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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ةــــــــدمـاملق

د هللا رب العاملني ، والصالة والسالم األمتان األكمالن على أشرف اخللق وإمام احلم
  املرسلني ورمحة اهللا للعاملني ، سيدنا حممد النيب األمي األمني ، وعلى آله وصحبه أمجعني . 

  دــــبع و

فإن علم الرسم العثماين من أهم علوم القرآن الكرمي وأقدمها موضوعاً وتأليفاً ، 
ق برسم القرآن الكرمي ، وترجع مادته إىل عصر الصحابة الكرام الذين دونوا حيث يتعل

فيما تيسر هلم من العسب والرقاع واللخاف وغـري ذلـك ،    القرآن يف زمن النيب 
، ونسخوه يف املصاحف يف خالفـة  ومجعوه يف الصحف يف خالفة أيب بكر الصديق 

  .  عثمان بن عفان 
نزل القرآن الكرمي بلغتها كانت تعتمد على احلفظ أكثر  ومع أن األمة العربية اليت

وصحابته بالقرآن الكرمي مل تقتصر  من اعتمادها على الكتابة ، فإن عناية رسول اهللا 
فقط على حفظه واستظهاره ومجعه يف الصدور ، وإمنا اهتموا أيضاً بتدوينه وكتابته بـني  

كتاباً يكتبون له الوحي  اختذ الرسول  السطور زيادة يف ضبطه ومبالغة يف توثيقه ، فقد
فور نزوله ، وكان هؤالء الكتاب ممن برعوا يف فن الكتابة يف ذلك الوقـت ، فكـانوا   

وبإمالئه ، ويعرضون عليه املرة بعد املرة حىت  يكتبون ما نزل من القرآن حبضرة النيب 
صـحف يف عهـد    ، مث كان مجعه يف يقرهم ، مث يوضع املكتوب يف بيت رسول اهللا 

سيدنا أيب بكر ، ونسخ هذا اموع يف مصاحف متعددة يف عهد سيدنا عثمان ، وإرسال 
  هذه املصاحف إىل األمصار املختلفة . 

وبذلك عضدت الكتابة احلفظ ، وسارت معه جنباً إىل جنب يف خمتلف أطـوار  
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ريدة يف نقله، القرآن الكرمي ومراحله ، وكان اختصاص القرآن الكرمي ذه الصورة الف

واليت جتمع بني احملفوظ يف الصدور واملدون يف السطور ، وهذا ما مل حيظ بـه كتـاب   
مساوي آخر ، ومن مث صار الرسم أساساً يف حفظ القرآن الكرمي، وصارت موافقته أحد 

  أركان القراءة الصحيحة . 
فن الرسم  أعين -هذا ، وقد متثلت عناية العلماء متقدميهم ومتأخريهم ذا الفن 

فيما ألف فيه من مؤلفات كثرية مستقلة ، كـذلك فيمـا أوردوه يف ثنايـا     -العثماين 
مؤلفام من مسائله وقضاياه ، ومن هؤالء العلماء الذين اهتموا ذا الفن وعرضوا جلل 
مسائله يف ثنايا مؤلفام العالمة الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ، أحد العلماء املعاصرين 

ك يف تفسريه " التحرير والتنوير " ، ويعد هذا التفسري موسوعة علمية شاملة لكثري ، وذل
من العلوم اإلسالمية والعربية ، فهو ليس تفسرياً للقرآن فحسب ، وإمنا ضم يف ثنايـاه  
الفقه واألصول والنحو واحلديث والقراءات وغريها من العلـوم ، ومـن مث كثـرت    

فسري العظيم ، ومشلت خمتلف هذه اجلوانب، لكين مل أر الدراسات واألحباث حول هذا الت
من تناول جانب الرسم العثماين يف هذا التفسري، على الرغم مـن   -حسب اطالعي  -

تضمنه قدراً كبرياً من مسائل هذا الفن وأسسه وقواعده ، فاستعنت باهللا تعاىل يف بيـان  
العظيم ، موضحاً مـا   موقف الشيخ ابن عاشور من هذا اجلانب من خالل هذا السفر

عرض له من مسائل هذا الفن كاحلث على متابعة الرسم ، والرد على وقوع اخلطأ فيه، 
والربط بني الرسم والقراءة ، واالحتجاج به هلا ، وأثره يف الترجيح بني القراءات ، وغري 

  ذلك مما سيأيت ذكره بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل . 

٢٨٤



      
 ٤ 

 
، مث  )٢(املقترن باملنهج الوصفي )١(هج االستقرائيوقد اتبعت يف هذا البحث املن

، حيث إن طبيعة البحث تقتضي استخالص املادة العلمية للقضـية   )٣(املنهج التحليلي
  . حتليل هذه النصوص واإلفادة منها املذكورة ووصفها من خالل النصوص اخلاصة ا، مث

  متة . وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد ومثانية مباحث وخا
فقد تناولت فيها أمهية املوضوع وسبب اختياره ومنهج البحث فيه  :أما املقدمة 

  وخطته . 
فقد عرفت فيه بالشيخ ابن عاشور وتفسريه التحرير والتنـوير ،   :وأما التمهيد 

  وكذلك الرسم العثماين . 
  وأما املباحث فهي على النحو التايل : 

  القراءة عند ابن عاشور .  املبحث األول : الرسم العثماين وصحة
  املبحث الثاين : األصل يف القراءة النقل والرواية وليس الرسم . 

  املبحث الثالث : الرد على وقوع اخلطأ يف كتابة املصحف . 
  املبحث الرابع : احلث على عدم خمالفة الرسم لكونه سنة متبعة . 

                                                
عنها للتوصل إىل مبادئ عامة  املنهج االستقرائي : هو عبارة عن مالحظة الظواهر وجتميع البيانات  ) ١(

وعالقات كلية ، حيث يبدأ باجلزيئات ليصل منها إىل قوانني عامة . ينظر : مناهج البحث العلمي 
، والبحث العلمي ، حقيقته ومصادره ومناهجه للدكتور / عبد العزيز  ١٢٢للدكتور / زاهر زكار 

  .      ١٧٨/  ١بن علي الربيعة 
ا يقوم على وصف الظواهر وعرضها عرضاً مرتباً ترتيباً منهجياً للوصول بذلك املنهج الوصفي : هو م  )٢(

، وأجبديات البحث يف العلوم الشرعية للدكتور  ١٧٩/  ١إىل إثبات احلقائق العلمية . ينظر : السابق 
  وما بعدها .   ٦٦/ فريد األنصاري 

ري والنقد واالستنباط . ينظر : السابق املنهج التحليلي : هو ما يقوم على ثالثة أسس : وهى التفس  ) ٣(
  نفسه . 
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  املبحث اخلامس : االحتجاج للقراءة مبوافقتها الرسم . 

  املبحث السادس : أثر الرسم العثماين يف الترجيح بني القراءات . 
  املبحث السابع : تعليل ظواهر الرسم عند ابن عاشور . 

  املبحث الثامن : مآخذ على ابن عاشور يف قضية الرسم العثماين 
   وأما اخلامتة فقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث .
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  دــــمتهي 
  وفيه التعريف بابن عاشور وتفسره التحرير والتنوير والرسم العثماين . 

  : الطاهر ابن عاشور  

هو الشيخ اإلمام حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن حممد بن الشاذيل بن 
  عبد القادر بن حممد بن عاشور األندلسي مث التونسي . 

من الضواحي  م ) بضاحية املرسي ، وهي١٨٧٩ -هـ ١٢٩٦ولد عام (
الشمالية للعاصمة التونسية ، ونشأ نشأة علمية ، فقد بدأ تعلم القرآن الكرمي يف مرتله يف 
سن السادسة من عمره وحفظه ، مث حفظ جمموعة من املتون العلمية ، كمنت اآلجرومية 

  يف النحو ، وابن عاشر يف الفقه املالكي وغري ذلك . 

د كبري من العلماء كالشيخ أمحد بدر الكايف ، تلقى العلم بفروعه املختلفة على عد
والشيخ حممد صاحل الشريف ، والشيخ عبد القادر التميمي ، والشيخ عمر ابن عاشور ، 
والشيخ حممد صاحل الشاهد ، والشيخ حممد عثمان النجار وغريهم ، وقد أثار إعجاب 

ثقافة حىت اكتسب ، وكان يقضي جل وقته يف طلب العلم ومطالعة الكتب  شيوخه وأقرانه
  واللغة والتاريخ واملنطق وغري ذلك من العلوم. والتفسري واحلديث واسعة مشلت القراءات 

وقد توىل ابن عاشور التدريس يف جامع الزيتونة مدة طويلة ، وكذا يف املدرسة 
الصادقية ، فقصده طالب العلم وازدمحوا عليه وتتلمذوا على يديه ، منهم ابنه حممد 

ن عاشور، وحممد الصادق الشطي ، وزين العابدين بن حسني، وحممد بن الفاضل اب
  خليفة املدين وغريهم . 

  من مؤلفاته : 
  التحرير والتنوير .  يف التفسري :

كشف املغطأ من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ ، والنظر الفسيح  ويف احلديث :

٢٨٧



      
 ٧ 

  عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح .  

  قضايا وأحكام فقهية ، ومقاصد الشريعة اإلسالمية .  ه وأصوله :ويف الفق

  النظام االجتماعي يف اإلسالم ، وأصول التقدم يف اإلسالم .  ويف االجتماعيات :

أصول اإلنشاء واخلطابة ، والواضح يف مشكالت شعر  ويف األدب والنقد :
  املتنيب. 

  اب تاريخ العرب . تراجم بعض األعالم ، وكت ويف التاريخ والتراجم :

هـ ، املوافق ١٣٩٣ـ يوم األحد الثالث عشر من رجب عام Pتويف ـ 
م عن عمر يقارب سبعاً وتسعني عاماً، قضاها يف ١٩٧٣الثاين عشر من أغسطس عام 

العلم واملعرفة 
 )١ ( .  

  : التحرير والتنوير  

العظيم يف يعترب تفسري التحرير والتنوير من أهم وأدق ما كتب يف تفسري القرآن 
ـ مل يقتصر فيه Pالعصر احلديث، وهو يف احلقيقة تفسري بالغي ، لكن مؤلفه ـ 

على االهتمام بالدقائق البالغية فحسب، وإمنا ضمنه كثرياً من مسائل العلوم األخرى 
  كالقراءات والنحو واحلديث والفقه والعقيدة وغري ذلك . 

العقل اجلديد من تفسري الكتاب وقد مساه مؤلفه " حترير املعىن السديد وتنوير 

ايد" واختصر هذا االسم باسم " التحرير والتنوير من التفسري " 
 )٢ (

، مث اشتهر باسم    
                                                

/  ١ينظر : شيخ اإلسالم اإلمام األكرب حممد الطاهر ابن عاشور للشيخ / حممد احلبيب بن اخلوجة   ) ١(
، ومن أعالم الزيتونة شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور ، للدكتور / بلقاسم الغايل  ١٥٣

، واإلمام حممد الطاهر ابن عاشور  ٢٩ر ، لألستاذ / إياد خالد الطباع ، وحممد الطاهر ابن عاشو ٣٧
  . ٣٣ـ  ٩ومنهجه ىف توجيه القراءات للدكتور / حممد بن سعد القرين 

  . ٩،  ٨/  ١التحرير والتنوير   ) ٢(
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" تفسري التحرير والتنوير " ، ويقع يف ثالثني جزًءا يف مخسة عشر جملداً، طبعة دار  
  سحنون للنشر والتوزيع بتونس . 

 ارة ذهنه وضمنه األقوال املفيدة واملباحثوقد أفىن فيه مؤلفه مثرة وقته وعص
ـ يف مقدمة هذا التفسري : " وعسى أن جيد Pالنافعة والفوائد اجلمة ، يقول ـ 

فيه املطالع حتقيق مراده، ويتناول منه فوائد ونكتاً على قدر استعداده، فإين بذلت اجلهد 
من أساليب يف الكشف عن نكت من معاين القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسري، و

االستعمال الفصيح ما تصبو إليه مهم النحارير ، حبيث ساوى هذا التفسري على اختصاره 

مطوالت القماطري، ففيه أحسن ما يف التفاسري، وفيه أحسن مما يف التفاسري" 
 )١ (

  .  

  وأبان يف املقدمة أيضاً عن منهجه يف تفسريه املذكور ، ويتلخص يف النقاط اآلتية : 

  عوناً للباحث يف التفسري.  - كما قال  - ه مبقدمات عشر؛ لتكون بدأ تفسري -
 حرص على بيان وجوه اإلعجاز، ونكت البالغة، وأساليب االستعمال.  -

 اهتم ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض. -

 اعتىن ببيان أغراض السور قبل الشروع يف تفسريها.  -

 حتقيق. اهتم بتحليل األلفاظ وتبيني معاين املفردات بضبط و -
 حرص على استنباط الفوائد واستلهام العرب من القرآن الكرمي.  -

وكان متام هذا التفسري عصر يوم اجلمعة الثاين عشر من شهر رجب سنة مثانني 
  هـ) ، وكانت مدة تأليفه تسعاً وثالثني سنة . ١٣٨٠وثالث مائة وألف (

م رب الناس حقيق وختم الشيخ ابن عاشور هذا السفر العظيم بقوله : " وإن كال
بأن يخدم سعياً على الرأس ، وما أدى هذا احلق إال قلم مفسرِ يسعى على القرطاس ، 

                                                
  . ٨/  ١السابق   ) ١(
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وإن قلمي طاملا اسنت بشوط فسيح ، وكم زجر عن الكَاللِ واإلعياء زجر املَنيح ، وإذ  

قد أتى على التمام فقد حق لَه أن يستريح " 
 )١ (

  .  
  : الرسم العثماين  

يف اللغة : األثر، وقيل : بقية األثر ، وقيل : هو ما ليس له شخص من  الرسم
اآلثار، وقيل : هو ما لصق باألرض منها ، ورسم الدار : ما كان من آثارها الصقاً 

 ومورس مكتبته، ورسم  ، ويقال : رمست الكتاب، أي ) ٢( باألرض ، واجلمع : أرس :
ن ذلك أن الرسم يطلق يف اللغة ويراد به العالمة ، ، ويؤخذ م ) ٣( على كذا، أي : كتب 

  وأصله األثر أو بقية األثر. 

ويف االصطالح : هو الرسم املخصوص الذي كتبت به حروف القرآن وكلماته 
أثناء كتابة القرآن الكرمي يف مجيع مراحله الكتابية ، اليت كان آخرها كتابته يف عهد 

  .  ) ٤(  عثمان 
جليل تعرف به خمالفات خط املصاحف العثمانية ألصول الرسم أو يقال : هو علم 

  .  ) ٥( اإلمالئي وقواعده املقررة فيه 
  ويسمى رسم املصحف ، والرسم العثماين ، ويسمى كذلك الرسم القرآين . 

