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Abstract:
This research is based on the correction of a common mistake
that is used in many of the books and scientific field. It has been
spread among many of researchers these days that the Prophet
Mohammad’s (SAW) Companions stripped the Holy Qur’an off
the dots and diacritics to cover the aspects of the Holy Qur’anic
readings. In the introduction, the researcher talks about the
importance of the topic and the reason why it has been chosen.
In the first chapter covers the meaning of the terms that the
research is based on such as: dots, inserting dots, diacritics and
stripping. The second chapter, the researcher mentions the
implications of stripping and clarifies its meaning and its effect
on the understanding of the researchers at the present time. In
the third chapter, the researcher talks about the history of dots,
where he mentions and analyzes a number of old inscriptions
that are considered as the basis from which Arabic language
was developed. In conclusion, the researcher refers to the most
important findings and recommendations.

………………………………………………...

،يقوم هذا البحث على تصحيح خطأ شائع تتناقله الكثري من الكتب واجلهات العلمية
 (( إن الصحابة جرَّدوا املصاحف من: وهو،حبيث انتشر بني كثري من الباحثني يف هذا العصر
 ويف سبيل حتقيق اهلدف املنشود قسّمم.))النقط والشكل ليحتمل أوجه القراءات القرآنية
، حتدّث يف املقدمة عن أمهية املوضوع وسبب اختياره،البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة
، واإلعجمام، حنو النقط،وحتدّث يف الفصل األول عن معاين األلفاظ اليت عليها مدار البحث
 أردن، عمان،* أستاذ مساعد جبامعة البلقاء التطبيقية
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والشكل ،والتجريد .ويف الفصل الثاين أوردت اآلثار املتضمنة للتجريمد ،وبيّنم معانيهما،
وتأثريها يف فهم الباحثني يف هذا العصر .وأفردت الفصل الثالث للحديث عن تاري المنقط
حيث أوردت عددا من النقوش القدمية اليت تُ َعدّ األساس الذي تطورت منمه اللةمة العمر ،
فحللتها ،وبيّن تاري النقط والشكل .وأشرت يف اخلامتة إىل أهم النتائج والتوصيات

احلمد هلل الذي جلّ جالله ،وتعال عن العاملني ذاته ،وتقدّس أمسماهه ،وكملم
وجترّدت عن النقص صفاته وأفعاله .والصالة والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري الذي
قال فيه تعاىل:يَا أَيُّهَا َّالنبِيُّ ِإنَّا أَرْ َس ْلنَاكَ شَاهِداً وَ ُمبَشِّراً َوَنذِيراًَ .ودَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِِإ ْذنِهِ وَ ِسرَاجاً
ُمنِرياً 1 الذي مجّل اهلل شكله وخلقه ،وطهّر قلبه من أي دنس أو دهاء فجعله أبيض ناصعا ال
ترى فيه أية نقطة سوداء .وجرّده من أية تبعيّة إال لوجهه الكرمي فقال جل جالله :قُملْ إِنَّ
َولُ
حيَايَ وَ َممَاتِي ِللَّهِ رَبِّ الْعَاَل ِمنيَ  .ال َشرِيكَ لَهُ َوِبذَلِكَ أُمِمرْتُ وََأنَما أ َّ
صَالتِي َونُسُكِي وَمَ ْ
سِل ِمنيَ ،2وأيده بالروح األمني وبكتابه الكرمي لينذر باللسان العر املبني ،ومل ينزّله علمى
اْلمُ ْ
بعض األعجمني .وعلى آله الطاهرين وصحابته املكرمني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم المدين.
وبعد
فإن شرف العلوم مبتضمنها ،وأشرفها قدرا وأعالها منزلة ما تعلّق بكتاب اهلل تعاىل،
ومن هنا تظهر أمهية هذا البحث الذي أحتدث فيه عن خطأ شاع وذاع ومأل البقاع ،عند كثري
من الذين كتبوا يف تاري مجع ورسم القرآن الكرمي ،وتاري اللةة العربيمة ،ويتمثمل اخلطمأ
بقوهلم(( :إن الصحابة جرّدوا املصاحف من النقط والشكل ليحتمل أوجه القراءات)) .وهمذا
أمر بعيد عن الصّحة والتمحيص العلمي الدقيق .وما دفعين الختيار هذا املوضوع هو المذّب
عن حياض كتاب اهلل تعاىل ،وتبيني احلقائق العلمية لطلبة العلم ،خصوصا أنين مل أطّلع علمى
حبث مفصّل هبذا الشأن تابع موضوع النقط والشكل واألقوال الميت نقلم فيمه بالتمدقيق
والتمحيص .ويف سبيل حتقيق اهلدف املنشود قم بتتبع اآلراء واألقوال فبيّن أصوهلا وبداية
االحنراف عن املعىن الصحيح يف تفسريها .ونقل بعض النقوش العربيمة القدميمة ودرسمتها
لتتجلى احلقائق وتتبيّن للقارئ على أكمل وجه .وصنف البحث على النحو اآليت؛
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املبحث األول :اآلثار الواردة يف جتريد املصاحف
املبحث الثاين :معاين اآلثار الواردة يف التجريد
املبحث الثالث :شواهد من تأثري هذه التفسريات
املبحث األول :تاري النقط (اإلعجام)
املطلب األول :أن النقط موضوع قبل اإلسالم
املطلب الثاين :أن النقط مل يكن معروفا قبل اإلسالم
املطلب الثالث :أول من نقط باإلعجام
املبحث الثاين :تاري الشكل
املطلب األول :نقط اإلعراب وضعه أبو األسود الدهيل
املطلب الثاين :التشكيل وضعه اخلليل بن أمحد الفراهيدي

يدور هذا البحث حول جتريد املصاحف من النقط والشكل ،واأللفاظ ذات الصملة
هبذا املوضوع هي؛ النقط واإلعجام والشكل والتجريد ،وفيما يأيت أبيّن معانيهما ودالالاما
اللةوية؛
مشتق من اجلذر نقط ،وتدور معانيه يف اللةة على النحو اآليت” :النُّقْطة :واحدة النُّقَط؛
والنِّقاطُ :مجع نُقْطةٍ ،ونقَط احلرفَ َينْقُطه نَقْطاًَ :أعْجَمه ،واالسم النُّقْطة؛ ونقَّمط املصماحف
ونقطَ
تنْقِيطاً ،فهو نَقَّاط .والنَّقْطة :فَعْلة واحدة .ويقال :نقَّط ثوبه باملِداد والزعفران َتنْقِيطاًَّ ،
َسنُ بذلك“( .)3والنقط عند العرب إعجام احلمروف يف مستمها(.)4
املرأَة خدَّها بالسواد :حت َّ
والنقط يدل على أمرين؛ األول :نقط اإلعراب ،وهو ما يعرض للحرف من حركة وسمكون
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وشدّ وتنوين .والثاين :نقط اإلعجام ،وهو ما يدل على ذات احلرف ومييزه عما يشاهبه ممن
احلروف حنو( :ت،ث،ب،ن،ج،ح،خ) ( .)5ويشهد يف التعريمف السمابق تفسمري المنقط
باإلعجام
ويستخدم جذر هذه اللفظة ومشتقاته للداللة على عدة معان ،منها :املعجم حروف
جمْ الكتاب :خالف
ب ت ث ،مسِّي بذلك من التَّعْجيم ،وهو إِزالة العُجْمة بالنقط .وَأعْ َ
قولك َأ ْع َرْبتُه؛ قال رهبة:
الشِّ ْعرُ صَعْبٌ وطويلٌ سَُّلمُهْ إِذا ا ْرتَقَى فيه الذي ال يَ ْعَلمُهْ
جمُهْ
زلَّ ْ به إِىل احلَضيضِ َقدَمُهْ  ...يُريدُ َأنْ يُ ْع ِربَه َفيُعْ ِ
ج ِميّاً أَي َيلْحَمنُ
معناه يريد أَن ُيبَِّينَه َفيَجْ َعلُه مُشْكِالً ال بَيا َن له ،وقيل :يأْيت به َأعْ َ
جمْ ُ احلرفَ ،والتَّعْجِيمُ ِمْثلُمه،
جمُ :النَّقْطُ بالسواد مثل التاء عليه نُقْطتان .يقالَ :أعْ َ
فيه ،والعَ ْ
جمْ ُ .وحُروفُ املعجم :هي احلُروف املُقَطَّعَةُ من سائر حروفِ األُممم .ومعمىن
وال يقال عَ َ
حروفِ املعجم أَي حروف اخلَطِّ املُعْجَم ،كما تقول :صالةُ األُوىل أَي صالة السماعةِ األُوىل،
جمْ ُ الكتابَ مُعْجَماً وأَ ْكرَمتُهُ مُ ْكرَماً ،واملعىن عنده حروفُ ا ِإلعْجامِ أَي اليت من
وتقولَ :أعْ َ
جمْم ُ الكتماب أَزَلْم ُ
َجمَه :نَ َقطَه ،قال ابن جينَ :أعْ َ
شأْهنا أَن تُعْجَم وَأعْجَم الكتابَ وع َّ
ا ْستِعْجامَه .وكتابٌ مُعْجمٌ إِذا َأعْجمَه كاتبُه بالنَّقْط؛ سُمِّي مُعْجَماً ألَن شُكول المنَّقْط فيهما
وكل َمنْ مل
جمَة ال بيانَ هلا ،وإِن كان أُصوالً للكالم كلهُّ .
عُجمةٌ ال بيانَ هلا كاحلروف املُعْ َ
يُفْصِح بشيء فقد َأعْجَمه .وا ْستَعْجم عليه الكالمُ :ا ْسَتبْهَم .وكلُّ مَن ال يقدِرُ على الكالم فهو
جمٌ .ويقال :قرأَ فالن فا ْستَعْجمَ عليه ما يَقْرهه إِذا اْلَتبَسَ عليه فلم َيتَهََّيأْ لمه أَن
ستَعْ ِ
جمٌ ومُ ْ
َأعْ َ
يَمضِي فيه(.)6
يتبيّن لنا مما سبق أن اإلعجام جيمع بيّن النقيضني عند الداللة على البيان والتوضيح؛
فإنّ اللفظ يف أصله يدلّ على اإلمعان يف اللُّبس وعدم البيان ،إال أن االستخدام اللةوي له يدلّ
على إزالة اللُبس وجتلية املعاين ووضوحها .ويالحظ أيضا أن كلمة اإلعجام تستخدم للداللمة
على النقط ،إال أن استخدامها للنقط ال يلتبس فيه نقط اإلعراب ونقط اإلعجمام .ويظهمر
استخدام لفظ جديد للداللة على نقط اإلعراب وهو الشكل.
َكلَ الشَّميْءُ:
الشبْه وا ِملثْل ،واجلمع أَشكالٌ وشُكُول ،وتَش َّ
الشَّ ْكلُ ،بالفتحِّ :
َكلَهُ :صَوَّ َرهُ .وأَشْ َكلَ األَ ْمرُ :اْلَتبَسَ .واألَشْكَل عند العرب :اللونمان املختلطمان.
تَصَوَّر ،وش َّ
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وشَ َكلَ ال ِكتَابَ يَشْكُله شَكْالً وأَشْ َكلَهُ :أَعجمه .وشَ َكلْ الكتابَ أَشْكله فهو مَشْمكُول إِذا
جمْ ُ الكتاب إِذا نَ َقطْته .ويقال َأيْضاً :أَشْ َكلْ الكتاب باألَلف كأَنمك
قََّي ْدتَه باإلِعراب وَأعْ َ
أَزَلَ ْ عنه اإلِشكال وااللتباس .وإعجام املكتوب مينع من استعجامه ،وشكله مينع من إشكاله
(.)7
يقول الداين :الشكل الذي يف الكتب اخترعه اخلليل يف املصاحف اجلامعمة ممن
األمهات وغريها( .)8ومع أن الشَّكل يف أصله نقط إال أن هذا اللفظ توشّح باملعىن اإلعمرا
للنقط -نقط اإلعراب -بعد جهود اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،الذي اسمتعاض عمن نقمط
اإلعراب باحلركات املعروفة-على ما سأبيّنه الحقا يف هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل -وهو ما
تعارف عليه أهل العلم بالشَّكل أو التشكيل.
َر َدهُ :قشَره .و َج َردَ
مشتق من اجلذر جرد يقالَ :ج َردَ الشيءَ جير ُدهُ َجرْداً وج َّ
جل َردُ :فضاءٌ ال َنبْ َ فيه .ومكانٌ َج ْر ٌد
َردَه .وا َ
جل ْلدَ يَجْر ُدهُ َجرْداً :نزع عنه الشعر ،وكذلك ج َّ
اِ
وَأ ْج َردُ و َج ِردٌ ،ال نبات به .ورجلٌ جارُودٌ :مَشْؤُومٌ ،منه ،كأَنه يَقْشِر قَوْمَهُ .وجَم َردَ القمومَ
جي ُردُوهُم َجرْداً :سأَهلم فمنعوه أَو َأ ْعطَوْه كارهني .واجلارودُ ال َعْبدِيُّ :رجلٌ من الصحابة وامسه
شرُ بنُ عمرو من عبد القيس ،ومسّي اجلارودَ ألَنه َفرَّ بِإِبلِهِ إِىل أَخواله من بين شيبان وبإِبله داء،
بِ ْ
ج َردَ :تَعَرَّى .والتجرِيدُ :التعريمة
ففشا ذلك الداء يف إِبل أَخواله فأَهلكها .وتَجَرَّد من ثوبه وانْ َ
َردَ الكتابَ واملصحفَ :عَرَّاه من الضبط والزيادات والفواتح (.)9
من الثياب .وج َّ
يالحظ من معاين هذه الكلمة أهنا تدلّ على التنقيص وإزالة كل ما يزيمد عمن
األصل.
املتتبع بدقة لآلثار الواردة عن السلف يف موضوع جتريد القرآن الكرمي ،جيد أهنما
كان تدلّ على معىن حمدد يف بدايتها ،واستمر األمر على هذه احلال إىل أن دخمل مفهموم
جديد نفاه بعض العلماء يف حينه ،إال أن هذا املفهوم أخذ طريقه لالنتشار ،حم أصمبح
اآلثار الواردة عن السلف تفسّر خطأ هبذا املفهوم .وفيما يأيت سأتتبع اآلثار الواردة عن السلف
يف جتريد القرآن الكرمي مث أبيّن معانيها ،وتأثري الفهم اخلاطئ آلراء السلف يف كُتب الالحقني.
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لعلّ أول رواية ميكن الوصول إليها يف أمر جتريد القرآن ترجع إىل وصية عمر بمن
اخلطاب رضي اهلل عنه لعمّاله ،تلك اليت أوردها معمر األزدي (ت151هم) ،وفيها:
”إن عمر بن اخلطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم أال تركبموا برذونما وال
تأكلوا نقيا وال تلبسوا رقيقا وال تةلقوا أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلمك
فقد حل بكم العقوبة قال مث شيعهم فإذا أراد أن يرجع قال إين مل أسملطكم علمى دمماء
املسلمني وال على أعراضهم وال على أمواهلم ولكين بعثتكم لتقيموا هبم الصمالة وتقسمموا
فيئهم ،وحتكموا بينهم بالعدل فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إيل أال فال تضمربوا العمرب
فتذلوها وال جتمروها فتفتنوها وال تعتلوا عليها فتحرموها

