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 امللخص 
، ُمـ خمتٚمػ  اًمٞمقم سمآالف ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦محتتٗمظ اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م 

اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م ، وىمد يتب٤مدر إمم ذهـ سمٕمض اًمدارؾملم أن شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت 

ُر اًمبٕمض أيْم٤ًم أن شمٚمؽ  وفمٞمٗمتٝم٤م سمٕمد أن دظمؾ اعمّمحػ قمٍم اًمٓمب٤مقم٦م ، وىمد َيَتَّمقَّ

٤َم ذم ذًمؽ ؿَم٠ْمُن خمٓمقـم٤مِت اًمٙمت٥م اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخي ُُ ٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ؿَم٠ْم

 اًمتل ـُمبَِٕم٧ْم ومل َيُٕمْد أطمٌد َيْرضِمُع إًمٞمٝم٤م.

وإذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ىمد وَمَ٘مَدْت وفمٞمٗمتٝم٤م ، ومٚمؿ َيُٕمْد أطمٌد يستخدُمٝم٤م 

ا ذم اًم٘مراءة ، وم٢م٤ُم ذم اًمقاىمع مل شمٗم٘مد أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م ، وهيدف هذ

اًمبح٨م إمم اًمقىمقف قمٜمد شمٚمؽ اجلقاٟم٥م اًمتل شمِمػم إمم أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، 

وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ رضورة احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ، وشمٞمسػم اـمالع اًمب٤مطمثلم قمغم ُٟمَسِخَٝم٤م 

اخلٓمٞم٦م أو ُٟمَسٍخ ُمّمقرة قمٜمٝم٤م شمّمقيرًا طمديث٤ًم ُئْمِٝمُرَه٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمٓمبٞمٕمل هل٤م ُمـ طمٞم٨م 

 اخلط واألًمقان .

قن هذا اًمبح٨م قمغم وضم٤مزشمف ىمد يمِمػ قمـ أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ وآُمؾ أن يٙم

 اعمذيمقرة ، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. لاًمٜمقاطماعمخٓمقـم٦م ، ُمـ أي قمٍم يم٤مٟم٧م ، ُمـ 
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 مقدمة
 :احلٛمُد هلل ، واًمّمالُة واًمسالُم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل ، وسمٕمد

َٖمُف ًمٚمٜم٤مس ،  ، وطَمِٗمَٔمفُ ×وم٢منَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُأْٟمِزَل وطمٞم٤ًم قمغم ىمٚم٥م اًمٜمبل  وسَمٚمَّ

سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،  ×. وَأَُمَر رؾمقل اهلل  ُف ألصح٤مسمف وطَمِٗمَٔمُف يمثػٌم ُمٜمٝمؿوقَمٚمَّٛمَ 

واًم٘مرآُن يُمٚمُُّف  ×وَمَٙمَتَبُف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سملم يديف ، وشمقذم رؾمقل اهلل 

ٌق مل ُُيَْٛمْع ذم ُصُحٍػ إال ذم ظمالوم٦م أيب  سمٙمر اًمّمديؼ ُمٙمتقب ذم اًمرىم٤مع ، ًمٙمٜمف ُُمَٗمرَّ

ُحِػ ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من   أرؾمٚم٧م  ×، وُٟمِسَخ٧ْم ُمّم٤مطمُػ ُمـ شمٚمؽ اًمّمُّ

، ويَمُثَرِت اعمّم٤مطمػ  طمػ قمثامنإمم األُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ، واضمتٛمٕم٧م األُم٦م قمغم ُمّم٤م

 اعمٜمسقظم٦م ُمٜمٝم٤م .

وحتتٗمظ اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٞمقم سمآالف ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، يمثػم ُمٜمٝم٤م يٕمقد  

، وُُتَثُِّؾ شمٚمؽ اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م طمتك قمٍمٟم٤م احل٤مرضاهلجري٦م األومم ، وإمم اًم٘مرون 

اعمّم٤مطمػ صمروة قمٚمٛمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م األمهٞم٦م ُمـ ٟمقاح قمدة ، هيدف هذا اًمبح٨م إمم 

 اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م.

وىمد يتب٤مدر إمم ذهـ سمٕمض اًمدارؾملم أن شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت وفمٞمٗمتٝم٤م سمٕمد أن 

ِج٥ُم  دظمؾ اعمّمحػ قمٍم اًمٓمب٤مقم٦م ، وص٤مرت آالف اًمٜمسخ اعمٓمبققم٦م ـمب٤مقم٦ًم أٟمٞم٘م٦ًم حَتْ

أ هب٤م ، وَمُقِوَٕم٧ْم قمغم رومقف اعمٙمتب٤مت وذم شمٚمؽ اًمٜمسَخ اعمخٓمقـم٦م ، ومٚمؿ َيُٕمْد َأطَمٌد ي٘مر

ُر سمٕمض اًمدارؾملم أن شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م  ظمزائٜمٝم٤م ، وىمد َيَتَّمقَّ

٤َم ذم ذًمؽ ؿَم٠ْمُن خمٓمقـم٤مِت واًمٕمٚمٛمٞم٦م أيْم٤ًم سمٕمد دظمقل اعمّمحػ قمٍم اًمٓمب٤مقم ُُ ٦م ، ؿَم٠ْم

 اًمٙمت٥م اًمتل ـُمبَِٕم٧ْم ومل َيُٕمْد أطمٌد َيْرضِمُع إًمٞمٝم٤م.

وإذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ىمد وَمَ٘مَدْت وفمٞمٗمتٝم٤م ، ومٚمؿ َيُٕمْد أطمٌد يستخدُمٝم٤م 

ذم اًم٘مراءة ، وم٢م٤ُم ذم اًمقاىمع مل شمٗم٘مد أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م ، ومٛمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

ٞم٦م حتٙمل شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ىمّم٦م احِلْٗمِظ اعمَُقصمَِّؼ ًمٚمٛمّمحػ ُمٜمذ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م اًمت٤مرخي
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إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ، وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شُمَبلمِّ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ضمقاٟم٥م ُمٝمٛم٦م ُمـ قمٚمقم 

اًم٘مرآن اًمتل ظَمَدَُم٧ِم اعمّمحَػ واًم٘مراءَة ومٞمف ، ويتجغم ُمـ ظمالل شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ 

واًمِمٙمؾ ، وقمٚمؿ قمدد آي اًم٘مرآن  شمٓمقر قمدد ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن ، ُمثؾ قمٚمؿ اًمٜم٘مط

وأضمزائف وأطمزاسمف ، وقمٚمؿ اًمقىمػ واالسمتداء ، وقمٚمؿ اًم٘مراءات ، يمام شمٙمِمػ شمٚمؽ 

اعمّم٤مطمػ ُم٤م سمذًمف يُمت٤َّمُب اعمّم٤مطمػ ُمـ ضمٝمد ذم حتسلم اخلط اًمٕمريب ، وُم٤م سمذًمف 

اًمٗمٜم٤مٟمقن ُمـ ضمٝمد ذم شمزيلم اعمّمحػ سم٠ممجؾ اًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٠مـمر 

وطم٤موي٤مت أقمداد اآلي٤مت واألضمزاء واألطمزاب وُمقاوع  اًمّمٗمح٤مت وومقاشمح اًمسقر

 اًمسجدات وٟمحقه٤م.

وهيدف هذا اًمبح٨م إمم اًمقىمقف قمٜمد شمٚمؽ اجلقاٟم٥م اًمتل شمِمػم إمم أمهٞم٦م 

اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ رضورة احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ، وشمٞمسػم اـمالع 

طمديث٤ًم ُئْمِٝمُرَه٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمب٤مطمثلم قمغم ُٟمَسِخَٝم٤م اخلٓمٞم٦م أو ُٟمَسٍخ ُمّمقرة قمٜمٝم٤م شمّمقيرًا 

 اًمٓمبٞمٕمل هل٤م ُمـ طمٞم٨م اخلط واألًمقان ، وذًمؽ ُمـ ظمالل اعمب٤مطم٨م اآلشمٞم٦م:

  شم٤مريخ اعمّمحػ اًمنميػ .: المبحث األول
  اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمبح٨م.: المبحث الثاني

 أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م .: المبحث الثالث

 أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.: بعالمبحث الرا
  أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م.: المبحث الخامس

قَم٧ِم ُمّم٤مدر اًمبح٨م ذم هذا اعمقوقع ، ومٛمٜمٝم٤م يمت٥م قمٚمقم اًم٘مرآن ، وومٝم٤مرس  وشَمٜمَقَّ

اعمخٓمقـم٤مت ، واعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، وإذا يم٤من اًمقصقل إمم اًمٙمت٥م واًمٗمٝم٤مرس 

اًمقصقل إمم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ال خيٚمق ُمـ صٕمقسم٤مت ، ًمقضمقده٤م ذم  ؾمٝماًل ، وم٢من

ُمٙمتب٤مت ُمتب٤مقمدة األُم٤ميمـ ، وذم سمٚمدان ؿمتك ، ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ قمغم اًمب٤مطم٨م اًمسٗمر 

إًمٞمٝم٤م ، ذم فمؾ اًمٔمروف اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ، وال يٛمٙمـ شم٘مديؿ سمح٨م ُمٗمٞمد ذم هذا 
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٘مؼ ذًمؽ ُمـ اعمقوقع ُمـ دون اًمقىمقف قمغم قمدد ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، وًمٙمـ ىمد حت

 ظمالل وؾمٞمٚمتلم واحلٛمد هلل ، ومه٤م :

ُم٤م ـُمبَِع ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ سم٤مًمتّمقير ذم اًمسٜملم األظمػمة ، ُمثؾ ُمّمحػ  (1)

اسمـ اًمبقاب ، وُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة ، وُمّم٤مطمػ إؾمت٤مٟمبقل ، اًمتل 

ُف هب٤م ذم اعمبح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل.  ؾَم٠ُمقَمرِّ

ًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت ، وص٤مر ذم ُم٤م ُٟمنِمَ ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ قمغم اًمِمبٙم٦م ا (2)

ُمتٜم٤مول يد اًمدارؾملم ، ُمثؾ ُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن ، وُمّم٤مطمػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ 

 سم٠معم٤مٟمٞم٤م ، وهمػمه٤م. 

وآُمؾ أن أُتٙمـ ُمـ ظمالل هذه اعمّم٤مدر ُمـ حت٘مٞمؼ اهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م ، 

وهق إسمراز أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، طمتك حتٔمك سمٛمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م واخلدُم٦م ، 

ٛمٙمـ اًمدارؾمقن ُمـ االـمالع قمٚمٞمٝم٤م ، واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم سمحقث شم٤مريخ اًم٘مرآن ًمٞمت

 وقمٚمقُمف ، وشم٤مريخ اخلط اًمٕمريب وومٜمقٟمف ، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ .
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 املبحث األول
 تاريخ املصحف الشريف

يرشمبط فمٝمقر اعمّمحػ سمٕمٍم شَمٜمِْزيؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ومٚمؿ يت٠مظمر شمدويـ اًم٘مرآن 

ّمقرة اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمّمحػ مل شمٙمتٛمؾ إال سمٕمد ووم٤مة رؾمقل قمـ زُمـ اًمتٜمزيؾ ، ًمٙمـ اًم

 ، إذ إن يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرت سمٛمراطمؾ صمالث ، هل : ×اهلل 

 .  × يمت٤مسمتف ُمٗمرىم٤ًم ذم اًمرىم٤مع ذم زُمـ اًمٜمبل األولى : 

 . مجٕمف ذم اًمّمحػ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ  : الثانية 

ُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ذم ٟمسخ اًمّمحػ ذم اعمّم٤مطمػ وشمقزيٕمٝم٤م قمغم األ الثالثة :

 . ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 وهذا شمقوٞمح ألهؿ ُمالُمح شمٚمؽ اعمراطمؾ :

   ×أوَّالً : كتابة القرآن في زمن النبي 
ًمٜمٗمسف ، وم٘مد شمٙمٗمؾ اهلل ًمف  سمح٤مضم٦م إمم شمدويـ اًم٘مرآن ×مل يٙمـ رؾمقل اهلل 

، ًمٙمٜمف أُمر أصح٤مسمف سمٙمت٤مسمتف طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ٟمّمف وصٞم٤مٟم٦م ًمف ُمـ اًمْمٞم٤مع أو سمحٗمٔمف

 ًمٜمسٞم٤من ُمـ سمٕمده ، وشمٞمسػمًا قمغم أصح٤مسمف واعمسٚمٛملم ُمـ سمٕمدهؿ ذم شمٕمٚمٛمف وشمالوشمف .ا

 ×أؿمٝمر يُمت٤َّمِب اًمقطمل ، وم٘مد يم٤من رؾمقل اهلل  ويم٤من زيد سمـ صم٤مسم٧م األٟمّم٤مري 
َواةِ  » يمثػمًا ُم٤م ي٘مقل سمٕمد أن يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل: شٱدُْع لي زيدًا, َوْلَيِجْئ باللَّْوِح والدَّ

 (1)
 . 

 ختْمع ًمٚمتدىمٞمؼ قمغم ُمرطمٚمتلم: ×ًم٘مرآن ومـل زُمـ اًمٜمبل ويم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م ا

يمٜم٧ُم أيمت٥ُم اًمقطمَل قمٜمد رؾمقل اهلل »، ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧م:  األولى: وقت الكتابة

 صمؿ،  أىم٤مُمف ؾَمَ٘مطٌ  ومٞمف يم٤من وم٢منْ ،  وم٠مىْمَرُؤهُ ،  ىْمَرْأهُ ٱوهق ُيْٛمكِم قمكمَّ ، وم٢مذا وَمَرهْم٧ُم ىم٤مل  ×

ش اًمٜم٤مس إمم سمف أظمرُج 
 (2)

. 

                                                           

 ( .  4994) رىمؿ احلدي٨م  993صحٞمح اًمبخ٤مري ص( 1)

 .  8/257يٜمٔمر : اهلٞمثٛمل: جمٛمع اًمزوائد ( 2)
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ُػ اًم٘مرآن  ×يُمٜم٤َّم قمٜمد رؾمقل اهلل  »:  ، ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧م د الكتابة: بع الثانية ُٟم١مًمِّ

ىم٤مع ش ُمـ اًمرِّ
 (1)

، وُمٕمٜمك اًمت٠مًمٞمػ: اًمؽمشمٞم٥م
(2)

. 

ًمٙمٜمف يم٤من ُمٗمرىم٤ًم ذم  ×ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ذًمؽ أنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يُمت٥َِم ذم زُمـ اًمٜمبل 

اًمرىم٤مع واألًمقاح واًمُٕمُس٥ِم 
(3)

  . 

 منظمة  ثانياً : َجْمُع القرآن في ُصُحف  
إمم ُم٘متؾ  أَدَّت حم٤مرسم٦م اعمرشمديـ قمـ اإلؾمالم ذم أول ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

، ٞمٝم٤م َٟمْحُق مخِس ُمئ٦م ُمـ اعمسٚمٛملمُمئ٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مص٦م ذم ُمٕمريم٦م اًمٞمامُم٦م اًمتل ىُمتَِؾ وم

ومٞمٝمؿ مخسقن ُمـ ََحََٚم٦ِم اًم٘مرآن
(4)

ُؾ   ىم٤ًم ذم اًمرىم٤مع شُمَِمٙمِّ  . ومل شمٙمـ يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٗمرَّ

٤مِظ ذم ُمٕمريم٦م  طِمْرزًا آُمٜم٤ًم ًمٜمّمف ُمـ اًمٗم٘مدان أو اًمٜمسٞم٤من ألُمد ـمقيؾ ، وضم٤مء ُم٘متؾ احلُٗمَّ

َر اعمسٚمٛملم سمٛمست٘مبؾ اًم٘مرآن ، وأصم٤مر ذًمؽ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ اًم٘مٚمَؼ ُمـ ذه٤مب  اًمٞمامُم٦م ًمُِٞمَذيمِّ

٤مِظ أو وم٘مدان رء ُمـ اًمرىم٤مع ومٞم١مدي ذًمؽ إمم وٞم٤مع رء ُمـ اًم٘مرآن .  احلُٗمَّ

م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ سم٠من ي٠مُمر وذم فمؾ هذا اعمٜم٤مخ احل زيـ شم٘مدَّ

٤مظ سم٤مًم٘متؾ ذم احلروب أو  سمجٛمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم صحػ ُمٜمٔمٛم٦م ظمِمٞم٦م ذه٤مب احُلٗمَّ

اًمقوم٤مة ، وظمقوم٤ًم ُمـ شمٕمرض اًمرىم٤مع ًمٚمتٚمػ أو اًمْمٞم٤مع ، ومٞمذه٥م رء ُمـ اًم٘مرآن ، 

اًمّمحػ وم٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م زيد سمـ صم٤مسم٧م سمجٛمع اًم٘مرآن ، ومجٛمٕمف ذم صحػ ، ومٙم٤مٟم٧م 

قمٜمد أيب سمٙمر طمتك شمقوم٤مه اهلل ، صمؿ قمٜمد قمٛمر طمٞم٤مشَمُف ، صمؿ قمٜمد طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر
(5)

  . 

                                                           

( ،  2854) رىمؿ احلدي٨م  7/27( ، واحل٤ميمؿ: اعمستدرك  3954) رىمؿ احلدي٨م  647ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ص( 1)

 .   ش هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه »وىم٤مل: 

 ) أًمػ ( .  14/352يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب ( 2)

 . 9/12، واسمـ طمجر: ومتح اًمب٤مري  1/28يٜمٔمر: اًمٓمؼمي: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ( 3)

 .  1/94يٜمٔمر: شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م ( 4)

 رىمؿ احلدي٨م) 493( ، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي ص 4986ي٨م ) رىمؿ احلد 992صحٞمح اًمبخ٤مري صيٜمٔمر : ( 5)

 .  3، واًمداين: اعم٘مٜمع ص 159-1/158( ، واسمـ أيب داود: يمت٤مب اعمّم٤مطمػ  3143
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 : َنْسُخ الصُُّحِف في المصاحف  ثالثاً 
واطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم َُمـ  اشمسٕم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

اء إمم يٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن ، يمام اطمت٤مضمقا إمم ُمّم٤مطمػ ي٘مرؤون هب٤م ، وم٠مرؾمؾ قمٛمر اًمُ٘مرَّ 

األُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٙمقوم٦م واًمبٍمة وسمالد اًمِم٤مم
(1)

، ومل ي٠مُمر سمٜمسخ اعمّم٤مطمػ  

وشمقزيٕمٝم٤م قمغم األُمّم٤مر ، ومٙم٤من اًمٜم٤مس يٙمتبقن اًم٘مرآن قمغم ىمراءة َُمـ يم٤من ُيَٕمٚمُِّٛمُٝمؿ 

اًم٘مرآَن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
(2)

، ويم٤من ذم ىمراءة اًمّمح٤مسم٦م شمٜمقع ذم وضمقه اًمٜمٓمؼ ٟمتٞمج٦م ًمرظمّم٦م 

 األطمرف اًمسبٕم٦م. 

