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 اد خل:

َٝ ـ ذم ؽوقن افًَقد إخرة ـ إٕجٚزات  ٜٔافَرإٓافدراشٚت إّن  َّ ؿد ح

جديدة ذم  مٚ بذفتف مـ مسٚعٍ  ظديدة ذم جمٚل دراشٜ تٚريخ افّْص افَرآين ٕيرًا إػى 

ٜٔ مـ افَرون إوػى بًد اإلشالم، وبىبًٜٔ احلٚل  َّ اهتاممٓٚ بٚفقثٚئؼ وأثٚر ادتب

ّٔغ ) ( Western Revisionistsؾّ٘ن هذا إمر وإن مل يُـ شّٚرًا فِحداثقّيغ افٌرب

افَرن افثٚين اهلجري،  ّّٕنؿ ٓ يًتَدون بقجقد ّٕص ؿرآين متُٚمؾ إػى أواخر

ّؾ تَدير اشتىٚع أن يٍِٝ إٔيٚرهؿ ذم بًض إحٔٚن إػى أمّهّٜٔ هذه وفُّْف ظذى أؿ

افقثٚئؼ وإدّفٜ. هذا وإّن افًثقر ظذى إٔقاع افُتٚبٚت بٚخلىقط وافٌِٚت افسٚمٜٔ 

ذم احلجٚز وبالد مٚ بغ افْٓريـ، وافتقّصؾ إػى إبحٚث اجلديدة ذم هذا ادجٚل، 

                                                           
 مـ ؿبؾ هٔئٜ افتحرير. متّٝ ترمجٜ هذه ادَٚفٜ (1)
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ٜ ذم افّٔـ، وافْتٚئٟ احلٚصِٜ مـ وـذفؽ اـتنٚف بًض ادهٚحػ ؽر افًثامٕٔ

إوراق اجلِديٜ فبًض  ( افتل أجريٝ ظذى 11إٔقاع افتحِٔؾ افُٚربقين )

أو ادهٚحػ افَديّٜ ذم افًٚمل، وإتنٚر بًض ادهٚحػ ادُتقبٜ بٚخلّط احلجٚزي 

ٜٔ مـ افَرن إّول اهلجري، ـّؾ ذفؽ شٚهؿ ذم إثٚرة جدل ذم أوشٚط  َّ ادٚئؾ ادتب

ّٔغ. ادسِّغ َغ افٌرب َّ  وـذفؽ ذم أوشٚط ادح

ٜٔ مـ افَرون اإلشالمٜٔ إوػى وثَٜٔ  َّ ُتًّد ـّؾ واحدة مـ افْسخ افَرإٜٓٔ ادتب

ِّام  تٚبٜ افَرآن افُريؿ وؿراءاتف، ؾّ٘ن افْسخ افَرإٜٓٔ ـ تسٚظدٕٚ ذم افتًّرف ظذى تٚريخـ 

ًٚ وؿٔاًّم دًرؾٜ أؿدم ًٚ ُتًّد صٚهدًا دامٌ افتىّقرات افتل حهِٝ ذم تٚريخ  ـٕٚٝ أـثر ؿدم

افّْص افَرآين وـتٚبتف. ومـ افىبًٔل أّن بًض هذه افقثٚئؼ وادستْدات تّٗيد مٚ 

ام  تقّصِْٚ إفٔف مـ مًِقمٚت شٚبَٜ مستْدة إػى ادهٚدر اإلشالمٜٔ وادقروث اددّون،ـ 

 ٚ، ؾّ٘ن أدّق يسًٍْٚ افبًض أخر مْٓٚ ظذى إظٚدة افْير ذم مًِقمٚتْٚ افَديّٜ وتهحٔحٓ

ادًِقمٚت ذم جمٚل طٓقر افَراءات ادًروؾٜ وافَراءات افنّٚذة، وـذفؽ آختالف ذم 

رشؿ افَرآن وـتٚبتف فُّؾ بِد، ومسٚر تىّقر ووع افًالئؿ )افَْط واإلظراب( ذم 

ّٕام يُّـ افقصقل إفٔٓٚ  افّْص  افَرآين، وافتذهٔٛ، وشٚئر افًالئؿ أثْٚء تدويـ افَرآن إ

 ىٚفًٚت ادُثٍّٜ وافدراشٚت افدؿَٜٔ ٕؿدم افْسخ افَرإٜٓٔ.ذم طّؾ اد

إّن ـّؾ ٕسخٜ ؿرإٜٓٔ مـ افَرن إّول اهلجري وحتّكى افَرن افرابع ـتبٝ 

َغ تٍتح ظِٔٓؿ  َّ بٚخلّط احلجٚزي أو افُقذم أو ؽرمهٚ وصٚرت ذم حقزة ادح

ًٚ جديدة مـ ادًِقمٚت ذم جمٚل دراشٚت تٚريخ افّْص افَرآين و ِّام آؾٚؿ ـتٚبتف. وـ

ابتًدت تِؽ ادهٍّْٚت ظـ صدر اإلشالم وازداد افبقن، ؾّ٘ن إمّهٜٔ افتٚرخئٜ 

ًٚ مع ازديٚد تِؽ افٍسة افزمْٜٔ، وفُـ هذه ادهٍّْٚت ٓ يَّؾ  ّٔ هلذه افْسخ تَّؾ ٕسب

ًِٚمل افدراشٚت افَرإٜٓٔ فمـ اظتبٚرهٚ افًِّل ومـ ؿّٔتٓٚ رء أبدًا، إّن 



 042/ ضاثـا ت .......................................................................... 01

افَرن اخلٚمس إػى افَرن افًٚذ اهلجري تٍتح ظِْٔٚ جقإٛ  اإلشالمل ذم ؽوقن

ٜ مـ تٚريخ احلٔٚ ّّ افٍُريٜ وافثَٚؾٜٔ فِّسِّغ ذم أصَٚع افًٚمل اإلشالمل  ةمٓ

ّن افقوع افثَٚذم واحلوٚري ٓ يُّـ فف أن يتّٖتكى مـ تَِٚء 7 ؾ٘وذم شٚئر افدول

ظٜٔ ادحٔىٜ بف، ؾّ٘ن مىٚفًٜ ٍٕسف بًٔدًا ظـ افتىّقرات افسٔٚشٜٔ وافثَٚؾٜٔ وآجتام

هذه افْسخ يُّْٓٚ أن متٔط افستٚر ظـ جقإٛ مـ افتىّقرات افتٚرخئٜ ذم زمـ 

حٔٞ إّّنٚ تًّد ٕامذج مـ أظذى مراتٛ افرؿل افثَٚذم واحلوٚري، وذم ٍٕس  ،ـتٚبتٓٚ

افقؿٝ ؾّ٘ن ؽزارة مًِقمٚتْٚ بٚفْسبٜ فِيروف آجتامظٜٔ وافثَٚؾٜٔ وافسٔٚشٜٔ 

ٜٔ ادتزامْٜ مع ـتٚبٜ افْسخٜ يُّـ أن تّٗدي بْٚ إػى ؾٓؿ أؾوؾ فبًض وافديْ

 افٍقارق أو وجقه افنبف بغ افْسخ افَرإٜٓٔ افَديّٜ.

ًٚ، وبًْٚء ظذى  ّٔ إّن افّْص افَرآين ذم حٚفتف وضبًٔتف إوػى ـٚن تداوفف يتّؿ صٍٓ

ٕذاك بٖمر مـ افروايٚت اإلشالمٜٔ ؾّ٘ن هذا افّْص ؿد ـتٛ بٚفقشٚئؾ ادقجقدة آ

بًد وحٔف. هذا وإّن افروايٚت افتٚرخئٜ اإلشالمٜٔ افتل حتُل ظـ ’ افْبل 

ّٕام تْسبف إػى زمـ ظثامن وفذفؽ أضِؼ ظذى افْسخٜ  7افتدويـ افْٓٚئل فّْص افَرآن إ

ًٚ مـ افَرآن ظْقان افَرآن افًثامين، وؿد أرشِٝ ٕسخ مْف ذم حْٔٓٚ  ّٔ ادقجقدة حٚف

ٜ. وبٚفرؽؿ مـ ذفؽ ؾّ٘ن شّْٜ إػى بِدان مثؾ افُ ُّ قؾٜ، افبكة، افنٚم، ادديْٜ وم

 ًٚ ّٔ ًٚ صٍٓ ِّّف وتًِّٔف ذم افَرون إوػى ـٕٚٝ تًتّد ّٕى ٕؼ افّْص افَرآين مـ تً

ن وظـ ضريؼ اشتامع افَٚرئ، وإػى جٕٚٛ هذه افسّْٜ افنٍٜٓٔ ـٚن افَّراء وادٍّن 

ادُتقب مـ ادهٚحػ افَديّٜ وإدبٚء وتٚرة افٍَٓٚء ينرون إػى افّْص 

ًٚ، وؿد ـثر هذا إمر ـ أي: آظتامد ظذى افّْص افَرآين ادُتقب ـ  ويًتّدوّنٚ أيو

َٕؾ دراشٚت  مْذ افَرن افثٚفٞ ومٚ بًده وبسبٛ مراجًٜ هذه افْسخ ادُتقبٜ أو

ٝ زات هذه ادخىقضٚت وادهٚحػ ؾَد أّفٍٝ ـتبادتَّدمغ ذم خهقص ممّٔ 
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 وافَراءات وـتٛ ادهٚحػ وأمثٚهلٚ. وَٕىف ووبىف  فَرآينؿ ارشاف ْٚوفٝ ت

ِّام ٜٔ مـ افَرون إوػى ؿ َّ ـٕٚٝ  وظذى ـّؾ ؾّ٘ن دراشٜ ادهٚحػ افَرإٜٓٔ ادتب

ّٕف ؾ ّٔغ، شقىى أ َغ اإلشالم َّ ًٚ فدراشٜ ادح رة ؿٚم ـل افًَقد إخٔـمقوقظ

َغ ادسِّغ مثؾـبً َّ ّٔٚر آفتل ؿقٓج بْؼ  :ض ادح ف ـسخـتْـمٚ اشض

، ديّٜـريٜ افَـّهٚحػ إثـض افــ بًـ( مFacsimileِف ـّٔـسٔـٚــ)ؾ

 ســح، دـحّـاف يدورـٕٚؿ ؿـؽ ،ـــ داتـٚشٔـي ؾ:ـثـر مـض أخـبًـواف

                                                           
(1) Tayyar Altıkulaç. (ed.) Al-Muṣḥaf al-Sharīf: attributed to ʿAlī b. ʿAbi Tālib 

(The copy of Ṣanāʾa), Prepared for publication by Tayyar Altikulaç; preface by 

Ekmeleddin İhsanoğlu; foreword by Halit Eren, Istanbul: Research Centre for 

Islamic History, Art and Culture (Critical editions series; no. 3), 2011. Al-

Muṣḥaf al-Sharīf attributed to ʿUthmān bin ʿAffān (The copy at the Topkapı 

Palace Museum). Prepared for publication by Tayyar Altikulaç; translated into 

Arabic by Salih Sadawi and into English by Semiramis Cavusoğlu; preface by 

Ekmeleddin İhsanoğlu; foreword by Halit Eren, Istanbul: Research Centre for 

Islamic History, Art and Culture (Critical editions series; no. 2), 1428/2007. 

The Qurʾān manuscript, attributed to Caliph ʿUthmān, of Turkish and 

Islamic Arts Museum in Istanbul. Istanbul: İSAM (İslam Araştırmaları 

Merkezi), 2008. 2 vols. 608+616pp. [Turkish title: Hz. Osman'a Nisbet 

Edilen Mushaf-ı Şerîf]. 

(2)  Yassin Dutton, “An early Muṣḥaf according to the reading of Ibn ʿAmir,” 

Journal of Qurʾanic Studies 3i (2001) pp. 71-89. Ibid, “An Umayyad fragment of 

the Qurʾan and its dating,” Journal of Qurʾanic Studies 9ii (2007) pp. 57-87.  

ادختٍِٜ، حٔٞ ٕذـر فف  ذم جمٚل افرشؿ وافَراءات افَرإٜٓٔ احلّد يورٍٚت ؽٕٚؿ ؿدّ مٗفّ  (3)
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ؾَد سؾقا جّؾ اهتاممٓؿ فِدراشٚت  بنر حسـ احلّريو يصٓد

هٚحػ وهجٚئٓٚ فٔزّودوا تٚريخ افتحِِٜٔٔ افتل هلٚ صِٜ بٚفَراءات ورشؿ خّط اد

افَرآن ظـ هذا افىريؼ بّزيد مـ ادىٚفٛ افًِّٜٔ وادًىٔٚت افدؿَٜٔ، ومـ أهّؿ 

هذه افدراشٚت هل مَٚفٜ هبْٚم صٚدؿل وحمسـ ـقدرزي ذم حتَٔؼ وٕؼ اخلّط 

 صًْٚء)ذم مهحػ  افذي تّؿ حمقه ذم افىبَٜ افسٍِٜٔ فِّْص افَرآينإصع 

ّؿ حمقه ؾٔام ادهحػ ـٚن ذم إصؾ ؿد ـتٛ ؾٔف افَرآن وت حٔٞ أّن هذا،(1

 . بخّط جديدىى مرة أخر نبًد وـتٛ ظِٔف افَرآ

ادقجقد ذم مُتبٜ افًتبٜ افروقيٜ وافذي جٚء ذم  )مهحػ منٓد(إّن 

ِٜ فألخرىى برؿؿ: ) ّّ ( وبرؿؿ: 15ٕسختغ مٍْردتغ مـ افَرآن إحدامهٚ مُ

                                                                                                                                          
 إظداد افدـتقر ومًجؿ(: خمىقضٜ )دراشٜ مهٚحػ ذم ـتٚبٜٔ ثالثٜ ـتٛ ذم هذا جمٚل: طقاهر

. م0212/هـ 1131 دارافٌقثٚين،: دمنؼ افسٚمرائل، صٚفح شٚمل وأيٚد احلّد ؿّدوري ؽٕٚؿ

 مجًٜٔ(: إردن) ظاّمن احلّد، ؿّدوري ؽٕٚؿ فِدـتقر ووبىف، ادهحػ رشؿ ذم أبحٚث

 ؽٕٚؿ فِدـتقر أبحٚث، جمّقظٜ: ادهٚحػ ظِؿ. م0214 افُريؿ، افَرآن ظِی ادحٚؾيٜ

 .م0214 افُريؿ، افَرآن ظِی ادحٚؾيٜ مجًٜٔ(: إردن) ظاّمن احلّد، ؿّدوري

 (1) Hassan Chahdi, Le mushaf dans les débuts de l’islam. Recherchessur sa 

constitution et étude comparative de manuscrits coraniques anciens et de 

traités de qirâ'ât, rasm et fawâsil, Ph.D Dissertation, Paris, 2016.  

 افَرإٜٓٔ، ٚتفِّدراش تٍسر مرـز: افريٚض افًثامين، افرشؿ مـ مّٗفٍٚتف ـتٚب: مًجؿ (0)

 .م0212/هـ1133

(3)  Behnam Sadeghi & Mohsen Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1 and the origins of the 

Qurʾān,” Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen 

Orients 87i-ii (2012) pp. 1-129.  



 02 .............................................................. مصحف ادهشف  الضووي

افقثٚئؼ إثريٜ ذم دراشتْٚ فتىّقرات تٚريخ ( يُّْْٚ أن ًّٕده مـ أهّؿ 1113)

ِّام ًٕثر ظذى جمّقع ممّٔزات هذا ادهحػ ذم ٕسخٜ مـ  افّْص افَرآين. وؿ

ّٔزات  ادهٚحػ افَديّٜ بٚخلّط احلجٚزي. وإذا أمًّْٚ افْير ذم ّٕص افْسخٜ، ومم

افرشؿ، وؽرائٛ اإلمالء، واختالف افَراءات، وٕيؿ افسقر وترتٔبٓٚ، يُّْْٚ أن 

ٕستْتٟ أّن افَسؿ إصع مـ هذه افْسخٜ ؿد متّٝ ـتٚبتف ذم زمـ متَّدم جّدًا، 

 حٔٞ حيتّؾ أن يُقن ذم افَرن إّول اهلجري.

إّن افنُؾ إّويل فّْص )مهحػ منٓد( ظذى خالف شٚئر افْسخ افَرإٜٓٔ 

ًٚ فِروايٜ افرشّٜٔ افًثامٕٜٔ وفُـ متّٝ ـتٚ ،مـ افَرن إّول اهلجري بتف جٚء مقاؾَ

ًٚ فستٔٛ افسقر ادْتسٛ ٓبـ مسًقد.  وؾَ

ؿبؾ أن ٕؼع بدراشٜ )مهحػ منٓد( وحتِِٔف، ٓ بّد فْٚ مـ ذـر مَّدمٚت 

ٜٔ مـ افَرون إوػى وأهّؿ إدّفٜ  َّ خمتكة ذم صٖن أؿدم ادخىقضٚت افَرإٜٓٔ ادتب

ْْٚ مـ افتّٔٔز ُّ بغ أهّؿ  ظذى ِؿَدِم تِؽ افْهقص وادهٚحػ7 ؾّ٘ن هذا إمر شّٔ

وأؿدم ادهٚحػ ادُتقبٜ بٚخلّط افُقذم ـ افتل تًقد فَِرن إّول إػى أواشط 

افَرن افثٚين اهلجري ـ مـ بغ هذا افُّؿ افٌٍر مـ افْسخ افَرإٜٓٔ ادُتقبٜ هبذا 

افَرن افسٚدس، وهبذا شقف ٕتًّرف  اخلّط ذم افٍسة ادّتّدة مـ افَرن إّول إػى 

ّٔزات اخلّٚصٜ بّهحػ منٓد مـ بغ شٚئر افْسخ افَرإٜٓٔ بنُؾ أؾوؾ ظذى اد ّ

 افَديّٜ.
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 الػصل األّول

 ادصاحف باخلّط احلجازي

 َّ ِّٓٚ تَإّن أؿدم افْسخ ادخىقضٜ ادتب ّٔزت ٜٔ مـ ـتٚبٜ افَرآن افُريؿ ـ ًٚ مت ريب

ل. هذا وإّن مهىِح: )أو ادٚئؾ ٚخلّط احلجٚزيب ُّ  عمُٔٔاّّتذه  أّول مـ( اخلّط اد

ل Michele Amariآمٚري ) ُّ ًٚ فِقصػ افذي ذـره ابـ افْديؿ فِخّط اد ( وؾَ

ُّ  الػفضشت7 ؾَد ؿٚل ابـ افْديؿ ذم واخلّط اددين ل ذم وصٍف فِخّىغ اد

ل واددين ؾٍل أفِ »واددين:  ُّ ٍٚتف تًقيٟ إػى يّْٜ افٔد وأظذى إصٚبع، وذم ؾّٖمٚ اد

ّٔقن بًد ، وؿد تسبّ شصُِف إوجٚع يسر َقن افٌرب َّ ّٔز ادح ٛ هذا إمر أن يّ

آمٚري( افْسخ افَرإٜٓٔ بٚخلّط ادٚئؾ ظـ شٚئر ادهٚحػ افَرإٜٓٔ ادُتقبٜ  مُٔٔع)

 .(ادٚئؾوأن يىَِقا ظِٔٓٚ اشؿ احلجٚزي )بٖٕقاع اخلّط افُقذم 

مٖخقذ ممّٚ ذـره ابـ افْديؿ ذم خهقص  ي(جٚزوبٚفرؽؿ مـ أّن مهىِح: )احل

ّٓ أّن مٚ جيدر ذـره هْٚ هق أّن افّْط ادٚئؾ وادْحْل هذا ذم اخلّط ا ل واددين، إ ُّ د

ٜ وادديْٜ، وذفؽ ّٕن  ُّ ًٚ بُتٚبٜ افَرآن ذم م تدويـ اخلّط افًريب افَديؿ مل يُـ خمتّه

تبٝ بٚخلّط احلجٚزي  ًٚ ؿدـ  افًديد مـ مهٚحػ مْىَٜ افنٚمٚت هل إخرىى أيو

( ادقجقدة ذم ادُتبٜ افزيىٕٜٚٔ، وافْسخٜ رؿؿ: Or2156مثؾ افْسخٜ رؿؿ: ) (ادٚئؾ)

                                                           

 (1) Sheila S. Blair, Islamic Caligraphy, Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2006, p. 107, 134. 

 .6 :فْديؿا ٓبـ افٍٓرشٝ (0)



 04 .............................................................. مصحف ادهشف  الضووي

(Arabe328 ّٕف ٓ يقجد مثؾ ( ادقجقدة ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ. ومـ افقاوح أ

ـّ  هذا افّْط مـ افُتٚبٜ ذم ادهٚحػ افَرإٜٓٔ مٚ بًد أواشط افَرن افثٚين اهلجري، وفُ

 فف إػى أواشط افَرن افسٚدس اهلجري.اخلّط افُقذم بٖٕقاظف ادختٍِٜ ؿد اشتّّر اشتًام

 ٜٔ َّ ّٔزات ادتب وشقف ٕسًكى ذم هذا افبحٞ أن ٕتْٚول أهّؿ اخلهقصّٔٚت وادّ

مـ ـتٚبٜ افَرآن ذم افَرون إوػى وافتل ٓ تقجد شقىى ذم ادهٚحػ ادُتقبٜ 

ِّام ٕٖىى بْٚ افزمٚن ظـ افَرن إّول تَّؾ هذه  بٚخلّط احلجٚزي ؾَط. وـ

ٚت اشتًامًٓ ويتوٚءل أثرهٚ، وذم ّنٚيٜ ادىٚف ٕرىى بًوٓٚ ؿد إدرس اخلهقصّٔ 

 َّ ًٚ، وتب ّٔ ِّ  كى آثٚر فبًوٓٚ أخر ذم ـتٚبٜ افَرآن بٚخلّط افُقذم ؾَط.ـ

 :أهّم ممّقزات مصاحف الؼضون األولى 

 ألف: اكحـاء اخلّط إلى جفة القؿني:

ًٚ إػى جٜٓ أّول دٓفٜ ظذى ؿَِدم ادهحػ هق إحْٚء خّىف واظقجٚج ٔ ِّ ف ـ

ٕحق  اددتامافتل هلٚ افّٔغ، وييٓر ذفؽ بقوقح ذم حرف إفػ وشٚئر احلروف 

 ، مثؾ هذا افّّْط مـ افُتٚبٜ، حٔٞ تٖيت و (مّد افُٚف)و (ل)و (ط) :مثؾإظذى

ٜ اختالؾٚت ذم مَدار  ّّ هذه احلروف مٚئِٜ إػى افّٔغ ذم أظذى افسىقر، وتقجد ث

بُّٚن افُتٚبٜ وزمّٚنٚ أو بٕٚشِقب افذي يّتخذه افُٚتٛ ذم  هذا إٓحْٚء متّٖثرة

ـتٚبتف7 ؾّ٘ن مَدار هذا إٓحْٚء يُقن ـبرًا جّدًا ذم بًض افْسخ مثؾ: مهحػ 

حٔٞ يبِغ ( ذم صًْٚء، DAM 01-25.1وافْسخٜ رؿؿ: ) بىرشزغ ـ بٚريس

                                                           
وهق ظبٚرة ظـ ( Codex Parisino-petropolitanus) بىرشزغـ بٚريس مهحػ  (1)

وافَسؿ  ،(Arabe 328) مهحػ واحد ، ؿسؿ مْف مقجقد ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ 
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ٔاًل جّدًا، ـام وذم بًض افْسخ يُقن هذا ادَدار ؿِ ،درجٜ (12)مَداره تٚرة إػى 

ويبِغ ، (1صًْٚء )مـ مهحػ ذم افىبَٜ افسٍِٜٔ افذي تّؿ حمقه  إصع ذم اخلطّ 

اشتّر ( درجٜ، ـام 02إػى  12ٓد( بغ )مَدار إحْٚء إفػ ذم )مهحػ من

ـّ  ذم بًض افْسخ افُقؾٜٔ افَديّٜ هذا اإلشِقب ؿِٔاًل  إفػ ـٚن إحْٚءً  وفُ

ًٚ مـ ـتٚبٜ افَرآن ذم افَرن افثٚين وافثٚفٞ ، وفُـ أفٌٔٝ تِؽ اخلهقصٔؾٔٓٚ ٔ ِّ ٜ ـ

ًٚ، ومل يقجد هلٚ بًد ذفؽ أّي أثر. ًٚ ؾنٔئ  وافرابع اهلجري صٔئ

 ب: الؽتابة عذى اجلؾ :

ؿبؾ أن تٖيت مرحِٜ اشتًامل افقرق ذم افَرن افثٚفٞ اهلجري وتًّؿ آشتٍٚدة 

يـ افّْص ذم زمـ طٓقر مْف ذم تدويـ افُتٛ اإلشالمٜٔ ـٚن اجلِد أهّؿ وشِٜٔ فتدو

ٝ آشتٍٚدة مـ  ّّ اإلشالم ومٚ بًده. وبٚفرؽؿ مـ أّن ذم بًض أصَٚع افًٚمل ؿد ظ

ـّ افتدويـ افَرآين ـٚن متّٖثرًا بتدويـ افهحػ  ورق افزدي ـام ذم مك، وفُ

إخرىى  وادسٔحٜٔ افدئْٜ افَديّٜ ـ ـٚفتقراة واإلٕجٔؾ وافُتٛ افدئْٜ افٔٓقديٜ

ـ حٔٞ تّؿ تدويْف ظذى اجلِد، ؾُٕٚٝ إٔقاع  دتّٖخرة مـ افًٓد افَديؿذم ادرحِٜ ا

اجلِقد تًّد افقشِٜٔ افقحٔدة ذم ـتٚبٜ ادهٚحػ وؿد متّٝ آشتٍٚدة مْٓٚ حتكى 

ٝ ذم أواخره آشتٍٚدة مـ افقرق ظذى ٕىٚق  ّّ أواخر افَرن افثٚفٞ حٔٞ ظ

ّْٕٚ إذا ظثرٕٚ افٔقم ظذى مواشع هحػ مُتقب ظذى افقرق ٓ ، ؾّـ افىبًٔل أ

                                                                                                                                          
وورؿٜ مْف مقجقدة ذم مُتبٜ افٍٚتُٚن ( Marcel 18) أخر ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افروشٜٔ

 .وإخرىى ذم جمّقظٜ ٕٚس دئٍد خِٔع ذم فْدن

بٚخلّط احلجٚزي، ٕستبًد  مـ افقرق افزدي ـ حسٛ اّضالظْٚ ـهْٚك ّٕقذج واحد ؾَط  (1)

ًٚ بٚدًْكى افقاؿًل فُِِّٜأن يُقن  يُّـ أن تُقن افْسخٜ: حٔٞ  .ذم إصؾ ؿرإٓ
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يُّْْٚ أن ْٕسبف إػى افَرٕغ إّول وافثٚين اهلجرّيغ، وفذفؽ مـ افهًٛ أن ٕتَّبؾ 

ّٔدة ادًهقمٜ 1022أّن ادهحػ رؿؿ: ) ـ  ÷( ادقجقد ذم متحػ ظتبٜ افس

ّٕف وّثؼ بتٚريخ: ) هـ( ـ ؿد متّٝ ـتٚبتف ذم ظٓد ادٖمقن افًّبٚد، إذ 165بٚفرؽؿ مـ أ

 هذا ادهحػ دٓئؾ واوحٜ تّٗيد ـالمْٚ مـ ؿبٔؾ اخلّط وافتذهٔٛ افَِذيـ يبدو ذم

 اهلجرّيغ. واخلٚمس مهٚ مـ ٕتٚج افَرٕغ افرابع

 الؼطع العؿودي دم ادصاحف ال األفؼي البقايض:ج: 

بٚفرؽؿ مـ أّن اخلّط وافُتٚبٜ أمر ؿديؿ ذم صبف اجلزيرة واحلجٚز، وفف افُثر 

ّٕف ٓ يُّـ مـ افنقاهد وافقثٚئؼ،  ّٓ أ وخّٚصٜ افُتٚبٜ ادْحقتٜ ظذى افهخقر، إ

افًثقر ذم احلجٚز ظذى تدويـ افهحػ وافُتٛ افدئْٜ افٔٓقديٜ وادسٔحٜٔ بٚخلّط 

افًريب ؿبؾ اإلشالم. ومـ افىبًٔل أّن تدويـ أؿدم ادهٚحػ افَرإٜٓٔ ذم صدر 

ّٕام ـٕٚٝ متّٖثرة بسٚئر ٕامذج تدويـ افهحػ افدي ْٜٔ فألديٚن إخرىى ذم اإلشالم إ

 ًٚ افًٓديـ  :أي ـمْىَٜ افنٚمٚت وبغ افْٓريـ، ؾّ٘ن مجٔع هذه افهحػ تَريب

ـٕٚٝ تُتٛ ظذى اجلِد ذم ؿىع ظّقدي،  ـوافُتٛ افدئْٜ افٔٓقديٜ وادسٔحٜٔ 

ِّدت هبذا افنُؾ. وبٚفرؽؿ مـ  ًٚ ؿد ـتبٝ وج وإّن ادهٚحػ افَرإٜٓٔ إوػى أيو

ّْٕٚ ٕجد افٔقم ٕامذج ؿِِٜٔ مـ ادهٚحػ احلجٚزيٜ ادٚئِٜ ذم ؿىع  ـّؾ ذفؽ ؾ٘

( ذم متحػ افٍْقن افسـٜٔ TIEM ŞE 3702بٔٚيض، أي: أؾَل ـام ذم افْسخٜ رؿؿ: )

 واإلشالمٜٔ، ممّٚ جيًِْٚ ٕستْتٟ:

أّن افَىع افًّقدي مل يُـ مٔزة مّىردة تتّّٔز هبٚ مجٔع ادهٚحػ اجلِديٜ  أّوالً:

                                                                                                                                          

(P.Michaélidès No. 32 )ذم افَٚهرة ادقجقدة  ُِٚٓ  أومثؾ بًض إفقاح ادخىقضٜ مَث

 . ـتٛ ظِٔٓٚ ؿسؿ مـ افَرآن وؿد افهخر افتل تّؿ افًثقر ظِٔٓٚ ذم احلجٚز ادْحقتٜ ظذى 
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أّن أؽِٛ ادهٚحػ احلجٚزيٜ افتل بٚفَىع  وثاكقاً: افَرن إّول، افتل يًقد تٚرخيٓٚ إػى 

، أي: ذم ادرحِٜ أواخر افَرن إّول وأوائؾ افَرن افثٚينافبٔٚيض يبدو أّّنٚ طٓرت ذم 

هق أّن  واألمض الثالث:إٓتَٚفٜٔ إػى اخلّط افُقذم افذي راج ؾٔف افَىع افبٔٚيض إؾَل. 

افَرن افرابع ومٚ بًده ظذى افقرق وـتٚبٜ افَرآن ظذى إٕقاع ادسِّغ بًد تًّرؾٓؿ ذم 

 ادختٍِٜ مْف ؿد اظتّدوا جمّددًا افَىع افًّقدي ذم أؽِٛ ادهٚحػ ؽر اجلِديٜ.

 د: اشتغالل أقىصى حٍ  من مساحة أوراق اجلؾ :

مر إػى اشتٌالل احلّد إؿلى م دئ ٕا ِّٜ اجلِقد وؽالء أشًٚرهٚ ذم ٚب ـ فَد شبّٛ ؿ

مسٚحٜ أوراق اجلِد ذم تدويـ ادهٚحػ احلجٚزيٜ، وهذا إمر واوح بٚدَٚرٕٜ مع 

 ٜ ين وافثٚفٞ وافرابع اهلجري بحقاصٔٓٚ اخلٚفٔ تٝب ذم افَرن افٚث ادهٚحػ افُقؾٜٔ افتلـ 

رآين ذم  ٚبٜ افّْص اَف ت ـ  ذم جقإٛ افّْص افَرآين وافٍقاصؾ افُبرة بغ افسىقر، ؾّ٘ن

ٛ ادهٚحػ افتل  ٜ أؽِ ـ أظذى افهٍح ـ م ـ أؿلى حٍد ممُ خلّط احلجٚزي تبدأ م ـتبٝ ٚب

ّر فتنٌؾ أـز حّٔز ممُـ إػى أشٍؾ افهٍحٜ، وترىى حقاصٔٓٚ اخلٚفٜٔ ـ افّْٔكى  وتسّت

 ٜ ـ  تنٌؾ حّٔزًا جّدًا ؿِٔالً حقل افّْص، وٕجد أّن أؽِٛ ادهٚحػ احلجٚزي وافٔنىى

شىر ذم  ٜ حتتقي ظذى افُثر مـ ٕا ّؾ افَدّي ثر مـ ثالثغ شىرًا ذمـ  غ ـأ افهٍحٜ تِب

( ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افروشٜٔ ذم شٚن Marcel 17صٍحٜ، ظذى شبٔؾ ادثٚل إير افْسخٜ: )

 ( ذم دار ادخىقضٚت ذم صًْٚء. DAM 01-27.1بىرشزغ، وافْسخٜ: )

 هـ: ع م االلتزام بتـظقم السطور وتضتقب الصػحة:

خلهقص ٜ افتل مّرت إًٍٓٚ. ؾّ٘ن افُثر مـ مدّوين هذه اخلهقصٜٔ هلٚ صِٜ ٚب ٜ افسَٚب ٔ

ٜٔ بٚخلطّ  ٛ  أو ادٚئؾ احلجٚزي ادهٚحػ افَرٕآ ٚبتٓؿ وٓ ذم ترتٔ ت مل يِتزمقا افْيؿ ذمـ 

 ٛ افهٍحٚت، ؾَد بٚتٝ آثٚر ظدم آظتْٚء بستٔٛ افسىقر وٕيؿ ضقهلٚ وظدم ترتٔ
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ام أّن ظدد افسىقر ذم ن،ـ  ٕٚبٜٔ واوحٜ فًِٚٔ ٚبتًٚ، احلقار اجل ـ ث ًٚ مل ُي ّؾ صٍحٜ أيو ـ 

 ٜ ًٚ ذم افهٍح راه ثٚبت ذم حغ أّن ظدد افسىقر ذم افْسخ افُقؾٜٔ مـ افَرن افثٚين ؾهٚظدًإ 

ٜ وظذى ٕسؼ واحد ٓ أمْ  ّٔ ام أّن رصػ افسىقر وامتدادهٚ بهقرة مسَت ٝ افقاحدة،ـ 

تبٝ بٚخلّط احلجٚزي ؾٔف وٓ ظِ  ـ  ذم و ادٚئؾ أقج، ذم حغ أّن أؽِٛ ادهٚحػ افتل

ل  ّول اهلجري فٔسٝ ؾٔٓٚ هذه ادّّٔزات وظدد شىقرهٚ متٌّر، ظذى شبٔؾ ادٚث افَرن ٕا

( ذم دار ادخىقضٚت ذم صًْٚء DAM 01-29.1ؾّ٘ن ظدد افسىقر ذم افْسخٜ رؿؿ: )

ذم شٚن  ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افروشٜٔ( Marcel 17( وذم افْسخٜ: )32إػى  13يساوح بغ )

ٜ Ms. Or. 2165( وذم افْسخٜ: )33إػى  01اوح بغ )بىرشزغ يس ٕٔٚ ( ذم ادُتبٜ افزيى

ٜ Arabe 328a) :ٜ( وذم افْسخ04إػى 01ذم فْدن يساوح بغ ) رٕسٔ ٜ اٍف ٜ افقضْٔ ( ذم ادُتب

ريس يساوح بغ ) (. وـذفؽ ؾّ٘ن ظدم افتْئؿ ذم ضقل افسىقر 05إػى  01ذم ٚب

ٜ واظقجٚجٓٚ ذم أؽِٛ افْسخ ادذـق ٚفٔ ًٚ بٚدَٚرٕٜ مع افْسخ افُقؾٜٔ فَِرون افت رة إٍٓ

شىر ادْ ٜ مٍِٝ فِْير. تذات ٕا ٜ وادستَّٔ ٜ ادستقي  يّ

 :(scriptio continua) ادتوالقة وادتصؾةو: الؽتابة 

مْنٖ هذه ادٔزة ذم تدويـ ادهٚحػ افَديّٜ جٚءت مـ افْامذج إوػى فِخّط 

منسـٜ ذم  دتهِٜذفؽ ٕرىى أّن افُتٚبٜ ادتقافٜٔ واافًريب، واشتّّرت إػى ؿرون، وف

ادهٚحػ احلجٚزيٜ وشٚئر ادهٚحػ بٚخلّط افُقذم، وهذه افىريَٜ مـ افُتٚبٜ 

افَديّٜ يُّْْٚ أن ًٕثر ظذى افُثر مـ ٕامذجٓٚ ذم اخلّط افٔقٕٚين وافًزي 

ـَ ؾٔٓٚ ذاك آظتْٚء بٚفٍراغ احلٚصؾ »وأرامل وافنيٚين:  بغ افُِامت مل ُيًت

وحتكى بغ حروف افُِّٜ افقاحدة افتل مل تّتهؾ ببًض، وذم واؿع إمر ؿد 

ًٚ، ؾّـ أثٚر ادسّتبٜ  ٝ جمٚمٔع احلروف افهٍحٜ وصِّتٓٚ بْحق مّْيؿ تَريب ّّ ظ

ظذى هذه افىريَٜ هق احتامل دمُزء افُِّٜ ذم ّنٚيٜ افسىر إذا فزم إمر7 وفُـ ذم 
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افُِامت أبدًا. ومـ ادحتّؾ أّن مْنٖ هذه افىريَٜ يرجع  ّنٚيٜ افهٍحٜ ٓ تتجّزأ

( ادّتبًٜ ذم افتدويـ ذم افًهقر افُتٚبٜئٜ ظدم دمز( أو )افُتٚبٜ ادتهِٜإػى ضريَٜ )

إذ ٓ زافٝ ٕامذجف بٚؿٜٔ مْذ ذفؽ افًٓد ذم افًديد مـ  شافَديّٜ ادتّٖخرة

دت )افُتٚبٜ ادتقافٜٔ( ذم افهحػ وافُتٛ افدئْٜ افٔٓقديٜ وادسٔحٜٔ. وؿد صٓ

 ًٚ 7ًٚ ظذى شبٔؾ ادثٚل ؾّ٘ن ادهٚحػ إّوفٜٔ ـ خهقص احلَٛ افالحَٜ تىّقرًا بسٔى

ًٚ مٚ ٕراه ذم  ـّ هذا إمر ؽٚفب ِّام دمّزأت هبٚ ـِّٜ ذم ّنٚيٜ افهٍحٜ وفُ احلجٚزيٜ ـ ؿ

 .ادهٚحػ افُقؾٜٔ ذم مْتهػ افَرن افثٚين اهلجري ومٚ بًده

 التذهقب والزخارف دم مطالع السور: ز: ع م وجود

ٔؼ ادزّيـ ذم  ٜ بًّْكى افتّْ ٓ يقجد افتذهٛٔ ذم ادهٚحػ احلجٚزيٜ افَدّي

                                                           

(1)  Francois Deroche, Qur’ ans of the Umayyads: A First Overview, 

Leiden: Brill, 2014, p. 18. 

