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 ..بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، أما بعد

 

قيمت حمارضة يف أكاديمية برلني  3102فيف اثلالث عرش من شهر ديسمرب لعام 
ُ
 براندنربغ للعلوم اإلنسانيةأ

 .الرتيك طيار آليت قوالجمن إلقاء الرائد يف جمال ادلراسات القرآنية  1"املصاحف املنسوبة إىل عثمان ويلع"بعنوان 
 إىل اللغة العربيةترمجتها من الرتكية  مهمة معزت حسناألستاذ  توىلقد ونظراً لألهمية العلمية هلذه املحارضة، ف

ور طيار آليت تواألستاذ ادلك .عدادها للنرشإو وتفضل مشكوراً بإرساهلا إيل، فقمُت بمراجعتها واتلعليق عليها
 : الصددقوالج من األسماء ابلارزة ايلوم يف دراسة وحتقيق املصاحف القديمة، ومن أعماهل يف هذا 

 

 م3112، (طوبقايب رساي  نسخة)ن املصحف الرشيف املنسوب إىل عثمان بن عفا. 
  م1122، (نسخة متحف اآلثار الرتكية واإلسالمية)املصحف الرشيف املنسوب إىل عثمان بن عفان. 

  م3112، (املشهد احلسيين نسخة)املصحف الرشيف املنسوب إىل عثمان بن عفان. 
  م3100، (نسخة صنعاء)املصحف الرشيف املنسوب إىل يلع بن أيب طالب. 

 .من ادلراسات واتلحقيقات وغريها
 

مثمرة ألعمال أخرى ويف اخلتام نسأل اهلل تعاىل أن ينفع القراء بهذه املادة املرتمجة وأن يكون هذا العمل بداية 
 .لزتام املنهجية العلمية الرصينةامع  تُعىَن بدراسة املخطوطات القرآنية بمزيد من اإلسهاب واتلفصيل

 

 .هذا وباهلل اتلوفيق وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم

 
 

 وكتبه أمحد وسام شاكر 
 0425،  احلجة ذو  32 ، اجلمعة 

 

 

 
                                                   

  http://youtu.be/y7D1SgdWS4s :عىل الرابط التايل -باللغة الرتكية  -األصلية  مشاهدة املحارضةيمكن  1

  .حارضة قبل نرشهالنص املأود أن أشكر األستاذة إيامن حييى عىل مراجعتها اللغوية  )*(

http://youtu.be/y7D1SgdWS4s
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 :نص املحارضة
 ..والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،اهلل الرمحن الرحيم احلمد هللسم ب

 

بلند : هذه ادلعوة اللطيفة من األستاذ أجل من الكيم أحييكم وأسلم عليكم مجيعاً تتاح يف اف ،عزاءخويت األإ
 هوكما قال بلند فإن هذ ،ين أبدوا اهتمامهمولألساتذة اآلخرين يف املنظمة اذلهل  فشكراً  (Bülent Uçar) أوجار

أما بالنسبة  ،ألجيب ىلع تساؤالتهم ،أعددته من أجل املسترشقني يف برلني مكتوباً  املحارضة اكنت يف األصل نصاً 
: وها هو ذا عنوان املحارضة ،قدم انلص نفسه لكمأ، وسإىل األكاديميني املسلمني فال أظنها ذات قيمة عظيمة

 .(املصاحف املنسوبة إىل عثمان ويلع)
 

ولكن نسخ املصاحف اليت وصلتنا من  ،انليب ىلع عثمان ويلع فقط والم يقترص املهتمون بالقرآن ممن اعرص 
 فال يوجد يف املكتبات يشء اسمه مصحف  ،القرن األول واملوجودة يف املكتبات تنسب إىل هذين فقط

ُ
يب بن أ

هذا  ،ولكن توجد مصاحف منسوبة إىل عثمان وأخرى منسوبة إىل يلع ،أو مصحف عبد اهلل بن مسعود ،كعب
هو مسألة وصول  -يف قناعيت-إن أهم جزء يف موضوع تاريخ املصاحف  .جيب توضيحه فيما يتعلق بالعنوان

مسلم به من قبل املؤمنني وعلماء  القرآن إيلنا كما أنزل ىلع حممد؟ أحمفوظ هو أم غري حمفوظ؟ إن كونه حمفوظاً 
وتلباين طرق حبثهم خيالفون تلك  ،من غري املسلمني ،ولكن بعض ابلاحثني الرشقيني والغربيني ،اريخ القرآنت

 ،كما هو من كون القرآن بلغنا حمفوظاً  وأكرب مزاعمهم ىلع ابلاحثني املسلمني هو أنهم ينطلقون مسبقاً  ،املسلمة
فابلاحثون املسلمون يرون أن القرآن منذ أن  ،فاهمحىت لو لم نقبل بنتيجتهم تلك فإن اتلقاءنا بهم ممكن باتل

 ،حيفظونه ويقرؤونه ،بل عرشات اآلالف نزل حفظه مئات من الصحابة ومع تقدم األزمنة أصبح احلفاظ آالفاً 
ومتشابه  ،وجماز القرآن ،وكتب إعجاز القرآن ،وكتب املصاحف ،وتفاسريه تمأل املاكتب ،وترجم إىل لك لسان

ن القرآن من أكرث إ، وكذلك يف زماننا ففيها مؤلفات وجمدلات ،وغريها من العناوين ،ومشلك القرآن ،القرآن
ويف لك  ،وبشلك يويم ،وهو الكتاب الوحيد اذلي يقرأ يف لك ماكن يف ادلنيا ،الكتب اليت درست وألفت فيها الكتب

  .بدون انقطاع ،ثانية
 

هذه اجلهود بدأت يف عهد اخللفاء  ،محاولة مجع صحائفه يف ماكن واحدوذلك ب ،بدأت العناية بالقرآن بوفاة انليب
 2Corpus" ةالقرآني املوسوعة"ويف زماننا يوجد مرشوع  ،ثم استمرت بغري انقطاع إىل يومنا هذا ،األوائل

Coranicum  يوافقوا  أنال يتوقع منهم  ،وهؤالء ابلاحثون املشككون ،تللك ادلراسات شباهه مما يعد امتداداً أو
 ،بغري شبهة ،نه حمفوطأو ،عن املشايخ وتلقياً  ،عن جيل جيالً  املسلمني يف اعتقادهم بكون القرآن منقوالً 

                                                   
   م بقيادة الرائدة يف حقل الدراسات القرآنية أجنليكا نيوفرث7002بدأ املشروع عام . هو أحد أهم املشاريع البحثية األملانية املتعلقة بدراسة القرآن الكرمي يف القرن الواحد والعشرين 2

