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  م2021 -02 -04
  قسم اللغة واألدب العربي

  مادة دراسات لغوية قرآنية
  األستاذ عبد القادر تواتي

  )تطبيق(السنة األولى ماستر لسانيات تطبيقية
  03: الحصة

  ورسم القرآن الخط العربي
  

ومع تقدم البشرية اختُرعت الكتابة وظهرت عدة خطوط منها الخط  ،أصواتا منطوقةاللغة بدأت 
أما اصطالحا  1.والنقش وهو العالمة واألثر والكتابة يخط، مصدر للفعل خطّ في اللغةالخط و .العربي

أو نقوش مخصوصة دالة على . تصوير اللفظ برسم حروف هجائه بتقدير االبتداء والوقف عليه«فهو 
 في ما على الدالة المسموعة الكلمات على تدل حرفية وأشكال رسوم هو«: قال ابن خلدونو 2».الكالم
    3 ».النفس

قيمته التي ال يغني عنها أيضا ورغم ما ألصوات اللغة المنطوقة من أهمية، فإن للخط المكتوب 
 التي اإلنسان خواص من الكتابة إذ ؛شريفة صناعة وهو اللغوية، الداللة عن رتبة ثاني فهو«سواها 

 البعيد، البلد إلى األغراض بها ىدوتتأ الضمائر في ما على تطلع فهي وأيضاً. الحيوان عن بها زميتي
 النفس في عما بيان والكالم القول أن كما والكالم، القول عن بيان الخط بأن واعلم...الحاجات فتقضى

   4».﴾ الرحمنالبيان علمه اإلنسان خلق﴿: تعالى اهللا قال...المعاني من والضمير
أن نشأته كانت  منهم إلىفريق ذهب ف :وتاريخهالعربي الخط اختلف المؤرخون حول نشأة وقد 
الذي علم  اقرأ وربك األكرم﴿: وقوله. البقرة ﴾.لهاعلّم آدم األسماء كو﴿: لقوله تعالى إلهية محضة

من الخط المسند  ذهب فريق آخر إلى أن الخط العربي اشتقبينما . ﴾ اقرأعلمبالقلم، علم اإلنسان ما لم ي
أما الفريق الثالث فيرجح أن  .عن طريق القوافل ثم انتقل وانتشراليمني الخط الحميري باسم  المعروف

النقوش التي ترجع إلى ما قبل بناء على بعض  اج تطور عن الخط النبطينتالخط العربي يكون 
  .)م250(إلى  شرق األردن ويعود تاريخه) مالأم الجِ(كنقشاإلسالم والقرن الهجري األول 

 التشريف: منهازه عن غيره من خطوط اللغات األخرى ط العربي عدة خصائص تميوللخ
من  وكتابتهاعتماده على الصوامت، تا منها ست صوائت، وصو 34وتضمنه ، الرتباطه بالقرآن الكريم
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 وكتابته بحروف متالصقة،، واالختصار، وموافقة المكتوب فيه للمنطوق غالبااليسار،  اليمين إلى
  .جمعه بين الوظيفتين التعبيرية والفنية الجماليةو

ثالثة  بهذا االعتبارالعربية الخطوط موافقا للمنطوق، و بهالمكتوب  ط أن يكونلخفي ااألصل و
 ما وإسقاط اللفظ أثبته ما على جرى وخط .المصحف رسم وهو السلفي ءاالقتدا به يتبع خط« :مأقسا
 المعروفة العادة على جرى وخط. الوصل همزة ويحذفون التنوين فيكتبون العروض خط وهو حذفه
 ابن قالالعروض بخاص الثاني و ،نبالقرآ صاألول خا طالخف 5».النحوي عليه يتكلم الذي وهو

وإنما الحديث هنا عن  .نفسه» .العروض تقطيع وخط المصحف خط اعليهم يقاس ال خطان« :درستويه
  .صلته باألول الذي هو رسم المصحفمن حيث الخط العربي العادي الذي هو  القسم الثالث
 المرسوم،ول بمعنى اسم المفعهنا والمراد به  ،مصدر للفعل رسم يرسمالرسم في اللغة فهو أما 
الوضع «هو فرسم العثماني الأما  6.أثره وبقيته :ورسم كل شيء. العالمة، والكتابة والخط :ومن معانيه

