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 المستخمص:

ة يعرض ىذا البحث الرمكز كالعالمات التي استخدميا القرَّاء في كتاب
 -المصحؼ الشريؼ، أك في متكف التجكيد كالقراءات كالرسـ كعدد اآليات 

 .كدراستيا  -ززىاء مئتي رمكىي 

األكؿ: رمكز الرسـ  -كثالثة مباحث كقد تككف البحث مف مقدمة كتمييد، 
 كالضبط.

الثاني: رمكز التجكيد كالكقؼ. الثالث: اإلشارات كالرمكز المستخدمة في تمقيف 
قرائو القرآف الكريـ  كخاتمة. ككاف مف نتائج البحث: -كا 

 .استخداـ الرمكز عند القراء نكعان مف أنكاع العناية بالقرآف الكريـ يعد  -ُ
استمرارية استخداـ القراء لمرمكز كتطكرىا منذ كتابة المصحؼ  -ِ

 .الشريؼ

  الكممات المفتاحية:

 الرمز.، رمكز التمقيف، رمكز الكقؼ، رمكز الضبط، رمكز الرسـ
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 المقدمة
الحمد هلل الذم جعؿ القرآف نكرنا لقمكب عباده، كجعؿ أىمو مف خاصة  

أحبابو، كجعؿ صدكرىـ أكعية كتابو، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ أنبيائو، كعمى 
 كمف تابعيـ مف أىؿ اإلتقاف لمقرآف إلى يـك لقائو. ،صحابتو كالتابعيف ليـ

 أما بعد:
أشكاالن مختمفة، فتارة  -عند العمماء- فقد اتخذت العناية بالقرآف الكريـ 

عجازه، كثالثة إلى كتابتو كرسمو،  ترجع إلى لفظو كأدائو، كأخرل إلى أسمكبو كا 
كاستخدمكا طرقنا شتى في سبيؿ  .كرابعة إلى تفسيره، كخامسة إلى قراءاتو

تقانو كالحفاظ عميو. كمف تمؾ الطرؽ التي تدؿ عمى سعة  تعمًُّمو كتعميمو، كا 
كم عمميـ بو ، كتعمقيـ في بحر عمكمو، استخداميـ لمرمكز كالعالمات، فقد ري
أنو أقرَّ التابعي أبا األسكد الدؤلي عمى كضع  -رضي اهلل عنو-عف عمي 

كىي رمكز لعالمات مميزة، عبارة عف نقطة حمراء تكتب فكؽ »عالمات الشكؿ 
السطر  الحرؼ لمداللة عمى الفتحة، كأسفؿ الحرؼ لمداللة عمى الكسرة، كعمى

ىذا  : )ما أحسفى -رضي اهلل عنو-، فقاؿ لو اإلماـ عمي «لمداللة عمى الضمة
(. النحكى   الذم نحكتى
؛ بكضع عالمات الشكؿ -رضي اهلل عنو-كاقتداءن بالمنيج الذم أقره عمي  
انتشرت في المصاحؼ، كمع مركر الزمف احتيج إلى زيادة تمؾ العالمات  فقد

يح النطؽ السميـ أللفاظ القرآف الكريـ كترتيمو كالرمكز التي تيًعيف عمى تكض
كفؽ أحكاـ التجكيد، كاختمفت تمؾ العالمات مف مصحؼ إلى مصحؼ باختالؼ 

األمصار كالعصكر تبعنا لممؤسسات العممية كالمجامع كالمجاف المتخصصة 
 التابعة ليا.

 ،كالقراءات ،ف متكف متعمقة بالتجكيدمكذلؾ أدخمكا الرمكز فيما ينظمكنو  
 لالختصار كتسييالن لمحفظ. كعد اآلم سكاء كانت شعرنا أك نثرنا، سعيان  ،كالرسـ
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قرائو، كرفع أيضان استخدمكا ك   اإلشارات كالرمكز في تمقيف القرآف الكريـ كا 
كمما الشؾ فيو أف كؿ ذلؾ يمثّْؿ ، كغير ذلؾ ،اليد لممد، كضرب األرض لمكقؼ

 صكرة مف صكر العناية بيذا الكتاب العظيـ.
كمف ىذا المنطمؽ عزمت عمى عرض زىاء مئتي رمز مف الرمكز  

كدراستيا في ىذا البحث مستمدة مف اهلل  ،كالعالمات التي استخدميا القرَّاء
 العكف كالتكفيؽ كالسداد.

* * *
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 أىمية المكضكع، كأسباب اختياره:
-عدـ كجكد مصنَّؼ مستقؿ يجمع الرمكز التي استخدميا العمماء  -ُ

ي كتابة المصحؼ الشريؼ، أك في متكف التجكيد ف -رحميـ اهلل
 كالقراءات كالرسـ كعد اآلم.

اإلسياـ في تقديـ بحث يعرض الرمكز كالعالمات التي استخدميا  -ِ
القرَّاء في كتابة المصحؼ الشريؼ، أك في متكف التجكيد كالقراءات 
كالرسـ كعد اآلم، بحيث يسيؿ عمى غير المختصيف التعرُّؼ إلى 

مى حيسف تالكة القرآف الكريـ كتجكيده مف غير الخكض ما يعينيـ ع
 في المتكف كالشركح المطكلة.

في خدمة كتاب اهلل تعالى،  -رحميـ اهلل-إبراز جيكد العمماء  -ّ
 كبياف العناية التي حظي بيا ىذا الكتاب الكريـ.

 أىداؼ البحث:
استقراء الرمكز المستخدمة في المصحؼ الشريؼ كمتكف التجكيد  -ُ

 ت كالرسـ كعد اآلم، كبياف مفيكميا.كالقراءا

 الدراسات السابقة: 
بعد البحث كاالطالع عمى فيارس الرسائؿ العممية مف خالؿ مراكز البحث  

العممي، كسؤاؿ أىؿ الخبرة كاالختصاص، لـ أقؼ عمى مىٍف تعرَّض لجمع 
الرمكز عند القرَّاء كعرضيا كدراستيا، كما كجدت مف دراسات فيي تحمؿ 

 رمز، كليست في الحقيقة ذات صمة بمكضكعي، كىذه الدراسات ىي:عنكاف ال

 .الرمكز كالحرية كالمسألة الطائفية: لمسيد محمد حسف األميف -ُ
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كىي حكؿ استخداـ الرمكز في القرآف الكريـ بشكؿ بالغي، حيث عبَّر فيو  
رة كاتبو عف الحقائؽ كالمعاني الدينية بعبارات كألفاظ رمزية، كىذه الدراسة عبا

 .ٕ/ٔعف مقاؿ في مجمة المعارج، المجمد األكؿ، العدد 

 .حكؿ رمكز القرآف الكريـ: لبياء الديف الكردم -ِ

كىي عبارة عف دراسة لباحث عراقي درس بعض األلفاظ كالمعارؼ القرآنية  
في ضكء المغات كالحضارات القديمة، فيك كتاب يتحدث فيو مؤلفو عف المغة 

صؿ المغات، محاكالن بياف معاني آيات القرآف الكريـ الشكمرية ، كبياف أنيا أ
بإرجاعيا إلى أصميا في تمؾ المغة، كيتضح ذلؾ مثالن مف خالؿ قكلو: )اسـ 

بالمغة الشكمرية أم « آد»الذم كرد في القرآف الكريـ أصمو « عاد»قـك 
عقرب، كقد كرد في ممحمة قمقميش اسـ البشر العقارب، كما كردت في 

ة صكر لبشر ليـ أذناب عقربية، أك نصفيـ األعمى بشر، النقكش األثري
كاألسفؿ عقارب ..(، كقكلو في مكضع آخر مف الكتاب: )حـ: حا، إلو، حؽ + 

( كممات الحؽ ِْحـ شكرل ) -ميـ كممة، الكممات = الكممات السماكية 
 .ّٔسبحانو ...( صفحة: 

لبحث مغاير أف ما يشتمؿ عميو ىذا ا -مف خالؿ الخطة اآلتية-كال يخفى 
تمامنا لما سبقت دراستو، حيث إنو عىٍرض الرمكز التي ىي عالمة أك إشارة 

 ترمز إلى مصطمح كمعنى عند القرَّاء.

* * * 

 إجراءات البحث: 

سأسمؾ في ىذا البحث المنيج االستقرائي الكصفي. كتأخير ذكر بيانات  
 المراجع إلى ثبت المراجع طمبنا لالختصار.
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 خطة البحث: 

تككف البحث مف مقدمة، كتمييد، كثالثة مباحث، كخاتمة، عمى ي  
 النحك اآلتي:

المقدمة: كتتضمف أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأىدافو، 
 كالدراسات السابقة، كخطة البحث كمنيجو.

 التمييد: مفيـك الرمز.
قرائو، كيشمؿ ثالثة  رمكز كتابة المصحؼ الشريؼ كضبطو ككقفو كا 

 مباحث:
 األكؿ: رمكز الرسـ كالضبط.المبحث 

 المبحث الثاني: رمكز التجكيد كالكقؼ.
المبحث الثالث: اإلشارات كالرمكز المستخدمة في تمقيف القرآف الكريـ 

قرائو.  كا 
 الخاتمة: كفييا أىـ نتائج البحث.

 ثبت المصادر كالمراجع.          
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 التمييد
 مفيـك الرمز 

: ًفيّّ  الرٍَّمزي يىكيكفي تحريؾي تىٍصًكيته خى ٍيًر  ًبالمّْسىاًف كاليىٍمس، كى ـو غى الشَّفىتىٍيًف ًبكىالى
ٍكتو ًإنما ىيكى ًإشارة ًبالشَّفىتىٍيفً  ٍيًر ًإبانة ًبصى ٍفييكـو ًبالمٍَّفًظ ًمٍف غى   .مى

. كالرَّ  اًجبىٍيًف كىالشَّفىتىٍيًف كىاٍلفىـً يماء ًباٍلعىٍينىٍيًف كىاٍلحى : الرٍَّمزي ًإشارة كاً  ًقيؿى ٍمزي ًفي المُّغىًة كى
، كرىمىزى  كيؿُّ مىا أىشرت ًإليو ًممَّا ييبافي ًبمىٍفظو بأىم شيءو أىشرت ًإليو ًبيىدو أىك ًبعىٍيفو

ـي:  مىٍيًو السَّالى ًة زىكىًريَّا، عى ًفي التٍَّنًزيًؿ اٍلعىًزيًز ًفي ًقصَّ ـى }يىٍرميزي كيىٍرًمزي رىٍمزان. كى أىالَّ تيكىمّْ
  ُ.{يَّاـو ًإالَّ رىٍمزان النَّاسى ثىالثىةى أى 

ييبيف تاريخ الرمكز أنو يمكف أف يككف لكؿ شيء داللة رمزية: أشياء طبيعية 
)كالجباؿ، كالنباتات، كالحيكانات، كالناس، كالجباؿ، كالكدياف، كالشمس، 
كالقمر، كالريح، كالماء، كالنار(، أك أشياء مف صنع اإلنساف )كالبيكت، 

 ِحتى األشكاؿ المجردة كالمثمث ، كالدائرة(.كالقكارب، كالسيارات، أك 
يعني الرسـ أك العالمة التي تعبر عف شيء معيف مباشرة دكف  الرمز 

الحاجة ألم كممات، كمف المعركؼ أف قدماء المصرييف كاإلغريؽ استخدمكا 
العالمات، كقد اكتشفت أعداد كبيرة مف العالمات بيف أطالؿ مدف ركمانية 

 .ان كقد تككف حرف ،أك كممة شارةإأك عالمة أك  ان مز رسمقديمة. كقد يككف الر 
إنما ىك مسألة  ؛كاختيار رمز مف الرمكز ليدؿ عمى شيء مف األشياء 

اختيار مطمؽ، ما داـ كاضع الرمز ييبيف، بما ال يحتمؿ الغمكض، أم معنى أك 
فكرة أك شيء يقصد مف استعماؿ ىذا الرمز، كذلؾ ىك المقصكد مف "تحديد 

فيستطيع المرء أف يستخدـ رمزنا قديمنا بمعناه التقميدم، أك يدخؿ عميو  الرمز"،

                                 
. ّٔٓ/ٓ عرب، ابف منظكر،. لساف الُْٕٔينظر: معجـ  تيذيب المغة، األزىرم،  ُ

 .ُِٓالقامكس المحيط، الفيركز آبادم، 
 .َِْ اإلنساف كرمكزه، د.كارؿ يكنغ، ِ
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رمكزه الخاصة، طالما التـز ببياف يضع  بعض التعديؿ في الشكؿ أك الداللة، أك
 .ُداللتيا قبؿ االستعماؿ

قرائو:  رمكز كتابة المصحؼ الشريؼ كضبطو ككقفو كا 

 المبحث األكؿ: رمكز الرسـ كالضبط.

