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ً العثامنية جمردا من العالمات الكتابية وغريها, ووجد علامء التابعني رسم املصاحفكان 

ىل إحلاق عالمات تدل عىل احلركات ومتييـز احلـروف املتـشاهبة يف إَومن جاء بعدهم احلاجة 
.  وانتهت جهودهم إىل تأسيس علم الضبطلتساعد القارئ عىل القراءة الصحيحة, الصورة;

 استعامل العالمات يف رسم املصحف والكتابة العربية بمراحـل مـن التطـور, وتنوعـت َّومر
ًواختص رسم املصحف بعالمات ال تتطابق متاما . مذاهب العلامء يف استعامل تلك العالمات

مع ما هو مستعمل من تلك العالمات يف الكتابة العربية يف غري املصاحف, وقد يكون ذلـك 
 . راء يف القراءةًسببا لتعثر بعض الق

َويعنى هذا البحث باملوازنـة بـني العالمـات الكتابيـة املـستعملة يف الرسـم املـصحفي  ْ ُ
والعالمات املستعملة يف الرسم القيايس الذي نستعمله يف غري املـصحف; الكتـشاف أوجـه 

 املـصادر واملـصاحف أن أوجـه االتفاق وأوجه االختالف, وانتهيت من خـالل البحـث يف
إعجام اليـاء املتطرفـة, وعالمـات الـسكون, : , هيتكاد تنحرص يف مخس مسائلاالختالف 

ُوموضع الكرسة من الشدة, وموضع اهلمزة املكسورة من الياء, وعالمة املدة, وتتبعت تاريخ  ْ َّ َ َ
استعامل هذه العالمات مـن خـالل املـصادر واملـصاحف, وناقـشت مـد إمكـان توحيـد 

 .استعامهلا يف الرسمني

                                                 
 . جامعة تكريت−كلية الرتبية ) *(
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َوازنُم ِة بني الضبطَ ْ َّ َ ٌ)١( 
ِّيف الرسم املصحفي والرسم القيايس  ِ ِ َِ ْ َّ ِّ ْ َِّ َِ ْ ُْ 

َمقدمة ُِّ َ 
ِّاحلمد هللاِ رب العاملني ُ والصالة والسالم عىل سيدنا حممد,ُ  وعـىل آلـه وصـحابته ,ُ

 :  أما بعد. والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين,أمجعني
  : أمهها, وهي عىل أنواع,فيهاُفتتميز الكتابة العربية بوفرة العالمات 

  .ُعالمات احلركات. ١
ُنقاط اإلعجام. ٢ َ ِ.  
ٌعالمات خمصصة حلاالت نطقية. ٣ َ ِّ َ ُ  .  معينةٍ أو تدل عىل معان,ٌ

ِ وكتبـت ,كانت الكتابة العربية يف عرص صدر اإلسالم جمردة من تلك العالمـات َِ ُ
َّى احتـاج قـراء القـرآن ِ ومل يمض وقـت طويـل حتـ,املصاحف العثامنية جمردة كذلك ُ

 واجتهـد علـامء ,الكريم إىل تقييد الكتابة بتلك العالمات للمساعدة يف إتقـان القـراءة
                                                 

ًالضبط لغة مصدر الفعل ضبط اليشء يضبطه ضبطا   )١( ُ َ ُْ ُ َ َ َْ ْ َّ َ ََّ ُوالـضبط لـزوم الـيشء وحبـسه, ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُوضـبط الـيشء , َّ ْ َ
ُحفظه باحلزم  ُ ْ  ).  ضبط−٩/٢١٤ لسان العرب :ابن منظور: ينظر(ِ

ًوالضبط اصطالحا   ُ ْ َعلم يعرف به ما يدل عـىل عـوارض احلـرف التـي هـي الفـتح والـضم والكـرس «: َّ ْ ُ
َويرادف الضبط ا, ونحو ذلك مما سيأيت, والسكون والشد واملد ْ ُلشكلَّ ْ ُوأمـا الـنَّقط فيطلـق باالشـرتاك , َّ ْ

ًوهو النَّقط أفرادا وأزواجـا, وعىل اإلعجام الدال عىل ذات احلرف, عىل ما يطلق عليه الضبط والشكل ً ُ ْ ,
ُاملميز بني احلرف املعجم واملهمل ِّ َ  ). ٣٢١دليل احلريان ص: املارغني: ينظر (»ُْ

ِعلم النَّقط وال(وكان املتقدمون يسمونه    ِشكلْ ْ ْوألفت كتب عدة حتمـل هـذا العنـوان ) َّ َ ِّ : ابـن النـديم: ينظـر(ُ
َّوقد سمى أبو داود سـليامن , ثم غلب استعامل مصطلح الضبط, )٩املحكم ص: والداين, ٣٨الفهرست ص َ

 ).ضبط اخلراز(باسم ) ه٧١٨ :ت(واشتهر نظم اخلراز , )أصول الضبط (ه كتاب)ه٤٩٦ت (بن نجاح ا
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 :ت( وكان أبو األسـود الـدؤيل ,التابعني يف اخرتاع العالمات الكتابية التي حتقق ذلك
ْ قد استعمل النقاط احلمر للداللة عىل احلركات والتنوين)ه٦٩ ُ َ َ وينـسب إىل,ِّ ْ  تلميذيـه ُ

َ وحييى بـن يعمـر العـ,)ه٩٠:ت(نرص بن عاصم الليثي  ْ ُ وضـع )ه٩٠ت قبـل(واين ْدََ َْ
َنقاط اإلعجام عىل احلروف املتشاهبة يف الصورة َ وغـري اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي ,ِ َّ َ

ِ نقاط اإلعراب التي اخرتعها أبـو األسـود الـدؤيل بـاحلروف الـصغرية )ه١٧٠ :ت(
َووضع عالمة للتشديد واهلمز ونحومه ,للداللة عىل احلركات   .اََ

َستعملت تلك العالمات أول ما ٱو ََّ ْْ ِ ُ ْستعملت يف املصاحفٱْ َ ِ ْ ُ  واسـتعملها النـاس يف ,ْ
َ ومنهم من حرص عىل اسـتيفاء تلـك العالمـات يف مـا ,ًكتابتهم يف غري املصاحف أيضا ََ َ

ُيكتب َُ َ ومنهم من خت, وهم أهل اللغة والنحو,ْ َ ُ وهـم كتـاب الـدواوين,ستعامهلا يف اَفَّفَ َّ ُ, 
ُ فضبط ما يشكل,َومنهم من توسط يف ذلك ِ ْ ُ ََ ََ,وهم املشتغلون بالعلوم األخر .  

ُض عن جهود العلامء يف اخرتاع العالمات الكتابية علم َّومتخ ْ ِالنقط والـشكل(ِ ْ َّ ِ ْ َّ(, 
) ضبطعلم الـ( وغلب عند املتأخرين إطالق مصطلح ,وظهرت عرشات املؤلفات فيه

  .عليه
 كـذلك مل تكـن هنـاك عالمـات ,ومل تكن هناك عالمات خاصة بالرسم املـصحفي

ُ فقـد كانـت العالمـات تـستعمل يف املـصحف وغـريه بطريقـة ,خاصة بالرسم القيايس َ ْْ َ ُ
َ ولكن تعدد مذاهب العلامء يف استعامل تلك العالمات,واحدة َ َُّّ  ومرور قرون طويلة مـن ,َ

ًفا يف استعامل عدد مـن العالمـات يف الرسـم املـصحفي عنهـا يف  أظهر اختال,االستعامل
َ مما جيعل من يقرأ يف املصحف يلحظ ذلك االخـتالف بـني مـا اعتـاده يف ,الرسم القيايس

  .ي ذلك إىل الوقوع يف اخلطأ عند التالوةِّ وقد يؤد,الكتابة القياسية وما جيده يف املصحف
ف يف الضبط بني رسـم املـصحف وهذا البحث هيدف إىل حرص مواضع االختال

ِ وتتبع تاريخ استعامل العالمات املختلف فيهـا,والرسم القيايس ُّ َ  وحيـاول أن يـستنتج ,َ
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 ,إمكان مراجعة استعامل بعـض العالمـات يف الرسـم املـصحفي أو الرسـم القيـايس
 :  وذلك من خالل املباحث اآلتية,لتجاوز االختالف املشار إليه

  .استعامل العالمات يف الكتابة العربيةتاريخ : املبحث األول
مظـاهر االتفـاق واالخـتالف يف الـضبط بـني الرسـم املـصحفي : املبحث الثاين
  .والرسم القيايس

 عرض :مظاهر االختالف بني الرسم املصحفي والرسم القيايس: املبحث الثالث
  .وحتليل

ًياسا للضبط وسوف يتخذ البحث من عالمات الضبط يف مصحف املدينة النبوية مق
ً ويتخذ من الضبط يف املعجامت والكتب اللغوية مقياسـا للـضبط يف ,يف الرسم املصحفي

ُ ولكن ذلك ال يمنع من اإلفادة من النظر يف مـصاحف أخـر قديمـة أو ,الرسم القيايس
 للوقوف عىل , أو يف املصادر املؤلفة يف علم الضبط يف املصحف أو الكتابة القياسية,حديثة

 ووضع ذلك بني أيدي , متعددةٍبَقِ وكيفية استعامهلا يف ح,المات املختلف فيهاأصل الع
  .املختصني واملهتمني باملوضوع للمشاركة يف تقويم ما انتهى إليه البحث من نتائج

َّومل أجد من تقدمني يف بحث املوضوع من هذه الناحية  فلم أنـسج هـذا البحـث ,َ
َ ومن ثم فإنه قد تعت,عىل مثال سابق ُوره بعض جوانب النقصَْ ًالسيام أن كثـريا مـن و ,ِ

ًاملصاحف التي حيتاج إليها البحث يف تتبع تطور بعض العالمـات ال يـزال بعيـدا عـن 
 كام أن احلرص عىل عدم تضخيم حجـم البحـث قـد حـال دون ,متناول يد الدارسني

 هذه  وآمل أن حيقق البحث اهلدف الذي أرشت إليه يف,تناول بعض جوانبه بالتفصيل
ملتقـى جممـع امللـك فهـد ألشـهر خطـاطي (ً وأن جيد له مكانا ضمن أعـامل ,املقدمة

  .)املصحف الرشيف يف العامل
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 املبحث األول
 تاريخ استعامل العالمات يف الكتابة العربية

َكانت الكتابة العربية يف عـرص صـدر اإلسـالم جمـردة مـن النقـاط واحلركـات ِّ, 
َوكتبت املصاحف العثامنية  ِ َ ونقل الداين عن حييى بن أيب كثري ,جمردةُ َ أنـه ) ه١٢٩ :ت(َ

ٍ ومل تكن العرب أصحاب نقط وال شكل,)١(»ًكان القرآن جمردا يف املصاحف«: قال ْ َ ٍ ْ َ)٢(, 
 وظهور اللحن يف لـسان العـرب ,لكن انتشار اإلسالم وإقبال الناس عىل قراءة القرآن

َ محل العلامء عىل التفك,ويف قراءة القرآن َ ري يف ضبط الكتابة العربيـة بـاخرتاع عالمـات َ
  .)٣( ووضع قواعد النحو,للحركات ومتييز احلروف املتشاهبة يف الصورة

ُولدينا عدد من الروايات التارخييـة التـي تبـني جهـود العلـامء يف القـرنني األول  ِّ َ ُ
ثيـل والثاين اهلجريني يف اخرتاع الوسائل التي حققـت مـن خالهلـا الكتابـة العربيـة مت

ً ولدينا أيضا , ومتييز احلروف املتشاهبة يف الصورة,األصوات التي ليس هلا رموز كتابية
  .جمموعة من الوثائق اخلطية التي تؤكد ما ورد يف تلك الروايات

  وموازنتهـا بالوثـائق, وحتليلهـا,وال يتسع البحث لعرض مجيع تلـك الروايـات
 بام يمهد للحديث ,البارزة املتعلقة باملوضوع وسوف أكتفي باإلشارة إىل النقاط ,املخطوطة

  وهي عقد موازنة بني الضبط يف الرسـم املـصحفي والرسـم,عن فكرة البحث األساسية
 ويتطلب عقد تلك املوازنة بيان أصول العالمات يف الرسمني عىل نحو موجز من ,القيايس

  . والعالمات األخر, ونقاط اإلعجام,خالل احلديث عن عالمات احلركات
                                                 

 .٢م صاملحك: الداين   )١(
 .٣١املوضح ص: الداين: ينظر   )٢(
 .١٨املحكم ص: والداين, ١١طبقات النحويني واللغويني ص: الزبيدي: ينظر   )٣(
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 : عالمات احلركات) ١(
 فأمـا , وآخر مـستعمل,قديم مرتوك: لتمثيل احلركات يف الكتابة العربية مذهبان

ْالقديم املرتوك فهو استعامل النقط ال ِ ْ َّمدورـَّ َ ُأما املستعمل فهو الشكل املستطيل و,ُ ْ َّ.  

