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 خلص امل

يعّد مقوقع اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ أحد ادقوقظوت ادفؿي ذات 

افصؾي بعؾؿ رشؿ ادصحػ ووٌطف، ذفؽ أن ظؾامء افرشؿ افًوبؼغ حرصقا ظذ 

ؿققز مو أوقػ إػ افرشؿ مـ زيودات بتؾقيـف بؾقن خيوفػ فقن مداد ادصحػ ـت

 وهق افًقاد.

تـقظً جموٓت اشتخدام إفقان ومع افزمـ وتؼدم وشوئؾ افطٌوظي وتطقرهو 

هل:  ذم ادصوحػ متجووزة جمول اشتخدامفو ذم وٌط ادصحػ إػ جموٓت ظديدة

تؾقيـ أفػوظ حمددة، وافدٓفي ظذ أحؽوم افتجقيد، وافتؿققز بغ ادقوقظوت، 

 وافزخرؾي وافتجؿقؾ.

ؾقائد ظديدة، مع ظدم افتًؾقؿ ادطؾؼ  إفقان ذم ادصوحػ وٓشتخدام

فو، هل: افتؿققز بغ ادصحػ ومو زيد ظؾقف، وافتقًر ظذ افؼورئ، وتؼريى بٌعض

قكي، وافسؽقى ـؿؾـوظ افــوه إػ إفػــً آكتٌـظ، وفػـر احلػـوت، وتقًقــؾفؿ أي

 .ذم افؼراءة

وؿد أدى افتقشع ذم اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ ظـد ادتلخريـ إػ طفقر 

م بؿـفٍ افعؾامء ادتؼدمغ ذم افتؾقيـ، مـفو: ظدم آفتزامآخذ ظذ هذا افتقشع 

وتعدد إفقان افدافي ظذ رء واحد، وحصقل إخطوء ذم افتؾقيـ، واإلـثور مـ 

 اشتخدام إفقان.
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 مقدمة

احلؿد هلل رب افعودغ، وأؾضؾ افصالة وأتؿ افتًؾقؿ ظذ شقدكو وكٌقـو حمؿد وآفف 

 وصحٌف أمجعغ، وبعد.

 اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ، دو هلذه اجلزئقيؾفذا بحٌ يتـوول مقوقع 

مـ تػرظوت وأحؽوم، وفعدم ختصقص هذا ادقوقع ذم بحٌ أو ـتوب  افدؿقؼي

حًى ظؾؿل
(1)

، وفشققع واكتشور اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ حديثو فغويوت 

ختتؾػ ـثرا ظـ ؽويوت اشتخدامفو ؿديام، وفؽثرة تـقع ادموهوت مًتخدمل 

دصوحػ حديثًو، وؿد ؿقبؾ هذا افتقشع ذم اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ إفقان ذم ا

شك أن يمدي إفقف مـ تالظى  مـ بعض أهؾ افعؾؿ بوٓظساض وادـع مـف، دو خيخ

بودصحػ، وجعؾف مقداكو فؾتغقرات افؽثرة، وآجتفودات ادتعددة، وهلذا افتخقف مو 

ف، خوصي إذا ضغ ؽخ قِّ ًَ  ذم هذه إظامل. ذ اجلوكى افعؾؿلاجلوكى افتجوري ظ كيخ

 وؿد رأيً جعؾ افٌحٌ ذم مخًي مٌوحٌ، ـام يع:

 كشلة اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ وتطقره. المبحث األول:

 إفقان ادًتخدمي ؿدياًم وحديثًو ذم تؾقيـ ادصوحػ. المبحث الثاني:

 جموٓت اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ. الثالث: المبحث

 ؾقائد اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ. ابع:المبحث الر 

 ادآخذ ظذ اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ. المبحث الخامس:

 وأحلؼً بف صقرًا فصػحوت مـ بعض ادصوحػ ادذـقرة ذم هذا افٌحٌ.

                                           
اشتعامل إفقان ذم اصطالحوت وٌط ادصوحػ »ن: اضؾعً أثـوء إظداد هذا افٌحٌ ظذ ـتوب بعـقا (1)

دقٓي حمؿد اإلدريز افطوهري،  شظـد ظؾامء إكدفس وادغرب بغ افتلصقؾ افػؼفل وافتطٌقؼ ادـفجل

م، ووجدت ؾقف مٌوحٌ متؼوربي متداخؾي مع بحثل، ـام وجدت ؾقف مٌوحٌ 9114هـ، 1341ط إوػ، 

 زيودات ؿقؿي اكتػعً هبو.بعقدة ظام ظروً فف ذم افٌحٌ، وظـده 
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أن يقؾؼـل فؾؿزيد مـ افٌحٌ ذم هذا ادقوقع ادفؿ، وؿد شٌؼ يل  أشللواهلل 

إظداد ظدة بحقث ذم افرشؿ وافضٌط
(1)

، وأن أوقػ إفقفو ـثرا مـ ادًوئؾ اهلومي 

ذم هذا افعؾؿ، وأجعؾفو ذم ـتوب واحد، أؿدمف فؾؿفتؿغ ذم هذا افعؾؿ افدؿقؼ مـ 

ظؾقم افؼرآن افؽريؿ، وافقثقؼ افصؾي بعؾؿ افؼراءات افؼرآكقي، خوصي أين رأيً ـتٌو 

بشؽؾ ؾقف  ـثرة صدرت ذم أوكي إخرة ؾقفو اجتفودات ذم تعؾقؾ مًوئؾ افرشؿ

مٌوفغي، وذم بعضفو مغوفطوت ظؾؿقي ؽر مؼٌقفي، وبوهلل افتقؾقؼ ومـف شٌحوكف افعقن 

 فؽؾ خر.

 

                            
  

                                           
مـشقر ذم جمؾي افؼيعي وافؼوكقن افتل  شحؽؿ آفتزام بؼقاظد رشؿ ادصحػ ووٌطف»مـفو بحٌ:  (1)

م، وبحٌ: 9113هـ، 1393، 44تصدرهو ـؾقي افؼوكقن ذم جومعي اإلمورات افعربقي ادتحدة، افعدد 

ؾي معفد اإلموم افشوضٌل فؾدراشوت مـشقر ذم جم شافسجقح وافتعؾقؾ فرشؿ ووٌط بعض ـؾامت افتـزيؾ»

مؼدم إػ  شظالموت افضٌط ذم ادصحػ افؼيػ»م، وبحٌ: 9112هـ، 1393، 4افؼرآكقي بجدة، افعدد 

مممتر: ادصحػ افؼيػ ومؽوكتف ذم احلضورة اإلشالمقي افذي كظؿف ادعفد افعويل فؾؼراءات وافدراشوت 

-14هـ، 14/1/1344 -13ذم إردن، بتوريخ افؼرآكقي ذم جومعي افعؾقم اإلشالمقي افعودقي 

 م.13/19/9111
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 املبحث األول
 نشأة استصدام األلوان في املصاحف وتطوره

 النشأة:المطلب األول: 
زمـ  واحد  ، ومجعً ذم مصحػ زمـ افـٌل  يوت افؽريؿيحغ ـتًٌ أ

ـوكً بؾقن واحد، إذ مل  زمـ ظثامن ، وكًخً ذم ظدة مصوحػ أيب بؽر

 .وتؽـ ثؿي حوجي ٓشتخدام إفقان ؾقف

وتٌغ افروايوت أن كشلة اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ ترجع إػ زمـ أيب 

إشقد افدؤيل
(1)

، حغ اشتجوب إػ ضؾى زيود بـ أبقف
(2)

مـف أن يقجد حاّل دشؽؾي  

حـ واخلطل ذم افؼراءةدشؽؾي افؾ
(3)

 . 

رجال حصقػو بورظو فؾؼقوم هبذه ادفؿي إشقد أبقواختور 
(4)

، وظفد إفقف بوفـؼط 

وؾؼ مو يًؿع مـ ؿراءة أيب إشقد، وأن جيعؾ مو يـؼطف ذم ادصحػ بؿداد خيوفػ 

مداد ادصحػ
(5)

، واؿترصت افزيودة وؿتفو ظذ احلرـوت افثالث: افضؿي وافػتحي 

                                           
اختؾػ ـثرا ذم اشؿف، وأصفر إؿقال أكف طومل بـ ظؿرو، وفد ؿٌؾ اهلجرة بًتي ظؼ ظومو، ويعد مـ  (1)

شودات افتوبعغ وأظقوهنؿ، وتعددت جقاكى اإلبداع ذم صخصقتف، تقذم ظذ إرجح شـي تًع وشتغ 

، وحًـ ظٌد اجلؾقؾ، أبق إشقد افدؤيل وجفقده ذم كؼط 3/31م افـٌالء، هجريي )افذهٌل، شر أظال

 (.141-143ادصحػ، 

اختؾػ ذم كًٌف، وإصفر أكف ابـ أيب شػقون بـ حرب، وأمف شؿقي، جوريي احلورث بـ ـؾدة افثؼػل، ويل  (9)

تقذم بوفؽقؾي شـي افٌرصة وافؽقؾي معو دعوويي، وـون خطقٌو ؾصقحو ييب بف ادثؾ ذم حًـ افًقوشي، 

 (.9/144ثالث ومخًغ )ابـ حجر، اإلصوبي 

تعددت افروايوت افتل تمـد حصقل افؾحـ ذم افتالوة وذم افؽالم، وذم بعضفو أن مـ حصؾ مـفؿ  (4)

افؾحـ مـ أبـوء ضٌؼي افقٓة واحلؽوم، وذم بعضفو أهنو ابـي أيب إشقد كػًف، وأن ذفؽ ـون داؾعو ـٌرا 

ـظر: افداين، ادحؽؿ، ٕيب إشقد أن ي ، وافػرمووي، رشؿ ادصحػ وكؼطف، 1-4ـؼط ادصحػ )يخ

932-941.) 

تذـر افروايوت أن أبو إشقد ضؾى ثالثغ رجال فالختقور مـ بقـفؿ، وأكف اختور واحدا مـ ظٌد افؼقس  (3)

 (.2مـ ؿٌوئؾ افٌرصة بعد اختٌورهؿ )افداين، ادحؽؿ، 

 .14افداين، ادحؽؿ،  (5)
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ػردة ـوكً أو مـقكي، واشتخدمً ظالمي واحدة فؾدٓفي ظذ احلرـوت وافؽنة، م

افثالث وهل: افـؼطي
(1)

، وـوكً مقاوع إثٌوهتو حًى تقجقفوت أيب إشقد 

فؾؽوتى ظذ افـحق افتويل: افػتحي: كؼطي ؾقق احلرف، افضؿي: كؼطي أموم احلرف، 

افؽنة: كؼطي حتً احلرف، افتـقيـ: كؼطتون
(2)

. 

ط ـون مؼترصا ظذ أواخر افؽؾامت فتٌقغ حرـي ؼْ وايوت أن افـ  ويمخذ مـ افر

اإلظراب، إذ مل يؽـ هـوك حوجي فتٌقغ حرـوت أوائؾ افؽؾامت وأواشطفو
(3)

. 

 المطلب الثاني: التطور:
 ،ـون اشتخدام إفقان بودئ إمر مؼترصا ظذ تٌقغ حرـي أواخر افؽؾامت

افقؿً اصتدت احلوجي إػ افتٌقغ  بؾقن خموفػ فؾقن مداد ادصحػ، ومع وـون

وافتقوقح أـثر، ؾظفرت احلوجي إػ إظجوم احلروف فتؿققزهو ظـ بعضفو، 

ؾتحقفً افـؼطي مـ ظالمي إظراب إػ ظالمي متققز بغ احلروف، وحتقفً ظالمي 

احلرـوت مـ افـؼطي إػ احلرـوت ادعروؾي: افضؿي وافػتحي وافؽنة وافتـقيـ، 

ر، ذم حغ مل تؾقن كخَؼط اإلظجوم ؾؽوكً بؾقن ادداد كػًف وهق وبؼقً بوفؾقن إمح

افؾقن إشقد
(4)

، مع مالحظي أن اشتخدام إفقان ذم ظالموت افضٌط مل يؽـ 

 صوئعًو ذم مجقع ادصوحػ.

طفرت احلوجي إػ  أمو اهلؿزة، ؾؼد اشتخخدمً إفقان فؾدٓفي ظؾقفو حغو

                                           
تؾػ هؾ ـون هذا افـؼط مـ اخساع أيب إشقد، أو أكف ـون معروؾو ظـد افعرب، أو ظـد بعضفؿ، أمو اخ (1)

مـ فغوت أخرى ـوفنيوكقي ؾفق ذم ؽويي افضعػ وٓ يعّقل ظؾقف )افػرمووي، رشؿ  ملخقذافزظؿ بلكف 

 (.515-514، وؽوكؿ ؿدوري احلؿد، رشؿ ادصحػ 942-943ادصحػ وكؼطف، 

فػتحي ؾقق احلرف ٕن افػتح مًتعؾ يػتح افؼورئ ؾقف ؾؿف، وـون مقوع افؽنة أشػؾ ـون مقوع ا (9)

احلرف ٕن افؽن مًتػؾ، وـون مقوع افضؿي وشط احلرف أو أمومف ٕكف ادقوع افذي بؼل مـوشٌو هلو 

 (. 39بعد إثٌوت افػتحي ؾقق وافؽنة حتً )افداين، ادحؽؿ، 

 .911و 41و 14افداين، ادحؽؿ،  (4)

 .45و 99و 91و 14افداين، ادحؽؿ،  (3)
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أو فؾفؿزة  كؼطي صػراء فؾفؿزة ادحؼؼي كًوـوإثٌوت مو يدل ظذ اهلؿزة ومقوعفو، 

واشتخخدم ، أو فؾفؿزة مطؾؼو ذم مصوحػ أخرى ، ومحراء فؾفؿزة ادًفؾيمطؾؼو

فؾفؿزة صقرة أخرى ؽر افـؼطي وهل صؽؾ رأس افعغ
(1)

. 

خدمً إفقان فًوئر مو دخؾ افرشؿ مـ إصورات تدل ظذ إحؽوم ـام اشتخ 

شوئر افعالموتي وواإلصامم واإلموف ختالسـنصورة آ
(2)

. 

ودو ـون كؼط اإلظراب
(3)

مشوهبو ذم افشؽؾ فـؼط اإلظجوم وإن خوفػف ذم افؾقن  

طفرت احلوجي إػ مزيد مـ افتؿققز بقـفام، وتقصؾ اخلؾقؾ بـ أمحد افػراهقدي
(4)

 

و يدل ظذ إػ تطقير ظالموت اإلظراب مـ افـؼط إػ احلرـوت، مع إووؾي م

وأصٌح جمؿقع ظالموت احلرـوت وبعض إحؽوم افًؽقن وافشدة وؽرهو، 

ظؼا
(5)

. 

                                           
 411، وؽوكؿ ؿدوري احلؿد، ادقن ذم ظؾؿ رشؿ ادصحػ ووٌطف، 155و 153افتـز، افطراز،  (1)

 .412و

مـ أمثؾتف أن ظالمي اإلصامم ذم كحق )دء( ظـد مـ يؼرأ بف مـ افؼراء كؼطي محراء ذم وشط افًغ، وظالمي  (9)

وا( كؼطي محراء ؾقق اإلموفي ذم كحق )افـفوِر( كؼطي  محراء حتً اهلوء، وظالمي آختالس ذم كحق )تعدُّ

، 39، وأبق داود، أصقل افضٌط، 33افعغ، ظذ مذهى مـ يضع ظالمي هلذه إحؽوم )افداين، ادحؽؿ، 

 (.993، وافؽردي، توريخ افؼرآن، 34-24وافتـز، افطراز، 

واخر إفػوظ وبعض احلروف ذم وشط افؽؾؿي إن افظوهر أن كؼط اإلظراب ـون مؼترصا ظذ حرـوت أ (4)

ٕهنؿ فق تتٌعقا ـام »فزم، وؿد كص ظذ ذفؽ ابـ جموهد ذم مو كؼؾف ظـف افداين وكص أبق داود ظؾقف بؼقفف: 

ـظر: افداين، ادحؽؿ، 541)أصقل افضٌط،  شيـٌغل أن يـؼط ظؾقف ؾـؼطقه فػًد ادصحػ (، 94، ويخ

، وكؼؾف ظـف افػرمووي ذم رشؿ ادصحػ 21ذم افمفئ احلًون،  وأورد افدـتقر مقشك صوهغ ٓصغ

أن ظٌد ادؾؽ بـ مروان أمر بتعؿقؿ كؼط اإلظراب ظذ مجقع حروف افؽؾؿي حغ ازداد  943وكؼطف، 

 افتحريػ وظّؿ افتصحقػ، وأكف ظفد بذفؽ إػ احلجوج، ومل يذـر مـ أيـ كؼؾف. 

