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 مبادئ فن الضبط

 .مبادئهقبل بيان  أهم مباحث علم الضبط، نتعرف أوال على      

تدل مادة"ضبط" في اللغة على الَحْزم و الحفظ، يقال:" : تعريف الضبط

ء حفظه بالحزم، و الرجل ضبطه ضبطا، حفظه حفظا بليغا، و ضبط الشي

و من المجاز:هو ضابط ي حازم، و الضابط القوي على عمله، ضابط ، أ

لألمور، و فالن ال يضبط عمله، ال يقوم بما فُوض إليه، وال يضبط قراءته: 

ال يحسنها وضبط الكتاب: أصلح خلله، أو صححه و شكله، و الضابط عند 

 1 "العلماء حكم كلي ينطبق على جزيئاته.

في حفظ الشيء ، يقال ضبط الكتاب:  ويدل الضبط على بلوغ الغاية     
 2 إذا أحكم حفظه بما يزيل عنه اإلشكال.

الحزم وبلوغ   فمعنى الضبط عند أصحاب المعاجم اللغوية يدل على    
صالح الخلل وتصحيحه و إحكام الحفظ بما يزيل  الغاية في الحفظ  وا 

 .واللبس اإلشكال
هو إسماع الكالم كما يحق سماعه، ثم فهم معناه الذي الضبط اصطالحا: 

ته إلى حين أدائه إلى اكر ببذل مجهوده و الثبات عليه بمذ ثم حفظه أريد به،
صوصة تلحق الحرف للداللة على ويراد به أيضا عالمات مخ ، 3 غيره.

 4 تنوين أو شد أو نحو ذلك. وأ حركة مخصوصة أو سكون أو مد  
ي الذي يدور فالمعنى االصطالحي للضبظ غير بعيد عن المعنى اللغو      

عنى بالتمييز في رسم الحروف المتشابهة الحفظ؛ في  حول الدقة و الحزم و 
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بالحركة اإلعرابية المالئمة بعضها مع بعض متوخيا الدقة، مع االستعانة 
 5 لسالمة التركيب اللغوي.

و منه فمعنى الضبط يراد به:" حصر إعراب القرآن الكريم بالحركات         
 6 و السكنات ."

 والحركات و السكون و الشد   اتهذه المعاني إلى بيان عالم و تعود      
، و الساقط و الزائد، فيشمل جميع الملحقات و كل ما يعين على  المد 

  تحقيق ألفاظ التالوة.
 نقط طريقة في يبحث الذي العلم" :وأما المقصود بالضبط كعلم فه    

 رموز من بذلك يتعلق وما إعجام، ونقط إعراب نقط القرآنية، الحروف
 عوارض على يدل ما به يعرف علم" الضباع بأنه:وحركات، وعرفه 

 ... ذلك ونحو والمد والشد والسكون  والكسر والضم الفتح هي التي الحروف
 وتركها وضعها حيث من العوارض تلك على الدالة العالمات :وموضوعه
 7."ذلك وغير ولونها ومحلها وكيفيتها

 األلفاظ ذات الصلة بالضبط
: النقط، وهي ، وتتقاطع معه في المعنىتقارب"الضبط"وهناك ألفاظ   

 الشكل واإلعجام، وسنبين المقصود من كل واحد كما يلي:

" النقطة عالمة مستديرة صغيرة  اللغةفي  اهمعنيدل  النقط أوال: على أن 

ا؛  والنقطة واحدة  "لم ْعَجم أو تحته ليتميز عن غيرهتجعل فوق الحرف اجد 
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ينقطه َنَقَطه  نقطا، وَنَقَط المصاحف تنقيطا فهو ، تابالنقط، و نقط الك
 8 َنقَّاط."
ه، نقط الحرف بنقطة نقطا، أعجموجاء معنى النقط بمعنى اإلعجام،"و        

و تدل النَّقطة بالفتح على الَمرَّة، ، 9 احدة."فْعَلة و  و االسم النقطة، و النُّقطة
 10وبالضم اسم للفعل.

 واستعمل النقط في معنيين:   
ي التو  يدل على النُّقط الحمراء التي وضعها أبو األسود الدؤلي، األول: 
مثل الحركات القصيرة، و تسمى ن قط اإلعراب، أو النقط المدور أو ت  

 وهو نقط الحرف بعالمات اإلعراب، ،الممدود تمييزا له عن المعنى الثاني
     ر.واستعمله النقاط أو أصحاب القراءات لضبط المصاحف في أول األم

يدل على تمييز الحروف المتشابهة في الخط، وهو إعجام الحروف  الثاني:
 في ذاتها بالسواد.

فيقال نقط اإلعراب و نقط اإلعجام ليتميز أحدهما عن اآلخر يقول      
ألن نقط  11 الداني:" فلما اشتركا في المعنى أشرك بينهما في الصورة."

يفرق اإلعجام يفرق به بين الحروف المتشابهة في الرسم. و نقط اإلعراب 
 ط، و كانوا يسمون هذا النقط شكال.به بين الحروف المختلفة في الضب

 معنيين: و النقط في اإلصالح يتضمن  
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الحروف لتمييز معجمها من مهملها، وهو نقط  :نقط اإلعجاماألول: 
والتاء والثاء.)وهو وضع نقط على الحروف المشتبهة كالموضوع على الباء 

 رسما. كنقط الباء بنقطة من تحتها، و نقط التاء باثنتين من فوق، و نقط
 الثاء بثالث نقط من فوق.

، أو نقط الحركات، وهو نقط الحروف للتفريق بين نقط اإلعرابالثاني:
الحرف، و نقط الحركات المختلفة في اللفظ، كنقط الفتحة بنقطة من فوق 

أمام الحرف أو بين  الكسرة بنقطة من تحت الحرف،و نقط الضمة بنقطة
 يديه.
ل الشكل ثانيا: ، فهو مشكول إذا قيدته هيقال:" شكلت الكتاب َأْشك 

، وأشكلت الكتاب باأللف، كأنك أزلت به عنه اإلشكال 12باإلعراب"
 13 وااللتباس.

لشكل، الدابة ونحوها شكال قيدها باوهو مأخوذ من َشَكال الدابة، فَشَكل      
 وَشَكل الكتاب، َضَبَطه  بالشكل.

والشكل في اصطالح الخط ما يوضع فوق الحروف أو تحتها من     
 العالمات الدالة على الحركة المخصوصة.

 والشكل نوعان:    
على الحركات الثالث والسكون والتشديد ويجرى في جميع  ويدل عام:ال

 الحروف.
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 14 بالحركة األخيرة من الكلمة. فهو يختص الخاص:
فهذه المعاني تشير إلى أن الشكل يخص الحركات اإلعرابية للحروف،    

بينما هناك من يرى أنه يشمل صورة الحرف وعوارضه) الحركة والسكون 
 ، ومنه يمكن القول أن الشكل يدل على الضبط.والشد والمد  وغيرها(

، ب، ت، أن حروف المعجم: ألف العربجاء في لسان ، اإلعجامثالثا: 
والعجم: النقط  ،زالة العجمة بالنقطةسميت بذلك من التعجيم، وهو إ ،ث...