افَرن افسٚدس كى ر اشتًامل افُتٚبٜ ادتهِٜ ذم افًديد مـ ادهٚحػ افُقؾٜٔ حتّ فَد اشتّ (0)

ًٚ، ومـ أهّؿ ميٚهر هذا افْقع مـ افُتٚبٜ هق تَىٔع افُِامت، حٔٞ يُتٛ  اهلجري تَريب

ؿسؿ مـ افُِّٜ ذم ّنٚيٜ افسىر ويُتٛ افَسؿ أخر مْٓٚ ذم بدايٜ افسىر افالحؼ، وبًْٚء 

ؼ ذم خهقص هذا ادجٚل يبدو أّن افُّتٚب آيرإٔغ إوائؾ ذم مٚؿّٝ بف مـ حتَٔ ظذى 

خراشٚن ومٚ وراء افْٓر ـٕٚقا خمٚفٍغ هلذا افْقع مـ افُتٚبٜ ادتهِٜ، ؾِؿ يَقمقا بتَىٔع 

مٚ خيّص هذا ادقوقع وؾٓرشٜ فِّهٚحػ  وفالضالع ظذى  .افُِامت ذم ّنٚيٜ إشىر

 ـقؾی ؿرآن»مَٚفتل بٚفٍٚرشٜٔ حتٝ ظْقان : افُقؾٜٔ إيرإٜٔ يُّـ فَِٚرئ مراجًٜ 

 ظِٔف ضٌٔٚن(: صراز) پٚرس همقز در آن منوؿف هپٚر وديگر ايران، مِی همقز در 1056

ِّٜ آيْف ذم شـقؾی ٕقيسی ؿرآن در پٔقشتف( )ـتٚبٝ  ،151 افًدد ،31 افسْٜ پژوهش، جم

 أخر ِؿسّفو اإليراين افقضْل ادتحػ ذم 1056 رؿؿ افُقذم افَرآن. ]144ـ111ص

 . [افُقذم اخلط ـتٚبٜ ذم(  ادّتهِٜ افُتٚبٜ) ظذى  افتّّرد: بنراز پٚرس متحػ ذم ادنوق
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ٚذ افًالئؿ فِدٓفٜ ظذى مقاوع افسجدة وأجزاء افَرآن مثؾ اؾتتٚحّٔٚت افسقر واّّت 

ٜ ظؼ وافثالثغ جزء رًب ًٚ مٚ يسك حّٔزًا صٚؽاً افتَسٔامت افسبٚظٜٔ وٕا رًا بَّدار . وؽٚفب

ام ذم افْسخٜ: ) ( ذم دار ادخىقضٚت ذم 25.1-01شىر أو شىريـ فٍِهؾ بغ شقرتغـ 

( وافْسخٜ: DAM 01-30.1( وافْسخٜ: )أ05ب، 04ب، 03أ، 6صًْٚء، افهٍحٚت: )

(Marcel3 )ٜٔذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افروش ٜ ّرج رة مٚ تتّخذ اخلىقط افًٚديٜ أو ادًت 7 وٚت

ًٚ ظـ افٍوٚء افنٚؽ امظقو ـ   ذم (29.1-01) خٜ:ْساف ذم ر فٍِهؾ بغ افسقر

ب، 01أ، 01ب، 02أ، 13ب، 11ب، 13) افهٍحٚت:صًْٚء، ذم دارادخىقضٚت 

( ذم Marcel17( وذم افْسخٜ: )ب30أ، 30أ، 31ب، 06ب، 05ب، 04افػ، 03

ْقن SE56أ( وذم افْسخٜ: )11أ، 0ادُتبٜ افقضْٜٔ افروشٜٔ، افهٍحٚت: ) ( ذم متحػ اٍف

ٝ (أ4أ، 3ب، 1ب، 0أ، 1ٜ واإلشالمٜٔ، افهٍحٚت: )افسـٔ ض افْامذج ؿد متّ 7 وذم ًب

ٚبٜ أش ـ  ءامـت ٚير فِخّط إصع وذفؽ ذم زم افسقر ذم هذا احلّٔز افنٚؽر بخّط وفقن مٌ

ذم ادُتبٜ افزيىٕٜٚٔ،  (Or. 2156متّٖخر ظـ زمـ افْسخ، ومثٚل ذفؽ افْسخٜ: )

 Wetzstein IIىقضٚت ذم صًْٚء، وافْسخٜ: )( ذم دار ادخDAM 01-21.3افْسخٜ: )و

. بْٚء ظذى هذا ؾّ٘ن افتذهٔبٚت ادقجقدة ذم مىٚفع احلُقمٜٔبرفغ ُتبٜ ذم م (1913

ّدهٚ مـ ادِحَٚت ادوٚؾٜ إػى هذه افْسخ ُْْٚ أن ًٕ ذم  افسقر مـ افْسخ احلجٚزيٜ ّي

زمْٜ ا ام ذم مهحػ منٓد، افْسختغٕا  افًتبٜ افروقيٜ، ( ذم1113و 15: )فالحَٜ،ـ 

                                                           

ّٔتٓٚ  (1) ذم بًض إحٔٚن ينٚر ذم افٍراغ ادقجقد بغ شقرتغ إػى ظْقان افسقرة افتٚفٜٔ واؾتتٚح

( :ًٚ ّٔ  (Marcel18bو Marcel11) خٜ:ْساف ذم شقرة ـذا( ـام ٜهذه ؾٚحتبٚفىريَٜ ادًروؾٜ حٚف

ًٚ ظْقان افسقرة افسٚبَٜ وخٚمتتٓٚ:  خٜ:ْسذم اف ـذا( ـامهذه خٚمتٜ شقرة ) ويذـر ؾٔٓٚ أحٕٔٚ

(Marcel3) . 
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ْقن افسـٜٔ واإلشالمٜٔ ذم SE80) خٜ:ْسواف افْسخٜ: و ،ْبقلىاش( ذم متحػ اٍف

(DAM 01-28-1 )ذم صًْٚء، ( ٜوافْسخMaVI 165 ) ـذم  .تقبٌْ

 ح: الضشم الـاقص دم كتابة حضوف ادّ :

مل يُـ فِخّط افًريب ؿدياًم إمالء دؿٔؼ ومّْسؼ وـٚمؾ. ؾَد تُٚمؾ هذا اخلّط 

ًٚ حّتكى بِغ إػى مٚ هق ظِٔف افٔقم، ويبدو أّن بًض جقإٛ ذفؽ افَْص ٓ تدرجي ّٔ

زافٝ مقجقدة، بؾ رّبام تبّدفٝ إػى ؿٚظدة. ظذى شبٔؾ ادثٚل ووع حرف افقاو 

ٜ ذم ـِامت مثؾ: )أوفئؽ وهٗٓء( أو حذف إفػ ذم ـِامت  ّّ بدًٓ ظـ افو

ص اخلّط افًريب إّويل هق حذف مثؾ: )هذا وذفؽ(. ؾّ٘ن مـ أهّؿ إمثِٜ ظذى َٕ

( : كى ّّ آمٚري( حغ  مُٔٔعإفػ ادُّرر فِدٓفٜ ظذى ادّد )آ(. بًْٚء ظذى هذا ؾَد ش

دراشتف بًض ادهٚحػ افَديّٜ، هذه ادٔزة اإلمالئٜٔ بـ: )حرب بال هقادة ظذى 

 scriptio)افْٚؿص  افرشؿبالذ( ٕيريٜ  سٔجي. وؿد ؿّدم مـ بًده: )رإفػ(

defective) ،ٜٔوبٚفرؽؿ مـ أّن هذا آصىالح مل يستخدم ذم ادهٚدر اإلشالم .

ّٔزات اخلّط افًريب افَديؿ. وؾواًل  ّٔٚتف مم ّٔدًا حيّؾ ذم ض ًٚ ج وفُـ ؿد يُقن وصٍ

ًٚ  ،ظـ ظدم وجقد اإلظراب أو ادّد افَهر ذم هذا اخلطّ  ؾ٘ن ّ ادّد افىقيؾ )آ( أيو

ّٔدًا.  فدٓفٜ ظذى ادّد افىقيؾ )آ( ـ فتٚيل ؾّ٘ن ٕسبٜ حذف إفػ ـ اوبٚمل يُتٛ ؾٔف ج

                                                           
(1)  M. Amari, Bibliographie primitive du Coran… Extrait de son mémoire 

inédit sur la chronologie et l’ancienne bibliographie du Coran, publié et 

annoté par Hartwig Derenbourg, in Centenario della nascita di Michele 

Amari I, Palermo, 1910, p. 20.  

(2)  R. Blachère, Introduction au Coran, 2e éd., Paris, 1959, especially p. 79 

and following.  
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ذم ادهٚحػ احلجٚزيٜ افَديّٜ ـثرة جّدًا7 حٔٞ يُّْْٚ منٚهدة هذا افَْص ذم 

ٕامذج ظديدة ومُّررة مـ إؾًٚل مثؾ: )ؿٚل، ؿٚفٝ، ؿٚفقا( حٔٞ ـتبٝ: )ؿؾ، 

 أظجٛ إمثِٜ ظذى . ومـ ـتبٝ: )ــ، ـْقا(حٔٞ ؿِٝ، ؿِقا( و)ـٚن، ـٕٚقا( 

ذفؽ ذم ادهٚحػ افَديّٜ بٚخلّط احلجٚزي هل افُِامت افتٚفٜٔ: )ٕرا( بدًٓ ظـ 

 . وؽرهٚ مـ إمثِٜ)ٕٚرا(، )ادؾ( بدًٓ ظـ )ادٚل(، )صؾ( بدًٓ ظـ )صٚل(

 :اخلطّ  رشمط: كثضة الغضائب اإلمالئقة دم 

ـ مهىِح ؽراٛئ افرشؿ ـ مهىِحًٚ  مل ُي ٛ ؿدياًم  ـ أو ؽراٛئ اإلمالء  ت ًٚ ذمـ  مًروؾ

سر وظِق رآن7 افٍت ٜوم اَف ّّ ِّام أصٚر أئ يل  افرشؿ ؿ ٚفٚت َبٔؾ، وب ـ هذا اف امذج م  ٕ راءات إػى واَف

 ٜ ـ ؽراب ًٚ م قظ ّدٕ  ٜ ًي دّي ٚ ذم ادهٚحػ اَف  . ذم هجٚء ادهٚحػ افرشؿؾّ٘ن افًثقر ظِٓٔ

بًض َٕهده مـ افٌرائٛ اإلمالئٜٔ ذم رشؿ افُِامت افَرإٜٓٔ هق  مٚو

                                                           

ض ادقارد مـ ؿبؾ ؿّراء (1) سخٜ، تّؿ إصالح افرشؿ افْٚؿص ذم ًب ( Marcel18bخٜ: )ْساف ذم ـام اْف

امذج ٝ مجٔعٕ  ٞ اشتبدف :  (ؿؾ) :حٔ صعؿٚل)ـب ـ اخلّط ٕا  .( بخّط مٌٚير ومتّٖخر ظ

ظدم ذـر ادهٚحػ احلجٚزيٜ فَِرن إّول ذم  ظذى  اً هذا إمر صٚهدًٕتز ام يُّْْٚ أن ربّ  (0)

مًرؾٜ مرشقم مهٚحػ أهؾ ذم ـتٚبف: ادَْع ذم  مثؾ أيب ظّرو افداين 7افرشؿ أئّٜـتٛ 

حغ ذـرهؿ  ذم ـتٚبف: خمتك افتبٔغ هلجٚء افتْزيؾ، وأيب داود شِٔامن بـ ٕجٚح إمهٚر،

ادهٚحػ ووًقا جّؾ اهتاممٓؿ ظذى بؾ إّّنؿ ؿد  ،أؿقال ظِامء افسِػادهٚحػ افَديّٜ و

ِّ افتل تًقد إػى افُقؾٜٔ ادًروؾٜ  مثؾ  يًثر ؾٔٓٚ ظذى ام افَرن افثٚين اهلجري ومٚ بًده حٔٞ ؿ

ٍَٝ واتّ »ؿٚل افداين:  (ذوا)صُؾ  ظذى  (ذو)شبٔؾ ادثٚل ذم ـتٚبٜ  ظذى و .هذه ادقارد

آشؿ ادٍرد ادوٚف ٕحق  ظالمٜ افرؾع ذم له لحذف إفػ بًد افقاو افت ادهٚحػ ظذى 

م  ﴿ :ؿقفف
و ِعلْ ُ ْضل  ﴿و﴾َلذ

ُو فذ ة  ﴿و ﴾َلذ ْغِفرذ و نذ ُ
اب  ﴿و ﴾َلذ ْرِش  ُذو﴿و ﴾ُذو ِعقذ ُذو ﴿و ﴾الْعذ

ْضلِ  ف ـ احتامًٓ ـ 05إىر: ادَْع:  .شومٚ ـٚن مثِف حٔٞ وؿع ﴾الْفذ ّٕ . يبّغ مـ خالل ذفؽ أ

ًٚ ظذى   صُؾ )ذوا( ذم افًديد مـ ادهٚحػ افَديّٜ. رشؿ ـِّٜ )ذو( ظذى  مل يُـ مّىًِ
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ادُتقبٜ  آشتثْٚءات اإلمالئٜٔ افتل ًٕثر ظِٔٓٚ ذم ٕامذج مـ افُتٚبٚت افًربٜٔ افَديّٜ

ـّ  إفقاح احلجريٜ ظذى   افرشؿ أئّٜوادهٚحػ احلجٚزيٜ فَِرن إّول. وفُ

ًٚ، وٓ ٕستبًد  ًٚ مْٓٚ تَريب احتامل مْنٖ بًض هذه ادقارد أّن وافَراءات مل يَّرروا صٔئ

ًٚ ٓ ٕستىٔع أن ّٕزر ذفؽ يرجع إػى ضريَ ٜ ؿراءة أو هلجٜ افُتّٚب أو افَّراء، وفُـ ئَْ

ِّام  ًٚ. وشْنر هْٚ إػى بًض افٌرائٛ اإلمالئٜٔ ذم ادهٚحػ احلجٚزيٜ، إذ ؿ هلٚ مجًٔ

َقل: إّّنٚ ؽر مقجقدة افٕراهٚ ذم ادهٚحػ افُقؾٜٔ فَِرن افثٚين ومٚ بًده، بؾ إوػى 

ِرار ـ  ًٚ، مثالً: ّٔ تبٝ )ضٚوّنٚئ ـ  ) ًٚ )دواد(، و)ضقىى ّٔ تبٝ ـِّٜ )داود( إمالئ ـ  (، ىًا مٚ

 ُٝ تبٝ )صٚي(، و)ِجئ ـ  تبٝ )ذوا(، و)رء( ـ  تبٝ )أوٓ(، و)ذو( ـ  و)أوفقا(

تبٝ )إفٔف(. ؾّ٘ن  ـ  تبٝ )جٕٜٚ(، و)إفف( ـ  (، و)جّْٜ( َٝ ُٝ وجٚي تبٝ )جٚي ـ  ) َٝ وجئ

 افرشؿ افًثامين ادًروف: اجلدول افتٚيل يبّغ فْٚ بًض هذه افٌرائٛ بٚدَٚرٕٜ مع 
 

ًٚس تقصٔػ طٚهر افُِّٜ ـ اد ًثامين ذم افزم ٛ ذم إمالء افرشؿ اف ٌري ٚزاحلمهٚحػ  افرشؿ اف  ٜيج

ىتٚن َٕ ٚ غ إفػ )آ( ظذى صُؾ رـزة حتٓت ف تٔب  افٔف افى

ٕفػ غ ا ن تٔب ىٚت َٕ ٚ  ؿرضٔس/ جْتغ/ ـِٔٓام ؿرضٚس/ جْتٚن/ ـالمهٚ )آ( ظذى صُؾ رـزة حتٓت

َٝ  ٔغ افُنة ظذى صُؾ أفػتب / جئ ُٝ َٝ  ِجئ / جٚي ُٝ  جٚي

َٝ  تبٔغ افُنة ظذى صُؾ أفػ َٝ  ِصئ  صٚي

ٜ ظذى صُؾ أفػ تبٔغ افو  ضٚوی ُضقی ّّ

 صٚی صئ تبٔغ افٍتحٜ ظذى صُؾ أفػ

 جٕٜٚ/ جٕٚٝ جْٜ/ جْٚت تبٔغ افٍتحٜ ظذى صُؾ أفػ

 ٓيـ فئـ تبٔغ افٍتحٜ ظذى صُؾ أفػ

ّٔئ ة ظذى صُؾ أفػتبٔغ اهلّز  شقأ/ شقاة/ افسٔٚ شق/ شقءة/ افس



 14 .............................................................. مصحف ادهشف  الضووي

 راوس رؤس تبٔغ اهلّزة ظذى صُؾ أفػ

 شٔٚة شٔئٜ تبٔغ اهلّزة ظذى صُؾ أفػ

 يٚوده يقده تبٔغ اهلّزة ظذى صُؾ أفػ

خر ُٚن ٔا ٚ م ٕفػ وافقاو أحدمه  دواد داود ووع ا

 ذوا ذو ووع حرف افزيْٜ )أفػ( ذم )ذو(

 أوٓ أوفقا أوفقا حذف افقاو ذم

ّتغ ـِ  بِحؼ/ بِبْٔٝ/ بٌِٔٛ بٚحلؼ/ بٚفبْٔٝ/ بٚفٌٔٛ حذف أفػ افقصؾ ظْد اّتهٚل 

 ي: ووع العالئم ال اّلة عذى هناية اآليات:

إّن ووع اإلصٚرات ذم ّنٚيٜ أيٚت يًتز مـ أؿدم افًالئؿ افَرإٜٓٔ، حٔٞ 

ّٔزوا ّنٚيٕرىى بقوقح ذم ـّٚؾٜ افْسخ احلجٚزيٜ افَديّٜ أّن ـتب  ٚتٜ افَرآن ضٚدٚ م

، ٜأيٚت بٚفًالئؿ بْسؼ مّْيؿ. ؾّ٘ن فُّؾ ـٚتٛ ضريَتف اخلّٚصٜ فتّٔٔز ّنٚيٜ أي

ًٚ منٚهبٜ فبًوٓؿ، وهل ظبٚرة ظـ جمّقظٜ مـ افَْٚط  ًٚ ضرؿ وفُّْٓؿ اظتّدوا مجًٔ

ًٚ فِن ِّٞ أو مستىٔؾ، وهذا إمر ـ وؾَ قاهد ادّتّدة ادّْسَٜ ظذى صُؾ مرّبع أو مث

( حٔٞ ٓ يًتز تَسٔؿ أيٚت شّٜ فدـفققدور ٕ)ثٔ ادتّٖخرة ـ يتْٚؿض مع رأي

ًٚ أنّ رائجٜ ذم تدويـ افّْص ذم ادتقن إوػى  ّٕام تقّصؾ  فدـفقٕ ، ويبدو واوح إ

ًٚ ـ ادقجقدة ذم مديْتل  إػى هذه افْتٔجٜ بْٚء ظذى مٚ رآه مـ افْسخ ـ ادتّٖخرة تَريب

 افثٚفٞ ومٚ بًده.و غ افثٚينفتل تًقد أؽِبٓٚ إػى افَرٕ)برفغ وؽقتٚ( وا

يتبّغ مـ خالل دراشٜ ادهٚحػ ادُتقبٜ بٚخلط ادٚئؾ أّن ؾهؾ أيٚت ظـ  

                                                           

(1)  Th. Nöldeke, Geschichte des Qorâns, Göttingen, 1860, p. 323. 
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بًوٓٚ افبًض ومتٔٔز ّنٚيٜ ـّؾ آيٜ ـٚن مقجقدًا ذم صدر اإلشالم ومْذ أوائؾ 

ـّ  ثٚين وحّتكى مْذ أواشط افَرن افُهِجر هذا إمر  ـتٚبٜ افّْص افَرآين، وفُ

أواشط افَرن افرابع اهلجري ذم أؽِٛ ادهٚحػ ادُتقبٜ بٚخلّط افُقذم ٕشبٚب 

ّن ـّؾ ٕسخٜ جٚء ؾٔٓٚ متٔٔز ّنٚيٜ إ :ؽر مًِقمٜ، بْٚء ظذى هذا يُّْْٚ أن َٕقل

 .أيٚت ٓبّد وأن تُقن أؿدم مـ افْسخٜ افتل مل يُـ ؾٔٓٚ ذفؽ

 ة:ك: متققز البسؿؾة بصػتفا آية مستؼؾّ 

ّٔزات افْسخ إّوفٜٔ  ًٚ مـ مم ِّٜ هل أيو إّن متٔٔز افبسِّٜ بهٍتٓٚ آيٜ مستَ

. وإّن هذا إمر افذي ـثرًا مٚ فَِرآن افتل ـتبٝ ـ بنُؾ ظّٚم ـ بٚخلّط احلجٚزي

ًٚ مْذ أواشط افَرن افثٚين، وٓ  ًٚ ؾنٔئ صقهد ذم افْسخ احلجٚزيٜ ؿد أخذ بٕٚؾقل صٔئ

ّٜٔ افبسِّٜ وجقاز اجلٓر يستبًد أن يُقن افنجٚر  افتٍسري وافٍَٓل ذم بٚب جزئ

هبٚ ذم افهالة وظدمف ؿد تسّبٛ إػى حذف ظالمٜ افتّٔٔز ظْٓٚ ذم ادهٚحػ افَرإٜٓٔ 

                                                           
ّٔزت بف افُثر مـ افْسخ افَرإٜٓٔإّن  :ـ اجلدير بٚفذـروم (1) بٚخلّط افُقذم أو احلجٚزي  مٚ مت

 ،وافتًنر بًالئؿ افتخّٔس تّؿ متٔزهٚجمّقظٚت مـ أيٚت هق تَسٔؿ افَرآن ؾٔٓٚ إػى 

ًٚ مٚ تّؿ هذا إمر  ّٔز وذم زمـ متّٖخر ظـ زمـ  ذموؽٚفب افُثر مـ افْسخ افَرإٜٓٔ بَِؿ مم

 .ِّٜ آيٜ أبداً سافّْص. ـام أّن ظالئؿ افتخّٔس وافتًنر مل تًّد افبـتٚبٜ 

ّٔزة ومٍْهِٜ ظـ بًوامـ ادهٚحػ افَرإٜٓٔ جٚءت ؾٔٓٚ  ؿِٔؾظدد  هْٚك (0) ٓٚ ٔيٚت مم

ًٚ مع ـتٚبٜ افّْص  افبًض ِّٜ ،تزامْ ، ومـ هذا افَبٔؾ وفُـ مل تُتٛ ؾٔٓٚ افبسِّٜ ـآيٜ مستَ

ّن إ :ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ، وبرأيل ادقجقدة، (Arabe370)افْسخٜ افَرإٜٓٔ رؿؿ: 

 هل افْسخٜ افَرإٜٓٔ رؿؿ:ىى مثؾ هذه ادهٚحػ جٚءت بًد افَرن افثٚين، وافْسخٜ إخر

(WetzsteinII 1943) ،وجقد افًالئؿ  مـ رؽؿؾبٚفاحلُقمٜٔ ،  برفغ مُتبٜذم  ادقجقدة

ِّٜ ذم بًض ادقارد ؾَط. ؾٔٓٚ ؾّ٘ن افُٚتٛ ؿد ظّد اذم ّنٚيٚت أيٚت  ظِاًم فبسِّٜ آيٜ مستَ

ًٚ.ّن تًٔغ ظّد أي ذم هذه افْسخٜ بٖ ّٔ   ـٚن ؽر مّْيؿ ّنٚئ
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فَِرن افثٚين ومٚ بًده. وبٚفتٚيل ؾّ٘ن افْسخ افُقؾٜٔ فَِرآن ذم ؽوقن افَرن افثٚفٞ 

ِّٜ أبدًا ومل تو ،وافرابع ع هلٚ أّي ظالمٜ، ـام أّن أؽِبٓٚ مل متّٔز مل تًّد افبسِّٜ آيٜ مستَ

 بؾ ـٚن يُتٍكى ؾٔٓٚ بًالمٜ ّتّٔس أيٚت وتًنرهٚ ؾَط. ،أيٚت ٚتهبٚ ّنٚي

 ل: شفو الؽاتب وأخطاؤه ادتؽّضرة:

ًٚ ذم تدويـ  ّٔ ًٚ وضبًٔ إّن شٓق افُٚتٛ وأخىٚؤه مـ ؿديؿ إّيٚم ـٚن أمرًا مًروؾ

ًٚ ذم افسْغ إوػى ادهٚحػ افَرإٜٓٔ، وفذفؽ ؾّ٘ن مـ اد ُّـ وؿقع هذا إمر أيو

ًٚ مـ صدر اإلشالم ازدادت هذه إخىٚء  ِّام ازددٕٚ اؿساب فُتٚبٜ افَرآن، ؾُ

وتّْقظٝ، ويُّْْٚ افًثقر ظذى صقاهد واوحٜ هلذا إمر ذم افروايٚت افتٚرخئٜ 

 َّ ـ بًد  ا إمرٜٔ مـ أؿدم ادهٚحػ افَرإٜٓٔ. وؿد ـٚن هذافَديّٜ وذم افْامذج ادتب

ًٚ مٚ يستدظل مىٚفًٜ  ّٜٔ ـ ؽٚفب أن اّتهػ ظّؾ افُتّٚب وـتٚبٜ افَرآن بٚفرشّ

ادهحػ بًد افٍراغ مـ ـتٚبتف مـ ؿبؾ أصخٚص فٔتدارـقا تِؽ افًثرات 

هـ(  53ـ04) افًزيز بـ مروان ظبدادحتِّٜ. إّن إخبٚر افتل هلٚ صِٜ بّهحػ 

ًٚ مـ  ًٚ ذم أّول افَرن إّول: ـٚ ح افْسخ افَرإٜٓٔوتهحٔ َٚبِٜادتبّغ أّن ٕقظ ن صٚئً

 مـ: ؿٚل مْف ؾرغ ؾِام افٔقم، اجلٚمع ادسجد ذم افذي ادهحػ هذا فف ؾُتٛ ؾٖمر»

                                                           

ّٔٚر آفتل ؿقٓج  (1)  إػى ـ ؾٔام ذـره مـ تًريػ بًض افْسخ افَرإٜٓٔ ادًروؾٜ ـ وؿد أصٚر ض

ٚن ذم متحػ ـامٕامذج مـ هذا افَبٔؾ  ٍّ ضقبَٚيب ذم  ذم افْسخٜ ادْسقبٜ فًثامن بـ ظ

افَٚهرة، وذم افْسخٜ ادْسقبٜ ادنٓد احلسْٔل ذم ، وذم ٕسخٜ (H.s. 32 )رؿؿ: إشىْبقل

ادهحػ افؼيػ ادْسقب إػى ظثامن بـ  إير: مَّدمٜ ذم صًْٚء. ×اإلمٚم ظع  إػى 

ٚن، ٍّ ّٔٚر آفتل ؿقٓج افَٚهرةادنٓد احلسْٔل ذم ٕسخٜ  ظ 7 120ـ121/  1، بَِؿ ض

 .135ـ7133 112ـ126
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 مـ رجؾكى ؾٖت افَّراء، ؾتداوفف ديْٚرًا، وثالثقن أمحر رأس ؾِف خىًٖ  حرؾًٚ  ؾٔف وجد

 بـ افًزيز ظبد إػى  جٚء ثؿ ٔٚ،هتجّ  ؾَرآه افثٍَّل  شٓؾ بـ زرظٜ اشّف افُقؾٜ اءؿرّ 

 :ؿٚل مهحٍل؟: ؾَٚل. خىًٖ  حرؾًٚ  ادهحػ ذم وجدت ؿد إيّن : فف ؾَٚل مروان

 ؿد ٕجًٜ، مُتقبٜ هل ؾ٘ذا. ًٕجٜ وتسًقن تسع فف أخل هذا إنّ  ؾٔف ؾ٘ذا ؾْير. ًٕؿ

، شافقرؿٜ وأبدفٝ ؾٔف، ـٚن مٚ ؾٖصِح بٚدهحػ ؾٖمر افًغ، ؿبؾ اجلٔؿ ؿّدمٝ

يدة مـ افتهحٔحٚت افتل متّٝ ظذى مٚ وصؾ إفْٔٚ مـ افْسخ وهْٚك ٕامذج ظد

افَرإٜٓٔ افَديّٜ تنٓد ظذى هذا إمر. ومع ـّؾ ذفؽ ؾَد وصِتْٚ افُثر مـ 

ٜ ظـ أظغ ادهّححغ ذم افْسخ افَرإٜٓٔ احلجٚزيٜ افتل إخىٚء افتل ٓ زافٝ خمٍّٔ 

شٓق افُٚتٛ ذم افْسخ  ؾ٘نّ  ادَٚبؾ. وذم بغ أيديْٚ بًد ميّض افَرون ظِٔٓٚ

افُقؾٜٔ فَِرن افثٚفٞ وافرابع ؿِٔؾ جّدًا، بؾ ذم بًض إحٔٚن ٓ ًٕثر ظذى رء 

                                                           

 .31/  1 7 ادقاظظ وآظتبٚر43ـ40:مهٚرـتٚب إٓتهٚر فقاشىٜ ظَد إ (1)

وادهّححغ  اتاءرافَأصحٚب تهحٔح  هق اإلصٚرة إػى فٔس اهلدف مـ هذا افبحٞ  (0)

بًض ممّـ ؿرأ  ، وإٕاّم ادراد هْٚ هق اإلصٚرة إػى افُِامت افَرإٜٓٔ ذم افْسخ افَديّٜ رشؿف

ًٚ مْف بخىئٓٚادهٚحػ وؿٚم ب٘ هذه ، ؾِذفؽ ؿٚمقا صالح بًض ادقارد وتهحٔحٓٚ طّْ

ًٚ مثؾ: )إفػ( فتتّؿ افَراءة بنُؾ  بتٌرات ذم ّٕص افْسخٜ أو أوٚؾقا فِّْص حرؾ

، أو إوٚؾٜ إفػ (Arabe328a): ٜأؾوؾ. مثاًل: إوٚؾٜ إفػ بًد واو اجلّع ذم افْسخ

( مـ هذا 31هٍحٜ: )جف إمٚمل فِافق ذم )ؿٚل( وأمثٚهلٚ ذم مهحػ منٓد. ؾّثاًل: ذم

د ﴿ :ادهحػ، وذم آيٜ لذ مل أ): ـتبٝ بٚفْحق افتٚيل (،10 :ْسٚءاف) ﴾إِن لَْم يذُكو لَُكْم وذ

 :آيٜ (122ثّؿ أؤٍٝ إفٔٓٚ افْقن بخّط متّٖخر7 وجٚء ذم طٓر افهٍحٜ: ) ،(يُـ فُؿ وفد

ْْلذاِب ﴿
ذ
ْولُواْ األ

ُ
( حٔٞ ؽّرهٚ بًد ذفؽ أحد فبٛوٓ إ)أ ة:صقر ظذى  (16 :رظداف) ﴾أ

مـ شقرة افبَرة،  (063)يٜ: أوـذفؽ ذم 7 ـ فػأبدون ـ  (اوفقصقرة: ) افْٚصئغ ظذى 

 .(فبٛوفقا إ)أ ( إػ:فبٛوٓ إ( حٔٞ تّؿ ؾٔٓٚ تٌٔر: )أ16وجف افهٍحٜ: )ذم 
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مْٓٚ. وإّن أحد مهٚظٛ افتحَٔؼ ذم أخىٚء افُٚتٛ ذم ٕسخ افَرن إّول اهلجري 

هق ظدم إمُٚن افتّٔٔز بغ شٓق افُٚتٛ ذم بًض إحٔٚن واختالف افرشؿ 

جْتغ(، وذم اختالف افَراءة ذم مثؾ: )بری/براء(، احلٚصؾ ذم مثؾ: )جْتٚن/

 وشْتْٚول ؾٔام يع هذا افبحٞ ٕامذج مـ شٓق افُٚتٛ ذم مهحػ منٓد.

