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Abstract: Over the past decades, thanks to God, the number of people entering Islam has increased. This
increase in number of Muslims revealed a need to find a way to facilitate the recitation of the Quran.
Therefore, scholars and others, depending on pronunciation, tried to transcribe The Quranic Words using
non-Arabic Alphabets. That method led to chaos in spelling, which broke the Arabic rules and grammar in
turn. The mechanism of this research depends on the Transliteration spelling system while Latinizing The
Holy Quran script, to achieve 100% of its form, to preserve the syntax of the sentence, grammar, spelling
rules and Tajweed. (18) Arabic characters were replaced with Latin; in addition to some symbols to
represent those Arabic letters that are not included in Latin Alphabets. Microsoft Word 2010 instituted two
icons (X2) (X2) that enable transcribing alphabets, and all other diacritics, in exact way as they are in Arabic
script. This method is a means to facilitate the reading of the words of the Holy Quran - without
diminishing or increasing the character or change any place of formation and signs - for those who are not
familiar with the Arabic language, especially those who find it difficult to learn.
Keywords: Islam, Muslims, Pronunciation, Holy Quran, Arabic language, Transcribing.
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كتابة كلمات املصحف الشريف ابحلروف الالتينية
ابستخدام النسخ اإلمالئي ع-ل؛ مع حفظ اللفظ العريب
منال بنت عبد العزيز بن دمحم الرواس
وزارة األوقاف والشؤون الدينية

امللخص
بفضللهللا و وادايتللا تزايللد عللدني الللداملمم يف اجسللحلا ةللا ظوجللد اداجللة احمل والللوت العديللد مل ا للاوالت لتسللاليهللا تللحلوة الآللر ن
الكرمي ابتباع النسخ اللفظي لا ،ةا ظنيى احمل اشكالية زاينية حروف ونآصان غرياا لتحآيق النطق السليم.
لية اذا البحث تعتمد على النسخ اجمحلئي عند التينية كلمات املصحف الشريف ،لذلك تصلهللا نسلبة الد لة فيلا  -بفضلهللا
و  -احمل  ،٪٠١١فال للو يتعام للهللا م للأل ا لي للة ا ولي للة املكون للة للكلم للة وا للي (اد للرف) ،فآ للد س اس للتبدال ( )81ح للرف ع للر
ن
ابلحلتينيلة ابجالافة احمل بعلل الرملوز لتمحللهللا ادلروف الل تتميلز لا اللغلة العربيلة ،ملأل الت كيلد – عنلد النسلخ -عللى مطابآللة
عللدني ادللروف وواللأل التشللكيهللا والعحلمللات ا مللرى حسللك مواللعالا م ل الكلمللة ،لضللمان حف ل تراكيللك اجلملللة والآواعللد
اللغوية و واعد اجمحلء والتجويد.
2
والللذس سللاعد علللى حتآيللق جلللك بللر م  Microsoft Word 2010بسللبك والللوت ظيآللون (  )X2 Xيف اللذ
النسخة املطوتة للرب م  ،ةا سالهللا عملية واأل التشكيهللا ومهزة الآطأل والوصهللا وغرياا كما او عليا يف اللغة العربية متاما.
واذ الطريآة مبشيئة و وتوفيآا اي وسيلة لتساليهللا راءة كلمات املصحف الشريف  -نيون نآصان او زاينية حرف او تغيري
اس مواأل للتشكيهللا والعحلمات -لغري امللممم حبروف اللغة العربية ،وماصة ظولئك الذي جيدون صعوبة يف تعلمالا.
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املقدمة
ال تعاحمل " ن ْهللا
ا
يس ٰى َوالنَّبايُّو َن ام
َوع َ

ا ا
ا ا ا ا
وب واْ َ ْسبَا ا وَما ظ ا
ا
ا
وس ٰى
يهللا َوا ْس َح َ
نوَيَ نم َ
َ
اق َويلَ ْع نآ َ َ
َمنَّا اب ََّّلل َوَما ظننزَل َعلَْيلنَا َوَما ظننزَل َعلَ ٰى بْلَراا َيم َو ْْسَاع َ
اا
َح ٍد اِمْنل نالم وََْن لَان نمسلامو َن ( )18وَم يلَْبلتَ اغ غَْيلر ْا
اج ْس َحلاا انيينا فَللَ يلن ْآبَ َهللا امْنان َونا َو
َّتِ ْم َال نل َفِار نق بلَ ْ َ
مم ظ َ
َ
ْ ن
َْ ن
َ
ا
ايف ْ ا ا
اْلم َرةا م َ ا َْاس اري َ ([ ")18ال عمران]

ظكرمنللا و تعللاحمل ابنتش لات اجسللحلا يف مشللاتق االتغ ومغات للا ،فللحل نكللاني نللرى بآعللة اال واسللم و يننطللق فيالللا ،وال ْسللاء اال
ونيعللاء مسلللم ظو مللؤم يصللعد اليالللا ،فسللبحانك اللِالللم وحبمللد  ،ظشللالد ظن ال الللا اال ظنللت وحللد ال ش لريك لللك ظسللتغفر
ظشالد ظن دمحما عبد وتسولك ونبيك ،جاء بدي ادق ونيعلوة ادلق مكملحل ملل سلبآا مل ا نبيلاء واملرسللمم،
وظتوب اليك ،و ن
صلوات و على كهللا نيب والسحلا على كهللا م اتبأل اهلدى.
أولا /القرآن الكرمي وأمهيته:

جاء اجسحلا ليخاطك العآهللا والروح ليستآر يف الآلك ،معلنا وحدانية و تعاحمل ال شريك لا يف امللك ،وظنا ال معبوني ٍ
حبق
انكات وال معصية ،فاجسحلا او ظن تنسلم هلل يف
سوا  ،فم ااتدى فلنفسا وم ظابء فعليالا وال يننآص م حكم و وظمر ٌ
الآول والعمهللا ،فم ظتاني الفوز براا امتحلهللا دكما واتتك لطاعتا ،وم غرتا ادياة الدنيا ظجلما الشيطان واحتنكنا كم
حيتنك ا يهللا يف امليدان ،واغر ا يف الشالوات وامللذات املدنسة للجسد ا ثريس (النفس) حىت ينطفئ النوت يف لبا فحل
يستشعر ا ري ابدا وال يسمأل سوى صوت نفسا ا ماتة ابلسوء لفعهللا السوء واداق ا جى اب مري  ،فالشيطان م ت ،وال
يولد منا اال ت تشتعهللا لتحرق ما حوهلا نيون سبك ،وحسبنا ما توا لنا و تعاحمل –جو اجلحلل واالكراا -يف سوتة االسراء،
ع جلك ادوات الذس نيات يف العامل اللدن ،مبشرا عباني اب حلص وادرية م جلك االحتنا يف وهللا طاعتا وتاا ائحل:
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ا
ا
اَّ ا ا
ا
ا ا ا
ت
ت اطينا (َ َ )18
يس َ َ
ال ظ ََتظَيْلتَ َ
ك َٰا َذا الَّذس َكَّرْم َ
َس نج ند ل َم ْ َملَ ْآ َ
ال ظَظ ْ
" َوا ْج نل ْلنَا ل ْل َم َحلئ َكة ْ
اس نج ندوا ْل َني َا فَ َس َج ندوا ال بْل َ
ا ا ا
ك امْنل نال ْم فَإا َّن َج َالن ََّم َجَزا نؤنك ْم َجَزاء َّم ْوفنوتا
َحتَنا َك َّ جن ِاتيلَّتَان اَّال َلايحل (َ َ )16
َعلَ َّي لَئا ْ ظ َّ
ك فَ َم تَبا َع َ
َم ْرتَ ا ا َ ٰحمل يلَ ْوا الْآيَ َامة َ ْ
ال ا ْج َا ْ
( )16واستل ْف ازز م ا استطَعت امْنلالم باصوتاك وظَجلاك علَي االم اِبيلا ا ا
ك َو َشا اتْك نال ْم ايف اْ َْم َو اال َواْ َْوَال اني َو اع ْد نا ْم ۚ َوَما يَعا ند نا نم
ك َوَتجل َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ن َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ
ا َّ ا ا
اَّ
ك َوكايحل ([" )18اإلسراء] ،واملآصوني بعبانية و او
ك عَلَْي اال ْم نسلْطَا ٌن ۚ َوَك َف ٰى باَرباِ َ
س لَ َ
الشَّْيطَا نن ال غننروتا ( )18ن عبَانيس لَْي َ
طاعة و ،وكلمة "عبانيس" يف ا ية الكرمية مآصوني ا عباني و الذي اجتمعوا على طاعتا ،واذا بيان يدل على ادرية
الشاملة للفرني ،فالطاعة رات متلك ظن تتخذ كطريق ظو ترتكا ،ظما االحتنا فالو واأل حبهللا (جلاا) ظسفهللا حنك الدابة –
شاءت ظا ظبت -للتحكم ا ،وانا يعد الشيطان ابلسيطرة وسلك حق الآرات لذتية ظنيا ،فالهللا ميلك ا يهللا امللجوا ظن يغري
طريق!.
جاءت الدعوة لعبانية و الواحد ا حد ،ال شريك لا طم نينة واداية ونيستوتا للبشر ،يف ر ن عظيم ،نوتا للمتآمم ،وبشرى
للمؤمنمم اب جر الكبري ،ال تعاحمل" :ا َّن ا َذا الْ نآر َن يلال ادس لالَّا ااي ظَْلوا ويلب اشر الْمؤامنامم الَّ اذي يلعملنو َن َّ ا
اد ا
ات ظ َّ
َن َهلنْم
ْ َْ
َ
الص َ
َ َ ن َ نَ ِ ن ن ْ َ َ َ ْ َ
َجرا َكباريا ([ ")9اإلسراء] ،والتعاليم ال جاءت يف الآر ن امنا اي مكملة ملا جاء يف الكتك السماوية السابآة بهللا ان يناهلا ما
ظْ
هلا م التحريف والتبديهللا ،وم انا كان حف الآر ن الكرمي م التحريف والتبديهللا -عرب السنمم  -م اكرب معجزات
الآر ن الكرمي ،فحل يتمك اس شيطان مريد او جبا ٍت عنيد م ان يزيد فيا ابطحل او ان ينآص منا حآا ،لذلك نرى ظن الآر ن
الكرمي تغم مضي ما يزيد ع الف واتبعمائة عاا على نزولاٍ ،
ابق كما او يف كهللا بآاع االتغ ،يف حمم انا ما م كتاب
امر اال اصابا شيء م التغيري عرب مروت الزم  ،والسبك ملف اذا ادف اجهلي للآر ن الكرمي ما لا م ظمهية عظيمة يف
حياة الفرني ماصة ولبناء اجملتمعات عامة.

اثنيا /مشكلة البحث:
عند نيمول املرء لحلسحلا فإن ظول ما يشرع بتعلما م التعاليم اجسحلمية اي كيفية الصحلة ،وال صحلة بدون فاحتة الآر ن،
فينسرع بتعلمالا وحفظالا حىت يتمك م أتنيية الصحلة مأل بعل السوت الآصرية ،مبعىن ظن تحلوة الآر ن الكرمي او ظول تشريأل
يستآبلا املسلم عند نيمولا االسحلا ،واذا م عظمة ظمهية الآر ن الكرمي للمسلم ،فالهللا ينعآهللا ظن يكون كتاب مبحلهللا اذ
ا مهية يف متناول فئة نمعينة م البشر (ظبناء اللغة العربية وامللممم ا) ،اهللا ينعآهللا ظن نحيرا الفرني املسلم الغري طق ابللغة
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العربية م اذا الفضهللا العظيم ،وظال يستطيأل ظن يغرتف م اذ الكنوز اال بعد ظن مير بسلسلة معآدة م الآواعد اللغوية
ومعاين املفرنيات والرتاكيك ااملتداملة ال يستصعبالا الكحلري م ظبناء اذ اللغة نفسالا ،فكيف ا
حبال م ام غرابء عنالا!؟
ن
فكما او معلوا فإن الداملمم يف اجسحلا م ظبناء خمتلف الحلآافات وادضاتات وا طراف ،وم بينالم الصغري والكبري،
الربوفيسوت وجوس املستوى التعليمي ا نيىن ،السليم واملريل ،الفآري والغين ،والكحلري منالم م يآضي معظم الو ت يف السعي
لتحآيق العيش الكرمي ،ومنالم م ال ميلك الآدتة على تعلم اللغة العربية ،كما ان االنرتنت والتكنولوجيا د ال تكون يف
متناول يد العديد منالم ،لذلك فإن الكحلري م الداملمم يف اجسحلا ال ميلكون االستطاعة على تحلوة الآر ن الكرمي -الذس
او الدستوت ا وحد والكتاب ا ول يف ا مهية عند املسلممم -بسبك ظحد ظو ظكحلر م ا سباب املذكوتة نفا ،اال ظن
َّك تلَآنوان ظَنيْ َىنٰ ام ثلنلنحلَ اي
ك يلَعْلَمن ظَن َ
اروتة تحلوة الآر ن الكرمي بلفظا املنزل ال تسآط ع ظحد ،فآد ال تعاحمل ۞ " :ا َّن تَبَّ َ

ِ
ا
ك ۚ و َّ ا
ا ا ا
ا
اب عَلَيْ نكمْ ۖ فَاق رَءُوا مَا تَيَسَّرَ منَ
اَّللن يلنآَدِتن َّالليْهللاَ وَالنلَّالَاتَ ۚ عَلمَ ظَن َّل نحتْصنو ن فلَتَ َ
َّالليْاهللا وَنصْفَان وَثلنلنحلَان وَطَائفَةٌ مِ َ اَّلذي َ مَعَ َ َ
اَّلل و مرونَ يلآَ ااتلنونَ ايف سابي اهللا َّا
ا
ا
القُر ِ
آن ۚ عَالمَ ظَن سَيَ نكونن امن نكم مَّرْاَ ٰى وَ مَرنونَ يَضْ اربنونَ ايف ا ْ َْت ا
اَّلل ۖ
َ
غ يلَبلْتلَغنونَ م فَضْ اهللا َّ َ َ ن ن
اَّلل لَراا حسنا ۚ وما تلنآَ ادِموا ا َنفن اس نكم ام م ٍري َاَتدنو اعندَ َّا
ا ا
ِ ْ َْ
ن
فَا لْرَءنوا مَا تلَيَسَّرَ منْان ۚ وَظَ يمنوا الصَّ َحلةَ وَ تنوا َّالزَكاةَ وَظَ ْارانوا َّ َ ْ َ َ َ َ ن
اَّلل انوَ
اَّللَ غَفنوتٌ َّتاحيمٌ ([")62املزمل] .
اَّللَ ۖ ا َّن َّ
مَيلْرا وَظَعْظَمَ ظَجْرا ۚ وَاسْتلَغْافرنوا َّ
وبسبك ما س جكر فآد والرت العديد م ا اوالت لتيسري تحلوة املصحف الشريف ،اال ظن اغلك ما س نشر عرب االنرتنت
وغري كان متبعا لنظاا النسخ اللفظي ،والبعل منالا كان متبعا لنظاا النسخ اجمحلئي نيون مراعاة التمييز بمم ادروف
وعحلمات الضبط ،وعدا نسخالا كما اي يف املصحف الشريف ،واذا ظحدث اشكالية ا وف على الآر ن الكرمي م
التحريف والتبديهللا وسوء الفالم لآلايت الكرمية ،اشكالية غياب الآواعد اللغوية واجمحلئية بسبك عدا ني ة النسخ ،ولك مأل
تطوت التكنولوجيا وظنظمة الكومبيوتر فآدت ظتيحت الفرصة لتحآيق الد ة الكاملة عند النآهللا ادريف لكلمات املصحف
الشريف ،ومنالا بر م  ،Microsoft Word 2010بسبك والوت ظيآون ( )X2 X2يف اذ النسخة املطوتة
للرب م  ،ةا سالهللا عملية واأل التشكيهللا ومهزة الآطأل والوصهللا وغرياا كما او عليا يف اللغة العربية متاما ، ،وم انا جاءت
فكرة بناء نظاا كتا ينتيح نسخ كلمات املصحف الشريف مأل حف موا أل كهللا حرف وعحلمة إبجن اللتا وتوفيآا.

اثلثا /أمهية البحث واهلدف منه:
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يف العصر ادايل ،تفاسري الآر ن الكرمي تتوافر مبختلف لغات املسلممم ،ولك التفاسري ليست ر  ،كما ظهنا تت ثر ابملكان
ا يط ابملفسر ومستوى تعليما وثآافتا ،وظيضا تت ثر الزمان واملتغريات ا يطة دظة واأل التفسري ،ظما الآر ن الكرمي فالو كحلا
و تعاحمل ،اثبت اللف منذ نزولا وحىت الساعة يف خمتلف ظَناء العامل ،وفيا شفاء الصدوت ،واذا ال يتحآق بآراءة التفسري،
وامنا بتلك العحل ة املباشرة بمم ا الق وعبد دظة راءة الآر ن الكرمي ،وتغذية الروح ،وانفتاح منافذ العآهللا ،ويآظة البصرية
وصفاءاا ،ال تتم بآراءة التفسري ايضا ،فالتفسري كحلا البشر وان كانوا علماء ،ظما الآر ن فالو كحلا و تب البشر ،وتب
العلماء ،ابللف املباشر للعبد ،لذلك فالو ينعترب ناة اتصال مباشرة ابلنوت اجهلي ،لذلك فإن التفسري ال حيهللا حمهللا الآر ن ظبدا،
وال حيآق ا مهية املآرونة بتحلوة كلماتا ابللف ادريف كما ظننزل على النيب املرسهللا ،وال يتجاوز التفسري ع كونا شرح معاين
الكلمات ،وتبيان لألسباب املرتبطة بنزول ا ايت ،وا حداث ال حدثت و ت نزوهلا.
وانا تكم ظمهية اذا البحث يف اجياني نظاا كتا لنسخ كلمات املصحف الشريف حبروف غري ادرف العر مأل حف
الضبط وبناء الكلمة وتراكيك اجلمهللا ،ومتكمم خمتلف الآراءات ،وتطبيق واعدالتجويد ،حىت يتسىن للمسلم -الغري ملم
حبروف اللغة العربية -م تحلوة كلمات و تعاحمل ،والسماح للنوت اجهلي ظن يتخلهللا تلك الزاواي املظلمة ،وظن يكون مساواي
يف حق االنتفاع بتحلوة الآر ن الكرمي محللا محلهللا امللم ابدروف العربية ،واذا ما يسعى لتحآيآا – مبشيئة و وتوفيآا -نظاا
ع-ل للنسخ اجمحلئي ،حيث يتميز اذا النظاا ع االنظمة املتبعة سابآا يف نسخ الآر ن الكرمي ،يف مواعمم تئيسيمم
لضمان ني ة النسخ:
 تساوي عدد احلروف :بسبك التآيد ابجمحلء عند النسخ -نيون زاينية ادرف املنطوق وغري املكتوب ظو نآصانادروف الصامتة -ةا يؤنيس احمل تطابق عدني ادروف متاما.

حيث يتم النسخ حسك النوع واملو أل ،ويتم واأل العحلمات كما يف النص
 تطابق مواضع احلروف وعالمات الضبط :ناملنسوخ ،سواء ظكانت ظعلى ادرف ظا ظسفلا ،م ظجهللا الت كيد على التفريق بمم ادروف وعحلمات الضبط ،م ظجهللا
حف ابط اجلمهللا وتراكيبالا والآواعد اجمحلئية كما يف املصحف الشريف متاما ،ةا ميك الآاتئ م التعلم الذاَي
للحروف العربية ،وختزي الكلمات العربية يف العآهللا الحلواعي مأل استمرات التحلوة.

لذلك فإن اهلدف من البحث هو طباعة املصحف الشريف ابستخداا نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل جبانك النص ا صلي،
ةا يساام إبجن و تعاحمل يف نشر وتيسري تحلوة الآر ن الكرمي لغري امللممم ابللغة العربية ،كما انا حمطة اعداني الراغبمم بتعلم
اللغة العربية وأتليفالم عليالا بهللا الشروع يف تعلمالا.
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رابع ا /منهج البحث واخلطة املتبعة فيه:
يعتمد اذا البحث على امتيات ادروف البديلة لكهللا حرف عر – و د س حتديد جمال االمتيات يف اطات ادروف الحلتينية-
وامتيات ما نميحلهللا كهللا حركة م حركات التشكيهللا واملد وغرياا م عحلمات الآر ن وتموز  ،وم مث التطبيق املباشر يف نسخ
كلمات املصحف الشريف ابدروف البديلة املختاتة ام حمتوى البحث ،حيث سيتم نسخ اجلزء الحلحلثون بنظاا النسخ
اجمحلئي ع-ل ،للت كيد على تساوس عدني حروف املنسوخ واملنسوخ منا لكهللا كلمة ،وتطابآالا حسك مو عالا م الكلمة.

 -1املقدمة وقد اشتملت على:
-

أقسام البحث:

الآر ن الكرمي وظمهيتا
مشكلة البحث
ظمهية البحث واهلدف منا
منال البحث وا طة املتبعة فيا
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 -2التمهيد ويشتمل على:
 املبحث ا ول /نيالالت أبن الآر ن الكرمي او كحلا و تعاحمل وليس م واأل النيب املرسهللا. املطلك ا ول /التعريف بنسك النيب املرسهللا وبيئتا.
 املطلك الحلاين /اعجاز الآر ن الكرمي كونا م عند و تعاحمل

 -3البند األول :أمهية نسخ كلمات املصحف الشريف ابحلروف الالتينية.
املبحث ا ول /التفريق بمم نظاا النسخ اللفظي للغة العربية ونظاا النسخ اجمحلئي هلا.
املبحث الحلاين /ظسباب امتيات ادروف الحلتينية لنسخ كلمات الآر ن الكرمي.
 -4البند الثاين :نظام لتينية املصحف الشريف بطريقة النسخ اإلمالئي ع-ل
-

-

املبحث ا ول /التعريف بنظاا التينية املصحف الشريف بطريآة النسخ اجمحلئي ع-ل
 oاملطلك ا ول /مااية نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل ،فكرتا ،ةيزاتا وعيوبا
 oاملطلك الحلاين /اجلداول املطلوبة لبناء نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل ابالعتماني على ادروف الحلتينية لنسخ
كهللا املصحف الشريف.
املبحث الحلاين /وصف لية النسخ اجمحلئي ع-ل عند التينية كلمات املصحف الشريف.

 -5البند الثالث :تطبيق على اجلزء الثالثون من املصحف الشريف.
 -6اخلالصة

 -7املصادر واملراجع
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التمهي د:
اا ا ا
اا
ت ا اجنس و ْا
ال تعاحمل ﴿ :نهللا لَّئا ا اجتَمع ا
ض نال ْم لابَل ْع ٍ
ل
اجل ُّ َعلَى ظَن ََيْتنواْ مبحلْ اهللا َا َذا الْ نآ ْر ان الَ ََيْتنو َن مبحلْلا َولَ ْو َكا َن بلَ ْع ن
ْ ََ
نَ
وَ االريا( [ ﴾)11اإلسراء]
املبحث األول/
دللت أبن القرآن الكرمي هو كالم هللا تعاىل وليس من وضع النيب املُنزل على قلبه

الآلر ن الكللرمي اللو كللحلا و تب العلاملمم ،نللزل بللا الللروح ا مللمم ،ابللفل العللر املبللمم ،كمللا جلاء تبيانللا يف ولللا تعللاحمل " :وَا نلَّلان
لك التَ نكللو َن ام ل الْمنل الذ اتي ( )898ابالسل ٍلان علَلراٍ مُّابل ٍ
لمم
ب الْعلَلالَامممَ ( )896ن لَلزََل ابلالا الل ُّلروحن ا ْ اَمللممن ( )896عَلَل ٰلى لَلْابل َ
لَتَن ازيللهللان تَ اِ
َ ن َ
َ َِ
((")898الشعراء).
يو كهللا مؤم أبن الآر ن الكرمي م عند و تعاحمل ،ال َيَي ابلباطلهللا وال ابلظللم وال جلاجللا شلك يف جللك ،وامنلا الغلرغ مل
اذا املبحث او ابراز عظمة اذا الكتاب نا م عند و تب العاملمم ،وال ميك ظن يكون مواوع م بهللا النيب املنزل على
لبا.

