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خمطوطة املصحف الشريف املكتشفة جبامعة برمنجهام الربيطانية
"دراسة حتليلية"
الدكتور عادل بن حممد بن عمر العُمري

أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،بكلية العلوم واآلداب مبحافظة الرس ،جامعة القصيم

ملخص البحث:
يف هذه الدراسة وصف تفصيلي ملخطوطة املصحف املكتشفة حديثا يف جامعة برمنجهام بنسختيها؛ مع التفصيل يف اترخيهما وتوثيقهما،
مث احلديث بعد ذلك عن مكوانت املخطوطة ،وكيفية كتابتها ،مث اإلابنة عن مدى موافقتها للمصحف العثماين الذي بني أيدينا اليوم من حيث:
ترتيب السـور واآلتت ،ومن حيث موافقتها وخمالفتها ألبرز ظواهر الرسـم العثماين؛ كاحلذف والزتدة واإلبدال والوصـل والفصـل ،مع ما تيسـَر من
مقارنة ذلك مبصاحف قدمية يف هذا العلم ،مث التحقق من سالمة النسخة املخطوطة من السقط ،مث ختمت الدراسة ابلتفصيل حول نقد النسخة

املخطوطة واملالحظات عليها ،وميكن إمجال أبرز ما جاء يف الدراسة ابآليت:
 بيان أتريخ ص ـ ــفحات مص ـ ــحف جامعة برمنجهام ،واحتمالية نسـ ـ ـ ة نس ـ ــخة ( – )aواليت أجري عليها الفحص الكربوين -إىل أحدمص ـ ـ ــاحف اخلليفة عثمان رض ـ ـ ــي عن  ،مع ص ـ ـ ــعوبة اجلزم بذلك ،لكننا ميكن أن جنزم ِبق َدِم هذه الص ـ ـ ــفحات ،وأهنا قد كت ت يف القرن األول
اهلجري.
 أغلب ما جاء يف مص ـ ــحف مكت ة جامعة برمنجهام وخباص ـ ــة نس ـ ــخة ( )aمن ظواهر الرس ـ ــم كاحلذف واإلث ات واإلبدال والوص ـ ــلانفرد املصحف بظواهر قليلة يف الرسم مل أجد ما يؤيدها يف كتب
والفصل؛ ل ما يؤيده يف كتب رسم املصحف ،واملصاحف املخطوطة القدمية ،و َ

رسم املصحف ،وهي قليلة جدًّا إذا ما قيست حبجم كرب ظواهر الرسم يف املصحف.

 -من خالل دراس ــيت لص ــفحات النس ــختني ( )aو ( )bمن مص ــحف مكت ة برمنجهام اتيل ـ َـا س أهنما نس ــختان خمتلفتان قد أحلقت

إحدامها ابألخرى ،ومها من مصحفني خمتلفني وخلطاطني خمتلفني.

 موافقة النسختني من مصحف مكت ة برمنجهام ملا بني أيدينا من املصاحف اليوم وخلومها من أي حتر ٍيف أو تغيري.
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول  ،وبعد:
فاختار من خلق من يقوم هبذا
فقد تعهد سـ ـ ـ ـ ـ حان حبف القر ن الكرمي ،وميل ـ ـ ـ ــت إرادت الكونية والش ـ ـ ـ ــرعية بذلك،
َ
ِ
ٍ
ٍ
تب القر ن يف عهده
الواجب ،وقد حف َ القر ن الكرمي حف َ ص ـ ـ ــدر وحف َ س ـ ـ ــطر من عهد الني ص ـ ـ ــلى علي وس ـ ـ ــلم ،فك َ
كامال مفرقا ،مث مجع يف عهد أيب بكر رضـ ـ ـ ـ ــي عن يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
حف يف كل صـ ـ ـ ـ ــحيفة سـ ـ ـ ـ ــورة أو أقل أو أكثر ،مث مجعت هذه
َ
الصـ ــحف يف مصـ ـ ٍ
ـحف يف عهد عثمان رضـ ــي عن ؛ كما هو مث ت يف الرواتت ،وهو الذي يدعم السـ ــياا التارخيي لتطور
مجع القر ن ،مث ِ
اتفقت األمة بعد ذلك على مص ـ ــحف عثمان رض ـ ــي

جيل حمفوظا من أي حتر ٍ
عن  ،مث تناقلت جيال بعد ٍ
يف

أو ت ديل.

ٍ
قطعة من نس ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وقد تناقلت وس ـ ـ ـ ـ ـ ـاآلل اإلعالم يف اآلونة األخرية خرب اكتش ـ ـ ـ ـ ــاف ٍ
خمطوطة من القر ن الكرمي يف جامعة
ـخة
َ

برمنجهام الربيطانية ،وحبســب إفاد م فاهنا تعترب من أقدم النســخ اخلطية للمصــحف ،ومن خالل فحصــها بتقنية الكربون املشــع
تب
ت َ
ني أهنا قد تعود للصـ ــدر األول من اإلسـ ــالم ،وأن كات ها رمبا كان أحد صـ ــحابة رسـ ــول صـ ــلى علي وسـ ــلم ،وقد ك َ
النص ٍ
خبط حجازي ،وهو من اخلطوط العربية األوىل ،وهو ما جيعل الوثيقة واحدة من أقدم نسخ القر ن الكرمي يف العامل (.)1
 مشكلة البحث:

يكثر اجلدل وال حث حول املص ـ ـ ـ ـ ــاحف القدمية املكتش ـ ـ ـ ـ ــفة حديثا؛ فقد تدعي بعض املؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات واملتاحف أن بعض

املص ــاحف اةفوظة عندها هي من املص ــاحف األآلمة اليت تنس ــب إىل اخلليفة عثمان رض ــي

عن  ،ويف املقابل جند من بعض

ال احثني اليوم من يرى أن هذه املص ـ ــاحف قد فقدت ومل يعد هلا وجود ،وأن ما هو موجود من مص ـ ــاحف اليوم هي نس ـ ــخ قد
نس ــخت عنها ،وجند ال عض من ال احثني –أييل ـ ـا  -من ال جيزم بنفي ذلك ،مع علم أص ــحاا هذا الش ـ ـ ن بوجود مص ـ ـاحف
قدمية ترجع إىل القرن اهلجري األول خالية من عالمات النقط والش ـ ـ ــكل ،رمبا يكون بعيل ـ ـ ــها هي اليت أخذ علماء الرس ـ ـ ــم منها
ـومهم ،وســيتم يف هذه الدراســة تســليط اليلــوء على صــفحات املصــحف املكتشــفة حديثا جبامعة برمنجهام الربيطانية ،وهل
رسـ َ
(. )1موقع )BBC( :اإلخ اري ابلعريب:
_uk_birmingham_koran150721/07/2015http://www.bbc.com/arabic/artandculture/
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ميكن أن تكون من أحد بقات مص ــاحف عثمان رض ــي

عن  ،أو أحد بقات املص ــاحف امل كرة املكتوبة يف القرن األولل وهل

تتوافر يف تلك الص ـ ــفحات ملات املص ـ ــاحف العثمانية من حيث النقط والش ـ ــكلل وما مدى موافقتها للمص ـ ــحف املوجود بني
أيدينا اليومل
 أمهية الدراسة:
تتيلا أمهية دراسة خمطوطة مصحف مكت ة جامعة برمنجهام يف اآليت:
 -انتشار خرب هذه الصفحات املخطوطة عرب وساآلل اإلعالم العاملية والعربية.

خمطوطة قر ٍ
ٍ
نية يف العامل،
 وصف بعض ال احثني يف املصاحف القدمية وخرباء املخطوطات هلذه املخطوطة أبهنا أقدموبعيلهم يرى أن املخطوطة تعد من بني أقدم األدلة الكتابية املت قية للقر ن الكرمي()2؛ مما دعاين لدراستها.
 هذه االكتشـ ـ ـ ـ ــافات -يف حال ق وهلا علميًّا وث وت صـ ـ ـ ـ ــحتها -تفيد يف حقل ال حث العلمي املتعلق بعلوم القر ن،وعلم رسم املصحف وض ط  ،ويف القراءة اليت توافق رملَ  ،ونوع اإلضافات الفنية اليت دخلت علي  ،وغري ذلك .

 تقرير أمهية املخطوط يف الرد على الطاعنني ،ففي ذلك مزيد من االطمئنان إىل مصــدر القر ن الكرمي ،وســيظهر لنامن خالل ال حث عدم ِ
ٍ
اختالف جذر ٍي بني مصــحف صــفحات جامعة برمنجهام ،وبني املصــحف العثماين املوجود بني
وجود
أيدينا اليوم.


أهداف الدراسة:
 -التعرف على أتريخ ص ـ ـ ـ ــفحات مص ـ ـ ـ ــحف جامعة برمنجهام ،واحتمالية نسـ ـ ـ ـ ـ ة نس ـ ـ ـ ــخة ( – )aواليت أجري عليها

الفحص الكربوين -إىل أحد مصاحف اخلليفة عثمان رضي

عن .

 املزيد من التوثيق الكتايب للقر ن الكرمي ،وانس ــجام  ،وعدم وجود االختالف بني نس ــخ القدمية على مر العص ــور،وبني نسخ املوجودة بني أيدينا اليوم.

 -اإلفادة من هذه الدراسة يف علم رسم املصحف وض ط  ،وحترير حمال النزاع فيما اختلِف في .

()2
أكد س خ ري املخطوطات وال احث يف املصاحف القدمية الدكتور بشري احلمريي –وهو من منسويب مركز امللك فيصل لل حوث والدراسات
َ .
اإلسالمية :-أن هذه املخطوطة ترجع للقرن األول اهلجري ،وسرتى –أيها القارئ الكرمي– ذلك ظاهرا عند احلديث على ثناء خرباء
املخطوطات يف جامعة برمنجهام على املخطوطة.
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 سبب اختيار املوضوع:
لفت نظري افت وس ـاآلل اإلعالم املتعددة
املصــاحف املخطوطة القدمية من املواضــيع اليت اللب االهتمام إليها؛ فقد َ
خبرب اكتش ـاف مصــحف مكت ة جامعة برمنجهام ،وما واكَ من تصــاريا ل عض ال احثني يف املخطوطات من أن قد يكون من

أقدم النس ـ ــخ املخطوطة للقر ن الكرمي ،مما جعلين أفكر ابلكتابة حول هذه الص ـ ــفحات املخطوطة من املص ـ ــحف ،وخباص ـ ــة أن

وقت نشــر هذا اخلرب كان متزامنا مع بداية شــهر رميلــان امل ار من ســنة 1436ه ،وهو شــهر القر ن الكرمي ،واإلنســان املســلم
ِ
للكتابة عن هذه املخطوطة .
حبكم ط يعت يكون أكثر التصاقا ابلقر ن يف هذا الشهر الكرمي؛ مما جعلين أتوقد محاسة

ومما دعاين الختيار هذا املوضــوع :عدم وجود أي دراســة حول املخطوطة املكتشــفة ســوى مقاالت متفرقة دون دراسـ ٍـة

مليلموهنا ،فهذه املقاالت تركزت على طريقة االكتشاف هلذه النسخة ،ومقصودي يف هذا ال حث دراستها؛ فليس هنا دراسة
قد عملت على هذه النسخة املكتشفة وفق معايري مناهج ال حث العلمي.
 خطة البحث:

تتكون الدراسة من مقدمة ،وثالثة م احث ،وخامتة ،ومالحق تصويرية:

 املقدمة :وفيها بيان أمهية موضوع الدراسة ،وخطة الدراسة ،واملنهج املت ع في . مباحث الدراسة:امل حث األول :وصف النسخة املخطوطة ويشتمل على اآليت:
أوال :مكوانت النسخة املخطوطة.
اثنيا :ن ذة اترخيية عن النسخة املخطوطة وتوثيقها.
اثلثا :كيفية كتابتها.
امل حث الثاين :مدى موافقتها للمصحف العثماين الذي بني أيدينا من حيث:
أوال :ترتيب السور واآلتت.
اثنيا :الرسم العثماين.
اثلثا :النقط.
رابعا :التحقق من سالمة النسخة املخطوطة من السقط.
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امل حث الثالث :نقد النسخة املخطوطة واملالحظات عليها.
اخلامتة :وفيها بيان أهم النتاآلج اليت توصلت إليها.
الفهارس الفنية.
منهج البحث يف هذه الدراسة:
جعلت على النحو اآليت:
 -1االعتماد يف دراسة هذه الصفحات املكتشفة من املصحف على صور املخطوطة امللونة املوثوقة امل خوذة من موقع
جامعة برمنجهام الربيطانية.
 -2مقارنة نص النسخة املكتشفة جبامعة برمنجهام بنسخة املصحف املوجود بني أيدينا اليوم ،وتث يت بعض الفروقات
الرملية والكتابية ما بني النسخة املكتشفة واملصحف من حيث الرسم والنقط وذلك من خالل امل حث الثاين.
 -3بيان حمتوى صفحات املخطوطة بنسختيها واترخيهما مع اإلشارة إىل السقط من النسختني.
 -4القص من النسخة املصورة من املخطوطة عند ذكر األمثلة.
 -5كتابة اآلتت القر نية الواردة يف أص ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ــة ،وذلك بذكر اس ـ ـ ــم الس ـ ـ ــورة ورقم اآلية ،وتث يت ذلك يف صـ ـ ـ ـلب
ال حث.
 -6ختريج األحاديث الن وية؛ فان كان احلديث يف الص ــحيحني أو أحدمها فاين أكتفي بذلك ،وإن كان يف غريمها فاين
أحبث عن ختريج احلديث وبيان أحكام العلماء علي صحة وضعفا وفق الصناعة احلديثية املعروفة .
 -7ختريج اآلاثر واألخ ار وعزوها إىل مصادرها.
 -8توثيق النصوص وأقوال العلماء وعزوها إىل مصادرها.
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املبحث األول :الوصف العام للنسخة املخطوطة من املصحف:
هي نسخة خمطوطة من املصحف الشريف مصنوعة من الرا ومكتوبة ابحلرب؛ مت اكتشافها يف جامعة برمنجهام الربيطانية،
وقد أعلنت اجلامعة عن ذلك عرب موقعها الرملي بتاريخ ( 22يوليو 2015م)( ،)3وحتتف هبا مكت ة اجلامعة يف قسـ ـ ـ ــم الشـ ـ ـ ــرا
ـنيف ٍ
األوس ــط ض ــمن أرش ــيف القس الكلداين الفونس منجاان (1937-1878م) ،مث صـ ـنِ َفت النس ــخة بتص ـ ٍ
جديد يف مكت ة
اجلامعة كما سي يت بيان .

وقد حق َق اخلرب انتشــارا إعالميا واســعا عرب الصــحافة والقنوات الغربية والعربية ،ويف عام (2016م) قد َم وس عهد بريطانيا
لدولة اإلمارات العربية املتحدة نس ـ ـ ـ ــخة إلكرتونية من ص ـ ـ ـ ــفحات املخطوط على اعت ار أن أقدم نس ـ ـ ـ ـ ِ
ـخة مص ـ ـ ـ ـ ٍ
ـحف يف العامل،
وس تناول وصف هذه الصفحات من املصحف من خالل ما يلي:
أول :مكوانت النسخة املخطوطة:
ً
تتكون النســخة املخطوطة من تســعة ألواح ،وكل لوح حيتوي على صــفحتني فيكون جمموع الصــفحات ( )18صــفحة
وحتتوي على تت من س ـ ـ ـ ـ ــور :النس ـ ـ ـ ـ ــاء ،املاآلدة ،األنعام ،الكهف ،مرمي ،ط  ،واس ـ ـ ـ ـ ــم املخطوطة يف مكت ة جامعة برمنجهام:
(.)Arabic 1572
وبعد أن أخيلـ ـ ـ ــعت النسـ ـ ـ ــخة املخطوطة للفحص الكربوين من ق ل ال احثني قام موقع جامعة برمنجهام بتحديث بياانت
املخطوطة حتت املني جديدين مها )Arabic 1572a( :واالسم اآلخر ،)Arabic 1572b( :وبذلك أص ا للمخطوط
كمصطلا خمتص ٍر هلاتني النسختني
قسمان :نسخة ( )aونسخة ( ،)bوس عتمد هذين املسميني] :نسخة ( )aونسخة ([ )b
ٍ
من صفحات هذا املخطوط .
القسم األول :نسخة (:)a
وقد مت تص ـ ـ ــنيفها اجلديد يف مكت ة جامعة برمنجهام حتت اس ـ ـ ــم )Arabic 1572a( :وهي ع ارة عن ( 2فوليو) ،أي
لوحني يف ( 4صفحات) جاءت على النحو التاس:
( )3منشور يف موقع جامعة برمنغهام  -املصدر الرآليس للمعلومة واالكتشاف عرب الرابط:
.aspx15-07-22/quran-manuscript-07/2015https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/
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اللوح األول من صــفحتني :وهي ع ارة عن تت من ســورة الكهف ت دأ من أواخر اآلية الســابعة عشــر من قول تعاىل:
ﭽ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ ( )4إىل أواخر اآلية احلادية والثالثني من الســورة
نفسها بنهاية قول تعاىل :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ (.)5
اللوح الثاين :فهي تت ت دأ من أواخر سورة مرمي من اآلية الواحدة والتسعني من قول  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ (،)6
مث تنتهي أبول اآلية األربعني من سورة ط من قول  :ﭽﭰ ﭱ ﭲﭼ (.)7
القسم الثاين :نسخة (:)b
ومت تص ــنيفها اجلديد يف مكت ة جامعة برمنجهام حتت اس ــم ،)Arabic 1572b( :وحتتوي على سـ ـ ع ورقات يف (14
صــفحة) ،وت دأ الورقات األربع األول – واليت تشــكلت يف ان صــفحات من املخطوط  -من ســورة النســاء من اآلية التاســعة
والعش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين بعد املاآلة من قول تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ( ،)8وتنتهي ابآلية الس ـ ـ ـ ـ ــابعة
والعشرين من سورة املاآلدة عند قول  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ( ، )9مث ت دأ الورقات الثالث األخرى-
واليت تش ـ ــكلت يف س ـ ــت ص ـ ــفحات من املخطوط -من س ـ ــورة األنعام من اآلية الرابعة والسـ ـ ـ عني من قول تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ( ،)10وتنتهي ابآلية الثانية

( )4انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)1
( )5انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)2
( )6انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)3
( )7انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)4
( )8انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)5
( )9انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)6
( )10انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)7
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واألربعني بعد املاآلة من السورة نفسها عند قول تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ (. )11
اثنيًا :نبذة اترخيية عن النسخة املخطوطة وتوثيقها:
سـ ـ ـ ـ ق أن ذكران أن املخطوطة جزء من (جمموعة الفونس منجاان) ملخطوطات الش ـ ـ ــرا األوس ـ ـ ــط اليت حتتف هبا مكت ة
كــادبوري( )12لل حوث حتــت كــاتلو  ،)Arabic 1572a( :وهي جمموعــة موجودة ومصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنفــة يف مكت ــة جــامعــة برمنجهــام
الربيطانية.
ٍ
خمطوطة ش ـ ـ ـ ـ ــرا أوس ـ ـ ـ ـ ــطية متثل أكثر من  20لغة ومتتد إىل
وتتكون جمموعة منجاان يف جامعة برمنجهام من أكثر من 3000
 4000ســنة ،وصــاح ها هو :ألفونس منجاان ،وهو قس كلداين ولد قرا مدينة املوصــل يف العراا ،مث اســتقر يف مدينة برمنجهام يف
إجنلرتا ،ومت متويل رحالت إىل الش ــرا االوس ــط للحص ــول على خمطوطات ،وقد مت ش ـ ـراء خمطوطة املص ــحف -موض ــوع ال حث -يف
ثالثينيات القرن املاض ــي من ق ل ألفونس منجاان وبتمويل من أحد املتربعني املنتمني جلماعة مس ــيحية بروس ــتانتية وهو رجل األعمال
إدوارد كادبوري ،مث بعد ذلك وصلت اجملموعة إىل مكت ة جامعة برمنجهام يف أواخر التسعينيات امليالدية(.)13
الفحص الكربوين التارخيي للنسخة املخطوطة:
عاد الفحص الكربوين املشع (كاربون  )14()14الذي أجري يف وحدة تقنية الكربون املشع يف جامعة أكسفورد على
أ َ

(نس ـ ـ ـ ــخة  )aفقط دون (نس ـ ـ ـ ــخة  )bمن هذه املخطوطة إىل الفرتة ما بني عامي (568م) و(645م) بنسـ ـ ـ ـ ـ ة دقة تص ـ ـ ـ ــل إىل
( )11انظر يف مالحق ال حث :شكل رقم (.)8
( )12مكت ة كادبوري لل حوث هي قسم اجملموعات اخلاصة جبامعة برمنجهام ،وحتتوي مكت ة كادبوري على أكثر من  4ماليني خمطوطة و 200
ألف من الكتب النادرة ،وإدوارد كادبوري حفيد مؤسس شركة (شوكوالتة كادبوري) وأحد املنتمني جلماعة كويكرز الربوتستانتية مهتم ابلعمل
اخلريي ،واكتسب كادبوري هذه املخطوطات لرفع مكانة برمنجهام كمركز للدراسات الدينية والالهوتية ،ويف عام  1936أسس كادبوري
كرسي الالهوت يف جامعة برمنجهام والذي ال يزال موجودا حىت يومنا هذا .ويف عام  ،1945أتسست "إدوارد كادبوري اخلريية" ،وقد
أفدت ذلك من ال احث يف املخطوطات امل كرة للقر ن الكرمي أمحد وسام شاكر عرب مدونة الدراسات القر نية
 ، /https://quranmss.com/author/ahmedshakerrبتاريخ  9أغسطس 2015م.
( )13سي يت التعريف ابلفحص الكربوين املشع (كاربون  )14ومدى مصداقيت يف نقد النسخة املخطوطة ص  43،44من هذا ال حث.
( )14أفدت ذلك من ال احث يف املخطوطات امل كرة للقر ن الكرمي أمحد وسام شاكر عرب مقال ل يف مدونة الدراسات القر نية
 ،/https://quranmss.com/author/ahmedshakerrبتاريخ  9أغسطس 2015م.
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ِ
ب علي النص على مقربة من حياة الني صلى
 ،%95مما ييلع الرا الذي كت َ
على قطع من جلد الغنم أو املاعز( ،)15وبذلك يعطينا ذلك الفحص عمرا تقري يا للمخطوط ي لغ حنو 1370 :عاما ،وهو ما
علي وسلم ،وبني الفحص أن النص مكتوا

