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 املكذمُ

 

وكستغػره، وكعوذ سماهلل من ذور أكػسـا، ومن إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكستعقـه، 

ؾمقئات أعاملـا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، وأؿمفد أن ٓ إله 

 إٓ اهلل وطمده ٓ ذيك له، وأؿمفد أن حمؿدًا عبده ورؾموله .

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201عؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [.2:]الـساء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٺ ٿ

ے ۓ ۓ ﮲   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.02-00]إطمزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

، وذ  ، وظمػم اهلدي هدي حمؿدفنن أصـدق احلديث كتاب اهلل  ;أما بعد 

 إمور حمدصماهتا، وكل حمدصمة سمدعة، وكل سمدعة ضاللة، وكل ضاللة ذم الـار ؛ وسمعد.

إذ إهنا  قدرا وموضوعا وفائدة الرشعقة عؾوم الؼرآن الؽريم من أعظم العؾوم فنن

، ف، اعمتعبد سمتالوشمه، اعمؽتوب ذم اعمصاطماعمـزل عغم رؾموله  شمتعؾق سمؽالم اهلل شمعاىل

قديام وطمديثا موضوعات هذا العؾم العظقم سمالبحث ولؼد شمـاول السادة العؾامء 

طمروف هو يتـاول و،الؼرآكقة عؾم الرؾمم العثامينومن أضملِّ هذه العؾوم ، والدراؾمة

اعمصاطمف العثامكقة من طمقث احلذف والزيادة، واإلسمدال، والػصل، والوصل، 
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 .وكحو ذلك

، إٓ أكـا ذم هذا البحث اعمختن ؾمـتـاول سمعض اعمسائل التي شمتعؾق سمالرؾمم العثامين

 وقسؿـاها مخسة فصول، وهي كأيت:

 .واصطالطما ،الرؾمم لغةشمعريف  الفصل األول:

 .أقسام الرؾمم الفصل الثاين:

 .طمؽم آلتزام سمؿرؾموم اإلمام  :الفصل الثالث

 .شماريخ كتاسمة اعُمصحف :الفصل الرابع

 .الػرق سمني الرؾمم العثامين والرؾمم اإلمالئي :الفصل اخلامس

إلقفا ذم هذا البحث، هذا وأؾملل  ـااخلامتة أهم الـتائج التي شموصؾ ذكركا ذمصمم 

 كرمه.واهلل أن يعامؾـا سمؾطػه وضموده وفضؾه 

 وكتب

 خالد حممود عبد العزيز
 هـ 21/2/2341

 م 21/22/1024اعموافق 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
يـظر: دلقل احلػمان عغم مورد الظؿآن، ٕيب إؾمحاق إسمراهقم سمن أمحد سمن ؾمؾقامن اعمارغـي التوكز ( 2)

 (.34الؼاهرة، صـ ) -اعمالؽي، ـمبعة: دار احلديث
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 يف الزسه العثناىٌ املصيفاتأهه 

 

ؼـع ذم معرفة رؾمم مصاطمف إمصار، لمإمام أيب عؿرو الداين، اعمتورم اعم .2

 .ـه333ؾمـة 

 .ـه313اعمتورم ؾمـة  ،زيل، لمإمام أيب داود ؾمؾقامن سمن كجاحالتـ .1

ؼاصد، لمإمام أيب حمؿد الؼاؾمم سمن فػِّمه اعمعؼقؾة أشمراب الؼصائد ذم أؾمـى  .4

وهي كظم لؽتاب  ـ،ه110الشاـمبي، صاطمب طمرز إماين، اعمتورم ؾمـة 

 ذكور، وهلا ذوح كثػمة.اعمؼـع اعم

ذح شمؾخقص الػوائد وشمؼريب اعمتباعد، ٕيب البؼاء عيل سمن عثامن الؼاصح  .3

 2343 -هـ  2344ٕزهر الرشيف، ـمبعة: اعغم عؼقؾة أشمراب الؼصائد، 

 .هـ

مورد الظؿآن، لمإمام حمؿد سمن إسمراهقم إموي الشفػم سماخلراز، اعمتورم ذم  .1

أوائل الؼرن الثامن اهلجري، وهو كظم سمديع مشتؿل عغم ضمل اعمسائل 

  .اعمذكورة ذم الؽتب الساسمؼة

التوكز، اعمتورم ؾمـة  ارغـيػمان، لؾشقخ إسمراهقم سمن أمحد اعمدلقل احل  .3

 ، وهو من أهم ذوح مورد الظؿآن.ـه2431

إعجاز رؾمم الؼرآن وإعجاز التالوة، عمحؿد ؿمؿؾول، ـمبعة: دار السالم،  .0

 .م1003هـ، 2310الطبعة، 

غاكم قدوري احلؿد، كرش لؾدكتور  ،رؾمم اعمصحف دراؾمة لغوية شمارخيقة .8

امس عرش اهلجري، الؾجـة الوـمـقة العراققة لالطمتػال سمؿطؾع الؼرن اخل
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 .الطبعة إوىل

، لؾدكتور حمؿد ما اظمتؾف رؾمؿه من الؽؾامت الؼرآكقة ذم اعمصاطمف العثامكقة .1

ظمازر اعمجازم، كرش ذم جمؾة الرشيعة والدراؾمات اإلؾمالمقة، الؽويت، 

 م.1003هـ، ومارس 2311السادس واخلؿسون، حمرم  :العدد
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 الفصل األول:

 تعزيف الزسه لغُ واصطالحا

 

، َوِققَل: ُهَو َما َلْقَس َلُه ؿَمْخٌص ِمَن ، َوِققَل: سَمِؼقَُّة إصََمر: إصََمرُ : لغةالزَّْسُه

صَماِر، َوِققَل: ُهَو َما َلِصَق سمإَرض ِمـَْفا ْٔ ِصًؼا  ،ا َٓ اِر: َما َكاَن ِمْن آصَماِرَها  وَرؾْمُم الدَّ

ِصًؼا سمإَرض َٓ اَر: َعّػاها وَأسمؼى فِقَفا َأصمرًا  ويؼال: ،سمإَرض، وَرؾَمَم اْلَغْقُث الدَّ

ؿُت: َكَظْرُت إىل ُرؾُموِم ويؼال: ، الرؿمُم، ورؾَمَم عغم َكَذا، وَرؿمَم، َأي َكَتَب  شَمَرؾمَّ

م: اعمخطَّط ،َرؾموٌم: شممصمِّر ذم إرض من ؿِمّدة الوْطءوكاقٌة ،الّدارِ   ،والثَّوب اعمرؾمَّ

الراء والسني واعمقم »قال اسمن فارس ذم مؼايقس الؾغة: ؛َأْرؾُمٌم وُرؾمومٌ  :َواْْلَْؿعُ 

 َقاَل احلَُطقَئُة: ؛شأصالن: أطمدمها إصَمر، وأظمر رضٌب من السػم

                                 
 -حمؿد عوض مرعب، ـمبعة: دار إطمقاء الؽماث يـظر: هتذيب الؾغة، ٕيب مـصور إزهري، حتؼقق: ( 2)

 (.22/131م، )1002سمػموت، الطبعة إوىل 

د الػراهقدي، حتؼقق: دكتور مفدي اعمخزومي، دكتور إسمراهقم السامرائي، مح( يـظر: العني، لؾخؾقل سمن أ1)

 (.0/111ـمبعة: دار ومؽتبة اهلالل، )

هـ،  2323 -سمػموت، الطبعة: الثالثة  –: دار صادر ( يـظر: لسان العرب، ٓسمن مـظور، ـمبعة4)

(21/132.) 

