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يعود  منها  كثري  املخطوطة،  املصاحف  من  بآالف  ايلوم  العاملية  املكتبات  حتتفظ 
إىل القرون اهلجرية األوىل، والقرون الالحقة حىت عرصنا احلارض، وتتجل أهمية هذه 
اخلط  تطور  تاريخ  ومعرفة  القرآن،  متنوعة يف علوم  معارف  من  تقدمه  بما  املصاحف 
علماء  سطره  ما  جانب  إىل  عليها  يُعتمد  أن  ويمكن  بها،  مر  اليت  ومراحله  العريب 

املسلمني يف مؤلفاتهم من جهود يف وصف ما يف تلك املصاحف من الرسوم والعلوم.
ألف  عمرها  يبلُغ  اليت  املصاحِف  من  عدٍد  عن  الكشف  إىل  ابلحث  هذا  يهدف 
سنٍة أو يزيد، واتلعريف بها، والوقوف عند تلك اجلوانب اليت تشري إىل أهمية املصاحف 
املخطوطة القديمة، وما يقتضيه ذلك من رضورة احلفاظ عليها، وتيسري اطالع ابلاحثني 
من  هلا  الطبييع  بالشلك  ُيْظِهُرها  حديثاً  تصويراً  عنها  نَُسٍخ مصورة  أو  اخلطية  نَُسِخَها  ىلع 
حيث اخلط واأللوان، ويه بال شك حتتل الصدارة يف ادلراسة واالهتمام، ألنها أقرب النسخ 
من املصحف اإلمام اذلي نُِسَخ يف زمن سيدنا عثمان بن عفان، ويه تكشف عن جوانب 
مهمة يف تاريخ املصحف الرشيف وطرائق رسمه وضبطه تنبه هلا علماء السلف املتقدمون.
فجاء هذا ابلحث ليسلط الضوء ىلع هذه اجلوانب ويعرف بها، وجاء يف تمهيد وثالثة مطالب:
األول فخصصته  املطلب  أما  األلفية،  املخطوطة  املصاحف  مفهوم  اتلمهيد  بينت يف 
املصاحف  أهمية  يلبني  اثلاين  املطلب  وجاء  األلفية،  املخطوطة  باملصاحف  للتعريف 

املخطوطة األلفية، وجاء املطلب اثلالث يلبني وسائل املحافظة عليها.

لكية الرتبية - جامعة سامراء - العراق.  )*(
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املقدمة

احلمُد هلِل ربِّ العاملني، والصالُة والسالُم ىلع سيدنا حممٍد وآهل وصحبِه أمجعني، أما 
بعد:

منها  كثري  املخطوطة،  املصاحف  من  بآالف  ايلوم  العاملية  املكتبات  فتحتفظ 
تلك  وُتَمثُِّل  احلارض،  عرصنا  حىت  الالحقة  والقرون  األوىل،  اهلجرية  القرون  إىل  يعود 
املصاحف ثروة علمية عظيمة األهمية من نواح عدة، فيه الواعء اذلي حفظ نلا القرآن 
الكريم إىل جانب حفظ الصدور، ويه حتيك قصة احِلْفِظ الُمَوثَِّق للمصحف منذ عرص 
الصحابة إىل زماننا هذا، وتُبنَيِّ تلك املصاحف جوانب علمية مهمة من رسم املصحف 
لم يغفل عنها علماء الرسم يف مؤلفاتهم، فاعتمدوا عليها إىل جانب الرواية عن شيوخ 
الرسم، وكذلك يمكن هلذه املصاحف أن تسهم ىلع حنٍو كبري يف معرفة تاريخ تطور اخلط 
العريب ومراحله اليت مر بها، واجلهود اليت بذهلا العلماء يف حتسني اخلطوط حىت وصل 
م هذه  ُتَقدِّ خط املصحف إىل ما وصل إيله ايلوم من اجلودة واإلتقان واجلمال، وكذلك 
املصاحف مادة علمية مهمة يف علوم القرآن والقراءات إىل جانب املصادر يف هذا ابلاب، 
فيمكن اإلفادة منها يف معرفة تطور عالمات انلقط والتشكيل، وعلم َعدِّ آي القرآن 

وأجزائه وأحزابه، وغريها من العلوم.
ت الوسائل احلديثة للباحثني االطالع ىلع عدد من نسخ هذه املصاحف،  وقد يَسَّ
فقد  املستحيل)1(،  من  يكن  لم  إن  الصعبة،  األمور  من  سنوات  قبل  ذلك  اكن  أن  بعد 
جانب  إىل  قوالج)2(،  آليت  طيار  ادلكتور  بتحقيق  خمطوطة  مصاحف  أربعة  خرجت 

حدثين أستاذي ادلكتور اغنم قدوري، حني اكن يعد رساتله للماجستري يف رسم املصحف أنه بذل جهداً كبرياً   )1(
لالطالع ىلع نسخة مصحف جامع احلسني يف القاهرة، فلم يفلح يف إقناع املسؤولني للسماح هل باالطالع ىلع 

املصحف، واكتىف بمشاهدته من خلف الزجاج احلافظ دون تقليب أوراقه.
ويه: مصحف جامع احلسني يف القاهرة، ومصحف اآلثار اإلسالمية، ومصحف طوپ قاپـي رسايي، ومصحف   )2(

صنعاء.
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مصاحف أخرى تم نرشها سابقاً كنرش مخسني نسخة طبق األصل من مصحف طشقند 
سنة )1905م(، ونرش مصحف ابن ابلواب )يلع بن هالل( املحفوظ يف مكتبة جسرتبيت 
سنة )1980م( مع دراسة للمسترشق )دي. إس. رايس(، وكذلك وُضع عدد من املصاحف 
املصاحف  هذه  ىلع  االطالع  فرصة  للباحثني  فتح  مما  اإلنرتنت،  مواقع  صفحات  ىلع 

وحماولة دراستها وأخذ تصور دقيٍق ملا وصفه علماء الرسِم والضبِط.
ويهدف هذا ابلحث إىل الكشف عن عدٍد من املصاحِف اليت يبلُغ عمرها ألف 
سنٍة أو يزيد، واتلعريف بها، والوقوف عند تلك اجلوانب اليت تشري إىل أهمية املصاحف 
املخطوطة القديمة، وما يقتضيه ذلك من رضورة احلفاظ عليها، وتيسري اطالع ابلاحثني 
ىلع نَُسِخَها اخلطية أو نَُسٍخ مصورة عنها تصويراً حديثاً ُيْظِهُرَها بالشلك الطبييع هلا من 
أقرب  ألنها  واالهتمام،  ادلراسة  يف  الصدارة  حتتل  شك  بال  ويه  واأللوان،  اخلط  حيث 
، ويه  بن عفان  نُِسَخ يف زمن سيدنا عثمان  اإلمام اذلي  املصحف  النسخ من 
تكشف عن جوانب مهمة يف تاريخ املصحف الرشيف وطرائق رسمه وضبطه تنبه هلا 
علماء السلف املتقدمون فاكنوا يرجعون إيلها وحيتجون بما فيها، قال محزة بن حبيب 
أبو  وقال  يذهب برصي«)1(،  أن  َخِشيُت  املصحف حىت  »نظرُت يف  الزيات )ت 156ه(: 

عبيد )ت 224ه(: »وتتبعت رسمه يف املصاحف«)2(، وانلصوص يف هذا كثرية.
تمهيد  يف  وجاء  بها،  ويعرف  اجلوانب  هذه  ىلع  الضوء  ليسلط  ابلحث  هذا  فجاء 

وثالثة مطالب:
بينت يف اتلمهيد مفهوم املصاحف املخطوطة األلفية، أما املطلب األول فخصصته 
املصاحف  أهمية  يلبني  اثلاين  املطلب  وجاء  األلفية،  املخطوطة  باملصاحف  للتعريف 
املحافظة عليها، هذا وأسأل اهلل  اثلالث يلبني وسائل  املطلب  األلفية، وجاء  املخطوطة 

 أن أكون قد وفقت يف هذا العرض، وهو حسيب يف ادلنيا واآلخرة.

معرفة القراء الكبار 1/ 253.  )1(
املقنع 92.  )2(
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اتلمهيد
مفهوم املصاحف املخطوطة األلفية

تمزيت احلضارة اإلسالمية منذ نزول أول آيات اتلزنيل باحلفاظ ىلع انلص القرآين، 
فأثبتوه يف السطور، كما حفظوه يف الصدور، فاحلضارة العربية اإلسالمية حضارة تدوين 
داع إيلها ادلين، وحرص الصحابة رضوان اهلل عليهم ىلع الكتابة واتلدوين، ومع اتساع 
ادلولة اإلسالمية دعت احلاجة إىل نسخ أعداد كثرية من املصاحف فتجمعت ىلع مر 
الزمن والكوارث  اهلُل كرثًة، ولكن عوادي  إال  القرآن ما ال حيصيه  األزمان من نسخ 
أدت إىل اندثار عدد كبري من املصاحف، ومع هذا سلمت جمموعة كبرية من املصاحف 
يف ابلقاء حىت يومنا هذا، متحديًة عوامل ابلل والفقد، تلحيك قصة احلفظ الرباين لكتاب 
اهلل ، وإنَّ هذا القرآن حمفوظ يف السطور كما هو حمفوظ يف الصدور، يلصدق عليه 

﴾ ]احلجر: 9[. قوهل تعاىل: ﴿
ويهدف هذا ابلحث لتسليط الضوء ىلع تلك النسخ من املصاحف اليت قاومت 
يف  املسلمني  جهود  ىلع  شاهداً  السنني،  آلالف  القرآن  نص  نلا  تلحفظ  الزمن  عوادي 
)املصاحف  سميتها  وقد  القرون،  عرب  واتلبديل  اتلغيري  من  القرآن  نص  ىلع  احلفاظ 

املخطوطة األلفية(.
وتدور مصطلحات عنوان هذا ابلحث )املصاحف املخطوطة األلفية( ىلع عنارص 
هذا االسم املركب اثلالثة، أعين: املصاحف، واملخطوطة، واأللفية، ويف هذه الفقرة سوف 
الرتكيب يف  هذا  العنوان حبسب  هذا  أعرف  ثم  ومدلوالتها،  املصطلحات  بهذه  َعرُِّف 

ُ
أ

ضوء هذه املدلوالت.
مجع  واملصاحف  ادلفتني)1(،  بني  املكتوبة  للصحف  اجلامع  هو  لغًة:  فاملصحف 
مصحف، مثلثة امليم، واألصل واألشهر الضم، وهو مأخوذ من فوق اثلاليث »أصحف« أي 

ينظر: لسان العرب 7/ 291 مادة )صحف(.  )1(
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ما يكون فيه الصحف، وجاء يف املعجم الوسيط: »الُمْصَحُف: جمموع من الصحف يف 
جمدل، وغلب استعماهل يف القرآن الكريم، ومجعه: مصاحف«)1(.