املطل األول /التعريف بنس النيب املرسل وبيئته:
وتني يف السرية النبوية يف جكر نسك الرسول عليا الصحلة والسحلا –الذس ظننزل على لبا الآر ن الكرمي ،-أبنا او:
النيب دمحم ب عبد و ب عبد املطلك ب ااشم ب عبد مناف ب صي ب كحلب ب ملرة بل كعلك بل للؤس بل غاللك بل
فالر ب مالك ب النضر ب كنانة ب مزمية ب مدتكة ب الياس ب مضر ب نزات ب معد ب عد ن.
ولد النيب عليا الصحلة والسحلا عاا 872ا يف مكة املكرمة ،وتلويف علاا 166ا يف املدينلة املنلوتة ،و لد يلهللا يف وصلف مكلة:
"كانت مكة يف اجلاالية ال تآر فيالا ولما وال بغيا ،وال يبغى فيالا ظحد اال ظمرجتا ،فكانت تسمى الناسة ،وال يريداا ملك
يستحهللا حرمتالا ،اال الك مكانا ،فينآال :اهنا ْسيت ببكة اال ظهنا كانت تبك ظعناق اجلبابرة اجا ظحدثوا فيالا شيئا.)1( ".
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ت وا
ٍ
ا
ا َأل لالن ا
َّاس لَلَّ اذس بابَ َّكةَ
شرفالا و تعاحمل ابلكعبة املشرفة – بيت و املكرا -كما وتني يف الآر ن الكرميَّ { :ن ظ ََّو َل بلَْي ن
ا ا
مم ((})91آل عمران) ،وكان كهللا م دا مكة يطوف با ويعظما وحيلق تظسا مضوعا ملكانتا وتلبية لنداء
نمبَ َاتكا َونادى لِلْ َعالَم َ
ا اا
ا
ا
مم
ابراايم عليا السحلا للناس ابد أبمر و تعاحملَ " :وا ْج بلَ َّوظْ َ ااجبْلَراا َيم َم َكا َن الْبَلْيت ظَن َّال تن ْش ارْ ا َشْيلئا َوطَ اِال ْر بلَْي ا َ للطَّائف َ
ا
والْ َآائا اممم والرَّك األ ُّ ا
َّاس ااب ْد ا َيْتنو َ اتجاال وعلَى نك اهللا ا ا
مم ام نك اِهللا فَ ٍِ َع ام ٍيق ( ... )67نمثَّ
َ َ ُّ
َ ََ ٰ ِ َ
اام ٍر ََيْت َ
الس نجوني (َ )61وظَجِن ايف الن ا َ ِ َ
َ
ا
ا
ا
ا
َّ
ضوا تَل َفحلَل نال ْم َولْينوفنوا ن نذ َوتنا ْم َولْيَط َّوفنوا ابلْبَلْيت الْ َعتيق ([ } )69احلج].
لْيَل ْآ ن
ولك ظاهللا مكة نصبوا حوهلا ا واثن ،واشركوا فيالا مأل و – الذس ال اللَا سوا  -يف العبانية ،وتسيدوا ا واا ابلآوة ،فحل
يبغي عليالم ظحد اال وظالكو  ،و د كانت صة ابراة -الذس اني جيشا يبغي االعتداء على الكعبة وادمالا -وعناية و
ومحايتا هلا م االعتداء إبتسال طري ااببيهللا " ظََمل تَلر َكيف فَلعهللا تبُّك اأبَصح ا ا
ضلا ٍيهللا ()6
اب الْف ايهللا ( )8ظََملْ َْجي َع ْهللا َكْي َد نا ْم ايف تَ ْ
ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ
ا اا
ا اا
ف َّم ْ نك ٍ
صٍ
ا
ا
ول ([ ")8الفيل] ،فآد كانت صتا عربة
يهللا ( )6تَل ْرمي االم حب َج َاتةٍ ِم س ِج ٍيهللا ( )8فَ َج َعلَ نال ْم َك َع ْ
َوظ َْت َس َهللا َعلَْيال ْم طَْيلرا ظ ََابب َ

لكهللا معتدس ،و د ْسي جلك العاا بعاا الفيهللا لآوة اددث ،ةا ساام يف تسوخ اذا الفضهللا العظيم يف ا جاان ،حىت علت
مكانتالم وامتدت ايبتالم بمم خمتلف الآبائهللا ابعتباتام يف محاية اجلا ،حىت غدت مكة ابلة الناس للعبانية والتجاتة ،ففيالا
بيت و ،واليا حي الناس م خمتلف ا مصات ،ةا ساام يف انتعاش التجاتة مبكة ،ابجاافة احمل مو أل مكة على طريق
الآوافهللا التجاتية املتنآلة بمم خمتلف االسواق ال كانت تزمر ا املنطآة ا يطة -فآد تنوعت ا سواق بمم موْسية وحملية
ملختلف السلأل والبضائأل الآانيمة م الشرق والغرب طوال العاا -فكانت كمحطة التآاء واسرتاحة ملختلف الآوافهللا ،كما اهنا
كانت هلا وافهللا حتركالا شتاء وصيفا.
كان ظاهللا مكة يعبدون ا صناا ،وجند ظحوال ظاهللا مكة يف اجلاالية يف وصف ظب عم تسول و ملسو هيلع هللا ىلص حمم س ل النجاشي
املسلممم املالاجري اليا ع نيينالم وام يف جوات  ":فكان الذس كلما جعفر ب ظ طالك فآال لا :ظيالا امللك ،كنا وما
ظاهللا جاالية ،نعبد ا صناا ،وأنكهللا امليتة ،وأنَي الفواحش ،ونآطأل ا تحاا ،ونسئ اجلات ،وَيكهللا الآوس منا الضعيف ،فكنا
على جلك حىت بعث و الينا تسوال منا نعرف نسبا وصد ا وظمانتا وعفافا ،فدعا احمل و لنوحد  ،ونعبد  ،وخنلأل ما كنا
نعبد َن و ابؤ م نيون ه م ادجاتة وا واثن ،وظمر بصدق ادديث ،وظنياء ا مانة ،وصلة الرحم ،وحس اجلوات،
والكف ع ا اتا والدماء ،وهنا ع الفواحش ،و ول الزوت ،واكهللا مال اليتيم و.)1("...

ولد النيب عليا الصحلة والسحلا -بعاا الفيهللا -يتيم ا ب ،ونش يتيم ا ب وا ا ،حيث توفيت ظما واو يف عاما السانيس،
فعاش يف كنف جد عبداملطلك سنتان ،مث تويف جد واو يف الحلامنة م عمر  ،فكفلا عما ظبو طالك ،الذس كان ال يفات ا
ظبدا ،وكان يذاك معا يف َتاتتا ظينما جاك" ،فشك تسول و ملسو هيلع هللا ىلص وو تعاحمل يكلؤ وحيفظا وحيوطا م ظ ذات اجلاالية ،ملا
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يريد با م كرامتا وتسالتا حىت بلغ ظن كان تجحل ظفضهللا وما مروءة وظحسنالم ملآا وظكرمالم حسبا وظحسنالم جواتا،
وظعظمالم ح لما وظصد الم حديحلا وظعظمالم ظمانة ،وظبعدام م الفحش وا محلق ال تدنس الرجال تنزاا وتكرما حىت ما
اْسا يف وما اال "ا ممم" ملا مجأل و فيا م ا موت الصادة.".

()1

والسرية النبوية مليئة ابلقصص واألحداث ما يُثبت ذلك ،وإمنا ذكرها ليس من حماور هذا البحث.

املطل الثاين /إعجاز القرآن الكرمي كونه من عند هللا تعاىل:

أولا  /اإلعجاز العلمي الذي بني دفيت املصحف الشريف:

كما جنكر سابآا فآد ولد النيب عليا الصحلة والسحلا يف عاا الفيهللا ،املوافق لعاا 872ا ،يف بيئة ليس هلا علم وال نيتاية
مااية التكنولوجيا وما اي علومالا  ،و د كان مصدت اج تة الوحيد بعد مغيك الشمس او مصباح الزيت ،وم انا كان
االعجاز اجهلي حمم نزل الآر ن الكرمي وبمم ايتا تفسري للعديد م الظواار العلمية ،ال ال نميك معرفتالا اال م محلل
ظنيق وظحدث ظجالزة التكنولوجيا ال توصهللا اليالا العلماء يف ظوامر االلفية الحلانية للسنة امليحلنيية ،يف حمم كانت والنية النيب
املرسهللا يف منتصف ا لفية ا وحمل ،وم اذ ادآائق ال فسراا العلم يف العآوني ا مرية ،ظس بعد وفاة النيب املرسهللا –عليا
الصحلة والسحلا -بآرون عديدة ،على سبيهللا املحلال ال ادصر:

 ذكر خلق النسان من طني لزب
ض ملاي َفة ۖ َالنوا ظ َََتعهللا فايالا م يل ْف اسد فايالا ويس اف ا
ِ
ال تبُّ َ ا ا ا
ا
َْ ن َ َ ن ن َ ََ ْ ن
ك ل ْل َم َحلئ َكة إِِين َجاع ٌل ِِف األَر ِ َ
ال سبحاناَ " :و ْج َ َ َ
ك ال ِد َماءَ َوََْن ن
ال ااين ظَعلَم ما َال تَلعلَمو َن"[البآرة ،]62:و ال ظيضا َ َ ":ا ا
ا
ا ا ا
ك ظَ ْن تَ ْس نج َد لا َما
يس َما َمنَل َع َ
س لَ َ
كۖ ََ ِ ْ ن َ
ْن
ن َسبِ نح حبَ ْمد َ َونل َآ ِد ن
ال َاي بْل ن
ا
ي ظَست ْكبلرت ظَا نكْن ا
مم([" )78ص].
ت م َ الْ َعال َ
ت بِيَ َد َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َملَ ْآ ن
تواح اْلايت الكرمي ظن ملق ظنيا مل يك على ا تغ ،وكان م صنأل يدس و تعاحمل يف املأل ا على ،فالهللا ملق و
االنسان اوال يف العامل العلوس مث ظنش االتغ ،اا ظن نش ت ا تغ سبآت ملق االنسان؟!
ك لاْلم َحلئا َك اة ااين ج ا
اع ٌهللا ايف اْ َْت ا
غ َملاي َفة["...البآرة ،]62:و ولا تعاحمل:
نستنت م اْلية الكرمية يف ولا تعاحمل " َوا ْج َ َ
ِ َ
ال َتبُّ َ َ
ا
ا
ص ٍال َكالْ َف َّخا ات([")88الرمحن].
ص ْل َ
نسا َن م َ
" َملَ َق ْاج َ
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ان نش ت ا تغ سبآت ملق االنسان ،وظهنا اي املصدت املمول لتكوينا ،حيث ان االنسان نملق م تراب ،واذا ما اتفق
عليا علماء ا نياين السماوية وعلماء العلوا ادديحلة.
حيث جند على مو أل بوابة الكتاب املآدس  ،https://www.biblegateway.comما جاء جكر يف سفر
ن
التكوي  7 :6النسخة الدولية اجلديدة ()NIV

 7مث ش ِكهللا الرب اجلا تجحل م غبات ا تغ ونفخ يف ظنفا نفس ادياة ،وظصبح الرجهللا كائنا حيا.
ويف سفر التكوي  7 :6نسخة امللك جيمس (نسخة امللك جيمس)

 7وشكهللا الرب اجلا اجنسان م تراب ا تغ ،وتنفس يف ظنفا نفس ادياة .وظصبح اجنسان توحا حية.
ويف ظشعيا  82:86النسخة الدولية اجلديدة ()NIV

 86م اس امليا يف جوف يد  ،ظو مأل اتساع يد ملحوظ بالة السماوات؟ الذس محهللا غبات ا تغ يف سلة ،ظو وزن
اجلبال على املآاييس والتحلل يف امليزان؟

ويف ظشعيا  82:86نسخة امللك جيمس (نسخة امللك جيمس)

 86م الذس اس امليا يف جوف يد و ابهللا السماء ابمتداني وفالم تراب االتغ يف التدبري ووزن اجلبال يف امليزان والتحلل يف
توازن.
وم الناحية العلمية فإن نظرايت نش ت الكون تشري احمل وجوني الغبات بهللا ادياة ،وم ظشالراا نظرية االنفجات الكبري ،حيث
"ا رتح كاا بلجيكي يدعى جوتج لوميرت ظوال نظرية االنفجات الكبري يف عشرينيات الآرن العشري  ،عندما افرتغ ظن الكون
بدظ م جتة بدائية واحدة .تلآت الفكرة نيعما كبريا م محلحظات انيوي اابهللا أبن اجملرات تسرع منا يف كهللا االَتااات،
وكذلك م اكتشاف ستينيات الآرن املااي جشعاع امليكروويف الكوين  -الذس فسر ظتنو بينزايس وتوبرت ويلسون على
ظنا ظصداء االنفجات الكبري".

()8

م انا جند اتفاق كهللا م علماء ا نياين السماوية وعلماء العلوا ادديحلة على ان ملق االنسان كان م تراب م ا تغ،
ةا يدل على ان نش ت ا تغ سبآت ملق انيا عليا الصحلة والسحلا ،كما اواحت ا ايت السابآة ،ولك الآر ن الكرمي
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سبق العلم أبكحلر م ظلف عاا ،حمم مصص تشبيا االنسان ابلصلصال ،وجلك للداللة على نيمول املاء والرتاب يف تكوي
االنسان ،فالصلصال او عباتة ع تراب ةزوج ابملاء تعرغ لدتجة حرات ة مآدتة حىت تصلك ابلشكهللا الذس او عليا،
فكيف للنيب ا مي معرفة ظن ملق انيا كان م تراب وماء ،يف حمم ان ابلعمم اجملرنية نرى االنسان م دم ونيا وعظم!.
ظوالرت التجاتب والدتاسات يف العآوني ا مرية ما يحلبت أبن املاء يشكهللا ما يآاتب ثلحلي تركيك جسم االنسان ،منالا ول:
" يتكون املخ والآلك م  ٪ 76م امليا  ،والرئتمم حوايل  ٪ 16م املاء .حيتوس اجللد على  ٪ 18م امليا والعضحلت
()9
والكلى  ، ٪ 79وحىت العظاا مائي."٪ 68 :
ظما الرمهللا فالو العنصر املعروف ابلسيليكا ،و د جكر الدكتوت انيواتني ف .جروب -مؤسس مركز الشفاء العاملي -يف مآالتا
املرتمجة" :السيليكا  ،املعروف ظيضا ابسم اثين ظكسيد السيليكون ظو  ،SiO2مركك كيميائي عدمي اللون ظبيل .يتكون
السيليكا م العناصر ا كحلر شيوعا على ا تغ ،السليكون ( )Siوا كسجمم ( ...O2يستخدا السيليكا يف كهللا مكان،
م التطبيآات الصناعية احمل صناعة ا غذية واملشروابت...السيليكا موجوني حىت يف جسمك ...اجا ملست صخرة ظو جابت
احمل الشاطئ ،فآد تعاملت مأل السيليكا ...يستخدا البشر السيليكا كإاافة غذائية وكحشو لألنيوية والفيتامينات .فالي
حتتوس على نسبة منخفضة م التوافر البيولوجي -نسبة املغذايت ال يستطيأل اجلسم البشرس امتصاصالا واستخدامالا ،-ةا
يعين ظن جسمك سوف ميتص فآط كمية ائيلة م السيليكا ويفرز البا ي يف البول .معظم السيليكا يف جسمك موجوني
()82
على شكهللا محل ا وتثوسيليك ،ويوجد يف العظاا وا واتت والشراين ا وتطي والكبد والكلى"...
لذلك يعترب املاء والرتاب عناصر تئيسية يف تركيك جسم االنسان ،ويف جعلا يتشكهللا ويتماسك كالصلصال اللمم .والليونة
حيث ظثبتت الدتاسات ظن شرب ما يعانيل 6لرت يوميا ينزيد م ترطيك طبآات اجللد السطحية
نياللة على زاينية نسبة املاء ،ن
()11
ني َل ِز ٍ
اهم ِمن ِط ٍ
ب"[الصافات،]11:
استَل ْفتا اال ْم ظ نَا ْم ظ َ
َش ُّد َم ْلآا ظ َْا َم ْ َملَ ْآنَا ۚ إِ ََّّن َخلَقنَ ُ
والعميآة  ،فسبحان الذس ال" :فَ ْ
وادمدهلل الذس علم اب ظنيا ما مل يعلم ،وامرب على لسان النيب ا مي بدمول الرتاب واملاء يف تكوي جسم االنسان،
وأتثري املاء عليا بهللا امرتاع اججالزة ادديحلة مبا يزيد ع ظلف عاا.
ا
ا
ا
وح ٰى ([")8النجم].
ال تعاحملَ ":وَما يَنط نق َع ا ا ْهلََو ٰى (ْ )6ن نا َو َّال َو ْح ٌي ين َ
منو اجلنني:

يف مطلأل الآرن السانيس نزل الآر ن الكرمي و د ظواح أبن اكتمال منو اجلنمم مير مبراحهللا واطوات نيامهللا الرحم كما يف ولا
تعاحمل " َّما لَ نك ْم َال تَل ْر نجو َن اََّّللا َوَاتا (َ )86وقَد َخلَ َق ُكم أَط َو اارا ([")88نوح]  ،يف حمم كان االعتآاني السائد دميا بوجوني اجلنمم
الآزا ،واو افرتاغ وجوني االنسان مكتمحل ولك حبجم صغريا جدا ،يكرب تدتجييا فرتة ادمهللا ،وكان اجلدل يدوت فآط حول
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وجوني مكتمحل يف مين الرجهللا ظا تحم االا ،وتوالت التجاتب على اديوا ت ،وتتابعت الفرايات املواوعة ،ال تتسم
ابلآصوت ن منبعالا ا يال واالفرتاغ ،حىت س اكتشاف اجملالر االلكرتوين وامرتاع االت التصوير الد يآة واجالزة الآياسات
املختلفة ،ليتمك العلم -يف الآرن االمري -م وصف مراحهللا واطوات اجلنمم ،وال عرب عنالا الآر ن الكرمي يف الآرن السانيس
ا
نسا َن ام نس َحللٍَة
وجلك بهللا امرتاع ا جالزة الآانيتة على اكتشاف جلك مبئات السنمم -يف ولا تعاحملَ " :ولََآ ْد َملَ ْآنَا ْاج َمم ( )86نمثَّ َج َع ْلنَا ن نطْ َفة ايف َلرا ٍت َّم اك ٍ
اِم اط ٍ
ضغَةَ عاظَاما
ضغَة فَ َخلَ ْآنَا الْ نم ْ
مم ( )86نمثَّ َملَ ْآنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َآة فَ َخلَ ْآنَا الْ َعلَ َآةَ نم ْ
َ
اا
َّاس ان نكنتن ْم ايف
َنش ْ َ ن َملْآا َمَر ۚ فَلتَلبَ َاتَ َّ
فَ َك َس ْو َ الْعاظَ َاا َدْما نمثَّ ظ َ
َح َس ن ا َْالآ َ
اَّللن ظ ْ
مم ([")88املؤمنون] ،و ولاََ " :ي أَيُّ َها الن ُ
ٍا
اب نمثَّ ام نُّطْ َف ٍة نمثَّ ام علَ َآ ٍة نمثَّ ام ُّم ْ ٍ ٍ
ك ام الْبلع ا
ث فَاإ َّ َملَ ْآنَا نكم ام تنلر ٍ
مم لَ نك ْم ۚ َون اآُّر ايف اْ َْت َح ااا
ْ َ
ضغَة ُّخمَلَّ َآة َو َغ ْاري نخمَلَّ َآة لِننلبَلاِ َ
َتيْ ٍ ِ َ َ ْ
ِ َ
ا
ا
َش َّد نك ْم ۖ َوامن نكم َّم يلنتَل َو ََّّٰف َوامن نكم َّم يلنَرُّني ا َ ٰحمل ظ َْتجَ ال الْ نع نم ار لا َكْي َحل يلَ ْعلَ َم
َج ٍهللا ُّم َس ًّمى نمثَّ نخنْ ار نج نك ْم اط ْفحل نمثَّ لتَلْبللنغنوا ظ ن
َما نَ َشاءن َ ٰحمل ظ َ
ا
ا ا ا
ت ام نك اِهللا َزْو ٍج َاي ٍ ([ ")8احل ج].
َنزلْنَا َعلَْيل َالا الْ َماءَ ْااتَلَّز ْ
ت َوظَنبَلتَ ْ
ت َوَتبَ ْ
م بلَ ْعد ع ْل ٍم َشْيلئا ۚ َوتَلَرى اْ َْت َ
غ َاام َدة فَاإجَا ظ َ
هطول املطر:


ف بلَيلْنَان نمثَّ َجيْعَلنان رَُكاماا فلَتلَرَى الْوَنيْ َق ََيرُجُ ام ْ ام َحلالاا وَيلننلَازِنل ام َ السَّمَ ااء ام
ال تعاحمل " :ظََملْ تلَرَ ظ ََّن َّ
اَّللَ يُزِجي سَحَااب نمثَّ يُ َؤِل ُ
اجبَ ٍال افيالَا ام بلَرٍَني فلَين اصيكن اباا مَ يَشَاءن وَيَصْارفنان عَ مَّ يَشَاءن ۖ يَ َكانين سَنَا بلَرْا اا يَْذاَكن ااب ْ َبْصَا ات ([")86النور].

علميا ،ظحد مراحهللا نيوتة املاء اي مرحلة التكاثف ( ،)Condensationوفيالا يتحول البخات الصاعد احمل جزيئات
صغرية جدا م جزيئات املاء والبلوتات ،ال تصطدا بدوتاا ابلعوالق اجلوية وتلتصق ا ،ومأل تزايد عدني جزيئات املاء
والعوالق اجلوية تتشكهللا الغيوا ،وتعرف اذ العملية علميا اباللتحاا ظو اجئتحلف ،وبوجوني الكحلري م الرطوبة يف اجلو ا يط
()12

ا بشكهللا ظكرب بكحلري م اهلواء حيدث تشبعا مسببا اطول ا مطات.

ويف اْلية السابآة وتنيت كلمة ينزجي مبعىن :يستدتكا برفق ،واملآصوني ابلونيق او املطر ،وم اْلية الكرمية نصف نش ت املطر
مبا يلي:
 ظمل تر ظن و :ظال تعلم ظنا مبشيئة و يزجي السحاب :يستدتكا ويآربا م بعل ع طريق الرايح ،كما جاء يف ولا تعاحمل مواحا يف سوتة ا عراف:اا
ا
اا
ا ٍ اٍ
" َونا َو الَّ اذس يُر ِس ُل ِ
مم يَ َد ْس َت ْمحَتا ۖ َح َّ ٰىت ا َجا ظََللَّ ْ
ح بن ْشرا بلَ ْ َ
الرََي َ
ت َس َحااب ث َآاال نس ْآنَا ن لبَللَد َميِت فََنْلَزلْنَا با الْ َماءَ
ا
ا
اج الْ َم ْوتَ ٰى لَ َعلَّ نك ْم تَ َذ َّكنرو َن ( .")86وظ لت مبعىن محلت وتفعت ،وانا بيان
َمَر ْجنَا بااا ام ْ نك اِهللا الحل ََّمَرات ۚ َك َٰذل َ
فَ ْ
ك نخنْر ن
أبن الرايح اي ال نحتر جتات املاء لتلتحم مأل عوالق طبآات اجلو الباتنية مكونة السحك.
 -مث يؤلف بينا :واو اجنذاب السحك لبعل لتحلآهللا وتزنياني كحلافة.
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 مث جيعلا تكاما :مبعىن جيمأل بعضا ببعل كالركاا ،واي مرحلة اجئتحلف ظو االلتحاا ال س جكراا سابآا فرتى الونيق جلرج م محللا :واو اطول املطرمبعىن ظن املطر او ت اجنذاب السحك لبعل ،وتراكمالا حىت تصهللا دجم معمم فينزل احمل ا تغ ليسآيالا.
الرايح فَلتحلاري سحااب فَليلبسطنا ايف َّ ا
ال تعاحمل َّ ":ا ا
ف يَ َشاءن َوَْجي َعلنان كا َسفا فَلتَلَرى الْ َو ْني َق َجلْنر نج ام ْ ام َحللااا ۖ
الس َماء َكْي َ
اَّللن الَّذس يلنْرس نهللا ِاَ َ ن ن َ َ َ ْ ن ن
ن ([")81الروم]
اب بااا َم يَ َشاءن ام ْ اعبَ ااني ا اجَا نا ْم يَ ْستَلْب اشنرو َ
فَاإجَا ظ َ
َص َ
 اإلعصار الناري:
ا
ا ا
ا ا
ا َّا
ٍ
َصابَان الْكابَلنر
َح ند نك ْم ظَن تَ نكو َن لَان َجنَّةٌ ِم خن ٍيهللا َوظ َْعنَاب ََْت ارس م َْحتت َالا اْ َنْل َال نات لَان ف َيالا م نك اِهللا الحل ََّمَرات َوظ َ
ال تعاحمل":ظَيلَ َوُّني ظ َ
ا
اَّلل لَ نكم ْاْلاي ا
ولَا جن اتيَّةٌ اع َفاء فََصابلالا إِعص ِ ِ
ن ([")611البقرة]
ت لَ َعلَّ نك ْم تَلتَل َف َّكنرو َ
ت ۗ َك َٰذل َ
احتَلَرَ ْ
ك يلنبَلاِ ن
َ ن ِ ن َ ن َ ََ َ ٌ
ار فيه ََّن ٌر فَ ْ
مم َّن ن َ
يف  81كانون الحلاين  /يناير  ،2003شبت حرائق كان هلا أتثري مدمر على العاصمة ا سرتالية ،كانبريا ،و د ظبلغ شالوني
عيان ع تؤية اعصات ،فتوالت سلسلة م املراجعات والدتاسات العلمية لدتاسة ظحداث جلك اليوا وتلك الظاارة ال مل

يُسبق هلا أن شوهدت من قبل ،وتآول النتائ أبنا نش حريق يف ظسرتاليا م شدتا ظنيى احمل والوت اعصات يبلغ طولا حوايل

 822مرت ،ةا ساام يف تدمري ظكحلر م  822منزل ،واذا النوع م الظواار النانيتة ال عنرفت ابسم "نيوامات النات"(.)13

بدظ اددث بنشوب حرائق ظمذت يف االنتشات جالة الغرب م املدينة حوايل  9يناير ،وبسبك التضاتيس الوعرة ،مل يتم
التحآق منا لبعل الو ت ،حىت َتمعت ادرائق بسرعة و وة بهللا يوا  81كانون الحلاين (يناير) ،وبسبك اتتفاع نيتجة ادراتة
حيث كان  82نيتجة مئوية مأل تايح  12كم  /ساعة ،ظنيى اذا االندماج احمل حدوث تلك الكاتثة.
الشديد والرايح الآوية ،ن
وتوالت ا حباث والدتاسات لفالم حآيآة تلك الظاارة النانيتة ،ومنالا التفسري :
"أتثري ا رتان ادريق والغحلف اجلوس ظكحلر وة م ادرائق العانيية ،فآد حيدث ظن تطوت ملية جات محهللا حراتس مكحلفة
اعصاتا ،ولآد ظثبتنا ظن اذا كان ابلفعهللا اعصاتا ،أول رصد مؤكد إلعصار حراري ِف أسرتاليا ،وليست نيوامة

النات.)14("...