قد جيعلها –حس ــب الفحص الكربوين -من أقدم نس ــخ املص ــحف يف العامل ،ويعود الفيل ــل يف اكتش ــاف (نس ــخة  (aلل احثة
املش ـ ــاركة بقس ـ ــم املنا النص ـ ــية والتحرير اإللكرتوين جبامعة برمنجهام :أل ا فيديلي ( )Dr Alba Fedeliاليت أدركت أمهيتها
العلمية ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحتها الخت ار الكربون املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،علما أن األوراا قد بقيت يف مكت ة جامعة برمنجهام مدة ٍ
قرن مل يلتفت إليها
أحد(. )16
ثناء خرباء املخطوطات يف جامعة برمنجهام على (نسخة :)a
يؤكد الدكتور عيسى واس(" :)17أن هاتني اللفافتني ،املكتوبتني خبط يد حجازي مجيل ومقروء بشكل مدهش ،تعودان
بكل أتكيد إىل زمن اخللفاء الثالثة األواآلل" ،وتقول مديرة اجملموعات اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اجلامعة س ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان ورال" :مل يكن خيطر ب ال
ال احثني أبدا أن هذه الوثيقة قدمية إىل هذا احلد ،وأن امتال اجلامعة ص ـ ـ ــفحات من املص ـ ـ ــحف قد تكون هي األقدم يف العامل
كل أمر غاية يف اإلاثرة"(.)18
ويذكر الربوفيسـ ـ ـ ـ ــور ديفيد توماس( :)19أن العمر التقديري ملخطوط برمنجهام يعين أن من اةتمل جدا أن كات قد عاش
يف زمن الني حممد صــلى

عرف الني حممد صــلى
كتب هذه الصــفحات البد أن َ
علي وســلم ،وأن الشــخص الذي َ

علي

وســلم ،ورمبا ر ه واســتمع إىل حديث  ،ورمبا كان مقراب من  ،وهذا ما يســتحيلــره هذا املخطوط ،وأن بعض نصــوص الوحي كت ت
( )15موقع قناة )BBC( :اإلخ اري العريب:
. _uk_birmingham_koran150721/07/2015http://www.bbc.com/arabic/artandculture/

( )16كما يف التقرير املصور الذي أصدرت جامعة برمنجهام

aspx15-07-22/quran-manuscript-07/2015https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/

وقد أجرى األستاذ أمحد وسام شاكر حوارا مع الدكتورة «أل ا فيديلي» ( .)Dr Alba Fedeliحول خمطوطات القر ن والفيلولوجيا الرقمية،
منشور يف موقع مركز مناء لل حوث والدراسات . 57http://nama-center.com/Dialogues/Details/
( )17متخصص ابرز يف املخطوطات العربية والفارسية والرتكية يف املكت ة الربيطانية.
( )18تقرير مت نشره يف موقع هيئة اإلذاعة الربيطانية  ،BBCبتاريخ  /22يوليو – متوز 2015م.
( )19الربوفسور ديفيد توماس ،أستاذ خمتص يف دراسات املسيحية واإلسالم يف جامعة برمنجهام.
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على رقاآلق من الس ــعف أو الص ــخور أو اجللود وعظام اجلمال ،وأن نس ــخة هناآلية من املص ــحف مجعت يف عام (650م) ،وأن
هذه األجزاء من القر ن اليت كت ت على هذه الرقاآلق ميكن إعادة اترخيها إىل أقل من عقدين بعد وفاة الني حممد صلى

علي

وس ـ ـ ــلم ،وأن هذه الص ـ ـ ــفحات تدعم فكرة أن القر ن مل يطرأ علي أي تغيري ،وميكن إعادة اترخيها إىل حلظة زمنية قري ة جدا من
الزمن الذي يعتقد بنزول في (.)20
مدى إمكانية كون صفحات (نسخة  )aمن أحد بواقي املصاحف العثمانية:
ق ل أن نعرض لوصــف املصــحف من حيث الرســم ،ومن حيث نقط اإلعراا واإلعجام البد من اإلشــارة إىل رواتت
بعض العلماء حول مص ــري املص ــاحف العثمانية األص ــلية ،وهل من اةتمل أن يكون قد بقي منها ش ــيءل وهي مس ـ ـ لة اترخيية
ك رية ليس من اليسـ ـ ـ ــري –هنا – عرض كل جوان ها ،ونكتفي ابإلشـ ـ ـ ــارة إىل أن العلماء قد رووا -يف ٍ
وقت م كر -ذهاا تلك
َ
املصــاحف ،والشــك أن من روى ذلك كان قد روى بقدر ما عرفَ ووصـ َـل إلي  ،وخباصــة أن وس ـاآلل التواصــل يف تلك األوقات

كانت ضـ ـ ـ ـ ــعيفة جدا؛ بل كانت منعدمة يف بعض األماكن واألزمان ،فال ينفي ذلك أن تكون املصـ ـ ـ ـ ــاحف العثمانية قد بقيت
لعدة ٍ
قرون بعد ذلك ،فهذا اإلمام مالك (ت 179ه) يس ل تلميذه ابن وهب عن مصحف عثمان رضي عن فيقول :أبن
()21
ـب عثمــان رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
قــد ذهــب ؛ لكن ـ –مع ذلــك– جنــده خير هلم مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف ـا قــدمي ـا كــان قــد كت ـ جــده إذ كتـ َ

عن ـ

ـاحف(،)22وقول اإلمام مالك أب ن قد ذهب ال يعين من أبدا أبن غري موجود ،ولذلك كان ينقل عن اإلمام أبو ع يد
املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
القاســم بن ســالم (ت224ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،وقد رد الشــاطي (ت590ه) يف العقيلة على هذا اإلشــكال املتصــور يف قول اإلمام مالك،
فقال:
(إذ مل يقل مالك :الحت مهالك

طال أو قصَرا)
ما ال يفوت فريجي َ

()23

( )20تقرير :شون كوغالن ،وهو منشور يف موقع قناة )BBC( :اإلخ اري العريب:
. _uk_birmingham_koran150721/07/2015http://www.bbc.com/arabic/artandculture/

بتاريخ  22يوليو /متوز 2015م.
( )21ملصاحف البن أيب داود ،ص ،135الربهان للزركشي .222/1
( )22اةكم يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين.17 ،
( )23عقيلة أتراا القصاآلد للشاطي مع شرحها الوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي ،ال يت رقم 42 :ص. 83
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ومعىن ال يت :ليس يف قول اإلمام مالك ما يدل على عدم املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف ابلكلية حبيث ال يوجد؛ ألن ما يغيب يرجى
ظهوره ،ويتوقع حيلوره طال زمان مغي أم قصَر(. )24

ويروى عن أيب ع يد القاس ـ ــم بن س ـ ــالم (ت224ه) :أن رأى املص ـ ــحف اإلمام لعثمان؛ اس ـ ــتخر َ من بعض خزاآلن

األمراء ،وعلي أثر دم ( ،)25ويش ـ ـ ـ ـ ــري أبو عمرو الداين (ت444ه)  -وكت من املراجع املهمة يف رس ـ ـ ـ ـ ــم املص ـ ـ ـ ـ ــاحف العثمانية
تب يف أول
ونقطها  -كثريا إىل تت ع بعض احلروف يف املص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف العتيقة فيذكر -مثال :-أن رأى مص ـ ـ ـ ـ ـ ــحفا جامعا عتيقا ك َ

خالفة هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بن ع د امللك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وماآلة كان اترخي يف خره( ،)26كذلك يروي ابن كثري (ت774ه) وابن اجلزري

بعض املصاحف القدمية العثمانية املكتوبة على الرا يف جامع دمشق ويف مصر كذلك(.)27
(ت833ه) أهنما رأت َ

هذه الرواتت واملقوالت املدونة تش ـ ـ ـ ــري إىل احتمال أن تكون املص ـ ـ ـ ــاحف العثمانية األص ـ ـ ـ ــلية قد ظلت موجودة دهرا

طويال يف املساجد اجلامعة ،وخباصة إذا تصوران ما حظيت ب تلك املصاحف من الرعاية واالحرتام؛ فهي املصاحف األآلمة اليت
نسخ الناس عنها مصاح َفهم يف األمصار بعد إمجاع األمة على املصاحف اليت نسخت يف خالفة عثمان رضي

عن (.)28

ومن املالح كذلك أن أآلمة الرسـ ـ ـ ــم كثري ما يقولون :إهنم رأوا كلمة معينة يف املصـ ـ ـ ــحف اإلمام (مصـ ـ ـ ــحف عثمان)

كالذي يروى عن عاصـ ـ ـ ــم اجلحدري (ت128ه) ( ،)29وأيب ع يد القاسـ ـ ـ ــم بن سـ ـ ـ ــالم (ت224ه) ،ولعل كلمة اإلمام كانت
تش ـ ـ ــمل مجيع املص ـ ـ ــاحف اليت كت ت أبمر عثمان رض ـ ـ ــي عن يف أي مص ـ ـ ـ ٍر من األمص ـ ـ ــار ،وليس يف مص ـ ـ ــحف املدينة ،أو
املص ــحف اخلاص ابخلليفة فحس ــب ،ورمبا تش ــمل أييل ـ ـا املص ــاحف الك رية اليت كانت توض ــع يف املس ــاجد اجلامعة للقراءة ،أو
( )24الوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي ،ص.83
( )25املقنع يف رسم مصاحف األمصار أللداين ،ص  ،23وانظر :النشر يف القراءات العشر البن اجلزري .150،151/2
( )26اةكم يف نقط املصاحف للداين ،ص .87
( )27ال داية والنهاية البن كثري ،283 /14 ،النشر يف القراءات العشر البن اجلزري .455/1
( )28رسم املصحف ،دراسة لغوية اترخيية لغامن قدوري احلمد ،ص .189
( )29عاصم بن أيب الص اح العجا اجلحدري ال صري ،أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتة عن ابن ع اس ،وقرأ أييلا على نصر بن عاصم
واحلسن وحيىي بن يعمر ،وروى حروفا عن أيب بكر عن الني صلى علي وسلم ،قال املداآلين :مات سنة ان وعشرين وماآلة .غاية النهاية
يف ط قات القراء البن اجلزري.349/1 ،
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لنسـ ــخ املصـ ــاحف منها ،واليت نسـ ــخت من املصـ ــاحف العثمانية األصـ ــلية ،ولعل ذلك يفسـ ــر لنا أييل ـ ـا ما كان يكتب يف خر
بعض املص ـ ـ ــاحف من أن خبط اخلليفة عثمان ،أي بنفس اهلجاء الذي كت ت علي املص ـ ـ ــاحف اليت نس ـ ـ ــخت يف خالفة عثمان
رض ـ ـ ــي

()30
حتدث بعض املؤرخني املس ـ ـ ــلمني عن أن هنا نس ـ ـ ــخا من القر ن الكرمي -دون حتديد -مت نقلها إىل
عن  ،وقد َ

إجنلرتا ،ومنها :املصــحف الشــامي وهو من املصــاحف العثمانية اليت أنفذها عثمان رضــي

عن إىل األمصــار ،ومع عدم اجلزم

بتاريخ املص ـ ـ ـ ـ ـ ــحف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــامي؛ إال أن احلديث حول نقل إىل إجنلرتا كثري ،واملص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف اليت كت ها عثمان ال يكاد يوجد منها
مصــحف واحد اليوم ،ويذكر بعض ال احثني :أن هذا املصــحف الشــامي ن ِق َل إىل إجنلرتا بعد أن ظل يف حوزة قياصــرة الروس يف
احرتا يف مسجد دمشق ( ،)32إذ ظل املصحف الشامي حمفوظا يف اجلامع األموي
دار الكتب يف لينينجراد( )31فرتة ،وقيل إن
َ
إىل أواآلل القرن الرابع عشــر اهلجري مث احرتا ســنة(1310ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) إذ ســرت النار إىل جذوع ســقوف فالتهمتها يف أقل من ثالث
وحرا في مصـ ـ ــحف ك ري ابخلط الكويف كان قد جيء ب من مس ـ ـ ـ ٍ
جد ٍ
عتيق يف
سـ ـ ــاعات فدثـَر خر ما بقي من اثره ورتش ـ ـ ـ
َ
َ
بصـ ـ ـ ـ ــرى ،وكان الناس يقولون :إن املصـ ـ ـ ـ ــحف العثماين( ،)33ويرجا بعض ال احثني :أن هذا املصـ ـ ـ ـ ــحف هو الذي كان يف دار
الكتب مبدينة لينينجراد مث انتقل منها إىل إجنلرتا وال يزال هبا إىل اليوم(.)34
وتوجد اآلن يف مكت ات العامل جمموعة من املص ــاحف القدمية ،أو قطع منها – كما هو حال حبثنا يف مص ــحف مكت ة
ٍ
وخبطوط قدمية جمردة عن النقط والشــكل ومن كثري مما أحلق ابملصــاحف من تعش ـريات
جامعة برمنجهام – قد كت ت على الرا
وزخارف وغري ذلك حبيث ت دو أقرا إىل الص ـ ـ ـ ــورة اليت كانت عليها املص ـ ـ ـ ــاحف األوىل( ،)35وقد ادعت بعض املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
واملتاحف أن بعض املص ــاحف اةفوظة عندها هي من املص ــاحف األآلمة اليت تنس ــب إىل اخلليفة عثمان رض ــي

عن  ،وهذه

( )30رسم املصحف ،دراسة لغوية اترخيية لغامن قدوري احلمد ،ص .190 ،189
( )31وهي اآلن أحد مدن االحتاد الروسي.
( )32م احث يف علوم القر ن ،د .ص حي الصاحل ،ص ،89م احث يف علوم القر ن ملناع القطان ص ،135دراسات يف علوم القر ن الكرمي فهد
الرومي ،ص .96
( )33خطط الشام ،حممد كرد علي.262/ 5 ،
( )34املوسوعة القر نية ،إبراهيم بن إملاعيل األبياري.70/3 ،
( )35رسم املصاحف لغامن قدوري احلمد ،ص.190
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تلق ق وال لدى الدارس ــني ،وأغلب ال احثني مييلون إىل اس ــت عاد ذلك؛ إذ من املتعذر -اليوم -العثور على مص ــحف
الدعوات مل َ

تب يف القرن األول اهلجري أو الثاين ،وعلي اتريخ نســخ واســم انســخ  ،وهو كذلك فان إقرار ذلك حيتا إىل أدلة
كامل قد ك َ
اترخيية ومادية واضحة وقوية ،ودراسة متعددة الوجوه وهو مامل يتا بعد للدارسني القيام هبا(.)36

وأييت التسا ااا ل يف موضا ااوع البحث :هل ميكن أن تكون هذه الص ـ ــفحات املكتشـ ــفة -وحتديدا تلك اليت أجري عليها
الفحص الكربوين  -جزءا من أحد املصاحف العثمانيةل
بعض ال احثني املعتربين يف املصـ ـ ــاحف القدمية يرون إمكانية ذلك( )37فما هو موجود من مصـ ـ ــاحف اليوم هي نسـ ـ ــخ قد
نســخت عنها ،منها مصــاحف قدمية ترجع إىل القرن اهلجري األول خالية من عالمات النقط والشــكل ،رمبا يكون بعيلــها هي
اليت أخذ علماء الرس ـم منها رســومهم ( ،)38علما أن ســي يت أبن النســخة املكتشــفة وهي نســخة ( )aمن املصــحف واليت أجري
عليها الفحص الكربوين قد َخلَت من نقط الشـ ـ ـ ــكل (عالمات اإلعراا) ،لكنها حتتوي على بعض نقط اإلعجام والذي يدور

حول اجلدل يف رسـ ـ ــم املصـ ـ ــاحف العثمانية( ،)39وي قى كل ذلك يف داآلرة االحتمال والشـ ـ ــك؛ لعدم وجود الدليل القاطع الذي
يفيدان أبن تلك الورقات املكتشـ ـ ـ ــفة من بقات أحد املصـ ـ ـ ــاحف العثمانية القدمية ،وحىت لو مل تكن تلك الصـ ـ ـ ــفحات أحد بقات
ـك -ت قى صـ ٍ
املصــاحف العثمانية؛ فاهنا –دون شـ ٍ
ـفحات قدمية ترجع إىل القرن األول – كما أث ت خرباء املخطوطات يف مكت ة

جامعة برمنجهام عرب الفحص التارخيي الكربوين -وخباصـ ـ ــة حني ال يظهر عليها أي أثر لاصـ ـ ــالحات اليت أدخلت على اخلط
العريب يف النصف الثاين من القرن األول اهلجري ،فهي بذلك أقرا إىل الفرتة اليت حيتمل أن تكون املصاحف العثمانية موجودة
ِ
اقع الرســم الذي نســخت ب املصــاحف
فيها ،ورمبا نســخت منها أو من مصــحف نســخ من أحدها ،وهي بذلك خري ما ميثل و َ

( )36م احث يف علوم القر ن ص حي الصاحل ص  ،87رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية لغامن قدوري احلمد ،ص190وما بعدها.
( )37من أبرزهم ال احث د .إتد السامراآلي يف حوا ٍر منشوٍر أجرت مع جملة الدراسات القر نية على الرابط:
 ، /AA%8D%7A%8D%1A%8D%7A%8D%82%9D%84%9https://quranmss.com/category/%Dوكذلك د.
بشري احلمريي الذي ال ميانع أبن تكون نسخة ( )ِaاليت أجري عليها الفحص الكربوين جزءا من أحد املصاحف العثمانية.
( )38جزء من حوار ال احث إتد السامراآلي املشار إلي يف اهلامش السابق.
( )39سي يت التفصيل يف ذلك عند احلديث عن نقط اإلعجام.
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العثمانية( ،)40وحس ــب الفحص الكربوين فان اتريخ كتابة نس ــخة مص ــحف برمنجهام يعود إىل س ــنة (645م) ،وهو ما جيعلها
حتما من بني أقدم نسـ ـ ــخ املصـ ـ ــحف؛ وحىت لو اسـ ـ ــت عدان أن تكون هذه الصـ ـ ــفحات من نسـ ـ ــخة( )aأحد صـ ـ ــفحات نسـ ـ ــخ
املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف العثمانية املكتوبة يف عهد عثمان رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

عن مع احتمالية ذلك ،إال أن ال ميكن اجلزم – كذلك -أبن هذه

الصفحات ليست من أحد املصاحف العثمانية .
اثلثًا :كيفية كتابتها:

اختذت ص ــفحات هذا املص ــحف الش ــكل العمودي الذي يزيد في ارتفاع الص ــفحة عن عرض ــها ،ومع وجود القص ـ ـور
املعريف لشــكل املصــحف يف املصــادر العربية؛ إال أن النماذ امل كرة لشــكل املصــاحف واليت تنســب للقرن األول اهلجري كانت
تتخذ الشكل العمودي واملكتوبة مبا يعرف ابخلط املاآلل احلجازي – كما سي يت -ويدل على ذلك االكتشافات ابجلامع الك ري
()41
ِ
ب النص ابملداد األسود
يف صنعاء اليت أفادت ال احثني أبس قية الشكل العمودي على الشكل األفقي للمصحف  ،وقد كت َ
()42
دم كذلك اللون
العفص ــي الزاجي  ،الذي حتول لَون مبرور الزمن وبفعل الرطوبة والت كس ــد إىل اللون ال ين الغامق ،كما اس ــتخ َ
َ

ط إعجام – كما س ــي يت تفص ــيل  -يف كال النس ــختني ،ومت اس ــتخدام اللون األمحر يف نس ــخة
األس ــود يف نقط بعض احلروف نق َ

( )bلنقط الشكل (العالمات اإلعرابية) على طريقة نقط أيب األسود الدؤس (ت 69ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،وسي يت بيان ذلك ،أما نسخة ()a
–واليت أجري عليها الفحص الكربوين -فقد خلَت متاما من نقاط الش ـ ــكل؛ مما يدل على احتمالية اختالف النس ـ ــختني وأهنما
خلطاطَني خمتلفني – كما سي يت -يف م حث نقد النسخة املخطوطة واملالحظات عليها.

وعلي فالنس ـ ـ ــخة ( )aمن املخطوطة قد خلَت من العالمات اإلعرابية متاما ،وس ـ ـ ــييت على بيان ذلك يف م ٍ
حث مس ـ ـ ـ ٍ
ـتقل
َ

حول مدى موافقتها للمصحف العثماين الذي بني أيدينا اليوم.