Angelika Neuwrith   كما يقول عنه -يهدف املشروع . م على أقل تقدير7072يف أكادميية برلني براندنربغ للعلوم اإلنسانية وبتمويل رمسي من الدولة يستمر حىت عام
ويتيح املوقع إمكانية عرض اآلايت القرآنية من  http://corpuscoranicum.de: موقع املشروع على اإلنرتنت .الكرميأي القرآن  -إىل توثيق كامل للنص املقدس  -أصحابه 

 .املخطوطات القدمية املتوفرة

http://corpuscoranicum.de/
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أما  ،حد من العلماء الرشقينيأوالوثائق اليت بني أيديهم لم يقف عليها  ،يف حال عدم وجود وثائق مادية وخصوصاً 
وال يستند إىل  ،بتحريف القرآن فهذا بقناعيت ظاهر ابلطالنعن بعض علماء الشيعة اإلمامية  ما يروونه نقالً 

إن طلبنا من ابلاحثني الغربيني غري  .وهذه الروايات الشيعية تستحق أن يعقد مؤتمر دلحضها ،أساس عليم
من شبهة وجود  فهم ينطلقون دائماً  ،ن يتناولوا األمر مثلنا ليس بصوابأن يعتقدوا حبفظ القرآن وأ ،املسلمني

وجيب اتلوصل إىل طريقة بلحث املوضوع بني املسترشقني  ،وتناوهلم لألمر بهذا الشلك غري مقبول أيضاً  ،أخط
خبالف  ،يف إمالء أي لكمة يف املصاحف القديمة ديلل ىلع اتلحريف أفهم يعتربون أن أي خط ،والعلماء املسلمني

تسألون عن ديليل ىلع دعواي عدم وجود  وإنكم قد ،3ابلاحثني املسلمني اذلي يفرسون ذلك خبطأ انلاسخ وسهوه
  .سأوضح لكم ذلك الحقاً  ،فرق بني املصاحف القديمة ومصاحفنا

 

 ملاذا اهتممت بنسخ املصاحف؟ ملاذا حبثت يف نسخ املصاحف املنسوبة إىل عثمان ويلع؟ عندما كنت يف اثلانوية
خبالف  ،موىس وعيىس ىلع ليسا كما أنزالأنهما  ،جنيل حرفا خالل العصورسمعت من أساتذيت أن اتلوراة واإل

ويف شبايب قرأت كتب اعملني  ،وهذه احلقيقة تسعدين كمسلم ،ولك الكتب اليت قرأتها تربز هذه احلقيقة ،القرآن
ذكر فيه أن  ،(مناهل العرفان يف علوم القرآن)صاحب  ،حممد عبد العظيم الزرقاين: األول: معارصين أثارا انتبايه

ً احتمال وجود أح أي قبل  0292ويف سنة  ،4د املصاحف املستنسخة من مصاحف عثمان يف القاهرة كبري جدا
ذهبت إىل القاهرة لرؤية هذا املصحف واتلقيت ببعض ابلاحثني املرصيني واكنوا ىلع قناعة  ،سنة من اآلن 44

املرحوم حممد  خر فهو، أما الاكتب اآلولكن رؤييت املصحف تعذرت حينئذ ،بكونه أحد املصاحف العثمانية
 .فقد ذكر وصول ثالثة من مصاحف عثمان اخلمسة أو الستة إىل زماننا (سالممدخل إىل اإل)محيد اهلل يف كتابه 

واثلالث يف  ،واثلاين يف طشقند مع نقص يقدر ببضع صحائف ،األول يف إسطنبول يف متحف قرص طوب قايب
 ،وهنا البد من اتلوضيح ،5وحيتوي ىلع أكرثمن نصف املصحف بقليل (مكتبة ادلائرة اهلندية)انكلرتا يف نلدن 

                                                   
عندما نقارن املخطوطات فمن املمكن دائام  العثور عىل أخطاء » :القرآنية عن األخطاء النسخية يف املخطوطات يقول الدكتور حممد مصطفى األعظمي متحدثا   3

األخطاء غري "هذا مثال عىل عدم عصمة اإلنسان، ولقد تم االعرتاف عىل هذا النحو من قبل املؤلفني الذين كتبوا يف نطاق واسع عن موضوع نسخية هنا أو هناك؛ 

  «.هذا النوع من األخطاء ال ُيمكن استخدامه إلثبات أي حتريف يف القرآن. "املتعمدة

M. M. al-A'zami, The History Of The Qur'anic Text, UK Islamic Academy, 2003,  p.13, footnote 27)) 

مكتوب باخلط الكويف القديم مع  نعم إن املصحف املحفوظ يف خزانة اآلثار باملسجد احلسيني واملنسوب إىل عثامن »: الزرقاين حممد عبد العظيم قال الشيخ 4

ورسمه يوافق رسم املصحف املدين أو الشامي حيث رسم فيه كلمة من يرتدد من سورة املائدة بدالني اثنني مع فك اإلدغام وهي  .جتويف حروفه وسعة حجمه جدا  

، رشكاهمطبعة عيسى البايب احللبي ومناهل العرفان يف علوم القرآن، ) «.فأكرب الظن أن هذا املصحف منقول من املصاحف العثامنية عىل رسم بعضها .فيها هبذا الرسم

 (215-212 :، صاألولاجلزء الطبعة الثالثة، 

وال يوجد اليوم  .إىل األمصار قد ضاعت يف العصور التالية واحدا  تلو اآلخر إن املصاحف التي بعث هبا سيدنا عثامن بن عفان » :قال الدكتور حممد محيد اهلل 5

مرباطور املغويل يف منها إال مصحف طوبقايب يف استانبول وهو مصحف تام، ثم املصحف املحفوظ يف مكتبة الدائرة اهلندية يف انجلرتا، وهو مأخوذ من مكتبة اإل

وقد  .طبق األصل من هذا املصحفملت طبعة وكانت احلكومة الروسية يف زمن القيرصية قد ع .دهلي؛ ويوجد مصحف ثالث يف مدينة طشقند تنقصه عدة أوراق
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إن  .ال بضع صحائف كما قال املؤلف السابق ،فانلقص املوجود يف مصحف طشقند بعد دراسته يتجاوز ثلثيه
 ً  .يل تلفحص تلك املصاحف ودراستها بالنسبة إيل وحمرضاً  هذه املعلومات اليت ذكرها املؤلفان اكنت مهمة جدا

اكتفوا بهذا القول ولم يدرس أحد تلك  ،سب القراء وابلاحثني املسلمني لم يتغري حرف من املصحفوحب
ن يقارنوا ألَِم لْم خيطر بباهلم  ،إن عدم وجود دراسة توضح ذلك نقص كبري .املصاحف املكتوبة من عهد الصحابة

ترشقني بتجميع املصاحف والصحائف بني تلك املصاحف واملصاحف املطبوعة يف زمانهم؟ ألم يشعروا بقيام املس
القرآنية األقدم من جغرافية العالم اإلساليم؟ لم لم ينتبه املسلمون تللك املصاحف عندما اكن املسترشقون 

