، اٞتميلة ص292، الوسيلة ص375-371ا١تقنع ص: ينظر. 34 األنعاـ  
1\453. 

، 60، ٝتَت الطالبُت ص161، دليل اٟتَتاف ص551، اٞتميلة ص294، الوسيلة 373ا١تقنع ص: ينظر. 8الرـك  
 ...452\1، النشر 38ا١تتحف ص

 .ينظر ا١تصادر كا١تراجع نفسها. 16الرـك  

، ٚتيلة 161، دليل اٟتَتاف ص1209\5، ٥تتصر التبيُت 376ا١تقنع ص: ينظر. 4:، الطبلؽ2:، آّادلة4:األحزاب 
 .452\1، النشر 551أرباب ا١تراصد ص

 .53البديع ُب الرسم العثما٘ب ص 
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غَت مطٌلع على حيثياهتا كمباحثها؛ ذلك أٌّنم اختلفوا ُب تصٌور كٖتديد الظاىرة الكتابية أصبلن، 
 :فضبلن عن توجيهها كتعليلها، ك٢تم ُب ذلك أقواؿ عٌدة كمذاىب شىت نوجزىا فيما يلي

 إٌف األلف ىي صورة ا٢تمزة كالياء زائدة .1
 (*)إٌف الياء ىي صورة ا٢تمزة كاأللف زائدة  .2
 إٌف األلف ىي صورة ا٢تمزة كالياء عبلمة حركتها .3
إٌف كبل من األلف كالياء صورتاف للهمزة حالة التحقيق كالتخفيف أك حالة الوصل  .4

 (** ). كالوقف
 (** ).إٌف األلف عبلمة الفتحة قبل ا٢تمزة كالياء صورة ٢تا .5
 .إٌف األلف ىو حرؼ مٌد مثبت ُب الرسم كالياء صورة ا٢تمزة .6

كألٌف اٟتكم على الشيء فرع عن تصٌوره؛ فإٌف توجيو ا١تصنف كحكمو على الظاىرة يقدح فيو 
 . ىذا النقص ُب تصور ا١تسألة كٖتديد ماىيتها
 :كسنحاكؿ اآلف مناقشة توجيهو لؤلحرؼ األربعة اليت أكردىا

  (  ڤ)
 كلعٌل أبرز ما يبلحظ على "ىو التلقاء ا٠تاص الذم يظهر من ًقبل النفس كرأيها: "...  توجيهو للظاىرة

 :ىذا التوجيو ٓتصوصو ما يلي
  ا١تعٌت الذم ذكره ُب التوجيو مستفاد من ظاىر اللفظ كمن سياقو، كال ٭تتاج الصحابة رضي اهلل عنهم إٔب

كما ىو " ٥تالفة ٠تٌط األناـ"خاصة إذا كانت ىذه الظاىرة " كتفهيمو"مثل ىذه الظواىر الكتابية لبيانو 
 .مذىب ا١تصنف كرأيو

  كلو قبلنا ىذا التعليل كالتوجيو الذم اختٌص بو ىذا اٟترؼ ُب موضع كاحد، فإنٌو ال يتأتى لنا علميا
التأٌكد من صحتو؛ باعتباره تعليبل قاصرا ال يتعٌدل ىذا ا١توضع كال يتجاكزه؛ فبل ٯتكننا إثبات طرده 

 .كانعكاسو

                                 
 .كما يقاؿ عن الياء كاأللف يقاؿ عن الواك كاأللف. 374 ا١تقنع ص(*) 

 293الوسيلة ص( ** ) 

 .294الوسيلة ص 

، 60، ٝتَت الطالبُت ص159، دليل اٟتَتاف ص...549، الوسيلة ص371، ا١تقنع ص53البديع ص: ينظر. 15يونس  
 .452\1، النشر 38ا١تتحف ص

 .44عنواف الدليل ص 
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 كىذا ا٠تلف ينقض أصل التوجيو با١تعٌت؛ ألٌف ا١تعٌت كاحد اختلفت ا١تصاحف ُب رسم ىذا اٟترؼ ،
 .الٌٖتاد اللفظ كالسياؽ كالكتابة ٥تتلفة، فبل بٌد أف يكوف سبب اختبلفها خارجا عن إطار ا١تعٌت

 . اختٌص أحد٫تا دكف اآلخر بالظاىرةكردت با٠تفض ُب موضعُت  (ڇ)
 . "ىو اإلتياف ا٠تاص الذم بٌينو: "اكتفى ا١تصنف ُب توجيهو بقولو

 إنٌو ٣تمله فضفاض ينطبق على كٌل إتياف، فإتياف موضع النحل خاص : كىو توجيو أقٌل ما يقاؿ عنو
باعتباره موٌجو لذم القرىب، كإتياف موضع النور حيث ٗتٌلف اٟتكم خاص كذلك باعتباره إتيافه للزكاة 

كما من إتياف إالٌ كىو خاص باعتبار فاعلو أك مفعولو أك ما أضيف إليو من ..ا١تفركضة دكف سائر اإلتياف
 ...زياداتو كأكصاؼو 

 ٓب يتعٌرض ا١تصنف ١توضع النور  كٓب يبٌُت سبب ٗتٌلف اٟتكم رغم كجود عٌلة اإلتياف ا٠تاص. 

 كردت با٠تفض ُب موضع كاحد بسورة طو (گ)
 ك١تناقشة ىذا "ىي آناءه خاصة ملكوتية غَت معٌينة باٟتسٌ : "قاؿ ا١تصنف موجها ظاىرة رسم ا٢تمزة ياءن 

 :نسٌجل ا١تبلحظات التالية-  إضافة ١تا تقٌدـ ُب ا١تناقشة العامة ٢تذه األحرؼ األربعة-التوجيو     
  إٌف ا١تعٌت الذم ذكره ُب التوجيو بعيد كال ينبغي التسليم لو بو؛ ذلك أٌف ا١تقصود باآلناء ساعات

 ، كاآلناء ٚتع أ٘بٍّ كأٗبن كمنو قوؿ الشاعري الليل كأكقاتو
 حيٍلوه كىميرّّ كىعىٍطًف الًقٍدًح ًمرَّتيوي ُب كلّْ إ٘بٍو حىذاه اللَّيلي يػىٍنتىًعلي 

كحىٌت من خٌص اآلناء ّتزء من الليل فقد عٌينو بالزمن كىو حسٌي فقالوا أٌكلو، كجوفو، كآخره، 
 كٚتيعها كما ترل معٌينة باٟتٌس ...كصبلة العشاء، كصبلة ا١تغرب، كما بُت صبلة ا١تغرب كالعشاء

                                 
 . رسم ُب ا١تصحف الشامي ْتذؼ األلف294الوسيلة  

، ٝتَت الطالبُت ...159، دليل اٟتَتاف ص550، اٞتميلة ص292، الوسيلة 371، ا١تقنع ص53البديع ص: ينظر 
 .38، ا١تتحف ص60ص

  .37، كالنور 90النحل  
 .44عنواف الدليل ص 

،  161، دليل اٟتَتاف ص551، اٞتميلة ص292، الوسيلة ص371، ا١تقنع ص53البديع ص: ينظر. 130سورة طو  
 . 38، ا١تتحف ص60ٝتَت الطالبُت ص

 .44عنواف الدليل ص 

 .321، تفسَت اٞتبللُت ص489، تفسَت السعدم ص1206ص\3، ابن كثَت ج125\7الطربم  

 .125\7ىو ا١تنتخل ا٢تذٕب كخطٌػػػػػأ أٛتد شاكر الطربم ُب نسبتو للمنتخل السعدم ىامش الطربم  

الدار العربية . ىػ741، التسهيل لعلـو التنزيل، أليب القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جزم الكليب الغرناطي ...126\7الطربم  
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 أنٌو كقت غييب ملكوٌب غَت معٌُت – فيما اطٌلعت عليو من أقواؿ ا١تفسرين –كٓب يقل أحده منهم 
 ...باٟتٌس كالقوؿ بو اٌدعاء ينبغي إثباتو بالركاية الصحيحة أك الداللة اللغوية الصر٭تة

  ٍبٌ إٌف ىذا التوجيو على فرضية التسليم بو، ال يصلح لتعليل األحكاـ لقصوره على حرؼ كاحد؛ فبل
 ...التثبت من صٌحتو علميان - كاألمر كذلك- ٯتكن 

 قاؿ رٛتو اهلل موٌجها كردت ىذه الكلمة ُب ٜتسة مواضع رٝتت إحداىا فقط بتعضيد ا٢تمزة بالياء(  ىئ)
 :كأبرز ما يسجل على ىذا التوجيو ما يلي.  "ىو الوراء ا٠تاص با١تلكوت الذم يظهر باٟتجاب:"ىذه الظاىرة
 اإلخبلؿ باإلحصاء إذ ٓب يذكر إالٌ موضع الشورل... 
  ظاىر بٌُته ُب سياؽ اآلية بذكر " ىذه ا٠تصوصية ا١تلكوتية الغيبية اليت تظهر باٟتجاب"إٌف معٌت

إٔب أف يضطر " كتفهيمو"كال أعتقد أٌف ىذا ا١تعٌت يفتقر ألجل بيانو " اٟتجاب"كذكر " الوحي"
كإحداث ىذه الظواىر الكتابية ُب رسم " ٥تالفة خٌط األناـ"الصحابة رضي اهلل عنهم  إٔب 

 ....ا١تصحف اإلماـ
  إٌف ا١تواضع اليت ٓب يوردىا ا١تصنف قد التبست با١تعٌت الذم ذكره ُب التوجيو كلكٌن ا٢تمزة فيها ٓب

ىئ ی  ):تعضد بالياء كما ُب موضع الشورل؛ فا١تعٌت الغييب ا١تلكوٌب ظاىر ُب قولو تعأب

 فالبشرل ىا ىنا معجزة ٥تالفة ١تعهود (  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
كمعٌت توقف بيانو على رفع ... الناس كىي متعلقة با١تستقبل الذم ال يعلمو إالٌ اهلل سبحانو كتعأب

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې): اٟتجاب مٌصرح بو ُب قولو تعأب

 
 

                                                                                                     
 ...411العربية للكتاب ص

اختٌص ىذا اٟترؼ األخَت بالظاىرة ا١تدركسة أعبله . 51، الشورل 14، اٟتشر 4، اٟتجرات 53، األحزاب 71ىود  
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ): كذلك ُب قولو تعأب

، دليل اٟتَتاف ...549، اٞتميلة ص292، الوسيلة ص371، ا١تقنع ص53البديع ص:  كينظر(  خت مت ىت يت
 ...38، ا١تتحف ص60، ٝتَت الطالبُت ص...160ص

 .44عنواف الدليل ص 

 . 71ىود  

 .53األحزاب  
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 نماذج من توجيهات غيره من العلماء: ثالثا
كلنعرٌج اآلف على بعض ما ذيًكر ُب توجيو ىذه األحرؼ ا١تتقدمة ك٨توىا ُب كتب أىل االختصاص قدٯتا 

، كسنحاكؿ تقدٙب ىذه األقواؿ ُب شكل مذاىب مصٌنفة ْتسب إتاىها العلمي كميداّنا كحديثان 
 :ا١تعرُب

 التوجيو بالمعنى أو التوجيو اإلشاري: أوال
ألٌف التوجيو اإلشارم ٮتتلف من كلمة ألخرل؛ فإٌف تتبعو كنقل تفصيبلتو سيخرجنا عن لٌب 

، لذا سنكتفي بذكر  ا١توضوع كقصده كٮتٌل بشكل البحث كمنهجو ٔتا فيو من التطويل ببل فائدة كال لزـك
 .٪تاذج تفيدنا ُب عقد ا١توازنة بينو كبُت توجيهات ابن البناء ا١تتقٌدمة

إٌف أٌكؿ ما يبلحظ على التوجيهات اإلشارية أٌّنا ُب تفصيبلهتا  ال ٗتتلف عن توجيهات ابن 
البناء، حيث حاكؿ أصحأّا اكتشاؼ الفارؽ ُب ا١تعٌت بُت اٟترؼ الذم التبس بالظاىرة كالذم خبل 

عنها، كجعلوا من ىذا التمٌيز كالتباين عٌلةن كتوجيها للظاىرة، أٌما من حيث أصوؿ التوجيو فبل تكاد ٕتد 
 .أحدا أصٌل لتوجيهاتو كتأصيل ابن البناء رٛتو اهلل

لبياف اختبلؼ هتٌجد النيب صلى اهلل عليو  (گ): كمن أمثلة ك٪تاذج توجيهاهتم قو٢تم ُب

 لبياف أ٫تية ىذا اإلتياف كاإلنفاؽ كلتحديد كتعيُت ا١تنفق (ڇ)كقالوا ُب . كسٌلم عن هتٌجد أٌمتو

لعظم ىذا الشرؾ :  قالوا( حب)كعن .  ىو جزاء خاص غَت عاٌدم(ۋ)كقالوا ُب . عليهم

                                 
، مرسـو خٌط 888\4، ٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل 407،  ا١تقنع ص57-56ىجاء مصاحف األمصار ص: ينظر 

،  دليل 446\1، النشر ُب القراءات العشر 594، اٞتعربم ص315، السخاكم ص45، البديع ص158ا١تصحف للعقلي ص
إعجاز رسم القرآف كإعجاز تبلكتو . 316، رسم ا١تصحف لقدكرم اٟتمد ص59، ٝتَت الطالبُت ص140اٟتَتاف ص

 .48،58،61،68،72،73،86،91، اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص164...153- 146،147

ٕتارية كإعبلمية فقد قصر البحث : ألٌف أكثر أكعية التوجيو اإلشارم لظواىر الرسم العثما٘ب إ٪تا ىي أكعية استهبلكية 
دار . (ىػ1156)اإلبريز من كبلـ عبد العزيز الٌدباغ، ألٛتد بن ا١تبارؾ السجلماسي ا١تالكي : على النظر ُب ثبلثة كتب ىي 

دار السبلـ القاىرة  . إعجاز رسم القرآف كإعجاز التبلكة، ٤تمد مشلوؿ. ـ 2002ىػ 1423الكتب العلمية بَتكت الطبعة الثالثة 
دار اليقُت مصر الطبعة األكٔب . اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب، الدكتور ٛتدم الشيخ.  ـ2006ىػ 1427الطبعة األكٔب 

 . ـ2010ىػ 1431

 .148، إعجاز رسم القرآف ص48اإلعجاز البيا٘ب ص 

 .147-146، إعجاز رسم القرآف ص49-48اإلعجاز البيا٘ب ص 

 .164-163، إعجاز رسم القرآف ص59-58اإلعجاز البيا٘ب ص 
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 ...ككونو غَت معهود
 

 التوجيو باعتبار تعدد أحرف القرآن الكريم: ثانيا
الصحابة رضي اهلل عنهم ٓب يقصدكا برسم ا١تصحف مطلق الكتابة كإ٪ٌتا ٚتع األمة على 

مصحف كاحدو ككضع معيار موٌحد لقبوؿ القراءة الصحيحة، ما جعلهم يتخَتكف من األحرؼ الثابت 
الصحيح دكف ا١تنسوخ كغَت الثابت، كال ٯتتنع كاألمر كذلك أف تكوف بعض ظواىر الرسم العثما٘ب 

كرسم ا٢تمزة ألفان مرة كياءن أك كاكا مرة أخرل لو عبلقة بأحرؼ . متعلقة ّٔذا ا١تقصد كىذه االختيارات
القرآف إذ نزؿ بعضها بتخفيف ا٢تمزة على مذىب ك٢تجات بعض العرب كأىل اٟتجاز، بينما نزؿ 

 . بعضها اآلخر بتحقيقها كفق ٢تجات أيخرل كلهجات أىل ٧تد
 .فرسم ا٢تمزة كاكا أك ياء إ٪ٌتا جاء على حرؼ التخفيف كرٝتها ألفا على حرؼ التحقيق

 التوجيو الفني اإلمالئي: ثالثا
إٌف اصطبلح اإلمبلء مغاير كمباين الصطبلح الرسم كالكتابة من حيث كونو يقٌدـ قواعد كتابًة لغة ما 

 كا١تقصود ىا ىنا التوجيو ُب فًتة زمنية ٤تٌددة، بينما الرسم كالكتابة مطلقُت عن ٖتديد الوقت كالزمن
 . بقواعد الكتابة العربية ُب زمن الصحابة رضي اهلل عنهم

 ؛ فعوملت رٝتت ا٢تمزة كاكا أك ياء على كجو االتصاؿ كما رسم باأللف فعلى كجو االنفصاؿ

( ۅ( )ى ائ)ا٢تمزة ا١تتطرفة بسبب نية االتصاؿ معاملة ا١تتوسطة فنزٌلت منزلة 

 .... (  ک) (   ٻ ).....(ڍ)

 كقد تكوف األلف قبل الياء كالواك صورة للهمزة حالة الوقف رٝتت ألفا ألٌّنا مسبوقة بفتحة ،
 .كما تقٌدـ...كالواك كالياء صورهتا حالة الوصل  رٝتتا كذلك تبعا ٟتركتيهما 

  رٝتت األلف بعد الواك تشبيها ٢تا بواك اٞتمع لوقوعها مثلها طرفا كىو قوؿ أيب عمرك بن
 العبلء

                                 
 .162، إعجاز رسم القرآف ص68اإلعجاز البيا٘ب ص 

  : . (L’ORTHOGRAPHE):  النسخة الفرنسية مادة UNIVERSALISموسوعة  

le système de transcription graphique, adopté à une époque donnée. 

 ...318-316، رسم ا١تصحف ص404ا١تقنع . 143دليل اٟتَتاف ص 
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، كأبو عمرك بن العبلء ىو زباف بن العبلء بن عمار بن العرياف بن عبد اهلل التميمي 143، دليل اٟتَتاف 314الوسيلة  
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  الفتحة كالضمة ) كرسم اٟتركات القصَتة الياء كالواك عبلمتاف ٟتركة ا٢تمزة ا١تصورة الفان
أسلوب كتايب كاف معركفا كمعهودا ُب ( األلف كالواك كالياء)برموز اٟتركات الطويلة  (كالكسرة

فكانت . إٌف العرب ٓب تكن أصحاب شكل كنقط: "قاؿ أبو عمرك الدا٘ب رٛتو اهلل. زماّنم
فتيصىٌوري الفتحة ألفان، . تيصىوّْري اٟتركات حركفا، ألٌف اإلعراب قد يكوف ّٔا كما يكوف ّٔنٌ 

فتىديؿُّ ىذه األحرؼ الثبلثة على ما تىديؿُّ عليو اٟتركات الثبلث، من . كالكسرة ياءن، كالضمة كاكان 
 ."الفتح كالكسر كالضمٌ 

 أف تكوف دليبلن : "قاؿ أبو عمرك الدا٘ب. رٝتت األلف بعد الواك عبلمة إلشباع حركة ا٢تمزة
على إشباع فتحة ا٢تمزة ك٘تطيطها ُب اللفظ، ٠تفاء ا٢تمزة كبيعًد ٥ترجها، كفػىٍرقان بُت ما ٭تيىٌققي من 

تلسي منهنٌ  كليس ذلك اإلشباع كالتمطيط با١تؤٌكد للحركؼ، إذ ليس من .اٟتركات كبُت ما ٮتي
 اىػ." كإ٪تا ىو إ٘تاـ الصوت باٟتركة ال غَت. مذىب أحد من أئمة القراءة

 رٝتت الياءي بعد األلًف رمًز ا٢تمزًة دالٌةه على إشباع كسرة ا٢تمزة ك٘تامها كعدـ اختبلسها 

  األلف قبل الواك كالياء عبلمة حركة الفتحة قبل ا٢تمزة 

 
 

 التوجيو التاريخي: رابعا
كالفرؽ بُت ىذا التوجيو كالذم قبلو من حيث ا١تبدئ كاألصل، أٌف ىذا التوجيو إ٪ٌتا يبحث ُب 

ُب إمبلء الصحابة رضي اهلل عنهم، بينما التوجيو ا١تتقدـ  (الكتابات السامية)بقايا كآثار اإلمبلء القدٙب 
. إ٪ٌتا يبحث ُب قواعد كأصوؿ إمبلئية خاصة بزمن الصحابة رضي اهلل عنهم قد زالت كاندثرت بعدىم

لكن التمييز بُت األمرين صعب من الناحية التطبيقية؛ ٢تذا يبقى إدراج ا١تسائل الكتابية ُب ىذه ا٠تانة أك 
 ...تلك ٣ترد مقاربات كٗتمينات قابلة للنقاش كالتغيَت

                                                                                                     
كقيل غَت ذلك، ٝتع أنس بن مالك رضي اهلل عنو كقرأ على  (ىػ68)أحد األئمة قراء األمصار السبعة، كلد سنة ٙتاف كستُت 

 .1283\288\1غاية النهاية . كقيل غَت ذلك (ىػ154)اٟتسن البصرم كغَته توُب سنة أربع كٜتسُت كمائة 
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دار الفكر ا١تعاصر بَتكت . عزة حسن.ٖتقيق د. (ىػ444)احملكم ُب نقط ا١تصاحف، أبو عمرك عثماف بن سعيد الدا٘ب  
 .177-176ص. ـ1997ىػ 1418 (معادة)كدار الفكر دمشق الطبعة الثانية 

 .ا١تصدر نفسو  
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  رٝتت ا٢تمزة على كجو اٞتمع بُت التحقيق كالتخفيف فالواك كالياء صورتا ٗتفيف ا٢تمزة
، كىذا الذم ذكرناه ىو أحد ا١تذاىب الثبلثة ُب رسم ا٢تمزة كقد كاأللف صورة ٖتقيقها

، كأساس ىذا ا١تذىب أٌف التلفظ كالنطق با٢تمزة ىا ىنا تغَت تقٌدـ بياّنا كاٟتديث عنها
كتطٌور من اللغات السامية القدٯتة إٔب اللغة العربية اٟتديثة، غَت أٌف النظاـ الكتايب الذم ال 

يستطيع مسايرة ىذا التطور بقي ٤تافظا على النظاـ القدٙب كأحيانا يثبت أمامو النظاـ 
ك١تا كانت الركايات العربية انتقلت من األنبار : "  يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمداٞتديد

كاٟتَتة ُب العراؽ إٔب حواضر اٟتجاز كمدنو قبل اإلسبلـ بقرف أك قرنُت فإٌف صور ىجاء 
الكلمات ا١تهموزة حُت انتقلت، كىي ٘تثل نطق من ٭تققوف ا٢تمزة كمرسومة دائما ألفا، قد 

أخذت تتخلى عن تلك الصور كبدأت تستجيب لنطق أىل اٟتجاز ُب ٗتفيف ا٢تمزة كيبدك 
أٌف قرنا أك قرنُت من الزماف ٓب يكن كافيا إلزالة صور ىجاء الكلمات ا١تهموزة ٘تامان، فكانت 

٢تا بقايا ُب غَت أٌكؿ الكلمات، كأحيانا أثبت رمز النطق اٞتديد إٔب جانب رمز النطق 
القدٙب، كبذلك كاف ىذا االنتقاؿ للكتابة من بيئة ٖتقق ا٢تمزة كترٝتها ألفا ُب كل حاؿ إٔب 

 – إف صح ما ذكرناه ىنا –بيئة تسهلها كتكتبها على ٨تو ما تسهل ُب غَت أٌكؿ الكلمة 
كاف عامبل مهما ُب تعدد صور ىجاء الكلمات ا١تهموزة كُب احتفاظ بعضها بأىجية قدٯتة 

  اىػ."كرٔتا بدت ا٢تمزة ُب بعض الكلمات لذلك مرسومة بطريقة مزدكجة

  كال يبعد أف تكوف ٚتيع التوجيهات ا١تتعلقة برسم عبلمات اٟتركات القصَتة حركفا من ىذا
 القبيل خاصة كأٌف بعض أىل العلم كاف يسمي ىذا الفعل با٠تٌط القدٙب

 على طريقة أىل رسم األلف بعد الواك قد يكوف عبلمة النفصاؿ الكلمة كانتهاء ىجائها ،
اليمن ُب خٌط ا١تسند، الذين يفصلوف بُت الكلمات ٓتٌط عمودم كألف الكتابة العربية 

                                 
 .164ابن كالد ُب كتاب ا١تقصور كا١تمدكد ص. 293الوسيلة ص 

تقدـ اٟتديث عن إشكالية رسم ا٢تمزة كىل ىي ظاىرة مستقلة من ظواىر الرسم العثما٘ب أـ أٌّنا تابعة لغَتىا ؟ ُب  
كما تناكلنا ذات ا١تسألة من حيثية أخرل ُب الفصل الثا٘ب . الفصل األٌكؿ ُب مطلب ٖتديد عناصر مفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب

 .عند حديثنا منهج ا١تصنف ُب تبويب مسائل علم الرسم

 . 321-320ينظر رسم ا١تصحف ص 

 .351-350ا١تصدر نفسو ص 

 .556ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص: ينظر 

. أٛتد بن أٛتد شرشاؿ.دراسة كٖتقيق د. (ىػ899) الطراز ُب شرح ضبط ا٠تراز، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل الٌتنسي  
 .356ص.  ىػ٣1420تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف 
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كقصدكا إثباتو بعد الواك دكف غَتىا من اٟتركؼ ١تا قد يقع فيها من الوىم كا٠تطأ . الشمالية
بسبب التباسها بواك العطف أك بسبب اتصا٢تا ببعض الضمائر، فرٝتوا األلف لبياف انفصا٢تا 

 .عٌما بعدىا ك٘تٌيزىا عن الواك العاطفة كاهلل أعلم
 التوجيهات الصوتية اللغوية: خامسا

  رٝتت ا٢تمزة كاكا أك ياء على مراد التخفيف، كما رسم منها باأللف فعلى مراد
 التحقيق

 األلف قبل الياء كالواك، ىي صورة ا٢تمزة على مذىب التحقيق، كالواك كالياء زائدتاف 
 .لتقويتها

  تقوية ٢تا ٠تفائها، قالوا قٌويت ُب ا٠تٌط كما - اليت صٌورت كاكا-كاأللف بعد ا٢تمزة
 قٌويت ُب اللفظ

  الياء زائدة تقوية للهمزة ا١تصٌورة ألفان  

 
 الهمزة المتوسطة : مناقشة الفصل الثالث

 : "بدأ ابن البناء ىذا الفصل ٔتناقشة مسألة مهٌمة ىي بياف حقيقة التوسط ُب الكلمة العربية، حيث قاؿ
كليس  .أنبائهم: كنعٍت با١تركبة ما تألفت من كلمتُت مثلكإذا كقعت ا٢تمزة كسطا ُب الكلمة ا١تفردة أك ا١تركبة 

تقوؿ . كسوؼ كلمة مستقلة ال تركب مع الفعل. السُت مع الفعل ا١تستقبل بًتكيب ألف السُت ٥تتصر من سوؼ
 ".فهي كاٟتركؼ العامة فاعلم. سوؼ أقـو كسوأ قـو كسأقـو: العرب

أكى ليس الضمَتي اٝتا منفصبلن مثل  (السُت)من بنية الكلمة دكف  (أنبائهم)ُب  (ىم)كلكن ١تاذا عيدَّ الضمَت 
 ؟  (سوؼ)

ليس ُب كبلـ ابن البناء ما ٬تيب عن ىذا اإلشكاؿ رغم أ٫تيتو كخطورتو ُب تصٌور مسائل رسم ا٢تمزة؛ ألٌّنا 
كلعٌل ىذا من أىٌم أسباب  .متعلقة ٔتٍوًضعها من الكلمة، ُب حُت حقيقة ىذه الكلمة كحدكدىا غَت منضبطة بعد

 .االختبلؼ الكبَت الواقع ُب رسم ا٢تمزة سواء ُب الرسم العثما٘ب أك ُب الرسم القياسي الذم تفرٌع عنو كاستنبط منو
                                 

- 404الدا٘ب ُب ا١تقنع ص . 56ا١تهدكم ص، 293-314الوسيلة . 849-819-747-469\٥3تتصر التبيُت  
 316، رسم ا١تصحف ص404ا١تقنع . 446\1النشر ُب القراءات العشر . 57ٝتَت الطالبُت ص. 408

 .293الوسيلة  

 .ا١تصادر كا١تراجع نفسها 

 .162دليل اٟتَتاف ص 

 .45ا١تصدر نفسو ص 
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ضبط حدكد الكلمة : كلتحرير ىذه ا١تسألة كٖتقيقها ينبغي مناقشتها كدراستها من حيثيتُت اثنتُت، أٌك٢تما
 .ٖتديد تأثَت لواحق الكلمة من حيث اعتبار موقع ا٢تمزة فيها: كثانيهما. كتابيا

  ليست ُب اٟتقيقة إالٌ جزءا من الكبلـ، تتكوف عادة من مقطع "إذا كانت الكلمة صوتيا كلغويا
كاحد أك عٌدة مقاطع كثيقة االتصاؿ بعضها ببعض، كال تكاد تنفصم ُب أثناء النطق بل تظل ٦تيزة 

 كإذا ."كاضحة ُب السمع، كيساعد ببل شٌك على ٘تييز تلك آّاميع معانيها ا١تستقلة ُب كٌل لغة
فإٌّنا ُب .  كأقسامها ثبلثة اسم كفعل كحرؼي معٌتن "اللفظ ا١توضوع ١تعٌت مفرد"كانت ُب النحو 

كقد بدأ علماء الرسم مناقشة . خصوص علم الكتابة كاإلمبلء ٗتتلف كتتمٌيز عنها ُب باقي العلـو
ىذا اإلشكاؿ قدٯتا بل لعٌلو من أكائل مسائلو اليت برزت فقد أٌلف عبد اهلل بن عامر اليحصيب 

كالذم عيٌد أٌكؿ ما كتب ُب علم الرسم، كما أٌلف ( مقطوع القرآف كموصولو)كتاب   (ىػ118)
كتاب  (ىػ189 )كأيب اٟتسن علي بن ٛتزة الكسائي  (ىػ156 )كلّّ من ٛتزة بن حبيب الزيات

كتواصل التأليف ُب خصوص ىذه ا١تسألة عرب تاريخ ىذا  (مقطوع القرآف كموصولو)كتاب باسم 
 .العلم كإٔب يومنا ىذا

عبلمات الفصل الكتابية، ا١تقاطع : إٌف ضبط حدكد الكلمة كتابيا متوقف على عوامل عٌدة أ٫ٌتها
الزمن كالتاريخ، ٚتاليات : ىذا األخَت يؤثر فيو عوامل عٌدة منها)الصوتية، ا١تعٌت، العرؼ الكتايب 

  (...ا٠تط، التيسَت
                                 

 .152ص. ـ2013مكتبة األ٧تلو مصرية القاىرة . األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس 

 .14ص\1ج. (د ت)دار اٞتيل بَتكت . تقيق حنا الفاخورم. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

دار الكتب العلمية . (ىػ761)أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك، ٚتاؿ الدين عبد اهلل بن يوسف بن ىشاـ األنصارم  
 .33\1. ـ2003ىػ 1424بَتكت الطبعة الثانية 

عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن تيم بن ربيعة بن عامر بن عبد اهلل بن عمراف اليحصيب إماـ الشاـ كأحد القراء السبع، أخذ  
القراءة عرضا على أيب الدرداء كا١تغَتة بن أيب شهاب صاحب عثماف بن عفاف كقيل عرض على عثماف نفسو رضي اهلل عنهم 

 . 1790\432\1غاية النهاية . (ىػ118)أٚتعُت، توُب بدمشق يـو عاشوراء سنةٙتاف عشرة كمائة 

ٛتزة بن حبيب بن عمارة بن إٝتاعيل اإلماـ اٟترب أبو عمارة الكوُب التيمي موالىم كقيل من صميمهم الزيات، أحد  
كأدرؾ الصحابة بالسٌن ، كإليو صارت اإلمامة ُب القراءة بعد عاصم كاألعمش ككاف إماما  (ىػ80)القراء السبعة كلد سنة ٙتانُت 

 .1190\261\1غاية النهاية . كقيل غَت ذلك (ىػ156)توُب سنة ست كٜتسُت كمائة ... حجة ثقة ثبتا

علي بن ٛتزة بن عبد اهلل بن ّٔمن بن فَتكز األسدم موالىم أبو اٟتسن الكسائي أحد القراء السبع كاإلماـ الذم انتهت  
 .2212\535\1غاية النهاية . (ىػ189)إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ٛتزة الزيات، توُب سنة تسع كٙتانُت كمائة 

، ك٦تٌا  (ىػ327)أليب بكر ٤تمد بن القاسم بن بشار األنبارم  (ا١تقطوع كا١توصوؿ)كمن أمثلة ما أٌلف فيها قدٯتا كتاب  
 .ـ2004دار اإلٯتاف اإلسكندرية . ألٛتد عبد العظيم عطية (آّموع ُب ىاء التأنيث كا١توصوؿ كا١تقطوع)أٌلف فيها حديثا كتاب 
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إٌف الصحابة رضي اهلل عنهم اعتمدكا أسلوب الفصل ْتٌيزو شاغر بُت ّناية كٌل كلمة كبداية 
األخرل، كما اعتمدكا على تغيَت الرمز الكتايب للصوت الواحد بُت كونو ُب أكؿ أك كسط الكلمة 

؛ كذلك حىت يكوف رٝتو إذانا كعبلمة على ّناية ىذه الكلمة كتابيا، فمن بًُت كبُت كونو ُب آخرىا
 .ىذه اٟتركؼ اليت اختلف رٝتها باختبلؼ موضعها ا٢تاء كالياء كالنوف كالفاء كالقاؼ

عامل آخر لو دكره البارز ُب ضبط حدكد الكلمة ىو ا١تقطع الصوٌب؛ كذلك أٌّنم ٓب يعتدكا كتابيا 
بالكلمات ذات ا١تقطع الواحًد القصَت كنحو باء اٞتٌر كفاء التعليل كالمو ككاؼ التشبيو كالضمائر 

ا١تتصلة كهاء الغيب ككاؼ ا٠تطاب كحركؼ ا١تضارعة كاٟتركؼ الدالة على ا١تتكلم كاالثنُت 
فهذه ٚتيعها كإف كانت أكثرىا كلمات من الناحية اللغوية كالنحوية ... كاٞتماعة كالتأنيث كغَتىا

فإٌّنا ُب الكتابة ال ترسم منفردة بل ىي أجزاء من الكلمات اليت تعٌلقت ّٔا فًتسم معها على أٌّنا 

 ىي من الناحية النحوية ٚتلة كاملة متكونة من عٌدة (  مئ): فكلمة مثل. كلمة كاحدة
عٌدة كلمات ىي ٫تزة االستفهاـ، كنوف ا١تضارعة، كالفعل لىًزـى، ككاؼ ا٠تطاب، كميم اٞتمع، ككاك 

 . الصلة، كىاء الضمَت،  كألف التأنيث، كلكٌنها كتابيا ٚتيعها  ال ٘تثل سول كلمة كاحدة
عامل ا١تعٌت مهٌم كذلك ُب ضبط ىذه اٟتدكد؛ فالكلمات اليت تفيد معافو ُب نفسها تستقل كٌل 

ككثَتا ما تشًتؾ . "كذلك ليدٌؿ كلّّ على ما كضع لو مفردان "كاحدة بكتابتها كتنفصل عن ٣تاًكراهتا 
تشًتؾ كلمتُت ُب ٖتديد معٌتن كاحدا ال تفيده كٌل كلمة على حٌدة ما يدفع الكاتب إٔب الوصل 

 .بينهما 
عوامل أخرل تدخل ُب عملية ضبط حدكد الكلمة متعلقة جٌلها بالعرؼ الكتايب، ىذا العرؼ الذم 

العامل التارٮتي ا١تتمثل ُب بقاء كثَت من الرموز كاألساليب الكتابية : ينشأ نتيجة عوامل عٌدة أ٫ٌتها
العامل . القدٯتة نتيجة تأخر تطور النظاـ الكتايب لٌلغات ُب مقابل التطور السريع لنظامها الصوٌب

اٞتمإب كقصد التناسق كالتناسب ككراىة اجتماع األمثاؿ، أك ما تعلق بصورة اٟتركؼ اليت تقبل 
 .إْب...عامل مراعاة السهولة كالتيسَت ُب ضبط الكلمات. االتصاؿ كاليت ال تقبلها

                                 
عبد اٟتسُت .إبراىيم السمرائي د.د: ٖتقيق. (ىػ347)الكتاب، أبو ٤تمد عبد اهلل بن جعفر ا١تعركؼ بابن درستويو  

 .115-113ـ ص1977ىػ 1397مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت . الفتلي

مكتبة ا٠تا٧تي القاىبة دار . ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف. (ىػ180)الكتاب، أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب سيبويو  
 .216\4ـ  باب عدة ما يكوف عليو الكبلـ 1982ىػ 1402الطبعة الثانية . الرفاعي الرياض

 ...48ابن درستويو ص 

 .47ا١تصدر نفسو ص 

 .ا١تصدر نفسو 
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 :كُب الشكل التإب كما يصاحبو من شركح توضيحه لبعض ما تقٌدـ
صورة ألحدل صفحات مصحف طشقند كالذم يعود إٔب عهد الصحابة رضي اهلل عنهم، رٝتت عليو جزء 

 .73 إٔب اآلية 37من سورة اٟتجر ابتداء من اآلية 
 

 
  

 . ا٠تطوط اٟتمراء ٘تثل اعتمادىم على اٟتٌيز الفارغ للتمييز بُت الكلمات
فرمز ا٢تاء ُب . الدكائر ا٠تضراء ٘تثل الفرؽ بُت الرمز الكتايب للصوت ذاتو بُت كونو ُب كسط الكلمة أك آخرىا

 (ەئ) مغاير ١تا ىو عليو ُب آخر (ڱ)كسط 

 مغاير آلخره(  ۆ ۆ)رمز الياء ُب كسط 

(   ۈئ)مغاير عنو ُب آخر (  ی)كرمز النوف ُب أٌكؿ 
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  اليت تقدـ اٟتديث عنها –إٌف اعتبار ا٢تمزة مبتدأة أـ متوسطة أك متطرفة  ُب حدكد الكلمة  -
 :متوقف على أمور أ٫ٌتها 

 (  ۆ)ك (  جب)ك  (  ۀ): االعتداد باللواحق من عدـ االعتداد ّٔا ُب ٨تو 

 ...(  ڳ)ك
  اعتبار الكلمة ا١تركبة من كلمتُت، كلمة جديدة مستقلة عن أصلها، أك النظر إليها باعتبار

ٹ ڤ ڤ )ك(  گ ڳ): أصلها، كمعاملتها معاملة الكلمتُت ا١تنفصلتُت كذلك ٨تو

 ...(  ڤ

 
 تحليل ومناقشة تأصيالت ىذا الفصل: أّوال

 إٌف أٌكؿ ما يبلحظ على ىذه التأصيبلت اليت اعتمدىا، كوّنا ُب حقيقة أمرىا : ا١تبلحظة األكٔب
 ُب كقت متأخر عن رسم ال ٗترج عن القواعد كاألصوؿ اإلمبلئية اليت قٌررىا علماء العربية

ا١تصاحف العثمانية، كقد تقٌدـ معنا أنٌو منهج مقلوب ُب معاٞتة القضية؛ باعتباره ٭تيىكّْم اٞتديد 
كسأقٌدـ بُت يدم .  ا١تستحدث ُب القدٙب، كيعترب الفرع أصبلن ينبغي القياس عليو كالتحاكم إليو

ىذه ا١تبلحظة جدكال يؤٌكد أٌف ا١تصنف ال يكاد ٮترج ُب تأصيبلتو ألحكاـ ا٢تمزة ا١تتوسطة عٌما 
 قٌرره علماء العربية 

 أمثلة صورهتا شكل ا٢تمزة ما قبل ا٢تمزة الصفحة
 (ٻ) ال تعضد فتحة ألف 46
 (ۅ) كاك ضمة ألف =
 (  ۆئ) ياء كسرة ألف =
 (  ے) ال تعضد فتحة ساكن غَت األلف =
 يػىٍلؤيـ كاك ضمة  ساكن غَت األلف =

                                 
، مرجع الطبلب ُب اإلمبلء  إلبراىيم مشس الدين  ...12ينظر ا١تفرد العلم ُب رسم القلم لسيد أٛتد ا٢تامشي ص 

 ...44، آللئ اإلمبلء حملمد مامو ص...91، دليل اإلمبلء كقواعد الكتابة العربية لفتحي ا٠توٕب ص...110ص

أكثر األمثلة ا١تذكورة ُب اٞتدكؿ أكردىا ا١تصنف ُب كتابو ككٌل ما ٓب ٯتثل لو،  مثٌلتي لو من القرآف، كإالٌ استعنت ٔتا أكرده  
 علماء اإلمبلء 
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 (ۅ) ياء كسرة ساكن غَت األلف =
 (ەئ) ألف ساكنة فتحة 46-47

 (ىب) كاك ساكنة ضمة =
 (ۋ) ياء ساكنة كسرة =
 (ڭ) ألف فتحة فتحة 47
 (ھ) كاك فتحة ضمة =
 (ڌ) ياء فتحة كسرة =
 (ڭ) ياء ضمة كسرة 48
 ...ًمًئُت، ابًطًئي ياء كسرة كسرة 49
ـه  كاك ضمة ضمة =  شيؤيكف، شيؤيفه، نػيؤي
 [ُب غَت القرآف]سيًئلت  ياء كسرة ضمة =
 (ۋ) كاك ضمة فتحة =
 (ٿ)  كسرة فتحة =

 
 

 كإف كاف ما قبل ا٢تمزة ساكن : "بعض ىذه األصوؿ ال يسٌلم لو ّٔا، فمن ذلك قولو:  ا١تبلحظة الثانية
 كاٟتٌق أٌف ىذا التأصيل ."عضدت، إالٌ أف تكوف مفتوحة فبل تعضد (مىٍوئبل): غَت األلف فتعضد أيضا مثل

كٌل ٫تزة متوسطة كسكن ما قبلها سواء : "٥تالف ١تا ىو مقٌرر عند أىل االختصاص؛ يقوؿ أبو داككد ُب ا١تختصر 
 ."كاف حرؼ عٌلة أك حرؼ صٌحة فإٌّنا ال ترسم خطا، لذىأّا من اللفظ، إذا خففت، إما بالنقل كإٌما بالبدؿ

كما يزيد ىذا ا٠تطأ تفاقما استداللو ٔتوئبل على صحة تأصيلو، كىو حرؼ تداكلتو مصادر علم الرسم على أنٌو 
كال أعلم ٫تزة متوسطة قبلها ساكن رٝتت ُب ا١تصحف إالٌ ُب ىذه : "استثناء كخركج عن القاعدة، قاؿ الدا٘ب

                                 
 .46عنواف الدليل ص 

ك٦تٌا ذكره صاحب ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف، كىو . 132دليل اٟتَتاف ص: كينظر. 193-192ص\٥2تتصر التبيُت ج 
كاألصل ُب ذلك أٌف ا٢تمزة إذا كاف ما قبلها ساكنان فبل حظَّ ٢تا ُب الكتابة، كنلَّ القرآف، : "كاتب ٣تهوؿ من القرف السادس ا٢تجرم

 . 104ٍبٌ ذكر بعض ما يستثٌت من ىذه القاعدة ص..." سواء كانت ا٢تمزة متطرفة أك متوسطة
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 كقد ذكره أبو داككد ُب أٌكؿ مستثنيات بابو، كمثلو صنع ."ُب الكهف ال غَت (موئبل): ، كُب قولو[يقصد النشأة]
كىذا الذم ذكره علماء الرسم ىو مذىب ٚتهور ...ا١تهدكم كالشاطيب كالسخاكم كاٞتعربم كا٠تراز كا١تارغٍت

ككاف القياس ُب العربية ُب ىذه اٟتركؼ أالٌ : "قاؿ ابن معاذ مبٌينا مذىب علماء العربية ُب ىذا الباب. النحاة
 كإف كاف ."تصٌور ا٢تمزة حرفان، ألٌف النحويُت قد أٚتعوا أٌف ا٢تمزة إذا ٖترٌكت كسكن ما قبلها ٓب تصٌور ا٢تمزة خطٌان 

شيء من ا١تبالغة كآّازفة، كلكن ذلك ال ٯتنع من كونو ا١تذىب ا١تشهور ا١تعركؼ كالراجح كقد " أٚتعوا"ُب قولو 
  .نٌص ابن درستويو ُب الكتاب على أٌف لعلماء اإلمبلء ُب ا١تسألة مذىب آخر ىو رسم ا٢تمزة من جنس حركتها

 ٓب يكتًف بإيراد ىذه التأصيبلت كالقواعد ىكذا ٣تردة، بل - عليو رٛتة اهلل - إنٌو :  ا١تبلحظة الثالثة
أردفها بتوجيهات كتعليبلت من شأّنا أف تقٌررىا كتؤٌكدىا، كقد ٚتع فيها بُت التوجيهات اإلشارية كبُت التعليبلت 

 :، كمن أمثلتها ما يلي(...صوتية، ٨توية، فنية)اللغوية 

 لئبل ٬تتمع ألفاف، فهما ال ٬تتمعاف ُب الفم فبل : "توجيهو المتناع رسم ا٢تمزة ألفا بعد األلف بقولو
 كىو توجيو منتقض ْتركؼ اإلدغاـ اليت ال ٕتتمع ُب الفم كلكن ٕتتمع ُب الرسم ..."٬تتمعاف ُب ا٠تطٌ 

  (ىئ يئ): ُب ٨تو

 ألّنا ٓب تعضد مع األلف اليت ال يتأتى : "توجيهو لعدـ رسم ا٢تمزة ألفا إذا سبقت بساكن غَت األلف 
 ."سقوطها معو بإلقاء حركتها عليو فكيف تعضد مع غَته الذم يتأتى سقوطها معو بإلقاء حركتها عليو

                                 
 .355ا١تقنع ص 

-589، ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص310- 309الوسيلة ص ، 61-60ىجاء مصاحف األمصار ص، 194\2ا١تختصر  
590. 

ا أك مٌدةه كبياء موئبل ندرا: قاؿ اإلماـ الشاطيب ُب عقيلتو ،  134، 133دليل اٟتَتاف ص  كالٌنشأة األلفي ا١ترسوـي ٫تزهتي
 ما ٓب يكي السَّاًكني كٍسطان أىًلفاى ... فصله كما بىعدي سيكيوفو حيًذفاى :   قاؿ ا٠تراز ُب مورد الظمآف ك

ٍيئان كسيوءان ساىءى مىٍع قػيريكءً ... كًمٍلءي يىٍسئػىليوفى كالنَّيبًء   شى
 فىصيوّْرىٍت بأىًلفو ُب رىٍٝتهاى ... إال حيريكفان خرجىٍت عىٍن حٍكًمهاى 

بيوا كًمثٍػليها تػىبيوأى ... كٍىيى تػىنيوءي معى حٍرًؼ السُّوأىل   أىٍف كىذَّ
 ُب رسًم يٍسأليوفى عىٍن عىًن السَّلفٍ ... كالنٍَّشأةى الثَّبلثي أيضان كاٍختيًلٍف 

فرٍٝتيو ًمن نفًسو كىما أىصٍف ... كمىٍوًئبلن بًالياى كما بػىٍعدى األىًلٍف 
 ...كىذا ما يؤٌكد مرة أخرل عدـ ٗتصص ا١تصنف، كأنٌو قد خاض ُب علم ال ٭تسنو، غَت ملٌم ٔتسائلو كال عارؼ بدقائقو

 .54البديع ص 

 ...28ابن درستويو، الكتاب ص 

 .46عنواف الدليل ص 

 .ا١تصدر نفسو 
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 .كىذا بناء على أصلو من كوف ا٢تمزة مىت تأتى سقوطها ُب اللفظ حذفت ُب الرسم

  ألف حركتها أخت األلف فلو دبرىا : "توجيهو لعدـ رسم ا٢تمزة ا١تفتوحة ا١تسبوقة بكسرة أك ضمة ألفان 
. حركتها للـز األلف أف يكوف قبلها ضمة أك كسرة كذلك ال يفهم فيقلب كاكا أك ياء، فكذلك ُب ا٠تط

 ".فلذلك دبرىا حركة ما قبلها
 كال ينبغي أف يسقط : "كقاؿ ُب توجيو سقوط صورة ا٢تمزة كاكا كانت أك ياء إذا كليها كاك اٞتمع أك ياؤه 

 كقصده أٌّنم ".فقد سقط عضدىا من كجو: حرؼ األعراب للتخفيف ١تا فيو من اإلخبلؿ بظهور ا١تعٌت
أسقطوا صورة ا٢تمزة لعدـ تأثَت سقوطها ُب ا١تعٌت ٓتبلؼ عبلمة اإلعراب اليت ٮتٌل سقوطها ببنية الكلمة 

 .كمعناىا
 كإ٪تا ال يصح اجتماع ثبلث كاكات ُب ا٠تط ألف الواك دليل الوجود : "كقاؿ موٌجها كراىة اجتماع األمثاؿ 

جوىر كعرض ال غَت، فبل ٬تتمع ُب العلم ثبلث ظهورات فبل ٬تتمع ُب ا٠تط : ا١تلكي كمدركاتو قسماف
كألف اٞتوىر كالعرض ليسا بقسمُت ظاىرين ُب الوجود ا١تلكي ألف اٞتوىر ال ينفك عن .ثبلث كاكات

كإ٪تا . العرض حسا فبل يظهر اثنُت فبل ٬تتمع ُب ا٠تط كاكاف ُب كلمة كاحدة على ما نذكره ُب باب الواك
ال يصح أيضا إجتماع ثبلث ياءات ُب ا٠تط ألف الياء دليل الوجود ا١تلكوٌب كىو ثبلث أقساـ ُب الفهم 

ما يتصور من اٞتوىر كما يتصور من العرض كما يومن بو من خلف عبلمة ُب الذىن شعرية فبل ٬تتمع ُب 
الفهم أربع بطونات كألف ما يتصور من العبلمة ليس ىو ملكوتيا بل ىو جربكٌب نا ٓب ندركو فبل تكوف 
الياء دالة عليو ك إ٪تا يدؿ عليو عبلمتها كىي الكسرة ا٠تارجة عنها كما دؿ على ىذا شيء خارج عنو 

 كىذا التوجيو أقٌل ما يقاؿ عنو أنٌو ".فبل ٬تتمع ُب العلم ثبلث ياءات فبل ٬تتمع ُب ا٠تط فافهم تعلم
بعيد كٌل البعد  عن موضوع كراىة الصحابة الجتماع األمثاؿ؛ لبعدىم عن ىذه النظرة الفلسفية الكبلمية 

ا١تتكٌلفة، كألٌف كراىة اجتماع األمثاؿ ليست خاصة بالواكات كالياءات بل باأللفات كذلك، كاأللف 
التفصيل كإثباتو ُب باب الفصل بُت العرض كاٞتوىر أكٔب من -  ْتسب أصوؿ ابن البناء–الذم يفيد 

كظاىرة كراىة اجتماع األمثاؿ تطاؿ حرؼ البلـ كذلك فما موقع البلـ من شبكة تقسيمات . حذفو
كأخَتا على فرضية صٌحة ىذا ا١تعٌت، ما عبلقة العرض كاٞتوىر كا١تلك . العلم كالوجود عند ابن البناء؟ 

 كا١تلكوت بقواعد كتابة ا٢تمزة كاكا أك ياءن 
 إٌف الذم ٭تتاج إٔب توجيو ىو ما ٮترج عن القياس كعن القواعد كاألصوؿ ال ما ٬ترم : ا١تبلحظة الرابعة

                                 
 .47ا١تصدر السابق ص 

 .48ا١تصدر نفسو ص 

 .50-49ا١تصدر نفسو ص 
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 .كفقها كيلتـز بنهجها
  منهجيا إٌف العالػًػم الذم ينقل أصبلن مقٌرران من علمو لعلمو آخر، ليس مطالبان بتقدٙب : ا١تبلحظة ا٠تامسة

كمن ىذا القبيل ال ٕتد الفقيو . الدليل على صٌحة ىذا األصل؛ ألٌف مكاف إثباتو ىو العلم األٌكؿ الذم نقل منو
يشتغل بإثبات كوف األمر يفيد الوجوب كإ٪ٌتا يستدؿ ّٔذا األصل إلثبات كجوب األحكاـ الشرعية، ككذلك 

ا١تستدؿ بأحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف فإنٌو يكتفي بذكر صحة اٟتديث ا١تنقولة 
 ...عن أىل االختصاص كليس مطالبا بالتوسع ُب بياف أكجو صحة ىذا اٟتديث أك ذاؾ

الذم " ٓتٌط األناـ"كابن البناء رٛتو اهلل مطالبه ُب ىذا الفصل بتوجيو كتعليل ٥تالفات الرسم العثما٘ب ١تا ٝتاه 
ىو الذم ٭تتاج إٔب التعليل، كألنٌو شرطو كقصده - كما تقٌدـ–ألٌف الفرع . بٌُت قواعده ُب ىذه التأصيبلت

 .من ىذا التصنيف
 تحليل ومناقشة توجيهات فروع ىذا الفصل : :  ثانيا

 (  ڃ) (  گ)
 إالٌ  قٌرر ُب تأصيبلتو كقواعده أٌف ا٢تمزة ا١تتوسطة إذا سيبقت بساكن ال تعٌضد؛ إلمكانية سقوطها كحذفها

ألٌّنما على : "فتخرج عن ىذا األصل، كمٌثل ٢تذا ا٠تركج ْترُب الباب، ٍب قاؿ مٌوجها كمعٌلبل" أف تقول با١تعٌت"
 : كمناقشة ىذا التعليل من كجوه أ٫ٌتها ما يلي."معٌت ا٢تمزة كىو مبدأ الظهور ُب الوجود اٟتسي فعضدت ا٢تمزة


 ( ڭ) ( ھ)(ۉ): عدـ تعٌرضو لباقي استثناءات ىذا الفصل كمثل 

 .خاصة كأٌف معٌت البداية غَت ظاىر ُب ىذه األلفاظ كمثل ظهوره ُب النشأة كشطئو

                                 
-119\4-195\2، ا١تختصر 355، ا١تقنع ص54البديع ص: ينظر. 20، العنكبوت 62، الواقعة 47سورة النجم  

، الوسيلة 104-229، ا٢تجاء ُب مصاحف األمصار ّٓهوؿ ص61-60، ىجاء مصاحف األمصار للمهدكم ص978
 .134، دليل اٟتَتاف ص590-589، ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص310-309ص

، ا٢تجاء ُب رسم ا١تصاحف ّٓهوؿ 113\5، 194-193-47\2، ا١تختصر 54البديع ص: ينظر . 29:الفتح 
 .134، دليل اٟتَتاف ص226-104ص

 .46، 35عنواف الدليل ص 

 .46ا١تصدر نفسو ص 

، ا٢تجاء ُب رسم 132دليل اٟتَتاف : ينظر.  رٝتت ُب بعض ا١تصاحف باأللف صورة للهمزة بعد السُت. 20:األحزاب 
 .104ا١تصاحف ص

 .355:ينظر ا١تقنع. 10:الرـك 
 . 355ينظر ا١تقنع ص. 29:ا١تائدة 
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يعٌده كٓب يذكره ُب ىذا الفصل، بل أكثر علماء الرسم ٓب : (  ڃ)ا٠تبلؼ الواقع ُب حرؼ  

، كجـز كلّّ من أيب عمرك الدا٘ب كا١تهدكم بأنٌو ٓب يستثنى صرٌح بعضهم برٝتو بغَت ألف كأيب داكد

، كأشار ا١تارغٍت للخبلؼ فيو كشٌهر حذؼ ٫تزه. (ۅ)ك(  گ)من ىذا الباب إالٌ 
فهذا ا٠تبلؼ إضافة إٔب . كٓب ٬تـز برسم ا٢تمزة ألفا إالٌ صاحب ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف

