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 :تمهيد

احلمد هلل الذي أنزل القرآن شفاءا وضياءا، والصالة والسالم على من بلغه إىل أمته كما أنزله إليه 
 ربه، وبةد:

يهتموا بشيء قد اهتمامهم ابلقرآن الكرمي حفظا وتفسريا وكتابة، وهذه اجلوانب فإن املسلمني مل 
الثالثة جتمع مجيع علوم القرآن، يف جانب النطق الذي هتتم به القراءات والتجويد وغريها مما يتةلق هبا، 

رسم ويف جانب املةىن ويهتم به التفسري بشىت مذاهبه وأنواعه، ويف جانب الشكل الظاهري ويشمل ال
 والةد والضبط.

وملا كتب املسلمون القرآن وأقاموا كلماته، وجدوا احلاجة ملحة إىل ضبط كيفية نطق هذه 
الكلمات ابحلركات؛ حىت ال يدخلها اللحن يف اللفظ وال يف املةىن املرتتب عليه، فقاموا بةميلة الضبط 

 ه قائمة.للقرآن الكرمي، وتوسع األمر بةد ذلك وزيد فيه ما كانت احلاجة إلي
 أسأل هللا اإلعانة والسداد، واحلمد هلل رب الةاملني.

 

 أسئلة البحث:

 ملا كان األمر كذلك فإن األسئلة اليت سيحاول البحث اإلجابة عنها هي:و 

 ؟.كيف استطاع كتاب املصاحف جتنب اللحن يف نطق الكلمات -1
 ؟.يف املصاحف القدمية ما هي احلركات وما يريقة كتابتها -2
 .تكار حلل لكاشألاك لبت اهنع     ب      ع   يتلا ماكحألهي اما  -3

 

 أهداف البحث:

 وجممل اإلجابة على تلك اإلشكاالت هي اليت حددت أهداف البحث، وهي على النحو التايل:

 .وأمهيته يف املنع من وقوع اللحن يف القراءة دو أيب األسإيضاح نقط  -1
 .بيان ما زيد على نقط أيب األسود من خالل املصاحف القدمية -2
 .القراءات ونقطها واأللوان املستخدمة فيهاذكر  -3
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 الدراسات السابقة:

 :هناك بةض الدراسات اليت تقرب نوعا ما من عنوان البحث وهي

، أتليف أ. د. عبداحلي الفرماوي، من أوائل ما ألف يف هذا (1)قصة النقط والشكل -1
 املوضوع، وهو كتاب مطبوع متداول.

د. عبدالتواب مرسي األكرت، وقد يال البحث  إعداد، (2)الضبط املصحفي نشأته وتطوره -2
أبمور جانبيه، كان األصل أن مير عليها مرورا خفيفا، فقد جةل البحث يف ثالثة فصول، 
الفصل األول عن )اللحن(، والفصل الثاين عن )توثيق النص القرآين ابلكتابة(، والفصل 

سةه أبمور خارجة عنه، الثالث: عن )الضبط املصحفي( وهو األساس ولكنه مع ذلك و 
 .هو مل يتةرض للمصاحف القدميةو 

، إعداد أ.د. خالد أمحد شكري، وهي (3)عالمات الضبط يف املصاحف بني الواقع واملأمول -3
نظرة سريةة على الضبط، وقد جةله يف مقدمة ومبحثني، ومل يتةرض للمصاحف 

ط املستخدمة القدمية، وذكر مصاحف خمطوية متأخرة، وحني ذكر )من عالمات الضب
يف مصاحف قدمية ينسب بةضها إىل القرن األول اهلجري ويةود بةضها إىل القرن الرابع 
اهلجري وما بةده( ذكر فيها أمور مل مييز ما خيتص ابملصاحف القدمية من القرون األوىل 

وفيه تتبع ملصاحف وغريها، بل أحال إىل مرجع واحد نقل منه إمجاال تلك الةالمات، 
، ولكنه نقد ما رآه خطأ، وأثىن على ما يقتها يف الضبط، وهذا أمر يطول جدامفردة وير 

 .رآه صوااب، ففيه جهد املتتبع الناقد
إعداد: د. عبدالكرمي إبراهيم عوض، تكلم فيه إبسهاب عن  (4)املتحف يف ضبط املصحف -4

مواضع وضع احلركات وجةلها يف مباحث كثرية، ومل يتكلم عن الضبط املستدير يف 

                                                           
م، فهو 1978هـ، 1398نشر عن دار النهضة الةربية، القاهرة مصر، بغري اتريخ يبع أو يبةة، وأرخ املقدمة يف:  - 1

  .أقدم ما ألف يف هذا املوضوع من املةاصرين
م، اجلزء األول، إبشراف: 2004هـ 1425، لةام: 22نشر يف جملة كلية اللغة الةربية، جامةة األزهر، الةدد:  - 2

  .628-451أ.د. أمني حممد فاخر عميد الكلية، البحث من ص: 
 نشر إصدار خاص من جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف بةنوان: )ندوة يباعة القرآن الكرمي ونشره بني - 3

  .1552-1438هـ، من ص: 1435الواقع واملأمول(، اجمللد الثالث، 
نشر يف جملة جامةة األزهر الشريف، عن كلييت أصول الدين والدعوة اإلسالمية وكلية القرآن الكرمي، سنوية، اجمللد  - 4

  .1943-1768م، البحث من ص: 2008هـ 1429الثاين، الةدد التاسع عشر، 
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، املصاحف القدمية، وحني ذكر الصور للحركات ال تكون مضبوية مثل البحث األول
 .وهو يذكر مذاهب ال عمل عليها، وفيه توسع، ولكنه استقصى اجلميع

 وهناك أحباث وكتب كان الضبط أحد جوانبها، وسأذكر مثالني هلذا االجتاه يف التأليف:

وحتديد الزائد؛ وأثرها يف ضبط حبث بةنوان: )مذاهب الةلماء يف تقدير احملذوف  -1
إعداد أ. د. غامن قدري احلمد، تناول فيه الكالم عن احلرف احملذوف من  (1)املصاحف(

املتشاهبني، مث أيها احملذوف، مث الكالم على احلرف الزائد يف املتشاهبني وأيها الزائد وأيها 
نه احلرف، ألن اخلالف األصلي، وكان جيب تقييد احملذوف والزائد يف الةنوان مبا تكرر م

                                                                       يف الضبط إمنا يقع يف هذا، وأما إذا ح ذف حرف، أو ز يد حرف ومل يتكرر، فال خالف 
 يف ضبطه: ألنه لن يشتبه.

، إعداد: حممد أسد هللا، (2)حبث بةنوان: )مذاهب الضبط وأسسه يف املصاحف املطبوعة( -2
وهو يدرس املصاحف الباكستانية، فكان الواجب أن يقيد ذلك يف عنوان البحث وال 

 جيةله مطلقا هكذا. 