ولعل تسمية القرآن باملصحف اكنت قد ظهرت أواًل أخذاً من قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلينة: 2[)2(، أو مما أورده السيويط )ت 911ه( من روايات يف اإلتقان، إذ 
وُه فقاَل َبْعُضُهْم:  ُقْرآَن قاَل: َسمُّ

ْ
بُو بَْكٍر ال

َ
ا مَجََع أ ِريُّ يف )تارخيِه( قاَل: لَمَّ ُمَظفَّ

ْ
قال: »َحَك ال

فر، فََكِرُهوُه ِمْن َيُهوَد، َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد:  وُه السِّ ياًل، فََكِرُهوُه، وقاَل َبْعُضُهْم: َسمُّ ِ
ْ

وُه إِجن َسمُّ
وُْه بِِه. ُمْصَحَف فََسمَّ

ْ
َبََشِة ِكتَاباً يَْدُعونَُه ال

ْ
يُْت بِاحل

َ
َرأ

َمَصاِحِف( ِمْن َطِريِق ُموىَس بِْن ُعْقبََة عِن ابِْن 
ْ
ْشتََة يِف )ِكتَاِب ال

َ
ْخَرَج اْبُن أ

َ
ُت: أ

ْ
قُل

َفَقاَل  اْسماً،   ُ
َ

هل َِمُسوا  اتلْ بَْكٍر  بُو 
َ
أ قَاَل:  َوَرِق 

ْ
ال يِف  فََكتَبُوُه  ُقْرآِن 

ْ
ال مَجَُعوا  ا  لَمَّ قاَل:  ِشَهاٍب 

بُو بَْكٍر 
َ
ُمْصَحَف، َواَكَن أ

ْ
ونَُه ال َبََشَة يَُسمُّ

ْ
إِنَّ احل

ُمْصَحُف فَ
ْ
ْفُر، وقاَل َبْعُضُهْم: ال َبْعُضُهْم: السِّ

ُمْصَحَف«)3(
ْ
اُه ال َل َمْن مَجََع ِكتَاَب اهلِل وََسمَّ وَّ

َ
أ

واملخطوط: هو الكتاب املكتوب باخلط ال باملطبعة، ومجعه خمطوطات، واملخطوطة 
النسخة املكتوبة بايلد)4(.

ويف املفهوم االصطاليح فإن املخطوط يعين الكتاب املكتوب خبط ايلد تلميزيه عن 
اخلطاب أو الورق أو أي وثيقة أخرى والسيما الكتب اليت كتبت قبل عرص الطباعة)5(.

 ىلع ألِف سنٍة هجريٍة مضت من 
ً

أما مصطلح األلفية فنعين به مفهوماً عدديّاً داال
عمِر كتابِة املخطوطات)6(.

مصطلح  داللة  نلا  يظهر  اثلالثة  للمصطلحات  مفهوم  من  تقدم  ما  ضوء  ويف 
)املصاحف املخطوطة األلفية(، اذلي نعين به لك املصاحف أو السور أو األجزاء القرآنية 

ينظر: املعجم الوسيط 508 مادة )صحف(.  )1(
ينظر: حمارضات يف علوم القرآن 58.  )2(

اإلتقان يف علوم القرآن 2/ 344.  )3(
ينظر: املعجم الوسيط 244 مادة )خط(.  )4(

ينظر: املعجم املوسويع ملصطلحات املكتبات واملعلومات 703.  )5(
ينظر: املخطوطات األلفية 14.  )6(
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اليت خطت بايلد يف القرون اهلجرية األربعة األوىل، وبمعىن آخر نعين به انلصوص القرآنية 
املخطوطة اليت يبلغ عمرها ألف سنة أو يزيد، وبهذا اتلحديد خيرج من هذا اتلعريف 
املصاحف املطبوعة اليت خترجها آالت الطباعة ايلوم، وكذلك املصاحف املخطوطة اليت 
تم نسخها بعد القرن الرابع اهلجري، هلذا يمكن أن حندد جمال املصاحف اليت يمكن 
أن نعرضها يف هذه ادلراسة بمصاحف القرون األوىل حىت مصحف ابن ابلواب )يلع بن 

هالل اخلطاط ابلغدادي ت 413ه(، اذلي كتبه سنة )391ه(.
زمناً  والقريبة  القديمة،  انلصوص  األلفية  املخطوطة  املصاحف  تكون  وبهذا 

للمصاحف العثمانية.
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املطلب األول

اتلعريف باملصاحف املخطوطة األلفية

اعتىن املسلمون منذ نزول أول آيات اتلزنيل بتدوين آيات القرآن الكريم واملحافظة 
يف    الرسول  عهد  ىلع  اكماًل  ُكِتَب  القرآن  أنَّ  ىلع  العلماء  نَصَّ  إذ  عليها، 

الصحف واأللواح، والُعُسب، ولكنه غري جمموٍع يف موضٍع واحٍد، وال مرتب السوِر)1(. 
اخللفاء  عهد  يف  ونسخه  الكريم  املصحف  كتابة  يف  املسلمني  عناية  واستمرت 

الراشدين  وبعدهم حىت يومنا هذا.
ونال املصحف اذلي نُِسَخ يف زمن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان  اهتمام 

املسلمني، لَِما أمجع الصحابة ىلع االعتماد عليه دون غريه)2(. 
وحوت مكتبات العالم ومتاحفه ومؤسساته العديد من املصاحف القديمة، منها ما 
هو شبه اكمل، ومنها ما قد ضاع يشء قليل أو كثري من أوراقه، وذهبت بعض املؤسسات 
واملتاحف إىل أن بعض هذه املصاحف يه من املصاحف األئمة اليت تنسب إىل سيدنا 
عثمان ، وإن اكنت هذه ادلعوات لم تلَق قبواًل دلى ادلارسني، فقد ذهب أغلب 
ايلوم،  وجود  هلا  يعد  ولم  فُِقدت،  قد  األوىل  العثمانية  املصاحف  أنَّ  إىل  ايلوم  ابلاحثني 
ويتعذر العثور ىلع مصحف اكمل ُكِتَب يف القرن اهلجري األول أو اثلاين وعليه تاريخ 
نسخه أو اسم ناسخه)3(، وإنَّ ما هو من مصاحف ايلوم ال يعدو أن يكون نَُسخاً نسخت 
عنها، منها مصاحف قديمة ترجع إىل القرن اهلجري األول خايلة من عالمات انلقط 
أستاذنا  يقول  رسومهم،  منها  الرسم  علماء  أخذ  اليت  يه  بعضها  يكون  ربما  والشلك، 
ادلكتور اغنم قدوري: »ومهما اكن الرأي يف تلك املصاحف فإنها - دون شك - قديمة 

ينظر: لطائف اإلشارات لفنون القراءات 52-51/1.  )1(
ينظر: اإلبانة عن معاين القراءات 50.  )2(

ينظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم 183/8، ومناهل العرفان 279/1، ورسم املصحف دراسة لغوية تارخيية   )3(
قاپـي رسايي 38، ومقدمة  299/2، ومقدمة مصحف طوپ  املخطوطات  املخطوط وعلم  العريب  والكتاب   ،190

مصحف اآلثار الرتكية واإلسالمية 36/1-37، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 39/1.
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ترجع إىل القرون اهلجرية األوىل، بل ربما إىل القرن األول باذلات، والسيما حني ال يظهر 
ْدِخلَْت ىلع اخلط العريب يف انلصف اثلاين من القرن األول 

ُ
فيها أي أثر لإلصالحات اليت أ

اهلجري، إال بعض العالمات انلادرة أحيانًا، فيه بذلك أقرب إىل الفرتة اليت حيتمل أن 
تكون املصاحف العثمانية فيها، وربما نسخت منها أو من مصحف نسخ من أحدها، 

ويه ذللك خري ما يمثل واقع الرسم اذلي نسخت به املصاحف العثمانية«)1(.
وتتوزع املصاحف املخطوطة القديمة يف أحناء خمتلفة من العالم، منها الاكملة أو 
شبه الاكملة، ومنها ما هو صفحات من مصحف، ويمكن يل أن أعرض يف هذا املطلب 
املصاحف  تلك  مجيع  تتبع  ألنَّ  وخصائصها،  جوانبها  بعض  عن  تكشف  منها  لعدد 
ودراستها حيتاج إىل دراسة مفصلة تتجاوز حجم هذا ابلحث الوجزي، وإىل وقت يتجاوز 
الشهور إىل السنني، وإىل خربات متنوعة يصعب أن تتمع يف شخص واحد، ولكين يف 
هذا املطلب حسيب أن أشري إىل أبرز املعالم ابلارزة يف هذا الرتاث الضخم، وأكرث هذه 
نسخة،  تاريخ لك  عليها تلحديد  الضوء  ويسلط  يدرسها  من  تنتظر  تزال  ما  املصاحف 
وبيان ما فيها من ظواهر الرسم وعالمات الضبط، وطرائق اتلجزئة واتلحزيب وغريها)2(.

1- مصحف طشقند)3(.
هو املصحف املحفوظ اآلن داخل صندوق يف مكتبة اإلدارة ادلينية)4(، يف مدينة 

رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية 191.  )1(
شهدت السنوات األخرية خطوات طيبة يف هذا املجال تتمثل يف نرَْشِ عدد من هذه املصاحف باتلصوير املطابق   )2(
لألصل، مع دراسات مصاحبة عنها، ونرَْشِ نسخ إلكرتونية لعدد آخر منها يف الشبكة العنكبوتية، مما حتتفظ به 
بعض املكتبات العاملية، وقد من اهلل يلعَّ بدراسة ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف القاهرة دراسة لغوية 
موازنة بكتب رسم املصحف واملصاحف املخطوطة يف أطروحة ادلكتوراه يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية 

يف جامعة تكريت، حتت إرشاف األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد، سنة 1432 ـه- 2011 م.
وأقدم   ،50 العريب  اخلط  تاريخ  يف  ودراسات   ،121  -11 روسيا  يف  القرآن  املصحف:  هذا  وصف  يف  ينظر   )3(
ومقدمة   ،194-193 تارخيية  لغوية  دراسة  املصحف  ورسم   ،41 العالم  مكتبات  يف  العربية  املخطوطات 
ومقدمة   ،97-88/1 واإلسالمية  الرتكية  اآلثار  مصحف  ومقدمة   ،78-71 رسايي  قاپـي  طوپ  مصحف 
مصحف املشهد احلسيين 94/1-104، وظواهر كتابية يف مصاحف خمطوطة 11-18، ظواهر الرسم يف مصحف 

جامع احلسني 35- 39. 
ذكر ادلكتور طيار يف مقدمة مصحف طوپ قابـي رسايي اذلي أصدره سنة )1428 ـه- 2007م(، ومقدمة مصحف   =  )4(
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طشقند اعصمة مجهورية أوزبكستان اإلسالمية، واكن هذا املصحف حمفوًظا يف املدرسة 
املعروفة باسم )آق مدرسة( املجاورة جلدار مسجد )خوجه أحرار السمرقندي( املقام يف 
مدينة سمرقند، وبعد االحتالل الرويس لسمرقند يف سنة )1868م( جرى نقل املصحف 
إىل املكتبة العامة يف برتسبورغ يف 24 أكتوبر )ترشين األول( 1869م بموافقة السلطات 

ادلينية يف سمرقند.

وقام املسترشق الرويس پيساريف يف سنة )1905م( بتمرير القلم ىلع املواضع غري 
الواضحة القراءة يف النسخة األصلية قبل طباعتها طبعة طبق األصل، وبلغ عدد النسخ 
املطبوعة مخسني نسخة، أهديت نسخة منها إىل مرص، وحتتفظ بها دار الكتب املرصية 

برقم )204 مصاحف(.

املصحف  خمطوطة  ومقاس   ،)1( الرقِّ من  )ورقة(   353 يف  املصحف  ويقع 
اكماًل،  املصحف  تضم  ال  ويه  الغالب،  يف  سطراً   12 صحيفة  لك  وتضم  53×68سم، 
فهناك أوراق كثرية سقطت منه وتقدر األوراق اليت سقطت منه أكرث من )420( ورقة 

تقريباً. 

