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 رسم المصحف بين المعنى والسياق

 دراسة في قاعدة الزيادة، والبدل ،والهمز والوصل والفصل

 أ. د. توفيق هالل أحمد آل ناصر الجبوري

 جامعة كركوك / كلية االداب                                                                    

 

 

 الملخص :

دراسة في قاعدة الزيادة، والبدل، والهمز، والوصل  -رسم المصحف بين المعنى والسياق  هذا بحث عنوانه )

 والفصل(

 يوحي بها رسم المصحف اعتمادا على السياق.يتناول البحث الحديث عن الدالالت والمعاني التي 

وتناولت الدراسة قواعد رسم المصحف المتمثلة بقاعدة الزيادة وقاعدة البدل وقاعدة الهمز وقاعدة الوصل     

 ربعة مباحث تناولنا في كل مبحث قاعدة من هذه القواعد.أوالفصل فارتكز البحث على 

انتقائية لبعض االلفاظ والكلمات المرسومة برسم المصحف الواردة في والن البحث واسع وطويل كانت الدراسة     

 اآليات التي اخترناها لتطبيق منهج البحث عليها.

 

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد بن عبدهللا الصادق االمين وعلى آله واصحابه     

 اجمعين.

 وبعد...

فهذا البحث يتناول رسم المصحف من حيث داللته ومعناه وعالقة السياق في توجيه هذه الداللة وعليه كان     

دراسة في قاعدة الزيادة والبدل والهمز، والوصل  –عنوان البحث موسوما ب )رسم المصحف بين المعنى والسياق 

 والفصل(.

وستكون هذه الدراسة محصورة في الحديث عن تلك الدالالت التي يوحي بها رسم المصحف اعتمادا على     

السياق وسأتجاوز الحديث عن االمور االخرى التي تتعلق برسم المصحف كأصول هذا الرسم واالسس التي استند عليها 

مواضيع درست دراسة مستفيضة اغنت عن وما الى ذلك من مواضيع ذات عالقة برسم المصحف. وذلك الن هذه ال

هـ(، وكتاب 316الخوض فيها ، فمن الكتب التي ألفت في هذا المجال: كتاب )المصاحف( البن أبي داود السجستاني )ت:

–هـ(، وكتاب )البديع في معرفة ما رسم في مصاحف عثمان 440)هجاء مصاحف األمصار( ألبي العباس المهدوي )ت:

هـ(، وكتاب )المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 442بن يوسف الجهني األندلسي )ت:لمحمد  -رضي هللا عنه

هـ( وغيرها من الكتب. ويراجع في هذه المسألة كتاب )الميسر في علم رسم المصحف 344األمصار( ألبي عمرو الداني )

ي تناولت الحديث عن رسم للدكتور غانم قدوري الحمد الذي ذكر فيه الدراسات القديمة والحديثة الت 0(1)وضبطه(

 المصحف وأصوله وأسسه.
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وسيعتمد البحث على خصائص رسم المصحف العثماني او القواعد التي اعتمدت من قبل الصحابة في كتابة 

. وزادوا عليها قاعدة  (2)المصحف وهي قاعدة الحذف وقاعدة الزيادة وقاعدة البدل وقاعدة الهمز وقاعدة الوصل والفصل 

 . (3)ان فكتب على احدهماما فيه قراءت

وألن الموضوع طويل جدا ويحتاج الى بحوث عديدة لإلحاطة به فإن دراستي ستكون انتقائية لبعض الكلمات    

وااللفاظ المرسومة برسم المصحف والواردة في اآليات وتطبيق منهج الدراسة عليها مقتصرا على قواعد رسم المصحف 

 االربعة التي ذكرتها.

سيكون البحث مؤلفا من ملخص للبحث تضمن عنوان البحث وخالصته ثم مقدمة ذكرت فيها هدف  وعلى هذا   

الدراسة وطبيعتها التي اقتصرتها على دراسة القضايا الداللية لرسم المصحف وربطها بالسياق. ثم متن البحث الذي قام 

الوصل والفصل ثم خاتمة ذكرت فيها ما توصلت على اربعة مباحث هي: قاعدة الزيادة وقاعدة البدل وقاعدة الهمز وقاعدة 

 اليه من نتائج ثم قائمة بمصادر الدراسة ثم ملخص باللغة االنكليزية.

 والحمد هلل أوال وآخرا.

 المبحث األول

 قــــاعدة الزيــــادة

 زيادة األلف  -أواًل:

 نهاية األفعال المضارعة المعتلة اآلخر بالواو  في زيادة األلف

يفهاا  ذهنحو)تال ( و )دعا ( بصيغ المضاار  المتتفةاو والةعا)  )ور(او ( و )ت(فاو ( و )أوايو( و)يعةاو(  اوردت أفعال 
ورأى  ال(ما ليسات واو  اي بعاد الاواو فاي ميا) ي ازوا ويادعوا( و  تازاد ألا  الةصا) وقاد ذيار ا(ات قتوباو أت  ِزيَد في آتر ا ألا  

 .(4)بال أل فيت(وا ) و ور(و ( و)أنا ادعو (  م   ذه األفعالاألل   حا(و إلى يتابو كت اب أل  البعض 

والذي سوغ تفك الزيادة  و أمت الفبس فهو ل وفتبس (واو ال(ماعو الذي تفحقه ال  التةريق ألنه فع) مضار      
ول لبس في الموضو .  تمعت) اآلتر بالواو والواو مت أص) الةع)، وسواء وض  األل  في نهاوتها أو لم ووض  فاألمر سيا

ت الذي   (99في قوله تعالى: ) َفُأْوَلِئَك َعَسى هللُا َأت َيْعُةَو َعْنُهْم ()النساء: ل  أولذلك ورد الةع) )يعةو( مرة واحدة دوت  وا 
 ل  التةريق تصوصا إذا يات الةع)أت لم تفحقه إيحدث فيه لبس  و واو ال(ماعو المتص) بالةع) فقد وفتبس (واو الةع) 

ا َتْدُعوْا َفَفُه اأْلَْسَمآُء اْلُحْسَنى ()اإلسراء:  معتال م(زوما   ففو حذف األل  مت الةع)  )تدعوا (  (110يقوله تعالى: ) َأيًّا مَّ
 أللتبس بةع) المتاطب المةرد )تدعو ( فضال عت إت السياق سوزي) ذلك الفبس أيضا. 