وم اجلدير ابلذكر كان اذا التصريح 6286ا ،بعدما تعجك العامل م تلك الظاارة ال نسجلت ظول مرة يف اسرتاليا عاا
 6226ا ،و د حتدث الآر ن الكرمي ما يزيد ع ظلف وظتبعمائة عاا ع وجوني اعصات فيا ت ،فكيف للنيب ا مي معرفة
وجوني اذ الظاارة ال نسجلت ول مرة بعد وفاتا بآرون عديدة ،وزني على جلك البحلغة والد ة يف ول اعصات فيا ت
وليس اعصات تس ،اشاتة احمل امتحلف مصدت والنية كهللا م اجعصات والعموني الناتس الذس بداملا ،واذا ما ظثبتا العلم
حيث شرح  Marc Lallanillaم  LiveScienceأبن ظعاصري
ادديث مأل تطوت ا جالزة الراصدة لذلك اددث ،ن
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النات تتشكهللا عندما تتجمأل نيتجات ادراتة ا يطة العالية واهلواء السام م النات ،ةا جللق عمونيا م اهلواء السام  ،يبدظ
اذا اهلواء السام ابلدوتان واالتتفاع ،وابلرغم م عدا وجوني تفسري لسبك نيوتان اهلواء ،اال ظنا يتحول الدوتان احمل الواأل
الرظسي مأل وة اهلواء الصاعد الذس يسحك الرماني ،واجلمر ويشتعهللا يف السماء معا.
ويآول نيهللا التو ،عامل الغحلف اجلوس جبامعة نيفانيا  ،تينو  ،لويهللا" :م النانيت جدا ظن يكون لدينا محلهللا اذ ا حداث
املستمرة حآا محلهللا اذ ...للحصول على واحدة كبرية محلهللا اذا ظمر خميف حآا.
و د حتدثت موسيا تونيس كو على مو أل  Inverseع ظن نيوتان اهلواء يغذس مركز اجحرتاق ابالكسيجمم.)15("...

واستمرت الدتاسات حول تلك الظاارة ال حتدث بشكهللا نيت ومطي ،وصوال احمل التفسري ابلآول أبن ا عاصري تنت ع
وروف عالية يف الغحلف اجلوس ،يف حمم يتشكهللا العموني الناتس بسبك الظروف على ا تغ ،حيث يرتفأل اهلواء السام
اجلاف بسرعة ويشكهللا عمونيا ،اذا العموني م اهلواء يبدظ يف نيوامة ،هنا تكتسك السرعة ،فالي تلتآط اجلمر وادطاا

املشتعلة ،فيتشكهللا برج النات ا رتق نيامهللا جلك اجعصات ،وهنا اإلعجاز القرآين ،والدليل القطعي ابن القرآن الكرمي كالم
رب العاملنيِ ،ف اللفظ الدقيق "إعصار فيه َّنر".

وال يآتصر اجعجاز العلمي للآر ن الكرمي على ما س جكر فآط ،فادديث فيالا يطول ،ولكهللا واارة العديد م ا حباث
والدتاسات ال ظثبتت ني ة الآر ن الكرمي يف تفسرياا ،ةا يدل على استحالة واعالا م بهللا بشر ال يعلم مااية التكنولوجيا،
وامنا او ابلآطأل املبمم كحلا و تب العاملمم ظننزل على لك النيب ا مي ،اداية ونيستوتا للناس كافة ،وتمحة ابملؤمنمم.

اثنيا /اإلخبار عن الغي :
تتفق مجيأل ا نياين وغرياا ظن الغيك ليس م العلوا البشرية ،اال ومضات د تنكشق لبعل ا فراني سواء م محلل تؤاي
صاني ة ظو جان اسرتق السمأل م ظمبات السماء –حيث كان جلك ةكنا بهللا بعحلة النيب عليا الصحلة والسحلا  -ظو غرياا،
ولك الآر ن الكرمي جاء حيمهللا امبات السابآمم والآانيممم ،ما نفآا وما ال نفآا ،فآد امرب و تعاحمل أبن ايتا ستنكشف
الحآا ،واو نياللة على تطوت العلوا والتآدا التكنلوجي الذس سيكشف لنا اذا اْلايت والظواار يف الكون ويف االنسان
نفسا ،ويف عصر ادايل نعيش الوعد املذكوت يف سوتة النمهللا ،يف ولا تعاحمل:
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ا
(ونهللا ْ ا ا
سرييكم" وكلمة " فتعرفوهنا"
آَيتِِه فَ تَ ع ِرفُونَ َها َوَما َتبُّ َ
ك باغَاف ٍهللا َع َّما تَل ْع َملنو َن)[النمل] ،ويف كلمة " ن
ادَ ْم ند ََّّلل َس ُِريي ُكم َ
َ ْ
مطاب مستآبلي ابنكشاف حآائق مل تك معروفة يف حينالا ،فكيف للنيب املرسهللا ظن يعرف بوجونياا ليخرب أبهنا
ستنكشف مستآبحل ،واو حىت ال يعرف حآيآتالا ،وال يدت وجونياا ،فالعديد منالا ماتج نطاق ادواس البشرية م حيث
ادجم كالذتة وما نيوهنا ظو السرعة كالضوء وما ينضاايا ظو البعد كالفضاء وما حيويا م كواكك وجنوا وغرياا ما علمنااا
وما مل نعلمالا احمل يومنا اذا.
فم غري مالق اذا الكون يعلمالا ،ويعلم بوجونياا ،ويعلم ظن املستآبهللا سيكشف لنا م اذ الظواار وادآائق ما مل يك
ول
الر نس َ
ابملستطاع معرفتا فرتة نزول الآر ن الكرمي ،انطآالا و تعاحمل على لسان النيب ا مي كما وصفا ائحل ":الَّ اذي َ يلَتَّبا نعو َن َّ
ا
وف ويلْنلالاام ع ا الْمْن َك ار وناحي ُّهللا َهلم الطَّياب ا
َّيب األ ُِم َّي الَّ اذس َاجي ندونَا مكْتواب اعْن َدام ايف التلَّوتاةا و ْا ا
ا
ات َونحيَِارنا
النِ َّ
نَ ن
اج ْجن ايهللا ََيْ نمنرنا ْم ابلْ َم ْعنر َ َ َ ن ْ َ ن َ نن َِ
نْ
َْ َ
ث ويضأل عْنلالم اصرام واْ َ ْغ َحل َل الَّا َكانَت علَي االم فَالَّ اذي َمننوا بااا وعَّزتو ونَصرو واتلَّبلعوا الن ِ
ا
ا
ُّور الَّذي أُن ِز َل َم َعهُ
َ
َ َ ن ن َ َن ن َ َ ن
َ َ
ْ َْ ْ
َعلَْيال نم ا َْبَائ َ َ َ َ ن َ ن ْ ْ َ ن ْ َ
ن"[األعراف].
ك نا نم الْ نم ْفلا نحو َ
ظنولَئا َ
فالنيب املرسهللا الذس مل يك يعلم الآراءة وكان يستنري مبصباح الزيت بعد مغيك الشمس ،وليس لا م الركك سوى الدواب
 ال عجلة وال سياتة  -ومل يرى حىت م ت اا فجميعالا س امرتاعالا بعد وفاتا بسنمم عديدة ،جاء على لسانا وعدابنكشاف ادآائق والظواار امتدت مئات السنمم م بعحلتا ،واملنطق الوحيد لذلك أبن الآر ن م عند و مالق اذا الكون
ن املستآبهللا واحداثا سواء على املدى البعيد ظو الآريك ال يعلمالا اال و تعاحمل وم ظجن لا مبعرفتالا ،واذ نياللة مباشرة
على ظن الآر ن الكرمي م عند و ال الللا سوا  ،مالق كهللا شيء.
وم ا حداث ال نزلت يف الآر ن الكرمي وال تنبئ حبدوثالا بهللا ظواهنا او مرب وفاة ابوهلك –عم النيب املرسهللا -و د كان
ت يَ َدا
م كفات ريش ،حيث نزلت ايت خترب أبن ظ هلك سيموت على شركا ومحلوا ت جالنم ،وجلك يف ولا تعاحمل":تَلبَّ ْ
ات َهلَ ٍ
ظَا َهلَ ٍ
ك ([")6املسد].
ك َوتَ َّ
صلَ ٰى َ تا َج َ
ك (َ )6سيَ ْ
ك (َ )8ما ظَ ْغ َ ٰىن َعْنان َمالنان َوَما َك َس َ
ظبو هلك او عم الرسول عليا الصحلة والسحلا ،وكان م ظكرب ظعداء اجسحلا ،وة عذبوا ظصحاب الرسول الكرمي وتطاول
عليالم نيون تمحة ،جاء جكر يف الآر ن الكرمي ابنا سيموت وسيصلى ت جالنم ،ولو افرتغ احد أبن الآر ن مواوع م بهللا
النيب املرسهللا ،لكان ا جدى -بعد نزول اْلية الكرمية -ظن يدعوا ظبو هلك وما ،وظن ينعل اسحلما –ولو كذاب -حىت ينحلبت
أبن الآر ن كحلا مواوع م بهللا النيب املرسهللا -عليا الصحلة والسحلا ،-ولكنا مل يفعهللا! ومات على كفر كما جنكر يف الآر ن
الكرمي ،وصدق الوعد ادق.
وم ظمبات الغيك ولا تعاحمل يف سوتة الروا:
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ِ
ِ
ِ
ِِ
"غُلِب ِ
وم (ِِ )6ف أَد ََن األَر ِ
ني ۗ اََّّللا اْ َْمنر ام َلْب نهللا َوام بلَ ْع ند ۚ
ت ُّ
ض َو ُهم من بَعد غَلَبِ ِهم َسيَ غلبُو َن (ِِ )6ف بِض ِع سن َ
الر ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ح ال ُمؤمنُو َن (")8
َويَوَمئذ يَف َر ُ
كان املشركون حيبون ظن يظالر ظاهللا فاتس على الروا هنم واايام ظاهللا ظواثن ،يف حمم كان املسلمون حيبون ظن تظالر الروا
على فاتس هنم ظاهللا كتاب.
وقد ذكرت مقالة "الحرب البيزنطية-الساسانية  ،"266-206ملخص لذلك النزاع الضرير الذس نياا طوال عآدي
كاملمم ،ابنيائ بوصف انتصات الفرس ومنتاليا ابنتصات الروا:
" انتصات الفرس:
اا كسرى الحلاين ( )161-892كسرى الحلاين إبا ْستاغْحلل نزاع على السلطة يف اجمرباطوت اية البيزنطية وانطلق مأل جيوشا
ابحتحلل شامهللا لألتااي البيزنطية اد ملك الروا فوكاس فو اس .فآد كان حلم كسرى الحلاين او اعانية حدوني االمرباطوتية
ا مخينية السابآة.

مث تآدا احمل مصر ،فسآطت االجسكندتية يف ظيديالم سنة  ،616وترتك على جلك انآطاع الآمح ع الآسطنطينية وازنيايني
سوء ا حوال اال تصانيية.
انتصات الروا
عاا  166ا ،حصهللا انآحلب عسكرس حيث متك ار هللا ( )188-182حاكم رطاجة م االستيحلء على الآسطنطينية
وظعاني تنظيم اجليش  ...استغهللا اجمرباطوت البيزنطي ار هللا غياب انية اجليش الساساين واتبح اع ِدة انتصاتات نم َد ِمرة للفرس
 ...ومبساعدةا ا زت و َّوات تركية ظمرى ،استغهللا اجمرباطوت البيزنطي ار هللا غياب انية اجليش الساساين واتبح اع ِدة انتصاتات
جت يف معركة نينوى ،حيث انتصر امللك ار هللا يف
نم َد ِمرة للفرس بعد  88عاما م حر م للبيزنطيمم .محلة امللك ار هللا تَ ِتو ْ
كانون ا ول عام ( 627بدون مساعدة ا زت الذس تَركو ) انتصاتا ساحآا على اجليش الفاتسي بآيانية تاازاني .واذ املعركة
اداْسة د رتت مصري الصراع بمم الطرفمم" (.)5

و د جكر ني .زغلول النجات يف بيان اجعجاز اجهلي لآلية الكرمية ،على مو أل اهليئة العاملية للكتاب والسنة،
" :www.eajaz.orgوجاء يف صفوة البيان ملعاين الآر ن ما نصا ... :فظالر الفرس علي الروا ,فلما بلغ ا رب مكة
شق علي املؤمنمم ,ن الفرس جموس ال يدينون بكتاب ,والروا ظاهللا كتاب; وفرح املشركون و الوا :ظنتم والنصاتس ظاهللا
كتاب ,وَن والفرس ظميون ,و د والر امواننا علي اموانكم ,ولنظالرن َن عليكم ,فنزلت اْلية وفيالا :ظن الروا سيغلبون
الفرس يف بضأل سنمم .والبضأل :ما بمم الحلحلث ايل التسأل و(غلبالم) كوهنم مغلوبمم.)6(".
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محلصة الآول يف عام 616م توج نصر الفرس على الروا بسآو اجسكندتية (ونميك اعتبات مصر ظنيىن ظتغ ابلنسبة ملكة
املكرمة ،فبالرغم م َتاوتمها اال ظنا ال تحلمس بينالما بسبك البحر ا محر ،وك ن لكهللا واحدة ظتغ مستآلة) ،وبسآو
االسكندتية وت نفوج الفرس واهناتت معنوايت الروا .واو نفس العاا الذس توفيت فيا مدجية زوجة النيب الكرمي وعما ظبو
طالك الذس كان يدافأل ع النيب ا مي وينذيد عنا خماطر ريش ،لذلك ْسي جلك العاا بعاا ادزن ،وك ن نزول اْلايت
الكرمية يف جلك الو ت مواساة وطم نينة للنيب الكرمي واصحابا ابلنصر والفرح الآانيا.
وكان نصر الروا على الفرس عام 627م وبعداا بشالري تآريبا س صلح ادديبية بعآد ادنة بمم املسلممم ومشركي ريش،

وبني عام 616م وعام  627بضع سنني.

فم غري و تعاحمل يعلم بنتيجة املعات الضاتية بمم الفرس والروا بهللا حدوثالا بسنمم عديدة ،وان ازمية الروا وانتصاتاا على
الفرس سيكون يف بضأل سنمم ،فسبحان الذس يعلم الغيك وما ظمفى.
اثلث ا /حفظ القرآن من التغيري والتحريف ألكثر من ألف وأربعمائة عام:

ظن للزل الآ للر ن الك للرمي يف الآ للرن الس للانيس للم لليحلني ،وس تدوين للا ومجع للا ونس للخا يف نف للس الآ للرن ،و للد ج للاء عل للى مو للأل الش للرق
اجلكرتونيللة ،أبنللا س العحلللوت علللى نسللخة مكتوبللة ابليللد يف مكتبللة جامعللة "تللوبنج " يف واليللة "ابنين فللوتمتبريج" ا ملانيللة ،كمللا
جكرت أبن "ميكائيهللا ماتكس تئيس مركز نيتاسات [كوتبيس كوتاين كوا] ا ملانية ،ظن نتائ العينات امل موجة مل املخطوطلة
الآر نية لتتبأل اتتيخ كتابتا عرب طريآة الت تيخ ابلكربون املشأل  -عملية تستخدا لتحديد عمر الشليء الآلدمي عل طريلق يلاس
حمتوا م الكربون املشأل  -ظوالرت ظهنا تعوني لفرتة مابمم  178-189ميحلنيس".
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صوتة ()8
كلمات املصحف الشريف مطابآة لكلمات مجيأل النسخ حول العامل ،فالآر ن الكرمي اثبت مل يتغري حول خمتلف نيول العلامل،
فالللهللا ينعآللهللا أبن حف ل كتللاب يف خمتلللف نيول العللامل مبنيللة علللى اجلال لوني واملسللاعي البشلرية ،فلللو كللان للبشللر للدتة علللى حف ل
كتاب م التحريف والتغيري ،لكانلت ا حانييلث النبويلة حمفوولة واثبتلة حلول العلامل ولكل ملا نلرا اليلوا الو املتحلف العلملاء
ووالوت املذابية والفرق االسحلمية ،كما ظنا لو كان ادف نميكل ظن يكلون جاللوني بشلرية لكلان اججنيلهللا واحلد نيون حتريلف ظو
تغيري ،ولك كتك االجنيهللا ال حصر هلا وال عدني حمدني ،وال يكاني ينرى نسختمم متطابآتمم لنفس الطائفة الواحدة.
مل انللا نلدت ظن حفل الآلر ن الكللرمي كحللر مل ظللف وظتبعائللة علاا ابللفل اللد يق حللول ظَنلاء العللامل ال نميكل ظن يكللون اال
حف اهلي فوق دتة البشر.
فالهللا ينعآهللا أبن حيف ا الق املدبر لشؤون اذا الكون كتاب مواوع م بهللا البشر!
وتلك نياللة ظمرى على ظن الآر ن الكرمي او كحلا و تعاحمل املنزل على لك عبد النيب ا مي عليا الصحلة والسحلا.

البند الول
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املبحث األول /أمهية نسخ كلمات املصحف الشريف ابحلروف الالتينية
-

املبحث ا ول /التفريق بمم نظاا النسخ اللفظي للغة العربية ونظاا النسخ اجمحلئي هلا.
املبحث الحلاين /ظسباب امتيات ادروف الحلتينية لنسخ كلمات الآر ن الكرمي.

نظم النسخ قد تكون لفظية وقد تكون إمالئية ،ولضمان فهم املقصود وج توضيح املعىن لبعض املصطلحات وهي:
اللغة ا ا :اي اللغة ا صلية للنص املراني نسخا.
حروف اللغة ا ا :اي ادروف ال تستخدمالا اللغة ا ا للتعبري ع مفرنياهتا كتابيا
النسخ :ينآال نسخ الكتاب ظس نآلا وكتبا ،مبعىن او اعانية كتابة النص املكتوب ظو امللفوظ ،بشكهللا مطابق للنص ا صلي
ظو بشكهللا مطابق للف ابستخداا حروف غري حروف لغة ا ا.
الناسخ :اوم اا ابلنسخ ونآهللا النص املكتوب ظو امللفوظ ،وانا ينآصد با الذس يآوا بتبديهللا حروف النص م حروف لغة
ا ا احمل حروف ظمرى مأل ادفاظ على النطق ا صلي هلا ،ظو يآوا ابلتعبري ع الكلمات املنطو ة ابللغة ا ا ابستخداا
حروف ظمرى غري ادروف ا صلية للغة ا ا.
املنسوخ منا :او النص ا صلي املكتوب حبروف لغة ا ا.
املنسوخ :او النص بعد نسخا حبروف ظمرى غري حروف لغة االا.
اللغة املنسوخ اليالا :اي اللغة املراني استخداا حروفالا م ظجهللا نسخ النص
ادروف الحلتينية :اي ادروف املستحدثة م ا صول الحلتينية.
محلال تطبيآي على املصطلحات يف اجلملة التالية:
< نسخ كلمات سورة الفاحتة ابحلروف الالتينية >

 -اللغة األم اي اللغة العربية

 -حروف اللغة األم اي ادروف العربية

 النسخ او اعانية كتابة سوتة الفاحتة ابستخداا ادروف الحلتينية. -الناسخ او الشخص الذس يآوا ذ املالمة.

 -املنسوخ منه اي سوتة الفاحتة املكتوبة ابدروف العربية.
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 -اللغة املنسوخ إليها اي الحلتينية

 املنسوخ او سوتة الفاحتة ابدروف الحلتينية.املبحث األول/

التفريق بني نظام النسخ اللفظي للغة العربية ونظام النسخ اإلمالئي للغة العربية

بسلبك العومللة واالنفتلاح املعلريف لتبلانيل املعلوملات بلمم خمتللف الحلآافلات ،واللرت اداجلة لتوحيلد نظلاا الكتابلة لضلمان النطلق
السليم لألْساء يف كهللا لغة ،حيث ظن ا ْساء ال تنرتجم وامنا تننطق كما اي مالما تغريت لغة الناطق ا ،فمحلحل ظسم ( نعمان)،
تننطق نعمان سواء ظكان النطق عربيا ظا صينيا ظا اجنليزاي ،وامنا لسان النلاطق ،وجالللا ابدلروف العربيلة كحلرف (ع) ظنيى احمل
تغيري النطق وليس االسم ،م انا والرت اداجة احمل اجياني نظاا كتا يعطي كهللا لف تسم ينعرب عنا ،لذلك يف ظوامر الآلرن
الحلام عشر ،ظنش ت الرابطة الصوتية الدولية ( )International Phonetic Association IPAنظاما للكتابة
يغطى مجيأل ا صوات ،ظس ظن كهللا صوت منطوق واعت لا تمز واحد ميحللا ،وواعت الرابطة هلذا النظاا اْسا مشلتآا مناللا،
فآلد ظطلآلت عليلا ا جبديلة الصلوتية الدوليلة ( ،)International Phonetic Alphabet IPAو لد ْسلي بلذلك
أتكيللدا علللى ظن ظس لغللة ميكل ظن تسللتخدا اللذا النظللاا الكتللا للتعبللري عل النطللق ا للاص للا ،حللىت تتوحللد لغللة الكتابللة بللمم
خمتلف اللغات ،ويف اذ ادالة يكون النطق اتبأل للغة املنسوخ منالا سواء صينيا او عربيا ظو اجنليزاي ظو فرنسليا او غلري جللك،
وامنا التعبري عنالا يكون ابستخداا ادلروف التابعلة للنظلاا ،و لد اعتملد الذا النظلاا عللى ادلروف الحلتينيلة بشلكهللا ظساسلي يف
متحليللهللا ا ص لوات ،ونظ لرا ن بعللل اللغ لات حتتللوس علللى ظص لوات ختللتص للا ومتيزاللا ع ل غرياللا م ل اللغللات ا مللرى ،اعتمللد
 IPAبعللل الرمللوز م ل ادللروف اهلجائيللة غللري الحلتينيللة م ل ظجللهللا تغطيللة ا ص لوات املفآ لونية يف ادللروف اهلجائيللة الحلتينيللة،
لضللمان ظن يكللون لكللهللا صللوت حللرف ظو تمللز ينعللرب عنللا ،ومبللروت الو للت ،تبنللت العديللد مل الللدول ،محلللهللا الصللمم واهلنللد وكللوتاي
اجلنوبية ،اذا النظاا لتساليهللا نطق اللغة –وماصة اْساء العلم -لغري ظبناء اللغة.
وينعرف استخداا ادروف الحلتينية يف التعبلري الكتلا – ملختللف اللغلات -ب[التينيلة نظلم الكتابلة] ،فنجلد اليلوا -مبختللف
ظَنللاء العللامل -تللداول الشللباب للرسللائهللا النصللية عللرب ظجالللزة اهلللاتف النآللال ،ابسللتخداا ادللروف الحلتينيللة بللدل مل اللغللة ا ا،
والذا ملا ينعلرف ب ل ل ل-التينيلة اللنص ( Romanization Writing Systemظو Latinization Writing
 )Systemواي استبدال حروف اللغة ا ا حبروف التينية عند نسخ النص مأل ادفاظ على النطق ا صلي للغة ا ا.
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الفرق بني النسخ اللفظي والنسخ اإلمالئي:

النسخ اللفظي :او نسخ الكلمة م تسم مر اعتمانيا على النطق ،مبعلىن ظنلا ينسلخ كلهللا ادلروف امللفوولة سلواء ملأل زاينية
ظو نآصان حروف ليست م ظصهللا الكلمة لضمان صحة النطق ،وال يعطي اذا النظاا ا مهية للتفريق بلمم موالأل عحلملات
الضبط ومواأل ادروف عند كتابة الكلمة ،وابلرغم م خماطر تغيري تراكيك الكلمة عنلد النسلخ اللفظلي لكلملات املصلحف
الشلريف اال ظنللا وبسللبك سللالولة اللذ الطريآللة ،وعللدا اتتباطالللا ابلآواعللد اجمحلئيللة ظو اللغويللة ،فآللد كانللت ظكحلللر انتشللاتا عنللد
التينيلة الكلملات العربيلة ،وماصللة بلمم الشلباب عللرب وسلائهللا التواصلهللا االجتمللاعي ،وتغلم خماطرالا اال ظنللا لد اعتملداا الللبعل
لنسخ كلمات املصحف الشريف لضروتة تيسري تحلوتة الآر ن الكرمي.
النسخ اإلمالئي :او نسخ الكلمة م تسم مر حرفا حبرف ،مأل ا مذ ابالعتبات كافة ملحآات ادرف ماصة وملحآات

النص عامة ،لذلك فإن اذا النظاا ظكحلر ني ة وتعآيدا م ا مرحيث يعتمد على امحلء الكلمة عند نسخالا ،بكافة ادلروف
والعحلمات سواء ظكانت منطو ة او غري منطو ة لضمان صحة اجمحلء للكلمة.
سابآا كان م الصعك اتباع النسخ اجمحلئي للكلمة عند نسخ نصوص اللغلة العربيلة ونشلراا مطبوعلة ،حيلث مل تنلتح ظجاللزة
الكتابللة السللابآة – اْللللة الكاتبللة وظنظمللة اداسللوب السللابآة -ماصللية تفللأل واسللآا ملحآللات حللروف الكلمللة مل التشللكيهللا
والعحلمات ،ولك يف الو ت ادايل ،ومأل تطلوت ظجاللزة الطباعلة فآلد توصلهللا الباحلث احمل والأل ليلة لنسلخ كلملات املصلحف
الشريف ابلنسخ اجمحلئي واذا او مواوع البحث.
م املتعاتف عليا -على وجا العموا -يتم نسخ نصوص اللغة العربية م محلل:
-