واكنت دلي خماوف من أن  ،يل فإن هذا القصور ال يمكن تفسريهإيثريون الشبهات حول حفظ القرآن؟ بالنسبة 
وإن  ،فاكر رافقتين منذ الستينات وحىت األلفني، لك هذه األحبفظ القرآن إبراز هذه املصاحف سيضعضع القول

وقد حفظه يف  ،وانطلقت يف دراسيت من كون القرآن وحياً  ،وظائيف ادلينية والسياسية يه ما أخرين لك هذه املدة
اكنت هذه ذا إ، ف6وهل يف لك عرص مصاحف مكتوبة عديدة ،الفاملئات ثم اآلالف وعرشات اآلالقرون األوىل 

إلمجاع  ونظراً  ،فسيكون ذلك نتيجة مدهشة ،املصاحف اليت وصلتنا منسوبة إىل عثمان مؤيدة ذللك املحفوظ
وأدركت  ،فقد جتاوزت الروايات املتضاربة الكثرية حول املصاحف العثمانية ،الصحابة ىلع مصاحف عثمان

ول اذلي األوبدأت بدراسة املصحف  ،زمانناأهمية دراسة هذه املصاحف اليت وصلتنا وتبيني مطابقتها ملصاحف 
 .وهو مصحف متحف قرص طوب قايب محيد اهللذكره 

 

  املصاحف املنسوبة إىل عثمان :أوالا  
 ،يف تالوة القرآن بني أفراد اجليوش اإلسالمية يف الشام والعراق االختالف، وبسبب أثناء فتح أذربيجان وأرمينية 

 ،يب بكر أساساً أمصحف  قرر اخلليفة اثلالث عثمان بن عفان استنساخ مصاحف وإرساهلا إىل األمصار متخذاً 
فنسخت املصاحف اجلديدة وأرسلت  ،املهمة إىل جلنة مؤلفة من أربعة أشخاص برئاسة زيد بن ثابت ومولكً 

حرق وُميح لك ما عداها ،لألمصار الرئيسة
ُ
 .لو لم يفعل عثمان ذلك لفعلته أنا: قال يف خالفته حىت أن علياً  ،وأ

 ،7وأنا أرى أن العدد ال يقل عن ستة ،إن عدد املصاحف العثمانية حبسب الروايات يرتاوح بني األربعة واثلمانية
                                                                                                                                                                    

ونفس هذه الصحة تنطبق أيضا  عىل نصوص  .رأينا من خالل دراستنا له أن نصه ال خيتلف يف يشء قط عن املصاحف املستخدمة حاليا  يف األماكن األخرى

طوب  لرشيف املنسوب إىل عثامن بن عفان، نسخةاملصحف ا: طيار آلتي قوالج) «.املخطوطات األخرى الباقية من القرن األول والقرون التالية يف شكل تام أو أجزاء

 (72-70: ، ص2117قايب رساي، مركز إرسيكا، 

القرن األول اهلجري  من بداية، ، يف خمطوطات كاملة أو جزئيةألف نسخة للقرآن 251 ك أكثر منفإن هنابحسب تقديرات الدكتور حممد مصطفى األعظمي  6

 (M. M. al-Azami, The History of the Qur’anic Text, p.151 :انظر) .فصاعدا  
واملفهوم عىل كل حال أن عثامن ريض اهلل عنه . ولعل القول بأن عددها ستة هو أوىل األقوال بالقبول»: بعد أن ذكر اختالف العلامء يف عدد املصاحف قال الزرقاين 7

 هذا التعيني وما وسعتهم أدلة ذاكوال يتعلق بتعني العدد كبري غرض فيختلفوا يف . من املصاحف يفي بحاجة األمة ومجع كلمتها وإطفاء فتنتها قد استنسخ عددا  

 (213:ص اجلزء األول، ،مناهل العرفان يف علوم القرآن) «.االختالف
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بني املصاحف  خمتلفاً  موضعاً  44فثمة  ،وذلك باستقراء اخلالفات اإلمالئية اليت ذكرت بني هذه املصاحف
يف  ابتهاهذه املواضع بعد أن تأكدت من كت واعتمدت ىلع مقارنة ،نقلها أئمة القراء املشهورين ،العثمانية

 : املدينة ومكة والكوفة وابلرصة والشام باملصاحف اليت درستها: املصاحف العثمانية الرئيسة
 .مصحف قرص طوب قايب .0
 .مصحف طشقند .2
 .مصحف القاهرة .3
 .ومصحف يلع املنسوب إيله يف صنعاء .2

 

وهناك املصحف  ،أرسلت لك نسخة ىلع أنها مصحف إمام ،أعرضها عليكم يف جدول ملحقة بمصادرها سوف
ولكن لم تذكر  ،ويبلغ العدد ثمانية بمصحف ابلحرين وايلمن ،اإلمام اخلاص بعثمان نفسه وهو السادس

ال  ،تاريخ القرآنلة وصول أحد املصاحف العثمانية من أهم مسائل أإن مس ،املصادر أي خصائص إمالئية هلما
نستطيع مع األسف أن جنزم بوجود مصحف ما منها يف مكتبة ما لغياب تاريخ انتقال تلك املصاحف مع أن بعض 

 ،أقول هذا كمتفحص للمصاحف املنسوبة إىل عثمان يف زماننا مجيعاً  ،ةاملعلومات املتفرقة خبصوص ذلك موجود
متحف  -واذلي يف تيام  سانت بطرسربغا املصحف اذلي يف اذلي يف متحف قرص طوب قايب واذلي يف نلدن وبقاي

ال أحد من تلك املصاحف هو املصحف األصيل املكتوب يف  ،وكذلك اذلي يف القاهرة - آلثار الرتكية واإلسالميةا
  .مما استنسخ منهافيه مستنسخة منها أو  ،عهد عثمان

 

 :عثمان أو املسماة باملصاحف العثمانية يه النسخ املوجودة يف مكتبات العالم املختلفة واملنسوبة إىل
  .مصحف متحف طوب قايب .0
 .مصحف طشقند .2

 ولكهما ناقص

 .اآلثار الرتكية واإلسالميةمتحف : أي (تيام)مصحف  .3
 .املشهد احلسيين يف القاهرةمصحف  .2
 .مصحف نلدن .5
 .سانت بطرسربغمصحف  .6

 

وسنّة  ،حرفاً  وحرفاً  ،ولكمة لكمة ،اً سطر أما ابلقية فإنها دققت من قبلنا سطراً  ،ىلع األخري حمدود طاليعاولكن 
بينها أوس ،واذلي نرش منها هو مصحف طوب قايب وتيام والقاهرة وصنعاء ،وبينت الفروق اإلمالئية بينها ،سنّة

 .لكم ىلع حنو خمترص
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 مصحف طوب قايب 
حزيران  03املوافق لـ  ،ـ ه1226 مجادى األوىل 31قايب بتاريخ كتب باللغة العثمانية ىلع غالف مصحف طوب 

