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 والـصالة والـسالم ,ًاحلمد هللا الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نـذيرا
ًعىل من بعثه اهللا داعيا إليه بإذنه ورساجا منريا ً  وعىل آله وصحبه الذين جاهدوا يف اهللا ,ً

ًجهادا كبريا  :   أما بعد,ً
ا وضـامن العاقبـة  األمة اإلسالمية وسعادهتا وحافظ دنياهُّفإن القرآن الكريم عز

 وقال ﴾﴿: احلسنى هلا يف أخراها قال اهللا تعاىل
 ﴾﴿: تعــاىل

 والقرآن العظيم هو مصدر الترشيع اإلسالمي والسنة مفرسة للقرآن ومبينة له 
م القـرآن العظـيم وتعليمـه ونـرشه وكـان ُّوتنافس املسلمون يف كل عـرص لـتعل

داء بـالنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم الصحابة يتفاضل الناس عندهم بالقرآن الكريم اقت
دم القـرآن العظـيم ُ كـام خـَمِدُ خٌم كتابِلُ وما ع,الذي يقدم الرجل بام معه من القرآن

ْ وال زال خي,دم من مجيع الوجوهُ خالذي  ومـن أوجـه خدمتـه .م مـن وجـوه أخـرَدُ
  وإقبـال األمـة اإلسـالمية عـىل,كتابته يف العصور الغابرة بـاخلطوط احلـسنة اجلميلـة

انتساخه بعد املصاحف العثامنية الستة التي بعث هبا اخلليفة الراشـد عـثامن بـن عفـان 
 لـئال ختتلـف األمـة ; وأحرق ما سواها, ومجع الناس عليها,ريض اهللا عنه إىل األمصار

                                                 
 .اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة النبويةرئيس  )*(
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يف القرآن العظيم, فكان الناس ينتسخون مـن املـصاحف العثامنيـة التـي أمجـع عليهـا 
 واستقر أمر األمة عىل هذه املصاحف العثامنية إىل , األمصارالصحابة وقرأ هبا القراء يف

  . وستستمر إن شاء اهللا تعاىل   إىل يوم القيامة,يومنا هذا
ًمن أعظم أمنية املسلم أن يقتني مصحفا مكتوبا بخط مجيلكان و  ويف كل عـرص ,ً

م  وكـان ملـوك اإلسـال,كانوا يكتبون املصاحف الكريمة بام تيرس هلـم مـن الوسـائل
 وينـرشوهنا ابتغـاء األجـر مـن اهللا ,يتسابقون يف اقتناء املصاحف ذات اجلودة يف اخلط

الكثري من املسلمني يكتبون املصاحف وجيعلوهنا كان  و,وابتغاء اإلحسان إىل املسلمني
كان عن إسحاق بن مرامـر ِّلَ كام ذكر ابن خ, أو يوزعوهنا عىل من يقرأ فيها,يف املساجد

ًي اللغوي أنه كتب نيفا وثامنـني مـصحفايباين النحوَّالش  , وجعلهـا بمـسجد الكوفـة,ً
  .وغريه كثري

 فكثـر ,وملا ظهرت املطابع احلديثة استخدمها املسلمون لطبع املصاحف الكريمـة
عددها واقتناها الوالة واألثرياء وأول مصحف طبع باخلط العريب يف هامبورج بأملانيـا 

ر الكتب العربيـة بمـرص بالقـاهرة, ويف سـنة بدانسخة , من هذه الطبعة ه١١١٣عام 
 جـر  وهو مصحف, طبع مصحف الشيخ املخلاليت يف املطبعة البهية بالقاهرةه١٣٠٨

 طبع املصحف الذي راجعته جلنـة كونتهـا ه١٣٤٢كاتبه عىل الرسم العثامين, ويف سنة 
شيخ ونت جلنة برئاسـة الـُمشيخة األزهر برئاسة الشيخ حممد عيل خلف احلسيني ثم ك

