


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(2) 

 :(ياسني دتون)ـنبذة تعزيفيت ب

ب اؽؾقة الؾغات وأدبذ مشارك ياسقـ دتقن، باحث بريطاين، هق أستا

 .ؾغة العربقةقسؿ ال - بجامعة كقب تاون بؾـدن

الشريعة اإلسالمقة يف العصر الحديث، واهتؿاماتف إساسقة تتعؾؼ بالػؼف، 

 الؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽرة.و

 منها: هّمة،المله عدد من الكتب 

he Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and 

Madinan Amal (Culture and Civilization in the Middle East), 

(Routledge, 1999) أهؾ  وطؿؾأصقل الشريعة اإلسالمقة، مقصل مالؽ

 الؿديـة )الثؼافة والحضارة يف الشرق إوسط(.

The Codicology of Islamic Manuscripts : Proceedings of the 

Second Conference of Al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 

4–5 December 1993 (2nd ed.) London: Al-Furqān Islamic 

Heritage Foundation.طؾؿ الؿخطقصات لؾؿخطقصات اإلسالمقة

رة الؿبؽّ  حقل الؿخطقصات الؿفّؿةولف طدد مـ البحقث والؿؼآت 

 لؾؼرآن، مـ بقـفا هذه الؿؼالة.

  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(3) 

مقذمت
(1)(2)

: 

 دراسةُ  :تاريخ الؼرآن يف دراسةِ  الؽبقرةِ  مـ الؿساحات ذات إهؿقةِ 

البحث الذي اهتؿ بف الؿستشرققن مـ  وهق باُب  رة،الؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽّ 

ج إخرا فؿؾؿُح فرتات بعقدة مـذ مـجاكا وبرتزل وبرجسرتاسر وشبتؾر، ومـذ 

ر طؾك وتقّس  ا لؾـّص ا أو محجقبً ا مـسق  عترب تاريخً ؿ ما يُ ة مـ الؼرآن ترمّ كسخة كؼديّ 

الباحث الغربل ضبط حالة الػقضك يف الدراسات الؼرآكقة الغربقة بتقفقر 

مشروع  ومثؾ ،مشروع أماري مثؾساسقة لف، والذي دفع لؿشاريع الؿصادر إ

بعض  ؾِ بَ بزوغ التشؽقؽ مـ قِ  ويف أوكة إخقرة ومع .كقربس كقاركقؽقم

، ا آتجاه التـؼقحل يف التلريخ اإلسالمل التؼؾقدي لؾـّص الؿستشرققـ خصقًص 

مع - أضحْت  أهؿقة حقثأصبح آهتؿام بالؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽرة أكثر 

                                                               

قام بؽتابة الؿؼدمة، وكذا التعريػ بإطالم وكتابة الحقاشل والتعؾقؼات القاردة يف كّص الرتجؿة،  (1)

مسمولق قسؿ الرتجؿات يف مققع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، وقد مّقزكا حقاشقـا طـ حقاشل 

الدراسة، لؽــا آثركا  يف ختام ، وقد وضع دتقن الحقاشلالرتجؿات(ا بعدها بـ)قسؿ ـَ ْص َص بلن كَ  دتقن

 .ػع مراد الؿمل  حتك يتؿؽـ مـ تتبّ  ئا طؾك الؼارتضؿقـفا يف الدراسة تقسقرً 

خ الؼرآن( طؾك قسؿ الرتجؿات بؿققع تػسقر، بتاريخ يهذه الرتجؿة ضؿـ ترجؿات مؾػ )تار ْت رَ ِش كُ  (2)

الؿػقد إطادة كشرها ضؿـ هذا الؿؾػ )مخطقصات الؼرآن يف كف مـ أ، وقد رأيـا م2١19مارس  6

قدم الؿخطقصات الؼرآكقة، وقد ألؿا لفا مـ صؾة بف، حقث تدرس أحد  :الدراسات الغربقة الؿعاصرة(

ا كشركا مـ رة كؿا يظفر يف مدارسل الؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽّ  ؾِ بَ حظقت كتائجفا باهتؿام مـ قِ 

 (.الرتجؿات قسؿ) .دراسات ضؿـ هذا الؿؾػ



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(4) 

 ؿصدرهذه الؿخطقصات هل ال -ؽ يف مصداققة الؿدوكات التؼؾقديةالتشؽق

ر طؾؿ الؿخطقصات باإلضافة بالطبع لتطقّ  الرئقس لؽتابة تاريخ الؿصحػ،

ل يؿؽـ آطتؿاد طؾقفا يف تعققـ تقاريخ تر الطرق الحديثة الالغربل ذاتف وتطقّ 

 ة كبقرة.الؿخطقصات بدقّ 

والؿؼالة التل كؽتب بقـ يديفا هذا التؼديؿ كتبفا ياسقـ دتقن الباحث 

طقصة الؿؽتبة رة، حقل مخالربيطاين ذو آهتؿام القاسع بالؿخطقصات الؿبؽّ 

الربيطاكقة والتل رآها الؽثقر مـ خرباء الؿخطقصات كلقدم مخطقصة قرآكقة 

مقجقدة يف أوروبا
(1)

، وتحؾقؾ دتقن لفذه الؿخطقصة ولتاريخفا ٓ يعتؿد إدلة 

وغقرها مـ أدوات ربؿا يؽقن قد اطتؿدها غقره لؾؼطع  مـ قبقؾ الؽربقن الؿشعّ 

م طؾك تحؾقؾ كظام الؽتابة وصريؼة تؿققز هذه الؿخطقصة، وإكؿا يؼق مِ دَ بؼِ 

أيات، حقث يرى مـ خالل تحؾقؾف أهنا مخطقصة  السقاكـ الؿعجؿة وطدّ 

صريؼة تؿققز  الشامل، إٓ أنّ  ع كظام العدّ بَ تْ تبت وفؼ قراءة ابـ طامر وتَ ة كُ شامقّ 

طؾك كقهنا أبؽر مـ اتػاق العؾؿاء حقل أكظؿة  تدّل  الحروف فقفا وكذلؽ العدّ 

                                                               

ربت أقدم مخطقصة، حقث تؿ ، قبؾ اكتشاف مخطقصة برمـجفام التل اطتُ 2١١4كتبت هذه الؿؼالة طام  (1)

أو  ملسو هيلع هللا ىلصطفد الـبل محؿد  كإل :، أي645 إلكو 568ما بقـ  كإل ا لؾؽربقن الؿشعّ إرجاع تاريخفا وفؼً 

 نّ إطقصة برمـجفام، حقث بعده بؼؾقؾ، بالطبع ثؿة خالف بقـ هذه الؿخطقصة التل يدرسفا دتقن ومخ

طؾك خالف مخطقصة برمـجفام التل  ،ا مـ الؼرآنا كبقرً مخطقصة الؿؽتبة الربيطاكقة كبقرة وتشؿؾ جزءً 

 .(قسؿ الرتجؿات) .تحتقي فحسب طؾك صػحتقـ، مؿا يجعؾ إمؽان دراسة خصائصفا أوثؼ



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(5) 

وتؿققز الحروف الؿعجؿة، ومـ خالل أن يضقػ لتحؾقؾف هذا تحؾقؾ كؿط  دّ الع

 3١تبت بقـ طامل كقن هذه الؿخطقصة كُ   كالؽتابة والقرق والزخرفة يصؾ إل

التاريخ إبعد وإن كان ٓ يعتربه  كا إلا، وإن كان يؿقؾ حذرً هجري   85و

 فؼد تؽقن سابؼة طؾك هذا. :إصقب

ا ام لفا، يجعؾفا اكتشافً دَ ه الؿخطقصة وهذا الؼِ حجؿ هذ رِ بَ ويف إصار كِ   مفؿ 

يف إصار دراسة تطقر رسؿ الؿصحػ، ويعطقفا أهؿقة حتك طؾك مخطقصات 

 هؿقة إطالمقة أكرب.أأخرى أخذت 

قن شاسع بقـ حال دراسة الؿخطقصات الؼرآكقة يف الغرب البَ  أنّ  ٓ شّؽ 

رحفا، وترجؿة مثؾ هذه ٕسباب يطقل ش :وحالفا يف العالؿ العربل واإلسالمل

مـ الؿخطقصات الؼرآكقة الؿؽتشػة، غرضف  االؿقاد التل تتـاول بالتحؾقؾ جاكبً 

 يف الباحث العربل طؾك كؿط آشتغال هذا، أماًل  ؾعة حتك يطّ هذه الفقّ جسر 

ع ا، والذي لف الؽثقر مـ الػقائد يف تتبّ تقسعة رقعة هذا الـؿط مـ البحث طربق  

 ة لؾؼرآن.ػظ إمّ طؾؿل دققؼ لتاريخ ح

│ 

  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(6) 

 (2()1)الذراست

يف مؼالة سابؼة ُكشرت يف هذه الؿجؾة
(3)

استعرضـا بشلء مـ التػصقؾ  

الؿقجقدة يف الؿؽتبة  Arabe 328aكسخة صبؼ إصؾ مـ الؿخطقصة العربقة 

القصـقة الػركسقة التل ُكشرت ممخًرا وتقلك تحريرها فراكسقا ديروش وسرجقق 

كقسقدا
(4)

مع قراءة ابـ طامر  مؾحقظٍ  ػؼ بشؽؾٍ يتّ  إلك أن الـّص ؾـا وتقّص  ،

(118/736 :الشامل )ت
(5)

صريؼة طّد أيات لقست شامقة  طؾك الرغؿ مـ أنّ  

                                                               

 Some Notes on the British Library's 'Oldest Qur'an هذه الرتجؿة هل لدراسة دتقن (1)

Manuscript' (Or. 2165)  ُشرت يف والتل كJournal of Qur'anic Studies, Vol. 6, No. 1 (2004), 

pp. 43-71 

 اإلسالمقة الدراسات قسؿ - قام برتجؿة هذه الدراسة: حسام صربي، مدرس بؽؾقة الؾغات والرتجؿة (2)

قة، وقام برتجؿة طدد مـ الديـ الؽتب مـ طدد ترجؿة يف شارك إزهر، بجامعة اإلكجؾقزية، بالؾغة

قسؿ ) .لؽرتوكقةؿات الؿـشقرة طؾك بعض الؿقاقع اإللف العديد مـ الرتج البحقث، كؿا أنّ 

 .(الرتجؿات

(3) Yasin Dutton, 'An Early Mushaf According to the Reading of Ibn Amir Journal of 

Qur'anic Studies 3:1 (2001), pp. 71

قة بص يف الؾغة العر(، باحث إيطالل مـ أصقل إسباكقة، متخّص 2١١8 -1931قق كقسقدا )سرج (4)

ا ويف الشريعة اإلسالمقة، ففق أستاذ الشريعة يف جامعة ترويـ، ثؿ أستاذ الؾغة العربقة وآداهبا يف هبوآدا

رة الؿبؽّ  عة الؽاثقلقؽقة بؿقالكق، وقد طؿؾ مع فركسقا ديروش يف مشروع لؾؿخطقصات الؼرآكقةمالجا

 .(قسؿ الرتجؿات). (كقربس كقاركقؽقم)ا مشروع وقد اطتؿد طؾقف ٓحؼً  ،بؿشروع أماري ؿعروفال

معرفة الؼراء الؽبار طؾك )يؿؽـ القققف طؾك صرف مـ أخبار ابـ طامر يف كتاب الذهبل بعـقان:  (5)

ب الحديثة، )مجؾدان، الؼاهرة، دار الؽت ،محؿد سقد جاد الحؼ :، تحؼقؼ(الطبؼات وإطصار

= 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(7) 

قطًعا، وإن بدت فقفا بقضقح بعض السؿات الشامقة. ومـذ ذلؽ الحقـ ضفر 

ت الجزء إول مـ الؿجؾد الثاين لـػس السؾسؾة، يف كسخة صبؼ إصؾ ضؿّ 

يف الؿؽتبة الربيطاكقة بؾـدن Or. 2165مـ الؿخطقصة رقؿ  61 -1ت الرقاقا
(1)

 .

ر كشره يف وقت ٓحؼ يف حتك الـفاية فؿـ الؿؼرّ  62)أما الجزء الثاين مـ الرقاقة 

 الؿستؼبؾ(.

التل أطؾـت الؿؽتبة كػسفا أهنا أقدم  Or. 2165أما الؿخطقصة رقؿ 

مخطقصة قرآكقة يف الؿؽتبة الربيطاكقة
(2)

ار إلقفا أحد أوائؾ مؼتـل ، وأش

الؿخطقصات بلهنا أقدم كسخة مـ الؼرآن تصؾ إلك أوروبا
(3)

، فؼد ثبت أهنا تشبف 

يف باريس، وٓ يؼتصر وجف الشبف طؾك الؿظفر  328aبدرجة كبقرة الؿخطقصة 

                                                               
= 

: كان رأس الؿسجد بدمشؼ زمـ القلقد بـ طبد 69، 68وخاصة صػحة ، 7١ -67، ص1ج ،(1969

برجسرتاسر، الطبعة  :(: وابـ الجزري، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، تحؼقؼ86/7١5 :الؿؾؽ )ت

 .425 -423، ص 1( ج14١2/1982الثالثة )مجؾدان، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 

(1) Francois Deroche & Sergio Noja Noseda (eds), Sources de la transmission manuscrite 

du texte coranique. I. Les manuscrits de style Hijazi. Volume 2, tome L Le manuscrit 

Or. 2165 (f.1 a 61) de la British Library (Leda: Fondazione Ferni Noja Noseda & 

London: British Library, 2001).   طـ امتـاين لؾدكتقر كقلقـ بقؽر مـ الؿؽتبة

 إلتاحة كسخة مـ هذا الؿجؾد لل قبؾ ففرستف مـ الؿؽتبة. :الربيطاكقة

هذا ما كتب طؾك بطاقة الدطقة لػعالقة اإلطالن طـ كشر صقرة صبؼ إصؾ مـ الؿخطقصة الربيطاكقة  (2)

Or. 2165 2١١2يقلقق  9ؽتبة الربيطاكقة بتاريخ والتل أققؿت يف الؿ. 

(3) Charles Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British 

Museum (London: The British Museum, 1894), p. x 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(8) 

ومؽتقبتان  ،الخارجل فؼط. وكؾتا الؿخطقصتقـ ذات تـسقؼ طؿقدي متشابف

هذه الؿخطقصة  إهؿ أنّ  ولعّؾ  ،أو الؿائؾبـقع مـ أكقاع الخط الحجازي 

مثؾ كظقرهتا الباريسقة ثبت أهنا مؽتقبة وفؼ قراءة ابـ طامر، وصريؼة طّد أيات 

ا مؿا جرى العؿؾ بف يف الـصقص التل ُكتبت يف دمشؼ وحؿص. ويف قريبة جد  

 الصػحات التالقة كستعرض إدلة التل تثبت هذا إمر وما يستتبع ذلؽ بشؽؾٍ 

 .طامّ 

فالؿصحػ الحالل لقس ، 328aكؿا هق الحال يف الؿخطقصة الباريسقة 

، لؽـ إجزاء الؿتبؼقة مـف، مثؾفا مثؾ مخطقصة والحركاِت  مضبقًصا بالشؽؾِ 

328a كبقرة بؿا يؽػل لتشتؿؾ طؾك اختالفات يف السقاكـ )الصقامت( بزيادة ،

ختؾػ طـ الؿخطقصة وطالوة طؾك ذلؽ، وهل يف هذا إمر ت ،حرف أو كؼصاكف

رصة الباريسقة، تؿتاز الحروف السقاكـ يف هذه الؿخطقصة بقجقد طالمة الش  

مؿا يسؿح بتحديد الؿزيد مـ آختالفات حقـ يتؿ إطجام أحد السقاكـ بطريؼة 

وققع هذا الـقع مـ التؿايز يف  يؼّؾ  328aمتؿايزة. )ويف مخطقصة باريس 

 إحرف السقاكـ(.

                                                               

 لؿعرفة الػرق بقـ الؿصطؾحقـ يؿؽـ الرجقع إلك: (1)

Francois Deroche, The Abbasid Tradition: Qur'ans of the 8th to the 10th Centuries 

A.D. (London & Oxford: The Nour 

Foundation, in association with Azimuth Editions & Oxford University Press, 1992). P. 

28. 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(9) 

طؾك ثالثة أجزاء كبقرة مـ الؼرآن )تستخدم  Or. 2165تشتؿؾ مخطقصة 

طؾك غقر  لؿ ُيـّص  ـ خالل هذا البحث مايتبقّ  إسؾقب الؽقيف يف طّد أيات كؿا

 وهذه إجزاء الؼرآكقة هل: ،ذلؽ(

 -1)رقاقة  95حتك سقرة التقبة: أية  42سقرة إطراف: أية ( 1

14).