 (.22/131يـظر: هتذيب الؾغة، ٕيب مـصور إزهري، )( 3)

 (.0/111د الػراهقدي، )مح( يـظر: العني، لؾخؾقل سمن أ1)

عبد السالم حمؿد هارون،  يـظر: معجم مؼايقس الؾغة، ٕمحد سمن فارس سمن زكرياء الؼزويـي، حتؼقق: (3)

 (.1/414م، )2101 -هـ 2411ـمبعة: دار الػؽر، : 

: ،حتؼقق: مؽتب حتؼقق الؽماث ذم ممؾمسة الرؾمالة( يـظر: الؼاموس اعمحقط، لؾػػموز آسمادي، 0)

 (.2224صـ )، م 1001 -هـ  2313الطبعة: الثامـة، ،لبـان –ممؾمسة الرؾمالة ، سمػموت 

 (.1/414زكرياء الؼزويـي، ) يـظر: معجم مؼايقس الؾغة، ٕمحد سمن فارس سمن( 8)
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ــٌع  ــم داٍر ُمْرسمِ ــْن َرؾْم ــقُف َأِم  وُمِص

 

 الُشـُمون وكِقـُف  
ِ
 لَعقـقك مـن مـاء

ِذي ُهَو َرؾْمٌم، َأراد: َأمن َأن َرؾَمَم ُمْرسمٌِع وُمصقٌف َداًرااعمَرَفَع ُمْرسمِعًا سمِ    ،ْصَدِر الَّ

ؾْمَم: َكَظَر إِلقهوشمَ  َم الرَّ ْؿُت  ،َرؾمَّ ؾْمُتُه؛ َقاَل ُذو اعموشَمَرؾمَّ ْؾُت َرؾْمَؿُه وشَمَػرَّ ِة:ـِْزَل: شَمَلمَّ  الُرمَّ

ـــْؿَت ِمـــْن ظَمْرقـــاء  َمـِْزَلـــةً َأَأْن شَمَرؾمَّ

 

ــباسمِة، ِمـْن َعْقـَْقــك، َمْســُجوُم    مـاُء الصَّ

ِػرُ    ؛ َوَقاَل:َأو شَمْبـِي ،َوَكَذلَِك إِذا َكَظْرَت وشمػرؾْمت َأين حَتْ

ــــار ــــآِل اْلَّب ــــؼاك سمِ  اهللُ َأؾْم

 

ب اعمِـْؼــار  ــْقِخ ورَضْ  شَمَرؾُمــم الشَّ

 

: اخلط، والؽتاسمة، والزسمر والسطر، والرقم، والرؿمم سمالشني اعمعجؿة، الرسمويرادف 

  .وإن غؾب الرؾمم سمالسني اعمفؿؾة ذم ظمط اعمصاطمف

: شمصوير الؽؾؿة سمحروف هجائفا عغم شمؼدير آسمتداء هبا اصطالطما الزسهو

 .والوقف عؾقفا

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.21/132يـظر: لسان العرب، ٓسمن مـظور، ) (2)

 –: اعمؽتبة اعمؽقة ، ـمبعةطمسن أمحد العثامن حتؼقق: ،سمن احلاضمب، ٓالشافقة ذم عؾم التنيف( يـظر: 1)

حؿد سمن احلسن عم، ذح ؿمافقة اسمن احلاضمبو، (248صـ ) ،م2111 ،هـ2321الطبعة: إوىل، ، مؽة

دار الؽتب العؾؿقة ، ـمبعة: ، وآظمرينحمؿد حمقى الدين عبد احلؿقدحتؼقق: ، اإلؾمؽماسماذيالريض 

 .(1/421، )م 2101 -هـ  2411 ،لبـان –سمػموت 

 (.34دلقل احلػمان عغم مورد الظؿآن، ٕيب إؾمحاق إسمراهقم سمن أمحد سمن ؾمؾقامن اعمارغـي، صـ )يـظر: ( 4)
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 الفصل الثاىٌ:

 أقشاو الزسه

 

 باعتبارين:يمكن تقسوم الرسم 

  :قىاعذه ومىضىعهباعتبار  االعتبار األول: 

 :ثالثة أقسامالرسم باعتبار قواعده وموضوعه ينقسم 

وقاعدشمه إوىل  ،ظماص سمتؼطقع الشعر ومعرفة وزكه وسمحره زّضٕ:الزسه الَع .2

رؾمم الؽؾؿة سماعتبار الـطق هبا مطؾؼا، صمم هو قائم عغم شمتبع احلركات 

 وله ؿمؽل ذم الؽتاسمة ظماص. ،والسؽـات

شمصوير الؽؾؿة سمحروف هجائفا عغم شمؼدير آسمتداء هبا هو  الزسه اإلمالئٕ: .1

هو كتاسمة ألػاظ اعمصحف الرشيف وفق الضواسمط و،والوقف عؾقفا

والؼواعد اإلمالئقة ، وُيعؼمَّ عـه أيضًا سمالرؾمم الؼقاد، وذلك ٕنَّ كتاسمته 

الئقة والتي شمؽون معه الؽؾامت اعمؽتوسمة ُيراعى فقفا مؼايقس الؼواعد اإلم

ه ٓ ولؽـ ،من صػاشمه وظمصائصه أّن إصل فقه الؼقاسو ،مطاسمؼة لؾؿؾػوظ

 .خيؾو من آصطالح

عؾم شمعرف سمه خمالػات ظمط اعمصاطمف العثامكقة ٕصول هو  الزسه العثناىٕ: .4

                                 
حمؿد أسمو ، لبدر الدين حمؿد سمن عبد اهلل سمن هبادر الزركم، حتؼقق: الؼمهان ذم عؾوم الؼرآن، ( يـظر: 2)

 -هـ  2403دار إطمقاء الؽتب العرسمقة عقسى البايب احلؾبي، الطبعة: إوىل، الػضل إسمراهقم، ـمبعة: 

مورد الظؿآن ذم عؾوم الؼرآن، لؾشقخ صاسمر سمن طمسن حمؿد، ـمبعة: الدار ، و(2/403م، )2110

 (.241م، صـ )2183هـ،  2303بعة: إوىل السؾػقة، سمومباي، الط

 (.34يـظر: دلقل احلػمان عغم مورد الظؿآن، ٕيب إؾمحاق إسمراهقم سمن أمحد سمن ؾمؾقامن اعمارغـي، صـ )( 1)
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هو رؾمم الؽؾامت الؼرآكقة من طمقث كوعقة ، وققل: الرؾمم الؼقاد