ُالنقط املدور : املذهب األول َّ َ َُّ ْ 
ُتنسب أكثر املصادر اخرتاع أول ُ ْ  نظام لتمثيل احلركات يف الكتابـة العربيـة إىل أيب َ

 فإنه بعد أن رأ ظهور اللحن عىل ,)ه٦٩ :ظامل بن عمرو ت(األسود الدؤيل البرصي 
ً اختار كاتبا فطنـا, ووقوعه يف قراءة القرآن,ألسنة الناس َ َخـذ املـصحف «:  وقـال لـه,ًِ ِ ُ

ًوصبغا خيالف لون املداد ْ َّ فإذا فتحت شفتي ,ِ َ ََ ََ ُ ًنقط واحدة فوق احلرفافْ ْْ َ وإذا ضممتهام ,ُ ْ َُ ُ َ
َفاجعل النقطة إىل جانب احلرف ُ وإذا كرسهتام ف,ِ َُ ْ ُ فـإن أتبعـت , النقطة يف أسـفلهِجعلاَ ْ َ ْ َ

ًشيئا من هذه احلركات غنة ف ًَّ ْنقط نقطتنياُ ُ   .)١(»دأ املصحف حتى أتى عىل آخرهتبا ف,ْ
َ ونقـط املـصحف,ِ العربيـةَ عنه علموكان أليب األسود يف البرصة تالمذة أخذوا ْ َ, 

َ وحييــى بــن يعمــر العــ,)ه٩٠: ت(يف مقــدمتهم نــرص بــن عاصــم الليثــي  ْ ت (واين ْدََ
 والـصحيح أن أبـا ,)٢( ونسب بعض املصادر إليهام البدء بـنقط املـصاحف,)ه٩٠قبل

 إذ كـان ,أخذا ذلـك عـن أيب األسـود« أما نرص وحييى فإهنام .)٣(األسود هو املبتدئ به
 . )٤(» وهو الذي جعل احلركات والتنوين ال غري, بهَ إىل ذلك واملبتدئَالسابق

                                                 
: والـسريايف, ١٠مراتب النحويني ص: احللبي: وينظر, ١/٢٤١إيضاح الوقف واالبتداء : ابن األنباري   )١(

 .٧−٦املحكم ص:  والداين,٤٥الفهرست ص: وابن النديم, ١٦أخبار النحويني البرصيني ص
:                      والقلقـــشندي, ٧−٥املحكـــم ص: والـــداين, ٥٦٨كتـــاب املـــصاحف ص : ابـــن أيب داود: ينظـــر   )٢(

 .٣/١٥٥صبح األعشى 
 .١٢الطراز ص: التنيس: ينظر   )٣(
 .٧املحكم ص: الداين   )٤(
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َّ وكان يسمى نقط اإلعـراب أو الـنقط املـدور, أيب األسود الدؤيلُطْقَوانترش ن َ َُْ َ ْ َ َّْ)١(, 
ُوكان بلون خيالف لون املداد الذي تكتب به احلروف َ  ,)٢( والغالب فيـه اللـون األمحـر,ُْ

ِحف منقوط بنقط اإلعراب باللون األمحـر وهذه صورة من مص ْ َمـع نقـاط اإلعجـام (َ ِ
 ):باللون األسود

 
 ٩٢−٩١من سورة النساء من اآلية 

 الشكل املستطيل : املذهب الثاين
َمىض قرن من الزمان وكتاب املصاحف  يستعملون نقط اإلعراب الذي اخرتعـه  ْ َ َّ ُ

ْتي اخرتعت يف النـصف الثـاين مـن ِ لكن استعامل نقاط اإلعجام ال,أبو األسود الدؤيل َ ِ ُ ْ
َ إىل جانب نقاط اإلعـراب أثقـل الكتابـة وأتعـب −كام سنذكر−القرن اهلجري األول  َ ََ ِ

َالكتاب َّ ُ وقد يشوش ذلك عىل القـراء, حلاجتهم إىل لونني أو أكثر من احلرب,ُ ِّ  الحـتامل ,َُ
ِالتباس نقط اإلعراب بنقط اإلعجام ِْ َْ  اخلليل بن أمحد الفراهيـدي  مما جعل عامل العربية,َ

ُيفكر يف طريقة جديدة لعالمات احلركات) ه١٧٠ :ت( ِّ َ  فاستعمل  احلروف الصغرية ,ُ
                                                 

 .١٣الطراز ص: والتنيس, ٦بط صكتاب أصول الض: وأبو داود, ٢٣ و ٢٢املحكم ص: الداين: ينظر   )١(
 .١٢٠املخترص ص: العقييل: ينظر   )٢(



  

٢٨ 

ِبدال من النقاط احلمر التي استعملها أبو األسود الدؤيل ْ ُ ْ َ ِّ ً.  
ِالشكل الذي يف الكتب مـن عمـل «: ونقل الداين عن حممد بن يزيد املربد أنه قال ِ َِ ُ ْ َّ

ِ مأخوذ من صور احلروف وهو,اخلليل َ  ;ُ فالضمة واو صغرية الصورة يف أعىل احلـرف,ُ
 والفتحـة ألـف مبطوحـة فـوق , والكرسة ياء حتت احلرف,لئال تلتبس بالواو املكتوبة

 . )١(»احلرف
َّوذكر الداين أيضا أن اخلليل بن أمحد جعل عالمـات للهمـزة والتـشديد والـروم  ً

ْسنيند ثالث َّ فجعل عىل احلرف املشد,)٢(واإلشامم َ  وأخـذه مـن أول ,)ّـ (:, هكذااتُ
 . )٣( وأخذه من أول خفيف,)خ(ً فإذا كان خفيفا جعل عليه خاء ,شديد

ِ والـروم,وذكر سيبويه أن العرب تقـف عـىل احلـرف املوقـوف عليـه باإلشـامم ْ َّ, 
ُ وللـذي أجـري , فلإلشـامم نقطـة,وهلذا عالمـات«:  ثم قال, والتضعيف,والسكون
َجمر اجل ْ ُّ ولـروم احلركـة خـط بـني يـدي احلـرف,زم واإلسكان اخلاءُ  وللتـضعيف ,َ
  . ويبدو أن سيبويه أخذ هذه العالمات عن شيخه اخلليل,)٤(»الشني

ِوجعل اخلليل بن أمحد من أصول النقط والشكل ع ِِ ْ َّ ْ ًام ألف فيه كتاباْلَّ َ َّ  قـال أبـو ,)٥(ً
                                                 

َّفقـال يف كتابـه الكتـاب , ًوذكر ابـن درسـتويه وجهـا آخـر ألصـل عالمـات احلركـات, ٧املحكم ص   )١( ُ
, والكرسة, والضمة, الفتحة: ٌفأما الشكل الذي هو صور للحركات والسكون فأربعة أشياء«): ٩٨ص(

ُوالوقفة , وهي رقو ٍفـرقم احلركـات الـثالث راء غـري حمققـة يف الوجـوه , ٌم مشتقة من حروف أسـامئهاُ َ َّ ْ ََ ُ ٌ ُ َ
ُوقد زيدت عـىل رقـم الـضمة عالمـة تفـرق بينهـا وبـني غريهـا  , وهي مأخوذة من راء احلركة, الثالثة َ ِّْ َُ َِ ْ ِ

 .»مأخوذة من الواو , الشرتاك الضمة والواو يف اللفظ واملخرج
 .٦املحكم ص: ينظر   )٢(
 .٧املصدر نفسه ص: ينظر   )٣(
 .٤/١٦٩الكتاب    )٤(
 .٤٩ و ٣٨الفهرست ص: ابن النديم: ينظر   )٥(



 

٢٩ 

َوأول من صنف النقط ورس«: عمرو الداين َ ََ ْ َّ ََّ ُمه يف كتابَ ُ وذكر علله اخلليل بـن أمحـد,َ َ َ ِ َ َ َ, 
َثم صنف ذلك بعده مجاعة من النحويني واملقرئني َّ ُ واتبعـوا سـنته,سلكوا فيه طريقه, َ َ َّ ُ, 

 . )١(»...واقتدوا بمذهبه
ِوسمى الداين الشكل الذي اخرتعه اخلليل شكل الشعر ْ َّ َ ََّ َْ ْ َّ ُوترك اسـتعامل « : وقال,َ ْ َ

ْشكل الشع َّ َِ ُ وهـو الـشكل الـذي يف الكتـب الـذي اخرتعـه اخلليـل,ِرْ ْ  يف املـصاحف ,َّ
ُّاجلامعة من األمهات وغريها أوىل وأحق َ َْ َ اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعني,ََ ْ ًتباعـا ٱ و,َّ

 . )٢(»لألئمة السالفني
َّومع أن الداين رج َّح األخذ بالنقط املدور يف املصاحف إال أنه نقل عن ابنَ ََ ِ ْ  جماهـد َّ

ِما يفهم منه أنه جيوز استعامل شكل الـشعر) ه٣٢٤ت( ْ ِّ َ ُِّ َِ ْ ُ َُ ُ ُ الـذي سـامه بعـض املـؤلفني ,ْ َّ َ
ِ أو املطول)٣(بالشكل املستطيل َّ  , وسوف أنقل هذا النص بتاممـه,ً يف املصاحف أيضا,)٤(َ
ٍّ االطالع عىل نص: األوىل,لتحقيق فائدتني د  من النصوص الباقية من كتاب ابن جماهـَ

ْيف النقط داللة النص عىل استمرار العمـل بطريقـة أيب األسـود :  والثانية, وهو مفقود,َّ
  .الدؤيل يف العراق إىل القرن الرابع اهلجري

ِوقال أبو بكر بن جماهد يف كتابـه يف الـنقط«: قال الداين ْ ٌالـشكل سـمة للكتـاب: َّ َ ِ ُ ْ َّ. ..
ُوالشكل والنقط يشء واحد ْ َّ ُ ْ ُقارئ يرسع إىل الـشكل أقـرب ممـا يـرسع إىل  غري أن فهم ال,َّ ُ َ ُ ُِ ِْ ْ

ِالنقط ْ ً إذ كـان الـنقط كلـه مـدورا, واتفـاق صـورة الـنقط, الختالف صـورة الـشكل,َّ ُ َّْ َ ُ ُّ ُ َّ, 
ُوالشكل فيه الضم ْ  وذلك عامتـه , بعالمات خمتلفة, والتشديد, واهلمز, والفتح, والكرس,َّ

                                                 
 .٧٠− ٦٤علم الكتابة العربية ص: كتايب: يف الكتب املصنفة يف علم النقط والشكل: وينظر, ٩املحكم ص   )١(
 .٢٢املحكم ص   )٢(
 .١١٩املخترص ص: العقييل   )٣(
 .١٤الطراز ص: التنيس   )٤(



  

٣٠ 

ْجمتمع يف النقط َالنـاظر فيـه قـد عـرف أصـوله غـري أنـه حيتـاج أن يكـون ,َّ َ  ففـي الـنقط ,َ
 وفيه عالمات املمدود واملهمـوز والتـشديد يف , وهو الرفع والنصب واخلفض,اإلعراب

ً والتخفيف يف املوضع الذي جيوز أن يكون مشددا,ًاملوضع الذي جيوز أن يكون خمففا َّ.  
ٌويف النقط علم كبري.. .: ثم قال,ًثم ذكر أصوال يف النقط« ْ ِ ِ ْ  , واختالف بـني أهلـه,َّ

ِوال يقدر أحد عىل القراءة يف مصحف منقوط إذا مل يكن عنده علم بالنقط ِ ِْ َّْ ٌ ُْ ٌ  بل ال ينتفع ,َ
  .به إن مل يعلمه

ٌمجيع ما أورده ابن جماهد يف هذا الباب صحيح بني لطيف حـسن: قال أبو عمرو َ َ ٌ َُ ٌِّ ٌ, 
 . )١( »وباهللا التوفيق

ِتلميذ الـداين اسـتعامل الـنقط ) ه٤٩٦ :ت(جاح واستحب أبو داود سليامن بن ن ْ َّ
ً وجوز استعامل الـشكل أيـضا,َّاملدور يف املصاحف األمهات َ َّ َاعلـم أن نقـط «:  فقـال,َ ْ َ
ً وإن كان ذلك معـا مـستنبطا مـصطلحا عليـه,املصاحف هو أقدم من الشكل َ ً ًَ ْ َُ ْ ُْ  إال أن ,َ

