
 المحاضرة الخامسة 

 تنقيط القران الكريم والشبيات المثارة حولو 

 قراءة وحفظ القران الكريم 

 نقل القران عبر العصور 

 لغة القران الكريم والشبيات المتعمقة بيا

 عمم رسم المصحف

رضي اهلل عنو، وىو خطٌّ متميز يختمف -نعني برسم المصحف الخطَّ الذي ُكِتَب بو في عيد عثمان 
بعض الشيء عن القواعد اإلمالئية التي وضعيا عمماء المغة بعد كتابة ىذه المصاحف العثمانية بحقبٍة 

 أو ىو عبارة عن رسم الكممات في المصحف من ناحية عدد حروف الكممة ونوعيا  من الزمن.

 

 من كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني: لعمماءاموقف  

وعن  -رضي اهلل عنو-صاحف بالخط الذي كتبت بو في عيد عثمان إلى وجوب كتابة الم الجميور ذىب
يروي الداني أن اإلمام مالك رضي اهلل عنو قيل لو:  صمى اهلل عميو وسمم أجمعين.-أصحاب رسول اهلل 

"أرأيت من استكتب مصحًفا اليوم، أترى أن يكتب عمى ما أحدث الناس من اليجاء اليوم، فقال: ال أرى 
 مى الكتبة األولى" ذلك، ولكن يكتب ع

 وقال اإلمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة مصحف اإلمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك

  

 أشير المؤلفات في رسم المصحف :

 ىـ" 434ىجاء المصاحف" لمكي بن أبي طالب القيسي األندلسي "ت -1

 ىـ".444المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أىل األمصار" لمداني،"ت -2



 كتاب "المحكم" في نقط المصاحف لمداني أيًضا.  -3

كتاب "عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل" ألبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان المراكشي،   -4
 ىـ421الشيير بابن البناء "ت 

 

 عمم النقط والشكل 

 دواعي النقط والشكل: 

كانت المصاحف العثمانية مجرة من نقاط االعجام ومن الحركات ،لخمو الكتابة العربية في تمك الحقبة 
 منيا وبقيت الكتابة العربية عمى ذلك النحو حتى النصف الثاني من القرن األول اليجري 

يم بين ولما اختمط العرب بالعجم شاع المحن في الكالم العربي، وشاع المحن أيًضا في القرآن الكر 
الصبيان، فاضطر المسممون أمام ىذه الظاىرة الخطيرة أن يضبطوا المصاحف بالنقط والشكل حتى 

َح الناس قراءتيم عمى ضوئيا.  يصحِّ

(ىو أول من وضع الحركات التي 96وتجمع المصادر  العربية القديمة عمى أن أبا األسود الدؤلي ت )
،فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف ،والكسرة نقطة تحت  تعتمد عمى النقاط الحمر ،وكان ذلك في البصرة

الحرف والضمة نقطة أمام الحرف وجعل التنوين نقطتين  وروي انو سمع  قارًئا يقرأ قولو تعالى: }َأنَّ المََّو 
وقال: عز َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُُو{ .فقرأىا يجرُّ الالم في كممة "رسولو"، فأفزع ىذا المحن أبا األسود، 

 وجو اهلل أن يبرأ من رسولو 

(وىو تمميذ ابي االسود الدؤلي 69وتنسب المصادر العربية إلى أن نصر بن عاصم الميثي البصري )ت
 اخترع نقاط اإلعجام التي تميز بين الحروف المتشابية في الرسم، مثل الدال، والذال، والراء والزاي" .

( إذ "جعل الحركات حروفًا صغيرة مكان 149دي البصري )تثم جاء بعدىما الخميل بن احمد الفراىي
 النقاط الحمر، وكذلك وضع الخميل عالمة لميمزة والتشديد...." 

 

 



 

 حكم نقط المصحف وشكمو:

ذىب جماعة من السمف الصالح إلى أنو ينبغي إبقاء المصاحف األولى عمى ما ىي عميو من  -1
 غير نقط وال شكل، مبالغًة في المحافظة عمى رسمو كما ىو من غير زيادة فيو 

وقال الجميور من السمف والخمف: يجوز نقط المصحف وشكمو؛ ألن الضرورة إليو ممحة، وىو ال  -2
نما  يزينو ويكممو، ويعين القراء عمى قراءة القرآن من غير لحن. قال النووي: نقط المصحف يخلُّ بالرسم، وا 

؛ ألنو صيانةٌ لو من المحن والتحريف.  وشكمو مستَحبٌّ

 