 وعم .عبدالفتاح القايض بعد ذلك راجعت ودققت عدة مصاحف عىل الرسم العثامين
  .طبع املصاحف يف البالد اإلسالمية يف تلك الفرتة وبعدها يف مطابع كثرية

 أعظـم −رمحـه اهللا− افتتح امللـك فهـد ه١٤٠٥ويف السادس من شهر صفر عام 
 أن وضـع حجـر األسـاس لـه يف جممع باملدينة املنورة لطباعة املـصحف الكـريم بعـد

نشاء هـذا املجمـع إل, وقد وفق اهللا تعاىل والة األمر يف هذه البالد ه١٤٠٣حرم عام امل
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ًلطباعة القرآن الكريم بعد أن رأوا احلاجة إىل ذلك حفظا للقرآن العظيم وعنايـة بالغـة 
يم مـن  ملا وقع من بعض املطابع التجارية من مالحظات عىل طباعتها للقرآن الكـر,به

ناحية الرسم وبعض املالحظات يف الضبط وقـد كـان بالرئاسـة العامـة لإلفتـاء إدارة 
 ومتنـع تـداول ,لشؤون املصاحف تفسح وتأذن بالتـداول ملـا لـيس عليـه مالحظـات

 فلام ظهرت إصدارات جممع امللك فهـد خلـت مـن ,املصاحف التي عليها مالحظات
 ووزعت عـىل املـسلمني ,يف اململكة وسدت احلاجات ,املالحظات يف الرسم والضبط

 فجـز اهللا والة أمرنـا , وال زالت توزع ويزداد توزيعها وهللا احلمد,يف أنحاء األرض
  .عىل نرش القرآن وخدمته أحسن اجلزاء

ومجيع املصاحف الكريمة املطبوعة يف هـذا املجمـع كـل مـصحف منهـا إمـام يف 
دقيقه ما يليق وما جيب خلدمـة  وبذل يف مراجعته وت, وسالمة إخراجه,رسمه وضبطه
 . القرآن الكريم

 وفـق روايـة حفـص عـن ه١٤٠٥وأول مصحف كريم طبع يف هذا املجمع عام 
 وكونت جلنة مراجعة من العلـامء الفـضالء ,عاصم الكويف هو مصحف الدار الشامية

َّاألكفاء لرتاجعه وتعده للطباعة   . فقامت بام جيب وهللا احلمد,ُِ
ملسئولون عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف بـأن ثم رأ القائمون وا

 ليختص هـذا املجمـع املبـارك بمخطوطـات ;تكتب وختط املصاحف يف املجمع نفسه
 ملا يف ذلك من حتقيق منافع ومقاصد ينشدها القـائمون عـىل ,املصاحف التي تطبع فيه

 باملستو الذي  ولتكون خمطوطات مجيع املصاحف التي كتبت فيه,هذا الرصح املبارك
 ليطبع منهـا ; متميزة يف خدمتها ويف احلفاظ عليها وإعدادها,يليق باملصاحف الكريمة

ً فكتب مصحفا وفـق , فاستقدم املجمع اخلطاط الشهري عثامن طه,ًمستقبال إن شاء اهللا
نت جلنة مـن العلـامء املتخصـصني يف ِّ وكو,رواية حفص عن عاصم الكويف يف املجمع
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 وراجعـت هـذا املـصحف ,رشفت عىل كتابته منذ البداية حتـى النهايـةهذا املجال فأ
 كـام . جيد اإلخـراج وهللا احلمـد, وطبع سليم النص والرسم والضبط,الكريم ودققته

 وطبع مـصحف , املجمع وفق رواية ورش عن نافعاكتب وطبع مصحف كريم يف هذ
اية الـدوري عـن  وطبع مصحف كريم وفق رو,كريم وفق رواية قالون عن نافع املدين

