
 

 تعريف رسم المصاحف العثماني

و « الهجاء»و « الكتاب»عرفت اللغة العربية عددا كبيرا من الكلمات الدالة على مرسوم الخط منها: 

 ، وتطور استعمال هذه الكلمات عبر القرون.«الرسم»و « الخط»

(، استخدم علما على الكتابة والرسم، وقد 1« )كتب»الذي هو أحد مصادر « الكتاب»فأولها استخداما 

هـ، ويحيى بن  169استعمل هذا المصطلح للتعبير عن معنى الكتابة من المتقدمين مثل نافع بن أبي نعيم ت 

ابن يحيى الصولي ت  هـ، وأبي بكر محمد 224هـ، وأبي عبيد القاسم بن سالم ت  207زياد الفراء ت 

في « الكتاب»هـ، وغيرهم، فكان هؤالء يكثرون من استعمال  347هـ، وعبد هللا بن درستويه ت  336

 (.2معنى الرسم والكتابة )

هـ بسنده  462في معنى الرسم والكتابة ما رواه الخطيب البغدادي ت « الكتاب»والدليل على استخدامهم 

 عن إبراهيم النخعي واألعمش، قال:

 (.3« )كانوا يكرهون كتاب الحديث»

، ومن «الهجاء»في القرون المتقدمة كلمة: « الكتاب»ومن أكثر الكلمات استعماال، وأكثرها استخداما بعد: 

يستقرئ الكتب المؤلفة في الرسم والخط لدى المتقدمين يجد أن غالب تسمية كتبهم تحمل هذا االسم 

 (.1ؤلفات هجاء المصاحف )وتعنون به كما يظهر ذلك جليا عند ذكر م

 معنيين:« الهجاء»وذكر علماء اللغة لمادة 

األول: يدل على الذم، وتعديد العيوب؛ كأن يهجو الشاعر شاعرا آخر، فيعدد معايبه، وهو خالف المديح 

(2.) 

والثاني: هجاء الحروف، وتقطيع اللفظة بحروفها، وهو تعلم هجاء الحروف يهجيها ... ، ويتهجاها، أو 

 (.3تلفظ بأسماء الحروف، ال مسمياتها، وتعداد حروف الكلمة المكتوبة )ال

 والمراد به بيان كيفية رسم األلفاظ اللغوية، وهو المقصود هنا.

ومما يالحظ أن معظم المصادر األولى التي ألفت في موضوع الخط والكتابة كانت تعرف بكتب الهجاء، أو 

يطلق على الكتابة بعامة، وقد ألف السيوطي رسالة في  هجاء المصاحف، ثم ظهر مصطلح الخط، فصار

 (. وقد يقيد بالمصحف، فيقال: خط المصحف، فتخصص باإلضافة.4علم الخط )



وظهر هذا المصطلح عند علماء المصرين: البصرة والكوفة، فأسسوا لعلم الخط ضوابط وروابط بنوها 

 (.1ط القياسي، أو االصطالحي المخترع )على أقيستهم النحوية، وأصولهم الصرفية، وسموها علم الخ

ثم ظهر استعمال مصطلح الرسم أو رسم المصحف، أو الرسم العثماني. وعلى ما يبدو ظهر استعماله 

للداللة على علم هجاء المصحف في وقت متأخر، ألن المؤلفات في القرون األولى لم تستخدم هذه الكلمة 

لغوية لم تكن تذكر أي معنى لها يتعلق بالكتابة في مادة للداللة على خط المصحف، بل إن المعاجم ال

 «.رسم»

 (.2« )رسم كل شيء: أثره، والجمع رسوم»هـ:  321قال ابن دريد ت 

 (.3« )الرسم هو األثر»هـ:  370وقال األزهري ت 

. (4« )الرسم هو األثر، وقيل بقية األثر، وقيل ما ليس له شخص من اآلثار»هـ:  711قال ابن منظور ت 

 (.5« )ورسم على كذا ورشم إذا كتب»وقال: 

 وهذا المعنى ينطبق على مرسوم خط المصحف، فهو أثر من آثار

أو وصفه ب « المصحف»الصحابة رضي هللا عنهم، وهو خط وكتابة، ويزيد ذلك وضوحا إضافته إلى 

 «.الرسم العثماني»أو « رسم المصحف»فيقال: « العثماني»

ى اللغوي واالصطالحي لمرسوم خط المصحف، ومن ثم صحت تسميته ب: فالعالقة واضحة بين المعن

 ، فهو أثر وخط وكتابة.«رسم المصحف»

وإذا كانت المصنفات األولى في الرسم يغلب عليها مصطلح هجاء المصاحف، فإن المؤلفات المتأخرة غلب 

فتخصص بخط عليها إطالق مصطلح الرسم والمرسوم، وصار علما على هجاء المصاحف وكتابتها، 

المصحف. ومن ثم أضيف إلى ما يعرفه ويخصصه، فقيل: رسم المصحف، أو أضيف له الوصف فقيل: 

، ثم شاع استعماله داللة على خط المصحف ولو كان مقطوعا عن اإلضافة، فشاع «الرسم العثماني»

 استخدامه للتعبير عن هجاء المصاحف، وتحددت داللته.

