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 اللقاء اخلامس عرش
 مركز تفسري لدلراسات القرآنية بالرياض

 ـه2347من ذي احلجة  72األربعاء 
 العلمية والفنيةاتلارخيية وقيمتها  يف بها وبيان، تعراملصاحف املخطوطة

 ضيف اللقاء ادلكتور اغنم قدوري احلمد
 1 (املستشار بملتىق أـهل اتلفسري واألستاذ يف لكية الرتبية جبامعة تكريت بالعراق) 

 
 (املذيع بإذاعة القرآن الكريم)يوسف بن صالح العقيل . أدار اللقاء د

احلمد هلل والصالة والسالم ىلع خري خلق اهلل حممد بن عبد اهلل وىلع آهل . حيمبسم اهلل الرمحن الر :يوسف. د
أما بعد، فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته وأهالً ومرحباً بكم يف هذه الليلة الوضيئة . وصحبه ومن وااله

ً يزيّنه ثلة من أهل  الختصاص يف العلم وامن يلايل مركز تفسري لدلراسات القرآنية واليت تنتظم عقدا
كريم هو أنتم من أهل العلم والفضل وحمبة العلم وأهله هذا العقد حضور  يَُزيِّنُ جيّمل و .ادلراسات القرآنية

الليايل الكريمة وحيّا اهلل ضيفنا يف هذا اللقاء األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد أحد اكم اهلل يف هذه فحيّ 
يف ادلراسات انلحوية والصوتية وغري ذلك مما هل عالقة بتحقيق  املتخصصني يف ادلراسات القرآنية وهل باع  

كم اهلل ضيفنا الكريم وأهالً وسهالً بكم يف األثري فحيّااالنتاج العليم غريها من خمطوطات اتلجويد و
 يف مدينة انلارصي ودِل محد قدوري بن  ابنا اإلخوة احلضور هو اغنم ضيفنا يف هذا اللقاء أيه. هذا اللقاء

للهجرة، درس املاجستري يف لكية دار العلوم بالقاهرة قسم علم اللغة وحصل  0731اعم العراق ت بتكري
ساً بكلية  مدرّ نيِّ عُ  0011ثم حصل ىلع ادلكتوراة من لكية اآلداب يف جامعة بغداد اعم  0731عليها اعم 

 جامعة تكريت اعم للهجرة ثم انتقل إىل 0011وبيق بها حىت علم  0731الرشيعة يف جامعة بغداد اعم 
عمل أثناء ذلك أستاذاً زائراً  .(يبدو أن يف األمر لبساً  ـهف 0041خمطوط أمايم ألن هنا ) و حىت اآلن 0011

  :من مؤلفاته وإنتاجه العليم 0044عام الامعة حمرموت بايلمن حىت جب
 

   دراسة لغوية وتارخييةرسم املصحف " بـ نف ُعنوِ مؤل". 
  ًوهل اهتمام كبري يف هذا "تية عند علماء اتلجويدادلراسات الصو"وأيضا . 
  ًأيضاً أحد منتجاته علم الكتابة العربيةأحباث يف علم اتلجويد وحمارضات يف علوم القرآن وأيضا. 

                                                 
1
للم     لتفريغ احلايل  لتفسري ملف ا يف  به، وقد ذكرت فلها الشكر اجلزيل عىل ما قامت "سمر األرناؤوط"حارضة هو من إعداد العضوة يف ملتقى أهل ا

للدكتور غانم قدوري احلمد  قامت بإرسال ملفأهنا  ورمداخلة هلا يف امللتقى املذك لتفريغ  للون األمحرا وصحح األخطاء با به هو  كل ما قمت    .فراجعه 

لتصميم  لعلمأل مدونة الدراسات القرآنية: ونرشه عىل مدونتي لنص غالف وتنسيق اا لفاددة ا لشبكة وباإلمكان وامل .يةجل ا حارضة املردية مرفوعة عىل ا

لتايل يوب ا ليوت رابط ا  (5341  احلجة ذو  02 ، أمحد وسام شاكر) ZGk-http://youtu.be/ZI9mD7B: مشاهدهتا من خالل 

http://quranmss.wordpress.com/
http://youtu.be/ZI9mD7B-ZGk
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  َوات العربيةدخل إىل علم أصالم. 
  وثيق األندليس بنال من رسم املصحفحتقيق كتاب اجلامع ملا ُُيتاج إيله. 
  و ادلاينرميف اإلتقان واتلجويد أليب ع كتاب اتلحديدحتقيق. 
  املوِضح أو هل هو ضيفنا  وقد سألُت ) يف اتلجويد لعبد الوهاب بن حممد القرطيبحتقيق كتاب املوِضح

ح ح أو املوض   ( هاَط بَ هكذا َض  ،املوِضحأنه فقال أنا أميل إىل  املوضِّ

 

ر عليم يف عدد من اتلحقيقات لكتب وحضوعدد من ابلحوث املنشورة يف املجالت العلمية أيضاً وهل 
يف ملتىق أهل ذللك هناك رصد جيد فيف هذا املساء ضيفنا  إنتاجمن من أراد االسزتادة . ورسائلهاتلجويد 
 (اغنم قدوري احلمد ودراساته اتلجديدية يف علم اتلجويد) : حتت عنوان اتلفسري

 sir.net/vb/tafsir85http://www.taf 
 

 .أكرر الرتحيب بضيفنا يف هذا اللقاء

 

 خريطة اللقاء ـهذا املساء : 
 

وأتمىن يف تلك الفقرة أسئلة من احلضور  وربماتعليقات  اكملعتاد هنالكيليق الضيف ما دليه ثم يكون أن 
ق حوهل ي يريد أن يعلِّ أن يتفضل من رغب باتلعليق بكتابة اسمه مضافاً إيله اللقب العليم واملوضوع اذل

 .ق اهلل اجلميع ملا ُيبه ويرضاهالً منكم وفّ ماً ال أمراً وتفض  كذلك تكرّ أيضاً واألسئلة 
املصاحف املخطوطة، "ول موضوعنا يف هذا اللقاء وهو تكرم علينا يف بداية هذا اللقاء حضييف أن ي أدعو

 .هالً ومرحباً بكمفأ" تعريف بها وبيان قيمتها اتلارخيية والعلمية والفنية
 

 اغنم قدوري احلمد. د:  
سيئات من احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا و. بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل اهلل فال مضّل هل ومن يضلل فال هادي هل  هأعمانلا، من يهد
ده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني واتلابعني هل بإحسان إىل يوم وأشهد أن سيدنا حممد عب

ثم السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته والشكر اجلزيل للقائمني ىلع مركز تفسري لدلراسات القرآنية . ادلين
كر األخ وأخّص باذلكر األخ ادلكتور عبد الرمحن الشهري اذلي داعين للحضور واللقاء بكم وكذلك أش

وشكراً أيضاً حلضوركم جزاه اهلل خرياً ّدي اذلي استضافنا يف هذا املاكن الطيب املبارك األستاذ عبد اهلل الِش 
مسلم فال يكاد خيلو  وبعد أيها اإلخوة ال خيىف عليكم ماكنة القرآن الكريم واملصحف يف نفس كِّ . أنتم

عن املصاحف وحدييث ايلوم . ف مصحيوجد شخص مسلم إال وهل بيت من مصحف بل ال يكاد
. كاد تكون منسية حىت عند ابلاحثنياملخطوطة وقيمتها وأهميتها ألن املصاحف املخطوطة اآلن ت

املصحف فقد وظيفته يف كونه  فاملصاحف ملا ُطبِعت وانترشت بهذه الطبعات األنيقة اجلميلة املتيّّسة

http://www.tafsir.net/vb/tafsir85/
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املصاحف  ل حىت املصاحف املطبوعة تزامحها اآلنصحف املخطوط أعين، بوسيلة لقرآءة القرآن الكريم، امل
الفهرسة ب املهتمونوال يعتين بها يف الغالب إال يف املكتبات  حبيسة واملصاحف املخطوطة حديثة .ةيمالرق

د عندي الشعور بأهمية جتدّ  واهتمايم بهامن خالل جتربيت مع املصاحف . وعمل القوائم الوصفية هلا
رة عن مصوّ  ُطبِعت بعض املصاحفع ونرش عدد منها بِ بعد أن ُط  ألخريةخاصة يف السنوات ااملصاحف 

يف بعض مكتبات العالم وبعد  يف املواقع اإللكرتونية نسخ رقمية ملصاحف موجودة أصوهلا القديمة ونرشت
غفل عنها ادلراسون  مادة علمية قيّمة يل أن املصاحف املخطوطة فيها انلظر فيها ودراسة بعضها تبنّي 

ىلع  وسأحاول أن أركز يف هذه املحارضةأقوهل هنا هو بداية وليس نهاية سما  من يدرسها وأحسب أن وحتتاج
 .يف هذه املحارضة انب معينة أحاول أن أوضح ما قصدتجو

 

زنل عليه يبكتابة ما الصحابة  أمر انليب  تاريخ املصحف، فاملصحف بدأ عندماعليكم أيضاً ال خيىف 
مادته األوىل اكنت  لكن يف الواقع املصحفصاحف العثمانية املصاحف بامل وإن كنا نسيممن القرآن 

فاملصحف مادته  أرأيتم من أراد يبين بنياناً فإنه ُيتاج إىل املواد األويلة واخلارطة،. يف زمن انليب موجودة 
ح ودُقِّق بنيقاع ب ىلع الرِ تِ فقد كُ  انليب  اكنت موجودة يف زمناألويلة وخارطته  وهذا الالكم  يديه  وُصحِّ

اباً للويح واكن زيد بن ثابت أشهر هؤالء تّ كُ  ختذٱ كتب اتلاريخ واحلديث، انليب قة يف عليه الشواهد املوثّ 
ثم إن هذه الِرقاع اليت كتب عليها القرآن ويه قطع . يف كتابة املصحف واكن هل دور  عظيم  خادل  يف اتلاريخ

ألن الرغم من صعوبة الكتابة عليها  واألقتاب ُكتِب عليها القرآن ىلع دْل اجلِ ب وسُ ف والعُ ااألكتعجيبة من 
فاهلل سبحانه  وكتاب خاتم الرساالت ال بد أن ُُيَفظكتاب اهلل تعاىل اخلادل  كتابة القرآن اكنت مقصودة،

 عت هذه الرقاع يف خالفة أيب بكرمُجِ  .والُعُسب األكتاف والرقاعولو ىلع أ أسباب حفظه هيّ وتعاىل 
فُكتبت  باقرتاح من سيدنا عمر  القتل بالُقّراء واحلُّفاظ فرشح اهلل صدر اخلليفةالصديق بعد أن استحّر 

 ىلع األمصار اإلسالمية يف خالفة عثمان بن عّفانت عَ وزِّ  الصحف ثم ُكتِب من هذه الصحف مصاحف
.  ان ترجع يف أصلها إىل مصاحف عثمان بن عف مصاحفنا املطبوعة واملخطوطةك.  هذا معروف

 . بدليكم ومسّطر يف الكت
 

ر اإلخوة احلارضين جبانب يتعلق باملصحف ولكن قبل أن أنتقل إىل املوضوع اآلخر يف املحارضة أود أن أذكِّ 
وهذه مسألة  .ر باحلرص الشديد ىلع اتلدقيق يف كتابة القرآن ورسم لكماتهالسابقة هل أذكِّ العثماين واملراحل 

فيف زمنه  املزّنل ىلع انليب كون واضحة يف أذهاننا مجيعاً ألنها بداية هذا انلص املبارك مهمة ينبيغ أن ت
  كنت أكتب " :أنه قالبيه فقد روى سليمان بن زيد بن ثابت عن أاكن ُيرص ىلع تدقيق ما يكتب

 ثمأقامه  ط  قَ يه سَ إن اكن ففرغُت قال اقرأه فأقرأه ففإذا نزل الويح أمىل يلّع فإذا  الويح عند رسول اهلل 
ح "أخرج به إىل انلاس إن اكنت ليست يف كتب احلديث سندها مقبول و هذه الرواية مشهورة وابلعض يصحِّ

ً أن يتأكد فانليب . ى تؤكدهالكن معناها صحيح وهلا شواهد أخر املشهورة املكتوب  أن من اكن حريصا
أي أصلحه، واحلديث اآلخر  "اكن فيه سقط أقامه نفإ" به من اهلل سبحانه وتعاىل، قال ملا أويحَ  هو مطابق  
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ف القرآن من نؤلّ  كنا عند رسول اهلل : ه أن زيد بن ثابت قالاحلاكم يف مستدركاذلي رواه الطرباين و
عندما مُجعت  ويف خالفة أيب بكر  .زمنه فرتتيب هذه الرقاع اكن يف الرتتيب  هوالرقاع واتلأيلف 

