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 البحث ملخص
لمحنافم أهن  ا يتناول هذا البحث دراسة وصفية تحليلية عن  صحنحم صن 

منا   المخطوطة ص  فيث طريقة الكتابة وص  فيث المحتوى، وهنو المحنحم الما

 . المخطوط يف القراءات السبع

وقننا اتتننتب البحننث بمقاصننة تيننمنم أهميننة المولننوب وأسننبا  الكتابننة تينن  

 : وصنهج البحث وخطت ، وجاء البحث يف تسمة صبافث

   . حم وكاتب المبحث األول تناول الحايث تي  ع  التمريم بالمح

أصا المبحنث الانا  تءناء الحنايث تين  عن  التءوينا وع صاتن  يف المحنحم 

 . المما 

الرس  يف المححم المما  وبيان  قواعاوجاء المبحث الاالث للحايث ع  

 . صوقم الحيرصي صنها

  . وتناول المبحث الرابع الحايث ع  اليبط وع صات 

يث عن  الفواصنيف يف المحنحم أصا المبحث الخناص  تمقناا البافنث للحنا

   . المما  ورصوز علماء الماد

لحننايث عنن  الوقننم وع صاتنن  يف المحننحم يف اوجنناء المبحننث السنناد  

   . المما 

 يف المبحث السنابع الحنايث عن  القنراءات يف المحنحم الممنا  صنعث  تح  

بط عليهنا المحنحم، والمحنار النريفي  يف القنراءات الممتمنا  بيان القراءة التي لا

    صنهج الحيرصي يف القراءاتى م فظات علال أله  رض ع علي  يف المححم صع
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وذكر البافث يف المبحنث الاناص  تقسني  المحنحم ألنى أجنحاء وأفنحا  وصنا 

   . يتملق هبما

وجاء المبحث التاسنع للحنايث عن  خاتمنة المحنحم وصنا تيهنا صن  بمن  

 الفوايفا وغيرها .

ننت  ثنن   صنن  البافننث أليهننا توصننيف التنني اتوالمقرتفنن النتننايفج بننمه  البحننث خا

 . الاراسة هذا خ ل

 للمولوعات . والمراجع، وآخر للمحادر بفهر  البحث تذيييف وت 

 التوتيق ولي واهلل
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Research Summary 
This research is an analytical descriptive study of a Qur'an 
from the most important manuscripts of the Koran and in terms 
of the method of writing and in terms of content method, which 
is the Oman manuscript in the seven readings 
The research was opened with an introduction that included the 
importance of the subject and the reasons for writing it and the 
research methodology and plan. The research came in nine 
sections: 
- The first topic dealt with the talk about the definition of 
the Koran and writer. 
- As for the second topic, the hadeeth is related to tajweed 
and its signs in the Omani quran. 
- The third topic to discuss the rules of drawing in the 
Omani Koran and the statement of the Hadrami position 
- The fourth topic dealt with the control and its signs. 
- The fifth section was held by the researcher to talk about 
the chapters in the Omani Koran and the symbols of the 
scholars of the number 
- The sixth section to talk about the Waqf and its signs in 
the Omani Koran. 
- Then seventh section, the talk about the readings in the 
Omani Koran with the statement of reading, which was 
controlled by the Koran, and the main source in the readings 
adopted in the Koran with a presentation of the most important 
observations on the Hadrami approach in the readings. 
- The researcher mentioned in the eighth section divided 
the Koran into parts and parties and related to them 
- The ninth section to talk about the conclusion of the 
Koran and the benefits of some benefits and others. 
- Then the research concluded with the most important 
results and suggestions reached by the researcher through the 
study 
- The search was followed by a catalog of sources and 
references, and another for topics. 

God grants success 
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 للمننالمي  رفمننة المبمننو  علننى والسنن   والحنن ة المننالمي  ر  هلل الحمننا

 . أجممي  وصحب  آل  وعلى صحما سيانا

 : وبما

 صحنحم كبيرة، تكنيف وتنية وعلمية تاريخية قيمة المخطوطة للمحافم تإن

 تين ، وهنو كتن ي النذ المحنر أهنيف جهنا عن  تمنر وثيقنة يمنا المحافم تلك ص 

 المحننر، وتواصننيف ذلننك يف اليننبط وع صننات الرسنن  طريقننةو لخننط شننكً  ي يحكنن

 عقنا المفينا المحنافم، وصن  علين  تشنتميف صمنا ذلك وغير السور وتواتب اآليات

 المشنار الءوانن  صن  تين  عمنا صحنحم، تكشنم لكنيف وتحليلينة وصفية دراسات

 شننكيف عنن  ودقننة شننموً   أكاننر صننورة فنني  بمننا البننافاي ي أيننا بنني  أليهننا، لتكننون

ر المحو خ ل وتطورا المححم
(1)
 . 

 ويمنا السنبع القراءات يف الَمما  المححم المخطوطة المحافم أه  وص 

 هناسني أبنااب صن  بن  يتمينح لمنا أجمنع المال  صستوى على المخطوطات نوادر ص 

 الحينرصي المنواصري عمنر بن  سنميا بن  صسنمود بن  بشنير ب  اهلل عبا خط  الذيو

لنذا رأينم أن أقنو  بممنيف دراسنة عن  هنذا  الهءنرة هنن  صن 1157سننة   الححاري

ما  المححم»عنوان  المححم الشريم تحم السنبع  القراءات يف المخطوط الما

 « .تحليلية وصفية دراسة

 فيه :   الكتابة وأسباب البحث أهمية

                                                 

(  14هوو  راانو  فيو ت  يحلتلتو  رم ودور  ولفاد الحمول  )353مصحف المخلصي المخطوط  نو    (1)

 . هو1434مجل  معهل اإلمدم الشدطبي لللااندت القرآوت  العلر السدرس عشر  ذف الحج  
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منا  المحنحم ن علمني فا علىن أفا  يتناول ل  -1  السنبع القنراءات يف الما

 بالاراسة .

مانيي  الملماء دور أبراز -2  الشريفة . المحافم نسخ يف الما

 الشريم . المححم هذا هبا كت  التي الفرياة الطريقة ع  الكشم -3

 المحنننحم هنننذا ودراسنننة عموصنننا المخطوطنننة المحنننافم دراسنننةأن  -4

 بخمسنة ينرتبط بيف تقط والرس  كتابةال طريقةى يقتحر عل   ألن  صه  أصر خحوصا

 وعنا وا بتنااء والوقم والقراءات واليبط الرس  عل ي وه وأساسيةريفيسة  علو 

 . ياآل

 صرفلنة تمانيف ألهننا علمينة قيمنة لهنا المخطنوط المححم هذا دراسةأن  -5

 القنراءات على يحتوى أن  وخاصة الشريم المححم نسخ تاريخ صرافيف ص  صهمة

 . المخطوطة للمحافم بالنسبة قلييف األصر وهذا السبع

 :   البحث منهج

 أجنيف صن  التحليلني والمننهج الوصنفي المننهج ص  كيف على البحث هذا يقو 

 . البحث هذا ص  والهاف الغرض تحقيق

 البحث :  خطة

 وخاتمة . وتسمة صبافث صقاصة ص  يتكون أن البحث طبيمة اقتيم

البحنث،  تين ، وصننهج الكتابة وأسبا  المولوب أهمية تيها : تناولم املقدمـة 

 وخطت 

 : التمريم بالحيرصي وصححف  وتي  صطلبان :  املبحث األول
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 :   ى: التمريم بالحيرصي ويشتميف عل املطلب األول

 .: اسم  ونسب   أواًل 

 .: صولاا ونشمت   اثانًي

 . : شيوخ  وت صيذا اثالًث

 .: صؤلفات   ارابًع

 .: أقوال الملماء تي   اخامًس

 . : وتات  اًسساد

 : ى : التمريم بالمححم المما ، ويشتميف عل املطلب الثاني

 . : ناسخ المححم أواًل

 . : الشكيف الما  اثانًي

 . : نوب الخط الذي كت  ب  المححم اثالًث

 . : األلوان ارابًع

 الشكيف الما  ى : أه  الم فظات عل خامسا

   صطلبان : وتي : التءويا يف المححم المما  الثاني املبحث

 : صنهج الشيخ الحيرصي يف التءويا املطلب األول

 صنهج الشيخ الحيرصي يف التءوياى : أه  الم فظات عل املطلب الثاني

 الرس  يف المححم المما  وتي  خمسة صطال  :  قواعا:  الثالث املبحث

 . الحذف قاعاة:  املطلب األول

 . البال قاعاة:  املطلب الثاني

 . القطع والوصيف قاعاة:  لثاملطلب الثا
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 .الحيادة  قاعاة:  املطلب الرابع

 . الهمح قاعاة: املطلب اخلامس

 :   : اليبط يف المححم المما  وتي  صطلبان الرابع املبحث

 . : ع صات اليبط المستمملة يف المححم المما  املطلب األول

 . اليبط يف المححم المما  ى: أه  الم فظات عل املطلب الثاني

 :   : الفواصيف يف المححم المما ، وتي  خمسة صطال  اخلامس املبحث

 . : الرصوز المستخاصة يف الفواصيف املطلب األول

 . : الماد الممتما يف المححم المما  املطلب الثاني

 . : ع صة الفاصلة يف المححم المما  املطلب الثالث

 صي يف الفواصيف : المنهج الذي سلك  اإلصا  الحير املطلب الرابع

صننننهج الشنننيخ الحينننرصي يف ى : أهننن  الم فظنننات علننن املطلـــب اخلـــامس

 الفواصيف

 : الوقم وا بتااء يف المححم المما ، وتي  صطلبان :  السادس املبحث

 : صنهج الحيرصي يف الوقم وا بتااء املطلب األول

 ءصنهج الحيرصي يف الوقم وا بتااى : أه  الم فظات عل املطلب الثاني

 : القراءات يف المححم المما ، وتي  أربمة صطال  :  املبحث السابع

 : القراءة التي كت  عليها المححماملطلب األول 

 : المحار الذي اعتما علي  الحيرصي يف القراءات املطلب الثاني

 : صنهج الشيخ الحيرصي يف القراءات  املطلب الثالث

اهلل بن  بشنير الحينرصي يف  عبنا صنهج الشيخى : ص فظات عل املطلب الرابع
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 القراءات

 : األجحاء واألفحا  وصا يتملق هبما، وتي  صطلبان :  املبحث الثامن

   : صنهج الشيخ الحيرصي يف األجحاء واألفحا  وصا يتملق هبما املطلب األول

 . األجحاء واألفحا  وصا يتملق هبماى : أه  الم فظات عل املطلب الثاني

 . خاتمة المححم المما :  املبحث التاسع

 وصقرتفات  . البحث نتايفج أه  : تتيم  اخلامتة

 للمولوعات . وآخر والمراجع المحادر أله  بفهر  البحث ذيلم ث 

 صينحان يف يءملن  الكنري ، وأن لوجهن  خالًحا المميف هذا يءميف أن أسمل واهلل

 الاي  . يو  فسنايت

 . ل وس وصحب  آل ى وعل صحما سياناى عل  الله وصيف
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 املبحث األول

 املطلب األول : التعريف باحلضرمي : 

  : امسه ونسبه : أواًل

أن أبلننو وأدو وأصنناو صننا تكننون الرتجمننة، فينمننا تحننار صنن  صننافبها تهننو 

 .أعرف النا  باسم  ونسب  

يخ وقا ذكر الشيخ الحيرصي اسم  يف آخر المححم الشريم بماصا ذكر تار

 ىينا أتقنر عبناد اهلل وأفنوجه  ألنى أن قنال علن ى. ألن.الفراغ ص  كتابنة المحنحم .

 رفمت  .

 اهلل ب  بشير ب  صسمود ب  سميا ب  عمر المواصري الحيري الححاري عبا
(1) 

.
 

 ا : مولده ونشأته : ثانًي

التحاينا وجناء يف ى ل  تشر المحادر التي ترجمم لن  ألنى تناريخ و دتن  علن

 ممانية أن  نشم وعاش يف صحارالموسوعة ال
(2) 

 . 

وصحار أفاى و ينات صحاتظنة شنمال الباطننة، تبمنا عن  الماصنمة صسنقط 

 ك  شماً  234
(3) 

. 

  ا : شيوخه وتالميذه :ثالًث

ا ص  شيوخ أو ت صيذ الشنيخ الحينرصي ل  تذكر المحادر التي بي  أياينا أفاً 

                                                 

 ( .483) العمدين المصحف (1)

 ( .2374م7) العمدوت  المطنطع  (2)

 . الحرة المطنطع  فيكتبتليد (3)
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يا والناا بشنير بن  ى ار وتتلمذ علأ  صا جاء يف الموسوعة الممانية أن  عاش يف صح

 صحار آنذاكى ا علكان واليً  يصسمود الذ
(1) 

 . 

 ا : مؤلفاته : رابًع

 ص  أه  صؤلفات الشيخ الحيرصي صا يلي :

وهنو كتنا  عبنارة عن  صسنايفيف تتملنق  «الكوك  الاري والءوهر النري» -1

بمنن  سنننة بمصننول الشننريمة وتروعهننا، وقاصننم وزارة الننرتا  والاقاتننة الممانيننة بط

   يف ث ثة صءلاات بمراجمة وتقاي  : صاجا ب  صحما الكناي .2006

ءننج والراهنني » -2 وهننو كتننا  يف أصننول  «النننور المسننتبي  يف أيينناج الحا

مانية بنسخة والحة صنن   رقن     2245الاي  والفق  وتحتفظ دار المخطوطات الما

(2) 
  . 

وهنو صخطنوط  «ر صي عقا الار الامي  المختحر ص  كتا  المحنم بغي» -3

 هن  557اهلل الكناي  ت  اختحر تي  كتا  المحنم ألفما ب  عبا
(3) 

 . 

 قاتية الهمحة ىقحياة يف صاج بم  األيفمة عل -4
(4) 

 . 

 ومن أهم أعماله أنه قام بنسخ مصاحف عديدة منها هذا املصحف حمل الدراسة
(5) 

 . 

                                                 

 ( .2374م7) العمدوت  المطنطع  (1)

 المطنووطع   34:  فالثقدفوو  التوورا  بووطرااة المخطططوودت راا يف المح طظوو  العمدوتوو  المخطططوودت وووطارا (2)

 ( .2374م7: ) العمدوت 

 ( .359م3) البطدشي حمطر بن لستف «األعتدن إيحدف» (3)

 . و سه السدبق المصلا (4)

 ( .18) العمدوت  المخطططدت وطارا (5)
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 ا : أقوال العلماء فيه :خامًس

 وناسخ صاف  خط جمييف ،وشاعر ،قي وصف  الملماء بمن  ت
(1)
 . 

وولب ذلك ص  خ ل صنا سنبق ،شك أن هذا األوصاف ل  تمت ص  تراغ  و 

ذكننرا تممظنن  صؤلفاتنن  كانننم يف الفقنن  وقننا  بنننظ  الشننمر ونسننخ المحننافم بخننط 

 جمييف وخير شاها المححم الذي بي  أياينا .

 سادسا : وفاته :

   1765هنن   1178أن  كان فيا سنة   ل  تشر المحادر ألى تاريخ وتات ، أ 

« النور المستبي  يف أيياج الحءج والراهي »وهذا تاريخ تراغ  ص  تمليم كتاب  
(2)
 . 

                                                 

 ( .2374م7) «العمدوت  المطنطع »  (359م3) «األعتدن إيحدف»:  ي ظر (1)

 ( .359م3) «األعتدن إيحدف» (2)
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 املطلب الثاني : التعريف باملصحف الُعماني :

لقا اهت  الخطاطون بالقرآن الكري  اهتماصا عظيما خ ل قرون عاياة، وكنان 

تفناعله  صنع القنرآن الكنري  م ألهنن  آصننوا  تءسنيا األثنر الوالنب يفلهذا ا هتمنا  

ننر  ننح الهمنن  عننناه ، وتء  أيمانننا عميقننا هبننذا الكتننا  الخالننا، وسننري بنناصايفه  وفف 

وعر قرون عاياة يتوار  هذا التفاعنيف والحن  الحنادو  اإلباابطاقاهت  تبقي هذا 

 ن الهمن لحرف القرآن الكري  جي  ع  جييف، ويبقي القرآن الكري  هو النذي ينوقظ 

 يف الخط المربي م ألن  فرف القرآن الكري  ط نلاي كيف خطا
(1)
 . 

وص  بي  هؤ ء الخطناطي  النذي  أبناعوا يف صءنال كتابنة المحنافم الشنيخ 

اهلل ب  بشنير الحينرصي تقنا كتن  بيناا عناة صحنافم، وصن  بني  المحنافم  عبا

ما  يف القراءات السبع .  المخطوطة التي كتبها المححم الما

 : ُنسخ املصحف :  أواًل

 هذا المححم يوجا صن  نسختان : 

أ  يف وزارة النرتا  وانتهني صنهنا ينو  ا ثنني   60النسخة األولي تحميف رق   

هنن  1148الاالث عشر ص  ذي القماة سنة ثمان وأربمي  وصايفة وألم صن  الهءنرة  

نني عليهننا القننراءات وانتهنني صنهننا يف السنناد  صنن  شننهر المحننر  سنننة ثنن    ثنن  فش 

 . هن 1153وخمسي  وصايفة وألم ص  الهءرة  

 والنسخة الاانية صوجودة يف صكتبة السيا صحما ب  أفما البور سمياي .

بتحنويرها  نففظن  اهلل  ن وهذا النسخة قا أصر ج لة السلطان قابو  ب  سميا

                                                 

 ( .319) «العربي الخط يف الكرير القرآن أثر»:  ي ظر (1)
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منا  الخالنا ى المحاتظنة علن ىنفقت  الخاصة وتوزيمهنا فرصنا علنى عل النرتا  الما

ى لى اهلل تمالوتقربا أ
(1)
 . 

ام هنذا النسنخة دون غيرهنا ألصنر صهن  جنا  ى وقا آثرت أن تكون الاراسنة علن

وهو أن هذا النسخة أصبحم صتااولة بي  النا  و  يكاد يخلو صسءا صن  صسناجا 

 السلطنة و  صكتبة عاصة أو خاصة ص  نسخة صنها .

 ثانيا : الشكل العام :

سورة النا   يوتنتهل سورة الفاتحة يباأ ص  أو  504 يتكون المححم ص  

خاتمننة جمننع تيهننا   504 وفتننى   483 وصنن  الحننفحة   482 عنننا الحننفحة 

 المؤلم بم  الفوايفا واألدعية وغيرها .

نص لننوا  اسنن  عرًلنن23×ا سنن  ارتفاًعنن33 ويبلننو صقننا  الحننفحة الوافنناة 

 سن 3وجميف فاشنية فنوالي   اس  عرًل 14× س  طوً  23 القرآ  المبارك يشغيف 

س  على شنمال 5س  على يمي  الحفحة اليمنى، و5س  أسفلها، 3أعلى الحفحة و

 الحفحة اليسرى، وذلك لإلشارة ألى القراءات وغيرها يف الحاشية .

و  يوجنننا بالمحنننحم أي زخنننارف تنننذكر سنننوى أول صنننفحتي  يف سنننورة 

 الفاتحة وأول البقرة، وصا عاا ذلك أطار بسيط باللون األفمر، غير أن فسن  الخنط

غة جمالية ترياة ب  غ  ص  بَ وولوف  َص 
(2)

 . 

  15 ا يف تنسننيق الحننفحات واألسننطر تكننيف صننفحة وكننان الحيننرصي بارًعنن

ا، وتباأ كيف صفحة بمول آينة وتخنت  بنهاينة آينة، والحنرف األول النذي يبناأ بن  سطرً 

                                                 

 . العمدين المصحف يف الغالف ي ح  ي ظر (1)

 ( .19« )وطارا المخطططدت العمدوت » (2)
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السطر األول ص  أعلي الحنفحة هنو الحنرف نفسن  النذي يبناأ بن  السنطر األخينر يف 

أن أول فرف ص  السطر الاا  ص  أعلي الحنفحة هنو أول فنرف صن  الحفحة، كما 

السطر الاا  ص  أسفلها، وهكذا بقية األسطر، ويستمر التنسنيق هبنذا التننايفر يف بقينة 

 .الحفحات

أصا السطر الااص  يف وسنط الحنفحة اليمنني تنإن أول فنرف صنن  هنو الحنرف  

 س  يف أول السطر الااص  ص  الحفحة اليسرىفن
(1)
  . 

 ىوجميف بااية كيف جحء ص  أجنحاء القنرآن الكنري  الا ثني  يف الحنفحة اليسنر

 صفحة .  16 ثما  ورقات أي ى ص  المححم صوزعا عل

لذا  نفس  علمي  ىعل ن وهذا الطريقة التي كت  هبا المححم ل  يسبق أليها

ء ذلنك صنا جناى اخ الممانيي  بما ذلك وينال علننسبم ألي  وقلاا تيها عاد ص  النس  

تسنمية الطريقنة الفنينة البايمنة  ىيف نوادر المخطوطات الممانية ولنا أن نحنطلب علن

مألهنننا  «طريقنة الحينرصي»التني اتبمهنا الحينرصي يف تنظني  المحننحم وتنسنيق  بنن

ا يف النرتا  الممنا  وقلناا تيهنا عناد صن  النسناخ الممنانيي ، أذ ا قوي  شهات فيورً 

  ذهن  4126شنريم تحنم رقن   تحتفظ دار المخطوطات بنسنخة صن  صحنحم 

واألخينرة صنن ، وهنو  ىصن  اس  الناسخ وتناريخ النسنخ بسنب  لنياب األوراو األولن

طريقننة الحيننرصي صنن  فيننث تنننايفر األسننطر والحننفحات وعنناد  ىصكتننو  علنن

األوراو، صننع خلننوا صنن  ذكننر القننراءات، وشننبي  بنن  صحننحم صحفننو  يف أفنناى 

اهلل المنننذري    بنن  علنني بنن  عبنناالمكتبننات الخاصننة بممننان، كتبنن  : راشننا بنن  سننال

هن  بطل  ص  الم صة الممروف ناصر ب  جاعا ب  خمني  الخروصني 1260سنة 

                                                 

 ( .19-18السدبق ) (1)
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هن ، ويطابقهما يف طريقة الكتابة صححم بقيم أوراو صتناثرة صن  لنم  1263 ت 

صءموب صحفو  يف صكتبة السيا صحما ب  أفما البورسنمياي بالسني ، صمنا يؤكنا 

« ابة المححم ذاعم وانتشرت بي  الممانيي طريقة الحيرصي يف كت» أن
(1)
 . 