يااه األلااا  سااوفتبس بالةعااا)  )يعةااوا ( المساااند إلااى ألااا  اليناااوت. ورب سااائ) يساااأل إت الةعاا) )يعةاااوا ( ماايال  اذا زياااد عف
 يةوفو (إزالو ذلك الفبس. والحريات فال(واب انه ل وفتبس ألت السياق والقرائت

ويميت القول إت زيادة األل  تكوت لعفو يقتضاوها المقاام ويحادد ا الساياق يزياادة المعناى لزياادة الم(ناى يطاول الوايوى 
وعظام الوايء المتفاو فاي الةعا))وتفوا  وعظام الر(ااء فاي الةعا) )ور(او( وعظام الادعاء فاي الةعا) )وادعوا(، في الةع) )أوايوا (

)(5). 
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 زيادة الواو  -ثانيًا:   

 يما فيوردت بعض الكفمات مرسومو (واو زائدة ولهذه الزيادة دللو تةهم مت السياق 

لفهماازة المتوسااطو التااي تكتااب عفااى الااواو اذا ياناات مضاامومو قواا) فااي تعفواا) زيادتهااا فيااه يأنهااا صااارت صااورة  يكــمأور لةاا    
 .(6)واألل  التي تفوها زائد

، قال تعالى: ) َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُتُذوْا َبَأْحَسِنَها َسُأْوِريُيْم وقد وردت  ذه الفةظو مرتوت (زيادة الواو لتناسب المعنى والسياق
و() عندما وتحدث عت نةسه ويسند فع) الرؤيو إليه تأتي الفةظو مرسومو (واو هللا عز  (145َداَر اْلَةاِسِقوَت ()األعراف: 

زائدة ألت الرؤيو حق سواء في األمور الدنوويو أو في اآلترة فهي واضحو غور تافيو. فهم بالةع) رأوا ديار األقوام السالةو 
الواو.التي أباد ا هللا تعالى لةسوقها يعاد ويمود ، فالرؤيو تحققت. فناسب زيادة   

، قال تعالى: ) َقاَل ِفْرَعْوُت َمآ ُأِريُيْم ِإلَّ َمآ َأَرى أما عندما يسند الرؤيو لفبور فإت الةع) يأتي عفى أصفه دوت زيادة
عي الهدايو  (29()غافر:  الحدوث عت فرعوت وأت رؤيو فرعوت قاصرة غور واضحو وغور مؤيدة () يذب محض فةرعوت ود 

.لقومه وانه لمت الكاذ(وت  
 زيادة الياء  -ثالثًا:

مذ بااُه  ياات فااي زياادة الياااء فوهماا أت َماات ذيارييم (. وقاد و ااوردت اليااء زائادة فااي الةااد عدواادة نأتاذ ا لةاا  )أوواد (و )أ
(، أو ترسام ألةاا  تتةو  الهمزة يقفب الهمزة فوها يااء  محضاو لنةتاحهاا وانيساار ا ماا ق(فهاا  فاإت  الهمازة عفاى مذ باه ترسام )يااء 

عفاى الف تاوت ف(عفات يا) يفماو منهماا بعالمتاوت: عالماو لفتحقواق  فةظتوت رسامتا، فيأت  اتوت المذ ب مت يحقق الهمزةعفى 
 . (7)وعالمو لفتتةو 

   لفظ أييد  -1

نَّا َلُموِسُعوَت ( )الذاريات:  وردت الياء زائدة فوها في      َمآَء َ(َنْوَناَ ا ِبَأْوْوٍد َواِ  هللا تعالى عندما  (47قوله تعالى: )َوالسَّ
وتحدث عت قدرته وعظمته وذير)أوود ( (ياء زائدة وعند الحدوث عت الود البوريو نأتي لةظو )األودي( (ياء واحدة، فهذه 

األودي التي نس(ها هللا تعالى إليه تتتف  في ط(يعتها عت أودي البور ولذلك (اءت متالةو لفرسم والقياس إذ زيدت عفوها 
يادة تةود التعظيم والتةتيم اذ ات الحدوث عت قدرة هللا تعالى وا(داعه في تفق السماء فناسب زيادة الياء في ياء يانيو و ذه الز 

  ذا المقام.
أت و وااد التااي  ااي (ماا  القااوة وناوت )الواادي ( التااي تاادل عفااى (اوت )الوااد (  لفتةريااقاءوت ياا( ي أنهااا رساامتالمراكواا ذيار

القاوة التااي (نااى هللا (هااا الساماء  أحااق بااالي(وت فااي الو(ااود مات األواادي فزياادت الياااء لتتصااي الفةظااو بااالمعنى الظهاار فااي 
 .(8)اإلدراك المفكوتي في الو(ود

اُوَد قال تعالى: ) َواْذُيْر َعْ(َدَنا دَ  أما في حدويه عت الود البوريو فقد ورد رسمها (ياء واحدة موافقو لفتط القياسي.    
ألت الود البوريو ود ط(يعيو فناسب رسمها بالتط القياسي. إل  أنه حذف الياء في آتر (؛ 17َذا اأْلَْوِد ِإنَُّه َأوَّاٌب ()ي: 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأْوِلي  ألنه وتي واحد (ونما ؛الفةظو ولم يق))الودي ( اأْلَْوِدي في قوله تعالى: ) َواْذُيْر ِعَباَدَنآ ِإْ(َراِ يَم َواِ 

(اءت (ياء في اآلتر لكي تناسب السياق. ألنهم ياليو فناسب ذير الياء معهم.( 45َواأْلَْبَصاِر ()ي:   
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فقد (اءت (ياء واحدة ألت الحدوث عت الود البوريو.  (195قوله تعالى: ) َأْم َلُهْم َأْوٍد َوْبِطُووَت ِ(َهآ ()األعراف:  وميفه
يصةهم بقوله تعالى: ) ِإتَّ الَِّذوَت َتْدُعوَت ِمت ُدوِت هللِا فهو يص  المع(ودات مت دوت هللا بأنها قاصرة ل تضر ول تنة  إذ 

. َأَلُهْم َأْرُ(ٌ) َيْمُووَت ِ(َهآ َأْم َلُهْم َأْوٍد َوْبِطُووَت ِ(هآ َأْم َلُهْم أَْعُوٌت ِعَباٌد َأْمَياُلُكْم َفاْدُعوُ م َفْفَيْسَتِ(وُ(وْا َلُكْم ِإت ُيْنُتْم َصاِدِقوَت 
(.195-194ُوْبِصُروَت ِ(هآ َأْم َلُهْم َءاَذاٌت َيْسَمُعوَت ِ(َهآ () األعراف:   

م لفظ أّييك -2    
 اي عفاى التحقواق وصاورة عفاى التتةوا . فااألل   توت، صاورة لفهمازة صاور  رسامواأنهام  قو) فاي عفاو زياادة اليااء فوهاا