 .(113 -15)رقاقة  47أية  حتك سقرة الزمر: 9سقرة يقكس: أية ( 2

 .(121 -114)رقاقة  71حتك الزخرف: أية  6١سقرة غافر: أية ( 3

اإلصدار الذي حقى الـسخة صبؼ إصؾ الؿـشقرة  وكؿا أسؾػـا فننّ 

رقاقة، وبذلؽ يشتؿؾ طؾك أول  121رقاقة فؼط مـ إجؿالل  61يتضؿـ أول 

ا، وبعًضا مـ الجزء الثاين حتك سقرة جزء مـ إجزاء الؼرآكقة الثالثة الؿشار إلقف

فـا مـ تعرّ  -كؿا سـرى- ومع ذلؽ ففـاك مادة كافقة هـا ،(72الحج، أية رقؿ )

 هذه الـسخة ُكتبت وفًؼا لؼراءة ابـ طامر. خاللفا طؾك أنّ 

 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(1١) 

 :اختالفاث يف رسم احلزوف يف بنيت النصّ

اختالًفا كبقًرا  الؿصاحػ ا( مقضًعا اختؾػت فقف38أورد اإلمام الداين )

سخ الؿتبعة، لقتعداها إلك اختالف بالزيادة أو يتجاوز التػاوت يف تؼالقد الـ  

ُتزاد ألػ أو ياء أو تـؼص يف مصاحػ أهؾ الحجاز والعراق  الـؼصان، كلنْ 

والشام
(1)

. واشتؿؾت إجزاء التل يدور حقلفا الحديث يف هذا البحث طؾك 

ف فقفا بالزيادة أو الـؼصان، وبالتالل يؿؽـ سبعة مـ هذه الؿقاضع جاء آختال

ؼ مـ الـظام الذي سارت طؾقف الؿخطقصة والؼراءة التل كتبت استخدامفا لؾتحؼّ 

إمر اقتصر طؾك الؼراءات  وفًؼا لفا. )وفقؿا يؾل مـ مالحظات ٓ كػرتض أنّ 

( يف كتاب السبعة324/926السبع كؿا أوردها ابـ مجاهد )ت: 
وإكؿا يؿتد  (2)

( يف كتاب الؿبسقط381/991الؼراءات العشر كؿا طـد ابـ مفران )ت:  إلك
(3) 

                                                               

 محؿد الصادق قؿحاوي )الؼاهرة: :كتاب الؿؼـع يف رسؿ مصاحػ إمصار، تحؼقؼ  اكظر: الداين، (1)

 ا:. واكظر أيًض 112 -1١6ص  ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية، بدون تاريخ (

Theodor Noldeke, Geschichte des Qorans, Band III: Die Geschichte des Qordntexts, 

2nd edn revised by Gotthelf 

Bergstrasser & Otto Pretzl (Leipzig: Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, 1926-36), pp. 

11-14. 

شققل ضقػ )الؼاهرة: دار الؿعارف،  :ابـ مجاهد، كتاب السبعة يف الؼراءات، تحؼقؼ (2)

14١١/198١.) 

سبقع حؿزة حاكؿل )دمشؼ: مجؿع الؾغة العربقة،  :ابـ الجزري، الـشر يف الؼراءات العشر، تحؼقؼ (3)

1981.) 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(11) 

( يف كتاب الـشر833/1429وابـ الجزري )ت: 
(1)

، والؼراءات إربع طشرة 

( يف اإلتحاف1171/17١5كؿا طـد البـا )ت: 
(2)

. 

مـ  3أ، 1( مـ سقرة إطراف )رقاقة 43أما الؿقضع إول فػل أية )

 ،بغقر واو قبؾ ما )طـد ابـ طامر وحده( (َي دِ تَ فْ ـَ ا لِ ـ  ا كُ مَ ) :فالؿخطقصة( يف ققل

 . نثۈئمث :ويف سائر الؿصاحػ

                                                               

الضباع )مجؾدان، بقروت: دار الػؽر،  طؾل محؿد :ابـ مفران، الؿبسقط يف الؼراءات العشر، تحؼقؼ (1)

 (.1927بدون تاريخ: ُصبع يف إصؾ يف دمشؼ 

طؾل محؿد الضباع )بقروت: دار الـدوة  :طشر، تحؼقؼ ةالبـا، إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربع (2)

(. 1359/194١الجديدة، بدون تاريخ: صبع يف إصؾ يف الؼاهرة يف مطبعة طبد الحؿقد حـػل، 

 ،(ةأحد الؼراء السبع 169/785طشر بالرتتقب إبجدي هؿ: يف الؿديـة كافع )ت:  ةالؼراء إربعو

، أحد 118/738ويف مؽة ابـ كثقر )ت:  ،أحد الؼراء إربعة طشر( 13١/74١وأبق جعػر )ت: 

، 118/736ويف دمشؼ ابـ طامر )ت:  ،ربعة طشر(، أحد ا123/74١ٕابـ محقصـ )ت:  ،السبعة(

، أحد 2١5/821ويعؼقب )ت:  ،، أحد السبعة(154/77١ويف البصرة أبق طؿرو )ت:  ،سبعة(أحد ال

، أحد إربعة 2١2/817والقزيدي )ت:  ،، أحد إربعة طشر(11١/728والحسـ )ت:  ،العشرة(

 ،، أحد السبعة(156/733وحؿزة )ت:  ،، أحد السبعة(127/745ويف الؽقفة طاصؿ )ت:  ،طشر(

وإطؿش )ت:  ،، أحد العشرة(229/844وخؾػ )ت:  ،، أحد السبعة(189/8١4والؽسائل )ت: 

 ، أحد إربعة طشر(.148/765

أيؿـ  :، وابـ غؾبقن، التذكرة يف الؼراءات الثؿان، تحؼقؼ28١ابـ مجاهد، كتاب السبعة، ص :اكظر (3)

واكظر  :341 -34١، ص2ج ،رشدي سقيد )مجؾدان، جدة: الجؿعقة الخقرية لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ(

 .235، 224: البـا، اإلتحاف، ص214ا: ابـ مفران، الؿبسقط، صأيًض 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(12) 

 :( يف ققلف22أ، 2( مـ كػس السقرة )رقاقة 75والؿقضع الثاين يف أية )

ويف سائر الؿصاحػ  ،)يف قراءة ابـ طامر( نثٻمث :بزيادة واو قبؾ (َلُ ؿَ الْ  اَل قَ وَ )

بغقر واو
(1)

. 

ب، 4( مـ سقرة إطراف أيًضا )رقاقة 141ضع الثالث يف أية )والؿق

ويف  ،بللػ مـ غقر ياء وٓ كقن )طـد ابـ طامر( {ؿْ اكُ جَ كْ أَ  ذْ إِ وَ } :( يف ققلف1١

اء والـقن مـ غقر ألػقبال {أكجقـؽؿ} سائر الؿصاحػ
(2)

. 

( يف 2ب، 15( مـ سقرة يقكس )رقاقة 22والؿقضع الرابع يف أية )

ويف  ،)قراءة ابـ طامر، وأبق جعػر، والحسـ( ،بالـقن والشقـ (ـشركؿي) :ققلف

بالسقـ والقاء  مث نثڤ ػحاسائر الؿص
(3)

. 

( 22ب، 44( مـ سقرة الؽفػ )رقاقة 36والؿقضع الخامس يف أية )

ًٓ  ،)قراءة ابـ طامر وأهؾ الحجاز( (ا مـفؿخقرً ) :يف ققلف كؿا   نثٹمث :مـ بد

                                                               

: ابـ مفران، 342، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج284ابـ مجاهد، كتاب السبعة، ص :اكظر (1)

 .235، 226: البـا، اإلتحاف، ص21١الؿبسقط، ص

بـ مفران، الؿبسقط، : ا342، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج293ابـ مجاهد، السبعة، ص :اكظر (2)

 .235، 229: البـا، اإلتحاف، ص214ص

: ابـ مفران، الؿبسقط، 363، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج325ابـ مجاهد، السبعة، ص :اكظر (3)

 .254، 248: البـا، اإلتحاف، ص233ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(13) 

يف سائر الؿصاحػ
(1)

سقًرا مـفؿ طؾك  نثٹمث :يل أن الـساخ كتبقاويف رأ. 

الطريؼة العراققة، لؽـ الؿقؿ واضحة بعد الفاء وإن لؿ تؽـ بالؼدر الؽايف مـ 

كؿا يف  ،ة إذا ققركت بؿقاضع أخرى يف الؿخطقصة مع الؿقؿالقضقح خاّص 

َ ) :ققلف
ِ
ة )الرقاق (اؿَ فُ لَ اَل ِخ ) :وكذلؽ يف ققلف ،(15ب، 44الرقاقة  )يف (اؿَ هِ دِ َح ٕ

 (.13ب، 44)الرقاقة  (اقفَ فِ ) :وبغقر الؿقؿ يف ققلف ،(17ب، 44

( مـ سقرة الؽفػ أيًضا )رقاقة 95أما الؿقضع السادس، فػل أية )

ويف سائر  ،بـقكقـ طـد ابـ كثقر (ـل فقف ربلما مؽـ) :( يف ققلف2١أ، 47

 .بـقن واحدة  نثىئمث :الؿصاحػ

( يف 13ب،  55ٕكبقاء )رقاقة ( مـ سقرة ا3١والؿقضع السابع يف أية )

 ،بغقر واو بقـ الفؿزة والالم يف مصاحػ أهؾ مؽة {ألؿ ير الذيـ كػروا} :ققلف

 .بالقاو {أولؿ ير الذيـ} :ويف سائر الؿصاحػ

                                                               

: ابـ مفران، الؿبسقط، 413، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج39١ابـ مجاهد، السبعة، ص :اكظر (1)

 .296، 29١: البـا، اإلتحاف، ص 277ص

: ابـ مفران، الؿبسقط، 419، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج4١١ابـ مجاهد، السبعة، ص :اكظر (2)

 296)حقث ذكر الؿملػ أن هذه قراءة ابـ كثقر وحده(، ص 295: البـا، اإلتحاف، ص284ص

 بـقكقـ تختص بالؿؽققـ(. {مؽــل} :)حقث ذكر أن قراءة

: ابـ مفران، الؿبسقط، 439، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج428بـ مجاهد، السبعة، صا :اكظر (3)

 .312، 31١: البـا، اإلتحاف، ص3١1ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(14) 

يـ مـ مصادر سبؼ كشرها طالوة طؾك هذه قـ آخرَ ويؿؽـ إيراد مقضعَ 

رة الشعراء )رقاقة ( مـ سق217)الؿقاضع السبعة، فالؿقضع الثامـ يف أية 

بالػاء كؿا يف قراءة ابـ طامر، ويف سائر  (ْؾ كّ قَ تَ فَ ) :يف ققلف(7أ، 77

( مـ سقرة 71. والؿقضع التاسع يف أية )بالقاو نثگمث :الؿصاحػ

قراءة يـ، وهل هباءَ   ېمث ۉ ۉ نثۅ :يف ققلف (121الزخرف )رقاقة 

 :ويف سائر الؿصاحػ ،(وكذلؽ حػص طـ طاصؿ ،وأهؾ الؿديـة ابـ طامر،)

 .هباء واحدة (لفِ تَ ْش تَ )

                                                               

 :يتضح ذلؽ يف (1)

 William Wright (ed.), Facsimiles of Manuscripts and Inscriptions: Oriental Series 

(London: The Palaeographical Society, 1875-83), Plate LIX; also Nabia Abbott, The 

Rise of the North Arabic Script and its Kur'anic Development (Chicago: Chicago 

University Press, 1939), Plate VI, no. 1. 

: ابـ مفران، الؿبسقط، 472، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج473ابـ مجاهد، السبعة، ص :اكظر (2)

 .334حاف، ص: البـا، اإلت329ص

 .Rieu, Supplement, p. 38أشقر إلك ذلؽ يف  (3)

: ابـ مفران، 547، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج589 -588ابـ مجاهد، السبعة، ص :اكظر (4)

ًٓ  387: البـا، اإلتحاف، ص399الؿبسقط، ص  مـ أبل جعػر(، )حقث ُكتب بالخطل يعؼقب بد

 .388ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(15) 

وبالـسبة لؾؿقضع العاشر، كالحظ يف كثقر مـ الروايات التل ُكؼؾت طـ ابـ 

( 69( مقضًعا مـ بقـ )33بغقر ياء بقـ الفاء والؿقؿ يف ) (إبراهقؿ) :طامر ُقرئت

قزتـا . وقد اشتؿؾ الجزء الذي بحيف الؼرآن (إبراهقؿ) :مرة وردت فقفا لػظة

، بقـؿا جاءت طؾك ستة مقاضع مـ هذه الثالثة والثالثقـ، بغقر ياء فقفا

. الؿقاضع إربعة طشر الباققة بالرسؿ الؿعتاد حقث ُأثبتت فقفا القاء

 :حقث وردت كؾؿة 328a)مؾحقضة: تؽرر هذا إمر يف مخطقصة باريس 

                                                               

بدون القاء يف جؿقع الحآت التل  {إبراهقؿ} :طـ ابـ طامر تؼرأ كؾؿةتتػؼ مصادركا يف أن رواية هشام  (1)

 :حقث تذكر بعض الؿصادر أكف قرأ ،. ومع ذلؽ ففـاك خالف بشلن رواية ابـ ذكقان طـف33بؾغ طددها 

ح بعض الؿصادر مثؾ هشام، يف حقـ ترّج  33فا التل يبؾغ طددها بغقر القاء يف الحآت كؾّ  {إبراهقؿ}

بالقاء  {إبراهقؿ} :بغقر القاء يف خؿسة طشر مقضًعا فؼط يف سقرة البؼرة، وذهب آخرون أكف قرأأكف قرأها 

 -2١6، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج17١ -169ابـ مجاهد، السبعة، ص :)اكظر .يف الؼرآن كؾف

: البـا، 222 -221، ص2: ابـ الجزري، الـشر، ج136 -135: ابـ مفران، الؿبسقط، ص261

 (.147اإلتحاف، ص

 .(1١، 6ب، 38)رقاقة  123، 12١سقرة الـحؾ: آية  .(2ب، 31)رقاقة  85سقرة إبراهقؿ، أية  (2)

 (.7ب، 49، 13، 6أ، 49)رقاقة  58، 46، 41وسقرة مريؿ، آية 

، 24ب، 21)رقاقة  76، 75، 74، 69وسقرة هقد: آية  .(16ب، 13)رقاقة  7١سقرة التقبة، آية  (3)

سقرة  .(8أ، 25، رقاقة 24ب، 23)رقاقة  38، 6سقرة يقسػ: آية  .ان()مرت 9، 8أ، 22رقاقة 

 2١، 18، 6ب، 56)رقاقة  69، 62، 6١، 51سقرة إكبقاء، آية  .(1أ، 33)رقاقة  51الحجر، آية 

 (.11ب، 6١، رقاقة 13ب، 59)رقاقة  43، 26سقرة الحج، آية  .(6أ، 57ورقاقة 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(16) 

ـ الثالثة والثالثقـ مـفا بغقر ياء يف مقاضع م خؿس طشرة مرة، سبع (إبراهقؿ)

 .الؿذكقرة أطاله، بقـؿا ُأثبتت القاء يف ثؿاكقة مقاضع أخرى(

مـ هذه الؿقاضع العشرة كجد أن الؿقضع إول والثاين والثالث والعاشر 

تـػرد هبا قراءة ابـ طامر وحده، بخالف بؼقة الؿقاضع تليت مشرتكة بقـ قراءات 

الؼراءة الؿعتؿدة يف هذه الـسخة  تبار أنّ وهبذا يتضح أكـا طؾك صقاب يف اط :ةطدّ 

ا كؿا هق الحال يف هل قراءة ابـ طامر، وهق ما يبقـف البـاء الـصل، تؿامً 

 .328aالؿخطقصة الباريسقة 

  

                                                               

 2أ، 18)رقاقة  125ع السبعة بدون ياء يف: سقرة الـساء: آية يف الؿخطقصة الباريسقة، وردت الؿقاض (1)

 .(21ب، 29)رقاقة  161وسقرة إكعام، آية  .(6أ، 2١)رقاقة  136وسقرة الـساء: آية  ،)مرتان(

(. 1١أ، 53)رقاقة  35وسقرة إبراهقؿ أية  .)مرتان( 2أ، 44)رقاقة  114وسقرة التقبة، آية 

)رقاقة  97( وأية 22أ، 3)رقاقة  33بالقاء تليت يف سقرة: آل طؿران آية والؿقاضع الثؿاكقة التل ورت 

( وأية 19أ، 25)رقاقة  74وسقرة إكعام، آية  .(13ب، 13)رقاقة  54وسقرة الـساء آية .(1ب، 4

وسقرة  .(12أ، 41)رقاقة  7١وسقرة التقبة آية  .(12ب، 25)رقاقة  83( وأية 21أ، 25)رقاقة  75

 (.27أ، 54)رقاقة  51ة الحجر: آي



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(17) 

 :زطتفاث يف رسم احلزوف وتزميزها بالشّاختال

د ما ذهبـا إلقف مـ أن الؼراءة الؿعتؿدة يف هذه ة دلقؾ آخر يعّض ثؿّ 

رصة قراءة ابـ طامر، أٓ وهق ترمقز بعض الحروف السقاكـ بالّش  الؿخطقصة هل

ؿدت ا الـؼاط التل اطتُ التل ُتقضع فقق الحرف أو تحتف، وهل بذلؽ تشبف تؿامً 

ز بقـ الباء والتاء يف الؽتابة أواخر العصقر القسطك وبداية العصر الحديث لتؿقّ 

بعض  ظار إلك أنّ والثاء وغقرها )ربؿا كان مـ الؿـاسب هـا أن كؾػت إك

الحروف مثؾ الباء والتاء والثاء والـقن قد اسُتخدمت فقفا الشرصة بعدد معقـ 

ـّ  دائؿٍ  لؾتؿققز بقـفا وإن لؿ يؽـ بشؽؾٍ  إمر مختؾػ  يف هذه الؿخطقصة، لؽ

ر استخدامفا مع الخاء بالـسبة لؾقاء فؾؿ ُتستخدم معفا الشرصة: وكذلؽ تؽرّ 

ا، يف والظاء والغقـ، وإن لؿ يؽـ بشؽؾ دائؿ أيًض  والذال والزاي والشقـ والضاد

حقـ لؿ ُتستخدم مع الجقؿ والػاء والؼاف مثؾؿا حدث مع القاء(. ومع ذلؽ، 

ا محدًدا طشر مقضًعا جاء ترمقز الحرف الصحقح فقفا لققضح اختقارً  اهـاك اثـ

 وفقؿا يؾل بقان هذه الؿقاضع: ،مـ بقـ قراءات محتؿؾة

( مـ سقرة إطراف )رقاقة 57فا: يف أية )الؿقضع الحادي طشر مـ

ا بشرصة واحدة فققف ( حقث جاء حرف الـقن يف بداية الؽؾؿة مؿقزً 11ب، 1

أو بضؿ الـقن  ،بضؿ الـقن وإسؽان الشقـ كؿا طـد ابـ طامر (اكشرً ) :لُتؼرأ

أو بػتح الـقن وإسؽان الشقـ  ،والشقـ )كؿا يف قراءة أهؾ الحجاز والبصريقـ(



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(18) 