يقال: أعجمت الحرف، وال نقول َعَجْمت   بالسواد، مثل التاء عليه نقطتان،
 15 الحرف.

، أي أزلت عنه استعجامه و كتاب وقال ابن جنى: أعجمت الكتاب     
 16 كاتبه بالنقط. معجم إذا أعجمه

 17 النقط عند العرب إعجام الحروف في سمتها.أن   الداني ويرى      

هام و اإلخفاء و ضد .م( إنما وقعت في كالم العرب لإلب)ع.جومادة    
ذا قلت أعجمت  الكتاب ، فإنما معناه أوضحته أوبي    ته،نالبيان واإلفصاح، وا 

 وأزلت عنه استعجامه.
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ذات الحرف، وتمييز الحروف المتماثلة في واصطالحا: هو الدال على 
 .الرسم من بعضها؛ بوضع َنقط يمنع العجمة واللبس

من خالل عرض هذه المعاني نخلص إلى أن   :العالقة بين هذه األلفاظ
تحمل وقد  وخصوص عند البعض،قد تكون بينها عالقة عموم  هذه األلفاظ

ه وهذا ما ذكر  طالقات فقط؛نما اختلفوا في اإلوا   عند آخرين نفس الدالالت
ط" ، إال أن لفظ" الضبأبوداد سليمان بن نجاح من جعل هذه األلفاظ مترادفة

ن ا كو لم يستعمل كثيرا عند المتقدمين، بينما استعمل" النقط" و" الشكل" كثير 
  المؤلفات اعتمدت نقط أبي األسود الدؤلي، إلى أن جاء أبو داود واستخدم

 18 ليل.شكل الخ
وخالصة ما سبق أن الضبط والنقط والشكل واإلعجام تحمل معنى      

زالة اللبس.   عام يشمل كل ما يحقق ضبط الكتابة وا 
 :واضعه

 نصر :وقيل الدؤلي، األسود أبو فقيل النقط وضع من أول في ختلفا      
حسب ما  والمختار ،أحمد بن الخليل وقيل، يعمر ابن ويحيى عاصم بن

 األسود أبو هوراب اإلع نقط وضع من أول أن ورد في الروايات المتواترة

 أماو ، هيديراالف أحمد بن الخليل بعده من وطوره وهذا هو األشهر، الدؤلي
 .اإلعجام نقط وضعا فقد يعمر بن ويحيى عاصم بن نصر

 حكمه 

الفواصل عالمات في النقط و الشكل وما في حكمه من اختلف العلماء    

والسجدات واألجزاء واألحزاب وأقسامها، والخموس والعشور والوقوف 

 19 والفواتح والخواتم على ثالثة أقوال، أوردها الداني مفصلة في المحكم.
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الجواز مطلقا، الكراهة مطلقا، والجواز في المصحف الذي يتعلم فيه  
 الغلمان ومن في حكمهم دون أمهات المصاحف.

وقتنا هذا على الترخص في ذلك دفعا لاللتباس ومنعا والعمل في   
نقط المصحف  قال النووي:" 20 للتحريف والخطأ في كالم رب العالمين.

 21 ".وشكله مستحب؛ ألنه صيانة له من اللحن والتحريف

 فوائده: 
بط بما يدل على تحريكه بإحدى  إزالة اللبس عن الحروف بحيث أن؛ إذا ض 

بط بما يدل على  الحركات الثالث ال يلتبس ذا ض  بالساكن وكذا العكس، وا 
بط بما يدل على  ذا ض  تحريكه بحركة مخصوصة ال يلتبس بالمتحرك، وا 

ذا ض   بط بما يدل على الزيادة ال التشديد فال يلتبس بالحرف المخفف، وا 
 باألصل، وغيرها يلتبس

  الفرق بين الرسم والضبط:
باتا الرسم متعلق بحروف الكلمة إثعد علم الرسم؛ ألن بفعلم الضبط يأتي  ـــ

وحذفا وقطعا ووصال، والضبط يتعلق بما يعرض لهذه الحروف من الحركة 
والسكون، وذلك وصف الحرف. ولما كان الوصف يجيء بعد الموصوف 

 ناسب أن تكون معرفة علم الضبط بعد معرفة علم الرسم.
 علم الرسم يعتمد فيه على أمرين : ـــ
 دء بالكلمة ـــــ رعاية الب أ 

 ــــ رعاية الوقف عليها ب 
 . أما الضبط كله مبني على وصل الكلمة بما بعدها إجماعا إال ما استثنى  

                                                                                                                                                                      
19- 
20-  
 
 
21-  



10 
 

 والقاعدة العامة في ذلك هي:    
 (الوصل على َمْبنِي   الضبط (و) والوقف االبتداء على َمْبنِي   الرسم)       

 
 :مراحل ضبط المصحف

من المعلوم أن المصاحف كتبت في البداية من غير شكل وال نقط،      
وكان الصحابة يتلقون القرآن مشافهة من النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ 
والتابعون أخذوه عن الصحابة وكانوا ال يجدون مشقة في قراءته بسبب 

، ولما اتسعت الفتوحات وذكائهم فطرتهم وسليقتهم العربية السليمة
، فسدت األلسن وتطرق مية، وكثر الداخلون في اإلسالم من األعاجماإلسال

نطق فاقتضى األمر وضع عالمات تساعد على ال ،قراءة القرآن اللحن إلى
ل احمر وفق ضبط المصحف فظهر  22 السليم لكلمات القرآن الكريم.

 إلى الشكل الذي عليه اليوم.ل وصى تحسينات حتو 
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 ه(.69مرحلة النشأة:)نقط أبي األسود الدؤلي()ت أوال: 
األشهر حسب الروايات المتواترة أن أبو األسود الدؤلي هو المعروف و    

ظهور أول من قام بضبط المصحف)نقطه(، والسبب الذي دفعه إلى ذلك 
وذلك في عهد اإلمام علي بن أبي طالب عام  بوادر اللحن في قراءة القرآن.