اهتم العلماء برسم المصحف وأفردوه وقد  7».في كتابة كلمات القرآن وحروفه الذي ارتضاه عثمان
 ).هـ230ت(داود السجستاني بكر بن ألبي المصاحفكتاب : بالتأليف ومن أشهر مصنفاتهم فيه

مورد الظمآن و. )هـ444ت(والمقنع في رسم مصاحف األمصار للداني ،المحكم في نقط المصحفو
  .)هـ718ت(مد بن محمد الشريشي الخرازمحبي عبد اهللا أل في رسم القرآن

قال في بعض قواعده  العربي العادي في عمومه؛ لكنه يختلف عنه خط هو الوخط المصحف 
 علينا يجب عنها أشياء خرجت قد أنه إال العربية لقواعد موافق المصاحف رسم وأكثر« :حافتفي اإل
 9:إلى ست قواعد هي علماء من رد وجوه االختالف بينهماوباالستقراء تمكن ال 8».مرسومها اتباع

د بأيي: وقاعدة الزيادة مثل. يوم ياتوداود والرحمن  منوالياء حذف األلف والواو كقاعدة الحذف 
: قاعدة البدل مثلو. شركاؤ يبدؤا وجائءامنوا : قاعدة الهمز مثلو. ه ألاوضعوا سأوريكمألاذبحنّ

فمال هؤالء، كل ما، أين : مثل قاعدة الفصل والوصلو .سنّت الصلوة امرأتالمصيطرون  الصراط
 غيبتولك م: مثل الكلمة برسم إحدى القراءتين تكتبف أو أكثر قاعدة ما فيه قراءتانو. إن ماما، 

إذا مسهم طيف من ﴿و .يغشاكم يغشيكم يغشّيكم: ﴿وإذ يغشيكم النعاس﴾ قرئت وكلمت ربك وأصلوتك
  . طائف وطيف: قرئت ﴾الشيطان

على الخط العربي العادي عن الواقع في رسم القرآن  العدول وقد اختلف العلماء في تفسير هذا
توقيف رسم المصحف إلى أن ) هـ721(ابن فارس والداني وابن البنا المراكشي فذهب: رأيين
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قال المراكشي في  وجهلها من جهلهامن علمها علمها  هاأسرارلها  ومخالفته لقواعد الخط العادي
 يكن ولم واألعالم الحروف نم كثير في األنام خط خالف قد...المصحف خط كان لما«: عنوان الدليل

 ووافي الميزان بمقتضى ذلك وجوه عن بحثت ؛تحقق قد عندهم أمر على بل اتفق كيف منهم ذلك
 لمن عبرة تيسر ما الجزء هذا في منها جمعت غرائب منه ورأيت عجائب على منه ووقفت ،الرجحان

وقد حاول هؤالء تعليل هذا العدول وذكر  10».التنزيل خط مرسوم من الدليل عنوان وسميته يتذكر
. لنا في القاعدة األولى والسادسةكما مثّ الداللة على وجوه القراءات: كم التي ذكروهاومن الح ،أسراره

حذف ياء المضارع و وقف على التاء المربوطة تاءء في الالداللة على بعض لغات العرب كلغة طي
سأوريكم زيدت الواو : مثل: الداللة على أصل الحركة والحرف .الناقص من غير جزم لغة هذيل

: وقال بعضهم. )زكا يزكو(للداللة على أن األلف أصلها واو الزكوة  بالواوو. ة على الضمة قبلهاللدالل
 بالواو ينطقون الحيرة وأهل الحيرة أهل من الكتابة تعلموا قريشا ألن الصحابة نع ذلك صدر وإنما«

 منطق على بالواو هل وكتابتهم باأللف فيه ينطقون فإنهم قريش وأما ،منطقهم وفق على فكتبوا الربا في
ة األلف في مائة زياد: مثل فاظ المتشابهة لئال تلتبس ببعضهالتمييز بين األلاو 11 ».لهم وتقليد غيرهم

للداللة على و .إليكلئال تلتبس بواو أولئك ومثله زيادة . ن الخط غير منقوطلئال تلتبس ب منه وقد كا
وقد : للداللة على اإلعجازو. ما ليست بمعنى إنّمافكلما ليست بمعنى كلما وإن : بعض المعاني المختلفة