بخالف قراءة طاصؿ بالباء وضؿفا وسؽقن  ،ة الؽقفققـ سقى طاصؿ()يف قراء

 .ا(الشقـ )ُبْشرً 

أ، 6( مـ سقرة إطراف أيًضا )رقاقة 161يف أية ) :والؿقضع الثاين طشر

ُتغػر لؽؿ ) :مـ ققلف (كؿ) :( حقث تظفر شرصتان تؿقزان حرف التاء قبؾ11

ؿ( كؿا يف قراءة يعؼقب وأهؾ كؿا يف قراءة ابـ طامر، أو )خطقئاتؽ (خطقئتؽؿ

كؿا يف قراءة الؽقفققـ وأهؾ مؽة والحسـ، يف  (كغػر لؽؿ خطقئاتؽؿ)الؿديـة أو 

 .(كغػر لؽؿ خطاياكؿ)محقصـ بخالف طـف حقـ قرأ أبق طؿرو والقزيدي وابـ 

أ، 7( مـ كػس السقرة )رقاقة 186فػل أية ) :أما الؿقضع الثالث طشر

الـقن كؿا يف قراءة ابـ طامر وأهؾ الحجاز، يف حقـ قرأ ب (وكذرهؿ) :( يف ققلف2

أو بالقاء  ،بالقاء وضؿ الراء كؿا طـد طاصؿ والبصريقـ (يذُرهؿ) :العراقققن

ساخ القاء تب الـ  . )كَ كؿا يف قراءة الؽقفققـ بخالف طاصؿ (يذْرهؿ) :والجزم

 ا طؾك ما وصؾ إلقفؿ مـ قراءة حػص طـ طاصؿ(.سقرً 

                                                               

: 2١9: ابـ مفران، الؿبسقط، ص342، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج283ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

 )حقث لؿ ُتحدد قراءة الحسـ(. 226البـا، اإلتحاف، ص

طؿرو مـ  لطـ أب {ُتغػر لؽؿ خطقئاتؽؿ} :)حقث وردت قراءة 296 -295ابـ مجاهد، السبعة، ص (2)

: البـا، اإلتحاف، 215: ابـ مفران، الؿبسقط، ص347، ص2بـ غؾبقن، التذكرة، جصريؼ محبقب(: ا

 .232 -231ص

: 217: ابـ مفران، الؿبسقط، ص349، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج298ابـ مجاهد، السبعة، ص (3)

 .233البـا، اإلتحاف، ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(19) 

( يف 2أ، 16( مـ سقرة يقكس )رقاقة 3١يف أية ) :بع طشروالؿقضع الرا

بتاءيـ كؿا طـد  (تتؾق) :ا لفا طـ قراءةتؿققزً  :بتاء وباء واضحتقـ (تبؾق) :ققلف

 .الؽقفققـ بخالف طاصؿ )وقراءة روح طـ يعؼقب(

( 58( يف أية )11أ، 17يف السقرة كػسفا )رقاقة  :الؿقضع الخامس طشر

فؼد جاءت الؽؾؿة إولك بال  :(تجؿعقن) :وكذلؽ ،(قافؾقػرح) :يف ققلف

زت التاء يف الؽؾؿة الثاكقة، خالًفا لؼراءة الجؿاطة زة بقـؿا ُمقّ طالمات مؿقّ 

قراءة كافع، وأهؾ  :)أي :(فؾقػرحقا... يجؿعقن) :)الؼراءات إربع طشرة(

مؽة، وكذلؽ طـد أبل طؿرو مـ البصريقـ، والقزيدي، وروح طـ يعؼقب، 

فؾتػرحقا... )وكذلؽ قراءة  ،اءة الؽقفققـ بخالف الؿطقطل طـ إطؿش(وقر

وقرأ هبا الحسـ، وزيد طـ يعؼقب، والؿطقطل طـ إطؿش(. ولق  (يجؿعقن

غقاب تؿققز حرف التاء يف الؽؾؿة إولك  فرضـا أن هذه الؿؼابؾة مؼصقدة يف ضّؾ 

 ، فعـدئذٍ (تجؿعقن)اية يف مؼابؾ التاء يف بد (فؾقػرحقا)وهبذا تؽقن  ،لتصقر ياءً 

جعػر داخؾة يف قراءة الجؿاطة. )هـاك قراءة  لقراءة ابـ طامر وأب أنّ يؿؽـ الؼقل 

 .مـ صريؼ الحسـ وروح طـ يعؼقب( ،(فؾتػرحقا... تجؿعقن) :رابعة هل

                                                               

: 233ن، الؿبسقط، ص: ابـ مفرا364، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج325ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

 .249 -248طـ روح(، البـا، اإلتحاف، ص {تتؾق} :)حقث ُتروى قراءة

 فؾتػرحقا...}) 366 -365، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج328 -327ابـ مجاهد، السبعة، ص (2)

طـ  رواية رويس، {فؾتػرحقا... تجؿعقن}) 234رويس(: ابـ مفران، الؿبسقط، ص {تجؿعقن

= 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(2١) 

كرتع ) :( يف ققلف12يف سقرة يقسػ يف أية ) :والؿقضع السادس طشر

. (يؾعب)قد ُمقزت بشرصة دون  (كرتع)يف  فالـقن ،(7-6ب، 24)رقاقة  (وكؾعب

 :بالـقن والجزم، وقرأ ابـ كثقر (كرتعْ ) :وقد قرأ ابـ طامر وأبق طؿرو، والقزيدي

، وقرأ (يرتِع ويؾعب) :. ويف قراءة أهؾ الؿديـة(كرتعل) :ويف رواية (كرتعِ )

ُيرتِع ) :، وقرأ ابـ محقصـ(يرتع ويؾعب) :الؽقفققن، والبصريان أخران

لن الؿؼابؾة ب، فقؿؽـ الؼقل (كؾعب). وكظًرا ٕكف لؿ يتؿ تؿققز الـقن يف (بويؾع

ًٓ  ئولذا ُقر :مؼصقدة كؿا يف الؿثال السابؼ مـ الـقن يف  الػعؾ الثاين بالقاء بد

هذه الؼراءة ُتـسب لروح وزيد البصريقـ طـ  . ورغؿ أنّ (كرتع ويؾعب) :قراءة

ٓ أكف مـ إكسب اتساًقا إ، بؾفؿيعؼقب، وهارون طـ أبل طؿرو، وآخريـ ق

مع ققلـا باطتؿاد قراءة ابـ طامر يف هذه الؿخطقصة أن كػرتض أن هذه كقن لؿ 

فػل قراءة:  :بقـ الؿثالقـ اثؿة اختالفً  يتؿ تؿققزها. )كذلؽ يؿؽـ الؼقل أنّ 

                                                               
= 

 252رواية الحسـ طـ زيد طـ يعؼقب(: البـا، اإلتحاف، ص {يجؿعقن .فؾتػرحقا..} :الحسـ

الؿطقطل: ويذكر  {فؾتػرحقا... يجؿعقن} :رويس طـ الحسـ: وقراءة {فؾتػرحقا... تجؿعقن})

  ٓ  ـ كسرها(. الحَس الؿملػ أن كؾفؿ سّؽـ الالم إ

: 245ن، الؿبسقط، ص: ابـ مفرا379، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج345ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

: طبد الؿتعال مـصقر طرفة، الرياحقـ العطرة: شرح مختصر الػقائد 263 -262البـا، اإلتحاف، ص

 88ص( 14١8/1987 العصرية، الؿؽتبة بقروت،) العشرة بعد للربعة الشاذة الؼراءات يف الؿعتربة

 (.محقصـ ابـ)

 للطرج والـخعل وآخريـ(.)حقث ُتـسب هذه الؼراءة  245ابـ مفران، الؿبسقط، ص (2)



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(21) 

يف تؿققزه، أما الػعؾ الثاين قد تؿ  ، لق قؾـا هبذه الؼراءة، فننّ (... تجؿعقنيػرحقا)

لق قؾـا هبذه  (كرتع وكؾعب)الؿثال الثاين فبعد إيراد الجؿؾة آطرتاضقة، وكؿا يف: 

ولذا يؿؽـ  :ه الثاين يف الحالل هق الذي تؿ تؿققزه، ثؿ تالالػعؾ إوّ  الؼراءة، فننّ 

ر بف، بقـؿا ا مـ إول فتلثّ كف يف الؿثال الثاين جاء الػعؾ الثاين قريًبا جد  أالؼقل 

ل يف الؿثال إول. ومع ذلؽ يصعب يف هذه الؿرحؾة بدون وجقد اختؾػ الحا

ة فقؿا يخص هذا طدة أمثؾة أخرى لؾقققف طؾك كؿط متبع أن كخرج بـتقجة طامّ 

 التؿققز للحرف السقاكـ. )اكظر الؿقضع الثامـ طشر فقؿا يؾل(.

( يف أية 6أ، 26يف سقرة يقسػ أيًضا )رقاقة  :الؿقضع السابع طشر

برتمقز الـقن والتاء وهل قراءة الجؿاطة ما طدا حؿزة  (كؽتؾ) :قلف( يف ق63)

 .والؽسائل وخؾػ

ب، 26( مـ السقرة ذاهتا )رقاقة 76أما الؿقضع الثامـ طشر فػل أية )

. )وقرأ (كشاء)دون كقن  (كرفع)برتمقز كقن  (كرفع درجات مـ كشاء) :( يف ققلف6

ًٓ  (درجاٍت )ض الؽقفققـ بع يرفع ) :وقرأ يعؼقب ،ـ درجات(م بالتـقيـ بد

)هذا طؾك ما يبدو كؿقذج آخر يؽقن فقف ترمقز الػعؾ  .(درجات مـ يشاء

                                                               

: 259: ابـ مفران، الؿبسقط، ص381، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج35١ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

 .266البـا، اإلتحاف، ص

: ابـ مفران، الؿبسقط، 381، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج262 -261ابـ مجاهد، السبعة، ص (2)

 ر إطؿش مع غقره مـ الؽقفققـ(.)حقث ٓ يرد ذك 266: البـا، اإلتحاف، ص247ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(22) 

ل مـ فعؾقـ بقـفؿا ارتباط وثقؼ السبب يف ترمقز الثاين، كؿا يف الؿقضع إوّ 

 السادس طشر أطاله(.

أ، 32يف سقرة الِحجر يف أية الثامـة )رقاقة  :ويليت الؿقضع التاسع طشر

حقث تظفر ثالث شرصات مػردة لتؿّقز  (،ئؽةاَل ا كـزل الؿَ مَ ) :( يف ققلف13

 :طدا شعبة طـ طاصؿ فؼد قرأ ،الـقكقـ والزاي طؾك التقالل وهل قراءة الؽقفققـ

ل الؿالئؽةمَ ) طدا ابـ محقصـ  ،(ما َتـّزل) :)وقرأ الباققن ومعفؿ ابـ طامر (ا ُتـز 

 .اكـة مع زاي مؽسقرة مخػػةبـقكقـ مضؿقمة فس (لزِ ما ُكـْ ) :فؼرأ

( يف أيتقـ 17، 9ب، 34يف سقرة الـحؾ )رقاقة  :والؿقضع العشرون

طدا حؿزة  ،بتؿققز التاء فقفؿا وفؼ قراءة الجؿاطة (ؿاهُ فّ قَ تَ تَ )( يف ققلف: 32، 28)

 .(يتقفاهؿ) :ونؤوخؾػ وإطؿش فقؼر

رة كػسفا )رقاقة ( مـ السق96يف أية ) :ويرد الؿقضع الحادي والعشرون

ـّ ) :( يف ققلف5ب، 37 ـّ )حقث تؿ تؿققز الـقن إولك يف  (ولـجزي ، وهل (كجزي

الؼراءة الؿروية طـ أبل جعػر وقرأ هبا ابـ كثقر وطاصؿ، وهل قراءة طؾل بـ 

                                                               

: 259: ابـ مفران، الؿبسقط، ص395، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج366ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

 .95: الرياحقـ، ص274البـا، اإلتحاف، ص

: 263: ابـ مفران، الؿبسقط، ص4١١، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج372ابـ مجاهد، السبعة، ص (2)

 .278البـا، اإلتحاف، ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(23) 

ة طـ ابـ ذكقان وهشام طـ ابـ كصر طـ أبل طؿرو، ورويت مـ صرق طدّ 

 .طامر

ب، 52فقرد يف سقرة صف )رقاقة  :ـيشرالؿقضع الثاين والع وفقؿا يخّص 

 :بتؿققز الـقكقـ خروًجا مـ قراءة (ؿاكُ ـَ قْ جَ كْ أَ ) :( يف ققلف8١( يف أية )1-11

 .ة الؽقفققـ طدا طاصؿالتل قرأ هبا طامّ  (أكجقتؽؿ)

جؿقع هذه الحآت تشقر إلك قراءة ابـ طامر بخالف  ا سبؼ أنّ يتضح مؿّ 

)وكقن هذا الرتمقز الؿخالػ  ،طـ هذا إمرالؿقضع التاسع طشر الذي يشّذ 

ساخ تبؼك مسللة خالفقة ٓ يـبـل طؾقفا طؿؾ(. متعؿًدا أم جاء كتقجة خطل مـ الـ  

ومع ذلؽ مـ الضروري التلكقد طؾك وجقد الؽثقر مـ إمثؾة التل جاءت فقفا 

كؾؿات مشتؿؾة طؾك حروف صحقحة جرى العؿؾ طؾك ترمقزها مثؾ التاء 

قر يف الغالب إلك قراءة ابـ طامر )أو طؾك إقؾ إلحدى الروايات والـقن، وتش

 ،التل اطتؿدها بعض الؼراء ومـ بقـفؿ ابـ طامر( لؽـفا وردت هـا بال ترمقز

                                                               

: 265: ابـ مفران، الؿبسقط، ص4١2، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج375ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

ـّ } ( أنّ 3١5، ص2)حقث يـؼؾ طـ ابـ الجزري )الـشر، ج 28١البـا، اإلتحاف، ص صحت  {كجزي

 :هاؤبخالف الؿغاربة الذيـ رووا أن ابـ طامر يؼر ،روايتفا طـ ابـ طامر مـ صريؼ العراقققـ

 (.{جزّيـي}

: 296: ابـ مفران، الؿبسقط، ص433، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج422ابـ مجاهد، السبعة، ص (2)

 .3١6البـا، اإلتحاف، ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(24) 

إول يف  :وثؿة مثآن مـ إمثؾة القاضحة طؾك ذلؽ يف الؿخطقصة الحالقة

 (إذ تتقىف) :( حقث قرأ ابـ طامر5١(، أية )4ب، 9سقرة إكػال )رقاقة 

. أما ـ هـاوجاءت الؽؾؿة بدون ترمقز معق   (إذ يتقىف) :ا لؼراءة الجؿاطةخالفً 

( حقث قرأ ابـ 26( يف أية )2١أ، 44الؿثال الثاين فػل سقرة الؽفػ )رقاقة 

 (وٓ ُتشرك) :)وجاءت قراءة ،(وٓ ُيشركُ ) :وقرأ الجؿفقر (وٓ ُتشرك) :طامر

وقد جاءت بال ترمقز ، والحسـ، والؿطقطل( ة روايات طـ يعؼقب،يف طدّ 

مّر معـا،  يأيًضا. هـاك مثال ثالث فقؿا يخص الؿقضع الثاين طشر الذ خاّص 

ة ابـ طامر وأهؾ وهل قراء ،(ُتغػر) :فؾؿ يتؿ ترمقز الحرف إول مـ كؾؿة

 .(كغػر) :خالًفا لؼراءة الجؿاطة ،ويعؼقب الؿديـة

تحؼقؼ الؼقل يف ترمقز بعض الحروف، ومـ غقر الؿؿؽـ يف هذه الؿرحؾة 

وربؿا  ،وبالتالل بعض الؼراءات الخاصة، بعالمات الشرصة وترك البعض أخر

أما إن كان الرتمقز  :يؽقن هذا أمًرا مؼصقًدا أو غقر مؼصقد )أو هؿا مًعا(

فساح مؼصقًدا، فؾربؿا ُتركت بعض الحروف يف مثؾ هذه الحآت دون ترمقز إل

                                                               

: 221: ابـ مفران، الؿبسقط، ص353، ص2: ابـ غؾبقن، التذكرة، ج3١7ابـ مجاهد، السبعة، ص (1)

 .238البـا، اإلتحاف، ص

 277: ابـ مفران، الؿبسقط، ص413، ص2غؾبقن، التذكرة، ج: ابـ 39١ابـ مجاهد، السبعة، ص (2)

قراءة الحسـ  {وٓ تشرك}) 289قراءة روح وزيد طـ يعؼقب(: البـا، اإلتحاف، ص {وٓ ُتشرك})

 والؿطقطل(.



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(25) 

أو ربؿا جاء هذا  -القاحدة حتك داخؾ الؿدرسة- ءات مختؾػةالؿجال أمام قرا

وإن كان إمر غقر مؼصقد، ففذا  ،اخ الؿخطقصةكتقجة لبس أو جفؾ مـ كّس 

ُيػرتض أن يشقر إلك مرحؾة مـ مراحؾ تطقر الؽتابة العربقة حقث كان ترمقز 

ع وم ،ويف أغؾب الحآت غقر ضروري ،اهذه الحروف السقاكـ أمًرا اختقاري  

ذلؽ تبؼك أراء يف هذه الؿرحؾة مجرد حدس وتخؿقـ )وإمر الجدير 

 ،ما دون القاء بالؿالحظة هـا يف هذا السقاق تؽرار تؿققز أحرف التاء طؾك كحقٍ 

أول ما  الؼرآن كان مجرًدا يف الؿصاحػ وأنّ  وقد ذكر الداين يف الؿحؽؿ أنّ 

ولؽـ ٓ  .ًطا طـد مـتفك أيأحدثقا فقف الـؼط طؾك القاء والتاء، ثؿ أحدثقا ُكؼ

قت إلك ذكر مسللة الـؼط الؿتؿايز لفذيـ الحرفقـ طؾك طؾؿ لل بروايات تطرّ 

 .( يف الؿخطقصة الحالقةكجده مثاًل  الـحق الذي

ومع ذلؽ، ورغؿ الػجقات الفائؾة يف السجؾ الذي بقـ أيديـا، فال مـاص 

كؿا أسؾػـا مـ -ر الشامل هذا الؿصحػ ُكتب وفؼ قراءة ابـ طام مـ الؼقل بلنّ 

ومؿا يميد هذا الؼقل إسؾقب الؿتبع يف طّد أيات الذي يتجؾك مـف  -قبؾ

 الطابع الشامل الؿؿقز، وهق إمر الذي كتـاولف يف الؿبحث التالل.

