


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 ثرجامت

(2) 

 َثصج تؼطَفُح تانكاتثني:

 :Behnam Sadeghiبهنام صادقي 

لدراسات الديـقة بجامعة ستاكػقرد بؽالقػقركقا مـذ يف اأستاذ مساطد 

 ر. ، مفتؿ بالػؽر اإلسالمل وبالؼاكقن وباإلسالم الؿبؽّ م2006

مـطؼ صـع الؼاكقن يف اإلسالم: الؿرأة » يف هذا السقاق كتاب بعـقان :لف 

 «م2002 التؼالقد الؼاكقكقة، والصالة يف

 :Uwe Bergmannأوي بورجمان 

 لعؾقم الطاقة بجامعة ستـافقرد.  PULSEباحث بؿعفد 
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 ثرجامت

(3) 

 :(1)يمسيح

حقل مخطقصات الؼرآن، الغربقة هذه القرقة واحدة مـ أهؿ الؽتابات 

 مخطقصات صـعاء،إحدى مصحػ طثؿان و مقازكة بقـ حقث تشؿؾ دراسة

ارة لبدايات كتابة الؼرآن وتدويـ الؿصحػ وتحاول يف ضقء ذلؽ اإلش

ثقرت حقل تاريخ الؼرآن بسبب الشريػ، وبقان غؾط الدطاوى التشؽقؽقة التل أُ 

  اكتشاف مخطقصات صـعاء.

 صـعاء مخطقصات ىدحدراسة إلصادقل وبقرجؿان م يف هذه القرقة يؼدّ 

 مـ العؾقي الـّص  يف ضقء الؿصحػ العثؿاين، ويستعرضان( 0)صرس صـعاء 

ػؾل بؿصاحػ الس   ، ويؼقمان بؿحاولة ربط الـّص مـف ػؾلوالس   هذا الطرس

الصحابة الؿذكقرة يف التؼؾقد اإلسالمل يف كتب الؿصاحػ والؼراءات، ثؿ 

 
ّ
وأماله طؾك  يؼقمان بؿحاولة ربط هذا الؿصحػ بالؼرآن الذي تاله الـبل

ػ العثؿاين ويف هذا السقاق يستـتج صادقل وبقرجؿان أصالة الؿصح أصحابف،

الخالفات الحاصؾة بقـ مصاحػ الصحابة هل خالفات قؾقؾة غقر  وأنّ  ،تفودقّ 

ج جقة كؿا تروّ قوأهنا كاكت شػفقة طارضة ٓ ترجع ٕمقر ديـقة وأيديقل ،رةممثّ 

  .بعض الدطاوى الزائػة، وإكؿا ترتبط بلمقر ترجع لإلمالء السؿاطل

                                                     

الرتجؿة، مسمولق قسؿ الرتجؿات بؿققع تػسقر، وقد  لقاردة يف كّص مة والتعؾقؼات اقام بؽتابة الؿؼدّ  (0)

 .«قسؿ الرتجؿات»ـػ بلن كصصـا بعدها بمقزكا حقاشقـا طـ حقاشل الؿمل  
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 ثرجامت

(4) 

تابة الؿصحػ والؿصاحػ ا بؿسللة كؼؾ الؼرآن وكقلل القرقة اهتؿامً تُ 

د طؾك بعض إصروحات الغربقة  ذات ة بالصحابة، وتعؿؾ طؾك الرّ الخاّص 

الؿرويات الدالة  ة بتاريخ الؼرآن وتدويـف، كطرح جقن بقرتقن الؼائؾ بلنّ ؾَ الص  

العثؿاين  ضعت بعد طفد طثؿان لؿقاجفة الـّص طؾك وجقد مصاحػ الصحابة وُ 

آتجاه التـؼقحل والدطاوى التشؽقؽقة التل  ـ أغالطأو تػسقره، وكذلؽ تبقّ 

 ج لفا حقل تاريخ الؼرآن والؿصادر اإلسالمقة وأصقل اإلسالم، وغقر ذلؽ.روّ 

طة ٔفاق البحث الغربل يف باب الدراسات ثقر القرقة جقاكب متـقّ كؿا تُ 

ـ يْ ر لؾؼرآن الؽريؿ مـ خالل مسارَ وتؼرتح صريؼة لدراسة التاريخ الؿبؽ   ،الؼرآكقة

رة، والثاين هق الؿخطقصات، ـ، إول هق الؼراءات والؿرويات الؿبؽّ قْ مزدوَج 

 ـ كذلؽ أهؿقة وجقد قاطدة بقاكات لصقر الؿخطقصات الؼرآكقة.وتبقّ 

ة يف سقاق البحث يف مخطقصات هذه القرقة مـ إوراق الغربقة الؿفؿّ  إنّ 

لـظر طـ ا الؼرآن الؽريؿ والـظر لتاريخ الؼرآن وتدويـ الؿصحػ، وبغّض 

آتػاق وآختالف مع ما تثقره مـ بعض الؿعطقات، فؿـ الؿفؿ إصالع 

ة مـ وراء اسقـ طؾقفا والـظر فقفا وآشتباك معفا، وهق الغاية الؿرجقّ الدرِ 

 تعريب الـتاج الغربل.
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 ثرجامت

(5) 

انسضاسح
(1()2()3)

 

                                                     

( إلتاحتفا لـا ولتؼديؿ طّقـة مـ التلريخ بالؽربقن الؿشع، 2007كقّد أن كتقّجف بالشؽر لصاحب ورقة ستاكػقرد ) (0)

اتؽؾقػ لؾؿساطدة يف تتّبع الصقر، وسقسل إفاكجقؾستا يف مؽتب التطقير بجامعة وكذلؽ لربايس كروكؽايت ر

ستاكػقرد لؾدطؿ الؾقجقستل والؿساطدات إخرى، طالوة طؾك العامؾقـ يف مؽتبات جامعة ستاكػقرد ومخترب 

ستاكػقرد لإلشعاع السـؽرتروين. وقد أجريُت بعض مراحؾ هذا البحث يف مخترب ستاكػقرد لإلشعاع 

سـؽرتروين يف مركز ستاكػقرد لؾؿسرطات الخطقة، وهق مرفؼ لالستخدام القصـل تتقّلك إدارتف جامعة ستاكػقرد ال

 لصالح مؽتب طؾقم الطاقة إساسقة التابع لقزارة الطاقة إمريؽقة.

باتريشقا ويقّد هبـام صادقل التعبقر طـ شؽره وامتـاكف لألشخاص أتقة أسؿاؤهؿ: مايؽؾ كقك، وديػقد باورز، و

كرون، ومقشقؾ كقبريسقن، ومحسـ جقدارزي، وديػقـ ستققرات، وزيد أدهؿل، ومحؿد مؽل. كؿا أتقّجف 

بالشؽر كذلؽ لؿايؽؾ كقك وروبرت والتز لؾؿحادثات الؼّقؿة وتبادل أراء، طالوة طؾك مقتل كقرشقلؿ لتؼديؿ 

اهلل لؾؿساطدة يف الؿراجع،  إم س سقػ صقر طالقة الدّقة مـ الرقاقة الخاّصة بؿجؿقطة ديػقد، طالوة طؾك

وسؽقت لقكاس إلقراضف قرص الققكسؽق الؿضغقط، ومحؿد إطظؿل إلهدائف الطبعة الثاكقة مـ كتاب )تاريخ 

الـّص الؼرآين(. وقد قّدمت الـسخة إولك مـ هذا البحث يف الـدوة التل طؼدت حقل التاريخ الؿبّؽر لؾؼرآن 

 .2009يقلقق،  30 -30بجامعة ستاكػقرد يقمل 

 2007تضّؿـت مشاركة أوي بقرجؿان إطداد إدوات الالزمة وإجراء التصقير بإشعة السقـقة لرقاقة ستاكػقرد 

وتحديد تركقبة إحبار الؿستخدمة يف هذه الرقاقة، والؿشاركة يف التجفقزات الالزمة إلجراء التلريخ بالؽربقن 

ـتقجة العددية لعؿؾقة التصقير إلك صقر لؾرقاقة وتتبع الـّص السػؾل الؿشّع. وقد تقّلك هبـام صادقل تحقيؾ ال

وأجرى الحسابات الخاّصة بآحتؿآت أحادية الجاكب لـتائج التلريخ بالؽربقن، وكتب هذا البحث. وحقـ يِرد 

 ضؿقر الؿتؽؾ ؿ يف هذا البحث فالؿراد بف هبـام صادقل.

قسؿ الدراسات اإلسالمقة بالؾغة  -رس بؽؾقة الؾغات والرتجؿة قام برتجؿة هذه الؿادة: حسام صربي، مد (2)

اإلكجؾقزية، بجامعة إزهر، شارك يف ترجؿة طدد مـ الؽتب الديـقة، وقام برتجؿة طدد مـ البحقث، كؿا أن لف 

 .لؽرتوكقةالعديد مـ الرتجؿات الؿـشقرة طؾك بعض الؿقاقع اإل

 The Codex of a Companion of the Prophet and the Qurʾān of theالعـقان إصؾل لؾؿادة هق ) (3)

Prophet) وقد كشرت يف ،Arabica 57 (2010) 343-436  مصحػ  :كر أن الرتجؿة الحرفقة لؾعـقان هل، جدير بالذ(

= 
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 ثرجامت

(6) 

 يمسيح:      -1

 استؼطاع انُتائح:

ْػؾك لطرس  بقـ أيديـا دراسة لـسخَتْقـ مـ الؼرآن: هؿا الطبؼة العؾقا والس 

. والطبؼة العؾقا هل الؼرآن بصقرتف الؿعفقدة ومـ الؿؿؽـ أن تعقد (0)صـعاء 

لؾـصػ إول أو الثاين مـ الؼرن السابع الؿقالدي أو إلك مطؾع الؼرن الثامـ: 

ووفًؼا لؾتلريخ بالؽربقن الؿشع يعقد تاريخ الرّق وبالتالل الؽتابة السػؾقة إلك 

 إول مـ الؼرن السابع. الـصػ

وتمّكد الروايات اإلسالمقة الؿبّؽرة طؾك وجقد ُكَسخ مختؾػة مـ الؼرآن 

، وتـؼؾ لـا بعض إخبار آختالفات الؿزطقمة بقـ هذه 
ّ
لدى صحابة الـبل

الؿصاحػ، ويبدو أّن آختالف بقـ الؿصاحػ قد أسػر طـ محاولة لؾتقحقد. 

قف ووفًؼا لؾذاكرة الجؿاطقة لؾؿسؾؿ قـ إوائؾ فنّن الصحابل طثؿان بعد تقل 

. الؿعقارية الؿعتؿدةالخالفة وّزع كسخة مـ الؼرآن طؾك إمصار لتؽقن الـسخة 

وٓ ُيعرف طؾك وجف التحديد تاريخ هذا الحدث، غقر أكف مـ الؿرّجح وققطف يف 

 650إلك  644هجرية، ويقافؼ الػرتة مـ سـة  30إلك  24الػرتة ما بقـ سـة 

                                                     
= 

ؿـا بتعديؾ العـقان وجعؾـاه )مقازكة بقـ مصحػ طثؿان وإحدى مخطقصات صـعاء صحابل وقرآن الـبل(، إٓ أكـا قُ 

ا طـ اشتغال الؿادة، مع مالحظة أكف كظرات حقل تاريخ تدويـ الؼرآن(، بحقث يؽقن أكثر تعبقرً : (0صـعاء )صرس 

 .(قسؿ الرتجؿات) .دمـ الؿتعذر بعض الشلء تسققؼ اشتغال الؿادة يف ضقء طـقان محدّ  يظّؾ 
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 ثرجامت

(7) 

الديةمق
(1)

. وتـتؿل جؿقع الؿخطقصات الؼرآكقة الؿقجقدة حالًقا إلك التؼؾقد 

 الـّصل الذي ضفر يف هذه الـسخة الؼرآكقة.

ْػؾِل ٓ يـتؿل إلك التؼؾقد  (0)تؽؿـ أهؿقة صرس صـعاء  يف أّن الـّص الس 

ز (. وٓ يتؿقّ C-1كسؿقف هـا )مصحػ ل آخر ل العثؿاين، بؾ إلك تؼؾقد كص  الـص  

ل طـ التؼؾقد العثؿاين فحسب كؿا هق معؾقم مـ الؿصادر التؼؾقد الـص   هذا

قة الؿستخدمة يف إدبقة والؿخطقصات، بؾ يختؾػ كذلؽ طـ التؼالقد الـّص 

 بـ كعب التل تشتؿؾ طؾك تـؼقحات لؾؼرآن ٓ تشفد 
ّ
مصحػ ابـ مسعقد وُأبل

ؿصادر يف بعض إوصاف الؿذكقرة يف ال لفا الؿخطقصات، وإكؿا وردْت 

والتؼالقد الـصقة إخرى  C-1وجفة كظر ترى أن الـسخة  كإدبقة. وسلتبـّ 

قبؾ  الؿؼاركة بقـفا يؿؽـ أن تؽشػ لـا حالة الـّص  شّؽؾت تؼالقد متقازية، وأنّ 

ع طـف هذه التؼالقد الؿختؾػة وتؾؼل الضقء طؾك إصؾ الذي اكبثؼت مـف أن تتػرّ 

 الـؿقذج الؼرآين إصؾل. قة، وأقصد هبذاجؿقع التؼالقد الـّص 

 ،ويربهـ البحث طؾك دور الذاكرة والؿشاففة يف كشلة مصاحػ الصحابة

. وحجؿ C-1ل العثؿاين وكسخة ر تؿاًما آختالف بقـ التؼؾقد الـص  وهق ما يػّس 

                                                     

رامقار، تاريخ الؼرآن،  لتحؾقؾ إدلة الؿتعّؾؼة بتاريخ التقحقد العثؿاين لؾـّص الؼرآين، اكظر: محؿقد (0)

 : واكظر أيًضا:435 -433، ص:0983هـ/ 0362الطبعة الثاكقة، صفران، أمقر كبقر، 

Ahmad ʿAli al-Imam, Variant Readings of the Qur’an, Herndon, Virginia, 

International Institute of Islamic Thought, 2006, p. 20-1. 
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 ثرجامت

(8) 

آقتصار طؾك الـؼؾ  طؾك الـؼؾ بالؿشاففة: غقر أنّ  آختالف وطدده يدّل 

استثـاء ٓ قاطدة  آختالفات بقـ الؿصاحػ تظّؾ  بالؿشاففة أمٌر مستبَعد ٕنّ 

د ولقس هـاك سقـاريق لتـؼقح متعؿّ  ،ؼ إمر بعـاصر لغقية ثاكقيةحتك حقـ يتعؾّ 

 ر هذه آختالفات.الؿؽتقب يػّس  لؾـّص 

وتؼتضل إدلة الؿتاحة وجقد كؿقذج يجؿع بقـ الؿشاففة والؽتابة، أي 

ك وجف الخصقص فنّن السقـاريق الذي كؿقذج شبف شػفل. وإذا شئـا التحديد طؾ

وتعقد آختالفات الفائؾة بقـ ، يرى حدوث إمالء مـ كؿقذج أّولل هق إكسب

إلك التبايـ يف صريؼة تؾّؼل  C-1قة الؼرآكقة لؿصحػ طثؿان وكسخة التؼالقد الـّص 

 اخ لفذا الـؿقذج إّولل طـد تالوتف.طدد مـ الـّس 

كػسفا  (0)لؽتابة السػؾقة يف صرس صـعاء ولقس الؼصد مـ هذا الؼقل بلّن ا

كاكت كتقجة مباشرة لعؿؾقة اإلمالء: فربؿا تؽقن مـسقخة مـ مخطقصة أخرى. 

والػؽرة أن الؽتابة السػؾقة والؿخطقصة إصؾقة الؿلخقذة مـفا هؿا يف إصؾ 

( والتؼالقد الؿؼابؾة C-1ل )أن التؼؾقد الـص   . وٓ بدّ C-1جزء مـ التؼؾقد الـصل 

ب هق ما ـة. وهذا التشعّ لؿصاحػ الصحابة إخرى قد تشّعبت طـد مرحؾة معقّ 

قة الؿختؾػة )التؼؾقد فبعد أن اكبثؼت التؼالقد الـّص  :ـ العؿؾقة شبف الشػفقةتضؿّ 

ة بؿصاحػ الصحابة( مـ طؿؾقة اإلمالء لبعضفا أو إساسل والتؼالقد الخاّص 

 الؽتابة.فا، مـ الؿؿؽـ أن تؽقن اكتؼؾت بعد ذلؽ بكؾّ 
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 ثرجامت

(9) 

قة. لل بـاء طؾك اختالف الـ َسخ الـّص ل إلك تحديد كؿقذج أوّ يسعك الـؼد الـص  

ـ هذه الـ َسخ الؼرآَن العثؿاين ومصاحَػ ؼ بالؿفؿة الحالقة تتضؿّ وٕغراض تتعؾّ 

 ،الصحابة الؿختؾػة: ولذا مـ الضروري مـاقشة حالتفا قبؾ الشروع يف التحؾقؾ

ة ستـاًدا إلك مؼتضقات الـتائج إخقرة الؿفؿّ وا ،وسقف أبدأ بؿصحػ طثؿان

 ،ؾ إلقفا مايؽؾ كقك، وياسقـ دتقن، وحسقـ مدرسل وآخرون()التل تقّص 

ر العالقة بقـ التؼؾقد العثؿاين والؿصاحػ أحاوُل القصقل إلك إصار طؿؾ يتصقّ 

العؾقي  إخرى، وأكطؾُؼ مـ خاللف إلك دراسة الؿخطقصات العثؿاكقة، مثؾ الـّص 

وضع الؿصاحػ إخرى غقر العثؿاكقة التل ورَد   هذه الطروس. وفقؿا يخّص يف

هـاك قدًرا كبقًرا مـ الصحة يف هذه  ذكرها يف الؿصادر إدبقة اإلسالمقة فلرى أنّ 

الالئحة التل تعقد لؾؼرن الثاين وتشتؿؾ طؾك آختالفات القاردة يف  الؿرويات وأنّ 

 رة.ا ٕحد الؿصاحػ الؿبؽّ حؼقؼق   مصحػ ابـ مسعقد ربؿا تؽقن تجسقًدا

ل الؿستخدمة هق طؾؿ دراسة العالقة بقـ الـصقص، أول مـاهج الـؼد الـّص 

، وهل صريؼة genealogical method إكساب دراسة وأحقاًكا ُيعرف باسؿ مـفج

مع غقره مـ الـصقص. وُيستخدم هذا  كّص  ل التؽرار يف اتػاق كّؾ تعتؿد طؾك معدّ 

، والـقع C-1ة ثالثة أكقاع كصقة، هل الـقع العثؿاين، وكسخة الؿـفج يف دراس

ومـ  ،بؿصحػ ابـ مسعقد، وذلؽ لبـاء طالقة محتؿؾة بقـ الـصقص الخاّص 

                                                     

ػقـ وغقرهؿ يف الؿقضع الؿـاسب. وقد أغػؾ بعض سقف تِرد يف هذا البحث اقتب (0) اسات مـ أطؿال همٓء الؿمل 

ػقـ أهؿقة هذه إطؿال، يؿؽـ آصالع طؾك طدد مـ إبحاث يف:   الؿمل 

G.S. Reynolds (ed.), The Qurʾān in its Historical Context, London, Routledge, 2008. 
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 ثرجامت

(00) 

ضح أّن العالقة الؿـطؼقة بقـ هذه الـصقص تؼقم طؾك أساس وجقد خالل هذا يتّ 

تشقر  وبـاء طؾك ذلؽ، :لل اكبثؼت مـف مصاحػ الصحابة الثالثةكؿقذج أصؾل أوّ 

ة يف الـؼؾ طـ هذا ؾ الـسخة إكثر دقّ ل العثؿاين يؿثّ الؿعطقات إلك أن التؼؾقد الـص  

ر الؿعطقات بصقرة مـاسبة أيًضا، ووفًؼا الـؿقذج إصؾل. وثؿة سقـاريق آخر يػّس 

ب لفذا السقـاريق يؿؽـ لؾؿرء أن يـظر إلك مصحػ طثؿان طؾك أكف محتقى مركّ 

صاحػ الصحابة الؿختؾػة واختقار الـسخة التل تحظك جاء كتقجة الؿؼاركة بقـ م

وٓ يعتؿد مـفج العالقة بقـ الـصقص  ،بلكرب قدر مـ التقافؼ يف مقاضع آختالف

 .طؾك صبقعة آختالفات وشؽؾفا أو صبقعة الؿصحػ كؽّؾ 

ل طـد ا صبقعة آختالفات فؼد تـاوْلُتفا يف مـفجل الثاين لؾـؼد الـّص أمّ 

 C-1ـ )هؿا الـسخة قْ أحاول تحؾقؾ كّص  ذْ إِ  ،دلة الداخؾقةتحؾقؾ قطبقة إ

ومصحػ طثؿان( لتحديد مقاصـ التػاوت اإلحصائل بقـفؿا ومحاولة تحديد 

ا. وآستـتاج الذي يؿؽـ الخروج بف مـ التػاوت فقؿا إسبؼ زمـق   كقع الـّص 

د تجّس  التلريخ الـسبل يف هذا الـقع مـ التحؾقؾ يسقر وفؼ الؿبادئ التل يخّص 

مصاحػ الصحابة تستؾزم مبادئ تـاسب الحآت التل يتالزم  فننّ  ،صريؼة الـؼؾ

ويبّقـ البحث هذه  ،فقفا الـؼؾ الشػاهل والؽتابل كؿا هق الحال يف اإلمالء

وهذا  :C-1الؿبادئ ويطبؼفا طؾك آختالفات بقـ مصحػ طثؿان والـسخة 

 .C-1ؿان أقدم مـ الـسخة صريؼة الؽتابة يف مصحػ طث الؿـفج يؽشػ لـا أنّ 
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 ثرجامت

(00) 

د الطريؼ لبحث قضقة إصؾ الذي اكبثؼت مـف جؿقع وهذا التحؾقؾ يؿفّ 

 وتؽشػ إدلة التل جرى تحؾقؾفا يف هذا البحث أنّ  ،قة الؼرآكقةالتؼالقد الـص  

ذلؽ الـؿقذج إصؾل يرتبط بالـبل محؿد. وفضاًل طـ مسللة التلريخ، تتقح 

وتختؾػ الـتائج  ،رى لفذا الـؿقذج إصؾلإدلة مـاقشة الخصائص إخ

أكثر كتقجة  القاردة هـا طـ الرواية الؿعتادة وتتجف كحق ففؿ أكثر تحػًظا. ولعّؾ 

ا بالػعؾ يف ؾ كان مستؼر  ؿَ آمـة تخرج هبا هذه الدراسة أن ترتقب أيات والجُ 

وهل كتقجة تخالػ ما تعارف طؾقف السابؼقن حقل  ،الـؿقذج إصؾل الـبقي

ر الشائع أن وكان التصقّ  ،دةبت فقف أيات الؼرآكقة يف سقر محدّ لتاريخ الذي ُرتّ ا

ؾت إلقفا الدراسة التل بقـ الـتائج التل تقّص  هذا إمر يعقد لزمـ طثؿان: إٓ أنّ 

 أيديـا ترّج 
ّ
كػسف ح تلريًخا آخر يعقد لزمـ الـبل

(1)
. 

 فقؿا يخّص كذلؽ تختؾػ كتائج الدراسة الحالقة طـ الؿتعارف طؾقف 

رأي جؿاهقر أهؾ العؾؿ يربط  فننّ  ،الؿزايا الـسبقة لؿصاحػ الصحابة الؿختؾػة

ولفذا ٓ يرون  :بقـ مصاحػ الصحابة وإحرف السبعة التل كزل هبا القحل

قة الؾػظقة وآتػاق مع إصؾ طـ لؿصحػ طثؿان أفضؾقة كبقرة مـ حقث الدّ 

                                                     

ستشراقل الغربل، وإٓ فارتباط ترتقب أيات داخؾ السقر بزمـ القرقة تؼصد هاهـا الدرس آ عّؾ ل (0)

الـبقة وأكف مـ إمقر التقققػقة هق مـ الؼطقع بف يف الجاكب اإلسالمل، بخالف ترتقب السقر الذي 

 (.قسؿ الرتجؿات)ؾ الصحابة. بَ ا مـ قِ ا أم اجتفادي  ا وهؾ كان تقققػق  شفد خالفً 
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 ثرجامت

(02) 

)ومع ذلؽ فنن  C-1ا الـسخة سائر مصاحػ الصحابة مثؾ ابـ مسعقد، وضؿـق  

والسبب يف  :رأي الجؿفقر أكف ٓ تصح الصالة بؼراءة تخالػ مصحػ طثؿان

هذا هق اإلجؿاع أو ٕكف يؿثؾ العرضة إخقرة )التل تال فقفا محؿد الؼرآن طؾك 

اه مـف(جربيؾ أو تؾؼّ 
(1)

آتجاه الؿخالػ الذي ذهب  . طؾك الجاكب أخر، فننّ 

دية يف الؿصاحػ ٓ يجد بلًسا يف الؿصاحػ غقر كقع مـ التعدّ إلك الؼقل بقجقد 

مـ آتجاهقـ  العثؿاكقة، وجقاز استعؿالفا يف جؿقع إغراض. وٓ يؼطع أي  

 ا تاله الـبل. ومع ذلؽ فننّ ة مـ غقره يف التعبقر طؿّ أكثر دقّ  اإلمامالؿصحػ  بلنّ 

تحػًظا، ترى أن التؼؾقد ل يدطؿ كتقجة أكثر الدراسة الحالقة تؽشػ طـ دلقؾ كص  

يف كؼؾ الـؿقذج إصؾل الـبقي. )ومع ذلؽ  C-1العثؿاين أفضؾ مـ الـسخة 

يؿؽـ تعديؾ هذه الـتقجة مستؼباًل إذا كشػت أجزاء الؿخطقصة التل لؿ تتـاولفا 

 ا يخالػ آتجاهات الؼائؿة حتك وقتـا الحالل(.الدراسة الحالقة طؿّ 

                                                     

مصاحػ الصحابة، اكظر ابـ الجزري، تؼريب الـشر يف الؼراءات  لؾقققف طؾك رأي الجؿفقر يف (0)

. واكظر: ابـ ططقة، طبد 34 -32، ص0960/ 0382العشر، الؼاهرة، مطبعة مصطػك بابل الحؾبل، 

الحؼ بـ غالب بـ طبد الرحؿـ، الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 

كر ابـ الجزري أكف يف زماكف قد اتػؼ العؾؿاء طؾك أن إحرف السبعة (. ويذ49/ 0، )0993/ 0403

التل كزل هبا الؼرآن ٓ تؼتصر طؾك الـّص العثؿاين، ويـؼؾ طـ أحد الثؼات ما يبّقـ أّن مِـ بقـ إحرف ما 

 C-1فقف إضافة أو حذف أو إبدال أو إدغام لؾؽؾؿات: وهذه هل أكقاع آختالفات الؿقجقدة يف الـسخة 

ومصحػ ابـ مسعقد، ويؿؽـ آستئـاس أيًضا بػعؾ الؿػسريـ الؼدامك يف الـؼؾ مـ مصحػ ابـ 

 مسعقد وآستشفاد بف.
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 ثرجامت

(03) 

 أهنا تؿثّ مخطقصٍة ما طـد التػؽقر يف كّص 
َ
ؾ كقًطا ، مـ الضروري أْن َكِعل

ل الؼقاسل، أي التؼؾقد فالؿخطقصات التل تـتؿل إلك التؼؾقد الـص   :ـًاا معقّ كصق  

هذه  العثؿاين، قد تشتؿؾ طؾك الؽثقر مـ آختالفات فقؿا بقـفا إٓ أنّ 

 أو مصحػ C-1ل لؾـسخة بسقطة طـد مؼاركتفا بالتؼؾقد الـص   آختالفات تظّؾ 

مخطقصة  ؾ فقف كؾ  ل طثؿاين تؿث  ابـ مسعقد. ولفذا يؿؽــا الحديث طـ كقع كص  

طثؿاكقة حالًة وكؿقذًجا رغؿ إمؽاكقة اشتؿالفا طؾك اختالفات بقـفا وبقـ 

ل مجؿقطة طـؼقدية مـ ص  قع الـّ الـصقص العثؿاكقة إخرى. وبذلؽ يؽقن الـّ 

ل ؾ الـقع الـص  ويؿثّ  ،ٕخرىالـصقص الؿتشاهبة التل تتؿايز طـ الؿجؿقطات ا

ل. وطادة ما ل، يؽؿـ خؾػف مػفقم التؼؾقد الـص  ا يف الـؼد الـص  مػفقًما أساسق  

ل أكثر ارتباًصا بعضفا ببعض مـ تؽقن الـصقص الؿـتؿقة لـػس الـقع الـص  

 ولذا فننّ  :لفؿـ الؿحتؿؾ أن تـتؿل لػرع واحد مـ التؼؾقد الـص   ،حقث الـشلة

تؿاًما مثؾؿا تحّدد جرة العائؾة قة تتقح لـا ترتقب الـصقص يف شـص  إكقاع ال

 ر.إكقاع الحققاكقة والـباتقة الؿرتبطة مـ حقث التطقّ  إكؿاط الظاهرية

ف مـ الؿالئؿ أن كشقر إلك الؿخطقصة التل يتـاولفا هذا البحث لعؾّ 

يف «. (0)ء صـعاصرس »فا وإجزاء الؿػؼقدة مـفا باسؿ قْ بالدراسة، إلك وجفَ 

السػؾل بصرف الـظر  حقـ تتؿ اإلشارة إلك مصحػ الصحابل القارد يف الـّص 

ل ل الؿؼابؾ والتؼؾقد الـص  طـ شخص هذا الصحابل، وكذلؽ إلك الـقع الـص  

السقاق سقف  أنّ  ّؽ وٓ َش  ،بؿعـك الصحابل إول C-1الخاص بف بآختصار 
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 ثرجامت

(04) 

مسعقد لإلشارة إلك مصحػ وابـ  لبس. كذلؽ كستخدم اسؿ طثؿان يزيؾ أّي 

 ب طؾقفؿا.ل الؿرتتّ ع الـص  قْ مـفؿا والـّ  كّؾ 

ِرد يف هذا البحث ٓ تعـل حقـ تَ « طثؿاين»كؾؿة  وتجدر اإلشارة إلك أنّ 

ػقـ: وإكؿا الؼصد مـفا سؿ العثؿاين مثؾؿا يرد يف تعبقر بعض الؿمل  د بالرّ التؼقّ 

ل ع الـص  قْ ػ خؾػ هذا الـّ . ويؼلؾؿصحػ اإلمامل آكتؿاء إلك الـقع الـص  

طفا ، وهق تؼؾقد بدأ مع الؿصاحػ التل وزّ لؾؿصحػ اإلمامل التؼؾقد الـص  

طثؿان طؾك إمصار واكبثؼت مـفا جؿقع الؿخطقصات التل تـتؿل لفذا التؼؾقد 

خ مـذ وقت َس خ العشرات أو الؿئات مـ الـ  ْس وخالل مسقرة كَ  ،لالـص  

وحتك  ،راكؿت العديد مـ التغققرات البسقطةالؿخطقصات إصؾقة إولك، ت

فؾؿ تؽـ هـاك  ،ؼ بطريؼة الفجاء والؽتابةأشفر كقع لفذه التغققرات يتعؾّ  أن فننّ 

كاسخ يسقر طؾك الطريؼة التل  دة لؽتابة الؽؾؿات العربقة وكان كّؾ صريؼة مقّح 

ًٓ مـ آلتزام بإسؾقب الؿتّ يػّض   . لذا فننّ بع يف الؿخطقصة التل يـسخفاؾفا بد

اظ طؾك ػَ الؿخطقصة العثؿاكقة، بالؿعـك الذي أقصده، ٓ تستؾزم بالضرورة الحِ 

صريؼة الؽتابة إصؾقة يف الؿخطقصة إم الؿـؼقلة طـفا: وربؿا تختؾػ كذلؽ 

 طـ الؿخطقصات إصؾقة بلشؽال أخرى أكثر أهؿقة.
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 ثرجامت

(05) 

 نكطتىٌ ادلشغ:وتُاٌ َتائح انتأضَد تا (1ططغ طُؼاء )حتسَس أوضاق خمطىطح 

ستاكػقرد »بدأ البحث بػحص ورقة فردية مـ الطرس ُطرفت باسؿ 

ت الدراسة لصقر ثؿ امتدّ  ،سؿ 28.5× سؿ  36.3، وكاكت أبعادها «2007

والطرس هق رّق  ،فقتقغرافقة لبعض القرقات إخرى مـ كػس الؿخطقصة

 ْت قَ حِ مُ ، ُمسحت الطبؼة إولك أو ػ مـ صبؼتقـ مـ الـصقص طؾك إقّؾ مملّ 

وُكتب طؾقفا مـ جديد، لؽـ مع الققت تعاود الظفقر مـ جديد طؾك صقرة 

 2007ـّل باهت الؾقن. ويف أغسطس بُ  ضالل أو يف حالتـا هذه يف صقرة كّص 

بإشعة السقـقة الػؾقرية  2007طؿد أوي بقرجؿان إلك تصقير ورقة ستاكػقرد 

 ستاكػقرد لؾؿسرطات الخطقةيف مخترب ستاكػقرد لإلشعاع السـؽرتروين يف مركز 

(SLAC)،  والفدف مـ استخدام تؼـقة التصقير بإشعة السقـقة الػؾقرية الؽشػ

ى آثار كقؿقائقة يف القرق خّؾػفا الحرب )الؿداد( أو إصباغ. وقد أدّ  طـ أّي 

 إلك الؿساطدة يف قراءة الـّص  2007استخدام هذه التؼـقة طؾك ورقة ستاكػقرد 

وتسؾقط الضقء طؾك بعض الحروف وفقاصؾ أيات وطالمات  ؾل وتتبعفػْ الس  

(. 4 -3الشؽؾ واإلطجام، ولقٓ ذلؽ لؿا أمؽـ قراءهتا وٓ رؤيتفا )الشؽالن 

الؿداد الؿستخدم يف الطبؼتقـ مختؾػ مـ الـاحقة  وطالوة طؾك ذلؽ، فننّ 

لؿثال سؿة. طؾك سبقؾ ا الؽقؿقائقة مؿا أتاح تحديد الطبؼة التل تـتؿل إلقفا كّؾ 

ؾ وطالمات فصؾ أيات كاكت بـػس الؿداد ؽْ طالمات الش   د مـ أنّ أمؽـ التلكّ 

 ،ـ العؾقي والسػؾلقْ ويـطبؼ هذا إمر طؾك الـّص  ،الرئقس الؿستخدم يف الـّص 
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 ثرجامت

(06) 

السػؾل. ولذا طؾك إرجح لؿ  قر الزخرفقة يف الـّص وكذلؽ طؾك فقاصؾ الّس 

يؿؽـ تـزيؾ صقر فقتقغرافقة طالقة و ،تتؿ إضافة هذه السؿات يف مرحؾة ٓحؼة

 ع مرسقم بخط القد لؾـّص قة لؾقرقة فضاًل طـ صقر لمثار الؽقؿقائقة وتتبّ الدّ 

 .http://ssrl.slac.stanford.edu/quranleafالسػؾل مـ طؾك الرابط أيت: 

ـة مـ ورقة ستاكػقرد ربقن الؿشع طؾك طقّ ُأجري التلريخ بالؽ وقدهذا 

يف أريزوكا. وتقضح  (AMS) الؿطقاف الؽتؾل التسارطل، يف مخترب 2007

م باحتؿال 656م إلك 604ق يعقد إلك الػرتة ما بقـ سـة الـتائج أن تاريخ الرّ 

بـسبة  669و 578%، يف حقـ يؿؽـ أن يعقد إلك الػرتة ما بقـ سـة 68كسبتف 

%95احتؿال تبؾغ 
(1)

. 

                                                     
 23كتائج التلريخ بالؽربقن الؿشع يف مخترب الؿطقاف الؽتؾل التسارطل يف جامعة أريزوكا مقضحة يف خطاب بتاريخ  (0)

اقتباس مـ ترجؿة لجغرافقة والػقزياء، تقؿقثل جقل. وفقؿا يليت مرسؾ مـ مدير الؿخترب وأستاذ العؾقم ا 2008مايق 

 مؾؾل. لؽؾ 20.8(: δ13C) 03هذا الخطاب: دلتا كربقن 

 0.0037 ± 0.8393الؽسر الحديث: 

 (.0950سـة )قبؾ  36 ± 0407العؿر بالؽربقن الؿشع: 

 %(: 68، كسبة الثؼة 0م )سقجؿا 656 -604العؿر الؿؼدر: 

 %(.95، كسبة الثؼة 2سقجؿا م )669 -578 -----------------

أجريت بالؿطقاف الؽتؾل الؿتسارع وقد أوردت كذلؽ ققؿة الـظقر الؿستؼر  04ققاسات كظقر الؽربقن الؿشع 

-. والؼقؿ الؿذكقرة مصّححة وفؼ معامؾ تصحقح 03، مقضحة بقحدات دلتا كربقن 02/ الؽربقن 03لؾؽربقن 

طـ  02/ كربقن 03قضح ققؿة كسبة الـظقر الؿستؼر لؿعدل آكحراف يف كربقن مؿا ي 03% بالـسبة لدلتا كربقن 25

كسبة ألػقة. والعؿر  25الؿعدل الؼقاسل الؿعروف، بحسب الـسبة إلػقة. والـسبة يف معظؿ الؿقاد العضقية هل 

ؿستقى الطبقعل التؼؾقدي ومذكقر بالسـقات )قبؾ الحاضر( ومعـك الحاضر ال 04بالؽربقن الؿشع هق طؿر الؽربقن 

= 

http://ssrl.slac.stanford.edu/quranleaf
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 ثرجامت

(07) 

 2007( وجه الورقة ستاىفورد 1الشكل )

                                                     
= 

م. وّٕن محتقى الؽربقن الؿشع يف الغالف الجقي متغقر بحسب الزمـ، فؿـ الضروري تؼدير 0950الؿتققع لسـة 

 هذه الؼقؿة وفؼ مادة معؾقمة، وغالًبا ما تؽقن هذه الؿادة حؾؼات إشجار ذات العؿر الؿعؾقم.
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 ثرجامت

(08) 

 2007: ظهر الورقة ستاىفورد 2الشكل 
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 ثرجامت

(09) 

: أو اآليات: 196 -191السفلي، الوجه، سورة البقرة، اآليات:  ، النص  2007: ورقة ستاىفورد 3الشكل 

 بحسب طريقة العد  المتبعة يف الورقة ىفسها. 193 -188
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 ثرجامت

(20) 

 -194، أو 205 -197السفلي، الظهر، سورة البقرة: اآليات:  ، النص  2007(: ورقة ستاىفورد 4الشكل )

 بحسب طريقة العد  المتبعة يف الورقة ىفسها. 202
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 ثرجامت

(20) 

ومع ذلؽ ٕسباب تاريخقة فنّن إهؿقة الؽربى إكؿا تؽقن لالحتؿال الذي 

ــاريخ آخــر محــدّ  ــدم مـــ ت ــاريخ أق ــك ت ــالرّق إل ــؿ حســاب هــذه  ،ديعــقد ب ــد ت وق

% أو بؿعـدل 75.0. وهــاك احتؿـال بـسـبة (0د يف الجدول )آحتؿآت وترِ 

ح ولـذا مــ الؿـرّج  :م646أقدم مـ سـة  ثالثة إلك واحد يف أن يؽقن تاريخ الرّق 

ســة مــ وفـاة  05قـد ُكتبـت يف فـرتة ٓ تتجـاوز  (0)صــعاء صـرس أن مخطقصة 

 الـبل محؿد.

البوددان ىسددبة : ىتددا ج التدديريل بددالكربون المشددا: يو دد  الرسدد  1الجدددو  

د ) عددد  الددز ال االحتمددا  يف أن يكددون الددر  أقدددم  ددال يدداريل  ددو دي  حددد  

الجدددو  يبددوال  خمددس سددنوات( يف حددوال أن   المسددتخدم يف  نحنددى البواىددات كددل  

 دة.االحتماالت لسنوات  حد  

                                                     
سـة )قبؾ الحاضر( باستخدام الؿـحـك  36 ± 0407 حصؾُت طؾك تقزيع كسبة آحتؿآت مـ طؿر الؽربقن الؿشع (0)

والربكامج الؿقجقد طؾك مققع وحدة مسرع أكسػقرد لؾتلريخ بالؽربقن الؿشع  IntCal 04الؿعقاري 

(hp?Location=/oxcal/OxCal.htmlhttps://c14.arch.ox.ac.uk/login/login.p وجاءت الـتائج .)

متقافؼة مع العؿر الؿؼّدر الذي أطؾـ طـف تقؿقثل جقل. وبـاء طؾك ذلؽ حسبُت الؿجامقع الجارية لؾحصقل طؾك 

 .0 احتؿآت الػرتات الزمـقة أحادية الجاكب كؿا هق مقضح يف الجدول

https://c14.arch.ox.ac.uk/login/login.php?Location=/oxcal/OxCal.html
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 ثرجامت

(22) 

 ومـ الؿرجح أنّ  ،ػؾلالّس  ًرا معتؿًدا لتاريخ الـّص وُيَعّد تاريخ الرّق ممّش 

السػؾل بسـقات كثقرة. ويف ضقء أبعاد الؿخطقصة  يسبؼ الـّص ق ٓ طؿر الرّ 

ـ، وقد استؾزمت يف صـعفا قطقًعا كاماًل ؿَ بد أهنا مـ الؿخطقصات باهظة الث   فال

ومـ الؿستبعد أن تؽقن القرقات الؿستخدمة يف كتابة هذا  ،مـ الحققاكات

فقف. ويف  ت يف إساس لغرض آخر غقر الذي استعؿؾتالؼرآين قد ُأطدّ  الـّص 

العؼقد إولك لإلسالم، وهل الحؼبة التل تعقد إلقفا هذه الؿخطقصة، لؿ يؽـ 

وٓ ريب أن  ،لدى العرب الؽثقر مـ الؽتب لقـسخقها إلك جاكب الؼرآن

الؿخطقصات الؿصـقطة مـ الرققق ولفا حجؿ مؿاثؾ وكتبت بالخط الحجازي 

د هائؾ مـ القرقات غقر وما كان لقتقافر طد ،هل الؿخطقصات الؼرآكقة ٓ غقر

 الؿستخدمة مـ هذا الحجؿ.



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(23) 

قبؾ أن تعؾـ طـفا دار سقذبل يف  2007لؿ يؽـ هـاك ذكر لقرقة ستاكػقرد 

مـ مخطقصة  قعت ثالث ورقات أخرى طؾك إقّؾ . وقد بِ 0993لـدن سـة 

يف دور مزادات أخرى يف لـدن، وقد استخدمـا صقر هذه  (0)صـعاء صرس 

 2007والقرقة التل ُيػرتض أن تؾل ورقة ستاكػقرد  ،الحالقةإوراق يف الدراسة 

مـ جديد  ثؿ ضفرْت  0992يف الؿصحػ قد ُطرضت يف مزاد لدار سقذبل سـة 

ثؿ  ،مجدًدا يف معرض سام فقج وضفرْت ، 2000يف مزاد دار كريستل يف مايق 

ت إلك مجؿقطة ديػقد يف كقبـفاجـ حقث استؼر هبا الؿؼام. وُطرضت اكضؿّ 

أبريؾ  8وورقة أخرى يف كريستل يف  2000دى القرقات يف بقهنامز سـة إح

صـعاء صرس . وهـاك طؾك إقؾ اثـتان وثالثقن ورقة مـ مخطقصة 2008

يف صـعاء بالقؿـ يف مجؿقطة الؿخطقصات التل ُطثر طؾقفا يف الؿسجد  (0)

 (.27.01-01الؽبقر بصـعاء وتحؿؾ رقؿ ففرسة )

                                                     
(1) Marcus Fraser and Will Kwiatkowski, Ink and Gold: Islamic Calligraphy, 

London, Paul Holberton, 2006. 

 Orientalٕول مرة يف دلقؾ الؿخطقصات الشرققة الذي كشرتف دار سقذبل بعـقان:  2007ُأطؾـ طـ ورقة ستاكػقرد  (2)

Manuscripts and Miniatures ،  وبالـسبة لألوراق إخرى اكظر 23 -08، اكظر الصػحات 0993سـة .

 ، كذلؽ اكظر: 259 -254يف الصػحات  0992لقؾ الصادر سـة الد

Bonhams Knightsbridge, Islamic and Indian Works of Art, 2000, p. 11-4; Christie‟s, 

Art of the Islamic and Indian Worlds, 2008, p. 24-7. 

الؼقاســقة التــل حؼؼتفــا الؿــزادات العؾـقــة دوًٓرا لــتحطؿ بــذلؽ إرقــام  274929,4بقعــت ورقــة دار كريســتل بؿبؾــغ (3)

 ،(http://www.christies.com/presscenter/pdf/04082008/144844.pdf)لؾؿخطقصات اإلسـالمقة 

 (.2008تاريخ زيارة الؿققع )أغسطس 

http://www.christies.com/presscenter/pdf/04082008/144844.pdf
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 ثرجامت

(24) 

ع جقدة الصقر وتتـقّ  ،القرقات القاردة يف هذه الدراسة( 2د الجدول )يحدّ 

ورقة بقهنامز فؼد اقتصرت طؾك الصقرة  الؿتاحة: طؾك سبقؾ الؿثال فقؿا يخّص 

دتـا مجؿقطة ديػقد بصقر القاردة يف دلقؾ دار الؿزادات الؿطبقع، بقـؿا زوّ 

ت صقر ا القرقات الؿقجقدة يف صـعاء، فؼد ُكشرقة. أمّ فقتقغرافقة طالقة الدّ 

العؾقي: ولفذا فسقف تؼتصر  ة مـخػضة ٓ تػقد إٓ يف دراسة الـّص قؾقؾة بدقّ 

 قعت يف لـدن.السػؾل طؾك القرقات إربع التل بِ  دراستل لؾـّص 

اخ، َكتب أحدهؿا أول ورقتقـ العؾقي اثـان مـ الـّس  كتابة الـّص  كوقد تقلّ 

فؿا أسؾقبف الؿؿقز يف مـ )مـ ختام سقرة البؼرة( وكتب الثاين غقرهؿا. ولؽّؾ 

الؽتابة وصريؼة الـؼط. طؾك سبقؾ الؿثال رأيـا الـاسخ إول يضع الـؼط طؾك 

بالقاء، بقـؿا طؿد الثاين إلك كؼط حرف القاء وكتب  (طؾك)حرف التاء ويؽتب 

 .بإلِػ )طال( (طؾك)

  

                                                     

ن الؿخطقصة التل يشرتك يف كتابتفا كاسخان أو أكثر، ٓ يصعب مالحظة أسؾقب كّؾ ٓحظ فراكسقا ديروش أ (0)

 اكظر: .واحد الؿؿقز يف وضع الـؼط مـ حقث حجؿفا أو يف تحديد الحرف الؿـؼقط

François Déroche, “New Evidence about Umayyad Bookhands”, in Essays in 

Honour of Salah al-Din al-Munajjid, London, al-Furqan Islamic Heritage 

Foundation, 2002, p. 611-42, 627. 
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 ثرجامت

(25) 

 :: ورقات صنعاء التي أيناولها بالدراسة2الجدو  

 السفلي النص   العلوي ص  الن اس  الورقة و صدرها

)وهل يف  2007ستاكػقرد 

إصؾ ورقة مزاد سقذبل 

 (.0993لسـة 

القجف: سقرة البؼرة، أيات: 

265- 270. 

 -270ْفر: البؼرة، أيات: الظ  

277. 

 090مـ أية  ،القجف: البؼرة

)الؽؾؿة إولك( إلك قرب هناية 

 .096أية 

 {رَأْشفُ }ْفر: البؼرة، مـ كؾؿة الظ  

)آخر  205إلك أية  097يف أية 

، وآخر {ُيفؾِؽ}كؾؿة مؼروءة هل 

كؾؿة يؿؽـ استـتاجفا هل 

 (.{الَػَساد}

مجؿقطة ديػقد )يف إصؾ 

باسؿ مزاد سقذبل، لسـة 

(، كقبـفاجـ، رقؿ 0992

86 /2003. 

 -277القجف: البؼرة، أيات: 

282. 

 .286 -282الظفر: أيات: 

 206ت: القجف: البؼرة، أيا

)آخر كؾؿة  207إلك  {وإذا}

، وآخر {والؿسجد}مؼروءة هل 

كؾؿة يؿؽـ استـتاجفا هل: 

 (.{مـف}

أكرب } 207الظفر: البؼرة، أية 

حرث } 223إلك أية  {طـد اهلل

 .{لؽؿ

القجف: سقرة الـساء، أيات:  .2000بقهنامز 

33- 43. 

 40ائدة، أية القجف، سقرة الؿ

فلولئؽ } 47إلك أية  {رُيطف  }
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 ثرجامت

(26) 

 السفلي النص   العلوي ص  الن اس  الورقة و صدرها

 -43ْفر، الـساء، أيات: الظ  

56. 

 .{هؿ

لؿا بقـ } 48ْفر: الؿائدة، أية الظ  

وهذه  {ومفقؿـًايديف مـ الؽتاب 

إخقرة هل أول كؾؿة مؼروءة 

 .{اهلل وٓ} 54إلك أية  -تؼريًبا

القجف: سقرة الـساء، أيات:  .2008كريستل 

إلك سقرة الؿائدة،  -070

 .3أية 

إلك  3فر: الؿائدة مـ أية الظ

9. 

القجف: بداية مـ سقرة الؿـافؼقن 

إلك  {بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ}

ختام السقرة، وبداية سقرة الجؿعة 

 وأتجارة } 00)بالبسؿؾة إلك أية 

 (.{لفًقا

 00الظفر: سقرة الجؿعة، أية 

إلك هناية السقرة،  {اكػضقا}

وسقرة الػجر بداية بالبسؿؾة: 

بؾد )بداية بالبسؿؾة إلك وسقرة ال

 (.{يؼقل}أية السادسة 

أ( صقرة 0كقسقدا )

  152255B،الققكسؽق

ػ غقر الصقرة الؿتاحة لؾؿمل   .60 -49إكعام، أيات: 

 مؼروءة.

أ( صقرة 2كقسقدا )

  152254B،الققكسؽق

ػ غقر الصقرة الؿتاحة لؾؿمل   .059 -049إكعام، أيات: 

 مؼروءة.
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 ثرجامت

(27) 

 السفلي النص   العلوي ص  الن اس  الورقة و صدرها

صقرة أ( 4كقسقدا )

  027002B،الققكسؽق

الصقرة الؿتاحة لؾؿملػ غقر  .89 -73الـحؾ: 

 مؼروءة.

صقرة  أ( 5كقسقدا )

 027004Bالققكسؽق، 

 .008 -002الـحؾ: 

 

الصقرة الؿتاحة لؾؿملػ غقر 

 مؼروءة.

أ(، صقرة 8كقسقدا )

 152256B ،الققكسؽق

، 20 -0سقرة صف، أيات: 

43. 

الصقرة الؿتاحة لؾؿملػ غقر 

 ءة.مؼرو

ب(، مصاحػ 04كقسقدا )

، الغالف 0985صـعاء، 

 الداخؾل، صقرة جزئقة.

 -74سقرة الؼصص، أيات: 

82 ،86. 