أمرهما أن  أبو بكر  بعمله اخلليفةأول ما بدأ زيد بن ثابت  اك رواية أنالرقاع يف الُصحف أيضاً هن
أن يشهد إال  آن فليأت به واكنا ال يقبالن شيئاً رمن معه من يشء من القوأن يناديا جيلسا يف باب املسجد 

هذه  ولكن أيضاً انلقل من الصحف  ىلع الرغم من أن عمل الُكتّاب اكن هوويف خالفة عثمان  شهيدان
والقاعدة اليت ُكتِب عليها املصحف هو ما قاهل سيدنا املصاحف خضعت للتدقيق للتأكد من سالمة رسمها 

 إن هذا القرآن " عثمان بن عّفان 
ُ
هذه  "بلسانهمفاكتبوه بلسان قريش إنما نزل القرآن نزل بلغة قريش أ

وإن اكن قُرِئ ىلع لغة قريش  ب ىلعتِ نزل بلغة قريش وكُ  قاعدة عظيمة يف ضبط انلّص القرآين ألن القرآن
 إن هذا القرآن نزل ىلع سبعة أحرف فاقرأوا ما تيّّس "   يف حديث انليبلغات العرب بما رّخص اهلل به 

ب تِ إذا كُ املصاحف اكن معروفاً ف ُض رْ وبعد أن اكتمل نسخ املصاحف ُعرِضت هذه املصاحف وعَ ". منه
روى روايتني عن هانئ ويف الطربي  .أي يُراجع ويُدقق رسمهإال أن يُعرض ل إىل األمصار رسَ ال يُ  املصحف

ُياولون أن يدققوا نص القرآن ورسمه ُيرصون عليه أو مقادر ما اكن الصحابة نلا تبينان  بن سعيد الرببري
قال ف ،كنت الرسول بني عثمان وزيد وهم يكتبون املصاحف :قال موىل عثمان فهانئ بن سعيد الرببري 

، إثبات اهلاء ؟ يعين اكن زيد بن ثابت أرسله إىل سيدنا عثمان يستشريه يفيتسنّ لم أو  لم يتسنّه هُ لْ سَ : هل زيد
وسيدنا عثمان اكن موجوداً وهو يعرضون املصاحف أرسل عرض املصاحف  ثم. أو يف رسمها أو عدم رسمها

 ومنها لكمة ثاثلة (خللق اهلل ال تبديل)منها و ،(هلم يتسنّ )لكمات مكتوبة منها هانئاً إىل أيّب بن كعب وهناك 
حىت يأيت أيضاً عوا ىلع رسمه مِ إال أن جُي  ، فأرسله إىل أيّب بن كعب يستشريه يريد أن ال يكتبوا شيئاً فأمهل

ويه ليست يف باب الفضائل ويه يف باب اتلفسري ويف ابلخاري رواية هلا داللة عظيمة . مطابقاً للويح املزّنل
يَن ُيتََوف وَْن ِمنُكْم َويََذُروَن )قوهل تعاىل  :قال يكتبون عندما اكنواعثمان  سأل  عبد اهلل بن الزبريف ِ َواذل 

ا ْشُهٍر وََعرْشً
َ
ْربََعَة أ

َ
نُفِسِهن  أ

َ
ب ْصَن بِأ ْزَواًجا َيرَتَ

َ
يَن ُيتََوف ْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن )أو اثلانية ( ابلقرة( 432) أ ِ َواذل 

 
َ ْزَواًجا وَِصي ًة ألِّ

َ
تَااًع إِىَل احْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراٍج أ يَن ُيتََوف وَْن )قال عبد اهلل بن الزبري ف (ابلقرة( 422) ْزَواِجِهم م  ِ َواذل 

ْزَواِجِهم
َ ْزَواًجا وَِصي ًة ألِّ

َ
ْشهُرٍ )نسختها اآلية األخرى اليت يه  (ِمنُكْم َويََذُروَن أ

َ
ْربََعَة أ

َ
نفُِسِهن  أ

َ
ب ْصَن بِأ يَرَتَ

ا ِ ف، (وََعرْشً يف  الحظ داللة هذه العبارة وهذه اللكمة،.  شيئاً من ماكنهأيخ ال أغرّي  ابنتكتبها؟ قال يا  مَ قال ل
ً  42سنة  إنما " :اإلمام مالك رمحه اهلل يقول .وأخذ شلكه منذ زمن انليب  املصحف قد أخذ شلكه،تقريبا

لِّف القرآن ىلع ما اكنوا يسمعون من
ُ
ات يف سورها وترتيب السور يف فرتتيب اآلي ".رسول اهلل قراءة أ

 ماكنه وحىت سيدنا عثمان ال يشء يف ك   فقد ُعرِف يف املصحف مأخوذ من قرآءة انليب  هو إنما حفاملص
 . ، ال يمكن أن يغرّي منه شيئاً  منه شيئاً أن يغرّي  يملك

حابة وُكتّاب الويح وحّفاظه يف أن أردت أن أبنّي مقدار اتلدقيق اذلي بذهل الصهذه املقدمة عن املصحف 
لرحلة ية افهذا األساس املتني للمصحف اكن بد .وه عن انليب اذلي تلقّ  يأيت املصحف مطابقاً للويح
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كيف وصل إيلنا  أن ننظر يف هذه السنني والقرون الطويلةلكن حنن حنتاج . عرب اتلاريخ املصحف
هذا القرآن اذلي بني  :ا يمكن أن يثار هذا السؤاليف وقت مولعل ربما يف نفس ك واحد منا  ؟املصحف

حقيقة هذا السؤال يرِدُ ىلع اكمالً؟ بصورته األوىل أيدينا كيف وصل إيلنا عرب القرون؟ وهل وصل إيلنا 
وجدت أن األمر فيه من الوضوح وفيه  وأنا ورد ىلع ذهين يف زمن ما وبعد أن أّطلعت وعرفت أذهان بعضنا

فأّي مصحف اآلن تأخذه . ذلي بذهل الُكتّاب واحلّفاظ حىت وصل إيلنا املصحف اكمالً امن اجلهد اتلارييخ 
تعود إىل القرن األول  اآلن هناك مصاحفوتوازنه مع مصحف قديم  من املصاحف اليت ُطبَِعت حديثاً 

 وتوازن بينها جتد انلصت منها لَ قِ فيه من املصاحف اليت نُ إن لم تكن من مصاحف سيدنا عثمان هجري 
ألسماء السور واألجزاء وهذه ال عالقة هلا بانلص إىل الرسم من عالمات وبيان  ضيفاكمالً مطابقاً إال ما أ

إىل حنتاج  إذن هذه الرحلة الطويلة للمصحف. كميلية تساعد القارئ ىلع القرآءةضافات تيه إ وإنما
إىل أن يصل إىل  إىل أن وصل إيلنا بيق حمفوظاً بنّصهىلع أن املصحف خالل هذه الرحلة  شواهد تارخيية تدّل 

 . ما شاء اهلل من أجيال الحقة
 

أشياء يتضح من خالهلا أهمية  ثم أبنّي أردت من خالل هذه املحارضة أن أوضح هذا اجلانب رحلة املصحف 
جانب علوم القرآن و اجلانب اتلارييخمن عدة جوانب  يف ادلراسة العلمية وابلحث العليماملصاحف 

هناك آآلف من النسخ املخطوطة حتتاج إىل دراسة حىت نكتشف ما يف  وهذا موضوع واسع واجلانب الفين
من هذه املصاحف  هذه املحارضة أعرض عليكم نماذج يف. شواهد ودالالت هذه املصاحف املخطوطة من

صاحف املهذه املصاحف اليت رجعت إيلها أو . هل  رتك جُ درك لكه ال يُ قطرات من حبر زاخر لكن ما ال يُ  يه
فها يمكن لدلارس وابلاحث أن يصنّ  بشلك اعم املصاحف املوجودة اآلن يف املكتاب، املصاحف املخطوطة

   :أو ثالثة أجيالجممواعت  ىلع ثالث
 

 املجّردة املصاحف العثمانية :اجليل األول. 
 املصاحف املنقوطة بطريقة أيب األسود ادلؤيل :اجليل اثلاين. 
 أمحد الفراهيدي ابن حف املضبوطة بعالمات اخلليلاملصا :اجليل اثلالث. 

 

اإلعجام ومن حراكت داً من حراكت اكن جمرّ أوالً املصحف العثماين اجليل األول، خصائص خصائص 
واألحزاب وهذه صورة من مصحف  اآليات، من األجزاءمن أرقام وجمّرداً من أسماء السور واإلعراب 

مكتوب  أحد هذه املصاحف القديمة ، ومصحف طاشقند هو(رافمن سورة األع 87 – 87اآلية ) طاشقند
ق  :وليس هناك أسماء للسور حراكتنقاط وال ، هذه الصورة كما ترون ليس فيها ىلع الر 
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 22 سم، ارتفاعه 87×28، مصحف جامع احلسني يف القاهرة)اخلاريج يف شلكه وهذا مصحف القاهرة 
 ((ص 4782)=7278عدد أوراقه ، كغم 72سم، وزنه 
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وقد تكون بني السورتني فقط زخرفة  افيه (آخر ابلقرة وأول آل عمران) وهذه صفحة من مصحف القاهرة
ً أو قد تكون من األصل وهذه الصفحة هذه الزخرفة  اين املصحف العثم ت منليسقد أضيفت الحقا
 الً من أحد املصاحف العثمانية يمكن أن يكون منقوهو مصحف األصيل لكن 
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 :مصاحف صنعاءوهذه الصورة ليست واضحة كثرياً، هذه الصفحة من أحد 
 

 
 

وال أرقام اآليات ب فواتح السور كتَ لم تكن تُ  براءةوأول سورة  األنفالبني آخر سورة الحظ السطر اخلايل 
هذه صورة . احلروف فقط ويه جمّردة ،ب انلص القرآينكتَ يُ فقط اكن  وال األجزاء ولك هذه اإلضافات

هذا اخلط ال يبدو واضحاً يف هذه الصفحة  ،اخلطوط اكنت اخلط الكويفطبعاً . تقريبية لشلك املصحف األول
 ىلع املصاحف يف هذه املرحلة َب لَ وغَ ه مائلة اتُ فَ ألِ  ، اخلط احلجازياخلط احلجازيأقرب إىل ما يسىم  هو

 .والزوايا القائمةقيمة اخلطوط املستاخلط الكويف ذو 

 
 ُط قْ نَ   أن أول ما أضيف إىل املصاحفكثري  منكم مّطلع ىلع املجّردةصاحف هذه املاثلاين  اجليلحف امص

 وهو نرص بنأحد تالمذته انلقط احلمراء للحراكت ثم بعد ذلك ي قام به أبو األسود ادلؤيل اإلعراب اذل
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 يف ابلدايةوفواتح السور ك هذا بدأ تدرجيياً  س والعشورتوالت إضافة اخلموثم ط اإلعجام اأضاف نق اعصم
 ملا ملسوا من فائدة هلات الكراهة لكن خفّ إثبات هذه األشياء يف املصحف وكره العلماء من اتلابعني 

وكتابة املصحف إىل أن أصبح اآلن ال يمكن أن يُنرش وحاجة انلاس إيلها فصارت جزءاً من رسم املصحف 
 . مع هذه اإلضافات املنشورةب مصحف إالكتَ أو يُ 

 

وهو  (آخر النساء وأول املائدة)يف متحف طوب قايب رساي يف تركيا  من مصحفصفحة الصورة هذه 
وإن اكنت ليست فيه نقاط اإلعراب هذا املصحف . اكمالً  والجق يتآلار ادلكتور طيّ  قام بنرشهر منشور مصوّ 

 ً  .واضحة كثريا
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صفحة من مصحف )من الصفحة السابقة لعل هذه الصفحة أكرث وضوحاً و صحفهذه املرحلة اثلانية يف امل
الفتحة فوق )، الحظ فيه نقاط اإلعراب احلمراء (727-722منقوط بطريقة ادلؤيل سورة النساء اآليات 

 (والكّسة أسفل احلرف والضّمة بني يدي احلرفاحلرف نقطة، 
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مصحف غري ( 42 – 42لقمان، اآلية )ية باتليمور  متحف والرت يف والمن مصحف حمفوظ يفوهذا صفحة 
يقّدر تارخيها يف نهاية القرن األول عرشات من هذه املصاحف اليت  اكمل لكنه منقوط بهذه الطريقة وهناك

 .اهلجري

 

 
 

 

ل نقاط أيب بعالمات اخلليل بن أمحد استبدطت بِ ف اليت ُض اثلاثلة لرحلة املصحف يه املصاحأما املرحلة 
فظهرت واهلمزة والسكون  الضمة والكّسة واخرتع التشديد واملدّ األسود باحلروف الصغرية الفتحة و