 كتب به املصحف : يا : نوع اخلط الذثالًث

منا  يءمنع بني  النسنخ والالنث وهنو ألنى  الخط الذي كت  ب  المححم الما

 الالث أقر  م  نطباو قواعا الالث علي  أ  بم  الحروف
(2)

 . 

 ا : األلوان : رابًع

الحينننرصي لنننوني  أساسنننيي  يف كتابنننة اسنننتمميف الشنننيخ عبنننا اهلل بننن  بشنننير 

 المححم الشريم وهما :

رواينة ففنص صنع ى اللون األسود : وكت  ب  نص المححم األساسي علن -

 والشكيف . طاليبط بالنق

 اللون األفمر : وكت  ب  صا يلي :  -

 أسماء السور وبيان عاد آياهتا وكوهنا صكية أو صانية . -

كنان التواتنق يف كلمنة أو أكانر يكنون  الحرف األول ص  كيف سنطر، وكنذا أذا -

 ا .باللون األفمر أيًي 

 ع صات التءويا . -

 ع صات الوقم . -

                                                 

 ( .19« )وطارا المخطططدت العمدوت » (1)

و  اآلراب بكلتو  اإلنوالمت  اآلثودا  سور فائوت  أنوتدذ  اهلل ختور العودطي عبول جمود مر. أ فضوتل  ذلو  ذكر (2)

 بعل عرض ومدذج من المخطط  علته. ط طد جدمع 
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 رصوز الماد . -

 ع صة الفاصلة . -

 اس  الء لة -
(1)
 .   

 غير رواية ففص .ى لبط ب  القراءات عل -

 فواشي القراءات . -

 عاد فروف وكلمات السور وقاعاة تواصلها . -

 ل ص  كيف جحء ص  أجحاء القرآن الا ثي السطر األو -
(2)

 .   

 تيايفيف السور . -

 صوالع األجحاء واألفحا  واألرباب . ىاإلشارة أل -

 صوالع السءاات والركوعات . ىاإلشارة أل -

 الشكل العام : ىا : أهم املالحظات علخامًس

ص  أه  الم فظات الموجودة يف المححم وتتملق بالشنكيف المنا  والرسن  

توزيننع فننروف الكلمننة الوافنناة يف آخننر سننطر وأول السننطر ال فننق، وهننذا  يهنن

وئ   ﴿:  ىالظنناهرة جنناءت كايننرا جنناا يف المحننحم الشننريم صاننيف قولنن  تمننال

[ جاءت الهمحة يف آخر السنطر والكناف والمني  يف السنطر 23البقرة : ﴾ ]وئ 

                                                 

 ةالبقور] ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ى : ﴿يعودل  طله مثاًل  ي ظر طراألن بدللطن فجدء المطاضع بعض يف نهط ف ع ابمد لكن (1)

 ( .8) «العمدين المصحف»[ 55: 

 السوب  فلعو .  فعور  فيبداك  الحجر  فاإلنراء  فاألوبتدء  البقرة أف  فهي أجزاء نت  إال ذل  عن يخرج فلر (2)

 . أعلر فاهلل نطر بلاي  يكن لر أوهد ذل  يف
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 التالي
(1)
 . 

الكنناف  ت[ جنناء86]النحننيف :  ﴾ۆ  ۆ  كننذلك قولنن  تمننالى : ﴿

 السطر والواو والنون واأللم أول السطر الاا  آخر
(2)

 .  

النسننق الفريننا ى صنهءنن  يف الكتابننة علنني والسننب  يف ذلننك هوالمحاتظننة علنن

المءي  الذي أشرنا ألي  وهو التناسق والتواتق بي  باايات األسطر صن  أعلني وصن  

 أسفيف .

 «ألعشنىصنبب ا»وهذا الظاهرة قا تكل  عنها الملماء قنايما كالقلقشنناي يف 

تحم عنوان : تحيف بم  فروف الكلمنة الوافناة عن  بمن  وتفريقهنا يف السنطر 

 الذي يلي ، وصا يف لها
(3)

 . 

وذكنر أصالنة، ثن   «صواد البيان»وكذا أشار أليها علي ب  خلم الكات  يف كتاب  

ا م ألن    يءوز تحيف ا س  ع  بمي ، وأكار صنا قبيب جا   ن أي الفحيفن  وهو»قال : 

اقي  يوجا يف « صحافم الماصة وخطوط الور 
(4)
 . 

وأنما وقنع صانيف ذلنك »قول  :  «صنهاج اإلصابة» ونقيف القلقشناي ع  صاف 

اهلل عن  مألهننا  ييف المحافم التي كتبم يف زص  أصير المؤصني  عامان ب  عفان رل

كتبننم بقلنن  جليننيف صبسننوط تربمننا وقننع يف بمنن  األصنناك  اللفظننة تيقطمهننا يف آخننر 

                                                 

 ( .5« )المصحف العمدين» (1)

 ( .22سدبق )ال (2)

 ( .145م3) دللقلقش ل «األعشى يبح» (3)

 ( .145م3) دللقلقش ل «األعشى يبح» (4)
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« يف باقيها يف السطر الاا السطر ويءم
(1)
 . 

صما سبق يتيب لننا أن يفناهرة تحنيف فنروف الكلمنة الوافناة بني  سنطري  قايمنة 

وتءا هذا الظاهرة بولوج يف المحنافم »ذلك قول الاكتور غان  قاوري : ى ويال عل

« المخطوطة صايف صححم جاصع عمرو وصححم طشقنا
(2)
 . 

هنذا ى عل وعلق صاف  الاراسة «ء جاصمة توبن»ا كانم صوجودة يف صححم وأيًي 

المححم د/ بشير فس  الحميري بقول  : وأصا تحنيف الكلمنة الوافناة بني  سنطري  تلني  

تا  يف الكتابة م ألن  طريقنة كاننم صتبمنة يف كنيف المحنافم القايمنة، وأن كصما يؤاخذ تي  ال

أننن   كننان هننذا األصننر قننا تءنبنن  كتننا  المحننافم يف المحننور المتننمخرة، ولنني  صمننني ذلننك

ففنظ اهلل لن  يف ى علن وغالبهنا كمنا تنري تحنحب صمن  يقنرءون المحنحم، د لنةصماو  تيها 

 صاور الحفا 
(3)
 . 

ي فظ أييا عا  ا لتحا  بماد صمي  ص  الكلمات يف السطر الوافا تنءا غالبا أن 

 كلمة، أ  أن  يف بم  األسطر نءا ث   كلمات تقط  11:  8 عاد الكلمات صا بي  
(4)

   

 التناسق بي  باايات األسطر .ى السب  يف ذلك كما ذكرنا هو المحاتظة علو

ا وجود بم  األخطاء يف المحنحم الشنريم وتنقسن  هنذا األخطناء ًي ي فظ أي

 قسمي  : ىأل

وهنذا لن  يقنع أ  يف كلمنة وافناة يف المحنحم الشنريم  : : أخطاء يف الننصأوً  

[ تإنن  جناء يف المحنحم 97بقرة : ال﴾ ]ک  ک  ک  گ  گ  گ   وهو قول  تمالى : ﴿

                                                 

 ( .145م3) «األعشى يبح» (1)

 ( .449) «يدايخت  لغطي  راان  المصحف انر» (2)

 ( .38) يحلتلت  في ت  راان  (mav156) ا ر «يطب جن جدمع  مصحف» (3)

 . األختر السطر (9« )لعمدينا المصحف المثد  نبت  علي ي ظر» (4)
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  بإذن  
(1)
 ولمل  سهو أو خطم ص  الناسخ . 

 ا : أخطم يف الرس  : ثانيً 

[ فينث رسنمم 77-44[، ]النسناء : 243﴾ يف ]البقنرة : ڱ  ڱ    ﴿قول  تمنالى : 

  تر  بالياء هكذا  ترى 
(2)
 « .ل »وهو خطم م ألن الفميف صءحو  بنن 

[ فيننث 49]األفننحا  :  ﴾ڌ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   قولنن  تمننالى : ﴿

 ﴾ هكذا  نكحتموا ڌ ﴿رسمم كلمة 
(3)
 وهو خطم . 

[، و ]الكهنم : 99[، و ]يوسنم : 10لبقنرة : ]ا ﴾يت   جث  مث   ﴿ رس  قولن  تمنالى :

 [ هكننذا  أنشنناء 102[، و ]الحنناتات : 27[، و ]القحننص : 69
(4)
وهننو خطننم م ألننن  قننا  

 ا .ا أو الطرارً ارً يتوه  أهنا كلمة وافاة ت  يوقم عليها اختب

[ جناءت يف المحنحم الممنا  71البقنرة : ﴾ ]ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿ قول  تمالى :

 بالهمحة والتاء المفتوفة هكذا    شئم تيها 
(5)
وهو خطم كما هو والنب ويرتتن  علين   

 ا . ووقفً خطم يف اللفظ وصً  

ا [ جناء الفمنيف  اتنق  باليناء هكنذ1األفحا  : ﴾ ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ قول  تمالى :

  اتقي 
(6)

 وهو خطم ألن  تميف أصر صبني على فذف فرف الملة . 

 ﴾چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ﴿ كلمننة  لكنننا  و لكنن   يف قولنن  تمننالى :

                                                 

 ( .13) «العمدين المصحف» (1)

 ( .73)  (69)  33)( التريت  على السدبق (2)

 ( .341) «العمدين المصحف» (3)

 ( .361)  (312)  (242)  (199)  (10):  التريت  علي السدبق (4)

 ( .10) السدبق (5)

 ( .335) السدبق (6)
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[ جنناء رسننمهما بنناأللم 20الحصننر : ] ﴾ې  ې  ې﴿ [ وقولنن  تمننالى :38الكهننم : ]

 هكذا    كنا  و  ك  
(1)
 . 

ص : ] ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٱ      ﴿ كلمة  داوود  يف قول  تمنالى :

  داؤود  [ جاءت بالهمح هكذا17
(2)

 ، وهو خطم .

﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿ كلمننة  يوقنننون  يف قولنن  تمننالى :

 [ جاءت بالهمح هكذا  يؤقنون 20 الءاثية :]
(3)
 وهو خطم. 

وص  الم فظات أن  كان يف بم  الموالع ييع اسن  السنورة وصنا يتملنق بن  بني  

سورة القحص ثما  ﴾ ڳ  ڳ  ڳ ﴿القرآ  تما  يف آخر سورة النميف جاء هكذا النص 

﴾ ڱ  ڱ ﴿ وثمانون آية صكية
(4)
 . 

﴾ سنورة األفنحا  سنبمون آينة صانينة ۇئ   ۆئ    ﴿ويف آخر سورة السءاة جاء 

﴾ ۆئ  ﴿
(5)
كتابة اسن  واألصالة على ذلك كايرة، ولميف السب  الذي دتم  ألى  . 

هو المحاتظة على الشكيف الما  ,وأن اس  السورة جاء باللون األفمر  نواهلل أعل   السورة ن

 ا للنص القرآ ، و  يحم  على القارئ أن يفرو بي  النص القرآ  وغيرا .صخالفً 

 

  

                                                 

 ( .370(  )240) السدبق (1)

 ( .364) دبقالس (2)

 ( .401) السدبق (3)

 ( .309) السدبق (4)

 ( .335) السدبق (5)
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 املبحث الثاني

 متهيد : 

يئنة صن  التءويا : صحار ص  جود تءوياا أذا أتى بالقراءة صءنودة األلفنا ، بر

 يف النطق هبا . الءور

 وصمناا : انتهاء الغاية يف أتقان  وبلوغ النهاية يف تحسين  .

تالتءويا : هو فلية النت وة، وزيننة القنراءة، وهنو أعطناء الحنروف فقوقهنا، 

وترتيبها صراتبها، ورد الحرف ألى صخرج  وأصل ، وألحاق  بنظيرا وشنكل ، وأشنباب 

ال صيغت  وهيئت ، ص  غينر أسنراف و  تمسنم، و  لفظ ، وتلطيم النطق ب  على ف

 أتراط و  تكلم
(1)
 .  

والمراد بالتءويا يف المححم المما  : هو الم صات والرصوز التني ولنمها 

 الشيخ عبااهلل ب  بشير الحيرصي يف المححم د لة على بم  أفكا  التءويا .

 املطلب األول : منهج الشيخ احلضرمي يف التجويد : 

اهلل بنن  بشننير يف فاشننية المحننحم الشننريم يف باايننة سننورة  الشننيخ عبنناذكننر 

الفاتحة صءموعة ص  الرصوز والم صات للا لة على بم  أفكنا  التءوينا وبياهننا 

 كالتالي : 

 . الحلقي ن   ع صة اإليفهار

ع صة اإلخفاء الحقيقني وسنماا اإلخفناء بغننة، وهنذا التسنمية تيهنا نظنر  خ  

                                                 

 ( .47) دالبن الجزا «التمهتل يف علر التجطيل» (1)
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 قتحرة على اإلخفاء تقط كما هو صملو  .مألن الغنة ليسم ص

    ع صة اإلق   .

     ع صة اإليفهار الشفوي عنا الواو والفاء
(1)
 .   

هننذا هنني الم صننات التنني ذكرهننا يف الحاشننية تقننط أ  أننن  صنن  خنن ل التتبننع 

 :  يالمححم الشريم نءا ع صات أخرى وه وا ستقراء يف

 بو   ع صة اإلدغا  بغير غنة .

 .  صة اإلدغا  بغنة . وأدغا  المالي  الحغيرغ   ع

 خ   ع صة اإلخفاء الشفوي .

ذكر يف فاشية سورة البقرة بم  أفكا  التءويا، كتمرينم اإلدغنا  وفروتن  

وأقساص ، وكذا تمريم اإلخفاء، واإليفهار، والغنة، ثن  ذكنر أفنوال النراء صن  فينث 

 التفخي  والرتقيق، وكذا تفخي  ال   وترقيها
(2)

 . 

أن الحيرصي ل  السبق يف ولع ع صات ورصوز للا لنة –واهلل أعل   –وأرى 

هنن  صن  1421علي أفكا  التءويا ، وأن أول صحاولة بماا تيما أعلن  كاننم سننة  

ولمنيف األينا  القادصنة   3 "الوسيلة لرتتينيف القنرآن الكنري   "خ ل المححم الممل  

 تكشم لنا المحيا فول هذا المولوب

 لثاني : أهم املالحظات على منهج الشيخ احلضرمي يف التجويد : املطلب ا

صمنا يوقنع  «غ»ي جميف ع صة اإلدغا  بغنة وأدغا  المالي  الحغير وافناة وهن

                                                 

 ( .7  6)فلألمثل  على ذل  ي ظر   (  2) «المصحف العمدين»ي ظر  (1)

 ( .3« )المصحف العمدين» (2)

  فمد بعلهد 59طاب مرنى األكرت   لعبل الت "الضبط  المصح ى وشأيه فيططاه "(ي ظر  (3
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النبم  وخاصننة المبتنايفي  يف الخطننم، لكنن  صمكن  يننااتع عنن  الشنيخ أننن  وأن كننان 

 ذلك كايرة ا أ  أن اللفظ والتطبيق المملي وافا، واألصالة علىالحك  صختلفً 
(1)
 .   

 «خ»ي كذلك جمنيف ع صنة اإلخفناء الحقيقني واإلخفناء الشنفوي وافناة وهن

 [ .33البقرة : ]﴾ ۀ    خ ڻ ﴿ ، ﴾گ   خ گ  ﴿ :صايف قول  تمالى 

صهملنة  «ط» يف صوالع كايرة يءميف ع صة اإليفهار الشفوي عننا النواو والفناء

 «ط» والخلنط بينهنا وبني  صمءمة صما قا يؤدى ألنى الوقنوب يف الخطنم « » ص  باً  

 . [46البقرة : ] ﴾ۅ  ۅ  ۉ   ط ۋ  ۋ ﴿: ع صة الوقم المطلق، صايف قول  تمالى 

ۋ      غ خ ۋ ﴿بمننن  الموالنننع يينننع ع صتننني  صانننيف قولننن  تمنننالى :  ويف

تقننط م ألهنننا  «غ»وهننو خطننم والحننوا  أن ييننع ع صننة  [22:  لبقننرة]ا ﴾ۅ

 أدغا  بغنة
(2)

 .   

صة صخالفة للحكن  التءويناي صانيف قولن  تمنالى : بم  الموالع ييع ع  يف

« خ»ولننع  [26البقننرة : ]﴾ ڳ  خڳ   ﴿
(3)

ألهنننا أدغننا  بغنننة،  «غ»والحننوا   

والحنوا  أن يينع  «بو»ولع ع صة  [38البقرة : ]﴾ ڀ    بنو پ ﴿وقول  تمالى : 

 ألن فكمها أخفاء فقيقي . «خ»ع صة 

ا ع صة الحك  التءويناي ترك صوالع كايرة يف المححم دون أن ييع عليه

                                                 

 ﴾ .الصطاعق من غ آذاوهر) (فاعل غ ظلمدت فته: ﴿ يعدلى  طله (4) «العمدين المصحف»:  ي ظر (1)

 ( .5السدبق ) (2)

 . و سه السدبق (3)
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 عليهنا ع صناتيينع ، لن  [19األنفنال : ] ﴾ڦ  ڄ ﴿صايف قولن  تمنالى : 
(1)

 ،

 ألن فكمها أخفاء فقيقي . «خ»ع صة ييع وكان علي  أن 

 ا تاألصر يحتاج صراجمة لكيف المححم الشريم .واألصالة كايرة جا  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( .144) السدبق (1)
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 املبحث الثالث

 هيد :مت

سم للرس  الماما  وهي الحنذف، والحينادة، والهمنح، والبنال،  قواعاهناك 

 قواعناوالفحيف والوصيف، وصا تي  قراءتان وكت  علنى أفنااهما، وقنا جمنع هنذا ال

 الشيخ صحما الماق  يف صنظوصت  بقول  : 

 الرسنن  يف سننم قواعننا اسننتقيف

 

 فننننذف زيننننادة وهمننننح وبننننال **

 

 وصننا أتننى بالفحننيف أو بالوصننيف

 

 صواتقننننننا للفننننننظ أو ل صننننننيف **

 

ننننه ر  وذو قننننراءتي  صمننننا قننننا شا

 

 تي  على أفنااهما قنا اقتاحنر **
(1)

 

 

ما  يرى أن الشيخ عبا اهلل ب  بشنير الحينرصي لن   والمتحفب للمححم الما

بالرسن  المامنا ، ولمنيف السنب  يف ذلنك  ن يف غال  األصرن يلتح  يف كتابة المححم 

قايفلي  بءواز صخالفة الرس  المامنا  كالبناق  ، وابن  أن  تمثر بآراء بم  الملماء ال

 خلاون، وغيرهما
(2)

 . 

وعننرض بمنن  األصالننة  قواعنناوسننمتناول تيمننا يلنني الحننايث عنن  هننذا ال

 .المولحة لها 

                                                 

 ( .102) العد   لمحمل «العمى كشف على اللمى اشف» (1)

 ( .91) «المصحف انر يف المتحف»  (548-547م2) بد الينلل« للقرآن االوتصدا»:  ي ظر (2)
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 احلذف : قاعدةاملطلب األول : 

 الحذف لغة : اإلسقاط واإلزالة والقطع
(1)
 . 

ء الخمسنة  فنروف المنا ا : عبارة ع  أسقاط أفنا فنروف الهءناواصط ًف 

الا ثة وال   والنون 
 (2)

 . 

 فذف األلم : الحذف الواقع يف المححم الشريم ل لم على ث ثة أقسا  :

 ا لنبم  القنراءاتفذف أشارة : وهو صنا يكنون صواتًقن
(3)

 ، صانيف قولن  تمنالى :

قنراءة نناتع  ى صلك  أشنارة ألن [، تحذف األلم يف4] الفاتحة :  ﴾ٺ  ٺ    ٺ ﴿

   كاير وأبي عمرو واب  عاصر وفمحة وأبي جمفرواب
(4)
 . 

ول  يلتح  الحيرصي هبذا القاعاة يف كتابت  للمححم المما  تمفيانا يواتقها 

 يلي :  ا يخالفها وص  األصالة على ذلك صاوكايرً 

 رسننمها بحننذف األلننم [4] الفاتحننة :  ﴾ٺ  ٺ    ٺ ﴿
(5)

، وهننذا صحننيف 

 اتفاو عنا علماء الرس 
(6)

 . 

[ جناء رسنمها يف المحنحم 85]البقرة :  ﴾ڦ  ڄ     ﴿ ل  تمالى :قو

وها    أاَسناَرى﴿ المما  بإثبات األلنم تيهمنا هكنذا َفنادا ﴾ تا
(7)

علين   وهنذا خن ف صنا 

                                                 

 . [ ف.  ذ.  ح] (39م9) م ظطا البن «العرب لسدن»  (291م3) نتله البن «األعظر فالمحتط المحكر» (1)

 ( .66) «الحتران رلت » (2)

 . و سه السدبق (3)

 ( .271م1) الجزاد البن «العشر القراءات يف ال شر» (4)

     . ال ديح  نطاة «دينالعم المصحف» (5)

 ( .87) «األمصدا مصدحف انر يف المق ع» (6)

 ( .12) «العمدين المصحف» (7)



 

 

 

 
 

 دراسة وصفية حتليلية : املخطوط الُعماني املصحف
 

 هـادي حسني عبـد اهلل فـرج د.
 