 ينقض التوجيو با١تعٌت من أساسو كيبطلو من أصلو؛ إذ ال يعقل أف (ۉ)اختبلفهم ُب 
إالٌ إذا كاف الرسم ال عبلقة ٢تا ٔتوارد ا١تعٌت . يتحٌد اللفظ داللة كموضعا كسياقا كٮتتلف حكم رٝتو

 .(...اللفظ، السياؽ، ا١تناسبة)


النشأة اآلخرة ال النشأة األكٔب كما يفهم   ،(گ)ا١تقصود ُب موضع النجم كالعنكبوت بلفظ  

من توجيو ا١تصنف، فا١توضوع ىا ىنا ليس متعلقا بالبدايات كما زعم بل ىو أقرب إٔب يـو القيامة 
 .كإٔب ا٠تواًب كالنهايات منو إٔب البدايات

 (ڳ) (ٻ) (ڄ) .1

ھ ) (ڀ(  )ٺ):  ذكر ُب تأصيبلتو أٌف ا٢تمزة الساكنة ا١تتوسطة تعضد ْتركة ما قبلها ٨تو

إالٌ أف يكوف معٌت الكلمة أمران باطنان من عآب ا١تلكوت " كقاؿ موٌجها ىذه األحرؼ ا١تستثناة من األصل (ے
فهذه على خبلؼ رؤية العُت ا١تلكية  " :ٍبٌ يضيف مستدالن على صٌحة توجيهو..." فتبقى على األصل كال تعضد

 ."  (ک ک ک کھ ): ا١تلكية فإٌّنا تعضد ٫تزهتا مثل

                                 
 ...192\2، ككذا ُب تأصيلو ٢تذا الفصل 113\٥5تتصر التبيُت  

 61-60، ىجاء مصاحف األمصار ص355ا١تقنع ص 

 .134دليل اٟتَتاف ص 

 .226ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف ص 

 .27، الفتح 105، الصافات 60اإلسراء  

 .5يوسف  

، ىجاء 331، ا١تقنع ص706\3، ٥تتصر التبيُت  50البديع ص: تنظر مباحث ىذه اٟتركؼ ُب. 100، 43يوسف  
، ٚتيلة أرباب 300، الوسيلة  للسخاكم ص165، ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف ّٓهوؿ ص61مصاحف األمصار للمهدكم ص

 ...586ا١تراصد للجعربم ص

 .47عنواف الدليل  

 .13آؿ عمراف  
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إٍذ ٓب تعضد  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)كىو توجيو منتقض ْترؼ مرٙب 
 رغم كونو يندرج ضمن رؤية العُت ا١تلكية، فقد ذىب ا١تفسركف إٔب أٌف معناه ُب خصوص ىذا ا١توضع ا٢تمزة فيو

 .الشكل كا١تنظر: ىو
كلو تأٌمل ا١تصنف جٌيدان لبلحظ أٌف من أىٌم ما رعاه الصحابة رضي اهلل عنهم كاعتٌدكا بو ُب  ترجيح اإلثبات 

أك اٟتذؼ ىو مسألة طوؿ كقصر الكلمة؛ فكٌلما كانت الكلمة طويلة كاف ذلك مدعاة للحذؼ ككٌلما قصرت 

اليت لن يبق فيها حالة اٟتذؼ إالٌ  (ک)كىذا ىو سبب التمييز بُت . الكلمة كاف ذلك مدعاة لئلثبات

 (ڳ) (ٻ) (ڄ)حرفاف، كبُت باقي كلمات الباب اليت يتجاكز عدد حركفها الثبلثة 

 ...(ۋ)

 (  ڇ ڍ ڍ) .2

كلذلك   (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)قاؿ تعأب . كىو شيء باطن: "قاؿ موٌجها ترؾ تعضيد ا٢تمزة
 ."حذؼ ألفو

كىو توجيو ال ٯتكن قبولو علميا لقصوره على ىذا اٟترؼ؛ إذ ال ٯتكننا كاألمر كذلك إثباتو أك نفيو ببحث 
كألٌف الظاىرة ا١تدركسة مطٌردة ُب ا١تصحف الشريف؛ كال بٌد أف يكوف توجيهها متماشيا معها . عكسو كطرده

 .مطٌردا كذلك، كمفسرا كمعلبل للظاىرة ككٌل كليس لفردو منها فقط

 (  ائ): ك٦تٌا ينقض توجيهو ىذا كالذم قبلو كيرٌده تركو ٟتركؼ من ىذا القبيل دكف تعليل، فمن ذلك

، فقد رٝتت ُب بعض ا١تصاحف ْتذؼ صورة ا٢تمزة كُب أخرل بإثباهتا (  ىئ ىئ  )(ں ں)  

                                 
 .74مرٙب  

 .836\4، ٥تتصر التبيُت 167، احملكم ُب نقط ا١تصاحف للدا٘ب ص379ا١تقنع ص 

 .257رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم اٟتمد ص 

، 101، ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف ص163\2، ا١تختصر 70، ا١تهدكم ص508ا١تقنع ص: كينظر. 72سورة البقرة  
 .36، ا١تتحف ص58-34ٝتَت الطالبُت ص... 137-30، دليل اٟتَتاف ص588-255، ٚتيلة اٞتعربم ص162الوسيلة ص

 .72تتمة اآلية ا١تتقدمة البقرة  

 .286البقرة  

 103النساء  

 .30ؽ  
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، كىذا ينقض توجيهو من جهتُت أٌك٢تما كوف ا١تعٌت ا١تلكوٌب غَت ظاىر فيها، كثانيهما كوف ا٠تبلؼ فيهما بإثباهتا
يثبت أٌف الرسم غَت متعلق با١تعٌت؛ ألٌف ىذا األخَت موٌحد ال يتغَت ُب ىذه اٟتركؼ رغم تغٌَت صورة الرسم، فبل بٌد 

 .من  تعلق الرسم بشيء آخر غَت الداللة كا١تعٌت
 

 (ڱ) .3
قٌدـ أٌف األصل ُب ا٢تمزة ا١تفتوحة ا١تتحرؾ ما قبلها أف تعضد ْتركة ما قبلها، لكن ىذا اٟترؼ خرج عن القاعدة 

 ألٌّنا (ڱ)كٓب تعضد ُب : "قاؿ موٌجها ىذه الظاىرة. حيث ٓب تعضد فيو ا٢تمزة كٓب يرسم ٢تا صورة
 ."ٚتاعة الدنيات فبعدت عن أصل ا١تلكوتية كظهور الثبوتيات

لعٌل أىٌم ما ينتقض بو ىذا التوجيو ٗتٌلف األصل كالقاعدة عن أحرؼ أخرل غَت ملتبسة ّٔذا ا١تعٌت الذم ذكره، 

ُب الرٛتن بالياء  (ا١تنشئت): ككجدت ُب مصاحف أىل العراؽ: "قاؿ أبو عمرك الدا٘ب(  ڄ): فمن ذلك
فأين معٌت .  كحىت على كجو  رسم األلف فإنٌو ٭تتمل كونو صورة  لؤللف ا١تٌدم ال للهمزة."من غَت ألف

كما -كما أٌف اختبلؼ ا١تصاحف ُب رٝتها يقرر . (  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)الدنيات ُب 
 .عدـ تعلق الرسم با١تعٌت- تقٌدـ 

كردت ُب بعض ا١تصاحف (  ک(  )مس(  )گ ڳ): كما جاء ٨توه مثل(  ڇ): حرؼ آخر ىو
كىذا الوجو الثا٘ب الذم خالف األصل الذم قٌرره . (بآية)ككردت ُب أخرل بياء كاحدة ... (بيايتو) (بياية)بيائُت 

  كحديثابن البناء ىو ا١تشهور ا١تعموؿ بو ُب ا١تصاحف قدٯتا
 

                                 
 ...138، دليل اٟتَتاف ص535\3-323\2، ٥تتصر التبيُت 61، ا١تهدكم ص280ا١تقنع ص 

، النحل 114-78-10، ىود 27، يونس 168-153، األعراؼ 18النساء : كردت ّٔذا اللفظ ُب أربعة عشر موضعا 

 (  ہ)ككردت بألفاظ أخرل . 21، اٞتاثية 25، الشورل 4، العنكبوت 9، غافر 10، فاطر 84، القصص 45

 . كٚتيعها ٢تا اٟتكم نفسو(  ائ) (  جئ)  (  چ) (ڎ)
 .48-47عنواف الدليل  

 .291، الوسيلة 1168\٥4تتصر التبيُت : ، كينظر383ا١تقنع ص 

 . 291-290، الوسيلة 122\2، ٥تتصر التبيُت 384ا١تقنع  

 .384ا١تقنع  

 .38دليل اٟتَتاف ص 
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 نماذج من توجيهات غيره: ثالثا

 : التوجيو باختالف أحرف القرآن .1
باأللف على خبلؼ أخواهتا ُب ا١تصحف ١توافقة حرؼو من أحرؼ القرآف السبعة كىو (  گ)إ٪تا رٝتت 

يقوؿ . الذم قرأ بو الصاحباف ابن كثر ا١تكي كأيب عمرك البصرم حيث قرآ بفتح الشُت كمٌدىا ك٫تزة بعد األلف

رٝتت على  (  ڃ) ككذلك ."ك٬توز عندم أف يكوف رٝتوىا ىا ىنا على قراءة من فتح الشُت كمدٌ : "الدا٘ب

 قاؿ األستاذ أٛتد ...(ۋ) (ڳ) (ٻ) (ڄ)كُب خصوص . كجو كقف ٛتزة كىشاـ
 عن أيب عمرك كرعاية لقراءة اإلدغاـ أليب  كالسوسيرعاية لقراءة اإلبداؿ لؤلصبها٘ب: " موٌجها اٟتذؼشرشاؿ

                                 
 .134، دليل اٟتَتاف ص978\٥4تتصر التبيُت  

 .356-355ا١تقنع ص 

كىشاـ ىو أبو الوليد ىشاـ بن عمار بن نصَت بن ميسرة السلمي الدمشقي، إماـ أىل دمشق  . 590ٚتيلة اٞتعربم ص 
، كتوُب سنة ٜتس كأربعُت (ىػ153)كخطيبهم كمقرئهم ك٤تدثهم كمفتيهم، أحد ركاة ابن عامر ، كلد سنة ثبلث كٜتسُت كمائة 

 .3787\354\2غاية النهاية . كقيل غَت ذلك (ىػ245)كمائتُت 

الدكتور أٛتد بن أٛتد بن معٌمر شرشاؿ اٞتزائرم من مدينة مليانة ، قد ٕتاكز الستُت من عمره، درس باٞتامعة اإلسبلمية  
با١تدينة ا١تنورة حىت حصولو على شهادة الدكتوراة، اختَت عضوا ُب اللجنة التأسيسية للهيئة العا١تية لتحفيظ القرآف التابعة للرابطة 

من مصنفاتو ُب خصوص علمي الرسم كالضبط كما يتعلق ...ّتدة، دٌرس ُب جامعات عٌدة بالسعودية كالكويت كاألردف كموريتانيا
 :ّٔما ما يلي

 ُب ٜتس ٣تلدات ، خصص آّلد األكؿ منو ٥496تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل لئلماـ أيب داكد سليماف بن ٧تاح ا١تتوَب 
 1423للدراسة ، ك قد طبع ٔتجمع ا١تلك فهد 

 .  ك طبع بآّمع أيضا899الطراز ُب شرح ضبط ا٠تراز لئلماـ التنسي ا١تتوَب سنة  
 . تأليف ، ك ْتث ٤تكم طبع بدار اٟترمُت- ٥تالفات النساخ ك ٞتاف ا١تراجعة ك التصحيح لرسم ا١تصحف اإلماـ  
 . الوقف ك الوصل ُب القرآف الكرٙب ، تأليف طبع بدار اٟترمُت 

 . النهج السديد ُب مقررات التجويد ، ْتث قيم ، ٓب ينشر بعد ، أطلعٍت عليو
 .أصوؿ الضبط أليب داكد سليماف بن ٧تاح ، ك ىو ذيل كتابو ٥تتصر التبيُت الذم سبق ذكره  

٤تمد بن عبد الرحيم بن إبراىيم بن شبيب بن يزيد بن خالد بن قرة بن عبد اهلل أبو بكر األسدم األصبها٘ب صاحب  
 .3129\169\2الغاية . (ىػ296)توُب سنة ست كتسعُت كمائتُت . ركاية كرش عند العراقيُت إماـ ضابط مشهور ثقة نزؿ بغداد

صاّب بن زياد بن عبد اهلل بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن اٞتاركد بن مسرح الرستيب أبو شعيب السوسي الرقي ا١تقرئ ضابط  
 .1445\332\1الغاية . كقد قارب السبعُت (ىػ261)٤ترر ثقة، راكم أيب عمرك، توُب سنة إحدل كستُت كمائتُت 
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 . قاؿ الدا٘ب رٝتت كذلك على قراءة من ال يهمز ( ۋ) ك."، ككقف ٛتزة أيضاأليب جعفر
 :التوجيو الفني واإلمالئي .2

 اجتمعت فيها ثبلث  (ڱ)اٟتذؼ بسبب كراىة الصحابة رضي اهلل عنهم الجتماع األمثاؿ فكلمة 
ياءات األكٔب ساكنة كالثانية مكسورة كالثالثة صورة ا٢تمز؛ لذلك عمدكا إٔب حذؼ كٌل ما ال يؤثٌر حذفو ُب النطق 

، كمثل ذلك قالوا ُب فالياء األكٔب حذفت ألٌّنا مدغمة ُب الثانية كالثالثة حذفت ٞتواز استغناء ا٢تمزة عن الصورة

ككجو األمثاؿ فيها أٌف الراء ُب  ...(ۋ) (ڳ) (ٻ) (ڄ)،  كُب (ڇ ڍ)
 ا٠تٌط القدٙب تشبو الواك

: كمن ىذا القبيل تعليق ترجيح اٟتذؼ كاإلثبات ٔتدل طوؿ الكلمة كقصرىا، يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد
اٌف الكلمات كانت ٗتضع، ُب ميلها إلثبات رمز الفتحة الطويلة ا١تتوسطة، لعدد الرموز اليت تتأٌلف منها، فكلما "

كثرت رموزىا أبطأت ُب االستجابة إلثبات رمز الفتحة الطويلة ا١تتوسطة، ككلما قٌلت كانت أكثر استجابة 

اختصارا : " بقولو (ڇ ڍ ڍ) كقريبا من ىذا ا١تعٌت توجيو اإلماـ السخاكم للحذؼ ُب ..."لذلك
 "كٗتفيفان 

 ."باب ذكر ما حذفت منو الواك اكتفاء بالضمة منها أك ١تعٌت غَته"كقد أدرج اإلماـ الدا٘ب بعض ما تقٌدـ ُب 
 كىو كما قاؿ ألٌف اٟتركات القصَتة ٓب تكن ُب الرسم "ٔتحض الشذكذ"كٓب يرتض اٞتعربم ىذا التوجيو ككصفو 

 .األٌكؿ فبل كجو للتعليل ّٔا كاهلل أعلم

                                 
يزيد بن القعقاع اإلماـ أبو جعفر ا١تخزكمي ا١تد٘ب القارئ، أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبَت القدر، توُب با١تدينة سنة  

 .3882\382\2الغاية . كقيل غَت ذلك (ىػ130)ثبلثُت كمائة 

 .706\٥3تتصر التبيُت  

 .167احملكم ص 

 .38، دليل اٟتَتاف ص170\2، ٥تتصر التبيُت 383ا١تقنع ص 

 ...126، الوسيلة ص163\2، ٥تتصر التبيُت 508ا١تقنع ص 

 .588اٞتعربم صٚتيلة  

 .300الوسيلة ص 

 ...257رسم ا١تصحف ص 

 .126الوسيلة ص 

 .326ا١تقنع ص 

 .589-588ٚتيلة اٞتعربم ص 
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 :التوجيو الصوتي .3
 (ٻ) (ڄ)أىو التحقيق أـ التخفيف؟ ففي مثل . أكثر توجيهات رسم ا٢تمزة متعلقة بوجو قراءهتا

كاتفقت ا١تصاحف على حذؼ الواك اليت ىي صورة ا٢تمزة داللة على : " قاؿ الدا٘ب... (ۋ) (ڳ)
 . ألٌّنا لو رٝتت لكانت كاكا أك ياء؛ كال ترسم كذلك إالٌ إذا جاز إبدا٢تا ّٔما أك ٗتفيفها قريبا منهما."ٖتقيقها

، كالصورة إ٪تا تتبع يزيدبينما يرل اٞتعربم أٌف ترؾ رٝتها يدٌؿ على أحد أكجو التخفيف كىو اإلدغاـ كقراءة 
 التخفيف

 :توجيهات أخرى .4
٦تٌا ذكر ُب توجيو ىذه األحرؼ ما ذىب إليو اإلماـ السخاكم من أٌف ُب حذفها تنبيو على أٌف اتٌباع ا٠تط ليس 

بواجب، ليقرأ القارئ باإلثبات ُب موضع اٟتذؼ، كباٟتذؼ ُب موضع اإلثبات، إذا كاف ذلك من كجوه 
 .القراءات

 مناقشة الفصل الرابع اجتماع ىمزتين في كلمة واحدة
 بدأ ىذا الفصل مباشرة ببياف حكم ا٢تمز ا١تزدكج ُب أٌكؿ الكلمة، ككاف ينبغي أف يقٌدـ بُت يدم ىذا 

الفصل بتمهيد لتحديد ماىية كحقيقة ىذا ا٢تمز ا١تزدكج؛ ىل ٫تا من أصل الكلمة أـ ال؟ ىل يعتد بالفاصل 
بينهما أـ ال ؟ ىل ىناؾ فرؽ من حيث طبيعة ىذه ا٢تمزات كحكمها كأصلها كحركتها بُت ما كانت ثانيهما 

؟ ك١تاذا ٓب ندرج أكثر (أىأينًبئكم)من  (ٴۇ ۋ)كما كانت متحركة ٨تو  (ءىٍأدـ)من  (ڦ)ساكنة ٨تو 
ىذه ا٢تمزات ُب فصل ا٢تمزة ا١تبتدأة باعتبارىا ٫تزة ُب أٌكؿ الكلمة دخلت عليها ٫تزة استفهاـ ؟ كىل ىذه 

األحكاـ خاصة با٢تمز ا١تزدكج أـ تندرج معو ما اجتمعت فيو ثبلث ٫تزات ؟ كىل ىي خاصة با٢تمزات احملققة أـ 
 .  كالرسمإْب كىذه كٌلها أسئلة طرحها أىل االختصاص ُب علمي القراءة....تندرج معها ا١توصولة كذلك ؟ 

                                 
 .331ا١تقنع ص 

 .، تقٌدمت قريبا ترٚتتو (ىػ130ت)ىو أبو جعفر يزيد بن القعقاع  

 .588ٚتيلة اٞتعربم ص 

كبلن من ٤تمد مشلوؿ ُب إعجاز رسم القرآف، كٛتدم الشيخ ُب اإلعجاز البيا٘ب ُب ٓب أتعرض للتوجيو اإلشارم ىا ىنا  ألٌف  
 . الرسم العثما٘ب، ٓب يتعرضا لتوجيو ىذه األحرؼ ك٫تا عمدة ىذا البحث كمرجعو ُب التوجيو اإلشارم

 .349رسم ا١تصحف ص 

 .127الوسيلة ص 

 ، 63، إٖتاؼ فضبلء البشر ص...359-357\1، النشر24التيسَت ص 

 إٔب 93تناكؿ جٌل ىذه ا١تسائل أبو عمرك الدا٘ب ُب احملكم حيث خٌص ا٢تمز ا١تزدكج ُب كلمة بباب خاص من الصفحة  
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 :أوال مناقشة تأصيالتو العامة لهذا الفصل
على غَت عادة ا١تصنف اكتفى ُب ىذا الفصل بإيراد األحكاـ ٣تردة عن كٌل شرح أك توجيو إشارم أك 

كإف كانت ا٢تمزة األكٔب مفتوحة كالثانية : "فمن ذلك قولو. ٤تاكلة لربطها بشبكتو لتقسيمات اإلدراؾ كالوجود
كإف : " كمثل ذلك قولو..."مضمومة أك مكسورة فتحقق األكٔب ا١تفتوحة كتبدؿ ا١تضمومة كاكا كا١تكسورة ياء

 .إْب ... "كانت ا٢تمزتاف مفتوحتُت فبل تعضد إحدا٫تا لئبل ٬تتمع ألفاف
إف كانت ا٢تمزة األكٔب مفتوحة كالثانية ": مبلحظة أخرل منهجية متعلقة بتأصيبلتو ٢تذا الفصل قولو

مضمومة أك مكسورة فتحقق األكٔب ا١تفتوحة كتبدؿ ا١تضمومة كاكان كا١تكسورة ياءن يسقطاف ُب ا٠تٌط ُب بعض 
 تسويتو بُت سقوط اٟتركؼ كإثباهتا يقتضي توجيوى كتعليل الظاىرتُت، لكن ."كيثبتاف ُب بعض اٟتركؼ...اٟتركؼ 

 .ما فعلو ىو االقتصار على توجيو ما ثبت منها دكف ما حذؼ
ا١تبلحظة األخَتة ُب ىذه التأصيبلت ىي اعتماده ُب كثَت من أحكاـ ٗتفيف ا٢تمز على ما عهده من 

، كحديثو عن ا١تسألة برٌمتها ككأّنا مسٌلمة ال خبلؼ فيها، فكأٌف ا١تصنف ال ٭تسن  من طريق األزرؽركاية كرش
فتحقق األكٔب ا١تفتوحة : "... أك ال يعرؼ سواىا، كما فعل عند حديثو عن ا٢تمز ا١تزدكج ا١تتحرؾ حيث قاؿ

 ككاف ينبغي أف يقصر حديثو عن الرسم، كإف ٕتاكزه إٔب القراءة فبل بٌد أف ."كتبدؿ ا١تضمومة كاكان كا١تكسورة ياءن 
 ...ينسبها كيعزكىا إٔب ناقليها

 
 ثانيا مناقشة توجيهاتو ألحرف خاصة

                                                                                                     
باب ذكر ما رٝتت الواك فيو صورة للهمزة على مراد االتصاؿ : أٌما ُب ا١تقنع فقد أدرجها ُب بابُت اثنُت. 110إٔب الصفحة 
 ...387كباب ذكر ما رٝتت الياء فيو على مراد التليُت للهمزة ص... 404كالتسهيل ص

 .51-50عنواف الدليل ص 

 .53ا١تصدر نفسو  ص 

 .51-50ا١تصدر  نفسو ص 

القرشي موالىم - كقد اختًلف ُب اٝتو ككنيتو-عثماف بع سعيد بن عبد اهلل بن عمرك بن سليماف بن إبراىيم أبو سعيد  
القبطي ا١تصرم ا١تلقب بورش شيخ القراء احملققُت كإماـ أىل األداء ا١ترتلُت انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالديار ا١تصرية ُب زمانو، كلد 

 .2090\502\1الغاية . (ىػ197)، قرأ على نافع كغَته، توُب ٔتصر سنة سبع كتسعُت كمائة (ىػ110)سنة عشر كمائة 

يوسف بن عمرك بن يسار أبو يعقوب ا١تد٘ب ٍب ا١تصرم ا١تعركؼ باألزرؽ ثقة ٤تقق ضابط أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن  
 .3934\402\2غاية النهاية . (ىػ240'كرش كىو الذم خلفو ُب القراءة كاإلقراء ٔتصر توُب ُب حدكد األربعُت كمائتُت 

 .51-50عنواف الدليل ص 
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 (ٻ)
ذكر أٌف األصل ُب اجتماع ٫تزتُت األكٔب منهما متحركة كالثانية ساكنة أف تبدؿ الثانية كتصٌور من جنس 

 موجها  (ٻ)حركة األكٔب، فإف اجتمع ألفاف حذؼ أحد٫تا، ٍبٌ استثٌت من ىذا النوع حرفا كاحدا ىو 
 ."ألنٌو إيبلؼ تدبَت منتقل يدلك عليو عملو ُب الرحلة ا١تضافة للزمانُت ا١تختلفُت: "ىذا االستثناء بقولو

أٌما ٓتصوص مناقشة ىذا التوجيو فإنٌنا كلو ٕتاكزنا غرابة ىذه العبلقة اليت عقٌدىا بُت ظاىرة اٟتذؼ كبُت 
ىذا ا١تعٌت ا٠تاص الذم ذكره، كٕتاكزنا خركجو عن أصل ربط ىذه الرسـو بظواىر اإلدراؾ كالوجود كبعا١تي ا١تلك 

كا١تلكوت، كٕتاكزنا قصور ىذا التوجيو كىذا التعليل على ٤تٌلو، فإٌف النظر ُب اٟترؼ الذم جاء قبلو كاؼ كبشكل 

فالكلمة ىنا نفسها با١تعٌت (  ٱ ٻ ٻ): حاسم إلبطاؿ ىذا التوجيو كنقضو، كا١تقصود قولو تعأب
ذاتو الذم ذكره ا١تصنف كلكن بثبوت حكم األصل كعدـ ٗتلفو؛ ما يعٌت أٌف إثبات الياء كحذفها غَت متعلق 

 .بالتوجيو الذم ذكره بل بعٌلة أخرل مغايرة ينبغي البحث عنها بعيدا عن دالالت األلفاظ كمعانيها

 (ٴۇ ۋ) 
. كىو شيء موجود حاضر. ألٌف الواك فيو بدؿ من ٫تزة ا١تتكلم: "قاؿ مٌوجها إثبات الواك صورة ا٢تمزة بقولو

 ." كأخواهتا ألٌّنا بدؿ من ٫تزة الفعل فهي ملكوتية (ۇ)فأظهرت الواك ُب ا٠تٌط ٓتبلؼ الواك ُب 

 ٫تزة (ۋ)أكى ليست ٫تزة ". بدؿ من ٫تزة الفعل"ٓب يبٌُت ا١تصنف كجو ملكوتية ٫تزة الفعل، سول كوّنا 
، فلماذا اختصت بعضها (شهد، نزؿ، لقي، نٌبأ): فعل كذلك؟ فهذه ا٢تمز ٚتيعها حركؼ مضارعة لؤلفعاؿ

 با١تلكوتية دكف بعض ؟
إذا كاف اٟتضور ىو موجب إظهار صورة ا٢تمزة؛ فإنٌو يلـز منو إظهار ىذه الصورة ُب ٚتيع ما كاف فيو ا٠تطاب 

ہ ) (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ)  (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): موٌجها للحاضرين ُب ٨تو

                                 
، دليل اٟتَتاف 249، ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف ص1323\5، ٥تتصر التبيُت 424ا١تقنع ص: ينظر. 2قريش  

 ...68ص

 .50عنواف الدليل ص 

، الوسيلة 122 ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف ص332\2، ٥تتصر التبيُت 418-417ا١تقنع ص: ينظر. 15آؿ عمراف  
 .38، ا١تتحف ص60، ٝتَت الطالبُت ص132، دليل اٟتَتاف ص586، ٚتيلة اٞتعربم ص308ص

كاستشهاده ّٔذا اٟترؼ يؤٌكد اعتماده على ركاية كرش دكف سواىا، كأقٌل ما يعاب على ذلك عدـ النسبة . 19الزخرؼ  
 . كالعزك

 .52الصافات  
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ )

،  (ٌنكم.أ)   ( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) (  ﮶
 .كاألمر خبلؼ ذلك؛ ما يضحد كيبطل ىذه العبلقة ا١تٌدعاة بُت اٟتضور كا٠تطاب كبُت رسم صورة ا٢تمزة

 (ېئ)
أال . ألٌف ا٠تطاب من موطن اآلخرة كحضورىا: "قاؿ رٛتو اهلل موٌجها رسم ا٢تمزة ياء ُب ىذا ا١توضع دكف سواه

كٓب ٮترب ٔتاضي الكوف ُب (  ېئ ېئ ېئ ىئ):  ترل كيف أخرب عنهم ٔتاضي الكوف فيها فقاؿ تعأب
 ."غَتىا

 قد يكوف ا١تراد بالكوف فيو إفادة العادة (ېئ ېئ ):لعٌل أٌكؿ ما يسجل على ىذا التوجيو أٌف قولو تعأب
 .ال غَت... كاالستمرار ُب الشيء كرٌٔتا اإلصرار عليو

إٌف أكثر حديث الكفار الذم كرد ّٔذه الصيغة كرد عن قـو ىلكوا كماتوا، كحديث القرآف عنهم حديث عن 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ): يظهر ذلك جليا ُب ٨تو قولو تعأب... ماضو يقصد بو االتعاظ كاالعتبار

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

كما ىو ُب مثاؿ الباب كلكن " من موطن اآلخرة كحضورىا"فاٟتديث ىا ىنا (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
 .حكم تصوير ا٢تمز ياءن ٗتٌلف 

ٍبٌ إٌف عآب اآلخرة كالغيب عآب ملكوٌب يقتضي ا٠تفاء كالبطوف كيتناسب معو حذؼ صورة ا٢تمزة ال إثباهتا كما 
تقرر ُب تأصيبلت مقدمة الكتاب؛ فما باؿ ا١تصنف ىا ىنا يستدؿ ّٔذا العآب ا١تلكوٌب على اإلثبات دكف 

 اٟتذؼ؟ 

                                                                                                     
 .90يوسف  

البدكر الزاىرة ُب القراءات العشر ا١تتواترة من طريقي . قرأ ٛتزة كالكسائي كشعبة ّٔمزتُت على االستفهاـ. 28العنكبوت  
 . 245،   ص(ت.د)دار الكتاب العريب بَتكت . ، الشيخ عبد الفتاح القاضي"كالٌدرل"الشاطبية 

قرأ نافع كأبو جعفر كحفص ّٔمزة كاحدة مكسورة على ا٠ترب كالباقوف بزيادة ٫تزة مفتوحة قبل ا٢تمزة . 81األعراؼ  
 .120-119البدكر الزاىرة،  ص... ا١تكسورة على االستفهاـ

، 1178\4، ٥تتصر التبيُت 232، ا٢تجاء ص92، ا١تهدكم ص52،  البديع ص389ا١تقنع ص: ينظر. 47الواقعة  
 . 131دليل اٟتَتاف ص

 .51عنواف الدليل  ص 

 .5الرعد  
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 (ٹ ٹ)
ظهر اٟترؼ ا١تغٌَت على حرؼ أصلي تنبيها على ٖتقق ظهور شهادهتم الباطلة ُب : "قاؿ موٌجها رسم ا٢تمزة ياء 

 ."(ڦ ڦ ڦ): كلذلك قاؿ تعأب. كىي شهادة مغَتة عن أصل الشهادة اٟتقة. الوجود
كرد ىذا اٟترؼ ُب أربعة مواضع، ىذا كاحد منها، كليس ُب باقي ا١تواضع ىذا ا١تعٌت الذم كٌجو بو ا١تؤلف رسم 

﮷ ﮸ )   (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ). ا٢تمزة ياءن 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) (        

 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 "...٠تط األناـ"ٍبٌ إٌف كبلـ الكفار كٌلو ظاىر البطبلف ُب الوجود، كال ٭تتاج بياف ذلك إٔب رموز كتابية ٥تالفة 

 (گ ڳ ڳ)
 ، لعٌل أىم ما ." اليت كانت أصلهمأظهرت الياء لظهور الذكر كتغيَته للغفلة: "قاؿ موٌجها رسم ا٢تمزة ياء

ـي ٕتلي ىذا الظهور للذكر  يبلحظ على ىذا التوجيو إضافة إٔب قصور علتو، كفقد الرابط بينو كبُت اٟتكم، عد
ا١تخففة فأنزلت الكلمتُت منزلة  (إفٍ )ٍبٌ إٌف حقيقة ىذا اٟترؼ ىو دخوؿ ٫تزة االستفهاـ على . ا١تٌدعى كبيانو

، ككذلك ينبغي أف يكوف األمر بالنسبة إلٌف ا١تثقلة الكلمة الواحدة كعوًملت ا٢تمزة الثانية ا١تبتدأة معاملة ا١تتوسطة
ا١تثقلة لعدـ الفارؽ من حيث ا١تعٌت؛ لكٌن الواقع غَت ذلك ألٌف حكم رٝتها اختلف فقد رٝتت ُب موضع الشعراء 

                                 
، 140، ا٢تجاء ص473\3، ٥تتصر التبيُت 92-91، ا١تهدكم ص52، البديع ص387ا١تقنع ص: ينظر. 19األنعاـ  

 .131دليل اٟتَتاف ص

 .52عنواف الدليل ص 

 .55النمل  

 .29العنكبوت  

 .9فصلت  

، دليل اٟتَتاف 210، ا٢تجاء ص1023-1022\4، ا١تختصر 92، ا١تهدكم ص391ا١تقنع ص: ينظر. 19يس  
 .131ص

 .52عنواف الدليل ص 

 .131-130دليل اٟتَتاف ص 
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 بينما رسم ُب موضع  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)بالياء كهذه 

 (  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)األعراؼ بغَت ياء 

 (ۓ)
. ككذلك أئٌمة فانٌو يكتب بالياء عند اٞتميع ألف أصلو أىٍأ٦تىة ٚتع إماـ، على كزف أىٍفًعلىة: "قاؿ موٌجها رٝتو بالياء 

نقلت كسرة ا١تيم إٔب ا٢تمزة الساكنة قبلها الرتباط اٟترفُت باجتماع الطرفُت تنبيها على رجوع حكم ا١تأمـو إٔب 
فسكنت ا١تيم فأدغمت ُب ا١تيم ُب الثانية، كأبدلت ا٢تمزة . اإلماـ كما رجعت غنة ا١تيم إٔب خلفها من إماـ

 كقد انقلب معٌت الواحد .ا١تسكورة ياء ٤تضة ألنو قد لـز عضدىا ْترؼ حركتها كىي ظاىرة ُب الواحد معضودة
 ." فافهم.للجمع كاختصاص ا١تعٌت ّتهة ا١تلكوت ظاىر ُب العلم

ا١تبلحظة األكٔب متعلقة بأصل إدراج ىذه الكلمة ىا ىنا كذلك أٌّنا ٓب ٗتالف األصوؿ ا١تقٌررة ُب شيء؛ فبل كجو 
لتكٌلف تعليلها، كىذه ا١تعا٘ب اليت ذكرىا ا١تصنف ٓب يقصدىا الصحابة رضي اهلل عنهم ألٌّنم كفق مذىبو ٓب ٮتالفوا 

فا٢تمزة الثانية أبدلت ياء على األصل كىي ٓتبلؼ األمثلة ا١تتقدمة متوسطة حقيقة ". التفهيم"ألجل " خط األناـ"
 .ال تنزيبلن 

؛ كىذا ما يؤٌكد مبلحظة أخرل منهجية ال تقٌل أ٫تية عن األكٔب، ىي اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم ىذا اٟترؼ
 .عدـ تعلق حكم الرسم با١تعٌت؛ ألٌف ا١تعا٘ب موٌحدة كالرسم ٥تتلف

كمن ا١تبلحظات ا١تتعلقة ٔتضموف توجيو ابن البناء، أٌف ىذا اٟترؼ كرد ٔتعافو ٥تتلفة بل متناقضة، فاألئمة بعضهم 
                                 

 .41الشعراء  

قرأه نفع كأبو جعفر كابن كثَت كحفص ّٔمزة كاحدة مكسورة على ا٠ترب كالباقوف ّٔمزتُت األكٔب مفتوحة . 141األعراؼ  
 .121البدكر الزاىرة ص. كالثانية مكسورة على االستفهاـ

، ٥تتصر التبيُت 92، ا١تهدكم ص391ا١تقنع ص: ينظر. 24، السجدة 41-5، القصص 73، األنبياء 12التوبة  
 .131، دليل اٟتَتاف ص579-578، ٚتيلة اٞتعربم ص306، الوسيلة ص156، ا٢تجاء ص612-613\3

 .53-52عنواف الدليل ص  

 .131دليل اٟتَتاف ص 

 (:205البيت )قاؿ اإلماـ الشاطيب ُب العقيلة . فقد اختصت مصاحف العراؽ ّٔذا الرسم 
 أئمةن كأئن ذٌكرًب كأئفػػػػػػػ ػػػػكان بالعراًؽ كال نصّّ فيحتًجرا

كنقل . 579اٞتميلة ص..." (أئمة)كرٝتت ا١تتوسطة ّٔا كّٔمزة أفعلو بالياء ُب ا١تصاحف العراقية ُب : "قاؿ اإلماـ اٞتعربم
نسخة معهد ا١تخطوطات العربية بتحقيق ٤تيي الدين عبد الرٛتن . 115ذلك اإلماـ ا١تهدكم ُب ىجاء مصاحف األمصار ص

كإف كاف ظاىر كبلـ الدا٘ب اتفاؽ مصاحف ا١تدينة . 391ىػ  نقبل من ىامش ا١تقنع ص 1393 سنة 1 اٞتزء 19آّلد . رمضاف
 .مع مصاحف العراؽ 
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )أئمة للهدل كآخرين أئمة للكفر كالضبلؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ )  (ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 كال ٯتكننا  (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ليس على حدٍّ سواء بُت الفريقُت، فإمامة " رجوع حكم ا١تأمـو إٔب اإلماـ"التسوية بينهم ُب اٟتكم، خاصة كأٌف 

ا٢تدل ينسحب صوأّا كفضلها كخَتىا على ا١تأمومُت بينما يقصر خطؤىا على األئمة كذلك ٓتبلؼ أئمة 
 ...الضبلؿ

 
 ثالثا الوقوف على بعض توجيهات غيره

 :التوجيو التاريخي .1
أساس ىذا التوجيو قائم على كجود عرفُت كتابيُت األٌكؿ قدٙب يرسم ا٢تمزة ألفا كالثا٘ب حديث يرٝتهما 

ْتسب ما يتلفظ ّٔا كيطرأ عليها من التخفيف، كاالنتقاؿ من العرؼ القدٙب إٔب اٟتديث ال يقع بطريقة مباشرة آلية 
صورة : "...يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد... بل يتحٌكم فيو عوامل عٌدة كخربة الكاتب كعادتو ككقع ٤تيطو

الكلمة قبل دخوؿ ٫تزة االستفهاـ كاف قد شاع استعما٢تا على شكل معٌُت، فلما دخلت ٫تزة االستفهاـ 
كتعٌرضت ا٢تمزة األصلية ُب الكلمة للتوسط كالتخفيف ٓب يثبتوا ما طرأ على الكلمة من تغَت ُب النطق ٘تسكا 

 ."بالصورة ا١تعركفة الشائعة للكلمة
 :التوجيو الصوتي .2

 رٝتت ا٢تمزة كاكا أك ياء على مراد بياف كجو ٗتفيفها كتليينها، كحيثما رٝتت ألفا فعلى مراد التحقيق
 : التوجيو الفني واإلمالئي .3

تنزيل الكلمتُت منزلة الكلمة الواحدة؛ إٍذ األصل ُب جٌل ىذه الكلمات ا١تتقدمة أف ترسم ا٢تمزة ألفا 
فعوًملت ا٢تمزة ُب أٌكؿ الكلمة . باعتبارىا كقعت ُب أٌكؿ الكلمة ك٫تزة االستفهاـ ال تؤثر ألٌّنا من اللواحق الدخيلة

 . معاملة ا١تتوسطة
ما رسم بألف كاحدة دكف صورة ا٢تمزة الثانية فعلى كجو كراىة الصحابة لتتابع األمثاؿ ُب الرسم ككراىتها 

                                 
 .12التوبة  

 .73األنبياء  

 .349رسم ا١تصحف ص 

 .308، الوسيلة ص735-332\2، ٥تتصر التبيُت 104، احملكم ص417-387ا١تقنع ص 

 .1022\4- 332\2ىامش ٥تتصر التبيُت . 132-131-130، دليل اٟتَتاف ص108احملكم ص 
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ُب اللفظ؛ كذلك ألٌف القياس رسم ا٢تمزة الثانية ألفا مهما كانت حركتها باعتبارىا كقعت ُب أٌكؿ الكلمة، فاٌٖتدت 
 صورهتا كصورة ٫تزة االستفهاـ

 
 :التوجيو بأحرف القرآن واللهجات العربية .4

ما رسم بألف كاحدة فعلى قراءة من قرأ ّٔمزة كاحدة على كجو اإلخبار، كما رسم بألف كياء أك بألف ككاك 

جت حت خت مت ىت يت ): كمثاؿ ذلك قولو تعأب. فعلى قراءة من قرأ ّٔمزتُت على كجو االستفهاـ

ّٔمزتُت األكٔب مفتوحة كالثانية مكسورة  (أئذا)  كالكسائي كيعقوب قرأ نافع(  جث مث ىث يث
ّٔمزة كاحدة مكسورة على اإلخبار، كقرأ ابن عامر كأبو جعفر باإلخبار ُب األكٔب كاالستفهاـ ُب  (أئنا)االستفهاـ ك

 .الثانية، كقرأ الباقوف باالستفهاـ فيهما
 :توجيهات أخرى .5

 ذكر الدا٘ب أٌف تنوع الرسم إ٪ٌتا أرادكا بو بياف جواز الوجهُت 

توحي باحملبة ا١تتبادلة بُت قريش كغَتىا من : "توجيها إشاريا  (ٻ)قاؿ ٛتدم الشيخ موٌجها رسم 
القبائل آّاكرة كالببلد األخرل حىت مشل ىذا التآلف أىل الشاـ كأىل اليمن الذين يتعاملوف مع قريش ُب رحلة 

 ."الشتاء كالصيف
 

 مناقشة توجيهات ابن البناء في باب األلف: المبحث الثاني

                                 
 .735\3، ٥تتصر التبيُت 106احملكم ص 

 .49اإلسراء  

نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم أبو رؤٙب، أحد القراء السبعة كاألعبلـ ثقة صاّب، أصلو من أصبهاف ككاف أسود اللوف  
 (ىػ169)قرأت على سبعُت من التابعُت، توُب سنة تسع كستُت كمائة : حالكا صبيح الوجو حسن ا٠تلق فيو دعابة، كاف يقوؿ

 .3718\330\2الغاية . كقيل غَت ذلك

يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد اهلل بن أيب إسحاؽ أبو ٤تمد اٟتضرمي موالىم البصرم أحد القراء العشرة كإماـ أىل  
ىو أعلم من رأيت باٟتركؼ كاالختبلؼ ُب القرآف كعللو كمذاىبو كمذاىب النحو : "البصرة كمقرئها، قاؿ أبو حاًب السجستا٘ب

 .3893\389\2غاية النهاية . (ىػ205)توُب سنة ٜتس كمائتُت ."  كأركل الٌناس ٟتركؼ القرآف كٟتديث الفقهاء

 .186-169البدكر الزاىرة ص 

 .106احملكم ص 

 .81اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 
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قٌسم ابن البناء باب األلف إٔب ثبلثة فصوؿ باعتبار ما يعًتم ىذا الرمز  الكتايب من ظواىر، فالفصل األٌكؿ 
 .ياء أك كاكا" النقبلبو"كالفصل الثالث " نقصانو"خٌصو لظاىرة زيادة األلف كالفصل الثا٘ب لظاىرة 

كينبغي لتوجيهاتو ُب باب . تدٌؿ على الكوف بالفعل ُب الوجود فهي مفصّْلةكقد تقٌدـ معنا أٌف األلف 
الذم خٌص بو ىذا اٟترؼ سواء من حيث العلم كاإلدراؾ، أك من " التفصيل"األلف أف تنطلق من ىذا ا١تعٌت 
 .حيث التفصيل ا١تلكي كا١تلكوٌب

 مناقشة فصل األلف الزائدة
 تحليل ومناقشة تأصيالتو العامة : أّوال

 :لعٌل أىٌم ما ٯتكننا تسجيلو كمبلحظتو على تأصيبلت ابن البناء ٠تصوص ىذا الفصل ما يلي
  ُب سابقة انفرد كاختٌص ّٔا ا١تصنف، قٌسم مباحث زيادة األلف باعتبار موضع الزيادة من الكلمة

كجعل لكٌل . إٔب ثبلثة أقساـ ما يزاد منو ُب أٌكؿ الكلمة كما يزاد ُب كسطها كما يزاد ُب آخرىا
يكوف باعتبار معٌت "صنف من ىذه األصناؼ توجيها خاصا بو، فزيادة األلف ُب أٌكؿ الكلمة إ٪ٌتا 

يكوف باعتبار معٌت خارج عن " كزيادهتا ُب آخر الكلمة ."زائد بالنسبة إٔب ما قبلو ُب الوجود
يكوف ١تعٌت ُب نفس معٌت الكلمة ظاىر " كزيادهتا ُب كسط الكلمة ."الكلمة فتحصل ُب الوجود

  ."ُب الفهم
  مؤاخذة أخرل تسٌجل على ابن البناء رٛتو اهلل ُب ىذا التبويب كالتوجيو، ٗتصيصو مبحثا لزيادة

كاٟتٌق أٌف األلف ال ٯتكن أف ييزاد ُب أٌكؿ الكلمة ألنٌو حرؼ ساكن كالعرب . األلف ُب أٌكؿ الكلمة
 إ٪تا ىي متعلقة بكلماتو األلفي فيها متوسطه كاألمثلة اليت ذكرىا. ال تبتدئ كبلمها بالسواكن

حقيقةن أك تنزيبلن؛ فهذه األلفاظ متكٌونة من كلمتُت أك أكثر أنزلت منزلة الكلمة الواحدة حيث ال 
 .ٯتكن الفصل بُت أجزائها، كال الوقف ُب كسطها، كال يفهم معناىا إالٌ بكامل تركيبها

  التداخل بُت ىذه التوجيهات، فالضرب األٌكؿ من الزيادة معناه مندرج ُب الضرب الثا٘ب كال يفًتقاف
إالٌ ُب كوف ا١تعٌت الزائد ُب الضرب األٌكؿ خارج عن الكلمة كيعود إٔب ما قبل الظاىرة، بينما ىو ُب 

كإذا . الضرب الثا٘ب خارج عن الكلمة بإطبلؽ؛ قد يكوف قبلها أك بعدىا، قريبا منها أك بعيدا عنها

                                 
 .32عنواف الدليل ص 

 .56ا١تصدر نفسو ص 

 .57ا١تصدر نفسو ص 

 .62ا١تصدر نفسو ص 

 ...ألذْتٌنو، ألكضعوا، تيأسوا، ييأس: من بُت ىذه األمثلة 
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 .كاف األمر كذلك  فإٌف ظواىر الضرب األٌكؿ تصلح ٢تا توجيهات الضرب الثا٘ب ألٌّنا مندرجة فيها
  التداخل بُت التوجيو اإلشارم للظاىرة كبُت دالالت الكلمة اللغوية كالسياقية، فالزيادة ُب الضرب

غالبا ما - كما سيظهر لك–الثالث تكوف ١تعٌتن ُب نفس معٌت الكلمة ظاىر ُب الفهم، كىذا ا١تعٌت 
 .تفيده دالالت الكلمة اللغوية كالسياقية فبل ٭تتاج كال يفتقر إٔب الظاىرة الكتابية للداللة عليو

 
 تحليل ومناقشة  توجيهاتو ألحرف خاصة: ثانيا

 :األلف الزائدة في أّول الكلمة
  (ۅ)، (ەئ ) .1

 زيدت األلف تنبيها على أٌف ا١تؤخر أشٌد كأثقل ُب الوجود من : " قاؿ موٌجها زيادة األلف ُب ىذين اٟترفُت
كظهرت األلف ُب ا٠تٌط . فالذبح أشد من العذاب ك اإليضاع أشد فسادا من زيادة ا٠تباؿ. ا١تقدـ عليو لفظا

 ".لظهور القسمُت ُب العلم
أٌكؿ ما يسٌجل على ا١تصنف ىا ىنا عدـ ٖتديده لؤللف الزائدة أىي ا١تعانقة لبلـ أـ اليت جاءت بعد البلـ 

كتركها . ، كىي أٌكؿ ما يبحثونو عند تعرضهم ٢تذه األحرؼألف؟ كىذه مسألة مشهورة معركفة أثارىا علماء الرسم
يقدح ُب توجيهو، كُب تصنيف ىذا اٟترؼ ُب خانة زيادة األلف ُب أٌكؿ الكلمة، بل كيطعن ُب أصل معرفتو 

 ... كاٌطبلعو على مباحث ىذا العلم الشريف
كثقلو بالنسبة للعذاب معركؼ من داللة اللفظ اللغوية كمن - الذم يفٌوت ذات الطَت-إٌف معٌت شٌدة الذبح 

 .ٔتثل ىذه الظواىر الكتابية" ٥تالفة خط األناـ"كاقع اٟتاؿ، كال ٭تتاج لبيانو إٔب 

                                 
، 379\2، ا١تختصر 54، البديع ص64، ا١تهدكم ص174، احملكم ص525-364ا١تقنع ص: ينظر. 21النمل  

، دليل 338، الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي ص..314- 312، ٚتيلة اٞتعربم ص163، الوسيلة ص197- 157ا٢تجاء ص
، ٤144تمد مشلوؿ ص. 342، رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم ص29، ا١تتحف ص53، ٝتَت الطالبُت ص151-150اٟتَتاف ص

 ... 61ٛتدم الشيخ ص

، ا١تختصر 121، العقيلي ص54، البديع ص64،  ا١تهدكم ص174، احملكم ص364ا١تقنع ص: ينظر. 47التوبة  
، الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي 314-312، اٞتعربم ص163، الوسيلة ص157، ا٢تجاء ص624\379-3\2

 ...342، رسم ا١تصحف ص29، ا١تتحف ص54، ٝتَت الطالبُت ص154،دليل اٟتَتاف ص338ص

 .56عنواف الدليل ص 

، دليل اٟتَتاف 339-338، الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي ص316، ٚتيلة اٞتعربم ص165-164الوسيلة ص 
كقد ذىب ا١تربد كالفراء كغَت٫تا إٔب أٌف الزائدة ىي ا١تعانقة لبلـ، كمذىب علماء الرسم ككتاب ا١تصاحف أٌّنا ا١توالية لبلـ . 151ص

 ...ألف
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معركؼ من سياؽ اآلية كمن دالالت األلفاظ؛ فسرعة السَت بُت " ا٠تباؿ"أشٌد من " اإليضاع"ككوف معٌت 
  آّاىدين بالفتنة كالنميمة كالبغضاء أشٌد من ا٠تباؿ الذم سببوه لكم ّتبنهم كخذالّنم

 يقدح ُب أصل التوجيو با١تعٌت؛ فقد قٌدمنا ُب غَتما موضع  (ۅ)اختبلؼ ا١تصاحف ُب كلمة 
كُب مقابلو تعددت كاختلفت أكجو رٝتو فإٌف - باعتبار كحدة اللفظ كالسياؽ-أنٌو إذا كاف ا١تعٌت كاحدا ال يتعدد 

 .ذلك يدٌؿ بالضركرة على عدـ تعلق الرسم با١تعٌت

  (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) .2
ألٌف ا١تصاحف اختلفت ُب رسم ىذين اٟترفُت فقد ٚتع ا١تصنف ُب تعليلو ىا ىنا بُت الوجهُت الزيادة 

 فمن رأل أف مرجعهم إٔب اٞتحيم أشٌد من أكل الزقـو كشرب اٟتميم كأف ٤تشرىم إٔب اهلل : "كعدمها حيث قاؿ
أشٌد عليهم من موهتم أك قتلهم ُب الدنيا أثبت األلف كمن ٓب ير ذلك ألنٌو غيب عنا فلم يستو القسماف ُب العلم 

 ".ّٔما ٓب يثبتو كىو أكٔب
إٌف من شركط التعليل أف يكوف منضبطا ك٤تٌددا، كىذا ا٠تبلؼ الذم ذكره يقدح ُب أصل التوجيو با١تعٌت من 

ىذه اٟتيثية؛ فإٌف ٚتيع ما ذيكر من توجيهات معنوية ٯتكننا أف نستنبط أك نٌدعي معافو مغايرة ٢تا نرٌد ّٔا التوجيو 
 .كننقضو

ٍبٌ إٌف ىذا الًتٌدد الذم ذكره ُب تفضيل ا١تؤخر على ا١تقٌدـ كانتهى بو إٔب ترجيح عدـ الزيادة غَت مسٌلم؛ 
كذلك أٌف سياؽ اآليتُت يأباه، فموضع الصافات حٌددت اآليات أٌف ا١تقاـ مقاـ تفاضل كموازنة حيث بدأ السياؽ 

يفيد الًتتيب  الزما٘ب "  كقد قاؿ ا١تفسركف إٌف العطف بثم(ڑ ڑ ک ک ک ک گ): بقولو تعأب

                                 
 .271التسهيل لعلـو التنزيل البن جزم الكليب ص. 857\2ابن كثَت  

باب ذكر ما "جٌل ا١تصادر كا١تراجع ا١تتقدمة ذكرت اختبلؼ ا١تصاحف ُب ىذا اٟترؼ كقد أكرده أبو عمرك الدا٘ب ُب  
 .544ص" اختلفت فيو مصاحف األمصار باإلثبات كاٟتذؼ

، 212، ا٢تجاء ص379\2، ٥تتصر التبيُت 54، البديع 64، ا١تهدكم ص175احملكم ص: ينظر. 68الصافات  
، ٝتَت الطالبُت 154، دليل اٟتَتاف ص338، الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي ص315، ٚتيلة اٞتعربم ص163الوسيلة ص

 ...342، رسم ا١تصحف ص29، ا١تتحف ص54ص

، 101، العقيلي ص379\2، ٥تتصر التبيُت 54، البديع 64، ا١تهدكم ص175احملكم ص: ينظر. 158آؿ عمراف  
،دليل اٟتَتاف 338، الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي ص315- 313، ٚتيلة اٞتعربم ص163، الوسيلة ص129ا٢تجاء ص

 ... 342، رسم ا١تصحف ص29، ا١تتحف ص54، ٝتَت الطالبُت ص154ص

 56عنواف الدليل ص 

 .62الصافات  
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ككذلك . الزما٘ب أك ترتيب ا١تضاعفة ُب العذاب، كبإعماؿ الوجهُت ا١تتأخر منهما أكٔب من ا١تتقٌدـ كأقول كأشدٌ 
اٟتاؿ بالنسبة ١توضع آؿ عمراف فسياؽ الٌنص ظاىر ُب تفضيل ا١تؤخر على ا١تقٌدـ ٔتا ال ٣تاؿ للشٌك فيو قاؿ ابن 

تضمن ىذا أٌف القتل ُب سبيل اهلل، كا١توت أيضا كسيلة إٔب نيل رٛتة اهلل كعفوه كرضوانو، كذلك خَت من : "كثَت
 كإذا كاف األمر كذلك معلوما معركفا، ٓب ٭تتاج الصحابة إٔب ىذه الرموز ."البقاء ُب الدنيا كٚتع حطامها الفا٘ب

 "٥تالفة خٌط األناـ"ك" ا٠تركج عن األصل"الكتابية احملٌَتة؟ كإٔب 
آخر ىذه ا١تبلحظات ترؾ ا١تصنف حركفا من ىذا القبيل ٢تا اٟتكم ذاتو، زيادة األلف فيما ٝتاه أٌكؿ 

ىذه اٟتركؼ . الكلمة، دكف أف يتعرض ٢تا بتوجيو أك تعليل ما يشٌكك ُب صحة ىذا التوجيو كاطٌراد ىذا التعليل

بل إٌف بعض ىذه األحرؼ ال ٭تتمل مثل  (   ٹۇئ)   (ٿ ٹ ٹ ٹ)   ( ڳ ڳ ڱ): ىي
، كيضعف مثل ىذا التوجيو ْتاؿ من األحواؿ كموضع اٟتشر؛ ألٌف البلـ فيو الـ ابتداء غَت متعلقة بشيء قبلها

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )احتماؿ ىذا النوع من التوجيو مع موضع آؿ عمراف 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )      كموضع األحزاب  (چ چ

 كال ٣تاؿ ُب مثل ىذه الًتاكيب للموازنة كا١تفاضلة، كإ٪تا ىي عبلقة  ألٌف البلـ فيهما جواب لو(ۈئ ۈئ ېئ
 .عبلقة شرط كجوابو

                                 
 .1580\4، ابن كثَت 562بن جزم الكليب صالتسهيل ال 

ُب قرية ٣تيدؿ من  (ىػ701)إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء عماد الدين أبو الفداء، كلد سنة إحدل كسبعمائة  
تفسَت القرآف العظيم، البداية كالنهاية، التكميل ُب معرفة الثقات : أعماؿ بصرل الشاـ كنشأ كعاش ُب دمشق، من مصنفاتو

توُب بدمشق سنة أربع كسبعُت كسبعمائة ...كالضعفاء كآّاىيل، ٗتريج أحاديث أدلة التنبيو ُب فركع الشافعية، فضائل القرآف
 .320\1األعبلـ .(ىػ774)

 .122، كينظر التسهيل للكليب ص379\1ابن كثَت  

الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي  كنسبو إٔب رسم الغازم بن قيس، 381-380\٥2تتصر التبيُت : ينظر. 13اٟتشر  
 .54، ٝتَت الطالبُت ص154دليل اٟتَتاف ص، 338ص

 .129ا٢تجاء ص. 159آؿ عمراف  

٥تتصر التبيُت ." ُب بعض مصاحف العراؽ بألف بعد البلـ كُب بعضها بغَت ألف: "قاؿ ابو داكد . 14األحزاب  
 .154، دليل اٟتَتاف ص338، الطراز على ضبط ا٠تراز للتنسي ص316، ٚتيلة اٞتعربم ص207-157، ا٢تجاء ص380\2

 . نسخة إلكًتكنية من موقع نداء اإلٯتاف283إعراب القرآف لقاسم ٛتيداف دعاس ص 

 . 223- 93إعراب القرآف لقاسم ٛتيداف ص. 263ا١تعجم الواُب ُب النحو العريب ص 
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 (  ژ ڑ ڑ) (   ڀ ٺ ٺ......پ پ) .3

كاإلياس ال يكوف ُب . ألٌف الصرب كانتظار الفرج أخٌف من اإلياس: " قاؿ موٌجها زيادة األلف ُب ىذه األحرؼ
 ."الوجود إالٌ بعد الصرب كاالنتظار

 :أىٌم ا١تبلحظات ا١تسجلة على ىذا التوجيو ما يلي
ُب خصوص مضموف التوجيو، فإٌف ا١تعٌت الذم ذكره ا١تفسركف ُب موضع الرعد بعيد كٌل البعد عن ا١تعٌت 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ): فقد فٌسركا قولو تعأب. الذم كٌجو بو ابن البناء زيادة األلف

 ، كىو معٌتن قٌرره أىل اللغة كأثبتوه،  بأٓب يعلموا أٌف اهلل قادر على ىداية الٌناس أٚتعُت(  گ گ ڳ
 :كمنو قوؿ الشاعر

 . أفلم ييأس األقواـ أٌ٘ب أنا ابنو كإف كنت عن عيٍرض العشَتة نائيا
ـً :  كقوؿ اآلخر  أقوؿي ٢تم بالشٍّْعب إذ يأسركنٍت أٓب تيأسوا أٌ٘ب ابن فارًس زىٍىدى

معٌت آخر ُب مضموف التوجيو ال يسٌلم للكاتب بو كىو كوف اليأس ال يأٌب إالٌ بعد الصرب، كاٟتق أنٌو قد 
رضي اهلل عنو – عن أنس ؼ. يكوف نإتا عن ضجر كسخط على قضاء اهلل كقدره ابتداء، دكف صرب كطوؿ ٖتٌمل لو

إليك : فقالت ."  اتقي اهلل كاصربم": فقاؿ ، بامرأة تبكي عند قرب– صلى اهلل عليو كسلم – مرَّ النيب :  قاؿ– 
، فإٌنك ٓب تصب ٔتصيبيت  صلى -فأتت باب النيب -   صلى اهلل عليو كسلم-إنو النيب : فقيل ٢تا . كٓب تعرفو! عٍتّْ

متفق عليو ." إ٪تا الصرب عند الصدمة األكٔب": فقاؿ . ٓب أعرفك: فقالت ،  فلم ٕتد عنده بوابُت-اهلل عليو كسلم 
ففي ىذا اٟتديث إشارة إٔب أٌف اليأس قد يسببو الضجر كالسخط على . تبكي على صىيبٍّ ٢تا: كُب ركاية ١تسلم . 