وهو الذي ، كؾؿة وردت ذم الؼرآن الؽريم وعدد طمروففا طمروف كل

، واعمؼصود سمه أو التوققػي، يصطؾح عؾقه البعض سمالرؾمم آصطالطمي

الرؾمم الذي كتب سمه اعمصحف الرشيف  وأمجع عؾقه الصحاسمة عغم عفد 

 .اخلؾقػة الراؿمد عثامن 

 .وعؾم الرؾمم ،ورؾمم اإلمام ،رؾمم اعمصحفالعثامين سمويسؿى الرؾمم 

، خلؾػاء الراؿمدين، صمالث ا: كسبة إىل ذي الـورين عثامن سمن عػان العثناىّٕ

 ،دار إرقم قديام قبل دظمول رؾمول اهلل  أؾمؾم ، وراسمع أرسمعة ذم اإلؾمالم

إىل سمدر ظمؾػه عغم اسمـته رققة   وعما ظمرج رؾمول اهلل ،وهاضمر إىل احلبشة اهلجرشمني

يوم آصمـني لؾقؾة سمؼقت من ذي احلجة ؾمـة صمالث وعرشين سماخلالفة سمويع ، يؿرضفا

واؾمتؼبل سمخالفته اعمحرم ؾمـة أرسمع وعرشين وعاش ذم اخلالفة اصمـتي عرشة ؾمـة إٓ 

لثامين  :ويؼال ،قتل يوم اْلؿعة لثالث عرشة ظمؾت من ذي احلجةو، اصمـتي عرشة لقؾة

                                 
 (.34يـظر: الساسمق، صـ )( 2)

هـ، 2310( يـظر: إعجاز رؾمم الؼرآن وإعجاز التالوة، عمحؿد ؿمؿؾول، ـمبعة: دار السالم، الطبعة، 1)

 (. 20م، صـ )1003

 (.34، صـ )دلقل احلػمان عغم مورد الظؿآنيـظر: ( 4)

هـ، 2413من،  -طمؾقة إولقاء وـمبؼات إصػقاء، ٕيب كعقم إصبفاين، ـمبعة: السعادة ( يـظر: 3)

 (.2/11م، )2103

أعالم الـبالء، لؾحافظ الذهبي، حتؼقق: جمؿوعة من اعمحؼؼني سمنذاف الشقخ ؿمعقب ( يـظر: ؾمػم 1)

 (.18/231م، )2181هـ ،  2301إركموط، ـمبعة: ممؾمسة الرؾمالة سمػموت، الطبعة: الثالثة، 
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 .ودفن لقؾة السبت سمالبؼقع ،عرشة ظمؾت من ؾمـة مخس وصمالصمني

 :باعتبار مىافكُ رسه الللنُ للفظها االعتبار الثاىٌ:

 :ينقسم الرسم باعتبار موافقة رسم الكلمة للفظها قسمني 

رب، كستعني، احلاقة، كحو:  ،إذا وافق رؾمم الؽؾؿة لػظفا. الرؾمم الؼقاد: 2

 الؼموج، وكحوه.

، سمزيادة، أو طمذف، أو الؽؾؿة لػظفا. الرؾمم آصطالطمي: إذا ظمالف رؾمم 1

   ، (ۋ) ، (ڤ) ،( ائ) ،( ڳ)كحو:  ،سمدل، أو وصل، أو فصل

   . (ۆئ) ، (پ(  )ھ) ، (ۇئ) ، (ں)

 

 

 

 

 

 

 

                                 
( يـظر: صػة الصػوة، ٓسمن اْلوزي، حتؼقق: أمحد سمن عيل، ـمبعة: دار احلديث، الؼاهرة، من، الطبعة: 2)

 (.223-2/220م، )1000،هـ2312

( يـظر: معجم اعمصطؾحات ذم عؾؿي التجويد والؼراءات، لؾدكتور إسمراهقم سمن ؾمعقد الدورسي، ضمامعة 1)

 (.30-11م، صـ )1003هـ ،  2311اإلمام حمؿد سمن ؾمعود، 
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 :الفصل الثالث

  حله االلتزاو مبزسىو اإلماو

 

 قولني: عذ اختلف العلامء يف حكم االلتزام بمرسوم عثامن 

 جيب. الكْل األّل:

 مجاهػم السؾف واخلؾف. الكائلٌْ بُ:

اْلعؼمي، وغػمه إمجاع إئؿة إرسمعة عغم وضموب اشمباع مرؾموم اإلمام وقد كؼل 

 (2)اعمصحف العثامين

الـّاُس من ؾمئل مالٌك: هل ُيؽتب اعمصحُف عغم ما أطْمَدصَمه : »وقال أشهب

  فؼال:
ِ
 .(1)، وٓ خمالف له ذم ذلك من عؾامء أمةشٓ، إّٓ عغم الَؽْتَبِة إوىل» اهلجاء

وذكر ذم موضع آظمر: ؾُمئل مالٌك عن احلروف ذم الؼرآن مثَل الواِو وإلِف؛ 

َ من اعمصحِف إذا وضِمَد فقه كذلك  قال: ٓ.  أشمرى أن يغػمَّ

يعـي الواَو وإلف اعمزيدشمني ذم الرؾمم اعمعدومتني ذم»الداين:  قال أبو عمرو 

.(4)ش [28]آل عؿران:(   ڤ)

 أو ألٍف أو : »وقال اإلمام أمحد
ٍ
حيُرُم خمالػُة ]ظمّط[ مصحف عثامن ذم واٍو أو ياء

 .(3)شغػم ذلك

                                 
 (.33)دلقل احلػمان عغم مورد الظؿآن، ٕيب إؾمحاق إسمراهقم سمن أمحد سمن ؾمؾقامن اعمارغـي، صـ ( يـظر: 2)

اعمؼـع ذم رؾمم مصاطمف إمصار، ٕيب عؿرو الداين، حتؼقق: حمؿد الصادق قؿحاوي، ـمبعة: ( يـظر: 1)

 (.21مؽتبة الؽؾقات إزهرية، الؼاهرة، صـ )

 (.43( يـظر: الساسمق، صـ )4)

، والؼمهان ذم عؾوم الؼرآن، (1/184يـظر: أداب الرشعقة، ٓسمن مػؾح، ـمبعة: عامل الؽتب )( 3)
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 الذي : »وقال البوهقي
ِ
كتبوا سمه مْن كتب مصحػًا فقـبغي أن حُيافَظ عغم اهلجاء

شمؾك اعمصاطمَف وٓ خيالػفم فقه، وٓ يغػّمَ ممّا كتبوه ؿمقئًا؛ فنهّنم كاكوا أكثر عؾام، 

وأصدق قؾبا ولساكا، وأعظم أماكًة مـّا، فال يـبغي أن كُظنَّ سملكػسـا اؾمتدراكًا 

 . (2)شعؾقفم

 ٓ جيب. الكْل الثاىٕ:

 الكائلٌْ بُ: 
 أسمو سمؽر الباقالين. .2

 العز سمن عبد السالم. .1

 عبد الرمحن سمن ظمؾدون. .4

مل يلظمذ عغم كتبة الؼرآن وطمّػاظ اعمصاطمف رؾمام سمعقـه : »قال اإلمام الباقالين

دون غػمه أوضمبه عؾقفم وطمظر ما عداه؛ ّٕن ذلك ٓ جيُب لو كان واضمبا إٓ سمالسؿع 

والتوققف. ولقس ذم كّص الؽتاب، وٓ مضؿوكه وحلـه أن رؾمم الؼرآن وظمّطه ٓ 

خمصوص، وطمّد حمدود، وٓ جيوز دماوزه إىل غػمه، وٓ ذم كصِّ  جيوز إٓ عغم وضمه

السـة أيضًا ما يوضمب ذلك ويُدل عؾقه، وٓ هو ممّا أمجعت عؾقه إمة، وٓ دلت 

عؾقه اعمؼايقس الرشعقة، سمل السـة قد دلت عغم ضمواز كتبه سملي رؾمم ؾمفٍل وؾَمـَح 

ما سمّقـاه ؾمالػا، وٓ يلظمذ  كان يلمر سمرؾمؿه وإصمباشمه عغم لؾؽاشمب، ٕن رؾمول اهلل 

أطمدا سمخٍط حمدوٍد ورؾمٍم حمصوٍر وٓ يسلهلم عن ذلك، وٓ حيػُظ عـه فقه طمرٌف 

                                 
حتؼقق دراؾمة وكرش مركز  (، واإلشمؼان ذم عؾوم الؼرآن، ْلالل الدين السقوـمي،2/401، )ركمؾزل

 (. 3/1100الدراؾمات جمؿع اعمؾك ففد لطباعة اعمصحف )

مؽتبة  : الدكتور عبد العيل عبد احلؿقد طمامد، ـمبعة: سمؽر البقفؼي، حتؼقق يـظر: ؿمعب اإليامن، ٕيب( 2)

 (.3/121م، )1004 -هـ  2314وىل، الرياض، الطبعة: إ - الرؿمد 
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واطمد، وٕضمل ذلك اظمتؾػت ظمطوط اعمصاطمف، وكان مـفم من يؽتب الؽؾؿة عغم 

مطاسمؼة خمرج الؾػظ، ومـفم من حيذف أو يزيد ممّا يعؾم أّكه أوىل ذم الؼقاس سمؿطاسمؼته 

ضمه غػم أّكه يستجقز ذلك لعؾؿه سملكه اصطالح وأن الـاس ٓ خيػى وؾمقاقه وخمر

عؾقفم ، وٕضمل هذا سمعقـه ضماز أن يؽتب سماحلروف الؽوفقة واخلط إول، وأن 

جيعل الالم عغم صورة الؽاف، وأن يعّوج إلف، وأن يؽتب عغم غػم هذه الوضموه، 

وضماز أن يؽتب  وؾماغ  أن يؽُتب الؽاشمب اعمصحف عغم اخلط واهلجاء الؼديؿني،

 سماهلجاء واخلطوط اعمحدصمة، وضماز أن يؽتب سمني ذلك.

وإذا ُعؾم وصمبَت أّن ظمطوط اعمصاطمف وكثػما من طمروففا خمتؾػة متغايرُة 

الصورة وأن الـاس قد أضمازوا ذلك أمجع ومل يـؽر أطمد مـفم عغم غػمه  خمالػًة 

هو عادشُمه،  واؿمتفر لرؾمؿه وصورِة ظمّطه، سمل أضمازوا أن يؽتب كُل واطمٍد مـفم سمام 

عـده، وما هو أؾمفل وأوىل، من غػم شملصمقم وٓ شمـاكٍر لذلك، عؾم أكه مل يمظمذ عغم 

الـاس ذم ذلك طمد حمدود حمصور، كام أظمذ عؾقفم ذم الؼراءة وإداء، والسبُب ذم 

ذلك أن اخلطوط إكام هي عالماٌت ورؾموٌم دمري جمرى اإلؿمارات والعؼود 

عغم الؾػظ ويـَبي عـه، وإذا دّل الرؾمُم عغم الؽؾؿة  والرموز، وكُل رء يدُل 

وـمريؼفا والوضمه الذي جيب الّتؽؾُم عؾقه هبا، وضمَب صّحُته وصواُب الؽاشمِب له 

ذم اْلؿؾة فنّن كلَّ من اّدعى أكه  قد ألزم و ..... يِّ صورة كان وأّي ؾمبقٍل كتبعغم أ

دودًة ٓ جيوز لـاس وأظمذ عؾقفم ذم َكتِب اعمصحف رؾمام حمصورا وصورة حم

العدول عـفا إىل غػمها، لزمه إقامة احلجة وإيراُد السؿع الدال عغم ذلك وأّكى له 

 .(2)شسمه

                                 
يـظر: آكتصار لؾؼرآن، ٕيب سمؽر الباقالين، حتؼقق: الدكتور حمؿد عصام الؼضاة، دار اسمن طمزم سمػموت  (2)
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سملّن الذي كػاه اإلمام الباقالين عن الرؾمم العثامين إّكام هو التوققف  أجٔب عيُ

 سمـص من كتاب أو ؾمـة، وهذا ٓ يتـارم مع وضموب التزامه.

اإلمالئي رء آظمر، فاظمتالف اخلط شمغػم ذم واظمتالف اخلطوط رء والرؾمم 

 صورة احلرف ٓ ذم رؾمم الؽؾؿة.

وطمجة شمقسػم الؼراءة عغم الطالب والدارؾمني سماكتػاء التعارض سمني رؾمم الؼرآن 

والرؾمم اإلمالئي آصطالطمي ٓ شمؽون مؼمًرا لؾتغقػم الذي يمدي إىل التفاون ذم 

 .حتري الدقة سمؽتاسمة الؼرآن

ٓ دموز كتاسمة اعمصحف أن عغم اعمرؾموم » :بن عبد السالم عزال وقال اإلمام

 .(1)شإّول سماصطالح إئؿة لئال يوقع ذم شمغقػم من اْلفال

وقد طماولت العثور »سملكه ٓ يثبت؛ قال الدكتور غاكم قدوري احلؿد:  أجٔب عيُ

عغم رأي اسمن عبد السالم هذا ذم أطمد كتبه الثالصمة اعمطبوعة )الػوائد، واإلؿمارة، 

 .(4)شوقواعد إطمؽام( فؾم أوفق

آلتزام سمؿرؾموم وضموب : الراضمح واهلل أعؾم الؼول إول الؼايض سمالرتجوح

  لألؾمباب أشمقة:وذلك ،  عثامن

 ففو ن هذا الرؾمم أمر سمه اخلؾقػة عثامن سمن عػان ، ووافؼه الصحاسمة ٕ -2

                                 
 (.138-1/130م، )1002هـ 2311سمآؿمؽماك مع دار الػتح عامن، 

ف، الرياض، الطبعة الثالثة، ( يـظر: مباطمث ذم عؾوم الؼرآن، لؾدكتور مـاع الؼطان، ـمبعة: مؽتبة اعمعار2)

 (.210-231م، صـ )1000هـ، 2312

 (.2/401، لؾزركم، )ذم عؾوم الؼرآن ( يـظر: الؼمهان1)

غاكم قدوري احلؿد، كرش الؾجـة الوـمـقة العراققة  ، لؾدكتوررؾمم اعمصحف دراؾمة لغوية شمارخيقة( يـظر: 4)

 (.100(، صـ )21لالطمتػال سمؿطؾع الؼرن اخلامس عرش اهلجري، الطبعة إوىل، هامش رقم )
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 . لكذ عغم مـفم اإلمجاع سمؿـزلة

َفَعَؾْقُؽْم سمُِسـَّتِي، َوؾُمـَِّة »: هنا ؾمـة متبعة ، ٕكا أمركا سماشمباع ؾمـتفم ذم قوله ٕ -1

اؿِمِديَن   الرَّ
ِ
 .شْفِديِّنيَ اعماخْلَُؾَػاء

 إىل لكذ عغم سمعدهم من وؾمار،  الرؾمم لكذ عغم أمجعوان التاسمعني ٕ -4 

 .  هذا عنكا

ن الرؾمم اإلمالئي قاسمل لؾتغقػم والتبديل ، فنذا كتب الؼرآن الؽريم سمـاًء ٕ -3

 عؾقه فؼد يتعرض لؾتبديل ، وآضطراب ذم الـسخ .