 كعون معناه الرمز
 ضبط عالمة الفتحة نقطة فكؽ الحرؼ

 المصحؼ
 ضبط عالمة الكسرة نقطة تحت الحرؼ

 المصحؼ
نقطة في خالؿ أك بجانب 

 الحرؼ
 ضبط عالمة الضمة

 المصحؼ
 ضبط عالمة التنكيف نقطتاف عمى الحرؼ

 المصحؼ
 ضبط الضمة كاك صغيرة فكؽ الحرؼ

 المصحؼ
 ضبط الكسرة ياء مردفة تحت الحرؼ

 المصحؼ
 ضبط الفتحة ألؼ مائمة فكؽ الحرؼ

 المصحؼ
ضبط  صكرة المدميـ صغرل ممدكدة في آخرىػا 

                                 
 .ُّٖ/ ُينظر: مناىج البحث في المغة، تماـ حساف،  ُ
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 كعون معناه الرمز
 المصحؼ داؿ صغرل ىكذا )مد(

ضبط  صكرة الشد ثالثة أسناف ىكذا )ٌ (
 المصحؼ

(، كاك  ألػػؼ صػػغرل ىكػػذا )   ى
(، جػػػرة ىكػػػذا  صػػػغرل ىكػػػذا ) ي

 )ً ( 

ضبط  التحريؾ
 المصحؼ

َى -تكرار الحركة بصكرتيا ) 
–  ًَ- )  َه

ضبط  التنكيف
 المصحؼ

ضبط  اإلقالب ميـ صغرل ىكذا )ـ( 
 المصحؼ

ضبط  اإلظيار نكف صغرل ىكذا )ف(
 المصحؼ

ضبط  السككف دائرة صغرل ٍ 
 المصحؼ

ضبط  الصمة صكرة الفتحة
 المصحؼ

ضبط  عالمة االبتداء بألؼ الكصؿ نقطة في األلؼ     
 المصحؼ

ضبط  الرسـ تصكير الحرؼ
 المصحؼ

ة تحػػػػت الحػػػػرؼ الػػػػذم النقطػػػػ
يتبعػػػػو األلػػػػؼ، كفػػػػي بعػػػػػض 

ضبط  اإلمالة
 المصحؼ
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 كعون معناه الرمز
 المصاحؼ كممة )مؿ(

رسـ  ألؼ صغيرة بيف العيف كالالـ {پ  پ  پ  پ  ڀ  }
 المصحؼ

رسـ  كاك صغيرة بيف اليمزة كالداؿ {ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  }
 المصحؼ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  }

 {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  

رسـ  ياء صغيرة بعد الياء
 المصحؼ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  }

 {ڌ  ڌڎ  

تشديد الالـ لمداللة عمى حذؼ 
 الالـ األخرل

رسـ 
 المصحؼ

ھ  ھ  ے  ے  }

} 
رسـ  نكف صغيرة بيف النكف كالجيـ

 المصحؼ
ى  ائ  ائ  ەئ  }

 {ەئ  

مداللة لدائرة خالية الكسط 
 عمى زيادة األلؼ

رسـ 
 المصحؼ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  }

 {ىئ  

داللة مدائرة خالية الكسط ل
 زيادة الياءعمى 

رسـ 
 المصحؼ

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  }

    {وئۇئ

مداللة لدائرة خالية الكسط 
 عمى زيادة الكاك

رسـ 
 المصحؼ

كضع دائرة خالية الكسط ىكذا 
فػػكؽ أحػػد أحػػرؼ العمػػة « ٍَ  »

 الثالثة المزيدة رسمنا:

يدؿ عمى زيادة ذلؾ الحرؼ فال 
ينطػػػػػؽ فػػػػػي الكصػػػػػؿ كال فػػػػػي 

 {ۇئ  ۆئ  }الكقؼ، نحك: 

ضبط 
 المصحؼ

ضبط يػػػػدؿ عمػػػػى زيادتيػػػػا كصػػػػالن ال كضػػػع دائػػػرة قائمػػػة مسػػػتطيمة 
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 كعون معناه الرمز
فػكؽ « o»خالية الكسط ىكذا 
 ألؼ بعدىا متحرؾ

 المصحؼ {چ  چ  ڇ  ڇ  }كقفنا، نحك: 

كضع رأس خػاء صػغيرة بػدكف 
فػػػػكؽ أم « حػػػػػ»نقطػػػػة ىكػػػػذا 

 حرؼ:  

يدؿ عمػى سػككف ذلػؾ الحػرؼ، 
كعمى أنو مظيػر بحيػث يقرعػو 

  {ٿ  ٿ  ٿ } المساف، نحك:

ضبط 
 المصحؼ

تعريػػػػػة الحػػػػػرؼ مػػػػػف عالمػػػػػة 
السػػػككف مػػػع تشػػػديد الحػػػرؼ 

 التالي:

يػػػػدؿ عمػػػػى إدغػػػػاـ األكؿ فػػػػي 
ػا كػامالن، فالتشػديد  الثاني إدغامن
يػػػدؿ عمػػػى اإلدغػػػاـ، كالتعريػػػة 

ے  ۓ  }تدؿ عمى كمالػو، نحػك: 

  {ۓ  

ضبط 
 المصحؼ

تعريػػػػػة الحػػػػػرؼ مػػػػػف عالمػػػػػة 
السػػػػػككف مػػػػػع عػػػػػدـ تشػػػػػديد 

 الحرؼ التالي:

ـ األكؿ فػػػػي يػػػػدؿ عمػػػػى إدغػػػػا
ا نحك:  ې  }الثاني إدغامنا ناقصن

، أك يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػى { ې  ې
إخفاء األكؿ عند الثاني، سكاء 
كاف أكاف اإلخفاء حقيقيِّا نحك: 

 أـ شػػػػػػػػفكينا نحػػػػػػػػك:  {پ  ڀ }
 {ۅ  ۉ  ۉ  }

ضبط 
 المصحؼ

تركيػػػػػػػب الحػػػػػػػركتيف )حركػػػػػػػة 
الحػػػرؼ كالحركػػػة الدالػػػة عمػػػى 

 التنكيف( ىكذا 

 يدؿ عمى إظيار التنػكيف نحػك:
ۈ  {، }ڭ  ۇ}

 { ٴۇ  ۋ  
  {ڃ  ڃ  ڃ }

ضبط 
 المصحؼ



 

 
3352 

 كعون معناه الرمز
كتتابعيما ىكذا مع تشديد 

 التالي:
يدؿ عمى اإلدغاـ الكامػؿ نحػك: 

ک  {، }ٿ  ٹ  ٹ  }

 {ڈ  ڈ {، }ک  

ضبط 
 المصحؼ

كتتابعيما مع عدـ تشديد 
 التالي:

يػػػػدؿ عمػػػػى اإلدغػػػػاـ النػػػػاقص 
پ  { }ې  ى  }نحػػػػػػػك: 

أك عمػػى  {مئ  ىئ{، }پ  
{، ڈ  ڈ}اإلخفػػػػاء نحػػػػك: 

 {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ{، }ڦ  ڦ  }

ضبط 
 المصحؼ

« ـ»كضػػع مػػيـ صػػغيرة ىكػػذا 
بػػػػػػدؿ الحركػػػػػػة الثانيػػػػػػة مػػػػػػف 
المنػػػػػػػكف، أك فػػػػػػػكؽ النػػػػػػػكف 
السػػػػاكنة بػػػػدؿ السػػػػككف، مػػػػع 

 عدـ تشديد الباء

يػػػػػدؿ عمػػػػػى قمػػػػػب التنػػػػػكيف أك 
ػػػػا نحػػػػك:  النػػػػكف السػػػػاكنة ميمن

ک  گ  {، }ڑ  ڑ  ک  ک }

 {گ

ضبط 
 المصحؼ

يػػػػػاف الحػػػػػركؼ تػػػػػدؿ عمػػػػػى أع الحركؼ الصغيرة
المترككػػة فػػي خػػط المصػػاحؼ 
العثمانيػػػة مػػػع كجػػػكب النطػػػؽ 

ہ  {، }ٻ  ٻ  }بيا نحك: 

 {ٻ  {، }

ضبط 
 المصحؼ

يػػػدؿ عمػػػى قراءتيػػػا بالسػػػيف ال  كضع السيف فكؽ الصاد
بالصػػػػاد لحفػػػػص مػػػػف طريػػػػؽ 

وئ  ۇئ  }الشػػػػػاطبية نحػػػػػك: 

ضبط 
 المصحؼ
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 {ۇئ  

فإف كضعت السيف تحت 
 الصاد

دؿ عمػػػػػى أف النطػػػػػؽ بالصػػػػػاد 
ير كذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي كممػػػػػػػة أشػػػػػػػ

 {ڍ  }

ضبط 
 المصحؼ

كضع ىذه العالمة )~( فكؽ 
 الحرؼ

يػػدؿ عمػػى لػػزـك مػػده مػػدنا زائػػدنا 
عمػػػػػى المػػػػػد الطبيعػػػػػي نحػػػػػك: 

 {ے  }

ضبط 
 المصحؼ

كضػػػع نقطػػػة كبيػػػرة مطمكسػػػة 
الكسػػػػػػػػط ىكػػػػػػػػذا )ٍ  ( تحػػػػػػػػت 
الحػػػػػػػػػػػرؼ، كفػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػض 
المصاحؼ نقطة خالية الكسط 

    معينة الشكؿ 

 يػػػػدؿ عمػػػػى اإلمالػػػػة، المسػػػػماة
باإلمالػػػػة الكبػػػػرل، كذلػػػػؾ فػػػػي 

بسػػػكرة ىػػػكد،  { گ  }كممػػػة 
ككػػػانكا يضػػػعكف النقػػػاطى دائػػػرةن 
حمػػػراء، فممػػػا تعسػػػر ذلػػػؾ فػػػي 
المطػػػػػابع عػػػػػٌدؿ إلػػػػػى الشػػػػػكؿ 

  المعيف

ضبط 
 المصحؼ

كضػػػع نقطػػػة كبيػػػرة مطمكسػػػة 
الكسػػط فػػكؽ آخػػر المػػيـ قبيػػؿ 
النػػػكف المشػػػددة، كفػػػي بعػػػض 
المصاحؼ نقطة خالية الكسط 

 معينة الشكؿ
 

عمػػى اإلشػػماـ، كىػػك ضػػـ يػػدؿ 
الشػػػػفتيف كمػػػػف يريػػػػد النطػػػػؽ 
بالضػػمة إشػػارة إلػػى أف الحركػػة 
المحذكفػػة ضػػمة، مػػف غيػػر أف 
يظيػػػر لػػػذلؾ أثػػػر فػػػي النطػػػؽ. 

 {ۈ  ۈ  }كذلػػػػػؾ فػػػػػي كممػػػػػػة 
بسكرة يكسؼ، فمما تعسر ذلؾ 
فػػي المطػػابع عػػٌدؿ إلػػى الشػػكؿ 

ضبط 
 المصحؼ
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 المعيف

كضػػػع نقطػػػة كبيػػػرة مطمكسػػػة 
الكسػػػػط بػػػػدكف الحركػػػػة عمػػػػى 

 أللؼا

يػػدؿ عمػػى تسػػييؿ اليمػػزة بػػيف 
بيف، كىك النطؽ باليمزة بينيػا 
 كبػػيف األلػػؼ. كذلػػؾ فػػي كممػػة 

 بسكرة فصمت{ ۋ }

ضبط 
 المصحؼ

كضػػع رأس صػػاد صػػغيرة ىكػػذا 
 ( فكؽ ىمزة الكصؿص)

ضبط  يدؿ عمى سقكطيا كصالن 
 المصحؼ

الدائرة المحالة التي في 
 (ېئ)جكفيا رقـ 

تػػػػػدؿ بييئتيػػػػػا عمػػػػػى انتيػػػػػاء 
كبرقميػا عمػى عػدد تمػؾ اآليػة، 

 اآلية في السكرة

ضبط 
 المصحؼ

تػػػػػػدؿ عمػػػػػػى بدايػػػػػػة األجػػػػػػزاء  ۞كضع ىذه العالمة 
 كاألحزاب كأنصافيا كأرباعيا

ضبط 
 المصحؼ

ضبط  يدؿ عمى مكجب السجدة كضع خط أفقي فكؽ الكممة
 المصحؼ

بعد  (۩)ككضع ىذه العالمة 
 كممة

ضبط  يدؿ عمى مكضع السجدة
 المصحؼ

( فػػػػػػػكؽ كضػػػػػػػع حػػػػػػػرؼ )س
الحػػػػػرؼ األخيػػػػػر فػػػػػي بعػػػػػض 

 الكممات

يػػػػدؿ عمػػػػى السػػػػكت فػػػػي حػػػػاؿ 
كصػػمو بمػػا بعػػده سػػكتة يسػػيرة 

ڦ  ڦڄ  }مف غير تنفس، نحػك: 

  {ڄ  ڄ  

ضبط 
 المصحؼ

لحػػػػػػاؽ كاك صػػػػػػغيرة بعػػػػػػدىا  كا 
ضمير المفرد الغائب إذا كانػت 

يدؿ عمى صمة ىذه الياء بػكاك 
لفظية فػي حػاؿ الكصػؿ، نحػك: 

ضبط 
 المصحؼ
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مف قبيؿ  ، كتككف {ۀ  ہ  ہ  } مضمكمة

المػػد المنفصػػؿ إذا كػػاف بعػػدىا 
ىمػػػز، فتكضػػػع عمييػػػا عالمػػػة 
المد، كتمد بمقدار أربع حركات 

 {ی  یی  }أك خمس نحك: 
إلحاؽ ياء صغيرة مػردكدة إلػى 
الخمػػػػػؼ بعػػػػػد ىػػػػػاء الضػػػػػمير 

 المذككر إذا كانت مكسكرة

يدؿ عمى صمة ىذه الياء بيػاء 
لفظيػػة فػػي حػػاؿ الكصػػؿ نحػػك: 

كتكػػػػػػكف مػػػػػػف  {ڌ  ڌ  ڎ  }
قبيػػػؿ المػػػد المنفصػػػؿ إذا كػػػاف 
بعػػػدىا ىمػػػز، فتكضػػػع عمييػػػػا 
عالمة المػد كتمػد بمقػدار أربػع 

ڻ  }حركات أك خمػس نحػك: 

 {ۀ  

ضبط 
 المصحؼ

 * رمكز كتابة المصحؼ الشريؼ كبياف مفيكميا:
 :رمكز الرسـ كالضبط -ُ

تعػػددت مػػذاىب العممػػاء فػػي اختيػػار العالمػػات، أك اختػػراع عالمػػات جديػػدة، 
ىػػ( قػد اختػرع أربػع عالمػات لمحركػات الػثالث ٗٔاف أبك األسكد الػدؤلي )ت: فك

 كالتنكيف ىي:
 نقطة فكؽ الحرؼ = عالمة لمفتحة. -ُ
 نقطة تحت الحرؼ = عالمة لمكسرة. -ِ
 نقطة في خالؿ أك بجانب الحرؼ = عالمة لمضمة. -ّ
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 .(ُ)نقطتيف عمى الحرؼ = عالمة لمتنكيف -ْ
بعػػد التنػػكيف مػػف أحػرؼ الحمػػؽ كضػػعكا إحػػدل النقطتػػيف ككػانكا إذا رأكا حرفنػػا 

ال كضػعكىا بجانػب األخػرل   -فكؽ األخرل = عالمة عمػى أف النػكف ميظيػرة، كا 
 عالمة عمى أف النكف ميدغمة أك خفية.

