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 ضبط القرآن الكريم في المصاحف السودانية  
 

    أ.د. علي العوض عبد هللا
( )   

هلل رب العددددالميل الالصددددم  الالسددددمم علدددد  أ ددددر  الحمددددد 

 المرسليل سيدنا محمد العل  آله الصحبه أجمعيل .

 أما بعد :
فهذا بحث في ضدبط القدرآن الكدريم فدي المصداحف السدودانية 

 جاءت عل  النحو اآلتي : قسمته إل  مقدمة الستة مباحث
 اب المصداحف السدودانية المعدرفتهم ت د: الفيها ذكدرت ك   ةالمقدم

السديرهم بعلمي الرسم الالضبط التدوارههم ذلدج جديمع بعدد جيد  
ع لمددذهب  فددي ضددبعهم علدد  مددذهب المخاربددة الايتيددارهم أحيانددا

 المشارقة .
  فددددي عممددددة الضددددمة الالسددددكون الالمنددددون  المبحددددث ا ال :

 الالمنصوب
 الثاني : في المدغم المبحث 
   عل  ايتم  أنواعهاالمبحث الثالث : في ضبط الهمز 
 . المبحث الرابع : صلة ألف الوص  الاالبتداء بها 
 . المبحث الخامس : إلحاق ما حذ  مل الرسم 
 .  المبحث السادس : في حكم المم ألف الالمختلس الالمما 

 مقدمة :  
ع إلدد  جندد ب مددع رسددمه كددان ضددبط القددرآن الكددريم يسددير جنبددا

اب الحفظددده التدددوارد السدددودانيون ذلدددج جددديمع بعدددد جيددد    فكت ددد
المصدداحف عندددهم يمتدداوالن بجددود  الحفددل المعرفددة علمددي الرسددم 
الالضددبط الذلددج محافظددة علدد  القددرآن الكددريم  الا ددتهرت فددي كدد  
العصور جماعة مدنهم متخصصدة فدي إتقدان هدذن الفندون القرآنيدة  
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نهددا موافقددة لمددا عليدده الكددان  ددخلهم إيددراا المصدداحف التددي يكتبو
رسمها الضبعها عند أئمة السلف مل المسلميل الدذيل اهتمدوا بهدذن 
الجواندددب كالدددداني فدددي المقندددع الالمحكدددم الالشدددا بي فدددي العقيلدددة 

 الالخراو في المورد .
القد سار قراء السودان في ضبعهم للمصداحف علد  مدا عليده 
ع مذهب المخاربة فايتارالا  دريقتهم فدي ضدبط القدرآن الكدريم المد

ع يختارالن ما عليه  التزامهم لهذا المذهب السيرهم عليه تراهم أحيانا
مذهب المشارقة في النقط ياصة في نقط الفاء الالقا  مل حرال  
الهجاء فنقط السودانيون هذيل الحرفيل بما عليه نقعهما عندد نقدا  
المشرق فميّزالا الفاء بنقعة الالقا  بنقعتيل الجعلوها فوقها ) الأما 

ة فميزالا الفاء بنقعة مل تحت الالقا  بنقعة مدل فوقده عند المخارب
) (1). 

ع التي تبع فيها السودانيون مدذهب المشدارقة  في العممات أيضا

عممددة )الشدددّ( ) فهددي عنددد المشددارقة رأس  دديل غيددر معرقددة الال 

مجرالر  الال منقو ة تكدون فدوق الحدر  هكدذا ) هللا (  الهدذا هدو 

لمشدرق الايتدارن أبدو داالالد مذهب الخلي  الأصدحابه العليده نقدا  ا

لمل ينقط بالحركات المأيوذ  مل الحدرال  لكدون مختدرل الجميدع 

 .(2)الاحد الهو الخلي 

العند نقا  المدينة المنور  التبعهم عليه نقا  ا ندلس الايتارن 

الداني العندهم ) أّن عممة التشديد ) دا  ( توضدع قائمدة الجدانبيل 

سدف  إن كدان مضدموما فوق الحر  إن كان مفتوحا المنكسة إلد  أ

التحته إن كان مكسورا الأرادالا مل ذلدج الددا  مدل )  ددّ( الكدأنهم 

                                                        

يف رسم وضبط الكتاب املبني  مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين مسري الطالبني –علي حممد الضباع  (1)
 .116ص الطبعة األوىل، 

 140ص  السابق( املرجع 2)
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رجحوها عل  الشيل لتكرارها في اللفل فصارت بذلج هلثي الكلمة 

  (1)الهو في حكم الك  فكأنها هي اللفظة كلها

كددذلج أيددذالا  بمددذهب المشددارقة فددي ترتيددب حددرال  الهجدداء 

ت د ا ح خ د ذ ر و س ش  فترتيبهدا عنددد المشدارقة هكددذا ) أ ب

 ص ض    ظ ل غ   ق ك   م ن هـ ال ي ( .

فهذا الترتيب لحرال  الهجاء هو الذي عليه التعلديم حتد  اآلن 

في الخمالي أما عند المخاربة فترتيبها كاآلتي : ) أ ب ت د ا ح 

 خ د ذ ر و   ظ ك   م ن ص ض  ل غ   ق س ش هدددددـ ال ي (

(2) . 

فقددد ايتددار السددودانيون فددي  أمددا فددي بقيددة مباحددث علددم الضددبط

مصاحفهم ما عليه العم  عند المخاربة اليمكنا أن نوضد  ذلدج فدي 

 المباحث التالية. 

 

                                                        

 141ص   نفسه املرجع:( 1)
 112السابق ص  املرجع:( 2)
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 المبحث األول

 في عالمة الضمة والسكون والمنّون والمنصوب

 

ففي الضمة الهدي الاال صدخير  توضدع فدوق الحدر  المحدرك 

رقة مل بها الكانت صخير  لئم تلتبس بالواال الصلة فهي عند المشا

أهدد  الضددبط تبقدد  بكاملهددا هكددذا )ال( أمددا عنددد المخاربددة مددل أهدد  

ع هكدذا )د(  الضبط فتسدقط مدل رأسدها الددار  اليكدون  دكلها معّوجدا

العلدد  مددا ايتددارن المخاربددة هنددا سددار السددودانيون فددي مصدداحفهم 

المخعو ة العل  مذهب المشارقة كان ايتيدار اللجندة التدي قامدت 

الليبي أما المصحف رش عل نافع بعباعة مصحف الملج برالاية ال

مصددحف الرش المعبددول بالمملكددة العربيددة السددعودية الددذي قامددت 

بعبعه لجنة برئاسة الشيخ محمد ا ميل الشنقيعي فقد ايتارت هذن 

 اللجنة ما عليه هنا مذهب المخاربة .