وُكِتَب هذا املصحف باخلط الكويف القديم، وهو جمرد من نقاط اإلعجام وعالمات 
السورة واألخرى فراغ قدره سطر، وفيه  السور، ويفصل بني  احلراكت، وخاٍل من فواتح 
أحياناً رشيط مزخرف لكنه ال يتضمن أية كتابة، وال خيلو املصحف من عالمات تشري 
إىل األجزاء أحياناً، وعند رؤوس بعض اآليات هناك بضعة خطوط تشري إىل انتهاء اآلية، 
السطر اذلي بعده، ويه ظاهرة  السطر وأول  اللكمات ىلع آخر  ويتوزع هجاء عدد من 

اآلثار الرتكية واإلسالمية اذلي أصدره سنة )1428 ـه- 2007م( أنه حمفوظ اآلن داخل صندوق معدين يف متحف   =
اآلثار العتيقة يف مدينة طشقند، ثم ذكر يف مقدمة مصحف املشهد احلسيين اذلي أصدره سنة )1430 ـه- 2009م( 

أنه اآلن حمفوظ يف مكتبة اإلدارة ادلينية يف مدينة طشقند.
ر بها مصحف املشهد احلسيين 100/1، أنَّ النسخة األصلية من املصحف  ذكر ادلكتور طيار يف ادلراسة اليت صدَّ  )1(
فقدت منها عدة أوراق بسبب السقة أثناء اتلنقل، ورسقة بعض الزوار خالل عرضه،إذ لم تكن حتظى النسخة 

حبماية اكفية، ولم يبق من النسخة األصلية اآلن سوى )338( ورقة. 
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معروفة يف املصاحف املخطوطة القديمة)1(.

واكن املسترشق الرويس أ.شيبونني هو أول من درس هذا املصحف، ونرش 
عثمان  سيدنا  مصاحف  من  ليست  النسخة  هذه  أنَّ  ويرى  عنه)2(،  دراساته 
القرن  أوائل  يف  أو  اهلجري،  األول  القرن  أواخر  يف  ُكِتبَْت  ولعلها   ،

اثلاين)3(.

هذا  خط  فيها  مقدلاً  نسخة  بكتابة  اهلواري  سعيد  حممود  اخلطاط  وقام 
املصحف، ومكماًل ما نقص منه، ولكنه أساء للنسخة األصلية من هذا املصحف 
حني عدل من رسوم هذا املصحف اذلي اختص به مما خيالف املصاحف املطبوعة، 
بالرسم  فوقها  لكمة  لك  رسم  وقد  ايلوم،  املطبوعة  املصاحف  يوافق  بما  فرسمها 
بطباعة  دمشق  يف  طالس  دار  وقامت  مصاحفنا،  يف  ايلوم  به  املعمول  املصحيف 
2004م(، وجاء يف )1316( صحيفة بضمنها صفحات  هذا املصحف سنة )1424 ـه- 

اتلقديم واخلاتمة)4(.

وهذه صورة للمصحف األصيل:

ينظر: صبح األعىش 3 / 151، وظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني 330.   )1(
ينظر: القرآن يف روسيا 11- 121.   )2(

ينظر: القرآن يف روسيا 106، ومقدمة مصحف طوپ قاپـي رسايي 77، ومقدمة مصحف اآلثار الرتكية واإلسالمية   )3(
94/1، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 101/1. 

ينظر: اتلعريف بهذا املصحف يف خاتمته.  )4(
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صورة للمصحف من سورة احلجر من اآلية 67 إىل اآلية 74

2- مصحف جامع احلسني يف القاهرة)1(.
موضوع  واملصحف  القاهرة،  يف  احلسني  جامع  جبوار  حجرة  يف  املصحف  هذا 
حالة  تناسب  بكامله  املصحف  حلفظ  باجلدل  مكسوة  اخلشب  من  حافظة  داخل 
فتح صفحات املصحف، ويه مزخرفة بنقوش نباتية مذهبة ومضغوطة، وحييط بهذه 
الزخارف رشيط من الكتابة خبط اثللث اململويك نقش عليها أنها عملت بعد كتابة 
املصحف العثماين بثمان مئة وأربعة وسبعني اعماً بأمر السلطان امللك األرشف قانصوه 

الغوري )ت 922ه(.

 ،25-24/2 اتلوفيقية  واخلطط   ،445  /3 واآلثار  اخلطط  بذكر  واالعتبار  املواعظ  املصحف:  هذا  ينظر يف وصف   )1(
مقدمة   ،279  /1 العرفان  ومناهل   ،117  -116 احلسيين  املسجد  يف  الرسول  وخملفات   ،41  -38 انلبوية  واآلثار 

مصحف املشهد احلسيين 133/1- 144، وظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف القاهرة 57- 93. 
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ويقع هذا املصحف يف 1087 ورقة، أبعادها 57×68سم، ووزنه 80 كغم، وُكِتَب 
فواتح  من  وخاٍل  الغالب،  يف  املجرد  القديم  الكويف  باخلط  ق  الرَّ ىلع  املصحف  هذا 
لكنه ال  فراغ قدره سطرفيه رشيط مزخرف،  السورة واألخرى  السور، ويفصل بني 
أية كتابة، وال خيلو املصحف من عالمات تشري إىل األجزاء أحياناً، وعند  يتضمن 
رؤوس بعض اآليات هناك بضعة خطوط تشري إىل انتهاء اآلية، ويتوزع هجاء عدد من 
اللكمات ىلع آخر السطر وأول السطر اذلي بعده، ويف بعض األحيان عالمة لدلاللة 

ىلع هذا اتلوزيع.
وقام ادلكتور طيار آليت قوالج بنرشه مصوراً يف إستانبول سنة 1430 ـه- 2009م، يف 
َح أنه يرجع إىل انلصف  جمدلين، وقدم هل بدراسة مع عدد من املصاحف القديمة، ورَجَّ
وقد  املصحف،  هلذا  مستفيضة  دراسة  أنا  ْمُت  وقَدَّ األول)1(،  اهلجري  القرن  من  اثلاين 

ترجح دليَّ أنه ُكِتَب يف نهاية القرن األول اهلجري، أو يف أوائل القرن اثلاين اهلجري)2(.
وهذه صورة للمصحف:

صورة للمصحف داخل احلافظة

ينظر: مقدمة مصحف املشهد احلسيين 1 / 143.  )1(
ينظر يف وصفه: ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف القاهرة 44- 79.  )2(
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صفحة من املصحف من سورة ابلقرة من اآلية 45 إىل اآلية 49

3- مصحف جامع عمرو بن العاص يف القاهرة)1(.
حتتفظ دار الكتب املرصية يف القاهرة بمصحف أثري قديم مكتوب باخلط الكويف، 
بن  عمرو  جامع  من  سابقة  سنوات  يف  املصحف  هذا  وُجِلَب  مصاحف(،   139( برقم 
من  فُِقَد  ما  إال  الرقِّ  ىلع  مكتوب  وهو  بالقاهرة،  الفسطاط  مدينة  يف    العاص 
العيار  من  ورق  ىلع  الضبط،  الاكمل  النسخ  خبط  إصالحه  أعيد  فقد  القديمة،  أوراقه 
أوراق  عدد  ويبلغ  املصحف،  آخر  يف  مكتوب  هو  كما  1830م(  )1246 ـه-  سنة  اثلقيل 
املصحف القديمة واحلديثة )581( ورقة، وأبعاد الورقة )60( سم طواًل، و)54( سم عرضاً، 
ويف لك صحيفة اثنا عرش سطراً يف الغالب، ويبدو عليها أثر القدم من اضمحالل اخلط 
املكتوب ىلع الرقِّ يف كثري من األوراق، ومن تآ لك أطراف أوراق أخرى، وهو مكتوب 
القديم، املجرد من احلراكت، وىلع بعض احلروف نقاط اإلعجام بطريقة  الكويف  باخلط 
اخلطوط الصغرية، وليس بانلقط املدورة، ويف أوائل عدد من السور رشيط مزخرف يضم 

ينظر يف وصف هذا املصحف: أقدم املخطوطات العربية يف مكتبات العالم 42-43، ورسم املصحف دراسة لغوية   )1(
تارخيية 192-193، وظواهر كتابية يف مصاحف خمطوطة 18-23، ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني 39- 42.
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اسم السورة وعدد آيها، وال يضم الرشيط املزخرف يف بعض املواضع شيئاً، كما يف أول 
سور انلحل والعنكبوت والسجدة واألحزاب، وال يتوافر ذلك الرشيط املزخرف يف أوائل 
فيه يشء، كما  يُْكتَْب  ولم  يعادل مساحة سطرين،  فراغ  وإنما هناك  السور،  عدد من 
بعض صفحات  يف  مزهرة  دوائر صغرية  وهناك  وانلور،  واملؤمنون  األنبياء  سور  أول  يف 
املصحف، لعلها تشري إىل اخلموس والعشور، وتبدو كأنها زيادة ىلع األصل، ألنَّها معلقة 
أو مستطيل مزخرف يشري إىل األجزاء يف داخله، ويوضع يف  السطر، وهناك مربع  فوق 
نهاية اجلزء، كما يبدو ذلك يف نهاية اجلزء الرابع يف املصحف، ويشار إىل رؤوس اآلي يف 
املصحف خبطوط صغرية منضدة يف آخر اآلية، ولكن تلك اخلطوط ال تظهر يف مجيع 
رؤوس اآلي، ويتوزع عدد من هجاء اللكمات ىلع سطرين ىلع ما هو معروف يف كثري من 
املصاحف القديمة، ويرسم أحياناً خط صغري يشبه الشارحة )-( يف آخر السطر إشارة إىل 

ذلك، ولم حَيَْظ هذا املصحف بدراسة وافية إىل هذا الوقت.

وهذه صورة من املصحف:

صورة للمصحف من سورة املائدة من اآلية 80 إىل اآلية 83
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4- مصاحف صنعاء)1(.
املصاحف  خمطوطات  من  ضخمة  بمجموعة  صنعاء  يف  الكبري  اجلامع  حيتفظ 
القديمة، واكنت أكرب جمموعة منها قد عرث عليها يف خزانة قديمة يف سنة )1965م(، حينما 
سقطت أمطار غزيرة ىلع صنعاء تأثر بها اجلامع الكبري، فبعد أن تسبت مياه األمطار 
من السقف إىل املاكن اذلي اكنت فيه اضطر عمال الصيانة إىل فتح تلك اخلزانة فوجدوها 
قِّ واجللود املكتوبة باخلط الكويف، ويه تمثل بقايا من مصاحف قديمة،  مملوءة بأوراق الرَّ
وتنقلت حىت استقرت يف مكتبة اجلامع الكبري، وقامت بعثة أملانية باتلعاون مع اهليئة 

العامة لآلثار بايلمن برتميم تلك املصاحف وترتيبها)2(.