 . الضبط والشلكاملصاحف الاكملة 
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ب تِ هذا املصحف كُ  ابلواب، ابنيلّع بن هالل اخلطاط ابلغدادي املشهور بابلواب  ابنة مصحف هذه فاحت
هذه وال شك أن فواتح السور فيه هذا املصحف اكمل الضبط والزخرفة و .غداديف ب 387يف بغداد يف سنة 

يكون أقدم مصحف ابلواب لكن هذا قد  ابنقبل اكتملت قد الصورة للمصحف يمكن أن تكون 
 وصلنا بهذه الصورة
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 :ابلواب ابنخاتمة مصحف 
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ويف آخره نيخ وموجود ىلع اإلنرتنت بة ميوتيف مك يف األندلس، مصحف اكمل موجودشبيليا هذا مصحف إ
 األندلسها هذه اشبيلية يف كأن باشبيلية مكتوبة بغري همزة لكناسم املدينة  ـه 842تاريخ كتابته سنة 

 (آخر الرعد وأول ابراهيم)
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من مصحف ياقوت املستعصيم، وياقوت املستعصيم خّطاط ويف وفاته خالف قد يكون يف هذه صفحة 
  ـه 887سنة 
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ً يف ميونيخ وىلع اإلاسماعيل احلليب حممد بن وهذه صفحة من مصحف  هل نرتنت موجود وموجود أيضا
  وفيه عالمات الوقفهذا املصحف فيه تمّي  ،لثسطر بالنسخ ثم سطر خبط اثلُ ة يف كتابة سبعة أطريق

 .ةالحقيف مرحلة  اهبعض سنتحدث عن
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 أـهمية املصاحف املخطوطة: 
 

يمكن أن . ملوضوع املبارش للمحارضة هذه وهو أهمية املصاحف املخطوطةاآلن سوف أحاول أن أنتقل إىل ا
تقريباً ثمانية وهناك آآلف النُسخ، هناك ع إيلها رجَ اليت يمكن أن يُ ويكون هناك الكم عن النسخ املوجودة 

ولكين أحسب أن هناك املخطوط  للرتاث العريب اإلساليم فهرس الشايمكتاب اليف مفهرسة  آآلف نسخة
. لقرن األول إىل القرن الرابع عرشتتدرج من ا ويهالقرآن الكريم  غري مفهرسة منأضعاف هذه النُسخ 

وكنت من جتربيت أرّكز ىلع بعدم أهمية املصاحف املتأخرة  ادلارس ابلاحثلع ألول وهلة يشعر القارئ املّط و
ىل املصاحف املتأخرة أنه ال جديد فيها نظر إرة ويُ حف املبكِّ الرتكي اكن ىلع املصا املصاحف القديمة،

ينبيغ أن يُرجع إيلها ويُنظر فيها وتُدرس تارخيية علمية وثيقة من املصحف يه ك نسخة  ولكن يف الواقع
 .بكم هذا مرّ  وكما ربما بعضكم يعرف هذا أو ربما يل جوانب متعددة كما تبنّي  وهلا داللة يف

 :فتها إىل ثالث نوايحصنّ أنا متها اآلن أهمية املصاحف قي
 انلاحية اتلارخيية .3
 العلميةانلاحية  .0
 انلاحية الفنية أو اجلمايلة .1

 

هناك املصاحف هذه متسلسلة من القرن األول إىل هذا الوقت بعضها مؤّرخ وبعضها  :انلاحية اتلارخيية
القرآن اهلل سبحانه . فظ القرآن الكريمقوية ىلع حقة تارخيية موثّ  م شهادةتقدّ ىلع تأرخيه، بمجموعها قرآئن 

إِن ا هَلُ حَلَافُِظونَ )وتعاىل حفظه  نْلَا اذلِّْكَر وَ هذه  لكن ما يه دالئل هذا احلفظ ووثائقه؟ (احلجر( 8) إِن ا حَنُْن نَز 
غيري عرض للنسيان أو تتلربما ، القرآن الكريم لو بيق ىلع احلفظ يديناأهذه املصاحف اليت بني ادلالئل يه 

قبل أن وسماه كتاباً  من شأنه أن يُقرأ قالواالقرآن اهلل سبحانه وتعاىل سّماه قرآناً بعض ألفاظه لكن حفظ 
كتب  .ورل يف الصدقِ ر كما نُ السطوب، فُحفظ القرآن ونُِقل حمفوظاً يف كتَ أن يُ  يُكتب ألنه من شأنه

ارخيية اليت تؤكد حبفظ هذا انلص، ال اتلوراة ليس دليهم هذه الوثائق اتلاألخرى اتلوراة واإلجنيل ادليانات 
ُ وال اإلجنيل  جنيل عيىس وآرامية وإويونانية سامرية  أصول متعددة للتوراةتوجد  ها األصلية،خُ سَ توجد ن

فيها من انلقص واتلحريف ما فيها لكن القرآن الكريم و وهذه الكتابات من تالمذتهعليه السالم مفقود 
أكرث من بعضها عمرها  اننا هذا، ُخذ أي خمطوطة من النسخ املخطوطة واليتمن أقدم نسخة منه إىل زم

املوجود  موجود اكمالً ووازن بينها وبني انلّص اذلي رأيتم صورته سابقاً هو مصحف القاهرة  سنة، 7322
هذه وحقق نارش . برتتيبه وبنظمه وبسوره بصورهو حبروفه هو هوستجده مصاحفنا  ها وانلص املوجود يففي
ذكر بول الرتيك نرشها يف اسطنم والجار آليت قطيّ  ملصاحف، نرش ثالثة مصاحف والرابع ىلع الطريق ادلكتورا

عندما : ، قالذكر ،عن املصاحف هذه صفحة 722ادلراسة املتمية الطويلة  مة ادلراسة اليت كتبها،يف مقد
قال أول مصحف نرشه  إنما اكن املخطوطة مصحف طوب قايب رسايكنت أقرأ يف أحد هذه املصاحف 
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دي قلق من أن أجد اكن عن وأنا أقرأ يف هذا املصحف ألنه اكناالنفعال اإلثارة وتعرتيين حلظات من  اكنت
بإثارة إىل  كنت أقرأ وأنا متوتر وأحّس  ألن هذا يثري مشلكة كبرية، قالحفنا اصمل خمالفةأو ماكن فيه لكمة 

وثيقة قادمة إيلنا من أعماق  هذا املصحف: وكتبيمة راحة عظ فوجدت نفيس أرتاحأن أكملت القرآءة 
نزل وكما ظ كما فِ اتلاريخ تثبت أن القرآن الكريم حُ 

ُ
فإذن آآلف إىل زماننا هذا  انليب  بني يدّي  َب تِ كُ أ

حفظ القرآن الكريم، النسخ من املصاحف املوجودة هذه يه وثائق تارخيية عظيمة تبني نلا بادليلل امللموس 
وهذه أ اسباب احلفط وهو كتابة القرآن هيّ  هلكن ولم يكله إىل البرشل حبفظه تكفّ  وتعاىل اهلل سبحانه

 ىلع من ابلاحثني غري املسلمني املسترشقني اكنوا حريصنيهناك اجتهاد و. السلسلة الطويلة من املصاحف
حياناً يروجون منها وأ ينفذواابلحث وانلبش يف اتلاريخ ويف املصاحف القديمة يريدون أن جيدوا ثغرة 

باطلة ليس  ولكن ك هذا أقوايلأشياء خمالفة ملصحف سيدنا عثمان  داعيات أن يف مصاحف ايلمن هناك
 .حنو موجزوباٍق إىل ما شاء اهلل، هذا من انلاحية اتلارخيية ىلع  فالقرآن حمفوظ واحلمد هللهلا أصل 

 
 القرآن هل يمكن أن هذه املصاحفحنن اآلن يف ابلحث العليم يف علوم  من انلاحية العلميةأما 

ليس اتلفسري وربما اتلفسري  يف علم القرآءات والرسم واتلجويد ولك هذه العلوم املتعلقة باملصحفتفيدنا 
هل تفيدنا هذه املصاحف؟  لكن العلوم املتعلقة برسمه وبقرآءتهجند مصاحف عليها إشارات تفسريية 

وانب اليت يمكن أن تفيدنا بها هذه اجلوضعت بعض العلوم ووأنا  من جوانب متعددةتفيدنا نعم اجلوانب 
 :املصاحف

  :عندما ندرسهاىلع األقل هلا فائدتان املصاحف املخطوطة هذه  ،علم القراءات: أوالً 
 عة لكهم أكرث القّراء السبات السبع القراء كما تعلمون. ف القرآءات القديمةاشانلاحية األوىل اكت

. فهو أول من سبّع السبعة جماهد هو اذلي مّي واختار هذه القرآءات ابنون اثلاين اهلجري اعشوا يف القر
تيارات بلعض اكنت هناك عرشات االخاكنت االختيارات كثرية  جماهد القّراء السبع ابنقبل أن يسبّع 

ً اختيار فربما أحىص ابلاحث أكرث من عرشين، ثالثني، أربعنيخ القراء السبعة وبعض تالمذتهم شيو  ا
أيب كتاب فيه أكرث من عرشين قرآءة جامع يف القرآءات شامل  كتاب أولواكن واالختيار معناه قرآءة 

 ابنكما نّص ىلع ذلك كتاب اسماعيل القايض أكرث من عرشين قرآءة قاسم بن ساّلم وهكذا ال عبيد
عين انلقاط احلمراء ي املنقطة بنقاط اإلعرابخاصة املصاحف هذه املصاحف  .الطربيكتاب اجلزري و

سيجد أنها ليست إحدى  فيهااليت دارس وحاول أن يكتشف القرآءة  لو درسها نقاط أيب األسود
يه اختيار ألحد  سيجد أنها قرآءة ربما تكون أقدم من القرآءات السبع، سيجد أنهاالقراءات السبع 

قارئ أخذ  ثالً نافع بن أيب نعيممبلعض شيوخ القراء السبع لكنه  -ال أستطيع أن أقول – اء ربمارّ القُ 
بعض هذه  وجندمخسة واكن شيوخه الكبار  سبعني من اتلابعني وتابيع اتلابعنيعن أهل املدينة 

هو اذلي يساعد ىلع ذلك  هذا طبعاً ُيتاج إىل جهد وتدقيق يف ك لكمة طبعاً املصاحف فيها قراءاتهم 
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ال  يف واحد من املصحف فوجدت أن ما فيهاأنظر املوجود واحلراكت املوجودة لكن أنا جّربت اتلنقيط 
 عظيمواسع ووهذا باب مع القرآءات السبع  ، يعين املصحف يف طوب قري رساي ال يتطابقيتطابق

 .قد ال يهم كثري من انلاس لكن يهم ابلاحثني وادلارسني للبحث وادلراسة

  هو أن هذه املصاحف يمكن  القرآءات املصاحف يف موضوع ثم اجلانب اآلخر اذلي تظهر فيه أهمية
هناك الكم وجدل مىت انترشت قرآءة اعصم . اجلغرايف واتلارييخ للقرآءاتلتوزيع خارطة لنلا  أن ترسم

يف املرشق ومىت انترشت قرآءة نافع؟ ال شك أن ك مصحف من هذه املصاحف خاصة بعد القرن 
وحددنا القرآءات  مصحفة آآلف قد ضبطت ىلع قراءة معينة فلو درسنا عرش اثلاين، اثلالث والرابع

هذا جانب مهم من جوانب ابلحث اتلارييخ ووبدلانها  القرآءات وتوزيعها وحجمهااملثبتة فيها سنجد 
من يأخذ هذا وربما يف  هذا اجلانب ُيتاج إىل جهد وإىل صرب وأرجو أن يكون هناكيف القرآءات 

 .ر حمراتكم بهذا املوضوعأذكِّ  نلكن أنا أود أمن يهتم بهذا اجلانب هناك الوقت احلارض 
  موضوع رسم هو  وكبرية فيه هذه املصاحف املخطوطة فائدة عظيمةاملوضوع اآلخر اذلي تفيدنا

 اليت ُخّدمت خدمة جليلة وهناكاملهمة من العلوم لم رسم املصحف وع املصحف وضبط املصحف
لة ة القديمة تعطينا أمثطكتب يف الضبط لكن املصاحف املخطوعرشات الكتب يف الرسم وعرشات ال

اآلن عندنا يف مصاحفنا يف سورة ابلقرة حبذف مكتوبة  (ميابراه)مثالً لكمة . حة ملا ورد يف الكتبموضِّ 
خذ فيها بايلاء وأ ُكتِبتمصحفني من املصاحف اخلمسة هناك رواية مصحف املدينة و–( إبراهم)ايلاء 
 وردت( ابراهيم)املصاحف القديمة سنجد أن لكمة  -املضبوطةالرسم يف املصاحف املوجودة اآلن  بهذا

ً مأخوذاكن أيضاً فإذن هذا الرسم سورة ابلقرة ووجدت مثبتة ايلاء يف حمذوفة ايلاء يف غري سورة ابلقرة    ا
ثبت يف سورة ابلقرة هذا أحد املصاحف 