أبو األسود أن  البداية رفض أبيه عامل معاوية، وفي ه، بطلب زياد بن67
حن في قراءة الرجل استعظم ذلك ليضيف شيئا إلى المصحف، ولما سمع ال

ورأى أن يبدأ بإعراب القرآن الكريم، قال ابن  ،وسارع إلى زياد مجيبا دعوته
َ }َأنَّ ه(:" فلما مر به أبو األسود رفع الرجل صوته يقرأ:328األنباري)ت َّللاَّ

 )ورسوله( بكسر الم ،3سورة التوبة: َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلُه{
هللا أن يبرأ من رسوله، ثم رجع من  عز  وجه   "فاستعظم ذلك اللحن، وقال:

 ، والقصة23 فوره إلى زياد فقال له: يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت...."
 رواها الداني وغيره. بالتفصيل

واختار أبو األسود رجال من عبد قيس فقال له:" خذ المصحف، وصبغا    
على أعاله،  يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي، فانقط واحدة فوق الحرف

ن ن كسرتهما فاجعل النقطة  النقطة بين يديضممتهما فاجعل  وا  الحرف، وا 
ابتدأ ، ففي أسفله، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غن ة فانقط نقطتين

 24 بالمصحف حتى أتى على آخره..."
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وسار الناس على نقط أبي األسود فكانوا يدللون على إظهار نون     
خفائها أو إدغامها ( وعلى إ :التنوين بوضع إحدى النقطتين فوق األخرى ) 

 (...حدى النقطتين بجانب األخرى )بوضع إ
يغاير  وحتى يكون الشكل واضحا، أمر الكاتب أن يضع النَُّقط بمداد    

 لون المداد الذي كت َب به المصحف.
الطريقة التي ابتكرها أبو األسود الدؤلي في ضبط المصحف علمية و     

عملية تربط بين الحركة و هيئة الشفتين، و ميز بين الحركات بموضع كل 
 ضح األداء.   حركة من األخرى، فهي طريقة تو 

 تضمنتها طريقة أبي األسود الدؤلي:األفكار الصوتية التي 
 .معايير لنطق الحركة العربية وضعـــــ 
 وضع رموز كتابية لها.ـــــ 
 الشفتين من الفتح و الكسر و الضم. الصلة بين نوع الحركة و هيئةـــــ 
 نطقا. ، و بهيئة الشفتينالتمييز بين الحركات كتابة بالموضع ـــــ

من قوله السابق في فتسمية الحركات الثالث بالفتح والكسر والضم مأخوذة 
 ضبط المصحف، كما أخبرت الروايات الواردة عنه.

 كيفية نقط المصاحف على هذه الطريقة:
 منصوبا غير منون نقطته واحدة فوقه الحرف إذا كان ــــ 
 إذا كان مرفوعا غير منون نقطته واحدة قدامه ــــ
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إذا كان مجرورا غير منون نقطته واحدة تحته ــــــ

 
الَّة   النُّقطة   إلى ت ضاف   إذا كان منونا ـــــ   نقطة ن الم نوَّ  رف  الح حركة   على الدَّ

 .كما تمت اإلشارة إليه ثانية

 
 

  ه(90)تمونصر بن عاص ه(90)ت قبل يحي بن يعمر م:مرحلة اإلعجا
األسود الدؤلي حتى النصف الثاني من  استمر األمر على ما قام به أبو    

، فتسرب التصحيف ه(86القرن األول في خالفة عبد الملك بن مروان)ت
عاجم فيها، وظهر بهة وكثر ذلك في العراق لكثرة األإلى الحروف المتشا

من أمثلة ذلك في بعض األلسنة و تطرق ذلك إلى كتاب هللا، و  التصحيف
َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما  ...}قوله تعالى: ق رئ من ما 

غني أنه قرأ بل "ال الزمخشري:ق ،137: األعرافَكاُنوا َيْعِرُشوَن { سورة 
ال حسبه إأيعرشون من غرس األشجار وما بعض الناس يغرسون بدل 

 . 25"ا منهتصحيف
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" وهلل مررت بشيخ بحجره مصحف وهو يقرأ: "وقال الحسن بن يحي:   
، فقلت: يا شيخ ما معنى) وهلل ميزاب السماوات ميزاب السماوات واألرض"

 ال إذاالتصحيف إواألرض(، فأجابه: هذا المطر الذي تراه، فقلت: ما يكون 
َماَواِت وَ :نما هوإ كان بتفسير. يا هذا ُ  ْرضِ اأْلَ } َوّلِلَِّ ِميَراُث السَّ َما بِ َوَّللاَّ

 أربعينمنذ  فقال اللهم اغفر لي أنا ، 180َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{سورة آل عمران:
 سنة أقرأها وهي في مصحفي هكذا.

وكان لهذا التصحيف في كالم هللا خطر في تحريف معانيه، فكان ال     
بة حتى يستقيم المعنى وتحفظ الحروف العربية بد من محاولة إلصالح الكتا

من التصحيف، فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف 
على إبعاد أسباب  أن يعمل ،الذي كان واليا على العراق ،ه(95الثقفي)ت

اللحن والتحريف، فندب لهذه المهمة عالمين جليلين من أبرز علماء العراق: 
لما لهما من  ؛ه(90ه( ونصر بن عاصم)ت 90يحي بن يعمر)ت قبل 

ن في فهم أسرار اللغة العربية و إتقان فنون القراءات، فقاما بإعجام التمكُّ 
كان ذلك بمداد لونه لون الحروف المتشابهة في الرسم للتمييز بينها، و 

المداد الذي كتب به المصحف حتى يكون مغايرا لنقط أبي األسود 
  26الدؤلي.

وبهذا التحسين زال اإلبهام و اإللتباس عن الحروف المشتبهة، وأصبح   
هناك تفريق بين نقط اإلعراب ونقط اإلعجام؛ إال أن هناك مشقة على 

لكلمة، وال بد أن يكون على وعي تخدام ألوان عدة في كتابة االكاتب في اس

                                                           
 ا -26
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ة للخطأ، وربما قد ال يجد تام بما يكتب، وكثرة األلوان في الكتابة مضن  
بس؛ مما أدى إلى الكاتب المداد فيستعمل ألوانا متشابهة تؤدي إلى الل

جديدة لضبط الحركات و الرمز إليها، وهذا ما تصدى  الحاجة إلى طريقة
 له الخليل بن أحمد الفراهيدي.

 ه(.175الفراهيدي)ت ليل بن أحمدثالثا: ضبط الخ
السابقتين دورا كبيرا في إصالح الحرف العربي وصون كان للمرحلتين     

ويعود ذلك إلى أن شكل  اللسان عن الخطأ، ومع ذلك ما زال لبس و إشكال
عرابيا يقوم على النقط، وكذلك تمييز الحروف المتشابهة الحرف و ضبطه إ 

مل على أكثر من تعلى النقط، فأصبحت الكلمة تش بعضها ببعض يقوم
نقط بين نقط اإلعراب واإلعجام بنفس المداد الذي تكتب به حروف الكلمة، 
لما في استخدام األلوان من مشقة و ربما ال تتوافر األلوان المطلوبة في 
المداد، فيضطر إلى استخدام المداد الموجود في اإلعجام فيختلط نقط 

، فينشأ التصحيف و اللحن، فهيأ هللا سبحانه وتعالى للعربية اإلعراب وغيرها
أحد أبنائها فقام بوضع رموز و حركات تضبط بها الكلمة بدال من الضبط 