                                 
 .87يوسف  

، العقيلي 65، ا١تهدكم ص174، احملكم ص516-515ا١تقنع ص : ينظر ىذه األحرؼ ٚتيعها ُب. 31الرعد  
، دليل 330، ٚتيلة اٞتعربم ص173-172، الوسيلة ص168، ا٢تجاء ص740-727-726\3، ٥تتصر التبيُت 131ص

 ...30، ا١تتحف ص54، ٝتَت الطالبُت ص154-153اٟتَتاف ص

 . 57عنواف الدليل ص 

عبد : ٖتقيق. (ىػ546)احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، القاضي أبو ٤تمد عبد اٟتٌق بن غالب بن عطية األندلسي  
، تفسَت البحر احمليط، 353\3، الكشاؼ 313\3ـ 2001ىػ 1422دار الكتب العلمية بَتكت . السبلـ عبد الشاُب ٤تمد

دار . عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معٌوض كآخركف: ٖتقيق. (ىػ745)٤تمد بن يوسف ا١تشهور بابن حياف األندلسي 
، 394، تفسَتالسعدم ص329، تفسَتابن جزٌم ص986\2، ابن كثَت 382\5ـ 1993ىػ 1413الكتب العلمية بَتكت 

 ...كينظر تفسَت كٌل من ابن عطية، الز٥تشرم كابن حباف

 .51كتاب العُت ص 

 .1109مقاييس اللغة ص 
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 .قدر اهلل دكف أف ييسبق بصرب
 أحرؼ أخرل ٢تا ا١تعٌت ذاتو، كينطبق عليها التوجيو الذم ذكره ا١تصنف يقدح ُب توجيهو كيبطلو،ك٦تٌا 

 .  (ٺ ٺ)  (ڭ ۇ ۇ )كلكٌنها ٓب ترسم ُب أكثر ا١تصاحف بالزيادة 
 كقد تقٌدـ غَتما مرة أٌف اختبلؼ حكم الرسم كاٌٖتاد داللة أكثر ىذه األحرؼ اختلفت فيها ا١تصاحف،

 .اللفظ يقدح ُب أصل التوجيو با١تعٌت

 

 " :في أّول الكلمة" الوقوف على بعض توجيهات علماء الرسم لزيادة األلف 
 :التوجيو اإلشاري

 ىو الداللة على إمعاف النظر   (ەئ)يرل كلّّ من ٛتدم الشيخ ك٤تمد مشلوؿ أٌف سبب الزيادة ُب 

  (  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)  بعد ذلك سليمافكالتمٌهل قبل الفصل ُب أمر ا٢تدىد، بدليل قوؿ 
 :التوجيو التاريخي

 من بقايا كآثار الكتابة النبطية (ەئ)يرل أصحاب ىذا التوٌجو أٌف ظاىرة زيادة األلف ُب ٨تو 
يبدك أٌف ذلك الشكل التصاؿ : "يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد. القدٯتة، ٓب يستطع ا٠تٌط العريب التخٌلص منها

األلف بالبلـ يرجع استخدامو إٔب تاريخ قدٙب بل رٔتا يكوف آثاران من آثار أشكاؿ اٌتصاؿ اٟتركؼ النبطية اليت 
عجزت حركة تطٌور الكتابة النبطية إٔب الكتابة العربية عن تغيَتىا، فظٌلت ىذه الصورة التصاؿ األلف بالبلـ 

 كال يبعد أف يكوف سبب ٗتصيص البلـ ّٔذه ."ٗتالف طريقة ارتباط األلف بأٌم حرؼ آخر من حركؼ العربية
ا١تزية دكف سائر اٟتركؼ العربية كراىة الكيتاب اجتماع األمثاؿ خاصة، كأٌف الشبو كبَت بُت البلـ القدٯتة  كبُت 

كأنٌو خبلؿ : "كيضيف األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد كمبٌينا كجو زيادة األلف على ىذا الرمز القدٙب قائبلن . األلف
ىذه القركف الطويلة ال بٌد أنٌو قد اكتسب صفة الثبوت ُب الشكل حىت أصبح الكتاب حُت يريدكف كتابة البلـ 
متصلة باأللف ٓب يعودكا يفكركف بأٌم اٟترفُت يبدأكف فإنو من احملتمل جٌدان أٌف الكتاب حُت يريدكف إٟتاؽ البلـ 
ُب أٌكؿ كلمة تبدأ بألف ال يتبادر إٔب أذىاّنم كال ٕترم أقبلمهم إالٌ ّٔذا الشكل القدٙب الشائع ا١تشهور التصاؿ 

                                 
 .110يوسف  

 . 80يوسف  

 ...54، ٝتَت الطالبُت ص440-439\1، الفراء 169، ا٢تجاء ص726-732\3، ٥تتصر التبيُت 132العقيلي ص 

 !ككأٌف أمر التعذيب ٓب يًتٌيث فيو . 144، ٤تمد مشلوؿ ص61ٛتدم الشيخ ص 

 .345رسم ا١تصحف ص 
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فيلحقونو أماـ الكلمة ا١تراد إٟتاؽ البلـ ّٔا دكف أف ٭تذفوا رمز األلف الذم كاف ُب أٌكؿ الكلمة  (ال)البلـ باأللف 
كمن ىنا استقٌر رمز األلف بعد البلـ ألف ُب بعض الكلمات دكف أف . (البلـ ألف)كالذم صار أحد طرُب شكل 

كقيل إ٪تا زادكا : " كإٔب ىذا ا١تعٌت أشار اإلماـ السخاكم بقولو ."يكوف ٟتركة ا٢تمزة أٌم دخل ُب ىذه الظاىرة
:  كأبلغ من ذلك كأكضح قوؿ أيب عمرك الدا٘ب."ذلك ليأتوا بصورة الكلمة ُب األصل قبل دخوؿ البلـ عليها

 كغَته، أٌف ذلك كاف قبل الكتاب كحكى غَت كاحد من علماء العربية، منهم أبو إسحق إبراىيم بن السَّرًمٌ "
. ٍبٌ تيرًؾ استعماؿ ذلك بعدي، كبقيت منو أشياء ٓب تغٌَت عٌما كانت عليو ُب الرسم قدٯتان، كتيركت على حا٢تا. العريب

ىٍاكضىعيواٍ ] (ۅ)فما ُب مرسـو ا١تصحف من ٨تو   ." ىو منها[ألى
 :التوجيو بأحرف القرآن

(    ڑ ڑ  )بعض ىذه الكلمات رٝتت كذلك لتوافق حرفا من أحرؼ القرآف السبع، فمن ذلك باب 

بقلب ا٢تمزة إٔب موضع " عن ابن كثَت فقد رٝتت موافقة ١تا ركاه البزم(   ڀ ٺ ٺ......پ پ)
 .(تايسوا)" ٍب تبدؿ ا٢تمزة ألفا (تأيسوا)الياء كتأخَت الياء إٔب موضع ا٢تمزة فتصَت 

 :التوجيو اإلمالئي
 ٟتركة ا٢تمزة،  رٝتت حىت أك (ڑ ڑ)أك الياء ُب (ەئ) األلف عبلمة ٟتركة البلـ ُب ٨تو 

فوجو زيادة األلف ُب ذلك، : " قاؿ ا١تهدكم. كال يتوٌىم أٌّنا حركة ٥تتلسة-  ٔتعٌت تاٌمة–يعلم القارئ أٌّنا مشبعة 
                                 

 .346ا١تصدر نفسو ص 

. 317ص..." قصدكا التنبيو على كضع الكلمة قبل البلحق: "كلعٌل ىذا الذم قصده اٞتعربم بقولو. 165الوسيلة ص 
 ...176كللدا٘ب ُب احملكم كبلـ ُب ىذا الباب مهٌم جٌدان ص

 (القواُب)ك (االشتقاؽ)ك (معا٘ب القرآف)ىو إبراىيم بن السرم بن سهل أبو إسحاؽ الزٌجاج النحوم صاحب كتاب  
توُب سنة ست عشرة كثبلٙتائة ببغداد " كاف من أىل الفضل كالدين، حسن االعتقاد: "قاؿ عنو الوزير الًقٍفطي...كغَتىا

 .201...194\1انباه الركاة على أنباه النحاة، .  (ىػ316)

 .177احملكم ص 

أبو اٟتسن بشار مؤب عبد اهلل بن السائب ا١تخزكمي، البزمُّ ا١تكي قارئ مكة كمؤذف ا١تسجد اٟتراـ، راكم ابن كثَت، كلد  
معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار، أبو عبد اهلل ٤تمد .  (ىػ250)توُب سنة ٜتسُت كمائتُت  (ىػ170)سنةسبعُت كمائة 
 .104ص. ـ1997ىػ 1417دار الكتب العلمية بَتكت . أبو عبد اهلل ٤تمد حسن: ٖتقيق (ىػ748)بن أٛتد الذىيب 

. ـ2003ىػ 1424. مكتبة العلم القاىرة. (ىػ444)التيسَت  ُب القراءات السبع، أبو عمرك عثماف بن سعيد الدا٘ب  
، رسم 172، الوسيلة ص169، ا٢تجاء ص732 كينظر ىامش ص726-725\3، ٥تتصر التبيُت 405\1، النشر 99ص

 ...359-358ا١تصحف ص

، دليل اٟتَتاف 317، ٚتيلة اٞتعربم ص165-164، الوسيلة ص66-65ا١تهدكم ص، 177-176احملكم ص 
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ذلك، كاهلل أعلم، ما قٌدمناه ُب غَت موضعو من الكتاب من مذاىب العرب ُب إشباع اٟتركات، كأٌف الكتابة كانت 
كانت الفتحة تكتب ألفا قبل ا٠تط : " كقاؿ الز٥تشرم."ٕترم على لغة اإلشباع مرة كعلى غَت اإلشباع أخرل

العريب، كا٠تط العريب اخًتاع قريبا من نزكؿ القرآف، كقد بقي من ذلك األلف أثر ُب الطباع، فكتبوا صورة ا٢تمزة 
 ."ألفان، كفتحتها ألفا

من قواعد اإلمبلء يومئذ ٛتل ا١تتشأّات بعضها على بعض حىت ٬ترم اٞتميع على قياس كرسم كاحد؛ ك٢تذا 

 (ڑ ڑ) ٛتبل  كقياسا على  (ٺ ٺ)  (ڭ ۇ ۇ )قاؿ بعضهم زيدت األلف ُب 

  .حىت ٬ترم الكٌل على قاعدة كاحدة
كمن قواعد اإلمبلء يومئذ التفريق بُت الكلمات ا١تتشأّة ُب الرسم بزيادة بعض الرموز الكتابية؛ لذا قالوا ُب 

  (  پ)بينما زيدت ُب  . (  ڻ) للفرؽ بينها كبُت   (ڑ)زيدت األلف ُب : ىذه اٟتركؼ
 ."كىو عندم ضعيف: " ، قاؿ التنسي(تبٌينوا)للفرؽ بينها كبُت 

ڍ )الصواب عندم على ىذا التعليل أف يقاؿ فرقا بينها كبُت ماضيهما الوارد ُب قولو تعأب : "كقاؿ التنسي

                                                                                                     
 151ص

 .65ىجاء مصاحف األمصار ص 

، قاؿ (ىػ467)٤تمود بن عمر بن ٤تمد بن عمر الز٥تشرم، كلد بز٥تشر إحدل قرل خوارـز سنة سبع كستُت كأربعمائة  
كاف رٛتو اهلل  ٦تٌن يضرب بو ا١تثل ُب علم األدب كالنحو كاللغة لقي األفاضل كاألكابر، كصٌنف التصانيف ُب : "عنو القفطيٌ 

، توُب سنة ٙتاف كثبلثُت كٜتسمائة "كاف متحققا باالعتزاؿ: "كقاؿ عنو كذلك."  التفسَت كغريب اٟتديث كالنحو كغي ر ذلك
 .178\7، األعبلـ 172\21، تاريخ بغداد كذيولو 151\20،  سَت أعبلـ النببلء 265\3إنباه الركاة . (ىػ538)

الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، جار اهلل أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم  
 .51\3 .ـ1998- ىػ 1418. دار العبيكاف الرياض. عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معٌوض: ٖتقيق. (ىػ538)

 .355الطراز ص 

 ...110البقرة  

   (ٹ)ا١توجود ُب القرآف  

الفقيو اٞتليل اٟتافظ األديب ا١تطلع كاف من أكابر : "٤تمد بن عبد اهلل بن عبد اٞتليل التنسي التلمسا٘ب، قاؿ ابن مرٙب 
من مصنفاتو نظم الدر كالعقياف ُب دكلة آؿ زياف كالطراز على ضبط ا٠تراز، توُب سنة تسع كتسعُت " علماء تلمساف اٞتلة ك٤تققيها

، الثبت الزاخر ُب فهرسة قراء اٞتزائر، لصاحب ىذه الرسالة، كىو ٖتت الطبع عند دار 248البستاف ص. (ىػ899)كٙتا٪تائة 
 .155: ترٚتة رقم80ص. اٟتديث اٞتزائر

 .351الطراز ص 
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 إذ ا١تشأّة بينهما تامة ُب الكلمتُت، كخٌصت الزيادة   (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 ."با١تضارع لكونو مفتتحان بزائد، كالشكل يألف شكلو كاهلل أعلم

 :التوجيو الصوتي
 .قيل رٝتت األلف ُب ٚتيع ذلك تقوية للهمزة بألف قبلها أك بعدىا، إجراء للرسم ٣ترل الصوت

قد تكوف إ٪ٌتا زيدت لبياف كجهي قراءة ا٢تمزة التحقيًق كالتخفيف؛ كذلك أٌف ا٢تمزة احملققة ترسم ألفا، ككجو 

 . تسهيلها قريبا من األلف، فاجتمع ُب الرسم ألفاف كاهلل أعلم(ەئ)ٗتفيفها ُب ٨تو 
 كذىب اٞتعربم إٔب أٌف ا١تقصود بزيادهتا إشباع اٟتركة حىت يتوٌلد منها ألفا

 :توجيهات أخرى 

ككتبت ببلـ ألف كألف بعد : " يرل الفراء أٌف ىذه الظاىرة إ٪ٌتا ىي من سوء ىجاء األٌكلُت حيث يقوؿ
كذلك أٌّنم ال يكادكف يستمركف ُب الكتاب على جهة كاحدة؛ أال ترل أّنم . ذلك، كٓب يكتب ُب القرآف ٢تا نظَت

 ..."بالياء، كىو من سوء ىجاء األٌكلُت (كما تغٍت اآليات كالنذر)بغَت ياء،  (فما تغن النذر)كتبوا 
، كُب خرب (ستيعربو العربي بألسنتها): ك٬توز أف يكوف مرادي عثماف، رضي اهلل عنو، ُب قولو: "قاؿ ا١تهدكم

 ."ستقيمو، ىذه ا١تواضعي كنظائرىا: آخر

   فإٌّنا لو (ی)كبُت  (ڈ)األلف قصد بزيادهتا الفرؽ بُت ىذه الكلمات كبُت : " قاؿ السخاكم

زائدة للفرؽ بينو كبُت   (ۆ)ريٝتت بغَت زيادة األلف أشبهت ذلك، فرٝتت األلف للفرقاف، كما رٝتت ُب  

 .(  ۈئ)
: أنٌو قلب، فقيٌدمت ا٢تمزة على الياء فصار: كالوجو ُب إثبات األلف ُب ىذه ا١تواضع: "قاؿ ا١تهدكم

 . كىذا التوجيو كالتوجيو باألحرؼ سواء."، فأبدلت ا٢تمزة ألفا، فليست بزائدة(يىٍأيىسي )

                                 
 .13ا١تمتحنة  

 .352الطراز ص 

 153-151، دليل اٟتَتاف ص317، ٚتيلة اٞتعربم ص164، الوسيلة ص177احملكم ص 

 .317ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص 

عآب الكتب بَتكت الطبعة . ٤تمد علي النجار كأٛتد يوسف ٧تاٌب: ٖتقيق.  معا٘ب القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء 
 .439\1. ـ1983ىػ 1403الثالثة 

 .66ىجاء مصاحف األمصار ص 

 .65ا١تصدر السابق ص 
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 :األلف الزائدة في آخر الكلمة 
 ...(مث) (گ(  )ہ) (  ھ):  مثلزيادة األلف في آخر األفعال

 كذلك أف الفعل أثقل من اإلسم ألف الفعل يستلـز معناه فاعبل بالضركرة فهو ٚتلة ُب : "قاؿ موٌجها ىذه الزيادة
فالفعل أزيد من االسم ُب الوجود، كالواك أثقل حركؼ ا١تد . الفهم منقسمة قسمُت، كاالسم مفرد ال يستلـز غَته

 ككل ذلك حاصل ُب الوجود ٬تده كل إنساف من .  كا١تتحرؾ أثقل من الساكن،كاللُت، كالضمة أثقل اٟتركات
 . فزيدت األلف تنبيها على ىذا الثقل".نفسو ضركرة

  إٌف أٌكؿ ما يسٌجل على ىذا التوجيو اٌدعاؤه أٌف ىذه الزيادة خاصة باألفعاؿ دكف األٝتاء كىذا غَت
 ىنا كمن أمثلة ذلك ما مٌرت معنا أٝتاء زيدت فيها األلف ُب آخرىا كما زيدت ُب األفعاؿ صحيح فقد 

 (ٹ( )ڤ( )حب( )ۋ(  )ڭ) (گ) (ک  ) چڻچ: يلي

 ....(ى) (ٺ) (ٻ)
  ،ا١تبلحظة الثانية اليت نسٌجلها ىنا ىي كوف ىذا التوجيو من قبيل اٟتكم على القدٙب ٔتا استحدث بعده

فهل كانت ىذه ا١تفاىيم االصطبلحية . ُب التعامل مع الظاىرة" مقلوب- "كما سبق ذكره-كىو منهج 
 حاضرة معركفة عند الصحابة رضي اهلل عنهم ؟ كىل كانت ىذه التفصيبلت النحوية كالبحوث الصرفية

ُب ذىنهم كىم يكتبوف ا١تصحف كيرٝتوف كلمات القرآف الكرٙب؟ طبعان ال؛ فهي اصطبلحات حادثة 
بأٝتائها كمفاىيمها، كما كاف العرب قبل النحاة ينتبهوف لبناء كبلمهم كأقسامو إالٌ بالقدر الذم يؤٌدكه بو 
على الوجو الصحيح، كقد كاف ذلك فيهم طبيعة كسليقة ال ٭تتاج إٔب ىذا التكٌلف االصطبلحي كىذه 

 ...  ا١تعاٞتة النحوية كالصرفية
  الفعل يقتضي فاعبل ُب العقل، كُب كبلـ الفصحاء، كلكن إذا استعمل الفعل ّٓرد التمثيل أك لدراستو

ككذلك ىو . إمبلئيا مثبلن أك صرفيا فإنٌو ال يقتضي ذلك ألنٌنا ندرسو بعيدا عن ىذا االقتضاء كىذه اٟتيثية
إذف ىذا الثقل الذم . االسم ُب كبلـ الفصحاء ال يتصور ُب تركيبهم إالٌ مصحوبا بفعل أك باسم مثلو

نسبو ا١تصنف للفعل بسبب اقتضاء غَته ليس الزما للفعل ُب كٌل أحوالو من جهة، كال ٮتلو منو االسم 
 .ُب كٌل أحوالو من جهة أخرل

                                 
 .57عنواف الدليل ص 

، رسم ...336، الطراز للتنسي ص...78\٥2تتصر التبيُت : راجع تفصيل ما زيدت فيو األلف بعد الواك ا١تتطرفة ُب 
 .286ا١تصحف ص

كالتفريق بُت األفعاؿ كاألٝتاء ككوف الفعل يقتضي الفاعل كالواك أثقل اٟتركؼ كالضمة أثقل اٟتركات كالتفريق بُت  
 إْب....السكوف كالتحريك
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  كقد تقٌدـ معنا ُب الفصل الثالث أٌف أثقل الصوائت القصَتة منها كالطويلة ىي الكسرة كالياء كليس
 ...الضمة كالواك

 كقد تسقط ُب مواطن حيث ال يكوف ذلك على اٞتهة : "قوؿ ا١تصنف ُب حٌق ىذه األلف ا١تزيدة 
 مفهومو أٌف زيادة األلف ُب األفعاؿ ليست متعلقة "احملسوسة من الفعل بل على أمر باطن ُب اإلدراؾ

بثقل األفعاؿ فقط، بل يشًتط ُب األلف أف تكوف على اٞتهة احملسوسة من الفعل، كالقصد ّٔذه العٌلة 
، يبقى كعلى القوؿ ّتواز التعليل بعلتُت. الثانية أف يكوف معٌت الفعل مصنفا ُب خانة ا١تلكية ال ا١تلكوتية

على ا١تصنف أف يبٌُت لنا ىل عملهما على كجو البدلية؟ أم أٌف التأثَت ٭تصل بالوصف األٌكؿ كما ٭تصل 
بالوصف الثا٘ب، أـ أٌف التأثَت إ٪تا يكوف ٔتجموع الوصفُت ؟  كإذا كاف اٟتكم يتخلف بتخلف علة 

كٌلها ... احملسوسية أك ا١تعٌت ا١تلكي؟ فهل يتخلف كيسقط بتخلف العلة األكٔب علة الفعلية أك الثقل ؟ 
تساؤالت تركها ا١تصنف دكف إجابات كاضحة كمقنعة؛ ما يتسبب ُب التباس التعليل كارتباؾ التوجيو ٔتا 

 .يلجو من اضطراب كتزاحم كخلط بُت عناصره؛ ما يؤدم بدكره إٔب تشويش الفهم كتعسَته
من األحرؼ اليت ٗتٌلفت عنها ظاىرة زيادة األلف ككٌجهها ا١تصنف با١تعٌت الباطٍت كا١تلكوٌب على العمـو كٔتعا٘ب 

 :أخرل خٌص كٌل حرؼ ببعضها ما يلي

ىذا سعي بالباطل ملكوٌب ال يصٌح لو ثبوت ُب الوجود من حيث ىم معاجزكف فسعيهم : "  قاؿ(ہ)
 "باطل ُب الوجود

 ."ىذا آّيء ليس على كجهو من حالة الوجود ا١تلكي الصحيحة: "قاؿ موٌجها ا١تواضع اليت أكردىا (ې)

 ."ىو ُبء بالقلب كاالعتقاد: "قاؿ (ڤ)

                                 
 .58عنواف الدليل ص 

 .484-483مذكرة أصوؿ الفقو حملمد األمُت الشنقيطي ص 

، 501، ٚتيلة اٞتعربم ص269، الوسيلة ص83\2، ٥تتصر التبيُت 184، العقيلي ص95ا٢تجاء ص: ينظر. 5سبأ  
 ... 286، رسم ا١تصحف ص156دليل اٟتَتاف ص

 .59-58عنواف الدليل ص  

آؿ عمراف : ا١تواضع اليت أكردىا ا١تصنف كقد جاءت ُب مواضع أخرل منها.18-16، يوسف 4، الفرقاف 116األعراؼ  
، ...499، ٚتيلة اٞتعربم ص269، الوسيلة ص81\٥2تتصر التبيُت : ينظر... 10، اٟتشر 84، النمل 13-11، النور 184

 ...284، رسم ا١تصحف ص156دليل اٟتَتاف ص

 .59عنواف الدليل ص  

، دليل اٟتَتاف 501، اٞتعربم ص269، الوسيلة ص82\2، ٥تتصر التبيُت 93العقيلي ص: ينظر.  226البقرة  
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اختارك٫تا مسكنا لكن ال على اٞتهة  احملسوسة ألنٌو سول بُت الدار كاإلٯتاف، : " قاؿ(ې ى ى)
 ."كيدٌؿ على زجرىم ُب ٤تسوسات الدنيا. كإ٪تا اختارك٫تا مسكنا ١ترضاة اهلل تعأب

 ."ألنٌو رجوع معنوم: "  قاؿ(گ)

فإف كيف ىذا الفعل ال . ال يتصٌور فيو الًتكيب ُب الفهم ألنا ال ندركو إ٪تا تركيبو ك٫تي شعرم: " قاؿ (ۓ)
 ."فحذؼ ألفو لذلك. يعلم إذ ىو ترؾ ا١تؤاخذة

 ."ُب الوجود ىذا عتٌو على اهلل لذلك كصفهم بالكرب فهو باطن باطل: " قاؿ(ٿ)
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ):  ككذلك سقطت من: " قاؿ  (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

" مؤكد للفاعل"ٚتلة بعدىا أخرل كالضمَت " غضبوا"ألف (  گ گ گ ڳ ڳ) كٓب تسقط من (ې
 ".كفرقانو ظاىر. ٚتلة كاحدة، الضمَت جزء منها" كالوىم" ك.ُب اٞتملة األكٔب

 كلعٌل .  سنحاكؿ مناقشة ىذه التوجيهات ٚتيعها من حيث ا١تعا٘ب كا١تضموف كمن حيث الشكل كا١تنهج

 فقد حذفت األلف ُب موضع سبأ الذم أكرده ا١تصنف  (ہ)أٌكؿ ىذه ا١تبلحظات ما يتعلق بكلمة 

                                                                                                     
 ...284، رسم ا١تصحف ص156ص

 .59عنواف الدليل ص  

، دليل اٟتَتاف 502-501، اٞتعربم ص269، الوسيلة ص83\2، ٥تتصر التبيُت 214العقيلي ص: ينظر. 9اٟتشر  
 ...284، رسم ا١تصحف ص156ص

 .59عنواف الدليل ص  

، دليل اٟتَتاف 501، اٞتعربم ص269، الوسيلة ص81\2، ٥تتصر التبيُت 85العقيلي ص: ينظر. 112آؿ عمراف  
 ...284، رسم ا١تصحف ص156ص

 .59عنواف الدليل ص  

، دليل اٟتَتاف 502، اٞتعربم ص270-269، الوسيلة ص82\2، ٥تتصر التبيُت 93العقيلي ص: ينظر. 99النساء  
 ...284، رسم ا١تصحف ص157ص

 .59عنواف الدليل ص 

، 501، اٞتعربم ص269، الوسيلة ص95، ا٢تجاء ص83\2، ٥تتصر التبيُت 163العقيلي ص: ينظر. 21الفرقاف  
 ...284، رسم ا١تصحف ص156دليل اٟتَتاف ص

 .60عنواف الدليل ص  

 .3ا١تطففُت  

 .60عنواف الدليل ص  
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، كلكٌنو أثبت ُب موضع اٟتج رغم كوّنما جاءا باللفظ نفسو كا١تعٌت ذاتو "سعي بالباطل كملكوٌب"ألنٌو 

ہ ہ ہ ھ )    (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

كىذا من شأنو أف ينقض ىذا التعليل كيبطل ىذا  (  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲
 .التوجيو

  ليس " بسبب كوف ىذا آّيء (ې)إذا كانت األلف إ٪ٌتا حذفت ُب ا١تواضع اليت ذكرىا من كلمة
فقد جاءت الكلمة نفسها ُب مواضع أخرل كباٟتكم ذاتو " على كجهو من حالة الوجود ا١تلكي الصحيحة

زيادة األلف ُب آخرىا كلكن بتخٌلف التوجيو الذم ذكره فقد نيًسب آّيء لؤلنبياء كال يكوف من قبلهم إالٌ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ): على كجوو صحيح حيث قاؿ عٌز من قائل

: كما نسب للمؤمنُت على كجو ا١تدح كالثناء حيث قاؿ عٌز كجلٌ   (ڱ ڱ ڱ ڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 (  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  سببو كما قاؿ ا١تصنف ىو جهلنا ْتقيقة ىذا العفو ألنٌو  (ۓ)كإذا كاف حذؼ األلف من كلمة 
؛ طبعا ألنٌو منسوب إٔب اهلل عٌز كجٌل، كقد كرد كذلك ُب مواضع أخرل منسوبا إليو "تركيب ك٫تي شعرم"

سبحانو كتعأب، لكن ىذه ا١ترة بإثبات األلف مع العلم أٌف عفوه كاحد ال يتغَت أك يتعدد أك يتنوع كما ىو 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ): قاؿ عٌز كجلٌ . ٝتعو كبصره ككما ىي رٛتتو كمغفرتو

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ):  كقاؿ أيضا(  گ ڳ ڳ ڳ

 (يئ جب حب خب

  فهو " كٌجو حذؼ األلف فيها بسبب كوف العتو كقع على اهلل تعأب (ٿ)كلمة
كلكٌنو كرد ُب مواضع أخرل با١تعٌت ذاتو الذم ذكره كبإثبات األلف ال ْتذفها قاؿ " باطن باطل ُب الوجود

                                 
 .51اٟتج  

 .5سبأ  

 .184آؿ عمراف  

 .25الشورل  

 .30الشورل  
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ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): عٌز كجلٌ 

 كُب (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) :  كقاؿ أيضا(ڱ ڱ

فهذه    ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ):موضع آخر قاؿ سبحانو كتعأب
الكلمات ٚتيعها كردت بزيادة األلف كْتذفها رغم اشًتاؾ مواضعها ُب العٌلة كالتوجيو الذم ذكره ا١تصنف، 

 .كىذا ما يطعن فيو كينقضو

 ٓب ترد إالٌ ُب موضع كاحد، كىذا ما ٬تعل (گ)  (ې ى ى) (ڤ): كلمات مثل 
كما تقٌدـ معنا ُب –... إثبات توجيو ا١تصنف ٦تتنعا لقصور عٌلتو كلعدـ إمكانية إثبات ىذا التوجيو علميان 

– غَت ما مرة 

  ك٦تٌا جاء .  ليست متطرفة حىت يدرجها ُب ىذا ا١تطلب (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)الواك ُب

ۉ )ك (  ۅ)أٚتعت ا١تصاحف على طرح األلف من : فمن ٍب قاؿ أبو عبيد: "ُب ٚتيلة اٞتعربم 

 ٓب يستثن كاعلم أٌف الناظم: " كقاؿ األستاذ ا١تارغٍت."كل منهما كلمة كاحدة: كقاؿ ُب الزاد. (ۉ

 ألّنا ليست متطرفة لكوف الضمَتين بعدىا (ۉ ۉ)ك (  ۅ)يستثن من كاك اٞتمع كاك 
 "متصلُت منصوبُت بالفعلُت ال منفصلُت على الصحيح فبل حذؼ ُب الكلمتُت أصبلن 

  فمن ذلك - كما تقٌدـ معنا–كركد ا٠تبلؼ ُب بعض ىذه ا١تواضع اليت كٌجهها ينقض أصل التوجيو با١تعٌت

ُب (ۓ ۓ ﮲ ﮳)كُب استثناء : " ، قاؿ اإلماـ السخاكم رٛتو اهلل(ۓ)اختبلؼ ا١تصاحف ُب 
النساء نظر؛ فإ٘ب كشفت ذلك ُب ا١تصاحف العتيقة العراقية فوجدتو باأللف كأخواتو، ككذلك رأيتو ُب 

 ."ا١تصحف الشامي بألف بعد الواك
  تركو ألحرؼ من ىذا النوع دكف توجيو أك تعليل يوٌىن ىذا التوجيو كيضٌعفو ألنٌو ال يشملها فهو توجيو

                                 
 .77األعراؼ  

 .166األعراؼ  

 .44الذاريات  

 .497اٞتعربم ص 

 .يقصد ا٠تراز ُب نظمو مورد الظمآف ُب فٌٍت الرسم كالضبط 

 .157دليل اٟتَتاف  

 .270الوسيلة  
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: كمن ىذه األحرؼ ما يلي. قاصر ُب غالب أحوالو على الكلمات اليت ذكرىا كال يتعداىا لغَتىا

كما أٌف ىذه اٟتركؼ تنقض توجيو ا١تصنف من جة .    (ائ)     (ٹ)  (ڳ)   (ۓ)
 ...جة أخرل ىي كوف ا١تصاحف اختلفت ُب رٝتها بُت الزيادة كاٟتذؼ

 : الوقوف على توجيهات علماء الرسم لأللف الزائدة في آخر األفعال
 :التوجيو اإلشاري

 تفيد زيادة األلف  (ىئ)٦تٌا قيل ُب توجيو عمـو زيادة األلف ُب األفعاؿ  أٌّنا تفيد زيادة ُب ا١تعٌت فكلمة 

 أما ُب حالة حذفها فالتوجيو ٮتتلف فهو ُب ...عظم الرجاء كىكذا   (مث)فيها طوؿ الشكول، ك

السعي السريع جٌدان ككٌلو نشاط كىو حسب اآلية الكرٯتة سعي ُب إنكار آيات اهلل كىو "  يفيد معٌت  (ہ)
 كما يوحي ..."باإلضافة إٔب عذاب جهٌنم ُب اآلخرة... ما جلب على الكافرين عذابا من رجزو أليم ُب الدنيا

اإلسراع ُب العودة عن اإليبلء، كإالٌ "  (ڤ) كُب "سرعة اكتسأّم غضب اهلل"إٔب  (گ)ترؾ األلف ُب 

توحي بالوصوؿ إٔب ا١توقع احملدد بدكف  "(ې) كُب ."يكوف ىناؾ الطبلؽ كما كرد ُب اآلية البلحقة
 كذلك "تراخي ألٌم زمن أم ليس ىناؾ انتظار ألٌم زمن ٟتُت الوصوؿ الفعلي فقد ًٌب الوصوؿ عند ا١توقع

أم أنو ال كجوب . فتعٍت الوصوؿ إٔب مشارؼ ا١توقع كال بٌد لزمن ما للوصوؿ إٔب ا١توقع احملدد (أتوا)ٓتبلؼ كلمة 

 حذفت ألفها ١تا أفادت عفوا خاصا (ۓ) ككلمة (أ)."الختصار أٌم حرؼ ُب ىذه اٟتالة

                                 
 .157، دليل اٟتَتاف 268، الوسيلة 83\٥2تتصر التبيُت : ينظر. 39الرـك  

 .ا١تصادر كا١تراجع السابقة: ينظر. 69األحزاب  

 .269الوسيلة ص: ينظر. ٤31تمد  

 .269الوسيلة : ينظر. 14الكهف  

 . 86يوسف  

 . 110الكهف  

 .٤142تمد مشلوؿ ص 

 .74ا١ترجع نفسو ص 

 .54ٛتدم الشيخ ص. 75ا١ترجع نفسو ص 

 .75-74ٛتدم الشيخ ص. 76-75ا١ترجع نفسو ص 

 .78-77ا١ترجع نفسو ص (أ) 

 .78ا١ترجع السابق ص 
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 :التوجيو التاريخي
ىذا التوجيو قائم على أٌف ىذه الظاىرة إ٪ٌتا ىي من ٥تلفات النظم الكتابية القدٯتة اليت اشتٌقت منها الكتابة 
العربية، كقد تقٌدـ نقل الدا٘ب لنص ُب غاية األ٫تية عن أيب إسحاؽ الزٌجاج كالذم ذكر فيو أٌف زيادة األلف ظاىرة 

إٌف تتبع ألمثلة ىذه الظاىرة : "كُب ىذا اإلطار يقوؿ األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد. "قبل الكتاب العريب"كانت 
يدفع إٔب القوؿ بقدـ الظاىرة كأٌّنا رٔتا كانت تشمل كٌل كاك كقعت متطرفة، سواء أكانت ُب فعل أك اسم، كسواء 
أكانت ٘تثل الواك الصامتة أـ الضمة الطويلة، كأٌف ما جاء من بعض األمثلة اليت حذفت منها تلك األلف الزائدة 

 ."إ٪تا ىي مثل بعض الكلمات اليت ٖتٌرر الكٌتابي من صورة ىجائها القدٯتة كجركا ُب كتابتها على اللفظ
 :التوجيو اإلمالئي

  عٌلل كثَت من علماء الرسم زيادة األلف بعد الواك ا١تتطرفة بأٌّنا لبياف ّناية الكلمة كفصلها عما بعدىا 
كجواز الوقوؼ عليها، كاأللف ُب ذلك تشبو ما عرفتو الكتابة العربية اٞتنوبية ٦تثلة ُب خٌط ا١تسند من فصلها بُت 

 .الكلمات ٓتٌط عمودم ىو ُب شكلو كموضعو قريب جدا من ىذه األلف
 :التوجيو الصوتي واللغوي

ٍبٌ تعٌقب الصوٕب ىذا التوجيو بشيء من " كقاؿ ا٠تليل الضمة تنقطع إٔب ا٢تمزة فاستوثقوا باأللف : "قاؿ الصوٕب
 كيبدك أٌف الٌنص الذم نقلو الصوٕب عن ا٠تليل ناقص أك ."ال يقع مثل ىذا إالٌ ُب طبع ا٠تليل: "التهكم قائبل

ىوائية "مصحف ٢تذا استغربو، كبتتبع مظانٌو كٚتع ركايتو يتبٌُت أٌف ا٠تليل يرل أٌف زيادة األلف بعد الواك لبياف 
مع األلف _  ُب حٌسهم –لقرب ٥ترجها كٕتانسها - عبلمة ا٢تمزة ُب األصل-ىذه الواك، كاختاركا األلف " كمٌدية

كمن النصوص اليت تشَت إٔب ىذا التوجيو ما نقلو ابن درستويو ُب . ا١تدية، أك الشًتاكها مع األلف ُب الرمز الكتايب
أٌف كاك  [ك]٥ترج ا٢تمز،  [عند]اف األلف كتبت مع كاك اٞتميع من أجل أٌف منقطع ا١تٌد "الكتاب عن ا٠تليل من 

اٞتمع ال أصل ٢تا ُب الواك، كإ٪تا ىي مٌدة كا١تٌدات ال معتمد ٢تا ُب الفم كلكن يتسع ٢تا الفم فتهوم ُب جٌوه من 

                                 
 .177احملكم ص 

 .286رسم ا١تصحف ص 

 ...293، رسم ا١تصحف ص158، دليل اٟتَتاف ص363-356التنسي ُب الطراز ص 

كاف أحد العلماء بفنوف :""قاؿ ا٠تطيب٤تمد بن ٭تِت بن عبد اهلل بن العباس بن ٤تمد بن صوؿ أبو بكر ا١تعركؼ بالصوٕب  
كحدث عن أيب داكد السجستا٘ب، كأبوم .اآلداب، حسن ا١تعرفة بأخبار ا١تلوؾ كأياـ ا٠تلفاء، كمآثر األشراؼ، كطبقات الشعراء

، سَت أعبلـ 675\4، تاريخ بغداد 233\3إنباه الركاة .  (ىػ335)توُب سنة ٜتس كثبلثُت كثبلٙتائة " العباس ثعلب كا١تربد
 301\15النببلء 

٤تمد ّٔجة األثرم، بعناية السيد ٤تمود شكرم : تصحيح كتعليق كٖتشية. أدب الكتاب، أبو بكر ٤تمد بن ٭تِت الصوٕب 
 246ص.  ىػ 1341. ا١تكتبة العربية بغداد باالشًتاؾ مع ا١تطبعة السلفية القاىرة. اآللوسي
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شيء أشبو با٢تمزة صوتا  [الثبلث]أقصى ا١تخارج أك أدناه ٍب تنقطع من حيث ابتدأت ا٢تمزة كٓب يكن ُب ا١تٌدات 
من األلف ففصل بُت ىذه الواك كاليت ىي مٌدة كبُت اليت ليست ّٔاكية ّٔذه الزيادة، كخصت األلف بالفرؽ ١تا 

 ."ذكرنا
 

 :توجيهات أخرى
جٌل من عٌلل ككٌجو ىذه الزيادة سواء من علماء الرسم أك العربية، ذىبوا إٔب أٌّنم قصدكا ّٔا التفريق بُت 

بعض األصوات، أك بُت بعض الرموز الكتابية ا١تتماثلة، كلكٌنهم اختلفوا ُب تعيُت ىذه ا١تتماثبلت كا١تتشأّات اليت 
 : كلعٌل أىٌم كأشهر ما ذكركه ما يليقيًصد التفريق بينها بزيادة األلف،

ٿ )(  ٱ ٻ ٻ ٻ): "كمثٌلوا لو بنحو أك بُت كاك اٞتمع كغَتىاالتفريق بُت كاك اٞتمع ككاك النسق

 بوجود   (مئ ىئ):   فبانعداـ األلف علم أنو ليس بواك ٚتع، كُب ٨تو(  ٿ ٹ ٹ ٹ)
 ..."األلف، تعٌُت أنٌو كاك ٚتع

  أك بُت كاك اٞتمع كالواك األصليةالتفريق بُت الواك األصلية كالواك الزائدة عموما
 التفريق بُت الواك الساكنة كالواك ا١تتحركة، كىو منسوب للفراء

 التفريق بُت االسم كالفعل، كىو منسوب للكسائي 

 كبُت ما بعده (گ گ گ ڳ ڳ ):التفريق بُت ما بعده ضمَت منفصل، فتجعل فيو األلف ٨تو
                                 

تصحيح من النسخ اليت ٓب يعتمدىا ٤تقق الكتاب كمن الٌنص  [...]كما بُت ا١تعكوفتُت . 84الكتاب البن درستويو ص 
 .290الذم نقلو األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد ُب رسم ا١تصحف ص

 .287رسم ا١تصحف ص 

 .246، كنسبو الصوٕب ُب كتابو لؤلخفش ص225أدب الكاتب البن قتيبة  

 .83 كما بعدىا، الكتاب البن درستويو ص357الطراز ص 

 . 18ا١تدثر  

 .23ا١تدثر  

 .51النساء  

 .359الطراز ص 

 .288رسم ا١تصحف ص 

 .646أدب الكاتب ص. نسب أبو بكر الصوٕب ىذا القوؿ للفراء 

 .288-287رسم ا١تصحف ص 

 .288رسم ا١تصحف ص 
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.... ٺ ٺ ... پ پ ... ٻ ٻ ...ٱ ): ضمَت متصل فبل ٕتعل فيو األلف ٨تو

 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)كمن ىذا القبيل حرُب ا١تطففُت    (...ٿ ٿ ٹ

(  ...ٿ...ٺ ... ٺ ...):  ُب ٨توكيذىب آخركف إٔب أٌف ىذه األلف إ٪ٌتا ىي عوضا عن النوف

 ...ٱ ٻ(  )...چ چ...  ڃ چ ...ڀ ڀ): أك عوضا عن بعض الضمائر ا١تتصلة كنحو

كالذم عندم فيو أٌف األلف : "قاؿ أبو العباس ا١تربد. إْب ...( ۓ... ې( )ۅ ۉ
ثبتت ليعلم أٌف اٟترؼ  (ضربوا)سقطت األلف فإذا قالوا  (ضربوه)جعلت بدالن من ا١تكٌت كىو ا٢تاء ألّنم إذا قالوا 

  ."قد انفرد
قيل األصل زيادهتا بعد كاك اٞتمع كزيدت ُب كٌل كاك متطرفة ٛتبل ٢تا على كاك اٞتمع تشبيها ٢تا ّٔا من 

غَت أٌ٘ب رأيت متقٌدمي الكتاب ٓب يزالوا على ما : "... بقولو كإٔب ىذا أشار ابن قتيبةحيث التطرؼ كالسكوف
 ."أنبأتك من إٟتاؽ ألف الفصل ّٔذه الواكات كٌلها، ليكوف اٟتكم ُب كل موضع كاحدان 

كأكثر ىذه التوجيهات راعت اٞتانب النحوم كالكتابة اإلمبلئية ا١تستحدثة، أك أٌّنا إ٪ٌتا عٌللت جانبا أك 
كالتوجيو الصحيح ٢تذه الزيادة ينبغي أف يشمل ٚتيع مواضعها . كجها من أكجو زيادة األلف دكف ٣تموع حاالهتا

                                                                                                     
 .37الشورل  

 .191البقرة  

 .357الطراز للتنسي ص 

 .83الكتاب البن درستويو ص 

يربّْد ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمَت بن حساف بن سيليم بن سعد، شيخ أىل النحو كحافظ العربية  
أبو العباس ا١ت

إنباه . (ىػ286)توُب سنة ست كٙتانُت كمائتُت  (ىػ210)كاف من أىل البصرة فسكن بغداد، كلد بالبصرة سنة عشرة كمائتُت 
، األعبلـ 576\13، سَت أعبلـ النببلء 603\4، تاريخ بغداد 53\1، تاريخ العلماء النحويُت للتنوخي 241\3الركاة 

7\144. 