المما هو جدير بالتنبيه أّن مصاحفنا السودانية اتفقت فدي كثيدر 

ا المصدحف الدذي  بدع برالايدة الرش مل عممدات الضدبط مدع هدذ

عددل نددافع بددأمر الملددج فيصدد  بددل عبددد العزيددز رحمدده هللا القامددت 

المدينة برئاسة الشيخ محمد ا ميل  ءباإل را  عليه لجنة مل علما

 مل الهجر  .1392الشنقيعي في سنة 

أما عممة السكون فقد ايتلف علماء الضدبط فدي هدذن العممدة 

فدوق الحدر  السداكل منفصدلة عنده فمنهم مل قا  هي دار  تجعد  

هكذا ) الحمدْ  هلل ( الهو مذهب ا كثريل مل نقا  المدينة الايتارن 

 .(1)أبو داالالد الجرى عليه عم  المخاربة
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الهذا الوجه ايتارن السدودانيون فدي مصداحفهم الجدرى العمد  
     عليده عندددهم تبعدا للمخاربددة. المدنهم مددل قدا  عممددة السدكون هكددذا 

ـد  هلل ( الحدر  السداكل بائندة عنده هكدذا ) الحْمدد( التوضدع فدوق ,) 
.الهو الوجه الذي (1)الهو مذهب الخلي  الأصحابه العليه عملنا اآلن
 ايتير في ضبط مصحف حفص المعبول اآلن .

أما عممة المنّون المنصوب إن كدان ممدا يوقدف عليده بدا لف 

ع ( فضبعه في مصاحفنا السدودانية علد  الوجده  ع حكيما نحو ) عليما

ذي ايتدارن المخاربدة الجدرى عليده العمد  عنددهم الهدو أن ت جعد  ال

ع (  ع حكيما العممتان معا عل  ا لف مع انفصالها عنها هكذا ) عليما

الهددو مددذهب أبددي محمددد اليزيدددي العليدده نقددا  المصددريل البصددر  

 .(2)الالكوفة النقا  أه  المدينة

 الالجهه كما قا  أكثر المؤلفيل : أن ا لف الموقو  عليها لمدا

لم توجد في الوصد  ييدف أن يتدوهم ويادتهدا فدي الرسدم فوضدعت 

عممة التنويل عليها إ ار  إل  أنها مبدلدة مدل التندويل  الاسدتدع  

التنويل الضع الفتحة معه علد  ا لدف لممومتده للحركدة بحيدث ال 

يددأتي إالّ بعدددها كمددا عرفددت فلددذلج الضددعت العممتددان معددا علدد  

ط مصداحفنا السدودانية العليده .العل  هذا الوجده كدان ضدب(3)ا لف

مصدحف الرش المعبدول بدأمر الملدج فيصد  بالمديندة  الدذي سدب  

ذكددرن قددا  الددداني : الهددذا المددذهب فددي نقددط ذلددج أيتددار البدده أقددو  

 .(4)العليه الجمهور مل النقا 

                                                        

 138ص  نفسه( املرجع 1)
دمشااق  –عثماان بااع سااعيد الااداع رأباو عماارور ااكاام يف نقااط املتاااعز  قياق الااد تور عاازة احلسااع ( 2)

 .  60م ، مطبوعات مديرية إعياء الرتاث القدمي ص 1960ها /1379
 . 125( علي حممد الضباع مسري الطالبني ص 3)
 . 62( أبو عمرو الداع ااكم يف نقط املتاعز ص 4)
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الفي ضبط المنّون المنصوب مذهب آير الهدو مدذهب الخليد  

فدي مصدحف  السيبويه الايتارن جماعة مل المشارقة العليه العمد 

حفص المعبول الكذلج عليده العمد  فدي مصدحف الرش المعبدول 

الليبددي الصددورته ) أن تجعدد  عممتددي الحركددة معددا علدد  الحددر  

 .(1) الذي قب  ا لف (

                                                        

 . 126باع مسري الطالبني ص ( علي حممد الض1)
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الالجهدده أّن الحددر  المحددرك يسددتدعي حركتدده لممومتهددا لدده 

فلدددزم تبعيدددة عممدددة التندددويل لهدددا إذ ال يفترقدددان الرجددد  الحدددر  

ع علددد  ا  صددد  الهددو بنددداء الضدددبط علددد  الوصددد  المتحددرك جريدددا

 .(1)الالتمسج با ص  ما أمكل أالل 

ع في نحو ) مفترىع الفت ع القرىع ( مدل  الإن كان المنّون منصوبا

ك  اسم مقصور منّون رسمت ألفه ياء ففيه مدذهبان أيضدا معمدو  

 بهما أحدهما :
أن تضددع عممتددي الحركددة الالتنددويل علدد  اليدداء كمددا تضددعهما 

ما حكيما العليه العم  عند المخاربة الصدورته عل  ا لف نحو علي
هكدددذا ) مفتدددرىع القدددرىع ( العلددد  هدددذا المدددذهب سدددار العمددد  فدددي 
ع العمددد  فدددي  مصددداحفنا السدددودانية المخعو دددة السدددار عليددده أيضدددا

 مصحف الرش المعبول بالمدينة .
 ىالالثدداني أن تضددعهما علدد  الحددر  الددذي قبلهددا هكددذا )مفتددرع 

فدص المعبدول المصدحف . العليه العم  فدي مصدحف ح(2)(ىرع قال

ع  الكذلج كمصحف الدالري الذي قامت  الرش الليبي المعبول أيضا

. قدددا  الدددداني بالسدددودان الوار  الشدددئون الدينيدددة الا القدددا  هبعبعدد

ع المعلمع الوجه ا ال  الذي هو ايتيار المخاربة التبعهم عليه  مرجحا

السودانيون في مصاحفهم : ) فأّما علّة مل جع  النقعتديل فننّده لمدا 

ع كددد للحركدددة متابعدددا لهدددا غيدددر منفصددد  منهدددا  ان التندددويل ممومدددا

الالمنفص  عنها في حا  الوص  الال منفرد دالنها فدي اللفدل الدذي 

يلزمدده مددل الثبددات فددي الوصدد  يلحقدده مددا يلحقهددا مددل الحددذ  فددي 

الوقف الكان النقط كما قددمنا موضدوعا علد  الوصد  دالن الوقدف 

ن منهدا الكدان ذلدج مدل بدلي  تعدريبهم أالايدر الكلدم التندوينهم المندوّ 
                                                        

 127ص السابق ( املرجع 1)
 127ص  نفسه( املرجع 2)
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فع  مل ابتدأ بالنقط مل السلف الذيل مخالفتهم يرالا عدل االتبدال 