مة، حيث أخذ الشكل من بهذه المه ه(175)تبالنقط، فقام الخليل بن أحمد
  ويكون الشكل بنفس المداد الذي تكتب به الحروف.صور الحروف، 
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   مباحث علم الضبط          
           علم الضبط وفق المقرر الدراسيسيتم عرض المباحث المتعلقة ب    

 لطلبة السنة األولى ماستر تخصص كتاب وسنة.
   وتنحصر هذه المباحث في إحدى عشر مبحثا:    
 من )التنوين( كيفية وضع الحركات الثالث وما يتبعهاــــ  

 كسرة.هي الفتحة والضمة وال )األصلية(الحركات الثالث    
؛ أي مبسوطة أو ممدودة (-)هي ألف صغيرة توضع مبطوحة :الفتحة    

نما كانت  من اليمين إلى اليسار فوق الحرف المتحرك، وقيل أمامه، وا 
الفتحة توضع مبطوحة لئال تلتبس بأصلها الذي هو األلف، وكانت صغيرة 

 لتظهر مزية األصل على فرعه.
 توضع فوق الحرف المحرك بها أو أمامه، )و( واو صغيرة: هي الضمة   

 والمختار والذي عليه العمل األول.
، توضع تحت الحرف )ے(: هي ياء صغيرة مردودة إلى الخلفالكسرة   

 المحرك بها.
لياء الدالة على الكسرة لهما رأس، وكانت الواو الدالة على الضمة و ا   

وذكر بعض المتأخرين إسقاط رأسيهما كما أسقط بعض األلف الدال على 
 الفتحة، وفي كالم الداني وغيره ما يشعر به. 

والذي عليه العمل أن الياء يسقط رأسها بالكلية ونقطتاها أيضا وتبقى     
ا، وعند المغاربة يسقط . أما الواو فعند المشارقة تبقى بكامله(-)جرتها فقط

 .)د(ا هكذاسها الدارة فقط، ويكون شكلها معوجمن رأ
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والحركات الثالث شاملة لحركات البناء و اإلعراب وغيرهما كحركات    
 ْكلشَ  )باسم الجديد النظام هذا على ع ر فو  التقاء الساكنين والنقل وغيرهما.

لَ  است عمل نَّهالشْعِر(؛أل ْعر كتب في مرة أوَّ   .ذلك ونحو واللغة الش  
 يالذ األسود، أبي نظام يستعملون  طويال زمنا المصاحف، ن قَّاط   واستمر  

ر النَّْقط( باسم ع ر ف  ةد  والمَ  ةدَّ والش   السكون  عالمات إضافة مع ،)الُمدَوَّ
  .الجديد النظام واعتماد التطور مسايرة إلى ي ضطروا أن قبل ذلك، وغير
رِ  النقَّط( بنظامُكتِب( ( كلمة لضبط مثال هذا  َشْكل) مبنظا ثم ،)الُمدَوَّ

    والمغاربة.                                    المشارقة بطريقَتي   الشعر(

  

ن كيفية ضبط الـ    :ُمَنوَّ
رَ  َتْلَحق   ساكنة   ن ون  هوالتنوين     الرسم، ونَ د   اللَّْفظ   في األسماء بعض أواخ 

 . الوقف د ونَ  الوصل وفي
 بعدها بما هاوصل عند ت لفظو  ؛) َعِليم) ( َعِليمٌ ) (َعِليًما)ة ذلك:أمثل منو   
 ...(َعِليِمنْ  ...(، )َعِليُمنْ  (, )  ...َعِليَمنْ )
أن هذه ال تأتي إال بعد تمام  )والفرق بين هذه وبين النون األصلية     

وبما أن  النون لم وفي آخرها(، الكلمة، وتلك في أول الكلمة وفي وسطها 
األنسب  كان نترسم احتاج أهل الضبط إلى جعل عالمة تنبيه عليها، )وا  

األول لما لم يجعل ساكنة؛ لكن الناقط أن ينبه عليها بعالمة السكون لكونها 
التنوين حرف صحيح يحتاج إلى عالمة تدل عليه  ن  للسكون عالمة  رأى أ

 27جعلها من جنس ما اخترعه.(
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 على الدالَّة النقطة إلى ت ضاف ثانية، بن قطة التنوين إلى داألْسوَ  أبوأشار    
 الحَركات   هذه م ن شيًئا َأْتَبْعت   فإنْ ه:" لكاتب فقال المنون، الحرف حركة
 .للتنوين وأخرى  للحركة فن قطة   ؛"ن قطَتْين فانق طْ ( ناوينت يقصد[)غ نَّةً 
 الالحقين الضبط علماء أن غير النُّقطَتْين؛ َهْيئةَ  الرواية هذه لنا ت بي  ن ولم

 فيها تك ونان وأ خرى  (:) اك َبَتْين  ر م ت فيها تك ونان حاالت بين ميَّزوا
  )ن)..م َتتاب َعَتيْ 

 عالمته فجعل التنوين،وضع  في اأَلْسَود أبي طريقة على الخليل حافظو    
 أو فتحَتْين( متماثلتين عالمتين على نحصل بحيث السابقة، الحركةرار تك

 .للتنوين واألخرى  للحركة إحداهما ،)كسرَتْين أو ضمََّتْين
م َتْين فجعل ن  الحرف فوق  مًعا الض   ) َعل يم  (:نحو في المنو 
ن  الحرف تحت َمًعا الكسرَتْين وجعل  ) َعل يم(نحو في المنو 

 :فيه اختلف فقد الفتح تنوين أما
ن  الحرف فوق  مًعا الفتحَتْين أحمد بن الخليل فوضع     ه؛ الم نوَّ  :هكذا َنْفس 

 .المشارقة مصاحف ت ضَبط هذا على(، وُهًدى) (ِرًبا) (َعِليًما(
 الفتحَتْين وضع إلى والك وفة والَبصرة المدينة ون ق اط   الَيز يدي يحيى وذهب   
ن  الحرفَ  َتل ي التي األلف فوق  مًعا  وعلى (،ُهدىً ) (ِرباً ) (ِليماً )أنحو: الم نوَّ
 .المغاربة مصاحف ت ضَبط هذا
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 وضعية التنوين:   
  ما متراكبتينوا   حركتي التنوين إما متتابعتينو     

ن مإذا اتصلت الكلمة المنونة بكلمة أولها حرف  أوال: تركيب الحركتين:
)ُرّكبت حروف الحلق، وهي: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين والخاء

ين أو فتحتين أو كسرتين يدل على توتركيب الحركتين ضم   النقطتين(.
م علي"، "لعلي حكيم"، "سميع عليم"، "ولكل قوم هادإظهار التنوين نحو:" 

 "، وشبهه.عذاب أليم""، حليما غفورا"، "خبير
والعلة في تركيب التنوين عند حروف الحلق خاصة للداللة على البعد    