نظام النسخ اللفظي للغة العربية:

انا نظاا يعتمد على ال نطق اللفظي للكلمات عند حتويهللا النص م نظاا كتابة احمل مر يستخدا حروف اجائية خمتلفة.
كحال حتويهللا النص العر م استخداا ادروف العربية احمل ادروف الحلتينية ،فإن نظاا النسخ اللفظي العر او طريآة
تستخدا لكتابة الكلمات العربية ابستخداا الرموز الحلتينية وفآا لنطآالا ،مأل َتااهللا تلك ادروف ال مل يتم نطآالا.
والرت العديد م ا اوالت الستخداا نظاا النسخ اللفظي العر  ،وجلك بسك سالولتا وسرعة استخداما وامكانية تطبيآا
على لوحة املفاتيح جالزة النآال والكومبيوتر ،ولك الرتكيز الشامهللا عند النسخ على امان النطق السليم للكلمة ظوجد
االشكالية بسبك زاينية ونآصان بعل ادروف ،وايضا يف عدا التمييز بمم حروف الكلمة والتشكيهللا ،وم ا محللة على
جلك:
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)(15

ا
يف َحالَك؟
حلا َعلَيكم َاي فَانيس َك َ
الس ن
َ
alaykum/ /yā/ /fadi/ /kayfa/ /halak/ع/āsalamu/ /
ادروف ا جبدية
)(16

al-ḥurūf al-abjadīyah
باسم......
……Bism

مميزاته:

 سهولة الستخدام :انا مباشر وال توجد واعد جيك اتباعالا ،ظس جمرني كتابة ادروف ال يتم نطآالا بغل النظرع صحتالا اجمحلئية او اللغوية.
 -سهولة القراءة :نظرا ن اذ الطريآة تعتمد على ظصوات الكلمات ،فعندما تتم عملية النسخ ،ل يكون انا

ظس ملط ظثناء الآراءة ،فبما ظن ا شخاص الغري طآمم ابللغة العربية ليست هلم نيتاية بآواعد اللغة  -مىت ينلف
ادرف ومىت يكون صامت -فتعترب اذ الطريآة مباشرة وساللة الآراءة حيث ظهنا تعتمد على النطق وكتابة ادروف
املنطو ة فآط.
عيوبه:
يعتمد اذا النظاا ظساسا على ا صوات عند نسخ الكلمات العربية ابستخداا ادروف الحلتينية ،فآد يتسبك جلك يف هتديد
مطري للغة العربية م محلل:
• َتااهللا الرتاكيك والآواعد اللغوية واالمحلئية.
• ال يوجد متييز بمم ادروف وعحلمات التشكيهللا والرموز عند النسخ ،فجميعالا تكون مكتوبة على نفس السطر.
• عدا ا مذ ابالعتبات مهية نسخ ادروف ال مل يتم النطق ا.
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• ال ميك توحيداا ،فاالعتماني على النطق ليس لا اعدة وامنا يتم بناء على تظس الناسخ يف كتابة ظو استبعاني بعل
ادروف.
• اندماج ادروف بعحلمات الضبط د يؤنيس احمل اشكالية يف املعىن وابلتايل امكانية التحريف او التبديهللا يف الآر ن الكرمي.
 تنشكهللا هتديدا لبنيان اللغة العربية و واعداا ،فكما نحلح يف كلمة ال نِم ُر  -تتكون اذ الكلمة م مخسة ظحرف اي
(ا ،ل ،ن ،ا ،ت) ،ابجاافة احمل عحلمات التشكيهللا(الكسرة والضمة) ،ولك عند التينية الكلمة بنظاا النسخ اللفظي،
نكتك ا صوات ال يتم نطآالا واي (ا ،ن ،ن ،س ،ا ،ت ،و) ،لذلك ستكون  ،An'nim'ruفنرى انا ظن عدني
حروفالا صاتسبعة حروف بسبك عحلمات الضبط ،كما نحلح نيم عحلمات التشكيهللا (الكسرة  iوالضمة)u
ابدروف عند النسخ الحلتيين للكلمة على نفس السطر ،ابجاافة احمل حذف حرف (ل) نا حرف صامت وال يننطق،
يف حمم كان نميك متحليلا ابدرف ( )Lاب جبدية الحلتينية ،وايضا س تكرات ادرف (ن) بسبك تكرات نطآا لوجوني الشدة
عليا ،واذا كلا ينسبك فواى عاتمة يف بنيان اللغة العربية واياع واعداا مأل مروت الو ت.
 نظام النسخ اإلمالئي للغة العربية:يعتمد نظاا النسخ اجمحلئي يف املآاا ا ول على هتجئة الكلمات عند حتويهللا النص م نظاا كتابة احمل نظاا مر لا حروف
اجائية خمتلفة ،حيث يكون النسخ حرفيا ،مبعىن حرفا حبرف ،مبا يف جلك عحلمات التشكيهللا واملدوني وغرياا ،للت كد مل ظن
النص ا ول حيتوس على نفس ادروف والعحلمات ابلضبط كما او ادال يف النص ا صلي.
ابلنسبة للغة العربية ،مل يتم نشر محلهللا اذا النظاا مسبآا بسبك صعوبة تكيفالا مأل عحلمات التشكيهللا واملدوني واهلمزة ،فالذ ال
تعترب حروف ،وامنا الي لتواليح النطلق ولبيلان مو لأل الكلملة مل اجعلراب ،وميكل االسلتغناء عناللا يف بعلل املواالأل ،علحلوة
علللى جلللك ،فللإن عحلمللات التشللكيهللا ال تكتللك علللى نفللس ا للط مللأل ادللروف (يللتم واللأل عحلمللات التشللكيهللا فللوق ادللرف ظو
ظسفلا) ،واهلمزة هلا عدة موااأل ،و د تكون مستآلة كحرف ظو ملحآة أبحد حروف املد (ا ،و ،س) ،ةا زاني ا مر تعآيدا.
مل يتم نشر نظاا ابلنسخ اجمحلئي للغة العربية بسبك التعآيدات املذكوتة نفا ،فاجشكالية ال تكم فآط يف نوعية ملحآات
ادرف م تشكيهللا والعحلمات ،وامنا يف امكانية تطابق مواعالا سواء ظعلى ظو ظسفهللا ادرف عند النسخ.
عيوبه:
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يعتمد نظلاا النسلخ اجمحلئلي عللى التالجئلة اجمحلئيلة للكلملة عنلد النسلخ ،وال ينعلري ااتماملا ظكلان ادلرف منطو لا ظا ال ،ويف
حالة النسخ العر د نحيدث االتتبا يف الآراءة ،وماصة لغري الناطآمم ا وجلك لسببمم:
 )8يشعر الآاتئ غري الناطق ابللغة العر ابالتتبا -يف البداية على ا هللا -فيملا يتعللق ابدلروف الل جيلك نطآاللا -
كمللا اللو ادللال ابلنسللبة للطللحلب املراحللهللا ا وحمل عنللد تعلللم الكتابللة والآ لراءة -وظيالللا جيللك عللدا نطآللا ،ولك ل اللذا
االتتبا جلف تدتجييا ابملماتسة والتعوني على الكلمات وحفظالا.
 )6ينعتللرب معآللد نللا حيللاف علللى مجيللأل واعللد اللغللة ،ففللي العللانية ،ال ينعللري الآللاتئ -الغللري ظكللانيميي-ااتمامللا للآضللااي
اللغوية ،وامنا يبحث ع املعىن املراني م النسخ ،فإن ادروف ظو الرموز املفآونية ال تشلكهللا ظحلد ااتماماتلا ،فوجلوني
كللهللا تلللك العحلمللات حللول ادللرف للد يكللون مزعجللا للرؤيللة ظثنللاء حماولللة الآ لراءة ،حللىت يللتم االعتيللاني عليالللا وانيتا
ظمهيتالا ،وأتثرياا على املعىن املراني م النص.
مميزاته:

متاما كما هي ِف النص األصلي ،ويتبأل صروفالا املختلفة م مااي ظو مضاتع ظو حاار،
 )8يقوم بنسخ النصوص ا
وكذلك مجأل ظو مفرني ،مأل ادفاظ على حروف مصدت الكلمة ،واذا يساعد الآاتئ يف التعوني على الكلمة
والتعرف على خمتلف صروفالا.

 )6حيافظ على قواعد اللغة العربية :حيث تعتمد الكحلري م الآواعد على التالجئة اجمحلئية للكلمة والعحلمات
امللحآة ،سواء ظعلى ادرف ظو ظسفلا.

 )6تطابق الكلمة املنسوخة مع الكلمة املنسوخ منها؛ يعين تطابق الآواعد اللغوية و واعد التجويد وعدني كلمات
كهللا ية للنص املنسوخ مأل النص املنسوخ منا ،مأل التفريق بمم ادرف وملحآاتا ،ةا نميك املتعلم الغري طق ابللغة
العربية م مشاتكة ظبناء اللغة نفس الدتوس ،فحل يتطلك نيتوس ماصة لغري الناطآمم ا لتعلم واعد التجويد.
 )8تسهيل تعلم اللغة العربية :فم سالولة تعلم اللغة او التعوني عليالا والآدتة على استخدامالا بشكهللا سليم،
فتعلمالا سيحدث بشكهللا تلآائي ظثناء ةاتستالا واستخدامالا ،فحل يتعمم على الآاتئ ظن مير مبرحلة ا جبدية.
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 )8التفريق بني احلروف الرئيسية املكونة للكلمة وبني ملحقاهتا :حيث تنكتك ادروف على ا ط الرئيسي للكلمة

مث يتم ااافة العحلمات حسك مواعالا ا صلي يف اللغة العربية ،وانا يدت املتعلم ظيالما ادروف الرئيسية املكونة
للكلمة وظيالا حركات لتمييز النطق ،وابلتايل -ومبروت الو ت -سيتعرف املتعلم ظو الآاتئ على الكلمة وان نكتبت
بغري عحلمات الضبط ،نا ظنيت أبن املكتوب ظسفهللا ظو ظعلى ادرف ميك اسآاطا ان كان ابجمكان فالم
املآصوني م سياق اجلملة.

محلصة الآول نظاا النسخ اللفظي للغة العربية ظو النسخ اجمحلئي هلا اي وسيلة لتسلاليهللا لراءة اللنص العلر لغلري النلاطآمم
لا ،ابجالافة احمل ظنلا بسلبك التبلانيل املشلرت للحلآافلات والتواصللهللا املسلتمر بلمم خمتللف ا طيلاف وا طلراف حلول ظَنلاء العللامل
سلواء ظكانيمييلا ظو َتلاتاي ظو طبيلا او َنلو جللك ،جنلد الكحللريي مل غلري ظبنلاء اللغلة العربيلة نجييلدون التحلدث لا ،بسلبك عحل لة
َتاتيللة ظو اجتماعيللة ظو مالنيللة وظكانيمييللة مللأل ظبنللاء اللغللة ،ولك ل الآ لراءة تبآللى مبالمللة ابلنسللبة اللليالم نللا جيللك تعلللم ادللروف
الكتساب الآدتة على الآراءة ،وم انا نرى ظن نسخ اللغة العربية حبروف غري ادروف العربية يساام يف متكمم املتحدثمم ا
م غري ظبناء اللغة م تداوهلا مطيا ،وابلتايل انتشاتاا جغرافيا مبشيئة و وتوفيآا.
املبحث الثاين/

أسباب اختيار احلروف الالتينية لنسخ كلمات القرآن الكرمي

انا العديد م ا سباب ال ظنيت احمل والوت اداجة احمل التينية اللغة العربية:

حيث ظن ظحد ظبناء االجبدية الحلتينية اي اللغة اججنليزية ،فوفآا
أولا /األجبدية الالتينية هي األجبدية األكثر
انتشارا :ن
ا
لإلحصاءات ،ونتيجة لحلستعمات الربيطاين الذس غطى ما يآاتب  %92م نيول العامل منالا اهلند ومصر وا لي العر ويف
افريآيا وغرياا م الدول ،كما يف الصوتة ( )8املواحة لبعل املناطق ال تعترب اللغة اججنليزية فآط لغة تئيسية ،فإننا
نحلح انتشاتاا يف خمتلف اَناء العامل ،واللغة اججنليزية بدوتاا تتبىن ا جبدية الحلتينية كنظاا كتا ظساسي للدولة.
الصوتة ()8
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وعلى وجا العموا فإن انتشات ا جبدية الحلتينية لا عدة ظسباب:
 )8الغزو واالستعمات دن ِمال اذ االجبدية :كاالستعمات الربيطاين والغزو االملاين واالحتحلل الفرنسي ،لعبت اذ -جغرافيا
وعلى مر التاتيخ  -الدوت الرئيسي يف نشر ا جبدية الحلتينية ،حيث بذل املستوطنون واملستعمرون جالدا لفرغ
استخداا نظاا الكتابة الذس يستخدا ا جبدية الحلتينية جلميأل اللغات يف ا تااي ال يسيطرون عليالا ،شيئا فشيئا،
انتشرت ادروف االجبدية الحلتينية بمم الشعوب املختلفة ةا جعهللا تداوهلا اليوا ظسالهللا.
 )6التينية لوحة املفاتيح جالزة الكومبيوتر والنآال وال تنتشر مبختلف اَناء العامل.
 )6توافراا :حيث تستخدا بشكهللا تئيسي يف غالبية ظجالزة التكنولوجية ،ونيليهللا املستخدا لكهللا منت سواء طيب ظو زتاعي
ظو غذائي ظو غري  ،وكذلك فإن نيوت السينما حافلة اب فحلا ال تستخدا ا جبدية الحلتينية ،ك فحلا اوليوني ،ونشااد
ا لعاب اجلكرتونية يف ظغلبالا تستخدا اللغة اججنليزية وال بدوتاا تستخدا ا جبدية الحلتينية.
 )8اجرة ا شخاص م املناطق الغري مستخدمة للحروف الحلتينية احمل تلك البلدان ال تستخدا ا جبدية الحلتينية
بشكهللا تْسي :كالجرة بعل الشعوب م اسيا وافريآيا احمل اوتواب وامريكا ،حيث تشري اجحصاءات احمل ظن
متوسط العمر لتلك البلدان النامية والتعليم ونيمهللا الفرني والآاعدة الصناعية ظ هللا ،لذلك يالاجر السكان ا صليون
حبحلا ع حياة ظفضهللا ،وعندما يعونيون ،جيلبون معالم مجيأل التجاتب ال اكتسبواا ظثناء عيشالم يف ا اتج ،مبا يف
جلك ا لحلآافة ا نيبية ،واكذا ،انتشرت ادروف اهلجائية الحلتينية على نطاق واسأل م محلل املالاجري .
 )8يتم نشر معظم الدتاسات والبحوث العلمية ابستخداا حروف بلد املنش  ،وال يف غالبيتالا أتَي م اوتواب وامريكا:
ومبا ظن التآدا العلمي اروتس لسالولة ادياة وادداثة ،وجك على علماء م ظبناء اللغات الغري الحلتينية تعلم اللغات
التابعة لألجبدية الحلتينية كاججنليزية وا ملانية والفرنسية ،لحلستفانية م تلك الدتاسات والبحوث.
 )1ا جبدية الصوتية الدولية ( :)IPAواعت كنظاا صوَي ميحلهللا كهللا صوت م مجيأل اللغات املنطو ة اما ع طريق
حرف ظو التشكيهللا ،حيث يعتمد نظاا  IPAظساسا على ا جبدية الحلتينية .ظنش اذا النظاا م ظجهللا توحيد ظنظمة
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الكتابة يف متحليهللا النطق الصحيح لكهللا لغة ،و د تبنت العديد م الدول اذا النظاا لتمحليهللا اْساء العلم حىت تنطق
بشكهللا سليم ،وابلرغم م عدا انتشات النظاا ،ولك فكرة التينية النص امذت ابالنتشات.
 )7االَتا َنو الحلتينية :تبط التواصهللا االجتماعي -على مستوى العامل -الناس م خمتلف املناطق ،حىت ظصبح العامل يف
متناول يد اجلميأل ،ومبا ظن ا جبدية الحلتينية اي لغة ظغلك الدتاسات العلمية – حىت ظن العديد م العرب احباثالم
ابللغة اججنليزية -وظهنا لغة التكنولوجيا العصرية ومنبأل ا فحلا العاملية ،ةا جعهللا ا جبدية الحلتينية م لوفة للناس يف معظم
املناطق وماصة الشباب ،فامذ الشباب وبشكهللا تلآائي بتداول النص الحلتيين للتعبري ع ظلفاوالم ،فمحلحل اجا س
التداول بمم طرفمم غري متماثلمم يف نظاا الكتابة ،محلحلن بمم عر وصيين ،فكهللا واحد ال جييد لغة ا مر ،فم انا
وبشكهللا تلآائي تكون الحلتينية اي الوسيط بينالما.
اثنيا /تساليهللا تعلم اللغة العربية ،حيث س اعتماني ادروف اهلجائية العربية كنظاا تْسي للكتابة م بهللا ادكومات اجسحلمية
فآط ،ةا حد م استخدامالا نيوليا ،وابلرغم م انتشات اجسحلا اال ظن ادروف العربية كانت عسرية حىت على ظبناء اللغة
نفسالا ة عاشوا ماتج حدونياا ،يف حمم جند ظن ادروف اهلجائية الحلتينية ظكحلر انتشاتا وظكحلر استخداما م ادروف
اهلجائية العربية ،وابلتايل فإن التعبري ا طي للغة العربية ابستخداا ادروف الحلتينية سيجعهللا النص العر ظكحلر سالولة
للآراءة ،فعلى سبيهللا املحلال ،تبدو كلمة " كاتبان" مبحلابة لغز للناطآمم بغري اللغة العربية ،و د يتطلك ا مر شالوتا ليتمكنوا م
راءهتا ،حيث ليس ابليسري تعلم صوت كهللا حرف عر وأتثري التشكيهللا املواوع عليا ،ولك م حية ظمرى ،فإن كتابة
نفس الكلمة ابستخداا ادروف ا جبدية الحلتينية " ،" Katebanجيعهللا نفس الكلمة ابلة للآراءة س مستخدا للحروف
ا جبدية الحلتينية ،والذس يغطي معظم مناطق العامل ،و ذ الطريآة  ،ستكون اللغة العربية ،وماصة ظْساء العلم ،ابلة للآراءة
س شخص مالتم ابللغة العربية ،كما ميك ظن يشجأل التينية العربية ظولئك الذي يرغبون يف تعلمالا بعدما متكنوا م راءة
كلماهتا.
أخرا /لتبسيط تحلوة الآر ن الكرمي ابلكامهللا ،فكما جكر سابآا ،فإن ادروف اهلجائية الحلتينية اي ظكحلر شالرة م ادروف
ا

العربية ،وحيث ظن اجسحلا انتشر على نطاق واسأل يف مجيأل ظَناء العامل –ماتج جزيرة العرب -فإن معظم املسلممم اجلدني ال
يعرفون اللغة العربية ،ةا يولد ادرمان م تحلوة كحلا و تعاحمل الذس مضعت لا اجلبا  ،حيث ال تكم ظمهية الآر ن الكرمي
يف فالما وتطبيآا ملبانيئا وظحكاما و يما فآط ،وامنا يف تحلوتا الدوت العظيم يف بناء العحل ة املباشرة بمم ا الق وعبد ،
واالستناتة بتلك اللحظات الروحانية ال يرك هلا املسلم عند التحلوة ،ايك ع الفضهللا العظيم وا جر الكبري يف تحلوة كهللا
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حرف م حروف الآر ن الكرمي .فالآر ن الكرمي او كحلا و املنزل على لك نبيا املرسهللا ،واو الدستوت والدليهللا الروحي
للمسلممم م ظجهللا حتآيق العيش الكرمي والفوز العظيم يف الدنيا واْلمرة ،وم يريد ظن يتكلم و معا فليآرظ الآر ن ،ففيا
شفاء ونيواء للروح والعآهللا واجلسد إبجن و تعاحمل ،لذلك فإن نسخ كلمات الآر ن الكرمي ابستخداا ادروف الحلتينية
ستساعد املسلممم غري الناطآمم ابللغة العربية على راءة جلك بسالولة وبشكهللا مباشر بعد اعتناق اجسحلا.

البند الثاين
نظام لتينية املصحف الشريف بطريقة النسخ اإلمالئي ع-ل

تفاصيهللا البند الحلاين:

املبحث األول /التعريف بنظاا التينية املصحف الشريف بطريآة النسخ اجمحلئي ع-ل oاملطلك ا ول /مااية نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل ،فكرتا ،ةيزاتا وعيوبا
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 oاملطلك الحلاين /اجلداول املطلوبة لبناء نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل ابالعتماني على ادروف الحلتينية لنسخ كهللا
املصحف الشريف.

املبحث الثاين /وصف لية النسخ اجمحلئي ع-ل عند التينية كلمات املصحف الشريف.املبحث األول/

التعريف بنظام لتينية املصحف الشريف بطريقة النسخ اإلمالئي ع-ل

املطل األول /ماهية نظام النسخ اإلمالئي ع-ل ،فكرته ،مميزاته وعيوبه:
نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل او مشتق م النظاا الرئيسي الذس م محللا ميكل نسلخ اللنص العلر ابسلتخداا ظس حلروف
ظمللرى (@) ،فالنظللاا الرئيسللي يعمللهللا عمللهللا الآالللك الللذس ينصللك فيللا ظس حللروف ،ليللتم مل محلهلللا نسللخ الللنص العللر مللأل
حف النطق ،وينطلق عليا (نظاا النسخ اجمحلئي ع ،)@-وميك تعريفا على النحو التايل:
حيث يتم واأل
[او نظاا يعتمد على هتجئة الكلمات امحلئيا عند نآهللا النص املراني نسخا حبروف غري حروف اللغة العربية ،ن
نظري لكهللا حرف ولكهللا عحلمة م عحلمات الضبط ما يآابلا م حروف اللغة املنسوخ اليالا ،فيتم نسخ اللنص حلرف حبلرف
للغة اجلديدة مأل ما يتضمنا ادرف م عحلمات الضبط وفق مو عالا بشكهللا متطابق لللنص ا صللي ،سلواء ظعللى ظو ظسلفهللا
ادللرف  ،للت كيللد علللى نآللهللا الللنص بشللكهللا متطللابق لعللدني الكلمللات ،وعللدني ادللروف لكللهللا كلمللة مللأل تطللابق موا للأل عحلمللات
الضللبط لكللهللا حللرف ،وابلتللايل الت كيللد علللى سللحلمة النطللق وتراكيللك اجلمللهللا وحف ل الآواعللد اللغويللة وامكانيللة تطبيللق واعللد
التجويد والآراءات العشر].
يعتمد اذا النظاا على النسخ الكامهللا للكلمة ،حرفا حبرف ،مأل نسخ عحلمات الضبط ،ةا يؤنيس احمل تطابق عدني ادروف
والرموز للنص املنسوخ مأل النص املنسوخ منا ،نيون زاينية حرف بسبك النطق ظو نآصانا لعدا نطآا ،لذلك فإن الصعوبة
تكم فآط يف بلوتة بنية النظاا وفق اللغة املنسوخ اليالا وجلك م محلل تكوي اجلداول الحلزمة لتحديد اللبنة الرئيسية
للنسخ.
وفيما يلي حتليهللا للمسمى " نظاا النسخ اجمحلئي ع:"@-

نظام :حيث يعتمد لية حمدنية ا طوات لنآهللا النص م العربية للغة املراني نسخالا اليا ،وسيتم شرح ا طوات الحآا.
النسخ :فالو ينآهللا النص العر ابستخداا ادروف اجلديدة بشكهللا متطابق نيون زاينية او نآصان س حرف.
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اإلمالئي :فالو يعتمد على هتجئة الكلمة بشكهللا حريف عند النسخ بغل النظر ظكان ادرف منطو ا ظا ال.