وقامت ابلاحثة رزان غسان محدون بدراسة اثنتني وسبعني صحيفة من مصاحف 
القرن  منذ  صنعاء  يف  القرآنية  بـ)املخطوطات  املوسومة  للماجستري  رساتلها  يف  صنعاء 
، وقياسها 35×26سم، ومعدل سطورها )28(  الرقِّ اهلجري األول()3(، ويه مكتوبة ىلع 
سطراً)4(، وقد رجحت ابلاحثة أنها تعود إىل القرن األول اهلجري)5(، ومما يؤكد قدم هذه 
جانب  إىل  السور،  فواتح  يف  الزخارف  ومن  اإلعراب  نقاط  من  املجرد  خطها  املجموعة 
ظواهر إمالئية ترجع إىل عرص املصاحف األوىل، ويغلب ىلع صفحات هذه املجموعة 
ايلد)6(، وهو قريب من شلك اخلط  يمنة  إىل  ألفاته  بتعويج  يتمزي  اخلط احلجازي، اذلي 
الكويف ذي اخلطوط املستقيمة والزوايا القائمة، يبدو كثري من حروف املجموعة منقوطة 

العريب  والكتاب  الكويت،  يف  اإلسالمية  اآلثار  دار  إصدار  صنعاء  مصاحف  املصاحف:  هذه  وصف  يف  ينظر   )1(
املخطوط وعلم املخطوطات 300/2-301، واملخطوطات القرآنية يف صنعاء منذ القرن اهلجري األول وحفظ القرآن 
157/1-171، وظواهر كتابية يف مصاحف خمطوطة  املشهد احلسيين  بعدها، ومقدمة مصحف  50 وما  بالسطور 

23-26، ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني 42- 46.
ينظر: مصاحف صنعاء »جامع صنعاء أبرز معالم احلضارة اإلسالمية يف ايلمن«22-20.  )2(

اجلامعة ايلمنية، لكية اللغات واآلداب والرتبية 2004م-1425ه.  )3(
ينظر: املخطوطات القرآنية يف صنعاء50.  )4(

ينظر: املصدر نفسه 75.  )5(
ينظر الفهرست للنديم 14.   )6(
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بنقاط اإلعجام الصغرية املدورة. يف كثري من صفحات املجموعة تظهر عالمات رؤوس 
وتظهر  نقاط،  ست  إىل  تصل  قد  مثلث  هرم  شلك  ىلع  نقاط  جمموعة  شلك  ىلع  اآلي 
عالمات اخلموس والعشور ىلع شلك دائرة مزخرفة، ويتوزع هجاء عدد من اللكمات ىلع 

آخر السطر وأول السطر اذلي بعده، وهذه صورة من املصحف:

صورة من اللوحات آخر سورة اتلوبة من اآلية 128 إىل أول سورة يونس من اآلية 12

5- مصحف نلدن)1(:
1879م،  سنة  املتحف  إىل  ْدِخَل 

ُ
أ أنه  وُذِكَر  الربيطاين،  املتحف  يف  املصحف  هذا 

ويتكون هذا املصحف من )121( ورقة تقريباً، ويه ال تمثل املصحف اكماًل، ويرتاوح 
باخلط احلجازي، وال  - 27 سطراً، وهو مكتوب   22 الواحدة  الصحيفة  األسطر يف  عدد 
خطوط  بشلك  تنقيط  عملية  إجراء  نلحظ  ولكن  للشلك،  عالمات  املصحف  يضم 
قصرية للتميزي بني األحرف املتشابهة، ويه عالمات تشبه إىل حٍّد ما ما نستعمله ايلوم 
من عالميت الفتحة والكسة، وكتبت أسماء السور وكذلك عدد اآليات باملداد األمحر، 

ينظر يف وصف هذا املصحف: مقدمة مصحف املشهد احلسيين 145/1-148، وأضواء جديدة ىلع الرسم العثماين   )1(
.18



107

وتشلكت عالمات الوقف يف نهاية اآليات من ثالثة خطوط قصرية وُِضَعْت فوق بعضها 
ىلع شلك صفني، كذلك عالمات للتعشري ملونة، ويف السور اليت تضم أكرث من مئة آية 
جرى استعمال عالمة تشبه اهلاء )ه( لدلاللة ىلع نهاية مئة آية، ويبدو أنها أضيفت يف 
أوائل  بعض  لكتابة  الالزمة  الفرااغت  ترتك  ولم  اخلط خمتلف  وذلك ألنَّ  وقت الحق، 

السور ووضع بعض عالمات اتلعشري، وهذه صورة من املصحف:

صورة من املصحف آخر سورة يونس من اآلية 107 إىل أول سورة هود من اآلية 8

6- مصحف سانت برتسبورغ)1(.
هو مصحف خمطوط قديم يرجع إىل نهاية القرن األول اهلجري أو أوائل القرن اثلاين 
اهلجري، حمفوظ يف مكتبة معهد ادلراسات الرشقية بمدينة سانت برتسبورغ حتت رقم 
E20، نسخته غري اكملة وفيها نقص كبري، إذ تتألف من )81( ورقة فقط، ويرتاوح عدد 
األسطر يف الصحيفة الواحدة 20 - 31 سطراً، وأبعاد املصحف 52,5 × 34 سم، وكتب باخلط 
احلجازي، وتظهر فيه عالمات التشكيل وانلقط، ويضم كذلك عالمات اتلعشري، ويوجد 

ينظر يف وصف هذا املصحف: مقدمة مصحف املشهد احلسيين 148/1-150، وأضواء جديدة ىلع الرسم العثماين   )1(
.18
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يف فواتح السور مستطيل مزين وملون حيتوي ىلع اسم السورة وعدد آياتها، وقد قام إفيم 

روزوان بنرش نسخة منه طبق األصل سنة )1425ه/ 2004م(، وهذه صورة من املصحف:

صورة من املصحف آخر سورة اتلوبة من اآلية 123 إىل أول سورة يونس من اآلية 4

7- مصحف باريس)1(.

رقم  حتت  الرشقية  املخطوطات  بباريس،  الوطنية  الكتب  دار  يف  املصحف  هذا 

 )56( ورقة، ويرتاوح عدد األسطر 
َّ

)a / 328(، وهو غري اكمل، فال يتوافر من أوراقه إال

الواحدة 22 - 27 سطراً، وكتب باخلط احلجازي، وال حيتوي ىلع عالمات  يف الصحيفة 

بني  للفصل  مستعملة  صغرية  خبطوط  للنقط  متفرقة  عالمات  يضم  ولكنه  الضبط، 

ينظر يف وصف هذا املصحف: مقدمة مصحف املشهد احلسيين 150/1-152، وأضواء جديدة ىلع الرسم العثماين   )1(
.18
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 بني السور بمقدار سطر واحد، لكنه لم يكتب 
ً
األحرف املتشابهة، وترك الاكتب فرااغ

فيه أسماء السور، وترك ماكناً لعالمات اتلخميس واتلعشري، ووُِضَعْت عالمات يف نهاية 
اآليات تشبه العالمات الُمثْبَتة يف مصحف نلدن، كما نشهد عالمات أخرى خمتلفة يف 
السور الطويلة بعد نهاية لك مئة آية، وقد قام فرانسوا ديروش، ورسجيو نويا نوسدا بنرش 

نسخة منه طبق األصل سنة )1418 ـه- 1998م(، وهذه صورة من املصحف:

صورة للمصحف من سورة يونس من اآلية 44 إىل اآلية 57

8- مصحف متحف اآلثار الرتكية واإلسالمية)1(.
حيتفظ متحف اآلثار الرتكية واإلسالمية بإستانبول بهذا املصحف، وقد جرى َنْقُل 
هذا املصحف إىل املتحف من مكتبة آياصوفيا يف 12 أبريل )نيسان( سنة )1914م(، وال 

ينظر يف وصف هذا املصحف: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 55، وأقدم املخطوطات العربية يف مكتبات العالم   )1(
34، ومقدمة مصحف متحف اآلثار الرتكية واإلسالمية 112/1-123، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 121/1-

132، وظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني 47- 49.
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يزال حمفوظاً إىل ايلوم يف ذلك املتحف حتت رقم )457(، وال يعلم أحد شيئاً عن تاريخ 
دخوهل إىل مكتبة آياصوفيا، ومن أين جاء.

ولقد قام األستاذ ادلكتور طيار آليت قوالج بإصدار نسخة مصورة من هذا املصحف، 
رها بدراسة حول هذا املصحف، صدرت بمجدلين عن مركز ابلحوث اإلسالمية  وصدَّ

بإستانبول سنة )1428 ـه - 2007م(.

، من ضمنها عدٌد من األوراق الاكغد  يضم املصحف )438( ورقة مكتوبة ىلع الرقِّ
الكيالين سنة )841 ـه-  داود بن يلع  قام بكتابتها رجٌل يدىع  انلاقص منه  الستكمال 

1437م( كما جاء ذلك يف ظهر املصحف)1(.

ومقاس املصحف 32 × 23 سم، وسمكه 13 سم، وُكِتَب باملداد األسود وباخلط الكويف، 
وتضم صفحات املصحف 15 سطراً يف الغالب، وتتصدر يف فواتح السور معلومات تتضمن 
اسم السورة، وعدد آياتها، وهل يه مكية أو مدنية؟ ويتوزع عدد من هجاء اللكمات ىلع 
سطرين ىلع ما هو معروف يف كثري من املصاحف القديمة، واستُْعِملَْت يف هذا املصحف 
إشارات رؤوس اآلي يه أربعة خطوط قصرية فوق بعضها مائلة قلياًل إىل اليسار، وتظهر 
عالمات اخلموس ىلع شلك يشبه احلرف )ه( هل ساق قصرية وغليظة لدلاللة ىلع عدد 
ل، والعشور ىلع شلك دائرة مزخرفة حتيط بها عرش نقاط أو إحدى  مخسة يف حساب اجلُمَّ
عرشة نقطة، وتظهر ىلع بعض حروف املصحف خطوط قصرية مائلة إىل اليسار عالمة 
ىلع اإلعجام بداًل من انلقاط، واستعمل هلا املداد األسود املستعمل يف كتابة انلص، وتظهر 
عالمة احلراكت بوضع انلقاط فوق احلروف وحتتها ىلع طريقة أيب األسود ادلؤيل )ت69ه(.

هذا  آخر  يف  جاء  كما   ، عثمان  سيدنا  إىل  املصحف  هذا  نسبة  عن  أما 
املصحف، فقد نىف ادلكتور صالح ادلين املنجد أن يكون خبط عثمان ، ثم قال: 

»ونرجح أنه من أواخر القرن األول اهلجري، فهو أقدم املصاحف اليت رأيناها«)2(.

ينظر: مقدمة مصحف اآلثار الرتكية واإلسالمية 112/1 -113، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 122-121/1.  )1(
دراسات يف تاريخ اخلط العريب 55.  )2(
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القرن  من  اثلاين  انلصف  يف  ُكِتَب  أنه  إىل  قوالج  آليت  طيار  ادلكتور  وذهب 
اهلجري األول، أو يف انلصف األول من القرن اهلجري اثلاين)1(، وهذه صورة من هذا 

املصحف:

آخر سورة فصلت من اآلية 54 إىل أوائل سورة الشورى من اآلية 7

9 - مصحف طوپ قاپـى رسايي)2(.
وتذكر  إستانبول،  يف  رسايي  قاىپ  طوپ  متحف  يف  اآلن  املحفوظ  املصحف  هو 
املعلومات الواردة يف املقالة العثمانية اليت تتصدر املصحف أنه اكن حمفوظاً يف القاهرة 
منذ زمن طويل، وقام حممد يلع باشا وايل مرص بإرساهل هديًة إىل السلطان حممود اثلاين 

ينظر: مقدمة مصحف اآلثار الرتكية واإلسالمية 120/1، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 129/1.  )1(
ينظر يف وصف هذا املصحف: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 55، وأقدم املخطوطات العربية يف مكتبات العالم   )2(
33، ومقدمة مصحف طوپ قاپي رسايي 79-91، ومقدمة مصحف اآلثار الرتكية واإلسالمية 97/1-111، ومقدمة 

مصحف املشهد احلسيين 105/1-120، وظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني 49- 53.
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)ت 1255 ـه- 1839م( يف سنة )1226 ـه-1811م(، واستقر الرأي ىلع حفظه يف دائرة الربدة 
الرشيفة بردة انليب حممد  داخل طوپ قاىپ رسايي، وُيعرض يف شهر رمضان 
من لك اعم ليشاهده الزوَّار حىت تم إرساهل إىل مكتبة السليمانية يف 1984/4/19م لرتميمه 
عيد إىل إدارة متحف طوپ قاىپ رسايي يف 

ُ
هناك، فلما انتهت أعمال الرتميم واإلصالح أ

1987/11/9م، وال يزال حمفوظاً هناك حىت اآلن حتت رقم )32/44()1(.