                                                
  . ٦٣٦/  ٣٠السابق   ) ١(

، واستدراكات  ٣٧حملمد بن إبراهيم احلمد  وينظر : مدخل لتفسري التحرير والتنوير البن عاشور ،  
ابن عاشور على الطربي وابن عطية ىف تفسريه التحرير والتنوير ، دراسة نظرية تطبيقية ، خلالد بن 

  .  ٥٩،  ٥٨حممد بن صاحل الشهراين 
  لسان العرب البن منظور ( ر س م ) .  ) ٢(
  يومي . املادة نفسها .ينظر : ذيب اللغة لألزهري ، واملصباح املنري للف  ) ٣(
  . ١٦٦رسم املصحف ونقطه للدكتور / عبد احلي الفرماوي   ) ٤(
  . ٣٢،  ٣١السابق نفسه ، نقالً عن دليل احلريان للخراز   ) ٥(
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أنه هو الذي ابتكره أو خالف  وليس معىن نسبة هذا الرسم إىل سيدنا عثمان  
وإمنا كانت هذه النسبة ؛ ألن الفضل يرجع إىل سيدنا  ، به رمساً مت بني يدي النيب 

يف نسخ هذا الرسم وتعميمه وإذاعته يف اآلفاق واألمصار بعد وصول  عثمان 
  .  ) ١( املصاحف إليها ، وإىل الطريقة اليت رمست ا هذه املصاحف 

                                                
  .  ١٦٧،  ١٦٦رسم املصحف ونقطة   ) ١(
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  املبحث األول 
  الرسم العثماين وصحة القراءة عند ابن عاشور 

ة رسم أحد املصاحف العثمانية من الضوابط اليت وضعها العلماء إن موافقة القراء
، واليت البد من حتققها حىت تقبل القراءة وحيكم بصحتها ، وقد حكى ابن عاشور اتفاق 
العلماء على ذلك يف املقدمة السادسة من املقدمات العشر اليت ابتدأ ا تفسريه، حيث 

ى أن كل قراءة وافقت وجهاً يف العربية قال : " اتفق علماء القراءات والفقهاء عل
ووافقت خط املصحف ـ أي مصحف عثمان ـ وصح سند راويها ، فهي قراءة 

صحيحة ال جيوز ردها " 
 )١ (

، وهذا ما قرره علماء القراءات من وقت أن ظهر اللحن  
يف األلسنة ، وقلّ االتفاق يف ضبط احلروف ، واختلط أهل الدراية بأهل الرواية ، 

ل اخلطأ إىل احلفظ، واختلطت الروايات املشهورة الصحيحة بالروايات الشاذة ، وتسل
كل أولئك كان سبباً يف وضع علماء القراءة هذه الضوابط؛ ألن القراءة ال جمال فيها 

  للرأي وال للقياس، بل البد من التلقي والسماع . 

لعربية ولو وعن هذه الضوابط يقول احملقق ابن اجلزري : " كل قراءة وافقت ا
بوجه ، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالً ، وصح سندها فهي القراءة 
الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها ، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل ا 
القرآن ووجب على الناس قبوهلا ، سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن 

املقبولني ، ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة  غريهم من األئمة

  . )٢(أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكرب منهم " 

لكن املتأمل هذه الشروط جيد أن موافقة العربية والرسم العثماين ليسا شرطني 

                                                
  . ٥٣/  ١التحرير والتنوير   ) ١(
  . ١٥/  ١النشر يف القراءات العشر البن اجلزري   ) ٢(

٢٩٢
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املشروط؛ ألن ذلك مل يقع ، إذ ال  باملعىن املفهوم للشرطية، مبعىن أنه إذا انتفى ينتفي 
توجد قراءة ثابتة متواترة خمالفة للعربية أو الرسم؛ ألن القراءة مىت تواترت وجب أن 
يكون هلا وجه يف العربية وأن تكون موافقة لرسم املصحف ، ومبجرد تواترها يقطع بأا 

ها اإلمجاع ، قرآن مرتل ، وهي حينئذ دليل قطعي ال مناقشة يف ثبوته ، وينعقد علي

  . )١(ويتضح من ذلك أن هذين الشرطني نتيجة الزمة لتواتر القراءة 
وهذا ما قرره ابن عاشور وأكد عليه يف تعليقه على الشروط املذكورة بقوله : " 
وهذه الشروط الثالثة هي شروط يف قبول القراءة إذا كانت غري متواترة عن النيب صلى 

السند إىل النيب، ولكنها مل تبلغ حد التواتر ، فهي  اهللا عليه وسلم، بأن كانت صحيحة
مبرتلة احلديث الصحيح ، وأما القراءة املتواترة فهي غنية عن هذه الشروط؛ ألن تواترها 
جيعلها حجة يف العربية ويغنيها عن االعتضاد مبوافقة املصحف امع عليه، أال ترى أن 

 )٢(  ِّ حس جس مخ جخ مح ّٰ  تعاىل :مجعاً من أهل القراءات املتواترة قرأوا قوله 

  . )٤(، أي مبتهم ، وقد كتبت يف املصاحف كلها بالضاد الساقطة ؟ " )٣(بظاء مشالة 

مث يعرض ابن عاشور لبيان املراد مبوافقة خط املصحف قائالً : "  واملراد مبوافقة 
خط املصحف موافقة أحد املصاحف األئمة اليت وجه ا عثمان بن عفان إىل أمصار 

 مل ّٰ  إلسالم، إذ قد يكون اختالف يسري نادر بني بعضها، مثل زيادة الواو يفا
                                                

  . ٥٤ينظر : القراءات الشاذة ، دارسة لنشأا ومعايريها ألستاذنا الدكتور / سامي هالل .   ) ١(
  . ٢٤سورة التكوير :   ) ٢(
،  ٢٩٨/  ٢قرأ بالظاء ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ورويس ، وبالضاد قرأ الباقون . النشر   ) ٣(

  . ٥٧٤،  ٥٧٣واإلحتاف 
،  ٩٥، وينظر : املقنع يف رسم مصاحف األمصار أليب عمرو الداين  ٥٤،  ٥٣/  ١التحرير والتنوير   ) ٤(

، ومجيلة  ١٠٨، واملختصر يف مرسوم املصحف الكرمي أليب الطاهر إمساعيل بن ظافر العقيلي  ٩٦
  . ٣٩٨أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد للجعربي 

٢٩٣
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 ، ومثل زيادة الفاء يف قوله :)٢(يف مصحف الكوفة ) ١(  ِّ حم جم يل ىل

 خل ّٰ  ، )٣(يف سورة الشورى   ِّ جن مم  خم حم جم هل مل ّٰ 
، أو ( إحساناً ) فذلك اختالف ناشئ عن القراءة  )٤(  ِّ جميل ىل مل

؛ ألنه قد أثبته اظ من زمن الصحابة الذين تلقَّوا القرآن عن النيببالوجهني بني احلف
  . )٥(ناسخوا املصحف يف زمن عثمان، فال ينايف التواتر إذ ال تعارض ..." 

شرحاً وافياً  -أعين موافقة الرسم  - وقد شرح علماء القراءات هذا الضابط 
أحد املصاحف ما كان ثابتاً يف  وبينوا املراد منه ، يقول ابن اجلزري : " و نعين مبوافقة

بغري  )٦(يف البقرة   ِّ جئيي ىي ني مي ّٰ  بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر :

                                                
  . ١٣٣سورة آل عمران :   ) ١(

 ١٨٢/  ٢" سارعوا ": بغري واو قبل السني ، وقرأ الباقون بالواو . النشر وقد قرأ املدنيان وابن عامر   
  . ٢٢٨، واإلحتاف 

، واجلامع ملا حيتاج  ١٠٦هو بغري واو يف مصاحف املدينة والشام ، وبالواو يف سائر املصاحف . املقنع   ) ٢(
  . ١١١امة ، وشرح العقيلة الرائية أليب ش ٩٩إليه من رسم املصحف البن وثيق األندلسي 

. وقد قرأ املدنيان وابن عامر " مبا " بغري فاء قبل الباء ، وكذلك هي يف مصاحف املدينة  ٣٠آية :   )٣(
 ١١٠، وينظر : املقنع  ٢٧٥/  ٢والشام ، وقرأ الباقون بالفاء ، وكذلك هي يف مصاحفهم . النشر 

  .٣٧٨، ومجيلة أرباب املراصد  ١١٣، واملختصر يف مرسوم املصحف الكرمي 
  .١٥سورة األحقاف :   )٤(

وقد قرأ الكوفيون " إحساناً " بزيادة مهزة مكسورة قبل احلاء وإسكان احلاء وفتح السني وألف بعدها   
، وكذلك هي يف مصاحف الكوفة ، وقرأ الباقون بضم احلاء وإسكان السني من غري مهزة وال ألف ، 

، واجلامع ملا حيتاج إليه من رسم  ١١١ملقنع . وينظر : ا ٢٧٩/  ٢وكذلك هي يف مصاحفهم . النشر 
  . ١٥٠، وشرح العقيلة الرائية أليب شامة .  ١٤٠املصحف 

  . ٥٤،  ٥٣/  ١التحرير والتنوير   )٥(
  . ١١٦آية :   )٦(

٢٩٤
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، وحنو )٣(بزيادة الباء يف االمسني ) ٢(  ِّ مك  لك اك ّٰ ، و)١(واو

{ جنات تجرِي من ، وكقراءة ابن كثري )٤(ذلك، فإن ذلك ثابت يف املصحف الشامي 
  . ر }تحتها اَألنها

فإن ذلك ثابت يف  )٦( ، بزيادة " من " )٥( يف املوضع األخري من سورة براءة

... إىل غري ذلك من مواضع كثرية يف القرآن اختلفت املصاحف  )٧(املصحف املكي 
فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك األمصار على موافقة مصحفهم، فلو مل يكن ذلك 

لكانت القراءة بذلك شاذة ملخالفتها الرسم امع  كذلك يف شيء من املصاحف العثمانية

  .)٨(عليه " 
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن اشتراط ابن اجلزري وغريه من العلماء موافقة أحد 

حني كتب املصاحف وبعث ا إىل  املصاحف العثمانية مبين على كون عثمان 
جهة خلوها من النقط والشكل ،  األمصار مل جيعلها متطابقة متاماً ، فهي وإن احتدت من

فقد اختلفت من ناحية احلذف واإلثبات ، فلكي حتظى القراءة بالصحة كان عليها أن 

                                                
  . ١٩٠، واإلحتاف  ١٦٥/  ٢، والنشر  ٦٥ينظر : التيسري :   )١(
  . ١٨٤سورة آل عمران :   )٢(
  . ٢٣٣، واإلحتاف :  ١٨٤/  ٢ينظر : النشر :   )٣(
  . ٢٧٤، ومجيلة أرباب املراصد :  ١٠٦ينظر : املقنع :   )٤(
م ورضواْ {والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان وهو قوله تعاىل :   )٥(

تحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنا }عدا أَبيهف يندالخ ارها اَألن١٠٠آية : ه .  
  . ٣٠٦، واإلحتاف  ٢١١/  ٢، والنشر  ٩٧ينظر : التيسري   )٦(
، وشرح العقيلة الرائية أليب  ١٠٧، واجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف :  ١٠٨ينظر : املقنع :   ) ٧(

  . ١٢٤شامة : 
  ري .بتصرف يس ١٧،  ١٦/  ١النشر :   ) ٨(

٢٩٥
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توافق جمموع تلك املصاحف ال مجيعها مادام األمر ال خيرج عن رسم عثمان ومراده  

  . )١(الذي أمجع الصحابة عليه 

العثمانية االختالفات  ويف بيان أقسام موافقة الرسم وكيفية احتمال املصاحف

" وقولنا بعد ذلك ولو احتماالً : نعين به  )٢( - P - املتعددة يف القراءات يقول 
ما يوافق الرسم ولو تقديراً ، إذ موافقة الرسم قد تكون حتقيقاً وهو املوافقة الصرحية ، 

حتقيقاً وقد تكون تقديراً ، وهو املوافقة احتماالً ... وقد توافق بعض القراءات الرسم 

، فإنه كتب بغري ألف يف مجيع )٣( لك يومِ الدين}ا{مـ  ويوافقه بعضها تقديراً ، حنو

وقراءة )٦( {ملك الناس}حتتمله حتقيقاً، كما كتب )٥(، فقراءة احلذف )٤(املصاحف 

وقد توافق اختالفات  ... )٨(  ِّ ىث نث ّٰ  حمتملة تقديراً ، كما كتب)٧( األلف

، )١٠(  ِّ يه ىه ّٰ ، و)٩(  ِّ مبهئ مئ ّٰ  رسم حتقيقاً، حنوالقراءات ال

                                                
  . ٢٨ينظر : الرسم القرآين ضابطاً من ضوابط القراءة الصحيحة للدكتور / توفيق بن أمحد العبقري :   ) ١(
  القائل : ابن اجلزري .  ) ٢(
  . ٤سورة الفاحتة :   ) ٣(
  . ٢٥١، ومجيلة أرباب املراصد :  ٨٧ينظر : املقنع :   )٤(
 ١٦٢، واإلحتاف:  ٢١٣/  ١وأيب جعفر . النشر  وهي لنافع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ومحزة  )٥(

 ،١٦٣ .  
  . ٢سورة الناس :   )٦(
  وهي للباقني : السابقان نفسهما .  )٧(
  . ٢٦سورة آل عمران :   )٨(
  . ١٤سورة الصف :   )٩(
  . ٣٩سورة آل عمران :   )١٠(

٢٩٦
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، وحنو ذلك مما يدل )٣() + ,(، و)٢()  W(، و)١( )Y X(و

  . )٤("  جترده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة 

مث يقرر ابن عاشور احنصار توفر الشروط املذكورة يف قراءات األئمة العشرة وهم 
ري وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر : نافع وابن كث

وخلف العاشر ، وينبه على أن كل ما خرج عن قراءات هؤالء األئمة شاذ عند 
اجلمهور، ألنه مل ينقل بتواتر حفاظ القرآن ، وحيكى عن بعض العلماء أن ما دون العشر 

ه املصحف الذي كتب فيه ما تواتر ، فكان ال جتوز القراءة به ، وال أَخذُ حكم منه ملخالفت

  . )٥(ما خالفه غري متواتر فال يكون قرآناً 

وحتت عنوان : " مراتب القراءات الصحيحة والترجيح بينهما " حكى عن أيب 
بكر بن العريب يف كتاب العواصم اتفاق األئمة على أن القراءات اليت ال ختالف األلفاظ 

 )٦(ترة وإن اختلفت يف وجوه األداء وكيفيات النطقاليت كتبت يف مصحف عثمان متوا
، مث علق على ذلك بقوله " ومعىن ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة املصحف " 
وقرر خروج ما كان من القراءات خمالفاً ملصحف عثمان، مثل ما نقل من قراءة ابن 

  . )٧(مسعود
تر القراءات اليت ال ختالف وإذا سلمنا مبا حكاه هنا من اتفاق األئمة على توا

                                                
  . ٥٨سورة البقرة :   )١(
  . ٨٥و  ٧٤سورة البقرة :   )٢(
  . ٢٣سورة يوسف :   )٣(
  . ٢٨بتصرف يسري، وينظر : الرسم العثماين ضابطاً من ضوابط القراءة الصحيحة :  ١٧/  ١لنشر ا  )٤(
  .  ٥٤/  ١ينظر : التحرير والتنوير   ) ٥(
  . ٨٢/  ١ينظر : العواصم من القواصم   ) ٦(
  . ٦٠السابق :   ) ٧(

٢٩٧
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األلفاظ اليت كتبت يف مصحف عثمان وإن اختلفت وجوه أدائها وتعددت كيفيات  
نطقها بشرط صحتها وثبوت نقلها فإننا ال نوافقه على تفسريه ذلك بأن تواتر تلك 
القراءات تبع لتواتر صورة كتابة املصحف؛ ألنه قد يفهم من هذا أن الرسم أصل يف 

، )١(القراءة تؤخذ منه، وهذه شبهة باطلة قام علماؤنا بدحضها والرد عليها القراءة وأن 
فاألصل يف القراءة التلقي واملشافهة مث موافقة الرسم مما صح نقله من قراءات ، فإن مل 
تتحقق املوافقة فيما يرويه القارئ من قراءات ثبت على روايته وإن خالفت الرسم ، 

األئمة مبا خيالف صريح  عض األحرف عند بعضوليس أدل على ذلك من قراءات ب

حيث وقع يف القرآن )٢( )8 9( رمسها يف كل املصاحف العثمانية مثل

، وغري ذلك مما يدل على أن )٤() §(و)٣( )§(الكرمي معرفاً أو منكراً ، و
األصل يف القراءة إمنا هو التلقي واملشافهة وصحة النقل وليس الرسم ، وهو ما قرره ابن 

  وأكد عليه يف كثري من املواضع يف تفسريه، وبيان ذلك فيما يلي بعون اهللا تعاىل . عاشور
                                                

وما بعدها ، ورسم  ٤١٢/  ١ينظر على سبيل املثال : مناهل العرفان ىف علوم القرآن للشيخ الزرقاين   ) ١(
  وما بعدها . ٦٠٧املصحف دراسة لغوية تارخيية للدكتور / غامن قدوري احلمد : 

