
  التعريف برواية املصحف ومصطلحات رمسه وضبطه
  )رمحه اهللا  ( نافع املدين ترمجة اإلمام

 ، وكنيته أبو رؤمي ، وهو مدين نسبة إىل مدينة            الليثي نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم       هو  
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأصله من أصبهان ، وهومن الطبقة الثالثة بعد الصحابة               

وكان رضي اهللا عنه جمابا يف دعائه إماما يف علم القرآن وعلم العربية              لقراء السبعة ،    وأحد ا 
أم الناس يف الصالة مبسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستني سنة ،قرأ على سبعني من                 

، نافع إمام يف القراءة   : وقال  التابعني وقرأ على االمام مالك املوطأ وقرأ عليه مالك القرآن           
 إليه رياسة اإلقراء باملدينة وأمجع الناس عليه بعد شيخه أيب جعفر وقرأ عليه مائتان               انتهت

: الـرمحن   ومخسون رجال وكان إذا تكلم تشم من فيه رائحة املسك فقيل له يا أبا عبد                
فيما يـرى   ما أمس طيبا، ولكين رأيت      : أتطيب كلما قعدت تقرئ الناس القرآن ؟ فقال         

ك الوقت تشم مـن يفّ هـذه        لفمن ذ !! وهو يقرأ يف يفّ     عليه وسلم   النائم النيب صلى اهللا     
  : الشاطيب  اإلمام، قال الرائحة

   فأما الكرمي السر يف الطيب نافع              فذاك الذي اختار املدينة مرتال
تلقى اإلمام نافع القراءة عن سبعني من التابعني من بينهم أبوجعفر يزيد بن القعقاع قارئ               

وعبد الرمحن بن هرمز األعرج ، وقرأ أبو جعفر على عبد            األول وشيبة بن نصاح     املدينة  
اهللا بن عياش وعلى عبد اهللا بن عباس وعلى ايب هريرة رضي اهللا عنهم وهـؤالء الثالثـة                  
قرءوا على أيب بن كعب رضي اهللا عنه ، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة على زيد بن ثابت ،                   

هما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقرأ رسـول اهللا             وقرأ زيد وأيب رضي اهللا عن     
  .على جربيل عليه السالم ، وتلقى جربيل عن رب العزة جل جالله 

قراءة اإلمام نافع متواترة يف مجيع طبقاا وال أدل على تواترها من أن اإلمام نافعا تلقاهـا                 
روي :  قال اإلمام الذهيب      ، من التابعني ، وتواترها يف األصول والفروش معلوم       عن سبعني   

:  قال عبد اهللا بن أمحد       أن نافعا كان صاحب دعابة وطيب أخالق ، وثقه حيىي بن معني ،            
   قراءة أهل املدينة ، فإن مل يكن فقراءة عاصم : أي القراءة أحب إليك ؟ قال : سألت أيب 

  . يف رمحه اهللا باملدينة املنورة سنة تسع وستني ومائة من اهلجرة تو
  



  

  
  
  

  )رمحه اهللا(قالون  ترمجة اإلمام
    

 بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد -باملد والقصر-هو عيسى بن مينا 
                   عن نافع يف القراءات املتواترة ، اهللا املدين  وكنيته أبوموسى معلم العربية وأحد الراويني 

                                        بن مروان ،  م بن عبد امللككان مولده سنة عشرين ومائة يف زمن هشا
قرأ على نافع سنة مخسني ومائة والزمه كثريا ، ويقال إنه كان ربيبه ، ولقبه قالون ، قيل 

  جيد : جلودة قراءته ، فإن معىن قالون بلغة الروم إن شيخه نافعا هو الذي لقبه به 
، وعرض القرآن أيضا على عيسى بن وردان  قراءته على نافع مخسني سنة وكانت مدة