28 

 المحافم فيث جناء رسنمهما بحنذف األلنم
(1)

قنراءة اإلصنا  فمنحة  ى، أشنارة ألن

رى  بفتب الهمحة وأسكان السني  وبناون ألنم بمناها، وأصنا فنذف األلنم صن    أس 

قراءة اب  كاير وأبي عمنرو وابن  عناصر وفمنحة والكسنايفي  ى تفاوه   تهو أشارة أل

 وخلم الماشر فيث قرءوا بفتب التاء وسكون الفاء وباون ألم بماها
(2)
 واألصالة كايرة  

 يختص بكلمة دون صماثلها   فذف ا ختحار : هو صا - 
(3)

، أو هنو النذي 

 لمات المتنايفرةيكون صطردا يف جميع الك
(4)
 . 

ى علن ذلك صا ذكرا اإلصنا  الناا  صن  أن علمناء الرسن  اتفقنواى عل وص  األصالة

فذف األلم ص  الءمع السال  الكاينر الناور يف المنذكر والمؤننث جميمنا، تالمنذكر 

، «المسنننلمات»والمؤننننث نحنننو  ... «الحنننادقي »، «الحنننابري »، «المنننالمي » نحنننو

 ... «الطيبات»، «المؤصنات»
(5)
 . 

ولننو تحننفحنا المحننحم الممننا  المخطننوط نءننا أن الشننيخ عبننا اهلل بنن  بشننير 

 الحيرصي ل  يلتح  بذلك فيث جاء رس  هذا الكلمات بإثبات األلم
(6)

واألصالنة علنى  

 ذلك كايرة .

 فذف ا قتحار : وهو صا يختص ببم  صوالع الكلمة دون بم  ن ج
(7)

 . 

                                                 

 ( .178م2) «التبتتن مختصر»  (20) «المق ع» (1)

 ( .218م2) «ال شر» (2)

 ( .66) «الحتران رلت » (3)

 ( .136م1) «التبتتن مختصر» (4)

 ( .30) «المق ع» (5)

  ( الصوودبرين)  ف(17)  (العوودلمتن لوورب)ال ديحوو    أف ( العوودلمتن) ل وو  «عموودينال المصووحف: » ي ظوور (6)

 ( .283) ( الطتبدت)  ف(339) (  المؤم دت)ف( المسلمدت)ف(  43)  (الصدر تن)  ف(23)

 ( .66) «الحتران رلت » (7)
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أيهنا  سنوى  أثبات هاء التنبي  ص   ياوص  أصالة ذلك : اتفقم المحافم على 

]الننور :  ﴾ی  جئ ﴿ : قولن  تمنالى : يث ثة صوالنع تنوردت بالحنذف وهن

 [31النننرفم  : ﴾ ]ڻ  ۀ    ﴿ [49الحخنننرف : ﴾ ]ٺ  ٿ   ﴿ [31
(1)

، لكننن  

 فنني  ننظننر ألننى هننذا الموالننع يف المحننحم الممننا  نءننا أهنننا كلهننا بنناأللم
(2)
  .

 ا ا جلي  هذا الرس  يكون باأللم يكون لحنً  ىوقم علوتكم  المشكلة أن  يف فالة ال

وصنن  األصالننة علننى فننذف ا قتحننار كلمننة  الكفننار  فيننث وردت يف أفنناى 

ىت   يت    جث   ﴿ ا، جميمهنا بإثبنات األلنم سنوى قولن  تمنالى :وعشري  صولنمً 

 [ تقا نص األيفمة على فذف األلم تي 42]الرعا :  ﴾مث  ىث
(3)

، لك  جاء هنذا 

 ححم المما  بإثبات األلمالمولع يف الم
(4)
 . 

 البدل :  قاعدةاملطلب الثاني : 

 ا صن الموض يقال : بال الشيء بغيرا أي جمل  عوًل : البال لغة 
(5)
 .   

 ا : جميف فرف صكان آخرواصط ًف 
(6)

 . 

 :  قاعاةوص  أصالة هذا ال

ذكننر الملمنناء أن األلننم أذا كانننم صنقلبننة عنن  ينناء ترسنن  بالينناء صاننيف  أعطننى  

                                                 

 ( .28) «المق ع» (1)

 ( .427)  (395)  (284) «العمدين المصحف» (2)

 ( .743م3) «الت زي  هجدء مختصر»  (25) «المق ع» (3)

 ( .205) «العمدين المصحف» (4)

 . [ . . ر. . ب( ]30) «الصحدح مختدا» (5)

 ( .58) «الطدلبتن نمتر» (6)
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اإلسنراء : ] ﴾پ     ڀ  ڀ ﴿  هاى ، وخنرج عن  ذلنك بمن  الكلمنات صنهنا :و

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ﴿ [ 20القحنننننننص : ﴾ ]ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴿[ 1

 [ تإهنننا صرسننوصة بنناأللم20ينن  : ﴾ ]ڻ
(1)

، لكنن  فينمننا نطننالع هننذا الوالننع يف 

 المححم المما  نءا أهنا كلها جاءت صرسوصة بالياء
(2)

 قنو ، وكنذلك لفنظ  طغنى  يف

[ اتفقننم المحننافم علننى 11الحاقننة : ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ لنن  تمننالى :

 رسم  باأللم، لك  جاء يف المححم المما  بالياء
(3)

 . 

ذكر الملماء أن ألم التمنيث ترس  ياء وذلنك يف  تمنالى  بين  الفناء وتتحهنا 

 اى أفن، طنوبى،  نءنوى نحو  يتاصى ، و كسالى ، ويف  تملنى  صالنث الفناء نحنو

 وخرج ع  ذلك  كلتا  و ترتا  تإهنما رسما بناأللم يف جمينع المحنافم
(4)

، لكن  

 جاء رس   ترتا  يف المححم المما  بالياء
(5)

. 

﴾ ڎ ﴿ رس  األلم واو للتفخي  أذا كان أصلها واوا، وص  أصالة ذلك كلمة 

فيث اتفقم المحافم على رسمها بالواو وألنم بمناها يف جمينع القنرآن الكنري  

 [39الرو  : ] ﴾ھ  ھ  ے  ے   ۓ ﴿ ا وهو قول  تمالى :ا وافاً   فرتً أ
(6)

 .  

لكننن  وجنننانا أن الشنننيخ الحينننرصي رسنننم  باليننناء يف أربمنننة صوالنننع بنننالبقرة 

                                                 

 ( .288) «الحتران رلت »:  ي ظر (1)

 ( .354)  (311)  (227) «العمدين المصحف» (2)

 ( .455) السدبق (3)

 ( .41) «المصحف ران يف المتحف»  (70) «المق ع» (4)

 ( .277) «العمدين المصحف» (5)

 ( .88) «المق ع» (6)
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ﴿ هكننذا الربى وهي قولنن  تمننالى :

ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ۀ  ﴿ [276البقنننننرة : ﴾ ]ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ [275: البقنننننرة ] ﴾ڤ

 [278البقرة : ﴾ ]ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ
(1)

وهذا لن   ،

 يقيف ب  أفا ص  علماء الرس ، وبقية الموالع بالواو .

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ﴿ وكننذلك لفننظ  النءنناة يف قولنن  تمننالى :

 علنى رسنم  بنالواو[ اتفقم المحافم 41غاتر : ] ﴾پ  پ         ڀ
(2)

، لكن  

 جاء باأللم يف المححم المما 
(3) 

.
 

 ﴾وئ  ۇئ  ۇئ ﴿ أباال الحاد صن  السني ، وذلنك يف  صنراط  كينم وقنع

ڇ  ڇ   [ ﴿69األعنننننننننننننراف : ﴾ ]ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ﴿ [245البقنننننننننننننرة : ]

، اتفقننننم [22الغاشننننية : ﴾ ]ې  ې   ې  ﴿ [37الطننننور : ] ﴾ڍ

لحنناد كتابننة الموالننع السننابقة باى المحننافم علنن
(4)

لكنن  جنناءت يف المحننحم ، 

 المما  كلها بالسي  عاا لفظ  الحراط 
(5)
 . 

 أباال التاء ص  الهاء : 

                                                 

 ( .39) «العمدين المصحف» (1)

 ( .60) «المق ع» (2)

 ( .379) «العمدين المصحف» (3)

 ( .95)  (89)  (88) «المق ع» (4)

 ( .474)  (421)  (129)  (33) «العمدين المصحف» (5)
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ترسنن  هنناء التمنيننث تنناء وذلننك يف ثنن   عشننرة كلمننة :  رفمننة  يف البقننرة 

 [، والحخننرف50[، والننرو  ]2[، وصننري  ]73[، وهننود ]56[، واألعننراف ]218]

 اتفنناو[، تهننذا الموالننع رسننمم بالتنناء ب32]
(1)

، لكنن  جنناءت كلهننا يف المحننحم 

 المما  بالهاء
(2)
 . 

: البقنرة  يوهن ا , نممة  كيف صا جاء يف القرآن الكري  تهو بالهاء أ  أفا عشر فرًتن

، 72[، والنحنننيف ]34، 28[، وأبنننراهي  ]11[، والمايفننناة ]103[، وآل عمنننران ]231]

[ 29[، والطننور ]3[، وتنناطر ]31[، ولقمننان ]114، 83
(3)

وفينمننا نبحننث عنن  هننذا  . 

الموالع يف المحنحم الممنا  نءنا أن النذي جناء بالتناء تقنط هنو صولنمي أبنراهي ، 

 وصولع لقمان، والطور
(4)
  . 

 يأن كنيف صنا جناء يف القنرآن تهنو بالهناء أ  خمسنة أفنرف وهنى علن  سنة  اتفقم المحافم

 [85[ ث ثة صوالع، وغاتر ]43[، ويف تاطر ]38األنفال ]
(5)
نا ألى هنذا الموالنع يف ولو نظر 

تقط سورة تاطر نءا أهنا رسمم بالتاء المءرورة يف صولميالمححم المما  
(6)

   . 

 [ اتفقنننم المحنننافم علنننى رسنننمها بالتننناء12 ابننننم  يف التحنننري  ]
(7)

، وجننناء 

                                                 

 ( .334) «الحتران رلت » (1)

 ( .394)  (329)  (245)  (185)  (127)  (29) التريت  على «العمدين المصحف»  ظري (2)

 ( .82) «المق ع» (3)

  (225)  (222)  (221)  (209)  (208)  (88)  (52)  (31) التريتوو  علووى «العموودين المصووحف» ي ظوور (4)

(332)  (349)  (421. ) 

 ( .83) «المق ع» (5)

 ( .382)  (153)  (146) ريت الت على «العمدين المصحف» (6)

 ( .86) «المق ع» (7)
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 المححم المما  على هذا الرس 
(1)
   . 

 رسمها بالتناءى [ اتفقم المحافم عل43 شءرت  يف الاخان ]
(2)

لكن  جناءت ، 

 يف المححم المما  بالهاء
(3)
  . 

كيف صا يف كتا  اهلل ص  ذكنر  المنرأة  تهنو بالهناء أ  سنبمة » اصرأة  قال الاا  

، 10[، والتحنري  ]9[، والقحنص ]51، 30[، ويوسنم ]35أفرف يف آل عمران ]

11] 
(4)

 «، ولك  جاءت كيف هذا الموالع يف المححم المما  بالهاء
(5)
   . 

كنيف صنا يف كتنا  اهلل عنح وجنيف صن  ذكنر  قنرة عني    تهنو »ال الناا  :  قرة  ق

 ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿ ا يف القحننننصا وافنننناً بالهنننناء أ  فرًتنننن

[ 9]القحص : 
(6)

 «، لك  جاء يف المححم المما  بالهاء
(7)

 . 

 [ يف كنيف المحنافم بالتناء86 بقيم  جاء هنذا الحنرف يف سنورة هنود ]
(8)

 ،

 ححم المما  بالهاءلك  جاء رسم  يف الم
(9)
 . 

 [ اتفقم المحافم على رسم  بالتاء30 تطرت اهلل  ]الرو  : 
(10)

، لك  جناء 

                                                 

 ( .450) «العمدين المصحف» (1)

 ( .86) «المق ع» (2)

 ( .399) «العمدين المصحف» (3)

 ( .83) «المق ع» (4)

 ( .45)  (310)  (194)  (92)  (43) «العمدين المصحف» (5)

 ( .31) «المق ع» (6)

 ( .310) «العمدين المصحف» (7)

 ( .86) «ق عالم» (8)

 ( .186) «العمدين المصحف» (9)

 ( .86) «المق ع» (10)
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 يف المححم المما  بالهاء
(1)
 . 

 [7[، والننور ]61كلمة  لمنة  جاءت يف كيف الموالع بالهاء أ  صولنمي آل عمنران ]

(2)
 و صولع النور تقط، لك  بالنظر يف المححم المما  نءا أن الذي جاء بالتاء ه

(3)
 .  

كلمننة  جنننة  جنناءت يف كننيف الموالننع بالهنناء باتفنناو المحننافم أ  صولننع 

 [ بالتاء89الواقمة ]
(4)

 ، لك  جاء يف المححم المما  بالهاء
(5)
 .  

 [9، 8كلمة  صمحيم  اتفقم المحافم علنى رسنم  بالتناء يف سنورة المءادلنة ]

(6)
 ، لك  جاءا يف المححم المما  بالهاء

(7)
 .  

كلمة  كلمم  ذكر اإلصا  الاا  عن  صحمنا بن  عيسني عن  نحنر أن  كلمنة  

[ 6[، وغناتر ]33[، وينون  ]115جاءت بالتاء يف ث ثة صوالع األنمنا  ]
(8)

، لكن  

 هذا الموالع كلها جاءت بالهاء يف المححم المما 
(9)
 .  

 :   والفرق بني ما كتب بالتاء اجملرورة واهلاء

ء يوقننم علينن  بالهنناء ويوصننيف بالتنناء، وأصننا صننا كتنن  بالتنناء أن صننا كتنن  بالهننا

                                                 

 ( .327) «العمدين المصحف» (1)

 ( .85) «المق ع» (2)

 ( .281(  )47) «العمدين المصحف» (3)

 ( .86) «المق ع» (4)

 ( .431) «العمدين المصحف» (5)

 ( .85) «المق ع» (6)

 ( .436) «العمدين المصحف» (7)

 ( .84) «المق ع» (8)

 ( .375(  )171(  )115) «العمدين المصحف» (9)
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ا، وذلنك عننا لنيق الننف  أو يف  ويوقنم علين  بالتناء أيًينبالتاء وصً  المءرورة تيقرأ 

 صقا  التملي  وا بت ء
(1)

م لذا وج  التنبي  على هذا الموالع يف المحنحم الممنا  

 م، واهلل أعل  .يقع يف الخط فتى يكون القارئ على بينة ص  أصرا و 

 القطع والوصل :  قاعدةاملطلب الثالث : 

 القطع : هو قطع الكلمة ع  صا بماها رسما، وهو األصيف، والوصيف صقابل 
(2)
   

والقطع والوصيف ص  خحايفص الرس  الماما  التي أوج  علماء األداء علنى 

  القارئ صمرتت  واتباعن  م ليقنم علنى كنيف كلمنة صن  كلمنات القنرآن الكنري  فسن

رسمها يف المحافم المامانية، أ  صا استاني صن  هنذا القاعناة، تنإن كاننم الكلمنة 

الوقنننم عليهنننا يف صقنننا  التملننني  أو ا ختبنننار أو فالنننة  زصفحنننولة عننن  غيرهنننا جنننا

ا لطرار، وأن كاننم صوصنولة بمنا بمناها لن  يءنح الوقنم عليهنا بنيف علنى الاانينة 

 صنهما
(3)
 .  

أن الشيخ عبا اهلل ب  بشير الحيرصي كان يلتح   وبالنظر يف المححم المما  نءا

 يف بم  الموالع بمواتقة الرس  الماما ، وصوالع أخرى   يلتح  تيها بالمواتقة .

 وص  أصالة الموالع التي واتق تيها الرس  الماما  صا يلي : 

كلمة  فيث صا  اتفق الملماء على قطع  فيث  ع   صا  وذلك يف صولمي  تقنط يف سنورة 

 [ ولي  يف القرآن غيرهما150، 144البقرة ]
(4)

 ، وقا جاء المححم المما  على القطع تيهما
(5)
    

                                                 

 ( .44) «المصحف انر يف المتحف» (1)

 ( .131) «الطدلبتن نمتر» (2)

 ( .45) «المصحف انر يف المتحف» (3)

(4)   

 ( .20)  (19) «العمدين المصحف» (5)
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وكننذلك اتفقننم المحننافم علننى قطننع  عنن   عنن   صنن   يف صولننمي النننور 

 [39[، والنء  ]43]
(1)

 ، وعلى القطع جاء المححم المما 
(2)

 .  

بشننير الحيننرصي  اهلل بنن  وصنن  أصالننة الموالننع التنني خننالم تيهننا الشننيخ عبننا

 الرس  الماما  صا يلي : 

قطع  أن   ع   صا  تقا اتفقم المحافم على قطمهنا يف صولنع وافنا وهنو 

 [134]األنما  :  ﴾ڦ  ڦ    ڄ  ڄ : ﴿ قول  تمالى
(3)
 . 

 لك  جاء بالوصيف يف المححم المما 
(4)
 . 

 قطع  أن    ع   ل   اتفقنم المحنافم علنى وصنلها يف صولنع وافنا وهنو قولن 

 [14]هود :  تإل  يستءيبوا تمالى : 
(5)

 المما ، لكن  جاء بالقطع يف المححم 
(6)

 . 

 الزيادة :  قاعدةاملطلب الرابع : 

ينناً خنن ف النقحننان، يقننال : زاد الشننيء يحيننا زينناً  يالحيننادة لغننة : النمننو، وهنن ا ا وز 

 ا أي : ازداد، وزدت  : جملم تي  الحيادةا وصحياً وزيادة وزيادً 
(7)
 .  

 ا و  وقفً   يلفظ ب    وصً   ا : صااصط ًف و
(8)
 .   

                                                 

 ( .76) «المق ع» (1)

 ( .20)  (19) «العمدين المصحف» (2)

 ( .315) «الحتران رلت »  (78) «المق ع» (3)

 ( .117) «العمدين المصحف» (4)

 ( .75) «المق ع» (5)

 ( .179) «العمدين المصحف» (6)

 . [ر.  ف.  ر]  (198م3) «العرب لسدن» (7)

 ( .28) «المتحف» (8)
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 . والذي يحاد يف المحافم ص  فروف الهءاء ث ثة هي : األلم والياء والواو

 يف املصحف العماني :  قاعدةوفيما يلي بعض األمثلة هلذه ال

، ﴾ چ    ﴿زيادة األلنم : ذكنر الملمناء أن األلنم تنحاد بمنا واو الءمنع يف نحنو 

رج ع  ذلك سنتة أتمنال تقنا اتفقنم المحنافم علنى فنذف األلنم وخ ﴾ک ﴿

 ﴿أصننلي  صطننردي  وأربمننة أفننرف، تمصننا األصنن ن المطننردان تهمننا  بمننا واو الءمننع يف

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ األفننرف األربمننة تهنني﴾  فيننث وقمننا، وأصننا ې  ﴾ و﴿ڳ

﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿چ  ٿ ٿ ٿچ  [ 226البقننننننننننننننننننرة : ] ﴾ڦ  

﴾ ې  ې  ى﴿ [5]سنننننننننبم :  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴿ [ 21]الفرقنننننننننان : 

 [9]الحشر : 
(1)

، لك  بالنظر يف المحنحم الممنا  نءنا أن هنذا الموالنع جناءت كلهنا 

 باأللم
(2)

 .   

 زيادة الياء : 

 ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ﴿ زينادة اليناء يف قولن  تمنالى : ىاتفق الملماء عل

 [6]القلننن  : ﴾ ڻ  ۀ    ﴿ [47 ]النننذاريات :
(3)
رسنننما يف المحنننحم لكننن   

 المما  بياء وافاة
(4)
 . 

 زيادة الواو : 

                                                 

 ( .35)  (34) «المق ع» (1)

 ( .438)  (344)  (291)  (30)  (191)  (190)  (9):  التريت  ىعل «العمدين المصحف» (2)

 ( .54)  (53) «المق ع» (3)

 ( .453)  (419) «العمدين المصحف» (4)
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﴾ ۉ ﴾ و﴿ۈئ ﴿زينادة واو بمنا الهمنحة يف ى علن أجمع كتا  المحافم

 . فيث وقمم﴾ڻ   ، و﴿  ﴾ائ  ، ﴿﴾ ى ﴿و،  ﴾ڳ﴿و

 [145]األعننننراف :  ﴾ڄ   ڄ   ڄ  ﴿ واختلننننم يف قولنننن  تمننننالى :

، 71]طننن  : ﴾ ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿ تمنننالى : والنننراجب زيادهتنننا، ويف قولننن 

 عا  زيادهتاى [ والمميف عل49الشمراء 
(1)
وجاء المححم المما  على هذا الرسن   

 سوى صولع األعراف تءاء بحذف الواو
(2)
 .  

 اهلمز :  قاعدةاملطلب اخلامس : 

ا م ألن  يينغط، وقنا الهمح لغة : الغمح واليغط، وسمي الهمح يف الك   همحً 

 همحت الحرف تاهنمح
(3)
 . 

اجن  يف أخراجن  صن  ي فتن أي الحنرف المملنو   نا : النطق بنالهمح واصط ًف 

 أقحى الحلق ألى لغط الحوت ودتم  لاقل 
(4)
 . 