 .72 -54سقرة الحجر، أيات: 

أ( مصاحػ 07كقسقدا )

 .0985صـعاء، 

 -24سقرة لؼؿان، أيات: 

32 ،4. 

 -003سقرة التقبة، أيات: 

. الصقرة الؿتاحة لؾؿملػ 003

 غقر مؼروءة.

أ( هاكز كاسرب 08كقسقدا )

 .0987فقن بقتؿر، 

 -20سقرة السجدة، أيات: 

33 ،6 

 )ورقة مزدوجة(

الصقرة الؿتاحة لؾؿملػ غقر 

 مؼروءة.

أ( صقرة 30كقسقدا )

 152257B ،الققكسؽق

 -2سقرة الحشر، أيات: 

59 ،00. 

الصقرة الؿتاحة لؾؿملػ غقر 

 مؼروءة.
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 ثرجامت

(28) 

طات صنعاء األولى وفق التريوب : األيادي األربا يف  خطو3الجدو  

 :الز ني المقترح. ويركز البحث الحالي على األولى والثاىوة فقط

 المظهر  عد  االستخدام اس  الود
المداد  شتمل على 

 الحديد والنحاس

 الـص السػؾل

 الـص العؾقي

 طـصر التعديؾ العؾقي

 طـصر التعديؾ السػؾل

 مـتظؿ

 مـتظؿ

 طارض

 طارض

 بـل فاتح

 بـل غامؼ

 أسقد، خط رديء

 أسقد، خط مؿتاز

 كعؿ

 كعؿ

ٓ 

ٓ 

تظفر إدلة إدبقة وغقرها مـ أدلة طؾؿ قراءة الؽتابات الؼديؿة طدم 

اخ الذيـ تعاوكقا يف كتابة ـ أو الـّس وجقد شلء غريب فقؿا يتعؾؼ هبذيـ الـاسَخقْ 

السػؾل، يبدو أن َمـ كتَبف شخص  الـّص  . وفقؿا يخّص الؼرآين هذا الـّص 

                                                     
لالصالع طؾك إدلة إدبقة التل تمّكد وجقد تعاون يف طؿؾقة الـ ْسخ، اكظر الخرب الذي ورد طـ طؾّل بـ الحسقـ بـ  (0)

بـ أبل داود سؾقؿان ( ولف روايتان مـ صريؼ حػقده جعػر كؿا ذكره أبق بؽر بـ طبد اهلل 702/ 94طؾّل )ت. 

: واكظر: أبق 066، ص0936/ 0355السجستاين، كتاب الؿصاحػ، تحؼقؼ: أرثر جػري، مصر، مطبعة الرحؿاكقة، 

(. أّما الدلقؾ الؿلخقذ مـ 06/ 6بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل البقفؼل، الســ الؽربى، دار الػؽر، بقروت، د. ت، )

ات مبّؽرة ُكتبت طؾك يد أكثر مـ كاسخ. وتحظك مثؾ هذه الؿخطقصات طؾؿ قراءة الؽتابة الؼديؿة فقتضؿـ مخطقص

بلهؿقة بالغة لؾؿتخّصص يف قراءة الؽتابة الؼديؿة: إِْذ تدّل طؾك وجقد قدر مـ التـّقع يف فـ الؽتابة القدوية ويف أسالقب 

 الـساخ يف كػس الػرتة والؿؽان. اكظر:

See François Déroche, “New Evidence about Umayyad Bookhands”, p. 611-42, 629; 

id., La transmission écrite du Coran dans les débuts de l’islam: Le codex Parisino-

petropolitanus, Leiden, Brill, 2009, p. 26-77; Intisar Rabb, “Non-Canonical 
= 
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 ثرجامت

(29) 

 ؼ مـ هذا إمر. والؿثقر أنّ واحد ولؽـ كحتاج إلك مزيد مـ الدراسة لؾتحؼّ 

متجاورتان يف الطبؼتقـ العؾقا  2القرقتقـ إولك والثاكقة القاردتقـ يف الجدول 

 والسػؾك.

  

                                                     
= 

Readings of the Qurʾān: Recognition and authenticity  The  ims   reading ”, Journal 

of Qurʾānic Studies, 8/2 (2006), p. 84-127. 
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 ثرجامت

(30) 

 انىطف األساسٍ نهىضلاخ:

هـاك أربع صبؼات مـ الؽتابة يف صروس صـعاء إولك، وهل مقضحة يف 

ـ قْ السػؾل طؾك ما يبدو مصحػَ  العؾقي والـّص  ؿثؾ الـّص وي ،(3الجدول )

 العؾقي لؾتؼؾقد العثؿاين بخالف السػؾل. كذلؽ فننّ  ويـتؿل الـّص  ،كامؾقـ

( يبدو خط مبتدئ 2007طـصر التعديؾ العؾقي )يف ورقات ديػقد وستاكػقرد 

ة قرب غقر متؼـ كتب فقق الؽؾؿات التل تالشت مـ الـص العؾقي، خاّص 

( فؼد 2007ا طـصر التعديؾ السػؾل )يف ورقات ديػقد وستاكػقرد أمّ  الحقاف.

فعؾ أمريـ، إول أكف كتب فقق بعض الؽؾؿات والحروف التل تالشت مـ 

كؾل كتقجة محق  الؿداد قد زال بشؽؾٍ  السػؾل أو لؿ تعاود الظفقر ٕنّ  الـّص 

 .السػؾل الـّص 

يف مقضع كان فقف  ؼقاسلال إمر الثاين، يف إحدى الؿقاضع ُكتب الـّص 

ولؿ  ،ـ يف كتابتفيْ دَ رِ السػؾل مخالًػا. ومع ذلؽ، لؿ يؽـ هذان إمران مطّ  الـّص 

. الؼقاسلإصؾل  طؾك خالف الـّص  يحاول صؿس الؿقاضع التل وردْت 

السػؾل الؿؿحق  ل جاء بعد أن طاود الـّص ؾِ ػْ طـصر التعديؾ الس   وتظفر إدلة أنّ 

                                                     
هـا كؿقذج لعـصر التعديؾ السػؾل حقث ُكتب طؾك جزء تالػ أو باهت مـ الـّص السػؾل: معظؿ حرف الؿقؿ يف  (0)

بإشعة السقـقة. ومع مـ سقرة البؼرة قد ُأزيؾ وٓ أثر لؾؿداد طـد استخدام تؼـقة التصقير  204كؾؿة الخصام يف أية 

ذلؽ كعؾؿ أّن حرف الؿقؿ كان مقجقًدا ٕن صرففا بؼل مؿا يدّل طؾك وجقدها مـ قبؾ. وقد كتب طـصر التعديؾ 

 السػؾل مقًؿا كامؾة يف الؿقضع الؿـاسب.
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 ثرجامت

(30) 

. وربؿا كان هذا تدخاًل العؾقي تالل بعد كتابة الـّص الظفقر مـ جديد، وبال

ويربز هـا  ،رانان الؿبؽّ ان العؾقي والسػؾل هؿا الـّص حديًثا مبؽًرا. إذن، الـّص 

سمال حقل أيفؿا أسبؼ مـ أخر: طـصر التعديؾ العؾقي أم التعديؾ السػؾل. 

دام طـصر التعديؾ العؾقي ُأضقػ هبدف آستؿرار يف استخ ويبدو أنّ 

طـصر التعديؾ السػؾل  الؿصحػ رغؿ الؽؾؿات التل هبتت. كذلؽ يبدو أنّ 

ر ُأضقػ يف وقت لؿ َتُعد فقف إمؽاكقة آستخدام مشؽؾة تشغؾ البال: ولذا أتصقّ 

أن يؽقن التعديؾ السػؾل جاء متلخًرا. ومع ذلؽ، هـاك حاجة لؿزيد مـ 

ـ. طؾك أية حال، مـ قْ الـّص الدراسة الشامؾة قبؾ أن كؼطع بالرتتقب الزمـل لفذيـ 

ا ا كّص ـ العؾقي والسػؾل هؿا إسبؼ، أمّ قْ بقـ الطبؼات الـصقة إربع، فنن الـّص 

ا. ولفذا يـصرف الن أهؿقة كبقرة كسبق  ـ، فال يشؽ  ا متلخَريْ التعديؾ، الؾذان جاءَ 

 ـ العؾقي والسػؾل طؾك وجف التحديد.قْ تركقز البحث الذي بقـ أيديـا إلك الـّص 

                                                     
ر طؾك مجلء طـصر التعديؾ السػؾل بعد الـّص العؾقي أكف لؿ يسبؼ محقه قبؾ كتابة الـّص  (0) العؾقي.  لعّؾ أققى ممش 

وثؿة ممّشر آخر طؾك مجلء طـصر التعديؾ السػؾل بعد كتابة الـّص العؾقي والسػؾل هق اختالف مداده مـ الـاحقة 

الؽقؿقائقة طـ الؿداد الؿستخدم فقفؿا وتشاهبف مع طـصر التعديؾ العؾقي: إِْذ ٓ يشتؿؾ طؾك حديد أو كحاس، ولقكف 

بقن. وطؾك العؽس، فنّن كقع الؿداد الؿستخدم يف الـّص العؾقي والسػؾل أسقد، مؿا يبّقـ أكف مداد معتؿد طؾك الؽر

يشتؿؾ طؾك الحديد والـحاس. وختاًما فنن أسؾقب الخط يف طـصر التعديؾ السػؾل يدّل طؾك أكف ٓ يعقد إلك الؼرن 

بدافع الػضقل إول والثاين الفجري. والتعديؾ السػؾل يعطقـا اكطباًطا طـ شخص قرأ الـّص السػؾل الذي ضفر 

 وٓحظ طرًضا وجقد اختالفات بقـف وبقـ ما يحػظف مـ الؼرآن.
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 ة بقـ الـّص ربؿا كان مـ الؿـاسب هـا إيراد بعض آختالفات الؿفؿّ و

العؾقي طالمات الشرصة الصغقرة التل تؿقز  العؾقي والسػؾل: تؽثر يف الـّص 

ووجقد هذه  ،السػؾل بقـ الحروف الساكـة التل تتشابف يف رسؿفا مؼاركة بالـّص 

بالؽؾقة: كظًرا ٕن  السػؾل أمر مفؿ وإن لؿ يؽـ مستغرًبا العالمات يف الـّص 

مقالدية تشتؿؾ طؾك  642هجرية/  22أوراق الربدي التجارية التل تعقد لسـة 

 645 -644هجرية/  24. وكذلؽ يف الـؼقش التل تعقد لسـة هذه العالمات

 .رةفضاًل طـ غقرها مـ الؿصادر القثائؼقة الؿبؽّ  مقالدية

 ؿقؾ ٕطؾك يف الـّص كذلؽ تظفر طالمات الشرصة يف مقاضع كثقرة ب

العؾقي طؾك طدد  السػؾل. ويشتؿؾ الـّص  العؾقي ومقؾ ٕسػؾ يف الـّص 

الطبؼة العؾقا تستخدم  السػؾل. كؿا أنّ  صػحة مؼاركة بالـّص  كؾؿات أكثر يف كّؾ 

السػؾل يؿقز أية رقؿ مائتقـ مـ  الـّص  ة لؾتعشقر. ويف الؿؼابؾ فننّ طالمة خاّص 

ػة مـ طالمات شرصة رف واو تحقط هبا دائرة ممل  سقرة البؼرة برمز يبدو كح

                                                     
(1) Alan Jones, “The Dotting of a Script and the Dating of an Era: The strange 

neglect of PERF 558”, Islamic Culture, 72 (1998), p. 95-103. 

(2) ʿAli ibn Ibrahim Ghabban, Robert Hoyland, “The inscription of Zuhayr, the 

oldest Islamic inscription (24 AH/AD 644-645), the rise of the Arabic script and the 

nature of the early Islamic state”, Arabian Archaelogy and Epigraphy, 19/2 (2008), 

p. 210-37. 

مات تشؽقؾ تؿقز السقاكـ. ولالصالع طؾك ٓئحة غقر حصرية هـاك كؼقش تعقد لعصر ما قبؾ اإلسالم وهبا طال (3)

 وصقر لبعض هذه الؿصادر الؿبؽرة التل تشتؿؾ طؾك طالمات التشؽقؾ، اكظر:

Mu ammad Mus  fā l-Aʿz m , The History of the Qurʾānic Text, 2nd ed., Riyadh, 

Azami Publishing House, 2008, p. 152-6. 
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 ثرجامت

(33) 

قصقرة. وهذا الرمز يشبف الؿستخدم يف مخطقصة الؿؽتبة القصـقة الػركسقة 

arabe 328 (a)  000، وأية 50خؿسقـ آية )أي طـد أية رقؿ  لتؿققز كّؾ ،

 . وهـاك اختالف كقؿقائل بقـ أكقاع الؿداد الؿستخدمة أيًضا.(050وأية 

 السػؾل بلشؽال أخرى تجعؾف أكثر دقة وإتؼاًكا مـ الـّص  ز الـّص يتؿق

كقن صريؼة الؽتابة أكثر تطقًرا  العؾقي مؿا يزيد مـ تعؼقد الػرضقة التل ترى أنّ 

السػؾل يشتؿؾ طؾك زخارف بقـ  ا: فالـّص متلخر زمـق   معـاه بالضرورة أن الـّص 

 ػْ س  ال الـّص  كذلؽ فننّ  ،العؾقي السقر بخالف الـّص 
ل يشتؿؾ طؾك تسؿقات ؾِ

العؾقي ٓ تظفر  ، لؽـ الـّص «خاتؿة سقرة الؿـافؼقـ»تقضقحقة بقـ السقر مثؾ: 

صائػة  إنّ  ذْ فقف أسؿاء السقر. ويليت هذا مـسجًؿا مع ما ورد يف الؿصادر إدبقة: إِ 

، ومـ «خاتؿة سقرة كذا وكذا، وفقف كذا آية»مـ التابعقـ قد كرهقا كتابة: 

                                                     
(1) François Déroche and Sergio Noseda, Sources de la transmission manuscrite du 

texte coranique: I Les manuscrits de style  i āz   Volume i  Le manuscrit arabe 328 

(a) de la Bibliothèque nationale de France, Lesa, Fondazione Ferni Noja Noseda, 

1998, p. 29 (Kor 3, 100), p. 107 (Kor 6, 50), p. 116 (Kor 6, 100), p. 155 (Kor 7, 

150). 

حؼقؼة اشتؿال الـّص السػؾل يف بعض إحقان طؾك طالمات زخرفقة بقـ السقر قد أبرزهتا شقال بؾقر، يف دراستفا حقل  (2)

 فـ الخط اإلسالمل الصادرة طـ دار كشر جامعة إدكربة، اكظر:

Sheila Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006, p. 

119. 

أ( فنّن هذه الػقاصؾ التل تؼسؿ السقر 08وبالـسبة لقاحدة مـ القرقات الؿقجقدة يف صـعاء، وتحديًدا القرقة كقسقدا )

 مقجقدة كذلؽ يف ورقة كريستل، دون غقرها مـ القرقات.

 .040 -037ابـ أبل داود، الؿصاحػ، ص (3)
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، 732/ 004يف الؽقفة(، وططاء )ت.  705/ 96إبراهقؿ الـخعل )ت. همٓء 

 مؽة(.

السػؾل يستخدم يف بعض الؿقاضع طالمات  الـّص  والؿثقر لؾدهشة أنّ 

الـؼط طؾك شؽؾ كؼاط دائرية لتؿققز الحروف الؿتحركة الؼصقرة )وكذلؽ هؿزة 

 ،السػؾل القصؾ(. وهذه الـؼاط مؽتقبة بـػس الؿداد الؿستخدم يف باقل الـّص 

، {التفؾؽة}وٓ يبدو أهنا ُأضقػت يف وقت ٓحؼ. كذلؽ تظفر الـؼاط يف كؾؿتل 

مـ سقريت البؼرة فقق  096، 095يف أيتقـ  2007يف ورقة ستاكػقرد  {كسٍؽ }

السبب يف ذلؽ تؿققز حركة  الالم الساكـة والسقـ، يف مقضع مرتػع، ولعّؾ 

هذيـ الحرفقـ: لذا مـ الؿستبَعد الضؿة. وقد وقع الخالف فقؿا بعد يف تشؽقؾ 

ضعت يف هذا الؿقضع مـ قبقؾ الصدفة. وإذا كاكت أن تؽقن هذه الـؼاط وُ 

الؽؾؿتان مضبقصتقـ بالحركات، فال بد أن هذا التحريؽ كان صعًبا طـد كتابة 

سؼ مع السػؾل يتّ  تحريؽ الؽؾؿات يف الـّص  . وطؾك أية حال، فننّ C-1الـسخة 

 .فقؿا بعدما أصبح رأي الجؿفقر 

                                                     

لالصالع طؾك الخالف يف حركة هاتقـ الؽؾؿتقـ، اكظر: طبد الؾطقػ محؿد الخطقب، معجؿ  (0)

 (.269، 266/ 0، )2002الؼراءات، دمشؼ، دار سعد الديـ، 
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(35) 

ومع ذلؽ، ٓ بد مـ تحؾقؾ الؿزيد مـ القرقات قبؾ أن كؼطع بلن هذه 

ر سؼطت طؾك إوراق دون بْ الـؼاط ُوضعت لغرض التشؽقؾ ولقست كؼاط حِ 

 قصد.

ل الؽتابة يف الخط العؾقي والسػؾل أسؾقبَ  وفقؿا طدا هذه آختالفات، فننّ 

مة متشاهبة يف هناية أيات طؾك . كؿا يستخدمان طالكبقر متشاهبان إلك حدّ 

ـ ٓ قْ ة شرصات: لؽـفا تلخذ شؽؾ مثؾثات يف الطبؼة العؾقا. وكال الـّص شؽؾ طدّ 

وقد ُتؽتب الؽؾؿة مؼسؿة يف آخر  ،يشتؿؾ طؾك الؿسافة اإلضافقة بقـ الؽؾؿات

السطقر كػسفا  كذلؽ فننّ  ،كؿا يختؾػ طدد إسطر مـ صػحة ٕخرى ،السطر

. وهـاك سؿة مشرتكة بقـ الطبؼتقـ الدوام أو أفؼقة تؿاًما لقست مستؼقؿة طؾك

ًٓ مـ  {اوٓ آلبب}يف أسؾقب كتابة  . {اولك آلبب}يف حالة الـصب بد

وتتجؾك هذه الطريؼة يف الؽتابة يف العديد مـ الـسخ إخرى الؿؽتقبة بالخط 

 .الحجازي

                                                     
، لقس هـاك شؽؾ لحرف مـ الحروف استـاًدا إلك فحص أّولل لؾخط الؿستخدم يف الـّص السػؾل والعؾقي (0)

شاهد يمّيده يف الخط أخر، رغؿ ما قد يحدث مـ اختالف بقـ الخطقـ يف شؽؾ كتابة الؿستخدمة يف خط إٓ ولف 

كػس الحرف. ويف الـّص العؾقي ُتؽتب الحروف بزاوية: مـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال حرف الـقن إِْذ يظفر يف بعض 

 إحقان بدوران ضاهر.

لقؾ الذي كشرتف دار سقذبل طـ الؿخطقصات لقحظت هذه الـؼطة إخقرة، وهل غقاب آكتظام الخطل يف الد (2)

 .22، 23 -08، ص0993الشرققة، 

بللِػ يف حالتل الرفع والـصب، وياء يف حالة الجر. اكظر طؾك  {أولق إلباب}يف بعض الؿصاحػ إخرى ُتؽتب  (3)

)رقؿ  00 ، رقؿ0985/ 0405سبقؾ الؿثال: مصاحػ صـعاء، دار العطاء اإلسالمقة، الؿتحػ الؽقيتل القصـل، 

= 
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آختالفات الؾػظقـة  أنّ السػؾل طـ العثؿاين يف أمريـ: إول  ويختؾػ الـّص 

ل مختؾػ ولفذا تـتؿل إلك فرع آخر يف شجرة طؾك كقع كّص  العثؿاين تدّل  طـ الـّص 

وي الؼراءات الؿختؾػـة تتشـابف يف صبقعتفـا مـع مـا رُ  العائؾة. وطالوة طؾك ذلؽ، فننّ 

ؾ يف ترتقـب السـقر: فػـل ورقـة كريسـتل، طـ مصاحػ الصحابة. إمر الثـاين يتؿّثـ

ًٓ ثؿ سقرة الجؿعة، ثؿ الػجر ثـؿ البؾـد، وهـق ترتقـب أشـبف تليت سقرة ا لؿـافؼقن أو

بؿا روي طـ مصحػ ُأبّل بـ كعب، وسقف كـاقش هذه الؿسـللة يف مقضـع ٓحـؼ 

السػؾل يتػـؼ أيًضـا  الـّص  ا مـ حقث صريؼة كتابة الؽؾؿات، فننّ مـ هذا البحث. أمّ 

(: 4دة كؿا يِرد يف الجـدول )العثؿاين يف حآت معدو مع الؼراءات الؿخالػة لؾـّص 

، (C-1)هذه الؼراءات الؿخالػـة ٓ تـِرد يف الـسـخة  الؼاطدة العامة أنّ  ومع ذلؽ فننّ 

وٓ حتك قراءات هـذه الـسـخة الؿـذكقرة يف الؿصـادر: ولـذا فـال يـبغـل الـربط بـقـ 

والؿصاحػ التل كؼؾت الؿصادر إدبقـة الؼـراءات إخـرى الخاصـة  C-1الـسخة 

مصـحػ ابــ مسـعقد ومصـحػ ُأبـّل(: بـؾ هـل مصـحػ مسـتؼؾ، وكـقع هبا )مثؾ 

 ل قائؿ بذاتف.ل مختؾػ وتؼؾقد كّص كّص 

                                                     
= 

ػ يف كجدها مؽتقبة بإلِ  arabe 328 (a)(. كذلؽ فنن مخطقصة الؿؽتبة القصـقة الػركسقة 29.1-00الػفرسة: 

(. 225)ص 52( وسقرة إبراهقؿ، أية 203)ص 09( وسقرة الرطد، أية 08سقرة آل طؿران، أية السابعة )ص

 (. اكظر:009مـ سقرة يقسػ )ص 000أية ( ويف 6مـ سقرة آل طؿران )ص 090وُكتبت بالقاء يف أية 

Déroche, Sources . . . arabe 328(a); id., Sources de la transmission manuscrite du texte coranique: 

I Les manuscrits de style  i āz   Volume ii  Le manuscrit Or  2165 (f. 1 à 61) de la British Library, 

Lesa, Fondazione Ferni Noja Noseda, 2001. 
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(37) 

 ا قراءة  خالفة  C-1: الحاالت التي يتفق فوها النسخة 4الجدو  

 :للمصحف العثمان. وقد و عت الكلمات المقروءة جز وًّا بوال قوسوال

 C-1ا  صحف  توافق   C-1  صحف المصحف العثمان اآلية

ـــة  ســـقرة البؼـــرة: أي

207. 

 قتاٍل فقف 

يسللقكؽ طـ الشفر }

{الحرام قتال فقف
(9)

. 

 )وطـ( قتال فقف

يســـللقكؽ طــــ الشـــفر } 

 .{الحرام وطـ قتال فقف

 طـ قتال فقف 

يســــللقكؽ طـــــ الشــــفر }

 {الحـــرام طــــ قتـــال فقـــف

)قراءة ابـ مسعقد(
(3)

. 

ـــاطتزلقا الـســـاء يف } .222البؼرة:  ف

ــــــــــــــــقض وٓ  الؿح

ــقا( الـســاء يف } )فــال تؼرب

ــــــــك  )محقضــــــــفـ( حت

ــــــاء يف } ــــــقا الـس وٓ تؼرب

محقضفـ واطتزلقهـ حتك 

                                                     
 الحآت الثالث إولك يف الجدول ذكَرهتا ألبا فقديؾل يف دراسة لفا. اكظر: (0)

Alba Fedeli, “Early Evidences of Variant Readings in Qurʾānic Manuscripts”, in Die 

dunklen Anfنnge: Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des 

Islam, K.-H. Ohlig & G. Puin (eds), Berlin, Verlag Hans Schiler, 2007, p. 293-316. 

 ترجؿة أيات الؼرآكقة يف الـّص اإلكجؾقزي ملخقذة مـ طدة مصادر، تشؿؾ الرتجؿات أتقة: (2)

M.A.S. Abdel Haleem, The Qurʾān: A New Translation, Oxford, Oxford University 

Press, 2004; Arthur Arberry, The Koran Interpreted, London, Oxford University 

Press, 1983; Muhammad Asad, The Message of the Qurʾān, Gibraltar-London, Dar 

al-Andalus, 1980; Abdalhaqq Bewley, Aisha Bewley, The Noble Qurʾān: A New 

Rendering of its Meaning in English, Norwich, Bookwork, 1999; Thomas Cleary, 

The Qurʾān: A New Translation, Chicago, Starlatch Press, 2004; E.H. Palmer, The 

Qurʾān: Translated by E H  Palmer, Oxford, The Clarendon Press,1900; 

Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Qurʾān: Text and Explanatory 

Translation, Beirut, Dār al-kitāb al-lubnān , 1971; J.M. Rodwell, The Koran, 

London, Dent, 1978; George Sale, The Koran, New  ork, Garland, 1984; 

Mu ammad Saʿ d  ak r, The Glorious Qurʾān, Qum, Ansā   riyān, 1998; Mawlawi 

Sher Ali, The Holy Qurʾān: Arabic Text and English Translation, 14th ed., Surrey, 

Islam International, 1989; ʿAbdullāh  ūsuf ʿAl , The Meaning of the Holy Qurʾān, 

Brentwood, Md., Amana, 1991. 

 (.298/ 0الخطقب، معجؿ الؼراءات، ) (3)



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(38) 

 C-1ا  صحف  توافق   C-1  صحف المصحف العثمان اآلية

ؼربــــــــقهـ حتــــــــك ت

 .{يطفرن

 .{يتطفرن

 

 .{يتطفرن

ـــــــ مســــــعقد  ــــــراءة اب )ق

ومصحػ أكس. وقد اختار 

 بـ كعب وابــ مسـعقد 
ّ
ُأبل

قراءة يتطفرن(
(1)

. 

ــــــل } .{وكتبـا طؾقفؿ} .45الؿائدة:  ــــــك بـ ــــــا طؾ وكتبـ

 .{إسرائقؾ

ــ ــل }ا إّم ــك بـ ــزل اهلل طؾ وأك

ـــــا }، أو {إســـــرائقؾ وأكزلـ

ـــــل إســـــرائقؾ ـــــك بـ ، {طؾ

 بــــــــ 
ّ
)مصـــــــحػ ُأبـــــــل

كعب(
(9)

. 

جاءت أية يف حديٍث  يـػضقا مـ حقلف يـػضقا .7الؿـافؼقن: أية 

بـػس الؼراءة القاردة يف 

 .C-1الـسخة 

تطابؼ  C-1الـسخة  ( يف غاية إهؿقة ٕنّ 4الـؼطة إخقرة يف الجدول )

حػ غقر معروف وردت اإلشارة إلقف يف حديث زيد بـ أرقؿ. وقد رواه مص

( 062 -060خؿسة مـ الرواة مـ صريؼ إسرائقؾ بـ يقكس بـ إسحاق )ت. 

                                                     
 (.309 -308/ 0كػس الؿرجع، ) (0)

 (.279/ 2معجؿ الؼراءات، ) الخطقب، (2)
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 ثرجامت

(39) 

بالؽقفة( طـ الـبل. ويف  027طـ أبل إسحاق السبقعل )طؿرو بـ طبد اهلل، ت. 

رة هذا الخرب يتـاول زيد الؿالبسات ومـاسبة كزول أية السابعة مـ سق

الؿقجقدة يف  {مـ حقلف}الؿـافؼقن، ويؼتبس أية، وجاء يف اقتباسف طبارة 

. ومعـك هذا أن أحد الرواة الؿعتؿد اإلمام طؾك خالف الـّص  C-1الؿصحػ 

 قرأ أية هبذه الزيادة.

السػؾل مخالػ لؾرسؿ العثؿاين،  الـّص  وقد ٓحظ سقرجقق كقسقدا أنّ 

كشرت فقديؾل تؼريًرا طـ  2007. ويف سـة وكذلؽ ياسقـ دتقن وألبا فقديؾل

ة وتشقر إلك ورقتقـ )ديػقد وبقهنامز(. وأوردت فقف طدًدا مـ الؼراءات الؿفؿّ 

                                                     
اهلل محؿد بـ  (: البخاري، أبق طبد373/ 4ابـ حـبؾ، أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد، الؿسـد، لبـان، دار صادر، ) (0)

(: وأبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج، 65 -63/ 6: )0980/ 0400إسؿاطقؾ، صحقح البخاري، د. ت، دار الػؽر، 

(: الرتمذي، أبق طقسك محؿد ابـ طقسك، ســ الرتمذي، الطبعة الثاكقة، 009/ 8صحقح مسؾؿ، بقروت، دار الػؽر، )

(: الـسائل، أحؿد بـ طؾّل بـ شعقب، الســ الؽربى، بقروت، دار الؽتب 88/ 5، )0983/ 0403د. ت، دار الػؽر، 

/ 2بقروت، )(: الحاكؿ الـقسابقري، الؿستدرك طؾك الصحقحقـ، دار الؿعرفة، 492/ 6، )0990/ 0400العؾؿقة، 

(: الطرباين، سؾقؿان ابـ أحؿد بـ أيقب أبق الؼاسؿ، الؿعجؿ الؽبقر، الطبعة الثاكقة، تحؼقؼ: حؿدي طبد الؿجقد، 488

(: واكظر أيًضا: ابـ حجر العسؼالين، أحؿد بـ طؾّل، فتح الباري، 089، 086/ 5د. ت، دار إحقاء الرتاث العربل، )

 {مـ حقلف}(، حقث يرّد ققَل َمـ استدل هبذا الحديث طؾك أن طبارة: 494/ 8، )الطبعة الثاكقة، بقروت، دار الؿعرفة

 ُذكرت يف الؿصحػ.

(2) Sergio Noseda, “La Mia Visita a Sanaa e il Corano Palinsesto”, Istituto 

Lombardo (Rendiconti Lett.), 137 (2003), p. 43-60; Anonymous, “„The Qur‟an: 

Text, interpretation and translation‟ 3rd Biannual SOAS Conference, October 16-17, 

2003”, Journal of Qurʾānic Studies, 6/1 (2003), p. 143-5  

Three Possibly pre-ʿUthmānic Folios of the Qurʾānويشقر إلك بحث دتقن بعـقان

.Fedeli, “Early Evidences”, p. 293-316 ;واكظر أيًضا:
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(40) 

(. وبخالف ذلؽ، فؼد اتسؿت 4الؼراءات الثالث إولك القاردة يف الجدول )

يف مقضع،  كؿا أهنا أخطلت يف قراءة الـّص  ،معالجتفا بشلء مـ طدم الدقة

 ػ هذا يف الؼقل بلن الـّص تج مـ ذلؽ وجقد سؼط يف ورقة بقهنامز وتقض  لتستـ

 .العثؿاين كشل كتقجة إضافة مؼصقدة استدطتفا الؿخاوف الديـقة السقاسقة

                                                     
 Early، )اكظر: «0924الـّص العثؿاين الذي أصبح الـّص الؿعتؿد مـذ طام »يف أحد الؿقاضع تشقر ألبا فقديؾل إلك  (0)

Evidences”, p. 306 ّسـة سبؼت هذا التاريخ، فقبدو أهنا تؼصد  0268مصحػ طثؿان هق الؿعتؿد مـذ  (. وٕن

( تؼقل إّكف يف الؼرن الرابع الفجري/ العاشر الؿقالدي 305صشقًئا آخر، أٓ وهق الطبعة الؿصرية. ويف صػحة أخرى )

ػة تخؾط بقـ  ابـ مجاهد لؾؼراءات العثؿاكقة  اطتؿادأصبح الـّص العثؿاين هق الؿعتؿد، وهذا خطل. وهـا يبدو أن الؿمل 

ر )مؼابؾ قراءات طثؿاكقة وغقر طثؿاكقة( وبقـ جؿِع الؿصحػ يف زمـ طثؿان )مؼابؾ الؿصاحػ إخرى غق

 العثؿاكقة(. وهـاك إشؽالقات أخرى كؿا يتضح يف الفامش التالل.

مـ سقرة البؼرة غقر مقجقدة يف الـّص السػؾل وتبـل كظريتفا طؾك  207يف أية  {طـ ديـف}تظـ فقديؾل أن طبارة:  (2)

: لؿ تـتبف إلك ا ًٓ لجزء السػؾل الجؾل هذا إساس فتؼقل إّن العبارة ُأضقػت طـ قصد لؿصحػ طثؿان: وهذا خطل، أو

طـ }وردت يف الـّص. )كؿا أّن  {طـ ديـف}الذي بؼل رغؿ تؾػ الّرق: لذا فنن طبارة:  {طـ}مـ حرف الـقن يف كؾؿة 

ومـ يرتدد مـؽؿ }مـ سقرة الؿائدة(. ثاكًقا: الجؿؾة كؾفا:  54يف أية  2000مقجقدة كذلؽ يف ورقة بقهنامز  {ديـف

. {طـ ديـف}روءة بسبب تؾػ الرّق: ولفذا ٓ يتضح لـا كقػ استـتجت طدم وجقد غقر مؼ {طـ ديـف فقؿت وهق كافر

ـّ أهنا لؿ تؽـ  {طـ ديـف}ويحتؿؾ أن تؽقن استـتجت هذا ّٕن صاحب التعديؾ السػؾل كتب طبارة  مؿا جعؾفا تظ

، أن التعديؾ السػؾل أحقاًكا يضع كؾؿات تسد 30(، ص0مقجقدة يف إساس، ولؽـ َمّر معـا مـ قبؾ يف الفامش رقؿ )

كاكت جزًءا مـ الـّص السػؾل  {طـ ديـف}الػجقات التل كشلت طـ طؿؾقة محق تعّذر إصالحف. ولفذا يؿؽـ الؼقل أّن 

ولؽـفا اكؿحت ثؿ جاء صاحب التعديؾ السػؾل فلطاد كتابتفا مرة أخرى. ثالًثا: حتك لق كاكت العبارة غقر مقجقدة هـا، 

س هـاك ما يدطق لؾؼقل بلن صقاغة الؽؾؿات بالطريؼة العثؿاكقة كاكت متلّخرة مسبققة بطريؼة أخرى. واختقارها هـا فؾق

وافرتاض التغققر الؿتعؿد ربؿا يشقر إلك شلء مـ آثار طؼؾقة الؿمامرة. رابًعا: السقـاريق الذي تؼدمف فقديؾل لبقان الدافع 

 .304، صEarly Evidencesالحالقة. اكظر دراستفا بعـقان:  غقر واضح بصقرتف {طـ ديـف}وراء إضافة 
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ًٓ واحًدا، وتظفر فقف آختالفات الؿعفقدة  الـّص  إنّ  العؾقي طثؿاين قق

ة الـؼؾ الؽتابل. وجاءت كتقجة صبقعقة لعؿؾق الؼقاسل طـ الـّص  التل خرجْت 

 العؾقي مـف. ل العثؿاين ومققع الـّص وأكتؼُؾ أن لؾحديث طـ التؼؾقد الـص  
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 :(1)غ طُؼاء انؼهىٌ يف طط ٍ انؼثًاين وانُضّادلثحث انثاين: انتمهُس انُظّ

 ما الذي كعرفف طـ مصحػ طثؿان؟

 هـاك طدد كبقر مـ الؿخطقصات الؼرآكقة التل تعقد لؾؼرن إول الفجري

قة يف أكحاء مختؾػة مـ العالؿ يف الؿؽتبات وهل متػرّ  ،ومطؾع الؼرن الثاين

السػؾل يف  والؿتاحػ والؿساجد والؿؼتـقات الشخصقة. وفقؿا طدا الـّص 

، الؼقاسلل ، تـتؿل جؿقع هذه الؿخطقصات إلك التؼؾقد الـص  (0)صرس صـعاء 

اريخف وأكف ُجؿع يف طفد ك العثؿاين بحسب ما تؼقل الرواية التؼؾقدية طـ توُيسؿّ 

طثؿان بـ طػان أحد صحابة الـبل محؿد والخؾقػة الثالث الذي حؽؿ 

 656 -644هجرية/  35إلك  23اإلمرباصقرية اإلسالمقة يف الػرتة مـ سـة 

طثؿان وّزع هذا الؿصحػ طؾك إمصار قرابة سـة  مقالدية. وتذكر الروايات أنّ 

البصرة ودمشؼ وأبؼك كسخة طـده يف مقالدية فبعث بـسخة إلك الؽقفة و 650

 .الؿديـة

؟ اإلمامما مبؾغ الصحة يف الرواية التؼؾقدية حقل تقزيع طثؿان لؾؿصحػ 

ر لؾؿصحػ ٓ تخؾق إخبار التل حشدهتا الؿصادر إدبقة طـ التاريخ الؿبؽّ 

تـطقي طؾك تـاقضات جؾقة وفجقات يف بعض الـقاحل التل  ذْ مـ إشؽآت: إِ 

ومع ذلؽ هـاك  ،ا حدث قبؾ تقزيع طثؿان مصحػف طؾك إمصارؼ بؿتتعؾّ 

                                                     
 .7(، ص0لؿعرفة تاريخ هذا الحدث، اكظر ما مّر معـا يف مطؾع الدراسة أطاله يف الفامش رقؿ ) 
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وثؿة أمران طؾك  ،ؼ مـفاؼ بعؿؾقة التقزيع كػسفا يؿؽـ التحؼّ دة تتعؾّ طـاصر محدّ 

يف أن طثؿان هق َمـ تقلك جؿع الؿصاحػ يف  كعرففؿا: إول: أكف ٓ شّؽ  إقّؾ 

ا يدطقكا ققي  مصحػ واحد بتقزيعف طؾك إمصار. والثاين: أن هـاك سبًبا 

فقؿا  الذي جؿعف هق كػسف الذي تـاقؾتف الؿصادر طؾك إقّؾ  الـّص  لالطتؼاد بلنّ 

يتعؾؼ بجاكب الرسؿ والقحدات الصرفقة الؼرآكقة )بؿعـك أن هذا ٓ يشؿؾ 

 آختالفات يف أسالقب اإلمالء(.

سس طؾك مجرد التسؾقؿ بصحة أثار الؿروية. وٓ تعتؿد معرفتـا لفذه إُ 

، فـؾحظ أمريـ: إماممصحػ  جؿع الؼرآن يفك ا الؼقل بلن طثؿان هق َمـ تقلّ أمّ 

إول مـفؿا جاء يف مالحظة طارضة أبداها حسقـ مدرسل طـ الذاكرة 

ا الثاين فؿستقحك مـ دراسات حديثة أجراها مايؽؾ الجؿاطقة لؾرطقؾ إول. أمّ 

ؽاكقة آطتؿاد ؼة بالؼراءات وإمكقك وآخرون أثبتت صدق إدبقات الؿتعؾّ 

العثؿاين بؿؽقكاتف  طؾقفا. وفقؿا يتعؾؼ بالؿؼرتح الثاين الذي يرى أن الـّص 

ؾ الصرفقة ورسؿف هق كػسف ما تـاقؾتف الؿصادر فـشقر هـا إلك الـتائج التل تقّص 

مف الدراسة . ويؿؽــا أن كضقػ إلقفا الدلقؾ الظريف الذي تؼدّ إلقفا كقك

العثؿاين لؾـؿقذج الـبقي  ل يؽشػ لـا كؼؾ الـّص لـص  إن التحؾقؾ ا ذْ الحالقة: إِ 

                                                     
ػ الؿـتسخة يف )مصاحػ إمصار، قراءة يف الؿصاح :مؼالة كقك مرتجؿة لؾعربقة، ترجؿة: مصطػك الػؼل، بعـقان (0)

يف الدراسات  )مخطقصات الؼرآن صدر اإلسالم(، وهل مـشقرة طؾك قسؿ الرتجؿات بؿققع تػسقر ضؿـ هذا الؿؾػ

 (.قسؿ الرتجؿات. )الغربقة الؿعاصرة(
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السػؾل  الـّص  ، ومع هذا فننّ C-1إصؾل بصقرة أفضؾ مؿا طؾقف الؿصحػ 

ر بخؿس طشرة م، وُيحتؿؾ أكف يعقد لػرتة ُتؼد  656يعقد لتاريخ سابؼ طؾك سـة 

مـ  صريؼة كتابة كؾؿات الؿصحػ العثؿاين أقدم سـة بعد وفاة الـبل: ولفذا فننّ 

 .مصحػ آخر يعقد لعصر الصحابة

كقػ لؾؿرء أن يعؾؿ إذا كان طثؿان هق مـ وّزع الؿصاحػ طؾك إمصار؟ 

ؼ الجقاب بالذاكرة الجؿاطقة. فؿع هناية الؼرن إول ومطؾع الؼرن الثاين يتعؾّ 

. ولؿ مـ طثؿان اإلمام ل إمصار الـّص الفجري كان هـاك اتػاق طؾك تؾؼّ 

وإكؿا الؿجتؿعات  ،ار وحدها التل لديفا تؾؽ الذاكرة الجؿاطقةتؽـ هذه إمص

الديـقة الؿختؾػة، والتل كاكت يف بعض إحقان متـاحرة، بؿا يف ذلؽ الشقعة 

إلك مصدر آخر غقر  اإلمامصرٍف الؿصحَػ  ولؿ يحدث أْن َطزا أي   ،والخقارج

                                                     
ٓ يعتؿد رأيل حقل طثؿان طؾك أثار الؿروية، وٕغراض تتعّؾؼ هبذه الدراسة أتحّػظ طؾك الحؽؿ طؾك صحة أثار  (0)

لؿ يعضدها دلقؾ آخر. ومع ذلؽ فنّن طدد إخبار التل تتـاول كشلة الجؿع العثؿاين بشؽؾ مباشر أو غقر مباشر ما 

ضخؿ، وكّؾ خرب مـفا جدير بتحؾقؾ مػّصؾ. ولالصالع طؾك دراسة ٕحد هذه إخبار، يؿؽـ آصالع طؾك الؿرجع 

 أيت:

Harald Motzki,“The Collection of the Qurʾān: A Reconsideration of Western Views 

in Light of Recent Methodological Developments”, Der Islam, 78 (2001), p. 1-34. 

 كالمل طـ الذاكرة الجؿاطقة لؾؿجتؿعات إولك مستقحك مـ دراسة حسقـ مدرسل، اكظر:  (2)

Hossein Modarressi, “Early Debates on the Integrity of the Qurʾān: A Brief Survey”, 

Studia Islamica, 77 (1993), p. 13-4.  

 وثؿة رأي مخالػ لػريد دوكر، وإن كان ٓ يختص بالجؿع العثؿاين لؾؼرآن، اكظر:

Fred Donner, Narratives of Islamic Origins, Princeton, NJ, Darwin Press, 1998, p. 

26-8; Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, New York, 

Longman, 1986, p. 357. 
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ّ
ت الؿختؾػة التل حتك َمـ َروى الؼراءا ،طثؿان. ولؿ يـسبفا العؾقيقن إلك طؾل

 )مثؾ مصحػ ابـ مسعقد( لؿ يـازطقا يف أنّ  العثؿاكقةوردت يف الؿصاحػ غقر 

 . طثؿان هق َمـ تقلك هذا إمر

ـــّص  ــاريخ ال ــة حــقل ت ــار الؿروي ــع طثؿــان  اختؾػــت أث ــؾ تقزي الؼــرآين قب

ك هـذا مـفا يف أن طثؿـان هـق َمــ تـقلّ  ؽ أي  مصحػف طؾك إمصار، لؽـ لؿ يشؽّ 

الؼـرآن  ر أن يؽقن أحد الخؾػاء إمقيقـ هق الذي جؿع. ومـ غقر الؿتصقّ إمر

. وافــرتاض ذلــؽ يســتقجب تػســقر أمــريـ: أحــدهؿا كقــػ اإلمــامالؿصــحػ  يف

                                                     
( 704/ 95( أّن الحّجاج )ت. 8 -7، ص0جاء يف كتاب )تاريخ الؿديـة( ٓبـ شبة الـؿقري )صبعة دار الػؽر، قّؿ، ج (0)

اسُتخؾػ الذي ولل الؽقفة يف الخالفة إمقية كتب الؿصاحػ، ثؿ بعث هبا إلك إمصار، وجاء يف هذا الخرب لّؿا 

الؿفدي بعث بؿصحػ إلك الؿديـة، ويـّص الخرب بقضقح طؾك مصحػ طثؿان. ومصحػ الحّجاج يـتؿل إلك 

ل العثؿاين، ويتضح هذا مـ الخرب البصري الذي يذكر إحرف إحد طشر التل غقرها الحجاج يف  التؼؾقد الـص 

(. وٓ تخرج هذه 50 -49لؿصاحػ، صالؿصحػ، وتسعة مـفا تؼتصر طؾك حرف مػرد )اكظر: ابـ أبل داود، ا

ل، وطـد دراستفا دراسة دققؼة يتضح لـا أن راوي هذا الخرب  آختالفات طـ السقاق الطبقعل الؿتققع يف تؼؾقد كص 

ل  هل التل تؿّثؾ الـّص إصؾل الذي وّزطف  الؼقاسلالبصري يػرتض أن كسخة بصرية محّددة تـتؿل إلك الـقع الـص 

ر: ولذا يػرتض ببساصة أّن آختالفات إحد طشر يف مصحػ الحجاج ما هل إٓ تغققر أدخؾف هذا طثؿان طؾك إمصا

القالل البغقض. وطؾك أية حال فؾقس هـاك أّي احتؿال يف أن يؽقن الحّجاج قد قضك طؾك جؿقع أشؽال التؼؾقد 

ل العثؿاين إخرى خاّصة خارج العراق، ولقس هـاك دلقؾ طؾك أكف حاول  هذا إمر سقاء يف العراق أو خارجف، الـص 

لؽـ ثؿة دلقؾ طؾك أكف لق أقدم طؾك هذا إمر لؽان مصقره الػشؾ، ويتجؾك هذا يف إخبار اإلسالمقة التل تـاوَلت 

ل لؿصحػ ابـ مسعقد. وطالوة طؾك ذلؽ، لؿ يحدث خؾط بقـ  لجقَءه إلك الؼّقة واإلكراه فقؿا يخّص الـقع الـص 

ان. كذلؽ يـبغل لؾؿرء أن يرّد ما ذهب إلقف كػر مـ الشقعة يف أن الؿقاضع التل أشار فقفا اهلل مصحػف ومصحػ طثؿ

إلك طؾّل قد ُأزيؾت مـ الؼرآن، وكذلؽ ما ققؾ يف صدر الخالفة العباسقة )وكؼؾف طبد الؿسقح الؽـدي( بشلن اإلشارات 

 الؿسائؾ يف دراسة مستؼّؾة مػّصؾة حقل َدور الحّجاج.الصريحة إلك الخالفتقـ العباسقة وإمقية. وأطتزُم تـاُول هذه 
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ــع  ــة اإلســالمقة يف جؿق ــقن محــق إجــراء كفــذا صــال اإلمرباصقري اســتطاع إمقي

وَصـَؾْتـا أرجائفا مـ ذاكرة الـاس يف مختؾػ إمصـار والؼبائـؾ والطقائـػ وقـد 

أخباره الؿتقاترة، وكقػ أمؽـ غرس صقرة خاصئة طـ طثؿـان يف أذهـان الــاس 

 ؾقه طؾك طثؿان؟ا وفّض ومِـ بقـفؿ َمـ شايعقا طؾق  

بالطبع يؿؽـ أن يعتـؼ فئام مـ الـاس معتؼدات خاصئة، لؽـ هـاك حؼائؼ 

يؼقـًا يف  ذات صبقعة طامة ُيتققع أن يعرففا الـاس. طؾك سبقؾ الؿثال، يعؾؿ الـاس

جؿع الؼرآن  كذلؽ فننّ  ،زمان مـ إزمـة َمـ الؿؾؽ أو الخؾقػة الذي يحؽؿفؿ

وتخقؾقا  ،يف مصحػ واحد هق أمر مـ الطبقعل أن يدركف الـاس يف إمصار

ما لدى الـاس  محّؾ  مصًرا مـ إمصار يتؾؼك مصحًػا مـ الخؾقػة لقحّؾ  معل أنّ 

ا يؽقن يعؾؿ بف طؿقم الـاس، وشلًكا مفؿ   امـ مصاحػ، أٓ يؽقن هذا حدًثا طام  

 أن هذا الؿصر سقعؾؿ أهؾف أي   ّؽ مدار حديثفؿ ويدور طؾك ألسـتفؿ. وٓ َش 

خؾقػة أرسؾ هذا الؿصحػ. وأن، أصؾِؼقا الِعـان لؿخقؾتؽؿ، لـػرتض أن هذا 

واحد هق طبد الؿؾؽ، فالسمال الذي  إمامالخؾقػة الذي جؿع الؼرآن يف مصحػ 

قا الؿصحػ رغؿ أهنؿ ف: كقػ أمؽـف أن ُيؼـِع الجؿقع أهنؿ لؿ يتؾؼّ يطرح كػس

ار أو لؿ قه؟ كقػ أقـع حتك إققام الذيـ مالقا إلك الثقّ يعؾؿقن يؼقـًا أهنؿ تؾؼّ 

 يبالقا كثقًرا بلمر طثؿان؟

طؿؾقة الذاكرة الجؿاطقة التل شؿؾت مختؾػ إمصار  وإذا افرتضـا أنّ 

طثؿان،  ت اسؿ طبد الؿؾؽ محّؾ ؿرور الققت وأحؾّ رت بوالطقائػ والؼبائؾ تغقّ 
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هذه إمصار  ر ذاكرة كّؾ ر السبب وراء تغقّ فعـدها يؽقن مـ الؿستحقؾ أن كػّس 

ف طـ إمقيقـ والطقائػ والؼبائؾ وإفراد بـػس الصقرة تؿاًما. هذا مع ما ُطرِ 

ؿا د والثقرات، مي باستؿرار لؾتؿرّ كسبل والتصدّ  مـ غقاب الؿركزية بشؽؾٍ 

جعؾفؿ تحت وصلة الرغبة يف بسط سؾطتفؿ السقاسقة طؾك البالد. ولؿ تحاول 

ر الديـل يف طؿقم صغقرة وكبقرة يف فرض التصقّ  ؾ يف كّؾ دمشؼ أن تتدّخ 

فؾؿ يؽـ بؿؼدورها أن تـجح يف خؾؼ إجؿاع  اإلمرباصقرية، وحتك لق حاولْت 

لك إدارة مركزية يف وحتك يف إوقات التل اتجفت فقفا إ ،يـؼض إجؿاًطا سابًؼا

ـة قد باءت محاولة فرض مسللة طؼدية معقّ  طفد الخؾقػة العباسل الؿلمقن، فننّ 

تـؼقحل  اختالق إساكقد بلثر رجعل وإطادة تصقير إحداث بشؽؾٍ  بالػشؾ. إنّ 

بقَد أن هذا  ،سقاء لؾتاريخ هق أمر شائع يف التـاول الؼديؿ والؿعاصر طؾك حدّ 

ما كان معرفة  -بال أدكك معارضة ُتذكر-ر ح يف أْن يغقّ آختالق لؿ يؽـ لقـج

دة. طامة يف العديد مـ إمصار التل صارت مالًذا لػئات متـاحرة أو متؿرّ 

مصٍر مـ هذه  كّؾ  وتتضح هذه الؿالحظة بصقرة أكرب حقـ يدرك الؿرء أنّ 

الف وآخت ،إمصار قد اختار لـػسف مسؾًؽا مؿقًزا يف غالبقة الؿسائؾ الػؼفقة

ان الؼرن الؿعتاد بقـ هذه إمصار ُيظفر قدًرا كبقًرا مـ التطقر الديـل الؿستؼؾ إبّ 

 إول اإلسالمل.