عروض، وهق أشتوذ شقٌقيف، روى حروؾو مـ افؼرآن ظـ مـ ـٌور ائؿي افؾغي وافـحق وممشس ظؾؿ اف (3)

هـ )ابـ اجلزري، ؽويي 121ظوصؿ وابـ ـثر، ومـ ممفػوتف افعغ وافـؼط وافشؽؾ، تقذم بوفٌرصة شـي 

 (.9/413، وافزرـع، إظالم، 1/925افـفويي، 

 .54ذصول، مؼدمي افطراز،   (5)
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ت   ـخ وب ادصوحػ، وأدى هذا افتطقر إػ إفغوء اشتخدام إفقان مـ ؿٌؾ ظدد مـ 

فشعقرهؿ بعدم احلوجي إػ افتؾقيـ مع تغقر افعالموت، وفرؽٌتفؿ ذم افتخؾص مـ 

ـخ  ظددبؼل ذم حغ  آوطرار ٓشتخدام إفقان، حموؾظغ ظذ وب ادصوحػ ت  مـ 

ظؾؿ  ذم ـتى ـصُّ افآفتزام بتؾقيـ ظالموت افضٌط ذم ادصوحػ، وممو يدّل ظؾقف 

وذح تػوصقؾ اشتخداموهتو افضٌط ظذ إفقان ادًتخدمي ذم افضٌط، 

ومقاضـفو
(1)

وـون ظؾامء افضٌط »، ويمـده مو ورد ذم تؼرير ظدد مـ ادصوحػ: 

وبي إصؾقي، وفؽـ تعن ذفؽ ذم يؾحؼقن هذه إحرف محراء بؼدر حروف افؽت

ش ادطوبع ؾوـتػل بتصغرهو وترؿقؼفو ذم افدٓفي ظذ ادؼصقد
(2)

مصحػ ، وذم تؼرير

وـون ظؾامء افضٌط يؾحؼقن هذه إحرف محراء بؼدر حروف افؽتوبي »ادديـي: 

إصؾقي وفؽـ تعذر ذفؽ ذم ادطوبع أول طفقرهو، ؾوـتػل بتصغرهو وترؿقؼفو ذم 

ظذ ادؼصقد فؾػرق بغ احلرف ادؾحؼ واحلرف إصع، وأن إحلوق هذه افدٓفي 

إحرف بوحلؿرة متقن، وفق وٌطً ادصوحػ بوحلؿرة وافصػرة واخلية، وؾؼ 

افتػصقؾ ادعروف ذم ظؾؿ افضٌط فؽون فذفؽ شؾػ صحقح مؼٌقل، ؾقٌؼك افضٌط 

شبوفؾقن إشقد ٕن ادًؾؿغ اظتودوا ظؾقف
(3)

افعٌورات ظذ بؼوء  ، إذ تدل هذه

تؾقيـ ظالموت افضٌط ذم ادصوحػ أو ذم ـثر مـفو
(4)

إػ أن ضٌع ادصحػ ؾتعذر  

 ذفؽ فٌدائقي وشوئؾ افطٌوظي.

ومع افقؿً أوقػ إػ ادصحػ ظالموت أخرى تدل ظذ رؤوس أي، وظذ 

                                           
ـظر مثال: افتـز، افطراز،  (1)  .331 – 333يخ

افتؼرير افعؾؿل ادؾحؼ بؿصحػ مؽتقم بـ راصد ص )هـ(، وافتؼرير افعؾؿل ادؾحؼ بؿصحػ ادديـي  (9)

 .9/554هـ، ويـظر: أذف حمؿد ؾماد ضؾعً، شػر افعودغ، 1314افـٌقيي، ص )هـ( بتوريخ 

 هـ. 1391افتؼرير افعؾؿل دصحػ ادديـي افـٌقيي، ص )هـ، و( ادـشقر ظوم  (4)

ت وب ادصوحػ يؾتزمقن بوشتخدام إفقان ؾقفو، وممو يدل ظذ هذا وجقد كًخ  حقٌ مل يؽـ (3) ـخ مجقع 

ـظر: حػـل كوصػ، حقوة افؾغي افعربقي،  ، وكؼؾف 42ظديدة خمطقضي دصوحػ ؿديؿي ختؾق مـ إفقان )يخ

ـظر: أمحد ذصول، مؼدمي حتؼقؼ افطراز، 499ظـف افػرمووي ذم رشؿ ادصحػ وكؼطف،   .(54و 13، ويخ
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ظدد أيوت، وظذ مقاوع أوائؾ إجزاء وإحزاب وأبعووفو، وأشامء افًقر، 

هذا ـؾف بؾقن خموفػ دداد ادصحػ، متققزا وتػريؼو بغ ادصحػ ومو زيد وـون 

ظؾقف، ذم ـثر مـ ادصوحػ
(1)

. 

ـخ  وب ادصوحػ إػ تؾقيـ ظالموت افقؿػ بوفؾقن إمحرت  وظؿد ظدد مـ 
(2)

، أو 

بوٕزرق
(3)

 هلو. وإطفوراً  ، متققزاً 

 

                           

                                           
ـظر مو ذم احلوصقي افًوبؼي مـ تػصقؾ.  (1)  يخ

 هـ أن ظالموت افقؿػ1199ـتى شـي  رأيً ذم مصحػ خمطقط حمػقظ ذم مرـز مجعي ادوجد ذم ديب (9)

 فقكً ؾقف بوفؾقن إمحر، وذم ظدد مـ ادصوحػ احلديثي فقكً ظالموت افقؿػ بوٕمحر.

قاثؼ بوهلل ادطٌقع ذم بروكوي، وذـر مقٓي حمؿد فقكً ظالموت افقؿػ بوفؾقن إزرق ذم مصحػ اف (4)

( أكف وجد ذم مصوحػ 13اإلدريز ذم ـتوبف اشتعامل إفقان ذم اصطالحوت وٌط ادصوحػ )ص 

 مؽتقبي ذم افؼرن احلودي ظؼ اهلجري ومو بعده تؾقيـ ظالموت افقؿػ بوٕزرق. 
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الثاني املبحث  
املستصدمة قديمًا وحديثًا في املصاحفاأللوان   

ؿٌؾ افٌدء ذم مودة هذا ادٌحٌ يـٌغل تٌقغ افػرق بغ افؼديؿ واحلديٌ ذم  متفقد:

مصطؾح هذا افٌحٌ، وهق أن افؼديؿ يشؿؾ اددة افزمـقي إػ طفقر افطٌوظي، حقٌ 

دخؾ ظذ إثر وإمهقي ذم مقوقظـو حقٌ  يعّد طفقر افطٌوظي مػصال ظظقؿ

بي ـثر مـ افتعديالت وافتغقرات وافتطقير مع طفقر افطٌوظي ثؿ مع تطقرهو افؽتو

 اهلوئؾ، أمو افزمـ احلديٌ ؾقٌدأ مـ طفقر افطٌوظي إػ يقمـو هذا.

، وـون طفقر أول (م1341)، (هـ331)وـوكً بدايي طفقر افطٌوظي ذم أدوكقو شـي 

 ن بنتالؾفو، وضٌع، وأمر بوبو افػوتقؽو(م1344) ،(هـ413) شـي فؾؿصحػضٌعي 

واصتفرت  ،(م1143)، (هـ1111)، ثؿ شـي (م1542)، (هـ434)بعدهو شـي  ادصحػ

بطٌعي هومٌقرغ، ثؿ طفرت أول ضٌعي فؾؿصحػ ذم مرص بوظتـوء افشقخ روقان 

ادخؾاليت
(1)

، وتقاػ طفقر افطٌعوت افؽثرة بعد ذفؽ(م1341)، (هـ1413)شـي  
(2)

. 

 دمة قديماً:المطلب األول: األلوان المستخ
 ذم افغوفى ظذ ثالثي مـفو هل: اؿترص اشتخدام إفقان ؿديامً 

افؾقن إمحر: وهق أـثرهو اشتخدامو، حقٌ ـون يًتخدم ذم احلرـوت 

 خدم ذم أـثر مـ جمول وفؾدٓفي ظذ أـثر مـ أمر.واشتخ 

                                           
م وتؾؼك افؼراءات ظـ 1343هـ، 1951شـي أبق ظقد روقان بـ حمؿد ادخؾاليت، وفد ذم افؼوهرة كحق  (1)

ظدد مـ ظؾامء ظرصه، مـ ممفػوتف: ذح افدرة، إرصود افؼراء وافؽوتٌغ إػ معرؾي رشؿ افؽتوب ادٌغ، 

م )ادراضل، مؼدمي حتؼقؼ: مؼدمي 1344هـ، 1411افؼقل افقجقز ذم ؾقاصؾ افؽتوب افعزيز، تقذم شـي 

 (.34-31ذيػي ـوصػي، 

ربو حتك بدايي افؼرن افعؼيـ، وريخ حرـي آشتؼاق افدراشوت افعربقي واإلشالمقي ذم أويقهون ؾقك، ت (9)

، وافعقذم، تطقر ـتوبي ادصحػ افؼيػ 49، وظٌد افػتوح افؼويض، توريخ ادصحػ، 43و11

 .93-91، وادراضل، مؼدمي حتؼقؼ: مؼدمي ذيػي ـوصػي، 55-34وضٌوظتف، 
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 افؾقن إصػر: اشتخدم ذم اهلؿزات ادحؼؼي دون ؽرهو.

ظالمي آبتداء وهل اجلرة ادراؾؼي هلؿزة افقصؾ،  افؾقن إخي: اشتخدم ذم

 وتدل ظذ حرـي مهزة افقصؾ حول افٌدء هبو. 

وـون اشتخدام إفقان افثالثي ذم هذه ادجوٓت صوئعو ظـد أهؾ ادديـي، وورد 

ظـ بعض أهؾ افعراق اشتخدام إمحر فؾحرـوت واهلؿزات
(1)

، وفعؾ ذفؽ ـون 

ؾ ؿؾقؾ ذم ادصوحػ وذم ـتى افضٌطؿٌؾ صققع افتػصقؾ ادذـقر ؿٌ
(2)

. 

درْ وَ زَ افال   وـون يًؿك:، افؾقن إزرق ذم ادصوحػ ؿديامً  خدمواشتخ 
(3)

ـون و ،

افؾقن إمحر يًؿك أحقوكًو: افؾ ؽ
(4)

، ؾؼد ورد ذم ترمجي ابـ َؽطُّقس
(5)

أكف ـون يضع  

ؾُّ بف، ؾوفالزورد فؾشدات واجلزموت ، وافؾ ؽ فؽؾ وٌط فقكو مـ إفقان ٓ خيخ

وإخي فؾفؿزات ادؽًقرة، وإصػر فؾضامت وافػتحوت وافؽنات، 

فؾفؿزات ادػتقحي
(6)

. 

ـخ  وب ادصوحػ مـ ـون يًتخدم افالزورد بدل إخي، واشتخدمف ت  ومـ 

بعضفؿ فعالمي افًؽقن أو افشدة
(7)

. 

                                           
، وافػرمووي، رشؿ ادصحػ وكؼطف، 32ػـل كوصػ، حقوة افؾغي افعربقي، ، وح91و 14افداين، ادحؽؿ،  (1)

، ومقٓي حمؿد 33-39، وافػرمووي، ؿصي افـؼط وافشؽؾ ذم ادصحػ افؼيػ، 414و 413

 .93و 94اإلدريز، اشتعامل إفقان ذم اصطالحوت وٌط ادصوحػ، 

ـظر: افضٌوع، شؿر افطوفٌغ )مع ذحف شػر افعودغ  (9)  (.152و 191و 9/545يخ

بػتح افزاي وافقاو وشؽقن افراء: معدن شاموي افزرؿي مـ احلجورة افؽريؿي ويًتخدم فؾزيـي، وهل  (4)

 افداين ( وذـرWikipedia.org: ـؾؿي ؾورشقي معربي )مقؿع ويؽقٌقديو، ادقشقظي احلرة وظـقاهنو

 .413ادصحػ وكؼطف،  ، وذـره افػرمووي ذم رشؿ99-91اشتخدام افالزورد ذم ـتوب ادحؽؿ ص 

 (.114بتشديد افالم مػتقحي: مودة محراء يصٌغ هبو )افرازي، خمتور افصحوح،  (3)

حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ مػرج إكصوري إكدفز، ـون مـ مشوهر كًوخ ادصوحػ ذم زمـف، تقذم  (5)

جد فؾساث وافثؼوؾي بديب، افعدد هـ، )مـ افتعريػ بف ذم مؼول كؼتف جمؾي أخٌور مرـز مجعي ادو111شـي 

 (.13، ص 43

 .13، ص 43افعدد  شأخٌور مرـز مجعي ادوجد فؾساث وافثؼوؾي»جمؾي  (1)

 .12حمؿد اإلدريز، اشتعامل إفقان ذم اصطالحوت وٌط ادصوحػ،مقٓي  (2)
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 المطلب الثاني: األلوان المستخدمة حديثاً:
أٓت ادًتخدمي ؾقفو بدائقي وـون ٓ يؿؽـ مع بدايي طفقر افطٌوظي ـوكً 

اشتخدام أـثر مـ فقن ذم افطٌوظي، ؾؾجل ظؾامء افرشؿ وافضٌط إػ اشتٌدال إفقان 

ادتعددة ذم ادصوحػ بؾقن واحد ؾؼط هق فقن ادداد، وتؿ تعديؾ ظدد مـ ظالموت 

مقر افضٌط فقؿؽـ وٌطفو بام هق متوح مـ وشوئؾ افطٌوظي وؿتفو، واشتؿرت إ

ـذفؽ مدة مـ افزمون، إػ أن تطقرت ادطوبع وأصٌح مـ ادؿؽـ ؾقفو اشتخدام 

أفقان متعددة، ؾعودت إفقان إػ ادصوحػ مرة أخرى، وفؽـفو مل تعد مؼترصة ظذ 

إفقان افؼديؿي ؾؼط، ـام مل تعد مؼترصة ظذ ادجوٓت افؼديؿي هلو، ؾزادت إفقان 

دامفو، ومـ خالل آضالع ظذ ظدد ـٌر مـ ادًتخدمي وتـقظً جموٓت اشتخ

 .ادصوحػ يظفر ـثرة إفقان ادًتخدمي ؾقفو

ؾػل مصحػ افتجقيد جمؿقظي مـ إفقان تدل ظذ ثامكقي وظؼيـ حؽاًم مـ 

وإفقان هل: إمحر بتدرجوتف افتل ؿد تصؾ إػ مخًي أفقان،  أحؽوم افتجقيد،

رجوتف، إخي بتدرجوتف، افٌـػًجل إصػر بتدرجوتف، افرمودي، إزرق بتد

)خؾقط مـ افؾقكغ إزرق وإمحر(، بتدرجوتف، افٌـل بتدرجوتف، وإشقد
(1)

. 

وذم مصحػ افؼراءات شؿقً بعض إفقان ادـدرجي وؿـ تدرجوت إفقان 

 ، وهق مـ درجوت إمحر(،ٌل )ويًؿك افزهريؿْ افٌَ  مثؾ افرئقًي تًؿقوت خوصي

، واشتخخدمً إزرق افغومؼ(افؾقن ، وافؽحع )زرق افػوتح()افؾقن إ وافػًتؼل

أفقان إووؾقي ـوفذهٌل
(2)

. 

                                           
افؼيػ، إصدار دار  تـظر هذه إفقان وتدرجوهتو ذم افؾقحي افتعريػقي بوٕفقان ادًتخدمي ذم ادصحػ (1)

ـ هذا ادصحػ هـ.1394افعوذة،  ط ، دمشؼ،ادعرؾي  .وذم ادؾحؼ صػحي م

إظداد إشتوذ افدـتقر أمحد  وردت هذه إفقان ذم افتعريػ بؽتوب افؽومؾ ادػصؾ ذم افؼراءات إربعي ظؼ، (9)

 .هذا ادصحػ وذم ادؾحؼ صػحي مـ افـوذ: دار اإلموم افشوضٌل، مرص.، ظقًك ادعرصاوي 
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وذم مصحػ افتػًر ادقوقظل اشتخخدمً شٌعي أفقان، ٓ خترج ظـ إفقان 

افرئقًي افًوبؼي، وهل: إزرق، إخي، إمحر، إصػر، افٌـػًجل، افزتؼويل، 

افرمودي
(1)

عؾً إفقان افت دصحػ، وذم إصدار آخر  ػًر ادقوقظل، جخ

ادًتخدمي ؾقف أربعي ظؼ فقكًو، بجعؾ ـؾ واحد مـ إفقان افًٌعي افًوبؼي 

درجتغ
(2)

. 

وٓ خترج إفقان ادًتخدمي ذم بؼقي ادصوحػ ادطٌقظي حديثًو ظـ هذه إفقان 

 أو بعض درجوهتو.

 

 

                                

                                           
م، ص 9113هـ، 1394مصحػ افتػًر ادقوقظل فؾحوؾظ ادتؼـ، دار حراء، افٌحريـ، ط إوػ،  (1)

 وذم ادؾحؼ صػحي مـ هذا ادصحػ. .113

 هـ. 1395مصحػ افتػًر ادقوقظل، دار ؽور حراء، دمشؼ، ط إوػ،  (9)
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 املبحث الثالث
  ت استصدام األلوان في املصاحفمجاال

ذم ظدة جموٓت، وهذه ادجوٓت  وحديثوً  اشتخدمً إفقان ذم ادصوحػ ؿديامً 

 هل:

 المجال األول: عالمات الضبط:
ـون أول اشتخدام فألفقان ذم ادصوحػ ذم ظالموت افضٌط افتل اشتخدمفو أبق 

افػتحي وافضؿي إشقد افدؤيل، وهل كؼطي محراء تدل ظذ احلرـوت افثالث: 

وافؽنة وظذ افتـقيـ، وحغ ظّدل اخلؾقؾ بـ أمحد احلرـوت بًٌى افتداخؾ بغ 

كؼط اإلظراب وكؼط اإلظجوم، تطقرت ظالموت افضٌط مـ ظالمي واحدة إػ ظؼ 

ظالموت، واشتؿر تؾقيـفو بوٕمحر ذم ظدد مـ ادصوحػ متققزًا هلو ظـ أفػوظ افؼرآن 

ت   ـخ وب ادصوحػ تؾقيـفو فشعقرهؿ بعدم احلوجي إفقف، أو افؽريؿ، وترك ظدد مـ 

تؽوشال مـفؿ، مع كصِّ ظؾامء افضٌط ظذ فزوم تؾقيـفو بوٕمحر
(1)

. 

ودو بدأت ضٌوظي ادصحػ وتعذر مع بدائقي وشوئؾ افطٌوظي وؿتفو تؾقيـ 

ومع  ،افعالموت فقكً بؾقن ادداد مع إدخول تعديالت ظؾقفو فتؿققزهو ظـ افرشؿ

وبع ٓحؼو وإمؽون إظودة تؾقيـ افؽؾامت وأبعووفو، تؿ ذم بعض تطقر ادط

ادصوحػ اشتخدام إفقان ذم بعض ظالموت افضٌط، وٓ مًقغ فالؿتصور ظذ 

إػ اشتخدام إفقان ذم مجقع ظالموت  رجقعبعض افعالموت بام أن إمر متوح فؾ

 افضٌط.