ُ
ثبت، به يف ذلك الوقت وأنه عندما أ

ُ
األخرى املصاحف  أماأ

 
ُ
 (َشاْيءٍ )والقضية األخرى كتابة لكمة  .املخطوطة تعطينا شواهد هلذه الظاهرةفاملصاحف . ثبتت ايلاءأ

هذه اللكمة الوحيدة  ال خيىف عليكم أن(( 43) ْيٍء إِينِّ فَاِعل  َذلَِك َغًدااَواَل َتُقولَن  لِشَ )يف سورة الكهف 
مكتوبة باأللف ( ءيش)لكن ملا نأيت ندرس املصاحف القديمة جند أن لكمة  ُكتبت باأللفيف القرآن 

لكمة  اكنتمصاحف عبد اهلل بن مسعود  روى أنعرشات املواضع ال بل أن ادلاين رمحه اهلل يف املقنع  يف
فإذن الحظوا مرات الواحد ُيتار لكمة واحدة يف . باأللف يف ك مصاحفه أو مصحفهمكتوبة  (يءاشل)

لكن هذا ليس سهواً من ن انلاسخ قد خيطر ببال ابلعض أن هذا سهو م املصحف لكه مكتوبة باأللف
باأللف ومنهم من يكتبها بغري ( لشأيء)انلاسخ ولكن هذه ظاهرة اكنت موجودة منهم من يكتب 

قد  ،ايلاء زائدة( بأييد)ة لكم. هذاوهذا صحيح وهذا صحيح وهناك أمثلة وشواهد أخرى ىلع  ألف
 (اميبأي)و (ييدبأ)موجودة يف مصاحفنا  ةظاهرايلاء زائدة يف الرسم، ال، هذه خيطر ببال ابلعض أن هذه 

يه يف احلقيقة ايلاء ُضبِطت ايلاء اثلانية باأللف لكن ( بأيام)وإن اكن يف مصحفنا اآلن  (كميبأي)و
مفتوحة همزة  يف مواضع كثرية يعين( بأّي )تبني نلا لكمة لكن املصاحف املخطوطة القديمة . زائدة



 - 24 - 

، بياءين يف مصحف القاهرة ومصحف طوب قايب مكتوبة( آياتبآية و)وها كّسة تأيت مكتوبة بياء لقب
بما كتبوا  وإنما الصحابةليست خطأ عندما كتبها الصحابة  وهلا تفسريها اللغوي فهذههذه ظاهرة  إذن

ة عن اللفظ معرّب دقيقة و يف أن تأيت الكتابةأقىص جهدهم  بذلوا  اكنوا يكتبون به ولكن الصحابة
حنن ( لكن)نقول هل أخطأت بينما نضج عليه سف لألبا( كنال)مة لك لكن لو واحد اآلن كتب

ال حنن نكتب كما يكتب انلاس  جماراة ملا يكتب اآلخرون،( لكن)من ف ذف األلنرايع ح
يف ذلك الوقت لكن مع ذلك اكن يُكتب  كمايكتبون اكنوا  حابةلصفا ،نكتب كما نريد حنن

ما هو  فأحياناً يتبعون األصل يف اللفظ وأحياناً يتبعون اكنوا حريصني أن تأيت الكتابة موافقة للنطق
كثرية ىلع الرسم م نلا أمثلة وشواهد هذه املصاحف املخطوطة تقدّ ىلع ك حال ف. يف الكتابةمعروف 

 .مثال واحد يف املصحف خاصة الظواهر اليت جاء منها
  عالمات ومرحلة األسود  أيب مرحلة نقط :مرحلتانعندنا ، الضبط بشلك خمترص موضوع الضبطثم يف

وضع العالمات يف املصحف وإن شاء اهلل إن العلماء هلم طرق ومذاهب يف لكن وراء ذلك اخلليل 
كما اطوها يف وضع العالمات اب املصاحف وخّط تّ مقدار اجلهد اذلي بذهل كُ  أتسع الوقت سأعرض لكم

إن شاء اهلل ستأيت وه الرقم اسمّ والرقم  ضحْ ستخدام اإلعجام المَ ٱابلواب  ابن جند اآلن يف مصحف
 .أمثلة وشواهد منه

 
ابلواب  ابنلكن أنا أثبتها هنا ألن يف املصاحف املخطوطة، مصحف هذه الصفحة قد تكون غري واضحة 

اذلي اآلن موجود لكن هذا املصحف ابلواب عنده أكرث من مصحف  ابنألن ابلواب  ابنيف مصاحف أو 
حمفوظ يف أصله وهذا ر يعين مصوّ  ، هذا اذلي طبعه ونرُِش، مطبوعوعمطب  ـههذا 387كتبه يف بغداد اعم 

لعله ونادر  وصحيح أنه 7872ُطبِع من سنة و (Chester Beatty)( إيرنلدا –دبلن )ـب تشسرت بييتمكتبة 
وراءه جهد ويلايل وحنن اآلن نقول مصحف  وهو مصحف عظيم ومجيل اآلن منه هناك نسخ ىلع االنرتنت

 .يف رسمه يف زخرفته يف ضبطه وسنني
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يعين نقطة ىلع اذلال والزاي إعجام حمض يف الكتابة العربية اإلعجام قال " الُكتّاب"يف كتاب  درستويه ابن
 . احلرف عن مشابههعجام املحض اذلي يمّي اإلاه سمّ هذا  هذا اإلعجام اذلي نستخدمهوثالثة ىلع الشني 
لة همَ المُ  ، احلروف السبعة أيمات اليت توضع ىلع احلروف السبعةالعال ، الرقماه الرقمسمّ وقال هناك إعجام 

مهملة لكن مقابلتها عندنا احلاء وادلال والراء والسني والصاد والطاء والعني هذه  يعين مةعجَ لمُ مقابل ل
 منستغرب ة انلقاط اليت توضع فوق توضع كنت، كنت أقال هذه يوضع حتتها نقط ذكردرستويه  ابن .معجمة

أو عالمة رقم من ! أو ادلال نضع حتتها نقطة؟ !السني نكتب ثالث نقاط حتتها؟ معقول درستويه بناالكم 
ادلال، يضع ثالث نقاط حتت  حتت يضع نقطة ابلواب ابنمصحف أن عالمة من العالمات جند أو الرقوم 

نظر فيها  أحدهمهذه املصاحف إذا ف عني صغرية حتت العني،يضع حاء صغرية حتت احلاء و عالسني، يض
تارخياً للمصحف  لمصحف، حنن لو أردنا أن نكتبواتلاريخ لسيجد أشياء كثرية حتتمل ابلحث واتلوثيق 

نريد أن نكتب تارخياً للمصحف حنن كدارسني وباحثني واحلمد هلل لكن وحمفوظ املصحف موجود 
ً ونّطلع ىلع هذه املصاحف من خالهلا يمكن أن نكتب تاريخ  ما كتبه  .املصحفينبيغ أن نبذل جهدا

ويف  وكتباملخطوطة املصاحف بعض ىلع لع اإلسالمية واّط  صادريف تاريخ القرآن هو اّطلع ىلع امل" نودلكه"
من خالل املصادر ومن خالل  ، ينبيغ حنن أن نبادر ونكتب تاريخ املصحفريف وأخطاءكتاباته حت
 . وطةال بد من الرجوع إىل املصاحف املخط حىت تكتمل الصورةاملصاحف 

ينقطونها بواحدة من فوق والفاء بواحدة من حتت نعرف القاف املغاربة اآلن حنن مثال، موضوع اإلعجام 
بن أمحد اخلليل  روى رواية قال الفاء بواحدة لكن ادلاين يف المُحَكمحنن ننقط القاف باثنتني من فوق وو

القاف تنقط بواحدة : أحدنا يستغرب .من ينقطها باثنتني من فوق ومنهم قال القاف تنقط بواحدة من حتت
هذه صورة باخلط الكويف رواية غريبة لكن أقدم املصاحف املوجودة اآلن اليت فيها اإلعجام، ! من حتت؟
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مثل الفتحة  اكنت توضع عليه خطوطاإلعجام ما اكنت توضع عليه مدّورة،  القديم نقاطالعريض 
ووضع و حجم الرسم باخلط الكويف يناسب سعة أحىت  والكّسة، اخلط هذا نقطة فيوضع خط فوق احلرف

 .وليس نقطة يوضع خطاحلرف 
 

 
 

القاف اللكمة قُل القافات منقوطة حتت  يف اسطمبولأيضاً اآلن اذلي نرُش أقدم املصاحف مصحف القاهرة 
 (القوم)حتت القاف مثل الكّسة ثم  (قدير)، هذه الكّسةمثل منقوطة حتت 

 

 
 

 . بنقطتني من فوقمتحف والرت منقوط  مصحف
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وقد يستغرب الواحد مثل هذا الالكم املصاحف توضح نلا الروايات اليت وردت يف املصادر القديمة الحظوا 
 .الشاهد موجود يف املصاحف املخطوطة ويقول هذا الالكم عليه شاهد أو ليس عليه شاهد؟ نعم،

املصحف األمريي اذلي اكن إماماً ملصحف يف  مثالً حنن اآلن يف مصحف املدينة انلبوية،عالمة السكون 
مصحف  ولكن معظم املصاحفىلع مذهب اخلليل  تكون عالمة السكون رأس اخلاء ختاروا أنااملدينة 
ر فْ السكون هو الِص  ، مصحف إشبيلية، مصحف املستعصيم، مصحف احلليب، مصاحف كثرية،ابلواب

تلميذ ادلاين قال ال  جناح ابنسليمان د رمحه اهلل يف كتابتنا وأبو داواليت نستخدمها ادلائرة  ،املستدير
تار الواحد خيال نقول ما هو موجود يف املصحف خطأ لكن  ىلع ك حال. أستجي رأس اخلاء يف املصاحف

 .العلماء السابقني يف ضبط املصحفما اختاره مجهور 
 

 
 

 . فواتح السورموضوع أـهمية املصاحف يف علوم القرآن 
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  ايلمن قبل قليلصفحة من مصحف هلا تاريخ رأيتم يف  فواتح السور
 

 
 

 الصحابة  .تني فاصل هذا الفراغ بني سور هو اآلن أمامكم يف السطر األول فراغ،الفراغ السطر املوجود 
ً  لم يكتبوا بني السورتني إال هذا الفاصل،ما كتبوا املصحف عند اكنوا  ليس فيه كتابة ألنهمتركوا سطرا

كما روي عن  جّردوا القرآن وال ختلطوا به شيئاً  :جتريد املصحف من ك إضافة واكنوا يقولونىلع  حريصني
عبد اهلل بن مسعود واكن اتلابيع إبراهيم انلخيع وغريه اكنوا يقولون جّردوا القرآن وال ختلطوا به شيئاً 

وابراهيم انلخيع سريين  ابنو احلسن ابلرصي كره هذايعارض هذا  ابلعضاكن  صارت املصاحف تُنَقط
 .يمنع من اللحنو القارئ بنقطه بالعربية ألن ذلك يساعدبعد ذلك قالوا ال بأس  لكنكرهوا انلقط 

ونقل عن مصحف جّد اإلمام مالك بن كما ذكر ادلاين فواتح السور بدأت بهذا الفراغ ثم اخلط اكلسلسلة 
لسلسلة وهذا موجود يف بعض وأراه تلالمذته اكن الفاصل بني السور خط اك أنس اكن عنده مصحف

 املصاحف يف تركيا 
 

 
 

 رشيط مزخرف بني السورتني  ثم بعد ذلك جاءت الزخرفة فقط
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وأحياناً عدد وماكن نزوهلا  ثم بعد ذلك املرحلة األخرية جاءت الفواتح املزخرفة اليت يف داخلها اسم السورة
 آيها

 

 
 

اليت  ن اجلوانبهذا جانب م. فيها شلك فواتح السور رويت تطوهذه الصورة فيها نماذج من هذه املراحل ال
 .تفيدنا يف ذلك املصاحف املخطوطة يمكن أن
 زمن انليب  وأصول هذا العلم اكنت موجودة يفوفيه مؤلفات  علم عظيمعلم العدد هذا  :علم العدد

لكن العلماء بنوا ىلع هذا  جود،مويف الكتب ( تبارك)ها ثالثون قال سورة آيُ آثار عّد فيها بعض السور  هناك
كتاب ادلاين  مهاوعندنا كتب لعل أعظمها وأقديات القرآن وأحصوا لكماته وأحصوا حروفه فأحصوا آ

اكن هل مآثر ثقافية مع مآثره السياسية احلجاج بن يوسف اثلقيف  ويقال أن" آي القرآن ابليان يف عدّ "
ه بالشعري ويذكرون قال ُعّدوا حروف القرآن وََكِِمه وآيه فعّدووالكوفة وابلرصة   ابلدليناء رّ مجع قُ واألخرى 