ومقاس املصحف 41×46 سم، وسمكه )11( سم، ويقع يف )408( ورقة، وال تنقص 
املصحف إال بعض الصفحات، وتضم لك صحيفة )18( سطًرا يف الغالب، وهو مكتوب 
من  عدد  ويتوزع  اإلعجام،  ونَِقاُط  اإلعراب  نَِقاُط  فيه  وتظهر  القديم،  الكويف  باخلط 
هجاء اللكمات يف هذا املصحف ىلع سطرين ىلع ما هو معروف يف كثري من املصاحف 
ال  لكنه  مزخرف،  رشيط  فيه  سطر  قدره  فراغ  واألخرى  السورة  بني  القديمة،ويفصل 
يتضمن أية كتابة، وجرى استعمال خطوط قصرية مائلة قلياًل لدلاللة ىلع انلقاط اليت 
تفرق بني األحرف املتشابهة، ويه واضحة تماماً يف بعض األحرف يف األوراق املقروءة 
لو لم نتمكن من رؤية هذه اإلشارات يف لك احلروف، وقد استعمل  بوجه خاص حىت 

احلرب األسود املستعمل يف الكتابة هلذه اإلشارات أيضاً.

أما يف نقاط اإلعراب فقد استعمل هلا اللون األمحر حىت وإن لم تشمل لك احلروف، 
ونلحظ أن تلك انلقاط احلمراء تتفق يه والطريقة اليت جرى عليها أبو األسود ادلؤيل، 
وهناك عالمات ىلع شلك فواصل دائرية )عالمات لرؤوس اآليات( استعمل فيها احلرب 
امللون، ويف نهاية لك مخس آيات عالمة تكرب تلك العالمات، ثم عالمة أخرى أكرب 
آية مستطيل  مئة  نهاية لك  والعشور(، ويف  آيات )عالمات اخلموس  نهاية لك عرش  يف 
مستعرض يف داخله لكمة )مئة(، ثم مستطيل آخر يف نهاية لك مئيت آية حيتوي ىلع لكمة 

)مئتني(.

ينظر: مقدمة مصحف طوپ قاپـي رسايي 79-80، ومقدمة مصحف اآلثار الرتكية واإلسالمية 98/1، ومقدمة   )1(
مصحف املشهد احلسيين 106/1.
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نسخة  بنرش  إستانبول  يف  2007م(  )1428 ـه-  سنة  قوالج  آليت  طيار  ادلكتور  وقام 
أوائل  أو  األول  اهلجري  القرن  أواخر  إىل  يرجع  أنه  َح  ورَجَّ املصحف،  هذا  من  مصورة 

القرن اثلاين)1(، وهذه صورة من املصحف:

صورة من املصحف من اآلية 222 إىل اآلية 228 من سورة ابلقرة

10-بقية من مصحف يف دار الكتب املرصية منقوط بطريقة أيب األسود ادلؤيل)2(:
ومنقوط  الرق،  ىلع  خمطوط  مصحف  من  بصفحات  املرصية  الكتب  دار  حتتفظ 

بطريقة أيب األسود ادلؤيل يف نقط احلراكت بانلقاط احلمراء، برقم )115 مصاحف(.
إىل  واملائدة  النساء،  سوريت  من  صفحات  املصحف  من  ابلاقية  األوراق  تضم 
ورقات،   )106( أوراقه  وعدد  املجادلة،  سورة  من  وصحيفة  آية،  وتسعني  إحدى  رأس 

ينظر: مقدمة مصحف طوپ قاپـي رسايي 89.  )1(
ينظر: يف وصف هذا املصحف: ظواهر كتابية يف مصاحف خمطوطة 27-28، وظواهر الرسم يف مصحف جامع   )2(

احلسني 53- 55. 
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الواحدة  الصحيفة  ويف  عرضاً،  سم  و)46(  طواًل،  سم   )72( الواحدة  الصحيفة  وأبعاد 
أوراق هذا  ما بيق من  برتميم  ادلار  وقامت  أكرثها،  أطراف  تآلكت  وقد  أسطر،  سبعة 
املصحف، وحفظت يف جدل حديث متقن، ووضع بني أوراقه فواصل من الورق الرقيق 

الشفاف.

ُكِتَب هذا املصحف باخلط الكويف املجرد من نقاط اإلعجام، ومنقوط بطريقة 
وموضع  الصغرية،  احلمص  دوائر حبجم حبة  بنقاط محر ىلع شلك  ادلؤيل  األسود  أيب 
نقطتان،وتبدو  وللتنوين  يديه،  بني  والضمة  حتته،  والكسة  احلرف،  فوق  الفتحة 
اللكمة  انلظر عن حدود  املتصلة رسماً، برصف  للحروف  الكتابة ىلع شلك تمعات 
هو  كما  صفحتني،  ىلع  حىت  بل  سطرين،  ىلع  الواحدة  اللكمة  تتوزع  وقد  الواحدة، 
احلال يف املصاحف اخلطية القديمة،وعالمات رؤوس اآلي ست نقاط ىلع شلك هرم 
باللون اذلهيب، حماطة باللون األخرض، يليه إطار باللون األسود، وتشري إىل عالمات 
اخلموس والعشور دوائر مزخرفة باللون اذلهيب كبرية وصغرية، وُكِتَب يف فاحتة سورة 
اذلهيب،  باللون  ثقيل  كويف  خبط  مـ]دنية[(  آية  وعرشون  مائة  املائدة  )سورة  املائدة 

وهذه صورة من املصحف:

صورة للمصحف من سورة املائدة من اآليتني 45 و46
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11 - بقية مصحف من املصاحف املحفوظة يف متحف )والرتز( للفنون)1(:
مريالند  بوالية  باتليمور  مدينة  يف  والرتز  متحف  يف  املصحف  هذا  بقية  يوجد 
عرش  منها  صحيفة،   )166( وفيه   ،)554( ورقمه  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
 صفحات بيضاء من أوهل وآخره، ويبدأ بسورة الفاحتة يليها قوهل تعاىل من سورة املؤمنون:
سبأ،  سورة  من   ]22[ اآلية  بآخر  وينتيه   ،]61[  ﴾ ﴿
العنكبوت  وأول سورة   ]87[ اآلية  القصص من  بآخر سورة  ورقة ذهبت  منه  وسقطت 
إىل اآلية ]10[، وهو مرسوم باخلط الكويف، وتظهر فيه عالمات اإلعراب واإلعجام اليت 
الصنعة واإلتقان يف اخلطوط والزخارف،  أثر  أبو األسود وتالمذته، وتظهر فيه  اخرتعها 

وُكِتبَت فواتح السور وعدد آياتها بمداد ذهيب، وهذه صورة من املصحف:

صورة من املصحف من آخر سورة السجدة من اآلية 30 وأول سورة األحزاب من اآلية 4

: 12- املصاحف املنسوبة إىل سيدنا يلع بن أيب طالب
يلع  سيدنا  إىل  تنسب  اليت  املصاحف  من  كثرية  بنسخ  العالم  مكتبات  حتتفظ 
، وبعيداً عن صحة هذه النسبة، فإنَّ هذه املصاحف قديمة وذات أهمية كبرية، 

./http//www.thewalters.org :ينظر املوقع  )1(
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إذ ال شك أنها تعود للقرون األوىل، ولم حتَظ هذه املصاحف إىل اآلن بادلراسة املفصلة، 
 مصحف صنعاء 

َّ
ملعرفة تاريخ نسخها وطرائق كتابتها، واخلصائص اليت تمزيت بها، إال

َعرُِّف بهذا 
ُ
فقد حاول ادلكتور طيار آليت قوالج دراسة خصائص هذا املصحف، وسوف أ

املصحف بعد عرض قائمة باملصاحف املنسوبة إىل سيدنا يلع يف مكتبات العالم 
ويه)1(:

نسخة حمفوظة يف متحف اآلثار اإلسالمية يف إستانبول)2(. •
هذه  • وحتتوي   ،)29 رقم  )أمانتلر،  إستانبول  يف  رسايي  قاپـي  طوپ  متحف  نسخة 

النسخة )147( ورقة ومقاسه 12,3 × 18,3 سم)3(.
نسخة أخرى يف متحف طوپ قاپـي رسايي يف إستانبول )أمانتلر، رقم 2(، وحتتوي  •

هذه النسخة 415 ورقة، ومقاسها 29,3 × 27,2 سم، وعنها نسخة مصورة يف معهد 
املخطوطات تسلسل )18/ الكتب السماوية()4(.

طالب  • أيب  بن  يلع  خبط  أنه  آخره  يف  ُكِتَب  قديم،  كويف  خبٍط  مصحف  من  قطعة 
، يف مكتبة أمانة خزينة ملحقة بمكتبة طوپ قاپـي رسايي، حتت رقم 33، 
وقوامها )48( ورقة، وعنها نسخة مصورة يف معهد املخطوطات تسلسل )14/ الكتب 

السماوية()5(.
نسخة حمفوظة يف جامع احلسني يف القاهرة، ويه تبدو اكملة)6(. •
قِّ غري منقوط وال  • نسخة حمفوظة يف خزانة اإلمام رضا يف مشهد، هو مصحف ىلع الرَّ

لالطالع ىلع صور لعدد من هذه املصاحف ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية 767- 773.   )1(
ينظر: مقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/ 172.   )2(

ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 64، وأقدم املخطوطات العربية 32، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/   )3(
 .172

العريب 64 وذكر أن مقاسه 25,5 × 18,5 واعتمدت ىلع ادلكتور طيار يف حتديد  ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط   )4(
مقاسه، وأقدم املخطوطات العربية 34، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/ 172. 

ينظر: أقدم املخطوطات العربية 32.   )5(
ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 71، وأقدم املخطوطات العربية 44، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/   )6(

 .172
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مضبوط، يف الصحيفة الواحدة )15( سطًرا يف الغالب، ومقاسها 33,2 × 23,5 سم وهو 
يقرتب من مصاحف القرن اثلالث)1(.