، وأومزع ذًمؽ  رزت ُمٔم٤مهر االظمتالف ذم اًم٘مراءة ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من وسم

ُحِػ اًمتل مُجَِع  االظمتالُف سمٕمَض اًمّمح٤مسم٦م ، وم٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م سمٜمَْسِخ اعمّم٤مطمػ ُمـ اًمّمُّ

ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ، سمٕمد اؾمتِم٤مرشمف اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمديٜم٦م وُمقاوم٘متٝمؿ ًمف 
(3)

، وىم٤مم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ  

ًمُٙمت٤َّمب اعمِمٝمقريـ سم٤مًم٘مراءة واحلٗمظ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، زيد سمـ صم٤مسم٧م يٕم٤موٟمف صمالصم٦م ُمـ ا

ُحَػ ذم  وأُمرهؿ أن يٙمتبقه سمٚمس٤من ىمريش اًمذي ٟمزل سمف اًم٘مرآن ، طمتك إذا ٟمسخقا اًمّمُّ

اعمّم٤مطمػ أرؾمؾ إمم يمؾ ُأوْمٍؼ سمٛمّمحػ مم٤م ٟمسخقا ، وأُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ 

صحٞمٗم٦م أو ُمّمحػ أن ُُيَْرَق 
(4)

    . 

، ٠ميدي اعمسٚمٛملم ذم اًمؽمشمٞم٥م واًمرؾمؿدت اعمّم٤مطمػ اًمتل سموهبذا اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ شمقطمَّ 

وحت٘مؼ ذًمؽ سمٕمد أن أُمر اخلٚمٞمٗم٦م سم٢مطمراق ُم٤م ؾمقى اعمّم٤مطمػ اًمتل أُمر سمٜمسخٝم٤م ، ألن ُم٤م 

ـُ ُمـ وضمقد اظمتالف ومٞمٝم٤م ، واقمتٛمدت اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م  قمدا هذه اعمّم٤مطمػ ال ُي١ْمَُم

ُحِػ اًمتل مُجَِع ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ذم زُمـ أيب سمٙمر  م ، وهذه ـاًمّمديؼ ، يمام شم٘مقمغم اًمّمُّ دَّ

 . ×٤مع اًمتل يُمت٥َِم ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ذم زُمـ اًمٜمبل ــُحُػ اقمتٛمدت قمغم اًمرىمـاًمّمُّ 

                                                           

 .  357و  2/345و  6/7يٜمٔمر: اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ( 1)

 . 559و 2/549 داود: يمت٤مب اعمّم٤مطمػ يٜمٔمر: اسمـ أيب( 2)

 .1/246يٜمٔمر : اعمّمدر ٟمٗمسف ( 3)

) رىمؿ احلدي٨م  493( ، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي ص 4987) رىمؿ احلدي٨م  992يٜمٔمر : صحٞمح اًمبخ٤مري ص( 4)

 . 6، واًمداين: اعم٘مٜمع ص 196– 1/195يمت٤مب اعمّم٤مطمػ   : ( ، واسمـ أسمـل داود 3144
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 املبحث الثاني
 املصاحف املخطوطة التي اعتمد عليها البحث

إذا يم٤مٟم٧م أقمداد اعمّم٤مطمػ شمزداد سمت٘مدم اًمزُمـ ، وم٢من أقمداد اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م 

طمػ يم٤مٟم٧م ذم شمٜم٤مىمص ، سمسب٥م شمٕمروٝم٤م ًمٕمقاُمؾ اًمتٚمػ األُومم وُم٤م ُٟمِ٘مَؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمّم٤م

ُمـ رـمقسم٦م وَأَرَو٦ٍم وشم٘م٤مدم ، وُمع ذًمؽ وم٢من قمددًا ُمـ اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م سَمِ٘مَٞم٧ْم يم٤مُمٚم٦م 

أو ٟم٤مىمّم٦م ، حتٙمل صقرة اعمّم٤مطمػ األومم ُمـ طمٞم٨م اعم٤مدة اًمتل يُمتَِب٧ْم قمٚمٞمٝم٤م وهل 

قُّ ، وُمـ طمٞم٨م اخلط اعمجرد ُمـ اًمٕمالُم٤مت ُمـ اًمٜمقع احلج٤مز ي ذي األًمٗم٤مت اًمرَّ

اعم٤مئٚم٦م أو اًمٙمقذم ذي اخلٓمقط اعمست٘مٞمٛم٦م واًمزواي٤م اًم٘م٤مئٛم٦م . وال شمزال اعمّم٤مطمػ 

اًم٘مديٛم٦م اعمخٓمقـم٦م شمٜمتٔمر ُمـ يدرؾمٝم٤م ويسٚمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م ًمتحديد شم٤مريخ يمؾ 

ٟمسخ٦م ، وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ فمقاهر اًمرؾمؿ وقمالُم٤مت اًمْمبط ، وىمد ؿمٝمدت اًمٕم٘مقد 

تٛمثؾ ذم َٟمنْمِ قمدد ُمـ هذه اعمّم٤مطمػ األظمػمة ظمٓمقات ـمٞمب٦م ذم هذا اًمسبٞمؾ شم

سم٤مًمتّمقير اعمٓم٤مسمؼ ًمألصؾ ، ُمع دراؾم٤مت ُمّم٤مطمب٦م قمٜمٝم٤م ، وَٟمنْمِ ُٟمَسٍخ إًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٕمدد 

 آظمر ُمٜمٝم٤م ، مم٤م حتتٗمظ سمف سمٕمض اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م.   

َٚم٦ُم ذم اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕم٤ممل آالف اًمٜمسخ،  وشمبٚمغ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م اعُمَسجَّ

( ُمّمحٗم٤ًم 2846ًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ًمٚمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعمخٓمقط )وم٘مد ُذيِمَر ذم ا

خمٓمقـم٤ًم شم٤مُم٤ًم ُمٕمروَف شم٤مريِخ اًمٜمسخ سم٤مًمتٍميح أو سم٤مًم٘مرائـ ، ذم ومؽمة ُتتد ُمـ اًم٘مرن 

اهلجري األول إمم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم
(1)

( ُمّمحٗم٤ًم شم٤مُم٤ًم همػَم ُمٕمروف 1364، و)

اًمت٤مريخ
(2)

( ُمّمحٗم٤ًم همػم شم٤مم ُمٕمروف اًمت٤مريخ1751، و)
(3)

( ُمّمحٗم٤ًم 2377، و)  

همػم شم٤مم وهمػم ُمٕمروف اًمت٤مريخ
(4)

، وُمـ وراء هذا اًمٕمدد اًمٙمبػم ُمـ اعمّم٤مطمػ 

                                                           

 . 158-12خٓمقـم٦م ( صيٜمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ) اعمّم٤مطمػ اعم( 1)

 .212-161يٜمٔمر اعمّمدر ٟمٗمسف ص ( 2)

 .314-213اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 3)

 .432-315اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 4)
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 ُمّم٤مطمػ أظمرى يمثػمة مل يتح شمسجٞمٚمٝم٤م ذم ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت.

وال يٙمٗمل اًمٜمٔمر ذم ومٝم٤مرس اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ألظمذ ومٙمرة واوح٦م قمـ يمؾ 

قمدد أوراق ، ُمثؾ  س ال شمذيمر قمـ يمؾ ُمّمحػ إال اًم٘مٚمٞمؾُمّمحػ ، وم٤مًمٗمٝم٤مر

اعمّمحػ أو ظمٓمف ، واؾمؿ ٟم٤مؾمخف وشم٤مرخيف ، إن ُوضِمَد ، والسمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ 

ٟمٗمسف اليمتِم٤مف ظمّم٤مئّمف ، وُيت٤مج ذًمؽ إمم ُمٕمروم٦م سم٤مخلٓمقط وأٟمقاقمٝم٤م ، وشم٤مريخ 

، وقمالُم٤مت رؤوس اآلي واألضمزاء واًمقىمقف ُم٤مت ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓمقره٤ماًمٕمال

 وشم٤مريخ اؾمتٕمامهل٤م ذم اعمّم٤مطمػ . 

، ؼ وشمدىمٞمؼوىمد ٟمجد ذم سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت اعمدوٟم٦م قمـ اعمّم٤مطمػ ُم٤م ُيت٤مج إمم حت٘مٞم 

وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ اخل٤مص سم٤معمّم٤مطمػ ِذيْمٌر أليمثر ُمـ مخس٦م وقمنميـ 

ُمّمحٗم٤ًم يم٤مُماًل سمخط ي٤مىمقت اعمستٕمّمٛمل اًمبٖمدادي
(1)

 =هـ689) اعمتقرم ؾمٜم٦م 

م( ، وأيمثر ُمـ قمنمة ُمّم٤مطمػ همػم يم٤مُمٚم٦م1299
(2)

 قمدد ُمـ اعمٙمتب٤مت ، ، ُمقزقم٦م ذم

سخ٦م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م وشمثػم اًمتقاريخ اعمذيمقرة ًمتٚمؽ اعمّم٤مطمػ إؿمٙم٤مالً ، وم٠مىمدم ٟم

هـ وال يِمؽ أطمد ذم أن ي٤مىمقت يمت٥م 696، وأطمدصمٝم٤م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م هـ644

ُر أن  ُمّم٤مطمػ قمدة ، ًمٙمـ يبدو أن هٜم٤مك ظمٓم٠ًم ُم٤م ذم شمٚمؽ اًمتقاريخ ، ألٟمف ال ُيَتَّمقَّ

ي٤مىمقت اعمّم٤مطمػ ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من شم٘مريب٤ًم ، وُمـ صمؿ ىمد ُتتد اًمٗمؽمة اًمتل يَمَت٥َم ومٞمٝم٤م 

يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ُمزيٗم٤ًم ، وحتديد ذًمؽ ُيت٤مج إمم ٟمٔمر ذم يمؾ ٟمسخ٦م ُمٜمٝم٤م ، واًمبح٨م ذم 

 اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم صح٦م ٟمسبتٝم٤م أو قمدُمٝم٤م.   

الً ،  وُمـ صمؿ وم٢من احلدي٨م قمـ أي٦م ٟمسخ٦م ُمـ اعمّمحػ شم٘متيض االـمالع قمٚمٞمٝم٤م أوَّ

ذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من ، وىمد أشم٤مطم٧م وؾم٤مئؾ اًمٜمنم احلديث٦م وهق أُمر يّمٕم٥م حت٘مٞم٘مف 

ٜم٧َِم اًمدارؾملم ُمـ اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م وشم٠مُمٚمٝم٤م ،  إصدار ـمبٕم٤مت ًمٕمدد ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ َُمٙمَّ

                                                           

 . 21-18اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ص( 1)

 .229-227يٜمٔمر : اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 2)



 أ.د.غانم قدوري الحمد          تعريف بها وبيان قيمتها التاريخية والعلمية والفنية  المصاحف المخطوطة:

13 

َو٧ْم قمـ اًم٘مراءة ذم ٟمسخٝم٤م األصٚمٞم٦م إمم طمد يمبػم ، يمام أن قمددًا ُمـ اعمٙمتب٤مت  وقَمقَّ

ُض قمـ اًمٕم٤معمٞم٦م ٟمنمت قمغم ُمقاىمٕمٝم٤م ٟمسخ٤ًم إًمٙمؽموٟمٞم٦م عم٤َِم حت تٗمظ سمف ُمـ ُمّم٤مطمػ شُمَٕمقِّ

 االـمالع قمغم ٟمسخٝم٤م األصٚمٞم٦م إمم طمد يمبػم.  

وىمد أُمٙمٜمٜمل اًمرضمقع ذم هذه اًمدراؾم٦م إمم قمدد ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، ؾمقف 

أىمتٍم قمغم اًمتٕمريػ سم٠ميمثره٤م وم٤مئدة إلٟمج٤مز هذا اًمبح٨م ، وهل ُتثؾ أهؿ اعمراطمؾ 

، وُمـ طمٞم٨م  اًمتل شمٓمقر ُمـ ظمالهل٤م ؿمٙمؾ اعمّمحػ ُمـ طمٞم٨م اًمٙمت٤مسم٦م واًمْمبط

شمرىمٞمؿ اآلي٤مت واألضمزاء وقمالُم٤مت اًمقىمقف وٟمحقه٤م ، ألن شمتبع مجٞمع شمٚمؽ 

اعمّم٤مطمػ ودراؾمتٝم٤م ُيت٤مج إمم ُمس٤مطم٦م شمتج٤موز طمجؿ سمح٨م ُمٝمام يم٤من يمبػمًا ، وإمم 

، ظمؼمات يّمٕم٥م أن دمتٛمع ذم ؿمخص واطمدوىم٧م يتج٤موز اًمِمٝمقر إمم اًمسٜملم ، وإمم 

 مل اًمب٤مرزة ذم هذا اًمٕم٤ممل اًمرطمٞم٥م. وًمٙمٜمل ذم هذا اًمبح٨م طمسبل أن أؿمػم إمم اعمٕم٤م

ُؾ دراؾم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م سمحس٥م ظمّم٤مئّمٝم٤م اًمٙمت٤مسمٞم٦م  وًمٕمؾ مم٤م ُيَسٝمِّ

 واًمٗمٜمٞم٦م قمغم أرسمٕم٦م أضمٞم٤مل :

اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م األومم اعمجردة ، وهل ُم٤م ال ُيْٕمَرُف هل٤م ٟمسخ  : الجيل األول

 ظمٓمٞم٦م ُم١ميمدة اًمٞمقم.

اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ، واًمتل ال ئمٝمر ومٞمٝم٤م اعمّم٤مطمػ اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ  : الجيل الثاني

 إال اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمالُم٤مت اًمتل ِزيَدت قمغم رؾمؿ اعمّمحػ ذم طم٘م٥م الطم٘م٦م.

اعمّم٤مطمػ اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٕمالُم٤مت اًمتل اظمؽمقمٝم٤م أسمق األؾمقد  : الجيل الثالث

اًمدؤزم وشمالُمذشمف ، اًمداًم٦م قمغم احلريم٤مت أو اعمٛمٞمزة ًمٚمحروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمّمقرة ، 

 ٤مت اخلٛمقس واًمٕمِمقر وٟمحقه٤م .وقمالُم

 اعمّم٤مطمػ اعمِمٙمقًم٦م سمٕمالُم٤مت اخلٚمٞمؾ سمـ أَحد اًمٗمراهٞمدي . : الجيل الرابع

وإذا يم٤من اًمدارؾمقن يٙم٤مدون ُيٛمٕمقن قمغم أن اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م األومم ىمد 

ذهب٧م ، ومل يبؼ ُمـ ٟمسخٝم٤م رء يذيمر ، وم٢مٟمف ال ؿمؽ ًمدهيؿ ذم وضمقد ٟمسخ ُمـ 
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، وىمد شمٙمقن ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ىمٚمٞمٚم٦م ،  اجلٞمؾ اًمث٤مين واألضمٞم٤مل األظمرى

ًمٙمـ ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمراسمع يمثػمة يمثرة شمٕمجز اًمدراؾم٤مت قمـ اإلطم٤مـم٦م هب٤م ، وهل 

 شمتقزع قمغم ـمب٘م٤مت وىمرون ُمتالطم٘م٦م ُتتد أيمثر ُمـ قمنمة ىمرون . 

واظمؽمت قمددًا ُمـ اعمّم٤مطمػ ًمت٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمدراؾم٦م ، ُمـ جمٛمقع اعمّم٤مطمػ 

 صػ خمتٍم ًمتٚمؽ اعمّم٤مطمػ :اعمتٞمنة ، وهذا و

، وهل اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م اًمتل شمبدو أىمرب إمم  أواًل : مصاحف الجيل الثاني

ؿمٙمؾ اعمّم٤مطمػ األومم ، وشمٙم٤مد ختٚمق ُمـ اًمٕمالُم٤مت واًمزي٤مدات اًمتل حل٘م٧م 

 اعمّم٤مطمػ قمغم يد اًمت٤مسمٕملم وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ، وُمـ أمهٝم٤م :

 1487ذا اعمّمحػ ُمـ يت٠مًمػ ه : مصحف جامع الحسين في القاهرة (2)

يمٖمؿ ، وهق ُمٙمتقب قمغم اًمرق سم٤مخلط اًمٙمقذم  84ؾمؿ ، ووزٟمف 68×57ورىم٦م أسمٕم٤مده٤م 

اًم٘مديؿ اعمجرد ذم اًمٖم٤مًم٥م ، وىم٤مم اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج سمٜمنمه ُمّمقرًا ذم 

ُمستٗمٞمْم٦م قمٜمف وقمـ م ، ذم جمٚمديـ ، ُمع دراؾم٦م 2449هـ = 1434إؾمت٤مٟمبقل ؾمٜم٦م 

َح أٟمف اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م يرضمع إمم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اهلجري األول، وَرضمَّ
(1)

. 

وهل اعمّم٤مطمػ اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مُمع اًمٙمبػم سمّمٜمٕم٤مء ،  ، مصاحف صنعاء (1)

م ذم ظمزاٟم٦م فمٝمرت ذم اًمريمـ اًمِمامزم اًمٖمريب سمٕمد 1965ويُمِِمَػ قمـ سم٘م٤مي٤مه٤م ؾمٜم٦م 

ؾم٘مقط ضمزء ُمـ ؾم٘مػ اجل٤مُمع ُمـ اعمٙم٤من اًمذي شم٘مع ومٞمف اخلزاٟم٦م ، وشمْمؿ آالف 

وىمد ُمألت قمنميـ يمٞمس٤ًم ، وشمٜم٘مٚم٧م طمتك اؾمت٘مرت ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمع  اًمّمح٤مئػ ،

اًمٙمبػم ، وىم٤مُم٧م سمٕمث٦م أعم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًممصم٤مر سم٤مًمٞمٛمـ سمؽمُمٞمؿ شمٚمؽ 

اعمّم٤مطمػ وشمرشمٞمبٝم٤م
(2)

 . 

                                                           

م إي٤مد ؾم٤ممل 143سلم ذم اًم٘م٤مهرة ) اًمدراؾم٦م( صيٜمٔمر: ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج: ُمّمحػ ضم٤مُمع احل( 1) . وىَمدَّ

هـ 1432) ٤مُمرائل أـمروطمتف ًمٚمديمتقراه إمم ىمسؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م شمٙمري٧ماًمس

 م( ذم دراؾم٦م فمقاهر اًمرؾمؿ ذم هذا اعمّمحػ.  2411=

 .22-24يٜمٔمر : إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم األيمقع : ضم٤مُمع صٜمٕم٤مء ، ص( 2)
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وىم٤مُم٧م اًمب٤مطمث٦م رزان همس٤من َحدون سمدراؾم٦م اصمٜمتلم وؾمبٕملم صحٞمٗم٦م ُمـ 

ؾمقُم٦م ) اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء ذم رؾم٤مًمتٝم٤م ًمٚمامضمستػم اعمق

ُمٜمذ اًم٘مرن اهلجري األول(
(1)

،  ؾمؿ26×35، وهل ُمٙمتقسم٦م قمغم اًمرق، وىمٞم٤مؾمٝم٤م 

 ؾمٓمراً  28وُمٕمدل ؾمٓمقره٤م 
(2)

، وىمد اقمتٛمدُت قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمتٕمرف قمغم 

ظمّم٤مئص شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ذم هذا اًمبح٨م
(3)

  . 