 ،نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر منيا : حول رسم المصحف المثارة الشبيات

 َأيَُّيا َيا}  تعالى قولو في عباس ابن عن روي ما ورسمو القرآن جمع عمى الطعن في يكفي أال يقولون  -1
 والصواب أخطأ الكاتب إن قال أنو {َوُتَسمُِّموا  َتْسَتْأِنُسوا َحتَّى ُبُيوِتُكمْ  َغْيرَ  ُبُيوتاً  َتْدُخُموا ال آَمُنوا الَِّذينَ 
  تستأذنوا حتى

 عمى ىذه الشبية  ونجيب 

 في طاعن فيو ذلك قال أنو عباس ابن عن روي من إن نصو ما يقول إذ حيان أبو بو أجاب بما : أوال
    القول ذلك من بريء عباس وابن الدين في ممحد اإلسالم

 قرأ أنو عنو لنقموا عباس ابن عن صحيحا النقل ذاك كان فمو تستأنسوا قراءة غير يرووا لم القراء أن :ثانيا 
 تستأذنوا

  قرأ أنو أيضا عباس ابن عن روي ما ورسمو القرآن جمع عمى الطعن في يكفي أال يقولون  -2

 في إنيا لو فقيل(   يتبين أفمم )(َجِميًعا النَّاَس  َلَيَدى المَّوُ  َيَشاءُ  َلوْ  َأنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َيْيَأسِ  َأَفَممْ ) 
  ناعس وىو كتبيا الكاتب أظن فقال ( ييأس أفمم )المصحف

 



  ونجيب 

 عباس ابن عن ذلك يصح لم بأنواوال : 

  زنديق ممحد قول ىو بل حيان أبو قال ثانيا : 

 من وال يديو بين من الباطل يأتيو ال الذي اهلل كتاب في ىذا يصدق ال ممن ونحن الزمخشري وقالثالثا :
 خمفو

 

 َأالَّ  َربُّكَ  َوَقَضى}  تعالى قولو في يقول كان أنو عباس ابن عن روي ما أيضا الطعن وجوه من يقولون -3
 ربك ووصى يقرأ وكان بالصاد الواو التزقت ربك ووصى ىي إنما {ِإْحَساناً  َوِباْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا
 عمى الحرف ىذا اهلل أنزل قال أنو عنو وروي بالصاد إحداىما التصقت واوان إنيما ربك أمر ويقول
 ( ربك ووصى ) نبيكم لسان

 كمو ذلك عن ونجيب

  ضعيفة الروايات ىذه إن يقول إذ األنباري ابن بو أجاب بما أوال

  ساقط القاطع ومعارض وقضى قراءة وىو القاطع لممتواتر معارضة الروايات ىذه أن ثانيا 

 تمك في إليو نسب ما أن عمى دليل وذلك وقضى قرأ أنو عنو استفاض وقد نفسو عباس ابن أن ثالثا
،ىذه بعض الشبيات التي اثيرت حول رسم  اإلسالم أعداء لفقيا التي الرخيصة الدسائس من الروايات

 المصحف وىي كثيرة اوردىا الزرقاني في كتابو مناىل العرفان ورد عمييا 

  

  الكريم القران وحفظ قراءة

 اىداف القراءة يمكن اجماليا بالنقاط االتية 

 قراءة القران وسيمة من وسائل الدعوة  -1
 قراءة القران عبادة  -2



 قراءة القران لمفقو والعبادة  -3

 فضل تالوة القران 

 وعممو( القرآن تعمم من روى البخاري وغيره عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو قال )خيركم -1
"  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال:  قال مسعود ابن عن اإليمان شعب في وذكر البييقي  -2

 ألف ولكن حرف ألم تقول ال  أمثاليا بعشرة والحسنة حسنة بو فمو اهلل كتاب من حرفا قرأ من
 " حرف وميم حرف والم حرف

 فإنو القرآن اقرؤوا: )  يقول(  وسمم عميو اهلل صمى)  اهلل رسول سمعت:  قال أمامة أبي عن  -3
 (ألصحابو شفيعاً  القيامة يوم يأتي
 

 والذي البررة الكرام السفرة مع بالقرآن الماىر: " وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال مسمم وروى -4
واالحاديث في فضل القران كثير ال يسع المجال  " أجران لو شاق عميو وىو فيو ويتتعتع القرآن يقرأ

 لذكرىا اكتفينا ببعضيا 
 

  

 

  