ٌّالنقط كان وكثري من الصحابة حي َ َ ْ ُّستحب يف املـصاحف خاصـةُ وهو الذي ي,َّ َ َ  وهـو ,َ
ًاملعروف قديام من التابعني إىل هلم جرا ّ ََّ ُ َ ُ والشكل يف املصحف أرسع إىل فهم املبتـدئ,ً ْ َّ, 

َألنه هو الذي عرف قبل ِ ًوبه يعلم أوال يف املكتب, ُ َُّ َ ً والشكل املدور الذي يسمى نقطـا ,ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َّ
 . )٢(»...نع من الشكل املأخوذ  من احلروف وال أم, يف األمهاتَّبِحُستاهو الذي 

ِاستعامل الشكل) ه٦٢٣ :ت(َّورجح أبو طاهر العقييل  ْ َ وعلل ذلك بقوله,َّ َّ فإن « :َ
َالضبط املستطيل اآلن أشهر ْ َّ وحني حتـدث ابـن وثيـق األندلـيس ,)٣(» والعمل به أكثر,َّ

 الـذي اخرتعـه  أي,عن الضبط مل يذكر إال الشكل املأخوذ من احلروف) ه٦٥٤ :ت(
                                                 

 .٢٤−٢٣املحكم ص   )١(
 .٥٥وينظر ص, ٧−٣كتاب أصول الضبط ص   )٢(
 .١١٩املخترص ص   )٣(



 

٣١ 

َ وهذا يدل عىل أن النقط املدور قد ترك استعامله منذ القرن السابع اهلجـري, ,)١(اخلليل ِ ُ َّ َ ْ َّ
ِوكان أهل املرشق أرسع إىل استعامل الشكل يف املصاحف من أهل املغرب واألندلس,  ْ َّ

 . ه٣٩١كام يظهر ذلك يف مصحف ابن البواب الذي كتبه ببغداد سنة 

 ام ِنقاط اإلعج) ٢(
َوهي النقاط التي توضع عىل احلروف املـشتبهة يف الـصورة لتمييـز بعـضها عـن  ِّ

ُطية األوىل كانت ترسـم َ إذ يذكر مؤرخو اخلط العريب أن احلروف يف الكتابة النب,بعض َ ْ ُ
َ وترتب عىل ذلك ,طية املتأخرةَ ثم مالت إىل االتصال يف الكتابة النب,منفصلة يف الكلمة َّ ََ

 وورثت الكتابة العربية هذه الظاهرة عن أصلها ,)٢(احلروف يف الصورةتشابه عدد من 
َّ إذ جلأ الكتاب إىل وضـع ,ً لكن ذلك التشابه مل يستمر طويال يف الكتابة العربية,القديم ُ

  .ِنقاط اإلعجام لتمييز احلروف املتشاهبة
هرها أشـ, ِوهناك عدة أقوال يف مبدأ استعامل نقاط اإلعجام يف احلـروف العربيـة

  :قوالن
 ويـرتبط , ويرجع إىل ما قبل اإلسالم, إن اإلعجام قديم يف الكتابة العربية:األول

ِّهذا القول برواية تنسب اخرتاع الكتابة العربية إىل ثالثة رجال من قبيلة طيئ َُ ُ ْ  : وقيـل,َ
ْمن بوالن ُ سكنوا األنبار,َ َ َ وهم مرامر بن مرة,َ َّ ُ ُ َ ُُ َ وأسلم بن سدرة,ِ َْ ُ ِْ ُ َ َ وعـامر بـن جـدرة,َ َ َ ُ ُ, 

َفأما مرامر فوضع الصور ُ َ َُ ُّ َ ََ َ وأما أسلم ففصل ووصل,ِ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ وأما عامر فوضع اإلعجام,َ ََ َ ٌ)٣(.  
                                                 

 .١٧٣اجلامع ص   )١(
الكتابـة العربيـة مـن النقـوش إىل الكتـاب : وصالح بن إبـراهيم احلـسن, ٧٣رسم املصحف ص: ينظر   )٢(

 .٧٤املخطوط ص
: وابـن النـديم, ١٣٨املـصاحف صكتـاب : وابـن أيب داود, ٤٧٦فتـوح البلـدان ص: البالذري: ينظر   )٣(

دراسـات يف تـاريخ اخلـط العـريب :وصـالح الـدين املنجـد, ٣٥املحكم ص, والداين, ٧الفهرست ص
 .١٢٦−١٢٥ص



  

٣٢ 

َوشكك بعض الباحثني املحدثني يف صحة هذه الرواية َّ  إىل جانب أن الكتابات ,)١(َ
ُ ووجود  روايات أخر تنسب ,العربية القديمة ال تؤيد مضموهنا ُ ْ وضع اإلعجـام إىل َ

  .تالمذة أيب األسود الدؤيل
ٍ لكـن حتديـد سـنة معينـة ,إن إعجام احلروف حدث بعـد اإلسـالم: القول الثاين َ َ

 ألن الرواية التي تنسب ذلـك ,لذلك أو نسبته إىل شخص معني ال خيلو من إشكاالت
َوألن ما عثر عليه مـن الن, ال ختلو من اضطراب) ه٩٠ :ت(إىل نرص بن عاصم  ِ قـوش ُ

  .يتعارض مع ما جاء فيها
فقد نقل مؤلفو كتب التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا يف الكتابة العربية يف 

ففزع احلجاج بن يوسف ) ه٨٦− ٦٥(خالفة عبد امللك بن مروان التي امتدت بني سنتي 
ِالثقفي إىل كتابه يف العراق َّ م أن  وسـأهل)ه٩٥− ٧٥( وكانت واليته عىل العراق بني سنتي ,ُ

ً فوضـعوا النقـاط أفـرادا ,يضعوا هلذه احلروف املـشتبهة يف الـصور عالمـات متيـز بينهـا َ َ ِّ
  .)٢(ه٩٠ وكانت وفاته سنة , ويقال إن نرص بن عاصم هو الذي قام بذلك,ًوأزواجا

ْستعملت يف الكتابة العربية بعد سـنة ٱِوتدل هذه الرواية عىل أن نقاط اإلعجام  َ ِ ْ ُ  ,ه٧٥ْ
  . وهي سنة وفاة نرص بن عاصم,ه٩٠َ وقبل سنة ,ية احلجاج عىل العراقوهي سنة وال

إن ما دلت عليه الرواية السابقة يتعارض مع ما تم العثور عليه من نقوش كتابية عربية 
  )٣(: ومن تلك النقوش,ه٧٥ وهي مؤرخة بسنة تسبق سنة ,ظهرت فيها نقاط اإلعجام

                                                 
 .٣أصل اخلط العريب ص: خليل حييى نامي: ينظر   )١(
رشح مـا يقـع فيـه : وأبو أمحد العسكري, ٢٧ عىل حدوث التصحيف صهالتنبي: محزة األصفهاين: ينظر   )٢(

 .١٤−١٣تصحيح التصحيف وحترير التحريف ص: والصفدي, ١٣لتصحيف والتحريف صا
, ويشريون إىل وجود حروف منقطـة فيهـا , واألمـر ه ٢٢يذكر مؤرخو اخلط العريب بردية مؤرخة بسنة    )٣(

دراسـات يف تـاريخ اخلـط : صالح الـدين املنجـد: ينظر(حيتاج إىل مناقشة أوسع مما حيتمله هذا البحث 
 ).٥٤٧−٥٤٥ , رسم املصحف ص٣٧ صالعريب



 

٣٣ 

 ,ظهر فيه سـبعة أحـرف منقطـة وت,ه٥٨ وهو مؤرخ بسنة ,نقش سد الطائف. ١
 )١(:, وهذه صورة النقش) خ, ف, ن, ث, ي, ت,ب(وهي 

 
ِّنقش وادي حفنة األبيض يف العراق. ٢ َ  وظهرت فيه ثالثـة ,ه٦٤ وهو مؤرخ بسنة ,ُ

 )٢(:, وهذه صورة ذلك النقش)ب ي ث( وهي ,أحرف منقطة يف موضع أو موضعني

 
                                                 

 .١٠٢دراسات يف تاريخ اخلط العريب ص: صالح الدين املنجد: ينظر   )١(
 .١٠٥املصدر نفسه ص: ينظر   )٢(



  

٣٤ 

 اإلعجام يف هذه النقوش جيعل ما ورد يف الرواية السابقة موضـع إن وجود نقاط
 اللهم إال إذا قلنا إن النقاط التي تظهر يف النقوش املذكورة قد أضـيفت إليهـا يف ,شك

  . وهو أمر غري مؤكد,وقت الحق
َوما يمكن تأكيده يف جمال استعامل نقاط اإلعجام يف الكتابة العربية هو أن القـرن  ِ

َول قد شهد استعامل تلك النقـاط يف املـصحف ويف غـريه مـن النـصوص اهلجري األ ِّ
كان القـرآن «: قال فيها) ه١٢٩ :ت( ونقل الداين رواية عن حييى بن أيب كثري ,املكتوبة

َ فأول ما أحدثوا فيه النقط عىل الياء والتاء,ًجمردا يف املصاحف َ  هـو , وقالوا ال بأس به,ُّ
َ ثم أحدثوا فيها نقطـ,نور له  .)١(» ثـم أحـدثوا الفـواتح واخلـواتم,ًا عنـد منتهـى اآليُ

َوالنقط عىل الياء والتاء هي نقاط اإلعجام التي نتحدث عنها  مقتـرصة ت وهـي ليـس,ُّ
  . وإنام جاء ذكر الياء والتاء هنا من باب التمثيل,عىل احلرفني

 وسوف أعرض الروايات املتعلقة بطريقة إعجام احلـروف يف الكتابـة العربيـة يف
  .الفقرة اخلاصة باملوازنة بني اإلعجام يف الرسم املصحفي والرسم القيايس

 

                                                 
 .٣٥ و ٢املحكم ص   )١(



 

٣٥ 

 املبحث الثاين
 مظاهر االتفاق واالختالف يف الضبط

 يف الرسم املصحفي والقيايس
إذا كان الرسم القيايس ال يتوافـق مـع الرسـم املـصحفي يف عـدد مـن الظـواهر 

 فـإن األصـل يف , والفصل والوصـل,مز واهل, والبدل, والزيادة, مثل احلذف,الكتابية
 ألن أصوله وضعها العلامء من التابعني ومن جاء ,ًالضبط أن يكون واحدا يف الرسمني

ْستعملت يف املصاحف وغريها مـن املـدونات يف الكتابـة العربيـة بطريقـة ٱ و,بعدهم َ ِ ْ ُ ْ
  .واحدة

صحفي وأسهمت عوامل متعددة يف إظهار اختالفات يف الـضبط بـني الرسـم املـ
 :  ومن تلك العوامل,والرسم القيايس عىل مد العصور

ً فأصول الرسم وإن كانت واحـدة إال أن عـددا مـن , مذاهب الناقطنيُدُّدَعَت) ١(
َّ وربـام أخـذ كتـاب ,العلامء اختار طرائق يف الضبط ختالف ما أخذ به مجهور النـاقطني ُ

 الـداين أشـار إىل ذلـك يف  حتى إن,ُ وأخذ غريهم بطريقة أخر,املصاحف بطريقة ما
ْصدر  ِهذا كتاب علم نقط املصاحف وكيفيته عىل صيغ التالوة «: قالإذ  ,كتابه املحكمَ ْ َ

 . )١(»... يف ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه,ومذاهب القراءة
 فللمـشارقة طريقـة يف ضـبط ,اختالف مذاهب الناقطني باختالف بلـداهنم) ٢(

 ويشري إىل ذلك ما ورد يف آخـر مـصحف ,)٢(قة أخر وللمغاربة طري,بعض املواضع
                                                 

 .١املحكم ص   )١(

 .٦٦كتاب أصول الضبط ص: وأبو داود, ٢٠٩املحكم ص: الداين: ينظر   )٢(



  

٣٦ 

ُوأخذت طريقة ضبطه مما قرره علامء الـضبط عـىل حـسب مـا ورد يف «: املدينة النبوية َ َّ َ َْ ِ ُ
 مع األخذ بعالمـات , لإلمام التنيس وغريه من الكتب)الطراز يف ضبط اخلراز(كتاب 

 . »عالمات األندلسيني واملغاربةً بدال من ,ً وأتباعه من املشارقة غالبا,اخلليل بن أمحد
اختالف الضبط باختالف تقدير املحذوف من الرسم يف املصحف ممـا وقـع ) ٣(

 وكذلك يف تقدير أي الطرفني يف الالم ,فيه حذف إحد األلفني أو الواوين أو الياءين
  .ألف هو اهلمزة