 م: كثضة الؼضاءات اخلاّصة لؾصحابة والؼضاءات الهشاّذة:

هْٚك ٕامذج ظديدة مـ اختالف افَراءات ذم مجٔع ادهٚحػ افَرإٜٓٔ افُقؾٜٔ مْٓٚ 

تبٝ افُثر مـ مهٚحػ افَرن اخلٚمس إػى افَرن افثٚمـ اهلجري  وؽرافُقؾٜٔ. وؿدـ 

ـثر أو ؿراءة ٕٚؾع(7 أو ؿراءة أيب ظّرو، ابـ) :مثؾ ،اظتامدًا ظذى إحدىى افَراءات افسبع

أيب حٚتؿ افسجستٚين أو أيب ظبٔد(. وـذفؽ ) :مثؾ ،اظتامدًا ظذى مٚ اختٚره أحد افَّراء

ٚفٞ وافرابع اهلجري ظالئؿ اإلظراب ؿد ووًٝ ٕرىى ذم ادهٚحػ افُقؾٜٔ فَِرن افث

ـّ اظتامدًا ظذى ؿٚرئ أو أـثر مـ افَّراء افسبًٜ أو افًؼة ادهٚحػ احلجٚزيٜ  ، وفُ

ًٚ مٚ تٖيت  فَِرون إوػى ؿد احتقت ظذى بًض افَراءات اخلّٚصٜ وؽر ادًروؾٜ افتل ؽٚفب

                                                           
أو افرابع ؾّـ ادُّـ ذم بًض إحٔٚن أن يتّؿ ووع اإلظراب ذم مهحػ مـ افَرن افثٚفٞ  (1)

ًٚ دجّقظٜ مـ افَراءات افنّٚذة وظٚدة مٚ يتّؿ هذا افًّؾ بٚٓشتٍٚدة مـ ووع ظالئؿ  ،وؾَ

ادقجقدة ذم مُتبٜ آشتٚن ؿدس  (03) :افَرإٜٓٔ رؿؿ ٜذم افْسخ :اإلظراب بٚفَْط اخلرضاء. مثالً 

ًٚ ذم ٕسخٜ 7 ذم افًتبٜ افروقيٜ ـ  3210و  3211) :رؿؿ ـ بـ شّٔجقراوأيو ة ذم ادقجقد(

7 وذم ؿسؿ مـ ؿرآن ابـ شّٔجقر ادحٍقظ ذم جمّقظٜ مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ افروقيٜ

ْرِض ﴿ ( جٚءت آيٜ:Qur 286ٕٚس دئٍد خِٔع ذم فْدن، برؿؿ: )
ذ
ِِف اأْل د وذ اء إَِلذ وذُهوذ اََلِي ِِف الَّسهذ

د  فَّراء بٚفِقن إخرض مىٚبَٜ فَراءة اـب مسًقد، وأيّب بـ ـًٛ وشٚئر ا (51افزخرف: ) ﴾إَِلذ

  :إير. دنٚهدة صقرة هلذه افهٍحٜ شوهق افذی ؾی افسامء اهلل و ؾی آرض اهلل» ـٚفتٚيل:

François Déroche, The Abbasid Tradition, pp 142-143.    
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ٚ إػى أحد افهحٚبٜ أو افتٚبًغ ذم ظداد افَراءات افنّٚذة حٔٞ يُّْْٚ أن ْٕسٛ أـثره

ًٚ  رىى أو افَّراء ادًروؾغ. ومع ذفؽ ٕ ذم بًض ادهٚحػ افَديّٜ ؿراءة مل يذـرهٚ أحٕٔٚ

مهدر مـ ادهٚدر ادًروؾٜ ومل تْسٛ ٕحد ؿّط، ظذى افًُس مـ ادهٚحػ  أّي 

إذ يُّـ مالحيٜ أؽِٛ هذه افَراءات ذم  7ادتّٖخرة افُقؾٜٔ مْٓٚ وؽر افُقؾٜٔ

 ادهٚحػ ادُتقبٜ بٚخلّط احلجٚزي ظٚريٜ مـ ظالئؿ اإلظراب.

 ن: ع م رعاية التـسقق ادعضوف دم تضتقب السور الؼضآكقة:

د ظرف افستٛٔ ادنٓقر مـ تقايل ) ٚفستٛٔ افًثامين. وؿد 111َف ٕٜٔ ب ( شقرة ؿرآ

رآن تّؿٕ  ت أخرىى فسقر اَف ٜ ترتٔٚب دّي رخئٜ وادهٚدر اَف ت افٚت ض ذـرت افرواٚي ٚ فًب سبٓت

ـرم  ْبل ٕا ٚبٜ اف ًٛ وظبد اهلل بـ مسًقد وأيبّ × مثؾ اإلمٚم ظع ’ صح ـ  .  ـب

خذ  ّٜٔ ومل ٖت ت ؽر افرش ٚفستٔٚب رآن ب ت فسقر اَف هػ مثؾ هذه افستٔٚب ؾالبّد فْٚ أنٕ 

 ٛ ستٔ ٜ ِف ٍٚف ّٜٔ وادخ ت ؽر افرش س، ومع ذفؽ ؾَد وِجَدت افستٔٚب ّٚؾٜ افْٚ ًٚ بغـ  رواج

خلّط افًثامين ِّٓٚ ٚب ـ  ًٜ ّول مُتقب رن ٕا ٜ مـ اَف دّي ض ادهٚحػ اَف  ادًروف ذم ًب

ٜ مـ ترتٛٔ شقر  احلجٚزي وذم ؿىع ظّقدي. ومـ افقاوح أّن مثؾ هذه افىرَي

خلطّ  خلّط افُقذم وذم ؿىع  ادهحػ ٚب رآن ٚب ٜٚب اَف ت ـ  د ذفؽ ذم ّر ًب احلجٚزي مل تسّت

امذج مـ ترتٛٔ اف  ٕ ُـ افًثقر ظذى ام ذم أؾَل. وّي ٚفستٛٔ ؽر افًثامينـ  ٜٔ ب رٕآ سقر اَف

ٚء )مهحػ  ٜ افسٍِٜٔ ادّحٜٔ مْف(، وذم مهحػ منٓد افروقي )ذم  (1صًْ )افىَب

ٜ رؿؿ: ) ٜ مْف(، وذم افْسخ صِٔ ٜ ٕا ٚب ٚء.DAM 01-32.1افُت  ( ذم دارادخىقضٚت ذم صًْ

                                                           

بـ ـًٛ،  ترتٔٛ شقر ظبد اهلل بـ مسًقد وأيبّ  ذمافدراشٚت افَديّٜ  زيد اّضالع ظذى د (1)

  .32ـ06 :افٍٓرشٝ ٓبـ افْديؿ 0037ـ000 / 0ٚن تَاإل :إير
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ّٕف ؾٔام إذا تقّؾرت مجٔع هذه  هو:دم ختام هذا الػصل جه توالذي كستـ ادّّٔزات أ

ًٚ ـ أو أؽِبٓٚ ـ ذم مهحػ ؿديؿ، يُّـ أن ٕحُؿ ظِٔف أّن هذا  افتل مّرت إٍٓ

ّٕام هق ٕسخٜ مـ افَرن إّول  ادهحػ ـ وظذى احتامل أؿرب مٚ يُقن مـ افَٔغ ـ إ

وبٚخلّط احلجٚزي. وبْٚء ظذى ذفؽ ؾّ٘ن مهحػ منٓد افروقي ـ برأيْٚ ـ هق أحد 

 جٚزي وؾٔف افُثر مـ افدٓٓت افتل تّٗيد ؿدمف.ادهٚحػ ادُتقبٜ بٚخلّط احل

خلطّ  نّ إ ٜ ٚب دّي ّٔع ادهٚحػ اَف ـٚمِٜ جل رشٜ  ي مع ذـر مقاصٍٚهتٚ احلجٚز ذـر ٓؾ

 حدىى إ ػى إحٚفٜ افَٚرئ إادَٚل7 ؾقجدت مـ ادْٚشٛ  اٚ ٓ يسًف ادَٚم ذم هذممّ 

سخف رشتی خمتك ازٕ  ت حتٝ ظْقان: )ٓؾ َٚٓ ٚبؾاد ٕتسٚب بف ؿرن  هٚی ظربی ؿرآن ؿ ول أا

ٚتٜٔ )اإل (هجری ًِقم ٜ اد ػ: م. شٔػ اهلل ذم افنُب ٖٔف ٝ(:ت ٕٔ -www.islamic ٕس

awareness.org،  مٍّه ٜ رش ٚ ٓؾ ٛ ؾٓٔ ٚت ْٚول اُف ٞ ت ٜ هلٚ. ِٜحٔ ٍِ سخ مع صقر خمت ؽ اْف   فِت

                                                           
(1)  https://www.islamic-awareness.org/quran/text/mss/hijazi.html. 

http://www.islamic-awareness.org/
http://www.islamic-awareness.org/
http://www.islamic-awareness.org/
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 الػصل الثاين

 ؟األئّؿة ^: حؼقؼة أم جمّضد صفضةیى لادـسوبة إادصاحف 

 تٚرخئٜبًض افنخهّٔٚت اف إػى  َديّٜفَد ٕسبٝ ـتٚبٜ بًض افْسخ افَرإٜٓٔ اف

ٜ افنًٜٔ وبًض افهحٚبٜ أو افتٚبًغ ّّ تٚرة يُقن شبٛ هذه افْسبٜ هق و 7مثؾ أئ

سبٛ افيُقن  أخرىى و ،آخر افْسخٜ إوراق اإلحلٚؿٜٔ ذم ذمذفؽ  ؿريْٜ ظذى وجقد 

وبٚفرؽؿ مـ صًقبٜ إثبٚت  .ؽر افتل تْٚؿِتٓٚ إفسـ ٓ ٕتسٚبآصٓرة حمض هق 

 ذفؽ مـ افًُس ظذى  صقاهد تقجد ادقارد أؽِٛ ذم ّٕفإ حٔٞ ـْسبٜ هذه افصّحٜ 

 ذم ادقجقدة ٕتسٚبٚتآ هذه ظذى  افداّفٜ افَرائـ وتٍْل ٕتسٚبٚتآ هذه تٍْل

أّن هذه افْسخ وادهٚحػ كى ٓ ْٕس ظِْٔٚ أن وفُـ ـ فِْسخٜ اإلحلٚؿٜٔ وراقإ

بحّد ذاهتٚ تًتز  ـ صخهّٔٚت صدر اإلشالم مع ؽّض افْير ظـ ٕسبتٓٚ إػى ـ افَديّٜ 

ٜ جّدًا و ؿّّٜٔ تٚرخئٜ ًٚ وثٚئَ ّّ ذم موامر  ةسْٚٚ ادًذم دراشٚترة ؽٚيٜ افتٖثر ومٗثّ مٓ

 خٜ مـ افَرآن إػى ِق اشتىًْٚ أن َٕىع ب٘ثبٚت ٕسبٜ ـتٚبٜ ٕسؾ .ـتٚبٜ افَرآن تٚريخ

ٚن ٓ أو إػى ×اإلمٚم ظع  ٍّ  َٜٔدؿتٍٚصٔؾ  هؾ حْٔٓٚ ظذى ٕح أن ْٚشتىًظثامن بـ ظ

 ظذى  افًثقر ظدم وفُـ ،فيٓقر اإلشالم تٚريخ افَرآن ذم افًَقد إوػى  ٚلذم جم

ادقجقدة  ّٜافَّٔ ادّّٔزات  ـظ ؿىًٜٔ إٓتسٚب ٓ يًْل أن ٌّٕض افْيرؿّّٜٔ ٕسخٜ 

 .ذم ادتٚحػ مرـقٕٜ ظـ ٕامذج أثريٜظبٚرة وٕجًِٓٚ افتل ظثرٕٚ ظِٔٓٚ ذم افْسخ 

ٜٔ مـ افَرون إوػى  ومـ هذا ادْىِؼ ؾّ٘ن ٕؼ أّي  َّ ـ  ٕسخٜ مـ افْسخ افَرإٜٓٔ ادتب

افتٚريخ افتَريبل فُتٚبتٓٚ  وافسًل مـ أجؾ افتقّصؾ إػى  ـ افَرن افثٚفٞ إػى  إّولافَرن 

افًِقم فًّٔززوا ؿساًم مـ ٕيرّيٚهتؿ افًِّٜٔ كى فبٚحثغ ذم صتّ يُّـ أن يسًػ افًِامء وا

رّبام أو  ٕيرّيٚهتؿ ؾٔهّححقا بًض ،بام تقّصِقا إفٔف مـ خالل هذه افْسخويدظّقهٚ 
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هذا تَتك أمّهٜٔ وٓ  .وافقثٚئؼ افَديّٜيًروقا ظـ ؿسؿ مْٓٚ فتًٚروٓٚ مع افنقاهد 

ؾٜ ادختّهٜ بتٚريخ افْزول ومجع افَرآن ادًرو دراشٜ ومراجًٜ افْيرّيٚت ظذى إمر 

برة مـ إمقر افتٚرخئٜ  إػى ىى تًدّ بؾ ي ،ؾحسٛ  ،تٚريخ طٓقر اإلشالم مثؾجمّقظٜـ 

َٕط افَرآن  ،رشؿ ادهحػ وهجٚء ادهٚحػ ،افَرآن ٜـتٚب ،اخلّط وافُتٚبٜ افًربٜٔ

 افَراءات ،مهٚحػ إمهٚراختالف  ،مهٚحػ افهحٚبٜ وؿراءاهتؿ ،وإظرابف

تسّٜٔ  ،افتًنر ،افتخّٔس ،)ظّد أي ت افَرإٜٓٔافتَسٔام ،افسبًٜ وافَراءات افنّٚذة

 .وأمثٚهلٚ ،تزيغ افَرآن وتىّقرهوطٚهرة تذهٔٛ  ،افسقر(

 ًٚ ّٔ وافتل اضَِْٚ ظِٔٓٚ تسّٜٔ )مهحػ افْسخٜ افَرإٜٓٔ افتل بغ أيديْٚ حٚف

تل وصِتْٚ مْذ افَرن هل واحدة مـ أؿدم ادهٚحػ افَرإٜٓٔ افادنٓد افروقي( 

افقؿٍٜٔ  ظذى بْٚء  ×وؿد ٕسٛ هذا ادهحػ فإلمٚم ظع  .اهلجري إّول

ًٚ افَرن اخلٚمس اهلجري  وافتل يرجع تٚرخيٓٚ إػى ادقجقدة ذم أّوفف  وؿد تُّرر  ،تَريب

ىى وفذفؽ ٕر بخّط ٕسخ متّٖخر مـ هذا ادهحػىى خراوع أهذا إٓتسٚب ذم مق

ٜ ^.فّدمٜ ذم صٖن ادهٚحػ ادْسقبٜ مَ ذـرمـ افرضوري أن ٕ ّّ  ألئ

  :^ ئّؿةاأل إلیى  ادصاحف ادـسوبة

 أن ًٕثر ظذى ـ ادتٚحػ وادُتبٚت ذم افًٚمل ذم تَْٔٛ افمـ خالل ـ يُّْْٚ افٔقم 

تٚبتٓٚ إػى  ـ  وافثٚين  إّولصخهّٔٚت مًروؾٜ مـ افَرن  ٕسخ مـ افَرآن ٕسبٝ

ًٚ حٔٞ تقجد ذم متٚحػ افًٚمل و ،اهلجري ٕسبٝ مُتبٚتف مخس ظؼة ٕسخٜ تَريب

ٍّ  ـتٚبتٓٚ إػى  تٚبتٓٚ إػى  7ٚنظثامن بـ ظ ـ  اإلمٚم ظع  وأـثر مـ مخسغ ٕسخٜ ٕسبٝ

                                                           
ذم  (MS E20) وافْسخٜ:7 ذم مُتبٜ برفغ احلُقمٜٔ (Minutoli 296) مـ بْٔٓٚ افْسخٜ: (1)

 :ْسخواف د7شّرؿْ ذمْد ضنَمهحػ و(7 بىرشزغن ٚ)ش ٜٔ ذمؼؿافىٚفًٚت اد ٜسمّٗش 
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تٚبتٓٚ إػى ىى وأـثر مـ مٚئٜ ٕسخٜ أخر ،× ـ  ٜ ^ ٕسبٝ ّّ ـام ٕسبٝ  ،شٚئر إئ

بـ  وظَبٜ ،وشِامن افٍٚرد ،ظّر بـ اخلّىٚب :ْسخ مـ افَرآن إػى بًض افـتٚبٜ 

مْسقبٜ ٕسخٜ  ًٕثر ظذى  ذم حغ ؿد ٓ ،ىى وصخهّٔٚت أخر ،واحلسـ افبكي ،ظٚمر

ّن هذه افسّْٜ إ .خرهٚ اشؿ ـٚتٛ ؽر مًروفآجٚء ذم  افَرون افثالثٜ اهلجريٜ إوػى  إػى 

ذم ّنٚيٜ افْسخ افَرإٜٓٔ أو ذم أواشىٓٚ هل شّْٜ ادتّخذة مـ ؿِبَِؾ افُتّٚب بُتٚبٜ أشامئٓؿ 

 بًْٚء ظذى  7بًد افَرن افثٚين اهلجري وحتديدًا ذم أواشط افَرن افثٚفٞ اهلجريجٚءت 

ظـ ذـر أشامئٓؿ ذم  إوػى  ـتّٚب ادهٚحػ افَرإٜٓٔ ذم افَرونكى هذا ؾًْدمٚ اشتثْ

تٚبٜ افَرآن إػى  ،افْسخ  اشتْٚدًا إػى ـ صخهّٔٚت مًروؾٜ ذم صدر اإلشالم  ؾّ٘ن ٕسبٜـ 

ٚن)أو  (ـ أيب ضٚفٛـتبف ظع ب) :ظبٚرات مثؾ ٍّ ًٚ ٚهتحتّؾ ذم ضّٔ ـ  (ـتبف ظثامن بـ ظ ٚ ٕقظ

وهق أمر يزرع ذم ٍٕقشْٚ  )ادٍٚرؿٜ افتٚرخئٜ( :( أيanachronismمـ إٔٚـرؤٕسؿ )

 ًٚ ّٔ  .بذور افنّؽ وافسديد ذم صّحٜ ٕسبٜ اإلموٚء ادقجقد ذم ّنٚيٜ بًض ادهٚحػ حٚف

                                                                                                                                          
(HS 44 / 32  وA1و ،EH1و ،EH9و ،EH11و ،EH208) لهاي ذم متحػ ضقبَٚيب 

 شالمٜٔ ذم اشىْبقلذم متحػ افٍْقن افسـٜٔ واإل (124) رؿؿ: ْٜسخوافْبقل(7 ىاشذم )

(TİEM ،)حٍقطٜ اد ْٜسخواف7 ةَٚهرذم اف لمسجد ادنٓد احلسْٔ ذم ةقجقداد ْٜسخواف

ؾٌٕٚستٚن أ ذم لافقضْرصٔػ إ ذم (1) رؿؿ: ْٜسخواف(7 ةَٚهراف ذمدارافُتٛ ادكيٜ ) ذم

 .(يرانإ) ـردشتٚن ذم حمٚؾيٜ (ؿرآِن ِِٕگؾ: )ٜادًروؾٜ بٚشؿْسخافـٚبؾ(7 وذم )

ظّر بـ  ػى إوادْسقبٜ  ٜٔهائِٔإلا ذم ادُْبٜ افقضْٜٔ (Ar 973) ٜ رؿؿ:ْسخاف( مثاًل 1)

شِامن  وادْسقبٜ اػى ( )ذم اشىْبقل ذم متحػ ضقبَٚيب (EH20) ٜ:ْسخوافاخلىٚب، 

ظَبٜ بـ  ػى إوادْسقبٜ ( ذم متحػ ضقبَٚيب )ذم اشىْبقل (EH40) ٜ:ْسخواف، ٍٚرداف

مًٚويٜ بـ  ػى إوادْسقبٜ ( ذم متحػ ضقبَٚيب )ذم اشىْبقل (EH44) ٜ:ْسخوافظٚمر، 

و  Y4566)َٚهرة( و افافُتٛ ادكيٜ ) دار ذم (22مهٚحػ ) برؿؿ:ٕسخ  ثالثحديٟ، و

R14) يبكافسـ احل ػى إوادْسقبٜ ( ذم متحػ ضقبَٚيب )ذم اشىْبقل. 
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تل ٕسخٜ ؿرإٜٓٔ ئدراشتل دٚ يَٚرب مـ مٚ فَد تقّصِٝ ذم ؽوقن افًَد ادٚيض أثْٚءو

ٜ ^ إ ّّ ّٕف مـ افهًٛ جّدًا أن تْسٛ ـتٚبٜ هذه افْسخ فإلمٚم ظع  ػى مْسقبٜ فألئ أ

 ×^ ٜ ّّ  .ذفؽ وشٖذـر ذم هذا افبحٞ ـّٚؾٜ إدّفٜ وافنقاهد ظذى  ،وفسٚئر إئ

صٚهدت ذم ؽوقن افسْغ ادٚؤٜ أثْٚء حتََٔل مٚ يَٚرب مـ مٚئتل فَد 

ٜ  إػى  ـتٚبتٓٚ سبٕٜٝٔ افتل ُٕ وإوراق افَرآٜ ووثَٜٔ مـ افقثٚئؼ ٕسخ ّّ  ،^إئ

 :ظّدة جمّقظٚت ُّـ تَسّٔٓٚ إػى حٔٞ ي

ٜ ^  ادْسقبٜ إػى وإوراق افْسخ  :ألف ّّ مـ خالل مٚ تْٚؿِتف إفسـ اإلئ

 :مثؾ افْسخٜ رؿؿ ،افْسبٜهذه  وٓ تقجد ـتٚبٜ ؾٔٓٚ تدّل ظذى ؾَط  ٜصٍّٓٔ بهقرة 

أو افْسخٜ  ،×اإلمٚم زيـ افًٚبديـ  ذم افًتبٜ احلسْٜٔٔ ادَّدشٜ ادْسقبٜ إػى  (1)

( ذم اخلزإٜ احلسْٜٔٔ ذم مديْٜ )افربٚط( ذم )ادٌرب( وادْسقبٜ 10312) :رؿؿ

ذم مُتبٜ آيٜ اهلل ادرظق افْجٍل  (6653) :أو افْسخٜ رؿؿ ،×فإلمٚم ظع 

 ًٚ  .ًٚ صٍّٓٔ × افًٚبديـ  اإلمٚم زيـ ٕسٛ إػى ممّٚ وهل أيو

ٜ ُٕسبٝ ـتٚبتٓٚ إػى افْسخ أو إوراق افتل  :ب ّّ  حٔٞ أصر إػى  ،بًض إئ

مـ ؿبؾ صخص بخّط افْسخ أو بُتٚبٜ متّٖخرة ذم مقوع مْٓٚ أو ذم ّنٚيتٓٚ ذفؽ 

ٜ مـ خالل مٚ تْٚؿِتف  مٚ هق مًروف ؿدياًم مـ ٕسبتٓٚ إػى  بْٚء ظذى  7افْستًِٔؼ ّّ إئ

                                                           
وؿد أخزين صديَل افٍٚوؾ افدـتقر خٚفد افزهري مـ افربٚط منُقرًا أّن هذه افْسخٜ  (1)

ًٚ إػى  ّٔ ؿد أوٚف  م(1631رتسؾ ذم شْٜ )پهذا وإّن أتق  .×اإلمٚم ظع  مْسقبٜ صٍٚه

ف ؿد ٕسبٓٚ إػى  ه افْسخٜ إػى مهّقرة بٕٚشقد وإبٔض مـ هذ ّٕ ّٓ أ ادجّقظٜ  جمّقظتف إ

 افنخهٜٔ فًبد افرمحـ بـ زيد ذم مُْٚس )ادٌرب(.

(0 ِّ مٚم زيـ افًٚبديـ ػى اإلإؼ بٕٚتسٚهبٚ ( تقجد صقرة مـ هذه افْسخٜ ـ مع تقؤح ؾٔام يتً

ِّ  ـ ظذى  ×  .52ـ51 :)مراث صٓٚب(، افًدد :ٜؽالف جم
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ذم افًتبٜ  (15) :ومـ أؿدم هذه افْسخ هل افْسخٜ رؿؿ ،هقرة صٍٜٓٔإفسـ ب

واؿٍٓٚ )أبق افَٚشؿ ادَري افنوي(وؿد ـتٛ هذا إٓتسٚب ذم أّول افروقيٜ 

هل ٕسخٜ ىى وافْسخٜ إخر .افقؿٍٜٔ ذم افَرن اخلٚمس أو افسٚدس اهلجري

ذم ادُتبٜ  ـ ٚؾعؿراءة ٕ ـتبٝ بٚخلّط ادٌريب ظذى ـ  (Smith-Lesouëf 194) :رؿؿ

ـَ  ،افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ بالط ادِؽ صٚه شِٔامن  مسٗول افديقان ذمٛ ذم أّوهلٚ تَ وؿد 

 .شحرضت روٚ ظِٔف افسالم خطّ » :ظبٚرة ـ(ه1244)افهٍقي ذم شْٜ 

افْسخ أو إوراق افتل ـتٛ ظِٔٓٚ هذا إٓتسٚب بٚخلّط افُقذم مـ ؿبؾ ج: 

ِّٜ بًبٚرة صخص ذم مقوع مـ افّْص افَرآين أو ظذى  ـتبف ظع بـ أيب » :ورؿٜ مستَ

 ،ٕامذج خمتٍِٜ وهذه ادجّقظٜ إخرة حتتقي ظذى  .ذه افسؿّٜٔه وأمثٚلش ضٚفٛ

ٜ ^ بٚخلّط افُقذم بهٍ ٓٚأؤػ ذم مجًٔ ؿدو ّّ وؿد  ،ِّْص ف ًٚ ـٚتب تفاشؿ أحد إئ

ّٔزاً افُقذم بدا ؾٔٓٚ خّط افسؿّٜٔ  ًٚ  ظْف اً رظـ خّط ادهحػ إصع ومتّٖخ  مم  .زمْ

ٜ ^ أو صحٚبٜ افْبل كى ومـ ادًِقم أّن مـ حيي ّّ ’ برؤيٜ مهٚحػ إئ

ٕامذج مـ ادنٚهدات  افًثقر ظذى وفذفؽ يُّـ  ،ن فف افؼف افًئؿقُي

ذم افُثر مـ ادهٚحػ  ةجقدمق هذه افْسخرؤيٜ افتّؼف ب وافتكحيٚت افداّفٜ ظذى 

^ ٜ ّّ ًٚ ـ أحد م تىّرق ًٚ ذم ظدشببـٚن هذا و ،ادْسقبٜ فألئ إظداد دراشٜ  إػى ـ تَريب

 إّولَٕديٜ ذم جمٚل صّحٜ إتسٚب هذه افْسخ فنخهّٔٚت مـ افَرن  وأٜ ٔتٚرخي

ومـ جٕٚٛ آخر ؾّـ افقاوح أّن طٓقر افْسخ افَرإٜٓٔ ادْسقبٜ  .وافثٚين اهلجرّيغ

ٜ ^ ظذى ’ افْبل  فهحٚبٜ ّّ ٜ فِرؾع مـ ِٔوشافَرون ـٚن يًّد ىى مد وإئ

ّٕف ذم بًض إحٔٚن كى حتّ  ،ادًْقيصّٖنٚ ؿدرهٚ ادّٚدي و  ذـر مٚفؽ افْسخٜ إػى يأ

ٜ ^ ؿّٔتٓٚ أيوًٚ  جٕٚٛ افقرؿٜ ادُتقب ظِٔٓٚ إتسٚهبٚ إػى  ّّ  تٛـُ مثاًل  ،أحد إئ

جٚمًٜ ذم  (بٚدفٔٚن)ذم مُتبٜ ادقجقدة  (MS Fraser 48) :ٕسخٜذم حٚصٜٔ  بٚفٍٚرشٜٔ

ش مٚم جًٍر صٚدق ظِٔف افسالم، هديف صد روپٔفإحرضت  خطّ » :مٚيع (اـسٍقرد)



 26 .............................................................. مصحف ادهشف  الضووي

 .هدّيتٓٚ مٚئٜ روبٜٔ( × اإلمٚم جًٍر افهٚدق خطّ  :)أي

ض إّن  رخئٜ  ْهقصافًب ْٚ بقوقح مٚ افتل تًقد إػى افٚت رن اخلٚمس تبّغ ف  أوائؾ اَف

ٚزّيغ مـ  ٕٓٓت ض ا ٔرافؿٚم بف ًب ض ذم ٌت ٚ ادهٚحػ و ًب شؿ اإلمٚم ظع جًِٓ أو × ٚب

مراءوبـ مسًقد  بد اهللظ ٚم وٕا ُّ ٚ إػى احل ل ظذى  ،إهدآئ ب  :شبٔؾ ادٚث ٚت ّٗفػـ  د ذـر م َؾ

رن اخل ادباين د بـ  ٚمس اهلجريذم اَف ّّ ذه حم ض » :مٚ يع ٔهؿاهلظـ أشٚت وؿد ذـر ًب

ّف رأیى هلل منٚخيْٚ رمحٓؿ ا ًٚ إف ٕأ ًٚ مْسقب ض حروؾف حروف هذا یى مهحٍ ٚفػ بًب أيّب خ

ّٛ  ادهحػ، فُّْٚ ض مـ حي قن ذفؽ مـ جٜٓ ًب ـ أن ُي ٕٖم ٚفٌرٛي ٓ  ؾتخٚر ب .. وؿد .ٓا

قّ تمـ ادٍتئىى ٕر َرآن غٕ  ْٚء افدٕٚٔ إذا مل جيدوا ِف مقال، وأب ب ٕا د أرٚب اب ادِقك، وظٔب

، وإذا أظقزهؿ افٌرٛي افذي  راٛئ افُٛت ؿ ٌب ّربقن إفٓٔ َٔت ًٚ ؾ وظِقم افديـ ظْدهؿ مقؿً

ُٛت ض اف ّدمقن ويّٗخرون  يستذرع بف، أخذوا ًب هقن، وَي ٚ ويَْ ادًروؾٜ يزيدون ؾٓٔ

ًٔد فٔتسبّ  ًْقان ب ْقٕقٕف ب ؿ. بقا بذفؽ إػى وًي ذى  اشتخراج رء مْٓ ـ  ًؾ م هذا افْحقٓ  ٗي

ّد إػى  ّدم مْف شقراً ويّٗخر أخرىى  أحدهؿ أن ًي ّف مهحػ ؾَٔ ٚطًٚ، ثّؿ يزظؿ ٕأ ، وحيّرف أٍف

ّٓ أن حيِّف إػى أو مهحػ أيّب، وفهلل مهحػ ظّع أو ظبد ا ٚئس مـ ذفؽ إ  ٔس ؽرض افب

قل:  ض ادِقك ؾَٔ ّؾ مهحػ )ًب ـ  سخٜ مـ  ٕ ّٓ ّتِق مـ ؽ جيٛ أ ٜ مِث إّن خزٕا

ـ حىٚمف صٔئًٚ  ٜ ظذى فٔستخرج م ٚي ـ جْ ٚن م يل بامـ  ٓ يٚب ـ وأهِف ، و  .ش(افدي

شؿ اإلمٚم ظع  تلإّن منٚهدة ادهٚحػ اف هٚ ؿد ذـرتف قجقدواإلؿرار ب× ٚب

رن افرابع اهلجري ومٚ ؿديامً  ـ هذه اد ،بًدهٚ مهٚدر اَف امذج م  :ٚترويّ وأذـر هْٚ ثالثٜٕ 

ـ أبقمْهقر بـ ادِؽ جالل افدوفٜ  ـ ادِؽ افًزيز بـ بقيفىى أهد :األّول

ًٚ بخّط اإلمٚم ظع  ٕك افدوفٜ أيب  إػى  ذم مديْٜ مٔٚؾٚرؿغ ـ(ه 112)شْٜ × ؿرإٓ

                                                           
 .لافَسؿ إوّ ، 15ـ14: ، ادبٚين فْيؿ ادًٚين1621افَرآن:  متٚن ذم ظِقممَدّ  (1)
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وؿد ذـره  ،تدر دديْتل ادقصؾ ومٔٚؾٚرؿغاحلٚـؿ ادَ هـ(123ـ120)ٕك أمحد 

محر افذي ـٚن ظْد محؾ فف احلبؾ افٔٚؿقت إ» :إزرؿل افٍٚروؿل ذم ـتٚبف ـام يع

ًٚ بخّط ظع بـ أيب ضٚفٛ  بْل مروان وـٚن وزٕف شبًٜ مثٚؿٔؾ ومحؾ فف مهحٍ

 افدٕٔٚ وأخرة ؾآثر فف ذم مؤٍف وأحسـ ؽصِقات اهلل ظِٔف. وؿٚل: ؿد محِٝ ف

 .شظؼيـ أفػ ديْٚریى فف وأجٚزه وظزم فف أمقآً ـثرة مٚ يزيد ظِ

ًٚ ىى ؿد رأ( هـ 352بـ افْديؿ )ت اّن إ والثاين: ظْد أيب يًع محزة احلسْل ؿرإٓ

 .×بخّط اإلمٚم ظع 

 :ؿٚلإذ اهلجري  افسٚدسافَرن  أحداث أوائؾ مٚ ذـره ادَريزي ذم مـ :والثالث

: ب٘ضالق أفٍل ديْٚر مـ مٚفف، وتَّدم بٖن يهٚغ هبٚ ؿْديؾ ذهٛ، وأمر افقزير ادٖمقن»

أمر  ادهحػ افذي بخطّ  ٜ برشؿ ادنٓد افًسَالين، وأن يهٚغ ظذى وشِسِٜ ؾّو 

 .شٜ ذهٛمع افًتٔؼ بّك مـ ؾقق افٍّو ادٗمْغ ظّع بـ أيب ضٚفٛ بٚجلٚ

فَرن مٚ ؿبؾ ا إػى  تًقد ٓيُّـ أن  وبٚفرؽؿ مـ ذفؽ ؾّ٘ن هذه إٓتسٚبٚت

ّٕف ،افرابع  ن ظذى  وثَٜٔأّي ٓ يقجد فديْٚ  ٕ ّٓ ذم  وجقد صخص مٚ أو روايٜ تد

ـتبٝ بخّط اإلمٚم ظع وب٘موٚئف ٕسخٜ مـ افَرآن  صَٚهد افَرن افثٚين أو افثٚفٞ

ٜ وإموٚئٓؿ ^×  ّّ ومـ افقاوح أّن هذا إمر مٌٚير  ،أو بخّط شٚئر إئ

مجع اإلمٚم  ؾٚفروايٚت افداّفٜ ظذى × مٚم ظع دقوقع مجع افَرآن مـ ؿبؾ اإل

 إػى  ٚجتهل بحّد ذاهتٚ حتإن ـٕٚٝ و ،ذم ـتٛ افٍريَغ فَِرآن ـثرة× ظع 

                                                           
 . 112ـ111 :تٚريخ افٍٚرؿل (1)

 .32 :ؾٓرشٝ ابـ افْديؿ (0)

 مـ ٍٕس ادهدر. 103و 361/  70 وـذفؽ إير: 056/  0ادقاظظ وآظتبٚر  (3)
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ِّفدراشٜ وحت ـتٚبٜ  ذم خهقصيدور افُالم هذا  ْٚذم بحثفُـ و ،ِٔؾ يذـر ذم حم