 . والالكم موجود يف الكتب عدد لكمات القرآن وحروف القرآن
 -آخرهايعين واملقصود برأس اآلية -جند عند ك رأس آية اآلن حنن  رؤوس اآلي لكن أنا أحتدث هنا عن

 مزخرفة يف وسطها رقم،  يف دائرةرقم اآلية 
ُ
ت هذه األرقام وكيف بدأت؟ املصاحف العثمانية لم ثبتمىت أ

متتابعة ثم أول ما أحدثوا ثالث نقاط  مسّطرة اكنت اللكمات تأيتيكن فيها عالمة لرؤوس اآلي وال فراغ 
ثم بعد ذلك دائرة مزخرفة  ثم بعد ذلك اثلالث نقاط قد تكون مخسة ىلع شلك مثلثىلع رأس اآلية 

داخل هذه مىت ظهرت هذه األرقام يف  ال أستطيع أن أقول اآلنورون متأخرة، بقيت إىل قوادلوائر املزخرفة 
دخل هذه حتتاج إىل تتبع للمصاحف املخطوطة يف القرون املتأخرة ال أدري إن اكن ذلك ادلائرة املزخرفة 

القديمة ليس فيها رؤوس آية الرتكية من الطبعات  حىت بعض املصاحف املطبوعةعت بِ املصاحف عندما ُط 
 . مصحف قديم مثبت فيه أرقام اآلياتقد يظهر  إنما فيها دائرة مزّهرةو
 



 - 30 - 

 
 

رتة الحقة اكنوا يثبتون أرقام ف أو اثلالث أو الرابع وربما يمتد إىليف القرن اثلاين  اكن يف الزمان األول ربما
اثنني، أجبد : واحد، باء: ألف)لدلاللة ىلع األرقام  استخدام احلروفه حساب اجلمّل نيات بيشء يسمواآل

 ابنويف رواية أخرى عن وورد يف بعض الكتب أن انلخيع كره اجلُّمل يف العوارش  (ألف: هوز إىل الغني
تبني أن املصاحف  !ما هذه القاف والاكف؟وكنت أتعجب  .ه العوارش اليت فيها قاف واكفكرِ  سريين

فيضعون حرف هاء  ذه احلروف لدلاللة ىلع األرقاماكنوا يستخدمون هبلواب ا ابنمثالً مصحف القديمة 
وإذا مضت مخس آيات يضع هاء  إنهفحىت يقول امسة اخلأربعة واهلاء ( أجبد)ألن  ىلع رأس ك مخٍس 

يف ك عرشة يضع  يعينأن يضع العقود  ابلواب ىلع ابنوحرص مضت عرش آيات، مخسة أخرى يضع ياء، 
قد هذه صورة للخموس والعشور  .ون أربعون مخسون كما سأشرييعين القاف والاكف ثالثاحلرف املناسب 

ً املصاحف اليت يف  غري الحىت املصاحف  واثلالث والرابع اثلاينالقرن تكون غري واضحة أمامكم كثريا
 .فيها عالمات اخلموس والعشور القديمة منقطة
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موس أثبت اخل ابلواب ابنللعشور لكن س ودائرة أكرب للخمومزخرفة دائرة صغرية  يف ابلداية اكنت
العرشة  فيف الصورةستخدم الرمز املناسب هلا اك مخس آيات يضع هاء فإن جاءت عرشة دام اهلاء باستخ
وضع يف داخلها  ثم ملا جاء إىل العرشين( عرش)ية املصحف يف ادلائرة وكتب يف حاش( ي)وضع رمز األول 
 ويف جانب الصفحة وضع ثالثون (الم)وضع  ثم جاء إىل اثلالثنيىلع عرشة  ألن الاكف يدل (اكف)حرف 

العوارش اليت فيها  سريين ابن ملا كرهوهكذا يستمر يف ك املصحف يثبت أرقام اآليات بهذه الطريقة فإذن 
هذا انلظر يف املصاحف سيكشف أشياء . ىلع األرقام لدلاللة ستخدام احلروفابذلك قاف واكف يقصد 

 .تتعلق بعلم العدد أخرى
 جتزئة لكن ما جرى عليه األمر وانليب  املصحف األول ما اكن فيه :األحزاباألجزاء وموضوع جتزئة 

يا رسول اهلل يف كم أقرأ : قلت} وعمر بناهلل واكن ملا سأهل عبد  "قرأ القرآن يف أقل من ثالثال يُ "قال 
إين أقوى : قلت. قرأه يف مخس وعرشينإ: كرث من ذلك قالإين أقوى ىلع أ: قرأه يف ك شهر قالإ: لالقرآن؟ قا

 ،قرأه يف مخس عرشةإ: قال ،إين أقوى ىلع أكرث من ذلك: قلت: قال ،قرأه يف عرشينإ: قال ،ىلع أكرث من ذلك
لم : قال ،إين أقوى ىلع أكرث من ذلك: قلت: قال ،قرأه يف سبعإ: قال ،إين أقوى ىلع أكرث من ذلك: قلت: قال

: املصدر -األبلاين : عبداهلل بن عمرو بن العاص املحدث: الراوي". قرأ القرآن يف أقل من ثالثيفقه من 
نىه انليب  {رجاهل رجال الشيخني: خالصة حكم املحدث -4/278: الصفحة أو الرقم -أصل صفة الصالة 

  عتاد املسلمون فا. اينعالقرآءة الّسيعة فائدة تدبر امل كأنه تفوت بهذه ثالثأقل من عن قرآءة القرآن يف
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ثبتت يف املصاحف يعين خيتم املسلم القرآن يف ثالثني يوماً فهذه اتلجزئة دخلت أن جيزئوا القرآن ثالثني 
ُ
وأ

ولكن بعض املصاحف ُجّزئت سبع . حىت القارئ يعرف أين نهاية اجلزء األول، اثلاين، اثلالث، وهكذا
 742، وبعض املصاحف جمّزأة إىل فيه جتزئة ثالثنيأجزاء وابلواب فيه جتزئة سبع  ابنأجزاء، مصحف 

فهذه  742ك جزء فيه أربعة، فيه يف داخل جزء وستني حزب وثالثني ، 742وحنن اآلن مصحفنا جمّزأ إىل 
صف السبع اثلاين ن :قال اليت أمامنا الصفحةيف هذه كتب ىلع حاشية املصحف ابلواب  ابن. وموجودةقديمة 

 ،من ستني اثلاينهذا اجلزء من ثالثني،  :اتلجزئة هذه الصفحة موجود فيها قال ثم نصف السبع اثلالث ثم
عدد األجزاء وكيف اكنت وكيف ُجّزئ كتابة تاريخ اتلجزئة ف. ابلواب ابنهذا مثال مصحف  ،وهكذا
تفصيل هذا إىل ذلك إشارات خفيفة و شاراتإ املصادرك هذا يمكن أن نستفيده من املصاحف  توضع

جتزئة اكمالً عن  ممكن واحد أن يأخذ جولة ىلع هذه املصاحف وخُيِرج كتاباً صاحف املخطوطة جنده يف امل
 .وحتزيب القرآن الكريم

 

 
 

علم  .علم الوقف واالبتداءمادة جيدة عنه تعطينا املصاجف املخطوطة اذلي يمكن أن هذا العلم اخلامس 
اثلاين واثلالث وإىل زماننا هذا ف فيها علماء القرن اليت اعتىن بها العلماء وألّ من العلوم  الوقف واالبتداء

واستخدمت  فألّفت كتب يف علم الوقفين يقف وكيف يقف ألن القارئ ُيتاج مىت يقف وأيؤلفون 
هذا العالمات وكيف استخدمت؟ حنن عندنا كتاب مىت استخدمت  لكنوللوقف  يف املصاحف عالمات

كتاب يف الوقف، يعقوب احلمريم تلميذ أيب عمرو هل كتاب يف  بن أيب نعيم هلقدم الكتب نلافع لعله من أ
األنباري وكتاب انلّحاس وعرشات، سلسلة قائمة  ابنأبو حاتم هل كتاب يف الوقف وعندنا كتاب  الوقف،

حممد  وجاء بعد ذلك السجاونديحسن اكيف وو ف هنا وهذا صحيح وهذا تامّ يوقَ  طويلة لكن هؤالء يقولون



 - 33 - 

خدمت مىت استُ لكن لو سأنلا . ز وجموز ومطلق ومرّخص ووقف رضورة، إىل آخرهئفقال جابن طيفور 
ً أنا ال أجد إىل اآلن جواباً يف الكتب  الرموز يف املصحف وكيف استخدمت؟ أين جند اجلواب؟  ،شافياً اكفيا

. لو واحد نظر يف عرشات ومئات املصاحف يستطيع أن خيربنا مىت دخلتنجده يف املصاحف املخطوطة س
 882اذلي خّطه يف اسماعيل احلليب حممد بن مصحف  هذاوبعض هذه املصاحف اليت عرضتها أمامكم 

 -م ) حنن اآلن نستخدم رموز السجاونديستخدم رموزاً غري اليت نستخدمها يف مصاحفنا ا مكتوب يف آخره
للاكيف واحلاء اتلاء للتام والاكف  ستخدم احلليب يف مصحفها. عند السجاونديأصلها ( قىل -صىل  -ج 

انلتيجة واخلالصة ف. اكف وحاءتاء واستخدم  وهذه ذكرها العّطار يف كتابه وغريه القسطالين أيضاً للحسن 
م نلا تاريخ استخدام العالمات جيدة عن علم الوقف وترساملصاحف املخطوطة تعطينا مادة علمية  أن هذه

 .يف علم الوقف

 
 

هو اجلوانب خاتمة املطاف فيما أريد أن أحتدث عنه  :فنيةأـهمية املصاحف املخطوطة من انلاحية ال
تلعظيمهم  ولكن املسلمنيدور املصحف  هوليس إن اكن هذا املصاحف هلا قيمة و ،من انلاحية الفنية

وهذه  .وتعظيمه اعتنوا خبطه وبزخرفته وبتذهيبهوإجالهل إكرامه  للمصحف وتبجيلهم هل وحرصهم ىلع
موا كتاب اهلل اكتبوه خبط عظِّ  :دقيق واكنوا يقولون ذون كتابة املصحف خبٍط بِّ الزخرفة قديمة واكنوا ال ُي

اط املصحف خّط  قال بأن اصة بعلوم القرآناخلقالة امليف ( سالفهر)يف مقدمة ذكر  انلديم ابن .واضح كبري
صحف إىل آخر امل (والشمس وضحاها)عتىن بسورة إ مسجد انليب  كتب يف حمراب خادل بن أيب اهليّاج

ُخّط يل  هلفقال  وهذه العناية هذا اخلطفأعجبه رمحه اهلل فنظر إيله عمر بن عبد العزيز  ّهبذَ خبط مُ 
ه ب به وردّ عجَ به ويُ فجعل يقلِّ  وهذا اتلذهيب فأكمله فأعطاه لسيدنا عمر بن عبد العزيزمصحفاً بهذا اخلط 

ك حال املصاحف األوىل لم يكن فيها هذه  ىلع. هذه الزخرفة وهذه الزينة عليه ما أنكرثمنه  إيله استغىل
هذا من  لكنه أقِرّ  للتذهيب ةالزخرفة ولكن العلماء لم يكرهوه، يف ابلداية اكن هناك كراهالزينة وهذه 
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لألشياء  لإلبداع الفين ألن اتلصوير عندنااناً رحباً فاملصاحف صارت ميد .باب تعظيم املصحف وإكرامه
  .ر اخلطاطون براعتهم يف املصاحففأظهيف اإلسالم  احلية حمّرم

وتطورها، اخلطوط األوىل  اخلطوط اجلميلة. اخلط ومن ناحية الزخرفةأهمية املصاحف املخطوطة من ناحية و
إىل اخلط اللني، اخلط املرشيق واخلط املغريب طور ، واخلط الكويف تاخلط الكويف اخلط احلجازي ثم

اهلندسية  الرسومثم هذه الزخرفة ابلديعة  .هذا اجلانبفاملصاحف املخطوطة تعطينا ثروة عظيمة يف 
يعين حنن اآلن ل فيها جهد عظيم ذِ الزخرفة انلباتية اليت جندها بُ هذه و املربعات واملثلثات واملستطيالت

سبوع يف شهر صفحة واحدة وتُطبع الزخرفة ىلع بقية الصفحات، يف أاط يزخرف اخلّط املصاحف املطبوعة 
خرفة جديدة زخرفة ذه اللوحات لكن هذه املصاحف املخطوطة يف ك صفحة يه زيعمل هيستطيع أن 

فتصور كم بُِذل من وقت وجهد يف إخراج هذه اتلحف الرائعة واللوحات الفنية واألحبار لم تكن حيّة 
لو استطعت أن أكرب هذه الصفحة  ولعلكم تنظرونعجيب  وفيها ألوان وفيها يشء كما يف هذا الزمان