ُوأمـا نقـط «:  قـال الـداين,]٦: البقـرة[ ﴾ ﴿: مثال ذلك قوله تعاىل ْ هـذا َ
َالرضب عىل قراءة من حقق اهلمزتني معا فهو أن جتعل اهلمـزة األوىل نقطـة بالـصفراء  َ َْ ُ ً ََّ

َوحركتها عليها نقطـة بـاحلمراء قبـل األلـف املـصورة َّ َ وجتعـل اهلمـزة الثانيـة نقطـة ,َ َ ْ ُ
 هذا عىل قول مـن قـال إن اهلمـزة األوىل ,بالصفراء وحركتها عليها يف األلف املصورة

وعىل قول من قال إن اهلمزة الثانية هي املحـذوف صـورهتا  ...ف صورهتاهي املحذو
ُجتعل اهلمزة األوىل وحركتها يف األلف املصورة َ ْ ُ وجتعل اهلمزة الثانيـة وحركتهـا بعـد ,ُ َ ْ ُ

 . )١(»...تلك األلف
اختالف الزمان قد يؤدي إىل ظهور اختالف يف طريقـة الـضبط بـني الرسـم ) ٤(

 وقد يكون ذلك االختالف بـني الـضبط يف املـصاحف يف ,يساملصحفي والرسم القيا
 . ً ويف غري املصاحف أيضا يف عرصين خمتلفني,عرصين خمتلفني

َّومن األمثلة الواضحة عىل ذلك مـا يـسمى بـالرقم الـذي ذكـره ابـن درسـتويه  َّ َ ُ
َّكتاب الكتاب( يف كتابه )ه٣٤٧:ت(  ,نقـط حمـض: والـنقط عـىل رضبـني«:  يف قوله)ُ

 ورضب قـد جيـري جمـر الـنقط كـرقم احلـاء ,باء والتاء والثاء والياء والنونكنقط ال
                                                 

 .١٦٩ و ص١٦٥وص , ١٥٥−١٥٣ًوينظر أيضا , ٩٦املحكم ص   )١(



 

٣٧ 

 ويف كل من النقط والرقم ما يقع فوق احلرف وما يقـع ,والراء والسني والصاد والعني
  .)١(»حتته

) ه٣٩١(فإذا نظرنا يف صفحة من مصحف ابن البواب الذي كتبه يف بغـداد سـنة 
ْسنجد عالمات الرقم واضحة عىل ا  : وهذه صورة لصفحة منه,حلروف غري املعجمةَّ

 
 : فمن احلروف التي يظهر عليها الرقم

  . صغرية حتت احلرف)ح(وعالمته : احلاء
  .وعالمته رأس صاد صغرية حتت احلرف: الصاد
 .  يف سورة اإلخالص﴾﴿وعالمته نقطة حتت الدال يف كلمة : الدال

                                                 
َّالكتاب كتاب    )١(  .٩٥صُ



  

٣٨ 

  .وعالمته عني صغرية حتت احلرف: العني
  .فوق احلرف) (: , هكذا)٧(شولة كالرقم وعالمته : ءالرا

 ووضـع ثـالث ,فـوق احلـرف) ( :, هكـذا)٧(شولة كالرقم وعالمته : السني
  .نقاط حتت احلرف يف سورة الناس

وإذا وازنا بني الضبط يف مصحف ابن البـواب واملـصاحف املطبوعـة يف عـرصنا 
ِغنت عـن الـرقم ألن املـصاحف احلديثـة اسـت;ًسنجد االختالف واضـحا ْ  وكـذلك ,َّ

 .  اللهم إال يف الكاف,ًاستغنى الرسم القيايس املعارص عن الرقم أيضا
وإذا وازنا بني الضبط يف مصحف ابن البواب والضبط يف كتابات ذلك العرص يف 

ًغري املصحف لوجدنا تشاهبا واضحا َ فقد كان الكتاب يراعون الرقم يف ذلك الوقـت ,ً َّْ َّ ُ
 كام يظهر ذلك يف كتابة البـن البـواب نفـسه ,ومل يكن خاصا باملصحف ,يف ما يكتبون
 وتظهـر فيهـا احلـروف , وهي صفحة من ديوان سالمة بن جندله٤٠٨مؤرخة بسنة 

 )١(: وإليك الصورة,م التي أرشنا إليهاْقَّاملهملة وعليها عالمات الر

 
                                                 

, مركـز ) رشوط املسابقة الدولية الثالثة لفن اخلط باسم اخلطاط ابـن البـواب(الصورة منقولة من نرشة    )١(
 .م١٩٩٢= ه ١٤١٣األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ,  استانبول 



 

٣٩ 

مـاكن  واخـتالف األ,وإذا كانت هذه العوامل مـن اخـتالف مـذاهب النـاقطني
والعصور واختالف العلامء يف تقـدير املحـذوف مـن الرسـوم قـد زادت مـن مظـاهر 

 وإنـام بـني الرسـم ,االختالف يف الضبط ليس بني الرسم املصحفي والرسـم القيـايس
 وجهة واحدة سـوف يقلـل , فإن حرص ميدان البحث يف عرص واحد,املصحفي نفسه

 إىل حتقيق نتيجة عملية وهي النظر  وهذا البحث هيدف,تلك االختالفات إىل أدنى حد
 والضبط يف كتـب العلـوم والفنـون ,يف ضبط املصاحف التي يقرأ فيها املسلمون اليوم

 ,األخر التي يقرؤها الناس يف زماننا حلرص مظاهر االتفـاق واالخـتالف يف الـضبط
 .وحتليل مظاهر االختالف الكتشاف إمكانية تقريب املسافة بني الضبطني

ذا اهلدف سوف أضع بني يدي القارئ صورة لصفحة مـن مـصحف ولتحقيق ه
 وصورة لصفحات من ,املدينة النبوية لتحديد عالمات الضبط يف املصحف من خالهلا

عدد من الكتـب املطبوعـة يف زماننـا ملوازنـة عالمـات الـضبط فيهـا بـام الحظنـاه يف 
  : قبل أن نقوم بتحليل مظاهر االختالف بينهام,املصحف من عالمات



  

٤٠ 

 

 
 صفحة من مصحف املدينة النبوية



 

٤١ 

 

 
 صفحة من كتاب النوادر أليب زيد األنصاري



  

٤٢ 

 

 
  من املعجم الوجيز٧١صفحة 

 
 



 

٤٣ 

 

 
  من كتاب اإلتقان للسيوطي١/٣صفحة 



  

٤٤ 

ٍّوقسم بعض العلامء الشكل إىل عام وخاص ٍّ َ ََّ ْ َّ ُّ فالعام هو دوال احلركـات الـثالث ,َ ُّ
  . يف مجيع احلروف فيجري ذلك,والسكون والتشديد

 ومهـزة , وهـو التنـوين,ُّوأما اخلاص فهو ما خيتص باحلرف األخـري مـن الكلمـة
ُمدةـ وال, ومهزة الوصل,القطع َّ َ)١(.  

ُرصَوإذا نظرنا يف الصور التي نقلناهـا يف الـصفحات الـسابقة أمكننـا حـ  وجـوه ْ
 : يتاالتفاق واالختالف يف استعامل العالمات من النوعني عىل النحو اآل

 االتفاق واالختالف  عالمته  املصطلح  ت 
 اتفاق  َـ الفتحة  ١
 اتفاق   ُـ الضمة  ٢
 اتفاق  ِـ  الكرسة  ٣
 ففي املصحف عالمة السكون  :اختالف ْـ  السكون  ٤

 ويف غريه ,من غري نقطة )(رأس خاء 
   .)ْـ(دائرة صغرية 

 واختالف يف ,اتفاق يف عالمة التشديد ّـ التشديد  ٥
 ففي املصحف ,موضع الكرسة معه

تكون عالمة التشديد فوق احلرف 
 وكذلك هي يف كتاب ,والكرسة حتته

 أما يف املعجم الوجيز واإلتقان ,النوادر
 ,فإن الكرسة مع  عالمة التشديد حتتها

  .لكنهام فوق احلرف
                                                 

 .٢٠٧−٢٠٦املطالع النرصية ص: نرص اهلوريني: ينظر   )١(



 

٤٥ 

 االتفاق واالختالف  عالمته  املصطلح  ت 
اتفاق إال يف موضع اهلمزة املكسورة عىل  ء مهزة القطع  ٦

 املصحف حتت الياء الياء فاهنا ترسم يف
 وهي يف غري ,﴾﴿كام يف 

  .املصحف فوق الياء
 اتفاق  ٱ مهزة الوصل  ٧
 , واختالف يف الداللة,اتفاق يف الصورة ~ املدة  ٨

ففي املصحف توضع عالمة املد عىل 
حروف املد إذا وقع بعدها مهزة أو حرف 

 ويف , داللة عىل إطالتها يف النطق,َّمشددة
مل عالمة املدة غري املصحف تستع

للداللة عىل اجتامع مهزة  بعدها ألف يف 
  .)القرآن و)َآخر(: مثل

 ـٌ  ـً  ـٍ  التنوين  ٩
 

 إال يف حالة اإلخفاء واإلدغام فإن ,اتفاق
 وهو ,ًالتنوين يف املصحف يرسم متتابعا

يف غري املصحف مرتاكب يف مجيع 
  .حاالته

 ,الف يف استعامهلا بني املصاحف وغريهـاأما ما يتعلق بنقاط اإلعجام فإهنا ال اخت
  . وإثباهتا أو حذفها يف غري املصحف,إال يف حذف نقطتي الياء املتطرفة يف املصحف

 وهـي تـدل عـىل , وال تـستعمل يف غريهـا,وهناك عالمات خاصـة باملـصاحف
 تتكفـل ببياهنـا , أو تشري إىل بعض خصوصيات الرسـم العـثامين,حاالت نطقية معينة

 ومنها عالمة احلـرف املزيـد ,فحات املخصصة للتعريف باملصحف يف آخرهعادة الص



  

٤٦ 

 , وحروف املد الصغرية التي توضع يف مكـان مـا حـذف منهـا مـن الرسـم,يف الرسم
 , ونحو ذلك مما اختصت بـه املـصاحف, وعالمة السكتات,وعالمة اإلمالة واإلشامم

 وليس هناك رضورة للحـديث ,ا لعدم احلاجة إليه,ًوال نجد هلا أثرا يف الرسم القيايس
  .عنها هنا

ًوال خيفى عىل القارئ أن هناك اتفاقا يف أكثـر العالمـات بـني الرسـم املـصحفي 
 : وتتلخص يف النقاط اآلتية, وأن وجوه االختالف معدودة,والرسم القيايس

 . إمهاهلا وإعجام الياء املتطرفة. ١
  .عالمة السكون. ٢
  .موضع الكرسة من الشدة. ٣
  . موضع اهلمزة املكسورة من الياء.٤
  .عالمة املدة. ٥

 , يف املبحث اآليت,وسوف أتتبع أصول هذه العالمات التي وقع حوهلا االختالف
 .  يل االطالع عليهاَّمن خالل املصادر واملصاحف التي تيرس

 



 

٤٧ 

 املبحث الثالث
 مظاهر االختالف بني الرسم املصحفي والرسم القيايس

 عرض وحتليل 
اول هذا املبحث بالدراسة املظاهر اخلمسة لالختالف بـني الـضبط يف الرسـم يتن

 وغـريه مـن املـصاحف املطبوعـة يف , كام يبدو يف مصحف املدينـة النبويـة,املصحفي
 والرسم القيايس كام يتمثل يف املطبوعات املعارصة يف الكتب اللغويـة ونحوهـا ,زماننا

  .التي عرضنا نامذج منها
صول األوىل لكل عالمة من العالمات التي تتعلـق هبـا املظـاهر وسوف أتتبع األ

 والوثائق اخلطية من مصاحف , باالعتامد عىل املصادر, وتطورها عرب العصور,اخلمسة
َّ والكشف عن مذاهب الناقطني والكتاب واخلطاطني يف استعامل كـل عالمـة ,وغريها ُ

  .من تلك العالمات

  اهلا   إعجام الياء املتطرفة وإمه:ًأوال
ُتصنف الياء مع احلروف األربعة التي قال عنها املصنفون األوائـل إهنـا تـنقط يف  َ ْ َُّ ُُ َ

ِ وهتمل من النقط إذا تطرفت أو انفـصلت,حال االبتداء هبا أو توسطها ْ َّ ُ َ ْ الفـاء ( وهـي ,ُ
 ألهنا حسب تعليل املتقدمني من أهل الضبط ال تـشتبه بغريهـا )والقاف والنون والياء

ُ لكن احلروف الثالثة سو الياء صارت تنقط عند املتأخرين يف مجيع ,ة انفصاهلايف حال َ ْ ُ
  . أما الياء فظلت تعامل حسب هذه القاعدة القديمة,حاالهتا