 ؿه .ػظ الؼرآن الؽريم من شمالعب أيدي اخلطاـمني وغػمهم ذم رؾمحل -1

ففو الرؾمم آصطالطمي الذي شموارصمته إمة مـذ : قال الدكتور مناع القطان

واحلػاظ عؾقه ضامن قوي لصقاكة الؼرآن من التغقػم والتبديل ذم  عفد عثامن 

طمروفه، ولو أسمقحت كتاسمته سمآصطالح اإلمالئي لؽل عن ٕدى هذا إىل شمغقػم 

كػسفا ختتؾف فقفا وضمفات  ظمط اعمصحف من عن ٔظمر، سمل إن قواعد اإلمالء

 .الـظر ذم العن الواطمد، وشمتػاوت ذم سمعض الؽؾامت من سمؾد ٔظمر

 

 

                                 
(، 31(، وقال: طمسن صحقح، واسمن ماضمه )1303(، والؽممذي )3300( صحقح: رواه أسمو داود )2)

 وصححه إلباين.

 (.231لؾدكتور مـاع الؼطان، صـ )( يـظر: مباطمث ذم عؾوم الؼرآن، 1)
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 :الفصل الزابع

 تاريخ كتابُ امُلصحف

 

رء من الؼرآن أمر سمؽتاسمته ذم موضعه من الؼرآن  كان إذا كزل عغم الـبي 

صمم كسخه أمػم ، الؽريم، صمم مجع الؼرآن ذم عفد أمػم اعمممـني أيب سمؽر الصديق 

 ، وأمر سمتوزيع كسخ مـه عغم إمصار.اعمممـني عثامن سمن عػان 

 -َوَكاَن مِمَّْن َيْؽُتُب الَوطْمَي  -َأنَّ َزْيَد سْمَن صَماسمٍِت إَْكَصاِريَّ  روى البخاري

، َقاَل: َأْرؾَمَل إزَِمَّ َأسُمو سَمْؽٍر َمْؼَتَل َأْهِل الَقاَمَمِة َوِعـَْدُه ُعَؿُر، َفَؼاَل َأسُمو سَمْؽٍر: إِنَّ ُعَؿَر َأشَمايِن 

 إِنَّ الَؼْتَل َقْد اؾْمَتَحرَّ َيْوَم الَقاَمَمِة سمِالـَّاِس، َوإيِنِّ َأظْمَشى »َفَؼاَل: 
ِ
اء َأْن َيْسَتِحرَّ الَؼْتُل سمِالُؼرَّ

َؿَع الُؼْرآنَ  ََرى َأْن دَمْ َٕ َؿُعوُه، َوإيِنِّ  َّٓ َأْن دَمْ ،  شذِم اعَمَواـمِِن، َفَقْذَهَب َكثػٌِم ِمَن الُؼْرآِن إِ

َؼاَل ُعَؿُر: ُهَو فَ ش   اهللَِكْقَف َأْفَعُل ؿَمْقًئا مَلْ َيْػَعْؾُه َرؾُموُل »َقاَل َأسُمو سَمْؽٍر: ُقْؾُت لُِعَؿَر: 

َح  اهللِوَ  ، َفَؾْم َيَزْل ُعَؿُر ُيَراضِمُعـِي فِقِه طَمتَّى َذَ ِذي  اهللُظَمػْمٌ لَِذلَِك َصْدِري، َوَرَأْيُت الَّ

ُم، َفَؼاَل َأسُمو سَمْؽٍر: إِكََّك  َرَأى ُعَؿُر، َقاَل َزْيُد سْمُن صَماسمٍِت: َوُعَؿُر ِعـَْدُه ضَمالٌِس َٓ َيَتَؽؾَّ

، َفَتَتبَِّع الُؼْرآَن ش اهللُِكـَْت شَمْؽُتُب الَوطْمَي لَِرؾُموِل »ابٌّ َعاِقٌل، َوَٓ َكتَِّفُؿَك، َرضُمٌل ؿَم 

َػـِي َكْؼَل ضَمَبٍل ِمَن اِْلَباِل َما َكاَن َأصْمَؼَل َعيَلَّ مِمَّا َأَمَريِن سمِِه ِمْن مَجِْع  اهللَِفامْجَْعُه، َفوَ  َلْو َكؾَّ

،  اهللَِفَؼاَل َأسُمو سَمْؽٍر: ُهَو وَ ش  شَمْػَعاَلِن ؿَمْقًئا مَلْ َيْػَعْؾُه الـَّبُِي  َكْقَف »الُؼْرآِن، ُقْؾُت:  ظَمػْمٌ

َح  َح  اهللَُفَؾْم َأَزْل ُأَراضِمُعُه طَمتَّى َذَ َلُه َصْدَر َأيِب سَمْؽٍر َوُعَؿَر،  اهللَُصْدِري لِؾَِّذي َذَ

ضَماِل، طَمتَّى َفُؼْؿُت َفَتَتبَّْعُت الُؼْرآَن َأمْجَُعُه ِمَن ا َقاِع َوإَْكَتاِف، َوالُعُسِب َوُصُدوِر الرِّ لرِّ

ِه،  ا َمَع َأطَمٍد َغػْمِ ْ َأضِمْدمُهَ َوضَمْدُت ِمْن ؾُموَرِة التَّْوسَمِة آَيَتنْيِ َمَع ظُمَزْيَؿَة إَْكَصاِريِّ مَل

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )
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ا، َوَكاَكِت إىَِل  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ آظِمِرمِهَ

اُه  تِي مُجَِع فِقَفا الُؼْرآُن ِعـَْد َأيِب سَمْؽٍر طَمتَّى شَمَوفَّ اُه اهللُالُصُحُف الَّ ، صُممَّ ِعـَْد ُعَؿَر طَمتَّى شَمَوفَّ

  .، صُممَّ ِعـَْد طَمْػَصَة سمِـِْت ُعَؿرَ اهللُ

َأنَّ طُمَذْيَػَة سْمَن الَقاَمِن، َقِدَم َعغَم ُعْثاَمَن َوَكاَن ُيَغاِزي َأْهَل  أيضا روى البخاريو

ْلِم ذِم َفْتِح َأْرِمقـَِقَة، َوَأْذَرسمِقَجاَن َمَع َأْهِل الِعَراِق، َفَلْفَزَع طُمَذْيَػَة اظْمتاَِلُفُفْم ذِم  الشَّ