  . ٦سورة الفاحتة :   ) ٢(
وقد اتفقت املصاحف العثمانية على رسم هذا اللفظ بالصاد يف مجيع مواضعه يف القرآن الكرمي ، ومع   

،  ٩٥وإمشام الصاد صوت الزاي . ينظر : املقنع  ذلك اختلف القراء يف قراءته بني السني والصاد
  . ١٦٣، واإلحتاف :  ٢١٤،  ٢١٣/  ١، والنشر  ١٢١والوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي : 

  . ١١سورة املرسالت :   ) ٣(
وقد كتب هذا اللفظ باأللف قبل القاف يف مجيع املصاحف ، ومع ذلك اختلف القراء ىف قراءته بني   

، واإلحتاف :  ٢٩٧،  ٢٩٦/  ٢، والنشر  ١١٦ينظر : املصاحف البن أيب داود :  الواو واهلمزة ،
  . ١٠٠، ومسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني للشيخ الضباع :  ٥٦٧

  . ٢٤سورة التكوير :   ) ٤(
وقد كتب هذا اللفظ يف كل املصاحف بالضاد ، ومع ذلك اختلف القراء يف قراءته بني الضاد والظاء    

  . ٥٧٤،  ٥٧٣، واإلحتاف :  ٢٩٨/  ٢، والنشر :  ٩٦،  ٩٥ينظر : املقنع 

٢٩٨



      
 ١٨ 

  املبحث الثاين 
  األصل يف القراءة النقل والرواية وليس الرسم 

إذا كان األمر قد استقر على أن رسم املصحف ركن من أركان القراءة 
ة متواترة ، فإن الصحيحة ، وأنه البد من حتقق موافقة الرسم يف كل قراءة صحيح

األساس األهم واملعولَ عليه األول يف أمر القراءة إمنا هو التلقي واملشافهة والنقل 
، فاملصاحف مل تكن ولن تكون هي  الصحيح ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام إىل النيب

العمدة يف هذا الباب ، وإمنا هي مرجع جامع للمسلمني على كتاب رم يف حدود ما 
  دل عليه من قراءات ثبتت صحتها وتواتر نقلها . حتتمله وت

وقد أكد ابن عاشور يف كثري من املواضع يف تفسريه على هذا األساس األصيل ، 
ونبه على أمهيته يف أمر القراءة ، وقرر أن القراءة لن تقبل بدونه حىت ولو وافقت الرسم 

لتكون مقبولة فهو : " وأما صحة السند الذي تروى به القراءة Pوالعربية ، قال 
شرط ال حميد عنه، إذ قد تكون القراءة موافقة لرسم املصحف وموافقة لوجوه العربية ، 

) ٢(، أن محاد بن الزبرقان )١(لكنها ال تكون مروية بسند صحيح، كما ذكر يف املزهر 

بل  قرأ " إال عن موعدة وعدها أباه " بالباء املوحدة ، وإمنا هي " إياه " بتحتية ، وقرأ "
الذين كفروا يف غرة " بغني معجمة وراء مهملة، وإمنا هي " عزة " بعني مهملة وزاي ، 
وقرأ " لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه " بعني مهملة ، وإمنا هي " يغنيه " بغني معجمة، 

  . )٣(ذلك أنه مل يقرأ القرآن على أحد وإمنا حفظه من املصحف 

                                                
)٣١٦/  ٢  )١ .  
محاد بن الزبرقان الكويف ، شاعر وخطيب ، كان يتهم بالزندقة ، عاش ىف عصر واحد مع محاد الرواية   )٢(

،  ١٦/  ١: ، وتوىف األخري سنة مخس ومخسني ومائة من اهلجرة . ينظر : طبقات الشعراء البن املعتز 
  . ٢٧١/  ٢ يواألعالم للزرلك

  . ٦٠/  ١التحرير والتنوير   )٣(

٢٩٩



      
 ١٩ 

ن عاشور قد عرب يف كالمه املذكور بصحة السند ، ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن اب 
ألنه يف سياق احلديث عن الضوابط اليت وضعها العلماء لقبول القراءة واليت نصوا فيها 
على صحة السند ، وإال فإنه قد نبه يف غري هذا املوضع على أن الروايات اليت تروي 

تواترها ، إذ ال يترك املتواتر  بأسانيد صحيحة لكنها مل تتواتر ال جتوز القراءة ا لعدم
لآلحاد ، وأن الراوي إذا بلغته قراءة أخرى متواترة ختالف ما رواه وحتقق لديه التواتر 

  . )١(وجب عليه أن يقرأ ذه الرواية املتواترة 

أقول : وال شك أن هذه املسألة من أهم املسائل املتعلقة بالقراءات القرآنية ، فقد 
لصدر األول إىل يومنا هذا على أن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر أمجع املسلمون منذ ا

عن األول ، وال يكون نقلها إال عن طريق التلقي واملشافهة واألخذ بالسماع، ومن مث 
   كان اعتماد الصحبة رضوان اهللا عليهم يف حفظ القرآن على التلقي والسماع من 

، وليس على املكتوب يف الصحف ، أو ممن مسعه من النيب من الصحابة  النيب
واملصاحف، وعلى هذه احلال من االعتماد يف نقل القرآن الكرمي على التلقي عرضاً 
ومساعاً ترىب التابعون وتابعوهم ، فكان كل واحد حيفظ القرآن الكرمي على طريقة شيخه 

  هذا .  ويلتزم متاماً مبا تلقاه يف قراءته أو إقراء غريه، وظل األمر كذلك إىل يومنا

وقد قرر ابن عاشور هذا األصل وأكد عليه يف كثري من املواضع يف تفسريه، ومن 
وكَذَلك زين لكَثريٍ  ذلك قوله يف سياق رده على طعن الزخمشري يف قراءة ابن عامر : 

 مهكَآؤرش مهالَدلَ أَوقَت نيرِكشالْم نم )رفع " قتل " ببناء " زين " للمفعول ، و )٢

: " إن القراءات ليست اختيارات وأقيسة من )٣(ونصب " أوالد " وخفض " شركاء " 

                                                
  . ٥٤/  ١ينظر السابق :   )١(
  . ١٣٧سورة األنعام :   ) ٢(
  . ٢٧٤، واإلحتاف :  ١٩٨،  ١٩٧/  ٢ينظر : النشر   ) ٣(

٣٠٠



      
 ٢٠ 

 
  . )١(القراء ، وإمنا هي روايات صحيحة متواترة " 

يف سورة  )     ³        (ياق حديثه عن القراءات الواردة يف كلمة ـه يف سـوقول

   )٢(احلج 

، فكانت )٣(لثانية يف هذه السورة " وهي مكتوبة يف املصحف بألف بعد الواو ا
قراءة جر " لؤلؤ " خمالفة ملكتوب املصحف، والقراءة نقل ورواية ، فليس اتباع اخلط 

،   )٥(بدون ألف  )٤(واجباً على من يروي مبا خيالفه ، وكتب نظريه يف سورة فاطر 

  )٦(والذين قرأوه بالنصب خالفوا أيضاً خط املصحف واعتمدوا روايتهم " 

أن اعتماد املسلمني  )٧( )¾ ¿( ه يف سياق حديثه عن رسم لفظوذكر
يف ألفاظ القرآن على احلفظ ال على الكتابة وأن املصاحب ما كتبت حىت قرئ القرآن 

  . )٨(نيفاً وعشرين سنة 

بقوله : " وال شك أن  )٩(كذلك تعليقه على قراءة الظاء يف لفظ " بظنني " 
                                                

  . ١٠٣/  ٨ينظر : التحرير والتنوير   ) ١(
لنصب يف موضعي احلج وفاطر ، ووافقهم يعقوب يف ، وقد قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر با ٢٣آية   ) ٢(

ع احلج فقط ، وقرأ الباقون باجلر يف املوضعني . الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة للمالكي ـموض
  . ٣٩٧، واإلحتاف  ٢٤٤/  ٢، والنشر  ٧٩٧/  ٢

  . ٢٢٩، والوسيلة :  ٤٧ينظر : املقنع   )٣(
  . ٣٣آية :   ) ٤(
  . ٢٣٠والوسيلة : ،  ٤٨ينظر : املقنع :   )٥(
  . ٢٣٢/  ١٧التحرير والتنوير :   )٦(
  . ٢١سورة النمل :   ) ٧(
  . ٢٤٨/  ١٩التحرير والتنوير   ) ٨(
  ، وقد سبق بيان القراءات ىف هذا احلرف . ٢٤سورة التكوير :   ) ٩(

٣٠١



      
 ٢١ 

هل القراءات املتواترة ، وهم ابن كثري وأبو عمرو الذين قرأوه بالظاء املشالة من أ 
، ولذلك فال يقدح يف  والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواتراً عن النيب 

قراءم كوا خمالفة جلميع نسخ مصاحف األمصار، ألن تواتر القراءة أقوى من تواتر 

  . )١(اخلط إن اعترب للخط تواتر " 

اعتماداً  )٣(قد كتبت يف املصحب بدون ياء  )٢( )w(وتنبيهه على أن كلمة 
على حفظ احلفاظ ، وأن الذي يثبت الياء مثل يعقوب يشبع الكسرة، إذ ليست الياء إال 

  .  )٤(مدة للكسرة، فعدم رمسها يف اخلط ال يقتضي إسقاطها يف اللفظ 

ومن ذلك أيضاً إشارته إىل خمالفة بعض القراء أو الرواة مصاحف بلدام يف 
³ ´ ( قراءة ، فقد ذكر أن نافعاً وابن عامر وحفصاً عن عاصم وأبا جعفر قرأواال

µ( )اء ضمري ، وأنه مرسوم كذلك يف مصحف املدينة ومصحف الشام ،  )٥
وأن الباقني قرأوا ( ما تشتهي ) حبذف هاء الضمري ، وأنه مرسوم كذلك يف مصحف 

ملروي عن عاصم " قارئ ، مث قال : وا)٦(مكة ومصحف البصرة ومصحف الكوفة 

، إشارة إىل )٧(الكوفة " روايتان : إحدامها أخذ ا حفص ، واألخرى أخذ ا أبو بكر
                                                

  . ١٦١/  ٣٠التحرير والتنوير :   ) ١(
  . ٦سورة الكافرون :   ) ٢(

  . ٦٠٤، واإلحتاف :  ٣٠٢/  ٢الني ، وحذفها الباقون فيهما . النشر وقد أثبت ياءها يعقوب ىف احل  
  . ٤٥، والرحيق املختوم بنثر اللؤلؤ املنظوم : ٥٢٣، ومجيلة أرباب املراصد : ٤٠ينظر : املقنع :   ) ٣(
  . ٥٨٣/  ٣٠التحرير والتنوير :   ) ٤(
  . ٧١سورة الزخرف :   ) ٥(
، واإلحتاف :  ٢٧٦/  ٢، والنشر :  ٦٨١، وإبراز املعاين :  ٢٠٧،والوسيلة :  ١١١ينظر : املقنع :   ) ٦(

٤٩٧ .  
  .  ٢٥٦/  ٢٥التحرير والتنوير :   ) ٧(

٣٠٢



      
 ٢٢ 

التمسك مبا ثبتت روايته وإن خالف مصحف البلد الذي ينتسب إليه القارئ أو الراوي  
 ، وبيان ذلك: أن حفصاً وهو كويف قرأ احلرف املذكور بإثبات اهلاء بعد الياء ، مع أنه
مرسوم يف املصحف الكويف حبذفها ، فيكون بذلك خمالفاً ملصحف بلده، يف حني أن أبا 
بكر شعبة ، وهو كويف أيضاً قد جاءت روايته عن عاصم يف هذا احلرف مبا يوافق رسم 
املصحف الكويف، فقرأه حبذف اهلاء ، وبذلك يكون اإلمام عاصم خمالفاً ملصحف بلده من 

ن طريق شعبة، وهذا من آكد األدلة على متسك هؤالء األئمة طريق حفص، وموافقاً له م
  بالنقل والتزامهم مبا تلقوه من قراءات صحيحة وافقت رسم مصاحف بلدام أو خالفتها 

هذا ، وقد تنوعت عبارات ابن عاشور يف تقريره هذا األصل وتأكيده على أن 
لنقل ، وأن الرواية مقدمة على االعتماد يف القراءة إمنا هو على التلقي واملشافهة وصحة ا

رسم املصحف، نذكر من ذلك قوله يف مواضع أخرى : " ... فإن حفظ القرآن يف 
صدور القراء أقدم من كتابته يف املصاحف ، وما كتب يف أصول املصاحف إال من حفظ 
الكاتبني ، وما كتب املصحف اإلمام إال من جمموع حمفوظ احلفاظ وما كتبه كتاب 

، و" والقراءة رواية متواترة وإن كانت خمالفة لرسم  )١(دة نزول الوحي "الوحي يف م

، " ... القرآن متلقى بالتواتر ال جاء املصاحف ، وإمنا املصاحف معينة )٢(املصاحف " 

" املعترب يف قراءة القرآن الرواية دون الكتابة ، وإمنا يكتب القرآن )٣(على حفظه " 
رسم   ا" والقراءات رواية متواترة لدينا  ال يناكده ،)٤(لإلعانة على مراجعته " 

، " والقراءات تعتمد على الرواية بالسمع ال رسم املصحف ، إذ )٥(املصحف " 
                                                

  . ٢٥٢/  ١٦السابق :   ) ١(
  . ٢٥٤/ ٢٨السابق :   ) ٢(
  السابق نفسه .  )٣(
  . ٤١/  ٢٩السابق :   ) ٤(
  .  ٣٩٣/  ٢٩السابق :   ) ٥(

٣٠٣



      
 ٢٣ 

 
، " )١(املقصود من كتابة املصاحف أن يتذكر ا احلفاظ ما عسى أن ينسوه " 

  . )٢(والقراءات روايات وليس خط املصحف إال كالتذكرة للقارئ " 

مث يتضح لنا اهتمام العالمة ابن عاشور بتقرير هذا األساس والتأكيد عليه يف ومن 
  كثري من املواضع اليت عرض فيها ملسائل القراءات يف تفسريه . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
  . ٣٢٠/  ٣٠السابق :   ) ١(
  . ٥٥٦/  ٣٠ السابق :  ) ٢(

  من املصدر نفسه . ٣٧٩/  ٢٩و  ٢٢٧/  ٢٥و  ٢٤٠/  ٢٠وللمزيد ينظر أيضاُ :   

٣٠٤



      
 ٢٤ 

  املبحث الثالث 
  الرد على ادعاء وقوع اخلطأ يف كتابة املصحف 

 سيدنا رسول اهللا إن الناظر يف تاريخ القرآن الكرمي يرى أنه منذ نزوله على 
وهو هدف أول ألعداء اإلسالم الذين حياولون النيل منه والتشكيك فيه، ويثريون حوله 
الشبهه الباطلة اليت تنبئ عن حقد دفني على هذه الرسالة الغراء وعلى صاحبها صلى اهللا 
عليه وسلم، ومن هذه الشبه اليت أثريت حول القرآن الكرمي ادعاء وقوع اخلطأ يف بعض 

  ملواضع يف كتابته . ا

ومن العجيب أن بعض علمائنا قد تبع هؤالء املغرضني يف هذه املسألة ، وأشار إىل 

وابن  )١(وقوع اخلطأ من الصحابة الكرام يف كتابة املصحف أو صرح بذلك، كالفراء 

، ونسوا أو تناسوا أن هذه الكتابة كانت بإمالء وإرشاد من  )٣( وابن خلدون )٢(قتيبة 
  ، وأن األمة قد أمجعت على هذا الرسم واشترطت موافقته يف   قبول القراء .  النيب 

ـ هذه الشبهة ورد عليها ونبه على عدم Pوقد أورد ابن عاشور ـ 
االلتفات إليها يف أكثر من موضع يف تفسريه، ومن ذلك ما ذكره يف سياق حديثه عن 