  

                                                               

 .17، 2الداين، الؿحؽؿ، ص (1)



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(26) 

 :عذّ اآلياث

هذه الؿخطقصة تشتؿؾ طؾك السقر الست طشرة أو  سبؼ أن أوضحـا أنّ 

الحآت التل  ويف كّؾ  ،إطراف حتك سقرة الحج أجزاء مـفا بداية مـ سقرة

أو  ارب السطر إن لؿ يؽـ سطًرا كاماًل وردت فقفا بداية السقرة كجد فراًغا يؼ

ويف هذا الػراغ ُكتب اسؿ  ،أكثر يػصؾ بقـ هناية السقرة السابؼة وبداية الالحؼة

دو إصؾل، طؾك ما يب مختؾػ طـ الـّص  السقرة الالحؼة وطدد أيات بخطّ 

ًٓ  أضقػ ٓحًؼا وبؿداد سؼ هذا العّد مع إسؾقب ويتّ  ،مـ البـل أحؿر الؾقن بد

 ،(1)اكظر الجدول  الدمشؼل الذي اشتفر بقـ الشامققـ يف الؿصادر الرتاثقة

وإن كاكت إرقام الؿؽتقبة مع اسؿ السقرة ٓ تتػؼ دوًما مع العدد الػعؾل 

)يف الجداول التالقة الؿلخقذة لميات القاردة يف الؿخطقصة كؿا سـرى. 

 «K»خدم الحرف تُ اس لصاحبف شبقتؾر  Verszahlung des Koransمـ

                                                               

 Anton:األوليف بقان الخالف يف طّد فقاصؾ أي طؾك مصدريـ بقجف الخصقص،  اطتؿدُت  (1)

Spitaler, Die Verszahlung des Koran (Munich: Sitzungsberichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung, Jahrgang 1935, 

Heft 11:البـا يف اإلتحاف.والثاين : 

، (ie  ers  hlung des  oran nach islamischer   erlieferun, 1935 )كتاب  كاإلشارة إل (2)

 .(قسؿ الرتجؿات) .ا لؾتؼؾقد اإلسالملالتحؼؼ مـ الؼرآن وفؼً 

بػؼف الؾغات السامقة، مـ أهؿ أطؿالف  (، مستشرق ألؿاين، هق مختّص 2١١3 -191١) شبقتؾرأكطقن  (3)

ف طدد ، وقد اكتؼؾ ل1959ة الػصحك مع يقرج كريؿر، والذي ضفر ٕول مرة طام ققامقس لؾغة العرب

= 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(27) 

الدمشؼل،  «D»لؾشامل،  «S»إلك البصري،  «B»لإلشارة إلك كظام العّد الؽقيف، 

«H»  ،الحؿصل«M»  ،الؿؽل«Md»  ،الؿدين«I»  ،لؾـظام الؿدين إول«II» 

 لؾـظام الؿدين إخقر(.

 
لمخطوطة ا

Or. 2165 

 يفالكو

(K) 

البصري 

(B) 

الدمشقي 

(D) 

الحمصي 

(H) 

المكي 

(M) 

المدين 

األول 

(I) 

المدين 

األخور 

(II) 
سورة 

 األىفال
 76 76 76 77 77 76 75 آية 77

سورة 

 التوبة
 031 031 031 031 031 031 029 آية 031

 020 022 020 023 022 020 023 آية 022 سورة هود

سورة 

 يوسف
 000 000 000 000 000 000 000 آية 000

سورة 

 الرعد
 44 44 44 47 47 45 43 آية 47

سورة 

 إبراهوم
 54 54 54 54 55 50 52 آية 55

سورة 

 الحجر
 99 99 99 99 99 99 99 آية 99

                                                               
= 

كجقؾقؽا كقيػرت حقث تؿ إ كمـ الؿخطقصات الؼرآكقة مـ خالل أستاذه برجسرتاسر ومـ خاللف إل

 .(قسؿ الرتجؿات) (.كقربس كقاركقؽقم)رقؿـتفا ضؿـ مشروع 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(28) 

 
لمخطوطة ا

Or. 2165 

 يفالكو

(K) 

البصري 

(B) 

الدمشقي 

(D) 

الحمصي 

(H) 

المكي 

(M) 

المدين 

األول 

(I) 

المدين 

األخور 

(II) 
سورة 

 النحل
 028 028 028 028 028 028 028 آية 028

سورة 

 اإلسراء
 001 001 001 001 001 001 000 غور واضح

سورة 

 الكهف
 015 015 015 016 016 000 001 آية 016

 99 98 99 98 98 98 98 آية 98 سورة مريم

 034 034 034 038 041 032 035 041 سورة طه

سورة 

 األىبواء
000 002 000 000 000 000 000 000 

 76 76 77 74 74 75 78 74 سورة الحج

 MS Or. 2165: إجمالي عدد اآليات، المخطوطة 0الجدول 

سؼ مع ما لديـا مـ هذا الجدول يؿؽـ أن كرى أن الـظام القحقد الذي يتّ 

 مـ أوصاف هق العّد الدمشؼل.

رصات صغقرة )بـػس الحجؿ الؿستخدم يف َش  يتؿ تؿققز أيات بسّت 

وُتقضع يف طؿقديـ متجاوريـ مـ ثالثة أطؿدة، وإن  ،تؿققز الحروف السقاكـ(

أ( تظفر خقاتؿ أيات فقفا 8ب حتك 3مـ  كاكت بعض إوراق )مثؾ إوراق

رصات يرتاوح ما بقـ تسع إلك ثالث طشرة شرصة مشتؿؾة طؾك طدد مـ الش  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(29) 

طشر آيات هبذه إشؽال القردية البسقطة التل  كؿا يتؿ تؿققز كّؾ  ،داخؾ وردة

شرصات، تؽقن بدورها  تتللػ مـ دائرة بالؿداد إحؿر مرسقمة حقل سّت 

مائة آية يف الغالب بحرف هاء كبقر  يف حقـ يتؿ تؿققز كّؾ  ،محاصة بـؼاط حؿراء

ل فقق خاتؿة أية الؿعتادة، ويف بعض إحقان هـاك ـ  مؽتقب بؿداد أحؿر أو بُ 

 .ادلقؾ طؾك وجقد كقع مـ الشؽؾ القردي أيًض 

طدا سقرة التقبة )الرقاقة ، يف هذه الؿخطقصة بالبسؿؾةسقرة  تبدأ كّؾ 

هذه  البسؿؾة سقًرا طؾك التؼؾقد الؿعؿقل بف، ويف كّؾ ( فال تقجد 5ب، 1١

ورغؿ مجلء العالمة التل تػصؾ  ،الحآت تشغؾ البسؿؾة السطر إول بلكؿؾف

 أيات بعدها إٓ أهنا ٓ ُتحتسب آية.

                                                               

ل فقق الػاصؾة، ويف ـّ ( كتبت هاء بؿداد بُ 1ب، 3)رقاقة  1١١لذا كجد يف سقرة إطراف، طـد أية  (1)

( تظفر هاء مؽتقبة بؿداد أحؿر فقق الػاصؾة: ويف سقرة يقكس طـد أية 2ب، 7)رقاقة  2١١أية 

( ُكتبت هاء بؿداد أحؿر فقق وردة التعشقر وقد سبؼتفا كؾؿة مئة: ويف سقرة 17ب، 18)رقاقة  1١١

( ُكتبت هاء مضطربة بؿداد أحؿر فقق كؼطة حؿراء ذات حجؿ 5أ، 23)رقاقة  1١١هقد يف أية 

يبدو أن كؾؿة مئة قد  ،(23أ، 27)رقاقة  1١١أية: وكذلؽ يف سقرة يقسػ، أية  متقسط طـد هناية

 1١١ل يف هناية السطر: ويف سقرة الـحؾ أية ـّ ُكتبت ولؽـفا غقر واضحة )طـد صرف الصػحة( بؿداد بُ 

 )رقاقة 1١١( تظفر الفاء بؿداد أحؿر فقق الػاصؾة: ويف سقرة اإلسراء طـد أية 12ب، 37)رقاقة 

( تظفر هاء حؿراء فقق الػاصؾة التل تتؽقن مـ ثالث شرصات تحقط هبا ثالث كؼاط 15ب، 42

( تظفر هاء حؿراء فقق الػاصؾة، وكذلؽ 12ب، 47)رقاقة  1١١حؿراء: ويف سقرة الؽفػ يف أية 

ل فقق الػاصؾة، ويف سقرة ـّ ( تظفر هاء ُكتبت بؿداد بُ 22أ، 53)رقاقة  1١١يف سقرة صف طـد أية 

 ل فقق هناية أية.ـّ ( كتبت الفاء بؿداد بُ 1١أ، 58)رقاقة  1١١إكبقاء يف أية 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(3١) 

بع يف ذلؽ الـظام الؿتّ  سقرة )مع مراطاة أنّ  وفقؿا يؾل كتـاول طدد آيات كّؾ 

 ا غقر مـاسب لؾؿخطقصة التل بقـ أيديـا(.هق إسؾقب الؽقيف حتك وإن بد

 :ب(7 –أ 0، األوراق 216 -42سورة األعراف )اآليات  -0

ٓ تشتؿؾ الؿخطقصة طؾك بداية سقرة إطراف، وبالتالل لقس لديـا بقان 

ة التل معظؿ أيات الرئقس ، وطالوة طؾك ذلؽ فننّ بنجؿالل طدد آيات السقرة

( آية بقـؿا يبدأ الجزء الذي تشتؿؾ طؾقف 38ل )وقع خالف بشلهنا تليت ضؿـ أو

  :(. ومع ذلؽ يؿؽـ مالحظة ما يؾل42الؿخطقصة مـ أية )

( مـ السقرة 137يف أية رقؿ ) (طؾك بـل إسرائقؾ) :( غقاب الرتمقز يف1)

  .قزها لؽان ذلؽ أمارة طؾك اتباع صريؼة أهؾ الحجاز()والتل لق تؿ ترم

ًرا طـ العّد متلخ   ،مـتظؿ طشر آيات بشؽؾٍ  ( وجقد طالمة القردة بعد2)

وطؾك مدار  (مـ الؿـتظريـ) :( يف ققلف51الؽقيف بآية واحدة بداية مـ أية )

  .السقرة

( هـا مؿا 2١١( وجقد خؿس آيات بعد ما يؿؽـ اطتبارها أية رقؿ )3)

( آية )وهق العدد اإلجؿالل الذي يتضح مـ 2١5طدد آيات السقرة ) يبقـ أنّ 

وهذه إمقر مجتؿعة تشقر إلك اتباع أسؾقب العّد  :عّد البصري والشامل(ال

 البصري أو الشامل.

                                                               

 ,Anton Spitalerلؿزيد مـ الؿعؾقمات حقل آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة إطراف، اكظر  (1)

Die Verszahlung ، 222، والبـا، اإلتحاف، ص37ص. 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(31) 

 :ب(01-ب 7سورة األىفال )األوراق  -2

( آية )رقاقة 77الؿخطقصة طؾك أن السقرة تتللػ مـ ) يف البداية تـّص 

وهق أمر يختص بف العّد الشامل فؼط )كؿا يتضح مـ الجدول  ،(1١ب، 7

ومـ بقـ خقاتؿ أيات الثالث الؿختؾػ فقفا يف هذه السقرة كجد  أطاله(.

( قد تؿ ترمقزها 24ب، 8يف أية السادسة والثالثقـ )رقاقة  (ُيغؾبقن) :كؾؿة

بعالمة أية )ولؽـ تؿ وضع طالمات الشرصة الخؿس يف ترتقب رأسل ودون 

ًٓ ) :ترك الػراغ الؿـاسب( كؿا يف ( )والتل تؿ 13أ، 9، رقاقة 42)أية  (مػعق

تؿققزها بعالمات الشرصة والػراغ الؿـاسب، وإن كان الـّساخ ٓ يعتربوهنا خاتؿة 

أية(. والسؿة إولك مـ هاتقـ السؿتقـ تختص بإسؾقب البصري والشامل، 

يف  {وبالؿممـقـ}: أما السؿة الثاكقة فتظفر طـد الجؿقع طدا الؽقفققـ. أما ققلف

( والتل يعّدها الجؿقع آية بخالف البصريقـ، 25، ب9، رقاقة 62أية رقؿ )

طؾك  كبقرٍ  ـا، لؽـ تظفر بؼعة مداد طالوة طؾك فراغٍ فؾؿ يتؿ ترمقزها بقضقح ه

 كحق مـاسب )وقد طّدها الـساخ آية(. 

  

                                                               

، Anton Spitaler, Die Verszahlungة إكػال، اكظر لؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقر (1)

 .235، والبـا، اإلتحاف، ص38 -37ص 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(32) 

 ويؿؽـ بقان هذه الخصائص يف جدول طؾك الـحق التالل:

 املخطوطة 
 Or. 2165 

 (Md)املدىي  (M)املكي  (S)الشامي  (B)البصري  (K)الكويف 

XXX (36ُيغلبوٌ ) -1

X (42ا )مفعوًل -2

وباملؤميني  -3
(62) 

XX

 : فواصل اآليات المختلف فوها يف سورة األىفال2الجدول 

سًؼا مع صريؼة البصريقـ، كؿا أن كؿقذج كظام الرتمقز الػعؾل يبدو متّ  إنّ 

ولق اطتربكا أكف قد تؿ ترمقز  ،الػراغات الؿرتوكة تتػؼ مع صريؼة الحجازيقـ

ػؼ ة لرتمقز الؿثال الثالث، فعـدئذ يتّ الؿثالقـ إول والثاين، وأكف كاكت هـاك كقّ 

 هذا الـظام مع صريؼة الشامققـ. 

ويبدو أن وضع طالمة القردة بعد طشر آيات )التعشقر( غقر مقافؼ لؾطريؼة 

وتظفر أول ثالث وردات كؿا ُيتققع لفا، لؽـ بقـ  ،صريؼة أخرى أو أّي الشامقة 

، 4١ووردة أية ) (خقر الؿاكريـ) :( يف ققلف13ب، 8، رقاقة 3١وردة أية )

 :يتؿ ترمقز إحدى طشرة آية )تشؿؾ (كعؿ الؿصقر) :( حقث ققلف6أ، 9رقاقة 

ّد الؽقيف هل أية رقؿ ( بالع4١فقرتتب طؾك هذا أن تؽقن أية رقؿ )ُيغؾبقن( 

 :(. وإذا قؾـا برتمقز41( هـا يف حقـ كان ُيػرتض لفا أن تؽقن رقؿ )4١)

                                                               

.(الـصقر ؿَ عْ كِ )الؿرتجؿ: الصقاب (1)



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(33) 

ًٓ عُ ػْ مَ ) ( 22أ، 9( )رقاقة 46يف أية رقؿ ) (مع الصابريـ) :وافرتضـا ترمقز (ق

يؽقن طدد أيات التل تؿ تؿققزها بقـ القردتقـ  حقث ٓ كجد الفامش، فعـدئذٍ 

( 6١، 5١ومع ذلؽ كجد بقـ ورديت أيتقـ ) ،( طشر آيات5١، 4١طـد أيتقـ )

)أية  (ٓ ُتظؾؿقن) :وققلف ،(4ب، 9، رقاقة 49)أية  (طزيز حؽقؿ) :يف ققلف

( إحدى طشرة آية تؿ تؿققزها، فـتج طـ هذا إمر أن تليت 22ب، 9، رقاقة 6١

ا، يف حقـ كان بـػس الرقؿ هـ (ٓ تظؾؿقن) :بالعّد الؽقيف يف ققلف 6١أية رقؿ 

( وفؼ صريؼتل الشامققـ والبصريقـ وكؾتاهؿا 62مـ الؿتققع أن تؽقن برقؿ )

ًٓ ) :وكذلؽ الحال بالـسبة لؼقلف ،آية (يغؾبقن)تعّد   . (مػعق

 :( يف ققلف7١( ووردة أية )6١وطالوة طؾك ذلؽ كجد بقـ وردة أية )

( طشر 15أ، 1١قة )رقا (غػقر رحقؿ) :( وققلف22ب، 9)رقاقة  (ٓ ُتظؾؿقن)

آيات تؿ تؿققزها، يعؼبفا خؿس فقاصؾ آيات حتك هناية السقرة )رغؿ أن 

 [ 26، 16 -أ 1١( ]رقاقة 74، 71يف ختام أيتقـ ) (كريؿ)، (حؽقؿ) :كؾؿتل

 غقر مقجقدتقـ يف صرف الصػحة مـ هذه الرقاقة(.

تللػ مـ ( الـاسخ الذي أبان يف فاتحة السقرة أهنا ت1لفذا يبدو كؿا لق أن )

( 2آية قصد بذلؽ الطريؼة الشامقة )أو بإحرى صريؼة الدمشؼققـ( لؽـ ) 77

فنن  خاّص  وبشؽؾٍ  ،العدد الػعؾل لميات والرتمقز جاء طؾك خالف هذه الطريؼة

الرتمقز باستخدام القردات جاء مخالًػا لؾطريؼة الشامقة يف ترققؿ أيات )طؾك 

( تؿ تؿققز إحدى طشرة آية، مـ 4١ية )( وا3١ٔسبقؾ الؿثال، ما بقـ أية )



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(34) 

خالف يف مقضع الػاصؾة بقـ أيتقـ(، كؿا أكف طؾك ما يبدو  ضؿـفا واحدة محّؾ 

 تؿ تؿققز أحد طشر مقضًعا صريؼة أخرى معروفة )فؿثاًل  جاء مخالًػا ّٕي 

(. وبالرغؿ مـ ذلؽ يؿؽـ 6١، 5١لػقاصؾ أيات بال خالف بقـ أيتقـ رقؿ 

 ةالشامقة هل التل اتبعت هـا/أو كاكت هـاك كقّ طؾك أن الطريؼة إقامة الدلقؾ 

ٓتباطفا فقؿا يخص أيات الػردية كؿا أشركا مـ قبؾ، لؽـ ٓ يسؾؿ لـا هذا 

 الؼقل فقؿا يخص التؿققز بعالمات التعشقر.