وأقلوا الرواية عمن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انطلقوا وأنا شريككم“(.)10
وأورد الزهري -قصة ثانية عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،-بسنده عن قرظة
بن كعب األنصاري قال”:أَ َر ْدنَا الْكُوفَةَ فَشَيَّ َعنَا ُع َمرُ َرضِيَ اللَّهُ َعنْهُ إِىل صِمرار(َ ،)11فتَوَضَّمأَ
حنُ َأصْحَابُ رَسُولِ اللَّمهِ ،فقَمالَ:
َرَتْينِ ،ثُمَّ قَالََ :تدْرُونَ ِلمَ شَيَّ ْعتُ ُكمْ ؟ ف ُق ْلنَا :نَ َعمْ ،نَ ْ
سلَ م َّ
فَةَ َ
حلِ ،فَالَ تَصُدُّو ُهمْ بِا َألحَادِيثِ َفتَشْ َةلُو ُهمْ،
إِنَّ ُكمْ َت ْأتُونَ َأ ْهلَ َق ْريَةٍ لَ ُهمْ دَوِيٌّ بِالْ ُقرْآنِ َكدَوِي النَّ ْ
 ،وَأَقِلُّوا الروَايَةَ َعنْ رَسُولِ اللَّهِ ،امْضُوا وََأنَا َشرِيكُ ُكمْ“(.)12

َردُوا الْ ُقرْآنَ“(.)13
وقال البخاري” :رُوِيَ َعنْ اْبنِ مَسْعُودٍ َرضِيَ اللَّهُ َعنْهُ أَنَّهُ قَالَ ج ِّ
وهذا القول نقله الصنعاين بسنده عن ابن مسعود بإضافة فيه فقال”:قال بن مسعود
جردوا القرآن ،يقول ال تلبسوا به ما ليس منه“(.)14
وروى سعيد ابن منصور عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول”:جردوا القُمرآن وال
ختلطوا عليه ما ليس منه“( .)15ويف رواية البيهقي عن إبراهيم النخعي قال”:كان يقال جردوا
القرآن وال ختلطوا به ما ليس منه“(.)16وأورد أبن أ شيبة رواية بسنده عن ابن مسعود يقول
َردُوا الْ ُقرْآنَ وَالَ َت ْلبِسُوا بِهِ ما ليس منه“( .)17ويف رواية للنسائي عن ابمن مسمعود
فيها”:ج ِّ
قال”:جردوا القرآن لريبو فيه صةريكم وال ينأى عنه كبريكم فإن الشيطان يفر ممن البيم
يسمع تقرأ فيه سورة البقرة“(. )18
()19
خِلطُوا بِالْ ُق ْر َآنِ ما ليس فيمه“
ونقل الطرباين بسنده َ ”:عنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كان يقول ال تَ ْ
.ويف رواية أوردها األصبهاين عن ابن مسعود قال”:جردوا القرآن ال تكتبوا فيه شيئا إال كالم
اهلل عز وجل“(.)20
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وجند بداية التحوّل يف املعىن األساسي لألثر يف الروايمة الميت أوردهما الزيلعمي
(ت762هم) ،حيث يقول”:عن بن مسعود أنه قال جمردوا القمرآن ويمروى جمردوا
املصاحف“( .)21إال أن الزيلعي استدل باألثر الذي ورد عن وصية عمر لعمّالمه لالستشمهاد
لرواية جردوا القرآن ،وعقّب بقوله”:فهذا معناه أي ال ختلطوا معه غمريه ،وروايمة جمردوا
املصاحف غريبة“(.)22
ويُشهَد التحوّل عن املعىن األساسي لألثر الوارد يف جتريد القرآن بوضوح يف اآلثار
اليت نقلها العسقالين وهي مشاهبة لليت أوردها الزيلعي إال أنه ختم بقول إبراهيم ”:حيتمل قوله
جردوا القرآن أمرين؛ جردوه يف التالوة ال ختلطوا به غريه أو جردوه يف اخلمط ممن المنقط
والتعشري“( .)23ويف األثر الذي ساقه املتقي اهلندي حيث يقول”:جردوا :أي ال تقرنوا به شيئا
من األحاديث ليكون وحده مفردا ،وقيل :أراد أن ال يتعلموا من كتب اهلل شيئا سواه ،وقيل:
أراد جردوه من النقط واإلعراب وما أشبههما“(.)24
يتضح من اآلثار –السابقة -الواردة يف موضوع التجريد أهنا تدلّ على عدم كتابة
أو إحلاق شيء من احلديث أو التفسري بالقرآن الكرمي ،أو تدارسه معه .وهذا أمر جلي واضح،
ال مرية فيه .وهذا ما استدل عليه كثري من العلماء ،حنو ما جنده يف كالم القاسم بن سمالم
(ت224هم) ،حيث يقول” :أراد بقوله :جردوا القرآن أنه حثهم على أن ال يتعلم شيء من
كتب اهلل غريه ،ألن ما خال القرآن من كتب اهلل إمنا يؤخذ عن اليهود والنصمارى ،وليسموا
مبأمونني عليها .وذلك بيّن يف حديث آخر...عن عبد الرمحن ابن األسود عن أبيه قال :أصب
أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا إىل عبد اهلل فقلنا :هذه صحيفة فيها حديث حسن قال :فجعمل
سنَ الْقَصَصِ(يوسف  ،)3مث قمال :إن
حنُ نَقُصُّ َعَليْكَ َأحْ َ
عبد اهلل ميحوها بيده ويقول:نَ ْ
هذه القلوب أوعية فاشةلوها بالقرآن وال تشةلوها بةريه“(.)25
إال أن هذا املعىن للتجريد أخذ يتوجه إىل منحى آخر؛ وهو جتريد املصاحف ممن
النقط والشكل .ولعل األمر الذي كان وراء هذا املنحى اجلديد هو عدم قبول بعض املتقدمني
ملوضوع النقط واستشهادهم مبا روي عن ابن مسعود .وهذا ما نشهده يف اآلثار اليت سماقها
السجستاين بأسانيده عن إبراهيم وغريه ،حيث يقول ”:عن األعمش قال سأل إبراهيم عمن
التعشري يف املصحف ،ويكتب سورة كذا وكذا فكرهه وكان يقول( :جردوا القرآن) ...عن
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أ مجرة قال :أتي إبراهيم مبصحف يل مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال إبراهيم :امح
هذا فإن ابن مسعود كان يكره هذا ويقول( :ال ختلطوا بكتاب اهلل ما ليس منه)...عن شعيب
بن احلبحاب أن أبا العالية كان يكره اجلمل يف املصحف وكان يكره فاحتة سورة كذا وخامتة
سورة كذا وكان يقول (جردوا القرآن)“(.)26
وأغلب اآلثار الواردة يف التجريد تشري إىل أن أوّل من روي عنه الربط بني جتريمد
،
القرآن مما سواه من احلديث أو التفسري وجتريد املصاحف من النقط أو الشكل هو
على حنو ما يشهد يف اخلرب -السابق -الذي نقله الزيلعي ،والعسقالين .وهذا اخلرب وإن نقماله
عن إبراهيم بصيةة التخيري بقوله( :حيتمل قوله جردوا القرآن أمرين) إال أن ابن منظور نقله عن
إبراهيم بصيةة التأكيد فقال”:وكان إبراهيم يقول :أراد بقوله جردوا القمرآن ممن المنقط
واإلعراب والتعجيم وما أشبهها“(.)27
واملتتبع للمصادر واملراجع اليت أوردت هذه اآلثار جيد أن بعضها أهبم اسم إبراهيم
النخعي (ت96هم) ( -)28ومل تعرّف به ،وأخرى صرّح به ،وبعض املراجع نقل اخلرب عنإبراهيم احلر (ت285هم) ( .)29على حنو ما يُشهد يف اآلثار اآلتية؛
يقول القاسم بن سالم”:اختلف الناس يف تفسري قوله :جردوا القرآن فكان
كره هذا خمافة أن ينشأ نشوء يمدركون
يذهب به إىل نقط املصاحف...وإمنا نرى أن
املصاحف منقوطة فريى أن النقط من القرآن وهلذا املعىن كره من كره الفواتح والعواشمر...
والقول عندي ما ذهب إليه

وما ذهب إليه عبد اهلل نفسه“( .)30وإبراهيم الذي نقمل

عنه القاسم بن سالم(ت224هم) يف هذا األثر هو النخعي (96همم) .ويقمول مكمي
القيسي”:وكره

الفصل بني السمور ،والتَّعْشِمريِ ،بماحلمرة“( .)31ويقمول ابمن

اجلوزي”:قال ابن مسعود جردوا القرآن قال

من المنقط واإلعجمام“( .)32وأورد

فِي مُصْحَفِي فَاتِحَةَ سُو َرةِ َكذَا وَ َكذَا،
القرطيب أثراَ ”:عنْ َأبِي َح ْم َزةَ قَالَ :رَأَى
فَقَالَ لِي :امْحُهُ فَإِنَّ َعْبدَ اللَّهِ ْبنَ مَسْعُودٍ قال :ال ختلطوا يف كتبا اللَّهِ مَا َليْسَ فِيهِ“( .)33ويقول
الزرقاين”:وأما كراهة الشعيب
النبهان أثرا فيه” :روي عن

النقط فإمنا كرهاه...خوفا من التةيري فيه“( .)34ونقل

أنه كره نقط املصاحف“(. )35
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يف كتابه غريمب

احلديث وقال :قوله جردوا .حيتمل فيه أمران؛ أحدمها أي جردوه يف التالوة وال ختلطموا بمه

غريه ،والثاين أي جردوه يف اخلط من النقط والتعشري“( .)36ويقول العسقالين”:وقال

يف غريب احلديث حيتمل قوله جردوا القرآن أمرين جردوه يف التالوة ال ختلطوا به غريه

أو جردوه يف اخلط من النقط والتعشري“(.)37
وحنو ذلك جنده يف كتاب الزيلعي حيث يقول...” :حدثنا وكيع عن سفيان عمن
األعمش عن

قال :قال عبد اهلل جردوا القرآن ...ومن طريق ابن أ شيبة رواه

يف كتابه غريب احلديث وقال قوله جردوا القرآن حيتمل فيه أمران أحدمها أي جردوه

يف التالوة ال ختلطوا به غريه والثاين أي جردوه يف اخلط من النقط والتعشري“(.)38
وقد تتبع كتاب احلر ( ،)39أكثر من مرّة ،دون أن أعثر على األثر املشار إليمه
حقَ هذا األمر بإبراهيم احلر خلط بينه وبني إبراهيم النخعي؛ فاألعمش روى
فيه ،ولعل من ألْ َ
عن إبراهيم النخعي .هذا باإلضافة إىل أنين مل أجد يف كتاب احلر من رواية ابن أ شيبة إال
حديثا واحدا فقط ال عالقة له باألثر املشار إليه( .)40واحلديث الذي وجدته يف مصنف ابن أ
شيبة هو” :حدثنا وَكِيعٌ قال ثنا سُ ْفيَانُ عن

عن إْبرَاهِيمَ أَنَّهُ َك ِرهَ النُّقَطَ َوخَاِتمَةَ سُمو َرةِ

َكذَا وَ َكذَا“( .)41ومةرية نقل عن إبراهيم النخعي على حنو ما هو مذكور يف ترمجته.
وبذلك يترجّح يل أن الذي روي عنه هذا األثر هو إبراهيم النخعي .ويتمرجّح يل
أيضا أن من نقل القول ((بأن جتريد املصحف حيتمل أمرين؛ األول جتريده يف التالوة ،والثماين
جتريده من النقط)) .قد خلط بني إبراهيم النخعي وإبراهيم احلر  .وخلط أيضا بني كراهمة
إبراهيم النخعي لكتابة أي كالم مع القرآن الكرمي وجتريده مما سواه ،وبني القمول بتجريمد
املصاحف من النقط والشكل .ومن هنا بدأ هذا األمر ينتشر بني كثري من الباحثني ليأخذ معىن
جديدا ومنحى جديدا يف فهم هذا األثر ،وهذا ما سيتبيّن لنا يف املبحث اآليت.
املتتبع ألمر جتريد املصاحف جيد أن كثريين ممن نقلوا األثر املتعلّق بتجريد القمرآن
خرجوا به عن معناه األصيل وأخذوا يستخدمونه لالستدالل على جتريد املصاحف من المنقط
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والشكل .ال بل أكثر من ذلك استشهدوا به لالستدالل على أن الصحابة جرّدوا املصاحف من
النقط والشكل لتحتمل أوجه القراءات القرآنية ،والشواهد على ذلك كثرية أذكر منها ما يأيت؛
يقول العقيلي” :وقع يف املصاحف بعض ما أقرأ به صلى اهلل عليه وسملم األمّمة،
فكان ذلك من عثمان كالرمز إىل جواز القراءة مبا سوّغه صلى اهلل عليه وسلم وأذن له فيمه
احلق تعاىل لرفع احلرج عن األمة ،ولذلك ترك النَّقط والضَّبط“(.)42
ويقول احلموي”:وجرَّدوه عن النقط والضبط لئال يتحجّر على حرف بعينه“(.)43
ويقول ابن اجلزري” :إن الصحابة رضي اهلل عنهم ملا كتبموا تلمك املصماحف
جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما مل يكن يف العرضة األخرية مما صح عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم“(.)44
ويقول الزرقاين”:وإمنا كتبوا مصاحف متعددة ألن عثمان رضي اهلل عنمه قصمد
إرسال ما وقع اإلمجاع عليه إىل أقطار بالد املسلمني وهي األخرى متعددة وكتبوها متفاوتة يف
إثبات وحذف وبدل وغريها ألنه رضي اهلل عنه قصد اشتماهلا على األحرف السبعة ،وجعلوها
خالية من النقط والشكل حتقيقا هلذا االحتمال أيضا“(.)45
والشواهد كثرية أكتفي مبا ذكرته منها حيث حتقق الةاية من إيرادها وهي :بيمان
األثر الذي تركه التفسري اخلاطئ لآلثار املتعلّقة بتجريد القرآن ،حبيث خرج عمن مقصموده
األساسي ،ح صار خطأ شائعا بني كثري من الباحثني .ومع أن اآلثار اليت أورداا وناقشتها
يف هذا الفصل صاحلة للداللة على خطأ من قال( :إن الصحابة جردوا املصاحف من المنقط
والشكل لتحتمل أوجه القراءات) .إال أنين ومن قبيل التحقيق العلمي سأتطرق يف الفصل اآليت
بإذن اهلل تعاىل إىل بيان تاري النقط والشكل وما يتعلّق به ح ال تبقى ألحد شبهة يف همذا
املوضوع.