* كلقد أكمؿ عمؿ أبػي األسػكد مػف بعػده اثنػاف مػف تالمذتػو ىمػا يحيػى بػف 
ىػػ(، حيػث كضػعا ٖٗ)ت ىػػ(، كنصػر بػف عاصػـ الميثػيَٗيعمر العدكاني )ت: 

ا كأفرادنا  .  (ِ)النقاط عمى الحركؼ أزكاجن
عالمػة عمػى شػكؿ قػكس طرفػاه  -* ثـ اخترع أىؿ المدينة لمحرؼ الػػميشدَّد 

 .(ّ)لألعمى
 * ثـ زاد أتباع أبي األسكد عالمات أخرل في الشكؿ، فكضعكا:

 -جرة أفقية فكؽ الحرؼ منفصمة عنػو سػكاء كػاف ىمػزة أـ غيػر ىمػزة  -ُ
 المة لمسككف.ع

ككضعكا أللؼ الكصؿ جرة في أعالىػا متصػمة بػو إف كػاف قبميػا فتحػة،  -ِ
 .(ْ)كفي أسفميا إف كاف قبميا كسرة، كفي كسطيا إف كاف قبميا ضمة

تفننػكا فػي كضػع النقطػة، فمػنيـ مػف جعميػا ميربعػة، كمػنيـ مػف جعميػػا  -ّ
 ميدكرة مسدكدة الكسط، كمنيـ مف جعميا ميدكرة خالية الكسط.

أمػػػا فػػػي التنػػػكيف فػػػإنيـ كػػػانكا يضػػػعكف نقطتػػػيف فكقػػػو، أك أسػػػفمو، أك عػػػف 
شػػمالو، كاحػػدة دالػػة عمػػى الحركػػة، كاألخػػرل دالػػة عمػػى التنػػكيف، فػػإذا كػػاف بعػػد 
التنكيف حرؼ مف حركؼ الحمػؽ كضػعكىما إحػداىما فػكؽ األخػرل عالمػة عمػى 

                                 
               .ُّّلمصغير:  –( تاريخ القرآف ُ)
 .ُّْلمصغير:  –( تاريخ القرآف ِ)
 .ُّٕلمزنجاني:  –( تاريخ القرآف ّ)
 .ُّٕ-ُِٕلمزنجاني:  –تاريخ القرآف  ،ُّْلمصغير:  –( تاريخ القرآف ْ)
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ف كػػػاف بعػػػده حػػػرؼ مػػػف غيػػػر حػػػركؼ الحمػػػؽ كضػػػعكىما  أف النػػػكف ميظيػػػرة، كا 
 تالية. مت

* كحينما ظيرت مشكمة اختالط نقط الحركات التي كضعيا أبك األسكد بنقط 
الحػػركؼ المتشػػابية الرسػػـ التػػي كضػػعيا تالمذتػػو، اسػػتطاع الخميػػؿ بػػف أحمػػد 

ىػ( أف يبتدع أشكاؿ الحركات فتميَّزت حينئػذو الحركػات عػف َُٕالفراىيدم )ت: 
ط، كابتكػػر لكػػؿ حركػػة مػػا الحػػركؼ، فقػػد جعػػؿ الحركػػات حركفنػػا صػػغيرةن بػػدؿ الػػنق

 ييناسبيا في الشكؿ مف الحركؼ:
 شكميا الحركة شكميا الحركة شكميا الحركة
كاك صغيرة  الضمة

 فكؽ الحرؼ
ياء مردفة  الكسرة

 تحت الحرؼ
ألؼ مائمة  الفتحة

 فكؽ الحرؼ.
كحينما أبػاح المسػممكف ألنفسػيـ ضػبط الػنص المصػحفي بػالنقط كالحركػات 

، أحدثكا النقط عند آخر اآلم، ثـ الفكاتح كالخػكاتـ حتػى كقكاعد اليمز كالتشديد
قاؿ يحيى بف أبي كثير: )ما كػانكا يعرفػكف شػيئنا ممػا أيحػدث فػي المصػاحؼ إال 
النقاط الثالث عمى رؤكس اآلم(، ككػاف ىػذا العمػؿ إيػذاننا بمعرفػة حػدكد اآليػة، 

د إلى شكؿ إذ يفصؿ بينيما كبيف اآلية التي تمييا بمؤشر نقطي، تطكر فيما بع
دائػػرم يكضػػع داخمػػو رقػػـ اآليػػة، كبػػذلؾ تػػـ تأشػػير أعػػداد اآليػػات كضػػبطيا فػػي 

 السكرة الكاحدة.
ككاف ذلؾ في الكقت نفسو مؤشرنا إلى حركة تطكيرية في شكؿ المصحؼ، ال 
تتكقؼ عند حد مف حدكد التحسينات الشكمية اإليضاحية، بؿ تسػتقطبيا جميعنػا 

سنػػا، فقػػد عمػػدكا إلػػى كتابػػة األخمػػاس كاألعشػػار، فيمػػا ييحقػػؽ فائػػدة، أك ييزيػػؿ لىبٍ 
نكا بعد كؿ خمس آيات أك عشر آيات رقميا كعددىا.  كىك أف يدكّْ

كلـ تقؼ حركة التطكير عند ىذا الحد تجاه الرسـ األكؿ، بؿ أيضيؼ إليو كؿ 
مػػا يتعمَّػػؽ بأحكػػاـ السػػجكد القرآنػػي الكاجػػب كالمنػػدكب، فكضػػعكا فػػي اليػػكامش 
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كد، بحيث اتضح ككنػو شػيئنا، كالػنص القرآنػي شػيء آخػر إشارات مكاضع السج
النفصػػالو عنػػو إلػػى الجكانػػب، شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف تعيػػيف األحػػزاب كاألربػػاع 

رشػػادات التجكيػػد فػػي مغػػايرة رسػػميا فػػي ف كانػػت ضػػمف  كاألجػػزاء، كا  المػػدار، كا 
 النص.

كقد جعمكا لما تقدَّـ بعض الضكابط لتمييز القرآف مػف القػراءات، كالػنص مػف 
إلضافات، كلجؤكا إلى تنكيع لكف المػداد لكػؿو مػف الرسػـ كالشػكؿ كالػنقط، كحػؿو ا

زالة اإليياـ. قاؿ الداني )ت:  ىػ( كىك ييشير إلى ما ْْْأكلي لرفع االلتباس، كا 
ال أسػػتجيز الػػنقط السػػكاد لمػػا فيػػو مػػف التغييػػر لصػػكرة »تقػػدَّـ، بػػؿ كيفتػػي بػػو: 

حؼ كاحػد بػألكاف مختمفػة، ألنػو الرسـ، كال أستجيز جمع قراءات شػتَّى فػي مصػ
، كأرل أف تككف الحركات كالتنكيف كالتشديد  مف أعظـ التخميط كالتغيير لممرسـك

مرة، كاليمزات بالصفرة ، ككاف ذلؾ عيرفنا شائعنا عند العامػة «كالسككف كالمد بالحي
 . عمى الكجو اآلتي:(ُ)كالخاصة

مرة األسكد التسمسؿ  الخضرة الصفرة الحي
أىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -ُ

 ينةالمد
لمحركؼ، 
 كنقط اإلعجاـ

لمحركات 
كالسككف 
كالتشديد 
 كالتخفيؼ

لميمزات 
 خاصة

-- 

أىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -ِ
 األندلس

لمشكؿ بطريقة  لمحركؼ
 النقط

أللفات  لميمزات
 الكصؿ

أىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -ّ
 العراؽ

لمحركؼ 
عجاميا  كا 

لمحركات، 
 كلميمزات

-- -- 

اليمز اليمز الرفع كالنصب لمحركؼ  -ْ
                                 

 ُّٔ-ُّْ  لمصغير: –( تاريخ القرآف ُ)
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المصػػػػػػػػػػػػاحؼ 
 الخاصة

عجاميا  الػميجرَّد ػميشدَّدال كالخفض كا 

كلقد حافظ المغاربة كاألندلسيكف عمى تقميد أىؿ المدينػة فػي كتابػة عالمػات 
الشػػكؿ كالمػػدكد، فكتبكىػػا بػػالمكف األحمػػر، ككتبػػكا اليمػػزة بػػالمكف األصػػفر، ثػػـ 
أيضػػيؼ المكنػػاف األزرؽ كاألخضػػر لكتابػػة الشػػدَّة كالسػػككف، كذلػػؾ بعػػد العصػػر 

 السعدم.
 بطريؽ األلكاف في مصحؼ كاحد: * جمع القراءات

ساغ لبعض الطكائؼ مف أىؿ الككفة كالبصرة أف تيدخؿ الحركؼ الشػكاذ فػي 
المصػػػحؼ كينقطكنيػػػا بالخضػػػرة، كربمػػػا جعمػػػكا الخضػػػرة لمقػػػراءات المشػػػيكرة، 

 كجعمكا الحمرة لمقراءات الشاذة المترككة.
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 * رمكز الضبط:
المقصكد  المكف الرمز

 بو
 مكضعيا

مػػػػػػػػػػػػيـ صػػػػػػػػػػػػغرل 
كدة فػػي آخرىػػا ممػػد

داؿ صػػػػغرل ىكػػػػذا 
 )مد(

حػػػػركؼ المػػػػد كالمػػػػيف، ككػػػػذلؾ  صكرة المد حمرة
حػػركؼ التيجػػي التػػي فػػي أكائػػؿ 

 السكر.

ثػػالث أسػػناف ىكػػذا 
)ٌ ( 

الحمرة أك 
 (ُ)الالزكرد

صكرة 
 الشدة

فكؽ الحرؼ المػػيشدَّد، كاألحسػف 
ا.  أف تككف فكؽ الحركة أيضن

* كبعضػػيـ يجعميػػا مثػػؿ قالمػػة 
لحرؼ مضمكمنا الظفر فإف كاف ا

جعميػػا معككسػػة عمػػى الضػػمة، 
ف كػػػػػػػػاف مكسػػػػػػػػكرنا جعميػػػػػػػػػا  كا 
ف كػاف  معككسة تحت الكسرة، كا 
ا جعميا فكؽ الفتحة غير  مفتكحن

 معككسة.
* كقد يسػتغني بعضػيـ بعالمػة 
الشػػػػػدة إذا كانػػػػػت ىكػػػػػذا عػػػػػف 

 الحركة.
ألػػػػػػػؼ صػػػػػػػغرل  -

)  ىكذا ) ى
كاك صغرل ىكذا  -

 عمى الحرؼ المفتكح. - التحريؾ الحمرة
- .  عمى الحرؼ المضمـك
 تحت الحركؼ المكسكر. -

                                 
 ( الالزكرد: ىك المكف األزرؽ.ُ)
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المقصكد  المكف الرمز
 بو

 مكضعيا

 ) ي (
 جرة ىكذا )ً ( -
 

تكػػػػػػػػػرار الحركػػػػػػػػػػة 
)  بصكرتيا ) ن ه و

 التنكيف الحمرة

مػػػيـ صػػػغرل ىكػػػذا 
 )ـ(

ًعمىػٍت  اإلقالب الحمرة إف كقع بعػد التنػكيف بػاء جي
 صكرةي التنكيف ميمان صغرل.

نػػكف صػػغرل ىكػػذا 
 )ف(

حػرؼ حمػؽ إف كقع بعد التنكيف  اإلظيار الحمرة
فبعضػػيـ يجعػػؿ صػػكرة التنػػكيف 
نكنػػػان صػػػغرل، كبعضػػػيـ يتركػػػو 

 عمى حالو.
الحمرة أك  دائرة صغرل

 الالزكرد
 فكؽ الحرؼ الػميسكَّف. السككف

تخػػتص بػػاأللؼ التػػي تكػػكف فػػي  الصمة الحمرة صكرة الفتحة
 أكؿ الكممة العارية مف اليمزة

عالمة  الخضرة نقطة في األلؼ
االبتداء 
بألؼ 
 الكصؿ

 ألفات الكصؿ



 

 
3362 

المقصكد  المكف الرمز
 بو

 مكضعيا

ما حيذؼ مف الحركؼ في الخػط  الرسـ الحمرة تصكير الحرؼ
 (ُ)كىي ثابتة في المفظ.

النقطػػػػػػة تحػػػػػػت  -
الحرؼ الذم يتبعػو 

 األلؼ.
كفػػػػػػػػي بعػػػػػػػػض  -

المصػػػػػاحؼ كممػػػػػة 
 )مؿ(.

 الحمرة
 
 الحمرة

نجد ىػذه العالمػة فػي النسػخ  - اإلمالة
المتػػػػأخرة بعػػػػد القػػػػرف الثػػػػاني، 

اللػػة كربمػػا اسػػتيعممت الكسػػرة لمد
 عمى اإلمالة.

 فكؽ الحرؼ الػميماؿ. -

 * رمكز الرسـ العثماني:
التػي خػالؼ  (ِ)تنحصر رمكز الرسـ العثماني في قاعدتيف مف القكاعد الست

 فييا الرسـ العثماني الرسـ اإلمالئي ىي:
 الحذؼ: -ُ

حركؼ 
 الحذؼ

 الرمز مثاؿ

ألؼ صغيرة بيف  (ّ) {ڀ      پپ   پ   پ   } األلؼ
 الالـالعيف ك 

كاك صغيرة بيف  (ْ) {ڦ      ڦ   ڦڤ   } الكاك

                                 
 ( الجامع لما يحتاج إليو مف رسـ المصحؼ، غانـ قدكرم الحمد.ُ)
 و قراءتاف.( كىي الحذؼ كالزيادة كاليمز كاإلبداؿ كالكصؿ كالفصؿ كرسـ ما فيِ)
 .ِ( الفاتحة: ّ)
 .ٖ( التككير: ْ)
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 اليمزة كالداؿ
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چچ   چ   چ   } الياء

 (ُ) {ڍ   ڍ   ڌڌ

 ياء صغيرة بعد الياء

ڍ   ڌ     ڍ ڇ   ڇ   ڇ   } الالـ

 (ِ) { ڎڌ

تشديد الالـ لمداللة 
 عمى حذؼ األلؼ

يف نكف صغيرة ب (ّ) {ے   ے      ھھ   } النكف
 النكف كالجيـ

ككػػػاف عممػػػاء الضػػػبط يمحقػػػكف ىػػػذه األحػػػرؼ حمػػػراء بقػػػدر حػػػركؼ الكتابػػػة 
األصمية، كلكف تعذَّر ذلػؾ فػي المطػابع أكؿ ظيكرىػا، فػاكتيفي بتصػغيرىا لمداللػة 

 عمى المقصكد لمفرؽ بيف الحرؼ الػميمحؽ كالحرؼ األصمي.
 الزيادة:                         -ِ

 زالرم مثاؿ أحرؼ الزيادة
 { ەئى   ائ   ائ   ەئ   } األلؼ

(ْ) 
دائػػػػػػرة خاليػػػػػػة الكسػػػػػػط 
لمداللػػػػػػػة عمػػػػػػػى زيػػػػػػػادة 

 األلؼ.
 {ىئ   ىئ   ېئ   ۈئ   ېئ   ېئ} الياء

(ٓ) 
دائػػػػػػرة خاليػػػػػػة الكسػػػػػػط 
 لمداللة عمى زيادة الياء.