 الرائعة
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ً للبيوت ثم بعد ذلك تفّرغ لكتابة املصحف فهذه لوحة يف أول  ابنهذا  ابلواب اشتغل يف أول زمانه مزّوقا
 . وزخرفة هندسية فيها ابلواب ويف آخره زخرفة نباتية ابنمصحف 

 :يف مصحف اشبيلية وهذه الصفحة زخرفة عجيبة 
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 .ما إىل ذلكجتد ما فيها من تذهيب عجيب وفيها زخارف نباتية وت ميونيخ لو كربِّ يف صحف ملغالف  وهذا
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متأخر لكن انظر األلوان املستخدمة والزخرفات، يشء رائع ميونيخ مكتبة صفحة من مصحف  هذه
ن نعجب باليشء اجلميل لكأنا وأنتم رها دَ ر قَ يقدِّ و وهذه نماذج رائعةاإلنسان مفطور حبب املنظر اجلميل و

أهل الفن يستطيعون أن يشخصوا مقدار هذا الفن وهذا  ال نستطيع أن نشّخص عنارص اجلمال فيه ولكن
فينبيغ  يف موضوع اخلطوط ويف موضوع الزخرفة فاملصاحف املخطوطة هذه فيها ثروة عظيمة منسية. اجلمال

 .أن يلتفت إىل ذلك
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ً  يعين 7782ليه وقفية وعبرنستون  صحف موجود يف مكتبةملهذه خاتمة  هذه قبل ثالثمائة سنة تقريبا

 وبأشاكهلا وطرقهالوانها الزخرفة بديعة بأ
 

 
 

، هذا ما تيّس يل احلديث عنه يف موضوع يف موضوع املصاحف مررت بكم رسيعاً هذا خاتمة املطاف 
يشء ، وأرجو أن يكون يف بعض ما تكلمت نقطة من حبر ،من فيض غيض   أن هذا سبحاملصاحف وأ

العليا  ادلراسات ةبلبعض ط لدلراسة يف املصاحف، اً وواسع اً رحب جديد فيه لكن قناعيت أن هنالك جماالً 
صاحف تستحق أن تدرس يف رسائل بعض امل حمتارون اآلن يف موضوع يسّجلونه وأنا صارت دلي قناعة

جامع احلسني  ملصحفدراسة وأجنز الب أحد الطوعندنا يف جامعتنا سجل . ماجستري أو دكتوراةة يمعل
ينجز استطاع أن  فقط الرسم لكنليس فيه جمال واسع للبحث  يتم صورة منه، هذا املصحفاذلي نرُش ورأ

يُدرس أن  ابلواب جدير   ابنمصحف  :بعض املصاحفاآلن سأذكر لكم . فيه رسالة من مخسمائة صفحة
واألجزاء واألحزاب والزخارف، ي ويف ضبطه ويف وقوفه ويف رؤوس اآلخيرج منه كتاب يف رسمه  يف رسالة

ِ  !يشء عجيب هذا وال مشهور أو مصحف خلّطاط م بعض املصاحف مصاحف مهمة إما ألنها مصحف لعال
مذكور اآلن أرضب لكم مثاالً  أقلل من قيمة املصاحف األخرى قد يكون فيها أشياء تستحق أن تُدرس

النسبة، هذا كتبة يف أملانيا إذا صّحت هذه ادلاين يف م ومصحف أيب عمرفهارس املخطوطات أن هناك يف 
يف فنجد اختياراته  املصحف جدير بأن يُدرس ويُنرش ألن ادلاين صاحب علم الرسم صاحب علم الضبط
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اجلزري ما كنت  ابن، اجلزري ابنشيخ االسالم آخر أذكره لكم وهو مصحف مصحف و .الرسم ويف الضبط
، هو ما اكن خّطاطاً مبداعً، خطه اكن هل مصحف خبطه واختياره هو اً هل مصحفأن تبني  أعرف أن هل مصحفاً،

اكن عنده  لكن هوموجودة صورتها  رسيع كتب بعض اخلواتم للكتب واإلجازاتمن خالل ما اكن يكتب 
يف ابراهيم األصفهاين خليفته  بن طاهر بن عربتلميذه  رسم اللكمات وضبطها لكنمصحف اختار 

يف شرياز اكن من أنبه  "دار القرآن"للقرآن  اجلزري يف شرياز وأسس مدرسته بنامدرسته يف شرياز ملا استقر 
بالعريب وبالفاريس وهو صاحب القصيدة الطاهرة مؤلفات  ابراهيم وهل ابنعرب الشيخ طاهر بن تالمذته 

وهناك بعض  مبداعً  خطاطاً  كتب أخرى واكناتلجويد وهل يف وهل كتاب يف الرسم و اليت نظم فيها النرش
الشيخ طاهر خّط  .ابراهيم عرب بنخّطها الشيخ طاهر بن لدلاين  "اتلحديد"كتاب  الكتب خّطها بيده ومنها

أن خيط هل مصحف أبيه  يهطلب من تلميذ أب اجلزري أبو اخلري حممد ابناء ابنأحد اجلزري  ابنمصحف 
" يف رسم نظم القرآنان املرج نرث" عليه مؤلف كتاب إعتمد وهذا املصحف .نسخة منه فخطها الشيخ طاهر

معانيه بعض ويف إعرابه ويف  يف رسم القرآن ويف قرآءاتههذه املوسوعة العظيمة و اآلراكيتغوث ملحمد بن 
املؤلف يف أول قال طبعته قديمة  مع األسفأكرث من مخس آآلف صفحة  جمدلاتأجزاء جمموعة سبع 

 قال وجدت هذه النسخة يف مكتبة اجلزري نابمصحف فذكر منها اليت اعتمد عليها  الكتاب ذكر املصادر
يف ك موضع فيه يشء الرسم  يف اجلزري ابنونقل منه اختيار  واستعاره منهراس يف اهلند دْ أحد سالطني مِ 

مصحف الشيخ طاهر توجد نسخة  ،هذا املصحف. زرياجل ابنر اياحلذف واالثبات وذكر اخت من الرسم من
كما جاء يف " نرث املرجان"مؤلف كتاب يه ألحفاد هذه املكتبة راس وديف مِ  "عشرية رشف امللك"يف مكتبة 

مأخوذة من  الرتاث الشامل أن هناك نسخةمكتوب يف فهرس املخطوطات  يف هذه املكتبة. بعض الكتابات
ىلع معتمد فيها  قال أنها نسخةهو وقد تكون النسخة اليت اعتمد عليها ولكنه مصحف الشيخ طاهر 

 .اجلزري يف الرسم ابنعرف من خالهل اختيار يُ أن درس وجدير أن يُ  مثل هذا املصحفنسخة الشيخ طاهر، 
ينبيغ أن  ابلواب واملستعصيم فأنا أقول أنه ابنمصاحف خلطاطني مصاحف  وكذلك بعض املصاحف

نُْهْم َطآئَِفة  )يتوجه بعض ابلاحثني  إىل املصاحف املخطوكة  ويتجهوا( اتلوبة( 744) فَلَواْلَ َنَفَر ِمن ُكِّ فِْرقٍَة مِّ
وما أريد أن أقوهل يف ختام حدييث ورصت . تارخيية ودالالت علمية ودالالت فوائدوفيها فيها علم كثري 

أنا عشت عرشات السنني ثالثني . اشعر به أن املصاحف القديمة ينبيغ أن يُعتىن بها وأن تُقّرب إىل ابلاحثني
ف جامع احلسني يف مرص ولكن اآلن املصحف موجود وعندنا سنة تقريباً وأحتّس ألين لم أّطلع ىلع مصح

نسخة يف ابليت ويف اإلنرتنت موجود نسخ واآلن مصاحف ما اكن أحد أن تكون موجودة بني يديه موجودة 
عتين بهذه ومركز يبني أيدينا ولكن يه ما تتجاوز عرش عرشين مصحفاً، أقول لو اكنت هناك جهة 

ُ املصاحف يستنسخها وتودع دليه  نرش  أيضاً واآلن عندنا نماذج طيبة لنرَش إلكرتونية وتُ  ةخ مصورسَ ن
كيف اكن  لكن املسلم املثقف العادي يستمتع بها ويرىوة، يه تهّم ادلارسني وابلاحثني املصاحف القديم
احلمد هلل يف ! يطبعه أناس مسترشقون؟ويُطبع يف بريطانيا؟ مثالً  ابلواب ابن مصحف ملاذا املصحف القديم؟
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تم بهذا اجلانب ونرش ثالث مصاحف ها والجطيار آليت قاذلي ذكرت اسمه  الرجل ، هذاتركيا هناك حركة
. نرش قريباً لكن هذه جهود فردية وهذه مصاحف معدودةسيُ يف الطريق ايلمن  من ومصحف اإلمام يلعّ 

لعجائب هذه اآلآلف من املصاحف لو ُدرِست سنكتشف أن هناك عرشات ومئات من املصاحف فيها ا
باحثون جهة ما تتبىن واإلماكنيات موجودة وأيضاً هناك فأنا أتمىن أن العلمية ودالالت الشواهد اتلارخيية 

أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم  .ولكن اجلهد الفردي ال ينفع يف مثل هذا املوضوع متخصصون
ين قد أكون قرّصت يف توصيله إيلكم واعذروين إذا ما استطعت أن أويّف املوضوع حّقه، املوضوع مهم ولك

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته
 

ً لقد ألقيت . وعليكم السالم ورمحة اهلل وبراكته :األستاذ العقيل ال شك . درراً يف حبر راكد ال نقول أحجارا
ن هذه ورسمه وغري ذلك موكتابته املصحف  للنظر يف املخطوطات ويف تاريخأن هذا الطرح يثري ك اهلمم 

جمموعة من دلي جمموعة من طلبات املداخلة و. اإلضاءة الكبرية اليت وضعتها ضيفنا الكريم هذا املساء
 . ب ىلع املداخالتبدأ باألسئلة ثم نعقّ األسئلة أ

هل تُعّد القراءات املوجودة يف املصاحف املخطوطة ولم يتصل سندها من الشاذ : السؤالصاحب هذا يقول 
 ؟ا اعتربنا أن اخلط يغين عن اإلسنادإذ أو من املتواتر

أحسب أنها اكنت متواترة يف زمانها ولكن انقطع إسنادها كوثيقة تارخيية للقرآءة  :اغنم قدوري احلمد. د
هذه اكنت ما فقد أحد رشوط القرآءة  هو اآلن الشاذّ  عليها ال يمكن اجلزم بشذوذها ألنيمكن أن يعتمد 

موضوع  صارت منقطعة اآلن لكن يه تعّد من مجلة، هذاات السبعة لقرآءت ارواياسندها متصالً فبعض 
لكن يف زماننا كم عليها باتلواتر اكنت يف زمانها ُُي  ال يتجرأ أحدنا أن يقول هذه شاذة،فيه جمال للنقاش 

 .واهلل أعلم ندرسها كتاريخأن نقرأ بها كرواية ولكن أن ال  منقطعة األسانيد تفيد
فأين هو اآلن؟ هل دليكم علم أنه رأى املصحف اإلمام جبامع دمشق رمحه اهلل ري ذكر احلافظ بن كث :سؤال

 بذلك؟
اجلزري ذكر أنه اّطلع ىلع ثالثة  ابننعم، هناك إشارات بوجود مصحفني يف الشام  :اغنم قدوري احلمد. د

اه واحد يف اجلامع الكبري وواحد يف مسجد آخر سمّ  :مصاحف خمطوطة عندما حتدث عن رسم املصحف
 ً يف ذلك هذا املصحف قال ربما أحد هذين املصحفني هو مصحف أهل الشام، يمكن أن يكون موجودا

 أحدأين هو اآلن؟ قد يكون  أما، من هذه املصاحف الكبرية اجلزري مصحفاً ثاثلاً يف مرص ابنورأى الزمن 
يف زمن . دو يف دمشق اآلنهو ال يوجد ىلع ما يب اآلنأين هو بوجوده يف تركيا، اجلزم املوجودة املصاحف 

هديت إىل السالطني لمّ  نقلوا بعض املخطوطات للمصاحفادلولة العثمانية 
ُ
ا السلطان العثماين يزور أو أ

املنطقة ُيتفون به فيهدونه هذا املصحف فتنقل إىل تركيا واآلن موجود مجلة من هذه  اكن أهلمنطقة 
 .املصاحف يف تركيا
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ها حتجاج إذا نظرنا يف كرثتها وتوافرصحف املخطوط الُمعترَب لدلراسة واالالضوابط واملواصفات للم :سؤال
 اآلن؟

أنا يف قناعيت أن ك مصحف ينبيغ أن يُدرس من الصعب اإلجابة ىلع هذا السؤال  :اغنم قدوري احلمد. د
ويُنظر فيه ألن املصاحف ليست اكملخطوطات، من خيّط املصحف يعتين به ويعطيه من اجلهد والوقت 