االصطالح تردد في كتب القوم بأكثر من اسم، حتى اشتهر بين المتأخرين فتبين لي أن علم الرسم من حيث 

 وهللا أعلم.« الرسم العثماني»باسم 

 

 أنواع الخط العربي:



 وقد قسم علماء العربية الخط إلى ثالثة أقسام: الخط القياسي، والخط العروضي، وخط المصحف.

 أوال: الخط القياسي،

اإلمالء، وهو الرسم الذي وضع علماء البصرة والكوفة قواعده، أو االصطالحي المخترع، ويسمى 

 مستمدين ذلك من المصاحف العثمانية ومن علم النحو والصرف.

(، وهذا الرسم وإن كان فصل 1وتعريفه: تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير االبتداء به والوقف عليه )

والتبديل، والتطوير، وهو المستعمل في كتابتنا  وبوب، إال أنه لم يتفق عليه واضعوه، وهو عرضة للتغيير،

 العادية.

 وهذا الرسم لم تراع فيه الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوق.

 

 ثانيا: خط العروض:

وهو ما اصطلح عليه أهل العروض في تقطيع أبيات الشعر، ويعتمدون فيه على ما يقع في السمع واللفظ 

ساكنة، ويكتبون الحرف المدغم بحرفين، فتراعى فيه المطابقة التامة  دون المعنى فيكتبون التنوين نونا

 (.2بين المنطوق والمكتوب )

 

 ثالثا: خط المصحف وهجاؤه:

 وهو موضوع هذا الكتاب.

وهو الذي كتب به زيد بن ثابت حروف القرآن وكلماته في جميع مراحل جمع القرآن التي آخرها كتابته في 

(، وسمي 3وهو علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية للرسم القياسي )عهد عثمان رضي هللا عنه، 

 الرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان، ألنه أمر بنسخ إمام للناس

« يا أصحاب محمد اجتمعوا، فاكتبوا للناس إماما»بعد ما اختلف الصحابة في بعض حروف القرآن فقال: 

أبي بكر مصحفا إماما ثم نسخوا منه مصاحف لسائر ( فنسخ الصحابة رضي هللا عنهم من صحف 1)

 األمصار، فنسب إليه من هذه الجهة، ال أنه اخترعه وابتكره.

ولم تراع الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوق، ألن رسمه يحتمل أكثر من صورة منطوقة لعلل وحكم، 

 ، وسيتجلى ذلك في موضعه.بل كتب في بعض المواضع على الفرع دون األصل ليدل الفرع على األصل



وسموا رسم المصحف بالخط المتبع، وقالوا: إن رسمه سنة متبعة مقصورة عليه، فال يقاس وال يقاس 

 (.3« )خطان ال يقاس عليهما: خط المصحف، وخط العروض»(، ويقال: 2عليه )

أكثر المواضع في وموافقة الرسم العثماني للمنطوق تكون تحقيقا كما هو الحال في الخط القياسي، وفي 

هجاء المصاحف، ويكون تقديرا كما هو الشأن في بعض المواضع في هجاء المصاحف. وذلك ألن 

االختالف يكون اختالف تغاير وتنوع، وهو في حكم الموافق، فال يلزم من صحة أحدهما بطالن اآلخر. 

 يوجد في المصاحف.ويكون اختالف تضاد أو تناقض، ويلزم من صحة أحدهما بطالن اآلخر، وهذا ال 

الواحد على مختلف مصاحف  ولذلك وزع الصحابة رضي هللا عنهم األحرف التي ال يحتملها الرسم

األمصار، ألن الخط هنا في هذه الحروف يحصر جهة اللفظ، فمخالفه مناقض، وتارة ال يحصرها، بل يرسم 

 لتعدد الجهة.على أحد التقادير، فالالفظ به موافق تحقيقا، ولغيره موافق تقديرا 

وذلك ألن البدل في حكم المبدل منه، وما زيد في حكم العدم، وما حذف في حكم الثابت، وما وصل في حكم 

 (. وسوغ ذلك كله تجريد المصحف من النقط الشكل.1الفصل، وما فصل في حكم الوصل )

دة، والهمزة، وتنحصر مخالفة الرسم العثماني للرسم القياسي في ست قواعد، وهي: الحذف، والزيا

واإلبدال، والوصل، والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، تغليبا لها في جميع المصاحف مما 

 يحتمله الرسم.