ولة من قبل كاتبيها، وكلها خلت عن الكالم عن املصاحف فيها جهود مبذوكل هذه األحباث 
 .ث غريها، هذه مناذج عنهاالقدمية، وكانت صورة احلركات املدرجة يف غري واضحة، وهناك أحبا

 

 البحث إىل مقدمة ومطالب على النحو اآليت:هذا وسينقسم 

 ذكرت يف املقدمة التةاريف وأهم املؤلفات.

 .دم النفطعاملطلب األول:   

 .نقط أيب األسود األمحراملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: نقط القراءات ملوان.

                                                           
مع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف بةنوان: )ندوة يباعة القرآن الكرمي ونشره بني نشر إصدار خاص من جم - 1

  .1371-1309هـ، من ص: 1435الواقع واملأمول(، اجمللد الثالث، 
نشر إصدار خاص من جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف بةنوان: )ندوة يباعة القرآن الكرمي ونشره بني  - 2

  .1602-1553هـ، من ص: 1435اجمللد الثالث،  الواقع واملأمول(،
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 املطلب الرابع: دمج النقاط.

 البحث ابلنتائج والتوصيات.مث خيتم  
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 : مقدمات

والفرق بينهما، مث أذكر     ه ابتةريف حبصر بةض املصطلحات يف أقوم سوف أقوم يف هذا املبحث
 بةض مؤلفات الضبط.

 

 التعاريف
هي: الضبط، والنقط، والشكل،  -(1)دون فروعه-املصطلحات اليت ترد يف عناوين هذا املوضع 

 والةجم، 
 

 اللغوية لها: التعاريف
 أوال تعريف الضبط:

وأخذه فيه ابلثقة ، وهو ضبط اإلنسان أمره (2)يةب عنه ابلذي يةمل بيديه مجيةاهو يف اللغة: 
 .(4)وهو أيضا: حفظ الشيء ابحلزم ،(3)واحلزم

 .، واحلركات إمنا جةلت من أجل ذلكوكلها مةان تدور حول اإلتقان واإلحكام

 

                                                           
هناك مصطلحات أتيت يف الضبط تتةلق بكيفيات وضع النقط مثل )املقيد( والذي انقشه الداين يف احملكم يف  - 1

: وقوله )بنقطتني( حشو زائد، ألنه ال ميسى 224-221ابب كامل بةنوان: )ابب املقيد من األلفات بنقطتني(: 
ط بنقطتني، فهو مرادف للمصطلح، ومن املصطلحات الفرعية: )اهلمزة الكحالء(، اليت ذكرها مقيدا إال أذا نق

  .، وتكررت بةد يف ستة مواضع247املغاربة، وانظر مثال: دليل احلريان للمارغين: 
  .3/386مقاييس اللغة البن فارس:  - 2
  .1/253املخصص البن سيده:  - 3
  .7/340لسان الةرب البن منظور:  - 4
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 :النقطتعريف ثانيا 

، نقط احلرف ينقطه أعجمه، (1)هو يف اللغة: وجةل مةناها ابن فارس )للقطةة من النخل(
 .(2)واالسم النقطة

، والنقط من ضبط احلروف لتميز نوع املةىن اللغوي إىل وذكر هلا أربع مةان أخروابن منظور 
 .بةضها عن بةض

 

 :الشكلتعريف ثالثا 

، وبقريب (3)ذكر ابن فارس أنه يقصد به املماثلة، ومنه األمر املشكل املشتبه، وتقييد الدابة وغريها
 .(4)من ذلك عند ابن منظور مع يول يف الكالم

 أن الشكل يقيد احلرف فال جيةله يشبه غريه، فهو مبةىن القيد له.القريب منها 

 

 :   م     ج       الع  تعريف رابعا 

جةلها ابن فارس تدور على مةنني: األول سكون وصمت، والثاين: صالبة وشدة، وذكر كالم 
اخلليل أن احلروف املةجمة يةين املنقوية، فقال: إنه يظن أن اخلليل أراد احلروف املقطة غري املؤلفة 

 .(6)، وكذا نوع مةناها ابن منظور بطول يف االستشهاد واألمثلة(5)لكالم، حىت يصح إيالقه عليهال

 فتبني أن النقط للحرف يسمى عجما، مث اختلفوا يف توجيه هذه التسمية.

واخلالصة أن األربةة املصطلحات كلها تدل على إدخال شيء على احلرف ليتميز به عن غريه 
 فال يشتبه.

                                                           
  .5/471مقاييس اللغة البن فارس:  - 1
  .7/417لسان الةرب:  - 2
  .3/204مقاييس اللغة البن فارس:  - 3
  .وما بةدها 11/356لسان الةرب البن منظور:  - 4
  .3/204مقاييس اللغة البن فارس:  - 5
  .وما بةدها 12/385لسان الةرب البن منظور:  - 6
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 االصطالحي:التعريف 
، وغرهم أن (1)ويف االصطالح: نقل بةض الباحثني من التةاريف االصطالحية تةريف اجلرجاين

                                                                                  اإلمام اجلرجاين قال )ويف االصطالح( مث عرفه، وهم مل يفهموا أنه ال يتكلم قطةا عن اصطالح كت اب 
 املصاحف، بل يتكلم عن اصطالح الضبط عند احملدثني!.

ن يكون تةريفا هو: )علم يةرف به ما يدل على عوارض احلرف اليت هي وأقرب ما رأيته يصلح أ
 .(2)الفتح والضم والكسر والسكون والشد واملد وحنو ذلك(

وال يصح أن يوقف يف التةريف إىل قوله )علم يةرف به ما يدل على عوارض احلرف(؛ ألن 
رة املارغين موسةة فلو قيل يف اإلمالة واإلدغام وغريها مما يةرضان للحرف، ومها غري مرادين، وعبا

 التةريف: )علم يةرف به ما يدل على عوارض احلروف من حتريك وإسكان وغريمها(.

 

 ما هو نقط المصاحف
وهو ابللون األمحر، وإمنا جةلوه ابألمحر؛  )نقط إعراب(للمصاحف القدمية نوعان من النقط، 

، وهو (3)ألنه شيء زائد من احلرف متغري فيه، وهذا النقط واضةه على الصحيح أبو األسود الدؤيل
إذا كان  -ملتصقا به-مدور، فنقطة فوق احلرف إذا كان مفتوحا، وحتته إذا كان مكسورا، وبةده 

، فحرف )الواو( نقطة أعلى للفتح، (4)5الرعد:  ﴾            و أ ول ئ ك   ﴿مضموما، هكذا : 
واهلمزة بةدها مضمومة؛ فوضع نقطة محراء بةد األلف، واهلمزة املكسورة بةد الالم وضع حتتها نقطة 

 .(5)3الرعد:  ﴾       ل قوم   ﴿محراء حتت احلرف، والتنوين نقطتني آخر االمساء، انظر 

                                    وهذا النقط وضةه حيىي بن ي ةمر ونصر بن  )نقط اإلعجام(والنقط الثاين يف املصاحف القدمية 
عاصم، ومها تلميذا أبو األسود الدؤيل، واختلف يف نشأة هذا النقط، والذي تشهد له النقوش القدمية 