تعددت آراء الباحثني يف حتديد التاري الدقيق للكتابة العربية وتاري حتلية حروفها
بالنقط()46؛ وقد أورد املاوردي عددا من هذه اآلراء فقال:
َولَ َمنْ َكتَبَ بِمهِ
َولِ َمنْ َكتَبَ بِالْ َع َربِيَّةِ َفذَ َكرَ كَعْبُ اْلَأ ْحبَارِ أَنَّ أ َّ
”وَا ْخُتِلفَ فِي أ َّ
السلَامَُ -وحَكَى اْب ُن عَبَّاس
السلَامُ ثُمَّ َو َج َدهَا بَ ْعدَ الطُّوفَانِ إ ْسمَاعِيلُ َ -علَى َنبِِّينَا َو َعَليْهِ َّ
آدَم َعَليْهِ َّ
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السلَامُ َعلَى لَ ْفظِهِ وَ َمْنطِقِهَِ .وحَكَى
َولَ َمنْ َكتَبَ بِهَا وَ َوضَعَهَا إ ْسمَاعِيلُ َعَليْهِ َّ
َرضِيَ اللَّهُ َعنْهُ أَنَّ أ َّ
َولَ َمنْ َكتَبَ بِهَا قَوْمٌ ِمنْ اْلأَوَاِئلِ أَ ْسمَا ُه ُهمْ َأبْجَدَُ ،وهَموَّزُ،
الزَبْيرِ َرضِيَ اللَّهُ َعنْهُ أَنَّ أ َّ
ُعرْ َوةُ ْبنُ ُّ
()47
َوحُطِّي ،وَ َكَل ُمنْ ،وَسَعْفَص ،وََقرْشَ  ،وَكَانُوا ُملُوكَ َم ْدَينََ .وحَكَى اْبنُ ُقَتْيبَةَ فِي اْلمَعَا ِرفِ
شرَتَْ .وحَكَى اْل َمدَاِئنِيُّ
ُرةَ ِمنْ َأ ْهلِ اْلَأْنبَارِ وَ ِمنْ اْلَأْنبَارِ اْنتَ َ
َولَ َمنْ َكتَبَ بِالْ َع َربِيِّ ُمرَا ِمرُ ْبنُ م َّ
أَنَّ أ َّ
ضعَ الصُّوَرَ،
ُرةَ ،وَأَ ْسَلمُ بْنُ َسدْ َرةَ َوعَا ِمرُ ْبنُ َحدْ َرةََ .ف ُمرَا ِمرُ َو َ
َولَ َمنْ َكتَبَ بِهَا ُمرَا ِمرُ ْبنُ م َّ
أَنَّ أ َّ
ضعَ الِْإعْجَامَ“( .)48ومجع الدكتور جواد علي ثالثة وعشمرين
صلََ ،وعَا ِمرٌ َو َ
َصلَ وَ َو َ
وَأَ ْسَلمُ ف َّ
قوال يف نشأة اخلط العر ( .)49وتعددت آراء الباحثني أيضا يف حتديد التاري الدقيق للمنقط؛
فذهب عدد منهم إىل أن النقط موضوع مع اللةة ،وقال آخرون بل وضع النقط بعد وضمع
العربية ،واستند آخرون إىل التحقيق العلمي وقالوا إنه وضع بعد اإلسالم .وفيما يأيت أنماقش
هذه اآلراء سائال اهلل تعاىل السداد والتوفيق؛
أشار عدد من الباحثني إىل أن النقط موضوع قبل اإلسالم على حنو ما شهدنا يف
كالم املاوردي السابق ،والذي تناقله عدد غري قليل ممن جاءوا بعده ،ومن ذلمك مما أورده
القلقشندي يف حديثه عن بداية النقط حيث يقول ؛ ”إن أول من وضع احلروف العربية ثالثة
رجال من قبيلة بوالن على أحد األقوال ،وهم؛ مرار بن مرة ،وأسلم بن سدرة ،وعمامر بمن
جدرة .وأن مرارا وضع الصور ،وأسلم فصل ووصل ،وعامرا وضع اإلعجام .وقضية هذا أن
اإلعجام موضوع مع وضع احلروف...إذ يبعد أن احلروف قبل ذلك مع تشابه صورها كان
عارية عن النقط إىل حني نقط املصحف .وقد روي أن الصحابة رضوان اهلل عليهم جمردوا
املصحف من كل شيء“( .)50يظهر جليا من كالم القلقشندي أنه يرى بأن اإلعجام موضوع
مع وضع احلروف .وحيتج ملذهبه هذا بأمرين ؛
األول :يستبعد أن تكون احلروف غري منقوطة مع تشابه صورها
والثاين :مبا روي عن الصحابة أهنم جردوا املصحف من كل شيء
وأورد حاجي خليفة كالم القلقشندي متبنيا ذات املوقف ،وزاد يف استدالله على
هذا الرأي بقوله” :وقد روى أن الصحابة جردوا املصحف من كل شيء ح النقط ولمو مل
يوجد يف زماهنم ملا صح التجريد منه“( . )51وحينما حتدث القنوجي عن النقط أورد قصة النفر
الثالثة بصيةة التمريض إال أنه عاد ورجّح أن يكون النقط وضع مع الكتابة فقال؛ ”قيمل أول
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من وضع النقط مرار واإلعجام عامر...إال أن الظاهر أهنما موضوعان مع احلروف إذ يبعد أن
احلروف مع تشابه صورها كان عارية عن النقط إىل حني نقط املصمحف .وقمد روي أن
الصحابة جردوا املصحف من كل شيء ،ح النقط ،ولو مل توجد يف زماهنم ملا يصح التجريد
منها“(.)52
أما الزرقاين فقد أورد أقواال خمتلفة يف تاري النقط ،دون أن يعقّب عليها أو يرجح
أيّا منها ،لكنه جزم بأن استخدام اإلعجام يف املصاحف كان بعد مدّة من بدايمة اإلسمالم؛
فقال” :املعروف أن املصحف العثماين مل يكن منقوطا وذلك للمعىن الذي أسلفناه ؛ وهو بقاء
الكلمة حمتملة ألن تقرأ بكل ما ميكن من وجوه القراءات فيها .بيد أن املمؤرخني تتلفمون،
فمنهم من يرى أن اإلعجام كان معروفا قبل اإلسالم ولكن تركوه عمدا يف املصاحف للمعىن
السابق .ومنهم من يرى أن النقط مل يعرف إال من بعد .وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجام
املصاحف مل حيدث على املشهور إال يف عهد عبد امللك بن مروان“(.)53
ويف معرض حديث الدكتور ناصر الدين األسد عن النقط ،أشار يف أول كالمه إىل
أن الكتابة العربية قبل اإلسالم كان خالية من النقط .مث عاد -بعد أن اطلع على عدد ممن
النصوص -إىل ذكر اآلراء اليت تدل على أن النقط معروف قبل اإلسالم فقال:
”فهذه النقوش اليت عرضناها مجيعًا خالية من النقط خل ّواً كامالً ،فليس فيها حرف
واحد منقوط .وكذلك كان الكتابة النبطية -اليت يرجح أن اخلط العر مشتق منها ومتطور
عنها -ال تعرف النقط واإلعجام .وقد كان من اجلائز أن نقف عند هذا احلد الذي أوقفتنما
عنده هذه النقوش ،وأن نردد مع مجيع الباحثني قبلنا رأيهم يف أن الكتابمة العربيمة ،يف أول
نشأاا ،كان غري منقوطة ،بل إهنا استمرت خالية من النقط ح زمن عبد امللك بن مروان.
ولكن وجهًا آخر استبان لنا يف أثناء الدراسة فوجدنا حقّاً علينا أن نعرضه .وخالصة ذلك أننا
عثرنا يف خالل حبثنا على قول أورده القاضي أبو بكر بن العر يف كتابمه االعواصمم ممن
القواصما ،قال :اوكان نقل املصحف إىل نسخه على النحو الذي كانوا يكتبونه لرسمول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم كتابة عثمان ،وزيد ،وأ  ،وسواهم ،من غري نقط ،وال ضبط .واعتمدوا
هذا النقل ليبقى بعد مجع الناس على ما يف املصحف ،نوع من الرفق يف القمراءة بماختالف
الضبط ا( .)54وقد استوقفنا كالم ابن العر على غموضه وحاجته إىل فضل بيان يوضمحه،
فلما قرأنا ما سنعرضه من كالم ابن اجلزري كان خري موضح ،قالا مث إن الصحابة رضي اهلل
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عنهم ملا كتبوا تلك املصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما مل يكمن يف العرضمة
األخرية مما صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم( .)55وإمنا أخلوا املصاحف من النقط والشمكل
لتكون داللة اخلط الواحد على كال اللفظني املنقولني املسموعني املتلوين شبيهةً بداللة اللفمظ
الواحد على كال املعنيني املعقولني املفهومني ...وقول ثالث رُوِي عن ابن مسعود رضمي اهلل
عنه ،قال :اجردوا القرآن لريبو فيه صةريكم وال ينأى عنه كبريكم..ا( )56وقد ذكر الزخمشري
شارحاً قول ابن مسعود أنه اأراد جتريده من النقط والفواتح والعشور لئال ينشأ نشء فريى أهنا
من القرآنا.
 .والقول يف
اجتريدا القرآن طويل ...ولكن كالم الزخمشري وابن العر وابن اجلزري واضح وضموحًا ال
لبس فيه ،وهو ينص على أن اجتريد القرآنا يتضمن جتريده من النقط أيضاً...فإننا نمرى يف
قول ابن اجلزري :اوإمنا أخلوا املصاحف من النقط والشكل...ا تفريقاً بني النقط والشمكل،
وذكراً لكل منهما وحده؛ ونرى كذلك أن جتريد الكلمات من المنقط الحتممال الكلممة
القراءات املختلفة يقتضي أن يكون من معاين النقط املعىن الذي نفهمه منه اليوم .كانم إذن
هذه األقوال الثالثة :قول الزخمشري وابن العر وابن اجلزري ،أول ما وقفنا عند أمر المنقط،
فمضينا يف أثناء حبثنا جنمع من الروايات والنصوص واألدلة ما قد يدعم هذا الوجه؛ فكان من
ذلك .)57( “...ويعقّب الدكتور غامن قدوري على القائلني بأن النقط موضوع قبل اإلسمالم
بقوله” :ويكفينا هنا أن العلماء متفقون على أن الروايات التارتية بشأن اسمتعمال نقمط
اإلعراب يف املصاحف ليس موضع شك ،أما قول بعضهم إنّ نقط اإلعجام قدمي وإنه رمبما
وضع مع احلروف أو إنه استعمل قبل اإلسالم استنادا إىل ما تقدّم من أقوال وأخبار ،واستنادا
إىل داللة بعض الوثائق فنرى إنّ االعتماد على تلك األقوال وحدها غري كاف ،خاصة إهنا ال
ختلو من غموض أو تناقض أو إنّها قيل يف فترات متأخرة مع غياب معرفة التاري الصمحيح
لبداية نقط اإلعجام عن القائلني هبا. )58(“...
يظهر مما تقدم :أن عددا من الباحثني قالوا بأن النقط موجود قبل اإلسالم .لكنهم
استندوا إىل تعليالت ظنّية ،خالية من التحقيق العلمي ،واستدلّوا بأمور بعيدة عن الصحة أمهها؛
استبعاد أن تكون احلروف غري منقوطة مع تشابه صورها .وهذا اإلدعاء غري صحيح ألن أمر
اللبس بني احلروف لتشابه رمسها ال يُسَلَّم هلم ،فمن أنعم النظر يف ما ورد من خمطوطات ،جيد
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أن طريقة رسم احلروف نفسها ختتلف من حرف حلرف آخر ،خصوصا تلك اليت يظهر فيهما
نوع من التشابه ،وهذا األمر مازلنا نشهده يف الكتابة ح اآلن ،مع وجود النقط ،فإن ممن
ينظر إىل الفاء والقاف وهو ال يعلم أصول اخلطوط ،ال جيد فرقا بني هذين احلرفني إلَّا بالنقط.
ويف حقيقة األمر أن كل حرف منهما تتلف كُِّليّة عن اآلخر؛ فالفاء (ف) مبسوط والقماف
(ق) مقَعَّر إىل األسفل ،هذا باإلضافة إىل كيفية رسم دائرة الفاء والقاف .وهذا األمر يُشهد يف
الباء (ب) والنون(ن)...
واستشهدوا مبا روي عن الصحابة أهنم جردوا املصحف ،وقالوا :ولو مل يوجمد
النقط ملا جاز جتريد املصاحف منه .وهذا التحليل غري صحيح ومبين على الظن أيضا .وهذا ما
سأحبثه يف املطلب اآليت؛
أشرت يف املطلب السابق إىل جمانبة رأي القائلني بأن النقط ُعرِف قبمل اإلسمالم
للصواب ،ويف سبيل االستناد للدليل العلمي ،فإنين أورد بعض الشواهد التارتية من النقموش
اليت تطورت منها اللةة العربية .ليتبيّن لنا بالدليل العملي من واقع هذه النقوش أن العربيمة مل
تكن تعرف النقط قبل اإلسالم .وأذكر عددا من عبارات العلماء اليت تدلّ صراحة علمى أن
النقط عرف بعد اإلسالم.
من أهم النقوش اليت كان أساسا لتطور اللةة العربية نقش أم اجلمال األول(،)59
ونقش النمارة( )60ونقش حرّان( ،)61ويف ذلك يقول األستاذ الدكتور حسام النعيممي” :ويف
مملكة النبط العربية هذه أخذ اخلط العر طريق منوّه وتطوره ،بل إن األنباط مضوا يف اصطناع
هذا اخلط وتطويره ح بعد أن أذهب الرومان ملكهم ودمّروا عاصمتهم البتراء سمنة106م،
فقد عثر على كتابات باخلط النبطي العر  ،يرجع تارتها إىل القرن الرابع امليالدي ،ومنمها
نقش النمارة الذي يعود تارته إىل سنة 328م ،وتظهر فيه احلروف العربية يف أوليات تطورها
متصلة ببعضها ،ومشاهبة يف عدد منها احلروف العربية اليت كتب هبا يف صدر اإلسالم...ومن
ذلك النقوش اليت عثر عليها ويعود تارتها إىل القرن السادس امليالدي ومنها نقش حرّان الذي
يعود تارته إىل سنة 568م ،الذي ال تتلف عن كتابات اخلط العر يف صدر اإلسالم ،ممما
جيعل الباحث يقول باطمئنان أن اخلط العر قد تطور بصورة ظاهرة يف املدّة احملصورة بمني