ؾقن بوفؾقن وؿد كص ظدد مـ ظؾامء افضٌط ظذ أن ظالموت افضٌط افتل ت

احلرـوت افثالث، وافتـقيـ، وافًؽقن، وادقؿ افصغرة ظالمي افؼؾى،  إمحر هل:

                                           
ـظر مثاًل: افتـز، افطراز،   (1)  (.9/152فطوفٌغ )مع ذحف شػر افعودغ ، وافضٌوع، شؿر ا333يخ
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وصؾي هوء افؽـويي، واحلروف ادؾحؼي مقوع مو حذف رشاًم وهل إفػ وافقاو 

وافقوء وافـقن، وافتشديد، وظالمي ادد، وظالمي ادزيد رشاًم، وظالمي اإلصامم 

إلموفي، وجّرة افـؼؾ، وصؾي مهزة افقصؾ، وأن وآختالس، وظالمي افتؼؾقؾ وا

اهلؿزة ادحؼؼي تؾقن بوٕصػر، وادخػػي تؾقن بوٕمحر، وأن افـؼطي افدافي ظذ ـقػقي 

افٌدء هبؿزة افقصؾ تؾقن بوٕخي
(1)

. 

ومـ أمثؾي اشتخدام إفقان ذم افضٌط ذم ادصوحػ احلديثي، مو ذم مصحػ 

مؽتقم بـ راصد
(2)

 ﴾گ ﴿دعغ افدال ظذ اإلموفي ذم فػظ مـ تؾقيـ افشؽؾ ا 

 بوفؾقن ،[11يقشػ: ] ﴾ۈ﴿ظذ آختالس أو افروم ذم فػظ  وافدال ،[31هقد: ]

 بوفؾقن ،[33ؾصؾً: ] ﴾ۋ ﴿إمحر، وتؾقيـ افدائرة افدافي ظذ افتًفقؾ ذم 

إمحر، ومو ذم ادصحػ اهلوصؿل ومصحػ آل افٌقً
(3)

مـ تؾقيـ افـؼطي ذم هذه  

ثالث بوفؾقن إمحر، ومو ذم مؼوع مصحػ ادديـي افـٌقيي مـ اؿساح افؽؾامت اف

 تؾقيـ ظالموت افضٌط ـؾفو.

بروايي صعٌي ظـ  شمصحػ افقاثؼ بوهلل»وؿد تؿ تؾقيـ مجقع ظالموت افضٌط ذم 

ؾقف كؼوط اإلظجوم واحلرـوت واحلروف  كًؾؾخقِّ ظوصؿ وبروايي حػص ظـ ظوصؿ، 

ت افقؿػ بوفؾقن إزرق، وافـؼطي افتل تٌغ حرـي ادؾحؼي بوفؾقن إمحر، وظالمو

وع خط أمحر حتً افؽؾؿي  مهزة افقصؾ حول افٌدء هبو بوفؾقن إخي، ووخ

                                           
 191و 9/545، وافضٌوع، شؿر افطوفٌغ )مع ذحف شػر افعودغ 331-333افتـز، افطراز،  (1)

 . 13-33( ومقٓي حمؿد اإلدريز، اشتعامل إفقان ذم اصطالحوت وٌط ادصوحػ، 152و

وؿوف وافشمون اإلشالمقي بديب، ط مصحػ افشقخ مؽتقم بـ راصد آل مؽتقم، بنذاف دائرة إ (9)

 هـ.1394هـ، ـتٌف اخلطوط مجول بقشتون، افطٌعي إوػ 1341افثوكقي، 

ادصحػ اهلوصؿل، وزارة إوؿوف وافشمون وادؼدشوت اإلشالمقي ذم إردن، افطٌعي إوػ،  (4)

ذم إردن،  م، ومصحػ آل افٌقً، وزارة إوؿوف وافشمون وادؼدشوت اإلشالمقي9111هـ، 1391

 وذم ادؾحؼ صػحي مـ مصحػ آل افٌقً. م.9114هـ، 1341ط إوػ، 
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ادختؾػ ؾقفو بغ حػص وصعٌي ذم مصحػ صعٌي، وخط أخي ؾقق افؽؾؿي افتل 

تدل ظذ شجقد افتالوة
(1)

 وهق ظؿؾ متؿقز واجلفد ادٌذول ؾقف طوهر.، 

صودة وافذـر مؼوع إصدار ادصحػ افؼيػ بطريؼي افضٌط ومـ اجلدير بوإل

افؼديؿي ظـد ظؾامئـو افًوبؼغ، وؿد كؼ افتعريػ هبذا ادؼوع ذم افعدد إول
(2)

 

مـ جمؾي ـؾقي افؼرآن افؽريؿ وافدراشوت اإلشالمقي بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي 

ػوحتي وأيوت ادـقرة، وكؼ ذم هذا افعدد كؿقذج فؾؿؼوع تضؿـ شقرة اف

افثالثغ إوػ مـ شقرة افٌؼرة، فقطؾع ظؾقفو ادفتؿقن ويزودوا افؽؾقي 

بوؿساحوهتؿ، وورد ذم افتعريػ بودصحػ أن افرشؿ شقؽقن بوفؾقن إشقد، وأن 

ظالموت افضٌط شتؽقن بوفؾقن إمحر، واؿترص ؾقف ظذ إمقر افيوريي خلدمي 

وصؾي، وأشامء افًقر، وآؿتصور ذم افدٓفي ادصحػ ـلرؿوم أيوت وؿـ رمز افػ

ظذ إربوع وإحزاب بلؿؾ افعالموت، وؿـ إضور حيقط بوفؽالم خيؾق مـ 

افزخرؾي، وخال ادصحػ مـ إثٌوت ظالموت افقؿػ
(3)

، وـتى بخط واوح، ومع 

 مو ذم هذا ادؼسح مـ إجيوبقوت ـثرة، إٓ أكف فألشػ مل يتقن إمتوم إكجوزه.

 الداللة على اختالؼ القراءات: ثاني:المجال ال
وذفؽ بتؾقيـ احلرـوت ذم إفػوظ ادختؾػ ؾقفو بغ افؼراء، أو تؾقيـ افؾػظ 

وؿد بدأ اشتخدام إفقان ذم هذا ادجول ؿدياًم، وذـره اإلموم افداين واكتؼد  ـؾف،

زة ؾوظؾقف، دو يؿؽـ أن حيدثف مـ ختؾقط ظذ افؼورئغ، وكؼؾ ظـ بعض افعؾامء إجو

                                           
م، وبروايي حػص ظـ ظوصؿ، ط افثوكقي، 9111يخـظر مصحػ افقاثؼ بوهلل بروايي صعٌي ظـ ظوصؿ، ط إوػ،  (1)

المهو بوظتـوء د. أذف حمؿد ؾماد ضؾعً. 9111  وذم ادؾحؼ صػحي مـ هذا ادصحػ بروايي حػص.م.ـ 

 هـ.1314- 1319صدر ظوم  (9)

ؾقي افؼرآن افؽريؿ  1عفؾدـتقر حمؿقد شقٌقيف افٌدوي، ذم  شادصوحػ افعثامكقي» :مؼول بعـقان (4) ـ  مـ جمؾي

ي ادـقرة، ص  ـ هذا ادصحػ.. 493-495وافدراشوت اإلشالمقي، اجلومعي اإلشالمقي بوددـي  وذم ادؾحؼ صػحي م
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وؿققد دؿقؼي دمعؾ هذا افعؿؾ حمؽام خوفقو مـ اإلصؽول واإلهيوم،  بضقابط ذفؽ

مثؾ: تٌقغ مدفقٓت إفقان ذم رؿعي مـػصؾي ظـ ادصحػ، واشتخدام أفقان 

صوؾقي ٓمعي
(1)

بعض مـ ؾعؾ ذفؽ افؾقن إخي فؾؼراءة افشوذة،  وخصص ،

راءة افشوذةومـفؿ مـ جعؾ إخي فؾؼراءة ادشفقرة، وإمحر فؾؼ
(2)

، وذم بعض 

ٌط  ًٌَ ظذ افؾػظ ادختؾػ ؾقف احلرـوت بؾقن ادداد فؾؼورئ افذي وخ ث ادصوحػ يخ

ادصحػ بؼراءتف، وتدل احلرـوت بؾقن آخر ظذ ؿراءة ؽرهو
(3)

. 

خدمً إفقان ذم إفػوظ ادختؾػ ؾقفو بغ افؼراء بلـثر مـ ؾؼد اشتخ  أمو حديثوً 

 ضريؼي، ومـ هذه افطرق:

تؾقيـ افؾػظ ادختؾػ ؾقف بغ افؼراء أو تظؾقؾف بؾقن خموفػ دداد ادصحػ،  -1

وتخٌغ  أوجف افؼراءة ذم احلوصقي، وضريؼي تٌقغ وجف افؼراءة ذم احلوصقي ؿد تؽقن 

بند أشامء افؼراء وأوجف ؿراءاهتؿ، وزاد بعضفؿ تؾقيـ أشامء افؼراء ورواهتؿ 

ظغ افؼورئ ظذ افؾقن يعؾؿ أن ادؼصقد بوختقور فقن ثوبً فؽؾ مـفؿ ؾحغ تؼع 

افؼورئ أو افراوي صوحى افؾقن، وهذه افطريؼي مًتخدمي ذم بعض ادصوحػ 

بوفؼراءات افًٌع أو افعؼ
(4)

. 

                                           
 .411-414رمووي، رشؿ ادصحػ وكؼطف، ، وافػ99-11افداين، ادحؽؿ،  (1)

 .414، وافػرمووي، رشؿ ادصحػ وكؼطف 91افداين، ادحؽؿ،  (9)

ذم مصحػ خمطقط حمػقظ ذم مؽتٌي مرـز مجعي ادوجد بديب، اضؾعً ظؾقف تؿ تؾقيـ حرـوت إفػوظ  (4)

 افتل خوفػ ؾقفو صعٌي حػصو بوفؾقن إمحر.

ءات افعؼ، إظداد: د. أمحد ظقًك ادعرصاوي، دار ادعرؾي، دمشؼ مـفو مصحػ افتجقيد وهبومشف افؼرا (3)

ومـفو ادصحػ افؼيػ بروايي حػص وبوهلومش  (.وذم ادؾحؼ صػحي مـ هذا ادصحػ) ـه1341ط 

م، وأصدر ظدة مصوحػ بطريؼي 9111هـ، 1341روايي صعٌي، إظداد تقؾقؼ وؿرة، إردن، ط افثوكقي، 

وذم ادؾحؼ صػحتون ) ذم ادتـ أحد افراويغ وذم اهلومش افراوي أخر. مموثؾي جلؿقع افؼراء افعؼة،

 .(ٓثـغ مـ هذه ادصوحػ
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افؾقن إمحر: ومـ أمثؾتف ختصقص تؾقيـ أبقاب افؼراءات بلفقان خمتؾػي،  -9

ل، افؾقن فؾػرش، افؾقن إزرق: فؾـؼؾ وافًؽً، افؾقن افٌؿٌل: فإلبدا

م افصغر وافؽٌر، افؾقن افذهٌل: فإلدؽوم بغر ؽـي ظـد افقاو وافٌـػًجل: فإلدؽ

بغـي، افؾقن افرمودي: فؾؽؾؿي إذا ـون ؾقفو ؿراءة  فإلدؽوموافقوء، افؾقن افػًتؼل: 

متقاترة وأخرى صوذة، افؾقن افؽحع: فؾؼراءة افشوذة
(1)

. 

خدمً إفقان اشتخ  -ى وهق إصدار حمقش - وذم مقشقظي جومع افؼراءات

ـذفؽ فؾدٓفي ظذ أصقل أبقاب افؼراءات، وروظل ذم اختقور إفقان افتٌوظد ظذ 

مًتقى افروايي افقاحدة دؾعو فالفتٌوس
(2)

. 

د افؾػظ ادختؾػ ؾقف بغ افؼراء ذم احلوصقي مؾقكو بؾقن يدل ظذ افؼورئ، ارإي -4

ؾح هذه افطريؼي إذا ـون ظدد أو حموضو بؼقس يدل فقكف ظذ افؼورئ ادراد، وتص

افؼراء ادٌقـي ؿراءهتؿ ؿؾقال، ـام ذم مصحػ افؼراءات وافتجقيد
(3)

، حقٌ وٌط 

ادصحػ وؾؼ روايي حػص ظـ ظوصؿ، مع إثٌوت خط حتً إفػوظ ادختؾػ ؾقفو 

بوفؾقن إمحر، ؾنن ـون اخلط متؼطعو دل ظذ أن خالف افؼراء ذم هذه افؽؾؿي مـ 

اخلط ؽر ادتؼطع ظذ أهنو مـ افػرش، وأثًٌ افؾػظ ذم  بوب إصقل، ويدل

احلوصقي، ؾنن ـون ظؾقف ؿقس أشقد ـون افقجف فشعٌي، وإن ـون افؼقس أمحر 

ؾوفقجف فقرش، وإن ـون أخي ؾوفقجف فؼوفقن، وإن ـون افؼقس مرــو هؽذا ] [ 

شقد مؾقكو بوٕزرق ؾوفقجف فدوري أيب ظؿرو، وإن ـون افؼقس ادرــ مؾقكو بوٕ

                                           
ـالمهو مـ  شافؽومؾ ادػصؾ ذم افؼراءات إربعي ظؼ»ذم مصحػ افؼراءات افتعؾقؿل وهبومشف ـتوب  (1)

فؼوهرة. وافتعريػ إظداد إشتوذ افدـتقر أمحد ظقًك ادعرصاوي، وافـوذ دار اإلموم افشوضٌل، ا

 وذم ادؾحؼ صػحي مـ هذا ادصحػ. بوٕفقان ودٓٓهتو ذم أول ادصحػ وذم ـؾ صػحي مـف.

 .1و 5ظٌد افؾطقػ صالح وزمقاله، مقشقظي جومع افؼراءات بركومٍ حوشقيب متطقر، ص  (9)

  .هـ1319إصدار ممشًي اإليامن، بروت، أذف ظذ إظداده د. حمؿد حًـ احلؿيص،  (3)
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ؾوفقجف فؾًقد، وؿد جيتؿع ذم افؽؾؿي ؿقشون أو أـثر بؾقكغ أو أـثر، ؾقدل ذفؽ 

ظذ اجتامع أـثر مـ ؿورئ أو راو ذم هذا افقجف، وؿد تؾقن افؽؾؿي كػًفو بوٕمحر أو 

بوٕخي أو بوٕزرق بدل افؼقس، وؿد يًتخدم ذم افؼقس افقاحد فقكون، بلن 

اجلفي افقنى بؾقن آخر مـ بوب آختصور يؾقن مـ اجلفي افقؿـك بؾقن، ومـ 

 وتؼؾقؾ إؿقاس.

بؾقن ممقز فؽؾ حؽؿ ادطٌقع هبو ادصحػ  ـ احلروف افتل متقز افروايييؾقت -3

مد افٌدل بوفؾقن إمحر  ؾقف فّقن ورش مـشقر بروايي مـ إحؽوم، ـام ذم مصحػ

ّقن مد افؾغ ادفؿقز بوفؾقن افزتؼويل افزتؼويل، وفخ
(1)

. 

 مجال الثالث: الداللة على أحكام التجويد:ال
اكتؼ اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ فؾدٓفي ظذ أحؽوم افتجقيد، وؿد ٓؿك  

رؾضًو أو ترددًا مـ  هذا افعؿؾ اشتحًون ؿطوع ـٌر مـ ادتعؾؿغ، ـام ٓؿك

آخريـ
(2)

. 

                                           
 هـ.1314إصدار دار ادعرؾي، دمشؼ،   (1)

ظـدمو وصؾً إحدى كًخ مصحػ افتجقيد إػ وزارة إوؿوف وافشمون وادؼدشوت اإلشالمقي بوٕردن   (9)

ٕخذ ترصيح افتداول، أحقؾ ادصحػ إػ ظدة مدؿؼغ معتؿديـ ذم افقزارة، وأذف أين ــً أحدهؿ، 

فف أو افتقؿػ ذم ذفؽ وبعد افٌحٌ وتٌودل أراء مع أظضوء وتػووت افرأي بغ اددؿؼغ حقل إجوزة تداو

جلـي افتدؿقؼ أجقز ادصحػ مع افتحػظ ظذ بعض إمقر، وأظؾؿـل أحد افػضالء أن ؿًؿ افؼراءات ذم 

 جومعي أم افؼرى اختذ ؿرارا بؿـع تداول مصحػ افتجقيد ادؾقن، وـذفؽ جفوت ظؾؿقي ظديدة.

خالف بغ َمـ يرى أكف صوحى ؾؽرة افسمقز افؾقين وافزمـل ٕحؽوم وذم بدايي طفقر هذه افػؽرة دّب 

افتجقيد، وأكف يؿتؾؽ صفودة براءة اخساع فؾػؽرة مـ إحدى اجلفوت افتل تشفد فف بذفؽ، وأكف حصؾ 

أن ٓ يقجد أـثر »م كصً ظذ: 2/11/1444ظذ تقصقي مـ جلـي مراجعي ادصوحػ ذم إزهر بتوريخ 

، وبغ آخريـ صدر هلؿ ذم افقؿً شسمقز افؾقين دٓفتف ظذ إحؽوم افتجقيدييمـ مصحػ يعرض ؾقف اف

كػًف أو ذم وؿً ؿريى مـف مصحػ ؾقف ترمقز ٕحؽوم افتجقيد بوٕفقان، وؾقف أفقان خموفػي فألفقان 

   ادًتخدمي ذم ذاك ادصحػ، واشتحؽؿ اخلالف بغ اجلفتغ وفعؾف مو يزال إػ هذا افقؿً.