ؼ بالذاكرة الجؿاطقة حقل حدث تاريخل بالغ وإذا كان الدلقؾ إول يتعؾّ 

اكرة الػردية لتػصقالت وأحداث ثبتت بالذّ  دلقؾل الثاين يختّص  إهؿقة فننّ 
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ذاكرة الؿجتؿعات الؿختؾػة ٓ تؼتصر طؾك مصدر  ًرا: فننّ صحتفا ممّخ 

ة صرق مختؾػة يف قراءة هذه الؿصاحػ وإكؿا ثبتت طدّ  ،الؿصاحػ الؼرآكقة فؼط

اختؾػت مـ طالِؿ ٔخر ومـ مصٍر لؿصر. وشرع العؾؿاء يف تقثقؼ هذه الطرق 

مـ خالل جؿِع وتصـقػ آختالفات يف الؼراءة والؽتابة، وآختالف يف صريؼة 

َجت هذه الجفقد سقؿ أيات يف السقر )أي مقاقع الػقاصؾ بقـ أيات(: وُتق  تؼ

ـّ  رة طـ الػرتات كت كتب هذا العؾؿ يف مرحؾة متلّخ الؼراءات. وقد ُدو   بظفقر ف

الزمـقة التل تـاوَلْتفا، اطتؿاًدا طؾك إخبار التل تـاقؾفا الـاس جقاًل بعد جقؾ. 

هذه الدراسات يف تـاولفا لتػاصقؾ  ومع ذلؽ أضفر البحث العؾؿل أنّ 

طـد الحديث طـ  كبقرٍ  آختالفات الـصقة والؼراءات تؽقن دققؼة بشؽؾٍ 

الؿرحؾة الزمـقة التل تشؿؾ الؼرن إول الفجري ومطؾع الؼرن الثاين. )بالطبع 

ما  ٓ يؾزم مـ هذا طدم وققع أخطاء يف الـؼؾ يف هذا العؾؿ أو أكف اشتؿؾ طؾك كّؾ 

 رة(.الحؼبة الؿبؽّ  حدث يف هذه

 التػاصقؾ، فننّ  وإذا كان طؾؿ الؼراءات يحظك بؿصداققة كبقرة فقؿا يخّص 

هذا سبب آخر لؾؼبقل بالؿصداققة التاريخقة لإلصار العام الذي يـطؾؼ مـف. وإذا 

طل وجقد ؾ شخًصا يدّ دد: فؾـا أن كتخقّ أردكا تشبقًفا غريًبا لؽـف مـاسب يف هذا الّص 

دطقاه  فؿـ غقر الؿـطؼل الؼقل بلنّ  ،ؾ يف إحدى الغرفرص 800غقريال تزن 

خصائص هذا الـقع مـ الرئقسقات، ولقن فروه،  فقؿا يخّص  كبقرٍ  صحقحة بشؽؾٍ 

وحجؿ أصابعف، وغقر ذلؽ، لؽـفا مخطئة يف وجقده مـ إساس. ويؿؽـ أن يضع 
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ًدا ر إمؽاكقة حدوثف لؽـفا لـ تؽقن أبهذا السقـاريق ويصقّ  الدوغؿائلالؿتشؽؽ 

ة الطريؼة الطبقعقة يف شرح السبب يف دقّ  الـتقجة الطبقعقة. ومـ كػس الؿـطؾؼ، فننّ 

ـّ  الؼراءات يف العديد مـ تػاصقؾف وجزئقاتف أن كؼبؾ بحؼقؼة الػرضقة إساسقة لف  ف

يعقد إلك طثؿان. طؾك سبقؾ الؿثال مـ الصعب أن  الؼقاسلل التؼؾقد الـص   يف أنّ 

ولك طؾك مستقى دققؼ مصاحػ إمصار إُ  كر الـاس بشؽؾٍ ؾ إمؽاكقة أن يتذكتخقّ 

ك تقزيع ّقـ كقك، لؽـفؿ يخطئقن يف اسؿ الخؾقػة الذي تقلّ الؽؾؿات الػردية كؿا بَ 

الرتاث حػظ لـا طؾك كحق  هذه الؿصاحػ طؾك إمصار. وهذا أشبف بؿا لق قؾـا أنّ 

لؽـف طزا هذه القاقعة  ،ةدققؼ جؿقع تػاصقؾ معركة الثغرة يف الحرب العالؿقة الثاكق

 إلك الحرب العالؿقة إولك.

ومـ بقـ الدراسات الحديثة التل أقرت بؿصداققة طؾؿ الؼراءات، هـاك 

ة يف ضقء الدراسة الحالقة: دراسة مايؽؾ كقك، دراستان تحظقان بلهؿقة خاّص 

ودراسة ياسقـ دتقن. وقد أجرى كقك تحؾقاًل لالختالفات الستة والثالثقـ بقـ 

ؿصاحػ التل أرسؾفا طثؿان إلك إمصار، وهل الؿصاحػ إصؾقة مؼاركة ال

 .خ إخرى التل اكبثؼت مـفاَس بالـ  

يف الؿديـة طـد كسخ الـصقص بعضفا  وٓ بد أن هذه آختالفات وقعْت 

وتشتؿؾ طؾك تغققرات صػقػة يف الرسؿ  ،مـ بعض قبؾ تقزيعفا طؾك إمصار

                                                     

(1) Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, Graeco-

Arabica, 9-10 (2004), p. 89-104. 
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ا يؽقن بتغققر كؾؿة )وهق ما أشقر إلقف بتغققرات يف يختؾػ معفا الـطؼ، وطادة م

وطادة ٓ  ،القحدات الصرفقة والرسؿ( يف مؼابؾ التغققر يف صريؼة إمالء الؽؾؿة

تغققر يف الؿعـك: طؾك سبقؾ الؿثال، ما جاء يف سقرة إطراف يف  يؽقن هـاك أّي 

ا يف أمّ  ،{َوقال}فػل مصحػ أهؾ الشام كجد كؾؿة  الخامسة والسبعقـ:أية 

 ،. ويف حآت قؾقؾة يتلثر الؿعـك قؾقاًل: طؾك سبقؾ الؿثال{قال}بؼقة الؿصاحػ 

يف حقـ  ،يف أية الثاكقة والعشريـ مـ سقرة يقكس {َيـُْشُرُكؿ}يف مصحػ الشام 

 .{ُيَسق ُرُكؿ}كجدها يف سائر الؿصاحػ إخرى 

تل مّقزت سؿ الودراسة مايؽؾ كقك ٓختالفات القحدات الصرفقة والرّ 

الؿصاحػ العثؿاكقة وفًؼا لؿا يراه العؾؿاء إوائؾ قد أتاحت لف إطادة بـاء 

د آختالفات بقـ إمصار بلكؿاط طالقات الـسب بقـ هذه الؿصاحػ. وتتؼقّ 

مصحػ الؿديـة ٓ يشتؿؾ طؾك قراءة  مـتظؿة: فعؾك سبقؾ الؿثال كجد أنّ 

مصحػ أهؾ الشام يف بعض يف حقـ يشرتك مع  ،مخالػة يـػرد هبا طـ غقره

ولؽـف ٓ يشرتك مع  ،الؼراءات، ومع مصحػ البصرة يف اختالفات أخرى

. وطـد وضع هذه مصحػ الؽقفة فقؿا يخالػ مصحػ الشام أو البصرة

مِـ بقـ ما يزيد طؾك مائة  الـتقجة التل كخرج هبا أنّ  إكؿاط يف آطتبار، فننّ 

ي ُكسخت مـف مصاحػ أخرى، تقضح الؿصحػ الذ شجرة ٓكتؼال الـّص 

                                                     

 .93 -92كػس الؿرجع، ص (0)
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ؾة ببعضفا تـاسب الؿعطقات التل لديـا وتتػاوت فقؿا هـاك مجؿقطة وثقؼة الص  

ًٓ مـ بعض  . بقـفا فبعضفا أقرب احتؿا

آكتظام ودرجة التؽرار الؽبقرة لفذه إكؿاط تحتاج إلك  ومـ جفة فننّ 

ػاق تػسقر آخر غقر محض الؿصادفة، ومـ جفة أخرى يصعب تػسقر ات

ا مـ أشجار الـسب إن لؿ يؽـ ذلؽ كتقجة الـصقص مع مجؿقطة محددة جد  

اكبثاقفا مـ إحداها. ويرفض كقك طؾك كحق مـطؼل احتؿالقة أن تؽقن أوصاف 

 هذه الؿصاحػ مقضقطة وذلؽ ببقان أن اختالفات إمصار إربعة ٓ تدّل 

ن إبرازها (. فنCross-contaminationقة متـاضرة )طؾك وجقد فروقات كّص 

ب مفارات لؿ تؽـ لدى بؿظفر يخؾق مـ هذا التـاضر يف آختالفات يتطؾّ 

. ويستخؾص كقك مـ هذا ة معرفة مـطؼ شجرة اكتؼال الـّص العؾؿاء، وخاّص 

، وهبذا تظفر للب طؾقـا التعامؾ مع حؼقؼة كؼٍؾ أصقؾ مـ كؿقذج أوّ أكف يتقّج 

 صحة إخبار التل تـاوَلت مصاحػ إمصار.

                                                     

 .003كػسف، ص (0)

 .004 -003كػسف، ص (2)

 .004كػسف، ص (3)
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شفادة طؾك »اة مـ الـاحقة التاريخقة هل بدورها وصحة الؿعؾقمات الؿتؾؼّ 

القاردة يف كتب الؼراءات. )ويف مقضع  «صحة كؼؾ الؼراءات وآختالفات

آخر يخؾص إلك كتقجة إيجابقة مشاهبة حقل صحة ما أوردتف الؿصادر إدبقة يف 

 .وصػ الؿصحػ الشخصل ٕحد الؿعاصريـ لعثؿان(

كان تقثقؼ مايؽؾ كقك ٓختالف الؼراءات قد كجَؿ طـف تحؾقؾ ٕكؿاط  وإذا

ياسقـ دتقن وطدًدا مـ العؾؿاء أخريـ اتجفقا  آتػاق وآختالف بقـفا، فننّ 

                                                     

 .003كػسف، ص (0)

درس مايؽؾ كقك ومحؿد مصطػك إطظؿل كسخة مـ الؼرآن تعقد إلك مالؽ بـ أبل طامر إصبحل  (2)

( طؾك تالمذتف 795 -702/ 079 -94(. وقد طرضفا حػقده مالؽ بـ أكس )693/ 74الؿدين )ت. 

الذيـ أقروا بتطابؼف مع مصحػ الؿديـة حتك سقرة غافر ثؿ مع مصحػ البصرة. وقد اسُتخدمت 

زخرفة هذا الؿصحػ طالوة طؾك وجقد فقاصؾ سقر زخرفقة بالؿداد إسقد، وفقاصؾ آيات الػضة يف 

طؾك شؽؾ كؼاط. ويرى مالؽ بـ أكس أن هذا الؿصحػ قد ُكسخ بعد أن جؿَع طثؿاُن الؼرآَن. ويف 

محاولة لتقضقح سبب هذه الطبقعة الؿرّكبة لؾؿصحػ يرى كقك احتؿالقة أن يؽقن قد تعّرض لؾتؾػ 

ما ثؿ ُأطقد َكْسخ الُخؿس إخقر فقف مـ مصحػ وصؾ إلك الؿديـة مـ أّي مؽان آخر، وهذا  يف مرحؾةٍ 

السقـاريق أكثر تعؼقًدا مؿا يؾزم. وقد كان مالؽ بـ طامر أحد الـّساخ الذيـ شاركقا يف مشروع الجؿع 

ّد كسخة خاّصة العثؿاين: ولذا كان بؿؼدوره القصقل لفذه الؿصاحػ قبؾ إرسالفا لألمصار، فؾق أكف أط

بف قبؾ تقزيع الؿصاحػ، لؽان طؾقف أن يؼصد الؿقضع الذي ُحػظت فقف الؿصاحػ، ولقس هـاك مربر 

 يجعؾـا كؼقل إكف تعّؿد يف كّؾ مرة اختقار كػس الؿصحػ إلتؿام طؿؾقة الـسخ. اكظر: 

Michael Cook, “A Koranic Codex Inherited by Mālik from his Grandfather”, in 

Proceedings of the Sixth International Congress on Graeco-Oriental and African 

Studies, Graeco-Arabica, ed. Vassilios Christides and Theodore Papadopoullos, VII-

VIII, Nicosia, 7-8 (1999-2000), p. 93-105; al-Aʿ am , The History of the Qurʾānic 

Text, p. 97-8, 170-2. 
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. ؾة يف الؿخطقصاتة خارجقة مؿثّ إلك مؼاركة ما جاء يف كتب الؼراءات بلدلّ 

ػ العثؿاين الؿقجقد يف ة بالؿصحآختالفات الخاّص  طؾك سبقؾ الؿثال، فننّ 

تشقر  -واحًدا مـ ُأولك الؿخطقصات الؿعروفة الذي ُيَعدّ -الؿؽتبة الربيطاكقة 

بع يف حؿص، وهل مديـة يف شؿال ر إلك كظام الؼراءة الؿتّ متؽرّ  تحديًدا وبشؽؾٍ 

القرقات الؼديؿة والخصائص  . وُيستبَعد أن يؽقن التطابؼ بقـ كّص دمشؼ

بِقؾ ؿص يف الؼراءة كؿا وردت يف طؾؿ الؼراءات هق مـ قَ الؿـسقبة إلك صريؼة ح

تؿاًما مثؾؿا هق مستبَعد أن تتطابؼ قطعتان تؿ اختقارهؿا  ،الصدفة الؿحضة

م هذا التطابؼ كقًطا مـ الدطؿ والتليقد عة. ويؼدّ ا يف ُأحجقة الصقر الؿؼطّ طشقائق  

قطعة الضقء طؾك  عة مـ إُحجقة بحقث تؾؼل كّؾ الؿتبادل شبقف بالِؼَطع الؿجؿّ 

إخرى، فالؿخطقصة تخربكا أن قراءة حؿص الؿذكقرة يف طؾؿ الؼراءات 

                                                     

(1) Rabb, “Non-Canonical Readings”, p. 84-127;  asin Dutton, “An Early Mu  af 

According to the Reading of Ibn ʿĀmir”, Journal of Qurʾānic Studies, 3/1 (2001), p. 

71-89; id., “Some Notes on the British Library‟s „Oldest Qurʾān Manuscript‟  Or. 

2165 ”, Journal of Qurʾānic Studies, 6 (2004), p. 43-71; id., “An Umayyad 

Fragment of the Qurʾān and its Dating”, Journal of Qurʾānic Studies, 9/2 (2007), p. 

57-87. 

  .”Dutton, “Some Notes”; Rabb, “Non-Canonical Readingsاكظر: (2)

 ؼّدم اكتصار رب مجؿقطًة مـ التصقيبات لدراسة دتقن.تإخقر. و ال الؿرجعقـ مذكقر يف الفامشوكِ 

بعض الؿالحظات طؾك : »)والدراسة الؿشار إلقفا لقاسقـ دتقن، مرتجؿة لؾعربقة، ترجؿة: د/ حسام صربي، بعـقان

تػسقر،  ، ومـشقرة ضؿـ مؾػ )تاريخ الؼرآن( طؾك قسؿ الرتجؿات بؿققع«أقدم مخطقصة لؾؼرآن يف الؿؽتبة الربيطاكقة

ن يف الدراسات الغربقة ن هذه الدراسة سقتؿ إطادة كشرها ضؿـ هذا الؿؾػ )مخطقصات الؼرآأر كْ وجدير بالذ  

 .قسؿ الرتجؿات() .الؿعاصرة(
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تحتػظ بالؿعؾقمات إصقؾة طـ الػئات إُولك لؾؿخطقصات، وبدوره يخربكا 

ل الؿعؿقل بف د بالتؼؾقد الـص  هذه القرقات مـ طؿؾ كاسخ تؼقّ  طؾؿ الؼراءات أنّ 

لتل ققٓج وآخرون، فنّن ثؿة مصحًػا آيف حؿص. وبالؿثؾ، وكؿا أوضح صقار 

ر مقجقد يف إسطـبقل يؽشػ طـ تطابؼ يف أكؿاط  تؼريًبا يعقد لزمـ مبؽّ مؽتؿاًل 

الرسؿ والقحدات الصرفقة الؿعؿقل هبا يف الؿديـة والتل ُذكرت يف طؾؿ 

الؼراءات، بقـؿا يتطابؼ مصحػ صشؼـد بؿؽقكاتف الصرفقة ورسؿف مع مصحػ 

حؿد مصطػك إطظؿل مؼاركات مؿاثؾة يف آخر صبعة مـ . وقد طؼد مالؽقفة

مصحػ مع  ومع ذلؽ ٓ يؾزم مـ هذا أن يتطابؼ كّؾ  :كتابف حقل الؼرآن

يف مجال الؿخطقصات أن الؿعطقات الؿذكقرة يف طؾؿ الؼراءات. ومـ الطبقعل 

كجد بعض التغققرات الـاجؿة طـ اختقار الـاسخ كػسف ٕسؾقب اإلمالء والؽتابة 

ر بػرع آخر كتقجة خطل، وكذلؽ مـ الطبقعل أن كجد كقًطا مـ التداخؾ والتلثّ  أو

وطادة  ،سخيف هذا الؿجال، ويرتاكؿ هذا إمر طؾك مدار الؿئات مـ طؿؾقات الـّ 

ما تؽقن الػقاصؾ بقـ أيات تحديًدا أكثر طرضة لفذا الـقع مـ التغققرات. 

ة ُكشرت صقرهتا ممخًرا العديد طؾك سبقؾ الؿثال، وجدكا يف ورقة حجازية مػرد

                                                     

(1) Tayyar Altıkulaç and Ekmeleddin İhsanoğlu, Hz  Osman’a izâfe edilen mushaf-ı 

şerif: Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası, Istanbul, İslam Târih, Sanat ve Kültür 

Araştırma Merkezi,1428/2007.  

 ِديـ بالػضؾ يف القصقل لفذا الؿرجع إلك شاهزاد بشقر.وأَ 

(2) Al-Aʿ am , The History of the Qurʾānic Text, p. 182-8. 
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 ثرجامت

(55) 

. وكذلؽ مـ آختالفات يف صريؼة تؼسقؿ أيات طؿا تذكره كتب الؼراءات

يف الؿؽتبة القصـقة الػركسقة ٓ  Arabe 328ٓحظ فراكسقا ديروش أن مخطقصة 

 .مـ إكؿاط القاردة يف طؾؿ الؼراءات تتطابؼ تؿام التطابؼ مع أي  

العؾقي لطروس صـعاء إولك تسقر الدراسة  ـّص وسعًقا لتحديد مققع ال

وأجد تطابًؼا مع ما ورد يف كتب  ،التل بقـ أيديـا طؾك خطك ياسقـ دتقن

 الؼراءات: وسقف يتضح لـا أكف ٓ مجال لؾصدفة مطؾًؼا يف هذا التطابؼ.

  

                                                     

(1) David Roxburgh, Writing the Word of God: Calligraphy and the Qur’an, The 

Museum of Fine Arts, Houston, 2007, p. 6-7. 

  .Déroche, La transmission écrite du Coran, p. 77-102اكظر: (2)

ويذكر ديروش أن إكؿاط الؿتبعة يف تؼسقؿ أيات يف مخطقصة الؿؽتبة القصـقة الػركسقة أقرب إلك صريؼة حؿص 

 الؿذكقرة يف الؿصادر.
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 ثرجامت

(56) 

 :(1)تاضَد انُض انؼهىٌ يف ططغ طُؼاء 

الؿالؽ إصؾل  لعّؾ  السػؾل وُكتب فققف مـ جديد؟ لؿاذا ُمحل الـّص 

وهذا  ،السػؾل بعد أن جؿع طثؿان الؿصحػ رأى أكف لؿ َتُعد هـاك حاجة لؾـّص 

قيف الؿالؽ وربؿا بعد أن تُ  ،ٌؽ ٕحد الؿساجدالؿصحػ مِؾْ  أمر محتؿؾ لق أنّ 

أو  ،محؾف الؿصحػ العثؿاين لقحّؾ  إصؾل أراد الؿالؽ الجديد استبدال الـّص 

ؽتابة فقق الؿصحػ إصؾل بعد أن لحؼف التؾػ أو الحاجة دطت لؾ ُيحتؿؾ أنّ 

صار بالًقا: وهذا يـاسب الؼطع إفؼل الصغقر يف الطرف السػؾل لبعض إوراق 

 إصؾل. ويبؼك السمال مطروًحا: متك ُكتب الـّص  قبؾ إطادة الؽتابة طؾك الـّص 

 الـّص  ة فننّ العؾقي؟ بالـظر إلك آطتبارات الػـقة التاريخقة وطؾؿ الؽتابة الؼديؿ

لؽـ الؿعرفة  ،العؾقي يعقد إلك أقدم صبؼة مـ الؿخطقصات الؼرآكقة الؿقجقدة

ر الخطقة وطؾؿ الؽتابة الؼديؿة يف الققت الحالل لؿ يصؾ مبؾًغا مـاسًبا مـ التطقّ 

رة مؼاركة بعضفا ببعض: يسؿح بتحديد تاريخ لؾؿخطقصات يف هذه الطبؼة الؿبؽّ 

الؽتابة العؾقية يؿؽـ أن تعقد لؾـصػ إول أو  أنّ ره هذه الطرق وُجّؾ ما تؼرّ 

الثاين مـ الؼرن السابع الؿقالدي، أو مطؾع الؼرن الثامـ )وإن كان هذا آحتؿال 

ويؼدر  ،م700و 632: وبالتالل مـ الؿؿؽـ أن يؼع التاريخ بقـ طامل ضعقًػا(

                                                     

ـل وطؾؿ الؽتابة الؼديؿة، يؿؽـ الرجقع إلك الؿصادر والؿراجع الؿذكقرة لالصالع طؾك التاريخ الػ (0)

 هـا:

= 
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 ثرجامت

(57) 

ؿصحػ قرابة الطبؼة العؾقا ُكتبت بعد برهة قصقرة مـ جؿع طثؿان ال بعضفؿ أنّ 

رة تعقد لؾؿصحػ جؿقع الؿخطقصات إخرى الؿبؽّ  م. وحؼقؼة أنّ 650سـة 

وهقؿـتف: لذا ربؿا كجَؿ طـ  اإلمامطؾك سرطة اكتشار الؿصحػ  العثؿاين تدّل 

إدلة  ومع ذلؽ فننّ  ،هذا اتجاٌه ٓستبدال جؿقع الؿصاحػ غقر العثؿاكقة

لذي يخالػ الؿصحػ العثؿاين، طـ مصحػف ا بعضفؿ لؿ يتخؾ   إدبقة تثبت أنّ 

كسًخا مـ هذه الؿصاحػ  وأنّ  ،الؼراءات الؿخالػة تـاقؾفا طؾؿاء بارزون وأنّ 

 .كاكت مقجقدة بالػعؾ يف الؼرون إولك

وختاًما، يؿؽـ صرح تساؤل حقل الؿؽان الذي ُكتبت فقف الطبؼة العؾقية. 

يف « الؼراءة»ؼالقد مـ ت ولإلجابة طؾك هذا التساؤل أحاول تحديد مققع الـّص 

إمصار وفؼ ما جاء يف كتب الؼراءات: ويف سبقؾ ذلؽ يؿؽـ اإلفادة مـ 

مقرَديـ هؿا: آختالفات اإلمالئقة بقـ إمصار، وصرق تؼسقؿ الؿؼاصع 

 الؼرآكقة إلك آيات.

                                                     
= 

Blair, Islamic Calligraphy, p. 101-40; Déroche, “New Evidence about Umayyad 

Bookhands”, p. 611-42;  

قروت، دار الؽتاب صالح الديـ الؿـّجد، دراسات يف تاريخ الخط العربل مـذ بدايتف إلك هناية العصر إمقي، ب

 .0972الجديد، 

: ابـ الـديؿ، أبق الػرج محؿد بـ أبل يعؼقب إسحاق، 08 -04اكظر: ابـ أبل داود، الؿصاحػ، ص (0)

، 364 -362: محؿقد رامقار، تاريخ الؼرآن، ص29كتاب الػفرست، تحؼقؼ: رضا تجدد، د. ت، ص

382- 384 ،389- 392. 
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 ثرجامت

(58) 

 ظاحف انؼثًاَُح: انُتائح وادلُهح:يُشأ أحس ادل

ن وآخريـ يف الربط بقـ أحرَزت الؿحاوٓت إخقرة مـ جاكب ياسقـ دتق

ويف هذه الدراسة  ،رة كجاًحا كبقًرامعطقات الؼراءات والؿخطقصات العثؿاكقة الؿبؽّ 

العؾقي العثؿاين يف  أسقر طؾك خطاهؿ الؿـفجقة لتسؾقط الضقء طؾك مـشل الـّص 

. وقد اطتؿدُت يف مـفجل طؾك الؿؼاركة بقـ بقاكات الؿخطقصة (0)صرس صـعاء 

إكؿاط والطرق الؿروية يف كتب الؼراءات لعدد مـ إمصار وطدد محدود مـ 

)سبؼ أن أوضحـا الؿؼصقد بعؾؿ الؼراءات  ،لؾقققف طؾك مدى وجقد تطابؼ بقـفا

العؾقي ُيؿؽـ أن يؽقن قد  الـّص  ضح لـا أنّ يف مقضع سابؼ مـ هذا البحث(. ويتّ 

بعة يف تؼالقد الؿتّ ُكتب يف دمشؼ أو حؿص أو الؽقفة أو البصرة، لؽـف متقافؼ مع ال

وُيحتؿؾ أن يؽقن مؽتقًبا يف واحدة مـ هذه الؿدن أو يف القؿـ أو  ،مؽة أو الؿديـة

 يف مصر.

تف قد يؽقن مـ الؿـاسب صرح وحتك يتسـك تؼدير أهؿقة هذا الؿـفج وققّ 

ا بآختالف يف صريؼة تؼسقؿ شخًصا ما معـق   مثال افرتاضل مبسط: لـػرتض أنّ 

لديـا مخطقصة قرآكقة غقر مؽتؿؾة تشتؿؾ طؾك  ، ولـػرتض أنّ الؿؼاصع إلك آيات

                                                     
، )وقد طؿَدت اكتصار رب إلك هتذيب 53(، ص0قن واكتصار رب يف الفامش رقؿ )سبؼت اإلشارة إلك دراسة ياسقـ دت 

العؿؾ الذي أكجزه دتقن(. ولالصالع طؾك مؼاربات مؿاثؾة لطقار آلتل ققٓج، ومحؿد مصطػك إطظؿل، وفراكسقا ديروش 

. ولؾقققف طؾك إهؿقة العامة 55(، ص0، رقؿ )54(، ص2، رقؿ )54(، ص0يف الققت الحالل، اكظر الفقامش رقؿ )

لفذه الدراسات اكظر ما َمّر معـا يف البحث الذي بقـ أيديـا. ويف حدود ما أطؾؿف فنن العؾؿاء إوائؾ الذيـ وّضػقا هذا الؿـفج 

الثاين الفجري/ الثامـ الؿقالدي، وقد استخدمقا هذا الؿـفج مع مخطقصة تعقد لجد مالؽ بـ أكس، كؿا  طاشقا يف الؼرن

 .52(، ص2أشركا مـ قبؾ يف الفامش رقؿ )
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 ثرجامت

(59) 

طشريـ مقضًعا أورَدت كتب الؼراءات وجقد خالف فقفا يف مقضع الػاصؾة بقـ 

وإجؿالل آحتؿآت الؿؿؽـة لقضع فقاصؾ أيات لفذه الؿقاضع  ،أيات

(، ومع ذلؽ فال تذكر العشريـ قرابة مؾققن احتؿال، وتحديًدا )

ان بالؿديـة، يف حقـ تعقد ؼراءات سقى سبعة أكؿاط فؼط: صريؼتان مـفا تختّص ال

آحتؿال  باقل الطرق إلك مؽة والؽقفة والبصرة ودمشؼ وحؿص: ومعـك هذا أنّ 

مخطقصة واحًدا مـ هذه إكؿاط السبعة يف الؿقاضع  الؿبدئل يف أْن تقافؼ أي  

مخطقصة مع  ذا إذا تطابؼت أي  (: ولالعشريـ هق صػر تؼريًبا )حقالل 

 مذهؾ ٓ مجال فقف لؾؿصادفة. هذه إكؿاط، ففذا أمرٌ 

ما يِرد يف  تجدر اإلشارة إلك أن الؼراءات لؿ يؽـ الفدف مـفا وصػ كّؾ 

صقـ يف تحديد الؿخطقصات، بؿا يف ذلؽ إخطاء، وإكؿا كؼؾ معرفة الؿتخّص 

ك تحؾقؾ لؾؿخطقصات الصحقح، وهل معرفة اطتؿَدت بشؽؾ جزئل طؾ الـّص 

الؿتزامـة: وهذا يجعؾ ارتباصفا بالؿخطقصة إسبؼ زمـًا أمًرا جديًرا بالؿالحظة. 

ع الؿرء تقافًؼا وثقًؼا: فؾؿ يؽـ مطؾقًبا يف الؿرحؾة الزمـقة ولقس بالضروري أن يتققّ 

اخ الؼدرة طؾك الؼراءة والؽتابة رة أن تتجاوز مفارات الؽثقريـ مـ الـّس الؿبؽّ 

الخط، بخالف الؿعايقر التل كان طؾك العؾؿاء استقػاؤها والؿفارات  ـْس وُح 

ة التل يؽتبفا الـاسخ لؿ تؽـ . فحتك الـصقص إكثر دقّ القاجب امتالكفا

                                                     

معـك هـاك شقاهد كثقرة طؾك وققع أخطاء مـ الـّساخ يف كتابة الؿخطقصات الؼرآكقة: )إسؼاط حروف أو تصحقػ ٓ  (0)

تؽرار الحروف أو الؽؾؿات، وضع فاصؾة آية يف غقر مقضعفا، أخطاء إمالئقة، وغقر ذلؽ، وقراءات شاذة(. وٓ  لف،

= 
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 ثرجامت

(60) 

لتتجاوز يف جقدهتا الؿخطقصة التل يـسخفا، والتل اشتؿؾت طؾك تغققرات 

ّٓ خ الؿبؽّ ْس تراكَؿت طؾك مدار مئات طؿؾقات الـ   كاسخقن تػاَوَتت  هار التل تق

 مستقيات الدقة لديفؿ: فؿـفؿ الؿتِؼـ ومـفؿ غقر الؿتِؼـ.

ا طـ الػقاصؾ بقـ أيات تحديًدا فـجد قدًرا كبقًرا مـ الؿشؽالت التل أمّ 

مؿا أدى يف الـفاية إلك  ،اخ واختقاراهتؿ الشخصقةتراكؿت كتقجة أخطاء الـّس 

إٓ طؾك جزء مـف: لذا ٓ يؿؽـ  ط طؾؿ الؼراءات الضقءا لؿ يسؾ  واقع معؼد جد  

 هـاك وبالػعؾ ،أن كتعامؾ مع وجقد التطابؼ طؾك أكف أمر بديفل مـ الؿسّؾؿات

 ومع. أيات فقاصؾ يخّص  فقؿا وثقؼ تطابؼ مـفا يظفر ٓ الؿخطقصات بعض

 يف َورد وما الؿخطقصات بقـ وثقؼ اتػاق فقفا حآت وجقد الؿالحظ فننّ  ذلؽ،

 تحديد يف الؼراءات طؾؿ يساطد أن يؿؽـ الحآت هذه ويف. الؼراءات طؾؿ

 .ومـشئفا الؿخطقصات أصؾ

                                                     
= 

ل لؾعفد الجديد: فؼد  يعـل هذا بالطبع اهتام جؿقع الـّساخ باإلهؿال وطدم اإلتؼان. وهـاك تشابف مع طؾؿ الـؼد الـص 

تبقـ أن بعض الـساخ كاكقا  75أن كؿقذج الربدية »العصقر إولك، رغؿ كان هـاك طدد كبقر مـ الـساخ الؿفؿؾقـ يف 

 R. Royse, “Scribal Tendencies in the Transmission of the.)اكظر: « قادريـ طؾك تقخل الحذر

Text”, in The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the 

Status Quaestionis, ed. B.D. Ehrman and M.W. Holmes, Grand Rapids, 1995, p. 

وبؿرور الققت تحّسـَت إحقال: وطؾقف فنن الـساخ إوائؾ لؿ يتحّؾقا بالحذر الذي تجؾك بعد ذلؽ يف  ((239-52

سقء الؽتابات الؿتلخرة، )اكظر الؿرجع كػسف(. ولالصالع طؾك كؿقذَجْقـ لعدم إتؼان الـّساخ، وهؿا كؿقذجان مـ ال

 لدرجة تدطق لألسك، اكظر:

Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, 

and Restoration, 3rd edition, Oxford, 1992, p. 194-5. 
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 ثرجامت

(60) 

 يُهح ادلماضَح تني ادلرطىطاخ ويا خاء يف كتة انمطاءاخ:

ما كقع آختالفات التل يؿؽـ أن تشتؿؾ طؾقفا الؿخطقصات؟ وما 

آختالفات التل ُيعـك هبا طؾؿ الؼراءات؟ مـ الؿؿؽـ أن تشتؿؾ الؿخطقصات 

كقة العثؿاكقة طؾك أكقاع كثقرة مـ آختالفات، مـفا آختالفات يف طالمات الؼرآ

التحريؽ ويف الفؿزات يف تؾؽ الؿخطقصات التل ٓ تقجد هبا هذه العالمات، 

طالوة طؾك آختالفات يف طالمات الشرصة الصغقرة التل تؿقز السقاكـ 

ل يف الجدول الخامس(، الؿتشاهبة يف الرسؿ )مثؾ الباء والتاء( )اكظر الصػ إو

ر معـك الؽؾؿة وٓ صريؼة كطؼفا، وكذلؽ آختالفات الفجائقة التل ٓ تغقّ 

اولك }يف مؼابؾ  {اوٓ آلبب}وآختالفات التل تغقر الـطؼ دون الؿعـك )مثؾ 

( واستخدام كؾؿات مختؾػة لفا كػس الشؽؾ. ومـ بقـ هذه إكقاع فنن {آلبب

مات التحريؽ أو التشؽقؾ( يـدر وجقدها أو يـعدم بعض آختالفات )مثؾ طال

تؿاًما يف الؿخطقصات إولك. طؾك سبقؾ الؿثال، فنن الـص العؾقي لطرس 

 ٓ يشتؿؾ طؾك طالمات التحريؽ. (0)صـعاء 

تزودكا كتب الؼراءات بؿعؾقمات مـفجقة طـ جؿقع إكقاع السالػة مـ 

اختالفات الرسؿ التل ٓ  آختالفات، لؽـفا لقست هبذا الشؿقل فقؿا يخّص 

ًٓ مـ أخرى أو تغّقر يف كطؼفا )الصػ الثاين مـ الجدول  تضع كؾؿة بد

الخامس(. ويف الؾغة اإلكجؾقزية ترتبط مثؾ هذه آختالفات بالػرق بقـ صرق 

، ”adviser" ،“advisor"الفجاء كؿا هق الحال يف كتابة الؽؾؿات أتقة 
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 ثرجامت

(62) 

behavior ،behaviour ّذه آختالفات هامشقة كسبق ا يف كتب ه . ورغؿ أن

ؾ الػئة إكرب يف أدلة الؿخطقصات، وتعقد هذه الؼراءات إٓ أهنا تؿثّ 

آختالفات يف أغؾبفا إلك غقاب آتساق يف صريؼة كتابة الحروف الؿتحركة 

اخ فقؿا بقـفؿ يف ّس ر: فؼد اختؾػ الـ  الؿؿدودة يف أسؾقب الؽتابة العربقة الؿبؽّ 

لؽتابة، بؾ إّن الـاسخ القاحد قد يتـؼؾ بقـ الطرق اإلمالئقة الؿختؾػة أسالقب ا

. وُتَعّد صريؼة كتابة إلػ الؿؿدودة مـ أبرز اختالفات الرسؿ هذه. لؾؽؾؿات

طؾك سبقؾ الؿثال، يؿؽـ كتابة صقت إلػ يف كؾؿة )طؾك( بإلػ الؿؼصقرة 

و )طؾك(. ومع ذلؽ فنّن ما أو الؿؿدودة وبالتالل يؽقن لؾؽؾؿة شؽالن )طال( أ

جرى طؾقف العؿؾ يف غالب إحقان إّما أن ُتؽتب بإلِػ أو يتؿ إسؼاصفا تؿاًما: 

( إّما أن تؽتب 283ولذا فنن كؾؿة كاتب التل وردت يف سقرة البؼرة يف أية )

 بنثبات إلِػ أو بنسؼاصفا )كتب(.

 ال  خطوطة : فا دة المصادر األدبوة يف يحديد  نشي جزء 5الجدو  

ي العثمان يعتمد على ىوع االخت فات الواردة يف و وقعها يف التقلود النص  

 المخطوطة.

                                                     

  ;al-Aʿ am , The History of the Qurʾānic Text, p. 145اكظر: 

 .064 -063قصات الؿبؽرة غقر العثؿاكقة، صلؾقققف طؾك بعض إمثؾة مـ الؿخط
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 ثرجامت

(63) 

 وروده يف المخطوطات ىوع االخت ف
المعلو ات المذكورة 

 يف المصادر األدبوة

فا دة القراءات يف يحديد 

 المنشي

ــات  -0 اخــتالف طالم

التحريــؽ )الحركــات( 

ـــزة  أو العالمـــات الؿؿق

 لؾسقاكـ

ــ رة الؿخطقصــات الؿبّؽ

ٓ تشـــــــــتؿؾ طؾـــــــــك 

طالمـــــــــات ضـــــــــبط 

الؽؾؿات أو الحركات، 

وإن وجــــدت فعــــددها 

 محدود

ـــد يف الؿخطقصـــات  مػصؾة ٓ تػق

التـــــل ٓ تشـــــتؿؾ طؾـــــك 

طالمــــــــات الضــــــــبط أو 

ــــات يف الؿقاضــــع  الحرك

 محّؾ آهتؿام والدراسة

اختالفـــات الرســـؿ  -2

التل ٓ يؾزم مـفـا تغققـر 

 صريؼة الـطؼ

ا  ٓ تػقد محدودة متؽررة جد 

اختالفـــات الرســـؿ  -3

ــر  ــا تغقق ــزم مـف ــل يؾ الت

الـطؼ )اختالف الرسؿ 

 والقحدات الصرفقة(

تتؽرر بصقرة تتسؼ مـع 

 الـؼؾ الؽتابل

محــــــــــددة ودققؼــــــــــة 

لؾؿصــــاحػ إصـــــؾقة 

التل أرسؾفا طثؿـان إلـك 

إمصار )مؽة والؿديــة 

ـــــــة والبصـــــــرة  والؽقف

والشـــام(. ٓ تقجـــد هبـــا 

ـــــاضر ـــــرات الؿتـ ة التغقق

 التل تراكؿت فقؿا بعد

مػقـــدة يف حـــال اشـــتؿال 

الؿخطقصـــة طؾـــك بعـــض 

الؿقاضع السـتة والثالثـقـ 

ــــــل اختؾػــــــت فقفــــــا  الت

ــــــة  الؿصــــــاحػ العثؿاكق

 إصؾقة

ـــــــــر مقجـــــــــقدة يف  متؽررةآختالفـــــــــات يف  -4 مػقــدة إذا كاكــت فقاصــؾ غق
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 ثرجامت

(64) 

 وروده يف المخطوطات ىوع االخت ف
المعلو ات المذكورة 

 يف المصادر األدبوة

فا دة القراءات يف يحديد 

 المنشي

مقاقـــع الػاصـــؾة بـــقـ 

 أيات

الؿصـــــاحػ إصـــــؾقة 

التل أرسؾفا طثؿـان إلـك 

 إمصار.

ة بعــض الػــروع الؿتــلخر

لفذا التؼؾقد مدوكة )مؽة 

والؿديـــــــــة ودمشــــــــؼ 

ـــــــة  ـــــــص والؽقف وحؿ

ـــــزم  والبصـــــرة(. وٓ يؾ

وجـــقد جؿقـــع إكؿـــاط 

 الؿتلخرة جؿقعفا

ـــــات يف الؿخطقصـــــة  أي

متطابؼة مـع أحـد إكؿـاط 

الؿدوكة )وٓ يقجد تطابؼ 

 دوًما(

بدون ألِػ )كتب( الحالة الثاكقة التل ُتؽتب فقفا الؽؾؿة  ومـ الؿالحظ أنّ 

لـ يتؿؽـ الؼارئ مـ معرفة الؿؼصقد بدون السقاق، ففؾ يؼرؤها ُكتَِب، أو 

ُكُتب، أو كتاب أو كاتب أو ُكّتاب، فجؿقعفا خقارات محتؿؾة: لؽـ يف أية 

ا يف الحالة إولك التل أمّ  ،السقاق يزيؾ آلتباس مـ سقرة البؼرة كجد أنّ  283

سؿ كػسف يثبت الحرف. وهـاك حآت أخرى ٓ الر ُكتبت فقفا بإلػ فننّ 

ويف هذه الحآت تسقق كتب الؼراءات  ،يجدي فقفا السقاق يف رفع آلتباس

 اء إوائؾ.رّ آختالفات الؿحتؿؾة يف الـطؼ كؿا وردت طـ الؼُ 
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 ثرجامت

(65) 

ما كقع آختالف الذي يؿؽـف أن يػقد يف مؼاركة الؿخطقصات بالؼراءات؟ 

ؾ فقفا الؼقل هل تل يدلل فقفا طؾؿ الؼراءات بدلقه وُيػّص آختالفات ال شؽ أنّ  ٓ

اختالف طالمات التحريؽ يف الرسؿ، لؽـ هذا الـقع مـ آختالفات ٓ يػقد كثقًرا 

الػئة إكرب مـ  يف الؿخطقصات التل لؿ ُتضبط بالحركات. وبالؿثؾ، فننّ 

إلمالئقة آختالفات الؿقجقدة يف الؿخطقصات، وهل آختالفات الفجائقة وا

( ٓ تػقد 283التل ٓ يؾزم مـفا تغققر كؾؿة )مثؾ كاتب وكتب يف سقرة البؼرة، أية 

كثقًرا ّٕن كتب الؼراءات ٓ تػصؾ الؼقل يف بقان أسالقب اإلمالء الؿتبعة يف 

طدم آتػاق  إمصار الؿختؾػة. وطؾك أية حال، مـ الؿحتؿؾ بصقرة كبقرة يف ضّؾ 

تابة واإلمالء أْن ٓ يؽقن آختالف يف صريؼة إمالء طؾك أسؾقب مقحد يف الؽ

بإمصار. طؾك سبقؾ الؿثال، فنّن  الؽؾؿة دلقاًل طؾك وجقد اختالف خاّص 

ـ ومـ بؾد واحد يؿؽـ أن يختؾػا يف صريؼة كتابة كؾؿة )طؾك(: ـ معاصَريْ كاسَخقْ 

لطرس  فقؽتبفا أحدهؿا )طؾك( وأخر )طال( كؿا فعؾ الـاسخان يف الـص العؾقي

. )ومع ذلؽ سّجؾ العؾؿاء أكثر مـ مائتل مقضع اتػؼت فقفا مصاحػ (0)صـعاء 

، كؿا سّجؾقا بعض إمصار الرئقسة طؾك صريؼة كتابة كؾؿة مـ الؽؾؿات

ضح مـ هذا أن . ويتّ الؿقاضع التل اتػؼت فقفا الؿصاحػ يف مصٍر مـ إمصار

                                                     

. 007 -005أورد ابـ أبل داود السجستاين يف كتابف ما اجتؿع طؾقف ُكّتاب الؿصاحػ، اكظر: كَِتاب الؿصاحػ، ص (0)

 وكؿا هق متققع، طدد قؾقؾ مـفا يتضؿـ حرف إلِػ، وهذا يمكد أن استخدام إلِػ لؿ يؽـ يجري طؾك كسؼ واحد.

 .004صاحػ الؿديـة، اكظر الؿرجع السابؼ، صكؿا يف م (2)
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 ثرجامت

(66) 

معقـة يؽقن لطريؼة اإلمالء إجراء مزيد مـ البحث يؿؽـ أن يؽشػ طـ كؾؿات 

 فقفا أهؿقة كاشػة(.

اختالفات القحدات الصرفقة  -0وهبذا يبؼك لديـا كقطان مـ آختالفات: 

اختالفات يف صريؼة فصؾ أيات طـ بعضفا، وهق مجال حديثـا  -2والرسؿ. 

 يف الجزء التالل.
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 ثرجامت

(67) 

 اذتالفاخ انطسى وانىحساخ انظطفُح يف انتمهُس انُظٍ انؼثًاين:

لك أّي مدى يـبغل لؾؿرء أن يؿضل يف مؼاركة الرسؿ يف واحدة مـ إ

الؿخطقصات بؿا ورد يف طؾؿ الؼراءات، وما الذي يؿؽـ أن كخرج بف مـ هذه 

الؿؼاركة؟ كتـاول يف هذا الجزء مـ البحث الؿجؿقطات الػرطقة الصغقرة كسبق ا 

ما، ولق كان التغققر  مـ هذه آختالفات التل يـجؿ طـفا بالضرورة تغققٌر يف كؾؿةٍ 

ص لفذا الـقع تسؿقة صػقًػا، أو تغققٌر يف صريؼة كطؼفا. ومـ الؿالئؿ أن كخّص 

سؿ والقحدات الصرفقة. وبعبارة ة بف: ولذا أصؾؼ طؾقف اختالفات الرّ خاّص 

سؿ وٓ تتـاول آختالفات الؿـاقشة الحالقة مؼصقرة طؾك الرّ  أخرى، فننّ 

م مـفا تغققر يف كؾؿة أو يف صريؼة كطؼفا )الصػ اإلمالئقة إخرى التل ٓ يؾز

ؼ بالرسؿ الثالث يف الجدول الخامس(. ومـ أمثؾة هذه آختالفات التل تتعؾّ 

ًٓ مـ القاو: لؽـ آختالف يف هجاء  والقحدات الصرفقة كتابة حرف فاء بد

 مـ سقرة البؼرة ٓ يدخؾ 283معـا يف )كتب وكاتب( يف أية  رّ الؽؾؿة مثؾؿا مَ 

 ضؿـ هذا الـقع.

وكؿا أسؾػـا فنّن مايؽؾ كقك قد أثبت أّن طؾؿ الؼراءات يعطقـا معؾقمات 

دققؼة ومعتؿدة حقل آختالفات مـ هذا الـقع يف الؿصاحػ إم التل أرسؾفا 

ر طرب الزمـ، فنكـا ل العثؿاين قد تطقّ . ولق أّن التؼؾقد الـص  طثؿان إلك إمصار

                                                     

 اكظر:  (0)

= 
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 ثرجامت

(68) 

ـا كعؾؿ أصقل شجرة إولك يف هذا التسؾسؾ: فنكّ محظقضقن لعؾؿـا الحالة 

هذا يـطبؼ طؾك  ؾة يف الؿصاحػ العثؿاكقة إم. ومع ذلؽ فننّ الـسب، مؿثّ 

مستقى الرسؿ والقحدات الصرفقة فؼط، وٓ يؾزم اكطباقف طؾك الحآت إقؾ 

ل، ٓ طؼ. طؾك سبقؾ الؿثار فقفا آختالفات اإلمالئقة صريؼة الـّ أهؿقة التل ٓ تغقّ 

يـطبؼ هذا دوًما طؾك صريؼة هجاء الؽؾؿات: فػل الؽثقر مـ الحآت ٓ كعؾؿ 

الفجاء إصؾل لؾؽؾؿات القاردة يف الؿصاحػ التل وّزطفا طثؿان طؾك 

ؾ دلقاًل طؾك حدوث غالبقة الؿخطقصات تؿثّ  إمصار. ويف الؿؼابؾ فننّ 

ل العثؿاين، وٓ د الـص  الؿؽتقب، وتحديًدا فروع التؼؾق رات ٓحؼة يف الـّص تطقّ 

حاجة ٕن يرهؼ العؾؿاء أكػسفؿ يف إطادة بـاء كؿقذج أّولل مـ الُؿدركات 

                                                     
= 

Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, p. 89-104.  

مـ أيـ جاءت الؿعرفة هبذه آختالفات الؿتعّؾؼة بالرسؿ والقحدات الصرفقة يف الؿصاحػ العثؿاكقة إم التل وزطت 

اع الباحثقن تؿققز هذه آختالفات بقـ مصاحػ إمصار مـ خالل فحص الـ َسخ إصؾقة طؾك إمصار؟ ربؿا استط

 مـ مصحػ طثؿان، ويؿقؾ إطظؿل إلك هذا الؼقل. اكظر: 

The History of the Qurʾānic Text, p. 167 

إِْذ يتقّجب طؾك الؿرء وٓ شؽ أّن تػاصقؾ هذا الـشاط العؾؿل الؿبّؽر جديرة بالبحث والدراسة. وثؿة احتؿال آخر، 

الـظر يف مصدر آختالفات اإلمالئقة الؿذكقرة، هؾ هل ملخقذة مـ الؼراءات والطرق العؾؿقة التل سارت طؾقفا 

إمصار يف قراءة الؼرآن؟ ومـ الؿػرتض أن آختالفات اإلمالئقة التل تغقر صريؼة الـطؼ كاكت ضؿـقة يف الؼراءات. 

تح الرباين يف طالقة الؼراءات بالرسؿ العثؿاين، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، جامعة اإلمام اكظر: محؿد سالؿ محقسـ، الػ

. أّما آحتؿال الثالث فنن العؾؿاء ربؿا أجروا تحؾقاًل كصق ا أّولق ا 0994/ 0405محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، 

ومفؿا كاكت الطريؼة التل اسُتخدمت  لؿخطقصات ذات جقدة طالقة تعقد لؾؼرن إول وتـتؿل لعّدة أمصار مختؾػة.

 فؼد أضفرت دراسة كقك أهنا أسػرت طـ كتائج دققؼة.
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 ثرجامت

(69) 

صقـ يف الدراسات الؼرآكقة، لـ الالحؼة، فبػضؾ جفقد العؾؿاء إوائؾ الؿتخص  

 كؽقن تحت رحؿة الـّساخ والتغققرات التل أحدثقها يف الـصقص.