ٔمٝمر ومٞمٝم٤م قمالُم٤مت اإلقمراب ، وهل اعمّم٤مطمػ اًمتل شم ثانيًا : مصاحف الجيل الثالث

واإلقمج٤مم اًمتل اظمؽمقمٝم٤م أسمق األؾمقد وشمالُمذشمف ، وحتتٗمظ اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م سمٕمدد ُمـ 

هذه اعمّم٤مطمػ ، إال أن أيمثره٤م ٟم٤مىمص األوراق ، ًمت٘م٤مدم اًمٕمٝمد هب٤م ، وؾمقف شمٕمتٛمد 

 هذه اًمدراؾم٦م قمغم اعمّم٤مطمػ اآلشمٞم٦م ُمـ هذا اجلٞمؾ :

 نبول  مصحف متحف طوپ قاپي سرايي في إستا( 2)
حتتٗمظ ُمٙمتب٦م ُمتحػ ) ـمقپ ىم٤مپل ( سم٤مًمٜمسخ٦م األصٚمٞم٦م ُمـ هذا اعمّمحػ ، وي٘مع 

ق 448ذم  ، ، وهق ُمٙمتقب سم٤مخلط اًمٙمقذم اًم٘مديؿؾمؿ 46×41، أسمٕم٤مده٤م ورىم٦م ُمـ اًمرَّ

وشمٔمٝمر ومٞمف ٟمَِ٘م٤مُط اإلقمراب وٟمَِ٘م٤مُط اإلقمج٤مم ، وىم٤مم سمٜمنمه ذم إؾمت٤مٟمبقل اًمديمتقر ـمٞم٤مر 

َح أٟمف يرضمع إمم أواظمر اًم٘مرن اهلجري  م2447هـ = 1428آًمتل ىمقالج ؾمٜم٦م  ، وَرضمَّ

األول أو أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين
(4)

 . 

ًمٚمٗمٜمقن ذم  من المصاحف المحفوظة في متحف )والترز( ( بقية مصحف1)

ُمديٜم٦م سم٤مًمتٞمٛمقر سمقالي٦م ُمػمالٟمد سم٤مًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م
(5)

وهق ُمرؾمقم سم٤مخلط  ،

                                                           

 هـ .1425 م=2444 ،، يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واآلداب واًمؽمسمٞم٦ماجل٤مُمٕم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م( 1)

 . 54يٜمٔمر : اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء ص (2)

م  أٟمف قمغم وؿمؽ إيمامل حت٘مٞمؼ أطمد ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء 2414ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج ؾمٜم٦م ( 3)

 وٟمنمه ذم إؾمت٤مٟمبقل.  

 .  89يٜمٔمر: ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج: ُمّمحػ ـمقپ ىم٤مپل هايل ) اًمدراؾم٦م( ص( 4)

 . /http//www.thewalters.orgيٜمٔمر اعمقىمع : ( 5)
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، صحٞمٗم٦م166(، وومٞمف 554ٞمٝم٤م، ورىمٛمف )ر ومٞمف اًمٕمالُم٤مت اًمتل أذٟم٤م إًموشمٔمٝم ،اًمٙمقذم

ُمٜمٝم٤م قمنم صٗمح٤مت سمٞمْم٤مء ُمـ أوًمف وآظمره ، ويبدأ سمسقرة اًمٗم٤محت٦م يٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، ويٜمتٝمل سمآظمر  [61] ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ  ُمـ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :

، وؾم٘مٓم٧م ُمٜمف ورىم٦م ذهب٧م سمآظمر ؾمقرة اًم٘مّمص ُمـ ُمـ ؾمقرة  ؾمب٠م  [22]اآلي٦م 

 .[14]ت إمم اآلي٦م وأول ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبق [87]اآلي٦م 

، وهل اعمّم٤مطمػ اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م قمالُم٤مت اخلٚمٞمؾ  ثالثًا : مصاحف الجيل الرابع

سمـ أَحد ، وأيمثره٤م ُمٙمتقب سم٤مخلط اًمٚملم ، وًمٞمس سم٤مخلط اًمٙمقذم ، وهذه اعمّم٤مطمػ 

شمِمٛمؾ ُم٤م ال ُيَم ُمـ اًمٜمسخ ، وهل ُتتد ذم اًمزُم٤من أيمثر ُمـ قمنمة ىمرون ، وُتتد ذم 

اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ، وؾمقف أظمت٤مر ُمّمحٗملم ُمـ اعمّم٤مطمػ  اعمٙم٤من ًمتِمٛمؾ يمؾ سمٚمدان

 اعمت٘مدُم٦م ُمـ هذا اجلٞمؾ وُمّمحٗملم ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمت٠مظمرة ُمٜمف ، وهل :

هـ( وحتتٗمظ 413)قمكم سمـ هالل اخلٓم٤مط اًمبٖمدادي ت  مصحف ابن البواب (2)

،  (16ـ سمآيرًمٜمدا ، حت٧م رىمؿ ) ك / سمٛمخٓمقـمتف األصٚمٞم٦م ُمٙمتب٦م چسؽمپتل سمٛمديٜم٦م دسمٚم

هـ سمٛمديٜم٦م اًمسالم )سمٖمداد( يمام هق ُمثب٧م ذم ظم٤مُتتف ، 391سمـ اًمبقاب ؾمٜم٦م ويَمَتَبُف ا

( صحٞمٗم٦م ، ويبٚمغ  562ورىم٦م أي إن جمٛمقع صٗمح٤مشمف )  281ويت٠مًمػ اعمّمحػ ُمـ 

ؾمؿ ، وهق ُمٙمتقب سمخط اًمٜمسخ ، 13.5ؾمؿ وقمروٝم٤م 17.5ـمقل اًمّمحٞمٗم٦م 

اعمْمبقط سم٤مًمِمٙمؾ اًمٙم٤مُمؾ ، وقمغم طمقاؿمٞمف أقمداد اآلي ) اخلٛمقس واًمٕمِمقر( 

، ُمع دراؾم٦م سم٘مٚمؿ  1984األضمزاء واًمسجدات . وىم٤مُم٧م اعمٙمتب٦م سمٜمنمه ُمّمقرًا ؾمٜم٦م و

 اعمستنمق دي . إس . رايس سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُمع شمرمجتٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مٚمؿ أَحد األرومكم.

وهق أطمد اعمّم٤مطمػ اعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ ، مصحف إشبيلية (1)
(1)

هق ، و

، ذم أوًمف صٗمحت٤من  رىم٦مو134، ويت٠مًمػ ُمـ ُمٙمتقب سم٤مخلط األٟمدًمز اعمِمٙمقل
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ُمزظمرومت٤من ، وذم آظمره صٗمحت٤من ومٞمٝمام إؿم٤مرة إمم شم٤مريخ ظمط اعمّمحػ وهق اًمَٕمنْمُ 

رم ُمـ قم٤مم أرسمٕم٦م وقمنميـ وؾم٧م ُمئ٦م ، سمٛمديٜم٦م إؿمبٞمٚمٞم٦م ُمـ ــٛمحـاألَُوُل ُمـ ؿمٝمر اًم

 سمالد األٟمدًمس. 

 مصحف جامعة برنستون (4)
(1)

ُمّمحػ ُمت٠مظمر سمخط اًمٜمسخ ، يَمَتَبُف ؿمٛمس  ،

( ُمٚمؿ ، وقمدد  188×343ورىم٦م ، طمجؿ اًمّمٗمح٦م )  324أوراىمف اًمديـ قمبد اهلل ، 

 م(.1761هـ = 1175، قمٚمٞمف وىمٗمٞم٦م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م ) 12األؾمٓمر 

ٜمسخ ، وهق ُمت٠مظمر ًمٙمٜمف همػم ُم١مرخ ، ُمٙمتقب سمخط اًم ميونخ مصحف مكتبة (3)

 446وي٘مدر ذم ومٝمرس اعمٙمتب٦م أٟمف ُمـ اًم٘مرن اًمس٤مدس قمنم اعمٞمالدي( ، قمدد أوراىمف )

٤مء ظمتؿ اًم٘مرآن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وسمٚمٖم٦م أقمجٛمٞم٦م ذم ؾم٧م ورىم٤متورىم٦م ، ذم آظمره دقم
(2)

 . 
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 املبحث الثالث 
 أهمية املصاحف املخطوطة من الناحية التاريخية 

سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ، وُٞمف ذم أول قمٍم اًمبٕمث٦م قمـ يمت٤مسم٦م رء قمٜمف  ×إنَّ َأُْمَر اًمٜمبل 

همػم اًم٘مرآن
(1) 

رق إًمٞمٝم٤م ، يدل قمغم طمرصف قمغم شم٘مٞمٞمد اًمٜمص اًم٘مرآين سمٓمري٘م٦م ال يتٓم

ىَمٞمُِّدوا »اًمٜمسٞم٤من أو اًمتٚمػ ، ألن اًمٙمت٤مسم٦م ىَمْٞمٌد يٛمٜمع ُمـ وٞم٤مع اعمٙمتقب ، وضم٤مء ذم األصمر:

شاًمٕمٚمؿ سم٤مًمِٙمَت٤مب
(2)

، وُمٕمٜم٤مه َوْبُٓمُف طمتك ال َيَتَٗمٚم٧ََّم 
(3)

.  

َؾ اهلل سمحٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احلجر :  ڳ ڳ ژ وىمد شَمَٙمٗمَّ
 َهٞم٠ََّم أؾمب٤مب طمٗمٔمف ذم صدور ، وذًمؽ سم٠منْ  [9] ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ا سم٤مألًمسـ ، »، وذم ؾمٓمقر اعمّم٤مطمػاحلٗم٤مظ،  وىمد  ُروقِمَل ذم شمسٛمٞمتف ىمرآٟم٤ًم يمقٟمف َُمْتُٚمقًّ

ٟم٤ًم سم٤مألىمالم ، ومٙمٚمت٤م اًمتسٛمٞمتلم ُمـ شمسٛمٞم٦م رء  يمام ُروقِمَل ذم شمسٛمٞمتف يمت٤مسم٤ًم يمقٟمف ُُمَدوَّ

ُمـ طم٘مف اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمقاىمع قمٚمٞمف ، وذم شمسٛمٞمتف هبذيـ االؾمٛملم إؿم٤مرة إمم أن 

٥م طمٗمٔمف ذم اًمّمدور واًمسٓمقر ، أقمٜمل أٟمف ُيسمحٗمٔمف ذم ُمقوٕملم ال ذم ُمقوع واطمد

، أن شمْمؾ إطمدامه٤م ومتذيمر إطمدامه٤م األظمرى ، ومال صم٘م٦م ًمٜم٤م سمحٗمِظ طم٤مومٍظ طمتك  مجٞمٕم٤مً 

يقاومؼ اًمرؾمَؿ اعمجٛمَع قمٚمٞمف ُمـ األصح٤مب ، اعمٜم٘مقَل إًمٞمٜم٤م ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ قمغم هٞمئتف 

ُمرة ، وال صم٘م٦م ًمٜم٤م سمٙمت٤مسم٦م يم٤مشم٥م طمتك يقاومؼ ُم٤م قمٜمد احلٗم٤مظ اًمتل ووع قمٚمٞمٝم٤م أول 

شسم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح اعمتقاشمر
 (4)

قمغم يمقٟمف ىمرآٟم٤ًم أو جمٛمققم٦ًم  »، ومٚمؿ ي٘متٍم اًمٜمص اعمٜمزل 

َٗمُظ ذم اًمّمدور ، وإٟمام  ، يم٤من أيْم٤ًم يمت٤مسم٤ًم ُمدوٟم٤ًم سم٤معمدادُمـ اآلي٤مت اًمتل شُمْتغَم أو شُمْ٘مَرُأ وحُتْ

ش وشمّمحح يمؾ ُمٜمٝمام األظمرى ومٝم٤مشم٤من اًمّمقرشم٤من شمتْم٤مومران
 (5)

. 
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إن وضمقد آالف اًمٜمسخ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؿمتك سم٘م٤مع اًمٕم٤ممل ، وُمـ أزُمٜم٦م ُتتد 

قمغم ُمدى أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من وهل ُمتٗم٘م٦م ذم اًمٜمص اًمذي شمتْمٛمٜمف أقمٔمؿ 

دًمٞمؾ وظمػم ؿم٤مهد قمغم احلٗمظ اعمَُقصمَِّؼ هلذا اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ يمام شمٚم٘م٤مه اًمّمح٤مسم٦م قمـ 

َؿ هل٤م اًمب٤مطمثقن اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اعمٚم٦م  × رؾمقل اهلل ويمتبقه قمٜمف ، وهذه احل٘مٞم٘م٦م ؾَمٚمَّ

اإلؾمالُمٞم٦م ، ويمذًمؽ ُمـ همػمهؿ ُمـ اعمستنمىملم ، ُمع طمرص ه١مالء اًمِمديد قمغم 

اًمقىمقف قمغم صمٖمرة ُتٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٓمٕمـ ذم ؾمالُم٦م ٟمّمف
(1)

. 

ر ، ومٜمرى وٟمٜمٔمر ٟمحـ اًمٞمقم ُمـ وراء اًم٘مرون إمم َوقْمِد اهلل احلؼ سمحٗمظ هذا اًمذيم »

 -إمم ضم٤مٟم٥م همػمه٤م ُمـ اًمِمقاهد اًمٙمثػمة  -ومٞمف اعمٕمجزة اًمِم٤مهدة سمرسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب 

َب٧ْم قمغم هذا اًمٙمت٤مب  وٟمرى أن األطمقال واًمٔمروف واعمالسمس٤مت واًمٕمقاُمؾ اًمتل شَمَ٘مٚمَّ

ذم ظمالل هذه اًم٘مرون ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ أن شمؽميمف ُمّمقٟم٤ًم حمٗمقفم٤ًم ال شمتبدل ومٞمف يمٚمٛم٦م ، 

ُف ومٞمف مج رَّ ٚم٦م ، ًمقال أنَّ هٜم٤مًمؽ ىمدرًة ظم٤مرضم٦م قمـ إرادة اًمبنم ، أيمؼَم ُمـ وال حُتَ

، هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ ، حتٗمظقال واًمٔمروف واعمالسمس٤مت واًمٕمقاُمؾاألطم

 وشمّمقٟمف ُمـ اًمٕمب٨م واًمتحريػ.

ًم٘مد ضم٤مء قمغم هذا اًم٘مرآن زُم٤من ذم أي٤مم اًمٗمتـ األومم يمثرت ومٞمف اًمٗمرق ، ويمثر ومٞمف 

٧ْم ومٞمف اًمٗمتـ ، وُت٤موضم٧م ومٞمف األطمداث ، وراطم٧م يمؾ ومرىم٦م شمبح٨م هل٤م  اًمٜمزاع ، وـَمٛمَّ

ودظمؾ ذم هذه اًمٗمتـ وؾم٤مىمٝم٤م  ×قمـ ؾمٜمد ذم هذا اًم٘مرآن وذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ُم٤م اطمت٤مج  ×أقمداء هذا اًمديـ ... وًم٘مد أدظمٚم٧م هذه اًمٗمرق قمغم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ؾمٜم٦م رؾمقل إمم ضمٝمد قمنمات اًمٕمٚمامء األشم٘مٞم٤مء األذيمٞم٤مء قمنماٍت ُمـ اًمسٜملم ًمتحرير 

وهمرسمٚمتٝم٤م وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ يمؾ دظمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمٞمد أوًمئؽ اًمٙم٤مئديـ هلذا اًمديـ .  ×اهلل 

َل ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ، وأن  يمام اؾمتٓم٤مقم٧م هذه اًمٗمرق ذم شمٚمؽ اًمٗمتـ أْن شُم١َموِّ
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 حت٤مول أن شمٚمقَي هذه اًمٜمّمقص ًمتِمٝمد هل٤م سمام شمريد شم٘مريره ُمـ األطمٙم٤مم واالدم٤مه٤مت .  

ِدَث  -وذم أؿمد أوىم٤مت اًمٗمتـ طمٚمقيم٦م واوٓمراسم٤ًم  -ٕم٤ًم وًمٙمٜمٝم٤م قمجزت مجٞم أن حُتْ

طمدصم٤ًم واطمدًا ذم ٟمّمقص هذا اًمٙمت٤مب اعمحٗمقظ ، وسم٘مٞم٧م ٟمّمقصف يمام أٟمزهل٤م اهلل طمج٦ًم 

ٍل ، وطمج٦ًم سم٤مىمٞم٦م يمذًمؽ قمغم رسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمذيمر  ٍف ويمؾ ُُم١َموِّ سم٤مىمٞم٦ًم قمغم يمؾ حُمَرِّ

 اعمحٗمقظ . 