الديددو  فددي االبتدددال الكددان الددذيل عنددوا بكتابددة المصدداحف مددل 

الصددحابة رضددي هللا عددنهم قددد رسددموا بعددد الحددر  المتحددرك فددي 

جميع ما تقدم ألفا الهي التي تعّوض مل التنويل في حا  الوقف أال 

ا فيه اللم يكل بد مل إهبات عممته في النقط داللة عل  ياء تعود ألف

ما ينصر  مل ا سماء الجع  نقعة عل  الحر  المعّوض منه   

الهو ا لف العل  الحر  الذي ينقلب إل  لفظها الهدو اليداء الّضدم 

إليهدا النقعدة ا يدرى التدي هدي الحركدة فحصدلتا معدا علد  ا لدف 

تبا هما العلم أنهما ال حالهما العر  به  د  ار كونففهم مل ذلج 

يفترقددان الال ينفصددمن ال لفظددا الال نقعددا باجتماعهمددا علدد  حددر  

 الاحد الممومتهما مكانا الاحداع .

في الحر  المتحرك مل قب  أنّهمدا  الصارت ا لف بذلج أالالع 

لو جعلتا عليه لبقيت ا لف عارية مدل عممدة مدا هدي عدوض منده 

ر دالة عل  معند  الال مع الحاجة إل  معرفة ذلج فتصير حينئذ غي

ع فيبعدد  مددا  جلدده رسددمت اللدده ايتيددرت مددل بدديل سددائر  مفيددد   دديئا

الحرال  التكون ال معن  لها في رسم الال لفدل إالّ الزيداد  ال غيدر 

.هدم تكلددم الدداني عدل العلدد  ا يدرى فدي المنددّون (1)دالن إيثدار فائدد 

المنصددوب البدديّل مددل تعليلدده هددذن  فسدداد هددذن الوجددون الأهندد  علدد  

ا ال  الهو الذي قلنا إنّه ايتيار السودانييل الهو مذهب أبدي  الوجه

محمدد اليزيدددي هدم قددا  الددداني فدي نهايددة حديثده ) الإذا فسدددت هددذن 

المددذاهب الثمهددة بددالوجون التددي بينّاهددا صدد  المددذهب ا ال  الددذي 

 .(2)ايترنان مل أه  النقط

                                                        

 62 /61( ابو عمرو الداع ااكم يف نقط املتاعز ص 1)
 62ص  نفسه( املرجع 2)
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قا  أبو الحسيل أحمد بل جعفر المندادي : أيبرندا عبدد هللا ابدل 

محمد بل يحي  اليزيدي عل عمه أبي عبد الرحمل عل الخلي  قا  

: قولددده )عليمدددا حكيمدددا( بنقعتددديل فدددوق المددديم  دددوال الاحدددد  فدددوق 

 ا يرى الال أنقط عل  ا لف  ن التنويل يقع عل  الميم نفسها .

قا  أبو عبد الرحمل قا  محمد يعني أبان اليزيدي : اللكل أنقط 

ع علد  الكتداب  عل  ا لف  ني إذا القفت قلت ) عليما ( فصدار ألفدا

قا  : اللو كان عل  ما قا  الخلي  لكان ينبخدي إذا القدف أن يقدو  : 

 .(1)) عليم ( يعني بخير ألف

الفي ضبط النون الساكنة المدغمة في حدرال  اإلدغدام ايتدار 

السودانيون في مصاحفهم ما عليه عمد  المخاربدة فدم يدم  عندد 

سدداكنة عنددد إدغامهددا فددي الددمم علمدداء الضددبط فددي ضددبط النددون ال

الالميم الالنون الالراء الالخم  بديل المشدارقة الالمخاربدة ينحصدر 

فيمددا إذا أدغمددت النددون السدداكنة فددي الددواال أال اليدداء فهندداك الجهددان 

 للضبط. 

أاللهما أن توضع عممة التشديد عل  الواال الالياء للداللة عل  

للداللة علد   إدغام النون فيهما التوضع عممة السكون عل  النون

أّن اإلدغام ناقص بسبب إبقاء المدغم الذي هو النون. الهدذا الوجده 

هددو مختددار الشدديخيل البدده جددرى العمدد  عنددد المخاربددة الهددو الددذي 

ايتددارن السددودانيون فددي مصدداحفهم قددا  الددداني : أن تجعدد  النددون 

عممة السكون لظهور غنتهدا التجعد  علد  الحدر  بعددها عممدة 

 يءالنون الذي لها مل الفم فيه الحصو   دالتشديد الندغام صوت 

مددل التشددديد فيدده فيددد  بددذلج علدد  اإلدغددام الددذي يبقدد  مندده للنددون 

ع   صوتها الذي مل الخيشوم الهو الخندة   الال يقلدب الحدر  فيده قلبدا

                                                        

 64( املرجع السابق ص 1)
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تامددا الهددذا المددذهب فددي االسددتعما  أاللدد  الفددي القيدداس أصدد  لمددا 

 .(1)ذكرنان

 لسددكون إ ددعاراع الالوجدده الثدداني أن تعددري النددون مددل عممددة ا

بندغامها فيمدا بعددها التعدري الدواال الاليداء مدل عممدة التشدديد  ن 

الحركة إ عار بأن النون لم تدغم فيهما إدغامدا يالصدا العلد  هدذا 

.البدده ضددبط المصددحف (2)الوجدده جددرى العمدد  بدده عنددد المشددارقة

 المعبول برالاية حفص .

 

                                                        

 74ااكم يف نقط املتاعز ص   -( أبو عمرو الداع 1)
 . 133( على حممد الضباع مسري الطالبني ص 2)
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 المبحث الثاني : في المدغم

 

علد  قسدميل : أحددهما مدا يدذهب  أما في ضبعهم للمددغم فهدو

اليصددير النعدد  كأندده بحددر    معدده لفددل الحددر  المدددغم الصددوته 

نحدو )   الاحد مضعّف ) مشدّد ( سدواء كدان ممداهم لمدا أدغدم فيده 

ع الاذكر ربج (  ع أال مقاربا نحو ) ب  ران ( الهذا النول يسم  إدغاما

ع  ع ما جاء به أبو عمرال في رالاية اإل   تاما اليالصا دغدام المنه أيضا

الكبير مث  ) بيّت  ائفة ( بالنساء الحكم ضبعه أن يعرى الحدر  

ع علدد  أنّدده يدددغم فيمددا بعدددن ذاتددا  المدددغم مددل عممددة السددكون تنبيهددا

الصفة التوضع عممة التشديد عل  الحر  المدغم فيه تنبيها عل  

أنّه أدغم فيه ما قبله الصارا معا كحر  الاحد مشدّد يرتفدع اللسدان 

الهذا عل  قسدميل قسدم اتفد  فيده بديل القدراء   د  عنه ارتفاعة الاح

القالدت ّ ائفدة . القسدم مختلدف   الإن عددتّم   عامة نحو : الدّرحمل 

فددي إدغامدده الهددو الددذي ايتلفددت فيدده المصدداحف المكتوبددة برالايددة 

الدددالري عندددنا فددي السددودان عددل المصدداحف المعبوعددة برالايددة 

ضربنا ( اللقد  ( )إذ تأتيهم)حفص عل عاصم الذلج نحو )اتخذت( 

السبب االيتم  بيل المصحفيل هنا ايدتم  القدراءات فمثد  هدذا 

اإلدغام يدغمه أبو عمرال إدغاما تاما اليظهرن عاصم فم إدغام فيه 

 عندن.