 ويعـد .أيب عمرو البرصي, وطبع مصحف كريم وفق رواية شعبة عن عاصم الكـويف
 وكـل هـذه ,للطباعة مصحف كريم وفـق روايـة الـسويس عـن أيب عمـرو البـرصي

املصاحف الكريمة كتبت يف املجمع وأرشفت عليها وراجعتها ودققتهـا هـذه اللجنـة 
 . ًالقت قبوال وثناء من املسلمني وهللا احلمدالعلمية ملراجعة مصحف املدينة النبوية, و

 مراحل مراجعة اللجنة للمصحف الكريم
 فرتاجع كل صفحة للتيقن من ,مراجعة النص القرآين قبل الضبط: املرحلة األوىل

 وللتيقن من كتابة القـرآن وفـق الرسـم ,سالمة النص القرآين بعدم حذف كلمة أو آية
 وإذا خلـت .ت اخلطاط عليهـا فـصححهاَفَقْوَة أ فإذا وجدت اللجنة مالحظ,العثامين

هـذه الـصفحة مـن املالحظـات كلهـا, وتـستمر خلو الصفحة من أي مالحظة أثبت 
املراجعة يف هذه املرحلة حتى تنتهي صفحات القرآن الكريم كله قبل الـضبط, للتأكـد 

راجعة إىل وبعد هذه املرحلة تنتقل اللجنة يف امل. من أي حذف أو خمالفة للرسم العثامين
 .املرحة التي بعدها, وهي املرحلة الثانية

 فكـل فـرد مـن أفـراد ,مرحلة ما بعد الضبط وهي مرحلـة مهمـة: املرحلة الثانية
 ,ن مالحظاته يف كشف معد لـذلكِّوَدُ وي,اللجنة يراجع كل صفحة من القرآن الكريم

تفرغ مجيـع  و, ثم جتمع هذه الكشوفات وتسلم لرئيس اللجنة,يوقع يف آخر كل كشف
 فام اتفقوا عىل إيراده وإثباتـه أثبـت بـال ,كشوفات أفراد اللجنة يف كشف واحد جامع
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 ثـم يـسلم للخطـاط ,بعض الكشوفات عـىل بعـض أثبـت الزائـديف  وما زاد ,تكرار
 ويرشف عىل اخلطاط أثناء التصحيح بعض أفراد اللجنة للتأكـد ,ليصحح املالحظات
س اللجنة لكل عضو مالحظاته اخلاصـة بـه ويكتـب  ثم يسلم رئي,من تنفيذ املالحظة

 ثم يتوزع أفراد اللجنة صحائف املـصحف الكـريم ,العضو أمام كل مالحظة تنفيذها
 فإن استجدت مالحظـات صـححت .للمراجعة ملا تم بعد الضبط وتنفيذ املالحظات

 وإن اســتجد بحــث مــسألة دعــا رئــيس اللجنــة ,يف حينهــا يف مقــر اللجنــة بــاملجمع
 ليتخذوا القرار ; وبحثوا املسألة يف مقر اللجنة باملجمع يف مظاهنا من املراجع,ءاألعضا

 . الذي تؤيده األدلة العلمية
 وقد ابتكرهتا , يف مراحل املراجعةاملهمةمرحلة التهجي وهي املرحلة : املرحلة الثالثة

 ,اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة النبوية بعد جتارب املراجعة والتدقيق للمصاحف
ع من مجيع املالحظات حتى تنتهـي مـن َوال تكتب اللجنة تقريرها بخلو املصحف املراج

 وكيفية هذه املرحلة أن يوزع رئيس اللجنة عىل أفـراد اللجنـة املـصحف .مرحلة التهجي
 ,عَ فيمـسك أحـدمها الـصحيفة مـن املـصحف املراجـ,ًفكل اثنني يراجعان معا ,الكريم

ًوالثاين يمسك مصحفا مطبوعا أصال ثم يبدأ من بيده صفحة املصحف املراجع فيتهجـى  ً ً
 بصوت مسموع لزميله بحركـات الكلمـة مـن فتحـة أو كـرسة أو قالكلمة القرآنية وينط