                                 
 .ِٔ( البقرة: ُ)
 .ْ( األحزاب: ِ)
 .ٖٖ( األنبياء: ّ)
 .ُِ( النمؿ: ْ)
 .ّْ( األنعاـ: ٓ)
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 زالرم مثاؿ أحرؼ الزيادة
 ۇئائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ائ } الكاك

} (ُ) 
دائػػػػػػرة خاليػػػػػػة الكسػػػػػػط 
 لمداللة عمى زيادة الكاك.

 ني بالخط المغربي:* رمكز الرسـ العثما
ىػػك نفػػس الرسػػـ العثمػػاني المعػػركؼ، كلكػػف مػػع تصػػرؼ فػػي رسػػـ بعػػض 

 الحركؼ مثؿ:
 طريقة كتابتو الحرؼ
 تيكتب بنقطة كاحدة مف فكؽ. القاؼ
 تيكتب بنقطة كاحدة مف تحت. الفاء
تيكتػػػب خاليػػػة مػػػف الػػػنقط إذا لػػػـ تكػػػف  النكف

 متصمة بما بعدىا في الكتابة.
فػػػي بػػػالد المغػػػرب العربػػػي )ليبيػػػا، تػػػكنس، الجزائػػػر، كىػػػذا المصػػػحؼ ييطبػػػع 

 .(ِ)مراكش(

                                 
 .ْ( الطالؽ: ُ)
 .ِّٓلمفرماكم:  –( رسـ المصحؼ كنقطو ِ)
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 المبحث الثاني: رمكز التجكيد كالكقؼ.

 نكعو معناه الرمز
 الكقؼ التاـ ت
 الكقؼ الصالح ص
 الكقؼ الكافي ؾ
 الكقؼ الجائز ج
 الكقؼ الحسف ح
 الكقؼ المفيـك ـ
 الكقؼ ما يمـز الكقؼ عميو مػ

 قؼالك  الكقؼ أكلى قمى   
 الكقؼ أصميا: الكصؿ أكلى صمى
ما يجكز فيو الكقؼ كالكصؿ  ج

 الكقؼ عمى السكاء

ما ال يصح الكقؼ عميو  ال
 الكقؼ كاالبتداء بما بعده

... ... 
 

كقػؼ المعانقػػة، كىػػك أف يكػػكف 
ىنػػاؾ مكضػػعاف يصػػح الكقػػكؼ 

 عمى كؿ منيما
 الكقؼ

، أم الكاجب )مػػػػ( كقؼ بالد  الكقؼ الالـز
 اليند

الكقػػػػػػؼ الجػػػػػػائز، أم الكقػػػػػػؼ  ()ج
كالكصػػػػؿ يسػػػػتكياف مػػػػف غيػػػػر 

 ترجيح

كقؼ بالد 
 اليند
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 نكعو معناه الرمز
الكقػػؼ المػػرخص، أم إذ كقػػؼ  )ص(

ال الكصؿ أكلى  اضطرارنا جاز كا 
كقؼ بالد 
 اليند

الكقؼ الضعيؼ، أم قيؿ عميػو  )ؽ(
 كقؼ، لكف الكصؿ أكلى

كقؼ بالد 
 اليند

أمر بالكصؿ، أم الكصؿ ىنا  )صؿ(  
 أحسف

كقؼ بالد 
 يندال

عدـ الكقؼ ىنا لككنو قياسي  )السـ(
 ال سماعي

كقؼ بالد 
 اليند

السػػػػػػػكتة الطكيمػػػػػػػة، كتكػػػػػػػكف  )كقفو(
السكتة أقرب إلى الكقؼ ال إلى 

 الكصؿ

كقؼ بالد 
 اليند

كقؼ بالد  ال يصح الكقؼ )ال(
 اليند

(O)  الكقؼ التاـ، أم ينبغي الكقؼ
 ىنا لجميع القراء

كقؼ بالد 
 اليند

كقؼ بالد  مخفؼ كذلؾ )ؾ(
 اليند

كقؼ بالد  خمس آيات عند البصرييف )خب(
 اليند

كقؼ بالد  عشر آيات عند البصرييف )عب(
 اليند

كقؼ بالد  آية عند غير البصرييف )لب(
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 نكعو معناه الرمز
 اليند

كقؼ بالد  آية عند المدنييف )تد(
 اليند

كقؼ بالد  آية عند المكييف )تؾ(
 اليند

الكقؼ المطمؽ، أم الكقؼ ىنػا  )ط(
 كالكصؿ ال يحسفأحسف، 

كقؼ بالد 
 اليند

الكقػػػػػؼ المجػػػػػكز، أم يحسػػػػػف  )ز(
الكقػػؼ كالكصػػؿ، لكػػف الكصػػؿ 

 أحسف

كقؼ بالد 
 اليند

مخفػػؼ عػػف الكصػػؿ أكلػػى، أم  )صمى(
 الكصؿ أكلى مع جكاز الكقؼ

كقؼ بالد 
 اليند

ف لػـ يقػؼ  )سـ( الكقؼ السماعي، كا 
ف كقػؼ  ىنا فال ضرر عميػو، كا 

 فال بأس

كقؼ بالد 
 اليند

السككت، بشػرط كػكف السػككت  تة()سك
 أقرب إلى الكصؿ ال إلى الكقؼ

كقؼ بالد 
 اليند

إذا تعػػػانؽ الكقفػػػاف فػػػي محػػػؿ  مع معانقة
كاحد فيقػؼ عمػى أحػدىما دكف 

 اآلخر

كقؼ بالد 
 اليند

مخفػػؼ عػػف الكقػػؼ أكلػػى، أم  )قمى(
 الكقؼ أكلى مع جكاز الكصؿ

كقؼ بالد 
 اليند
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 نكعو معناه الرمز
الكقػػػؼ التػػػاـ عنػػػد البصػػػػرييف  (ٓ)

شػػػػػػامييف كالمػػػػػػدنييف غيػػػػػػر كال
 الككفييف

كقؼ بالد 
 اليند

كقؼ بالد  خمس آيات عند الككفييف )ىػػػػ(
 اليند

كقؼ بالد  عشر آيات لمككفييف )م(
 اليند

كقؼ بالد  آية عند البصرييف )تب(
 اليند

كقؼ بالد  آية عند الككفييف )يت(
 اليند

كقؼ بالد  آية عند الشامييف )شا(
 اليند

كقؼ بالد  رككععالمة ال )ع(
 اليند

دائرة حمراء فكؽ الحرؼ، 
 بداخميا رقـ

يدؿ عمى المد الفرعي، كمقدار 
 مده

مصحؼ 
 التجكيد

دائرة زرقاء تحت الحرؼ، 
 بداخميا: حرؼ )د( 

حرؼ )د(  -حرؼ )غ(.  -
داخؿ الدائرة كحرؼ )غ( 

 خارجيا

 يدؿ عمى اإلدغاـ
 أم بدكف غنة -
أم الغنػػػػة. )المػػػػيـ كالنػػػػكف  -

 يف(المشددت
 أم اإلدغاـ بغنة

مصحؼ 
 التجكيد
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 نكعو معناه الرمز
دائرة خضراء مجكفة ليس 

فييا حرؼ كعمى جانبيا حرؼ 
 )غ(

مصحؼ  يدؿ عمى اإلخفاء مع الغنة
 التجكيد

)ـ( بالمكف األخضر فكؽ 
 الحرؼ أك أسفمو

مصحؼ  يدؿ عمى اإلقالب
 التجكيد

رأس حاء )حػ( صغيرة بالمكف 
 األحمر أعمى الحرؼ  

ؼ مصح يدؿ عمى اإلظيار
 التجكيد

 مثمث بالمكف األخضر
مثمث نصفو بالمكف األخضر 

 كنصفو بالمكف األحمر

 يدؿ عمى القمقمة الخفيفة
مصحؼ  يدؿ عمى القمقمة الثقيمة

 التجكيد

)س( بالمكف األحمر فكؽ 
 الصاد أك أسفميا

يدؿ عمى أنو يجكز النطؽ 
 بالسيف أك بالصاد

مصحؼ 
 التجكيد

)س( بالمكف األزرؽ فكؽ 
 األخيرالحرؼ 

مصحؼ  يدؿ عمى السكت
 التجكيد

لمداللػػة عمػػى أف ىػػذه الحػػركؼ  )ا ك ل ف( بالمكف األحمر
كانػػػػػػت مترككػػػػػػة فػػػػػػي الرسػػػػػػـ 

 العثماني كيتعيف النطؽ بيا

مصحؼ 
 التجكيد

يدؿ عمى جكاز الكصؿ  )صمى( بالمكف األخضر
 كالكقؼ، كالكصؿ أكلى

مصحؼ 
 التجكيد

كالكصؿ يدؿ عمى جكاز الكقؼ  )ج( بالمكف األخضر
 عمى حد سكاء

مصحؼ 
 التجكيد

مصحؼ يدؿ عمى جكاز الكقؼ  )قمى( بالمكف األحمر
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 نكعو معناه الرمز
 التجكيد كالكصؿ، كالكقؼ أكلى

مصحؼ  يدؿ عمى لزـك الكقؼ )مػػػػػػػ( بالمكف األحمر
 التجكيد

مصحؼ  يدؿ عمى امتناع الكقؼ )ال( بالمكف األحمر
 التجكيد

):. :.( بالمكنيف األخضر 
 كاألحمر

ى جكاز الكقؼ عمى يدؿ عم
 إحداىما

مصحؼ 
 التجكيد

متكف  المطمؽ ط
 التجكيد

متكف  المجكز لكجو  ز
 التجكيد

متكف  المرخص لضركرة ص
 التجكيد

متكف  الـز ـ
 التجكيد

متكف  ال كقؼ عميو ال
 التجكيد

المكضعاف المذاف عمة الكقؼ  ؾ
 فييما كاحدة

متكف 
 التجكيد

متكف  جائز ج
 التجكيد

متكف  كقؼقيؿ فيو  ؽ
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 التجكيد

متكف  الكصؿ أكلى صمى
 التجكيد

متكف  تاـ ـ
 التجكيد

متكف  عند نافع ف
 التجكيد

متكف  عند يعقكب ب
 التجكيد

، عند بعض ع متكف  عند قـك
 التجكيد

متكف  عمى ما مضى ض
 التجكيد

متكف  كاؼ ؾ
 التجكيد

متكف  عند أبي حاتـ حـ
 التجكيد

متكف  أتـ منو مو
 التجكيد

متكف  شبو التاـ ىـ
 التجكيد

متكف  المراقبة في الكقفيف ><
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 نكعو معناه الرمز
 التجكيد

متكف  حسف ح
 التجكيد

متكف  عند األخفش ش
 التجكيد

متكف  أحسف منو نو
 التجكيد

متكف  جائز ز
 التجكيد

متكف  التيسير ت
 التجكيد

متكف  الكامؿ لميذلي ؾ
 التجكيد

متكف  المستنير س
 التجكيد

متكف  الغاية ألبي العالء غا
 التجكيد

متكف  النشر ف
 التجكيد

متكف  جامع البياف لمداني ج
 التجكيد

متكف  المبيج مب
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 نكعو معناه الرمز
 التجكيد

متكف  الكفاية الكبرل لمقالنسي ؼ
 التجكيد

متكف  لجميع ما سبؽ ع
 التجكيد

متكف  نافع أ
 القراءات

متكف  ابف كثير د
 القراءات

متكف  أبك عمرك ح
 القراءات

متكف  ابف عامر ؾ
 قراءاتال

متكف  عاصـ ف
 القراءات

متكف  حمزة ؼ
 القراءات

متكف  الكسائي ر
 القراءات

متكف  قالكف ب
 القراءات

متكف  البزم ىػػػػػ
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  الدكرم ط
 القراءات

متكف  ىشاـ ؿ
 القراءات

متكف  شعبة ص
 القراءات

متكف  خمؼ ض
 القراءات

متكف  أبك الحارث س
 القراءات

متكف  كرش ج
 القراءات

متكف  قنبؿ ز
 القراءات

متكف  السكسي م
 القراءات

متكف  ابف ذككاف ـ
 القراءات

متكف  حفص ع
 القراءات

متكف  خالد ؽ
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  الدكرم ت
 القراءات

الككفيكف )عاصـ كحمزة  ث
 كالكسائي(

متكف 
 القراءات

متكف  القراء السبعة عدا نافع خ
 القراءات

متكف  مرالككفيكف كابف عا ذ
 القراءات

متكف  الككفيكف كابف كثير ظ
 القراءات

متكف  الككفيكف كأبك عمرك غ
 القراءات

متكف  حمزة كالكسائي ش
 القراءات

متكف  حمزة كالكسائي كشعبة صحبة
 القراءات

متكف  حمزة كالكسائي كحفص صحاب
 القراءات

متكف  نافع كابف عامر عـ
 القراءات

متكف  عمرك نافع كابف كثير كأبك سما
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  ابف كثير كأبك عمرك حؽ
 القراءات

ابف كثير كأبك عمرك كابف  نفر
 عامر

متكف 
 القراءات

متكف  نافع كابف كثير حرمي
 القراءات

متكف  نافع كالككفيكف حصف
 القراءات

متكف  ابف كثير المكي
 القراءات

متكف  أبك عمرك كالكسائي النحكياف
 القراءات

متكف  ائيالكس عميٌ 
 القراءات

متكف  أبك عمرك البصرم
 القراءات

متكف  نافع كابف كثير الحرمياف
 القراءات

متكف  ابف عامر الشامي
 القراءات

متكف  حمزة كالكسائي األخكاف
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  عاصـ كحمزة كالكسائي الككفيكف
 القراءات