   .الخ...بأييد وألذبحنه وسندعله مثل وأغرق في هذا القول المراكشي  
كان لخط الذي كتب به المصحف هو الخط العربي الذي إلى أن ا بن خلدون وغيرهوذهب ا

قواعد الخط واإلمالء ما وقع فيه من عدول سببه أن أن وليس رسما خاصا، و متداوال في تلك الفترة
كان الخط فيها قد تطور واكتمل حيث العربي التي خالفها الرسم وضعت بعد تدوين القرآن بمدة 

وأن ما لكن علماء الرسم لم يأخذوا احتراما لعمل الصحابة وتبركا بهم،  واستدرك كثيرا من نقائصه
 كان« فقد الغلو في الصحابة يذكره بعضهم من توجيهات وأسرار لهذا لخط مجرد تحكّم وتقليد سببه

 ألجل وقع ما وانظر...واإلجادة واإلتقان اإلحكام من الغاية إلى بالغ غير اإلسالم ألول العربي الخط
 فخالف اإلجادة، في مستحكمة غير وكانت بخطوطهم، الصحابة رسمه حيث المصحف رسمهم في ذلك

 السلف من التابعون اقتفى ثم. أهلها عند الخط صناعة رسوم أقيسة اقتضته ما رسومهم من الكثير
 اهللا كتاب من لوحيه المتلقون بعده من الخلق وخير اهللا رسول أصحاب رسمه بما كاًتبر فيها رسمهم

 ذلك في تلتفتن وال...صواباً أو خطأ رسمه ويتبع تبركاً عالم أو ولي خط العهد لهذا يقتفى كما وكالمه،
 مخالفة من يتخيل ما وأن الخط لصناعة محكمين كانوا )الصحابة(أنهم من لينالمغفّ بعض يزعمه ما إلى

: ﴾أذبحنه ال﴿ في األلف زيادة مثل في ويقولون. وجه لكلها بل يتخيل كما ليس الرسم أصوَل خطوطهم
 وأمثال الربانية، القدرة كمال على تنبية إنه ﴾بأييد﴿ في الياء زيادة وفي يقع، لم الذبح أن على تنبيه إنه

                                         
  .ان الدليل من مرسوم خط التنزيل، المقدمةابن البنا المراكشي، عنو -10
  .382، ص1مناهل العرفان، جالزرقاني،  -11
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 للصحابة تنزيهاً ذلك في أن اعتقادهم إال ذلك على حملهم وما. المحض التحكم إال له أصل ال مما ذلك
 إليهم ونسبوا نقصه، عن فنزهوهم كمال، الخط أن وحسبوا. الخط إجادة قلة في النقص توهم عن

 سلي الخط أن واعلم. بصحيح ليس وذلك رسمه، من اإلجادة خالف ما تعليل وطلبوا بإجادته، الكمال
 الصنائع في والكمال. مر فيما رأيته كما المعاشية المدنية الصنائع جملة من الخط إذ حقهم، في بكمال

 على يعود وإنما الخالل، في وال الدين في الذات على نقصه يعود ال إذ مطلق، بكمال وليس إضافي،
   12».النفوس في ما على داللته ألجل عليه والتعاون العمران وبحسب المعاش، أسباب

 نزلقد ف ؛متينةبينهما عالقة ورسم القرآن، فإن الللخط العربي رغم هذه االختالفات بين و
وشهد  موافق للخط العربي العادي في أكثر قواعده، برسمودون بلسان عربي مبين وكُتب القرآن 

   .ط العربيفي تطور الخالقرآن فيها الفضل األكبر  يخ بعد ذلك محطات حاسمة كان لرسمالتار
األسود  أن الخط العربي كان خاليا من النقط والشكل إلى عصر أبيفي هذا السياق والمشهور 

اإلعراب الشكل ونقاط وضع قرر فراعه ما كان يقع من لحن في قراءة القرآن الذي  )هـ69ت(الدؤلي
بو األسود في القراءة ثم شرع أ ،المداد لون يخالف وصبغاً المصحف يأخذ أن وأمرهماهرا  اتباًك اختارف