" زيدت بعد كاك اٞتمع بدال من ضمَت ا١تفعوؿ": كإٔب ىذا أشار ابن عاشر حُت قاؿ. 246أدب الكاتب للصوٕب ص 
 .359الطراز صنقبل عن األستاذ أٛتد شرشاؿ ىامش 

 363الطراز ص 

العبلمة الكبَت ذك : ، قاؿ الذىيب(ىػ213)أبو ٤تمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم،  كلد سنة ثبلث عشرة كمائتُت  
غريب القرآف، غريب اٟتديث، مشكل القرآف، مشكل اٟتديث، أدب الكاتنب عيوف األخبار، طبقات : من مصنفاتو. الفنوف

 .296\13سَت أعبلـ النببلء . (ىػ276)توُب سنة ست كسبعُت كمائتُت ... الشعراء

 .226أدب الكاتب  
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التوجيو التارٮتي، أك : كحاالهتا، كمن ٚتيع التوجيهات ا١تتقٌدمة تبدك التوجيهات اليت اتصفت بالشمولية ىي
 ...التوجيو بالفصل كبياف جواز الوقف، أك التوجيو بإجراء ٚتيع الواكات ا١تتطرفة ٣ترلن كاحدان 

     (ۇ)   (ڭ) :زيادة األلف في

. تنبيها على تفصيل ا١تعٌت فإنٌو يبوء بإٙتُت من فعل كاحد :"(ۇ)ك (ڭ)قاؿ موٌجها زيادة  األلف ُب 
كفيو تذكَت با١تناسبة يتوجو بو من مفاتح كنوز ماؿ الدنيا . كتنوء ا١تفاتح ألٌّنا بثقلها أثقلتهم فمالت كأمالتهم

احملسوس إٔب مفاتح العلم اليت تنوء بالعصبة أكٕب القوة ُب بقيتهم إٔب ما عند اهلل ُب الدار اآلخرة من النعيم 
 ."ا١تقيم

 فإٌف أٌكؿ ما يبلحظ عليو من حيث ا١تضموف أٌف كٌل ظلم يقع (ڭ)لنبدأ ٔتناقشة توجيهو ٟترؼ 
على الغَت يتبٌوأ صاحبو بثبلثة آثاـ ال باثنُت فقط، األٌكؿ ُب حٌق نفسو ٓتطيئتو كمعصيتو كالثا٘ب ُب حٌق ا١تظلـو ٔتا 

أكقعو عليو من أذلن ُب نفسو أك مالو أك عرضو كالثالث ُب حٌق اهلل عٌز كجٌل ٔتخالفتو ألكامره كّنيو كخركجو عن 
ظلم، قتل، ضرب، : فهل يستوجب ذلك أف نزيد األلف ُب رسم كٌل فعل ٛتل ُب طياتو معٌت الظلم كنحو. شرعو

 ...آذل، أخرج
" إٌف زيادة ىذه األلف جاءت ُب آخر مادة ىذه الكلمة اليت تعٌددت ُب القرآف الكرٙب كنحو

بل إٌف حرؼ ... كليس فيها شيء من ا١تعٌت الذم ذكره ُب توجيهو ... (ۈ)   (ۆئ )(ڍ)

 رسم بدكف ىذه األلف كىو ُب القياس أكٔب ّٔا من اٟترؼ الذم مٌثل بو ا١تصنف؛ ألٌف القياس كاف (ې)
 ٢تذه ا١تبلحظة فنٌص على أٌف كقد تنٌبو صاحب ا٢تجاء...يقتضي تعويض الواك اآلخرة بألف ١تنع اجتماع األمثاؿ

 .كاهلل أعلم. ىذه الكلمة رٝتت ُب ىذا ا١توضع ببل ألف؛ إشارة إٔب أٌّنا كاف ينبغي أف ترسم ّٔا

                                 
، ا٢تجاء 106، العقيلي ص440-53-52\2، ٥تتصر التبيُت 60، ا١تهدكم ص355ا١تقنع ص: ينظر. 29ا١تائدة  

 ...591، اٞتعربم ص...310، الوسيلة ص138ص

، 174، العقيلي ص972\4 ، 53-52\2، ٥تتصر التبيُت 60، ا١تهدكم ص355ا١تقنع ص: ينظر. 76القصص  
 ...591، اٞتعربم ص310، الوسيلة ص201ا٢تجاء ص

 .60عنواف الدليل ص 

 .56يوسف  

 .74الزمر  

 .87يونس  

 .9اٟتشر  

 .161ا٢تجاء ص 
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+ التىاءي ا١تفتوحة ) نبلحظ تطابقا تاٌما، كإذا قابلنا رموز ىذه الكلمة الكتابية بصوامتها كصوائتها الطويلة
، فبل ٣تاؿ كاألمر ( صورة للتاء كالباء كالواك كاأللف)ُب مقابل  (ا٢تمزة ا١تنصوبة+ الواك ا١تٌدية + الباءي ا١تضمومة 

 كلعٌل ىذا ىو سبب مناقشة علماء الرسم ٢تذا اٟترؼ ُب باب ا٢تمز. كذلك للحديث عن الزيادة ُب ىذه الكلمة
 . كعدـ إدراجو ُب باب الزيادةا٢تمز

إذا أعدناىا ككررناىا ىنا ستفضي  إٔب عدـ  (ڭ) فإٌف العملية ذاهتا اليت قمنا ّٔا مع (ۇ)أٌما 
 .كجود زيادة ُب رموز كتابتها ُب مقابل أصواهتا

كتعليل رٝتو با١تعٌت ٬تعل من ىذا التعليل كصفا قاصران على ٤تٌلو ال يتعداه " موٌحد"ٍبٌ إٌف ىذا حرؼ 
 .لغَته؛ كالتعليل القاصر ال يصٌح التعليل بو لعدـ إمكانية إثباتو علميا ال بطردو كال بعكسو 

ك٦تٌا يطعن ُب توجيو ا١تصنف كيشٌكك ُب إثباتو كصحتو العلمية تركو ألحرؼو مشأّة ٟترُب ىذا ا١تطلب 

، ذكر اإلماـ الشاطيب ىذه الكلمة مع حرُب الباب على أٌف ٢تما (ھ): فمن ذلك. كعدـ التعرض ٢تما

كأظهر ما تظهر ىذه الزيادة على قراءة  ابن عامر كٛتزة  . (ۈ ۈ): ،  ككذاحكما كاحدا
   . كالكسائي كخلف كأبو بكر كاألعمش؛ حيث قرؤكا بفتح ا٢تمزة

                                 
ٌثل ُب ضبط الكلمة  (الفتحة، الضمة، الكسرة)طبعان الصوائت القصَتة   ال تندرج ُب الرسم ألٌّنا ُب الكتابة العربية ٘تي

 .كشكلها ال ُب رٝتها

باب ذكر ما رسم بإثبات األلف على اللفظ "كإذا كاف الدا٘ب قد ذكره ُب . 53-52\2، ٥تتصر التبيُت 60ا١تهدكم ص 
كاتفق كيٌتاب ا١تصاحف : "فقد جعل لو كألمثالو فصبل خاصا كأنٌو استدراؾ لباب ا٢تمز حيث قاؿ ُب أٌكؿ ىذا الفصل" أك ١تعٌت

 كال (  ۇ ۇ) كُب قولو ُب القصص (ڭ ڭ ڭ)على رسم ألف بعد الواك صورة للهمزة ُب قولو ُب ا١تائدة 
 355ص." أعلم ٫تزة متطرفة قبلها ساكن صٌورت خطا ُب ا١تصحف إالٌ ُب ىذين ا١توضعُت ال غَت

راجع . الذم اختلفت صيغو" للمنوع"للمتعدد ُب ا١تصحف الشريف، ك" ا١تكرر"اصطبلح يطلقو علماء الرسم ُب مقابل  
 .31-22-21دليل اٟتَتاف ص

 .10الرـك  

 .310الوسيلة ص 

 . 7اإلسراء  

. 263ـ ص2008دار ا٢تدل عُت مليلة . (ىػ399)التذكرة ُب القراءات، أبو اٟتسن طاىر بن عبد ا١تنعم بن غلبوف  
أٛتد فريد ا١تزيدم، دار الكتب العلمية بَتكت : اإلقناع ُب القراءات السبع، أبو جعفر أٛتد بن علي بن خلف األنصارم، ٖتقيق

٥تتصر التبيُت ، 87\2، ا١تهذب 355، إٖتاؼ فضبلء البشر ص306\2النشر . 420ـ ص1999ىػ 1419الطبعة األكٔب 
4\972. 
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 (  ڦ):زيادة األلف بعد الهمزة المعضودة في نحو

زيدت األلف بعد ا٢تمزة ا١تعضودة آخرا تنبيها على صفيت البياض كالصفاء، بالنسبة : "قاؿ موٌجها ىذا ا١تثاؿ

ے  ): كىو على خبلؼ حاؿ. (ڦ ):يدٌؿ عليو قولو تعأب. إٔب ما ليس ٔتكنوف كعلى تفصيل األفراد

 ."(  ے ے ۓ): يدٌؿ على ذلك قولو تعأب:  ٓب تزد األلف لئلٚتاؿ كخفاء التفصيل(  ے
إيراده ٢تذا اٟترؼ كٗتصيصو ١توضع الواقعة دكف سواه، كتأكيده ٢تذا التخصيص بنفي الزيادة عن موضع 

الطور، غريب من ا١تصنف، كىو تأكيد مرة أخرل على عدـ ٗتصصو كمعرفتو بكثَت من  مسائل ىذا العلم؛ كذلك 
أٌف ا١تصادر ا١تختٌصة ٓب ٗتلي ٚتيعها من ذكر ا٠تبلؼ ُب ىذا اٟترؼ ُب جٌل مواضعو، كسأكتفي بإيراد بعض 

ركل بسنده عن .األقواؿ من مقنع الدا٘ب، ا١تصدر الذم ال ينبغي ١تن كتب ُب علم الرسم أف  يتجاكزه أك يتجاىلو

 كعن عاصم اٞتحدرم .فأىل ا١تدينة يكتبوف فيو ألفا بعد الواك األخَتة   ( ڦ) أٌف كٌل موضع فيو  األعرج

 كعن ٤تمد ." فيها ألف إالٌ اليت ُب ا١تبلئكة( ڦ)من ذكر - مصحف عثماف–كٌل شيء ُب اإلماـ : "قاؿ

ليس فيو ألف ُب (  ے):  فإ٪تا يكتب( ڦ): كٌل شيء ُب القرآف من ذكر: "بن عيسى األصبها٘ب قاؿ

ۅ ): (  ۈ ٴۇ) ، (  ی)ُب اٟتج : مصاحف البصريُت، إالٌ ُب مكانُت ليس ُب القرآف غَت٫تا

 فا١تسألة أكرب كأكسع ٦تٌا ذكره ا١تصنف كال كجو لتخصيص موضع الواقعة بزيادة سواء على ما ُب  "(ۉ
ا١تصحف اإلماـ أك على مذىب كتاب ا١تدينة أك البصرة، ككذا ال كجو لتخصيص موضع الطور ْتذفها على ٚتيع 

                                 
،  22، الرٛتن23، الواقعة 19، اإلنساف 33، فاطر 23اٟتج : كردت كلمة اللؤلؤ معٌددة كمنوعة ُب حوإب ستة مواضع 

، ٥تتصر التبيُت ...345ا١تقنع ص: ينظر ٖترير حكم رٝتها ُب. كا١توضع الذم مٌثل بو ا١تصنف ىو موضع الواقعة. 24الطور 
، 55، ٝتَت الطالبُت ص...158، دليل اٟتَتاف ص...372، الطراز للتنسي ص185-156، العقيلي ص...872\85-4\2

 ...35ا١تتحف ص

 .61عنواف الدليل ص 

ىو عبد الرٛتن بن ىرمز األعرج ا١تد٘ب مؤب ٤تمد بن ربيعة، تابعي جليل اشتغل بكتابة ا١تصاحف كىو أحد شيوخ نافع  
 .43معرفة القراء الكبار ص (ىػ117ت )ا١تقرئ 

. (ىػ748)أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب . معرفة القراء الكبار على الطبقات كاإلعصار: ينظر. 347ا١تقنع ص 
 .1266:  ترٚتة رقم381\1غاية النهاية ُب طبقات القراء . 43ص

 .348ا١تقنع ص 

 .ا١تصدر السابق 
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 .ا١تذاىب كاألقواؿ ا١تتقدمة

(  خب)إٌف ا١تعٌت الذم كٌجو بو الزيادة ُب موضع الواقعة يقتضي كفق أصولو اٟتذؼ ال الزيادة ، إٍذ معٌت 

 . كىذا أقرب إٔب البطوف كا٠تفاء الذم يقتضي اٟتذؼ ال الزيادة" كأيًكنَّ من أف ٯتسَّو شيءما كاف ُب الصَّدؼ،"

 من شأنو أف يطعن ُب أصل التوجيو با١تعٌت ألٌف اٟترؼ (ۉ)اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم ٣تموع مادة 
كاحد بسياقو كمعناه، كحكم رٝتو ٥تتلف؛ فبل بٌد كاألمر كذلك أف تتعلق صفة رٝتو بشيء آخر غَت داللتو 

 ...كمعناه
 

 ":المعضودة"توجيهات علماء الرسم لأللف الزائدة بعد الهمزة 
 على أٌف األلف ىي صورة ا٢تمزة كال ٖتتاج ا١تسألة إٔب  فأكثر علماء الرسم( ۇ )ك (  ڭ )أٌما 

أٌف ا٢تمزة حيث ٓب تصٌور تطرفت الواك فجرل "، بينما يرل آخركف على رأسهم اإلماـ اٞتعربم توجيو كتعليل

  .(  ڳ)عليها حكم 

، كعيب ىذا التوجيو أنٌو ال ينطبق إالٌ على ا١تنوف  فقيل األلف صورة التنوين ُب حالة الوقف(ۉ)كأٌما 
، كذىب البعض إٔب أٌف األلف  كضٌعف التنسي ىذا القوؿكقيل لفصل الكلمة عٌما بعدىا. ا١تنصوب فقط

                                 
: ٖتقيق (ىػ911)الٌدٌر ا١تنثور ُب التفسَت با١تأثور، جبلؿ الدين السيوطي : ينظر. كىو تفسَت ابن عباس رضي اهلل عنو 

.  ـ2003ىػ 1424مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسبلمية القاىرة . عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي.د
 .189ص\14ج

 .189ص\14ج: كىو تفسَت الضحاؾ، ا١ترجع السابق 

 ...60، ا١تهدكم ص972\4، ٥تتصر التبيُت 355ا١تقنع  

 (:209)حىت كإف الحظوا كسجلوا ٥تالفة ىذا الرسم للقياس كما نٌص عليو الشاطيب ُب الرائية حيث قاؿ ُب البيت  
 [أم بىرًئى ]. كأف تبوأ مع السىٍوآل تىنوأ ّٔا قٍد صيوّْرت ألفان ًمٍنوي القياسي بػىرىا

 .592ٚتيلة أرباب ا١تراصد ُب شرح عقيلة أتراب القصائد ص 

 .كلؤلؤان منتصبا يكوف   بألف فيو ىو التنويني : ، كإٔب ىذا أشار ا٠تراز ُب نظمو بقولو158دليل اٟتَتاف ص 

 : يقوؿ ا٠تراز 
 .بألف فيو ىو التنويني  كلؤلؤان منتصبا يكوف    

 تقويةن للهمز أك للفصل كزاد بعضهم ُب سول ذا الشكل
 .         158ينظر دليل اٟتَتاف ص

 .373الطراز ص 
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زيدت بعد الواًك صورًة ا٢تمزًة ُب ىذه الكلمة قياسا كإٟتاقا ٢تا بواك اٞتماعة من حيث جاءت طرفا كىو مذىب 
كيرل آخركف أٌف زيادة ىذه األلف ُب . ، بينما يرل الكسائي أٌف األلف زيدت تقوية للهمزأيب عمرك بن العبلء

بعض ا١تصاحف ككذا حذفها ُب أخرل سببها كعٌلتها اختبلؼ األحرؼ فقد جاءت بعضها بالنصب كىي تستلـز 
 األلف كأخرل بغَت النصب ال تستلـز األلف

 
 :زيادة األلف في األسماء المنونة بالفتح والنصب

ككذلك زيدت األلف ُب االسم ا١تفتوح ا١تنوف عبلمة على أنٌو كسط : "قاؿ ا١تصنف موٌجها ىذه الزيادة
 ."بالنسبة إٔب ا١ترفوع كا١تخفوض كأنٌو كامل متمٌكن بالنسبة إٔب غَته

 :إذا ٕتاكزنا مسألة كسطية األلف كحقيقة كمالو ك٘تٌكنو فإٌف أىٌم ما يبلحظ على ىذا التوجيو ما يلي
إٌف األلف زيد ُب التنوين ا١تفتوح كا١تنصوب دكف غَت٫تا ألٌف الوقف عليو يكوف باأللف عوضا عن التنوين، 

كمعلـو أٌف الرسم يراعى فيو االبتداء بالكلمة . بينما يوقف على ا١تنٌوف بغَت الفتح كالنصب باٟتذؼ ال باإلبداؿ
 .كالوقف عليها

إٌف الزيادة ُب اصطبلح علماء الرسم ىي ما زيد ُب الرسم على خبلؼ اللفظ كصبل ككقفان أك ىي تلك 
 ككأٌف ا١تصنف من خبلؿ إدراجو حرؼ . الرموز الكتابية اليت ليس ٢تا مقابل ُب أصوات الكلمة كصبل ككقفان 

 كألف التنوين ُب حكم الزيادة ٓب يعتٌد بشرط اعتبار الوصل كالوقف فيها، كىذا شذكذ آخر عن مبادئ (ۉ)
ىذا العلم ك٥تالفة أخرل تضاؼ إٔب ٥تالفاتو الكثَتة ُب االصطبلح كالتبويب كالتوجيو كا١تبادئ  كا١تسائل 

 ...كالتعريف

 :  (ڇ)  (ڈ)  (گ)زيادة األلف في 
                                 

 ...159، دليل اٟتَتاف ص373، الطراز ص346ا١تقنع ص 

 .158ا٠تراز ينظر دليل اٟتَتاف ص، 373، الطراز ص346ا١تقنع ص 

 .872\4ينظر ىامش ٥تتصر التبيُت  

 .61عنواف الدليل ص 

 .408-407الطراز ص: ينظر 

 .10األحزاب  

 .67األحزاب  

- 999\4- 808\3،  ٥تتصر التبيُت ...341ا١تقنع ص: تنظر ىذه اٟتركؼ ٚتيعها ُب. 66األحزاب  
، ...225، الوسيلة ص76-75- 73-72، البديع ص222-181-144، العقيلي ص64-63، ا١تهدكم ص...1248\5

 ...30-29، ا١تتحف ص54، ٝتَت الطالبُت ص...403اٞتعربم ص



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -280-  

 

زيدت األلف لبياف القسمُت كاستواء الظاىر كالباطن : " قاؿ موٌجها زيادة األلف ُب آخر ىذه الكلمات
 ."بالنسبة إٔب حالة أخرل غَت تلك

 :كىذه بعض ا١تبلحظات نسجلها على ىذا التوجيو
ىي أف ال ٬تد الرمز الكتايب مقابلو ُب أصوات اللفظ، أٌما ىذه الكلمات - كما تقٌدـ-إٌف تعريف الزيادة 

الثبلث فإٌف ألفاهتا ثابتة حالة الوقف دكف الوصل، كمعلـو أٌف رسم الكلمة إ٪تا يكوف بتقدير االبتداء ّٔا كالوقف 
 .عليها، فبل ٣تاؿ كاألمر كذلك للحديث عن زيادة ألف ىا ىنا

، كبعضهم جعل ٢تا  أك ُب باب زيادة األلفك٢تذا السبب ا١تتقدـ ترؾ كثَت من أىل العلم ذكرىا إٌما مطلقان 
، كلذات السبب استحدث علماء الضبط ٢تذه األلفات رمزا خاصا مغايرا لرمز الزيادة، فالزيادة ٢تا فصبل مستقبلن 

: ضبط ألفها الزائد بوضع دائرة فوقو تشبو الصفر ُب األعداد الغبارية غَت أٌّنا مائلة ىكذا  (ىئ)ُب ٨تو  
، داللة على زيادهتا ا١تطلقة ُب الوصل كالوقف، بينما ىذه األلفات جعلوا فوقها دائرة مفرغة الوسط بيضوية (0)

 .، داللة على زيادهتا ُب الوصل دكف الوقف(0 )(  ڇ): الشكل ىكذا
اليت ٓب ٭تٌددىا ا١تصنف ال من " اٟتالة األخرل"ال ٯتكننا قبوؿ ىذا التوجيو أك اٟتكم عليو دكف معرفة ىذه 

قريب كال من بعيد، كال ٯتكننا التثبت من صحة التوجيو دكف الوقوؼ على  اطٌرداه ُب أفراده الثبلث كعكسو ُب 
 "...اٟتاالت األخرل"ىذه 

  كألفات   (چ) كألف (  ڇ)ألف  : تركو اٟتديث عن أحرؼ أخرل ٢تا اٟتكم نفسو ىي

يقدح ُب ىذا التوجيو حيث يبقى ناقصا ٤تتمبل حىت يثبتى مشولو  كاستيعابو ٢تذه  ( ۀ)  (ی)
 .األحرؼ اليت ترؾ ذكرىا

 : توجيهات علماء الرسم لهذه األحرف

                                 
 .61عنواف الدليل ص 

 ...نظم ا٠تراز، دليل اٟتَتاف، ا٢تجاء: ينظر 

 عقيلة الشاطيب، كسيلة السخاكم، ٚتيلة اٞتعربم، 

كأكرد ابن معاذ اٞتهٍت ىذه . 341الدا٘ب ُب ا١تقنع جعل ٢تم فصبل مستقبل ُب باب زيادة األلف على اللفظ أك ١تعٌت ص 
ذكر ما يوصل بغَت ألف كيوقف عليو باأللف كما يوصل كيوقف عليو بغَت ألف كما يبدؿ من التنوين ُب : األحرؼ كمثلها ُب باب

 .73...68البديع ص. الوقف 

 .38الكهف  

 .4اإلنساف  

 .16، 15موضعا اإلنساف  
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 :التوجيو اإلشاري
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

يدؿ ذلك على الندـ الكبَت ٢تؤالء الكافرين لعدـ إطاعتهم للرسوؿ :"قالوا (  ڎ ڎ ڈ ڈ
كعلى عظمة سبيل ...كما يدؿ على عظمة الرسوؿ. كبطاعتهم للسادة كالكرباء الذين أضلوىم عن سبيل اٟتقٌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )  ."اٟتق؛ ألٌف زيادة ا١تبٌت تعٍت زيادة ا١تعٌت

تدؿ على ىوؿ ا١توقف كشٌدة اليأس، كاٟتَتة : " قالوا(  ک ک ک گ گ گ گ
كالتشتت حىت تبلغ القلوب اٟتناجر من شٌدة ا٠توؼ كالفزع فتزداد الظنوف بالبشر خوفا من عذاب اهلل كطمعا ُب 

 ."رٛتتو
 :التوجيو باألحرف

حركؼ األحزاب الثبلثة قرأىا ا١تدنياف كابن عامر كأبو بكر باأللف كصبل ككقفا، فالرسم بالنسبة ٢تؤالء موافق 
 بألف ُب الوقف دكف  كحفصكقرأ ابن كثَت كخلف. كمطابق لٌلفظ كال ٣تاؿ للحديث ىا ىنا عن زيادة األلف

كقرأ الباقوف . الوصل كالرسم بالنسبة ٢تؤالء موافق للفظ كذلك ألٌف الرسم مبٍتّّ على اعتبار الوقف على الكلمة
، كىنا فقط ٯتكننا اٟتديث عن الزيادة كىي كما ترل إ٪ٌتا زيدت كىم البصرياف كٛتزة بغَت ألف ُب الوصل كالوقف

كالكبلـ نفسو يقاؿ عن باقي األحرؼ فقد قرأ كٌل من أيب جعفر كابن عامر . زيدت مراعاة للحرؼ الذم قرأ ّٔا

 كركيس من طريق أيب  كقرأ ا١تدنياف كالكسائي كأبو بكر(چ) ُب  بإثبات األلف كصبل ككقفاكركيس

                                 
 .63اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ٟتمدم الشيخ ص. 144-143إعجاز رسم القرآف كتبلكتو، ٤تمد مشلوؿ ص 

 .63اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 

أحد القراء العشرة كأحد الركاة عن سليم " اإلماـ العلم "خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن خلف أبو داكد األسدم البغدادم  
 .1235\272\1غاية النهاية . (ىػ229)، كتوُب سنة تسع كعشرين كمائتُت (ىػ150)عن ٛتزة، كلد سنة ٜتسُت كمائة 

قاؿ  (ىػ90)حفص بن سليماف بن ا١تغَتة أبو عمرك بن أيب داكد األسدم الكوُب الغاضرم البزاز، كلد سنة تسعُت  
توُب سنة ٙتانُت كمائة ." كىو الذم أخذ قراءة عاصم على الناس تبلكة كنزؿ بغداد فأقرأ ّٔا كجاكر مكة فأقرأ ّٔا أيضا: "الدا٘ب

 .1158\254\1الغاية . كقيل غَت ذلك (ىػ180)

 .348-347\2النشر  

٤تمد بن ا١تتوكل أبو عبد اهلل اللؤلؤم البصرم ا١تعركؼ بركيس مقرئ حاذؽ ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضا عن  
 .3389\234\2الغاية . (ىػ238)يعقوب اٟتضرمي، توُب بالبصرة سنة ٙتاف كثبلثُت كمائتُت 

 .311\2النشر  

كاف  (ىػ95)شعبة بن عياش بن سآب أبو بكر اٟتناط األسدم النهشلي الكوُب راكم عاصم، كلد سنةٜتس كتسعُت  
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 (ی) ُب   بالتنوين عن الداجو٘ب كالشذائي كىشاـ من طريق اٟتلوا٘بالطيب غبلـ ابن شنبوذ
 ...فيقفوف عليو باأللف بدال من التنوين

 :التوجيو اإلمالئي
 أىٌم توجيو متعلق باٞتانب اإلمبلئي ىو كوف ىذه األلف رٝتت عوضا عن التنوين باعتبار الوقف

 :توجيهات أخرى
كقد انتقد ا١تصنف ىذا التوجيو بشٌدة حيث . تناسب رؤكس اآلم، حىت ٕترم ٚتيعها على ٣ترلن كاحدو 

ک ک ک گ گ گ )ألٌف ُب سورة األحزاب  . كٓب تزد لتناسب رءكس اآلم كما قاؿ قـو: "قاؿ

، ككٌل زاحد منهما رأس آية، كثبت األلف ُب الثا٘ب دكف (  ڎ ڈ ڈ): كفيها. (  گ ڳ
فقد جاءت : " كقد أجيب عن ىذا اإلشكاؿ بقو٢تم."فلو كاف لتناسب رءكس اآلم لثبت ُب اٞتميع. األٌكؿ

 باأللف أيضا – إف صٌح القياس ىنا – من غَت ألف، كقد كاف من احملتمل أف تأٌب مرسومة (گ)كلمة 
 ..."مثل الكلمات الثبلث األخرل، لكن ٣تيئها بدكّنا دليل على أٌف ىذه األلف ليست الزمة إ٪تا ىي مزيدة

 األلف الزائدة في وسط الكلمة
                                                                                                     

 .1321\365\1الغاية . (ىػ193)إماما كبَتا عا١تا من أئمة السنة، توُب سنة ثبلث كتسعُت كمائة 

٤تمد بن أٛتد بن يوسف بن جعفر أبو الطيب البغدادم غبلـ ابن شنبوذ مقرئ رٌحاؿ عارؼ مشهور، توُب سنة بضع  
 .2820\92\2الغاية . كٜتسُت كثبلٙتائة

إماـ كبَت عارؼ صدكؽ متقن ضابط : أٛتد بن يزيد بن ازداذ كيقاؿ يزداذ الصفار األستاذ أبو اٟتسن اٟتلوا٘ب، قاؿ الدا٘ب 
 .697\149\1الغاية . (ىػ250)توُب سنة ٜتسُت كمائتُت . خصوصا ُب قالوف كىشاـ

أٛتد بن نصر بن منصور بن عبد آّيد بن ا١تنعم أبو بكر الشذائي البصرم إماـ مشهور، توُب سنة ثبلث كسبعُت  
 .673\144\1غاية النهاية . (ىػ373)كثبلٙتائة 

٤تمد بن أٛتد بن عمر بن أٛتد بن سليماف أبو بكر الضرير الرملي من رملة لد يعرؼ بالداجو٘ب الكبَت إماـ كامل ناقل  
إماـ مشهور ثقة مأموف حافظ ضابط رحل إٔب العراؽ كإٔب الرٌم بعد سنة ثبلٙتائة، توُب سنةأربع كعشرين : قاؿ الدا٘ب. رحاؿ

 .2765\77\2غاية النهاية . (ىػ324)كثبلٙتائة 

 .394\2النشر  

 .405ص" احتماؿ القراءة"أشار اٞتعربم إٔب أٌف الرسم قصد بو  

 .222العقيلي ص: ينظر 

 .222رسم ا١تصحف ص 

 .62-61عنواف الدليل ص 

 495-403اٞتعربم ص. 226كينظر الوسيلة ص. 223رسم ا١تصحف ص 
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  "ىذا يكوف ١تعٌت ُب نفس معٌت الكلمة ظاىر ُب الفهم: "قاؿ موٌجها عمـو حركؼ ىذا ا١تطلب
 :كإليك تفصيل توجيهاتو ألحرؼ ىذا ا١تطلب

   (وئ ۇئ ۇئ)

زيدت األلف دليبل على أٌف ىذا آّيء ىو بصفة من الظهور ينفصل ّٔا عن : "قاؿ ا١تصنف موجها ىذه الزيادة
كقد عرب عنو با١تاضي، كال يتصٌور إال بعبلمة من غَته ليس مثلو، فيستوم ُب علمنا ملكها كملكوهتا . معهود آّيء

ٱ ):  كقاؿ  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)كيدؿ على ذلك قولو تعأب ُب غَت ىذا ا١توضع . ُب ذلك آّيء

ڦ ڦ ):  فهو على خبلؼ حاؿ  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

لعظيم " احملشر"كمن تأكلو ٔتعٌت الربكز ُب  .فإف ىذا على معٌت معركؼ ا١تثل ُب الدنيا كاآلخرة  (ڦ
 :كلعٌل أىٌم ما ٯتكننا تسجيلو على ىذا التوجيو ما يلي . ".أثبت األلف فيو أيضا" حساب ا٠تلق

ىذا آّيء عن معهود آّيء معٌتن معلـو مقٌرره ليس فيو فحسب بل ُب كٌل ا١تعا٘ب " انفصاؿ ظهور صفة"إٌف 
كىذا ا١تعٌت ال ٭تتاج لتقريره إٔب رموز كتابية ... ا١تتعلقة بعآب اآلخرة ا٠تالية من كٌل ما عهده البشر ُب حياهتم الدنيا

 ".٥تالفة ٠تٌط األناـ"
 كاليت ٝتاىا ا١تصنف تكٌلفا باالنفصاؿ حىت يوافق معٌت –كإذا كانت ىذه ا١تخالفة ١تا ىو معهود عندنا 

سببا ُب زيادة رمز األلف فإٌف ذلك يقتضي زيادهتا ُب كٌل اسم أك فعل متعلق بعآب الغيب كاآلخرة لوجود - األلف
 .العلة ذاهتا كانسحأّا كمشو٢تا ٞتميع ذلك

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )إٌف توجيو موضع الزمر 

بتوجيهُت أحد٫تا يقتضي الزيادة كاآلخر عدمها رغم أٌف اٟترؼ كاحد بسياقو (  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
كمعناه، ينقض أصل التوجيو با١تعٌت؛ ألنٌنا كاألمر كذلك ٯتكننا أف نٌدعي ُب كٌل حكم كجهو ا١تصنف بتوجيو 

 .خاصة كأٌف القرآف ٛتٌاؿ لوجوه.خاص توجيها آخر مغايرا ١تا قالو

                                 
 .تقدـ انتقاد ىذا التوجيو ُب أٌكؿ توجيهات باب زيادة األلف 

، دليل 349، الطراز ص1295\5-93\2، ٥تتصر التبيُت 226، العقيلي ص174احملكم ص: ينظر. 23الفجر  
 ...29، ا١تتحف ص54، ٝتَت الطالبُت ص154اٟتَتاف ص

 .36النازعات  

 .12الفرقاف  

 .69الزمر  

 .62عنواف الدليل ص  
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 –كما تقدـ ُب غَت ما مرة – من شأنو أف ينقض ىذا التوجيو اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم ىذه األحرؼ
 .خاصة كأٌف بعض علماء الرسم كركاتو قٌدموا كرجحوا عدـ الزيادة

كإٌف من أىٌم ما فات ا١تؤلف اإلشارة إليو ُب ٚتيع أحرؼ ىذا ا١تطلب، اختبلؼ علماء الرسم ُب ٖتديد الرمز 
 كذلك رغم أ٫تية ٖترير ىذه ا١تسألة بل خطورهتا ألٌف التوجيو سيتغَت الزائد ُب ىذه األحرؼ أىو األلف أـ الياء؟

جدريا بتغَت اٟترؼ الزائد إذ الياء متعلقة با١تلكوت كٔتعٌت البطوف كا٠تفاء كاأللف متعلقة بعا١تي ا١تلك كا١تلكوت 
كىذا من شأنو أف ينقض أصل التوجيو با١تعٌت ألٌف اٟترؼ كاحد بسياقو كمعناه كلكٌنو ُب مقابل ... كبعٌت التفصيل

 . معٌت مغايرا لآلخر– ْتسب التوجيو با١تعٌت –ذلك ٭تتمل رٝتُت متغايرين كٌل كاحد منهما يقتضي 

 

 (ڱ)

 الشيء ىنا معدـك كإ٪تا علمناه من تصور مثلو الذم قد كقع ُب الوجود فنقل لو :"قاؿ موجها ىذا اٟترؼ
كعلى ذلك ثبت لو االسم ال من اٞتهة اليت ىو ّٔا  . من حيث إنو بقدر أنو يكوف مثلو ُب الوجود[االسم منو]

 شيء غَت األخرل [ىو ّٔا]فانقسم ُب االعتبار قسمُت كاٞتهة اليت .  تلك اٞتهة ليس بشيء[ألنو من]معدـك 
فزيدت األلف تنبيها على اعتبار ا١تعدـك من جهة تقدير الوجود إذ ىو موجود ُب األذىاف حقا معدـك ُب األعياف 

  ".حقا

يقصد ّٔا عند التنكَت اإلّٔاـ، كفرؽ بٌُته بُت ا١تبهم كا١تعدـ، فا١تعدـ ال شيء كال يطلق (  ڇ)إٌف كلمة 
أٌما ا١تبهم فهو موجود إٌما ُب اٟتٌس أك ُب الٌذىن كإٌما ُب اٟتاؿ أك ُب ا١تآؿ، . عليو ْتاؿ من األحواؿ اسم شيء

 . ٚتعت بُت ا١تعدـك كا١توجود فهم ال يسٌلم لو بو(  ڇ)فقولو كلمة  ... كلكٌنو غَت معٌُت كال ٤تٌدد 

                                 
 ...93\2، ٥تتصر التبيُت 226العقيلي  

 .226كالعقيلي ُب مرسـو خط ا١تصحف ص 

 كنٌص ىذا األخَت على أٌف القوؿ بزيادة الياء 159، دليل اٟتَتاف ص557، اٞتعربم ص293، الوسيلة ص373ينظر ا١تقنع ص 
 ...كإذا اتفق ىذاف العلماف ُب خصوص علم الرسم فقو٢تما كقٌدـ على قوؿ غَت٫تا. ىو مذىب الشيخُت أم أيب عمرك كأيب داكد

كما أٌف ُب ىذه ا١تبلحظة إشارة أخرل بعد إشارات عٌدة إٔب عدـ ٗتصصو ُب علم الرسم كعدـ كقوفو على أكثر مسائلو  
 .كمباحثو

، الطراز 180، ا٢تجاء ص143، العقيلي ص65، ا١تهدكم ص174، احملكم ص353ا١تقنع ص: ينظر. 23الكهف  
، ا١تتحف 54-53، ٝتَت الطالبُت ص153-152، دليل اٟتَتاف ص...504، اٞتعربم ص270، الوسيلة ص353ص
 ...30ص

 .63عنواف الدليل ص 
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؛ كىذا حيثما كقعت كليس ُب موضع الكهف فقط(  ڇ)لقد اختلفت ا١تصاحف ُب رسم كلمة  
كما أنٌو . يقدح ُب خصوص توجيهو ا١تتقٌدـ؛ ألٌف العلة ا١تذكورة أعبله ال تتحقق ُب ٚتيع مواضع ىذه الكلمة

 -كما تقٌدـ ُب غَت ما مرة–يقدح ُب عمـو التوجيو با١تعٌت  

 

 (چ)
 زيدت األلف بُت البلـ كا٢تمزة ا١تعضودة بالياء تنبيها على تفصيل ُب : "قاؿ موٌجها الزيادة ُب ىذا اٟترؼ

 ".كىذا تقسيم ظاىر ُب الوجود. كقد جاء ذكر ىاماف كقاركف منهم. ىذا ا١تئل ظاىر ُب الوجود

 اللغوية، كأٌما التفصيل فقد (ڃ)أٌما معٌت الظهور فبل ٭تتاج إٔب رمز كتايب ألنٌو متضمن ُب دالالت 
 كٓب يزد الكتبة ُب ىذه الكلمة ألفا كال ياء رغم التفصيل الدقيق الذم ٝتى اهلل عٌز كجٌل مبلئكة السموات با١تؤل

 ...  يعرؼ عن مبلئكة الرٛتن عن أٝتائهم كمهامهم كأعما٢تم كعددىم 
 

 (ۆ)

 . ألنو ُب اسم اشتمل الوجود على كثرة مفصلة ٔترتبتُت آحاد كعشرات: "قاؿ موٌجها الزيادة ُب ىذا اٟترؼ
كىو تضعيف العشرة عشرة أمثاؿ الذم ىو التضعيف الواحد عشرة أمثاؿ إذا علم ذلك بالفعل ُب الوجود ككاف 

فا١تائة أضعاؼ األضعاؼ للواحد ففيها تفصيل األضعاؼ مرتُت لذلك زيدت األلف ُب مائتُت . حقا ال شك فيو
 ".أيضا تنبيها على ا١ترتبتُت ُب األضعاؼ

 ؟ كىي (ڎ)إذا كاف ا١تقصود بالتفصيل ىنا بُت اآلحاد كالعشرات فلماذا ٓب يزد الصحابة ألفا ُب 

                                 
 ...505-504، اٞتعربم ص271-270، الوسيلة ص143، العقيلي ص353ا١تقنع ص: ينظر 

، 552، اٞتعربم ص...292، الوسيلة ص380، الطراز ص180، احملكم ص373ا١تقنع ص: ينظر... 103األعراؼ  
 ...30، ا١تتحف ص159دليل اٟتَتاف ص

 .64عنواف الدليل ص 

 [8:الصافات](  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) 

، 343، الطراز ص64، ا١تهدكم ص175-174، احملكم ص351ا١تقنع ص: ينظر. متكرر كمتنوع...25الكهف  
 ...53، ٝتَت الطالبُت ص...150، دليل اٟتَتاف ص...506، اٞتعربم ص272-271الوسيلة ص

 .64عنواف الدليل ص 

 ...60البقرة  
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كىي أكثر تفصيبل  (ڭ)  ك (چ)ك١تاذا ٓب يزيدكىا ُب. بداية ىذا التفصيل بُت اآلحاد كالعشرات

  ؟(ۆ)من
كإذا كاف ا١تقصود ّٔا التضعيف كبياف الكثرة فإٌف مادة السبعة ىي ا١تستعملة ُب عرؼ كتبة ا١تصحف ُب بياف 
ذلك كاإلشارة إليو، فإذا أرادكا كثرة اآلحاد استعملوا العدد سبعة كإذا أرادكا كثرة العشرات استعملوا العدد سبعُت، 

 رغم أٌف توجيو ا١تصنف   كقد كردت ُب ا١تصحف الشريف بدكف ىذه الزيادة... كُب ا١تئات العدد سبعمائة كىكذا
 .ا١تصنف يقتضيها

 
مع مبلحظة أٌف بعض ىذه التوجيهات تعٌم ا١تطلب : توجيهات علماء الرسم لأللف الزائدة في وسط الكلمة

 . كٌلو، كبعضها خاص بأحرؼ دكف أخرل
 :التوجيو اإلمالئي

قاؿ . قيل األلف صورة للهمزة كالياء صورة للكسرة، أك العكس الياء صورة للهمزة كاأللف صورة للفتحة
 . يقصد أٌّنم كانوا يرمزكف للحركات عند اٟتاجة بأحرؼ ا١تدٌ "على ما كاف ُب االصطبلح األٌكؿ:"اٞتعربم

كقد تكوف كٌل من األلف  كالياء، إحدا٫تا صورة للهمز، كاألخرل عبلمة إلشباع اٟتركة ٔتعٌت ٘تامها كعدـ 
 .اختبلسها 

 األلف صورة للهمزة حالة انفصا٢تا كتقدير التطرؼ فيها كالياء صورة ٢تا حالة اتصا٢تا كتقدير توسطها
 :التوجيو التاريخي

اٞتمع بُت الكتابة القدٯتة كاأللف فيها ىي صورة ا٢تمزة ، كبُت الكتابة اٟتديثة اليت رٝتت ا٢تمزة ياءن ْتسب 
 .التلفظ ّٔا

 :التوجيو الصوتي
الرمز الزائد سواء كاف ألفا أك ياء يقصد بو تقوية ا٢تمزة، كال يضٌر كونو قبل ا٢تمزة أك بعدىا ؛ ألٌف ا٢تمزة ُب 

                                 
 ...96البقرة  

 .66األنفاؿ  

 ...80التوبة . 27لقماف  

 .506اٞتعربم ص 

 557-506، اٞتعربم ص293الوسيلة ص 

 .ا١تراجع السابقة نفسها 

 .557، اٞتعربم ص294الوسيلة  
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 .؛ فكذلك ُب الرسم(ڦ)كبعده ُب ٨تو   (ٹ ٹ)اللفظ تقول با١تٌد قبل التلفظ ّٔا ُب ٨تو  
األلف كالياء كبل٫تا صورة للهمز األكٔب حالة التحقيق كالثانية حالة التخفيف، كىذا ىو األسلوب الثالث 

 ا١تعتمد ُب رسم ا٢تمزة ُب القرآف كٌلو
 :التوجيو باألحرف

 ، كذكر أبو داكد أٌف فيها لغتاف كأٌف ا١تصاحف رٝتتها   اختلفت أكجو قراءهتا(وئ)ففي كلمة 
 .على لغة قريش

 :توجيهات أخرى
 (ۆ)كٌجهت ىذه الزيادة بأٌّنم أرادكا ّٔا الفرؽ بُت ا١تتشأّات ُب الرسم كنحو التفريق بُت

 .(شىٌت ) ك(ڱ)أك بُت . (مية)ك  (ۆ)  أك بُت  (ڌ)ك
ألٌّنا من ...٬توز أف تكوف ُب ا٠تط عوضان ٦تا نقص من الكلمة: "ك٦تٌا كٌجو بو ابن درستويو ىذه الزيادة قولو

، إذا تباعدكا بينهم لعداكة أك غَتىا: قو٢تم  ..."٘تأل القـو
 

 مناقشة فصل األلف الناقق من الخطّ 
 كل ألف تكوف ُب كملة ١تعٌت لو تفصيل ُب الوجود إذا اعترب ذلك من : "قاؿ موٌجها ٣تموع ىذا الفصل

كإذا  .جهة ملكوتية أك صفة حالية أك أمور علوية ٦تا ال يدركو اٟتس فإف األلف ٖتذؼ ُب ا٠تط عبلمة لذلك
 ".اعترب من جهة ملكية أك صفة حقيقية ُب العلم ك أمور سفلية ثبت األلف

إٌف أىٌم ما يبلحظ على ىذا التوجيو أنٌو كإف صٌح فإنٌو يبقى قاصرا عن اإل١تاـ ٔتجموع ما حذؼ ُب 

                                 
 ...557، اٞتعربم ص293- 271الوسيلة ص، 175احملكم ص 

 .293الوسيلة  

 .364-208\2النشر  

 .94-93\٥2تتصر التبيُت  

، نقل ابن 246، أدب الكاتب للصوٕب ص151، دليل اٟتَتاف ص508، اٞتعربم ص272، الوسيلة ص175احملكم ص 
 ...84الكتاب ص. درستويو إٚتاع النحاة على ذلك

 ...247، الصوٕب ص151دليل اٟتَتاف ص 

 .271الوسيلة ص 

 .84الكتاب ابن درستويو ص 

 .65عنواف الدليل ص 
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؛ فبل ا١تصحف الشريف، كذلك من جهات عٌدة أ٫ٌتها أٌف عشرات الكلمات قد كردت باٟتذؼ كاإلثبات معا
؛ كثَتا ما يطاؿ اٟتذؼ ا١تفردة القرآنية كضدىا أك مقابلها. يصح أف ٕتمع الكلمة الواحدة بُت ا١تعٌت كنقيضو

اٞتموع القياسية السا١تة، اٟتذؼ فيها . كىذا ال يتماشى كتوجيو ا١تصنف ألنو ٚتع بُت ا١تتضادين كا١تتناقضُت
 .كٌل ذلك ال يشملو ىذا التوجيو... ىاء التنبيو. ياء النداء. متعلق بالشكل ال ٔتضموف ىذه الكلمات كمعانيها

 :توجيهاتو ألحرف ىذا الفصل
  ( ڱ  )(ٻ)

فإف .  كاعترب ذلك ُب لفظيت القرآف كالكتاب: "قاؿ ا١تصنف يوٌجو اٟتذؼ ُب الكلمة األكٔب دكف الثانية
 .فالقرآف أدٗب إلينا ُب الفهم من الكتاب كأظهر ُب التنزيل. القرآف ىو تفصيل اآليات اليت أحكمت ُب الكتاب

: كقاؿ ُب فصلت .(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): قاؿ اهلل تعأب ُب ىود

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ): كقاؿ تعأب  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

 ".كلذلك ثبت ُب ا٠تط ألف القرآف كحذؼ ألف الكتاب  (جب حب خب

                                 
 ...كسيذكر ا١تصنف بعض ىذه الكلمات كالكتاب كالقرءاف 

 ...كاٟتسنات كالسيئات كا١تنافقات كالصادقات كالراسيات كالباسقات 

 .كالكلمة مكررة كمنوعة. 2البقرة  

 ،92، دليل اٟتَتاف ص56، البديع ص94، ا٢تجاء 250ا١تقنع : تنظر ا١تسألة ُب. كالكلمة مكررة كمنوعة. 185البقرة  

 . 1ىود 

 .3فصلت  

 .18-17القيامة  

 كرغم قراءاٌب ا١تتكررة ك٤تاكالٌب ا١تستمرة لفهم حقيقة تفريق ا١تصنف بُت مفهـو الكتاب كالقرآف إالٌ .65عنواف الدليل ص 
أٌنٍت ٓب أستطع أف أصل إٔب شيء يطمئن لو القلب كيركن لو؛ كذلك بسب تعميماتو كإٚتالو الكبَتين كالذين صبغا ّٔما ىذا 

 : ا١توضوع ٦تٌا اضطر٘ب إٔب كضع احتماالت عٌدة أ٫ٌتها
  أٌف الكتاب كالقرآف مسمياف ٟتقيقة كاحدة غَت أنٌو حالة تفصيل آياتو يسمى قرآنا كحالة إٚتا٢تا يسمى كتابان 

  أٌف الكتاب ىو كٌل ما أضيف إٔب اهلل عٌز كجٌل مطلقان ببل قيد بينما القرآف ىو ا١توصوؼ باٞتمع كالبياف أك ا١توحى بو إٔب
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 أٌف الكتاب ىو أصل القرآف ُب اللوح احملفوظ كالسماء الدنيا، كبنزكلو على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌلم ٝتي قرآنا. 

  أٌف الكتاب ىو ما أنزلو اهلل تعأب على الرسل كخاطب بو األمم ٚتعاء كأما خصوص ما أنزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو
 ...كسلم كخوطبت بو أمتو فهو القرآف

 ...كٚتيع ىذه االحتماالت يوجد ُب كبلـ ا١تصنف ما يؤيدىا كيشَت إليها، كلكٌنٍت اكتفيت ٔتجرد اإلشارة إليها
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إذا كاف علماء التفسَت كالقرآف يكادكف ٬تمعوف على أٌف الكتاب كالقرآف أٝتاء ١تسمى كاحد اختلفت 
فإٌف ا١تصنف يرل خبلؼ ذلك . باختبلؼ النظر إٔب الذات ا١تسماة أم اختلفت العبارات الختبلؼ االعتبارات

تفصيل اآليات "كىو " القرآف أدٗب إلينا ُب الفهم من الكتاب كأظهر ُب التنزيل"فالقرآف عنده غَت الكتاب؛ ألٌف 
 .كقد استدٌؿ على ىذا التفريق باآليات الثبلث ا١تذكورة ُب توجيهو أعبله". اليت أحكمت ُب الكتاب

 احملذكفة األلف كتتبع استعماالهتا ُب ا١تصحف الشريف يتبٌُت لنا أٌّنا كردت (ٻ)كبالعودة إٔب كلمة 
" كضمائم"، كأردفت ُب مواضع بأكصاؼ ٔتعٌت القرآف ا١تنٌزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ُب أكثر من موضع

 ... على القرآف الكرٙب ، كما كردت معطوفة القرطاس التبلكةٖتتم صرفها إٔب معٌت القرآف الكرٙب كىي التنزيل
 ...الكرٙب

اثنُت منها صر٭تة ُب كوف ا١تقصود .  الثابتة األلف فقد كردت ُب أربعة مواضع(  ی)كأٌما كلمة  

ىئ ىئ ی ی ی ): بالكتاب القرآف ا١تنزؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ففي موضع الكهف

التبلكة، : مثل" ضمائم" ضيمَّ إٔب الكتاب ( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

ٱ )كُب موضع النمل . ككٌلها قرائن  تفيد أف ا١تراد منو القرآف الكرٙب قطعان . كالوحي، كعدـ التبديل، كالكلمات

عطف الكتاب على القرآف ما يفيد االشًتاؾ أك أف يكوف الكتاب  (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
كأما موضع الرعد فصريح ُب كونو .أخٌص من القرآف ال كما ذىب إليو ا١تصنف من كوف القرآف أخٌص من الكتاب

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )يقصد كتاب األجل 

كأما موضع اٟتجر فيحتمل معٌت القرآف كما ٭تتمل معٌت كتاب األجل  . (  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 . (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): قاؿ تعأب
قاؿ اهلل تعأب ُب . كقد حذؼ ألف القرءاف ُب حرفُت ىو فيهما مرادؼ للكتاب ُب االعتبار: "قاؿ ا١تصنف

ڌ ڎ ڎ ڈ ) كُب الزخرؼ  (  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے): يوسف

                                 
 ... 32األحقاؼ - 12األحقاؼ -  بتفصيل ُب ىذا ا١توضع دقيق23الزمر - 89البقرة : ينظر على سبيل ا١تثاؿ 

 ...11األنبياء - 93اإلسراء - 29ص- 1إبراىيم  

 ...27الكهف - 48العنكبوت - 29فاطر  

 .7األنعاـ  

 .1النمل  
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 ." كالضمَت ُب ا١توضعُت ضمَت الكتاب ا١تذكور قبلو(  ڈ ژ ژ
كلكن بتتبع الكلمة ُب ا١تصحف الشريف يتبٌُت لنا أٌّنا كردت مرادفة للكتاب كرغم ذلك رٝتت باإلثبات 

  . كذلك
 

 (  ٱ)

 تنبيها على علوه ُب أكؿ رتبة األٝتاء : "قاؿ موٌجها حذؼ األلف صورة ٫تزة الوصل بُت الباء كالسُت
 يدلك عليو إضافتو إٔب اسم اهلل الذم ىو جامع األٝتاء كلها .كانفراده، كأف عنو انفصلت األٝتاء فهو كليها

 كسائر أٝتاء اهلل ظهرت  (  ڀ ڀ ڀ ڀ): قاؿ اهلل تعأب. كلذلك ٓب يتسٌم ّٔذا االسم غَت اهلل. كأك٢تا
 ".التسمية ّٔا ُب ا١تخلوقات، فأظهر ألف االسم معها تنبيها على ظهور التسمية ُب الوجود

ىذا التوجيو منتقض ابتداء بكوف االسم ذاتو كرد مضافا السم الرٌب بإثبات األلف صورة ٫تزة الوصل،  ُب 

 .كال فرؽ من حيث ا١تعٌت بُت اٟترفُت (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ): ٨تو
إٌف . ٓتبلؼ ىذا اٟترؼ" تنبيها على ظهور التسمية ُب الوجود"كىل فعبلن أظهرت األلف ُب سائر أٝتاء اهلل 

 (چ) (ې) (  ۇ) (  ۆ): ىذا الرأم منتقض بنحو
ليس من أٝتاء اهلل تعأب، ألنٌو أضيف إٔب ذات اهلل ٘تاما كما " اسم"أٌما من حيث مضموف التوجيو، فإٌف 

أضيف إٔب ذكات ٥تلوقاتو؛ كلو قلنا أنٌو من أٝتاء اهلل تعأب فقط من أجل ىذه اإلضافة للزمنا القوؿ أنٌو من أٝتاء 
 .ٍبٌ إنٌو من حيث داللتو معناه ال يصلح أف يكوف من أٝتاء اهلل تعأب. غَته، كال قائل بذلك

                                 
 .65عنواف الدليل ص 

 ...7، الشورل 44، فصلت 28، الزمر 113طو: ينظر على سبيل ا١تثاؿ 

 61، دليل اٟتَتاف ص91، ا٢تجاء ص73، العقيلي ص24\2، ٥تتصر التنزيل 70، ا١تهدكم ص504ا١تقنع ص 

 .65مرٙب  

 .67عنواف الدليل ص 

 .47الواقعة  

 .86اٟتجر  

 .23اٟتشر  

 .24اٟتشر  

 .66ص 
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 (  ٻ)

اليت مع البلـ  كأظًهرت (ٻ) اسم كحيًذؼ األلف الذم قبل ا٢تاء من : "قاؿ يوٌجو اٟتذؼ ُب اسم اٞتبللة
 ".من أكلو داللة على أنو الظاىر من جهة التعريف كالبياف كالباطن من جهة اإلدراؾ كالعياف

كلعٌل أىٌم ما ينتقض بو ىذا التوجيو من حيث ا١تضموف أٌف ىذا ا١تعٌت الذم ذكره ينطبق على أٝتاء اهلل 
على  (الظاىرة الكتابية)اٟتسٌت كٌلها؛ ألنٌو متعلق با١تسمى ّٔا، أم بذات اهلل عٌز كجٌل، فهل ينسحب ىذا اٟتكم 

! ٚتيع أٝتاء اهلل ؟ طبعا ال 

 (  ٻ )

حيث كقع بيانا (ٻ ) كحذفت األلف اليت قبل النوف من اٝتو : "قاؿ ُب توجيهو للحذؼ ُب ىذا اٟترؼ
كإ٪تا الفرقاف ُب التسمية .  نعلم حقائق تفصيل رٛتتو ُب الوجود فبل نفرؽ ُب علمنا بُت الوصف كالصفة[أنا ال]

كاالسم ال ُب معا٘ب األٝتاء ا١تدلوؿ عليها بالتسمية بل نؤمن ّٔا إٯتانا مفوضان ُب علم حقيقتها إٔب اهلل ال على ما 
يرتسم ُب نفوسنا بالوىم الكاذب كا٠تياؿ الشعرٌم، ألنو ال يعلم اهلل إال اهلل فبل نشبو ألنو ليس كمثلو شيء كال 

 ".فلذلك كتب االسم على العلم ال على التسمية. نعطل ألنو ىو اللطيف ا٠تبَت، كىو السميع البصَت
إٌف ىذه ا١تعا٘ب اليت ذكرىا متعلقة بذات اهلل عٌز كجٌل كتنسحب على أٝتائو اٟتسٌت ٚتيعها؛ كلكن ُب مقابل 

 . ذلك ال ٧تد اٟتذؼ عٌم كمشل ٚتيع ىذه األٝتاء، كىذا ما يقدح ُب ىذا التوجيو كيرٌده
   

   (ى) (  ڇ  )(   چ....چ )  (ڳ)      (ۓ) (  ٹ)

                                 
، ا١تتحف 43، ٝتَت الطالبُت ص...28، دليل اٟتَتاف ص23-22\2، ٥تتصر التبيُت 70، ا١تهدكم ص504ا١تقنع ص 

 ...23ص

 .67عنواف الدليل ص 

، 238-237، الوسيلة ص91، ا٢تجاء ص73، العقيلي ص30\2، ٥تتصر الدليل 70، ا١تهدكم ص504ا١تقنع ص 
 ...44، ٝتَت الطالبُت ص28دليل اٟتَتاف ص

ينظر ىامش . كالتصحيح من نسخة ا٠تزانة العامة بالرباط، كنسخة ا١تكتبة اٟتسنية بالرباط" ألنا "(67ص)ُب األصل  
 .67عنواف الدليل ص

 .ا١تصدر السابق 

 . 4القارعة  

 .40ينظر ٝتَت الطالبُت ص. 8، اإلنساف 20-7، الفرقاف 8، األنبياء 75، ا١تائدة 93آؿ عمراف  

، 73-72-71، الزمر 50، ص 29، النحل 44، اٟتجر 67-23، يوسف 40، األعراؼ 44، األنعاـ 189البقرة  
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 ىذه (    ک گگ)  (ٱ)(  ۈئ)   (ۇئ)   (ہ)   (ڻ)   (ى)
األحرؼ ٚتيعها ٓب ٮترج ا١تصنف ُب التعامل معها عٌما عهدناه منو، فا١تبلحظات ا١تتقدمة ذاهتا تتكٌرر ىا ىنا، 

 :كلعٌل أ٫ٌتها ما يلي
بناؤه ىذه التوجيهات على عموميات . اكتفاؤه بالتمثيل كٓب يستعن باالستقراء حىت يكوف اٟتكم أكثق كأككد

، كإٌما أٌّنا أكثر التوجيهات كالتعليبلت ا١تذكورة إٌما قاصرة على ٤تٌلها. ك٣تمبلت تصلح ١تا ذكر كلغَت ما ذكر
العدكؿ كالبعد الصريح عن . ، كُب اٟتالتُت كلتيهما ال يصلح التوجيو كاالحتجاج ّٔماٖتتمل ا١تعٌت كضٌده

 .الصواب ُب بعض توجيهاتو من جهة معانيها كمضموّنا

                                                                                                     
 .46، ٝتَت الطالبُت ص43، دليل اٟتَتاف ص166ا٢تجاء ص: ينظر. 19، النبأ 11، القمر 34، الزخرؼ 76غافر 

 .133األعراؼ  

، 39-9، الفرقاف 35، النور 48، اإلسراء 74، النحل 25، إبراىيم 17، الرعد 194، األعراؼ 160-38األنعاـ  
 .32ٝتَت الطالبُت ص: ينظر. 28، اإلنساف 21، اٟتشر 61-23، الواقعة 38-10-3، ٤تمد 43العنكبوت 

، 19، يونس 189األعراؼ : ، ىذا ىو اٟترؼ الذم تناكلو ا١تصنف بالتوجيو، كلو ُب ا١تصحف أمثاؿ14-13اٟتاقة  
 .46، ٝتَت الطالبُت ص1224\٥5تتصر التبيُت : إْب ينظر...31، يوسف 118ىود 

 .41، ٝتَت الطالبُت ص1225\٥5تتصر التبيُت : ينظر. 19اٟتاقة  

 .1225\5ينظر ٥تتصر التبيُت . 20اٟتاقة  

 .27اٟتاقة  

 .28اٟتاقة  

، دليل 177-98، ا٢تجاء ص141، العقيلي ص73، ا١تهدكم ص226ا١تقنع ص: ينظر. متعدد كمتنوع ككثَت الدكر 
 .24-23، ا١تتحف ص70اٟتَتاف ص

 .66، دليل اٟتَتاف ص444، اٞتعربم ص102-93، العقيلي ص241-178ا١تقنع ص: ينظر. 73ا١تائدة  

كبتتبع ما تركو من ىذه األحرؼ يتبٌُت قصور ىذا ... (    ک گگ) (  ڇ): كما صنع ُب أحرؼ مثل 
 .التوجيو

 ... فإنٌو ُب غاية اإلٚتاؿ كالتعميم (  ہ) ك  (  ڇ)كمن أبرز ما يظهر فيو ىذا ا١تلمح توجيهو ٟترُب  

 (  ۈئ) (ۇئ) (ہ( )ڻ(  ) چ....چ ): كنحو 

كا١تصنف يعًتؼ بذلك صراحة، حيث ذكر أٌف الصفات ا١تلكية ٖتتمل ا١تلكوتية من بعض حيثياهتا ، كما أٌف الصفات  
: ا١تلكوتية ٖتتمل ا١تلكية من بعض حيثياهتا  كذلك، لينتهي إٔب اإلقرار ّٔذا التداخل الذم من شأنو أف ينسف جٌل توجيهاتو قائبلن 

 .69عنواف الدليل ص."  يغمض ذلك فيحتاج إٔب تدبٌر كفهمالتداخلألجل ىذا "

ٔتا كاف حسٌيا كاٟتذؼ با١تعنوم، كقد حذؼ األلف من أبواب  (ڳ) فمن ذلك تعليق إثبات األلف ُب حرؼ  
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تناكؿ ا١تصنف ُب ىذا الفصل ٣تموعة من األحرؼ ُب شكل أصوؿ؛ تندرج ٖتتها الشًتاكها ُب حكم 
أٝتاء الفاعل، اٞتموع السا١تة، ٚتوع التكسَت، ا١تصادر، : رٝتها كُب الوصف الذم ٬تمعها، كىذه األصوؿ ىي

. األٝتاء العجمية، األلف الزائدة مع النوف للمبالغة، ألف االثنُت، األلف بعد حرؼ النداء، األلف بعد ىاء التنبيو
كٞتٌدة ىذا النوع من التوجيهات؛ إذ ٓب يسبق للمصنف أف تناك٢تا ُب شكل قواعد كأصوؿ سنحاكؿ الوقوؼ 

 عندىا نتبٌُت ماىيتها كنتحقق من صٌحتها
 ليس غريبا أف ٮتٌصص ا١تصنف مبحثا للحذؼ الذم يطاؿ اٞتموع السا١تة، فهي عادة :الجموع السالمة