ادْسقبٜ  وذفؽ مـ ؿبٔؾ ادهٚحػ ،فئ٘موٚوب× هحػ مـ ؿبؾ اإلمٚم اد

 .افٔقم ذم شٚئر مُتبٚت افًٚمل اهٚافتل ٕر ×فإلمٚم 

ظدم صّحٜ  ظذى  ٜدفّ إذـرتف مـ مَّدمٚت وتقؤحٚت شٖبّغ  ـ خالل مٚوم

ٜ ^ ذم شبع  ّّ  :َٕٚطإتسٚب ـتٚبٜ ادهٚحػ فألئ

مهحػ  أو ادهٚحػ افتل تّؿ اشتْسٚخٓٚ ظذى  ـ ـٚن ادهحػ افًثامين :لفأ

س ـ ظثامن  ول أيدي افْٚ ٜ مـ افزمـ ذم خمتِػ افبالدٍسة ضفذم متْٚ ٜ  قِي اإلشالمٔ

رخئٜ فٔقماأيديْٚ  بغوتقجد  ،وادديْٜ ،وافنٚم ،وافُقؾٜ ،ـٚفبكة ظديدة  ٕهقص ٚت

ين إػى  رن افٚث رن اخلٚمس اهلجري مـ ظِامء اَف ؿد أصٚروا ؾٔٓٚ بنُؾ خمتك أو  ،اَف

ّم أبًض ممّٔزات هذه ادهٚحػ  إػى  ٍّهؾم ٚ ٖب ٓ ذم حغ  ،ظْٔٓؿوذـروا مٚ رأوه مْٓ

ٚيٜ ٕسخٜ مـ افَرآن ذم × منٚهدة اشؿ اإلمٚم ظع  قجد روايٜ تٚرخئٜ تدّل ظذى ي ذم ّن

رون ٝ اافًثامٕٜٔ مثؾ مهحػ  ادهٚحػ ؽركى ظِاًم إّٔف حتّ  ،هذه اَف ٕٚ ـ  بـ مسًقد

ذاك ذم افُقؾٜ إػى  بـ افْديؿ ٕامذج مْٓٚ ذم اوؿد ذـر  ،أمد ضقيؾ مـ افزمـ متداوفٜ ٕآ

افَديّٜ ومنٚهدات ظِامء افتٚرخئٜ افروايٚت  أنّ  تهّقر ؾُٔػ يُّـ ،الػفضشتبف ـتٚ

وػى  ٜ وؽرهٚافتل تذـر  افَرون ٕا  تتىّرق إػى مل  أدّق ادًِقمٚت ذم صٖن ادهٚحػ افًثامٕٔ

رآن حتتقي ظذى  ّي أ ٜ مـ اَف ٜ ظـ ٕسخ ـ حمتقاهٚ؟ مًِقم ̂ وظ  ٜ ّّ  إموٚء أحد إئ

ّٕف ـٚن هْٚك مهحػ أو إ :أن َٕقل وهقتامل ؤًػ أو اح رؤٜؾْٚ هكى ويبَ

ٜ ^ بخطّ ظّدة مهٚحػ  ّّ إٓتسٚب  بغ أصحٚهبؿ أو صًٔتٓؿ ظرؾٝ هبذا إئ

ثّؿ تّؿ بًد ذفؽ تدويـ هذه افنٓرة بًبٚرة ـتبف ظع بـ أيب ضٚفٛ أو  ،واصتٓرت بف

ن أمثٚهلٚ مـ ؿبؾ أحد إصحٚب ذم ّنٚيٜ افْسخٜ ذم ؿروو ـتبف احلسـ بـ ظع

ّٕف ؿد تّؿ حمق اشؿ افُٚتٛ  .متّٖخرة ـ ـام ٓ ٕستبًد أن يىرح أحد هذه افْيريٜ وهق أ

ًٚ وحذرًا مـ شىق خٍِٚء ـ ×اإلمٚم ظع  ٜ وخٍِٚء بْل أمّٔ  مـ آخر افْسخٜ خقؾ
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إذا ـٕٚٝ ادهٚحػ ادْسقبٜ  ّٓ إ افْيريٜ هذهل قيُّْْٚ ؿبٓ وفُـ  ،بْل افًّبٚس

ذم حغ أّن ادهٚحػ ادقجقدة  ،ظـ افْسخٜ افًثامٕٜٔمتاميزة × اإلمٚم ظع  إػى 

ًٚ ادْسقبٜ إػى  ّٔ ٜ حٚف ّّ ِّٓٚ  ^ إئ ًٜ مع افْسخ افًثامٕٜٔـ  .جٚءت مىٚبَ

 ومتداوًٓ ذم افَرون إوػى  متًٚرؾًٚ مل يُـ إموٚء افْسخ افَرإٜٓٔ أمرًا  :ب

ًٚ إٓذاكِق ؾ ،وافثٚين إّولوخّٚصٜ ذم افَرن  فذـرتف أؿدم  ـٚن هذا إمر صٚئً

وافرجٚل أو ـتٛ ادهٚحػ  ،وافٍٓرشٝ ،ادهٚدر اإلشالمٜٔ مثؾ ـتٛ افساجؿ

 الػفضشتوابـ افْديؿ ذم  ،فضائل الؼضآنؾَد ذـر ـّؾ مـ أيب ظبٔد ذم  ،ٕمّهٔتف

بٚب ادهٚحػ  أدّق مًِقمٚهتؿ ومنٚهداهتؿ ذم كتاب ادصاحفوافسجستٚين ذم 

ذم ترؿّٜٔ  ادذـقرة ذـر أشامء ـٚتبل افْسخ إػى إصٚرة  افَرإٜٓٔ وفُـ فٔسٝ هلؿ أّي 

ّٔبٝ أشٚمل افًديد مـ ـتبٜ افَرآن مـ ظّٚمٜ افْٚس ممّـ  .افُتٚب ّٕف ؿد تٌ وافًجٔٛ أ

دع ذم حغ ؿد  ،أيدهيؿ ـتٚبٜ افَرآن ـرارًا ومرارًا ذم ؽوقن افَرون إوػى  تّؿ ظذى 

ٚنئاشؿ اإلمٚم ظع وأبْٚ ٍّ ٚيٜ ادهٚحػ افتل ظثرٕٚ ذم ّن ف ^ واشؿ ظثامن بـ ظ

ًٚ مـ اإلموٚء ادْسقب إػى  ،ؾحسٛظِٔٓٚ  واحد  وأظجٛ مـ ذفؽ هق مٚ ييٓر أحٕٔٚ

ٜ ^ ذم أواشط افسقرة أو ؿبؾ أن تْتٓل أيٜ ّّ ًٚ مـ هذا  مـ إئ ّٔ حٔٞ يبدو جِ

 نّ بٖ لقوادّزر افقحٔد هلذا إمر هق أن َٕ ،حٚفٜ افتزوير ف دٓفٜ واوحٜ ظذى إمر إّٔ 

ادتًٚرف مـ ؿبؾ صخص ذم  إوٚؾٜ هذا اإلموٚء وافسؿّٜٔ ذم مثؾ هذا ادُٚن ؽر

ًٚ  ـٚن افَرون ادتّٖخرة  .بذفؽف َْٚظته بهّحٜ هذا إٓتسٚب أو فدَٚظتٓوؾَ

                                                           

ٔٓٚ إموٚء جٚء ؾ ذم ضٓران مِؽومُتبٜ ادقجقدة ذم متحػ  (12) :افْسخٜ افَرإٜٓٔ رؿؿ (1)

7 وـذفؽ افْسخٜ افتل بًٔٝ ذم مزاد ـريستٔز، فْدن، ×بـ ظع غاإلمٚم احلس مْسقب إػى 

ٜ رؿ1665اـتقبر  13 ٚ إموٚء مْسقب إػى (11) ؿ:، افبوٚظ  .×ـب ظع اإلمٚم احلسغ  ، ؾٔٓ
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ٜ ^ مل يذـر افرواة و :ج ّّ ًٚ ؾٔف مهحٍ واأر وبّّٖنؿ وجدوا أأصحٚب إئ

ٜ ^أ× إموٚء اإلمٚم ظع  ّّ ه ءأدبٚكى حتو إّولّن رواة افَرن ـام أ ،و إئ

ٜ ^ءف وظِامٔومّٗرخ ّّ ًٚ مل يذـروا أّّنؿ رأوا ٕسخٜ مـ ؿرآن إئ كى حتّ  ،ه أيو

 هؾّّ٘نؿ مل يذـروا مثؾ هذ ،وـتٚبتف وأموٚءه ×أوفئؽ افذيـ ذـروا خّط اإلمٚم 

بـ زيٚد كى ومـ أؾوؾ افنٓقد ذم هذا افنٖن هق حئ ،اإلموٚءات وإٓتسٚبٚت

ٌِقي مـ أظالم افَرن افثٚين تقذّم ذم وافٍّن ادديٛ وإ هـ(024ء )تافٍّرا

هلل ّن ـتٚب ظع بـ أيب ضٚفٛ رمحف اأوبٌِْل » :يع مٚ معاين الؼضآنذـر ذم  ،افُقؾٜ

ذم ـّؾ اجلٓٚت،  (أبق): هذا ـتٚب مـ ظع بـ أبق ضٚفٛ ـتٚهبٚ ]ـذا[: ـٚن مُتقبًٚ 

                                                           

ذم حََٜٔ إمر  ×ظع اإلمٚم ظدم وجقد مهحػ ـتبف هْٚ أؿهد ٓ ل ْإّٔ مـ افقاوح  (1)

 يبأتبف ظِی بـ ـ» :بؾ مٚ أؿهده هق ظدم وجقد مهحػ ب٘موٚء خٚرجل،جقد ـق

إذ مـ افقاوح أّن . )افَرآن افًثامين(: ـٚدهٚحػ ادقجقدة افٔقم ادًروؾٜ بـ شضٚفٛ

ًٚ  اٜ ـٕٚقا وٓ زافقافًِامء صًٜٔ وشّْ ّٔ بًد ذم إّيٚم إوػى ـتٛ افَرآن × يَّرون أّن ظِ

ـّ  ؿٚم بجًّف. بًد أن ’رحٔؾ افرشقل إظيؿ  ّٔزاتف  هذا ادهحػ اخلّٚص  وفُ فف مم

بـ  يبّ أو اهلل بـ مسًقد ظبدٜ بف ـسٚئر ادهٚحػ ادْسقبٜ فِهحٚبٜ مـ أمثٚل )اخلّٚص 

ّٔزات هق أّن ترتٔٛ ؾّـ تِؽ اد .حٔٞ ٓ يتىٚبؼ مع ادهحػ افًثامين ادًروفًٛ(، ـ ّ

ص  ،0ـ ج ذـره افًَٔقيب ذم تٚرخيٜ ترتٔٛ ٕزول افَرآن )أو ـام افسقر ؾٔف جٚء بًْٚء ظذى 

ّٕف ـٚن ذا ترتٔٛ خّٚص ـ 132 ذم حغ أّن مجٔع ادهٚحػ  .خيتِػ ظـ افستٔٛ افًثامين( أ

 وافْسخ ادقجقدة افٔقم )ذم إيران وافًراق وافّٔـ واهلْد وترـٔٚ وأوربٚ( ادْسقبٜ إػى 

ًٚ إػى  .ًثامينافستٔٛ افهل ذات × اإلمٚم ظع  حتتقي ٔع هذه افْسخ ذفؽ إّن مجموٚؾ

بًض افْامذج مـ اختالف افَراءات واختالف مهٚحػ إمهٚر وهل متّٖخرة ظـ  ظذى 

شٓق افُٚتٛ وأخىٚئف حغ  هذا وإّن مجٔع هذه افْسخ حتتقي ظذى . ×زمـ اإلمٚم 

  .افُتٚبٜ وهل مـ وجٜٓ ٕير افنًٜٔ ٓ يُّـ أن تهدر مـ إمٚم مًهقم



 042/ ضاثـا ت .......................................................................... 31

ًٚ ظِٔاًم بٚرزًا مثؾ ، تقشوهل تًرب ذم افُالم إذا ؿرئٝ حل هذه افًبٚرة أّن ظٚد

افتل تّؿ  ٓ ظِؿ فف بٚدهٚحػ افَرإٜٓٔـ افَرن افثٚين اهلجري ـ ذم ّنٚيٜ افٍّراء 

وٓ يدري بام جٚء ذم ّنٚيٜ هذه ادهٚحػ ، ×أموٚؤهٚ بخّط اإلمٚم ظع 

ّٕف دائاًم مٚ يذـر مه ،×فإلمٚم ظع  ٚهبٚستافَرإٜٓٔ ادزظقم إ ٚحػ ظبد ذم حغ أ

فتِؽ ادهٚحػ مّرة حتٝ  َٜٔدؿأوصٚف  ذـر اهلل بـ مسًقد ويتىّرق ذم ـتٚبف إػى 

 .(اهلل مهٚحػ ظبد) :ومّرة أخرىى  (اهلل مهحػ ظبد)ظْقان: 

ٜ ^  ظْد تٍّحص افًديد مـ ادهٚحػ ادْسقبٜ إػى  :د ّّ ثر ظذى إئ  يُّْْٚ أن ًٕ

ًٚ ظـ افَرن أّّنٚ متّٖخرة ز ذم هذه افْسخ تدّل ظذى أمٚرات  ّولمٕٚ ين،  ٕا بام ؾٔٓٚ بًض وافٚث

ّولذم افَرٕغ  هٚدقوجهّقر ت  يُّـافقرق افًٚدي افتلٓ  ادهٚحػ ادُتقبٜ ظذى   ٕا

ًٚٓ  ذم افًراق وٓ ذم احل ين اهلجرّيغ بتٚت ل  ظذى  ،جٚز وٓ ذم بالد افنٚمٚتوافٚث شبٔؾ ادٚث

اإلمٚم احلسغ  ادْسقبٜ إػى ل( )إشىْبققبَٚيب شٚراي ضذم متحػ  (R38) :افْسخٜ

ادْسقبٜ فإلمٚم  (ضٓران)ستٚن گِـٚخ  متحػ ذم (1211) :وافْسخٜ رؿؿ ،×

)ضٓران( اإلشالمل ىى ذم مُتبٜ جمِس افنقر( 11635) :وافْسخٜ رؿؿ ،×احلسـ 

سخٜ متّٖخرة جّداً  .×فإلمٚم افروٚ  ٜادْسقب ِّؿ مْر ؿٚيض ذم مَٚفتف ظـٕ  وؿد تُ

ٛت ظِٔٓٚ أّّنٚ بخّط  ،افقرق افًٚدي د فًِتبٜ احلسْٜٔٔ مُتقبٜ ظذى ( تًق22) :رؿؿ وؿدـ 

ّٓ × اإلمٚم ظع  هذا  ـقّنٚ مـ افقرق افًٚدي يٍْلإّن إذ  7حمض اؾساءومٚ هق إ

ٕتسٚب ض افْامذج و ،ٓا ام ذم ًب ٚيٜ ــ  ذم متحػ إيران  (1063) :ْسخٜ رؿؿافذم ّن

                                                           
 .3/111 فٍِّراء افَرآن مًٚين (1)

ِّ دْر افَٚيض ذم  (شٜخزإٜ افًتبٜ احلسْٜٔٔ ادَدّ ) فٜمَٚ (0) : ٜ ادجّع افًِّل افًراؿلجم

 .06ـ05ص  :، وإير34ـ13
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ٛ شبع هجريٜبف ظذهّ و ـتبف» :يع جٚء مٚـ افقضْل  ـ أبٔىٚف ٛ هأّن افتذ وبدهيل ،شع ب ٔ

رن  ّولأمر متّٖخر جّدًا ظـ اَف ـ هٔٛ ذحٔٞ إّن افت ،اهلجري ٕا ذم افسْٜ افسٚبًٜ اهلجريٜ 

ـرم  ٚفٜ افرشقل ٕا ، ومل تُـ فف مًٚمل واوحٜ ذم مًٚمل واوحٜ فف مل تُـ  ـ’ظٓد رش

ٜٔ رؿؿافْسخٜ ـ وذم إّٔقذج آخر  .حْٔٓٚ رٕآ ٜ ( Smith-Lesouëf 194: )اَف ذم ادُتب

رٕسٜٔ ؾع و ـ افقضْٜٔ اٍف راءة ورش ظـ ٕٚ خلّط ادٌريب وَب ٚ  إػى  ٜبقْسادٚب خّط اإلمٚم افرو

ٜ إػى حٔٞ يتبّغ ؾٔٓٚ جًِّٔٚ جٓؾ ×    .×اإلمٚم  مـ جًؾ هذه افْسب

ًٚ إػى ذم أؽِٛ افْسخ  ٕراهٚخىٚء افتل ظٚدة مٚ إّن وجقد إ :هـ  ـ موٚؾ

ووجقد هذه  ،ًٚ ضبًّٔٔ أمرًا افْسخٜ ـ يًّد  افتل تّؿ إوٚؾتٓٚ إػى تهحٔحٚت اف

اإلمٚم  يُنػ ظـ ظدم إمُٚن ٕسبٜ هذه ادهٚحػ إػى  تتهحٔحٚوافخىٚء إ

ٜ ^× ظع  ّّ ؾّ٘ن مقوقع إخىٚء افتل  .ذم ادًتَد افنًٔل وشٚئر إئ

ُّـ تهّقر وهذا إمر ي ،يرتُبٓٚ افُٚتٛ أثْٚء ـتٚبتف أمر ضبًٔل ٓ حمٔص ظْف

إمر  ٜ هلذاصقاهد جِّٔ  ـام يُّـ افًثقر ظذى  ،إوػى ذم افَرون كى وؿقظف حت

 َّ  .مـ تِؽ احلَبٜ ٜٔشقاء ذم افروايٚت افتٚرخئٜ افَديّٜ أو ذم أؿدم ادهٚحػ ادتب

ِّام أصٚر افبٚحثقن ذم ادهٚحػ افَديّٜ إػى   ،ٜ ؾٔٓٚدائٔإخىٚء اإلمالئٜٔ افب وؿ

ّٕف ٓ يُّْْٚ إُٕٚر أصؾ وجقد بٚفرؽؿ و .فُثر مْٓؿاظْٓٚ حٔٞ أظرض  مـ أ

 وهق أمرٕيرًا فِنقاهد ادقجقدة ذم ادهٚحػ افَديّٜ  ـ خىٚء اإلمالئٜٔإ

ّٓ أ ـ ضبًٔل ًٚ فًِّتَد افنًٔل ـ  ّن اإلمٚم فًهّتفإ ٓ تهدر مْف مثؾ هذه ـ وؾَ

                                                           
 .or.fol.532 :رؿؿ خٜصقرة مرمّمٜ مـ هذه افسؿّٜٔ ذم مُتبٜ برفغ احلُقمٜٔ، افْس تقجد (1)

( Facsimile)ؾٚـسِّٔٔف دهقرة افْسخٜ ا ذم مَّدمتف ظذى  (ٚر آفتی ؿقٓجضّٔ )وؿد أصٚر  (0)

ٚن فِّهحػ ادْسقب اػى  ٍّ ـ ذم أثْٚء  ذم افَٚهرة ذم ادنٓد احلسْٔلادقجقد ـ  ظثامن بـ ظ

 وافْسخٜ شّرؿْد، ذم ضنَْد ـالمف ظـ افْسخ إربًٜ ادْسقبٜ فِخٍِٜٔ افثٚفٞ ـ مهحػ
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 ،افيٚهرة مـ ادًهقمؾال يُّـ وؿقع مثؾ هذه ـ  شٓقًا ـٕٚٝ أم ظّداً ـ إخىٚء 

ظدم صّحٜ  مَْع فُثر مـ ظِامء افنًٜٔ ظذى بحّد ذاتف شتدٓل ؾّ٘ن مثؾ هذا آ

ٜ ّّ أشٚشٓٚ ٓ  إدّفٜ افتل ظذى بغ مـ و .^ إتسٚب هذه افْسخ افَرإٜٓٔ فألئ

فِحرم افًِقي ذم افْجػ  (1) :يُّْْٚ أن ٕتَّبؾ ٕسبٜ افْسخٜ افَرإٜٓٔ رؿؿ

ّٔ  اً أـثر مـ ثالثغ شٓقوجقد هق × ع اإلمٚم ظ إذف إػى  ؾٔٓٚ،  ًٚ إمالئ

 .وبىبًٜٔ احلٚل ٓ يُّـ أن يهدر مثؾ هذا افسٓق مـ اإلمٚم

بغ خمتِػ افْسخ  واإلمالء افرشؿذم  إّن ـثرة آختالؾٚت وافٍقارق :و

                                                                                                                                          
 سـٜٔ وإشالمٜٔ،ذم متحػ افٍْقن اف 124 وافْسخٜ رؿؿ: هاي، ضقپَٚپل ذم H.s.32 رؿؿ:

بًض أخىٚء افُٚتٛ ادقجقدة ذم تِؽ افْسخ، إير  إػى افَٚهرة ـ   ذم احلسْٔل ادنٓد وٕسخٜ

 .135ـ 133  ،112ـ126 ،120ـ121 ، ص1هذه ذم  ج مَّدمتف

ٚتٛ ذم افْسخٜ افُقؾٜٔ مـ افَرآن رؿؿ (1) ُتبٜ (1) :وؿد جٚءت بًض أخىٚء افُ ٜ افًِقي ًتبٜاف ذم م

ًٚ ذم ذم أخرة)ذف ـٚفتٚيل: ذم افْجػ ٕا ًٚ ذم أخرة)بدًٓ مـ  ،(43)ص (حّي )آل  (حّي

 ،(112)ص (ممّـ خيِؼ)(7 02)افْسٚء،  (افًذاب)(، بدًٓ مـ 50)ص (فًذاب)(7 143ظّران، 

ًٕٕٚم،  (ذـروا بف)(، بدًٓ مـ 132)ص (ذـروا فف)(7 15)ادٚئدة،  (ـ خِؼممّ )بدًٓ مـ  (7 11)ا

ًٕٚم،  (مسٍقحًٚ )(، بدًٓ مـ 122)ص (مسقحًٚ ) ـ 141)ص (ذفؽ)(7 112)ٕا (، بدًٓ م

ظراف،  (ـذفؽ) ـ 052)ص (صددـؿ)(7 133)ٕا ًٓ م حؾ،  (صددتؿ)(، بد  (تسىع)(7 61)اْف

ير)(7 45ُٓػ، اف) (تستىع)(، بدًٓ مـ 322)ص )مريؿ،  (يبك)(، بدًٓ مـ 311)ص (ْي

ـ 303)ص (هىام)(7 26ؿ، )مري (أوٚظقا)(، بدًٓ مـ 313)ص (اضًقا)(7 10 (، بدًٓ م

ـٔػ)(7 111)ضف،  (هوام) (7 16ًُْبقت، اف) (يروا ـٔػ)(، بدًٓ مـ 120)ص (يروا ا 

حزاب،  (وًٍغ)(، بدًٓ مـ 130)ص (وًٍٍغ) ٕٚٝ)(7 35)ٕا ّٓ ـ ـ 115)ص (إ (، بدًٓ م

ـٕٚٝ) ْٔٝ)(، بدًٓ مـ 212)ص (آيٚت)(7 06)يس،  (إن   (مْقا بٚهلليق)(7 6)احلديد،  (آٝي ب

سخٜ منٚهبٜ بٚخلّط افُقذم 00)ادجٚدفٜ،  (يقمْقن بٚهلل)( ، بدًٓ مـ 220)ص (. وـذفؽ ذمٕ 

، ؾَد أشَط ×اإلمٚم ظع  ذم مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ افروقيٜ، مْسقبٜ إػى  (1) :رؿؿ

ـ  ٛ ؿساًم م ـ شقرة افُٓػ ذم  (13 إػى  12) :يٚتٔاافُٚت  .(130) :قرؿٜافم
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حتُل ظـ ظدم إمُٚن صّحٜ إتسٚب ـّؾ × ادٗمْغ  افَرإٜٓٔ ادْسقبٜ ٕمر

يت ؾّ٘ن ٕسختل حتََٔٚتقّصِٝ إفٔف ذم  مٚ ظذى  بْٚء، و×فٔف هذه ادهٚحػ إ

تىٚبؼ أو تنٚبف ـٚمؾ مـ  ٓ يقجد بْٔٓام أّي  ×اإلمٚم ظع  افَرآن ادْسقبٜ إػى 

ختالف مهٚحػ إمهٚر ، وافرشؿ ، وظّد وا ،اخلطّ ٕقع و، جٜٓ افَراءات 

 .أي، وؽر ذفؽ مـ جقإٛ افّْص افَرآين

 ،افبسِّٜكى حتّ ىى ظـ إخرقاحدة افز أيٚت ؾر ؿّ بًض ادهٚحػ ؿد تٍل ؾ

ذم  (1113و 03 ،15) :وذفؽ مثؾ افْسخ رؿؿ 7حٔٞ تّؿ تًٔغ ّنٚيٚت أيٚت

بؾ تّؿ ّتّٔس وتًنر أيٚت  ،خر ؿطّ بًض أافذم  هٚزؾر ؿّ يتومل ، افروقيٜ افًتبٜ

ًٚ دٚ مـ ؽر افبسِّٜ ؾِؿ حيتسبٓٚ ـ  مٚ مـ ؿبؾ صخص زمـ متّٖخرفِسقر ذم  آيٜ وؾَ

ذم افًتبٜ افًِقيٜ ذم افْجػ  (1) :وذفؽ مثؾ افْسخٜ رؿؿـ يذهٛ إفٔف أهؾ افسّْٜ 

أي ؾٔٓٚ جٚء ظّد أيٚت  رزذم بًض ادقارد افتل تّؿ ؾٔٓٚ ظّد أي وؾو .إذف

ًٚ فِستٔٛ اددين  ل وتٚرة مىٚبَ ُّ ًٚ فِستٔٛ اد وتٚرة  ،أو افثٚين إّولتٚرة مىٚبَ

ًٚ ف ًٚ فِستٔٛ افُقذمو ،ِستٔٛ افبكيمىٚبَ ِّام جٚء ؾٔٓٚ مىٚبَ ًٚ  .ؿ وـذفؽ أيو

اإلمٚم ظع  ادهٚحػ ادْسقبٜ إػى ؾبًض  (اختالف مهٚحػ إمهٚر)مقاوع 

ذم افًتبٜ افًِقيٜ  (1) :افبكة مثؾ افْسخٜ رؿؿ مهٚحػ تُقن إػى  أؿرب مٚ× 

 وبًوٓٚ أؿرب إػى  7ذم افًتبٜ افروقيٜ (1) :ذم افْجػ إذف وافْسخٜ رؿؿ

  .ذم افًتبٜ افروقيٜ (1113و 15) :مثؾ افْسخ افَرإٜٓٔ رؿؿ ،مهٚحػ ادديْٜ

× اإلمٚم ظع  افُقذم ذم أؽِٛ ادهٚحػ ادْسقبٜ إػى  افدّؿٜ ذم ٕقظٜٔ اخلطّ  :ز

ٜ ^ وإػى  ّّ ٜ ^ ٜ هذه ادهٚحػ إػى ذم ٕسب ظـ حٚفٜ افتزويرُنػ ت إئ ّّ  ،إئ

ْسخ اف هلؿ خزة ـٚؾٜٔ ذم مًرؾٜ خطّ  ـٕٚٝ ادٚؤٜ ؾسة افَرون ٚفُثر مـ إؾراد ذمؾ

ؼ وادو َّ ؾُٚن مـ  ،أذهّٚنؿ وأبهٚرهؿظِٔف اظتٚدت مٚ  وهقرحيٚن افثِٞ وافح
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وفذفؽ ـٚن مـ افسٓؾ ادختٍِٜ فِخّط افُقذم،  إٕقاع بغوا زّّٔ أّن يافهًٛ جّدًا 

ؾًْدمٚ  ،إّولصخٚص مـ افَرن أ إػى مٚ يًثرون ظِٔف بٚخلّط افُقذم أن يْسٛ ـّؾ 

 اإلمٚم جًٍر إتسٚب ـتٚبٜ ؿرآن بخٍط ـقذم مؼؿل متّٖخر إػى ـ بُّؾ شٓقفٜ ـ يتّؿ 

 افتّٔقري مـ ؿبؾ أصٓر اخلّىٚضغ مثؾ إبراهٔؿ شِىٚن× افهٚدق 

                                                           
ًٚ ادـ فَد احتقت افُثر مـ ادهٚحػ »رإسقا دروش ذم هذا افنٖن: ؾ ـتٛ (1) ـ تَريب َّ تٔ

 وإػى × اإلمٚم ظع  ظبٚرات تّؿ ؾٔٓٚ ٕسبتٓٚ إػى  ظذى ـ افَرن افثٚفٞ اهلجري  إػى ٕسبتٓٚ 

ٚن بٚخلىٖ. وؿد ٕنٖاخلٍِٜٔ افثٚفٞ مـ اخلٍِٚء افراصديـ  ٍّ ىٖ بسبٛ اخل اهذ ظثامن بـ ظ

 فِّسِّغ ذم افَرون افتٚفٜٔ ؿدياًم إػى  ـٚن يبدوإذ  7ذم هذه ادخىقضٚت قدقجٕقع اخلّط اد

ِّّقن أّن هذ  :راجع شـتبٝ ذم افَرن إّٔولٓبّد وأن ادخىقضٚت  هحّد جًِٓؿ يس

.11 François Déroche, The Abbasid tradition, p. 
افًديد ٕی، افذي خّط ٚـبـ إمر تّٔقر گقراصٚهرخ  ثٚين أبْٚء هقوإبراهٔؿ شِىٚن،  (0)

افْسخٜ افَرإٜٓٔ ذم افسَقضٚت إخرة  أـّؾبٖمجؾ اخلىقط، ـتٛ بًد أن مـ ادهٚحػ 

 هذا ادهحػ ادجٔد بخطّ » :يع افًتبٜ افروقيٜ، مٚذم  (14) :رؿؿادؼؿل بٚخلّط افُقذم 

دآمٚم احلٚذق جًٍر بـ  ّّ ـ  بًض إصخٚصوأوٚف إفٔٓٚ  شافهٚدق روی اهلل ظْف حم

ّٕف افنٔخ افبٓٚئل و بْٚئف أذا[ آبٚئف وـصِقات اهلل وشالمف ظِٔف و])مٚ يع: ـ يبدو أ

وذفؽ بًد أن ؿٚم بّحق افدظٚء مـ آخرهٚ. وؿد أوؿٍٓٚ  (بغ افىٚهريـغ افىّٔ مادًهق

ًٚ ظذى  افنٚه ظّبٚس بًد وؿد  (هـ1225)افًتبٜ افروقيٜ وذفؽ ذم شْٜ  ميض ؿرٕغ تَريب

ّٔتٓٚ مٚ يع ـتٛ افنٔخ افبٓٚئل ذم فی إتٚبتف ـتْسٛ  يهذا ادهحػ ادجٔد افذ» :وؿٍ

دٜ اهلل ظِی اخلاليؼ جًٍر بـ مٚمْٚ حجّ إو دٕٚشّٔ  ّّ  ظِی آبٚئفو افهٚدق شالم اهلل ظِٔف حم

ّٓ شٜ ادْقّ وٓده افىٚهريـ وؿػ ظِی افرووٜ ادَدّ أو  رة افرؤٜ افروقيٜ. رة ادى

 ٓ ئِؼ ببٚهبٚ لشالم نّ ٘ؾ  حق جْٚهبٚشالٌم مـ افرمحـ ٕ                     

ِٔف، و ظيؿ خقاؿغ افدوران أد شالضغ افزمٚن وشّٔ  لظْأافقاؿػ هق تراب ظتٜب افروٚ شالم اهلل ظ

ْبق سٛ افىٚهر اف ٍّ  بقأ يواحلسٛ افيٚهر افًِق يصٚحٛ اْف ٚه ظبّ ادي ْٔر ص  يادقشق لٚس احلس

ًٚفی مُِف وخِّ  يافهٍق ك جری ذمأد اهلل ت د وافتٖوافت بحٚر اْف ـ ٖٔب د وآفف افىٚهري ّّ ح ُف ّب د ِؾ ٔي
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ظْد بًض كى وحتّ ْٚس ستبًد تهديؼ هذا إمر ظْد ظّٚمٜ افؾال ي ،هـ( 535ـ463)

  .(هـ1232 ـ623مثؾ افنٔخ افبٓٚئل ) ء افنًٜٔظِام

ّٕف مـ افسٓؾ افٔقم اـتنٚف هذا  ظذى  بْٚء ذم افًديد مـ ادهٚحػ  افتزويرؾ٘

افُقذم ادؼؿل ادتّٖخر أو افُقذم اإليراين افتل تّؿ إتسٚهبٚ  افَرإٜٓٔ ادُتقبٜ بٚخلطّ 

ّٔٚت  إػى  ّٕف ٓ يُّـ  ،اهلجري وافثٚين إّولافَرن مـ صخه هذا وجقد  تهّقرٕ

وٕذـر  .اخلّط افُقذم ذم مثؾ هذه ادهٚحػ ؿبؾ افَرن افرابع اهلجري افْقع مـ

افُقذم ادؼؿل  هْٚ بًض ادهٚحػ افَرإٜٓٔ ادُتقبٜ بٚخلّط افُقذم ادتّٖخر أو

ٜ ^ افتل تّؿ إتسٚهبٚ إػى  ّّ  :إئ

ّط ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ بٚخل (Smith-Lesouëf 194) :رؿؿ افْسخٜ •

 .×خّط اإلمٚم افروٚ  إػى  ٕسبٝ ،مىٚبَٜ فَراءة ٕٚؾع بـ ظبد افرمحـ اددين ،ادٌريب

بٚخلّط  ،افًتبٜ افروقيٜآشتٚن ؿدس ذم ذم مُتبٜ  (14) :خٜ رؿؿافْس •

 .×افهٚدق  اإلمٚم جًٍر إػى  ٕسبٝ ،افُقذم ادؼؿل

بٚخلّط افُقذم  ،اشىْبقل ،قبَٚيبضذم متحػ  (R38) :رؿؿ افْسخٜ •

 ×.اإلمٚم احلسغ  إػى  ٕسبٝ ،ادؼؿل

 ،اهلْد ،وٓيٜ اوتٚر برادش ،رامبقرذم مديْٜ ذم مُتبٜ روٚ  (0) :افْسخٜ رؿؿ •

 .×اإلمٚم جًٍر افهٚدق  إػى  ٕٝسب ،قرقاف ظذى  ٝـتب ،بٚخلّط افُقذم ادؼؿل

بٚخلّط افُقذم  ،، ضٓران)ـٚخ گِستٚن(ذم متحػ  (1345) :افْسخٜ رؿؿ •

 .×افهٚدق  اإلمٚم جًٍر إػى  سبٕٝ ،ادؼؿل

 ،منٓد ،جزء ؿرآين ذم مُتبٜ افًتبٜ افروقيٜ ،(3252) :افْسخٜ رؿؿ •

                                                                                                                                          
 ٜ ٜ ادَدّ ؿدام خدّ أ. حّرره تراب (1225)شْ ًتب ، هبٚءام اف ٜ افروقٜي ًٚمِی ظُ  ش د اف ّّ ـ حم  .شظْف لٍافدي
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ٜ  إػى  ٕسبٝ ّّ إمر هذه افْسخٜ هل جزء مـ  وذم واؿع ـ دون تًٔغمـ  ـأحد إئ

ّٔ  اً ثالثغ جزء ـتبٓٚ وذّهبٓٚ ظثامن بـ احلسغ افقّراق افٌزٕقي  ،اً جمّزء ـٚمالً  ًٚ ؿرإٓ