تبتل إلقراء القرآن :  قال اإلمام الذهيب  ،  وكان رمحه اهللا قارئ املدينة وحنويهااحلذّاء
، قيل كان أصم ال يسمع البوق فإذا قرئ عليه القرآن والعربية وطال عمره وبعد صيته 
 حياته بعد أن أخذت القراءة عنه، قال عثمان بن خرمسعه ، وقيل أصابه الصمم يف آ

كم تقرأ علي ؟ اجلس إىل أسطوانة حىت : قال يل نافع : حدثنا قالون ، قال: خرزاد 
قرأ عليه بشركثري،  منهم ولداه أمحد وإبراهيم ،                     .أرسل إليك من يقرأ 
ومسع وأمحد بن صاحل املصري ، ط ، اين ، وحممد بن هارون أبو نشيوأمحد بن يزيد احللو

منه  إمساعيل القاضي ، وموسى بن إسحاق األنصاري القاضي  ، وأبو زرعة الرازي ، 
   وحممد بن عبد احلكم القطري ، وعثمان بن خرزاد األنطاكي 

   . ف ومثانون سنة رمحه اهللا  وله ني يف زمن املأمون العباسي تويف سنة عشرين ومائتني



  ف تعريف املصح
كتب هذا املصحف الشريف وضبط على ما يوافق رواية قالون املدين عن شيخه نافع بن أيب رومي 

املدين عن شيخه أيب جعفر يزيد ين القعقاع عن عبد اهللا بن عباس وأيب هريرة عن أيب بن كعب وزيد 
  بن ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل عن رب العزة جل جالله، 

  . ورواية قالون اليت ضبط هذا املصحف على وفقها هي من طريق أيب نشيط حممد بن هارون 

  

  مصطلحات الرسم والضبط
اتبع هجاؤه على رسم وضبط  مصحف جممع امللك فهد برواية حفص وأشري لتوضيح 

 الكلمة املخالفة لرواية حفص تأخذ اللون -1:رواية قالون على جهاز الكمبيوتر مبا يأيت 
  ردي الو

↔ø≅t:  هكذا  ó¡s@    

 تعرية احلرف من السكون مع تشديد احلرف التايل يف إدغام احلرف األول يف الثاين -2

ãΝ:  إدغاما كامال ويأخذ احلرفان اللون األزرق هكذا  iè?‹ sƒ ªB$#.   

 وضع نقطة مطموسة الوسط حتت احلرف بدال من الفتحة مع التلوين باللون األمحر -3

‘: مثل يدل على اإلمالة  1$δ وليس لقالون إمالة كربى يف القرآن غري هذا احلرف ، .  

وضع نقطة مطموسة الوسط مكان اهلمزة من غري حركة تدل على تسهيل اهلمزة بني -4

?Νßγs :بني ،  وهو النطق بينها وبني األلف إن كانت مفتوحة حنو  ö‘ x‹Ρ ≡t™- وأما األلف 

 وبينها وبني الياء إن -خال مبقدار حركتني الصغرية بني اهلمزتني فهي إشارة إىل اإلد

™u: كانت مكسورة حنو þ’Å∀s?) 3’n<  ( ، )!$tó Î7 ø9 $# ÷β Î) (  وبينها وبني الواو إن كانت

+u’Å: مضمومة حنو  ø9 r≡&.   



 وضع النقطة السابقة مع احلركة موضع اهلمزة يدل على إبدال اهلمزة حرفا حمركا -5

™z⎯ÏiΒ Ï :سواء كان ذلك ياء ، حنو  !$uΚ ¡¡9 $# Zπ tƒ# u  أم واواً ، حنو ، :â™ !$yγx ¡9 $#  ، 

™â(وكذا  !$t±o„ 4’n< Í  ( ًوهو املقدم يف األداءعلى وجه اإلبدال واوا.   