ة التعامؾ مع مخطقصة طثؿاكقة، رات أن تقضح صريؼويـبغل لفذه التصقّ 

فؾق وافؼت ققاطد اإلمالء كؿًطا جرى العؿؾ بف يف مؽة أو الؿديـة أو الؽقفة أو 

الؿخطقصة تـتؿل لفذا الؿصر أو إمصار التل تسقر طؾك  البصرة أو الشام، فننّ 

بع فقفا. ويف الؿؼابؾ، لق اختؾػت صريؼة كتابة الؽؾؿات مع التؼؾقد الؿتّ 

طفا طثؿان طؾك إمصار، فقؿؽـ الؼقل أهنا تراكؿات وزّ  الؿصاحػ التل

ل: ولفذا لف أهؿقة ٓحؼة. وهذا الـقع مـ الػروقات يـتؼؾ بالطبع يف التؼؾقد الـص  

ة يف تحديد أصؾ الؿخطقصة ومـشئفا: وذلؽ ٕكف يؿؽـ لؾؿرء أن يعزو خاّص 

بإمصار بـاء  ةمخطقصًة ما لبؾدة مـ البؾدان إذا اشتؿؾت طؾك أكؿاط معقـة خاّص 

القضع العؾؿل  قة ومـفا إخطاء الرتاكؿقة. ومع ذلؽ فننّ طؾك الخصائص الـّص 

الراهـ لؿ يصؾ بعد درجة كافقة مـ التطقر تسؿح بتقضقػ إخطاء الرتاكؿقة 

 هبذه الصقرة.
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 فىاطم اَِاخ يف انتمهُس انُظٍ انؼثًاين:

تبعتفا إمصار أو إفراد أقصد باختالفات الػقاصؾ بقـ أيات الطرق التل ا

يف تؼسقؿ السقر إلك آيات، وأتـاول هـا ما تقرده الؿصادر إدبقة )كتب الؼراءات( 

حقل آختالفات يف هذه التؼسقؿات، وٓ يؾزم اشتؿال الؿخطقصات دوًما طؾك 

قردها هذه آختالفات، بؾ يؿؽـ أن تشتؿؾ الؿخطقصات طؾك اختالفات لؿ تُ 

ر بعض ما أوردتف هذه الؽتب: ولذا هـاك تػاوت كْ  تليت طؾك ذِ كتب الؼراءات أو ٓ

يف هذه الػروقات، فربؿا تؽقن محدودة أو طديدة. ويؿؽـ مؼاركة البقاكات القاردة 

بعة يف تؼسقؿ أيات لؾقققف طؾك أّي تطابؼ يف مخطقصٍة ما مع إكظؿة الؿتّ 

 )الصػ إخقر مـ الجدول الخامس(.

)أخبار الؼراءات( بعض إكظؿة الؿعؿقل هبا يف  تقضح الؿصادر إدبقة

تؼسقؿ أيات يف مؽة والؿديـة )وهؿا صريؼتان( والؽقفة والبصرة ودمشؼ 

وحؿص، وقد تتػؼ هذه إكظؿة أو تختؾػ فقؿا بقـفا يف مرحؾٍة ما. ويف ثؿاين 

وثالثقـ سقرة، ٓ كجد أّي اختالف: فؼد أجؿعت إمصار طؾك صريؼة تؼسقؿ 

 وهـاك طشر سقر فقفا اختالف واحد يف مقضع الػاصؾة بقـ أيات يف كّؾ  أيات.

ة اختالفات، وتـػرد سقرة صف باشتؿالفا سقرة، يف حقـ تشتؿؾ باقل السقر طؾك طدّ 

خالف. والالفت لؾـظر أن السقر ذات أيات  طؾك أكثر مـ طشريـ مقضًعا محّؾ 

مقاصـ الشبف وآختالف  الؼصقرة هل التل تزداد فقفا مقاضع الخالف، وتؽشػ

بقـ إكظؿة الؿعؿقل هبا يف تؼسقؿ أيات كؿا ورد يف طؾؿ الؼراءات بعض 

 الؾؿحات حقل كشلهتا.
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آختالفات يف مقاضع الػقاصؾ بقـ أيات أقّؾ مؿا  ويف الؿؼابؾ، فننّ 

يتققعف الؿرء يف حال ما لق ُترك تؼسقؿ السقر ٓختقار إمصار الؿختؾػة. ورغؿ 

ـا لق افرتضـا وجقد إٓ أكّ « واضحة»ض فقاصؾ أيات هل حآت أن بع

غقر  مـفؿا حرية تحديد مقضع الػقاصؾ بقـ أيات يف كّص  شخصقـ ُيرتك لؽّؾ 

مؼسؿ، لؽان مـ الطبقعل أن يؽقن التػاوت كبقًرا مؼاركة بآختالفات القاردة يف 

تؼسقؿ أيات ترتبط هذا طؾك أن إكظؿة الؿعؿقل هبا يف  كتب الؼراءات. ويدّل 

يف أصقلفا، ففل مستؿدة بعضفا مـ بعض، ومـ مصادر مشرتكة. وطالوة طؾك 

ػؼ طؾقفا، وهل ُجّؾ الػقاصؾ، يؿؽـ طزوها إلك التؼسقؿات الؿتّ  ذلؽ، فننّ 

 كؿقذج أصؾل.

آختالفات يف مقاضع فقاصؾ أيات أكرب بؽثقر  ومـ جفة أخرى، فننّ 

صرفقة يف الؿصاحػ العثؿاكقة إصؾقة التل مـ اختالفات الرسؿ والقحدات ال

إخبار  جزئل حؼقؼة أنّ  طت طؾك إمصار، وربؿا تعؽس هذه الػجقة بشؽؾٍ وزّ 

طفا طثؿان، بقـؿا ققاطد الرسؿ تصػ الؿصاحػ إصؾقة التل وزّ  التل تـاولْت 

إخبار التل وردت يف فقاصؾ أيات معـقة بإكظؿة التل سارت طؾقفا 

 بثؼت مـ هذه الؿصاحػ.إمصار واك

وبعبارة أخرى، هـاك فجقة زمـقة تسؿح مـ حقث الؿبدأ بقققع تبايـ 

هذا وحده ٓ يؽػل لتربير  تدريجل واختالف طـ الحالة إصؾقة، ومع ذلؽ فننّ 

فقاصؾ  العامؾ إكثر أهؿقة هق أنّ  هذا العدد الفائؾ مـ آختالفات. ولعّؾ 
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ضة لالختقارات الشخصقة، وأخطاء الـؼؾ أو أيات بطبقعة الحال كاكت أكثر طر

كاتف الصرفقة برسؿف ومؽقّ  اخ اطتربوا الـّص ّس الـ   إخطاء الؿتـاضرة. وٓ بد أنّ 

ة الؿبآة بـؼؾ طالمات الػقاصؾ أكثر أهؿقة مـ صريؼة تؼسقؿف، مؿا أدى إلك قؾّ 

 بقـ أيات كؿا هل بالضبط.

إخطاء الؿتـاضرة )ويراد ووجقد أخطاء الـؼؾ وآختقارات الشخصقة و

ل يف مصٍر بغقره مـ إمصار( يف أكظؿة تؼسقؿ أيات هبا تلثر التؼؾقد الـص  

الؿذكقرة يف كتب الؼراءات يجعؾ مـ الصعب كسبق ا إطادة بـاء طالقات الـسب 

بقـ الؿؿارسات التل جرى العؿؾ هبا يف تؼسقؿ أيات يف هذه إمصار. )وهق 

يؼة الؿباشرة التل يؿؽـفا الؽشػ طـ هذه العالقات بـاء ما يتعارض مع الطر

طؿؾقة إطادة البـاء هذه بعقدة طـ كطاق  . ورغؿ أنّ طؾك آختالفات اإلمالئقة(

البحث الذي بقـ أيديـا، إٓ أكف مـ الؿـاسب تسؾقط الضقء طؾك كظامقـ ٓ 

تـدرج  ذْ خقر إِ تخطئفؿا العقـ، إول مـفؿا: الؿؽل، والؿدين إول، والؿدين إ

بع يف الؽقفة والبصرة هذه الطرق ضؿـ مجؿقطة متؿايزة تختؾػ طـ الـظام الؿتّ 

والشام. )وتشؿؾ الشام كال  مـ دمشؼ وحؿص حقث تتشابف الطريؼتان الؿعؿقل 

هبؿا، أّما الؿدين إول وإخقر ففؿا صريؼتان مختؾػتان جرى العؿؾ هبؿا يف 

أيات الؿعؿقل هبا يف أّي مصَريـ مـ إمصار  صرق تؼسقؿ الؿديـة(. وكجد أنّ 

                                                     

 كػس الؿرجع. (0)
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التل تـدرج ضؿـ هذه الؿجؿقطة تتشابف بعضفا مع بعض طـ الطرق الؿتبعة يف 

أّي مصٍر خارج الؿجؿقطة. أّما الـظام الثاين الؿثقر لؾدهشة فـجد فقف الؿدين 

 الؿدين إخقر أقرب إول أقرب إلك الؿؽل مـ الؿدين إخقر: وبالؿثؾ فننّ 

 .إلك الؿؽل مـ الؿدين إول

ؼة بػقاصؾ أيات )مؼاركة العدد الفائؾ لالختالفات الؿتعؾّ  أنّ  وٓ شّؽ 

باختالفات الرسؿ والقحدات الصرفقة( يجعؾ مـفا أداة استؽشافقة كافعة بقجف 

يف الحآت التل وَصَؾـا فقفا جزء صغقر مـ أحد الؿصاحػ: وذلؽ ٕن  خاّص 

ة بؿقاضع فقاصؾ تقسط طؾك طدد مـ آختالفات الخاّص الؿؼطع يشتؿؾ يف الؿ

ة بخصائص الرسؿ، ويؿؽـ أن تؽقن هذه أيات أكرب مـ آختالفات الخاّص 

ا يف تحديد أصؾ الؿخطقصة ومـشئفا. طؾك سبقؾ الؿثال،  آختالفات مػقدة جد 

التؼؾقد طزو الؿخطقصة الؼرآكقة إقدم، الؿقجقدة يف الؿؽتبة الربيطاكقة، إلك  فننّ 

 طؾك إمؽاكقة وجقد مستقى طاٍل مـ التؿايز والتبايـ يف ضّؾ  بع يف حؿص يدّل الؿتّ 

 .التؼارب بقـ صريؼة تؼسقؿ أيات يف حؿص ودمشؼ

                                                     

 (. 2م مؽ 0تقجد أربع شجرات محتؿؾة ٓكتؼال الـص: الشجرة إولك )م (0)

مؽ(، وكذلؽ  0(. والرابعة )م2م ( وكذلؽ )مؽ0م (. والثالثة )مؽ0م مؽ 2الثاكقة: )م

( 0( لــػس الؿجؿقطـة. وتشـقر )م2(، )م0رة إخقرة غقر محتؿؾة ٕهنا ٓ تػّسـر سـبب اكتؿـاء )ممؽ(. والشج 2)م

 ( إلك الؿدين إخقر، أّما )مؽ( فتشقر إلك الطريؼة الؿؽقة. 2إلك الؿدين إول، يف حقـ تشقر )م

 . 53(، ص2اكظر الؿراجع الؿشار إلقفا يف الفامش رقؿ ) (2)
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 :(1)فىاطم اَِاخ يف انُض انؼهىٌ نططغ طُؼاء 

مـ خالل الـظر يف مقاضع فقاصؾ أيات الؿجؿع طؾقفا أو الؿختؾػ 

العؾقي مع صرق تؼسقؿ أيات  ديد مدى تطابؼ الـّص فقفا، صار باإلمؽان تح

 القاردة يف الؿصادر إدبقة.

277 -256سورة البقرة، اآليات )
(1)

 ،277- 286
(2)

): 

قاصع: فنّن فقاصؾ أي  بشؽؾٍ  ٓ تساطد هذه الؿؼاصع يف تحديد الـّص 

جقد لفا الؿختؾػ فقفا يف سقرة البؼرة التل ذكرها الداين أو غقره مـ العؾؿاء ٓ و

 .يف الؿؼاصع القاردة يف القرقات

                                                     

 .2007مخطقصة ستاكػقرد  (0)

 .ورقة ديػقد (2)

 الؿقاضع الؿختؾػ فقفا يف سقرة البؼرة هل: (3)

 ، وهل فاصؾة آية وفؼ كظام العّد الؽقيف فؼط.{الؿ}أية إُولك: 

 ، حسب الـظام الشامل فؼط.{طذاب ألقؿ}أية العاشرة: 

 وفؼ الـظام الشامل وحده.، لقست مقضع فاصؾة {إكؿا كحـ مصؾحقن}أية الحادية طشرة: 

 ، مقضع فاصؾة بحسب الـظام البصري.{إٓ خائػقـ}: 004أية 

 (.0، لقست مقضع فاصؾة بحسب الـظام الؿؽل والؿديـة ){يا أولل إلباب}: 097أية 

 (.2لقست مقضع فاصؾة بحسب صريؼة الؿديـة ) ،{ما لف يف أخرة مـ خالق}: 200أية 

 ( والطريؼة الؿؽقة.0، فاصؾة بحسب الؿديـة ){ؼقنماذا يـػ}: 209أية 

 ( والؽقفة والشام.2، فاصؾة بحسب صريؼة الؿديـة ){لعؾؽؿ تتػؽرون}: 209أية 

ًٓ معروًفا}: 235أية   ، فاصؾة بحسب صريؼة البصرة.{قق

= 
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العؾقي طؾك مقضعل فاصؾة لؿ يذكرهؿا الداين، طـد ققلف:  ويشتؿؾ الـّص 

يف  {والؿممـقن}، وققلف: 267يف أية  {وٓ تقؿؿقا الخبقث مـف تـػؼقن}

ومقضعفا بعد ققلف:  270. ثؿ تليت طالمة التعشقر التل تؿقز أية 285أية 

وهـاك طالمة تعشقر أخرى طـد ققلف: [. 270]البؼرة: {تعؿؾقن خبقرواهلل بؿا }

. ويؿؽـ لؾؿرء الـظر يف مدى تطابؼ القرقة مع [280]البؼرة: {ٓ ُيظؾؿقن}

إجؿالل طدد أيات وفؼ صرق العّد الؿعؿقل هبا يف إمصار الؿختؾػة، لؽـ يف 

ققـ: ففـاك صقل السقرة طؾك كحق غقر معفقد، ومقضعل الػاصؾة اإلضاف ضِّؾ 

احتؿال قائؿ بلن تؽقن الؿخطقصة اشتؿؾت )خؾت مـ( فاصؾة أخرى بشؽؾ 

 غقر مللقف، مؿا يؾؼل بظاللف طؾك هذا التطابؼ.

  

                                                     
= 

 ( والبصرة ومؽة.2، فاصؾة بحسب صريؼة الؿديـة ){الحّل الؼققم}: 255أية 

 (.0، فاصؾة بحسب الـظام الؿدين ){الظؾؿات إلك الـقر مـ}: 257أية 

وفؼ الـظام الؽقيف  286وفؼ كظام العّد الؿدين والؿؽل والشامل، يف حقـ أن طدد أيات  285يبؾغ طدد آيات السقرة 

، 89، 88، ص0994/ 0404وفؼ صريؼة البصري. اكظر: الداين، البقان يف طّد آي الؼرآن، الؽقيت، دار الـصر،  287و

 . واكظر أيًضا:042 -040، 000 -000، 96 -95، 90

Anton Spitaler, Die Verszنhlung des Koran nach islamischer ـberlieferung, Munich, 

Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1935, p. 32-4. 



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(76) 

61 -49سورة األىعام، اآليات )
(1)

 :149- 159
(2)

): 

أورد الداين أربعة مقاضع مختؾًػا فقفا لػقاصؾ أيات يف سقرة إكعام، 

. ولحسـ الحظ أّن الؿؼاصع التل اشتؿؾت طؾقفا القرقاتوٓ تِرد أي  مـفا يف 

العؾقي يسؾط الضقء طؾك  طّد أيات الذي ُيػفؿ مـ طالمات التعشقر يف الـّص 

صريؼة تؼسقؿ أيات. وتظفر طالمات التعشقر يف الؿقاضع أتقة: 

: لتؿققز [049]أية: {أجؿعقـ}، [59]أية {مبقـ}، [49]أية: {يػسؼقن}

ة الخؿسقـ، والستقـ، وأية الخؿسقـ بعد الؿائة. وما كاكت هذه إرقام أي

]يف أية {الظؾؿات والـقر}لتليت هبذا الرتتقب لقٓ وجقد فاصؾة طـد ققلف: 

إولك[. )وهذا هق الؿقضع القحقد الؿختؾػ فقف يف هذا الجزء مـ السقرة، ثؿ 

                                                     

 .، الؼرص الؿدمج لؿـظؿة الققكسؽق152255Bصقرة رقؿ  (0)

 ، الؼرص الؿدمج لؿـظؿة الققكسؽق.152254Bة رقؿ صقر (2)

 الؿقاضع الؿختؾػ فقفا يف سقرة إكعام: (3)

ُؾَؿات والـقر}  ]أية إولك[، طّدَها الؿدكقان والؿؽل َولؿ يعّدها الَباُققَن. {َوجعؾ الظ 

 [، طدَها اْلُؽقفِل َولؿ يعدها الَباُققَن.66]أية: {قؾ لست َطَؾْقُؽؿ بقكقؾ}

 [، لؿ يعّدها الؽقيف وطّدها الباققن.73]أية: {َفقؽقن كـ}

 [، لؿ يعّدها الؽقيف وطّدها الباققن.060]أية: {إَِلك ِصَراط ُمْسَتِؼقؿ}

 [، جاء يف أحد إخبار أن أهؾ الؿديـة دون الباققـ طّدوها فاصؾة.2]أية: {هق الذي خؾؼؽؿ مـ صقـ}

 067آية، يف حقـ يبؾغ العدد  066آية، أّما بالبصري والشامل فاإلجؿالل  065إجؿالل طدد أيات وفؼ الـظام الؽقيف 

. واكظر 054 -050، 99، 92 -90، 89آية بالؿدين والؿؽل. اكظر: الداين، البقان، ص

 Spitaler, Verszählung, p. 36-7. 67أيًضا:
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الظؾؿات }قد فاصؾة طـد: (. وطؾك الؼقل بقج66يؾقف مقضع آخر يف أية رقؿ 

يؿؽـ لؾؿرء أن يتساءل طـ مدى اتػاق هذا الـظام يف طّد أيات مع  {والـقر

الظؾؿات }الؿعؿقل بف يف إمصار الؿختؾػة. ومقضع الػاصؾة طـد ققلف: 

. وهذا يتػؼ مع الؿؽل أو الؿدين دون الؽقيف والبصري والشامل {والـقر

 طؾك افرتاض طدم وجق
ّ
د فقاصؾ غقر مللقفة يف الؿخطقصة قبؾ أية الؼقل مبـل

(. ولقس هذا افرتاًضا غقر معؼقل، فنن مجلء طالمات التعشقر الثالث 49)

إولك يف الؿقاضع الؿتققعة يقحل بقجقد اكتظام فقفا وأهنا لؿ تشذ طـ 

 الؿللقف.

(43 -1سورة طه، اآليات )
(9)

: 

الث وإربعقـ مـ حسـ الحظ أن تشتؿؾ صقرة واحدة طؾك أيات الث

إولك مـ سقرة صف، ويقجد يف هذه السقرة أكرب طدد مـ مقاضع الػقاصؾ 

ف، ويتجاوز طددها العشريـالؿختؾػ فقفا يف الؼرآن كؾّ 
(3)

. وتحتقي صقرة هذه 

 القرقة مـ الؿخطقصة طؾك تسعة مقاضع مـفا.

                                                     

بدو أهنا خطل مـ الـاسخ، إِْذ تظفر يف مـ سقرة إكعام، لؽـ ي 057يف أية  {يصدفقن}هـاك فاصؾة طـد ققلف:  (0)

مـتصػ أية بشؽؾ غريب، ومـ القاضح أكف قد حدث لبس مع مقضع الػاصؾة الصحقحة وهل طـد كؾؿة 

 إخرى، فؼد قػز الـاسخ إلك مقضع تؽرار الؽؾؿة كػسفا، وهق خطل شائع يف الؽتابة. {يصدفقن}

 .قيف الؼرص الؿدمج لؿـظؿة الققكسؽ 152256Bصقرة  (2)

 مقاضع الػقاصؾ الؿختؾػ فقفا يف سقرة صف: (3)

= 
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(78) 

                                                     
= 

 ، طّدَها الُؽقفِل َولؿ يعّدها الَباُققَن.{صف}

 لؿ يعّدهؿا الَبْصِرّي وطّدهؿا الَباُققَن.[، 34 -33]{َوكذكرك كثقًرا}، {كسّبحؽ كثقًرا}

 [، طّدها الحؿصل دون الباققـ.39]{فاقذفقف يف القؿّ }

 الُؽقفِل والبصري والحؿصل وطّدها الَباُققَن. [، لؿ يعّدها39]{محب ة مـ ل}

َٓ تحزن}  [، طّدَها الدمشؼل )ويف رواية الحؿصل( َولؿ يعّدها الَباُققَن.40]{كل تؼّر طقـَُفا َو

 [، طّدَها الَبْصِرّي والدمشؼل والحؿصل َولؿ يعّدها الَباُققَن.40]{وَفَتـ اك ُفُتقًكا}

 ل )ويف رواية الحؿصل( َولؿ يعّدها الَباُققَن.[، طّدَها الدمشؼ40]{يف أهؾ َمديـ}

  .الَباُققنَ  يعّدها َولؿ والحؿصل والدمشؼل الُؽقفِل طّدَها ،[40]{واصطـعتؽ لـَْػسل}

 [، طدَها الدمشؼل والحؿصل َولؿ يعدها الَباُققَن.47]{َفلْرِسؾ َمعـا بـل إِْسَرائِقؾ}

 لدمشؼل )ويف رواية الحؿصل( َولؿ يعدها الَباُققَن.[، طدَها ا77]{َوَلَؼد َأْوَحقـَا إَِلك ُمقَسك}

 [، طدها الؽقيف دون الباققـ.78]{مـ القّؿ ما غشقفؿ}

َخقر )ويف رواية الدمشؼل( َولؿ يعدها اْلَباُققَن.86]{وطًدا حسـًا} ْٕ  [، طدَها اْلؿدكِل ا

 لؿ يعدها الَباُققَن.[، طدَها اْلؿدكِل إول والؿؽل )ويف رواية الحؿصل( وَ 86]{َغْضَبان أسًػا}

 [، لؿ يعّدها الؿدين إخقر )ويف بعض الروايات الدمشؼل والحؿصل(.87]{فؽذلؽ أْلؼك السامري}

 [، طدَها الؿدكِل إول والؿؽل َولؿ يعدها الَباُققَن.88]{وإَِلف ُمقَسك}

 [، لؿ يعدها الؿدين إول والؿؽل.88]{فـسل}

{ ًٓ  خقر )ويف بعض الروايات الدمشؼل والحؿصل(.[، طدها الؿدين ا89ٕ]{إلقفؿ قق

 ا الؽقيف دون الباققـ.ه[، طدّ 92]{إِْذ َرَأْيتفْؿ ضؾ قا}

 [، لؿ يعّدها الؿدين إول وإخقر والؿؽل، وطدها الباققن.006]{قاًطا صػصًػا}

 [، لؿ يعدها الؽقيف )ويف بعض الروايات الحؿصل(.023]{مـّل هًدى}

 الحؿصل ولؿ يعدها الباققن. [، طدها024]{معقشة ضـًؽا}

 [، لؿ يعدها الؽقيف )ويف رواية الحؿصل(.030]{زهرة الحقاة الدكقا}

بالدمشؼل.  040بالحؿصل، و 038بالؽقيف، و 035بالؿؽل والؿدكققـ، و 034بالبصري، و 032طدد آيات السقرة 

 . 086 -083، 008 -88اكظر: الداين، البقان، ص

.Spitaler, Verszählung, p. 36-7. 67واكظر أيًضا:
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أّما الدمشؼل فؿستبعد يف أربعة مقاضع، كتقجة غقاب الػاصؾة طـد ققلف: 

يف أهِؾ }[، 40]أية: {وَفتـّاك ُفتقًكا}، [40]أية: {تؼّر طقـفا وٓ تحزن}

[. وكذلؽ الحؿصل فال فاصؾة طـد: 40]{واصطـعتؽ لـػسل}[، 40]{َمْدَيـ

[، 40]{واصطـعُتؽ لـػسل}[، 40]{وفتـّاك فتقًكا}[، 39]{فاقذفقف يف القؿّ }

ستبعد الؽقيف يف ثالثة مقاضع [. وكذلؽ يُ 39]{محب ة مـ ل}بقـؿا تِرد طـد ققلف: 

، )وهق أمر يؿؽـ استـباصف {صف}لغقاب الػاصؾة يف أية إولك طـد ققلف: 

[، 40]{واصطـعُتؽ لـػسل}، وطـد ققلف: بالـظر إلك مققع طالمة التعشقر(

[. وإذا جئـا إلك الـظام البصري، 39]{محب ة مـ ل}وبسبب وجقد الػاصؾة طـد: 

َوكذكرك }ا يف ثالثة مقاضع لقجقد الػاصؾة طـد: كجده مستبعًدا أيًض 

 .{وَفتـّاك ُفتقًكا}[، ولغقاهبا طـد: 39]{محب ة مـ ل}[، وطـد: 34]{كثقًرا

يف أية الحادية طشرة،  {يا مقسك}ووجقد طالمة التعشقر طـد: 

يف أية القاحدة  {أزري}يف أية الحادية والعشريـ، فضاًل طـ  {إولك}و

ثالثقـ يتػؼ مع العّد يف كّؾ إمصار إٓ الؽقيف. ومع ذلؽ فنن وجقد طالمة وال

                                                     

]أية: {أزري}[، وطـد: 20]أية: {إولك}]أية الحادية طشرة[، {يا مقسك}تليت طالمات التعشقر طـد ققلف:  (0)

 [.40]أية: {يا مقسك}[، 30

قدها [. ومـ الؿتققع وج33]أية: {كسّبحؽ كثقًرا}بسبب رداءة الصقرة ٓ يؿؽــل الجزم بقجقد فاصؾة طـد ققلف:  (2)

 [.34]أية: {َوكذكرك كثقًرا}هـا لقؽقن هـاك اكسجام مع الػاصؾة يف: 

 طـد اختالف الروايات يف العّد بحسب مصٍر مـ إمصار، ٓ ألتػُت لفذا الؿصر: فال يؽقن هـاك اتػاق أو تبايـ. (3)
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يف أية إربعقـ ٓ يتػؼ إٓ مع الؽقيف والؿؽل  {يا مقسك}التعشقر طـد: 

 والؿدين.

 :(34 -24سورة لقمان، اآليات )

، لتؿققز أية [30]لؼؿان أية: {َشُؽقر}هـاك طالمة تعشقر طـد كؾؿة: 

ـ. ويتػؼ هذا مع الؿؽل والؿدين دون الؽقيف والبصري والشامل. وٓ الثالثق

يـ}تقجد فاصؾة طـد ققلف:  . ويتػؼ هذا مع الؽقيف والؿدين [32]أية: {َلُف الد 

والؿؽل ويخالػ البصري والشامل. وخالصة الؼقل أّن البصري والشامل 

مع الؿؽل  مستبعد يف مقضعقـ، والؽقيف يف مقضع واحد، وتتػؼ فقاصؾ أي

 .والؿدين

 :(4 -1، اآليات )32سورة السجدة 

، وَوْحَده الؽقيف َمـ يضع الػاصؾة هـا: ولذا {الؿ}ٓ تقجد فاصؾة طـد: 

 استبعدكاه.

  

                                                     

 قة(.)يف الـسخة العرب 44)يف الـسخة اإلكجؾقزية(، وتؼابؾ ص 59، ص4مصاحػ صـعاء، رقؿ (0)

 .Spitaler, Verszählung, p. 51 : واكظر أيًضا:206، 006، 90الداين، البقان، ص (2)

 )يف الـسخة العربقة(. 44وتؼابؾ ص ،)يف الـسخة اإلكجؾقزية( 59، ص4مصاحػ صـعاء، رقؿ (3)
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 :(10 -4سورة الحشر، اآليات )

ٓ تقجد فقاصؾ آي مختؾػ فقفا يف سقرة الحشر، وٓ تشتؿؾ قطعة 

 .فاتالقرق الصغقرة هذه طؾك أّي اختال

 اخلالطح:

ٓ تِرد أي  مـ الؿقاضع الؿختؾػ فقفا التل تؿقز بقـ الؿؽل والؿدين إول 

وإخقر يف الؿؼاصع الؼرآكقة الؿتاحة لؾدراسة التل بقـ أيديـا، لؽـفا تشتؿؾ طؾك 

العديد مـ الؿقاضع الؿختؾػ فقفا التل يؿؽـفا التؿققز بقـ هذه الطرق الحجازية 

جاكب وبقـ صرق باقل إمصار. وطـد الـظر يف هذه الحآت،  الثالث مجتؿعة مـ

ك لـا كؿط مثقر لؾدهشة: ففـاك أربع طشرة حالة كان مـ الؿؿؽـ أن يسػر يتجؾّ 

وجقد الػاصؾة أو غقاهبا طـ استبعاد الـظام الحجازي لصالح مصٍر آخر مـ 

حتؿال أن حالة مـفا بؼقت صريؼة الحجاز حاضرة معـا، وا إمصار، لؽـ يف كّؾ 

قاصع الـظام  يؽقن هذا الـؿط ولقد الصدفة يؽاد يؽقن معدوًما. وقد اُستبعد بشؽؾٍ 

ة كاكت مرّ  الؽقيف والبصري والدمشؼل والحؿصل: فؼد غابت هذه إمصار يف كّؾ 

الؿػاضؾة بقـفا وبقـ الحجاز )بقاقع ست مرات لؾؽقيف وسبع لؾبصري وثؿان 

ا جاء يف كتب الؼراءات وبقـ دلقؾ لؾشامل(. ويف هذا تطابؼ مذهؾ بقـ م

 الؿخطقصات.

                                                     

 يف الؼرص الؿدمج لؿـظؿة الققكسؽق. B-152257الصقرة رقؿ:  (0)

 .Spitaler, Verszählung, p.30واكظر أيًضا:: 243اكظر: الداين، البقان، ص (2)
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 :(1)انسفهٍ يف ططغ طُؼاء  ادلثحث انثانث: انُضّ

 شكهح:ػطع ادل

معـا مـ قبؾ(،  رّ السػؾل قديؿ قِدم الرّق الؿؽتقب طؾقف )كؿا مَ  إّن الـّص 

. وبػضؾ م الـّص قِدَ  وكذلؽ الؽؾؿات والعبارات القاردة فقف قديؿة طؾك إقّؾ 

ق يعقد إلك مرحؾة زمـقة سابؼة طؾك وفاة طثؿان ربقن الؿشع فنّن الرّ التلريخ بالؽ

% يف حقـ يعقد تاريخف لسـة سابؼة طؾك طام 90.8م، وذلؽ بـسبة 656يف سـة 

الرق يعقد لػرتة زمـقة  % بلنّ 98.8%. ويؿؽـ الجزم بـسبة 95.5م، بـسبة 660

سـة،  04تتجاوز  م. وإرجح أكف ضفر بعد وفاة الـبل بػرتة 670ٓتسبؼ طام 

% أو ثالثة إلك واحد. بؾ هـاك احتؿال بـسبة 75وتبؾغ احتؿالقة هذا إمر 

% أكف ضفر يف غضقن أربع سـقات مـ وفاة الـبل. )لؿزيد مـ التػاصقؾ، 56.2

قد ضفرت  (0)(. ومؿا يؼقي آحتؿال بلن تؽقن صرس صـعاء 0اكظر الجدول 

م، 650د الجؿع العثؿاين قرابة سـة يف الـصػ إول مـ الؼرن السابع أكف بع

أقّؾ شققًطا، وَمـ خالَػ إوامر وأبَؼك  الؼقاسلأضحت كتابة الؿصحػ غقر 

 اإلمامطؾك مصحػف الؼديؿ كاكقا أقؾقة محدودة: وسرطان ما هقؿـ الؿصحػ 

 ت الؿخطقصات والؿصادر إدبقة.سجاّل  وأصبح السائد كؿا أوضحْت 

السػؾل يعقد لعصر الصحابة: ولذا ففق  لـّص تاريخ ا إحقال، فننّ  ويف كّؾ 

(. وهبذا يؽقن التؼؾقد الـصل C-1رة مـ مصحػ صحابل )كسخة مبؽّ 

يعقدان لعصر الصحابة. ومع  ذْ ( معاصًرا لؾتؼؾقد العثؿاين: إِ C-1لؾؿصحػ )
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ذلؽ، ما زال لديـا الؿزيد لـسؾ ط الضقء طؾقف. ويف البحث الذي بقـ أيديـا أسعك 

م صريؼة كتابة الؽؾؿات يف أحد الؿصاحػ مؿا يجعؾف مصدًرا دَ لتحديد مدى قِ 

 لؿصحػ آخر أو كسخة دققؼة ملخقذة مـ مصدر مشرتك لفؿا.

وثؿة مؼاربتان يف التعامؾ مع هذه الؿسللة يؿؽـ صرحفؿا جاكًبا لؿا 

: مـ السذاجة الؼقل بلكف كظًرا لقجقد  ًٓ يشقهبؿا مـ سطحقة يف الطرح: أو

( سابًؼا طؾك الؿصحػ العثؿاين، أن يؾزم C-1الؿصحػ )احتؿال يف أن يؽقن 

ل العثؿاين. فؾق مـ ذلؽ أن تؽقن صريؼة كتابة الؽؾؿات فقف أقدم مـ الـقع الـص  

أّن تاريخف أسبؼ مـ « سابؼ طؾك الؿصحػ العثؿاين»الؿؼصقد مـ لػظ  أنّ 

طؾك سابؼ »ل العثؿاين الجؿع العثؿاين، فقؿؽـ الؼقل كذلؽ بلّن الـقع الـص  

صريؼة كتابة الؽؾؿات يف الؿصاحػ التل أرسؾفا  فننّ «. الؿصحػ العثؿاين

طثؿان إلك إمصار مـ الؿؿؽـ أن تؽقن سابؼة طؾك الجؿع العثؿاين، تؿاًما 

طثؿان ولجـة الجؿع التل طّقـَفا والؿقاد التل استخدمقها كاكت  مثؾؿا أنّ 

بؼ يف هذه الؿسللة، فنين ز مسب أّي تحقّ م. ولتجـّ 650مقجقدة بالػعؾ قبؾ سـة 

ًٓ مـ « غقر طثؿاين»أستخدم طبارة:  يف « سابؼ طؾك الؿصحػ العثؿاين»بد

 قة إخرى التل تعقد لزمـ الصحابة.والتؼالقد الـّص  C-1الحديث طـ مصحػ 

العؾقي جاء بعد السػؾل يف هذه  ثاكًقا: مـ السذاجة كذلؽ الؼقل بلّن الـّص 

تابة الؽؾؿات يف الؿصحػ العثؿاين ٓ بد أن صريؼة ك الؿخطقصة: ولذلؽ فننّ 

العؾقي حقـ  الـّص  . وهذا كؿـ يػرتض أنّ C-1رة طـ الؿصحػ تؽقن متلّخ 
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ضفر كان مؿثاًل لؾتؼؾقد العثؿاين برّمتف، بؿعـك أن صريؼة كتابة الؽؾؿات يف 

مصحػ طثؿان لؿ تؽـ مقجقدة قبؾ ضفقرها يف هذه الؿخطقصة تحديًدا. لؽـ 

العؾقي واحد مـ مخطقصات طثؿاكقة ٓ حصر لفا كاكت متداولة  ٓ بد أن الـّص 

زها سجالت الؿخطقصات وأدلة الؿصادر إدبقة، آكذاك، وهل حؼقؼة تعزّ 

السػؾل مؿثاًل لبداية  . ومـ الؿستبعد أيًضا أن يؽقن الـّص والؿـطؼ السؾقؿ

اب ما، ثـا طـ كتوهنايتف. بعبارة أخرى، إذا تحدّ  C-1التؼؾقد الـصل لؿصحػ 

بد لؾؿرء أن يؿقز بقـ الؽتاب بصقرتف الؿادية الؿؾؿقسة، وبقـ الؽتاب  فال

: ٕن صريؼة كتابة الؽؾؿات دائًؿا ما تؽقن أسبؼ مـ الـصقص، بؿعـك الـّص 

رة. والطبؼة العؾقا يف وضفقر مصحػ بعد آخر ٓ يؾزم مـف أن صريؼة الؽتابة متلّخ 

ًٓ مـ أن تؽشػ طـ كشل (0)صرس صـعاء  ل العثؿاين ُيحتؿؾ ة التؼؾقد الـص  بد

. وهل C-1ل معاصر امتاز بف الؿصحػ أن تجّسد إقحامفا طؾك تؼؾقد كص  

 احتؿالقة ٓ يؿؽـ استبعادها طؾك إقؾ قبؾ وضعفا مقضع الدراسة والتحؾقؾ.

ل يف لفذا يبؼك السمال إساسل مطروًحا: ما العالقة بقـ الـقع الـص  

؟ هؾ مـ الؿؿؽـ البّت يف تؼّدم C-1بل مصحػ طثؿان ومصحػ الصحا

ل وكؿقذج الـؼؾ أحدهؿا طؾك أخر؟ وهق سمال يستدطل إطؿال الـؼد الـص  

                                                     

بد أهنا جزء مـ  إوراق الؿقجقدة مـ الؿخطقصة التل تعقد لؾؼرن إول هل أوراق كبقرة ومتقـة وباهظة الثؿـ فال (0)

مخطقصات مبّؽرة ذات جقدة طالقة: ويف القاقع فنّن الؿخطقصات باهظة الثؿـ طالقة الجقدة تؿثؾ جزًءا بسقًطا مـ 

 قع الؿخطقصات التل كاكت مقجقدة.مجؿ
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ل ـ أصؾ هذه آختالفات بقـ التؼؾقد الـص  ل. وأرى أن أفضؾ كؿقذج يبقّ الـص  

هق اإلمالء، وإن لؿ يؽـ إمالء كؾؿة  C-1العثؿاين والتؼؾقد الـصل يف مصحػ 

  بؽؾؿة. ولؽ
ّ
يبذل وسعف يف كتابة آيات مـ  أن تتخقؾ صحابل مـ صحابة الـبل

ة متـاهقة، وقد كجح الؼرآن ُتتؾك تالوة سريعة تػقق قدرتف طؾك تسجقؾفا بدقّ 

ر الؼقاسؿ الؿشرتكة دققؼ، وهذا يػّس  الصحابل يف كتابة أغؾب العبارات بشؽؾٍ 

إٓ أكف تبؼك ل لؿصحػ طثؿان: بقـ طدد مـ مصاحػ الصحابة والتؼؾقد الـص  

يف حقـف  C-1مصحػ الصحابل  هـاك مجؿقطة مـ آختالفات. وقد ُكسخ كّص 

بالؿصحػ  ل خاّص وربؿا ُكسخت الـ َسخ كػسفا مؿا أدى إلك ضفقر تؼؾقد كص  

C-1 وشجرة كسب لؾـصقص وثقؼة الصؾة شّؽَؾت الـقع الـصل لؿصحػ ،C-1 

 ووفؼ هذا السقـاريق، فننّ  .(0)السػؾل يف صرس صـعاء  الذي يـتؿل إلقف الـّص 

رة ٓ تستؾزم بالضرورة وجقد إمالء، لؽـ الـؿقذج سخ الؿتؽرّ طؿؾقات الـّ 

 ، كػسف اكبثؼ مـ طؿؾقة اإلمالء.C-1إصؾل 

شبقفة طؾك  اإلماموالؿصحػ  C-1وآختالفات الـصقة بقـ مصحػ 

 مـ الؼرن كحق مثقر بآختالفات التل تِرد يف إحاديث وأثار يف الـصػ الثاين

الثالث الفجري، وحقـفا كاكت الؽتابة قد أضحت أمًرا شائًعا وكادت معايقر 

سالمة الـؼؾ أن تبؾغ ذروهتا. ومع ذلؽ هـاك اختالفات تظفر مـ آٍن ٔخر بقـ 

ُيؿؾقف مصدر واحد، ولؿ تؼتصر هذه آختالفات طؾك ما شاع  كسختقـ مـ كّص 

طاء يؼع يف طؿؾقة اإلمالء كذلؽ، لؽـفا مـ أخطاء الـّساخ: فالؽثقر مـ هذه إخ
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ك يف الجقاكب الشػفقة والسؿاطقة لعؿؾقة الـؼؾ طرب تضّؿـت اختالفات تتجؾّ 

ؾت مـ معايشة هذه الؿرحؾة يف كؼؾ الحديث اإلمالء. ويؿؽـ لألفؽار التل تشؽّ 

أن تؾِؼل بظاللفا طؾك دراسة مصاحػ الصحابة: ولذا مثاًل طـد الؿؼاركة بقـ 

ت يف روايات الحديث القاحد كجد مجؿقطة شائعة مـ الؽؾؿات آختالفا

تؽقن أكثر طرضة لؾتػاوت كظًرا ٕهنا طادة ما يصعب حػظفا. ومـ أمثؾة ذلؽ 

يف العربقة إلػاظ القضقػقة مثؾ حروف الجر والعطػ والـصب وكحق ذلؽ، 

مـفا مـ أبرز آختالفات يف روايات الحديث استبدال كؾؿة بلخرى قريبة  ولعّؾ 

يف الصقت أو تغققر يف بـقة الؽؾؿة ٓ يغقر الؿعـك، وهل تغققرات تؼّؾ طادة يف 

 .الـؼؾ الؽتابل

  

                                                     

بـقت هذه آستـتاجات طؾك دراسة العديد مـ آختالفات يف رواية أثار وقد قاركت بقـ اإلسـاد  (0)

 والؿتـ يف هذه الؿرويات ضؿـ كتاب يجري إطداده حالق ا طـ اإلسالم الؿبؽر.
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 أثط شثه انشفاهُح: األمناط احلاكًح نهًستىي األول يٍ اذتالفاخ انُمم تاإليالء:

أن  -أو اإلمالء الذي ٓ ُتؼابؾ كتقجتف طؾك إصؾ-مـ طالمات اإلمالء 

. ويف كاِل كقطل ر بصقرة أكرب مؿا طؾقف الحال يف الـؼؾ الؽتابلالتغققرات تتؽرّ 

ي ذاكرة الـاسخ دوًرا ما، فتحتػظ بالؽؾؿات بقـ مرحؾتل الرؤية أو الـؼؾ، تمد  

السؿاع والؽتابة. ومع ذلؽ يؽقن لؾذاكرة دور أكرب يف طؿؾقة اإلمالء: ولفذا 

ة، يؽقن طؾك الـاسخ أن يباشر أسباب طّدة: فؿا لؿ تتؿ طؿؾقة اإلمالء بقتقرة بطقئ

أمريـ يف آٍن واحد، أن يستؿع إلك الؽؾؿات الجديدة ويؽتب السابؼة، مؿا يجعؾ 

مـ السفؾ القققع يف إخطاء. كذلؽ، يف اإلمالء ٓ يؼع كظر الـاسخ طؾك الؽتابة 

التل يؿؽـ أن تصقب ذاكرتف، كذلؽ فنّن الـاسخ يف اإلمالء ُيرجح أن يـسخ 

ًٓ مـ كؾؿة بؽؾؿة، مؿا يجعؾف أكثر طرضة لـسقان  جؿؾة بجؿؾة أو طبارة بعبارة بد

. وكؾؿا زادت سرطة التالوة، كان العبء أكرب طؾك الؽؾؿات الؿتؾّقة بالضبط

 ذاكرة الـاسخ، وكجَؿ طـ ذلؽ اختالفات أكرب. 

يـجؿ طـ  ذْ وطالوة طؾك العدد الفائؾ لالختالفات، هـاك اختالف كقطل: إِ 

صرق الـؼؾ أكقاع مختؾػة مـ التغققرات بـسب مختؾػة، فبعض  صريؼة مـ كّؾ 

                                                     

مالء الذي ٓ يتؿ فقف مراجعة الـّص وتصقيبف يف ضقء مـ باب آختصار تشقر كؾؿة إمالء يف هذا البحث إلك كقع اإل (0)

ا طؾك إصؾ، يتؿ التخؾص مـ  الؿخطقط. ويف حال التصقيب يف ضقء إصؾ، إّما بالـظر فقؿا ُكتب أو بؿؼابؾتف متؾق 

 كثقر مـ آختالفات.

 م(.2009كّبفـل إلك مسللة كسخ طبارة بعبارة روبرت والتز )يف اتصال شخصل سـة  (2)
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هذه آختالفات أكثر شققًطا يف اإلمالء وبعضفا أكثر وققًطا يف الـؼؾ الؽتابل. 

اإلمالء يحّد مـ وققع أخطاء ٓ معـك لفا تؽقن العقـ  طؾك سبقؾ الؿثال، فننّ 

ار الحروف أو أو تؽر إسؼاط حروف أو تصحقػ ٓ معـك لف،سبًبا فقفا: مثؾ 

الؽؾؿات، أو أخطاء كتقجة اكتؼال طقـ الـاسخ مـ كؾؿة ٕخرى شبقفة يف مقضع 

مـ الؿؿؽـ وققع أخطاء ٓ معـك لفا تتسبب  آخر يف الصػحة، ومع ذلؽ يظّؾ 

 .فقفا يُد الـاسخ

دة تتػؼ مع يف الغالب تسقر التغققرات الـاجؿة طـ اإلمالء وفؼ أكؿاط محدّ 

رية، وربؿا كان مـ الؿـاسب أن كشقر إلك أبرز التغققرات حدود الذاكرة البش

وهذا الـقع مـ «. تغققرات الؿستقى إول»إساسقة يف هذا الصدد بعبارة: 

، وبالتالل أكثر شققًطا بسبب حدود الذاكرة،  ًٓ التغققرات هق إكثر احتؿا

مع ذلؽ ل الحذر أثـاء اإلمالء. وويؿؽـ أن تؼع هذه التغققرات حتك طـد تقخ  

تتجاوز التغققرات الؿستقى إول إذا لؿ يراِع الـاسخ الدقة أو إذا كاكت وتقرة 

                                                     
. وفقؿا يخّص «أخطاء العؼؾ»مـ بقـ التغققرات التل تشقع يف اإلمالء ما يؿؽـ تصـقػف ضؿـ ما أسؿاه مقتزجر:  (0)

فئة أخطاء العؼؾ تتضؿـ هذه آختالفات التل كشلت طؾك ما يبدو أثـاء »مخطقصات العفد الجديد، يرى مقتزجر أّن 

الػرتة ما بقـ الـظر إلك الؿخطقصة التل يـسخفا وكتابة ما احتػاظ الـاسخ بعبارة أو سؾسؾة مـ الحروف يف ذاكرتف يف 

(. ويقثؼ أخطاء العؼؾ التل تتضؿـ مقاضع استخدام الؿرتادفات، وترتقب Metzger, Text, p. 192)اكظر:  «رآه

ل واإلمالء،093 -092الؽؾؿات، واإلبدال واإلدغام )اكظر الؿرجع كػسف، ص  (. ٓحظقا دور الذاكرة يف الـؼؾ الـص 

 لفا دوًرا أكرب يف اإلمالء مؿا يقضح سبب شققع أخطاء العؼؾ يف صريؼة الـؼؾ باإلمالء. ومع ذلؽ فننّ 
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. الؿتؾّق والؽتابة التالوة سريعة أو إذا زادت الؿدة الزمـقة بقـ سؿاع الـّص 

وبعبارة محددة يؿؽـ تـاول اختالفات الؿستقى إول يف ضقء خؿسة طـاويـ 

 رئقسة:

طة: إّن أكثر العـاصر الؾغقية استخداًما هل ما تغققرات ذات طـاصر بسق -0

، وهل أكثر فئة يف القحدات الصرفقة طرضة لؾزيادة أو «البسقطة»أسؿقف اختصاًرا 

يصعب حػظفا. وتشؿؾ العـاصر البسقطة القحدات  ذْ اإلسؼاط أو اإلبدال، إِ 

الصرفقة القضقػقة مثؾ أدوات التعريػ وحروف الجر والضؿائر وأدوات 

عض البادئات والؾقاحؼ. كؿا تشؿؾ هذه العـاصر كؾؿات مثؾ: العطػ وب

مرة، ومـ العـاصر البسقطة التل تؽقن مقضًعا  2689التل تِرد يف الؼرآن  {اهلل}

لؾتغققر حرَفا القاو والػاء، وإذا كاكت هذه التغققرات تِرد يف الـؼؾ الؽتابل، فنن 

 وققطفا يف اإلمالء أكرب.

                                                     

ُدكا كتب الحديث بلدلة كثقرة حقل مختؾػ صرق الـؼؾ بدايًة مـ الـؼؾ الشػفل الؿحض إلك الؽتابل. وتتسؼ  (0) تزو 

يف فرتة زمـقة معّقـة مـ الؼرن إول الفجري ثؿ تـتؼؾ إلك  التغققرات يف مجال الحديث مع كؿط الشػاهقة الؽامؾة تؼريًبا

تغققرات ذات مستقى طاٍل بحؾقل هناية هذا الؼرن )مؿا يشقر إلك صريؼة كؼؾ تجؿع بقـ الؽتابة والشػاهقة(، ثؿ تتحّقل 

لتحّقٓت بؿعدٓت إلك أكؿاط متقافؼة مع الؿستقى إول أو الـؼؾ الؽتابل بـفاية الؼرن الثاين الفجري، وتحدث هذه ا

ْكر أكف يف بعض الؿراحؾ يؿؽـ أن يجؿع كؼؾ إحاديث بقـ أشؽال َكْسخ  مختؾػة يف دوائر متـقطة لؾـؼؾة. وجدير بالذ 

 أخرى غقر اإلمالء تجؿع بقـ الؽتابة والشػاهقة، مثؾ تدويـ الؿالحظات.
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مـ  C-1وثالثقـ اختالًفا يف مصحػ  ( وجقد خؿسة0يقضح الؿؾحؼ )

آختالفات البسقطة مؼاركة بؿصحػ طثؿان، مـ بقـفا اثـا طشر مقضَع سؼٍط، 

وتسعة طشر مقضَع إبداٍل )مـفا ثؿاكقة ضؿائر( طالوة طؾك أربعة مقاضع إضافة. 

والؿصحػ العثؿاين وأن  C-1ر أّن هـاك تطابًؼا وثقًؼا بقـ مصحػ كْ وجدير بالذ  

ؼ إمر بالعـاصر البسقطة، وٓ يدع تالفات ما هل إٓ استثـاء حقـ يتعؾّ هذه آخ

ًٓ لؾشّؽ  يف أن الـؼؾ تضّؿـ طؿؾقة الؽتابة )كؿا يف اإلمالء( ولؿ يؼتصر  هذا مجا

 طؾك الـؼؾ الشػاهل.

ؼ الؿبادئ الؿتبؼقة التل ستليت معـا بعـاصر أخرى غقر بسقطة: لذا تتعؾّ 

 اإلمالء، تشّؽؾ التغققرات الؽربى جزًءا أكرب مـ ويف«. كربى»أسؿقتفا تغققرات 

آختالفات مؼاركة بالـؼؾ الؽتابل، وهذه كتقجة صبقعقة لدور الذاكرة الؽبقر يف 

 طؿؾقة اإلمالء. 