تٚريخ وهذا اجلزء ظـ شٚئر أجزائف وؿد إٍهؾ ( ـه 133ـ130)افٍسة افزمْٜٔ ذم 

ًٚ ٕحد  ،إٍهٚفف جمٓقل وؿد أوٚف بًد ذفؽ صخص جمٓقل ذم أّوفف إتسٚب

^ ٜ ّّ ًٚ ظذى  ق( 1235ـ645) وجًِٓٚ افنٚه ظّبٚس افهٍقي ،إئ مزار  وؿٍ

 ٜ أجزائف ذمبَّٔ  إػى ٝ ذم افًَقد إخرة حلَردبٔؾ وؿد اُ فديـ ذم أا افنٔخ صٍل

 .ذم منٓد ٜافروقي ًتبٜافمُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم 

بٚخلّط  ،ضٓرانافقضْل إيراين ذم  تحػاد ذم (1013) :رؿؿ افْسخٜ •

 .×اإلمٚم احلسـ  ٕسبٝ إػى  ،افُقذم ادؼؿل

اإلمٚم  ٕسبٝ إػى  ،، ضٓران)ـٚخ گِستٚن(ذم متحػ  (1211) :افْسخٜ رؿؿ •

بٚفسبؽ اإليراين وؿد ـتٛ ـّؾ ٚخلّط افُقذم ادؼؿل بوهل ٕسخٜ  ،×احلسـ 

وؿد  ،ظدد مًّغ مـ إوراق وؿد إتٓٝ ـّؾ صٍحٜ مْٓٚ بْٓٚيٜ آيٜ جزء مْٓٚ ظذى 

 ،افَرن افثٚمـ اهلجريكى صٚع هذا افّْط مـ افُتٚبٜ ادّْيّٜ مْذ افَرن اخلٚمس وحتّ 

 .ذم متٚحػ إيران وافًراق وتقجد ظّدة ٕامذج مْف ،وإتؼ ذم إيران إتنٚرًا ـبراً 

 ،وٓيٜ أوتٚر برادش ،رامبقرذم مديْٜ  ذم مُتبٜ روٚ (003) :افْسخٜ رؿؿ •

 .×اإلمٚم افروٚ  إػى  ٕٝسب ،بٚخلّط افُقذم ادؼؿلافقرق  مُتقبٜ ظذى  ،اهلْد

ه ةمثر سخٜٕ • ٜ  ،ادؼؿل بٚخلّط افُقذم افُريؿَرآن اف مـ فالٕتٚب ٚيتٓٚ ترؿّٔ وذم ّن

ٚ  وقح إػى تنر بق بٓت ٚت بتٓ ،(هجريٜ 213حمّرم احلرام شْٜ  02)ذم تٚريخـ  ٚت ـ  ٚ ٕسٝب

ًٚ ظْد ، ×افُٚطؿ كى اإلمٚم مقش إػى  ّٔ ظ هبٚ حٚف ض حيٍت نّر اهلْد وتًرض ًب ٜـ  صًٔ

ب اجلقاد  ربًغ احلسْٔل ذم مسجد ٚب شبٜ ٕا ٚ × ـّؾ شْٜ بّْٚ ذم هيُْٚر فٔتّزك هب

تَدون أّن اإلمٚ ٜ اخلٚمس ـتبٓٚ ذم شجـ × م ادٗمْقن حٔٞ ًي افًبّٚد هٚرون اخلٍِٔ
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ظ هبٚ ذم ظَٛ اإلمٚم حيوـٕٚٝ هذه افْسخٜ  (هـ143)شْٜ  كى ٕسالً بًد ٕسؾ حتّ × ٍت

ـ أردبٔؾ إػى َِٕٓٚ أحد افسٚدة اإليرإّٔغ  ٜ شْٜ تَريبًٚ  م  .ـنّر ؿبؾ مخسامئ

 ظذى  لافُقذم ادؼؿ هق ؿرآن بٚخلطّ مـ هذه افْسخ إّٕقذج إخر  •

 :وهق مًروف بـ ،ذم إؿِٔؿ ـردشتٚن إيران (ؾِگ ِٕ ) ؿريٜحيتٍظ بف ذم مسجد  ،افرّق 

ّن هذه افْسخٜ مُتقبٜ مـ أمٚ يًتَده أهؾ تِؽ ادْىَٜ  بًْٚء ظذى  (ؿرآن ظثامن)

ٚن ٍّ ّٕف مهحػ متّٖخر مـ  ،بخّط ظثامن بـ ظ ًٚ مـ خّىف افُقذم أ ّٔ وفُـ يبدو جِ

 .افَرن افرابع اهلجري

 :األئّؿة ^ ـسوبة إلى لؾؿصاحف ادخمترصة  ففضشة

ٜ ^  مـ افْسخ افَرإٜٓٔ ادْسقبٜ إػى اجلدول افتٚيل يًرض ؾٓرشٜ خمتكة  ّّ إئ

تْٚ افثالثٜ افًٚمل، ؾبًض هذومتٚحػ ذم مُتبٚت  ّّ ه افْسخ ٕسبٓٚ أهؾ افسّْٜ ٕئ

 ،ٚيبقبَضذم متحػ  ـام ،×اإلمٚم افهٚدق  إػى  افبًض أخروٕسبقا  ،^ ولإُ 

ـّ  وبٚفرؽؿ  ،أـثر هذه إٓتسٚبٚت جٚءت مـ ؿبؾ افنًٜٔ ودار افُتٛ ادكيٜ، وفُ

ٜ ^ ؿد مـ أّن إتسٚب ادهٚحػ إػى  ّّ أؿّؾ  ظذى ـ  أصبح صٚئًًٚ  صحٚبٜ افْبل وإئ

ذم افَرون إخرة أوجف  مرإ اافَرن افرابع اهلجري وفُـ بِغ هذ ذمْـ افتَديرات 

 7اهلْديٜوـذفؽ إمر ذم صبف افَّٚرة  ،وافًٓد افَٚجٚري وخّٚصٜ ذم افًٓد افهٍقي

ٜ ^ إػى إذ ٕسبٝ تٚرة  ّّ بًض افْسخ افَرإٜٓٔ بخّط ؽر افُقذم وؿريٛ مـ  إئ

 افْسخ افَرإٜٓٔ إػى  ٜٕسبهذا إمر ـ أي: ويُّـ أن يُقن تٍٚؿؿ  ، خّط افْسخ

                                                           

ادّٗرخٜ  بٚخلّط افُقذم ادؼؿل ذات افسؿّٜٔـ ادثرة فالٕتبٚه ـ افْسخ افَرإٜٓٔ  إحدىى  (1)

 ،(هـ153ـ105)× افُٚطؿ كى ٕٓتسٚب ؾٔٓٚ إػى اإلمٚم مقش( جٚء اهـ213 شْٜ حمّرم02)

ًٚ ظْد صًٜٔ ـنّر  ّٔ ظّٚمٜ افْٚس  ظذى  ض ذم ـّؾ شْٜ مّرة واحدةتًرّ وتقجد هذه افْسخٜ حٚف
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 ٜ ّّ ًٚ مـ مْٚؾسٜ ادِقك افهٍقّيغ ـ إئ ـام يُّـ أن يُقن  ،فًثامّٕٔغفْيرائٓؿ إٚدم

 ّٛ ًٚ مـ احل افْامذج ىى ؾٍل إحد ،وافقٓء ادٍرط مـ ؿبؾ بًض افنًٜٔ هذا إمر ٕٚدم

مـ ظّدة  ـ دمٚوزت افًؼ ؿىعـ ؿىع خمتٍِٜ  واشتَىٚع ؿٚم صخص بجّع افًجٔبٜ

ذم  صٚـِٜ واحدة ـتبٓٚ ظذى م بتزوير ترؿّٜٔ افُٚتٛ حٔٞ وؿٚمهٚحػ ـقؾٜٔ ؿديّٜ 

ٜ افنًٜٔ إػى  ُتيٓر ٕسبتٓٚ ٚمجًٔٓ ّّ شىر أو ؾَٚم مـ أجؾ ذفؽ بّحق  ،ثالثٜ مـ أئ

ٜ ^  زّورشىريـ مـ أشٍؾ افقرؿٜ افَرإٜٓٔ و ّّ مُّٚنٚ ترؿّٜٔ مْسقبٜ ٕحد إئ

شامظٔؾ إختؿ افنٚه ظبٚرات بخّط خمتِػ ظـ اخلّط إصع مع وأوٚف إفٔٓٚ 

مـ افسؿّٜٔ  اً ا إشِقب مٖخقذؾُّٔـ أن يُقن هذ ،تّؼؾف هبٚ ظذى  افهٍقي فٔدّل 

ظثامن  ذم مُتبٜ برفغ احلُقمٜٔ ادْسقبٜ إػى  (Minutoli 296) :ْسخٜ رؿؿافادزّورة ذم 

ٚن ٍّ ّٕف وجدت بًض افَىع مـ ٍٕس هذا افَرآن ذي افستّ  ،بـ ظ شىرًا  ٜ ظؼٕ

ٜ ^فافُقذم ذم وّـ تِؽ افًؼ ؿىع ادْسقبٜ  ّّ   .ألئ

ٜ مـ افَرآن إػى  وؿد ٕسبٝ ٕسخٜ أو أوراق ّّ ذم حغ أّن بًض  ،أحد إئ

 7أو مل تْسٛ ٕحد ؿطّ  ،إمٚم آخر ؿىع هذا افَرآن ؿد ٕسبٝ ذم مُٚن آخر إػى 

 افًاّلمٜ  وادقجقد ذم مُتبٜادًروف افُقذم افَرآن  ذفؽ هق ظذى  الـؿوذج األول

                                                                                                                                          

يًتَده افْٚس  مٚ بًْٚء ظذى  ،جٚر ـنّر(ٚهيْ) احلسْٔل ذم مسجد بٚب اجلقاد ذم غيقم إربً

ـنّر بًد مخسامئٜ  افرصٔد، وَِٕف إػى  ذم شجـ هٚرون ـتٛ هذا افَرآن× ّن اإلمٚم مـ أ

  .×افُٚطؿ كى د شِىٚن حٔدر ادقشقي مـ أحٍٚد اإلمٚم مقشظٚم افسّٔ 

ايـ مهف و شامظٔؾإصٚه  ؽي»، ٕٔٚل ريّـمرتوی  :مزيد مـ افتٍٚصٔؾ إير فِحهقل ظذى  (1)

تٚب: ـ ذم، شصًٔف نامٚمٚ ٕٚم بف ؿرآن تٚبٝـ اموٚی جًؾ ۀزيٚرت ؿرآن: درٕگی در پديد

 س آذرتٚش آذرٕقش، هتران: إجّـ آثٚرـؾرهْگی دو خدمٚت ظِّیو زٕدگْٔٚمف)

 .(063ـ034 :1363مٍٚخر ؾرهْگی، و
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سًٜ أشىر ذم أربع وشّتغ ورؿٜ بتـ  ×ـ مُتبٜ أمر ادٗمْغ إمْٔل ذم افْجػ 

 وجدت اثْتل ظؼة ؿىًٜ مْف ذم حغ ،×اإلمٚم ظع  قرؿٜ ؿد ٕسٛ إػى فِ

افْسخ  ومثٚل ذفؽ أي إمٚم مـ إئّٜ، أئّٜ أخر أو مل ُتْسٛ إػى  مْسقبٜ إػى 

 7(1325 ،13 ،12) :رؿؿ افًتبٜ افروقيٜ ذم منٓد افتٚفٜٔ: افْسخ ادقجقدة ذم

 بٚدفٔٚنوذم مُتبٜ  (1627ل برؿؿ: )افًراؿ تحػ افقضْلادخزإٜ خمىقضٚت وذم 

 7 وذم(KFQ82)برؿؿ:  ٕٚس دئٍد خِٔع ذم فْدنجمّقظٜ وذم  7(401b)برؿؿ: 

 Loth 3) :برؿؿ ادُتبٜ افزيىٕٜٚٔوذم  7(Is1409)برؿؿ: تنسسبٔتل مُتبٜ 

افَرآن هق  والـؿوذج الثاين. (1234) :برؿؿ ـٚخ گِستٚنمتحػ وذم  Or7285)7و

ُقذم بٚخلّط افذم افًتبٜ افروقيٜ × اإلمٚم احلسغ  ْسقب إػى اد (3350) :رؿؿ

أئّٜ ُأخر  مْسقبٜ إػى  ىى ت أجزاؤه إخرجدوؿد و ، بتسًٜ أشىر ثامٕٜٔ أوراقذم 

ـٚخ  متحػأي إمٚم مـ إئّٜ، ومثٚل ذفؽ افْسخ افتٚفٜٔ: ٕسخٜ  أو مل ُتْسٛ إػى 

: هائِٜٔٔ برؿؿوذم ادُتبٜ افقضْٜٔ اإل (1213و 1212) :گِستٚن برؿؿ

(Yah.Ms.Ar.970). 13، 10، 11) :افْسخ رؿؿذفؽ هق  افّْقذج افثٚفٞ ظذى و ،

 ظّدة أجزاء، ظذى  ينتّؾؿرآن واحد  وافتل هل ظبٚرة ظـ ،ذم افًتبٜ افروقيٜ (11

افَرن افثٚين أو افثٚفٞ اهلجري وؿد أوٚؾقا إفٔٓٚ ثالث ترؿٔامت  إػى  يًقد تٚرخيٓٚ

ّّ  ولاإلافثالثٜ  وٕسبٝ إػى  ،خمتٍِٜ  .فنًٜٔاٜ مـ أئ

وافتىّقرات افتٚرخئٜ ـ ٖٕامط اخلّط افُقذم مـ فف خزة ب وٓ يهًٛ ظذى 

ادهٚحػ  بًضمًرؾٜ ظدم صّحٜ إتسٚب  ـ افىٚرئٜ ظِٔف ذم ـتٚبٜ افَرآن

ٜ ^ افُقؾٜٔ إػى  ّّ اجلِد ذم ؿىع بٔٚيض  ادهٚحػ ادُتقبٜ ظذى  أؽِٛ نّ إذ أ ،إئ

افٔقم ادًروؾٜ ّن أؿدم افْسخ ٕ ،إّولإمقر افْٚدرة ذم افَرن  تًّد مـأؾَل  أو



 042/ ضاثـا ت .......................................................................... 41

وـذفؽ  ،ذم ؿىع ظّقديجٚءت  (ادٚئؾ)ـتبٝ بٚخلّط احلجٚزي  افتلذم افًٚمل 

ًٚ ٓ يُّـ أن يُقن تٚرخيف ؿبؾ  افَرن افثٚين ّنٚيٜ اخلّط ذم أؽِٛ هذه افْسخ أيو

ـّ  ظذى و .أوائؾ افَرن افثٚفٞ اهلجري وأ افتل يُّـ أن  ةافْسخ افقحٔد نّ ؾ٘ مٚ أط

افثٚين  أوائؾ ظَقد افَرن إػى  وأ إّولافَرن  وْٕسبٓٚ إػى  ٕستثْٔٓٚ مـ هذا إمر

 ،ذم مُتبٜ افًتبٜ افروقيٜ (3212و 1113، 03، 15) :هل افْسخ افَرإٜٓٔ رؿؿ

افَرآن و ،ذم ؿؿ÷ ظتبٜ افسٔدة ادًهقمٜ ذم متحػ  (0334) :وافَرآن رؿؿ

 .ذم متحػ إيران افقضْل ذم ضٓران( 1021) :رؿؿ
 

ة دم ادتاحف ئؿّ األ لى إوراق الؼضآكقة ادـسوبة ادصاحف واأل ج ول ألهمّ 

 وادؽتبات دم العامل
 

ُتٜب  ػى إمْسقب  بًٚد افقرؿٜ )مِّٔٔس(أ شىرظدد إ وراؿٓٚأظدد ٜ ْسخاف رؿؿ اد

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 332+022 13 311 1 )منٓد( آشٚت

 ×ظع  اإلمٚم 032+122 12 35 1 )منٓد( ٚن ؿدس روقیآشت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 330+032 12 35 3 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 032+342 4 120 4 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 022+142 5 54 6 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 032+152 4 63 12 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 142+112 4 033 11 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 130+312 02ـ02 100 15 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 322+122 02ـ02 106 1113 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 013+142 12 212 31 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 062+022 3 2 0555 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 312+032 3 125 0142 )منٓد( آشٚت

ن ؿدس روقی  ×ظع  اإلمٚم 102+152 6 31 1325 )منٓد( آشٚت
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دن( ٜ )ْف ٕٔ ٜ افزيىٚ ُتب  ×ظع  اإلمٚم Loth 1 35 2 52+22 اد

 ٜ ٕٔ ٜ افزيىٚ ُتب دن(اد  ×ظع  اإلمٚم Loth 3 13 6 144+62 )ْف

ٜ اف ُتب دن(اد ٜ )ْف ٕٔ  ×ظع  اإلمٚم Or 1397 33 11/13 012+312 زيىٚ

جػ( (ٕ ٜ ٜ احلٔدري ٜ افروو ُتب  ×ظع  اإلمٚم 103+150 14 325 (323/3/1)1 م

 ٜ ٜ احلٔدري ٜ افروو ُتب م

جػ( (ٕ 

533(311/ 

3/1) 

 ×ظع  اإلمٚم 316+025 3 34

 ٜ ُتب جػ(م مْغ ٕ)  ×ظع  اإلمٚم 102+152 6 31 1 أمر اٗد

داد(لًراؿادتحػ اف  ×ظع  اإلمٚم 102+152 6 4 162 )ٌب

 ٜ ُتب حمّد احلسغ آل  اإلمٚمم

جػ( ٚء ٕ) ى  ـٚصػ اٌف

 ×ظع  اإلمٚم  6 0 16142

ٜٚم ٚء اًف ى ـٚصػ اٌف  ٜ شس  ×ظع  اإلمٚم  13 0 بدون رؿؿ ٗم

 ×ظع  اإلمٚم 111+141 3 50 1015 ادتحػ افقضْل اإليراين )ضٓران(

 ×ظع  اإلمٚم 052+156 11 22 1046 ٓران(ض) يراينافقضْل اإلتحػ اد

 ×ظع  اإلمٚم 311+032 4 44 1063 ادتحػ افقضْل اإليراين )ضٓران(

 ×ظع  اإلمٚم 021+112 2 121 1314 ادتحػ افقضْل اإليراين )ضٓران(

د )ضٓران( ٚ ظٚب  ×ظع  اإلمٚم 112+142 3 21 224 متحػ رو

د )ضٓران( ٚ ظٚب  ×ظع  اإلمٚم 152+022 14 1 بدون رؿؿ متحػ رو

ن  ×ظع  اإلمٚم 312+012 3 14 1230 )ضٓران( ـٚخ گِسٚت

ن )ضٓران( ٚم 162+132 6 36 1212 ـٚخ گِسٚت و أ × ظع اإلم

ٚم  × ٚدسجّ اف اإلم

ن )ضٓران(  ×ظع  اإلمٚم 152+132 2 1 1114 ـٚخ گِسٚت

ن )ضٓران(  ×ظع  اإلمٚم 152+102 2 1 1115 ـٚخ گِسٚت

ٕٚف  ×ظع  اإلمٚم 102+162 4 1 0514 ؿؿ متحػ آشت

ٚرس متحػ  ×ظع  اإلمٚم 010+302 4 140 215 ()صراز افقضْل پ

TIEM )ْبقل  ×ظع  اإلمٚم 012+322 13 350 125 )اشى

TIEM )ْبقل  ×ظع  اإلمٚم 113+002 4 26 221 )اشى
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َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم A2 322 11 010+132 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH2 111 13 040+162 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH19 130 10 142+112 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH23 112 12 012+112 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH28 11 3 042+152 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH29 114 4 103+153 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH34 3 3 162+132 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH36 1 13 112+32 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH37 0 3 /12 142+125  )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH176 142 01 152+102 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم EH233 42 2 122+112 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  ×ظع  اإلمٚم R11 125 2 052+165 )اشى

َٚيب ْبقل( ضقب  /Y4563 )اشى

Y745 

 ×ظع  اإلمٚم 162+102 2 20

َٚيب ْبقل( ضقب  /Y4572 )اشى

Y754 

 ×ظع  اإلمٚم 052+002 13 131

ْبقل( دي )اشى  ×ظع  اإلمٚم  2 46 01 هدايل اْؾ

ٜٕٔ ْبقل( ٕقرظثام  ×ظع  اإلمٚم 335+042 12 131 04 )اشى

ٚ )ا ص ْبقل(برتق ٚب  ×ظع  اإلمٚم  2 0 3 شى

ْٔاحل نٓداد َٚهرةل س ٚف  ×ظع  اإلمٚم 112+162 11 225 بدون رؿؿ ب

ُبراجلٚمع ٚء) اف ًْ  ×ظع  اإلمٚم 332+312 02 042 بدون رؿؿ (ص

ُتٜب  ×ظع  اإلمٚم 044+020 12 322 1 )رامپقر( روٚ م

 ٜ ُتب ٚ آزادم ٕٓ  مق

ِٔگر)  7 هْد(ظ

Subhanall

ah Aabic 

297.1/7 

 ×ظع  اإلمٚم  2 31

 ٜ ُتب  .Cod. arab احلُقمٜٔ قٕخٔمم

2603 
 ×ظع  اإلمٚم 012+152 2 32

Freer Gallery of Art 

ـ(   )واصْگت

F.1934.24 14 1 132+112 ظع  اإلمٚم× 
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ط( ٜ )افرٚب ْٔ ٜ احلس  ×ظع  اإلمٚم 052+012 14 001 12610 اخلزٕا

ٓٚن د اصٍ ًٔدآٚب  ×ظع  مٚماإل 332+002 11 26 بدون رؿؿ ش

سٍقرد( ٔٚن )ـا دف ٜ ٚب ُتب  ×ظع  اإلمٚم  MS.Arab.f.3 01 5 م

ٚبؾ( ٌٚين ـ) ٓؾ ٓرصٔػ افقضْل ا  ×ظع  اإلمٚم 132+022 4 11 0 ا

ٔز، ريست ٚير  11 مزادـ   ×ظع  اإلمٚم 102+145 05 021 33افبوٚظٜ  1653ْي

ز،  ريسٔت  00و02مزادـ 

ول  ـ ٓا  1660تؼي

افبوٚظٜ 

030 

 ×ظع  اإلمٚم 311+021 2 21

ز،  ريسٔت  01و16مزادـ 

ول  ـ ٓا  1663تؼي

 ×ظع  اإلمٚم 122+133 1 1 12افبوٚظٜ 

ز،  ريسٔت ـ  03مزادـ  تؼي

ول   0224ٓا

 ×ظع  اإلمٚم 56+104 00 116 12افبوٚظٜ 

ز،  ٚتٔب ول  4مزاد ش ٕٚقن ٓا ـ

1642 

افبوٚظٜ 

146 

 ×ظع  اإلمٚم 53+133 3 110

ز،  ٚتٔب ـ  13مزاد ش ول تؼي ٓا

1663 

 ×ظع  اإلمٚم 012+312 2 21 5افبوٚظٜ 

ن ؿدس روقی ٚم 112+132 4 101 10 )منٓد( آشٚت  × سـاحل اإلم

ن ؿدس روقی ٚم 122+132 4 23 13 )منٓد( آشٚت  × سـاحل اإلم

ن ؿدس روقی ٚم 122+032 13 01 33 )منٓد( آشٚت  × سـاحل اإلم

َٚيب ْبقل( ضقب ٚم EH23 112 12 012+112 )اشى  × سـاحل اإلم

ٚم 62+115 01 141 1013 ادتحػ افقضْل اإليراين )ضٓران(  × حسـ اإلم

ٜ ادجِس )ضٓران( ُتب ٚم 112+152 11 1 10203 م  × سـاحل اإلم

ُتٜب  × سـاحل اإلمٚم 122+025 (6) 5 02 12 ؽ )ضٓران(مِ م

 ٜ ٜ احلٔدري ٜ افروو ُتب م

جػ( (ٕ 

0(324/ 

3/1) 

ٚم 002+132 11 101  × سـاحل اإلم

ن )ضٓران(ـ ٚم 112+62 32 123 1211 ٚخ گِسٚت  × سـاحل اإلم

ٓٚن( ِٓستقن )اصٍ ٚم 322+102 11 242 66 متحػ چ  × سـاحل اإلم
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ٚبؾ( ٌٚين ـ) ٓؾ ٓرصٔػ افقضْل ا ٚم 102+152 3 53 3 ا  × سـاحل اإلم

ٜٔ امرـ ٜ افدٕا ُٔ ٜ اِد ُتب  .Cod اد

Arab. 42 
ٚم 302+013 2 3  × سـاحل اإلم

ذم احلرم  ادتحػ اإلشالمل

دس  افؼيػ، اَف

ٚم 312+003 12 143 2  × سـاحل اإلم

ؾ ٜ ٔي ٜ جٚمً ُتب  Arabic م

MSS 470 

ٚم 132+142 12 1  × سـاحل اإلم

َٚيب ْبقل( ضقب ٚم R38 314 15 112+112 )اشى  ×سغ احل اإلم

ن ؿدس روقی ٚم 142+122 6 5 3350 )منٓد( آشٚت  ×سغ احل اإلم

ن ؿدس روقی ٚم 122+122 4 11 11 )منٓد( آشٚت  ×سغ احل اإلم

ٚبؾ( ٌٚين ـ) ٓؾ ٓرصٔػ افقضْل ا ٚم 102+165 6 54 1 ا  ×سغ احل اإلم

ٚم C3 &C19 3 4 022+132 (حٍظ افرمحـ)ٓهقر متحػ   ×سغ احل اإلم

ن )ضٓران( ٚم 132+032 13 5 1211 ـٚخ گِسٚت  ×سغ احل اإلم

ن )ضٓران( ٚم 142+112 9 05 1213 ـٚخ گِسٚت  ×سغ احل اإلم

ن )ضٓران( ٚم 162+102 11 4 1234 ـٚخ گِسٚت  ×سغ احل اإلم

 ٜ ٚم 142+032 12 03 سٚداتاف (هتران) ٜٔخهقصجمّقظ  ×سغ احل اإلم

ز مزاد ـ  10، ـريسٔت تؼي

ول  1666 ٓا

ٚم 152+102 11 10 3افبوٚظٜ   ×سغ احل اإلم

ز مزاد ـ  13، ـريسٔت تؼي

ول  1665 ٓا

 ×سغ احل ماإلٚم 033+132 13 12 11افبوٚظٜ 

ٓٚمز مزاد ول 02، بُْ ـ ٓا  تؼي

1663 

افبوٚظٜ 

133 

ٚم 132+032 13 12  ×سغ احل اإلم

ْٚشیمتحػ  ٕٚن س ٚم  6 11 بدون رؿؿ )ضٓران( ٕا  ×سغ احل اإلم

( ٜ ٜ صخهٔ ٚم  03 1 بدون رؿؿ (بحرـيجمّقظ  ×سغ احل اإلم

ن ؿدس روقی ٚم 122+163 13 336 12 )منٓد( آشٚت  × سجٚداف اإلم

ن ؿدس روقیآ ٚم 152+102 6 35 13 )منٓد( شٚت  × سجٚداف اإلم

ْٔاحلٜ ًتباف ٚم 61+123 12 032 13 ٜ )ـربال(سٔ  × سجٚداف اإلم
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ٜ )ـربال( شٔ ًٚب ٜ اف ًتب ٚم 032+342 12 4 0 اف  × سجٚداف اإلم

ُتٜب ٚم  13 023 6653  )ؿؿ(رظقاد م  × سجٚداف اإلم

ن )ضٓران( ٚماإل 162+102 6 44 1233 ـٚخ گِسٚت  × سجٚداف م

ن )ضٓران( ٚم 142+122 6 3 1212 ـٚخ گِسٚت  × سجٚداف اإلم

ن )ضٓران( ٚم 162+132 6 36 1212 ـٚخ گِسٚت  × سجٚداف اإلم

 ×ظع  اإلمٚماو 

سٚنمتحػ  ْٚشی ٕا ٚم  12 1 بدون رؿؿ )هتران( ص  × سجٚداف اإلم

ن ؿدس روقی  ×بٚؿر اف اإلمٚم 122+032 12 3+25 32 )منٓد( آشٚت

ْبقل( َٚيبضقب  ×افهٚدق  اإلمٚم EH39 130 01 062+130 )اشى

ن ؿدس روقی  ×افهٚدق  اإلمٚم 022+322 16 045 14 )منٓد( آشٚت

ُتٜب ٔٚن م دف سٍقرد( ٚب  ×افهٚدق  اإلمٚم Fraser48 1 5 132+112 )ـا

ُتٜب  ×افهٚدق  اإلمٚم 122+112 05 114 0 )رامپقر( روٚ م

ٛ ادكٜي ُت  ×افهٚدق  اإلمٚم Masahif No.1 026 16 002+312 )ؿٚهره( داراف

ن )ضٓران(  ×افهٚدق  اإلمٚم 332+012 13 325 1345 ـٚخ گِسٚت

ن ؿدس روقی  × ُٚطؿاف اإلمٚم 142+052 3 53 0 )منٓد( آشٚت

ب اجلقاد )  × ُٚطؿاف اإلمٚم  15 ٕٚمًِقم بدون رؿؿ (ـنّرٚب

ن ؿدس روقی  ×وٚ راف اإلمٚم 022+032 13 04 1253 )منٓد( آشٚت

ٕٚف ؿؿمتحػ   ×روٚ اف اإلمٚم 002+115 5 42 0216 آشت

ٚٝب متحػ ـت  ×روٚ اف اإلمٚم 42+16 02 1 بدون رؿؿ )تزيز( خط و 

سٚنمتحػ  ْٚشی ٕا  ×روٚ اف اإلمٚم 42+32 11 4 بدون رؿؿ )هتران( ص

د )ضٓران( ٚ ظٚب  ×روٚ اف اإلمٚم 42+32 11 5 222 متحػ رو

 ٜ ْٔ ٜ افقض ُتب ٜ يرٕآااد  ×روٚ اف اإلمٚم 42+32 14 0 01112 )ضٓران(ٔ

ٜ روٚ ُتب  × روٚاف اإلمٚم 312+012 13 6 003 )رامپقر(  م

ٜ اد ُْٜٔتب -Smith ٍٜٔرٕساف افقض

Lesouëf 194 
 × روٚاف اإلمٚم 131+123 11 52

شالمل یى جمِس افنقر  × افروٚ اإلمٚم 132+002 16 112 11635 ٓا

ن )ضٓران( ٚم 012+112 5 0+13 120 ـٚخ گِسٚت  ×يٚداهل اإلم
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ٕٚف ؿؿمتحػ  ُراف اإلمٚم 032+142 10 301 1021 آشت  ×يًس

ز،  ريسٔت ـ  01مزادـ  تؼي

ين   1654افٚث

ُراف اإلمٚم 62+104 14 054 31افبوٚظٜ   ×يًس

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  345+021 11 50 16

  ٓ ًٔغ( ظِیى )  افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  322+022 4 121 02

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  302+022 13 102 01

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  332+032 11 101 03

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  062+022 12 312 03

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 ؿدس روقیآشتٚن 

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  062+162 4 32 04

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

ٜ ّئٕاأحد  042+013 14 35 05

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

33 53 3 022+152 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

34 13 12 002+122  ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغٓ )  (ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

35 002 12 012+132 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

36 22 2 012+112 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

ٜ 102+162 6 25 12 آشتٚن ؿدس روقی ّئ  أحد ٕا
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ًٔغ)  )منٓد(  (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

11 123 2 162+132 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

13 46 4 142+112 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

11 025 03 142+102 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

12 011 11 142+112 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 ؿدس روقیآشتٚن 

 )منٓد(

14 66 4 125+102 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

22 032 14 102+62 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

21 015 01 126+52  ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)  (ٓ ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

20 142 02 122+52 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغٓ)   ( ظِیى افت

 آشتٚن ؿدس روقی

 )منٓد(

51 23 2 162+132 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

ادتحػ افقضْل اإليراين 

 )ضٓران(

1021 302 13 062+016 ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)   (ٓ ظِیى افت

ادتحػ افقضْل اإليراين 

 )ضٓران(

1016 11 12 033+142  ٜ ّئ  أحد ٕا

ًٔغ)  (ٓ ظِیى افت
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مٚ يَٚرب مـ مٚئتل  بٚفرؽؿ مـ وجقدستـتجه دم ختام هذا الػصل هو: والذي ك

ٜ ^ ٕسخٜ ذم إٔحٚء افًٚمل ٕسبٝ ـتٚبتٓٚ إػى  ّّ ٓ يُّْْٚ أن  مع ذفؽ وفُـ ،إئ

هذا وإّن  .وافثٚين اهلجري إّولذم افَرٕغ  بنُؾ مبٚذ ًّٕدهٚ مـ ـتٚبتٓؿ ^

 ،افْسخ ٚت متّٖخرة ظـ زمـ ـتٚبٜامء ادقجقدة ذم ترؿٔامهتٚ هل مـ إوٚؾمجٔع إش

ًٚ أهؾ افسّْ  إّن أؽِٛ  .ـقّنٚ أشامء أصِٜٔ وصحٔحٜذم ٜ وؿد تَبِّٓٚ افنًٜٔ وأحٕٔٚ

ٜ  افتلافْسخ  ّّ أمٚرات واوحٜ مـ ؿبٔؾ ؾٔٓٚ ىى ٕر افَرن إّولذم  ^ٕسبٝ فألئ

ٚ تدّل ظذى  ،واختالف افَراءات وٕقظٜٔ افقرق ،ٕقع اخلطّ  ّٓ ن أّّنٚ ـتبٝ ذم ؿرو ـِ

ّٕف ٓ يُّْْٚ أن ًّٕدهٚ مـ ؾ .يوافثٚين اهلجر إّولمتّٖخرة ظـ افَرٕغ  بٚفرؽؿ مـ أ

ه هذمثؾ افثٚين وفُـ مـ افىبًٔل أّن إّول وافَرٕغ  ـتٚبٜ افنخهّٔٚت افَديّٜ ذم

ّّ  وثٚئؼافْسخ هل    .ذم تٚريخ ـتٚبٜ افَرآنو افتحَٔؼ ذمٜ جّدًا ؿّّٜٔ ومٓ
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 الػصل الثالث

 ، خصائصه وأمّهقته الضووي مصحف ادهشف 

كى هق أحد أهّؿ مٚ  (افروقي مهحػ ادنٓد)إّن  َّ افَرإٜٓٔ  قثٚئؼمـ اف تب

إّول اهلجري وافذي يُّْف أن يًىْٔٚ صقرة  افَرن افتل يًقد تٚرخيٓٚ إػى 

 افَرآن. ـتٚبٜواوحٜ ومتُٚمِٜ ظـ تٚريخ 

َِ وؿد أَ  دنٓد أو مهحػ ا مهحػ منٓد) :ذم هذا ادَٚل تسّٜٔ ُٝ َْ ض

ذم مُتبٜ افًتبٜ افذي وجدت أـثر أوراؿف َديؿ افهحػ اد هذا ظذى  (افروقي

، تتُّقن افْسخٜ  (1113و15) :تغ برؿؿٕسختغ خّىّٔ  ظذى ٜ قّزظافروقيٜ م

جمّقع هذه  ؾثّ بحٔٞ مت ،ورؿٜ (106)ورؿٜ وافْسخٜ افثٕٜٚٔ مـ  (100)إوػى مـ 

ٓ ٕستبًد أن يتّؿ افًثقر  ْٚفَرآين7 وفُّْ افّْص ا ( بٚدٚئٜ مـ62إوراق أـثر مـ )

ل مـ  َّ إّمٚ ذم منٓد أو ذم مُٚن آخر مـ  7وراق ادٍَقدةإظذى افُّؿ افَِٔؾ ادتب

 .افبحٞ وافتَْٔٛ اجلّٚد ظْٓٚ زيد مـمـ خالل بذل ادمُتبٚت افًٚمل وذفؽ 

 ّْص اف احلٚفٜٔ ينٚبفذم صُِف وصقرتف  (مهحػ ادنٓد افروقي) إنّ 

ادتـ وافستٔٛ افذي إتٓجف افهحٚبٜ  ـامين فَِرآن وافستٔٛ افًثامين فِسقرافًث

ٚن فميٚت وافسقر ٍّ تَديؿ افسقر افُبرة مْٓٚ ظذى مـ  ذم ظٓد ظثامن بـ ظ

صقرتف و بستٔبف احلٚيلافَرآن ّ٘ن هذه افْسخٜ مـ ؾ ـ افهٌرة وتْسٔؼ أيٚت

                                                           
ًٚ ظذى ورؿتغ بٚفٔتغ هلذا ادهحػ بغ إوراق اإلحلٚؿٜٔ بٚفْسخٜ: ) (1) ( 15وؿد ظثرت أيو

يٚت إخرة مـ شقرة مريؿ مْٓام ظذى ـِامت مـ أ مـ ؽر ترؿٔؿ، اصتِّٝ إوػى 

مـ  50ـ40و 34ـ24وأيٚت إوػى مـ شقرة ضف7 وافثٕٜٚٔ مْٓٚ منتِّٜ ظذى أيٚت: 

 .(15( مـ افْسخٜ رؿؿ: )A122و A121شقرة ضف وؿد ؿّٝ بسؿٔؿ هذه إوراق ـٚفتٚيل: )
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مل ٕٖخذ اختالف افَراءات وؾقارق  اذإ ـ لترتٔٛ شقره وحمتقاه ادتْوافيٚهريٜ 

ف ّٕ إ :هق ٍٕس ادتـ افًثامين ادًٓقد، أي ـرشؿ بًض افُِامت بًغ آظتبٚر 

وافذي  ،مىٚبؼ مع ادتـ افسٚئد فَِرآن افُريؿ بغ ادسِّغ ظذى مدىى افتٚريخ

ِّف ٓ  يْسٛ ذم مجًف وترتٔبف ٚن، ورؽؿ ذفؽ ـ ٍّ إػى اخلٍِٜٔ افثٚفٞ ظثامن بـ ظ

ٚ أن َٕقل أّن هذا إمر يهدق بنٖن )مهحػ ادنٓد افروقي( بٚفْسبٜ يُّْْ

ّٕف يُّْْٚ أن  حلٚفتف وصُِف إّويل ذم أّول زمـ تدويْف، وتًِٔؾ ذفؽ إمر هق أ

ًٕثر ذم هذا ادهحػ ظذى افُثر مـ افنقاهد افقاوحٜ افتل تثبٝ أّن ترتٔٛ 

اؾَٜ فِْسؼ ادتداول شقر ادهحػ ذم أّول زمـ تدويْف مل تُـ مىٚبَٜ ومق

ًٚ مع ترتٔٛ  ادًروفوافستٔٛ  بٚفستٔٛ افًثامين، بؾ جٚء ترتٔٛ ادهحػ مىٚبَ

 هـ(.30 ظبد اهلل بـ مسًقد )ت افهحٚيبؿرآن 

ّٔز بغ هٚتغ احلٚفتغ مـ آ صىالح ادنٚر وشٌْتْؿ افٍرصٜ ذم مَٚفْٚ هذا فّْ

أو افًٍِٜٔ، ومـ افىبًٔل أّن )مهحػ إفٔف ذم افبحٞ بٚحلٚفٜ إّوفٜٔ واحلٚفٜ افثٕٚقيٜ 

ًٚ ذم موامر احلٚفٜ افثٕٚقيٜ وفُـ إذا أمًّْٚ افْير بدراشٜ حتِِٜٔٔ  ّٔ منٓد( يدخؾ ؾًِ

 فِْسخٜ بُّؾ أبًٚدهٚ يُّْْٚ أن ٕتقّصؾ حْٔٓٚ إػى خهٚئهٓٚ ذم احلٚفٜ إّوفٜٔ.