ناقصة، كتبت  • املؤمنني يلع يف انلجف، ويه نسخة  أمري  نسخة حمفوظة يف مكتبة 
يقرتب من  فيه عالمات احلراكت وهو  أسطر،  تسعة  الواحة  الصحيفة  ، يف  الرقِّ ىلع 

مصاحف القرن اثلالث)2(.
نسخة حمفوظة يف الروضة احليدرية يف انلجف باخلط الكويف العريض، وابلايق منها  •

)127( ورقة، ومقاسها 29 × 19,5 سم)3(.
نسخة حمفوظة يف املتحف العرايق)4(. •

النسخة، فيحتفظ اجلامع  أما هذه  الكبري يف صنعاء:  نسخة حمفوظة يف اجلامع 
الشهيدين،  يُعَرف بمصحف   الكبري بصنعاء بمصحف ينسب إىل اإلمام يلع
وايل عباس،  بن  اهلل  عبيد  ودَلي  الرمحن،  وعبد  ُقثَم،  )الشهيدين(  بعبارة   واملقصود 
يلع  يف ايلمن، والذلين قتال حنو سنة أربعني من اهلجرة ىلع يد بُْس بن أرطاة 
مسجد  يف  حمفوظاً  املصحف  واكن   ، معاوية  قِبَل  من  وايلمن  احلجاز  وايل 
أن خادم  أوراقه وتبني  تناقصت  وملا  الشهيدين،  الشهيدين يف صنعاء اذلي يضم قرب 
)1944م(،  سنة  صنعاء  يف  الكبري  اجلامع  إىل  نقله  تم  األوراق  تلك  باع  قد  املسجد 
وال يزال هذا املصحف حمفوظاً يف مكتبة هذا اجلامع إىل ايلوم داخل خزانة حديدية 
مشفرة، وهو بمقاس 34 × 36 سم، وتضم الصحيفة عرشين سطراً، ويقع املصحف 
يف جمدلين ضخمني ويعتقد أنَّه من مصاحف انلصف اثلاين من القرن األول اهلجري 

وأوائل القرن اثلاين اهلجري)5(

ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 64، وأقدم املخطوطات العربية 49، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/ 172.   )1(
ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 71، وأقدم املخطوطات العربية 51،ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/ 172.   )2(
ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 64، وأقدم املخطوطات العربية 50، ومقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/ 172.   )3(

ينظر: مقدمة مصحف املشهد احلسيين 1/ 172.   )4(
ينظر: مصاحف صنعاء »جامع صنعاء أبرز معالم احلضارة اإلسالمية يف ايلمن« 22، ومقدمة مصحف املشهد   )5(

احلسيين 164/1-171، واملصحف الرشيف املنسوب إىل يلع ابن أيب طالب  نسخة صنعاء 174- 183. 
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َح  وقد قام ادلكتور طيار آليت قوالج سنة )1432 ـه- 2011م( بنرشه يف إستانبول، ورَجَّ
أنه يرجع إىل أواخر القرن اهلجري األول أو أوائل القرن اثلاين)1(وهذه صورة من املصحف:

آخر سورة فاطر من اآلية 44، إىل أول سورة يس من اآلية 11

يصِّ املخطوط سنة )353ه()2(:
ِّ
13- مصحف الُمَخل

يوجد هذا املصحف يف مكتبة جملس الشورى يف طهران، وهو خبط يلع بن حممد 
، ُكِتَب هذا املصحف يف شهر رجب من اعم )353ه(  ابن يلع بن حممد الطربي الُمَخلِّيصِّ
كما أثبتها اخلطاط يف خاتمة املصحف، وعدد صفحات هذا املصحف )478( صحيفة، 
ويف الصفحة الواحدة تسعة عرش سطراً، إال الصفحات اليت تتضمن اسم السورة فإن عدد 
سطورها ينقص سطراً واحداً، فتكون ثمانية عرش سطراً، وعدد اللكمات يف السطر الواحد 
يرتاوح بني ثماين لكماٍت إىل عرش لكماٍت، ويسبق الصفحة األوىل من املصحف - اليت 

ٌة يتوسطها قوهل تعاىل: ﴿ تتضمن سورة الفاحتة - ُطرَّ
﴾ ]اإلرساء: 88[.

ينظر: مقدمة مصحف طوپ قاپـي رسايي 89.  )1(
ينظر يف وصف هذا املصحف: مصحف املخليص املخطوط سنة )353ه( دراسة وصفية حتليلية 2 -46.  )2(
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واملصحف مكتوب خبط تغلب عليه مسحة اخلط الكويف، ولكن يبدو عدد من 
احلروف قد اكتىس قلياًل من الليونة، مما يشري إىل بدء اتلحول يف كتابة املصحف من 

اخلط الكويف إىل اخلط اللني، وهذه صورة من املصحف:

صفحة من مصحف املخليص من أول سورة األنفال من اآلية 4 إىل اآلية 16

14- مصحف ابن ابلواب )يلع بن هالل اخلطاط ابلغدادي ت 413ه()1(:
حتتفظ مكتبة چسرتپيت بمدينة دبلن بآيرنلدا بنسخته األصلية حتت رقم )ك/16(، 
وقد كتبه ابن ابلواب سنة 391 ـه بمدينة السالم )بغداد( كما هو مثبت يف خاتمته، ولم 
يلزتم يف اغبله برسم املصحف، ويتألف املصحف من 281ورقة أي: إنَّ جمموع صفحاته 
خبط  مكتوب  وهو  13,5سم،  وعرضها  17,5سم  الصحيفة  طول  ويبلغ  صحيفة،   )562(
النسخ، املضبوط بالشلك الاكمل ىلع طريقة اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 170ه(، وىلع 
حواشيه أعداد اآلي )اخلموس والعشور( واألجزاء والسجدات، وقامت املكتبة بنرشه 

وما   9 ابلواب  البن  الوحيد  واملخطوط   ،39 العربية  املخطوطات  أقدم  املصحف:  هذا  وصف  يف  ينظر   )1(
بعدها.
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مصوراً سنة 1980م، مع دراسة بقلم املسترشق دي. إس. رايس باإلنكلزيية مع ترمجتها 
إىل العربية بقلم أمحد األرفيل، وهذه صورة من املصحف:

صورة من املصحف سورة الفاحتة وأول سورة ابلقرة
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املطلب اثلاين

أهمية املصاحف املخطوطة األلفية

نلا  حفظ  اذلي  الواعء  فيه  كبرية،  تارخيية  قيمة  القديمة  املخطوطة  للمصاحف 
نص القرآن، ومصدر مهم يف تاريخ الكتابة العربية، وحلقة مهمة يف السلسلة اذلهبية 
دلراسة تاريخ القرآن، فحق نلا أن نفتخر بهذه انلفائس املنقولة اليت تفردت بها احلضارة 

اإلسالمية، ويمكن أن أخلص أهمية هذه املصاحف من خالل انلقاط اآلتية:
رسم . 1 مصادر  من  مهّماً  مصدراً  منها-  القديمة  -والسيما  اخلطية  املصاحف  تعد 

الُعتَّق يف أخذ مادتهم منها يف  الرسم ىلع املصاحف  املصحف، وقد اعتمد علماء 
املبارشة  املعاينة  ىلع  يعتمد  اذلي  العثمانية،  املصاحف  يف  اللكمات  رسم  وصف 
وانلظر يف تلك املصاحف إىل جانب اعتمادهم ىلع روايات أئمة علماء الرسم، بل 
يرجع إىل هذه املصاحف حني يعدم الرواية عن الشيوخ، ونظرة رسيعة إىل عدد من 
كتب الرسم تثبت اهتمام علماء الرسم بهذه املصاحف وعدها مصدراً مهّماً وأساسّياً 

من مصادر كتب رسم املصحف)1(. 
اليت . 2 للظواهر  أمثلة  ادلارسني  يدي  بني  القديمة  اخلطية  املصاحف  دراسة  تضع 

واملتفق عليه)2(، وتساعد يف  فيه  املختلف  املصحف من  املؤلفون يف رسم  يذكرها 
رصد ظواهر الرسم اليت ذكرها علماء الرسم يف مؤلفاتهم، وال جند هلا أمثلة واقعية 
 ﴾ يف مصاحفنا املطبوعة ايلوم، وذلك حنو زيادة ايلاء يف بعض املصاحف يف: ﴿

ينظر: املقنع 14 و15 و22 و23 و35 و38 و40 و41 و42 و48 و52 و53 و54 و56 و57 و65 و66 و68 و76 و80 و85   )1(
و86 و90و92 و98 و100 و103 و106 و107 و108، وخمترص اتلبيني 781/3-782، والوسيلة 56 و 131 و 158و178 
و214 و218 و219 و221 و222 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و231 و233 و234 و235 و238 و241 و246 
و247 و252 و257 و259 و262 و276 و283 و286 و287 و288 و289 و292 و300 و301 و316 و346 و347 و350 
و401 و403 و404 و414  و353 و365 و367 و371 و376 و377 و378 و380 و382 و383 و386 و395 و396 

و458.
ينظر: األجوبة العلمية ىلع أسئلة ملتىق أهل اتلفسري 111.  )2(
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﴾ يف لك القرآن يف بعض  ﴾ وحنوها، وحنو زيادة األلف يف ﴿ ﴾ و﴿ و﴿
املصاحف، وحنو ذلك من الظواهر اليت وصفها علماء الرسم وال جند هلا حضوراً يف 

مصاحفنا ايلوم.
فدراسة هذه املصاحف يساعد ىلع الوقوف ىلع أمثلة واقعية ملا وصفه علماء الرسم   
من ظواهر الرسم، ويعني يف توضيح بعض ما غمض علينا، وقد ُيْعرَثُ ىلع ظواهر لم 

تعنِت بها كتب رسم املصحف.
إنَّ دراسة املصاحف اخلطية القديمة تسهم بشلك كبري يف معرفة تاريخ اخلط العريب . 3

وتطوره، واملراحل اليت َمرَّ بها.
واألساس األول اذلي ينبيغ أن تقوم عليه دراسة اخلط العريب هو املشاهدة املبارشة   
نلصوص خطية قديمة، واستنتاج قواعد اخلط منها، ومراحل تطورها، ألنَّ االعتماد 
ىلع الكتب انلظرية واتلارخيية وحدها ال يوصل إىل نتائج مرضية، فيه تغرق ابلاحث 
يف حبر من انلظريات، والفرضيات، واملناقشات، والطريق القويم هو املشاهدة املبارشة، 
ثم ابلحث عن القاعدة)1(، وتقدم املصاحف اخلطية القديمة صور واقعية عملية ملا 
اكن عليه اخلط العريب يف تلك املدة، وتساعد ىلع وضع أسس صحيحة ودقيقة تعتمد 
ىلع املشاهدة والواقع، فنلحظ تطور شلك اخلط العريب ومسريته اتلكوينية الفنية من 
خالل هذه املصاحف، فمصاحف القرون اثلالثة األوىل كمصحف جامع احلسني 
ومصحف جامع عمرو، ومصحف طشقند ومصاحف صنعاء، وغريها، تمثل املرحلة 
وحروفه  املستقيمة،  اخلطوط  ذي  ايلابس  باخلط  املصاحف  بها  ُكِتبَت  اليت  األوىل 
املبسوطة، ويمثل مصحف ابن ابلواب املرحلة اثلانية اليت اتصف بها اخلط العريب 
فتقدم  زواياه،  باستدارة  يتمزي  اذلي  اللني،  باخلط  ما يسىم  تدوير حروفه، وهو  من 

املصاحف املخطوطة مادة جيدة تساعد يف دراسة تاريخ اخلط العريب وتطوره.
بها . 4 قرأ  اليت  للقراءات  موثقاً  تارخياً  نلا  تقدم  أن  املخطوطَة  املصاحَف  يمكن 

املسلمون يف عصورهم املتعاقبة وبدلانهم املختلفة، فإذا اكنت القراءة اليت يقرأ بها 
أهل  بها  يقرأ  اليت  والقراءة  رواية حفص،  من  قراءة اعصم  املرشق يه  أهل  ايلوم 