( )40رسم املصاحف لغامن قدوري احلمد ص.191
( )41املصحف الشريف ،مرزوا ع دالعزيز ،ص  ،64دراسة فنية ملصحف م كر ،د .ع د املنيف ص .48
()42
العفص :يقع على الش َجر وعلى الث َم ِرَ ،وه َو ال ِذي يـت َخذ من احلِرب ،فهو يستعمل يف صناعة احلرب
العفص والزا ؛ ف َ
من مكوانت احلرب القدميَ :
وهي كلمة مولدة ،وأما الزا " :يقال ل  :الشب اليماين ،وهو من األدوية ،وهو من أخالط احلرب ،فارسي معرا" .انظر :لسان العرا
 ،293/2ات العروس  ،35/18معجم مصطلحات الكتاا العريب املخطوط ألمحد شوقي بن ني ومصطفى اخلويب ص .231 ،171
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وص ــفحات املص ــحف –اآلن -يف حالة متوس ــطة من احلف ؛ إذ أثرت كثري من الفطرتت يف حواف بعض الورقات ،كما
يشاهد في ضعف يف مداد بعض الورقات من جراء ِ
الق َدم (.)43
وهنا تناســب جيد نس ـ يا بني الســطور يف النســختني حبكم قدمهما وتواضــع الكتاا وأدوات الكتابة يف ذلك الزمن؛ إال
ٍ
اختالف
أن التناس ــب أكثر من جيد يف نس ــخة ()a؛ إذ التداخل بني الكلمات واألس ــطر أكثر يف نس ــخة ( ،)bمما يدل على
بني النسختني على ما سي يت بيان يف نقد النسخة املخطوطة(.)44
وكتابة النص القر ين يف املخطوطة هو ٍ
خبط ٍ
ماآلل حجازي – كما ذكر ذلك خرباء املخطوطات ،وكما هو واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف
أش ــكال املخطوطة اآلتية -واخلط املاآلل احلجازي من اخلطوط العربية األوىل ،وقد ملي ألن احلروف اليت متتد مس ــتقيمة لألعلى
ت دأ امليالن قليال إىل اليمني من أعالها حىت تالمس السطر ،يقول حممد بن إسحاا املعروف اببن الندمي (ت438ه)" :ف ول
اخلطوط العربيــة اخلط املكي وبعــده املــدين مث ال صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري مث الكويف؛ فـ مــا املكي واملــدين ففي ألفــاتـ تعويج إىل مينـ ِـة اليــد وأعلى
األصابع ،ويف شكل انيلجاع يسري"()45؛ وقد س ق أن خرباء املخطوطات جبامعة برمنجهام قد ذكروا  :أن هاتني اللفافتني من
املصـ ــحف – أي اللوحني من نسـ ــخة ( -)aقد كتِ تا ٍ
خبط ما ٍآلل حجاز ٍي ٍ
مجيل ومقروء ،كما هو مالح يف الشـ ــكل التاس من
نسخة (:)a

( )43انظر األشكال املوجودة يف مالحق ال حث.
( )44سي يت يف خر ال حث احلديث عن االختالف بني النسختني يف م حث :نقد النسخة املخطوطة واملالحظات عليها.
( )45الفهرست ،ابن الندمي ،ص .16
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]مصــحف مكت ة برمنجهام منجاان الربيطانية  a. (Cat. 2) M. 1752بداية الصــفحة من ســورة مرمي ية ( )91إىل
سورة ط ية (.[)11
وابلنظر إىل ص ـ ـ ـ ـ ــفحات النس ـ ـ ـ ـ ــخة املخطوطة من املص ـ ـ ـ ـ ــحف جند عناية فاآلقة -يف كال النس ـ ـ ـ ـ ــختني -وذلك أن ي دأَ كال
الناسـ ــخني السـ ــطر من ٍ
نقطة واحدةٍ وتكون متوازية مع مجيع األسـ ــطر يف الصـ ــفحة نفسـ ــها ،حبيث يظهر لنا اجلمال الذي علي
َ
املصــحف ،وهذا التوازن يف األســطر من حيث ال داية من أول الســطر ال جنده يف الكثري من النقوش امل كرة ،ومنها على س ـ يل
املثال الكتاابت اليت كانت تنقش على الص ـ ـ ــخور؛ ابس ـ ـ ــتثناء ش ـ ـ ـواهد الق ور واألض ـ ـ ــرحة واليت يف الغالب حتظى بعناية ك رية من
الساسة ،لكننا ال جند الناسخني يف كال النسختني قد التزما النهايةَ يف السطر من ٍ
نقطة واحدة؛ مما يؤكد قِ َد َم تلك النسختني؛
ٍ
بشكل ك ري.
إذ إن اخلطوط العربية يف ذلك الزمن املتقدم مل تتطور
حاول مراعاة عملية ترتيب الكلمات حبيث جعل هلا معدال
ومع ذلك فقد رأينا الناس ـ ـ ــخ أو الكاتب يف نس ـ ـ ــخة ( )aقد َ
من س ع كلمات تقري ا يف السطر الواحد ،بينما جند معدل عدد الكلمات يف السطر الواحد من نسخة ( )bأكثر من ذلك مما
يدل على أهنما نســختان خمتلفتان؛ علما أن عدد األســطر مل يت لور بعد يف املصــاحف امل كرة؛ إذ جند بعض املصــاحف قد بلغ
عدد األســطر فيها ةســة أســطر فقط( ،)46وقد تصــل إىل اثنني وثالثني ســطرا ،أما املصــاحف اليت اكتشــفت بعد القرن اخلامس
اهلجري فهي أكثر تنظيما وتنســيقا ،وذلك بعد تطور الكتابة وتنســيق الصــفحات املكتوبة؛ إذ أص ـ حت تلك املصــاحف تـتخذ
فيها النس ة الفاضلة يف عدد األسطر يف الصفحة الواحدة ةسة عشر سطرا (.)47
ومن جهة نسـ ــخة املصـ ــحف املكتشـ ــفة – موضـ ــوع الدراسـ ــة  -فنجد تفاوات ملحوظا يف النسـ ــختني؛ إذ بلغ احلد األعلى
لعدد األسطر يف الصفحة الواحدة ( )29سطرا ،بينما بلغ احلد األدىن ( )23سطرا؛ مما يعطينا داللة على تقدم هذه املخطوطة
مصحف و ٍ
ٍ
ٍ
خطاط واحد؛ علما أن الكتابة وتنسيق
احد ومن
بنسختيها ،وأهنما جزء من مصاحف م كرة؛ حىت لو مل تكوان من
ٍ
بشكل ك ري كما هو يف حالة العصور املت خرة.
السطور والكلمات يف العصور امل كرة مل تتطور
ٍ
ملصحف م ك ٍر يف القرن الثالث ص،98
( )46مركز امللك فيصل ،وحدة الفن اإلسالمي ص  ،20نقال عن الدكتور ع د املنيف يف دراست الفنية
وانظر موسوعة اخلط العريب لناجي الدين املصرف .139/3
ٍ
ملصحف م ك ٍر يف القرن
( )47اخلط العريب من خالل املخطوطات ،مركز امللك فيصل ص  ،126نقال عن الدكتور ع د املنيف يف دراست الفنية
الثالث ص.98
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ومما يعطينا داللة واضــحة أييل ـا على تقدم هذا املصــحف ،وأن من املصــاحف امل كرة جدا قطع الكلمة الواحدة والزآلتها
بني سطرين كما يف الشكل التاس:

]خمطوطة مصحف مكت ة برمنجهام الربيطانية :نسخة[ )a( :
ويالح يف الشــكل أعاله أن الناســخ قد اخت َذ حرف التاء ك داية للســطر يف كلمة( :الســموات) يف اآلية الكرمية :ﭽ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ]ط  ،[6:وال يوجد ذلك إال يف املص ــاحف امل كرة أو يف
النقوش امل كرة على الص ـ ــخور والش ـ ـواهد ،وعكس ذلك ما حيدث يف املص ـ ــاحف املكتش ـ ــفة مت خرا عن عهد اخللفاء؛ إذ يذكر
ال احثون فيها أن النس ــاخ يتخذون نقطة أو نقطتني كتقفيلة للس ــطر خش ــية إض ــافة كلمات للنص القر ين ،أو كناحية مجالية يف
التوازن بني هناتت األســطر( ،)48وهذا األمر ال يتوافر يف الصــحف امل كرة جدا واملكتوبة يف عهد اخللفاء الراشــدين؛ لكن يتوافر
يف مصاحف م كرة قد كت ت بعد عهد اخللفاء.
وقد متيزت هذه الصــفحات –بنســختيها -بعدم وجود شــيء من الزخرفات بني فواصــل اآلتت والســور ،إال جمرد خطوط
م س ـ ـ ــطة ال تدخل ض ـ ـ ــمن الزخرفات اجلديدة اليت ظهرت يف املص ـ ـ ــاحف املت خرة ،وعند النظر إىل املص ـ ـ ــاحف امل كرة جند أهنا
مص ـ ـ ــاحف مل تزخرف ومل يعٍ بش ـ ـ ـ ٍ
ـيء من ذلك يف بداية األمر؛ نظرا حلرص املس ـ ـ ــلمني فقط يف بداية األمر على تدوين القر ن
َ
وخش ــيتهم من فقد ش ـ ٍ
ـيء من تت وس ــوره ،ونظرا لآلاثر املروية عن الص ــحابة والتابعني اليت تنهى عن ذلك ،ومن ذلك ما رواه
احلاف ابن أيب داود (ت  316هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) يف كتاب املصاحف؛ إذ ذكر رو ٍ
اتت كثرية عن الصحابة والتابعني تؤكد كراهيتهم لتصغري
َ
املص ــحف والتعش ــري والفواتا ،وكانوا يكرهون حتلية املص ــاحف ابلذهب ،من ذلك ما روي عن أيب الدرداء رض ــي عن قال:
(إذا زخرفتم مســاجدكم وحليتم مصــاحفكم فالدابر عليكم) ( ،)49و عن أيب مجرة قال( :أتيت إبراهيم –النخعي -مبصــحف س
ٍ
ملصحف م ك ٍر يف القرن الثالث ،د .ع د املنيف ص .98
( )48دراسة فنية
( )49مصنف ع دالرزاا  ،5132وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول  ،256/3وابن امل ار يف كتاا الزهد  ،797وقد حسن األل اين كما
يف السلسلة الصحيحة  ،363/3ويف صحيا اجلامع الصغري  ،162/1رقم األثر.585:

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 2589 -2522مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )

2539

د .عادل بن حممد العمري

مكتوا في سـورة كذا وكذا ية ،فقال إبراهيم :اما هذا ،فان ابن مسـعود كان يكره هذا ويقول :ال ختلطوا بكتاا

ما ليس

من ) ( ،)50وقد كان هلذه املروتت وغريها األثر الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف عدم زخرفة املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف امل كرة ،وجند ذلك ظاهرا يف كتابة هذه
املخطوطة املكتشــفة بنســختيها ،واليت َخلَت متاما من أي ٍ
نقوش وزخرفات س ـواء بني الســور أو بني فواصــل اآلتت ،ولنت مل يف
اآلتت هناية سورة مرمي وبداية سورة ط من املصحف -موضوع الدراسة -يف الشكل الثالث من املالحق(.)51

لكن ين إىل أن هذه املعارضات مل تستمر طويال فقد ظهرت الزخرفة والنقوش على املصاحف بعد ذلك.
ويتحدث ال احثون أبهنا ظاهرة متيزت هبا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف امل كرة املكتوبة يف القرنني األول والثاين ،عكس املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف
املت خرة عن ذلك واليت تتميز بفاصـ ِـل ش ـر ٍ
يط زخريف س ـواء كان ن اتيا أو هندس ـيا ،ويكون الغرض من مجال الش ـكل الفين فقط،
مث بعد هذه املرحلة مت تيلمني ذلك الشريط الزخريف اسم السورة ،وعدد ت ا ومكية هي أم مدنية (.)52
وعند الت مل يف الش ـ ــكل الثالث من املالحق( :)53جند ملات املص ـ ــاحف امل كرة ظاهرة يف هذا املص ـ ــحف ،وذلك من
خالل الفواص ـ ـ ــل بني اآلتت ،فقد ذكر ال احثون يف املص ـ ـ ــاحف القدمية :أن كتاا املص ـ ـ ــاحف ونس ـ ـ ــاخها يف أول األمر كانوا
يرتكون فراغا بني كل ية وأخرى أوسـ ـ ــع قليال من الفراغ الذي يرت بني كل كلمة وأخرى( ،)54وقد كت ت اآلتت منفصـ ـ ــلة عن
بعيل ــها بناء على التوقيف يف ذلك؛ فقد دلت األدلة على وجود ِ
عد اآلي يف عهد الني ص ــلى علي وس ــلم فعن أيب س ــعيد
اخلدري( :أن الني ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلى

علي وس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم كان يقرأ يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة الظهر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني ية ،ويف

()55
أمجع العلماء على أن عدد تت القر ن الكرمي س ـ ــتة الف وماآلتا
األخريني قدر ةس عش ـ ــرة ية أو قال نص ـ ــف ذلك ) ،و َ

( )50أخرج ابن أيب داود يف املصاحف ص  ،317وأبو عمرو الداين يف اةكم ص ،16عن ابن مسعود عن إبراهيم النخعي ،واألثر مبجموع طرق
عن إبراهيم صحيا لغريه .انظر :دراسة د .سعد احلميِد لألثر يف حتقيق لسنن سعيد بن منصور ،304 -301/2وقد روي األثر من طريق
أيب الزعراء عن ابن مسعود بلف ( :جردوا القر ن وال تل سوا ب ما ليس من ) كما يف مصنف ابن أيب شي ة  ،8574والسنن الكربى للنساآلي
 ،10734واملعجم الك ري للطرباين  ،9753وشعب اإلميان لل يهقي  ،2422واةكم يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين ،يف ص .10
( )51انظر يف مالحق ال حث :الشكل رقم (.)3
( )52املصحف الشريف ،مرزوا حممد ع دالعزيز ،ص .101
( )53انظر يف مالحق ال حث :الشكل رقم (.)3
( )54تطور الكتاابت والنقوش يف احلجاز ،حممد فهد الفعر ،ص .101
( )55صحيا مسلم.452 :

2540
جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 2589 -2522مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
خمطوطة املصحف الشريف املكتشفة جبامعة برمنجهام الربيطانية "دراسة حتليلية"

ٍية مث اختلفوا يف الزتدة( ،)56وس ـ ب االختالف :أن الني -صــلى

علي وســلم -كان يقف على رءوس اآلي للتوقيف ليعلم

أصحاب أهنا رأس ية ،حىت إذا علموا ذلك صار يصل اآلية مبا بعدها إلمتام املعىن فيحسب من مل يسمع أوال أهنا فاصلة فيعد
اآليتني ية واحدة ،ولذا خيتلف العدد (.)57
وقد حتدث ال احثون عن وجود وس ـاآلل متعددة؛ إلظهار فواص ــل اآلتت يف املص ــاحف امل كرة ومن ذلك رس ــم ش ـَرط
فوا بعيل ــها تراوحت ما بني ش ــرطة واحدة إىل س ــت ش ــرطات كما هو احلاص ــل يف هذا املص ــحف ،وذلك من خالل الش ــكل
أدانه من النسخة ( )aمن سورة ط :

وي دو س أن هذه الش ـ ـَرط قد وضـ ــعت بعد زمن من كتابة هذا املصـ ــحف الذي يعتقد أن قد كت ت النسـ ــخة ( )aمن يف

التفق عددها ،في دو أن اســتغالل الفراغ
القرن األول – كما ســي يت-؛ بدليل اختالف عددها؛ إذ لو كانت من الناســخ نفس ـ
َ
انسخ خر.
بني اآلتت ابلشَرط قد حصل بعد ذلك من ٍ

ويف املص ــاحف املت خرة بعد القرنني األول والثاين تقري ا رأينا تطورا يف رس ــم ش ــكل الفواص ــل بني اآلتت ،فقد رأينا أتطريا

هلذه الش ـَرط وإحاطتها بدواآلر ،وقد تكون على هيئة مربع ،ورمبا ال يرت الناس ــخ فراغا بني اآلتت ،وقد تكون على هيئة مثلث

يف كل ض ـ ــلع من أض ـ ــالع ثالث نقط( ،)58وقد تكون جنمة حماطة بداآلرة كما يف هذا املص ـ ــحف الذي يعتقد رجوع إىل القرن
بنجمة ٍ
ٍ
حماطة بداآلرٍة ،كما يف الشكل التاس:
الثالث اهلجري (التاسع امليالدي)؛ إذ كت ت الفاصلة بني اآلتت
( )56اإلتقان للسيوطي.323/1 ،
( )57دراسات يف علوم القر ن ،د .فهد الرومي ،ص .127
ٍ
ملصحف م كر من القرن الثالث اهلجري ،د .ع د املنيف ،ص .119
( )58دراسة فنية
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املبحث الثاين :مدى موافقتها للمصحف العثماين الذي بني أيدينا.
سيتم احلديث عن ذلك من خالل ما يلي:
أول :ترتيب السور واآلايت.
ً
العلماء جممعون على أن ترتيب اآلتت كان توقيفيا أبمر الني ص ـ ـ ـ ـ ــلى

علي وس ـ ـ ـ ـ ــلم ،يقول الس ـ ـ ـ ـ ــيوطي(911ه):

(اإلمجاع والنص ـ ــوص املرتادفة على أن ترتيب اآلتت توقيفي ال شـ ـ ـ هة يف ذلك)( ،)59لكنهم اختلفوا يف ترتيب الس ـ ــور هل كان
توقيفيا أبمر الني صلى

علي وسلم أم كان اجتهادا من الصحابةل ومجهور العلماء كما يقول السيوطي على الثاين( ،)60ومع

بقاء األدلة يف حدود الظن واالحتمال حول توقيفية ترتيب املصحف إال أن الصحابة قد اختلفوا يف ترتي هم مصاحفهم اخلاصة
املصاحف على األمصار استقر العمل على ترتي  ،حىت
ابلسور دون اآلتت()61؛ وبعد أن فر َا عثمان بن عفان رضي عن
َ
هة متح ٍ
تيب خيالف  ،وما بدا من اعرتاض ابن مســعود رضــي عن إمنا هو وإمنا هو رأي ر ه لش ـ ٍ
ذهب كل تر ٍ
ققة لدي  ،مث بعد
ذلك اب َن ل خطؤه ،وال يشك يف أن ابن مسعود رضي
وتر اخلالف هلم (. )62

حسن اختيار عثمان  ،وبق َي على موافقتهم
عن قد َ
عرف بعد ذلك َ

وابلنس ـ ة للنس ــخة املخطوطة من املص ــحف –موض ــوع الدراس ــة– فقد س ـ ق أن يتكون من تس ــعة ألواح وكل لوح حيتوي
على صفحتني فيكون جمموع الصفحات ( )18صفحة ،وحتتوي على تت من سور :النساء ،املاآلدة ،األنعام ،الكهف ،مرمي،
وط .

ٍ
اختالف أو إش ـ ٍ
ـكال حول
ومل أحل على ص ــفحات النس ــختني ( (b-aمن خمطوطة املص ــحف –موض ــوع ال حث -أي

اختالف يف الرتتيب بني ص ــفحات هذا املص ــحف املخطوط
ترتيب الس ــور واآلتت ،ومن خالل قراءيت للمخطوط ت ني أبن ال
َ

وبني املصاحف اليت أبيدينا اليوم.

( )59اإلتقان يف علوم القر ن للسيوطي.211/1 ،
( )60املرجع السابق.216/1 ،
( )61القواعد واإلشارات يف أصول القراءات للحموي ،ص .35
( )62اجلامع ألحكام القر ن للقرطي.53/1 ،
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اثنيًا :الرسم:

كتب الصحابة هبا املصاحف ،وهو ما يسمى ابلرسم العثماين ،وتعين ع ارة (رسم املصحف) طريقة
الرسم هو الطريقة اليت َ

رســم الكلمات يف املصــحف من انحية عدد حروف الكلمة ونوعها ،ال من حيث نوع اخلط ومجاليت  ،ويســتند رســم الكلمات
يف املصـ ـ ــحف إىل طريقة رملها يف املصـ ـ ــاحف اليت نسـ ـ ــخت يف خالفة عثمان رضـ ـ ــي
املص ـ ــاحف العثمانية ،نسـ ـ ـ ة إىل عثمان رض ـ ــي

عن  ،واليت عرفت يف املصـ ـ ــادر ابسـ ـ ــم

عن ؛ لكون هو الذي أمر بنس ـ ــخها وأرس ـ ــلها إىل ال لدان ،كما ص ـ ــار رس ـ ــم

الكلمات فيها يعرف ابلرسم العثماين(.)63

وقد حاف َ املسلمون على رسم الكلمات يف املصحف كما جاءت يف املصاحف العثمانية األوىل ،مع ما فيها من ٍ
حذف
ٍ
أيت من
ل عض احلروف أو زتدة يف بعيلها ،اقتداء بعمل الصحابة رضي عنهم ،وكان اإلمام مالك (179هـ ــ) قد سئل( :أر َ
ـتكتب مص ــحفا اليوم ،أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من اهلجاء -يعين اإلمالء -اليومل فقال :ال أرى ذلك ،ولكن
اس ـ َ
يكتب على ال َكت ِة األوىل)( ،)64قال أبو عمرو الداين(444هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)( :وال خمالف ل يف ذلك من علماء األمة)( ،)65وظل هذا
()66
ف عدد من العلماء بعد عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تدوين العلوم
املوقف من االلتزام ابلرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العثماين يف كتابة املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف إىل زماننا  ،وأل َ

كت ا خاص ـ ـ ــة لوص ـ ـ ــف طريقة كتابة الكلمات يف املص ـ ـ ــاحف العثمانية( ،)67لعل من أش ـ ـ ــهرها كتاا( :املقنع يف معرفة مرس ـ ـ ــوم
مصاحف أهل األمصار) أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين األندلسي املتوىف سنة (444ه( وهو مط وع عدة ط عات(.)68

( )63رسم املصحف غامن قدوري احلمد ،ص .157 - 155
( )64املقنع يف رسم مصاحف األمصار للداين ،ص  ،19اةكم يف نقط املصاحف ل أييلا ،ص ،11الربهان يف علوم القر ن للزركشي.379/1،
( )65املقنع للداين ،ص.19
( )66أصدرت جلنة الفتوى يف األزهر سنة 1355هـ فتوى بعدم جواز ط ع املصحف ابإلمالء احلديث (ينظر :جملة األزهر مج  10 7شوال
 1355هـ -ابا األسئلة والفتاوى) ،نقال عن :حماضرات يف علوم القر ن غامن بن قدوري احلمد ،ص .83
( )67ينظر يف معرفة أملاء تلك الكتب :كتاا غامن قدوري احلمد :رسم املصحف ،ص .184 - 169
( )68حماضرات يف علوم القر ن ،غامن بن قدوري احلمد ،ص .84 ،83
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والرسم جهد بشري ِصرف ،فعل الصحابة أبحس ِن ما كانوا يعرفون ،ونصحوا لألمة بقدر جهدهم ،كما صر َح بذلك

أآلمة الرسم من خالل نس تهم الكتابة إىل فعل الصحابة رضي

عنهم(.)69

وقد ذهب مجهور العلماء إىل أن الرســم العثماين للمصــحف كان توقيفيا()70؛ وي قى اإلشــكال يف معىن كون توقيفيا،
فاذا كان املراد أبن التوقيفية انشــئة من الني صــلى

دليل علي  ،لكن ين إىل عدم وجود
علي وســلم ،فهذا الكالم مشــكل ال َ

اإلشــكال إذا كان املراد أبن التوقيفية انشــئة من إمجاع الصــحابة رضــي
إمجاع الصحابة رضي

عنهم على الرسم وليست انشئة من الني صلى

عنهم ،فلو ســلمنا بتوقيفية الرســم فالتوقيفية انشــئة من
علي وسلم ،فحىت لو قلنا بعدم جواز خمالفة الرسم

فان الدليل على ذلك هو إمجاع الصحابة علي وليس شيئا منقوال عن الني صلى

علي وسلم (.)71

كتب ب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحابة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح َفهم فهو اخلط الذي كانوا يعرفون ويكت ون ب  ،ومل تكن فيهم الكتابة
وأما اخلط الذي َ
منتشـ ــرة ،بل كانت يف طور نش ـ ـ ا ،وبداتت تطورها ،وقد اجتهدوا فكت وا املصـ ــاحف على أحسـ ــن ما يعرفون ،وبذلوا طاقتهم
وجهدهم يف ذلك ،وال يص ـ ـ ــا أن يقال :إن الص ـ ـ ــحابة قد تعمدوا الكتابةَ بطر ٍ
يقة معينة؛ ألن ما كت وا ب املص ـ ـ ــاحف هو الذي
يعرفون  ،ويكت ون يف عقودهم ويف معامال م ونقوشـ ــهم ،وكل ما وصـ ــل إلينا من قر ٍ
يب من عصـ ــرهم يؤيد أهنم إمنا كت وا مبا كانوا
يعرفون ،ومل يتعمدوا كتابة بطر ٍ
يقة حتمل إعجازا(.)72
وكيف يكون إعجازا وقد ص ـ ـ ـ ـ ــا عن الني ص ـ ـ ـ ـ ــلى