الالثاني هو اإلدغام الناقص الهدو مدا يدذهب معده لفدل الحدر  

المددغم اليبقدد  صددوته المنده إدغددام العدداء فدي التدداء نحددو ) بسددعت 

 ميع القراء الفي ضبط هذا النول الجهان : الأحعت ال فر تم ( لج

أحدهما: أن تضع عممة السكون عل  العداء العممدة التشدديد 

علدد  التدداء هكددذا ) بسددْعّت ( ال ) احْعددّت ( الهددذا المددذهب هددو ) 
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.البه (1) المختار الهو مذهب الشيخيل العليه جرى عم  المخاربة (

أيضاع  جرى العم  في مصاحفنا السودانية المخعو ة العليه العم 

 في مصحف الرش المعبول بأمر الملج فيص  .

الالثاني: أن تعري العاء مل عممة السكون الالتاء مل عممدة 

الجدرى علدد  . هكددذا : ) بسدعت الأحعددت (   التشدديد دالن حركدة 

هذا الوجه العم  في المصحف المعبول برالاية حفص قا  الدداني 

يتددارن فددي تددرجي  المددذهب ا ال  الددذي ذهددب إليدده المخاربددة  الا

السودانيون في مصاحفهم : الوجه ا ال  أدّ  عل  اللفل الهو الذي 

 . (2)ايتار

المدددل ايتيدددار مصددداحفنا السدددودانية مدددا عليددده الضدددبط عندددد 

المخاربة  ضبعهم لفوات  السور الذلج عند إدغام الحدر  المفتدت  

به السور  القرآنية في الحر  الذي يليده الهدذا يدأتي فدي المديم مدل 

ي النون مل  سدم الفدي صداد ذكدر مدل فاتحدة مدريم الم قب  ميم الف

الايتار أه  السودان هنا في مصاحفهم ما عليه عم  المخاربة فدي 

ضبط هذا الهو تشديد الحر  الذي يلي الحر  المدغم حيث يشدّد 

الحر  المدغم فيه هكذا : )صداد ذّكدر( قدا  الضدبال : الجدرى بده 

يدددها عمدد  المخاربددة البعددا المشددارقة الذهددب بعضددهم إلدد  تجر

 .(3)العليه جرى عملنا

القدددد ضدددبعت هدددذن الكلمدددات فدددي مصدددحف حفدددص المعبدددول 

 بتعريتها عل التشديد التجريدها عنه .

 

                                                        

 148( املرجع السابق ص 1)
 80( أبوعمرو الداع ااكم يف نقط املتاعز ص 2)
 150_  149( علي حممد الضباع مسري الطالبني ص 3)
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 المبحث الثالث

 في ضبط الهمزة على اختالف أنواعها

 

ايتلف لون الهمز  في مصاحفنا السودانية بايتم  حالها مل 

صداحف تحقي  التخفيف الذلج تبعا لما عليه ضبط الهمزات في الم

 قب  ظهور العباعة .

ن كانت محققة في اللفل كتبت بالمدداد ا صدفر سدواء كاندت نف

في أال  الكلمة نحو : ) أنا ( أال فدي السدعها نحدو ) سدألوا ( أال فدي 

آيرها نحو : )بدأ(  السواء كدان صدورتها ألفدا كا مثلدة المدذكور  

سواء أال ياءع نحو : ) يبدئ اللئم ( أال الاالاع نحو ) يعبؤ المؤجم ( ال

كانددت مصددّور  نحددو مددا تقدددم أال غيددر مصددّور  نحددو )ءانيددة ( ال 

)م ء(   السواء كانت متحركة كما تقدم أال سداكنة   نحدو ) الرءيدا 

مجتمعدة مددع  الأالرءيدا السدؤلج ( السددواء كاندت مفددرد  كمدا تقدددم   

( الإن كاندت مخففدة  داء أنشدرن  ءالهتندا   غيرها   نحو: )ءاسجد 

ان تخفيفهددا بالتسددهي  بدديل بدديل   أال كتبددت بالمددداد ا حمددر سددواء كدد

بالبددد  حرفددا محركددا دالن مددا كانددت مخففددة باإلسددقا  أال بالنقدد  أال 

ع  ع  بالبد  حرفا  . ساكنا

أما الذي عليه العم  في مصحف حفص المعبول نظرا لحدا  

العباعدة عددم التفرقدة بديل الهمددز  المحققدة الالمخففدة   البديل مددداد 

سددود اللددم تددرد فددي رالايددة المصددحف فددي اللددون فتكتددب بالمددداد ا 

حفص عدل عاصدم همدز  مسدهلة إال فدي كلمدة )ءاعجمدي( بسدور  

فصلت   الضبعت هدذن بوضدع النقعدة السدوداء عليهدا داللدة علد  

 تسهيلها . 

الأما حكم حركة الهمز  فهو أّن المحققة توضع عليها حركتهدا 

 كسائر الحرال  المتحركة .
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ّن حركتهددا الأمددا المخففددة فددنن سددهلت بدديل بدديل فددم تحددرك    

 غير يالصة الكذلج ال تحرك المبدلة حر  مد .

 هم إّن ما سده  بديل بديل تجعد  عممتده نقعدة مددالر  مثد  )هداْ 

( فتجعدد  فددي الجميددع نقعددة مدددالر  حمددراء فددي رأس أ نددتم( ال)ءْه 

 ا لف داللة عل  التسهي  بيل بيل .

حددى الهمدزتيل فقدط   إالمل المسده  أيضدا ممدا صدّورت فيده 

)أءله  أؤندز ( فنقعده أن تجعد  فدي السدعر بعدد ا لدف  الذلج مث 

 نقعة حمراء مدالر  عممة عل  التسهي  )أ.نز    أ.له(.