متكف  ابف كثير كابف عامر االبناف
 القراءات

متكف  قالكف ف
 القراءات

متكف  قنبؿ ؿ
 القراءات

متكف  حفص ص
 القراءات

سميـ بف عيسى، أحد ركاة  ـ
 حمزة

متكف 
 القراءات

معركؼ بف مشكاف، أحد ركاة  ؼ
 ابف كثير

متكف 
 القراءات

متكف  اليزيدم، أحد ركاة أبي عمرك يد
 القراءات

متكف  ركح، أحد ركاة يعقكب ح
 القراءات

اة الكليد بف حساف، أحد رك  اف
 يعقكب

متكف 
 القراءات

متكف  أبك جعفر أ



 

 
3326 

 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  يعقكب ح
 القراءات

متكف  خمؼ ؼ
 القراءات

متكف  ابف كرداف ب
 القراءات

متكف  ركيس ط
 القراءات

متكف  إسحاؽ ض
 القراءات

متكف  ابف جماز ج
 القراءات

متكف  ركح م
 القراءات

متكف  إدريس ؽ
 القراءات

متكف  نافع كأبك جعفر مدني
 القراءات

متكف  أبك عمرك كيعقكب بصرم
 القراءات

متكف عاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ  ككفي
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 القراءات العاشر

عاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ  كفى
 العاشر

متكف 
 القراءات

متكف  حمزة كالكسائي كخمؼ العاشر شفا
 القراءات

حفص كحمزة كالكسائي كخمؼ  صحب
 العاشر

متكف 
 القراءات

بة كحمزة كالكسائي كخمؼ شع صحبة
 العاشر

متكف 
 القراءات

متكف  شعبة كخمؼ العاشر صفا
 القراءات

متكف  حمزة كخمؼ العاشر فتى
 القراءات

متكف  حمزة كالكسائي رضى
 القراءات

متكف  الكسائي كخمؼ العاشر ركل
 القراءات

متكف  أبك جعفر كيعقكب ثكل
 القراءات

متكف  نافع كأبك جعفر مدا
 القراءات

متكف  أبك عمرك كيعقكب حما
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 القراءات

نافع كابف كثير كأبك عمرك  سما
 كأبك جعفر كيعقكب

متكف 
 القراءات

متكف  ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب حؽ
 القراءات

متكف  نافع كابف كثير كأبك جعفر حـر
 القراءات

متكف  نافع كابف عامر كأبك جعفر عـ
 القراءات

 متكف ابف كثير كأبك عمرك حبر
 القراءات

ابػػػػػف عػػػػػامر كعاصػػػػػـ كحمػػػػػزة  كنز
 كالكسائي كخمؼ العاشر

متكف 
 القراءات

متكف  نافع ف
 القراءات

متكف  ابف كثير ـ
 القراءات

متكف  أبك عمرك ب
 القراءات

متكف  ابف عامر شا
 القراءات

متكف  عاصـ عػػػػػػ
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  حمزة ح
 القراءات

متكف  الكسائي ؾ
 القراءات

متكف  فرأبك جع ج
 القراءات

متكف  يعقكب م
 القراءات

متكف  خمؼ خ
 القراءات

متكف  قالكف قا
 القراءات

متكف  البزم بى 
 القراءات

متكف  الدكرم د.ع
 القراءات

متكف  ىشاـ ىػػػػػػ
 القراءات

متكف  شعبة ش
 القراءات

متكف  خمؼ خى 
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  أبك الحارث حا
 القراءات

متكف  ابف كرداف كى 
 لقراءاتا

متكف  ركيس ر
 القراءات

متكف  إسحاؽ سى 
 القراءات

متكف  كرش ك
 القراءات

متكف  قنبؿ ؽ
 القراءات

متكف  السكسي س
 القراءات

متكف  ابف ذككاف ذ
 القراءات

متكف  حفص ح
 القراءات

متكف  خالد خػػػػػػ
 القراءات

متكف  الدكرم د
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  ابف جماز جػػػػػػ
 القراءات

متكف  ركح ر
 القراءات

متكف  إدريس د
 القراءات

متكف  المدنياف فى 
 القراءات

متكف  البصرياف بي
 القراءات

ػػػػػػػػػ متكف  األخكاف حى
 القراءات

متكف  األصحاب ص
 القراءات

متكف  الككفيكف ؾى 
 القراءات

متكف  الباقكف با
 القراءات

متكف  نافع ف
 القراءات

متكف  ابف عامر إ
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 نكعو معناه الرمز
 القراءات

متكف  حمزة ح
 القراءات

متكف  ابف كثير ث
 القراءات

متكف  عاصـ ع
 القراءات

متكف  الكسائي ؾ
 القراءات

متكف  أبك عمرك ك
 القراءات

متكف  حفص ص
 القراءات

متكف  يعقكب م
 القراءات

ر متكف عد  المكي حيجى
 اآلم

متكف عد  المكي كالمدنياف صدر
 اآلم

كف عد مت المكي كالمدني كالشامي كيٍثر
 اآلم

متكف عد  المدني قيٍطر
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 اآلم

متكف عد  الككفي كالشامي كالبصرم نحر
 اآلم

متكف عد  الككفي كالمكي ميٍثر
 اآلم

متكف عد  المدني األكؿ اي 
 اآلم

متكف عد  الشامي د
 اآلم

متكف عد  المدني الثاني ب
 اآلم

متكف عد  الككفي ىػػػػػػ
 اآلم

متكف عد  المكي ج
 اآلم

متكف عد  البصرم ك
 اآلم

متكف عد  المدني األكؿ كالمدني الثاني بال تقييد« المدني»
 اآلم

متكف عد  المدنياف كالمكي الحجازم
 اآلم

متكف عد  الدمشقي كالحمصي الشامي
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 نكعو معناه الرمز
 اآلم

متكف عد  البصرم كالككفي العراقي
 اآلم

متكف عد  عدد الرككعات ع
 اآلم

متكف عد  أخماس الككفييف ىػػػػػ
 اآلم

متكف عد  أعشار البصرييف عب
 اآلم

آيات البصرييف عمى خالؼ  تب
 الككفييف

متكف عد 
 اآلم

متكف عد  أعشار الككفييف عشر
 اآلم

متكف عد  آيات الككفييف ٓ
 اآلم

متكف عد  أخماس البصرييف خب
 اآلم

متكف عد  آيةن عند البصرييف تليس لب
 اآلم

متكف عد  ُ أ
 اآلم

متكف عد  ِ ب
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 اآلم

ف عد متك ّ ج
 اآلم

متكف عد  ٓ ىػػػػػػ
 اآلم

متكف عد  ٔ ك
 اآلم

متكف عد  ٕ ز
 اآلم

متكف عد  ٖ ح
 اآلم

متكف عد  ٗ ط
 اآلم

متكف عد  َُ م
 اآلم

متكف عد  َِ ؾ
 اآلم

متكف عد  َّ ؿ
 اآلم

متكف عد  َْ ـ
 اآلم

متكف عد  َٓ ف
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 نكعو معناه الرمز
 اآلم

متكف عد  َٔ س
 اآلم

متكف عد  َٕ ع
 اآلم

متكف عد  َٖ ؼ
 ماآل

متكف عد  َٗ ص
 اآلم

متكف عد  ََُ ؽ
 اآلم

متكف عد  ََِ ر
 اآلم

متكف عد  ََّ ش
 اآلم

متكف عد  ََْ ت
 اآلم

 رمكز التجكيد كالكقؼ: -ّ
كانت طبعات المصحؼ الشػريؼ تحتػكم عمػى تحسػينات جكىريػة ترجػع إلػى 
تقريب نطؽ الحػركؼ كتمييػز الكممػات، كتحقيػؽ الفػركؽ بػيف المتشػابيات عػف 

بع المصحؼ مكافقنا لمرسـ العثماني، كمعجمنا، كمشككالن، كػؿ ذلػؾ بخػط طريؽ ط
كاضح كطبع جيد.. إال أف المطػابع التػي كانػت مسػؤكلة عػف طباعػة المصػحؼ 
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لػـ تيػراع فػي طبعػو أف يكػكف عمػى قكاعػد  -عمى كثرة عنايتيا بطبع المصحؼ-
عيػد  كفػي -رضػي اهلل عنػو-الرسـ العثماني التي كيتب عمييا في عيد عثماف 

بقية الصحابة كالتابعيف، كاألئمة المجتيديف، بؿ طبعتو مطابقنػا لقكاعػد اإلمػالء 
الحديثػػة، الميػػـ إال فػػي النػػزر اليسػػير مػػف الكممػػات، كتبتػػو عمػػى مقتضػػى الرسػػـ 

 العثماني.
ػا  ممن كقد ظمت المصاحؼ ىكذا زمننا غير قصػير حتػى قػيض اهلل تعػالى ليػا عى

 «بػالمخمالتي»شيخ رضكاف بف محمد الشػيير مف أعالـ القرآف، كىك العالمة ال
الذم كتب مصحفنا عظيـ الشأف، عني فيو بكتابة الكممات القرآنية عمػى قػكانيف 
الرسـ العثماني، كما عني فيو ببيػاف عػدد آم كػؿ سػكرة فػي أكليػا عنػد عممػاء 
العدد المشيكريف عمى اختالؼ مذاىبيـ، كاضػعنا عمػى الفاصػمة الػػميختىمؼ فييػا 

 عدىا.اسـ مف ي
كما بيَّف أماكف الكقكؼ، ككضػع عمػى كػؿ مكضػع منيػا العالمػة الدَّالػة عمػى 

 نكع الكقؼ:
 معناه الرمز معناه الرمز معناه الرمز
 الحسف ح الكافي ؾ التاـ ت
 المفيـك ـ الجائز ج الصالح ص

 ىػ(.َُّٖفي القاىرة سنة ) «المطبعة البيية»كقد طيبع ىذا المصحؼ في 
حؼ ىك المتداكؿ بيف أىؿ العمػـ، كعممػاء القػراءات، كىػك كقد ظؿ ىذا المص

ؿ عميػػو عنػػدىـ، كالػػػميقدَّـ عمػػى سػػائر المصػػاحؼ، لمػػدة  سػػنة، حتػػى  ٕٓالمعػػكَّ
أصدرت مشيخة األزىر قرارنا بمصادرة أم مصحؼ في مصر مطبػكع بغيػر الخػط 
العثماني، كأمرت بتككيف لجنة لمنظػر فػي المصػحؼ فػي رسػمو كضػبطو، ككػاف 

ىػػ(، فكتبػت المجنػة القػرآف كمػو عمػى حسػب قكاعػد الرسػـ ُِّْاـ )ذلؾ في عػ
العثماني كضبطتو عمى ما ييكافؽ ركاية حفص بف سػميماف الكػكفي، كبينػت فػي 
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ترجمة كػؿ سػكرة عػدد آييػا عمػى مػذىب اإلمػاـ حفػص، كأنيػا مكيػة أك مدنيػة، 
كأنيا نزلت بعد سكرة كػذا، ككضػعت لكػؿ آيػة رقميػا الخػاص بيػا، كمػا كضػعت 

مػػػات لمكقػػػكؼ كاألجػػػزاء، كاألحػػػزاب، كاألربػػػاع، كالسػػػجدات، كالسػػػكتات، ثػػػـ عال
 قسَّمت الكقؼ إلى ستة أقساـ، ككضعت لو عالمات:

 معناه الرمز
 ما يمـز الكقؼ عميو، كال يصح كصمو بما بعده. مػػػػػ

 قمى
كىػػي كممػػة منحكتػػة، أصػػميا: الكقػػؼ أكلػػى، كىػػك مػػا يصػػح الكقػػؼ 

كمػػا يصػػح كصػػمو بمػػا بعػػده، غيػػر أف  عميػػو، كاالبتػػداء بمػػا بعػػده،
 الكقؼ عميو أحسف مف كصمو بما بعده.

 صمى
كىػػي كممػػة منحكتػػة، أصػػميا: الكصػػؿ أكلػػى، كىػػك مػػا يصػػح الكقػػؼ 
عميو، كاالبتداء بما بعده، كما يصح الكقؼ عميػو، غيػر أف الكصػؿ 

 عميو أحسف مف الكقؼ.

دىما ما يجكز فيو الكقؼ كالكصؿ عمى السكاء مف غيػر تػرجيح أحػ ج
 عمى اآلخر.

 ال
مػػػا ال يصػػػح الكقػػػؼ عميػػػو كاالبتػػػداء بمػػػا بعػػػده، فػػػإذا كقػػػؼ عميػػػو 
النقطػػاع نفػػس، أك اسػػتراحة، أك نحػػك ذلػػؾ، تعػػيف عميػػو أف يرجػػع 

 فيصمو بما بعده.