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

التوضيح املفيد ملا وصف به الرسم القرآين من التجريد

217

نقش النمارة ونقش حرّان .ومل يكن ذلك اخلط منقوطاً نقط إعجام ،كما مل تكن فيه إشارات
للصوائ القصرية (احلركات)“(. )62
وهذا هو نقش أم اجلمال األول

قراءة النص املكتوب يف هذا النقش على النحو اآليت (( :دنه نفسو فهرو بن سلي
ربو جذمي ملك تنوخ)) وترمجته بالعربية احلديثة” :دنه (أدناه أو هنا) نفسو قرب (رمبا تعمين
اروح وقربا أو اهذا نفسه قربا) فهرو بن سلي ربّ (قائد عسكري أو مر أو سيد) جذمية
ملك (مؤسس) تنوخ“.
ويُشهَد يف هذا النقش خلوّه من أي عالمة من عالمات اإلعجام أو النقط .كمما
يظهر فيه اختالف يف رسم احلروف اليت نظنها متشاهبة يف الرسم ،ومن ذلك الفرق بني حرف
الفاء والواو وامليم؛ حيث تتصل الفاء خبط من وسطها ،وترسم بشكل كروي مستدير ،أمما
الواو فمن طرفها األمين وال نشهد فيها استدارة الفاء .ويشهد الفرق بوضوح بني الراء والذال
والياء ...
نفسو
ملك
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فهرو
ربو
جذمي
وهذا نقش النمارة

قراءة النص املكتوب يف هذا النقش على النحو اآليت:
(( يت نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسد التاج وملك االسمدين
ونزرو وملوكهم وهرب مذحجوعكدي وجا يزجه يف رتج جنرن مدين مشر وملك معمدو
وبني بنيه الشعوب ووكلهن فرسانو الروم فلم يبلغ ملك مبلةه عكدي هلك سنة  223يوم 7
بكسلول يالسعد ذو ولده)).
وترمجته بالعربية احلديثة على النحو اآليت :تَيا (قَسماً يا؛ يا) نَفسُ (روحُ) امره القميس بمن
جدْ) ونَزار (بنو
َعمْروَ ،ملِكُ ال َعرَبِ ُكلُُّها ،ذو أسَد التاج (كُنية) ،و َملِكُ األسَديني (بنو أسد ،نَ ْ
نَزار ،احلجاز) وملُوكَهُم و َهرَُّبَ (هزّم) ِم ْذحِج (قبيلة مينية ،اسم املفعول به) عكْمدي (اسمم
علم ،الفاعل) ،وجاء (أي عكْدي) ي ُزجُُّها (يُقاتلها بضراوة) يف ُرِتجِ (شِعاب؛ ُطرُقْ ضَميّقة)
نَجران ،مدينة شِمرْ (امللك شِمرْ يَرعشْ)َ ،ملِكُ مَ َعدٍ (بنو مَ َعدْ يف اليمن) ،وَبّينَ ( َمّيزَ َبْينَ ،اي
مل يكن عشوائيا بتعامله) بنيها (أبناءها ،أي أبناء مذحج) الشعوب (أفخاذ قبيلمة مِمذْحج)،

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

التوضيح املفيد ملا وصف به الرسم القرآين من التجريد

219

وو ُّكَلَ ُهنَُّ ( َوضَعَ ُهنَُّ حت محاية) ُفرْسانُ الروم ،فَلمْ يبلغْ َملِكٌ (مل يبلغ ح َملِكٌ) مَبلَةَه (ما َبلَةَ ُه
عكدي) .عكْدي َهلَكَ (مات؛ ُقتِلَ) َسنَة ( 223من تقومي بصرى ،املوافق 328م) ،يَمومْ 7
جبَهْ)(.)63
بكسلولْ (كانون األول) ،يا لِسَ ْعدِ (يا لسعادةِ) ذو (الذي) وََلدَه (َأنْ َ
ويشهد يف هذا النقش أيضا خلوّه من أية عالمة من عالمات النقط ،ويشهد فيمه
أيضا الفرق بني احلروف اليت نظنها متشاهبة؛ فحرف النون يف كلمة نفس أقصر من حمرف
الالم يف كلمة القيس ،وحرف الفاء مةاير يف طريقة رمسه حلرف القاف ،وحرف امليم يف كلمة
عمرو مةاير للفاء والقاف يف الرسم ،وحرف الياء يف كلمة القيس مةاير لرسم حرف النون يف
كلمة نفس ...
نفس
مر
القيس
عمرو
وهذا نقش حران

قراءة النص املكتوب يف هذا النقش على النحو اآليت:
أنا شرحيل بن ظلمو (ظامل) بني ذا املرطول .سن (سنة)  )64(463بعمد مفسمد
خيرب بعم (بعام) ( .)65وهذا النص كسابقيه نشهد فيه خلوّه من النقط ،ونشهد فيه الفمرق يف
الرسم بني حرف امليم والفاء والدال والراء ،والنون والتاء من آخر الكلمة...
أما أقوال الباحثني اليت تدلّ على أن النقط مل يعرف قبل اإلسالم فهي كمثرية أورد
منها ما يأيت؛
أفرد الداين يف كتابه احملكم بابا عنوانه :ذكر املصاحف وكيف كان عارية ممن
النقط وخالية من الشكل ومن نقطها أوال من السلف والسبب يف ذلك ،أورد فيه بسنده عمن
حيىي بن أ كثري قوله:
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”كان القرآن جمردا يف املصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء وقالوا
ال بأس به هو نور له مث أحدثوا فيها نقطا عند منتهى اآلي مث أحدثوا الفمواتح واخلموا -
وروى بسند آخر عن قتادة أنه قال -:بدهوا فنقطوا مث مخَّسوا مث عشَّروا“(.)66
وال تفى أن وصف الداين للمصاحف بأهنا كان عارية عن النقط يمدل داللمة
واضحة على أن النقط مل يستخدم قبل اإلسالم ،وكذلك القول الذي نقله :فأول ما أحمدثوا
فيه النقط يدل على أن النقط مل يكن قد استعمل من قبل.
واألثر الذي ساقه ابن خلكان ال حيتاج إىل مزيد حتليل لتوضيح معناه حيث يقول:
”وحكى أبو أمحد العسكري يف كتاب التصحيف ،أن الناس غربوا يقمرهون يف
مصحف عثمان بن عفان رضي اهلل عنه نيفا وأربعني سنة إىل أيام عبد امللك بن مروان مث كثر
التصحيف وانتشر بالعراق ففزع احلجاج بن يوسف الثقفي إىل كتابه وسأهلم أن يضعوا هلمذه
احلروف املشتبهة عالمات...فةرب الناس بذلك زمانا ال يكتبون إال منقوطا فكان مع استعمال
النقط أيضا يقع التصحيف فأحدثوا اإلعجام فكانوا يتبعون النقط واإلعجام“( . )67ويقول ابن
تيمية يف منهاج السنّة ”:مل يكن يف زمن اخللفاء الثالثة حلن فلم حيتج إليه( )68فلما سكن علي
الكوفة وهبا األنباط روي انه قال أل األسود الدهيل :الكالم اسم وفعل وحرف .وقال :انح
هذا النحو ،ففعل هذا للحاجة .كما أن من بعد علي أيضا استخرج للخط النقط والشمكل
وعالمة املد والشد حنوه للحاجة“( .)69ويقول يف الفتاوى” :والصحابة كتبوا املصاحف ملما
كتبوها بةري شكل وال نقط ألهنم كانوا عربا ال يلحنون مث ملا حدث اللحمن نقمط النماس
املصاحف وشكلوها“(.)70
ويقول األندلسي” :النقط والشكل باحلركات والتشديدات إمنما حمدث بعمد
عثمان“(.)71
ويقول ابن عادل”:وقد تقدَّم أنَّ النَّقْطَ والشَّ ْكلَ أمرٌ حادثٌ ،أحدثه حيىي بن يعمر“(.)72
ويقول ابن البناء” :النقط والشكل أمر حادث أحدثه حيىي بن يعمر“(.)73
ويقول إدورد فنديك”:وأول خطوه خطتها العرب يف هذا املسلك كان استعمال
النقط مث حركات الشكل لتمييز الصيغ وحمال اإلعراب واستعانوا أوال هبذه الرموز والعالمات
عند كتابتهم املصاحف أي نس القرآن الشريف جتنبما للحمن فيمه وتسمهيال للقمراءة
الصحيحة“( .)74ويقول الدمشقي” :وقد كان اخلط العر يف أول األمر خاليا ممن المنقط
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والشكل فكان ال يؤمن فيه التصحيف والتحريف على كل قارئ مث وضع بعد ذلمك المنقط
والشكل ،أما النقط فللتمييز بني بعض احلروف املشتركة يف صورة واحدة فأمن بمذلك ممن
التصحيف“( .)75ويقول أبو شهبة”:وما يوجد يف املصاحف اليوم من النقط والشكل وكتابة
أمساء السور فذلك أمر مستحدث يف العصر األموي“( .)76ويقول الكردي” :ولقد أنعمنما
النظر فوجدنا انه ال ميكن أخذ القراءات من رسم املصحف العثماين؛ إذ الرسمم مل يوضمع
للداللة على شيء منها ،وما جاء من قراءة بعض الكلمات بالةيبة واخلطاب أو بالرفع والنصب
إمنا هو بالتلقي واألخذ من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ال الحتمال ذلك من صورة الرسم
اخلالية من النقط والتشكيل يف ذلك الزمن“( .)77ويقول املصري”:وأحدثوا من الوسائل مما
يكفل صيانة كتاب اهلل عز وجل من اللحن .فأحدثوا فيه النقط والشمكل .بعمد أن كمان
املصحف العثماين خاليا منهما

()78

وورد يف املوسوعة القرآنية املتخصصة ما نصه” :رسمم

املصحف أول ما رسم دون نقط أو شكل لسبب يسري جدا هو أنه مل يكن شيء من ذلمك
معروفا يف الكتابة عندئذ“(.)79
ويقول الدكتور غامن قدوري”:كان املصاحف العثمانية جمردة من نقاط اإلعجام
ومن احلركات وغريها من عالمات احلركات ،خللو الكتابة العربية يف تلك احلقبة منها ،وبقي
الكتابة العربية تستعمل على ذلك النحو ح النصف الثاين من القرن األول اهلجري“(.)80
وكثرية هي النصوص اليت تدل على أن الكتابة العربية مل تكن تعرف النقط قبمل
اإلسالم ،أكتفي مبا تقدم منها .وأقول :تأسيسا على ما تقدم أخلص إىل القول بمأن المنقط
بأنواعه مل يكن معروفا قبل اإلسالم .ومل يستخدم يف املصاحف العثمانية إال بعد اختراعمه يف
النصف الثاين من القرن األول اهلجري.
تشري املصادر إىل أن أوّل من نقط باإلعجام( )81للتفريق بني احلروف املتشاهبة حنو
ب ت ث ن ج ح خ د ذ ر ز س ش هو :حيىي بن يعمر العدواين( )82ونصمر بمن عاصمم
الليثي()83؛ فجاء يف بعضها أن الذي ابتدأ بالنقط حيىي بن يعمر( ،)84ويف أخمرى نصمر بمن
(.)86
عاصم( ،)85وأخرى أشركتهما معا يف وضع النقط
وكان سبب وضعهما لإلعجام :أن الناس مكثوا يقرهون يف مصحف عثمان رضي
اهلل تعاىل عنه نيفا وأربعني سنة إىل أيام عبد امللك بن مروان ،مث كثر التصمحيف ،وانتشمر

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

التوضيح املفيد ملا وصف به الرسم القرآين من التجريد

222

بالعراق ،ففزع احلجاج إىل كتابه ،وسأهلم أن يضعوا هلذه احلروف املشتبهة عالمات .فقامما
بذلك ووضعا النقط ( .)87ونقط اإلعجام كان متأخرا عن نقط اإلعراب إال أنين ذكرته بداية
لتتوافق أقسام هذا البحث.

أشرت -عند بيان معىن الشكل يف الفصل األول من هذا البحث -إىل أن الشَّكل يف
أصل وضعه نقط ،بل هو أوّل أنواع النقط اختراعا ،إال أن هذا اللفظ (الشكل) توشّح باملعىن
اإلعرا للنقط-أقصد نقط اإلعراب ،-بعد ما قام به اخلليل بن أمحد الفراهيدي من اسمتبدال
نقط اإلعراب بعالمات أخرى أطلق عليها الشكل أو التشكيل ،كما سيتبيّن فيما يأيت بإذن اهلل
تعاىل.