الذي بين التنوين وحروف الحلق في المخرج، وألن مخرج التنوين من طرف 
اللسان ومخرج حروف الحلق من الحلق، فدل تركيب التنوين في الخط على 

 28 إظهار التنوين و بيانه في اللفظ.
 ثانيا: تتابع الحركتين:

ن اتصلت الكلمة المنونة بكلمة أوله    ن( )راء، أو الم، أو ميم، أو نو اوا 
فقربت جعلت الحركتين متتابعتين، وشددت ما بعدها ألن التنوين مدغم فيه 

حيًما)النقطة)الحركة( وشددت ما بعد ذلك، نحو: ن هدًى مِّ )، ( غفوًرا رَّ
 ، (بةعاملة نَّاص )، ( ّمن الّسماء أو كصّيب(، )هًدى ّللمتقين)، (ربهم

 ، وتتابعهما مع تشديد التالي يدل على اإلدغام الكامل،( مُّسندة خشب)
 صل التنوينوتتابعهما مع عدم التشديد يدل على اإلدغام الناقص، إذا ات

 .( دودرحيم َ )، ( ومئذوجوه َ :)واو( نحو)ياء أو بـ
صل كتين مع عدم التشديد على اإلخفاء، فإن اتويدل تتابع الحر      

بالتنوين سائر حروف المعجم التي ي خفى النون والتنوين عندها، وهي 
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:)التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الزاي، الطاء، الظاء، خمسة عشر حرفا
جعلت النقطتين  الكاف، الصاد، الضاد، الفاء، القاف، السين والشين(

يدغم رأسا إال أنك ال تشدد ما بعدهما، ألن المخفى ال ،متتابعتين أيضا
"  ،(شهاب ثاقب)،  (ليلة ثم )، ( حسنة تسؤهم) فيمتنع التشديد فيه، نحو:

  ،(صوابا ذلك ) (، سراعا ذلك) ، ( كأسا دهاقا )،  (من ماء دافق)
 .(شرابا طهورا) ،  ( صعيدا زلقا)

ي جعلت الحركة الت وأما إذا اتصلت الكلمة المنونة بكلمة أولها باء،   
عالما بأن التنوين ينقلب عندها ميما، ميما صغيرة؛ إ هي عالمة للتنوين 

  29وعللوا ذلك" لمؤاخاة الميم والنون في الغنة وقربها من الباء في المخرج"
    (.محيط بالكافرين)عليم بذات الصدور(، : )ومثال ذلك

       
 كيفية ضبط المختلس والمشم والممال  
ولما كانت هذه األنواع  وتسمى بالحركات الغير خالصة أو الفرعية،   

الثالثة مخالفة في اللفظ لما حركته خالصة؛ لكون حركة المختلس مشوبة 
بسكون وحركة المشم  مشوبة بضمة، وحركة الممال مشوبة بكسرة، احتاج 

 أهل الضبط إلى تمييزها عنه، واختلفوا في ضبطها.
ب ، وذه30المذهب األول على تعريتها من الشكل وهو اختيار أبي داود

؛ لئال يضن  الناظر في المصحف أن  آخرون إلى نقطها وهو اختيار الداني
  31.التعرية غفلة من الناقط، فيحرك الحرف بحركة خالصة 
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، وهي  الفرعية الحركات هذه إلى شارةعالمة لإل  الضبط ووضع علماء    
 . الدؤلي األسود أبي نظام بقايا من الحجم، متوسطة ن قطة
 ، بينما عند  (●)األصلية بصورت ها النقطة هذه احتفظت المغاربة عند أما

 .(◊)الوسط فارغ م َعيَّن إلى األخيرةإلى  العصور في تحولت فقد المشارقة،
 في اللغة االختطاف، وعند القراء عبارة عن اإلسراع الختالس: ا

، وهو االتيان بالحركة إسراعا يحكم به السامع أن الحركة قد ذهبت
  32 ، ويعبر باإلخفاء عن الروم.ويرادفه اإلخفاءبثلثي الحركة، 

 : والروم االختالس بين الفرقو    

 من أكثر الحركة من فيه والثابت بالوصل، مختص االختالس أن      
 .الثالث الحركات في ويك ون  ،)الحركة بث ل َثي   الثابت بعضهم قدَّر( الذاهب

 نم أقلُّ  الحركة من فيه والثابت بالوقف، مختص فهو الوقف، َرْوم   وأما   
 . والكسرة الضمة في إال اَّءقر ال عند يك ون  وال الذاهب،

فإذا نقط المصحف على مذهب من يختلس حركة بعض الحروف؛     
 فوق الحرف طلبا للخفة وتسهيال للَّفظ، تجعل عالمة على الحركة المختلسة

وتحته إن كانت  إن كانت ضم ة،كانت فتحة، وتجعل عالمة أمامه إن 
 كسرة. 
أمن ال  :}في قراءة من يختلس ففي الهاء والخاء في قوله تعالى فالفتحة

، حيث قرأ أبو عمر وقالون في أحد وجهيه بفتح 35يهدي{ سورة يونس: 
 الياء واختالس فتحة الهاء وتشديد الدال، وقرأ أبو جعفر وقالون في وجهه
الثاني بفتح الياء وتشديد الدال، وقرأ ورش وابن كثير وابن عامر بفتح الياء 
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 ،48وهم يخصمون{ سورة يس: :}وفي قوله تعالى وتشديد الدال وغيرهم.
 رأ أبو عمرو وقالون في وجه باختالس عن فتحة الخاء وتشديد الصادة.ق

بارئكم{ سورة : }إلى قوله تعالى الهمزة المكسورة من ففي وأما الكسرة
في ثالثة  {وأرنا مناسكنا}  :وفي الراء المكسورة من قوله تعالى ،53البقرة:
 .وغيرها من النماذج (،28، وفصلت:152، والنساء:127) البقرة:مواضع

  66:} يامركم{ البقرة:ففي الراء من قوله تعالى وأما الّضمة المختلسة
 وغيرها. ،160عمران:، و} وينصركم{ آل 157و} يامرهم{ األعراف:

ويضبط االختالس بوضع نقطة أومعين فوق الحرف حال الفتحة  
المختلسة، وأمامه في حال الضمة المختلسة، وتحته في حال الكسرة 

  :ضبط المختلس المختلسة تأثُّرا بالحركات الدؤلية. ومن أمثلة

 
 يريد كمن الحرف، تسكين ب َعْيدَ  الشفتين ضمُّ والمقصود به  :اإلشمام 

 .النطق في أثر   لذلك يظهر أن غير من بضمة،   النطق
 .مواضع ثالثة شمامإلول
 راءالق لكل تجوز إذ ؛) نْستَعينُ (: نحوَ  ،مضموم حرف على الوقف عند ــــ

 :أي( واإلشمام ،)المعروف الخالص سكون ال أي( السكون : أوجه ثالثة  
ْوم   ،)صوت غير من مباشرًة، ذلك بعد الشفتين وَضمُّ  الحرف، تسكين  والر 

 .)منها ضعيف بجزء :أي الحركة، ببعض اإلتيان :أي(
 على مبني الضبط "ألن الضبط؛ في عالمة أيُّ  هذا الوقف إلشمام وليس

 ". الوصل

 كان إذا ،)آخر متحرك في متحرك إدغام وهو( الكبير اإلدغام ــــ عند
 . األصل في مضموما الم دَغم  
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 واحد، موضع غير- البصري  عمرو أبيءة ار ق غير في- الحالة لهذه وليس
نَّا( كلمة َ  ، قرئت:يوسف بسورة )تَأْم 

باإلشمام: أي اإلشارة إلى الضمة حال اإلدغام، واإلختالس الذي يسمى 
 المعتمد جحراال المذهب على – الكلمة هذه وت ضبط أيضا اإلخفاء أو الروم.