أ احتؽور اشتعامل إفقان جلفي معقـي ؽر شؾقؿ، خوصي بعد أن اكتؼ اشتخدامفو ذم أجفزة وأرى أن مٌد

 احلوشقب، وأصٌح بنمؽون مًتخدم افزكومٍ اختقور افؾقن افذي يريده فؽؾ حؽؿ مـ أحؽوم افتجقيد.
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 ومـ ادصوحػ افتل اشتخدمً ؾقفو إفقان فؾدٓفي ظذ أحؽوم افتجقيد

ة مراحؾ حتك وصؾ إػ صقرتف حػ افتجقيد إصدار دار ادعرؾي، وؿد مر بعدّ مص

إخرة، حقٌ أوقػ إفقف مع صدور افطٌعوت ادتعددة، اإلصورة إػ حؽؿ افؼؾؼؾي 

وافتػخقؿ، ومٌوظدة افؽؾامت ظـ بعضفو فئال تشتٌف ظذ افؼورئ، وتقوقح مقاوع 

مو يزول مـ حرـي أو تـقيـ  افقؿػ بنحداث ؾراغ بقـفو وبغ مو بعدهو، وتقوقح

حول افقؿػ بقوعف داخؾ إضور، ـام صدر هذا ادصحػ بلصؽول متعددة إووؾي 

إػ افـًخي افقرؿقي، مـفو: أؿراص احلوشقب، وظذ صؽؾ صوصي مضقئي ويتحؽؿ 

شوظي »افؼورئ بؼؾى افصػحي مـ خالل جفوز حتؽؿ يثٌتف ذم معصؿف ظذ صؽؾ 

وصي وؿؾى افصػحي هبذه افطريؼي وهق ذم فقتؿؽـ مـ افؼراءة مـ افش شافقد

افصالة
(1)

. 

                                           
فقؼرأ مـف  يعد إصدار هذه افشوصي تطقرا ـٌرا ذم جمول تقًر إثٌوت ادصحػ أموم اإلموم ذم افصالة (1)

أثـوءهو ذم صالة افساويح وافؼقوم، دون أن يتحرك فؼؾى افصػحوت، وؿد ـون بعض إئؿي يثًٌ 

مصحػو ـٌر احلجؿ ظذ ؿوئؿ خشٌل أو معدين أو يعؾؼف بحٌؾ مـ افًؼػ فقؼرأ مـف ومـفؿ مـ ـون يدكق 

ؾ مصحػو صغر احلجؿ مـ ادصحػ حول افؼقوم ؾنذا رـع أو شجد ابتعد ظـف ؿؾقال، وبعض إئؿي حيؿ

جيعؾف ذم يده يؼرأ مـف حول افؼقوم، ؾنذا رـع وشجد ووعف ذم جقٌف، ومع اكتشور هذه افشوصي ازداد ظدد 

إئؿي افذيـ يًتخدمقهنو ذم رمضون، معتؿديـ ظذ افؼقل بجقاز افؼراءة مـ ادصحػ ذم صالة افـوؾؾي. 

ظذ إئؿي ؾقتؿؽـ أحدهؿ مـ ختؿ ادصحػ وذم اشتخدام هذا اجلفوز أو افؼراءة مـ ادصحػ تقًر 

 ـومال ذم صالة افساويح ذم رمضون، وٓ يعوين ذم تثٌقً احلػظ صقئو. 

وفعؾ إَوػ ذم حؼ إئؿي ظدم اشتخدام أي مـ هذه افقشوئؾ، وآـتػوء بؼراءة ادحػقظ مـ أيوت، 

ة مـ ادصحػ ذم افصالة ظدة شؾٌقوت وذم هذا حوؾز ـٌر فإلـثور مـ احلػظ ومتوبعتف وتثٌقتف، وفؾؼراء

مـفو: آتؽول ظؾقفو وظدم حػظ أيوت، وحصقل افؾحـ اجلع مـ ظدد مـ إئؿي وؿد شؿعً ذفؽ 

مـ أـثر مـ إموم، واكشغول اإلموم وبعض ادلمقمغ بوفؼراءة مـ ادصحػ، )تخـظر إؿقال ذم حؽؿ 

وخالصتفو أن افشوؾعقي واحلـوبؾي يرون  44/52افؼراءة مـ ادصحػ ذم افصالة ذم ادقشقظي افػؼفقي، 

جقاز افؼراءة مـ ادصحػ ذم افصالة، وأن ادوفؽقي يرون ـراهتفو ذم صالة افػرض، وأن أبو حـقػي يرى 

ؾًود افصالة بوفؼراءة مـ ادصحػ، وهذه افشوصي اكتؼت ذم ظدد مـ ادًوجد ذم إردن ذم هذه افػسة، 

 صفر رمضون حتديدا(. ذم



 أحمد خالد شكري د. أ.                                      وحديثاً  قديماً  استخدام األلوان في المصاحف 

111 

وذم هذا ادصحػ اإلصورة إػ ثامكقي وظؼيـ حؽام مـ أحؽوم افتجقيد 

 ، وإخي، وإزرق بدرجتقف،أفقان رئقًي هل إمحر بتدرجوتف بوشتخدام ثالثي

م ؾقام يشر افؾقن افرمودي إػ مو ٓ يؾػظ، ومو بؼل مـ إحؽوم اشتخد وإصػر،

 ؾقفو افؾقن إشقد وهق فقن ادداد.

ؾوفؾقن إمحر افغومؼ: دو يؿد شً حرـوت وهق ادد افالزم بلكقاظف، وافؾقن 

إمحر: دو يؿد أربع حرـوت أو مخًو وهق ادد افقاجى ادتصؾ واجلوئز ادـػصؾ، 

 وافؾقن إمحر افٌوهً: فؾؿد اجلوئز وهق ادد افعورض فؾًؽقن ومد افؾغ، وافؾقن

افزتؼويل: حلروف ادد افطٌقعل ادحذوؾي رشام وهل إفػ وافقاو وافقوء ادؾحؼي، 

وافؾقن إخي دقاوع افغـي، ويشؿؾ ذفؽ احلروف اددؽؿي بغـي وافـقن وادقؿ 

ادشددتغ، واإلخػوء وافؼؾى، وافؾقن إزرق افػوتح: حلروف افؼؾؼؾي، وإزرق 

رمودي: دو ٓ يؾػظ مـ احلروف بًٌى إدؽومف افغومؼ: فؾحروف ادػخؿي، وافؾقن اف

ؾقام بعده، أو زيودتف رشام، أو شؼقضف وصال، أو ؿراءتف بغر رشؿف، وافؾقن إشقد 

دو ظدا ذفؽ ـودظفر وادرؿؼ
(1)

. 

وذم مصحػ افؼراءات وافتجقيد إصدار ممشًي اإليامن
اشتخدام أفقان  (2)

ؾي، ؾوفؾقن إمحر يدل ظذ افغـي مغويرة فألفقان ادًتخدمي ذم مصحػ دار ادعر

وظذ ادد افقاجى، وافؾقن إخي يدل ظذ اإلدؽوم افؽومؾ بغر ؽـي وادد 

ادـػصؾ واإلخػوء، وافؾقن افٌـل ادرـى مـ افؾقكغ إمحر وإخي يدل ظذ ادد 

افالزم، وافؾقن إزرق افؼوتؿ دد افػرق، وافؾقن إزرق دو ٓ يؾػظ وصال، 

                                           
راجع افـؼة ادعدة فؾتعريػ بودصحػ وإفقان ادًتخدمي ؾقف ودٓٓهتو، وهل مثٌتي ذم أول ادصحػ ت (1)

:  ذم بعض افطٌعوت، وذم آخره ذم ضٌعوت أخرى، وذم مقؿع دار ادعرؾي ظذ آكسكً، وهق
www.easyquran.com. 

ـظر افتعريػ بودصحػ ذم أوفف، ط إوػ،  (9)  هـ، بروت.1319يخ
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 دم ؾقف افؾقكون إخي وإمحر فعالموت افقؿػ.واشتخ

وذم مصحػ افتجقيد، إصدار دار اخلر
(1)

، آؿتصور ذم اشتخدام إفقان ظذ   

إثٌوت خط أمحر حتً افؾػظ ادراد تٌقغ حؽؿ افتجقيد ؾقف، وذح هذا احلؽؿ ذم 

أشػؾ افصػحي، وتؿ ظرض أحؽوم افتجقيد مجقعفو مـ خالل ختصقص ـؾ صػحي 

 د إحؽوم مع تؽرار احلديٌ ظـ بعضفو.ٕح

وذم مصحػ افقشقؾي
(2)

اشتخدام إفقان ذم ظالموت افضٌط، مع زيودة 

ظالموت بؼصد افتؼريى وافتقًر، مـ هذه افعالموت: افدائرة افزرؿوء بداخؾفو 

حرف افدال تدل ظذ اإلدؽوم وصال، ؾنذا أخثًٌ بجقار افدائرة مـ افقًور حرف 

اإلدؽوم بغـي وصال، وؿد يؽقن ذم اإلـثور مـ افعالموت إرهوق افغغ دفً ظذ أن 

 فؾؼورئ وتشتقً فف.

وذم مصحػ ادداد افـوضؼ
(3)

م إفقان: إشقد وافزتؼويل وإمحر ااشتخد 

وإزرق وافرمودي وإخي، وفؽؾ فقن مـ هذه إفقان دٓفتف ذم تٌقغ مؼوضع 

 مـ افؾحقن اجلؾقي وحتًغ ؿراءتف. افؽالم بام يًوظد ادٌتدئ ـثرا ذم افتخؾص

وطفر حديثًو ضٌعوت ظديدة دصوحػ مرؾؼي بؼؾؿ كوضؼ
(4)

، حيتقي ظذ تالوات 

                                           
 هـ، مـ إظداد حمؿد ظريب افؼٌوين، ومراجعي و تؼديؿ: حمؿد ـرّيؿ راجح.1319افطٌعي افرابعي،  (1)

ادصحػ ادعؾؿ )افقشقؾي فستقؾ افؼرآن افؽريؿ( إظداد وإذاف إشتوذ افدـتقر ظٌد افػتوح افزـووي، وظٌد  (9)

ـ هذا ادصحػوذم  افقشقؾي فؾـؼ وافتقزيع، افؼوهرة. افرمحـ بـ مّؾقح، إصدار: دار  .ادؾحؼ صػحي م

صوحى ؾؽرة هذا افعؿؾ افًقد كوئؾ حجوز مـ ؾؾًطغ، وؿد افتؼقتف حغ ؿّدم مؼوع ظؿؾف إػ جلـي  (4)

تدؿقؼ ادصحػ ذم وزارة إوؿوف ذم إردن، وأخزين بام فؼقف صـقعف مـ اشتحًون وؿٌقل فدى ـثر 

وذم ادؾحؼ ؾوئدة ذم هظي افتعؾؿ وإتؼون افتالوة.  مـ متعؾؿل افؼرآن مـ إظوجؿ وؽرهؿ، ومو أثؿر مـ

 .صػحي مـ هذا ادصحػ

مـفو مصحػ افتجقيد افـوضؼ )مقشقظي افعؾقم افؼرآكقي افـوضؼي( إظداد د. حمؿد حًـ احلؿيص، دار  (3)

م، ومصحػ افتجقيد ومعف ؿؾؿ فؼراءة افؼرآن، دار ادعرؾي، دمشؼ، 9111هـ، 1341افرصقد، دمشؼ، 

 . ادؾحؼ صػحي مـ هذا ادصحػوذم م.9111
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فٌعض مشوهر افؼراء، وترمجي إػ ظدة فغوت، وافتػًر، واإلظراب، وأشٌوب 

افـزول، وأوجف افؼراءات، إووؾي إػ أحؽوم افتجقيد، مع إمؽوكقي افتحؽؿ ذم هظي 

ي افصقت، وذم بعض اإلصدارات إووؾوت أخرىافؼراءة ودرج
(1)

. 

  المجال الرابع: إبراز ألفاظ معّينة:
تخدمً إفقان ذم ادصحػ إلبراز أفػوظ وإطفورهو، ؾٌؿجرد افـظر إػ اش

صػحي ادصحػ تظفر إفػوظ ادؾقكي ؾقفو بقوقح، وإفػوظ افتل اشتخدمً 

 إفقان فتقوقحفو ذم ادصوحػ هل:

، [12افرمحـ: ] ﴾ٱ   ﴿و ،[1افرمحـ: ] ﴾ڃ   ﴿و[ 1ادجودفي: ] ﴾ٻ   ﴿فػظ  -1

قَ ﴿وافضؿر ادـػصؾ  افعوئد ظذ اهلل تعوػ: وؿد ـثر اشتخدام إفقان فتؿققز  ﴾هخ

هذه إفػوظ جمتؿعي أو بعضفو، وأـثر إفقان اشتخدامو هق إمحر، وذم بعض 

ظذ تؾقيـ فػظ اجلالفي ادصوحػ اشتخدام افؾقن إخي، وذم بعضفو آؿتصور 

إذا ـوكً يـطؼ بتػخقؿ افالم وأضؾؼ افؼوئؿقن ظذ إصدار هذا ادصحػ  ﴾ٻ  ﴿

دو ؾقف مـ متققز فػظ اجلالفي ادػخؿ ظـ ؽره، وهبذا  شمصحػ افتعظقؿ»ظؾقف اشؿ 

متً آشتػودة مـ إفقان ذم تطٌقؼ حؽؿ دمقيدي ـام ورد ذم افتعريػ 

بودصحػ
(2)

. 

يع افزمون افـقردوـون اإلموم بد
(3)

ذـر ذم إحدى رشوئؾف أن تؾقيـ فػظ  

                                           
 مو تداول بؿـع ؿراراً  –وئفو أظض أحد أين وأذف –اختذت جلـي ادصحػ ذم وزارة إوؿوف ذم إردن  (1)

 ًْ  تًجقؾ ذم دؿي وظدم ادقاوع، بعض ذم ظؾؿقي أخطوء مـ ؾقفو وجد دو ادصوحػ، هذه مـ ظؾقف اضؾع

 .ادصوحػ هذه أشعور ذم ادغوٓة ويؾحظ فغوت، ظدة ذم افسمجي ووقح وظدم افتالوات،

 إصدار ممشًي ظؾقم افؼرآن بدمشؼ. (9)

م ذم مديـي كخقرس ذم ترـقو، وأّفػ رشوئؾ افـقر، وفف مقاؿػ 1322هـ، 1944شعقد افـقرد، وفد شـي  (4)

، هـ1424جريئي ـثرة ذم مؼوومي افتغريى وافعؾؿـي، ويعّد إموم مدرشي ـٌرة ذم اإلصالح، تقذم شـي 

 (.515-15م )صؽران واحدة، بديع افزمون افـقرد، ترمجي: حمؿد ؾووؾ، 1411
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اجلالفي ذم أحد ادصوحػ ادؽتقبي بعـويي ؾوئؼي ومراظوة مقوع فػظ اجلالفي ؾقف 

يخظفر تـوشؼو ؾوئؼو بقـفو
(1)

. 

تؾقيـ إشامء احلًـك: ذم ادصحػ افؽريؿ مؾقن إشامء احلًـك، وؿد  -9

 وتؿ ،[ 131إظراف: ]  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڄ  ﴿ :أخثًٌ ظذ ؽالؾف ؿقفف تعوػ

ؾقف تؾقيـ فػظ اجلالفي بوفؾقن إمحر، وتؾقيـ شوئر إشامء احلًـك بوفؾقن 

إخي
(2)

. 

 المجال الخامس: التلوين حسب الموضوع:
قي أيوت خؾػادجوٓت افتل اشتخدمً ؾقفو إفقان ذم ادصوحػ تؾقيـ  مـ 

ًخ ظذ إصدا حًى مقوقظوهتو،  ريـ ذم هذا ادجول:وؿد اضؾع

افصودر ظـ دار افػجر اإلشالمل بدمشؼ شمصحػ افشوم ادػفرس» أوهلام:
(3) 

ظذ ادقوقظوت، وتؿ تؼًقؿ ـؾ فقن إػ  فؾدٓفيؾقف اشتخدام شٌعي أفقان و

 درجتغ فقتؿ افتؿققز بغ ادقوقظوت ادتشوهبي ادتتوفقي، وتؿ تؼًقؿفو وؾؼ أيت:

ؿدرتف ذم افؽقن وإكػس، وظظقؿ خؾؼف  ودٓئؾتعوػ افؾقن إزرق: آيوت اهلل 

 تعوػ، وؾضؾ اهلل تعوػ ظذ ظٌوده وإحًوكف إفقفؿ.

وأوصوؾف ومؽورمف، وادممـقن وصػوهتؿ  ×افؾقن إخي: صامئؾ افـٌل 

 وجزاؤهؿ، واجلـي وأوصوؾفو.

 افؾقن افٌـل: آيوت إحؽوم.

عجزاهتؿ، وشرة وؿصص افؾقن إصػر: ؿصص افرشؾ وإكٌقوء وشرهتؿ وم

                                           
، ويخـظر تعؾقؼل ظؾقف ذم: بحقث ذم اإلظجوز وافتػًر ذم رشوئؾ 931شعقد افـقرد، ادؽتقبوت، ص  (1)

وتظفر ؾقف براظي افؽوتى افػوئؼي ذم تـًقؼ ش مصحػ افتقاؾؼوت»، ويًؿك هذا ادصحػ 95افـقر، ص 

 .ـ هذا ادصحػظ ذم صػحوتف، وذم ادؾحؼ صػحي مإفػو

 هـ. 1399إصدار دار افػؽر بدمشؼ،  (9)

 .وذم ادؾحؼ صػحي مـ هذا ادصحػ م.9112هـ 1393افطٌعي إوػ بتوريخ  (4)
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 إمؿ افًوبؼي.

افؾقن افٌـػًجل: افؼرآن افؽريؿ ومؽوكتف، وصػوت اإلكًون وجحقده وتؽزه، 

 وافرد ظذ اؾساءات ومزاظؿ ادؼـغ، وشـي اهلل ذم خؾؼف.

ادقت  ف ومؼدموتف وحتذير افـوس مـف، وظـافؾقن افزتؼويل: يقم افؼقومي وظالموت

 وإكؽور افؼقومي وافٌعٌ.وافؼز واحلًوب واحلؼ، 

 افؾقن إمحر: جفـؿ وأوصوؾفو، وظذاب ادؼـغ وافؽوؾريـ ؾقفو.