 :ب(04 –ب 01، رقاقة 95-0سورة التوبة )اآليات  -3 

( وهق 4ب، 1١آية )رقاقة  13١كجد طـد مطؾع السقرة أهنا تحتقي طؾك 

 أطاله(. 1ما يتػؼ مع الجؿقع طدا الؽقيف )اكظر الجدول 

ـَ كِ رِ ْش الؿُ  ـَ مِ )مـ أيات الؿختؾػ فقفا، ققلف:   أية يف تؿققزها يتؿ ولؿ (ق

 الشامققـ صريؼتل مع يتػؼ ما وهق ،(12 ،9 – ب1١ رقاقة) الرابعة أو الثالثة

( تؿ تؿققزها 16أ، 12، رقاقة 36يف أية ) (الؼقؿيـ الدّ )حجازيقـ: أما ققلف: وال

ا طؾك شرصات يف طؿقديـ أو ثالثة( سقرً  بقضع سّت  :بالشؽؾ الؿعتاد )أي

هناية الؽؾؿة  ( فننّ 39يف أية ) (ألقًؿا) :صريؼة حؿص يف العّد: وبالـسبة لؽؾؿة

تؿ وبالتالل ٓ يؿؽـ التلكد مـ تؿققزها )وطؾك ما يبدو لؿ ي ،مػؼقدة للسػ

                                                               

ص ، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة التقبة، اكظر  (1)

 .24١ -239، والبـا، اإلتحاف، ص38



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(35) 

وطاد ) :تؿققزها بالـظر إلك حساب وردات التعشقر، كؿا يتضح أدكاه(: أما

( والتل تتجؾك مـفا سؿات الطريؼة 16ب، 13، رقاقة 7١يف أية ) (وثؿقد

 أدكاه(. 3فؾؿ يتؿ تؿققزها هـا )اكظر الجدول  ،الحجازية

املخطوطة 
Or. 

2165 

الكويف 
(K) 

البصري 
(B) 

الدمشقي 
(D) 

احلنصي 
(H) 

كي امل
(M) 

املدىي 
(Md) 

 مً املشركني -1
(3) 

 مً املشركني  -2
(4) 

 الديً القّيه -3
(36) 

 األيًن -4
(39) 

 ومثود  وعاد -5
(77) 

 : فواصل اآليات المختلف فوها يف سورة التوبة3الجدول 

 الل، يبدو هذا الـؿقذج مقافًؼا لطريؼة أهؾ حؿص يف طّد أيات.وبالت

التل وردت يف  (يـ الؼقؿالد  ) :فقؿا يتعؾؼ بقردات التعشقر فنن إضافة ققلف

ػؼة مع الجؿقع طدا ( متّ 3١( إلك )1١( تظفر أن وردات التعشقر مـ )36أية )

ة بآية طؾك صريؼة ( ففل متؼدم9١( إلك )4١البصريقـ، أما وردات التعشقر مـ )

 وتتػؼ هذه القردات مع صريؼة الشامققـ يف العّد. ،الؽقفققـ والحجازيقـ



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(36) 

بعالمة أية  (الديـ الؼّقؿ) :ومع ذلؽ، وكؿا أسؾػـا مـ قبؾ، فنن تؿققز

يقحل باتباع صريؼة أهؾ  (األقؿً ) :لتؿققز كؾؿة -الؿػرتض-طالوة طؾك الغقاب 

 ًٓ  ،(الؼّقؿ) :ؼققـ الذيـ يعدوهنا آية بخالف مـ صريؼة الدمشحؿص يف العّد بد

واستـاًدا إلك هذا الدلقؾ  ،)وجؿقع صرق العّد إخرى تغػؾ هاتقـ الؽؾؿتقـ(

 فنن الـظام الؿعؿقل بف هـا هق صريؼة أهؾ حؿص.

 :شلء آخر بؼقة السقرة غقر مقجقدة، فال يؿؽـ التحؼؼ مـ أّي  وكظًرا ٕنّ 

 ة.استـاًدا إلك هذه الؿخطقصة خاّص 

 :أ(09 –أ 05سورة يوىس )رقاقة  -4

ا طـ إجؿالل طدد بداية السقرة غقر مقجقدة، وبالتالل ٓ كعرف شقئً  نّ إِ 

الؿخطقصة تبدأ مـ أية  كظًرا ٕنّ  :ومع ذلؽ ،أيات الؿذكقر يف هذه البداية

التاسعة، والجزء إكرب مـ السقرة مقجقد، فقؿؽـ التعرف طؾك العدد الػعؾل 

 مـ بؼقة السقرة.لميات 

                                                               

ففذا  ،ـ شبقتالر، ولؽـ كؿا يبقّ {األقؿً } يعد   -ولقس الدمشؼل وحده-الشامل بـقطقف  لعدّ ا نّ إققؾ  (1)

، والبـا، 39ص ،Spitaler, Die Verszahlung)اكظر ، 13١يتعارض مع الؼقل بلن طدد آيات السقرة 

 (.24١اإلتحاف، ص

، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة يقكس، اكظر  (2)

 .246، والبـا، اإلتحاف، ص39ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(37) 

 :يف ققلف ،ومـ بقـ فقاصؾ أيات الؿختؾػ فقفا أية الثاكقة والعشرون

ـَ كِ رِ ْش ؿُ الْ  ـَ مِ ) ًٓ 6ب، 15)رقاقة ( ق ، رقاقة 22)يقكس: أية  (يـالدّ  فُ لَ ) :مـ ( بد

هذا لقس إسؾقب الدمشؼل يف العّد: كؿا أكف لؿ يتؿ  ( مؿا يبّقـ أنّ 5ب، 15

اخ يف ّس ع لدى العديد مـ الـ  بعالمة أية بخالف الؿتققّ  (دورلؿا يف الص) :تؿققز

 أدكاه(. 4)اكظر الجدول ، العّد الدمشؼل والحؿصل

 

Or. 2165KBDHMMd

 (22لُ الديً ) -1
 الشاكريً مً -2

(22) 
 ملا يف الصدور -3

(57) 

 : فواصل اآليات المختلف فوها يف سورة يوىس4الجدول 

ػؼ مع صريؼة العراقققـ والحجازيقـ، ويف أيات يتّ  يتضح أن كظام طدّ 

 رواية مع طّد أهؾ حؿص بخالف الدمشؼققـ.

مـتظؿ، فؾؿ وفقؿا يتعؾؼ بقردات التعشقر فقبدو أهنا قد ُوضعت بشؽؾ غقر 

وٓ بعد  ،(3أ، 15)رقاقة  (العالؿقـ) :يتؿ وضع طالمة القردة طـد أية العاشرة

بخالف أية الخامسة  ،(23أ، 15)رقاقة  (مـ الؿـتظريـ) :أية العشريـ

                                                               

مؿا يعـل أن صريؼة أهؾ  ،ها الدمشؼل فؼطيعدّ  {لف الديـ} :مثؾ {لؿا يف الصدور} :يرى الجعربي أنّ  (1)

 (.79، ص 1، العدد 3، مجؾة الدراسات الؼرآكقة، الؿجؾد دتقنحؿص ٓ تعدهؿا. )اكظر: 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(38) 

فؼد وضعت طـدها القردة. أما  ،(13أ، 15)رقاقة  (طذاب يقم طظقؿ) :طشرة

فؼ العّد الؽقيف )رغؿ أكف لق راطقـا ( فؼد سارت و9١( إلك )3١وردات أيات )

( يف العد 59تقافؼ أية )( سقف 6١أية رقؿ ) الشامل فننّ  العدّ 

( قد ُمقزت 1١١إلخ(. ويف مقضع آخر مـ هذه الؿخطقصة كجد أية )...الؽقيف

، 1١1)سقرة يقكس: أية  (ٓ يممـقن) :بحرف الفاء فقق فاصؾة أية طـد ققلف

يف  ،فققفا (مئة)(، ويف هذه الحالة ُكتبت كؾؿة 45يًضا رقؿ ب، واكظر أ18رقاقة 

ولذا كتبفا الـساخ  :إشارة إلك مائة آية. )وقد ُفسر هذا إمر طؾك كحق خاصئ

( 1١1(. ومع ذلؽ تظفر طالمة الؿائة هذه يف غقر مقضعفا يف أية رقؿ )مـف)

ٔية السادسة بالعد الؽقيف. والسبب يف هذا طؾك ما يبدو أكف لؿ يتؿ تؿققز ا

ولذا فنن أيات العشر التل  :(9ب، 18)رقاقة  (ٓ يممـقن) :والتسعقـ يف ققلف

تؿ تؿققزها وطّدها تتضؿـ أية التل كان مـ الؿػرتض يف القضع الطبقعل أن 

تؽقن أية الحادية طشرة. وتـتفل السقرة بعد ثؿاين آيات، لقؽقن طدد آياهتا 

التل  (ٓ يممـقن) :لؿعروفة. ولق افرتضـا طدّ وهق ما يخالػ صرق العّد ا 1١8

وهق العدد الذي  1١9سؼطت مـ العّد بطريؼ الخطل، ٕصبح طدد آيات السقرة 

اتػؼ طؾقف الحجازيقن والعراقققن. ومع ذلؽ ففـاك وردة طؾك ما يبدو يف ختام 

ومعـك هذا  ،آخر آية )وإن كاكت غقر واضحة كتقجة تؾػ لحؼ بطرف الصػحة(

وهق ما يتػؼ مع صريؼة العد الشامل، وإن لؿ يؽـ قد  11١ل أية رقؿ أن هذه ه

 تؿ تؿققز أيات السابؼة التل تؼقدكا لفذا العدد.



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(39) 

، وٓ (لف الديـ) :]مالحظة: هذا الرتمقز غقر الؿـتظؿ )حقث لؿ يتؿ تؿققز 

يظفر كذلؽ يف  (مـ الشاكريـ) :يف حقـ تؿ تؿققز ،(لؿا يف الصدور) :ققلف

لؽـ طالمتل القردة طـد أية العاشرة والعشريـ  ،328aالباريسقة  الؿخطقصة

قل القردات مـ أية تلتقان يف مقضعفؿا الصحقح يف الؿخطقصة الباريسقة. )وبا

فتظفر  -الؿتبؼقة يف الؿخطقصة الباريسقةوهل القردات القحقدة - 7١إلك  3١

 ([.Or. 2165يف الؿقاضع كػسفا القاردة يف الؿخطقصة 

 :ب( 23 –أ 09سورة هود )رقاقة  -5

( وهق ما 7أ، 19آية )رقاقة  122طدد آيات السقرة  يظفر يف البداية أنّ 

أطاله(. ومـ بقـ  1ػؼ مع العّد الدمشؼل والؿدين إول )اكظر الجدول يتّ 

 ،(8أ، 22، رقاقة 74)أية  (يف ققم لقط) :فقاصؾ أيات الؿختؾػ فقفا ققلف

ا بعالمة أية وفؼ العّد الؽقيف والدمشؼل والحجازي، كؿا وقد تؿ تؿققزها هـ

ًٓ  ،(مـضقد) :هق الحال مع ( 22أ، 22، رقاقة 82يف أية ) (سجقؾ) : مـبد

 الؿؽل.  إخرى بخالف العدّ  يف مختؾػ صرق العدّ  متققعٌ  وهق أمرٌ 

                                                               

 (.79، ص1، العدد 3كقة: الؿجؾد ، مجؾة الدراسات الؼرآدتقناكظر:  (1)

، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة هقد، اكظر  (2)

 .254، والبـا، اإلتحاف، ص39ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(4١) 

( فؾؿ يتؿ 3ب، 22)رقاقة  86يف أية رقؿ  (إن كـتؿ مممـقـ) :أما ققلف

ها بعالمة أية سقًرا طؾك الطريؼة العراققة والدمشؼقة، يف حقـ ُمقزت أية تؿققز

( يف العّد العراقل 7ب، 23)رقاقة  (وٓ يزالقن مختؾػقـ) :يف ققلف 118

رغؿ  ،(11ب، 23)رقاقة  121يف أية  (ا طامؾقنإكّ ) :والشامل، بقـؿا لؿ ُتؿقز

الشامل والؿدين إول )اكظر  العدّ أكف كان مـ الؿتققع تؿققزها بعالمة أية وفؼ 

 أدكاه(. 5جدول 

 
 املخطوطة 

Or. 2165 
 الكويف

(K) 
 البصري

(B) 
 الدمشقي

(D) 
 احلنصي

(H) 
 املكي

(M) 

 املدىي
 األول

(I) 

املدىي 
 األخري

(II) 
 (54ُتشركوٌ ) -1
 (74يف قوو لوط ) -2
 (82مً شجيل ) -3
 (82ميضود ) -4
 (86مؤميني ) -5
 (118خمتلفني ) -6
 (123عاملوٌ ) -7

 : فواصل اآليات المختلف فوها يف سورة هود5الجدول 

 ،تظفر أول خؿس وردات تعشقر يف مقضعفا الؿتققع وفؼ العّد الؽقيف

، 61)هقد: أية  (قريب مجقب) :التعشقر لمية الستقـ بعد ققلفوتليت وردة 

)والتل  54يف أية  (مؿا تشركقن) :( كظًرا لعدم تؿققز ققلف12ب،  21رقاقة 

ًٓ طّدها الؽقيف والحؿصل(. وبدا إلك أية  ية مـ هذه أية فؿا بعدها وصق

ػؼ يف، وهق ما يتّ ( تتخؾػ وردات التعشقر بؿؼدار آية واحدة طـ العّد الؽق11١)



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(41) 

)والتل  (طامؾقن) :فـظًرا ٕكف لؿ يتؿ تؿققز :ومع ذلؽ ،مع الطريؼة الدمشؼقة فؼط

كان ُيػرتض تؿققزها، ولؿ يعّدها سقى الؿدين إخقر والؿؽل( ٓ تظفر وردة 

 :(12ب، 23، رقاقة 122يف أية ) (مـتظرون) :( إٓ طـد12١التعشقر لمية )

آية،  121لؽ بآية واحدة، ففذا يبّقـ أن طدد أيات هق وٕن السقرة تـتفل بعد ذ

وهق ما يتػؼ مع العّد البصري والؿؽل والؿدين إخقر، ويخالػ الدمشؼل 

 (.123( والحؿصل )123( والؽقيف )122آية( والؿدين إول ) 122)

بعالمة أية، ٓتػؼت فقاصؾ  (إكا طامؾقن) :وهبذا يتضح أكف لق ُمقزت

التعشقر مع العّد الدمشؼل، ولؿا لؿ يحصؾ هذا فؼد وقع أيات ووردات 

ومع ذلؽ يؿؽـ الؼقل أكف باستثـاء طدم آكتظام الذي ضفر يف ختام  ،ـالتباي

بع يـسجؿ مع صريؼة الدمشؼققـ، وحتك يف وجقد هذا الـؿط الؿتّ  السقرة، فننّ 

 التبايـ فنكف أقرب لؾعّد الدمشؼل مـ غقره.

 :ب(27 -ب 23سورة يوسف )رقاقة  -6

 ٓ خالف يف طّد آيات هذه السقرة وٓ تبايـ يف طالمات تؿققز الػقاصؾ.