صورتها عفى التتةو  ألت ق() الهمزة يسرة فإذا تةةتها فحيمها أت ت(ادل منهاا   ي صورة الهمزة عفى التحقوق والياء األولى
 .(9)اءوت عفى  ذه العفوي)بأوود( ( رسموا ومي) ذلكياء والياء اليانيو صورة الياء الموددة 

 فرسام المةتوناوت دوناه فهام وتحققه فاي الو(اود األمر بالصةو وحصول ذلك  لتتصيصهم اءوت ي( سمتأنها ر وقو) فوها 
 .(10)(ونه ونونهم قطعا  لكنه باطت فهو مفكوتي الواضح اءوت لصحو  ذا الةرق ي( (أي  )حرف 

ولو عدنا إلى تةسور اآليو لت(وت لنا أت  (6قوله تعالى: ) ِبَأويِ ُيُم اْلَمْةُتوُت ( )القفم:  اءوت فييإذا  فقد ورد  ذا الفة  (    
أم  الكافريتال(نوت. أبةريق  يات ال(نوت أو بأي الةريقوت منيم يات : أي بأييمتةسور ا ذا الرسم وناسب السياق. (اء في 

تعريض بأ(ي (ه) (ت  وام والولود (ت الم ورة  فةيه  .الوص  ؟ أي في أوهما وو(د مت يستحق  ذاالمؤمنوتبةريق 
ضرا(هما فناسب معه رسم الكفمو (ياءوت م  ما فيه مت التنويه ولةت النتباه إلى . فالحدوث عت فريقوت وعت وتصوت (11) وا 

  ذه القضيو.
   المبحث الثاني                               

  البدلقاعدة                                

ويااء  ورسام  ااء التأنواث مارة تااء  ا  المقصود مت ال(دل في رسم المصاح   او قفاب حارف إلاى حارف يرسام األلا  واو  
 مرنوطو ومرة تاء مبسوطو وسأكتةي بالحدوث عت التاء المرنوطو والتاء المبسوطو لضوق المقام.

  التاء المربوطة والتاء المبسوطة

طو تسامى تااء وقاد وردت ألةااد فاي القارآت الكاريم مارة تكتاب بالتااء المرنوطاو ومارة التاء المرنوطو تسمى  ااء والمبساو  
الكفمو التاي فوهاا  ااء  الممفي إذا وص)ف ييت(ها تكتب بالتاء المبسوطو ويرى العفماء إت س(ب ذلك را(  إلى الممفي والكاتب

ذا قطاا ييت(هااا  الكاتاابو تاااء  فااي الدرا   تقفااب الهاااء فااإت  التأنوااث بالكفمااو التااي تفوهااا   الممفااي عفااى الفةاا  (تاااء فااي الوصاا)، وا 
أي أت مااا رساام  اااء فهااو  0(12)مااا بعااد ا فقااال: )رحمااو(، )هللا ( يااات لةظااه بالهاااء فيتااب الكاتااب بالهاااء عفااى لةظااهعالكفمااو 

لاى أنهاا (ااءت ويعف) الداني إت ما رسم بالتاء المبسوطو بعفتاوت األو  0(13) باعتبار الوق  وما رسم تاء فهو باعتبار الوص)
يالزمهاا صاارت تعت(ار اعتبااريت:  الةع) أو ألت  ذه األسماء لما يات 0(14)عفى األص) واليانيو إنها (اءت باعتبار الوص) 

واليااني مات حواث يياوت مقتضاا ا فعاال  وأيارا  ظاا را  فاي الو(اود فياه التااء  تقابضأحد ما مت حوث  ي اساماء وصاةات فهاذا 
  ومت  ذه األلةاد. 0(15)قالت  وحقت  :في يما تمد فيه فهذا تمد التاء
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 لفظ لعنة ولعنت -1

األص) فوها أت تكتب بالتاء المرنوطو وقد وردت يذلك في أحد عور موضعا  لكنها رسمت بالتاء المبسوطو  
ول تستوعبه أي )المةتوحو( مرتوت و ذا را(  إلى المعنى والسياق، فهي ترسم بالتاء المبسوطو اذا يات األمر تطورا  ور وبا  

نما وتطفب لعنو تاصو الموق  تاصا وليس  يات تتتف  عت الفعنو العامو ويال ومضمونا ولةظا ومعنى او اذا لعنو وا 
َك ِفيِه ِمت َبْعِد َما  يو المبا فوآ في عاما. لذلك رسمت متالةو لفكفمو المعتادة. و ذا ما نراه في قوله تعالى: ) َفَمْت َحآ(َّ

َتِهْ) َفَنْ(َع) لَّْعَنَت هللِا َعَفى اْلَكاِذِ(وَت ( ِعْفِم َفُقْ) َتَعاَلْوْا َنْدُ  َأْ(َنآَءَنا َوَأْ(َنآَءُيْم َوِنَسآَءَنا َوِنَسآَءُيْم َوَأنُةَسَنا َوَأنُةَسُيْم ُيمَّ ن (ْ َ(آَءَك ِمَت الْ 
.(16)بمعنى الةع) والير الظا ر ألنهاقو) انها رسمت يذلك  (61)آل عمرات:   

تاالل النظار الاى الساياق و(ادو ات المار تطوار ور واب لف اياو لت الةاريقوت ساوتر(وت فاي العاراء ويادعوت عفاى ومات 
هللا  هيقال: (هفا 0(18) ومنا . بأت نقول (هفو هللا عفى الكاذب منيم(17) ا(نائهم ونسائهم وانةسهم بالفعنو فقوله)ن(ته)( أي نفتعت

 .(19) ا والمبا فو والمالعنووتبا فوا وا(تهفوا تالعنو  ه: أي لعن (هال  

والولد والنةس؟ مت المؤيد انها لعنو ل تاداونها اي لعناو. وياذلك فاأت قضايو المبا فاو  باأل )فأي لعنو  ذه التي ستح) 
 و امر تاي وليس قضيو عامو فهاي (اوت الن(اي صافى هللا عفياه وسافم وا ا) (وتاه مات (هاو وناوت نصاارى ن(ارات مات (هاو 

 بالتاء المبسوطو )المةتوحو( ويأنها لعنو بقوت مةتوحو عفوهم. تيت(و ةو لفرسم القياسي اترى. لذلك (اءت متال

. نالح  في اليو تصوصيو (7ه قوله تعالى: ) َواْلَتِمَسُو َأتَّ َلْعَنَت هللِا َعَفْيِه ِإت َياَت ِمَت اْلَكاِذِ(وَت ()النور: وميف      
تطور ور وب فالقضيو تتي العرض  فاألمرم زو(ته بالةاحوو. يذلك الموق  فهو تاي (وت المرء وزو(ه فالزو  وته