  الجدداء أيددو  اليشدداء إلدد  (  هالمددل المسدده  أيضددا ) جدداء أمدد

فتجعدد  النقعددة فددي موضددع المسددهلة   داللددة علدد  التسددهي  مثدد  ) 

 يو    يشاْء إل  (.إجاْء ال

السددودانيون فددي ضددبط الهمددزات الهددذن الكيفيددة التددي ايتارهددا 

المسددهلة فددي مصدداحفهم سددار فيهددا أهدد  السددودان علدد  المددذهب ) 

 .(1) المختار عند أبي داالالد   الهو الذي جرى به العم (

اليدي  في هدذا البداب : أؤنبدئكم الأئفكدا الهدو مدا كاندت للهمدز  

المسددهلة فيدده صددور    فيكددون حكمهددا جعدد  النقعددة فددي موضددع 

للتسدهي   الذلدج فدوق الدواال التحدت اليداء )  الهمز  المسهلة عممدة

أْؤنبدئكم ( . قدا  الضدبال : )الهدذا الوجده حسدل الهدو الدذي  –أئفكا 

 .(2)يععيه القياس البه جرى العم 

الأما ما أبد  حرفا محركا مث  ) هب( في سور  مريم فالحكم 

فيه جع  نقعة مدالر  حمراء موضع الهمز  مل المصّور    داللة 

محركدا )الهدذا الوجده هدو الدذي يؤيدذ مدل كدمم  عل  إبدالها حرفدا
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الداني الصرح به بعا االئمة الهو مذكور في التنـزي  العم  بده 

 .(1)بعا المخاربة(

الهذا الوجه هو الذي سارت عليه اللجنة التدي كتبدت مصدحف 

الدددالري السددوداني المعبددول   الكددذلج عليدده العمدد  فددي مصددحف 

 الرش الليبي .

ودانيون في مصاحفهم فهو الوجه أّما المذهب الذي ايتارن الس

الذي ايتارن أبدو داالالد   قدا  الضدبال : ) الاقتصدر أبدو داالالد فدي 

 هب عل  ما في أكثر نسخ التنـزي  عل  جع  ياء حمراء)أال بقلم 

دقي ( علد  ا لدف بنداء علد  أّن اليداء عندد مدل قدرأ بهدا مبدلدة مدل 

العليدده  (2)الهمددز    الايتددارن اللبيددب الجددرى عليدده أكثددر المخاربددة(

 المصحف المعبول برالاية الرش بأمر الملج فيص  .

أّمددا الهمددز  المبدلددة مثدد  ) العدداء أييدده   اليددا سددماء أقلعددي ( 

فالحكم فيهما جعد  نقعدة مددالر  فدي موضدع الهمدز  المبدلدة داللدة 

 .(3) عل  البد  الهذا المذهب )اقتصر عليه الشيخان(

كلمتيل نحو )جاء  يل ملتأّما الهمز  الثانية مل الهمزتيل المتفق

 أمرنا ( فم تجع  النقعة في موضعها   الذلج لسقو ها .

الأّما ما اجتمع فيه همد همزات اللم يرسم إالّ بصدور  الاحدد  

الهددو فددي   المسددتفهم بدده  (ءآمنددتم)بددالزير    ال (ءألهتنددا)  الهددو 

ا عدرا  ال دده الالشدعراء   فاهدد  الدنقط فيدده يمسدة أالجدده ا ال  

فددي مصدداحفنا السددودانية علدد  هددذا الوجدده )ءاْامنددتم( القددد ضددبعت 

فكتبت الهمز  ا اللد  علد  السدعر   الكتدب ألدف بعددها بدالكحمء 
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 . 160( املرجع السابق ص 2)
 . 155 ( املرجع السابق ص3)
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العليه نقعة حمراء   البعدها ألف حمراء قدا  الضدبال : ) الا ال  

هدو المختدار العليده العمدد  مدع مراعدا  هيئددة الهمدز  الثانيدة تحقيقددا 

 .(1) التسهيم(

فنا السددودانية   إذ الرالعيددت حددا  الهمددز  الثانيددة فددي مصدداح

حكمها التسهي  عندهم فس ّهلت حيث الضعت عليها نقعة التسهي    

 الهي النقعة الحمراء مل فوقها عممة عل  تسهيلها. 

الإذا القع قب  الهمز  ا الل  مما اجتمع فيده همزتدان فدي كلمدة 

نبئكم( فكيفيدة الساكل صحي  منفص  نحو : ) ق  أأنتم أعلم ( )ق  أ

مددل يدددي  ألفدا بدديل الهمددزتيل   الهدو مددا عليدده ضدبعه علدد  قدراء  

رالايددة الدددالري   فعلدد  المددذهب المختددار أن تلحدد  ألفددا حمددراء أال 

معدددة عوضدددا منهدددا قبددد  المصدددور  فدددي المتفقتددديل البعددددهما فدددي 

  الهدددذا الوجددده هدددو الدددذي جدددرى عليددده العمددد  فدددي (2)المختلفتددديل

مصاحفنا السدودانية حيدث صدّورت الهمدزات فدي هدذا البداب علد  

مددا ذكددر هنددا   ففددي المتفقتدديل الضددعت الهمددز  ا اللدد  علدد  الفدد  

السعر البعددها ألدف حمدراء عليهدا عممدة المدد البعددها المصدور  

لده إالعليها عممة التسهي  نقعة حمراء   الفي المختلفتيل مثد  : )أ

ندا( فضددبعت فددي مصدداحفنا السددودانية الهمددز  ا اللدد  الكحددمء   إأ

يهددا عممددة المددد هددم نقعددة العليهددا حركتهددا البعدددها ألددف حمددراء عل

حمراء داللدة علد  التسدهي  الهدذا المدذهب هدو الدذي سدارت عليده 

 لجنة مصحف الدالري المعبول .

الأما ما ديلدت فيده همدز  االسدتفهام علد  همدز  الوصد  الهدو 

   (ءهللا أذن)فدددي يدددونس  ال (ءاالن)فدددي ا نعدددام   ال (ءالدددذكريل)

                                                        

 . 161( املرجع السابق ص 1)
 . 160( املرجع السابق ص 2)
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مدد الهدو ا  دهر  فللقراء فيه الجهان   اإلبدا  حر  (ءهللا يير)ال

الالثاني التسهي  بيل بيل القدد ايتدار السدودانيون ا ال   الضدبعت 

مصدداحفهم بجعدد  الهمددز  ا اللدد  غيددر المصددور  علدد  السددعر   

 البعدها ألف كحمء عليها عممة المد بالحمراء .