والمننراد هنننا شننكيف الهمننحة وصننورهتا، والكنن   يف بننا  الهمننح كايننر، لكنن  

سنتناول بم  صنور الهمنحة المتطرتنة م وذلنك ألهننا تتملنق بنالقراءات وخاصنة أن 

 اءات السبع .هذا المححم شاصيف للقر

وص  أصالة ذلك، ذكر الملماء أن قيا  الهمحة المتطرتنة الواقمنة بمنا تتحنة أن 

                                                 

 ( .59) «المق ع» (1)

 ( .296)  (135)  (254)  (448)  (53)  (76)  (150)  (3) «العمدين المصحف» (2)

 . [ر.  م. هو]  (426م5) «العرب لسدن»  (902م 3) «الصحدح»:  ي ظر (3)

 ( .32) «المتحف»  (77  76) «الطدلبتن نمتر» (4)
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[، لك  خرج ع  ذلنك عناة كلمنات رسنمم 27﴾ ]هود : وئ    ﴿تحور ألفا، نحو 

ائ   ﴿[ 4] يننون  :  ﴾ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ : يالمحننافم وهننبننالواو يف جميننع 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ   ﴿  [85]يوسنننننننننننم :   ﴾ ەئ  ەئ  وئ  وئ

 ﴿ [18]طننننن  : ﴾ ڇ  ڍڇ  ڇ  ڇ   ﴿ [48]النحنننننيف : ﴾ ڱ  ڱ 

ۉ   ﴿ [8:  ﴾ ]النننورائ   ەئ  ەئ ﴿ [119]طنن  : ﴾ ک  ک  گ  گ  گ  گ 

﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ﴿ [77]الفرقنننننان : ﴾ ې  ې  ې  ې    ى  ى

 ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ ﴿ [38، 32، 29]النحننننيف : [ 24]المؤصنننننون : 

 [67]ص : ﴾ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ﴿[ 21 ]ص :﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڃ ﴿ [9]أبنراهي  : 
(1)

 ،

ا الهمنحة ألًفن اوفينما ننظر يف المححم المما  نءا أن بم  هذا الكلمات رسمم تيه

 ص يف سنورة ﴾ڱ   ﴿﴾ يف كيف صوالمها، وكنذلك وئ    ﴿ يوه
(2)

، وي فنظ أيينا أنن  

 ا بما الواو يف كيف الموالع .ل  يرس  ألفً 

ا بنناأللم عنن  حمننحة وهشننا  تيمننا جنناء صرسننوصً وصملننو  أن الوقننم يختلننم ل

ا ا بالواو، تما جاء بناأللم يكنون الوقنم علين  باإلبناال ألًفنالوقم تيما جاء صرسوصً 

ا بنالواو تينحاد علنى النوجهي  السنابقي  والتسهييف صع الرو  تقنط، وصنا جناء صرسنوصً 

واإلشما  والرو   اإلسكاناإلباال واو على الرس  صع 
(3)
 .   

                                                 

 ( .32) «المتحف»  (77  76) «الطدلبتن نمتر» (1)

  (276)  (294)  (282)  (257)  (251)  (219)  (197)  (168) التريتوو  علووى «العموودين المصووحف» (2)

(304)  (305)  (206)  (364)  (367) . 

 ( .138م3) «اللهر فريلة» (3)
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السنطر  ىا أن الهمحة المتطرتة الميموصة بما ألنم ترسن  علنذلك أيًي وص  أصالة 

ا باتفناو المحنافم ﴾ وخرج ع  ذلك عاة كلمات رسمم الهمحة تيهنا واوً ڎ  ﴿صايف 

﴾ ھ  ے      ے  ۓ  ﴿ [94]األنمننننا  : ﴾ مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب    ﴿:  يوهنننن

ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ [87﴾ ]هنننننود : ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴿ [21]الشنننننورى : 

 ﴿[ 13]النننرو  : ﴾ ۉ  ې  ې  ې  ې   ى ﴿ [21]أبنننراهي  : ﴾ ڤ  ڤ  

]الحاتات : ﴾ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ﴿ [50 ]غناتر :﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   

ھ   [ ﴿33]النننننناخان : ﴾ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ﴿چ  ۈ ۆ ۆ ۇچ  [106

چ   چ  چ   ﴿ [4]الممتحننننننة : ﴾ ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ 

ھ   ﴿ [33]المايفنننننننننناة : ﴾ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 [40]الشننورى : ﴾ ھ  ے  ے
(1)
وقننا جنناءت هننذا الموالننع كلهننا يف المحننحم   . 

 المما  بالهمح على السطر بما األلم
(2)

، وكان علنى الشنيخ أن يتنبن  ألنى هنذا الموالنع م 

ا ، خمسة القيي ا بالهمح تفي  خمسة أوج  تقط، وهألن الوقم يختلم تما جاء صرسوصً 

ث ثة اإلباال ألم صع القحر والتوسط والما، والتسنهييف بنالرو  صنع المنا والقحنر، وصنا 

 اإلبناالسنبمة الرسن   يا بالواو يحاد تي  سبمة أوج  على الخمسة السابقة وهجاء صرسوصً 

واو صع القحر والتوسط والما صع السنكون المحن ، وصالهنا صنع اإلشنما ، والنرو  صنع 

 القحر
(3)
 .    

 
                                                 

 ( .37) «المتحف»  (247  246) «الحتران رلت » (1)

  (399)  (361)  (379)  (325)  (207)  (186)  (389)  (113) التريتوو  علووى «العموودين المصووحف» (2)

(441)  (91)  (391. ) 

 ( .640م4) «اللهر فريلة» (3)
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 حث الرابع ملبا

 متهيد : 

ا، ا شناياً اليبط لغة : يقال لبط الرجيف الشيء يينبط  لنبطا أذا أخنذا أخنذً 

واليبط : لحو  الشيء وفبس ، ولنبط الكتنا  ونحنوا : أصنلب خللن  أو صنحح  

ل ، تالمادة تال على ففظ الشيء وأص ج الخليف  وشك 
(1)
 .    

صنا ينال علنى عنوارض الحنرف التني هني الفنتب ا : عل  يمنرف بن  واصط ًف 

 والي  والكسر والسكون والشا والما ونحو ذلك .

ويرداف الينبط الشنكيف، وأصنا الننقط تيطلنق با شنرتاك علنى صنا يطلنق علين  

عءننا  النناال علننى ذات الحننروف، وهننو النننقط أتننرادا اليننبط والشننكيف، وعلننى اإل

 وأزواجا المميح بي  الحرف الممء  والمهميف
(2)
 .     

 ومن أهم فوائد الضبط : 

أزالة اللب  ع  الحروف، بحيث أن الحرف أذا لبط بما يال علنى تحريكن  بإفناى -1

يلتب  بالسناك ، وكنذا المكن ، وأذا لنبط بمنا ينال علنى تحريكن   الحركات الا    

بحركة صخحوصة   يلتب  بالمتحرك بغيرها، وأذا لبط بما يال على التشايا   يلتب  

 المخفم، وأذا لبط بما يال على زيادت    يلتب  بالحرف األصليبالحرف 
(3)
 .    

التمييح بي  القراءات القرآنية صن  غيرهنا م أذ أن المحنحم لنو جنرد صن  الننقط -2

                                                 

 . [ .  ب.  ض] (340م7) «العرب لسدن»  (439م19) «العرفس يدج»:  ي ظر (1)

 ( .345) «الحتران رلت » (2)

 . و سه لسدبقا (3)
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ا وصنهنا صنا   يكنون لن  والشكيف اآلن  فتميف ذلك قراءات صتمادة صنها صا يكون صنحيحً 

الرواية والقراءة التي يقرأ هبنا، وأن كنان النقنيف  أصيف يف القراءات، تهو بذلك يفيا يف تقييا

 المتواتر هو الممول علي 
(1)
 .    

 املطلب األول : عالمات الضبط املستعملة يف املصحف العماني : 

لنو نظرننا ألننى ع صنات الينبط الموجننودة يف المحنحم الممنا  المخطننوط 

 اآلن .نءا أهنا ل  تختلم كايرا ع  الم صات الموجودة يف المحافم 

تنوو  نأي صبسنوطة  نالحركات : نءا أن ع صنة الفنتب ألنم صنغيرة صبطوفنة 

الحرف هكذا  َ   ، وع صة الكسرة ياء صنغيرة صحذوتنة النرأ  والنقطتني  وتولنع 

تحم الحرف هكذا      ، وع صة اليمة واو صغيرة تولنع تنوو الحنرف هكنذا  ا  

حركننات التقنناء السنناكني  وهننذا شنناصيف لكننيف فركننات البننناء واإلعننرا  وغيرهننا، ك

وا تبنناب والنقننيف تيننبطها كلهننا وافننا أ  فننروف تننواتب السننور تإهنننا خاليننة صنن  

الحركننات أ  األلننم يف أول الفننواتب تييننع عليهننا تتحننة يف بمنن  الموالننع صاننيف 

 [1﴾ ]يوسم : ڻ﴿
(2)
 .    

الفتحنة تتحنة أخنرى وألني  ىع صة التننوي  : المنراد بنالتنوي  هننا أن تحينا ألن

 مة لمة أخرى وألي الكسرة كسرة أخرىالي
(3)
 .    

ى جاءت ع صة التنوي  المنحو  الذي يرس  ألفنا يف المحنحم الممنا  علن

﴾ وهنذا صنذه  الخلينيف بن  أفمنا ۆ   ﴾ ، ﴿ۇ    ﴿الحرف الذي قبلها نحنو 

                                                 

 ( .22) رعب  بشترم ر «راففر فأبي اللاين اإلمدمتن بتن الضبط اختالف»  (66) «الخرار شرح يف الطرار» (1)

 ( .189) «العمدين المصحف» (2)

 ( .348) «الحتران رلت » (3)
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 وسيبوي  واختارا جماعة ص  المشارقة وعلي  المميف يف المحافم اآلن
(1)
 .     

  ﴾ ، ﴿ ے ﴿ ا وآخرا همحة ولع التننوي  عليهنا نحنو   صنحوبً وأذا كان التنوي

﴾ ڭ 
(2)

 ، وعلي  المميف واختارا الاا  وغيرا
(3)
 .    

ا تنإن ع صتني الحركنة والتنوي  تولنمان ا أو صرتوًعنوأذا كان التنوي  صءنرورً 

ڃ  ڃ    چ    ﴿ ا نحنوا وتوق  أذا كان صرتوًعنتحم الحرف األخير أذا كان صءرورً 

أن ع صنننة التننننوي  المرتنننوب يف  ى، لكننن  ينبغننني التنبيننن  ألننن﴾ۈئ   ۆئ ، ﴿﴾ 

ا صقلوبة ا صغيرة   ا  وع صة التنوي  واوً المححم المما  جاءت ع صة اليمة واوً 

       هكذا 
(4)
 .    

ا رسننمم ألفنن  ينناء جنناءت ع صننة الحركننة ا صقحننورً اسننمً  منننونوأذا كننان ال

﴾ ھ   ﴿ قبننيف الينناء نحننو يالحننرف الننذى والتنننوي  علنن
(5)

، وهننذا صننذه  الخليننيف 

 وأصحاب  واختيار التءيبي وجماعة ص  المشارقة وعلي  المميف
(6)

 .    

ع صة السكون : جاءت ع صة السكون يف المحنحم الممنا  رأ  خناء بن  

[، أ  أنن  ي فنظ 40]الشورى : ﴾ ھ  ھ  ے  ے﴿نفقط و  تمريق هكذا 

، وقا جملهنا دارة صنغيرة تنوو الحنرف أن لبطها يف الغال  كان ألى األسفيف قليً  

                                                 

 ( .126  125) «الطدلبتن نمتر»  (61  60) لللاين «المحكر» (1)

 ( .5) «العمدين المصحف» (2)

 ( .65) «المحكر» (3)

 ( .7) «العمدين المصحف» (4)

 ( .257) السدبق (5)

 ( .35  34) «الطرار»  (60) «المحكر» ي ظر (6)
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و  فمراء يف  فالة وجود قراءة باإلسكان صايف  وه 
(1)
 .     

ع صة التشايا : جاءت ع صة التشايا يف المححم الممنا  رأ  شني  غينر 

صمرقننة و  صءننرورة و  صنقوطننة هكننذا      وتولننع تننوو الحننرف صباشننرة ويولننع 

لمشناد صفتوفنا نحنو أن  ، وتولنع توقهننا توقهنا الفتحنة يف فالنة أذا كنان الحنرف ا

اليمة يف فالة الي  نحو أفقُّ ، أصا يف فالة الكسر تتولع الكسرة تحنم الحنرف 

 . [40]الشورى : ﴾ ھ  ھ  ے  ے﴿ نحو

أصا ع  كيفية لبط النون الساكنة والتننوي  صنع أفكاصهنا وكنذا المني  السناكنة 

سنكون والحنرف النذي بمناها تاليبط يف جميمها وافا بممنى أن الننون تينبط بال

صنع كنيف  اصرتاكبنجناء ا أن التننوي  ييبط بحركت ، وكذا المي  الساكنة، وي فظ أيًي 

 األفكا 
(2)
 ا ألفكا  التءوياأن  جميف رصوزً  ن واهلل أعل  ن، ولميف السب  يف ذلك  

وكننذا لنن  تولننع ع صننة التشننايا يف فالننة اإلدغننا  الكاصننيف أو فتننى اإلدغننا  

ر  الحغير نحو  َواذ    َرب َك  كا
(3)

 َر ِّ  ، و َوقايف   
(4)

، وهذا ربمنا يوقنع القنارئ يف النوه  

 أهنا صظهرة .

وولع على اإلدغا  الكبير للسوسي ع صة السكون دارة صغيرة فمراء علنى 

 الحرف األول، وع صة التشايا فمراء على الحرف الماغ  تي  نحو  َقنال  ر  ِّ 
(5)
 

                                                 

 ( .6) «العمدين المصحف» (1)

 ( .210) (  205) «العمدين المصحف» يف إبراهتر نطاة مثاًل  ي ظر (2)

 ( .238) «العمدين المصحف» (3)

 ( .257) السدبق (4)

 ( .258) قالسدب (5)
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. 

ص  بالتشايا يف فالة اإلدغا  صايف  المن   ولبط المي  يف تواتب السور  و الم 
(1)
 .  

 ع صة الما : 

جنناءت ع صننة المننا يف المحننحم الممننا  عبننارة عنن  جننرة أو صطننة بآخرهننا 

أزالننة و  وهنني صننمخوذة صنن  كلمة صننا  بمننا طمنن  صيمهننا  ~ارتفنناب قليننيف هكننذا   

 الطرف األعلى ص  دالها
(2)

ز ، أصنا يف المنا ، وهذا يف الما المنفحيف والمتحيف وال 

الطبيمني تتكننون يف فالننة المننا بنناأللم ألنم قايفمننة قبلهننا هكننذا  الشننفاعة  وتكننون 

الكسرة ألم قايفمة تحم الحرف يف فالنة المنا باليناء هكنذا  أينايه  ، أصنا يف فالنة 

 الما بالواو تتكون ع صة اليمة توو الحرف الذي قبل  هكذا  يحيطاون 
(3)
 .  

محنذوف يف الرسن  ولني  بمناا همنح أو سنكون أصا ع  لبط فنرف المنا ال

وهو صا يسنمى عننا علمناء التءوينا بالحنلة الحنغرى تيقنو  بإلحناو النواو أو اليناء 

 بالمااد األفمر ولكنها توو الحرف هكذا  بياا عقاة ،   وعلى الموسع قاراا 
(4)
  

لبط همحة القطع : ل  يءميف الشنيخ الحينرصي للهمنحة يف أول الكن   هيئنة 

ي  هكذا  ء  وأنما اكتفى بحركة الهمحة دون هيئتهنا أذا كاننم صحنورة ألفنا كرأ  ع

 َابحنناره   وأن كانننم  صطلقننا تننإن كانننم صفتوفننة ولننع عليهننا تتحننة تقننط نحننو

 ا لينك  وأن كاننم صينموصة ولنع توقهنا لنمة  صكسورة ولع تحتهنا كسنرة نحنو

                                                 

 ( .122(  )3) السدبق (1)

 ( .143  142) «الطدلبتن نمتر»  (368) «الحتران رلت » (2)

 ( .256) «العمدين المصحف» (3)

 ( .32) السدبق (4)
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  اانحل ، وهو صذه  بم  المشارقة نحو
(1)
 .  

جناءت همنحة الوصنيف يف المحنحم الممنا  خالينة صن  أي لبط همحة الوصنيف : 

ع صننات أو فركننات سننواء كانننم صفتوفننة أو صكسننورة أو صيننموصة نحننو  اسننءاوا ، 

  استكر ،  الشءرة  .

 املطلب الثاني : أهم املالحظات على الضبط يف املصحف العماني : 

، وجمنننيف ع صنننة ﴾ائ  ﴿ و ﴾ىئ ﴿ لننن  يءمنننيف ع صنننة ل خنننت   يف نحنننو 

لمة خالحة فمراء توو الحرف وهنذا خطنم ﴾ ۇئ  ، ﴿﴾ گ   ﴿ ا  يف نحواإلشم

م ألن اإلشما  فركة صركبة ص  فركتي  لمة وكسرة جحء اليمة صقنا  وهنو األقنيف 

 وجحء الكسرة صؤخر وهو األكار .

تحنم  نكسنرة قايفمنة  ن جمنيف ع صنة اإلصالنة يف بمن  الموالنع ألنم فمنراء

 الحرف كما جاء يف سورة ط 
(2)

ينر دقينق ألن اإلصالنة ليسنم كسنرة خالحنة، وهو غ 

 دارة تحم الحرف . تكان علي  أن يءملها نقطة فمراء أو

 . عا  جميف ع صة للتسهييف واإلباال وخاصة أن المححم المما  يف القراءات السبع

 ﴾ ، ﴿ڳ   ﴾ ، ﴿ٺ  ، ﴿ ﴾ ۈئ ﴿ا صايف المحيا رسمً  ىعا  ولع ع صة عل

ما قنا ينوه  القنارئ يف المحنحم أهننا وغير ذلك ص﴾ چ  ﴾ ، ﴿ىئ ، ﴿  ﴾ۈئ 

 غير زايفاة .

 

 
                                                 

 ( .157) «الطدلبتن نمتر» (1)

 ( فمد بعلهد .251) «المصحف العمدين» (2)
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 املبحث اخلامس    

 متهيد : 

 ، والفحيف هو الحاجح بي  الشيئي «تحيف»الفاصلة لغة : صمخوذة ص  الفميف 
(1)
  

ا : عرتها الءمري بقول  : كلمة آخر اآلية واصط ًف 
(2)

، وعرتها الناا  بقولن  

  التا  المنفحيف صما بماا، والك   التا  قا يكون رأ  آية، وكذلك الفواصيف : هي الك 

 رؤو  آي وغيرها تكيف رأ  آية تاصلة، ولي  كيف تاصلة رأ  آية تكون
(3)

. 

 املطلب األول : الرموز املستخدمة يف الفواصل : 

اهلل بن  بشنير اسنتخا   فينما نتحفب المحنحم الممنا  نءنا أن الشنيخ عبنا

   الرصوز والم صات للا لة على األعااد وهي كالتالي : صءموعة ص

 . يف الماد المكيت    ع صة اآلية 

 يف الماد الما  .تا   ع صة اآلية 

 يف الماد الكويف .تكن   ع صة اآلية 

 . يف الماد الشاصيتش   ع صة اآلية 

 . المانيان والمكي يأ عنا الحءازيي تج   ع صة اآلية 

 يف الماد البحري .اآلية  ت    ع صة

                                                 

 . [ .  . ف]  (329م8) «األعظر فالمحتط المحكر» (1)

 ( .18) دللجعبر «العلر فن يف الملر حسن» (2)

 ( .126) لللاين «القرآن دآ عل يف البتدن» (3)
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 .الكويف والشاصي عنا تكش   ع صة اآلية 

 . البحري والشاصي عنا بش   ع صة اآلية

 .الكويف والمكي عنا تك    ع صة اآلية 

 . المكي والشاصيعنا تمش  ع صة اآلية 

 . لا   آية لغير الما 

 . ل    آية لغير البحري

 . لكن   آية لغير الكويف

 . لغير المكيل    آية 

 . لك    آية لغير الكويف والمكي

 . لكش   آية لغير الكويف والشاصي

 . لج   آية لغير الحءازيي 

 رموز التخميس والتعشري

 . خ    ع صة الخم  البحري

 . خكن   ع صة الخم  الكويف

 . خكبن   ع صة الخم  المتفق علي  بي  البحري والكويف

 . ع   ع صة المشر البحري

 . ن  ع صة المشر الكويفعك

 . عكبن   ع صة المشر المتفق علي  بي  البحري والكويف

ميف  أبءا هوز   . هن   خم  آيات للكويف يف فسا  الءا

أن الحيرصي أول ص  استخا  هذا الرصوز للا لة علنى  –واهلل أعل  –وأرى 
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عن  بمن   األعااد وأصحاهبا يف المحنحم الشنريم ، ولمنيف األينا  القادصنة تكشنم لننا

 المملوصات فول هذا المولوب.

 املطلب الثاني : العدد املعتمد يف املصحف العماني : 

عناد ى اهلل بن  بشنير الحينرصي أنن  اعتمنا يف المحنحم علن ل  يحرج الشيخ عبا

صمي ، لك  فينما نتحفب المححم الشريم يتيب لنا أنن  اعتمنا المناد الكنويف، وينال 

كيف سورة صن  عناد آياهتنا يتواتنق صنع المناد الكنويف، وصن  ذلك أن صا يذكرا يف بااية ى عل

 أصالة ذلك قول  يف سورة البقرة  سورة البقرة صايفتنان وسنم وثمنانون آينة وهني صانينة 
(1)
 

 نحلم بالماينة آياهتا صايفتان  عمرانوقول  يف سورة آل عمران  آل 
(2)
 . 