 :ب(29 -ب 27سورة الرعد )رقاقة  -7

آية،  47هذه السقرة تشتؿؾ طؾك  ( أنّ 2١ب، 27يظفر يف البداية )رقاقة 

وهق إجؿالل طدد أيات تبًعا لؾعّد الشامل وإن اختؾػت التػاصقؾ بقـ 

                                                               

، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة الرطد، اكظر  (1)

 .269اف، ص، والبـا، اإلتح41 -4١ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(42) 

أطاله(. كؿا تظفر وردة التعشقر  1هؾ حؿص )اكظر الجدول الدمشؼققـ وأ

وهق  ،(18أ، 28، رقاقة 9)الرطد: أية  (العَ تَ ؿُ قر الْ بِ الؽَ ) :إولك طـد ققلف

لػل ) :كظًرا ٕكف تؿ تؿققز فاصؾة أية يف ققلف :غقر الؽقيف ع يف كظام العدّ الؿتققّ 

(. ثؿ تليت وردة 1١أ، 28اقة ، رق5طؾك خالف العّد الؽقيف )أية:  (جديد خؾٍؼ 

( 17ب، 28)رقاقة  (إمثال) :التعشقر الثاكقة بعد طشر آيات أخرى طـد ققلف

وتقافؼ أية السابعة طشرة يف العّد الؽقيف، وهذا التػاوت الذي وقع بؿؼدار 

( طالوة 1١ب، 28، رقاقة 16)آية  (الظؾؿات والـقر) :آيتقـ جاء كتقجة تؿققز

فإولك لؿ يعّدها الؽقيف  ،(15ب،  28، رقاقة 17)آية  (صؾوالبا الحّؼ ) :طؾك

إطؿك ) :وطّدها الباققن، والثاكقة طّدها أهؾ حؿص دون غقرهؿ. أما ققلف

( فؼد طّدها الدمشؼققن 9ب، 28يف أية السادسة طشرة )رقاقة  (والبصقر

 أغؾب الروايات )ولؽـ ذهبت بعض الروايات إلك أنّ  ْت وحدهؿ طؾك ما ذكرَ 

 بشؼّ ا
ّ
قف قد طّدها آية( وجاءت هـا دون أن ُتؿّقز بعالمة أية. ورغؿ لـظام الشامل

الشامققـ  أكف طـد هذا الؿقضع )أية السابعة طشرة وفؼ العّد الؽقيف( كجد أنّ 

، 18)أية  (سقء الحساب) :آية، إٓ أكف لؿ يتؿ تؿققز ققلف 2١وا وحدهؿ مـ طد  

( هـا بعالمة 5أ، 29، رقاقة 23)أية  (باب مـ كّؾ ) :( وكذلؽ24ب، 28رقاقة 

يف  (سقء الحساب) :أية )رغؿ وجقد فراغ مـاسب لػاصؾة أيات بعد ققلف

حقـ أن الروايات ذكرت أن الشامققـ قد طدوهؿا، فؼد طّد الشامققن وحدهؿ 

 الثاكقة.  إولك، يف حقـ اشرتك معفؿ العراقققن يف طدّ 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(43) 

ـّ ) :ثالثقـ بعد ققلفوتليت وردة التعشقر لمية ال ، 28)أية  (الؼؾقب تطؿئ

تسًعا فؼط هل التل  مؿا يبّقـ أكف قد ُطدت طشر آيات رغؿ أنّ  :(14أ، 29رقاقة 

سقء ) :تؿققزها بعالمة أية، وهبذا ُيػرتض أن يشقر الػراغ الؿقجقد بعد تؿّ 

 إلك مقضع الػاصؾة الـاقصة.  (الحساب

 أجؾٍ  لؽّؾ ) :عقـ بعد طشر آيات طـد ققلفثؿ تليت وردة التعشقر لمية إرب

( طؾك الرغؿ مـ أن مقضع هذه القردة 16ب، 29، رقاقة 38)أية: ( كتاب

والتل سبؼتفا متلخر بؿؼدار آيتقـ طـ العّد الؽقيف، وتبؼك خؿس آيات طؾك هناية 

ًٓ  45طدد أيات  التل ترى أنّ  السقرة مؿا يشقر إلك اتباع صريؼة البصريقـ  بد

 الشامل.  عدّ مـ ال

 ويقضح الجدول التالل هذا التبايـ:

 املخطوطة 

Or. 2165 
 الكويف

(K) 
 البصري

(B) 
 الدمشقي

(D) 
 احلنصي

(H) 
 املكي

(M) 
 املدىي

(Md) 
 لفي خلق جديد -1

(5) 
 األعنى والبصري -2

(16) 
 الظلنات واليور -3

(16) 
 لباطلاحلق وا -4

(17) 
 شوء احلصاب -5

)مع وجقد  (18)



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(44) 

فراغ(

 باب مً كّل -6
(23) 

 : الفواصل المختلف فوها يف سورة الرعد6جدول 

ل أربع آيات تسقر وفؼ صريؼة أهؾ حؿص دون أوّ  يتضح مـ ذلؽ أنّ 

، (سقء الحساب) :الػراغ بعد فنذا تجاهؾـا ،غقرهؿ، أما فقؿا يتعؾؼ بآخر آيتقـ

الفدف مـف وضع فاصؾة لميات فقؽقن هبذا سقًرا طؾك  والذي لق فرضـا أنّ 

 ػؼان طـدئذ مع صريؼة الحجازيقـ دون غقرهؿ.فقتّ  ،صريؼة حؿص

]مالحظة: يظفر مـ الؿخطقصة الباريسقة كؿط مشابف، طدا أكف قد ُمقز  

سقء ) :ت فراغ مـاسب بعدبالػراغ ٓ الػاصؾة، ولؿ يل (والباصؾ) :ققلف

طالمة التعشقر الثاكقة  . ثؿ إنّ االتل ضفرت بال تؿققز هـا أيًض  ،(الحساب

 [.Or. 2165والثالثة والرابعة جاءت متلخرة بآية مؼاركة بالؿخطقصة 

 :ب(33 –أ 31سورة إبراهوم )رقاقة  -8

( 1أ، 3١اقة )رق 55طدد آياهتا  ـ لـا القصػ القارد يف بداية السقرة أنّ يبقّ 

أطاله(. ومـ الػقاصؾ  1وهق ما يتػؼ مع العّد الدمشؼل )اكظر الجدول 

                                                               

 .79، ص1، العدد 3، مجؾة الدراسات الؼرآكقة، الؿجؾد دتقناكظر:  (1)

، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة إبراهقؿ، اكظر  (2)

، مجؾة الدراسات دتقن، اكظر: )حقث يظفر تؾػ يف الـّص  271، والبـا، اإلتحاف، ص42 -41ص

 (.49، رقؿ 88، ص1، العدد 3الؿجؾد الؼرآكقة، 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(45) 

فؼد ُمّقزت بعالمة أية يف  (إلك الـقر) :الؿختؾػ فقفا يف هذه السقرة ققلف

 (، وجاء التؿققز يف إولك بسّت 11، 4أ، 3١أيتقـ إولك والخامسة )رقاقة 

يف الثاكقة فخؿس شرصات مرتبة  شرصات مقزطة طؾك طؿقديـ مـ ثالثة، أما

وطاد ) :الشامل(: ولؿ يتؿ تؿققز الحجازي و/أوا )وهبذا يتضح اتباع العّد طؿقدي  

( التل طّدها الحجازي والبصري فاصؾة، 19أ، 3١، رقاقة 9)أية  (وثؿقد

، رقاقة 19)أية  (جديد بخؾٍؼ ) :فراغ مـاسب: كذلؽ فنن ولقس هـاك أّي 

الؽقيف والدمشؼل والؿدين إول فاصؾة مـ فقاصؾ  ( التل طّدها18ب، 3١

 (ؿاءل الّس فِ  افَ طُ رْ فَ و) :أيات، لؿ يتؿ تؿققزها وٓ يقجد فراغ مـاسب. أما ققلف

( فؾؿ يعدها الؿدين إول وطّدها الباققن، وقد ُمقزت 18أ، 31، رقاقة 24)أية 

( التل 23أ، 31، رقاقة 33)أية:  (والـفار) :بعالمة أية، كؿا هق الحال يف ققلف

 :ها البصري وطّدها الباققن. ومـ الػقاصؾ الؿختؾػ فقفا كذلؽ ققلفلؿ يعدّ 

ها الباققن، ( فؼد طّدها الشامل ولؿ يعدّ 13ب، 31، رقاقة 42)أية  (الظالؿقن)

 وقد ُمقزت هـا بعالمة أية. 

 ويتضح هذا يف الجدول التالل:

 املخطوطة

Or. 

2165 

 الكويف
(K) 

 صريالب
(B) 

 الدمشقي
(D) 

 احلنصي
(H) 

 املكي

(M) 

املدىي 
 األول

(I) 

 املدىي األخري
(II) 

 (1إىل اليور ) -1
 (5إىل اليور ) -2
 (9وعاد ومثود ) -3



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(46) 

 املخطوطة

Or. 

2165 

 الكويف
(K) 

 صريالب
(B) 

 الدمشقي
(D) 

 احلنصي
(H) 

 املكي

(M) 

املدىي 
 األول

(I) 

 املدىي األخري
(II) 

 (19) خبلق جديد -4
 وفرعَا يف الصناء -5

(24) 
 (33واليَار ) -6
 (42والظاملني ) -7

 : الفواصل المختلف فوها يف سورة إبراهوم7الجدول 

)كظًرا  :بع هـا يتػؼ مع صريؼة أهؾ حؿص دون غقرهؿالـؿط الؿتّ  يتضح أنّ 

. ويصدق إمر ذاتف طؾك وردات التعشقر التل (جديد بخؾٍؼ ) :لعدم تؿققز ققلف

 ،(18أ، 3١، رقاقة 8)وردة التعشقر إولك: أية  (حؿقد) :ظفر طـد ققلفت

 :وققلف ،(16ب، 3١، رقاقة 18)وردة التعشقر الثاكقة، آية  (البعقد) :وققلف

 (لسؿقع الدطاء) :( وققلف15أ، 31، رقاقة 29)القردة الثالثة، آية  (وبئس الؼرار)

)القردة  (القاحد الؼفار) :وققلف( 1١ب، 31، رقاقة 39)القردة الرابعة، أية 

لقؽقن  :وتـتفل السقرة بعد أربع آيات ،(24ب، 31، رقاقة 48الخامسة، أية 

بقـؿا ورد  ،آية وهق ما يتػؼ مع طّد أهؾ حؿص )والحجاز( 54بذلؽ طدد آياهتا

 وهق طّد الدمشؼققـ دون غقرهؿ. 55يف البداية أن طدد أيات 

أيات التل ذكرها الـاسخ طـد مطؾع السقرة وهبذا يتجؾك التبايـ بقـ طدد 

)ويبدو أهنا أضقػت يف وقت ٓحؼ كؿا أسؾػـا( وما يتضح مـ الؿخطقصة 

 الدمشؼل هق ما يتجؾك يف إمريـ. كػسفا، رغؿ أن العدّ 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(47) 

]مالحظة: كؿط طّد أيات يف هذه السقرة يف الؿقاضع السبعة هق كػسف 

مات التعشقر، وإن جاءت يف مقضعفا الؿتبع يف الؿخطقصة الباريسقة، لؽـ طال

الصحقح هـا يف ضقء طّد أهؾ حؿص، فلمرها مختؾػ يف الؿخطقصة 

[الباريسقة

 - ب33 رقاقة) النحل وسورة ،(ب33 -أ 32سورة الحجر )رقاقة  -01، 9

 :(ب38

 لقس يف السقرتقـ خالف يف طّد أيات وٓ يف بقان الػقاصؾ.

 :(أ43 –ب 38سورة اإلسراء )رقاقة  -00

 ،(21ب، 38ٓ يتضح طدد آيات السقرة الذي ُكتب يف مطؾعفا )رقاقة 

ب، 42، رقاقة 1١7)آية  (سجًدا) :وآختالف القحقد هـا يف طّد أيات يف ققلف

 ولؿ يتؿ تؿققزها بعالمة أية يف هذه الؿخطقصة. ،والتل طّدها الؽقيف ،(24

فنذا كاكت  ،ومرة أخرى كجد طدم اكتظام يف مقاضع طالمات التعشقر

وردة أية  وردات أيات العشر إلك الثؿاكقـ تليت يف مقضعفا الؿتققع، فننّ 

( التل تقافؼ أية 18أ، 42، رقاقة 91)أية  (تػجقًرا) :التسعقـ تظفر بعد ققلف

                                                               

 .81 -8١، ص1، العدد 3، مجؾة الدراسات الؼرآكقة، الؿجؾد دتقناكظر:  (1)

، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة اإلسراء، اكظر  (2)

 .281، والبـا، اإلتحاف، ص42ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(48) 

 :إلك طدم تؿققز ققلفالقاحدة والتسعقـ طـد الجؿقع. ويرجع السبب يف ذلؽ 

السبب يف طدم  وُيحتؿؾ أنّ  ،(15أ، 42، رقاقة 89بعالمة أية )آية  (كػقًرا)

ولذا تؿ  :ؾػطّدها أن الػاصؾة ٓ تظفر يف صرف الصػحة الذي لحؼ بف التّ 

وهذا بدوره يؼتضل أن تؽقن طالمة التعشقر قد ُوضعت بعد أن لحؼ  ،تجاهؾفا

ك هذا التبايـ، ُوضع حرف الفاء الذي يؿقز وسقًرا طؾ ،هذا التؾػ بالؿخطقط

 (مسحقًرا) :مائة آية بعد طشر آيات مـ طالمة التعشقر لمية التسعقـ فقق كؾؿة

 (تؽبقًرا) :وتـتفل السقرة بعد تسع آيات بؼقلف ،(15ب، 42، رقاقة 111)آية 

فؼط )خالًفا  1١9( كؿا لق كان طدد آيات السقرة 7أ، 43، رقاقة 111)آية 

وردة رغؿ وجقد أثر لثالث أو أربع كؼاط حؿراء فقق  (، وٓ تظفر أّي لؾجؿقع

، وهق 11١، مؿا يقحل بلن هذا مؼصقد بف تؿققز فاصؾة أية رصات السّت الش  

 1آية )اكظر الجدول  111العدد الذي قال بف الجؿقع طدا الؽقيف الذي طّد 

 أطاله(.

مرة أخرى، واستـاًدا  ولذا كجد حالة مـ طدم آكتظام يف طالمات التعشقر

 إلك الدلقؾ السابؼ، يؿؽـ الؼقل بلن طّد أيات هـا لؿ يؽـ وفؼ الـظام الؽقيف.

  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(49) 

 :(ب 47 –أ 43سورة الكهف )رقاقة  -02

( 7أ، 43)رقاقة  1١6يبّقـ القصػ القارد يف مطؾع السقرة أن طدد آياهتا 

غ مقاضع الخالف أطاله(. وتبؾ 1وهق ما يتػؼ مع العّد الشامل )اكظر الجدول 

ػؼ الػقاصؾ القاردة يف هذه الؿخطقصة يف فقاصؾ أيات أحد طشر مقضًعا، وتتّ 

 مع العّد الشامل دون غقره كؿا يتضح مـ الجدول الؿقضح أدكاه.

ومرة أخرى كجد طدم اكتظام يف طالمات التعشقر، فبقـؿا تليت وردة التعشقر 

وفؼ العّد الشامل، كجد طالمة  حتك الؿائة يف مقضعفا والثالثقـ العشرلميات 

)أية  {اإًذا أبدً } :التعشقر لميات العشريـ متؼدمة طـ مقضعفا بآية طـد ققلف

، رقاقة 18)آية  {بالقصقد} :(. وطـد إكعام الـظر كجد ققلف2أ، 44، رقاقة 2١

راغ باستخدام الشرصات والػ-( قد ُطّدت آية ومقزت بالػاصؾة 16ب، 43

وبالتالل حقـ كصؾ إلك أية  ،لقست آية طـد الجؿقعرغؿ أهنا  -الؿـاسب

العشريـ تؽقن وردة التعشقر يف مقضعفا الصحقح هبذا الشؽؾ. وتػصؾ بقـ 

القردة تؼتضل وجقد  ورديت التعشقر الثاكقة والثالثة إحدى طشرة آية، رغؿ أنّ 

، 25)آية  {تسًعا} :السبب يف ذلؽ أكف قد أغػؾ تؿققز ولعّؾ  :طشر آيات فؼط

ٓ يقجد فراغ  إذ :( بعالمة أية يف إصؾ ثؿ أضقػ ٓحًؼا17، 1أ، 44اقة رق

                                                               

، Anton Spitaler, Die Verszahlungيف سقرة الؽفػ، اكظر لؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات  (1)

 .287، والبـا، اإلتحاف، ص43 -42ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(5١) 

يف الؿساحة  طؿقدّي  مـاسب ولفذا ُمّقزت بقضع خؿس شرصات مرتبة بشؽؾٍ 

 البسقطة الؿتاحة.

، لؽـ صحقٍح  الشامل لميات الػردية بشؽؾٍ  وكتقجة لذلؽ تجؾك العدّ 

الشامقة، إٓ أكف جاء غقر مـتظؿ يف التعشقر رغؿ أكف صحقح يف أصؾف وفًؼا لؾطريؼة 

 مقضعقـ بقـ وردة التعشقر إولك والثالثة.

 
 

 املخطوطة

Or. 

2165 

 الكويف
(K) 

 البصري
(B) 

 احلنصي
(H) 

 املكي
(M) 

املدىي 
 األول

(I) 

املدىي 
 األخري

(II) 
، 13) وزدىاٍه ٍدى -1

 .(2ب، 43رقاقة 
، رقاقة 22إال قليل ) -2

 .(11أ، 44
رقاقة  ،23)ذلك غًدا  -3

 .(13أ، 44
، رقاقة 32ا )بييَنا زرًع -4

 .(16ب، 44
ب، 44، رقاقة 35أبًدا ) -5

21). 
، 84ا )شبًب مً كل شيٍء -6

 .(6ب، 47رقاقة 
، رقاقة 85ا )فأتبع شبًب -7

 .(6أ، 47
، رقاقة 86عيدٍا قوًما ) -8

 .(8أ، 47
، رقاقة 89ا )ثه أتبع شبًب -9

 .(12أ، 47



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(51) 

، 92ا )ثه أتبع شبًب -17
 .(15أ، 47رقاقة 

رقاقة  ،173ا )أمًل -11
 .(11ب، 47

 كهف: الفواصل المختلف فوها يف سورة ال8الجدول 

 :(ب51 –أ 48سورة مريم )رقاقة  -03

( )اكظر 1أ، 48آية )رقاقة  95يتضح يف البداية أن طدد آيات السقرة 

 :أطاله(. وهـاك ثالث فقاصؾ مختؾػ فقفا يف هذه السقرة، مـفا ققلف 1الجدول 

( التل لؿ يتؿ تؿققزها بعالمة أية هـا: 2أ، 48)أية إولك، رقاقة  {كفقعص}

 :بقـؿا تؿ تؿققز ققلف ،(6أ، 49، رقاقة 41)آية  {إبراهقؿ} :قلفوكذلؽ ق

ـُ } ويتػؼ هذا الـؿط مع العد  ،(9أ، 5١، رقاقة 75بعالمة أية )آية  {اد  مَ  الرحؿ

طدد  ووفًؼا لفا فننّ  ،أدكاه( 9البصري والشامل والؿدين إول )اكظر الجدول 

 آية. 98أيات 

Or. 2165KBSMIII

 : الفواصل المختلف فوها يف سورة مريم9الجدول 

                                                               

، والبـا، 43، صSpitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة مريؿ، اكظر  (1)

 .297اإلتحاف، ص



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(52) 

لبصري والشامل ولقس هـاك إشؽال يف طالمات التعشقر وتتػؼ مع العّد ا

 والؿدين إول.