٤مي٦م أٟمٗمسٝمؿ ، وٕمٗمقا ومٞمف قمـ َح -ٕم٤مٟمٞمف ُم٤م ٟمزال ٟم -صمؿ ضم٤مء قمغم اعمسٚمٛملم زُم٤من 

، وقمـ َح٤مي٦م وقمـ َح٤مي٦م قم٘مٞمدهتؿ، وقمـ َح٤مي٦م ٟمٔم٤مُمٝمؿ، وقمـ َح٤مي٦م أروٝمؿ

َ قمٚمٞمٝمؿ  أقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ وأظمالىمٝمؿ . وطمتك قمـ َح٤مي٦م قم٘مقهلؿ وإدرايمٝمؿ ! وهَمػمَّ

أقمداؤهؿ اًمٖم٤مًمبقن يمؾ ُمٕمروف قمٜمدهؿ ، وأطمٚمقا ُمٙم٤مٟمف يمؾ ُمٜمٙمر ومٞمٝمؿ ، يمؾ ُمٜمٙمر 

واًمتّمقرات ، وُمـ اًم٘مٞمؿ واعمقازيـ ، وُمـ األظمالق واًمٕم٤مدات ، وُمـ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد 

مل يستٓمٞمٕمقا شمبديؾ  -سمٕمد هذا يمٚمف  -األٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم ... وًمٙمـ أقمداء هذا اًمديـ 

ٟمّمقص هذا اًمٙمت٤مب وال حتريٗمٝم٤م . ومل يٙمقٟمقا ذم هذا ُمـ اًمزاهديـ ، ومٚم٘مد يم٤مٟمقا 

 وقمغم ٟمٞمؾ هذه األُمٜمٞم٦م ًمق يم٤مٟم٧م شُمٜم٤َمُل ! ، ٤من ُيْبَٚمغُ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم سمٚمقغ هذا اهلدف ًمق يم

رصٞمدهؿ ُمـ دم٤مرب أرسمٕم٦م  -وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمٞمٝمقد  -وًم٘مد سمذل أقمداء هذا اًمديـ 

آالف ؾمٜم٦م أو شمزيد ذم اًمٙمٞمد ًمديـ اهلل ، وىمدروا قمغم أؿمٞم٤مء يمثػمة : ىمدروا قمغم اًمدس 

طمداث وقمغم شم٤مريخ األُم٦م اعمسٚمٛم٦م ، وىمدروا قمغم شمزوير األ × ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ودس األؿمخ٤مص ذم ضمسؿ اعمجتٛمع اعمسٚمؿ ًمٞم١مدوا األدوار اًمتل يٕمجزون قمـ أدائٝم٤م 

وهؿ ؾم٤مومرون ، وىمدروا قمغم حتٓمٞمؿ اًمدول واعمجتٛمٕم٤مت واألٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم ، 

وىمدروا قمغم شم٘مديؿ قمٛمالئٝمؿ اخلقٟم٦م ذم صقرة األسمٓم٤مل األجم٤مد ًمٞم٘مقُمقا هلؿ سم٠مقمامل 

ؾمالُمٞم٦م قمغم ُمدار اًم٘مرون ، وسمخ٤مص٦م ذم اهلدم واًمتدُمػم ذم أضمس٤مم اعمجتٛمٕم٤مت اإل

واًمٔمروف اًمٔم٤مهري٦م يمٚمٝم٤م  -اًمٕمٍم احلدي٨م ، وًمٙمٜمٝمؿ مل ي٘مدروا قمغم رء واطمد 
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ُمٝمٞم٠مة ًمف ، مل ي٘مدروا قمغم إطمداث رء ذم هذا اًمٙمت٤مب اعمحٗمقظ ، اًمذي ال َح٤مي٦م ًمف 

ومع ُمـ أهٚمف اعمٜمتسبلم إًمٞمف ، وهؿ سمٕمد أن ٟمبذوه وراء فمٝمقرهؿ همث٤مء يمٖمث٤مء اًمسٞمؾ ال يد

وال يٛمٜمع ، ومدل هذا ُمرة أظمرى قمغم رسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب ، وؿمٝمدت هذه اعمٕمجزة 

٤م شمٜمزيؾ ُمـ قمزيز طمٙمٞمؿ .   اًمب٤مهرة سم٠مٟمف طَم٘مًّ

ُمـ  -جمرد وقمد ، أُم٤م هق اًمٞمقم ×  ًم٘مد يم٤من هذا اًمققمد قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »

وراء يمؾ شمٚمؽ األطمداث اًمْمخ٤مم ، وُمـ وراء يمؾ شمٚمؽ اًم٘مرون اًمٓمقال ، ومٝمق 

 ڳژ  اًمِم٤مهدة سمرسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب ، واًمتل ال يامري ومٞمٝم٤م إال قمٜمٞمد ضمٝمقل اعمٕمجزة
ش ، وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 (1) .  

إن هذه اعمٙم٤مٟم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل حتتٚمٝم٤م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م سم٤مقمتب٤مره٤م وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م 

اًمتل ؿم٤مهدة قمغم احلٗمظ اعمقصمؼ اًمذي شمٙمٗمؾ اهلل سمف هلذا اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ، إذ هل 

أوصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمالل أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم حمٗمقفم٤ًم ُمّمقٟم٤ًم ُمـ اًمتٖمٞمػم ، 

 ًمتدقمقٟم٤م إمم اًمٕمٜم٤مي٦م هبذه اعمّم٤مطمػ ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم :

٤م يمؾ : اًمٕمٜم٤مي٦م سمحٗمٔمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م، ودمٛمٞمٕمٝم٤م ذم ُمرايمز وُمٙمتب٤مت شمتقومر هل األومم

ُس اًم٘مرآن وال شم١مُمـ سمفال شُم٘مَ ، وقمدم شمرك ذًمؽ جلٝم٤مت  اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ  .دِّ

: اًم٘مٞم٤مم سمدراؾم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ واؾمتٙمِم٤مف ظمّم٤مئص يمؾ ُمّمحػ ُمٜمٝم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمص اًم٘مرآين ، إال أن ًمٙمؾ ُمّمحػ سمٕمد ذًمؽ 

ظمّم٤مئّمف اًمٗمٜمٞم٦م واخلٓمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمف يٛمثؾ طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمسٚم٦م طمٗمظ اًم٘مرآن ذم 

 ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ه٤مدي٤ًم ًمٚمبنمي٦م وؿم٤مهدًا قمٚمٞمٝم٤م. رطمٚمتف األسمدي٦م ذم هذه احل
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 املبحث الرابع
 أهمية املصاحف املخطوطة من الناحية العلمية

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ َُمٜمَْبُع اًمٕمٚمقم واحلٙمٛم٦م ، وُمّمدر اهلداي٦م واًمرؿم٤مد ، وشمتح٘مؼ رؾم٤مًم٦م 

ُم٤م أقمٜمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ظمالل اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م واعمخٓمقـم٦م قمغم طمد ؾمقاء ، و

، ٚم٘م٦م سم٤معمّمحػ ورؾمٛمف ووبٓمف وىمراءشمفسم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هٜم٤م قمٚمقم اًم٘مرآن اعمتٕم

وًمٞمس شمٗمسػمه وسمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمف . وًمٚمٛمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م أمهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

 ال يستٖمٜمل قمٜمٝم٤م دارس هذه اًمٕمٚمقم ، وال يسد ُمسده٤م ُمّمدر آظمر.

٤مطمٞم٦م ُمـ ظمالل ويٛمٙمـ أن أخلص أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ هذه اًمٜم

احلدي٨م قمـ : قمٚمؿ اًم٘مراءات ، وقمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط ، وقمٚمؿ اًمٕمدد ، وقمٚمؿ اًمقىمػ 

 واالسمتداء.

 أوالً : علم القراءات
ُيْٕمٜمَك قمٚمؿ اًم٘مراءات سمقضمقه اًمٜمٓمؼ ألًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمروي٦م قمـ أئٛم٦م اًم٘مراءة 

سٚمٛمقن سمٕمد اًمتل شمرشمب٧م قمغم رظمّم٦م األطمرف اًمسبٕم٦م . وىمد شَمَرَك اعم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

َٟمْسِخ اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م يُمؾَّ ىمراءة خت٤مًمػ رؾمؿ اعمّمحػ ، وىمرؤوا سمام ُيتٛمٚمف 

َ ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز رؾمٛمٝم٤م ُمـ اًم٘مراءات اعمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ،  )ت وىمد سَملمَّ

 ×يم٤من ىمد شمٕم٤مرف سمٞمٜمٝمؿ ُمـ قمٝمد اًمٜمبل  إن اًمّمح٤مسم٦م  » ذًمؽ ذم ىمقًمف: هـ(437
أنزل القرآن  )):  ×ٗم٧م ىمراَءشُمُف ىمراءَة اآلظمر ، ًم٘مقل اًمٜمبل شَمْرُك اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًم

َؿ ، وإن ظم٤مًمػ ىمراءة  ...ش ...على سبعة أحرف  ومٙم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ يمام قُمٚمِّ

 ُيٜمِْٙمرُ  وال،  شَمَٕمٚمَُّٛمقا سمام ي٘مرؤون ومٙم٤مٟمقا ش...ُعلِّْمُتم كما ٱقرؤوا»:  ×ص٤مطمبف ، ًم٘مقًمف 

َف سمٕمْمٝمؿ إمم اًمبٚمدان ًمُِٞمَٕمٚمُِّٛمقا اًمٜم٤مَس  × ٜمبلاًم ويم٤من،  ىمراَءشَمفُ  أطمدٍ  قمغم أطمدٌ  ىمد َوضمَّ

ـَ ، وعم٤َّم ُم٤مت اًمٜمبل  ظمرج مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم أي٤مم أيب سمٙمر وقمٛمر  ×اًم٘مرآَن واًمدي

 ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ وَمَٕمٚمَّؿَ ،  واًمديـ اًم٘مرآن اًمٜم٤مس ًمُِٞمَٕمٚمُِّٛمقا،  األُمّم٤مر ُمـ وْمُتتَِح ٱإمم ُم٤م 

هِ  أهؾ ، وم٤مظمتٚمٗم٧م ىمراءة أهؾ األُمّم٤مر قمغم  × اًمٜمبل قمٝمد قمغم ي٘مرأ يم٤من ُم٤م قمغم ُِمٍْمِ
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ٟمحق ُم٤م اظمتٚمٗم٧م ىمراءة اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ قَمٚمَُّٛمقهؿ ، ومٚمام يَمَت٥َم قمثامن اعمّم٤مطمػ 

َٝمَٝم٤م إمم األُمّم٤مر ، وََحََٚمُٝمؿ قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ، وَأَُمَرُهؿ سمؽمك ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ، ىمرأ أهؾ يمؾ  َوَوضمَّ

َف إًمٞمٝمؿ قمغم ُم٤م يم٤م ُِمٍْمٍ ُُمّْمَحَٗمُٝمؿ ٟمقا ي٘مرؤون ىمبؾ وصقل اعمّمحػ اًمذي ُوضمِّ

َف إًمٞمٝمؿ ، وشمريمقا ُمـ ىمراءهتؿ اًمتل يم٤مٟمقا ٝمؿإًمٞم ، مِم٤َّم يقاومؼ ظمط اعمّمحػ اًمذي ُوضمِّ

قمٚمٞمٝم٤م مم٤م خي٤مًمػ ظمط اعمّمحػ ، وم٤مظمتٚمٗم٧م ىمراءة أهؾ األُمّم٤مر ًمذًمؽ سمام ال خُي٤َمًمُِػ 

ول ذم اخلط ، وؾَمَ٘مَط ُمـ ىمراءهتؿ يمٚمٝمؿ ُم٤م خي٤مًمػ اخلط ، وَٟمَ٘مَؾ ذًمؽ اآلظِمُر قمـ األ

ش يمؾ ُمٍم
 (1) . 

وص٤مرت ُمقاوم٘م٦م اًم٘مراءة ًمرؾمؿ اعمّمحػ أطمد أريم٤من اًم٘مراءة  اًمثالصم٦م ، وهل : أن 

شمٙمقن ُمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ، وُمقاوم٘م٦م ًمٚمرؾمؿ ، وهمػم ظم٤مرضم٦م قمـ ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م 

اًمِم٤مئٕم٦م
(2)

. وال يٛمٙمـ االؾمتٖمٜم٤مء قمـ اعمّم٤مطمػ ذم طمٗمظ اًم٘مراءات وروايتٝم٤م ، وال 

االقمتامد ذم ٟم٘مؾ اًم٘مرآن قمغم طمٗمظ اًم٘مٚمقب واًمّمدور ، ال  إن » يٕمٜمل ىمقل اًمٕمٚمامء :

ش قمغم طمٗمظ اعمّم٤مطمػ واًمٙمت٥م
أن اعمّم٤مطمػ ال أمهٞم٦م هل٤م ، سمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف أن  (3) 

يٙمقن احلٗمظ ذم اًمّمدور واًمتٚم٘مل سم٤معمِم٤مومٝم٦م هق األصؾ ذم ٟم٘مؾ اًم٘مرآن ، وًمٞمس 

ٛمّم٤مطمػ عم٤ََم اًم٘مراءة ذم اعمّم٤مطمػ ُمـ همػم أظمذ قمـ اًمِمٞمقخ ، وًمقال شمٚمؽ األمهٞم٦م ًمٚم

 طمرص اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون قمغم مجع اًم٘مرآن ذم اًمّمحػ ، صمؿ ٟمسخٝم٤م ذم اعمّم٤مطمػ. 

واعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م يٛمٙمـ أن شم٘مدم ًمٜم٤م شم٤مرخي٤ًم ُمقصم٘م٤ًم ًمٚم٘مراءات اًمتل ىمرأ هب٤م 

اعمسٚمٛمقن ذم قمّمقرهؿ اعمتٕم٤مىمب٦م وسمٚمداُؿ اعمختٚمٗم٦م ، وال يزال هذا اجل٤مٟم٥م ُأُٟمٗم٤ًم مل 

ا يم٤مٟم٧م ظم٤مرـم٦م شمقزيع اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٞمقم شمِمػم إمم اٟمتِم٤مر شَمَٓم٠ْمُه اًمدراؾم٤مت ، وم٢مذ

ىمراءة قم٤مصؿ ُمـ رواي٦م طمٗمص ذم سمٚمدان اعمنمق اإلؾمالُمل ، وإمم اٟمتِم٤مر ىمراءة ٟم٤مومع 

ُمـ رواي٦م ورش ذم سمٚمدان اعمٖمرب ، وم٢من شمقزيع اًم٘مراءات اًمسبع مل يٙمـ يمذًمؽ يمام 
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َٞمُف هذه ، وهذا ُمقوقع ال ي ْمح ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦ميت ٛمٙمـ أن شُمَقومِّ

 اًمٕمج٤مًم٦م طم٘مف ، وطمسبٜم٤م هٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم أُمثٚم٦م ُمٜمف ، وإن شمققمرت ُمس٤مًمٙمف.

ويبدو أٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م ُتٞمٞمز اًم٘مراءة اًمتل ُوبَِٓم٧ْم هب٤م ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مين 

واًمث٤مًم٨م اًمتل يسبؼ شم٤مرخيٝم٤م اؾمتٕمامل قمالُم٤مت اخلٚمٞمؾ ذم وبط اعمّم٤مطمػ ، ويسبؼ 

، ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م ُتٞمٞمز اًم٘مراءة اًمتل ُوبَِٓم٧ْم هب٤م  ُتٞمز ىمراءات اًم٘مراء اًمسبٕم٦م

اعمّم٤مطمػ ُمـ اجلٞمؾ اًمراسمع ، ومبٕمد اًمت٠مُمؾ ذم وبط ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب اعمٙمتقب ذم 

هـ  شمبلم زم أٟمف ُمْمبقط سم٘مراءة أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ، وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم 391سمٖمداد ؾمٜم٦م 

ورش قمـ ٟم٤مومع ، هـ فمٝمر زم أٟمف ُمْمبقط سمرواي٦م 624ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م اعم١مرخ سمسٜم٦م 

 سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اعمت٠مظمرة ُمْمبقـم٦م سمرواي٦م طمٗمص قمـ قم٤مصؿ.

 ثانياً : علم الرسم والضبط 
يتْمٛمـ اعمّمحػ ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ويتٛمثؾ سم٤محلروف اعمرؾمقُم٦م واًمٕمالُم٤مت 

َدًة ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ يمؾ قمالُم٦م أو زي٤مدة قمغم ٟمص اعمرىمقُم٦م ،  ويم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م جُمَرَّ

ؿاًم٘مرآن اًمٙمري
(1)

، وشمِمػم إمم ذًمؽ اًمّمقر اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم 

وُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ذم اعمٚمحؼ ، صمؿ طمدث ُم٤م اؾمتدقمك اظمؽماع قمالُم٤مٍت 

ًمٚمحريم٤مت ، وُتٞمٞمز احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمرؾمؿ ، وىم٤مم قمغم دراؾم٦م ذًمؽ قِمْٚماَمِن ُمـ 

 قمٚمقم اًم٘مرآن : األول قمٚمؿ اًمرؾمؿ ، واًمث٤مين قمٚمؿ اًمْمبط.

 الرسم علم (2)
أُم٤م قمٚمؿ اًمرؾمؿ ومٞمٕمٜمك سمقصػ رؾمؿ يمٚمامت اًم٘مرآن ذم اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ، وُم٤م 

ذم هج٤مئٝم٤م ُمـ طمذف أو زي٤مدة أو سمدل أو ومّمؾ أو وصؾ ، وفمٝمر اًمت٠مًمٞمػ ذم هذا 

اًمٕمٚمؿ ذم وىم٧م ُمبٙمر ُمـ اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين ، وشمت٤مسمع اًمت٠مًمٞمػ ومٞمف طمتك زُم٤مٟمٜم٤م ، 

ُمّم٤مطمػ أهؾ  )اعم٘مٜمع ذم ُمٕمروم٦م ُمرؾمقم وُمـ أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف اعمٓمبققم٦م اًمٞمقم يمت٤مب

 هـ .444األُمّم٤مر( أليب قمٛمرو اًمداين اعمتقرم ؾمٜم٦م 
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وذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم وضمقب اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ اًمرؾمؿ ذم يمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ ، 

َ قمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمداين قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أٟمف ؾمئؾ: أرأي٧َم َُمـ  » وقَمؼمَّ

ْٙمَت٥َم قمغم ُم٤م َأطْمَدَث اًمٜم٤مس ُمـ اهلج٤مء اًمٞمقم؟ اؾمتٙمت٥م ُمّمحٗم٤ًم اًمٞمقم أشمرى أْن يُ 

ال أرى ذًمؽ ، وًمٙمـ ُيْٙمَت٥ُم قمغم اًمِٙمْتَب٦ِم األومم ، ىم٤مل أسمق قمٛمرو ]اًمداين[ : وال  وم٘م٤مل:

ش خم٤مًمَػ ًمف ذم ذًمؽ ُمـ قمٚمامء األُم٦م
 (1)

. 

وىمد ظم٤مًمػ أطمد قمٚمامء اعمنمق ُم٤م َذيَمَرُه اًمداين ُمـ ذًمؽ اإلمج٤مع ، وذه٥م إمم 

هـ ، 443ؿ اًم٘مٞم٤مد ، وهق اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًمب٤مىمالين اعمتقرم ؾمٜم٦م ضمقاز رؾمٛمف سم٤مًمرؾم

 واحلََٗمَٔم٦ِم » اًمذي ىم٤مل ذم يمت٤مسمف )االٟمتّم٤مر ًمٚم٘مرآن( :
ِ
اء ...أنَّ اهلل إٟمام أوضم٥َم قمغم اًمُ٘مرَّ

٤مِظ  وُه قمغم ُمٜمٝم٤مج حمدود...ومل َي٠ْمظُمْذ قمغم يَمَتَب٦ِم اًم٘مرآن وطُمٗمَّ أن ي٘مرؤوا اًم٘مرآن وُي١َمدُّ

ٕمٞمٜمف دون همػمه أوضمبف قمٚمٞمٝمؿ وطَمَٔمَر ُم٤م قمداه... وألضمؾ هذا سمٕمٞمٜمف اعمّم٤مطمػ رؾماًم سم

ضم٤مز أن ُيْٙمَت٥َم سم٤محلروف اًمٙمقومٞم٦م واخلط األول ، وأن ُُيَْٕمَؾ اًمالُم قمغم صقرة اًمٙم٤مف 

َج األًمٗم٤مت ، وأن يٙمت٥م أيْم٤ًم قمغم همػم هذه اًمقضمقه ، وؾم٤مغ أن َيْٙمُت٥َم  وأن ُيَٕمقَّ

لم ، وضم٤مز أن َيْٙمُت٥َم سم٤مهلج٤مء واخلٓمقط اًمٙم٤مشم٥م اعمّمحػ قمغم اخلط واهلج٤مء اًم٘مديٛم

ش اعمحدصم٦م ، وضم٤مز أن َيْٙمُت٥َم سملم ذًمؽ
 (2)

. 

واٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، ومبٞمٜمام ٟمجد اعمّم٤مطمػ ُمـ اجلٞمؾ اًمث٤مين 

واًمث٤مًم٨م ىمد اًمتزم يم٤مشمبقه٤م سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين اًم٘مديؿ ، أظمذ سمٕمض يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ذم 

ين ، ومرؾمٛمقا اًمٙمٚمامت ذم اعمّمحػ قمغم ُم٤م أطمدث اجلٞمؾ اًمراسمع سمٗمتقى اإلُم٤مم اًمب٤مىمال

اًمٜم٤مس ُمـ اهلج٤مء ، ُمثؾ إصمب٤مت األًمٗم٤مت اعمحذووم٦م ، ورؾمؿ أًمػ اًمّمالة واًمزيم٤مة 

 وٟمحقه٤م سم٤مألًمػ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م شمٙمت٥م اًمقاو.

هـ ىمد أظمذ سمٗمتقى ُمٕم٤مسه 413ويبدو أن اسمـ اًمبقاب اًمبٖمدادي اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ء اعمحدث ، سمٞمٜمام ٟمجد أن يم٤مشم٥م اًمب٤مىمالين سم٤مًمؽمظمص ذم رؾمؿ اعمّمحػ سم٤مإلُمال
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هـ سمٕمد ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب سم٠ميمثر ُمـ ىمرٟملم 624ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م اًمذي يمتبف ؾمٜم٦م 

ال يزال حم٤مومٔم٤ًم قمغم اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، وذًمؽ اٟمٕمٙم٤مؾم٤ًم ًمتٛمسؽ أهؾ األٟمدًمس سم٤مًمرؾمؿ 

 اًمذي يَمَتَبُف اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمّم٤مطمػ .

ًمٕمٍم احلدي٨م قمدم ويٖمٚم٥م قمغم اعمّم٤مطمػ اعمنمىمٞم٦م سمٕمد اسمـ اًمبقاب طمتك ا

اًمتٛمسؽ سمبٕمض ظمّم٤مئص اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، سمٞمٜمام يٖمٚم٥م قمغم ُمّم٤مطمػ أهؾ األٟمدًمس 

واعمٖمرب اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ اًمرؾمؿ ، وىمد قم٤مد اعمِم٤مرىم٦م إمم االًمتزام سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين 

ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م ، يمام ٟمجد ذم اعمّمحػ األُمػمي اًمذي صدرت ـمبٕمتف األومم 

، ويمام ذم ُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمذي صدرت ـمبٕمتف هـ 1342ذم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

هـ . وص٤مر اخلروج قمغم ذًمؽ اًمرؾمؿ ُمدقم٤مة ًمؽمك اعمّمحػ وقمدم 1445األومم ؾمٜم٦م 

 اًمسامح سمؽموُيف ُمـ اًمٚمج٤من اعمنموم٦م قمغم ـمب٤مقم٦م اعمّم٤مطمػ.

ُم آالف اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ظم٤مرـم٦م شم٤مرخيٞم٦م عمدى اًمتزام اخلٓم٤مـملم ذم  وشُمَ٘مدِّ

سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، ًمٙمـ رؾمؿ شمٚمؽ اخل٤مرـم٦م سمّمقر دىمٞم٘م٦م يتٓمٚم٥م اًمٕمّمقر اعمتٕم٤مىمب٦م 

اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ اًمٕمدد اًمٙمبػم ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، وطمسبل أين ًَمَٗم٧مُّ األٟمٔم٤مر إمم هذا 

 اجل٤مٟم٥م اعمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م.

وًمٚمٛمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م أمهٞم٦م أيْم٤ًم ذم اًمؽمضمٞمح سملم اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم 

قمدد ُمـ اًمٙمٚمامت ، وظم٤مص٦م اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م ُمـ يمت٥م رؾمؿ اعمّمحػ طمقل رؾمؿ 

اجلٞمؾ اًمث٤مين ، إذ سم٢مُمٙم٤من اًمب٤مطمثلم االؾمتئٜم٤مس سمام ورد ومٞمٝم٤م ُمـ رؾمقم ًمؽمضمٞمح سمٕمض 

شمٚمؽ اًمرواي٤مت ، أو شمٕمزيز اًمرواي٤مت اًمٜم٤مدرة اًمتل حتٙمل صقرًا ُمـ همرائ٥م اًمرؾمؿ ، 

 .    [23]ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ  ژ ڱژ  ُمثؾ زي٤مدة األًمػ ذم رؾمؿ يمٚمٛم٦م

 ضبطعلم ال (1)
شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة ذم أول هذه اًمٗم٘مرة إمم أن اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م جمردة ُمـ 

ٟمَِ٘م٤مِط اإلقمج٤مم وطمريم٤مت اإلقمراب وٟمحقه٤م ، وىمد اؾمتجد ذم طمٞم٤مة األُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ُم٤م اؾمتدقمك اظمؽماع اًمٕمالُم٤مت اًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمتل شَمْْمبُِط اًم٘مراءة ، وَُتْٜمَُع ُمـ وىمقع اًم٘م٤مرئ 
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 ن ، وذًمؽ ُمـ ظمالل ُمراطمؾ صمالث :ذم اًمٚمحـ وهق ي٘مرأ اًم٘مرآ

: اظمؽماع ٟمَِ٘م٤مِط اإلقمراب سم٤مًمٚمقن األَحر ، وم٤مًمٗمتح٦م ٟم٘مٓم٦م ومقق احلرف ،  األولى

واًمٙمنة ٟم٘مٓم٦م حتتف ، واًمْمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م سملم يديف ، واًمتٜمقيـ ٟم٘مٓمت٤من ، وُيٜمَْس٥ُم اظمؽماع 

هـ69ذًمؽ إمم أيب األؾمقد اًمدؤزم اعمتقرم ؾمٜم٦م 
(1) . 

قمج٤مم اًمتل ُُتَٞمُِّز سملم احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمرؾمؿ ، : اظمؽماع ٟمَِ٘م٤مِط اإل الثانية

هـ ، وهق أطمد شمالُمذة 94وُيٜمَْس٥ُم اظمؽماع ذًمؽ إمم ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ اًمٚمٞمثل اعمتقذم ؾمٜم٦م 

اًمدؤزم
(2)

. 

: اظمؽماع قمالُم٤مت احلريم٤مت اعم٠مظمقذة ُمـ طمروف اعمد ، واًمتل اؾْمُتْٕمِٛمَٚم٧ْم  الثالثة

،  هـ174خلٚمٞمؾ سمـ أَحد اعمتقرم ؾمٜم٦م ا ُمٙم٤من ٟمِ٘م٤مط اإلقمراب ، وُيٜمَْس٥ُم ذًمؽ إمم

وَوَوَع اخلٚمٞمؾ أيْم٤ًم قمالُم٦م ًمٚمٝمٛمزة واًمتِمديد واًمروم واإلؿمامم
(3)

. 

ُم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ؿمقاهد قمغم شمٚمؽ اعمراطمؾ ، ومبٞمٜمام ٟمجد ُمّم٤مطمػ  وشُمَ٘مدِّ

اجلٞمؾ اًمث٤مين ظم٤مًمٞم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت ، ٟمجد ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مًم٨م شم٘مدم ًمٜم٤م ُمث٤مالً 

إلقمراب اًمتل اظمؽمقمٝم٤م اًمدؤزم ، وٟمِ٘م٤مط اإلقمج٤مم اًمتل اظمؽمقمٝم٤م ٟمٍم قمغم قمالُم٤مت ا

سمـ قم٤مصؿ اًمٚمٞمثل ، سمج٤مٟم٥م ٟمِ٘م٤مط اإلقمراب ، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم اًمّمقر اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ذم 

 اعمٚمحؼ ُمـ ُمّمحػ ـمقب ىم٤ميب هايل وُمّمحػ ُمتحػ واًمؽمز .

ُم ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب ُمث٤مالً قمغم اًمّمقرة اًمتل اؾمت٘مر قمٚمٞمٝم٤م اًمْمبط  ذم وُيَ٘مدِّ

، ويمذًمؽ ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م ، ًمٙمـ شمٜمققم٧م ٤مطمػ ، سمٕمد اؾمتٕمامل قمالُم٤مت اخلٚمٞمؾاعمّم

سمٕمض شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت سملم أهؾ اعمنمق وأهؾ اعمٖمرب واألٟمدًمس ، وال يتسع اعم٘م٤مم 

، وهل ضمديرة سمبحقث ُمست٘مٚم٦م ،  ؽ اًمٕمالُم٤مت وٟم٘م٤مط االظمتالف طمقهل٤مًمٕمرض شمٚم

٤مب أيب قمٛمرو اًمداين اعمتقرم شمستٝمدي سمام شمْمٛمٜمتف يمت٥م قمٚمؿ اًمْمبط ، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م يمت
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اعمسٛمك) اعمحٙمؿ ذم ٟم٘مط اعمّم٤مطمػ ( ، ويمت٤مب شمٚمٛمٞمذه أيب داود ؾمٚمٞمامن  هـ444ؾمٜم٦م 

 اعمسٛمك ) أصقل اًمْمبط(. هـ496سمـ ٟمج٤مح اعمتقذم ؾمٜم٦م 

 ثالثاً : علم العدد 
قِمْٚمُؿ اًمٕمدد أطمد قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وهق ُيْٕمٜمَك سم٢مطمّم٤مء ؾمقر اًم٘مرآن، وآي٤مشمف ، 

وطمروومف ، وشم٘مسٞمٛمف قمغم أضمزاء وأطمزاب ، وُأًمَِّٗم٧م ذم هذا اًمٕمٚمؿ قمنمات ويمٚمامشمف ، 

اًمٙمت٥م ، ُمـ أؿمٝمره٤م يمت٤مب ) اًمبٞم٤من ذم قمدي آي اًم٘مرآن ( أليب قمٛمرو اًمداين ، 

ف اعم١مًمٗمقن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن سم٠مسمقاب وومّمقل وظَمّمَّ
(1)

 . 

زاء واًمزي٤مدات واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م احلدي٨م قمٜمف ذم هذا اعمبح٨م هق قمدد اآلي٤مت واألضم

ًمتٕمٞملم ُمقاوٕمٝم٤م ، واإلؿم٤مرة إمم أقمداده٤م ، وُم٤م شم٘مدُمف  اًمتل دظمٚم٧م اعمّمحػ

 اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ ؿمقاهد شمٕمْمد ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م اعمّم٤مدر.

 : عالمات رؤوس اآليات (2)
مل شمٙمـ ذم اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م األُومم قمالُم٤مت شمدل قمغم رؤوس اآلي٤مت ، وأول  

٘م٤مط اًمثالث قمٜمد رأس اآلي٦م ، وم٘مد ُرِوَي اًمٜمِّ  قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمدالًم٦م اعمّم٤مطمػ ذم ؾْمُتْٕمِٛمَؾ ٱُم٤م 

ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقن ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ُأطْمِدَث ذم هذه  »أٟمف ىم٤مل:  هـ(129)ت قمـ ُيٞمك سمـ أيب يمثػم 

ش اعمّم٤مطمػ إال هذه اًمٜمَُّ٘مَط اًمثالث قمٜمد رؤوس اآلي٤مت
 (2)

  . 

قِّ ي١ميد ذ ًمؽ ، إذ شمٔمٝمر قمٜمد وُم٤م سَمِ٘مَل ُمـ اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م اعمخٓمقـم٦م قمغم اًمرَّ

رؤوس اآلي٤مت اًمٜم٘م٤مط اًمثالث ، قمغم ؿمٙمؾ ُمثٚم٨م ، أو قمغم ؿمٙمؾ ظمٓمقط صٖمػمة 

ُمٜمْمدة سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ، وىمد يزيد قمدده٤م طمتك َيِّمَؾ إمم مخس أو أيمثر ، يمام 

 يبدو ذًمؽ ذم اًمٚمقطم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم وُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء.   

ًم٦م قمغم ًمٚمدال قمالُم٤مت اًمثالث اًمٜمَِّ٘م٤مط ٟم٥مضم٤م إمم اًم٘مديٛم٦م اعمّم٤مطمػ ذم ؾْمُتْٕمِٛمَؾ ٱو

                                                           

 .   7-4شمٜمٔمر أؾمامء شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت: اًمداين: اًمبٞم٤من ذم قمدِّ آي اًم٘مرآن ) اًمدراؾم٦م ( ص ( 1)

-16داين: اعمحٙمؿ ص، واًم 2/529، ويٜمٔمر: اسمـ أيب داود : يمت٤مب اعمّم٤مطمػ  395ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ص( 2)
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ك سم٤مخلٛمقس واًمٕمِمقر ، وذًمؽ سمقوع قمالُم٦م قمٜمد رأس  أقمداد اآلي٤مت ، وهق ُم٤م ُيَسٛمَّ

ؾمٛمٕم٧م  » : يمؾ مخس آي٤مت أو قمنم آي٤مت ، وىمد أظمرج اًمداين قمـ األوزاقمل ىم٤مل

وا ىمت٤مدة ي٘مقل ُ ُٓمقا ، صمؿ مَخَُّسقا ، صمؿ قَمنمَّ ش : سَمَدُؤوا وَمٜمَ٘مَّ
 (1)

. 

ٕملم ىمد يمره اًمتٕمِمػم ذم دد ُمـ قمٚمامء اًمسٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمويم٤من قم

ؾ ، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: اعمّمحػ دوا اًم٘مرآن »، وأن يستٕمٛمؾ ومٞمف طمس٤مب اجلُٛمَّ ش ضَمرِّ
 (2)

  . 

ؾ ؾ »( اًمَٕمدُّ سم٤محلروف ، ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر : واعم٘مّمقد سمحس٤مب )اجلُٛمَّ وطمس٤مب اجلُٛمَّ

ش سمتِمديد اعمٞمؿ احلروف اعم٘مٓمٕم٦م قمغم أسمجد
 (3)

. وم٤مألًمػ واطمد ، واًمب٤مء اصمٜم٤من ، واجلٞمؿ 

صمالصم٦م ... واًمٞم٤مء قمنمة ، واًمٙم٤مف قمنمون ، واًمالم صمالصمقن ... واًمْم٤مد صمامين ُمئ٦م، 

واًمٔم٤مء شمسع ُمئ٦م ، واًمٖملم أًمػ
(4)

. 

وهذا ضمدول يبلم قمالُم٤مت رؤوس اآلي ذم قمدد ُمـ اعمّم٤مطمػ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ُمـ 

ؾ ذم سمٕمْمٝم  ٤م ، ظم٤مص٦م ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب :ىمبؾ ، واًمتل اؾْمُتْٕمِٛمَؾ طمس٤مب اجلُٛمَّ

 ُمّمحػ اًمٕمالُم٦م

 اًم٘م٤مهرة

 ُمّمحػ

 ـمقب ىم٤ميب

ُمّمحػ اسمـ 

 اًمبقاب

ُمّمحػ 

 إؿمبٞمٚمٞم٦م

ُمّمحػ 

 سمرٟمستقن

ُمّمحػ 

 ُمٞمقٟمخ

      - رأس اآلي٦م

      - اخلٛمقس

       اًمٕمِمقر

 همػمه٤م
 

 

 )ذم اعمتـ(
    

                                                           

 .   134، واًمبٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ص 15و  2اعمحٙمؿ ص( 1)

 . 521-2/514، واسمـ أيب داود : يمت٤مب اعمّم٤مطمػ  43-42يٜمٔمر : أسمق قمبٞمد : ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ص( 2)

 ) مجؾ ( .  13/135ًمس٤من اًمٕمرب ( 3)
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اًمدائرة اًمتل شمقوع قمٜمد  ويبدو أٟمف ُم٣م وىم٧م ـمقيؾ ىمبؾ أن ُيْرؾَمَؿ رىمؿ ذم داظمؾ

رأس اآلي٦م ، وًمٕمؾ ذًمؽ ُمرشمبط سمدظمقل اعمّم٤مطمػ قمٍم اًمٓمب٤مقم٦م ، واؾمت٘مر احل٤مل 

قمغم ووع رىمؿ يمؾ آي٦م ذم ٤ُميتٝم٤م داظمؾ دائرة ُمزهرة ، ومجٛمٞمع اعمّم٤مطمػ اًمتل شمٓمبع 

اآلن دمري قمغم هذا اًمٜمٔم٤مم
(1)

 ، ًمٙمـ ُمـ همػم قمالُم٤مت ًمٚمخٛمقس واًمٕمِمقر .  

 : فواتح السور (1)
اًمٕمثامٟمٞم٦م األومم ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ومقاشمح اًمسقر ، ويٗمّمؾ سملم اًمسقرة  يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ

واًمتل شمٚمٞمٝم٤م ومراغ ُم٘مدار ؾمٓمر ذم اًمٙمت٤مسم٦م ، صمؿ فمٝمرت ومقاشمح اًمسقر قمغم أؿمٙم٤مل 

ُمتٕمددة ، طمتك اؾمت٘مر األُمر قمغم شمْمٛملم اًمٗمقاشمح أؾمامء اًمسقر وقمدد آي٤مهت٤م ، ذم إـم٤مر 

 ُمزظمرف حُمغَمًّ سم٤مألًمقان. 

 راطمؾ ًمتٓمقر رؾمؿ ومقاشمح اًمسقر ذم اعمّم٤مطمػ ، وهل: ويٛمٙمـ أن ُٟمَٛمٞمَِّز أرسمع ُم

ُك ومٞمٝم٤م ومراٌغ ىَمْدَر ؾَمْٓمٍر سملم  : المرحلة األولى ُمرطمٚم٦م اعمّم٤مطمػ اعمجردة اًمتل ُيؽْمَ

ٌء ، وهل اًمّمقرة اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م  اًمسقرشملم ، وال ُيْٙمَت٥ُم ومٞمف َرْ

 األومم ، يمام ذم ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء . 

ُمرطمٚم٦م اًمٗمّمؾ سملم اًمسقرشملم سمخط قمغم ـمقل اًمسٓمر أو ظمٓملم  : المرحلة الثانية

يِمٙمالن ُمستٓمٞماًل وٞم٘م٤ًم سمٕمرض اًمّمٗمح٦م ، وىمد ُيْرؾَمُؿ ذم داظمٚمف ظمط ُمتٕمرج ومٞمّمػم 

 يم٤مًمسٚمسٚم٦م
(2)

  . 

ُمرطمٚم٦م اًمنميط اعمزظمرف سملم اًمسقرشملم سم٠مًمقان ُمتٕمددة ، ُمـ  : المرحلة الثالثة

لم ذم اًم٘م٤مهرة ، وُمّمحػ ـمقب همػم يمت٤مسم٦م ذم داظمٚمف ، يمام ذم ُمّمحػ ضم٤مُمع احلس

  ىم٤ميب هايل ذم إؾمت٤مٟمبقل .

ُمرطمٚم٦م ومقاشمح اًمسقر اعمٙمتٛمٚم٦م اًمتل شمتْمٛمـ اؾمؿ اًمسقرة وقمدد  : المرحلة الرابعة

آي٤مهت٤م ، وىمد شمٙمقن سمخط ممٞمز ُمـ همػم إـم٤مر ، يمام ذم ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب ، وُمّمحػ 

                                                           

 .  2/531يٜمٔمر: اًمْمب٤مع : ؾمٛمػم اًمٓم٤مًمبلم ( 1)
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،  ٥م ُمت٠مظمرةعمّم٤مطمػ اًمتل شمرضمع إمم طم٘مإؿمبٞمٚمٞم٦م ، وىمد شمٙمقن داظمؾ إـم٤مر يمام ذم ا

   وهق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف احل٤مل ذم اعمّم٤مطمػ اعمٕم٤مسة.