 وذم أشػؾ ـؾ صػحي تٌقغ أو ذح مقجز دو ذم افصػحي مـ أفقان.

ضٌعي ؾريدة ومٌتؽرة ومػفرشي إجزاء »وأخثًٌ ذم بدايي ادصحػ ظٌورة: 

قز بوفتدرج افؾقين فؾدٓفي وإحزاب، مًجؾي وحمؿقي أصقٓ، اشتخدام ؾؽرة افسم

ظذ أؿًوم ادقاوقع، إظداد ومراجعي وتدؿقؼ: مروان كقر افديـ شقار اجلومع 

مجقع حؼقق »، وذم آخره: شفؾؼراءات افعؼ مـ ضريؼل افشوضٌقي وافدرة وافطقٌي

افػؽرة وافتلفقػ واإلخراج حمػقطي ومًجؾي أصقٓ بؿديريي محويي حؼقق ادمفػ 

شيي ادؾؽقي افػؽريي ذم بروت... وفدى مصؾحي محو
(1)

. 

أضؾؼ ظذ هذا افعؿؾ ظـقان  دار ؽور حراءادصحػ افؼيػ إصدار ثوكقفام: 

شافتػًر ادقوقظل فؾحوؾظ ادتؼـ مع أشٌوب افـزول وذح ادػردات»
(2)

، وكخًى 

ضٌعي أخرى إصدار دار ؽور حراء  وذم ،ينإظداد هذا افعؿؾ إػ ضالل بشور افعجال

كػًفو
(3)

ثًٌ أن ادودة افعؾؿقي مـ إظداد د. ظالء افديـ زظسي، وؾقوض ظع أخ  

                                           
 يراجع افتؼرير ادثًٌ ذم آخر ادصحػ. (1)

 هـ.1395افطٌعي إوػ بدمشؼ،  دار حراءإصدار  (9)

هـ، 1394م، وصدرت فف ضٌعي أوػ أخرى ذم 9111هـ، 1392افطٌعي إوػ، بلهنو وصػً هـو أيضو  (4)

تغر ؾقفو اشؿ افدار مـ ؽور حراء إػ حراء،  شافتػًر ادقوقظل فؾحوؾظ ادتؼـ»شؿقً  9113

 وأخذونووصػً بلهنو إحدى ذـوت افـجؿ افؼوبضي ذم ممؾؽي افٌحريـ، وفؽـ معؾقموت افتقثقؼ 

ؼؾغ ظذ افعؿؾ واحدة، شقى ؾروق يًرة مـفو اشتٌدال اشؿ أحد ادؼؾغ ظذ افتداول وأشامء اد

 ادودة افعؾؿقي وهق ظالء افديـ زظسي بوشؿ آخر هق راتى ظالوي.
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وهٌل، وضالل افعجالين، وأمحد صقخوين، ومراجعي: راتى ظالوي، وأكس يوشغ 

شمجقع احلؼقق حمػقطي»صؿقط، وخوفد دك افٌوب، وأثًٌ ذم أول ادصحػ 
(1)

. 

، وػٌعـي إافط ذم درجتـونقن ـــفؽـؾ فٌعي أفقان ــذفؽ، ــتخدمً ؾقف شـــواش

 ختؾػ مـدفقٓت إفـقانـــدة فؽـؾ فـقن، وتـــي واحــر ظذ إثٌوت درجــــثؿ اؿتص

ر، ودٓٓت إفـقان ذم هـذا ادصـحػ ــام ـــحػ دار افػجـظـ اددفقٓت ذم مصـ

 ع:ــي

افؾقن إزرق: آيوت اهلل ذم افؽقن وإكػس وأؾوق، دٓئؾ ؿدرة اهلل ذم 

 مف ظذ ظٌوده، ظظقؿ خؾؼ اهلل تعوػ.افؽقن، ؾضؾ اهلل تعوػ وإكعو

 ×ف افـٌل وافؾقن إخي: احلديٌ ظـ اجلـي وأوصوؾفو، احلديٌ ظـ أوص
 وصامئؾف، احلديٌ ظـ  ادممـغ ادتؼغ وصػوهتؿ وثقاهبؿ وكعقؿفؿ.

افؾقن إمحر: احلديٌ ظـ جفـؿ افتل أظدت فؾؽوؾريـ وادـوؾؼغ ووصػفو، 

 حلؼ ، وحتذير افـوس مـ افؼقومي وأهقاهلو.احلديٌ ظـ احلًوب وافؼقومي وا

افؾقن افٌـل: احلديٌ ظـ مؼدموت ؿقوم افًوظي وظالموهتو وحول افدكقو وحول 

 افـوس ظـد ؿقومفو، احلديٌ ظـ ادقت وافؼز، إكؽور افٌعٌ وافؼقومي.

افؾقن إصػر: ؿصص إكٌقوء وافرشؾ وتػوصقؾ ؿصصفؿ ومعجزاهتؿ، حول 

 يٌ ظـ افغزوات ومعجزات جرت ذم ظفد افـٌل.إمؿ افًوبؼي، احلد

 افؾقن افٌـػًجل: آيوت إحؽوم.

افؾقن افزتؼويل: هذا افؾقن فؾؿقاوقع ادـقظي افتل ٓ تـدرج حتً افعـوويـ 

افًوبؼي مثؾ: بقون شـي اهلل ذم افعٌود، افؼرآن افؽريؿ ومؽوكتف، جحقد اإلكًون 

                                           
احتدم اخلالف ظذ هذا افعؿؾ وإحؼقي بف بغ دار ؽور حراء ودار افػجر اإلشالمل، إذ يزظؿ ـالمهو  (1)

 ره، وشٌؼ إبداء رأيل بعدم جقاز زظؿ آحتؽور ذم مثؾ هذا افعؿؾ.أحؼقتف بوفعؿؾ وحؼف ذم احتؽو
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، رّد مزاظؿ ادؼـغ واؾساءاهتؿوصػوتف، ظرض فؾحؼوئؼ اإليامكقي وآظتؼوديي
(1)

. 

قي افصػحي إػ إثٌوت خط مؾقن حتً حتّقل افتؾقيـ مـ خؾػ وذم ضٌعوت أخرى

 إشطر، بحقٌ يشر فقن اخلط إػ مقوقع أيوت.

 المجال السادس: تلوين مثاني اآليات:
ي دؼصقد هبذا افعؿؾ متققز أيوت ادتشوهبي ذم معـوهو أو ذم فػظفو ذم افصػحا

افقاحدة، وذفؽ بتؾقيـ أيتغ ادتشوهبتغ بؾقن ممقز هلام، وورد ذم افتعريػ هبذا 

ٹ  ٹ   ﴿ :ؾنن افؼرآن افؽريؿ مثون ـام ؿول شٌحوكف»افعؿؾ ذم بدايي ادصحػ: 

ورد ذم افتؼرير ظـ ادصحػ: و ،[94افزمر: ] ﴾ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

ى ذم افـظؿ، وتربطفام ظالؿي ذم ذم ـؾ صػحي ؿرآكقي، تؿ متققز آيتغ بقـفام تـوش»

شممو يًتدظل افتلمؾ وافتػؽر -بشؽؾ إظجوزي  -ادعـك 
(2)

 . 

 المجال السابع: تلوين األفعال:
مصحػ »ظذ أحد إصدارات مصحػ افتجقيد افذي شٌؼ افتعريػ بف،  أضؾؼ

وؾقف زيودة تؾقيـ خؾػقي إؾعول بوشتخدام افؾقن إخي  شافتجقيد واحلػظ

صػر بوفتـووب بقـفام، واهلدف مـ هذا افػعؾ تًفقؾ احلػظ بجعؾ افػوتح وإ

افٌرص مشورـو فؾذهـ ظذ اظتٌور أن افػعؾ هق مـ أهؿ افعـوس افدافي ظذ اجلؿؾي، 

فقذـر افؼورئ بتخر ادقوقع افؼرآين بغقي »وادؼصقد مـ افتـووب بغ افؾقكغ: 

                                           
هـ، وذم افطٌعي إوػ إخرى 1395افتؼرير ادؾحؼ بآخر مصحػ دار ؽور حراء، افطٌعي إوػ،  (1)

اختالف، مـف تغقر ذم مدفقل بعض إفقان ـوفزتؼويل، ومـف اشتٌدال افؾقن افٌـل بوفرمودي وجعؾ 

 مثول.مدفقفف: رضب إ

مـ تؼرير افتعريػ بودصحػ ظذ مقؿع دار ادعرؾي ذم آكسكً، ووردت ظٌورات مشوهبي ذم افتعريػ  (2)

بودصحػ ادعـقن بؿثوين إظجوزيي ذم افصػحوت افؼرآكقي، مـ إصدار دار ادعرؾي، دمشؼ، ط إوػ، 

 هـ.1394
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شمًوظدتف ذم حػظ تؾؽ افصػحي
(1)

. 

 زخرفة والتجميل:المجال الثامن: ال
ـوكً ادصوحػ ذم افصدر إول خوفقي مـ افزخرؾي، ـام ـوكً خوفقي مـ 

اإلووؾوت إظامًٓ دٌدأ دمريد افؼرآن
(2)

ممو شقاه، ومع افقؿً بدأت افزيودات تدخؾ  

إػ ادصحػ، وـون أول مو زيد إػ ادصحػ افـؼط وافتعشر وافتخؿقس وإثٌوت 

ت وباشؿ افًقرة وظدد أي وافزخرؾ ـخ ادصوحػ حيرصقن ظذ أن تؽقن  ي، وـون 

بؾقن خموفػ فؾؿداد
(3)

، ويظفر مـ افروايوت أن بدايي زخرؾي ادصحػ ترجع إػ 

أيوم افصحوبي، وممو يروى ذم ذفؽ أن اإلموم موفؽو ـون ظـده مصحػ حمًذ بوفػضي 

بـ ـتٌف أيوم ظثامن، ووردت افروايي ظـ ظدد مـ افصحوبي ـووصؾف مـ جده افذي 

مًعقد وابـ ظٌوس وأيب هريرة وأيّب بـ ـعى وأيب افدرداء وظؿـ بعدهؿ ـنبراهقؿ 

بجقاز حتؾقي  افـخعل بؽراهي حتؾقي ادصحػ، ـام وردت افروايي ظـ ابـ شريـ

ادصحػ
(4)

 . 

ثر اشتخدام إفقان ذم هذا ادجول وتـقظً صقره جدا، حقٌ تًوبؼ وؿد ـ

فإلضور ادحقط بؤيوت ذم صػحوت ادصحػ ادزخرؾقن إػ ابتؽور أصؽول ظديدة 

وتؾقيـف بلفقان جذابي ومرحيي فؾؼورئ، ـام فقكً أؽؾػي ادصوحػ وافصـوديؼ افتل 

ديدة، وـذفؽ ؾقاصؾ أيوت حتػظف، وزخرؾً افصػحوت إوػ مـفو بلفقان ظ

                                           
 ظذ آكسكً.أخذا مـ افتؼرير حقل ادصحػ ذم مقؿع دار ادعرؾي بدمشؼ  (1)

وردت افروايي بتجريد افؼرآن ظـ ابـ مًعقد وابـ ظؿر وإبراهقؿ افـخعل واحلًـ وابـ شريـ وشػقون  (9)

، وظّؾؼ حمؼؼ 591-511، وابـ أيب داود، ادصوحػ، 15-13، و11-11افثقري )افداين، ادحؽؿ، 

 ـتوب ادصوحػ ظذ افروايي ظـ ابـ مًعقد بصحي إشـودهو(.

 .94-9ادحؽؿ، افداين،  (4)

 .533-539، وابـ أيب داود، ادصوحػ، 12افداين، ادحؽؿ،  (3)
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وافًقر، واصتفر ظدد مـ مزخرذم ادصوحػ ؿديام
(1)

. 

دصوحػ ادطٌقظي بوفؾقن إزرق افػوتح أو قي افصػحي ذم ظدد مـ اخؾػوفقكً 

إخي افػوتح أو افٌـل افػوتح، ـام فقكً افزخرؾي ادحقطي بوشؿ افًقرة، وافدائرة 

افدافي ظذ رؿؿ أيي، وافعالمي افدافي ظذ بدايي اجلزء أو بعضف ذم احلوصقي وداخؾ 

حي خورج ؿ اجلزء ورؿؿ افصػٕفقان ذم اشؿ افًقرة ورؿااإلضور، واشتخدمً 

ظذ  حديثو يتؿ إثٌوت اشؿ ادزخرفادطٌقظي وذم بعض ادصوحػ اإلضور، 

ادصحػ
(2)

. 

 
 

                           

                                           
تدريس رشؿ ادصحػ »أورد افدـتقر ظٌد افرمحـ افشفري ذم مؼول فف ذم مؾتؼك أهؾ افتػًر بعـقان:  (1)

أشامء ظدد ممـ اصتفر بزخرؾي  شبتقشع فطؾٌي افدراشوت افعؾقو وتدريٌفؿ ظذ ؿراءة خمطقضوت ادصوحػ

ؼطل، وأبق ظٌد ــؼطقـل، وإبراهقؿ افصغر، وأبق مقشك بـ ظثامن، وابـ افًـافق دصوحػ ؿديام، ومـفؿ: ا

 اهلل اخلزيؿل وابـف.

أكجز زخرؾتف، ومـ هذه إشامء: هقثؿ ؿًقمي، وأدهؿ  فذياأخثًٌ ذم ظدد مـ ادصوحػ اشؿ افشخص   (2)

 ؾودي اجلعػري.
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 املبحث الرابع
 فوائد استصدام األلوان في املصاحف

 :ٓشتخدام إفقان ذم ادصوحػ ؾقائد ظديدة، أذـر مـفو

حقٌ ـون متققز ادصحػ يد عليو: التمييز بين المصحف وما ز  الفائدة األولى:

زيد ظؾقف مؼصدا أشوشقو مـ مؼوصد اشتخدام إفقان، حموؾظي ظذ ـالم اهلل  ممو

تعوػ، وصقوكي فف مـ اختالط مو فقس مـف بف، ومتققزا فؾزيودة ظـ إصؾ، واتٌوظو دو 

 أمر بف ظدد مـ افًؾػ مـ دمريد افؼرآن.

مـ خالل تقًر تعؾقؿ أحؽوم افتجقيد،  :الفائدة الثانية: التيسير على القارئ

إػ إووؾي كقظقي ذم تعؾقؿ  شمصحػ افتجقيد»أدى اشتخدام إفقان ذم  حقٌ

أحؽوم افتجقيد، ؾؾؿ يعد تٌقغ إحؽوم مؼترصا ظذ افؼح واإليضوح بوفشؽؾ 

 افتؼؾقدي إذ أوقػ إفقف متققز حؽؿ افتجقيد مـ خالل افؾقن.

 إػ، تقّصؾ افٌوحٌ قان ذم أحؽوم افتجقيداشتخدام إفذم بحٌ حقل أثر و

إن ٓشتخدام ادصحػ »: ه إفقان، وورد ذم كتوئٍ افٌحٌؾقائد ظديدة هلذ وجقد

ذم حتصقؾ افطؾٌي افشػقي  أثرًا إجيوبقوً  -أي ادشور ؾقف إػ أحؽوم افتجقيد بوٕفقان  -

ر، وذـر ب هذا افتلثوشٌأإػ  ؾؿ أحؽوم افتجقيد، وأصور افٌحٌوافـظري ذم تع

إثر افٌوفغ افذي يمديف افؾقن ذم تًفقؾ ظؿؾقي تعؾؿ أحؽوم افتالوة شقاء »مـفو: 

افشػقي مـفو وافـظري، حقٌ يشر افؾقن إػ مقاوع أحؽوم افتالوة ممو يًفؾ 

افتعرف ظؾقفو وتطٌقؼفو حتك وإن مل يتؼـفو افطوفى كظريو، ثؿ إن دوام افتالوة ذم 

يعتؿد ظذ دٓٓت إفقان، ممو يًوظده ذم إتؼون ادصحػ ادؾقن جيعؾ افؼورئ 

تالوتف فؾؼرآن افؽريؿ، ـام أن افتالوة ذم ادصحػ ادؾقن تثر اهتامم ادتعؾؿ ودمذبف، 

وتعزز فديف افثؼي بوفـػس حقٌ حتؿقف مـ افقؿقع ذم أخطوء ـثرة، وتعزز فديف 
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شافداؾعقي، وافؼدرة ظذ افسـقز
(1)

. 

ادصحػ ادؾقن زاد مـ رؽٌي افطؾٌي وحرصفؿ ظذ  أن وورد ذم كتوئٍ افٌحٌ

افتعرف ظذ إفقان ودٓفتفو، وربط أحؽوم افتالوة هبو، إمر افذي جعؾ ظؿؾقي 

افتعؾؿ ظؿؾقي ممتعي ومشقؿي، وؾقفو مـ افتعزيز وافتشجقع مو ٓ يتقاؾر ذم اشتخدام 

كػًفؿ ومحويتفؿ ادصحػ افعودي، وأن ادصحػ ادؾقن ظؿؾ ظذ تعزيز ثؼي افطؾٌي بل

مـ افقؿقع ذم إخطوء، وجذب اكتٌوهفؿ وترـقزهؿ أثـوء تعؾؿ افتالوة
(2)

. 