كقؼ المعانقة، كىك أف يكػكف ىنػاؾ مكضػعاف يصػح الكقػكؼ عمػى  ... ...
 مى اآلخر.كؿو منيما، كلكف إذا كقؼ عمى أحدىما امتنع الكقؼ ع

تعريػػؼ بيػػذا المصػػحؼ »كقػػد ذكػػرت ىػػذه المجنػػة فػػي ذيػػؿ المصػػحؼ تحػػت 
الػػنيج الػػذم سػػارت عميػػو فػػي كتابػػة المصػػحؼ مػػف حيػػث: رسػػمو،  «الشػػريؼ

كضبطو، كعػدد آياتػو، كبيػاف أجػزاءه، كأحزابػو، كأرباعػو، كبيػاف مكيّْػو كمدنيّْػو، 
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، كبيػاف سػكتاتو كبياف كقكفو، كعالماتيا، كبياف سػجداتو كمكاضػعيا كعالماتيػا
 كمكاضعيا كعالماتيا، كما يأتي:

 معناه الرمز
كضػػػع دائػػػرة خاليػػػة الكسػػػط 

فػػكؽ أحػػد أحػػرؼ  «ە»ىكػػذا 
 العمة الثالثة المزيدة رسمنا:

يػػػدؿ عمػػػى زيػػػادة ذلػػػؾ الحػػػرؼ فػػػال يينطػػػؽ فػػػي 
 الكصػػػػػػػػػػػػػػػؿ كال فػػػػػػػػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػػػػػػػػؼ، نحػػػػػػػػػػػػػػػك 

 .(ُ) {ۇئ   ۆئ}
كضػػع دائػػرة قائمػػة مسػػتطيمة 

 « ۠   »خاليػػػة الكسػػػط ىكػػػذا 
 ؽ ألؼ بعدىا متحرؾ:فك

چ   چ   }يدؿ عمى زيادتيا كصالن ال كقفنا، نحك: 

 .(ِ) { ڇ   ڇ

كضػػػػػػع رأس خػػػػػػاء صػػػػػػغيرة 
 « ۠   »بػػػػدكف نقطػػػػة ىكػػػػذا 

 فكؽ أم حرؼ:

يدؿ عمى سككف ذلػؾ الحػرؼ، كعمػى أنػو مظيػر 
 .(ّ) {ٿ   ٿ}بحيث يقرعو المساف، نحك 

تعريػػػة الحػػػػرؼ مػػػػف عالمػػػػة 
السػػككف مػػع تشػػديد الحػػرؼ 

 التالي:

ػا كػامالن،  تدؿ عمى إدغاـ األكؿ فػي الثػاني إدغامن
فالتشديد يػدؿ عمػى اإلدغػاـ، كالتعريػة تػدؿ عمػى 

 .(ْ) { ے   ۓ   }كمالو، نحك: 
تعريػػػة الحػػػػرؼ مػػػػف عالمػػػػة 
السػػػػككف مػػػػع عػػػػدـ تشػػػػديد 

 الحرؼ التالي:

ػا  ػا ناقصن يدؿ عمى إدغػاـ األكؿ فػي الثػاني إدغامن
 ، أك يػػػػدؿ عمػػػػى إخفػػػػاء(ٓ) {ې   ې  ې}نحػػػػك: 

                                 
 .ْٕ( الذاريات: ُ)
 .ّٖ( الكيؼ: ِ)
 .ْ( قريش: ّ)
 .َْ( النكر: ْ)
 .ُُ( الرعد: ٓ)
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 معناه الرمز
األكؿ عنػػػد الثػػػاني، سػػػكاء كػػػاف أكػػػاف اإلخفػػػاء 

 }أـ شػػفكينا نحػػك:  (ُ) {ڇ   ڇ}حقيقينػػا نحػػك: 
 . (ِ) {ۅ   ۉ   ۉ 

تركيػػػػػػب الحػػػػػػركتيف )حركػػػػػػة 
الحػػرؼ كالحركػػة الدالػػة عمػػى 

-َو  -َن  -التنكيف( ىكػذا    ه 
: 

ڭ   }يػػػػدؿ عمػػػػى إظيػػػػار التنػػػػكيف نحػػػػك: 

ڃ   ڃ   ڃ    }،(ْ) {ۈ   ٴۇ}،(ّ) {ۇ

 .(ٓ) { ڃ

 - و - ن -يمػػػػا ىكػػػػذا    ه كتتابع
 مع تشديد التالي:

ٿ   ٹ   }يػػػػدؿ عمػػػػى اإلدغػػػػاـ الكامػػػػؿ نحػػػػك: 

 .(8){ڈ   ڈ   ، }(7){ک   ک، }(6){ٹ
ې   }يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى اإلدغػػػػػػاـ النػػػػػػاقص نحػػػػػػك:  كتتابعيما مع تشديد التالي:

 .(11){مئ   ىئ، }(10){پ   پ، }(9){ى

                                 
 .ِٓ( البقرة: ُ)
 .َُٔ( آؿ عمراف: ِ)
 .ُِٖ( التكبة: ّ)
 .ّٕ( النساء: ْ)
 .ٕ( الرعد: ٓ)
 .َُ( الحشر: ٔ)
 .ُِ( اإلسراء: ٕ)
 .ٖ( الغاشية: ٖ)
 .َُٔ( ىكد: ٗ)
 .ُٓ( النحؿ: َُ)
 .ِٓ( الدخاف: ُُ)
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 معناه الرمز
ڦ   ، }(1){ڈ   ڈ}أك عمػػػػى اإلخفػػػػاء نحػػػػك: 

 (3){ۇ  ڭ   ڭ   ۇ ، }(2){ڦ
 «ـ»كضع ميـ صػغيرة ىكػذا 

بػػػػػدؿ الحركػػػػػة الثانيػػػػػة مػػػػػف 
ف، أك فػػػػػكؽ النػػػػػكف  الػػػػػػمينكَّ
السػػػاكنة بػػػدؿ السػػػككف، مػػػع 

 تشديد الباء

ػػا  يػػدؿ عمػػى قمػػب التنػػكيف أك النػػكف السػػاكنة ميمن
 (5){ک   گ   گ   ، }(4){ڑ   ڑ   ک   ک }نحك: 

تػػػدؿ عمػػػى أعيػػػاف الحػػػركؼ المترككػػػة فػػػي خػػػط  الحركؼ الصغيرة
صاحؼ العثمانية مع كجكب النطؽ بيا نحك: الم
 ، (7){ ہ، }(6){ٻ   ٻ}

 (8){ٻ}

                                 
 .َُ( الصافات: ُ)
 .ّْ( المعارج: ِ)
 .ِْٖ( البقرة: ّ)
 .ٔ( الحديد: ْ)
 .ْ( البينة: ٓ)
 .ِ( البقرة: ٔ)
 .ِِ( ص: ٕ)
 .ِ( قريش: ٖ)
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 معناه الرمز
يدؿ عمى قراءتيا بالسيف ال بالصػاد لحفػص مػف  كضع السيف فكؽ الصاد

 طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطبية نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك: 
 (1){وئ   ۇئ   ۇئ}
ضػػػػعت السػػػػيف تحػػػػت  فػػػػإف كي

 الصاد
دؿ عمػػػى أف النطػػػؽ بالصػػػاد أشػػػير، كذلػػػؾ فػػػي 

 (ِ) {ڍ}كممة 
ة )~( فػكؽ كضع ىذه العالم

 الحرؼ
يدؿ عمى لزـك مده مدنا زائدنا عمػى المػد الطبيعػي 

 (ّ) {ے}نحك: 
كضػػع نقطػػة كبيػػرة مطمكسػػة 

( تحػػػػػػػت •الكسػػػػػػػط ىكػػػػػػػذا )
الحػػػػػػػػػرؼ، كفػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض 
المصػػػػػػاحؼ نقطػػػػػػة خاليػػػػػػة 
الكسػػط معينػػة الشػػكؿ، كذلػػؾ 

 (ْ) { گ}فػػػػػػػػػػي كممػػػػػػػػػػة 
 بسكرة ىكد.

يػػػدؿ عمػػػى اإلمالػػػة، الػػػػميسمَّاة باإلمالػػػة الكبػػػرل. 
يضػعكف النقػاطى دائػرةن حمػراء، فممػا تعسَّػر ككانكا 

 ذلؾ في المطابع عيدّْؿ إلى الشكؿ المعيف.

كضػػع نقطػػة كبيػػرة مطمكسػػة 
الكسط فكؽ آخر المػيـ قبيػؿ 

يدؿ عمى اإلشماـ، كىك ضـ الشػفتيف كمػف يريػد 
حذكفػة النطؽ بالضػمة إشػارة إلػى أف الحركػة الم

                                 
 .ِْٓ( البقرة: ُ)
 .ّٕ( الطكر: ِ)
 .ّْ( النازعات: ّ)
 .ُْ( ىكد: ْ)
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 معناه الرمز
النػػػكف المشػػػػددة كذلػػػؾ فػػػػي 

بسػػػػكرة  (ُ) {ۈ   ۈ }كممػػػػة 
 يكسؼ

 ضمة، مف غير أف يظير لذلؾ أثر في النطؽ.

كضػػع نقطػػة كبيػػرة مطمكسػػة 
الكسػػػط بػػػدكف الحركػػػة عمػػػى 
 األلػػػػػػؼ كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي كممػػػػػػة 

مت (ِ) {ۋ}  بسكرة فيصّْ

يدؿ عمػى تسػييؿ اليمػزة بػيف بػيف، كىػك النطػؽ 
 باليمزة بينيا كبيف األلؼ.

كضع رأس صاد صغيرة ىكذا 
 ( فكؽ ىمزة الكصؿص)

 كصالن.يدؿ عمى سقكطيا 

الػػػػدائرة المحػػػػالة التػػػػي فػػػػي 
  (ڱ)جكفيا رقـ 

تػػدؿ بييئتيػػا عمػػى انتيػػاء اآليػػة، كبرقميػػا عمػػى 
 عدد تمؾ اآلية في السكرة.

تػػػدؿ عمػػػى بدايػػػة األجػػػزاء كاألحػػػزاب كأنصػػػافيا  (۞(كضع ىذه العالمة 
 كأرباعيا.

 يدؿ عمى مكجب السجدة كضع خط أفقي فكؽ الكممة
( بعد ۩ككضع ىذه العالمة )

 ممةك
 يدؿ عمى مكضع السجدة

كضػػػع حػػػرؼ )س( فػػػكؽ الحػػػرؼ 
 األخير في بعض الكممات

يدؿ عمى السكت في حاؿ كصمو بما بعده سػكتة 
 (ّ) {ڄ      ڄڦ   ڦ}يسيرة مف غير تنفس، نحك: 

                                 
 .ُُ( يكسؼ: ُ)
 .ْْ( فصمت: ِ)
 .ّٕ( القيامة: ّ)
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 معناه الرمز
لحػػػػاؽ كاك صػػػػغيرة بعػػػػدىا  كا 
ضػػػػػمير المفػػػػػرد الغائػػػػػب إذا 

 كانت مضمكمة

يدؿ عمى صمة ىػذه اليػاء بػكاك لفظيػة فػي حػاؿ 
، كتككف مف قبيػؿ (ُ) {ۀ   ہ   ہ}ؿ، نحك: الكص

المػػػد المنفصػػػؿ إذا كػػػاف بعػػػدىا ىمػػػز، فتكضػػػع 
عمييا عالمة المد، كتيمد بمقدار أربع حركػات أك 

 (ِ) {یی   ی }خمس نحك: 
كػػػػذلؾ إلحػػػػاؽ يػػػػاء صػػػػغيرة 
مردكدة إلى الخمػؼ بعػد ىػاء 
الضػػػمير المػػػذككر إذا كانػػػت 

 مكسكرة

فػي حػاؿ يدؿ عمى صمة ىػذه اليػاء بيػاء لفظيػة 
، كتكػػػكف مػػػف (ّ) {ڌ   ڌ   ڎ}الكصػػػؿ نحػػػك: 

قبيؿ المد المنفصؿ إذا كاف بعدىا ىمز، فتكضػع 
عمييا عالمة المد، كتيمد بمقدار أربع حركػات أك 

 .(ْ) {ڻ   ۀ}خمس نحك: 
َـّ فػػػإف لجنػػػة طباعػػػة المصػػػحؼ الشػػػريؼ بالمدينػػػة اعتمػػػدت ىػػػذا  كمػػػف ثىػػػ

كالكقػكؼ كالضػبط، كغيَّػرت المصحؼ المعركؼ بمصحؼ الممؾ فؤاد، في الرسـ 
 ما رأت األفضؿ تغييره.

 :(ٓ)* رمكز الكقؼ المشيكرة في بالد اليند
 معناه الرمز معناه الرمز
، أم الكاجب )مػػػػػ( الكقؼ الػميطمؽ، أم الكقؼ  )ط( الكقؼ الالـز

                                 
 .ُٓ( االنشقاؽ: ُ)
 .ٓ( الطالؽ: ِ)
 .ّ( التحريـ: ّ)
 .ٕٓ( آؿ عمراف: ْ)
 ندم.لمي –( كنكز الطالب البرىاف في رمكز القرآف ٓ)
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 معناه الرمز معناه الرمز
ىنػػػػػا أحسػػػػػف، كالكصػػػػػؿ ال 

 ييحسف.
الكقػػؼ الجػػائز، أم الكقػػؼ  )ج(

كالكصؿ يسػتكياف مػف غيػر 
 ترجيح

ز، أم يحسف  )ز( الكقؼ الػميجكَّ
الكقػػػػػػؼ كالكصػػػػػػؿ، لكػػػػػػف 

 الكصؿ أحسف
الكقػػػػػؼ الػػػػػػميرخص، أم إذ  )ص(

ال  كقػػػػػؼ اضػػػػػطرارنا جػػػػػاز كا 
 الكصؿ أكلى.

أمر بػالكقؼ، فػإف لػـ يقػؼ  )قؼ(
 فال بأس عميو.

الكقػػػػؼ ضػػػػعيؼ، أم قيػػػػؿ  )ؽ(
عميػػػو كقػػػؼ، لكػػػف الكصػػػؿ 

 أكلى.

مخفػػؼ عػػف الكصػػؿ أكلػػى،  )صمى( 
جػكاز أم الكصؿ أكلػى مػع 

 الكقؼ.
أمػػػر بالكصػػػؿ، أم الكصػػػؿ  )صؿ(

 ىنا أحسف.
ف لػػػـ  )سـ( الكقػػػؼ السػػػماعي، كا 

يقؼ ىنػا فػال ضػرر عميػو، 
ف كقؼ فال بأس.  كا 

عػػػػدـ الكقػػػػؼ ىنػػػػا لككنػػػػو  )السـ(
 قياسيان ال سماعيان.

السػػػػػػككت، بشػػػػػػرط كػػػػػػكف  )سكتة(
السككت أقػرب إلػى الكصػؿ 

 ال إلى الكقؼ.
السػػػػكتة الطكيمػػػػة، كتكػػػػكف  )كقفو(

كتة أقرب إلػى الكقػؼ ال الس
 إلى الكصؿ.

. مع ..
 معانقة

إذا تعانؽ الكقفاف في محؿ 
كاحػػد فيقػػؼ عمػػى أحػػدىما 

 دكف اآلخر.
 )قمى(  ال يصح الكقؼ. )ال(

 
مخفػػؼ عػػف الكقػػؼ أكلػػى، 
أم الكقػػؼ أكلػػى مػػع جػػكاز 
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 الكصؿ.

الكقػػػػػؼ التػػػػػاـ، أم ينبغػػػػػي  (°)
 الكقؼ ىنا لجميع القيراء.