 :َٕٚطوشٖبذل جٓدي ذم هذا ادَٚل ٕبّغ دراشتل ذم أربع 

 :قني اخلصائص الؽّؾقة دصحف مهشف تب: ولى األ

ًٚ ظذى أـثر مـ تسًغ بٚدٚئٜ مـ افَرآن هحػاد انتّؾ هذي ّٔ وذفؽ بًد  ،حٚف

مٍْهِغ ذم بَسّغ  ،أن تّؿ افًثقر ظذى جمّقع مٚئتغ وواحد ومخسغ ورؿٜ

ظذى افْهػ  (15: )، وؿد اصتِّٝ افْسخٜ رؿؿ(1113)و (15: )ٕسختغ برؿؿ

واصتِّٝ افْسخٜ  ـ مـ أّول افَرآن إػى آخر شقرة افُٓػـ إّول مـ افَرآن 

مـ أواشط شقرة ضف إػى ـ ظذى افْهػ افثٚين مـ افَرآن افُريؿ  (1113) :رؿؿ
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وٓ ًِٕؿ بٚفوبط دٚذا تّؿ دمِٔد هذيـ افَسّغ ذم ٕسختغ  ـ آخر افَرآن افُريؿ

ّٕف افمٍْهِتغ ظـ بًوٓام  مراجًٜ ترتٔٛ شقر  دْظبًض أخر، ؾّـ ادحتّؾ أ

ًٚ دٚ هق ادًٓقد ظِٔف ظهذا ادهحػ تّؿ ترتٔبف  مهٚحػ افَرٕغ  ذمذى ؿسّغ وؾَ

حهؾ ـذفؽ ذم افَرون ادتّٖخرة تَديٌؿ وتٖخر ذم  وؿد، افثٚفٞ وافرابع اهلجرّيغ

ّٕف وؿع ذفؽ  ،ـال ؿسّل هذا ادهحػ حغ افتجِٔد ترتٔٛ أوراق حٔٞ يبدو أ

وٓبّد فْٚ هْٚ أن ٕستٍٔد مـ  7قّراق أو مـ ؿٚم بسمٔؿ افُتٚبٕتٔجٜ فًدم ظِؿ اف

                                                           
ًٚ دًِقمٚيت ؾّ٘ن افْسخٜ رؿؿ: ) (1) فروقي ـ ومـ (، ـٕٚٝ مقجقدة مْذ ؿرون ذم احلرم ا15وؾَ

ثّؿ ذم مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ افروقيٜ ـ وؾٔٓٚ وؿٍٜٔ ذم أّوهلٚ وآخرهٚ، وحيتّؾ أّن ترمٔؿ 

أوراؿٓٚ ودمِٔدهٚ احلٚيل ؿد تّؿ ذم احلَبٜ افزمْٜٔ فِدوفٜ افَٚجٚريٜ، وأّمٚ افَسؿ افثٚين مـ هذا 

ّٕف ؿد تّؿ افًثقر ظ1113ِٚٓٔادهحػ )أي: افْسخٜ رؿؿ:  ّٔٚت  ( ؾٔحتّؾ أ مـ خالل ظِّ

هجري(، ذم جٕٚٛ مـ رضيح احلرم افروقي ظذى صُؾ 1356افتَْٔٛ إثري فسْٜ )

ِّٝ مُّٚنٚ ذم مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ افروقيٜ وذفؽ بًد مٚ جرىى  أوراق متْٚثرة، ثّؿ احت

ّن هذيـ ظِٔٓٚ مـ افسمٔؿ وافتجِٔد، حيتّؾ أّن ادٍٓرشغ فُِّتبٜ وادسٗوفغ ؾٔٓٚ مل يًِّقا أ

( 15اجلزئغ يْتّٔٚن ذم حََٜٔ إمر إػى ؿرآن واحد. ؾّ٘ن أوراق افَسؿ إّول مـ افْسخٜ: )

ـّ أوراق افَسؿ افثٚين مـ افْسخٜ: ) ( أؽِبٓٚ بٚفٜٔ ـام ؾَد 1113حتيكى بسالمٜ أـثر، وفُ

ٕٜٔٚ ( حٔٞ تّؿ ص1افَسؿ إظيؿ مـ جقإبٓٚ، وهذه احلٚفٜ هلٚ صبف ـبر بـ: )مهحػ صًْٚء 

( وتّؿ صٕٜٔٚ افَسؿ 27.1-01افَسؿ افبٚيل مْٓٚ ذم دار ادخىقضٚت بهًْٚء افْسخٜ رؿؿ: )

 .افثٚين مـ ادهحػ افذي حييكى بسالمٜ أـثر ذم ادُتبٜ افؼؿٜٔ ذم صًْٚء

سخٜ رؿؿ : )مهٚحػ  (0) ّقٜٕ مـ ؿسّغ: اْف ٜ 1ٕامذج مـ ادهٚحػ ادُت ُٛت ادكي ( ذم دار اف

 ٚٓ ٚبت ـت رآن رؿؿ: 7×فإلمٚم افهٚدق ادْسقب  رس ذم صراز وادْنقر  04 ٕسخٜ اَف ذم متحػ ٚپ

ٝ ظْقان: )ترمجف ؿرآن مقزه  رسحت سخٜ 7(ٚپ ُتٜب ذم 062 رؿؿ: اْف ًتٜب احلٔدرٜي افرووٜ م ٚف  افًِقٜي ب

جػ ذم ادَدشٜ د ـتبف) اْف ّّ جلبّع  ادًروف أمحد ـب حم ل ٚب د ـب افرمحـ ظبد وذّهبف افزْي ّّ  ادًروف حم

يب رآن رؿؿ:  7(افهقذم ضٚٛف ٖب ٜ  اَف ٚ ظبّ   220ٕسخ  .ٚد ذم ضٓرانذم متحػ رو

(، مـ 050( ظذى أيٚت: )15رؿؿ: )مـ افْسخٜ ( A18اصتِّٝ افقرؿٜ رؿؿ: ): مثالً  (3)
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يُقن كى حتّ ٕيؿ خّٚص ومْٓجٜٔ فتسٓٔؾ أمر اإلرجٚع إػى أوراق هذا ادهحػ 

 :ْسخٜ رؿؿافوشٖشتٍٔد ذم اإلصٚرة إػى أوراق  تسٓٔاًل فَِٚرئ، ٕسؼ واحدفديْٚ 

(، B)رف احلمـ  (1113) :ػى افْسخٜ رؿؿإوذم اإلصٚرة  (A)رف احلمـ  (15)

ل ه (A12a)ؾّثاًل افهٍحٜ ادنٚر إفٔٓٚ بًالمٜ  7وبٚفتٚيل شتُقن اإلصٚرة ـام يع

 (B12b) ادنٚر إفٔٓٚ بًالمٜ هٍحٜواف(، 15) :ْسخٜ رؿؿافمـ  (10)افقرؿٜ  وجف

 .(1113) :ْسخٜ رؿؿافمـ  (10)افقرؿٜ  هل خِػ

ـ ـام شْالحظ ذفؽ  جٚزهق احل هذا ادهحػ ظذى أؿقىى احتامل مْنٖ ـتٚبّٜن إ

ًٚ مـ افزمـ  ؿد تّؿ آحتٍٚظ بفو ؾٔام بًد ـ وفُـ مع ـّؾ ذفؽ ٓزفْٚ  ،افًراق ذمردح

 ،إخراجف مـ احلجٚز أو افًراق ضريَٜو ٜٔـٍٔظـ بط وبنُؾ واوح وٓ ًِٕؿ بٚف

ّٕف ٓ ظِؿ فْٚ بام   وفُـ يتبّغ مـ خالل افقؿٍٜٔ ،حّتكى بِغ إػى خراشٚنىى ظِٔف جرـام أ

خر آ( ومـ اشؿ ادهّحح ذم 1)افهقرة رؿؿ  (15) :افتل جٚءت ذم أّول افْسخٜ رؿؿ

ـٚن مقجقدًا ذم  ـظذى مٚ حيتّؾ  ـ( أّن هذا ادهحػ 0شقرة افٍٚحتٜ )افهقرة رؿؿ 

وحيتّؾ  ،مْذ افَرن اخلٚمس اهلجريوظْد بًض أهؾ افسّْٜ ذم ٕٔنٚبقر خراشٚن 

                                                                                                                                          
( مـ شقرة آل ظّران، وؿد تّؿ ٕسخٓٚ بخّط ـقذم متّٖخر ظذى 4افبَرة وحّتكى أيٜ: )شقرة 

( وفُـ تّؿ ووًٓٚ A19إمر ـٚن ٓبّد هلٚ أن تٖيت بًد افقرؿٜ: ) ورؿٜ مِحَٜ. وذم حََٜٔ

ًٖ، وـذفؽ ـٚن ٓبّد مـ ووع افقرؿٜ: ) ( A98هبذا افستٔٛ حغ افتجِٔد هبذا افنُؾ خى

، A57 ،A69 ،A75(، وـذفؽ جٚءت إوراق: )A94و A93أن تستَّر بغ إوراق: )

A111ّد مـ تٌٔر وجف افقرؿٜ وخٍِٓٚ أحدمهٚ مُٚن ( ظذى افًُس ذم ترتٔبٓٚ احلٚيل، ؾِذا ٓب

(، حٔٞ ٕجد ٕامذج مـ هذا افَبٔؾ مـ 1113أخر، وـذفؽ احلٚل ذم افْسخٜ رؿؿ: )

(، ثّؿ تِٔٓٚ بًد ذفؽ B24( ٓبّد هلٚ أن تُقن بًد افقرؿٜ: )B28افتٌٔرات، مثاًل افقرؿٜ: )

تٖيت ـّؾ مـ إوراق: ( وـذفؽ B26 ،B27 ،B25 ،B29حسٛ افستٔٛ ـّؾ مـ إوراق: )

(B125 ،B126 ،B123 ،B124و ،B127( :ٜحسٛ افستٔٛ بًد افقرؿ )B122). 
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ّٕف ؿد تّؿ وؿٍف ظذى حرم اإلم ًٚ أ بّنٓد ذم أواخر ٍٕس هذا افَرن،  ×ٚم افروٚ أيو

ؾْيرًا إػى أّن خراشٚن ـٕٚٝ ؿىٛ رحكى افتىّقرات افسٔٚشٜٔ وافدئْٜ فًِٚمل 

ؾال يستبًد أن ٕتهّقر أّن أمثٚل ـ افَرن افثٚين اهلجري  مْذ أواخرـ اإلشالمل إٓذاك 

افثٚين أو مٚ ئِف شٚن إّبٚن أحداث ووؿٚئع افَرن اهذه افْسخ ؿد تّؿ إتَٚهلٚ إػى خر

ـ أّن هذا ادهحػ تّؿ إتَٚفف مـ احلجٚز  ّّ بَرن أو ؿرٕغ، بْٚء ظذى هذا يُّْْٚ أن ٕخ

هـ( أو رّبام ذم  114ـ302آل بقيف ) ؾٔٓٚ أو افًراق إػى خراشٚن ذم احلَبٜ افتل حُؿ

هٚرون افرصٔد وادٖمقن  :اخلٍِٚء افًبّٚشّٔغذم ظٓد زمـ أؿدم مـ ذفؽ افزمـ 

وٕيرًا إػى بًض  حٔٞ ـٕٚٝ خراشٚن حمّؾ بالط اخلالؾٜ افًبّٚشٜٔ، ،ٚدافًبّ 

ادهٚحػ ؽر افًثامٕٜٔ وادْسقبٜ إػى ابـ  يٚت افتٚرخئٜ ذم صٖن وجقد بًضاافرو

ـذفؽ ٓ يستبًد أّن هذا ادهحػ ـٚن بحقزة  مْٚضؼ افًراق مسًقد ذم بًض

فٍسة مٚ بغ افَرن افثٚين إػى ذم ا افبكة افُقؾٜ أو وأبًض إصخٚص ذم بٌداد 

 ثّؿ تّؿ َِٕف بًد ذفؽ إػى خراشٚن .افَرن افرابع اهلجري، 

 إّن صٖن هذا ادهحػ ـنٖن افُثر مـ ادهٚحػ افَديّٜ ادقجقدة ذم إيران

د أّن هذا إٓتسٚب ٓ صّحٜ فف ـّ مـ ادٗو ،×ٛ خّىف فإلمٚم ظع حٔٞ ٕس

، وؿد ذـر مٚفؽ ؾ افثٚين مـ هذه ادَٚفٜدٚ أثبتْٚه ذم افٍه وهق خىٖ تٚرخيل

 ذم ذم افقؿٍٜٔ ادذـقرة ×إػى اإلمٚم ظع ذا ادهحػ هٚ ٕسبٜ وواؿٍٓ ْسخٜاف

ًٚ ذم a1A)( 15رؿؿ: )ْسخٜ افأّول  ( بٚخلّط افُقذم ادؼؿل، ـام تُّرر ذـرهٚ أيو

ٓ ، وبخّط ٕسخ جديد (1113)و( 15) :صٍحٚت متًّددة مـ ـال افْسختغ

                                                           
 .1/32 ضبَٚت افنٚؾًٜٔ افُزیى  267 /12 مؿإو كتٚريخ ادِق ( ادْتيؿ ذم1)

مـ  (A83a: )افهٍحٜ وـذفؽ ذم، ظّران مـ آخر شقرة آل (A29b: )افهٍحٜ مثاًل ذم (0)

 .أّول شقرة يقٕس
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ًٚ حٚـال ؿسّل )مهحػ منٓد(  يزال ّٔ ذم مُتبٜ افًتبٜ افروقيٜ ادَّدشٜ  ًٚ حمٍقط ف

ٜ افنًٜٔ  ّّ هحػ اد ذاؿىع هو .^إػى جٕٚٛ شٚئر ادهٚحػ ادْسقبٜ ٕئ

ًٚ، وبْٚء ظذى افَٔٚشٚت ـ مثِف مثؾ افْسخ افَرإٜٓٔ ادتًٚرؾٜ ـ ظّقدي  ّٔ وـبر ٕسب

ًٚ ؾّ٘ن  ّٔ  X 2/31) ( هق:15) رؿؿ:ْسخٜ افف ذم أوراؿ أبًٚدافتل ؿّٝ هبٚ إٔٚ صخه

ًٚ  (X 12 32هق: ) (1113) :وذم افْسخٜ ،شٕٚتّٔساً  (0/13  ،شٕٚتّٔسًا تَريب

ذم ـال  ٓٚوذفؽ فألرضار افىٚرئٜ ظذى جقإب 7فِتٌٔر إوراقأبًٚد  ٝوؿد تًّرو

 X 04)إػى  (X 12 06)هٚ بنُؾ متٌّر مٚ بغ أبًٚد ٝافْسختغ حٔٞ تراوح

شىرًا، وفُـ  (03أو  00مٚ يَٚرب )ّٔسًا، وحتتقي ـّؾ صٍحٜ ظذى شٕٚت (36

ًٚ ظدد افسىقر ذم افهٍحٜ إػى ظؼيـ شىرًا أو يز د ظددهٚ إػى دايَْص أحٕٔٚ

شىرًا، ؾّ٘ن هذا افًدد مـ افسىقر وافَىع افًّقدي وحجؿ  وظؼيـ ٜمخس

 ًٚ ّٔ ًٚ مع شٚئر افْسخ افَديّٜ ادقجقدـ ادهحػ افُبر ٕسب ة ذم خزإٜ مُتبٜ ؿٔٚش

ًٚ، ـ افًتبٜ افروقيٜ فَِرآن  ّٔزًا أيو ًٚ ومم ّٔز ـذفؽ يبدو خّٚص ًٚ مع بؾ هق مم ؿٔٚش

 تادقجقدة ذم ادُتبٚ ـ أو اخلّط ادٚئؾـ  شٚئر ادهٚحػ ادًروؾٜ بٚخلّط احلجٚزي

 :رؿؿ مهحػ منٓد مثؾ افْسخًّٜٕد  أنّ ُّْْٔٚ وادتٚحػ خٚرج إيران، وبٚفتٚيل ؾ

(11SE) (0/11x 33)  ًادقجقدة ذم متحػ افٍْقن افسـٜٔ و ،شٕٚتّٔسا

 (14 x 35) (1141Is) رؿؿ: ْسخٜافواإلشالمٜٔ ذم )إشىْبقل(، ومثؾ 

 رؿؿ: ْسخٜاف)دابِغ(، ومثؾ ذم سسبٔتل تنادقجقدة ذم مُتبٜ و ًا،شٕٚتّٔس

(1.91DAM 01- )(10 x 32 ) ذم ادقجقدة ذم دار ادخىقضٚت وشٕٚتّٔسًا

ادقجقدة ذم ادُتبٜ و ،شٕٚتّٔساً  (11x34) (3Marcel) رؿؿ: ْسخٜافء(، و)صًْٚ

 (.Folio volumeبىرشزغ( ذم ؿىع شِىٚين )شٚن افقضْٜٔ افروشٜٔ ذم )

حٔٞ  ،ٔفئهذا وؿد تّؿ ترمٔؿ )مهحػ منٓد( ذم حٚفتف افًٍِٜٔ بُال جز

 ،فُقذمأـِّٝ بًض مقاوًٓام بَىع مـ ادهٚحػ ادتّٖخرة اددّوٕٜ بٚخلّط ا
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 ًٚ  ـإّن أصؾ بحثْٚ ذم هذا ادَٚل هذا و .وتٚرة تّؿ تُِّٔٓٚ بخّط ٕسخ مًٚس متٚم

ّٕام يتّرـز ظذى هُِٜٔٔ  ـادهحػ  هذامع ؽّض افْير ظـ إوراق ادوٚؾٜ إػى  إ

احلجٚزي )بٖشِقب اخلّط  ،)مهحػ منٓد( إصِٜٔ وافتل خّىٝ بخّط ؿديؿ

حيتقي ظذى بًض اخلهٚئص ادقجقدة ذم اخلّط  ذم هذا افَسؿؾّ٘ن اخلّط  ،أوادٚئؾ(

ًٚ مـ  ،احلجٚزي ًٚ وإّٔقذج هذا  ،(BIa) :طّ اخلحٔٞ وصٍف ؾرإسقا دروش ٕقظ

ٔت بقُتافّْص إصع فِّهحػ اد إنّ و ّّ  بـ: ف ذم مَٚيل هذابٚخلّط احلجٚزي ش

ٔٝ و (إصع َسؿاف) ّّ  .(ٜ متٖخراً حَِاد فٍَراتا) ـ:إجزاء ادوٚؾٜ إفٔف بش

 ْسخٜافذم أّول  جٚءت ٓٚ ظذى اجلِدبتتٚـورؿٜ ؿد تّؿ  مٚئٜ وتسع ظؼةهْٚك 

 وؿد ،مـ افقرق افًٚدي وهل (A120) :قرؿٜأؤٍٝ إػى آخرهٚ افو،  (15) رؿؿ:

تَِبٝ  ؿد خّىٝ بخّط أحد ظِٔٓٚ أيٜ إخرة مـ شقرة افُٓػ بخّط جديد، وـُ

ذم جقإٛ هذه افهٍحٜ تقجد (، و3ادتّٖخريـ جّدًا )افهقرة رؿؿ: اخلّىٚضغ 

مـ ؿبؾ ـبٚر هذه افْسخٜ  رؤيٜوهذا يدّل ظذى  ،شبًٜ ختقمٚت مُِٜٔ وإداريٜ

احلَبٜ إخرة فًِٓد افَٚجٚري، وؿد شّجِٝ ثالثٜ مـ تُِؿ افبالط ادُِل ذم 

صٍر  06، وهجري 1053، صًبٚن هجري 1034رموٚن )تقاريخ: باخلتقمٚت 

هذه افْسخٜ ٚئٜ وافًؼيـ ورؿٜ ؾَد احتقت ، وشقىى تِؽ اد(هجري 1056

َُ  ،ومهٚ بٚفٔتٚن جّداً  (A122و A121) :ظذى ورؿتغ أخريغ ومهٚ ؿ أحد ومل ي

وؿد  ،ظذى ؾَرات مـ شقريت مريؿ وضف بسمّٔٓام، وحتتقي هٚتٚن افقرؿتٚن

وذم واؿع إمر ـٚن ٓبّد هلام أن  جٚءت هٚتٚن افقرؿتٚن ذم آخر هذه افْسخٜ،

ًٚ (1113رؿؿ: )افْسخٜ ذم  :أي ،ذم افَسؿ افثٚين فَِرآنتُقٕٚ  ّٔ 7 وفُّْٓٚ حٚف

                                                           
 Ma VI) رؿؿ:  ْسخٜافذم  قجقدؿريٛ جّدًا مـ اخلّط احلجٚزي اد مـ اخلطّ  ْقعذا افه (1)

 . ومنٚبف فف  تقبٌْـجٚمًٜ ذم (165
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ٍِّٝ مجٔع اجلقإٛ  (.15) رؿؿ: جٚءت ذم ظداد ترؿٔؿ أوراق افْسخٜ وؿد ؽ

بٕٚذضٜ افالصَٜ مـ افقرق  (15) رؿؿ: ْسخٜافمـ  يٜألوراق اجلِدفإربًٜ 

ذ حيتّؾ أّن هذا افسمٔؿ ؿد إ 7صٕٜٔٚ هلٚ مـ افتآـؾ وافبذى و ترمٔاًم فِْسخٜ افًٚدي

 بًض منٚهدة وـٚن مـ ٕتٔجٜ ذفؽ افسمٔؿ ظدم إمُٚنتّؿ ذم افًٓد افَٚجٚري7 

: مثاًل ذم افهٍحٜ، أوائؾ افسىقر وأواخرهٚ، وذم افًديد مـ أوراق هذه افْسخٜ

(A118bيُّـ منٚهدة افسىر ٓ ) ْٚٓإّول أو افسىر إخر م. 

ورؿٜ مـ اجلِد، وفُـ  (106)ّّ٘نٚ حتتقي ظذى ؾ (1113) :رؿؿ ْسخٜأّمٚ افو

يبدو  ـ مـ آخر شقرة افْبٖ إػى ّنٚيٜ افَرآن افُريؿ ـأحلؼ ذم آخرهٚ شبع أوراق 

خّط افْسخٜ، وفذفؽ  ـٓٚ ؾٔام بًد بخّط ـقذم خيتِػ ظٚبتتـمْٓٚ أّّنٚ ؿد تّؿ 

ًٚ مع  .ًّٕدهٚ ذم ؿسؿ ادِحَٚت دهحػ منٓد ّن ؾ٘( 15) :رؿؿ ْسخٜافوؿٔٚش

ٓٚ ئهترّ وبٚفرؽؿ مـ أّّنٚ تًٚين مـ تآـؾ إوراق و (1113) رؿؿ: ْسخٜافأوراق 

ّٓ أّّنٚ مل يستخدم ذم ظالجٓٚ وترمّٔٓٚ  (15) :رؿؿ ْسخٜافأـثر ممّٚ ظِٔف ذم  إ

ـّ  ،ٜٔإذضٜ افالصَٜ افقرؿ ؿد اجلِديٜ احلقار اجلٕٚبٜٔ ذم أؽِٛ إوراق  وفُ

 . (هجري 1130)ْٜ تّؿ ترمّٔٓٚ بٚفقرق افًٚدي ذم ش

( وؿٍٜٔ تّؿ تقؿًٔٓٚ مـ A1a) :ٜافهٍح (15) رؿؿ: وتقجد ذم أّول افْسخٜ

 ؿبؾ مٚفؽ افْسخٜ )ظع بـ أيب افَٚشؿ ادَرئ افنوي( جٚء ؾٔٓٚ مٚ يع:

 |ظع بـ أبٔىٚفٛ ظِٔف افسِؿ  | وهق بخّط أمرادٗمْغ | هذا ادهحػ»

ّٔد اإلمٚم افسًٔد  وؿػ ظذى  افروٚ كى ٓٔد أيب احلسـ ظع بـ مقشافن |منٓد افس

                                                           

سخ افَرآن رؿؿ: ) (1) ٜ مـ افسمٔؿ بٚفالصؼ افقرؿل ذم مجٔع أوراقٕ  ( وافَرآن 21جٚءت هذه افىرَي

وػى 22رؿؿ: ) وراق ٕا َٚ ذم ٕا ٜ وـذفؽ أيو ٜ افروقي ٜ رؿؿ: )( ذم افًتب سخ ـ اْف خرة م  .(03 وٕا
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رمحٜ اهلل ظِٔف  ادقوقع بٚفىقس وؿٍف مٚفُف |  يبـ ايب افَسؿ ادَر ظع|

ًٚ إػى  يافنو ًٚ دروٚتف بِغ اهلل امٚفف |اهلل ظّز وجّؾ  تَّرب  (.1)افهقرة رؿؿ:  شوضِب

وؿد  ،افُقذم ادؼؿل ( أوNSهذه افقؿٍٜٔ بٚخلّط افُقذم اجلديد ) وؿد ـتبٝ

ظٚدة ـتٚبٜ بًض إل (افقّراق افىزي) :صخص آخر بٚشؿ ذفؽتهّدىى بًد 

ّٕف  ـمنٚبف وبخّط أدّق  حزبغ افسىقر مّرة أخرىى ب ادتـ وووًٓٚ ـِامت يبدو أ

ًٚ أّن افقّراق افىزي  ـ خخّط افْس هق افذي ـ  ذم حََٜٔ إمر ـوحيتّؾ ؿقّي

خّط ظبٚراهتٚ بافذي أظٚد ـتٚبٜ هق ٍٕسف اشتْسخ افقؿٍٜٔ بٚخلّط افُقذم ادؼؿل و

( أّي أثر 1113) رؿؿ: ْسخٜافهحػ ادوٓ يقجد ظذى افَسؿ أخر مـ  خافْس

ّٔتف، وفُـ تُّررت ذم ّنٚيٜ افْسخٜ  رؿؿ: مـ ذـر اشؿ هذا افقاؿػ وٓ مـ وؿٍ

  :مـ خّط افْسخ ؿديؿ ورديء( ٍٕس هذه افقؿٍٜٔ بخّط A120a)افهٍحٜ  (15)

 اإلمٚم افّسٔد بّنٓد وجّؾ  ظزّ  اهلل إفیى [ مّٗبد: حٔحافه ـذا،] مقيد وؿػ»

 احلسغ بـ افَسؿ ابی بـی ظِ مُِف[ ـذا] و وؿٍف |[ افروٚیى ش]مق بـ ظع

... ٕاِمَيد وا جٚمع ايـ ََُْٕد مْع ـِـ بَٔٚمرزا را آن تًٚفی خذای |[ ی]افنو ادَری

ًیِ [ بی]=  وی تقإُر اُ  ُدرُؽقش خقاهد ـِـ | ِّ  اُ  |[ ای]وخذ ِدهد هٚ اگر َض

ا يُديگر[ از]=  اج جٚمع ايـ ـِـ بٚ ان ور فًْٝ [ بٚ]=  وا  |...َهـ ـْد جدا وى

 (. 3 رؿؿ: ةهقراف) شُْْٕد ُجدای دارٕد يُديگر

 ؽر مقجقدة ذمشؿ افُٚمؾ فِقاؿػ ادذـقرة هْٚ ذم آ (احلسغ)إّن ـِّٜ 

ٜٔ ادقجقدة ذم ّنٚيٜ افْسخٜ هذه افقؿٍ ؿد تالٜ ذم أّول ادهحػ، وٕوّ دافقؿٍٜٔ اد

ٚفٌِٜ افٍٚرشٜٔ وؿد دّوٕٝ حتتقي ظذى دظٚء ب (A120a) :ظّدة أشىر ذم افهٍحٜ

 ،حٔٞ يُّـ أن يُقن هذا اخلّط فٍْس افقاؿػ ،ٜافَديّ ٜافىزي ِٓجٜبٚف

ٜ ظبٚرات ؿهرة ذم و ّّ بًض أوراق افْسخٜ تدّل ظذى  مٚــ اخلٚفٜٔ ذمٕاتقجد ث

ذم  ـام ،خمتِػ مع خّط افْسخٜ ،ٕسخٓٚ بخّط جديد وؿػ افْسخٜ، وؿد تؿّ 
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 (،3)افهقرة رؿؿ:  (A59b) :وافهٍحٜ ،(2)افهقرة رؿؿ:  (A105a) :افهٍحٜ

( A30a( )A30b) (A29b) :(، وافهٍح6ٜ)افهقرة رؿؿ:  (A83a) :وافهٍحٜ

(A31a)  :وافهٍحٜ (،12)افهقرة رؿؿ: (A89b)  :(.11)افهقرة رؿؿ 

ًرؾٜ صخهٜٔ دافَديّٜ ٓ تزّودٕٚ بًِّقمٚت واوحٜ أّن ادهٚدر مـ  بٚفرؽؿ

ّٕف ٓ بّد أن يُقن ،واؿػ افْسخٜ ـّ أ أبق احلسـ ظع بـ أيب هق: ) وفُّْل أط

ًٚ ذم  ،هق أحد ؿّراء ضزشتٚنو (،افَٚشؿ بـ احلسغ ادَري ّٕف ـٚن ؿٚضْ وحيتّؾ أ

ؾ افسّْٜ أه ذم مهٚدر مديْٜ خراشٚن، وؿد ذـر اشّف ذم بًض إشٕٚٔد احلديثٜٔ

ّٕف ـٚن مـ منٚيخ افسًّٚين )ت  بُر  ٚأب نّ إذا وه .هـ( 230بحٔٞ تدّل ظذى أ

ًٚ ذم  فِحٚـؿ  تاريخ كقهشابورأمحد بـ احلسغ افنوي ادَري افذي ذـر اشّف أيو

ًٔش ذم ٕٔنٚبقر يـٚن وهذه إهة  ٍٕس حيتّؾ أن يُقن مـ، افْٔنٚبقري

ًٚ.شْٜ تَري (122) :احلسـ بـ ؿبؾ أيب  ب

صخهغ ٕجد  مهٚدر افساجؿ وافٍٓٚرس افَديّٜمراجًٜ ومـ خالل 

 أن يُقن اموٓ يُّـ ٕحد مْٓ (أبق احلسـ ظع بـ أيب افَٚشؿ) :خريـ بٚشؿآ

                                                           
ُج »: مثالً  (1) َٕٚ ٚت ـُ أيَِب  أَْخَزَ ـِ َظِع ْب َٕٚ افَنُٔخ أَُبق احْلََس ًَٚين، أَْخَزَ ّْ ـُ َمُْْهقر افَس ُد ْب َّ ٍر حُمَ ُْ اإلِْشالم أَُبق َب

ٚ جّدي أَُبق إِْشَحَٚق إِْبَراِهٔؿ بْ  َٕ ِٚشؿ ْبـ احْلَُسغ ادَري، أَْخَزَ ََ ـ َظبْد اهللِ اْف ٚ َظِع ْب َٕ د احْلَٚؾِظ، أَْخَزَ َّ ـ حُمَ

ٜ، محٚهٚ اهلل، ُّ د ْبـ احْلَُسغ ادَري اهلّذاين ّب َّ َْٚ حُمَ قل:  ،َحَدَث َُ قل: شًّٝ يقُشػ ْبـ احْلَُسغ ي َي

جٚجٜ، وافؼه جٛ، واِف رة: افًجِٜ، واًف قل: أربع خالل هلٚ ّث َُ قن ي رة افًجِٜ. شًّٝ ذا اْف : ؾّث

ٍٚؿٜ. دامٜاْف رة افؼه: اف رة افِجٚجٜ: احلرة. وّث وٜ. وّث رة افًجٛ: افٌب غ ذمش وّث رًب ير: ٕا  ٕا

ْٚزل ادتّ  ـ إػى م ٚئري زیى 7 0/122 َغإرصٚد افس ٜ اُف ًٔ َٚت افنٚؾ  .3/43ضب

 .116 :تٚريخ ٕٔنٚبقر: وإير ـذفؽ. 3/041( إٕسٚب 0)