، خاصة كأٌف أحرفا عٌدة ككثَتة تندرج ٖتت ىذا األصل، لكن ما يسجل كدأب الكاتبُت ُب علم الرسم قبلو كبعده
 :على ا١تصنف ٦تٌا خالف فيو غَته ما يلي

يعٍت ]فإٌّنا : "توجيهو الذم حاكؿ من خبللو اٞتمع بُت معا٘ب عشرات الكلمات ُب أقٌل من سطرين حيث قاؿ
كٌلها كردت ١تعٌت مفٌصل اشتمل عليو معٌت تلك اللفظة فتحذؼ حيث يبطن التفصيل كتثبت  [اٞتموع السا١تة

 ألٌف ىذا التفصيل إٌما أف يكوف ! فهل اٞتموع السا١تة ٚتيعها كردت ١تعٌت مفٌصل ؟ طبعا ال ."حيث يظهر
 كاٞتموع السا١تة على ىذا –كىذا ىو الراجح ْتسب استعماالت ا١تصنف ا١تتقدمة كا١تتكررة - متعلقا با١تعٌت 

كأٌما إف كاف . االعتبار قد كردت ألفاظ كثَتة منها ٔتعافو متناقضة كمتضادة فبل ٯتكن أف تشًتؾ ُب معٌت التفصيل
التفصيل متعلقا بصيغة كبنية ىذه اٞتموع فبل ٯتكن أف تشًتؾ ُب ىذا ا١تعٌت كذلك؛ باعتبار أٌف  ٢تذه اٞتموع 

 .ملحقات ٢تا اٟتكم نفسو رغم اختبلفها عنها ُب إفادهتا للجمع
تركو اٟتديث عن استثناءات ىذه اٞتموع اليت جاءت متفقة من حيث ا١تبٌت؛ فجميعها مهموزة أك مشٌددة، كقد 

 .أشارت إٔب ىذه اٟتقيقة جٌل مصادر كمراجع ىذا العلم
: كمن أغرب ما صنعو ا١تصنف ىا ىنا إشراؾ ٚتوع التكسَت كا١تصادر ُب حكم اٞتموع السا١تة، حيث قاؿ

                                                                                                     

ۅ ۅ )كقولو .  ، كىي ظاىرة اٟتٌسية67، كمن أبواب ا١تدينة ُب يوسف 34، الزخرؼ 189البيوت ُب البقرة 

رغم أٌف . 70عنواف الدليل ص" لعلٌو ىذا الطعاـ: "بقولو [كما ىو ٔتحذكؼ]، كٌجو حذؼ ألف الطعاـ 75ا١تائدة (  ۉ 
ا١تقصود باآلية دنوه كسفالتو؛ ٢تذا أثبت بو سبحانو كتعأب بشرية عيسى بن مرٙب كأٌمو عليهما السبلـ، بل ذىب بعض ا١تفسرين 
كمكي كا١تهدكم فيما ذكره ابن عطية عنهما إٔب أٌف أكل الطعاـ ىا ىنا كناية عن تصريفو كإٔب مثل ىذا ا١تعٌت أشار ابن كثَت ، 

 . 259ص\2احملرر الوجيز البن عطية، ج. كىذا ُب غاية السفل كّنايتو
، دليل اٟتَتاف 468، اٞتعربم ص93-92، ا٢تجاء ص77، ا١تهدكم ص73، العقيلي ص268-263ا١تقنع ص: ينظر 

 إْب...27-25، ٝتَت الطالبُت ص29ص

 .68عنواف الدليل ص 

 31-30دليل اٟتَتاف ص 

 ، 26، ٝتَت الطالبُت ص29دليل اٟتَتاف ص 
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ككذلك األلف الزائدة ُب اٞتموع السا١تة كا١تكسرة كُب مصادر بعض األفعاؿ مثل القانتات كالقانتُت كاألبرار "
 كىذا من غرائبو كانفراداتو إف ٓب نقل من ..."كاٞتبلؿ كاإلكراـ كاختبلؼ كاستكبار فإٌّنا كٌلها كردت ١تعٌت مفصل

 .شذكذه؛ إذ ال كجو للجمع كاإلشراؾ بُت ىذه الصيغ الصرفية ال من حيث بنيتها كال من حيث معانيها
فهذه ...قادر كعآب: حذفت ألف كثَت من   أٝتاء الفاعل مثل: " قاؿ ا١تصنف:أسماء الفاعل

فما كاف منها يدرؾ فرقانو حقا أك كاف سفليا كتب ...  ٢تا تفاصيل ُب معناىا إٔب كصف كصفة[الكلمات]
 ."باأللف، كما ال ندركو أك كاف علويا شريفا ٭تذؼ ألفو

فقد كردت    (ٹ): كلعٌل ٦تٌا يقدح ُب ىذا التوجيو الوقوؼ على أٌكؿ الكلمات اليت مٌثل ّٔا كىي
كما أنٌو ٦تٌا ينقض ىذا التوجيو كيبطلو اختبلؼ ا١تصاحف ُب كثَت من أٝتاء . باٟتذؼ كاإلثبات كبا١تعا٘ب ذاهتا

 ...(  ٻ)  (پ)الفاعل كمثل 

 ألٌّنا ۆ  كھ  مثل [األعجمية]ككذلك ألف األٝتاء : "قاؿ رٛتو اهلل: األسماء األعجمية
 ."ألٌف العجمي بالنسبة إٔب العريب باطن خفي ال ظهور لو فحذؼ ألفو. زائدة ١تعٌت غَت ظاىر ُب اللساف العريب

كبتتبع األٝتاء األعجمية ُب ا١تصحف الشريف سيتبٌُت للدارس ا١توضوعي كالباحث اٞتاٌد أٌف ىذا اٟتذؼ غَت مطٌرد 
، كأٌف ىذا ا٠تفاء غَت الـز من جهة أخرل باعتبار أٌف العرب ٓب تًتؾ ىذه الكلمات على حا٢تا، بل من جهة

عرٌبتها كىٌذبتها من الناحية الصوتية حىت ال تتنافر كطبيعة اللغة العربية، كما أٌف ىذا البطوف كا٠تفاء ُب معا٘ب 

                                 
 .68عنواف الدليل ص 

العقيلي ... 271-232-206ا١تقنع ص: جٌل ا١تصادر اليت كقفت عليها تناكلت أٝتاء الفاعل كأحرؼ كأفراد فمن ذلك 
-104-103-102-101-100-91-87-86-85-83-82-71، دليل اٟتَتاف ص305- 295 اٞتعربم ص110ص

 إْب ...105-111

 .68ىامش عنواف الدليل ص. كالتصحيح من نسخيت ا١تكتبة األٛتدية بتونس كا١تكتبة اٟتسنية بالرباط (كلمة)ُب األصل  

 .ا١تصدر نفسو 

 .  40، القيامة 33، األحقاؼ 81يس (  ۋ ).8الطارؽ (  ڃ ).99، اإلسراء 65-37األنعاـ  

 110العقيلي ص: ينظر... 30البقرة  

 .110، العقيلي ص295، اٞتعربم ص153الوسيلة ص: ينظر...95األنعاـ  

 .69انظر ىامش عنواف الدليل ص. كالتصحيح من النسختُت األٛتدية كاٟتسنية  (العجمية)ُب األصل  

 .69ا١تصدر نفسو ص 

، الوسيلة 189-173-172-95-90-89-88، العقيلي ص...78، ا١تهدكم ص257-214ا١تقنع ص: ينظر 
 .29، ٝتَت الطالبُت ص...46، دليل اٟتَتاف ص...461-271، اٞتعربم ص137- 131ص
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 ...األٝتاء األعجمية غَت الـز ألٌف ا١تراد منها ُب االستعماؿ ذكات أصحأّا ال معانيها األصلية
ككذلك األلف الزائدة مع النوف للمبالغة ُب االسم : " قاؿ رٛتو اهلل:األلف الزائدة مع النون للمبالغة

 ."مثل عمراف دكف الفعل السفلي ُب ا١تلك ٨تو ا٠تسراف فإٌف الفعل السفلي ُب ا١تلك ثقيل كاالسم علوم خفيف
، كلكن ليس على أساس زيادهتا حكم رسم األلف بعد النوف تناكلتو مصادر علم الرسم كمراجعو

فإٌف ىذا من انفراداتو اليت ال تنتهي، كإ٪تا باعتبارات صرفية ك٨توية - كما نٌص على ذلك ا١تصنف -للمبالغة 
 ...أخرل كزيادهتا للرفع أك للتثنية

 :توجيهات علماء الرسم لهذه الظاىرة
 ٓب تعرؼ الكتابات السامية القدٯتة عبلمات كرموز كتابية خاصة بالصوائت القصَتة كالطويلة :التوجيو التاريخي

حىت أكاخر عهد الكتابة النبطية حيث استعار العربي األنباط األلفى رمزى ا٢تمزًة للداللة على صوت الفتحة الطويلة 
ُب آخر الكلمة، ٍبٌ كٌسعت الكتابةي العربية استعماؿى ىذا الرمز ُب كسط الكلمات، غَت أٌف ىذا االستعماؿ 

كالعرؼ الكتايب -  اٟتذؼ–اٟتديث ٓب يكن على نطاؽ كاسع بل بقي الكتبةي مًتددين بُت االصطبلح اٞتديد 
 - اإلثبات–القدٙب 

 إٌف مسألة تأثَت اختبلؼ األحرؼ ُب رسم ا١تصحف حقيقةه ال ينبغي ٕتاكزىا كالقفز :التوجيو باختالف األحرف
عليها عند ٤تاكلة فهم كتوجيو ظواىر الرسم العثما٘ب ألٌف النصوص ثابتة كصر٭تة ُب كوف الصحابة قصدكا فيما 

 .قصدكه عند كتابة ا١تصحف ٚتع حركفو الثابتة كالصحيحة كجعل ىذه الكتابة معيارا للقراءة الصحيحة
 كحذؼ األلف ُب كثَت من أحرؼ القرآف إ٪ٌتا قيصد بو ىذا األمر، كسأكتفي ىا ىنا باإلشارة إٔب بعض ىذه 

كقد قرئ خارج : "قاؿ األستاذ ا١تارغٍت ( ۋ): فمن ذلك. األحرؼ اليت أكردىا ا١تصنف ُب ىذا الفصل

(  ڦ) "بياء مفتوحة كإسكاف القاؼ ببل ألف كبضم الراء ُب ا١توضعُت مضارع قدر كضرب (يػىٍقًدري )السبع 

 (جىعىلى )اختلف القراء ُب ىذا حرؼ األنعاـ فقرأه الكوفيوف بفتح العُت كالبلـ من غَت الف بينهما  (  ڦ)

. (ـ ل ؾ ل ؿ)كصورتو : "قاؿ السخاكم  (  ۀ) .كالباقوف بألف بعد اٞتيم ككسر العُت كرفع البلـ
                                 

 .69-68عنواف الدليل ص 

 .23، ا١تتحف ص28، ٝتَت الطالبُت ص434، اٞتعربم ص76، ا١تهدكم ص229ا١تقنع ص 

 ...252رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم اٟتمد ص: ينظر 

 .33، األحقاؼ81يس  

 .206، ىامش ا١تقنع ص...103دليل اٟتَتاف ص 

 .1، فاطر 7، القصص 8، الكهف 96، األنعاـ 55، آؿ عمراف 124-30البقرة : متعدد كمتنوع 

 .110، مرسـو خٌط ا١تصحف للعقيلي ىامش الصفحة 260\2النشر ُب القراءات العشر  
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كىذا النوع من . على صورة الرسم (ميكئل) فقد قرأه ابن ٤تيصن "كإ٪تا كتب ذلك؛ ليحتمل كجوه القراءات
 .التوجيو ىو الذم يصطلح عليو علماء الرسم ْتذؼ اإلشارة

العتبل٢تا كثقلها كتعاكر السكوف : " يقوؿ ابن درستويو معٌلبل كثرة اٟتذؼ ُب حركؼ العٌلة:التوجيو الصوتي
كاٟتركات كالتنوين إياىا، مع كثرهتا ُب الكبلـ، كأنٌو ال ٮتلو من أحدىا أك من اٟتركات كلمة، كإ٪تا اٟتركات منها 

كأكثر حركؼ اللُت حذفا األلف لضعفها فإٌّنا أكثر من . فيستخف ْتذفها من الكتاب كما يفعل ذلك ُب اللفظ
 إذف فالعلة التخفيف ُب الكتابة كالتخفيف ُب اللفظ، كإذا كاف ثقل األلف ُب اللفظ بسبب ."غَتىا ُب الكبلـ

 ...٥ترجو كصفاتو فإٌف الثقل ُب الكتابة ناتج عن كثرة دكره كما يرمز لو من فتح كمٌد كتنوين ك٫تز كسكوف
، يقوؿ اإلماـ الكسائي:التوجيو اإلمالئي والفّني عيًرؼ مكانو : " إٌف أىٌم ما يوٌجو بو حذؼ األلف االختصاري

ألٌّنا كقعت موقعا معركفا ال ٬تهل القارئ معناه ككثرت : "  كقاؿ الصوٕب معٌلبل حذؼ ألفات البسملة"فحيذؼ
 ..."إذ كاف من شأف العرب التخفيف إذا عرؼ ا١تعٌت . فاستحق طرحها

أٌك٢تما حذؼ ما كاف معلوما : فاالختصار من خبلؿ ىذين النصُت كباستقراء مواضعو كحركفو يقع لسببُت اثنُت
 ثانيهما حذؼ ما كثر ...كألفات الصيغ الصرفية القياسية من ٨تو اٞتموع السا١تة كا١تثٌت كأٝتاء الفاعل كا١تصادر 

كقد اعتمد اإلمبلء العريب ... دكره فعيلم من أجل ذلك موقعيو كنحو اهلل، الرٛتن، ىذه، ىذا، ذلك، ىؤالء
 .ا١تستحدث ىذا النوع من االختصار

 اعتبار طوؿ كقصر الكلمة فكٌلما كانت الكلمة طويلة كمقاطعها الصوتية كثَتة كاف ك٦تٌا كٌجو بو حذؼ األلف،
 .احتماؿ اٟتذؼ فيها أكرب، ككلما قصرت الكلمة كقٌلت مقاطعها كاف احتماؿ اٟتذؼ فيها أقلٌ 

 كردت  (.... ٿ ....ٿ ) سنكتفي بذكر ٪تاذج منو، فمن ذلك :التوجيو اإلشاري

                                                                                                     
 .98البقرة  

 .131الوسيلة ص 

 .132، الوسيلة ص188إٖتاؼ فضبلء البشر ص: ينظر 

 .  22-21، ا١تتحىف ُب رسم ا١تصحف ص 24، ٝتَت الطالبُت ص27دليل اٟتَتاف ص 

 . 64الكتاب ص 

 .123الوسيلة ص 

 .35أدب الكٌتاب ص 

، ٝتَت 112...-96-35، دليل اٟتَتاف ص84ا١تهدكم ص: ينظر حديثهم عن اٟتذؼ الذم يطاؿ أكزانا معلومة ُب 
 .30الطالبُت ص

 .257رسم ا١تصحف غاٖب قدكرم اٟتمد ص 

 .134آؿ عمراف  
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فقد كردت بألف صر٭تة لتوحي "أٌما الكلمة الثانية " لتوحي باالنكماش كالكظم "الكلمة األكٔب ْتذؼ األلف 
 ..."بسعة كاتساع كعظم العفو

تدؿ على الدقٌة أك اإلحكاـ كحسن االلتئاـ بُت جزئياهتا حىت تكوف قوية يصعب النفاد منها أك   "(  ی)
ا٠تركج منها فهي ٖتيط ّٔم ك٘تنعهم من ا٠تركج ك٘تنع غَتىم من الدخوؿ إليهم كلذلك جاءت ببل ألف لتفيد 

 ."االلتصاؽ كالتقارب بُت أجزائها كدقة البناء كاألحكاـ

كردت ببل ألف لتوحي بالضعف كالعجز كاالنكماش أماـ تطبيق العقوبة اٞتائرة على ذنب ٓب " (  ڎ)
 ."يقًتفو يوسف عليو السبلـ

على مدل [كاف] ذىب بعضهم إٔب أٌف اسم ا٠تليل عليو السبلـ  (  گ  )(ہ) :توجيهات أخرى
، كلقد ظل اٝتو ىكذا إٔب أف ٕتاكز إٝتاعيل عليو السبلـ الرابعة عشر من (أبراىاـ)مدل تسع كتسعُت سنة ىو 

ككاف الصحابة إذا ما قرءكا سورة البقرة قرءكا أبراىاـ كُب غَتىا كانوا . (إبراىيم)عمره بقليل، عندئذ تغٌَت اٝتو إٔب 
 .كعليو فداللة الرسم ىنا داللة تارٮتية كليست داللة معنوية أك لغوية... يقرءكف إبراىيم

 
 : أو الواومناقشة فصل األلف المنقلبة عن الياء

                                 
 .79إعجاز رسم القرآف كتبلكتو ٤تمد مشلوؿ ص 

 .كىو متعدد كمتنوع. 44األنعاـ  

 .53اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 

 .كىو متعدد كمتنوع. 32يوسف  

 .69اإلعجاز البيا٘ب ص 

 .ككذلك كردت ُب سورة البقرة ْتذؼ األلف كالياء. 124البقرة  

 .ككذلك كردت ُب غَت سورة البقرة ْتذؼ األلف دكف الياء. 33آؿ عمراف  

كلعٌل أٌكؿ من قاؿ ّٔذا التأكيل ىو ا١تهندس زىدم ٚتاؿ الدين ُب كتابو . 122-121إعجاز رسم القرآف كتبلكتو ص 
كقد نشر . فتح الرٛتن ُب رسم القرآف، كىو كتاب ُب غاية األ٫تية جهدتي نفسي كال أزاؿ للحصوؿ على نسخة منو دكف جدكل

فصوال منو على الشبكة ا١تعلوماتية على موقع أىل اٟتديث 
http://www.hurras.org/vb/archive/index.php/t-34998.html 2011 أبريل 19 بتاريخ الثبلثاء ،

 .كقبل ذلك نشره على موقع أىل التفسَت حيث تعٌرض النتقاد كردٍّ شديد

، 117-108، ا٢تجاء ص81، العقيلي ص63\2، ٥تتصر التبيُت 50، ا١تهدكم ص452-436ا١تقنع ص: ينظر 
 .40، ا١تتحف ص62، ٝتَت الطالبُت ص176-164، دليل اٟتَتاف ص325الوسيلة ص

-87-83-77، العقيلي ص70\2، ٥تتصر التبيُت 50-49، البديع ص50، ا١تهدكم ص398ا١تقنع ص: ينظر 

http://www.hurras.org/vb/archive/index.php/t-34998.html
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إٌف الرمز الكتايب األٌكؿ كاألصلي للفتحة الطويلة ُب مصحف اإلماـ ىو األلف، كلكن ذلك ٓب ٯتنع الصحابة 
رضي اهلل عنهم من العدكؿ عن ىذا الرمز إٔب غَته من الرموز لتصوير ك٘تثيل الصوت ذاتو، فرٝتوه بالواك حينا 

كبالياء أحيانا أخرل؛ كىذا العدكؿ من رمز كتايب آلخر لتمثيل الصوت ذاتو  ىو ما اصطلح عليو علماء الرسم 
 .بظاىرة البدؿ؛ ىذه الظاىرة اليت ٭تاكؿ ا١تصنف من خبلؿ ىذا الفصل توجيهها كالبحث ُب تعليبلهتا كأسبأّا

 :مناقشة توجيهات المصنف العامة لظاىرة البدل
يبدك أٌف ا١تصنف قد التـز ُب ىذا الفصل حرفيا بأصولو اليت ذكرىا  ُب مقدمة الكتاب، فالواك تدٌؿ على 

 : "يقوؿ رٛتو اهلل. الظهور كعآب ا١تلك، كالياء على البطوف كعآب ا١تلكوت، كاأللف على العا١تُت على حدٍّ سواء
ستواء قسمي الوجود ُب معٌت تلك الكلمة افما كتبت باأللف على اللفظ ُب أم كلمة كاف فإنٌو يدؿ على أف 

كما كتب بالواك على األصل ُب أم كلمة كاف فإنو يدؿ على أف اعتبار ا١تعٌت من  . ُب اإلدراؾ[لفهمؿ]ظاىر 
كما كتب بالياء على  .جهة قسم ا١تلك من الوجو أظهر ُب اإلدراؾ من استواء قسمي الوجود ُب ذلك ا١تعٌت

األصل فإنو يدؿ على أف اعتبار ا١تعٌت من جهة قسم ا١تلكوت من الوجود أظهر ُب اإلدراؾ من استواء قسمي 
 ..."لالوجود ُب ذلك ا١تعٌت

كلعٌل أبرز ما يبلحظ كيسٌجل على ىذا التوجيو عزكه كافتقاره إٔب الدليل، فهو يبقى ٣تٌرد زعم كاٌدعاء ما ٓب 
ٍبٌ إٌف . يثبتو دليل خارجي منفصل عن فركعو، بعيد عٌما يفهمو ا١تصنف من معا٘ب ال تلـز الصحابة ُب شيء

- ذات ا١تعا٘ب ا١توٌحدة-اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم كثَت من حركؼ ىذا الباب، ككذا ٚتع بعض ىذه األحرؼ 
 .بُت أحكاـ رٝتية متعددة ك٥تتلفة، كٌل ذلك يٍشكل على ىذا التوجيو كيطعن فيو

 :مناقشة توجيهات المصنف ألحرف ىذا الفصل
 (ۓ  )(ۓ) (پ) (ڭ) (ٻ) (ں) (ڱ ) .1

                                                                                                     
، 64، ٝتَت الطالبُت ص178، دليل اٟتَتاف ص613، اٞتعربم ص322، الوسيلة ص...111-99- 94، ا٢تجاء ص...91

 .42ا١تتحف ص

 .76ينظر ىامش عنواف الدليل ص. كالتصحيح من نسختُت ا١تكتبة اٟتسنية كا٠تزانة العامة بالرباط (الفهم)ُب األصل  

 .76عنواف الدليل ص 

 .كىو متعدد كمتنوع ككثَت الدكر... 3القرة  

 .كىو متعدد... 34البقرة  

 ...279-278البقرة  

 .كىو متعدد...85البقرة  

 .41غافر  

 .23النجم  
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ٙتانية أحرؼ :  فمن ذلك: "قاؿ ا١تصنف موٌجها رسم األلف ُب ىذه األحرؼ كاكا....   (ېئ)
فإف اختصت بإضافة أك خصوص معٌت كتبت على . كتبت بالواك على األصل حيث تكوف مفردة عامة

 ".كىذه الثمانية أحرؼ ىي جوامع قواعد الشريعة كمفاتح أبواب العلم كضركب الفقو. اللفظ
 :كمناقشة ىذا التعليل من كجوه أ٫ٌتها

يبدك أٌف ا١تصنف على غَت عادتو قد ٚتع ُب ىذا الفصل بُت التوجيو اإلشارم با١تعٌت، كالتوجيو اللغوم 
أم كتب " كتبت على األصل: "باللفظ، فأٌما األٌكؿ فهو دأبو كعادتو كال ٭تتاج مٌنا مزيدى بياف، كأٌما الثا٘ب فقولو

 .كُب ىذا خركج عن تأصيبلتو كضوابطو اليت حٌددىا ُب مقدمة الكتاب. األلف كاكا ألنٌو أصلو الذم يرجع إليو
ال تنحصر ُب ىذه الثمانية بل " قواعد الشريعة كمفاتح أبواب العلم كضركب الفقو"إٌف الكلمات اليت ٘تثل 

 (ک) (  ٹ) (  چ چ( )ڄ): تصلح ٢تا كتندرج فيها كلمات أخرل ٨تو

 .كلكن ظاىرة البدؿ ٓب تطلها كما طالت ىذه الكلمات الثمانية...(  ڄ(  )ڑ)
ككذلك األصل الواكم لؤللف ال يكفي كحده إلثبات حكم البدؿ، فقد كردت ُب ا١تصحف كلمات كثري 
أصل ألفها كاك كلكٌنها رٝتت ألفا كٓب تبدؿ، بل  القاعدة أٌف ما رسم من الثبلثي باأللف فهو داللة على أصلو 

 ...  (ڄ)   (ڎ): الواكم كنحو
اختبلؼ ا١تصاحف ُب بعض ىذه األحرؼ يقدح ُب ىذا التوجيو كيطعن فيو، فقد اختلفت 

، كما اختلفوا ُب ٖتديد أصل (ۋ ۋ )(ٻ) (ں)  (ۓ)ا١تصاحف ُب رسم 

 (ۓ)  (ڭ): ىذه األلف ُب ٨تو

                                                                                                     
 . 35النور  

 .28، الكهف 52األنعاـ  

 .77عنواف الدليل ص 

 .158البقرة  

 .8النجم  

 .178دليل اٟتَتاف ص 

 .65ٝتَت الطالبُت ص 

 .180دليل اٟتَتاف ص 

 .65ٝتَت الطالبُت ص 

 .64، ٝتَت الطالبُت ص179دليل اٟتَتاف ص 
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ككذلك كٌل كلمة ثبلثية الميها ُب اللفظ ألف : "قاؿ موٌجها رسم األلف ُب الكلمات الثبلثية .2
فإنو إف كاف أصلها الياء كتب بالياء ألٌف معناىا يكوف أبدان من جهة قسم ا١تلكوت أظهر ُب 

كإف كاف أصلها الواك كتب باأللف ألٌف معناىا يكوف أبدا . اإلدراؾ من استواء القسمُت فيو
 ..."من جهة استواء القسمُت ظاىرا ُب اإلدراؾ

 (ڀ ٺ)كإٌف أٌكؿ ما يشٌكك ُب ىذا التوجيو كما فيو من اٞتـز كالقطع ما مٌثل بو 

للفعل األٌكؿ، إٌما أف تكوف بسبب -  عٌلة اٟتكم– ، إٌف نسبة البطوف كا١تلكوتية (ۀ)
داللة الفعل األصلية، أك بسبب نسبتو للذات اإل٢تية ا١تقٌدسة، كعلى التقدير األٌكؿ فإٌف فعل 

الرمي الذم يفيد اإللقاء بشيء ّتهد كقوة تبدك فيو مبلمح ا١تلك كالظهور أكثر من ا١تلكوت 
كالبطوف، أٌما على التقدير الثا٘ب فإٌف ىذا التعليل يقتضي رسم ٚتيع األفعاؿ بل كاألٝتاء 

كىذا ٥تالف لواقع . ا١تتعلقة بذات اهلل عٌز كجٌل ٔتا يفيد البطوف كا١تلكوت كىو اٟتذؼ كالياء
ككذلك الفعل الثا٘ب فإٌف داللتو اللغوية كىي الطلب بلُت أك . رسم اإلماـ كال يقوؿ بو عاقل

كداللتو الشرعية اليت . الطلب من األسفل لؤلعلى كاألقول، تيرجح جهة ا١تلكوتية كالبطوف
تفيد تضرع كتذلل العبد الفقَت أماـ ربو الغٍت العزيز الكرٙب تيرجح جهة ا١تلكوتية كالبطوف اليت 

كبالتإب فإٌف توجيو ا١تصنف غَت مسٌلم، كال ٮتلو من طعن ... تقتضي رٝتو بالياء ال باأللف
 .كإشكاؿ

ك٦تٌا يقدح ُب ىذا التوجيو أٌف أصل داللة الكلمة من حيث ا١تلك كا١تلكوت كمن حيث 
الظهور كالبطوف كاحد، سواء ُب أصل كضعها الثبلثي أك ٔتا يلحقها من الزكائد؛ لكن الرسم 
قد اختلف فإٌف الثبلثي الواكم يػيٍرسم غالبا باأللف فإذا ٖتوؿ ٔتا يلحقو من زكائد إٔب رباعي 

 .فما فوؽ ريسم بالياء؛ فا١تعٌت ُب أصلو كاحد كالرسم ٥تتلف
ٍبٌ إٌف من خطورة ىذا التوجيو أٌف القائل بو سيضطر إٔب ٌٕب النصوص القرآنية كالتكٌلف ُب 

                                                                                                     
 .179دليل اٟتَتاف ص 

 .82عنواف الدليل ص 

 .17األنفاؿ  

 .8الزمر  
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البحث عن الدالالت ا١تلكوتية  كالباطنية ُب كٌل ألف رٝتت ياء، كعن الدالالت ا١تلكية ُب 
 .ما يعٌرض القرآف الكرٙب إٔب التحريف ا١تعنوم...كٌل ما رسم بالواك 

كاختبلؼ ا١تصاحف ال يكاد ينضبط ُب مثل ىذه األحرؼ؛ ما يؤٌكد انتفاء العبلقة بُت داللة 
 :الكلمة كرموز كتابتها، كمن أمثلة ىذه الكلمات اليت ذكرت ا١تصادر فيها اختبلفا ما يلي

  (پ  )(ڱ ڱ ں   )(ڄ )(ۈ(  )ې(  )ں)

   (ٻ)   (ژ ڑ  )(ٹ ٹ  )( ۇئ ۆئ)(  ائ) (  ڀ)

   (ٻ)
  

 :توجيهات علماء الرسم لظاىرة إبدال األلف ياء أو واوا
 :التوجيو التاريخي

كمقتضى ىذا التوجيو أٌف األلف ا١تبدلة كاكا أك ياء إ٪ٌتا ىي من ٥تلفات الكتابات السابقة اليت استنبطت منها 
من ذلك الصلوة كالزكوة : "(ما كتب على غَت قياس)كإٔب مثل ىذا أشار الصوٕب بقولو ٖتت ترٚتة . الكتابة العربية

كالغدكة كا١تشكوة كالربو كتب كل ىذا ُب ا١تصحف بالواك ككاف ٬تب اف يكتنب باأللف للفظ كإ٪تا كتنب كذلك 
إ٪ٌتا كتبوا  الربا ُب : " ك٦تٌا نقل عن الفراء قولو."على مثل أىل اٟتجاز ألٌّنم تعلموا الكتاب من أىل اٟتَتة

 ."ا١تصحف بالواك ألٌف أىل اٟتجاز تعلموا ا٠تط من أىل اٟتَتة كلغتهم الربو، فعلموىم صورة ا٠تط على لغتهم
                                 

 .64\٥2تتصر التبيُت  

 .62، ٝتَت الطالبُت ص237، الوسيلة ص53ا١تهدكم ص 

 .62، ٝتَت الطالبُت ص41، ا١تتحف ص53ا١تهدكم ص: ينظر. 54الرٛتن  

 .445، ا١تقنع ص53ا١تهدكم ص: ينظر. 16النازعات  

 .55البديع ، كىو متعدد كمتنوع، 1اإلسراء  

 ...449ينظر ا١تقنع ص. متعدد كثَت الدكر 

 .41، ا١تتحف ص328ينظر الوسيلة ص. 28آؿ عمراف  

 .54، ا١تهدكم ص448ا١تقنع ص: ينظر. 18غافر  

 .330-329، الوسيلة ص451-450، ا١تقنع ص54ا١تهدكم ص: ينظر. 3النساء  

 .ا١تصادر كا١تراجع ا١تتقدمة: ينظر. 52األعراؼ  

 .255أدب الكٌتاب ص 

 .279نقبل عن رسم ا١تصحف ص 
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كردت ُب نقش نبطي يعود إٔب القرف  (مناة)كُب السياؽ نفسو ذكر األستاذ غاٖب قدكرم اٟتمد أٌف كلمة 
 ؛ فبل يبعد كاألمر (ـ ف ك ت ك)األٌكؿ قبل ا١تيبلد كُب نقش آخر يعود إٔب القرف الثالث ميبلدم كتبت ىكذا 

 .كذلك أف تكوف ىذه الظاىرة من ٥تلفات الكتابة النبطية اليت ٓب يستطع العرؼ الكتايب اٞتديد ٕتاكزىا

 ( ۇئ ۆئ): كالتوجيو ذاتو يقاؿ ُب حٌق األلف ا١تبدلة ياء؛ فبل يبعد أف تكوف ىذه الكلمات من ٨تو

على قاعدة عدـ -   تلفظ بالياء ُب فًتة زمنية متقدمة ٍبٌ تطٌور النطق ّٔا بينما بقي رٝتها ثابتا (ڄ)ك
 درسو كقد أشار األستاذ غاٖب قدكرم إٔب نص صفوم- مواكبة التطور الرمزم البطيء للتطٌور الصوٌب السريع

"... ، فاستنتج ا١تستشرؽ (ش ت ل)ريٝتت ىكذا  (شتا)، كالحظ فيو أٌف كلمة (أنوليتماف)ا١تستشرؽ األ١تا٘ب 
أٌف الفعل الناقص لو ُب الصفوية صيغة كاحدة فقط، كىي أٌف المو دائما ياء، كىذا التغيَت نصادفو ُب ٢تجات 

سامية كثَتة، كيٌتضح لنا أيضا ُب الفعل يصرؼ ُب الصفوية مثل الفعل السآب أم شىيتىى أك شىيتىٍ كلو كاف لفظو شىتىا 
 .اىػ" ٔتعٌت إٔب (اؿ)ٔتعٌت على ك (ع ؿ)كما يكتب  (ش ت)لكتب 

 (صوتية، صرفية، إمالئية): التوجيهات اللغوية
  (ىدل)ك (يدنو)من  (دنا)إ٪ٌتا رٝتت األلف ياء أك كاكا للداللة على أصلها الواكم أك اليائي ُب ٨تو 

 . كحيثما رٝتت ألفا فداللة على اٟتاًؿ كاللفظ(يهدم)من 
  ا١ترسـو بالياء "رٝتت بالبدؿ للداللة على بعض تصريفات الكلمة، نقل الدا٘ب قوؿ النحويُت

ككجو ياء ا١تنقلبة عن الواك كالزائدة : " كقاؿ اٞتعربم."النقبلب االلف ياء مع اإلضافة إٔب ا١تكٌت
 ."إٔب الياء عند التثنية كٟتوؽ الضمَت [أم مردىا كٖتٌو٢تا]مآ٢تا 

                                 
 .281رسم ا١تصحف ص 

ُب مشاؿ األردف ا١تنتشرة  العربية الشمالية اصطبلح استشراقي يطلق على ٣تموعة كبَتة من النقوشتسمية النقوش الصفوية  
 .  كاليت تعود إٔب الفًتة ما بُت القرف األٌكؿ قبل ا١تيبلد كالقرف الرابع ميبلدم.كجنوب سورية

" بقايا اللهجات ُب األدب العريب"، "٢تجات عربية مشالية قبل اإلسبلـ"عضو ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة من مصنفاتو  
 56\1، اٞتزء الثا٘ب 44\1ـ،  اٞتزء األٌكؿ ص1948 10مقاؿ ٔتجلة كلية اآلداب جامعة القاىرة العدد 

 .273رسم ا١تصحف ص 

، دليل اٟتَتاف 630-620، اٞتعربم ص323، الوسيلة ص66\2، ٥تتصر التبيُت 55، ا١تهدكم ص398-436ا١تقنع  
 .277-264، رسم ا١تصحف ص179ص

 .449-436ا١تقنع ص 

 .449ا١تقنع ص 

 . 630ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص 
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 التفريق بُت ما ىو كاكم كما ىو يائي. 
 أبدلت األلف كاكا على كجو التفخيم كىي لغة من لغات العرب. 
 أبدلت األلف ياء على كجو اإلمالة. 
 ابدلت األلف كاكا لبياف امتناع اإلمالة. 
 ما رسم من ذكات الواك ياء فؤلجل التناسب كاتٌباع ما قبلها كما بعدىا من رؤكس اآلم. 

 :التوجيو باألحرف
 كقيل لغة  كىي لغة أىل اٟتجازقاؿ ٚتعه من العلماء إٌف األلف إ٪ٌتا رٝتت كاكا على لغة من يفخم األلف

 .لغة أىل اليمن

 عن ابن عامر على كفق الرسم بضم الغُت كإسكاف الداؿ بعدىا  (ېئ) كقد كردت القراءة ُب حرؼ  
 .ككاك مفتوحة

 . كسنكتفي بذكر ٪توذجُت فقط:التوجيو اإلشاري

 مرة ٥تتلفة عن الكتابة 67ّٔذا الشكل ُب ٚتيع آيات القرءاف الكرٙب كعددىا ... كردت "(ڱ)
كيوحي رسم ىذه الكلمة بأ٫تية الصبلة الشرعية كبأّنا عماد الدين كأّنا الصلة بُت العبد كخالقو؛ لذلك ... العادية

 ."جاء رٝتها ملفتان للنظر مثل ما أنك كضعت حو٢تا دائرة أك ٖتتها خطٌان لتميزىا عن باقي الكلمات

                                 
 .264، رسم ا١تصحف ص55ا١تهدكم ص 

 .277، رسم ا١تصحف ص179، دليل اٟتَتاف ص90، ابن درستويو ص55، ا١تهدكم ص398ا١تقنع ص 

 .263، رسم ا١تصحف ص164، دليل اٟتَتاف ص630، اٞتعربم ص68\2، ٥تتصر التبيُت 436ا١تقنع ص 

 .264، رسم ا١تصحف ص452ا١تقنع ص 

 .264، رسم ا١تصحف ص454-453ا١تقنع  

. نسخة دار ا٢تبلؿ .إبراىيم السامرائي.مهدم ا١تخزكمي كد.د: ٖتقيق. كتاب العُت، ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم 
 .277، رسم ا١تصحف ص620ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص. نسبو اٞتعربم البن قتيبة . 317\3

الطبعة الثالثة . مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة. عبد السبلـ ىاركف: ٖتقيق. (ىػ180)الكتاب، سيبويو أبو بشرعمرك بن عثماف  
 .432\4ص. ـ 1988ىػ 1408

 بواك (اٟتىيػىٍوةي ) ك(الزَّكىٍوةي ) ك(الصَّلىٍوةي ) :كريكّْينا عن قطرب أف بعض أىل اليمن يقوؿ: "قاؿ ابن جٌٍت ُب سٌر صناعة اإلعراب 
 ت)أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصلي سٌر صناعة اإلعراب، ..." (حياة) ك(زكاة) ك(صبلة)قبلها فتحة، فهذه الواك بدؿ من ألف 

 230\2.  ـ2000ىػ 1421دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة األكٔب . (ىػ392

 .179دليل اٟتَتاف ص. 258\2النشر ُب القراءات العشر  

 .166-٤165تمد مشلوؿ ص 
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طغياف فرعوف طغياف متسع منتشر ُب األرض فجاء الرسم "رٝتت األلف بالياء ألٌف (  ڭ)
 ." العثما٘ب مشَتان إٔب اتساع طغياف فرعوف اتساعا أفقيا مدمرا

للداللة على أنٌو طغياف رأسي من أسفل إٔب أعلى حىت ٭تمل السفينة فينجو  " ( ٺ ٿ)
 ."من فيها ألٌف لكٌل فعل رد مساك لو ُب ا١تقدار، مضاد لو ُب االٕتاه

 :توجيهات أخرى
خشية " يشركهٌن ُب الصورة"ذىب الدا٘ب إٔب أٌف األلف رٝتت ياء ُب بعض األحرؼ للتفريق بينها كبُت ما 

 (عبل، إال، لدا) للتفريق بينها كبُت ،(على، إٔب، لدل):االتباس، كمن ذلك

معٌت الذم ُب : قاؿ ا١تفسركف "  (ژ) (ٹ)الرسم  باأللف أك بالياء لبياف اختبلؼ ا١تعٌت 
 ."؛ فلذلك فػيرّْؽى بينهما ُب الكتابة(ُب)، كالذم ُب غافر (عند)يوسف 

 
 مناقشة توجيهات ابن البناء في باب الواو: المبحث الثالث

 مناقشة توجيهاتو لفصل الواو الزائد في الخطّ 
 الكلمة  ُب الوجود ُب [معٌت ظهور]كذلك يدٌؿ على : "قاؿ ا١تصنف موٌجها زيادة الواك توجيها عاما للفصل كٌلو

 ."ُب أعلى طبقة كأعظم رتبة
 فقد كردت ألفاظ !يقتضي زيادة الواك ؟ طبعا ال" ُب الوجود ُب أعلى طبقة كأعظم رتبة"كلكن ىل كل ظهور 

                                 
 .24طو  

 .70ٛتدم الشيخ ص 

 .11اٟتاقة  

 .70ٛتدم الشيخ ص 

 .265رسم ا١تصحف ص: نقبل عن. (ا١توضح ُب الفتح كاإلمالة )ذكر ذلك ُب  

 .25يوسف  

 . 448ا١تقنع ص 

- 120، ا٢تجاء ص75\2، ٥تتصر التبيُت 50، البديع ص68، ا١تهدكم ص179، احملكم ص395ا١تقنع ص: ينظر 
 .31، ا١تتحف ص56، ٝتَت الطالبُت ص162، دليل اٟتَتاف ص557، اٞتعربم ص298، الوسيلة ص...150-159- 149

 .87كالتصحيح من نسخة ا١تكتبة اٟتسنية ىامش عنواف الدليل ص (ظهور معٌت)ُب األصل  

 . ا١تصدر نفسو 
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لننظر اآلف ُب ...  (ڀ): معانيها ُب غاية الظهور كّناية العلٌو كالرتبة كمع ذلك ٓب ترسم بالواك كنحو
 .األحرؼ اليت مٌثل ّٔا، لنحاكؿ االستبانة من حقيقة ىذا الظهور كعبلقتو بزيادة الواك

كيدؿ على ىذا . للعياف أكمل ما يكوف   ذلك بالفعل  زيدت الواك تنبيها على ظهور: "قاؿ ا١تصنف (ڄ)
 كلعٌل أٌكؿ ما يقدح ُب ىذا التوجيو اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم ىذا . "ىذا أٌف اآليتُت جاءتا للتهديد كالوعيد

، كمعٌت الظهور الـز ٢تذا اٟترؼ ُب ٚتيع ىذه ا١تصاحف كّتميع صور كتابتو؛ األمر الذم اٟترؼ ُب موضعيو
 .ٔتعٌت الظهور-  بل الرسم كٌلو–يقتضي كال بٌد عدـ تعلق زيادة الواك 

. زيدت الواك بعد ا٢تمزة لقوة ا١تعٌت كعلٌوه ُب الوجود على معٌت أصحاب: "قاؿ ا١تصنف (  ائ(  )ڤ) 
 ."فإٌف ُب أكٕب معٌت الصحبة كزيادة التمليك كالوالية عليو

 ."ألنٌو ٚتع مبهم يظهر منو معٌت الكثرة اٟتاضرة ُب الوجود: "(  ۉ)   (ی)كقاؿ ُب 
ال تكوف إالٌ " القوة ُب ا١تعٌت"فهل ىذه " زيدت الواك بعد ا٢تمزة: "لعٌل أٌكؿ ما يستغرب ُب ىذين التوجيهُت قولو

 أٌف األمر كذلك فينبغي لتوجيو الظاىرة أف يتعٌلق با٢تمزة فتكوف الواك –جدال - مصاحبة للهمز ؟ إذا سٌلمنا 
؛ لكن ا١تصنف ٓب ...صورة للهمزة أك لتقويتها أك بياف حركتها أك بياف إشباع ىذه اٟتركة كعدـ اختبلسها كىكذا

ٓب يذكر شيئا من ذلك، كٓب يلفت نظره كانتباىو إالٌ معٌت الظهور، رغم أنٌو الحظ مصاحبة ا٢تمزة لظاىرة زيادة 
 .الواك ُب ٚتيع األحرؼ اليت مٌثل ّٔا كىي سبعة أحرؼو 

، فهو زعم ٭تتاج إٔب إثبات،   (پ) معا٘ب زائدة على (  ی)كأٌما قوؿ ا١تصنف إٌف ُب دالالت 

                                 
 .، كىو متعدد ككثَت الدكر48التوبة  

 .37، األنبياء 145األعراؼ  

 .87عنواف الدليل ص 

، دليل اٟتَتاف 563-560، اٞتعربم ص299-298، الوسيلة ص50، البديع ص396، ا١تقنع ص68ا١تهدكم ص 
 .31، ا١تتحف ص163ص

 .87عنواف الدليل ص 

 .، كىو متعدد كثَت الدكر5البقرة  

 .43القمر  

 .88عنواف الدليل ص 

 .كىذا الذم قاؿ بو ٚتاعة من علماء الرسم كما سيأٌب بيانو 

 .59النساء  

 .، كىو متعدد كمتنوع10ا١تائدة  
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 كٓب أجد أدٗب إشارة ٢تذا ا١تعٌت، كعلى فرضية صحتو؛ ما العبلقة فقد تتبعت ىذه الكلمة ُب أشهر ا١تعاجم العربية
العبلقة بُت معٌت زيادة التمليك كالوالية كمعٌت الظهور ُب الوجود ؟ كإذا كاف األمر متعلقا بالوالية أليس 

 . أكٔب بزيادة الواك من ىذه الكلمات؟ فالوالية فيها أجلى كأظهر( گ.......ڌ )

رغم كوف معناه مشًتؾ ككاحد مع األحرؼ اليت   (چ)مبلحظة أخرل ىي ١تاذا ٓب يزد الصحابة الواك ُب

إالٌ ُب  ( ڻ) كبُت (  چ)ذكرىا ا١تصنف، بل اللفظ ذاتو كاحد كليس معناه فقط؛ إذ ال فرؽ بُت 
 .؛ كأكثر من ذلك فإٌف ُب زيادة ىاء التنبيو تعظيما كاىتماما كبالتإب ظهورا أكرب ُب ا١تعٌتزيادة ىاء التنبيو

" اٟتضور"بل إٌف معٌت " اٞتمع ا١تبهم الذم يظهر منو الكثرة اٟتاضرة ُب الوجود" ٖتمل معٌت (  چ)ٍب أليس

 . اإلشارة فيها إٔب بعيدين(ڻ) ألنٌو يشَت بو على حاضرين قريبُت، بينما (چ)أظهر ُب 
 

 مناقشة توجيهاتو لفصل الواو الناقصة من الخطّ 
موٌجها ىذا اٟتذؼ (  ڈ  )(ڦ): بدأ ىذا الفصل باٟتديث عن حذؼ الواك غَت ا١تفرد ُب ٨تو

 كىو توجيو لغوم إمبلئي كافق فيو علماء الرسم كحاد فيو عن التأكيل "عبلمة على التخفيف"اٟتذؼ بكونو 
 .اإلشارم

                                 
دار صادر . (ىػ711ت)، لساف العرب، أبو الفضل ٤تمد بن مكـر بن منظور (نسخة دار إحياء الًتاث) 48العُت ص 

، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم 437-436\15ىػ 1414بَتكت الطبعة الثالثة 
، ٥تتار 2544\6ـ 1987ىػ 1407دار العلم للمبليُت بَتكت الطبعة الرابعة . أٛتد عبد الغفور عطار: ٖتقيق. (ىػ393ت)

 .33الصحاح ص

 .23النساء  

 .، كىو متعدد كثَت الدكر31البقرة  

 .119آؿ عمراف  

 .، نسخة دار إحياء الًتاث٠48تليل صالعُت ؿ 

 .1052، مقاييس اللغة ص٣716تمل اللغة ص 

- 172، ا٢تجاء ص1092\4-787\3، ٥تتصر التبيُت 85-84، ا١تهدكم ص168، احملكم ص326ا١تقنع ص 
 .25، ا١تتحف ص50، ٝتَت الطالبُت ص124، دليل اٟتَتاف ص557، اٞتعربم ص297، الوسيلة ص...177-248

 . 8التكوير  

 .49فصلت  

 .88عنواف الدليل ص 
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قاؿ موٌجها حذؼ الواك    (    ڇ ڇ ڇ ڍ  )(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  )(چ چ )(وئ وئ)
داللة على سرعة كقوع الفعل كيسارتو على الفاعل كشٌدة قبوؿ ا١تنفعل للتأثر بو ُب : "الواك ُب ىذه األحرؼ

  ."الوجود
، كلكٌنها ٓب "بسرعة الوقوع كيسارتو كشٌدة قبوؿ ا١تنفعل للتأثر بو ُب الوجود"إٌف أفعاؿ اهلل تعأب ٚتيعها تٌتصف 

 .تٌتصف ٚتيعها ْتذؼ الواك؛ ما يقدح ُب ىذا التوجيو كيطعن فيو

 ثبتت كاكه ألٌف  (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت)ُب  (چ)ٍبٌ ىل 

﮴ ﮵ )كُب قولو تعأب ... الدعوة إٔب دار السبلـ صعبة على اهلل عٌز كجٌل؟  تعأب اهلل عن ذلك علٌوان كبَتا

 أـ أنٌو يلقى – تعأب اهلل عن ذلك علٌوا كبَتا –ىل ٤تو اهلل ١تا يشاء صعب عليو كذلك؟   (﮶ ﮷ ﮸
 رفضا كعدـ االنفعاؿ كالتأثر بو ُب الوجود؟   

 :توجيهات علماء الرسم لظاىرة زيادة وحذف الواو
 : كٌجو علماء الرسم زيادة الواك بتوجيهات عٌدة كتعليبلت شىٌت لعٌل أ٫ٌتها ما يلي:زيادة الواو

 زيدت الواك تقوية للهمز كبيانا ٢تا ُب الكتابة كما قٌوكىا با١تٌد ُب اللفظ. 
  ٌزيدت الواك عبلمة ٟتركة الضم. 
  من غَت تولد كاك لتتميز عن اٟتركة ا١تختلسة [حركة ا٢تمزة]للداللة على إشباع "زيدت الواك". 
 ك٦تٌا يدؿ على أٌّنم ٓب يكونوا : "زيدت الواك للتفريق بينها كبُت ما يشبهها ُب ا٠تٌط، قاؿ الدا٘ب ُب احملكم

أصحاب شكل كنقط، كأّنم كانوا يفرقوف بُت ا١تشتبهُت ُب الصورة بزيادة اٟتركؼ، إٟتاقهم الواك ُب 

كُب . (  ی)فرقا بينو كبُت (  ڻ)كإٟتاقهم إياىا ُب . (عمر)فرقان بينو كبُت  (عمرك)
                                 

 .18العلق  

 .11اإلسراء  

 .6القمر  

 .18الشورل  

 .88عنواف الدليل ص 

 .25يونس  

 .39الرعد  

 .163، دليل اٟتَتاف ص569، اٞتعربم ص298،  الوسيلة ص395ا١تقنع ص 

 .75\٥2تتصر التبيُت ، ىامش 569، اٞتعربم ص299-298الوسيلة ص 

 .299، الوسيلة ص163دليل اٟتَتاف ص 
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ليجرم الباب (  ٺ)ك(ې)ٍبٌ عليو : "...كقاؿ اٞتعربم..." (  ڈوئ )فرقا بينو كبُت (ڇ)
  ..."على سنن

 كقد تقٌدـ معنا ُب الفصل .رٝتت الواك كاأللف للجمع بُت صورٌب ا٢تمزة باعتبار االتصاؿ كاالنفصاؿ
األٌكؿ عند اٟتديث عن مفهـو ظواىر الرسم العثما٘ب أٌف من أساليب رسم ا٢تمزة اٞتمع بُت كجهي 

 .ٖتقيقها كٗتفيفها
 كحكى غَت كاحد من علماء العربية، : "إٌف ذلك من ٥تٌلفات الكتابات القدٯتة، قاؿ أبو عمرك الدا٘ب

ٍبٌ تيرؾ استعماؿ ذلك .  كغَته، أٌف ذلك كاف قبل الكتاب العريبمنهم أبو إسحاؽ إبراىيم بن السَّرًمٌ 
 ."بعدي، كبقيت منو أشياء ٓب تغٌَت عٌما كانت عليو ُب الرسم قدٯتان، كتركت على حا٢تا

  دكف (ڄ)كمن التأكيبلت اإلشارية ُب ىذا الفصل قوؿ ٤تمد مشلوؿ موٌجها زيادة الواك ُب 

نبلحظ أٌف ىذه الكلمة ١تٌا جاءت منسوبة إٔب اهلل سبحانو   :" ( ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)
يوحي باستمرار آيات اهلل على ا١تدل الطويل،  (الواك)كتعأب فقد جاءت بشكل غَت عادم بزيادة حرؼ 

 ..."خاصة أٌّنا جاءت بلغة ا١تستقبل
 :ك٦تٌا قيل ُب توجيو حذؼ الواك من ا٠تٌط ما يلي: حذف الواو

  ٛتل ا٠تٌط على اللفظ، كذلك ُب خصوص األحرؼ األربعة؛ ألٌّنا ُب اللفظ ٤تذكفة الواك كصبلن بسبب
  .السكوف بعدىا

  كالعلة ُب :"قاؿ ابن األنبارم معٌلبل زيادة الواك ُب الوقت ذاتو ّٔذا التوجيو كالذم قبلو: االكتفاء بالضمة
ىؤالء األربعة أٌّنم اكتفوا بالضمة من الواك فأسقطوىا، ككجدكا الواك ساقطة من اللفظ لسكوّنا كسكوف 

                                 
، ىامش ٥تتصر التبيُت 163، دليل اٟتَتاف ص298، الوسيلة ص395، ا١تقنع ص568، اٞتعربم ص177احملكم ص 

2\75 . 