أن  من) ٤( )M L K J ( نصب " الصابرين " من قوله تعاىل :
النصب فيها على االختصاص على ما هو املتعارف يف كالم العرب يف عطف النعوت من 
ختيري املتكلم بني اإلتباع يف اإلعراب للمعطوف عليه وبني القطع ، مث ذكر أنه قد حصل 
بنصب " الصابرين " هنا فائدتان : إحدامها عامة يف كل قطع من النعوت ، أنه إذا 

                                                
  . ٤٣٩/  ١يف معاين القرآن له   ) ١(
  .  ٥٨ـ  ٥٦يف تأويل مشكل القرآن   ) ٢(
  . ٧٥٧/  ١يف املقدمة :   ) ٣(
  . ١٧٧) سورة البقرة : ٤(

٣٠٥



      
 ٢٥ 

معرض املدح أو الذم فاألحسن أن خيالف إعراا وال جتعل  ذكرت الصفات الكثرية يف 
كلها جارية على موصوفها وحكي قول سيبويه يف باب ما ينتصب على التعظيم واملدح : 
" وإن شئت جعلته صفة فجرى على األول ، وإن شئت قطعته فابتدأته ، ونظري هذا 

  :  )١(النصب قول اخلرنِق 
 نْ قـــــــــــــومي الـــــــــــــذين هـــــــــــــدعبـــــــــــــواال يم 

ــزرِ       ــة اجلُــــــــــــــــ ــداة وآفــــــــــــــــ ــم العــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ

     
  كــــــــــــــــــــــــرتعبكــــــــــــــــــــــــل م ــازلني  النــــــــــــــــــــــ

ــد اُألزرِ     ) ٢ (  والطّيبــــــــــــــــــــــــــــون معاقــــــــــــــــــــــــــ
 

     
، مث قال : يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله يف نظائر هذه  )٣(بنصب النازلني ... " 

،  )Å Ä Ã Â( عطفاً على )Ò Ñ ()٤(اآلية يف سورة النساء 

» ¬( عطفاً على )®( )٥(ويف سورة العقود   ª ©  ¨( . 
الفائدة الثانية : أن يف نصب " الصابرين " بتقدير أخص أو أمدح تنبيهاً على خصيصة 

: "  )٦(الصابرين ومزية صفتهم اليت هي الصرب ، مث حكى قول الزخمشري يف الكشاف 
 ينظر وال يلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلناً يف خط املصحف ، ورمبا التفت إليه من مل

يف الكتاب ومل يعرف مذاهب العرب ، وما هلم يف النصب على االختصاص من االفتتان " 
وعقب بأن تكرره وتقارب الكلمات يربأ به على أن يكون خطأً أو سهواً وهو بني 

                                                
، البكرية العدنانية ، شاعرة جاهلية ، وهي أخت  اخلرنق بنت بدر بن هافان بن مالك ، من بين ضبيعة  ) ١(

  .  ٣٠٣/  ٢ق هـ . األعالم  ٥٠طرفة بن العبد ألمه ، توفيت حنو سنة 
، ولسان العرب ( ن ض ر ) ، وأوضح  ٥٧،  ٦٤/  ٢و  ٢٠٢/  ١البيتان يف الكتاب لسيبويه   ) ٢(

  .  ٣١٤/  ٣املسالك 
  . ٦٤ـ  ٦٢/  ٢ينظر : الكتاب لسيبويه   ) ٣(
  . ١٦٢آية :   ) ٤(
  . ٦٩آية :   ) ٥(
)٥٧٧/  ١  )٦ .  

٣٠٦



      
 ٢٦ 

  كلمتني خمالفتني إعرابه .  
مث قال : " وعن بعض املتأولني أن نصب " والصابرين " وقع خطأ من كتاب 

فيما نقل عنه أنه قال بعد أن قرأ املصحف الذي  وأنه مما أراده عثمان املصاحف 
كتبوه : ( إين أجد به حلناً ستقيمه العرب بألسنتها ) ، وهذا متقَول على عثمان ، ولو 
صح لكان يريد باللحن ما يف رسم املصاحف من إشارات مثل كتابة األلف يف صورة 

  . )١(يكن اللحن يطلق على اخلطأ " الياء إشارة إىل اإلمالة ، ومل 
Ó Ò  ( من قوله تعاىل : )Ñ ( ويف حديثه عن نصب  Ñ

Õ Ô( )أورد حنو هذا الرد ، وحكى ما روي عن عائشة وأبان بن )٢ ،
عثمان أن نصب " املقيمني " خطأ من كاتب املصحف ، وأن عائشة وعبد اهللا بن مسعود 

مث قال : " وال ترد قراءة اجلمهور امع  وأيب وغريهم قرأوها " واملقيمون " بالرفع ،
عليها بقراءة شاذة ، ومن الناس من زعم أن نصب " املقيمني " وحنوه هو مظهر تأويل 
قول عثمان لكتاب املصاحف : أحسنتم وأمجلتم وأرى حلناً قليالً ستقيمه العرب بألسنتها 

عيد جداً أن خيطئ كاتب ، وهذه أوهام وأخبار مل تصح عن الذين نسبت إليهم ، ومن الب
املصحف يف كلمة بني أخواا فيفردها باخلطأ دون سابقتها أو تابعتها ، وأبعد منه أن 
جييء اخلطأ يف طائفة متماثلة من الكلمات ، وهي اليت إعراا باحلروف النائبة عن 
حركات اإلعراب ، وال أحسب ما روي عن عائشة وأبان بن عثمان يف ذلك صحيحاً ، 

احب الكشاف : وهم كانوا أبعد مهة يف الغرية على اإلسالم وذب املطاعن عنه قال ص
  . )٣(من أن يتركوا يف كتاب اهللا ثلمه ليسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه من يلحق م " 

                                                
بتصرف ، وينظر أيضاً يف الرد على هذه الشبهة مناهل العرفان  ١٣٤ـ  ١٣٢/  ٢التحرير والتنوير   )١(

وما بعدها ،  ٤٤٠، ورسم املصحف ونقطه للدكتور / عبد احلي الفرماوي :  ٣٨٧،  ٣٨٦/  ١
  . ١١٨ـ  ١١٦/ عبد الكرمي صاحل  واملتحف يف رسم املصحف ألستاذنا الدكتور

  . ١٦٢سورة النساء :   ) ٢(
. وينظر  ٥٧٧/  ١بتصرف يسري ، وينظر : الكشاف للزخمشري :  ٣٠،  ٢٩/ ٦التحرير والتنوير :   )٣(

                         = 
٣٠٧



      
 ٢٧ 

 
بتشديد نون  )١( )Á À( ه عن قراءة أيب عمروـياق حديثـوكذلك يف س

، مث )٣(ى عن القرطيب أا خمالفة للمصحف ، حك)٢(" إن " وبالياء بعد ذال " هذين " 
عقب بأن ذلك ال يطعن فيها لصحة روايتها وموافقتها وجهاً مقبوالً يف العربية ، وبأن 
نزول القرآن ذه الوجوه الفصيحة يف االستعمال ضرب من ضروب إعجازه لتجري 

لتفات إىل ما روى من تراكيبه على أفانني خمتلفة املعاين متحدة املقصود ، مث قال : " فال ا
ادعاء أن كتابة " إن هذان " خطأ من كاتب املصحف ، وروايتهم ذلك عن أبان بن 

ذلك سند صحيح  يفعثمان بن عفان عن أبيه ، وعن عروة بن الزبري عن عائشة ، وليس 
، حسبوا أن املسلمني أخذوا قراءة القرآن من املصاحف وهذا تغفّل ، فإن املصحف ما 

أقطار اإلسالم ، وما كتبت  يفأن قرأ املسلمون القرآن نيفاً وعشرين سنة كتب إال بعد 
املصاحف إال من حفظ احلفاظ ، وما أخذ املسلمون القرآن إال من أفواه حفّاظه قبل أن 

اخلط ملا تبعه القراء ،  يفبعضها خطأ  يفتكتب املصاحف وبعد ذلك إىل اليوم ، فلو كان 
كلمات كثرية ، ومبرتلة كتابة ألف الصالة والزكاة  يفلفات ولكان مبرتلة ما ترك من األ

  .)٤(موضع األلف ، وما قرأوها إال بألفاا "  يفواحلياة والربا بالواو 

دفع ذلك االدعاء الباطل على نصوص قاطعة وأدلة  يفوهكذا اعتمد ابن عاشور 
                                                                                                                   

،  ٤٦٤، ورسم املصحف ونقطه :  ٣٨٨/  ١أيضاً يف الرد على هذه الشبهة : مناهل العرفان : =   
  . ١١٩،   ١١٨واملتحف يف رسم املصحف : 

  . ٦٣سورة طه :   )١(
  . ٣٨٤، واإلحتاف :  ٢٤٠/  ٢، والنشر :  ٢٩٠/  ٢ينظر : املستنري :   )٢(
، قلت : وهي ليست خمالفة لرسم املصحف بل توافقه  ٨٩/  ١٤ينظر : اجلامع ألحكام القرآن :   )٣(

  تقديراً .
  .  ٢٥٤/  ١٦التحرير والتنوير :   )٤(

، ورسم املصحف  ٣٩٥ـ  ٣٩٣/  ١ى هذه الشبهة : مناهل العرفان : وينظر أيضاً يف الرد عل  
  .  ١٣٠،  ١٢٩، واملتحف يف رسم املصحف :  ٤٦٧ـ  ٤٦٢ونقطه 

٣٠٨



      
 ٢٨ 

من تقدمه من  ناصعة ومتنوعة من القرآن الكرمي والشعر وغري ذلك ، واستعان بأقوال 
 يفالعلماء الذين ردوا هذا االدعاء ورفضوا فكرة خطأ الصحابة الكرام الكتبة منهم 

  العلم والفصاحة . يفكتابة املصحف ، وأكدوا على علو مكانتهم 
  

٣٠٩



      
 ٢٩ 

  املبحث الرابع 
  دم خمالفة الرسم لكونه سنة متبعةاحلث على ع

لماء ، فقد ذهب اجلمهور هذه مسألة من مسائل الرسم اليت اختلفت فيها آراء الع
إىل أن رسم املصحف توقيفي ال جتوز خمالفته وال جمال للعقل فيه ، وليس الجتهادات 

كتاب يكتبون الوحي ، وقد كتبوا  الصحابة أو غريهم دخل فيه ، فقد كان للنيب 
والقرآن على  على كتابته ، ومضى عهده  القرآن فعالً ذا الرسم وأقرهم الرسول 

 يفكتبة ، مل حيدث فيه تغيري و تبديل ، مث جاء أبو بكر فكتب القرآن ذا الرسم هذه ال
مصاحف على  يفخالفته فاستنسخ تلك الصحف  يفالصحف ، مث حذا حذوه عثمان 
أمجعني ـ وانتهى األمر  عمل أيب بكر وعثمان   تلك الكتبة ، وأقر أصحاب النيب 

  هذا الرسم . يففلم خيالف أحد منهم  بعد ذلك إىل التابعني وتابعي التابعني
مجع  يفويرى البعض أن هذا الرسم اصطالح من الكتبة الذين كتبوا القرآن 

وعليه فتجوز خمالفته ؛ ألن الكتابة مل يفرض اهللا فيها شيئاً على األمة ، وال  عثمان 
مع أوجب على كتاب القرآن رمساً بعينه دون غريه ، إذ وجوب ذلك ال يدرك إال بالس

نصوص الكتاب وال مفهومه أن رسم القرآن ال جيوز إال على وجه  يفوالتوقيف ، وليس 
إمجاع األمة وال فيما دلت عليه القياسات  يفنصوص السنة وال  يفخمصوص ، وال 

  .)١(الشرعية ما يوجب ذلك 
تفسريه خبصوص هذه املسألة وجدناه دائماً ينبه  يفوبالنظر فيما أورده ابن عاشور 

  أن الرسم سنة متبعة ، ويؤكد على توقيفيته ، وحيث على متابعته وعدم خمالفته .على 

فواتح السور ذكر أن هذه احلروف  يفففي سياق حديثه عن احلروف املقطعة 
يقوم رسم شكلها مقام  اليتالكالم  يفيتهجى ا  اليتاملصاحف بصور احلروف  يفكتبت 

                                                
 ٣٤٥، ورسم املصحف ونقطه :  ٣٨٦ـ  ٣٧٧/  ١تنظر هذه املسألة بالتفصيل يف مناهل العرفان :   ) ١(

  . ٧٩ـ  ٦٣ديثة : ، ورسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احل ٣٧٣ـ 

٣١٠



      
 ٣٠ 

القرآن ، ألن املقصود التهجي ا  يفا يقرأوا به الكالم ومل تكتب بدوالّ م يفاملنطوق به  
، وحروف التهجي تكتب بصورها ال بأمسائها ، وقيل : ألن رسم املصحف سنة ال يقاس 

  .)١(عليه، مث رجح هذا الرأي األخري بقوله : " وهذا أوىل ألنه أمشل لألقوال"

 " ققْضِ الْحنبه  )٣(سورةبسكون القاف وبضاد معجمة مك)٢(وىف قراءة " ي
القراءة املذكورة لئال يضطر الواقف إىل  يفعلى أنه ينبغي أن ال يوقف على هذا احلرف 

  .)٤(إظهار الياء فيخالف الرسم املصحفي 

 ، ذكر أن " مال هذا " قد كتبت)٥() e d c b( وىف قوله تعاىل :
صاحف ، ألن املصحف اإلمام فاتبعته امل يفالمها منفصلة عن اسم اإلشارة الذي بعدها 

  .)٦(رسم املصحف سنة فيه 

، قال : " )٧() ! " # $ % & '( ويف قوله تعاىل :

                                                
، وفيه أن هذه الفواتح حني ينطق ا القارئ أمساء حلروف التهجي اليت  ٢٠٦/  ١التحرير والتنوير :   ) ١(

ينطق ىف الكالم مبسمياا ، وأن مسمياا األصوات املكيفة بكيفيات خاصة حتصل يف خمارج احلروف ، 
  ال يقول " أمل " .ولذلك إمنا يقول القارئ " ألف الم ميم " مثالً و

  . ٥٧سورة األنعام :   )٢(
وهي قراءة أيب عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ، وقرا الباقون بضم القاف   ) ٣(

  . ٢٦٤، واإلحتاف :  ١٩٤/  ٢وبالصاد مهملة مشددة ، ووقف عليها يعقوب بالياء . النشر : 
، وشرح شعلة  ٥٠: اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصاحف  ، وينظر ٢٦٨/  ٧التحرير والتنوير :   )٤(

  .  ٢٦٤، واإلحتاف :  ٢٢٤على الشاطبية : 
  .  ٧سورة الفرقان :   )٥(
،  وشرح  ٩٠، وينظر : اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف :  ٣٢٨/  ١٨التحرير والتنوير :   )٦(

  . ١٤٢، واإلحتاف :   ٢٢٤شعلة على الشاطبية : 
  . ١٦سورة الروم :    )٧(

٣١١



      
 ٣١ 

رسم املصحف " ولقائ" مزة على ياء حتتية للتنبيه على أن اهلمزة مكسورة ،  يفوكتب  

  .)١(وذلك من الرسم التوقيفي " 

يقول : "  )٢()  $ ! "( ويف سياق حديثه عن قوله تعاىل :
ملصحف ( إلفهم ) بدون ياء بعد اهلمزة ، وأما األلف املدة اليت بعد الالم وقد كُتب يف ا

املصحف على عادة أكثر املدات مثلها  يفاليت هي عني الكلمة فلم تكتب يف الكلمتني 
  .)٣(... ورسم املصحف سنة متبعة سنها الصحابة الذين عينوا لنسخ املصاحف " 

ضع كثرية من تفسريه على خمالفة موا يفـ Pهذا ، وقد نبه ابن عاشور ـ 
رمسها وجريها على ما يقتضيه اصطالح الرسم تأكيداً ملا قرره  يفبعض احلروف للقياس 

  وأكد عليه من أن الرسم سنة متبعة ال جتوز خمالفته ، ومن ذلك قوله ىف وصل 

" وكتب يف املصاحف ( إمنا )   )٤() Ä Ã Â( " إمنا " من قوله تعاىل :
ى غري قياس الرسم املصطلح عليه من بعد ؛ ألما كلمتان مل تصريا كلمة متصلة وهو عل

حذف ياء " اجلوار " من قوله  يف، وقوله )٥(واحدة ، خبالف (إمنا) اليت هي للقصر " 

H G F E( تعاىل :  D C ()املصحف اإلمام ( اجلوار )  يف: " وكتب )٦
                                                

، ولطائف  ٨٥، وينظر : املختصر يف مرسوم املصحف الكرمي :  ٦٤/  ٢١التحرير والتنوير :   ) ١(
  . ٣٠١/  ١اإلشارات : 

  . ٢،  ١سورة قريش :   ) ٢(
، واملختصر  ٢٤٩بتصرف يسري ، وينظر اهلجاء يف رسم املصحف :  ٥٥٦/  ٣٠التحرير والتنوير :   ) ٣(

و  ٩٦/  ١٣و  ٢٠١/  ١٠. وللمزيد من األمثلة . ينظر :  ١١٠حف الكرمي : يف مرسوم املص
  من املصدر نفسه . ٢٩/٤٢٣

  . ٥سورة الذاريات :   ) ٤(
  . ٣٤٠/  ٢٦التحرير والتنوير :   ) ٥(
  . ٢٤سورة الرمحن :   ) ٦(

٣١٢



      
 ٣٢ 

آخره ، فكتب بدون ياء اعتداداً  يفبراء يف آخره دون ياء ، وقياس رمسه أن يكون بياء  

، إىل غري ذلك من األمثلة اليت أوردها ابن عاشور )١(الوصل "  يفحبالة النطق به 
رمسها وجرت على ما يقتضيه  يفوأوضح فيها أن بعض احلروف قد خالفت القياس 

  اصطالح الرسم ، مما يدل على أن رسم املصحف سنة متبعة ال جتوز خمالفته .