 وهذا . والنون  الميم بين )م َعيَّن أو( نقطة وضع مع المفتوحة، النون  بتشديد
ن) بالطريقَتين ذلك، بيان  راءتيوبق ،(االختالس يفضلون  المغاربة كان وا 

 ا.                          وتخفيفه الساكنة الهمزة تحقيق

 
ومن اإلشمام النطق بحركة مركبة من ضمة وكسرة  ـــــإشمام الكسر الضم:

بجزء كبير من الكسرة وهذا هو )بأن تأتي بجزء قليل من الضمة أوال ثم 
وورد هذا النوع من اإلشمام في بعض من القراءات  الصحيح المعتمد(،

(، وهذا النوع من اإلشمام يضبط بوضع نقطة سيئت(و)سيءالقرآنية مثل)
 تأثرا بالضمة الدؤلية، ومثاله: أو)معين( أمامه 

    

 
  :هي تقريب للفتحة نحو الكسرة، وهي نوعان:اإلمالة 
وتسمى اإلمالة الَمْحَضة واالضطجاع والبطح، وهي حركة  إمالة كبرى:ـــــ 

 وسط بين الفتحة والكسرة.
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وتسمى اإلمالة غير المحضة والتقليل بين، وهي حركة  إمالة صغرى:ـــــ 
 وسط بين الفتحة واإلمالة الكبرى، ويقابل النوع الفتح الخالص.

تضبط اإلمالة بنوعيها بوضع نقطة )أو معين( تحت الحرف دون وضع    
 فتحة فوقه.

 هذه بعض األمثلة:

   
 .]اَهارَ جْ م[ ــــــ ليس لحفص في باب اإلمالة إال كلمة:    

 بيان عالمة السكون وأحكامها:
علماء الضبط عدة عالمات للسكون توضع فوق الحرف الساكن  اقترح   

والنقطة  ،)ه( والهاء المشقوقة، (-) والجرة، (◌) والدارة ،) )حـ الخاءرأس 
وبعضهم عرى الحرف من السكون لعدم احتياجه ألي عالمة، ، (■)المربعة

 وأشهر هذه العالمات اثنتان:
مثل الذي يجعل على العدد المعلوم عند أهل  (◌)عالمة السكون صفر ــــــ

الحساب، ومنهم أهل المدينة وجرى العمل في مصاحف أهل المغرب على 
 .اختيار أبي داود اقتداء بأهل المدينة ألن أكثر نقاطها على ذلك،

 خاءرأس  ) )حـيجعلون عالمة السكون  والخليل وسبويه وعامة أصحابهما ـــــ
 إذ الساكن أخف من المتحرك، وقيل رأس (،خفيفأول كلمة ) أخذت من
من ثقل الحركة، وقيل رأس جيم من  (، ألن السكون راحةاسترححاء من )
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( من جيم جزم وهو لقب للسكون، وألن الجزم معناه القطع وفي جزمه)
السكون قطع للحركة. وأهل العراق لم يجعلوا له عالمة، أهل األندلس 

 اختاروا الجرة.
 ومن استعماالت السكون  

 المد، حروف على السكون  عالمة يضعون  ال الضبط علماء جمهور    
 ضبط في ولهم تامًّا، إدغاما الم دغمة والحروف الم ْخفاة الحروف على وال

 :مذهبان الناقص اإلدغام
 :المشارقة عندــــ 

 اإلدغام لوقوع السكون  عالمة من ي َعرَّى : الساكن
 اإلدغام لنقصانتشديد  غير من بحركته ي حرك ي:التال والحرف

 :المغاربة وعندــــــ 
 اإلدغام لنقصان السكون  عالمة عليه توضع: الساكن
 اإلدغام لوقوع المناسبة الحركة مع الشدة عليه توضع: التالي والحرف

 :والمغاربة المشارقة بطريقَتي   الساكنة، النون  أمثلة ومن
 ) َيْعَملْ  َفَمن) ( ل َوا ِمن(
مَ ڢ) ( وَّال ْْ ںمِ (  ) يَّْعَملْ  ْْ ںَْ
 واستعمل السكون بصور أخرى  

 الصفر المستدير والمستطيل:

ر علماء الضبط الصفر وأصبحت له صورتان:    طو 
يوضع فوق حرف العلة للداللة على  (ْْ )وعالمته ـــــ الصفر المستدير:

، (أْولئك)، (ألْاذبحنه )زيادته وصال أو وقفا ويكون ألفا، واوا، ياء، مثل:
 .(فإْين)أ
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 ادتهايوضع فوق األلف للداللة على زي( 0) وعالمته ـــــ الصفر المستطيل:
كل  وقد و ضع، (أنا عابد)، (أنا خير)، (أنا ورسلي:)، مثلوصال أو وقفا

منهم باللون األسود في مصحف المدينة واألزهر، أما المصحف المعلم فقد 
 األخضر) مستطيل(. وضع باللون األسود)مستدير( وباللون 

   بيان كيفية التشديد وأحكامها:
 التشديد ينقط على وجهين: 

أن تجعل عالمته أبدا فوق الحرف، ويعرب الحرف بالحركات األول:  

الالتي يلحقنه؛ فإن كان المشدد مفتوحا، نجعل على الشدة فتحة، وإن كان 

مضموما مكسورا تجعل عالمة الكسرة تحت الحرف، وإن كان الحرف 

  (ω)ين هكذاش، وصورة التشديد على هذا المذهب تجعل الضمة أمامه

      نحو: مختصرة من كلمة شديدمهملة 

 
مذهب الخليل وسبويه وعامة أصحابهما، وعلى ذلك سار أهل وهذا     

  المشرق من النقاط وغيرهم.
ه   ،) َرب ِّكَ ):هكذا الشدة، وبين بينه الحرف، فوق  الكسرة َوْضع   وأمَّا       فيع دُّ

 في استحسنوه معاصرينا أن غير ضعيفا مذهًبا المصاحف ضبط علماء  
 هتحت وما الحرف فوق  ما اةراعم في العين رابالضط منًعا الحديثة، الكتابة

 .واحد آن في
فوق الحرف إذا كان مفتوحا،  (vتجعل عالمة التشديد داال) أن لثاني:ا 

مضموما، وبعض النقاط يجعل مع  إذا كان مكسورا، وأمامه إذا كان وتحته
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الحروف، وبعضهم ال يجعل الحركات مع الحركة تأكيدا على حركات الشدة 

   33الشدة، وإلى هذا الوجه ذهب نقاط أهل المدينة من سلفهم وخلفهم. 