 :(ب54 –ب 51سورة طه )رقاقة  -04

، 12ب،  5١آية )رقاقة  14١تتللػ هذه السقرة كؿا يظفر يف البداية مـ 

، «وأربعة»وقد كتب الـساخ  ،«آية وأربعقنوهل مائة »حقث ُكتب يف مطؾعفا: 

العّد شامل وهق خطل(. وكؿا هق معؾقم لديـا مـ الدراسات الؼرآكقة فنن هذا 

 24ويتػؼ شبقتالر مع الروايات الثابتة يف تحديد  ،أطاله( 1)اكظر الجدول 

يف تحديد ما هق  سٍ بْ مقضًعا لالختالف يف فقاصؾ أيات لفذه السقرة، مع لَ 

)ويظفر هذا يف الخقارات القاردة ضؿـ  ،حؿصل ودمشؼل طؾك وجف القؼقـ

)حقث ُكؼؾ الحؿصل إول الدمشؼل وكذلؽ الحؿصل إول والثاين والثالث 

طـ العطار يف الؿبفج، والحؿصل الثاين طـ روضة الؿعدل، أما الثالث فعـ 

 . إتحاف البـا(

ت هذه أيات وُمقزت طؾك الـحق دّ ما يف الؿخطقصة التل معـا، فؼد طأ

 ( فقؿا يؾل.1١الذي يبقـف الجدول )

                                                               

، Anton Spitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة صف، اكظر  (1)

 للسػ(. تؾٌػ  )حقث لحؼ بالـّص  3١1، والبـا، اإلتحاف، ص47 -44ص

لؾقققف طؾك هذه الؿصادر وغقرها التل تتـاول صريؼة أهؾ حؿص وآختالفات الؼائؿة، اكظر  (2)

Spitaler, Die Verszahlung45 -44، ص. 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(53) 

هؾ حؿص وإن لؿ مع صريؼة أ كبقرٍ  ػؼ بشؽؾٍ يبدو أن طّد أيات هـا يتّ 

مـ العؾؿاء الؿتلخريـ. ومرة  يؽـ هذا هق العّد الحؿصل طؾك ما يبدو طـد أي  

ن طددها إ :أخرى كؿا مّر يف حآت سبؼت ثؿة تبايـ يف طدد أيات، فنذا قؾـا

وهق ما  ،حؿصل، فؼد جاء يف مطؾع السقرة أهنا تتللػ مـ مائة وأربعقـ آية 138

 أطاله(. 1الجدول  يتػؼ مع العّد الشامل )اكظر

مـ الطرق  ًدا تبدو وردات التعشقر غقر مـتظؿة ٓ تتسؼ مع أي  مجدّ 

 
ّ
 :بالعؾقم الؼرآكقة ورسؿ الؿصحػ الؿعروفة التل استؼر طؾقفا الرتاث الؿعـل

بعالمة أية يف الؿخطقصة )أية إولك،  {صف} :وكظًرا ٕكف لؿ يتؿ تؿققز كؾؿة

ورديت التعشقر إولك والثاكقة  الؽقيف، فننّ  ( رغؿ طّدها وفؼ14ب، 5١رقاقة 

وتليت القردة  ،الؽقيف تلتقان طـد أيتقـ الحادية طشرة والقاحدة والعشريـ بالعدّ 

( وهل فاصؾة أية 15أ، 51، رقاقة 32)أية  {يرِ مْ ل أَ فِ } :الثالثة بعد ققلف

فر هذه القردة تظالثاكقة والثالثقـ ٓ القاحدة والثالثقـ وفؼ الؽقيف، وبالتالل 

ًٓ 31بعد ) اشرح لل } :وقد وقع هذا كتقجة طدم تؿققز ققلف :(3١مـ ) ( آية بد

( بعالمة أية يف هذه الؿخطقصة رغؿ أن 12أ، 51، رقاقة 25)أية  {صدري

الجؿقع قد طّدها آية. كذلؽ تظفر وردة التعشقر الرابعة يف غقر مقضعفا طـد 

( التل لؿ يعدها الجؿقع آية، وإكؿا 23أ، 51اقة ، رق4١)آية  {ؿّ الغَ  ـَ مِ } :ققلف

القردة الرابعة قد جاءت بعد  وردت يف مـتصػ أية إربعقـ. ومع ذلؽ فننّ 

أ، 51)رقاقة  {وٓ تحزن} :طشر آيات مـ وردة التعشقر الثالثة إذا راطقـا طدّ 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(54) 

ا، مع صريؼة أهؾ حؿص أيًض  :وقال بعضفؿ ،( بؿا يتػؼ مع العّد الدمشؼل23

ؿ وققطفا يف صرف الصػحة الذي لحؼف التؾػ وبالتالل ٓ كرى طالمة أية. رغ

ب، 51، رقاقة 47)أية  {مـ اتبع الفدى} :ثؿ تليت القردة الخامسة طـد ققلف

 {اقكً تُ فُ } :( التل جاءت بعد طشر آيات مـ القردة الرابعة إذا راطقـا أيًضا طدّ 1١

امل والبصري، وٓ كرى العالمة هـا ( وفؼ العّد الش24أ، 51، رقاقة 4١)أية 

أيًضا لقققطفا يف صرف تالػ. بعد ذلؽ تليت القردة السادسة طؼب طشر آيات 

والقردة السابعة طـد  .(21ب، 51، رقاقة 57)أية  {يا مقسك} :طـد ققلف

( بقـؿا تليت القردة الثامـة بعد 12أ، 52، رقاقة 67)أية  {خقػة مقسك} :ققلف

( لؽـ 8ب، 52، رقاقة 77)أية  {وٓ تخشك} :طـد ققلفطشر آيات أخرى 

( وقد طّدها الدمشؼل، وقال 6ب، 52، رقاقة 77)آية  {إلك مقسك} :دون طدّ 

( 9ب، 52، رقاقة 78)آية  {غشقفؿ} :الحؿصل، وكذلؽ بال طّد آية :بعضفؿ

وقد طّدها الؽقيف. وتليت طشر آيات أخرى بقـ القردة الثامـة والتاسعة، مع طّد 

( وفؼ صريؼة أهؾ حؿص كؿا قال 2١ب، 52، رقاقة 86)آية  {أسػا} :ققلف

، 87)آية  {ألؼك السامري} :بعضفؿ، وكذلؽ الؿؽل والؿدين إول، وكذلؽ

أضاف بعضفؿ ( وقد طّدها الجؿقع ما طدا الؿدين إخقر، و3أ، 53رقاقة 

 الذي تظفر فقف القردة التاسعة. وهق الؿحّؾ  ،الدمشؼل و/أو الحؿصل

  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(55) 

 
 املخطوطة

Or. 

2165 

 الكويف
(K) 

البصري 
(B) 

الدمشقي 
(D) 

احلنصي 
األول 

(H1) 

احلنصي 
الجاىي 

(H2) 

احلنصي 
الجالح 

(H3) 

املكي 
(M) 

املدىي 
األول 

(I) 

املدىي 
األخري 

(II) 
 طُ -1

، رقاقة 1)
 (14ب، 57

 كجرًيا  -2
، رقاقة 33)

 (15أ، 51
 كجرًيا -3

، رقاقة 34)
 (16أ، 51

 يف اليه -4
، رقاقة 39)

 (19أ، 51
 مين حمبًة -5

، رقاقة 39)
 (27أ، 51

 وال حتسٌ -6
، رقاقة 47)

 (23أ، 51
 افتوًى -7

، رقاقة 47)
 (24أ، 51

 مديً -8
رقاقة ، 47)

 (1ب، 51
 ليفصي -9

، رقاقة 41)
 (2ب، 51



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(56) 

 
 املخطوطة

Or. 

2165 

 الكويف
(K) 

البصري 
(B) 

الدمشقي 
(D) 

احلنصي 
األول 

(H1) 

احلنصي 
الجاىي 

(H2) 

احلنصي 
الجالح 

(H3) 

املكي 
(M) 

املدىي 
األول 

(I) 

املدىي 
األخري 

(II) 
 إشرائيل -17
، رقاقة 47)

 (8ب، 51
إىل  -11

 موشى
(77 ،
ب، 52رقاقة

6) 
 غشيَه -12
، رقاقة 78)

 (9ب، 52
 اأشًف -13

ب، 52، 86)
27) 

 احصًي -14
، رقاقة 86)

 (22ب، 52
ألقى  -15

، 87الصامري )
 (3أ، 53رقاقة 

إلُ  -16
 موشى

، رقاقة 88)
 (5أ، 53

 فيصي -17
، رقاقة 88)

 (5أ، 53



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(57) 

 
 املخطوطة

Or. 

2165 

 الكويف
(K) 

البصري 
(B) 

الدمشقي 
(D) 

احلنصي 
األول 

(H1) 

احلنصي 
الجاىي 

(H2) 

احلنصي 
الجالح 

(H3) 

املكي 
(M) 

املدىي 
األول 

(I) 

املدىي 
األخري 

(II) 
 اقوًل -18
، رقاقة 89)

 (6أ، 53
 ضلوا -19
، رقاقة 92)

 (11أ، 53
يا  -27

 شامري
، رقاقة 95)

 (14أ، 53
 اصفصًف -21
، رقاقة 176)

 (7ب، 53
 ىًٍد -22
، رقاقة 123)

 (12أ، 54
 اضيًك – 23
رقاقة ، 124)

-13أ، 54
14) 

 الدىيا -24
(131 ،

 (4ب، 54

 : الفواصل المختلف فوها يف سورة طه01الجدول 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(58) 

 :وتليت طشر آيات أخرى بقـ القردتقـ التاسعة والعاشرة، دون طدّ 

، رقاقة 95)آية  {يا سامري} :( وكذلؽ11أ، 53، رقاقة 92)آية  {ضؾقا}

الدمشؼل ها الجؿقع طدا إولك، أما الثاكقة فقعدّ  الؽقيف يعدّ  ( رغؿ أنّ 14 أ،53

( حقث 2١أ، 53، رقاقة 97)آية  {اػً سك} :الحؿصل، مع افرتاض طدّ  و/أو

طـد  1١١أصاب التؾػ صرف القرقة فال كرى طالمة أية. )ُمقزت أية رقؿ 

كتابة حرف هاء شرصات مع  ( بسّت 22أ، 53، رقاقة 98)آية  {اطؾؿً } :ققلف

وتليت وردتا التعشقر الحادية طشرة والثاكقة طشرة يف  ل فقق طالمة أية(.ـّ بؿداد بُ 

)آية  {ُتـسك} :مقضعفؿا بعد طشر آيات، ثؿ تليت القردة الثالثة طشرة طـد ققلف

، رقاقة 123)آية  {ل هدىمـ  } :وسبب ذلؽ طدم طدّ  :(17أ، 54، رقاقة 126

البصريقـ وأهؾ الحجاز طدوها آية،  صة رغؿ أنّ ( يف هذه الؿخطق12أ، 54

 {طـ ذكري}حؿص، يف حقـ ُطّدت:  الدمشؼققـ و/أو أهؾوأضاف بعضفؿ 

أ، 54، رقاقة 124)آية  {امعقشة ضـؽً }( وكذلؽ: 13أ، 54، رقاقة 124)آية 

يف حقـ تؼتصر الثاكقة  ،( رغؿ أن إولك فقفؿا لقست آية طـد الجؿقع13-14

آيات  وبالتالل تليت القردة الثالثة طشرة بعد سابؼتفا بعشرطؾك طّد أهؾ حؿص: 

)يف  {الحقاة الدكقا} :أخرى. وتـتفل السقرة بعد تسع آيات مع مراطاة طدم طدّ 

، لؽـ 139(. وُيػرتض هبذا أن تؽقن طدد أيات 4ب، 54، رقاقة 131أية 

 :مـ طدد أيات طؾك خالف الؿشفقر، وإضافة {اشرح لل صدري} :إسؼاط



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(59) 

 138ا لؾؿشفقر أيًضا جعؾ أيات خالفً  {طـ ذكري} :وكذلؽ ،{مـ الغؿ}

 آية وهذا يتػؼ مع طّد أهؾ حؿص )ويخالػ العدد الؿذكقر يف مطؾع السقرة(.

أن الػقاصؾ الؿختؾػ فقفا تجد لدى  -كؿا أسؾػـا- مـ هـا يؿؽـ الؼقل

 أهؾ حؿص ما يعضدها، طؾك إقؾ وفؼ بعض الروايات، إٓ أن طالمات

 التعشقر تبؼك غقر مـتظؿة.

 :(ب58 –ب 54سورة األىبواء )رقاقة  -05

( وهذا 14ب، 54آية كؿا يتضح يف مطؾع السقرة )رقاقة  111طدد آياهتا 

والخالف يف  ،أطاله( 1ػؼ طؾقف طـد الجؿقع طدا الؽقيف )اكظر الجدول العّد متّ 

( طّدها 2أ، 57اقة ، رق66)آية  {وٓ يضرهؿ} :فاصؾة واحدة يف هذه السقرة

وردات  وبالتالل فننّ  :ها الباققن، ولؿ ُتعّد يف هذه الؿخطقصةالؽقيف ولؿ يعدّ 

الؽقيف حتك القردة السادسة، ثؿ تتلخر وردات التعشقر  ػؼ مع العدّ التعشقر تتّ 

بؿؼدار آية طـف لتتػؼ بذلؽ مع الجؿقع بخالف الؽقيف.  11١حتك  7١لميات 

 ل فقق طالمة أية لقشقر إلك مائة آية(.ـّ بُ  )وُيؽتب حرف الفاء بؿداد

                                                               

، 47، صSpitaler, Die Verszahlungقاء، اكظر لؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة إكب (1)

 .3١9والبـا، اإلتحاف، ص

.{وٓ يضركؿ}الؿرتجؿ: الصقاب 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(6١) 

 :(ب60 –ب 58فقط، رقاقة  72-0سورة الحج )اآليات  -06

( 3ب، 58آية بالشامل كؿا يتضح يف مطؾع السقرة )رقاقة  74طدد آياهتا 

وهـاك أربع فقاصؾ مختؾػ فقفا يف الجزء الذي  ،أطاله( 1)اكظر الجدول 

ب، 59، رقاقة 19)آية  {الحؿقؿ} :ـا، يف ققلفتضؿـتف الؿخطقصة التل بقـ أيدي

 {وطاد وثؿقد} :( وققلف2ب، 59، رقاقة 2١)آية  {الجؾقد} :(، وكذلؽ1

، رقاقة 43)آية  {وققم لقط} :وكذلؽ ققلف ،(1١ب، 6١، رقاقة 42)آية 

ػؼ مع العّد وهذا يتّ  ،(. وهذه أيات لؿ ُتعد يف هذه الؿخطقصة11ب، 6١

 أدكاه(. 11الجدول  الشامل دون غقره )اكظر

 املخطوطة 
Or. 2165 

 الكويف
(K) 

 البصري
(B) 

 الشامي
(S) 

 املكي
(M) 

 املدىي
(Md) 

 (19احلنيه ) -1
 (27واجللود ) -2
 (42وعاد ومثود ) -3
 (43وقوو لوط ) -4

 (72 -0ج )اآليات : الفواصل المختلف فوها يف سورة الح00الجدول 

                                                               

 -47، صSpitaler, Die Verszahlungلؿعرفة آختالف يف فقاصؾ أيات يف سقرة مريؿ، اكظر  (1)

 .312، والبـا، اإلتحاف، ص48



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(61) 

الشامل. وطؾقف  وردات التعشقر يف مقضعفا الذي يتػؼ مع العدّ  كذلؽ فننّ 

يـسجؿ بشؽؾ واضح  -أو طؾك إقؾ هذا الجزء مـفا- ن السقرةأيؿؽـ الؼقل 

 الشامل. مع العدّ 

  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(62) 

 :مقارنت بني ادلخطوطت الربيطانيت وادلخطوطت الباريسيت

ة بـظقرهتا الباريسقة رغؿ وجقد بعض الؿخطقصة الربيطاكقة شبقف ثبت أنّ 

آختالفات الؿؾحقضة. وفقؿا يؾل بقان أوجف الشبف وآختالف بقـ 

 الؿخطقصتقـ:

ل ـّ الشؽؾ العام لؾؿخطقصتقـ واحد، فؼد كُتب الـص الؼرآين بؿداد بُ  -

رأسل طؾك الرّق بخط حجازي كقيف، وتراوح طدد إسطر  داكـ بشؽؾٍ 

لصػحة يف الؿخطقصة الربيطاكقة )حقث جاء سطًرا يف ا 27 -21ما بقـ 

ورقة مشتؿؾة طؾك طدد  122% مـ صػحات الؿخطقصة التل بؾغت 9١

يف حقـ اشتؿؾت  ،ا لؾصػحة(سطرً  25إلك  23أسطر يرتاوح بقـ 

% مـ 85)وجاء  ،سطًرا يف الصػحة 28 -21الؿخطقصة الباريسقة طؾك 

طر يرتاوح بقـ ورقة مشتؿؾة طؾك طدد مـ إس 112صػحاهتا البالغة 

وجاء متقسط طدد إسطر يف الصػحة  ،سطًرا يف الصػحة( 26 -22

 سطًرا. 24لؽؾتا الؿخطقصتقـ قريًبا مـ 

بقـ الؿخطقصتقـ إٓ أكف يبدو  كبقرٍ  بشؽؾٍ  طؾك الرغؿ مـ تشابف الخطّ  -

 فننّ  ،أكثر كثافة واستؼامة يف الؿخطقصة الربيطاكقة. وهـاك اختالف آخر

لؿخطقصة الباريسقة لف ذيؾ مؿقز يف أسػؾف يـحـل جفة حرف إلػ يف ا

ًٓ القؿقـ يف الؿخطقصة الربيطاكقة )وإن وجدت بعض  ، بقـؿا يبدو معتد

 يؾ الؿـحـل بقضقح(.الحآت التل يظفر فقفا الذّ 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(63) 

الخط الؿستخدم هق الحجازي دوًما، إٓ أن  طؾك الرغؿ مـ أنّ  -

ؾك فقفا خؿسة خطقط الؿخطقصة الباريسقة تشتؿؾ طؾك رقاقات تتج

 لؿا مشابف بشؽؾ إلػ ُكتبت حقث] أ1١ -ب 9مختؾػة )كؿا يف الرقاقة 

 - ب32 أ،3١ - ب28 أ،26 -ب 25خطقصة الربيطاكقة[ وكذلؽ الؿ يف

 ٓ بقـؿا ،(الؿخطقصة باقل يف الؿستخدم الؼقاسل الخط طؾك طالوة أ،34

 .واحد خط سقى الربيطاكقة الؿخطقصة يف يظفر

 تاهق إسؾقب الؿتبع يف كؾ (،قال) :مثؾ ،لػ مـ كؾؿاٍت إسؼاط إ -

الؿخطقصتقـ )رغؿ ورود بعض آستثـاءات يف الؿخطقصة 

يخالػ ما تعارف طؾقف  تبت بشؽؾ شاذ  . وهـاك كؾؿات كُ الربيطاكقة(

تبتا يف كؾتا ، فؼد كُ (آية وآيات) :اخ فقؿا بعد، مـ ذلؽ كؾؿةّس الـ  

 :وققلف ،{بآية} :مثؾ ققلف ،لػ يف سقاقالؿخطقصتقـ بقاءيـ بعد إ

التل تليت يف الؿخطقصتقـ بللػ بعد  {ذو} :، وكذلؽإلخ {بآياتـا}

                                                               