َتؾُِػوا ذِم الِؼَراَءِة، َفَؼاَل طُمَذْيَػُة لُِعْثاَمَن: َيا َأِمػَم اعمُ  َة، َقْبَل َأْن خَيْ ْمِمـنَِي، َأْدِرْك َهِذِه إُمَّ

َأْن َأْرؾِميِل إَِلْقـَا »الؽَِتاِب اظْمتاَِلَف الَقُفوِد َوالـََّصاَرى، َفَلْرؾَمَل ُعْثاَمُن إىَِل طَمْػَصَة: 

ْت هِبَا طَمْػَصُة إىَِل ُعْثاَمَن، ، َفَلْرؾَمؾَ شسمِالُصُحِف َكـَْسُخَفا ذِم اعَمَصاطِمِف، صُممَّ َكُرُدَها إَِلْقِك 

مْحَِن سْمَن  ، َوؾَمِعقَد سْمَن الَعاِص، َوَعْبَد الرَّ َفَلَمَر َزْيَد سْمَن صَماسمٍِت، َوَعْبَد اهللَِّ سْمَن الُزسَمػْمِ

ْهِط الُؼَرؿِمقِّنَي شاحلَاِرِث سْمِن ِهَشاٍم َفـََسُخوَها ذِم اعَمَصاطِمِف  الثَّاَلصَمِة: ، َوَقاَل ُعْثاَمُن لِؾرَّ

اَم َكزَ »  ِمَن الُؼْرآِن َفاْكُتُبوُه سمِؾَِساِن ُقَرْيٍش، َفنِكَّ
ٍ
ء َل إَِذا اظْمَتَؾْػُتْم َأْكُتْم َوَزْيُد سْمُن صَماسمٍِت ذِم َرْ

َفَػَعُؾوا طَمتَّى إَِذا َكَسُخوا الُصُحَف ذِم اعَمَصاطِمِف، َردَّ ُعْثاَمُن الُصُحَف إىَِل ش سمِؾَِساهِنِمْ 

َة، َوَأْرؾَمَل إىَِل ُكلِّ ُأُفٍق سمُِؿْصَحٍف مِمَّا َكَسُخوا، َوَأَمَر سماَِم ؾِمَواُه ِمَن الُؼْرآِن ذِم ُكلِّ طَمْػَص 

َرَق   .َصِحقَػٍة َأْو ُمْصَحٍف، َأْن حُيْ

عغم العسب  الؼرآن الؽريم كتب ذم زمن الـبي  كعؾم أن ومن هذين احلديثني

مجعت الصحف ورشمبت ،  الصديق يب سمؽر أاخلؾقػة الراؿمد وذم عفد  ،خافوالؾِّ 

كسخت الصحف ذم مصاطمف متامصمؾة عغم لغة  عثامن  أمػم اعمممـني وذم عفد

عغم هذا الرؾمم ، صمم أرؾمل إىل كل إقؾقم من إقالقم  قريش، ووافق الصحاسمة 

                                 
 (.3183، 3301( صحقح: رواه البخاري )2)

 (.3180( صحقح: رواه البخاري )1)
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 اإلؾمالمقة مصحػًا .

هـ( رمحه اهلل شمم إعجام  83)ت  عبد ادلك بن مروانوذم عفد اخلؾقػة إموي 

فوضعت الػتحة كؼطة ، سمالشؽل عـدما ؿماع الؾحن وإظمطاءاعُمصحف وضبطه 

، والضؿة كؼطة عغم آظمر احلرف ، والؽرسة كؼطة حتت أول عغم أول احلرف

مات الضبط هـ( عال200، صمم وضع اخلؾقل سمن أمحد الػراهقدي )ت احلرف

مة اإلقالب، ، وعالإلف اعمحذوفة ، ووضع عالمةسمالشؽل اعمعروفة أن

 .واإلدغام، واإلظمػاء

زيدت عالمات ذم اعمصحف غػم ما ذكر، مع  ويف القرن الثالث اهلجري

 آؾمتؿرار عغم كتاسمته سمالرؾمم العثامين إىل عنكا هذا .

 

 

 

 

 

 

                                 
كظم الدرر ذم شمـاؾمب أيات والسور، لؾبؼاعي، ـمبعة: دار الؽتاب اإلؾمالمي، الؼاهرة، (يـظر: 2)

(، واعمحؽم ذم كؼط اعمصاطمف، ٕيب عؿرو الداين، حتؼقق: الدكتورة عزة طمسن، ـمبعة: دار 8/400)

 (.3-4هـ، صـ )2300دمشق، الطبعة: الثاكقة،  –الػؽر 

 (.0الداين، صـ )اعمحؽم ذم كؼط اعمصاطمف، ٕيب عؿرو (يـظر: 1)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفزق بني الزسه العثناىٌ والزسه اإلمالئٌ الذٍ جزى علًه العزف    03
 

 

 :الفصل اخلامص

 بني الزسه العثناىٌ والزسه اإلمالئٌالفزق 

 

فروق،  مخسةرؾمم اعمصحف هو متاًما كالرؾمم اإلمالئي الذي سمني أيديـا إٓ 

، والؼطع والوصل،  -قؾب طمرف إىل طمرف-بدل : احلذف، والزيادة، والوهي

 ؿة سمإدلة:، وؾمـذكرها إن ؿماء اهلل مدعَّ واهلؿز

 :ما وقع فًه مً احلذف .1

 :احملذّفة خّطاأمثلة على األلف 
 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ 

 مالك (ٺ)

 الكتاب (ٻ   )

 أتاىي (پ پ)

 العاملني (   پ)
 

 :أمثلة عً الْاّ احملذّفة

                                 
(، وذح شمؾخقص الػوائد 1110-3/1100( يـظر: اإلشمؼان ذم عؾوم الؼرآن، ْلالل الدين السقوـمي، )2)

وشمؼريب اعمتباعد، ٕيب البؼاء عيل سمن عثامن الؼاصح عغم عؼقؾة أشمراب الؼصائد، ـمبعة: إزهر 

 هـ . 2343 -هـ  2344الرشيف، 

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 داوود (   ہ)

 ما ووري (   ۈ ۈ)
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 :أمثلة عً الٔاء احملذّفة
 

 

 :أمثلة عً اليٌْ احملذّفة
 

 

 

 أمثلة على الالو احملذّفة:
 

 

 

 

 

 

 الغاووٌ (   ۆ)

 يشتووٌ (   ۇ)

 الزسه اإلمالئٕ العثناىٕالزسه 

 ال يشتحيي (   چ چ)

 إيالفهه (   ٻ)

 اليبيني (   ۆئ)

 حييي (   ڇ)

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 ىيجي (  ھ)

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 الليل (   پ)
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 : مً الزيادَما وقع فًه  -2

 الزائدة:أمثلة على األلف 
 

 

 

 

 

 :لزائدةأمثلة عً الْاّ ا
 

 

 

 :لزائدةا ٔاءأمثلة عً ال
 

 

 

 حنى:،  وقع فًه مً قلب حزف إىل حزفما  - 3

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 الصالة (ڱ)

 الزكاة (ں)

 كنشكاة (ۓ  )