فاهلل تعالى توعد الزو  الذي وتهم زو(ته يذبا وافتراء (فعنو ل تضا وها لعنو، واي لعنو تفك التي ونزلها هللا تعالى  والورف،
وتةى. فهي لعنو متتفةو عت اي  مت فوق سب  سموات ويتفد ذير ا في القرات الكريم. فةوها مت التحذور والتتوي  ما ل

 لعنو اترى . لذلك (اءت (تاء مبسوطو)مةتوحو( متالةو لفتط القياسي. يم انها تدل عفى انها لعنو ستكوت مةتوحو ودائمو.
اما لةظو )لعنو( بالتاء المرنوطو الموافقو لفرسم القياسي فهي تدل عفى انها لعنو معتادة ومعروفو، والموق  ل    

نماييوت تاصا  وقوله تعالى: ) َأت لَّْعَنُو هللِا َعَفى   (89ا يقوله تعالى: ) َفَفْعَنُو هللِا َعَفى اْلَكاِفِريَت ()البقرة: ييوت عام وا 
والمفح  الذي نراه ايضا  و ات لةظو الفعنو بالتاء المرنوطو اما ات تكوت مضافو الى لة   (44الظَّاِلِموَت ()األعراف: 
ال مضافو الى  تأتاضافو او تكوت نيرة اما لةظو الفعنو المرسومو بالتاء المبسوطو )المةتوحو( ففم  ال(اللو او معرفو دوت 

                                    . و ذا ما يموز ا فرسمت (رسم مموز.لة  ال(اللو

 لفظ امرأة وامرأت  _2

)المةتوحو(ساب  مارات. والمالحا  عفوهاا أنهاا ما   طوالمبساو وردت لةظو امرأة بالتاء المرنوطو أرن  مرات ووردت بالتااء 
والتنيوااار يمااا  اااو معاااروف يةواااد اإل(هاااام وعااادم  .مااا  التاااء المبساااوطو (ااااءت معرفاااو باإلضاااافوو التاااء المرنوطاااو (ااااءت نيااارة 

امارأة اي ات السياق لم يحدد أي امرأة اما التعري  فإنه يةود التتصيي وعدم اإل(هام اي ات السياق وتحدث عت  التتصيي
 معروفو وغور م(همو.

مضااافو إلااى وتصاايات معروفااو لهااا أير ااا يااامرأة عماارات واماارأة فرعااوت و بالتاااء المبسااوطو  (اماارأة) رساامت لةظااوولااذلك 
 رسامتفقاد تفاد ا القارآت وموز اا تاالوة ويتاباو. لاذلك  النسااءتتتفا  عات بااقي  النساوةففماا يانات تفاك  وامرأة نوح وامارأة لاو .

  .لفتةيرمهتما  (تفك الوتصيات  فيق  عند ا  سم القياسي لو(ع) القارئ بالتاء متالةو لفر 
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ا ()النسااء:  ِت اْمَرأٌَة َتاَفْت ِمت َبْعِفَها ُنُووز ا َأْو ِإْعَراض  مات  اي  فاال وهامذير اا باالتنيور وال(هاام   (128قال تعالى : ) واِ 
وتصيو معروفاو فهاي أم  و ي (35اْمَرَأُت ِعْمَراَت ()آل عمرات:  . وقال تعالى: ) ِإْذ َقاَلتِ المرأة لذلك رسمت بالتاء المرنوطو

وقااال تعااالى: ) َوَضااَرَب هللُا َمااَيال  لِ فَّااِذوَت َءْاَمُنااوْا اْمااَرَأَت ِفْرَعااوَت ()التحااريم:  مااريم عفوهااا السااالم لااذلك رساامت بالتاااء المبسااوطو.
تعالى: ) َوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِدوَناِو اْماَرَأُت اْلَعِزياِز تُاَراِوُد َفَتاَ اا وقال  فهي آسيا (نت مزاحم التي آمنت بموسى عفيه السالم. (11

وقال تعالى: ) َضَرَب هللُا َمَيال  لِ فَّاِذوَت َيَةاُروْا اْماَرَأَت ُناوٍح زلوتا  إنها ؟ك مت  ي امرأة العزيزادر أ وما( 30َعت نَّْةِسِه ()ووس : 
وامارأة  حيأمر ا ياامرأة ناو  لال تمام فقد رسم لةظها بالتاء المبسوطو؛ حتى وات يانت يافرة( فالمرأة 10َواْمَرَأَت ُلوٍ  ()التحريم: 

  .لو 

تمس ويقصد امرأة عمرات وامرأت العزيز وامرأة فرعوت وامرأة م  النساء ال المبسوطووذير المراكوي أنها (اءت بالتاء 
.وبعاد أت ذيار (20) ووادة المواصافو والمتالطاو والئاتالف فاي الو(اود المحساوس المحباو والتبعا) عفاى لفتن(ياهنوح وامارأة لاو  

 .  (22)ت تاءاتهتُمد   ولهذابالةع) في الو(ود مت وأت ي) امرأة منهت  وقعت ع(رذير أت  ذه .(21)صةو ي) امرأة منهت 

 المبحث الثالث

 قـــــاعدة الهــــمز

يسا  الم(اال  ل قواعاد تكتاب عفاى وفقهاا.  .لها إت لرسم الهمزة القياسيو سواء يانت أوليو او متوسطو او متطرفو     
 . ذلكعفو  تتضح لناومت تالل النظر في سياقها يميت أت  لذير ا  نا والذي وهمنا  نا ما (اء متالةا  لفرسم القياسي.

 األولية()الهمزة المتقدمة -أ

 وردت في عدة ألةاد متالةو لفرسم القياسي نأتذ منها:

 لفظ اسأل-1

ورد  ذا الفة  في القرآت أرن  عورة مرة يفها محذوفو الهمزة ومت تالل النظر في سياق اآليات تكاد عفو      
طفب حث عفى .او الستعطاف أو لف (23) صدق النوايا الحذف توحي بأمور يسرعو السؤال والع(فو فيه او لفتع(ور عت

ودحض الح(و أو لفتأكود عفى أمر ما او ل(يات اليقو والتأوود  والتةنوداو لفتبيوت  -تعالى– الويء إذا يات ذلك مت عند هللا
َو الَِّتي ُينَّا ِفوَها واْلِعوَر قوله تعالى: )َوْسَئِ) اْلَقْريَ  عت هللا عز و() .ولنأتذ بعض اآليات التي وردت في  ذا ال(انب .ومنه

نَّا َلَصاِدُقوَت ()ووس :   ايستعطةو  ذه المرة ويأنهم أرادوا أت   مها ووحي بصدق مواعر م ونواياحذفف( 82الَِّتي َأْقَ(ْفنا ِفوَها َواِ 
.وريدوت سرعو ال(واب عفى سرعو الستةسار مت ا ) القريو ألنهم انه ل يصدقهم فهم يحيونه ابا م ليصدقهم ألنهم يعرفوت   

أراد مت قومه ات  فإ(را يم (63قوله تعالى: ) َقاَل َ(ْ) َفَعَفُه َيِ(وُرُ ْم َ َذا َفْسَئُفوُ ْم ِإْت َياُنوْا َوْنِطُقوَت ()األن(ياء:  ومنه
إ(را يم عفيه  هاوت عفوها  ) ست(و(هم وتت(ر م عمت فع)  ذا الدمار فوها بعد أت  دمةيسألوا  ذه التمايو) التي يانوا يعي

فيه مت يقته باهلل تعالى. ى م  ماةوت ل ةي حذف األل  مت )اسأل(مت تبيوتهم وتةنود م  م والهتهم ماف السالم.  