وذم اشتخدام إفقان ـذفؽ تؼريى ظؾؿ افؼراءات حقٌ يرى افؼورئ افؾػظ 

ادخوفػ بًفقفي مـ خالل تؾقيـف، ويؿؽـف افتعرف ظذ افؼورئ افذي يؼرأ هبذا 

 وؾؼ اصطالح معّد ادصحػ. افقجف أو ذاك مـ خالل إفقان ادؿقزة،
وذفؽ ذم مصحػ افتػًر ادقوقظل،  الفائدة الثالثة: تقريب فهم اآليات:

حقٌ تضؿ أيوت ذات ادقوقع افقاحد معو وؿـ فقن يشر إػ مقوقظفو ويٌغ 

وهلذا افػعؾ أثر حًـ ذم ؾفؿ أيوت وتؼًقؿفو إػ  بدايي ادقوقع وهنويتف،

فؼورئ ذم ادصحػ ظذ افػفؿ وآشتقعوب، خوصي ذم مقوقظوهتو، وهذا ممو يعغ ا

 ادقاوع افتل يؿؽـ أن يشؽؾ ظؾقف ؾقفو ادعـك.
وذفـــؽ ذم مصـــحػ افتػًـــر ادقوـــقظل  الفائػػػدة الرابعػػػة: تيسػػػير الحفػػػ :

ومصحػ ادثوين ومصحػ إؾعول، حقٌ كّص معّدو هذه ادصوحػ ظذ أن أحـد 

ظؾقـف مــ خـالل ظـدة أشـوفقى،  مؼوصدهؿ مــ إظـدادهو إظوكـي افراؽـى ذم احلػـظ

ؾتؼًقؿ أيوت إػ ادقوقظوت وحػظ جمؿقظي أيوت ذات ادقوقع افقاحـد معـو 

في ـقتف، وـذفؽ احلـول ذم معرؾـي ومتققـز أيـوت ادتشوبــممو يعغ ظذ احلػظ وظذ تثٌ

                                           
 تعؾؿ أحؽوم افتالوة وافتجقيد وادموهوت افطؾٌي كحقه، جمؾي أبحوث موجد اجلالد، أثر ادصحػ ادؾقن ذم (1)

 .411، ص 9114 آذارب 1، افعدد 14افرمقك، ادجؾد 

 .414، ص ادرجع افًوبؼيخـظر:  (9)
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 أفػوطفو أو معوكقفو، أو متققز إؾعول ظـ ؽرهو مـ أفػوظ أيي.  ذم 

 جدوى هذه افقشوئؾ ذم احلػظ بحوجي إػ مزيد بحٌ. وفعؾ افتلـد مـ

واشتخعغ بوٕفقان ذم بعض افؽتى ادعقـي ظذ احلػظ وتثٌقتف فتؿققز ادتشوبف مـ 

أيوت بتؾقيـ افؽؾامت أو بقوع خطقط مؾقكي حتتفو أو بتؾقيـ حرف ممقز ذم 

افؽؾؿي
(1)

. 

حغ يؽقن  إليها:الفائدة الخامسة: تمييز األلفاظ الملونة ولفت االنتباه 

افؽالم ادؽتقب بؾقن واحد تؽقن درجي فػً آكتٌوه ؾقف واحدة، فعدم متقز رء 

ؾقف ظـ ؽره، أمو حغ تؾقن بعض أفػوطف ؾنن هذه إفػوظ ادؾقكي شتؾػً اكتٌوه 

 افؼورئ إفقفو بشؽؾ واوح.

وتظفر هذه افػوئدة بقوقح ذم ادصوحػ افتل فقن ؾقفو فػظ اجلالفي، ؾٌـظرة 

هيعي ظذ افصػحي يؿؽـ إحصوء ظدد مرات ورود فػظ اجلالفي ؾقفو، ـام تظفر 

بقوقح أيضو ذم مصحػ افؼراءات وافتجقيد ؾقًفؾ افقصقل إػ افؽؾؿي افتل ؾقفو 

 خالف بغ افؼراء بؿجرد افٌحٌ ظـ افؽؾامت ادؾقكي، وـذا احلول ذم أحؽوم افتجقيد.

حظ أن افـوس يرتوحقن إػ افؼراءة ذم يؾ الفائدة السادسة: الترغيب في القراءة:

مصحػ مو ٕن فقن خؾػقي افصػحي مريح فؾـظر أـثر مـ فقن آخر، ويؾحظ أن بعض 

وـذا تؾقيـ  ادصوحػ افتل فّقن ؾقفو اإلضور بعدة أفقان جذابي تًتدظل اإلؿٌول ظؾقفو،

افزخرؾي ظؿقمو داؾع ظـد بعض افـوس ومرؽى هلؿ ذم افؼراءة ذم تؾؽ ادصوحػ، 

 اخلوفقي مـ إفقان وافزخورف. ادصوحػذ اختقورهو وتؼديؿفو ظو

                           

                                           
جلامل ظٌد افرمحـ، دار ضقٌي،  شاإليؼوظ فتذـر احلػوظ بؤيوت ادتشوهبي ذم إفػوظ»ـام ذم ـتوب:  (1)

دحؿد ضؾحي  شإظوكي احلػظ ٔيوت ادتشوهبي إفػوظ»م، وـتوب: 1445هـ، 1311ػ، افؼوهرة، ط إو

 م، وؽرمهو.9114هـ، 1393بالل مـقور، ط إوػ، 
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 املبحث الصامس
 مآخذ عخلى استصدام األلوان في املصاحف

 ، ـام أن فف ؾقائد ظديدةؾقف مآخذ ظديدةظإفقان ذم ادصوحػ إن اشتخدام 

وت احلديثي فألفقان ذم ـذفؽ، وممو يخؾحظ أن معظؿ هذه ادآخذ ظذ افتطٌقؼ

، مع أن ـثرا مـ هذا آشتعامل رٌـ بشؽؾادصوحػ، حقٌ حصؾ ؾقفو تقشع 

 ٓ داظل فف، وإػ بقون هذه ادآخذ: فألفقان

جد ذم يق : عدم االلتزام بمنهج العلماء المتقدمين في التلوين:املأخذ األول

طؾقب أو مو ـون بعض ادصوحػ افتل حرص افؼوئؿقن ظذ تؾقيـفو بام يقاؾؼ اد

ظؾقف افًوبؼقن خموفػوت، هل: إبؼوء إفػ ادؾحؼي بؾقن خموفػ فؾؿداد صغرة 

احلجؿ، ومؼته ـالم ظؾامء افضٌط أن تعقد إػ احلجؿ ادعتود
(1)

، وآؿتصور ظذ 

افؾقكغ إمحر وإخي، وتؾقيـ كؼط اإلظجوم، وؿد شٌؼ معـو أن كؼط اإلظجوم 

يؾقن بؾقن ادداد
(2)

. 
فعؾ اهلل يقن ذم افؼريى ضٌوظي وكؼ مصحػ يخؾتزم ؾقف بعالموت افضٌط و

 افؼديؿي.

                                           
ظٌورات ظؾامء افضٌط ذم إثٌوت احلروف ادحذوؾي ذم مقاوعفو تمـد أن هذه احلروف تؽقن بوحلجؿ  (1)

وـقػقي وٌط ذفؽ ظذ افقجف ادختور أن دمعؾ »اود: ادعتود ذم ادصحػ، ومـ هذه افعٌورات ؿقل أيب د

وإذا وٌطً أظدت بوحلؿراء »(، وؿقل افعؼقع: 121)أصقل افضٌط،  ش ؿٌؾ إفػ افًقداء أفػو محراء

إذا افتٌس ادحذوف بوفثوبً »(، وؿقل افطوفى ظٌد اهلل: 953)مرشقم خط ادصحػ،  شمو ــً حذؾتف

(، وتخـظر ظٌورات ظديدة 953)اإليضوح افًوضع،  شادحذوف ... وظن ادداد إمحر ؾرؿؼ إفػ

 311، وادخؾاليت ذم إرصود افؼراء وافؽوتٌغ، ص 923و 921و 911مشوهبي ظـد افتـز ذم افطراز، ص 

 (.9/152، وافضٌوع ذم شؿر افطوفٌغ، )مع ذحف شػر افعودغ 311و 314و

قع ذم بروكوي، وظذ مؼوع مصحػ ادديـي افـٌقيي هذه ادؾحقطوت ظذ مصحػ افقاثؼ بوهلل ادطٌ (9)

ادـشقر ذم افعدد إول مـ جمؾي ـؾقي افؼرآن افؽريؿ، وادشفقر ظـد ظؾامء افضٌط اشتخدام إفقان 

افثالثي، أمو آؿتصور ظذ افؾقن إمحر ؾؼد ـون ذم بعض ادـوضؼ وؿٌؾ أن يًتؼر افعؿؾ بوٕفقان افثالثي 

ـظر: افداين، اد  (.933، وافعؼقع، مرشقم خط ادصحػ، 91و 14حؽؿ، )يخ
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: التشويش على مستخدمي المصاحف بسبب تعدد األلوان  الثانياملأخذ 
بعض هذه ادصوحػ افدٓفي ظذ افغـي بوفؾقن  ؾػل :الدالة على شيء واحد

ربؽ ادتعومؾ مع هذه إمحر، وذم بعضفو بوفؾقن إخي ممو يشقش ظذ افؼورئ وي

ادصوحػ. وفعؾ احلذر مـ هذا ادلخذ هق افذي دظو جلـي مراجعي ادصوحػ ذم 

زة ودٓٓهتو، ومع وجوهي هذه  افدظقة إزهر إػ افدظقة إػ ظدم تعدد إفقان ادرم 

إٓ أهنو مل تؾؼ أذكو صوؽقي مـ افؼوئؿغ ظذ كؼ ادصوحػ بًٌى تػووت مـوهجفؿ، 

 ؾس افؽٌر بقـفؿ ظذ آشتحقاذ ظذ هذا اإلكجوز وكًٌتف إػ افذات.وبًٌى افتـو
هذا ادلخذ طوهر بقوقح ذم  : االختالؼ في تحديد ما يلون:املأخذ الثالث

 :ظدد مـ ادصوحػ افتل اشتخخدمً ؾقفو إفقان، وذم مو يع أمثؾي هلذا ادلخذ

ؾ: خموفػي ؿوظدة أن افضٌط مٌـل ظذ افقصذم مصحػ افتجقيد -
(1)

ذم بعض ، 

 مصوحػ افتجقيد، ومـ أمثؾتف:

ؾػل بعضفو مل ، دداد ادصحػ بؾقن مغويرـؾ احلروف افتل ٓ تؾػظ  ظدم تؾقيـ

، [11إحزاب: ] ﴾گ ﴿و، [ 953افٌؼرة:] ﴾ڇ ﴿، ـلفػ مو ٓ يؾػظ وصالً  يؾقن

 يـٌغل تؾقيـف. ؾػظ وصالً ٓ يخ  حًى افؼوظدة ؾنن موو

ذم بعض هذه ادصوحػ مـ تؾقيـ افقاو وإفػ  وممو يـدرج ذم هذه افـؼطي مو

كطؼفو وصال،  فعدم، [34افٌؼرة: ]﴾ڱ ڱ﴿ :ومهزة افقصؾ ذم كحق

وآؿتصور ظذ تؾقيـ إفػ افتل بعد افقاو ذم مصحػ آخر. وتؾقيـ إفػ 

 :تؾقيـفو ذم كحق وظدم [51افٌؼرة: ] ﴾ڄ  ﴿ :ادؼصقرة بام ٓ يؾػظ ذم كحق

أن افؼوظدة ؾقفام واحدة مع، [111إظراف: ] ﴾ڀ﴿
(2)

. 

                                           
و مضٌقضي هافؽؾامت وأيوت وافًقر حقٌ جيد ضٌط أواخرف اكتٌف مـهذه افؼوظدة ويعرؾفو ـؾُّ  يؾحظ (1)

 :وٌط افؼرآن افؽريؿ»بام يقاؾؼ وجف افقصؾ، وممـ كص ظذ هذه افؼوظدة افدـتقر شومل افزهراين ذم بحثف 

 .52ص  شفعؾامء بفكشلتف وتطقره وظـويي ا

يؼورن ذم هوتغ افـؼطتغ مو ذم مصحػ افتجقيد مـ إصدار دار ادعرؾي، ومصحػ افتجقيد مـ إصدار  (9)

 ممشًي اإليامن.
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تؾقيـ ادد افعورض  ذمادصوحػ ويـدرج ؾقفو ـذفؽ: آؿتصور ذم بعض 

رؤوس أي، وذم هذا أـثر مـ ملخذ، ؾؽؿ مـ ـؾؿي مـ رؤوس  ظذفؾًؽقن 

أي ٓ يقؿػ ظؾقفو، وـؿ مـ ـؾؿي ذم ثـويو أيوت يقؿػ ظؾقفو، وإظامل ؿوظدة 

رج مـ هذا اإلصؽول. ادتؼدمغ ذم جعؾ افضٌط مٌـقو  ظذ افقصؾ خيخ

ويؾحظ حصقل هذا ادلخذ ذم تؾقيـ حروف افؼؾؼؾي ادتحرـي وصال، ؾؼد 

فقكً إذا ـوكً ذم رؤوس أي، ومل تؾقن ذم ثـويو أيوت، وـذفؽ بوفـًٌي 

فؾراءات ادػخؿي، مل يراع ذم تؾقيـفو آفتزام بؼوظدة بـوء افضٌط ظذ افقصؾ
(1)

. 

ادآخذ ظذ ادصوحػ افتل يؾقن ؾقفو فػظ  مـ في:ػظ اجلالذم مصحػ تؾقيـ ف

 ﴾ی ﴿اجلالفي، حصقل افتػووت بقـفو ذم تؾقيـ افؾػظ ومو جيووره، ؾـجد فػظ 

ذم مقاوع، وؽر مؾقن ذم مقاوع أخرى،  ﴾ی ﴿مع فػظ  مؾقكو، [114افٌؼرة: ]

 ذم مقاوع دون أخرى. مؾقن ﴾ی ﴿وفػظ 

قَ ﴿وافضؿر ادـػصؾ   اهلل تعوػ مؾقن ذم معظؿ ادقاوع، ويؾحظ افعوئد ظذ ﴾هخ

افؼورئ بوفتتٌع ظدم تؾقيـف إذا جوور اشؿ اهلل تعوػ، أو أحد إشامء احلًـك، مع 

 ظدم آفتزام افتوم بوفؼوظدة.

راد بف اهلل شٌحوكف، يؾقن مع افضامئر واحلروف ادتصؾي اد ﴾ پ ﴿وـذفؽ فػظ 

 تؾقن احلروف ادـػصؾي ظـف ـوٕفػ بف ذم افغوفى، ويؾقن دوهنو ذم مقاوع، وٓ

 وصؾي اهلوء، مع ظدم آفتزام بذفؽ ذم مجقع ادقاوع.

ٌعض هذه ادصوحػ مل يؾقن، وذم بعضفو فقكً مقاوع مـف، ؾق ﴾ڀ﴿وفػظ 

وؿد يؼع ذم افصػحي افقاحدة تؾقيـ فػظ وترك آخر، وؿد حيصؾ تؾقيـ افؾػظ ذم 

ذ اهلل تعوػ، فقن ؾقٌعضفو ذم عوئد ظاف ﴾ ڃ ﴿مقوع واحد ؾؼط، مثؾ افضؿر 

                                           
فقكً حروف ادد افعورض فؾًؽقن وافراءات ادػخؿي وحروف افؼؾؼؾي ذم مصحػ افتجقيد مـ إصدار  (1)

 دار ادعرؾي.
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مقوع واحد ؾؼط
(1)

. 

ؿرص افتؾقيـ ظذ إشامء افقاردة ذم  يؾحظوذم مصحػ إشامء احلًـك 

هلل تعوػ تًعي وتًعغ اشامً  افذي يعدُّ  ادشفقر احلديٌ
(2)

، وظدم تؾقيـ أشامء اهلل 

 تعوػ افتل مل ترد ذم احلديٌ. 

افـًخ جتفودات افؼوئؿغ ظذ إظداد اختؾػً ا :ذم مصحػ افتػًر ادقوقظل

، ؾوٕفقان افدافي ظذ مقوقع مو ختتؾػ مـ مصحػ إػ آخر، ـام ادتعددة مـف

ختتؾػ ذم حتديد مقوقع أيوت، وؿؿً بنجراء مؼوركي بغ ظدة مقاوع 

ومقوقظوت ذم هذه ادصوحػ ثًٌ يل مـ خالهلو افتػووت افظوهر بقـفو، هذا مـ 

فتل ؾقفو، وأبغ هذا مـ ون خموفػتفو ذم آجتفودات اجوكى ومـ جوكى آخر إمؽ

 افتوفقي: إمثؾيخالل 

ذم مصحػ حراء اإلصدار إول: مل تؾقن، وذم  : شقرة افػوحتيادثول إول

اإلصدار افثوين: فقكً ـؾفو بوفؾقن إخي، وذم مصحػ دار افػجر: فقكً 

احلؿد فؾخوفؼ وحده، ح ذم اهلومش: اشتحؼوق بوفؾقن إخي وذخ  3-1أيوت 

 ، وذحف: حرص افعٌودة هلل وحده وضؾىًجلافٌـػبوفؾقن  (1و5)أيتون فخقكً و

: تػرد  بوفؾقن إصػر، وذحف (2)أيي فخقكً و افػقز واهلدايي مـ اهلل جؾ وظال،

افديـ احلؼ وهق اإلشالم
(3)

، وؿد اجتفدتخ ذم تؼًقؿ افًقرة حًى مقوقظوهتو 

بوفؾقن إزرق، حلديثفو ظـ  (4-1)ظذ افـحق افتويل: أيوت تؼًقام خموفػو هلذا، 

                                           
ة تؼورير ظـ هذه ادصوحػ ذم شـقات ظديدة، تًـك يل إظداد بعضفو وآضالع أخخذْت هذه ادعؾقموت مـ ظد (1)

حؼي. ويؾحظظذ بعض آخر،   افتػووت بغ ادصوحػ ذم هذا إمر وإصالح بعض إخطوء ذم ضٌعوتٓ 

، وؿول ظـف إفٌوين: 5/541، 4512، برؿؿ ×رواه افسمذي ذم ـتوب افدظقات ظـ رشقل اهلل  (9)

)مـ اإلحًون ٓبـ بؾٌون(،  4/33، 313ـ حٌون ذم صحقحف، ذم بوب إذـور، برؿؿ وعقػ، ورواه اب

 وؿول ظـف حمؼؼف صعقى إركموط: رجوفف ثؼوت.