                                                           
مةناه الذي أريد به، مث قال: )الضبط يف اللغة: احلزم، ويف االصطالح: إمساع الكالم كما حيق مساعه، مث فهم  - 1

  .137(: حفظه ببذل جمهوده، والثبات عليه مبذاكرته إىل حني أدائه إىل غريه
  .242دليل احلريان، للمارغين:  - 2
  .210و 58و 47مواضع شىت من كتابه هذا، انظر:                          ، مث صر ح أبنه املبتدئ به يف 3احملكم للداين:  - 3
  .12/ س19( /و6814مصحف مكتبة ليدن، برقم: ) - 4
  .6/ س19املصحف السابق: /و - 5
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 ﴿، ولكنه مل يكن على مجيع األحرف هكذا: (1)أنه قدمياملوجودة القدمية املصحفية الرقوق أوائل وكذا 

/ 1/و 45يونس:  ﴾ويوم حنشرهم كأن مل يلبثوا 
(، فكان عمل حيىي بن يةمر ونصر 328cمن مصحف حمفوظ يف مكتبة ابريس الوينية برقم: ) 18س

، ونقط اإلعجام يدخل يف الضبط بن عاصم أن جةاله على مجيع احلروف، وهذا يكون ابللون األسود
)الياء( املتطرفتان لكنه خفيف جدا، ويف بةض األحرف من مثل )الفاء( و)القاف( اختالفا، و)النون( و

 على أقوال.

 

 طنقالم عل في المؤلفاتأهم 
، ولكن املؤسف أن (2)ألف يف الضبط كتبا ليست ابلكثرية جدا، وهي مع ذلك ليست ابلقليلة

أغلب الكتب القدمية مفقود مل يةرف، فقد ذكر الداين يف احملكم علماء ألفوا يف الضبط، وال نةرف من 
 نةرفه هو: ذلك إال ما ذكره رضوان هللا عليه، والذي

رسالة النقط والشكل، أليب بكر حممد بن السري السراج، وقد روى عنه الداين خبا يف  -1
، وليس هذا الكتاب خمتص بشكل الكتب فقط، بل قد أورد اباب  احملكم إبسناده إليه

إىل  كامال بةنوان: )ابب شكل املصاحف ابلنقط(، مث نقل عامة هذا الباب عن اليزيدي
  آخر كتابه.

 هي: -سواءا يف املصاحف أو يف الكتابة الةادية-الكتب يف علم الضبط عموما  وأهم

                                                           
فإنه ال يكاد خيلو مصاحف قدمية ابخلط احلجازي من نقط اإلعجام، وهو على بةض األحرف وليس كلها، انظر  - 1

( وكذا مصحف مكتبة 6140a(، ورقم: )326aتقسيماته، ورقم)( بكافة 328مصحف مكتبة ابريس رقم: )
(، 1125(، ومصحف جامةة كمبدج: )bو 1872a(، ومصحف جامةة برمنجهام: )14.545ليدن برقم )

، اللوحة: 1وغريها كثري، ومن النقوش انظر نقش سد الطائف: )جملة أيالل، حولية اآلاثر السةودية، الةدد: 
  .من الشواهد ، وغريها كثري129، ص: 118

وابنه: أبو عبدالرمحن عبدهللا  -2أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي،  -1فقد عد اإلمام الداين من املؤلفني فيه:  - 2
 -5وأبو عبدهللا حممد بن عيسى األصبهاين،  -4، وأبو حامت سهل حممد السجستاين -3بن أيب حممد اليزيدي، 

وأبو بكر حممد بن عبدهللا  -7وأبو بكر أمحد بن موسى بن جماهد،  -6                                  وأبو احلسني أمحد بن جةفر بن املناد ي، 
بن أشتة، وأبو احلسن علي بن حممد بن بشر، فهؤالء هلم كتب مؤلفة، وأتمل كتاب السراج اآليت كيف نقل عن 

  .اليزيدي
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 احملكم يف علم نقط املصاحف، أليب عمرو عثمان بن سةيد الداين، والةمدة ملن جاء بةده. -1
 أصول الضبط، أليب داوود سليمان بن جناح األموي، تلميذ الداين. -2
 ذيل منظومة: مورد الظمآن للخراز. -3
 ح ضبط اخلراز.الطراز يف شر  -4

 

وهي مذكورة  مث يتلوه بةد ذلك أتليف املتأخرين، وأغلبها كتب املغاربة، فال أييل البحث بذكرها
 .يف بةض الدراسات السابقة اليت تكلمت عليها سابقا
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 اهفيط نقال مصاحف المطلب األول: 
وهي املرحلة األوىل اليت مل  بقااي مصاحف من القرون األوىل خالية من نقط اإلعراب كلية،وصلتنا 

(، 326aومنها املصحف احملفوظ يف مكتبة ابريس الوينية رقم: ) تدخل هذه النقاط يف املصاحف،

﴿هكذا: 
، وكذلك 5/ س 3/و 32إبراهيم:  ﴾                                                وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر أبمره وسخر لكم األهن ر

وعليها ما  ﴿( يف نفس املكتبة هكذا: 328aاملصحف رقم )
 ﴿( هكذا: 328b، وكذا املصحف رقم: )18/ س1/ظ 286البقرة:  ﴾اكتسبت

؛ وكلها يف 8/ س1/و 36فصلت:  ﴾إنه هو السميع الةليم
 مكتبة ابريس الوينية.

فإن كان لكم  ﴿كذا: ( مكتبة برلني ه4313وكذا املصحف ذي الرقم: )
يف مصحف مكتبة ليدن برقم: اإلعراب نقط فقد ، وكذلك 7/ س1و/ 141النساء:  ﴾فتح

(14.545b :هكذا )﴿  :101أكثرهم ال يةلمون﴾ النحل 
 ﴿( هكذا: 1572a، وكذا مصحف مكتبة برمنجهام برقم: )11/ س1/و

، وكذا ورقة مصحف 16/ س1/و 8يه:  ﴾هللا ال إله إال هو

/ 1/و 30األنبياء:  ﴾كانتا رتقا   ﴿( هكذا: 14Gaبرنستون برقم: )جامةة 
 .7س

د احلجازي، وال يوجوهذه النماذج هي من أقدم ما وصلنا من مصاحف، وهي مكتوبة ابخلط 
الذي هو األقدم يف   -فيها نقط الضبط يف شيء من أحرفها، وتوجد مناذج قليلة من اخلط احلجازي 

راب، وسيأيت بياهنا يف املطلب الثاين، ولةل ذلك يرجع إىل من قال كره فيها نقط إع -كتابة املصاحف
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؛ ولذلك جند أغلب املصاحف األقدم غري منقوية، مث ملا رأى الةلماء احلاجة إىل (1)نقط املصاحف
 ، فأدخله كتاب املصاحف يف مصاحفهم.(2)ذلك، وأنه خيدم كالم هللا رخصوا فيه