علي وس ـ ـ ـ ـ ــلم أن قال( :ال تكت وا ِ
غري القر ن
كتب ع ِين َ
عين ،ومن َ

فليمح )( ،)73وقد عل َل األآلمة ذلك ابخلوف من أن خيتلط احلديث ابلقر ن أو يلت س ب ( ،)74وهذا دليل واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على أهنم مل
يكونوا يكت وه بصـ ـ ٍ
ـفة خمصـ ــوصـ ـ ٍـة من الكتابة ألغر ٍ
اض معينة ،بل كانوا يكت ون حسـ ــب درايتهم ومعرفتهم ،لذلك أرشـ ــدهم الني
صلى

علي وسلم إىل عدم كتابة ٍ
خوف االشت اه ،فعلى قول هؤالء
شيء غري القر ن ،وأمرهم مبحو ما كت وه من غري القر ن َ

( )69معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.47/1 ،
( )70مناهل العرفان يف علوم القر ن ،الزرقاين ،377/1 ،املدخل لدراسة القر ن الكرمي ،حممد أبو شه ة ،ص .343
( )71معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.19 /1 ،
( )72املرجع السابق.20 ،19 /1 ،
( )73صحيا مسلم.3004 :
( )74انظر يف صحة هذا التعليل :فتا ال اري البن حجر.208/1 ،
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أن القر ن قد كتب بصـ ـ ٍ
ـفة خمصـ ــوصـ ـ ٍـة منافاة ملا يفهم من أمر الني صـ ــلى علي وسـ ــلم؛ إذ الكتابة واحدة متشـ ــاهبة ،ولذلك
َ
ٍ
ٍ
هناهم عن كتابة غري القر ن ،ولو كانوا يكت ون القر ن بطريقة خمصـ ــوصـ ــة معجزٍة مل ينههم الني صـ ــلى علي وسـ ــلم عن ذلك؛
ألن لن يكون ٍ
حينئذ اشت اه بغريه(.)75
يزداد اإلنسـ ــان يقينا يف هذا حيتا إىل مراجعة النقوش غري القر نية املنسـ ــوبة إىل عهد الصـ ــحابة وق ل ٍ
بقليل ،وبعده
وحىت َ
بقليل أييل ـا ،ويقارن ِ
ٍ
خبط املصــحف ،مث ينظر هل كانوا يتعمدون يف كتابة املصــحف منطا خمتلفا ملا يكت ون ب أمورهم األخرى،
تب على س ـ ـ ـ ــد الطاآلفل وانظر كيف كت وهل فس ـ ـ ـ ــتجد أهنم قد كت وه على ما كت وا ب
فلننظر مثال إىل النقش املش ـ ـ ـ ــهور الذي ك َ

املصـ ــاحف من احلذف واإلبدال؛ فاهنم حني أرادوا أن يقولوا( :بناه) كت وها كما هو مث ت يف النقش (بنل ) ابلياء على األصـ ــل

واإلمالة( ،)76وحني أرادوا أن يقولوا( :معاوية) كت وها كما هو مث ت يف النقش(معوي ) ،كما يف الشكل التاس:

وقد أث تت الدراس ـ ـ ـ ــات يف اخلط العريب أن كثريا من اجلوانب اليت تناوهلا كتاا الرس ـ ـ ـ ــم املت خرون بش ـ ـ ـ ـ ٍ
ـيء من التعليل
والتوجي يف بعيل مما ال يدخل حتت قاعدةٍ مطردةٍ ،فيكون يف كث ٍري من األحيان خمالفا للصواا؛ كنس ة تعليم الكتابة إتهم إىل
الني ص ــلى

علي وس ــلم كيف يكت ون ،ومن قول بعيل ــهم :إهنم ما كت وه على هذه الطريقة إال ملا يريدون من اإلعجاز يف ما

كت وا ،مث يريدون أن جيعلوا رس ـ ـ ـ ـ ــم املص ـ ـ ـ ـ ــحف معجزا؛ علما أن املعجزات ال تكون إال لألن ياء ،أما غريهم فليس ل ذلك؛ ألن
الكتابة من فعل الص ــحابة رض ــي

عنهم وهي صـ ـواا وحق ،وليس يف تلك الكتابة إال أهنا توثيق ومجع لكالم  ،ومل يقولوا

( )75معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.20 /1 ،
( )76املرجع السابق  ،20 /1وملز ٍ
يد من األمثلة هلذه الظاهرة فهنا كتاا امل  :الكتابة العربية من النقوش إىل الكتاا املخطوط ملؤلف  :صاحل
احلسن.
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هم :إهنم قد كت وه بطر ٍ
يقة معجزة ،ومل يقل أحد من األآلمة ذلك ( ،)77واألدلة على ذلك كثرية ،وليس يف هذا املوضـ ـ ـ ــع متسـ ـ ـ ــع
ل حث  ،ون ينا صـ ــلى

علي وسـ ــلم كان أميًّا ال يكتب وال يقرأ ،فليس ذلك مسـ ــتلزم للنقص أو االنتقاص؛ بل كل ما يف األمر

تطور الكتابة وحتس ـ ــينها أمر دنيوي مثلها مثل الص ـ ــناعات املختلفة ومثل علم الطب ،وغريها من العلوم اليت ال يش ـ ــك أحد
أن َ
أهنا تطورت إىل األحسن ،وأن األمم متفاوتة فيها ،وهكذا يقال عن علم الكتابة وتطورا ا.
ظواهر الرسم العثماين يف خمطوطة املصحف –موضوع الدراسة:-
من خالل قراءيت ملخطوطة املصـ ــحف املكتشـ ــفة يف جامعة برمنجهام فقد رأيت مقاربت الشـ ــديدة لرسـ ــم" :مصـ ــحف
املدينة الن وية" املط وع يف جممع امللك فهد ابملدينة املنورة ،وخباص ـ ـ ـ ــة يف ظواهر الرس ـ ـ ـ ــم املعروفة من ٍ
حذف وإث ٍ
ات وإبدال ،وقد
عرفت املصاحف امل كرة بعدم انتظامها واستقرارها يف مساحة الكتابة ،وهلا أنظمة كتابية حول ظواهر احلذف واإلث ات وغريها،
وسيت ني ذلك من خالل دراسيت اآلتية ل عض ظواهر الرسم يف صفحات خمطوطة مصحف برمنجهام:
أ  -احلذف:

يغلب احلذف يف األلفات فيها على كث ٍري من الكلمات ،وقد قد َم علماء الرسـ ـ ـ ــم والعربية جهودا لتقدمي تفس ـ ـ ـ ـ ٍري مقن ٍع

حول ظواهر احلذف واإلث ات ،وتركزت أكثر تعليال م لتفســري حذف األلف أبهنا حذفت لكثرة االســتعمال أو االختصــار ،أو

س
ليل ـ ــعف األلف وأهنا األكثر يف الكالم ،وهي تعليالت ال تقدم تفس ـ ــريا مقنعا هلذه الظاهرة؛ لذا حاول عدد من العلماء تلم َ
تفس ـري ٍ
ات أخرى ،ولعل من أبرزها االعتماد على اجلانب التارخيي للكتابة ورصــد التطور الذي شــهدت يف تفســري حذف األلف
وإث ا ا يف رســم املصــحف ،مع مقارنتها ابلنقوش الكتابية اليت تعود إىل احلق ة اليت س ـ قت كتابة املصــحف ،وهو من التعليالت
املهمة اليت تفسر لنا ظاهرَة حذف األلف وإث ا ا يف رسم املصاحف القدمية(.)78

ومن خالل اس ـ ــتقراآلي لص ـ ــفحات هذه املخطوطة من املص ـ ــحف الشـ ـ ـريف ،فقد وجدت كثريا من الكلمات اليت قد

ح ِذ فت ألفا ا يف خمطوطة هذا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف؛ مما يعطينا داللة على الزمن امل كر لكتابت  ،واألمثلة على ذلك كثرية جدا ،وهي

( )77معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.21 -20 /1 ،
( )78انظر :امليسر يف علم املصحف وض ط  ،لغامن قدوري احلمد ،ص 192وما بعدها ،ظواهر يف مصاحف خمطوطة ،غامن قدوري احلمد ،وإتد
السامراآلي ،ص 29وما بعدها.
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الكثري من الكلمــات اليت ح ـذفــت ألفــا ـا وهي مثَتــة يف مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف املــدينــة من مثــل
أكثر من أن تــذكر ،بــل قــد وجــدت
َ

كلمــة(:ازدادوا) فقــد كت ــت يف مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف املــدينــة ث ــات األلف ،وكت ــت يف هــذا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف حبــذفهــا هكــذا{ :مث ازَدادوا
}]النسـ ــاء ،[137 :ومثل كلمة ( :قالوا) فقد كت ت يف مصـ ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف

}]الكهف ،[19 :علما أن الكتابة العربية حبذف
الكهف ،وكت ت يف هذا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف حبذفها هكذا { :قالوا
ـاحف قدميةٍ أخرى،
األلفات هو األقدم يف اتريخ تطور الكتابة ،وليس يف ذلك خمالفة للرس ـ ــم؛ ألن
َ
احلذف م ث َت يف مص ـ ـ َ
أو قد أث ت أآلمة الرسم ،فقد وافق مصحف مكت ةِ برمنجهام يف حذف األلف اليت بني الدالني يف كلمة( :ازدادوا) السابقة
مصحف صنعاء( ،)79واملصحف احلسيين( ،)80ومصحف طوا قايب( ،)81ومصحف الرتض( ،)82كلها حبذف األلف اليت
بني الدالني(.)83

( )79مصحف مشهور ومعترب عند ال احثني يف علم الرسم ،وهو موجود –اآلن -يف مكت ة اجلامع الك ري يف (املكت ة الغربية) اليت تت ع لوزارة األوقاف
وصل حمقق  :أبن هذا املصحف ينتمي للقرن الثاين ،ووافق خ ري املخطوطات
اليمنية ،وتنسب كتابت ألحد الصحابة ،وال يصا ذلك ،وقد َ
واملصاحف القدمية د .بشري احلمريي ،لكن حدد اتريخ مصحف صنعاء ابلنصف األول من القرن الثاين اهلجري ،ورأى أن أقدم من املصحف
احلسيين بقليل .معجم الرسم العثماين د .بشري احلمريي.436 ،435/1 ،
()80
قل يف أواخر القرن
قل إىل املدرسة الفاضلية ،مث ن َ
مصحف حمفوظ يف املشهد احلسيين ابلقاهرة ،كان موجودا يف جامع (عمرو بن العاص) ،مث ن َ
التاسع عشر إىل (املسجد احلسيين) ابلقاهرة ،وهو –اآلن -حمفوظ يف املكت ة املركزية للمخطوطات اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف ابلقاهرة،
وقد صورت الوزارة على أقراص (سي دي) ونشر .معجم الرسم العثماين د .بشري احلمريي.143/1
( )81مصحف معروف ومعترب عند ال احثني يف علم الرسم ،مت نشره سنة (2007-1428م) حتقيق :د .طيار قوال  ،منظمة املؤمتر اإلسالمي،
مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،إستان ول ،تركيا .معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.239/1 ،
( )82مصحف معروف ،وهو حمفوظ يف مكت ة امللك فهد الوطنية ابلرتض ،وهو مصحف غري مكتمل ،وفي نقط إعجام على بعض حروف كما
هي حالة مصحف برمنجهام؛ لكن خيتلف عن نسخة ( )aمن مصحف برمنجهام أبن في نقط إعراا ،وقد درس هذا املصحف دراسة
ت أن من خطوط القرن الثالث اهلجري ،ورسالت مط وعة ،لكن الدكتور بشري احلمريي
موسعة يف رسالة ماجستري د .ع د املنيف ،وأث َ
خالف يف ذلك ورأى يف كتاب املعجم  :217/1أن أقدم من ذلك وأن حبسب كتابت يرجع إىل بعد منتصف القرن الثاين اهلجري.
( )83معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.1824/4 ،
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ومن ذلك كلمة( :األس ـ ـ اط) كت ت يف مص ـ ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف النس ـ ــاء ،وكت ت يف هذا املص ـ ــحف
حبذف األلف بعد ال اء هكذا{ :واألس ـ ـ ِ
} ]النسـ ــاء ،[163 :وال إشـ ــكال يف ذلك فقد وافق رسـ ــم
اط
َ َ
ومصحف مكت ة ابريس برقم)84( )5122( :كلها حبذف األلف بعد ال اء(.)85
ومصحف طوا قايب،
ملصحف احلسيين،
هذا املصحف :ا
َ
َ
َ
وكلمة( :تعاونوا) كت ت يف مصــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موضــع املاآلدة ،وكت ت يف هذا املصــحف حبذف

{وتَـ َع َاونوا
األلف بعد العني هكذاَ :

ـحف احلســيين،
} ]املاآلدة ،[2:ووافق رســم هذا املصــحف :املصـ َ

ـحف مكت ة ابريس برقم )5122( :مع إث ات األلف الذي يف خر كلمة (تعاونوا) بعد الواو
ـحف طوا قايب ،ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

اتفاقا مع مصحف برمنجهام(. )86

كلمة( :اجلوارح) كت ت يف مص ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موض ــع املاآلدة ،وكت ت يف هذا املص ــحف حبذف
األلف بعد الواو هكذا{ :اجلوارح

} ]املاآلدة ،[3:ووافق رس ـ ـ ــم هذا املص ـ ـ ــحف :املص ـ ـ ــحف احلس ـ ـ ــيين،

ومصحف مكت ة ابريس برقم. )87()5122( :
وكلمة( :املرافق) كت ت يف مص ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موض ــع املاآلدة ،وكت ت يف هذا املص ــحف حبذف
األلف بعد الراء هكذا{ :املرافق

ـحف احلس ـ ـ ـ ـ ــيين،
} ]املاآلدة ،[6 :ووافق رس ـ ـ ـ ـ ــم هذا املص ـ ـ ـ ـ ــحف :املص ـ ـ ـ ـ ـ َ

ومصحف مكت ة ابريس برقم.)88()5122( :
ومصحف صنعاء،
َ
َ

( )84مصحف معروف ش كامل حمفوظ يف مكت ة ابريس برقم ،)5122( :وجمموع أوراق  )299( :ورقة ،مكتوبة على الوجهني ،عدا الورقة األوىل
واألخرية ،فوج األوىل وظهر األخرية فارغان وعليهما ختم املكت ة ،واألوراا كلها ٍ
خبط واحد إال ما كان من أول الفاحتة و خر األسطر من
سورة ال قرة .معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي .373/1
( )85معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.1877/4 ،
( )86املرجع السابق .2496/5
( )87املرجع السابق .1162/3
( )88املرجع السابق .1772 /4

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 2589 -2522مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )

2549

د .عادل بن حممد العمري

وكلمة( :الغاآلط) كت ت يف مصــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موضــع املاآلدة ،وكت ت يف هذا املصــحف حبذف
األلف بعد الغني هكذا{ :الغاآلط
ومصحف مكت ة ابريس برقم.)89()5122( :
َ

ـحف ص ـ ـ ـ ـ ــنعاء،
} ]املاآلدة ،[6:ووافق رس ـ ـ ـ ـ ــم هذا املص ـ ـ ـ ـ ــحف :مص ـ ـ ـ ـ ـ َ

وكلمة( :مواضع ) كت ت يف مصحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موضع املاآلدة ،وكت ت يف هذا املصحف حبذف

األلف بعد الواو هكذا{ :موضـ ـ ـ ـ ــع
ومصحف طوا قايب(.)90
املصحف احلسيين،
و
َ
َ

ـحف صـ ـ ـ ـ ــنعاء،
} ]املاآلدة ،[1:ووافق رسـ ـ ـ ـ ــم هذا املصـ ـ ـ ـ ــحف :مصـ ـ ـ ـ ـ َ

وكلمتا( :ابزغا -ابزغة) كت تا يف مص ـ ـ ـ ـ ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موض ـ ـ ـ ـ ــعي س ـ ـ ـ ـ ــورة األنعام ،وكت تا يف هذا
} ]األنعام78:
} ]األنعام{ ،[77:بَِزغة
املصحف حبذف األلف بعد ال اء هكذا{ :بَِزغا

ومصحف طوا قايب(.)91
املصحف احلسيين،
مصحف صنعاء ،و
[ووافق رسم هذا املصحف يف املوضعني:
َ
َ
َ

وكلمة( :حصاده) كت ت يف مصحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موضع األنعام ،وكت ت يف هذا املصحف حبذف

األلف بعد الصـ ـ ـ ـ ــاد هكذا{ :حصـ ـ ـ ـ ــده
احلسيين(.)92

ـحف
} ]األنعام ،]141:ووافق رسـ ـ ـ ـ ــم هذا املصـ ـ ـ ـ ــحف :املصـ ـ ـ ـ ـ َ

وكلمة( :فرارا) كت ت يف مص ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موض ــع الكهف ،وكت ت يف هذا املص ــحف حبذف
األلف اليت بني الراءين هكذا{ :فررا

} ]الكهف ،[18:ووافق رسم هذا املصحف :مصحف صنعاء ،واملصحف

احلسيين ،ومصحف طوا قايب ،ومصحف الرتض(.)93
وكلمتا (سـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ــهم -اثمنهم) كتَِتا يف مصـ ـ ـ ـ ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موضـ ـ ـ ـ ــع الكهف ،وكتَِتا يف هذا
} و{ نهم
املصحف حبذف األلف بعد السني يف (سادسهم) وبعد الثاء يف (اثمنهم) هكذا{:سدسهم
( )89املرجع السابق.2550/5 ،
( )90املرجع السابق.3457/7 ،
( )91املرجع السابق.955/2 ،
( )92املرجع السابق.1289/3 ،
( )93املرجع السابق.2583/5 ،
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ـحف طوا
ـحف احلس ــيين ،ومص ـ َ
ـحف ص ــنعاء ،واملص ـ َ
افق رس ــم هذا املص ــحف :مص ـ َ
} ]الكهف ،[22:وو َ

ومصحف الرتض(.)94
قايب،
َ

وكلمة( :لساين) كت ت يف مصحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موضع الكهف ،وكت ت يف هذا املصحف حبذف
مصحف الرتض فقط(.)95
}]ط  ، [27:ووافق رسم هذا املصحف:
األلف بعد السني هكذا{ :لِ َسين
َ
وكلمة( :التابوت) كت ت يف مص ـ ـ ـ ــحف املدينة الن وية ث ات األلف يف موض ـ ـ ـ ــع الكهف ،وكت ت يف هذا املص ـ ـ ـ ــحف

حبذف األلف بعد التاء هكذا{ :الت وت

ـحف صـ ــنعاء،
} ]ط  ،[29:ووافق رسـ ــم هذا املصـ ــحف :مصـ ـ َ

ـحف الرتض( ،)96وسـ كتفي مبا سـ ق من األمثلة يف مسـ لة احلذف يف رســم
ـحف طوا قايب ،ومصـ َ
ـحف احلســيين ،ومصـ َ
واملصـ َ
هذا املخطوط من املصحف.
أ -الزايدة:
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق أن ذكرت أن الكلمات اليت حذفت ألفا ا يف هذه املخطوطة من املص ـ ـ ـ ـ ـ ــحف الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريف هي األكثر مقارنة
ابلكلمات اليت حذفت ألفا ا يف مصـ ــحف املدينة الن وية؛ وذلك من خالل اسـ ــتقراآلي هلذا املخطوط؛ مما يعطي هذا املخطوط
من املصــحف أقدمية حمتملة -كما س ـ ق اإلشــارة لذلك -وابلتاس فان الكلمات اليت تشــتمل على زتدةٍ يف رملها ســتكون هي
األقل عند املقارنة مبص ـ ـ ـ ــحف املدينة الن وية ،ومع ذلك فان هذه الكلمات املختلفة تعترب قليلة جدا ،مع موافقتها لرس ـ ـ ـ ــم بعض
املصاحف القدمية أو كلها ،أو هلا أصل ومذهب عند أآلمة الرسم.
ومن أبرز األمثلة يف ذلك كتابة كلمة( :لِ َش ـ ـي ٍء) فقد كت ت يف مصـ ــحف املدينة الن وية حبذف األلف بعد الشـ ــني من
األنعام هكذاَ } :شي ٍء{]األنعام ، [93:وكت ت يف هذا املصحف ث ات األلف بعد الشني يف كل املواضع اليت وقفت عليها،
ومن ذلك موضـ ـ ـ ـ ــع األنعام هكذا{ :ش ـ ـ ـ ـ ـا ٍ
} ث ات األلف بعد الشـ ـ ـ ـ ــني ،ومن املعلوم عند أآلمة الرسـ ـ ـ ـ ــم أن
يء
َ
املص ـ ـ ـ ــاحف القدمية قد اتفقت على إث ات األلف بعد الش ـ ـ ـ ــني يف موض ـ ـ ـ ــع الكهف فقط هكذا{ :لشـ ـ ـ ـ ـا ٍ
}
يء
َ
( )94املرجع السابق.1125/3 ،1906/4 ،
( )95املرجع السابق.2903/6 ،
( )96املرجع السابق.1100/3 ،
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]الكهف ،[23:قال أبوعمرو الداين (444ه)" :وحكى حممد بن عيسـ ـ ـ ـ ــى األص ـ ـ ـ ـ ـ هاين :أن يف املصـ ـ ـ ـ ــاحف كلها وال تقولَن:
(لشائ) يف الكهف ٍ
أبلف بني الشني والياء ،قال :وكذلك ذلك يف مصاحف ع د يف كل القر ن( ،")97لذا جنده مكتواب يف
خمطوطة مصــحف برمنجهام –موضــوع الدراســة -هكذا{ :لشـا ٍ
يء
َ

} اتفاقا مع ما ذكره أآلمة الرســم ،وما علي

اتفاا املصـ ــاحف القدمية ،أما يف بقية املواضـ ــع من القر ن غري الكهف؛ فقد اختلفت املصـ ــاحف يف ذلك ،ويف موضـ ــع األنعام
بعض املص ــاحف قد اتفقت مع هذا املص ــحف يف رس ــم كلمة (ش ــيء) بدون ألف بعد الش ــني هكذاَ } :شـ ـاي ٍء{
الس ــابق جند َ
ومن ذلك :مصحف الرتض(.)98
ومن ذلك أييلـ ـا كلمة( :جنات) كت ت يف مص ــحف املدينة الن وية حبذف األلف يف موض ــع املاآلدة هكذا} :جنت}

[املاآلدة ، [12:وكت ت يف هذا املص ـ ـ ـ ـ ــحف ث ات األلف بعد النون هكذا{ :جنات

} ،ووافق رس ـ ـ ـ ـ ــم هذا

املصحف احلسيين(.)99
مصحف صنعاء ،و
املصحف:
َ
َ

وكلمــة (طوى) كت ــت يف مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف املــدين ـة الن ويــة حبــذف األلف بعــد الطــاء يف موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ط ـ هكــذا:
}طوى{]ط  ، [12:وكت ت يف هذا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف ث ات ٍ
} ،ويالح يف
ألف بعد الطاء هكذا{ :ط َاوى
كتابة (ط َاوى) عدم وضــوح األلف وك هنا ألف ممســوحة ،وقد يكون ذلك بس ـ ب تقادم الســنني الطويلة على املخطوطة ،أو قد
علم كتابة املصاحف القدمية ،وقد وافق رسم هذا املصحف يف كلمة(ط َاوى):
يكون بس ب تعرضها ةاولة املسا عند من جيهل َ

املصحف احلسيين فقط(.)100
َ

ج -البدل أو ما يسمى (اإلبدال):
وهو إبدال األلف واوا أو تء أو إبدال اتء الت نيث املربوطة اتء مفتوحة ،أو إبدال نون التوكيد اخلفيفة ألفا (.)101

( )97اةكم يف نقط املصاحف للداين ،ص.175-174
( )98معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي ،2117-2116/4 ،وانظر :ظواهر كتابية يف مصاحف خمطوطة ،غامن قدوري ،وإتد السامراآلي،
ص.31 ،30
( )99معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.1202 -1201/3 ،
( )100املرجع السابق.2319/5 ،
( )101انظر دراسات يف علوم القر ن ،فهد الرومي ،ص  468وما بعدها.
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فقد كت ت يف الرس ـ ــم األلف واوا يف مثل كلمات( :الص ـ ـلوَة ،الزكوَة ،احلَيوةِِ ،
الربَوا) ،إال يف قول تعاىل :ﭽﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ [األنفال ،]35 :وقول  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [األنعام ،]162 :وقول  :ﭽ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [األنعام ،]29 :وقول  :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﭼ [الروم ]39 :فقد كت ت ابأللف.