 َيـَأَسَفى (   ۅ)

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 لشيء (   ڱ)

 وجيء (   ڦ)

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 ريكهسأ    (ٹ)

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 ْيٍدِبَأ ( ۆئ)
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 الزبا (ٻ)

 ويبشط (ۇئ)

 بشطة (ھ)

 تفتأ (ەئ)

 العلناء (ۉ  )

 يدرأو (ائ)

 تلقاء(ڤ)

 وراء(ىئ )

 أىاء (گ)

 اإلىشاٌ (   ۋ)

 جيادل (   ڈ)

 َيَتَوفََّـُكْه (   ی )
 

 حنْ :، ما رسه بالتاء املبشْطة مً ٍاءات التأىٔث
 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 ورمحة ربك (  ۈ ۈ )

 ىعنة اهلل (   ڦ ڦ)

 امزأة ىوح (گ گ)
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 وامزأة لوط  (   ڳ ڳ )
 

 حنى :ما وقع فًه مً الكطع والىصل  -4

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 ابً أويا  (ڳ)

 لكي ال (  ۆ)

 بئص ما (   ڤ)

 عً ما (   ەئ)

 وي كأىه (ے)

 ماهلذا (ڎ ڈ)

 حيثنا (ھ ے )

 إمنا   (ڦ ڦ)

 إلياسني (ٺ ٿ)
 

 :اهلنز، حنى -5

 الزسه اإلمالئٕ الزسه العثناىٕ

 القزآٌ (ڱ)

 آياتي(ۉ)

 لتيوء (   ۇ)

 يبدأ (   ٻ)

 



 الفزق بني الزسه العثناىٌ والزسه اإلمالئٌ الذٍ جزى علًه العزف    08
 

 َوِإيَتائ (   ڀ)

 الزؤيا(   ڄ)
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 اخلامتُ

 

فا، احلؿد هلل وكػى، وصالة عغم عباده الذين اصطػى، وآله اعمستؽؿؾني الرش

 وسمعد.

، وقد ضمؾقل اعمـػعة، كثػم الػائدةعؾم عظقم الؼدر،  فنن عؾم الرؾمم العثامين

ذم هذا البحث سمعض اعمسائل اعمتعؾؼة سمه، ويؿؽن شمؾخقص أهم الـتائج التي  اشمـاولـ

 ط التالقة:اشموصؾـا إلقفا من ظمالل هذا البحث ذم الـؼ

ؾْمُم: لغة: إصََمرُ  .2 اصطالطما: شمصوير الؽؾؿة سمحروف ، وَوِققَل: سَمِؼقَُّة إصََمر، الرَّ

 .هجائفا عغم شمؼدير آسمتداء هبا والوقف عؾقفا

 الرؾمم سماعتبارين:يؿؽن شمؼسقم  .1

 :يـؼسم صمالصمة أقسام سماعتبار قواعده وموضوعه  االعتبار األول:

 .ظماص سمتؼطقع الشعر ومعرفة وزكه وسمحرههو  الرسم الَعرويض:أحدها: 

هو شمصوير الؽؾؿة سمحروف هجائفا عغم شمؼدير آسمتداء  الرسم اإلمالئي:الثاين: 

 .هبا والوقف عؾقفا

هو عؾم شمعرف سمه خمالػات ظمط اعمصاطمف العثامكقة  الرسم العثامين:الثالث: 

 .ٕصول الرؾمم الؼقاد

 :يـؼسم قسؿني ؾؿة لؾػظهسماعتبار موافؼة رؾمم الؽ االعتبار الثاىٌ:

إذا وافق رؾمم الؽؾؿة لػظفا، كحو: رب، كستعني،  الرسم القواد:أحدها: 

 احلاقة، الؼموج، وكحوه.

لؽؾؿة لػظفا، سمزيادة، أو طمذف، إذا ظمالف رؾمم ا الرسم االصطالحي:الثاين: 
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 .أو سمدل، أو وصل، أو فصل

 عغم قولني: العؾامء ذم طمؽم آلتزام سمؿرؾموم عثامن  اظمتؾف .4

 مجاهػم السؾف واخلؾف.، وهو قول جيب األول: القول

، سمن عبد السالم العز، وسمؽر الباقالين أيب، وهو قول ٓ جيب الثاين: القول

الراضمح واهلل أعؾم الؼول إول الؼايض ، والرمحن سمن ظمؾدون عبدو

ٕن هذا الرؾمم أمر سمه اخلؾقػة عثامن ؛ سموضموب آلتزام سمؿرؾموم عثامن 

؛ فو سمؿـزلة اإلمجاع مـفم عغم ذلكف ، ووافؼه الصحاسمة   سمن عػان

ٕن الرؾمم اإلمالئي قاسمل لؾتغقػم والتبديل ، فنذا كتب الؼرآن الؽريم سمـاًء و

 بديل ، وآضطراب ذم الـسخ .عؾقه فؼد يتعرض لؾت

رء من الؼرآن أمر سمؽتاسمته ذم موضعه من الؼرآن  إذا كزل عغم الـبي  كان .3

، صمم كسخه الؽريم، صمم مجع الؼرآن ذم عفد أمػم اعمممـني أيب سمؽر الصديق 

 وذم، مر سمتوزيع كسخ مـه عغم إمصار، وأأمػم اعمممـني عثامن سمن عػان 

هـ( رمحه اهلل شمم إعجام  83عفد اخلؾقػة إموي عبد اعمؾك سمن مروان )ت 

اعُمصحف وضبطه سمالشؽل، صمم وضع اخلؾقل سمن أمحد الػراهقدي )ت 

الضبط سمالشؽل اعمعروفة أن، ووضع عالمة إلف  اتهـ( عالم200

الؼرن الثالث  وذم، اعمحذوفة، وعالمة اإلقالب، واإلدغام، واإلظمػاء

دت عالمات ذم اعمصحف غػم ما ذكر، مع آؾمتؿرار عغم كتاسمته اهلجري زي

 سمالرؾمم العثامين إىل عنكا هذا .

اعمصحف هو متاًما كالرؾمم اإلمالئي الذي سمني أيديـا إٓ مخسة فروق،  رؾمم .1

، والؼطع  -قؾب طمرف إىل طمرف-وهي: احلذف، والزيادة، والبدل 
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 .والوصل، واهلؿز 

اهلل ضمل وعال، وما كان من ظمطل، أو ؾمفو، أو هذا، وما كان من شموفقق، فؿن 

 كسقان، فؿـي ومن الشقطان.