تكاد األقوال جتمع على أن الذي ابتدأ بنقط املصحف هو أبو األسود ،والكثري منها
يدل على ذلك صراحة ،ومن ذلك قول الداين :أخذ النقط عن أ األسود إذ كان السابق إىل
ذلك واملبتدئ به( .)88ومنها ما تناقله الكثري من املؤلفني حنو قوهلم” :همو أوّل ممن نقمط
املصحف“ (.)89
أما سبب وضعه النقط؛ فتشري أمهات املصادر إىل أن الذي دفع بأ األسود لوضع
النقط :هو مساعه خطأ لةويا يف القرآن الكرمي ،إال أن تفاصيل هذا اخلرب وردت بأكثر من وجه
أدقها( )90ما ذكره اإلمام الداين حيث يقول” :كتب معاوية إىل زياد( )91يطلب عبيد اهلل ابنه،
فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن ،فردّه إىل زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه ،ويقول :أمثمل
عبيد اهلل يضيع! فبعث زياد إىل أ األسود فقال :يا أبا األسود إن هذه احلمراء قد كثمرت،
وأفسدت من ألسن العرب .فلو وضع شيئا يصلح به الناس كالمهم ،ويعربون به كتاب اهلل
تعاىل .فأىب ذلك أبو األسود وكره إجابة زياد إىل ما سأل .فوجَّه زياد رجال ،فقال له :اقعد يف
طريق أ األسود .فإذا مر بك فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه .ففعل ذلك ،فلما مر به
()92
شرِ ِكنيَ وَرَسُمولُهُ
أبو األسود رفع الرجل صوته -فقرأ قوله تعاىل:أَنَّ اللَّهَ َبرِيءٌ ِمنَ اْلمُ ْ
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بالكسر (ورسولِه) -فاستعظم ذلك أبو األسود .وقال :عز وجه اهلل أن يربأ ممن رسموله .مث
رجع من فوره إىل زياد .فقال :يا هذا قد أجبتك إىل ما سأل  ،ورأي أن أبمدأ بمإعراب
القرآن .إيلَّ ثالثني رجال .فأحضرهم زياد ،فاختار منهم أبو األسود عشرة ،مث مل يزل تتمار
منهم ح اختار رجال من عبد القيس .فقال :خذ املصحف وصبةا تالف لون املداد ،فمإذا
فتح شفيت فانقط واحدة فوق احلرف وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إىل جانب احلرف وإذا
كسراما فاجعل النقطة يف أسفله فإن اتبع شيئا من هذه احلركات غنة فانقط نقطتني .فابتدأ
باملصحف ح أتى على آخره“(.)93
ال تفى على أحد أن النقط وضع لتيسري قراءة القرآن وصيانته من اخلطمأ ،إال أن
مجع نقط اإلعراب الذي وضعه الدهيل ونقط اإلعجام الذي وضعه نصر بن عاصم وحيىي بمن
يعمر يف كلمة واحدة شكّل صعوبة يف القراءة على غري أهل املراس يف العربية .األمر الذي دفع
باخلليل بن أمحد الفراهيدي املتوىف سنة170هم إىل االستعاضة عن نقط الدهيل برموز جديدة
لإلعراب .ويف ذلك يقول اإلمام السيوطي” :كان الشّكل يف الصدر األول نقطماً ،فالفتحمة
نقطة على أوّل احلرف ،والضمّة على آخره والكسرة حت أوّله .وعليه مشى الداين .والمذي
اشتهر اآلن :الضّبط باحلركات املأخوذة من احلروف ،وهو الذي أخرجه اخلليل بمن أمحمد
الفراهيدي وهو أكثر وأوضح وعليه العمل؛ فالفتح شكلة مستطيلة فوق احلمرف ،والكسمر
كذلك حتته ،والضمّ واو صةرى فوقه ،والتنوين زيادة مثلها“( .)94وقد أشمار المداين إىل أن
اخلليل هو أوّل من وضع اهلمزة والتشديد والروّم واإلمشام( . )95وبذلك جزم الدكتور علمي
الةول حيث يقول” :وقد تطورت العالمات اليت ترمز إىل الشكل يف احلروف العربية ،فكان
يف أول األمر بالنقط امللوَّن مث تطورت إىل األشكال اليت نعرفها :الفتحة والضممة والكسمرة
والتنوين… تكتب منفصلة فوق احلرف أو أسفله… كما أبدعها اخلليل بن أمحد يف القمرن
الثاين للهجرة“( . )96وكذلك فعل الدمشقي حيث يقول”:وأما الشكل املتداول اآلن؛ فهو من
وضع اخلليل بن أمحد .وهو أوضح؛ فالفتحة عنده ألف صةرية توضع فوق احلرف ،والضممة
واو صةرية توضع فوق احلرف.)97(“...
ويقول أبو شهبة ...”:واضطروا إىل وضع النقط الذي هو اإلعجام للبماء والتماء
والثاء اخل ،فالتبس النقط بالشكل .فجعلوا لكل منهما مدادا خمالفا للون اآلخمر ،مث وضمعوا
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للشكل عالمات أخرى وهي العالمات املعروفة اليوم؛ للفتحة والكسرة والضممة والشمدة
وحنوها ،فجعلوا الفتحة ألفا أفقية من فوق احلرف ،والكسرة ألفا من حت احلرف ،والضممة
على هيئة رأس الواو ،والتنوين جعلوه حركة أخرى من جنس ما قبله :ضممة أو فتحمة أو
كسرة .وبذلك صار القرآن مشكوال“(. )98
احلمد هلل الذي تتم بفضله الصاحلات ،والصالة والسالم على سيد السادات حمممد
وعلى آله وصحبه ومن على هنجهم سار يف هذه احلياة .من أهم النتائج اليت توصل هلما يف
هذا البحث املتواضع ما يأيت؛
 -1وردت بعض األقوال اليت تشري إىل أن النقط موضوع مع احلروف أو أنه عُمرِف قبمل
اإلسالم دون دليل علمي وحتقيق تارتي.
 -2وقع خطأ يف تفسري اآلثار الواردة عن السلف يف موضوع التجريد.
 -3اخلطأ يف تفسري اآلثار أدى إىل منحى آخر جديد يف فهم هذه اآلثار.
 -4يقسم النقط إىل قسمني؛ نقط إعراب وضعه أبو األسود الدهيل ،ونقط إعجام وضعه نصر
بن عاصم الليثي وحيىي بن يعمر العدواين.
 -5أزال اخلليل بن أمحد الفراهيدي نقط الدهيل من املصاحف ،واستعاض عنمه بالتشمكيل
(الضمة والفتحة والكسرة والتنوين)...
 -6القول بأن الصحابة جرّدوا املصاحف من النقط والشكل لتحتمل أوجه القراءات خطأ ال
بد من تداركه ،وتبيني الصحيح لطلبة العلم والباحثني يف علوم القرآن الكرمي واللةة العربية
.
وختاما أسأل اهلل تعاىل العون والسداد فهذا جهد املقل فإن كان فيه سداد فمن اهلل
وتوفيقه ،وما فيه من خطأ فهو من ضعفي وقلّة حيليت.

.1
.2

القرآن الكرمي
ابن أ شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد الكويف (235-159هم) ،الكتاب املصمنف يف
األحاديث واآلثار ،حتقيق كمال يوسف احلوت ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1409 ،1هم
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ابن أ هاشم .عبد الواحد بن عمر بن حممد (349-280هم) ،أخبار النحويني ،حتقيق
جمدي فتحي ،طنطا ،دار الصحابة للتراث ،ط 1410 ،1هم
ابن األعرا  .أمحد بن حممد البصري (ت340هم) ،معجم ابن األعرا  ،حتقيق عبد احملسن
احلسيين ،السعودية ،دار ابن اجلوزي ،ط1418 ،1هم 1997 -م
ابن البناء الدمياطي .شهاب الدين أمحد بن حممد (ت1117هم) ،إحتاف فضالء البشر يف
القراءات األربعة عشر ،حتقيق أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط1419 ،1هم-
1998م
ابن اجلوزي .عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت597هم) ،املنتظم يف تاري امللوك واألمم،
حتقيق :حممد ومصطفى عبد القادر عطا ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1412 ،1هم -
1992م
ابن اجلوزي .عبد الرمحن بن علي بن حممد(ت597هم) ،غريب احلديث ،حتقيق :د.عبد
املعطي أمني ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1985 ،1م
ابن الندمي .حممد بن إسحاق أبو الفرج (ت ،)385الفهرسم  ،بمريوت ،دار املعرفمة،
1398هم1978-م
ابن تيمية .أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين (728-661هم) ،منهاج السنة النبوية،
حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة األوىل1406 ،هم
ابن تيمية .أمحد بن عبد احلليم احلراين (728-661هم) ،كتب ورسائل وفتاوى شي
اإلسالم ابن تيمية يف التفسري ،حتقيق :عبد الرمحن النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية
ابن خلكان .أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أ بكر (681-608هم) ،وفيات
األعيان وأنباء الزمان ،حتقيق :د.إحسان عباس ،بريوت ،دار الثقافة1968 ،هم
ابن سيده .أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي (ت458هم) ،احملكم واحملميط األعظمم،
حتقيق عبد احلميد هنداوي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2000،1م
ابن عادل .عمر بن علي الدمشقي احلنبلي(ت بعد880هم) ،اللباب يف علوم الكتاب،
حتقيق عادل أمحد وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،لبنان بريوت ،ط1419 ،1هم-
1998م
ابن فارس .أبو احلسني أمحد ابن زكريا (ت 395هم) معجم مقاييس اللةة ،حتقيق عبمد
السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط1420 ،2هم 1999 -م
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ابن قتيبة .أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري (ت276هم) ،املعارف ،حتقيق ثمروت
عكاشة ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط1992 ،2م
ابن كثري .إمساعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء (774هم) ،فضائل القرآن ،دار املعرفة،
بريوت لبنان ،الطبعة الثانية1407 ،هم1987م
ابن منظور .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي (ت711هم) ،لسان العرب ،بريوت ،دار
صادر ،ط1
أبو حيان .حممد بن يوسف األندلسي(ت745هم) ،تفسري البحر احمليط ،حتقيق :عادل
أمحد وآخرون ،لبنان بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1422 ،هم 2001-م
أبو شُهبة .حممد بن حممد بن سويلم (ت1403هم) ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،مكتبه
السنة ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1423 ،هم  2003 -م
األزدي .معمر بن راشد(ت151هم) ،اجلامع ،حتقيق حبيب األعظمي (منشور كملحمق
بكتاب املصنف للصنعاين ج ،)10بريوت ،املكتب اإلسالمي1403 ،هم ،ط2
األزهري .أبو منصور حممد بن أمحد(ت370هم) ،تَهذيب اللةة ،حتقيق حمممد عموض
مرعب ،بريوت ،دار إحياء التراث العر  ،ط1
األسد .الدكتور ناصر الدين ،مصادر الشعر اجلاهلي  ،دار املعارف ،مصر ،الطبعة السابعة،
1988م
األصبهاين .أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل (ت430هم) ،حلية األولياء وطبقات األصمفياء،
بريوت ،دار الكتاب العر 1405 ،هم ،ط4
البخاري .حممد بن إمساعيل اجلعفي (256-194هم) ،األدب املفرد ،حتقيق حممد فمؤاد
عبد الباقي ،بريوت ،دار البشائر اإلسالمية1409 ،هم1989 -م ،ط3
البسيت .حممد بن حبان بن أمحد أبو حا التميمي (ت354هم) ،الثقات ،حتقيق :السيد
شرف الدين أمحد ،دار الفكر ،ط 1395 ،1هم 1975 -م
البسيت .حممد بن حبان بن أمحد أبو حا التميمي (ت354هم) ،مشاهري علماء األمصار،
حتقيق :م .فاليشهمر ،بريوت ،دار الكتب العلمية1959 ،م
البوطي .حممّد سَعيد رَمضان ،من روائع القرآن تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهلل عز
وجل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1420 ،هم  1999 -م
البيهقي .أبو بكر أمحد بن احلسني(458-384هم) ،شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السعيد
بسيوين زغلول ،بريوت ،دار الكتب العلمية1410،هم ،ط1
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البيهقي .أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر (458-384هم) ،معرفة السنن واآلثار عمن
اإلمام أ عبد اهلل حممد بن أدريس الشافعي ،حتقيق :سيد كسروي حسمن ،لبنمان ،دار
الكتب العلمية
اجلرمي .إبراهيم حممد ،معجم علوم القرآن ،دمشق ،دار القلمم ،ط1422 ،1همم -
 2001م
اجلزري .أبو السعادات املبارك بن حممد (606 - 544هم)  ،النهاية يف غريب احلديث
واألثر  ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي  ،بريوت  ،املكتبة العلمية ،
1399هم 1979 -م
اجلزري .حممد بن حممد الدمشقي(ت 833هم) ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق علمي
حممد الضباع ،املطبعة التجارية الكربى
اجلوزجاين .أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة املروزي اخلراساين(227همم) ،سمنن
سعيد بن منصور ،حتقيق :د .سعد بن عبد اهلل ،الرياض ،دار العصيمي ،ط1414 ،1هم
حاجي خليفة .مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين الرومي احلنفي (ت 1067هم) ،كشف
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هم 1992 -
احلاكم .حممد بن عبد اهلل (ت405هم) ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد
القادر ،بريوت ،دار الكتب العلمية،ط1411 ،1هم1990 -م
احلر  .أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق( 285-198هم) ،غريب احلديث ،حتقيق د.
سليمان إبراهيم حممد العايد ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،ط1405 ،1هم
احلمد .غامن بن قدوري ،حماضرات يف علوم القرآن ،دار عمار ،عمان ،الطبعة األوىل،
1423هم 2003 -م
احلمد .غامن قدوري ،رسم املصحف دراسة لةوية تارتية ،الناشر:اللجنة الوطنية لالحتفال
مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري ،اجلمهورية العراقية ،الطبعة األوىل 1402 ،هم
1982م
احلموي .أمحد بن عمر بن حممد بن أ الرضا أبو العباس(ت791هم) ،القواعد
واإلشارات يف أصول القراءات ،حتقيق :د .عبد الكرمي حممد احلسن بكار ،دمشق ،دار
القلم1406 ،هم
احلموي .ياقوت بن عبد اهلل الرومي(ت626هم) ،معجم األدباء ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1411،1هم1991-م
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 .41حيدر قفَّة ،مع القرآن الكرمي دراسات وأحكام ،عمان ،دار الضياء(،ط1407 )1هم-
1987م
 .42اخلط العر ونشأته رابط املوقع
=http://www.alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=14937&toc_brother1
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د.حسام سعيد النعيمي ،اإلسالم والكتابة العربية ،جملة الضاد ،جملة تصدرها اهليئة العليا
للعناية باللةة العربية يف اجلمهورية العراقية ،اجلزء الثالث ،ذو احلجة 1409هم -متوز
1989م
الداين .أبو عمرو عثمان بن سعيد (444-371هم) ،احملكم يف نقط املصاحف ،حتقيق د.
عزة حسن ،دار الفكر ،دمشق( ،ط1407،)2هم
الدمشقي .طاهر بن صاحل بن أمحد اجلزائري(ت1338هم) ،توجيه النظر إىل أصول األثر،
حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1416 ،1هم1995م
الذهيب .أبو عبد اهلل حممد بن أمحد (ت747هم) ،تذكرة احلفاظ ،دار الكتب العلميمة،
بريوت ،ط1
الذهيب .حممد بن أمحد بن عثمان أبو عبد اهلل ( 748-673هم) ،سري أعالم النبالء،
حتقيق :شعيب األرناهوط ،حممد نعيم العرقسوسي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط،9
1413هم
الذهيب .حممد بن أمحد بن عثمان( 748-673هم) ،معرفة القراء الكبار على الطبقات
واألعصار ،حتقيق :بشار عواد وآخرون ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1404،1هم
الرازي .حممد بن أ بكر بن عبد القادر (ت 721هم) خمتار الصحاح ،حتقيمق حمممود
خاطر ،بريوت ،مكتبة لبنان ناشرون1995 ،م
الراغب األصفهاين .احلسني بن حممد(502هم) ،املفمردات يف غريب القرآن ،دار القلم،
دمشق
الزرقاين .حممد عبد العظيم(ت1367هم) ،مناهل العرفان  ،بريوت ،دار الفكر ،ط،1
1996م
الزركشي .حممد بن هبادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل (794-745هم) ،الربهان يف علوم
القرآن ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت ،دار املعرفة1391 ،هم
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الزخمشري .حممود بن عمر (538-467هم) ،الفائق يف غريب احلديث ،حتقيق :علي
حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،لبنان ،دار املعرفة ،الطبعة الثانية
الزهري .حممد بن سعد بن منيع البصري (230-168هم) ،الطبقات الكربى ،بريوت،
دار صادر
الزيلعي.عبد اهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي(ت762هم) ،نصب الراية ألحاديث اهلداية،
حتقيق :حممد يوسف البنوري ،مصر ،دار احلديث1357 ،هم
السجستاين .أبو بكر بن أ داود عبد اهلل بن سليمان بن األشعث (230هم310-هم)،
كتاب املصاحف ،حتقيق حممد بن عبده ،مصر ،دار الفماروق احلديثمة1423 ،همم -
2002م
السندي .عبد القيوم عبد الةفور ،مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين
السيوطي .جالل الدين عبد الرمحن (849م911هم) ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق
سعيد املندوب ،دار الفكر ،لبنان،ط1416،1هم1996-م
السيوطي .عبد الرمحن بن أ بكر أبو الفضل ( )911 -849جامع األحاديث (اجلمامع
الصةري وزوائده واجلامع الكبري) ،حتقيق :عباس أمحد صقر وأمحد عبد اجلواد ،دار الفكر
الشافعي .أبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهلل (571-499هم) ،تاري مدينة دمشق
وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،حتقيق حمب الدين عمر بن غراممة العممري،
بريوت ،دار الفكر1995 ،م
الشهرزوري .عثمان بن عبد الرمحن الكردي(643-577هم) ،مقدمة ابمن الصمالح،
حتقيق نور الدين عتر ،دار الفكر املعاصر ،بريوت1397 ،هم1977 -م
الشيباين .حممد بن حممد بن عبد الواحد (630هم)،الكامل يف التاري  ،حتقيق عبد اهلل
القاضي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،2هم1995-م
الصاحل .صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،دار العلم للماليني ،ط2000، 24م
صخر املصري .سعيد عبد اجلليل يوسف ،فقه قراءة القرآن ،القاهرة ،مكتبة القدسي ،ط،1
1997م
الصنعاين .أبو بكر عبد الرزاق بن مهام (211-126هم) ،املصنف ،حتقيق حبيب الرمحن
األعظمي ،بريوت ،املكتب اإلسالمي1403 ،هم ،ط2
الطرباين .سليمان بن أمحد بن أيوب (360-260هم) ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن
عبداجمليد السلفي ،املوصل ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط1404 ،2هم– 1983م