ابت أو عالمة وقف أو نقطـة إمالـة أو ضمة أو سكون أو جرة لأللف أو ألف ملحق أو ث
 بام يف احلوايش من األربـاع ظر حتى يأيت عىل كل ما يكون للكلمة أو احلرف مع الن,تقليل

ُ وزميله ينظر للمصحف الذي بيده فـإذا نـسيت حركـة صـححت يف ,واألجزاء واألثامن
حة كلها  وإذا انتهى املتكلم بحركات الصحيفة من الصحف املراجع وهتجى الصف,حينها

 وأمـسك ,ِّبدأ زميله الثاين بنفس الدور فأمسك الصفحة املراجعة ونطـق بـام لكـل كلمـة
 . زميله املصحف الذي يراجع عليه حتى تتم مراجعة املصحف كله هبذه الطريقة
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وبعد التأكد من خلو املصحف املراجع واملدقق مـن املالحظـات تكتـب اللجنـة 
يم صالح للطباعة ثم يقدم للطبع ويعـاد للجنـة ًتقريرا بذلك وتفيد بأن املصحف الكر

 فرتاجعه اللجنة للتأكد من مطابقته لألصل ثم ,»األوزاليد«العلمية ملراجعة املصحف 
 فيخـرج ,تراجع مراقبة النص بعد ذلـك مـا خيـصها مـع بقيـة الوحـدات يف املجمـع

 بـل ,ةاملصحف الكريم وهللا احلمد سليم اإلخراج وال تنتهي بعد هذا مراجعـة اللجنـ
 ونحمـد اهللا ونـشكره عـىل املعونـة ,تظل تراجع عينات من مجيع إصـدارات املجمـع

 . والقيام هبذه املهمة الكبرية
 فقـد سـارت اللجنـة يف مراجعتهـا ِ الروايـاتِوأما العمل يف املصاحف املتنوعـة

  يرجـع إىلالُ ألن ك;وعملها عىل ما جر به العمل يف البالد التي تقرأ بتلك الروايات
 والعرف يف ذلك معتـرب ,أصول وقواعد أقرها علامء القراءات وعلامء الرسم والضبط

  .عند علامء هذا الفن
وأما الوقوف فقد بحثت اللجنة كل وقف يف القرآن الكـريم يف مراجعـه وكتـب 

 وكام هـو , حتى انتهت إىل ما هي عليه يف مصاحف املجمع,التفسري يف جلسات طويلة
 وتقريـر اللجنـة العلميـة ملراجعـة ,ريف التي بآخر القـرآن الكـريممشار إليه يف التعا

 . مصحف املدينة النبوية
وأما املصاحف املرتلة التي سجلت يف جممع امللك فهد لطباعة املـصحف الـرشيف 

مـصحف وفـق روايـة حفـص عـن : فقد تم حتى اآلن تنفيذ عدة مصاحف مرتلة هـي
, للـشيخ عـيل احلـذيفيفع املـدين عاصم الكويف, ومصحف وفق رواية قـالون عـن نـا

ومصحف وفق رواية حفص عن عاصـم للـشيخ إبـراهيم األخـرض, ومـصحف وفـق 
رواية حفص عن عاصم الكويف للشيخ حممد أيوب, ومصحف وفق رواية حفـص عـن 
عاصم للشيخ عبداهللا بصفر, ومصحف وفق رواية حفص عن عاصـم بقـرص املنفـصل 
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ة ورش عن نـافع املـدين للـشيخ إبـراهيم للشيخ عامد زهري حافظ, ومصحف وفق رواي
الدورسي, ومصحف وفق رواية حفص عن عاصم بقرص املنفصل للشيخ خالد املهنـا, 
ومصحف وفق رواية الدوري عن أيب عمرو البـرصي للـشيخ عبـداهللا اجلهنـي قـارب 
االنتهاء منه, ومصحف وفق رواية السويس للـشيخ عـثامن صـديقي, ومـصحف وفـق 