وهناك مصاحف كتبت بةد ذلك وبدأت تتحر من مسات اخلط اخلجازي ولو قليال وهي مع 
﴿(، هكذا: 331ذلك غري منقوية من مثل املصحف احملفوظ يف مكتبة ابريس الوينية برقم: )

فإنه قد  ﴾
لكنه ال يستخدم نقط األعراب أبدا، وكذلك جاء املصحف برقم: يستخدم نقط اإلعجام قليال، و 

  مكتبة ابريس بغري نقط أيب األسود. ( من332)

( أن نقط أيب األسود يف املصاحف رمبا كان يقوم به بةد 327ويبني لنا مصحف ابريس برقم )
أن يتم الكاتب كتابته؛ ألنه يف هذا املصحف األغلب فيه عدم النقط، وقد أتيت يف بةض األسطر فتجد 

 ف.فيها نقطا، فكأن الناقط مل يتم النقط يف هذا املصح

وهذا هو املةمول به أوال من فتوى بةضهم بةدم إدخال شيء يف املصاحف كما روى ذلك 
 (3)                                 األئمة؛ خوفا من أن ي زاد يف القرآن.

  

 األحمر ن ولالب ب الثاني: نقط أبي األسودالمطل
وهناك قليل من املصاحف احلجازية فيها من عالمات أيب األسود، فمصحف مكتبة جامةة  

﴿( وهو يةد من أقدم املصاحف احلجازية، وفيه نقط الضبط، كما يف: 1125كمبدج برقم: )

، ومثله 9/ س1/و 16األنفال:  ﴾يومئذ دبره إال متحرفا 

 169النساء:  ﴾اعلى هللا يسري  ﴿( هكذا: 1572bمصحف برمنجهام برقم: )
 .10/ س2/ظ

                                                           
ف من الس لفقد أفرد الداين اباب كامال هلذا األمر، جةل عنوانه: ) - 1 ب ذكر من كره نقط ال م ص اح  (، احملكم                                         اب 

  .11؛ مث أورد فيه األخبار ابملنع من ذلك وسبب املنع؛ وهو خوف الزايدة والنقط يف احلروف: 10للداين: 
ب ذكر من ترخصمث إن الداين يف الباب عنونه بقوله: ) - 2 ، مث ساق أخبارا عنهم تفيد 12(، احملكم:         يف  نقطها                اب 

  .13                                                                الرخصة؛ وأنه نور، وفر ق يف بةض األخبار بني املصاحف األمهات وبني غريها: 
  .11-10انظر: احملكم للداين:  - 3



13 
 

وأغرب ما وجدته من ذلك أن يكون النقط قريب من اللون األسود وذلك كما يف مصحف 

، ولةله 10/ س2/و 46اإلسراء:  ﴾      أكنة   ﴿( هكذا: 14.545aمكتبة ليدن برقم: )
 حتول لألسود بتفاعل مكوانت.

يرجع إىل القرون األربةة كثري جدا، بل ال يكاد يوجد مصحف   -بةد ذلك-ونقط أيب األسود 
األوىل إال وفيها نقطه، وضربت لك مثال بقليل من املصاحف احلجازية اليت دخلها هذا النقط، وأما ما 

( وقد بدأت ختتفي منه مسات اخلط 330dبةدها فمن مثل املصحف احملفوظ يف مكتبة ابريس برقم: )

 .6س/ 2/ظ 159البقرة:  ﴾                  يلةنهم  اللة نون   ﴿احلجازي هكذا: 

﴿( 325aومن األمثلة على نقط أيب األسود ما ورد يف مصحف ابريس برقم: )

 .10/ س5و/ 21احلجر:  ﴾                    و م ا نـ نـ ز  ل ه   

؛ إال أن هناك (1)وهذا النقط هو األكثر ورودا يف املصاحف إىل حدود القرن اخلامس اهلجري
جندها جةلت النقط  -الةادةكما هي -                                                بةض املصاحف ت غرب قليال؛ فبدال من أن تنقط بنقط أمحر 

( من مكتبة 346aابللون األصفر، وهو اندر احلدوث، فقد رأيت هذا النقط جاء يف املصحف رقم: )

احلجرات:  ﴾                 بكل   شيء  عليم   ﴿ابريس هكذا: 
، وأتى يف مواضع قليلة جدا النقط ابألمحر، ومل أجد مصحفا آخر على غري النقط 2/ س8/ظ 16

 ابألمحر.

  (2)(5178g                                                          مما يتبع هذا الباب أين رأيت الر ق احملفوظ يف مكتبة ابريس برقم: ) ومن اللطائف
﴿                                                                            ك تبت آايته ابلذهب، قد اختذ مذهبا فريدا يف النقط، فإن كان ينقط الضم ابألخضر هكذا: 

﴿، والفتح ابألمحر هكذا: 3/ س1/ظ 209البقرة:  ﴾          عدو  مبني   

﴿هكذا:  ابألزرق ، والكسر2/ س1/و 212البقرة:  ﴾         م ن ي شاء 

                                                           
(، ورقم: 1146برقم: ) ، ومصحف مكتبةكمبدج(358b)(، و346cانظر مصحف مكتبة ابريس برقم: ) - 1

( ورقم: 1122ورقم: ) (1118، وكذا مصحف رقم: )(1135وفيها برقم: )( من نفس املكتبة، 1116)
(، وفيها We. 1920، وفيها برقم: )(Min. 296( من نفس املكتبة، ويف مكتبة الدولة برلني برقم: )1143)

  .(We. 1945، وكذا مصحف رقم: )(We. 1922برقم: )
  .                                                                                  وهم وخطأ وقع من مفهرسي هذا الرق، حيث جةلوا ظهر الر ق هو وجهه، فةكسوا بني ترتيب اآلايتهناك  - 2
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، وهو قد خلط يف بةض املواضع 2/ س1/و 212البقرة:  ﴾بغري حساب 

، فنقط اهلمزة املضمومة ابألمحر؛ 3/ س1/و 213البقرة:  ﴾      أ مة   ﴿فأبدل األلوان هكذا: 
 .، وال يوجد من هذا املصحف إال ورقة واحد فقطوكان على أصله أن ينقطها ابألخضر!

( كان ينقط نقط أيب األسود، لكنه كان Lbg 834برلني برقم: )ومصحف مكتبة الدولة يف 
 مقال منه، حىت إن غري املتفحص يظن أنه مل يكن ينقط، وال يلتزم النقط على مجيع األحرف.

 

 :باللون األحمر وغيره الزيادة على نقط أبي األسودالمطلب الثالث: 
والتنوين فقط، وقد وجدان بةض  النقاط اليت وضةها أبو األسود هي الفتحة والضمة والكسرة

، بةالمات خاصة تستحدثها من أجل بيان األحكام اليت تريد املصاحف تزيد بةض عالمات الضبط
 احلديث عنها.