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

.67
.68
.69
.70

.71
.72
.73
.74
.75

.76
.77
.78
.79

التوضيح املفيد ملا وصف به الرسم القرآين من التجريد

230

الطحاوي .أمحد بن حممد بن سلمة األزدي املصري( 321 -229هم) ،شرح مشمكل
اآلثار ،حتقيق شعيب األرناهوط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1
العبادلة .الدكتور حسن عبد اجلليل ،أبو األسود الدهيل وجهوده يف نقط املصحف ،جملة
دراسات ،اجلامعة األردنية ،اجمللد  ،34علوم الشريعة والقانون ،العدد ،1أيار2007 ،
العسقالين .أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل (852هم) ،الدراية يف ختريج أحاديث
اهلداية ،حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين ،بريوت ،دار املعرفة
العسقالين .أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (852-773هم) ،اإلصابة يف
متييز الصحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،بريوت ،دار اجليل ،ط1412 ،1هم-
1992م
العقيلي .إمساعيل بن ظافر بن عبد اهلل (ت623هم) ،مرسوم خط املصحف ،حتقيق :حممد
بن عمر اجلنايين ،قطر ،دار طيبة اخلضراء ،ط1430 ،1هم2009-م
علي دده.علي بن احلاج مصطفى عالء الدين البوسنوي احلنفي السكتوري(ت1007
هم) ،حماضرة األوائل ومسامرة األواخر ،املطبعة األمريية ،بوالق،الطبعة األوىل
علي .الدكتور جواد ،املفصل يف تماري العمرب قبمل اإلسمالم ،دار السماقي ،ط،4
1422هم2001 -م
عمر.أمحد خمتار ومكرم.عبد العال سامل ،معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف القراءات
وأشهر القرّاء ،مطبوعات جامعة الكوي  ،الطبعة الثانية1408 ،هم 1988م
الةول .الدكتور علي فايز ،اجلذور التارتية واملعمارية اليت أثرت على التشكيل الفين
للحروف العربية منذ نشأاا ح اآلن ،منشورات عمادة البحث العلمي اجلامعة األردنية،
2005
فنديك .أدورد ،اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع من أجل الكتب العربية يف املطابع الشرقية
والةربية ،صححه السيد حممد علي البيالوي ،بريوت ،دار صادر1896 ،م
الفريوز أبادي .جمد الدين حممد بن يعقوب(ت817هم) ،بصائر ذوي التمييز ،القماهرة،
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،ط1416 ،3هم 1996م
الفريوز أبادي .حممد بن يعقوب (817-729هم) ،البلةة يف تراجم أئمة النحو واللةة،
حتقيق :حممد املصري ،مجعية إحياء التراث اإلسالمي ،الكوي  ،الطبعة األوىل1407 ،هم
القرطيب .حممد بن أمحد بن أ بكر بن فرح األنصاري(671هم) ،اجلامع ألحكام القرآن،
حتقيق أمحد عبد العليم الربدوين ،القاهرة ،دار الكتب املصرية ،ط1384 ،2هم1964-م
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القلقشندي .أمحد بن علي الفزاري (821هم) ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،حتقيق:
عبد القادر زكار ،وزارة الثقافة ،دمشق1981،م
القنوجي.صديق بن حسن (1307 -1248هم) ،أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيمان
أحوال العلوم ،حتقيق :عبد اجلبار زكار ،دار الكتب العلمية ،بريوت1978 ،
القيسي .مكي بن أ طالب حَمّوش بن حممد(ت437هم) ،اهلداية إىل بلوغ النهاية يف
علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه ،جمموعة رسائل جامعية كلية
الدراسات العليا جامعة الشارقة ،بإشراف أ .د.الشاهد البوشيخي ،الناشر:جامعة
الشارقة،ط1
الكتيب .حممد بن شاكر بن أمحد(686ه764-ه) ،فوات الوفيات ،حتقيق علي حممد وعادل
أمحد ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2000، 1م
الكردي .حممد طاهر ،كتاب تاري القرآن الكرمي ،مطبعة الفتح ،جدّة احلجاز ،طبع للمرة
األوىل1365 ،هم 1946م
كفايف .حممد عبد السالم وعبد اهلل الشريف ،دراسات يف علوم القرآن ،دار النهضة العربية،
بريوت
املاوردي .أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البةدادي(ت450همم)،
أدب الدنيا والدين ،دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل 1407 ،هم  1978 -م
املتقي اهلندي .عالء الدين علي بن حسام الدين(ت975هم) ،كنز العمال يف سنن األقوال
واألفعال ،حتقيق حممود عمر الدمياطي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1همم-
1998م
جمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصني ،املوسوعة القرآنية املتخصصة ،مصر ،اجمللس
األعلى للشئون اإلسالمية 1423 ،هم  2002 -م
جمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصني ،املوسوعة القرآنية املتخصصة ،اجمللس األعلى
للشئون اإلسالمية ،مصر 1423،هم 2002م
املزي .يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج (742-654هم) ،اذيب الكممال،
حتقيق د.بشار عواد معروف ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1400،1هم1980-م
املسعودي .أبو احلسن على بن احلسني بن على (ت 346هم) ،مروج الذهب ،بمريوت،
املكتبة العصرية
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املعافري .القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العر االشبيلي املالكي(543-468هم)،
النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم ،حتقيق :الدكتور عمار طاليب ،مكتبة دار
التراث ،مصر
معبد .حممد أمحد حممد (ت1430هم) ،نفحات من علوم القرآن ،دار السالم ،القاهرة،
ط2005 ،2م
منصور .عبد القادر حممد ،موسوعة علوم القرآن ،حلب ،دار القلم العرىب ،الطبعة األوىل،
 2002م
املوسوعة احلرّة
http://ar.wikipedia.org/wiki
املوصلي .عبد اهلل بن حممود بن مودود احلنفي(ت683هم) ،االختيار لتعليل املختمار،
حتقيق عبد اللطيف حممد عبد الرمحن ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط 1426 ،3هم-
2005م
النبهان.حممد فاروق ،املدخل إىل علوم القرآن الكرمي ،حلب ،دار عامل القرآن ،ط،1
1426هم 2005-م
النسائي .أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن (303-215هم) ،السنن الكمربى ،حتقيمق:
د.عبد الةفار البنداري وسيد حسن ،بريوت ،دار الكتب العلميمة ،ط1411،1همم-
1991م
اهلروي .أبو عبيد القاسم بن سالم(ت224هم) ،غريب احلديث ،حتقيق د.حممد عبد املعيد
خان ،بريوت ،دار الكتاب العر  ،ط1396 ،1هم
اهليثمي ،علي بن أ بكر ( 807هم) ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،القاهرة  ،بريوت ،دار
الريان للتراث ،دار الكتاب العر 1407 ،هم
والعيساوي .يوسف بن خلف ،رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكرمي ،الدمام ،دار
ابن اجلوزي ،ط 1431 ،1هم 2010 -
ويل .مي عبد اجمليد حسن ،تسهيل قواعد اإلمالء العر  ،مكتبة آفاق عربية ،بةداد املنصور،
1985م
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 .1األحزاب46-45
 .2األنعام163-162
 -3ابن منظور .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (ت711هم) ،لسان العرب ،بريوت،
دار صادر ،ط ،1ج7ص ،417وينظر ابن سيده .أبو احلسن علمي بمن إمساعيمل املرسمي
(ت458هم) ،احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق عبد احلميد هنمداوي ،بمريوت ،دار الكتمب
العلمية ،ط1،2000م ،ج 6ص .284واألزهري .أبو منصور حممد بن أمحد(ت370هم)،
تَهذيب اللةة ،حتقيق حممد عوض مرعب ،بريوت ،دار إحياء التراث العمر  ،ط1،2001م،
ج 9ص .25والرازي .حممد بن أ بكر بن عبد القادر (ت 721هم) خمتار الصحاح ،حتقيق
حممود خاطر ،بريوت ،مكتبة لبنان ناشرون1995 ،م ،ج  1ص 282
 -4الداين .أبو عمرو عثمان بن سعيد (444-371هم) ،احملكم يف نقط املصاحف ،حتقيق د .عزة
حسن ،دار الفكر ،دمشق( ،ط1407،)2هم ،ص  -35ص 43
 -5اجلرمي .إبراهيم حممد ،معجم علوم القرآن ،دمشق ،دار القلم ،ط1422 ،1هم  2001 -م،
ص 294
 -6ابن فارس .أبو احلسني أمحد ابن زكريا (ت 395هم) معجم مقاييس اللةة ،حتقيق عبد السالم
هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط1420 ،2همم 1999 -م ،ج 4ص .241-239وينظمر
الدمشقي .طاهر بن صاحل بن أمحد اجلزائري(ت1338هم) ،توجيه النظر إىل أصول األثمر،
حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1416 ،1همم1995م،
ج2ص .778وينظر الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ص 23-22
 -7ابن منظور .لسان العرب ،ج11ص .359-357وينظر الرازي.خمتار الصحاح ،ج1ص.145
والشهرزوري .عثمان بن عبد الرمحن الكردي(643-577هم) ،مقدمة ابن الصالح ،حتقيق
نور الدين عتر ،دار الفكر املعاصر ،بريوت1397 ،هم1977 -م ،ج 1ص183
 -8الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ص22
 -9ابن منظور .لسان العرب ،ج  3ص  .117 -116وينظر الرازي .خمتمار الصمحاح ،ج1
ص .42والفريوز أبادي .جمد الدين حممد بن يعقوب(ت817هم) ،بصمائر ذوي التمييمز،
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القاهرة ،اجمللس األعلى للشمؤون اإلسمالمية ،ط1416 ،3همم 1996م ،ج2ص.100
والراغب األصفهاين .أبو القاسم احلسني بن حممد(502هم) ،املفمردات يف غريب القمرآن،
دار القلم ،دمشق ج1ص .177
 -10األزدي .معمر بن راشد(ت151هم) ،اجلامع ،حتقيق حبيب األعظمي (منشور كملحمق
بكتاب املصنف للصنعاين ج ،)10بريوت ،املكتب اإلسالمي1403 ،همم ،ط ،2ج11ص
 .325-324وينظر الصنعاين .أبو بكر عبد الرزاق بن مهام (211-126هم) ،املصمنف،
حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،بريوت ،املكتب اإلسمالمي1403 ،همم ،ط ،2ج11ص
.325
 -11هي بئر قدمية على ثالثة أميال من املدينة من طريق العراق .ينظر املتقي اهلندي .عالء المدين
علي بن حسام الدين(ت975هم) ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،حتقيق حممود عمر
الدمياطي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1هم1998-م ،ج 2ص 124
 -12الزهري .حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري (230-168هم) ،الطبقات الكمربى،
بريوت ،دار صادر ،ج 6ص .7وينظر الطحاوي .أمحمد بمن حمممد بمن سملمة األزدي
املصري( 321 -229هم) ،شرح مشكل اآلثار ،حتقيق شعيب األرناهوط ،بريوت ،مؤسسة
الرسالة ،ط1،1408هم 1987 -م ،ج15ص .317-316واحلاكم .حممد بن عبمد اهلل
(ت 405هم) ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر ،بريوت ،دار الكتمب
العلمية،ط1411 ،1هم1990 -م ،حديث رقم ،347ج1ص .183والبيهقي .أمحد بمن
احلسني بن علي أبو بكر (458-384هم) ،معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أ عبد اهلل حممد
بن أدريس الشافعي ،حتقيق :سيد كسروي حسن ،لبنان ،دار الكتب العلميمة ،ج 1ص.83
واملزي .يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج (742-654هم) ،اذيب الكمال ،حتقيق
د.بشار عواد معروف ،بمريوت ،مؤسسمة الرسمالة ،ط1،1400همم1980-م ،ج23
ص .566-565والذهيب .أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد (ت747همم) ،تمذكرة
احلفاظ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1ج1ص .7والسيوطي .عبد الرمحن بن أ بكر أبو
الفضل ( )911 -849جامع األحاديث (اجلامع الصةري وزوائده واجلامع الكمبري) ،حتقيمق:
عباس أمحد صقر وأمحد عبد اجلواد ،دار الفكر ،حديث رقم  ،1927ج 14ص28
 -13البخاري .حممد بن إمساعيل اجلعفي (256-194هم) ،األدب املفرد ،حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ،بريوت ،دار البشائر اإلسالمية1409 ،هم1989 -م ،ط ،3ج 4ص .4وينظر ابمن
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أ شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد الكويف (235-159هم) ،الكتاب املصنف يف األحاديث
واآلثار ،حتقيق كمال يوسف احلوت ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1409 ،1هم ،ج2ص.239
وابن األعرا  .أمحد بن حممد البصري (ت340هم) ،معجم ابن األعرا  ،حتقيق عبد احملسمن
احلسيين ،السعودية ،دار ابن اجلوزي ،ط1418 ،1هم 1997 -م ،ج 2ص .14والشافعي.
أبو القاسم علي بن احلسن إبن هبة اهلل بن عبد اهلل (571-499هم) ،تاري مدينة دمشمق
وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،حتقيق حمب الدين عمر بن غرامة العمري ،بريوت،
دار الفكر1995 ،م ،ج 34ص230
 -14الصنعاين .املصنف ،حديث رقم  ،7944ج 4ص322
 -15اجلوزجاين .أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة املروزي اخلراساين(227هم) ،سنن سعيد
بن منصور ،حتقيق :د .سعد بن عبد اهلل ،الرياض ،دار العصميمي1414 ،همم ،ط ،1ج2