ًللشيخ ماهر املعيقيل كالمها قطعـا يف التـسجيل شـوطا كبـريا, رواية حفص عن عاصم  ً
  .قارب االنتهاءللشيخ عيل احلذيفي ومصحف وفق رواية شعبة عن عاصم 

مـصحف املدينـة : وأهم مراحل إعداد هذه املصاحف املـسمى كـل واحـد منهـا
ا ظهـر  فـإذ,ل أمام جلنة اإلرشاف عىل تـسجيالت املجمـعِّالنبوية املرتل أن يقرأ املسج

للجنة أو أحد أفرادها مالحظة يف كلمة أو آية أثنـاء التـسجيل أعادهـا القـارئ حتـى 
 فإذا ختم املصحف اسـتمعت , ويستمر القارئ هبذه الطريقة حتى خيتم,يزها اللجنةجت

 ويف أثنـاء اسـتامع اللجنـة ,اللجنة هلذا املصحف املرتل من أوله إىل آخره بعد املونتـاج
القارئ إىل طلب ُ ثم ي.ت تدون املالحظات يف كشف معد لذلكاملرشفة عىل التسجيال

ًإعادة الكلمة أو اآلية أو القدر من الربع تسجيال حتى تنتهي اللجنة من تصحيح هـذه 
 ثم تستمع اللجنة للمصحف املرتـل االسـتامع ,املالحظات إىل آخر املصحف املسجل

 املـصحف املرتـل االحية هذً فإذا خال من املالحظات كتبت اللجنة حمرضا بص,األخري
  .للنسخ والنرش يرفع لفضيلة األمني العام للمجمع

 : هي,واللجنة املرشفة عىل تسجيالت املجمع يف الوقت احلارض
 ًرئيسا  عيل بن عبدالرمحن احلذيفي/ الشيخ
 ًعضوا  عبدالرافع رضوان / الشيخ
 ًعضوا  عبداحلكيم خاطر/ الشيخ
 ًعضوا  حممد متيم الزعبي/ الشيخ



 

٢٦٨ 

للجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينـة النبويـة تقـوم بـأعامل أخـر بجانـب وا
مراجعة املصاحف الكريمة وتـدقيقها فتبـدي استـشارهتا يف كـل مـا يتعلـق بـشؤون 

 , وقــد قامــت بمراجعــة املــصاحف احلاســوبية,املــصاحف مــن املجمــع أو خارجــه
 حتولـه األمانـة العامـة  والردود عىل املعامالت الواردة إليها مما,ومصاحف الربجميات

 واألقـسام ,للمجمع يف مواضيع شتى تتسم بالتعاون الودي والدراسة املتأنيـة املفيـدة
ًاألخر أيضا تقوم بأعامهلا متعاونة متطلعة إىل حتقيق أهداف املجمع بفضل اهللا وعونه 
 ثم بتوجيه معايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد املرشف العـام

 وبمتابعـة ,عىل املجمع الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن حممد آل الشيخ وفقه اهللا وأعانه
جادة وإرشاف وعناية من فضيلة األمني العام ملجمـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف 

  .الرشيف الدكتور حممد سامل بن شديد العويف وفقه اهللا
ة هـذه الـبالد ورائـد ويف ختام هذه الكلمة نسأل اهللا تعاىل أن حيفـظ قائـد مـسري

 وأن حيفـظ ويل ,هنضتها خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود
 وأن حيفظ النائب ,العهد صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

الثاين صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز آل سـعود وأن يـوفقهم لكـل 
 . فظ بالدنا من كل رش ومكروه وأن حي,خري

واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم وبارك عـىل سـيد املرسـلني نبينـا حممـد 
 . وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 
 



 

٢٦٩ 
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