 يـظر مصحػ افشوم ادػفرس، دار افػجر. (4)
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 (2-5)وأيوت بوفؾقن افزتؼويل حلديثفو ظـ يقم افؼقومي،  3دٓئؾ ؿدرة اهلل، وأيي 

بوفؾقن افٌـػًجل حلديثفو ظـ اإلكًون أو بوفؾقن افذي تؾقن ؾقف آيوت افدظوء ٓحتقائفو 

قاؾؼي أـثر دقوقظوهتو، ـام ورد ذم احلديٌ ظذ افدظوء، وهذا افتؼًقؿ فؾًقرة ؾقف م

ش ، ...ؿًؿً افصالة بقـل وبغ ظٌدي»افصحقح: 
(1)

. 

ادثول افثوين: ؿوركً بغ إصداري دار حراء ذم ظدة صػحوت ؾقجدت بقـفام تػووتًو، 

مـ ادصحػ، فخّقكً  (11)ذم صػحي  (14-19)ومـ أمثؾتف ذم شقرة افٌؼرة، أيوت 

 ثي أفقان ظذ افـحق افتويل، مع افؼح ادثًٌ أشػؾ افصػحي:ذم اإلصدار إول ثال

 بوفؾقن إصػر: افصؾي بغ احلؼ واخلؾؼ. (19)أيي 

 بوفؾقن افٌـػًجل: تذـر بوفـعؿ افربوكقي. (11-14)أيوت 

 بوفؾقن إصػر: ؿصي بؼرة بـل إهائقؾ. (14-12)أيوت 

 :ً افصػحي بؾقكغوذم اإلصدار افثوين فقك

 .بوفؾقن إخي (19)ي أي

 .بوفؾقن إصػر (14-14)أيوت 

ذم مـ ادصحػ  (559) افصػحي ذم (13-1)شقرة افصػ أيوت  وذم

اإلصدار إول فقكون وـذفؽ ذم اإلصدار افثوين وفؽـ اختؾػ ؾقفام افؼح 

 دقوقع أيوت، ؾػل اإلصدار إول:

 ـ حمؿد وكرص اهلل فديـف.بوفؾقن إصػر: مقؿػ بـل إهائقؾ م (4-1)أيوت 

بوفؾقن إخي: تقجقفوت ربوكقي فؾؿممـغ ودظقة إػ  (13-11)أيوت 

 كرصة ديـ اهلل.

 وذم اإلصدار افثوين:

 بوفؾقن إصػر: ؿصي مقشك وظقًك. (4-1)أيوت 

 بوفؾقن إخي افتجورة افرابحي. (13-11)أيوت 

                                           
 .1/941، 445رواه مًؾؿ ذم ـتوب افصالة، بوب وجقب ؿراءة افػوحتي ذم ـؾ رـعي، برؿؿ  (1)
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دة مـ صػحوت ادصحػ ظؾقف اظتٌور افصػحي افقاح يمخذ ادثوين:مصحػ 

أوشع مـ ذفؽ بؽثر، ؾؼد  مقدان وجمول حصقل ادثوين ذم افؼرآن افؽريؿ وإمر

تؽقن ادثوين ذم افصػحي وؿد تؽقن ذم ظدة آيوت وؿد تؽقن ذم افًقرة، وؿد تؽقن 

بغ شقرتغ وهؽذا، وؿد أدى هذا آفتزام مـ افؼوئؿغ ظذ هذه افػؽرة إػ 

افتؽؾػ إلجيود آيتغ أو ظٌورتغ معـومهو أو فػظفام واحد أو متؼورب، وبوفـظر إػ مو 

: 1مآخذ ظديدة، ؾودثوين ذم افصػحي قاوع ادثوين ذم هذا ادصحػ تظفرذخـر مـ م

  ﴾  ڦ  ڦ  ڦ ﴿: (9ص)، وذم [1افػوحتي:] ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ﴿افًٌؿؾي و

ڱ  ں    ں  ڻ   ﴿ (4ص)وذم ، [5افٌؼرة:] ﴾  ڃ   چ  چ ﴿و، [3افٌؼرة: ]

، [14افٌؼرة: ]   ﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ   ﴿  ،[19افٌؼرة: ] ﴾ڻ  ڻ    ڻ 

وذم  ،[31افٌؼرة: ] ﴾ک  ک   ﴿، [31افٌؼرة: ] ﴾چ  چ   ﴿ :(2ص )وذم 

ڌ  ڎ   ﴿، [939افٌؼرة: ] ڇ ٺ ڀ  ڀ  ٺ ﴿ :(33ص )

 لآ]  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿: (21ص )، وذم [939افٌؼرة: ] ﴾ڎ

: (192ص)، وذم [111آل ظؿران: ] ﴾ڑ  ڑ  ک  ک ﴿، [153ظؿران: 

 ص)، وذم [114ادوئدة: ] ﴾يث  حج     مج   ﴿، [113ادوئدة: ] ﴾ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ﴿

 ﴾ک  کڑڑ﴿، [14افتقبي: ]﴾ڄڦڦ﴿(:143

جب   ﴿، [91افؽفػ: ] ﴾ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ﴿ (:941ص )، وذم [21افتقبي: ]

 ﴾ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ﴿: (331ص)، وذم [92افؽفػ: ] ﴾حب  خب  مب  ىب 

ٺ   ﴿ (:594ص )، وذم [93افشقرى: ] ﴾ڎ    ڈ  ڈ    ژ    ﴿، [94افشقرى: ]

ص )، وذم [93افؼؿر: ] ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۈئ ﴿، [3افؼؿر: ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

 ﴾  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ ﴿(: 29افرمحـ: ) ﴾ٹ   ٿ  ٿ ٹ ﴿:(543

وئ  ۇئ  ﴿، [9احلؼ: ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ﴿: (535ص )، وذم [23افرمحـ: ]

 .[4احلؼ: ] ﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ  
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 1أخرى أؿرب ممو ذخـر، ؾػل صمثوين وبوفتلمؾ ذم هذه ادقاوع يؿؽـ اشتخراج  

پ   ﴿:  -حول افتًؾقؿ بوؿتصور ادثوين ظذ افصػحوت  –يؿؽـ أن تؽقن ادثوين 

ٿ   ﴿ ﴾ٿ  ٿ ﴿، أو [3افػوحتي: ] ﴾ٺ  ٺ    ٺ﴿و ،[9افػوحتي: ] ﴾پ

 ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ﴿  ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ ﴿، أو [5افػوحتي: ]﴾  ٿ

 ﴾  ٹ  ٹ   ٹ﴿، أو ﴾ڄ  ڄ﴿ ﴾ڦ  ڦ  ڦ ﴿، أو [2افػوحتي: ]

يؿؽـ أن تؽقن:  (9)، وذم افصػحي [2افػوحتي: ] ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴿ [1افػوحتي: ]

ڃ    ﴿   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿، أو [9افٌؼرة: ] ﴾  ڀ   ڀ ﴿ ﴾ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ﴿

ڀ   ﴿، أو [4افٌؼرة: ] ﴾   ٺ  ٺ ﴿ ﴾ڀ  ٺ  ٺ﴿، أو [5افٌؼرة: ] ﴾  چ  چ

ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ ﴾  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ٹ ﴿، أو [3افٌؼرة: ] ﴾ ڦ  ڦ  ڦ ﴿ ﴾ٺ  ٺ

وهؽذا ذم شوئر افصػحوت مع ظدم افتًؾقؿ بوكحصور ادثوين ذم ،[3افٌؼرة:]﴾ڦ

 افصػحوت.

ظذ تؾقيـ افػعؾ وحده ذم افغوفى،  آؿتصور يؾحظ في مصحف األفعال:

ؿ  ﴿و ﴾َبؾ﴿و ﴾إِذ﴿وتؾقيـ افػعؾ ومو حقفف أحقوكًو، ؾؾخقكً  ادالصؼي  ﴾إِن  ﴿و ﴾ثخ

ّقن افػعؾ ؾؼط ذم  (11ص )معفو ذم مقاوع، وذم فألؾعول  آل ] ﴾ ٹ  ٹ ﴿فخ

آل ظؿران: ] ﴾ی  جئ  ڇ مع افػعؾ ذم   ﴾ٹ ﴿وفقكً ، [194ظؿران: 

آل ] ﴾ۆئ  ۆئ ﴿مهو ذم صػحي واحدة، وذم مقاوع تؿ تؾقيـ و، [149

بتاممفو، وذم مقاوع تؿ تؾقيـ ، [11إكٌقوء: ] ﴾ڦ  ڄ ﴿و، [911ظؿران: 

ـؾفو،  [14إكٌقوء: ] ﴾  ۆ  ۆ   ﴿تؿ تؾقيـ  (492ص )عؾ، ؾػل ادػعقل بف مع افػ

افـًوء: ] ﴾  ٺ ﴿ومـ ادآخذ ذم هذا افعؿؾ تؾقيـ مصودر ظذ أهنو أؾعول، ؾؾقكً 

 مع أهنو مصدر وفقًً ؾعاًل. (43ص ) ذم،  [199

إخطوء افـودمي ظـ ظؿؾقي تؾقيـ  :المأخذ الرابع: حصول الخطأ في التلوين

مـفو ظدم تؾقيـ فػظ يـٌغل أن يؾّقن أو تؾقيـف بغر افؾقن  تعددة،بعض احلروف م
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ومـ أمثؾي حصقفف ذم ادصوحػ افتل يؾقن ؾقفو فػظ اجلالفي: ظدم تؾقيـ  ادؼرر فف،

قَ ﴿أو افضؿر  ﴾  ٻ ﴿أو فػظ فػظ اجلالفي   ذم مقاوع. ﴾هخ

ظـ  ومـ هذه إخطوء ظدم إتؼون إثٌوت افؾػظ ادؾقن ذم مقوعف، بحقٌ يتؼدم

مقوعف ؿؾقال ؾقتداخؾ مع افؽالم افذي ؿٌؾف، أو يتلخر ظـ مقوعف ؾقتداخؾ مع 

افؽالم افذي بعده، أو يرتػع ظـ مًتقى افًطر أو يـزل ظـف، ممو يمدي إػ خػوء 

 بعض احلروف أو احلرـوت.

ومـفو ظدم إثٌوت افؾػظ ذم مقوعف مطؾؼو، وؿد رأيً ذم أحد ادصوحػ افتل 

في حصقل ؾراغ ذم مؽون افؾػظ ذم أحد ادقاوع ذم شقرة شٌل، يؾقن ؾقفو فػظ اجلال

 وهق خطل ـٌر.

ومـفو افتػووت افظوهر ذم افؾقن ادًتخدم بغ افصػحوت، ؾقؽقن ذم بعض 

 افصػحوت ؿقيو، وذم بعضفو بوهتو.

قَ ﴿و ﴾ۀ ﴿و ﴾َربُّ ﴿ومـفو تؾقيـ أفػوظ ٓ يـٌغل تؾقيـفو، حقٌ فقن فػظ   ﴾هخ

اهلل شٌحوكف، وذم بعضفو خالف بغ ادػنيـ، ومـ ذفؽ ذم مقاوع ٓ يؼصد هبو 

 ، وتؾقيـ(23-21 )ذم شقرة إكعوم ذم أيوت ﴾ىئ ﴿تؾقيـ بعض ادصوحػ فػظ 

 :ذم ؿقفف تعوػ ﴾ٿ﴿و، [113إكعوم: ] ﴾ې  ى   ى  ائ  ائ   ﴿ذم ؿقفف تعوػ:  ﴾ ائ﴿

ـراد بف افعزيز ظـد ـثر مـ ادػنيواد، [94يقشػ: ]  ﴾ٿٿ  ٿ  ٿ﴿
(1)

. 

ـوكً بدايي اشتخدام إفقان   المأخذ الخامس: اإلكثار من استخدام األلوان:

ذم ادصوحػ ٕمقر ظؾؿقي مفؿي، هل افتؿققز بغ فػظ افؼرآن ومو زيد ظؾقف، ومع تطقر 

اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ اكتؼؾ اشتخدامفو إػ جموٓت ومقوقظوت تتػووت ذم 

يٌـك ظؾقف ـثر  ومـ ذفؽ تؾقيـ فػظ اجلالفي، ؾفذا أمر ٓ أمهقتفو، وبعضفو ٓ أمهقي فف،

                                           
، وحمؿد ظع افصوبقين، افتػًر  4/93ػنيـ ظذ هذا افؼقل، ـوفشقـوين، ؾتح افؼدير، اؿترص ظدد مـ اد (1)

 .522افقاوح ادقن، 
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 ؾوئدة، وفقًً فف ؿقؿي ظؾؿقي ـٌرة، وؿد يؼول إكف يعغ ظذ إحصوئفو أو يظفر ظدد 

 افعؾؿقي ؿؾقؾي. مرات ورود فػظ اجلالفي ذم افصػحي، وهل أمقر ؾوئدهتو

وبعل وهذا افتقشع ذم اشتخدام إفقان أوجد ردة ؾعؾ ـٌرة ظـ بعض مت

افتؾقيـ ذم ادصوحػ ؾقصػف بوفػقى وافعٌٌ وافتخٌط
(1)

. 

 اشتخدام ادٌوفغي ذم :وممو يـدرج ذم شؾٌقوت اإلـثور مـ اشتخدام إفقان

إفقان وافزخورف، مو يؿؽـ أن يمدي إفقف  وتؽثرإفقان ذم افزخرؾي وافتجؿقؾ 

دبر ذم أيوت أو افتػؽر مـ اكشغول افؼورئ هبو ومتوبعتفو وافتلمؾ ذم مجوهلو، ظـ افت

 ذم ادعوين، أو اخلشقع أثـوء افؼراءة.

المأخذ السادس: تحوُُّل ىذا العمل من كونو خدمة لكتاب اهلل تعالى إلى 
غ يًتخدم أـثر مـ فقن ذم افطٌوظي ح :جعلو وسيلة للربح عند بعض الناشرين

قان يصٌح ثؿـفو ؾتزداد ـؾػي افطٌوظي، وفذا ؾنن ادصوحػ افتل تًتخدم ؾقفو إف

أظذ بؽثر مـ ادصوحػ ذات افؾقن افقاحد، ومع أن افزيودة ذم ـؾػي افطٌوظي 

فقًً ـثرة، إٓ أن افػرق بغ شعر مصحػ مؾقن وآخر ؽر مؾقن ـٌرة، وتزيد 

ذم بعض إحقون ظـ ظؼة أوعوف، وذم هذا إرهوق فؾـوس، وزيودة ذم افتؽؾػي 

دة ذم إشعور، وؾتح بوب افتـوؾس بغ بعض ادوديي ظؾقفؿ، ومغوٓة ؽر حمؿق

أصحوب دور افـؼ، ٓحتؽور افطٌعوت ادؾقكي فؾؿصوحػ، وتٌودل آهتوموت 

بقـفؿ حقل أحؼقي إصدار هذه ادصوحػ، رؽٌي ذم اإلثراء افنيع وافربح افقؾر
(2)

. 

                                           
ٕيب ظٌد افتقاب، ذم مؾتؼك أهؾ  شتؾقيـ ـؾامت افؼرآن بغ ادـفٍ افعؾؿل واحلؽؿ افؼظل»مؼول بعـقان  (1)

 افتػًر.

ل ظالؿوت صخصقي مع ظدد مـ أصحوب دور افـؼ، أوردت هذه افـؼطي وؿـ ادآخذ دو ظؾؿتف مـ خال (9)

وشامع معؾقموت ظـ آخريـ أن اخلالف بغ بعض افـوذيـ ذم آحتػوظ بحؼقق افـؼ وصؾ إػ حّد 

رؾع دظووى ذم ادحوـؿ، واشتصدار صفودات وتزـقوت مـ ظؾامء افؼراءات ختص دار كؼ دون ؽرهو، 

 اهلدف مـ ضٌوظي ادصحػ وكؼه افربح ادودي ؾؼط.ممو جعؾ افتـوؾس بغ همٓء ؽر ذيػ، وـلن 
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 من نتائج البحث

ـ ظالموت بدأ اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ ؿديام فتؿققز أفػوظ افؼرآن م -1

 افضٌط افتل أوقػً إفقف اوطرارا فتجـى افؾحـ ذم ؿراءتف.

اشتؿر اشتخدام إفقان ذم ظالموت افضٌط ذم ـثر مـ ادصوحػ إػ أن  -9

 طفرت افطٌوظي وتعذر افتؾقيـ ذم بدايي طفقرهو.

مع تطقر افطٌوظي وإمؽون تؾقيـ احلروف ؾقفو يـٌغل افرجقع إػ مو ـون ظؾقف  -4

 الموت افضٌط، متققزًا هلو وتقًرًا ظذ افؼورئغ.افعؿؾ مـ تؾقيـ ظ

اشتخدمً أفقان ظديدة ذم ادصوحػ ؿدياًم وحديثًو، وـون ظدد إفقان ؿدياًم  -3

 .أؿؾ بؽثر مـ ظددهو حديًثو

اؿترص معظؿ ادتؼدمغ ظذ اشتخدام إفقان ذم ظالموت افضٌط، ذم حغ زاد  -5

إفػوظ ادختؾػ ؾقفو بغ افؼراء،  ظؾقفو ادتلخرون جموٓت ظديدة، مـفو: تؾقيـ

وتؾقيـ حروف أحؽوم افتجقيد، وتؾقيـ أيوت حًى مقوقظوهتو، وتؾقيـ 

 إؾعول، وافزخرؾي.

ٓشتخدام إفقان ذم ادصوحػ ؾقائد ظديدة، مـفو: متققز ادصحػ ممو زيد ظؾقف،  -1

ءة، وتؼريى وافتقًر ظذ ؿورئ افؼرآن مـ خالل تؾقيـ أحؽوم افتجقيد أو أوجف افؼرا

 إفػوظ ادؾقكي، وافسؽقى ذم افؼراءة. ظذؾفؿ أيوت، وتقًر حػظف، وفػً آكتٌوه 

أدى افتقشع ذم اشتخدام إفقان ظـد ادتلخريـ إػ طفقر مآخذ ظذ هذا  -2

افتقشع، مـفو: ظدم آفتزام بؿـفٍ افعؾامء ادتؼدمغ ذم افتؾقيـ، وافتشقيش ظذ 

تالف إفقان افداّفي ظذ رء واحد، ـام ذم مصوحػ افؼورئغ بًٌى تعدد واخ

 افتجقيد ادتعددة، وآختالف ذم حتديد مو يخؾّقن، وحصقل أخطوء ظديدة ذم افتؾقيـ.