وكت ت تء كل ألف منقل ة عنها حنوَ ( :ك ِمش ـ ـ ـكوةٍ) يف اسـ ـ ــم أو فعل اتصـ ـ ـ َـل ب ضـ ـ ــمري أم ال ،بقي سـ ـ ــاكنا أم ال ،إال ما
استثىن( ،)102واملقصود ب هنا :إبدال األلف واوا أو تء ،ومن خالل دراسيت هلذه املخطوطة من املصحف فقد رأيت اتفاقا بني

خمطوطة املصحف -موضوع الدراسة -وبني مصحف املدينة الن وية يف رسم إبدال احلروف ومن ذلك :االتفاا بني املصحفني
يف كتابة كلمة( :الص ــالة) يف س ــورة املاآلدة هكذا{ :الص ــلوة
كتابة كلمة( :احلياة) يف س ـ ــورة الكهف{ :احليوة
(الغداة) يف ســورة الكهف{ :الغَدوة
حسب جهدي– إال يف موضعني:
اإلبدال – َ

} ]املاآلدة ،]6:واالتفاا بني املص ــحفني يف

} ]الكهف ،]28:واالتفاا بني املص ـ ــحفني كذلك يف كتابة كلمة:
} ]الكهف ،]28:ومل أجد اختالفا بني املصــحفني يف مسـ لة

أوهلمــا :يف كلمــة (الراب) من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء؛ فقــد كت ــت يف هــذا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف هكــذا{ :الراب

}

ذكر كتابة كلمة( :الراب) يف
]النسـ ــاء ، [16:ولعل هذا املوضـ ــع من تفردات هذا املصـ ــحف؛ فلم أجد يف كالم أآلمة الرسـ ــم من َ

موضع النساء ابأللف؛ بل كلهم ذكروا كتابتَها يف كل القر ن ابلواو واأللف هكذا(:ربوا) قال أبو عمرو الداين(444ه)" :وكت وا
(الربوا) ابلواو واأللف يف مجيع القر ن إال حرفا واحدا يف س ـ ـ ـ ــورة الروم :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [النس ـ ـ ـ ــاء ،]161:يف بعض
املصاحف بغري واو"( ،)103وعلى ذلك اتفقت املصاحف القدمية( ،)104عدا موضع سورة الروم فاهنم قد كت وه ابأللف ،كما هي
كتابة مصحف مكت ة برمنجهام يف سورة النساء ابأللف.
( )102املدخل لدراسة القر ن الكرمي ،حممد أبو شه ة ،ص .340
( )103املقنع يف رسم مصاحف األمصار ،ص .88
( )104انظر :معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي 1701/4 ،وما بعدها.
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املوضـ ــع الثاين :يف سـ ــورة األنعام من قول  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ ]األنعام ، [102:وفيها غرابة
ظاهرة منفردة ،مل أقف على ٍ
مثيل هلا يف هذه املخطوطة من مص ــحف مكت ة برمنجهام ،ومل أقف عليها يف كتب الرس ــم كذلك؛
إذ كت ت كلمة( :إل ) بياء بني الالم واهلاء هكذا{ :إلل

} ،وقد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لت –مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافهة -خ َري املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف القدمية

واملخطوطات الدكتور بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري احلمريي ف فادين أبن قد رأى مثيال هلا يف أكثر من مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف من املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف القدمية هبذه
الصورة( ،)105وكت ت بذلك ابعت ار النظر إىل األصل من جذر كلمة (إل ) ابعت ار كوهنا تء منقل ة عن األلف .
د -الوصل والفصل:

األص ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف الكتابة فص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الكلمة عن الكلمة؛ ألن كل ٍ
كلمة تدل على معىن غري معىن الكلمة األخرى ،فكما أن

املعنيني متميزان فكذلك اللف املعرب عنهما ،وقد نص علماء العربية على أن حق كل كلمة أن تقع مفصـ ـ ـ ـ ـ ـولة يف الكتاا عما
()106
ٍ
بعض الكلمات يف رسم املصحف ترد مرة موصولة مبا
ضع ل مفردا  ،إال أان جند َ
ق لها وما بعدها؛ ليدل كل لف على ما و َ
أورد علماء الرسـ ــم ما يوصـ ــل وما يفصـ ــل من هذه الكلمات ،ويريدون ابملوصـ ــول:
بعدها ،وترد مفص ـ ـولة يف موض ـ ـ ٍع خر ،وقد َ
كلمة اتصلت مبا بعدها يف الرسم ،وابملفصول :كل ٍ
كل ٍ
كلمة انفصلت عما بعدها يف الرسم من مثل( :أال ،مما ،أينما ،بئسما،
كيال ،ويك ن ،ممن ،نعما ،ك منا) ،وهي كلمات وردت يف القر ن موصولة واألصل يف رملها الفصل(.)107

وابلنظر ملخطوطة مص ــحف برمنجهام – موض ــوع ال حث -فلم يظهر س اختالف بني مص ــحف املدينة الن وية و ِ
كالم

ـب قراءيت املتكررة للمخطوطة-
أآلمة الرسـ ــم وبني هذه املخطوطة يف رسـ ــم كلمات املصـ ــحف وصـ ــال وفصـ ــال ،بل رأيت –حسـ ـ َ

التطابق الكامل يف ذلك ،ومبا هو متفق مع كالم أآلمة الرسم؛ فمثال :كلمة (مما) التزم الناسخ يف املخطوطة بكتابتها موصولة يف

كل املواضــع –حســب الصــفحات املوجودة -هكذا {

} ،وك ذ ل ك يف ( ع م ا ) ه ك ذ ا :

{

()105
ذكر في رؤيت
وللدكتور بشري احلمريي كتاا بعنوان " :مصحف مكت ة ابريس برقم )5122 (:حتقيق ودراسة " ،وما زال حتت الط اعة ،وقد َ
ٍ ٍ
ذكر يف كتاب  :أهنا رملت ابلياء بعد الالم ،يف املصحف رقم ()e328
هلذه الكلمة مرسومة يف أكثر من مصحف قدمي هبذه الصورة ،فقد َ
/ظ/6س ،9 :ومصحف رقم ( / )d330ظ/2س ،12 :ومصحف رقم ( /)e330و /7س ،11 :وكلها يف مكت ة ابريس الوطنية وكذا يف
مصحف برمنجهام (.)b1572
( )106رسم املصحف ،غامن قدوري احلمد ،ص .448 ،447
( )107انظر دراسات يف علوم القر ن ،فهد الرومي ،ص .363 ،362
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التزم الناسخ حالةَ الوصل يف كل املواضع عدا املوضع الذي
}[األنعام ، [132:وكذلك يف (إمنا) فقد َ

اتفق علي أآلمة الرس ـ ـ ــم على كتابت ابلفص ـ ـ ــل ،وهو املوافق ملص ـ ـ ــحف املدينة الن وية وهو موض ـ ـ ــع س ـ ـ ــورة األنعام ،يف قول تعاىل:
َ

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ هكــذا}:

} ،قــال أبو داود(496ه)" :وكت وا هنــا:

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ منفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ليس يف القر ن غريه( ،")108وقال أبو عمرو الداين(444ه)" :وكت وا (إن ما)
مقطوعة يف موضـ ـ ـ ــع واحد يف األنعام ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ"( ،)109ويف هذا املثال جند املوافقة التامة يف الوصـ ـ ـ ــل
والفصل بني خمطوطة هذا املصحف وبني مصحف املدينة الن وية وكالم أآلمة الرسم.
بعض املالحظات حول رسم املخطوطة من هذا املصحف –موضوع البحث:-
 -1التنويع بني اإلثبات واحلذف يف ٍ
كلمة واحدة:
فقد ِ
ينوع الناس ـ ـ ــخ الكتابة مرة ابحلذف ومرة ابإلث ات ،ومما هو معروف يف علم الرس ـ ـ ــم :أن ال يص ـ ـ ــا القياس املطلق
الداآلم وال احلكم العام يف كتابة الكلمة القر نية يف مواضعها املختلفة؛ جملرد النظر إىل بعض املواضع ،فالصحيا أن يقول الناظر:
(إن رأى املوض ــع الذي يف س ــورة كذا وجده بكذا) وال يعمم احلكم؛ ألن الكلمتني الس ــابقتني هلا حكم غالب ،ومع ذلك فقد
يقة ٍ
كت تا بطر ٍ
خمتلفة يف بعض املواضع(.)110
فمثال :كلمة( :الرمان) وردت مرتني يف نسخة ( )bوجد ا مكتوبة مرة ابإلث ات هكذا:
{الرمن

{الرمان

ورد يف مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف املدينة الن وية ،ومرة وجد ا مكتوبة ابحلذف هكذا:
} ]األنعام [141:اتفاقا مع ما َ

} ]األنعام ،]99:ولعل هذا احلذف يف املوضع املذكور من تفردات هذا املصحف.

( )108خمتصر الت يني هلجاء التنزيل أليب داود األندلسي.515/3 ،
( )109املقنع يف رسم مصاحف األمصار للداين ،ص .87
( )110معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.175/1 ،
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}

وك ــذل ــك كلم ــة(:جن ــات) وج ــد ـا مكتوب ــة مرة ابإلث ــات يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة امل ـاآل ــدة هك ــذا{ :جن ـات

]املاآلدة ]12:اتفاقا مع رس ــم الكلمة يف :مص ــحف املدينة الن وية ،ومص ــحف ص ــنعاء ،واملص ــحف احلس ــيين( ،)111ومرة وجد ا
} اتفاقا مع رسم الكلمة يف :مصحف املدينة الن وية.

مكتوبة يف سورة الكهف ابحلذف هكذا{ :جنت

 -2املوافقة ملا يذكره أئمة الرسم من استثناءات لبعض املواضع:
اتفق علي أآلمة الرسم على كتابت
التزم الناسخ حالة الوصل يف كل املواضع ماعدا املوضع الذي َ
ومن ذلك( :إمنا) فقد َ

ابلفص ـ ــل ،وهو املوافق ملص ـ ــحف املدينة الن وية وهو موض ـ ــع يف س ـ ــورة األنعام يف قول تعاىل :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ
هكذا} :

} قال أبو عمرو الداين (444ه)" :وكت وا (إن ما) مقطوعة يف موضع واحد يف األنعام

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ "(.)112
 -3املخالفة ملا يذكره أئمة الرسم من استثناءات لبعض املواضع:
فقد خيالف الناسخ االستثناءَ؛ مثل كلمة} :واخشون{ فقد وردت يف هذا املخطوط من املصحف ث ات الياء ،وهو

خمالف ملا استثناه أآلمة الرسم ،قال اخلراز (ت 718ه)(:)113
ويف العقود (اخشون) مع (تستعجلون)

()114

حيلر أو غاا (عقاا) (يقتلون)

وش ـ ـ ـ ــرح هذا ال يت :أي الكلمات اليت حذفت منها الياء الزاآلدة وهي أربع كلمات ،ومنها كلمة( :واخش ـ ـ ـ ــون) من اآلية
اتفق ش ــيوخ النقل على أن الياء حتذف من هذه الكلمات( ،)115ويف هذا املخطوط من املص ــحف
الثالثة يف س ــورة املاآلدة ،فقد َ

خالف استثناءَ أآلمة الرسم وذلك ث ات الياء يف كلمة} :واخشوين{ هكذا} :
الناسخ قد
جند
َ
َ

{.

( )111انظر :املرجع السابق.1202 -1201/3 ،
( )112املقنع يف رسم مصاحف األمصار للداين ،ص .87
( )113حممد بن حممد بن إبراهيم ،املعروف ابخلراز :عامل ابلقراءات ومن حمققي علم الرسم العثماين ،صاحب مورد الظمين يف حكم رسم أحرف
القر ن ،نظم ذلك يف أرجوزة لطيفة .غاية النهاية يف ط قات القراء البن اجلزري  ،237/2األعالم للزركلي .33/7
( )114منظومة مورد الظمين للخراز مع شرحها دليل احلريان ،ص .210
( )115دليل احلريان على شرح مورد الظمين للمارغين ،ص .210
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الناسخ وخطؤه البشري:
سهو
ِ
ُ -4
ِ
أقدم ب  :أن ال يعين أبي ٍ
حال من األحوال أن أخطاء الناسـ ـ ـ ــخ راجعة إىل خط أصـ ـ ـ ــل الذي ينقل عن ،
مما جيب أن َ
فالكتابة نَتا بشـ ــري  -كما س ـ ـ ق أن أشـ ــرت لذلك -وهبذا نعلم أن ما يقع من هذه األخطاء فهو جهد بشـ ــري ،وعلى ذلك
ألي ٍ
فان النس ــخ للمص ــحف عمل يطرأ علي ما يطرأ من على أعمال النسـ ـاخ ِ
نص خر؛ مما يظهر في من تعب الناس ــخ ،فرمبا
يقع ابلسـهو بزتدة ٍ
حرف أو نقصـ أو غري ذلك ،وحني نقارن األخطاء اليت يقع فيها النسـاخ فاننا سـنجدها قليلة مقارنة حبجم
النص املنقول ،وهذا يدل على اهتمامهم ب  ،وأن غال ية النساخ من احلفاظ ،ويف هذا املخطوط من املصحف جند قلةَ األخطاء
من الناســخ رغم كِ َِرب حج ِم النص املنســوخ ،ورغم الظن بتقدم هذا املخطوط من املصــحف ،وأن من املصــاحف القدمية وامل كرة
اليت يعتقد هبا ال احثون أهنا مكتوبة يف القرن األول اهلجري ،ومع قراءيت هلذا املخطوط من املص ـ ـ ــحف ،وبعد اس ـ ـ ــتعانيت مبن هو
()116
ـف أبن خط انس ـ ــخ إال
أكثر معرفة مين ابملخطوطات واملص ـ ــاحف القدمية وامل كرة ؛ إال أين مل أجد في ما يص ـ ــا أن يوص ـ ـ َ
النزر القليل واليسري من السقط يف بعض حروف الكلمات.
َ

ومما ميكن أن حيكم علي أبن خط انس ـ ـ ــخ رمل كلمة :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [املاآلدة ،]18 :فقد كت ت (ملن) من

دون نون هكذا( :

) ،ومت تكميلها ابخلط األمحر كما هو واض ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل الكلمة من املص ـ ـ ـ ـ ـ ــحف ،وقد

حكمت أبن هذا س ـ ــهو من الناس ـ ــخ نفسـ ـ ـ ؛ ألن كل املص ـ ــاحف القر نية املط وعة واملخطوطة على إث ا ا ابلنون ،وي قى عمل
الناسخ جهدا بشرت معرضا للخط والسهو.
انسخ خرل
لكن ي قى التساؤل :هل هذا التصحيا بزتدة (النون) من الناسخ نفس أم من ٍ

ٍ
كلمات أخرى من
والذي ي دو أن التصـ ـ ـ ـ ــحيا قد قام ب انسـ ـ ـ ـ ــخ خر بدليل اختالف خط كتابة الناسـ ـ ـ ـ ــخ للنون يف

املصــحف نفس ـ  ،ويالح اختالف شــكل النون املزيدة ابألمحر هكذا{ :
ومن ذلك{ :

} عن كتابة الناســخ هلا يف مواضــع أخرى

} ويالح االختالف الواضا بني املوضعني(.)117

( )116ممن استعنت هبم أثناء قراءة هذا املصحف وحتليل بعض رموزه خ َري املصاحف القدمية واملخطوطات الدكتور بشري احلمريي ،وهو أحد
منسويب مركز امللك فيصل لل حوث والدراسات اإلسالمية.
( )117أفادين بذلك مشكورا الدكتور بشري احلمريي.
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كذلك إسـ ــقاط حلرف احلاء من كلمة( :حجر) من قول تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ]األنعام[138:
فقد كت ها هكذا{ :

} ،ويتيلا تصحيا حرف احلاء ابخلط األمحر.

وحذف حرف الواو من كلمة( :الظاملون) من قول تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [األنعام ،]135 :فقد
كت ها هكذا{ :

} ويتيلا تصحيا حرف الواو ابخلط األمحر.

وقفت عليها يف رسم هذا املصحف:
 -5لطائف
ُ

من لطاآلف هذا املصـ ـ ـ ــحف كتابة كلمة{ :طوى} [ط  ،]12:وقد كت ت يف هذا املصـ ـ ـ ــحف ث ات ٍ
ألف بعد الطاء

هكذا{ :ط َاوى

}.

وكذلك كتابة كلمة( :ش ـ ـ ــيء) فقد كت ت يف هذا املص ـ ـ ــحف ث ات األلف بعد الش ـ ـ ــني يف كل املواض ـ ـ ــع اليت وقفت
عليها ،ومن ذلك موض ــع األنعام هكذا{ :ش ـا ٍ
} ث ات األلف بعد الش ــني ،ومن املعلوم عند أآلمة الرس ــم أن
يء
َ
املصـ ــاحف القدمية قد اتفقت على إث ات األلف بعد الشـ ــني يف موضـ ــع الكهف فقط ،وكذلك كتابة كلمة( :إل ) بطر ٍ
يقة غري ٍة
ومنفردة بياء بني الالم واهلاء هكذا{ :إلل

}.

اثلثًا :النقط (نقط الشكل – نقط اإلعجام):

من املعروف أن النقط قسمان:

كة أو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد أو ٍ
أحدمها :نقط الش ا ا ا ا ااكل ،وهو العالمات الدالة على ما يعرض للحرف من حر ٍ
مد أو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـكون أو

تنوين(.)118
ع طريقة
وغالب املصـ ــادر العربية القدمية على أن أاب األسـ ــود الدؤس وامل ظامل بن عمرو (69ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) هو أول من اخرت َ

لعالمات احلركات تعتمد على النقاط احلمر ،وكان ذلك يف ال ص ـ ـ ـ ـ ــرة ،فجعل الفتحة نقطة فوا احلرف ،والكس ـ ـ ـ ـ ــرة نقطة حتت
احلرف ،واليلمة نقطة أمام احلرف ،وجعل التنوين نقطتني(.)119
( )118رسم املصحف وض ط بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ،شع ان حممد إملاعيل ،ص .87
( )119إييلاح الوقف البن األن اري  ،49 /1وابن الندمي :الفهرست البن الندمي ،ص  ،45اةكم أليب عمرو الداين ،ص  4وما بعدها ،حماضرات
يف علوم القر ن لغامن قدوري احلمد ،ص .84
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ومل تس ـ ـ ــتمر طريقة أيب األس ـ ـ ــود الدؤس يف متثيل احلركات ابلنقاط احلمر طويال ،وذلك لص ـ ـ ــعوبتها عند الكتابة ،واحتمال
الت اسها بنقاط اإلعجام ،وذلك حني جعل اخلليل بن أمحد الفراهيدي (170ه ـ ـ ـ ــ) احلركات حروفا صغرية مكان النقاط احلمر،
وكذلك وضـ ـ ــع اخلليل عالمة للهمزة والتشـ ـ ــديد والروم واإلمشام ،واسـ ـ ــتخدمت العالمات اجلديدة تدرجييا ،حىت زالت طريقة أيب
األسود الدؤس بعد ذلك( ،)120وصارت امل احث املتعلقة ابلعالمات الكتابية علما أطلق علي اسم (علم النقط والشكل) ،وهو
يعال كيفيةَ اســتخدام العالمات يف رســم املصــحف خاصــة ومذاهب العلماء يف ذلك ،ومل َي هذا العلم يف العصــور املت خرة بعلم

اليل ـ ـ ط ،وقد كت ت يف هذا العلم كتب كثرية أش ـ ــهرها كتاا «اةكم يف علم نقط املص ـ ــاحف» ،أليب عمرو الداين (444ه)،
وهو أييلا مؤلف كتاا «املقنع يف رسم مصاحف األمصار»(.)121
معجمها من مهملها ،كالنقطة حتت اجليم
القس ا ا ا اام الثاين :نقط اإلعجام ،وهو الذي يدل على ذوات احلروف ومييز َ

ميز ا من احلاء ،والنقطتان فوا (ت) ميز ا من (ث) وهكذا.