  السياق.سأل(دللت تةهم مت او يذا باقي اآليات لها في حذف األل  مت )
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 لفظ ألذبحّنه-2

.يام يعففاوت سا(ب زيادتهاا (25)ومارة يضاعونها فاي قاعادة الهماز  0(24) العفماء وذيروت  ذه الفةظو مرة في قاعدة الزياادة
.يام اتتفةاوا فاي أي الهمازتوت  اي الزائادة فبعضاهم وارى أت الهمازة المنةصافو عات (26)الحرياات  اوابا بأنه ماذ ب العارب فاي 

يادتهاا أرنعاو معااٍت .فاإت يانات المنةصافو  اي الزائادة فةاي ز (27) الالم  ي الزائدة وبعضهم ورى ات المتصفو بالالم  اي الزائادة
 :(28) ي

  ذه الزائدة  ي صورة الةتحو الهمزة  -األول

 ت تكوت  ي الزائدة  ي الحريو نةسها لت الحريات تصور حروفا .أ -الثاني

  ي دلو) عفى إوبا  فتحو الهمزة . -الثالث

  ي تقويو لفهمزة -الرابع

ت يانت الهمزة المتصفو بالالم  ي الزائدة ففتفك الزيادة   .(29)معنيات وا 

 و عفى إوبا  فتحو الالم.لدل -األول

  ي تقويو لفهمزة  -الثاني

ِ(وٍت ()النم):  ووردت  ذه الفةظو     ا َأْو أَلَْاْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَونِ ي ِبُسْفَطاٍت مُّ َ(نَُّه َعَذاب ا َوِدود    (21في قوله تعالى: ) أَلَُعذِ 

في قوله تعالى: ) َوَتَةقََّد الطَّوَر َفَقاَل َماِلَي آَل َأَرى اْلُهْدُ َد َأْم د  الك(ور ففما لم و(د الهدو ي في سياق قصو سفيمات ومفكه 
 نوهو عفى  توق  )ألذبحنه( لة  بالذبح ويأنه لما نطق هغضب غضبا  ودودا  (عفه وتوعد( 20َياَت ِمَت اْلَ اِئِ(وَت ()النم): 

0و(همزة ياني قفيال  عفى الهد د يم أكم) عبارته وقال)اذبحنه( رق ويأت قفبه  (الهمزة األولى )أل  
 

الهمزة المتوسطة -ب  
 وردت في عدة الةاد في القرآت الكريم متالةو لفرسم القياسي نأتذ منها:   

 لفظ فاّدارأتم 

َرْءُتمْ وردت  ا َفادَّ ْذ َقَتْفُتْم َنْةس  ا ُيْنُتْم َتْكُتُموَت ()البقرة:  في قوله تعالى: )َواِ   :ارأتممعنى فاد  ( 72ِفوَها َوهللُا ُمْتِرٌ  مَّ
أو تدافعتم بمعنى طرح قتفها بعضيم  يدفعه ،و  ودرأ بعضهم بعضا  اي وزحمه والمتتاصموت في وأنها تم اتتفةو اتتصمتم 

.مت  (30)عضيم بعضا  عت ال(راءة واتهمهاو دف  ب أو ألنه الطرح في نةسه دف ، عفى بعض فدف  المطروح عفيه الطارح،
.(31)القوم تدافعوا في التصومو واتتفةوا وتدارأإذا دفعه  هدرأ   

مةاااردة عفاااى الساااطر. ومااات تاااالل معناااى الفةااا   فرسااامتاألصااا) أت تكتاااب عفاااى األلااا  لكنهاااا (ااااءت متالةاااو لفقيااااس 
عفيااه اي ح(ااو .لااذلك  زوسااياقها وتضااح أت ياا) واحااد وريااد دفاا  التهمااو عاات نةسااه ول وريااد أت يظهاار عفيااه اي دلواا) او ت(اار 

حذفت األل  التي تدل عفى الظهور ويأنه القرآت ورسم لنا تفك الصورة التي وريدوت فوها عدم ظهور اي ح(و عفوهم ويأنهم 
 ريدوت ظهور الحقيقو.ل و
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 الهمزة المتطرفة -ج

رسمها القياسي ولهذا الرسم دللت متباونو مت لة  الاى آتار اعتماادا  عفاى عدة ألةاد في القرآت الكريم متالةو ل وردت
 .السياق الذي وردت فيه ، نأتذ منها

    لفظ تبوء -1

ْيِمَك ()المائدة: ورد  ذا الفة      .مت (32) به اي تحتم) ايمي وتقر  ( 29في قوله تعالى: ) ِإنِ ي ُأِريُد َأت َتُ(وَأ ِ(ِإْيِمي َواِ 
.(33)به  اذا اقر   (إيمه. وباء مأوى لفذنب باء وذنبه وايمه إذا احتمفه وصار المذنب  

ورسامت عفاى األلا . و اذه األلا  وادل وايفها  لكنهاا (ااءت متالةاو لفقيااس فاألص) فوها ات تكتب مةردة عفى الساطر إذا    
تحم) أتياه لاذنب قتفاه. وياأت  اذه الهمازة المرساومو عفاى األلا   ورسمها عفى ظهور الويء ونروزه. ويأنه أراد التأكود عفى

 تؤيد وتظهر الحقيقو واضحو يأنها عفم بارز ل يميت اتةاؤ ا. 

 لفظة تنوء-2

 (76اَتْوَناُه ِمَت اْلُكُنوِز مآ ِإتَّ َمَةاِتَحُه َلَتُنوُأ ِباْلُعْصَبِو ُأْوِلي اْلُقوَِّة ( )القصي: رد  ذا الةع) في قوله تعالى: ) َوءَ و     
.(35) الحم) إذا ايقفه به نوءا  إذا نهض ((هد وموقو وناء .مت قولهم: ناء يحمفه ونوء(34)أي تيقفهم أو تموفهم مت يقفها   

التاأر(ح والتماوا) مات اليقا) فمارة ونهضاوت ومارة ونتةضاوت فناساب رسامها عفاى  فرسم الهمزة عفاى األلا  ورسام لناا صاورة   
 األل  لتوحي (تفك الصورة.