 فانقط فمي ضممت فإن ،أعاله على فوقه نقطة فانقط بالحرف فمي فتحت قد رأيتني إذا« :لكاتبه وقال
 فاجعل غنة ذلك من شيئاً أتبعت فإن الحرف، تحت النقطة فاجعل سرتك وإن الحرف، يدي بين نقطة
بتكوين لجنة ) هـ95ت(يوسفبن  وفي عهد عبد الملك بن مروان قام الحجاج 13».نقطتين النقطة مكان

وهما من تالمذة أبي األسود، وأمرهما بنقط خط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني ضمت 
لتمييز الحروف المتشابهة فأعجموا الجيم بنقطة أسفلها والخاء أعالها وأهملوا  نقط إعجاملمصحف ا

. األبجدي والصوتي: ضافة إلى الترتيبينإوهكذا مع سائر الحروف، وأبدعوا الترتيب األلفبائي الحاء، 
بعمل ) هـ175ت(ولما اختلطت نقاط اإلعراب والشكل بنقاط اإلعجام قام الخليل بن أحمد الفراهدي

 ،الحرف فوق تكتب صغيرة واواً الضمة كتب نأب اآلن المستعمل الشكل اخترعف« اللبس لدفع آخر 
 اختزل ثم ،عين رأس القطع وهمزة ،خاء رأس والسكون ،شين رأس والشدة ،ياء والكسرة ،ألفاً والفتحة
قام به أبو األسود  وكل هذه التحسينات التي 14 ».اآلن المعروف الشكل إلى آلت حتى عليها وزيد شكلها

على الخط العربي فأصبح خطا نتائجها ممت عت على خط المصحف ثم ولجنة الحجاج والخليل كان
  .  لقرآن ورسمهمنقوطا ومشكوال وكل ذلك من بركة ا

تحسين الخط العربي وبسبب االهتمام بجمع القرآن الكريم وكتابته تفنن الكتاب والخطاطون في 
الخطوط بأقالمها المختلفة حتى بلغت  بل ابتكروا ولم يكتفوا باختراع حركات الشكل ونقاط اإلعجام،

التركي والتعليق والفارسي  الثلث والنسخ والكوفي والرقعة والديواني: أشهرها أكثر من خمسين قلما

                                         
  .ابن خلدون، المقدمة -12
  .16ص ،البصريين النحويين أخبار ،سيرافيال سعيدأبو  -13
  .واهر األدبجأحمد الهاشمي،  -14
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، وابن )أواخر الدولة األموية(قطبة المحرر: ومن أشهر الخطاطين في التاريخ اإلسالمي .والمغربي
وبسبب ارتباط الخط  .وغيرهم) هـ413ت(وابن البواب وأخوه أبو عبد اهللا الحسن، ) هـ328ت(مقلة

العالم وكتبت به عدة لغات إسالمية منها  العربي بالقرآن الكريم ورسمه أيضا انتشر الخط العربي في
الفارسية والتركية واألوردية والسواحلية والبربرية ونتج عن ذلك تحسين آخر في غاية األهمية وهو 

الباء المثلثة، والجيم المثلثة، : إضافة بعض الحروف لمقابلة األصوات غير الموجودة في العربية مثل
  . خط وغيرها والقاف المثلثة، والكاف التي فوقها

عالمات الضبط  منهالكن علماء العربية لم يأخذوا بها تحسينات أخرى وقد عرف رسم القرآن 
فقيل الحجاج، : على وجه الدقة ى خط المصحفال يعرف من أضافها إلالتي  اصطالحاتهاالوقف وو

عنها ملخصا  وألحق البحوث اإلسالمية باألزهر وقد أقرها مجمع، )هـ218ت(وقيل المأمون العباسي
الصفر  15:رموز كثيرة منها عالمات الضبطو. مصحف ليرجع إليها من يقرأ القرآنآخر كل في 

يتلواْ من نبإي أولئك : وصال وال وقفا مثلفال ينطق  فوق حرف العلة للداللة على زيادته المستدير
لكناْ هو اهللا : مثل: تها وصال ال وقفاالصفر المستطيل فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادو. بأييد
ميم و .من خير: مثل: سكونإظهار الرأس خاء صغيرة فوق الحرف للداللة على و .أناْ خير منه. ربي