إسؼاط طـاصر كربى: كثقًرا ما كـسك أمًرا أو كستحضره بصقرة مختؾػة  -2

فذا فنن إسؼاط طـ صريؼة تذكركا لشلء لؿ يسبؼ أن سؿعـا بف مـ قبؾ: ول

الؽؾؿات )أو تغققرها( طادة ما يؽقن أيسر مـ إضافة كؾؿات أخرى. وطالوة 

طؾك ذلؽ، مـ السفؾ أن كـسك كؾؿة إذا كاكت طـصًرا يف ٓئحة، وزيادة فرص 

. حدوث سؼط مؼاركة باإلضافة هق سؿة مشرتكة بقـ اإلمالء والـؼؾ الؽتابل

                                                     

اإلضافة، لؽـ السؼط يشقع أكثر يف صرق الـؼؾ  يف حالة اإلمالء، مـ الؿـطؼّل أن تحدث حآت سؼط بسفقلة أكرب مـ (0)

إخرى. وقد اطتؼد طؾؿاء العفد الجديد أكف مع ثبات الؿتغقرات إخرى فنن الؼراءة إقصر ضؿـ قراءتقـ هل التل 

= 
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 ثرجامت

(90) 

إذا كان إسؼاًصا لؽؾؿٍة ما، فال تؽقن  وبقجف طام، إذا كان آختالف بسقًطا أو

لسبب وققطف. أّما لق جؿع آختالف بقـ  هـاك حاجة إليراد تػسقر خاّص 

إمريـ، فنن سبب وققطف أكثر جالء ووضقًحا. ويف الؿؼابؾ إذا كان آختالف 

ب مـ كقع اإلضافة، ففـا ٓ يؿؽـ اطتباره مـ الؿستقى إول بداهة، ويتقّج 

بحث طـ آلقات لؾؿستقى إول تػسر سبب وققطف، ومـ هذه طؾك الؿرء أن ي

 ألقات حدوث تداخؾ أو اختالفات متـاضرة.

                                                     
= 

كالرك الذي اكتشػ أن  د ألربتيزداد احتؿال أصالتفا. وقد طقرضت هذه الػؽرة يف مطؾع الؼرن العشريـ طؾك ي

شققًطا يف الؿخطقصات الالتقـقة والققكاكقة الؽالسقؽقة: وقد أدى هذا إلك اكؼسام أراء يف هذا الؿجال.  السؼط أكثر

 اكظر:

Metzger, Text, p. 161-3; cf. Burnett Streeter, The Four Gospels: A Study of Origins, 

4th ed. rev., London, Macmillan, 1930, p. 131;  

سرتيرت الذي رأى أن الخطل الذي كان الـّساخ أكثر طرضة لؾقققع فقف لقس اإلقحام وإكؿا  وطؾك خطك كالرك سار

 وقد أكدت دراسات حديثة لؾؼراءات الػردية يف الربديات طؾك أن السؼط هق إكثر شققًطا. اكظر:  السؼط سفًقا.

J.R. Royse, “Scribal Habits in the Transmission of New Testament Texts”, in The 

Critical Study of Sacred Texts, ed. W.D. O‟Flaherty, Berkeley, Graduate 

Theological Union, 1979, p. 139-61; J.R. Royse, “Scribal Tendencies”, p. 239-52; 

Peter M. Head, “The Habits of New Testament Copyists: Singular Readings in the 

Early Fragmentary Papyri of John”, Biblica, 85 (2004), p. 399-408. 

سب ب فقفا والؿؼصقد بالؼراءات الػردية تؾؽ التل تختّص بؿخطقصة معقـة، وتستقطب طدًدا هائاًل مـ التغققرات التل تَ 

فجقة مـ خالل الـّساخ: ولذا يؿؽـ اإلفادة مـفا يف دراسة طادات الـّساخ وما اكػردوا بف. ويؿؽـ القققف طؾك هذه الؿـ

 الؿصادر الؿذكقرة أطاله، واكظر أيًضا:

E.C. Colwell, “Scribal Habits in Early Papyri: A Study in the Corruption of the 

Text”, in The Bible in Modern Scholarship: Papers read at the 100th Meeting of the 

Society of Biblical Literature, ed. J.P. Hyatt, Nashville, Abingdon Press, 1965, p. 

370-89. 
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 ثرجامت

(92) 

(: وُيؼصد هبذا إثر الذي Auto-contaminationالتداخؾ الذايت ) -3

ل واحد، ويختؾػ طـ يخؾػف جزء مـ الؼرآن طؾك جزء آخر ضؿـ تؼؾقد كّص 

( الذي يشقر إلك cross-contaminationالتـاضر يف الػروقات وآختالفات )

ل آخر، مثؾ العثؿاين أو التؼؾقد يف مقضٍع ما بتؼؾقد كّص  C-1تلثر تؼؾقد كصل، مثؾ 

ل لؿصحػ ابـ مسعقد، ويتخذ التداخؾ الذايت شؽؾقـ: )أ( استقعاب الـّص 

 الـظقر. )ب( استقعاب إلػاظ الؼريبة.

لقجعؾف أقرب لػؼرة  لـّص ر الـاسخ ا: ُيراد بف أن يغقّ )أ( استقعاب الـظقر

ل مـاضرة يف العؿؾ الذي يـسخف )التداخؾ الذايت( أو يف فرع آخر مـ التؼؾقد الـّص 

 )التـاضر(. وما يعـقـا هـا هق الـقع إول، أي: استقعاب الـظقر بالتداخؾ الذايت.

(. وهق 23إّن الؼرآن كتاب متشابف كؿا يطؾؼ طؾك كػسف )سقرة الزمر: أية 

ارات والجؿؾ الؿتؽررة التل تختؾػ يف كؾؿة أو كؾؿتقـ أو بضع حافؾ بالعب

كؾؿات: ولذا فنّن حّػاظ الققم كثقًرا ما يجدون أكػسفؿ يضقػقن كؾؿة بدون 

ر معرفة قصد أو يبدلقهنا إذا كاكت مذكقرة يف مقضع مشابف يف آية أخرى، وتمثّ 

، مؿا يـتج الشخص هبذه الؿقاضع إخرى يف تذكر أية الحالقة واستحضارها

                                                     

 استقعاب الـظقر أو التجاكس هق أحد أسباب التغققر الشائعة يف مخطقصات العفد الجديد. اكظر:  (0)

Burnett Streeter, The Four Gospels, p. 139-44; E.C. Colwell, “Scribal Habits”, p. 

377-8; Metzger, Text, p. 193, 197-9; Peter M. Head, “Observations on Early Papyri 

of the Synoptic Gospels, Especially on the „Scribal Habits,‟” Biblica, 71 (1990), p. 

240-7; Head, “Habits”. 
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 ثرجامت

(93) 

ر الذاكرة والسؿاع بعالقات طـف إبدال أو إسؼاط أو إضافة. ويف اإلمالء تتلثّ 

ض لؾؼرآن مـ قبؾ. وإذا كان استقعاب الـظقر يؼع يف الرتابط الـاجؿة طـ التعرّ 

الـؼؾ الؽتابل، ففق أكثر شققًطا يف اإلمالء بسبب دور الذاكرة الؽبقر يف هذا الـقع 

 .مـ الـؼؾ

زم اإلسؼاط أو التغققر البسقط أّي تقضقح إضايف، فؿـ الؿؿؽـ أن وٓ يستؾ

يؼع بشؽؾ صبقعل ضؿـ تحّقٓت الؿستقى إول، وإذا كان آختالف طرضة 

لؾتداخؾ الذايت كذلؽ، فنّن وققطف أمر مػفقم وأكثر وضقًحا. أّما اإلضافات 

ل كشفدها التل تشتؿؾ طؾك طـاصر كربى ففل مختؾػة فال تؼع هبذه السفقلة الت

يف حآت اإلسؼاط، وٓ يؿؽـ اطتبارها تغققرات مـ الؿستقى إول ما لؿ 

 ُيستَعـ يف تقضقحفا بآلقة مـ آلقات الؿستقى إول مثؾ استقعاب الـظقر.

)ب( استقعاب إلػاظ الؼريبة: مـ الؿحتؿؾ بصقرة كبقرة أن يؼع خطل يف 

دة بالػعؾ يف مقضع آخر استخدام كؾؿٍة ما طـد مرحؾة معقـة إذا كاكت مقجق

ع ؼ كؾؿة يف ذهـ الـاسخ إذا كان قد سؿعفا مـذ لحظات أو يتققّ قريب: فؼد تعؾّ 

                                                     

إذا كان الـاسخ الذي ُيؿؾك طؾقف يؼابؾ الـّص الذي كتبف طؾك إصؾ ويدخؾ التصقيبات الالزمة  (0)

ختؾػ الـتقجة، إِْذ تؼّؾ التغققرات طـ الؿتققع يف طؿؾقة اإلمالء وحدها، وتحديد دور هذا فعـدئذ ست

 الـقع الحذر مـ اإلمالء يف كؼؾ الؿصحػ العثؿاين هق أمر جدير بالبحث والدراسة.
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 ثرجامت

(94) 

ؾ هذه الؽؾؿة دراية سابؼة بالػؼرة التل بقـ يديف، وهـا تتسؾّ  سؿاطفا قريًبا يف ضّؾ 

 .إلك الـّص 

آستصحاب الصقيت يف مقاضع اإلبدال الؽربى: بسبب الُبعد  -4

حدوث تغققر يف طـصر كبقر، سقف يبدو مثؾ إصؾ يف غالب السؿاطل طـد 

إحقان. طؾك سبقؾ الؿثال، قد تليت كػس الؽؾؿات يف ترتقب مختؾػ أو قد 

ًٓ مـ آخر مـ كػس الجذر، ويقضح الجدول السادس بعض  ُيستخدم فعؾ بد

 أكقاع آستصحاب الصقيت.

  ا األ ثلة.(: أىواع االستصحاب الصويي للعناصر الكبرى 6الجدو  )

 C-1 صحف   صحف عثمان اآلية ىوع االخت ف

ترتقب الؽؾؿات 

 )كؼؾ(

سقرة الؿائدة، أية 

40 
 ويف أخرة لفؿ ولفؿ يف أخرة

فعؾ مؽان آخر مـ 

 كػس الجذر

سقرة البؼرة، أية 

096 
 تقسر فؿا استقسر

طقد الػعؾ طؾك 

 فاطؾ مختؾػ

سقرة الحجر، أية 

65 
 يممرون تممرون

                                                     

 ر:استقعاب الـظقر أو التجاكس مع السقاق هق كقع مفّؿ مـ أخطاء الـّساخ يف مخطقصات العفد الجديد. اكظ (0)

Colwell, “Scribal Habits”, p. 377-8; Royse, “Scribal Tendencies”, p. 246; Head, 

“Observations”; Head, “Habits”. 
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 ثرجامت

(95) 

 C-1 صحف   صحف عثمان اآلية ىوع االخت ف

 ة جؿع مختؾػةصقغ
سقرة الؿائدة، أية 

43() 
 إكبقاء الـبققن

مػرد يف مؼابؾ 

 الجؿع

سقرة البؼرة، أية 

209 
 أية أيات

زمـ الػعؾ أو 

 تصريػف

سقرة الؿائدة، أية 

52 
 فقصبحقن فقصبحقا

 لؾؿعؾقم يف 
ّ
الؿبـل

 
ّ
مؼابؾ الؿبـل

 لؾؿجفقل

سقرة الؿائدة، أية 

47 
 ُأكِزل طؾقفؿ فقف فَأكَزَل اهلُل فق

مـ بقـ مقاضع اإلبدال الؽربى التل بؾغ طددها خؿسة وطشريـ مقضًعا 

طـ مصحػ طثؿان، هـاك ثؿاكقة طشر مقضًعا جاء  C-1اختؾػ فقفا الؿصحػ 

آختالف فقفا مشاهبًا لألصؾ، وسبعة مقاضع فؼط كان آختالف غقر مشابف. 

 C-1صر الؽربى( بقـ مصحػ ( هذه آختالفات )يف العـا0ويبقـ الؿؾحؼ )

ومصحػ طثؿان مؿا تجؾك فقفا آستصحاب الصقيت يف حقـ يقضح الؿؾحؼ 

 )ج( آختالفات التل اختؾػ فقفا الصقت. 2

                                                     

()  الؿرتجؿ(.43مـ سقرة الؿائدة ولقست أية  44وردت كؾؿة الـبققن يف أية رقؿ( . 
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 ثرجامت

(96) 

رة أو الشائعة: ٓ يـجؿ طـ الـؼؾ مـ الؿستقى إول إلػاظ الؿتؽرّ  -5

ا. وطـد وققع هذه  إضافات بػعؾ التداخؾ الذايت، وإن حدث ففل محدودة جد 

إحقال ٓ تشؿؾ تغققرات الؿستقى  رة، ويف كّؾ اإلضافة، فال بد أهنا كؾؿة متؽرّ 

 عة أو غقر شائعة.إول إضافة كؾؿة غقر متققّ 

كؼؾ الؿستقى إول يسػر طـ حآت محدودة مـ اإلبدال ٓ  كذلؽ فننّ 

يؿؽـ تػسقرها بآستصحاب الصقيت أو التداخؾ الذايت، ومع ذلؽ يؿؽـ أن 

ر حآت اإلبدال هذه بصقرة أيسر مـ اإلضافة ٕكف مـ السفؾ طدم تذكّ  تحدث

ًٓ مـ أخرى لؿ يسبؼ أن ققؾت. وإذا حدث هذا، فننّ  الذاكرة طادة  كؾؿة ققؾت بد

ًٓ مـفا أخرى مللقفة أو متؽرّ  رة، أو تستبدل ما تستبدل كؾؿة مللقفة وتضع بد

ل التل وردت يف مقضع آخر رة، والؽؾؿة الؿللقفة هرة بلخرى متؽرّ كؾؿة متؽرّ 

رة بلخرى كادرة، ويـدر أن يف الؼرآن )ويؼّؾ أن تستبدل الذاكرة كؾؿة متؽرّ 

تستبدل كؾؿة كادرة بؽؾؿة مللقفة. والتغققران إخقران ٓ يدخالن ضؿـ 

 الؿستقى إول(.

قة والضبط يف الـؼؾ بسبب سرطة اإلمالء مثاًل أو ومع تراجع مستقى الدّ 

ػ مـ بعض اتجاهات الؿستقى طؾك الـؼؾ الشػفل، يتؿ التخػّ  كتقجة آقتصار

الؿستقى »ة بعبارة: دقّ  إول، ومـ الؿـاسب هـا أن كشقر إلك صقر الـؼؾ إقّؾ 

مؿارسات الـؼؾ ذات الؿستقى إطؾك تشتؿؾ طؾك  أنّ  ّؽ ، وٓ َش «إطؾك

ـ فضاًل ضؿّ ّر ذكرها معـا، لؽـفا تتمجؿقطة مـ السؿات الؿؿقزة لإلمالء التل مَ 
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 ثرجامت

(97) 

آلتزام  طـ ذلؽ أكقاًطا إضافقة مـ التغققرات. طؾك سبقؾ الؿثال، يؼّؾ 

 بآستصحاب الصقيت.

ٓ  اإلمامأّن اختالفاتف مع الؿصحػ  C-1وأهؿ ما كالحظف يف مصحػ 

الـؿقذج الؿـاسب هق الـؼؾ باإلمالء  د لـا أنّ تتجاوز الؿستقى إول، وهذا يمكّ 

 C-1ر لـا آتػاق بقجف طام بقـ مصحػ مالء يػس  ٓ الشػاهقة الؿحضة، فاإل

ومصحػ طثؿان حتك يف حال التغققرات البسقطة، كؿا يقضح سبب هذه 

ك دور السؿاع طؾك وجف الخصقص يف جزء كبقر مـ آختالفات، ويتجؾّ 

آختالفات يف العـاصر البسقطة، ويف آستصحاب الصقيت يف العـاصر الؽربى، 

 اخؾ الذايت.والدور الؽبقر لؾتد

هل  C-1آختالفات بقـ مصحػ طثؿان والؿصحػ  والؼقل بلنّ 

اختالفات مـ الؿستقى إول يستدطل قضقة آتجاهقة أو الجفة: فبعض 

آتجاهات الخؿسة الؿذكقرة أطاله غقر متـاضرة كظًرا ٕهنا تستقطب التغققر يف 

فا لؾقققف طؾك اتجاه واحد بسفقلة أكرب مـ آتجاه أخر، ويؿؽـ استخدام

مدى سفقلة آكتؼال طرب اإلمالء مـ مصحػ )أ( إلك مصحػ )ب( أو يف 

آكتؼال مـ مصحػ طثؿان إلك الؿصحػ  آتجاه الؿعاكس. وسقف أثبت أنّ 

C-1  العؽس كان مـ الؿستقى إول، وهذه واحدة مـ صريؼتقـ جرى ٓ

 استخدامفؿا هـا لإلجابة طؾك سمال إولّقة والرتتقب.
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 ثرجامت

(98) 

ا الطريؼـة إولـك فتتعؾـؼ بعؾـؿ دراسـة العالقـات بـقـ الـصـقص وذلـؽ أمّ 

دد يحتاج قة، ويف هذا الّص باستخدام أكؿاط آتػاق وآختالف بقـ إكقاع الـّص 

: ولـذا أسـتعقـ بؿصـحػ ابــ الؿرء إلك الؿؼاركة بقـ ثالثة كصقص طؾـك إقـّؾ 

الؿخطقصـات إٓ  غقر طثؿاين، ورغؿ طدم ورود ما يشفد لـف يف مسعقد وهق كّص 

أكف مذكقر يف الؿصادر إدبقة، كؿـا تـتؿ الؿؼاركـة بؿصـاحػ الصـحابة إخـرى 

مــ  كبقـرٍ  التل تتقافر لفا الؿعطقات، وهـذا الؿسـؾؽ يػـرتض مسـبًؼا وجـقد قـدرٍ 

الحؼقؼــة فقؿــا أوردتــف الؿصــادر إدبقــة طـــ مصــحػ ابـــ مســعقد، وهــل كؼطــة 

 ُقدمً 
ّ
 ا.تحتاج إلك بقان وتقضقح قبؾ الؿضل
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 ثرجامت

(99) 

 يظحف اتٍ يسؼىز ويظاحف أذطي غري ػثًاَُح:

ث الؿصادر إدبقة طـ مصاحػ لؾصحابة مثؾ مصحػ ابـ مسعقد تتحدّ 

 بـ كعب )يف الشام والبصرة(، ومصحػ ُأبَ )الذي اكتشر يف الؽقفة(
ّ
، ل

، وآخريـ. ومصحػ ومصحػ أبل مقسك إشعري )يف البصرة والقؿـ(

قـ غقره مـ مصاحػ الصحابة ٓ يشتؿؾ طؾك اهلل بـ مسعقد مـ ب طبد

. ويختؾػ ترتقب السقر الؿعقذتقـ ويبؾغ طدد كؾؿاهتؿا ثالًثا وأربعقـ كؾؿة

 بـ كعب، لؽـ صريؼة ترتقب أيات يف السقر هل 
ّ
يف مصحػ ابـ مسعقد وُأبل

. ومع ذلؽ هـاك اختالفات يف بعض إحقان اإلمامبعة يف الؿصحػ كػسفا الؿتّ 

ى الؽؾؿات والعبارات، وقد وردت هذه آختالفات يف طدد مـ طؾك مستق

                                                     

 .364 -353ريخ الؼرآن، صلؾقققف طؾك دراسة لؿصحػ ابـ مسعقد، اكظر: محؿقد رامقار، تا (0)

 .353 -340لؾقققف طؾك دراسة لؿصحػ ُأبّل بـ كعب، اكظر الؿرجع السابؼ، ص (2)

 .384 -380لؾقققف طؾك دراسة لؿصحػ أبل مقسك إشعري، اكظر الؿرجع كػسف، ص (3)

قد يؽقن إمر ُيؼال أيًضا أن مصحػ ابـ مسعقد خال مـ سقرة الػاتحة )وطدد كؾؿاهتا خؿس وطشرون كؾؿة(. و (4)

كذلؽ، لؽـ إطظؿل يرى أن هذا مخالػ لؿا ثبت طـ قراءة ابـ مسعقد الشاذة يف سقرة الػاتحة. ويذكر كذلؽ أن 

ابـ الـديؿ وقػ طؾك مصحػ مـسقب ٓبـ مسعقد مشتؿؾ طؾك الػاتحة )اكظر كتاب إطظؿل طـ تاريخ الـص 

هجرية(.  200ويذكر فقفا أن الؿخطقصة تعقد لسـة  29. واكظر: ابـ الـديؿ، الػفرست، ص236 -235الؼرآين، ص

وتجدر اإلشارة إلك أن إطظؿل لؿ يذكر الؼراءات الشاّذة يف سقرة الػاتحة، ولالصالع طؾك الؿصادر إصؾقة لألخبار 

 التل تـاوَلت سقرة الػاتحة والؿعقذتقـ، اكظر:

Modarressi, “Early Debates”, p. 13, footnote 48; al-Aʿ am , The History of the 

Qurʾānic Text, p. 236. 

ويرفض إطظؿل هذه إخبار ويرى أهنا متـاقضة )كػس الؿرجع(: ورغؿ ذلؽ ٓ يصعب الجؿع بقـفا، وطـد التحؾقؾ 

 الـفائل ٓ مػر مـ التسؾقؿ بقجقد شؽقك يف صحة هذه إخبار.



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(000) 

الؿصادر اإلسالمقة وإخبار التل تعقد لؾؼركقـ إول والثاين الفجري وأوردهتا 

هذه إخبار  ذاجة الؼبقل بصحة كّؾ الؿصادر إدبقة اإلسالمقة: ومـ الّس 

لـظر يف واطتبارها أوصاًفا معتؿدة لؿصاحػ الصحابة، لؽـ ثبت كذلؽ مـ ا

 أكف مـ غقر الؿـطؼل رفضفا جؿقًعا. C-1الؿصحػ 

مصاحػ الصحابة كظًرا  ثؿة خرب جدير بالـظر مـ بقـ إخبار التل تـاولْت 

اء والؿحّدثقـ الؽقفققـ لطبقعتف الؿـفجقة. وهق خرب مروي طـ أحد الؼرّ 

/ 047البارزيـ يف الؼرن الثاين الفجري، سؾقؿان بـ مفران إطؿش )ت. 

، تؼتصر يف مقضًعا 050د قراءة ابـ مسعقد يف أكثر مـ قرِ الؽقفة(. ويُ ، 765

طدد مـ الؿقاضع طؾك اختالفات يف حرف واحد: كلن ُيستخدم حرف القاو 

ًٓ مـ الػاء. كؿا يشتؿؾ أيًضا طؾك طدد مـ آختالفات الؿفؿّ  ة مثؾ مقاضع بد

ر يف الؿعـك إٓ ٓ تمثّ اإلبدال والـؼؾ واإلضافة واإلسؼاط، وإن كاكت يف أغؾبفا 

قؾقاًل. وِذْكر آختالفات الطػقػة طالوة طؾك الطبقعة الؿـفجقة لفذه الالئحة 

تعطل اكطباًطا بلهنا معتؿدة طؾك مصحػ فعؾل. وطالوة طؾك ذلؽ، فنن صائػة 

ا مـ هذه آختالفات تجّسد ما يبدو لؾقهؾة إولك تعدياًل ٓحًؼا  محدودة جد 

 .طؼديةعزيز أهداف صائػقة أو أو أهنا ُأدخؾت لت

                                                     

 .73 -57ابـ أبل داود، الؿصاحػ، ص (0)

لمية السابعة مـ سقرة آل طؿران وجاء فقفا:  التل أوردها إطؿش طـ ابـ مسعقد قراءة استققػتـلمـ الؼراءات  (2)

(. وُيحتؿؾ أن 59)ابـ أبل داود، الؿصاحػ، ص {وإن حؼقؼة تلويؾف إٓ طـد اهلل والراسخقن يف العؾؿ يؼقلقن آمـّا بف}

= 



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(000) 

 بـ كعب، ة الؿـسقبة ٓبـ مسعقد وُأبَ هـاك العديد مـ الؼراءات الشاذّ 
ّ
ل

العثؿاين وٓ يؿؽـ تػسقرها  وتشتؿؾ طؾك إضافة طبارات غقر مقجقدة يف الـّص 

هذه الؼراءات تدطؿ الؿذهب  يف ضقء الُبعد السؿاطل لإلمالء، ومـ القاضح أنّ 

مـ الطبقعل رفض هذه الؼراءات باطتبارها إقحامات مغرضة . وكان العؾقي

 الؼراءات معـاه أن كخؾط الغّث  ؿ هذا الحؽؿ السؾبل طؾك كّؾ لؽـ أن كعؿّ 

ع أن تتػاوت مصادر الؼراءات غقر العثؿاكقة ويؽقن مـ بالسؿقـ، فؿـ الؿتققّ 

مسعقد تحديًدا قراءات ابـ  معـا فننّ  رّ ة طـ غقره. وكؿا مَ ؼَ بقـفا ما هق جدير بالث  

زة مغرضة، وهذا ٓ يـػل أن إطؿش لؿ التل أوردها إطؿش لقست متحقّ 

، وضرورة البحث طـ هذه الؿصادر يؽشػ لـا طـ مصادره التل اطتؿد طؾقفا

 العثؿاين. وصرق كؼؾ قراءة ابـ مسعقد وغقرها مـ الؼراءات الؿخالػة لؾـّص 

مـ مصحػ ابـ مسعقد  كسخة إطؿش ومـ الـؼاط الرئقسة فقؿا يخّص 

العثؿاين  أّن آختالفات التل وردت فقفا يؿؽـ يف معظؿفا أن تتقافؼ مع الـّص 

                                                     
= 

إصؾ. وقد يعرتض بعض الـؼاد ويرى أن هذا الؼقل مـ يؽقن هذا تغققًرا متعّؿًدا الؼصد مـف إزالة الؾبس الحادث يف 

قبقؾ كظرية الؿمامرة، لؽـ لقس مـ طؼؾقة الؿمامرة الؼقل باحتؿالقة وجقد تغققر متعّؿد يف خرب آحاد )ربؿا أقّره أو لؿ 

ّص سؿاوي يؼّره أخرون( بـػس الـحق الذي كتحّدث بف طـ التغققرات الؿتعؿدة التل أقّرهتا مجتؿعات بلكؿؾفا يف ك

 معروف.

 .Modarressi, “Early Debates”, p. 25-6 لؾقققف طؾك التػاصقؾ، اكظر: (0)

(2) Al-Aʿ am , The History of the Qurʾānic Text, p. 234 



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(002) 

ؾ فئة كبقرة، وقد إذا راطقـا تغققرات الؿستقى إول. فالعـاصر البسقطة تشؽّ 

( أن استخدام الؿرادفات والؿقؾ إلك آستصحاب 7اتضح يف الجدول )

مر حاضر مؾحقظ، وهـاك دلقؾ أيًضا طؾك الصقيت يف التغققرات الؽربى هق أ

 كبقر يف استقعاب إلػاظ الؼريبة. ك بشؽؾٍ وجقد التداخؾ الذايت يتجؾّ 

حقل الؿصحػ  6حقل ابـ مسعقد( مع جدول ) 7وطـد مؼاركة الجدول )

C-1 تتجؾك مقاصـ الشبف الؿذهؾة، ويف العديد مـ الحآت كجد أن مصحػ )

إطؿش( يرتبط بؿصحػ طثؿان بطرق  ابـ مسعقد )الذي وصؾـا مـ صريؼ

بالؿصحػ العثؿاين، وهذا  C-1صؾ مـ خاللفا الؿصحػ معفقدة مثؾ التل يتّ 

يضػل مصداققة طؾك القجقد التاريخل لؿصحػ ابـ مسعقد ويقحل باشتؿالف 

 C-1طؾك العديد مـ الؼراءات الؿـسقبة إلقف. وٓ أقصد هبذا أن مصحػ 

ءات مختؾػة فعؾقة، وإن كان هذا هق القاقع ومصحػ ابـ مسعقد يشرتكان يف قرا

يف حآت قؾقؾة، ولؽـفؿا يشرتكان يف بعض أكقاع آختالفات. وبقجف طام، فنن 

مقجقدة كذلؽ يف مصحػ  C-1كقع مـ آختالفات القاردة يف الؿصحػ  كّؾ 

مصحػ ابـ مسعقد يشتؿؾ طؾك بعض أكقاع  ابـ مسعقد، ومع ذلؽ فننّ 

. )وفقؿا يخص C-1إطؾك التل ٓ تِرد يف الؿصحػ  آختالفات مـ الؿستقى

هذه إكقاع، ٓ يؿؽـ الؼقل بقجقد دلقؾ يعضدها مـ الؿخطقصات، مؿا 

 اإلمامالؿصحػ  يستؾزم الحقطة والحذر حقال مدى صحتفا(. ومعـك هذا أنّ 
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 ثرجامت

(003) 

ًٓ أقرب لؿصحػ   ٓ الـقطقة الـاحقة مـ -مـ مصحػ ابـ مسعقد  C-1إجؿا

 .تالفاتآخ طدد حقث مـ

ولقست آختالفات الشػفقة وحدها هل التل ُيثبت مـ خاللفا مصحػ 

C-1  تاريخقة الؿصاحػ غقر العثؿاكقة وصحة بعض إخبار التل تـاولتفا، بؾ

وترتقب السقر يف  C-1هـاك أوجف الشبف يف ترتقب بعض السقر يف مصحػ 

 بـ كعب كؿا يتضح مـ الجدول الثامـ.
ّ
 مصحػل ابـ مسعقد وُأبل

: ىماذج ل ستصحاب الصويي للعناصر الكبرى يف  صحف ابال 7الجدو  

 (.6 سعود وعثمان. اىظر الجدو  )

  صحف عثمان اآلية ىوع االخت ف
 صحف ابال  سعود 

 ) ال طريق األعمش(

 ترتقب الؽؾؿات

)الـؼؾ وإبدال 

 الؿقضع(

مـ سقرة آل  056

 طؿران

َواهلُل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن 

 َبِصقرٌ 
 َبِصقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقنَ  َواهللُ 

الؿرادف، فعٌؾ لف كػس 

 الجذر

مـ سقرة  202أية 

 البؼرة
 اكتسبقا كسبقا

طقد الػعؾ طؾك فاطؾ 

 مختؾػ

مـ سقرة  83أية 

 البؼرة
 يعبدون تعبدون

 الؽافرون الؽػارمـ سقرة  42أية  صقغة جؿع مختؾػة
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 ثرجامت

(004) 

  صحف عثمان اآلية ىوع االخت ف
 صحف ابال  سعود 

 ) ال طريق األعمش(

 الرطد

 مػرد مؼابؾ الجؿع
مـ سقرة  37أية 

 سبل
 الغرفة غرفاتال

 زمـ الػعؾ
مـ سقرة  44أية 

 اإلسراء
 سّبَحت ُتسّبح

البـاء لؾؿعؾقم مؼابؾ 

 البـاء لؾؿجفقل

مـ سقرة  07أية 

السجدة
()
 

 قِقؾ َأْطَؾؿُ  َقاَل َأْطَؾؿُ 

 

  

                                                     

() ولقس كؿا ذكر الؿملػ. )الؿرتجؿ(. 259وردت يف سقرة البؼرة، أية 
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 ثرجامت

(005) 

 قارىة بما روي عال  صحف  C-1( يريوب السور يف المصحف 8الجدو  )

 مذكورة يشور للتريوب يف  صحف عثمان.ابال  سعود وُأبي  بال كعب. واألرقام ال

  صحف ُأبي  بال كعب  صحف ابال  سعود C-1 صحف 

ـــة،  ـــافؼقن، الجؿع ـــقرة الؿـ س

 الػجر، البؾد.

الالئحة القاردة يف الػفرسـت
(1)

 :

ــع  ــة، ... )تس ــافؼقن، الجؿع الؿـ

وطشــرون ســقرة أخــرى( ســقرة 

)الػجــــر، الــــربوج، آكشــــؼاق، 

 العؾؼ، البؾد(

ٓئحــــة اإلتؼــــان
(9)

كؼــــاًل طـــــ : 

 إطؿش

ــــــقرة  ــــــافؼقن، س ــــــقرة الؿـ س

ـــة، ... )ســـبع وطشـــرون  الجؿع

ٓئحــــة الػفرســـــت
(3)

: ســـــقرة 

الؿـــــافؼقن، ســــقرة الجؿعــــة، 

 سقرة الطالق، الػجر، ...

 سقرة البؾد ٓ تِرد يف الالئحة.

ٓئحـــة اإلتؼـــان
(2)

:  الؿــــافؼقن، 

 جؿعة، التحريؿ، الػجر، البؾد.ال

 

                                                     

 : واكظر أيًضا:359 -356يخ الؼرآن، ص: اكظر: رامقار، تار29ابـ الـديؿ، الػفرست، ص (0)

Neal Robinson, Discovering the Qur’an: A Contemporary Approach to a Veiled 

Text, 2nd ed., London, SCM Press, 1996, p. 263-6; Arthur Jeffery, Materials for the 

History of the Text of the Qurʾān: The Old Codices, Leiden, Brill, 1937, p. 22. 

: رامقار، تاريخ الؼرآن، 076، ص0، ج0996/ 0406السققصل، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، د.ت، دار الػؽر،  (2)

 : واكظر أيًضا:360 -359ص

Robinson, Discovering the Qurʾān, p. 263-6; Jeffery, Materials, p. 23. 

 : اكظر:345 -344خ الؼرآن، ص: رامقار، تاري30 -29ابـ الـديؿ، الػفرست، ص (3)

Jeffery, Materials, p. 115. 

 : اكظر:346: رامقار، تاريخ الؼرآن، ص076 -075، ص0السققصل، اإلتؼان، ج (4)

Jeffery, Materials, p. 115. 
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 ثرجامت

(006) 

  صحف ُأبي  بال كعب  صحف ابال  سعود C-1 صحف 

ســقرة أخــرى(، ســقرة الػجــر، 

سقرة الربوج، آكشؼاق، العؾؼ، 

 البؾد.

: C-1ترتقب السقر يف الؿصحػ  تجدر اإلشارة إلك أمريـ فقؿا يخّص 

إول: أكف بسبب تقالل سقريت الؿـافؼقن والجؿعة، يؿؽـ اطتباره أقرب إلك 

 بـ كعب مـ مصحػ طثؿان. إمر الثاين: أكف أقرب 
ّ
مصحػ ابـ مسعقد وُأبل

 بـ كع
ّ
 ب مـ مصحػ ابـ مسعقد.بقجف طام إلك مصحػ ُأبل
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 ثرجامت

(007) 

 شدطج اَتمال انُض: -انططَمح األوىل  ؟األسثكهى َظٍ أٌ َىع 

لثالثة أكقاع كصقة  أحاول أن بـاء شجرة الـسب أو شجرة اكتؼال الـّص 

بـاء طؾك أكؿاط  C-1هل مصحػ ابـ مسعقد ومصحػ طثؿان والؿصحػ 

مسعقد مع آتػاق وآختالف بقـفا. ومـ الؿدهش أن يتػؼ مصحػ ابـ 

( لؽـ إمر الذي يثقر 4يف طدة مقاضع كؿا ورد يف الجدول ) C-1الؿصحػ 

ؿا كان الدهشة بصقرة أكرب هق أّن مقاصـ آتػاق تؾؽ أمر استثـائل. وطادة كؾّ 

هـاك اختالف بقـ مصحػ طثؿان وابـ مسعقد )أو مصحػ طثؿان ومصحػ 

بعبارة أخرى، يف ومصحػ طثؿان.  C-1صحابل آخر( كجد اتػاًقا بقـ مصحػ 

ِرد فقفا اختالف بقـ الؿصاحػ الثالثة يؽقن مصحػ الحآت تؼريًبا التل يَ  كّؾ 

يف  C-1طثؿان يف جاكب إغؾبقة: فنّما أن يؽقن مصحػ طثؿان ومصحػ 

جاكب مؼابؾ مصحػ ابـ مسعقد، أو مصحػ ابـ مسعقد وطثؿان مًعا مؼابؾ 

فال يؽاد يتػؼ مصحػ . وكادًرا ما يؽقن مصحػ طثؿان وحده C-1مصحػ 

مؼابؾ مصحػ طثؿان: لفذا يحتؾ مصحػ طثؿان  C-1ابـ مسعقد والؿصحػ 

 مققًعا مركزي ا كؿا يليت:

 .مسعقد ابـ مصحػ - طثؿان مصحػ -  C-1مصحػ 

باختالف الُعؼدة التل تؽقن يف إطؾك أو  تختؾػ شجرة اكتؼال الـّص 

طدد  تل يػرضفا هذا الـؿط يؼّؾ إسػؾ مـ بقـ الُعَؼد الثالث. وكتقجة لؾؼققد ال
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 ثرجامت

(008) 

قة بؿا فقفا الـؿقذج إصؾل لتصبح ست الشجرات الؿحتؿؾة لألكقاع الـّص 

ًٓ مـ ست طشرة كؿا يتّ  ضح مـ الشؽؾ أيت، وقد أططقت الرمز شجرات بد

(a( حتك )f وطـد سحب طؼدة الـص العثؿاين ٕسػؾ ترتػع العؼدتان .)

 .(0)(gالشؽؾ )إخريان ٕطؾك كؿا يتضح ٓحًؼا يف 

كؿا أبقـ ٓحًؼا، وُيؼصد بذلؽ « كؿقذج أصؾل»( إلك Pويشقر حرف )

ل إلك الـقع أو التؼؾقد الـّص  "IM"الذي قرأه الـبل. ويشقر الرمز  الـّص 

إلك الـقع الـصل لؿصحػ طثؿان يف حقـ  "ʻUt"لؿصحػ ابـ مسعقد، والرمز 

وإذا لؿ كػرتض  .C-1ل لؿصحػ الصحابل لؾـقع الـّص  C-1اسُتخدم الرمز 

(. a( ،)b( ،)eوجقد كؿقذج أصؾل، يصبح لديـا ثالث شجرات كصقة هل )

وهذه الشجرات تـبثؼ مـ الخصائص الشػفقة إذا اقتصركا طؾك كؿط آتػاق 

وآختالف الشػفل بقـ الؿصاحػ وكّحقـا جاكًبا الحآت آستثـائقة. والسمال 

ضقؾ شجرة كصقة طؾك أخرى؟ الذي يطرح كػسف هـا: هؾ هـاك أسس أخرى لتػ

(، مع كقن f( والشجرة )eوتقضح إشؽال أتقة أسباب ترجقح الشجرة )

الذي يشقر إلك  "ʻUt"إخقرة هل إرجح. وتجدر اإلشارة إلك أن ورود الرمز 

                                                     
 لؿعرفة صريؼة بـاء شجرات اكتؼال الـّص، اكظر: (0)

L.D. Reynolds and N.G. Wilson, Scribes & Scholars: A Guide to the Transmission 

of Greek & Latin Literature, 3rd ed., Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 211-3.  

 أديـ بالػضؾ يف القققف طؾك هذا الؿرجع لؿايؽؾ كقك.
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 ثرجامت

(009) 

ل لؿصحػ طثؿان يف الجاكب الذي فقف إغؾبقة يؾزم مـف إمؽاكقة الـقع الـّص 

قرة أكرب مـ الـقع الـصل لؿصحػ ابـ مسعقد القثقق بف وآطتؿاد طؾقف بص

 .C-1والؿصحػ 

هذه تصػ طؿؾقة الـؼؾ قبؾ تقزيع مصحػ  ٓ بّد أن شجرات اكتؼال الـّص 

خ بشؽؾ وثقؼ مع َس طثؿان: فؿع تقزيع طثؿان مصحػف طؾك إمصار تطابؼت الـ  
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 ثرجامت

(000) 

: ولذا كؿا ثبت بعد ذلؽ مـ مصادرها، ولؿ تختؾػ إٓ يف حرف أو حرفقـ

ع يف الـؼؾ دلقؾ الؿخطقصات فنّن التغققرات كاكت مـ الـقع الؿحدود الذي ُيتققّ 

الؽتابل: ولفذا كان كطاق التغققرات الشػفقة بعد اكتشار مصحػ طثؿان صغقًرا 

، إٓ أهنا تربز كسبق ا. وإذا كاكت هذه الؿالحظة ٓ تدّل طؾك شجرة اكتؼال الـّص 

َٓ وهل التحّقل الجذري مـ صريؼة حؼقؼة مفؿة تساطد يف تؼؾقص الخقارات ، أ

كؼؾ يـتج طـفا تغققرات مـ الؿستقى إول بسبب شبف الشػاهقة إلك صريؼة 

خ مـ ْس أخرى تـطقي طؾك تغققرات بسقطة كسبق ا معتادة يف طؿؾقة الـّ 

ل الجذري حدث طؾك مدار طشريـ سـة تؼريًبا قبؾ الؿخطقصات، وهذا التحقّ 

زمـقة لقست بالطقيؾة. وطالوة طؾك ذلؽ، فؼد حدث الجؿع العثؿاين، وهل مدة 

( أو طؾك f( الـص يف السقـاريق )Pيف مرحؾة زمـقة محددة )إّما بؿجرد أن أمؾك )

( فعـدئذ d( أو )C( أو )b( أو )aكحٍق تدريجل. وأن، إذا كـّا سـَؼَبؾ بالسقـاريق )

ع ، ويؽقن مـ الؿتققّ لـ أو ثالثة مـ الـ ْسخ الـص  تؽقن التغققرات كتقجة جقَؾقْ 

تجّؾل التحّقل الؿذكقر أطاله )يف صحة الـ ْسخ( يف الؿصاحػ بػضؾ وجقد 

مصحػ وسقط هق مصحػ طثؿان أقرب بؽثقر طؾك الؿستقى الشػفل إلك 

                                                     

(1) Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, p. 90-1. 

 ـّص العؾقي.اكظر ما مّر معـا يف الحديث طـ ال
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 ثرجامت

(000) 

. ولؽـ الؿعطقات الؿقجقدة ٓ الؿصحػ إحدث مؼاركة بأخر إقدم

ن أقرب قؾقاًل إلك مصحػ إّن مصحػ طثؿا ذْ تتـاسب تؿاًما مع هذا الـؿط، إِ 

مـ حقث كقطقة التغققرات، لؽـف أقرب إلك مصحػ ابـ مسعقد  C-1الصحابل 

مؿا يضاد هذا الـؿط مـ الشجرات أن مصحػ ابـ  مـ حقث طددها. كذلؽ فننّ 

 كادًرا ما يتػؼان يف مؼابؾ مصحػ طثؿان. C-1مسعقد ومصحػ الصحابل 

هق الخقار الؿـطؼل، يؾقف  (fويف ضقء هذه آطتبارات فنن السقـاريق )

( يتؿثؾ يف f(. ويبؼك هـاك سقـاريق آخر محتؿؾ تؿاًما مثؾ الشجرة )eالسقـاريق )

 (، التل كتـاولفا يف مقضع ٓحؼ مـ هذا البحث.gشجرة اكتؼال الـص )

ة الـؼؾ يف غضقن طؼديـ مـ ر سريع يف دقّ وقد ثبت لديـا حدوث تطقّ 

التغققرات الؽربى قد حدثت خالل الؿرحؾة  الزمان، مؿا يؾزم مـف أن تؽقن تؾؽ

إولك مـ الـؼؾ. )ويذّكركا هذا بحآت أخرى تؽقن فقفا التغققرات الؽربى 

هل إقدم كؿا هق الحال يف طؾؿ الحديث أو يف كؼؾ مخطقصات العفد 

 .الجديد(

                                                     

أو مصحػ ابـ مسعقد أشبف  C-1( هل شجرة الـص الصحقحة، لؽان كص الؿصحػ b( أو )aلق أّن الشجرة ) (0)

بؿصحػ طثؿان طـ سقاه. ولق أّن مصحػ ابـ مسعقد هق إكثر اختالًفا طـ مصحػ طثؿان، لققع اختقاركا طؾك 

ًٓ مـ )bالشجرة ) ًٓ مـ )aثر اختالًفا ٓخرتكا )هق إك C-1(: أّما لق كان الؿصحػ a( بد  (.b( بد

يضػل سبقـسر وآخرون مصداققة طؾك إفؽار التل ترى أن غالبقة آختالفات ضفرت يف فرتة مبؽرة مـ تاريخ العفد  (2)

 الجديد بالققكاكقة وأن الـ َسخ التل جاءت يف مرحؾة ٓحؼة اشتؿؾت طؾك اختالفات أقّؾ. اكظر:

= 
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 ثرجامت

(002) 

خ إصؾل ثؿ ُكِس  ( يـبثؼ مـ سقـاريق ُأمؾل فقف الـّص fالخقار ) كذلؽ فننّ 

لؿخطقصات أو ُأمؾل ثؿ ققبؾ بإصؾ الؿؽتقب، ويف هذا السقـاريق فنن مـ ا

آختالفات الـاجؿة طـ الشػاهقة ٓ بد أن تعقد إلك الؾحظة إصؾقة لإلمالء: 

. وربؿا يدطؿ ػؼ مع الؿعطقات( وحده هق الذي يتّ fوبذلؽ فنن السقـاريق )

ؽتقب مثؾ الؽتب م الؼرآن كػسف هذا السقـاريق حقـ يصػ كػسف بلكف كّص 

 إلك الـبل محؿد، قرأه طؾك الـاس 
ٌ
السؿاوية إخرى، ويؼقل طـ كػسف بلكف وحل

( ثؿ ُكتب بعدها 3 -2، وسقرة البقـة أيتان: 08 -06)سقرة الؼقامة، أيات: 

ؿا ع أن يتؾقها الؿسؾؿقن كؾّ ، وهق آيات ُيتققّ (3 -2، والبقـة: 5)الػرقان: 

                                                     
= 

 (Matthew Spencer,Klaus Wachtel, and Christopher Howe, “Representing Multiple 

Pathways of Textual Flow in the Greek Manuscripts of the Letter of James Using 

Reduced Median Networks”, Computers and the Humanities, 38 (2004), p. 1-14).  

ظاركا طـ آختالفات الفائؾة بقـ العفد الجديد والؼرآن، ومـفا ومع ذلؽ فنن هذه الؿؼاركة ٓ يـبغل أن تصرف أك

حؼقؼة أن الؼرآن كان كتاًبا مـذ البداية وأكف يتحّدث طـ كػسف هبذه الصػة، وأن اإلسالم أصبح ديـ دولة يف وقت ُيقحك 

 يد.فقف الؼرآن: وتبّقـ هذه العقامؾ السبب يف استؼرار الـّص الؼرآين بصقرة أسرع طـ العفد الجد

السقـاريق الذي أمؾك فقف الـبل الؼرآن ثؿ ُكسخ بالـؼؾ الؽتابل يؽقن مـطؼق ا إذا لؿ يؽـ هـاك هنل طـ الؽتابة، ولقس  (0)

هـاك دلقؾ طؾك هنل كفذا بشلن الؼرآن، وطؾك الجاكب أخر كان هـاك تبايـ يف الؿقاقػ حقال جقاز كتابة كصقص 

 يف هذا إمر يف الؼرن الثاين الفجري، يؿؽـ الرجقع إلك: ديـقة غقر قرآكقة. ولؾقققف طؾك الخالف

 Michael Cook, “The Opponents of the Writing of Tradition in Early Islam”, 

Arabica, 44 (1997), p. 437-530. 

أية الخامسة مـ سقرة يستشفد رامقار بعدد مـ أيات إلثبات أّن محؿًدا دّون الؼرآن كتابًة، ولعّؾ أضفرها ما جاء يف  (2)

الػرقان، وهـاك أيًضا أيتان الثاكقة والثالثة مـ سقرة البّقـة. ولعؾ ِذكر الؼرآن التعؾقؿ بالؼؾؿ يف سقرة العؾؼ يف أيات: 

مـ  90مـ سقرة الؿدثر، وأية  52فقف إشارة إلك الؽتب السؿاوية ودور الؽتابة يف كؼؾفا، كذلؽ الحال يف أية  5 -0

 -77مـ سقرة الربوج، وأيات:  22 -20مـ سقرة طبس، وأيتقـ:  06 -00إكعام. وإذا جئـا إلك أيات: سقرة 

= 
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 ثرجامت

(003) 

ب كغقره مـ الؽتب السؿاوية إخرى مثؾ التقراة ر لفؿ ذلؽ. ففق كتاتقّس 

(. وربؿا يػفؿ بعضفؿ هذه أيات الؼرآكقة طؾك أهنا 000واإلكجقؾ )التقبة: 

بة القحل: ولذا فؼد اكتؼؾ تَ سؼة مع فؽرة إمالء الـبل الؼرآن طؾك طدد مـ كَ متّ 

هذا ر أكف حتك بدون كْ الؼرآن بالؽتابة مثؾ التقراة واإلكجقؾ، وجدير بالذ  

ًٓ مـطؼق ا.fالشجرة ) السقـاريق تظّؾ   ( احتؿا

: (، وإخقرة أرجحe( ،)fخالصة الؼقل أّكـا أمام خقاريـ هؿا الشجرة )

( فتجعؾ مصحػ طثؿان الؿصدر الؿشرتك لؿصحػ ابـ مسعقد eأّما الشجرة )

                                                     
= 

مـ سقرة القاقعة كجدها وثقؼة الصؾة رغؿ أن رامقار يراها أقّؾ جزًما. كذلؽ يسقق رامقار طدًدا مـ اإلشارات  80

. وطالوة طؾك ذلؽ يربز اإلشارات الؼرآكقة إلك التقراة كشلء الؼرآكقة إلك الؽتابة والـّسخ وأدواهتؿا مثؾ القرق والّرق

. ومـ الؿثقر أن كعؾؿ صريؼة كؼؾ الؽتب 279 -275، 258 -257مادي مؾؿقس. اكظر، رامقار، تاريخ الؼرآن، ص

 القفقدية يف الجزيرة العربقة يف طصر صدر اإلسالم، وقد أثبت مايؽؾ كقك أن بعض إفؽار اإلسالمقة حقل الؽتابة

 والؽتب السؿاوية الشػفقة تجد صدى يف الؿػاهقؿ القفقدية.

 اكظر: الؿرجع الذي ورد ذكره يف الفامش السابؼ.

قد يحاول بعضفؿ آختقار مـ بقـ هذه الشجرات باستخدام معطقات ترتقب السقر يف الؿصاحػ. وحؼقؼة أن ترتقب  (0)

ف ما لق قاركاه بؿصحػ طثؿان يجعؾـا كستبعد متؼارب بخال C-1السقر يف مصحػ ابـ مسعقد ومصحػ الصحابل 

( فقؽقن لديـا ثالثة احتؿآت تشرح f(. وإذا وقع آختقار طؾك الشجرة )e( ،)fكؾ هذه الشجرات طدا الشجرتقـ )

( أهنؿا يحاكقان ترتقب السقر القارد يف الـؿقذج إصؾل C-1 :0هذا التؼارب بقـ مصحػ ابـ مسعقد ومصحػ 

( أّن الؿصحَػقـ استخدَما كػس الؿبدأ 3( أّن أحد الؿصحَػقـ تلثر بأخر )التداخؾ( أو. 2ان. أفضؾ مـ مصحػ طثؿ

( فال يؽقن لالحتؿال إول أّي معـك، ويبؼك أن كختار eيف ترتقب السقر لؽـ بصقرة مستؼؾة. أّما لق اخرتكا الشجرة )

 أحد آحتؿالقـ الثاين والثالث.

= 
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 ثرجامت

(004) 

( تجعؾ إكقاع الـصقة الثالثة f. ويف الؿؼابؾ فنن الشجرة )C-1والؿصحػ 

ة ملخقذة مـ الـؿقذج إصؾل. ومع ذلؽ فنن الـسخة العثؿاكقة هل ستؼؾّ كسخة م

إكثر مقثقققة بقـ الثالث: ٕكف طـد آختالف تؽقن يف جاكب إغؾبقة بقجف 

يف مؼابؾ مصحػ  C-1ػؼ مصحػ ابـ مسعقد وطام. ويف حآت كادرة يتّ 

ت والػروقات طثؿان، وتؽقن مقاصـ آتػاق هذه كاجؿة طـ تـاضر يف آختالفا

 convergentتؽققػات متؼاربة»ل طؾك أخر( أو أهنا ر تؼؾقد كّص )حقـ يمثّ 

adaptations » أو تعقد فعاًل إلك الـؿقذج إصؾل. وكؿا سقتضح معـا، هـاك

احتؿال قائؿ يف الحالة إخقرة كؿا جاء يف بعض الروايات أن يؽقن الـبل قد 

 وّزع كسًخا مـؼحة مـ الـؿقذج إصؾل.