 : األجزاء واألحزاب (4)
اًم٘مرآن ، ( ذم زُم٤مٟمٜم٤م قمغم أىمس٤مم  أضمزاء ( ومجٕمٝم٤م ) اجلزء ٦م )ــ٤مل يمٚمٛمـهَمَٚم٥َم اؾمتٕمٛم

، واألوراد سمٛمٕمٜمك ي٘م٤مل أضمزاء اًم٘مرآن، واألطمزاب » ىم٤مل قمٚمؿ اًمديـ اًمسخ٤موي:

 ش واطمد
(1)

 . 

قمٚمامء اًم٘مرآن ُمـ اًمت٤مسمٕملم إطمّم٤مء يمٚمامت اًم٘مرآن وطمروومف ويم٤من مم٤م اقمتٜمك سمف 

وشم٘مسٞمٛمف قمغم أضمزاء وأطمزاب
(2)

، ويم٤من ذم يمؾ ُمٍم ُمـ األُمّم٤مر اخلٛمس٦م: ُمٙم٦م 

واعمديٜم٦م واًمٙمقوم٦م واًمبٍمة واًمِم٤مم قمٚمامء ُيرضمع إًمٞمٝمؿ ذم قَمدِّ آي اًم٘مرآن وذم دمزئتف 

وحتزيبف
(3)

َب٧ْم ومٞمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة، ويُمتِ الل ذًمؽ قِمْٚمُؿ اًمَٕمَدِد اًم٘مرآينوفمٝمر ُمـ ظم ،
(4)

 . 

َ ُمقاوٕمٝم٤م  اًمبٞم٤من ذم قمدِّ آي اًم٘مرآن يمت٤مسمف ) وقمرض اًمداين ذم ( أضمزاء اًم٘مرآن وقَملمَّ

ُمـ ضمزءيـ إمم ؾمبٕم٦م وقمنميـ ضمزءًا ، وذيمر أضمزاء صمالصملم ، وؾمتلم ، وأضمزاء ُمئ٦م 

وقمنميـ
(5)

 . 

ٕمٛمقل سمف ذم واًمذي اؿمتٝمر ذم دمزئ٦م اعمّمحػ هق دمزئتف إمم صمالصملم ضمزءًا ، وهق اعم

اعمّم٤مطمػ اًمتل شُمْٓمَبُع اًمٞمقم ، ُمع شم٘مسٞمؿ يمؾ ضمزء إمم طمزسملم ، ومٞمٙمقن قمدد األطمزاب 

ؾمتلم ، وشم٘مسٞمؿ يمؾ طمزب إمم أرسمٕم٦م أرسم٤مع ومٞمٙمقن جمٛمقع األرسم٤مع ُمئتلم وأرسمٕملم ، 

وهق ُم٤م ُأظِمَذ سمف ذم اعمّم٤مطمػ احلديث٦م
(6)

 . 

                                                           

 .  1/124مج٤مل اًم٘مراء ( 1)

،  74، واًمداين: اًمبٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ص 493-1/464يٜمٔمر: اسمـ أيب داود: يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ( 2)

 . 254-1/249، واًمزريمٌم: اًمؼمه٤من  1/126واًمسخ٤موي: مج٤مل اًم٘مراء 

 .  74-67: اًمبٞم٤من ذم قمدِّ آي اًم٘مرآن ص يٜمٔمر: اًمداين( 3)

 .  7-4، واًمداين: اًمبٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ) اًمدراؾم٦م ( ص 44يٜمٔمر: اسمـ اًمٜمديؿ: اًمٗمٝمرؾم٧م ص( 4)

 .  324-342يٜمٔمر: اًمبٞم٤من ذم قمدِّ آي اًم٘مرآن ص( 5)

آن ذم اعمّم٤مدر واعمّم٤مطمػ ( درؾم٧ُم ومٞمف حتزي٥م اًم٘مرآن ذم أؿمٝمر يمتب٧ُم سمحث٤ًم سمٕمٜمقان ) حتزي٥م اًم٘مر( 6)

اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م ، ووازٟم٧م ذًمؽ سمام ورد ذم اعمّم٤مدر ، وهق ُمٜمِمقر ذم اًمٕمدد اخل٤مُمس قمنم ُمـ جمٚم٦م 

( ، وأقمٞمد ٟمنمه ذم يمت٤مب ) أسمح٤مث ذم قمٚمقم اًم٘مرآن   282-253هـ ) ص1424األَحدي٦م ، ديب 

 . ( 164-128ص
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٤مين واجلٞمؾ ومل شمٔمٝمر قمالُم٤مت األطمزاب ذم اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م ُمـ اجلٞمؾ اًمث

اًمث٤مًم٨م ، ُمثؾ ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة ، وُمّمحػ ُمتحػ ـمقپ ىم٤مپل 

هايل ذم إؾمت٤مٟمبقل ، وفمٝمرت سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ ذم ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب اًمذي يمتبف 

 هـ وهق ُم٤م ؾمٜم٘مػ قمٜمده هٜم٤م ، ُمع اإلؿم٤مرة إمم اعمّم٤مطمػ األظمرى اًمالطم٘م٦م. 391ؾمٜم٦م 

ع اًم٘مرآن وأٟمّم٤مومٝم٤م، أصمب٧م اسمـ اًمبقاب ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ُمقاوع أؾمب٤م

 وهذه صقرة قمالُم٦م األؾمب٤مع: وُمقاوع أضمزائف اًمثالصملم واًمستلم ، 

 6-5من سورة األنعام اآلية 

ومل يْمع اسمـ اًمبقاب ُمقاوع األضمزاء ذم إـم٤مر زظمرذم أو دوائر ُمزهرة ، وايمتٗمك 

سمٙمت٤مسمتٝم٤م ذم طمقار اًمّمٗمح٤مت سمخط ُمذه٥م يمبػم ، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم اًمّمقرة اآلشمٞم٦م 

 ػ : ُمـ اعمّمح

 141-141من سورة البقرة 

وأؿم٤مر يم٤مشم٥م ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م إمم األطمزاب دون أٟمّم٤مومٝم٤م أو أرسم٤مقمٝم٤م ، يمام أؿم٤مر 

إمم أضمزاء صمالصملم ، وهذه قمالُم٦م احلزب األول قمغم رأس مخس وؾمبٕملم ُمـ ؾمقرة 

 اًمب٘مرة هٙمذا :

 وهذه قمالُم٦م سمدء اجلزء اًمث٤مين  :



 أ.د.غانم قدوري الحمد          تعريف بها وبيان قيمتها التاريخية والعلمية والفنية  المصاحف المخطوطة:

33 

 م األضمزاء ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٦م٦م أرىم٤مواًمتزم يم٤مشم٥م ُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن سمٙمت٤مسم

َؿ يمؾ ضمزء إمم أىمس٤مم أرسمٕم٦م ، وَوَوَع ذم ُمقوع سمدء اجلزء رىمؿ  ُمـ همػم إـم٤مر ، وىَمسَّ

اجلزء ، وذم سمدء اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمٜمف يمٚمٛم٦م )طمزب( ، وذم سمدء اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م يمٚمٛم٦م 

)ٟمّمػ( ، وذم سمدء اًم٘مسؿ اًمراسمع يمٚمٛم٦م )طمزب( ، وهٙمذا ذم مجٞمع األضمزاء اًمثالصملم ، 

 اًمّمقرة :هبذه 

        

وأؿم٤مر يم٤مشم٥م ُمّمحػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ إمم األطمزاب ، وأول ُمٙم٤من ذيمر ومٞمف قمالُم٦م 

واًمث٤مين قمٜمد رأس اآلي٦م  احلزب هق رأس اآلي٦م صمالث وأرسمٕملم ُمـ اًمب٘مرة هٙمذا 

 141، صمؿ ووع قمالُم٦م اجلزء قمٜمد رأس اآلي٦م  145، واًمث٤مًم٨م قمٜمد رأس اآلي٦م  74

اعمّمحػ اقمتٛمد دمزئ٦م اعمّمحػ قمغم  ، ويدل ذًمؽ قمغم أن يم٤مشم٥م هٙمذا 

 صمالصملم ضمزءًا وشم٘مسٞمؿ اجلزء قمغم أرسمٕم٦م أطمزاب.

واؾمت٘مر احل٤مل ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م قمغم رؾمؿ اجلزء ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٦م ذم إـم٤مر 

ُؿ  ُمزظمرف ، يمام ٟمجد ذًمؽ ذم اعمّمحػ األُمػمي وُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م ، وُيَ٘مسَّ

ُؿ يمؾ طمزب قمغم  أرسمٕم٦م أىمس٤مم ، شمقوع قمٜمد ٤ُمي٦م اًمرسمع اجلزء قمغم طمزسملم ، ُويَ٘مسَّ

األول قمالُم٦م )رسمع احلزب( ، وقمٜمد ٤ُمي٦م اًمرسمع اًمث٤مين )ٟمّمػ احلزب( وقمٜمد ٤ُمي٦م 

اًمرسمع اًمث٤مًم٨م )صمالصم٦م أرسم٤مع احلزب( ويٜمتٝمل اًمرسمع اًمراسمع سمرىمؿ احلزب اًمت٤مزم ، وشم٠مظمذ 

ّمحػ مه٤م األطمزاب رىماًم ُمتسٚمساًل ذم اعمّمحػ ، ومرىمؿ طِمْزيَبِ اجلزء اًمث٤مين ذم اعم

اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ، وهٙمذا إمم آظمر اعمّمحػ ، وهل شم٘م٤مسمؾ أضمزاء ؾمتلم ، وشمقوع 

دائرة ُمزظمروم٦م سمٕمد رىمؿ اآلي٦م اًمتل يبدأ سمٕمده٤م اجلزء أو احلزب ، ومل شمٙمـ هذه اًمدائرة 

ـ اًمبقاب وُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن .   شمقوع ذم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمثؾ ُمّمحػ اسم

ٓمبققم٦م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ووع رىمؿ اجلزء ذم ومم٤م اًمتزم سمف ٟم٤مذو اعمّم٤مطمػ اعم
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أقمغم يمؾ صٗمح٦م ، وي٘م٤مسمٚمف اؾمؿ اًمسقرة ، ويس٤مقمد ذًمؽ اًم٘م٤مرئ قمغم اًمقىمقف قمغم 

 اعمقوع اًمذي يريده ُمـ اعمّمحػ سمسٝمقًم٦م . 

 رابعاً : عالمات الوقف واالبتداء
قمٚمؿ اًمقىمػ واالسمتداء أطمد قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وهق ُيْٕمٜمَك سمبٞم٤من ُمقاوع 

 اًم٘مرآن ذم أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ، وهلذا اًمٕمٚمؿ ُم١مًمٗم٤مت ُمٕمرووم٦م ، ويم٤من أيمثر اًمقىمقف ذم

األوائؾ ُمـ اعم١مًمٗملم ذم هذا اًمٕمٚمؿ ي٘مسٛمقن اًمقىمػ قمغم أرسمٕم٦م أىمس٤مم: اًمقىمػ اًمت٤مم ، 

واًمٙم٤مذم ، واحلسـ ، واًم٘مبٞمح
(1)

  . 

ُمسٚمٙم٤ًم آظمر ذم شم٘مسٞمؿ اًمقىمػ  هـ (564) تحمٛمد سمـ ـمٞمٗمقر اًمسج٤موٟمدي  وؾمٚمؽ

اًمقىمػ ُمـ وضمقب أو ضمقاز ، وضمٕمٚمف مخس ُمراشم٥م هل: الزم ، يٕمتٛمد قمغم طمٙمؿ 

ٌص رضورة ٌز ًمَِقضْمٍف ، وُُمَرظمَّ وُُمْٓمَٚمٌؼ ، وضم٤مئٌز ، وجُمَقَّ
(2)

، ويٛمٙمـ إو٤موم٦م ٟمقع ؾم٤مدس  

وهق ُم٤م ال ُيقز اًمقىمػ قمٚمٞمف
(3)

، ج ، ز ، ، واظمت٤مر ًمتٚمؽ األىمس٤مم رُمقزًا، وهل: م، ط

ص
(4)

 ، وًمٖمػم اجل٤مئز )ال(. 

ًمسج٤موٟمدي هق اًمذي اؿمتٝمر ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة وُأظِمَذ سمف ذم وئمٝمر أن شم٘مسٞمؿ ا

اعمّم٤مطمػ ، سم٢مصمب٤مت اًمرُمقز اًمتل اظمت٤مره٤م ، وم٤معمّم٤مطمػ اًمتل شمرضمع إمم اًم٘مرون األومم 

مل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م قمالُم٤مت اًمقىمقف ومٚمؿ شمٔمٝمر ذم ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة ، وال 

اًمبقاب ذم  ذم ُمّمحػ ُمتحػ ـمقپ ىم٤مپل هايل ، ويمذًمؽ مل يستٕمٛمٚمٝم٤م اسمـ

هـ ، ويمذًمؽ مل شمٔمٝمر شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت ذم 391ُمّمحٗمف اًمذي يمتبف ذم سمٖمداد ؾمٜم٦م 

 هـ .624ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م اعم١مرخ سمسٜم٦م 

ويّمٕم٥م حتديد شم٤مريخ حمدد الؾمتٕمامل قمالُم٤مت اًمقىمقف ذم اعمّم٤مطمػ  ، ًمٙمـ 

                                                           

 .  1/226، واسمـ اجلزري: اًمٜمنم  174، واًمتحديد ص 146اعمٙمتٗمك صيٜمٔمر: اًمداين: ( 1)

 .  144يٜمٔمر: يمت٤مب اًمقىمػ واالسمتداء ص( 2)

 .  113يٜمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 3)

 .  124يٜمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 4)
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يٛمٙمـ اًم٘مقل إ٤ُم فمٝمرت ذم ُمّم٤مطمػ اًم٘مرون اعمت٠مظمرة ، يمام ذم ُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م 

 ّمحػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ ) يٜمٔمر اًمٜمامذج اعمّمقرة ذم اعمٚمحؼ(.  سمرٟمستقن ، وذم ُم

وأصمرت وىمقف اًمسج٤موٟمدي قمغم قمالُم٤مت اًمقىمقف ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م 

طمديث٤ًم ، ًمٙمـ طمّمٚم٧م ُمراضمٕم٦م ًمتٚمؽ اًمقىمقف ، ومّم٤مرت ذم اعمّمحػ األُمػمي اًمذي 

 هـ ، ؾمت٦م هل : 1342ـمبع ذم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 م: قمالُم٦م اًمقىمػ اًمالزم . 

 ىمػ اعمٛمٜمقع . ال: قمالُم٦م اًمق

 ج: قمالُم٦م اًمقىمػ اجل٤مئز ضمقازًا ُمستقي اًمٓمروملم . 

 َصغَم: قمالُم٦م اًمقىمػ اجل٤مئز ُمع يمقن اًمقصؾ أومم . 

 ىَمغَم: قمالُم٦م اًمقىمػ اجل٤مئز ُمع يمقن اًمقىمػ أومم . 

) :. :. (: قمالُم٦م شمٕم٤مٟمؼ اًمقىمػ وم٢مذا ُوىِمَػ قمغم أطمد اعمقوٕملم ال يّمح اًمقىمػ 

                قمغم اآلظمر . 

َدت هذه اًمٕمالُم٤مت ذم ُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م ، وطُمِذوَم٧ْم قمالُم٦م اًمقىمػ ُتٛمِ قمْ ٱو

 اعمٛمٜمقع ) ال ( ذم اًمٓمبٕم٤مت األظمػمة ُمٜمف . 

ومم٤م زاده اخلٓم٤مـمقن ذم اعمّم٤مطمػ اإلؿم٤مرة إمم ُمقاوع ؾمجقد اًمتالوة ، وأىمدم 

هـ ، ويمذًمؽ 391ُمّمحػ الطمٔم٧م ومٞمف ذًمؽ ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب اًمذي يمتبف ؾمٜم٦م 

ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن ، وهق ُم٤م اًْمُتِزَم سمف ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م ، فمٝمرت ذم ُمّمحػ 

وذًمؽ سمقوع يمٚمٛم٦م ؾمجدة ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمحٞمٗم٦م ، ُمع قمالُم٦م قمٜمد ٤ُمي٦م اآلي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م 

 اًمسجدة .
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 املبحث الخامس
 أهمية املصاحف املخطوطة من الناحية الفنية
 يمت٤مسمتٝم٤م وشمبٞمٞمٜمٝم٤م اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم شمٕمٔمٞمؿ اعمّم٤مطمػ ، واؾمتحب٤مب حتسلم

(1) وإيْم٤مطمٝم٤م
، واظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز شمزيٞمٜمٝم٤م سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ، ومذه٥م يمثػم ُمٜمٝمؿ إمم 

ضمقاز ذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمّم٤مطمػ وزي٤مدة إيمراُمٝم٤م
(2)

. وذيمر اسمـ اًمٜمديؿ أن قمٛمر 

رأى ُم٤م يمتبف ظم٤مًمد سمـ أيب اهلٞم٤مج ُمـ اًم٘مرآن ذم ىمبٚم٦م ُمسجد اًمٜمبل سمـ قمبد اًمٕمزيز 

  ، ُمـ أول ؾمقرة واًمِمٛمس ووح٤مه٤م إمم آظمر اًم٘مرآن ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر : سم٤مًمذه٥م

َق ومٞمف ، وم٠مىمبؾ قمٛمر  أريُد أن شَمْٙمُت٥َم زم ُمّمحٗم٤ًم قمغم هذا اعمث٤مل ، ومَٙمَت٥َم ًمف ُمّمحٗم٤ًم شَمٜمَقَّ

ُه إًمٞمف! ُبُف ويستحسٜمف ، واؾمتٙمثر صَمَٛمٜمَُف وَمَردَّ ُيَ٘مٚمِّ
(3)

. 