 كـام أورده , عن اخلليل بن أمحد الفراهيديٌّوأقدم وصف إلعجام احلروف مروي



  

٤٨ 

:  قـال الـداين,روف املـذكورة ومن املفيد نقل ما يتصل بـاحل,»املحكم«الداين يف كتابه 
َوروي عن اخلليل بن أمحد أنه قال« ِ ُ : 

 .. . ألهنا ال تالبسها صورة أخر,األلف ليس عليها يشء من النقط
ِوالفاء إذا وص ْ وإذا انفصلت مل تنقط,لت فوقها واحدةُ َ ْ  ألهنا ال يالبسها يشء من ;ُ

  .الصور
ْوالقاف إذا وصلت فتحتها واحدة َ ِ َ وقـد نقط,ُ َ  فـإذا ,َهـا نـاس مـن فوقهـا اثنتـنيَ

ْفصلت مل تنقط َ ُْ ُ َ  فاسـتغنوا بعظـم صـورهتا عـن , ألن صورهتا أعظم من صورة الـواو,ِ
  .النقط

ُوالكاف ال تنقط ألهنا أعظم من الدال والذال َ ْ ُ....  
َوالنون إذا وصلتها فوقها واحدة َ ََ َ فإذا فـصلت مل , ألهنا تلتبس بالباء والتاء والثاء,ْ ِ ُ

َتنق ْ  ...   ألن صورهتا أعظم من الراء والزاي, استغنوا بعظم صورهتا,ْطُ
َوالياء إذا وصلت نقطت حتتهـا اثنتـني ِ ُ ْ َ ِ ِ فـإذا فـصلت مل , لـئال تلتـبس بـام مـىض,ُ ُ

  .)١(»تنقط
 أعني احلـروف التـي ,وقد يتعجب القارئ من النظائر التي وردت يف هذا النص

 فالقـاف تلتـبس بـالواو والكـاف تلتـبس ,اذكرها اخلليل وقال إهنا قد تلتـبس بغريهـ
 ألن القارئ اعتاد أن يـر القـاف قريبـة , والنون تلتبس بالراء والزاي,بالدال والذال

  . والنون قريبة من التاء, والكاف قريبة من الالم,من الفاء
َولكن عجب القارئ يزول إذا علم أن اخلليل يتحدث عن هذه احلروف يف اخلـط  َ ََّ

                                                 
 .٣٦−٣٥املحكم ص   )١(



 

٤٩ 

 وهـذه صـورة للحـروف ,ًكان غالبا عىل خطوط القـرون الثالثـة األوىلالكويف الذي 
 : املذكورة مأخوذة من مصحف جامع احلسني يف القاهرة

   : والدال والذال,: الكاف
 :   الواو, :القاف
 :  الراء والزاي,: النون
   :  الياء
 : الفاء

تقيمة والزوايا القائمـة َّوحتولت األقالم من اخلط الكويف اليابس ذي اخلطوط املس
َإىل اخلط اللني الذي عرف بالنسخ ِ  لكن احلـروف , وما بعده, يف القرن الرابع اهلجري,ُ

ُاألربعة ظلت تذكر عىل أهنـا ال تـنقط إذا انفـصلت عـام بعـدها َ ْْ ُ ُُ  قـال ابـن درسـتويه ,َ
َستغني عن نقطه يف حال انفراده ملخالفتـه غـريه يف اٱومنها ما «: )ه٣٤٧:ت( ِْ ْ لـصورة ُ

َ وألزم النقط عند اتصال ما بعده به الشتباهه يف هذه احلالة بغريه,عند انفراده ْ َّ َ ِ ْ  وذلـك ,ُ
  .)١(»الفاء والقاف والنون والياء: أربعة أحرف

ِوشاع نقط احلروف األربعة يف حالـة اإلفـراد والرتكيـب بعـد حتـول األقـالم إىل  ُّ َ َ ُ ْ َ
 ولكـن ,ويف غريه) ه٤١٣ :ت(ن البواب  كام يبدو ذلك يف مصحف اب,اخلطوط اللينة

ُعلامء الرسم ظلوا حيرصون عىل التذكري بأن احلروف األربعة ال تنقط يف حالة التطرف  َ ْ ُ
 وهو يتحدث )صبح األعشى(يف كتابه ) ه٨٢١ :ت( كام فعل القلقشندي ,أو االنفراد

: ندلـيس ونقـل قـول أيب حيـان األ,عن احلروف التي يلزم نقطها والتي ال يلزم نقطها
                                                 

َّكتاب الكتاب ص   )١( ُ٩٦. 



  

٥٠ 

َولذلك ينبغي أن القاف والنون إذا كتبا حالة اإلفـراد عـىل صـورهتام اخلاصـة هبـام ال « ِ ُ
ِينقطان َ َ ْ ُ ألنه ال شبه بينهام وال يشبهان غريمها,ُ َ َ  . )١(» فيكونان إذ ذاك كالكاف والالم,َ

َّوذكر القلقشندي حق كل حرف من اإلعجام َ وكرر اإلشارة إىل قول أيب حيـان,َ َّ َ, 
 ,ًنه ذكر أن بعض الكتاب صار ينقط احلروف األربعـة تغليبـا حلالـة الرتكيـب فيهـالك

ُوأما النون فإهنا تنقط بواحدة من أعالها«: فقال وهو يتحدث عن النون َ ْ  وكان ينبغي ,ُ
ًاختصاص النقط بحالة الرتكيب ابتداء أو وسطا اللتباسها حينئذ بالبـاء والثـاء أوائـل  ًْ ِ َّ

 فإهنا ,ً بخالف حالة اإلفراد والتطرف يف الرتكيب أخريا, احلروف والياء آخر,احلروف
 إال أهنا −رمحه اهللا− كام أشار إليه الشيخ أثري الدين أبو حيان ,ختتص بصورة فال تلتبس

ْغلبت فيها حالة الرتكيب فروعيت َ َِ ُ َ ِّ ُ«)٢(.  
ُوأما الياء فإهنا تنقط بنقطتني من «: وقال وهو يتحدث عن نقط الياء َ ْ  وإن ,أسفلهاُ

 ألهنا يف حالة الرتكيـب ,كانت يف حالة اإلفراد والتطرف يف الرتكيب هلا صورة ختصها
ِ فيحتاج إىل بياهنا بالنقط لتغليـب ,يف االبتداء والتوسط تشابه الباء والتاء والثاء والنون ْ َّ ُ ْ َُ

َّ وربـام نقطهـا بعـض الكتـا, كام يف النون,حالة الرتكيب عىل حالة اإلفراد َُ َ ب يف حالـة َ
  .)٣(» واهللا سبحانه وتعاىل أعلم,اإلفراد بنقطتني يف بطنها

َّويظهر من حديث القلقشندي أن كتاب زمانه صاروا ينقطون احلروف األربعة يف  ُ
َّ ولكن ظل الكتاب مرتددين بني مراعـاة مـا نـص عليـه أهـل ,حالة اإلفراد والرتكيب َ َّ ُ

َّ اعتاد عليه الكتاب مـن نقطهـا يف مجيـع  ومراعاة ما,الرسم من عدم نقطها إذ تطرفت ُ
  .أحواهلا

                                                 
 .٣/١٤٨صبح األعشى    )١(

 .٣/١٥٣صبح األعشى    )٢(

 .٣/١٥٤املصدر نفسه    )٣(



 

٥١ 

 يف مجيـع أحواهلـا يف )الفاء والقاف والنون(ستقر األمر عىل نقط احلروف الثالثة ٱو
ْ أما الياء فبقيت وحدها مرتددة بني األمرين,الكتب املطبوعة َ َِ ُ ففي بعض الكتـب تـنقط ,َ َ ْ ُ
 )اإلتقان يف علوم القرآن( وكتاب ,)النوادر أليب زيد( كام الحظنا يف كتاب ,الياء املتطرفة
  .)املعجم الوجيز( ويف بعضها بقيت الياء املتطرفة من غري إعجام كام يف ,للسيوطي

ًأما يف املصاحف املطبوعة يف زماننا فإن اليـاء املتطرفـة ال تـنقط التزامـا بمـذهب  ُ َ ْ ُ
ُ ويعتمد عىل احلركات ال,البادئني بنقط اإلعجام ََ ْ تي تسبق اليـاء املتطرفـة أو احلركـات ُ

 ألهنا حتتمل أن تكـون يـاء أو ,التي توضع عليها إلرشاد القارئ إىل كيفية النطق بالياء
ــصورة ــا مق ــة,ًألف ــامت اآلتي ــام يف الكل    ,﴾﴿,﴾﴿,﴾﴿ ,﴾﴿: ك

 ., واألمثلة عىل ذلك يف املصحف كثرية﴾﴿ ,﴾﴿
 املتوسطة يف عدد من الكلامت التـي  الياءَطْقَوأمهل خطاطو املصاحف يف زماننا ن

 ويبـدو ,﴾﴿و ﴾﴿و﴾﴿ : وذلك يف مثل,يف آخرها مهزة وقبلها الياء
ُأهنم عدوا اهلمزة بمنزلة الشكل الذي ال خيرج اهلمزة عن حكم التطرف ِ ْ  السـيام أهنـا ,ُ

 .مرسومة بصورة الياء املتطرفة
ستند إىل أصل ثابـت والشك يف أن عدم وضع نقطتي الياء املتطرفة يف املصحف ي

ً ومذهب مـأخوذ بـه يف الـضبط يف املـصحف وغـريه قـديام ,يف كتب الضبط والرسم
 :  منها, لكن هناك عدد من املالحظات يمكن تسجيلها بشأن إعجام الياء,ًوحديثا

ْ بعـدم الـنقط يف )الفاء والقاف والنون واليـاء(إن ختصيص احلروف األربعة ) ١( َّ
ِ صور هذه احلروف القديمة يف اخلط الكـويفحالة  االنفراد مبني عىل َ  وحـني حتولـت ,ُ

  .األقالم إىل اخلط اللني تغريت عالقة هذه احلروف بغريها
َّيبدو أن االلتزام بعدم نقط احلروف األربعة قد خف بعـد حتـول األقـالم إىل ) ٢(



  

٥٢ 

 ,ونـص املتـأخرون,  كام نالحظ ذلك يف النصوص التي كتبها ابن البـواب,اخلط اللني
 عىل تغليـب نقـط هـذه احلـروف يف حالـة الرتكيـب عـىل حالـة ,كام فعل القلقشندي

 . ومنها الياء,االنفراد
ُفـالنقط مطلـوب عنـد « ,األصل أن ينقط أحد احلرفني املشتبهني يف الصورة) ٣( ْ َّ

ِخوف اللبس ْ َّْ ِ  وإذا نظرنا إىل اليـاء املتطرفـة يف آخـر الكلـامت مـن أسـامء وأفعـال ,)١(»َ
ًجدنا أهنا تنطق ياء حينا وألفا حيناوحروف و ً ً ًَ ُ ْ  ألن األلف املتطرفة ترسم يـاء يف عـدد ,ُ

ً نقطتـي اليـاء متييـزا هلـا عـن األلـف َعْضـَ ويستدعي ذلـك و,من الكلامت يف العربية
ُ والتي ترسم عادة بغري نقطتني,املرسومة ياء َ ْ ُ.  