صرييف الكقؼ التاـ عند الب (ە)
كالشػػامييف كالمػػدنييف غيػػر 

 الككفييف.
 خمس آيات عند الككفييف. )ىػػػػ( مخفؼ كذلؾ. )ؾ(
خمػػػػػػػػػػػس آيػػػػػػػػػػػات عنػػػػػػػػػػػد  )خب(

 البصرييف.
 عشر آيات لمككفييف. )م(

 آية عند البصرييف. )تب( عشر آيات عند البصرييف. )عب(
 آية عند الككفييف. )يت( آية عند غير البصرييف. )لب(
 آية عند الشامييف. )شا( المدنييف.آية عند  )تد(
 عالمة الرككع. )ع( آية عند المكييف. )تؾ(

* رمكز كعالمات التجكيد كالكقؼ في مصحؼ التػداكؿ فػي العصػر الحػديث 
 :(ُ)بيف عامة الناس كالمعركؼ )بمصحؼ التجكيد(

 معناه الرمز
 ر مدهيدؿ عمى المد الفرعي، كمقدا دائرة حمراء فكؽ الحرؼ، بداخميا رقـ:

 دائرة زرقاء تحت الحرؼ، بداخميا:
 حرؼ )د(. 

 يدؿ عمى اإلدغاـ
 أم بدكف غينة. -

 حرؼ )غ(. 
حػػػػرؼ )د( داخػػػػؿ الػػػػدائرة، كحػػػػرؼ )غ(  

 خارجيا.

أم الغينػػػػػػػػػة )المػػػػػػػػػيـ كالنػػػػػػػػػكف  -
 المشددتاف(

 أم اإلدغاـ بغينة. -

                                 
 ف الكريـ، إعداد مجمكعة مف المختصيف.( الكسيمة لترتيؿ القرآُ)
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 معناه الرمز
دائػػرة خضػػراء مجكفػػة لػػيس فييػػا حػػرؼ، 

 كعمى جانبيا حرؼ )غ(
 ء مع الغينة.يدؿ عمى اإلخفا

)ـ( بػػػػػالمكف األخضػػػػػر فػػػػػكؽ الحػػػػػرؼ أك 
 أسفمو

 يدؿ عمى اإلقالب.

( صػػػػغيرة بػػػػالمكف األحمػػػػر حرأس حػػػػاء )
 أعمى الحرؼ

 يدؿ عمى اإلظيار.

 مثمث بالمكف األخضر
مثمػػػث نصػػػفو بػػػالمكف األخضػػػر، كنصػػػفو 

 بالمكف األحمر

 يدؿ عمى القمقمة الخفيفة.
 يدؿ عمى القمقمة الثقيمة.

األحمػػػػػر فػػػػػكؽ الصػػػػػاد أك )س( بػػػػػالمكف 
 أسفميا

يدؿ عمى أنو يجػكز النطػؽ بالسػيف 
 أك بالصاد.

 يدؿ عمى السكت. )س( بالمكف األزرؽ فكؽ الحرؼ األخير
لمداللة عمى أف ىذه الحركؼ كانت  )ا ك م ف( بالمكف األحمر

مترككة في الرسـ العثماني كيتعيف 
 النطؽ بيا.

لكصػػػؿ، كالكقػػػؼ يػػػدؿ عمػػػى جػػػكاز ا )صمى( بالمكف األخضر   
 كالكصؿ أكلى.

يػػػدؿ عمػػػى جػػػكاز الكقػػػؼ كالكصػػػؿ  )ج( بالمكف األخضر
 عمى حد سكاء.

يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى جػػػػػػكاز الكقػػػػػػؼ،  )قمى( بالمكف األحمر   
 كالكصؿ كالكقؼ أكلى.

 يدؿ عمى لزـك الكقؼ. )مػػػػ( بالمكف األحمر
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 يدؿ عمى امتنع الكقؼ. )ال( بالمكف األحمر

يػػػػػدؿ عمػػػػػى جػػػػػكاز الكقػػػػػؼ عمػػػػػى  ضر كاألحمر.( بالمكنيف األخ.. ..).
 أحدىما.

 

 

 

 
قرائو.  المبحث الثالث: اإلشارات كالرمكز المستخدمة في تمقيف القرآف الكريـ كا 

إف ىيئة الجمكس في الحمقة لو األثػر الكبيػر فػي تحقيػؽ األىػداؼ التػي مػف 
أجميا أيقيمت حمقة التمقيف، كلعؿ أفضؿ طريقػة لجمػكس الطػالب ىػك أف يجمػس 

طالب بشكؿ دائرم مقابؿ الشيخ حتػى يككنػكا قػريبيف مػف الشػيخ؛ ألف أسػاس ال
الطريقػػة يعتمػػد عمػػى السػػماع، كػػذلؾ ىيئػػة الجمػػكس لمطالػػب أف يكػػكف متربعنػػا 
كاضػػعنا يديػػو اليمنػػى عمػػى الييسػػرل نػػاظرنا إلػػى الشػػيخ، كبػػاألخص إلػػى حركػػات 

 شفتيو حتى يستطيع التحكـ بنطؽ الحركؼ كمخارجيا.
أثنػاء كالمػو عػف صػفات المقػرئ: ).. إذا  «غيث النفػع»في  قاؿ الصفاقسي

احتػػاج إلػػى إشػػارة القػػارئ فيضػػرب بيػػده األرض ضػػربنا خفيفنػػا، أك يشػػير بيػػده أك 
ال أخبػره  برأسو ليفطف القارئ لما فاتػو، كيصػبر عميػو حتػى يتفكَّػر، فػإف تػذكر كا 

ثيػرة، بما ترؾ..(. فينػاؾ حركػات أساسػية تيسػاعد الشػيخ عمػى تجػاكز عقبػات ك
 كتكفر لو الكقت، كذلؾ مف خالؿ اإلشارة إلييا:

فإذا أراد أف يقؼ الطالب عف القراءة يرفع ليػـ يػده الييسػرل، كىػذه إشػارة  -
 ثابتة إلى تكقؼ الطالب عف قراءة القرآف.

أما إذا أراد أف يكرر الطالب اآلية أك المقطع المراد حفظو فإنو ييشير ليـ  -
 كىذه إشارة تدؿ عمى تكرار اآلية عدة مرات.بيده اليمنى بشكؿ دائرم، 
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أمػػا إذا أراد أف يينبػػو أحػػد الطػػالب إلػػى أمػػر معػػيف كػػأف ييتػػابع القػػرآف إذا  -
 تكقؼ، أك أف ييحسف ىيئة جمكسو فإنو يكمئ لو بعينو كأف يفتحيا بشدة.

أما إذا أراد أف يستمر الطالب في قراءة القرآف بعد التكػرار فإنػو ييػز ليػـ  -
 رأسو.
أما إذا أخطأ الطالب أثناء قراءتو، فإف الشيخ يضرب بيػده عمػى فخػذه أك  -

 عمى األرض.
ذا تمعثـ الطالب أثناء قراءتو، فييشير برأسو بنعـ أك ال. -  كا 

* * * 
 

 الخاتمة

 كفييا أىـ النتائج كالتكصيات

 أكالن : النتائج:

 .الكريـ استخداـ الرمكز عند القراء نكعان مف أنكع العناية بالقرآف يعد  -ُ
استمرارية استخداـ القراء لمرمكز كتطكرىا منذ كتابة المصحؼ  -ِ

 .الشريؼ

 ثانينا: التكصيات: 

دكتكراه( عف الرمكز عند القراء  كتابة بحث عممي )ماجستير أك -ُ
كالتكسع في دراستيا بدء مف نشأة الرمكز في العصر القديـ كمركنا 

يف كالصـ البكـ برسـ المصحؼ كانتياء بالرمكز المستخدمة لممكفكف
في تعمميـ لمقرآف الكريـ مع استخداـ المصكرات كالمخطكطات لتكثيؽ 

 ذلؾ.
 تكثيؽ ما يظير مف رمكز جديدة في ىذا المجاؿ. -ِ
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 ثبت المصادر كالمراجع 
المؤلؼ: أبك القاسـ إبراز المعاني مف حرز األماني في القراءات السبع:  -

ف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ ب
 . الناشر: دار الكتب العممية، ىػ(ٓٔٔبأبي شامة )المتكفى: 

إتحاؼ البررة بالمتكف العشرة في القػراءات كالرسػـ كاآلم كالتجكيػد: عمػي  -
ـ. ُّٓٗ-قُّْٓالبػػابي الحمبػػي كأكالده بمصػػر،  الضػػباع، مطبعػػة مصػػطفى

 د.ط.
 عمي الضباع. المكتبة األزىرية لمتراث.  اإلضاءة في بياف أصكؿ القراءة: -
تاريخ القراءات في المشرؽ كالمغرب: محمد المختار. منشكرات المنظمػة  -

 ـ.   ََُِ -ىػ ُِِْاإلسالمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، 
 تحفة العصر في عمـ القراءات العشر: شكرم لحفي.   -
 داكم.  جامع البياف في معرفة رسـ القرآف: عمي السيد ىن -
: متف الشاطبية = حرز األماني ككجو التياني في القراءات السبع -

المؤلؼ: القاسـ بف فيره بف خمؼ بف أحمد الرعيني، أبك محمد الشاطبي 
الناشر: مكتبة دار اليدل ، المحقؽ: محمد تميـ الزعبي، ىػ(َٗٓ)المتكفى: 

 . ـََِٓ -ػ ىُِْٔالرابعة،  :الطبعة، كدار الغكثاني لمدراسات القرآنية
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الدرة المضيئة في القراءات الثالث: محمد بف محمػد بػف الجػزرم. ضػبطو  -
 كصححو كراجعو: محمد الزعبي.  

رسػػػـ المصػػػحؼ دراسػػػة لغكيػػػة تاريخيػػػة: غػػػانـ قػػػدركم الحمػػػد. المجنػػػة  -
 ـ. ُِٖٗ -قَُِْالجميكرية العراقية، الطبعة األكلى  –الكطنية 
. الناشػػر: المكتبػػة عبػػد الحػػي حسػػيف الفرمػػاكمرسػػـ المصػػحؼ كنقطػػو:  -

     .ـََِْ - ىػُِْٓالطبعة : األكلى  دار نكر المكتبات -المكية 
ىػػ َُّْالسبيؿ إلى ضبط كممات التنزيؿ: أبػك زيتحػار. الطبعػة األكلػى:  -
 ـ، الككيت.ََِٗ -

 ،المؤلؼ: شػمس الػديف أبػك الخيػرمتف طيبة النشر في القراءات العشر:  -
المحقػؽ: محمػد ، ىػػ(ّّٖبف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسػؼ )المتػكفى: ا

 .  جدةالناشر: دار اليدل، ، تميـ الزغبي
الناشر: ، المؤلؼ: عطية قابؿ نصر، غاية المريد في عمـ التجكيد -
 .  مزيدة كمنقحة ،الطبعة: السابعة، القاىرة
المؤلؼ: عمي بف محمد بف سالـ، أبك : غيث النفع في القراءات السبع -

الناشر: دار ، ىػ(ُُُٖالحسف النكرم الصفاقسي المقرئ المالكي )المتكفى: 
 .المحقؽ: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف، بيركت –الكتب العممية 

 كنػكز ألطػػاؼ البرىػػاف فػػي رمػػكز أكقػاؼ القػػرآف: محمػػد الصػػادؽ الينػػدم. -
  . القاىرة –المطبعة الكاستمية 

المؤلؼ: عثماف بف سعيد بف عثمػاف ، المقنع في رسـ مصاحؼ األمصار -
محقػػؽ: محمػػد الصػػادؽ ال، ىػػػ( ْْْبػػف عمػػر أبػػك عمػػرك الػػداني )المتػػكفى: 

 . الناشر: مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، قمحاكم
المكضح في كجكه القراءات كعمميا: نصػر بػف عمػي بػف محمػد الشػيرازم،  -

 ـ.  ُّٗٗ -ىػ ُُْْابف أبي مريـ.  

https://www.almeshkat.net/book/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
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الػػدكتكر/  تحقيػػؽ نجػػـك البيػػاف فػػي الكقػػؼ كمػػاءات القػػرآف: لمسػػمرقندم، -
لسيد ، بعنكاف : ) "نجـك البياف في الكقػؼ محمد بف مصطفى بكرم بف محمد ا

ىػػ: دراسػة َٖٕلمحمد بف محمكد السمرقندم، المتػكفى سػنة  ،كماءات القرآف"
كتحقيقان"، في رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه مف قسـ القػرآف كعمكمػو بكميػة 
أصػػكؿ الػػديف فػػي جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػالمية بالريػػاض، سػػنة 

يف ، تحت إشراؼ أ.د/ محمد بػف عبػد الػرحمف بػف صػالح أجز  ىػ( ، فئُِْ)
  .الشايع
المحكػػـ فػػي نقػػط المصػػاحؼ: عثمػػاف بػػف سػػعيد الػػداني، تحقيػػؽ: عػػزة  - 

 حسف، دار الفكر المعاصر: بيركت، لبناف.  
المؤلػؼ: عبػد الفتػاح بػف ، الكافي في شرح الشاطبية في القػراءات السػبع -

الناشػر: مكتبػة السػكادم ، ىػػ(َُّْفى: عبد الغنػي بػف محمػد القاضػي )المتػك 
 . ـُِٗٗ -ىػ ُُِْالطبعة: الرابعة، ، لمتكزيع
الكسػػيمة لترتيػػؿ القػػرآف الكػػريـ بكاسػػطة رمػػكز ممكنػػة تبػػيف أحكػػاـ كأمػػاكف  -

التجكيد كمكاضع الكقؼ: مجمكعة مف المختصيف بإشراؼ: أ.د عبد الفتاح عبد 
عبػػداهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف  العمػػيـ البركػػاكم، راجعػػو كقػػدـ لػػو: فضػػيمة الشػػيخ

 جبريف. دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع.  
المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جػالؿ الػديف ، اإلتقاف في عمـك القرآف -

 ،ىػ(ُُٗالسيكطي )المتكفى: 
، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتػاب، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 .ـُْٕٗىػ/ ُّْٗالطبعة: 
المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف ، مع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبيالجا -

أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتػكفى: 
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بػػػػراىيـ أطفػػػػيش، ىػػػػػ(ُٕٔ الناشػػػػر: دار الكتػػػػب ، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 
 . القاىرة –المصرية 

د الفتػػاح شػػمبي. دار كمكتبػػة اإلمالػػة فػػي القػػراءات كالميجػػات العربيػػة: عبػػ -
 اليالؿ، بيركت. 