اختؾػً دواؾع مًتخدمل إفقان ذم ادصوحػ حديثو، مو بغ افداؾع افعؾؿل  -3

احتؽور وافداؾع افتجوري، وؿد أّدى ذفؽ إػ حصقل تـوؾس بغ جفوت ظدة ظذ 
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حؼقق افطٌوظي وافـؼ، ومو يتٌع ذفؽ مـ خصوم وخالف ٓ يؾقؼ حصقفف بغ 

 كوذي ادصحػ افؼيػ.
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 مخلحق بالصور 
 

من سورة البقرة، بنقط أبي  311صفحة من مصحف قديم فيو جزء من اآلية 
الدؤلي، ويظهر فيها نقط اإلعراب في أواخر بعض الكلمات، وفي بعض  األسود

 الحروؼ األخرى.

صفحة من مصحف برواية ورش من آخر سورة يونس وأول سورة 
ىود، وفيو استخدام النقط الحمراء لهمزة القطع، والخضراء لهمزة 

 .الوصل، واللون األزرؽ لبعض عالمات الضبط
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 مصحف كلية القرآن الكريمصفحة من مشروع 
 

 صفحة من مصحف التجويد والقراءات
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صفحة من مصحف التجويد مع القلم الناطق

 صفحة من مصحف الوسيلة
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 صفحة من مصحف الواثق باهلل
 

  التوافقاتصفحة من مصحف 
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القراءات العشر، ويلح  فيو مباعدة  صفحة من مصحف التجويد وبهامشو
 الكلمات عن بعضها للتوضيح، وزيادة الفراغ بين الكلمات بعد عالمة الوقف.
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 صفحة من مصحف المداد الناطق
 

 صفحة من مصحف آل البيت، وفيها عالمة اإلمالة باللون األحمر
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 صفحة من مصحف القراءات التعليمي وبهامشو الكامل المفصل
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 إحدى طبعات مصحف التفسير الموضوعيصفحة من 
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 قائمة املراجع
  :القرآن الكريم -أ
، وزارة إوؿوف وافشمون وادؼدشوت اإلشالمقي، إردن، ط تمصحف آل البي -1

 م.9114هـ، 1341إوػ، 

، دار اخلر، إظداد: حمؿد ظريب افؼٌوين، مراجعي وتؼديؿ: حمؿد ـريؿ مصحف التجويد -9

 هـ.1319راجح، ط افرابعي، 

 هـ.1394، دار ادعرؾي، دمشؼ، ط إوػ، مصحف التجويد -4

دار ادعرؾي، دمشؼ، إظداد:  ،ية في الصفحات القرآنية(مصحف التجويد )مثاني إعجاز  -3

 هـ.1394ادفـدس صٌحل ضف، ط إوػ،  افدـتقر

إظداد: د. حمؿد حًـ  ،مصحف التجويد الناطق )موسوعة العلوم القرآنية الناطقة( -5

 م.9111هـ، 1341احلؿيص، دار افرصقد، دمشؼ، 

 م.9111عرؾي، دمشؼ، ، دارادمصحف التجويد الناطق ومعو قلم قراءة القرآن -1

 هـ.1341، دار ادعرؾي، دمشؼ، مصحف التجويد وبهامشو القراءات العشر -2

 م.9112هـ، 1393، دار افػجر اإلشالمل، دمشؼ، مصحف الشام المفهرس -3

، بنذاف: تقؾقؼ المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم وبالهامش رواية شعبة -4

وت اإلشالمقي ذم إردن، ط افثوكقي، وؿرة، وبنجوزة وزارة إوؿوف وافشمون وادؼدش

 م.9111هـ، 1341

 ، ممشًي ظؾقم افؼرآن، دمشؼ.المصحف الشريف -11

، دار ؽور حراء، المصحف الشريف وبهامشو التفسير الموضوعي للحاف  المتقن -11

م، وضٌعي 9111هـ، 1392هـ، وضٌعي أخرى ـتى ظؾقفو إوػ، 1395دمشؼ، ط إوػ، 

 حراء إحدى ذـوت افـجؿ افؼوبضي، افٌحريـ. م، دار9113هـ، 1394ثوفثي 

، وهبومشف افؽومؾ ادػصؾ ذم افؼراءات مصحف القراءات التعليمي بالترميز اللوني -19

إربعي ظؼ، ـالمهو فألشتوذ افدـتقر أمحد ظقًك ادعرصاوي، دار اإلموم افشوضٌل ومرـز 

 فؾدراشوت افؼرآكقي وحتؼقؼ افساث، افؼوهرة. اويادعرص

 هـ.1319، دار اإليامن، ط إوػ، والتجويد قراءاتمصحف ال -14

 هـ.1399، دار افػؽر، دمشؼ، المصحف الكريم ملون األسماء الحسنى -13

هـ، 1344، ؾؽرة وإظداد: كوئؾ حجوز، ؾؾًطغ، ط إوػ، مصحف المداد الناطق -15

 م.9119
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قيي، ، جمؿع ادؾؽ ؾفد فطٌوظي ادصحػ افؼيػ، ادديـي افـٌمصحف المدينة النبوية -11

 ظدة ضٌعوت.

، بنذاف دائرة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي مصحف مكتوم بن راشدآل مكتوم -12

 هـ.1341بديب، ط افثوكقي، 

، إصدار دار افقشقؾي فؾـؼ المصحف المعلم )الوسيلة لترتيل القرآن الكريم( -13

 وافتقزيع، مرص.

، ، إصدار وزارة إوؿوف وافشمون وادؼدشوت اإلشالمقيالمصحف الهاشمي -14

 م.9111هـ، 1391إردن، ط إوػ، 

هـ، 1392شؾطـي بروكوي، بروايي حػص ظـ ظوصؿ، ط افثوكقي،  ،مصحف الواثق باهلل -91

 م.9111هـ، 1392م، وبروايي صعٌي ظـ ظوصؿ، ط إوػ، 9111

 الكتب: -ب    
، حتؼقؼ: ظع حمؿد اإلصابة في تمييز الصحابةهـ( 359ابـ حجر، أمحد بـ ظع )ت  .1

 دار هنضي مرص. افٌجووي،

، دار شقزفر، افؼوهرة، بحوث في اإلعجاز والتفسير في رسائل النورأمحد خوفد صؽري،  .9

 م.9113ط إوػ، 

فؾتـز، جمؿع ادؾؽ ؾفد فطٌوظي ادصحػ، ادديـي  مقدمة تحقيق الطرازأمحد ذصول،  .4

 1ـتوب :  م. )ادؼدمي فقًً مرجعو مًتؼال بؾ هق كػس9111هـ، 1391ادـقرة، ط إوػ، 

 أيت ...(!!

سفير العالمين في إيضاح وتحبير سمير الطالبين في رسم  أذف حمؿد ؾماد ضؾعً، .3
 م.9111هـ، 1391، مؽتٌي اإلموم افٌخوري، اإلشامظقؾقي، ط افثوكقي، وضبط الكتاب المبين

، حتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر ورؾوؿف، دار افًــهـ( 924حمؿد بـ ظقًك )ت  افسمذي، .5

 فساث افعريب، بروت.إحقوء ا

، حتؼقؼ: أمحد ذصول، الطراز شرح ضبط الخرازهـ(344افتـز، حمؿد بـ ظٌد اهلل )ت  .1

 م.9111هـ، 1391جمؿع ادؾؽ ؾفد فطٌوظي ادصحػ، ادديـي ادـقرة، ط إوػ، 

، غاية النهاية في طبقات القراءهـ( 344ابـ اجلزري، صؿس افؼراء حمؿد بـ حمؿد )ت .2

 م.1431هـ، 1311عؾؿقي، بروت، ط افثوكقي، دار افؽتى اف

، مع ذحف اإلحًون ٓبـ بؾٌون، صحيح ابن حبانهـ( 453ابـ حٌون افًٌتل، حمؿد )ت  .3

 م.1444هـ، 1313إركموط، ممشًي افرشوفي، بروت، ط افثوكقي،  حتؼقؼ: صعقى
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 م.1411، مطٌعي اجلريدة، افؼوهرة، حياة اللغة العربيةحػـل كوصػ،  .4

، حتؼقؼ: المحكم في نقط المصاحفهـ(  333بق ظؿرو ظثامن بـ شعقد )ت افداين، أ .11

 م.1411ظزة حًـ، دمشؼ، 

، أصول الضبط وكيفيتو على جهة االختصارهـ(، 341أبق داود شؾقامن بـ كجوح )ت  .11

حتؼقؼ: د. أمحد ذصول، جمؿع ادؾؽ ؾفد فطٌوظي ادصحػ افؼيػ، ادديـي افـٌقيي، 

 هـ.1392

، حتؼقؼ: كتاب المصاحفهـ( 411ٌد اهلل بـ شؾقامن بـ إصعٌ )ت ابـ أيب داود، ظ .19

 م.9119هـ، 1394حمى افديـ واظظ، دار افٌشوئر اإلشالمقي، ط افثوكقي، 

، حتؼقؼ: صعقى سير أعالم النبالءهـ(233افذهٌل، صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد )ت  .14

 م.1435هـ، 1315إركموط ورؾوؿف، ط افثوفثي، 

، ممشًي ظؾقم افؼرآن، مختار الصحاحهـ( 111 بؽر )ت كحق افرازي، حمؿد بـ أيب .13

 م.1435هـ، 1315

، 11، دار افعؾؿ فؾؿاليغ، بروت، ط األعالمهـ(، 1441افزرـع، خر افديـ )ت  .15

 م.1445

، ترمجي: إحًون ؿوشؿ افصوحلل، دار المكتوباتهـ(، 1411شعقد افـقرد )ت  .11

 شقزفر، افؼوهرة، ط افثوكقي.

 م.9112ديع افزمون افـقرد، ترمجي: حمؿد ؾووؾ، ، بشكران واحدة .12

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من هـ( 1951افشقـوين، حمؿد بـ ظع )ت  .13
 م.9115هـ، 1391افقؾوء، ط افثوفثي،  ، حتؼقؼ: ظٌد افرمحـ ظؿرة، دارعلم التفسير

كتاب المبين )مع سمير الطالبين في رسم وضبط الهـ( 1431افضٌوع، ظع حمؿد )ت  .14
 م.9111هـ، 1391مؽتٌي اإلموم افٌخوري، اإلشامظقؾقي، ط افثوكقي،  شرحو سفير العالمين(

(، اإليضاح الساطع على المحتوي الجامع هـ1955افطوفى ظٌد اهلل اجلؽـل )ت كحق  .91
 م.9113هـ، 1395، ادشفقر بوشؿ )رشؿ افطوفى( ط افثوكقي، رسم الصحابة وضبط التابع

، مؽتٌي ومطٌعي ادشفد تاريخ المصحف الشريفهـ( 1314ح افؼويض )ت ظٌد افػتو .91

 احلًقـل، افؼوهرة.

، حتؼقؼ: حمؿد بـ ظؿر مرسوم خط المصحفهـ( 194افعؼقع، إشامظقؾ بـ طوؾر )ت  .99

 م.9114هـ، 1341اجلـويـل، وزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي، ؿطر، ط إوػ، 

، إصدار جمؿع تابة المصحف الشريف وطباعتوتطور كافعقذم، حمؿد شومل بـ صديد،  .94
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 هـ.1391ادؾؽ ؾفد فطٌوظي ادصحػ افؼيػ بودديـي ادـقرة، 

افقضـقي فالحتػول  ، افؾجـيرسم المصحف دراسة لغوية تاريخيةؽوكؿ ؿدوري احلؿد،  .93

 م.1439هـ، 1319بؿطؾع افؼرن اخلومس ظؼ اهلجري، اجلؿفقريي افعراؿقي، ط إوػ، 

، معفد اإلموم افشوضٌل، الميسر في علم رسم المصحف وضبطواحلؿد،  ؽوكؿ ؿدوري .95

 م.9119هـ، 1344جدة، ط إوػ، 

، دار كقر ادؽتٌوت، جدة، ط رسم المصحف ونقطو افػرمووي، ظٌد احلل حًغ، .91

 م.9113هـ، 1395إوػ، 

، دار افـفضي قصة النقط والشكل في المصحف الشريفافػرمووي، ظٌد احلل حًغ،  .92

 ربقي، افؼوهرة.افع

، تاريخ القرآن وغرائب رسمو وحكموهـ( 1311افؽردي، حمؿد ضوهر ادؽل )ت  .93

 م.9113هـ، 1394حتؼقؼ: أمحد ظقًك ادعرصاوي، أوقاء افًؾػ، افريوض، ط إوػ، 

، ممشًي افريون، بروت، ط إوػ، التفسير الواضح الميسرحمؿد ظع افصوبقين،  .94

 م.9111هـ، 1399

إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم  هـ(1411وقان بـ حمؿد )ت ادخؾاليت، ر .41
هـ، 1393، حتؼقؼ: ظؿر بـ مومل ابف ادراضل، مؽتٌي أوقاء افًؾػ، ط إوػ، الكتاب المبين

 م.9112

مقدمة شريفة كاشفة لما احتوت عليو من رسم الكلمات ادخؾاليت، روقان بـ حمؿد،  .41
، حتؼقؼ: ظؿر بـ مومل ابف ادراضل، مؽتٌي اإلموم افٌخوري، فةالقرآنية وضبطها وعد اآلي المني

 م.9111هـ، 1392ط إوػ، 

...، مؽتٌي اإلموم افٌخوري، ط  مقدمة تحقيق مقدمة شريفةادراضل، ظؿر بـ مومل ابف،  .49

 م.9111هـ، 1392إوػ، 

ٌد ، بوظتـوء: حمؿد ؾماد ظالجامع الصحيحهـ( 911مًؾؿ بـ احلجوج افـقًوبقري )ت  .44

 م.1455هـ، 1425افٌوؿل، ظقًك افٌويب احلؾٌل بؿرص، ط إوػ، 

، مرص، بال توريخ كؼ وٓ الآللئ الحسان في علوم القرآنـ، ـمقشك صوهغ ٓصق .43

 اشؿ كوذ.

 ، وزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي، افؽقيً.الموسوعة الفقهية .45

ات ضبط المصاحف صطالحاستعمال األلوان في امقٓي حمؿد اإلدريز افطوهري،  .41
،  ، ط إوػ اء األندلس والمغرب بين التأصيل الفقهي والتطبيق المنهجيػد علمػعن
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 م.9114هـ، 1341

تاريخ حركة االستشراؽ الدراسات العربية واإلسالمية في أوروبا حتى بداية يقهون ؾقك،  .42
 م.1441هـ، 1312، ترمجي: ظؿر فطػل افعومل، دار ؿتقٌي، دمشؼ، ط إوػ، القرن العشرين

 البحوث: –ج 
، جمؾي دراشوت، أبو األسود الدؤلي وجهوده في نقط المصحفحًـ ظٌد اجلؾقؾ،  .1

 م.9112، 1، افعدد43ادجؾد 

جفقد إمي »، مممتر ضبط القرآن الكريم نشأتو وتطوره وعناية العلماء بوشومل افزهراين،  .9

 م.9111هـ، 1349ؾوس، ادغرب،  ش ذم خدمي افؼرآن افؽريؿ

موسوعة د افؾطقػ صالح افشؿقيت، وإهيوب افًقد يوشغ، وأمحد يقشػ مصطػك، ظٌ .4
، كدوة: افؼرآن افؽريؿ وافتؼـقوت ادعوسة، جمؿع جامع القراءات برنامج حاسوبي متطور

 م.9114هـ، 1341ادؾؽ ؾفد فطٌوظي ادصحػ افؼيػ بودديـي ادـقرة، 

التالوة والتجويد واتجاىات الطلبة  أثر المصحف الملون في تعلم أحكامموجد اجلالد،  .3
 م.9114، 1، افعدد 14، جمؾي أبحوث افرمقك، ادجؾد نحوه

 المجالت: -د
 ،43أخٌور مرـز مجعي ادوجد فؾساث وافثؼوؾي، ديب، افعدد  .1

جمؾي ـؾقي افؼرآن افؽريؿ وافدراشوت اإلشالمقي بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، افعدد  .9

 هـ.1314إول، 

هدى افؼرآن، تصدرهو اهلقئي افعودقي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ افتوبعي فرابطي افعومل  .4

 اإلشالمل، جدة.

 المواقع: -ىػ 
 www.tafsir.netمؾتؼك أهؾ افتػًر .1
  www.easyquran.com دار ادعرؾي .9
 www.wikipedia.org مقشقظي ويؽقٌقديو ادقشقظي احلرة .4

http://www.easyquran.com/


 أحمد خالد شكري د. أ.                                      وحديثاً  قديماً  استخدام األلوان في المصاحف 

118 

 
 وووعا تفهرس امل

 ادقوقع

 ................................................................................................... صمؾخ

 افصػحي

134  

 133 ..................................................................................................... ادؼدمي

 131 .................المبحث األول: نشأة استخدام األلوان في المصاحف وتطوره

 131 ............................................................................. افـشلةادطؾى إول:    

 132 .............................................................................افتطقر: ادطؾى افثوين   

 141 .......................ادٌحٌ افثوين: إفقان ادًتخدمي ؿديام وحديثو ذم ادصوحػ

 141 ...................................................إفقان ادًتخدمي ؿديامادطؾى إول:    

 144 ...................................................ي حديثوإفقان ادًتخدمادطؾى افثوين:    

 145 ................................ادٌحٌ افثوفٌ: جموٓت اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ

 911 .................................. ادٌحٌ افرابع: ؾقائد اشتخدام إفقان ذم ادصوحػ 

 913 ..........................خذ ظذ اشتخدام إفقان ذم ادصوحػادٌحٌ اخلومس: مآ

 994 ...............................................................................مـ كتوئٍ افٌحٌ

 995 ................................................................................ مؾحؼ افصقر

 944 ................................................................................ ؿوئؿي ادراجع

 943 ................................................................................ ؾفرس ادقوقظوت

  

 