                                                
  . ٢٥١/  ٢٧التحرير والتنوير :   ) ١(

/  ١٩و  ٧٥/ ١٨و  ١٧٣/ ١٢و  ٢٠١/  ١٠و  ١٧٦،  ٤/١٧٥وللمزيد من األمثلة ينظر :   
 ٢٩و  ٣٣٢/  ٢٦و  ٢٢٧/  ٢٥و  ٢٠٧،  ١١٨/  ٢٣و  ٦٤/  ٢١و  ٢٣٦/  ٢٠، و  ٢٥٥

  من املصدر نفسه . ٣٠/٧و  ٤٢٣/ 

٣١٣



      
 ٣٣ 

  امساملبحث اخل 
  االحتجاج للقراءة مبوافقتها الرسم

سبق بيان أن موافقة القراءة رسم املصحف أحد الضوابط اليت وضعها العلماء 
لقبول القراءة واحلكم بصحتها ، ونريد هنا أن نبني أن هذا اجلانب من أبرز اجلوانب اليت 

يف  حديثه عن القراءات القرآنية واالحتجاج هلا يفـ Pاهتم ا ابن عاشور ـ 
مواضع كثرية يسوق القراءات منسوبة ملن قرأ ا ويذكر  يفتفسريه ، فقد رأيناه 

  توجيهها مث ينص على موافقتها رسم املصحف احتجاجاً هلا وتأكيداً على صحتها .

هذا اجلانب أنه ينص على موافقة  كل قراءة من القراءات  يفوكان من منهجه 
ن ذلك قوله : " وقرأ نافع وابن عامر وأبو م ، ومـاحلرف القرآين للرس يفالواردة 

 ( ددتري نم ) مثله ، وهو لغة  يفبدالني على فك اإلدغام ، وهو أحد وجهني  )١(جعفر
مصحف املدينة ومصحف الشام ، وقرأ الباقون  يفأهل احلجاز ، وكذلك هو مرسوم 

ختلص من التقاء بدال واحدة مشددة باإلدغام ، وهو لغة متيم ، وبفتح الدال فتحة 
مصحف مكة ومصحف الكوفة ومصحف  يفالساكنني خلفة الفتح ، وكذلك هو مرسوم 

بالياء جمروراً صفة لـ ( ربك )  )٣( )Z Y( : "وقرأ اجلمهور، وقوله)٢(البصرة " 
 غري املصحف الشامي ، وقرأه ابن عامر ( ذو اجلالل ) صفة لـ يف، وهو كذلك مرسوم 

 يف، وكذلك هو مرسوم )٤() U TY X W V ( (اسم) كما قوله :

                                                
  . ٥٤سورة املائدة :   ) ١(
، ١٩١/  ٢، والنشر  ١٠٧، واملنقع :  ٤١٣/  ١، وينظر: الكشف: ٢٣٥/  ٦التحرير والتنوير:   ) ٢(

  . ٢٥٤واإلحتاف : 
  . ٧٨سورة الرمحن :   ) ٣(
  . ٢٧سورة الرمحن :   ) ٤(

٣١٤



      
 ٣٤ 

 
  . )١(مصحف أهل الشام " 

وقد يكتفي بذكر موافقة إحدى القراءات لرسم بعض املصاحف ، ويفهم من 
 ذلك أن القراءة األخرى موافقة لرسم بقية املصاحف ، كما فعل يف قوله تعاىل :

)w v u t s ()حيث قال: " وقد قرئ بالواو " (وقالوا ) على أنه  )٢

، وهي قراءة اجلمهور ، وقرأه ابن عامر بدون )٣() ! "( طوف على قوله:مع
، وىف قوله )٤(املصحف اإلمام املوجه إىل الشام "  يفواو عطف ، وكذلك ثبتت اآلية 

حيث قال : " وقرأ اجلمهور (أجنيناكم) )٥()  T S R Q P( تعاىل :
 قوله : يفىل اهللا على إعادة الضمري إ) Q P( بنون املتكلم ، وقرأه ابن عامر

)J I H G  ()٧(مصحف الشام "  يف، وكذلك هو مرسوم )٦(.  

مث هو قد يشري إىل تقوية القراءة ملوافقتها رسم املصحف ، ومن ذلك ذكره أن 
قد كتب بألف بعد الالم الثانية ىف مجيع املصاحف ، وقد قرأه نافع ) ٨() Ð( لفظ

                                                
  ٢٨٦/ ٢، والنشر:  ١١٢، وينظر: حجة ابن خالويه" ، واملقنع:  ٢٧٧/  ٢٧التحرير والتنوير :   ) ١(

  . ٥٢٨واإلحتاف : 
  . ١١٦سورة البقرة :   ) ٢(
  . ١١٣سورة البقرة :   ) ٣(
،  ١٠٦، واملقنع : ٣٧٠،  ٣٦٩/  ١أيب على : ، وينظر : حجة  ٦٨٣/  ١التحرير والتنوير :   )٤(

  . ١٩٠، واإلحتاف :  ١٦٥/  ٢والنشر : 
  . ١٤١سورة األعراف :   ) ٥(
  .  ١٤٠سورة األعراف :   ) ٦(
، والنشر :  ٥٥٢/ ٢، واملوضح البن أيب مرمي :  ١٠٨، وينظر : املقنع :  ٨٥/ ٩التحرير والتنوير :   ) ٧(

  .  ٢٨٩، اإلحتاف :  ٢/٢٠٤
  . ٤سورة اإلنسان :   ) ٨(

٣١٥



      
 ٣٥ 

صالً ووقفوا عليه باأللف بدل التنوين ، والكسائي وهشام وشعبة وأبو جعفر بالتنوين و 

، )١(مث تعقيبه على هذه القراءة بقوله : " وهذه القراءة متينة يعضدها رسم املصحف " 
وليس معىن ذلك تضعيف القراءة األخرى إذا كانت متواترة ، فإا توافق الرسم ولو 

  تقديراً . 
 يفف بلدام ، كقوله هذا اجلانب أيضاً على موافقة القراء مصاح يفوقد ينبه 

بزيادة " من " وجر " حتت " : " وثبتت (من) يف )٢()  1 2 3( قراءة

d c b ( قراءة يف، وقوله )٣(مصحف مكة ، وهي قراءة ابن كثري املكي " 

e  ()قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( فال خياف عقباها ) بفاء العطف ، وهو )٤  " :
c b ( ومصحف الشام ، وقرا الباقون من العشرةمصاحف املدينة  يفمكتوب بالفاء 

e d  ( مصاحف أهل مكة وأهل البصرة  يفبواو العطف أو احلال ، وهي كذلك
  .)٥(والكوفة ، وهي رواية قرائها " 

املواضع اليت حتتاج إىل  يفوىف سبيل توضيح كيفية موافقة بعض القراءات للرسم 
                                                

  . ٣٧٨/  ٢٩التحرير والتنوير :   ) ١(
قلت : وقراءة هشام باخلالف ، ووافقهم أيضاً رويس خبلفه ، وقرأ الباقون حبذف التنوين وصالً وهو   

الوجه الثاين هلشام ورويس وهم ىف الوقف على ثالث فرق ، فمنهم من وقف باأللف بال خالف وهو 
بغري ألف بال خالف ومها محزة وخلف العاشر ، ومنهم من وقف  أبو عمرو ، ومنهم من وقف

، واإلحتاف :  ٢٩٥/  ٢بالوجهني ، وهم ابن كثري وابن عامر وحفص ويعقوب . ينظر : النشر 
  .  ٥٧٨، وامليسر :  ٥٦٥

  . ١٠٠سورة التوبة :   ) ٢(
  . ٣٠٦، واإلحتاف :  ٢١١/  ٢، والنشر :  ١٠٨، وينظر : املقنع :  ١٩/ ١١التحرير والتنوير :   ) ٣(
  . ١٥سورة الشمس :   ) ٤(
،  ٤٢٧/  ٣، واملبهج :  ١١٢بتصرف يسري ، وينظر : املقنع  ٣٧٦/  ٣٠التحرير والتنوير :   ) ٥(

  . ٥٨٦، واإلحتاف :  ٣٠٠/  ٢والنشر : 

٣١٦



      
 ٣٦ 

ة الرسم ويبني كيف تتحقق فيها هذه ذلك رأيناه يوجه تلك القراءات من جهة موافق 
» ( قوله تعاىل : يفسياق حديثه عن القراءات الواردة  يفاملوافقة كما فعل 

حيث قال : " وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر )١()  ¬
ويعقوب ( ليسوءوا ) بضمري اجلمع مثل أخواته .... وقرأ ابن عامر ومحزة وأبو بكر عن 

( ليسوَء ) باإلفراد والضمري هللا تعاىل ، وقرأ الكسائي ( لنسوء ) بنون عاصم وخلف 
العظمة ، وتوجيه هاتني القراءتني من جهة موافقة رسم املصحف أن اهلمزة املفتوحة بعد 
الواو قد ترسم بصورة ألف ، فالرسم يسمح بقراءة واو اجلماعة على أن يكون األلف 

  .)٣(لى أن األلف عالمة اهلمزة " ، وبقراءيت اإلفراد ع)٢(ألف الفرق 

ـ هلذا اجلانب الذي أراد أن يؤكد Pوهكذا كان تناول ابن عاشور ـ 
فيه على صحة هذه القراءات وتواترها عن طريق االحتجاج هلا مبوافقة الرسم إمياناً منه 

  أمر القراءات القرآنية كما قرر العلماء . يفبأن رسم املصحف شرط ال حميد عنه 

                                                
  . ٧سورة اإلسراء :   ) ١(
)٢ (   تلَفظا ، وهي للتفريق بني ما آخره حرف ألف الفرق : هي ألف تزاد خطاً بعد واو اجلماعة وال ي

  الواو مثل " يدعو" وما اتصل به فاعل هو ضمري اجلماعة مثل " يكتبوا " .
: واإلحتاف  ٢/٢٢٩ ، والنشر ٤٣،  ٤٢/  ٢: الكشف بتصرف ، وينظر ١٥/٣٦ التحرير والتنوير  ) ٣(

٣٥٥ .  
 ٨/١٠٢و ٧٠٢/  ١حرير والتنوير وللمزيد من أمثلة االحتجاج للقراءة مبوافقتها الرسم. ينظر : الت   

 ٢٤/١٢٠و  ٢٣/١٤و  ٢٠/١٢٠و  ١٩/١٨٢و  ١٨/١١١و  ١٣٤،  ٥٢،  ١٧/١٥و 
  . ٤١٤،  ٢٧/٢٤٢و  ٢٥/٩٩و

٣١٧



      
 ٣٧ 

  السادساملبحث  
  الترجيح بني القراءات  يفأثر الرسم العثماين 

بىن عليها ابن عاشور  اليتتعد موافقة القراءة رسم املصحف أساساً من األسس 
صرح فيهات بالترجيح بني القراءات  اليتاملواضع النادرة  يفترجيحه لبعض القراءات 

 تعاىل : سياق حديثه عن قول اهللا يفـ Pتفسريه ، فقد قال ـ  يفالقرآنية 

: " وقد قرأ باللغة الفصحى ( بالصاد ) مجهور القراء ،  )١( )7 8 9(
رواية قنبل ، والقراءة بالصاد هي الراجحة ملوافقتها رسم  يفوقرأ بالسني ابن كثري 

  .)٢(املصحف وكوا اللغة الفصحى " 

 موقف ابن عاشور عموماً من هذه القضية ـ أعىن قضية الترجيح بني يفوبالنظر 
القراءات ـ جند أنه مل يثبت على رأى واحد ، وإمنا اختلف موقفه جتاه هذه القضية ، 

  فتارة يذهب إىل القول بالترجيح وتارة أخرى يقول بعدم الترجيح .
املثال السابق ، وإما أن يشري  يفأما قوله بالترجيح فإنه إما أن يصرح بذلك كما 

، حيث قال : " )٣() Ñ Ð Ï Î Í(  :سياق حديثه عن قوله تعاىل يفإليه كما ذكر 
وقرأ اجلمهور هاء ( هو ) بالضم على األصل وقرأها قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو 

العطف عليه ، والسكون أكثر من الضم  جعفر بالسكون للتخفيف عند دخول حرف
كالمهم وذلك مع الواو والفاء والم االبتداء ... ومما يدل على أن أفصح لغات  يف

                                                
  . ٦سورة الفاحتة :   ) ١(
  .  ١٩٠/  ١التحرير والتنوير :   )٢(

زة بإمشام قلت : وقراءة قنبل بالسني خبلف عنه ، وهي أيضاً لرويس وجهاً واحداً ، وقرأ خلف عن مح  
،  ٢١٣/  ١الصاد صوت الزاي ، وبالصاد قرأ الباقون ومعهم قنبل ىف وجهه الثاين. النشر : 

  .  ١٦٣واإلحتاف : 
  . ٢٦سورة البقرة :   ) ٣(

٣١٨



      
 ٣٨ 

الشعر فال يتزن البيت  يفرب إسكان اهلاء من ( هو ) إذا دخل عليه حرف أنك جتده الع 

  .)١(إال بقراءة اهلاء ساكنة ، وال تكاد جتد غري ذلك حبيث ال ميكن دعوى أنه ضرورة " 

فقد أشار ابن عاشور هنا إىل أن القراءة بإسكان اهلاء أفصح من التحريك ، 
شعر العرب ، وليست الكثرة من أجل  يفكثر ذلك أن اإلسكان هو األ  يفوحجته 

  .)٢(الضرورة الشعرية وإمنا من باب استعمال األفصح 
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن ما ذكره ابن عاشور من أن اإلسكان هو األصل 

دوي وابن أيب مرمي ـاء التوجيه كابن خالويه ومكي واملهـه أكثر علمـخالف ما علي

  .)٣(وغريهم 

بعض املواضع من تفسريه ،  يفالترجيح فإنه مل يصرح به وإمنا أشار إليه  وأما منعه
ومن ذلك قوله : " مث إن القراءات العشر الصحيحة املتواترة قد تتفاوت مبا يشتمل عليه 
بعضها من خصوصيات البالغة أو الفصاحة أو كثرة املعاين أو الشهرة ، وهو متايز 

تلك اآلية رجحاناً ، على أن كثرياً من  يفت متقارب ، وقل أن يكسب إحدى القراءا
مانعاً من ترجيح قراءة على غريها، ومن هؤالء اإلمام حممد بن جرير  العلماء كان ال يرى