 .596اٞتعربم ص 

 .كغَت٫تا، تقٌدمت ترٚتتو" االشتقاؽ"معا٘ب القرآنط ك"ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرٌم الزجاج صاحب  

 .177احملكم ص 

 . 29غافر  

 .149إعجاز رسم القرآف كتبلكتو ص 

، 250، رسم ا١تصحف ص125، دليل اٟتَتاف ص568، اٞتعربم ص297الوسيلة ص، 269\1أبو بكر األنبارم  
 . 326، ىامش ا١تقنع ص26ا١تتحف ص
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 ."البلـ فبٍت ا٠تٌط على اللفظ
 كذلك من حيث كانت : "...إ٪ٌتا حذفت الواك صورة ا٢تمزة للداللة على ٖتقيقها، قاؿ أبو عمرك الدا٘ب

 ."ا٢تمزة حرفا من سائر اٟتركؼ، فاستغنت بذلك ُب حاؿ ٖتقيقها عن الصورة
 حذفت الواك  ُب غَت ا١تنفردة كراىة اجتماع األمثاؿ. 
 حذفت الواك غَت ا١تنفردة اجتزاء بإحدا٫تا عن األخرل. 
  ألٌف الراء ُب ا٠تٌط القدٙب قريبة الشكل من "حذفت الواك ُب مواضع ٥تصوصة خشية االلتباس بالراء؛

 ."الواك
  كاكتفى ٛتدم الشيخ ُب تأكيبلتو اإلشارية بًتديد كنسخ ما قالو ا١تصنف رٛتو اهلل ُب خصوص األحرؼ

تسقط الواك بدكف جـز ُب أربعة أفعاؿ داللة على سرعة اٟتدكث كسهولة : "األربعة ا١تتقدمة حيث قاؿ
 ..."كقوع الفعل

 
 

 المبحث الرابع مناقشة توجيهات ابن البناء في باب الياء
 :فصل الياء الزائدة

 :مناقشة توجيهاتو العامة
 كقد تقٌدـ معنا ُب ٖتليل تأصيبلتو أٌف  ا١تلكوت "عبلمة اختصاص ملكوٌب"كٌجو ا١تصنف زيادة الياء بكوّنا 

فكيف أناط ا١تصنف ا١تعٌت ا١تلكوٌب بالزيادة . ا١تلكوت متعلق با١تعا٘ب ا٠تفية كالباطنية كبظاىرة اٟتذؼ دكف الزيادة
؟ أكى ليست الزيادة متعلقة بالظاىر كبعآب ا١تلك ؟ ألٌّنا إثبات كجبلء كبياف كىي أكصاؼ تناسب عآب ا١تلك ال 

                                 
 .125، دليل اٟتَتاف ص84، ا١تهدكم ص326ا١تقنع ص: ، ينظر270-269\1إيضاح الوقف كاالبتداء  

 .25، ا١تتحف ص331ا١تقنع ص: ينظر. 184احملكم ص 

 .332، ىامش ا١تقنع ص249، رسم ا١تصحف ص568، اٞتعربم ص50، البديع ص172احملكم ص 

 .25، ا١تتحف ص565، اٞتعربم ص332ا١تقنع  

 .300، الوسيلة ص60اإلسراء (  ڄ): كذلك ُب ٨تو 

 .92اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 

، 187، ا٢تجاء ص1142-1096\4- 369\2، ٥تتصر التبيُت 52، البديع ص66، ا١تهدكم ص...371ا١تقنع ص 
 .31-30، ا١تتحف ص56-55، ٝتَت الطالبُت ص...159، دليل اٟتَتاف ص549، اٞتعربم ص290،  الوسيلة ص239

 .91عنواف الدليل ص 
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تنوع دالالهتا ْتيث ال -  كما سيأٌب بيانو–ٍبٌ إٌف الناظر ُب األحرؼ اليت زيدت فيها الياء يبلحظ . ا١تلكوت 
 . ٯتكن ٛتلها ٚتيعا على معٌت كاحد

، ما ا١تقصود باالختصاص ؟ كما عبلقتو بعآب ا١تلكوت "اختصاص"مبلحظة أخرل ُب ىذا التوجيو ىي قولو 
؟ إٌف اٞتواب على ىذين السؤالُت يكمن ُب تتبع استعماؿ ا١تصنف ٢تذا االصطبلح ُب خصوص ىذا الفصل، 

كسيبلحظ القارئ ا١تنصف أنٌو استعملو ُب ثبلثة مواضع، كمفاده أٌف اللفظة اختصت ٔتعٌت معٌُت؛ كىو أمره تشًتؾ 
فيو األلفاظ كٌلها؛ فما من لفظ إالٌ كاختٌص ٔتعناه، إٍف باعتبار داللتو العامة أك السياقية ا٠تاصة، كاختصاص اللفظ 

 .ٔتعٌت ال يلـز منو تصنيفو ُب خانة ا١تلكوت
اكتفى ا١تصنف ُب ىذا الفصل بإيراد أربعة أحرؼ، فهو كعادتو ال يتتٌبع كيستقرئ أحرؼ الفصل كٌلو؛ كىذا 

 .من شأنو أف يشٌكك ُب صٌحة توجيهاتو كاطٌرادىا 
 :مناقشة توجيهاتو ألحرف ىذا الفصل

 ."كتب بياءين فرقا بُت األيد الذم ىي القوة كبُت أيدم ٚتع يدٌ : " قاؿ ا١تصٌنف رٛتو اهلل(  ۆئ) .1
 ."يدٌ 

ىو توجيو كافق فيو ا١تصنف كثَتا من علماء العربية كالرسم الذين يركف أٌف زيادة بعض الرموز الكتابية كانوا 
 . كُب ىذا خركج عن منهجو كعدكؿ عنو.يقصدكف ّٔا التفريق بُت ا١تشًتكات ُب الصٌور

كالشرط ال . كذلك ألٌف موتو مقطوع بو: " قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل  (ۈئ ۈئ ېئ )(چ چ ڇ) .2
. ال يكوف ُب ا١تقطوع بو كال ما رتب على الشرط ىو جوابو ألٌف موتو ال يلـز منو خلود غَته كال رجوعو عن اٟتقٌ 

فزيدت الياء ٠تصوص ىذا . فاللفظ لبلستفهاـ كالربط، كا١تعٌت لئلنكار كالٌنفي. أىم ا٠تالدكف إف متٌ : فتقديره
 ."ا١تعٌت الظاىر للفهم الباطن ُب اللفظ

ا١تبلحظة األكٔب أٌف كوف موت النيٌب صلى اهلل عليو كسٌلم مقطوع بو؛ كبالتإب ال يصلح شرطا، غَت مسٌلم بو ألٌف 
ىذا القطع إ٪ٌتا ىو باعتبار اٟتٌق كباعتبار عقيدة ا١تسلمُت، كخطاب اهلل تعأب موٌجها للمسلمُت كلغَتىم، كىو ُب 

                                 
" ظاىرة للفهم" "ا١تعٌت األظهر"خاصة كأٌف ا١تعا٘ب اليت ذكرىا ا١تصنف ككصفها باالختصاص ىي معا٘ب بنعتو ىو  

 فهل الظهور كالتحقق متعلقة بعآب ا١تلكوت ا٠تفي الباطن أك بعآب ا١تلك الظاىر اٞتلٌي ؟" . متحققة ُب الوجود"

 . 47الذاريات  

 .91عنواف الدليل ص 

 ...372، ىامش ا١تقنع ص162دليل اٟتَتاف ص: ينظر 

 .144آؿ عمراف  

 .34األنبياء  
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ىذه اآليات يصف حاؿ بعض الصحابة رضي اهلل عنهم حُت فشلوا ألٌّنم ظٌنوا أٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كُب اآلية الثانية ردّّ على . كسٌلم قد مات، كما ُب اآلية إشارة ال من بعيد كال من قريب أٌّنم شٌكوا ُب إمكانية موتو

 .ا١تشركُت الذين اٗتذكا آ٢تة من دكف اهلل كنسبوا ٢تا بعض خصائص األلوىية
كما صرٌح بذلك ا١تصنف، بل ىو " باطنا ُب الٌلفظ"ا١تبلحظة الثانية أٌف ىذا ا١تعٌت الذم استوجب زيادة الياء ليس 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )منصوص عليو بصريح اللفظ ُب موضع األنبياء 

فهمو ٚتيع ا١تفسرين الذين كقفوا على ىذه اآلية من ظاىر " أفإف مٌت أىم منقلبوف على أعقأّم"كمعٌت . (  ىئ
 .لفظها كداللتها دكف اللجوء إٔب مثل ىذه الظواىر الكتابية

كىي . تنبيها على أٌّنا أنباء باعتبار، أخبار باعتبار: " قاؿ ا١تصٌنف رٛتو اهلل(  ېئ ىئ ىئ) .3
 ."ملكوتية ظاىرة

 .كىذا خبلؼ مذىبو كتأصيبلتو" الظهور"ك" ا١تلكوت"لعٌل أٌكؿ ما يبلحظ على ىذا التوجيو، ٚتعو بُت 
 .، كلكن ال يبدك ىذا التوجيو مناسبا كمتوافقا مع معانيهاُب الباب أحرؼ أخرل ٢تا اٟتكم ذاتو

أنباء ا١ترسلُت ليست ملكوتية بإطبلؽ؛ بل من أخبارىم ما يتعلق بعآب ا١تلك كمسائل ا١تعامبلت كاٟتكم 
 .بل بعض أخبارىم موافق ألعراؼ الٌناس كعاداهتم ال ٘تٌت بصلة لعآب ا١تلكوت...كالقضاء

 بظاىرة – كال حىت أكثرىا –كُب كتاب اهلل أخبار كأنباء ملكوتية ظاىرة، كىي كثَتة؛ كلكٌنها ٓب تتمٌيز ٚتيعها 
 . زيادة الياء

  أكٔب ّٔذه الزيادة؛ ألنٌو إخبار بالغيب كىو أمر باطٍت (  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)أليس حرؼ 
 .خفي ملكوٌب بامتياز

ألنٌو ال فرؽ ُب شيء من حيث ا١تعٌت عٌما ذكره ا١تصنف؛ فنبأ   (ۀ ۀ ہ ہ ہ): كمثلو حرؼ
 . موسى جزء من نبإ ا١ترسلُت عليهم كعلى رسولنا أفضل الصبلة كأزكى التسليم

                                 
 .34األنعاـ  
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 (كرائ)، 130طو  (ءانائ)، 90النحل  (إيتائ)، 15يونس  (تلقائ): تقٌدـ ُب باب ا٢تمز اٟتديث عن بعضها كنحو 
 إْب...83يونس  (مبلئهم)، ...103األعراؼ  (مبلئو)، 16الرـك  (لقائ)، 8الرـك  (بلقائ)، 51الشورل 

 .67األنعاـ  

 . 3القصص  
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فإٌّنم . كتبت بياءين ٗتصيصا ٢تم بالصفة كحصوؿ ذلك كٖتققو ُب الوجود "(  ڻ ۀ ۀ) .4
 ."فانفصل حرؼ أٌم بياءين لصحة ىذا الفرؽ بينو كبينهم قطعان لكٌنو باطن فهو ملكوٌب. ىم ا١تفتنوف دكنو

 .ىذا ا١تعٌت يستفاد من داللة اللفظ كسياقو كال ٭تتاج إٔب مثل ىذه الظواىر الكتابية للداللة عليو
 : توجيهات علماء الرسم ألحرف ىذا الفصل

  :التوجيهات اإلشارية
 يوٌضح (  ۆئ)ُب كلمة  (م)إٌف زيادة حرؼ : "...(  ۆئ)من أمثلتو قوؿ ٤تمد مشلوؿ موٌجها الزيادة ُب 

كذلك ليلفت النظر :"...يقوؿ  (ۈئ ۈئ ېئ) كُب توجيهو ٟترؼ  ..."قوة كشٌدة السماء كمتانة ٝتكها كبناءىا
كعلى ا١تسلمُت أال ينقلبوا على أعقأّم بعد ... إٔب أٌف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم سيموت مثل البشر ٚتيعان 

 ..."موتو
 : التوجيهات اللغوية

 زيدت الياء تقوية للهمزة كبيانا ٢تا. 
 زيدت الياء عبلمة لكسرة ا٢تمزة. 
 الياء صورة ا٢تمزة حالة ٗتفيفها كاأللف ىي الزائدة لتقويتها. 
 األلف كالياء كبل٫تا صورتاف للهمزة حاليت التحقيق كالتخفيف. 
 األلف كالياء كبل٫تا صورتاف للهمزة حاليت االتصاؿ كاالنفصاؿ. 

 : التوجيهات التاريخية

                                 
 .6القلم  

 .92عنواف الدليل ص 

 .149إعجاز رسم القرآف ص 

كال عٌما  [.47: ينظر الصفحة]عٌما ذكره ابن البناء  (اإلعجاز البيا٘ب)كٓب ٮترج ٛتدم الشيخ ُب . 145ا١ترجع نفسو  
 .[76: ينظر الصفحة]ذكره مشلوؿ 

 .370\2، أٛتد شرشاؿ ىامش ٥تتصر التبيُت 162، دليل اٟتَتاف ص374ا١تقنع ص 

 .370\٥2تتصر التبيُت =، أٛتد شرشاؿ ا162، دليل اٟتَتاف ص293، الوسيلة ص67ا١تهدكم ص 

، 556، اٞتعربم ص293-291، الوسيلة ص163\5ابن عطية ُب احملرر الوجيز ، 67، ا١تهدكم ص374ا١تقنع ص 
 .370\2أٛتد شرشاؿ ىامش ا١تختصر 

 .370\2، أٛتد شرشاؿ ىامش ا١تختصر 293، الوسيلة ص67ا١تهدكم ص 

 .370\2، أٛتد شرشاؿ ىامش ا١تختصر 557-556، اٞتعربم ص294الوسيلة ص 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -313-  

 

  إٌف مبدأ التفريق بُت ا١تتشأّات ُب الشكل كالصورة بزيادة بعض الرموز الكتابية ىي من مبادئ الكتابات
؛ فقد عرفت الكتابة النبطية مثبل التفريق بُت أٝتاء األعبلـ كغَتىا بزيادة الواك " بالسامية"القدٯتة ا١تسماة 
 . ُب آخر األعبلـ

  قاعدة كمبدأ إمبلئي عرفتو الكتابات (الصوامت)باٟتركؼ  (الصوائت القصَتة)إٌف ٘تثيل اٟتركات ،
، كقد نٌص عليو ٚتاعة من علماء العربية "ا٠تٌط القدٙب: "السابقة كقد كصفو اإلماـ اٞتعربم بقولو

 .كالرسم، تقٌدمت بعض أقوا٢تم ُب ىذه البحوث

  مثبل ترسم  (إفٌ )تفٌكك اإلدغاـ كتفصل بُت حركفو، فكلمة " بالسامية"كانت الكتابات القدٯتة ا١تسماة
، فلٌما جاءت الكتابة العربية كاليت التـز أصحأّا ٔتبدأ كراىة اجتماع األمثاؿ كالتقاء الصور (ا ف ف)ىكذا 

كلذا نٌص ٚتاعة من أىل العلم . حرفا كاحدا- ا١تتماثلة كغَت ا١تتماثلة - ا١تتشأّة، صٌوركا حركؼ اإلدغاـ 

كىي " مراعاة أصل الكلمة كتفكيك اإلدغاـ"ليست زائدة كإ٪ٌتا ىي من (  ڻ)إٔب أٌف الياء ُب ٨تو 
 .من ٥تلفات الكتابات القدٯتة 

 
 :فصل الياء الناقصة

قٌسم ا١تصٌنف ىذا الفصل إٔب قسمُت، قسم الياء فيو ناقصة من ا٠تٌط دكف الٌلفظ، كقسم الياء فيو ناقصة 
 كال ينبغي أف نتجاكز ىذه القسمة أك نقفز عليها، دكف اإلشارة إٔب أٌف علم الرسم ال يهتم ٔتا .من ا٠تٌط كاللفظ

حذؼ ُب اللفظ كا٠تٌط معا؛ ألٌف ىذا القسم إ٪ٌتا ىو من اختصاص ك٣تاؿ علم القراءات، كال يعٌت علم الرسم إالٌ 
 .لو مقابل ُب الصوت كاللفظ (الياء)بالتمايز كالفركؽ الواقعة بُت اللفظ كا٠تٌط، كىو ىنا حذؼ رمز كتايب 

 : مناقشة توجيهاتو العامة
فكلٌما كاف " باعتبار ملكوٌب باطٍت"أٌما عن التوجيو العاـ ٢تذا الفصل فَتل ا١تصنف أٌف اٟتذؼ إ٪تا يقع 

ڳ ڱ ):  ا١تعٌت ملكيا ظاىرا ثبتت الياء، ككٌلما كاف ملكوتيا باطنيا حذفت الياء، كمٌثل لو بقولو تعأب

 . "ثبتت األكٔب ألنٌو ملكي، كحذفت الثانية ألنٌو فعل ملكوٌب "(  ڱ ڱ ڱ

                                 
 .556ٚتيلة أرباب ا١تراصد ص 

 .373، ىامش ا١تقنع ص162، دليل اٟتَتاف ص557، اٞتعربم ص418التنسي ص 

، الوسيلة 125\2، ٥تتصر التبيُت ...97-85-80، العقيلي ص85، ا١تهدكم ص165، احملكم ص299ا١تقنع ص 
 .49-48، ا١تتحف ص25-24، ٝتَت الطالبُت ص112، دليل اٟتَتاف ص516، اٞتعربم ص276ص

 .93عنواف الدليل ص 

 .30-20القمر  



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -314-  

 

كلعٌل ما يشكل على ىذا التوجيو أٌف الياء حذفت ُب مئات األحرؼ فهل ٚتيع ىذه األحرؼ ٖتمل معٌتن 
 . خاصة كأٌف كثَتا من ىذه األحرؼ ٖتمل معافو متضادة كمتناقضة !ملكوٌب؟ ىذا جٌد مستبعد

: ٍبٌ أٌف كثَتا من ىذه األحرؼ كردت باٟتذؼ كاإلثبات كىي ذات معٌت كاحد بل لفظ كاحد كنحو

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) (  ڃ چ) (ے)

 : توجيهاتو لبعض أحرف ىذا الفصلمناقشة
حذفت الياء ُب ا٠تٌط باعتبار ما آتاه اهلل من العلم كالنبوءة فهو ا١تؤتى :  قاؿ رٛتو اهلل(  پ پ) .1

 ."ا١تلكوٌب الذم من قبل اآلخرة كُب ضمنو اٞتسما٘ب الذم للدنيا ألٌف اٞتسما٘ب فافو كا١تلكوٌب ثابت

ٱ ٻ ٻ ٻ ): إٌف ا١تقصود ىا ىنا ُب ىذه اآلية ا١تعٌت ا١تلكي ال ا١تلكوٌب بدليل قولو ُب اآلية ذاهتا

 .(...ٻ پ
: ٍبٌ إٌف الذم ٘تٌيز بو سليماف عليو السبلـ كاختٌص بو ىو اإلتياف ا١تلكي ال ا١تلكوٌب كىو عليو السبلـ القائل

 كأخَتا ألنٌو ىا ىنا ُب خضم  .(  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻)
 .ا١توازنة بُت ملك بلقيس كملكو، كال يعقل أف يوازف سليماف عليو السبلـ بُت ملكها كبُت نبٌوتو

 كًجهىة (ې ې ې ې)إذا كاف اٟتذؼ ىنا سببو اإلتياف ا١تلكوٌب، فلم أثبتت الياء ُب 
 . ا١تلكوتية ظاىرة فيها

داللة على الدعاء الذم من جهة ا١تلكوت : "قاؿ موٌجها اٟتذؼ  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) .2

                                                                                                     
 .93عنواف الدليل ص 

 .150البقرة  

 . 3ا١تائدة  

 .178األعراؼ  

 .97اإلسراء  

 .36النمل  

 .94-93عنواف الدليل ص 

 .35ص  

 .269البقرة  

 .186البقرة  
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 إذا كاف ا١تقصود بالدعاء ىا ىنا سؤاؿ العبد ربٌو فإٌف ىذا التوجيو يطعن فيو كيقدح قولو ."بإخبلص الباطن

فقد كقع اٟتذؼ ُب غَت دعاء التضرع    (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ): تعأب

  يطعن كيقدح ُب (ۀ)كالسؤاؿ، كإذا كاف ا١تقصود بالدعاء مطلق الطلب، فإٌف اإلثبات ُب قولو تعأب
 .توجيو ا١تصنف، خاصة كأٌف ا١تعٌت ىا ىنا متعلق بعآب الغيب ا١تلكوٌب

ىو التأخَت با١تؤاخذة ال التأخَت اٟتٌسي، فهو على خَت : "قاؿ رٛتو اهلل  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) .3

  ىل تأخَت إبليس تأخَت ."  ألٌف ىذا تأخَت حٌسي ُب الدنيا الظاىرة(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): حاؿ
تأخَت با١تؤاخذة فقط؟ بل ىو مؤٌخر إٔب يـو القيامة حٌسيا بذاتو ا١تلعونة، كتأخَت ا١تؤاخذة كاحملاسبة إٔب يـو 

 .فا١تعٌت ُب ىذا التوجيو مردكد، كال يصح التعليل بو. القيامة ليس خاصا بإبليس بل با١تكلفُت ٚتيعا

ألٌف التعليم كاقع على أمر ملكوٌب باطٍت خفٌي، كلكن يقدح ُب  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ) .4

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ):ىذا التوجيو قولو تعأب ُب السورة نفسها كالقصة ذاهتا

   فالسؤاؿ كاقع على األمر نفسو كىو باطٍت كملكوٌب كخفي، فلم رسم باإلثبات إذان ؟  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 الوصف ىا ىنا حسٌي ٤تض؛ إذ ا١تقصود باٞتوايب اٟتياض الكبار، فلم رسم باٟتذؼ؟  ( ى ائ) .5
 باٟتذؼ؟ أين كجو ا٠تفاء كالبطوف كا١تلكوت ىنا ؟ 

٦تٌا يشاكل "كقد أكرد علماء الرسم كالقراءة عشرات الكلمات اليت رٝتت باإلثبات رغم كوّنا كما قاؿ ا١تهدكم 
 أم أٌّنا مشًتكة مع الكلمات اليت كردت باٟتذؼ من جهة لفظها كمعناىا كلكن رغم "ُب اللفظ كا١تعٌت

                                 
 .94عنواف الدليل ص 

 .6القمر  

 .108طو  

 .62اإلسراء  

 .10ا١تنافقوف  

 .95عنواف الدليل ص 

 .66الكهف  

 .70الكهف  

 .13سبأ  

 .90ا١تهدكم ص 
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 .ذلك اختلفت عنها ُب الرسم
 : توجيهات علماء الرسم ألحرف ىذا الفصل

 : التوجيهات اإلشارية
 ..."فهي توحي بالسرعة كشٌدة الرغبة ُب التعلم: "...كٌجو ٛتدم الشيخ اٟتذؼ فيها بقولو(گ) 

موحيا بسرعة عطاء اهلل سبحانو كتعأب لو من : "... كٌجو ٤تمد مشلوؿ اٟتذؼ ىنا بقولو(پ پ)
 ..."خَت

 :التوجيهات اللغوية
 كرد حذؼ الياء من الرسم : "، قاؿ األستاذ أٛتد شرشاؿحذفت الياء اجتزاء كاكتفاء بالكسرة قبلها

، استغناء بكسرة ما قبلها، ألٌف الكسرة تدؿ على قسم حذفت منو الياء لغَت عٌلة قياسية: على قسمُت
ككما يستغٌت بالضمة  (أيو)الياء، فيستغٌت بالداؿ عن ا١تدلوؿ، كما يستغٌت بالفتحة عن األلف ُب ٨تو 

كىي لغة فاشية مشهورة، كاردة ُب أشعار العرب، جارية على ألسنتها، كقد أشار  (كيدع)عن الواك ، ٨تو 
 :صاحب ا١تنصف إٔب ىذه اللغة فقاؿ

 ."كذاؾ جاءت عندنا مسطورة  كىي فاعلم لغة مشهورة
  االختصار للعلم ٔتوضعها، كياء ا١تتكلم ا١تضافة للمنادل كغَتىا من الياءات الزائدة على أصل الكلمة

 .١تعٌت ٨توم

 ک )  (ائ ەئ ەئ): كنحوحذؼ الياء من ا٠تٌط على نٌية اللفظ؛ أم مراعاة لسقوطها ُب اللفظ

                                 
 120، دليل اٟتَتاف ص85-84، ا٢تجاء ص88ا١تهدكم ص: ينظر 

 .55اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 

 .126إعجاز رسم القرآف ص 

، دليل اٟتَتاف 535، اٞتعربم ص125\2، ٥تتصر التبيُت 60، البديع ص247\1، ابن األنبارم 299ا١تقنع ص 
 .248-240رسم ا١تصحف ص. 112ص

 .ا١تقصود ىنا العلل النحوية كاٞتـز مثبل 

 . ٥125تتصر التبيُت ىامش الصفحة  

 .288، الوسيلة ص247\1، ابن األنبارم 320ا١تقنع ص 

 . 126\2، ىامش ٥تتصر التبيُت 60، البديع ص87-86ا١تهدكم ص 

 .146النساء  
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كىي الظاىرة اليت نعتها األستاذ غاٖب قدكرم ... (    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)  ( ک ک
 .اٟتمد ْتذؼ الصوائت الطويلة إذا لقيها ساكن كاعتربىا ظاىرة صوتية مقطعية خاصة باللغة العربية

 :التوجيهات الفنية
  ما حذؼ من الياءات الواقعة ُب رؤكس اآلم إ٪ٌتا قصد بو التناسب كالتجانس مع ما قبلها كبعدىا من

 .الفواصل
  حذفت الياء ُب قسم غَت ا١تفردة كراىة اجتماع األمثاؿ. 

 : التوجيو باختالف األحرف
؛ فنافع كأبو عمرك كٛتزة كالكسائي اختبلؼ األحرؼ ُب إثبات كثَت من ىذه الياءات باعتبار الوقف كالوصل

كأبو جعفر قاعدهتم اإلثبات ُب الوصل دكف الوقف، كابن كثَت كيعقوب قاعدهتما اإلثبات ُب اٟتالُت، كالباقوف 
 .قاعدهتم اٟتذؼ ُب اٟتالُت، ىذا على القاعدة كاألصل كقد ٮترجوف عن ىذه األصوؿ كيستثنوف بعض األحرؼ

 .األحرؼ
 

 :مناقشة توجيهات فصل النون
يلتحق ّٔذا القسم من جهة ا١تعٌت : "أٟتق ا١تصٌنف بباب الياء فصبلن خٌصو للنوف، كقاؿ مبٌينا كجو ىذا اإلٟتاؽ

 كلكٌنو رٛتو اهلل ٓب يبٌُت ما ا١تقصود با١تعٌت ىا ىنا ؟ ىل ىو التوجيو كفق ."حرؼ النوف الذم ىو الـ فعل يكوفٌ 
 داللتو االصطبلحية؟ أـ ىو مطلق ا١تعٌت كفق داللتو اللغوية ؟ 

ا١تلكوت كالبطوف استنبطها انطبلقا من خصائص الياء : إٌف معا٘ب الياء اليت ذكرىا ا١تصنف ُب مقدمة كتابو ىي
أٌما من حيث . الصوتية، كىي خصائص ال ٘تٌت بصلة للنوف؛ فبل كجو إذف إلٟتاؽ النوف بالياء من ىذا اٞتانب

 .التوجيو فبل كجو ٢تذا اإلٟتاؽ إذا كانت كلّّ من الياء كالنوف ٗتتلفاف من حيث اٟتقيقة كا١تاىية
مبلحظة منهجية أخرل ىي كوف ىذا الفصل ّتميع ما ذكر فيو من أمثلة ال عبلقة لو البٌتة بظواىر الرسم العثما٘ب 

                                 
 . 16التكوير  

 .12طو  

 .243-242رسم ا١تصحف ص 

 .299، نورة بنت حسن ىامش ا١تقنع ص126\2، أٛتد شرشاؿ ىامض ا١تختصر 241رسم ا١تصحف ص 

 .25، ا١تتحف ص542، اٞتعربم ص288الوسيلة ص 

 .240، رسم ا١تصحف ص535، اٞتعربم ص85ا١تهدكم ص 

 .182\2النشر  

 .106عنواف الدليل ص 



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -318-  

 

 . ألٌف الرسم ٓب ٮتالف الٌلفظ ال بزيادة كال بنقصاف كال ببدؿ كال كصل كال فصل

   (ۆ ۆ ۈ ۈ)  (  ۅ ۅ ۉ ) :كإذا كاف كال بٌد من عقد فصل للنوف، فينبغي أف يدرج فيو ٨تو

 .إْب ٦تٌا حذفت فيو إحدل النونُت من ا٠تٌط على خبلؼ اللفظ...    (ھ ھ ے)
 

 
 مناقشة توجيهات باب مّد التاءات وقبضها: لمبحث الخامسا

: مناقشة توجيهاتو العامة
كذلك أٌف ىذه األٝتاء ١تا كانت يبلزمها الفعل صارت تعترب : "...قاؿ ا١تصنف يٌوجو أحرؼ الباب توجيها كٌليا

كالثا٘ب من حيث يكوف مقتضاىا فعبلن كأثرا . فهذا تقبض فيو التاء. أحد٫تا من حيث ىي أٝتاء كصفات: اعتبارين
كجهة الفعل كاألثر كا١تلكية ظاىرة، كجهة االسم . قالت كحٌقت: فهذا ٘تٌد فيو التاء كما ٘تٌد ُب. ظاىرا ُب الوجود

 ."كالصفة ملكوتية باطنة
األثر : "ما كجو ملكوتية االسم ُب مقابل ملكية الفعل ؟ إذا كاف اٞتواب: مناقشة ىذا التعليل من كجوه، األٌكؿ

- فإٌف األثر ُب ا١تصادر كأٝتاء األفعاؿ كأٝتاء الفاعل كا١تفعوؿ كالصفات ا١تشٌبهة كغَتىا من ا١تشتقات، " الظاىر
. ظاىرة كذلك- كىي أٝتاء 

كلو تتٌبعنا أٌكائل . أكثر األٝتاء تقتضي أفعاال كأثرا؛ فما كجو ٘تٌيز أٝتاء ىذا الباب عن غَتىا من األٝتاء: الثا٘ب
األٝتاء اليت ذكرت ُب كتاب اهلل با٢تاء لوجدناىا ٚتيعها تقتضي أفعاال كأثران؛ فالصبلة تقتضي كصبلن، كاآلخرة 

كلكن ىذا األثر الظاىر ُب ىذه . كىكذا...تقتضي تأخران، كالغشاكة تغٌشيا، كالضبللة إضبلال، كالسورة تسٌورا
. األٝتاء ٓب يلـز منو تنوع رٝتها بالتاء كا٢تاء كما زعم ا١تصنف

                                 
 .110يوسف  

 .11يوسف  

 .88األنبياء  

،  328-319، اٞتعربم ص170-166، الوسيلة ص 188، ا٢تجاء ص59البديع ص: تنظر ىذه األحرؼ كغَتىا ُب 
 .27، ا١تتحف ص50، ٝتَت الطالبُت ص92دليل اٟتَتاف ص

-102، ا٢تجاء ص181...270-268\2، ٥تتصر التبيُت 35، ا١تهدكم ص44...37، البديع ص487ا١تقنع ص 
، ...130-129-127-119-117-114-110-106-100، العقيلي ص...114-123-138-144 -113

، رسم 44-43، ا١تتحف ص65-64، ٝتَت الطالبُت ص...194، دليل اٟتَتاف ص...702، اٞتعربم ص...354الوسيلة ص
 ...224ا١تصحف ص

 .109عنواف الدليل ص 
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إٌف توجيو أحرؼ ىذا الباب متوقف على ٖترير مسألة ُب غاية األ٫تية كا٠تطورة، ٓب يتعٌرض ٢تا ا١تصنف ال : الثالث
أيٌهما األصل التاء أـ ا٢تاء؟ ألٌف ٖتديد ا١تبدؿ كا١تبدؿ منو، بُت التاء كا٢تاء : من قريب كال من بعيد، ىي مسألة
 .ضركرم لتحديد التوجيو الصحيح

: مناقشة توجيهاتو ألحرف ىذا الفصل
يدٌؿ . مٌدت ُب سبعة مواضع للعٌلة اليت ذكرت: " قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل(  ۈ )(  ڇ ڇ) .1

 فوصفها على التذكَت   (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): عليو ما جاء ُب أحدىا
 ."فهو فعل

إٌف أٌكؿ ما يطعن ُب ىذا التوجيو أٌف حكم اٞتزء ال ينسحب كال بٌد على الكٌل، كأٌف أفراد العمـو ال 
، بل العكس ىو الصواب  .يستدٌؿ ّٔا على مطلق العمـو

إٌف ىذا الوصف بالتذكَت ُب خصوص ىذه اآلية يقابلو أكصاؼ التأنيث ُب باقي اآليات، بل يقابلو 
 .حرؼ التاء نفسو؛ فإنٌو يدٌؿ على التأنيث

إٌف الرٛتة سواء كانت با٢تاء أك بالتاء، ليست اٝتا لذات ٤تسوسة  كمشٌخصة، بل ىي اسم ١تعٌت ال 
فبل كٌجو لنسبة ىذه األفعاؿ كاآلثار ...يظهر إالٌ ُب آثاره؛ من حٌب كموٌدة كعفو كٕتاكز كصفح كمغفرة

. ٟتالة ُب االسم دكف أخرل

يدٌؿ : "... قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل موٌجها رٝتها بالتاء(  ک ک ک گ گ )(ۆ) .2
فهذه  ، كتأخرت عنهما ك٫تا من اٞتٌنة. يدٌؿ على أٌّنا ٔتعٌت فعل التنٌعم بالتنعيم اقًتاّنا بالركح كالر٭تاف"...

، كتأخَته عن بعض الٌنعم إ٪ٌتا ىو من باب عطف  النعيم اسم من أٝتاء اٞتنة."جٌنة خاصة با١تنعم ّٔا

                                 
، رسم 195، دليل اٟتَتاف ص702، اٞتعربم ص354، الوسيلة ص41ا١تهدكم ص: ينظر ٖترير ىذه ا١تسألة ُب 

 .إْب....226-225ا١تصحف ص

 .، كىو متعدد157البقرة  

 .، كىو متعدد كمتنوع218البقرة  

 .56األعراؼ  

 .109عنواف الدليل ص 

 .55، قاموس اإلعراب ص120ا١تعجم الواُب ُب النحو العريب ص 

 .، كىو متعدد كثَت الدكر35البقرة  

 .89الواقعة  

 .114عنواف الدليل ص 
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، كىو من اإلطناب البليغ ، استعملو القرآف الكرٙبعطف العاـ على ا٠تاص كىو أسلوب عريب فصيح

ک گ گ ): إذا كاف ُب ا٠تاص مزية تستدعي ذكرىا كالتنبيو عليها، كمنو قولو تعأب

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 فإقامة الصبلة كإيتاء (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
الزكاة كٌلها من طاعة اهلل كرسولو، فهل يقاؿ إٌف الطاعة ىنا طاعة خاصة فقط ألٌّنا سبقت بذكر الصبلة 

 كالزكاة؟ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): كمثلو قولو تعأب

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

عطف من ُب األرض ٚتيعان على بعض من فيها، ك٫تا عيسى كأٌمو مرٙب عليهما كعلى رسولنا  (
كقد قٌرر أىل األصوؿ أٌف ىذا النوع من العطف ليس ٥تصصا ١تا قبلو ْتاؿ . أفضل الصبلة كأزكى التسليم

                                                                                                     
أبو عبد اهلل حسُت : ٖتقيق. (ىػ399)تفسَت القرآف العزيز، أليب عبد اهلل ٤تمد بن أيب زمنُت اإللبَتم ا١تالكي : ينظر 

 .279ص\3ـ ج2002ىػ 1423دار الفاركؽ اٟتديثة القاىرة . عكاشة ك٤تمد بن مصطفى الكنز

دار الكتب . ىند شليب.د: ٖتقيق. (ىػ200)تفسَت ٭تي بن سبلـ، ٭تِت بن سبلـ بن أيب ثعلبة التميمي البصرم ٍبٌ القَتكا٘ب 
. 509ص\2ج. ـ 2004ىػ 1425العلمية بَتكت 

 (د ت).مطبعة سفَت كدار اٞتريسي الرياض. سعيد بن علي بن كىف القحطا٘ب.عقيدة ا١تسلم ُب ضوء الكتاب كالسنة، د
. 379ص\1ج

لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا١تضية ُب عقد الفرقة ا١ترضية، مشس الدين أبو العوف ٤تمد بن أٛتد 
. 226ص\2ج. ـ1982ىػ 1402: الطبعة الثانية. مؤسسة ا٠تافقُت دمشق. (ىػ1188)السفاريٍت اٟتنبلي 

مازف ا١تبارؾ .د: ٖتقيق. (ىػ721) مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد عبد اهلل بن ىشاـ األنصارم 
 .466ـ ص1985دار الفكر بَتكت الطبعة السادسة . ك٤تمد علي ٛتد اهلل

أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف، ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي : ينظر 
. 554ص\5ـ ج1995ىػ 1415دار الفكر بَتكت . (ىػ1393)

ىػ 1420مؤسسة التاريخ العريب بَتكت . (ىػ1393)التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي 
. 37\14- 83\13- 178\5. ـ 2000

 .17 ا١تائدة 
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  .من األحواؿ

مٌدت التاء تنبيها على معٌت الوالدة كاٟتدكث من النطفة : "قاؿ ا١تصٌنف رٛتو اهلل (  ې ې ى) .3
 كىل ٖتتاج ىذه اللفظة إٔب مثل ىذه الظاىرة الكتابية لبياف ىذا ا١تعٌت الذم ىو من مقتضياهتا "ا١تهينة

معٌت الوالدة "سواء رٝتت بالتاء أـ با٢تاء ال بٌد أف ٖتمل  (ابنة)كدالالهتا اللغوية كالعرفية؟ إٌف لفظة 
 ".كاٟتدكث من النطفة ا١تهينة

ٚتيع ما ذكره ا١تصنف ُب توجيو رسم ىذه األحرؼ بالتاء   (پ  )(ۋ )(  ھ) .4
منتقض باختبلؼ ا١تصاحف ُب رٝتها؛ ألٌف األلفاظ كاحدة بلفظها كدالالهتا ُب ٚتيع ا١تصاحف، كلكٌنها 

 .٥تتلفة ُب حكم رٝتها

: توجيهات علماء الرسم ألحرف ىذا الباب
: التوجيهات اإلشارية

كركد ىاءات التأنيث ُب بعض الكلمات القرءانية بالتاء ا١تفتوحة يدؿ على سعة معا٘ب ىذه : "قاؿ ٤تمد مشلوؿ
الكلمات كإعطائها نوعا من التفخيم، كإٔب لفت النظر إٔب ضركرة تدبر ا١تعٌت كالتعمق فيو سواء كانت ىذه 

كذلك مثل أننا نضع دائرة حوؿ ...الكلمات تدؿ على أمثلة للخَت كالرٛتة، أك أمثلة تدؿ على الغلو ُب الكفر
 ."الكلمات ا١تهمة أك نضع ٖتتها خطٌان ُب أسلوبنا ا١تعتاد

فإذا استخدمت التاء ا١تبسوطة فهي تشَت إٔب : "...بالتاء أك با٢تاء(  ھ)قاؿ ٛتدم الشيخ موٌجها رسم  

                                 
ىػ 1414دار الكتيب . (ىػ794)البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو، ابو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي  
 .538ص\4ج. ـ1994

 .12التحرٙب  

 .115عنواف الدليل ص 

 .، كىو متعدد115األنعاـ  

 .كىو متعدد. 56األعراؼ  

 .كىو متعدد. 34إبراىيم  

، 40-39، البديع ص38-37، ا١تهدم ص492-491ُب ا١تقنع ص (كلمت)اختبلؼ ا١تصاحف ُب رسم : ينظر 
كاختبلفهم ُب . 65، ٝتَت الطالبُت ص198، دليل اٟتَتاف ص1066\4، 277-274\2، ٥تتصر التبيُت 117العقيلي ص

، 115ُب ا٢تجاء ص (نعمة)كاختبلفهم ُب . 64، ٝتَت الطالبُت ص195،  دليل اٟتَتاف ص269\2ُب ٥تتصر التبيُت  (رٛتة)
 .64، ٝتَت الطالبُت ص196، دليل اٟتَتاف ص271\٥2تتصر التبيُت 

 .170-169إعجاز رسم القرآف كتبلكتو ص 
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 ..."حكم ٝتاكم أخركم، أما كلمة بالتاء ا١تربوطة فهي تشَت إٔب إعجاز إ٢تي ُب الكوف
: التوجيهات التاريخية

القدٯتة " السامية"يرل أصحاب ىذا التوٌجو أٌف ظاىرة إبداؿ التاء ىاء أك العكس، إ٪ٌتا ىي من ٥تلفات الكتابات 
، "السامية"كاليت اشتقت منها الكتابة العربية، فقد كانت التاء ىي عبلمات التأنيث الوحيدة ُب ٣تمل الكتابات 

، (ملكت)، (غزلت)، (كيلت)، (خلت): ىكذا...خالة، كائلة، غزالة، مليكة، رائفة: فتكتب األٝتاء ا١تؤنٌثة ٨تو
، فبل يستبعد أف تكوف التاء ُب أحرؼ ىذا الباب من ٥تلفات ىذه النظم الكتابية، بينما الرسم با٢تاء ...(ريفت)

.  با٢تاء استجابة للتطٌور الصوٌب ا٠تاص باللغة العربية حالة الوقف على ىذه الكلمات
: التوجيهات اللغوية

 رٝتت ىذه الكلمات بالتاء على نية الوصل، كبا٢تاء على نية الوقف. 
 بناء ا٠تٌط على اللفظ؛ أم كتابة الكلمة كفق ما يتلفظ ّٔا. 
 أبدلت ا٢تاء تاء لتقول على ٛتل اإلعراب.  
 أبدلت التاء ىاء ُب الوقف للتفريق بينها كبُت التاء األصلية ُب بناء الكلمة. 

 :التوجيو باختالف أحرف القرآن
 رٝتت ىذه األحرؼ بالوجهُت لبياف جواز القراءتُت ُب الوقف. 
  رٝتت بالوجهُت لتوافق حرؼ اٞتمع كحرؼ اإلفراد؛ إذ بعض ىذه األحرؼ قرئ باٞتمع كما قرء باإلفراد

 .كالرسم بالتاء يصلح للجمع، بينما الرسم با٢تاء يصلح لئلفراد
 : توجيهات أخرى

قيل اختلف رسم ىذه األحرؼ بسبب كقف ا١تملي أك كصلو للكبلـ حالة إمبلئو على كاتب ا١تصحف، فما 

                                 
 .80اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 

 .83-82ص (د ت)مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة . عبد الصبور شاىُت.القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، د 

 .228رسم ا١تصحف ص 

 .226، رسم ا١تصحف ص733-717، اٞتعربم ص354، الوسيلة ص287\1ابن األنبارم  

 .503، ىامش ا١تقنع ص287\1ابن األنبارم  

 .702ٚتيلة أرباب ا١تراصد للجعربم ص 

 .225رسم ا١تصحف ص. ىو توجيو ا٠تليل كتلميذه سيبويو 

، دليل 733، اٞتعربم ص277\٥،2تتصر التبيُت 40، ا١تهدكم ص281\1، إيضاح الوقف كاالبتداء 129\2النشر  
 ...44، ا١تتحف ص491، ىامش ا١تقنع ص226، رسم ا١تصحف ص195اٟتَتاف ص

 .225، رسم ا١تصحف ص980\4، ٥تتصر التبيُت 40، البديع ص40، ا١تهدكم ص493-492ا١تقنع ص 
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 .كصلو رٝتو الكاتبي بالتاء كما كقف عليو رٝتو الكاتب با٢تاء
 

 
  باب الوصل والحجز ابن البناء فيمناقشة توجيهات: المبحث السادس

: مناقشة توجيهاتو العامة لهذا الباب
. اعلم أٌف ا١توصوؿ ُب الوجود توصل كلمتو ُب ا٠تط كما توصل حركؼ الكلمة الواحدة: "قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 ."كا١تفصوؿ معٌت ُب الوجود يفصل ُب ا٠تط كما تفصل كلمة عن كلمة
: إٌف أىٌم ما يبلحظ كيسٌجل على ىذا التوجيو العاـ ما يلي

  ما ا١تقصود با١توصوؿ كا١تفصوؿ ُب الوجود؟ إنو معٌت كاسع مطٌاط ال ينضبط؛ ألٌف الوصل كالفصل شيء
إٌف كٌل ما خالف شرائع - مثبل–نسيب، يتعدد كٮتتلف باعتبار ما ينسبي إليو، فنستطيع أف نقوؿ اآلف 

اإلسبلـ فهو مفصوؿ عن ىداية اهلل سبحانو كتعأب، ككٌل ما كافق ىذه الشرائع فهو موصوؿ، كنستطيع 
... أف نقوؿ غَت ذلك كٌلما غٌَتنا ىذه النسبة 

  ٘تثيلو لبلتصاؿ بلزـك اتصاؿ حركؼ الكلمة الواحدة بعضها ببعض، كلبلنفصاؿ بلزـك انفصاؿ الكلمة
، بل إٌف من اٟتركؼ ما تستوجب  عن أختها غَت كجيو؛ ألٌف االنفصاؿ كاالتصاؿ فيما ذكر غَت الـز

 كالكلمة ذات ا١تقطع القصَت كالواحد ال تنفصل بل ال (د،ذ،ر،ز،ك): االنفصاؿ ُب الكلمة الواحدة ٨تو
 .(...الباء اٞتارة، كالبلـ، كالكاؼ، كالفاء السببية، كىاء التنبيو): ال بٌد من اتصا٢تا بالكلمة اليت تليها ٨تو

  إٌف كٌل كلمة ٖتمل ُب طياهتا معٌت يفيد االنفصاؿ إذا اٌتصلت بنحو ىاء التنبيو أك ياء النداء أك أؿ
ستزيد ىذه اٟتركؼ ُب معانيها، كلكٌنها لن تتخٌل كلن تعدـ ... التعريف أك بعض حركؼ اٞتٌر ك٨تو ذلك

 .معٌت االنفصاؿ

  معا٘ب الكبلـ متعلقة باللفظ كالصوت ال بالكتابة؛ ألٌف الكتابة حادثة كا١تعٌت سابق كمتقٌدـ عليها، كُب
ا١تلفوظ الكلماتي ٚتيعها متتابعة كموصولة كال يفصل بُت الكبلـ إالٌ بالوقف على ٚتلة منو، فهل معٌت 

                                 
 .226ف رسم ا١تصحف ص40ا١تهدكم ص 

-554\3 -411-376-197-184-73\2، ٥تتصر التبيُت 24، البديع ص42، ا١تهدكم ص459ا١تقنع ص 
- 115- 110- 107- 102، ا٢تجاء ص...105-103-102-101-94-90-87،العقيلي ص...1215\5- 779
، ٝتَت الطالبُت 180، دليل اٟتَتاف ص647، اٞتعربم ص333، الوسيلة ص...131-133-14- 129- 128- 120

 .144-128\2، النشر ...340-337-334-295- 145\1، إيضاح الوقف كاالبتداء 45، ا١تتحف ص66ص

 .119عنواف الدليل ص 

 .127كالغريب أٌف ا١تصنف قد عقد ٢تذه اٟتركؼ ا١تنفصلة مسألة مستقلة سيذكرىا بعد حُت، ص 
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الوصل يلـز الكبلـ كٌلو، خاصة كأٌف الوقف على بعضو غَت الـز ْتيث ٯتكن العدكؿ عن الوقف من 
 .موضع ١توضع آخر بدال منو

 
: مناقشة توجيهاتو ألحرف الباب

على مفٌصل فمنو خَت موعود بو "كقع  (ما)كٌجو ا١تصنف الفصل ىا ىنا بكوف حرؼ   (ڦ ڦ   )(ڳ)
" .ألىل ا٠تَت، كمنو شٌر موعود بو ألىل الشرٌ 

 ."إٍذ ليس لدعول غَت اهلل فعل ُب الوجود: "كٌجو الفصل بقولو  (ھ ے  )(ڄ)
كلعٌل أىٌم . إٌف ىذه ا١تعا٘ب اليت ذكرىا يفيدىا السياؽ، كال ٖتتاج إٔب مثل ىذه الظواىر الكتابية للداللة عليها

( ڳ)إٌف الفصل يفيد التوكيد، كالوصل ُب  : ما يفٌرؽ بو بُت صيغيت الوصل كالفصل ُب ىذه األمثلة أف يقاؿ

. يفيد فيما يفيد االستثناء كاالستدراؾ كاإلضراب(ڄ)للحصر كالقصر كُب 

يقع على حرؼ كاحد من أنواع تنفصل ّٔا ا١تعركؼ ُب  (ما)حرؼ : " قاؿ موٌجها الفصل(چ ڇ  )(ڦ)
 ."ُب الوجود على البدلية أك على اٞتمع

يطعن ُب ىذا التوجيو كيقدح فيو كوف الوصل كقع ُب مواضع على أنواع متعددة مفيدا التفصيل؛ كنحو اختبلؼ 
... أىل ا١تلل كالنحل فهو متنوع كمتعدد

.  كما يطعن ُب ىذا التوجيو اختبلؼ ا١تصاحف ُب كصلها كفصلها

فيها مقسم مفصوؿ ُب الوجود بأنواع ٥تتلفة ُب  (من)حرؼ : "قاؿ موٌجها الفصل  (ک ک  )(ۅ)
                                 

 .كىو متعدد ككثَت الدكر. 11البقرة  

 .134األنعاـ  

 .120 عنواف الدليل ص

. كىو متعدد ككثَت الدكر. 28األنفاؿ  
 .62اٟتج  

 .121عنواف الدليل ص 

 .كىو متعدد كثَت الدكر. 113البقرة  

 .كىو متعدد . 240البقرة  

 .124عنواف الدليل ص 

 ...55، آؿ عمراف 213-113 البقرة 

 .189، دليل اٟتَتاف ص197\2، ٥تتصر التبيُت 49، ا١تهدكم ص30، البديع ص471-470ا١تقنع ص: ينظر 
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، كعلى من  ٦تٌا يقدح ُب ىذا التوجيو كوف الوصل كقع بدكره على أنواع متعددة، كالسمع كاألبصار."األحكاـ
... ، كعلى من يٌدعي النصر كالرزؽ من دكف اهلل كما أكثرىمال يهدم كىم كيثر

كذلك حيث ظهر ُب الوجود صحة توكيد القضية : " قاؿ موٌجها الفصل فيها(ۈ )(ٻ ٻ)
، كما أٌف أخبار "للخركج عن خٌط األناـ"كاٟتٌق أٌف ىذا ا١تعٌت ظاىر من داللة اللفظ كالسياؽ ال ٭تتاج ."كلزكمها

، كبتتبع ا١تواضع اليت كردت بالوصل نتأكد  أٌف ا١تعٌت "بالصحة كتوكيد القضية كلزكمها"اهلل تعأب ٚتيعها تٌتصف 
 بل إٌف بعض ا١تواضع كردت .الذم نسبو ا١تصنف للفصل ال يلزمو كحده، بل يتعٌداه إٔب مواضع الوصل كذلك

. (  ڻ ڻ ڻ ڻ)(  ہ ہ ہ ھ ھ ھ): بالوصل كالفصل كألفاظها كمعانيها كاحدة كنحو

ُب ىذه كٌلها مقسم ُب الوجود بأقساـ  (ما)كحرؼ : " كٌجو ا١تصنفي الفصل بقولو(  ژ ژ )(  ٿ)
 كبتتبع ا١تواضع اليت رٝتت فيها موصولة تبٌُت أٌّنا كثَتا ما تفيد ا١تعٌت ذاتو ."منفصلة غَت متساكية ُب األحكاـ

، بل أحيانا يرد التفصيل كالتقسيم صر٭تا ُب ، ككذلك رزؽ اهللالذم ذكره، فما يفًتيو الكفار كثَت كمتنوع

                                                                                                     
 .31يونس  

 .109النساء  

 .129عنواف الدليل ص 

 .31يونس  

 .35يونس  

 .21ا١تلك  

 .كىو متعدد. 105األعراؼ  

 . كىو متعدد.229البقرة  

 .135عنواف الدليل ص 

، اإلسراء 40، يوسف 2، ىود 12، األعراؼ 3، النساء 183-176- 170-41آؿ عمراف :  ينظر ىذه ا١تواضع 
 .إْب...10، مرٙب 23

 .26ىود  

 . 2 ىود 

 .كىو متعدد ككثَت الدكر. 3البقرة  

 .10ا١تنافقوف  – 28الرـك - 25 النساء 

 .128عنواف الدليل  

 .18األنبياء  

 .33، ا١تومنوف 35اٟتج  
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بل لقد كقع . (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): كنحو قولو تعأب

ژ ڑ  )(ڄ ڄ ڄ): كٌل من الفصل كالوصل على اللفظ ذاتو كا١تعٌت نفسو كنحو قولو تعأب

 فاللفظ كاحد، كا١تعٌت من حيث ما يفيده من تنوع كأقساـ  (ژ ژ ڑ ڑ )(ڑ ک
ٍبٌ إٌف ٦تٌا يطعن ُب أصل التوجيو با١تعٌت اختبلؼ ا١تصاحف ُب أكثر ما .  كاحد كذلك؛ كلكن حكم الرسم ٥تتلف

 .رسم بالفصل
ألٌّنا عبلمات النفصاالت كّنايات : "قاؿ ا١تصنف يوٌجو فصلها (ا،د،ذ،ر،ز،ك)األحرؼ اليت ال توصل بغَتىا 

 ىذا التوجيو اٌدعاء يفتقر إٔب اٟتجة كالدليل، كىذه األحرؼ قد ."كسائر اٟتركؼ توصل ُب الكلمة الواحدة
كردت ُب آالؼ الكلمات كٔتعاف ٥تتلفة بل كمتناقضة كال ٯتكن ْتاؿ من األحواؿ ٛتلها على معٌت النهاية 

ٍبٌ إٌف انفصاؿ ىذه األحرؼ كاف قبل نزكؿ القرآف الكرٙب كرسم ا١تصحف، بل كثَت منها إ٪ٌتا ىو . كاالنفصاؿ فقط
". بالكتابات السامية"من ٥تلفات ما يسمى 

  (ې ى): ك٨توه من ا١تضمرات توصل كال تفصل مثل (ىم)كمن ذلك : "قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل (  ڦ)

 ألٌف الضمَت يدٌؿ على ٚتلة ا١تسمى من غَت تفصيل فاإلضمار حاؿ كجود فبل يلزمها التقسيم (  ڇ  )(ى
 من ا١تصنف ألٌف  كىذا غريب."كا٠تٌط إ٪ٌتا يرسم على العلم اٟتقٌ . التقسيم الوجودم إالٌ الو٫تي الشعرم

ٿ ٿ ٿ ): ا١تضمرات ٓب تأت ُب رسم اإلماـ موصولة كٌلها بل كثَت منها جاء منفصبلن ففي سورة الفاٖتة

بل إٌف علماء الرسم ذكركا ُب ىذا الباب . (  ڦ ڦ ڦ ڄ): كُب أكائل سورة البقرة(  ٿ ٹ

                                 
 .49الفرقاف  

 .33 النور 

. 25 النساء 
. 28 الرـك 

. 182، دليل اٟتَتاف ص657، اٞتعربم ص987-986\4 – 399-73\٥2تتصر التبيُت  
 .128عنواف الدليل ص 

 .كىو متعدد ككثَت الدكر. 4البقرة  

 .كىو متعدد. 68التوبة  

 .كىو متعدد. 52البقرة  

 . 126-125عنواف الدليل ص 

 . كليست ىذه أٌكؿ غرائب ا١تصٌنف كال آخرىا، كىي قرينة أخرل يستدؿ ّٔا على عدـ ٗتٌصصو ُب ىذا العلم
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ۅ   )(  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) ك(  ەئ وئ وئ):  ىيحركفا اختلفوا ُب كصل كفصل ضمائرىا

 (  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)
كلعٌل أىٌم ما قيل ُب توجيو الفصل كالوصل ُب الضمائر أٌّنا تفصل إذا كانت ُب ٤تٌل رفع كتوصل ُب باقي اٟتاالت 

. كاهلل أعلم
قبل أف ٩تتم مناقشة ىذه التوجيهات، ٭تسين بنا أف نذكر أٌف أكثر أحرؼ ىذا الباب ٦تٌا اختلفت فيو مصاحف 

 .األمصار، فبعضها يرٝتو بالوصل كبعضها اآلخر بالفصل؛ كىذا من شأنو أف ينسف أصل التوجيو با١تعٌت
 

: توجيهات علماء الرسم ألحرف الباب
: التوجيو اإلشاري

أٌف األمر كراءه أسرار كمعا٘ب سامية كما ذكر الشيخ "...٦تٌا ذكره ٤تمد مشلوؿ يوٌجو أحرؼ الباب توجيهان عاٌما 
فإٌف قطع الكلمات يعطي إفادة بنوع من التؤدة ُب التفكر كالتدبر؛ كبذلك جاءت الكلمات ... عبد العزيز الدبٌاغ

 كما ٭تسني بنا أف نشَت ..."ا١تقطوعة تدؿ على أف أم قرار أك عمل أك قوؿ أك تصرؼ قد جاء بعد تفكر كتدبر

                                 
كمن أراد التفصيل ...345\1، إيضاح الوقف كاالبتداء 345\1، ٥تتصر التبيُت 481ا١تقنع ص: ينظر على سبيل ا١تثاؿ 

. فليعد إٔب ٚتيع ا١تصادر كا١تراجع اليت ذكرت ُب ىامش أٌكؿ باب الوصل كاٟتجز
 .16 غافر 

 . 13الذاريات  

 .3ا١تطففُت  

، اٞتعربم 334، الوسيلة 554\3، ٥تتصر التبيُت 42، ا١تهدكم ص459ا١تقنع  (أف ال): ينظر على سبيل ا١تثاؿ 
 .652ص

. 191، دليل اٟتَتاف ص184\2، ٥تتصر التبيُت 88-87العقيلي ص (بئسما)
. 188-187، دليل اٟتَتاف ص411\2  1215\5، ٥تتصر التبيُت 104، العقيلي ص479ا١تقنع ص (كل ما)
. 480، ىامض ا١تقنع ص191، دليل اٟتَتاف ص376\٥2تتصر التبيُت  (لكيبل)
إْب ...186-185، دليل اٟتَتاف 295\1، األنبارم 484ا١تقنع  (كال ٖتُت)
. 190، دليل اٟتَتاف 28، البديع 103-90، العقيلي 46، ا١تهدكم 472ا١تقنع  (أينما)
. 475-474، ىامش ا١تقنع 184، دليل اٟتَتاف 24البديع  (إ٪تا)
. 185، دليل اٟتَتاف 779\3، ٥تتصر التبيُت 47، ا١تهدكم 476ا١تقنع  (أ٪تا)

 .188إعجاز رسم القرآف كتبلكتو ص 
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 ُب كتابيهما قد نقبل الكثَت من أقواؿ ابن البناء ُب ىذا الباب،  كٛتدم الشيخنشَت إٔب أٌف كبٌل من ٤تمد مشلوؿ
. حىت كإف كاف الثا٘ب نسب ىذا الكبلـ خطأ للزركشي

:  التوجيو التاريخي
، فالكلمة ُب الكتابة غَتىا ُب النحو أك ُب يبدأ أصحاب ىذا التٌوجو بطرح إشكالية ضبط حدكد الكلمة كتابيا

القدٯتة، ككذا الكتابة العربية األكٔب ليقرركا أٌف انفصاؿ الكلمة " السامية" ٍبٌ ينطلقوف من دراسة الكتابات .اللغة
كاٌتصا٢تا متعلق كتابيا بعدد مقاطعها فكٌلما زادت مقاطعها ترجح االستقبلؿ كالفصل ككٌلما قٌلت ىذه ا١تقاطع 
ترٌجح االتصاؿ كالوصل، كما يضيفوا عامبل آخر يؤثر أٯٌتا تأثَت ُب اتصاؿ الكلمة كانفصا٢تا ىو العامل الصوٌب؛ 

فالكاتب قد يستجيب للتأثَت الصوٌب اٟتادث كا١تتجٌدد، على حساب العرؼ الكتايب الذم ال يواكب سرعة 
 ...التطورات الصوتية، كأكثر ما يتمثل ذلك ُب استجابة الكتابة لظاىرة اإلدغاـ

: كلعٌل من أىٌم التوجيهات اللغوية ما يلي: التوجيو اللغوي
  كا١تقصود باألصل ىنا؛ أصل الكتابة القائمة على الفصل : القطع مراعاة لؤلصل كالوصل على اللفظ

.  بُت الكلمات ا١تختلفة، ٓتبلؼ اللفظ الذم يصل بُت ٥تتلف الكبلـ إالٌ ما يوقف عليو
 القطع كالفصل على أصل ا٠تٌط كالوصل على كجو اإلدغاـ. 