ينظر: دراسات يف تاريخ اخلط العريب 10.  )1(
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املغرب يه قراءة نافع من رواييت ورش وقالون، فإنَّ املصاحف املخطوطة تثبت تنوع 
القراءات اليت اكن يقرأ بها املسلمون، ويمكن أن تقدم هذه املصاحف وصفاً دقيقاً 
للقراءة اليت اكن عليها أهل مرٍص ما إذا ما عرفنا أصل هذه النسخ وتاريخ كتابتها، 
وهذا اجلانب حيتاج إىل دراسة مفصلة يف تتبع عالمات الضبط يف هذه املصاحف 

وتاريخ نسخها وأماكن وجودها، ولم حيَظ هذا اجلانب بدراسة وافية إىل اآلن.
يف . 5 نسخ  اذلي  املصحف  يف  اللكمات  هجاء  بصورة  االلزتام  ىلع  املسلمون  حرص 

اكن  ذلا  األمة،  عليها  أمجعت  اليت  الصورة  فيه   ، عثمان  سيدنا  خالفة 
اخلطاطون حني ينسخون مصحفاً حيرصون ىلع االلزتام برسم اللكمات كما رُِسَمْت 
يف املصاحف العثمانية، ولكن هذا احلرص وااللزتام لم يكن جيري ىلع عالمات 
الضبط، ألنها جاءت يف مرحلة الحقة ىلع كتابة املصحف، ذلا فإنَّ ُكتَّاب املصاحف 
عالمات  استعمال  يف  جيتهدون  وقد  الضبط،  عالمات  يف  متعددة  مذاهب  اتبعوا 
العصور  املخطوطة عرب  املصاحف  الضبط يف  تتبع عالمات  فإنَّ  َثمَّ  جديدة، ومن 
املتعاقبة يساعد يف دراسة تاريخ العالمات يف الكتابة العربية ىلع حنو دقيق وشامل)1(.
ُم املصاحف املخطوطة شواهد ىلع تلك املراحل، فبينما جند مصحف املسجد  وُتَقدِّ  
جند  العالمات،  تلك  من  خايلة  صنعاء  ومصاحف  طشقند  ومصحف  احلسيين 
متحف  ومصحف  اإلسالمية،  اآلثار  ومصحف  رسايي،  قاپـي  طوپ  مصحف 
 ىلع عالمات اإلعراب اليت اخرتعها أبو األسود ادلؤيل، 

ً
والرتز وغريها تقدم نلا مثاال

ونقاط اإلعجام اليت اخرتعها نرص بن اعصم اللييث، جبانب نقاط اإلعراب، يف حني 
ُم نلا مثااًل ىلع الصورة اليت استقر عليها الضبط يف  جند مصحف ابن ابلواب ُيَقدِّ

املصاحف، بعد استعمال عالمات اخلليل.
إثراء . 6 لغوّياً يمكن أن يساعد ىلع حنٍو كبري يف  تمثل املصاحف املخطوطة متحفاً 

ادلراسات اللغوية، فكتابة املصحف تمثل أول عمل كتايب ضخم عرفه العرب، ويه 
بذلك حتتفظ بصور هجائية قديمة ال جند هلا أثراً يف كتابتنا ايلوم، وهذه املصاحف 

ينظر: األجوبة العلمية ىلع أسئلة ملتىق أهل اتلفسري 111.  )1(
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أوضح  ولعل  العربية،  للكتابة  اتلارخيية  اللغوية  ادلراسات  يف  كبري  بشلك  تساعد 
اهلمزة  برسم  الزتم  العرب  بعض  أنَّ  من  اللغة  علماء  عليه  ما نص  ذلك  مثال ىلع 
ألفاً حيث وقعت وبأي حركة حتركت، يقول الفراء )ت207ه( عن مصاحف أهل 
الكوفة القديمة: »وربما َكتَبَتْها العرب باأللف يف لك حال ألنَّ أصلها ألف...، قال: 
 ﴾ ورأيتها يف مصحف عبد اهلل )شيأ( يف رفعه وخفضه باأللف، ورأيت ﴿

)يستهزأون( باأللف، وهو القياس«)1(.
اللغوي  انلمط  هذا  يثبت  ما  القديمة  اخلطية  املصاحف  هذه  إىل  الرجوع  ولعل   

الكتايب، اذلي هو لغة بلعض العرب.
اكنت املصاحف األوىل اليت نُِسَخْت يف زمن سيدنا عثمان  ال تتضمن سوى . 7

أموراً  الالحقة  العصور  يف  عليها  زادوا  والعلماء  اخلطاطني  ولكنَّ  الويح،  ألفاظ 
منها،  واملدين  وامليك  آياتها،  وعدد  السورة،  اسم  تتضمن  اليت  السور  بفواتح  تتعلق 
وكذلك أرقام رؤوس اآليات، ومواضع اخلموس والعشور، وأرقام األجزاء واألحزاب، 
وعالمات الوقف واالبتداء وغريها، وتقدم املصاحف املخطوطة القديمة مادة مهمة 
وقيمة تَُكمِّل ما موجود يف املصادر املتخصصة بهذا املوضوع، وتسهم يف رصد تاريخ 
هذه الزيادات وتطورها)2(، وحيتاج هذا األمر إىل دراسة علمية مفصلة، تكشف 

ا هو يف هذه املصاحف وموازنتها بما هو يف املصادر يف هذا ابلاب. َعمَّ
اليت . 8 املتقنة  باخلطوط  تتعلق  كبرية،  وفنية  مجايلة  قيمة  املخطوطة  للمصاحف 

ُكِتبَْت بها، وأشاكهلا وأنواعها، وأنواع الزخارف اليت تتصدر السور أو تَُزيُِّن حوايش 
الصفحات، وكذلك تظهر مجايلة املصاحف يف األغلفة، وما عليها من زخارف، وال 
وأسايلب زخرفتها، وطريقة تليدها  املصاحف،  دراسة علمية خلط هذه  أن  شك 
هذه  ولك  للمصحف،  واألثري  الفين  اتلاريخ  دراسة  يف  جديداً  باباً  أمامنا  ستفتح 

اجلوانب تنتظر من يتابع دراستها من املتخصصني، إلبراز عنارص اجلمال فيها)3(.

معاين القرآن 135-134/2.  )1(
ينظر: األجوبة العلمية ىلع أسئلة ملتىق أهل اتلفسري 111.  )2(

ينظر:األجوبة العلمية ىلع أسئلة ملتىق أهل اتلفسري 112، والكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات 301/2.  )3(
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املطلب اثلالث
وسائل احلفاظ ىلع املصاحف املخطوطة

)دار املصحف الرشيف(

يعد احلفاظ ىلع انلص القرآين واجب رشيع ىلع لك فرد قادر ىلع ذلك، فقد اعتىن 
الكريم واملحافظة عليها،  القرآن  آيات  املسلمون منذ نزول أول آيات اتلزنيل بتدوين 
فحفظوا القرآن يف السطور كما حفظوه يف الصدور، فقد روى ابن أيب داود بسنده عن 
ثنا بعض حديث رسول اهلل  خارجة بن زيد، قال: »دخل نفر ىلع زيد بن ثابت فقالوا: حدِّ
، فقال: ماذا أحدثكم، كنت جار رسول اهلل ، فاكن إذا نزل 
الويح أرسل إيلَّ فكتبت الويح، واكن إذا ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا ادلنيا ذكرها 

معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فلك هذا أحدثكم عنه« )1(.
يف  اكماًل  ُكِتَب  قد  والقرآن  إال  األىلع  الرفيق  إىل    انليب  ينتقل  ولم 

الصحف واأللواح، والُعُسب، ولكنه غري جمموٍع يف موضٍع واحٍد، وال مرتب السور)2(.
اخللفاء  عهد  يف  ونسخه  الكريم  املصحف  بكتابة  املسلمني  عناية  واستمرت 

الراشدين  وبعدهم حىت يومنا هذا.
وتسابق املسلمون يف خدمة هذا الكتاب العزيز، فلم يألوا جهداً يف راعيته واالهتمام 
به والعناية بإخراجه بصورة تليق بهذا الكتاب، ونتج عن هذه الراعية واالهتمام والعناية 
ظهور ماليني النسخ من املصاحف الرشيفة منترشة يف خمتلف أحناء العالم، تمثل قمة 
اإلبداع اجلمايل، وما دفعهم إىل ذلك إال رغبتهم يف خدمة كتاب اهلل العزيز، والترشُّف 

بأن يكونوا من أهل القرآن، فهم أهل اهلل وخاصته.
فمن الواجب علينا املحافظة ىلع هذه النسخ وراعيتها، بل من الوفاء جلهود العلماء 
اليت بذلوها خدمة لكتاب اهلل أن نرىع هذه املصاحف وحنافظ عليها، وإين ألجد يف هذا 

كتاب املصاحف 145/1.  )1(
ينظر: لطائف اإلشارات لفنون القراءات 52-51/1.  )2(
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 كبرياً، تطلَّعت إيله منذ زمٍن بعيد، وآمل أن 
ً
ابلحث فرصة طيبة أقدم من خالهل مرشواع

يتحقق ويرى انلور، وحيقق ما أصبو إيله، ألنه مرشوع ال يمكن لفرٍد حتقيقه أو انلهوض 
به لوحده، بل حيتاج إىل مؤسسات كبرية تتبىن هذا املرشوع وتسىع إلقامته وراعيته. 

ومرشوعنا هذا اذلي نقدمه حتت عنوان )دار املصحف الرشيف(، يهدف إىل مجع 
نسخ القرآن الكريم - املخطوطة واملطبوعة منها - يف أحناء العالم وإنشاء دار خاصة بها، 
أربعة  وانتظم يف  املطلب يلوضح فكرة املرشوع،  واملحافظة عليها وراعيتها، وجاء هذا 

حماور.
املحور األول: وصف املرشوع.
املحور اثلاين: أهداف املرشوع.

املحور اثلالث: اجلهات املستفيدة من املرشوع.
املحور الرابع: اجلهات ادلاعمة للمرشوع.

وأنا إذ أقدم فكرة هذا املرشوع، أسترشف وأملس ثمرة هذا املرشوع وفائدته وأهميته، 
وما يقدمه من خدمٍة للمسلمني اعمة، وللباحثني يف علوم القرآن وتارخيه خاصة.

املحور األول: وصف املرشوع
املوجودة  املطبوعة  واملصاحف  القديمة  املخطوطة  املصاحف  جلمع  مرشوع  هو 
نسخاً  يضم  الرشيف(،  املصحف  بـ)دار  يعرف  بها  خاصة  دار  وإنشاء  العالم  أحناء  يف 
بما كتب من  باملصحف الرشيف، وذلك  املعلومات اخلاصة  من هذه املصاحف، ومجع 
شعبة  وتكوين  وخمطوطات،  ووثائق  جامعية  ورسائل  وتقارير  وكتب  ومقاالت  حبوث 
للمعلومات خاصة باملصحف الرشيف، ويمكن إنشاء متحف مصاحب لدلار يعرض 

فيه تاريخ املصحف الرشيف وما يتعلق به بالصور والوثائق.

املحور اثلاين: أهداف املرشوع
واملعلومات . 1 والوثائق  املطبوعة،  واملصاحف  القديمة  املخطوطة  املصاحف  مجع 

املتعلقة باملصحف الرشيف يف ماكن واحد خاص يعد هلذا الغرض.