د  مٜمَدّ  :وإير 30/407 شالمتٚريخ اإل7 1435ـ1426 :مًجؿ إدبٚء (3) ّّ افَزويْل حم

 .x–xxxiiiص  ل:بَٔٓافتٚريخ  ظذى 
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  :، ومهٚافُٚتٛ فقؿٍٜٔ )مهحػ منٓد(

أو زيد بـ حمّد بـ احلسغ ادنٓقر  ،لأبق احلسـ ظع بـ أيب افَٚشؿ افبَٔٓ :لفأ

ِّؿ و ،ريد خراشٚنبـ ؾْدق وؾٚب ومّٗرخ وصٚظر مـ  فَٔؾوهق أديٛ ومّْجؿ ومتُ

، تاريخ بقفقهـ(، فف مهٍّْٚت مثؾ 232ـ162صًراء افَرن افسٚدس اهلجري )حدود 

ًٚ  (احلسـ أيب)، وإّن مٚ يرد ظذى تتّؿة صوان احلؽؿةو ّٕف مل يُـ مَرئ هذا مـ إصُٚل أ

ّٝ بّٖي صِٜ دديْٜ شٚ  فَٛ افنوي.وري فَِرآن، وٓ يُّـ فف أن يّ

أبق احلسـ ظع بـ أيب افَٚشؿ بـ ظبد اهلل بـ ظع ادَري، ادقفقد ذم  :ب

 ل ،شالماإل ؼقاد ذم اهلروي ذرّ  ؿد روىى ظـ أيب و ،هؿسىٜ وؿىـ ذم ضِٔىِٜ

هـ( ذم افتٍسر، وبٚفرؽؿ مـ أّن هذا 122وـٚن مـ تالمذة افَٚيض ادٚوردي )ت 

ًٚ وفُّْف ؿ ّٔ ٙى أـثر ظّره ذم ذق افًٚمل اإلشالمل، وظٚد إػى افرجؾ ـٚن مٌرب

 :أيهـ(  140)وفُـ واؾٚه إجؾ وؾٚرق احلٔٚة ذم شْٜ  ،ؿرضبٜ ذم أواخر ظّره

ّٕف مل يُـ ؿبؾ افزمٚن افذي مّخْٚه فُتٚبٜ افقؿٍٜٔ بُثر،  ِّف ؾ٘ وؾواًل ظـ ذفؽ ـ

ًٚ ذم إصؾ ومل يُـ مَٔاًم ذم ذفؽ ادُٚن.   شٚروّي

 بيٓر افقؿٍٜٔ إوػى بخطّ  (A1b) :رة افٍٚحتٜ ذم افهٍحٜوؿد خّىٝ شق

اخلّط  ٕامذج ُقٕف تَِٔدًا ّٕٕقذج مـبيُّـ أن ٕهػ هذا اخلّط ومتّٖخر،  ـقذم

افُقذم افَديؿ وؿد ـتبقا بف شقرة افٍٚحتٜ تُّٔاًل فَِسؿ إّول مـ ادهحػ، 

متّٖخر وذفؽ ذم ؿد أحلؼ بٚفّْص إصع ذم زمـ  ّٕص شقرة افٍٚحتٜوحيتّؾ أّن 

ّٕف ـتٛ ذم ّنٚيٜ شقرة افٍٚحتٜ مٚ يع:   حدود افَرن اخلٚمس اهلجري7 وذفؽ ٕ

ٚبٜ وجٔف بـ ضٚهر افنحٚم» ؾٔام يع هذه و، شؽٍراهلل ]فف و[ فقافديف لجّدد هذه افُت

ِّ : »بخّط صٌر حتتٓٚ ـتٛافًبٚرة  ّّ  صذ ٓؿّ اف ؾّ٘ن  (0افهقرة رؿؿ: )ش د]ـذا[ ظذى حم

سؿ ـٚتٛ هذا ا ـٚن ـ هـ(  211ـ122بُر افقجٔف بـ ضٚهر افنحٚمل ) ٚبف أب لأظْ ـَف

ّٕف مـ تالمذة أيب  مـ ادحّدثغ ادًروؾغ ذم خراشٚن ؤٕنٚبقر، وظذى مٚ ؿٚفف افذهبل ؾ٘
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ض ، وهق مـ أشٚتذة هـ(132افَٚشؿ افَنري )ت  افسًّٚين )ت  مثؾ افًِامءًب

تقّصؾ إػى احتامل أّن  هـ(. ومـ ه241ْٚبـ ظسٚـر )ت اهـ( و230  ٕ يُّْْٚ أن

ٚبقر ذم أواشط افَرن اخلٚمس اهلجري.ؿد  مهحػ منٓد  ـٚن ذم منٓد ؤٕن

 :)مصحف مهشف (الؼضآين دم كسخة ـّص الخصائص  :ةثاكقال

ّٔٚت واخلهٚئص ادتقّؾرة ذم  (مهحػ منٓد)حيتقي  ًٚ ظذى مجٔع اجلزئ تَريب

 (ادٚئؾ)احلجٚزي  فْسخ ادُتقبٜ بٚخلطّ ا أظْل ـأؿدم ادهٚحػ ادقجقدة ذم افًٚمل 

بٚخلّط احلجٚزي  (1113)و (15) :ؾَد ـتٛ افَسؿ إصع مـ ٕسختل ـ

 افقحٔدة افْسخ افَرإٜٓٔ ؾّ٘ن هذه افْسخٜ تًّد مـبًْٚء ظذى تتّبًل و ،(ادٚئؾ)

 (ادٚئؾ)احلجٚزي  ادُتقبٜ بٚخلطّ و، هتٚٚادقجقدة ذم متٚحػ إيران ومُتب

 ـنٖن شٚئر ٚصّٖن ـ مهحػ منٓد :أي هذه افْسخٜ ـؾّ٘ن  .ًّقديفاَىع وبٚف

ٜٔ إػى يقمْٚ هذا َّ ظذى اختالف افَراءات واختالف  حتتقي ،ادهٚحػ ادتب

ًٚ ظذى أخىٚء حتوـام  ،ادهٚحػ وؽرائٛ اإلمالء ذم رشؿ افُِامت تقي أيو

اإلمالء افُٚتٛ افتل صّححٝ بًوٓٚ بٖؿالم متّٖخرة. هذا وإّن ؿقاظد افرشؿ و

ًٚ مع افرشؿ افًثامين وافرشؿ اإلمالئل  ؾٔٓٚ افُثر مـ َدم وبٚف هػؾّّ٘نٚ تتّ ؿٔٚش

ّٕف ٓ تقجد ذم هذا ادهحػ ظالئؿ افتذهٔٛ وافزخٚرف افتل ظٚدة اف ٌرابٜ، ـام أ

ّٕام أُ  مٚ تٖيت ذم مىٚفع افسقر حلَٝ بٕٚؿسٚم إخرة حّتكى بنُِٓٚ آبتدائل، وإ

 وذفؽ ذم زمـ متّٖخر ظـ أصؾ ـتٚبتف. ـٜ متٖخرًا حَِاد فٍَراتاذم  :أيـ مْف 

                                                           
 .111ـ02/126( شر أظالم افْبالء 1)

ذم ٕسختغ أخريغ مـ مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ ( BIaمـ افْقع: ) طّ اخلظثرٕٚ ظذى  وؿد( 0)

ـّ (3212و 03) :افروقيٜ برؿؿ ٚب افذي هق افُت ذم ؿىع بٔٚيض )وغ افْسختغهٚت ، وفُ

 .( وحيتّؾ أّّنٚ ترجع فَِرن افثٚين اهلجري مـ أوائؾ افًٓد افًّبٚدتُقن أوراؿف أؾَٜٔ



 62 .............................................................. مصحف ادهشف  الضووي

ال و رآين ذمـ  ٚ  افْسختغ حيتقيافَسؿ إـز مـ افّْص اَف ٜ أو م ظذى ظالمٚت متٔٔزي

ط اإلظجٚم  د إػى افّْص ذم  ،حًٚ صىالايىِؼ ظِٔف َٕ ط ؾٔام ًب وؿد أؤٍٝ بًض هذه افَْ

ًٚ ؿر مر أحٕٔٚ ظذى شبٔؾ واءتغ متزامْتغ ذم افّْص، أؿسٚم مـ ادهحػ وؿد يتٔح هذا ٕا

ل ِّٜ  :ادٚث َّىٝ ذم وجٓغ 125و 45 :)افهّٚؾٚت (ترـْٚ)ؾّ٘نـ   (برـْٚ)و (ترـْٚ)( ؿد ٕ

ّؾ ذفؽ B60a) و (B59b) :ذم افهٍحٚت ط  ؿد( ورؽؿـ  ٝ يتًّن متٔٔز افَْ افتل ووً

هذه  حز قانوذفؽ بسبٛ وجقد افنبف افُبر ٕف 7مـ افَْط إصِٜٔ ذم ادتـ ٓحًَٚ 

ٚئر أجزاء افْسخٜ، وـذفؽ احلٚل ذم افًالئؿ اإلظرابٜٔ أو ووع احلرـٚت ط مع ش  ـ افَْ

 ّّ طـ: )ٜ بًروؾادوٚفِقن إمحر ب ـ َْط اإلظراببكى أو مٚيس شقد أيب َٕ ـ افدؤيل ٕا ( إذ م

د زمـ تدويـ افْسخٜ، وهْٚك صقاهد تدّل  افقاوح أّّنٚ مـ اإلوٚؾٚت افتل ضرأت ًب

ط ادِّقٕٜ هذه  ظذى أنّ  ط اإلظرابـ ووع افَْ ط افسقداء ـ َٕ ّٕام جٚء بًد افَْ َٕط  ـ إ

ًٚ َٕىتٚ حرف ؾ ـ اإلظجٚم تٝب أحٕٔٚ  بنُؾ ظّقدي وأظذى  (افتٚء)ًذى شبٔؾ ادثٚل ؾَدـ 

برة جّداً  ىٜ احلّراءتْ َِ ثّؿ ظَ  ،مـ مستقىى افسىر بٍٚصِٜـ  ٚ  ،افٍتحٜ :يأ ،ٓٚ افَْ ويُّْْ

 :افهٍحٜ (ِقنّتً)(، A37a) :افهٍحٜ (تُـ)فؽ ذم افُِامت أن ٕرىى ّٕقذج ذ

(A38a ،)(افهٍحٜ:تتبع ) (A66a ،)(تثٍَّْٓؿ) ٜافهٍح: (A73a وؿد وؿع هذا إمر ذم ،)

ـ،  ٕ ىٜ أخرىى مثؾ: َّ  َٕط إذ يدّل ظذى أّن ووع 7وأمثٚهلٚ ،ؿـ، وـ إظراب حروف مْ

 .ٜاإلظراب ادِّقٕحرـٚت احلروف ؿد تّؿ ؿبؾ ووع 

ُِ  ه افْسخٜهذ  أؽِٛ افْسخ احلجٚزيٜ افَديّٜ فَِرآن افُريؿ، ٓٚ مثؾمث

ًٚ مع ـتٚبٜ  حٔٞ جٚء ؾٔٓٚ متٔٔز أيٚت وؾهؾ بًوٓٚ ظـ افبًض أخر متزامْ

أّن تًٔغ حمّؾ ّنٚيٜ أيٚت ـ ـام ذحْٚه ذم افٍهؾ إّول ـ ؾّـ افقاوح  افّْص،

ًٚ ظِٔف اً ـٚن أمر ذم  رإٜٓٔ بٚخلّط احلجٚزي )ادٚئؾ(ذم افْسخ افَ متداوًٓ ومتًٚرؾ

ًٚ مٚ ،جرياهل إّول  افَرن ًٚ. وؽٚفب  ـٚن ينّؾ افبسِّٜ أيو

 ويقجد ذم )مهحػ منٓد( ٕقظٚن مـ ظالئؿ تًٔغ أواخر أيٚت وّنٚيٚهتٚ،
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ًٚ مٚ  يرشؿ شّتٜ خىقط مٚئِٜ أو مخسٜ خىقط أحدهٚ أـز مـ ؾّ٘ن افُٚتٛ ؽٚفب

ؾ  ُّ ِّثأخر تن ٜ خىقط 7 ويستخدم ذم بًض احلٚٓت افْٚدرة ثالث(   )ًٚ مث

 ُّ ًٚ ـذفؽمٚئِٜ أحدهٚ أـز مـ أخر تن ث ِّ يستٍٔد مـ ؿد ، ؾّ٘ن افُٚتٛ ؾ مث

بًد  (A33a) :ـال افْيٚمغ بنُؾ متزامـ ذم افهٍحٜ افقاحدة، ؾّثاًل ذم افهٍحٜ

 (حقراً مد)و (مستقراً )بًد ـِّتل  (A115b) :، وذم افهٍحٜ(ادٗمْغ) :ـِّٜ

ًٚ ذم بًض ادقاوع مـ افهٍحٜ وؿد  ذم شقرة افْبٖ (A123a) :وـذفؽ أيو

ّنٚيٜ  ظّد أيٚت وذفؽ مـ أجؾ أن يبّغ  ائر محراء افِقن حقل ظالمٜوف دٚأو

شقاء أـٚن ـ ، وفُـ ٓ تقجد ذم هذه افْسخٜ )افتًنر( جمّقع ـّؾ ظِؼ آيٚت

ظالمٜ فتخّٔس أيٚت وهق جمّقع  ـ ذي احلؼ ؾٔام بًدافّْص إصع أو افّْص اف

ّٔزت  .ـّؾ مخس آيٚت ِّٜ ذم أوائؾ مجٔع افسقر ؾّ وؿد ظّدت افبسِّٜ آيٜ مستَ

بٚفًالمٜ اخلّٚصٜ فْٓٚيٜ أيٚت، ويُّْْٚ أن ٕرىى هذا إمر بقوقح مـ أوائؾ 

                                                           
ُـ منٚهدة اخل (1) سخٜ ٜافستّ  ىقطّي : مثاًل ذم اْف ِّثٜ بُثرة ذم مقاوع أخرىى  BNF: )ادث

Arabe331) افٍرٕسٜٔ ذم ْٜٔ ُتبٜ افقض ْٔادـالمهٚ ذم ( Marcel3 ،Marcel18، )اد  ٜ افروشُٜٔتبٜ افقض

ْبقل( ŞE3702و ،ŞE264) شٚن بىرشزغ، ذم ٜ واإلشالمٜٔ، اشى ٍْقن افسـٔ ٚ ذم متحػ اف  .ـالمه

ِّٞصُؾ ظذى  ٜافثالث وؿد ظثرٕٚ ظذى اخلىقط (0) مْٓٚ مٚ هق ىى ذم ٕسخ حجٚزيٜ أخر مث

 (.ŞE80و ŞE3591: )برؿؿ )اشىْبقل( افٍْقن افسـٜٔ واإلشالمٜٔمقجقد ذم متحػ 

ًٚ مـ مراجًٜ افّْص وإصالحف مـ ؿبؾ صخص آخرأرىى أ (3) ذم  ّن هذا إمر يُّـ أن يُقن ٕٚدم

ؾّ٘ن هذيـ افْقظغ مـ ظالئؿ ظّد  ،حٔٞ ووع ظالمٜ ّنٚيٜ أيٚت بنُؾ آخر زمٚن واحد،

 ذم بًض افْسخ احلجٚزئًْٜٓٚ يُّـ منٚهدهتٚ ب (مهحػ منٓد)دة ذم جقأيٚت ادق

ًٚ، ظذى شبٔؾ اد إخرىى  : افْسخٜ رؿؿذم شٚن بىرشزغ ادُتبٜ افقضْٜٔ افروشٜٔ  :ثٚل إيرأيو

(17 Marcel،) ٜافهٍح: (12r 9v,) وذم ٍٕس ادُتبٜ افْسخٜ رؿؿ( :18 Marcl :ٜافهٍح ،)

(33v)، افْسخٜ رؿؿ صًْٚء،ذم ادخىقضٚت  وذم دار( :25.1-01 DAM( :ٜافهٍح ،)3r, 5v) ،

ٜ )و ٜ رؿؿذم متحػ افٍْقن افسـٜٔ واإلشالمٔ  .(1v: )افهٍحٜ (،ŞE 87) :اشىْبقل( افْسخ
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 .(1113)و (15) :مجٔع افسقر ذم ـال ؿسّل )مهحػ منٓد( افْسخٜ

ّؾ  شقرتغ ؾٚصِٜ بَّدار شىر واحد ـام هق صٖن افًديد  وظٚدة مٚ تقوع بغـ 

تبٝ ؾٔام  مـ ادهٚحػ احلجٚزيٜ وافُقؾٜٔ ذم افَرٕغ إّول وافثٚين اهلجرّيغ، وؿدـ 

وؿد  ،بٚفِقن إمحرٍٚصؾ بًدهٚ مـ افَرون افتٚفٜٔ أشٚمل افسقر وظدد آيٚهتٚ ذم هذا اف

اشؿ افسقرة  منتِّٜ ظذى  ةمًدود وعاقأؤٍٝ مىٚفع مذّهبٜ ٕوائؾ افسقر ذم م

 (.A114aوأّول شقرة اإلهاء ) (A83aذم أّول شقرة يقٕس ) ، مثالً وظدد آيٚهتٚ

مـ  ّٚـ افقاوح جّدًا أّّن وأّمٚ تسّٜٔ بًض افسقر ذم هذا ادهحػ، ؾ

مع أشامئٓٚ ادنٓقرة  قاوعٓ تْىبؼ ذم بًض اد ل، وهإوٚؾٚت افَرون افتٚفٜٔ

 ذفؽ يًقد إػى ؾُّٔـ أن يُقن شبٛ  ـتٚبٜ ادهٚحػ،افتل ظٓدٕٚهٚ ذم ادذـقرة 

ّٕف ـٚن ئًش ذم زمـ متّٖخر ظـ زمـ ـتٚبٜ هذه ٕ 7ذوق ـٚتٛ أشامء افسقر

ذم مْىَٜ  يرجع إػى تسّٔتٓٚتسّٜٔ افسقر  يُقن شبٛيُّـ أن  أو ،افسقر

7 خّٚصٜ مثؾ ٕٔنٚبقر أو خراشٚن افُز ادختٍِٜ فبًض  ءإشام بًضوهذه ىى

(7 حؿ ظسؼ 12مـ )شقرة ؽٚؾر/ٗ(7 حؿ اد32ادالئُٜ )شقرة ؾٚضر/افسقر: 

/ (7 اؿسبٝ )شقرة 12)شقرة اجلٚثٜٔ/ (7 حؿ افؼي10ًٜ)شقرة افنقرىى

                                                           
ومثٚل ذفؽ ذم أّول  (مهحػ منٓد) :ذم مقوع أو مقوًغ مـ افَسؿ إصع فـ (1)

ِّٜ ظذى (، A98b) ، افهٍحٜ:شقرة يقشػ ّٔز افبسِّٜ ـآيٜ مستَ ويُّْْٚ أن  ،حدة مل مت

ـ افٍَرات  صدر أؽِٛ افسقر مشٓق افُٚتٛ وـذفؽ إمر ذم ًٕزو هذا إمر إػى 

ِّٜ ،دهحػادِحَٜ متٖخرًا بٚ وؿد ـٚن هذا إمر  ،حٔٞ مل تًّد افبسِّٜ ؾٔف ـآيٜ مستَ

ًٚ وشٚئدًا ذم تدويـ افَرآن إّبٚن افَرن افثٚين ومٚ بًده ّٔ  .ضبًٔ

 (02و 6) :رؿؿ ٜوفِْسخ ،ذم مُتبٜ روٚ )رامبقر اهلْد( (،1) :وهق منٚبف فِْسخٜ رؿؿ (0)

ىى ذم مُتبٜ جمِس افنقر (361) :وفِْسخٜ رؿؿ ،ران(ذم مُتبٜ ومتحػ مِؽ )ضٓ
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(7 شٖل 35شقرة افَِؿ/)(7 ن وافَِؿ 33)شقرة افتحريؿ/ ل(7 افْب21افَّر/

ٝ (7 افسامء إن45(7 ظّؿ يتسٚءفقن )شقرة افْبٖ/42شٚئؾ )شقرة ادًٚرج/ َّ

ًِ 51ٕنَٚق/)شقرة آ )شقرة  (7 احلٍي51ٜ/)شقرة افتُقير نٚر(7 اف

(7 63)شقرة افًِؼ/ (7 افزب61ٜٕٔٚافنّس/ )شقرة (7 افْٚؿ50ٍٜٕىٚر/آ

 (.126)شقرة افُٚؾرون/ وافديـ

                                                                                                                                          
 ،ذم مُتبٜ افًتبٜ افًِقيٜ )افْجػ إذف( (242) :وفِْسخٜ رؿؿ ،اإلشالمل )ضٓران(

ّٔدة ؾٚضّٜ ادًهقمٜ ( 1024) :وفِْسخٜ رؿؿ وفِْسخ  ،)ؿؿ( ÷ذم متحػ ظتبٜ افس

 .ٕسٜٔ )بٚريس(ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍر (Arabe5935و Arabe358و Arabe 420) :رؿؿ

( ذم مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ افروقيٜ، وفِْسخٜ 26، 31، 05وهق منٚبف فِْسخ رؿؿ: ) (1)

( ذم 1013)ؿؿ(، وفِْسخٜ رؿؿ: )÷ ( ذم متحػ ظتبٜ افسّٔدة ؾٚضّٜ ادًهقمٜ 1024رؿؿ: )

( ذم مُتبٜ ٕقر افًثامٕٜٔ )اشىْبقل(، 04متحػ إيران افقضْل )ضٓران(، وفِْسخٜ رؿؿ: )

 .( ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ )بٚريس(Smith-Lesouëf219و) (Arabe122وفِْسختغ رؿؿ: )

( ذم مُتبٜ آشتٚن ؿدس ذم افًتبٜ افروقيٜ )منٓد(، وفِْسخٜ 22وهق منٚبف فِْسخٜ رؿؿ: ) (0)

( ذم 05321( ذم مُتبٜ افًتبٜ افًِقيٜ )افْجػ إذف(، وفِْسخٜ رؿؿ: )242رؿؿ: )

 .( ذم مُتبٜ افٍٚتُٔٚنMS Vat. Ar. 711ضْل )ضٓران(، وفِْسخٜ رؿؿ: )متحػ إيران افق

ىٚر،  (3) ٍٕ ِّٜ )حلٚؾيغ( )ٓا (7 ورؽؿ ذفؽ ؾ٘يّن مل 12ومـ افقاوح أّن هذه افتسّٜٔ مٖخقذة مــ 

ـ  ٍٕٓىٚر بّثؾ هذا افًْقان اخلّٚص وافٍريد م ٕٜٔ أخرىى ظْقٕٝ ؾٔٓٚ شقرة ا سخٜ ؿرآ  ٕ أظثر ظذى

سخٕقظف،   ٕ ّٓ َرة( برؿؿإ ٜ )ٕأ ٜ إدارة افنٗون افدئْ ُتب ـ اهلجري ذم م م ـ افَرن افٚث  .(0230) :ٜ م

 . )بٚريس( ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ افٍرٕسٜٔ (Arabe343) :وهق منٚبف فْسخٜ رؿؿ (1)

وفِْسخٜ  ،ذم مُتبٜ افًتبٜ افًِقيٜ )افْجػ إذف( (242) :وهق منٚبف فِْسخٜ رؿؿ (2)

 Wetzstein II) رؿؿ: وافْسخٜ ،ن افقضْل )ضٓران(ذم متحػ إيرا (05321) :رؿؿ

 .ذم مُتبٜ برفغ احلُقمٜٔ (1914

ِّام افتل إشامء مـ هذه (3)  افُٚؾرون7 شقرة أّّنٚ ادنٓقر. افَرآن وظِقم افتٍسر ـتٛ ذم ورد ؿ

 هلٚ ويَٚل افُٚؾريـ7 ذـر شقرة: أي بٚإلوٚؾٜ، افُٚؾريـ( )شقرة ادهٚحػ ذم ـتبقا وبًوٓؿ
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صقهد ذم متـ )مهحػ منٓد( ٕقع مـ تٖصرات افًالئؿ آبتدائٜٔ افتل يستٍٚد 

إصخٚص ذم  بًضع افقؿػ وآبتداء، ومـ أجؾ ذفؽ ارتٖىى مْٓٚ تٖصر مقاو

تٚرة ممِّقة وتٚرة جمّقؾٜ  ـزمـ متّٖخر ظـ تدويـ افّْص إصع أن يوع دوائر صٌرة 

 ذي احلؼ ؾٔام بًدّؾ )افّْص إصع، افّْص اففّْص افَرآن بٖهه مٚ ين ـخٚفٜٔ 

فَِٚرئ مقاوع افقؿػ، وؿد وافّْص افذي ضرأ ظِٔف اإلصالح وافسمٔؿ( فّّٔٔز هبٚ 

ًٚ ذم ٕسخ أخرىى مـ افَرآن، مْٓٚ ذم ؿرآن رؿؿ ( ذم 13) :ظثرت ظذى مثٔؾ فذفؽ أيو

فًتبٜ افروقيٜ ادَّدشٜ، ذم ا (1121) :حلرم افًِقي ذم افْجػ إذف، وؿرآن رؿؿا

ظع بـ )رامبقر، وـذفؽ ذم ٕسخٜ ؿرآن  مديْٜ ذم (روٚ)ذم مُتبٜ  (1) :وافَرآن رؿؿ

تٚبتف إػى و (،ن افرازيصٚذا ًٚ مـ حٔٞ  (هجريٜ 331)شْٜ افذي تًقدـ  اشتٍٔد ؾٔف أيو

)مُتبٜ جٚمًٜ اشىْبقل، افْسخٜ وهق مقجقد ذم ظالمٜ افدائرة فتّٔٔز أواخر أيٚت 

 .(ls 1434) :ْسخٜ رؿؿافسسبٔتل، تنومُتبٜ  (A6778) :رؿؿ

 :دم مصحف مهشف  الضشمغضائب 

ـتٚبتٓٚ  ٓ ّتتِػروف وافُِامت ذم هذا ادهحػ مـ افقاوح أّن ـتٚبٜ احل

                                                                                                                                          
 وافتْقير افتحرير: إير. افديـ وشقرة ادْٚبذة، وشقرة افًبٚدة، وشقرة افزاءة، شقرة: أيوًٚ 

ِّف، ذفؽ مع. 32/246ظٚصقر ٓبـ ٔٝ مهحًٍٚ  ٕجد مل ـ ّّ  .افّديـ بسقرة ؾٔف افّسقرة هذه ُش

مر ذم (1) ـ أن يًّد هذا ٕا ُ ـ أؿدم افْامذج ادتّخذة فقوع افًالئؿ ذم افْسخ افَ ّي ٜ م ٜ، هذه افْسخ دّي

ٚبٜ افَرآن ذم إيران، ظذى شبٔؾ ادثٚل  ت ِٜٔ ووع هذه افًالئؿ ـٕٚٝ مستًِّٜ ظْدـ  وافيٚهر أّن ظّ

ـ  سخٜ يذـر ؾٔٓٚ بًض مالحيٚتفـ  م ٜ مـ ؿبؾ افُٚتٛ ذم ّنٚيٜ اْف ب ٕٜٔـ  وهل ـٚت ٜ افَرآ ؾٍل افسؿّٔ

راين اشّف أبق ( ذم متحػ ؿك ضقبَٚيب )اشىْبقل(، وهل مـ تدويـ ٕٚشخ إيY-752افْسخٜ: )

د افروذبٚري بتٚريخ ) ّّ هجريٜ(، جٚء ؾٔٓٚ أّن ظالئؿ )افقؿػ(  361بُر ظبد ادِؽ ـب زرظٜ ـب حم

ـ احلسغ ادَري د ب ّّ ـ حم ـ ؿبؾ صخص اشّف أبق ظع احلسغ ب ٜ م ٚ ذم هذه افْسخ  .ؿد تّؿ ووًٓ



 042/ ضاثـا ت .......................................................................... 67

ـتٚبٜ متقافٜٔ ؾٓل  ،(Late Antiquity) ةادتّٖخر ٜافَديّ هقرّنٚيٜ افً ظـ

(continua scriptua)، « ـَ ؾٔٓٚ ذاك آظتْٚء بٚفٍراغ احلٚصؾ بغ افُِامت مل ُيًت

ؿد وحتكى بغ حروف افُِّٜ افقاحدة افتل مل تّتهؾ ببًض، وذم واؿع إمر 

ًٚ، ؾّـ أثٚر ادسّتبٜ  ٝ جمٚمٔع احلروف افهٍحٜ وصِّتٓٚ بْحق مّْيؿ تَريب ّّ ظ

ظذى هذه افىريَٜ هق احتامل دمُزء افُِّٜ ذم ّنٚيٜ افسىر إذا فزم إمر7 وفُـ ذم 

ّنٚيٜ افهٍحٜ ٓ تتجّزأ افُِامت أبدًا. ومـ ادحتّؾ أّن مْنٖ هذه افىريَٜ يرجع 

( ادّتبًٜ ذم افتدويـ ذم افُتٚبٜئٜ ظدم دمز( أو )ادتقافٜٔ تهِٜافُتٚبٜ ادإػى ضريَٜ )

 .شافًهقر افَديّٜ ادتّٖخرة

تٚبٜ احلروف افًربٜٔ ذم افَسؿ إصع مـ  فؽوإهّؿ مـ ذ هق اإلمالء وؿقاظدـ 

ّٕف يْتحل ادْحكى افَديؿ أو افرشؿ افْٚؿص  scriptua) افْسخٜ افذي ييٓر مْف بقوقح أ

defectivaيدّل ظذى ؿدم افْسخٜ ( و،ًٚ ؾّ٘ن هذا افْقع مـ رشؿ افُِامت وإمالئٓٚ ٓ  أثرّي

ًٚ ذم افُثر مـ ادقاوع مع افرشؿ اإلمالئل  ادتُٚمؾ ذم ظكٕٚ و ادتداوليُقن مىٚبَ

وٓ مع افرشؿ افًثامين ادًٓقد ذم افساث اإلشالمل افَديؿ، وإّن أهّؿ  ،احلٚرض

اإلصٚرة إػى احلرف حػ هق حذف إفػ ظْد ذم هذا ادهاخلّط خهقصٜٔ فرشؿ 

ثرة  حٔٞ ٕرىى ، (آ) هقيتاف ّؾ آيٜ وصٍحٜ تَريبًٚ فذفؽ ٕامذجـ  بحٔٞ إّن ٕسبتٓٚ  ،ذمـ 

 (،ادٚئؾ) وادُتقبٜ بٚخلّط احلجٚزيادهٚحػ احلجٚزيٜ ادًروؾٜ  أـثر بُثر مـ شٚئر

ـتٚبٜ هذا  فتل تِْٜٝ امإز ؾّ٘ن افُثر مـ افُِامت افتل ـٕٚٝ تُتٛ بٕٚفػ ذم

، وحتّكى ذم ظكٕٚ احلٚرض ؾَد جٚءت ذم هذه افْسخٜ ظٚريٜ ظـ إفػ ادهحػ

                                                           
(1)  Francois Deroche, Qur’ ans of the Umayyads: A First Overview, 

Leiden: Brill, 2014, p. 18.  