ع :@-او امتصات يعرب ع اذا النظاا الذس ميك استخداما لنآهللا النص العر

س نظاا كتا ظمر ال يستخدا

ادروف العربية ،شريطة واأل تموز لتمحليهللا ا صوات ال ال يشملالا النظاا املنسوخ اليا.
و د س استخداا الرمز @ للتعبري ع ظس نظاا كتا مر ال يستخدا ادروف العربية ،فعند حتديد اللغة املراني نسخ النص
العر اليالا ،يتم استبدال الرمز @ ابدرف ا ول للغة املنسوخ اليالا ،محلال على جلك نظاا الكتابة ابدروف الحلتينية:
اول احل رف ِف (لتيني ة) ه و ح رف (ل) ،فيك ون اختص ار نظ ام النس خ اإلمالئ ي م ن العربي ة إىل الالتيني ة ه و [ نظ ام
النسخ اإلمالئي ع-ل] ،حيث يُعترب الرمز التعبريي ( ع-ل ) هو اختصار للدللة على النقل احلرِف للنص من العربية
إىل الالتينية كما يلي:

( ع ) عربية
(  ) -احمل
( ل ) التينية
وحيث ظن ا جبدية الحلتينية اشتق منالا العديد م ظنظمة الكتابة كاالجنليزية والسرييلك ،وا تمينية وغرياا ،اال ظن اذ
النظاا جلتص غالبا ابالتينية اججنليزية واملشتق منالا ما يعرف ب  ،The desert Alphabetمأل االستعانة اب نظمة
املشتآة منالا عند عدا وجوني ما ميحلهللا الصوت يف الحلتينية اججنليزية.
وانا ميك تلخيص نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل على ظنا:
" لية اعانية كتابة النص العر ابستخداا ادروف الحلتينية مأل ادفاظ على النطق العر  ،اعتمانيا على متاثهللا التالجئة
اجمحلئية لكهللا كلمة عند النسخ م العربية احمل الحلتينية ".
حيث يآوا نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل بنآهللا النص العر ظمذا يف االعتبات مجيأل ادروف وعحلمات الضبط وموااعالا ،م
ظجهللا ادفاظ على واعد اهلجاء و واعد اللغة ،حبيث يتم النسخ بناء على اجلداول ال س تشكيلالا لبناء اذا النظاا.
ملاجا ينعترب نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل ني يق؟!
ان النص العر يتكون م كلمات تتكون م عدني م ا حلاي ،وال واعت وفق منالجية واعد اللغة العربية ،واذ ا حلاي
د تكون حرفا ظو عحلمة ملحآة ابدرف لضبطا ،كعحلمات التشكيهللا واجطالة وغرياا:
 احلروف :حيث ميحلهللا كهللا حرف صوات ،وم محلل َتميأل حرفمم ظو ظكحلر معاَ ،نصهللا على كلمة هلا معىن واحد
ظو ظكحلر ،د يتغري بتغري العحلمات الحلحآة ابدرف كما يف كلمة (م ل ).
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 العالمات :فالي تكون ملحآة ابدرف لتنعرب ع طريآة نطق صوت ادرف بشكهللا صحيح ،سواء مفتوحا ظو
مضموما ظو مكسوتا ظو مشدنيا ظو ةدنيا وغرياا.
محلال يف كلمة (م ل ) ،وال يشتق منالا َم ظو ام  ،وكحلمها هلما نفس ادروف ،ولك لكهللا منالا معىن ظو غرغ خمتلف،
يتحدني وفق عحلمات [التشكيهللا]:
 فالعحلمة الحلحآة فتحة للكلمة ا وحمل " َمل " جعلت منالا استفالامية. وعند كتابتالا ابلكسرة " امل " فإهنا تدل على املكان ظو املصدت وما احمل جلك. ولك عند َتااهللا كتابة عحلمات التشكيهللا فإنا د حيدث اشكالية يف فالم اجلملة للآاتئ املبتدئ ،يف حمم ظنالآاتئ ا كانيميي ظو املماتس هلا د يفالم املعىن م سياق اجلملة.
 املزدوج :واي ا لية ال ميك ظن تكون مستآلة كادروف ظو ملحآة ا ،واذ ا لية اي اهلمزة ،حيث اهلمزة

د تكون حرفا مستآحل كما يف كلمة (ماء) ،ظو ملحآة حبرف كما يف كلمة (مؤم ).
يآوا نظاا ع-ل بنآهللا النص العر م الكتابة العربية احمل الكتابة الحلتينية ،بشكهللا اتا ،حيث يتعامهللا مأل ا لية املكونة
للكلمة ،ليس فآط ع طريق التينية ادروف والرموز ،ولك ظيضا ع طريق ادفاظ على ظماك كهللا منالا ،سواء ظكان هلا
اروتة لفظية ظو ال.
وعحلمات التشكيهللا تنكتك ملحآة ابدرف لضبطا ،وال تنكتك بشكهللا مستآهللا ،لذلك فإن نظاا ع-ل حياف على مواعالا

كما اي يف النص العر ا صلي هلا.
وايضا ينتيح نظاا ع-ل امكانية كتابة النص ابدروف نيون واأل العحلمات للكتابة الغري تْسية ،نيون الت ثري على الكلمة،
فالآاتئ يدت أبن ادروف املكتوبة ابستخداا  Capital Lettersاي حروف ظساسية للكلمة ،وال ميك َتااهللا ظس
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منالا ،وظن ادروف املكتوبة ابستخداا  Small Lettersيف ظعلى ظو ظسفهللا ادرف اي عحلمات الضبط ال نميك َتااهللا
واعالا بعد اجملاا واالعتياني على الكلمات وصياغة اجلمهللا ،كما يفعهللا ظبناء اللغة عند كتابة النصوص عموما.
اال ظن ادفاظ على وجوني عحلمات الضبط ،سواء كانت ظعلى ظو ظسفهللا ادروف ،عند التينية النص العر لا فوائد عديدة:

أولا :ينزيهللا االلتباس الذس نميك ظن حيدث اجا واعنا ا حرف وعحلمات الضبط على نفس السطر ،ن لكهللا عحلمة م
عحلمات التشكيهللا صوت مواز لا بمم ا حرف:
الفتحة ( َ ) هلا نفس صوت حرف املد ( ا ).
الضمة ( ن ) هلا نفس صوت حرف املد ( و ).
الكسرة ( ا ) هلا نفس صوت حرف املد ( س ).
مثال:

ت ،ا) للداللة على التماا واالكتمال ،عند التينية الكلمة بناء على النطق سيتم كتابتالا
تتكون كلمة " َس" م حرفمم ( َ
ت،
اكذا  ، tamوانا تكم اجشكالية بمم الفتحة ومد ا لف ،حيث يوجد كلمة عربية ظمرى هلا ثحلثة حروف (اتا)َ ( ،
ا ،ا) وال عند التينيتالا وفق النسخ اللفظي تتكك بنفس الطريآة  ،tamو د يتم التميز بمم ادرف والرمز ابشكال خمتلفة،
محلهللا  ،tAmولكنالا تبآى على نفس السطر ،وم انا يبآى الآاتئ للنص العر م غري ظبنائالا يف حرية مستمرة ،وال
يندت بسالولة املكو ت ا ساسية للكلمة م غرياا.
يف حمم كتابتالا وفق نظاا ع-ل تكون  ،TaMوانا الآاتئ يدت أبن [  aاملرفوعة ظعلى ادرف ] نمتحلهللا عحلمة وليس
حرفا ،وظنا نميك َتاالالا واستيعاب وجونياا م سياق اجلملة الحلحآة ا.
اجلدول ( ،)8عحلمات التشكيهللا وما نمياثلالا يف النطق م ادروف

ٍَ

ٌَ

اَ

َِ

َُ

ََ

The Arabic diacritic

ي

ون

ان

س

و

ظ

The parallel sound in Arabic letters

I

O

A

IN

AN ON
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اثنيا :يسمح ابلتعديحلت الحلزمة للتعبري ع الكلمات امللفووة وفق التصاتيف املختلفة بسالولة ،نظرا ن ا زمنة (على
سبيهللا املحلال اداار ظو املااي ظو املحلىن ظو ظس تشكيهللا مر) ،يف اللغة العربية يتم بناؤاا بشكهللا ظساسي ع طريق ااافة
واحد ظو ظكحلر م تلك ادروف ال هلا ظصوات موازية مأل عحلمات التشكيهللا ،على سبيهللا املحلال:
( كاتبا ) – مفرني منصوب بتنوي الفتح
( كاتبلان) محلىن كاتك
التشكيهللا الصوَي لتنوي الفتح( ) لا نفس صوت ا حرف املضافة ( ان) ،وال تستخدا يف الغالك ابللغة العربية ملضاعفة
ا شياء ظو ا شخاص.
اثلثاا :ستكون بنية النص متاما كما يف النص العر  ،ةا يسالهللا تعلم اللغة العربية ،وةا يسالهللا م تطبيق التجويد (جمموعة م
الآواعد الحلزمة لتحلوة الآر ن فآط) نيون ملط ظو نيم كلمات املصحف الشريف.
أخ ارا :يتعامهللا مأل الرموز (عحلمات التشكيهللا واجطالة وظس امتدانيات ظمرى متت ااافتالا احمل ادرف) بطريآة تسالهللا للآاتئ
م متييزاا ،مأل امكانية ترسيخ شكهللا الكلمة ا ساسية بدون عحلمات .فاللغة العربية الآدمية كانت مكتوبة نيون ظس عحلمة،
لذلك تعترب ادروف اي املكون الرئيسي للنص .وان حذف ظاي منالا ينعد هتديدا يف بنية اللغة ،على محلف العحلمات ال
ميك للكاتك العر ظن يتجاالالا مبروت الو ت ،وفالم املعىن م سياق اجلمهللا.
وم انا ميك تلخيص ةيزات وعيوب نظاا النسح اجمحلئي ع-ل على النحو التايل:

أولا /مميزاته:

 الد ة :حيث يتم النسخ حرفا حبرف نيون نآصان او زاينية س حرف ظو عحلمة ،ةا يؤنيس احمل تطابق عدني حروفالكلمة يف النص املنسوخ مأل عدني حروف الكلمة للنص املنسوخ منا ،وايضا تطابق موااأل كهللا عحلمة.
 -الشمولية :ميك ظن يتم تطبيق النظاا على ظس نظاا كتا

مر يرغك بتحويهللا النص العر ابستخداا حروف.

 -ادفاظ على واعد اللغة والآواعد اجمحلئية

 املرونة :يآوا بنسخ النصوص متاما كما او ادال يف النص العر  ،والذس يسمح ابلتعديحلت الحلزمة للتعبري عالكلمات املنطو ة بتصاتيفالا املختلفة ،على سبيهللا املحلال املفرني واجلمأل ،اداار ظو املااي ظو املضاتع ،ظو احمل ظس
مشتآات ظمرى للكلمة.
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 تيسري تعلم قواعد القراءة :حيث الآواعد اثبتة وتنطبق على النص املنسوخ ،فإن تعلم الآاتئ واعد الآراءةحبروف اللغة املنسوخ اليالا ،سيكون تعلمالا على ادروف العربية يسريا.
 تطابق موااأل كهللا عحلمة م عحلمات الضبط وعحلمات الآر ن الكرمي. امكانية تحلوة الآر ن الكرمي أبس م الآراءات العشر. ال يتطلك فصول ماصة لتعلم الآر ن ،حيث ميك للطالك الغري عر م حضوت نيتوس الآر ن مأل الطالكالعر بسبك تطابق عدني الكلمات وادروف وموااأل عحلمات الضبط للمصحف الشريف املكتوب بطريآة
النسخ اجمحلئي ع.@-
اثني ا /عيوبه:

 تتكون الكلمة العربية الحلتينية م نفس ادروف املكتوبة ابللغة العربية سواء ظكانت ادروف منطو ة ظا ال ،واذاد جللق االتتبا لدى الآاتئ الغري طق ابللغة العر  -يف البداية على ا هللا -فيما يتعلق ابدروف الواجك
حيث يكون الآاتئ د اعتاني
نطآالا ،وادروف الواجك عدا نطآالا ،ولك اذ املشكلة تزول ابستمرات تداوهلا ،ن
شكهللا الكلمة ومكو هتا ،بهللا د يكون على نيتاية ابلآواعد وبنية اللغة العربية.
 غري مريح للنظر بسبك كحلرة العحلمات ظسفهللا وظعلى كهللا حرف. اذا النظاا حيمهللا معا التعآيدات اللغوية للغة -بسبك التطابق التاا للكلمة واجلملة -وال ال ينعري الآاتئ الغريظكانيميي ااتماما هلا ،فالو ال يبايل بفآدان حرف او زاينية ظمر بسبك الآواعد اللغوية ،وامنا ينصك ااتماما على
واوح املعىن املراني م النص املكتوب ،وابلتايل د يآلهللا اذا م تداوهلا بمم الشباب ماصة ،ةا د جيعهللا نظاا
النسخ اللفظي مفضحل لدى العواا عند التينية النص العر  ،بغل النظر ع مآدات هتديد لبنية اللغة العربية.

وم اجلدير ابلذكر ظن عيوب اذا النظاا ميك تداتكالا مبروت الو ت ،فالنظر سيعتاني على العحلمات ظعلى وظسفهللا ادرف،
وسيآوا العآهللا ابستيعا ا بشكهللا تلآائي عندما يعتاني الآاتئ على ةاتستالا.
والنآطة الحلانية فإن اجلدول –وان كحلرت -فإمنا اي اروتية لبناء نظاا كتا متكامهللا حيف الآواعد اللغوية واجمحلئية و واعد
التجويد ،كما او ادال يف ظس نظاا كتا  ،فكهللا نظاا بهللا بدء الكتابة جيك حتديد املمحلهللا لكهللا صوت وكهللا حركة مطيا ،مث
يآوا برتكيبالا لتشكهللا الكلمة ،ومنالا ينكون اجلمهللا املكونة بدوتاا للنص ،ولك مأل املماتسة هلذا النظاا ستنحف اجلداول
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بطبيعة ادال كما يف ظس نظاا كتا مر ،وعليا فإن عيوب اذا النظاا ال نسميالا عيواب ،وامنا حتدايت يواجالالا كهللا م
الآاتئ والكاتك للنص ،تزول مبروت الو ت ملماتسة اذا النظاا راءة وكتابة.

املطل الثاين /اجلداول املطلوبة لبناء نظام النسخ اإلمالئي ع-ل ابلعتماد على احلروف الالتينية لنسخ كل
املصحف الشريف.

تكم ظمهية التينية النص العر بشكهللا تئيسي لتساليهللا تحلوة الآر ن الكرمي ،وجلك بسبك االنتشات املتزايد لعدني املسلممم يف
خمتلف ظَناء العامل ،والآر ن الكرمي او الكتاب الوحيد الذس ينحلاب اتئا جملرني الآراءة وان مل يفالم الآاتئ شيئا ةا يآرظ ن ،نا
كحلا و تعاحمل املنزل على لك عبد  ،ويكتمهللا ا جر حىت وان كان الآاتئ ينتعتأل عند التحلوة ،فآد توس ع عائشة اهنع هللا يضر
ن
ماار با ،مأل السفرة الكراا الربتة ،والذس يآرظ الآر ن وينتعتأل فيا،
ظهنا الت :ال تسول و ملسو هيلع هللا ىلص« :الذس يآرظ الآر ن واو ٌ
واو عليا شاق ،لا ظجران»متفق عليا.
يتميز نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل أبنا يعتمد على هتجئة حروف كلمات املصحف الشريف عند النسخ وليس على النطق،
ةا نحيآق الد ة الكاملة عند نسخ الكلمة م العربية احمل الحلتينية ،فالنا حروف تننطق وال تكتك كما يف حالة التنوي حيث
اننا ننطق حرف النون وال نكتبا ،وحروف تنكتك وال تننطق كما او ادال ابلنسبة لحلا الآمرية ،فإجا اعتمد على النطق
فحتما اذا سيؤنيس احمل زاينية حروف غري موجونية ونآصان حروف تئيسية يف تكوي الكلمة ،ةا سيخهللا ابلآواعد االمحلئية
وابلتايل الآواعد اللغوية.
ظيضا يتميز اذا النظاا مبطابآة واأل عحلمات الضبط يف نفس املكان عند نسخ الكلمة م العربية احمل الحلتينية ،سواء ظعلى
ادرف ظو ظسفلا ،وبسبك اعتماني النظاا على املكون ا ساسي للكلمة واو ادرف ،فإن النظاا ظاتح الفرصة لواأل كافة
ادروف وامللحآات املصاحبة هلا بشكهللا مطابق كما او موجوني يف النص ا صلي كادروف العحلمانية ،والرموز الآر نية،
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واملدوني وما احمل جلك م عحلمات مسامهة يف بيان تحلوة الآر ن الكرمي بشكهللا سليم ،لذلك فإن بهللا بدء عملية النسخ يتم
واأل اجلداول تئيسية:
 جدول حروف النظاا ع-ل املمحللة للحروف العربية جدول عحلمات الضبط للنظاا ع-ل املمحللة لعحلمات الضبط يف اللغة العربية جدول العحلمات ا اصة ابملصحف الشريف وجدول ا لوان لتمحليهللا واعد التجويدحيث يتم النسخ بعد تشكيهللا بنية متكاملة م ادروف والعحلمات متحلهللا مجيأل ا صوات وتعرب ع مجيأل عحلمات الضبط
وعحلمات الآر ن الكرمي ،جلتص ا نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل كما او مواح يف اجلداول التالية:

أولا /جدول ( )2حروف نظام ع-ل املمثلة للحروف العربية:
ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

A

B

T

Ṯ

J

Ḥ

Ḵ

D

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

Ḏ

R

Z

S

ʃ

Ṣ

Ḍ

Ṭ

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

Ẓ

ʢ

Ģ

F

Q

K

L

M

ن

ه

و

ي

ء

ا

ى

ة

ٱ

N

H

W

Y

ʡ

YA

Ћ

^A
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اثنيا /جدول ( )3عالمات الضبط للنظام ع-ل املمثلة لعالمات الضبط ِف اللغة العربية:

الفتحة

الضمة

الكسرة

عريب

ََ

نَ

اَ

لتيين

a

u

تنوين

تنوين

تنوين

السكون

الشدة

ال مد

َِ

~

;

~

الفتح

الضم

الكسر

َ

ٌَ

ٍَ

َْ

an

un

in

*

i

اثلث ا /جدول ( )4العالمات اخلاصة ابملصحف الشريف:
bc

1

عالمة الوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل

َ

2

الو ف جائز مأل كون الو ف ظوحمل

َۗ

3

عحلمة الو ف االزا

َ

s

4

عحلمة الو ف املمنوع

َ

no

5

عحلمة الو ف اجلائز ظس جيوز لك الو ف وجيوز لك الوصهللا

َۚ
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6

ا حلب

َ

m

7

يدل على زاينية ا لف وصحل ال و فا

o

0

8

يدل على زاينية اذا ادرف فحل ينطق با يف الوصهللا وال يف الو ف

ه

o

9

ادروف املرتوكة مأل وجوب النطق ا

ا و

A Y W

ى

N

ن

10

نطق السمم ظوحمل

ص

س

Ṣs

11

نطق الصاني ظوحمل

صس

Ṣs

12

امالة الفتحة احمل الكسرة وامالة االلف احمل الياء ،كما يف كلمة
( جمرىٰالا )

ت◊

◊R

13

يدل على (اجمشاا) واو ام الشفتمم.

◊

مل

◊M

14

ختفيف نطق اهلمزة بمم اهلمزة وااللف

ءا

ʡÅ

15

فوق ادرف ا مري يف بعل الكلمات يدل على السكت على جلك
ادرف يف حال وصلا مبا بعد سكتة يسرية م غري تنفس

س

p

16

فوق الكلمة ال ظوجبت السجوني

17

مواأل السجوني

18

تفيد جواز الو ف أبحد املواعمم وليس يف كليالما

19

تشري احمل هناية ا ية وت مالا

۩
. ..

...
۞
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جدول( )5األلوان املمثلة لقواعد التجويد:
مد 6حركات
لزوماً

واجب مد4
أو5حركات

مد 2أو  4أو 6
جوازا حركات

مـــــد
حركتان

غنــــة
حركتان

ُيلفظ ال

Extend the
)(ĢuN;aЋ
Extend the
Extend the
Extend the
character's sound
Pronuncing the
Unpronunced letter
character's sound character's sound
letter w ith a ringing character's sound by 2 or 4 or 6
)(Silent letter
by 5 or 6 seconds
by 6 seconds
by 2 seconds
seconds
in the gill
)(Obligatory
)(commitment
)(Permissible
)(2 seconds

تفخـــــيم

Amplify letter
pronunciation

القـــلقــــــة

)(QaL*QaLaЋ
Make a vibration
and disturbance
w hen pronouncing
the letter

ومن هنا ميكن تعريف نظام لتينية كلمات املصحف الشريف ابستخدام النسخ اإلمالئي ع-ل أبنه:
[ او اعتماني ادروف الحلتينية عند نسخ كلمات املصحف الشريف ابستخداا النسخ اجمحلئي للكلمة ،مأل واأل بعل
الرموز لتمحليهللا تلك ا صوات ال تتميز ا اللغة العربية وال تندتج ام ادروف الحلتينية واي ادروف (ح خ ج ش ص غ
ظ ع غ ء ة) ،حبيث يتم النسخ لكهللا كلمة بكهللا حروفالا سواء ظكانت منطو ة ظا صامتا ،حرفا حبرف مأل كافة امللحآات
لكهللا حرف حسك مواعالا سواء ظعلى ظو ظسفهللا ادرف].

املبحث الثاين/

شرح آلية النسخ اإلمالئي ع-ل عند لتينية كلمات املصحف الشريف:

يتكون املصحف الشريف م :
اجلزء :واو عباتة ع ظتبأل ظحزاب.
-8
ادزب :عباتة ع عدني م الصفحات.
-6
السوتة :جمموعة م ا ايت.
-6
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ا ية :جمموعة م الكلمات.
-8
الكلمة :عباتة ع جمموعة م ادروف املرتاكبة بغرغ ايصال معىن.
-8
وم انا نرى أبن ادرف او ا لية ا ولية ال يتكون منالا املصحف الشريف ،واو عر  ،لذلك يآوا نظاا التينية كلمات
املصحف الشريف ابلنسخ اجمحلئي(ع-ل) ابلتعامهللا مأل اذا ادرف العر واستبدالا ابدرف الحلتيين او ابلرمز املدتج ام
اجلداول املواوعة مسبآا بهللا بدء النسخ ،حرفا حبرف مأل نسخ كافة ملحآات كهللا حرف ،لذلك فإن فكرة النظاا تنبىن على
ظساس تآسيم الكلمة احمل:
 احلروف الرئيسية  :Capital Lettersاي ادروف ا ساسية املكونة للكلمة ونآصان ظس ٍحرف منالا يؤثر
يف معىن الكلمة كما يف املحلال التايل:
كلمة [ َس ل لمل لَلاء] :حروفالا س ،ا ،ا ،ء

واي ادروف املكونة للكلمة وال ميك االستغناء ع اس منالا.

 عالمات الضبط  :Diacriticsعحلمات ابط ادرف لبيان النطق الصحيح لا وفق مو عا م اجعراب،ونآصاهنا ال يغري املعىن وميك استنتاجالا ،ولك د يؤثر يف املعىن اجا مل يك صياغة اجلملة وااحة ،كما يف كلمة
لوتة:
نس ل َ
الضمة ( ن ) والفتحة ( َ ) ،فعند اعانية كتابة الكلمة بدون عحلمة
لوتة اي
عحلمات الضبط لكلمة نس ل َ
لوتة ) ،نحلح عدا تغري املعىن املراني منالا.
الضبط ( ن ) اكذا
( سل َ

 -حالت خاصة  :Symbolsللتعبري ع ادروف العربية وعحلمات الضبط ال ال توجد ام ادروف

املنسوخ اليالا النص.
التاء املربوطة ( ة ) ،وعند التينية النص فل جند ما ميحللا ،ويف اذ ادالة
ادروف ا اصة للكلمة نس َوتة اي
نستعمم برمز للتعبري عنا.
م الوااح ظن كلمة ( نس َوتة) حروفالا الرئيسية املكونة هلا اي (س ،و ،ت ،ة) وعحلمات الضبط اي الضمة ( ن ) ظعلى
حرف ( س ) ،والفتحة ( َ ) ظعلى حرف ( ت).
وعند نسخ الكلمة ابدروف الحلتينية وفق جدول ادروف ( )6وجدول عحلمات الضبط ( ،)6مأل نسخ مواأل كهللا عحلمة،
فإهنا تنكتك ()SuWRaЋ
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واكذا يتم تطابق عدني ادروف الرئيسية يف كحل النظاممم واي (ظتبأل حروف) ،وموااأل العحلمات (الضمة ظعلى السمم)،
(والفتحة اعلى حرف الراء).
وم اجلدير ابلذكر فإن ادروف الرئيسية يعرب عنالا ابدروف الحلتينية الكبرية Capital Letters
وعحلمات الضبط ينعرب عنالا ابدروف الحلتينية الصغرية Small Letters
ظما اداالت ا اصة فيعرب عنالا بلاستخداا الرموز  ،Symbolsالغري نياتجة بمم ادروف الحلتينية املعاصرة ،فمحلحل التاء
املربوطة (ة) هلا نطآمم ،ظحدمها اتء وجلك عند وصهللا الآراءة ،وا مر ااء عند و ف الآراءة عليالا ،وال يوجد ابدروف
الحلتينية املعاصرة ما نميك ظن نميحلهللا تلك ادالة ،فتم امتيات الرمز ( )Ћللتعبري عنالا.
يندت الآاتئ أبن ادروف املكتوبة ابلحلتينية الكبرية ظهنا تئيسية وال نميك حذف ظاي منالا ،على محلف ادروف املكتوبة
ابلحلتينية الصغرية املعربة ع حركة ادرف ،ظما الرموز فإن نكتبت على مط ادروف الرئيسية فسيدت أبهنا حرف تئيسي ،وان
نكتبت ملحآة أبحد ادروف سواء ظعحل ظو ظسفلا فسيدت أبهنا ظحد عحلمات الضبط ظو املصحف الشريف ،وظهنا ليست
نآصاهنا ينغري املعىن الكامهللا للكلمة ،كما يف املحلال التايل:
م مكو ت الكلمة الرئيسية ال
نقصان حرف ( ة ) بدَّل معىن الكلمة من سورة عىن (منزلة أو عالمة) إىل سور عىن جدار
ورة >-
ِف كلمة ُ
س َ
SuWRa

SuWRaЋ

SuWRaЋ

حيث نحلح تغري املعىن ابلكامهللا عندما س حذف الرمز املعرب ع التاء املربوطة.