، ) ٤(مواضعه" يفالطربي والعالمة الزخمشري، وىف أكثر ما رجح به نظر سنذكره 
لك يومِ امـ  : قوله تعاىل يفسياق حديثه عن القراءات الواردة  يفكذلك ما ذكره 

                                                
 ١٥٧/  ٢، والنشر : ٢٣٥، ٢٣٤/  ١بتصرف، وينظر : الكشف :  ٣٨٧/  ١التحرير والتنوير :   ) ١(

  .  ١٧٤، واإلحتاف : 
مام حممد الطاهر ابن عاشور ومنهجه ىف توجيه القراءات للدكتور / حممد بن سعد القرين : ينظر : اإل  ) ٢(

٢٠٣،  ٢٠٢  .  
،  ١٥٧/  ١، وشرح اهلداية :  ٢٣٥،  ٢٣٤/  ١، والكشف :  ٢٧ينظر : حجة ابن خالويه :   ) ٣(

  .  ٢٦٤،  ٢٦٣/  ١واملوضح : 
  .  ٦٢،  ٦١/  ١التحرير والتنوير :   )٤(

٣١٩



      
 ٣٩ 

 
ـ صحيحة )٢(حيث قال : " وكلتامها ـ يعين مالك باأللف وملك بدونه  )١(  الدين

ثابتة كما هو شأن القراءات املتواترة ، وقد تصدى املفسرون واحملتجون للقراءات لبيان 
كل قراءة منهما من خصوصيات حبسب قَصر النظر على مفهوم كلمة ملك  يفما 

مة مالك ، وغفلوا عن إضافة الكلمة إىل يوم الدين ، فأما والكلمة مضافة إىل ومفهوم كل
شئون ذلك اليوم دون شبهة مشارك ،  يفإفادة أنه املتصرف  يفيوم الدين فقد استويا 

  .)٣(ملك "  يفعلى أن مالك لغة 

فقد أفاد كالمه هنا أن معىن القراءتني عند إضافتهما إىل " يوم الدين " واحد ال 
على بعض األقوال  - تغري ، ومن هنا مل يلجأ إىل الترجيح بني القراءتني ، إضافة إىل أما ي

  . )٤(لغة واحدة  - 

هذا ، وإن جاز الترجيح بني معاين القراءات أو أدلة هذه املعاين لكن ال ينبغي أن 
يتعدى هذا الترجيح إىل القراءات نفسها لئال يترتب على ذلك تضعيف بعض القراءات 

ملتواترة أو إخراجها من مكانتها اليت هي عليها رواية وإسناداً، قال النحاس : " ا
والسالمة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن اجلماعة أن ال يقال : إحدامها 

، وقال أبو شامة : )٥(فيأمث من قال ذلك "  أجود من األخرى ؛ ألما مجيعاً عن النيب 

                                                
  . ٤فاحتة : سورة ال  ) ١(
،  ٢١٣/  ١قرا باأللف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، وبغري ألف قرأ الباقون . النشر :   ) ٢(

  .  ١٦٣،  ١٦٢واإلحتاف : 
  بتصرف يسري .  ١٧٥/  ١التحرير والتنوير :   ) ٣(
  . ٢٠٥ينظر : اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور ومنهجه يف توجيه القراءات :   ) ٤(

 ١٠/٨٦و  ٣٦٨،  ١٩٩/  ٢من أمثلة اإلشارة إىل عدم الترجيح . ينظر : التحرير والتنوير  وللمزيد  
  .  ٢٨/٣٦٨و 

  . ١٣٠/  ٥إعراب القرآن له :   ) ٥(

٣٢٠



      
 ٤٠ 

الترجيح بني هاتني القراءتني  يفالقراءات والتفاسري من الكالم  يفن " وقد أكثر املصنفو 
ذلك إىل حد يكاد يسقط وجه القراءة  يفـ يعين مالك وملك ـ حىت إن بعضهم يبالغ 

األخرى ، وليس هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعاىل 

القراءتني على األخرى ترجيحاً يكاد ، ونبه الزركشي على أن ترجيح إحدى )١(ما " 
يسقط القراءة األخرى غري مرضى ، ألن كلتيهما متواترة ، ونقل حكاية بعضهم قول 

 يفالقرآن عن السبعة مل أفضل إعراباً على إعراب  يفثعلب : إذا اختلف اإلعراب 

  .)٢(القرآن ، فإذا خرجت إىل الكالم كالم الناس ، فضلت األقوى ، وهو حسن 

                                                
  . ٧٠إبراز املعاين :   ) ١(
  . ٣٣٩/  ١الربهان يف علوم القرآن :   )٢(

٣٢١



      
 ٤١ 

  بحث السابعامل 
  تعليل ظواهر الرسم عند ابن عاشور

املقصود بظواهر الرسم القواعد الست اليت حصر فيها العلماء أمر الرسم عن 
خيتلف رمسها عن نطقها ، وهي احلذف ، والزيادة ، واهلمز،  اليتطريق تتبعهم للكلمات 

  والبدل ، والفصل والوصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحدامها .

أغلب  يفكتاب اهللا عز وجل جند أن رمسه يوافق الرسم اإلمالئي  يفنظر وبال
الكلمات، وهناك كلمات خيالف رمسها القواعد اإلمالئية املعروفة ، وهي كلمات معينة 

رمسها العثماين ، وقد  يفال يصعب على أحد إذا لُقِّنها أن ينطق ا صحيحة كما وردت 
مؤلفام  يف خيالف رمسها نطقها وأحصوها وأثبتوها تتبع علماء الرسم هذه الكلمات اليت

، لكن كانت وما زالت هذه الكلمات حمل تساؤل عند العلماء القدامى منهم واحملدثني ، 
فمنهم من عارض تفسريها وذهب إىل أا توقيفية وأا ختفى من األسرار ما ال سبيل إىل 

الكتابة ، ومنهم من أيد  يفكاتب الوصول إليه ، ومنهم من رأى أا ترجع إىل خطأ ال
  تفسريها . يفالقول بتعليلها وساق الكثري من العبارات 

ذه املسألة اهتماماً كبرياً وأدىل بدلوه فيها ،  Tوقد اهتم ابن عاشور 
تفسريه  يفكثري من املواطن  يفوأورد تعليالت عديدة ومتنوعة للظواهر املذكورة 

لقراءات ، واعتبار حال النطق ، ومراعاة حال الوقف كاإلشارة إىل األصل ، واحتمال ا
  ، ومتثيل رسم قدمي ، وغري ذلك .

رسم احلرف  يفهذا اجلانب أنه يذكر تعليل الظاهرة املوجودة  يفوكان من منهجه 
القرآين دون اهتمام بإيراد أقوال من تقدمه من العلماء فيها أو التعقيب على تلك 

! " # $ ( قوله تعاىل : يفياء " املهتدي "  األقوال ، ومن ذلك تعليله حذف

٣٢٢



      
 ٤٢ 

 
ألم وقفوا  )٢(رسم املصحف يفبقوله : " وحذفت ياء " املهتدى "  )١( )% &

عليها بدون ياء على لغة من يقف على االسم املنقوص غري املنون حبذف الياء ، وهي لغة 
غة اسم فصيحة غري جارية على القياس ، ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صي

  .)٣(آخر الكلمة ... "  يفالفاعل مع ثقل حرف العلة 

1 ( قوله تعاىل : يفحذف األلف من لفظ " ختف "  يفوقوله   0 /  .

املصاحف بدون ألف لتكون قراءا  يف، " وكلمة ( ختف ) مكتوبة )٤( )2

  .)٥(بالوجهني " 

 له تعاىل :قو يففصل الم ( مال هذا ) عن اسم اإلشارة الذي بعدها  يفوقوله 
)g f e d c b( )االنفصال أنه طريقة  : "  ولعل وجه هذا)٦

رسم قدمي ، كانت احلروف تكتب منفصالً بعضها عن بعض ، والسيما حروف املعاين ، 
فعاملوا ما كان على حرف واحد معاملة ما كان على حرفني ، فبقيت على يد أحد 

                                                
  .  ٩٧سورة اإلسراء :   ) ١(
  . ٦٤ني : ، ومسري الطالب ٣٩ينظر : املقنع :   ) ٢(
  من املصدر نفسه . ١١٨/  ٢٣، وينظر أيضاً :  ٢١٥/  ١٥التحرير والتنوير :   ) ٣(
  .  ٧٧سورة طه :   ) ٤(
  . ٢٧٠/  ١٦التحرير والتنوير :   ) ٥(

، واإلحتاف :  ٢٤١/  ٢وقد قرأها محزة حبذف األلف واجلزم ، والباقون باأللف والرفع . النشر   
٣٨٧،  ٣٨٦  .  

X W ( ، ٧٨النساء :       ، وكذلك كتب ٧قان : سورة الفر  ) ٦(

Y(     : و ٤٩الكهف       : ٨٠. ينظر : املقنع  ٣٦املعارج  ،

  . ٣٥٠والوسيلة : 

٣٢٣



      
 ٤٣ 

ها االنفصال ، وكذلك هي ىف كتاب املصحف أثارة من ذلك ، وأصل حروف اهلجاء كل 

  .)١(اخلطوط القدمية للعرب وغريهم ..." 

بقوله : " )٢( )R Q P O( وتعليله حذف واو " ميح " من قوله تعاىل :
ففعل ( ميح ) مرفوع ، وحقه ظهور الواو ىف آخره ، ولكنها حذفت ختفيفاً ىف النطق ، 

À ( وتبع حذفَها ىف النطق حذفُها ىف الرسم اعتباراً حبال النطق كما حذف واو

Á ()( وواو)٣N M L K J ()٥("  )٤(.  

ـ لتعليالت بعض العلماء ىف بعض املواضع ويرد عليها Pوقد يعرض ـ 
! (  يعلل مبا يراه مناسباً ، ومن ذلك قوله ىف سياق حديثه عن قوله تعاىل :مث

: " وكتب )٦( )" # $ % & ' ) ( * + , - .
والشأن أن يكتب ألفاً ، فقال صاحب  )٧(الربا ىف املصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف

أي ينحو باأللف منحى الواو ، )٨(الكشاف : كتب كذلك على لغة من يفخم 
عكس اإلمالة ، وهذا بعيد ، إذ ليس التفخيم لغة قريش حىت يكتب ا املصحف ، وقال 

                                                
  .  ٣٢٩،  ٣٢٨/  ١٨التحرير والتنوير :    )١(
، ورسم املصحف وضبطه بني  ٢٩٧، والوسيلة :  ٤٢املقنع : ، وينظر :  ٢٤سورة الشورى :   ) ٢(

  .  ٤٥التوقيف واالصطالحات احلديثة : 
  . ١٨سورة العلق :   ) ٣(
  . ١١سورة اإلسراء :   ) ٤(
من املصدر  ٢٨/٢٥٤و  ٢٧/٢٥١و  ٢٥٤/  ١٩، وينظر أيضاً :  ٨٧/  ٢٥التحرير والتنوير :   ) ٥(

  نفسه . 
  .  ٢٧٥سورة البقرة :   ) ٦(
  .  ٣٢٢، والوسيلة :  ٦٠ينظر : املقنع :   ) ٧(
  . ٣١٥/  ١تفسري الكشاف :   )٨(

٣٢٤



      
 ٤٤ 

 
، وهو أبعد ألن سياق الكالم ال يترك )١(املربد : كتب كذلك للفرق بني الربا والزنا 

وقال الفراء : )٢( )Z ] \ [( قوله تعاىل : يفاشتباهاً بينهما من جهة املعىن إال 
الربا : رِبو بواو ساكنة ،  يفخلط من أهل احلرية وهم نبط يقولون إن العرب تعلموا ا

  وهذا أبعد من اجلميع .)٣(فكتب كذلك 
والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشريوا إىل أصله كما كتبوا األلفات 

ابتداء األمر  يفأواسط الكلمات بياءات عليها ألفات ، وكأم أرادوا  يفاملنقلبة عن الياء 
رمسهم ... وقال  يفن جيعلوا الرسم مشرياً إىل أصول الكلمات مث استعجلوا فلم يطّرد أ

وعندي أن هذا ال معىن )٤(صاحب الكشاف : وكتبوا بعدها ألفاً تشبيهاً بواو اجلمع 
للتعليل به ، بل إمنا كتبوا األلف بعدها عوضاً عن أن يضعوا األلف فوق الواو ، كما 

  .)٥(لفاً فوق الياء لئال يقرأها الناس الربو " وضعوا املنقلب عن ياء أ
وىف بعض املواطن يردف تعليله بإيراد أقوال بعض العلماء مث يسوق ردوداً 

 ه تعاىل :ـوأجوبة لغريهم على هذه األقوال ، كقوله معقباً على قراءة " يقض " من قول
ري املصحف بغ يفبسكون القاف وضاد معجمة مكسورة : " وهو  )٦() ¤ ¥ (

حال الوصل  يفاللفظ  يفاخلط تبعاً حلذفها  يففاعتذر عن ذلك بأن الياء حذفت  )٧( ياء
                                                

  .  ٨٠/  ٣حكاه ابن عطية يف احملرر الوجيز   ) ١(
  . ٣٢سورة اإلسراء :   ) ٢(
، وينظر : الرحيق املختوم للشيخ / حسن بن خلف  ٣٩٣/  ٧حكاه الثعليب يف الكشف والبيان   ) ٣(

  . ٦٤احلسيين : 
  . ٣١٥/  ١الكشاف :  تفسري  ) ٤(
  من املصدر نفسه .  ٢٤٨،  ٢٤٧/  ١٩بتصرف يسري ، وينظر أيضاً :  ٨٠/  ٣التحرير والتنوير :   ) ٥(
  ، وقد سبق بيان القراءات الواردة ىف هذا احلرف . ٥٧سورة األنعام :   ) ٦(
ا حيتاج إليه من رسم ع ملـ، واجلام ٥٤، واملختصر ىف مرسوم املصحف الكرمي :  ٣٨ينظر : املقنع :   ) ٧(

                         = 
٣٢٥



      
 ٤٥ 

، إذ هو غري حمل وقف ، وذلك مما أجرى فيه الرسم على اعتبار الوصل على النادر كما  

أحب إىلّ التفاق  -املهملة  أي - ، قال مكي : قراءة الصاد )١() Á À( كتب
عليها ، وألنه لو كان من القضاء للزمت الباء املوحدة  -  نافع وابن كثري أي - احلرميني 

يعين أن يقال : يقض باحلق ، وتأويله بأنه نصب على نزع اخلافض نادر ، ) ٢(فيه 

  .)٤(القضاء احلق "  أي، )٣(وأجاب الزجاج بأن احلق منصوب على املفعولية املطلقة 
إشارة  و تعقيببإيراد تعليالت بعضهم دون رد أ - تعاىل P -وقد يكتفى 

حديثه عن لفظ " ننجي " من  يفإىل ارتضائه هذه التعليالت وموافقته عليها ، كما فعل 
واعلم أن كلمة ( ننجي )  حيث قال: ")٥() | { ~ ( قوله تعاىل :

 سورة يوسف يفقوله  يفاملصاحف بنون واحدة كما كتبت بنون واحدة  يفكتبت 

بأن النون الثانية ملا كانت ساكنة ووجه أبو على هذا الرسم  )٦()± ² ³ ´(
وكان وقوع اجليم بعدها يقتضى إخفاءها ، ألن النون الساكنة ختفى مع األحرف 

النطق فشابه إخفاؤها  يف، فلما أخفيت حذفت )٧(الشجرية وهي اجليم والشني والضاد 
                                                                                                                   

  . ٥٠املصاحف : =   
  . ١٨سورة العلق :   ) ١(
  . ٤٣٤/  ١ينظر : الكشف :   ) ٢(
  . ٢٠٧/  ٢ينظر : معاين القرآن وإعرابه :   )٣(
  . ٢٦٨/  ٧التحرير والتنوير :   )٤(
  . ٨٨سورة األنبياء :   )٥(
. واملختصر  ٧٣من كتاب احملكم :  ، وأوراق غري منشورة ٩١،  ٩٠، وينظر : املقنع :  ١١٠آية :   ) ٦(

  . ٧٥،  ٦٥يف مرسوم املصحف الكرمي : 
مسيت هذه األحرف بالشجرية نسبة إىل الشجر ، وهو ما بني وسط اللسان وما يقابله من احلنك   ) ٧(

، والتمهيد يف علم التجويد البن  ١٠٥/  ١األعلى . ينظر : التحديد يف اإلتقان والتجويد للداين : 
  . ١١٤زري : اجل

٣٢٦



      
 ٤٦ 

 
كما  يأ، )١(اللفظ  يفاخلط خلفاء النطق ا  يفحالة اإلدغام ، فحذفها كاتب املصحف 

 يفمن حيث إا تدغم  )٢( )¢ £ ( :وـحن يفوا نون ( إن ) مع (ال) ـحذف
  .)٣(الالم " 

إيرادها  يفوهكذا تنوعت تعليالت ابن عاشور لظواهر الرسم كما تنوعت أساليبه 
هذا  يفتفسريه ، لكن يؤخذ عليه  يف، مما يؤكد على اهتمامه ذه القضية وعنايته ا 

 يفمن املواطن بأن عدم اطراد الرسم يرجع إىل استعجال الصحابة  كثري يفاجلانب قوله 
 يفمنضبطاً زمن كتابة املصاحف وغري ذلك ملا سنعرض له  الكتابة ، وأن الرسم مل يكن

  املبحث التايل مبشيئة اهللا تعاىل .