                                                     
= 

 أو الثالث صحقًحا، فعـدها تؽقن جؿقع الشجرات القاردة يف الشؽؾ التقضقحل ومع ذلؽ لق كان آحتؿال الثاين

محتؿؾة، ولـ يػقد ترتقب السقر يف آختقار بقـفا. وقد رأيت ذكر هذا إمر يف الفامش ٕكف مـ السفؾ تصّقر إمؽاكقة 

لـبل كاكت قائؿة بذاهتا يف أحقان كثقرة آحتؿالقـ الثاين والثالث يف ترتقب السقر خاصة لق أّن السقر الؼرآكقة يف زمـ ا

لؿ يتؿ وضعفا يف ترتقب محّدد، وهق الحال طؾك ما يبدو. ويؽقن آحتؿال الثالث مـطؼق ا بصقرة أكرب ّٕن ترتقب 

 ,Robinson)السقر الؿـسقب إلك ابـ مسعقد وُأبّل بـ كعب جاء باطتبار الطقل والؼصر فبدأ بإصقل. 

Discovering the Qurʾān, p. 263-6.) 
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 ثرجامت

(005) 

جزء فقفا كػس  تـاولـا مصحػ طثؿان حتك أن كقحدة واحدة لؽّؾ 

ا التاريخ الـّص  ل، ومع ذلؽ لق كظركا يف احتؿالقة أن يؽقن مصحػ طثؿان كص 

، ...، حتك C-2مختؾًطا يعتؿد طؾك طدد مـ مصاحػ الصحابة هل الؿصحػ 

، فعـدئذ تؽقن C-1وربؿا مصحػ ابـ مسعقد والؿصحػ  C-nالؿصحػ 

(. ويف هذا السقـاريق كجد مصحػ gالؿـطؼقة هل الشجرة ) كتؼال الـّص شجرة ا

ؼ قراءة إغؾبقة، ومعـك هذا أكف جاء محاولة لؾقصقل إلك إجؿاع. طثؿان يحؼّ 

وحقـ يختؾػ مصحػان فنّن لجـة جؿع الؿصحػ العثؿاين تبحث طـ دلقؾ 

باحث  لدى مصاحػ الصحابة. وهذا هق السقـاريق الذي سقتبعف مساكد مستؼّؾ 

ما يف إطادة بـاء الـؿقذج إصؾل لق أتقح لف القصقل إلك طدد  معاصر إلك حدّ 

ع أن يسػر هذا إمر طـ خ الؿستؼؾة لؿصدر مشرتك. وبالطبع مـ الؿتققّ َس مـ الـ  

كص أفضؾ مـ أّي مصحػ مـػرد مـ هذه الؿصاحػ )ابـ مسعقد، مصحػ 

 يحافظ طؾك الـّص  ، إلخ(، بؿعـك أنC-2، مصحػ الصحابل C-1الصحابل 
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 ثرجامت

(006) 

( وما ورد يف هذه الػؼرة مـ أفؽار ملخقذ gالػعؾل لؾـؿقذج إصؾل. والشجرة )

 .طـ مايؽؾ كقك

ة درجة طالقة مـ التعؼقد بصقرة غقر معؼقلة، ـَ وٓ يـسب هذا السقـاريق لّؾجْ 

السؾقؿ  ؼ مـ روايٍة ما بطؾب دلقؾ يميدها هق أمر صبقعل يؼتضقف الحّس فنن التحؼّ 

، ويف 03 -02 طـ كقكف مذكقًرا يف الؼرآن )يف سقرة الـقر يف أيتقـ: فضاًل 

ؼ هبذا البحث ٓ أحؽؿ طؾك مدى (. وٕغراض تتعؾّ 282سقرة البؼرة يف أية 

اثـقـ مـفا لفؿا إسـاد مـػصؾ  صحة روايات أحاد هذه، وتجدر اإلشارة إلك أنّ 

ـ ل طّقـفا طثؿان، وجاء يف الخربَيْ جـة التـ يف الؾّ قْ يؿؽـ طزوهؿا لـاسَخْقـ مختؾػَ 

أكف طـد آختالف يف مقضٍع ما، يتّؿ إرجاء البّت فقف أو ُيرتك الؿقضع فارًغا 

 د فؽرة الـّص لؾرجقع إلقف يف وقت ٓحؼ. وإذا صح ذلؽ، ففذا مؿا يمكّ 

 .الؿختؾط

وخالصة الؼقل أّن دلقؾ الطروس يضػل مصداققة طؾك الؿصادر إدبقة 

عؾقمات صحقحة جزئق ا حقل الؿصاحػ غقر العثؿاكقة، وطؾك وجف يف كؼؾفا م

مشروط ما ذكره إطؿش طـ مصحػ ابـ مسعقد  الخصقص فنين أقبؾ بشؽؾٍ 

                                                     

(1) Michael Cook, “Concluding Remarks”, Colloquium on the Evidence for the 

Early History of the Qurʾān, Stanford University, July 31, 2009. 

، حقث يستشفد الؿمل ػ 426: اكظر: رايؿار، تاريخ الؼرآن، ص26 -25، 22 -20ابـ أبل داود، الؿصاحػ، ص (2)

 در إضافقة ٕحد الخربيـ.بؿصا
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 ثرجامت

(007) 

. ويف وجقد ثالثة مصاحػ، مـ الطبقعل أن كسعك إلك تحديد )ومّر معـا(

مصحػ طثؿان مققًعا مركزي ا بقـ الؿصحػقـ  طالقة الـسب بقـفا: ويحتّؾ 

ضح مـ ذلؽ أّن مصحػ طثؿان إّما أن يؽقن الـسخة إقرب إلك ريـ، ويتّ أخ

ؾ قراءة الؿصدر الؿشرتك الذي أصؾؼـا طؾقف الـؿقذج إصؾل أو أكف خؾقط يؿثّ 

إغؾبقة مـ بقـ مصاحػ الصحابة. وبػضؾ الؼققد الزمـقة يؿؽـ الؼقل أّن 

ضح معـا ه، وهق ما يتّ الـبل هق مـ أمال الـؿقذج إصؾل هق الـسخة الـبقية وأنّ 

 يف الجزء التالل مـ البحث.

  

                                                     

رغؿ أين استخدمت مصحػ ابـ مسعقد كؿا كؼؾ إطؿش يف محاولة لبـاء شجرة اكتؼال الـّص، ورغؿ محاولتل  (0)

إثبات صحة خرب إطؿش بصقرة كبقرة، إٓ أكف يـبغل التـبقف طؾك أن صقاب رأيل ٓ يتققػ طؾك التػاصقؾ التل وردت 

ًٓ مـ هذا الخرب إخبار إخرى التل تحّدثت طـ مصحػ ابـ مسعقد وُأبّل يف خرب إطؿش. فؾق أين استخدم ت بد

 بـ كعب أو أّي صحابل آخر، فسقف يظّؾ مصحػ طثؿان يف جاكب إغؾبقة وتؽقن شجرة الـّص كؿا هل.
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 ثرجامت

(008) 

 يا انُىع انُظٍ األلسو؟ انططَمح انثاَُح: انسنُم انساذهٍ وحتهُم انمطثُح:

ـا طؾك معرفة طؾك فرضقتقـ: أكّ  يعتؿد تقضقػ أسؾقب شجرة اكتؼال الـّص 

رة يف مرحؾة مبؽّ  التغققرات الشػفقة الؽربى ضفرْت  بؿصحػ ابـ مسعقد وأنّ 

الـؼؾ. وربؿا كاكتا فرضقتقـ رائعتقـ لؽـ ٓ شؽ أكف مؿا يبعث طؾك آرتقاح  مـ

أن كجد دلقاًل آخر ٓ يـبـل طؾقفؿا. وهـا أكتؼؾ لؾحديث طـ الدلقؾ الداخؾل، 

بـػس الشخصقة طـد  C-1سؿ مصحػ طثؿان ومصحػ الصحابل ففؾ يتّ 

ؿصحػقـ أقدم مـ يف أحد ال الؿؼاركة بقـفؿا؟ أم أن هـاك تبايـًا يجعؾ الـّص 

ـ طؾقـا أن كتساءل أيفؿا أقرب لؾتصقر: أخر؟ لإلجابة طؾك هذا السمال يتعقّ 

، أو تؾؽ التل تغّقر كص C-1 العثؿاين إلك كّص  أخطاء الـّساخ التل تحّقل الـّص 

ل مصحػ معّقـ إلك  إلك الـّص  C-1الؿصحػ  العثؿاين؟ بعبارة أخرى هؾ تحق 

ًٓ مـ التحقل الؿعاكس؟ سقف أبّقـ سؼ مع تغققرات الؿستقآخر يتّ  ى إول بد

ل مصحػ طثؿان إلك الؿصحػ  يؿؽـ تربيره يف ضقء  C-1بالطبع أّن تحق 

ل يف آتجاه ر ذلؽ إذا كان التحقّ تغققرات الؿستقى إول، بقـؿا يتعذّ 

 .الؿعاكس

                                                     

ل الؿصحػ )أ( إلك الؿصحػ )ب( آكتؼال مـ لػظ الؿصحػ )أ( إلك لػظ ال (0) ؿصحػ يف هذا الؿبحث أطـل بتحق 

 )ب(.
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 ثرجامت

(009) 

د مالحظة طادية. لـػرتض أن إمالء مصدر مشرتك أسػر ولقست هذه مجرّ 

ـ مـ الؿستقى إول قْ )أ(، )ب(. وحتك لق كان الؿصحػان كسختَ  طـ مصحػقـ

لـػس الؿصدر الؿشرتك، فنّن العالقة بقـفؿا ٓ يؿؽـ أن ُتختزل يف الؿستقى 

إول: بؿعـك أكف ٓ يؿؽـ لؾؿرء أن يثبت إمؽاكقة آكتؼال مـ الؿصحػ )أ( إلك 

ط. )طؾك سبقؾ تغققرات مـ الؿستقى إول فؼ )ب( أو )مـ ب إلك أ( يف ضّؾ 

الؿثال، يؿؽـ أن يسؼط مـ الؿصحػ )أ( بعض الؽؾؿات ومـ الؿصحػ )ب( 

مصحػ طـاصر رئقسة ٓ وجقد لفا يف  كؾؿات أخرى، وبالتالل يقجد يف كّؾ 

الؿصحػ أخر وٓ يؿؽـ تربيرها بالتداخؾ الذايت، وكحقه مؿا يجعؾ مـ 

ات مـ الؿستقى الؿستحقؾ إثبات إمؽاكقة آكتؼال مـ مصحػ ٔخر بتغققر

 C-1إول(. وطؾقف، فنّن إمؽاكقة آكتؼال مـ مصحػ طثؿان إلك الؿصحػ 

بتغققرات مـ الؿستقى إول معـاها إّما أن يؽقن مصحػ طثؿان )أي ألػاضف 

مادتف أو أكف كسخة دققؼة  C-1وكؾؿاتف( هق الؿصدر الذي استؼك مـف الؿصحػ 

 لؿصدر مشرتك لفؿا.

القسقر آكتؼال مـ مصحػ ٔخر يف آتجاه لـرى أن إذا كان مـ 

الؿعاكس. وهـا تؽقن فئة آختالفات الؿػقدة يف التحؾقؾ هل الحآت التل 

يشتؿؾ فقفا أحد الؿصاحػ طؾك طـصر كبقر يف آية وٓ وجقد لف يف الؿصحػ 

ًٓ هذه الحآت أخر، وُأصؾؼ طؾك هذا اإلضافات الؽربى. وتلمّ  ؾقا معل أو

طؾك كؾؿة ٓ تِرد يف الؿؼطع ذاتف  C-1فقفا مؼطع قرآين يف الؿصحػ التل يشتؿؾ 



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(020) 

 يف مصحػ طثؿان، ويؿؽـ تسؿقة هذه الؽؾؿات الزائدة إضافات الؿصحػ

C-1.  وبالؿثؾ هـاك حآت يشتؿؾ فقفا مؼطع قرآين يف مصحػ طثؿان طؾك

، وهذه إضافات تخص C-1لػظ زائد ٓ وجقد لف يف كػس الؿؼطع مـ مصحػ 

 ثؿان.مصحػ ط

ِؼط كؾؿات ك طؾقف أن ُيْس ؾَ حآت السؼط: مـ السفؾ طؾك كاسخ ُيؿْ  -1

ًٓ مـ إضافة كؾؿات لؿ يسؿعفا. ويشتؿؾ  كربى ويغقرها طـد السؿاع بد

 C-1مصحػ طثؿان طؾك أربع طشرة إضافة كربى يف حقـ يشتؿؾ الؿصحػ 

(. أّما اإلضافات الصغرى فقشتؿؾ مصحػ 2طؾك طشر فؼط )اكظر الؿؾحؼ 

طؾك أربع فؼط  C-1ثؿان طؾك اثـتل طشرة إضافة بقـؿا يشتؿؾ الؿصحػ ط

ا وطشريـ إضافة يف مصحػ (. ويؽقن العدد اإلجؿالل ست  0ؾحؼ )اكظر الؿ

. ويشقر هذا إلك أكف مـ السفؾ يف C-1طثؿان مؼابؾ أربع طشرة فؼط يف مصحػ 

ؿان اإلمالء آكتؼال مـ مصحػ طثؿان )أو كؿقذج أصؾل يجّسده مصحػ طث

مؼاركة بآكتؼال يف آتجاه الؿعاكس. ومع ذلؽ فنن  C-1بدقة( إلك الؿصحػ 

يف هذا إمر: بؾ صبقعة اإلضافات هل التل  إطداد وحدها لقست كافقة لؾبّت 

( أن جؿقع اإلضافات 3تحسؿ الؿسللة، فسقف يِرد معـا ٓحًؼا يف العـصر رقؿ )

لؿستقى إول مثؾ التداخؾ يؿؽـ طزوها إلك آلقات ا C-1الؽربى لؾؿصحػ 

 الذايت، لؽـ ٓ يصؾح هذا لجؿقع اإلضافات الؽربى يف مصحػ طثؿان.
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 ثرجامت

(020) 

دة ضؿـ ٓئحة: استذكار العدد مـ حآت السؼط يف طـاصر متعدّ  -2

ؾ تحدًيا. فؾق أن الـاسخ الذي ُيؿؾك طؾقف كسل العـاصر يف آٍن واحد يؿؽـ أن يؿثّ 

ذا إمر إذا كاكت الؽؾؿة طـصًرا يف كؾؿة، فؿـ السفؾ معرفة كقػقة حدوث ه

ٓئحة: ولفذا مـ الؿفؿ أن كدرك أن اثـتقـ مـ إضافات مصحػ طثؿان 

 C-1ٓئحة ثالثة طـاصر. أّما يف الؿصحػ  تـدرجان ضؿـ ٓئحة، تحت كّؾ 

فتشتؿؾ الالئحة طؾك طـصريـ فؼط. ولؾقققف طؾك التػاصقؾ، اكظر الؿؾحؼ 

. 208، 096لسؼط(، سقرة البؼرة أيتان: ( الؼسؿ )أ( بعـقان: )مقاضع ا2)

ومـ إيسر مالحظة كقػقة آكتؼال مـ مصحػ طثؿان )أو الـؿقذج إصؾل 

ًٓ مـ آتجاه الؿعاكس. C-1لف( إلك الؿصحػ   بد

أهؿ كؿط هق الطريؼة التل تختؾػ هبا  اإلضافات الؽربى: إنّ  -3

 الؿصحػطـ مصحػ طثؿان. وسقف أبدأ ب C-1اإلضافات يف الؿصحػ 

C-1 هـاك طشر إضافات كربى يف الؿصحػ :C-1 وجؿقعفا مقضحة ومػّصؾة ،

( الؼسؿ )ب( بعـقان: )إضافات(. وقبؾ الشروع يف التحؾقؾ 2يف الؿؾحؼ )

أو سؼط مـ مصحػ  C-1يؿؽـ اطتبار هذه الؽؾؿات إضافات طؾك الؿصحػ 

 طثؿان.

ع آخر مـاضر يف وأبرز سؿة فقفا أّن كال  مـفا بال استثـاء يظفر يف مؼط

مشتؿاًل طؾك كػس الؽؾؿة، )ويؽقن الؿؼطع مـاضًرا إذا اشتؿؾ  اإلمامالؿصحػ 

طؾك بعض الؽؾؿات أو العبارات الؿحقطة هبذه اإلضافة(. مـ ذلؽ طؾك سبقؾ 
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 ثرجامت

(022) 

وقاتؾقهؿ حتك ٓ }: C-1مـ سقرة البؼرة، كجد يف الؿصحػ  093الؿثال أية 

 C-1إضافة تخص مصحػ  {ُكّؾف}ؽؾؿة: ، ف{تؽقن فتـة ويؽقن الديـ ُكّؾف هلل

مصحػ طثؿان يشتؿؾ طؾك هذه  وٓ تِرد يف مصحػ طثؿان. ومع ذلؽ، فننّ 

( مـ سقرة إكػال: 39يف مقضع آخر يف أية ) {ُكّؾف}الجؿؾة كػسفا هبا كؾؿة 

( مـ سقرة البؼرة مـ 093يف أية ) C-1يف الؿصحػ  {ُكّؾف}ولذا فنن إضافة 

(. 39ـ قبِقؾ استقعاب كظقر لفا يف سقرة إكػال )أية الؿحتؿؾ أن تؽقن م

 C-1بعبارة أخرى، ُيحتؿؾ أن يؽقن السبب يف هذه اإلضافة يف الؿصحػ 

 ارتباصفا بأية إخرى.

يؿؽـ أن  C-1اإلضافات التسع الؽربى يف الؿصحػ  ومـ القاضح أنّ 

ؽـ هؾ طة طـ الؿصحػ العثؿاين، وتحتؿؾ التداخؾ الذايت. لتؽقن متػرّ 

طة طـ بنمؽاكـا استخدام الؿـطؼ ذاتف مع إضافات طثؿان لـثبت أهنا متػرّ 

؟ ففؾ الحال متؿاثؾة؟ كاّل لقس إمر كذلؽ. فثؿة اختالف فقؿا C-1الؿصحػ 

يخص إضافات مصحػ طثؿان، هـاك أربع طشرة إضافة يف مصحػ طثؿان 

فا خؿس تِرد يف ، مـ بقـ«(مقاضع السؼط»، الؼسؿ )أ( بعـقان: 2)اكظر الؿؾحؼ 

آيات ٓ كظقر لفا يف مقضع آخر يف الؼرآن، وٓ تظفر هذه الؽؾؿات الخؿس يف 

أّي مقضع آخر مع كػس العبارات القاردة يف أية: لذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن 

يف سقرة البؼرة، أية « الػرادى»مـشمها التداخؾ الذايت. وتِرد هذه الؿقاضع 

: 222وأية  {وكػٌر بف}: 207ية ويف أ {أو صدقة}يف طبارة:  096
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 ثرجامت

(023) 

، ويف {جاُءوكفنن }( مـ سقرة الؿائدة يف ققلف: 42، ويف أية ){فاطتزلقا}

: ويؿؽـ طدم آلتػات {قالقا}سقرة الؿـافؼقن يف أية إولك يف كؾؿة: 

( مـ سقرة الؿائدة لؼرهبا مع طبارة: 42لؾؿقضعقـ إخقريـ: ما جاء يف أية )

(){إذا جاءك}
مـ كػس السقرة )وطؾقف يحتؿؾ حدوث خطل مـ  48يف أية  

قبِقؾ استقعاب إلػاظ الؼريبة(، وما جاء يف أية إولك مـ سقرة الؿـافؼقن: 

ا يف الؼرآن. {قالقا}ّٕن   كؾؿة شائعة جد 

ومـ الؿـاسب هـا إطادة صقاغة هذا آستدٓل بصقرة مـفجقة دققؼة: 

: فقؿا يخّص  ًٓ يف هذا  الـّص  ، لق أنّ C-1ػ الصحابل إضافات مصح أو

مصحػ طثؿان أسؼط هذه  الؿصحػ أقدم مـ مصحػ طثؿان، فؿعـك هذا أنّ 

إلػاظ. وتتسؼ حآت السؼط مع الـؼؾ مـ الؿستقى إول: لذا مـ السفؾ 

إلك مصحػ طثؿان طرب اإلمالء. طؾك الجاكب  C-1آكتؼال مـ الؿصحػ 

تؽقن  C-1إقدم فنّن إضافات الؿصحػ مصحػ طثؿان هق  كّص  أخر لق أنّ 

طـاصر مـ إضافة هذا الؿصحػ، وٓ يؿؽـ اطتبار اإلضافات مـ تغققرات 

الؿستقى إول ما لؿ تحتؿؾ التداخؾ الذايت. وبالطبع، يؿؽـ تػسقر جؿقع 

بِقؾ التداخؾ الذايت: ففذه إلػاظ بال طؾك أهنا مـ قَ  C-1إضافات الؿصحػ 

                                                     

()  :{طؿا جاءك}مـ سقرة الؿائدة، والصقاب:  48قد وردت يف أية  {إذا جاءك}ذَكر الؿملػ أن ققلف تعالك .

 )الؿرتجؿ(.
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 ثرجامت

(024) 

ر أن يؽقن ع أخرى مـاضرة. ولفذا، مـ السفقلة بؿؽان تصقّ ِرد يف مقاضاستثـاء تَ 

إقدم. وخالصة الؼقل أّن إضافات الؿصحػ  مصحػ طثؿان هق أيًضا الـّص 

C-1  إقدم يف  ٓ ترجح مصحًػا طؾك أخر: وذلؽ ٕكف بآطتؿاد طؾك الـّص

إّما مقاضع سؼط يف مصحػ  C-1الؿصحػقـ، تؽقن إضافات الؿصحػ 

 .C-1خؾ ذايت يف مصحػ الصحابل طثؿان أو تدا

يف هذا  ويختؾػ الحال بالـسبة إلضافات مصحػ طثؿان، فؾق أّن الـّص 

. C-1الؿصحػ هق إقدم فسقف تؽقن اإلضافات مقاضع سؼط يف الؿصحػ 

ر ومقاضع السؼط تغققرات مـ الؿستقى إول وهق ما يجعؾ مـ السفؾ تصقّ 

. ويف الؿؼابؾ، لق كان C-1 آكتؼال مـ مصحػ طثؿان إلك مصحػ الصحابل

هق إقدم، فعـدها تؽقن هذه الؿقاضع إضافات يف مصحػ  C-1مصحػ 

طثؿان، لؽـ ٓ يؿؽـ أن تؽقن هذه اإلضافات تغققرات مـ الؿستقى إول ما لؿ 

تحتؿؾ التداخؾ الذايت أو بعض آلقات الؿستقى إول إخرى. ويف الحؼقؼة، 

ثؿان ٓ يؿؽـ أن تؽقن بػعؾ التداخؾ هـاك كثقر مـ اإلضافات يف مصحػ ط

الذايت: ٕكف ٓ كظقر لفا يف مقضع آخر يف سقاقات مشاهبة. ولقست هـاك أّي آلقة 

ر حدوث أخرى مـ آلقات الؿستقى إول تربر هذه الحآت: ولذا يصعب تصقّ 

إلك مصحػ طثؿان طرب اإلمالء. والخالصة أن بعض  C-1اكتؼال مـ الؿصحػ 

 C-1ػ طثؿان يؿؽـ أن تؽقن مقاضع سؼط مـ الؿصحػ اإلضافات يف مصح

 لؽـفا لقست مقاضع لؾتداخؾ الذايت، وهق ما يـسجؿ مع أسبؼقة مصحػ طثؿان.
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 ثرجامت

(025) 

إقدم، وأن  مصحػ طثؿان يشتؿؾ طؾك الـّص  كستـتج مـ هذا أنّ 

ك كسخ هذا كاشئة طـ استقعاب الـظقر مؿـ تقلّ  C-1إضافات مصحػ الصحابل 

ضافات مصحػ طثؿان هل مقاضع سؼطت مـ الؿصحػ، يف حقـ أّن إ

طؾك  C-1. وربؿا اشتؿؾت بعض مقاضع السؼط يف مصحػ C-1الؿصحػ 

 استقعاب الـظقر )أو أسفؿت يف وققطفا(.

ؾ ذاكرة الؿرء بؿا سؿعف ممخًرا استقعاب إلػاظ الؼريبة: دائًؿا ما تتشؽّ  -4

الحديث.  الؿقضع محّؾ مللقًفا فبؿا سؿعف مـ قبؾ طؾك مؼربة مـ  أو إذا كان الـّص 

د مـ احتؿالقة حدوث لفذا السبب، مـ الضروري الـظر يف الؿؼاصع الؼريبة لؾتلكّ 

يف مصحػ طثؿان )طـد  ر بللػاظ قريبة أو كظائر، ويف ثالثة مقاضع كان الـّص تلثّ 

( مـاضر لؿؼاصع قريبة: وذلؽ يف سقرة البؼرة، أية C-1آختالف مع مصحػ 

فنن }: 42، وسقرة الؿائدة أية {بنذكف}: 220ية ، وأ{طـ ديـؽؿ}: 207

 C-1. ويف الؿؼابؾ هـاك مقاضع خؿسة كان آختالف فقفا يف الؿصحػ {جاءوك

يحؽؿقن بؿا }: )44مـاضًرا لؿقاضع قرآكقة قريبة: وذلؽ يف سقرة الؿائدة، أية 

، {طؾك بـل إسرائقؾ}: 45( والؿائدة، أية {ويحؽؿقا بف}، {أكزل اهلل فقفا

: 00، وُيحتؿؾ أيًضا سقرة الؿـافؼقن، أية {ذلؽ بلهنؿ ققم}وسقرة الؿـافؼقن: 

يف مؼابؾ:  {لؾؿتؼقـ}: )()45، وُيحتؿؾ كذلؽ سقرة الؿائدة، أية {لغدٍ }

                                                     

() الؿرتجؿ(.46الصقاب أية( . 
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 ثرجامت

(026) 

، ولقست {يققـقن}، بشرط أن تؽقن الؽؾؿة إخقرة {لؼقم يققـقن}

 (.{يممـقن}

قد يقحل بلّن هذا  C-1والعدد الؽبقر لؾـظائر الؼريبة يف الؿصحػ 

الؿصحػ ثاكقي. ومع ذلؽ مـ الضروري تقخل الحذر ّٕن ثالثة مؼابؾ خؿسة 

ؾ تػاوًتا كبقًرا ومـ الؿؿؽـ أن يؽقن مـ قبِقؾ الؿصادفة. وٓ ريب أن ٓ يؿثّ 

دراسة القرقات إخرى الؿقجقدة مـ الؿخطقصة أمر محّبذ لتحديد مدى 

 وجقد اتجاه معّقـ.

مصحػ كؾؿة  ل: هـاك ثؿاين حآت استخدم فقفا كّؾ مقاضع اإلبدا -5

بِقؾ آستصحاب الصقيت. وتِرد مقاضع أو طبارة رئقسة ٓ يؿؽـ تصـقػفا مـ قَ 

( الؼسؿ )ج(. ويف هذا الحآت، يستخدم 2اإلبدال هذه يف الؿؾحؼ )

الؿصحػان مرتادفات أو ألػاًضا شبقفة تِرد يف سقاقات مؿاثؾة أو أّن الؽؾؿتقـ مـ 

لػاظ الشائعة: ومع ذلؽ تقجد بعض آستثـاءات. فػل أية السادسة إ

أو  {لؼقم يممـقن}مؼابؾ:  {لؾؿتؼقـ}وإربعقـ مـ سقرة الؿائدة: )

(، كجد أن مصحػ طثؿان هق الذي يشتؿؾ طؾك طبارات مـاضرة {يققـقن}

مفؿة يف مقاضع أخرى. والطبقعل أن يؼدح هذا يف أسبؼقة مصحػ طثؿان، 

ؽ إذا كان الؿقضع يحتؿؾ استقعاب لػظ قريب، فنن هذا يتسؼ مع )ومع ذل

أسبؼقة مصحػ طثؿان(. ويف الؿؼابؾ، كجد يف أية الرابعة مـ سقرة الؿـافؼقن: 

( تعضد الؼقل بلسبؼقة مصحػ طثؿان، لؽـ {جاَءك}يف مؼابؾ  {رأيتفؿ})
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 ثرجامت

(027) 

ت التل لقس هـاك اتجاه معّقـ. وأن ربؿا مـ الؿـاسب أن كدرس كذلؽ الحآ

اسُتخدمت فقفا كؾؿتان رئقستان متشاهبتان. ويليت هذا ضؿـ معقار 

هذه الحآت  ( الؼسؿ )ب(. وٓ تدّل 0يف الؿؾحؼ )« آستصحاب الصقيت»

 .طؾك وجقد اتجاه معّقـ

اكتؿؾ التحؾقؾ وسقف يالحظ الؼارئ أين ٓ أطترب أي ا مـ هذه آختالفات 

ر الؿرء دافًعا سقاسق ا أو ديـق ا ؾ يؿؽـ أن يتصقّ قّ تغققًرا متعؿًدا. وبشلء مـ التخ

س لػؽرة التغققرات الؿبـقة طؾك دوافع التحؿّ  وراء أّي اختالف كبقر. )ويف ضّؾ 

ضح أهنا أو سقاسقة، يؿؽـ لؾؿرء افرتاض هذه الدوافع وراء اختالفات يتّ  طؼدية

يف الحالة التل ر لفا هذه التػسقرات ٓ مربّ . ومع ذلؽ فننّ مـ وحل الخقال(

مـطؼل، ذلؽ أن جؿقع هذه  ر الؿعطقات بشؽؾٍ معـا ّٕن ثؿة مبدًأ واحًدا يػّس 

كظرية  ؿط شبف الشػاهل. ويف ضّؾ الحآت كتقجة فرطقة مـ الؿستقى إول لؾـّ 

استخدام تؾؽ الـظرية طالوة طؾك  واهقة لتػسقر البقاكات بطريؼة بسقطة، فننّ 

ؾ خرًقا لؿبدأ تقحقد التػسقر ومـ قبقؾ كظرية أخرى لشرح الؿعطقات يؿثّ 

                                                     

أخرى معّقـ هق تؽرار الؽؾؿة يف مقاضع  مـ بقـ إمقر الجديرة بآطتبار غقر مقاضع اإلبدال وٓ تؽشػ طـ اتجاه (0)

مـ الؼرآن. ويف كؾتا الحالتقـ، مـ الؿفؿ الـظر يف وجقد اتجاه معّقـ يف العقـة الؽربى لجؿقع ورقات الؿخطقصة 

 الؿقجقدة.

 .40(، ص3اكظر الفامش رقؿ ) (2)
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 ثرجامت

(028) 

أن فرضقة التغققر الؿتعؿد  . وٓ شّؽ السذاجة دّ التبسقط الذي يصؾ إلك َح 

بخالف التغققر مـ الؿستقى إول تخػؼ يف تػسقر العديد مـ إمقر، مـ ذلؽ 

ًٓ بلن كاسخ مصحػ طثؿان قد C-1مثاًل إضافات الؿصحػ  . لـػرتض جد

مـ سقرة البؼرة لغرض يف كػسف  093مـ أية  {ُكّؾف}د حذف كؾؿة تعؿّ 

. إذا كان الحال كذلؽ، فؾَِؿ تركفا يف الجؿؾة ذاهتا يف مقضع طؼديسقاسل أو 

آخر يف سقرة إكػال يف أية الثامـة؟ ٓ تصؾح فرضقة التغققر الؿتعؿد يف تػسقر 

طـاصر كربى ٓ معضد لفا يف مقاضع أخرى.  C-1طدم إضافة الؿصحػ 

تخػؼ كذلؽ يف تػسقر العديد مـ آختالفات الصغرى، ويف استخدام و

الؿػردات أو مجلء العديد مـ مقاضع اإلبدال وفؼ معقار آستصحاب 

 الصقيت.

وحتك ٓ تؽقن مسللة تقحقد التػسقر صريؼة فؾسػقة خالصة يف طرض 

راه اء، مـ الؿـاسب هـا أن كـؼؾ طـ بقرت كايؾ مؽارتر ما يالؿسللة طؾك الؼرّ 

 :بديفق ا يف هذه الـؼطة

                                                     

 لؾقققف طؾك الؿؼصقد بتقحقد التػسقر، اكظر: (0)

Philip Kitcher, “Explanatory Unification”, Philosophy of Science, 48/4 (1981), p. 

507-31. 

(2) Peter Kyle McCarter, Textual Criticism: Recovering the Text of the Hebrew 

Bible, Philadelphia, Fortress Press, 1986, p. 23. 
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 ثرجامت

(029) 

ًٓ يف مسللة الخطل غقر الؿؼصقد، فالحّؾ الؿـاسب لؿشؽؾة كصقة  لــظر أو

 وجقد يػرتض آخر وحؾ كصل، حادث وجقد يػرتض حّؾ  هـاك يؽقن حقـ –

وهـاك مقؾ إلك  ،ل طؿؾ طؼالينإول... والـؼد الـص   متعؿد، هق الحّؾ  تغققر

. ومع ذلؽ فنن تغققرات التل حدثت يف الـّص رات معقـة طؾك الإضػاء مربّ

كاكت أمًرا كادر القققع يف العصقر الؼديؿة، بخالف  دة لؾـّص التغققرات الؿتعؿّ 

الـاقد الذي يػؽر يف سقاق  الحقادث الـصقة التل كاكت أمًرا شائًعا: ولذا فننّ 

 إصؾل. إخطاء غقر الؿتعؿدة سقبؾل بالء حسـًا يف استعادة الـّص 

ة بقـ الؿصاحػ، وهذه ا، هـاك العديد مـ حآت التبايـ الؿفؿّ وختامً 

آختالفات هل تحديًدا ما يتققعف الؿرء طـدما تؽقن الػروقات الـصقة بسبب 

مـ  C-1العثؿاين أقدم مـ مصحػ  الُبعد السؿاطل لإلمالء وطـدما يؽقن الـّص 

ـ حقث حقث قربف مـ إصؾ )أو كقكف إصؾ(. وهل كتقجة يؿؽـ دحضفا م

ي بـا بشؽؾ الؿـفج الؿستخدم هـا كان بنمؽاكف أن يمد   الؿبدأ، بؿعـك أنّ 

قحظ. ولؽـ هذا مقضقطل إلك كتقجة طؽسقة إذا كاكت آتجاهات طؽس ما لُ 

ؾف لتربير أّي كتقجة يؿقؾ إلقفا الؿرء: ويرتتب الؿـفج لقس فضػاًضا بشؽؾ يمهّ 

ؼك غالبقة القرقات ومع ذلؽ تب طؾك هذا إمر بعض الـتائج العؿؾقة الؿباشرة،

ا بال تحؾقؾ، ومـ الؿتققع أن كجد فقفا حآت استثـائقة مـ الؿقجقدة حالق  

دة هـا. فنذا كان طدد آستثـاءات كبقًرا بؿا يػسد هذه آتجاهات الؿحدّ 

آتجاهات، فسقف يـعؽس هذا بدوره طؾك صحة ما خرجت بف مـ 
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 ثرجامت

(030) 

بصقرة تسؿح بؼؾب آتجاه بصقرة طؽسقة، استـتاجات، وإذا كان طددها كبقًرا 

فعـدها يؿؽـ تػـقد هذه الـتائج وإبطالفا. ومع ذلؽ، لق بؼقت آتجاهات طؾك 

 .وضعفا، فنّن هذا دلقؾ ققي طؾك أسبؼقة مصحػ طثؿان

ضح مـ التحؾقؾ الذي أجريـاه يف هذا الؿبحث وجقد كؿط مـ التبايـ يف يتّ 

مـفؿا. وقد كجَؿ  يختؾػان يف صبقعة كّؾ  طل الـّص ـ لـا أّن كقالؿعطقات التل تبقّ 

ل مؼاركًة بأخر. طـ هذا التبايـ استـتاج طام حقل إسبؼقة الـسبقة لـقع كص  

تحؾقؾ هذه آتجاهات مفؿا كاكت فائدتف يف القصقل إلك كتقجٍة  ومع ذلؽ فننّ 

، يبؼك غقر مالئؿ لؾحؽؿ طؾك كؾؿة أو ما حقل مصحػ مـ الؿصاحػ كؽّؾ 

ارة مػردة، تؿاًما مثؾؿا هق الحال طـد آطتؿاد طؾك الحؼقؼة اإلحصائقة لؾؼقل طب

بلّن سـة مـ السـقات أكثر دفًئا يف الؿتقسط مـ سـة أخرى، فال يؿؽـ أن كخؾص 

 مـ هذا إلك حؽؿ طؾك إيام الؿػردة حؽًؿا راجًحا.

  

                                                     
يختؾػ باختالف السقر بسبب حري بالؿرء أن يؽقن طؾك استعداد لتؼّبؾ احتؿالقة وجقد تاريخ اكتؼال مختؾػ  

مشاركة طدد مـ الـّساخ. ومـ الؿحتؿؾ أن يؽقن الصحابل الذي جؿع الؼرآن لؿ يسؿع السقر كّؾفا بشؽؾ مباشر مـ 

الـبل، أو أن يؽقن سؿع بعض السقر بصػة شخصقة لؽـف اطتؿد طؾك بعض الصحابة يف السقر التل لؿ يسؿعفا 

يؿؽـ أن يؽقن لفا تاريخ كؼؾ مختؾػ قبؾ جؿعفا يف  C-1يف الؿصحػ مباشرة. ومعـك هذا أن السقر الؿختؾػة 

مصحػ واحد. واحتؿالقة أن الـبل كػسف قد قرأ ُكَسًخا مختؾػة مـ السقر )كؿا تذكر الؿرويات اإلسالمقة( أو )كؿا 

لـظر يف يتضح يف الؼرآن( أكف راجع السقر: تجعؾ الؿعطقات التل لديـا أكثر تعؼقًدا. وقد يؽقن مـ الضروري ا

 التعؼقدات الؿحتؿؾة بعد دراسة القرقات الؿتبؼقة.
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 ثرجامت

(030) 

 :أٌّ َىع َظٍ هى األلسو؟ ططَمح أذطي؟ أذطاء واضحح

ل يف تققارت محاولة أّولقة لتحديد مـطؼ التعديؾ الـص  أجرى ديػقـ س

 . وتعتؿد الطريؼة بالـسبة لف طؾك مبدأ آحتؿالقة  سقاق أخطاء الـّساخ

 مرشحة محتؿؾ غقر مذكقًرا لػًظا رسؿفا يف تشبف التل الؿحتؿؾة فالؽؾؿة-

 لؽؾؿةفا: القرود بتؽرار آحتؿالقة ققاس الؿؿؽـ ومـ -ؾؿة إصؾقةالؽ لتؽقن

ًٓ  أكثر الؼرآن يف أخرى مقاضع يف ترد التل . لفا شاهد ٓ التل غقرها مـ احتؿا

 ل بلكف اكتؼال مـ كؾؿة محتؿؾة إلك أخرى غقر محتؿؾة.ر التشّقه الـص  ثؿ يصقّ 

 وتبؼك صالحقة كؿقذج ستققارت لسقاق الـؼؾ الؽتابل الذي يؼصده محّؾ 

ًٓ حقل مدى صالحقتف  كؼاش: لؽـ دطقكا كـحل هذا إمر جاكًبا وكطرح تساؤ

لسقاق آخر لؿ يؼصده، هق السقـاريق الذي يؽقن لؾذاكرة فقف دور أبرز كؿا يف 

ك. فػل هذه الحالة ٓ يؽقن مـ القاضح اتجاه التشّقه ؾَ الذي ُيؿْ  حالة الـّص 

ًٓ بحسب تؽرار القرود يف مقاضع أخرى مـ الـص   ل إلك ما هق أبعد احتؿا

 لؾؿرء أن يتققع العؽس يف غالبقة الحآت. الؽتاب، بؾ يؿؽـ

                                                     

(1) Devin Stewart, “Notes on Emendations of the Qurʾān”, in The Qurʾān in its 

Historical Context, ed. Gabriel S. Reynolds, London, Routledge, 2008, p. 225-48. 

مـ سقرة  30 -28 :ّررة يتضح مـ خالل تعؾقؼ ستققارت طؾك أياتآرتباط بقـ آحتؿالقة والشقاهد الؿتؽ (2)

)الؿرجع السابؼ،  «هـا: إذ ٓ تِرد يف أّي مقضع آخر مـ الؼرآن {صؾح}يبدو مستغرًبا ورود كؾؿة »القاقعة إذ يؼقل: 

 (.233ص
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 ثرجامت

(032) 

أن آكتؼال كحق مستقى أكرب مـ آحتؿالقة سقؽقن هق إكثر  ٓ شّؽ 

شققًطا: لؽـ ٓ مجال إلكؽار إمؽاكقة وجقد استثـاءات يسػر طـفا كؿقذج 

التل اسُتخدمت يف  ة( يف أن الطريؼةستققارت، وهذا سبب )مـ أسباب طدّ 

ًٓ مـ الؿبحث إخقر تبحث طـ اتجاهات مفؿّ  ة مـ الـاحقة اإلحصائقة بد

أكؿاط ثابتة ٓ مجال لؿخالػتفا. ويف القاقع مـ بقـ سبؾ تحديد التجسقدات 

طـ آتجاه  الؿحتؿؾة لـؿقذج ستققارت أن كرّكز طؾك آستثـاءات التل تشذّ 

ل ة لتؿققز الـقع الـص  يؼة وسقؾة مستؼؾّ العام. لؽـ طـدها لـ تؽقن هذه الطر

الؿرء قد كّقن رأيف بالػعؾ مـ خالل  الثاكقي مـ الرئقس: ٕهنا تػرتض سؾًػا أنّ 

 تحديد هذا آتجاه.

لة مـفا؟ هـاك ففؾ ضاع إمؾ يف استخدام صريؼة ستققارت أو كسخة معدّ 

لتغققر فقفا، وهل يف اتجاه ا فئة مـ الؽؾؿات غقر الؿحتؿؾة التل ٓ يساوركا شّؽ 

آحتؿآت الؿستبعدة تؿاًما التل ُتَعّد أخطاء ضاهرة: ولذا يؿؽـ تصـقػفا ثاكقية 

د. وتشؿؾ إخطاء القاضحة التل تحدث بػعؾ يد الـاسخ وكذلؽ بال أدكك تردّ 

إخطاء الـاجؿة طـ سؿاع خاصئ أو بسبب الذاكرة. وكاِل الـقطقـ مقجقد يف 

الؼسؿ د( هل يف إغؾب قراءات  2)اكظر الؿؾحؼ  . وأخطاء القدC-1الؿصحػ 

ل ولفذا ٓ تػقد كثقًرا يف تحديد التاريخ الـسبل د الـقع الـص  ة ٓ تجّس شاذّ 

قـ، أّما حآت السؿاع الخاصئ أو أخطاء الذاكرة فؼد تـّؿ طـ لؾـقطقـ الـصقّ 

ما }استخدام لػظ  C-1. ومـ أمثؾتفا يف الؿصحػ درجة دقة الؿصحػ كؽّؾ 
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 ثرجامت

(033) 

ًٓ مـ  {فؿل ًٓ  {فنخقاهنؿ}مـ سقرة البؼرة، ولػظ  200يف أية  {ما لف}بد بد

مـ كػس السقرة. )هـا ٓ أتعرض لؾحآت  220يف أية  {فنخقاكؽؿ}مـ 

فقؼقل ربـا... أّخركا... }مثؾ استخدام طبارة:  C-1الغريبة القاردة يف مصحػ 

 {أية}واستخدام كؾؿة  يف أية العاشرة مـ سقرة الؿـافؼقن: {فلصّدق وأكـ

ًٓ مـ  209بؾػظ الؿػرد يف سقرة البؼرة، يف أية   {هبا}: واستخدام {أيات}بد

ًٓ مـ  ذلؽ بلهنؿ ققم }مـ سقرة الؿائدة، واستخدام طبارة:  45يف أية  {بف}بد

يف أية الثالثة مـ سقرة الؿـافؼقن، مؿا أسػر طـف تؽرار غريب  {ٓ يػؼفقن

 .{بلهنؿذلؽ }لعبارة: 
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 ثرجامت

(034) 

 :ادلثحث انطاتغ: اخلادتح

 اِثاض ادلتطتثح ػهً زوض انُيب:

ك هذا إمر ازدادت دقة الـؼؾ بقتقرة سريعة يف طصر صدر اإلسالم، ويتجؾّ 

ؾ ل العثؿاين، مؿا يؿثّ حقـ كؼارن بقـ آختالفات البسقطة كسبق ا يف الػرع الـص  

م، وآختالفات 650عد سـة مؼقاًسا محدوًدا لؾتغققرات التل يؿؽـ أن تـشل ب

ومصحػ ابـ مسعقد.  C-1ة بقـ مصحػ طثؿان ومصحػ الصحابل الؿفؿّ 

ل العثؿاين، تؽقن التغققرات مـ الـقع الؿرتبط بعؿؾقة الـسخ مـ ويف التؼؾقد الـص  

مخطقصة أو اإلمالء ثؿ الؿؼابؾة طؾك إصؾ. ويف الؿؼابؾ، فنن آختالفات 

كاشئة بػعؾ الشػاهقة، وآكؼسام الذي وقع  C-1الؽربى كسبق ا يف الؿصحػ 

د كؼطة فرع، وتجّس  رات الداخؾقة يف كّؾ قة حدث قبؾ التطقّ لؾػروع الـّص 

ل طـد اكػصالف طـ الـقع الـص   آكؼسام الـؿقذج إصؾل، أي: حالة الـّص 

 . وأرى كسبة هذا الـؿقذج إصؾل إلك الـبل.C-1لؾؿصحػ 

 :زنُم يٍ ػهى انؼاللاخ تني انُظىص انتطتُة انعيين وزوض انُيب:

 يعتؿد الدلقؾ إول لفقية الـؿقذج إصؾل طؾك شجرات اكتؼال الـّص 

ًٓ مـ كص  القاردة أطاله. فعـد التعامؾ مع مصحػ طثؿان كحزمة واحدة )بد

( هل fمختؾط يعتؿد طؾك طدد مـ مصاحػ الصحابة( طـدئذ تؽقن الشجرة )

( فقـشل طـ ذلؽ طدة P) أصؾل كؿقذج ُيؿؾك وفقفا –الـؿقذج الؿـطؼل 
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 ثرجامت

(035) 

، وهق إمر الذي يعؽس أكقاع C-1مصاحػ مـفا مصحػ طثؿان، ومصحػ 

آختالفات بقـ الؿصاحػ التل تـشل طادة مـ اإلمالء. وأن فنن هذه 

الؿصاحػ تعقد إلك زمـ الصحابة، لؽـ الصحابة كاكقا قريبقـ مـ الـبل زمـق ا، 

حبة شخصقة. والؿصدر الذي اكبثؼت مـف ويف حالة طثؿان كاكت هـاك ص

، رة لؾـّص ( يجسد مرحؾة مبؽّ Pمصاحػفؿ، وأسؿقـاه هـا الـؿقذج إصؾل )

طـد الحديث طـ الصحابة ٓ ترتك « رة مـ الـّص مرحؾة مبؽّ »لؽـ طبارة: 

حة. مساحة كبقرة لؾؿـاورة، فقؽقن الـؿقذج إصؾل هـا هق الـسخة الـبقية الؿـؼّ 

آكتؼال إلك الـبل  هذه الؿصاحػ تعقد لزمـ الصحابة، فننّ  رء أنّ فطالؿا أقّر الؿ

 ؾ قػزة كبقرة.بقصػف صاحب الـؿقذج إصؾل ٓ يؿثّ 

(، فؾق رفض أحدهؿ هذه fتعتؿد الػؼرة إخقرة طؾك شجرة اكتؼال الـص )

ًٓ وهق الشجرة ) الػرضقة، فال يبؼك أمامف إٓ السقـاريق إقّؾ  (، وبحسبف eاحتؿا

ل ملخقذ طـ مصحػ طثؿان، مؿا يرجع بالتؼؾقد الـّص  C-1الؿصحػ  فننّ 

التاريخ  . لؽـ يف ضِّؾ C-1لؿصحػ طثؿان إلك فرتة زمـقة سابؼة طؾك مصحػ 

، فبذلؽ يؽقن آحتؿال إكثر مـطؼقة وفؼ هذا C-1الؿبؽر لؿصحػ 

 مصحػ طثؿان هق كػسف الـسخة الـبقية الؿـّؼحة. السقـاريق أنّ 

آخران: يف حال طدم تسؾقؿ الؿرء بقجقد كؿقذج أصؾل  وهـاك احتؿآن

مـػصؾ، وٓ إشؽال يف هذا، فال بد طـدها مـ الـظر يف جؿقع شجرات اكتؼال 

(، ولؽـ يؾزم مـ ذلؽ أيًضا أن Pالؿتبؼقة بعد حذف الـؿقذج إصؾل ) الـّص 
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 ثرجامت

(036) 

مؿا يجعؾ مصحػ طثؿان  C-1يؽقن مصحػ طثؿان سابًؼا طؾك الؿصحػ 

ذج إصؾل. ومـ حقث الرتتقب الزمـل ٓ يختؾػ هذا السقـاريق كػسف هق الـؿق

 ـا كظركا إلك مصحػ طثؿان طؾك أكف كّص طؿا سبؼ. أّما آحتؿال الثاين، فؾق أكّ 

(، ووفؼ هذا آحتؿال تتؿ مؼاركة طدد gمختؾط، فتؽقن الشجرة الؿـاسبة هل )

وّٕن  الـؿقذج إصؾل. مـ مصاحػ الصحابة لؾقققف مـ جديد طؾك كّص 

رة، فعـدها كحصؾ طؾك كػس جؿقع مصاحػ الصحابة هذه تعقد إلك فرتة مبؽّ 

 الـتقجة التل حصؾـا طؾقفا مـ قبؾ.