أ، 3١، والرقاقة 13أ، 3الؿخطقصة الربيطاكقة الرقاقة  اكظر: ،بإلػ {قال} :لؾقققف طؾك رسؿ كؾؿة (1)

بقـؿا جاءت  ،(11، 1١، وسقرة إبراهقؿ أيتان: 95)يف سقرة إطراف آية  2ب، 3١، والرقاقة 22

 (.19، 15أ، 52: 2ب، 34هذه الؿقاضع بغقر إلػ يف الؿخطقصة الباريسقة )رقاقة 

)سقرة  2ب، 43ويف الباريسقة يف الرقاقة  7ب، 3قاقة يف الؿخطقصة الربيطاكقة يف ر {بآية}جاءت  (2)

، ويف الباريسقة يف 14أ، 2يف الؿخطقصة الربيطاكقة يف الرقاقة  {بآياتـا}. وجاءت 1١6إطراف: آية 

 3ب، 3: وكذلؽ يف الؿخطقصة الربيطاكقة يف الرقاقة 72يف سقرة إطراف، أية  18أ، 33الرقاقة 

بدون إلػ الزائدة يف  {بآياتـا}. وجاءت 1١3ة إطراف: أية يف سقر 16ب، 34والباريسقة 

= 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(64) 

 :، طالوة طؾكيف الؿخطقصة الربيطاكقة( اواحدً  االقاو )ما طدا مقضعً 

 تامقضع واحد بللػ بعد السقـ يف كؾ التل جاءت يف {سقئة}

يت يف الؿخطقصة الباريسقة بللػ لتل تلا {شلء} :، وكؾؿةالؿخطقصتقـ

ر ورودها يف الؿخطقصة بقـؿا يتؽرّ  ،قبؾ القاء يف غقر حالة الـصب

 :كؿا يف {أولقا} :، هذا طالوة طؾك كؾؿةالربيطاكقة بإلػ وبدوهنا

                                                               
= 

يف سقرة  2أ، 33، والرقاقة 11يف سقرة آل طؿران، أية  21أ، 2الؿخطقصة الباريسقة يف الرقاقة 

 (.2ب، 1طاكقة جاء بقاء زائدة يف الرقاقة ي)وكظقر الؿقضع إخقر يف الؿخطقصة الرب 64إطراف آية 

أ، 8، 5أ، 7، 6-5أ، 2، 1١أ، 1يف الؿخطقصة الباريسقة )الرقاقة  {ذو} :مقاضع لؽؾؿةهـاك تسعة  (1)

( وجؿقعفا ُكتبت بللػ زائدة، بقـؿا جاءت 5ب، 53، 13أ، 5١، 7أ، 48، 19ب، 28، 24ب، 27، 2١

، 13أ، 28، 15أ، 17، 1١ب، 8يف ستة مقاضع يف الؿخطقصة الربيطاكقة، خؿسة مـفا يف )الرقاقة 

 (.19أ، 26( ُكتبت فقفا بللػ زائدة، طالوة طؾك مقضع بدون إلػ )رقاقة 6أ، 46، 23-22ب، 31

 (.2ب، 34والباريسقة  12أ، 3)الؿخطقصة الربيطاكقة رقاقة  95سقرة إطراف: آية  (2)

، طؾك سبقؾ الؿثال، يف سقرة إطراف: أية {شلء} :مـ الؿقاضع الخؿسة التل وردت فقفا كؾؿة (3)

( هـاك ثالثة مقاضع رسؿت بحرف إلػ يف كؾتا الؿخطقصتقـ 185، 156تان(، )مر 145، 89

(. ويف 2أ، 39)مرتان(:  17أ، 36/ الباريسقة، رقاقة  25ب، 6: 23، 22ب، 4)الربيطاكقة، رقاقة 

 ،(13أ، 34والباريسقة ) ،(3أ، 3مقضع لؿ ُتؽتب إلػ يف الؿخطقصتقـ، أما الربيطاكقة فػل رقاقة )

( لؽـفا كتبت بإلػ يف 4ب، 5لؿ ُتؽتب بإلػ يف الؿخطقصة الربيطاكقة )رقاقة  وهـاك مقضع

( جاءت 16، 14، 8 يف أيات )(. ومـ الؿقاضع الثالثة يف سقرة الرطد مثاًل 1١أ، 37الباريسقة )

( ويف مقضع واحد فؼط يف 1١، 2ب، 5١، 17أ، 5١جؿقعفا بإلػ يف الؿخطقصة الباريسقة )رقاقة 

، 17أ، 28( يف حقـ جاءت بدون إلػ يف الؿقضعقـ أخريـ )رقاقة 3ب، 28قة )رقاقة الربيطاك

 (.12ب، 28



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(65) 

ٕلػ فُتؽتب يف الؿخطقصتقـ بلربعة حروف فؼط )ا {أولقا إلباب}

 ًٓ لػ والقاو والالم والقاو مـ خؿسة )إ والقاو والالم وإلػ( بد

 إلخ.... وإلػ(

الحالتقـ  تاالؼرآين مع قراءة ابـ طامر يف كؾ إهؿ هق اتساق الـّص  لعّؾ  -

)مع ترمقز بعض السقاكـ يف الؿخطقصة الربيطاكقة(. ويشؿؾ ذلؽ كتابة 

بدون ياء يف الؿخطقصتقـ يف طدد مـ الؿقاضع  {إبراهقؿ} :كؾؿة

ر القاء يف رواية طؾك إقؾ مـ الروايات التل حقث قرئت بغق ،الؿحددة

 كؼؾت قراءة ابـ طامر، وجاءت الؽتابة متسؼة مع هذه الؼراءة بدون القاء.

ُيرتك يف الؿخطقصتقـ سطر يػصؾ بقـ السقرتقـ، ويف بعض الحآت  -

أ( وقد ُيرتك سطر 43كصػ سطر )كؿا يف الؿخطقصة الربيطاكقة يف الرقاقة 

ب، 9ب مـ الؿخطقصة الربيطاكقة، والرقاقة 38اقة وكصػ )كؿا يف الرق

ب مـ 44ب، 39أ مـ الباريسقة( أو حتك سطران )مثؾ الرقاقة 56

الؿخطقصة الباريسقة(. ومع ذلؽ فتختص الؿخطقصة الربيطاكقة دون 

كظقرهتا بقضع اسؿ السقرة وطدد آياهتا يف هذا السطر )ويبدو أن ذلؽ قد 

ٔيات مع العّد الدمشؼل، حتك وإن ػؼ طدد اأضقػ يف وقت ٓحؼ، ويتّ 

                                                               

 11ب، 53: 2١ب، 5١: والباريسقة، رقاقة 4أ، 32: 22ب، 28مثؾ الؿخطقصة الربيطاكقة رقاقة  (1)

 (.52، وإبراهقؿ آية 19وذلؽ يف سقرة الرطد: آية 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(66) 

كؿا سبؼ أن  ،الػعؾل متػًؼا يف العدد مع صريؼة أهؾ حؿص كان الـّص 

 رأيـا(.

 ترد البسؿؾة يف الؿخطقصة الربيطاكقة باكتظام فتؿل السطر إول مـ كّؾ  -

سقرة ثؿ تبدأ آيات السقرة يف السطر التالل، بقـؿا يف الؿخطقصة الباريسقة 

ا مـ السطر إول، وتبدأ أيات بعدها مباشرة يف ذات جزءً البسؿؾة  تحتّؾ 

ز البسؿؾة بعالمة أية يف الؿخطقصة السطر. وطالوة طؾك ذلؽ، ُتؿق  

الربيطاكقة وإن لؿ تدخؾ يف طدد أيات، بقـؿا يف الؿخطقصة الباريسقة 

ز فقفا البسؿؾة بعالمة أية )يف كجد حالتقـ )مـ بقـ طشر حآت( لؿ ُتؿق  

 1١أ، 3١حقث أية إولك مـ سقرة الـساء، والرقاقة  17ب، 9الرقاقة 

 يف أية إولك مـ سقرة آل طؿران(.

الؿخطقصتقـ  تاشقر وفقاصؾ أيات الػردية يف كؾتتشابف طالمات التع -

( وتؿقز ا سّت ز أيات الػردية بؿجؿقطة شرصات )غالبً ، فُتؿق  كبقرٍ  إلك حد  

ومع ذلؽ تتؽقن وردات التعشقر يف  ،ت خاصةطشر آيات بقردا كّؾ 

الؿخطقصة الربيطاكقة مـ دوائر تحقط هبا كؼاط مـ مداد أحؿر، بقـؿا يف 

دوائر كؼطقة تحقط بالحرف الؿـاسب مـ  الباريسقة تظفر طؾك شؽؾِ 

، طؾك أن تبؼك الخؾػقة غقر مؾقكة حروف الفجاء وفؼ الرتتقب إبجدي

                                                               

 ،(13١، 3١(، والالم )12١، 2١والؽاف ) ،(11١، 1١قاء )الحروف وفؼ الؿخطقصة الباريسقة: ال (1)

، 6١) اقـً وحرف يبدو كالصاد لؽـ ُيػرتض أن يؽقن ِس  ،(15١، 5١والـقن ) ،(14١، 4١والؿقؿ )

= 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(67) 

 ب،48 -أ 46ُتؾّقن بإحؿر )كؿا يف رقاقة يف أغؾب الحآت، وأحقاًكا 

 الؿخطقصة يف التخؿقس يظفر ذلؽ طؾك وطالوة(. ب56 - ب53 ورقاقة

وٓ يظفر ذلؽ يف الؿخطقصة  ـ(ة بـؿط معق  مرسقم بللػ) الباريسقة

فػل  :مختؾػ الربيطاكقة. كؿا تتؿ اإلشارة إلك أية الؿائة بشؽؾٍ 

السطر أطؾك طالمة أية، ويظفر يف الؿخطقصة الربيطاكقة ُتؽتب هاء فقق 

بعض الحآت إشارة تقضقحقة إضافقة، بقـؿا يف الؿخطقصة الباريسقة فنن 

دائرة أو مستطقؾ تشتؿؾ  وسط القردة التل تؽقن يف الغالب طؾك شؽؾِ 

ب، 4ـ لتشقر إلك الؿائة )مثؾ رقاقة طؾك حرف قاف مؽتقبة بلسؾقب معق  

 2ب، 49: 14ب، 34: 5ب، 26: 13ب، 16]دائرية الشؽؾ[ ورقاقة  9

)مثؾ رقاقة  (،2١١)]مستطقؾة[( أو حرف راء لإلشارة إلك أية رقؿ 

، طؾك الرغؿ مـ تؿققز أية مائتقـ بحرف الؼاف يف رقاقة 15ب، 9

 (.1١ب، 39

سؼ يف الغالب مع صريؼة أيات داخؾ السقر يتّ  بع يف طدّ إسؾقب الؿتّ 

ا لف تؿاًما )غقر أن إن لؿ يؽـ مطابؼً و ،الشامل أهؾ حؿص يف كظام العدّ 

سقرة يف الؿخطقصة الربيطاكقة هق  ـ يف بداية كّؾ طدد أيات الؿبقّ 

                                                               
= 

والؼاف )وتبدو أشبف بالقاو(  ،(19١، 9١والصاد ) ،(18١، 8١والػاء ) ،(17١، 7١والعقـ ) ،(16١

 العددية اكظر طؾك سبقؾ الؿثال: (. لؿعرفة الؼقؿ 2١١والراء ) ،(1١١)

W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, 3rd edn (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1896-8), vol. 1, p. 2. 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(68) 

وبالطبع كثقر مـ -ر ومع ذلؽ فنن وضع طالمات التعشق ،الدمشؼل(

كاهقؽ طـ  ،مـ الطرق الؿعروفة سؼ يف الغالب مع أي  ٓ يتّ  -فقاصؾ أي

 الدمشؼل أو الحؿصل.

  



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(69) 

 :اخلامتت

لقس هـاك وسقؾة واضحة تدلـا طؾك تاريخ الؿخطقصة الربيطاكقة سقى 

آطتؿاد طؾك الحدس والتؼدير، تؿاًما كؿا هق الحال مع كظقرهتا الباريسقة وفؼ 

ما بّقـف ديروش حقـ ذكر أن هذه الؿخطقصات تعطل اكطباًطا بلهنا مقغؾة يف 

فقؿؽـ الؼقل أهنا قديؿة . وبؿا أن الؿخطقصة مؽتقبة بالخط الحجازي، مدَ الؼِ 

 مفا طؾك وجف الدقة.دَ ا، لؽـ ٓ كؿؾؽ تحديد مدى قِ جد  

مثؾ - هذه الؿخطقصة ومع ذلؽ بالـظر إلك إصقل الجغرافقة، وبؿا أنّ 

وجاءت فقاصؾ أي  ،ُكتبت وفؼ قراءة ابـ طامر الشامل -كظقرهتا الباريسقة

ؿؽـ آصؿئـان إلك أن فقفا وفؼ العّد الشامل وتحديًدا صريؼة أهؾ حؿص، فق

الؿخطقصة كبقرة اشتؿؾت طؾك   طـ ذلؽ، فننّ وفضاًل  ،مـشلها هق بالد الشام

اخ، مؿا يقحل بقجقد ّس مـ الـ   ـِ يْ رققق باهظة الثؿـ وحظقت بققت وجفد كبقرَ 

ولق وضعـا هذه العـاصر الثالثة مًعا لؽان مـ السائغ  :كقع مـ الرطاية الخاصة

لشام حقـ كاكت حاضرة الخالفة فقفا، يف العصر إمقي الؼقل بلهنا ُكسخت يف ا

هجرية(. وكظًرا لقجقد كقع مـ طدم آكتظام يف وضع فقاصؾ  132 -4١)سـة 

والسبب  ،تؿاًما مثؾؿا هق حال كظقرهتا الباريسقة ،أي يف الؿخطقصة الربيطاكقة

واضح محدد  طؾك كظامٍ  يف ذلؽ كؿا ذكركا أن العؾؿاء لؿ يؽقكقا قد استؼروا بعدُ 

                                                               

(1) Deroche, The Abbasid Tradition, p. 27. 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(7١) 

يف هذا الصدد، بخالف الؼراءة التل ُكتبت الؿخطقصة وفًؼا لفا، وهل قراءة ابـ 

، فقؽقن لديـا دلقؾ آخر طؾك التاريخ طامر الشامل، فؽاكت ثابتة معروفة

ر كسبًقا لفذه الؿخطقصة. )ويصدق إمر ذاتف طؾك الطريؼة التل كتبت هبا الؿبؽّ 

ذلؽ(.  بخالف ما جرى طؾقف العؿؾ بعدَ  بعض الؽؾؿات يف كؾتا الؿخطقصتقـ

ت الدولة بـشرها ُكتبت ؾَ الؿصاحػ التل تؽػ   ويف ضقء ما ثبت لديـا مـ أنّ 

قؾ بَ بالخط الؽقيف الؿتلخر والذي ارتبط بالػرتة التل تؾت الخط الحجازي، قُ 

 ،هجرية( 96حتك  86طفد الخؾقػة إمقي القلقد )الذي حؽؿ يف الػرتة مـ 

صـعاء، بدار الؿخطقصات، التل تـاولفا فقن بقتؿر بالشرح  )مثؾ مخطقصات

، فقؿؽــا حقـئذ أن كجازف بالؼقل بلن والتقضقح يف أكثر مـ مؼالة(

مخطقصات مثؾ الؿخطقصة الباريسقة وهذه الؿخطقصة الربيطاكقة تعقد لحؼبة 

زمـقة سابؼة طؾك خالفة القلقد. وكظًرا ٕهنا تؾت فرتة جؿع مصحػ طثؿان 

هجرية )فلسؾقب الؽتابة الذي ُكسخت  3١زيعف طؾك إمصار حقالل سـة وتق

                                                               

 .84، ص1، العدد 3، مجؾة الدراسات الؼرآكقة، الؿجؾد دتقناكظر  (1)

 :اكظر طؾك سبقؾ الؿثال (2)

Hans-Caspar Graf von Bothmer, 'Fruhislamische Koran-Illuminationen: Meisterwerke 

aus dem Handschriftenfund der Grossen Moschee in Sanaa/Yemen', Kunst und 

Antiquitaten 1 (1986), p. 25, Plate 3; idem, 'Masterworks of Islamic Book Art: Koranic 

Calligraphy and Illumination in the Manuscripts found in the Great Mosque in Sanaa' in 

Werner Daum (ed.), Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix 

(Innsbruck & Frankfurt/Main: Pinguin-Verlag & Umschau-Verlag, 1987[?]), p. 179; 

idem, 'Architekturbilder im Koran: Eine Prachhandschrift der Umayyadenzeit aus dem 

Yemen', Pantheon 45 (1987), pp. 4-20; idem, 'Neue Wege der Koranforschung. III. Die 

Anfange der Koranschreibung: Kodikologische und kunsthistorische Beobachtungen an 

den Koranfragmenten in Sanaa', Universitdt des Saarlandes Magazin Forschung 1/1999, 

pp. 40-6. 



 

 

 ( Or. 2165برقم) جبة الربيطانيةبعض املالحظات عىل أقدم مخطوط للقرآن يف املك

 ثرجامت

(71) 

بف هذه الؿخطقصات هق كػس الـص الؼرآين الذي اطتؿد واستؼر طؾقف الـساخ 

بعد ذلؽ(، استـاًدا إلك هذا يؿؽـ الؼقل أن هذه الؿخطقصات ترجع طؾك ما 

الؼقل  هق 85هجرية، طؾك أن طام  85و 3١يبدو إلك فرتة زمـقة بقـ طامل 

 إسؾؿ لؽـ لقس بالضرورة إصقب.

│ 

 