 :  ياملطلب الثالث : عالمة الفاصلة يف املصحف العمان

اهلل بنن  بشننير الحيننرصي النناايفرة الحننغيرة المغلقننة هنني ع صننة  شننيخ عبنناجمننيف ال

  دون أن  5   للفواصيف يف صححف  الشريم وكانم باللون األفمنر خالينة الوسنط هكنذا

 ييع تيها أي ترقي  لآليات القرآنية .

 املطلب الرابع : املنهج الذي سلكه اإلمام احلضرمي يف الفواصل :  

لسورة باسمها المشهور صع ذكر كوهننا صكينة أو صانينة دون بذكر ا ن اغالبً  نيقو  

المناد ى علن لآليات المكية أو المانية الموجودة يف بم  السنور، وذكنر آياهتنااستاناء 

 :   سورة النساء صايفة وسم وسبمون آية صانية  الكويف، صايف قول 
(3)

.  

أي  هايننذكر يف الحاشننية عنناد كلمننات وفننروف كننيف سننورة وقاعنناة تواصننل

                                                 

 ( .3) «العمدين المصحف» (1)

 ( .41) السدبق (2)

 ( .62) السدبق (3)
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 «الحاشية»علي  الفاصلة، وذلك صايف سورة الحج، قال يف  يحرف األخير الذي تبنال

« انظ  زبرجا قط»، تواصلها 1291، كلماهتا 5175فروتها : 
(1)

. 

ڍ  ﴿ يقو  بولع الرصح لملماء الماد توو اآلية الممناودة، صانيف قولن  تمنالى :

 [ ولننع رصننح  تننش 10]البقننرة :  ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  

(2)
 يمني أهنا آية عنا الشاصي وهو

(3)
 .  

 ]البقنننننرة : ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ﴿ وقولننننن  تمنننننالى :

  ت   [ ولع رصح114
(4)
 وهو يمني أهنا آية للبحري 

(5)
 . 

وهي تمني خم  آيات للكوتيي ، وذلك بما صنرور  يقو  بولع ع صة خكن 

[ 5: ]البقرة  ﴾ڃ   چ  چ   : ﴿ خم  آيات صايف قول  تمالى
(6)

 .  

وهنني تمننني خمنن  آيننات للبحننريي ، وذلننك بمننا صننرور  وييننع ع صة خبننن 

[ وذلننك ألن 6]البقننرة :  ﴾پ  پ    پ      ڀ   ڀ   ﴿ خمنن  آيننات صاننيف قولنن  تمننالى :

 البحريي    يماون  ال   آية تتكون    يؤصنون  هي ختا  اآلية الخاصسة .

وذلنك بمنا صنرور عشنر  ولع ع صة  عكن  وهي تمني عشنر آينات للكنوتيي 

                                                 

 ( .266) السدبق (1)

 ( .4) السدبق (2)

 ( .140) لللاين «القرآن آد عل يف البتدن» (3)

 ( .16) «العمدين المصحف» (4)

 ( .140) «البتدن» (5)

 ( .3) «العمدين المصحف » (6)
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 [10]التوبة :  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿ آيات صايف قول  تمالى :
(1)
 .  

وييع ع صة  عبن  وهي تمني عشر آيات يف الماد البحري وذلنك بمنا صنرور 

 [9]المايفناة :  ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ﴿ عشر آيات بماه  صايف قولن  تمنالى :
(2)
 

.   

رصنح  خكبنن  صانيف وأذا اتفق الكوتيون والبحنريون يف عناد خمن  آينات ولنع 

 [5]األنما  :  ﴾گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ   ﴿ : قول  تمالى
(3)
 .  

وأذا اتفق الكوتينون والبحنريون يف عناد عشنر آينات ولنع رصنح  عكبنن  صانيف 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿قولنننن  تمننننالى : 

 [20]األنما  : ﴾ ڈ  ڈ  ژ  
(4)
 .  

آيات يف الماد الكنويف يف بمن  الموالنع  ييع ع صة  هن   التي تمني خم 

﴾ چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ﴿صاننننيف قولنننن  تمننننالى : 

 [5]األعراف : 
(5)
 .  

 منهج الشيخ احلضرمي يف الفواصل :  ىاملطلب اخلامس : أهم املالحظات عل

غنناتر، المءادلننة، »وهنني :  هننناك بمنن  السننور لنن  يننذكرها باسننمها المشننهور

                                                 

 ( .152السدبق ) (1)

 ( .88السدبق ) (2)

 ( .104السدبق ) (3)

 ( .105السدبق ) (4)

 ( .122السدبق ) (5)
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المنؤص ، قنا سنمع، التطفينم، »تقا سماها على الرتتين   «المطففي ، ا نشراج، المسا

« ا نشراج، تبم
(1)
 .  

السورة الوفياة التي ذكر خن ف علمناء المناد تيهنا هني سنورة المؤصننون فينث 

سورة المؤصنون صكية وهي صايفة وثما  عشرة آية بالكويف وصايفة وتسنع عشنرة آينة »قال : 

 «بالبحري
(2)

وهذا الك   تي  تءاوز ألن الححيب أهنا تسع عشنرة آينة لبناقي علمناء  

 الماد غير الكويف
(3)

 . 

الرتتين   تحنلم، ى هناك عاة سور ل  ينذكر كوهننا صكينة أو صانينة وهني علن

الحءرات، الطنور، الحاقنة، اإلنسنان، النازعنات، ا نفطنار، المطففني ، ا نشنقاو، 

 .  اللييف، الشرج

 ة عاد فروف وكلمات سورة المنكبوتل  يذكر يف الحاشي
(4)
 .  

هناك أخطاء كايرة جاا يف ذكر عاد فروف وكلمات السور وقاعاة تواصلها، 

ذكرا علماء المناد صا وص  خ ل ا ستقراء والتتبع لما ذكرا الحيرصي وصقارنت  صع 

كالاا  والءمري والمخل يت تبي  أن السور التني عناد فروتهنا وكلماهتنا وقاعناة 

  سننورة تقننط وهنني علننى الرتتينن   الحننج، لقمننان، 27  واصننلها صننحيب عننادهات

السنننءاة، تننناطر، يننن ، الحصنننر، الحخنننرف، الطنننور، الننننء ، النننرفم ، الءممنننة، 

المننناتقون، الملننك، القلنن ، المنناثر، عننب ، الننروج، التنني ، الحلحلننة، الماديننات، 

                                                 

 ( .482)  (477)  (471)  (435)  (375) التريت  ىعل «العمدين المصحف» (1)

 ( .274السدبق ) (2)

 ( .94« )حسن الملر» (3)

 ( .318) التريت  ىعل «العمدين المصحف» (4)
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 . التكاثر، المحر، الهمحة، قريش، الكوثر، اإلخ ص، النا  

هناية البسملة يف جميع المححم وهنو خطنم م ى بولع ع صة الفاصلة عل قا 

 ألن الححيب أن البسملة آية ص  سورة الفاتحة تقط عننا الكنويف والمكني
(1)
، تكنان  

 علي  أ  ييع عليها ع صة الفاصلة يف غير الفاتحة .

هناك تواصيف كايرة يف المححم ل  يق  بولع ع صة الفاصلة عليهنا صنع أهننا 

 ﴿ يات عنا الكويف الذي اعتما عادا يف المححم، وص  أصالة ذلنك قولن  تمنالى :آ

  [1]األنما  :  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ   ﴿ [3]النساء :  ﴾ں  ں  ڻ  ڻ 

بم  صوالع ليسم بفاصلة عننا الكنوتيي ،  ىيقو  بولع ع صة الفاصلة عل

ەئ  وئ    وئ  ۇئ    ائ  ەئ ﴿ بيف و  عنا أفنا صن  علمناء المناد صانيف قولن  تمنالى :

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ﴿ڤ ﴾ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ، ﴿[ 11]النسننننننناء :  ﴾ۇئ 

[ فيننننث ولننننع ع صننننة 12]النسنننناء : ﴾ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ    ﴾﴿ڎڈ

 تاصننلة عنننا كلمننة  دينن   صمننا يننوه  أهنننا آيننة
(2)

ۀ   ﴿، وكننذا عنننا قولنن  تمننالى : 

 [25]النساء : ﴾ ۀ   ہہ  
(3)

 . 

سنورة المحنر أربنع آينات »:  رة المحر، فيث قنالأخطم يف ذكر عاد آيات سو

 والححيب أهنا ث   آيات باتفاو يف اإلجمال «صكية
(4)
 .  

                                                 

 ( .63) «الملر حسن» (1)

 ( .67) «العمدين المصحف» (2)

 ( .48) السدبق (3)

 ( .154) «الملر حسن» (4)
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 هناك أخطاء كثرية يف استعمال رموز علماء العدد، ومن أمثلة ذلك : 

ولننع ع صننة   لكنن   وهنني تمننني آيننة لغيننر الكننويف والمكنني علننى صولننمي 

  عليه  
(1)
المولنع األول تقنط تهنو ى ن تولنع علنيف سورة الفاتحة، والححيب أ 

 صحيف الخ ف، أصا الاا  تمرتوك أجماعا . 

ې  ﴿ يف كاير ص  الموالع يءمع بي  رصحي ، وص  أصالة ذلك قولن  تمنالى :

 [ هني آينة عننا الكنوتيي 66]األنما  : ﴾ ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ 
(2)

 ،

 صتنان  تكنن، لن  بممني تكان علي  أن ييع عليها ع صة  تكن ، لكن  ولع عليها ع

أهنا آية عنا الكوتيي  وليسم آية عنا البحريي ، وهنا يقنع القنارئ يف النوه  ويسنمل 

وصا صوقم بقية علماء الماد؟ تكان علين  أن يكتفني بولنع ع صنة  تكنن  تقنط التني 

 تال على أهنا آية عنا الكوتيي  وليسم آية عنا باقي علماء الماد .

ا لملماء الماد، وصن  أصالنة لخ ف ل  ييع عليها رصوزً ا ص  صوالع اترك كايرً 

[ عاا المانيان والمكي، 29]المنكبوت :  ﴾ۈ  ۈ   : ﴿ ذلك قول  تمالى

  تك   لكن  ل  ييع أي رصنح تكان علي  أن ييع علي  رصح
(3)
صمنا قنا ينوه  أنن  غينر  

 صماود ألفا .

 

 

 

                                                 

 ( .2) «المصحف العمدين» (1)

 ( .63) «الملر حسن» (2)

 ( .321) «المصحف العمدين» (3)
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 ملبحث السادسا

 

 متهيد : 

الوقم لغة : يطلق الوقم يف اللغة على عاة صما  : صنها المنع، يقال : وقفنم 

 ا : أي صنمت  عن الرجيف ع  الشيء وقفً 
(1)
 .  

 ا أي فبسنتها يف سنبييف اهللوصنها الحب ، يقال : وقفنم الناار وقًفن
(2)

، ويطلنق 

أي  «مكلمننته  ثنن  أوقفنن»ا علننى السننكوت : تقننا فكننى أبننو عمننرو بنن  المنن ء أيًينن

م  سك 
(3)

 .  

ا : ذكر الملماء للوقم عاة تمريفات أشهرها صا ذكنرا اإلصنا  الوقم اصط ًف 

الوقم : قطع الحوت على الكلمة زصننا يتننف  تين  عنادة »ب  الءحري فيث قال : ا

بنيننة اسننتئناف القننراءة، أصننا بمننا يلنني الحننرف الموقننوف علينن ، أو بمننا قبلنن ،   بنيننة 

« اإلعراض
(4)
 .  

:  اء لغة : لنا الوقنم، تقنول : ابتناأت الشنيء : تملتن  ابتنااء، والبناءوا بتا

 تميف الشيء أول
(5)
 .   

                                                 

 . [ف. ق. ف]  (669) لل تطمي «الم تر المصبدح» (1)

 ( .4868م6) م ظطا البن «العرب لسدن»  (934م4) فداس البن «اللغ  مجم » في ظر  السدبق المصلا (2)

 ( .4898م6) «العرب لسدن» (3)

 ( .240م1) «ال شر» (4)

 ( .47) األي هدين للرا   «الكرير القرآن أل دظ م ررات معجر»[  أ. ر. ب]( 223م1) «العرب لسدن» (5)
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 ا : هو استئناف القراءة بما قطع أو وقمواصط ًف 
(1)
 .   

 املطلب األول : منهج احلضرمي يف الوقف واالبتداء :

فينمننا نطننالع المحننحم الممننا  نءننا أن الشننيخ الحيننرصي ذكننر يف فاشننية 

ع صننة المنني  وقننم  ز ،  نننا سننورة الفاتحننة ع صننات الوقننم تقننال المحننحم ع

والطنناء وقننم صطلننق، والءنني  وقننم جننايفح، والننحاي وقننم صءننوز، والحنناد وقننم 

صنرخص، واليناد وقنم لننروري، و  هنني، وع صنة النهنني ننون واسنع، والشننرط 

ثنن   نقننط، والقنناف وقننم صختلننم تينن  بنني  القننراء، وع صننة ا سننتفها  والسننؤال 

  صاناا ص  توو، وع صة الكايف كاف «تا»وع صة التمء  والتخيير ، «ص »
(2)

 .  

 ث  ذكر أن المي  ع صة لركوب صححم اإلصا  عامان ب  عفان
(3)

 .   

لكننن  فينمنننا نتحنننفب المحنننحم الممنننا  نءنننا أن هنننناك ع صنننات ذكرهنننا 

الننون، والشنرط أو التمنانق،  يالحيرصي يف الحاشية ولن  توجنا يف المحنحم وهن

صة ا ستفها  والسنؤال، وع صنة التمءن  والتخيينر، وع صنة الكناف، وهنناك وع 

 ع صات صوجودة يف المححم ل  يشر أليها يف الحاشية وهي : 

وهني  «وقفنة»تميف أصر ص  وقم يقم قم يمني أصنر بنالوقم، وع صنة  «قم»

 الوصنيف و  ىالوقنم   ألن ىتمني ع صة السكتة الطويلة بمن تكون السكتة أقر  أل

وهني تمنني الوقنم بشنرط وصنيف صنا بمناا، وع صنة  «ص »ينقطع النف ، وع صة 

                                                 

 ( .19) يدلح الكرير عبلم ر «الكرير القرآن يف بدلمع ى فيلتهمد بتلاءفاال الط ف» ي ظر (1)

 ( .2) «المصحف العمدين» (2)

 السدبق و سه . (3)
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 وهي تمني الوقم بشرط وصيف صا قبل  «صق»
(1)
 .   

 وذلنك يف صوالنمها األربمنة المءمنع عليهنا «سنكتة»واختار للسنكم كلمنة 
(2)

 ،

 [23]القحنص :  ﴾ڄ  ڄ  ڃڃ   ﴿ وكذا يف بم  الموالع صانيف قولن  تمنالى :
(3)

 

  الرعناء  سنكتة مألن صنا»:  ع ذكنرا اإلصنا  السنءاوناي وعللن  فينث قنالوهذا المول

 ن : ﴿ ا با سنتمانةتمريًين ن بماا صنقطنع لفظنا وصمننى، كمنن  قنال : تلن  خرجتمنا؟ تقالتنا

 ﴾ڃ   ڃ  چ
(4)
 .   

نءا أن  استمميف ع صة  صلى  وهي تمني جواز الوقم صع كون الوصنيف أولنى يف 

 [14]البقرة :  ﴾ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ﴿ صولع وافا وهو قول  تمالى :
(5)
 .  

صنلى اهلل ن النبني  ىذكر الشيخ الحيرصي يف المححم الوقنوف المنسنوبة ألن

« وقفنن  صننلم »وكننان يف بمنن  الموالننع يكتنن  تننوو المولننع  ن علينن  وسننل 
(6)

 ،

« صلم وقم »وبميها يكت  
(7)

 »(8)وقم النبي » ، وثالاة يكت 
ورابمنة  

» (9) وقف »يكت  
 »(10)وقم »وخاصسة يكت   ،

 .   

                                                 

 ( .20) اله لد الصدرق محمل للشتخ «القرآن أف دف امطر يف البرهدن ألطدف ك طر» : ي ظر (1)

 ( .731)  (463)  (356)  (236) «العمدين المصحف» ي ظر (2)

 ( .312) السدبق (3)

 ( .777م1) «الط طف عل » (4)

 ( .4) «العمدين المصحف»( 5)

 ( .19) السدبق (6)

 ( .91) السدبق (7)

 ( .199(  )94) السدبق (8)

 ( .482(  )468) السدبق (9)

 ( .331(  )167) السدبق (10)
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ولع اإلصا  الحيرصي ع صات للوقم على رؤو  اآلي التي لها تملنق بمنا 

بماها، ويباوا أن  تمثر باإلصا  السءاوناي واألشنمو  وغيرهمنا فينث ذكنر اإلصنا  

 السءاوناي يف كتاب  عليف الوقوف ع صات للوقم على رؤو  اآليات
(1)
 .  

ر كيف آية وقفا، بيف الممتر المما ، والوقنم تنابع ولي  آخ»وقال األشمو  : 

 ىلهنا تكاينرا صننا تكنون آيننة تاصنة وهنني صتملقنة بآيننة أخنري ككوهنننا اسنتاناء، واألخننر

« صستانى صنها، أو فا  صما قبلها أو صفة، أو باً  
(2)
 .   

 املطلب الثاني : أهم املالحظات على منهج احلضرمي يف الوقف واالبتداء : 

ع صننة للوقننم علننى صوالننع كايننرة يف المحننحم الشننريم صمننا  ولننع أكاننر صنن 

ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ يف المشننقة والحننرج، وصنن  أصالننة ذلننك : قولنن  تمننالى : القننارئيوقننع 

« ينت   »و «قم»ولع [ 213]البقرة :  ﴾ڇ  
(3)

هني أصنر  «قنم»، وصملنو  أن ع صنة 

 بالوقم وأن ل  يقم تن  بنم  علين 
(4)

منا  الوقنم، تنال علنى عنا  ت «ينت   »، وع صنة 

جنواز التني تنال علنى  «صنلى»تكان األولي أن ييع ع صة وافاة صنها، أو يينع ع صنة 

:  الوقم صع كون الوصيف أولى، أو  ييع ع صنة أصن ، وينال علنى ذلنك قنول األشنمو 

كان النا  أصنة  «والوقم على»لي  بوقم لفاء المطم بماا، وقول األنحاري  «وافاة»

« ييف أن  فس  م ألن صا بماا صتملق ب لي  بءيا، وأن ق»وافاة 
(5)
 .  

                                                 

 . بعلهد فمد (171م1) «الط طف عل » ي ظر (1)

 ( .24) «م دا الهلى» (2)

 ( .27) «العمدين صحفالم» (3)

 ( .20) «البرهدن ألطدف ك طر» (4)

 ( .130) «م دا الهلى» (5)
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التي تمني  «و»[ ولع عليها 231]البقرة :  ﴾ٿ  ٿ  ٹٹ   ﴿ قول  تمالى :

 ع صة الوقم اليميم أي قييف علي  وقم، لك  الوصيف أولى
(1)

، وولع علي  

 التي تمني الوقم المطلق وهو صا يحس  ا بتااء بما بماا «ط»ع صة 
(2)

 ،

والم صتان كما هو والب بينهما تمارض، تكان علي  أن يكتفي بولع ع صة 

 كما ذكر السءاوناي «ط»وافاة واألرجب أن تكون 
(3)

كما هو صوجود يف  «ج»، أو

 . المحافم

[ ولننع علينن  256]البقننرة :  ﴾ىت   يت  جث  مث   ﴿ قولنن  تمننالى :

 يت   ث   ع صات  و، ز،  
(4)
تمنني  «ز»قنم الينميم، وتالقاف تمنى ع صة الو 

 ع صة الوقم المءوز أي يحس  الوقم والوصيف، لك  الوصنيف أفسن 
(5)

، وكلمنة 

 يت  كما هو والب تمني عا  تما  الوقم .  

كمننا تمننيف  «و» وأرى أننن  كننان علينن  أن يكتفنني بولننع ع صننة وافنناة ولننتك 

الوصيف   وأوجالوثقى و قا قييف ل ستئناف بالنفي، »:اإلصا  السءاوناي فيث قال 

«  للمنروة، أي استمسنك هبنا غينر صنفحنلةجميف الءملنة فناً   ىعل
(6)

، أو   يولنع 

 . علي  ع صة كما هو الحال يف المحافم المطبوعة

                                                 

 ( .20) «البرهدن ألطدف ك طر» (1)

 ( .31) «العمدين المصحف» (2)

 ( .311م1) «الط طف عل » (3)

 ( .35) «العمدين المصحف» (4)

 ( .20) «البرهدن ألطدف ك طر» (5)

 ( .329م1) «الط طف عل » (6)
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 التي ولمها الحيرصي يف بم  الموالع «ض»أن ع صة 
(1)

، وهي تمنني عنناا الوقنم 

 ذلك :  ىعل التي تمني عناا وقم صرخص، ويال «ص»اليروري   ترو بينها وبي  

للوقننم المننرخص لننرورة، وهننو صننا    «ص»أن اإلصننا  السننءاوناي جمننيف رصننح 

يستغني صا بماا عما قبل ، لكن  يرخص الوقم لرورة انقطاب الننف  لطنول الكن  ، و  

 يلحص  الوصيف بالمود م ألن صا بماا جملة صفهوصة
(2)
 .  

السءاوناي كلها عنا  «ض»أن الموالع التي ولع عليها الحيرصي ع صة 

ې    ﴿ [187]البقرة :  ﴾چ  ڇڇ   ﴿ وذلك صايف قول  تمالى : «ص»عليها ولع 

 ﴿ [194]البقرة : ﴾ گ  گ  گ  ڳڳ    ﴿ [189]البقرة : ﴾   ې  ې  ىى

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ   ﴿ [198]البقرة : ﴾ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   

 [229]البقرة : ﴾ ہ  ہہ   ﴿ [ 208]البقرة : ﴾ 
(3)
 .  