 وقسم علماء الرسم الحذف إلى ثالثة أقسام:

حذف إشارة يكون المقصود منه اإلشارة إلى قراءة أخرى في الكلمة، وذلك مثل حذف األلف من  - 1

إشارة إلى قراءة حمزة حيث قرأ بفتح « أسارى»( فحذف األلف من كلمة: 2ى تفادوهم )كلمتي: أسار

 الهمزة وإسكان السين، وحذف األلف بعدها.

وأما حذف األلف في كلمة: تفادوهم فهي إشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة 

 (.1وسكون الفاء وحذف األلف ) وخلف؛ حيث قرءوا بفتح التاء

وحذف اختصار، وهو الذي يكون مطردا في جميع الكلمات المتناظرة كحذف األلف في كل جمع مذكر  - 2

( والحفظين 2سالم وشبهه، إذا لم يقع بعد األلف تشديد أو همز مباشرين مثل قوله تعالى: العلمين )

 والصدقين.



كل القرآن الكريم مثل حذف  وحذف اقتصار، وذلك كأن يرد الحذف في كلمة بعينها دون نظائرها في - 3

( في األنفال ال غير، وإثبات األلف في بقية 3ألف: الميعد في قوله تعالى: ولو تواعدتم الختلفتم في الميعد )

 المواضع في القرآن الكريم وغيره.

وقد يجتمع حذف االقتصار واإلشارة معا في الكلمة الواحدة كقوله تعالى: إذا مسهم طئف من الشيطن 

 ( ففيها حذف اقتصار دون نظيرها في سورة نون: فطاف4) تذكروا

 (.6(، وفيها حذف إشارة ألنه ورد فيها خالف القراء دون موضع القلم )5عليها طائف )

 نشأة علم الرسم العثماني:

لم تعرف البشرية كتابا حظي بالعناية واالهتمام على مدى األزمان بمثل ما حظي به القرآن الكريم، سواء 

كتابته ورسمه وإعرابه بالنقط، أو من حيث تالوته وتحقيق قراءاته أو من حيث معرفة أحكامه  من حيث

وحكمه وبيان معانيه. فمن حيث كتابته ورسمه كان ذلك بقلم زيد بن ثابت رضي هللا عنه كاتب الوحي في 

 حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

تابة القرآن، ومنع أصحابه من كتابة شيء غير القرآن، فكانت عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم فائقة بك

ال تكتبوا »فروى اإلمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 (.1« )عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه

 صلى هللا عليه وسلم يأتي عليه الزمن، وروى الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس، قال: كان رسول هللا

ضعوا هذه »وهو ينزل عليه السور ذات العدد ... فكان إذا نزل الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: 

 (.2« )اآليات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

قال النبي صلى هللا عليه وسلم ادع لي زيدا »وفي رواية البخاري عن البراء بن عازب رضي هللا عنه: 

 (.3وليجيء باللوح والدواة والكتف، أو الكتف والدواة. ثم قال: اكتب: ال يستوي القعدون )

كنت »قال:  فقد ورد عن زيد بن ثابت المتخصص في كتابة القرآن أنه»وقال الشيخ محمد طاهر الكردي: 

أكتب الوحي عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرؤه فإذا كان 

 (.1« )فيه سقط أقامه

 وكانت هذه الكتابة منثورة ومتفرقة في اللخاف، والعسب واألكتاف والرقاع.



بكر الصديق رضي هللا عنه، أمر أبو بكر،  ثم لما استحر القتل في موقعة اليمامة بقراء القرآن في عهد أبي

بإشارة من عمر بن الخطاب، زيد بن ثابت أن يجمع القرآن في صحف، فكانت الصحف عند أبي بكر، ثم 

 (.2عند عمر في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، وهو المسمى بالجمع الثاني )

عنه، كما الحظ ذلك حذيفة بن اليمان ثم لما اختلف القراء في قراءته في عهد عثمان بن عفان رضي هللا 

عند أهل الشام، أمر عثمان زيد بن ثابت، وعبد هللا بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن 

إذا اختلفتم أنتم »الحارث، فنسخوا ما في الصحف األولى في مصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: 

 (.3ثم أتلف ما عداه )« ن قريش، فإنه إنما نزل بلسانهموزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسا

« يا أصحاب محمد اجتمعوا، فاكتبوا للناس إماما يجمعهم»وسموه بالمصحف اإلمام أخذا من قول عثمان: 

(4.) 

 

 

 