المؤلؼ: محمد بف القاسـ بػف محمػد بػف بشػار، ، إيضاح الكقؼ كاالبتداء -
المحقػػؽ: محيػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف ، ىػػػ(ِّٖأبػػك بكػػر األنبػػارم )المتػػكفى: 

 . الناشر: مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، رمضاف
أبك عبد اهلل بدر الديف محمػد بػف عبػد المؤلؼ: ، البرىاف في عمـك القرآف -

المحقػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ ، ىػػػػ(ْٕٗاهلل بػػػف بيػػػادر الزركشػػػي )المتػػػكفى: 
 .ـُٕٓٗ -ىػ ُّٕٔالطبعة: األكلى، ، إبراىيـ
تاريخ القرآف: أبػك عبػد اهلل الزنجػابي، مؤسسػة ىنػداكم لمتعمػيـ كالثقافػة،  -

 جميكرية مصر العربية. 
محمػػػد حسػػػيف عمػػػي الصػػػغير، الػػػدار العالميػػػة تػػػاريخ القػػػرآف، تػػػأليؼ: د. -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 
المؤلؼ: أبك زكريا محيي الديف يحيػى بػف ، التبياف في آداب حممة القرآف -

 ،ىػ(ٕٔٔشرؼ النككم )المتكفى: 
ىػ ُُْْالطبعة: الثالثة مزيدة كمنقحة، ، حققو كعمؽ عميو: محمد الحجار

 .لبناف -بيركت  ،مطباعة كالنشر كالتكزيعالناشر: دار ابف حـز ل، ـُْٗٗ -
المؤلؼ: أ. د/ محمد سالـ بف ، تطكر كتابة المصحؼ الشريؼ كطباعتو -

 . مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،شديد العكفي
المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ، تفسير القرآف العظيـ -

المحقؽ: سامي بف محمد ، ىػ(ْٕٕالقرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 . الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع، سالمة
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تقريػػب النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر: محمػػد بػػف محمػػد بػػف الجػػزرم. دار  -
 ـ. ََِِىػ ُِّْالكتب العممية، 

ابف الجزرم،  ،المؤلؼ: شمس الديف أبك الخير، التمييد في عمـ التجكيد -
تحقيؽ: الدكتكر عمى حسيف ، ىػ(ّّٖمحمد بف محمد بف يكسؼ )المتكفى: 

 . الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، البكاب
المؤلؼ: عثماف بف سعيد بف عثماف بف ، التيسير في القراءات السبع -
الناشر: ، كتك تريزؿأالمحقؽ: ، ىػ(ْْْ)المتكفى:  ،أبك عمرك الداني ،عمر

 . بيركت –دار الكتاب العربي 
ف رسـ المصحؼ: ابف كثيؽ األندلسي، تحقيؽ: الجامع لما يحتاج إليو م -

 غانـ قدكرم الحمد، الطبعة األكلى، دار عمار. 
المؤلؼ: عمي بف محمد بف عبد الصمد ، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء -

اليمداني المصرم الشافعي، أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم )المتكفى: 
 . القاضيدراسة كتحقيؽ: عبد الحؽ عبد الدايـ سيؼ ، ىػ(ّْٔ
المؤلؼ: ، رسـ المصحؼ كضبطو بيف التكقيؼ كاالصطالحات الحديثة -

 ،شعباف محمد إسماعيؿ
 . الطبعة: الثانية، الناشر: دار السالـ لمطباعة كالنشر

المؤلؼ: د. أبك طاىر عبد القيـك عبد ، صفحات في عمـك القراءات -
 ، ىػُُْٓ -كلىالطبعة: األ ، الناشر: المكتبة األمدادية، الغفكر السندم

الطػراز فػػي شػرح الخػػراز: محمػد بػػف عبػد اهلل التنسػػي، تحقيػؽ: أحمػػد بػػف  -
 أحمد شرشاؿ، طبعة مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.  

عمؿ الكقؼ: محمػد بػف طيفػكر السػجاكندم. تحقيػؽ: محمػد بػف عبػد اهلل  -
 ـ. ََِٔ-ىػُِْٕالعيدم، مكتبة الرشد، 
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مد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني المؤلؼ: مح، فتح القدير -
 ،ىػ(َُِٓاليمني )المتكفى: 

الطبعة: األكلى ، دمشؽ، بيركت -الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب 
 ػ.قُُْْ -

 الفصؿ المؤيدة لمكصكؿ إلى شرح المقدمة الجزرية: أبك الفتح المزم. -
 ،تحقيؽ : جماؿ السيد رفاعي
 ـ.ََِٓ ،الطبعة: األكلى، شيخ لمتراثالناشر: مكتبة أكالد ال

المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج ، فنكف األفناف في عيكف عمـك القرآف -
شر: دار االن، ىػ(ٕٗٓعبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 

 . لبناف –بيركت  ،البشائر
 -الطبعة: األكلى  قراءة اإلماـ نافع عند المغاربة: عبد اليادم حميتك. -

 . ـََِّىػ/ُِْْ
 المغرب -الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 

 :الطبعػػة ،بيػػركت ،دار الغػػرب اإلسػػالمي القػػراء كالقػػراءات: سػػعيد إعػػراب. -
 .ىػَُُْ ،كلىاأل 

القراءات القرآنية، تاريخيا ثبكتيا حجيتيا كأحكاميػا: تػأليؼ: عبػد الحمػيـ  -
 مي.بف محمد اليادم قابو، دار الغرب اإلسال

، أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ النحػػاسالقطػػع كاالئتنػػاؼ:  -
 - ىػػػػُُّْسػػػنة النشػػػر: ، المحقػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف إبػػػراىيـ المطػػػركدم

 ـ.  ُِٗٗ
المؤلؼ: أبك بكر بف أبي داكد، عبد اهلل بف سميماف ، كتاب المصاحؼ -

، ف عبدهالمحقؽ: محمد ب، ىػ(ُّٔبف األشعث األزدم السجستاني )المتكفى: 
 مصر. – القاىرة ،الناشر: الفاركؽ الحديثة
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الناشر: دار العمـ ، المؤلؼ: صبحي الصالح، مباحث في عمـك القرآف -
 ـ. َََِكانكف الثاني/ يناير  ،الطبعة: الرابعة كالعشركف، لممالييف
المؤلؼ: مناع بف خميؿ القطاف )المتكفى: ، مباحث في عمـك القرآف -

الثالثة  :الطبعة ،تبة المعارؼ لمنشر كالتكزيعالناشر: مك، ىػ(َُِْ
 . ـَََِ -ىػُُِْ
المؤلؼ: عثماف بف سعيد بف عثماف بف ، المحكـ في نقط المصاحؼ -

الناشر: ، المحقؽ: د.عزة حسف، ىػ(ْْْ)المتكفى:  ،عمر أبك عمرك الداني
 .دمشؽ ،دار الفكر

سكيمـ أبك  المؤلؼ: محمد بف محمد بف، المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ -
الطبعة: الثانية، ، القاىرة ،الناشر: مكتبو السنة، ىػ(َُّْ)المتكفى:  ،شييبة
 .ـََِّ -ىػ ُِّْ
المؤلؼ: أبك القاسـ ، المرشد الكجيز إلى عمـك تتعمؽ بالكتاب العزيز -

شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ 
 ،المحقؽ : طيار آلتي قكالج، ىػ(ٓٔٔ)المتكفى :  ،بأبي شامة

 .بيركت ،الناشر: دار صادر
معجـ المصطمحات في عممي التجكيد كالقراءات: إبراىيـ الدكسرم.  -

 -ىػ ُِْٓعمادة البحث العممي بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، 
 ـ.  ََِْ
 الرياف. المفيد أحكاـ كقكاعد في عمـ التجكيد: محمد العبد اهلل، مؤسسة  -
المؤلؼ: عثماف بف سعيد بف عثماف بف ، المكتفى في الكقؼ كاالبتدا -
المحقؽ: محيي الديف عبد ، ىػ(ْْْ)المتكفى:  ،أبك عمرك الداني ،عمر

 . الناشر: دار عمار، الرحمف رمضاف



 

 
3427 

كمعو المقصد لتمخيص ما في  ،منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا -
حمد بف عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ مؤلؼ منار اليدل: أ، المرشد

مؤلؼ المقصد ك  ،ىػ(ََُُ)المتكفى: نحك  ،األشمكني المصرم الشافعي
لتمخيص ما في المرشد: زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف 

المحقؽ: شريؼ أبك العال ، ىػ(ِٔٗ)المتكفى:  ،الديف أبك يحيى السنيكي
 -ىػ ُِِْالطبعة: األكلى، ، بيركت –ب العممية الناشر: دار الكت، العدكم
 .ـََِِ
ٍرقاني، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف -  ،المؤلؼ: محمد عبد العظيـ الزُّ

الطبعة: ، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، ىػ(ُّٕٔ)المتكفى: 
 . الثالثة
أحمػػد مػػف قضػػايا القػػرآف األحػػرؼ السػػبعة كالرسػػـ كالقػػراءات: إسػػماعيؿ  -

 الطحاف. 
ابف  ،المؤلؼ : شمس الديف أبك الخير، النشر في القراءات العشر -

المحقؽ: عمي ، ىػ( ّّٖ)المتكفى:  ،الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ
الناشر: المطبعة التجارية الكبرل ]تصكير ، ىػ(َُّٖ)المتكفى  ،محمد الضباع

 .  دار الكتاب العممية[
جد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب المؤلؼ: م، القامكس المحيط -

 ،ىػ(ُٕٖ)المتكفى:  م،الفيركزآباد
بإشراؼ: محمد نعيـ ، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة

 –الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت ، العرقسيكسي
 . لبناف
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اؿ ، أبك الفضؿ، جميالمؤلؼ: محمد بف مكـر بف عم، لساف العرب -
الناشر: ، ىػ(ُُٕ)المتكفى:  ي،اإلفريق يابف منظكر األنصارم الركيفع ،الديف

 ىػ ُُْْ ،الطبعة: الثالثة، بيركت –دار صادر 
المؤلؼ: شمس الديف أبك ، معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار -

، ىػ(ْٖٕ)المتكفى:  ،عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي
 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ ،الطبعة: األكلى، شر: دار الكتب العمميةالنا

في الدراسات القرآنية كالمغكية: اإلمالة في القراءات كالميجات العربية،  -
 تأليؼ: د.عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، جدة. 

تطكر كتابة المصحؼ الشريؼ كطباعتو كعناية المممكة العربية  -
ية بطبعو كنشره كترجمة معانيو، تأليؼ: أ.د/ محمد سالـ بف شديد السعكد

 العكفي. 
سنف القراء كمناىج المجكديف، تأليؼ: د.أبك مجاىد عبد العزيز عبد  -

 الفتاح القارئ. مكتبة الدار. 
 المقارئ كالقراء دراسة إسالمية، تأليؼ: د. لبيب السعيد.  -
ريـ: حسف حنفي سٌرل، مركز المعجـ المفيرس لرسـ ألفاظ القرآف الك-

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓاإلسكندرية لمكتاب، 
مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك : محمد عمي التيانكم،  -

 مكتبة لبناف ناشركف. 
رسـ المصحؼ دراسة لغكية تاريخية، تأليؼ: غانـ قدكرم الحمد، المجنة  -

 الكطنية، الجميكرية العراقية. 
مد سعد الشيير بحداد، شركة الشمرلي لمطبع مصحؼ الحرميف، بخط: مح-

 كالنشر بالقاىرة. 
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تجكيد القرآف الكريـ أسسو كتطبيقاتو كرمكز ضبطو، تأليؼ: عامر  -
 سعيد، مكتبة الفالح. 

القراءات بإفريقية مف الفتح إلى منتصؼ القرف الخامس اليجرم، ىند  -
 شمبي، الدار العربية لمكتاب. 

ت ، تأليؼ: د.عبد القيـك بف عبد الغفكر صفحات في عمـك القراءا -
 السندم. 

إتحاؼ البررة بالمتكف العشرة في القراءات كالرسـ كاآلم كالتجكيد،  -
 تحقيؽ كتصحيح أبي الحسف األعظمي، دار العمـك بديكبند )اليند(. 

إتحاؼ البررة بالمتكف العشرة في القراءات كالرسـ كاآلم كالتجكيد، جمع  -
الشيخ عمي محمد الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحمبي  كترتيب كتصحيح:
 ـ.ُّٓٗ-قُّْٓكأكالده بمصر، 

نجـك البياف في الكقؼ كماءات القرآف، السمرقندم، دراسة كتحقيؽ:  -
 محمد السيد.

ضافة قراءة ثامنة قراءة يعقكب  - مخطكط: السبع في القراءات كا 
 الحضرمي، البف خالكيو.

بي عبد اهلل الزنجاني، تحقيؽ: محمد عبد الرحيـ، تاريخ القرآف، تأليؼ: أ -
 دار الحكمة لمطباعة كالنشر. 

مقدمة ابف خمدكف، تأليؼ: عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف، منشكرات  -
 لبناف. -مؤسسة األعظمي لممطبكعات، بيركت

قرآف كريـ مكافؽ في الرسـ لمصحؼ سيدنا عثماف كبيامشو تفسير  -
حمي كالسيكطي، مكتبة الجميكرية العربية لصاحبيا عبد اإلماميف الجميميف الم
 الفتاح عبد الحميد. 
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الجامع لما يحتاج إليو مف رسـ الصحؼ، د.غانـ قدركم الحمد، مطبعة  -
 بغداد.  -األنبار لمطباعة كالنشر

عجائب عمـك القرآف، ابف الجكزم، حققو د.عبد الفتاح عاشكر، الزىراء  -
 لإلعالـ العربي. 

فى في الكقؼ كاالبتداء، أبك عمرك الداني، حققو: د.محيي الديف المكت -
 عبد الرحمف رمضاف، دار عمار. 

الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية، د.عبد الناصر ياسيف، زىراء  -
 القاىرة. -الشرؽ
معجـ تيذيب المغة، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم، تحقيؽ:  -

 لبناف.  -فة بيركت د.رياض زكي قاسـ، دار المعر 
القامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ -

 التراث في مؤسسة الرسالة، طبعة فنية منقحة مفيرسة، مؤسسة الرسالة. 
 اإلنساف كرمكزه، سيككلكجيا العقؿ الباطف، د.كارؿ يكنغ.  -
 

 