الحروف الصغيرة للداللة على و. جزاء بما و من بعد: مثل  ة فوق الحرف للداللة على اإلقالبصغير
يلوون . ملك يوم الدين: وب النطق بها مثلمع وجأعيان الحروف التي تركت في المصاحف العثمانية 

ألسنتهم داوود الغاوون ولي اهللا نجي المؤمنين إي الفهم الصلوة الزكوة واهللا يقبض ويبصط وفي الخلق 
كان علماء الضبط يلحقونها حمراء و...بصطة بسين فوق الصاد، المصيطرون بسين تحت الصاد

إلحاق واو وياء الصلة بعد هاء المفرد الغائب و. هاغيرفي المطابع الحديثة اكتفي بتصولتعذر ذلك 
الطآمة : حروف المد مثل عالمة المد فوقو. إن ربه و كان به ي بصيرا﴾﴿: مثل: للداللة على صلتها

عالمة و .بسم اهللا مجراها: مثل عالمة اإلمالة تحت الراءو. قروء تأويله و بإشباع الهاء، سيء بهم
نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية للداللة على و .ما لك ال تأمننا على يوسف: مثل اإلشمام

 .اآليات سرؤوالدائرة المحالة المرقمة للداللة على و. نزل عليه الذكر.أ :مثل. تسهيلها بين بين
) م: (فهيعالمات الوقف وأما  .والثمن عالمة الحزب والنصف والربعو. عالمة السجدة وخطهاو
لجواز  )قلي(و. لجواز األمرين والوصل أولى )صلي(و. لجائزل )ج(و. لالزمل )ال(و. لوقف الممنوعل

إذا وقف عند إحداهما القارئ  على أن للداللةثالث نقاط كالمثلث تعانق الوقف و. األمرين والوقف أولى
من ﴿. ﴾عوجا قيما﴿: مثل وهو الوقفة الخفيفة عالمة السكت )س(و. له الوقف عند األخرىلم يجز 

   .﴾بل ران﴿. ﴾ما وعد الرحمن دنا هذامرق
 لكن علماء الرسم لم يتقبلوها تحسيناتالبعض أيضا وفي الوقت نفسه عرف الخط العربي 

قواعد اإلمالء التي انتهى إليها علماء العربية : األول: أهمها أمرانولعل  ،احتراما للرسم العثماني
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عالمات الترقيم والمفتوحة في آخر الكلمات، وثانيها  السيما تلك المتعلقة بكتابة الهمزة والتاء المربوطة
فقد عزف  ،كعالمة االستفهام والتعجب والفاصلة والنقطة الخطوط األجنبيةالكتابة ومن حديثا المقتبسة 

 ، ورفضوا عالماتوتمسكوا بالرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابةعلماء الرسم عن قواعد اإلمالء 
منهم أي بأس إدخالها في خط المصحف ولم ير في على أن هناك من خالف  ؛نبيةلخلفيتها األج الترقيم

يغلب على ظننا واهللا أعلم بغيبه أنه كما أدخل النقط والشكل في «: قال طاهر الكردي الذيالخطاط 
المصاحف سيأتي على الناس زمان يدخلون فيها عالمات الترقيم كعالمة االستفهام والتنصيص 

يقة ال نرى بأسا في إدخالها في المصاحف ألنها من دواعي سرعة الفهم ومن محسنات والحق...والتأثر
الكتابة ال دخل لها في جوهر الحروف والكلمات وال تغير اللفظ وال المعنى فيكون إدخالها في 

 16»وق الكلمات وعالمات الضبط فيهانقط والشكل ووضع عالمات التجويد فالمصاحف كإدخال ال
الترقيم لن تدخل المصاحف احتراما للرسم العثماني واستغناء عنها عالمات ى ظننا أن والذي يغلب عل

  .باصطالحات الضبط والوقف ولخلفيتها غير اإلسالمية
: ثالثة مذاهب على هبغير المصاحفكتابة الرسم العثماني والتزام وقد اختلف العلماء في حكم 

 :ئلس« :وقال أشهبومخالفته محظورة  م به واجبالقرآن توقيف وااللتزا الجمهور إلى أن رسمفذهب 
وقال عبد  17».تبة األولىلكإال ال  :فقال ؟ما استحدثه الناس من الهجاءعلى المصحف يكتب هل : مالك