ص298
 -16البيهقي .أبو بكر أمحد بن احلسني(458-384هم) ،شعب اإلميان ،حتقيق :حممد السمعيد
بسيوين زغلول ،بريوت ،دار الكتب العلمية1410،هم ،ط ،1حمديث رقمم ،2673ج2
ص .547وينظر الدمشقي .توجيه النظر إىل أصول األثر ،ج 2ص .855والسجستاين .أبمو
بكر بن أ داود عبد اهلل بن سليمان بن األشعث (ت310هم) ،كتاب املصماحف ،حتقيمق
حممد بن عبده ،مصر ،دار الفاروق احلديثة2002 ،م ،ص 317
 -17ابن أ شيبة .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،حديث رقمم  ،8547ج2ص،239
وج 6ص .150وينظر اهليثمي ،علي بن أ بكر ( 807هم) ،جممع الزوائد ومنبع الفوائمد،
القاهرة  ،بريوت ،دار الريان للتراث ،دار الكتاب العر 1407 ،هم  ،ج 7ص .158وابمن
اجلزري .حممد بن حممد الدمشقي(ت 833هم) ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق علي حممد
الضباع ،املطبعة التجارية الكربى،ج1ص32
 -18النسائي .أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن (303-215هم) ،السنن الكربى ،حتقيق :د.عبد
الةفار البنداري وسيد حسن ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1،1411هم1991-م ،ج 6
ص240
 -19الطرباين .سليمان بن أمحد بن أيوب (360-260هم) ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بمن
عبداجمليد السلفي ،املوصل ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط1404 ،2همم– 1983م ،حمديث
رقم ،9151ج9ص235
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 -20األصبهاين .أبو نعيم (ت430هم) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،بريوت ،دار الكتاب
العر 1405 ،هم ،ط ،4ج  9ص 217
 -21الزيلعي.عبد اهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي(ت762هم) ،نصب الراية ألحاديث اهلدايمة،
حتقيق :حممد يوسف البنوري ،مصر ،دار احلديث1357 ،هم ،ج 1ص 328
 -22الزيلعي ،نصب الراية ألحاديث اهلداية ،ج 4ص 269
 -23العسقالين .أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل (852هم) ،الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية،
حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين ،بريوت ،دار املعرفة ،ج 2ص .237وينظر املوصلي.
عبد اهلل بن حممود بن مودود احلنفي(ت683هم) ،االختيار لتعليل املختار ،حتقيق عبد اللطيف
حممد عبد الرمحن ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط 1426 ،3هم2005-م ،ج 4ص177
 -24املتقي اهلندي .كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،ج 5ص124
 -25اهلروي .أبو عبيد القاسم بن سالم(ت224هم) ،غريب احلديث ،حتقيق د.حممد عبد املعيد
خان ،بريوت ،دار الكتاب العر  ،ط1396 ،1هم ،ج 4ص .48وينظر اجلزري .أبو
السعادات املبارك بن حممد (606 - 544هم)  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي  ،بريوت  ،املكتبة العلمية 1399 ،هم 1979 -م
 ،ج 1ص  .256وابن منظور .لسان العرب ،ج 3ص.117
 -26السجستاين .كتاب املصاحف ،حديث رقم  ،417-415ص318-317
 -27ابن منظور .لسان العرب ،ج  3ص117
 -28إبراهيم النخعي (96-47هم) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن
ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النَُّخَع ،وهو فقيه وتابعي من مدينة الكوفة وأحد األئممة
املعروفني بالفقه يف اإلسالم ،رأى السيدة عائشة لكن مل يرد يف التاري أنه أخذ منها شيئا ممن
احلديث النبوي .وأمه مليكة بن يزيد بن قيس ،وهي أخ الصحا األسود بن يزيد النخعي.
روى احلديث عن خاله األسود بن يزيد النخعي ،وعلقمة بن قيس ،وعبيدة السلماين ،وأبو زرعة
البجلي ،وشريح القاضي  ،وخاله عبد الرمحن بن يزيد ،ومهام بن احلارث ،وغريهم .روى عنمه
احلكم بن عتيبة ،وعمرو بن مرة ،ومحاد بن أ سليمان ،ومساك بن حرب ،ومةرية بن مِقْسَم،
وأبو معشر بن زياد بن كليب ،وأبو حصني عثمان بن عاصم ،ومنصور بن املعتمر ،وعبيدة بن
مُعَتَّب وإبراهيم بن مهاجر ،واحلارث ال ُعكْلي ،وسليمان األعمش ،وابن عون ،وشباك الضَّبِّي،
وشعيب بن احلبحاب ،وعبيدة بن معتب ،وعطاء بن السائب ،وعبد الرمحن بمن أ الشمعثاء
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احملار  ،وعبد اهلل بن شُبْرُمة ،وعلي بن مدرك ،وفضيل بن عمرو الفقيمي ،وهشام بن عائمذ
األسدي ،وواصل بن حيان األحدب ،وزُبيد اليامي ،وحممد بن خالد الضيب ،وحممد بن سُوقَة،
ويزيد بن أ زياد ،وأبو محزة األعور ميمون ،وخلق سواهم .تويف سنة 95أو 96هم ،املوافق
715م ،تقريباً وله من العمر  49سنة .والنَُّخَع قبيلة كبرية من َم ْذحِج باليمن ،واسمم النخمع
جَسْر بن عمرو بن عل ة بن خالد بن مالك بن أدد .ينظر البسيت .حممد بن حبان بن أمحد أبمو
حا التميمي (ت354هم) ،الثقات ،حتقيق :السيد شرف الدين أمحمد ،دار الفكمر ،ط،1
 1395هم 1975 -م ،ج 4ص .8والبسيت .حممد بن حبان بن أمحد أبو حما التميممي
(ت354هم) ،مشاهري علماء األمصار ،حتقيق :م .فاليشهمر ،بريوت ،دار الكتب العلميمة،
1959م ،ج 1ص .101واملوسوعة احلرّة رابط املوقع
http://ar.wikipedia.org/wiki
 -29إبراهيم احلر (285-198هم) اإلمام احلافظ شي اإلسالم أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق
البةدادي أحد األعالم ولد سنة مثان وتسعني ومائة مسع أبا نعيم وهوذة بن خليفة وعفان وعبد
اهلل بن صاحل العجلي وأبا عبيد ومسددا وطبقتهم وتفقه علي اإلمام أمحد فكان من جلة أصحابه
حدث عنه ابن صاعد وأبو بكر النجاد وأبو بكر الشافعي وعمر بن جعفر اخلتلي وعبد الرمحن
بن العباس الذهيب أبو بكر القطيعي  ...قال الدارقطين هو إمام بارع يف كل علم صدوق قل :
مات يف ذي احلجة سنة مخس ومثانني ومائتني .ينظر الذهيب .تذكرة احلفاظ ،ج2ص-584
 .585والكتيب .حممد بن شاكر بن أمحد)686هم764-هم( ،فوات الوفيات ،حتقيق علي
حممد وعادل أمحد ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2000، 1م ،ج 1ص63-62
 -30اهلروي .غريب احلديث ،ج  4ص 47
 -31القيسي .مكي بن أ طالب َحمّوش بن حممد(ت437هم) ،اهلداية إىل بلوغ النهاية  ،جمموعة
رسائل جامعية كلية الدراسات العليا جامعة الشارقة ،بإشراف أ .د.الشاهد البوشيخي،
الناشر:جامعة الشارقة،ط1429 ،1هم2008-م،ج 4ص31
 -32ابن اجلوزي .عبد الرمحن (ت597هم) ،غريب احلديث ،حتقيق :د.عبد املعطي أمني ،بريوت،
دار الكتب العلمية ،ط1985 ،1م ،ج 1ص149
 -33القرطيب .حممد بن أمحد بن أ بكر بن فرح األنصاري(671هم) ،اجلامع ألحكام القرآن،
حتقيق أمحد عبد العليم الربدوين ،القاهرة ،دار الكتب املصرية ،ط1384 ،2هم1964-م،
ج1ص63
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 -34الزرقاين .حممد عبد العظيم(ت1367هم) ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،بريوت ،دار
الفكر ،ط1996 ،1م ،ج1ص282
 -35النبهان.حممد فاروق ،املدخل إىل علوم القرآن الكرمي ،حلب ،دار عامل القرآن ،ط،1
1426هم 2005-م ،ص 175
 -36الزركشي .حممد بن هبادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل (794-745هم) ،الربهان يف علوم
القرآن ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت ،دار املعرفة1391 ،هم ،ج1ص479
 -37العسقالين .الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،ج2ص .237وينظر السيوطي .جالل الدين
عبد الرمحن (849م911هم) ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق سعيد املندوب ،دار الفكر،
لبنان،ط1،1416هم1996-م ،ج 4ص .457-456وينظر الزرقاين .مناهل العرفان يف
علوم القرآن ،ج 4ص457-456
 -38الزيلعي ،نصب الراية ألحاديث اهلداية ،ج 4ص269
 -39احلر  .أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق(285هم) ،غريب احلديث ،حتقيق د .سليمان
إبراهيم ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،ط1405 ،1هم
ِرةٍ رَبَطْتهَا ))...احلر .غريب احلديث ،ج1ص282
(( -40عُذِّبَ ِ امْرََأةٌ فِي ه َّ
 -41ابن أ شيبة ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،حديث رقم ،8546ج2ص239
 -42العقيلي .إمساعيل بن ظافر بن عبد اهلل (ت623هم) ،مرسوم خط املصحف ،حتقيق :حممد بن
عمر اجلنايين ،قطر ،دار طيبة اخلضراء ،ط1430 ،1هم2009-م ،ص245-244
 -43احلموي .أمحد بن عمر بن حممد بن أ الرضا أبو العباس(ت791هم) ،القواعد واإلشارات
يف أصول القراءات ،حتقيق :د .عبد الكرمي حممد احلسن بكار ،دمشق ،دار القلم1406 ،هم،
ج 1ص34
 -44ابن اجلزري .النشر يف القراءات العشر ،ج1ص .33وينظر السندي .عبد القيوم عبد الةفور،
مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين ،ص .45-43والعيساوي .يوسف بن خلف ،رد
البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكرمي ،الدمام ،دار ابن اجلوزي ،ط 1431 ،1هم -
 ،2010ص 46
 -45الزرقاين .مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج 1ص  .180وينظر منصور .عبد القادر حممد،
موسوعة علوم القرآن ،حلب ،دار القلم العرىب ،الطبعة األوىل 1422 ،هم  2002 -م ،ص
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 .86-85وأبو شُهبة .حممد بن حممد بن سويلم (ت1403هم) ،املدخل لدراسة القرآن
الكرمي ،مكتبه السنة ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1423 ،هم  2003 -م ،ص 281
 -46املقصود نقط اإلعجام الذي يفرّق بني احلروف املتشاهبة
 -47ينظر ابن قتيبة .أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري (ت276هم) ،املعارف ،حتقيق ثروت
عكاشة ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط1992 ،2م ،ص 552
 -48املاوردي .أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البةدادي(ت450همم)،
أدب الدنيا والدين ،ج  1ص 65
 -49علي .الدكتور جواد ،املفصل يف تاري العرب قبل اإلسالم ،دار الساقي ،ط1422 ،4هم-
2001م ،ج 15ص .161-157وينظر املسعودي .أبو احلسن على بن احلسني بن على (ت
346هم) ،مروج الذهب ،بريوت ،املكتبة العصرية ،ج 1ص .226وابن الندمي .حممد بمن
إسحاق أبو الفرج (ت ،)385الفهرس  ،بريوت ،دار املعرفة1398 ،همم1978-م ،ج 1
ص  6وما بعدها
 -50القلقشندي .أمحد بن علي الفزاري (821هم) ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،حتقيق :عبد
القادر زكار ،وزارة الثقافة ،دمشق1981،م ،ج 3ص149
 -51حاجي خليفة .مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين الرومي احلنفي (ت 1067هم) ،كشمف
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هم  ،1992 -ج 1
ص 712
 -52القنوجي.صديق بن حسن (1307 -1248هم) ،أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال
العلوم ،حتقيق :عبد اجلبار زكار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1978 ،ج2ص272
 -53الزرقاين .مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج 1ص280
 -54املعافري .القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العر االشبيلي املالكي(543-468هم)،
النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم ،حتقيق :الدكتور عمار طاليب ،مكتبة دار التراث،
مصر ،ص358
 -55ابن اجلزري .النشر يف القراءات العشر ،ج 1ص45
 -56الزخمشري .حممود بن عمر (538-467هم) ،الفائق يف غريب احلديث ،حتقيق :علي حممد
البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،لبنان ،دار املعرفة ،الطبعة الثانية ،ج 1ص205
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 -57األسد .الدكتور ناصر الدين ،مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارتية ،دار املعارف ،مصر،
الطبعة السابعة1988 ،م ،ص36-34
 -58احلمد .غامن قدوري ،رسم املصحف دراسة لةوية تارتية ،الناشر:اللجنة الوطنية لالحتفال
مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري ،اجلمهورية العراقية ،الطبعة األوىل 1402 ،هم 1982م،
ص 476
اكتشاف نقش أم اجلمال األول من قبل املستشرق األملاين أ .لتمان يف بدايات القرن
-59
املاضي ،يف منطقة أم اجلمال جنوب دمشق .وقد قدر تأري النقش من قبل مكتشفه بني
العامني  250و 270ميالدي .ويسميه البعض نقش أم اجلمال األول أو النبطي لتفريقه عن
نقش أم اجلمال باحلروف العربية الذي اكتشف الحقا من قبل لتمان ،أيضا ،يف منتصف العقد
الثالث من القرن العشرين وقد أمسته مصادر املستشرقني يف البداية باسم انقش فهروا ،أما تأرته