™u( وضع النقطة السالفة أمام حرف السني من فوق يف قوله تعاىل -6 û© ∆› öΝ ÍκÍ5 ( وقوله

)ôMt↔ ÿ‹ ∆™ çνθ ã_ãρ(كة مركبة من حركتني ضمة ، يدل على اإلمشام وهو النطق حبر

وكسرة وجزء الضمة مقدم على الكسرة وهو األقل ويليه جزء الكسرة وهو األكثر ومن 
  .مث متحضت الياء 

إذا انفصل حرف املد واللني عن اهلمزة كان لقالون التوسط مبقدار أربع حركات -7
  والقصر مبقدار حركتني ، وقد ضبط املد املنفصل على وجه القصر ،

  :ز له الوجهان عند اتفاق مهزيت القطع املتالصقتني يف كلمتني فتحا حنوكما جيو

)% y` $tΡ â ö∆ r& (  

وذلك إلسقاط احدى اهلمزتني ، فعلى قول اجلمهور حبذف اهلمزة األوىل يكون املد 
منفصال وله القصر والتوسط ، وعلى قول بعض أهل األداء حبذف الثانية يكون املدمتصال 

ل من القولني القصر والتوسط ، وقد ضبط هذا املصحف على وله التوسط فقط فتحص
  .القصر

 وضع نقطة مطموسة الوسط فوق احلرف أوحتته مكان احلركة يدل على اختالسها ، -8

ϑ£$( وهو النطق بثلثي احلركة مثل  Ζ Ïsù  ، $−ϑ ÉΡ ، (#ρß‰ s? ، “ Ïd‰ ttƒ ، 

tβθ ßϑ Å_Á ttƒ(   



وضبط الكلمات بناء على الوصل الدال على السكت ) س( مت حذف حرف أل -9

`%U: وليس السكت وهي أربعة مواضع  uθ Ïã ، $tΡ Ï‰ s% ö ¨Β ، ⎯tΒ 5−# ¦‘ ، ≅t/ tβ#§‘.   

10- ) .ÏgÈθ ¡9 $$Î/ ωÎ) ( يف سورة يوسف بواو مشددة وحذف اهلمزة األوىل بعد إبداهلا

  . واوا ومن مث إدغام الواو يف الواو
كنا من كلمة أخرى وكان احلرف الثالث من  إذا كان آخر الكلمة ساكنا ولقي سا-12

هذه الكلمة مضموما ضما الزما فإن ذلك الساكن األول يضمه يف حالة الوصل سواء 

æ⎯yϑ: كان تنوينا أوغريه حنو  sù § äÜ ôÊ$# ، ãMs9$s% uρ ól ã ÷z $#، æ⎯Å3≈s9 uρ ö ÝàΡ $# ، 

>π sVÎ6yz ôM̈VçG ô_$#.    

s9≈⎯( روى -13 !# u™ (ركة اهلمزة إىل الالم ، وحينئذ يكون له يف موضعي يونس بنقل ح

  ثالثة أوجه
إبدال مهزة الوصل ألفا مع القصر  : لثاينإبدال مهزة الوصل ألفا مع املد املشبع ، ا : ألولا

  .تسهيل مهزة الوصل بينها وبني األلف  : الوجه الثالث، 

#(  قرأ  -14 YŠ% tæ 4’ n<÷τ ريف قبلها وإدغام تنوين عاداً يف النجم بنقل ضمة اهلمزة إىل الم التع ) #$

  .  فيها حالة الوصل وميز الواو بعدها مهزا ساكنا 

#(وقرأ كلمة  [Š Í‘  ( بنقل حركة اهلمزة إىل الدال مع حذف اهلمزة 34:يف القصص .  

بشرط أن يقترنا بالواو أو الفاء أو الالم إال موضعا واحدا ) هو ، هي (  قرأ بسكون اهلاء يف -15

  . 61:يف القصص) ΝèO uθ÷δ§(ع عدم اقترانه بذلك وهوأحلق بذلك م

:  التاليةقرأ باإلختالس يف هاء الكناية يف الكلمات -16

  يؤده،نؤته،نوله،نصله،أرجه،فألقه،ويتقه
  

  