 بيان عالمة المّد وأحكامها
ا وليه فوق حروف المد الثالثة إذاعالمة المد  جر ة بآخرها ارتفاع قليل تجعل 

ارها مقد همز أو ساكن، تنبيها على أنها ت َمدُّ حينئذ في اللفظ، مدا زائدا على
( بعد طمس ميمها وا  الطبيعي، وهي مأخوذة م  لى الطرف األعلىن كلمة)م دَّ

 من دالها. 
ــــــ وضع لها الخليل رمزا فكانت عالمة ميما صغيرة مع جزء من الدال 

) في الرسم ()ة، ثم طور أهل األندلس هذه العالمة إلى مطَّ )مد 
 المصحفي.

وظلت عالمة المد كما وصفها علماء المغرب هي المعمول بها في    
المصاحف حتى اليوم، وهي توضع فوق األلف والواو والياء داللة على 

 زيادة تمكينهن، نحو:
 "من حآّد هللا"، "بمآ أنزلــــــ األلف:"

 "بريئون "، "يا بني إسرائيلالياء:"ــــــ 
 "قوآ أنفسكم"، "قالوآ ءامناــــــ الواو:"
 الف ءامن، إيمان، أوتوا،تقدم الهمز على حروف المد، نحو: إذا مالحظة:

توضع عالمة المد عليها إال على وجه اإلشباع لورش دون توسطها 

                                                           
33-  
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نما لم توضع على وجه التوسط مع أنه فيه زيادة على  المد وقصرها، وا 
 الطبيعي لئال يلتبس المد المتوسط بالمد المشبع.

على حرفه الذي قبله أن يكون  أما الساكن فيشترط لوضع عالمة المد      
         (             الحآقة:)سواء كان مدغما نحوالساكن موجودا وصال ووقفا 

 .( :) محيآيْ و مظهرا نحوأ(،ون"تشآقُّ ) ، وني ()أتحآجُّ ، 
 المدغم و المظهر:كيفية ضبط 

فإنك  ،من الحروف السواكن جميع ما يظهر باتفاق أو اختالفإن      
تجعل عليه عالمة السكون، وتجعل على الحرف الذي بعده حركة، فت ْؤذن 

ف َلقَّ ت)، (أنتم وأزواجكم)، (هْم فيها خالدون  :)بذلك أنه المظهر، وذك نحو
ا ال هه مم، وشبناُر جهنَّم ( (، )قلْ َوُخْضُتْم")، (أوَعْضتَ )، (ما صنعوا

 ُيردْ  ومن)، (ولقْد جاءُكمْ ) ، (لقْد َسمَع هللا ):خالف في إظهاره، وكذلك
ْن َتْعَجْب َفَعَجبٌ )، ( َلبْثُتمْ  )، (َثواَب الدنيا ختالف ورد اال ه مماوشبه ،(وا 

 فيه عند القراء. 

وأما ما يدغم فإنك تعري الحرف األول من عالمة السكون وتجعل على    
الحرف الثاني المدغم فيه عالمة التشديد، فت ْؤذن بذلك أنه مدغم قد صار 

ذ ظَّلموا)، (وقالت طَّائفة ):مع ما أ دغم فيه حرفا واحدا مشددا، نحو ، ( وا 
خلوا) ميُ )، ( فما ربحْت تِّجارة)، (إذ ذَّهب)، (وقد دَّ ، (ومْن يُّكرههُّن)، ( ْدِرْككُّ
 .  34 ( ألم نخُلْقكُّم)

 من إدغام الطاء الساكنة في التاء، ففيه وجهان: أما ما اجتمع عليه القراء  
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 (.َبَسْطتَّ (،)أَحْطتُّ تجعل السكون على الحرف الساكن مع التشديد) األول:

يعرى الحرف األول من عالمة السكون، وتعرى التاء من عالمة  الثاني:
 (، وكال الوجهين حسن.طتُ فرَّ (،)أَحطتُ التشديد)

 كيفية ضبط الهمز:

الهمزة في المصاحف القديمة غير موضوعة، ومحلها خال، وأحدث لها    
من جاء بعد السلف هيئة: إما نقطة حمراء للمسهلة، أو نقطة صفراء 

همزة رأس عين ن جاء الخليل بن أحمد فأحدث لصورة الللمحققة، إلى أ
 (.ءمقطوعة)

وخصت العين باالمتحان؛ لما بينها وبين الهمزة من المناسبة من    
وجهين: كون الهمزة شديدة، والعين فيها بعض الشدة، بخالف سائر حروف 
 الحلق، والثاني أنهما معا من حروف الحلق، فاشتركا في الصفة والمخرج.

 همزة القطع: 

( مكان الهمزة التي ن ق َلت حركتها إلى الساكن قبلها ـــجرة ) وضعــــ النقل:  
َفت، يدل على االبتداء بهمزة مضمومة إذا كانت الجرة في وسط األلف  ذ  وح 

 .:)َفَمُن اوِتي(، )َومُن اْكرَِه(نحو

عت فوق األلف نحو  َسِمْعُتم(، )ِمِن ِاَله(. )َأِن ِاَذاوبهمزة مفتوحة إذا و ض 
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عت الجرة في السطر) فإن    ذا كانت الهمزة ال صورة لها في الخط و ض  وا 
ا(، اَتْينَ  )َمَن ــــ اَمَن(، )وَلَقَد ـــكان بعد الهمزة المنقولة حركتها ألف(، نحو

َذا ـــ  .اُتوه(ُكلٌّ ـــ اَتْيَنا(، ) وَ  )وا 

مكان الهمزة من غير  (.)سطوضع نقطة مستديرة مقفولة الو  التسهيل:

)جآء  حركة يدل على تسهيل الهمزة، والنطق بها بين الهمزة و األلف نحو:
                                                                               اجلها(. 

 الى( تفيءَ :)وبين الهمزة والياء نحو

 )جآَء امَّة(وبين الهمزة والواو نحو: 

َمْوضع الهمزة يدل على إبدال  (.َ )وضع النقطة السوداء مع حركتها اإلبدال:

 الهمزة حرفا محركا.

اختلف القراء في تحقيق الهمزة التي تقع وسط الكلمة  أحكام تليين الهمزة:
 وتليينها )تخفيفها( على ثالثة أضرب: 

)أرايت(، )هانتم(، أن تتحرك وما قبلها بالفتح نحو قوله تعالى:األول:
ة ،فتجعل على األلف نقطة حمراء عالم، سهلهن نافع)أرايتم(، )أفرايت(

 التليين.