 المبحث الرابع                                                 

 قاعدة الوصل والفصل                         

نماااا( )أونما(المريباااو مااات أوااات وماااا و)حويماااا(وردت فاااي القااارآت ألةااااد وأدوات مريباااو مااا  أدوات أتااارى نحاااو   و)وا 
وغور ا مت األدوات واأللةاد والذي وهمنا في  ذا المبحث الرسم القرآناي الاذي وردت باه  اذه  و)إل(المريبو مت )أْت ول(

المريبات. فمرة (اءت منةصفو عت بعضها ومرة (اءت متصفو م  بعضها. وفاي ياال الرساموت دللاو تاصاو تةهام مات 
 السياق . تالل

توص) حروف الكفمو الواحادة  ميفمافي الو(ود توص) يفمته في التط  أت ما يات موصول   (اء في عنوات الدلو)
 .(36)تةص) يفمو عت يفمو ميفمافي الو(ود يةص) في التط  وما يات مةصول  

وماات  ااذه األدوات واأللةاااد  .(38)عفااى األصاا)المةصااول ميتااوب اي ات  (37)عفااى القياااس يتاابوقواا) إت المقطااو  
 المريبو:

 أينما -1

قوله  ) الذي بعد ا مي)عحوث تكوت)ما(غور متتفةو األقسام في الةترسم موصولو قو) في وصفها وفصفها أنها       
ههُّ ()النح):  تعالى: ) َأْوَنَما ُيِقُةوْا ()األحزاب:  وقولهٱ(  115وقوله تعالى: ) َفَأْوَنَما ُتَولُّوْا ()البقرة: ٱ( 76تعالى: ) َأْوَنَما ُوَو(ِ 
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ُم اْلَمْوُت ()النساء: 61 لم تتر  عت الوت المفكي و و متص)  (ميعهافهذه    .( 78( وقوله تعالى: ) َأْوَنَما َتُكوُنوْا ُوْدِرييُّ
.(39) الذي م  )ما( ةع)حسيا  ولم وتتف  فيه ال    

وفي قوله تعالى: ) َأْوَنَما َتُكوُنوْا  أونما ينت فافع) يذا و في قولهم:إت أونما يت(ت موصول (اء في أدب الكاتب      
ُم اْلَمْوُت ()النساء:  وألنها باتصالها أتيك أونما تكوت( ألنها في  ذا الموض  صفو وصفت (ها)أوت( ن)ونحت ( 78ُوْدِرييُّ

قفت :أونما  فترف  فإذا أدتفت )ما(عفى )أوت( ؟ تقول :أوت تكوت  دتول) ما( عفوها فأنتمعنى لم ييت في )أوت(ق()  تعطي
يانت )ما( في موض  اسم  م )اوت(  وتكتب )أوت ما( مةصولو إذافي األول بمعنى الستةهام.  تكت نيت فت(زم ألت )تكوت(

.(40) اوت ماكنت تقول؟ أوت ماكنت تعدنا؟ :فتقول  

 مةصول  يماني مرات وورد موصول  أرن  مرات.  ذا التريوب ورد

تباعاد  مت تالل السياق وتضح انها تأتي مةصولو إذا يات  ناك ا(تعاد وتباعد و انةصال  ساواء ياات فاي أمار ماا اوو 
اساتةهاميو او وارطيو فيال ماا   ناا فيماا إذا يانات)اوت ماا( ل فارق  مات الساياق و تةهامو انةصال (وت أمريت او لمعات أترى 

 التباعد والنةصال إذا رسمت مةصولو.  ودل عفى

قااال السااتةهاميو.  دوت الواارطيو فقااط  وتااأتي موصااولو إذا لاام يياات  ناااك تباعااد وانةصااال و ااذا مااا اتتصاات بااه)أونما(
هاهُّ َل َياْأِت ِ(َتْواتعالى: ) َوَضَرَب هللُا َمَيال  رَُّ(َفوِت َأَحُدُ َمآ َأْبَيُم َل َيْقِدُر َعَفاى َواْيٍء َوُ اَو َيا)ل َعَفاى َماْوَلُه َأْونَ  ٍر ()النحا): ماا ُوَو(ِ 

يساتطي  تاد(ر  ل ألناهالحدوث عات ذلاك األتارس الاذي يياوت عالاو عفاى مات ورعااه فهاو قفماا و(تعاد وينةصا) عات ماوله  (76
 .أموره لذلك (اءت )أونما(موصولو

نا صورة ذلك مةصولو لترسم ل (اءت )أوت ما(( 73وقال تعالى: ) ُيمَّ ِقوَ) َلُهْم َأْوَت َما ُيْنُتْم ُتْوِرُيوَت ()غافر:    
قوله تعالى: ) َقاُلوْا َضفُّوْا َعنَّا ()غافر:  (دلو)ي ع(دو ا مت دوت هللا  التباعد والنةصال (وت  ؤلء الكةار ونوت آلهتهم الت

  .وتةى ل ما في )أوت ما( مت التبيوت و التقري  ما( 74
وانةص) بعضهم   واوتباعد ا(تعدوااي أنهم مهما ( 148ا ()البقرة: وقال تعالى: ) َأْوَنَما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُيُم هللُا َ(ِميع      

مةصولو لترسم لنا ذلك التباعد والنةصال. و يذا باقي اآليات. لذلك (اءت )أوت ما( عت بعض فإت هللا (امعهم.  
  
 لفظ ابن أمّ  _2

إحدا ا في قوله تعالى: ) َقاَل اْ(َت ُأمَّ ِإتَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُةوِني ()األعراف:  ورد  ذا التريوب مرتوت في القرآت الكريم
( حوث (اء 94واليانيو في قوله تعالى: ) َقاَل َوْ(َنُؤمَّ َل َتْأُتْذ ِ(ِفْحَوِتي ()طه:  ،عفى األص) حوث (اء مةصول   (150

فناداه مت قرب عفى األص) الظا ر  أتوه  اروت  أتيه أعتذر لهوذلك لمعنى لطو  و و أنه لما اتذ موسى (رأس موصول ؛ 
الميات  ل فيبحرف النداء ون(هه لبعده عنه في الحال  أتوه  اروت  ولما تمادى ناداه ف(اءت )ا(ت أم( مةصولو في الو(وه