أمدددا عدددل هيئدددة الهمدددز  فقدددد رسدددمت فدددي بعدددا المصددداحف 

ة مدددالر  السددودانية ياصددة المصدداحف التددي تسددم  بددالفحو  نقعدد

سواء كانت محققة أال مسهلة (. •)هكذا  كنقط اإلعجام في الصور 

الرسددمت علدد  هددذن الصددور  مددثم فددي مصددحف الشددريف محمددد 

الهندي الخاص   الكذلج ايتارت هدذا الوجده لهيئدة الهمدز  ا ميل 

مددل تمميددذ الشددريف الهندددي البندده  نفددرفددي المصددحف الددذي كتبدده 

ع الشددريف يوسددف الرسددمت فددي أكثددر المصدداح ف السددودانية عينددا

( تبعا لصورتها عند النحا  الكتاب ا مدراء . المدل ءصخير ع هكذا )

المصاحف التدي ايتدارت هدذا الوجده مصدحف الشديخ عبدد الماجدد 

ا غبش   قا  الضبال عل هيئة الهمز النقعها : أمدا هيئتهدا فاهد  

 الضبط فيها مذهبان: 

سددواء  أحدددهما : أنّهددا نقددط مدددالر كددنقط اإلعجددام فددي الصددور 

كانت محققة أال مسهلة   الهو مذهب نقا  المصاحف الالجهه أنّهم 

رأالهددا فددي الخالددب مفتقددر  إلدد  صددور  فصددارت بهددذا االعتبددار 

 كالحركات التي ال تفارق الحرال  .

(   الهددو مددذهب النحددا  ءالالثدداني : أنهددا عدديل صددخير  هكددذا )

الكتدداب االمددراء )أي كتدداب الرسددائ  الا  ددعار( الالجهدده أنهددم لمددا 

الا اإلجمال منعقدا عل  ايتيار موضع الهمدز  بدالعيل  ايتدارالا رأ

( ءكتابتها بها الالذي عليه العم  اآلن تصدويرها رأس عديل هكدذا )

 إن كانت مخففة .( •)إن كانت محققة النقعا مدالرا هكذا 
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الاتفقت مصاحفنا السودانية عل  نقعهدا نقعدا مددالرا إن كاندت 

ا دالن مددا كانددت مخففددة مسددهلة بدديل بدديل   أال بالبددد  حرفددا محركدد

 باإلسقا  .
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 المبحث الرابع

 صلة ألف الوصل واالبتداء بها
 

سدار السددودانيون فدي ضددبط صدلة ألددف الوصد  الاالبتددداء بهددا 

عل  الوجه الذي ذهب إليه أكثدر المخاربدة الذلدج بدأن جعلدوا صدلة 

( الذلج لما رأالا همز  الوص  ــــألف الوص  جر  صخير  هكذا )

الضددعوا عممددة تددد  علدد  سددقو ها    صددمع سدداقعة مددل اللفددل ال

الجعلوهددا تابعددة لحركددة مددا قبدد  ألددف الوصدد  فددي اللفددل فددنن كددان 

النع  بما قبلها مفتوحا الضعت فوق ا لف نحو ) قا  اهلَل ( . الإن 

كان مكسورا الضعت تحدت ا لدف نحدو مدل عندد ا.هلل ( . الان كدان 

 اهدنا ( .ــمضموما الضعت في السط ا لف نحو نستعيل 

تارت اللجنة التي قامت بعبدع مصدحف حفدص جعد  هدذن الاي

( الهدذا هدو ايتيدار المشدارقة صدـالعممة رأس صاد صخير  هكذا )

مل علماء النقط   قا  الداني موضحا ذلدج : اعلدم أّن مدا قبد  ألدف 

الوصدد  يتحددرك بالحركددات الددثمد بددالفت  الالكسددر الالضددم فددنذا 

فنذا تحدرك مدا  الص  الساكل الذي بعدها سقعت مل اللفل  جله  

قبلها بالفت  جع  عل  رأسها جر  لعيفة داللة عل  انفتاح ما قبلهدا 

الذلج نحو )تتقون اَلذي(   الإن تحرك بالكسر جعلت الجدر  تحتهدا 

داللة علد  انكسدار مدا قبلهدا   الذلدج فدي نحدو قولده )رب العدالميل 

الرحيم( الإن تحدرك بالضددم جعلددت الجدر  السددعها دالددة ـددـالدرحمل 

م ما قبلها الذلج في نحو قوله )نستعيل اهدنا( فنن لحقل عل  انضما

تندويل جعلدت عممتدده مدع الحركددة نقعتديل فدوق الحددر  فدي حددا  

النصب   التحته في حا  الخفا الأمامه فدي حدا  الرفدع الجعلدت 

     الجددر  أبدددا مددع ذلددج تحددت ألددف الوصدد     ن التنددويل يكسددر فددي 
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حدو قولده ) رحيمدا ذلج  ج  سكونه السكون ما بعد ا لف الذلدج ن

 .(1) النبي(

هم يتحدد عل ايتيار أئمة النقط مدل المشدارقة الالمخاربدة فدي 

عممة الصلة بقوله : الإنما جعلها نقا  أه  بلدنا قديما الحديثا جر  

مل حيث اجتمعت ألف الوص   (2)كالجر  التي هي عممة السكون

ا مع الساكل في عدم الحركدة فدي حدا  الوصد    الالدنقط كمدا قددمن

ذلج جمعوا بينهمدا فدي العممدة ل اللدو جعد  عممتده لمبني عليه   ف

دار  صخير  لكان حسنا   الذلدج مدل حيدث كاندت الددار  عندد أهد  

المدينة النقا هم عممة للسكون الللحر  الساقط مل اللفل   الهدذا 

عددل  مددل ا  ددياء اللعيفددة التددي تعددزب حقائقهددا عددل الفهمدداء فضددمع 

 ا غبياء .