فمثال للتفرقة يف مصاحفنا املةاصرة بني الالم الشمسية والالم القمرية؛ فإننا نشدد احلرف التايل 
هذا بةدها، وإن كانت الالم قمرية فإنه ال تشديد للحرف التايل، و لندل على أن الالم مشسية تدغم فيما 

  يف مصاحفنا ابضطراد.

وهناك بةض املصاحف القدمية نبهت على هذا األمر خبط أفقي أمحر متده من بةد وسط حرف 
﴿هكذا:  (6140bكما يف املصحف احملفوظ يف مكتبة ابريس برقم: )  األلف إىل حرف الالم،

 3و 2فاير:  ﴾[ اي أيها الناس2]الةزيز احلكيم  
﴾ ﴿احلميد﴾ وكلمة: ﴿الةزير؛ فتأمل كيف وضع الشرية من األلف إىل الالم يف كلمة: 11/ س8/ظ

﴾؛ ألن الالم فيها مشسية غري ﴿الناسألهنما المان قمراين، وكيف مل يكتب تلك الشرية يف كلمة: 
 مظهرة، فكان هذا ضبطا متقدما لالم الشمسية والقمرية.

الزايدات أيضا كتابة بةض األحرف احملذوفة يف مكاهنا ابللون األمحر، فمصحف ابريس رقم:  ومن

(330b :عو ض هكذا )             ﴿ روا ، ومل يةوض يف 5/ س1/ظ 89النساء:  ﴾        يه ج 

        مر غما﴾  ﴿ابللون األخضر بةض تلك األلفات، مثل:  ض                 املصحف غريها، وعو  
 ﴿املصحف يف رسم كلمة، كما حدث يف:  وقد يةوض تفردات، 13/ س2ظ/ 100النساء: 
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، (1)؛ فإنه حذف صورة اهلمزة متفردا6/ س3/و 102النساء:  ﴾من وراكم
 فأضافها الناقط محراء يف مكاهنا.

 ﴿( هكذا: 350bومنها ما ورد يف مصحف مكتبة ابريس برقم: )
 .4س/ 143/و 159آل عمران:  ﴾       وش ورهم

ج ر ة   ﴿( هكذا: 770ومنها ما ورد يف مصحف مكتبة جامةة كمبدج برقم: )  ﴾         ح 
 ، فأضاف األلف احملذوفة رمسا أبلف ملحقة يف مكاهنا ابللون األخضر.33الذارايت: 

﴿هكذا:  (330bومن الزايدة اإلشارة إىل السكت يف مصحف مكتبة ابريس برقم: )

 1/ س4/ظ، و11و 9/ س3، وكذا جاءت يف /و2/ س2/و 92النساء:  ﴾ملؤمن أن 
 وغريها فيه كثري. 7و 6و

ويقرب من الكالم السابق أين رأيت يف بةض املصاحف أن اهلمزة تصور خطأ أفقيا، كما يف 

 86التوبة:  ﴾         أن آم نوا ﴿( هكذا: 349fمصحف ابريس برقم: )
﴿حتت األلف، نفس املصحف هكذا:  هذا يف الفتح، فإن كانت كسرة كتبت 2/ س120/ظ

 ، وكل هذه املواضع قبلها حرف ساكن!.7/ س120/و 83التوبة:  ﴾إنكم 

هكذا:  (325aومنها تصوير اهلمزة بنقطة خضراء وذلك كما ضبط يف مصحف ابريس برقم: )

، فقد نقط اهلمزة فوق يرف الفاء مث 7/ س6/ظ 5النحل:  ﴾          فيها دفء   ﴿
وهذا املذهب من جةل نقط اهلمزة غري نقط حركته هو ما يذكره الداين يف احملكم  ، نقطيت التنوين بةدها

 231البقرة:  ﴾﴿( هكذا: 339، ومن هذا ما ورد يف مصحف مكتبة ابريس برقم: )(2)كثريا
 .5/ س5/ظ

                                                           
اتفق األئمة واملصاحف القدمية على إثبات ايء صورة للهمزة هنا، انظر مةجم الرسم الةثماين، مادة: )وري(:  - 1

7/4332  
وغريها، وذكر مجع نقطيت التنوين احلمراء  100ابحلمراء( احملكم: مثل قوله: )نقطة ابلصفراء، وحركتها عليها نقطة  - 2

  .144و 128و 66-65مع نقطة اهلمزة الصفراء يف: 
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، 1/ س12/ظ 24الروم:  ﴾     ماء   ﴿( هكذا: 354bوكذا جاء يف مصحف ابريس برقم: )
 اهلمزة صفراء، والتنوين فوقها نقطتان محراوان.

وقد رأيت مصحفا جةل للهمزة نقطة وللتنوين نقطتني، ولكنه جةلهما ابللون األمحر، وذلك كما 

 .1/ س114/ظ 24الطور:  ﴾      لؤلؤ   ﴿(، هكذا: 350aيف مصحف مكتبة ابريس رقم: )

( أنه ينقط اهلمزة ابللون We. 1947برقم: ) ورأيت يف مصحف مكتبة الدولة يف برلني

/ 2/ظ 120التوبة:  ﴾      مويئ ا ﴿األخضر؛ فإذا جاءت منونة زاد عليها نقطة محراء هكذا: 
 .5س

﴿هكذا:  ، من نقطة للهمزة ابللون األخضر،(339مصحف مكتبة ابريس برقم: )وجاء يف 

 .8/ س2/و 193البقرة:  ﴾    إال   

، وقد جاء كذلك يف مصحف الرايض (1)اهلمزة هو اللون األصفروالذي ذكره الداين يف نقط 
، فقد جةل مهزة األلف األوىل 11/ س10/و 11النساء:  ﴾آابؤكم ﴿ هكذا:

املفتوحة بةد رأس األلف، مث جةل اهلمزة املضمومة اليت قبل الواو نقطة يف أمام احلرف، فاللون يدل على 

 ﴾أليس هللا ﴿                                      ، وكذا وجدته يف ر ق   مغريب متأخر هكذا: احلكم، وموضةه يدل على احلركة
 .3/ س2/ظ 8التني: 

على نقط -( حيث نقط اهلمزات ابألصفر واحلركات 366bوكذا جاء يف مصحف ابريس رقم: )

تنا ﴿ابألمحر هكذا:  -أيب األسود / 8/ظ 126يه:  ﴾             أت تك  آاي 
 .3س

( أنه نقط اهلمزة ابللون We. 1947)وقد رأيت يف مصحف مكتبة الدولة يف برلني برقم: 

/ 2/ظ 120التوبة:  ﴾     إ ن   ﴿األخضر، والشدة ابللون األصفر إضافة إىل نقط أيب األسود هكذا: 
 .8س

                                                           
  .، يف أكثر من مخسة وأربةني موضةا100-96و 95و 66و 65احملكم يف مواضع كثرية منها:  - 1
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ومن النقط الزائد على ما ذكره أبو األسود نقط احلرف املشدد، وهو ابللون األصفر كما يف 

، فحرف الطاء مشدد ابلكسر 2/ س14/ظ 72النساء:  ﴾﴿مصحف الرايض هكذا: 
 جةل حتته نقطة خضراء، وحرف النون مشدد ابلفتح جةل فوقه نقطة ابخلضراء.