ولعل س ـاآلال يكرر تســاؤال قدميا وحديثا وهو :هل اإلعجام كان معروفا عند العرا ق ل اإلســالمل أم أن مل يعرف إال فيما
بعد ،أي بنزول القر ن الكرمي وحاجة املسلمني إىل نقط ؛ لكي يتسىن هلم التمييز بني احلروف املتشاهبة رملال
وميكن اإلجابة على هذه التســاؤالت :أبن املصــادر تنســب إىل نصــر بن عاصــم ال صــري (90هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) وهو تلميذ أيب األســود
اع نقاط اإلعجام اليت متيز بني احلروف املتشــاهبة يف الرســم ،مثل :الدال،
الدؤس ،وكذلك حيىي بن يعمر العدواين (129ه) اخرت َ
والذال ،والراء ،والزاي ،وحنوها ،وكان ذلك بتوجي من احلجا بن يوسف الثقفي أثناء واليت على العراا بني سنة

(75

  95هـ)(.)122وعند الت مل يف هذه املص ـ ـ ـ ــادر والرواتت جند أن هذه النسـ ـ ـ ـ ـ ة ليس ـ ـ ـ ــت على إطالقها ،وليس ـ ـ ـ ــت هبذا الفهم الذي يعتقده
الكثريون من أن املصاحف قد خلَت متاما من نقاط اإلعجام ،وذلك من خالل التاس:

( )120وانظر :اةكم يف علم نقط املصاحف للداين ،ص .7 - 6
( )121حماضرات يف علوم القر ن ،غامن بن قدوري احلمد ،ص .85
( )122املرجع السابق ،ص .84
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أوال :عند الت مل يف هذه املصادر جند أن املقصود هبذه النس ة أن عمل نصر بن عاصم وحيىي بن يعمر إمنا هو امتداد
لعمل أيب األسـ ــود الدؤس ،ويتيلـ ــا ذلك من خالل ع ارة أيب عمرو الداين واليت يقول فيها" :حيتمل أن يكون حيىي ونصـ ــر أول
من نقطاها للناس ابل ص ـ ـ ـ ــرة ،وأخذا ذلك عن أيب األس ـ ـ ـ ــود؛ إذ كان الس ـ ـ ـ ــابق إىل ذلك وامل تدئ ب  ،وهو الذي جعل احلركات
أثرمها
والتنوين ال غري على ما تقدم يف اخلرب عن  ،مث جعل اخلليل بن أمحد اهلمز والتش ــديد والروم واإلمشام ،وقَـ َفا الناس يف ذلك َ
وظهر العمل ب يف كل عص ـ ــر وأوان "( ،)123وع ارة أيب عمرو الداين هنا
وات عوا في س ـ ــنتَهما ،وانتش ـ ـ َـر ذلك يف س ـ ـ ـاآلر ال لدانَ ،
توحي لنا أبن عمل نصــر بن عاصــم وحيىي بن يعمر إمنا هو أتكيد لعمل أيب األســود الدؤس الذي كان عمل مقتصــرا على نقط
ـتمل على ضـ ـ ط نقاط اإلعجام؛ لكن ال يس ــتلزم ذلك أهنما أول
الش ــكلحل احلركات ،لكن ذلك ال مينع من أن عملهما قد اش ـ َ

وضع نقط اإلعجام بدليل وجود أدلة تث ت لنا أس قيةَ نقط اإلعجام على نقط الشكل كما سي يت بيان (.)124
من َ
وث وت ِ
نقط املص ـ ــحف لنص ـ ــر بن عاص ـ ــم وحيىي بن يعمر ال إش ـ ــكال في وال نكران؛ فقد ص ـ ــا ذلك واشـ ـ ـتهر ،لكن
اإلش ــكال يف معىن النقط املنس ــوا هلما؛ فهل هو مبعىن :نقط اإلعراا والش ــكل كالفتا والكس ــر واليل ــم والتنوين ..إخل ،واليت
رملت أوال ابلنقط املدور مث طورها اخلليل بن أمحد إىل شـ ـ ـ ـ ــكلها احلاسل أم املقصـ ـ ـ ـ ــود ابلنقط هي تلك النقط املوضـ ـ ـ ـ ــوعة على
حروف املعجم واملوجودة يف ةس ـ ــة عش ـ ــر حرفا هي( :ال اء ،والتاء ،والثاء ،واجليم ،واخلاء ،والذال ،والزاي ،والش ـ ــني ،واليل ـ ــاد،
والظاء ،والغني ،والفاء ،والقاف ،والنون ،والياء) وهي املسماة يف اصطالح العلماء حبروف اإلعجامل هذا هو املطلوا حتديده؛
وذلك ألجل الوصــول إىل ٍ
نتيجة صــحيحة ،وعند اســتعراض بعض الرواتت جند أن املقصــود من ذلك هو نقط الشــكل ،فظاهر
َسندها ابن أيب داود (316ه) يف كتاب املصاحف
الرواتت ت ني جبالء أهنم يعنون نقط النحو والشكل ،ومن ذلك :الرواية اليت أ َ
عن فراس بن حيىي قال" :أصـ ـ ـ ـ ت يف س ـ ـ ــجن احلجا ورقا منقوطا ابلنحو وكان أول ٍ
نقط رأيت ( ،")125ومعىن لف "ابلنحو" يف
الرواية :العالمات اإلعرابية املشكولة(.)126
( )123اةكم يف نقط املصاحف للداين ،ص .6
( )124انظر :نقط املصاحف بني احلقاآلق واألوهام ،عادل العطاوي ،حبث منشور يف موقع ملتقى أهل احلديث على الرابط:
. www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129192

( )125مصنف ابن أيب شي ة .273/7
()126انظر :نقط املصاحف بني احلقاآلق واألوهام ،عادل العطاوي ،حبث منشور يف موقع ملتقى أهل احلديث على الرابط:
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وعن إبراهيم النخعي" :أن كان يكره يف املص ـ ــحف النقط والتعش ـ ــري" ،قال س ـ ــفيان ش ـ ــارحا لكالم النخعي" :أراه أر َاد
ط العربية( ،")127وكذلك قص ــة أيب األس ــود الدؤس يف سـ ـ ب وض ــع النقط؛ إذ تدل بوض ــوح على أن نقط الش ــكل الذي هو
نق َ
مبعىن حركات اإلعراا؛ كما رواها األآلمة من املؤرخني وملخصها" :كان زتد بن ع يد
معاوية بن أيب س ـ ـ ــفيان رض ـ ـ ــي

واس ال صرة (53-44هـ ـ) يف خالفة

عث إىل أيب األس ـ ـ ــود
عن وحني رأى زتد ظهور اللحن خش ـ ـ ـ َـي أن ينال القر ن من ش ـ ـ ــيء ف َ

وضعت شيئا يصلا
أفسدت من ألسن العرا ،فلو
الدؤس ،وقال ل  :ت أاب األسود إن هذه احلمراء -يعين العجم -قد كثرت ،و َ
َ
ب الناس كالمهم ،ويعربون ب كتاا

تعاىل ف ىب ذلك أبو األسـ ـ ـ ـ ـ ــود ،وكره إجابة زتد إىل ما س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل هي ة للقر ن وإجالال أن

ييلـ َـع في ما ليس من  ،حىت ملع أبو األســود رجال يقرأ قول تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ]التوبة- [3:
رجع من فوره إىل زتد فقال :ت
ـتعظم أبو األســود ذلك وقال :عز وج أن يربأ من رسـول  ،مث َ
بكســر الالم من ورسـول  -فاسـ َ

فاختار منهم أبو األســود عشــرة،
لت ،ورأيت أن أَبدأَ عراا القر ن إىل ثالثني رجال ف حيلــرهم زتد
هذا قد أج ت َ
ك إىل ما سـ َ
َ
مث مل يزل خيتار منهم حىت اختار رجال من ع د القيس ،فقال :خذ املص ـ ـ ـ ــحف وصـ ـ ـ ـ ـ غا خيالف لو َن املِداد ،فاذا فتحت ش ـ ـ ـ ــفيت
فانقط واحدة فوا احلرف ،وإذا ضـ ـ ـ ــممتهما فاجعل النقطةَ إىل جانب احلرف ،وإذا كسـ ـ ـ ــر ما فاجعل النقطة يف أس ـ ـ ـ ــفل  ،فان
أت عت شــيئا من هذه احلركات غنة فانقط نقطتني ،فابتدأَ ابملصــحف حىت أتى على خره مث وضـ َـع املختصــر املنســوا إلي بعد
ذلك" ،وقد ساا هذه الرواية اإلمام أبو عمرو الداين(444ه) بسنده(.)128

كذلك ذكر بعض املؤرخني اسـ ــتحالةَ أن تكون هذه احلروف ق ل اإلسـ ــالم ويف بداية مهده بدون نقط ،وممن اسـ ــت عد

()129
بني أن اإلعجام وهو النقط موضوع مع وضع احلروف" :-والظاهر
ذلك القلقشندي ( 821هـ ـ ـ ــ)
فقال ما نص -بعد أن َ

ما تقدم؛ إذ ي عد أن احلروف ق ل ذلك مع تش ــاب ص ــورها كانت عرية عن النقط إىل حني نقط املص ــحف"( ،)130وهذا الكالم
.www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129192

( )127مصنف ع دالرزاا.321/4 ،
( )128اةكم يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين ،ص .4
( )129أمحد بن علي بن أمحد الفزاري القلقشندي مث القاهري :املؤرخ واألديب ال حاثة ،أفيلل تصانيف (ص ا األعشى يف قوانني اإلنشاء) أربعة
عشر جملدا ،تويف سنة  821من اهلجرة .األعالم للزركلي.177/1 ،
( )130ص ا األعشى.149 /3 ،
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ٍ
ٍ
حكم على غريه من
من عامل معروف يف العربية والتاريخ وعلم اخلط حتديدا ،وكتاب هذا  -مع غزارة مادت وض ـ ـ ـ ـ ــخامة حجم َ -
الكتب اليت تناولت هذا املوضــوع شــارة أو بع ارة ،وقد أيده على هذه النتيجة ونقال كالم حرفيا اثنان من اةققني يف اتريخ

الت ليف والكتابة واخلط العريب ،ومها :املؤرخ املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهور حاجي خليفة (1067ه)( ،)131وكذلك العامل املعروف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق خان
حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القنوجي (1307ه)( )132وغريمها( ،)133كذلك النقوش اليت ترجع إىل القرن اهلجري األول وما ق ل ويف ٍ
بعض منها
نقاط اإلعجام للحروف العربية ،ومن ذلك النقش القريب من مكة واملؤرخ بسنة ٍ
ط في نقطة حرف
ست وأربعني هجرية؛ إذ نق َ
ال اء ،وكذلك نقط حرف التاء يف كلمة (الصلت) يف نقش سد معاوية الذي ال يزال قاآلما على وادي اخلنق ابلقرا من املدينة
املنورة(.)134
وكذلك وجود نقط اإلعجام على بعض احلروف يف نقش سـ ـ ــد الطاآلف أو ما يعرف بسـ ـ ــد (سـ ـ ــيسـ ـ ــد) املؤرخ بسـ ـ ــنة
)58ه)؛ إذ إن النقط قد طال حرف الياء يف (معاوية) وال اء والنون والياء يف (ابنية) والثاء يف ( ان) واخلاء والياء يف (ةسني)
والثاء وال اء والتاء (وث ت ) والنون يف (وانص ـ ـ ـ ــره) والنون والياء يف (املؤمنني) وال اء يف (كتب) وال اء يف (ح اا) كما يف تقدم يف
شكل نقش سد وادي الطاآلف(.)135
اعتمد الكثريون يف أن املص ــاحف قد خلَت متاما من نقاط اإلعجام على ما رواه الداين (444ه) عن حيىي بن
اثنيًاَ :

أيب كثري موقوفا علي أن قال " :كان القر ن جمردا يف املص ـ ـ ـ ـ ــاحف ف ول ما أحدثوا في النقط على -ال اء والتاء والثاء -وقالوا ال
أبس ب هو نور ل (.")136

( )131يف كتاب كشف الظنون.713/1 ،
( )132يف كتاب املعروف أجبد العلوم ص  ،390وانظر :نقط املصاحف بني احلقاآلق واألوهام ،عادل العطاوي ،حبث منشور يف موقع ملتقى أهل
. www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129192
احلديث على الرابط:
ٍ
ملصحف م كر من القرن الثالث ،ص .139
( )133انظر :دراسة د .ع د املنيف الفنية
ٍ
ملصحف م كر من القرن الثالث ،ص .139
( )134دراسة د .ع د املنيف الفنية
( )135انظر :ص 19من ال حث.
( )136اةكم يف نقط املصاحف للداين ،ص .2
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وكالم حيىي بن أيب كثري -إذا صــا الســند إلي  -ظاهره اجتهاد حمض؛ ألن مل يســنده إىل صــحايب معروف ،في قى األثر
ـك بظاهر ما جاء عن ع د
يف حدود املوقوف على حيىي بن أيب كثري وهو جمرد رأ ٍي اجتهادي ،ولعل متس ـ َ

بن مس ــعود رض ــي

عن ـ قــال" :جردوا القر ن( ،")137فحمل ـ على الريــد القر ن من النقط؛ لكن اإلمــام ال يهقي(458ه) قــد فهم من أثر ابن
مس ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـعود رض ـ ـ ـ ـ ــي عن فهما خر فقال" :واألبني أن أراد –أي ابن مس ـ ـ ـ ـ ــعود -ال ختلطوا ب غريه من الكتب" كما نقل عن
السيوطي(911ه) يف اإلتقان(.)138
نقط املخطوطة من املصحف –موضوع الدراسة:-
 /1نقط الشكل:
()139
جري
خلَت النس ــخة املخطوطة من املص ــحف متاما من نقاط الش ــكل يف نس ــخة( )aفقط
– وهي النس ــخة اليت أ َ
عليها الفحص الكربوين -ومل خير ذلك عما سـ ـ ق أن ذكرانه ،فال يوجد يف نس ــخة ( )aش ــيئا من نقاط الش ــكل اإلعرابية اليت

ظهرت بعد ذلك على يد أيب األسـ ـ ــود الدؤس (69ه) ،واليت مت تطويرها على شـ ـ ــكل حروف صـ ـ ــغرية وذلك عن طريق واضـ ـ ــع
العالمات اإلعرابية بشكلها املوجود اآلن وهو اخلليل بن أمحد الفراهيدي(170ه).
وأما نسخة ( )bفقد رأيت فيها بعض نقط اإلعراا امليلافة ابللون األمحر على بعض الكلمات وخباصة يف أواخرها،
وكذلك الكلمات اليت حتتا إىل تشكيل ،ورأيت فيها كذلك بعض نقط اهلمز والشد( ،)140وال يست عد أن تكون هذه احلركات
يف نسخة ( )bمت خرة عن كتابة النسخة.

( )137مصنف ابن أيب شي ة  ،8574السنن الكربى للنساآلي  ،10734املعجم الك ري للطرباين  ،9753شعب اإلميان لل يهقي  ،2422اةكم
يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين يف ص  ،10من طريق أيب الزعراء عن ابن مسعود ،وقد س ق ذكر األثر واحلكم علي أبن صحيا لغريه
مبجموع طرق .
( )138اإلتقان يف علوم القر ن للسيوطي  ،187/4وانظر :نقط املصاحف بني احلقاآلق واألوهام ،عادل العطاوي ،حبث منشور يف موقع ملتقى
أهل احلديث على الرابط. www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129192 :
( )139انظر يف مالحق ال حث األشكال :رقم (.)4( )3( )2( )1
( )140انظر يف مالحق ال حث األشكال :رقم (.)8( )7( )6( )5
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لكن ال يوجـد يف نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـة ( )aشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء من نقـاط احلركـات اإلعرابيـة ،ولعـل ذلـك من املرجحـات القويـة أبن هـاتني
النســختني خمتلفتان وليســتا من مصـ ٍ
ـحف واحد؛ بدليل أن أحدمها –وهي نســخة( -)bقد كت ت مشــكلة ابلعالمات اإلعرابية،
خبالف نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخة( )aفقد جاءت جمردة عن التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيل ،ولعل هذا من األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اا اليت جعلت خرباء املخطوطات يف جامعة
برمنجهام الربيطانية يقتصــرون يف الفحص الكربوين على نســخة( )aفقط؛ نظرا لكون النســختان خمتلفتني وليســتا من مصـ ٍ
ـحف
واحد.
وس تناول بعيلا من احلركات الواردة يف نسخة ( )bاملنقوطة شكال:
 الفتحة :فقد رملت الفتحة ٍبنقطة محراء فوا احلرف ماآللة قليال إىل اليمني يف أكثر املواض ـ ــع إن كان احلرف أفقيا،
مثــل حرف الــدال والكــاف واليــاء؛ وذلــك ألن امتــداده أفقي ،أمــا إن كــان احلرف ألفـا هنـاآليــة فتكون النقطــة على هــامــة احلرف
منحرفة إىل اليمني قليال ،وإذا حلق الفتحة تنوينا فرتســم احلركة نقطتني محراوين متعامدتني على ميني احلرف مثل كلمة} :صــعيدا
طي ا

{ ]املاآلدة ، [6:ويالح ظهور النقطتني احلمراوين املتعامدتني على ميني حرف األلف.
 الكساارة :رملت الكس ــرة ٍبنقطة محراء حتت احلرف ،أما إذا حلق الكس ــرةَ تنوين ص ــارت نقطتان متجاورتني أفقيتني

إحدامها متثِل الكس ــرة ،واألخرى متثِل الغنة أو التنوين ،مثل كلمة} :ف ظل ٍم

{ ]النس ــاء [160:ويالح ظهور

النقطتني احلمراوين املتجاورتني حتت امليم.
 الضمة :رملت اليلمة ٍبنقطة محراء فوا احلرف على جانب احلرف من اليسار مثل كلمة:
{

}هبيمة

احلرف تنوين فرتس ـ ـ ـ ـ ــم
[املاآلدة ، [1:ويالح ظهور النقطة احلمراء على ميني حرف التاء املربوطة ،فان حلِ َق َ

نقطتني متعامدتني تعلو إحدامها األخرى على يس ـ ـ ـ ـ ــار احلرف ،مثل كلمة} :أحد منكم
بشكل ٍ
ٍ
ابهت جبانب الدال من يسار كلمة (أحد).
ظهور النقطتني املتعامدتني

} [املاآلدة ،]6:ويالح

 اهلمزة :مل أقف يف ص ـ ــفحات املخطوط من نس ـ ــخة ( (aعلى كتابة ش ـ ــكل اهلمز س ـ ـواء كان على الس ـ ــطر أم علىاحلرف؛ علما أهنا النس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة اليت أجري عليها الفحص الكربوين؛ مما يعطينا احتماال ك ريا على قِ َدم ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفحات نس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة ((a
ٍ ٍ ِ
ب يف القرن األول ،بينما رأيتها منقوطة على شكل نقطة محراء يف بعض مواضع
املكتشفة ،وأهنا جزء من مصحف م كر قد كت َ
نس ــخة ( ،(bوين إىل أهنا غري موجودة يف النس ــختني بش ــكلها احلاس املش ــاب حلرف العني الص ــغرية ،وعلى س ـ ـ يل املثال :فاذا
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كانت اهلمزة علوية أي على حرف األلف فاهنا ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم على ميني احلرف من أعاله ،مثل حرف األلف يف كلمة( :أهل) فقد
كت ت هكذا{ :

} [النسـ ـ ـ ـ ــاء ، [6:أما اهلمزة اليت على كرسـ ـ ـ ـ ــي كما يف كلمة( :يس ـ ـ ـ ـ ــئلك) فقد كت ت هكذا{ :

} [النساء. [6:
 الش ا ا اادة :مل يظهر س عالمة للشـ ـ ـ ــدة يف نسـ ـ ـ ــخة ( ،)bأما نسـ ـ ـ ــخة ( )aفس ـ ـ ـ ـ ق أبهنا كانت جمردة متاما من نقاطاإلعراا.
 /2نقط اإلعجام:
رأيت أكثر حروف الكلمات القر نية يف النس ــختني غري منقوطة نقط إعجام؛ لكين رأيت أييلـ ـا نقط اإلعجام ل عض
حروف الكلمات القر نية ،ورأيت أييل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بعض الكلمات القر نية اليت أعجم بعض حروفها دون بعض ،ورأيت أييل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بعض
احلروف اليت تكتب داآلما بال نقط ،وحروفا أخرى تكتب داآلما بنقط ،وحروفا أخرى تكتب منقوطة يف مواضـ ـ ـ ـ ــع وغري منقوطة
يف مواضع أخرى ،وس بني ذلك ابألمثلة من خالل اآليت:
أ  -كلمات قرآنية مل يظهر على حروفها نقط اإلعجام:
 كلمــة (األرض) يف قولـ  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﭼ ]الكهف ]26:كت ــت غريمنقوطة هكذا{:

} وين إىل أهنا قد كت ت يف كل املخطوطة من املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف -موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ال حث -هبذه

الطريقة.
 كلمة ( وصينا) من قول  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﭼ ،]131كت ت (وصينا) غري منقوطة هكذا{ :

]النساء:

}.

 الكلمات القر نية( :كان – مليعا – بص ــريا) من قول  :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ ]النس ــاء ،[134 :كت ت غريمنقوطة هكذا{ :
نقط ،لكن يالح كتابة ال اء بنقط .

} فقد كت ت النون يف (كان) والياء يف (مليعا) و(بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريا) بدون

 الســطر األول من مطلع ســورة املاآلدة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼتب غري منقوط هكذا{ :
ك َ

}.
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 ك ذ ل ك ك ل م ة  { :اب ل ع ق ودِ } م ن ا آل ي ة ا ل س ا ب ق ة ك ت ت غ ري م ن ق وط ة ح رف ا ل ق ا ف}.
{
ه ك ذ ا:
}.

تب غري منقوط هكذا{ :
 -السطر األول من مطلع سورة ط  :ك َ

ب  -كلمات قرآنية ظهر على حروفها نقط اإلعجام:

وهي أقل من الكلمات اليت مل يظهر على حروفها نقط اإلعجام ،ومن أمثلة ذلك:
 يف قول  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [ط  [12 :كتب الشـ ــطر األخري من اآلية منقوطا} ،ويالح كتابة (فقال)

نقط إعجام هكذا{ :
من اآلية دون نقط هكذا{ :

}.

 يف قول ـ  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [الكهف [22 :كت ــت( :ثالثــة) منقوطــة ابلثــاء األوىل والثــانيــةهكذا{ :

} ،ويالح كتابة (سيقولون) جمردة عن النقط.

ليت ،منهم) منقوطتني ،فيما
 يف قول  :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ] الكهف [18 :كت ت( :لو َ}.

كت ت كلمة( :فرارا) غري منقوطة هكذا{ :

ج  -كلمات قرآنية ظهر على بعض حروف كلماهتا نقط اإلعجام:
وقد رأيت ذلك كثريا ومن ذلك:
 كلمة( :يس ـ ـ ــتغيثوا) يف قول  :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ] الكهف [29 :كت ت غري معجمة الياء،لكنها جاءت معجمة يف حروف التاء والغني والثاء هكذا{ :
 -كلمـة( :نعليـك) يف قولـ :

}.

ﭽ ﯮ ﯯﯰ ﭼﭒ ]طـ  [12 :كت ـت النون معجمـة فيمـا
}.

كت ت الياء غري معجمة هكذا{ :

 كلمة( :تكليما) يف قول  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء [164 :فقد كت ت التاء معجمة ،فيماكت ت الياء غري معجمة هكذا{ :

}.

د  -كتابة األحرف املعجمة نقط إعجام يف املصحف -موضوع الدراسة:-
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 ال اء :وردت معجمة يف بعض املواضـ ـ ــع ،وأكثر املواضـ ـ ــع –فيما يظهر س -كت ت غري معجمة يف كال النسـ ـ ــختني مناملخطوطة ( .)b ،a
 التاء :الذي يظهر س أهنا كت ت معجمة يف كال النسختني. الثاء :وردت معجمة يف بعض املواضع ،ويف بعيلها وردت غري معجمة. اجليم :مل أقف عليها معجمة يف كال النسختني.-

اخلاء :مل أقف عليها معجمة يف كال النسختني.
الذال :معجمة يف مواضع قليلة جدا ،واألكثر كتابتها بغري إعجام.
الزاي :مل أقف عليها منقوطة يف كال النسختني.
الشني :وردت منقوطة يف نسخة ( ،(bواألكثر كتابتها بغري إعجام.