 ،حفظ مدة طويلة يف القاهرة - ويلته اكن كذلك - (هذا املصحف كتب بيد عثمان الرشيفة): م1811سنة 
 .وأرسله وايل القاهرة حممد يلع باشا هدية للسلطان حممود اثلاين

 ً  :فيه واليت سببها سهو الاكتب من األخطاء اإلمالئية القليلة جدا
وأنزنلا عليكم املن والسلوى لكوامن آية  [5A]يف سورة ابلقرة يف آخر الصحيفة  )لكوا(لكمة  -

كررت  8
 .عند ابتداء الصفحة اتلايلة، هذا سهو اكتب

 (إذ)كتبت  (إذا)لكمة : 9يف سورة األنعام -
 .(ووال)كتبت  (وال): 10يف سورة األعراف -
 .(خافأأين إ)كتبت  (إين أخاف): 11يف سورة األنفال -
 .الالم اثلانية ساقطة، كتبت األوىل وسقطت اثلانية (باألبل اأولو): 12يف سورة الزمر -
يف أول املائدة واإلرساء ،  سطراً  04يف لك صفحة  414عدد أوراقه  ؛سم 00 سمكه ؛سم x 49 40: أبعاده -

مكتوبتان خبط آخر فيه نقط وضبط، ولكن نقطه  00و  9الورقتان  ،ورقتان ناقصتان مكتوب باخلط الكويف
إنه : وضبطه ال يتطابقان بشلك اكمل مع أي من القراءات السبع أو العرش املشهورة، فال نستطيع أن نقول

منقوط ومضبوط حبسب القراءة الفالنية، ولكن نقطه وضبطه ال خيرج عن القراءات املشهورة، يبدو أنه 
 .اءة إمام آخر غري املشهورينمضبوط ىلع قر

 

فنحن نعلم  ،مصار مع األسفهذا املصحف ليس مصحف عثمان اخلاص وال أحد املصاحف اليت أرسلت إىل األ
 آيات 01و أآيات  5لك  -أن مصاحف عثمان غري منقوطة وال مضبوطة وكذلك بال إشارات ختميس وال تعشري 

حرف املتماثلة يف مصحف تلفريق األ .أضيفت يف املصاحف الالحقةفهذه األمور  ،وال يوجد فواصل بني السور -
توجد  .والضبط حبرب أمحر ىلع طريقة أيب األسود ،طوب قايب استعملت خطوط خفيفة مائلة إىل اليسار حبرب أسود

ولك مئة آية ثمة مستطيل  ،وتكون أكرب لك عرش آيات ،آيات 5لك  تتكررإشارات ملونة للفصل والوقف 
فصل بني السور برتك مساحة مزخرفة لك هذا من  (مئتني)ولك مئيت آية مكتوب فيه  (مئة)أفيق مكتوب فيه 

يف  (ىلع)كتب حرف اجلر  .األدلة اليت اعتمدنا عليها يف اتلديلل ىلع أنه ليس أحد املصاحف العثمانية األصلية
                                                   

 57اآلية : البقرة 8

 052  اآلية :األنعام 9

  092اآلية : األعراف 10

  28اآلية : األنفال 11

  08اآلية : الزمر 12
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، أما يف املصاحف (عال)باأللف صلية فكتب اق األأما يف األور ،ضعاً مو 34يف زهاء  ،األوراق األخرية بايلاء
يف النساء فقط بايلاء،  (حىت)كتبت لكمة  .العثمانية األصلية فاللكمة مكتوبة بايلاء بال استثناء كما تبني املصادر
.ضعاأما يف سائر األماكن فباأللف، أما مصاحف عثمان فبايلاء يف لك املو

ف طوب قايب جيب القول أن مصح 13
ألن بقاء مثل هذه األخطاء اإلمالئية غري  ،ولم يستعمله أحد من أئمة القراءات ،لم خيضع ملراجعة بعد الكتابة

فإن  ،وبرغم ادلعوى املكتوبة بالعثمانية يف غالفه ىلع أنه مكتوب بيد عثمان .معقول بعد املراجعة واالستعمال
ن وأكمل ادلين إحسان اوغلو يرون أنه يعود إىل أواخر القرن األول فهيم أدهم قرطاي وحميي ادلين رسي: األساتذة

 .ي إىل العرص األمويأ ،وانلصف األول من القرن اثلاين
 

والسبب  ،موضعاً  2270 يبلغ  يف مواضع األلف - مصحف فهد -الفرق بني هذا املصحف واملصاحف املطبوعة 
 241ىلع سبيل املثال كتبتا يف ( ىلع)و (حىت)فلكمتا  ،يف ضخامة هذا العدد هو تكرار اللكمات املختلفة إمالئيا

بينما هما مكتوبتان بايلاء يف مصحف فهد املطبوع واملكتوب وفق الرسم  ،موضعا باأللف يف مصحف طوب قايب
ن مصحف عثمان أو أحد النسخ املدنية املستنسخة نستطيع أن نقول إنه مصحف مدين مستنسخ م 14 .العثماين

ضيفت هلما أومن املواضع اخلمسة ابلاقية اثنان  ،موضعاً  22تتوافق معه يف  ،اليت سبق ذكرها 44فاملواضع الـ  ،منه
أي أن هذين املوضعني  - والكوفة وابلرصةمكة  - خرى اليت فيها واو تلوافق املصاحف العثمانية األ واو الحقاً 

، واملواضع اثلالث ابلاقية، أحدها موافق لقراءة أيب جعفر يزيد بن القعقاع باألصل موافقان ملصحف املدينة أيضاً 
، ولكنه لم يوافقه يف اكتب املصحف اختذ مصحف املدينة أساساً : خريان فيمكن توضيحهما هكذااملدين، أما األ

ولفقوا قراءتهم من  القراء انتقوا من املصاحف األخرى بعض املواضع،هذين املوضعني بشلك مقصود، فبعض 
.عدة قراءات

15  
                                                   

يقول الدكتور حفظه  .يف املصاحف القديمة (عىل)و ( حتى)حريف اجلر  طريقة هجاء احلمد بخصوص قدوري من املناسب هنا أن أنقل كالم الدكتور غانم لعل 13

، فقد أحصيت سبعة عرشة ( حتا)و (  عال)من األلف املقصورة، هكذا باأللف املمدودة بدال  ( حتى)و ( عىل)شاع يف مصحف طشقند ومصاحف صنعاء رسم » :اهلل

، وأحصيت تسعة مواضع يف مصحف طشقند (حتا)باأللف هكذا ( حتى)موضعا  يف مصحف طشقند وثامنية وعرشون موضعا  يف مصاحف صنعاء رسمت فيها 

ظواهر كتابية يف : غانم قدوري احلمد وإياد صالح السامرائي: انظر) «.(الع)باأللف هكذا ( عىل)ومئة ومخسة وعرشين موضعا  يف مصاحف صنعاء رسمت فيها 