األولننى أن يتمننرض الشننيخ الحيننرصي يف صحننحف  وخاصننة أننن  يف كننان صنن   -3

القراءات للموالع التي يختلم تيها الوقم بناخت ف القنراءات ويءمنيف لن  ع صنة صانيف 

]البقننرة :  ﴾ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   ﴿ قولنن  تمننالى :

 ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى ﴿ [ وقولننن  تمنننالى :119

 [125]البقرة : 
(4)
 .  

 

 

                                                 

 ( .31)  (30)  (27)  (26)  (25)  (24) «العمدين المصحف» المثد  نبت  على  ظري (1)

 ( .63م1) «الط طف عل » (2)

 ( .309  291  287  282  281  278 م1) السدبق (3)

 ( .235  233م1) «الط طف عل » يف ذل  ي صت  ي ظر (4)
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 املبحث السابع

 متهيد : 

 قنرأ  يف اللغنة فنول الءمنع والين ، يقنال  القراءات لغة : جمع قراءة وتاور صادة

ا، وقرأت الشنيء، جممتن  ولنممم بمين  ألنى بمن ، القرآن أي لفظم ب  صءموعً قرأت 

 ي جمم  وقراءت [ أ17: ]القياصة : ﴾ ی  جئ  حئ   مئ  : ﴿  قال تمالى
(1)
 .  

 ا لناقل ا : هي عل  بكيفية أداء كلمات القرآن الكري  واخت تها صمحوً واصط ًف 
(2)

    

قنراءة  يوالقراءات التي جاءت يف المححم المما  هي القراءات السبع وهن

 اإلصا  ناتع واب  كاير وأبي عمرو واب  عاصر وعاص  وفمحة والكسايفي .

 ميتي القراءات يف المححم المما  ص  خ ل صا وسوف نتناول الحايث ع 
(3)
 .  

 املطلب األول : القراءة األساسية اليت كتب عليها املصحف : 

بالتتبع وا سنتقراء للمحنحم الممنا  المخطنوط تبني  أن القنراءة األساسنية 

 . االتي لبط عليها المححم هي قراءة ففص ع  عاص  الكويف غالبً 

 الذي اعتمد عليه الشيخ احلضرمي يف القراءات :  املطلب الثاني : املصدر

فاشنية المحنحم تبني  لننا ى ص  خ ل المطالمة والتتبع للنص الموجود علن

ا أن  اعتما على كتا  التيسير يف القراءات السبع لإلصا  أبي عمرو الاا ، تكان غالًبن

                                                 

 . [أ. ا.  ق] (3536م5) م ظطا البن «العرب لسدن» (1)

 ( .49) دالجزا البن «المقرئتن م جل» (2)

 ( .69م1) للقسطالين «اإلشداات لطدئف»  (45) السدبق (3)
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 ا .ا يسيرً صا ينقيف الك   بنح  ويف بم  الموالع يتحرف تي  تحرتً 

 طلب الثالث : منهج الشيخ احلضرمي يف القراءات : امل

وصم القراءة يف الحاشية بناللون األفمنر، وذلنك صن  خن ل ننص ابم ي -1

   . االتيسير غالبً 

ا ولن  يخنالم ييبط القراءة المخالفة لقراءة ففص بناللون األفمنر غالًبن -2

 أ  يف صوالع قليلة .

كررهنا بمنا ذلنك وخاصنة يف يذكر بم  القراءات يف أول صوالمها و  ي -3

األصول صايف ل  الهاء يف  عليه   يف قراءة فمحة، وصلة صي  الءمنع لقنالون وابن  

 كايننر وورش أذا جنناء بمنناها همننحة قطننع
(1)

ا يميننا ذكرهننا وخاصننة أذا كننان ، وأفياًننن

]البقنرة :  ﴾ہ  ﴿ المولع الاا  بما األول بماة سنور صانيف القنراءات يف كلمنة 

 [49قرة وأعاد ذكرها يف سورة األفحا  ][ ذكرها يف الب237
(2)
 .   

اهلل بن بشري احلضرمي يف  منهج الشيخ عبد ىاملطلب الرابع : مالحظات عل

 القراءات : 

لنن  يتمننرض لمننذه  ورش يف الننراءات و  يف ال صننات يف أي صولننع يف  -1

 المححم الشريم .

 ل  يتمرض لمذاه  القراء يف الماود . -2

ة يف المححم الشنريم أ  يف صوالنع صمناودة وكنان أول ل  يذكر اإلصال -3

                                                 

 . ال ديح  نطاة «العمدين المصحف» (1)

 ( .341)  (32) السدبق (2)
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 ص  تاتحة سورة يون  ءهذا الموالع هو أصالة الرا
(1)

، وذكر صذاه  القراء يف أصالنة 

 واخر آي سورة  ط   يف خاتمة السورةأ
(2)
 .   

، 3﴾ ]الفاتحننة : ڀ  ڀ  ٺ    ﴿الكبيننر للسوسنني يف  اإلدغننا لنن  يننذكر  -4

]البقنرة ﴾ ہ  ھ      : ﴿يف قولن   لإلدغا [، وأول ذكر 2:  ﴾ ]البقرةپپ  ڀ   ﴿، و [4

« لكن »وتشنايا     «جمنيف»وقرئ بإسنكان    »: [ فيث قال يف الحاشية 22: 
(3)

 ،

وهو تمبير غير دقيق، ولن  يكن  لن  صننهج دقينق يف ذلنك تمفياننا يقنو  بينبط بمن  

اللون الحنرف األول وتشنايا علننى الحنرف الانا  بننى الموالنع بولنع سنكون علنن

 األفمر، وأفيانا أخرى   ييع أي ع صات .

﴾ ]البقنرة پ ﴿ل  يذكر صذاه  القراء يف الهمحتي  ص  كلمة نحنو  -5

[ وكنان يشنير يف بمن  الموالنع 13]البقنرة :  ﴾ۓ   ڭ  ﴿ وص  كلمتي  نحنو [6

[ فينث ذكنر 133]البقنرة :  ﴾ۆ  ۈ   : ﴿ تفحييف صايف قولن  تمنالىاستحياء دون  ىعل

 «شهااء بغير همح» يف الحاشية
(4)
 ، وهو تمبير غير دقيق . 

 الهمح .ى ل  يتمرض لمذه  فمحة وهشا  يف الوقم عل -6

 صذه  فمحة يف السكم على الساك  قبيف الهمح . ل  يتمرض لذكر -7

ل  يتمرض لإلدغا  الحنغير يف ذال أذ ، ودال  قنا ، وتناء التمنينث، و    -8

                                                 

 ( .167) «العمدين المصحف» (1)

 ( .58) السدبق (2)

 ( .5) السدبق (3)

 ( .18) السدبق (4)
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 هيف و بيف 
(1)
 .ا وغير ذلك أ  نادرً  

 .ل  يتمرض لمذه  الكسايفي يف الوقم على هاء التمنيث  -9

 . ل  يتطرو للحايث ع  الوقم على صرسو  الخط -10

 . ل  يتمرض لمذه  خلم ع  فمحة يف عا  الغنة يف الواو والياء -11

[، 3﴾ ]البقنرة : ڀ ﴿ص  قرأ هبنا صانيف  ىعا  نسبة بم  القراءات أل -12

[، قنال يف 35﴾ ]البقرة : ھ   ھ  ﴿ر همح، ﴾ بغيڀ ﴿وقرئ »قال يف الحاشية 

﴾ ی  ی  جئ  حئ  مئ ى : ﴿، وقولن  تمنال« ﴾ هبمح وبغير همحھ﴿»: الحاشية 

والبناقون برتنع  «كلمات»بالنح  ورتع  «آد  ىتتلق»[ جاء يف الحاشية 37]البقرة : 

« كلمات»وخف   «آد »
(2)
 .   

الحاشية عنا قولن  الخطم يف نسبة بم  القراءات وص  أصالة ذلك قال يف  -13

« [ تتب ياء أ  ناتع وأبو عمرو35]آل عمران : ﴾ ہ  ہ     ﴿»تمالى : 
(3)
وهو خطنم  

ے  ۓ   ﴿والحوا  أهنا ساكنة للءميع، وأصا التي يسكنها ناتع وأبو عمرو تهني يناء 

 ﴾ يف اآلية نفسها .

الحرصينان »[ قال يف الحاشية 53]المايفاة : ﴾ ژ  ژ  ڑ ﴿قول  تمالى : 

بغير واو قبيف الياء، والباقون بنالواو، وأبنو عمنرو بنحن  الن  ،   ل الذي  آصنوا يقو 

                                                 

   83  71  60  17:  السدبق( (1

 ( .3) السدبق (2)

 ( .45) السدبق (3)
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« والبنناقون برتمهننا
(1)
والحننوا  أن الننذي يقننرأ بغيننر واو هنن  الحرصيننان وابنن  عنناصر  

 ولي  الحرصيان تقط
(2)
 . 

 الخطم يف لبط بم  القراءات، وص  أصالة ذلك :  -14

علننى الينناء وسننكون الخنناء [ بولننع تتحننة 9]البقننرة : ﴾ ڃ  ڃ  ﴿لننبط 

وتتب الاال وهو خطمم ألن هذا المولنع صحنيف اتفناو، وأنمنا الخن ف يف المولنع 

 ﴾چ  ڃ  ڇ   ڇ    ﴿الاا  
(3)
 . 

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ﴿قولنن  تمننالى : 

[، لبط الفملي   يقتلون  بي  الياء وألنم 21]آل عمران : ﴾ ۅ  ۉ  ۉ  

 بما القاف وكسر التاء
(4)

م مألن القنراءة يف الفمنيف الانا  تقنط وهني قنراءة ، وهنو خطن

 فمحة
(5)
   . 

، [43]األعنراف :  ﴾ ی  ی  ی  ی  جئ ﴿ لبط السي  ص  قولن  تمنالى :

[، والبناء صنن  81]هنود :  ﴾ىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ﴿ وقولن  تمنالى :

 [ بالسنكون69]النحنيف :  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ قول  تمنالى :
 (6)

، وهنو خطنم،  

ا  أن أبا عمرو يقرأ  رسنلنا، ورسنلك ، ورسنله ، وسنبلنا  بإسنكان السني  والحو

                                                 

 ( .94) «العمدين المصحف» (1)

 ( .347) «رتالتتس يحبتر»  (99) «التتستر» (2)

 ( .4) «العمدين المصحف» (3)

 ( .43) السدبق (4)

 ( .87) «التتستر» (5)

 ( .220)  (186)  (126) «العمدين المصحف» (6)
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 والباء أذا كان بما ال   فرتان فيث وقع والباقون بيمها
(1)
   . 

[ 65]األنفننال : ﴾ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ﴿قولنن  تمننالى : 

 فيث لبط  يك   بالتاء ص  توو
(2)

، وهو خطنم مألن النذي ياقنرأ بالتمنينث هنو قولن  

ن    َوأ ن   ﴿ لى :تما نن كا    َيكا
بانوا ص ايَفنة   ص 

ل  ًفنا َيغ  ۀ   ﴿ [، وقولن  تمنالى :65]األنفنال :  ﴾َأل 

[ تننالكوتيون يقننرءون بالينناء 66]األنفننال :  ﴾ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ 

 تيهما، وأبو عمرو بالياء يف األول تقط، والباقون يقرءون بالتاء تيهما
(3)
   . 

ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿ قولننن  تمنننالى :

[ ولننننننع 35]يننننننون  :  ﴾ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڃ  ڃ  

 ، وهو خطم﴾    ٹ  ڤ ﴿ اليبط على
(4)
﴾ چ  چ  چ  ﴿ وأنما صحيف الخ ف هو 

(5)
  . 

وَسى َقاَل ﴿قول  تمالى :  ئ تا    َصا صا
را  ب ن    ج  نح  [ 81]ينون  : ﴾  لا ا َسنياب ط   اهللَ  أ ن   السِّ

ىف كلمة  السحر   لبطها بولع ألم بما الحاء
(6)

وهو خطم، والحنوا  أن تينبط  

 بولع همحة قبيف األلم على ا ستفها ، وهي قراءة أبي عمرو البحري
(7)

  . 

بينن  ﴾ پ ﴿ [ لننبط كلمننة46]هننود : ﴾ پ        پ  ڀ  ڀ ﴿قولنن  تمننالى : 

                                                 

 ( .85) «التتستر» (1)

 موع[ 66األو ود  : ]﴾ ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ : ﴿  طله يعودلى ضبط   فيرك(149) «العمدين المصحف» (2)

 . خالف مح  أوه

 ( .117) «التتستر» (3)

 ( .171) «العمدين المصحف» (4)

 ( .283م2) «ال شر»  (122) «التتستر» يف القراءات هذه ي صت :  ي ظر (5)

 ( .175) «العمدين المصحف» (6)

 ( .1186م3) للاينل «البتدن جدمع» (7)
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 المني  وكسنر المني 
(1)
ءة الكسنايفي  َعمنن يَف  بفنتب المني  وكسنر قنرا ألنوهنو خطنم م 

 المي  وتتب ال  
(2)
  . 

﴾ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ ﴿قولنننن  تمننننالى : 

﴾ گ  گ ﴿[ فيث لبط 16]الرعا : 
(3)
وهو خطم مألن المولع الذي  بالتاء 

فيث يقرؤا شمبة وفمحة والكسايفي باليناء ﴾ ڳ   ڳ ﴿ هو صحيف خ ف هو

 والباقون بالتاء
(4)
   . 

 ﴾ڻ ﴿  [ فيننث لننبط13]الحنناتات : ﴾ ڱ  ں  ں   ڻ ﴿قولنن  تمننالى : 

 بتشايا الحاي
(5)
 . ول  يقرأ ب  أفا ص  السبمة 

[، قا  بولع سكون علنى 3]المسا : ﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿قول  تمالى : 

(6)﴾ ڳ﴿ الهناء صن 
وهننو خطنم مألن المولننع النذي ياقننرأ بإسنكان الهنناء هنو قولنن   

 [ وهي قراءة اإلصا  اب  كاير1مسا : ]ال ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿ تمالى :
(7)

   . 

 ذكر بعض القراءات من غري طريق الشاطبية ومن أمثلة ذلك :  -1

]سبم : ﴾ ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴿ قول  تمالى : 

                                                 

 ( .183) «العمدين المصحف» (1)

 ( .125) «التتستر» (2)

 ( .202) «العمدين المصحف» (3)

 ( .1252م3) «البتدن جدمع»  (225) «التتستر» (4)

 ( .358) «العمدين المصحف» (5)

 ( .482) «العمدين المصحف» (6)

 ( .225) «التتستر» (7)
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﴾بالين  ۋ ﴿بنالتنوي  المنحنو ، و﴾ ٴۇ ﴿[ فيث لبط كلمة 37
(1)

، وهنذا 

قراءة روي  عن  يمقنو  صن  القنراءات القراءة ليسم ص  طريق الشاطبية وأنما هي 

 الا   المتممة للمشر
(2)
 . 

 ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴿قول  تمالى : 

 بي  التاء ﴾ڇ ﴿ [، فيث لبط كلمة 22]صحما : 
(3)

، وهنذا قنراءة روين  عن  

يمقو  الحيرصي بي  التاء وكسر ال   
 (4)

 . وليسم ص  طريق الشاطبية 

﴾ ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉۆ  ﴿قولنننن  تمننننالى :  -ج

 بالمااد األفمر بفتب الياء وأسكان القاف ولن  النراء ﴾ۋ ﴿[ لبط كلمة 81 ]ي  :

(5)
 ، وهي قراءة روي 

(6)
 . 

، 57، 56] النذاريات :  ﴾گ ﴾، ﴿ڍ ﴾ ، ﴿ ڃ  : ﴿ قول  تمنالى ن د

 [ قال بالياء يف الوصيف59
(7)
 وهو خطم ص  نافيتي  :  

  لا   بإثبات الياء ليمقو ، وهو لي  ص  طريق الشاطبيةأن هذا القراءات ا

 ا ووقفً أن قراءة يمقو  بإثبات الياء وصً  
(8)
 .  

                                                 

 ( .347) «العمدين المصحف» (1)

 ( .351م2) «ال شر» (2)

 ( .409) «العمدين المصحف» (3)

 ( .374م2) «ال شر» (4)

 ( .357) «العمدين المصحف» (5)

 ( .526) «يحبتر التتستر» (6)

 ( .420) «المصحف العمدين» (7)

 ( .564) «يحبتر التتستر» (8)
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فيننث لننبط النننون بالفتحننة  ﴾گ ﴿ا هننناك خطننم يف لننبط كلمننة وأيًينن
(1)
 

 . والححيب أهنا بالكسرة

 ذكر بعض القراءات الشاذة :  -1

: يف الحاشنننية  [ قنننال139]البقنننرة : ﴾ ہ  ہ  ہ  ھ﴿قولننن  تمنننالى : 

« أتحاجونا بنون وافاة»
(2)
وهي قراءة شاذة قرأ هبا الحس  واب  صحيحن  وزينا بن   

 ثابم
(3)
 .  

نيف  ﴿قول  تمالى :  كاينر : »[ قنال يف الحاشنية 217]البقنرة : ﴾  َكب ينر   ت ين    ق َتنال   قا

 ولبطها يف المححم بالااء «بالااء وقرئ بالباء
(4)
 .ول  يقرأ هبا أفا ص  السبمة  

[ قنال 130]النسناء :  ﴾ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک﴿ قول  تمالى :

 ولبطها كذلك يف المحنحم «وقرئ يتفارقا بملم بما الفاء»: يف الحاشية 
(5)
 يوهن 

 قراءة شاذة قرأ هبا زيا ب  أتلب واب  خلييف القارئ
(6)

 .   

: [ قننال يف الحاشننية 10]السننءاة : ﴾ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ﴿قولنن  تمننالى : 

 ، ولنبطها يف المحنحم بالحناد«صللنا بالحاد المهملة وقرئ بالياد الممءمنة وقرئ»

(7)
 ، وهي قراءة شاذة صنسوبة للممري وأبي رجاء وطلحة وجمفر ب  صحما

(1)
 .  

                                                 

 ( .420) «المصحف العمدين» (1)

 ( .18السدبق ) (2)

 ( .77) للكرمدين «القراءات شطاذ»  (17) «القرآن شطاذ يف مختصر» (3)

 ( .28) «العمدين المصحف» (4)

 ( .80السدبق ) (5)

 ( .564) «يحبتر التتستر» (6)

 ( .334) «العمدين المصحف» (7)
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 [ قنال يف الحاشنية38]ي  :  ﴾ۉ  ۉ  ې       ې﴿قول  تمالى : 

برج وص  صنحلة ألنى بممنى أهنا تنتقيف ص  برج ألى  «لها   صستقر قرأ بم  القراء » :

 صنحلننة، هكننذا وجاتنن  صكتوبننا يف بمنن  كتنن  المسننلمي  رفمهنن  اهلل، والبنناقون ﴿

﴾ ې       ې
(2)

 ، وهي قراءة شاذة صنسوبة  ب  صسمود وصحما ب  علي
(3)
 .   

 ﴾ ی ىئ   ىئ  ىئ  ی ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ قولننننننننن  تمنننننننننالى : 

 » وقرئ» : قال يف الحاشية ]الحاتات[
 
« على اإللناتة هاء الء لة بكسر «ولاا اهلل

(4)
 

 وهي قراءة شاذة وردت ع  اليحاك
(5)
 .   

[، قال يف 42]هود : ﴾ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ قول  تمالى : 

 «وقرئ صمَحل بفتب الحاي» :الحاشية 
(6)

بنالفتب »: ، وهي قنراءة شناذة قنال المكنري 

« صحار، ول  أعل  أفاا قرأ بالفتب
(7)

 .   

 قراءة حفص ومن أمثلة ذلك :  رسم وضبط بعض الكلمات على غري -2

ا يف القنرآن الكنري  وجناء ﴾ فيث جناءت يف أفنا عشنر صولنمً ھ ﴿ كلمة 

رسمها يف المححم المما  بالهمح يف عشرة صوالع وهني علنى الرتتين  ]البقنرة : 

                                                                                                                                 

 ( .380) «القرآن شطاذ»  (173م2) ج ي البن «المحتس » (1)

 ( .355) «العمدين المصحف» (2)

 ( .212م2) «المحتس »  (16م4) «فالكشد»  (400) «القرآن شطاذ» (3)

 ( .362) «العمدين المصحف» (4)

 ( .408) «القراءات شطاذ» (5)

 ( .182) «العمدين المصحف» (6)

 ( .699م2) للعكبرد «القرآن إعراب يف التبتدن» (7)
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 [45، 9[، و]الءاثيننة : 6، و]لقمننان : [231، 67
(1)

، ورسنن  يف صولننع وافننا تقننط 

 [106]الكهم :  يف﴾ ۈ  ٴۇ ﴿الى بالواو باون همح وهو قول  تم
(2)
 . 

﴾ جاءت يف القرآن الكري  يف ستة صوالع، ورسن  ث ثنة صنهنا ٻ ﴿كلمة 

 [38، 37بننالهمح علننى غيننر قننراءة ففننص وكلهننا يف ] آل عمننران : 
 (3)

، ويف ث ثننة 

 [89[، و]األنبياء : 85[، و]األنما  : 2صوالع باون همح وهي ]صري  : 
(4)
 . 

﴾ ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿يننر قننراءة ففننص ى غكلمننات علننوجنناءت أييننا هننذا ال

  ﴿[، 20]لقمنان :  ﴾ٺ  ٺ  ﴿[، 47﴾ ]الكهنم : مت  ىت ﴿[، 89]المايفاة : 

[، كلمننة 130﴾ ]الحنناتات : ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿[، 51﴾ ]األفننحا  : ٻ  ٻ  ٻ 

﴾  ې   ﴿[، 39:  ﴾ ]الحصننرڱ ﴿ [، و67﴾ ]ينن  : ۈ ﴿

 [2]الحشر :  ﴾ۈ ﴿ [، 68]ي  : 
(5)
 .  