 انتطتُة انعيين وزوض انُيب: انسنُم انساذهٍ:

مصحػ طثؿان إّما أن يؽقن  اتضح مـ تحؾقؾ الؼطبقة لؾدلقؾ الداخؾل أنّ 

)إذا افرتضـا وجقد  C-1 كسخة مقثققة مـ أصؾ سابؼ اسُتؿد مـف هق ومصحػ

ملخقذ طـ مصحػ طثؿان. ويف ضقء  C-1كؿقذج أصؾل( أو أّن الؿصحػ 

ومصحػ طثؿان، يعقد بـا هذا مـ جديد إلك  C-1التاريخ الؿبؽر لؿصحػ 

 طؾك شجرات اكتؼال الـّص 
ّ
 .الـبل بطريؼة تشبف الدلقؾ الؿبـل

 انتؼطف ػهً انًُىشج األطهٍ انُثىٌ:

رة، وطـد ل بالؿرويات اإلسالمقة الؿبؽّ تحؾقؾ الـص  يؿؽـ مؼاركة كتائج ال

. فنن حدث تبايـ، فعـدها تؽقن هذه  اتػاقفا، يؽقن هذا دلقاًل معضًدا مستؼال 

ل أداة لتؼققؿ التحؾقؾ الـص   الؿرويات جديرة بالبحث والتحؼقؼ: ولذا فننّ 

أن هذا  رة. ومع ذلؽ، فنّن ما يبعث طؾك آرتقاح بقجف خاّص الؿرويات الؿبؽّ 
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 ثرجامت

(037) 

ل يؿؽـف تسؾقط الضقء طؾك مسائؾ سؽتت طـفا الؿصادر إدبقة التحؾقؾ الـص  

تؽـ قاصعة بشلهنا. طؾك سبقؾ الؿثال، فنّن الؿرويات التاريخقة طؾك ما  لؿأو 

ل مـ م سـًدا ققي ا لؾحؽؿ طؾك قرب كقع كص  فقفا مـ إشارات إٓ أهنا ٓ تؼدّ 

ل يتقح آخر، ومع هذا فنن التحؾقؾ الـّص الـؿقذج الـبقي الؿـؼح مؼاركة بـقع 

ـ مـ دراسة ورقات الؿخطقصة أن الـقع لؾؿرء سرب أغقار هذه الؿسللة. ويتبقّ 

الـؿقذج إصؾل الـبقي بصقرة أفضؾ  ل لؿصحػ طثؿان يحتػظ بـّص الـص  

 .C-1مـ الؿصحػ 

ا لـّص  الـؿقذج إصؾل الـبقي، لؽـ ما  وتعطقـا هذه الـتقجة تقصقًػا طام 

الذي يؿؽـ استـتاجف حقل خصائصف التػصقؾقة؟ ما يؿؽـ ققلف بشلن الـؿقذج 

التل يؼع آختقار طؾقفا:  إصؾل يعتؿد يف إساس طؾك شجرة اكتؼال الـّص 

(، فحقـئذ يؽقن التحؾقؾ الـصل قد أدى دوره بالػعؾ ولـ gفؾق اخرتكا الشجرة )

ؿا كخرج بف مـ قراءة يضقػ جديًدا يف إطادة بـاء الـؿقذج إصؾل أكثر م

(، فقؾزم مـ ذلؽ أن يؽقن eمصحػ طثؿان. أّما لق وقع آختقار طؾك الشجرة )

مصحػ طثؿان أفضؾ مـ غقره مـ مصاحػ الصحابة. وبؼل لـا أن كـاقش 

 (. fالسقـاريق أخر الحافؾ بالتحديات، ويتعؾؼ باختقار الشجرة )

الطريؼة الؿتبعة ققاسقة: (، فحقـفا تؽقن fلق كاكت الشجرة الؿـاسبة هل )

فؿقاضع التشابف يف الػروع الؿختؾػة )أي: إكقاع الـصقة الؿختؾػة( تـتؿل 

لسؾػ مشرتك: ويف حآت آختالف، يتؿ الؿقازكة بقـ الدطاوى الؿتعارضة، 
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 ثرجامت

(038) 

وما وقع طؾقف اختقار إغؾبقة مـ بقـ هذه الػروع يؽقن هق إصؾ، ويؽقن هذا 

ة يف حال اتػاق جؿقع إكقاع الـصقة. وآتػاق العام قّ اإلجراء وكتقجتف أكثر د

ػ الؿشرتك ؾَ بقـ الػروع فقؿا يخص ترتقب أيات داخؾ السقر معـاه أن الّس 

لفا، أي الـؿقذج إصؾل الـبقي، هق َمـ حدد الفقؽؾ الداخؾل لؾسقر واختقار 

سف يف هذه الؿؼاصع هق كػ كّص  أيات فقفا وترتقبفا. وطالوة طؾك ذلؽ فننّ 

الؿشرتك إكؿا يعقد إلك الـؿقذج  الؿصاحػ الؿختؾػة بقجف طام، والـّص 

 إصؾل الـبقي. لؽـ ماذا طـ آختالفات؟

الؿصحػ العثؿاين الغالبقة العظؿك  تؿاشًقا مع اختقار إغؾبقة يحسؿ كّص 

مـ هذه الحآت، ويظفر الـؿقذج الـبقي إصؾل مطابًؼا تؼريًبا لؿصحػ 

، فنّما أن تتػؼ يف ذلؽ أكـا إذا كظركا إلك أّي جزء مـ الـّص  طثؿان. والسبب

الؿصاحػ الثالثة )وهق القضع الـؿقذجل(، أو يتػؼ مصحػان يف مؼابؾ أخر، 

وطـدها يؽقن مصحػ طثؿان يف جاكب إغؾبقة طادة. وهـاك بعض 

مع مصحػ ابـ مسعقد يف  C-1آستثـاءات التل يتػؼ فقفا مصحػ الصحابل 

 أطاله(. 4صحػ طثؿان )كؿا ورد معـا يف الجدول مؼابؾ م

ًٓ يف هذا اإلجراء، فشعار  مصحػ واحد، وصقت »بقَد أّن هـاك إشؽا

ربؿا فقف إطؿال لؿبدأ الؿساواة لؽـف يػتؼر إلك العدالة. فؾق أن مصدًرا مـ « واحد

الؿصادر ثبت أكف أكثر ثؼة، فال بد أن يؽقن لف وزن أكرب بؿا يـاسب ذلؽ. وبـاء 

ومصحػ ابـ مسعقد اتػؼا يف مقضٍع  C-1طؾك ذلؽ، لق أن مصحػ الصحابل 
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 ثرجامت

(039) 

ما مؼابؾ مصحػ طثؿان، فال يؾزم مـ ذلؽ أن تؽقن لفؿا الغؾبة. فال بد لؾؿرء 

حة مـ الـؿقذج أن يـظر يف آحتؿآت إخرى، مثؾ تقزيع الـبل ُكَسًخا مـؼّ 

إلسالمل )فتؽقن طـدكا إصؾل طؾك فرتات زمـقة مختؾػة كؿا يِرد يف الرتاث ا

ك تـاضر الػروقات أو يف بعض الحآت تقافؼ التعديالت كسختان(، ويتجؾّ 

 .الؿستؼؾة

قد ُقسؿ إلك آيات ٕول  ماذا طـ فقاصؾ أي؟ هؾ ُيحتؿؾ أن يؽقن الـّص 

الـبل هق َمـ وضَع هذه الػقاصؾ؟ هـاك ما يدطقكا  ة بعد وفاة الـبل؟ أم أنّ مرّ 

 C-1ل إخقر باإليجاب: إذ إّن فقاصؾ أي يف الؿصحػ لؾجقاب طؾك السما

تتػؼ مع الػقاصؾ يف مصحػ طثؿان، ويؾزم مـ ذلؽ أهنا كاكت مقجقدة مـ 

قبؾ، أي أهنا ضفرت مع الـؿقذج إصؾل الـبقي. واستخدام تؼـقة التصقير 

قد أضفَر فقاصؾ آيات لؿ  2007بإشعة السقـقة الػؾقرية مع القرقة ستاكػقرد 

. ويف هذه القرقة، تطابؼ فقاصؾ أي ما جاء يف مصحػ طثؿان ـ مرئقةتؽ

 C-1)بحسب العّد العراقل(. كؿا أّن العالمة الدالة طؾك مائتل آية يف الؿصحػ 

                                                     

يت، لؽــا سـقاجف ربؿا يجدر بـا أن كشرك الؼراءات إخرى القاردة يف مصاحػ بعض الصحابة يف هذا التصق (0)

إشؽالقـ: إول يف تحديد إخبار الؿقثققة، واإلشؽال إكرب يف التلكد مـ أن هذه الؼراءة الؿروية لقست مشتؼة مـ 

 أخرى شؿؾفا التصقيت.

، ٓ بد مـ مراطاة أمر مفؿ: أن C-1طـد محاولة دراسة صرق تؼسقؿ أيات يف الجزء الؽؾل الؿقجقد مـ الؿصحػ  (2)

بإشعة السقـقة كشػ لـا طـ فقاصؾ لؿ تؽـ مرئقة مـ قبؾ، وهذا يدّل بقجف طام طؾك أكـا إذا لؿ كجد فاصؾة  التصقير

 يف الـّص السػؾل، فال يؾزم بالضرورة طدم وجقد الػاصؾة.
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 ثرجامت

(040) 

ػ بآيتقـ أو ثالث طـ مقضعفا يف مصحػ طثؿان، ومعـك يف سقرة البؼرة تتخؾّ 

ؾك امتداد كحق مائتل هذا أن فقاصؾ أي يف الؿصحػقـ تؽاد تؽقن متطابؼة ط

آية: وهذا التطابؼ يقحل بقجقد طالقة كسب، أي سؾػ مشرتك لؾؿصحػقـ، 

ر صرًقا أمًرا مستبعًدا ٕكف بنمؽان الؿرء أن يتصقّ  ويجعؾ فؽرة الظفقر الؿستؼّؾ 

بديؾة لقضع الػقاصؾ، ووجقد محاولتقـ بديؾتقـ لتؼسقؿ أي كان مـ شلكف أن 

 .يسػر طـ كتائج مختؾػة

ؼقؼة اشتؿال بعض الؿخطقصات العثؿاكقة طؾك مقاضع فقاصؾ غريبة ٓ وح

ل أكف لق اشتؿؾت الػروع الؿختؾػة ر مـ هذه الـتقجة: فؿـ مبادئ التحؾقؾ الـص  تغقّ 

ات الؿؿقزة، فنن وجقد ؿَ ل طؾك مخطقصات تشرتك يف بعض الس  لتؼؾقد كص  

ة هذه السؿات لألصؾ مخطقصات ٓ تظفر فقفا هذه السؿات ٓ يـػل إمؽاكقة كسب

ضح هذا الؿبدأ يف الشؽؾ الؿقضح أدكاه، وتؿثؾ . ويتّ الؿشرتك التل اكبثؼت مـف

سؿة كصقة، لـػرتض أهنا كؿط مؿقز يف وضع فقاصؾ أيات،  (c)، (b)، (a)الرمقز 

رغؿ طدم وجقدها  (O)إلك أصؾ مشرتك هق  (a)وُيػرتض بالؿرء أن يـسب السؿة 

ٕهنا سؿة مؿقزة، فنن أفضؾ تػسقر لقجقدها يف الػرطقـ  يف كؾ مخطقصة. وكظًرا

فؿـشمه  (O22)، (O12) الؿستؼؾقـ أهنؿا يـبثؼان مـ أصؾ مشرتك، أّما غقاهبا يف

                                                     

( مـ سقرة البؼرة. 200، 200، 098، 090غقر مرئقة، وتشؿؾ أيات: ) 2007هـاك فقاصؾ آيات يف ورقة ستاكػقر  (0)

 وهـاك مقاضع أخرى ٓ يظفر فقفا فقاصؾ آيات، رغؿ أكف مـ الؿتققع اشتؿالفا طؾك الػاصؾة.

 اكظر طؾك سبقؾ الؿثال الؼقاطد القاردة يف الؿرجع أيت: (2)

Reynolds and Wilson, Scribes & Scholars, p. 211-2. 
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 ثرجامت

(040) 

التحريػ. وٓ يؽقن هـاك إشؽال يف هذه الـتقجة إٓ إذا قام دلقؾ ققي طؾك 

 حدوث تـاضر يف الػروقات أو تقافؼ تعديالت مستؼؾة.

ات الؿذكقرة أطاله طؾك محتقى السقر مـ آيات، لؽـ ماذا وتـطبؼ الؿالحظ

طـ ترتقب السقر بعضفا مع بعض؟ هؾ مـ الؿؿؽـ القصقل إلك استـتاج بشلن 

الرتتقب يف الـؿقذج إصؾل الـبقي؟ تقضح إدلة ترتقب السقر يف مصحػ ابـ 

ٕن  مسعقد وُأبّل بـ كعب. وٓ بد مـ التعامؾ مع هذه الؿرويات بجّدية: كظًرا

ؼ مـ الرتتقب ز ما جاء فقفا بصقرة جزئقة. ويف محاولة لؾتحؼّ يعزّ  C-1الؿصحػ 

ػ الؿشرتك لفؿا، ربؿا يجدر بـاء الؾجقء إلك طؿؾقة آختقار وآقرتاع مـ ؾَ يف الس  

 جديد، ومع ذلؽ لـ تسػر هذه العؿؾقة طـ كتقجة قطعقة ّٕن ترتقب السقر يف كّؾ 

السبب فقفا  بع هـاك مقاضع مشرتكة ولعّؾ مصحػ مختؾػ طـ أخر. وبالط

العقدة إلك الـؿقذج إصؾل الـبقي، لؽـ حجؿ آختالف كبقر، ويـتج مـ ذلؽ 

د ترتقب السقر طؾك إرجح إٓ يف بعض الحآت. ولقس هذا أّن الـبل لؿ يحدّ 

استـتاًجا جديًدا: فؼد تبايـت وجفات كظر العؾؿاء السابؼقـ يف مسللة ترتقب السقر 

. ومع ذلؽ يرى ابـ طؾك يد الـبل، والجؿفقر طؾك أن الـبل لؿ يضع هذا الرتتقب

 .( أّن الـبل رّتب بعض سقر الؿصحػ ٓ جؿقعفا0048/ 542ططقة )ت. 

                                                     

 .070السققصل، اإلتؼان، ص (0)

قػُت طؾك هذا الؿرجع بػضؾ إطظؿل، يف كتابف )تاريخ الـص الؼرآين(، . وقد و50، ص0ابـ ططقة، الؿحرر، ج (2)

ٕشفر  . ولؿعرفة صرف مـ أخبار ابـ ططقة، يؿؽـ الرجقع إلك خقر الديـ الزركؾل، إطالم قامقس تراجؿ78ص

 .282، ص3، ج0980، بقروت، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، 5الرجال والـساء مـ العرب والؿستعربقـ والؿستشرققـ، ط
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 ثرجامت

(042) 

 اِثاض ادلتطتثح ػهً طثُؼح زوض ػثًاٌ:

د يف الذاكرة ُأفّرق بشؽؾ أساسل بقـ كقطقـ مـ إدلة: إول يتجّس 

ة لؾؿجتؿعات إولك حقل أمقر ُيتققع إحاصتفؿ هبا، ؼة الؿستؼؾّ سالجؿاطقة الؿتّ 

ة حقل مسائؾ ُيتققع أٓ يحقط هبا أفراد الؿجتؿع والثاين أخبار أحاد )خاّص 

يف حقـ أن الدلقؾ الثاين  ،. أّما إول ففق دلقؾ معتؿد يؿؽـ القثقق بفكؽؾ(

اًدا إلك الذاكرة الجؿاطقة معـا مـ قبؾ استـ رّ يحتاج إلك تؼقيؿ وتدققؼ. وكؿا مَ 

طثؿان هق مـ وّزع الؿصاحػ طؾك  لؾؿجتؿعات )وأمقر أخرى( كعؾؿ أنّ 

صريؼة جؿع الؿصحػ العثؿاين لؿ تؽـ أمًرا معروًفا  إمصار، ومع ذلؽ فننّ 

دة يف هذا الصدد. وٓ غرابة يف أن يتذكر أفراد الؿجتؿع، وثؿة آراء متعدّ  لؽّؾ 

                                                     

  .Modarressi, “Early Debates”, p. 13-4اكظر: (0)

 لبحث مسللة الذاكرة الجؿاطقة وكقػ تؽقن مصدًرا معتؿًدا، اكظر ما َمّر معـا مـ قبؾ يف جزء سابؼ مـ هذا البحث.
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 ثرجامت

(043) 

الؽقفة مثاًل، اسؿ الخؾقػة الذي أرسؾ إلقفؿ  أهؾ مصٍر مـ إمصار، ولقؽـ

ة قؾقؾة هؿ هذا شلن طام يّطؾع طؾقف طؿقم الـاس، لؽـ قؾّ  ذْ الؿصحػ اإلمام: إِ 

مـ يعرفقن التاريخ الؿسبؼ لفذا الؿصحػ معرفة مباشرة، وكجَؿ طـ ذلؽ 

 الؿعتؿد. الؼقاسل اتجاهات متبايـة بشلن العؿؾقة التل أسػرت طـ ضفقر الـّص 

حؼقؼة جؿع طثؿان الؼرآن تشقر إلك وجقد  بّقـ حسقـ مدرسل فننّ وكؿا 

. والسمال الؿفؿ: إلك أّي مدى كان آختالف بقـ هذه خ مختؾػة مـفَس كُ 

الـسخ؟ هؾ اختؾػت الؿصاحػ يف صريؼة ترتقب أيات يف السقر، فتجد لسقرة 

تالف اقتصر واحدة شؽؾقـ يختؾػان يف أيات أو يف صريؼة ترتقبفا؟ أم أن آخ

؟ وإهؿ، َمـ الذي رّتب أيات يف C-1طؾك ما جاء يف مصحػ الصحابل 

السقر، هؾ هل الؾجـة التل شّؽؾفا طثؿان أم الـبل؟ لقست هـاك ذاكرة جؿاطقة 

 رات مختؾػة وَصَؾْتـا طرب آحاد الـاس.يف هذه الؼضقة، وإكؿا تصقّ 

ـفؿا رأًيا مختؾًػا. مجؿقطة م هـاك مجؿقطتان مـ أخبار أحاد، تميد كّؾ 

الؾجـة التل كّؾػفا طثؿان هل َمـ تقّلت ترتقب  فبعض هذه إخبار تبّقـ أنّ 

أيات مًعا لتـشل مـفا السقر، يف حقـ ترى إخبار إخرى أن هذا مِـ فِعؾ 

 الـبل
ّ
ما ورد مـ  . ويؿؽـ أن يدخؾ ضؿـ إخبار التل تعزو ذلؽ لؾـبل

                                                     

(1) Modarressi, “Early Debates”, p. 14. 

بت يف جاز الؿرويات التل تقحل بلن السقر ُرتّ يف إي "Early Debates" :يسقق حسقـ مدرسل يف دراسة لف بعـقان (2)

ا يف الصػحة 03 -8الؿصحػ بعد وفاة الـبل )ص (، ويرى أهنا غقر دققؼة تاريخق ا. ويصػفا بلهنا أخبار مشؽؾة جد 

= 
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 ثرجامت

(044) 

مصاحػ الصحابة  ٓ معـك لؾؼقل بلنّ  ذْ إِ مرويات تصػ مصاحػ الصحابة: 

. وطالوة طؾك اختؾػت يف ترتقب السقر إذا لؿ تؽـ هذه السقر مقجقدة أصاًل 

مؼابؾة إطؿش الؿـفجقة بقـ آختالفات الشػفقة يف مصحػ ابـ  ذلؽ، فننّ 

مسعقد ومصحػ طثؿان، والؿرويات التل تـاولت الؿصاحػ إخرى تػرتض 

دة طؾك مستقى الؽؾؿات كاكت متطابؼة طَدا اختالفات محدّ سؾًػا أن الؿصاحػ 

ترتقب الجؿؾ وأيات داخؾ السقر هق كػسف يف مصاحػ  والعبارات. كؿا أنّ 

 الصحابة الؿعروفة باستثـاء حآت إبدال كادرة لؿقاضع آيات قصقرة متجاورة.

وقد اختؾػ العؾؿاء الؿعاصرون، كؿا فعؾ الؼدامك، يف ترجقح أحد هذيـ 

رأيقـ. طؾك سبقؾ الؿثال رأى آرثر جقػري أن هذا مِـ فِعؾ طثؿان، ورفض ال

إخبار التل تحّدثت طـ وجقد ترتقب مختؾػ طـد غقره مـ الصحابة. ويف 

الؿؼابؾ رجح ألػقرد ويؾش وحسقـ مدرسل فؽرة استؼرار السقر الؼرآكقة يف 

 ي إخقر.الرأ C-1شؽؾفا إخقر يف حقاة الـبل. وقد أيدت دراسة الؿصحػ 

  

                                                     
= 

الرابعة طشرة ويؼّدم فرضقة حقل ضفقر هذه إخبار. وثؿة طرض مػقد لألخبار الؿتعارضة )ومحاولة لؾجؿع بقـفا 

 ؽـ مقفؼة( طـد إطظؿل، اكظر:وإن لؿ ت

al-Aʿ am , The History of the Qurʾānic Text, p. 71-101. 

(1) A.T. Welch, R. Paret, J.D. Pearson, “al- urʾān”, EI 2. 
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 ثرجامت

(045) 

 اِثاض ادلتطتثح ػهً تاضخيُح يظاحف انظحاتح:

يعضد دلقؾ الؿخطقصات ما ورد مـ مرويات حقل وجقد مصاحػ 

د إلك حد  ما صبقعة آختالفات الصحابة، واختالففا يف ترتقب السقر، ويميّ 

حاسؿ كظرية جقن بقرتقن يف أّن هذه  د بشؽؾٍ الشػفقة بقـفا. كذلؽ يػـّ 

العثؿاين أو تػسقره أو حتك  ت بعد طفد طثؿان لؿقاجفة الـّص الؿرويات ُوضع

الؿرء بػؽرة مصاحػ الصحابة، يؽقن طؾقف أن يقضح  . ولؽـ ما إن يؼرّ (0)تػاديف

الـبل تال  آختالفات بقـفا. ومـ الؿحتؿؾ أن يؽقن مـشل هذه آختالفات أنّ 

 ك طدد مـ الـّساخ الؿختؾػقـ كتابتفا.هذه السقر ثؿ تقلّ 

الؿممـقـ طؾك اإلكثار مـ تالوة الؼرآن كؿا ورد يف أية  ضقء حّث  ويف

السمال الذي يطرح كػسف: هؾ كان الـبل طؾك  العشريـ مـ سقرة الؿزمؾ، فننّ 

طؾؿ ببعض هذه آختالفات، وإن كان، فؿا الؼراءة التل قرأ هبا؟ هـاك احتؿال 

لخرب الؿقضح أدكاه، لؽـ يف أّن ابـ مسعقد لؿ يـطؼ بالؽؾؿات الؿـسقبة إلقف يف ا

ٓ ريب أّن هذا واحد مـ الـظريات الؿبّؽرة يف تػسقر آختالفات بقـ مصاحػ 

 الصحابة:

                                                     
 اكظر: 

John Burton, The Collection of the Qur’an, Cambridge, Cambridge University Press, 

1977, p. 228.  

ض بقرتقن أكف يؿؽـ لؾؿرء أن يتصّقر وجقد دافع ديـل وراء اختالق هذا الخرب، وأن هذا الخرب ٓ يؿؽـ أن يؽقن افرت

خرب حتك  صحقًحا مـ الـاحقة التاريخقة. واإلشؽال هـا أكف بؼؾقؾ مـ الخقال يؿؽـ الزطؿ بقجقد دوافع ديـقة وراء أّي 

 ما ثبتت صحتف.
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 ثرجامت

(046) 

حدثـا أبق أسامة قال: حدثـل زهقر قال: حدثـل القلقد بـ ققس طـ طثؿان 

اهلل يف  فزطُت فقَؿـ فزع إلك طبد»بـ حسان العامري طـ فؾػة الجعػل قال: ا

ؾقف فؼال رجؾ مـ الؼقم: إّكا لؿ كلتؽ زائريـ ولؽـّا جئـا الؿصاحػ، فدخؾـا ط

حقـ راَطـا هذا الخرب، فؼال: إّن الؼرآن ُأكزل طؾك كبقؽؿ مـ سبعة أبقاب طؾك 

سبعة أحرف )أو حروف(، وإّن الؽتاب قبؾؽؿ كان يـزل )أو كزل( مـ باب واحد 

 .«طؾك حرف واحد معـاهؿا واحد

لؿصحػ ابـ مسعقد إلك جاكب الؿصحػ يػرتض هذا الخرب إقرار الـبل 

الذي وزطف طثؿان، وٓ ُيستبعد أن يؼرأ طدد مـ الـّساخ كسًخا مختؾػة طؾك الـبل 

. ومع ذلؽ ٓ بّد مـ التلكقد طؾك طدم وجقد دلقؾ ويؾَؼك ذلؽ إقراًرا مـف

الـبل  قطعل يف الققت الحالل يشفد لفذا إمر أو يـػقف. وطؾك أية حال، لق أقرّ 

                                                     

فالن يؼرأ بحرف »يف تعريػ إدوارد لقـ لؽؿة حرف يف معجؿف يقرد هذه العبارة:  .08ابـ أبل داود، الؿصاحػ، ص (0)

. ومـ الخرب الذي كؼؾف ابـ أبل داود وغقره مـ إدلة يتضح لـا أن إحرف التل كزل هبا الؼرآن تشؿؾ «ابـ مسعقد

ـا مـ قبؾ، وما ورد يف لصحابة، وهذا ما طؾقف جؿفقر العؾؿاء مـ الؼدامك والؿتلخريـ. اكظر ما مر معمصاحػ ا

 .02(، ص0الفامش رقؿ )

وقالقا أساصقُر إولقـ اكتتَبفا ففل ُتؿَؾك }يـاسب هذا السقـاريق قراءة مستبعدة لمية الخامسة مـ سقرة الػرقان:  (2)

إلكجؾقزية لمية تتػؼ مع ما جاء يف ، وتتحدث أية طؿا اّدطاه أطداء محؿد يف مؽة. والرتجؿة ا{طؾقف ُبؽرًة وأصقاًل 

ترجؿة آربري، وأسد، وترجؿة شقر طؾّل، وطبد الحؼ، وطائشة بققلل. ومعـك أية هبذه الؼراءة أن الـبل صؾب مـ 

. وهـاك قراءة أرجح لمية تبقـ افرتاء إطداء {ُتؿَؾك طؾقف}أتباطف كتابة الؼرآن باإلمالء، ثؿ ُيؾَؼك طؾقف مـ جديد 

ّن همٓء قد قرؤوا إساصقر طؾك الـبل أول الـفار وآخره: ومؼتضك الؽالم يف الحالقـ أّن الؼرآن كان وزطؿفؿ بل

 مؽتقًبا.
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 ثرجامت

(047) 

د هذه الـ َسخ جؿقعفا ما تاله ر مـ كسخة، فال يعـل هذا بالضرورة أن تجّس أكث

 ة.الـبل بـػس الدرجة مـ الدقّ 
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 ثرجامت

(048) 

 اخلالطح:

َبة، فـجَؿ طـ ذلؽ ضفقر طدد مـ تَ أمَؾك محؿد آيات القحل وكسخفا الؽَ 

ة، فؼد اختؾػت د ترتقب السقر بصقرة تامّ الـبل لؿ يحدّ  مصاحػ الصحابة. وٕنّ 

د مقضع أيات داخؾ حػ يف ترتقبفا، ومع ذلؽ فنّن الـبل قد حدّ هذه الؿصا

السقر، والػقاصؾ بقـ أي، ويف هذه العـاصر وخاصة حقـ يتعؾؼ إمر بالـص 

 الػعؾل كجد أن الؿصاحػ قد اتػؼت فقؿا بقـفا بصقرة كبقرة.

ورغؿ ذلؽ فنن الُبعد السؿاطل لإلمالء الـبقي أسػر يف بعض إحقان طـ 

التغققرات كجَؿ طـفا آختالفات الشػفقة العارضة. وكثقر مـ آختالفات  طدد مـ

طؾك الـؿط شبف الشػاهل ويعقد إلك كتابة الصحابة  بقـ مصاحػ الصحابة يدّل 

لؾؼرآن الؿتؾّق طؾك لسان الـبل. ولق أّن الؽتَبة قد قرؤوا ما كتبقه طؾك الـبل، وٓ 

إقرار الـبل لبعض هذه آختالفات،  كدري أحدث هذا أم ٓ، فؾـا أن كتساءل طـ

وهل صغقرة كسبق ا كؿا يبدو بقجف طام. ولق كان إمر كذلؽ، فال يـػل هذا وجقد 

كسخة مـ الؿصحػ أكثر دقة يف كؼؾ ما جاء طؾك لسان الـبل مـ غقرها، لؽـ أّي 

 كسخة هذه؟

، وتذكر الؿصادر إدبقة أّن الؼرآن يف مصحػ إمامجؿَع الخؾقػة طثؿان 

مشروع جؿِع الؿصحػ قد اشتؿؾ طؾك لجـة مقكؾة هبذا إمر، وإهّؿ أّن أحد 

كان مـ بقـ الؿشاركقـ. ولق أّن طثؿان شّؽؾ لجـة  كتَبة القحل وهق زيد بـ ثابت

                                                     

 .”A.T. Welch, et al., “al- urʾān. واكظر: 435 -406رامقار، تاريخ الؼرآن، ص (0)
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 ثرجامت

(049) 

لِتَقل ل هذا إمر شديد الحساسقة، ففذه خطقة ذكقة مـ الـاحقة السقاسقة تضؿـ لف 

. ولق صح أّن الؿصحػ ـؼد طـ الخؾقػة كػسفمقافؼًة مجتؿعقة كبقرة، وتصرف ال

الذي ُجؿع كان خؾقًطا )مـ طدة مصادر(، فال شؽ أن يف هذا مقزة سقاسقة أخرى 

 . تؽػؾ أٓ يـزطج الصحابة إذا ما جرى تػضقؾ مصحػ طؾك مصاحػفؿ

هق أكثر  اإلمامل أّن الؿصحػ ضح مـ الـؼد الـص  وطؾك أية حال، يتّ 

ة يف كؼؾ ما تاله الـبل، ويبدو هذا طـد القهؾة إولك مـ قّ الؿصاحػ الؿعروفة د

هـاك شخًصا  بِقؾ الؿصادفة لؽـ طـد إكعام الـظر ٓ كجد غرابة يف ذلؽ: فؾق أنّ قَ 

لديف الؿقارد الالزمة لضؿان اختقار كسخة معتؿدة مقثققة، فال بّد أكف الخؾقػة، 

ؿان الذي اطتؿَدت شرطقتف أكثر َمـ يخسر لق فؾشت هذه الؿفؿة هق طث كذلؽ فننّ 

السقاسقة وأهؾقتف لؾخالفة طؾك ُحسـ كقايا طدد مـ صحابة الـبل البارزيـ. وطالوة 

مؾحقظ بقـ  طؾك ذلؽ، فنّن اختالفات الرسؿ الطػقػة والؿحدودة بشؽؾٍ 

ٌر آخر طؾك مدى العـاية التل الؿصاحػ التل أرسؾفا طثؿان إلك إمصار ممّش 

 .حػُأولقت لؿشروع جؿِع الؿص

                                                     
حقل  2009يقلقق  30ة ستاكػقرد، يف اكظر ما كتبف مايؽؾ كقك يف مالحظاتف الختامقة يف الـدوة التل كظؿتفا جامع (0)

 (.408إدلة طؾك التاريخ الؿبؽر لؾؼرآن. ويشقر رامقار كذلؽ إلك هجقم ابـ مسعقد طؾك زيد )تاريخ الؼرآن، ص

 .422محؿقد رامقار، تاريخ الؼرآن، ص (2)

أوضح مايؽؾ كقك، فؾقس ويبؾغ طددها ستة وثالثقـ. وكؿا آختالفات تطال حرًفا أو حرفقـ دون أن تغقر الؿعـك  (0)

هذا طدًدا كبقًرا لـّص مثؾ الؼرآن: وكسبة الؽؾؿات التل تلثرت بالتغققر أقؾ مـ واحد يف إْلَػقـ. كؿا أن طدد الؼراءات 

 الؿختؾػة يف أّي مقضع لؿ تتجاوز الؼراءتقـ، لؽؾ مصحػ مـ مصاحػ إمصار قراءة مـفؿا. اكظر:

 Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, p. 90-1. 
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 ثرجامت

(050) 

الـسخة الشرطقة القحقدة، واختار العثؿاين اإلمام هـاك مـ ٓ يرى يف 

دية يف الؿصاحػ، مؿا يضػل مشروطقة طؾك الؼقل بقجقد كقع مـ التعدّ 

مصاحػ الصحابة إخرى، وحظل مصحػ ابـ مسعقد تحديًدا بلكصار لف يف 

اإلمام طؾك الؼركقـ إول والثاين الفجريقـ. ومع ذلؽ، فعـد تقزيع الؿصحػ 

ع الفائؾ التقّس  مؽان، ويف ضِّؾ  إمصار سرطان ما صارت لف الفقؿـة يف كّؾ 

التدخؾ مـ  لإلمرباصقرية اإلسالمقة وصبقعتفا التل تخؾق مـ الؿركزية فننّ 

جاكب مركز الخالفة أحرز درجة مؾحقضة مـ الـجاح. ومع هذا، لؿ َتؽد تؿضل 

تك شفدكا بداية حؼبة جديدة، ة سـقات طؾك جؿع الؿصحػ يف الؿديـة حطدّ 

م أّول حرب أهؾقة يف تاريخ الؿسؾؿقـ، 656فؼد كجَؿ طـ مؼتؾ طثؿان يف سـة 

وأّدت إلك اكؼسام يف الؿجتؿع لؿ يؾتئؿ بعد ذلؽ. ولق جرت أّي محاولة لجؿع 

الؿصحػ يف طؿقم اإلمرباصقرية بعد هذه الؾحظة التاريخقة الػارقة، لؽان 

 مصقرها الػشؾ الؿحتقم.
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 ثرجامت

(050) 

 يالحظح ذتايُح: آفاق انثحث ادلستمثهٍ:

ل بالؽثقر يف حؼؾ الدراسات الؼرآكقة أن ِش مـ الحؼائؼ الؿثقرة لؾػضقل التل تَ 

كجد طدًدا محدوًدا مـ إكجازات هذا الحؼؾ يف الغرب ُيحتػك بف أكثر مـ مشروع 

َٓ وهق الخطة التل وضعفا برجسرتاسر  آخر لؿ يؽتسب زخًؿا ققي ا لالكطالق، أ

سؼ مع هذا التقّجف . وربؿا يتّ الؼرآين معاوكقه يف إطداد دراسة كؼدية لؾـّص و

الغريب أن كدرك أن أن السبب الؿعؾـ لصرف الـظر طـ هذا الؿشروع هق كذبة 

ات التحالػ يف الحرب العالؿقة الثاكقة دّمر مجؿقطًة مـ دة تؼقل أّن قصػ ققّ متعؿّ 

 مجال الؼراءات وصقًرا لـَُسخ قرآكقة بالخطّ  رة يفالصقر الػقتقغرافقة ٕطؿال مبؽّ 

الؽقيف. ومع ذلؽ، يف غؿرة البؽائقات التل شفدهتا العؼقد إخقرة وتـحق بالالئؿة 

رة التل ُأتقحت الؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽّ  طؾك هذا الؼصػ، اكتبف بعضفؿ إلك أنّ 

لؿ تـؾ هذه  . ويف القاقع،َظ بالدراسةحْ يف أوروبا والعالؿ اإلسالمل لؿ تَ 

الؿخطقصات حظ ا مـ التحؾقؾ الـّصل إٓ يف السـقات الؼؾقؾة إخقرة طؾك أيدي 

السبب يف تؾؽ  باحثقـ مـ أمثال ياسقـ دتقن. وكذلؽ لؿ يؾتػت الؽثقرون إلك أنّ 

الخطك الؿتثاقؾة التل تسقر هبا دراسة الؼراءات ٓ طالقة لف بـؼص الؿقاد وغقاب 

 إدوات.

                                                     

 .Jeffery, Materials, p. viiلؾقققف طؾك مؾخص لؿشروع الـّص الـؼدي، اكظر:  (0)

أقصد هبذا غقاب الدراسات الـصقة الؿـفجقة لؾؿخطقصات، وبالطبع كاكت هـاك دراسات ققؿة يف حؼؾ الؽتابات  (2)

إستؾ ويالن، وآخريـ. اكظر ثبت الؿراجع القاردة يف هناية الؼديؿة لـبقفة طبقد، والؿـجد، وفراكسقا ديروش، و

 .56(، ص0الؿذكقرة يف الفامش رقؿ )الؿصادر 
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 ثرجامت

(052) 

 أنّ 
ّ
ر لؾؼرآن تستؾزم مساريـ مزدوجقـ: دراسة التاريخ الؿبؽّ  مـ الجؾل

إول: الؼراءات والؿرويات الؿبؽرة. والثاين: الؿخطقصات. وهذا الؿـفج 

 الؿسار هق ما اطتربه آرثر جقػري طؾك مدار الثؿاكقـ طاًما الؿاضقة إساس 
ّ
ثـائل

قة إولك ر. وكاكت الخطكْ الذي يـبـل طؾقف إسفامف يف الؿشروع سالػ الذ  

قة الؿقجقدة يف كتب التػاسقر والؿعاجؿ آختالفات الـّص »تؼتضل جؿع 

ة جبارة فقق صاقة ، وهل مفؿّ «الؾغقية وكتب الؼراءات وغقرها مـ الؿصادر

 .البشر إذا ُأكجزت بصقرة شامؾة مستقطبة

الؼراءات الؿختؾػة، وقد أصبح  وكان هـاك حؾؿ بلن يليت يقم ُتجؿع فقف كّؾ 

حؾؿ حؼقؼة وإن لؿ يحَظ هذا اإلكجاز يف الغرب بلّي تؼدير كالذي حاز طؾقف ال

ات يف مجال الؼراءات ػَ حؾؿ برجسرتاسر وجقػري، وُكشرت العديد مـ الؿمل  

وجرى تحؾقؾ بعضفا يف العالؿ اإلسالمل. كذلؽ هـاك بعض الؿقسقطات يف 

العال  ر وطبدالققت الحالل: مثؾ معجؿ الؼراءات الؼرآكقة ٕحؿد مختار طؿ

. هذا سالؿ ُمؽّرم الذي صدر يف صبعتقـ يف الؽقيت وصبعة طؾك إقؾ يف إيران

إلك جاكب معجؿ الؼراءات الشامؾ لعبد الؾطقػ محؿد الخطقب الذي صدر يف 

                                                     

(1) Jeffery, Materials, p. vii. 

(2) Jeffery, as quoted in Rabb, “Non-Canonical Readings”, p. 87. 

ّرم، معجؿ الؼراءات الؼرآكقة مع مؼدمة يف الؼراءات وأشفر الؼراء، الطبعة أحؿد مختار طؿر، طبد العال سالؿ ُمؽ (3)

 .0988الثاكقة، الؽقيت، ذات السالسؾ، 
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 ثرجامت

(053) 

سقريا، وهق طؿؾ مؿتاز أمعـ صاحبف الـظر يف كتب التػسقر والؾغة والؼراءات: 

يد مسار هذا العؾؿ ومّفَدت الطريؼ وكان لفذه الجفقد أثر بالغ يف تحد

لؾدراسات التحؾقؾقة، وٓ ريب أن اإلفادة مـفا مبتغك ضروري يف حؼؾ 

 الدراسات الؼرآكقة.

ضح لبعضفؿ أّن أكثر ما يحتاجف دراسة الؿخطقصات، ربؿا يتّ  فقؿا يخّص 

صقر جؿقع الؿخطقصات الؼرآكقة. وٓ شؽ  هذا الحؼؾ هق قاطدة بقاكات تضؿّ 

كفذا سقؽقن مقرًدا طظقؿ الـػع، لؽـ ثؿة أمقر تسفؿ يف القصقل إلك أّن طؿاًل 

 أن الؿخطقصات الؼرآكقة ذلؽ الفدف وأخرى تُحقل دون تحؼّ 
ّ
ؼف. ومـ الجؾل

ر لؾؼرآن، لؽـ حتك أن لقس غقر العثؿاكقة ستؿـحـا الؽثقر حقل التاريخ الؿبؽّ 

. (0)صـعاء  سصرلديـا إٓ مخطقصة واحدة معروفة تـتؿل لفذه الػئة، هل 

الؿخطقصات، كؼصد يف إساس الؿقاد العثؿاكقة  وطـد الحديث طـ جؿع كّؾ 

ة الضخؿة إطادة بـاء الـؿقذج التل ٓ حصر لفا، والفدف الرئقس لفذه الؿفؿّ 

ّر معـا مـ قبُؾ، فنن كتابات إّولل، وهق مصحػ طثؿان إصؾل. لؽـ كؿا مَ 

الؿصحػ العثؿاين  الػعؾقة بـّص مايؽؾ كقك وأخريـ قد أضفَرت معرفتـا 

مـ  يف الـّص  الشّؽ  سؿ والقحدات الصرفقة، بؿعـك أنّ إصؾل مـ حقث الرّ 

 ؼ يف إساس بطريؼة الؽتابة والتفجئة. والالئحة التل تضؿ كّؾ حقث الرسؿ يتعؾّ 

 الطرق التل تختؾػ فقفا الؽؾؿات القاردة يف الؿخطقصات العثؿاكقة طـ الـّص 

ع سقى ٓئحة لتصقيبات ٓحؼة تػقد يف أفضؾ صقرها يف تتبّ الؿعروف لـ تؽقن 
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 ثرجامت

(054) 

م. وربؿا تػقد الؿعؾقمات الجديدة يف 656تاريخ كشلة الؿخطقصات بعد سـة 

تقضقح بعض مؿارسات الؽتابة والتفجئة، وبعض السقاكـ غقر الؿعجؿة 

الؿختؾػ فقفا وكذا بعض مقاضع الػقاصؾ بقـ أي يف الؿصاحػ إصؾقة 

أكف  طثؿان طؾك إمصار. وإذا ضفر أّي شلء جديد، فال شّؽ  طفاالتل وزّ 

صقـ يف دراسة الؼرآن، لؽـ ٓ ُيتققع أن يؽقن لفذا أثر سقحظك باهتؿام الؿتخّص 

 كبقر يف ففؿـا لتاريخ الؼرآن.

إّن حجؿ العؿؾ الؿطؾقب كبقر والؿسارات الرئقسة لالكطالق كحق إكجاز 

إطؿال الحديثة يف هذا  أيًضا أنّ  هذه الؿفام واضحة، وقد بات مـ القاضح

الـقع مـ السرد التاريخل الخقالل ٓ تعقد بػائدة ُتذكر، وأطـل بالسرد التاريخل 

ػقـ الذيـ يركـقن إلك جبؾ مـ الؿادة العؾؿقة الؿقجقدة يف كتابات الؿمل  

الؿصادر إولقة والثاكقية اإلسالمقة التل تعقد لحؼبة ما قبؾ العصر الحديث 

ؼ بالـشلة وإصقل اإلسالمقة، ورغؿ ذلؽ يزطؿقن أكف لقس ثؿة ما يؿؽـ وتتعؾ

تعّؾؿف مـ تؾؽ الؿصادر والؽتابات ولقس هـاك آفاق لؾبحث فقفا، ويشؽقن مـ 

ر مـ ضرورة تحؾقؾ الدراسات ضآلة إدلة العؾؿقة. ويف محاولة مـفؿ لؾتحرّ 

ات تاريخقة ٓ أساس لفا السابؼة تحؾقاًل كؼدي ا، ٓ مشؽؾة لديفؿ يف تؾػقؼ رواي

د قْ مـ الصحة وٓ يـفض دلقؾ طؾقفا وإٓ ففق دلقؾ ُمجتزأ. وٓ يؾتػتقن لفذا الطّ 

الشامخ مـ الدراسات، ففل طـدهؿ َوْهٌؿ وخداع مـبثؼ طـ طؼقدة ديـقة أو 

ممامرات كقكقة أو خداع جؿاطل أو طؾك أحسـ حال فؼدان لؾذاكرة صال 
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 ثرجامت

(055) 

دركقا أن الؿصادر إدبقة ٓ ُتحؿؾ بالضرورة طؾك الجؿقع بال استثـاء، دون أن ي

قن الطرف ببساصة طـ هذا  الؿعـك الظاهري دوًما إلثبات مسللٍة ما: أو أهنؿ يغض 

ّر الؽرام. ومـ الـؿاذج إولك الرائدة ون طؾقف يف صؿت مَ الؽّؿ مـ إدلة ويؿرّ 

يؽؾ كقك. لباتريشقا كرون وما (الفاجريقن)لؾسرد التاريخل الخقالل كتاب 

هذه السردية لؿ تحَظ بالؼبقل سقى لدى طدد محدود مـ  ورغؿ أنّ 

الؽتاب كان لف بالغ إثر يف تشؽقؾ كظرة العؾؿاء: فؼد هقل  صقـ، إٓ أنّ الؿتخّص 

الظروف لػئة مـ الطالب والؿعؾؿقـ مؿـ ٓ يجدون غضاضة يف أن يؼقلقا لسـا 

ؿؽـ أن كخرج بلّي شلء طـفا وٓ ي بؾَكعؾؿ أي  شلء طـ إصقل اإلسالمقة، 

ًٓ يف ذلؽ لق أّن جبؾ إدلة قد خضع  مـ الؿصادر إدبقة. وما كـّا لـجد إشؽا

ك جاكًبا وٓ ُيعار أّي اهتؿام: لؽـّا لؿ كشفد اكطالق  لدراسة كؼدية قبؾ أن يـح 

دراسة كؼدية حديثة لفذه إدلة إدبقة. وإهّؿ أكف قد تجّؾك بقضقح مـ طدد 

تائج أكـا لق تحّؿؾـا طـاء هذا العؿؾ لخرجـا مـف بـتائج إيجابقة، وّٓتَضح لـا مـ الـ

الُبعد طـ هذا،  د أكؼاض مشتتة، بؾ هق بعقد كّؾ أّن مشفد إدلة إدبقة لقس مجرّ 

سؿ باتساق طجقب. وأبرز مثال طؾك هذه الـتائج ما أسػرت ففق بـاء متؿاسؽ يتّ 

ـ أشركا إلقفؿا يف قْ صادر إدبقة يف بحثَ طـف دراسات مايؽؾ كقك الحديثة لؾؿ

ه كقك مـ بعض طـاصر مقضع سابؼ مـ هذا البحث. وٓ أقصد هـا إبراز ما أقرّ 

، وهق قطًعا أمٌر جدير بآهتؿام، وإكؿا الؿصحػ الؼقاسلالرواية التؼؾقدية طـ 

 قصدي أن أثبت إمؽاكقة اإلفادة مـ دراسة الؿصادر إدبقة.
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 ثرجامت

(056) 

االستظحاب انظىيت نهؼُاطط  (ب)انؼُاطط انثسُطح  (أ)نسفهٍ: : انُض ا(1)ادلهحك 

 :انكربي

العـاصر الؿقضقطة بقـ ققسقـ ٓ تظفر إٓ بصقرة جزئقة لؽـفا كافقة 

 لتربير الؼراءة القاردة هـا.

العـاصر الؿقضقطة بقـ ققسقـ مزدوجقـ غقر واضحة والؼراءات القاردة 

ـّ  كبقرٍ  هـا تعتؿد بشؽؾٍ   قـ.والتخؿ طؾك الظ

 أ( انؼُاطط انثسُطح:

فقؿؽـ « البسقطة»مّر معـا يف جزء سابؼ مـ هذا البحث الؿراد بؾػظ 

 الرجقع إلقف.

 ىوع االخت ف C-1 صحف الصحابي   صحف عثمان اآلية

سقرة البؼرة، أية 

(200) 
 بسقط )الضؿقر( ما لفؿ ما لف

 طؾك مذكر مػرد.مشؽِؾ: إذ يعقد الضؿقر  C-1مالحظة: ما ورد يف كسخة الؿصحػ 

 بسقط )الضؿقر( تـظرون إٓ أن يلتقؽؿ يـظرون إٓ أن يلتقفؿ (200البؼرة: )

 بسقط )الضؿقر( فنخقاهنؿ فنخقاكؽؿ (220البؼرة: )

 ٓ معـك لف، بقـؿا تبدو الؼراءة مـطؼقة يف مصحػ طثؿان. C-1مالحظة: ما ورد يف كسخة الؿصحػ 

 (بسقط )الضؿقر )لؽؿ( لف (45الؿائدة )

 بسقط )الضؿقر( بعضؽؿ بعضفؿ (50الؿائدة: )
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 ثرجامت
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 ىوع االخت ف C-1 صحف الصحابي   صحف عثمان اآلية

 بسقط )الضؿقر( يشفدو)ا( كشفد (0الؿـافؼقن: )

 بسقط )الضؿقر( )فاحذروهؿ( فاحذرهؿ (4الؿـافؼقن: )

 (00الؿـافؼقن: )
 فقؼقل رب أخركا فقؼقل رب أخرتـل

 بسقط )الضؿقر(
 ...فلصدق )وأكـ( ...فلصدق وأكـ

 بسقط )الضؿقر( )مـؽؿ... هبؿ( مـفؿ... هبؿ (3الجؿعة: )

 سؼط بسقط )فقف( يؼتؾقكؿ يؼتؾقكؿ فقف (090البؼرة: )

 سؼط بسقط )الػاء( إن أحصرتؿ فنن أحصرتؿ (096البؼرة: )

 فدية فػدية (096البؼرة: )
 سؼط بسقط )الػاء(

 خطل واضح لقد الـاسخ

 سؼط بسقط )مـ( قبؾف مـ قبؾف (098البؼرة: )

 سؼط بسقط )اهلل( )سبقؾف( اهللسبقؾ  (207البؼرة: )

 سؼط بسقط )طـفؿ( أطرض أطرض طـفؿ (42الؿائدة: )

 سؼط بسقط )إكا( وأكزلـا إكا أكزلـا (43الؿائدة: )

 سؼط بسقط )هؿ( حذر أناو حذرهؿ أن او (49الؿائدة: )

 إكا مـجقهؿ إكا لؿـجقهؿ (59الحجر: )
سؼط بسقط )حرف 

 الالم(

 سقلف()ر لرسقلف (0الؿـافؼقن: )
سؼط بسقط )حرف 

 الالم(
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 ثرجامت
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 ىوع االخت ف C-1 صحف الصحابي   صحف عثمان اآلية

 سؼط بسقط )ومـ( مـ الؾفق والتجرة مـ الؾفق ومـ التجرة (00الجؿعة: )

 سؼط بسقط )الػاء( )يقمئذ( فققمئذ (25الػجر: )

 إضافة بسقطة )بف( بؿثؾ ما اطتدى طؾقؽؿ بف بؿثؾ ما اطتدى طؾقؽؿ (094البؼرة: )

 بسقطة )وطـ( إضافة و)طـ( قتؾ فقف قتال فقف (207البؼرة: )

 إضافة بسقطة )فقفـ( (فال رفث )فقفـ فال رفث (097البؼرة: )

 مرشحة لحدوث خطل مـ قبقؾ استقعاب إلػاظ الؼريبة. C-1الـسخة 

 إضافة بسقطة )هذه( الدكقا يف )هذه( يف الدكقا (204البؼرة: )

: وهقد، 056طراف: أية ، وا007ٕمرشحة ٓستقعاب الـظقر يف سقرة آل طؿران: أية  C-1الـسخة 

: والزمر، أية 64: والعـؽبقت، أية 42: والؼصص، أية 72: وصف، أية 30: والـحؾ، أية 60أية 

 .39: وغافر، أية 00

 ومـ فؿـ (094البؼرة: )
 ًٓ إبدال بسقط )القاو بد

 مـ الػاء(

 بعؿرتف بالعؿرة (096البؼرة: )
إبدال بسقط )إضافة 

 ؽقة(لضؿقر الؿؾ

 الػضؾ فضاًل  (098البؼرة: )
إبدال بسقط )معرفة يف 

 مؼابؾ كؽرة(

 وإذا فنذا (200البؼرة: )
إبدال بسقط )الػاء يف 

 مؼابؾ القاو(

إبدال بسقط )لـ يف  ٓ يضروك فؾـ يضروك (42الؿائدة: )
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 ثرجامت

(059) 

 ىوع االخت ف C-1 صحف الصحابي   صحف عثمان اآلية

 مؼابؾ ٓ(

 بعة.هـاك حالة إبدال مشاهبة لؽـ يف آتجاه العؽسل، سقرة الجؿعة، أية السا

 فؿا أولئؽ وما أولئؽ (43الؿائدة: )
إبدال بسقط )القاو يف 

 مؼابؾ الػاء(

 والذيـ لؾذيـ (44الؿائدة: )

إبدال بسقط )حرف 

الالم مؼابؾ حرف 

 القاو(

 فسـ فسقف (54الؿائدة: )
إبدال بسقط )ترادف: 

 سقف يف مؼابؾ السقـ(

 ()ولؾرسقل والؿممـقـ ولرسقلف ولؾؿممـقـ (8الؿـافؼقن: )
إبدال بسقط )اإلضافة 

 يف مؼابؾ اإلصالق(

 ولـ يتؿـقه وٓ يتؿـقكف (7الجؿعة: )
إبدال بسقط )ٓ مؼابؾ 

 لـ(

 .42هـاك مقضع إبدال شبقف يف آتجاه الؿعاكس، يف سقرة الؿائدة، أية 
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 ثرجامت

(060) 

 ب( االستظحاب انظىيت نهؼُاطط انكربي:

رجقع إلقف يف مقضعف مـ ، فقؿؽـ ال«الؽربى»مّر معـا مـ قبؾ الؿراد بؾػظ 

هذا البحث.