 كٌل ما فصل على : "الفصل على األصل كالوصل على كجو االختصار كالتخفيف، قاؿ الكسائي
 ".األصل، ككٌل ما كصلو فعلى االختصار كاالستخفاؼ

 الفصل لبياف جواز الوقف، كالوصل لبياف منعو.  

 ی ی ): تنبيها على األصل أم انفصاؿ الكلمة، كأٌّنا زائدة دخيلة عليها، كما ىو حاؿ الـ اٞتٌر ُب ٨تو

                                 
 ...191-190-189ا١ترجع نفسو ص 

 ...83-80اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب ص 

 .كقد ناقشنا ىذه ا١تسألة ُب مباحث ا٢تمزة من ىذا الفصل، عند حديثنا عن ا٢تمزة ا١تتوسطة 

 .375رسم ا١تصحف ص 

 . كما بعدىا374ينظر رسم ا١تصحف ص 

 . ينبغي اإلشارة إٔب أٌف ىذه التوجيهات بعضها عاـ كبعضها خاص ينطبق على أحرؼ دكف أخرل من ىذا الباب

... 145\1، ابن األنبارم 33، البديع ص459ا١تقنع ص 
 .344\1، ابن األنبارم 341، الوسيلة ص35، البديع ص49، ا١تهدكم ص460ا١تقنع ص 

 .36البديع ص 

 .45، ا١تتحف ص650، اٞتعربم ص...144\2، النشر 340-334\1ابن األنبارم  



 -دراسة حتليلية نقدية–" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"توجيه ظواهر الرسم العثامين عند ابن البناء املراكم من خالل كتابه 

 

 -329-  

 

 .(ی

 تنبيها إٔب افتقار كٌل من العامل كا١تعموؿ إٔب اآلخر.  

 ؛ كذلك ألٌف الفصل يطٌرد ُب األٝتاء الفصل لقوة جهة االٝتية كالفعلية، كالوصل لقوة جهة اٟترفية
 .كاألفعاؿ، بينما الوصل يكثر ُب اٟتركؼ

 (فما باؿ ىؤالء): قٌدركا الكبلـ( ی ی ی): الفصل على كجو تقدير ٤تذكؼ، ففي ٨تو. 

 ،خاصة كأٌف الًتكيب غالبا ما الوصل على كجو معاملة الكلمتُت معاملة الكلمة الواحدة ٖتقيقا أك تنزيبل 
 .ما ٭تدث معٌت جديدا مستقل عن معٌت الكلمتُت ا١تنفصلتُت

 فيوظف كٌل كجو ُب ا١تعٌت ا١تناسب لواختبلؼ ا١تعٌت بُت الوصل كالفصل؛ . 

 كجو الوصل مناسبة اٟتركؼ لبعضها البعض من جهة ا١تخارج كالصفات. 

 :التوجيو باختالف األحرف

بفتح ا٢تمزة كا١تٌد كقطع  (آؿ ياسُت)  قرأىا نافع كابن عامر كيعقوب    (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): كذلك ُب ٨تو
 قاؿ ابن .كقطع البلـ من الياء، كقرأ الباقوف بكسر ا٢تمزة كإسكاف البلـ بعدىا ككصلها بالياء كلمة كاحدة

(  ڦ ڦ ڦ ):قد تكوف الكلمتاف منفصلتُت على قراءة متصلتُت على قراءة أخرل كذلك ٨تو: "اٞتزرم

 فإّنما على قراءة من سكن الواك  ُب الصافات كالواقعة(  ۇ ۇ ۆ) ُب األعراؼ 

                                 
 .350، الوسيلة ص482ا١تقنع ص: ينظر. 78النساء  

 (...٦تٌا، ٦تٌن، عٌمن، عٌما): كأكثر ما ينطبق ىذا التوجيو على ٨تو. 670-660اٞتعربم ص 

 .685-682اٞتعربم ص 

 .482ىامش ا١تقنع ص. نسب ىذا القوؿ للفراء 

، دليل 147\2، النشر 689، اٞتعربم ص333، الوسيلة ص566\3، ٥تتصر التبيُت 337-334\1ابن اإلنبارم  
 .51، ا١تتحف ص192-182اٟتَتاف ص

، ...187، دليل اٟتَتاف ص693، اٞتعربم ص200\2، ٥تتصر التبيُت 32-29- 28-27-25-24البديع ص 
 .50اإلعجاز البيا٘ب للرسم العثما٘ب ص

 .689اٞتعربم ص 

 .130الصافات  

 .48-47، ا١تتحف ص360\2 النشر 

. 98 األعراؼ 
. 17 الصافات 
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 . كُب مصادر الرسم كمراجعو أمثلة أخرل من ىذا القبيل..."كعلى قراءة من فتح الواك متصلتاف...منفصلتاف
:  توجيهات أخرى

  الكتابة على لفظ ا١تملي كصبل كفصبل؛ فإذا كصل ا١تملي كصل الكاتب كإذا كقف ا١تملي فصل
 .الكاتب

 تقوية الكلمات قليلة اٟتركؼ بوصلها بغَتىا. 

 فاألئمة ٣تمعوف على أنٌو :"قاؿ السخاكم  (ۉ): ترٌدد الكاتب ُب أصل الكلمة، كذلك ُب ٨تو
 : كما قاؿ الشاعر (كيك)كتب كلمة كاحدة؛ ألنٌو ٭تتمل أف تكوف الكلمة األكٔب 

 .  أالى كىٍيكى ا١تسرةي ال تدكـي 

 :كما قاؿ (كىمٍ )ك٭تتمل أف تكوف 

كىٍم كأٍف من يكيٍن لوي نىشىبي ٭تيٍػ  ػبىٍب كمٍن يػىٍفتىًقٍر  يعٍش عىٍيشى ضيرّْ 
 ."كال ٯتكن الكاتب أف ٬تمعهما، فكتب الكلمتُت كلمة كاحدة، ليبقى ىذا االحتماؿ

 التنبيو على جواز الوجهُت الوصل كالفصل، كعلى أٌف األسلوبُت كانا مستعملُت ُب عصرىم. 

  ەئ وئ  ):، كذلك ُب ٨توذكر بعضهم ُب توجيو رسم ىذه األحرؼ أنٌو ال كجود للفصل كالقطع أصبلن

(  ڻ) فهذه األحرؼ ال فرؽ بينها كبُت   (ۅ ۅ ۉ ۉ)   (وئ ۇئ

                                                                                                     

   .48 الواقعة (جئ حئ مئ) 
. 158\2 النشر 
. 189، دليل اٟتَتاف ص341، الوسيلة ص159- 158-157\2 النشر 

. 482،  كنسب ىذا التوجيو ١تكي ُب ىامش ا١تقنع ص49ا١تهدكم ص 
كالفرؽ بُت ىذا التوجيو كأصحاب التوجيو التارٮتي أٌف أكلئك ينسبونو للكتابات . 675-661-655-660اٞتعربم ص 

 .القدٯتة كالكتابة العربية األكٔب

 . 82القصص  

 .349الوسيلة ص 

 .187، دليل اٟتَتاف ص696اٞتعربم ص 

 .194، دليل اٟتَتاف ص160\2النشر  

 .16غافر  

 .3ا١تطففُت  
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 (ى)كُب   (ڤ) كمثل ذلك يقاؿ ُب  (گ گ گ ڳ ڳ)ك

 (ى)

 

  باب حروف متقاربة ابن البناء في مناقشة توجيهات: المبحث السابع

من أعجب كأغرب ما ُب ىذا الكتاب عقد ا١تصٌنف ٢تذا الباب الذم ال ٯتٌت بصلة لعلم الرسم، كىو أقرب 
باب ُب إمساس  "إٔب علم اللغة كفقهها منو إٔب علم الرسم، كلو ترجم لو ٔتثل ترٚتة ابن جٌٍت ُب كتاب ا٠تصائص

خضم : لكاف أكجو كأمثل؛ فإذا كاف ابن جٌٍت ىناؾ قد فٌرؽ من حيث ا١تعٌت بُت " إمساس األلفاظ أشباه ا١تعا٘ب
كقضم، كبُت الوسيلة كالوصيلة، كصعد كسعد، كسٌد كصٌد، فإٌف ا١تصٌنف ىا ىنا فٌرؽ بُت سورة كصورة، كبُت سور 

. كصور، كيسحبوف كيصحبوف، كقسمنا كقصمنا، كناضرة كناظرة

   (ڦ )(ڦ ڦ )(ھ): كلعٌل األحرؼ الوحيدة اليت ٢تا عبلقة بعلم الرسم ىي

ٓب يتناك٢تا من جهة علم - اليت ٢تا عبلقة بعلم الرسم–  ك٦تٌا زاد ىذا الباب غرابة أٌف ىذه األحرؼ   (ۇئ)
علم الرسم كٓب يوٌجو الظاىرة الكتابية اليت التبست ّٔا كىي اإلبداؿ، كإ٪ٌتا اكتفى ببياف الفرؽ اللغوم بُت ما جاء 

يدؿ . كبالصاد السعة الكلية. يدلك عليو التقييد. فبالسُت السعة اٞتزئية: "بالسُت كما جاء بالصاد حيث قاؿ
 ."عليو معٌت االطبلؽ كعلٌو الصاد مع اٞتهارة كاالطباؽ

:  بالصاد أك بالسُت ما يليكمن أشهر كأكثر ما قيل ُب توجيو رسم ىذه األحرؼ

                                 
 .251البقرة  

 .89النساء  

 .132األعراؼ  

 .50يونس  

ـ 2007ىػ 1428دار اٟتديث القاىرة . الشربيٍت شريدة: ٖتقيق. (ىػ392)ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٌٍت  
2\151. 

 .247البقرة  

 .69األعراؼ  

 ...36، سبأ 37، الرـك 62، العنكبوت 82، القصص 30، اإلسراء 26الرعد  

 .245البقرة  

 .139عنواف الدليل ص 

 .22الغاشية (  ې)، 37 الطور (  ڍ)حيثما كقع معرٌفا كمنٌكرا، ( ٹ):  كمثلها ُب اٟتكم
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 .رٝتت ُب بعض ا١تصاحف بالصاد كُب أخرل بالسُت ليوافق كٌل رسم حرفا من أحرؼ القرآف
رٝتت بالصاد بدال من السُت ألٌف األصل السُت كالصاد فرع عنها فعضٌد الفرع بالرسم كاكتفي ُب األصل 

 .بالركاية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 إْب...42، ا١تتحف ص261، اٞتعربم ص129الوسيلة ص 

 إْب...306-261، اٞتعربم ص121الوسيلة ص 
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 ا٠تا٘تة
أعتقد أٌف ىذه الدراسة التحليلية النقدية لتوجيهات ابن البناء ا١تراكشي لظواىر الرسم العثما٘ب، 

- من خبلؿ دراسة حواضنها كالوقوؼ على أصو٢تا كتتبع فركعها كمقارنتها بغَتىا - قد استطاعت 
أف تعطي كصفا دقيقا جلٌيا كحكما موضوعيا ٟتقيقة ىذه التوجيهات، بعيدا عن الذاتية ُب معاٞتتها، 

ىذه الذاتية الناشئة عن طرافة التوجيهات اإلشارية كافتتاف عواـ الٌناس ّٔا كعن ا١تبالغة ُب تعظيم 
ا١تقٌدس كعن استضعاؼ ا١تسلمُت كغربتهم حىت أصبحوا يتشبتوا بكٌل طيف يىٍشتىمُّوف فيو رائحة القٌوة 

 ...كالتحٌدم كاإلعجاز
كقد توزعت النتائج اليت خرجت ّٔا ىذه الدراسة بُت ما ىو متعلق بعمـو الرسم العثما٘ب 

كظواىره كبُت ما ىو متعلق ٓتصوص توجيهات ابن البناء ٢تذه الظواىر، لذا سنعرضها ُب مطلبُت 
 . اثنُت
 .النتائج ا١تتعلقة بعمـو علم الرسم: أٌكال

  حاكلت ىذه الدراسة تقدٙب تعريفُت جديدين أٌك٢تما خاص بظواىر الرسم العثما٘ب كىي كما
كثانيهما تعريف " كلماتي ا١تصحف اليت جاء رٝتيها منوعان أك ٥تالفا للفظها"جاء ُب التعريف 

 ."فنُّ الوقوًؼ على قصد الصحابة كمنهجهم ُب رسم ا١تصحف"توجيهها كىو 

  ترل ىذه الدراسة أٌف رسم ا٢تمزة ال يندرج ُب ظواىر الرسم العثما٘ب، كإدراجو كمبحث
خاص إ٪ٌتا ىو بسبب تنوع رٝتها ككثرة التباسها بظاىرة اٟتذؼ كالبدؿ كاختبلؼ 

 ...ا١تصاحف

  فرٌقت ىذه الدراسة بُت ثبلث مسائل؛ توقيفية ظواىر الرسم العثما٘ب ككجوب التزامها كالقوؿ
 .بإعجازىا

  إٌف األمة ٣تمعة إٚتاعا قطعٌيا على كجوب التزاـ ظواىر الرسم العثما٘ب ُب كتابة ا١تصاحف
كطباعتها، كما ينسب لبعض األئمة كالباقبل٘ب كالعٌز بن عبد السبلـ كابن خلدكف ال يرقى 

لنقضو لعدـ التعارض أك عدـ الثبوت كعدـ التخصص؛ فبل ينبغي كاألمر كذلك أف نتناكؿ 
 .ىذه ا١تسألة ككأٌّنا من مسائل ا٠تبلؼ االجتهادية اليت ٬توز فيها األخذ كالردٌ 
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 النتائج ا١تتعلقة ٓتصوص توجيهات ظواىر الرسم العثما٘ب: ثانيا
  ابن البناء ليس من أىل التخٌصص ُب علم الرسم العثما٘ب، كال ٯتكننا اعتباره عا١تا من علمائو

 .يعتٌد بقولو ُب نقض إٚتاعاتو ك٥تالفة رجاالتو كركاده كالشٌذ عن مسٌلماتو كمقٌرراتو

  منهج ابن البناء ُب ىذا الكتاب ىو ذاتو منهجو ُب أكثر كتبو، قائم على االختصار، كالبحث
عن الكليات كالقوانُت ك٤تاكلة ٕتميع الفركع كاٞتزئيات ُب قواعد كأصوؿ، كبركز االٕتاه 

الفلسفي الباطٍت الصوُب ُب ْتثو كٖتقيق مسائلو كٖتريرىا، كالتأثر با١تنهج التجرييب العلمي 
احملض، كا٠تلط بُت ٥تتلف العلـو كالفنوف من حيث ا١تصطلحات كمناىج البحث 

 ...كاالستدالؿ

 فهو يوٌجو ظواىر . ا١تعٌت عند ابن البناء ىو التوجيو سواء من حيث ا١تاىية أك االصطبلح
 .الرسم العثما٘ب كيعٌلقها با١تعٌت، كيصطلح على التوجيو ُب أكثر استعماالتو با١تعٌت كذلك

 ككأٌف معا٘ب القرآف . التوجيو عند ابن البناء متعٌلق ٔتعٌتن خاص ىو ظواىر الوجود كأقساـ العلم
 .الكرٙب ٥تتصرة ك٤تصورة ُب ىذه ا١تعا٘ب فقط

  كقد بٌينت الدراسة خطأ ىذا ا١تنهج من حيث اإللزاـ كالقطع بو، كمن حيث إٌف القوؿ بو
يؤٌدم إٔب التحٌكم ُب معا٘ب كبلـ اهلل تعأب ْتيث إٌف ا١تفسرين سيضطركف إٔب البحث كلو 
بتكٌلف ك٘تٌحل عن ا١تعا٘ب ا١تتعلقة بظواىر الوجود كأقساـ العلم ُب كٌل آية التبست كلماهتا 

بشيء من ظواىر الرسم العثما٘ب، كىنا تكمن خطورة ىذا التأكيل كالذم يؤٌدم مآلو كمنتهاه 
 .إٔب ٖتريف كبلـ اهلل تعأب من حيث تفسَته كمعناه 

  أصوؿ التوجيو عند ابن البناء ملزًمة كقطعية ٓتبلؼ تفريعاتو، فهي اجتهادية، كما قٌدمو منها
 ...ُب ىذا الكتاب ٣ترد إشارات كأمثلة ال ينحصر فيها التفريع

  ينطلق ابن البناء ُب توجيهاتو من مبلحظة ٥تالفة رسم اإلماـ ٠تٌط األناـ كيقصد ّٔذا األخَت
الرسم اإلمبلئي، كُب ىذا ا١تنهج قلب للحقائق كاألكضاع ألنٌو قائم على ٖتكيم احملدث ُب 

 .القدٙب كاٟتكم على األصل ٔتا يوجبو الفرع

  استدٌؿ ابن البناء على أصولو بتوجيهاتو أم ٔتا يريد إثباتو، كىو ما يسميو األصوليوف
 .باالستدالؿ بوجو ا٠تبلؼ، كىو نوع من الوقوع ُب الدكر

  اكتفاء ابن البناء ُب استدالالتو ٔتجرد التمثيل دكف االستقراء كاإلحصاء، كىذا من شأنو أف
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 .يشكك كيطعن ُب نظريتو كُب نتائجو 

 :ىذا عن النتائج اليت خرجت ّٔا ىذه الدراسة، أٌما عن اقًتاحاهتا كتوصياهتا فيمكننا إٚتا٢تا فيما يلي
 لعمـو توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب كمعاملتو كعلم خاص ٗتصيص ْتث إبستيمولوجي 

 .مستقل عن علم الرسم

  فتح ٥تترب خاص بعلم الرسم العثما٘ب للمحافظة على ريادة ا١تدرسة ا١تغاربية ُب ىذا العلم
 :الشريف كحملاكلة التجديد ُب ىذا العلم من خبلؿ فتح ٣تاؿ البحث ُب

 .توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب .1
 .تبويب مسائل الرسم العثما٘ب .2

 .كصٌل اللهٌم كسٌلم على ٤تمد كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل ّٔديو آمُت
 

 ىػ1435 ذم اٟتجة 10صبيحة عيد األضحى 
 .ـ2014 أكتوبر 04:ا١توافق لػػ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                 
اإليبستيمولوجيا ُب االستعماؿ الفرنكوفو٘ب تطلق على العلم الذم يدرس العلـو من حيث تارٮتها مصادرىا مناىجها  

 . كا١تقصود ىا ىنا ا١تفهـو األٌكؿ. ، بينما يقصد بو ُب االستعماؿ األ٧تلوسكسو٘ب فلسفة العلـو...رجا٢تا عبلقتها بباقي العلـو
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ثبت ا١تصادر كا١تراجع 
 :قائمة الكتب المطبوعة

دار الكتب . (ىػ1156)اإلبريز من كبلـ سيدم عبد العزيز الٌدباغ، أٛتد بن ا١تبارؾ السجلماسي ا١تالكي  .1
 ىػ1423ـ 2002العلمية بَتكت الطبعة الثالثة 

، ٖتقيق دراسة كنشر .(ىػ911)عبد الرٛتن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي  ،اإلتقاف ُب علـو القرآف .2
 مركز الدراسات ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف 

٤تمد أبو : ٖتقيق. (ىػ911)اإلتقاف ُب علـو القرآف، عبد الرٛتن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي  .3
 .[ُب خصوص الفصل الثالث]ـ 1974ىػ 1394الفضل إبراىيم ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب القاىرة 

الدكتور نًزار أباظة ك٤تمد رياض ا١تاًلح دار صادر  (ذيل لكتاب األعبلـ ٠تَت الدين الزًرىٍكلي)إ٘تاـ اإلعبلـ  .4
 .ـ1999بَتكت 

. (ىػ306)أخبار القضاة، أبو بكر ٤تمد بن خىلىف بن حياف بن صدقة الٌضيب البغدادم ا١تلقب بوكيع  .5
 . ـ1947ىػ 1366ا١تكتبة التجارية الكربل مصر . عبد العزيز مصطفى ا١تراغي: ٖتقيق

. دار الكتب العلمية بَتكت. (ىػ562)أدب اإلمبلء كاالستمبلء، عبد الكرٙب بن ٤تمد السمعا٘ب  .6
 .ـ1981ىػ 1401

٤تمد ّٔجة األثرم، بعناية السيد : تصحيح كتعليق كٖتشية. أدب الكتاب، أبو بكر ٤تمد بن ٭تِت الصوٕب .7
 .  ىػ 1341. ا١تكتبة العربية بغداد باالشًتاؾ مع ا١تطبعة السلفية القاىرة. ٤تمود شكرم اآللوسي

8. 
دار . إحساف عباس: ٖتقيق (ىػ226)، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي اٟتموم (ا١تعركؼ ٔتعجم األدباء)إرشاد األريب إٔب معرفة األديب 

 .ـ1993ىػ 1414الغرب اإلسبلمي بَتكت 
الشيخ ٤تمد بن علي بن خلف اٟتسيٍت، ا١تكتبة . إرشاد اٟتَتاف إٔب معرفة ما ٬تب اتباعو ُب رسم القرآف .9

 ـ2003األزىرية للًتاث مصر 
. (ىػ1041)أزىار الرياض ُب أخبار عياض، شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمسا٘ب  .10

ا١تعهد ا٠تليفي لؤلْتاث ا١تغربية، بيت . مصطفى السقا، إبراىيم األبيارم، عبد اٟتفيظ شليب: ٖتقيق
 .ـ1942ىػ 1361 (ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر)ا١تغرب 

٤تمد : ٖتقيق. (ىػ428)أسباب حدكث اٟتركؼ، الرئيس أبو علي اٟتسُت بن عبد اهلل بن سينا  .11
 .(د ت). مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق. حٌساف الطٌياف، ك٭تِت مَت علم

دار الفكر بَتكت . ىػ538جار اهلل أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم . أساس الببلغة  .12
 .ـ2006- ىػ 1427- 1426
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، خالد بن (ىػ ا١تعركؼ بإيساغوجي700كىو شرح مبٌسط على منت األّٔرم )األساس ُب ا١تنطق  .13
 .ـ2013ىػ 1434الطبعة الثانية . دار ابن حـز بَتكت- مكتبة أمَت كركوؾ. خليل بن إبراىيم الزاىدم

٤تمود ٤تمد حسن نصار دار اٞتيل : ٖتقيق (ىػ911)أٝتاء ا١تدلسُت، جبلؿ الدين السيوطي  .14
 .(د ت)بَتكت 

 .ـ2013مكتبة األ٧تلو مصرية القاىرة . األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس .15
أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف، ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت  .16

 .ـ1995ىػ 1415دار الفكر بَتكت  (ىػ1393)الشنقيطي 
الطبعة األكٔب . دار اليقُت مصر. اإلعجاز البيا٘ب ُب الرسم العثما٘ب، الدكتور ٛتدم الشيخ .17

 ـ 2010ىػ 1431
 ـ 2006ىػ 1427دار السبلـ مصر . إعجاز رسم القرآف كإعجاز تبلكتو، ٤تمد مشلوؿ .18
األعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت، خَت الدين  .19

. ـ2006دار العلم للمبليُت بَتكت الطبعة ا٠تامسة عشر  . (ىػ1396-1310)الزًرًٍكلي 
اإلعبلـ ٔتن حٌل مراكش كأغمات من األعبلـ، القاضي عباس بن إبراىيم السَّمبلٕب ا١تراكشي  .20

األستاذ عبد الوىاب بن منصور مؤرخ ا١تملكة كعضو أكادٯتية : ، راجعو كعٌلق عليو (ىػ1294-1378)
 ـ1993ىػ 1414ا١تطبعة ا١تلكية الرباط الطبعة الثانية . ا١تملكة ا١تغربية

دار الكتب العلمية . اإلفصاح ُب فقو اللغة، عبد الفتاح الصعيدم كحسُت يوسف موسى .21
 ـ 1987ىػ 1407الطبعة األكٔب . بَتكت

: ٖتقيق. (ىػ540)اإلقناع ُب القراءات السبع، أبو جعفر أٛتد بن علي بن خلف األنصارم  .22
 .ـ1999ىػ 1419أٛتد فريد ا١تزيديز دار الكتب العلمية بَتكت 

. (ىػ624)إنباه الركاة على أنباه النحاة، الوزير ٚتاؿ الدين أبو اٟتسن علي بن يوسف الًقٍفًطٌي  .23
 .ـ2004ىػ 1424ا١تكتبة العصرية بَتكت . ٤تمد أبو الفضل إبراىيم: ٖتقيق

اعتٌت . ىػ810أنس الفقَت كعٌز اٟتقَت، أبو العباس أٛتد ا٠تطيب الشهَت بابن قنفذ القسنطيٍت  .24
 .ـ1965ا١تركز اٞتامعي للبحث العلمي الرباط . ٤تمد الفاسي، أكدلف فور: بنشره كتصحيحو

إيضاح الوقف كاالبتداء ُب كتاب اهلل عٌز كجٌل، أبو بكر ٤تمد بن القاسم بن بشار األنبارم  .25
مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق . ٤تيي الدين عبد الرٛتن رمضاف: ٖتقيق (ىػ328-ىػ271)

 .ـ1971ىػ 1391
اإليضاح الساطع على احملتول اٞتامع رسم الصحابة كضبط التابع، الطالب عبد اهلل بن الشيخ  .26

٤تضرة . تصحيح كمراجعة كهتذيب الشيخ ابن ٤تمد بن الشيخ أٛتد. ٤تمد األمُت اٞتكٍت الشنقيطي
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 ـ 1998ىػ 1418احملسنُت لتحفيظ القرآف نواكشوط 
اإليضاح ُب علـو الببلغة، جبلؿ الدين ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عمر بن أٛتد بن ٤تمد  .27

 .ىػ1424– ـ 2003دار الكتب العلمية بَتكت . (ىػ739)ا١تعركؼ با٠تطيب القزكيٍت 
إيقاظ األعبلـ لوجوب اتباع رسم ا١تصحف اإلماـ عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو، ٤تمد حبيب  .28

 ـ1972ىػ 1392الطبعة الثانية . مكتبة ا١تعرفة ٛتص. اهلل بن عبد اهلل اٞتكٍت الشنقيطي
أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك، ٚتاؿ الدين عبد اهلل بن يوسف بن أٛتد بن عبد اهلل بن  .29

ىػ 1424. 2:دار الكتب العلمية بَتكت ط. إميل يعقوب.د: ٖتشية . (ىػ761)ىشاـ األنصارم 
 .ـ2003

دار اٞتوزم القاىرة . البحث كاالستقراء ُب تراجم القراء، ٤تمد الصادؽ قمحاكم .30
 .ـ2006- ىػ 1427

دار  (ىػ794)البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو، أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي  .31
 .ـ1994ىػ 1414الكتيب 

كضع . ىػ1250البدر الطالع ٔتحاسن مىن بعد القرف السابع، القاضي ٤تمد بن علي الشوكا٘ب  .32
 .ـ1998ىػ 1411دار الكتب العلمية بَتكت . خليل منصور: حواشيو

، الشيخ عبد الفتاح "كالٌدرل"البدكر الزاىرة ُب القراءات العشر ا١تتواترة من طريقي الشاطبية  .33
 .(ت.د)دار الكتاب العريب بَتكت . القاضي

ٖتقيق الدكتور . البديع ُب الرسم  العثما٘ب ُب ا١تصاحف الشريفة، ابن معاذ اٞتهٍت األندلسي .34
 .ـ2006ىػ 1427دار الصحابة طنطا الطبعة األكٔب  . ٛتدم سلطاف حسن أٛتد العدكم

 (د ت)ا١تكتبة األزىرية للًتاث . الربىاف ُب ٕتويد القرآف، ٤تمد الصادؽ قمحاكم .35
أبو الفضل : ٖتقيق (ىػ794)الربىاف ُب علـو القرآف، بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي  .36

 .ـ2006ىػ 1427الدمياطي دار اٟتديث القاىرة 
البستاف ُب ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف، أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد ا١تشهور بابن  .37

الطبعة اٞتديدة بتقدٙب .)ٖتقيق ٤تمد بن أيب شنب . (ىػ1028- 1025توُب ما بُت )مرٙب التلمسا٘ب 
 .ـ1986ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية اٞتزائر  (األستاذ عبد الرٛتن طالب

: ٖتقيق. ىػ911بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، جبلؿ الدين عبد الرٛتن السيوطي  .38
 .ـ1979ىػ 1399دار الفكر بَتكت الطبعة الثانية . ٤تمد أبو الفضل إبراىيم

ابن البناء ا١تراكشي، ْتث ُب عصره كحياتو كثقافتو مع ٖتقيق كتابو الركض ا١تريع ُب صناعة  .39
كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة . رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا. البديع، رضواف بنشقركف
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 .ـ إشراؼ الدكتور عزة حسن1984 جواف 26ىػ 1404 رمضاف 29نوقشت بتاريخ . الرباط
مراسم الطريقة ُب فهم اٟتقيقة من حاؿ ا٠تليقة، ٖتقيق كدراسة : ابن البناء ا١تراكشي ككتابو .40

دار اٞتامعيُت . الدكتور شوقي علي عمر، كلية الدراسات العربية كاإلسبلمية جامعة القاىرة فرع الفيـو 
 .ـ1996ىػ 1416اإلسكندرية 

 .ـ1965مطبعة دار التأليف . البياف ُب مبادئ علـو القرآف، عبد الوىاب غزالف  .41
مؤسسة التاريخ . (ىػ1393)التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي  .42

 .ـ2000ىػ 1420العريب بَتكت 
دار ا٢تدل عُت مليلة . (ىػ399)التذكرة ُب القراءاتن أبو اٟتسن طاىر بن عبد ا١تنعم بن غلبوف  .43

 .ـ2008
 .ـ1985ىػ 1405دار الغرب اإلسبلمي بَتكت . تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، ٤تمد ٤تفوظ .44
الدار . ىػ741التسهيل لعلـو التنزيل، أليب القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جزم الكليب الغرناطي  .45

 .(ت.د)العربية للكتاب 
ىػ 1429دار ابن حـز القاىرة . (ـ1987)التصوؼ ا١تنشأ كا١تصادر، إحساف إ٢تي ظهَت  .46

 .ـ2008
، ابن حجر العسقبل٘ب (طبقات ا١تدلسُت)تعريف أىل التقديس ٔتراتب ا١توصوفُت بالتدليس  .47

 .عاصم بن عبد اهلل القريو٘ب مكتبة ا١تنار األردف.د: ٖتقيق (ىػ852)
. 2:دار صادر بَتكت ط. (ىػ380)التعرؼ ١تذىب أىل التصوؼ، أبو بكر ٤تمد الكبلباذم  .48

 .ىػ1427ـ 2006
٤تمد علي أبو : ٖتقيق. (ىػ816)التعريفات،السيد الشريف علي بن ٤تمد بن علي اٞترجا٘ب  .49

 ـ2009دار الطبلئع مصر . العباس
ـٌ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها، ٚتع كدراسة كٖتقيق .50 عبد اهلل أبو السعود بدر، دار . د: تفسَت أ

 ـ1996ىػ 1416عآب الكتب الرياض 
عادؿ : ٖتقيق. (ىػ745)تفسَت البحر احمليط، ٤تمد بن يوسف ا١تشهور بابن حياف األندلسي  .51

 .ـ1993ىػ 1413دار الكتب العلمية بَتكت . أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معٌوض كآخركف
ا١تالكي تفسَت القرآف العزيز، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اإللبَتم ا١تعركؼ بابن أيب زمنُت  .52

أبو عبد اهلل حسُت عكائة ك٤تمد بن مصطفى الكنزف الفاركؽ اٟتديثة القاىرة : ٖتقيق (ىػ399)
 .ـ2002ىػ 1423

دار . ٤تمد عبد السبلـ أبو النيل.د: ٚتع (ىػ104)تفسَت ٣تاىد، أبو اٟتجاج ٣تاىد بن جرب  .53
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 .ـ1989ىػ 1410الفكر اإلسبلمي اٟتديث مصر 
أٛتد مصطفى ا١تراغي، شركة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده القاىرة، . تفسَت ا١تراغي .54

 ـ1946ىػ 1365الطبعة األكٔب 
: ٖتقيق (ىػ200)تفسَت ٭تِت بن سبلـ، ٭تِت بن سبلـ بن أيب ثعلبة التميمي البصرم اإلفريقي  .55

 .ـ2004ىػ 1425دار الكتب العلمية بَتكت . ىند شليب.د
تقريب الوصوؿ إٔب علم األصوؿ، أبو القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جزمء الكليب الغرناطي  .56

 .ـ1990ىػ 1410دار الًتاث اإلسبلمي اٞتزائر . ٖتقيق الدكتور ٤تمد علي فركوس . (ىػ741)
تلخيص الفوائد كتقريب ا١تتباعد على عقيلة أتراب القصائد ُب علم الرسم، أبو البقاء علي بن  .57

دار . مراجعة كتعليق كتصحيح عامر السيد عثماف. (ىػ800ت بعد )عثماف بن ٤تمد بن القاصح 
 .ـ2006ىػ 1427: 1الصحابة طنطا ط

ـ  1994الطبعة األكٔب . الدار البيضاء ا١تغرب، ا١تركز الثقاُب العريب. التلقي كالتأكيل، ٤تمد مفتاح .58
. 
موفم . ، عبد العزيز فيبلٕب(دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية)تلمساف ُب العهد الزيا٘ب  .59

 .ـ2007للنشر 
طبع ُب آخر دليل اٟتَتاف . تنبيو ا٠تبلف على اإلعبلف بتكميل مورد الظمآف، إبراىيم ا١تارغٍت  .60

 (ينظر بيانات دليل اٟتَتاف) .على مورد الظمآف
٣تد الدين : ٚتع (ىػ68)تنوير ا١تقباس من تفسَت ابن عباس، عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  .61

 (.ت.د)دار الكتب العلمية بَتكت  (ىػ817)أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم 
دار ا٢تجرة . حملمد بن عمر بازموؿ (ىػ911)هتذيب كترتيب اإلتقاف ُب علـو القرآف للسيوطي  .62

 ـ2005ىػ 1426الرياض باالشًتاؾ مع دار ابن عفاف مصر 
حسن سآب .توجيو ا١تفسرين للقراءات ا١تختارة للقرآف الكرٙب حىت ّناية القرف الرابع ا٢تجرم، د .63

 ـ2013ىػ 1434جائزة ديب الدكلية للقرآف الكرٙب الطبعة األكٔب . عوض ىبشاف
 23)تيسَت الكرٙب الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف، عبد الرٛتن بن ناصر السعدم  .64

دار ابن حـز بَتكت . عبد الرٛتن بن ميعبلٌ اللو٭تق: ٖتقيق ( ىػ،1376ٚتادل اآلخرة عاـ 
 .ـ2003ىػ 1424

 .ـ2006ىػ 1423الطبعة الثانية . دار ابن خزٯتة الرياض. تيسَت علم التجويد، أٛتد الطويل .65
تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعبلـ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب  .66
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 .ـ2003دار الغرب اإلسبلمي . بشار عٌواد معركؼ.د: ٖتقيق (ىػ748)
بشار عٌواد معركؼ : ٖتقيق (ىػ463)تاريخ اإلسبلـ، أبو بكر أٛتد بن علي ا٠تطيب البغدادم  .67

 .ـ2002ىػ 1422دار الغرب اإلسبلمي بَتكت 
الطبعة الثالثة . دار النفائس بَتكت. كتور ٤تمد سهيل طٌقوشدالتاريخ اإلسبلمي الوجيز، اؿ  .68

 . ـ2006ىػ 1427
بشار عواد معركؼ دار الغرب اإلسبلمي .د: ٖتقيق (ىػ463)تاريخ بغداد، ا٠تيب البغدادم  .69

 .ـ2002ىػ 1422بَتكت 
، 4دار الثقافة بَتكت ط. (ـ2010-1908)تاريخ اٞتزائر العاـ، عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتيبلٕب  .70

 .ـ1980ىػ 1400
عمرك بن : ٖتقيق (ىػ571)تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن اٟتسن ا١تعركؼ بابن عساكر  .71

 . ـ1995ىػ 1415دار الفكر بَتكت . غرامة العمركم
التاريخ العسكرم كاإلدارم لؤلمَت عبد القادر اٞتزائرم، الدكتور أديب حرب، دار الرائد للكتاب  .72

 .ـ2007اٞتزائر الطبعة الثالثة 
  ـ1946ىػ 1365. مطبعة الفتح جٌدة. تاريخ القرآف الكرٙب، ٤تمد طاىر الكردم .73
- ىػ 1424. ا١تكتبة األزىرية للًتاث القاىرة. تاريخ القراء العشرة ، عبد الفتاح القاضي .74

 .ـ2002
 (ىػ256)التاريخ الكبَت، ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخارم أبو عبد اهلل  .75

 .(ت.د)دائرة ا١تعارؼ العثمانية حيدرآباد الدكن طبع بعناية ٤تمد عبد ا١تعيد خاف 
- 960)جذكة االقتباس ُب ذكر من حٌل من األعبلـ مدينة فاس، أٛتد بن القاضي ا١تكناسي  .76

.  ـ1973دار ا١تنصورة للطباعة كالوراقة الرباط . (ىػ1025
 ـ1967الدكتور لبيب السعيد دار الكتاب العريب القاىرة . اٞتمع الصوٌب األكؿ للقرآف الكرٙب .77
اٞتامع ألحكاـ القرآف ا١تبٌُت ١تا تضمنو من السٌنة كآم الفرقاف، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن  .78

ىػ 1427مؤسسة الرسالة بَتكت . عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي.د: ٖتقيق. (ىػ671)أيب بكر القرطيب 
 .ـ2006

مصطفى .ٖتقيق د. اٞتامع الصحيح ا١تختصر، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبد اهلل البخرم اٞتعفي .79
 .ـ1987ىػ 1407دار ابن كثَت اليمامة بَتكت الطبعة الثالثة . البغا 

اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح مسلم، أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم  .80
 .(د ت)دار اٞتيل كدار اآلفاؽ اٞتديدة بَتكت . النيسابورم
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ابن أيب شنب، مطبعة : ٖتقيق. (ىػ340)اٞتمل ، أبو القاسم عبد الرٛتن بن إسحاؽ الزجاجي  .81
.   ـ1926جوؿ كربوتل اٞتزائر 

إبراىيم مشس : ،  ٖتقيق كتعليق(ىػ321)ٚتهرة اللغة، أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن ديرىٍيد األزدم  .82
 . ـ2005ىػ 1426دار الكتب العلمية بَتكت . الدين

ىػ 732ٚتيلة أرباب ا١تراصد كشرح عقيلة أتراب القصائد، برىاف الدين إبراىيم بن عمر اٞتعربم  .83
 ٤تمد إلياس ٤تمد نور، رسالة دكتوراه جامعة أـ القرل كلية الدعوة كأصوؿ الدين: ، ٖتقيق

ٚتيلة أرباب ا١تراصد ُب شرح عقيلة أتراب القصائد، برىاف الدين إبراىيم بن عمر اٞتعربم  .84
دار الغوثا٘ب . شراؼ غاٖب قدكرم اٟتمدإ\٤تمد خضَت مضحي الزكبعي ب: دراسة كٖتقيق. ىػ732

 .ـ2010ىػ 1413دمشق 
. جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل، أبو سعيد ين خليل بن كيكلدم أبو سعيد العبلئي .85

 .ـ1986ىػ 1407ٛتدم عبد آّيد السلفي عآب الكتب بَتكت : ٖتقيق
ىػ 1429الطبعة الثانية  دار عمار األردف  . سآب قدكرم اٟتمد.د: دراسة كٖتقيق" جهد ا١تقلٌ " .86

 .ـ2008
اٟتدكد ُب أصوؿ الفقو، القاضي أبو الوليد سليماف بن خلف األندلسي الباجي ا١تالكي  .87

ىػ 1429دار ابن القيم الرياض دار ابن عفاف القاىرة . مصطفى ٤تمود األزىرم: ٖتقيق. (ىػ474)
 .ـ2008

ىػ إسهاـ ُب دراسة انعكاسات 869-609اٟترب كآّتمع با١تغرب األقصى خبلؿ العصر ا١تريٍت  .88
، األستاذ ٛتيد تيتاك  (رسالتو لنيل درجة الدكتوراه)اٟترب على البنيات االقتصادية كاالجتماعية كالذىنية 

كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة ا١تؤب إٝتاعيل مكناس . إبراىيم القادرم بوتشيش: إشراؼ
 .ـ2008

: ٖتقيق (ىػ911)حسن احملاضرة ُب تاريخ مصر كالقاىرة، عبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي  .89
 .ـ1967ىػ 1387دار إحياء الكتب العربية مصر . ٤تمد أبو الفضل إبراىيم

عبد اهلل بن عبد .د: ٖتقيق. (ىػ395)حلية الفقهاء، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا الرازم  .90
 .ـ1983ىػ 1403. الشركة ا١تتحدة للتوزيع بَتكت. احملسن الًتكي

دار . الشربيٍت شريدة: ٖتقيق. (ىػ392)ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٌٍت  .91
 .ـ2007ىػ 1428اٟتديث القاىرة 

الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة، شهاب الدين علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن أٛتد بن  .92
ـ 1993ىػ 1414دار اٞتيل بَتكت . سآب الكرنكورم األ١تا٘ب. د: ٖتقيق. (ىػ852)حجر العسقبل٘ب 
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دار الفكر بَتكت . (ىػ911)الدٌر ا١تنثور ُب التفسَت با١تأثور، عبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي  .93
 .(ت.د)
 .ـ2008ىػ 1429دار ابن حـز القاىرة . (ـ1987)دراسات ُب التصوؼ، إحساف إ٢تي ظهَت  .94
دار النهضة العربية . ٤تمد جبلؿ شرؼ. كمذاىب، داتدراسات ُب التصوؼ اإلسبلمي شخصي .95

 .ـ1984ىػ 1404بَتكت 
الطبعة الرابعة عشر . فهد بن عبد الرٛتن بن سليماف الركمي.د.دراسات ُب علـو القرآف الكرٙب أ .96

 .ـ2005ىػ 1426الرياض 
مكتبة رحاب اٞتزائر . (ـ2010)دليل اإلمبلء كقواعد الكتابة العربية، فتحي أٛتد حسن ا٠توٕب  .97

 .ـ1989ىػ 1409. 6:ط
إبراىيم ا١تارغٍت، دار الكتب العلمية . دليل اٟتَتاف على مورد الظمآف ُب فٌٍت الرسم كالضبط .98

 .ـ 1995ىػ 1415بَتكت 
ىػ 1408. 2:مكتبة كىبة القاىرة ط. ٤تمد ٤تمد أبو موسى.دالالت الًتاكيب دراسة ببلغية، د .99

 .ـ1987
دار  (اٞتزء الثا٘ب ا٠تاص باألحواؿ االقتصادية كالثقافية). الدكلة الزيانية، الدكتور ٥تتار حسا٘ب .100

 . ـ2007اٟتضارة اٞتزائر 
 (ـ1306-1286ىػ 706-685)الدكلة ا١ترينية على عهد السلطاف يوسف بن يعقوب ا١تريٍت  .101

رسالة ماجستَت كلية الًتبية جامعة .  دراسة سياسية حضارية،األستاذة نضاؿ مؤيد ماؿ اهلل عزيز األعرجي
 . ـ2004ىػ نيساف 1425صفر . ا١توصل بإشراؼ األستاذ الدكتور عبد الواحد ذنوف طو

. دكلة ا١توحدين سقوط األندلس اإلسبلمية ك٤تاكم التفتيش الرببرية، الدكتور علي ٤تمد الصبٌليب .102
 .ـ2007ىػ 1428مؤسسة اقرأ القاىرة 

الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف ا١تذىب، القاضي إبراىيم بن نور الدين ا١تعركؼ بابن فرحوف  .103
 . ـ1996ىػ 1417دار الكتب العلمية بَتكت . مأموف بن ٤تيي الدين اٞتٌناف: دراسة كٖتقيق (ىػ799)
دار  ا١تنصورة . (ىػ741)الذخَتة السًَّنيَّة ُب تاريخ الدكلة ا١ترينية ، علي بن أيب زرع الفاسٌي  .104

 .ـ1972ىػ 1392للطباعة كالوراقة الرباط 
. (ـ1989- 1908)ذكريات مشاىَت رجاؿ ا١تغرب ُب العلم كاألدب كالسياسة، عبد اهلل كنوف  .105

 ـ2010ىػ 1430دار ابن حـز بَتكت . الدكتور ٤تمد بن عزكز: بعناية كتقدٙب كترتيب الًتاجم
 . ـ1998ىػ 1418دار ا١تنارة للنشر كالتوزيع جدة . ذيل األعبلـ، أٛتد العبلكنة .106
ذيل التقييد ُب ركاة السنن كا١تسانيد، ٤تمد بن أٛتد بن علي تقيي الدين أبو الطيب ا١تكي  .107
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 .ـ1990ىػ 1410دار الكتب العلمية بَتكت . كما يوسف اٟتوت: ٖتقيق  (ىػ832)اٟتسٍت الفاسي 
دار الكتب العلمية بَتكت، الطبعة . رحلة ابن خلدكف، ٖتقيق كتعليق ٤تمد بن تاكيت الطٌنجي .108

 .  ىػ1425ـ 2004األكٔب 
رسم القرآف معجز كلفظو كال ٯتكن تغيَته، ٤تمد سامر النصر دار التوفيق للطباعة كالنشر  .109

 . دمشق
 عاطف قاسم أمُت ا١تكتبة األكادٯتية اٞتيزة ،رسم القرآف ا١تعجز ٓتصائصو كظواىره كأسراره .110

 ـ2001القاىرة 
غاٖب قدكرم اٟتمد، طبع بإشراؼ اللجنة الوطنية .د.رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية، أ .111

. ـ1982ىػ 1402لبلحتفاؿ ٔتطلع القرف ا٠تامس عشر ا٢تجرم اٞتمهورية العراقية، الطبعة األكٔب 
 (نسخة معتمدة ُب الفصل األٌكؿ فقط)
ىػ 1430غاٖب قدكرم اٟتمد، دار عمار عماف الطبعة الثانية . رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية .112

 . ـ 2009
شعباف ٤تمد إٝتاعيل، دار السبلـ . رسم ا١تصحف كضبطو بُت التوقيف كاالصطبلحات اٟتديثة .113

 ـ2001مكة الطبعة الثانية 
. ا١تكتبة ا١تكية مكة كدار نور ا١تكتبات جدة. رسم ا١تصحف كنقطو، عبد اٟتي حسُت الفرماكم .114

 . ـ2004ىػ 1425الطبعة األكٔب 
دار الكتب العلمية . بتحقيق أٛتد ٤تمد شاكر (ىػ204)الرسالة، ٤تمد بن إدريس الشافعي  .115

 (د ت). بَتكت
ا١تكتبة اٞتديدة . رضواف بنشقركف: ٖتقيق. الركض ا١تريع ُب صناعة البديع، ابن البناء ا١تراكشي .116

 .ـ1985الرباط 
م ا .117 ٖتقيق الدكتور إحساف  (ىػ727)لركض ا١تعطار ُب خرب األقطار، ٤تمد بن عبد ا١تنعم اًٟتٍمَتى

 . ـ1984عباٝتكتبة لبناف الطبعة الثانية 
االستبصار ُب عجائب األمصار ١تراكشي ٣تهوؿ ، نشر كتعليق الدكتور سعد زغلوؿ عبد  .118

 . ـ1986اٟتميد، دار الشؤكف الثقافية العامة بغداد 
دار األندلس اٞتديدة . استجابات إسبلمية لصرخات أندلسية، الدكتور ٤تمد موسى الشريف .119

 ـ 2008ىػ 1429. القاىرة
ىػ ، 1315-1250)االستقصا ألخبار ا١تغرب األقصا، أبو العباس أٛتد بن خالد الناصرم  .120

دار الكتاب الدار البيضاء . كلداه األستاذاف ٤تمد كجعفر الناصرم: ، ٖتقيق(ـ1835-1897
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 .ـ1954
 (ىػ463)االستيعاب ُب معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرٌب القرطيب  .121

 .ـ1992ىػ ٤1412تمد علي البجاكم دار اٞتيل بَتكت : ٖتقيق
دراسة كٖتقيق الدكتور حسن . (ىػ392)سٌر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٌٍت  .122

 .  ـ1993ىػ 1413ىنداكم، دار القلم دمشق الطبعة الثانية 
السعادة األبدية ُب التعريف ٔتشاىَت اٟتضرة ا١تراكشية، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اهلل ا١توقت  .123

مؤسسة آفاؽ مراكش الطبعة الثالثة . أٛتد متفكر: ، مراجعة كتعليق(ىػ1369-1283)ا١تراكشي 
 .ـ2011ىػ 1432

سلوة األنفاس ك٤تادثة األكياس ٔتن أقرب من العلماء كالصلحاء بفاس، الشريف أبو عبد اهلل  .124
عبد اهلل الكامل الكتا٘ب، ٛتزة بن ٤تمد : ٖتقيق. (ىػ1345-1274)٤تمد بن جعفر بن إدريس الكتا٘ب 

 .ـ2004ىػ 1425دار الثقافة الدار البيضاء . الطيب الكتا٘ب، ٤تمد ٛتزة بن علي الكتا٘ب
علي بن ٤تمد الضٌباع، ا١تكتبة األزىرية للًتاث . ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت .125

 .ـ 1999ىػ 1420القاىرة  
ٚتاعة : ٖتقيق (ىػ748)سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب  .126

 . ـ1985ىػ 1405بإشراؼ شعيب األرنؤكط مؤسسة الرسالة بَتكت الطبعة الثالثة 
ا١تطبعة السلفية  . (ىػ1360)شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية، ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ  .127

 ـ1930ىػ 1349القاىرة 
دار . يوسف الشيخ ٤تمد.د: ٖتقيق. شذا العرؼ ُب فٌن الصرؼ، األستاذ الشيخ أٛتد اٟتمبلكم .128

 .ـ2005- ىػ 1426الكتاب العريب بَتكت 
 .(د ت)دار اٞتيل بَتكت . تقيق حنا الفاخورم. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .129
ٗتتلف تواريخ ). ـ1929ىػ 1347ا١تطبعة ا١تصرية باألزىر . شرح صحيح مسلم، اإلماـ النوكم .130

 (الطباعة باختبلؼ األجزاء
- ىػ 1429دار ابن حـز بَتكت . الشرح العصرم على مقدمة ابن اٞتزرم، حملمد بن ٤تمود حٌوا .131

 .ـ2008
شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسٌت ا١تطالب ُب رسم ا١تصحف، موسى جار اهلل رستوفدك٘ب  .132
. ـ1428ىػ 2007دار الصحابة للًتاث طنطا . ٖتقيق عمر مآب أبو حسن ا١تراطي. (ىػ1369)
دار السبلـ . شرح منت عقيلة أتراب القصائد ُب رسم ا١تصحف، ٤تمد الدُّسوقي أمُت كحيلة .133

 .ـ2010ىػ 1431: 1القاىرة ط
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 (ىػ968)شرح ا١تقدمة اٞتزرية، عصاـ الدين أٛتد بن مصطفى ا١تعركؼ بطاش كيرٍبم زاده  .134
 .ـ2007. مكتبة أكالد الشيخ للًتاث القاىرة. فرغلي سيد عرباكم: ٖتقيق

دار الكتب ا٠تديوية . صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا، أبو العباس أٛتد بن علي القلقشندم .135
 (تاريخ الطبع ٮتتلف باختبلؼ األجزاء)ـ 1914ىػ 1332ا١تطبعة األمَتية القاىرة 

أٛتد عبد : ٖتقيق. (ىػ393)الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم  .136
. ـ1987ىػ 1407. 4:ط. دار العلم للمبليُت بَتكت. الغفور عطا

ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة مهرجاف القراءة . ضحى اإلسبلـ، أٛتد أمُت  .137
 .ـ1997ٝتَت سرحاف برعاية سوزاف مبارؾ . بإشراؼ  د (األعماؿ الدينية)للجميع 

دار األندلس يناير . السيد إبراىيم ٤تمد: ٖتقيق. (ىػ636)ضرائر الشعر، ابن عصفور اإلشبيلي  .138
 .ـ1980

٤تمد : ٖتقيق (ىػ526)طبقات اٟتنابلة ، أبو اٟتسُت بن أيب يعلى ٤تمدي بن ٤تمد  .139
 .(ت.د)دار ا١تعرفة بَتكت . حامد الفقي

أٛتد عمر ىاشم .د: ٖتقيق (ىػ774)طبقات الشافعيُت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت  .140
   .ـ1993ىػ ٤1413تمد زينهم ٤تمد عزب مكتبة الثقافة الدينية .د
: ٖتقيق (ىػ771)طبقات الشافعية الكربل، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي  .141
 . ىػ1413عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو دار ىجر للطباعة كالنشر الطبعة الثانية .٤تمود ٤تمد الطناحي د.د
ٖتقيق سليماف بن . (من علماء القرف اٟتادم عشر)طبقات ا١تفسرين، أٛتد بن ٤تمد األدنو كم  .142