بمن  الكلمنات التني هني صحنيف اتفناو عننا القنراء م وذلنك يقو  بينبط  -1

فينث وردت يف أربمنة  ﴾ڇ  ﴿لتوه  وجود قراءات تيها وص  أصالنة ذلنك كلمنة 

[، ويف ]ص : 176[، ويف ]الشننمراء : 78صوالننع يف القننرآن الكننري  يف ]الحءننر : 

   . [14[، ويف ]و : 13

                                                 

 ( .402)  (400)  (330)  (292)  (261)  (241)  (95)  (31)التريت  ىعل «العمدين المصحف» (1)

 ( .245) «العمدين المصحف» (2)

 ( .45السدبق ) (3)

 ( .265(  )112(  )245السدبق ) (4)

 ( .437)  (357)  (371)  (357)  (362)  (341)  (331)  (242)  (99) «العمدين المصحف» (5)
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يقرأ الحرصينان  وصملو  أن الخ ف بي  القراء يف صولمي الشمراء وص فيث

تيهما ب   صفتوفة ص  غير همحة بماها و  ألنم قبلهنا وتنتب  جمفر واب  عاصر وأبو

 التنناء، والبنناقون بنناأللم والنن   صننع الهمننحة وخفنن  التنناء
(1)

، لكنن  نءننا الشننيخ 

لبط الموالع األربمة بالقراءتي  توهمنا أن الحكن  تيهنا وافنا، صنع قا الحيرصي 

اشية والذي ينص على أن الخن ف يف صولنمي الشنمراء أن  نقيف نص التيسير يف الح

 وص تقط
(2)
 .  

 ل  يتمرض لذكر بم  القراءات صايف :  -2

[ 94]النسناء :  ﴾ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿ قول  تمنالى :

ل  يتمرض لقراءة فمحة والكسايفي  تتابتوا  بالااء والباء 
(3)

، صنع أنن  ذكنر هنذا القنراءة يف 

صولع الحءرات 
(4)
 .   

[ لن  ينذكر 68]ي  : ﴾ ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى﴿قول  تمالى : 

 ا  لناتع واب  ذكوان سواء بالوصم أو باليبططَ قراءة الخ  
(5)
 .  

  ترك لبط كاير ص  صوالع القراءات يف المححم وص  أصالة ذلك : 

[ فيث ذكنر 176]آل عمران :  ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿ قول  تمالى :

 على قراءة ففص تقط ﴾ڦ ﴿حاشية، لك  لبط كلمة صذاه  القراء يف ال
(6)

 .  

                                                 

 ( .489) «التتستر يحبتر» (1)

 ( .416)  (364)  (301)  (214) «العمدين المصحف» (2)

 ( .97) «التتستر»  (76) «العمدين المصحف» (3)

 ( .414) «العمدين المصحف» (4)

 ( .185) «التتستر»  (357) السدبق (5)

 ( .60) «العمدين المصحف» (6)
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ا لبطم [ أيًي 179]آل عمران :  ﴾ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ ﴿ قول  تمالى :

 على قراءة ففص تقط
(1)
 .  

ل  يك  للشيخ صنهج صحاد يف لبط الكلمات التني هبنا أكانر صن  قنراءتي   -3

يكتفني ألخ تنراا صنرة  ..﴾ .ڱ ﴿، ﴾ٿ  ﴿ ﴾ ، ائ  ﴿﴾، ٺ    ٺ  ﴿صايف 

 بالوصم و  ييبط صانيف  تنممنا 
(2)

قنراءة ففنص ى ، ويف  نغفنر لكن   لنبطها علن

نر  ، ثن  ولنع نقطنة فمنراء علن
ف  الننون ونقطتني  تحتهنا ى باللون األسنود هكنذا  َنغ 

 وعلى الفاء تتحة فمراء
(3)

َفر باليناء  ، وص  المملو  أن تيهنا ثن   قنراءات نناتع  ياغ 

َفننر  بالتنناء صيننموصة وتننتب الفنناء، والبنناقونصيننموصة وتننتب الفنناء، وابنن  عنناصر    تاغ 

ر   بالنون صفتوفة وكسر الفاء
ف    َنغ 

(4)
 . 

الخطنم، تكنان علين  أصنا أن يكتفني  شك أن هذا اليبط قا يوقع القارئ يف و 

ا أخرى فتى يستطيع القارئ التميينح القراءات يف الحاشية، وأصا أن يستمميف ألوانً بذكر 

  . بي  القراءات

  

                                                 

 السدبق و سه . (1)

 ( .38) «العمدين المصحف» (2)

 ( .8السدبق ) (3)

 ( .73) «التتستر» (4)
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 ملبحث الثامنا

 متهيد : 

ا، وهنو المممنول بن  يف اشتهر عنا الملماء تءحيفة المححم ألنى ث ثني  جنحءً 

المحافم التي تطبع، صع تقسي  كيف جحء ألى فحبي ، تيكون عاد األفحا  ستي ، 

 وتقسي  كيف فح  أربمة أرباب تيكون صءموب األرباب صايفتي  وأربمي 
(1)
 . 

القارئ وصساعاة صبتغني ى ولتءحيفة المحافم توايفا صنها : تسهييف القراءة عل

والفايفنناة يف صمرتننة »هننن  : 470ففننظ القننرآن، قننال األنننارابي أفمننا بنن  أبنني عمننر  

ر أورادا يف النرتاويب وغيرهنا تقنايرا وافناً  ا، تنإذا أجحاء القرآن أن  أذا عرف ذلك قا 

شنرا صنن ، تنإذا أفن  أن يختمن  يف أف  أن يخت  القرآن يف عشر قرأ كيف يو   وليلة عا

عشري  قنرأ كنيف ينو  وليلنة جنحءا صن  أجنحاء المشنري ، وكنذلك يفمنيف أذا أفن  أن 

« يختم  يف ث ثي  أو أقيف صنها أو أكار، أن شاء اهلل
(2)
 . 

 بهما :  يتعلق وما واألحزاب املطلب األول : منهج الشيخ احلضرمي يف األجزاء

 بن  بشنير الحينرصي المحنادر التني اعتمنا عليهنا يف اهلل ل  يذكر الشنيخ عبنا

تءحيفة وتححي  المححم المما ، لكن  كان يشير يف الحاشية ألى األجنحاء بنالنص 

. وهكنذا . : الءحء األول، الءحء الاا ، الءحء الاالنث .الحاشية تيقول صاً   عليها يف

لمطبوعننة ا للمحننافم األننى آخننر المحننحم، وقننا جنناء تقسننيم  ل جننحاء صواتًقنن

 كمححم األزهر وصححم الماينة أ  يف ث ثة صوالع وهي : 

                                                 

 ( .88  87)  لفاد  دورمر «شريفال المصحف يف فاألحزاب اآلد فاؤفس السطا فطايح انر» (1)

 ( .272) لألولاابي «اإليضدح»  (88) لسدبقا (2)
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ﴿ جمنننيف بااينننة الءنننحء الرابنننع قولننن  تمنننالى : -1

 [92]آل عمران :  ﴾ پ
(1)
 .  

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿  جمنننيف بااينننة الءنننحء السنننابع قولننن  تمنننالى : -2

 [83]المايفاة : 
(2)
 . 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ ر قولنن  تمننالى :جمننيف باايننة الءننحء الحننادي عشنن -3

 [94]التوبة :  ﴾ٻ  ٻ
(3)
 .  

وهننذا الخنن ف جنناء يف بمنن  المحننافم القايمننة كمحننحم ابنن  البننوا ، 

 حم بغااد، وصححم الهنا .حوص

 وذكننر الخنن ف يف المولننع الاننا  ابنن  الءننوزي والسننخاوي
(4)

، وأشننار ألننى 

 الخ ف يف المولع الاالث اإلصا  اإلنارابي
(5)
 .   

 . حاءجاهلل ب  بشير الءحء ألى أربمة أ الشيخ عباث  قس  

 . أول الءحء بااية الءحء : يف

 . ربع الءحء : بما هناية ربمي 

 . نحم الءحء : بما هناية أربمة أرباب

                                                 

 ( .51) «المصحف» (1)

 ( .99) السدبق (2)

 ( .163السدبق ) (3)

 ( .143م1) «القراء جمد »  (121) «األف دن ف طن» (4)

 ( .273  272) «فالمصدحف المصدرا يف القرآن يحزي » في ظر  (265) لألولاابي «اإليضدح» (5)
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 ربع الءحء : بما هناية ستة أرباب، وهكذا
(1)
 .    

 : ويف بم  األجحاء يشير ألى كيف ربع يف الحاشية هكذا

 . الءحء

 . ربع

 .   ربع الءحءنحم

 . ربع

 . نحم الءحء

 .ربع 

 . نحم

 ربع
(2)
 .  

ويلحظ وجود اخت ف يف باايات األفحا  واألرباب يف صوالع كايرة عن  صنا 

 .هو صوجود يف صححم األزهر والماينة 

ۆ  ۈ   ﴿ وص  أصالة ذلك : جميف بااية الحح  الاا  والمشنري  قولن  تمنالى :

 [31]يننون  :  ﴾ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ 
(3)
وهننذا صواتننق لمننا جنناء يف صحننحم  

 . بغااد والهنا

ٱ  ﴿ بينما بااية الحح  يف صححم األزهر والماينة المنورة هنو قنو تمنالى :

 ذلك كايرة .ى [ واألصالة عل26]يون  :  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

                                                 

 « .العمدين المصحف» يف (94 -83) من السدرس الجزء مثاًل  ي ظر (1)

 « .العمدين المصحف» يف (385-371) من فالعشرفن الرابع الجزء مثاًل  ي ظر (2)

 ( .171« )العمدين المصحف» (3)
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وصسملة تقسي  القرآن الكري  ألى أجحاء وأفحا  وأرباب وغيرها ص  المسنايفيف 

ت  داعي إلعادة الحايث عنها هنا   1 عنها قايما وفايااالتي تناول الملماء الحايث 

 فتى   يطول البحث.

صنن  الم صننات التنني ولننمها الشننيخ الحيننرصي يف الحاشننية ع صننة الركننوب و

ا م ا بالننا  يف الحن ة أو صنفنردً ، وصمناها استحبا  الركوب لم  كنان يقنرأ أصاًصن«ب»

ودة يف بمنن  المحننافم وتماصنن ، وهننذا الم صننة صوجنن ىوذلننك  كتمننال الممننن

الباكستانية والهناية، وذكرها وأشار ألى عاد صوالمها يف كنيف سنورة الشنيخ صحمنا 

« كنوز ألطاف الرهان يف رصوز أوقاف القرآن»الحادو الهناي يف كتاب  
(2) 

. 

[ 20]البقنرة :  ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ﴿ وص  أصالة ذلك قولن  تمنالى :
(3)
 

. 

 [112]البقرة :  ﴾خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ﴿ ى :وقول  تمال
(4)
 . 

اهلل يف الحاشنية أيينا ألنى صوالنع السنءاات يف المحنحم  يشير الشيخ عبنا

« سءاة»الشريم، وذلك بكتابة كلمة 
(5)
 .   

 ول  ييع لها أي ع صة يف المححم كما هو الحال يف المحافم المطبوعة 

                                                 

بحث م شطا يف  ي ظر علي نبت  المثد  يحزي  القرآن يف المصدرا فالمصدحف لللكتطا  دور  لفاى الحمل ((1

 هو1424امضدن  -المجل  األحملي  بلبي   العلر الخدم  عشر

 ( .11-10« )ك طر ألطدف البرهدن» (2)

 ( .5« )العمدين المصحف» (3)

 ( .15« )العمدين المصحف» (4)

 ( .219)  (202)  (142) السدبق (5)
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 ء واألحزاب وما يتعلق بهما : األجزاى املطلب الثاني : أهم املالحظات عل

ا ييع أشنارات يف الحاشنية ل ربناب وأفياًنن ًناعا  اتباب صنهج صمي  تمفيا -1

   ييع .

عا  وجود ع صة صمينة ل ربناب واألفنحا  يف المحنحم، وأنمنا يكتفني -2

ألخ يف الحاشية، وتكون هذا الكلمنة يف صوالنع  ..بولع كلمة ربع أو ربع الحح  .

الحينرة  ع  اآلية التي هي بااية الربع أو الحح  صما يوقنع القنارئ أي يف كايرة بمياة

 صمرتة بااية األرباب والمشقة يف

ل  يشر يف الحاشية ألى السءاة يف المولنع الانا  صن  سنورة الحنج، و   -3

سءاة سورة النء ، وا نشقاو، والملق
(1)
 .  

مي يف رواينة عنهمنا ألنى ولمل  يف ذلك اتبع صا ذه  ألي  اإلصنا  صالنك والشنات 

أن عاد سءاات القرآن الكري  أفاى عشرة سءاة، لي  تيهنا شنيء صن  المفحنيف 

، وكذلك السءاة الاانية ص  سنورة الحنج عننا اإلصنا  «النء ، وا نشقاو، والملق»

 صالك
(2)
 .  

يف الحاشية، وكان األولني أن ينت  ولنمها  «ب»يقو  بولع ع صة الركوب  -4

ى ينت  تحاينا المولنع المنراد باقنة، و  يقنع القنارئ يف النوه  رأ  اآلية فتى عل

 قولنن  تمننالى : يف الحاشننية بءننوار «ب»وصنن  أصالننة ذلننك قننا  بولننع ع صننة الركننوب 

[ والحنحيب أن 11]المنكبوت :  ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿

                                                 

 ( .478(  )472)  (424)  (274) السدبق (1)

 ( .219)  (202)  (142) السدبق (2)
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 [13]المنكبوت :  ﴾ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې ﴿ تولع بما قول  تمالى :
(1)
 .  

ليهننا هنني صننا ذكننرا الشننيخ عمهمننة التنني ينبغنني التنبينن  وصنن  الم فظننات ال

الحيننرصي صنن  الفيننايفيف لكننيف سننورة صنن  سننور القننرآن الكننري ، وبننالنظر يف هننذا 

الفيننايفيف تبنني  أهنننا صنن  الحننايث المنسننو  لسننيانا أبنني بنن  كمنن ، وهننو فننايث 

 .صولوب 

ويشها لذلك صا تي  ص  ركاكنة األلفنا  والمخالفنة للحن  والمقنيف والشنرب، 

حايث قا تناول  الملماء بالرد والنق  ت  داعي صن  أعنادة الكن   تين  صنرة وهذا ال

ى أخر
(2)
 .   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( .319« )المصحف العمدين» (1)

 بون وديورم ر م وه الم سورين فمط وف السوطا فضودئ  يف كعو  بون أبي حليث:  ي ظر الحليث هذا حط  للمزيل (2)

 الحجوو  ذف السوودرس العوولر القرآوتوو  لللاانوودت الشوودطبي اإلموودم معهوول مجلوو  يف م شووطا بحووث  الم تووع محموول

 . هو1429



 

 

 

 
 

 دراسة وصفية حتليلية : املخطوط الُعماني املصحف
 

 هـادي حسني عبـد اهلل فـرج د.
 

80 

 

 املبحث التاسع

 

 بمن  المحنحم خاتمة يف ذكر الحيرصي بشير ب  اهلل عبا الشيخ أن ن فظ

 نظر . صحيف صا هو وصنها صقبول صا هو صنها األصور

 المقبول : 

 يقنع ربمنا التني الموالنع بم  تي  التنحييف، ذكر يف الماصة تي  يلح صا  با  -

 ت وهتا أثناء الخطم يف الماصة بم 
(1)

 هنو وأنمنا ك ص  ص  لي  ذاه أن الحقيقة ، ويف

 هن ، تكنان543الباقولي  ت  األصبها  الحسي  ب  علي الحس  ألبي صغير كتا 

 الشنيخ كن   أنن  الننا  بم     يتوهى فت الكتا  هذا  فصاى أل يشير أن علي 

 هنذا يف عليهنا ينبن  ولن  ينذكرها لن  كاينرة صوالنع تنرك أنن  اأيًي  الحيرصي، ونءا

 الرسالة
(2)
 .   

 فروتن ، وكلماتن  المظني ، وعناد القنرآن آي عناد صمرتنة يف تحنً   اذكر أيًين -

 وسورا
(3)
 .  

 رفمن  السنءاوناي اإلصنا  جممهنا التني ال زصة الوقوف يف تحيف بذكر قا  -

 الكري  القرآن سور على رتبها اوقفً  وثمانون اثنان اهلل وعادها
(4)
 .   

                                                 

 ( .488  )(485« )المصحف العمدين» (1)

 اللغو  مجموع مجلو  يف فوشور الولالي أحمول بون محمل:  بتحقتق  «الت زي  يف العدم  فته يلحن مد» كتدب طبع ف ل (2)

 ( .44 -25م1)  74 المجلل بلمشق العربت 

 . (494« )المصحف العمدين» (3)

 ( .496  )(495« )المصحف العمدين» (4)
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 الحمنا»أولن   الكنري  القرآن سورى عل اصرتبً  المظي  القرآن لخت  دعاء ذكر -

« البقرة سورة الكتا  بفاتحة اتتتب الذي هلل
(1)
 . 

 ا اإلصن للشنيخ خطبنة هنو ك صن ، وأنمنا صن  لني  الناعاء هذا أن الحقيقة ويف

ري أفما ب  سميا المفتي  المق 
(2)

ئ القنار يتنوه   ى فتن لن  ينسنبها أن علي  ، تكان

 . الحيرصي ك   ص  أهنا

 . الشريم المححم آخر يف والسور ل جحاءا تهرًس  ذكر -

 نظر :  صحيف هو صا أصا

 اهلل وسل ، بسن  علي  اهلل صلى النبي ع  صستءا  دعاء هذا وقال دعاء ذكر -

 علينن  جرينيف أتنا »قنال :  وسنل  علين  اهللى صنل النبني عن   ، رويالنرفي النرفم 

« ..وعظم  . المبارك الاعاء هذا خذ يا صحما وقال الس  
(3)

ى علن نقنم ولن  ، ألخ

 . الاعاء هذا

قنال  أن  وسل  علي  اهلل صلى النبي ع  يرتع «صسملة»عنوان  تحم اأيًي  ذكر -

 المغنر  أهنيف صن  برجنيف تاسنتقبيف بالمشنرو تولع النار أهيف ص  رجيف خرج لو» :

« جساا فر ص  بالمغر  الذي الرجيف  فرتو
(4)
 . 

 . علي  أقم ل  الحايث وهذا

 أذا المايننة يف كنانوا النذي  القنراء أسنماء هنذا»:   «تايفناة»عننوان  تحم قال-

                                                 

 ( .498 – 497) السدبق (1)

 ( .336 -335م 7) المقرد محمل بن ألحمل  «الرطت  األولل   صن من الطت  و ح» (2)

 ( .490 – 489) «العمدين المصحف» (3)

 ( .493) «العمدين المصحف» (4)
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 أسنماؤه  غيرا، وهنذا و  السو  يقرب    تإن  الحبو  يف وطرج أسماؤه  كتبم

بكنر، سنليمان، خارجنة،  اهلل، عنروة، قاسن ، سنميا، أبنو   : عبياوه عنه  اهلل رلي

 أجممي  وصحب  آل  وعلى علي  اهللى صل اهلل رسول أصحا  ع  اهلل رلي
(1)
 .  

 :  ناحيتني من نظر فيه الكالم وهذا

تقهناء،  هن  وأنمنا قنراء ليسنوا ألهنن  خطمم هو «القراء أسماء»: قول  :  ىاألول

 يف الملمناء بمن  أسنماءه  ونظ  السبمة الماينة تقهاء أو ةالسبم بالفقهاء ويمرتون

 قول  : 

 عارية الحق ع  ليحى تقسمت **        بميفمة يقتاي   ص  كيف أ 

 خارجة سليمان بكر أبو سميا**    قاس  عروة عبيا اهلل تخذه 

 بن  الحبير، والقاسن  ب  صسمود، وعروة ب  عتبة ب  اهلل عبا ب  وه  : عبيا اهلل

الننرفم ،  عبننا بنن  بكننر المسنني ، وأبننو بنن  الحننايق، وسننميا بكننر أبنني بنن  اصحمنن

 ثابم ب  زيا ب  يسار، وخارجة ب  وسليمان
(2)
   . 