أخضرا يف مصحف مكتبة ابريس برقم:  -ئدا على ما ذكره أبو األسوداز -وجاء نقط اهلمزة 

(333d :هكذا )﴿ وقد تكرر يف هذا املصحف6/ س62/و 23يس:  ﴾      ء أ ختذ ، 
 ضبط اهلمزة ابللون األخضر.

                                                                             ومن الزايدات استحداث عالمة للحرف الساكن، وهي جر ة أفقية محراء فوق احلرف، ووردت يف 

احلشر:  ﴾       الدن يا ﴿( هكذا: We. 1917مصحف مكتبة الدولة يف برلني برقم: )
يث قال: ، وغريها من الكلمات يف هذا املصحف، وهذه اجلرة ذكرها اإلمام الداين، ح5/ س3/و 3
 .(1)(                                                              هل بلدان ق د ميا وحديثا جي ة ل ون  عالمته جرة ف وق احل  ر ف ال مسكنأ                      ف أ ما الس ك ون فةامة )

 

 : نقط القراءات ملونا.الرابعالمطلب 
يف بةض املصاحف اليت تنقط نقط أيب األسود قد تزيد عليه نقايا أبلوان خمتلفة، وتكون داللة 

هلذه الكلمة، فالنقط األمحر للقراءة األصلية يف ذلك املصحف، مث أتيت تلك النقاط على قراءات خمتلفة 
 األلوان األخرى لتنبه على أن هناك قراءة أخرى لبةض الكلمات.

( كان يستخدم اللون األخضر لينقط على بةض احلروف مع 330bفمصحف ابريس برقم: )

نقط حتت  ؛ فقد8/ س1ظ/ 90النساء:  ﴾          أ و  جاؤكم ﴿اللون األمحر يف مثل: 
اجليم نقطة محراء داللة على كسرها، وهي الرواية األصلية اليت كتب هبا املصحف، مث نقط فوقها نقطة 

 .(2)خضراء ليخبك أن بةض القراء يقرؤها ابلفتح

                                                           
                 م ة الس ك ون جرة                       من كتابه فقال إن : )عال                           ، مث نو ع الةالمة يف موضع آخر 184و 86و 83و 51احملكم للداين:  - 1

  .124و 77، ومثله: نآلا انتباكت  يفه فةر ن يذال نو كسلال كشو ه ةفيلطال ةار لدوا، 73(:                   ا و  دارة ل ط يف ة ،       ص غ ري ة
  .2/59أمال األلف: ابن ذكوان عن ابن عامر ومحزة وخلف، النشر يف القراءات الةشر:  - 2
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( 325kوقد ينقط ملوان لبيان القراءات بقط إعجام كما يف مصحف مكتبة ابريس برقم: )

؛ فنقط ابألمحر قراءة 4/ س99/و 149البقرة:  ﴾عما يةملون ﴿هكذا: 
 .(1)اجلمهور، مث زاد فنقط ابألخضر لقراءة خاصة

﴿( هكذا: 337dوكذا جاء نقط قراءات يف مصحف ابريس برقم: )

، والقراءة األخرى املضبوية ابألخضر 6/ س49/و 158البقرة:  ﴾         ت ط و ع   
 .(2)﴾         ي ط و ع  ﴿هي: 

( البقرة:  هكذا: ) ﴾         ي ط و ف       أ ن  ﴿وضبط قوله تةاىل:                         إ ن  ت ط و ف 
 (3)، وليست من يرق الةشر الكبى.؛ فنقطها ابألخضر نقط قراءة أخرى5/ س49/و 158

املؤمنون:  ﴾       الة ظ م ﴿( يف كلمة: 1138وكذا يف مصحف مكتبة كمبدج برقم: )
 (4)﴾.   م     ظ        ﴿الة  ﴾ و    ام     ظ        ﴿الة  ، على قراءيت: 4/ س6/ظ 14

النحل:  ﴾      ش اء   ﴿( هكذا: 346bقراءات يف مصحف مكتبة ابريس برقم: )وجاء نقط 

، وفيه أيضا (6)3/ س28و/ 36النحل:  ﴾عليه﴿، وكذا جاء فيه: (5).2/ س46/ظ 35

 .(7)6/ س32/ظ 45النحل:  ﴾هبم ﴿كلمة: 

 ﴾     شاء   ﴿( هكذا: 1114وجاء نقط اإلمالة يف مصحف مكتبة كمبدج برقم: )
 ، فنقط حتت الشني نقطة خضراء للداللة على إمالتها.8/ س6/ظ 252البقرة: 

                                                           
  .2/223انظر اختالف القراء فيها يف القراءات الةشر:  - 1
  .2/223يف القراءات الةشر:  انظر اختالف القراء فيها - 2
  .مل أستطع خترجيها من كتب التفسري وال من كتب القراءات اليت هتتم بذكر الشاذ - 3
  .2/328انظر القراءتني مع نسبتهما يف النشر البن اجلزري:  - 4
  .2/59انظر الكالم مفصال عند من مييلها يف النشر:  - 5
  .2/304انظرها بتفصيلها يف النشر:  - 6
  .1/273راجع تفصيل ما فيها للقراء يف النشر:  - 7
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آل عمران:  ﴾     م ت م ﴿( ضبط: 350bوكذا يف مصحف مكتبة ابريس برقم: )
آل  ﴾        يـ غ ل   ﴿، وكلمة: ؛ فجةل األخضر للقراءة واألصفر للصلة(1)2/ س142/و 158

 .(2)﴾        يـ غ ل  ﴿، و2/ س145/و 161عمران: 

( نقط األمحر للقراءة األصلية، واألصفر للخالف، واألخضر 366fابريس رقم: )ويف مصحف 

 .6/ س74/و 1املمتحنة:  ﴾       ج اء كم ﴿للهمز، هكذا: 

التوبة:  ﴾      ورمحة   ﴿( هكذا: 352eويف مصحف مكتبة ابريس برقم: )
 .(3)﴾       ﴿ورمحة  ، و1/ س7/ظ 61

املصاحف القدمية، مما يبني أهنم كانوا وهكذا أييت نقط القراءات ملوان يف مجلة ال أبس هبا يف 
يكتبون املصحف ألكثر من شخص واحد، ليقرأ كل واحد مبا يرويه منها، ورأينا أن نقط القراءات أيخذ 

  (4)ألواان كثرية نسبيا؛ من األمحر واألخضر واألصفر، وكلها نقط مدور لتبيني احلركات على األحرف.