آلية نسخ الكلمة من احلروف العربية إىل احلروف الالتينية:
 -8عند نسخ الكلمة م ادروف العربية احمل ادروف الحلتينية نآوا بتحديد النظري املآابهللا لكهللا حرف عر للكلمة
م اجلدول (  ،)6وكهللا عحلمة م عحلمات الضبط م اجلدول (  ،)6كما يف املحلال التايل:
 حتديد حروف كلمة ( قَ لَ م ) وامللحقات لكل حرف:كلمة َللَ ْلم  >--------حروفالا  >--------ق ل ا

عحلمات الضبطَ ََ >--------
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 حتديد النظري لكل حرف وعالمة من جداول النظام ع-لحروف

عالمات ضبط

الحرف األول

ق

الحرف الثاني

ل

الحرف الثالث

ا

َ
َ
َ

الكلمة

الكلمة

نظريعالمات الضبط

موقع

Q

a

أعلى الحرف

L

a

أعلى الحرف

M

*

أعلى الحرف

نظرياحلروف من
()2

اجلدول

من اجلدول

( )3

العالمات

 -6اعانية كتابة الكلمة ابدروف اجلديدة ،بنفس الرتتيك ،ولك م اليسات احمل اليممم ،مأل واأل عحلمات الضبط حسك
مواعالا يف النص املنسوخ منا:

قلم <>--------

QLM

قلم QaLaM* >----- QLM >------
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واذا ينتيح تطابق املنسوخ مأل املنسوخ منا يف عدني ادروف والعحلمات وموااعالا وابلتايل تطابق عدني الكلمات لنفس ا ية،
كما يف املحلال التايل :
الر ْ ٰ
الراحي ام
با ْس ام َّ
محَ ا َّ
اَّللا َّ
8
6
6
8

با ْس ام
اَّللا
َّ

BiS*Mi
;a

A^LL Hi

الَّر ْمحَلا ان
الَّراحي ام

A^LR;aḤ*MaANi
A^LR;aḤiYMi

* مالحظة:
يتم النظاا الكتا العر م اليممم احمل اليسات:

َّللا الَّر ْمحَلا ان الَّراحي ام
س ِم ه ِ
ِب ْ
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يف حمم ظن نظاا ع-ل يكون م اليسات احمل اليممم مأل ادفاظ على تسلسهللا ادروف وعحلمات الظبط لكهللا منالا:
A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi

A^LL;aHi

BiS*Mi

حيث نمتحلهللا ا لوان عحلمات التجويد كما يف اجلدول ( ،)8واكذا نحلح التطابق التاا بمم املنسوخ واملنسوخ منا يف عدني
ن
الراحي ام) واي ظتبأل كلمات ،وعدني ادروف لكهللا كلمة ونوع العحلمات وموااعالا،
كلمات ا ية الكرمية (با ْس ام َّ
الر ْمحَ ا َّ
اَّللا َّ
وظيضا ا لوان املمحللة لعحلمات التجويد.

وصف بعض امللحقات من عالمات التشكيل:
 الشللدة ( ﹼ ) (  ( Intensiveونميحللالللا يف نظللاا ع-ل العحلمللة ( ; ) ،وجونياللا يللدل علللى وجللوب تكلرات نطللقادرف املواوع عليا الشدة ،حبيث يكون النطق ا ول للحرف ساك وا مر متحر  ،كما يف املحلال التايل:

تب
ب ) = َّ
ادروف املنطو ة َت ْ ( +
ب َ +
ساك

متحر

دمج

َرب

ادروف املكتوبة ت  +ب = تب

دمـج

ب

فصل
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فــصـل نطق الباء المشددة

ب
َ + ْب

:Prolongation ) ~ (  املد. وال يتم حتديداا وفق واعد التجويد،) س-  و- تشري احمل مدة اطالة الصوت املتحر ( ا
MaA~ 

َمــآ

 مد االلف ا

Extending W  QaALuW~A 

قَالࣤـوا

 مد الواو و

في

 مد الياء ي



Extending A



Extending Y

FiY~



All Letters with respect diacritic ( a )

:

) َ ( الفتحلة

-

The letter
name

The
Arabic
letter

The
Parallel
in A2L

English examples to represent the
pronunciation of the letter in red
color

AʡaLiF

أ

Aʡ a

And
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BaA

ب

Ba

Bag

TaA

ت

Ta

Tap

ṮaA

ث

Ṯa

Thank

JiYM

ج

Ja

Jar

ḤaA

ح

Ḥa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

Ḵa A

خ

Ḵa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

DaAL

د

Da

Dad

ḎaAL

ذ

Ḏa

Than

Ra A

ر

Ra

Raccoon

ZiYN

ز

Za

Zag

SiYN

س

Sa

Sand

ʃiYN

ش

ʃa

Shack

ṢaAD

ص

Ṣa

Sun
Similsr to S but emphasized and stressed

ḌaAD

ض

Ḍa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ṬaA

ط

Ṭa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية
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ẒaA

ظ

Ẓa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ʢiYN

ع

ʢa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ĢiYN

غ

Ģa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

FaA

ف

Fa

Fan

QaAF

ق

Qa

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

KaAF

ك

Ka

Cat

LaAM

ل

La

Lamp

MiYM

م

Ma

Man

NuWN

ن

Na

Nankeen

HaA

هـ

Ha

Hand

WaAW

و

Wa

Warble

Y aA

ي

Ya

Yen
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TaA -

ة

Tow situations:

Ћa

- if Ћa is standing in a middle of continuous

MaR*BuWṬaЋ

reading, it sounds Ta
- if Ћa is the last letter that should be
pronounced, it will sound same as the end
sound of expression Booh
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All Letters with respect diacritic ( u )

: ) ُ (  الضمة-

The letter
name

The
Arabic
letter

The
Parallel
in A2L

English examples to represent
the pronunciation of the letter in
red color

AʡaLiF

أ

Aʡ u

O

BaA

ب

Bu

Book

TaA

ت

Tu

To

ṮaA

ث

Ṯu

Thor

JiYM

ج

Ju

Jon

ḤaA

ح

Ḥu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

Ḵa A

خ

Ḵu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

DaAL

د

Du

Do

ḎaAL

ذ

Ḏu

Those
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Ra A

ر

Ru

Room

ZiYN

ز

Zu

Zoo

SiYN

س

Su

Soup

ʃiYN

ش

ʃu

Should

ṢaAD

ص

Ṣu

Sodium
Similsr to S but emphasized and stressed

ḌaAD

ض

Ḍu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ṬaA

ط

Ṭu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ẒaA

ظ

Ẓu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ʢiYN

ع

ʢu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ĢiYN

غ

Ģu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

FaA

ف

Fu

Food

QaAF

ق

Qu

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

KaAF

ك

Ku

Koodoo

LaAM

ل

Lu

Loose

MiYM

م

Mu

Moon
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NuWN

ن

Nu

Noon

HaA

هـ

Hu

Who

WaAW

و

Wu

would

Y aA

ي

Yu

You

TaA -

ة

Ћu

Tow situations:

MaR*BuWṬaЋ

if Ћu is standing in a middle of
continuous reading it sounds Tu
if Ћu is the last letter that should be
pronounced, it will sound same as the
end sound of expression Booh
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All Letters with respect diacritic ( i )
The letter name

The
Arabic
letter

AʡaLiF

: الكسرةEnglish examples to represent the
pronunciation of the letter in red
color

إ

The
Parallel in
A2L
Aʡi

BaA

ب

Bi

Bee

TaA

ت

Ti

Tee

ṮaA

ث

Ṯi

Thief

JiYM

ج

Ji

Jimi

ḤaA

ح

Ḥi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

Ḵa A

خ

Ḵi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

DaAL

د

Di

Deep

ḎaAL

ذ

Ḏi

These

5221
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Ra A

ر

Ri

Reach

ZiYN

ز

Zi

Zebra

SiYN

س

Si

Sea

ʃiYN

ش

ʃi

She

ṢaAD

ص

Ṣi

Cerecloth
Similsr to S but emphasized and stressed

ḌaAD

ض

Ḍi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ṬaA

ط

Ṭi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ẒaA

ظ

Ẓi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ʢiYN

ع

ʢi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

ĢiYN

غ

Ģi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

FaA

ف

Fi

Fee

QaAF

ق

Qi

ليس له مثال في اللغة اإلنجليزية

KaAF

ك

Ki

Key

5221

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

LaAM

ل

Li

Leaf

MiYM

م

Mi

Me

NuWN

ن

Ni

Need

HaA

هـ

Hi

He

WaAW

و

Wi

We

Y aA

ي

Yi

Ear

TaA -

ة

Ћi

Tow situations:

MaR*BuWṬaЋ

if Ћi is standing in a middle of continuous
reading it sounds Ti
if Ћi is the last letter that should be
pronounced, it will sound same as the end
sound of expression Booh

5211

Global Proceedings Repository
American Research Foundation
ISSN 2476-017X

http://arab.kmshare.net/

Available online at http://proceedings.sriweb.org

البند الثالث

تطبيق على اجلزء الثالثون من املصحف الشريف
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BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi1
A^L*ḤaM*Du
MaALiKi

LiL;aHi

YaW*Mi

RaB;i

A^L*ʢaALaMiYNa 2

A^LR;aḤ*MaANi

A^LR;aḤiYMi 3

A^LD;iYNi 4 AʡiY;aAKa Naʢ*BuDu Wa AʡiY;aAKa NaS*TaʢiYNu 5
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A^H*DiNaA

A^LṢ;iRaAṬa A^L*MuS*TaQiYMa 6 ṢiRaAṬa

ʢaLaY*HiM* ĢaY*Ri A^L*MaĢ*ḌuWBi

ʢaLaY*HiM*

5217

Wa

A^L;aḎiYNa
LaA

AʡaN*ʢaM*Ta

A^LḌ;aA~L;iYNa7
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A^LN;aBaAʡ SuWRaЋ
BiS*Mi A^L;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
ʢaM;a YaTaSaA~ʡaLuWNa1 ʢaNi

A^LN;aBaAʡi

A^L*ʢaẒiYMi2

SaYaʢ*LaMuWNa4

ṮuM;a

MuḴ*TaLiFuWNa3

KaL;aA

AʡaLaM*

A^L*AʡaR*Ḍa

NaJ*ʢaLi

JaʢaL*NaA
Wa

A^L;aY*La

BaNaY*NaA

WaH;aAJanA13
L;iNuḴ*RiJa
AʡiN;a

YaW*Ma

Wa

A^L*FaṢ*Li

MiNa

A^L*Muʢ*ṢiRaATi

NaBaATanA15 Wa

KaANa

SuBaATanA9 Wa
MaʢaAʃanA11

A^LN;aHaARa

SaB*ʢanA ʃiDaADanA12 Wa

AʡaNZaL*NaA
ḤaB; anA

BiHiY

AʡaW*TaADanA7 Wa

NaW*MaKuM*

JaʢaL*NaA

LiBaASanA10 Wa

FaW*QaKuM*

Wa

JaʢaL*NaA

SaYaʢ*LaMuWNa5

KaL;aA

MiHaADan6 Wa A^L*JiBaALa

AʡaZ*WaAJanA8 Wa

ḴaLaQ*NaAKuM*

A^L;aḎiY HuM* FiYHi

MiYQaATanA17

JaʢaL*NaA
MaA~ʡan

SiRaAJanA

ṮaJ;aAJanA14

JaN;aATin

AʡaL*FaAFanA16

YaW*Ma

YuN*FaḴu

FiY

A^LṢ;uWRi FaTaAʡ*TuWNa AʡaF*WaAJanA18 Wa FuTiḤaTi A^LS;aMaA~ʡu FaKaANaT*
AʡaB*WaABanA19 Wa

SuY;iRaTi

JaHaN;aMa

MiR*ṢaADanA21 L;iLṬ;aAĢiYNa

FiYHaA~

KaANaT*

AʡaḤ*QaABanA23 L;aA

ʃaRaABanA24 AʡiL;aA
AʡiN;aHuM*

A^L*JiBaALu

YaḎuWQuWNa

ḤaMiYManA Wa

KaANuWA˚

LaA

BiʡaAYaATiNaA

KiḎ;aABanA28 Wa

FaḎuWQuWA˚

FaLaN

FaKaANaT*

YaR*JuWNa
KuL;a

ʃaY*ʡin

N;aZiYDaKuM* AʡiL;aA

5211

MaʡaABanA22 L;aABiṮiYNa

FiYHaA

ĢaS;aAQanA25

SaRaABanA20 AʡiN;a

BaR*DanA

JaZaA~ʡan

ḤiSaABanA27 Wa
AʡaḤ*ṢaY*NaAHu
ʢaḎaABanA30

Wa

LaA

WiFaAQanA26
KaḎ;aBuWA˚
KiTaABanA29
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AʡiN;a

MaFaAZanA31 ḤaDaA~YʡiQa

LiL*MuT;aQiYNa

AʡaT*RaABanA 33

KaWaAʢiBa
FiYHaA

LaĢ*WanA

ḤiSaABanA36 R;aB;i

Wa

Wa

KaAʡ*SanA DiHaAQanA 34 L;aA

KiḎ;aABanA35 JaZaA~ʡan

LaA

A^LS;aMaAWaATi

Wa

A^L*ḤaQ;ubc

A^L*YaW*Mu
MaʡaABanA39
YaNẒuRu

u

a

ʃaA~ʡa

FaMaN

MaA

KuNTu

;a

Wa

AʡaNḎaR*NaAKuM*

AʡiN;aA~

A^L*MaR*ʡu

YaALaY*TaNiY

ṢaF;an Abc

A^LR;aḤ*MaANu

LaHu

YaS*MaʢuWNa

QaD;aMaT*

L;aA

Wa

MaA

BaY*NaHuMaA
YaQuWMu

YaTaKaL;aMuWNa

AʡiL;aA

ṢaWaABanA38

ḎaALiKa

QaALa
A^T;aḴaḎa

ʢaḎaABanA

YaDaAHu

ʢaṬaA~ʡan

M;iN R;aB;iKa

MiN*Hu ḴiṬaABanA37 YaW*Ma

A^L*MaLaA~YʡiKaЋu

AʡaḎiNa

MaN*

A^L*AʡaR*Ḍi

Wa

A^LR;aḤ*MaAN i bc LaA YaM*LiKuWNa
A^LR;uWḤu

Aʡaʢ*NaABanA32 Wa

Wa

AʡiLaYA

QaRiYBanA

Wa

YaQuWLu

RaB;iHiY
YaW*Ma

A^L*KaAFiRu

TuRaABamA 40

a

S WR Ћ A^LN AZiʢ ATi

BiS*Mi A^L;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa A^LN;aAZiʢaATi ĢaR*QanA1
SaB*ḤanA 3 FaA^LS;aABiQaATi

Wa A^LN;aAʃiṬaATi

SaB*QanA 4 FaA^L*MuDaB;iRaATi

TaR*JuFu A^LR;aAJiFaЋu 6 TaT*BaʢuHaA
WaAJiFaЋun8

AʡaB*ṢaARuHaA

LaMaR*DuWDuWNa

FiY

Naʃ*ṬanA2 Wa A^LSaABiḤaATi
AʡaM*RanA 5 YaW*Ma

A^LR;aADiFaЋ7 QuLuWBun YaW*MaYʡiḎin

ḴaAʃiʢaЋun9

A^L*ḤaAFiRaЋi10

YaQuWLuWNa
AʡaʡiḎaA

KuN;aA

AʡaʡiN;aA
ʢiẒaAManA

N;aḴiRaЋan11 QaALuWA˚ TiL*Ka AʡiḎanA KaR;aЋun ḴaASiRaЋun12 FaAʡiN;aMaA HiYa
ZaJ*RaЋun

WaAḤiDaЋun13

ḤaDiYṮu

MuWSaYA~15

FaAʡiḎaA

HuM

5212
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AʡiḎ*

NaADaYAHu RaB;uHuW BiA^L*WaADi

AʡiLaYA

FiR*ʢaW*Na

ṬaĢaYA17 FaQuL*

AʡiN;aHuW

Wa AʡaH*DiYaKa

T;aZaK;aYA18
A^L*AʡaYaЋa

AʡiLaYA

A^L*KuB*RaYA20 FaKaḎ;aBa

ṬuWanY16

A^L*MuQaD;aSi
HaL

L;aKa

ʢaṢaYA21

Wa

FiY

A^LL;aHu

ḎaALiKa

AʡaMi

NaKaALa

A^L*AʡaḴiRaЋi

A^LS;aMaA~ʡ u b BaNaYAHaA27

AʡaĢ*Ṭaʃa

LaY*LaHaA

RaFaʢa

AʡaḴ*RaJa

Wa

Wa

YaTaḎaK;aRu

A^L*AʡiNSaANu

YaRaYA 36 FaAʡaM;aA

MaQaAMa
A^L*JaN;aЋa
AʡaY;aANa

RaB;iHiY

MaA~ʡaHaA

MaA

A^L*AʡaR*Ḍa
Wa

MaTaAʢanA

A^LṬ;aA~M;aЋu

HiYa

Wa

HiYa

NaHaY

A^LN;aF*Sa

A^L*MaAʡ*WaYA41

MuR*SaYAHaA42

FiYMa

RaB;iKa MuNTaHaYAHaA~44 AʡiN;aMaA~
KaAʡaN;aHuM* YaW*Ma YaRaW*NaHaA

MiN

AʡaNTa

ḌuḤaYAHaA46

5211

Baʢ*Da

Wa

A^L*KuB*RaYA 34 YaW*Ma
A^L*JaḤiYMu

AʡaM;aA

MaN* ḴaAFa

ʢaNi

YaL*BaṮuW~A˚

FaAʡiN;a

A^LS;aAʢaЋi

ḎiK*RaYAHaA~43

MuNḎiRu

LiMaN

A^LD;uN*YaA38

A^L*HaWaYA40

YaS*ʡaLuWNaKa

AʡaNTa

LaM*

ʢaNi

Wa

MaR*ʢaYAHaA31
L;aKuM*

SaʢaYA 35 Wa BuR;iZaTi

A^L*MaAʡ*WaYA39 Wa

AʡiN;a

AʡaʃaD;u ḴaL*QanA

MaN ṬaĢaYA37 Wa AʡaṮaRa A^L*ḤaYaWAЋa

A^L*JaḤiYMa

FaAʡiN;a

JaA~ʡaTi

A^L*Aʡaʢ*LaYA24

FaSaW;aYAHaA28

ḌuḤaYAHaA29 Wa

AʡaR*SaYAHaA32

A^L*JiBaALa

LiAʡaN*ʢaAMiKuM*33 FaAʡiḎaA

AʡaW*

SaM*KaHaA

DaḤaYAHaA~30 AʡaḴ*RaJa MiN*HaA

ḎaALiKa

AʡaD*BaRa

Wa A^L*AʡuWLaYA~25

L;aMaN YaḴ*ʃaYA~26 ʡaAʡaNTuM*

LaʢiB*RaЋan

FaAʡaRaYAHu

ṮuM;a

YaS*ʢaYA22 FaḤaʃaRa FaNaADaYA23 FaQaALa AʡaNaA˚ RaB;uKuMu
FaAʡaḴaḎaHu

AʡaN

AʡiLaYA~

FaTaḴ*ʃaYA19

RaB;iKa

A^Ḏ*HaB*

AʡiLaYA

MaN YaḴ*ʃaYAHaA45
AʡiL;aA

ʢaʃiY;aЋan
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SuWRaЋ ʢaBaSa

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
ʢaBaSa

TaWaL;aYA~1 AʡaN

Wa

LaʢaL;aHuW

YaZ;aK;aYA~3

AʡaM;aA

MaNi

ʢaLaY*Ka

AʡaL;aA

HuWa

YaḴ*ʃaYA9

TaḎ*KiRaЋun11

AʡaW*

A^S*TaĢ*NaYA5
YaZ;aK;aYA7

YaḎ;aK;aRu

AʡaM;aA

ʢaN*Hu

ʃaA~ʡa

ḎaKaRaHuW12

FaMaN

A^L*AʡiNSaANu

TaLaH;aYA10

MaA

YaS*ʢaYA8 Wa

KaL;aA~

AʡiN;aHaA

ṢuḤuFin M;uKaR;aMaЋin13

FiY

BiAʡaY*DiY SaFaRaЋin15

KiRaAMim

BaRaRaЋin16

MiN* AʡaY;i ʃaY*ʡin ḴaLaQaHuW18

AʡaMaATaHuW FaAʡaQ*BaRaHuW21 ṮuM;a AʡiḎaA
LaM;aA

YaQ*Ḍi MaA~
AʡaN;aA

ṬaʢaAMiHiY~24

AʡaMaRaHu23
ṢaBaB*NaA

QaḌ*BanA28

Wa

ZaY*TuWNanA Wa NaḴ*LanA29

FaAKiHaЋan Wa AʡaBanA31

FaAʡiḎaA

JaA~ʡaTi

AʡaḴiYHi34 Wa

FiYHaA

M;aTaAʢanA

A^LṢ;aA~Ḵ;aЋu33

AʡuM;iHiY Wa

A^L*AʡiNSaANu

ṢaB;anA 25 ṮuM;a
ḤaB;anA27
Wa

L;aKuM*

YaW*Ma

AʡaNʃaRaHuW22

ʃaA~ʡa

FaL*YaNẒuRi
A^L*MaA~ʡa

A^L*AʡaR*Ḍa ʃaQ;anA 26 FaAʡaNmBaT*NaA

LiKuL;i

Wa

N;uṬ*FaЋin ḴaLaQaHuW FaQaD;aRaHu19 ṮuM;a A^LSaBiYLa YaS;aRaHuW20 ṮuM;a

MiN

Wa

A^LḎ;iK*RaYA~4

JaA~ʡaKa

Ma N

MaA~ AʡaK*FaRaHu17

YuD*RiYKa

TaṢaD;aYA6

LaHuW

FaAʡaNTa

MaA

FaTaNFaʢaHu

FaAʡaNTa
Wa

M;aR*FuWʢaЋin M;uṬaH;aRaЋim 14
QuTiLa

A^L*Aʡaʢ*MaYA2 Wa

JaA~ʡaHu

Wa

KaL;aA
AʡiLaYA

ʃaQaQ*NaA
ʢiNaBanA Wa

ḤaDaA~YʡiQa ĢuL*BanA30
Wa

YaFiR;u

LiAʡaN*ʢaAMiKuM*32
A^L*MaR*ʡu

AʡaBiYHi35 Wa ṢaAḤiBaTiHiY

Wa

MiN*

BaNiYHi36

A^M*RiYʡin M;iN*HuM* YaW*MaYʡiḎin ʃaAʡ*Nun YuĢ*NiYHi37 WuJuWHun

YaW*MaYʡiḎin M;uS*FiRaЋun38
YaW*MaYʡiḎin
AʡuW˚LaA~YʡiKa

ʢaLaY*HaA
HuMu

ḌaAḤiKaЋun

M;uS*TaB*ʃiRaЋun39

ĢaBaRaЋun40

A^L*KaFaRaЋu

TaR*HaQuHaA

A^L*FaJaRaЋu42
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Wa

WuJuWHun
QaTaRaЋun41
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A^Lʃ;aM*Su

a

S WR Ћ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡiḎaA

A^Lʃ;aM*Su

AʡiḎaA

A^L*JiBaALu

AʡiḎaA

A^L*WuḤuWʃu

AʡiḎaA

A^LN;uFuWSu

BiAʡaY;i

ḎaNmBin

A^LS;aMaA~ʡu
A^L*JaN;aЋu
AʡuQ*SiMu

SuY;iRaT*3
ḤuʃiRaT*5

QuTiLaT*9 Wa

KuʃiṬaT*11 Wa
AʡuZ*LiFaT*13

ʢaS*ʢaSa17 Wa A^LṢ;uB*Ḥi
ḎiY

AʡaMiYNin21

ṮaM;a
RaʡaAHu

TaḎ*HaBuWNa26
ʃaA~ʡa
YaʃaA~ʡa

Wa

BiA^L*AʡuFuQi

BiḌaNiYNin24 Wa

A^L*ʢiʃaARu

ʢuṬ;iLaT*4

Wa

Wa

AʡiḎaA

A^L*BiḤaARu

SuJ;iRaT*6

Wa

AʡiḎaA

AʡiḎaA

ʢaLiMaT*

MaA
AʡiN*

MaA

A^LṢ;uḤuFu

NaF*Sun

HuWa

AʡiḎaA

Suʢ;iRaT*12 Wa

AʡiḎaA

AʡaḤ*ḌaRaT*14

M;aA~

TaNaF;aSa18 AʡiN;aHuW
ḎiY

A^L*ʢaR*ʃi

ṢaAḤiBuKuM

BiQaW*Li
AʡiL;aA

MiNKuM* AʡaN YaS*TaQiYMa28 Wa
A^LL;aHu RaB;u A^L*ʢaALaMiYNa29
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LaQaW*Li RaSuWLin