                                                
  . ١٦١،  ١٦٠/  ٣، و  ٤٥٩،  ٤٥٨/  ٢ينظر : احلجة له :   ) ١(
  .  ٧٣سورة األنفال :   ) ٢(
  .  ١٣٤،  ١٣٣/  ١٧التحرير والتنوير :   ) ٣(

/ ٢٨، و  ٢٦/٣٣٢و  ١٠٥/  ٢٥و  ٤٥٧/  ١وللمزيد من أمثلة تعليل ظواهر الرسم ينظر :   
  . وغري ذلك من املصدر نفسه  ٢٩/١٣١. و  ٣١٩

٣٢٧



      
 ٤٧ 

  املبحث الثامن 
  قضية الرسم العثماين يف مآخذ على ابن عاشور 

مبسائل الرسم  -تعاىل P - شيخ ابن عاشور اتضح مما تقدم مدى إحاطة ال
العثماين ، فقد ربط بني الرواية والرسم ، وحث على متابعة الرسم وعدم خمالفته ، 

كثري من  يفواحتج به للقراءة ، ورد على ادعاء وقوع اخلطأ فيه ، وعلل ظواهره 
عنايته به، تربز متكنه من هذا الفن وتدل على  اليتاملواضع ، إىل غري ذلك من األمور 

لكن الكمال هللا وحده ، ومن طبيعة العمل البشري أن يعتريه النقص والزلل ، ومن مث 
تؤخذ على الشيخ ابن عاشور فيما يتعلق بالرسم العثماين ،  اليتوقفنا على بعض األمور 

  : - وباهللا التوفيق  - وفيما يلي أذكر أهم هذه األمور ، فأقول 

كتابة املصحف ، وإشارته إىل عدم  يفكرام ادعاؤه استعجال الصحابة ال -  ١
إحكامهم صناعة اخلط ، وتأكيده على أن الرسم مل يكن منضبطاً متام االنضباط زمن 
كتابة املصاحف فقد علل كتابة " الربوا " بواو بعدها ألف بأن الصحابة كتبوه كذلك 

لوا الرسم مشرياً إىل ابتداء األمر أن جيع يفليشريوا إىل أصله، مث قال : " وكأم أرادوا 

تعليل وصل " أمنا "  يف، وقال )١(رمسهم"  يفأصول الكلمات مث استعجلوا فلم يطرد 

 - (ما)  أي - : "  وكتبت هذه )٢( )" # $ % &( من قوله تعاىل :
متصلة بـ ( أنّ) ألن زمان كتابة املصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط 

الرسم بني (ما) الكافة وغريها  يففالتفرقة  وخيتلف معناه ،الفروق فيه بني ما يتشابه نطقه 

ذلك أيضاً " ومل يكن  يف، ومن عباراته )٣(مل ينضبط زمن كتابة املصاحف األوىل " 

                                                
  .  ٨٠/  ٣التحرير والتنوير :   ) ١(
  . ٤١سورة األنفال :   ) ٢(
  . ١٠/٧التحرير والتنوير :   ) ٣(

٣٢٨



      
 ٤٨ 

 
، " الرسم القدمي مل يكن منضبطاً كل )١("  الفروق يف رسم اخلطاملتقدمون يتوخون 

ر اإلسالم وكان اعتماد العرب صد يف، " الرسم مل يكن على متام الضبط )٢(الضبط " 

أيام اخلليفة عثمان  يفزمن كتابة املصاحف  يف، " ومل يكن الرسم )٣(على حوافظهم " 

 .)٤(قد بلغ متام ضبطه " 

، )٥(أقول : وقد سبقه إىل ذلك بعض العلماء كالفراء وابن قتيبة وابن خلدون 
مة على املصاحف وهو ادعاء غري صحيح ، إذ لو كان األمر كذلك ملا أمجعت األ

العثمانية ، وملا كانت موافقة خط املصحف شرطاً ىف قبول القراءة ، لكن الذي دعى 
هؤالء إىل هذا القول هو نظرهم إىل الرسم املصحفى من خالل قواعد اهلجاء الىت وضعها 
علماء العربية بعد نسخ املصاحف ودراسة الرسم ىف ضوء هذه القواعد ، ظناً منهم أن 

 عد هى الىت تتحكم ىف أمر الرسم ، واحلقيقة خبالف ذلك ، فإن الرسمهذه القوا
املصحفي هو الذي أثر يف هذه القواعد ، وذلك عن طريق دراسته واعتماد العلماء على 

  ما ورد فيه من ظواهر ىف مرحلة التقعيد .

وصفه بعض القراءات املتواترة بالقرب من الشذوذ لتوهم خمالفتها رسم  -  ٢
ملعتمدة ، كما فعل ىف قراءة هشام بزيادة الباء بعد الواو ىف " والكتاب " من املصاحف ا

                                                
  . ٢٦٠/  ١٦السابق   ) ١(
  . ١٨/٧٥السابق :   ) ٢(
  .  ١٩/٢٤٨السابق :   ) ٣(
  من املصدر نفسه . ١٠/٢٠١، و ١٧٥/  ٤، وينظر أيضاً  ٢٦/٣٤٠السابق   ) ٤(
، ومقدمة  ٥٨ـ  ٥٦، وتأويل مشكل القرآن البن قتيبة :  ٤٣٩/  ١لفراء : ينظر : معاين القرآن ل  ) ٥(

  .  ٧٥٧/  ١ابن خلدون : 
، ورسم املصحف ونقطه :  ٣٥٥وىف الرد على هذا االدعاء ينظر : املدخل لدراسة القرآن الكرمي :   

  .  ١٨٦،  ١٧٢، ورسم املصحف دراسة لغوية :  ٩٩ـ  ٩٦

٣٢٩



      
 ٤٩ 

 
حيث قال : " وقرأه هشام )١() l k j i h( قوله تعاىل :

عن ابن عامر (وبالكتاب) بإعادة باء اجلر ، وهذا انفرد به هشام ، وقد قيل إنه كتب 
ام ، ويوشك أن كذلك ىف بعض مصاحف الشام العتيقة ، وليست ىف املصحف اإلم

تكون هذه الرواية هلشام عن ابن عامر شاذة ىف هذه اآلية ، وأن املصاحف الىت كتبت 

  .)٢(بإثبات الباء ىف قوله : ( وبالكتاب ) كانت ممالة من حفاظ هذه الرواية الشاذة " 
والصواب أا قراءة متواترة مقطوع بصحتها كقراءة احلذف ، رويت عن هشام 

، كذلك فهى )٣(واين إال من شذ ، وهى األصح عنه كما ىف النشر من مجيع طرق احلل

، قال الداين )٤(موافقة لرسم مصاحف أهل الشام كما نص عليه علماء الرسم وغريهم 
: وهذا هو الصحيح عندي عن هشام ، ألنه قد أسند ذلك من طريق ثابت إىل ابن عامر 

، وعلى فرض )٥( النيب وجه مشهور إىل أيب الدرداء صاحب  ، ورفع مرسومه من
  هذا القول عن غريه فإنه مل يعقب عليه برد أو مراجعة .ـ Pـ حكاية ابن عاشور 

إيراد بعض الشبه املتعلقة برسم املصحف دون رد أو تعقيب ، فقد حكى  -  ٣
مصحف عثمان ، قال : " قال ابن  يفعن ابن عطية شبهة تغيري احلجاج بعض األحرف 

أهل الكوفة ) يقرأون ( ينشركم )  أييلة وأيب الزغل: كانوا ( عطية عن عوف بن أيب مج
بتحتية فسني مهملة فتحتية  أيفنظروا ىف مصحف عثمان بن عفان فوجدوها (يسريكم) 

                                                
  . ١٨٤سورة آل عمران :   ) ١(

  . ٢٣٣، واإلحتاف :  ١٨٤/  ٢وزيادة الباء هلشام خبلفه ، وقرأ الباقون حبذفها . النشر :   
  . ١٨٧/  ٤التحرير والتنوير :   ) ٢(
)١٨٤/  ٢  )٣ .  
، وشرح العقيلة أليب شامة  ١٤٨،  ١٤٧، والوسيلة :  ١٠٦، واملقنع :  ١/٣٧٠ينظر : الكشف :   ) ٤(

  . ٢٣٣، واإلحتاف :  ١٨٤/  ٢، والنشر :  ٢٨٧ـ  ٢٨٤، ومجيلة أرباب املراصد : ١١١: 
  . ٩٩٨/  ٣جامع البيان له :   ) ٥(

٣٣٠
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ف أهل ـمصاح يفأمر بكتبها  أيف ، ـ، فأول من كتبها كذلك احلجاج بن يوس 

ن يرد هذه الشبهة ويفند ، ومل يعقب على ذلك أو يرد عليه، وكان عليه أ)١(الكوفة " 
 ما جاء فيها .

كتاب املصاحف عن أيب حامت  يفوأصل هذه الشبهة ما أورده ابن أيب داود 
 يفالسجستاين عن عباد بن صهيب عن عوف بن أيب مجيلة أن احلجاج بن يوسف غري 

إىل (  )٢( مصحف عثمان أحد عشر حرفاً، وذكر منها تغيريه ( هو الذي ينشركم )

و متروك ـذه الرواية ضعيفة ، إذ فيها عباد بن صهيب وهـ، وه )٣( )يسريكم 

أحد العلماء أنه من احملتمل أن تكون بعض  ، وعلى فرض صحتها فقد ذكر)٤(احلديث 
الكوفة من مصاحف ابن مسعود وأصحابه  يفاحلروف قد تسللت إىل املصاحف العثمانية 

 يفعلى هجاء الكلمات كما هو عليه القدمية ، ومن منطلق حرص احلجاج على احملافظة 
املصاحف وميحوا  يفعصره لينظروا  يفاملصاحف األئمة وكل األمر إىل مجاعة من العلماء 

ما كان خمالفاً للمصحف العثماين ، فوجدوا بعض املصاحف ال ختالف املصحف العثماين 
 املصحف يفحروف يسرية ، فغريوا هذه احلروف على ضوء ما هو موجود  يفإال 

العثماين ، وال يشترط أن يكون التغيري من الصواب إىل اخلطأ ، بل قد يكون من اخلطأ 
هذه احلالة هو أن بعض املصاحف كتبت فيها حروف على  يفإىل الصواب واخلطأ املتوقع 

قراءة ابن مسعود مما خيالف املصحف العثماين ، ويكون الصواب هنا  يفحنو ما يوجد 

  .)٥(مصاحف األمة  يفليه تغيريها إىل مثل ما هي ع
                                                

  .  ١٢٨/  ٣، وقول ابن عطية ىف احملرر الوجيز :  ١٣٦/ ١١التحرير والتنوير :   ) ١(
  . ٢٢سورة يونس :   )٢(
  . ١١٨،  ١١٧و  ٥٠،  ٤٩ينظر : كتاب املصاحف :   ) ٣(
  .  ٢٨/  ٤ : ينظر : ميزان االعتدال للذهيب  ) ٤(
  .  ٦٠٧ـ  ٦٠٢ينظر تفصيل ذلك ىف : رسم املصحف دراسة لغوية :   ) ٥(
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ذكره خمالفة بعض القراءات املتواترة رسم املصحف دون توضيح  أمر هذه  -  ٤ 
املخالفة ، مما يوهم فقدان القراءة ركناً من أركاا ، ومن أمثلة ذلك قوله ىف قراءة أيب 

: " وقرأه )١()µ ´ ³ ¶( عمرو بنصب " أكون " من قوله تعاىل :
 العشرة ( وأكون ) بالنصب ، والقراءة رواية متواترة وإن كانتأبو عمرو وحده من بني 

، وتعقيبه على قراءة ترك التنوين ىف لفظي " )٢(خمالفة لرسم املصاحف املتواترة " 

 ِّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ّٰ  ى :ـه تعالـوارير " من قولـق

ه : ـبقول )٣( 
كتبوا املصاحف مل  " والقراءات رواية متواترة ال يناكدها رسم املصحف ، فلعل الذين

من قوله  " ضنني " يف، كذلك تعقيبه على قراءة الظاء )٤(تبلغهم إال قراءة أهل املدينة " 

بقوله : " وال شك أن الذين قرأوه بالظاء املشالة  )٥( )£ ¤ ¥ ¦ §( تعاىل :
من أهل القراءات املتواترة وهم ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد 

                                                
  .  ١٠سورة املنافقون :   ) ١(

وقراءة أيب عمرو بالواو بعد الكاف ونصب النون، وقراءة الباقني حبذف الواو وجزم النون . النشر :   
  . ٥٤٣، واإلحتاف :  ٢٩٠/  ٢

  . ٢٥٤/  ٢٨التحرير والتنوير :   ) ٢(
  . ١٦،  ١٥سورة اإلنسان :   ) ٣(

وقرأ نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر بالتنوين فيهما وبإبداله ألفاً وقفاً ، وقرأ ابن كثري وخلف   
العاشر بالتنوين يف األول وبتركه يف الثاين ، ووقفا على األول باأللف وعلى الثاين بدوا ، وقرأ أبو 

وين فيهما ، ووقفوا على األول باأللف وعلى الثاين بدوا إال عمرو وابن عامر وحفص وروح بغري تن
هشاماً فقد ورد عنه اخلالف يف الوقف على الثاين ، فإنه وقف باأللف وبدوا ، وقرأ محزة ورويس 

، وامليسر:  ٥٦٦،  ٥٦٥، واإلحتاف :  ٢٩٥/  ٢، ووقفا عليهما بغري ألف . النشر همابغري تنوين في
٥٧٩ .  