 * مت البحث واحلمد هلل* 
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 املصادر ّاملزاجع
اإلشمؼان ذم عؾوم الؼرآن، ْلالل الدين السقوـمي، حتؼقق دراؾمة وكرش مركز .2

 .لطباعة اعمصحفالدراؾمات جمؿع اعمؾك ففد 

 .أداب الرشعقة، ٓسمن مػؾح، ـمبعة: عامل الؽتب.1

إعجاز رؾمم الؼرآن وإعجاز التالوة، عمحؿد ؿمؿؾول، ـمبعة: دار السالم، .4

 .م1003هـ، 2310الطبعة، 

الؼمهان ذم عؾوم الؼرآن، لبدر الدين حمؿد سمن عبد اهلل سمن هبادر الزركم، .3

 دار إطمقاء الؽتب العرسمقة عقسى البايبحمؿد أسمو الػضل إسمراهقم، ـمبعة: حتؼقق: 

 .م2110 ،هـ  2403احلؾبي، الطبعة: إوىل، 

هتذيب الؾغة، ٕيب مـصور إزهري، حتؼقق: حمؿد عوض مرعب، ـمبعة: دار .1

 .م1002سمػموت، الطبعة إوىل  -إطمقاء الؽماث 

 -طمؾقة إولقاء وـمبؼات إصػقاء، ٕيب كعقم إصبفاين، ـمبعة: السعادة .3

 .م2103هـ، 2413، من

دلقل احلػمان عغم مورد الظؿآن، ٕيب إؾمحاق إسمراهقم سمن أمحد سمن ؾمؾقامن .0

 .الؼاهرة -اعمارغـي التوكز اعمالؽي، ـمبعة: دار احلديث

رؾمم اعمصحف دراؾمة لغوية شمارخيقة، لؾدكتور غاكم قدوري احلؿد، كرش الؾجـة .8

هلجري، الطبعة الوـمـقة العراققة لالطمتػال سمؿطؾع الؼرن اخلامس عرش ا

 .إوىل

ؾمـن أيب داود، ٕيب داود ؾمؾقامن سمن إؿمعث السجستاين، ـمبعة : دار الؽتاب .1

 سمػموت. -العريب
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ؾمـن اسمن ماضمه، لمإمام حمؿد سمن يزيد أيب عبداهلل الؼزويـي، حتؼقق : حمؿد فماد  .20

 . سمػموت –عبد الباقي، ـمبعة : دار الػؽر 

ؾمـن الؽممذي، لمإمام حمؿد سمن ؾمـن الؽممذي، اعمسؿى سماْلامع الصحقح  .22

ن، ـمبعة : يؾؿي، حتؼقق: أمحد حمؿد ؿماكر وآظمرأيب عقسى الؽممذي الس عقسى

 .سمػموت –دار إطمقاء الؽماث العريب 

ؾمػم أعالم الـبالء، لؾحافظ الذهبي، حتؼقق: جمؿوعة من اعمحؼؼني سمنذاف  .21

الثالثة، الشقخ ؿمعقب إركموط، ـمبعة: ممؾمسة الرؾمالة سمػموت، الطبعة: 

 .م2181هـ ،  2301

الشافقة ذم عؾم التنيف، ٓسمن احلاضمب، حتؼقق:  طمسن أمحد العثامن، ـمبعة:  .24

 .م2111 هـ،2321 إوىل،: الطبعة مؽة، –اعمؽتبة اعمؽقة 

ذح شمؾخقص الػوائد وشمؼريب اعمتباعد، ٕيب البؼاء عيل سمن عثامن الؼاصح  .23

 .هـ 2343 ،هـ 2344د، ـمبعة: إزهر الرشيف، عغم عؼقؾة أشمراب الؼصائ

ذح ؿمافقة اسمن احلاضمب، عمحؿد سمن احلسن الريض اإلؾمؽماسماذي، حتؼقق:  .21

 –حمؿد حمقى الدين عبد احلؿقد، وآظمرين، ـمبعة: دار الؽتب العؾؿقة سمػموت 

 م.2101 -هـ  2411 لبـان،

عبد احلؿقد ؿمعب اإليامن، ٕيب سمؽر البقفؼي، حتؼقق : الدكتور عبد العيل  .23

 .م1004 ،هـ 2314: إوىل، طمامد، ـمبعة: مؽتبة الرؿمد سمالرياض، الطبعة

صحقح البخاري، لمإمام حمؿد سمن إؾمامعقل سمن إسمراهقم سمن اعمغػمة البخاري،  .20

 ،هـ2300شمرققم عبدالباقي، ـمبعة دار الشعب الؼاهرة، الطبعة: إوىل، 

 .م2180
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 .لرمحن حمؿد كاس الدين إلباين صحقح ؾمـن أيب داود، ٕيب عبد ا .28

 .لرمحن حمؿد كاس الدين إلباين صحقح ؾمـن اسمن ماضمه، ٕيب عبد ا .21

 .لرمحن حمؿد كاس الدين إلباين صحقح ؾمـن الؽممذي، ٕيب عبد ا .10

صػة الصػوة، ٓسمن اْلوزي، حتؼقق: أمحد سمن عيل، ـمبعة: دار احلديث،  .12

 .م1000هـ،2312الؼاهرة، من، الطبعة: 

لعني، لؾخؾقل سمن أمد الػراهقدي، حتؼقق: دكتور مفدي اعمخزومي، دكتور ا .11

 .إسمراهقم السامرائي، ـمبعة: دار ومؽتبة اهلالل

الؼاموس اعمحقط، لؾػػموز آسمادي، حتؼقق: مؽتب حتؼقق الؽماث ذم ممؾمسة  .14

، هـ 2313 الثامـة،: الطبعة لبـان، –الرؾمالة، ـمبعة: ممؾمسة الرؾمالة ، سمػموت 

 .م 1001

 ،سمػموت، الطبعة: الثالثة  –لسان العرب، ٓسمن مـظور، ـمبعة: دار صادر  .13

 هـ.2323

مباطمث ذم عؾوم الؼرآن، لؾدكتور مـاع الؼطان، ـمبعة: مؽتبة اعمعارف،  .11

 م.1000هـ، 2312الرياض، الطبعة الثالثة، 

معجم اعمصطؾحات ذم عؾؿي التجويد والؼراءات، لؾدكتور إسمراهقم سمن  .13

 .م1003هـ ،  2311ضمامعة اإلمام حمؿد سمن ؾمعود، ؾمعقد الدورسي، 

سمن زكرياء الؼزويـي، حتؼقق:  معجم مؼايقس الؾغة، ٕمحد سمن فارس .10

 م.2101 -هـ 2411السالم حمؿد هارون، ـمبعة: دار الػؽر، : عبد

مورد الظؿآن ذم عؾوم الؼرآن، لؾشقخ صاسمر سمن طمسن حمؿد، ـمبعة: الدار  .18

 م.2183هـ،  2303 السؾػقة، سمومباي، الطبعة: إوىل
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اعمحؽم ذم كؼط اعمصاطمف، ٕيب عؿرو الداين، حتؼقق: الدكتورة عزة طمسن،  .11

 .هـ2300 الثاكقة،: الطبعة دمشق، –ـمبعة: دار الػؽر 

اعمؼـع ذم رؾمم مصاطمف إمصار، ٕيب عؿرو الداين، حتؼقق: حمؿد الصادق  .40

 .قؿحاوي، ـمبعة: مؽتبة الؽؾقات إزهرية، الؼاهرة

لؾؼرآن، ٕيب سمؽر الباقالين، حتؼقق: الدكتور حمؿد عصام الؼضاة، آكتصار  .42

 م.1002هـ 2311دار اسمن طمزم سمػموت سمآؿمؽماك مع دار الػتح عامن، 

كظم الدرر ذم شمـاؾمب أيات والسور، لؾبؼاعي، ـمبعة: دار الؽتاب  .41

 اإلؾمالمي، الؼاهرة.
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