) ليال(، أن تتحرك بالفتح وما قبلها بالكسر كما في قوله تعالى: الثاني:
 .)الهب(
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 .ال(ُمَوجَّ ن(، ))فْلُيَوِد(،)ُمَوذِّ رك بالفتح وما قبلها بالضم نحو:أن تتحالثالث: 

 أحكام الصالت أللفات الوصل لكيفيتها 

وضع القدماء عالمة تدل على همزة الوصل الساقطة من اللفظ وصال      
إلى جعلها جرة صغيرة هكذا)ـــــــ(، كالتي واختلفوا في كيفيتها، فذهب المغاربة 
  36ابن وثيق. أو كما يقول 35،هي عالمة السكون كما يقول الداني

همزة الوصل داال مقلوبة كالتي ي َحل  ق  بها على جعل المشارقة عالمة و  
  37 الكالم الزائد في الكتب، داللة على سقوطه وزيادته.

ة فإن همزة الوصل رأس صاد مأخوذة من وأما على مذهب العربي  
     38الوصل.

، الصلة في ألف الوصل تابعة للحركة التي قبلها في األسماء واألفعالو    
 الثالث: بالفتح، والكسر، والضم.وتتحرك بالحركات 

لة فإن كان قبل األلف الوصل كسرة جعلت الصلة جرة تحت األلف دال ـــــــ 
 (.) َربِّ ِاْلَعاَلِمينعلى انكسار ما قبلها وذلك نحو:

ن كان قبل ألف الوصل فتحة جعلت الصلة جرة فوق األلف داللة وا  ــــــ  
 (، )واللصراط المستقيم صراط الذيناهدنا اَ :)حوعلى انفتاح ما قبلها ن

  لضالين(.اَ 
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ن كان قبلها ضمة جعلت تلك الجرة وسط األلف  ــــــ  م داللة على انضماوا 
َزاَدُهُم (، )فَ ُحون ) َنْسَتِعيُن اْهِدنا(، )ُهُم الُمْفلِ ما قبلها، نحو قوله تعالى:

َفَهاء(،  .عوارضوسواء كانت هذه الحركات لوازم أو  هللا(، )ُهُم السُّ

يئا من هذه الحركات الثالث تنوين جعلت الصلة تحت فإن لحق ش ـــــــ 
لف أألن التنوين ينكسر للساكنين ما لم يأت بعد الساكن الواقع بعد  ؛األلف

 الوصل ضمة الزمة، فإن القراء اختلفوا في ضم التنوين وكسره مع ذلك فإن
بطت على مذهب من ضم جعلت الصلة في وسط األلف، ن )وُعُيوٍن حو:ض 

لى ل عتجعو  ،...()قراءة نافع وابن كثير والكسائياْدَخُلوَها(، )َفِتيال اْنُظر(
ة راءق) عيوٍن ِادخلوها() فتياَل ِاْنُظر(، )و مذهب من كسر تحت األلف نحو

، وتجعلها في مذهب من كسر تحت األلف كما تفعل أبي عمر ويعقوب...(
ٍم ِبُغال)ي(، )َحِكيٌم ِالطالق(، )ُمِريٍب ِالذفيما ال خالف في كسره قوله تعالى:

  وشبهه. َحِكيٌم ِاْنِفُروا(ِاسمه(، )

 :إلحاق ما حذف في الرسم

حيث أ لحق المحذوف في ما نقص هجاؤه،  ومما اعتنى به علماء الضبط  
موضعه بالحمرة قديما، وبلون الكتابة في زماننا لكن بحرف صغير إشارة 

الرسم العثماني، وبوضع عالمة على الحرف الزائد دارة إلى عدم إثباته في 
  39 فوقه.
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فت  ذ  يم(، هإبر )يأيها(، )يَ إحداهما اختصارا نحو: ــــــ ما اجتمعت فيه ألفان فح 
 .)َيَقْوم(

فت إحداهما اختصارا نحو ذ  ـــــــــ ما اتبع فيه ياءان فح  ن(، ـــ:)اأُلِميِّ
ــــــــــــْن(.  )النَِّبيِّ

فت فيه إحداهما اختصارا نحو:ــــــ  ذ  وا ئُ ــِلَيُسُــ )ما اتبعت فيه واوان فح 
 .ُوُجوهكم(

 كيفية ضبط المزيد رسما

مرة على ف    نقاط أهل المدينة جرى استعمالهم على جعل دارة صغرى بالح 
الحروف الزوائد في الخط المحذوف في اللفظ، قال أبو داود:" فأما جعلهم 

 :  40فصورة ذلك لها في الحروف الزوائد،

 )َمْاَئَتْين(، )حتى~إذا اْستْاْيَئَس(، )َتْفَتُؤْا(في األلف:

  :)َأَفإْين َماَت(، )من َنَبِإْى الُمْرَسِلين(في الياء

 )ُأْوَلِئك(، )أْوُلوا(،)ُأْوَلت(:الواو في
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 قائمة المراجع

 القرءان الكريمــــ 

 ه(444الداني)ت، أبو عمرو ــــ المحكم في نقط المصاحف

ـــــ أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار، أبو داود سليمان بن 
 ه(496نجاح)

 ه(899)ت، أبو عبد هللا التنسيـــــ الطراز في شرح ضبط الخراز

 عسمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، علي بن محمد الضب ا ــــ

الحديثة، محمد  ــــرسم المصحف وضبطه بين التوقيف واالصطالحات
 شعبان إسماعيل.

 الضبط المصحفي نشأته وتطوره، عبد التواب مرسي حسنــــ 

 ـــــأخبار النحويين والبصريين ومراتبهم، أبو الحسن السيراني

 ــــــ إيضاح الوقف واالبتداء، ابن األنباري 

 ـــــ الكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري 

 أبو زكريا النووي  رءان،ــــــ التبيان في أداب حملة الق

 ــــــ التعريفات ، الجرجاني

 .ألزهري ل تهذيب اللغةري، لجوه، الصحاح للفيوميل ـــــــ المصباح المنير
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 األعمال الموجهة

ب ناوين بحوث على الطلبة، منها ما يخص دراسة كتتم توزيع ع

أهم المصاحف في في علم الضبط ومنها ما يتعلق بدراسة حول 

مصحف الثعالبية برواية ورش، ومصحف الرغاية، الجزائر) 

جزئيات في  خصومصحف الجماهيرية برواية قالون(، وأخرى ت

 مباحث علم الضبط.

 وتم عرض:ــ دراسة حول كتاب المحكم للداني.

 دراسة حول كتاب أصول الضبط وكيفيتة ألبي داود  ــ             

 ــ عرض حول كيفية ضبط المختلس والمشم والممال.            

 

 

 بالتوفيق والسداد                    
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