127

تاريخ . 2 ىلع  للتعرف  الكريم  بالقرآن  واملهتمني  العلم  وطلبة  ابلاحثني  مساعدة 
املصحف الرشيف وكيف تم تدوينه، وكيف تطور شلك املصحف، لك ذلك يعتمد 
املصادر  يف  هو  ما  يعزز  ما  وهو  املصاحف،  هذه  وتفحص  املبارشة  املشاهدة  ىلع 

العلمية واتلارخيية اليت حتدثت عن هذه القضايا.
يسهم هذا املرشوع بشلك كبري يف معرفة تاريخ اخلط العريب وتطوره، واملراحل اليت . 3

مسريتها  عرب  املصاحف  هذه  تقدمها  اليت  املوثقة  الشواهد  عرب  ذلك  لك  بها،  َمرَّ 
اتلارخيية. 

جانب . 4 إىل  وضبطه،  املصحف  رسم  مصادر  من  مهّماً  مصدراً  املصاحف  هذه  تعد 
ما تقدمه من مسائل أخرى يف علوم القرآن كأسماء السور، وعد اآلي واتلجزئة 
واتلحزيب، وعالمات الوقف واالبتداء وغريها، مما يمكن االعتماد عليه فيعزز ما 

موجود يف املصادر والكتب حول هذه املوضواعت.
فإىل . 5 املسلمون،  بها  يتمتع  اليت  الكبرية  والفنية  اجلمايلة  القيمة  املرشوع  يربز هذا 

جانب اهتمامهم بكتابة املصحف والعناية بضبطه، تظهر هذه املصاحف حرص 
اخلطوط  خالل  من  وذلك  اجلمال،  فائقة  بصورة  املصحف  إخراج  ىلع  املسلمني 
ُكِتبَْت بها، وأشاكهلا وأنواعها، وأنواع الزخارف اليت تتصدر السور أو  املتقنة اليت 
تَُزيُِّن حوايش الصفحات، وكذلك تظهر مجايلة املصاحف يف األغلفة، وما عليها من 

زخارف، فيه تعكس اذلائقة الفنية واإلبداعية اليت يتمتع بها املسلمون.
للباحثني حول احلصول ىلع نسخ . 6 بتوفري اجلهد والوقت واملال  يسهم هذا املرشوع 

من هذه املصاحف، إذ سوف تتجمع يف ماكٍن واحٍد، مما يغين ابلاحثني عن السفر 
إىل أماكن متعددة ورصف األموال ابلاهظة من أجل احلصول ىلع نسخ من هذه 

املصاحف.
به . 7 يتعلق  وما  الرشيف  املصحف  تاريخ  فيه  يعرض  لدلار  إنشاء متحف مصاحب 

اتلعرف ىلع  العلم ىلع  طلبة  من  اخلاصة  قبل  العامة  يساعد  مما  والوثائق،  بالصور 
تاريخ املصحف الرشيف بيس وسهولة وتشويق.
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بما كتب من حبوث ومقاالت . 8 الرشيف، وذلك  باملصحف  املعلومات اخلاصة  مجع 
للمعلومات  شعبة  وتكوين  وخمطوطات،  ووثائق  جامعية  ورسائل  وتقارير  وكتب 

خاصة باملصحف الرشيف.
وذلك . 9 منها،  األصل  طبق  نسخ  طباعة  وإاعدة  القديمة  املخطوطة  املصاحف  نرش 

بتلكيف أصحاب اخلربة يف اإلرشاف ىلع هذه الطبعات وتقديم دراسة حول هذه 
املصاحف)1(، ويه  األخرية ظهور عدد من هذه  السنوات  وقد شهدت  املصاحف، 
خطوة طيبة ساعدت ابلاحثني كثرياً يف دراساتهم، ولكن ما نرش ال يمثل إال أقل 
من واحد باملئة مما هو من مصاحف متوافرة يف مكتبات العالم اإلساليم، إذ تبلغ 
املصاحف املخطوطة املسجلة يف املكتبات العامة يف العالم آالف النسخ، فقد ُذِكَر 
يف الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلساليم املخطوط )2846( مصحفاً خمطوطاً تاماً 
معروَف تاريِخ النسخ باتلرصيح أو بالقرائن، يف مدة تمتد من القرن اهلجري األول 
اتلاريخ)3(، و)1751(  غرَي معروف  تاماً  الرابع عرش)2(، و)1360( مصحفاً  القرن  إىل 
معروف  وغري  تاٍم  غري  مصحفاً  و)2377(  اتلاريخ)4(،  معروف  تام  غري  مصحفاً 
اتلاريخ)5(، ومن وراء هذا العدد الكبري من املصاحف مصاحف أخرى كثرية لم يتح 

تسجيلها يف فهارس املخطوطات)6(.

أصدر مركز األحباث للتاريخ والفنون واثلقافة اإلسالمية )إرساك( ثالثة مصاحف، األول: مصحف طوپ قاپـي   )1(
مصحف  واثلالث:  2009م(،  )1430 ـه-  سنة  احلسيين  املشهد  مصحف  واثلاين:  2007م(،  )1428 ـه-  سنة  رسايي 
واإلسالمية  الرتكية  اآلثار  مصحف  )إسام(  اإلسالمية  ابلحوث  مركز  وأصدر  2012م(،  )1432 ـه-  سنة  صنعاء 
سنة )1428 ـه- 2007م(، وقام بدراسة وحتقيق هذه املصاحف األربعة ادلكتور طيار آليت قوالج، وصدر قبل هذه 
املصاحف األربعة مصحف ابن ابلواب )يلع بن هالل(، املحفوظ يف مكتبة چسرتپيت، حتت رقم )ك/16(، طبعة 
مصورة مع دراسة )منفردة( للمسترشق )دي. إس. رايس(، جنيف 1980م، ترجم ادلراسة أمحد األرفيل، توزيع 

الرشكة الرشقية للنرش واتلوزيع بريوت.
ينظر:الفهرس الشامل )املصاحف املخطوطة( 158-12.  )2(

ينظر: املصدر نفسه 212-161.  )3(
ينظر: املصدر نفسه 314-213.  )4(
ينظر:املصدر نفسه 432-315.  )5(

ينظر: املصاحف املخطوطة اتلعريف بها وبيان أهميتها اتلارخيية والعلمية والفنية 8.  )6(
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االستفادة من خربات أصحاب االختصاصات العلمية املشهورة املتخصصة بعلوم . 10
القرآن بإنشاء دورات علمية تستهدف إعداد متخصصني يف علم كتابة املصحف 

الرشيف وتارخيه.
رفد املجامع واملؤسسات العلمية اليت تعىن بطباعة املصحف الرشيف بما حتتاجه . 11

من خربات ومعلومات حول كتابة املصحف الرشيف وطباعته.
تقديم االستشارة لألفراد واملؤسسات حول لك ما يتعلق باملصحف الرشيف.. 12
بأسلوب . 13 وتارخيه  الرشيف  باملصحف  للتعريف  الصاحلة  العلمية  املادة  إعداد 

عرصي يراىع فيه حسن العرض ومجال اإلخراج يتناسب مع ماكنة القرآن يف نفوس 
املسلمني تلعريف املسلمني وغري املسلمني بتاريخ املصحف الرشيف. 

املحور اثلالث: اجلهات املستفيدة من املرشوع
األفراد من اعمة املسلمني، وطلبة العلم، وابلاحثني املتخصصني يف علوم القرآن، 

واجلامعات، واملؤسسات القرآنية.

املحور الرابع: اجلهات ادلاعمة للمرشوع
اجلهات الرسمية، واملؤسسات القرآنية، ويمكن أن ينبثق هذا املرشوع عن رابطة 
العالم اإلساليم كما انبثقت اهليئة العاملية تلحفيظ القرآن الكريم عنها، ويمكن السيع 
للحصول ىلع نسخ من هذه املصاحف أو نسخ مصورة طبق األصل منها بمخاطبة اجلهات 
طريق  عن  أو  ادلار  هلذه  املتربعون  يرفده  بما  أو  املصاحف،  هذه  تمتلك  اليت  الرسمية 

اتلبادل بما تمتلكه ادلار من مصاحف.
وبهذا نكون قد ساهمنا يف احلفاظ ىلع هذه الكنوز وانلفائس اليت تركها نلا سلفنا 

الصالح.
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اخلاتمة

حتيك هذه املصاحف قصة احلفظ املوثق لكتاب اهلل  عرب القرون، وما بذهل 
الصحابة واتلابعون هلم من جهود يف احلفاظ ىلع هذا انلص الرباين من خالل تدوينه،فاكن 
بيق  الوجهني  ذات  الفائقة  العناية  وبهذه  الصدور،  حِلْفِظه يف  مواكباً  السطور  ِحْفُظه يف 
كتاب اهلل يف مأمن من الضياع والعبث واتلحريف، وما زال هذا الكتاب اخلادل ينتقل 
ىلع هذه احلال من العناية والراعية جياًل بعد جيل، ومن أفق إىل أفق بصورة فريدة ووحيدة 
تعتمد املشافهة واحلفظ يف الصدور أواًل، ويعززها ويسندها اتلدوين يف السطور، إىل أن 

وصل إيلنا اكماًل غري منقوص، حمفوظاً من اتلبديل واتلغيري واتلحريف.
القرآن،  علوم  يف  متنوعة  معارف  من  تقدمه  بما  املصاحف  هذه  أهمية  وتتجل 
وتطور اخلط العريب وفنونه، يمكن أن يُعتمد عليها إىل جانب ما سطره علماء املسلمني 

يف مؤلفاتهم من جهود يف وصف ما يف تلك املصاحف من الرسوم والعلوم.
ويتطلب من املعتنني بالقرآن الكريم وعلومه، االهتمام بهذا الكزن املسطور، فالبد 
العالم،  تهتم جبمع املصاحف املخطوطة حول  العريب،  الوطن  إنشاء مراكز حبثية يف  من 
أو صور طبق األصل منها، وإتاحتها للباحثني، ألنه مما يؤسف هل أنَّ ابلاحث ال يمكنه 
أن يطلع ىلع هذه املصاحف إال بشق األنفس فضاًل عن اقتناء نسخ مصورة منها، وقد 
ملست ذلك حني ذهبت إىل تركيا اليت حتتفظ بمصاحف خمطوطة كثرية جّداً، فال يمكنك 
االطالع ىلع هذه املصاحف إال بعد أن تستخرج تصاريح معقدة، وحنن ال نلومهم ىلع 
هذا احلرص يف احلفاظ ىلع هذه الكنوز، ولكن يمكن أن يؤسس مركز أو موقع إلكرتوين 
يعتين بهذا األمر، ويوفر ىلع ابلاحثني اجلهد واملال والوقت، دون مساس بهذه املصاحف 
بأي سوء، وقد شهدنا تارب من هذا انلوع يف ملتىق أهل اتلفسري يف عرض عدد من 
املصاحف املخطوطة القديمة، مثل مصحف جامع احلسني يف القاهرة، ومصحف طوپ 
قاپـي رسايي يف تركيا وغريهما، حقق عرضها جهوداً طيبة ومباركة، ولكن هذا العمل 
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حيتاج إىل تضافر جهود كبرية من قبل املشتغلني بالقرآن وعلومه، أسأل اهلل  أن 
ييس هذا العمل، كما يس مجع كتابه ىلع يد الصحابة ، وآخر دعوانا أِن احلمُد 

هلِل ربِّ العاملني، والصالة والسالم ىلع خاتم األنبياء واملرسلني.
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