  . ٣٩٣/ ٢٩والتنوير :  التحرير  )٤(
  ، وقد سبق بيان القراءات ىف هذا احلرف . ٢٤سورة التكوير :   ) ٥(

٣٣٢
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قراءم كوا خمالفة جلميع نسخ  يف، ولذلك فال يقدح  واتراً عن النيب رووه مت 

  .)١(مصاحف األمصار ، ألن تواتر القراءة أقوى من تواتر اخلط إن اعترب للخط تواتر " 

املثال األول موافقة القراءة املذكورة رسم مصاحف بعض  يفومع أنه حكى 
اءته هذه للمصحف بأن الواو قد حذفت الصحابة وذكر اعتذار أيب عمرو عن خمالفة قر

 يف، وأوضح )٢(اخلط اختصاراً ، وقرر أن القرآن يتلقى بالتواتر ال جاء املصاحف  يف
، )٣(املثالني الثاين والثالث أن القراءات تروى بالتواتر وال يقدح فيها كوا خمالفة للرسم

هذه  يفن القراءات املتواترة لكن  كان عليه أن يبني حقيقة هذه املخالفة ، وينبه على أ
 يفاملواضع أو غريها وإن خالفت الرسم صراحة فإا توافقه تقديراً ، ومن مث فإن اخلالف 

ذلك يغتفر وال يعد من خمالفة الرسم املردود ، إذ هو قريب يرجع إىل معىن واحد ، وىف 
م أو مبدل حرف مدغ يفذلك يقول احملقق ابن اجلزري : " على أن خمالف صريح الرسم 

أو ثابت أو حمذوف أو حنو ذلك ال يعد خمالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة 
مستفاضة ، أال ترى أم مل يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلين) ىف الكهف 

وقراءة (وأكون من الصاحلني) والظاء من (بضنني) وحنو ذلك من خمالفة الرسم )٤(
ذلك يغتفر ، إذ هو قريب يرجع إىل معىن واحد ، ومتشيه صحة  يفف املردود ، فإن اخلال

القراءة وشهرا وتلقيها بالقبول ، وذلك خبالف زيادة كلمة ونقصاا وتقدميها وتأخريها 
حكم الكلمة ، ال يسوغ  يفحىت ولو كانت حرفاً واحداً من حروف املعاين ، فإن حكمه 

  .)٥(حقيقة اتباع الرسم وخمالفته "  يفاصل خمالفة الرسم فيه ، وهذا هو احلد الف
                                                

  . ١٦١/  ٣٠التحرير والتنوير :   ) ١(
  . ٢٥٥،  ٢٥٤/  ٢٨ينظر : السابق :   ) ٢(
  . ٣٠/١٦١و  ٣٩٣/  ٢٩ينظر : السابق :   ) ٣(
  . ٧٠آية :   ) ٤(
  . ١٨،  ١٧/  ١النشر :   ) ٥(
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  اخلامتة 
  ونسأل اهللا حسنها

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على نبينا حممد املؤيد بالدالالت 
  الباهرات واآليات البينات ، وعلى آله وصحبه أوىل الفضل والكرامات ، وبعد،،، 

  يها من خالل هذا البحث :توصلت إل اليتفهذه أهم النتائج 

كثري من العلوم ، ومتيزه  يفأوالً : تنوع الثقافة العلمية لدى الشيخ ابن عاشور ، وتبحره 
  بالفكر املوسوعي واألسلوب الدقيق .

ثانياً : أن تفسري التحرير والتنوير يعد موسوعة علمية شاملة للكثري من العلوم اإلسالمية 
ثناياه الفقه واألصول  يفسرياً للقرآن قد ضم والعربية ، فهو جبانب كونه تف

  واحلديث والنحو والقراءات وغري ذلك من العلوم .

ثالثاً : أن تفسري التحرير والتنوير قد تضمن قدراً كبرياً من مسائل فن الرسم العثماين ، 
 يفمنها ما يتعلق بأصول الرسم وقواعده ، ومنها ما يتعلق برسم بعض احلروف 

  لقرآن الكرمي .مواضعها من ا
كتابة املصحف ، والتأكيد على  يفرابعاً : استبعاد ورفض ادعاء خطأ الصحابة الكرام 

  العلم والفصاحة . يف علو مكانتهم 

جيب  اليتصحة القراءة وضابط من الضوابط الثالثة  يفخامساً : أن موافقة الرسم شرط 
  كل قراءة صحيحة . يفحتققها 

أمر القراءة إمنا هو التلقي واملشافهة  يفواملعول عليه األول سادساً : أن األساس األهم 
  والنقل الصحيح ، وأن القراءة ال تؤخذ من رسم املصحف .

جوانب متعددة ، فربط بينه وبني  يفسابعاً : أن الشيخ ابن عاشور قد وظف الرسم 
صحتها ، كما حث على  يفالرواية ، واحتج به هلا ، وأكد على كونه شرطاً 

٣٣٤
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 يفعة الرسم وعدم خمالفته ، ورد على وقوع اخلطأ فيه ، ونبه على أثر الرسم متاب 
عدة مواضع من القرآن  يفالترجيح بني القراءات املختلفة ، وعلل ظواهره 

  الكرمي .

تفسري التحرير والتنوير بعض املآخذ على الشيخ ابن عاشور فيما يتعلق بقضية  يفثامناً : 
  بيعة العمل البشري ، إذ الكمال هللا تعاىل وحده الرسم العثماين ، وهذا من ط

ّٰ    و آ و أ   و ا

٣٣٥
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  أهم املصادر واملراجع 

  القرآن الكرمي ، رواية حفص عن عاصم  -١

العلوم الشرعية، د / فريد األنصاري ، منشورات الفرقان ،  يفأجبديات البحث  -٢
 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الدار البيضاء ، ط األوىل 

البحث العلمي ، حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه ، د / عبد العزيز بن عبد  -٣
هـ  ١٤٢٤الرياض . ط الثالثة  -الرمحن الربيعة ، نشر مكتبة امللك فهد الوطنية 

 م . ٢٠٠٤ - 

القراءات السبع ، أليب شامة الدمشقي ، حتقيق /  يفإبراز املعاين من حرز األماين  -٤
 ، ط مصطفى البايب احلليب مبصر . إبراهيم عطوه عوض

إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، للبنا الدمياطي ، دار الكتب العلمية  -٥
 م . ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩بريوت . ط األوىل  - 

 األعالم خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ـ بريوت . -٦

، دراسة وحتقيق د/ غامن أوراق غري منشورة من كتاب احملكم ، أليب عمرو الداين  -٧
هـ  ١٤٣٣دمشق . ط األوىل  -قدوري احلمد ، دار الغوثاين للدراسات القرآنية 

 م . ٢٠١٢ - 

علوم القرآن ، لبدر الدين الزركشي ، حتقيق / حممد أبو الفضل إبراهيم  يفالربهان  -٨
 م .١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦، الناشر دار إحياء الكتب العربية ، ط األوىل 

القاهرة  - لقرآن ، البن قتيبة الدينوري ، دار إحياء الكتب العربية تأويل مشكل ا -٩
 م . ١٩٥٤

تاريخ املصحف الشريف ، للشيخ / عبد الفتاح القاضي ، اهليئة العامة لشئون  - ١٠
 م . ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥املطابع األمريية 
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اإلتقان والتجويد ، أليب عمرو الداين ، حتقيق د / غامن قدوري احلمد  يفالتحديد  - ١١ 
 م . ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٧بغداد . ط األوىل  -الناشر مكتبة دار األنبار  ،

 - تفسري التحرير والتنوير ، للطاهر ابن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع  - ١٢
 م . ١٩٩٧تونس 

وجوه التأويل ،  يفتفسري الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل  - ١٣
بريوت ، ط .  - ر الكتب العلمية أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، دا

 م . ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥األوىل 

علم التجويد ، البن اجلزري ، حتقيق د / غامن قدوري احلمد ، دار  يفالتمهيد  - ١٤
 األردن . ط األوىل . -عمان  -عمار للنشر والتوزيع 

بريوت ،  -التيسري ىف القراءات السبع، أليب عمرو الداين ، دار الكتب العلمية  - ١٥
 م .   ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦وىل ط األ

اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ، أليب عبد اهللا  - ١٦
بريوت  - القرطيب ، حتقيق د / عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، مؤسسة الرسالة 

 م .٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧

/ غامن  اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف البن وثيق األندلسي ، حتقيق د - ١٧
 م .٢٠٠٩ - هـ  ١٤٢٩األردن . ط األوىل  - قدوري احلمد، دار عمار 

شرح عقيلة أتراب القصائد لربهان الدين اجلعربي ،  يفمجيلة أرباب املراصد  - ١٨
دمشق  -دراسة وحتقيق / حممد خضري الزوبعي ، دار الغوثاين للدراسات القرآنية 

 م .٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١. ط األوىل 

ت السبع، أليب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه ، حتقيق / احلجة ىف القراءا - ١٩
 م . ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١بريوت  - أمحد فريد املزيدي . دار الكتب العلمية 
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بريوت . ط  - احلجة للقراء السبعة ، أليب على الفارسي ، دار الكتب العلمية  - ٢٠ 
 م . ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١األوىل 

متوىل ، تأليف الشيخ / حسن بن خلف الرحيق املختوم بنثر اللؤلؤ املنظوم لل - ٢١
 القاهرة . - احلسيين الناشر املكتبة األزهرية للتراث 

الرسم العثماين ضابطاً من ضوابط القراءة الصحيحة للدكتور / توفيق بن أمحد  - ٢٢
 م . ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣العبقري ، مكتبة أوالد الشيخ للتراث . ط األوىل 

كتور / غامن قدوري احلمد ، دار عمار رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية ، للد - ٢٣
 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥األردن ، ط األوىل  - للنشر والتوزيع 

رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ، للدكتور / شعبان  - ٢٤
 م .١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩القاهرة ، ط األوىل  -حممد إمساعيل ، دار السالم 

ي الفرماوي ، دار نور املكتبات ـ رسم املصحف ونقطه ، للدكتور / عبد احل - ٢٥
 م .٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥جدة ، السعودية ، ط األوىل 

القراءات اإلحدى عشرة أليب على املالكي ، حتقيق د / مصطفى  يفالروضة  - ٢٦
املدينة املنورة ، ودار العلوم  -عدنان حممد سليمان ، الناشر مكتبة العلوم واحلكم 

 م .٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤سوريا ، ط األوىل  - واحلكم 

رسم وضبط الكتاب املبني للشيخ / على حممد الضباع . مكتبة  يفمسري الطالبني  - ٢٧
 ومطبعة املشهد احلسيين ، الطبعة األوىل .

شيخ اإلسالم اإلمام األكرب حممد الطاهر ابن عاشور ، للشيخ / حممد احلبيب ابن  - ٢٨
 م . ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥قطر  -اخلوجة ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

شرح اهلداية أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي ، حتقيق د / حازم سعيد حيدر ،  - ٢٩
 م . ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦الرياض ، ط األوىل  - مكتبة الرشد 
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، للقاضي أيب  حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب  يفالعواصم من القواصم  - ٣٠ 
دار  -ي االستانبويل بكر بن العريب ، حتقيق / حمب الدين اخلطيب ، وحممود مهد

 م . ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧اجليل ـ بريوت ، ط الثانية 

القراءات الشاذة ، دراسة لنشـأا ومعايريها ، للدكتور / سامي عبد الفتاح  - ٣١
 م . ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠هالل 

 بريوت . - الكتاب لسيبويه ، حتقيق / عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل  - ٣٢

د السجستاين ، املطبعة الرمحانية مبصر ، ط األوىل كتاب املصاحف ، البن أيب داو - ٣٣
 م . ١٩٣٦ -هـ  ١٣٥٥

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، ملكي بن أيب طالب ،  - ٣٤
 ١٤١٨بريوت ، ط اخلامسة  - حتقيق / حميي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة 

 م . ٢٠٠٢ - هـ 
 ر ، دار املعارف .لسان العرب ، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظو - ٣٥

رسم املصحف ، للدكتور / عبد الكرمي إبراهيم صاحل ، دار الصحابة  يفاملتحف  - ٣٦
 م .٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧للتراث ـ طنطا 

تفسري الكتاب العزيز . البن عطية األندلسي، حتقيق / عبد  يفاحملرر الوجيز  - ٣٧
هـ  ١٤١٣بريوت، ط األوىل  - السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية 

 م . ١٩٩٣ - 
حممد الطاهر ابن عاشور عالمة الفقه وأصوله والتفسري وعلومه ، إلياد خالد  - ٣٨

 م . ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦دمشق ، ط األوىل  -الطباع ، دار القلم 

مرسوم املصحف الكرمي ، أليب الطاهر إمساعيل بن ظافر العقيلي ،  يفاملختصر  - ٣٩
 - هـ  ١٤٢٩دن ، ط األوىل األر - حتقيق د / غامن قدوري احلمد ، دار عمار 

 م . ٢٠٠٨
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املدخل لدراسة القرآن الكرمي، للشيخ / حممد أبو شهبة، مكتبة السنة ـ القاهرة،  - ٤٠ 
 - هـ  ١٤٢٥الطبعة اخلاصة باألمانة العامة لألوقاف بالكويت، ط الثانية 

 م . ٢٠٠٤

 املصباح املنري ، ألمحد بن حممد الفيومي ، دار الفكر للطباعة والنشر . - ٤١

 القرآن ليحىي بن زياد الفراء ، حتقيق د / عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار معاين - ٤٢
 السرور .

معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، أليب عمرو الداين، حتقيق/ حممد  يفاملقنع  - ٤٣
 القاهرة . - الصادق قمحاوي ، الناشر مكتبة الكليات األزهرية 

ابن عاشور، حياته   وآثاره،  من أعالم الزيتونة شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر - ٤٤
 -هـ  ١٤١٧بريوت، ط األوىل  - للدكتور / بلقاسم الغايل، دار ابن حزم 

 م . ١٩٩٦

علوم القرآن ، للشيخ / حممد عبد العظيم الزرقاين ، دار إحياء  يفمناهل العرفان  - ٤٥
  الكتب العربية ( فيصل عيسى البايب احلليب ) بالقاهرة .

عللها ، البن أيب مرمي ، دراسة وحتقيق د/ عمر وجوه القراءات و يفاملوضح  - ٤٦
محدان الكبيسي ، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة ، ط األوىل 

 م .١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤

القراءات العشر ، البن اجلزري ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، ط  يفالنشر  - ٤٧
 م . ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الثالثة 

بن حممد بن أيب القاسم اخلوارزمي ، حتقيق د /  رسم املصحف ، ليوسف يفاهلجاء  - ٤٨
دمشق ، ط األوىل  - غامن قدوري احلمد ، دار الغوثاين للدراسات القرآنية 

 م .٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣
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الوسيلة إىل كشف العقيلة ، أليب احلسن السخاوي ، دراسة وحتقيق د / نصر  - ٤٩ 
 م . ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧سعيد ، دار الصحابة للتراث بطنطا ، ط األوىل 

 ومن الرسائل العلمية :

توجيه القراءات من خالل تفسريه  يفاإلمام حممد الطاهر ابن عاشور ومنهجه  - ٥٠
التحرير والتنوير، رسالة ماجستري للباحث / حممد بن سعد بن عبد اهللا القرين، 

 قسم الكتاب والسنة . - جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين 
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  البحث ملخص 

اهر ابن يخ الطَّق هذا البحث بقضية من أهم القضايا اليت عرض هلا الشيتعل
ح موقفه ر يف تفسريه التحرير والتنوير وهي قضية رسم املصحف الشريف، ويوضعاشو

على متابعة الرسم ، وأثره يف  من هذه القضية، وما عرض له من مسائلها كاحلثِّ
  غري ذلك.و، الترجيح بني القراءات، واالحتجاج به هلا

وقد عرفت يف هذا البحث بالشيخ ابن عاشور وتفسريه التحرير والتنوير، 
وكذلك الرسم العثماين، مث تناولت الرسم العثماين وصحة القراءة عند ابن عاشور، 
وبيان أن األصل يف القراءة النقل والرواية وليس الرسم، والرد على وقوع اخلطأ يف 

  الرسم عند ابن عاشور، واملـآخذ عليه يف قضية الرسم. كتابة املصحف، وتعليل ظواهر
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 Research Summary 

This research deals with one of the most important 
issues presented by Shaykh al-Tahrir Ibn Ashour in his 
interpretation of liberation and enlightenment, which is 
the issue of drawing the Holy Quran, and clarifies his 
sayings on this issue and the issues presented to him 
such as continuing of drawing, the urge to follow the 
drawing and its impact on the weighting between 
readings, protest by him for it. 

I knew about Shaykh Ibn Ashoor and his 
interpretation of the liberation and enlightenment, as 
well as the Ottoman drawing. Then I dealt with 
Ottoman drawing and reading health at Ibn Ashour, 
The origin in reading, transport, novel and not 
drawing, Response to the error in writing Quran, 
Explanation of phenomena of drawing at the son of 
Ashour, and Abuses on him in the case of the Ottoman 
drawing.  
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