ون ويشوهون املصاحف لكها فيها اخلطاطني مستعجلني وُيّرفيتخذ هل منهجاً يف الرسم، املخطوطات أحياناً و
برواية ربما بعض املصاحف املتأخرة املضبوطة  اآلنهذا املوضوع واسع أما يف اتلفصيل فجمال لدلراسة 

كقيمة مصحف آخر  ليستادلراسة تكون قيمتها يف قد حفص عن اعصم عندنا آآلف النُسخ من هذه 
 .والعمل هو اذلي يفرز ضوابط للنقاشذا فيه جمال قرآءة ما من القرآءات فه وفيهأقدم 
 عثمان طه (اطاخلّط  ربما)العثماين ام إىل الرسّ  الرسم العثماين هو نسبةً املقصود بأن من يقول سمعنا  :سؤال

هل اطلعت ىلع ماين؟ والسؤال اثلاين هل هناك فرق بني الرسم العثماين واملصحف العثفرنجو توضيح ذلك، 
اليت يقال أنها أقدم من نسخة اسطمبول أو أنها األم وأعرف ارى أوزبكستان نسخة املصحف املوجود يف خُب 

 ؟يف العالم من أقدم النُسخربما يف األرميتاج ثمة نسخة  أن
ة، املصحف العثماين ثمانيحف العااملصالرسم العثماين هو رسم أما السؤال األول  :اغنم قدوري احلمد. د

هذا حافظ عثمان أما . اآلن يف مصاحفنا اليت تُطبع اذلي حنافظ عليهُكتِب يف زمن سيدنا عثمان و اذلي
رسم ىلع املدرسة العثمانية لم يلزتموا بالحىت فحافظ عثمان هذا مصاحفه  7777رتيك مات اعم الطاط اخل

املوضوع اآلخر املصحف . وهو اذلي خيُّط املصحفامللك فهد يحٌّ يُرزق يف جممع أما عثمان طه فو. العثماين
املصحف أما إذا اكن املقصود به هذا  اذلي يسىم اآلن مصحف طاشقند لعل املوجود يف أوزبكستان لعله

هنا القديمة ونقلت هناك مصحف آخر يف أوزبكستان ال أعرف ولكن مصحف طاشقند من املصاحف 
هذا املصحف نقله الروس عندما احتلوا مجهوريات ا وبيق منها بقية ية أول صورة عرضتهاصورة يف ابلد
نقلوه إىل بطرسربج وملا صارت اثلورة ىلع القيارصة أراد يلنني أن يتقّرب إىل الشعوب اإلسالمية  آسيا الوسطى

 يأخذون بعض األوراقففطلب أن يعيدوا املصحف إىل طاشقند ويقال أنه يف الطريق اكن انلاس يتربكون به 
أقام هل دراسة يف مقدمات الكتب  آليت قوالجادلكتور طيار وهو اآلن موجود وفلم يصل إال نصف املصحف 

اليت أصدرها وقال ال يمكن أن يكون هذا املصحف أحد املصاحف العثمانية األصول لكن قد يكون 
 .فيه ةالرسم املوجودمقارنة بني ظواهر  من منقوالً منها وقال قد يكون منقوالً من املصحف الكويف، يعين

فت خمارجها بطريقة سعيه، سؤايل هناك حروف وردت يف القرآن الكريم ووِص  ُغِفر للشيخ وُشكر :سؤال
احلايل كما هو احلال بالنسبة للضاد فكيف نستفيد من املصاحف املخطوطة يف يف نطقها عن انلطق ختتلف 

 فك هذا اللبس املوجود؟
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هذا اجلانب ألن املصاحف مكتوب فيها  هذه املصاحف تفيدنا يف أن أحسبال  :اغنم قدوري احلمد. د
فيه كيفية انلطق فهذا يُعتّمد  وهكذا بقية احلروف ك صوت مكتوب برمزه أماالضاد ومكتوب فيها الظاء 

 . ال عالقة للمصحف بهأظن كتب اتلجويد وىلع وصف ىلع الرواية و
حممد بن عمر اجلنايين دكتوراة  الت، طلب من ادلكتورواآلن طلب املداخ. شكر اهلل لكم :األستاذ العقيل

 .تفضل دكتور. القرآءات ورسم املصحف يف قسم القرآءات باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف
اغنم ىلع ما أحتفتنا به من فوائد . دأستاذنا شكر اهلل لكم . السالم عليكم ورمحة اهلل :حممد اجلنايين. د

فيما يتعلق . حنن ابلاحثني يف القرآءات ورسم املصحفإن شاء اهلل ولعلنا نستفيد منها  قيّمة يف هذا اللقاء
اآلن أو هل املناهج  ؟العربية هل جامعاتنا تعتين بدراسة علم املصحف عناية جيدةو اجلامعات اإلسالميةب

ج مؤهلني ملاليت تُدر   صاحف املختلفة يف عات املراجعة املصاحف يف املطابع وجممّ س يف اجلامعات خُترِّ
أم أنه ال بد هل ادلراسة انلظرية اآلن أو املتون اليت حتفظ هنا أو هنا العالم؟ وماذا تقرتحون يف هذا اجلانب؟ 

وهناك بعض اجلهات مثل جممع . هذا اجلانب جيمع بني جانب ادلراية وبني جانب فين والزنول للميدان يفأن 
واآلن طبع مصحف برواية قالون ورواية ورش  روايات خمتلفةوغريه اآلن يطبعون مصاحف متعددة بامللك 

هناك روايات مشهورة يف العالم  بروايات متعددة اآلن مع كرثته، طبعاً هل طباعة املصاحف  برواية شعبة،
الروايات ُطبِع بكل  قد تصل إىل تلك ابلدلان لكن لوأو فيما يبدو أن إذا طبع منها املصاحف هذه ال باس 

ُ املتواترة أ  ما رأيكم يف هذه القضية؟ىلع انلاس؟ ويشوش  هذا شلِك ال ي
ً  :األستاذ العقيل طلب مداخلة من فضيلة األستاذ . شكراً دكتور حممد ىلع هذه املداخلة وهذا السؤال أيضا

 .ادلكتور مساعد بن سليمان الطيار أستاذ مشارك جبامعة امللك سعود
شكر أستاذنا الكبري القدير ادلكتور اغنم ىلع هذه اإلفادات ن. بسم اهلل الرمحن الرحيم :مساعد الطيار. د

ال تكيف املحارضة لإلتيان نالحظ املهمة جداً واحلقيقة أن العنوان واملضمون ما شاء اهلل متطابق وأحياناً 
شيخنا القدير . بما يف املضمون فاكن من نعمة اهلل علينا أن استفدنا من هذه املحارضة بما فيها من مضامني

قلّما جند مصاحف أغلب املوجود يف املصاحف مصاحف مرشقية و ضية رسم املصحف نالحظ اآلن أنق
كر من مصحف إشبيلية واذلي قرأته أن عناية املصاحف املرشقية بالرسم ليست كعناية مغربية إال ما ذُ 

يوجد حافظ للقرآن  ال يكادأنه بطريقة معروفة حبيث تلقياً تلىق فيها الرسم املصاحف املغربية اليت اكن يُ 
هم مغاربة  العلماء اذلين اعتُمد عليهم حىت ايلوم يف املصاحف وهلذا .معاً والضبط الرسم وقد ضبط إال 

 اآلناملوجودة تعريف ألّي مصحف من املصاحف املرشقية  يفيف الرسم أو يف الضبط يف حني ملا نقرأ  سواءً 
اهر الرسم يف بعض املصاحف حىت مثل وأن ظ وأنا أقصد من هذا ،، هذا جانبةالعلماء لكهم مغارب

زمن  املصاحف هذه يف قضية مهمة جداً وهو هل هلذهولعيل أتمم  .ستكون مشلكة ابلواب ابنمصحف 
حقيقة حباجة إىل ضبط أنكم فتحتم الزمن وهذه  ألين الحظت من حديثكم ؟منهامعياري يف قبول الرسم 

حجة ىلع اإلطالق  موجوديف هذه املصاحف فإذا جعلناها وما هونوازن ما هو موجود يف كتب الرسم  ليك
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ً اذلي قرأته يف كتابة بعض. اليت ستكون مشلكة جداً كثري من اخلالفات هكذا سيبىق عندنا   وأيضا
ىلع حسب اخلالف الستة العثمانية  ذكر أوالً املصاحفاملتخصصني يف الرسم أنه قسم نواعً من املرحلية 

اليت نقلت عن املصاحف األصلية وكتابات املصاحف العتيقة بعد ذلك ثم  صليةاملصاحف األ املوجود
وما ة انلاقلة وشواهدهم فيها سواء اذلين شاهدوا هذه املصاحف األصلية أو املصاحف العتيقالرسم  اءمعل

ىلع ما  من خالل كتب الرسمما ثبت عند علماء الرسم واستقر وهو اذلي اآلن يدرس  بعد ذلك مثدّونوه 
لقبول ما يف هذه ال بد من وجود زمن معياري  فيف نظري أن هذه القضية مهمة جداً وأنه. من خالفاتفيها 

 راحبواسع وجمال  هالعد والوقف هذأما جهة الزيادات بعدها الضبط وجهة الرسم املصاحف خاصة من 
من وجود  لكن ال بد عند الصحابة اكن هناك تنوع يف الرسملكن كما الحظنا من الكمكم أن الرسم 

 .معيار ملعرفة ما هو الصحيح من هذه املرسومات
املداخلة األخرية هنا لفضيلة ادلكتور األستاذ املشارك يف جامعة امللك . شكراً لكم دكتور :األستاذ العقيل

 .لدلراسات القرآنية املدير العام ملركز تفسريسعود ادلكتور عبد الرمحن الشهري 
والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه احلمد هلل   الرمحن الرحيمبسم اهلل :عبد الرمحن الشهري. د

 ً ىلع استجابتك أشكرك يا دكتور اغنم ىلع هذه املحارضة القيمة وأشكرك وأرحب بك  .وسلم تسليماً كثريا
 لفنيةواحلقيقة أن موضوع املصاحف املخطوطة وقيمتها العلمية وا. هلذه ادلعوة يف هذه الليلة املباركة

 : نقاط يمكن أشري إىل ثالثموضوع كما تفضلت متشعب وواسع لكن 
 الرسم العثماين لطالب ادلراسات العلياانلقطة األوىل كنت طرحت موضواعً قبل سنوات عن تدريس  .3

اليت أشار إيلها شيخنا ايلوم ويه قضية اتلدريب العميل ىلع مثل هذه وكنت أقصد منه هذه الفكرة 
ر إيلها ادلكتور اغنم ايلوم حبيث أن الطالب يف ادلراسات العليا يلمس هذه املصاحف القضايا اليت أشا

ً ويستطيع من خالهلا أن يتعرف ىلع هذه القضايا اليت أشار إيلها ادلكتور يف الرسم ويف  لو اكنت صورا
عض واتلارييخ وال زلت أدعو هلذه القضية واسترُشت ببعض املناهج يف بالضبط ويف اجلانب الفين 

بل اللجان املختصة ألنهم مرحلة ثم ُرفض من ِقََأرشت بهذا املقرر لكن لألسف وصل إىل اجلامعات ف
ويبدو من خالل املعلومات اليت ذكرها . ر هلذا املوضوعلم يروا قيمة علمية تلخصيص مادة ومقرّ 

يف ذلات أو ادلكتور اغنم ايلوم أن هناك حاجة ماسة فعالً أن يكون هناك مقرر يف هذا اتلخصص با
 . هذه انلقطة املحددة

يف ادلراسات العليا اآلن شار إيلها ادلكتور اغنم حنن نالحظ اليت أ انلقطة اثلانية ويه دعوة للباحثني .0
ات العميقة أن ة وأمثاهلا من املحارضهناك شّح شديد يعاين منه الطالب ويظهر من خالل هذه املحارض

هذه املصاحف مثل ءتهم وتعمقهم يف مثل هذه القضايا وإال فقرآعدم الع ابلاحثني والسبب هو عدم إّط 
كتبها  الرسالة اليت وأؤكد ىلعادلكتور اغنم جديرة بأنها ختصص بدراسات خمصصة اليت أشار إيلها 
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قدوري احلمد اكنت عن مصحف اجلامع احلسيين األستاذ إياد السامرايئ حتت إرشاف ادلكتور اغنم 
  .بالقاهرة والشيخ أشار إيلها

أنا أفكر وأنت تتحدث يف مرشوع وهو بناء هيلك للمصاحف : انلقطة األخرية دكتور اغنم هو سؤال .1
ونتعاون عليه حبيث أننا نتتبع املصاحف املخطوطة املخطوطة، هل يمكننا أن نقوم بهذا املرشوع فعالً 