 

                                                           
  .2/242وانظر ما فيها من قراءات يف النشر:  - 1
  .2/243وراجع القراءات فيها يف النشر:  - 2
  .2/280وانظر ما فيها من قراءات يف النشر:  - 3
( فقد استخدم 358cرقم: )وهناك مصاحف أخرى استخدمت األلوان للقراءات، انظر مصحف مكتبة ابريس  - 4

النقط األخضر الختالف احلركات وللصلة، وهناك ما يشبه األزرق؛ وكأنه أتكسد ألحد األلوان يف املصحف، 
( ابستخدام األخضر للقراءات، ومثله مصحف ابريس رقم: 358dومنها أيضا، وكذا مصحف ابريس رقم: )

(361a( ومصحف ابريس )361e( :ومصحف ابريس رقم ،)358f)  ،والذي استخدم األخضر للهمز
( ابألخضر للحركات واهلمز، 363aواألصفر للحركات يف القراءات الزائدة على األمحر، ومصحف ابريس )

ما يف هذا املصحف أنه رسم اخلالف  ، وأعجب( ابألخضر للحركات والصلة واإلمالة365bومصحف ابريس )

، وغريها  (366eصحف ابريس: )، وم﴾﴿؛ هكذا: ﴾تشتهي﴿﴾ و﴿تشتهيهكلمة:   ةقراءيف 
، وكذا يف مصحف الدولة يف برلني برقم: (1132، وفيها برقم: )(1115، ومصحف مكتبة كمبدج برقم: )كثري

(We. 1933).  
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 : دمج النقاطالخامسالمطلب 
وأعين هبذا أن ينقط مبا وضةه أبو األسود مث يزاد عليه بةض ما نقطه اخلليل، وقد يبق هذا 

وجه ، وجهنياملذهب اإلمام الداين يف كتابه احملكم؛ فإنه حني تكلم عن احلرف املشدد جةل فيه 
يكون حرف )شـ( من أول كلمة )شديد(، والوجه الثاين للمغاربة أبن للمشارقة أبن تكون عالمة الشد 

عالمة التشديد حرف )د( حتت احلرف إن كان مكسورا وفوقه إن كان مفتوحا وأمامه إن كان 
 .(1)مضموما

بني الوجهني للمشارقة واملغاربة فإنه غريب ألين رأيت بةض املصاحف  -رمحه هللا-فأما تفريقه 
املكتوبة خبطوط املشارقة تستخدم ما يشبه الدال كحرف شد، وذلك كما يف مصحف مكتبة ابريس 

 .(2)1/ س24/ظ 88يونس:  ﴾    حىت   ﴿( هكذا: 329dبرقم: )

عن مكان موضع حرف )د( عالمة الشد، فإين مل أجد املضموم   -رضوان هللا عليه-وأما قوله 
كما قال، بل وجدت املضموم فوق احلرف؛ ومن أجل أن ال يشتبه مع الفتح جةلت فتحته يف الفتح 

 ﴾عفوا﴿( من مكتبة ابريس هكذا: 6982لألعلى كما يف مصحف رقم: )

 ﴾      حي  ب   ﴿جبةل فتحته لألسفل هكذا:  ، وجاء الضم7/ س2/و 149النساء: 
﴿وأما الكسر فقد جاء أسفل احلرف مفتوحا لألسفل هكذا: ، 3/ س2/و 148النساء: 

، فإن مل يكن مكان حتت احلرف 10/ س82/ظ 78الكهف:  ﴾               س أ نـ ب  ئ ك   

﴾ الكهف:  ﴿للكسر كتبه بةده كما يف :  ؛ فلما كان 15/ س83/ظ 95                م ك ين  
 الياء املتطرفة كتب عالمة الشد املكسور بةد احلرف لألسفل قليال.             حتته ش غل حبرف

﴿( هكذا: 354bوجاء الكسر ابألمحر حتت احلرف مفتوحا لألعلى يف مصحف ابريس برقم: )

 .، والفتح مثل املصحف السابق6/ س13/و 30الروم:  ﴾          الق ي  م   

                                                           
  .50-49احملكم:  - 1
وجدهتا تنقط الشد املفتوح دون غريه من املضموم واملكسور، بل إن الناقط  -حني تتبةتها-وقطةة املصحف هذه  - 2

  .يف األوراق األخرية ترك اإلشارة إىل الشد
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 الشد املضموم أمام احلرف (We. 1917الدولة يف برلني برقم: )وجاء يف مصحف مكتبة 

متجها  ه، والشد املفتوح فوق5/ س3/و 3احلشر:  ﴾       الد نيا ﴿، هكذا: لألسفل

حتت احلرف متجها  ، والكسر4/ س3/و 3احلشر:  ﴾لةذهبم ﴿لألعلى هكذا: 

  .5/ س4/و 6احلشر:  ﴾        يسل  ط   ﴿لألسفل، هكذا: 

اجتاه فتحة احلرف غري مؤثرة كثريا، وخاصة يف الكسر؛ ألنه ال يوجد حتت وهذا يةين أن مسألة 
احلرف إال هو فقط، أما يف الفتح والضم فكالمها فوق احلرف، فلزم التفريق بينهما فجةل الفتحة متجهة 

 لألعلى فتحا، ومتجهة لألسفل ضما، وهو تفريق لطيف بينهما، مل أجد كتب الضبط تةرضت له.

اليت تشبه حرف الدال استخدمت يف بةض املصاحف داللة على اهلمزة، وذلك يف وهذه الةالمة 

 284البقرة:  ﴾     شيء   و﴿ ﴾      يشاء   ﴿مثل مصحف صنةاء، فإنه جيةل اهلمزة هكذا: 

 .(2)9/ س16/ظ 18آل عمران:  ﴾       ق ئ م ا  ﴿، و(1)8و 7/ س15/و

الداين حني كان يتكلم عن فيه متابةة لإلمام من مكتبة ابريس ( 6982رقم: )واملصحف السابق 
                و أما نقط ه ذ ا ﴾ )﴿ءأنتمفإن قال مثال يف ضبط كلمة:  تصوير اهلمزة ابلصفرة وحركتها مةها ابحلمرة

مز ة االوىل نقطة ابلصفراء وحركتها ع ل يـ ه ا نقطة                                                                                                               الض ر ب على ق ر اء ة من حقق اهلمزتني م ة ا فـ ه و  أ ن جت ة ل اهل 
                                     ج ةل ضبط اهلمزة املضمومة بةد الباء نقط  ﴾ك        ﴿سأنبئ  ، فإن الكلمة يف الفقرة السابقة: (3)(ابحلمراء

                                                                         محراء بةد احلرف عالمة على الضمة، وج ةل فوقها نقطة ابلصفراء عالمة على أهنا مهزة.