  .(41) فقال : و(نؤم مؤيدا  لصفو الرحم (ونهما بالرنط ففذلك وص) في التط

عفى سياق اآلوتوت وت(وت لنا أت حاديو (ر موسى ألتيه  اروت مت رأسه قد حصفت مرتوت مت تالل الوقوف      
قال تعالى: ) َوَأَتَذ ِ(َرْأِس َأِتيِه َوُ(رُُّه ِإَلْيِه َقاَل اْ(َت ُأمَّ ِإتَّ  األولى في سورة األعراف واليانيو في سورة طه. فةي سورة األعراف

قال تعالى: ) َقاَل َياَ اُروُت َما  وفي سورة طه (150َيْقُتُفوَنِني َفاَل ُتْوِمْت ِ(َي اأْلَْعَدآَء ()األعراف:  اْلَقْوَم اْسَتْضَعُةوِني َوَياُدواْ 
ْقَت َ(ْوَت َ(ِني َل ِ(َرْأِسي ِإن ِ َمَنَعَك ِإْذ َرَأْوَتُهْم َضفُّوْا . َألَّ َتتَِّبَعِت َأَفَعَصْوَت َأْمِري . َقاَل َوْ(َنُؤمَّ َل َتْأُتْذ ِ(ِفْحَوِتي وَ  ي َتِووُت َأت َتُقوَل َفرَّ

قال تعالى: ) َواْتَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعوَت َرُ(ال   (دلو) انه بعد آيو األعراف  (94-92ِإْسَراِءوَ) َوَلْم َتْرُقْب َقْوِلي ()طه: 
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عالى: ) َوَمآ أَْعَ(َفَك َعت َقْوِمَك َيا ُموَسى . َقاَل ه بقوله تسورة ط أتم  الحدوث عفى الميقات فييم  (155ِلِميَقاِتَنا ()العراف: 
اِمِريُّ ()طه: ُ ْم ُأْوآَلِء َعَفى َأَيِري َوَعِ(ْفُت ِإَلْيَك َرنِ ي ِلَتْرَضى . َقاَل َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمت َبْعِدَك َوَأَض  ( 85-83فَُّهُم السَّ  

قااال ا(اات ام((مةصااولو و ااذا واادل عفااى أنهااا يفمااو قفوفااو السااتعطاف ويااأت ((فةااي الماارة األولااى فااي سااورة األعااراف قااال
الع(ا) لام تتطاور ييوارا  (ادلو) ات  قضيو عبادةقرب  لذلك حذف معها )ياء( النداء او ات  تالقضيو حديت (ونه ونوت أتيه ع

نما ذ ب إلى أتيه.  لمموسى   وتحدث م  قومه ييورا  ولم ييت  لفسامري ذير  ناك وا 

ق(ا)  هأكير  ذه المارة فناادا  بالع() لما تطورت ولم يقدر  اروت عفى صد م عفم ات موسى سي ضعبادة لكت قضيو 
 و(اء  ذا التريوب موصول  لورسم لنا يو  يات استعطاف  اروت  اذه المارة مبال اا  فنااداه (تراكواب أت يصفه  ذه فقال)و(نؤم(

. فهاو تريواب (ماأل)لا  أوحاذف ( م األ)(فةا   (ا(ات) لةا  واتصا) (ا(ات)  لاأوحذفت  (ا(ت)فياء النداء اتصفت (فة   ومتصف
 (رأسي ألت األمر قد فاق قدرتي. بات ل تأتذ ل (فحوتي ول فيه استعطاف مبالغ فيه ييورا .

 الخاتمة

 

 من خالل البحث في رسم المصحف اتضحت بعض االمور التي من الجدير بالذكر ان تذكر هنا وهي:     

اتضح ان لرسم المصحف دالالت ومعاني وان هذه الدالالت ال يمكن انكارها او نسبتها الى غير رسم المصحف -1

 كما أن للسياق أثراً واضحاً في الكشف عن تلك الدالالت والمعاني. 

غويا انقسمت الدراسات القديمة والحديثة في تعليل وتوجيه ظواهر الرسم القرآني فهناك من يوجهها توجيها ل-2

معتمدا على تقاليد الكتابة والنطق وطريقة االداء فكانت تعليالتهم تدور حول االختصار واالستخفاف ومراعات التسهيل او 

االكتفاء بالحركة عن الحرف او كثرة االستعمال او اشباع الحركة وغيرها من التعليالت اللغوية دون النظر الى السياق 

اني اضافية يمكن التعرف عليها من خالل التأمل والتفكر والتدبر وبما يفتح هللا على وهناك من يرى ان هناك اسرارا ومع

 عباده.

ان القرآن الكريم مهما درس ومهما تعمق الدارس فيه تبقى اسراره خفية لكن ال ضير ان يجتهد الدارس في -3

وجهودهم. فالكل أدلى بدلوه والكل قد استخراج بعض من تلك االسرار. لكن دون االنحياز الى رأيه وانكار رأي اآلخرين 

 اجتهد متكال على هللا في ذلك مستندا الى أمور وقضايا عقلية ونقلية.

 

 والحمد هلل اوال وآخرا.
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 اهلوامش 
 

                                                           
 0 87و  -84-80 الميسر في عفم رسم المصح :ونظر: ( (1
، 563-556 ، واإلتقات لفسووطي:32-31 ونظر: ال(ام  لما يحتا  إليه مت رسم المصح ، ل(ت ويوق الو(وفي:( (2