َّاألصل أن يدل احلرف بنفسه عىل الصوت الذي يمثله) ٤( ُ َ  سـواء كـان احلـرف ,ْ
ٌّالصورة والنقط جمموعهام دال عىل كل حـرف« ألن ,ًمنقوطا أو غري منقوط َ ْ َّ  لكـن ,)٢(»َ

 ممـا ,داللة حرف الياء عىل الصوت الذي يمثله مرتبط باحلركات التي تسبقه أو تلحقه
ُجيعل القارئ يعمل نظره يف موضعني ليدرك ما يدل عليه احلرف املكتوب ْ َُ َ َ ُ  وقـد يقـع ,ِ
  .بعض املبتدئني يف القراءة بسبب ذلك يف اخلطأ فيخلطون بني الياء واأللف

ِوإذا أخذنا هذه املالحظات باالعتبار ونحن ندرس موضوع نقـط اليـاء املتطرفـة  ْ َ
َأمكننا القول إن إعجام الياء املتطرفة قد يكون أوىل من تركها بغري إعجام يف املصاحف  ْ َ

َ السيام أن ترك,ويف غريها ْ َ ُ واإلعجام يزيل ذلك , اإلعجام يرتتب عليه يشء من اللبسَّ ِ ُ
 وقـد اسـتعمل نقـط اليـاء املتطرفـة يف املـصاحف , وال يرتتب عليه أي حمذور,اللبس
 )(و)(: كام يف هـذه الكلـامت, مثل مصحف ابن البواب,القديمة

 ). (و
                                                 

 .٣/١٤٨صبح األعشى : القلقشندي   )١(
 .املصدر نفسه   )٢(



 

٥٣ 

 عالمة السكون : ًثانيا
ُالسكون عدم احلركة َ  ولعل ذلـك هـو الـذي جعـل ,ً معيناً فهو ال يمثل صوتا,)١(َ

ًبعض نقاط العراق ال يضعون للسكون عالمة أصال َّ َّ لكن مجهور النقاط اسـتعملوا ,)٢(ُ ُّ
 واستعمل اخلليل وسيبويه للـسكون , لتمييز احلرف املحرك من غريه,للسكون عالمة

ْسـتعملت يف ٱُ لكن ظهرت عالمـات أخـر ,)٣()خفيف( أخذوه من أول ,رأس خاء َ ِ ْ ُ ْ
 .املصاحف للداللة عىل السكون

 :)٤( هي,وذكر الداين أربع عالمات للسكون
َّجرة فوق احلرف املسكن  . ١ َ َُّ ٌ   . وهو مذهب أهل األندلس,َ
ٌدارة صغرية فوق احلرف  . ٢ َ  وهي الصفر الذي جيعله أهل احلساب عـىل العـدد ,َ

  . وهو مذهب أهل املدينة,املعدوم
 اخلليـل :وهـو مـذهب أهـل العربيـة, )٥(يف مأخوذة من أول خف,رأس خاء  . ٣

 . وسيبويه ومن تابعهام
  . وهو مذهب بعض أهل العربية,هاء  . ٤
 مثـل الـصفر ,ختار أبو داود سليامن بن نجاح أن تكـون عالمـة الـسكون دارةاو

 وعامـة أصـحاهبام جيعلـون , وذكر أن اخلليل وسيبويه,)٦(الذي يستعمله أهل احلساب
                                                 

 .٩/٦٧رشح املفصل : ابن يعيش   )١(
 .٩٧الطراز ص: والتنيس, ٥٦املحكم ص: الداين: ينظر   )٢(
 .٤٧كتاب أصول الضبط ص: وأبو داود, ٥١و٧املحكم ص: والداين, ٤/١٦٩الكتاب : سيبويه: ينظر   )٣(
 .٢/٥٦٦سمري الطالبني : والضباع, ٤٨−٤٥كتاب أصول الضبط ص: وأبو داود, ٥٢−٥١املحكم ص   )٤(

 جـيم اجلـزم               ذكر ابن درستويه أن عالمة احلرف الساكن جيم غـري معقفـة وال حمققـة مـأخوذة مـن أول   )٥(
َّكتاب الكتاب ص(  ).٤٥ص(وأشار إىل ذلك أبو داود يف كتاب أصول الضبط , )٩٨ُ

 .٤٦كتاب أصول الضبط ص   )٦(



  

٥٤ 

غـري أين ال «:  ثـم قـال,)خفيـف(يـدون بـذلك أول كلمـة  ير,عالمة الـسكون خـاء
  .)١(»أستجيزه يف املصحف

 :  وذلك يف قوله,َّومل يذكر اخلراز يف ضبطه إال الدارة
َدارة عـف ِة السكون        ـَالمـٌ ُ          ......................... 

 اختيار ًواقترص يف عالمة السكون عىل الدارة اعتامدا عىل«: وقال التنيس يف رشحه
َ ألن أكثر نقاطها عىل ذلك واقتداء بمدينة النبي ,أيب داود ِ َّ ُوفيه مذاهب أخـر مل .. .ُ

  .)٢(»... لكون املتأخرين تركوا العمل هبا,يتكلم عليها الناظم
َّواملتأخرون من النقاط والكتاب جيعلون السكون دارة ُ َّ وجر «:  قال املارغني,)٣(ُ

 وكـذلك هـو يف الكتـب املخطوطـة ,)٤(»ه عملنـا اآلن وعليـ,بذلك عمـل املتـأخرين
 , دارة صـغريةه٣٩١ فالسكون يف مصحف ابن البواب الـذي كتبـه سـنة ,واملطبوعة

 ونقـل مـورتيز يف .ه٤٠٨وكذلك هو يف ديوان سالمة بـن جنـدل الـذي خطـه سـنة 
ًجمموعة اخلط العريب التي نرشها صورا من مصاحف خمطوطة يف دار الكتـب املـرصية 

 منها صورة مـصحف مـؤرخ ,ع إىل قرون متعددة ظهر فيها السكون دارة صغريةترج
 ,)٧(ه٦٣٥ ومــصحف مــؤرخ بــسنة ,)٦(ه٦٠٧ وآخــر مــؤرخ بــسنة ,)٥(ه٥٩٩بــسنة 

                                                 
 .٤٧املصدر نفسه ص   )١(
 .٩٦−٩٥الطراز ص   )٢(

صـبح : والقلقـشندي, ٧٥٨مجيلـة أربـاب املراصـد ص: واجلعـربي, ١٧٤اجلامع ص: ابن وثيق: ينظر   )٣(
 .٣/١٦٠ األعشى

 .٢/٧٥٧إرشاد القراء والكاتبني : املخلاليت: وينظر, ٣٤٥دليل احلريان ص   )٤(
 .٨٦ برقمجمموعة اخلط العريب    )٥(
 .٨٧ برقماملصدر نفسه    )٦(
 .٨٨ برقماملصدر نفسه    )٧(



 

٥٥ 

 ومصحف مـؤرخ ,)٢(ه٨١٥ ومصحف مؤرخ بسنة ,)١(ه٨٠١ومصحف مؤرخ بسنة 
  .)٤(ه١١٦٦ ومصحف مؤرخ بسنة ,)٣(ه١٠٠٠بسنة 

 مثـل مـصحف , يف املـصاحف الرتكيـة املتـأخرةُوالحظت عالمة السكون هـذه
 ومصحف حافظ حممـد أمـني الرشـدي ,)ه١١١٠ :ت(اخلطاط الرتكي حافظ عثامن 

  .ه١٣٨٦ وقامت وزارة األوقاف يف العراق بطبعه سنة ,ه١٢٣٦الذي كتبه سنة 
وغري متيرس للبحث تتبع استعامل رأس اخلاء للداللة عىل السكون يف املـصاحف 

من الواضح أن الذي أعاد هذه العالمة إىل املصاحف بقوة هو املـصحف املتأخرة لكن 
:  وجـاء يف التعريـف باملـصحف مـا نـصه,ه١٣٤٢األمريي املطبوع يف القاهرة سـنة 

َّوأخذت طريقة ضبطه مما قرره علامء الضبط عىل حسب ما ورد يف كتاب « الطراز عىل (ُ
ندلـسيني واملغاربـة بعالمـات  مـع إبـدال عالمـات األ, لإلمام التنـيس)ازَّرضبط اخل
ووضـع «:  ثم ورد يف بيان عالمـات املـصحف,»بن أمحد وأتباعه من املشارقة اخلليل

 . »... فوق أي حرف يدل عىل سكون ذلك احلرف)بدون نقطة(ٍرأس خاء صغرية 
 ويبـدو أن اللجنـة التـي أرشفـت ,واشتهر املصحف األمريي يف العامل اإلسالمي

 ه١٤٠٥ فقد جـاءت يف خامتـة طبعـة ,نة النبوية قد تأثرت بهعىل طباعة مصحف املدي
ْوأخذت طريقـة ضـبطه«الفقرة التي نقلناها من املصحف األمريي التي تبدأ بـ  َ ِ ُ....«, 

 وبقيت الـصيغة نفـسها يف ,وكذلك الفقرة التي فيها بيان عالمة السكون يف املصحف
  .ه١٤٢٩ك يف خامتة طبعة  كام يظهر ذل,الطبعات الالحقة ملصحف املدينة النبوية

                                                 
 .٦٤ برقماملصدر نفسه    )١(
 .٧٧ برقماملصدر نفسه    )٢(
 .٩٤ برقماملصدر نفسه    )٣(

 .٩٨ برقمفسه املصدر ن   )٤(



  

٥٦ 

والشك يف أن اللجنة التي أرشفت عىل املصحف األمريي لـو اسـتعملت 
للسكون الدارة الصغرية الختذت املصاحف الالحقة التـي ائتمـت بـه الـدارة 

  .عالمة للسكون
ًوإذا كان التوافق بني الضبط يف الرسم املصحفي ويف الرسم القيايس أمـرا مفيـدا  ً

َ استعامل الدارة عالمة للسكون يف املصاحف يمكن أن يعزز التوافـق ًومرغوبا فيه فإن ِّ َ ُ
 وقـد يكـون اسـتعامل ,بني الضبطني من غري خروج عن مـذاهب الـسلف يف الـضبط

َّ كام تقدم يف النصوص التـي نقلناهـا عـن ,الدارة عالمة للسكون أشهر من رأس اخلاء
جان التي أرشفـت عـىل طباعـة  ومن الطريف أن الل,أيب داود سليامن بن نجاح وغريه

ْاملصحف األمريي ومصحف املدينة النبوية رصحت برتجـيح رأي أيب داود عـىل رأي  َ َّ َ
 !  لكنها عكست القضية يف موضوع الضبط,الداين إذا اختلفا يف الرسم

 َّموضع الكرسة من الشدة : ًثالثا
 : )١(للتشديد عالمتان عند املتقدمني

 وهـي التـي اخرتعهـا اخلليـل , فـوق احلـرف,طرأس شني من غري نقـا: األوىل
ُ واختارها أبو داود إذا كان املصحف يضبط بالشكل الذي اخرتعـه ,)٢(وذكرها سيبويه َ ُْ

  .)٣( يعني باحلركات املأخوذة من حروف املد,اخلليل
 وأمامه إذا كـان ,ً وحتته إذا كان مكسورا,ًدال فوق احلرف إذا كان مفتوحا: الثانية
 , وهـو مـذهب أهـل املدينـة,ضهم جيعل مع الشدة عالمات احلركـات وبع,ًمضموما

                                                 
,                ٥٠كتــاب أصــول الــضبط ص: وأبــو داود, ١٢٩ واملقنــع ص٤٩املحكــم ص: الــداين: ينظــر   )١(

 .٩٨الطراز ص: والتنيس
 .  ٦املحكم ص: والداين, ٤/١٦٩الكتاب : سيبويه: ينظر   )٢(

 .٥٥كتاب أصول الضبط ص: ينظر   )٣(



 

٥٧ 

َ ووصـف ابـن وثيـق هـذه العالمـة بأهنـا مثـل قال,)١(وتابعهم عليه أهل األندلس ُ ِمـة ُ َ
ِالظفر ُ ُّ)٢(.  

َّ ونـص الـداين ,)٣(ُواشتهرت العالمة األوىل عند املشارقة يف املـصاحف وغريهـا
ً فـإن كـان احلـرف مفتوحـا ,ن فوق احلـرفوتلميذه أبو داود عىل أن رأس الشني تكو

َجعلت عالمة الفتحة فوق الشدة ْ َ َ وإن كان مضموما جعلتها أمامه,َ ْ َ َ  وإن كـان احلـرف ,ً
َمكسورا جعلت الشدة فوق احلرف وعالمة الكرسة حتت احلرف ْ َ َ ً)٤(.  