         عن سوء ﴾  ﴿( هكذا: 6982ومثله مصحف مكتبة ابريس برقم: )

، ففي 3/ س2/و 148النساء: ﴾ ابلسوء ﴿، وكذا كلمة: 6/ س2/و 149النساء: 
كال الكلمتني جةل اهلمزة املكسورة نقطة ابلصفراء حتت احلرف، وجةل مةها يف الكلمة األوىل نقطتني 
عالمة على التنوين، وجةل يف املثال الثاين مةها نقطة محراء أسفل احلرف داللة على الكسر فجمع بني 

 ملصاحف.                                          نقطني يف موضع واحد، وهو قليل فيما وجدت  من ا

                                                           
  .33املصحف الشريف املنسوب إىل علي بن أيب يالب، نسخة صنةاء، أ.د. ييار آليت قوالج، ص:  - 1
  .36املصدر السابق:  - 2
  .، وغريها كثري96احملكم:  - 3
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( ينقط اهلمز ابألخضر، فإن جاء مهز منون نقط نقطتني 366fومصحف ابريس رقم: )

، فنقط اهلمزة أول 4و3/ س75/و 2املمتحنة:  ﴾        أ عداء    ﴿ابألخضر، هكذا: 
  الكلمة قبل رأس األلف، ونقط التنوين نقطتني خضراوين بةد رأس األلف.

وهي املةروفة -( قد نقط احلركات على نقط اخلليل 1131ويف مصحف مكتبة كمبدج برقم: )

ي اء   ﴿، وأدخل مةها نقط اهلمزة بنقطة صفراء مدورة، هكذا: -يف زمننا  21النحل:  ﴾          أ ح 
، فنقط فوق األلف نقط صفراء للهمزة املفتوحة، مث نقطة بةد األلف على السطر وحتتها 5/ س1/و

 ليدل على أنه تنوين مكسور، فجةل للهمزة نقطة صفراء.التنوين؛ 

وأكثر املصاحف القدمية يف ذلك على جةل النقطة الصفراء عالمة للهمزة لوحدها وليس مةها 
نقطة محراء داللة على حركتها، بل موضع النقطة الصفراء هو الذي يدل على حركتها؛ فإن كان فوق 

و مهز مضموم وإن حتته فهو مهز مكسور، فموقع اهلمزة احلرف فهو مهز مفتوح، وإن كان بةده فه
 الصفراء يدل على احلركة.

 *****(366b)مصحف مكتبة ابريس برقم: مصحف الرايض، وكذا يف ومثال ذلك يف 

وقد وجدت أن املغاربة خلطوا بني الوجهني يف الرقوق من القرن السادس والسابع والثامن بني 
هذين الوجهني فأخذوا حبرف )شـ( عالمة للتشديد، وأما حرف الدال فجةلوه عالمة )الضم(؛ وذلك  

 12النساء:  ﴾﴿( هكذا: 15639                                          كما يف الر ق احملفوظ يف مركز امللك فيصل برقم: )
                                                                         واألمر اختياري يف الضبط فال خيط أ  وجه اختاره كاتب مصحف وسار عليه؛ حىت لو كان ، 2/ س1/ظ

 منفردا فكيف إذا كانت فرتة يويلة نسبيا.

ومن الدمج بني نقط أيب األسود ونقط اخلليل يف عالمة الشد لوحده ما جاء يف مصحف مكتبة 

 ، 14/ س2/و 154النساء:  ﴾ال تةدوا ﴿( هكذا: 337aابريس برقم: )

( قد مجع بني مذهب أيب األسود ابلنقط 5178eومن أغرب الدمج أين وجدت مصحف رقم: )

 9احلجر:  ﴾حنن نزلنا ﴿األمحر، ومذهب اخلليل ابلنقط األخضر هكذا: 
يكون نقط اخلليل ، فحركات اخلليل فيه كما نةرفها اآلن، ومةه نقط أيب األسود، وقد 9/ س1/ظ

 أخرا، وهللا أعلم به.أضيف مت



23 
 

 

. 

 

 :النتائج والتوصيات
 النتائج:

التدرج الذي دخل على املصاحف يف استخدام ألوان جديدة غري األمحر؛ لبيان أوجه  -1
 القراءات املختلفة.

 .ةاءر قلا يف نحللا مةدل نامض يهو  ،ة   د  راملا ةاءر القة يفيك نايبل طقلنا ةيمهأ -2
 .هامن دار ملا عم، ةميدقال فحاصملا يف تمدختسا يتلا تاكر احلو  لكاشألام هأ يرو صت -3
                                                          بيان اجلهود اليت قام هبا ك تاب املصاحف للمحافظة على القراءات. -4

 

 التوصيات:

املصاحف وخترج على حسب من قرأ هبا، ملةرفة الرواايت يف  -لوحدها-                   أن ت درس  القراءات  -1
 املشتهرة يف تلك األزمنة.

 تطقن يتال مث، طقن   ت   مل يتال نم، طقنال يف ةفلتخاملت ابتكامل يف فحاصامل عطق ةسر هف -2
 .تاءراقلاه جأو  ضةظت بفح يتال مث ،هطقن ىلع تديز  يتلا مث ،دو سألا يبأت امالبة

 تابكتم نم حفصاملل عطقلا كلت من ةنو لم رو ص عمجل ةيمالسإلات ساسؤ امل ىدحإ ينبت -3
 .نيثحابلل اهتحاتإو  ،ةلفختملا املةلا

 هاتسهر فبم ماتهالا عم ،اهبلي نمل فاحصامل يرو تصت ايو طخملا رو د ءاؤسر  ليهست -4
 .ةيالة عقدب هار يو صوت
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 المراجع:
املصحف الشريف املنسوب إىل علي بن أيب يالب رضي هللا عنه، نسخة صنةاء، حتقيق: أ.  -1

مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة م، 2011هـ، 1423د. ييار آليت قوالج، د.ط، 
 اإلسالمية، إبستانبول، تركيا.

هـ، حتقيق: مجاعة من الةلماء 816التةريفات، لةلي بن حممد بن علي اجلرجاين، ت:  -2
 م، دار الكتب الةلمية، بريوت لبنان.1983هـ 1403إبشراف الناشر!، الطبةة األوىل، 

حاق إبراهيم بن أمحد بن سليمان املارغين، الطبةة على مورد الظمآن، أليب إس دليل احلريان -3
 هـ، املطبةة الةمومية، تونس.1325األوىل، 

هـ، مذيل بتةليقات 711لسان الةرب، أليب الفضل حممد بن مكرم بن علي األنصاري، ت:  -4
 .هـ، دار صادر، بريوت لبنان1414مجاعة من اللغويني، الطبةة الثالثة، 

هـ، حتقيق: خليل إبراهيم 458إمساعيل بن سيده، ت: املخصص أليب احلسن علي بن  -5
 م، دار إحياء الرتاث الةريب، بريوت لبنان.1996هـ 1417جفال، الطبةة األوىل، 

هـ، حتقيق: 395مةجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي الرازي، ت:  -6
 .م، دار الفكر، سوراي1979هـ، 1399عبدالسالم حممد هارون، د.ط، 

هـ، حتقيق: 833النشر يف القراءات الةشر، أليب اخلري حممد بن حممد بن حممد اجلزري، ت:  -7
 علي حممد الضباع، د.ط، د.ت، دار الكتب الةلمية، بريوت لبنان.

 
 نكامو  هاماقر أب ثحبال يف عجار ت، ةفلتخملا ملاةال تابتكم يف فحاصملا عقط من ريثك
 .هاظفح
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