  0 37 ورسم المصح  وضبطه، د. وعبات محمد إسماعو):
 0 37 سم المصح  وضبطه:، ور 1/67 ، وسمور الطال(وت لفضبا :564-563 اإلتقات: ونظر: ((3
 .167ونظر: ادب الكاتب:  ( (4
 .142، محمد ومفول: ونظر: اع(از رسم القرآت واع(از التالوة ( (5
 . 394-393: والطراز لفتسني، 3/572، ومتتصر الت(ووت: 233ونظر: أصول الضبط أل(ي داود:  ( (6
 .67 (اء مصاح  المصار لفمهدوي:  ونظر: ( (7
 .91عنوات الدلو) مت مرسوم تط التنزي) ل(ت ال(ناء المراكوي:  ونظر: ( (8
 .398-2/397موي) اعراب القرآت لميي (ت ا(ي طالب القسي:  ونظر: ( (9
 .92عنوات الدلو): ونظر:  ( (10
 .1129: لفزمتوري  الكوافونظر:  ( (11
 .40 (اء مصاح  المصار: ونظر:   ( (12
 .1/287ونظر: إيضاح الوق  وال(تداء ل(ي بير (ت النباري:  ( (13
 .77ونظر: المقن  لفداني:  ( (14
 .109عنوات الدلو):  ونظر: ( (15
 .113ونظر: عنوات الدلو):  ( (16
 .48ونظر: م(از القرآت ل(ي ع(ودة:  ( (17
 .175: ونظر: الكواف  ( (18
 .مادة ) (ه)(  169، والقاموس المحيط لفةوروزآبادي:  (ه)( مادة ) 2/169ونظر: لسات العرب ل(ت منظور:  ( (19
 .117عنوات الدلو):  ونظر: ( (20
 .118-116ونظر: عنوات الدلو):  ( (21
 .118عنوات الدلو): ونظر:  ( (22
 . 76ونظر: اع(از رسم القرآت واع(از التالوة:  ( (23
 .216-215ونظر: الميسر في عفم رسم المصح ، د. غانم قدوري الحمد:  ( (24
 .235ونظر: الميسر في عفم رسم المصح :  ( (25
 .65ونظر:  (اء مصاح  المصار:  ( (26
 .178-176ونظر: المحيم في نقط المصاح  ل(ي عمرو الداني:  ( (27
 .339: لفتسني ، والطراز177-176ونظر: المحيم:  ( (28
 .341-340، والطراز: 179-178ونظر: المحيم:  ( (29
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 . 82ونظر: الكواف:  ( (30
 0مادة ) درأ(  532، والقاموس المحيط:  َدَرأ( مادة ) 5/233ونظر: لسات العرب:  ( (31
 .286، والكواف: 71ونظر: م(از القرآت:  ( (32
 0مادة ) (وأ(  171، والقاموس المحيط:  َ(َوأ( مادة ) 2/175ونظر: لسات العرب:  ( (33
  . 2/310ونظر: معاني القرآت لفةراء:  ( (34
 .مادة ) نوأ(  1660، والقاموس المحيط:  نوأ( مادة ) 14/375ونظر: لسات العرب:  ( (35
 .119عنوات الدلو):  ونظر: ( (36
 .22ال(دي  لف(هني:  ونظر: ( (37
 .30ال(دي  لف(هني:  ونظر: ( (38
 .122عنوات الدلو): ونظر:  ( (39
 .172-171ادب الكاتب:  ونظر: ( (40
 .127عنوات الدلو):  ونظر: ( (41
 

 قائمة المصادر

، 2 ا(، ضبط وتصحيح وتتريج: محمد سالم  اوم،  911التقات في عفوم القرآت، (الل الدوت السووطي )ت  -1
.2007 – 1428(وروت، -دار الكتب العفميو  

 – 1424(وروت،  –، دار الكتب العفميو 3 ا(، ورح عفي فاعور،  276أدب الكاتب، ا(ت قتوبو الدونوري )ت  -2
2003.  

أصول الضبط وييةوته عفى (هو التتصار، أ(و داود سفيمات (ت ن(اح، تحقوق: د. احمد (ت احمد (ت معمر  -3
. 1427رة، المدونو المنو -وروال، م(م  المفك فهد لطباعو المصح  الوري   

.2006 – 1427القا رة،  –، دار السالم 1اع(از رسم القرآت واع(از التالوة، محمد ومفول،   -4  
إيضاح الوق  وال(تداء في يتاب هللا عز و()، أ(و بير محمد (ت القاسم (ت النباري، تحقوق: د. محوي الدوت  -5

.1971 – 1390دموق،  –ع(دالرحمت رمضات، م(م  الف و العرنيو   
 –ال(دي  في معرفو ما رسم في مصح  عيمات، ا(ت معاذ ال(هني، تحقوق: غانم قدوري الحمد، دار عمار  -6

.2000 – 1421عم ات،   
عم ات  –ال(ام  لما ُيحتا  اليه مت رسم المصح ، ا(ت ويوق الو(وفي، تحقوق: غانم قدوري الحمد، دار عمار  -7
.2009 – 1429األردت،  –  
 –، دار السالم 3ح  وضبطه (وت التوقو  والصطالحات الحدويو، د. وعبات محمد إسماعو)،  :رسم المص -8

م. 2012 - ا 1433القا رة،   
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سمور الطال(وت في رسم وضبط الكتاب الم(وت، عفي محمد الضبا ، م  سةور العالموت لفديتور أورف محمد  -9
.2008 – 1429اإلسماعوفيو،  –فؤاد طفعت، ميتبو المام ال(تاري   

10- الطراز في ورح ضبط التراز، محمد (ت ع(دهللا التنسي )ت: 899 ا(، تحقوق: د. احمد (ت احمد وروال، 
. 1420المدونو المنورة، -م(م  المفك فهد لطباعو المصح  الوري   

القا رة -( ، مرا(عو أنس محمد الوامي وزيريا (ا(ر، دار الحدوثه 817القاموس المحيط ، الةوروزآبادي ) ت -11
 ،1429-2008 0  
 ا(، تحقوق:  ند وف(ي، 721عنوات الدلو) مت مرسوم تط التنزي)، أ(و العباس احمد (ت ال(ناء المراكوي )ت  -12
.1990(وروت،  –، دار ال رب اإلسالمي 1   
.2005 – 1426(وروت،  –، دار المعرفو 2 ا(، تعفوق: تفو) مأموت ويحا،  538الكواف، الزمتوري )ت  -13  
. 2011(وروت،  –، دار صادر 7 ا(،  711لسات العرب، ا(ت منظور )ت  -14  
 –، دار الكتب العفميو 1 ا(، تحقوق: احمد فريد المزيدي،  211م(از القرآت، أ(و ع(ودة معمر (ت المينى )ت  -15

. 2006 – 1427(وروت،   
. 1997 – 1418دموق،  –الةير  المحيم في نقط المصاح ، أ(و عمرو الداني، تحقوق: د. عزة حست، دار -16  
متتصر الت(ووت له(اء التنزي)، أ(و داود سفيمات (ت ن(اح، تحقوق: أحمد (ت أحمد (ت معمر وروال، م(م   -17

.2002 – 1423المدونو المنورة،  –المفك فهد لطباعو المصح  الوري    
دموق، -واس، م(م  الف و العرنيوموي) اعراب القرآت، ميي (ت ا(ي طالب القيسي، تحقوق: ياسوت محمد س -18

1393-1974 .  
  ا(، تحقوق: احمد ووس  ن(اتي ومحمد عفي الن(ار، دار السرور.207معاني القرآت، الةراء )ت  -19
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Abstract 

          Mushafe's drawing between the meaning and the context / A study is in a base 

of the increase, Allowance, (AL-hamze), and (Link and cutting). 

         

 This research talks about the meanings which refers to it the Mushaf's drawing basing 
about the general meaning and context. 

    This reserch has four chapters are the base of increase the base of the Allwance, 
the base of the (AL-hamze) and the base of the (Link and cutting).  

    This study was selective for some the words in the Quraan's verses to applying the 
study about it. 

 

 

 

 

 