أن بعـضهم جعـل الكـرسة أسـفل الـشدة فـوق ) ه٨٢١: ت( وذكر القلقشندي
ًإذا كـان احلـرف املـشدد مكـسورا فلـك يف وضـع «:  اهلـوريني وقال نرص,)٥(احلرف َّ

ً أخذا من قـول , وهو أحسن,إما أن تضعها حتت احلرف: اخلفضة حتت الشدة طريقان
 وهـذه الطريقـة الثانيـة , وإما أن تـضعها فـوق احلـرف وحتـت الـشدة,الدؤيل املتقدم

ملضموم جيعلـون الفتحـة  وهي طريقة املغاربة يف املفتوح وا,للمشارقة فقط يف املكسور
 فيكون شكل املفتوح عنـدهم عـىل صـورة شـكل ,والضمة فوق احلرف وحتت الشدة
  .)٦(»...َّ فتنبه هلذا,املكسور عندنا عىل الطريقة الثانية

ُوالغالب يف املصاحف وضع الشدة فوق احلرف  كـام يف , والكرسة حتت احلـرف,َْ
ملطبوعة التي أرشت إليها مـن مصحف ابن البواب واملصاحف األخر املخطوطة وا

 فمن الكتب املطبوعـة مـا وافـق ضـبط , أما يف الكتب فقد انقسمت عىل قسمني,قبل
                                                 

 .٥٠املحكم ص: الداين: ينظر   )١(
 .١٧٢اجلامع ص   )٢(
 .٣/١٦٢صبح األعشى : والقلقشندي, ٧٥٨مجيلة أرباب املراصد ص: اجلعربي: ينظر   )٣(

 .٥٠كتاب أصول الضبط ص: وأبو داود, ٤٩املحكم ص: الداين: ينظر   )٤(
 .٣/١٦٣صبح األعشى : ينظر   )٥(

 .٢٠٨املطالع النرصية ص   )٦(



  

٥٨ 

 كـام يف كتـاب النـوادر , وعالمة الشدة فوقـه,املصاحف فجاءت الكرسة حتت احلرف
املعجـم ( وجاءت الكرسة حتت الشدة فـوق احلـرف يف كتـب أخـر مثـل ,أليب زيد
 )اإلتقـان يف علـوم القـرآن( وكتـاب , اللغة العربية يف القاهرة من طبعة جممع)الوجيز

  . من طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف,للسيوطي
ُوقد يكون مجع الكرسة مع الشدة فوق احلرف أرسع إىل فهم القارئ لعدم حاجته  ْ َ

  .ا وهو عليه نظام الطباعة يف احلاسوب يف زمانن,إىل نقل نظره إىل أسفل احلرف

 موضع اهلمزة من الياء : ًرابعا
 وكانت اهلمزة متوسطة مكسورة فإن املذهب املـشهور ,إذا كانت الياء صورة للهمزة
 ﴾﴿ و,]١٠٨: البقـرة[ ﴾﴿ وذلـك يف مثـل ,جعل اهلمزة وحركتها حتت الياء

  .)١(]٦٠: النمل[ ﴾﴿ و,]٣١: البقرة[ ﴾﴿ و,]١٦٧: آل عمران[
 اهلمـزة بــأعىل احلــرف َلَعــَام جَّبــُ أن بعـضهم ر)ه٨٢١ :ت(وذكـر القلقــشندي 

  .)٢( بأسفله)أي الكرسة(واخلفضة 
ً ويف الكتب أيضا عىل ,وتنوع ضبط هذه اهلمزة يف املصاحف املخطوطة واملطبوعة

 :  هي,ثالثة مذاهب
ُجعل اهلمزة وحركتها حتت الياء) ١( ْ  كام يف مـصحف ابـن البـواب واملـصحف ,َ

  . النبوية ومصاحف أخر ومصحف املدينة,األمريي
ُجعل اهلمزة فوق الياء) ٢( ْ  , كام يف مصحف احلافظ عـثامن, وحركتها حتت الياء,َ

  .ومصحف احلاج حافظ حممد أمني الرشدي
                                                 

 .٣٦٩دليل احلريان ص: واملارغني, ١٨٠الطراز ص: والتنيس, ١٦٩اجلامع ص: ابن وثيق: ينظر   )١(

 .٣/١٦٣صبح األعشى    )٢(



 

٥٩ 

 , كام يف مصحف جامعـة برنـستون,جعل اهلمزة وحركتها حتتها فوق احلرف) ٣(
  .ه١١٧٥ وعليه وقفية مؤرخه بسنة ,وهو بخط شمس الدين عبد اهللا

ًأما الكتب املطبوعة التي اختذناها نموذجا للموازنة فإن بعضها جعل اهلمزة فوق 
 ويف كتـاب , كام يف املعجم الوجيز وكتاب النـوادر أليب زيـد,الياء والكرسة حتت الياء

ِ للسيوطي رسمت اهلمزة فوق الياء)اإلتقان يف علوم القرآن( َِ  ويف كثري من األحيان ال ,ُ
ْفإن رسمت فإهنا توضع حتت الياء ,ةترسم عالمة الكرس َ ُِ. 

 إىل املذهب الثاين الذي جيعل اهلمزة فـوق اليـاء ُ أقرب»املحكم«وعبارة الداين يف 
َوإذا نقط الرضب الثاين الذي تقع اهلمـزة فيـه «:  وذلك حيث قال,والكرسة حتت الياء ِ ُ

َيف الياء نفسها جعلت اهلمزة نقطة بالصفراء فيها ِ َ وجعلت حرك,ُ ِ تها نقطة باحلمراء مـن ُ
 ومـن أمامهـا إن كانـت , ومـن حتتهـا إن كانـت مكـسورة,فوقها إن كانـت مفتوحـة

َ وجعل عىل الساكنة عالمة السكون,مضمومة ِ ُ«)١(.  
 وهي النقطة الصفراء بعالمة اخلليل وهـي رأس ,وإذا أبدلنا عالمة اهلمزة عند الداين

َ فإما أن جتعل فوقها أو حتتها, فإهنا ال يمكن أن تكون يف الياء نفسها,العني َ ْ ْ ووضعها فوق ,ُ َ
 ,الياء سواء كانت حركتها الفتحة أو الضمة أو الكـرسة هـو األقـرب إىل مـذهب الـداين

 واألرجح ,واستثناء املكسورة بجعلها حتت الياء هي وحركتها أحد احتاملني لكالم الداين
 أو حتـت اهلمـزة , حتت الياء ووضع الكرسة, وهو فوق الياء,وضع اهلمزة يف مكان واحد

  . واهللا تعاىل أعلم, وقد أخذ هبذا بعض املؤلفني وبعض الناقطني,فوق الياء

 ة َّعالمة املد: ًخامسا
إذا وقع بعد أحد حروف املد الثالثة الواو والياء واأللف مهـزة أو حـرف سـاكن 

                                                 
 .١٣٧املحكم ص   )١(



  

٦٠ 

ًفإن أهل النقط جعلوا فوق حروف املد مطة محراء داللة عىل زيا َّ َْ ِ  وذلـك يف ,دة متكينهنَّ
 ,]١٧: النــساء[ ﴾﴿ و,]٣٥: النــور[ ﴾﴿ و,]٤٣: النــساء[ ﴾﴿نحــو 

 . )١(]٧: الفاحتة[ ﴾﴿و
واعلم أن صورة املد جتعل بـاحلمرة كـامليم «: ووصف ابن وثيق عالمة املد بقوله

 وقد يكون هذا هو أصل .)٢(»...)مــد( يف آخرها دال صغر هكذا ,الصغر ممدودة
  . لكن مل تعد امليم والدال متميزتني يف هذه العالمة,دعالمة امل

ِّوذكر الداين أن عامة نقاط أهل العراق ال جيعلون يف املصاحف عالمـة للمـد ُِ َّ)٣(, 
 يف )ه٣٩١(لكن ظهرت عالمة املد يف مصحف ابن البواب البغدادي الذي كتبه سـنة 

  .﴾﴿  والكلمي املثقل يف مثل,﴾﴿املد الواجب املتصل  يف مثل 
ومل ختتلف املصاحف املخطوطة واملطبوعـة يف إثبـات عالمـة املـد التـي صـارت 

ُترسم بلون مداد الكتابة َ ْ َ بعد أن ترك استعامل األلوان املتعدد يف املصاحف,ُ ِ ُ.  
ومل يشتهر استعامل عالمة املد يف الرسم القيايس يف املوضع الذي تستعمل فيـه يف 

 ,)َآخـر(لة عىل اهلمـزة التـي تليهـا ألـف يف مثـل  ولكنها استعملت للدال,املصاحف
َآمــن(و   ﴾^﴿ وهــذه الكلــامت ترســم يف أكثــر املــصاحف هكــذا ,)القــرآن( و,)َ
  .﴾﴿ و﴾﴿و

 فقد ,وذكر ابن درستويه عالمة املد وقصد هبا الداللة عىل األلف التي بعدها مهزة
َحتيج إليهـا للفـرقٱواعلم أن هذه العالمات إنام « :قال كـذلك املمـدود ألنـه يف و.. .ِْ

                                                 
 .١٠٩الطراز ص: والتنيس, ١٠٩كتاب أصول الضبط ص: وأبو داود, ٥٤املحكم ص: الداين: ينظر   )١(
 .١٧٠اجلامع ص   )٢(
 .٥٦املحكم ص   )٣(



 

٦١ 

َ فلوال عالمة املد ما فرق بينـه وبـني املقـصور,ً وهو ال يكتب إال واحدا,اللفظ ألفان ُِّ, 
 واملعنى الذي قصده ابن درستويه هنا أقرب إىل داللة ,)١(» والرداء,السامء: وذلك نحو

  .هذه  العالمة يف الرسم القيايس منها يف الرسم املصحفي
 يف الكتب املطبوعة التي رجعنا إليها للموازنة يف هـذا )~(د واستعملت عالمة امل

 ويبدو أن اسـتعامل املـدة , أعني مهزة بعدها ألف,البحث للداللة عىل اهلمزة املمدودة
 ففـي كراسـة قواعـد اإلمـالء التـي ,ًيف هذا املوضع صار جزءا من قواعد رسم اهلمزة

 : نجد القاعـدة اآلتيـة)م٢٠٠٤−ه١٤٢٥(أصدرها جممع اللغة العربية يف دمشق سنة 
َإذا توالت مهزتان يف أول الكلمة أوالمها مفتوحة والثانية ساكنة عـوض عنهـا بـألف « ُِّ

ًفوقها إشارة املد ختفيفا للنطق ِّ  اهلمـزة املـسبوقة : منهـا, ويقع هذا يف عدد من املواضع,َ
ُآمر:  نحو,هبمزة املتكلم يف الفعل ُ وآكل,ُ ُ وآخذ,ُ هلمزة قبل ألف املـد يف وإذا وقعت ا. .ُ

َصيغة فاعل عوضتا بألف فوقها إشارة املد َ أكل: أمثلة,ُِّ َ ٌ آكل,َ ِ...«)٢( . 
 وقد تـرد عليـه اسـتثناءات قليلـة ,وهذا االستعامل مطرد اآلن يف الرسم القيايس

ً فرارا من توايل ,)قراآت(ً هبمزة وألف بدال من )قراءات( )قراءة( مثل رسم مجع ,ًجدا
  .كلمة واحدةألفني يف 

وليس من السهولة التقريب بني الرسم املصحفي والرسـم القيـايس يف اسـتعامل 
َ وليس هناك أي غضاضة يف بقاء كال االستعاملني,عالمة املد  . يف ميدانهُ كال,ِ

 
 

                                                 
َّكتاب الكتاب ص   )١( ُ١٠٠−٩٩. 
 .١١−٩قواعد اإلمالء ص   )٢(
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 خامتة
َّاحلمد هللاِ الذي يرس عيل سبل البحث حتى أمتمت الكتابة يف هذا املوضوع َ َّ َ  وآمل ,ُ

نتائج التي انتهيت إليها مفيدة يف زيادة معرفتنا بالعالمات التـي نجـدها يف أن تكون ال
 ويف توضيح العالقة بينها وبني العالمات التي نستعملها يف كتابتنـا يف غـري ,املصاحف
  . ونجدها  يف الكتب املطبوعة,املصحف

َّوبني البحث احلقائق اآلتية َ : 
يف إعجـام احلـروف إال يف اليـاء اتفاق الرسم املـصحفي والرسـم القيـايس ) ١(
ً يف حني أهنا تأيت معجمة حينا ومهملة حينـا , فإهنا أمهلت يف الرسم املصحفي,املتطرفة ً

َ وبني البحث األصـول التارخييـة إلعجـام ,آخر يف الرسم القيايس يف الكتب املطبوعة َّ َ
ة يف املصحف  وأظهر البحث إمكان إعجام الياء املتطرف,الياء يف املصادر واملخطوطات

  .وغريه
اتفاق العالمات اخلاصة باحلركات والتـشديد واهلمـز يف الرسـم املـصحفي ) ٢(

َمسلامتـ والشك يف أن هذه القضية من ال,والرسم القيايس َ َُّ.  
املطبوعـة يف زماننـا باسـتعامل رأس اخلـاء عالمـة رشقية املمتيزت املصاحف ) ٣(

 الدارة التي يـستعملها أهـل احلـساب  يف حني استعملت املصاحف القديمة,للسكون
  . وكذلك استعملت هذه العالمة يف الكتب املطبوعة,للداللة عىل الصفر

 لكـن موضـع ,اتفقت عالمة التشديد يف الرسم املصحفي والرسم القيـايس) ٤(
ِ يف حـني وضـعت الكـرسة حتـت ,الكرسة من الشدة يف املصاحف وقع حتـت احلـرف َ ُِ

  .لكتب املطبوعةالشدة أو حتت احلرف يف ا
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اختصت اهلمزة املتوسطة املكسورة املرسومة يـاء يف املـصحف بوضـع رأس ) ٥(
ْ وهو ما مل يؤخذ به يف الرسـم القيـايس,العني مع حركتها حتت الياء َ ْ  فهـي موضـوعة ,ُ