 (38: ، ص2101دراسة ومعجم، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، : مصاحف خمطوطة

مصحف طشقند، أوراق من : إياد صالح السامرائي عن الفروقات اهلجائية بني املصاحف األربعة التي قاما بدراستها وهي .أ غانم قدوري احلمد و .د .أيذكر  14

مة مصاحف صنعاء، مصحف جامع عمرو بن العاص، ومصحف بتنقيط أيب األسود الدؤيل، حقيقة أن أغلب الظواهر التي خالفت فيها هذه املصاحف القدي

معظم احلروف التي خالف فيها املصاحف األربعة مصحف املدينة تتعلق بإثبات األلف وحذفها، وهي »: إنام هي يف إثبات األلف أو حذفهامصحف املدينة املنورة 

، ومصحف كثرية خترج عن التقعيد أو التقييد، ولكن املتأمل ألمثلة كل مصحف من املصاحف األربعة يالحظ اجتاهات متفاوتة بينها، خاصة مصحف طشقند

 الكلامت التي دؤيل، فبينام يكثر حذف األلف يف مصحف طشقند من الكلامت التي أثبتت فيها األلف يف مصحف املدينة، يكثر إثبات األلف يف مصحف الدؤيل يفال

 (31: ، صدراسة ومعجم: ظواهر كتابية يف مصاحف خمطوطة)« .األلف يف مصحف املدينة هاحذفت من

يف موضع بضم اهلاء ويف ( وهو)ري إعادة ألوجه اخلالف، ودون االلتزام برواية معينة، كأن يقرأ غالتنقل بني القراءات أثناء التالوة، من  هوأو اخللط التلفيق  15

 (بترصف 26: خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات للدكتور إبراهيم الدورسي، ص) بني العلامء موضع آخر بإسكاهنا ويف جوازه خالف
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ً  0215النسخة الروسية اليت نرشت اعم  املنشور سنة باريس مصحف  ،فيه أقل من اثللث ،اكمالً  ليست مصحفا
مصحف تيام لم حيدد مقدار انلقص  ،نصف مصحف 3110مصحف نلدن املنشور سنة  ،ربع مصحف 0224

 - أنه ،ومقارنته مع مصاحفنا ايلوم ،وجدت بعد حتميل مصحف طوب قايب من أوهل إىل آخره ىلع احلاسوب .فيه
مطابق للمصاحف  - ىلع أساس املصحف استثنينا سهو الاكتب واألخطاء اإلمالئية البسيطة اليت التؤثر شيئاً إذا 

فهو  ،16ولكنين حزنت ألنه ليس أحد املصاحف العثمانية األصلية ،ذلك كثرياً ولقد رسرت ب ،اليت يف زماننا
 ،هذه انلتيجة ستتكرر ميع يف املصاحف الالحقة تيام والقاهرة وصنعاء ،و من املستنسخ منهاأمستنسخ منها 

 .وسيتكرر رسوري وحزين نفسه
 

  صوفيا ياآمصحف تيام املنقول من مكتبة 
شاكل هندسية بيضاء أ، شلك دائري معزول باألوىل من األوراق املضافة إيله فيما بعديوجد يف منتصف الورقة  

داود بن يلع (عبارة تفيد بأن  [B] ويوجد يف الورقة األخرية وىلع الوجه ،وفيه ختم وقف السلطان حممود األول
 ،ـه440 مجادى األوىل 4ورقة امللحقة باملصحف بعد إاعدة كتابتها بتاريخ  04هو من أضاف الـ  )الكيالين

 .أوراق ناقصة 2ومع ذلك ثمة  ،يف مكة مقابل الكعبة ،م0422اكنون األول  2املوافق لـ 
 

 سم x 32 23: أبعاده -
 سم  02 :خثانته -
 .ط الكويف وحبرب أسوداخلمكتوب ىلع جدل غزال ب -
 .فورقية ـه440أما صحائفه املكتوبة يف اعم  -
 .اليسارحافته الطويلة ممتدة من ايلمني إىل  -
  ،وكون هذه العبارة مضافة فيما بعد واضح ،21كتبه عثمان بن عفان سنة : كتب يف آخره 424بعد ورقته الـ  -

 .لم تكن العبارة صحيحة مع األسف
ً  05يف لك صفحة  -  .سطرا

                                                   
واألمر املؤسف أنه ال سبيل إىل قول جازم حول تلك املصاحف التي ُيعتقد أهنا ضاعت أو »: األصلية الدكتور طيار آلتي قوالج عن املصاحف العثامنية يقول 16

فالقرآن يف كل عهد من  .اقبةعىل القرآن فال قيمة البتة هلذه الع( العهد باحلفاظ)ولكن من ناحية   .ُفقدت خالل احلروب واحلرائق وغريها من النكبات واألحداث

ولعل  .وجمتمع عهوده قد حفظه اآلالف واستظهروه يف كافة املجتمعات اإلسالمية، وجرى استنساخ العرشات واملئات واآلالف من ُنَسخه تلبية حلاجة كل عهد

مصحف طوب قايب رساي، ) «.ألقل من ُنَسخ ُنسخت عنهابعض أقدم املصاحف املحفوظة اليوم يف املكتبات قد جرى استنساخها من تلك النسخ األوىل، أو عىل ا

إن »: ؟ بالنفي إذ يقولاملصاحف القديمة الباقية أحد املصاحف العثامنية األصلية هذه هل يمكن أن يكون واحد من: وجييب الدكتور غانم احلمد عىل سؤال( 37: ص

العثور عىل مصحف كامل كتب يف القرن اهلجري األول أو الثاين، وعليه تاريخ نسخه أو اسم ناسخ،  -اليوم  -ل إىل استبعاد ذلك، إذ من املتعذر يأغلب الباحثني أم

ية واضحة وقوية، ودراسة وكذلك فإهنا يف الغالب غري جمردة متاما  من العالمات التي أدخلت يف وقت متأخر، إىل جانب أن إقرار ذلك حيتاج إىل أدلة تارخيية وماد

 (091: رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية، ص) «.القيام هبا -بعد  -مل يتح للدارسني  متعددة الوجوه وهو ما
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يها أيا ﴿ترون اآلن صفحة من املصحف مكتوب فيها  ،سطراً  04و  02يوجد  419و 415يف الصفحتني  -
 17﴾فوا بالعقود أحلت لكموأ اونمآاذلين 

 .بيان امليك واملدينعدد اآليات ويوجد يف أول السور أسماء السور و -

 .معدل األخطاء صفر ،يف القسم األصيل من املصحف ال توجد أخطاء إمالئية -

 .خطوط مرتاكبة 4فواصل اآليات رمزت بـ  -

 .ئيت آيةيوجد إشارات للتخميس واتلعشري وإشارة لك مئة آية وكذلك لك م -

 .ىل اليسار بدال من انلقط املعهوداستعمل يف بعض اآليات انلقط خبطوط خفيفة مائلة إ -

ن مصاحف عثمان خايلة من انلقط والضبط إ، وكما تعلمون فالضبط ىلع طريقة أيب األسود ادلؤيل -
 .فلك ذلك فيه حفصاملخبالف هذا  ،واتلخميس واتلعشري وغري ذلك من اإلضافات