رق فدددننّهم يخدددالفون أهددد  المخدددرب فدددي ذلدددج فأمدددا أهددد  المشددد

ع   الال  فيجعلون صلة ألف الوص  في الكسر عل  رأس ا لدف مددّا

يعتبرالن ما قبلها الال ما بعدها مل الحركدات مدع التندويل الغيدرن   

 .مقلوبة  داالع الال يجعلونها 

ع  ع  هم يختم حديثه معقبا لمدذهب المخاربدة  عل  المذهبيل المرجحا

حفنا السدودانية بقولده : المدذهب أهد  بلددنا الذي سارت عليده مصدا

أالجدده لمددا فيدده مددع ذلددج مددل البيددان عددل كيفيددة الحركددات   الحددا  

 .(3)التنويل قبلها في حا  الوص 

                                                        

 . 85/ 84( أبو عمر الداع ااكم نقط املتاعز ص 1)
( جارة صاةرية  ا أم أرادوا ماا ماذهب الليال لكا هم -( مذهب نقاط االندلس عالماة الساكون هكاذا )2)

 ( . 139اسقطوا رأس الاء وأبقوا جرهتا ) مسري الطالبني للضياع ص 
 . 86( أبو عمرو الداع ااكم يف نقط املتاعز ص 3)
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أما عممة االبتداء فهي عندد المشدارقة مدل النقدا  ال توضدع   

 ّن الددنقط عندددهم مبندد  علدد  الوصدد  ال علدد  الوقددف الاالبتددداء   

م  في مصدحف حفدص المعبدول   الايتدار العل  هذا المذهب الع

المخاربة مل النقا  جعلها نقعدة يضدراء توضدع فدي محد  حركدة 

ألف الوص  لو ابتدئ بها   فتجع  أمام ا لف فدي نحدو )محظدورا 

انظددر( الفوقهددا فددي نحددو )قددا  هللا(  التحتهددا فددي نحددو )إن ارتبددتم( 

 التكون منفصلة فدي ا ندوال الثمهدة   العلد  مدذهب المخاربدة هدذا

سار أهد  السدودان فدي مصداحفهم المخعو دة . قدا  الدداني : القدد 

جرى استعما  نقا  بلددنا علد  الداللدة علد  كيفيدة االبتدداء بهمدز  

الوص  الضعرار القارئ إل  معرفة ذلج إذا هو قعع عل  الكلمة 

 ورقالتددي قبلهددا   فيجعلددون فددوق ا لددف نقعددة بالخضددراء أال بددا 

د إالّ فدي حدا  االبتدداء فقدط   البديل فرقا بديل حركتهدا التدي ال توجد

حركدات الهمدزات السددائر الحدرال  المئدي يثبددتل فدي الحداليل مددل 

الوص  الاالبتداء اليجعلل نقعا بالحمراء   الذلج إذا ابتدأت بدالفت  

فددان ابتدددأت بالكسددر جعلددوا تلددج النقعددة تحددت ا لددف الإن ابتدددأت 

قدا  أهد  بالضم جعلوهدا أمامهدا   هدم يدتم الحدديث عنهدا بقولده: الن

 .(1)المشرق ال يفعلون ذلج

العلدد  هدددذا الوجدده سدددارت اللجنددة التدددي أ ددرفت علددد   بدددع 

مصحف الددالري السدوداني علد  ايتيدار المخاربدة فدي هدذا البداب 

تبعددا للمصدداحف السددودانية اللمددا تعددذر علدديهم الضددع هددذن العممددة 

 بالخضراء   الضعت بنقعة سوداء في محلها مل ألف الوص  .

                                                        

 . 86( املرجع السابق ص 1)
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الهمز إل  الساكل قبلها لما كان للدالري في أما عل نق  حركة 

سم  الف س وق    ) كلمتيل مل القرآن الكريم الهي  ( ب.ئَس اال.
ـ

 

ـ
(1)  

 

 )َعاداع ا  اللَ (بالحجرات ال
ـ
بالنجم   التسقط هنا الهمز  المنقو   (2)

حركتها في الوص    التثبت فدي االبتدداء صدارت كهمدز  الوصد  

سددقو    كمددا جعلددت فددي همددز  فجعلددت فيدده الجددر  الدالددة علدد  ال

الوص  الفيما ذهب إليه الدالري عل أبي عمرال نق  حركة الهمدز  

 إل  الساكل قبلها .

ا اللدد  البددئس  اع اللمددا كانددت الهمددز  متصددلة بالسدداكل فددي عدداد

االسم   فالمختار هنا عند علماء الضبط أال توضدع الجدر  أصدم   

ا نقعة النقد  العل  هذا سارت مصاحفنا السودانية   فلم توضع فيه

في هاتيل الكلمتيل قا  الضبال فدي ذلدج: فدم توضدع الجدر  أصدم 

 .(3)كما ذكرن بعا علماء الفل البه جرى العم 

 

                                                        

 . 11( آية رقم 1)
 .164( علي حممد الضياع مسري الطالبني ص 2)
 . (وأنه أهلك عاد األوىل) 50( آية رقم 3)
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 المبحث الخامس

 إلحاق ما حذف من الرسم
 

لمدا كانددت الحدرال  المحذالفددة مددل رسدم المصدداحف العثمانيددة 

غير موجود    الكدان اللفدل يقتضدي الجودهدا فيده احتديج مدل أجد  

لج إل  التنبيه عليها لئم يتوهم أنّها ساقعة يعا اللفظا   الأكثر ما ذ

الجد ذلج في حرال  العلدة الثمهدة التدي هدي ا لدف الاليداء الالدواال 

لكثرتهددا القددد هبتددت فددي مصدداحفنا السددودانية المخعو ددة بالمددداد 

ع النجددد هددذن  ع الالجودهددا لفظددا ا حمددر داللددة علدد  سددقو ها رسددما

ذي ينعد  بده فيده مرسدومة بالمدداد الحرال  ملحقة في الموضع الد

ا حمر   العل  هذا سار العم  فدي كتابدة المصداحف قبد  حددالد 

 العباعة .

الإذا وادت حرال  العلة المذكور  في رسم المصدحف جعلدت 

عليها عممة لتد  عل  ويادتها في الخط ساقعة فدي اللفدل   الهدي 

وق توضددع بددالحمراء فدد( •)المسددما  دار  المزيددد عنددد النقددا  هكددذا 

ذبحندده( اْ الحدرال  الزائدد  منفصدلة عنهدا مثدد  ويداد  ا لدف فدي ) 

 َ  يد( .يْ الالياء في )بأ

 

 المبحث السادس

 في حكم الالم ألف والمختلس والممال

 

 حكم المم ألف :

 قا  الخراوي في الضبط :
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 القددو  فيمددا جدداء فددي الم ألددف
 فقيددددد  هانيدددددة القيددددد  ا اللدددددـ 

 

 الحكم في الهمدز  منده مختلدف 
 ال  هددددددـو المعددددددـو الهمددددددز أ

 

قا  المارغني  ارحا لهدذيل البيتديل : أي هدذا القدو  فدي بيدان 

ا حكام التي جاءت في المم ألف الهو مركب مل حرفيل متعانقيل 

  أحدهما الم الاآلير ألف الفي أعدمن  رفدان  الفدي أسدفله دار    

القد ذكدر الدداني أّن الخليد  بدل أحمدد  السدعيد بدل مسدعد  ا يفدش 

فا في أي العرفيل هو ا لف   فقا  الخلي  : هو ا ال  الوسط ايتل

. الالمختدار (1)القا  ا يفش : هو الثاني   الالمختار مدذهب الخليد 

عند المخاربة القو  ا ال  الهو قو  الخلي  العليه سارت مصاحفنا 

السودانية   الايتارت لجنة مصحف حفص القو  الثاني الهو رأي 

 ا حفش .