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

 تقسر استقسر (096البؼرة: )

 استصحاب صقيت

)مرادف مـ كػس 

 الجذر(

 فؿا تقسر فؿا استقسر (096البؼرة: )

 استصحاب صقيت

)مرادف مـ كػس 

 الجذر(

 ()أية  إيت (209البؼرة: )
 استصحاب صقيت

 بؾ جؿع()مػرد مؼا

 لػظ الجؿع الؿذكقر يف مصحػ طثؿان هق الؿـطؼل.

، كؿا ورد يف {آيات}متبقطة بؾػظ الجؿع  {يبقـ اهلل}يف مقاضع أخرى مـ الؼرآن تليت طبارة: 

: وسقرة 003: ويف سقرة آل طؿران، يف أية 266، 242، 209، 087سقرة البؼرة، يف أيات: 

 .60، 59، 58، 24، 08سقرة الـقر، يف أيات: : ويف 08، 24، 89الؿائدة يف أيات: 

 فنذا )صفرن( فنذا تطفرن (222البؼرة: )

 استصحاب صقيت

)فعؾ مـ كػس 

 الجذر(
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 ثرجامت

(060) 

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

 ولفؿ يف آخرة (40الؿائدة: )
و)يف( )آخر(ة 

 لفؿ

استصحاب صقيت                                                                               

 دال الؿقضع()إب

 سؿعقن...أكؾقن (42الؿائدة: )
)يسؿعقن(... 

 أكؾقن

 استصحاب صقيت

)كؾؿة بديؾة مـ كػس 

 الجذر(

 (43الؿائدة: )

وكقػ يحؽؿقكؽ 

وطـدهؿ التقرية فقفا 

 حؽؿ اهلل

 وكقػ يحؽؿقكؽ

والتقرية فقفا حؽؿ 

 اهلل )طـدهؿ(

 استصحاب صقيت

 )إبدال الؿقضع(

 )هدى(كقر و هدى وكقر (43الؿائدة: )
استصحاب صقيت                                                                                     

 )إبدال مقضع(

 إكبقاء الـبققن (43الؿائدة: )

استصحاب صقيت          

 )صقغة جؿع مؽافئة(

وترد الصقغتان يف 

 الؼرآن.

 )فنن( تصدققا هبا مـ تصدق بف (45الؿائدة )

 ستصحاب صقيتا

)تركقب إلػاظ 

 طالوة طؾك تغققر

بسقط يشؿؾ الضؿقر 

 والتذكقر والتلكقث(
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 ثرجامت

(062) 

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

، هـاك مقضع غقر مؼروء: لذا ٓ يؿؽــل تحديد الؽؾؿة التالقة هؾ هل ففق أو C-1يف الؿصحػ 

 .C-1يف الؿصحػ  {هبا}القاردة يف مصحػ طثؿان أكثر مالءمة مـ  {بف}ففل. وتبدو لػظة 

ًٓ مـ  {إنْ }لؾصقغة الشرصقة  C-1يدل طؾك استخدام الؿصحػ  هـاك مقضع آخر ـْ }بد ، ويِرد {َم

. وكِؾتا الصقغتقـ لفا شقاهد أخرى يف 096( يف الجزء )ج(، يف سقرة البؼرة، أية 2معـا يف الؿؾحؼ )

 الؼرآن.

 أكزل )طؾقفؿ( فقف أكزل اهلل فقف (47الؿائدة: )

 استصحاب صقيت

)البـاء لؾؿعؾقم 

 لوالؿجفق

طالوة طؾك طـاصر 

 بسقطة(

تِرد يف الؼرآن يف أحد طشر  {طؾك}متبقطة بحرف الجر  {ُأكِزل}صقغة الؿبـل لؾؿجفقل 

، 8: وسقرة إكعام، أيتقـ 84: وسقرة آل طؿران، أية 90مقضًعا )يف سقرة البؼرة، أية 

: وسقرة 27 : وسقرة الرطد، أية02: وسقرة هقد، أية 20: وسقرة يقكس، أية 057

 (.8: وسقرة ص، أية 50: وسقرة العـؽبقت، أية 20الػرقان، أية 

بالبـاء لؾؿعؾقم يِرد يف الؼرآن يف ستة وستقـ مقضًعا، مـفا تسعة وطشرون  {َأكَزل}الػعؾ 

 .{إلك}متبقًطا بحرف الجر 

 لؽؾ جعؾـا مـؽؿ شرطة (48الؿائدة: )
( لؽؾ )مـؽؿ

 جعؾـا )شرطة(

 استصحاب صقيت

)إبدال مقضع أو 

 سؼط بسقط(
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 ثرجامت

(063) 

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

 )حؽًؿا( مـ اهلل مـ اهلل حؽًؿا (50الؿائدة: )
 استصحاب صقيت

 )إبدال مقضع(

 فقصبحق)ن( فقصبحقا (52الؿائدة: )
 استصحاب صقيت

 )بـاء الػعؾ(

 يامرون تممرون (65الحجر: )

           استصحاب صقيت                                                              

)البـاء لؾؿعؾقم 

 والؿجفقل

 طالوة طؾك الضؿقر(

 ويشفد )اهلل( واهلل يشفد (0الؿـافؼقن: )
 استصحاب صقيت

 )إبدال الؿقضع(

 يتؿـقه يتؿـقكف (7الجؿعة: )

 استصحاب صقيت

)يتؿـقكف يف مؼابؾ 

 يتؿـقه(

، ولؽـ وردت يف أّي مقضع آخر مـ الؼرآن وفؼ مصحػ طثؿان {يتؿـ قكف}ٓ تِرد كؾؿة: 

 .043يف سقرة آل طؿران، أية  {كـتؿ تؿـ قن الؿقت}طبارة: 

مـ سقرة البؼرة لؽـ  095فرتِد هذه أية كامؾة يف مقضع آخر، هق أية  C-1أّما يف الؿصحػ 

{يتؿـقه}بؾػظ 
()

. 

                                                     

() الؿرتجؿ(.. 95والصقاب  095ذكر الؽاتب أن آية سقرة البؼرة هل أية رقؿ( 
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 ثرجامت

(064) 

(: النص السفلي، عناصر كبرى: )أ(  وا ا السقط )ب( 2الملحق )

إلبدا  )د( أخطاء النساخ )هد( اخت فات غور  وا ا اإل افة )ج(  وا ا ا

  قروءة.

العـاصر الؿقضقطة بقـ ققسقـ ٓ تظفر إٓ بصقرة جزئقة لؽـفا كافقة 

 لتربير الؼراءة القاردة هـا.

العـاصر الؿقضقطة بقـ ققسقـ مزدوجقـ غقر واضحة والؼراءات القاردة 

 هـا تعتؿد بشؽؾ كبقر طؾك الظـ والتخؿقـ.

 )ظَازاخ يف يظحف ػثًاٌ(: C-1ط يف ادلظحف أ( يىاضغ انسم

 C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

ىوع االخت ف ) صحف 

C-1  قارىة بمصحف 

 عثمان

 سؼط )رؤسؽؿ( وٓ تحؾؼقا وٓ تحؾؼقا رؤسؽؿ  096البؼرة: 

يشتؿؾ مصحػ طثؿان طؾك ما يؿؽـ اطتباره مـ قبقؾ الـظقر يف مقضع آخر، حقث تِرد كؾؿة: 

يف مقضع واحد يف الؼرآن يف سقرة الػتح يف أية السابعة والعشريـ « َحَؾَؼ »ػعؾ وال {رؤسؽؿ}

 . {محؾ ؼقـ رؤسؽؿ}يف ققلف: 

 096البؼرة: 
مـ صقام أو صدقة أو 

 كسؽ
 سؼط )أو صدقة( مـ صقؿ أو كسؽ

مـ } C-1بقـؿا جاء يف الؿصحػ  {مـ صقام أو صدقة أو كسؽ}فؼد جاء يف مصحػ طثؿان: 
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 ثرجامت

(065) 

 .{صقام أو كسؽ

 ولقس لؾـسختقـ كظقر يف أّي مقضع آخر مـ الؼرآن.

وتِرد يف ستة مقاضع مـ الؼرآن يف  {صدقة}هل كؾؿة  C-1الؽؾؿة التل سؼطت مـ الؿصحػ 

: 004: ويف سقرة الـساء يف أية 263، 096مصحػ طثؿان )يف سقرة البؼرة، يف أيتقـ: 

(. وتِرد صقغة 02ؿجادلة، أية : وسقرة ال26: وسقرة يقسػ، أية 003وسقرة التقبة، 

: ويف سقرة 276، 270، 264يف ثؿاكقة مقاضع )يف سقرة البؼرة، أيات:  {صدقات}الجؿع 

 (.03: ويف سقرة الؿجادلة، يف أية 004، 79، 60، 58التقبة، أيات: 

البؼرة، أية 

200 

 يف الدكقا حسـة

 وقـا           ويف إخرة حسـة

ة يف الدكقا وإخر

 وقـا                               

 حسـة( سؼط )حسـة...يف

 

واكتب لـا يف هذه الدكقة حسـة ويف }يف ققلف:  056أقرب كظقر يِرد يف سقرة إطراف يف أية 

يف  {الدكقا وأخرة}. وتِرد طبارة: 022، 40، 30: واكظر سقرة الـحؾ، أيات: {أخرة

 يف ستة وطشريـ مقضًعا آخر يف الؼرآن. {حسـة}وترد كؾؿة: خؿسة طشر مقضًعا يف الؼرآن. 

غقر مللقف، فؽالهؿا لف معـك  C-1وٓ يؿؽـ اطتبار ما ورد يف مصحػ طثؿان أو يف الؿصحػ 

 يف السقاق الذي يِرد فقف.

 سؼط )بغًقا بقـفؿ(  بغًقا بقـفؿ 203البؼرة: 

اضع أخرى يف سقاقات مؿاثؾة، وذلؽ يف يف مصحػ طثؿان تِرد يف ثالثة مق {بغًقا بقـفؿ}طبارة: 

. كؿا ترد 07: وسقرة الجاثقة، أية 04: وسقرة الشقرى، أية 09سقرة آل طؿران، أية 

 (.90(: ويف سقرة يقكس يف أية )90يف سقرة البؼرة يف أية ) {بغًقا}لػظة: 

 سؼط )خؾقا( الذيـ مـ قبؾؽؿ الذيـ خؾقا مـ قبؾؽؿ 203البؼرة: 

لقارد يف مصحػ طثؿان لف كظائر يف مقاضع أخرى مـ الؼرآن: يف سقرة الـقر يف أية الـص ا
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 ثرجامت

(066) 

: وسقرة {الذيـ خؾقا مـ قبؾفؿ}: 002: وسقرة يقكس، أية {الذيـ خؾقا مـ قبؾؽؿ}: 34

 .{يف الذيـ خؾقا مـ قبؾ}: 62إحزاب، أية 

الذيـ مـ }فرتِد طبارة:  لف شقاهد أكثر يف الؼرآن: C-1ومع ذلؽ فنن ما جاء يف الؿصحػ 

: 69: وسقرة التقبة يف أية 26: وسقرة الـساء، أية 083يف سقرة البؼرة يف أية  {قبؾؽؿ

: ويف 008يف البؼرة يف أية  {الذيـ مـ قبؾفؿ}. يف حقـ ترد طبارة: 9وسقرة إبراهقؿ يف أية 

: 009: ويف يقسػ يف أية 02 أية : ويف يقكس يف70: ويف التقبة، يف أية 048إكعام يف أية 

، 55: ويف سقرة الـقر يف أيتقـ: 35، 33، 26: ويف الـحؾ يف أيات: 42ويف الرطد يف أية 

: ويف فاصر 45: ويف سبل يف أية 9: ويف سقرة العـؽبقت يف أية الثالثة: ويف الروم يف أية 59

: ويف محؿد، أية 82: ويف غافر يف أية 50، 25: ويف الزمر يف أيتقـ: 44، 25يف أيتقـ: 

: ويف الؿجادلة أية الخامسة: ويف الحشر أية الثاكقة: ويف 52العاشرة: ويف الذاريات يف أية 

. أّما طبارة: 286يف البؼرة يف أية  {الذيـ مـ قبؾـا}. وكذلؽ ترد طبارة: 08الؿؾؽ أية 

يف الزمر يف أية  {الذيـ مـ قبؾؽ}. وطبارة: 42روم يف أية : فرتِد يف سقرة ال{الذيـ مـ قبؾ}

 : والشقرى يف أية الثاكقة.65

 سؼط )وكػر بف(  وكػر بف 207البؼرة: 

يف مصحػ طثؿان، لذا ٓ  {وكػر بف}وهذا هق الؿقضع القحقد يف الؼرآن الذي تِرد فقف طبارة: 

 يؿؽـ الؼقل بلهنا متققعة يف السقاق.

 سؼط )طـ ديـؽؿ( يردوكؿ يردوكؿ طـ ديـؽؿ 207البؼرة: 

، ويف مقاضع أخرى يف الؼرآن C-1دون مصحػ  {طـ ديـؽؿ}كجد يف مصحػ طثؿان طبارة: 

أو بدوهنا. وتليت هذه العبارة الؿبقـة يف  {طـ ديـؽؿ}ومشتؼاتف ومعف طبارة: « يردوكؿ»يرد الػعؾ 

)اكظر أية  {يرتد مـؽؿ طـ ديـف}: 54ومصحػ طثؿان يف سقرة الؿائدة يف أية  C-1مصحػ 
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 ثرجامت

(067) 

مـ  009مـ سقرة البؼرة(. ومع ذلؽ، حقـ ُيذكر الػعؾ بدون العبارة الؿبقـة كؿا يف أية  207

مـ سقرة آل طؿران، فنن السقاق كاٍف يف تقضقح ما يرتّد  049، 000سقرة البؼرة: وأيتقـ: 

مـ العبارة الؿبقـة  C-1ب خؾّق مصحػ طـف الؿرء. بعبارة أخرى، لؾقهؾة إولك يبدو مـ الغري

لؿا يرتّد طـف الؿرء يف هذا الؿقضع. ومع ذلؽ فنن وجقدها يف جزء ٓحؼ مـ أية كؿا يتضح 

 يزيؾ الؾبس. {ديـف}مـ الجزء الظاهر مـ حرف الـقن يف كؾؿة 

 208البؼرة: 
ان الذيـ امـقا والذيـ 

 هاجروا وجفدوا

ان الذيـ امـقا   

 وهجروا

 سؼط

 ذيـ...وجفدوا()وال

، بقـؿا جاء يف مصحػ {إن الذيـ آمـقا والذيـ هاجروا وجاهدوا}ورد يف مصحػ طثؿان: 

. فقشتؿؾ مصحػ طثؿان طؾك طـصر ٓ وجقد لف يف {إن الذيـ آمـقا وهاجروا}: C-1الصحابل 

، {آمـقا}. أّما العـصران أخران الؿقجقدان يف الؿصحػقـ ففؿا {جاهدوا}هق  C-1مصحػ 

 .{رواهاج}

: ولذا فنن {جاهدوا}يف أّي مقضع آخر مـ الؼرآن إٓ يف وجقد  {آمـقا}مع  {هاجروا}وٓ تِرد 

 ٓ يؿؽـ أن يؽقن أمًرا بديفق ا متققًعا. C-1تجاور الؽؾؿتقـ يف مصحػ 

 74، 72ويف مصحػ طثؿان كجد إفعال الثالثة متجاورة يف مقاضع ثالثة أخرى يف أيتقـ: 

)اكظر سقرة  {الذيـ آمـقا وهاجروا وجاهدوا}مـ سقرة التقبة:  20: ويف أية مـ سقرة إكػال

 يف هذا الؿقضع لقس أمًرا مستغرًبا. {جاهدوا}(: لذا فنن وجقد 75إكػال، أية 

 سؼط )بنذكف( الؿغػرة الؿغػرة بنذكف 220البؼرة: 

: 255، 203بؼرة يف أيتقـ: : يف ثؿاكقة مقاضع أخرى يف الؼرآن )يف سقرة ال{بنذكف}ترد كؾؿة 

: وسقرة الحج، 005: وسقرة هقد، أية 06: والؿائدة، أية 052وسقرة آل طؿران يف أية 

يف ثالثة  {بنذن}(. كؿا ترد 50: وسقرة الشقرى أية 46: وسقرة إحزاب، أية 65أية 
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 ثرجامت

(068) 

رد الؽؾؿة يف أي  مـ هذه . وٓ ت{َرّب }أو بؽؾؿة  {اهلل}وطشريـ مقضًعا متبقطة بؾػظ الجاللة 

 46الؿقاضع مؼروكة بالؿغػرة. ومع ذلؽ فنّن أية التل معـا لفا كظقر يف سقرة إحزاب يف أية 

. ويف ضقء هذا التـاضر يؿؽـ الؼقل أّن ما ورد يف مصحػ طثؿان {وداطًقا إلك اهلل بنذكف}يف ققلف: 

 لقس أمًرا غقر متققع بالؽؾقة.

 222البؼرة: 

ا الـساء يف فاطتزلق

الؿحقض وٓ 

 تؼربقهـ حتك يطفرن

)فال تؼربقا( الـساء يف 

)محقضفـ( حتك 

 يتطفرن

 سؼط )فاطتزلقا(

 طالوة طؾك

 اختالف الرتتقب

 وطـاصر بسقطة.

يف مصحػ طثؿان وغقابف طـ مصحػ  {فاطتزلقا}وآختالف الرئقس هـا هق وجقد فعؾ إمر 

C-1ك آستصحاب الصقيت وطـاصر بسقطة(. ويِرد الػعؾ . )أّما آختالفات إخرى فراجعة إل

يف ستة مقاضع أخرى مـ الؼرآن: مـفا مقضع بؾػظ إمر، لؽـ ٓ تِرد يف سقاق ماّدي أو « اطتزل»

جـسل. وٓ كظقر لفذه أية يف أّي مقضع. ولذا ٓ يؿؽـ لؾـاسخ أن يتققع مجلء الػعؾ 

لقاردة يف مصحػ طثؿان حدوث تداخؾ ذايت. يف هذا الؿقضع. وٓ تحتؿؾ أية ا {فاطتزلقا}

، 48: وسقرة الػتح، أيتقـ: 09: وسقرة الؽفػ، أية 90، 90اكظر سقرة الـساء، يف أيتقـ: 

 .20: وسقرة الدخان، أية 49

 42الؿائدة: 
فنن جاؤك فاحؽؿ 

 بقـفؿ  
 سؼط )فنن جاؤك( فاحؽؿ بقـفؿ

أربعة  يف {جاؤك}كؾؿة فا يف مقضع آخر، وتِرد العبارة القاردة يف مصحػ طثؿان ٓ شاهد ل

: ويف سقرة 25: ويف إكعام، يف أية 64، 62مقاضع أخرى: )يف سقرة الـساء يف أيتقـ: 

الشرصقة.  {إنْ }لؽـ ٓ تليت مؼروكة بـ {إذا}الؿجادلة يف أية الثامـة(، ويسبؼفا يف مقضعقـ 
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 ثرجامت

(069) 

: اكظر سقرة البؼرة، أيتقـ: {إذا}الثة مـفا بـيف أحد طشر مقضًعا مسبققة يف ث {جاءك}وتليت 

: وسقرة إكعام، أيتقـ: 48: وسقرة الؿائدة أية 60: وسقرة آل طؿران أية 045، 020

: ويف 02: وسقرة الؿؿتحـة، أية 37: وسقرة الرطد، أية 94: وسقرة يقكس، أية 54، 34

يف الؿصحػ  {جاؤك}تليت كؾؿة طبس. كؿا أية إولك مـ سقرة الصػ: والثامـة مـ سقرة 

C-1  يف مطؾع السقرة )اكظر ما يليت(. {جاءك}يف أية الرابعة مـ سقرة الؿـافؼقن لتعقد بـا إلك 

 سؼط )الـاس( فال تخشقهؿ فال تخشقا الـاس 44الؿائدة، 

قريب يف سقرة يف أّي مقضع آخر مـ الؼرآن وإن كان لفا كظقر  {فال تخشقا الـاس}ٓ تِرد طبارة: 

مـ الؽؾؿات « الـاس»، وكؾؿة {فريؼ مـفؿ يخشقن الـاس كخشقة اهلل}: 77الـساء يف أية 

 مرة. 247الشائعة يف الؼرآن: فؼد وردت 

لفا شقاهد يف الؼرآن يف  C-1التل وردت يف الؿصحػ  {فال تخشقا}ويف الؿؼابؾ فنن طبارة: 

  أية الثالثة.ويف سقرة الؿائدة يف 050سقرة البؼرة يف أية 

 سؼط )فاطؾؿ( (فنكؿا) فاطؾؿ أكؿا 49الؿائدة: 

فنن تقلقا فاطؾؿ أكؿا يريد اهلل أن يصقبفؿ ببعض }جاءت أية يف مصحػ طثؿان بؾػظ: 

قا}. ومجلء الػعؾ {ذكقهبؿ يِرد يف الؼرآن: يف  {فاطؾؿ}يف جؿؾة الشرط إلك جقار الػعؾ  {تقل 

قتؿ فاطؾؿقاف}: 92سقرة الؿائدة، يف أية  وإْن تقّلقا }: 40: ويف سقرة إكػال، أية {نْن تقل 

 .{وإْن تقّلقتؿ فاطؾؿقا}: ويف سقرة التقبة، أية الثالثة: {فاطؾؿقا

 037يف سقرة البؼرة، يف أية  C-1ويف الؿؼابؾ كجد طدًدا مـ الؿقاضع الؿـاضرة يف الؿصحػ 

طؿران يف أية طشريـ )كػسفا(: ويف سقرة الـحؾ، يف  : ويف سقرة آل{وإْن تقّلقا فنكؿا}يف ققلف: 

)كػسفا بحرف الػاء(: ويف  54)كػسفا بنضافة حرف الػاء(: ويف سقرة الـقر، يف أية  82أية 

 .{فنْن تقّلقتؿ فنكؿا}: 02سقرة التغابـ، يف أية 
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 ثرجامت

(070) 

الؿـافؼقن: 

 أية إولك
 سؼط )قالقا( الؿـػؼقن الؿـػؼقن قالقا

 قا مـ الؽؾؿات الشائعة يف الؼرآن.كؾؿة قال

 :C-1ب( يىاضغ اإلضافح يف ادلظحف 

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

 إضافة )كؾف( ويؽقن الديـ كؾف هلل          ويؽقن الديـ هلل                         093البؼرة، أية 

آخر يف مصحػ طثؿان يف سقرة إكػال،  كامؾة يف مقضع C-1تِرد الجؿؾة الؿذكقرة يف مصحػ 

 هـا متققعة لؿـ لف معرفة بؾغة الؼرآن. {كؾف}. لذا فنن مجلء كؾؿة 39يف أية 

 ويف الؿؼابؾ فنن أية الؿذكقرة يف مصحػ طثؿان ٓ تِرد يف مقضع آخر.

اتـا يف )هذه الحققة(  اتـا يف الدكقا          (         200البؼرة: )

   الدكقا     

إضافة )هذه 

 الحققة(

: وسقرة إطراف، 007تحتؿؾ استقعاب الـظقر يف سقرة آل طؿران، أية  C-1كسخة الؿصحػ 

: وسقرة الؼصص، 72: وسقرة صف، أية 30: وسقرة الـحؾ، أية 60: وهقد، أية 056أية 

 .39غافر، أية  : وسقرة الزمر، أية العاشرة: وسقرة64: وسقرة العـؽبقت، أية 42أية 

 لؾذيـ هادوا والربـققن              (  44الؿائدة: )

 وآحبار بؿا استحػظقا  

 مـ كتب اهلل وكاكقا طؾقف            

 شفداء                             

                        

 والذيـ هدوا يحؽؿقن        

 (بؿا كزل اهلل فقفا )و

 نويحؽؿ بف الـ)ربـقـ(

 ( بؿا استحػظقا وآ)حرب

   مـ كتب اهلل )و( كاكقا

                         طؾقف شفداء

 إضافة )يحؽؿقن

 بؿا أكزل

 اهلل فقفا(

 وكذلؽ )يحؽؿ

 بف(
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 ثرجامت

(070) 

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

، قريبة مـ طبارة {يحؽؿقن بؿا كّزل )هؾ ُتؼرأ أكزل؟( اهلل فقف}مـ ققلف:  C-1وما جاء يف مصحػ 

ر مرتقـ يف أيتقـ التالقتقـ. ولذا ، والتل تتؽرّ {ؿ بؿا أكزل اهللمـ لؿ يحؽ}أخرى يف أية كػسفا: 

. وهـاك طبارة شبقفة يف {فاحؽؿ بقـفؿ فقؿا أكزل اهلل}مـ سقرة الؿائدة ققلف:  48كجد يف أية 

هل طـاصر لغقية بسقطة  C-1أية التل تؾقفا كذلؽ. وبذلؽ فنن إلػاظ الزائدة يف مصحػ 

ضع مجاورة لمية التل معـا: ولذا لقست أمًرا غقر متققع، وتحتؿؾ تتؽرر خؿس مرات يف مقا

 حدوث خطل مـ قبقؾ استقعاب إلػاظ الؼريبة.

إضافة )طؾك بـل  وكتبـا طؾك بـل اسرائؾ          وكتبـا طؾقفؿ           (45الؿائدة: )

 إسرائؾ(

ائدة، أي قبؾ أية التل معـا بعدد ( مـ سقرة الؿ32تِرد يف أية ) {كتبـا طؾك بـل إسرائؾ}طبارة: 

خطل  C-1بسقط مـ أيات. وهذا الؼرب يػسر إمؽاكقة أن تؽقن الزيادة القاردة يف الؿصحػ 

 يتعؾؼ بالذاكرة وتعّؾؼفا بأية السابؼة.

 ذلؽ بلهنؿ ءامـقا ثؿ (3الؿـافؼقن: )

 كػروا                                   

 ذلؽ بلهنؿ ءامـقا ثؿ  

ػروا ثؿ )ا(ز)ددو( ك

 كػر)ا(                             

 إضافة )ثؿ ازدادوا

 كػرا(

 ذلؽ باهنؿ... فطبع طؾك (3الؿـافؼقن: )

 قؾقهبؿ ففؿ ٓ يػؼفقن                      

ذلؽ باهنؿ... فطبع 

 طؾك        

 قؾقهبؿ ذلؽ بلهنؿ ققم

 ٓ يػؼفقن              

 إضافة )ذلؽ بلهنؿ

 ققم(

تؽرار لؾعبارة ذاهتا التل وردت يف أية السابؼة. ويرد  C-1يف الؿصحػ  {ذلؽ بلهنؿ}طبارة: 
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 ثرجامت
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 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

: والزخرف، 027: والتقبة، 65: وإكػال، 58يف سبعة مقاضع: )الؿائدة:  {ققم ٓ}الرتكقب 

: )يف سقرة {ققم ٓ يػؼفقن}(. مـفا ثالثة مقاضع بؾػظ: 04، 03: والحشر، يف أيتقـ: 88

 (.03: وسقرة الحشر، أية 027: وسقرة التقبة، 65ػال، إك

الؿذكقرة يف مصحػ طثؿان لفا شقاهد أخرى، اكظر  {ففؿ ٓ يػؼفقن}ويف الؿؼابؾ فنن طبارة: 

، كؿا {ققم}دون أن تؽقن مؼروكة بؽؾؿة  {يػؼفقنٓ }. وهـاك مقاضع ترد فقفا 87سقرة التقبة، 

 : وسقرة الؿـافؼقن، أية السابعة.05لػتح، أية : وسقرة ا079يف سقرة إطراف، أية 

 إضافة )مـ حقلف( يـػضقا مـ حقلف                        يـػضقا        (7الؿـافؼقن: )

ٓكػضقا مـ }يف ققلف:  059لف كظقر يف سقرة آل طؿران، يف أية  C-1ما ورد يف الؿصحػ 

 .{حقلف

 إضافة )جؿقًعا( وهلل العزة جؿقًعا                           وهلل العزة          (8الؿـافؼقن: )

تِرد يف الؼرآن يف أربعة وأربعقـ مقضًعا. وهـاك كظائر  C-1القاردة يف الؿصحػ  {جؿقًعا}كؾؿة: 

: {فؾؾف العزة جؿقًعا}: يف سقرة فاصر يف أية العاشرة: C-1قريبة لؾؽؾؿة القاردة يف الؿصحػ 

: {إن العزة هلل جؿقًعا}: 65: وسقرة يقكس، أية {فنن العزة هلل جؿقًعا} :039الـساء، أية 

: {هلل الشػاطة جؿقًعا}: 44: وسقرة الزمر، أية {هلل إمر جؿقًعا}: 30وسقرة الرطد، أية 

 .{إن الؼقة هلل جؿقًعا}: 065البؼرة، أية 

د هبذه الصقرة يف أّي مقضع آخر، التل وردت يف مصحػ طثؿان فال ترِ  {وهلل العزة}أّما طبارة: 

 التل معـا. C-1كؿا يف طبارة الؿصحػ  {جؿقًعا}وإكؿا ترد مؼروكة بؽؾؿة 

 إضافة     )لغد( لغد )إن(              إذا                   (00سقرة الؿـافؼقن: )

يتشابف (. و08لفا شاهد يف سقرة الحشر، يف أية ) C-1الؿذكقرة يف الؿصحػ  {لغد}كؾؿة: 
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 ثرجامت

(073) 

 ىوع االخت ف C-1المصحف   صحف عثمان اآلية

الذي يرد  {واهلل خبقر بؿا تعؿؾقن}السقاق مـ الـاحقة الؾغقية يف الؿقضعقـ حقث يؾل ذلؽ ققلف: 

يف الؼرآن يف خؿسة مقاضع أخرى. ومـ الؿالحظ هـا ذلؽ الؼرب الـسبل بقـ هذا الشاهد 

سقرة يف سقرة يقسػ، يف أية الثاكقة طشرة: ويف  {غًدا}والؿقضع الذي معـا. )كؿا ترد كؾؿة: 

: ويف سقرة الحشر، 26: ويف سقرة الؼؿر، أية 34: ويف سقرة لؼؿان، يف أية 23الؽفػ، أية 

 (.08أية 

أكؽؿ أولقاء هلل يف  أكؽؿ أولقاء هلل              (6سقرة الجؿعة: )

 أخرة       

إضافة )يف 

 أخرة(

ن. وأية التل معـا والتل تؾقفا وخال مـف مصحػ طثؿا C-1يف الؿصحػ  {يف أخرة}ورد لػظ: 

( مـ سقرة البؼرة. وتؽاد تتطابؼ كؾؿات أيتقـ. ومـ آختالفات 95، 94قريبتان مـ أيتقـ )

، يف حقـ خؾت {لؾدار أخرة}( مـ سقرة البؼرة تشتؿؾ طؾك طبارة: 94الرئقسة بقـفؿا أن أية )

مـ الؿحتؿؾ أهنا  C-1القاردة يف الؿصحػ  {يف أخرة}مـفا أية التل معـا. ولذا فنن طبارة: 

( مـ سقرة البؼرة. واكظر الـظقر القارد يف سقرة آل طؿران يف أيتقـ 95 -94راجعة لميتقـ )

 .{أخرة}(، وفقفؿا الحديث طـ الدار أخرة وإن لؿ يرد لػظ 043 -042)

يف مائة وثالثة  {أخرة}ؾؿة يف أربعة وطشريـ مقضًعا يف الؼرآن، وترد ك {يف أخرة}ترد طبارة: 

 طشر مقضًعا.
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 ثرجامت

(074) 

 ج( يىاضغ اإلتسال تال استظحاب طىيت:

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

فؿـ كان مـؽؿ          096البؼرة: 

 مريًضا

فنن كان أحد مـؽؿ 

 مريًضا

)تركقب إلػاظ:   إبدال

مؼابؾ مـ(  أحد

واستصحاب صقيت 

 )كػس الؽؾؿات الثالث

ؿستخدمة يف تراكقب ال

 مختؾػة(

ومصحػ طثؿان تِرد يف مقاضع أخرى  C-1الرتاكقب الؾػظقة الؿستخدمة يف الؿصحػ 

 مـ الؼرآن.

أحد }مللقفة تؿاًما. وطبارة:  C-1طؾك الجاكب أخر فنن الؾغة الؿستخدمة يف الؿصحػ 

حؽام يف لفا شقاهد يف آيات إ {إن كان)ت(}وتركقب  C-1القاردة يف الؿصحػ  {مـؽؿ

يف حقالل أربعقـ مقضًعا يف مصحػ  {إن كان)ت(}مصحػ طثؿان: ويرد الرتكقب 

: 282، 280طثؿان، مـفا طدة آيات يف سقاق إحؽام: مثؾ سقرة البؼرة، يف أيتقـ: 

 92مرات( وأية  3وسقرة الـساء، أية الحادية طشرة )ثالث مرات( وأية الثاكقة طشرة )

ثالث مرات يف مصحػ طثؿان:  {أحد مـ}. وترد طبارة: 002ٔية )مرتقـ( وكذلؽ يف ا

يف مقضعقـ. وجؿقع هذه الؿقاضع آيات أحؽام: )سقرة الـساء {أحد مـؽؿ}مـفا: 
()
 ،

 (.6، وسقرة التقبة، أية 6: سقرة الؿائدة، أية 43أية 

                                                     

() .)سؼط اسؿ السقرة، وهل سقرة الـساء. )الؿرتجؿ 
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 ثرجامت

(075) 

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

ولفا  {ريًضامـ كان مـؽؿ م}يف الؿؼابؾ، كجد أية يف مصحػ طثؿان مشتؿؾة طؾك طبارة: 

مـ سقرة البؼرة:  232، 096، 085كظائر قريبة مـفا يف سقاق آيات إحؽام كؿا يف أيات: 

يف سبعة وثالثقـ مقضًعا يف  {مـ كان}وسقرة الـساء، أية السادسة )مرتقـ(. ويرد لػظ: 

 مصحػ طثؿان يف سقاق ٓ طالقة لف بآيات إحؽام طادة.

ـْ }بدل  {إنْ }إلك استخدام صقغة الشرط  C-1ػ وثؿة مثال آخر يقضح مقؾ الؿصح ، {َم

 ( مـ سقرة الؿائدة.45وهق أية )

إبدال )تػعؾقا يف مؼابؾ  تعؿؾقا                     تػعؾقا                097البؼرة: 

 تعؿؾقا(

وهـاك تشابف يف شؽؾ الؽؾؿتقـ: لذا ربؿا كان سبب هذا آختالف هق الـسخ مـ 

 الؿخطقصة.

مـ  205ولف شاهد يف أية  {ما تػعؾقا مـ خقر}اءت أية يف مصحػ طثؿان بؾػظ: وج

مـ سقرة الـساء. وهذان الؾػظان الؿرتادفان مؿا يشقع استخدامف  027سقرة البؼرة: وأية 

مقضًعا، يف حقـ جاء لػظ  008يف مصحػ طثؿان يف  {فعؾ}يف الؼرآن. وقد ورد لػظ 

 مقضًعا يف الؼرآن مؼروًكا بؽؾؿات مختؾػة. 359يف  C-1الؿذكقر يف مصحػ  {طؿؾ}

إبدال )جائتؽؿ البقـات  جاءكؿ الفدى        جائتؽؿ البقـت              (          209البؼرة: )

جاءكؿ  يف مؼابؾ

 الفدى(

يف سقرة اإلسراء،  {جاءكؿ الفدى}وتِرد العبارتان يف مقاضع أخرى مـ الؼرآن، فـجد لػظ: 

: )اكظر ما جاء يف سقرة الؼصص يف أيتقـ 55: ويف سقرة الؽفػ، يف أية 94يف أية 



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(076) 

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

: ويف سقرة 057يف سقرة إكعام، يف أية  {جاءكؿ بقـة}(. وكذلؽ كجد لػظ: 85، 37

 (.28)اكظر سقرة غافر، أية  85، وكذلؽ أية 73إطراف، يف أية 

 إبدال: مرادف        فلرسؾ         فبعث             (203البؼرة: )

)فلرسؾ يف مؼابؾ 

 فبعث(

يف خؿسة وستقـ مقضًعا يف الؼرآن، أغؾبفا يف سقاق البعث. ويِرد الػعؾ  {بعث}يِرد الػعؾ 

مقضًعا. ويؿؽـ استخدام الػعؾقـ يف الحديث طـ إرسال إكبقاء  072يف  {أرسؾ}

أكثر  C-1كقر يف الؿصحػ الؿذ {أرسؾ}والرسؾ )كؿا يف أية التل معـا(، إٓ أن الػعؾ 

ًٓ يف هذا السقاق.  استعؿا

كقر ومصدًقا لؿا  (46الؿائدة: )

 بقـ يديف  

 مـ التقرية                                         

 كقر ومصدًقا لؿا أكزلـا

 مـ التقرية                     

 إبدال

مؼابؾ  {بقـ يديف})

 {أكزلـا}

أيدي( الؿذكقر يف مصحػ طثؿان يِرد يف أربعقـ مقضًعا مـ )أو بقـ  {بقـ َيَدي}لػظ: 

، 3: ويف سقرة آل طؿران، يف أيتقـ: 97الؼرآن. ولف كظائر قريبة: يف سقرة البؼرة، يف أية 

مـ كػس السقرة: ويف سقرة  48)مرة أخرى( ويف أية  46: ويف سقرة الؿائدة، يف أية 50

: ويف 000: ويف سقرة يقسػ، يف أية 37كس، يف أية : ويف سقرة يق92إكعام، يف أية 

: 30: وسقرة يس، أية التاسعة: وسقرة إحؼاف، يف أية 30سقرة فاصر، يف أية 

 وسقرة الصػ، يف أية السادسة.

: يف سقرة آل طؿران، يف {التقراة}مؼروًكا بؽؾؿة  {أكزل}يليت الػعؾ  C-1ويف الؿصحػ 



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(077) 

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

يف الؿقضعقـ إول  {أكزلـا}بؾػظ  44سقرة الؿائدة، يف أية : ويف 65، 3أيتقـ: 

 يف خؿسة وخؿسقـ مقضًعا يف الؼرآن. {أكزلـا}وإخقر. ويرد الػعؾ 

 والخالصة أن العبارتقـ لفؿا شقاهد يف مقاضع أخرى، بؾ لفؿا شقاهد يف مقضع قريب.

لؼقم )يقمـقن أو  لؾؿتؼقـ          (46الؿائدة: )

 يققـقن(

 {لؾؿتؼقـ}ل )إبدا

 {لؼقم يممـقن} مؼابؾ

 ({لؼقم يققـقن} أو

، وتِرد يف ثالثة مقاضع أخرى: يف سقرة البؼرة، {مقطظة لؾؿتؼقـ}كجد يف مصحػ طثؿان: 

. )وترد كؾؿة 34: ويف سقرة الـقر، يف أية 038: ويف سقرة آل طؿران، يف أية 66يف أية 

 رآن(.يف سبعة طشر مقضًعا آخر يف الؼ {لؾؿتؼقـ}

. وٓ ترد {لؼقم يققـقن}أو ربؿا  {مقطظة لؼقم يممـقن}بؾػظ:  C-1تِرد أية يف الؿصحػ 

يف  {لؼقم يممـقن}يف أّي مقضع آخر متبقطة هبذه العبارة. وترد طبارة:  {مقطظة}كؾؿة 

، 52: ويف سقرة إطراف، يف أيات: 99ثالثة طشر مقضًعا: يف سقرة إكعام، يف أية 

: ويف 79، 64: ويف سقرة الـحؾ، يف أيتقـ: 000: ويف سقرة يقسػ، يف أية 203، 088

: وسقرة الؼصص، يف أية الثالثة: وسقرة العـؽبقت، يف أيتقـ: 86سقرة الـؿؾ، يف أية 

يف  {يققـقن}. وتِرد كؾؿة 52: وسقرة الزمر، أية 37: ويف سقرة الروم، يف أية 50، 24

، وذلؽ: يف سقرة البؼرة، يف {لؼقم يققـقن}فا أربعة مقاضع بؾػظ: أحد طشر مقضًعا، مـ

: وسقرة الجاثقة، يف أيتقـ: الرابعة، والعشريـ. ومـ 50: وسقرة الؿائدة، أية 008أية 

مـ سقرة الؿائدة قريبة مـ الؿقضع الذي معـا،  50الؿالحظ أن العبارة الؿذكقرة يف أية 

  صريؼة كتابة أية.ومـ الؿؿؽـ أن تؽقن أّثرت يف
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 ثرجامت

(078) 

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

 {أكزل}إبدال )مرادف:  أوحك اهلل               أكزل اهلل             (49الؿائدة: )

 مؼابؾ أوحك(

مرة بؿعاٍن مختؾػة ومؼروكة بؽؾؿات مختؾػة: مـ ذلؽ يف  090يف الؼرآن  {أكزل}يِرد الػعؾ 

ذا الؾػظ طؾك الحديث . وٓ يؼتصر استخدام ه{أكزل اهلل}تسعة وطشريـ مقضًعا بؾػظ: 

 طـ إكزال القحل وإكؿا يرد يف سقاقات أخرى.

فقرد يف ثالثة وسبعقـ مقضًعا مؼروًكا بؽؾؿات مختؾػة، مـفا يف ثؿاكقة  {أوحك}أّما الػعؾ 

وُيستخدم هذا الػعؾ يف سقاق الحديث طـ القحل. وٓ يؿؽـ  {أوحك}مقاضع بؾػظ 

 اطتبار مجلء الؾػظقـ هـا أمًرا غقر متققع.

إبدال )رأيتفؿ بدل  وإذا )جاؤك(               وإذا رأيتفؿ                 (       4الؿـافؼقن: )

 جاؤك(

يف أية إولك مـ هذه السقرة.  {جاءك}تعقد بـا إلك  C-1يف الؿصحػ  {جاؤك}لػظة 

شرصقة. ال {إذا}يف أحد طشر مقضًعا يف الؼرآن، مـفا ثالثة مقاضع بعد  {جاءك}وتِرد كؾؿة 

 مـ سقرة الؿائدة. 42اكظر أية 

: وسقرة 92يف ثالثة مقاضع أخرى: )يف سقرة صف، يف أية  {رأيتفؿ}وتِرد لػظة: 

(، لؽـفا ٓ ترد يف سقاق مؿاثؾ أبًدا. وأقرب 09: وسقرة اإلكسان، أية 09إحزاب، أية 

 مـ سقرة اإلكسان. 09كظقر لفا ما جاء يف أية 

 

  



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(079) 

 فؼم َس انُساخ:ز( أذطاء ت

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

 سؼط بسقط )الػاء( فدية                            فػدية                         (096البؼرة )

يحتؿؾ أكف خطل بػعؾ 

 يد الـاسخ

ؽرار خطل الـاسخ: ت وإذا أقضقتؿ                 فنذا قضقتؿ              (200البؼرة: )

 حرف إلػ

ًٓ  كسبقن                        كسبقا            (202البؼرة ) خطل الـاسخ: كقن بد

 مـ إلػ

ويليت معـا كػس الخطل 

طـ أية  طـد الحديث

 مـ سقرة البؼرة 207

فة خطل الـاسخ: إضا لقحؽؿ )أ( بقـ الـاس        لقحؽؿ بقـ الـاس           (        203البؼرة )

 ألػ

 خطل الـاسخ )ن( إن استطعق           إن استطعقا              (207البؼرة: )

ورد كػس الخطل طـد 

طـ أية  الحديث

 مـ سقرة البؼرة 202

 خطل الـاسخ ولؽـ )إ(ن                      ولؽـ                        (7الؿـافؼقن: )



 

 

 نظرات حول ثاريخ ثدوين القرآن؛ (١موازنة بني مصحف عثامن وإحدى مخطوطات صنعاء )طرس صنعاء 

 ثرجامت

(080) 

 يف يظحف ػثًاٌ:هـ( أنفاظ غري يمطوءج ختتهف ػًا وضز 

 ىوع االخت ف C-1 صحف   صحف عثمان اآلية

 غقر مؼروء ؟؟؟ أذلة (54الؿائدة: )

 غقر مؼروء ؟؟؟ أطزة (54الؿائدة: )

 

 غقر مؼروء ؟ إن همٓء                            (68الحجر: )

غقر مؼروء: خطل  (-مـ -الـػس ) الـػس الؿطؿئـة (  27الػجر: )

 خبػعؾ يد الـاس

)هـاك  غقر مؼروء  ؟ -ا  ارجعل إلك                     (28الػجر: )

مساحة لحرف واحد 

أو حرفقـ فؼط بعد 

 إلػ(
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 ثرجامت

(080) 

 :C-1(: أمساء انسىض يف ادلظحف 3ادلهحك )

العـاصر الؿقضقطة بقـ ققسقـ ٓ تظفر إٓ بصقرة جزئقة لؽـفا كافقة 

 لتربير الؼراءة القاردة هـا.

   حظة C-1المصحف  اآلية

ختام سقرة 

 الؿـافؼقن              

 اسؿ السقرة هذه ختؿة سـ)ورة( الؿـػؼقـ                         

 

 اسؿ السقرة )هذه( ختؿة سقرة الجؿـ)طة(                        ختام سقرة الجؿعة               

 اسؿ السقرة لقؾ العشر                       هـ)ذه( ختؿة الـ)فجر(و ختام سقرة الػجر                 

 :C-1( ذظائض إيالئُح نهًظحف 4ادلهحك )

العـاصر الؿقضقطة بقـ ققسقـ ٓ تظفر إٓ بصقرة جزئقة لؽـفا كافقة 

لتربير الؼراءة القاردة هـا. ورغؿ استخدام الـؼاط والفؿزات أدكاه، إٓ أهنا ٓ 

 تظفر يف إصؾ.

 C-1المصحف  ة الحديثةالطبعة السعودي اآلية

 حتا حتك                                            (093البؼرة: )

 الحرم... الحرم الحرام... الحرام                                (094البؼرة: )

 قصص قصاص                                            (094البؼرة: )

 حتا                                          حتك       (096البؼرة: )

 مـ صقؿ مـ صقام                                          (096البؼرة: )
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 ثرجامت

(082) 

 C-1المصحف  ة الحديثةالطبعة السعودي اآلية

 فصقؿ فصقام                                             (096البؼرة: )

 ةكؿؾ كامؾة                                            (  096البؼرة: )

 يحضر حاضري                                        (096البؼرة: )

 الحرم الحرام                                         (096البؼرة: )

 جدل جدال                                            (096البؼرة: )

 الزد                     الزاد                    (               097البؼرة: )

 يلوٓ إلبب يلولل إلبب                                 (097البؼرة: )  

 جـح جـاح (                    098البؼرة: )

 الحرم الحرام                                       (098البؼرة: )

 الضؾقـ              الضالقـ                        (098البؼرة: )

 أفض أفاض                                        (099البؼرة: )

 أيؿ أيام                                           (203البؼرة )

 الخصؿ الخصام                                     (204البؼرة )

 الؿفد                  الؿفاد                        (206البؼرة: )

 )مرضت( مرضات                                      (207البؼرة: )

 بالعبد بالعباد                                        (  207البؼرة: )

 الغؿؿ الغؿام                                          (200البؼرة: )

 أتقـفؿ (200البؼرة: )
 هماتينى

)حرف القاء غقر مـؼقط، وتؿقزه 
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 ثرجامت

(083) 

 C-1المصحف  ة الحديثةالطبعة السعودي اآلية

) ـّ  س

 العؼب العؼاب                             (200البؼرة: )

 )حسب( حساب                              (202البؼرة: )

 البسا الباسا                                  (204البؼرة: )

 الؼتؾ        الؼتال                           (206البؼرة: )

 الحرم الحرام                                (207البؼرة: )

 قتؾ قتال                                  (207البؼرة: )

 قتؾ قتال                                  (  207البؼرة: )

 ٓ يزالقن (207البؼرة: )
 ٓ يزلقن

 )الظفر(

 يؼتؾقكؽؿ ؽؿ                         يؼاتؾقك (   207البؼرة: )

 هجروا هاجروا                           (208البؼرة: )

 رحؿة رحؿت                             (208البؼرة: )

 يسللقكؽ يسئؾقكؽ                           (209البؼرة: )

 قكؽويسلل ويسئؾقكؽ                         (  209البؼرة: )

 ويسللقكؽ ويسئؾقكؽ                         (220البؼرة: )

 إصؾح إصالح                            (  220البؼرة: )

 تخؾطقهؿ تخالطقهؿ                         (              220البؼرة: )
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 ثرجامت

(084) 

 C-1المصحف  ة الحديثةالطبعة السعودي اآلية

 ويسللقكؽ ويسئؾقكؽ                        (222البؼرة: )

 هدوا هادوا                              (44الؿائدة: )

 بليتل (44الؿائدة: )
  بايىتي

 بال إطجام )فؼط سـ زائدة(

 طـ ما طؿا                                 (48الؿائدة: )

 مـفجا مـفاًجا                               (48الؿائدة: )

 فقؿا              يف ما                          (48الؿائدة: )

 دئرة دائرة                                      (             52الؿائدة: )

 الضؾقن الضالقن                                   (   55الحجر: )

 قؾقا قالقا                                         (58الحجر: )

 قؾ                         قال                 (70الحجر: )

 أجسؿفؿ أجسامفؿ                                    (4الؿـافؼقن: )

 )تعؾقا( تعالقا                                     (5الؿـافؼقن: )

 ريتفؿ رأيتفؿ                                       (             5الؿـافؼقن: )

 حتا حتك                                        (7الؿـافؼقن: )

 خزئـ خزائـ                                      (               7الؿـافؼقن: )

 الحؿر الحؿار                                        (5الجؿعة: )

 راأسػ أسػاًرا                                         (5الجؿعة: )

 هدوا هادوا                                           (6الجؿعة: )
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 ثرجامت

(085) 

 C-1المصحف  ة الحديثةالطبعة السعودي اآلية

 العؿد العؿاد                                           (7الػجر: )

 البؾد (8الػجر: )

 البلىد

، بال َكؼط يف حرف  ـّ )مجرد س

 القاء(

 جبقا  جابقا                                             (9الػجر: )

 إوتد إوتاد                                        (                   00الػجر: )

 البؾد (00الػجر: )
  البلىد

، بال كؼط يف حرف القاء ـّ  مجرد س

 لبالؿرصد لبالؿرصاد                                        (               04الػجر: )

 صعؿ                                            صعام   (08الػجر: )

 وثؼف وثاقف                                              (                 26الػجر: )

 رضقة راضقة                                           (                 28الػجر: )

│ 