 .  ـ1997ىػ 1417مكتبة العلـو كاٟتكم ا١تدينة ا١تنورة . صاّب ا٠تزم
الطبقات الكربل، أبو عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي موالىم البصرم البغدادم  .143
 .ـ1990ىػ ٤1410تمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بَتكت : ٖتقيق (ىػ230)
. د: دراسة كٖتقيق (ىػ899)الطراز ُب شرح ضبط ا٠تراز، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل التنسي  .144

 . ىػ1420. أٛتد شرشاؿ، طبع كزارة األكقاؼ ك٣تمع ا١تلك فهد للمصحف الشريف
ظواىر الرسم ُب مصحف جامع اٟتيسُت ُب القاىرة دراسة لغوية موازىنة بكتب رسم ا١تصحف  .145

الطبعة . دار الغوثا٘ب للدراسات القرآنية دمشق . كا١تصاحف ا١تخطوطة، الدكتور إياد صاّب السمرائي
 ـ2013ىػ 1434األكٔب 

العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب أياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب  .146
د )بيت األفكار الدكلية عماف . ىػ808، عبد الرٛتن أبو زيد كٕب الدين ابن خلدكف (تاريخ ابن خلدكف)

  . (ت
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مطبعة سفَت . سعيد بن علي بن كىف القحطا٘ب.عقيدة ا١تسلم ُب ضوء الكتاب كالسنة، د .147
 (د ت). الرياض، كمؤسسة اٞتريسي الرياض

ىػ 1423. 15:دار النفائس عماف ط. عمر سليماف عبد اهلل األشقر.د.العقيدة ُب اهلل، أ .148
 .ـ2004

 ـ 2009دار ا٢تدل عُت مليلة . علم العركض كالقافية، طارؽ ٛتدا٘ب .149
 ـ 2004ىػ 1424دار اآلفاؽ العربية القاىرة . عبد العزيز عتتيق.علم العركض كالقواُب، د .150
علم ا١تصطلح أسسو النظرية كتطبيقاتو العملية، لؤلستاذ الدكتور علي القاٝتي مكتبة لبناف  .151

:  الباب الرابع الفصل السادس عشر . (ٚتعية الًتٚتة العربية كحوار الثقافات) 2008ناشركف بَتكت 
 ا١تصطلحية

. ٖتقيق ىند شليب. ىػ721عنواف الدليل من مرسـو التنزيل، أبو العباس أٛتد بن البناء ا١تراكشي  .152
 .ـ1990دار الغرب اإلسبلمي بَتكت 

العنواف الصحيح للكتاب تعريفو كأ٫تيتو كسائل معرفتو كإحكامو أمثلة لؤلخطاء فيو، الشريف  .153
 .ىػ1419دار عآب الفوائد مكة . حاًب بن عارؼ العىٍو٘ب

إدارة . (ـ1994ىػ 1415)الفتح الربا٘ب ُب عبلقة القراءات بالرسم العثما٘ب، ٤تمد سآب ٤تيسن  .154
 ىػ 1415الطبعة األكٔب . الثقافة كالنشر ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

دار . (ىػ743)فتح الوصيد ُب شرح القصيد، علم الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاكم .155
 .ـ2004ىػ 1425. الصحابة طنطا

 .ىػ1406إخراج عبد الرٛتن عبد الفتاح، دار ا١تعرفة بَتكت . فتاكل العز بن عبد السبلـ .156
ىػ ، مراجعة عبد الستار أٛتد 763الفركع، أبو عبد اهلل ٤تمد بن مفلح مشس الدين ا١تقدسي  .157

 .ق1388. 3فراج، عآب الكتب بَتكت ط
مركاف عطية، ٤تسن : ىػ ، ٖتقيق كشرح كتعليق224فضائل القرآف، أبو عبيد القاسم بن سبلـ  .158

  (ت.د)خرابة، كفاء تقي الدين، دار ابن كثَت دمشق 
ٖتقيق أٛتد بن عبد الواحد  (ىػ224)فضائل القرآف كمعا١تو كآدابو، أبو عبيد القاسم بن سبلـ  .159

ـ 1995ىػ 1415ا٠تياطي مطبعة فضالة احملمدية ا١تغرب 
- ىػ 1427فقو التمكُت عند دكلة ا١ترابطُت، الدكتور علي ٤تمد الصبليب، مؤسسة اقرأ القاىرة  .160

 .ـ2006
إحساف : ٖتقيق (ىػ764)  فوات الوفيات، ٤تمد بن شاكر بن أٛتد ا١تلقب بصبلح الدين  .161

 .ـ1974- 1973عباس دار صادر بَتكت 
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الطبعة الثامنة كالثبلثوف . دار الشركؽ بَتكت. (ـ1966 أكت 29)ُب ظبلؿ القرآف، سيد قطب  .162
 .ـ2009ىػ 1430

مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة . عبد الصابور شاىُت.القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة اٟتديث، د .163
 .(ت.د)
 .ـ1948دار النهضة ا١تصرية القاىرة الطبعة األكٔب . القراءات كاللهجات، عبد الوىاب ٛتودة .164
. ـ2000ىػ 1421. دار العلـو عنابة اٞتزائر. عيسى مومٍت. قاموس اإلعراب .165
دار اٞتيل بَتكت . قاموس ا١تصطلحات الصوفية عريب فرنسي إنكليزم، ٚتع كترتيب فؤاد كامل .166

 .ـ1993ىػ 1413
مكتب ٖتقيق الًتاث ُب : ٖتقيق. ىػ817القاموس احمليط،  ٣تد الدين بن يعقوب الفَتكزآبادم  .167

- ىػ 1426 الثامنةمؤسسة الرسالة بَتكت الطبعة . مؤسسة الرسالة بإشراؼ ٤تمد نعيم العرقسوسي
 .ـ2005

مكتبة ا٠تا٧تي . عبد السبلـ ىاركف: ٖتقيق. (ىػ180)الكتاب، سيبويو أبو بشرعمرك بن عثماف  .168
 .ـ 1988ىػ 1408الطبعة الثالثة . القاىرة

كتاب األفعاؿ، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدم ا١تعركؼ بابن القطٌاع الصقلي  .169
. ـ  2002-ىػ1424دار الكتب للعلمية بَتكت، . (ىػ515)
 .ـ1998ىػ 1419دار ابن حـز بَتكت . (ىػ1206)كتاب التوحيد، ٤تمد بن عبد الوىاب .170
كتاب السبعة ُب القراءات، أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد التميمي البغدادم  .171
 ـ2010الطبعة الرابعة ،دار ا١تعارؼ مصر. شوقي ضيف: ٖتقيق. (ىػ324)
دار إحياء الًتاث العريب . (ىػ175)كتاب العُت أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم  .172

 . ـ2005ىػ 1426. 2بَتكت ط
إبراىيم السامرائي كعبد : ٖتقيق. (ىػ346)كتاب الكٌتاب، ابو ٤تمد عبد اهلل بن درستويو  .173

 ـ1977ىػ 1397مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت . اٟتسُت الفتلي
كتاب ا١تصاحف، أبو بكر عبد اهلل بن سليماف بن األشعث السجستا٘ب ا١تعركؼ بابن أيب داكد  .174
دار البشائر اإلسبلمية بَتكت الطبعة الثانية . ٤تب الدين السبحاف كاعظ.د: دراسة كٖتقيق (ىػ316)

 .ـ2002ىػ 1423
ٖتقيق غاٖب قدكرم اٟتمد دار الغوثا٘ب . كتاب ا٢تجاء ُب رسم ا١تصحف، ١تؤلف ٣تهوؿ .175

 .ـ2012ىػ 1433: 1للدراسات القرآنية دمشق ط
الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي  .176
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 ـ2007- ىػ 1428دار اٟتديث القاىرة . عبد الرحيم الطهرك٘ب: ٖتقيق (ىػ437)
كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل الشهَت ْتاجي خليفة  .177
 (.د ت)دار إحياء الًتاث العريب بَتكت . (ـ1657ىػ 1067)
، ٤تمد علي التهانوم .178 : ترٚتة.  علي دحركج.د: ٖتقيق. كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو
 .ـ1996مكتبة لبناف ناشركف بَتكت . عبد اهلل ا٠تالدم.د
 (د ت)مكتبة الشركة اٞتزائرية . كلمات القرآف تفسَت كبياف، حسنُت ٤تمد ٥تلوؼ .179
 .ـ2005ىػ 1426. 4:ط. دار اليمامة دمشق بَتكت. آللئ اإلمبلء، ٤تمد مامو .180
عبد اهلل علي : ٖتقيق (ىػ711)لساف العرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور اإلفريقي ا١تصرم  .181

 (ت.د)دار ا١تعارؼ القاىرة .  الكبَت، ٤تمد أٛتد حسب اهلل، ىاشم ٤تمد الشاذٕب
طبعة دار صادر بَتكت  (ىػ711)لساف العرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور اإلفريقي ا١تصرم  .182

 [ُب خصوص الفصل الثالث]ىػ 1414الطبعة الثالثة 
عبد الفتاح أبو : ٖتقيق (ىػ852)لساف ا١تيزاف، ابن حجر العسقبل٘ب أبو الفضل أٛتد بن علي  .183

 .ـ2002غدة دار البشائر اإلسبلمية 
الشيخ عامر السٌيد عثماف : ٖتقيق. لطائف اإلشارات لفنوف القراءات، شهاب الدين القسطبل٘ب .184

نشر آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ٞتنة إحياء الًتاث اإلسبلمي القاىرة . كالدكتور عبد الٌصبور شاىُت
 .ـ1972ىػ 1392

ترٚتة عبد اٟتميد الدكاخلي ك٤تمد القصاص، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية القاىرة . اللغة، فندريس  .185
 ـ1950

ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت . ٤تمد بن لطفي الٌصباغ.حملات ُب علـو القرآف كإتاىات التفسَت، د .186
 .ـ1990ىػ 1410الطبعة الثالثة 

لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا١تضية ُب عقد الفرقة ا١ترضية، مشس  .187
مؤسسة ا٠تافقُت دمشق الطبعة . (ىػ1188)الدين أبو العوف ٤تمد بن ٤تمد أٛتد السفاريٍت اٟتنبلي 

 .ـ1982ىػ 1402الثانية 
ا١تبهج ُب القراءات السبع، عبد اهلل بن علي بن أٛتد بن عبد اهلل سبط ا٠تياط البغدادم  .188
 .ـ2006ىػ 1427دار الكتب العلمية بَتكت . ٖتقيق سيد كٍسركم حسن. (ىػ541)
دار الصحابة للًتاث طنطا . عبد الكرٙب إبراىيم عوض صاّب. ا١تتحىف ُب رسم ا١تصحف، د .189
 .ـ2006ىػ 1427: 1ط
شهاب الدين أبو : ٖتقيق. (ىػ395)٣تمل اللغة، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا الرازم  .190
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 .ـ1994ىػ 1414دار الفكر بَتكت . عمر
أٛتد عبد العظيم عطية، دار اإٯتاف اإلسكندرية . آّموع ُب ىاء التأنيث كا١توصوؿ كا١تقطوع .191

 .ـ2004
اعتٌت ّٔا كخرٌج . ىػ٣728تموعة الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن تيمية اٟترا٘ب  .192

 .ـ2005ىػ 1426. 3:دار الوفاء ط. عمار اٞتزار، كأنور الباز: أحاديثها
احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، القاضي أبو ٤تمد عبد اٟتٌق بن غالب بن عطية  .193

ىػ 1422دار الكتب العلمية بَتكت . عبد السبلـ عبد الشاُب ٤تمد: ٖتقيق. (ىػ546)األندلسي 
 .ـ2001

. عزة حسن.ٖتقيق د. (ىػ444)احملكم ُب نقط ا١تصاحف، أبو عمرك عثماف بن سعيد الدا٘ب  .194
 .ـ1997ىػ 1418 (معادة)دار الفكر ا١تعاصر بَتكت كدار الفكر دمشق الطبعة الثانية 

- ىػ 1422دار عمار عماف الطبعة األكٔب . ٤تاضرات ُب علـو القرآف، غاٖب قدكرم اٟتمد .195
 .ـ 2002

. األستاذ أٛتد شرشاؿ: ٖتقيق. (ىػ496)سليماف بن ٧تاح داكد، أبو ٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل .196
 .ىػ1421. طبعة ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف

٥تتصر تاريخ دمشق، ٤تمد بن مكـر بن علي أبو الفضل ٚتاؿ الدين بن منظور اإلفريقي  .197
ىػ 1402ركحية النحاس، رياض عبد اٟتميد مراد، ٤تمد مطيع دار الفكر دمشق : ٖتقيق (ىػ711)

 .ـ1984
٤تمود : ترتيب. (ىػ666)زين الدين ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم . ٥تتار الصحاح .198

 .ـ1994ىػ 1414مؤسسة الرسالة بَتكت . (ىػ1336)ٛتزة فتح اهلل : ٖتقيق كضبط (ىػ1367)خاطر 
مركز دراسات الوحدة . مدخل إٔب القرآف الكرٙب ُب التعريف بالقرآف، للدكتور ٤تمد عابد اٞتابرم .199

 ـ 2010العربية بَتكت الطبعة الثالثة 
ىػ 1407الطبعة الثالثة . دار اللواء الرياض. ا١تدخل إٔب دراسة القرآف، ٤تمد ٤تمد أبو شهبة .200

 . ـ1987
. فرانسوا ديركش، ترٚتة أٯتن فؤاد سٌيد. ا١تدخل إٔب علم الكتاب ا١تخطوط باٟترؼ العريب .201

 .ـ 2010ىػ 1431مؤسسة الفرقاف للًتاث اإلسبلمي لندف 
ىػ 1424٭تِت بوعزيز، دار الغرب اإلسبلمي .د.مدينة تلمساف عاصمة ا١تغرب األكسط، أ .202

 ـ2003
دار اٟتوار البلذقية . ٤تمد عزيز الوكيلي.ا١تدارس الباطنية بُت العلم كالفلسفة كالعقيدة كالدين، د .203
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 .ـ2007سوريا 
: ٖتقيق. مذكرة أصوؿ الفقو على ركضة الناظر، ٤تمد األمُت الشنقيطي على ابن قدامة اٟتنبلي .204

 .ـ1999ىػ 1419دار اليقُت مصر . أبو حفص سامي العريب
 ـ2006ىػ 1427دار ا٠تلدكنية اٞتزائر . مذكرة ُب رسم القرآف الكرٙب ، إبراىيم مقبلٌب .205
 .ـ2014ىػ 1434دار إحياء الًتاث العريب بَتكت . مذكرات أسَت، غاٖب قدكرم اٟتمد .206
ـ 2005. 6:ط. دار الكتب العلمية بَتكت. مرجع الطبلب ُب اإلمبلء، إبراىيم مشس الدين .207

 ىػ1426
٤تمد : دراسة كٖتقيق. (ىػ623)مرسـو خٌط ا١تصحف، إٝتاعيل بن ظافر بن عبد اهلل العيقىٍيلي  .208

 .ـ2009ىػ 1430. كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر. بن عمر بن عبد العزيز اٞتنايٍت
مراصد االٌطبلع على أٝتاء  األمكنة كالبقاع، صفي الدين عبد ا١تؤمن بن عبد اٟتق البغدادم  .209
. ـ1955ىػ 1374دار ا١تعرفة بَتكت  (ىػ739ت)
ا١تسند الصحيح اٟتسن ُب مآثر ك٤تاسن موالنا أيب اٟتسن، ٤تمد بن مرزكؽ التلمسا٘ب  .210
ا١تكتبة الوطنية اٞتزائر (. جامعة سرقسطا)الدكتوراة ماريا خيسوس بيغرا : دراسة كٖتقيق . (ىػ781)

 .ـ1981ىػ 1401
دار الفكر . ترٚتة بساـ بركة كأٛتد شعبو. مشكلة األفكار ُب العآب اإلسبلمي، مالك بن نيب .211

 .ـ2002ىػ 1423ا١تعاصر بَتكت باالشًتاؾ مع دار الفكر دمشق الطبعة اٞتديدة 
 .ـ1990مكتبة لبناف . ا١تصباح ا١تنَت، أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تقرئ .212
٘تت كتابتو )مصحف اٞتماىَتية بركاية قالوف عن نافع ٓتٌط األستاذ أبو بكر ساسي ا١تغريب  .213

 (ـ1983يونيو 7كمراجعتو يـو 
دار القلم . مصطلحات نقدية كببلغية ُب كتاب البياف كالتبيُت للجاحظ، الشاىد البوشيخي .214

 .ـ1995ىػ 1415. 2:بَتكت ط
ا١تنشأة العامة . دراسة لغوية تارٮتية نقدية، إدريس الٌناقورم (نقد الشعر)ا١تصطلح النقدم ُب  .215

 .ـ1984. 2:ط. للنشر كالتوزيع كاإلعبلف طرابلس ليبيا
األستاذة سعاد فريح   (رسالة ماجستَت)ا١تصطلح النقدم كالببلغي عند ابن البناء ا١تراكشي،  .216

 .ىػ1424ىػ 1423جامعة أـ القرل . صاّب الثقفي بإشراؼ الدكتور حامد صاّب الربيعي
ا١تطبعة . نصر الوفائي ا٢توريٍت  [أبو الوفاء ]ا١تطالع النصرية للمطابع ا١تصرية ُب األصوؿ ا٠تطية،  .217
 .ىػ 1302بوالؽ مصر الطبعة الثانية  [ا١تَتية]
دار . (ىػ626)معجم البلداف، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت اٟتموم الركمي البغدادم  .218
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 .(دت)إحياء الًتاث العريب باالشًتاؾ مع مؤسسة التاريخ العريب بَتكت 
ـ   2013دار النعماف اٞتزائر . عبد اللطيف بالطيب. معجم الرياضيُت العرب كا١تسلمُت،  د .219
دار السبلـ للطباعة .  عبد العلي ا١تسئوؿ. د.معجم علم القراءات القرآنية كما يتعلق بو، أ .220

 .ـ2007ىػ 1428كالنشر القاىرة 
 .ـ2001ىػ 1422. دار القلم دمشق. معجم علـو القرآف، إبراىيم ٤تمد اٞترمي .221
. معجم علماء النحو كاللغة ُب األندلس من الفتح إٔب سقوط ا٠تبلفة، رجب عبد اٞتواد إبراىيم .222

 .ـ2004ىػ 1424دار اآلفاؽ العربية القاىرة 
ىػ 1332)معجم ا١تؤلفُت، عمر رضا  بن ٤تمد راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي  .223

.  ـ 1993ىػ 1414مؤسسة الرسالة بَتكت . (ىػ1408
ناصر .د: أبو عمراف الشيخ، كتقرير.د: معجم مشاىَت ا١تغاربة، ٣تموعة من الباحثُت برئاسة .224

 .ـ1995جامعة اٞتزائر . الدين سعيدك٘ب
دار الثقافة الدار البيضاء . ٤تمد العدلو٘ب اإلدريسي.معجم مصطلحات التصوؼ الفلسفي، د .225

 .ـ2003ىػ 1423ا١تغرب 
سليماف بن عبد الرٛتن الذييب ، مطبوعات . معجم ا١تفردات اآلرامية القدٯتة دراسة مقارنة، د .226

 .ـ2006ىػ 1427مكتبة ا١تلك فهد الوطنية الرياض 
 (ىػ403)معجم مفردات ألفاظ القرآف، اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل أبو القاسم األصبها٘ب  .227

 .ـ2006 ىػ 1427-1426. 1دار الفكر بَتكت ط. يوسف الشيخ ٤تمد البقاعي: ٖتقيق
دار اٞتيل بَتكت دار اآلفاؽ ا١تغرب . علي توفيق ٚتيل الزعيب.ا١تعجم الواُب ُب النحو العريب، د .228

 .ـ1984ىػ 1404
عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، : أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا، ٖتقيق. معجم مقاييس اللغة .229

 .ـ1979- ىػ 1399دار الفكر بَتكت
عادؿ بن يوسف : ٖتقيق (ىػ430)معرفة الصحابة، أبو نعيم أٛتد بن عبد اهلل األصبها٘ب  .230

 .ـ1998ىػ 1419العزازم دار الوطن الرياض 
 (ىػ748)معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب  .231

 .ـ1997ىػ 1417دار الكتب العلمية بَتكت . أبو عبد اهلل ٤تمد حسن: ٖتقيق
٤تمد بن أٛتد : ٖتقيق. معراج التشوؼ إٔب حقائق التصوؼ، أٛتد بن ٤تمد بن عجيبة اٟتسٍت .232

 .ـ1937ىػ 1355مطبعة االعتداؿ دمشق . بن ا٢تامشي بن عبد الرٛتن اٟتسٍت التلمسا٘ب
ا١تنظمة العربية للًتٚتة . ريتا خاطر: ترٚتة. ا١تعٌت ُب علم ا١تصطلح، ىنرم بيجواف كفليب توراف .233
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 .ـ2009
 .ـ1979ىػ 1399دار الشركؽ بَتكت، الطبعة السادسة . معآب ُب الطريق، سيد قطب .234
دراسة كٖتقيق ٤تمد علي النجار كأٛتد . ىػ207معا٘ب القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء  .235

 ـ1983ىػ 1403عآب الكتب بَتكت، الطبعة الثالثة . يوسف ٧تاٌب
 .ـ1978-1398دار الرَّشاد اٟتديثة الدار البيضاء . ا١تغرب عرب التاريخ، إبراىيم حركات .236
. (ىػ761)مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد عبد اهلل بن ىشاـ األنصارم  .237

 .ـ1985دار الفكر بَتكت الطبعة السادسة . مازف ا١تبارؾ ك٤تمد علي ٛتد اهلل.د: ٖتقيق
ىػ 1419. دار الكتب العلمية بَتكت. (ـ1943)ا١تفرد العلم ُب رسم القلم، أٛتد ا٢تامشي  .238

 .ـ1998
ا١تؤسسة الوطنية للكتاب اٞتزائر . مفهـو اٟتضارة عند مالك بن نيب كأرنولد توينيب، آمنة تشيكو .239

 .ـ1989
دار . إبراىيم األبيارم: ٖتقيق (ىػ387)٤تمد بن أٛتد بن يوسف ا٠توارزمي . مفاتيح العلـو .240

 .ـ1989ىػ 1409. 2:الكتاب العريب بَتكت ط
دار . أٛتد الزعيب: دراسة كتعليق. (ىػ808-732)ا١تقدمة، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن خلدكف  .241

 .ـ2002-2001األرقم بن أيب األرقم بَتكت 
ٍيع .242 مؤسسة الريٌاف بَتكت باالشًتاؾ مع مركز . ا١تقدمات ُب علـو القرآف، عبد اهلل بن يوسف اٞتيدى

 ـ2001ىػ 1422الطبعة األكٔب . البحوث اإلسبلمية ليدز بريطانيا
. (ىػ232)ا١تقصور كا١تمدكد، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن الوليد ا١تعركؼ بابن كالد التميمي  .243

. ـ1900طبعة ليدف . ٖتقيق بولس بركنلو
ىػ ، دراسة كٖتقيق 444ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار، أبو عمرك الدا٘ب  .244
 ـ 2010ىػ 1431نورة بنت حسن، دار التدمرية الرياض \د
٤تمد بن ٤تمد مشس الدين بن اٞتزرم بتعليقات كشركح الدكتور . منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت .245

 .ـ2003ىػ 1424عبد اٟتليم قابة دار الببلغ اٞتزائر 
مطبعة السعادة القاىرة . منجم العمراف ُب ا١تستدرؾ على معجم البلداف، ٤تمد أمُت ا٠تا٧تي  .246

 .ـ1907ىػ 1325
منشورات كزارة الثقافة سوريا . ، ماثيو جيدير ترٚتة ملكة أبيض[العلمي]منهجية البحث  .247

 (دليل الباحث ا١تبتدئ ُب موضوعات البحث كرسائل ا١تاجستَت كالدكتوراه: نشر معو). ـ2004
مناىل الصفا ُب ٗتريج أحاديث الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفى، جبلؿ الدين السيوطي  .248
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مؤسسة الكتب الثقافية كدار اٞتناف . ٝتَت القاضي: ٖتقيق. (خػ544)على القاضي عياض  (ىػ911)
 .ـ1988ىػ 1408بَتكت 

 .ـ2008ىػ 1429دار صادر بَتكت  (ـ1948)مناىل العرفاف، ٤تمد عبد العظيم الزرقا٘ب  .249
مكتبة . الدكتور عمر ٛتداف الكبيسي  (ىػ565)يب مرٙب أا١توضح ُب كجوه القراءات، ابن  .250

 .ـ2005ىػ 1426التوعية اإلسبلمية مصر الطبعة الثالثة 
ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تالكي الشاطيب  .251

 .ىػ2012ا١تكتبة التوفيقية القاىرة الطبعة الثانية . ىػ، ٖتقيق كتعليق عبد اهلل دراز790
٤تمد عصاـ القضاة، دار ابن حـز بَتكت . د: أبو بكر الباقبل٘ب، ٖتقيق. االنتصار للقرآف .252

 ـ2001ىػ 1422باالشًتاؾ مع دار الفتح عماف، 
ٖتقيق عبد السبلـ . النجـو الطوالع ُب شرح الدرر اللوامع على مقرأ اإلماـ نافع، إبراىيم ا١تارغٍت .253

 .ـ2008ىػ 1429البكارم مركز الًتاث الثقاُب ا١تغريب الدار البيضاء دار اٟتديث القاىرة 
 . ـ 2006دار الرؤية دمشق  (ىػ465)٨تو القلوب الكبَت، األستاذ عبد الكرٙب القشىَتم  .254
دار . طبع مع ٨تو القلوب الكبَت  (ىػ465)األستاذ عبد الكرٙب القشىَتم " ٨تو القلوب الصغَت" .255

 ـ2006الرؤية دمشق 
 .ـ2002ىػ 1422نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية القاىرة  .256
بعناية علي ٤تمد . (ىػ833)النشر ُب القراءات العشر، أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم  .257

 (ت.د)دار الفكر بَتكت . الضباع
النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد اٞتزرم بن األثَت  .258
مؤسسة التاريخ العريب بَتكت، دار إحياء . ٤تمود ٤تمد الطناحي، طاىر أٛتد الزاكم: ٖتقيق. (ىػ606)

 (ت.د). الًتاث العريب بَتكت
طيبلب : بتحقيق كتعليق103-963)نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أٛتد بابا التنبكيت السودا٘ب  .259

نشر كلية الدعوة اإلسبلمية . كلية الدعوة اإلسبلمية ليبيا بإشراؼ األستاذ عبد اٟتميد عبد اهلل ا٢ترامة
.  ـ1989طرابلس 

حاًب .د.أ: ٖتقيق. (ىػ440)ىجاء مصاحف األمصار، أبو العباس أٛتد بن عٌمار ا١تهدكم  .260
 . صاّب الٌضامن اإلمارات العربية ا١تتحدة الشارقة

طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ . ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت، إٝتاعيل باشا البغدادم .261
 .(د ت)دار إحياء الًتاص العريب بَتكت أعادت طبعة باألكفسيت . ـ1951استنبوؿ 

262. 
، أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسُت أبو نصر البخارم الكبلباذم (ا١تعركؼ برجاؿ صحيح البخارم)ا٢تداية كاإلرشاد ُب معرفة أىل الثقة كالسداد 
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 . ىػ 1407دار ا١تعرفة بَتكت . عبد اهلل الليثي: ٖتقيق (ىػ398)
ىػ، طبعة دار 643الوسيلة إٔب كشف العقيلة، علم الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاكم .263

 (النسخة ا١تعتمدة). ـ2006ىػ 1427.الصحابة للًتاث طنطا مصر
موالم ٤تمد اإلدريسي، . الوسيلة إٔب كشف العقيلة لئلماـ علم الدين السخاكم، ٖتقيق د .264

رجعتي إليو ُب خصوص دراسة احملقق ا١ترفقة ). ـ2003ىػ 1424. 2مكتبة الرشد ناشركف الرياض ط
 (.معو

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن  .265
 . ـ1977ىػ 1397إحساف عباس دار صادر بَتكت .د: ٖتقيق (ىػ681-608)خىلّْكاف 

- 740)الوفيات، أبو العباس أٛتد بن حسن بن علي ا٠تطيب الشهَت بابن قنفذ القسنطيٍت  .266
 .ـ1983ىػ 1403الطبعة الرابعة . دار اآلفاؽ اٞتديدة بَتكت. عادؿ نويهض: ٖتقيق. (ىػ810

دار الكلم الطيب . مصطفى ديب البغا، ك٤تيي الدين ديب مستو.الواضح ُب علـو القرآف، د .267
 .ـ1998ىػ 1418كدار العلـو اإلنسانية دمشق الطبعة الثانية 

دار إحياء الًتاث العريب . غاٖب قدكرم اٟتمد.يوميات الرحلة إٔب مصر لدراسة ا١تاجستَت، د .268
 . ـ2014ىػ 1434بَتكت 

 :قائمة الكتب المخطوطة
ىدية )، أليب بكر بن عبد اهلل اللبيب، النسخة األزىرية (٥تطوط)الدرة الصقيلة ُب شرح أبيات العقيلة  .1

  (حسن جبلؿ باشا اٟتسيٍت
أليب عثماف سعيد بن ٤تمد العقبا٘ب التلمسا٘ب ُب ا١تكتبة الوطنية باٞتزائر برقم  (٥تطوط)شرح الربدة  .2

 26ح
ضمن ٣تموع أٌكلو شرح ابن اٟتاج الورنيدم التلمسا٘ب على سينية ابن نسخة ثانية  (٥تطوط)شرح الربدة  .3

 .ا١تكتبة الوطنية اٟتامة اٞتزائر. (النفحات القدسية)باديس 
، مصطفى السفطي بن مصطفى الفاكها٘ب السفطي بن علي (٥تطوط)عنواف النجابة ُب قواعد الكتابة  .4

 .335258: خزينة األزىر للمخطوطات نسخة رقم. (ـ1909)بن أٛتد شليب 
 .(ٖتت الطبع بدار اٟتديث اٞتزائر)الثبت الزاخر ُب فهرست قراء اٞتزائر، فتحي بودفلة  .5

 : والندوات العلمية والبرامج والمواقع اإللكترونيةالدوريات والمجالت
. ابن البناء كالبحث عن الكليات الببلغية، عباس أرحيلة، ٣تلة كلية اآلداب جامعة القاضي عياض مراكش .1

 .ـ1992 السنة 8العدد
ىػ، 816ٖتقيق أفضل ترٚتة قدٯتة  البن البناء ا١تراكشي، مقدمة كتاب التمحيص البن ىيدكر التادٕب  .2
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 .مركز ابن البناء الرباط.  الدكتور إدريس نغش اٞتابرم
الدكتور كجيو ا١ترسي أبو لنب، من ا١توقع الًتبوم للدكتور كجيو " الًتبية اإلسبلمية كتنمية ا١تفاىيم الدينية" .3

 .مرسي
ترٚتة غاٖب قدكرم اٟتمد بقلم تلميذه عمار بن ٤تمد سيف الدين ا٠تطيب، نشرت بآّلة اإللكًتكنية  .4

 .ـ2010\03\24الرقيم لآلداب العربية بتاريخ 
ترٚتة غاٖب قدكرم اٟتمد بقلم الدكتور مساعد الطيار، نشرت على موقع أىل التفسَت بتاريخ  .5

 . ـ2005\06\12
، األستاذ معتز عمر، ٣تلة اٟتوار ا١تتمدف العدد  .6  .ـ2008 مارس 21 بتاريخ 2227تعريف ا١تفهـو
،  (ـ1945- ىػ 1364ت)٤تمد بن ٤تمد بن علي الدكإب السلوم ، تاريخ ا١تدرسة ا١ترينية بطالعة سبل .7

ىػ 1413ربيع الثا٘ب - ربيع األكؿ34: السنة293: ٣تلة دعوة اٟتق العدد. عبد العزيز الساكرم. أ: ٖتقيق
 .129ـ ابتداء من الصفحة 1992أكتوبر – سبتمرب 

٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية . توجيهات الدا٘ب لظواىر الرسم القرآ٘ب، د حسن عبد اٞتليل عبد الرحيم العبادلة .8
 (مقالة). ـ2007، يناير 79-39آّلد ا٠تامس عشر، العدد األٌكؿ ص (سلسلة الدراسات اإلسبلمية)

. موقع أىل التفسَت (مشاركة)توجيو رسم ا١تصحف، األستاذ سامح سآب عبد اٟتميد  .9
 .التوجيو السديد ُب رسم كضبط ببلغة القرآف آّيد، الدكتور أٛتد بن أٛتد شرشاؿ .10
-10ا١تؤ٘تر العا١تي األكؿ للقرآف الكرٙب كعلومو بتاريخ . جهود األمة ُب رسم القرآف، عبد ا٢تادم ٛتيتو .11

 .ىػ فاس ا١تغرب1432 ٚتادل األكٔب 11-12
حفظ القرآف الكرٙب ُب رسم القرآف، غاٖب قدكرم اٟتمد ، ٤تاضرة ألقاىا ُب ا١تؤ٘تر العا١تي األكؿ للقرآف  .12

 .ىػ فاس ا١تغرب1432 ٚتادل األكٔب 12-11-10الكرٙب كعلومو بتاريخ 
٣تلة الشريعة كالقانوف  (مقالة)حكم االلتزاـ بقواعد رسم ا١تصحف األستاذ الدكتور أٛتد خالد شكرم  .13

 . 447:  إٔب ص401: ـ من ص2008ىػ 1428العدد الثالث كالثبلثوف ذك اٟتجة 
من يوقف اٟتركب الباردة :  دراسة لظاىرة التنافس كالصراع بُت ٥تتلف ا١تدف كاٟتواضر ا١تغربية ٖتت عنواف .14

بُت ا١تدف؟  أعٌدىا الصحاُب ىشاـ ناصر كشارؾ فيها أكادميوف كباحثوف متخصصوف ٔتجموعة من 
:    نذكر منها544-538ُب عدديها" الوطن اآلف"ا١تقاالت نشرهتا اٞتريدة  ا١تغربية 

 ا١تعطي منجب، أستاذ التاريخ السياسي ّتامعة ٤تمد ا٠تامس بالرباط 
اٟتاجة لدراسة كل حالة ١تعرفة حيثيات العداء بُت ا١تدف 

 ادريس أبو ادريس، أستاذ التاريخ بكلية اآلداب ٔتكناس.د  
أربعة أسباب كراء العداكة بُت ا١تدف 
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ا١تنتدل اإلسبلمي . مفاتيح العلـو: بعنواف" ا١تدخل إٔب الدراسات ا١تصطلحية"الدكرة التأىيلية الثانية   .15
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: كما نشرت ا١تقالة ذاهتا على موقع أىل التفسَت بتاريخ. ىػ1426 السنة 44األردنية العدد 

21\04\2003. 
ٖتقيق األستاذ ا١تصطفى الوظيفي، نشر التحقيق ُب ٣تلة دعوة اٟتق . ٥تطوط اٞتدؿ ، ابن البناء ا١تراكشي .18

. ـ1995 ا١توافق لنوفمرب 1416 ٚتادل اآلخرة كرجب 314ا١تغربية العدد 
طو عابدين، ٣تلة البحوث كالدراسات القرآنية، العدد الثا٘ب، السنة . مزايا الرسم العثما٘ب كفوائده، د .19

  .ـ2006ىػ 1427األكٔب 
ىػ ٣1413تلة منار اإلسبلـ أبو ظيب . من بدائع اإلعجاز ُب الرسم القرآ٘ب، خالد السيد علي ببلسي .20

 . 14 ص7 العدد18ـ السنة 1993
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 ملخص البحث
اٟتمد هلل كالصبلة على رسوؿ اهلل كأشهد أف ال إلو إالٌ اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد 

 ...أٌف ٤تمدا عبده كرسولو أما بعد
إٌف عدـ التطابق بُت كتابة بعض الكلمات كنطقها ظاىرة بشرية ال تكاد ٗتلو منها لغة 

من اللغات، كإذا كانت النظم الكتابية الغربية ٓب تبلحظ ىذه الظاىرة كٓب تدرسها إالٌ ُب 
عصورىا ا١تتأخرة جٌدان، فإٌف علم الرسم العثما٘ب على كجو ا٠تصوص كاإلمبلء العريب عموما 
قد درسا ىذه الظاىرة ابتداءن من القرف الثا٘ب ا٢تجرم، فبدآ بوصفها كتعداد مواضعها كحكم 

 .اتٌباعها كااللتزاـ ّٔا، لينتقبل بعد ذلك إٔب تعليلها كبياف كجهها
كأكثر ما اىتم بو علماء اإلسبلـ لتحليل كبياف حقيقة ىذه الظاىرة الكتابية رسمي 

فتتبعوا ٚتيع موطنها كعٌددكا كحٌددكا كٌل لفظ خالف فيو رٝتيو نطقىو، . ا١تصحف الشريف
: كصنفوا ىذه الكلمات كرتبوىا ُب أبواب كفصوؿ باعتبار طبيعة ىذه ا١تخالفة، فذكركا

 . اٟتذؼ، كالزيادة، كالبدؿ، كفصل ماحٌقو الوصل، ككصل ماحٌقو الفصل
كُب خضٌم ىذا الوصف كالتعداد ظهرت ٤تاكالتي تعليل كتوجيو ىذه الظواىر، ٤تتشمة 

متفرقة كقليلة ُب أٌكؿ أمرىا؛ إذ اقتصرت على آراء كأقواؿ منثورة ُب تراجم الكتب، كُب 
حجج ترجيح بعض أكجو الرسم على بعض، أك ُب خضم الرٌد على الطاعنُت ُب رسم 

 .ا١تصحف الشريف كا١تخطٌئُت  لكتبىًتوً 
كبقي األمر على ذلك، إٔب غاية منتصف القرف السابع ا٢تجرم حيث أٌلف ابن البناء 

كقد أبدع صاحب ىذا الكتاب ". عنوان الدليل من مرسوم خّط التنزيل"ا١تراكشي كتابو 
كجٌدد فيو من جهات عٌدة، لعٌل أ٫ٌتها ىي كونو أٌكؿ كتاب خيٌص لتوجيو ظواىر الرسم 

العثما٘ب، كما أنٌو أٌكؿ من كٌجو ىذه الظواىر توجيها متعلقا بالداللة كا١تعٌت، كىو أيضا أٌكؿ 
 .كأشهر من استعمل التأكيل اإلشارم لتعليل كتوجيو ىذه الظواىر
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كٌظف ابن البناء رصيده الصوُب الوجدا٘ب كمنطقو التأصيلي اٟتسايب، كسٌخر٫تا حملاكلة 
فبدأ ٤تاكلتو ْتصر ا١تعا٘ب كٌلها من حيث كجودىا . التقعيد ٢تذه الظواىر كالتأصيل ٢تا

ٍبٌ جعل ألكثر اٟتركؼ التباسا . كإدراكها بعا١تي ا١تلك كا١تلكوت، كبصفيت العزٌة كاٞتربكت
معافو خاصة؛ ىي أشبو ٔتعا٘ب الباطنية، -  كىي ا٢تمزة كحركؼ العلة الثبلث–ّٔذه الظواىر 

ٍبٌ انتقل . ككذلك صنع بأصوؿ الظواىر الكتابية، لَتبط ذلك كٌلو بظواىر اإلدراؾ كالوجود 
بعدىا إٔب تفريع ىذا التأصيل كتتبع الكلمات اليت التبست بشيء من الظواىر الكتابية 

 .ا١تتقدمة ك٤تاكلة توجيهها من خبلال ربطها بظواىر اإلدراؾ كالوجود
كلكي نقف على حقيقة توجيهات ابن البناء، كنتعٌرؼ على ماىيتها ك٨تاكؿ تبٌُت 
موقعها ُب ٣تاؿ ا٠تطأ كالصواب، ال بٌد ابتداء من مقدمات نتناكؿ فيها حواضن ىذه 
التوجيهات كًتٚتة صاحبها كمنهجية الكتاب الذم تناك٢تا فيو، كما نتناكؿ ُب ذات 

 . ا١تقدمات التعريف ْتقيقة ظواىر الرسم العثما٘ب، كٔتفهـو التوجيو ذاتو
إٌف البلفت ُب ترٚتة ابن البناء ا١تراكشي رٛتو اهلل ىو توجٌهو الصوُب الباطٍت، كٗتٌصصو 

الرياضٌي اٟتسايب، ككونو كٌظف ىذين العنصرين ُب جٌل ْتوثو ككتبو حىٌت اٌتسمت ٚتيعها 
االختصار، ا٠تلط كالدمج بُت ٥تتلف العلـو ُب : ٔتنهج كاحد لعٌل أبرز خصائصو ىي

مناىجها كمصطلحاهتا، ٤تاكلة إعادة ٚتع الفركع  كالتأصيل ٢تا، اإلبداع كالتجديد ُب 
 . إْب...تصنيف ا١تسائل كتبويب ٥تتلف الفنوف كالعلـو

كمن ا١تسائل اليت تناكلتها ىذه الدراسة بالبحث كالنقاش كمدخل كمقدمة للوقوؼ 
 :على حقيقة كماىية توجيهات ابن البناء ما يلي

: مسألة تعريف ظواىر الرسم العثما٘ب، كىي بتتبع ما قيل فيها، كالنظر ُب مفهومها
 " كلماتي ا١تصحف اليت جاء رٝتيها منوعان أك ٥تالفا للفظو"

مسالة تعريف توجيو ظواىر الرسم العثما٘ب، كقد اتٌبعت الدراسة  ا٠تطوات ا١تنهجية 
توجيو ظواىر الرسم : ذاهتا ا١تتقدمة ُب تعريف الظواىر لتخلص إٔب التعريف التإب
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 ."فنُّ الوقوًؼ على قصد الصحابة كمنهجهم ُب رسم ا١تصحف"العثما٘ب ىو 

ال ٯتكن القوؿ بتوقيفية الرسم العثما٘ب لعدـ كجود النص : مسالة توقيفية الرسم العثا٘ب
من الكتاب كالسٌنة الٌداؿ على التوقيفية؛ كإ٪ٌتا ىو من اجتهاد الصحابة رضي اهلل عنهم 

 .مٌتبعُت ُب ذلك ا١تنهج كاألسلوب الذم كاف منتشرا معركفا ُب زماّنم كعهدىم
لعٌل أبرز ما يرٌد ىذا القوؿ كونو ٤تدث متأخر ٓب يقل بو : مسألة إعجاز الرسم العثما٘ب

أحد من ا١تتقدمُت على كثرة اشتغا٢تم ببياف كتعداد أكجو إعجاز القرآف الكرٙب، افتقاره 
- الذين نزؿ فيهم القرآف–للدليل، كخلٌوه من التحٌدم، كجهل أك قٌلة علم العرب األكائل 

 .كٌل ذلك من شأنو أف يرٌد ىذا االٌدعاء كيبطلو...بفٌن الكتابة كأصو٢تا
دراسة منهجية كمصطلحية تبٌُت أٌف صاحبو قد التـز فيو  (عنواف الدليل)كبدراسة كتاب 

منهجو العاـ ّتميع خصائصو السالفة الذكر، كأنٌو تناكؿ مسألة توجيو ظواىر الرسم 
العثما٘ب من منطلق صوُب، بعيدا كٌل البعد عن التخٌصص كعن اٟتقل ا١تعرُب ا١توسـو بعلم 

الرسم العثما٘ب، بل بعيدا حىت عن اٟتقوؿ كآّاالت ا١تعرفية القريبة منو كعلم الضبط أك 
القراءات أك الوقف كاالبتداء أك العٌد أك اإلمبلء أك غَتىا من العلـو ا١تتعلقة با١تصحف 

 .كبالكتابة
أٌف ابن البناء ٬تـز كيقطع بأصوؿ -  من خبلؿ دراسة منهجية الكتاب –كما تبٌُت 

ىذه التوجيهات، فهو ال يقٌدمها لقارئو على أٌّنا تأكيبلت إشارية تذٌكرؾ باهلل عٌز كجٌل كال 
٘تثل قصد - رٛتو اهلل-ترقى لتكوف ىي ا١تراد األٌكؿ كاألصل ا١تقٌدـ؛ بل ىي كما يراىا 

 .حقيقة أك تضمنا كلزكما-  رضي اهلل عنهم –الصحابة 
كبدراسة أصوؿ ىذه التوجيهات كقواعدىا الكٌلية اٌتضح أٌف ابن البناء رٛتو اهلل قد اٌٗتذ 

كلعٌل تعلقو ٔتعا٘ب الكلمات كداللتها " ا١تعٌت"لنفسو ُب تسمية التوجيو اصطبلحا خاصا ىو 
 .ىو سبب ىذا االختيار

ا١تعجمي )كما أٌف التوجيو عند ابن البناء ُب حقيقة أمره ٤تاكلةي ربطو بُت معٌت اللفًظ 
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ملك، ملكوت، )كظواىر الوجود ...( اٟتذؼ، الزيادة، البدؿ)كالظاىرة الكتابية  (كالسياقي
، كىذه العملية قريبة من التفسَت اإلشارم أكثر منها إٔب علم الرسم (...عزة، جربكت

 .كالكتابة
كرغم عرض ابن البناء ٢تذه األصوؿ ككأٌّنا مسٌلمات، غَت أٌف ا١تبلحظ فيها من حيث 
حجيتها كأدلٌتها، عدـ كجود رابط أك عبلقة بُت الدليل كا١تدلوؿ كبُت العٌلة كا١تعلوؿ، فبل 
كجو مثبل لبلستدالؿ بكوف ا٢تمزة ىي أٌكؿ اٟتركؼ ٥ترجا على أٌّنا تفيد األٌكلية كاالبتداء 

كما أٌف استداللو على أصوؿ ىذه التوجيهات بالتوجيهات ذاهتا، استدالؿ . ك٨تو ذلك
 .بوجو ا٠تبلؼ أك استدالؿ ٔتا يريد إثباتو ىو نوع من الوقوع ُب الدكر

كبتتبع فركع كمسائل توجيهات ابن البناء يتبٌُت أٌف جٌل ما ذكره من معافو يفيدىا اللفظ 
بداللتو كسياقو كال ٭تتاج الصحابة رضي اهلل عنهم إٔب مثل ىذه الظواىر الكتابية لئلشارة 

كما أٌف كثَتا من ىذه ا١تعا٘ب منتقضة بعدـ اطٌرادىا أك بوجدىا كٗتٌلف حكمها، ٍبٌ . إليها
إٌف اختبلؼ ا١تصاحف اإلماـ ُب رسم بعض الكلمات ا١تلتبسة ّٔذه الظواىر ينسف أصل 

كاختبلؼ - كال بٌد الٌٖتاد ا١تادة اللفظية كالسياؽ- التوجيو با١تعٌت؛ ألٌف داللتها كاحدة 
 ...حكم رٝتها

كخبلصة القوؿ أٌف أ٫تية الكتاب التارٮتية كخطورتو من حيث ًجدَّةي الطرح كأسلوبو ال 
ٯتنعنا من اٟتكم على صاحبو أنٌو غَت ٥تتٌص ُب علم الرسم، كأٌف توجيهاتو ال ٘تٌت بصلة 

للحقل ا١تعرُب ا٠تاص بعلم الرسم العثما٘ب، كأنٌنا لو سٌلمنا ّٔا جدال فإٌّنا ال ينبغي أف تعدكا 
كال ترقى ... كوّنا من ملح العلم كمن التأكيبلت اإلشارية العرفانية اليت تذٌكر باهلل عٌز كجٌل 

 . أبدان لئن تكوف ىي اٟتٌق كاألصل
كصٌل اللهٌم كسٌلم على ٤تمد كعلى آلو كصحبو كمن تبع ىديو كاسنٌت بسٌنتو إٔب يـو 

 .الدين آمُت
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Résumé de la recherche 
 

Louange à Allah et paix et bénédiction  soient sur le 

Messager d'Allah et il n'y a  d'autre dieu qu'Allah seul, sans 

équivalent, et  Muhammad est son prophète, ainsi ...  

La discordance entre l'écriture et la  prononciation de 

quelques mots est un  phénomène humain et est à peine 

dépourvue de presque toutes les langues  humaines, et si celui-

ci échappait aux systèmes  d’écriture occidentales, elle n’a été 

étudié que tardivement, par contre dans la graphie  Ottoman en 

particulier, et l’orthographe  arabe en générale l’étude de ce 

phénomène a vu le jour à partir du  deuxième siècle de 

l’Hégire , au départ ils ont commencé par le décrire et le 

recenser et dégager les règles qui le régissent avant de passer à 

son enseignement.    

Les  spécialistes en sciences islamiques se sont centrés sur  

l’analyse et l’explicitation de ce phénomène de la graphie dans 

le saint  Coran. Ils  ont suivie, recensé et défini tous les mots 

qui font état de cette discordance et  ils les ont  classés en 

chapitres et sous chapitres dans des publications. Ils ont cité 

pour  expliquer cette diversité : la suppression, l'augmentation 

ou l’ajout, les  caractères génériques,  la séparation  de ce qui 

doit s’assembler, l’assemblement de ce qui doit êtres séparer.   

Au milieu de cette description et de ce recensement, 

quelques  essais dispersés ont  tenté d'expliquer et d’orienter 

ces phénomènes, au départ ils se sont contentés des avis et des 

arguments  qui ont été publiés dans des ouvrages pour 

répondre à ceux qui contestaient la graphie du saint Coran. 

Au milieu du VIIe siècle de l’Hégire, Ibn ElBana le 

marrakechi a  publié son  livre "Önwène eddélile mine 

mersoum khat etténzil."  (L’intitulé de l’argument  de la 
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graphie du saint Coran).  L'auteur de ce livre a excellé et 

renouvelé sur  plusieurs points, le plus important c’est qu’il est 

le premier livre qui a été consacré à l’orientation de la graphie 

Ottoman et l’a étudié   en relation avec la signification. Il est 

le premier et le plus célèbre qui a utilisé l’interprétation 

indicative pour  expliquer et diriger ces phénomènes.  

Il a puisé de ses connaissances mystiques et sa logique 

principale en calcul  pour essayer de donner des bases et des 

fondements pour ce phénomène. Il a commencé sa tentative 

par inventorier tous les sens des termes par leur existence et 

leur perception du royaume des cieux et de la terre et des 

qualifiants de la puissance, de la dominance et de la 

contrainte. Puis il a rendu compte des lettres les plus confuses 

à ce phénomènes –la consonne arabe el Hemza et les longues 

voyelles elif wew et yeé (A,OU,I)- et leurs a donné un sens   

particulier ressemblant à des significations ésotériques, 

comme il a fait des phénomènes actifs écrits, la reliant aux 

phénomènes de perception  et l’existence. Puis il a passé  aux 

fondements et à suivre les paroles  confondues avec certains 

phénomènes de l’écriture cités et essayer de les diriger et les 

relier aux  phénomènes de la perception et de l’existence.  

Afin de bien comprendre les  raisonnements et les 

orientations d’Ibn ElBana, de  découvrir  davantage  ce 

qu'elles  sont en réalité et  d’essayer  de montrer celles qui sont 

justes et celles qui sont fausses, il est nécessaire  qu’il y est   

au départ des introductions dans lesquelles nous expliquerons 

ces raisonnements par la biographie de l’auteur et la 

méthodologie utilisée dans l’élaboration de ce livre, ainsi 

qu’elles doivent   contenir un aperçu sur la graphie Ottomane 

suivant les mêmes directives. 

L’important dans la biographie d’Ibn ElBana le marrakchi 

est son appartenance au mouvement  mystique ésotérique, et 
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sa spécialisation en calcule mathématique. Il a exploité ces 

deux apports dans  la majeure partie de  ses recherches et de 

ses livres qui ont été élaborés avec la même approche  

méthodologique  dont les principales caractéristiques sont : la 

concision, le mélange et l’intégration des différentes sciences 

dans leurs approches méthodologiques et leurs concepts. Il a 

essayé de revoir leurs  branches et leurs avait posé des bases 

telles que la créativité et l'innovation dans  la classification des 

différentes problématiques et nommé les chapitres des 

différents  arts et  sciences etc.  

Parmi les sujets, que cette étude  a traité comme  

introduction à ce que sont en réalité les directives d’Ibn 

ElBana, c’est la définition des phénomènes de la graphie 

Ottomane en suivant ce que a été dit à son propos et voir sa 

signification : ’’mots du saint Coran dont la graphie est variée 

et dont la prononciation diffère ’’. 

La définition des orientations  et des raisonnements  des 

phénomènes de la graphie Ottomane, dans laquelle l’étude a 

suivit les mêmes démarches méthodologiques, est : ’’l’art de 

comprendre l’avis des compagnons du prophète et leurs 

méthodologie  dans l’écriture du saint Coran. ’’    

La graphie Ottomane est-elle dictée par la religion ? Nous  

ne pouvons pas dire qu’elle l’est car il n’existe aucun texte qui 

soutient ce dire mais seulement une jurisprudence des 

compagnons du prophète (Allah les bénit) qui ont suivit les 

méthodes et les principes en cours.  

 La graphie Ottomane est-elle miraculeuse (inimitable) ? 

C’est l’avis des contemporains  seuls, par contre les anciens ne 

l’ont pas dit malgré qu’ils se  soient intéressés beaucoup aux  

multiples aspects miraculeux  du saint Coran. Aussi le manque  

d’argument et de défit ainsi l’ignorance et la méconnaissance 

des anciens arabes (ceux qui ont assisté à l’avènement de 
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l’Islam) de l’art de l’écriture et ses principes ; tout ceci réfute  

cette thèse et la rejette.   

En étudiant le livre (l’intitulé de l’argument) une étude 

méthodologique et conceptuelle nous découvrons que le 

propriétaire a respecté sa méthode  générale  avec toutes  les 

caractéristiques mentionnées ci-dessus, et il a abordé la 

question d’argumenter et de diriger les phénomènes de la 

graphie Ottomane suivant un savoir d’arrière-plan mystique, 

très loin de la spécialité et du savoir du domaine  de cette 

dernière (de la graphie Ottomane ), mais encore loin des  

champs et des domaines des sciences cognitives proche de 

celle-ci comme la science de l’orthographe arabe ou des 

lectures coranique ou des arrêts  et des commencements dans 

le texte coranique  ou du calcul des versets coraniques  ou 

d’autres sciences en rapport avec la graphie du saint Coran et 

de l'écriture en generale.  

Comme nous remarquons - à travers l'étude de la 

méthodologie du livre - qu’Ibn ElBana  est très formelle que le 

raisonnement des phénomènes de la graphie du saint coran 

doit passer par  les fondements de ces orientations. Il ne les 

présente pas aux lecteurs comme étant des interprétations 

indicatives qui les rappellent d’Allah Tout-Puissant, ce n’est 

pas son but ni son principe primaire mais elle  est comme il le 

voit (Allah ait pitié de son âme) et selon son avis l’unique 

interprétation de ces phénomènes.     

En étudiant les raisonnements et les orientations d’IBN 

ELBENNA nous remarquerons qu’ils sont basées sur le 

« sens » des mots, et nous remarquerons aussi que le nom qu’il  

a donner a toute cette opération est « le sens » ;  ce qui veut 

dire qu’ il a donné le même concept à l’opération du 

résonnement et à  sa déduction du même résonnement .  

Le résonnement de ces phénomènes graphiques chez IBN 
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ELBENNA sont en réalités un essaye d’accordement entre le 

sens du mot au premier lieu, le phénomène graphique en 

deuxième lieu,  et le royaume des cieux et de la terre et des 

qualifiants de la puissance de la dominance et de la contrainte 

en troisième lieu.  

La conclusion ultime de cette recherche est sans doute que 

l’importance de ce livre ne doit en aucun cas voilé la 

méconnaissance D’IBN EL BENNA de cette science de la 

graphie OTTOMAN ou de l’orthographe en général, et que 

ces raisonnement n’ont aucune relations avec les principes de 

cette même  science, et que si nous acceptons ces 

raisonnements nous ouvrirons la porte a des interprétations 

illimités et infinies du saint coran.          
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