ḎiK*Run
MaA

M;uṬaAʢin

MaKiYNin20
Wa

HuWa ʢaLaY

ʃaY*ṬaANin

FaLaA~
AʡiḎaA

A^L;aY*Li

BiMaJ*NuWNin22
MaA

SuYʡiLaT*8

NuʃiRaT*10 Wa

A^L*KuN;aSi16 Wa

A^L*MuBiYNi23 Wa
HuWa

A^L*MaW*ʡuWDaЋu

A^L*JaḤiYMu

A^L*JaWaARi

QuW;aЋin ʢiNDa

A^NKaDaRaT*2 Wa

AʡiḎaA

AʡiḎaA

AʡiḎaA

A^LN;uJuWuM

Wa

ZuW;iJaT*7 Wa

BiA^L*ḴuN;aSi 15

KaRiYMin19

AʡiḎaA

KuW;iRaT*1 Wa

LaQaD*

A^L*ĢaY*Bi

R;aJiYMin25 FaAʡaY*Na

L;iL*ʢaALaMiYNa27
TaʃaA~ʡuWNa

AʡiL;aA~

LiMaN
AʡaN
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a

S WR Ћ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡiḎaA

A^LS;aMaA~ʡu

A^NTaṮaRaT*2 Wa

A^NFaṬaRaT*1

AʡiḎaA

A^L*BiḤaARu

Buʢ*ṮiRaT*4 ʢaLiMaT*

NaF*Sun M;aA

A^LAʡiNSaANu

ĢaR;aKa

MaA

TuKaḎ;iBuWNa

BaL*

KiRaAManA

BiA^LD;iYNi9

YaṢ*LaWNaHaA

YaW*Ma

BiĢaA~YʡiBiYNa16 Wa
AʡaD*RaYAKa

NaF*Sun

u

a

S WR Ћ

Wa

AʡaD*RaYAKa

MaA~
MaA

u a

ṢuWRaЋin M;aA

YaW*Mu

A^L;aḎiY

MaA

MaA

LaFiY

MaA
YaW*Mu

A^LD;iYNi18

LaḤaAFiẒiYNa10

TaF*ʢaLuWNa12

A^L*FuJ;aARa
Wa

ḴaLaQaKa

ʃaA~ʡa RaK;aBaKa8 KaL;aA

ʢaLaY*KuM*

AʡiN;a

A^LD;iYNi15

HuM*

AʡiN;a

JaḤiYMin14
ʢaN*HaA

A^LD;iYNi17 ṮuM;a

YaW*Ma

A^L*AʡaM*Ru YaW*MaYʡiḎin

L;iNaF*Sin ʃaY*ʡ an Abc Wa

^

A^L*KaRiYMi6

NaʢiYMin13 Wa AʡiN;a

LaFiY

A^L*QuBuWRu

QaD;aMaT* Wa AʡaḴ;aRaT*5 YaA~AʡaY;uHaA

Yaʢ*LaMuWNa

KaATiBiYNa11

A^L*AʡaB*RaARa

MaA~

AʡaY;i

A^L*KaWaAKiBu

AʡiḎaA

FuJ;iRaT*3 Wa

BiRaB;iKa

FaʢaDaLaKa7 FiY~

FaSaW;aYAKa

AʡiḎaA

Wa

LaA

TaM*LiKu

L;iL;aHi19

a

A LM Ṭ F;iFiYN

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
WaY*Lun L;iL*MuṬaF;iFiYNa1 A^L;aḎiYNa AʡiḎaA
YaS*TaW*FuWNa2
YuḴ*SiRuWNa3

Wa
AʡaLaA

AʡiḎaA
YaẒuN;u

LiYaW*Min ʢaẒiYMin5 YaW*Ma

A^K*TaALuWA˚ ʢaLaY

KaALuWHuM*
AʡuW˚LaA~YʡiKa

YaQuWMu
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A^LN;aASi

A ʡaW

W;aZaNuWHuM*

AʡaN;aHuM

M;aB*ʢuWṮuWNa4

A^LN;aASu LiRaB;i

A^L*ʢaALaMiYNa6
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KaL;aA~

AʡiN;a

KiTaABa

A^L*FuJ;aARi

LaFiY

SiJ;iYNin7

Wa

AʡaD*RaYAKa

MaA~

MaA SiJ;iYNun8 KiTaABun M;aR*QuWMun9 WaY*Lun YaW*MaYʡiḎin L;iL*MuKaḎ;iBiYNa10
A^L;aḎiYNa
BiHiY~

YuKaḎ;iBuWNa

AʡiL;aA

ʡaAYaATuNaA
ʢaLaYA

BiYaW*Mi

AʡaṮiYMin12

Muʢ*TaDin

KuL;u

AʡaSaAṬiYRu

QaALa

A^LD;iYNi11

YuKaḎ;iBu

AʡiḎaA

TuT*LaYA

ʢaLaY*Hi

A^L*AʡaW;aLiYNa13 KaL;aAbc

L;aMaḤ*JuWBuWNa15 ṮuM;a

AʡiN;a

AʡaD*RaYAKa

MaA

A^L*MuQaR;aBuWNa21
A^L*AʡaRaA~YʡiKi
A^LN;aʢiYMi24
MiS*K un b

A^L*AʡaB*RaARi

KiTaABa

ʢiL;iY;uWNa19

YuS*QaW*Na

Wa

FiY

ḎaALiKa

LaFiY
FiY

R;aḤiYQin

MiN

M;aḴ*TuWMin25

FaL*YaTaNaAFaSi

YaḌ*ḤaKuWNa29 Wa
AʡiḎaA

AʡiḎaA

A^NQaLaBuW~A˚

Wa

AʡiḎaA

Wa

MaA~

RaAʡaW*HuM*

KaANuWA˚
MaR;uWA˚

AʡiLaYA~

QaALuW~A˚

AʡuR*SiLuWA˚ ʢaLaY*HiM*

ʡaAMaNuWA˚ MiNa A^L*KuF;aARi

BiHaA

BiHiM*

AʡiN;a
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NaẒ*RaЋa
ḴiTaAMuHuW
Wa

A^L*MuQaR;aBuWNa28

A^L;aḎiYNa

ʡaAMaNuWA˚

YaTaĢaAMaZuWNa30

A^NQaLaBuWA˚
HaA~WʡuLaA~ʡi

Wa

FaKiHiYNa31

LaḌaA~LuWNa32

ḤaAFiẒiYNa33 FaA^L*YaW*Ma

YaḌ*ḤaKuWNa34

MaA~

ʢaLaY

A^L*MuTaNaAFiSuWNa26

MiNa

AʡaH*LiHiMu

NaʢiYMin22

WuJuWHiHiM

MiZaAJuHuW MiN TaS*NiYMin27 ʢaY*NanA Yaʃ*RaBu
AʡiN;a A^L;aḎiYNa AʡaJ*RaMuWA˚

Wa

MaR*QuWMun20 Yaʃ*HaDuHu

KiTaABun

Taʢ*RiFu

YaNẒuRuWNa23

TuKaḎ;iBuWNa17

ʢiL;iY;iYNa18

LaFiY

A^L*AʡaB*RaARa

AʡiN;a

RaANa

LaṢaALWuA˚

AʡiN;aHuM*

A^L*JaḤiYMi16 ṮuM;a YuQaALu HaAḎaA A^L;aḎiY KuNTuM BiHiY
KaL;aA~

BaL*S

YaK*SiBuWNa14 KaL;aA~ AʡiN;aHuM* ʢaN

QuLuWBiHiM M;aA KaANuWA˚

R;aBiHiM* YaW*MaYʡiḎin

MaA

Wa

A^L;aḎiYNa
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A^L*AʡaRaA~YʡiKi

ʢaLaY

KaANuWA˚

ṮuW;iBa

YaNẒuRuWNa35 HaL*

A^L*KuF;aARu

MaA

YaF*ʢaLuWNa36

A^LAN*ʃiQaAQ

SuWRaЋ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡiḎaA

A^LS;aMaA~ʡu

A^NʃaQ;aT*1 Wa AʡaḎiNaT*

AʡiḎaA

A^L*AʡaR*Ḍu

MuD;aT*3 Wa AʡaL*QaT*

Wa

AʡaḎiNaT*

BiYaMiYNiHiY7

AʡiLaYA~ AʡaH*LiHiY

YaNQaLiBu

WaRaA~ʡa

KiTaABaHuW
YaṢ*LaYA

SaʢiYRanA12

AʡiN;aHuW ẒaN;a
BiHiY

AʡiN;aHuW
L;aN

KaANa

YaḤuWRa14

WaSaQa17 Wa A^L*QaMaRi

AʡiḎaA

ṬaBaQin19

La A

FaMaALaHuM*

A^L*QuR*ʡaANu

FiY~

BaLaYA~

AʡuWTiYa

MaN

ṮuBuWRanA11 Wa

AʡaH*LiHiY

MaS*RuWRanA13

AʡiN;a

RaB;aHuW

KaANa

BiA^Lʃ;aFaQi16 Wa A^L;aY*Li Wa MaA

A^T;aSaQa18 LaTaR*KaBuN;a
YuWʡ*MiNuWNa20

Wa

YaS*JuDuWNa۩21

LaA

KaFaRuWA˚

YuKaḎ;iBuWNa22 Wa A^LL;aHu

FaBaʃ;iR*HuM

BiʢaḎaABin

ʢaMiLuWA˚

A^LṢ;aALiḤaATi

AʡaLiYMin 24 AʡiL;aA
LaHuM*

AʡuWTiYa

MaN

AʡaM;aA

FaSaW*Fa YaD*ʢuWA˚

AʡuQ*SiMu

BaṢiYRanA15 FaLaA~

ʢaLaY*HiMu

A^L*AʡiNSaANu AʡiN;aKa

ḤiSaABanA YaSiYRanA8 Wa

MaS*RuWRanA9 Wa

ẒaH*RiHiY10

AʡaN

YuḤaASaB*

FaSaW*Fa

Wa TaḴaL;aT*4

FiYHaA

KaD*ḤanA FaMuLaAQiYHi6 FaAʡaM;aA

KaADiḤun AʡiLaYA RaB;iKa
KiTaABaHuW

Ma A

Wa ḤuQ;aT*5 YaA~AʡaY;uHaA

LiRaB;iHaA

Wa ḤuQ;aT*2 Wa

LiRaB;iHaA

AʡaJ*Run
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Aʡaʢ*LaMu

BiMaA

ĢaY*Ru

ʢaN

QuRiYʡa

AʡiḎaA
BaLi

A^L;aḎiYNa

ṬaBaQanA

A^L;aḎiYNa
YuWʢuWNa23

ʡaAMaNuWA˚

MaM*NuWNim25

Wa
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^

u

u

A LB R WJ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa

A^LS;aMaA~ʡi

Wa

ʃaAHiDin

A^LN;aARi

MaA

KuL;i

A^L*MuWʡ*MiNiYNa
ʢaḎaABu

FaLaHuM*
A^L;aḎiYNa

JaHaN;aMa

Mi N

TaḤ*TiHaA

AʡiN;a

BaṬ*ʃa

RaB;iKa

YuʢiYDu13

Wa

Hu W a

A^L*MaJiYDu15 Faʢ;aALun
A^L*JuNuWDi17
FiY

Wa

ʃaHiYDun9

ṮuM;a

LaʃaDiYDun12
A^L*ĢaFuWRu

Wa

A^LL;aHu

ṮaMuWDa18

BaLi

WaRaA~YʡiHiM

A^L*KaBiYRu11
Wa

ḎuW

A^L*ʢaR*ʃi

AʡaTaYAKa

ḤaDiYṮu

A^L*ḎiYNa

KaFaRuWA°

M;uḤiYṬum 20

HuWa QuR*ʡaANun M;aJiYDun21 FiY LaW*Ḥin M;aḤ*FuWẒim 22
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JaN;aATun

YuB*DiYʡu

HuWa

A^L*WaDuWDu14
HaL*

MiN

LaHuM*

A^L*FaWZu

YuRiYDu16

YaTuWBuWA°

A^L*ḤaRiYQi10 AʡiN;a

AaLṢ;aALiḤaATi

AʡiN;aHuW

A^L*ʢaZiYZi

FaTaNuWA°

LaM*

ʢaḎaABu

MaA

Wa A^LAʡaR*Ḍi b Wa

A^L;aḎiYNa

AʡiN;a

LaHuM*

ʢaMiLuWA°

LiMaA

QuʢuWDun6 Wa

BiA^LL;aHi

A^LS;aMaAWaATi

A^L*AʡaN*HaARub ḎaALiKa

FiR*ʢaW*Na

TaK*ḎiYBin19

MuL*Ku

Wa

ʡaAMaNuWA° Wa

A^L*AʡuḴ*DuWDi4

ʢaLaY*HaA

HuM*

A^L*MuWʡ*MiNaATi

Wa

TaJ*RiY

AʡaṢ*ḤaABu

QuTiLa

AʡiL;aA~ AʡaN YuWʡ*MiNuWA°

ʃaY*ʡin

A^L*MaW*ʢuWDi2

BiA^L*MuWʡ*MiNiYNa ʃuHuWDun7 Wa

YaF*ʢaLuWNa

A^L;aḎiY LaHuW

ʢaLaYA

A^LL;aHu

Wa A^L*YaW*Mi

A^L*WaQuWDi5 AʡiḎ*

NaQaMuWA° MiN*HuM*
A^L*ḤaMiYDi8

A^L*BuRuWJi1

Maʃ*HuWDin3

Wa

ḎaATi

ʢaLaYA

HuM*

ḎaATi

BaL*
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^
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A LA LṬ ARiQ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa A^LS;aMaA~ʡi Wa A^LṬ;aARiQi1 Wa MaA~ AʡaD*RaYAKa
A^LN;aJ*Mu

A^LṮ;aAQiBu3 AʡiN

FaL*YaNẒuRi
YaḴ*RuJu

A^L*AʡiNSaANu

MiNm

RaJ*ʢiHiY

Wa

A^L*AʡaR*Ḍi

LaA

NaF*Sin

A^LṢ;uL*Bi

ḎaATi

A^LS;aMaA~ʡi

AʡiN;aHuM*

u

a

^

ʡa

a

A L*A ʢ*L Y

DaAFiQin6

AʡiN;aHuW
FaMaA

ḎaATi

ʢaLaYA

LaHuW

MiN

A^LR;aJ*ʢi11

Wa

FaṢ*Lun13 Wa

LaQaW*Lun

YaKiYDuWNa

KaY*DanA15

Wa

MaA

AʡaKiYDu

AʡaM*HiL*HuM* RuWaY*DAam17

KaY*DanA16 FaMaH;iLi A^L*KaAFiRiYNa

S WR Ћ

MiN M;aA~ʡin

TuB*LaY A^LS;aRaA~YʡiRu9

A^LṢ;aD*ʢi12 AʡiN;aHuW

BiA^L*HaZ*Li14

ḤaAFiẒun4

Wa A^LT;aRaA~YʡiBi7

NaAṢiRin10 Wa

A^LṬ;aARiQu2

ʢaLaY*HaA

L;aM;aA

ḴuLiQa5 ḴuLiQa

MiM;a

LaQaADiRun8 YaW*Ma

QuW;aЋin

HuWa

BaY*Ni

KuL;u

MaA

A

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
SaB;iḤi
A^L;aḎiY
ĢuṮaA~ʡan

A^S*Ma

RaB;iKa

QaD;aRa

A^L*Aʡaʢ*LaYA1

A^L;aḎiY

FaHaDaYA3 Wa A^L;aḎiY~ AʡaḴ*RaJa

AʡaḤ*WaYA5 SaNuQ*RiYʡuKa

FaLaA

ḴaLaQa

FaSaW;aYA2

A^L*MaR*ʢaYA4 FaJaʢaLaHuW

TaN*SaYA~6

AʡiL;aA

A^LL;aH u b AʡiN;aHuW Yaʢ*LaMu A^L*JaH*Ra Wa MaA YaḴ*FaYA7 Wa
LiL*YuS*RaYA8

FaḎaK;iR*

Aʡi N

N;aFaʢaTi

A^LḎ;iK*RaYA9

YaḴ*ʃaYA10 Wa YaTaJaN;aBuHaA A^L*Aʡaʃ*QaYA11 A^L;aḎiY
A^L*KuB*RaYA12

ṮuM;a

AʡaF*LaḤa

TaZaK;aYA14 Wa

MaN

LaA

YaMuWTu

FiYHaA

ḎaKaRa
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Wa

Wa

LaA

MaA

NuYaS;iRuKa

SaYaḎ;aK;aRu
YaṢ*LaY

ʃaA~ʡa

MaN

A^LN;aARa

YaḤ*YaYA13 QaD*

A^S*Ma RaB;iHiY FaṢaL;aYA15
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TuWʡ*ṮiRuWNa

BaL*
ḴaY*Run

AʡaB*QaYA~17

Wa

ṢuḤuFi Aʡi

A^L*AʡuWLaYA18

u

a

S WR Ћ

^ *

A^L*ḤaYaWAЋa

a

A^LD;uN*YaA16
HaAḎaA

AʡiN;a

A^L*AʡaḴiRaЋu

Wa

A^LṢ;uḤuFi

LaFiY

B*RaAHiYMaWa MuWSaYA19

a

A L Ģ AʃiY Ћi

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡaTaYAKa

HaL*

ḤaDiYṮu

ʢaAMiLaЋun N;aAṢiBaЋun3
ʢaY*Nin

A^L*ĢaAʃiYaЋi1 WuJuWHun YaW*MaYʡiḎin
TaṢ*LaYA

ʡaANiYaЋin5 LaY*Sa

YuS*MiNu

Wa

LaA

YuĢ*NiY

TaS*Maʢu

FiYHaA

SuRuRun

M;aR*FuWʢaЋun13

YaN*ẒuRuWNa

Mi N

LaAĢiYaЋan 11

AʡiLaY

Wa

A^L*AʡiBiLi

Wa

A^L*AʡaR*Ḍi

Wa

L;aS*Ta

KaFaRa23

AʡiLaY*NaA~

FaYuʢaḎ;iBuHu

KaY*Fa

A^LL;aHu

AʡiYaABaHuM*25 ṮuM;a

A^L*ʢaḎaABa

AʡiN;a ʢaLaY*NaA
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Wa

AʡiLaY
NuṢiBaT*19

AʡiN;aMaA~

AʡiL;aA

MaN

Wa

AʡaFaLaA

MaB*ṮuWṮaЋun16

KaY*Fa

L;aA

FiYHaA

M;aW*ḌuWʢaЋun14

AʡiLaY A^L*JiBaALi

BiMuṢaY*ṬiRin22

ʢaALiYaЋin10

ḴuLiQaT*17

L;aA

YaW*MaYʡiḎin

JaARiYaЋun12

SuṬiḤaT*20 FaḎaK;iR*

KaY*Fa

ʢaLaY*HiM

JaN;aЋin

MiN*

ḌaRiYʢin6

Mi N

ʢaY*Nun

ZaRaABiY;u

TuS*QaYA

WuJuWHun

AʡaK*WaABun

Wa

KaY*Fa RuFiʢaT*18 Wa

MuḎaK;iRun21

FiY

FiYHaA

A^LS;aMaA~ʡi
AʡiLaY

AʡiL;aA

JuWʢin7

RaAḌiYaЋun9

MaṢ*FuWFaЋun15

NaMaARiQu

ṬaʢaAMun

LaHuM*

L;iSaʢ*YiHaA

N;aAʢiMaЋun8

ḤaAMiYaЋan4

NaARAan

ḴaAʃiʢaЋun2

AʡaNTa

TaWaL;aYA

A^L*AʡaK*BaRa24
ḤiSaABaHuM26

AʡiN;a
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A^L*F J*R

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa A^L*FaJ*Ri1 Wa
AʡiḎaA

A^L;aY*Li
AʡaLaM*

TaRa

A^L;aTiY
A^L;aḎiYNa

YaS*Ri4

HaL*

YuḴ*LaQ*

JaABuWA˚

RaB;aKa

MiṮ*LuHaA

A^LṢ;aḴ*Ra

FiY

A^B*TaLaYAHu
RaB;iY~

RaB;uHuW

AʡaK*RaMaNi15 Wa

ʢaLaY*Hi

RiZ*QaHuW

BiA^L*WaADi9

TuK*RiMuWNa

TaAʡ*KuLuWNa

A^L*MiS*KiYNi18 Wa
TuḤiB;uWNa
A^L*AʡaR*Ḍu

Ma A

A^L*MaALa
DaK;anA

ḤuB;anA

JiA˚Y~ʡa

A^L*AʡiNSaANu

Wa

KaL;aAbc

TaḤaA~Ḍ;uWNa
AʡaK*LanA
KaL;aA~

JaA~ʡa RaB;uKa
BiJaHaN;aM a b

AʡaN;aYA LaHu A^L*Ḏ;iK*RaYA23
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A ʡ i Ḏa A

Ma A

FaYaQuWLu

A^B*TaLaYAHu

AʡaHaANaNi16

JaM;anA20

YaW*MaYʡiḎim

ḎiY

ʢaḎaABin13 AʡiN;a

Naʢ;aMaHuW

A^L*TuRaAṮa

DaK; anA21 Wa

ṢaF;anA22 Wa

Aʡ i Ḏ a A

LaA

ṮaMuWDa

FiR*ʢaW*Na

A^L*AʡiNSaANu

AʡaM;aA~

Wa

Wa

ḤiJ*Rin5

A^L*ʢiMaADi7

Wa

SaW*Ṭa

Wa

A^L*YaTiYMa17

ḎaATi

Wa

A^L*BiLaADi11 FaAʡaK*ṮaRuWA˚

F iY

FaAʡaK*RaMaHuW

RaB;iY~

L;iḎiY

A^L*BiLaADi8

FaAʡaM;aA

FaYaQuWLu

A^L*WaT*Ri3

QaSaMun

A^L*FaSaADa12 FaṢaB;a ʢaLaY*HiM* RaB;uKa
LaBiA^L*MiR*ṢaADi14

Wa

BiʢaADin6 AʡiRaMa

A^L*AʡaW*TaADi10 A^L;aḎiYNa ṬaĢaW*A˚
FiYHaA

A^Lʃ;aF*ʢi
ḎaALiKa

F iY

FaʢaLa RaB;uKa

KaY*Fa

LaM*

ʢaʃ*Rin2 Wa

LaYaALin

FaQaDaRa
BaL

ʢaLaYA

L;aA

ṬaʢaAMi

L;aM; anA19 Wa
AʡiḎaA

Wa A^L*MaLaKu

DuK;aTi
ṢaF;anA

YaW*MaYʡiḎin YaTaḎaK;aRu
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YaQuWLu

YaALaY*TaNiY

YuʢaḎ;iBu

AʡaḤaDun25

ʢaḎaABaHuW~

AʡaḤaDun26
AʡiLaYA

YaA~AʡaY;aTuHaA

RaB;iKi

LiḤaYaATiY24

QaD;aM*Tu

Wa

LaA

L;aA

WaṮaAQaHuW~

YuWṮiQu

A^L*MuṬ*MaYʡiN;aЋu27

A^LN;aF*Su

RaAḌiYaЋan

FaYaW*MaYʡiḎin

A^R*JiʢiY~

F iY

ʢiBaADiY29

ḤiL;um

BiHaAḎaA

M;aR*ḌiY;aЋan28 FaA^D*ḴuLiY

Wa A^D*ḴuLiY JaN;aTiY30

u

a

S WR Ћ

^

a a

A L*B L D

BiS*Mi A^L;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
LaA~

AʡuQ*SiMu

A^L*BaLaDi2

Wa

A^L*AʡiNSaANa
AʡaḤaDun5
L;aM*
Wa

YaRaHuW~

Wa

Wa

MaA

WaLaDa3
Aʡ a N

MaALanA

Wa

HaDaY*NaAHu
MaA~

ḎaA

MaQ*RaBaЋin15

TaWaAṢaW*A˚

A^L*MaY*MaNaЋi18

Wa

FiY

MaA
YaW*Min

MiS*KiYNanA

BiA^L*MaR*ḤaMaЋi17
A^L;aḎiYNa

AʡaṢ*ḤaABu A^L*Maʃ*ʡaMaЋi19 ʢaLaY*HiM

Wa

AʡaYaḤ*SaBu

AʡaN

A^Q*TaḤaMa

FaLaA

A^L*ʢaQaBaЋu12
ḎiY
ḎaA

FaK;u

MaS*ĢaBaЋin14
MaT*RaBaЋin16

TaWaAṢaW*A˚

AʡuW˚LaA~YʡiKa

KaFaRuWA˚

BiA^LṢ;aB*Ri
AʡaṢ*ḤaABu

BiʡaAYaATiNaA

NaARun M;uWʡ*ṢaDaЋum20
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ʢaLaY*Hi