  .فوق الياء وحركتها حتتها أو حتت احلرف
ت بعدها مهزة أو فوق حروف املد إذا وقع) ~(ًوأخريا استعملت عالمة املد ) ٦(

 يف حـني اسـتعملت يف الرسـم , داللة عـىل زيـادة مـدهن يف املـصحف,حرف ساكن
 أي التي يأيت بعدها ,القيايس املستعمل يف الكتب املطبوعة للداللة عىل اهلمزة املمدودة

  . وهو استعامل خمتلف, ونحوها)قرآن( و)َآمن(ألف يف مثل 
ُإن ما تقدم يف هذا البحث ال يشكل ِّ َ ُ  , دعوة لتغيري الضبط املستعمل يف املـصاحفَّ

 املـصحف جمموعـة مـن احلقـائق ةولكنه يضع بني أيدي اخلطاطني واملهتمـني بطباعـ
 ويـوازن بينهـا وبـني نظائرهـا يف ,املتعلقة بعدد من العالمات املستعملة يف املصاحف

ة مـن  لتكوين رؤية واضحة لدهيم حول كل عالم,الرسم القيايس املستعمل يف الكتب
  . وتاريخ استعامهلا,تلك العالمات

 تفكـري يف مراجعـة العالمـات يف َّوإنني أود أن أؤكد يف خامتة هذا البحث أن أي
ْ خيَّاملصحف ينبغي أال  :  عن األسس اآلتيةَجُرَ

أن يكون اهلدف من املراجعة توحيد الـضبط يف الرسـم املـصحفي والرسـم ) ١(
  .القيايس لتسهيل القراءة يف املصحف

أن تستند املراجعة إىل العالمات التي استعملها السلف يف املصاحف وغريها ) ٢(
 ,َّحتى ال نخرج بالرسـم املـصحفي والـضبط عـام قـرره علـامء الـضبط يف مؤلفـاهتم

  .استعمله اخلطاطون يف املصاحفو
 أو ,َّترجيح ما هو أقرب إىل فهم القارئ من العالمات إذا تعـددت صـورها) ٣(
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 وتـرجيح التوافـق بـني الـضبط يف الرسـم ,هب النـاقطني يف موضـعهااختلفت مـذا
ًاملصحفي والرسم القيايس ما وجد إىل ذلك سبيال َ ِ ُ.  

 فليس هناك ما يمنع ,وال خيفى عىل القارئ أن إعادة النظر يف العالمات أمر ممكن
 بخالف رسـم املـصحف الـذي أمجعـت األمـة عـىل ,منه إذا ظهرت يف ذلك مصلحة

َافظة عليه كام كتوجوب املح ُبه الصحابة ـَ  .  يف املصاحف−ريض اهللا عنهم−َ
  . وإليه املرجع واملآب,هذا واهللا أعلم بالصواب
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 مصادر البحث
 املصاحف : ًأوال

 رقـم ,فـوظ يف مكتبـة چـسرتبتي حم,)ه٤١٣ :عيل بن هـالل ت(مصحف ابن البواب   ) ١(
 جنيـف ,) رايـس. إس.دي( طبعة مصورة مـع دراسـة منفـردة للمستـرشق )١٦/ك(

  . بريوت, توزيع الرشكة الرشقية للنرش والتوزيع, ترجم الدراسة أمحد األرفيل,م١٩٨٠
 عليـه وقفيـة , كتبـه اخلطـاط شـمس الـدين عبـد اهللا,مصحف مكتبة جامعة برنستون  ) ٢(

 :  عىل هذا املوقع, نسخة إلكرتونية مصورة عن األصل,ه١١٧٥مؤرخة بسنة 
http://diglib.princeton.edu  

 نـرشته ,ه١٠٩٧ كتبـه سـنة ,)ه١١١٠ :اخلطـاط الرتكـي ت(مصحف احلافظ عثامن   ) ٣(
  . بدون تاريخ,مكتبة املثنى يف بغداد

 نـرشته وزارة األوقـاف ه١٢٣٦ كتبه سـنة ,حممد أمني الرشديمصحف احلاج حافظ   ) ٤(
  .م١٩٦٧ = ه١٣٨٦ بغداد ,العراقية

  .ه١٣٤٢ الطبعة األوىل , القاهرة,املصحف األمريي  ) ٥(
 , نرشه جممع امللك فهد يف املدينة املنورة, كتبه اخلطاط عثامن طه,مصحف املدينة النبوية  ) ٦(

  .ه١٤٢٩ وطبعه سنة ,ه١٤٠٥ سنة هطبع
 الكتب : ًثانيا
 ,إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عـز وجـل: )أبو بكر حممد بن القاسم(ابن األنباري   . ١

  .م١٩٧٠ =ه١٣٩٠ دمشق , جممع اللغة العربية,حميي الدين عبد الرمحن رمضان. حتقيق د
  .م١٩٠١ القاهرة ,فتوح البلدان: )أمحد بن حييى(البالذري   . ٢
 ,أمحد بن أمحد رششـال.  حتقيق د,الطراز يف رشح ضبط اخلراز: )مد بن عبد اهللاحم(التنيس   . ٣

  .م٢٠٠٠ = ه١٤٢٠جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف املدينة املنورة 
 ,مجيلة أربـاب املراصـد يف رشح عقيلـة أتـراب القـصائد: )إبراهيم بن عمر(اجلعربي   . ٤

 دمـشق ,لغوثـاين للدراسـات القرآنيـة دار ا,حممد خضري مـضحي الزوبعـي. حتقيق د
  .م٢٠١٠ =ه١٤٣١
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 مكتبة , حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم,مراتب النحويني: )عبد الواحد بن عيل(احللبي   . ٥
  .م١٩٥٥ القاهرة ,هنضة مرص

 , حتقيق حممد أسـعد طلـس,التنبيه عىل حدوث التصحيف: محزة بن احلسن األصفهاين  . ٦
  .م١٩٦٨دمشق 

 ,أصل اخلط العـريب وتـاريخ تطـوره إىل مـا قبـل اإلسـالم: )دكتور(يى نامي خليل حي  . ٧
  .م١٩٣٥القاهرة 

 : )أبو عمرو عثامن بن سعيد(الداين   . ٨
 = ه١٤١٨ دمـشق , دار الفكـر,عـزة حـسن.  حتقيـق د,املحكم يف نقط املصاحف  . أ

  .م١٩٩٧
 دار ,د دمهـان حتقيـق حممـد أمحـ,املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمـصار  . ب

  .م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ دمشق ,الفكر
 , حتقيق فرغيل سـيد عربـاوي,املوضح ملذهب القراء واختالفهم يف الفتح واإلمالة  . ج

  .م٢٠١٠ بريوت ,دار الكتب العلمية
 حتقيـق ,كتاب أصول الضبط وكيفيته عىل جهة االختصار: )سليامن بن نجاح(أبو داود   . ٩

 املدينـة , جممع امللك فهد لطباعة املصحف الـرشيف,شالأمحد بن أمحد بن معمر رش. د
  .ه١٤٢٧املنورة 

 , حتقيـق سـليم بـن عيـد اهلـاليل,كتاب املـصاحف: )عبد اهللا بن سليامن(ابن أيب داود   . ١٠
 . م٢٠٠٦ = ه١٤٢٧مؤسسة غراس للنرش والتوزيع 

َّكتاب الكتاب: )عبد اهللا بن جعفر(ابن درستويه   . ١١ عبد . د وهيم السامرائيإبرا.  حتقيق د,ُ
  .م١٩٧٧ =ه١٣٩٧ الكويت ,احلسني الفتيل

 حتقيـق حممـد أبـو الفـضل ,طبقات النحـويني واللغـويني: )حممد بن احلسن(الزييدي   . ١٢
  .م١٩٧٣ = ه١٣٩٢دار املعارف بمرص , ٢ ط,إبراهيم

بـريوت  ,دار الكتاب العريب, ٢ ط,كتاب النوادر: )سعيد بن أوس(أبو زيد األنصاري   . ١٣
 . )م١٨٩٤مصورة عن طبعة سعيد الرشتوين (.م١٩٦٧ = ه١٣٨٧

  . القاهرة, حتقيق عبد السالم حممد هارون,الكتاب: )أبو برش عمرو بن عثامن(سيبويه   . ١٤
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 املطبعـة , حتقيـق كرنكـو,أخبـار النحـويني البـرصيني: )احلسني بن عبـد اهللا(السريايف   . ١٥
  .م١٩٣٦ بريوت ,الكاثوليكية

مركز :  حتقيق,اإلتقان يف علوم القرآن: )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(لسيوطي ا. ١٦
 املدينـة املنــورة , جممـع امللـك فهــد لطباعـة املـصحف الـرشيف,الدراسـات القرآنيـة

  .ه١٤٢٦
 دار ,الكتابـة العربيـة مـن النقـوش إىل الكتـاب املخطـوط: صالح بن إبراهيم احلـسن. ١٧

  .م٢٠٠٣ = ه١٤٢٤ياض  الر,الفصيل الثقافية
 حتقيق ,تصحيح التصحيف وحترير التحريف: )صالح الدين خليل بن أيبك(الصفدي . ١٨

  .م١٩٨٧ = ه١٤٠٧ القاهرة , مكتبة اخلانجي,السيد الرشقاوي
دراسات يف تاريخ اخلط العريب منذ بدايته إىل هناية العرص : )دكتور(صالح الدين املنجد . ١٩

  .م١٩٧٢ بريوت ,ديد دار الكتاب اجل,األموي
 مـع سـفري ,سـمري الطـالبني يف رسـم وضـبط الكتـاب املبـني: )عيل بن حممد(الضباع . ٢٠

 اإلسـامعيلية , مكتبـة اإلمـام البخـاري, للدكتور أرشف حممد فـؤاد طلعـت,الطالبني
  .م٢٠٠٨ = ه١٤٢٩

 ,يـفرشح مـا يقـع فيـه التـصحيف والتحر: )أبو أمحد احلسني بن عبد اهللا(العسكري . ٢١
  .م١٩٦٣ البايب احللبي بمرص ,حتقيق عبد العزيز أمحد

 حتقيق غانم قدوري ,املخترص يف مرسوم املصحف الكريم: )إسامعيل بن ظافر(العقييل . ٢٢
  .م٢٠٠٨ = ه١٤٢٩ عامن , دار عامر,احلمد

 :غانم قدوري احلمد. ٢٣
  .م١٩٨٢ بغداد ,رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية  . أ

  .م٢٠٠٤ = ه١٤٢٥ عامن , دار عامر,ابة العربيةعلم الكت  . ب
 , دار الكتـب العلميـة,صـبح األعـشى يف صـناعة اإلنـشا: )أمحد بن عيل(القلقشندي . ٢٤

  .م١٩٨٧ = ه١٤٠٧بريوت 
 القـاهرة , دار القـرآن,دليل احلريان يف رشح مورد الظمآن: )إبراهيم بن أمحد(املارغني . ٢٥

  .م١٩٧٤
  .م١٩٧١ طهران , جتدد− حتقيق رضا ,الفهرست: )بن إسحاقحممد (ابن النديم . ٢٦
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  .م٢٠٠٤ = ه١٤٢٥ قواعد اإلمالء :جممع اللغة العربية يف دمشق. ٢٧
  .م١٩٨٠ = ه١٤٠٠ القاهرة , املعجم الوجيز:جممع اللغة العربية يف القاهرة. ٢٨
 ,الكتـاب املبـنيإرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسـم : )رضوان بن حممد(املخلاليت . ٢٩

 = ه١٤٢٨ اإلسـامعيلية , مكتبـة اإلمـام البخـاري,حتقيق عمـر بـن مـامل أبـه املراطـي
  .م٢٠٠٧

  .لسان العرب طبعة بوالق: )حممد بن مكرم(ابن منظور   . ٣٠
 :م١٩٠٥ القاهرة ,)باإلنكليزية(جمموعة اخلط العريب : موريتز  . ٣١

Moritz (B): Arabic paleography. A collection of Arabic texts from the first 
century of the hidjra till the year 1000. Cairo, 1905                           

 بـوالق ,٢ ط,املطالع النرصية للمطـابع العـرصية يف األصـول اخلطيـة: نرص اهلوريني  . ٣٢
  .م١٩٠٢القاهرة 

ُ ملا حيتاج إليه من رسم املـصحفاجلامع: )إبراهيم بن حممد اإلشبييل(ابن وثيق   . ٣٣ َ ْ ُ  حتقيـق ,َِ
  .م٢٠٠٩ = ه١٤٢٩ عامن , دار عامر,غانم قدوري احلمد

 . القاهرة, الطباعة املنريية,رشح املفصل: )يعيش بن عيل(ابن يعيش   . ٣٤
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