 .إمالئية كثرية عما ذكرته املصادر عن مصاحف عثمانوفيه خالفات  -

 صفر = صحيحة ) 21كتبه عثمان بن عفان سنة (ن تكون عبارة أاحتمال  -

أنه يعود إىل القرنني األول أواثلاين  - اكتب عريب مشهور مهتم باملصاحف العتيقة -ذكر صالح ادلين املنجد  -
.وال أوافقه ىلع ذلك ،18دوأنه أقدم مصحف موجو

19
 

 

 مصحف املشهد احلسيين يف القاهرة 
وحبسب املعلومات املعطاة يف القرص املحرض من  ،موجود يف القاهرة يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية

ويف العهود اتلايلة تغري  ،يف العهد األيويب يف املدرسة الفاضلية فإن هذا املصحف اكن حمفوظاً  ،القسم اإلساليم
جل أنقل إىل املكتبة املركزية من  3119ثم يف سنة  ،نقل إىل املشهد احلسيين 0442يف  ثم ،ماكنه عدة مرات
 .وهذه صورة املصحف ،الرتميم واحلفظ

 

 .ورقة 0412يتكون من  -
 .سم x 94 52 :أبعاده -
 .سم 41 :سمكه -

                                                   
 0اآلية : املائدة 17

، ألن عثامن مل يكتب مصحفا  ونرجح أنه من أواخر القرن األول اهلجري فهو أقدم املصاحف وعىل هذا فأصل هذا املصحف من مكة لكنه ليس بخط عثامن حتام  » 18

فيه دوائر يف آخر اآلي، ومل يظهر الشكل إال  سشك أنه كتب بعد ظهور الشكل، أي إثبات احلركات عىل احلروف، ألن هذه احلركات ظاهرة فيه ولي التي رأيناها، وال

 (55: دراسات يف تاريخ اخلط العريب، ص: صالح الدين املنجد) «.بعد عثامن يف آخر القرن األول وكذلك نجد أسامء السور بالذهب

أما عن تاريخ كتابة  ،اآلثار الرتكية واإلسالمية هو أقدم املصاحف املوجودة حتى اآلن فين املنجد أن مصحف متحالدكتور طيار عىل قول صالح الد ال يوافق 19

املصحف الرشيف : انظر) .فيشارك آلتي قوالج الرأي القائل بأنه من النصف الثاين للقرن األول اهلجري أو من النصف األول للقرن الثاين اهلجري هذا املصحف

 ( 030: املنسوب إىل عيل بن أيب طالب، ص
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 .اً سطر 03يف لك صفحة  -
 ازرت القاهرة مرتني لرؤية هذ: كغ؟ ليك تصدقوا أقول لكم هذا 41هل قنعتم بكونه  ،كغ 41وزنه  -

 - مع أين لم أزنه بدقة -فتبني يل  ،فحاولت رفعه ،ويف إحدى الزيارتني أبديت عدم تصدييق ذللك ،املصحف
 .ولك تلك املصاحف يف احلقيقة من جدل الغزال ،وراقه من جدلأألن  ،كغ 41أنه ليس أقل من 

 .خريةوأضيفت إيله تسع ورقات يف السنوات األ ،ورقات 4نقصه ت -
وقد  ،[يضحك هو واجلمهور ضحكة أسف وحترس]واملرصيون جيهلون ذلك  ،20ثمة اضطراب يف ترتيب أوراقه -

 .ينا ذلك عندما تصفحناهأر

خبطوط صغرية واحلروف املتشابهة اكنلون وابلاء أو القاف والفاء مزيت  ،ضبط أيب األسود غري مستعمل فيه -
 .ممالة لليسار

 .نهايات اآليات وإشارات اتلعشري موجودة -
 .بزخرفة بمقدار سطر بعضها عن بعضفصل  - ما عدا الفاحتة وابلقرة  - السور  -
 22(ولم يمسسين)و ،ساقطة 21(اصطفاك)ألف لكمة : ىلع سبيل املثال يف آل عمران ،توجد أخطاء إمالئية فيه -

يف  ،كتبت بواوين الصفحة يف نهاية 23(اعيدوا)لكمة  يف سورة السجدة ،بسني واحدة (ولم يمسين)كتبت 
 .(ذلي)وعندما ابتدأ السطر نيس  ،يف نهاية السطر 24(اذلي)سورة فصلت كتبت ألف 

 

 ،يرى أن هذا املصحف أحد مصاحف عثمان اليت أرسلت إىل األمصار - حبسب القرص -الرأي الرسيم املرصي 
ترصحيات ومقاالت  حممود خلويص، وبليب السعيد، وهلمانصار هذا الرأي األستاذان أومن  ،هكذا يظن املرصيون

وحنن نعلم أنها يف مصاحف عثمان  ،لفمرسومة باأل يف أكرث من عرشين موضعاً ( ىلع)ولكن لكمة  ،عن ذلك
ه أحد وىلع الرغم من أن الرأي الرسيم املرصي ورأي بعض ادلارسني يعد ،ولكمة حىت كذلك ،مرسومة بايلاء

يرى أنه ينتيم للنصف   - شخص مشهور -إال أن األستاذ صالح ادلين املنجد  ،املصاحف العثمانية األصلية
وإذا  ،أنه يعود إىل نهاية القرن اثلاين أو بداية اثلالث حسن عبد الوهابويرى األستاذ  ،اثلاين من القرن األول

                                                   
وقد تغري عدد من األوراق عن أماكنها أثناء عملية جتليد املصحف، »: يقول الدكتور إياد صالح السامرائي عن هذا االضطراب يف ترتيب أوراق املصحف ما ييل 20

ني وجه الورقة اخلامسة ووجه الورقة احلادية بعد املئة، وسبب ذلك عدم وجود األرقام عىل صفحات هذه فوقعت الورقة الثالثة قبل الورقة الثانية، ووقع تبادل ب

ظواهر الرسم يف ) « .فاألوراق كبقية أوراق املصحف، وقد قام الدكتور طيار آلتي قوالج بإعادة ترتيب األوراق إىل أماكنها الطبيعية أثناء عمله يف نرش املصح

: ، ص2103املصحف واملصاحف املخطوطة، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، الطبعة األوىل،  رسم بكتبوازنة دراسة لغوية م: يف القاهرة مصحف جامع احلسني 

73) 