يتارن المخاربة الجرى به العمد  فدي العل  قو  الخلي  الذي ا

 مصاحفنا السودانية يتض  ا تي : 

ددّورت بددا لف المعانقددة لددمم نحددو  ففددي حكددم الهمددز  التددي ص 

ا رض الا نهار فعل  هدذا المدذهب توضدع الهمدز  علد  العدر  

رض(   العل  مذهب االيفدش الدذي سدارت عليده ا ال  هكذا )ا 

الثددداني هكدددذا المصددداحف برالايدددة حفدددص توضدددع علددد  العدددر  

 )الـأرض( .

الفي حكم المد إن كانت ا لف المعانقة مدا نحدو )ال الده( ال)ال 

أقسم(  فعل  مذهب الخلي  توضع المد  فوق العر  ا ال  العل  

قسدم(   العلد  هذا جرى العم  في مصداحفنا السدودانية هكدذا )آل أ  

 مذهب ا يفش توضع عممة المدد فدوق العدر  الثداني هكدذا ) آل

                                                        

 . 431( إبراهيم بع أمحد املارغين دليل احلريان ص 1)
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( العلدد  مددذهب ا يفددش جددرى العمدد  فددي مصددحف حفددص قسددم أ  

 المعبول .

الفددي حكددم الهمددز  المتددأير  عددل ا لددف نحددو )  مددان ( ال ) 

م (   فتوضددع الهمددز  فددي العددر  ا ال  علدد  يددامددتات( ال)إل

ن( الفددي العددر  الثدداني علدد  مددذهب مددامددذهب الخليدد  هكددذا ) 

 ا يفش هكذا ) مان( .

اللفل با لف المعانقة لمم سواء الفي حكم الهمز  المتصلة في 

كانت مؤير  عنها  نحو : هؤالء أال متقدمدة عليهدا   نحدو  كلدون 

  (1) فعل  مذهب الخلي  تجع  الهمدز  هكدذا : )هدؤالء   ءالكلدون(

 العل  مذهب ا يفش تجع  هكذا : )هؤالء    كلون(.

اليمحددل الباحددث أّن السددودانييل فددي مصدداحفهم جددرى عملهددم 

مذهب الخلي  سدوى كلمدة هدؤالء فجدرى عملهدم علد   عل  ايتيار

ايتيدار ا يفدش حيدث كتبدت هددذن الكلمدة فدي كد  المصداحف التددي 

القفت عليها هكذا : ) هؤالء ( موافقة لمذهب ا يفش قا  الداني : 

) اعلم أّن المتقدميل مل علماء العربية ايتلفوا في أي العرفيل مل 

ل أحمد رحمه هللا أنّه قا  المم ألف هي الهمز  فحك  عل الخلي  ب

: العر  ا ال  في الصور  هو الهمز  الالعر  الثاني هدو الدمم 

  الذهب إل  هذا القو  عامة أه  النقط مل المتقدميل الالمتدأيريل 

  القا  ا يفش سعيد ابدل مسدعد  : بعكدس ذلدج فدزعم أّن العدر  

 .(2)ا ال  هو المم الأّن العر  الثاني هو الهمز 

المختلس الالمما  فلما كان هذا النول مخالفا فدي أما في ضبط 

اللفل لما حركته يالصة لكون المختلس مشوب بسدكون   الحركدة 

                                                        

 بني .( علي حممد الضياع مسري الطال1)
 . 197( أبو عمرو الداع ااكم يف نقط املتاعز ص 2)
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المما  فتحه مشوبة بكسر    احتاا أه  الضبط إلد  تمييزهدا عنده 

فددذهب جماعددة إلدد  تعريتهددا مددل الشددك    الهددو ايتيددار أبددي داالالد 

مشدافهة مدل الشديخ قا :  ّن هذن ا مور ال تؤيدذ مدل الخدّط بد  بال

الالتعرية تحم  عل  السؤا  أي عما يستح  الحدر  المعدرى مدل 

العممـة الدالة عل  كيفية اللفل به . الذهب جماعة إل  نقعها الهو 

 .(1)ايتيار الداني

العل  مذهب الداني جرى العم  في مصاحفنا السودانية الذلج 

بوضع نقعدة فدي االيدتمس فدوق الحدر  إن كدان مفتوحدا كالخداء 

ـصمون( بسدور  يدس   فتوضدع حركدة االيدتمس فوقهدا •مل )يخـ

ّما( •هكذا )يخـ ـصمون ( . التوضع تحته إن كان مكسورا كعيل )نع.

. الفي المما  نقعة تحدت الحدر  الممدا  بشدر  أن تكدون اإلمالدة 

الصم الالفقا مث  )الكافريل بشرى( الأما ما يمدا  فدي الوقدف دالن 

نحددو )موسدد  الكتدداب(   الوصدد  مثدد  مددا لقيدده سدداكل فددي الوصدد  

الا سماء المقصود  نحو )فتد ( فيضدبط هدذا الندول بمدا يدد  علد  

 . (2)الفتحة الخالصة   الجماعهم عل  أن الضبط مبن  عل  الوص 

التكون هذن النقعة التي تدد  علد  االيدتمس الاإلمالدة بدالحبر 

 ا حمر  الهكذا كانت في جميع مصاحفنا السودانية .

صدداحفنا السدودانية ظهددرت فيهددا عممددة اليمحدل الباحددث أّن م

اإلمالدة تحددت الكلمدات التددي يميلهدا الدددالري عدل أبددي عمدرال إمالددة 

كبرى فقط   أّما ما يميله الددالري إمالدة صدخرى فلدم يؤيدذ بده فدي 

ضددبط مصدداحفنا السددودانية   الأصددبحت عممددة اإلمالددة الصددخرى 

                                                        

شرح مورد الظمآن للعالمة الاراي  ، بباع دار القارآن للطباع وال شار ( علي حممد الضباع مسري الطالبني 1)
 . 431والتوييع  ، ميدان األيهر ، القاهرة ص 

 . 137( املرجع السابق ص 2)
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معدالمدددة فدددي جميدددع المصددداحف السدددودانية فلدددم أجددددها فدددي كددد  

فت عليها مدع تنّوعهدا الايدتم  ومدل كتابتهدا . قالتي ال المصاحف

فيبدددال أّن عدددم ا يددذ باإلمالددة الصددخرى عددام عنددد السددودانييل أداء 

ع   في مصاحفهم . الضبعا
 السلم البارك عل  سيدنا محمداللهم  هذا الص . 

           العل  آله الصحبه السلم
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