 اليلاد :وجد ا معجمة يف مواضع قليلة جدا ،واألكثر كتابتها بغري إعجام. الظاء :وردت معجمة يف بعض املواضع ،ويف بعيلها وردت غري معجمة. الغني :الذي يظهر س أهنا وردت معجمة يف كل املواضع من النسختني.-

الفاء :مل أقف عليها معجمة يف كال النسختني.
القاف :مل أقف عليها معجمة يف كال النسختني.
النون :يظهر س أهنا وردت معجمة يف أكثر املواضع من النسختني.
الياء :مل أقف عليها معجمة يف كال النسختني.
ابعا :التحقق من سالمة النسخة املخطوطة من السقط.
رً

 -1س ـ ـ ق احلديث عن مكوانت النسـ ــخة املخطوطة من املصـ ــحف وأن ع ارة عن تسـ ــع أوراا وكل ورقة حتتوي على
صــفحتني أو وجهني فيكون جمموع الصــفحات ( )18صــفحة وحتتوي على تت من ســور :النســاء ،املاآلدة ،األنعام ،الكهف،
مرمي ،وط  ،وقد س ق تفصيل صفحات النسختني من املخطوطة.
 -2مل أقف على سـ ٍ
ـقط بني اآلتت الكرمية؛ علما أين قد اســتعنت يف ذلك خب ري املخطوطات واملصــاحف القدمية يف
مركز امللك فيصل لل حوث والدراسات اإلسالمية الدكتور بشري احلمريي.
ٍ
خطوط حمدثة يف كتابة رس ــم الكلمات س ــوى ما حتدثنا عن س ــابقا حول احتمال كتابة العالمات
 -3مل أحل بوجود
اإلعرابية ابلنقط األمحر يف نسخة( )bالذي حيتمل أتخر كتابتها على يد ٍ
كاتب خر.
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 -4يف أغلب صفحات املخطوط من النسختني جند أطراف الصفحات من األسفل مطموسة متاما بس ب قدم هذه
ـاا غريه من املصـ ـ ـ ـ ــاحف القدمية امل كرة
املخطوطة ،وهو مع ذلك فيعترب مصـ ـ ـ ـ ــحف مكت ة برمنجهام كنز عظيم َ
أفلت مما أصـ ـ ـ ـ ـ َ
األخرى من التلف والدمار؛ وسرتى تلك الطموس والشقوا يف األشكال امللحقة من النماذ (.)141
 -5يف اجلهة اةاذية للمطموس من األســفل توجد كلمات شـ مطموســة ،وتقرأ بصـعوبة؛ ف كثر الكلمات يف أســفل
الوج من الورقة ابهتة األثر غري واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة الكتابة ،لكننا نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع قراء ا ابلقراآلن ،وملن أراد الت مل فلينظر يف األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال
اآلتية(.)142
 -6مل أجد يف املخطوطة مقاطع خمتلفة من سورة واحدة.
 -7قد جند حرفا ش ـ ـ َ مطموس ل أثره يف علم رس ــم املص ــاحف ،وقد يكون هذا الطمس بس ـ ـ ب تقادم الس ــنني ،أو
بسـ ـ ـ ب اعتقاد بعض النس ـ ــاخ وأوهامهم بوقوع خط يف الكتابة ،فمثال :كلمة (طوى) يف موض ـ ــع س ـ ــورة ط [ط  [12:كت ت
ث ـات ٍ
} ،ويالح يف كتـابـة (طـ َاوى) عـدم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح األلف وكـ هنـا ألف
ألف بعـد الطـاء هكـذا{ :طـ َاوى
ممســوحة ،وقد يكون ذلك بس ـ ب تقادم الســنني الطويلة على املخطوطة( ،)143أو قد يكون بس ـ ب تعرضــها ةاولة املســا عند
من جيهل علم كتابة املصاحف القدمية ،علما أن رسم هذه الكلمة يف املصحف احلسيين جاء هبذه الكيفية( :ط َاوى)(.)144
 -8واخلالصــة من ذلك :أن املخطوطة – من جهة الســقط -موافقة للمصــحف الذي بني أيدينا ،وهو األصــل الذي
كد من ســالمت
ن ين املقارنة علي ؛ ألن نقل إلينا ابلتواتر ،مث كان وال يزال كل من حيف أو يكتب القر ن يقرؤه على شــيخ ليت َ
كلمة بكلمة وحرفا حبرف؛ علما أن املخطوطات معرض ـ ـ ـ ـ ــة للخط ؛ لكن ت قى هذه املخطوطة من املص ـ ـ ـ ـ ــحف موافقة ملا عندان
فهي صحيحة وجيدة.

( )141انظر األشكال املوجودة يف مالحق ال حث.
( )142انظر األشكال املوجودة يف مالحق ال حث.
( )143أفادين بذلك مشافهة خ ري املخطوطات واملصاحف القدمية د .بشري احلمريي ،وقد ذكر يف مقدمات إخراج ملصحف مكت ة ابريس برقم
( )5122أن بزتدة األلف كما يف مصحف املتحف الربيطاين برقم (/ )2165ظ /50خر سطر ،ومل ي ق إال اثر الكلمة ،ولكنها واضحة،
وهي مكتوبة كذلك يف املصحف احلسيين الذي نشره أ.د .طيار يف سورة ط .
( )144معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.2319/5 ،
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املبحث الثالث :نقد النسخة املخطوطة واملالحظات عليها.
مت يف امل حثني السابقني حتليل الكثري من طريقة كتابة هذه الصفحات املكتشفة من املصحف قاصدين من ذلك الوصول
إىل مناذ ملخطوطات قر نية مؤرخة وم كرة؛ وذلك لتحديد عصر ومصدر تلك املخطوطات من املصاحف أو أجزاآلها املنتشرة
يف مكت ات ومتاحف العامل ،وذلك لافادة منها يف حقول ال حث العلمي املتعلق بعلوم القر ن الكرمي ،ويف علم رســم املصــحف
وض ـ ـ ـ ط  ،ويف القراءة اليت توافق رمل  ،ونوع اخلط الذي كتب ب  ،فاملصـ ـ ــاحف املخطوطة هي املصـ ـ ــدر األسـ ـ ــاس لعلم الرسـ ـ ــم،
وعليها مدار الت ليف يف اهلجاء ،وهبا تعتيلد الرواية عن العلماء مبا أتملوه يف املصاحف اخلطية العتيقة ،بل رمبا استندوا إليها يف
ترجيا رسم ٍ
كلمة ما عند اختالف أآلمة الرسم.
وسـ ـ ـ بدأ –أوال -بعقد مقارنة نقدية موجزة بني نس ـ ــخيت هذا املص ـ ــحف –موضـ ـ ـوع الدراس ـ ــة– مث يلي ذلك احلديث عن
مصداقية الفحص الكربوين الذي أجري على نسخة ( ،)aمث الت كد من موافقة النسختني من مصحف مكت ة برمنجهام ملا بني
أيدينا من املصـ ـ ــاحف اليوم وخلومها من أي حتريف أو تغيري ،مث بيان مدى موافقة النسـ ـ ــختني من خمطوطة مصـ ـ ــحف برمنجهام
وخمالفتهما معا ألغلب ظواهر الرسم العثماين ،وما املوقف الاه خمالفة النسختني ل عض ظواهر الرسم.
أول :املقارنة بني صفحات النسختني ( )aو (:)b
ً
اتيلا س أهنما نسختان خمتلفتان قد
ومن خالل دراسيت لصفحات النسختني ( )aو ( )bمن مصحف مكت ة برمنجهام َ

أحلقت إحدامها ابألخرى ،ومها من مصحفني خمتلفني وخلطاطني خمتلفني ،وذلك لعدة قراآلن وأدلة:

 /1االختالف يف اخلط بني النس ـ ـ ــختني ،وللقارئ أن يت مل بني ش ـ ـ ــكل ( )1وش ـ ـ ــكل ( )2من النماذ للمقارنة بني
النس ـ ــختني ،وس ـ ــيظهر ل الفرا الواض ـ ــا بني خطي النس ـ ــختني ،وس ـ ــيظهر ذلك بش ـ ـ ٍ
ـكل جل ٍي عند الت مل يف بعض الكلمات،

ٍ
بشكل عمـ ـ ـ ــود ٍي ماآلل إىل اليمني يف نسخ ـ ـ ـة
فكلمة لف اجلاللة ) ( :ختتلف كتابتها بني النسختني ،فيالح ـ ـ ـ كتابة الالمني

( )aهكذا{ :

} وهكذا{ :

} يف كال املوض ـ ــعني من س ـ ــورة الكهف من نس ـ ــخة (،)a

وهو الذي يعني خرباء املخطوطات حينما وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوا كتابة نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخة (– )aوهي اليت أجري عليها الفحص -أبهنا ابخلط املاآلل
ـكل ٍ
خمتلف ٍ
احلجازي ،بينما جند أن كتابة الالمني بشـ ٍ
قليل يف نســخة ( )bفليســتا مبثل ميالن األلف يف نســخة ( )aفهما ش ـ

مستقيمني ،مع ٍ
ٍ
خفيف ال يكاد يلح هكذا{ :
ميالن

} وهكذا{ :

}.
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 /2مما يدل على أن النسـ ـ ــختني من مصـ ـ ــحفني خمتلفني وجود نقط الشـ ـ ــكل حل العالمات اإلعرابية يف نسـ ـ ــخة (،)b
وعدم وجود نقط الشكل يف نسخة ( ،)aوليس من عادة نساخ املصاحف نقط بعيل وتر ال عض اآلخر.
 /3مما يدل –أييل ـا -على أن النســختني من مصــحفني خمتلفني :اختالف شــكل الفاصــل بني الســور ،ففي النســخة
( )bجند الفاصل ما يش رأس السهم الذي يشري إىل اجلهة اليسرى ،كما يف الشكل التاس:

]صورة لشكل من نسخة ( )bلنهاية سورة النساء وبداية سورة املاآلدة[
وأما يف النسخة ( )aفاهنا ثالثة خطوط متعرجة على طول السطر كما سي يت يف الشكل أدانه ،وهذا اختالف واضا
يف شكل هذه العالمات الزخرفية الفاصلة.
كذلك من الفروا :عدم وجود فراغ بني سـ ــوريت النسـ ــاء واملاآلدة الذي يف النسـ ــخة ( )bكما يف الشـ ــكل أعاله ،بينما
الفراغ واضا وظاهر يف النسخة ( )aبني سوريت مرمي وط كما يف الشكل أدانه.
كذلك إحلاا اسـ ــم السـ ــورة وعدد ت ا يف النسـ ــخة ( ،)bبينما ال جند ذلك يف نسـ ــخة ( )aمما يعطينا مؤشـ ــرا ظاهرا
على أن النس ـ ــختني من مص ـ ــحفني خمتلفني ،ويعترب هذا الفارا من الفروقات املهمة عند ال احثني يف علم رس ـ ــم املص ـ ــاحف؛ إذ
ختلو املصــاحف امل كرة واليت يعتقد كتابتها يف القرون الثالثة األوىل من ذكر أملاء الســور وعدد اآلتت( ،)145وهذا ما متيزت ب
نسخة (– )aواليت مت إجراء الفحص الكربوين عليها – فقد خلَت من ذكر اسم السورة وعدد ت ا كما يف الشكل التاس:

]صورة لشكل من نسخة ( )aلنهاية سورة مرمي وبداية سورة ط [

( )145رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية ،غامن قدوري احلمد ،ص.192 :
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 /4من القراآلن يف االختالف بني النس ـ ـ ــختني :مالحظة خرباء املخطوطات يف جامعة برمنجهام لذلك ،فقد عرفوا أن
نس ــخة ( )aخمتلفة متاما عن نس ــخة ( ،)bلذلك فص ــلومها عن بعض برقمني خمتلفني – كما س ـ ـ ق يف أول ال حث ،-ومما يدل
على ذلك أن إجراء الفحص الكربوين مت على نسـ ــخة ( )aفقط دون نسـ ــخة ( ،)bوي دو أن إحلاا النسـ ــختني ب عض قد كان
يف ٍ
وقت م كر رمبا ق ل انتقال املخطوطة إىل جامعة برمنجهام الربيطانية.
 /5ومن القراآلن -أييلـ ـ ـ ـا -يف االختالف بني النس ـ ـ ــختني :اختالف حجم اخلط بينهما فحجم اخلط يف نس ـ ـ ــخة ()a
أكرب من حجم اخلط يف نسخة ()b؛ مما يعطينا مؤشرا على االختالف بينهما وأهنما من مصحفني خمتلفني.
 /6من القراآلن -أييلـ ـا :-يف األغلب وليس داآلما جند عدد األس ــطر يف الص ــفحة الواحدة من نس ــخة ( )bأكثر من
عدد األسطر يف الصفحة الواحدة من نسخة (.)a
 /7كذلك -على األغلب -أن عدد الكلمات يف السطر الواحد من نسخة ( )bأكثر من عدد الكلمات يف السطر
الواحد من نسخة (.)a
اثنيًا :مصداقية الفحص الكربوين الذي أُجري على نسخة (:)a

يعترب علماء اآلاثر (كاربون  )14من أهم الطرا لتزمني اآلاثر ،ويسـ ــموهنا :طريقة التزمني ابلكربون ،وهي تعتمد على

تزمني بقات املواد العيلــوية بقياس النشــاط اإلشــعاعي للكربون  ،14ويرجع الفيلــل يف اكتشــاف تلك الطريقة لعامل امل ( :ليي)
الذي اس ــتخدمها عام 1947م ،وقام معهد الدراس ــات النووية بش ــيكاغو بتطويرها وتص ــحيا ل عض معدال ا حىت اليوم ،وهي
من أدا الطرا املس ـ ــتخدمة يف تزمني اآلاثر اةتوية على مواد عيل ـ ــوية أو كربونية( ، )146وقد سـ ـ ـ لت الدكتور جميد خان -وهو
املس ــتش ــار يف هيئة الس ــياحة واآلاثر وخ ري النقوش -عن مدى دقة هذا الفحص الكربوين ف فادين أبن هذا الفحص هو املعتمد
يف كل جامعات العامل الكربى ،وذكر س حتديدا وحدة تقنية الكربون املشـع جبامعة إكسـفورد ،مث ذكر س أن هذا الفحص دقيق
جدا ورمبا يفرا شيئا قليال يف عدد السنني إذا كانت كثرية من  40إىل  30سنة ،مث س لت عن فحص احلرب الذي يف املخطوطة
فقال" :هذا ال ميكن إال بشرط فصل احلرب عن املخطوط ( ،")147لكن يف الغالب أن يكون اتريخ اجللد نفس اتريخ الكتابة أو
( )146انظر :جملة أطالل (حولية اآلاثر السعودية) ،العدد ،13 :ص  74وما بعدها.
( )147أفادين بذلك مشافهة.
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مقارا هلا ،فمن املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت اليت تعرتض هذا الفحص أن نتيجة الفحص الكربوين تظهر لنا اتريخ الرا املكتوا علي فقط
وليس زمن الكتابة ابحلرب ،فلم يتم قياس عمر احلرب؛ إذ البد من فص ــل احلرب عن اجللد -كما س ـ ـ ق -وهو ما ال ميكن حدوث ؛
ب ب  ،فقد
ألن ذلك قد يلزم من فسـ ـ ـ ــاد النسـ ـ ـ ــخة املخطوطة؛ فالفحص الكربوين للرا ال يسـ ـ ـ ــتطيع إث ات زمن احلرب الذي كت َ
تكون الرقعة من عهد الني صلى

علي وسلم ،وكت ت بعد وفات بزمن( ،)148وعلى افرتاض أن الفرتة بني إعداد الرا والكتابة

علي كانت قصرية؛ فان املخطوطة تكون كت ت بعد وفاة رسول

صلى

علي وسلم بعقد أو عقدين ،لكن احتمالية أتخر

الكتابة موجود كذلك ،وعلى ذلك فان الفحص الكربوين عامل مسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد ال أكثر ،وبعض اخلرباء يف املخطوطات الذين علقوا
على خمطوطة مصحف برمنجهام كالدكتور بشري احلمريي قد َر فرتة كتابة املخطوطة بنهاية القرن األول اهلجري(.)149

ومبا أن تقنية الكربون املشع تعطي مدى زمنيا لفرتة كتابة النص ،و ة عدد من املخطوطات القدمية يف املكت ات العامة

واخلاصــة قد يكون عمرها مقاراب ،لذا يص ـعب اجلزم األكيد أبن هذه الصــفحات من أحد املصــاحف العثمانية ،لكننا ميكن أن
جنزم ب ِقـ َدم هـذه الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحـات ،وأهنـا كتِ ـت يف القرن األول اهلجري ابعت ـار أن الفحص الكربوين كـاآلن على الرا وليس احلرب،
ِ
ب بسنوات مت اعدة جدا بني احلرب والرا؛ إذ ميتنع يف
وس ب ترجيا كتابة نسخة ( )aيف القرن األول؛ المتناع أن يكون قد كت َ
العادة الكتابة على الرقاا بعد س ـ ــنو ٍ
ات طويلة ،وهو دليل اترخيي مادي على كتابة هذه النس ـ ــخة من املص ـ ــحف يف ٍ
وقت م ك ٍر
من صــدر اإلســالم ،وأما نســخة ( )bفيمكن القول أبهنا من املصــاحف امل كرة؛ خللوها من زخرفة وطريقة املصــاحف املت خرة؛
لكنها ال تتمتع ابألقدمية اليت تتمتع هبا نسخة ()a؛ ملا س ق اإلشارة إلي من قراآلن وأدلة.
اثلثًا :عدم إجراء علماء املخطوطات يف جامعة برمنجهام الفحص الكربوين على كال النسختني:

الفحص على
الفحص الكربوين على نس ـ ـ ــخة ()bل واقتص ـ ـ ــروا
من األس ـ ـ ــئلة املطروحة :ملاذا مل جي ِر خرباء املخطوطات
َ
َ

نسخة ()aل

وميكن أن جياا عن ذلك مبا يلي:
( )148جزء من مقدمة لألستاذ أمحد وسام شاكر يف حواره مع الدكتورة أل ا فيديلي ( )Dr Alba Fedeliحول خمطوطات القر ن والفيلولوجيا
الرقمية ،منشور يف موقع مركز مناء لل حوث والدراسات:
( )149وقد أفادين بذلك مشافهة.

.57http://nama-center.com/Dialogues/Details/
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 -1أن خرباء املخطوطات يف جامعة برمنجهام قد عرفوا أن نســخة ( )aخمتلفة متاما عن نســخة ( ،)bلذلك فصــلومها
عن بعض برقمني خمتلفني -كمــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ،-وي ــدو أن إحلــاا النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــختني ب عض قــد كــان يف وقـ ٍ
ـت م كر ،وذلــك ق ــل انتقــال
املخطوطة إىل جامعة برمنجهام الربيطانية.
 -2إجراء الفحص سيستهلك ورقة أو بعض ورقة ،وذلك تالفها؛ ألن أحد متطل ات الفحص الكربوين يلزم إحراا
جزء من املادة املراد حتديد عمرها الزمين؛ إذ يتم الهيز العينة يف املخترب بغس ـ ــلها وتنظيفها وتنقيتها من الشـ ـ ـواآلب واملواد الغري ة،
مث يتم حرا العينة داخل اجلهاز ،ويتم الميع غاز اثين أكسيد الكربون الذي حيتوي على نس ة من (الكربون ،)14مث يتم قياس
كمية النشاط اإلشعاعي ،وبعد ذلك يتم حتديد العمر الزمين للعينة(.)150
 -3قد يروهنما متقاربتني يف الزمن ،مما يعين أن فحص جمموعة يغين عن فحص األخرى.
أو تغيري:

ابعا :موافقة النسااختني من مصااحف مكتبة برمنجهام ملا بني أيدينا من املصاااحف اليوم وخلومها من أي حتر ٍ
يف
رً
مما الدر اإلشـ ــارة إلي ختوف بعض املتخص ـ ـصـ ــني يف حقول الدراسـ ــات القر نية من ال حث يف املص ـ ــاحف املكتشـ ــفة

حديثا؛ خوفا مما قد يقع يف بعيلـها من ٍ
نقص أو خلل ،دون سـابق حبث ومتحيص يف ما حتتوي هذه املصـاحف ،وذلك بسـ ب
عدم وجود رؤية علمية مؤصلة يف ضوابط ق ول هذه املصاحف.
ومع التوافق بني نس ـ ـ ـ ـ ــخة مص ـ ـ ـ ـ ــحف مكت ة برمنجهام وبني ما يف أيدينا من مص ـ ـ ـ ـ ــاحف؛ إال أننا ولو -على سـ ـ ـ ـ ـ ـ يل
االفرتاض -وجدان قطعة من املصــحف املنســوا البن مســعود أو أ ِيب بن كعب رضــي
مصاحفنا؛ فاهنا لن تؤثر على صحة نقل القر ن؛ ألننا نعلم أهنا كانت قر ٍ
اءات أنزلت مث رفعها

عنهما ،وكان فيها شــيء خيالف ما يف
ورفـعها ونسخها
-عز وجلَ -

ليس من عمل ٍ
أحد من ال شــر؛ بل حق النســخ هلل تعاىل وحده ،كما يف اآلية الكرمية" :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ "[ال قرة ،]106 :ومل يقل :ما تنس ـ ــخوا أو ما ترتكوا ،فلم يكن عمل الص ـ ــحابة إال تقييد الثابت يف

( )150انظر :جملة أطالل (حولية اآلاثر السعودية) ،العدد الثالث عشر ،ص .75
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العرضـ ـ ـ ـ ــة األخرية ،وهو القر ن الذي تعه َد
بذلك(.)151

حبفظ  ،وأجرى األس ـ ـ ـ ـ ـ اا للصـ ـ ـ ـ ــحابة رضـ ـ ـ ـ ــي

عنهم ليحملوا شـ ـ ـ ـ ــرف القيام

معا ألغلب ظواهر الرس ا ا اام العثماين ،وما
ابعا :موافقة النس ا ا ااختني من خمطوطة مص ا ا ااحف برمنجهام وخمالفتهما ً
رً

املوقف جتاه خمالفة النسختني لبعض ظواهر الرسم:

أغلب ما جاء يف نسـ ـ ـ ـ ـ ــخيت خمطوطة املصـ ـ ـ ـ ـ ــحف من ظواهر احلذف واإلث ات ل ما يؤيده يف كتب رس ـ ـ ـ ـ ـ ــم املصـ ـ ـ ـ ـ ــحف،
واملص ـ ـ ـ ـ ــاحف املخطوطة القدمية ،وانفردت خمطوطة املص ـ ـ ـ ـ ــحف بظواهر يف احلذف واإلث ات مل أجد ما يؤيدها يف كتب رس ـ ـ ـ ـ ــم
املص ـ ــحف ،وهي قليلة جدًّا إذا ما قيس ـ ــت حبجم ظاهرة احلذف واإلث ات يف رس ـ ــم املص ـ ــحف ،واملوقف الاه خمالفة النس ـ ــختني
ل عض ظواهر الرسم أن جياا على ذلك بثالثة أمور:
أحدها :أهنا قليلة جدًّا إذا ما قيست حبجم ظاهرة احلذف واإلث ات واإلبدال يف رسم املصحف.
األمر الثاين :أغلب هذه املواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع القليلة اليت خالفت كتب أآلمة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم قد وافقت املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف القدمية املعتربة
كمص ــحف ص ــنعاء واملص ــحف احلس ــيين وغريمها ،ومن ذلك كلمة( :طوى) يف موض ــع س ــورة ط هكذا} :طوى{]ط ، [12:
فقد كت ت يف هذا املص ــحف ث ات ٍ
} ،ومل يذكر أآلمة الرس ــم كتابتها أبلف
ألف بعد الطاء هكذا{ :ط َاوى
بعد الطاء ،لكنها وجدت مكتوبة أبلف بعد الطاء يف املصحف احلسيين فقط( ،)152وهنا أمثلة أخرى.
األمر الثالث :مل تقتص ـ ــر مثل هذه املخالفات القليلة على خمطوطة مص ـ ــحف برمنجهام فحس ـ ــب؛ فكل املص ـ ــاحف
القدمية قد وقعت يف خمالفات قليلة جدا لكالم أآلمة الرســم يف كت هم ،وعلى س ـ يل املقارنة ابملصــحف احلســيين  -كمثال -فقد
ورد يف املص ـ ــحف احلس ـ ــيين إث ات ظاهرة قدمية ،وهي زتدة األلف يف كلمة (ش ـ ــيء) يف مواطن متعددة من القر ن الكرمي ،ومن
املعلوم عند أآلمة الرســم أن املصــاحف القدمية قد اتفقت على إث ات األلف بعد الشــني يف موضــع ســورة الكهف فقط دون بقية
املواضـ ـ ــع يف القر ن الكرمي هكذا{ :لش ـ ـ ـا ٍ
يء} [الكهف ،]23 :وقد س ـ ـ ـ ق قول أيب عمرو الداين(444ه)" :وحكى حممد بن
َ
( )151انظر ال يان الصادر من مركز تفسري للدراسات القر نية حول نسخة املصحف جبامعة برمنجهام ،وهو منشور على الرابط:
. /240980https://twasul.info/
( )152معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي.2319/5 ،
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عيس ـ ـ ــى األص ـ ـ ـ هاين أن يف املص ـ ـ ــاحف كلها وال تقولن( :لش ـ ـ ــائ) يف الكهف أبلف بني الش ـ ـ ــني والياء ،قال :وكذلك ذلك يف
مصاحف ع د

يف كل القر ن( ،")153ومل يقتصر األمر على موطن سورة الكهف فقط اليت نصت عليها أغلب كتب الرسم،

فهذه الظاهرة موجودة يف املصاحف املخطوطة القدمية ،بل ومل تقتصر الزتدة على كلمة (شيء) فقط ،بل جاءت يف املصحف
احلسيين يف كلمات مشاهبة(.)154
ولو -على س ـ ـ يل االفرتاض -وجدان يف بعض املص ــاحف املخطوطة القدمية خمالفة لرس ــم بعض الكلمات اليت نقل علماء
الرسم فيها ما حيكون عن املصاحف العثمانية ،فاألمر يف ذلك ليس ابلك ري؛ ألن ال يؤثر على نطق الكلمة ،وإمنا وج اخلالف
يف أهنا كت ت برس ـ ـ ـ ـ ــم مغاير ملا هو منقول عن املص ـ ـ ـ ـ ــاحف العثمانية ،وهذا يدخل يف ابا التنوع يف الرس ـ ـ ـ ـ ــم ،وهو أمر قاآلم يف
اإلمالء كل من القدمي؛ ألن ي قى جمرد اصطالح ،وهو حمل لالختالف.

( )153اةكم يف نقط املصاحف للداين ،ص.175-174
( )154س ق التفصيل يف هذا املثال عند احلديث على ظواهر الرسم العثماين يف خمطوطة املصحف.
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خامتة البحث
عرض ــت يف امل احث اليت أتلفت منها الدراس ــة وص ــفا تفص ــيليا للمخطوطة املكتش ــفة حديثا من مصـ ـحف مكت ة جامعة
برمنجهام بنسـ ـ ـ ـ ـ ــختيها؛ وبينت ما وصـ ـ ـ ـ ـ ــلت إلي من اترخيهما وتوثيقهما ،مث حتدثت بعد ذلك عن مكوانت املخطوطة ،وكيفية
كتابتها ،مث تناولت يف امل حث الثاين :مدى موافقتها للمصـ ــحف العثماين الذي بني أيدينا من حيث :ترتيب السـ ــور واآلتت،
تيسر من مقارنة
ومن حيث موافقتها وخمالفتها ألبرز ظواهر الرسم العثماين كاحلذف والزتدة واإلبدال والوصل والفصل ،مع ما َ
ذلك مبصاحف قدمية يف هذا العلم ،بعد ذلك تناولت نقط املصحف إعجاما وشكال ،مث موضوع التحقق من سالمة الن سخة

املخطوطة من الســقط ،مث ختمت هذه الدراســة ابمل حث الثالث فكان عن نقد النســخة املخطوطة واملالحظات عليها ،وميكن
أن أ ِ
مج َل أبرز ما جاء يف الدراسة من نتاآلج ابلنقاط اآلتية:
 للمصــاحف القدمية املخطوطة أو لصـ ٍـفحات منها -كما هي حالة مصــحف مكت ة برمنجهام -أمهية ك رية جدا،
وهي تقدم معارف متنوعة ،منها ما هو خاص بتاريخ اخلط العريب وتطوره ،ومنها ما هو خاص بعلم الرس ــم واليل ـ ـ ط ،ومنها ما
هو مفيد يف حقل ال حث العلمي املتعلق بعلوم القر ن الكرمي ،فليس اهلدف من الدراس ـ ـ ــة إث ات ص ـ ـ ــحة نقل القر ن ،فلدينا -
حنن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني -طرقنــا القطعيــة يف تلقي القر ن الكرمي وث وتـ  ،وهو تلقي مــا بني الــدفتني من الفــاحتــة إىل النــاس بال زتدة وال
نقصــان مشــافهة مجعا عن مجع ،وجيال عن ٍ
جيل ،وكل ما كان خمالفا ملا بني الدفتني فان مردود؛ لعدم تلقي هبذه الص ـفة اليت مل
يد هبا حرف واحد ،وذلك من لدن رسول صلى علي وسلم بعد العرضة األخرية إىل اليوم.
ينخرم هبا حرف واحد ،وال ِز َ

 -بينت أتريخ ص ــفحات مص ــحف جامعة برمنجهام ،وكيف وص ــل إىل مكت ة جامعة برمنجهام الربيطانية ،وعرض ــت

احتمالية نس ـ ة نس ــخة (- )aواليت أجري عليها الفحص الكربوين -من هذا املص ــحف إىل مص ــاحف اخلليفة عثمان رض ـي
عن  ،وذكرت أن يصـ ـ ـ ـ ــعب اجلزم األكيد أبن هذه الصـ ـ ـ ـ ــفحات من أحد املصـ ـ ـ ـ ــاحف العثمانية ،لكننا ميكن أن جنزم ِبق َدِم هذه
الصفحات ،وأهنا قد كت ت يف القرن األول اهلجري ابعت ار أن الفحص الكربوين كاآلن على الرا وليس احلرب؛ المتناع أن تكون
ص ــفحات هذا املص ــحف قد كتِ ت بس ــنوات مت اعدة جدا بني احلرب والرا؛ إذ ميتنع يف العادة الكتابة على الرقاا بعد س ـنو ٍ
ات
َ
طويلة ،وهو دليل اترخيي مادي على كتابة هذه النسخة من املصحف يف ٍ
ٍ
مقارا للهجرة الن وية.
وقت
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متيزت صـ ـ ــفحات هذا املخطوطة من املصـ ـ ــحف بنسـ ـ ــختيها بعدم وجود شـ ـ ــيء من الزخرفات بني فواصـ ـ ــل اآلتت
َ -

والسـ ـ ـ ــور؛ مما يعطينا دليال على تقدمهما ،لكن ت قى نسـ ـ ـ ــخة ( )aواليت مت إجراء الفحص الكربوين هي األقدم؛ فقد خلت من
ذكر اسم السورة وعدد ت ا؛ كما هي حالة املصاحف امل كرة.
 قدمت وصفا للمصحف تيلمن ذكر عدد األوراا ونوعها ،وحجم صفحات املصحف وطريقة الكتابة في . أغلب ما جاء يف مص ـ ـ ــحف مكت ة جامعة برمنجهام وخباص ـ ـ ــة نس ـ ـ ــخة ( )aمن ظواهر الرس ـ ـ ــم كاحلذف واإلث اتانفرد املصــحف بظواهر قليلة
واإلبدال والوصــل والفصــل؛ ل ما يؤيده يف كتب رســم املصــحف ،واملصــاحف املخطوطة القدمية ،و َ

يف الرسم مل أجد ما يؤيدها يف كتب رسم املصحف ،وهي قليلة جدًّا إذا ما قيست حبجم كرب ظواهر الرسم يف املصحف.

جري
 خلت النسـ ــخة املخطوطة من املصـ ــحف متاما من نقاط الشـ ــكل يف نسـ ــخة ( )aفقط -وهي النسـ ــخة اليت أ َعليها الفحص الكربوين -ومل ختر النســخة يف ذلك عما س ـ ق أن ذكره علماء الرســم ،فال يوجد يف هذه الصــفحات املكتشــفة
من نسـخة ( )aشـيئا من نقاط الشـكل اإلعرابية ،وأما نسـخة ( )bففيها الكثري من نقط اإلعراا املدورة امليلـافة ابللون األمحر
على بعض الكلمات وخباصة يف أواخرها ،لكن ال يست عد أن تكون هذه اإلضافات مت خرة عن كتابة النسخة ،ولعل ذلك من
ٍ
مصحف واحد.
املرجحات القوية أبن هاتني النسختني خمتلفتان وليستا من
 أغلب حروف الكلمات القر نية يف النس ـ ـ ـ ــختني من مص ـ ـ ـ ــحف مكت ة برمنجهام غري منقوطة نقط إعجام؛ لكين رأيتأييل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نقط اإلعجام لكث ٍري من حروف الكلمات القر نية ،وعلى ذلك فيجب على ال احثني إعادة النظر يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة خلو
املص ـ ـ ـ ــاحف العثمانية متاما من نقاط اإلعجام وأن يؤخذ ابلنظر عالقة هذه الظواهر ابلكتاابت القدمية األخرى ق ل اإلس ـ ـ ـ ــالم،
وكذلك الكتاابت اليت عاص ـ ـ ـ ــرت بداية كتابة القر ن الكرمي أو بعده بقليل ،فهذا املنهج املقارن يس ـ ـ ـ ــاعد كثريا يف تقدمي تفسـ ـ ـ ـ ـ ٍري
ـحيا لظواهر الرســم ،وقد س ـ ق أن ذكرت عن بعض املؤرخني اســتحالةَ أن تكون هذه احلروف ق ل اإلســالم ويف بداية مهده
صـ ٍ

بدون نقط إعجام؛ إذ ي عد أن احلروف ق ل ذلك مع تشاب صورها كانت عرية عن نقط اإلعجام إىل حني نقط املصحف.

وأخريا ي قى ما قدمت يف هذه الدراسة إمنا هو حماولة أرجو فيها أن أكون قد قاربت الصواا ،وأن تكون هذه الدراسة
ل نة جديدة يف صـ ــرح الدراسـ ــات القر نية ،فان أحسـ ــنت فذا من فيلـ ــل
وعجزي ،وحسي أين اجتهدت.
واحلمد هللِ ِ
را العاملني

تعاىل علي وتوفيق  ،وإن أخط ت فمن تقصـ ــريي
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 عادل بن حممد العمري.د

Abstract
Prepared by:
Dr.Adel Mohammed Omar al-Omri
Title of the research: The recently discovered manuscript of the Holy Quran at the University of Birmingham - UK - An analytical study.
-Research Objective: Study of The recently discovered manuscript of the Holy Quran at the
University of Birmingham- UK- An analytical study.
-The research Abstract:
I showed in the parts of this research a detailed description of the recently discovered manuscript
of the University of Birmingham Library's copy of the Holy Quran، with its two copies. I showed the
extent of its history and documentation. Then I explained the components of the manuscript and how
it was written. The second topic of the research dealt with the extent of its approval with the Ottoman
Quran، In terms of: the order of Surah's and verses، and in terms of the similarities and differences to
the most features of Ottoman painting، such as delete، rise، replace، link and separation. Also، there
was a comparison of this manuscript with ancient Quran copies in this science. Then there was the
verification subject of this manuscript copy validity from being incorrect. This study was concluded
with the third part of this study which was about the criticism of the manuscript and some notes
about it. I can summarize the study results in the following points:
-The importance of studying the ancient Quran copies which provide a variety of knowledge that
can be used in the fields of scientific research related to the sciences of the Holy Quran، and the
readings science.
-I explained the history of the Quran pages of the University of Birmingham، and how this copy
of the Holy Quran reached to the library of the University. Also، I explained in details about the
possibility of the relation of this copy (a)، which was tested by the carbon-examination، to The Quran
copies of Caliph Othman - may Allah be pleased with him.
Translated by: Etqan Alehterafia for Certified Translation
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املصادر واملراجع
أول :الكتب:
ً
 أجبد العلوم ،للقنوجي ،دار ابن حزم ،الط عة األوىل1423 ،هـ2002 /م. اإلتقان يف علوم القر ن للس ـ ـ ــيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفيل ـ ـ ــل إبراهيم ،اهليئة املص ـ ـ ـرية العامة للكتاا1394 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/1974م.
 األعالم للزركلي ،دار العلم للماليني ،الط عة :اخلامسة عشر  -أتر  /مايو  2002م.عز وجل البن األن اري ،حتقيق :حممد حميي الدين رميل ـ ـ ـ ـ ــان ،مط وعات جممع

 إييل ـ ـ ـ ـ ــاح الوقف واالبتداء يف كتاااللغة العربية بدمشق1390 ،هـ1971 /م.
 ال داية والنهاية البن كثري ،دار الفكر1407 ،هـ1986 /م. الربهان يف علوم القر ن ،للزركش ـ ـ ـ ـ ــي ،حتقيق :حممد أبو الفيل ـ ـ ـ ـ ــل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،ط1376ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/1957م.
 ات العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد احلسيين ،دار اهلداية. تطور الكتاابت والنقوش يف احلجاز منذ فجر اإلســالم حىت منتصــف القرن الســابع اهلجري ،حممد فهد الفعر ،الط عةاألوىل ،دار امة جبدة1405 ،هـ1984 /م.
 الثقات البن ح ان ،داآلرة املعارف العثمانية حبيدر ابد ،اهلند1393 ،هـ1973 /م. اجلامع ألحكام القر ن للقرطي ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم طفيش ،دار الكتب املص ـ ـ ـرية ابلقاهرة1374 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/1964م.
-

جواهر األدا يف أدبيات وإنشاء لغة العرا ،أمحد اهلامشي ،مؤسسة املعارف ،بريوت.
اخلط العريب من خالل املخطوطات ،مركز امللك فيصل لل حوث والدراسات ابلرتض ،الط عة األوىل1406 ،هـ.
خطط الشام ،حممد كرد علي ،مكت ة النوري بدمشق ،الط عة الثالثة1403 ،هـ1983 ،م.
دراسات يف علوم القر ن الكرمي فهد الرومي ،الط عة  ،18الرتض1432 ،هـ.

 دراس ـ ـ ـ ــة فنية ملص ـ ـ ـ ــحف م كر يعود للقرن الثالث اهلجري ،خمطوط مبكت ة امللك فهد الوطنية ،دراس ـ ـ ـ ــة وحتقيق :د.ع د املنيف ،الط عة األوىل1418 ،هـ1998 /م.
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 دليل احلريان شــرح مورد الظمين يف رســم ض ـ ط القر ن للمارغين التونس ـي ،حتقيق :حممد الصــادا قمحاوي ،مكت ةالكليات األزهرية مبصر.
-

رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية ،غامن قدوري احلمد ،دار عمان للنشر والتوزيع2008 ،م.
رسم املصحف وض ط بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ،شع ان حممد إملاعيل ،دار السالم للط اعة والنشر.
السنن الكربى للنساآلي ،شراف :شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،هـ2001 /م.
شعب اإلميان لل يهقي ،حتقيق :ع دالعلي ع داحلميد حامد ،نشر مكت ة الرشد ابلرتض ،الط عة األوىل1423 ،هـ/

2003م.
 ص ا األعشى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت. -صحيا مسلم ،بتحقيق :حممد فؤاد ع دال اقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 ظواهر كتابية يف مص ــاحف خمطوطة دراس ــة وحتقيق ،غامن قدوري احلمد ،وإتد الس ــامراآلي ،دار الغواثين للدراسـ ـاتالقر نية ،دمشق ،سورت2010 ،م.
 غريب احلديث ،حتقيق :ع د اجل وري ،مط عة املعاين ب غداد1397 ،هـ. فتا ال اري بشرح صحيا ال خاري البن حجر ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ. الفهرست البن الندمي ،حتقيق :إبراهيم رميلان ،الط عة الثانية1417 ،هـ1997 /م. القواعد واإلش ــارات يف أص ــول القراءات للحموي ،حتقيق :د .ع دالكرمي بكار ،دار القلم بدمش ــق ،الط عة األوىل،1406هـ1986 /م.
-

كشف الظنون ،حلاجي خليفة ،مكت ة املثىن ب غداد1941 ،م.
م احث يف علوم القر ن ملناع القطان ،مكت ة املعارف للنشر1421 ،هـ2000 /م.
م احث يف علوم القر ن ،د .ص حي الصاحل ،دار العلم للماليني ،يناير2000 ،م.

 اةكم يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين ،حتقيق :د .عزة حسن ،دار الفكر بدمشق1407 ،هـ. خمتصر الت يني هلجاء التنزيل أليب داود األندلسي ،حتقيق :د .أمحد شرشال ،جممع امللك فهد مع مركز امللك فيصلابلرتض1423 ،هـ2002 /م.
 -املدخل لدراسة علوم القر ن الكرمي ،حممد أبو شه ة ،مكت ة السنة ابلقاهرة1423 ،هـ2003 /م.
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-

مستدر احلاكم ،حتقيق :مصطفى ع دالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ1990 /م.
املصاحف ،البن أيب داوود ،حتقيق :حممد بن ع ده ،دار الفاروا مبصر1423 ،هـ2002/م.

 املصحف الشريف دراسة اترخيية وفنية ،حممد ع دالعزيز مرزوا ،اهليئة املصرية العامة للكتاا ابلقاهرة1975 ،م. مص ـ ـ ــحف مكت ة ابريس برقم ،)5122 (:حتقيق ودراس ـ ـ ــة د .بش ـ ـ ــري احلمريي ،وما زال الكتاا حتت الط اعة ،ومتالنقل عن عن طريق مؤلف الكتاا.
 مصطلحات الكتاا العريب املخطوط ،قاموس كوديكولوجي ،أمحد شوقي بن ني -مصطفى طويب ،اخلزانة احلسينيةابلرابط2005 ،م.
 مصنف ابن أيب شي ة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكت ة الرشد ابلرتض1409 ،هـ. مصنف ع د الرزاا ،حتقيق :ح يب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ب ريوت1403 ،هـ.-

معجم الرسم العثماين ،د .بشري احلمريي ،مركز تفسري للدراسات القر نية ،الط عة األوىل1436 ،هـ2015 /م.
املعجم الك ري للطرباين ،حتقيق :محدي ع داجمليد ،مكت ة ابن تيمية ابلقاهرة1994 ،م.
املقنع يف رسـ ــم مصـ ــاحف األمصـ ــار ،أليب عمر الداين ،حتقيق :حممد الص ـ ــادا قمحاوي ،مكت ة الكليات األزهرية

ابلقاهرة.
 مناهل العرفان يف علوم القر ن ،حممد ع دالعظيم الزرقاين ،مط عة عيسى ال ايب احللي وشركاه. موسوعة اخلط العريب زين لناجي الدين املصرف ،دار الشؤون الثقافية العامة ب غداد1990 ،م. املوسوعة القر نية ،إبراهيم بن إملاعيل األبياري ،مؤسسة سجل العرا1405 ،هـ. امليس ـ ـ ــر يف علم املص ـ ـ ــحف وض ـ ـ ـ ـ ط  ،د.غامن قدوري احلمد ،مركز الدراس ـ ـ ــات واملعلومات القر نية ،الط عة األوىل،1433هـ2012 /م.
 النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ،حتقيق :علي حممد الق اع ،دار الكتب العلمية.-

الوسيلة إىل كشف العقيلة ،السخاوي ،حتقيق :موالي حممد اإلدريسي ،مكت ة الرشد ابلرتض2003م.
اثنيًا :الدورايت واجملالت العلمية واملواقع اإللكرتونية:

صحيفة عكاظ بتاريخ  1436/ 10/25ه،ـ  10أغسطس 2015م.
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د .عادل بن حممد العمري

 جملة أطالل (حولية اآلاثر الســعودية) ،العدد :الثالث عشــر ،جملة صــادرة عن اإلدارة العامة لآلاثر واملتاحف بوزارةاملعارف السابقة يف السعودية 1411ه1990 ،م.
 موقع ج ـ ـ ــامع ـ ـ ــة برمنجه ـ ـ ــام -املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الرآليس للمعلوم ـ ـ ــة عرب الرابطBirmingham Qur'an - :manuscript dated among the oldest in the world
 موقع هيئة اإلذاعة الربيطانية ". http://www.bbc.com/arabic " BBC موقع مركز مناء لل حوث والدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،حوار مع الدكتورة أل ا فيديلي ( )Dr Alba Fedeliحول خمطوطاتالقر ن والفيلولوجيا الرقمية.
 مدونة الدراس ـ ــات القر نية ،تعليق أمحد وس ـ ــام ش ـ ــاكر على خرب اكتش ـ ــاف ص ـ ــفحات مص ـ ــحف مكت ة برمنجهامالربيطانية بتاريخ  9أغسطس .2015