 22اآلية : آل عمران 21

 27 اآلية :آل عمران 22

  21اآلية : السجدة 23

 32 اآلية :فصلت 24
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وباعتباري الشخص الوحيد اذلي تفحصه من أوهل إىل  ،تلموين فأنا أرى أنه أقدم من مصحيف طوب قايب وتيامأس
وبمقارنة املواضع األربعة واألربعني  ،يعود إىل انلصف اثلاين من القرن اهلجري األول أنه آخره فمن حيق أن أقول

 ،فإن هذا املصحف أبعد ما يكون عن املصحف الشايم وأقرب ما يكون إىل املصحف الكويف ،السابقة اذلكر
نا أرى أنه كتب من قبل شخص يملك أهلية االختيار أف ،وبما أنه لم خيرج عن أحد املصاحف العثمانية بمجملها

 .هذا رأيي ،بني القراءات
 

  بن أيب طالب  املصاحف املنسوبة إىل يلع: ثانياا 
 وأنا شخصياً  ،وتوجد مصاحف منسوبة إيله يف مكتبات عديدة ،يف تاريخ املصاحف ممزياً  ال شك أن لعيل ماكناً  

ومن هذه املصاحف اليت وفقت دلراستها ونرشها  ،نه لم يدرس هذه املصاحف من أوهلا إىل آخرها أحدأأظن 
وهو  ،من مستودع اجلامع الكبري يف صنعاء 0295استخرج يف سنة  .وسأبينه لكم باختصار ،مصحف صنعاء

املصحف ما  .فتلك هلا قصة أخرى ،من سقف اجلامع الكبري نفسه 0223ستخرجت يف سنة غري األوراق اليت ا
 .يف مكتبة اجلامع الكبري يف صنعاء زال موجوداً 

 

 .سم x 24 29: أبعاده -
 .يف لك صفحة اً سطر 31فيه  -
انلصف األول : "هذه العبارة مقلبته فيف أول املجدل األول منه كتبت يف ،ينسب إىل يلع ويقال إنه كتب بقلمه -

واملقصود بالشهيدين ودلا وايل ايلمن عبيد اهلل بن " 0225من مصحف الشهيدين بقلم أيب السبطني رجب 
 .رطأةأيب أاذلين قتلهما وايل معاوية ىلع ايلمن برس بن  ،عباس

 .باملئة منه مفقود 05و املصحف حباجة إىل ترميم -
 .آخرينوراق قليلة مكتوبة من كتاب أوتوجد  -
وبني السور فاصل بعرض  ية،آشاكل أخرى بعد لك مئة أآيات و 01يات مفصولة ويوجد زخرفة بعد لك اآل -

تبني يل بعد دراسته أنه ال يطابق بشلك : قولأذا سؤلت أي املصاحف العثمانية يشابه، فسإو سطر مزخرف،
 .اكمل أي مصحف منها، ولكنه ال خيرج عنها يف جمملها

إال أن نسبته إىل ابين عبيد اهلل بن عباس  ،واليت تزعم كتابة يلع هل مقلبته عبارة املوجودة يفطع انلظر عن البق -
 .نهما استشهدا يف هذا اتلاريخأل ،حتتم إرجاع تارخيه إىل انلصف األول من القرن اهلجري األول

ومع أن  .اهلجري اثلايناألستاذان حميي ادلين رسين وايلمين إسماعيل بن يلع األكويع يرجعانه إىل القرن  -
تنا يف ادلنيا آربنا : يف سورة ابلقرة من قوهل (آتنا)كما يبدو، إال أنه اسقط لكمة  اكتب املصحف دقيق جداً 

حسنة
كتبها فصرب، ثم يف وقت الحق صحح اخلطأ بكتابة واو وألف فوق  26(واصرب)يف سورة الطور  25

                                                   
 210 اآلية :البقرة 25



05 

 

 

ما عدا ذلك ال  .وقد أحلقت ألف فيما بعد ىلع اللكمة (منه)كتبت  27(فمائلون منها)يف سورة الواقعة  ،الفاء
 .توجد أخطاء

 

ن أإال  ،قم بفحص مصاحف أخرى هلأمع أين لم  ،سأبينها بدقيقتني ،خرى منسوبة إىل يلعأتوجد مصاحف 
  .مةيني أماكن وجودها فيه فائدة عظيمساعدة ابلاحثني اآلخرين بتع

 04: أبعاده :مصحف املشهد احلسيين يف القاهرة x 02 يف لك صفحة  ؛ورقة 514فيه  ؛سم 02: سمكه ؛سم
 .سطراً  04

 21: أبعاده :مصحف تيام x 30 يف  ؛ويف آخر سورة انلاس ذكر أنه كتبه يلع بن أيب طالب ؛ورقة 243فيه  ؛سم
 .مكتوب باخلط الكويف سطراً  09لك صفحة 

 3295: أبعاده :مصحف طوب قايب x 3295 (حممد بوينوقالني) وقام ابلاحث العزيز .ورقة 404فيه ؛ سم 
كما وجدنا يف  -بدراسته من أوهل إىل آخره، وتبني أن فيه بعض األخطاء اإلمالئية نتيجة سهو الاكتب 

توجد أوراق غري معروفة لم تنسب إىل عثمان أو يلع، ويه خمتلطة ولكنها متوافقة  .املصاحف السابقة اذلكر
 .مع مصاحفنا وهذا يشء رائع

 

 :وجد مصاحف أخرى لم أرها تنسب إىل يلع يف املراجع مثلت
 مصحف مشهد يف خزانة اإلمام الرضا. 
  مننيؤمري املأمصحف انلجف يف مكتبة. 
  يضاً أمصحف الروضة احليدرية يف انلجف . 
 نسخة املصحف العرايق. 

 
 

 :املصاحف اليت درست هلذهنلذكر بعض اخلصائص العامة ! حبايبأواآلن  
 .إىل القرن اهلجري األول أو اثلاين ةلكها اعئد .0

ومصحف تيام يتوافق مع املصحف / مصحفا طوب قايب وصنعاء يتوافقان مع املصحف العثماين املدين .2
زلت اذلي ما -ومصحف نلدن / ومصحف القاهرة يتوافق مع املصحف العثماين الكويف/ العثماين ابلرصي

أي يه منسوخة من  ،ملصحف العثماين الشايممرتبطان با سانت بطرسربغوكذلك مصحف  - أعمل عليه
 .تلك املصاحف أو من املستنسخة منها

 .واثنان يف املدينة ،وآخر يف الشام ،رصةابليف أحدها   ،هذه املصاحف مكتوبة يف أماكن متباعدة جغرافياً  .3

 .خمتلفون واحتمال نسخ أحدها من ابلقية غري ممكن الكتاب .2

                                                                                                                                                                    
   28 اآلية :الطور 26

 53 اآلية :الواقعة 27
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ً  ،وتنظيمها خمتلف أبعادها وعدد أوراقها وعدد األسطر .5  .وعدم تأثر اكتبيها بعضهم ببعض واضح جدا