فقد حتديده بناء على معرفة الباحثني لتأري حكم امللك جدمية االبرش والذي ذُكر امسه
حتديدا يف هذا النقش .ينظر املوسوعة احلرة رابط موقعها ؛
http://ar.wikipedia.org/wiki
 -60نقش النَُّمارة أو حجر منارة أو كما يعرف بمنقش امرئ القيس هو ما يُعتقد أنه مرحلة
سابقة للعربية الفصحى ،ويرجع تأرته إىل عام 328م وكان قد كتب باخلط النَُّبطي املتأخر.
وقد عثرت عليه البعثة الفرنسية يف مطلع القرن العشرين يف قرية النمارة شرقي جبل
العرب بسورية .ويعتقد غالبية املختصني أن نقش النمارة هو شاهد قرب امره القيس بن عمرو
األول ،احد ملوك املناذرة يف احلرية قبل اإلسالم .وقد حتديد تأري وفاته إىل العام 328
ميالدي بناء على قراءاام هلذا النقش .ويُالحَظ من دراسة نص النمارة ،حسب بعض املختصني،
التطوُُّر الواضح من الثمودية واللحيانية والصَُّ َفوِية إىل العربية الفصيحة .حيتفظ متحف
اللوفر يف باريس بالنسخة األصلية للنقش .ينظر املوسوعة احلرة رابط موقعها؛
http://ar.wikipedia.org/wiki
 -61عثر املستشرقون يف حرّان اللجا يف املنطقة الشمالية من جبل الدروز على كتابة مدونة
باليونانية والعربية قيل هلا :انقش حَرّانا ،وقد وضع فوق باب كنيسة ،وصاحبها اشراحيل
بن ظاملا ،ويعود تأري الكتابة إىل عام ا463ا من األندقطية األوىلا ،وتقابل سنة ا568ا
للميالد .علي .املفصل يف تاري العرب قبل اإلسالم ،ج15ص177
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 -62د.حسام سعيد النعيمي ،اإلسالم والكتابة العربية ،جملة الضاد ،جملة تصدرها اهليئة العليا للعناية
باللةة العربية يف اجلمهورية العراقية ،اجلزء الثالث ،ذو احلجة 1409هم -متوز 1989م،
ص .26وينظر احلمد .رسم املصحف دراسة لةوية تارتية ،ص .749-748ويل .مي عبد
اجمليد حسن ،تسهيل قواعد اإلمالء العر  ،منشورات مكتبة آفاق عربية ،بةداد املنصور،
1985م ،ص 46-44
http://ar.wikipedia.org/wiki -63
 -64يقابلها يف التاري امليالدي  .568ينظر علي.املفصل يف تاري العرب قبل اإلسالم،
ج12ص170
 -65ينظر احلمد .رسم املصحف دراسة لةوية تارتية ،ص .749ويل .مي عبد اجمليد ،تسهيل
قواعد اإلمالء العر  ،ص  .46وعلي.املفصل يف تاري العرب قبل اإلسالم ،ج 15ص .177
وينظر اخلط العر ونشأته رابط املوقعhttp://www.alithnainya.com/tocs/
 -66الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ج 1ص .2وينظر ابن كثري .إمساعيل بن عمر الدمشقي أبو
الفداء (774هم) ،فضائل القرآن ،دار املعرفة ،بريوت لبنان ،الطبعة الثانية،
1407هم1987م ،ج 1ص .82ومعبد .حممد أمحد حممد (ت1430هم) ،نفحات من
علوم القرآن ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1426 ،هم  2005 -م ،ص27
 -67ابن خلكان .أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أ بكر (681-608هم) ،وفيات
األعيان وأنباء الزمان ،حتقيق :د.إحسان عباس ،بريوت ،دار الثقافة1968 ،هم ،ج 2ص32
 -68يقصد مل تتوفر احلاجة إىل النقط
 -69ابن تيمية .أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين (728-661هم) ،منهاج السنة النبوية،
حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة األوىل1406 ،هم ،ج 7ص529
 -70ابن تيمية .أمحد بن عبد احلليم احلراين (728-661هم) ،كتب ورسائل وفتاوى شي
اإلسالم ابن تيمية يف الت فسري ،حتقيق :عبد الرمحن النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية ،ج
12ص 586
 -71أبو حيان .حممد بن يوسف األندلسي(ت745هم) ،تفسري البحر احمليط ،حتقيق :عادل أمحد
وآخرون ،لبنان بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1422 ،هم 2001-م ،ج5
ص135
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 -72ابن عادل .عمر بن علي الدمشقي احلنبلي(ت بعد880هم) ،اللباب يف علوم الكتاب ،حتقيق
عادل أمحد وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،لبنان بريوت ،ط1419 ،1هم1998-م ،ج9
ص547
 -73ابن البناء الدمياطي .شهاب الدين أمحد بن حممد (ت1117هم) ،إحتاف فضالء البشر يف
القراءات األربعة عشر ،حتقيق أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط1419 ،1هم-
1998م ،ج 1ص298
 -74فنديك .أدورد ،اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع من أجل الكتب العربية يف املطابع الشرقية
والةربية ،صححه السيد حممد علي البيالوي ،بريوت ،دار صادر1896 ،م ،ص 298
 -75الدمشقي .توجيه النظر إىل أصول األثر ،ج 2ص .808وينظر كفايف .حممد عبد السالم وعبد
اهلل الشريف ،دراسات وحماضرات يف علوم القرآن ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ص .97
والبوطي .حممّد سَعيد رَمضان ،من روائع القرآن تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهلل عز وجل،
مؤسسة الرسالة ،بريوت 1420 ،هم  1999 -م ،ص 64
 -76أبو شُهبة .املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،ص 249
 -77الكردي .حممد طاهر ،كتاب تاري القرآن الكرمي ،مطبعة الفتح ،جدّة احلجاز ،طبع للمرة
األوىل 1365 ،هم  1946م ،ص 124
 -78صخر املصري .أبو خالد سعيد عبد اجلليل يوسف ،فقه قراءة القرآن ،القاهرة ،مكتبة
القدسي ،ط 1418 ،1هم  1997 -م ،ص46
 -79جمموعة من األساتذة املتخصصني ،املوسوعة القرآنية املتخصصة ،مصر ،اجمللس األعلى للشئون
اإلسالمية 2002 ،م ،ج1ص213
 -80احلمد .غامن بن قدوري التكرييت ،حماضرات يف علوم القرآن ،دار عمار ،عمان ،الطبعة األوىل،
1423هم 2003 -م ،ص 84
 -81ينظر العبادلة .الدكتور حسن عبد اجلليل ،أبو األسود الدهيل وجهوده يف نقط املصحف ،جملة
دراسات ،اجلامعة األردنية ،اجمللد  ،34علوم الشريعة والقانون ،العدد ،1أيار،2007 ،
ص .140-139وينظر اجلرمي .معجم علوم القرآن ،ص294
 -82حيىي بن يعمر العدواين أبو سليمان وقيل أبو سعيد البصري كان عداده يف حلف بين ليث أخذ
القراءة عرضا عن أ األسود الدهيل ومسع ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبا هريرة وروى أيضا
عن أ ذر وعمار بن ياسر رضي اهلل عنهم قرأ عليه أبو عمرو بن العالء وعبد اهلل بن أ
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إسحاق احلضرمي وحدث عنه قتادة وحيىي بن عقيل وعطاء اخلراساين وسليمان التيمي وإسحاق
بن سويد وويل قضاء خراسان لقتيبة بن مسلم وكان فصيحا مفوها عاملا أخذ العربية عن أ
األسود وتويف سنة تسع وعشرين ومائة رمحه اهلل تعاىل .ينظر ابن خلكان .وفيات األعيان وأنباء
الزمان ،ج6ص ،173والذهيب معرفة القراء الكبار ،ص .67وابن كثري .البداية والنهاية
ج9ص .73والفريوز أبادي .حممد بن يعقوب (817-729هم) ،البلةة يف تراجم أئمة النحو
واللةة ،حتقيق :حممد املصري ،مجعية إحياء التراث اإلسالمي ،الكوي  ،الطبعة األوىل،
1407هم ،ج 1ص241
 -83نصر بن عاصم الليثي النحوي كان فقيها عاملا بالعربية من فقهاء التابعني وكان يسند إىل أ
األسود الدهيل يف القرآن والنحو وله كتاب يف العربية وقيل أخذ النحو عن حيىي بن يعمر
العدواين وأخذ عنه أبو عمرو بن العالء وثقة النسائي وغريه مات بالبصرة سنة تسع ومثانني وقيل
سنة تسعني ينظر احلموي .ياقوت بن عبد اهلل الرومي(ت626هم) ،معجم األدباء ،بريوت،
دار الكتب العلمية 1411،هم1991-م ،ط،1ج 5ص ،553والشيباين .حممد بن حممد بن
عبد الواحد (630هم)،الكامل يف التاري  ،حتقيق عبد اهلل القاضي ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1415 ،2هم1995-م ،ج4ص ،258والذهيب معرفة القراء الكبار ص،71
والفريوز أبادي .البلةة ،ج1ص ،232والصفدي الوايف بالوفيات ج27ص44
 -84الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ص ،5وينظر الذهيب .حممد بن أمحد بن عثمان( -673
748هم) ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،حتقيق :بشار عواد وآخرون،
بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1،1404هم ،ج1ص ،68وابن كثري (ت774هم) البداية
والنهاية ج 9ص  ،73وحاجي خليفة.كشف الظنون ،ج1ص ،713والقنوجي .أجبد العلوم،
ج 2ص 272
 -85ابن الندمي.الفهرس ،ج1ص .59وينظر الداين.احملكم ،ص ،7والذهيب.معرفة القراء الكبار،
ج1ص .71والفريوز أبادي .البلةة،ج1ص .232وحاجي خليفة.كشف الظنون،
ج1ص ،713والقنوجي .أجبد العلوم ،ج 2ص 272
 -86الداين .احملكم يف نقط املصاحف ،ص6
 -87ينظر ابن خلكان .وفيات األعيان وأنباء الزمان ،ج2ص .32وحاجي خليفة.كشف الظنون،
ج1ص ،713-712والقنوجي .أجبد العلوم ،ج 2ص 272
 -88الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ص 6بتصرّف
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 -89ابن اجلوزي .عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت597هم) ،املنتظم يف تاري امللوك واألمم،
حتقيق :حممد ومصطفى عبد القادر عطا ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1412 ،1هم -
1992م ،ج6ص ،97وينظر ابن خلكان .وفيات األعيان وأنباء الزمان ،ج2ص،537-535
الذهيب .حممد بن أمحد بن عثمان أبو عبد اهلل ( 748-673هم) ،سري أعالم النبالء ،حتقيق:
شعيب األرناهوط ،حممد نعيم العرقسوسي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،9هم ،ج4
ص ،83والقلقشندي .صبح األعشى ،ج 3ص ،150 -149وحاجي خليفة.كشف الظنون،
ج1ص ،712والقنوجي .أجبد العلوم ،ج2ص 272وج 3ص .37والصفدي الوايف بالوفيات
ج16ص305
 -90ينظر العبادلة .الدكتور حسن عبد اجلليل ،أبو األسود الدهيل وجهوده يف نقط املصحف ،ص
139
 -91زياد بن أبيه كنيته أبو املةرية وهو ابن مسية الذي صار يقال له زياد بن أ سفيان بن حرب
بن أمية بن عبد مشس وأمه مسية جارية احلارث بن كلدة الثقفي وكان بعضهم يقول زياد األمري
وويل البصرة ملعاوية وضم إليه الكوفة فكان يشتو بالبصرة ويصيف بالكوفة ويويل على الكوفة
إذا خرج منها عمرو ابن حريث ويويل على البصرة إذا خرج منها مسرة بن جندب ومل يكن
زياد من القراء وال الفقهاء ولكنه كان من الدهاة اخلطباء الفصحاء وكان يضرب به املثل يف
حسن السياسة ووفور العقل وحسن الضبط ملا يتواله وكان كاتبا أل موسى األشعري ولد
بالطائف عام الفتح ومات بالكوفة وهو عامل عليها ملعاوية ابن أ سفيان سنة ثالث ومخسني.
ينظر الزهري .الطبقات الكربى ،ج7ص ،99وينظر العسقالين .أمحد بن علي بن حجر أبو
الفضل الشافعي (852-773هم) ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي،
بريوت ،دار اجليل ،ط1412 ،1هم1992 -م ،ج 2ص639
 -92سورة التوبة آية 3
 -93الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ص .4-3وينظر ابن الندمي.الفهرس  ،ج1ص .59وابن
اجلوزي .املنتظم ج6ص .97-96وابن خلكان .وفيات األعيان وأنباء الزمان ،ج 2ص.537
والذهيب .سري أعالم النبالء ،ج 4ص .83وابن أ هاشم .عبد الواحد بن عمر بن حممد
(349-280هم) ،أخبار النحويني ،حتقيق جمدي فتحي ،طنطا ،دار الصحابة للتراث ،ط،1
 1410هم،ج1ص .23والعسقالين .اإلصابة يف متييز الصحابة ج3ص .563-562وابن
كثري البداية والنهاية ج 8ص312
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 -94السيوطي .اإلتقان يف علوم القرآن،ج 4ص  .456وينظر حيدر قفَّة ،مع القرآن الكرمي
دراسات وأحكام ،عمان ،دار الضياء(،ط1407 )1هم1987-م ،ص.407
 -95الداين.احملكم يف نقط املصاحف ،ص .133وينظر علي دده.علي بن احلاج مصطفى عالء
الدين البوسنوي احلنفي السكتوري(ت 1007هم) ،حماضرة األوائل ومسامرة األواخر ،املطبعة
األمريية ،بوالق ،الطبعة األوىل ،ص .35والصاحل .صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،دار العلم
للماليني ،ط2000، 24م ،ص  .94عمر.أمحد خمتار ومكرم.عبد العال سامل ،معجم القراءات
القرآنية مع مقدمة يف القراءات وأشهر القرّاء ،مطبوعات جامعة الكوي  ،الطبعة الثانية،
1408هم 1988م ،ج1ص .64-63وجمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصني ،املوسوعة
القرآنية املتخصصة ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،مصر 1423،هم 2002م ،ص1
ج213
 -96الةول .الدكتور علي فايز ،اجلذور التارتية واملعمارية اليت أثرت على التشكيل الفين للحروف
العربية منذ نشأاا ح اآلن ،منشورات عمادة البحث العلمي اجلامعة األردنية2005 ،
 -97الدمشقي .توجيه النظر إىل أصول األثر ،ج2ص856
 -98أبو شُهبة .املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،ص381