 النبي من توقيف هو وإنما واحدة شعرة وال القرآن رسم في لغيرهم وال للصحابة ما«: العزيز الدباغ
أن خط ى إلوذهب الباقالني وابن خلدون  18».المعروفة الهيئة على يكتبوه أن أمرهم الذي وهو

 :الباقالني قالواجتهاد تجوز مخالفته وكتابة المصاحف بالخط العربي العادي المصحف اصطالح 
اط المصاحف اب القرآن وخطّتّإذ لم يأخذ على كُ ؛وأما الكتابة فلم يفرض اهللا على األمة فيها شيئا«

وليس في نصوص الكتاب وال مفهومه أن رسم ...به عليهم وترك ما عداهرسما بعينه دون غيره أوج
القرآن وضبطه ال يجوز إال على وجه مخصوص وحد محدود ال يجوز تجاوزه وال في نص السنة ما 

بل السنة  وال دلت عليه القياسات الشرعية يوجب ذلك ويدل عليه وال في إجماع األمة ما يوجب ذلك
ا معينا وال وجه سهل ألن رسول اهللا كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجهدلت على جواز رسمه بأي 

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ  ؛نهى أحدا عن كتابته
وألجل هذا  ؛ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطالح وأن الناس ال يخفى عليهم الحال

الحروف الكوفية والخط األول وأن يجعل الالم على صورة الكاف وأن تعوج بعينه جاز أن يكتب ب
األلفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن 

وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على ...يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك
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ينسب الرأي الثالث فما أ 19».وأنى له ذلكعليه أن يقيم الحجة على دعواه  بالناس رسم مخصوص وج
كتابة المصاحف العادية وهذه ينبغي فيها : أن كتابة القرآن نوعان إلى العز بن عبد السالم وخالصته

يجب يجوز وقد االلتزام بالرسم العثماني المأثور، وكتابة المصاحف الموجهة للعوام والمتعلمين وهذه 
 تجوز ال :السالم عبد بن الدين عز الشيخقال «: الزرقاني قال باالصطالحات الشائعة عندهمتكتب  أن

 ال ولكن. الجهال من تغيير في يوقع لئال األئمة باصطالح األول الرسم على اآلن المصحف كتابة
 مراعاة تركي ال القدماء أحكمته قد وشيء. العلم دروس إلى يؤدي لئال إطالقه على هذا إجراء ينبغي
 االحتياط رعاية على يقوم الرأي وهذا: أقول. بحجة هللا قائم من األرض تخلو ولن. الجاهلين لجهل
 والخلط اللبس عن للناس إبعادا فيه المعروف بالرسم عصر كل في كتابته ناحية: ناحيتين من للقرآن

 شك وال. االلتباس عليهم خشىي ال ومن العارفون يقرؤه المأثور األول رسمه إبقاء وناحية ،القرآن في
   20».التنزيل حماية جانب في خصوصا جليل ديني مطلب االحتياط أن
  
  :مصادر ومراجع في الخط العربي ورسم المصحف -

 الخط والكتابة في الحضارة العربية، يحيى وهيب الجبوري 
 الخط العربي نشأته وتطوره عادل األلوسي 
  الكرديتاريخ الخط العربي وآدابه، محمد طاهر 
 أحمد شوحانمن المسند إلى الحديث الخط العربي رحلة ، . 
 د السجستنانيالمصاحف البن أبي داو 
  دانيألبي عمرو ال المحكم في نقط المصحف + المقنع في رسم مصاحف األمصار. 
 هـ500ت(خط المصحف للكرماني( 
 از شريشيبراهيم الإمحمد بن محمد بن بي عبد اهللا مورد الظمآن في رسم القرآن، ألالخر.   
 إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين، رضوان بن محمد المخلالتي. 
 م1321/هـ721ت(عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل البن البنا المراكشي( . 
 رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري الحمد. 
 شعبان محمد إسماعيل ،ديثةرسم المصحف وضبطه بين التوقيف واالصطالحات الح 
 ستيرجفتحي بودفلة ما ،ثماني عند ابن البنا المراكشي دراسة نقديةعتوجيه ظواهر الرسم ال 
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