املصاحف تارخيياً ف اجلامع احلسيين وطاشقند ثم نتتبع مصحاليت أرشت إيلها املوجود دلينا  من أقدم
اثلاين اثلالث الرابع  حبيث أنها تغطي القرناملصاحف املخطوطة هذه حناول أن جنمع نبين جدوالً و

إىل ايلوم وجنمعها من خمتلف مناطق العالم من املغرب ومن املرشق حبيث أننا اخلامس السادس السابع 
أن هذا املرشوع جمدي ويمكن  هل ترى احللقات،ندرس دراسة تارخيية تكون متسلسلة نستطيع أن 

الفهارس وهل هذه من خالل حتقيقه من جانبني من اجلانب انلظري أن نتتبع من خالل املخطوطات و
 بأي طريقة من الطرقنستطيع أن جنمعها  من انلاحية العملية هلاملخطوطات موجودة أصالً؟ ثم 

ً  ؟العملية  .وجزاكم اهلل خريا
 

ً كأين ثمة إشارة من ادلكتور زيد العيص شكراً لكم دكت :األستاذ العقيل وفقه اهلل ور عبد الرمحن، أيضا
 .داخلة فليتفضلمل
شكر اهلل ألستاذنا املحقق املدقق، عندي سؤال بإجياز أال ترون أن . بسم اهلل الرمحن الرحيم :زيد العيص. د

أجله أمر عثمان حبرق  إن وضع بني أيدي انلاس فيه املحظور اذلي منادلعوة لطباعة املصاحف املخطوطة 
 ً  .املصاحف؟ وجزاك اهلل خريا

دلى ضيفنا جمموعة من اتلعليقات اليت حتتاج إىل تعليق وأيضاً يف مضامنها . شكراً لكم :األستاذ العقيل
 .بعض من األسئلة أدع األمر إيله ألن دلي هنا ثالثة أسئلة بعد تعليقه

حيي األخ ادلكتور حممد بن عمر، ادلكتور عبد الرمحن أ. بسم اهلل الرمحن الرحيم :اغنم قدوري احلمد. د
الشهري أجاب تقريباً عن تساؤلك األول حول مناهج تدريس الرسم وأنتم أعرف بما هو موجود هنا يف 

 . لرسميف موضوع ااجلامعة اإلسالمية واجلامعات املناِظرة يف مدى وفاء املناهج املقررة 
تتساءل أن هذا قد يشوش ىلع من تكون يف أيديهم لعرشين موضوع مرشوع طبع املصاحف بالروايات ا

هذه املصاحف تُرسل إىل اجلهات اليت تقرأ بهذه الروايات فيه ترسل إىل هذه املصاحف، ما أعرفه أن 
املغرب، ترسل إىل السودان، إفريقيا، فيه أظن من هذا اجلانب تؤدي خدمة مقصودة وليس أن توزع وقد 

 . القرآءاتيستفيد منها املتخصصون يف
موضوع الرسم عندنا . بعض املوضواعت ال أملك هلا جواباً وبعضها ُيتاج إىل تعليق طويلادلكتور مساعد 

يُرّجح رأي أيب  تلفاخوإذا احنن اآلن يف املصاحف املطبوعة يعتمدون ىلع املغاربة ادلاين وايب داوود إذا اتفقا 
ربة أصوهل مرشقية فهو غّرب ثم اعد إيلنا واملصادر املرشقية يف احلقيقة الرسم عند املغا. داوود ىلع رأي ادلاين
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مساعد قلت أن هذه . الرسم كثري منها قد ذهب وبيق منها بقايا ال يزال خمطوطاً فهناك بعض املصادر د
اآلن هناك بعض . لكن يه يف احلقيقة أن املغاربة إستمدوا أصول كتبهم من املرشقاملصادر مغربية 
تب تعكس رواية أهل املرشق للرسم ولكن ال تزال خمطوطات وفيها روايات ختالف يعين املخطوطات والك

 بعض اللكمات فيها رواية ثانية لطريقة رسمها
نعم، ما تقوهل صحيح فأنا عندما أقول ندرس املصاحف املخطوطة : احلدود الزمنية لإلحتجاج باملصاحف

ابلواب  ابنالرسم العثماين فمصحف  ليت خرجت ىلعافال يعين أن حنتج باملصاحف املتأخرة أو املصاحف 
. ه القايض أيب بكر ابلاقالينعارِص واب لم يلزتم الرسم العثماين وهو كأنه أخذ برأي مُ ابل ابنمع األسف 

قال ليس هناك ما يوجب املحافظة ىلع الرسم العثماين فكما حتولت الرسوم من اخلط "  "ابلاقالين يف كتابه 
يف أحد رشوح ط اللينة يمكن أن يُكتب بما يكتب به انلاس ويف بعض الكتب أحسب الكويف إىل اخلطو

يف الرسم فاملصاحف املكتوبة باخلط املجرد تّج باملصاحف األصول القديمة إنما ُيقال " مورد الظمآن"
اين كما الكويف ىلع الرقوق هذه مصاحف قديمة فيها الرسم القديم أما املتأخرة ففيها خروج ىلع الرسم العثم

 . ذكرت فال ُيتج بها من ناحية الرسم قد ُُيتج بها من ناحية الضبط وأشياء أخرى يف املصاحف
تقسيم املصاحف إىل العثمانية والعتيقة هذه وجهة نظر ممكن أن تكون كذلك وممكن أن تكون بشلك 

 .آخر
طة؟ من انلاحية عبد الرمحن أنت سألت هل يمكن أن يتبىن مرشوع رسم هييلك للمصاحف املخطو. د

انلظرية ممكن فيه موجودة لكنها يه آآلف النسخ ويف بقاع شىت يف العالم فكيف ستصل إيلها؟ كم 
حتتاج من جهد ومال وأشخاص؟ ولكن أحسب إذا اكنت اهلمة والفكرة الواحد يبدأ ونسأل اهلل أن ييّس 

وواسع وأحسب أنها ستؤيت ثماراً فالفكرة نظرياً ممكنة وعملياً أيضاً ممكنة لكن حجمها كبري . الفكرة
 (إعذرونا ىلع اإلجياز) .ممتازة يف هذا املجال

؟ يه ُيرق املصاحفعثمان سيدنا جعل ادلعوة إىل طباعة املصاحف املخطوطة تؤدي إىل ما  ،زيد العيص. د
حرقت

ُ
  .وجوه واهلل أعلمفيها اكن فيها إختالف يف الرتتيب و ليست بهذا احلجم، املصاحف اليت أ

. ستقع بأيدي العاّمة من ال يفهمهاأنها املصاحف فيها فائدة لدلارسني واملتخصصني ال أظن رش هذه ن
اآلن عندنا عرشة آآلف مصحف خمطوط وأعتقد املصاحف يعين إذا وعندما تُطبع ال نطبع إال نماذج 
ة مثالً ، تطبع بأعداد ألف نسخاً مصحف أو مخسني مصحف عرشوناملخطوطة أكرث من ذلك إذا ُطبِع 

 .ا هذا التشويش وجزاكم اهلل خرياً وبارك اهلل فيكمتكون يف املكتبات للباحثني ال أحسب أن فيه
 شكر اهلل لكم ودلي ثالثة أسئلة كما أسلفت  :األستاذ العقيل

ً العلّة اليت بيُن عليها حتزيب القرآن إىل أرباع وأحزاب فهل هو نسبة إىل عدد  :السؤال األول ُيرّيين كثريا
 احلروف أو مدة القرآءة أو ماذا؟
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هناك اتلجزئة . أحسب أن اتلجزئة إىل ثالثني اكنت ىلع عدد احلروف واهلل أعلم :اغنم قدوري احلمد. د
كنا ثالث ومخس وسبع وتسع وإحدى عرشة "أيب أوس  ابناليت جّزأها الصحابة ال أدري يف حديث أوس 

ثم بعد ذلك جاء ثالثني . يمة ىلع السور أظن اكنت سبعةهذه اكنت اتلجزئة القد" وحزب املفّصل حىت خنتم
فأنا غري متأكد من طريقة بناء األجزاء لكن هناك طريقة  األجزاءربما اكنت ىلع عدد احلروف أما أرباع 

قصة السورة تكتمل هناك  يعين ىلع عدد احلروف وحىت اآلن هناك الكم عن جتزئة القرآن حبيث يتم املعىن
 . تفصيالً يف هذا ال أستحمره اآلن عن املوضوعوابلعض قّدم مقرتحات ىلع هذا 

ذكرات يف مقرأت لك : هنا سؤال يكشف جانباً مجيالً نود أيضاً أن يذكره الشيخ نلا يقول :األستاذ العقيل
 اغية اجلمال ال أدري هل يه موجودة اكملة وهل يه مطبوعة أم ال؟

افرت إىل مرص فاستهواين أن أكتب مذكرات يومية يف بعض هذه املذكرات كنت ملا س :اغنم قدوري احلمد. د
 ـهواعذرونا حنن نتذكر  7388إىل  7388يعين  7882إىل  7883سفري يف . األيام وليس يف ك األيام

يف تلك الفرتة ليست ذات قيمة وادلكتور عبد الرمحن . اتلاريخ امليالدي قبل اهلجري ألنه هو الرسيم
 .ا يف ملتىق أهل اتلفسري ويه موجودة يف امللتىق وغري مطبوعةالشهري هو جّرنا إىل نرشه

 هل ستتمون شيئاً من هذه املذكرات؟ هل ستتابعون الكتابة فيها؟ :األستاذ العقيل
 .ال أجد كثري فائدة يف نرشها، يه أوراق موجودة يف ابليت :اغنم قدوري احلمد. د

 .لعل اهلل أن ييّس ذلك :األستاذ العقيل
د أثر جوموجود يف مرص وي ن بعض انلاس يقولون إن هناك مصحف لعثمان بن عفا: يقولخري السؤال األ

 من هذا؟عندما قتله اخلوارج، فهل يف علمكم يشء ( ابلقرة( 738) فََسيَْكِفيَكُهُم اّلل  )ادلماء ىلع قوهل 
يف هذا دماء  عليهيف العالم أن هناك أكرث من مصحف  ومذكورما هو معروف  :اغنم قدوري احلمد. د

يف مرص مصحف ! أكرثها، هو واحد فكيف تعددت؟ىلع األقل يف صدقها وصحة املوضع مما يثري الشّك 
جداً جداً وليس من املصاحف هذا أحد املصاحف القديمة وهو نرُِش مصّوراً  اذلي ذكرته هنااحلسني جامع 

 جود يف دار الكتب املرصيةوهو مصحف جامع عمرو بن العاص وهو موالعثمانية ويف مرص مصحف آخر 
كِمل بأوراق الحقةوقد اّطلعت عليه 

ُ
هذا موضوع يصعب اجلزم فيه كما ذكرت هناك أكرث  .وفيه َسَقط وأ

من مصحف اّطلع عليه بعض ادلارسني عليه آثار دماء قد يكون هذا بعض من أراد أن يرّوج ملصحف 
 .ألشياء و ضعت وليست حقيقيةبيشء ربما بعض هذه ا يثري انلاس جيمعهم حوهل أو يتمي 

هل هناك من لكمة ختتمون بها هذا اللقاء وهذه الرحلة املاتعة يف املصاحف . شكراً لكم :األستاذ العقيل
 واستقرائها وانلظر فيها؟دراستها وخمطوطات املصاحف وأهمية 

داعين للحضور هنا اللكمة اليت اقوهلا اآلن هو أن أجدد الشكر لكم مجيعاً ومن  :اغنم قدوري احلمد. د
فهذه فرصة طيبة وأرجو من اهلل تعاىل أن أكون قلت لكمات نافعة أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا 

 .وإياكم ملا ُيب ويرضاه جزاكم اهلل ك خري
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هذا العرض املمتع وجزيتم أنتم أيضاً فضيلة األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد خرياً ىلع  :لعقيلااألستاذ 
ملخطوط القرآين املصاحف املخطوطة أهميتها وقيمتها العلمية والفنية لقد أثرتم الكثري من القضايا حول ا

الفوائد اليت العلمية اهلامة اليت حسب واحدة منها أن يقيض فيها ابلاحث دهراً يلخرج بعلم وفري وكمّ من 
دلكتور اغنم قدوري احلمد اذلي شكر اهلل لضيفنا يف هذا اللقاء ا. حنتاجها وُيتاجها أهل ابلحث العليم

املصاحف املخطوطة وقيمتها العلمية والفنية وشكر اهلل لكم أنتم أيها احلضور الكرام يف هذه حتدث عن 
الليلة ابلهية من يلايل مركز تفسري يف هذه اللقاءات اجلميلة والرائعة والعلمية اليت تستضيف ثلة من أكابر 

ىلع اخلري نلتيق وشكراً لكم مجيعاً وصىل اهلل ىلع حممد . سات القرآنيةالعلم وابلاحثني وادلارسني بادلرا
 . وىلع آهل وصحبه أمجعني

 
 
 

 