 ،اآليات أي اختالف من أوهلا إىل آخرها ومن ناحية املعىن اتلطابق تام ال يوجد بينها من حيث السور أو .6
باإلضافة إىل بعض  ،بدون ألف أوولكن ثمة بعض االختالفات اإلمالئية كأن تكتب اللكمة باأللف 

.ومهمة جداً  وهذه انلتيجة األخرية أراها رائعة جداً  ،تبأخطاء السهو من الاك
28 

 

شارة ماكنها إاللكمات اليت لم نقدر ىلع قراءتها النمحائها وضعنا  :دراستنا للمتون ثناءأواآلن ألوضح ماذا فعلنا 
تمت مقارنة  .ترتيب السطور حوفظ عليه ،فهد إشارات انلقط والضبط نقلت ىلع طريقة مصحف ،)ثالث نقط)

يف دراسة  فقهُ مصحف طوب قايب ىلع احلاسوب مع مصحف فهد املطبوع وتمت اإلشارة إىل الفروق يف احلاشية وِ 
مقارنة مصحف القاهرة اكنت  ،تيام وطوب قايب وفهد: تمت املقارنة بني املصاحف اثلالثة .مصحف تيام

ي صنعاء وطوب قايب أ ؛ما مصحف صنعاء فاملقارنة سداسيةأ ،ب قايب وفهدالقاهرة وطشقند وتيام وطو ؛مخاسية
وطشقند وتيام وقاهرة وفهد، فالفروق اإلمالئية قورنت بينها يف ماكن واحد، مع مالحظات مستمدة من املصادر 

مصحف يف أثناء كتابة املصاحف ىلع احلاسوب عدت اآليات وفق  .القديمة عن الفروق اإلمالئية يف املصاحف
إن املصاحف اليت وصلتنا  .فهد، وكذلك بعض املعلومات األخرى وضعت بني قوسني معقوفني تلعني ابلاحثني

ايلوم ال أحد منها هو أحد املصاحف العثمانية، وكذلك مصاحف يلع، وأتمىن أن يثمر اتلعاون مع مرشوع 
 .كوربوس كورانيكوم يف إجياد أحدها

 

إن بعض ابلاحثني الغربيني واملسترشقني يتناولونها  :مالئية يف تلك املصاحفلة األخطاء اإلأواآلن نلتناول مس
وهذا املزاعم أنا أردها  ،ها للهجوم ىلع حفظ القرآنإيلمن منظور خمتلف عن ابلاحثني املسلمني ويستندون 

29دون ذكر اسم ابلاحث وإيلكم مثاالً  ،جبملتها
سورة يف مؤتمر يف إسطنبول نوقشت  3114حزيران  9يف  .

وليس " لكّة"فهو يديع أن أصل اللكمة  ،وانظروا إىل تناوهل هلذه اللكمة ،أي اذلي ال وريث هل 30"الكلة"النساء لكمة 
نها صلحت فيما بعد أو ،فيه مكتوبة بالم واحدة فيها باريسويستدل بنسخة  ،الكلة وقد حرفت إىل الكلة

                                                   
ُنرش قبيل احلرب العاملية الثانية، وجاء فيه بحسب ما نقل الدكتور التقرير األملاين املبدئي الذي  نتائج مع آلتي قوالج تتفق هذه النتائج التي ذكرها الدكتور طيار 28

لكن نتيجة الفحص التي . أن عملية مجع املخطوطات مل تنتهي حتى األنتقرير مبدئي ُنرش قبيل بدأ احلرب العاملية الثانية بقليل يقول، يف مجلة أمور، ...» :محيد اهلل

خطأ . التي عثر عليها يف املخطوطات، مل ُيكتشف تعارض واحد بني النص( الكتابة)أجريت حتى حني تقرتح أنه بالرغم من وجود بعض األخطاء يف الكاليجرافيا 

  «.يف خمطوطة أخرىالكتابة أو الطباعة املوجود يف خمطوطة واحدة ال يتكرر 

Muhammad Hamidullah, The Emergence of Islam  [electronic version: 
http://muslimcanada.org/emergencep1ch2.html#authenticoty] 

املصحف : حول معنى الكاللة زينظر يف نقاش دعوى باور .أستاذ دراسات الرشق األدنى يف جامعة كورنيل (David S. Powers)الباحث هو ديفيد باورز  29

حوار ، (مقال منشور عىل موقع األلوكة) مسترشق ال يكل عن الكاللة.. ديفيد باورز،  072-073:، ص(نسخة صنعاء)الرشيف املنسوب إىل عيل بن أيب طالب  

 .ن أبو املجدللكاتب عبد الرمح( مقال منشور عىل نفس املوقع) أغوستينو سيالردو وعبدالرمحن أبو املجد حول الكاللة

30
ُدُس َكََلَلةَوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث    (02اآلية : النساء)   َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ أَْو ُأْخٌت َفلُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهاَم السُّ
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واآلن ما  ،وخبط خمتلف عن خط الاكتب وأسلوبه ،فاللكمة مصلحة ،وهذا صحيح ،وحولت إىل لكلة بالمني
وال يوجد ديلل ىلع عدم وجود هذا املعىن  ،كادية تعين بنت الرجلالعمل؟ ويكمل ابلاحث الغريب بقوهل إنها باأل

وقد حرفها األمويون لسبب سيايس يتعلق بفاطمة بنت انليب حلرمانها من  - كما يزعم هذا ابلاحث-يف العربية 
 :خرىواآلن نلنظر كيف كتبت هذه اللكمة يف املصاحف األ ]مستهزئاً [أين املوضوعية؟  ،يلوا ذلكخت... املرياث 

 .يف مصحف القاهرة بالمني وبدون تعديل .0

 .ويف تيام بالمني ويه غري معدلة .2

 .ويف طوب قايب بالمني أيضا وبدون تعديل عليها .3
 

هذا  ،ها قبل طبعها تكشف فيها عرشات األخطاءإن املصاحف املكتوبة يف زماننا أو قبل ذلك ويف أثناء تدقيق
وهذا اذلي ذكره  ،وهذه األخطاء يف لك املتون اليت ختطها يد اإلنسان موجودة وطبيعية ،ن يؤخذ يف احلسبانأجيب 

ثم  ،فالاكتب يكتب ،إن اداعءنا أننا ال خنطئ يف أثناء الكتابة غري ممكن ،املسترشق من أين اختلقه ال أعرف
وهذا طبييع  ،ويف لك املصاحف اليت درستها توجد أخطاء إمالئية قليلة ،31يقوم هو أو غريه بتصحيح ما كتب

 .واالستنتاج املبين عليه خاطئ ذللك فإن االعتماد ىلع هذه األخطاء للقدح يف حفظ القرآن ليس علمياً  ،جداً 
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الكلامت فإهنا كانت تسجل يف الكتابة فوق ما شطب، أما الكلامت املنسية تضاف يف مكاهنا بني السطور إذا كانت قليلة، أما إذا كانت كثرية ال تتحملها الفراغات بني 
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