 . ن أعل  واهللن  القول هبذا قال ص  على أقم الاانية : ل 

                                                 

 ( .496السدبق ) (1)

 ( .153-152) يدلح محمل مرير  «المرمطر ال قه فأنراا ال قهت  المذاه  مصطلحدت»:  ي ظر (2)
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 .الحما هلل الذي بنممت  تت  الحالحات، وبتوتيق  تتحقق المقاصا والغايات 

 :وبما 

 : تقا وتقني اهلل تمالى ألى أتما  هذا البحث المتوالع وهو

 «املصحف العماني املخطوط يف القراءات السبع دراسة حتليلية وصفية»

قا توصلم صن  خن ل البحنث يف هنذا المحنحم المبنارك ألنى عناة نتنايفج و

   أن نءملها تيما يلي : كت يمصقرتفاو

 النتائج :   أواًل

 المحنننحم هنننذا ودراسنننة اعموًصننن المخطوطنننة المحنننافم دراسنننة أن -

 بنيف تقنط والرسن  الكتابنة طريقنةى علن يقتحنر   ألنن  صهن  أصنر اخحوًص 

 والقراءات واليبط الرس  عل  هىو وأساسيةريفيسة  علو  بخمسة يرتبط

 اآلي . وعا وا بتااء والوقم

ص  الظواهر التي جاء ت يف المححم هي توزيع فروف الكلمة الوافاة  -

يف آخر سنطر وأول السنطر ال فنق، وهنذا الظناهرة جناءت كاينرا جناا يف 

النسنق ى المححم الشريم، والسب  يف ذلك هو ا لتحا  والمحاتظة عل

لننذي أشننرنا ألينن  وهننو التناسننق والتواتننق بنني  بنناايات الفريننا المءينن  ا

األسطر ص  أعلي وص  أسفيف، لك  كانم هذا الظناهرة صوجنودة يف بمن  

 المحافم القايمة
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لن  يقننع خطننم يف الننص القننرآ  أ  يف كلمننة وافناة يف المحننحم الشننريم  -

[ تإنننن  جننناء يف 97]البقنننرة :  ﴾ک  ک  ک  گ  گ  گ   وهنننو قولننن  تمنننالى : ﴿

 حم  بإذن   ولمل  سهو أو خطم ص  الناسخالمح

 كتابنة صءنال يف أبناعوا النذي  صن  الحينرصي بشنير بن  اهلل عبنا يما الشيخ -

 . صحافم عاة بياا كت  تقا المحافم

  يوجننا بالمحننحم أي زخننارف تننذكر سننوى أول صننفحتي  يف سننورة  -

ن فسن  الخنط الفاتحة وأول البقرة، وصا عاا ذلك أطار بسيط باللون األفمر، غير أ

 . وولوف  صبغ  صبغة جمالية ترياة

يف غالن   نالشيخ عبا اهلل ب  بشير الحيرصي لن  يلتنح  يف كتابنة المحنحم  -

بالرس  الماما ، ولميف السب  يف ذلك أن  تنمثر بنآراء بمن  الملمناء القنايفلي   ن األصر

 . رهمابءواز كتابة المححم بغير الرس  الماما  كالباق  ، واب  خلاون، وغي

ى علن –الطريقة الفرياة التي كت  هبا الحيرصي المححم لن  يسنبق أليهنا  -

نناخ الممننانيي  وسننميم  –فسنن  علمنني  لننذا نسننبم ألينن  وقلنناا تيهننا عنناد صنن  النس 

 « .طريقة الحيرصي»بن

ما  يءمع بي  النسخ والالنث وهنو ألنى  - الخط الذي كت  ب  المححم الما

 . ث علي  أ  بم  الحروفالالث أقر  م  نطباو قواعا الال

يف لنبط  للمحنحم ن  اغالًبنن استمميف الحيرصي ع صات الخلييف ب  أفمنا  -

  . المما 

ل  ييع ع صة ل خت   واإلشنما  والتسنهييف واإلبناال وكنذلك المحينا  -

   . ارسمً 
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يف المحنحم أفكنا  التءوينا ى ولع الشيخ الحيرصي رصوزا للا لة علن -

  –واهلل أعل  –يف هذا األصر وأعتقا أن ل  السبق  –

 اإلدغا جميف ع صة اإلخفاء الشفوي والحقيقي وافاة وهي  خ ، وع صة  -

بغنننة، وأدغننا  المالنني  الحننغير وافنناة وهنني غ ، صمننا قننا يوقننع القننارئ يف الخطننم، 

وكننذلك جمننيف     لإليفهننار الشننفوي عنننا الننواو والفنناء تقننط ولنن  يءمننيف لبقيننة 

ع عاينناة يف المحننحم دون أن ييننع عليهننا الحننروف ع صننة، وقننا تننرك صوالنن

 ع صات للتءويا .

قا  الشيخ الحيرصي بولع ع صات للوقم يف المححم الشنريم، لكنن   -

المولع الوافا صما قا يوقنع القنارئ يف ى يف بم  األفيان ييع أكار ص  ع صة عل

 الخطم .

 لنة اهلل ب  بشنير صءموعنة صن  الرصنوز والم صنات للا استخا  الشيخ عبا -

–يف المحنحم وأعتقنا  على األعااد والموالع المختلنم تيهنا بني  علمناء المناد

، لكن  هنناك بمن  الموالنع لن  ينت  ولنع الرصنح واهلل أعل  أن لن  السنبق يف ذلنك 

 المناس  عليها .

اهلل بنن  بشننير الحيننرصي النناايفرة الحننغيرة المغلقننة هنني  جمننيف الشننيخ عبننا -

 ننم بناللون األفمنر خالينة الوسنط هكنذاع صة للفواصيف يف صحنحف  الشنريم وكا

 . دون أن ييع تيها أي ترقي  لآليات القرآنية   

اعتما الحيرصي الماد الكويف يف صححف  ويؤيا ذلنك صنا أوردا يف بناايات  -

 كيف سورة ص  عاد آياهتا .

أي  هااهت  الحيرصي بذكر عاد كلمات وفروف كيف سورة وقاعاة تواصنل -
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 علي  الفاصلة . الحرف األخير الذي تبني

ا يف ذكننر عنناد فننروف وكلمننات السننور وقاعنناة هننناك أخطنناء كايننرة جننا   -

تواصنلها، وصن  خن ل ا سنتقراء والتتبنع لمنا ذكنرا الحينرصي وصقارنتن  صنع ذكننرا 

علمنناء المنناد كالنناا  والءمننري والمخلنن يت تبنني  أن السننور التنني عنناد فروتهننا 

 تقط .  سورة 27وكلماهتا وقاعاة تواصلها صحيب  

القراءة األساسية التي لبط عليها المححم هي قراءة ففنص عن  عاصن   -

 ا .الكويف غالبً 

اعتما الحيرصي على كتا  التيسير يف القنراءات السنبع لإلصنا  أبني عمنرو  -

ا الاا ، تكان غالبنا صنا ينقنيف الكن   بنحن  ويف بمن  الموالنع يتحنرف تين  تحنرتً 

 ا .يسيرً 

  القننراء يف بمنن  األبننوا  صاننيف الننراءات لنن  يتمننرض الحيننرصي لمننذاه -

 وال صات والماود والسكم وغيرها .

وقوب الخطم يف لبط بم  القراءات، وترك بمن  القنراءات دون أن يشنير  -

 أليها سواء بالوصم أو باليبط .

 ذكر بم  القراءات الشاذة يف المححم . -

 ذكر بم  القراءات ص  غير طريق الشاطبي ة . -

يف لنبط الكلمنات التني قريفنم بنمكار صن   يرصي صنهج والبل  يك  للح -

ا قراءتي ، وكان علي  أصا أن يكتفي بذكر القنراءات يف الحاشنية، أو أن يسنتمميف ألواًنن

 يقع القارئ يف الخطم والحيرة . بماد القراءات فتى   ىأخر

أن ينت  ولنمها  ىيف الحاشنية، وكنان األولن «ب»يقو  بولع ع صة الركنوب  -
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   اآلية فتى يت  تحايا المولع المراد باقة .رأى عل

لنن  ييننع ع صننات يف داخننيف المحننحم ل جننحاء واألفننحا  واألربنناب  -

 والسءاات وأنما كان يشير ألى ذلك يف الحاشية .

 ثانيا املقرتحات : 

الممننا  يف محننحم ال  أقننرتج أن يننت  تسننمية هننذا المحننحم الشننريم بننن -

القنراءات تقننط وأنمننا جمننع ى نن  لنن  يحتننو علننوذلننك أل القنراءات السننبع وتنوهنننا م

 التءويا والوقم وا بتااء والفواصيف .

أن يت  أنشاء صمهاا للقراءات يف سلطنة عمان بالتماون صع األزهر الشريم،  -

 باراسة القراءات وتنوهنا . ىا للقراءات يف كلية الملو  الشرعية يمنأو قسمً 

قننراءات وعلوصهننا لاراسننة أن يننت  تشننكييف لءنننة صنن  المتخححنني  يف ال -

المحافم وتحقيق كت  القراءات وعلوصهنا المخطوطنة يف سنلطنة عمنان والممنيف 

   . نشرهاى عل
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 املخطوطات :  أواًل

 . المححم المما  المخطوط يف القراءات السبع -

 . الحادو الهنايكنوز ألطاف الرهان يف رصوز أوقاف الرهان، الشيخ صحما  -

 ثانيا : املطبوعات : 

المربنني، كمننال عبننا جاسنن  الحننالب الءميلنني، صءلننة  الخننط يف الكننري  القننرآن أثننر -1

 . السمودية، الماد التاسع، السنة الخاصسة والسادسة –البحو  والاراسات القرآنية 

ة كلينة داود، د . بشير أفمنا دعنب ، صءلن وأبي الاا  اإلصاصي  بي  اليبط اخت ف -2

 . صحر–أيتاي البارود  –اللغة المربية 

 عحننا  د/صحمننا البنناق  ، تحقيننق الطينن  بنن  صحمننا بكننر ألبنني للقننرآن ا نتحننار -3

 .  2001 هن 1422بيروت  –فح   اب  األردن، دار عمان –الفتب  ، دارىاألول القياة، الطبمة

صنى عانان علي، رسالة األنارابي، تحقيق  يف القراءات، أفما ب  أبي عمر اإليياج -4

 .  2002 هن1423جاصمة تكريم،  –، كلية الرتبية للبنات  دكتوراا 

 الناي  أثينر فينان بن  يوسم ب  علي ب  يوسم ب  صحما فيان المحيط، أبو البحر -5

 . هن 1420بيروت،  –الفكر  جمييف، ط دار صحما األنالسي، تحقيق صاقي

 اهلل الحركشني، صحمنا عبنا ب  صحما الاي  بار اهلل عبا القرآن، أبو علو  يف الرهان -6

 . الممرتة، بيروت، لبنان أبراهي ، ط دار الفييف أبو

الاا ، تحقينق  عمرو أبو عمر ب  عامان ب  سميا ب  القرآن، عامان آي عا يف البيان -7

الكويننم، الطبمننة األولننى  –والننرتا   المخطوطننات صركننح الحمننا، الناشننر قنناوري د . غننان 

 .  1994 -هن1414

ا جواهر ص  المرو  تاج -8 ا ب  القاصو ، صحم  بياي، ط دار عبا ب  صحم  او الح   الرز 

 . الهااية

المكنري، تحقينق  اهلل عبا ب  الحسي  ب  اهلل عبا البقاء القرآن، أبو أعرا  يف التبيان -9

 . وشركاا الحلبي البابي عيسى البءاوي، الناشر صحما علي
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الناا ،  عمنرو أبنو عمنر بن  عامان ب  سميا ب  السبع، عامان اتالقراء يف التيسير -10

 .  1984هن/ 1404الاانية،  بيروت، الطبمة –المربي  الكتا  دار

يوسم ب  الءحري، تحقيق  ب  صحما ب  المشر، صحما القراءات يف التيسير تحبير -11

 -هنن 1421األولنى،  عمنان، الطبمنة –األردن  -الفرقان  القياة، ط دار صفلب صحما د . أفما

2000  . 

والمحافم، د . غان  قاوري الحما، بحث صنشور يف  المحادر يف القرآن تححي  -12

 . هن1424المءلة األفماية، الماد الخاص  عشر، رصيان 

 عمنرو أبنو عمنر بن  عامنان بن  سنميا بن  السنبع، عامنان القراءات يف البيان جاصع -13

 .  2007 -هن  1428صارات، الطبمة األولى، اإل –الشارقة  الاا ، الناشر جاصمة

اإلقراء، عل  الاي  علني بن  صحمنا السنخاوي، تحقينق علني  وكمال القراء جمال -14

 .  1987-هن 1408القاهرة، الطبمة األولي  –فس  البوا ، صطبمة الما  

صنن ، د . ناصنر صحمنا  المفسنري  وصوقنم السنور تينايفيف يف كم  ب  أبي فايث -15

 . هن1429ءلة صمها اإلصا  الشاطبي للاراسات القرآنية، الماد الساد  ذو الحءة المنيع، ص

الماد، أبراهي  ب  عمر الءمري، تحقيق جمال السيا رتناعي،  ت  يف الماد فس  -16

 .  2005صحر  –صكتبة أو د الشيخ للرتا  

 بن  الناي ، أفمنا المبنا ، شنها  المكننون، أبنو الكتنا  علو  يف المحون الار -17

 الخنراط، ط دار صحمنا الحلبني، تحقينق د . أفمنا بالسنمي  الممنروف الناايف  عبنا ب  يوسم

 . دصشق-القل 

 سننليمان بنن  أفمننا بنن  أبننراهي  أسننحاو الظمننآن، أبننو صننورد علننى الحيننران دليننيف -18

 . القاهرة -الحايث المارغني، ط دار

د . غننان  واألفننحاء يف المحننحم الشننريم،  اآلي ورؤو  السننور تننواتب رسنن  -19

 . قاوري الحما، صءلة البحو  والاراسات القرآنية، الماد الماشر، السنة الخاصسة والسادسة

 ىالمححم دراسة لغوينة تاريخينة، د . غنان  قناوري الحمنا، الطبمنة األولن رس  -20

 .  1982-هن1402

 بن  الءنكني، تحقينق : صحمنا الماقن  لمحمنا الممنى كشنم علنى اللمنى رشم -21

 .  2006هن/1427الكويم  –الاولية  أي ف األولى، دار الطبمة صو ي، سياي
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يف رس  ولبط الكتا  المبي ، الشيخ علي صحمنا الينباب، صكتبنة  الطالبي  سمير -22

 وصطبمة المشها الحسيني .

 عبنا صوسى البيهقي، تحقينق صحمنا ب  علي ب  الحسي  ب  الكرى، أفما السن  -23

  .  2003 -هن  1424لبنان، الطبمة الاالاة،  –مية، بيروت المل الكت  عطا، ط دار القادر

القننراءات، صحمننا بنن  أبنني نحننر الكرصننا ، تحقيننق د . شننمران المءلنني، ط  شنواذ -24

 . لبنان –بيروت  –صؤسسة الب غ 

القلقشناي، دار  الفحاري أفما ب  علي ب  صناعةاإلنشاء، أفما يف األعشى صبب -25

 .بيروت  –الكت  الملمية 

أفمننا  -اهلل التنسنني، تحقيننق د لننبط الخننراز، صحمننا بنن  عبننا شننرج يف الطننراز -26

 . هن1420شرشال، صءمع الملك تها لطباعة المححم الشريم 

 اهلل صحما ب  طيفور السءاوناي، تحقيق د . صحما ب  عبا عبا الوقوف، أبو عليف -27

 .  2006 -هن 1427الرياض، الطبمة الاانية –اهلل المبياي، ط صكتبة الرشا 

 البيان سال ، ط دار صحما أبراهي  القراءات، صحما وجمع تمصييف يف الاهر ترياة -28

 .   2003 -هن  1424القاهرة، الطبمة األولى،  –المربي 

تنون األتنان يف عءايف  علو  القرآن، عبا الرفم  ب  علني بن  الءنوزي، تحقينق  -29

 .  1988-هن 1408بغااد  –رشيا المبياي، صطبمة المءمع الملمي المراقي 

المحيح، رلوان ب  صحما ب  سليمان المخل يت،  الكتا  تواصيف يف الوجيح القول -30

 ى، صطننابع الرشنيا المايننة المنننورة، الطبمنة األولننىتحقينق الشنيخ عبننا النرازو بن  علنني صوسن

 .  1992-هن 1412

أفمنا،   بن عمنرو بن  صحمنود القاسن  التنحينيف، أبنو غنواص  فقايفق ع  الكشاف -31

 . هن 1407 -الاالاة  بيروت، الطبمة –المربي  الكتا  الحصخشري، ط دار

 بينروت، الطبمنة –صادر  ب  صنظور، ط داري عل ب  صكر  ب  المر ، صحما لسان -32

 . هن 1414 -الاالاة 

القنراءات، أفمنا بن  صحمنا بن  أبني بكنر القسنط  ،  تننون يف اإلشارات لطايفم -33

 . ات القرآنية، ط صءمع الملك تها لطباعة المححم الشريمتحقيق صركح الاراس

 -التنحييف، أبو الحس  علي ب  الحسي  األصبها ، تحقينق د يف الماصة تي  تلح  صا -34
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  . الءحء األول 74صحما أفما الاالي، صءلة اللغة المربية باصشق المءلا 

 المحسنن  عبننا الننرازي، تحقيننق زهيننر زكريننا بنن  تننار  بنن  اللغننة، أفمننا صءمننيف -35

 .  1986 -هن  1406 -الاانية  بيروت، الطبمة –الرسالة  سلطان، ط صؤسسة

 النرفم  تيمية، تحقيق عبا ب  الحلي  عبا ب  أفما المبا  الفتاوى، أبو صءموب -36

 -هنن1416النبوينة  الشريم، الماينة المححم لطباعة تها الملك قاس ، صءمع ب  صحما ب 

1995  . 

 بن  عامنان الفنتب عنهنا، أبنو واإلييناج القنراءات شنواذ وجوا تبيي  يف المحتس  -37

 األعلنى المءلن -األوقناف الموصلي، تحقيق علي النءاي ناصنم وآخنري ، ط وزارة جني

 .  1999  هن1420اإلس صية، الطبمة األولي  للشئون

الناا ،  عمرو أبو عمر ب  عامان ب  سميا ب  المحافم، عامان نقط يف المحك  -38 

 . هن1407الاانية  دصشق، الطبمة –الفكر  فس ، ط دار حقيق عحةت

 الحميننا سننياا، تحقيننق عبننا بنن  أسنماعييف بنن  األعظنن ، علنني والمحننيط المحكن  -39

 .  2000  هن  1421األولى،  بيروت، الطبمة –الملمية  الكت  هنااوي، ط دار

 الحنفني القنادر عبنا بن  بكر أبي ب  صحما اهلل عبا أبو الاي  الححاج، زي  صختار -40

 –النموذجينة، بينروت  الناار –المحنرية  المكتبنة صحما، الناشر الشيخ الرازي، تحقيق يوسم

 .  1999  هن 1420الخاصسة،  صياا، الطبمة

داود سنليمان بن  نءناج، تحقينق د . أفمنا بن   لهءاء التنحييف، أبنو التبيي  صختحر -41

المحننحم الشننريم، الماينننة المنننورة أفمننا بنن  صممننر شرشننال، صءمننع الملننك تهننا لطباعننة 

 .  2002 هن1423

القرآن ص  كتنا  البنايع، الحسني  بن  أفمنا بن  خالوين ، صكتبنة  شواذ يف صختحر -42

 .القاهرة  ،المتني 

الفيوصي، الناشر  علي ب  صحما ب  الكبير، أفما الشرج غري  يف المنير المحباج -43

  . بيروت –الملمية  المكتبة

 غننان .د تحليليننة وصننفية هننن، دراسننة353سنننة  المخطننوط حننيالمخل صحننحم -44

الحءة  عشر، ذو الساد  الماد القرآنية للاراسات الشاطبي اإلصا  صمها الحما، صءلة قاوري

 . هن1434
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 صننالب صحمننا المرصننوز، صننري  الفقنن  وأسننرار الفقهيننة المننذاه  صحننطلحات -45

 .  2002  هن  1422 ىالظفيري، ط دار اب  فح ، الطبمة األول

 دار صسنئول، ط لملينال بن  يتملنق وصنا القرآنينة القنراءات علن  صحنطلحات صمء  -46

   .2007 هن1428القاهرة  –الس   

 –بينروت  -الفكنر ، دارىاألولن ، الطبمةةشحات خلاون، تحقيق : خلييف اب  صقاصة -47

   .2007 هن1408لبنان 

 زكريننا بنن  أفمننا بنن  صحمننا بنن  المرشننا للشننيخ زكريننا يف صننا لتلخننيص المقحننا -48

 الكتن  المناوي، دار المن  أبنو شنريم األنحاري طبع بحاشية صنار الهاى ل شمو ، تحقينق

 .  2002  هن  1422األولى  الملمية، الطبمة

 عمنرو أبنو عمنر بن  عامان ب  سميا ب  األصحار، عامان صحافم رس  يف المقنع -49

 . األزهرية، القاهرة الكليات تبةقمحاوي، الناشر : صك الحادو الاا ، تحقيق صحما

 الكري  عبا ب  صحما ب  الكري  عبا ب  وا بتاا، أفما الوقم بيان يف الهاى صنار -50

  هنن  1422األولنى،  الماوي، دار الكت  الملمينة، الطبمنة الم  أبو األشمو ، تحقيق شريم

2002  . 

 علي الءحري، تحقيق ب  صحما ب  صحما لإلصا  الطالبي  وصرشا المقريفي  صنءا -51

 . هن1419األولي  السمودية، الطبمة –الفؤاد  عال  دار الممران، ط صحما

فننات  صننالب الينناص ، ط دار  -صننواد البيننان، علنني بنن  خلننم الكاتنن ، تحقيننق د -52

 .  2003  هن 1424البشايفر دصشق سورية، الطبمة األولى 

األولننني  الممانينننة، الطبمنننة اتنننةوالاق النننرتا  وزارة الممانينننة، الناشنننر الموسنننوعة -53

 .  2013هن/1434

 يوسم بن  الءنحري، تحقينق علني ب  صحما ب  المشر، صحما القراءات يف النشر -54

 . الكرى التءارية اليباب، الناشر : المطبمة صحما

الخطين ،  بن  الناي  لسان وزيرها الرطي ، وذكر األنال  غح  ص  الطي  نفب -55

 -صنادر عبنا ، الناشنر : دار التلمسا ، تحقيق أفسنان المقري صحما ب  أفما الاي  شها 

 .  1997لبنان، ط األولي  –بيروت 

المحفويفنننة يف دار المخطوطننات بنننوزارة النننرتا   الممانيننة المخطوطنننات نننوادر -56
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والاقاتة، سلطان ب  صبارك ب  فما الشيبا ، صحما ب  عاصر ب  سيم الميسنري، الناشنر وزارة 

 .  2015 هن 1436، الطبمة األولي الرتا  والاقاتة

الكننري  أبننراهي   الكننري ، د . عبننا القننرآن يفى بننالممن وصننلتهما وا بتننااء الوقننم -57

 .القاهرة  –صالب، ط دار الس   
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