YaQ*DiRa

LaHuW ʢaY*NaY*Ni8 Wa LiSaANanA

A^L;aḎiYNa ʡaAMaNuA˚

MiNa

L;aN

A^LN;aJ*DaY*Ni10

AʡaW*

ḴaLaQ*NaA

LaQaD*

L;uBaDanA6

AʡaD*RaYAKa

AʡiṬ*ʢaAMun

AʡaNTa

Wa

AʡaYaḤ*SaBu

AʡaH*LaK*Tu

AʡaW*

KaANa

A^L*BaLaDi1

AʡaḤaDun7 AʡaLaM* NaJ*ʢaL

ʃaFaTaY*Ni9

YaTiYManA

KaBaDin4

YaQuWLu

RaQaBaЋin13

Wa

WaALiDin

FiY

A^L*ʢaQaBaЋa11

ṮuM;a

BiHaAḎaA

HuM*
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S WR Ћ

;a

A^L*ʃ M*S

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa

Wa ḌuḤaYAHaA1 Wa

A^Lʃ;aM*Si

AʡiḎaA

A^LN;aHaARi
A^LS;aMA~ʡi
Wa

Wa

JaL;aYAHaA3 Wa

MaA

NaF*Sin Wa

TaQ*WaYAHaA8

BaNaYAHaA5

MaA

KaḎ;aBaT*

DaS;aYAHaA10
Aʡaʃ*QaYAHaA 12

FaQaALa

LaHuM*

Wa SuQ*YaAHaA13 FaKaḎ;aBuWHu

u

a

Wa

Wa QaD* ḴaABa

MaN

A^LL;aAHi

FaʢaQaRuWHaA

RaB;uHuM BiḎaNmBiHiM* FaSaW;aYAHaA14

S WR Ћ

FuJuWRaHaA

BiṬaĢ*WaYAHaA11
RaSuWLu

Wa

LaA

ṬaḤaYAHaA6

MaA

FaAʡaL*HaMaHaA
ZaK;aYAHaA9

Wa

YaĢ*ʃaYAHaA4 Wa

Wa A^L*AʡaR*Ḍi Wa

MaN

ṮaMuWDu

TaLaYAHaA2

AʡiḎaA

A^L;aYLi

SaW;aYAHaA7

AʡaF*LaḤa

QaD*

AʡiḎaA

A^L*QaMaRi

AʡiḎi

A^NmBaʢaṮa

NaAQaЋa

ʢaLaY*HiM*

FaDaM*DaMa
YaḴaAFu

A^LL;aAHi

ʢuQ*BaAHaA15

;a

A^L Y*L

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa

A^L;aY*Li

AʡiḎaA

MaA

ḴaLaQa

A^LḎ;aKaRa

FaAʡaM;aA

MaN*

FaSaNuYaS;iR*HuW
A^S*TaĢ*NaYA8 Wa
Wa

MaA

ʢaLaY*NaA

Wa A^L*AʡuNṮaYA~3

Aʡaʢ*ṬaYA

KaḎ;aBa

Wa

AʡiN;a
Wa

ṢaD;aQa

AʡaM;aA

MaALuHuu~

Wa

FaAʡaNḎaR*TuKuM*

AʡiN;a
NaARanA

5155

AʡiḎaA
LaNaA

TaJaL;aYA2

Saʢ*YaKuM*

Ma N m

BiA^L*ḤuS*NaYA9 FaSaNuYaS;iR*Hu

ʢaN*Hu

LaL*HuDaYA12

A^L*AʡuWLaYA13

Wa A^T;aQaYA5

LiL*YuS*RaYA7

YuĢ*NiY

AʡiḎaA

YaĢ*ʃaYA1 Wa A^LN;aHaARi

Wa

LaʃaT;aYA4

BiA^L*ḤuS*NaYA6
BaḴiLa

Wa

LiL*ʢuS*RaYA10

TaRaD;aYA~11

AʡiN;a

LaL*AʡaḴiRaЋa

Wa

TaLaẒ;aYA14
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YaṢ*LaYAHaA~

LaA

A^L*Aʡaʃ*QaY15 A^L;aḎiY KaḎ;aBa

AʡiL;aA

Wa

TaWaL;aYA16

Wa SaYuJaN;aBuHaA A^L*AʡaT*QaY17 A^L;aḎiY YuWʡ*TiY MaALaHuW YaTaZaK;aYA18
Wa

LiAʡaḤaDin

MaA

A^B*TiĢaA~ʡa

u

a

WaJ*Hi RaB;iHi

;u

S WR Ћ

ʢiNDaHuW

a

A^LḌ Ḥ Y

N;iʢ*MaЋin

MiN

A^L*Aʡaʢ*LaYA20

Wa

TuJ*ZaYA~19

AʡiL;aA

LaSaW*Fa YaR*ḌaYA21

A

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa

A^LḌ;uḤaYA1

Wa

MaA

Wa

LaSaW*Fa

Wa

QaLaYA3

FaʡaAWaYA6

A^L;aY*Li

Wa

LaL*AʡaḴiRaЋu

Yuʢ*ṬiYKa RaB;uKa

FaAʡaM;aA

A^LSA~YʡiLa

FaLaA

SaJaYA2
ḴaY*Run

MaA
L;aKa

FaTaR*ḌaYA~5 AʡaLaM*

WaJaD*Ka ḌaA~L;anA

Wa

FaAʡaĢ*NaYA8

AʡiḎaA

FaHaDaYA7

A^L*YaTiYMa

TaN*HaR*10

Wa

Wa

FaLaA

WaD;aʢaKa

A^L*AʡuLaYA4

MiNa
YaJiD*Ka

YaTiYManA

WaJaDaKa

ʢaA~YʡiLanA

TaQ*HaR*9

AʡaM;aA

RaB;uKa

Wa

AʡaM;aA

BiNiʢ*MaЋi

RaB;iKa

FaḤaD;iṮ*11
u

a

S WR Ћ

^

;a

A L ʃ R*Ḥ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡaLaM*

Naʃ*RaḤ*

A^L;aḎiY~

AaN*QaḌa ẒaH*RaKa3 Wa RaFaʢ*NaA

A^L*ʢuS*Ri
FaRaĢ*Ta

L aKa

YuS*RanA5
FaA^NṢaB*7

ṢaD*RaKa1

AʡiN;a
Wa

WaḌaʢ*NaA

Wa

Maʢa

AʡiLaYA RaB;iKa
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La K a

A^L*ʢuS*Ri

ʢaN*Ka

WiZ*RaKa2

ḎiK*RaKa4 FaAʡiN;a
YuS*RanA6

FaA^R*ĢaB8

Maʢa

FaAʡiḎaA
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^

S WR Ћ

;

A LT iYN

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
Wa

A^LT;iYNi Wa

A^L*AʡaMiYNi3

A^L*BaLaDi

TaQ*WiYMin4

ṮuM;a

ʡaAMaNuWAo

Wa

MaM*NuWNin6

FaMaA

BiAʡaḤ*KaMi
u

a

ḴaLaQ*NaA

LaQaD*

AʡaS*FaLa

RaDaD*NaAHu
ʢaMiLuWAo

A^L*AʡiNSaANa
SaAFiLiYNa5

A^LṢ;aALiḤaATi

YuKaḎ;iBuKa

Baʢ*Du

HaAḎaA

SiYNiYNa2 Wa

AʡaḤ*SaNi

FiY~

AʡiL;aA

A^L;aḎiYNa

AʡaJ*Run

FaLaHuM*

AʡaLaY*Sa

BiA^LD;iYNi7

ĢaY*Ru
A^LL;aHu

A^L*ḤaAKiMiYNa8
^

S WR Ћ

Wa ṬuWRi

A^LZ;aY*TuWNi1

a a

A Lʢ L Q

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
A^Q*RaAʡ*

BiA^S*Mi RaB;iKa
A^Q*RaAʡ*

ʢaLaQin2

Wa

BiA^L*QaLaMi4 ʢaL;aMa
A^L*AʡiNSaANa
RaB;iKa

AʡaRaʡaY*Ta

BiA^LT;aQ*WaYA~12
Yaʢ*LaM

BiAʡaN;a

LaNaS*FaʢamA
FaL*YaD*ʢu
Wa

RaB;uKa

A^L*AʡiNSaANa

LaYaṬ*ĢaYA6 AʡaN

A^LRuJ*ʢaYA~8

ṢaL;aYA10

A^L;aḎiY

A^LL;aHa

A^L*AʡaK*RaMu3

A^L;aḎiY

ʢaLaY

NaADiYaHu17 SaNaD*ʢu
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AʡiN;a

ʢaB*DanA

AʡiḎaA

A^L*HuDaYA~11 AʡaW*

AʡaMaRa

YaN*HaYA9

Wa

TaWaL;aYA~13
LaYʡiN

KaAḎiBaЋin

A^L*Z;aBaANiYaЋa18

A^S*JuD* Wa A^Q*TaRiB۩ 19

ʢaL;aMa

AʡiLaYA

KaL;aA

NaAṢiYaЋin

KaL;aA~

MiN*

AʡiN;a

KaḎ;aBa

YaRaYA14

Yaʢ*LaM5

A^S*TaĢ*NaYA~7

A^L;aḎiY

AʡiN

BiA^LN;aAṢiYaЋi15

LaM

RaʡaAHu

KaANa

AʡaRaʡaY*Ta

A^L*AʡiNSaANa

MaA

AʡaRaʡaY*Ta
AʡiN

ḴaLaQa 1 ḴaLaQa

KaL;aA

LaM*

AʡaLaM*
YaNTaHi

ḴaAṬiYʡaЋin16
LaA

TuṬiʢ*Hu
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a

^

S WR Ћ

a

A LQ D*R

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡaNZaL*NaAHu

AʡiN;aA~
MaA

LaY*LaЋu

ʃaH*Rin3

LaY*LaЋi

A^L*QaD*Ri1

A^L*QaD*Ri2

LaY*LaЋu

A^L*QaD*Ri

TaNaZ;aLu

RaB;iHiM M;iN

u

FiY

a

^

S WR Ћ

A

A^L*MaLaA~YʡiKaЋu

Wa

KuL;i AʡaM*Rin4 SaLaAMun

Wa

AʡaD*RaYAKa

MaA~

ḴaY*Run

A^LR;uWḤu

BiAʡiḎ*Ni

FiYHaA

ḤaT;aYA MaṬ*Laʢi

HiYa

AʡaL*Fi

MiN*

A^L*FaJ*Ri5

LBaY;iNaЋ
BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi

LaM*

YaKuNi

A^L;aḎiYNa

A^L*Muʃ*RiKiYNa
RaSuWLun

MuNFaK;iYNa

MiNa

A^LL;aHi

KuTuBun QaY;iMaЋun3
AʡiL;aA

Wa

A^LZ;aKaWAЋ a b
KaFaRuWA˚

MaA

AʡaH*Li

JaHaN;aMa

ḴaALiDiYNa

AʡiN;a

A^L;aḎiYNa

AʡuW˚LaA~YʡiKa

HuM*

ṢuḤuFanA

JaA~ʡaT*HuMu

DiYNu
A^L*KiTaABi

FiYHaA ~ b

ḴaY*Ru A^L*BaRiY;aЋi7
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A^L*KiTaABa
MaA~

MuḴ*LiṢiYNa

LaHu

A^L*QaY;iMaЋi5

Wa

FiYHaA

A^L*BaY;iNaЋu4 Wa

A^LṢ;aLaWAЋa

Wa
AʡiN;a

A^L*Muʃ*RiKiYNa

AʡuW˚LaA~YʡiKa

ʡaAMaNuWA˚

AʡuTuWA˚

A^LL;aHa

Wa

Wa

A^L*BaY;iNaЋu1

M;uṬaH;aRaЋan2

A^L;aḎiYNa

TaFaR;aQa

YuQiYMuWA˚

ḎaALiKa

Wa

MiN*

Wa

A^L*KiTABi

TaAʡ*TiYaHuMu

ḤaT;aYA

LiYaʢ*BuDuWA˚

AʡiL;aA

ḤuNaFaA~ʡa

A^LD;iYNa

MaA

AʡaH*Li

MiN*

YaT*LuWA˚

Baʢ*Di

Mi N m

AʡuMiRuW~A˚

KaFaRuWA˚

HuM*

YuWʡ*TuWA˚
A^L;aḎiYNa
F iY

NaARi

ʃaR;u A^L*BaRiY;aЋi6

ʢaMiLuWA˚

A^LṢ;aALiḤaATi
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JaZaA~WʡuHuM*

ʢiNDa

A^L*AʡaN*HaARu

RaB;iHiM*

ḴaALiDiYNa

ʢaN*HuM* Wa RaḌuWA˚

u

a

^

S WR Ћ

A

AʡaṮ*QaALaHaA2

Wa

u

a

S WR Ћ

ZiL*ZaALaHaA1

QaALa

A^L*AʡiNSaANu

ḎaR;aЋin

ḎaR;aЋin ʃaR;anA

^

A

RaB;aKa

Aʡaʃ*TaATanA

A^LN;aASu

Yaʢ*MaL* MiṮ*QaALa
MiṮ*QaALa

ḎaALiKa LiMaN*

AʡaḴ*BaARaHaA4 BiAʡaN;a

YaṢ*DuRu

TaḤ*TiHaA

R;aḌiYa

A^LL;aHu

ḴaʃiYa

RaB;aHuW8

A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi

A^L*AʡaR*Ḍu

ZuL*ZiLaTi

TuḤaD;iṮu

Mi N

TaJ*RiY

AʡaBaD an Abc

FiYHaA~

ʢaN*H u b

ʢaD*Nin

LZ;aL*ZaLaЋ
BiS*Mi

AʡiḎaA

JaN;aATu

Wa AʡaḴ*RaJaTi
MaA

AʡaW*ḤaYA

YaW*MaYʡiḎin

LaHaA5 YaW*MaYʡiḎin

Aʡaʢ*MaALaHuM*6

LiYuRaW*A˚

ḴaY*RanA

LaHaA3

A^L*AʡaR*Ḍu

YaRaHuW7

Wa

FaMaN
YaʢaMaL*

MaN

YaRaHuW8

LʢaADiYaAT
BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi

Wa A^L*ʢaADiYaATi ḌaB*ḤanA1 FaA^L*MuWRiYaATi QaD*ḤanA2
ṢuB*ḤanA3
AʡiN;a

FaAʡaṮaR*Na

A^L*AʡiNSaANa

BiHiY

NaQ*ʢanA4

LiRaB;iHiY

LaʃaHiYDun7 Wa

AʡiN;aHuW

Yaʢ*LaMu AʡiḎaA

Buʢ*ṮiRa

FaWaSaṬ*Na

LaKaNuWDun6 Wa
LiḤuB;i

MaA

BiHiY

JaM*ʢanA5

AʡiN;aHuW ʢaLaYA

ḎaALiKa

۞

AʡaFaLaA

A^L*ḴaY*Ri

FiY A^L*QuBuWRi9
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FaA^L*MuĢiYRaATi

LaʃaDiYDun8
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Wa ḤuṢ;iLa

MaA

FiY A^LṢ;uDuWRi 10 AʡiN;a RaB;aHuM

BiHiM*

YaW*MaYʡiḎin

L;aḴaBiYRum11
u

a

S WR Ћ

^

a

a

A L*Q ARiʢ Ћ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
A^L*QaARiʢaЋu1
A^L*QaARiʢaЋu 3

YaW*Ma

A^L*MaB*ṮuWṮi4
FaAʡaM;aA

A^L*QaARiʢaЋu2

MaA

Wa

TaKuWNu

ṮaQuLaT*

MaN

AʡaM;aA

RaAḌiYaЋin7 Wa
HaAWiYaЋun9

Wa

AʡaD*RaYAKa

MaA~

YaKuWNu

A^L*NaASu

A^L*JiBaALu

KaA*L*ʢiH*Ni

MaWaAZiYNuHuW6

Ma N

MaA~

Wa

ḴaF;aT*

KaA*L*FaRaAʃi

FaHuWa

MaWaAZiYNuHuW8

AʡaD*RaYAKa

MaA

MaA

A^L*MaNFuWʃi5
FiY

ʢiYʃaЋin

FaAʡuM;uHuW

HiYaH*10

NaARun

ḤaAMiYaЋum11

u

a

S WR Ћ

^

;a

a

u

A LT K AṮ R

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡaL*HaYAKuMu
SaW*Fa

A^LT;aKaAṮuRu1

Taʢ*LaMuWNa3 ṮuM;a

ḤaT;aYA
KaL;aA

ZuR*TuMu

SaW*Fa

Taʢ*LaMuWNa

ʢiL*Ma

A^L*YaQiYNi5

LaTaRaWuN;aHaA

ʢaY*Na

A^L*YaQiYNi7 ṮuM;a

A^LN;aʢiYMi8
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A^L*MaQaABiRa2

Taʢ*LaMuWNa4

LaTaRaWuN;a

KaL;aA

A^L*JaḤiYMa6

LaTuS*ʡaLuN;a

YaW*MaʡiḎin

KaL;aA
LaW*
ṮuM;a
ʢaNi
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u

a

^

S WR Ћ

a

A L*ʢ Ṣ*R

A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi

BiS*Mi A^LL;aHi
A^L*ʢaṢ*Ri1

Wa

ʡaAMaNuWA˚
Wa

AʡiN;a

Wa ʢaMiLuWA˚

TaWaAṢaW*A˚

u

a

^

S WR Ћ

A^L*AʡiNSaANa

u

ḴuS*Rin2

LaFiY

A^LṢ;aALiḤaATi

Wa

AʡiL;aA

A^L;aḎiYNa

TaWaAṢ*WA˚

BiA^L*ḤaQ;i

BiA^LṢ;aB*Ri3

a a

A LH M Z Ћ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
WaY*Lun

L;iKuL;i

HuMaZaЋin

ʢaD;aDaHuW2 YaḤ*SaBu
FiY

MaA~

A^L*MuWQaDaЋu6

AʡaD*RaYAKa

u

a

MaALanA Wa

A^L*ḤuṬaMaЋu5

MaA

TaṬ;aLiʢu

A^L;aTiY

AʡiN;aHaA ʢaLaY*HiM M;uWʡ*ṢaDaЋun8

S WR Ћ

JaMaʢa

AʡaN;a MaALaHuW~ AʡaḴ*LaDaHuW3 KaL;aAbc LaYuNmBaḎaN;a

A^L*ḤuṬaMaЋi 4 Wa

A^LL;aHi

A^L;aḎiY

L;uMaZaЋin1

FiY ʢaMaDin

NaARu

A^L*AʡaF*YʡiDaЋi7

ʢaLaY

M;uMaD;aDaЋim 9

^

A L*FiYL

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡaLaM*
YaJ*ʢaL*

TaRa

KaY*Fa

KaY*DaHuM

F iY

AʡaBaABiYLa3 TaRMiYHiM

FaʢaLa

RaB;uKa

TaḌ*LiYLin2
BiḤiJaARaЋin

KaʢaṢ*Fin M;aAʡ*KuWLim5
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BiAʡaṢ*ḤaABi

A^L*FiYLi1

AʡaLaM*

AʡaR*SaLa

ʢaLaYHiM*

ṬaY*RanA

Wa

MiN

SiJ;iYLin 4

FaJaʢaLaHuM*

Global Proceedings Repository
American Research Foundation
ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

5171

http://arab.kmshare.net/

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

u

a

u

S WR Ћ

a

Q R Y*ʃ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
LiAʡiYLaAFi QuRaY*ʃin1
FaL*Yaʢ*BuDuWA˚

AʡiYLaAFiHiM*
HaAḌaA

RaB;a

JuWʢin Wa ʡaAMaNaHuM

u

a

S WR Ћ

^

a

M;iN*

RiḤ*LaЋa

A^Lʃ;iTaA~ʡi

A^L*BaY*Ti3 A^L;aḎiY~

Wa A^LṢ;aY*Fi2

AʡaṬ*ʢaMaHuM

M;iN

ḴaW*Fim4

u

A L*M Aʢ WN

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
AʡaRaʡaY*Ta

A^L;aḎiY

A^L*YaTiYMa2 Wa

YuKaḎ;iBu
YaḤuḌ;u

LaA

L;iL*MuṢaL;iYNa4 A^L;aḎiYNa
HuM*

u

YuRaA~ʡuWNa 6

a

S WR Ћ

^

Wa

HuM*

ʢaLaYA
ʢaN

FaḎaALiKa

ṬaʢaAMi

A^L;aḎ;iY

A^L*MiS*KiYNi3

ṢaLaATiHiM*

YaM*NaʢuWNa

SaAHuWN5

YaDuʢ;u
FaWaY*Lun

A^L;aḎiYNa

A^L*MaAʢuWNa7

a

A L*K W*Ṯ*R

BiS*Mi A^LL;aHi
AʡiN;aA~

BiA^LD;iYNi1

Aʡaʢ*ṬaY*NaAKa

AʡiN;a ʃaANiYʡaKa

HuWa

A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi

A^L*KaW*Ṯ*Ra1
A^L*AʡaB*TaRu3
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u

a

^

S WR Ћ

a

u

A L*K AFiR WN

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
YaA~AʡaY;uHaA

QuL*
Wa

AʡaNTuM*

LaA~

ʢaABiDun
Aʡaʢ*BuDu 5

u

a

S WR Ћ

ʢaABiDuWNa

ʢaBaDT;uM*4

M;aA

LaKuM

^

Aʡaʢ*BuDu

A^L*KaAFiRuWNa1 LaA~

Wa

DiYNuKuM* Wa

Aʡaʢ*BuDu3

Wa

LaA~

AʡaNTuM*

ʢaABiDuWNa

LiYa

a

Wa

JaA~ʡa

NaṢ*Ru

YaD*ḴuLuWNa

FiY

A^LL;aHi
DiYNi

A^L*FaT*Ḥu 1

A^LL;aHi

^

;a

Wa

AʡaF*WaAJanA2

Wa A^S*TaĢ*FiR*H u b AʡiN;aHuW KaANa

a

MaA~

A L*N Ṣ*R

AʡiḎaA

u

AʡaNaA˚

LaA~

DiYNi 6

A^LR;aḤiYMi

S WR Ћ

Taʢ*BuDuWNa2

MaA~

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi

RaB;iKa

MaA

RaAʡaY*Ta

A^LN;aASa

FaSaB;iḤ*

BiḤaM*Di

TaW;aABamA3

a

A L*M S D

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
TaB;aT*
MaALuHuW

YaDaA~
Wa

A^M*RaAʡaTuHuW

AʡaBiY
MaA

LaHaBin Wa

TaB;a1

KaSaBa2 SaYaṢ*LaYA

ḤaM;aALaЋa

A^L*ḤaṬaBi 4

M;aSaDim5
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MaA~

NaARanA
FiY

AʡaĢ*NaYA
ḎaATa

JiYDiHaA

ʢaN*Hu

LaHaBin3
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Wa
M;iN

Global Proceedings Repository
American Research Foundation
ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

5171

http://arab.kmshare.net/

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

u

a

^

S WR Ћ

a

A L*AʡiḴ*L AṢ

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
QuL*

HuWa

LaM* YuWLaD*3

u

a

S WR Ћ

AʡaḤaDun1 A^LL;aHu

A^LL;aHu
Wa

^

LaM* YaKuN

A^LṢ;aMaDu2

LaHuW

KuFuWanA

LaM*

YaLiD*

Wa

AʡaḤaDum4

a a

A L*F L Q

BiS*Mi A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi A^LR;aḤiYMi
QuLa

AʡaʢuWḎu

BiRaB;i

A^L*FaLaQi1

ʃaR;I

ĢaASiQin

AʡaḎaA

WaQaBa 3

A^L*ʢuQaDi 4

u

a

S WR Ћ

MiN ʃaR;i

Wa

^

MaA

ḴaLaQa 2

Wa

MiN

Wa

MiN

ʃaR;i

A^LN;aF;aAṮaATi

FiY

AʡiḎaA

ḤaSaDa5

;a

AʡaʢuWḎu

A^LN;aASi3

ʃaR;i

A LN AS

BiS*Mi
QuL*

ḤaASiDin

MiN

MiN

FiY ṢuDuWRi

A^LL;aHi A^L*R;aḤ*MaANi
BiRaB;i

ʃaR;i

A^LN;aASi1

A^L*WaS*WaASi

A^LN;aASi5 MiNa

MaLiKi

A^L*ḴaN;aASi4

A^L*JiN;aЋi
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A^LR;aḤiYMi

Wa

A^LN;aASi2
A^L;aḎYi

A^LN;aASi6

AʡiLaAHi
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اخلالصة
"َي أَيُّها النَّاس اعب ُدوا ربَّ ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم والَّ ِذ ِ ِ
ِ
ض فِ َرا اشا
ين من قَبل ُكم ل ََعلَّ ُكم تَتَّ ُقو َن ( )21الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم األَر َ
َ َ
َ َ
ُ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماء ماء فَأَخرج بِ ِه من الثَّمر ِ
ادا َوأَنتُم تَعلَ ُمو َن (َ )22وإِن
َو َّ
ات ِرزقاا لَّ ُكم فَ َال ََت َعلُوا َّّلِل أَن َد ا
الس َماءَ بِنَاءا َوأ َ
َنز َل م َن َّ َ َ ا َ َ
َ ََ
ون َِّ
اّلِل إِن ُكنتم ِ ِ
ُكنتُم ِِف ري ٍ ِممَّا نَ َّزلنَا َعلَ ٰى َعب ِد ََّن فَأتُوا بِسورةٍ ِمن ِمثلِ ِه وادعُوا ُشه َداء ُكم ِمن ُد ِ
ني ( )23فَِإن َّمل
صادق َ
ُ َ
َ
ُ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ([")24البقرة]
َّار الَِّيت َوقُ ُ
َّاس َواحل َج َارةُ أُعدَّت لل َكاف ِر َ
تَف َعلُوا َولَن تَف َعلُوا فَاتَّ ُقوا الن َ
ود َها الن ُ

اجسحلا او نيي العاملية ،والآر ن الكرمي او كحلا و -مالق االنس واجل  -تب العاملمم ،ظننزلا على لك النيب ا مي دمحم ب
عبدو ،اداية للناس كافة ،وتمحة ابملؤمنمم ماصة.
وتحلوة الآر ن الكرمي اروتة عآلية وحاجة لبية ومنفعة اجتماعية تشمهللا اجلميأل ،الطالك والربوفسوت ،البسيط واملحل ِآف،
ن
الصغري والكبري ،فم ظتاني ظن ينكلما و فليآرظ الآر ن سواء عربيا ظو غري جلك ،وم انا جاءت اداجة احمل اجياني طريآة
لتيسري راءة الآر ن الكرمي وجعلا يف نمتناول يد اجلميأل ،مأل ادفاظ على كافة الآواعد اجمحلئية واللغوية ،ومأل امكانية تطبيق
واعد التجويد والآراءات العشر ،نيون ا لط بمم ادرف وملحآاتا.
نظاا النسخ اجمحلئي ع-ل او ت ع نيم لغتمم عامليَّتمم ،فالنطق عر والرسم ابدروف الحلتينية ،م ظجهللا تيسري تحلوة
كتاب و عز وجهللا بشكهللا حيف بنيان اللغة العربية ،وابلتايل آتلفالا وتيسسري تعلمالا ،و د س تطبيآا يف اذا البحث على
سوتة الفاحتة واجلزء الحلحلثمم م املصحف الشريف ،بشكهللا انسيا حريف متآ بد ة لكهللا حرف وعحلمة ،بعد ما س بناء
اجلداول املطلوبة لتحديد النظائر لكهللا حرف ولكهللا عحلمة ،وس واأل التلوي لتبسيط واعد التجويد ومتييز املدوني كما او يف
مصحف التجويد.
سائلمم املوحمل تعاحمل العون والحلبات ،وظن ينفأل با البحلني والعباني.
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