، ؾمداًّ ًمٚمذرائع واًمٓمرق ويبدو أن حتريؿ شمّمقير ذوات اًمروح قمٛمقُم٤ًم ذم اإلؾمالم 

اًمتل شمٗميض إمم اًمقىمقع ذم اعمحرُم٤مت
(4)

، ضمٕمٚم٧م اًمٗمٜم٤مٟملم اعمسٚمٛملم يتجٝمقن إمم إسمراز 

ىمدراهتؿ اًمٗمٜمٞم٦م ذم رؾمؿ ًمقطم٤مت ومٜمٞم٦م ذم اعمج٤مالت األظمرى ، واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

مجٞمؾ ُي٥م اجلامل
(5)

ـَ ، وذم اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م أصمر ُمـ ذًمؽ ، ومٝمل شمٕمِمؼ احُلْس

(6) قان ، وشمسؽموح ًمٚمٛمٜمٔمر اعمتٜم٤مؾم٥م ، واًمٌمء اعم٘مدر اعمقزونواًمٚمٓم٤مئػ واألًم
 ،

ومٙم٤من اخلط اًمٕمريب ُمقردًا إلؿمب٤مع اًمٜمٗمس اإليامٟمٞم٦م سم٤معمٕم٤مين اًمٗمٜمٞم٦م ووبط أدائٝم٤م 

سمٛم٘م٤ميٞمس اجلامل ، ويم٤مٟم٧م اًمزظمروم٦م ُمقردًا آظمر ًمٚمجامل ذم رطم٤مب احلْم٤مرة 

َؼ ُم٘مدار يمبػم ُمـ اًمت٠مصمػم اًمٗمٜمل ذم اًمٜم ٘مَّ ٗمقس ُمـ ظمالل ضمٕمؾ اإلؾمالُمٞم٦م ، وحَتَ

                                                           

 . 173اًمٜمقوي : اًمتبٞم٤من ص، و 2/545يٜمٔمر : اسمـ أيب داود : يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ( 1)

، وومرج شمقومٞمؼ  6/2257، واًمسٞمقـمل : اإلشم٘م٤من  548-2/542يمت٤مب اعمّم٤مطمػ يٜمٔمر : اسمـ أيب داود : ( 2)

 .444-395اًمقًمٞمد : وم٘مف اًم٘مرآن وظمّم٤مئّمف ص

 .9اًمٗمٝمرؾم٧م ص( 3)

 .674-669يٜمٔمر :حمٛمد سمـ أَحد قمكم واصؾ : أطمٙم٤مم اًمتّمقير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص ( 4)

 ( .147)رىمؿ احلدي٨م 63يٜمٔمر : صحٞمح ُمسٚمؿ ص ( 5)

 .5َحد اًمراؿمد : آوم٤مق اجلامل صيٜمٔمر : حمٛمد أ( 6)
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قى شمبدقمف أٟم٤مُمؾ أؾمت٤مذ ُمت٘مـ ـٛمستـع اًمـل رومٞمـخط قمرسمـ٤مرًا ًمـ٦م وإـمــروم٦م ظمٚمٗمٞمـاًمزظم

ًمٗمـ اخلط
(1)

 . 

وىمد حت٘مؼ ذًمؽ اجلٛمع سملم اًمزظمروم٦م اًمرائٕم٦م واخلط اجلٛمٞمؾ ذم اعمّم٤مطمػ ُمٜمذ 

وىم٧م ُمبٙمر ُمـ شم٤مريخ اإلؾمالم ، يمام الطمٔمٜم٤م ذم اعمّمحػ اًمذي يمتبف ظم٤مًمد سمـ أيب 

، ومٚمٞمس هٜم٤مك أمجؾ وال أيمٛمؾ ُمـ أن ُيْٙمَت٥َم يمالم رب ٕمزيزسمـ قمبد اًماهلٞم٤مج ًمٕمٛمر 

، وال يزال هذا اجل٤مٟم٥م ذم  طمػ سم٠مهبك صقرة حم٤مـم٤ًم سم٠ممجؾ زيٜم٦ماًمٕم٤معملم ذم اعمّم٤م

اعمّم٤مطمػ سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٤مت ُمستٗمٞمْم٦م إلسمراز يٜم٤مسمٞمع اجلامل اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمف ، وال 

ح٨م ، ومٝمق ُيت٤مج إمم ُمس٤مطم٦م يتسع اعم٘م٤مم الؾمتٞمٕم٤مب يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ذم هذا اًمب

أوؾمع ، وإمم ُمٕمروم٦م أدق سمٗمٜمقن اخلط واًمزظمروم٦م
(2)

، وؾمقف أقمرض عمح٤مت ُمـ 

 إسمداع يُمت٤َّمِب اعمّم٤مطمػ ذم اخلط ، واؾمتثامرهؿ ًمٚمزظمروم٦م ذم دمٛمٞمٚمٝم٤م.

 : أوالً : خطوط المصاحف
يم٤مٟم٧م أٟمقاع اخلط اًمٕمريب ذم قمٍم صدر اإلؾمالم شمٜمس٥م إمم أؿمٝمر احلقارض 

وم٠مول اخلٓمقط اًمٕمرسمٞم٦م اخلط اعمٙمل ، وسمٕمده » يمر اسمـ اًمٜمديؿ طملم ىم٤مل :اًمٕمرسمٞم٦م ، يمام ذ

اعمدين ، صمؿ اًمبٍمي صمؿ اًمٙمقذم ، وم٠مُم٤م اعمٙمل واعمدين ومٗمل أًمٗم٤مشمف شمٕمقي٩م إمم يٛمٜم٦م اًمٞمد 

شوأقمغم األص٤مسمع ، وذم ؿمٙمٚمف اٟمْمج٤مع يسػم
 (3)

. ًمٙمـ اًمذي همٚم٥م قمغم ُمّم٤مطمػ 

ٙمقذماًم٘مرون اهلجري٦م اًمثالصم٦م األومم اؾمتٕمامل اخلط اًم
(4)

، ويٖمٚم٥م قمغم طمروومف 

هـ17اخلٓمقط اعمست٘مٞمٛم٦م واًمزواي٤م اًم٘م٤مئٛم٦م ، وإذا يم٤مٟم٧م اًمٙمقوم٦م ىمد شم٠مؾمس٧م ؾمٜم٦م 
(5)

 ،

                                                           

 .13-12يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص( 1)

( ًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمتك قمٍم اسمـ اًمبقاب: )ظمط وشمذهٞم٥م وزظمروم٦م ااًمدراؾم٤مت اعمتخّمّم٦م ذم هذا اعمج٤ملُمـ ( 2)

هـ 1421ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد  –وهل أـمروطم٦م اًمديمتقراه اًمتل يمتبٝم٤م اًمديمتقر حمٛمقد قمب٤مد ، يمٚمٞم٦م اآلداب 

 م.1991=

 .٧9م صاًمٗمٝمرؾم( 3)

  28يٜمٔمر: إسمراهٞمؿ مجٕم٦م: دراؾم٦م ذم شمٓمقر اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٙمقومٞم٦م ص( 4)

 .  1/129يٜمٔمر: شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م ( 5)
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وم٢من اخلط اعمٜمسقب إًمٞمٝم٤م ىمد يٙمقن ُمتٓمقرًا قمـ اخلط احلج٤مزي )اعمٙمل واعمدين(
 (1)

 . 

وشمبدو ظمٓمقط ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء أىمرب إمم اخلط احلج٤مزي ذي األًمٗم٤مت اعم٤مئٚم٦م  

ُمٜمٝم٤م إمم اخلط اًمٙمقذم ، ًمٙمـ أيمثر ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م اًمتل سم٤مدم٤مه اًمٞمٛملم 

أوردٟم٤م صٗمح٤مٍت ُمٜمٝم٤م ذم اعمٚمحؼ ُمٙمتقسم٦م سم٤مخلط اًمٙمقذم ، ؾمقاء ذم ذًمؽ اعمجردة ُمـ 

 اًمٕمالُم٤مت أو اعمٜم٘مقـم٦م سمٜم٘مط اإلقمراب اًمذي اظمؽمقمف أسمق األؾمقد اًمدؤزم.

ـ ـمقر إمم ـمقر قمغم وطمٔمل اخلط اًمٕمريب سم٤مًمتجقيد واًمتحسلم ، وال يزال يٜمت٘مؾ ُم

يد اًمُٙمت٤َّمب واخلٓم٤مـملم طمتك اٟمتٝمك إمم أيب قمكم حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ ُُمْ٘مَٚم٦َم 

هـ328اًمبٖمدادي اعمتقرم ؾمٜم٦م 
، وم٤مٟمت٘مؾ اخلط قمغم يديف ٟم٘مٚم٦م ُمتٛمٞمزة ، ومتحقًم٧م  (2)

األىمالم ُمـ اخلط اًمٙمقذم ذي اخلٓمقط اعمست٘مٞمٛم٦م واًمزواي٤م اًم٘م٤مئٛم٦م اعمٕمروف سم٤مخلط 

اخلٓمقط اًمٚمٞمٜم٦م اًمٙمقذم ، إمم
(3)

، صمؿ ضم٤مء اسمـ اًمبقاب )قمكم سمـ هالل اًمبٖمدادي اعمتقذم 

َب ـمري٘متف ذم اخلط413ؾمٜم٦م  هـ( وم٠ميمٛمؾ ُم٤م سمدأه اسمـ ُم٘مٚم٦م وَهذَّ
، واؿمتٝمرت سمٕمد  (4)

اسمـ اًمبقاب أٟمقاع اخلٓمقط اًمٚمٞمٜم٦م ، ُمثؾ ظمط اًمثٚم٨م واًمٜمسخ وهمػمه٤م ، وًمٙمـ همٚم٥م 

اعمت٠مظمر اؾمتٕمامل ظمط اًمٜمسخ ، قمغم ظمٓمقط اعمّم٤مطمػ ذم سمٚمدان اعمنمق ذم اًمٕمّمقر 

 وال يزال احل٤مل قمغم ذًمؽ. 

وإذا يم٤من اخلط اًمٙمقذم ىمد شمٓمقر ذم سمٚمدان اعمنمق إمم ٟمقع ضمديد ُمـ اخلٓمقط 

اًمٚمٞمٜم٦م وم٢مٟمف شمٓمقر ذم سمالد اعمٖمرب إمم ٟمقع ضمديد أيْم٤ًم ، هق اخلط األٟمدًمز ، اًمذي 

ُم ُم ّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م ص٤مر يٕمرف سمٕمد زوال دوًم٦م األٟمدًمس سم٤مخلط اعمٖمريب ، وُيَ٘مدِّ

هـ ٟمٛمقذضم٤ًم ًمف ، وال شمزال ُمّم٤مطمػ سمٚمدان اعمٖمرب اًمٕمريب شمتٛمٞمز 624اعم١مرخ سمسٜم٦م 

 سمذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اخلط.

                                                           

 .  78يٜمٔمر: صالح اًمديـ اعمٜمجد: دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ اخلط اًمٕمريب ص( 1)

 ، وُم٤م يٕمده٤م . 28شمٜمٔمر شمرمجتف : هالل ٟم٤مضمل : اسمـ ُم٘مٚم٦م ظمٓم٤مـم٤ًم وأديب٤ًم وإٟمس٤مٟم٤ًم ص( 2)

 .149قد قمب٤مد : ظمط وشمذهٞم٥م وزظمروم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صيٜمٔمر : حمٛم( 3)

 .34يٜمٔمر : هالل ٟم٤مضمل : اسمـ اًمبقاب قمب٘مري اخلط اًمٕمريب ص( 4)
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ودراؾم٦م ظمٓمقط اعمّم٤مطمػ ذم ُٟمَسِخَٝم٤م اعمتٕمددة ، اعمٛمتدة قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ، 

حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م اعمتخّمّملم سمٗمٜمقن اخلط اًمٕمريب ، وإمم اًمقىم٧م اًمذي يسٛمح سم٤مًمٜمٔمر ذم 

، ودراؾم٦م  ُمٙمتب٤مت اًمٕم٤ممل ٟمسخ٦م ُمـ آالف اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م اعمحٗمقفم٦م ذم يمؾ

ظمٓمقـمٝم٤م وُم٤م يتٛمٞمز سمف يمؾ ُمّمحػ ، ًمٕمؾ اًمدارؾملم يتٛمٙمٜمقن ُمـ ظمالل ذًمؽ ُمـ 

 يمت٤مسم٦م شم٤مريخ يم٤مُمؾ أو ؿمبف يم٤مُمؾ هلذا اجل٤مٟم٥م اًمٗمٜمل ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م . 

 :ثانياً : زخرفة المصاحف
هلٜمدؾمٞم٦م واًمٜمب٤مشمٞم٦م واألًمقان ذم شمزيلم اؾمتٕمٛمؾ ظمٓم٤مـمق اعمّم٤مطمػ األؿمٙم٤مل ا

اعمّم٤مطمػ ، وئمٝمر ذًمؽ ذم ًمقطم٤مت ومٜمٞم٦م سمديٕم٦م ذم أول اعمّمحػ وظم٤مُتتف ، وذم 

ومقاشمح اًمسقر ، وُأـُمِر اًمّمٗمح٤مت ، وطم٤موي٤مت قمالُم٤مت رؤوس اآلي٤مت واألضمزاء 

 واألطمزاب وٟمحقه٤م.

دة ويم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ األومم شم٘متٍم قمغم ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ويم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مسم٦م جمر

ُمـ اًمٕمالُم٤مت واًمزي٤مدات اًمتل طمّمٚم٧م ذم اعمّم٤مطمػ ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م ، ويم٤من 

هٜم٤مك َُمـ يمره شمٚمؽ اًمزي٤مدات ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، ًمٙمـ اًمرضورة اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

أوضمب٧م إصمب٤مت قمالُم٤مت احلريم٤مت وٟم٘م٤مط اإلقمج٤مم ، طمتك ال ي٘مع ىم٤مرئ اًم٘مرآن ذم 

ًم٘مراءة قمغم اًم٘م٤مرئ أدت إمم اًمٚمحـ وهق ي٘مرأ اًم٘مرآن ، ويمذًمؽ اًمرهمب٦م ذم شمٞمسػم ا

إصمب٤مت قمالُم٤مت رؤوس اآلي واألضمزاء وٟمحقه٤م ، صمؿ إن اًمِمٕمقر سمتٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن 

ٜمُقَن اعمّم٤مطمػ سمتٚمؽ اًمٚمقطم٤مت  ُدوَن ظمٓمقـمٝمؿ ، وُيَزيِّ وإيمراُمف ضمٕمؾ اخلٓم٤مـملم ُُيَقِّ

اًمٗمٜمٞم٦م اًمبديٕم٦م اًمتل شمبٕم٨م ذم اًمٜمٗمس اًمِمٕمقر سمجالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م 

 ُمٕم٤مين اآلي٤مت ُمـ رهمب٦م ورهب٦م ، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإظمب٤مت . شُمِِمٞمُٕمفُ 

صْمٜم٤َم قمٜمٝم٤م ذم اعمبح٨م اًمث٤مين أًمقاٟم٤ًم ُمـ اًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م  دَّ ُم اعمّم٤مطمػ اًمتل حَتَ وشُمَ٘مدِّ

اجلٛمٞمٚم٦م ، وهل شمزداد روقم٦م ودىم٦م وشمٕم٘مٞمدًا يمٚمام شم٘مدُمٜم٤م ذم اًمزُمـ ، ومتٙم٤مد ُمّم٤مطمػ 
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ذم ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم  اجلٞمؾ اًمث٤مين ختٚمق ُمـ شمٚمؽ اًمزظم٤مرف ، ؾمقى ُم٤م الطمٔمٜم٤مه

ذم اًم٘م٤مهرة ُمـ ذيط ُمزظمرف ذم ومقاشمح اًمسقر ، وشمزداد ُمٔم٤مهر اًمزظمروم٦م وشمتٜمقع ذم 

، اًمسقر أو ذم قمالُم٤مت رؤوس اآلي٤مت ُمّمحػ ـمقب ىم٤ميب هايل ، ؾمقاء ذم ومقاشمح

 وهذه إطمدى ومقاشمح اًمسقر ومٞمف ، وهل أول ؾمقرة وم٤مـمر :

ء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م مج٤مًمٞم٦م اخلط ، أم ويم٤من اسمـ اًمبقاب أيمثر قمٜم٤مي٦م سمتزيلم ُمّمحٗمف ، ؾمقا

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م زظمروم٦م اًمٗمقاصؾ وقمالُم٤مت رؤوس اآلي٤مت ، وٟمحقه٤م ، إمم ضم٤مٟم٥م 

اًمٚمقطم٤مت اًمتل ووٕمٝم٤م ذم أول اعمّمحػ ، وذم ظم٤مُتتف . ومل يٙمـ يم٤مشم٥م ُمّمحػ 

إؿمبٞمٚمٞم٦م أىمؾ قمٜم٤مي٦م سمتزيلم ُمّمحٗمف سم٤مًمٚمقطم٤مت اعمزظمروم٦م ذم أوًمف وذم ظم٤مُتتف) يٜمٔمر : 

 اعمٚمحؼ(.

اعمّمحٗملم اًمزظمروم٦م اًمٜمب٤مشمٞم٦م واألؿمٙم٤مل اهلٜمدؾمٞم٦م ذم شمزيلم ومقاشمح  واؾمتثٛمر يم٤مشمب٤م

 اًمسقر ، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم اًمّمقرشملم اآلشمٞمتلم :

 من مصحف ابن البواب

 من مصحف إشبيلية

وزاد اخلٓم٤مـمقن اعمت٠مظمرون ُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمزظمروم٦م ذم اعمّم٤مطمػ اًمتل خيٓمق٤ُم ، ال 
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ئمٝمر ذًمؽ ذم ُمّمحٗمل ُمٙمتب٦م ضم٤مُمٕم٦م  ؾمٞمام ذم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وأول ؾمقرة اًمب٘مرة ، يمام

 سمرٟمستقن وُمّمحػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ )يٜمٔمر : اعمٚمحؼ(.

وطمٔمٞم٧م أهمٚمٗم٦م اعمّم٤مطمػ سمٕمٜم٤مي٦م اعمزظمروملم ًمتٙمقن سمّمقرة شمٜم٤مؾم٥م ُمٜمزًم٦م ُم٤م 

 شمْمٛمف ُم٤م سملم اًمدومتلم )يٜمٔمر : اعمٚمحؼ( .
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 ةــخاتمال
ًمبنمي٦م إمم احلٛمد هلل اًمذي طَمِٗمَظ يمت٤مسمف ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ ، ومٔمؾ ُمّمدرًا هلداي٦م ا

ؾمقاء اًمسبٞمؾ ، واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل اًمذي سَمٚمََّغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًمٞمف ُمـ رسمف ، 

٤مفم٤ًم ويَمتَ  وهٞم٠م اهلل ٦ًم ، وضمٕمؾ ذم يمؾ قمٍم َُمـ ي٘مقم سمحٛمؾ أُم٤مٟم٦م بَ شمٕم٤ممم ُمـ أصح٤مسمف طُمٗمَّ

هذا اًمٙمت٤مب طِمْٗمٔم٤ًم ذم اًمّمدور ويمت٤مسم٦م ذم اًمسٓمقر ، ًمٞمقصٚمٝم٤م إمم اجلٞمؾ اًمذي سمٕمده ، 

تك يرث اهلل األرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ، حت٘مٞم٘م٤ًم خلتؿ اًمٜمبقة ، وهٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن قمغم يمت٥م اهلل طم

 اعمٜمزًم٦م قمغم َُمـ ؾمب٘مف ُمـ األٟمبٞم٤مء ، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم.

وًمٚمٛمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م أمهٞم٦م قمٔمٛمك ذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ ، ًمٙمـ يمثػمًا ُمـ اًمدارؾملم 

إال حم٤موالت ىمٚمٞمٚم٦م حمدودة، اعمٕم٤مسيـ همٗمٚمقا قمـ سمٞم٤من شمٚمؽ األمهٞم٦م وإسمراز ٟمقاطمٞمٝم٤م ، 

طمػ وًَمْٗم٧ِم أٟمٔم٤مر اًمدارؾملم وطم٤موًم٧ُم ذم هذا اًمبح٨م اًمتذيمػم سم٘مٞمٛم٦م شمٚمؽ اعمّم٤م

، سمٕمد أن عمََْس٧ُم ذًمؽ ُمـ ظمالل اؿمتٖم٤مزم ؾمٜمقات يمثػمة سمٕمٚمقم اًم٘مرآن قم٤مُم٦م ، إًمٞمٝم٤م

ورؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ظم٤مص٦م ، ودومٕمٜمل ُم٤م حت٘مؼ ذم اًمسٜملم األظمػمة ُمـ ٟمنم قمدد 

ٛم٦م ذم ُٟمَسٍخ ورىمٞم٦م أو إًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم يمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م ، قمسك أن ُمـ اعمّم٤مطمػ اًم٘مدي

 يٙمقن ؾمبب٤ًم ًمٚمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ، واٟمبٕم٤مث اًمدراؾم٤مت اجل٤مدة طمقهل٤م.

وآُمؾ أن يٙمقن هذا اًمبح٨م قمغم وضم٤مزشمف ىمد يمِمػ قمـ ىمٞمٛم٦م اعمّم٤مطمػ 

اعمخٓمقـم٦م ، ُمـ أي قمٍم يم٤مٟم٧م ، ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ، وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وُمـ 

ٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ، وال يزال هٜم٤مك جم٤مل واؾمع ًمدراؾم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، ويٛمٙمـ اًم٘مقل اًمٜم٤مطم

إن يمؾ ُمّمحػ خمٓمقط ُيتٛمؾ ىمٞم٤مم دراؾم٦م ُمست٘مٚم٦م طمقًمف ، سمؾ أيمثر ُمـ دراؾم٦م 

 شمتٜم٤مول اجلقاٟم٥م اآلشمٞم٦م :

 رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف . .1

 قمالُم٤مت رؤوس اآلي واألضمزاء وومقاشمح اًمسقر . .2

 قمالُم٤مت اًمقىمقف .  .3

 ُوبَِط هب٤م . اًم٘مراءة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل .4

 اخلط واًمزظم٤مرف اًمٗمٜمٞم٦م . .5
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وال خيٗمك أن دراؾم٦م هذه اعمقوققم٤مت حتت٤مج إمم ختّمّم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ُمتٜمققم٦م ، وىمد 

ي٘متيض ذًمؽ شمِمٙمٞمؾ ومرق سمحثٞم٦م شمتٙم٤مُمؾ ضمٝمقد أقمْم٤مئٝم٤م ذم إيٗم٤مء يمؾ ُمّمحػ طم٘مف 

ُمـ اًمدراؾم٦م ، وإذا يَمُثَر ُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت وم٢مٟمف ؾمقف يتٞمح ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يمت٤مسم٦م شم٤مريخ 

ًمرطمٚم٦م اعمّمحػ ظمالل أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من ، مم٤م ُيٕمؾ ىم٤مرئ اًم٘مرآن ُمقصمؼ 

ـ ظمالل اًمرواي٦م اًمِمٗمٝمٞم٦م واعمّم٤مطمػ اعمٙمتقسم٦م.  اًمٞمقم يِمٕمر أٟمف ُمقصقل سم٤مًمٜمبع األول ًمٚم٘مرآن ُم

وأُتٜمك أن ي١مؾمس ُمريمز أو ُمقىمع ًمالقمتٜم٤مء سم٤معمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، ومٞمجد اًمب٤مطم٨م 

ذل اجلٝمد واعم٤مل ، وآُمؾ أيْم٤ًم أن يٙمقن )قمٚمؿ ومٞمف سمٖمٞمتف ، ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم اًمسٗمر وسم

ـ اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمتخّمّم٦م سمدراؾم٦م قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.    اعمّم٤مطمػ( وٛم

يمؾ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م شمستحؼ اًمٕمٜم٤مي٦م واالهتامم ، ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م يستحؼ اهتامُم٤ًم 

 خٓمقط : ظم٤مص٤ًم ، ومٛمام ورد ذيمره ذم اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ًمٚمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعم

 (. cod.or.4.80ُمّمحػ اإلُم٤مم أيب قمٛمرو اًمداين)ُمٙمتب٦م اًمدوًم٦م ، ُمٞمقٟمخ 

وُمّمحػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ اجلزري اًمذي يمتبف شمٚمٛمٞمذه ـم٤مهر سمـ قمرب سمـ 

إسمراهٞمؿ األصٗمٝم٤مين )وذم ُمٙمتب٦م قمِمػمة ذف اعمٚمؽ سمٛمدراس ذم اهلٜمد ُمّمحػ 

 ُمٜم٘مقل ُمـ ٟمسخ٦م اًمِمٞمخ ـم٤مهر ( . 

ٚمح أن يدرس ذم أـمروطم٦م ديمتقراه ، يمام يمؾ واطمد ُمـ هذيـ اعمّمحٗملم يّم

 ُدِرَس ُمّمحػ ُمسجد احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة سم٠مـمروطم٦م ديمتقراه.

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 ملحق بالنماذج املصورة من املصاحف
 

 مصحف جامع الحسين في القاهرة

 كغم84سم ، وزنه 44سم ، ارتفاعه68×57

 ص(4174)=1487عدد أوراقه 

 

 

 امع الحسين بالقاهرة وهو مفتوحمصحف ج
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 خاتمة سورة البقرة وأول آل عمران

 نفي مصحف جامع الحسي
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 صفحة من مصاحف صنعاء

 آخر سورة األنفال وأول سورة براءة
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 صفحة من مصحف طوب قابي سرايي

 144-144من سورة النساء اآلية 
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 ابي سراييصفحة من مصحف طوب ق

 آخر سورة الرحمن وأول سورة الواقعة
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 صفحة من مصحف متحف والترز

 آخر سورة السجدة وأول سورة األحزاب
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 صفحة مزخرفة في أول مصحف ابن البواب
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 سورة الفاتحة

 وأول سورة البقرة

 من مصحف ابن البواب
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 ريخ كتابته ومكانهاوخاتمته وفيها تا آخر مصحف ابن البواب
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 صفحة مزخرفة في أول مصحف إشبيلية
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 من مصحف إشبيلية سورة الفاتحة وأول سورة البقرة
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 مصحف إشبيليةآخر 
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 وفيها مكان كتابته وتاريخها خاتمة مصحف إشبيلية
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 خ ف مصحف مكتبة ميونغال
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  الصفحة الثانية من مصحف مكتبة ميونخ

 وفيها تتمة سورة الفاتحة
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 صفحة من مصحف مكتبة ميونخ

 وفيها سورة المسد واإلخالص
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 الصفحة الثانية من مصحف جامعة برنستون

 وفيها أول سورة البقرة
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 صفحة من مصحف جامعة برنستون

 وفيها آخر سورة القلم وأول سورة الحاقة
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 خاتمة مصحف جامعة برنستون

 وفيها اسم كاتبه شمس الدين عبد اهلل
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 مصادر البحث
 أواًل : املصاحف املخطوطة :

ٟمسخ٦م  اعمّمحػ اًمنميػ اعمٜمسقب إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من  ذم اًم٘م٤مهرة: مصحف جامع الحسين. 1

٘مٞمؼ األؾمت٤مذ اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج ، ُمريمز األسمح٤مث اعمِمٝمد احلسٞمٜمل سم٤مًم٘م٤مهرة ، دراؾم٦م وحت

 م.2449هـ = 1434ًمٚمت٤مريخ واًمٗمٜمقن واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، إؾمت٤مٟمبقل 

( ًمقطم٦م ، وٛمـ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمستػم )اعمخٓمقـم٤مت 72جمٛمققم٦م ًمقطم٤مت قمدده٤م)  : مصاحف صنعاء. 2

ٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واآلداب واًمؽمسمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، يمٚماًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء ُمٜمذ اًم٘مرن اهلجري األول ، 

 هـ (.1425م = 2444

ٟمسخ٦م  : اعمّمحػ اًمنميػ اعمٜمسقب إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من مصحف متحف طوپ قاپي سرايي. 3

ُمتحػ ـمقپ ىم٤مپل هايل ، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ األؾمت٤مذ اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج ، ُمريمز األسمح٤مث 

 م.2447= هـ 1428ًمٚمت٤مريخ واًمٗمٜمقن واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، إؾمت٤مٟمبقل 

سم٘مٞم٦م ُمّمحػ ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمحٗمقفم٦م ذم ُمتحػ )واًمؽمز( ًمٚمٗمٜمقن ذم  : مصحف متحف والترز .4

ُمديٜم٦م سم٤مًمتٞمٛمقر سمقالي٦م ُمػمالٟمد سم٤مًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م ، وهق ُمرؾمقم سم٤مخلط اًمٙمقذم، ورىمٛمف 

 (. http//www.thewalters.org صحٞمٗم٦م )ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م : يٜمٔمر اًمراسمط : 166( ، 554)

( ، ـمبٕم٦م  16ك/حمٗمقظ ذم ُمٙمتب٦م چسؽمپتل ، رىمؿ ) ) قمكم سمـ هالل ( ، مصحف ابن البواب. 5

م ، شمرضمؿ اًمدراؾم٦م 1984ُمّمقرة ُمع دراؾم٦م ) ُمٜمٗمردة ( ًمٚمٛمستنمق ) دي . إس . رايس ( ، ضمٜمٞمػ 

 أَحد األرومكم ، شمقزيع اًمنميم٦م اًمنمىمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سمػموت .

هـ ، 624ورىم٦م ، ُمٙمتقب سم٤مخلط األٟمدًمز ، شم٤مريخ اخلط  134ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ ،  ، مصحف إشبيلية. 6

-http://daten.digitale ُمديٜم٦م إؿمبٞمٚمٞم٦م سم٤مألٟمدًمس ) ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ، يٜمٔمر اًمراسمط :

sammlungen.de .) 

ٛمس اًمديـ ــــ،  اخلٓم٤مط ؿمورىم٦م  324، ُمٙمتقب سمخط اًمٜمسخ ،  مصحف مكتبة جامعة برنستون . 7

 (.  p://diglib.princeton.eduhttقمبد اهلل ، )ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ، يٜمٔمر اًمراسمط : 

،  ورىم٦م ، )ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م 446سخ ، ،  ، ُمٙمتقب سمخط اًمٜم مصحف مكتبة الدولة في ميونخ . 8

 (./ http://daten.digitale-sammlungen.de يٜمٔمر اًمراسمط :

http://daten.digitale-sammlungen.de/
http://daten.digitale-sammlungen.de/
http://diglib.princeton.edu/
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 ثانيًا : الكتب املطبوعة
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار في مصر في القرون  إسمراهٞمؿ مجٕم٦م ) ديمتقر (: .1

 م . 1969، دار اًمٗمٙمر ، اًم٘م٤مهرة  الخمسة األولى للهجرة

،  ضارة اإلسالمية في اليمنجامع صنعاء أبرز معالم الحإؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم األيمقع )اًم٘م٤ميض( :  .2

 م.1984هـ = 1445( ، دار اآلصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٙمقي٧م 23-9وٛمـ يمت٤مب )ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤م ص

حت٘مٞمؼ د. حمٛمد قمّم٤مم اًم٘مْم٤مة ،  االنتصار للقرآن ,اًمب٤مىمالين ) اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م (:   .3

 م .2441هـ =1422دار اًمٗمتح ًمٚمٜمنم واًمتقزيع قمامن ، ودار اسمـ طمزم سمػموت ، 

هـ = 1419، سمٞم٧م األومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، اًمري٤مض  صحيح البخارياًمبخ٤مري ) حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ (:  .4

 م .  1998

 ، سمٞم٧م األومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م . جامع الترمذياًمؽمُمذي ) حمٛمد سمـ قمٞمسك (:  .5

، راضمٕمف قمكم حمٛمد اًمْمب٤مع ، النشر في القراءات العشراسمـ اجلزري ) أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد ( :  .6

 اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، اًم٘م٤مهرة . اعمٙمتب٦م

، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، 2، ط المستدرك على الصحيحيناحل٤ميمؿ )حمٛمد سمـ قمبد اهلل( :  .7

 م. 2442هـ = 1422دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

، اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م ،  فتح الباري بشرح صحيح البخارياسمـ طمجر ) أَحد سمـ قمكم اًمٕمس٘مالين (:  .8

 . هـ 1384اًم٘م٤مهرة 

 م .1967، حت٘مٞمؼ ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ، دُمِمؼ  تاريخ خليفةظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط:  .9

، ـمبع سمٕمٜم٤مي٦م حمٛمد أَحد دمه٤من ، دار إطمٞم٤مء  سنن الدارمياًمدارُمل )قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرَحـ(  :  .14

 اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ، سمػموت.

 اًمداين )أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ( : .11

احلٛمد ، ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمقصم٤مئؼ واًمؽماث ، ، حت٘مٞمؼ هم٤مٟمؿ ىمدوري  البيان في عد آي القرآنأ.  

 م.1994هـ = 1414اًمٙمقي٧م 

 م.1999هـ = 1424، حت٘مٞمؼ هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد ، دار قمامر ، قمامن  التحديد في اإلتقان والتجويد ب. 

 م.  1997هـ = 1418، حت٘مٞمؼ د. قمزة طمسـ ، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ  المحكم في نقط المصاحفج. 

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أَحد دمه٤من ، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ  مرسوم مصاحف أهل األمصارالمقنع في معرفة د. 

 م. 1983هـ = 1443
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، حت٘مٞمؼ د. ضم٤ميد زيدان خمٚمػ ، ُمٓمبٕم٦م وزارة األوىم٤مف ، سمٖمداد  المكتفى في الوقف واالبتدا. هـ

 م. 1983هـ = 1443

٥م اًمديـ قمبد ، حت٘مٞمؼ د. حم 2، ط كتاب المصاحفاسمـ أيب داود ) قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن( :  .12

 م. 2442هـ = 1432اًمسبح٤من واقمظ ، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت 

اجل٤مُمٕم٦م ،  المخطوطات القرآنية في صنعاء منذ القرن الهجري األولرزان همس٤من َحدون :  .13

 هـ .1425م = 2444اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واآلداب واًمؽمسمٞم٦م 

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ  2، ط لقرآنالبرهان في علوم ااًمزريمٌم ) حمٛمد سمـ قمبد اهلل (:  .14

 م .1972، قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل ، اًم٘م٤مهرة إسمراهٞمؿ

حمسـ ه٤مؿمؿ درويش ، دار  ، حت٘مٞمؼ د. كتاب الوقف واالبتداءاًمسج٤موٟمدي )حمٛمد سمـ ـمٞمٗمقر( :  .15

 م.2441هـ = 1422اعمٜم٤مه٩م ، قمامن 

 طمسلم اًمبقاب ، ُمٙمتب٦م قمكم ، حت٘مٞمؼ د. جمال القراء وكمال اإلقراءاًمسخ٤موي )قمكم سمـ حمٛمد( :  .16

 م.1987هـ = 1448اًمؽماث ، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 م.  1957دار سمػموت  –، دار ص٤مدر  الطبقات الكبرىاسمـ ؾمٕمد ) حمٛمد (:  .17

 م.1977هـ = 1397اًم٘م٤مهرة  –، دار اًمنموق ، سمػموت  4، ط في ظالل القرآنؾمٞمد ىمٓم٥م :  .18

، حت٘مٞمؼ: ُمريمز  ي علوم القرآناإلتقان فاًمسٞمقـمل ) ضمالل اًمديـ قمبد اًمرَحـ سمـ أيب سمٙمر (:  .19

 هـ .1426اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 

دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر  صالح اًمديـ اعمٜمجد ) ديمتقر (: .24
 م . 1972، دار اًمٙمت٤مب اجلديد ، سمػموت األموي 

، ُمع ؾمٗمػم اًمٕم٤معملم ، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين(:  اًمْمب٤مع ) قمكم حمٛمد .21

 م .2448هـ = 1429ًمٚمديمتقر أذف حمٛمد وم١ماد ـمٚمٕم٧م ، ُمٙمتب٦م اإلُم٤مم اًمبخ٤مري، اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 

، ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل  3، ط جامع البيان عن تأويل آي القرآناًمٓمؼمي ) حمٛمد سمـ ضمرير( :   .22

 م .1968هـ = 1388سمٛمٍم 

، حت٘مٞمؼ ُمروان قمٓمٞم٦م وآظمريـ ، دار اسمـ يمثػم ،  فضائل القرآنبٞمد ) اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم( :أسمق قم .23

 م .1999هـ =1424دُمِمؼ 

، حت٘مٞمؼ قمبد  شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفاًمٕمسٙمري )أسمق أَحد احلسلم سمـ قمبد اهلل (:  .24

 م.1963اًمٕمزيز أَحد ، اًمب٤ميب احلٚمبل سمٛمٍم 

 م. 2443هـ = 1424يمٜمدا  –، وم٤من يمقومر  3ط ، آفاق الجمالحمٛمد أَحد اًمراؿمد :  .25
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، دار ـمٞمب٦م ، اًمري٤مض  3، ط أحكام التصوير في الفقه اإلسالميحمٛمد سمـ أَحد قمكم واصؾ :  .26

 م.2446هـ = 1427

 حمٛمد قمبد اهلل دراز )ديمتقر( : .27

 م .  1971، اًمٙمقي٧م  المدخل إلى القرآن الكريمأ.  

 م. 1974، اًمٙمقي٧م  النبأ العظيمب. 

، أـمروطم٦م  خط وتذهيب وزخرفة القرآن الكريم حتى عصر ابن البواب)ديمتقر( :  حمٛمقد قمب٤مد .28

 م1991هـ =1421ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد  –ديمتقراه ، يمٚمٞم٦م اآلداب 

 م . 1998هـ = 1419، سمٞم٧م األومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م  صحيح مسلمُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج :  .29

يـ رُمْم٤من ، دار ، حت٘مٞمؼ د. حمٞمل اًمد اإلبانة عن معاني القراءاتُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز:  .34

 م .2446هـ = 1427اًمٖمقصم٤مين ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، ودار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ 

 ، ـمبٕم٦م سمقالق. لسان العرباسمـ ُمٜمٔمقر )حمٛمد سمـ ُمٙمرم ( :  .31

الفهرس الشامل للتراث ) اعمجٛمع اعمٚمٙمل ًمبحقث احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ( :  ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م .32
 آن ) المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصحف(العربي اإلسالمي المخطوط , علوم القر 

 م . 1992، قمامن  2ط

 م .1971، حت٘مٞمؼ رو٤م ـ دمدد ، ـمٝمران  الفهرست اسمـ اًمٜمديؿ ) حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ( :  .33

، حت٘مٞمؼ حمٛمد روقان قمرىمسقد ،  التبيان في آداب حملة القرآناًمٜمقوي ) ُيٞمك سمـ ذف (:  .34

 .2444هـ = 1421ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت 

 الل ٟم٤مضمل : ه .35

 م.  1998، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصورأ. 

، دار اًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م  لمابن مقلة خطاطًا وأديبًا وإنسانًا , مع تحقيق رسالته في الخط والقب.  

 م.1991، سمٖمداد اًمٕم٤مُم٦م

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت  ائدمجمع الزوائد ومنبع الفو اهلٞمثٛمل ) قمكم سمـ أيب سمٙمر (:  .36

 م .1988هـ = 1448
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