ؾَد جٚءت  (جّْٝ)ـِّٜ  ظٚريٜ مْٓٚ إٓ ذم جٚءت مجٔع افُِامت افتل ذم وشىٓٚ أفػ (0) 
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ل ـختٍِٜ مـ )مهحػ منٓد( هـوأصٓر تِؽ افُِامت افتل جٚءت ذم مقاوع م

ظذى صُؾ  (ـٕٚقا( و)ـٚن)، و(ؿِقا( و)ؿِٝ)كى صُؾ ـظِ (ؿٚفقا( و)ؿٚفٝ)ـتٚبٜ 

 ؿد (أمثٚل ،هْٚفؽ ،آذان، أّنٚر، احلرام)ت مثؾ: ذفؽ ـِامـوـ (ْقاــ( و)ــ)

حرم، ـأذن، اّنر، اف)كى صُؾ ـّقاوع ظٚريٜ ظـ إفػ ظِـل مجٔع افـجٚءت ؾ

دائاًم بحذف إفػ افقشٔىٜ  .(.ـ .تأامر)هذا وـٕٚٝ تُتٛ ـِّٜ  (،هِْؽ، أمثؾ

ـ ـ...(امرت)ؾـكى صُـظِ ًٚ مٚ ذفـبح (ٓٚرـافْ)ٜ ـتبٝ ـِّـ، وؽٚفب

                                                                                                                                          
 (.جّْٚت( حٔٞ ـتبٝ )مهحػ منٓد) ذم افّْص إصع مـ بٕٚفػ ذم مجٔع ادقاوع

 (قاؿٚفٝ وؿٚف) :ٕنٚهد ٕامذج مـ ـتٚبٜ حٔٞ (7ؿؾ) :صُؾ ظذى  (ؿٚل) :ـثرًا مٚ ـتبٝ (1)

 10و 33 :ذم شقرة آل ظّران أيٚت (مهحػ منٓد)ذم  (ؿِٝ وؿِقا) :صُؾ ظذى 

: يقٕس 537و 41و 32 :افتقبٜ 1307 :7 إظراف11 :ادٚئدة 111،1237 :افْسٚء 407و

 .01 :وافَّر7 64 :افهّٚؾٚت 037و 10: افَهص 227: إٕبٔٚء 1217: افْحؾ 527

 217 :إٍٕٚل 1357: إًٕٚم 427: يقٕس 307 :ئدةادٚ: مثاًل ذم آيٚت افسقر افتٚفٜٔ (0)

 027 :إحزاب 317 :افًُْبقت7 12 :افنًراء 157 :ادٗمْقن 57 :إٕبٔٚء 627 :افتقبٜ

ـّ  317 :افىقر  (. ـْقا) :صُؾ ظذى  (ـٕٚقا) :ـتبٝ ؾٔٓٚ ـِّٜ ،12 :واجل

 4 :افتقبٜ 647 :ادٚئدة 0147و 165و 163و 161و 161و 122 :افبَرة شقرة مثاًل ذم (3)

ّٟ  17 :اإلهاء 1137: افْحؾ 267 :يقٕس 057و 16و جٚءت ؾٔٓٚ  04 :افٍتح 027 :احل

مهحػ ) ؿسؿ افٍَرات ادِحَٜ متٖخرًا مـ بحذف إفػ وفُـ جٚءت هذه افُِّٜ ذم

 . 31 :وإٍٕٚل 707 ادٚئدة: 111: مثاًل ذم افبَرة (احلرام: )بٕٚفػ (منٓد

ظرا35آل ظّران:  (1) ٓػ: 732 يقٕس: 116ف: 7 ٕا حزاب: 711 اُف : 76 ٕا ـّ  . 752 ؽٚؾر: 711 اجل

7 41: 7 افْحؾ702 إبراهٔؿ: 714 افرظد: 7161 إظراف: 132و 35ذم إًٕٚم:  (2)

 .15واإلهاء: 

7 21و 32و 01 :7 يقشػ41 :7 هقد53 :ظرافا7ٕ 12و 32 :7 آل ظّران050 :بَرةاف( 3)

وؿد . 06 :ذاريٚتاف7 و33و 30 :ًُْبقتاف7 03و 6 :َهصاف7 24 :ّْؾاف7 32 :جراحل

 حلؼ متٖخرًا ذمأذي اف ذم افَسؿتحريؿ اف ةشقرمـ  11و 12 :يٚتأ ذم ُِّٜاف ـتبٝ هذه
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ـّ )ذم حٚفٜ اجلّر وذم حٚفٜ إوٚؾتٓٚ إػى وامئر مثؾ:  (آبٚء)، وـِّٜ إفػ ـؿ، ٕٚ، ه

ـّ )، ؾّّ٘نٚ ـٕٚٝ تُتٛ مـ ؽر أفػ وظذى صُؾ: (وهؿ  .(، وأبْٔٚأبٔٓؿ، أبُٔؿ، أبٔٓ

ذم  (orthographic peculiarities)ويُّْْٚ أن ٕجًؾ ؾٓرشٝ افٌرائٛ اإلمالئٜٔ 

ًٚ مـ ذفؽ وأـثر تٍهٔالً )مهحػ منٓد( أوشع  وشٖصر هْٚ إػى افْامذج 7 ٕىٚؿ

 ّّ ِّام ٕقاجٓٓٚ ذم افْسخ احلجٚزيٜ ادًروؾٜ، ؾّ٘ن ـِّٜ ادٓ ًٚ مٚ  (رء)ٜ ؾَط افتل ؿ ؽٚفب

دائاًم مٚ تردف بٖفػ زائدة ظذى صُؾ  (ذو)، و(صٚي)تُتٛ بٕٚفػ ظذى صُؾ 

تبٝ ـِامت (اوٓ) ظذى صُؾ دائامً  قاو إخرةظٚريٜ ظـ اف (فقا)أو، و(ذوا) 7 وؿدـ 

 .يـ دائاًم ذم مجٔع احلٚٓتءبٔٚ (حئل، أحٔل، ٕحٔل، حمٔل، وٓ يستحٔل)مثؾ: 

                                                                                                                                          
 .(امرات) ظذى صُؾفػ ٕبٚ (مهحػ منٓد)

7 13 :7 إًٕٚم162، 40، 04، 04 :7 آل ظّران041، 131 :افبَرة شقرة ذم :( مثالً 1)

7 33، 02 :7 إٕبٔٚء10 :7 اإلهاء10 :7 افْحؾ34، 12، 3 :7 يقٕس21 :إظراف

 ّٟ  :7 افزمر34 :7 يس13 :7 ؾٚضر43، 40 :7 افَهص53 :7 افّْؾ14 :7 افٍرؿٚن31 :احل

 .(ّنر/ إّنر)صُؾ  ظذى  (ّنٚر/ افْٓٚر)ـِّٜ  جٚءت ،3 :احلديدو 317 :7 ؽٚؾر2

افوّر ٕحق یى وٚؾتف إفإ ذم مقوع اجلّر وحٚل (مهحػ منٓد)ذم  (آبٚء)( رشّٝ ـِّٜ 0)

 037 :افنًراء 317 :(، آبٚئُؿ )افْقر5 :ؽٚؾر 27 :إحزاب 037 :آبٚئٓؿ )افرظد

ـّ )إحزاب ،(103 :افهّٚؾٚت ( 33 :َهصاف 017 :(، وآبٚئْٚ )ادٗمْقن22 :آبٚئٓ

 (.02 :اجلٚثٜٔ 337 :بٚبٕٚٚ )افدخٚن: ورشّٝ ذم مقوًغ ب٘ثبٚت إفػ. بحذف إفػ

ًٚ وظؼيـ (ءر) ّٜ:ِـ ـتبٝ (3)  ي(صٚ) ظذى صُؾ: ةزائداففػ ٕبٚ ـ ْهٛاف ؽر مّرة ـ ذم شّت

 .شبع مّرات ئ(صـام ـتبٝ بٚإلمالء افسٚئد ادًروف بنُؾ ) (،B54aو A32bذم افهٍحٜ: )

7 141و 120و 41 :7 آل ظّران052و 021و 013و 122 :بَرةاف شقرة ذم :( مثالً 1)

 :7ؽٚؾر30 :7 ص43 :ّْؾاف7 25 :7 افُٓػ3 :رظداف7 114و 133 :ًٕٚما7ٕ 62 :ٚئدةاد

 .1 :ًّٜاجلو 067و 01 :ديداحل7 21 :7ِٝ ؾّه 12

 104 :7 إظراف123و 16 :7 آل ظّران032و 026و 025و 43 :افبَرة شقرة ذم :مثالً  (2)

ّٟ 03 :7 احلجر22 :7 يقٕس113 :7 افتقب125ٜو  01و 16 :7 افروم15 :7 افٍرؿٚن3 :7 احل
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كى ـحتقي ظِـادتداوفٜ وافتل تٚت ـمـ افُِّ ديًدل افـإفػ ؾ ٝحذؾ رًا مٚــثٔ

ِّـكى شبٔؾ افـ، ظِل )آ(ـحرف افهقتـاف ـ  ل ؾّ٘ن  (ظذاب)و (رآنـؿ) مثؾ: ٚتـّٚث

 ا، ؾّ٘ن هذ(ؿرن)و ،(ذبـظ)ؾ ـكى صُـتٛ ظِـػ وتُـر أفــ ؽٔـل مـٚ تٖتـٚفبٖ مـؽ

                                                                                                                                          
 .14 :7 واحلديد13 :7 ق6 :7 افنقریى 35 :7 ؽٚؾر45و 10 :7 يس23 :ب7 إحزا22و

، 44، 23، 01 :7 آل ظّران145، 142، 132، 132، 121، 63، 52 :افبَرة شقرةذم  :مثالً  (1)

، 63، 34، 02، 15، 11 :7 افْسٚء161، 155، 155، 145، 144، 143، 123، 122، 61

، 16، 14، 12، 32، 12 :7 إًٕٚم112 ،52، 33 :7 ادٚئدة131، 121، 114، 135، 120

، 31، 36، 3 :7 افتقب22ٜ، 32 :7 إٍٕٚل132، 131، 123، 43، 26 :7 إظراف63، 32

7 03 :7 يقشػ32، 15، 03، 02 :7 هقد64، 55، 42، 21، 22، 12 :7 يقٕس46، 41، 35

 :هاء7 اإل113، 123، 61، 55، 55، 52 :7 افْحؾ22 :7 احلجر4، 3 :7 إبراهٔؿ31 :افرظد

ّٟ 13 :7 إٕبٔٚء54 :7 افُٓػ24، 12 7 16، 11، 5، 0 :7 افْقر24، 22، 14، 15 :7 احل

 :7 افّْؾ021، 156، 156، 125، 124، 132 :7 افنًراء36، 32، 10، 34، 16 :افٍرؿٚن

7 01، 3 :7 فَامن13 :7 افروم22، 21، 23، 23، 06، 03 :7 افًُْبقت31 :7 افَهص01، 2

 :7افهّٚؾٚت15 :7 يس33، 12، 4 :7 ؾٚضر13، 35، 33، 11 :شب7ٖ 24، 32، 5 :إحزاب

 :7 ؾّه16ِٝ، 13 :7 ؽٚؾر41، 25، 22، 14، 12، 12، 02 :7 افزمر31، 03 :7 ص35، 33

22 : 7 31، 01، 02 :7 إحَٚف11 :7 اجلٚث32ٜٔ :7 افزخرف11، 10، 03، 713 افنقریى

 347، 32، 01، 15 :7 افَّر14، 4 :7 افىقر34 :7 افذاريٚت03 :7 ق02، 14، 13 :افٍتح

7 12 :7 افىالق2 :7 افتٌٚبـ12 :7 افهّػ 12 :7 احلؼ13، 12 :7 ادجٚدف02ٜ، 13 :احلديد

ـّ 05، 04، 11، 1 :7 ادًٚرج33، 33 :7 افَِؿ3، 2 :ادِؽ  .12، 32 :7 وافْب14ٖ :7 اجل

ًٚ مـ ؽر أفػ: افبَرةثالثٜ وظؼيـ جٚءت هذه افُِّٜ ذم  (0) 7 121 :ٚئدة7 اد152 :مقوً

 3و 1 :7 افّْؾ30 :7 افٍرؿٚن111و113 :7 ضف32و 11 :7 اإلهاء0 :7 يقشػ111 :افتقبٜ

: 05 :7 افزمر31 :7 شب25ٖ :7 افروم60و 43و 7 06 :7 إحَٚف31 :7 افزخرف74 افنقریى

ًٚ ام7 ـ01 :7 احلؼ30و 00 :7 افَّر1 :ق ّٝ ظؼة جٚءت بٕٚفػ أيو 7 50 :: افْسٚءمّرةٍ  ش

7 65 :7 افْحؾ1 :7 احلجر3 :7 يقشػ31و 34و 12 :7 يقٕس021 :7 إظراف16 :إًٕٚم

 .14 :7 افَّر04 :7 افزمر0 :7 يس32 :7 افٍرؿٚن21 :7 افُٓػ12و 6 :اإلهاء



 042/ ضاثـا ت .......................................................................... 71

ّقٕٜ مـ ثالثٜ حروف:  شٔاّم ذم افُِامت ادُت  ٓ ًٚ مر يبدو ؽريب (، ؿٚل)بدًٓ ظـ  (ؿؾ)ٕا

ٕٚقا)بدًٓ ظـ  (ـْقا)  :ذم افهٍحٜـام ( 133)افهّٚؾٚت،  (صٚل)بدًٓ ظـ  (صؾ(، )ـ

(B60b) 7(ايام) ( ،بدًٓ ظـ 01آل ظّران )امٚمًٚ يّ )أ ـ   (اممٚ)7 (A20b) :ذم افهٍحٜ (

رة،  َٓ ظـ 101)افَب اممٚمًٚ )إ( بد رة،  (ادؾ)7 (A8b) :ذم افهٍحٜ (ـ   ( بدًٓ ظـ014)افَب

امادٚل) امافذان)بدًٓ ظـ  (افذن)، (A160a) :ذم افهٍحٜ (ـ  7 (A31b) :ذم افهٍحٜ (ـ 

امٚعأض)( بدًٓ ظـ 52)افْسٚء  (أضع) ًٓ 14)ادٚئدة  (ارد)7 (A35a) :ذم افهٍحٜ (ـ  ( بد

امأراد)ظـ  ـ  ٚئدة  ه(مئد)7 (A42b: )ذم افهٍحٜ ( ٚئدة)( بدًٓ ظـ 111)اد امم ـ  ذم  (

ين)( بدًٓ ظـ 12)افتقبٜ،  (ثْكى )، (A496b) :افهٍحٜ 7 (A77b) :ذم افهٍحٜـام  (ٚث

ام أّيٚن)( بدًٓ ظـ 32)افّْؾ  (ايـ) ًٓ 05)يقٕس،  (ايْٚ)7 (B29b) :ذم افهٍحٜ(ـ  ( بد

امإّيٕٚٚ)  :ذم افهٍحٜـام  (ظٕٚف)أ( بدًٓ ظـ 1)افٍرؿٚن،  (اظْف)7 (A85a) :ذم افهٍحٜ (ـ 

(B19a( ،)ؾٗدك)  ،ٗادك)( بدًٓ ظـ 30)افٍرؿٚن ، وـذفؽ (B20b) :ذم افهٍحٜـام  (ؾ

ٚئُؿآآبٚئْٚ،  ،آبٚئٓؿ)ـِامت مثؾ  ام ب ؾّّ٘نٚ تُتٛ دائاًم ( A100b)و( B45a: )ذم افهٍحٜ(ـ 

ؿ، )ا :مـ ؽر أفػ ظذى صُؾ ِامت مثؾ(بُٔؿا ،بْٔٚابٓٔ ـ  ًٚ إّيٚه، إّيٕٚٚ، ) :، وـذفؽ أيو

فػ  (إّيٚـؿ ّيُؿ( جٚءت إّيْٚ، إّيف، )إ :ظذى صُؾوشط افُِّٜ تُتٛ دائاًم بحذف ٕا

ٛ افتٚيل ذم افهٍحٚت  (. A85aو ،B52aو ،A52a: )بٚفستٔ

، ض افُِامت أّّنٚ داّفٜ ظذى حرـٜ افُنةيبدو مـ إوٚؾٜ إفػ ذم بً

                                                           

(1)  ًٚ آل  ذممثاًل ٕٚدرًا مٚ صقهدت هذه افيٚهرة ذم بًض ادهٚحػ احلجٚزيٜ افَديّٜ أيو

 (E20) :رؿؿ ـ افْسخٜم، 25 :رومافو 207 :ظرافا7ٕ 112 :ٚئدةاد7 16 :ظّران

 7مًٓد شٚن بىرشزغ فِدراشٚت افؼؿٜٔ ادقجقدة ذم( ومهحػ ظثامنـ: )ب ًٜروؾاد

 :ظرافا7ٕ لسسبٔتتن ذم مُتبٜ( Is.1615I):ْسخٜ رؿؿافمـ  45 :زخرفاف7 25 :روماف

: رؿؿ خْٜساف ذمو صًْٚء، ذم دار ادخىقضٚت ذم( 30.1-01) :خٜ رؿؿْساف مـ 20
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، (A49a) :( ذم افهٍح112ٜ)ادٚئدة  (ئتٓؿجِ )بدًٓ ظـ  (جٚيتٓؿ)مثاًل: 

 :( تُّرر مّرتغ ذم افهٍح22ٜو 16)آل ظّران،  (ئتُؿجِ )بدًٓ ظـ  (جٚيتُؿ)

(A22a7) ( َٝ َٝ ) بدًٓ ظـ (صٚئ  (A67a7) ذم افهٍحٜ( 122ظراف، ٕ)ا( ِصئ

بدًٓ  (جٚيْؽB22b( 7)) ذم افهٍحٜ( 03نًراء، اف) ؽِجئتُ  دًٓ ظـب ؽ(جٚيتُ )

)ؿد بدًٓ ظـ  (ؿد جٚئتُؿ)7 و(B20b: )( ذم افهٍح33ٜ)افٍرؿٚن،  (جئْٚك)ظـ 

 .(B80a) :( ذم افهٍح33ٜ)افزخرف،  (جئتُؿ
وؿد تّؿ حذف إفػ حغ وصؾ ـِّتغ ببًض وذفؽ ذم ٕامذج، مثؾ: 

بدًٓ  (بِبْٔٝ)7 (A58b) :( ذم افهٍح121ٜ)إًٕٚم،  (بٚحلّؼ )بدًٓ ظـ  (بِحؼ)

ّْٔٚت)ظـ  ( وذفؽ بٚفستٔٛ افتٚيل ذم 02واحلديد،  733 افزخرف 6)إبراهٔؿ،  (بٚفب

( 11 ،)يس (بٚفٌٔٛ)بدًٓ ظـ  (بٌِٔٛ)و (B103a7و ،A103a،B80a) :تٚهٍحاف

ذم  أن تٗخذ بًغ آظتبٚر ٛوهذه مـ افيقاهر افتل جي(. B56a: )ذم افهٍحٜ

ويبّغ هذا إمر تٖثر افٍِظ افنٍٓل ظذى ـتٚبٜ ّٕص افَرآن ذم  ،)مهحػ منٓد(

ًٚ حذف افٔٚء افَرن إّول اهلجري  ذم امـ، ويُّـ أن يُقن مـ هذا افَبٔؾ أيو

                                                                                                                                          

(Wetzstein II1913 )ذم ٝ إفػ مـ افُِّٜحٔٞ حذؾ) احلُقمٜٔ برفغ مُتبٜ ذم 

 خْٜساف ذم ،25: رومافو 007 :ّْؾاف7 32 :نًراءاف(7 زمـ متّٖخر ٕسخٜ برفغ هذه ذم

 ذم (29.1-01: )رؿؿ خْٜساف ذم33 :زخرفاف7 تقبٌْـ مُتبٜ جٚمًٜ ذم (MaVI165رؿؿ: )

 برفغ ذم مُتبٜ (Wetzstein II1913: )رؿؿ ٜافْسخ ذمو صًْٚء، ذمدار ادخىقضٚت 

 .(متّٖخر زمـ ذم هذه برفغ ٕسخٜ ذم افُِّٜ مـ إفػ حذؾٝ حٔٞ) احلُقمٜٔ

ّٕف جٚء ذم زمـ متّٖخر ،(ؽ وجئتُؿتجئ) ػى إ يـذم مقرد إصالحف وؿد تؿّ  (1)  .بخّط يبدو أ

ًٚ وؿد صقهد مثؾ هذا  (0) ٚ ذم ـتأيو ٜ فف، مْٓ جبٝ) :بٜٚذم حٚٓت منٚهب ٜ افذم  (21 :افْسٚء( )ِب ْسخ

بٜ:29.1-01: )رؿؿ ْٝ) ( ذم دار ادخىقضٚت ذم صًْٚء7 وذم ـٚت رؿؿ: ٜ ْسخاف ذم (14 :افروم) (بِٔب

(Marcel16 ) ٚبٜ: 7)شٚن بىرشزغ(افقضْٜٔ افروشٜٔ ذم ُتبٜ ادذم ت ظِی) وذمـ   :افْجؿ) (بالؾؼ ٕا
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 .(26)يقشػ،  (أوذم افُٔؾ)( بدًٓ ظـ A96a) :افهٍحٜ ذم (افُٔؾ أوِف )

ًٚ مٚ إّن حذف إفػ )افداّل ظذى اهلّزة( ذم افُثر مـ افُِامت ذم تُّرر  ؽٚفب

 )افْسٚء، (اضّْْتؿ) :)مهحػ منٓد( ويُّْْٚ أن ٕذـر ذم هذا افنٖن ٕامذج مثؾ

 (A19b7) :( ذم افهٍح050ٜ)افبَره،  (امرتـ)و (A36b7) :( ذم افهٍح123ٜ

 :( ذم افهٍح4ٜ)يقٕس،  (اضّْقا) (A46a7) :( ذم افهٍح31ٜ)ادٚئده،  (اضٍٓٚ)

(A83b7) (ٓمِـ)  ،افهٍحٚت:( ذم 13، ة7 افسجد116)هقد (A98a، وB44a7) 

ّٟ  (اضّـ)7 (B92b) :( ذم افهٍح32ٜ)ق،  (امتِٝ)  :( ذم افهٍح11ٜ، )احل

(B7a) 7(ْٚإن)  ،( ذم افهٍح12ٜوافَهص،  16)ادٗمْقن: (B13a ،وB23b) 7

يقشػ،  237)إظراف،  (تقيؾ)7 (B67b) :( ذم افهٍح12ٜ)افزمر،  (اصّزت)

، A62b ،A95a، A95bافهٍحٚت: )( ذم 45افُٓػ،  127و 11و 34و 33

)ادٗمْقن،  (يستخرون)7 (B103a) :( ذم افهٍح00ٜ)احلديد،  (ٕزهٚ) (A118b7و

 .(B33b) :( ذم افهٍح33ٜ)افَهص،  (تزٕٚ)و ؛(B11a: )( ذم افهٍح13ٜ

ٚد ؾٔٓٚ وؿد يُقن إوٚؾٜ إفػ بّثٚبٜ اإلصٚرة إػى اهلّزة ذم ـِامت ٓ يستٍ

ًٚ ذم افْامذج افسٚبَٜ وهق مـ ؽرائٛ  ،مـ إفػ ظٚدة وهذا ظُس مٚ ذـر إٍٓ

يُّْْٚ أن ٕنٚهد ٕامذج مْٓٚ ذم ـِامت مثؾ:  حٔٞ اإلمالء ذم )مهحػ منٓد(،

( ذم 046)افبَرة،  (راوس)7 (A57a) :هٍحٜاف( ذم 113)إًٕٚم،  (ٕبٚوٕی)

ّٟ  21)اإلهاء،  (راوشٓؿ)7 (A19b) :افهٍحٜ  افهٍحتغ:( ذم 16، واحل

(A116a وB7b) 7(اؾٚدة)  ،افهٍحتغ:( ذم 45وافْحؾ،  34)إبراهٔؿ (A120a 

                                                                                                                                          
جؿ) (بِحسْی)و (4 ٜ رؿؿافذم  (31 :اْف ًٚء ذم ذم دار ادخىقضٚت ( 28.1-01: )ْسخ  .ـذفؽصْ

ًٚ ـ  وحٔدةذم ٕسخٜ ـقؾٜٔ بًْٔف رشؿ  ذفؽ افوؿد ظثرت ظذى  (1)  برؿؿ ـ وهل متّٖخرة تَريب

(Ms.orient.Quart.1208) ٜٔذم مُتبٜ برفغ احلُقم. 
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( ذم 51)افبَرة، (شٔٚه)7 (B114b) :( ذم افهٍح03ٜ)ادِؽ،  (آؾٚدة)A104b) 7و

 (دمٚرون)7 (A17a) :( ذم افهٍح022ٜ)افبَرة،  (ٓ يٚوده)7 (A5b) :افهٍحٜ

 :( ذم افهٍح31ٜ)ادٗمْقن،  (ٓ دمٚروا)7 (A109b: )( ذم افهٍح23ٜ)افْحؾ، 

(B11b) 7(شقاة)  ،( ذم افهٍح31ٜ)ادٚئدة: (A43a) 7(شقاتُؿ)  ،إظراف(

7 (A55b: )( ذم افهٍح125ٜ)إًٕٚم،  (ؾْٔبٚهؿ)7 (A60b: )( ذم افهٍح03ٜ

( ذم 13)ؾٚضر،  (وافسٔٚ)7 (B16a: )( ذم افهٍح03ٜ)افْقر،  (مزاون)

بدًٓ مـ ختّٝ بٕٚفػ  ؾَد (شقء)وـذفؽ رشؿ ـِّٜ  .(B55b: )افهٍحٜ

ًٚ اهلّزة  ذم  (،124إًٕٚم، )شقرة ذم  (شقا)ومثٚل ذفؽ:  ،ذم مجٔع ادقاوع تَريب

 (،134إظراف، )(A66a 7) ذم افهٍحٜ: (،111إظراف، )(A59a 7افهٍحٜ: )

 .(A110aذم افهٍحٜ: ) (،26افْحؾ، )(A68a 7ذم افهٍحٜ: )

رف احلحذف افْقن وإدؽٚمٓٚ ذم  هقفِْير ذم هذه افْسخٜ  ادٍِٝ ومـ

 (إن مل يُـ)بدًٓ ظـ  (إمّل يُـ) :وٕامذج ذفؽ مثؾ (ادٔؿ)أو  (افالم) :مثؾ افالحؼ

إن مل )ظـ  بدًٓ  (امل تًٍؾ)7 (A40bو A31a: )ٜافهٍحذم  (،143و 10افْسٚء، )

 (إن مل يْتٓقا)ظـ  دًٓ ب (إمّل يْتٓقا)7 (A46a) :ذم افهٍحٜ (34، ةادٚئد) (تًٍؾ

، (ان ٓ تًبدوا)ظـ  بدًٓ  (آ تًبدوا)7 (A46b: )ذم افهٍحٜ (43، ةادٚئد)

                                                           
ـٍ متّٖخر (افسٔئ )وؿد تّؿ إصالح هذا ادقرد إػى ( 1) ّٕف جٚء ذم زم  .بَِؿ يبدو أ

 .( مـ هذا افَبٔؾمهحػ منٓد)ذم ـثرة ذج ٕاموهْٚك ( 0)

 /3 7 خمتك افتبٔغ35 :ادَْع: إير. (أن ٓتًبدوا): ـتٛ افرشؿ ب٘ثبٚت افْقن ذـروه ذم (3)

222 ّٓ ِّام ٕراه حتّ . دؽٚمبٚإل (مهحػ منٓد) ٚ وجدٕٚه هْٚ ذم إّٔ 7 إ  ذمیى وهذا أمر ؿ

حقل  ةًٚ اهلقامش ادذـقرراجع أيو. لادهٚحػ افَديّٜ احلجٚزيٜ مـ افَرن إوّ 

 :ادْٚؾَقن 027 :افْسٚء (مـ مٚ)، 133 :ظرافإ (،ظـ مٚ) ذم (افقصؾ)أو  (افٍهؾ)
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إظراف، ) (،ظـ مٚ)ظـ  بدًٓ  (ظاّم )7 (A90a: )ذم افهٍحٜ (03هقد، )شقرة 

ذم (، 12 افرظد،) (،إن مٚ)ظـ  بدًٓ  (إمٚ)و (A68a7: )ذم افهٍحٜ (،133

أن فق )ؾَد جٚء ذم مقوع واحد ـتٚبٜ  مـ ذفؽًُس فا7 وظذى (A101b: )افهٍحٜ

ـّ ) (أّفق اشتَّقا)بدًٓظـ  (اشتَّقا  .(B118a) :ذم افهٍحٜ(، 13، اجل

ذم )مهحػ منٓد( هق حذف افقاو ذم ـِامت  افرشؿومـ شٚئر خهٚئص 

 بدًٓ  (ُافی)7 (A25b: )ذم افهٍحٜ (116ظّران،  آل) (اوٓء)بدًٓ ظـ  (ُآ)مثؾ 

، ةادٚئد) (ابْقا اهلل)بدًٓ ظـ  (ابْٚ اهلل)7 (B53a) :ذم افهٍحٜ( 1ؾٚضر، ) (اوفی)ظـ 

افتٌٚبـ، )و (01ص، ذم شقرة ) (ٕبٗا)بدًٓظـ ( ٕبٚ)7 (A42b) :ذم افهٍحٜ (15

 :ذم افهٍحٜ( 22ؽٚؾر، ) (ُدظقا)بدًٓ ظـ  (ُدظٚ)7 (B111aو B62a) :ذم افهٍحٜ( 2

(B70b) 7(افبال)  ذم افهٍحٜ( 123ٚت، ٚؾّ افه) (افبِٗا)بدًٓ ظـ: (B60a) 7(ٚإب) 

 (جزؤا)ظـ  بدًٓ  (جزا)7 (A50a) :ذم افهٍحٜ (2إًٕٚم، ) (إٔبٗا)ظـ  بدًٓ 

مـ ًّددة ذم أوراق مت( 14ؼ، احل7 12، نقریى اف7 31زمر، اف7 33و 06ٚئدة، )اد

7 (B13a) :ذم افهٍحٜ (01ادٗمْقن، ) (ادِٗا)ظـ  بدًٓ  (ادال)7 (B105b: )وّْٓٚ

 دًٓ ظـب (ظِام)7 (A55a) :ذم افهٍحٜ (61إًٕٚم، ) (ذـٗا)ظـ  بدًٓ  (ذـٚ)

 (وًٍٗا)ظـ  بدًٓ  (وًٍٚ)7 (B28b: )ذم افهٍحٜ (164افنًراء، ) (ظِّٗا)

ذم  (13روم، )اف (صًٍٗا) دًٓ ظـب (صًٍٚ)7 ( A104a) :ذم افهٍحٜ( 01ابراهٔؿ، )

  .(A93a) :ذم افهٍحٜ( 54هقد، ) (امٕٚنٗ)بدًٓ ظـ  (مٚ ٕنٚ)7 و(B39a) :افهٍحٜ

ذم افْسخ  ـثرًا مٚ ٕراههق أمر  (آ) اددّ  إصٚرة إػى )يـ(  :ينبف حرف افٔٚء مٚاّّتٚذ  إنّ 

                                                                                                                                          

 10 :افْسٚء (،إن مل)، 12 :افرظد (،إن مٚ)، 60 :افنًراء 1157 :افبَرة (،ايـ مٚ)، 12

ّٟ (، أّن مٚ)، 43و 34 :ادٚئدة 1437و ـّ (، أن فق)، و32و 04 :فَامن 307 :احل  .13 :اجل
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، ؾٚفُِامت افتٚفٜٔ افزمـ وفُّْٓٚ حذؾٝ مع ميّض  ،(ادٚئؾ) افَديّٜ بٚخلّط احلجٚزي

 (إفف)ظـ  ( بدًٓ 43ٚئدة، )اد (إفٔف)افَديؿ جّدًا ذم )مهحػ منٓد(:  افرشؿٕامذج مـ 

: ذم افهٍحٜ (دارهؿ)ظـ  ( بدًٓ 31)افرظد،  (ديرهؿ)7 (A46b) :ذم افهٍحٜ

(A101a) 7(ؿرضٔس)  ًٓ( ذم افهٍح4ٜ)إًٕٚم،  (ؿرضٚس)ظـ  بد( :A50b) 7(ْٚشٔٔت) 

ظـ  بدًٓ  (ـِٔٓام)7 (A29b) :( ذم افهٍح163ٜظّران،  )آل (شٔٚتْٚ)ظـ  بدًٓ 

)افبَرة،  (ابْٕٚٚ) بدًٓ ظـ (ابْْٔٚ)7 (A115a: )( ذم افهٍح03ٜ )اإلهاء، (ـالمهٚ)

 :( ذم افهٍح03ٜ)افزخرف،  (برا)ظـ  بدًٓ  ي(بر)7 (A16a) :( ذم افهٍح013ٜ

(B79a) 7(جْتغ)  ًٓ( ذم افهٍح12ٜ)شبٖ،  (جْتٚن)ظـ  بد: (B51a). 

 ؿافرشإّن )مهحػ منٓد( ٓ حيّؾ خهٚئص  :َقلاف مـٓبّد  وبنُؾ ظٚمّ 

ادًروؾٜ ذم  ٜ(ادٚئِ) مْىَٜ افنٚم ظذى خالف بَٜٔ ادهٚحػ احلجٚزيٜادتداول ذم 

 افٍرٕسٜٔ افقضْٜٔ ادُتبٜ ذم Arabe328 رؿؿ: ْسخٜ)اف :مـ بْٔٓٚافتل و ،افًٚمل

 .Or :رؿؿ ْسخٜافو تقبٌْـ، جٚمًٜ مُتبٜ ذم MaVI165  رؿؿ: وافْسخٜ ببٚريس،

 مٌْٕٚٚ جمّقظٜ مـ Islamic Arabic1572 رؿؿ: سخْٜافو افزيىٕٜٚٔ، ادُتبٜ ذم 2165

ـ ة ًّددمـ جقإٛ متـ بؾ إّن )مهحػ منٓد( حيتقي  (برمٌْٓٚم جٚمًٜ مُتبٜ ذم

ٜ أو ُّ ّٔٚت تثبٝ إتامءه دْىَٜ احلجٚز )م ظذى شبٔؾ  .ادديْٜ( ظذى خهٚئص وجزئ

أبدًا ومل ذم )مهحػ منٓد( ظٚريٜ ظـ افٔٚء  مل تِٖت  (إبرهٔؿ)ادثٚل ؾّ٘ن ـِّٜ 

ظ أّّنٚ مـ خهٚئص إذ ؿّط، (إبرهؿ)تُتٛ ظذى صُؾ  ٍّ مْىَٜ افنٚم، وؿد  تِ

                                                           
(1)  See François Déroche, Qurʾans of the Umayyads, p. 24. 

رشّٝ ذم  (03 :)افْسٚء (ؿْ ُُ ْٚئِ ابْ ( و)01 :افتقبٜ 117: )افْسٚء (ؿْ ـُ ْٚؤُ أبْ ) إّن ـِّٜ (0)

 ،ذم افثٚين )افرـزة افتل ظِٔٓٚ اهلّزة( بحذف افقاو ذم إّول وافٔٚء )مهحػ منٓد(

 . إخرىى  َديّٜاف جٚزيٜاحلهٚحػ ادٕجده ذم ي مل ذوهذا مـ ؽرائٛ افرشؿ اف
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حٔٞ  (داود)ؿٚرئ افنٚم(، وافُِّٜ إخرىى هل ـِّٜ )ؿراءة ابـ ظٚمر  ذم طٓرت

ًٚ  (،داود)ـتبٝ دائاًم ذم هذا ادهحػ بٚفنُؾ افذي تُتٛ ظِٔف افٔقم  خالؾ

ظذى  (داود)ٚت حٔٞ جٚء ؾٔٓٚ إمالء فنٚما افتل تًقد إػى  فِّهٚحػ احلجٚزيٜ

 بغٜ ثبتآختالؾٚت اد خالل مَٚرٕٜ. ومـ جٕٚٛ آخر يبدو مـ (ادود)صُؾ 

ًٚ مـ  ًٚ اختالؾ (11) ّٓٚقظجمبِغ يوافتل  ـ ادهٚحػ افَديّٜ فسٚئر افبالد تَريب

ٜ ُّ هذه ادهٚحػ  أـثر أّن )مهحػ منٓد( ـ افبكة وافُقؾٜ وافنٚم وادديْٜ وم

ٜ مهحػ إػى مهحػ ادديْٜ وإػى حٍد مٚ  ػى إ ًٚ ؿرب ُّ مىٚبَٜ  تبّغ ؾّ٘ن هذه ادَٚرٕٜ  ،م

 مقوًغ،ادقاوع دائاًم7 شقىى ذم  مجٔعمع مهحػ ادديْٜ ذم  (هحػ منٓد)م

ٜ.بافَراءة اخلّٚصٜ  ٕرىى تىٚبَٓام معحٔٞ  ُّ  ّهٚحػ م

 اختالف مصاحف األمصار:

دن ادإػى واحدة مـ  يْتسٛ نيُّـ أ ـّؾ واحد مـ ادهٚحػ افَديّٜ نّ إ

ٜ ،ادديْٜ ،افُقؾٜ افبكة،) :ادًروؾٜ ُّ ؾَد تّؿ تسجٔؾ وتدويـ  (،افنٚمو م

، آختالؾٚت وافٍقارق بغ مهٚحػ هذه افبِدان ذم أؿدم ادهٍّْٚت اإلشالمٜٔ

                                                           
ب (1) ين: ادهٚحػ ـٚت ضالع  ظذى 122ـ111، فِسجسٚت ُٚمِٜ ظـ اختالف افٍٓرشٜ اف  7 مـ أجؾ ٓا

مهٚر ذم  ٜٚب ٕا ًٚ ـت ٕٜٔ وؾَ رآ د ؿٚشؿ ـب شالم ذم دٚادهٚحػ اَف ٚئؾ ذـره أبق ظٔب رآن )ؾو ، وأبق (اَف

ف ٚٔب ـت َْع ذم) ظّرو افداين ذم  يؿ اد ين ْف مهٚر وادٚب ٜ رشؿ مهٚحػ ٕا ًٚين مًرؾ يراد  :( ٕا

Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qorāns, Vol. 3, Leipzig: Dieterich’sche 

Verlagsbuchhandlung, pp.11-14, 1938.  

 مٚيُؾ ـقك بٚفًْقان افتٚيل: فٜمَٚ وـذفؽ إير  

Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, 

Graeco-Arabica 9–10 (2004) pp. 89–104.  

 . ظـ تُِؿ آختالؾٚت ذـرت دراشٜحٔٞ  



 78 .............................................................. مصحف ادهشف  الضووي

يُّْْٚ أن بغ ادهٚحػ وبًْٚء ظذى اجلدول افتٚيل ودراشٜ مقاوع آختالف 

هحػ منٓد( ذم ؽٚيٜ افبًد ظـ اخلهٚئص افتل اختّهٝ هبٚ ٕستْتٟ أّن )م

وهق أؿرب مٚ يُقن بٚخلهٚئص افتل  ،بالد افنٚم وافُقؾٜ وافبكة مهٚحػ

ٜ مهٚحػ اختّهٝ هبٚ ُّ حٚٓت آختالف تبّغ ، ؾّ٘ن افٍٓرشٜ افتل ادديْٜ وم

 ؿراءة مهٚحػ هذه ذم اجلدول افتٚيل تدّل ظذى أّن )مهحػ منٓد( بًٔد ظـ

ٜ، ؾّ٘ن هذه ادَٚرٕٜ  مهٚحػ ؿراءةافنٚم وافبكة وافُقؾٜ وؿريٛ مـ  ُّ ادديْٜ وم

ىٚبؼ مع ؿراءة مهٚحػ ـ يتبنُؾ ظّٚم ـ )مهحػ منٓد( تبّغ أّن ذم احلََٜٔ 

ًٚ 62افُٓػ، )و( 122،ادديْٜ شقىى مٚ ورد ذم مقوًغ )افتقبٜ ( حٔٞ جٚء مىٚبَ

ٜ، وذم مقوع آخر )افزمر، ُّ ًٚ مع مهٚحػ افنٚم.31 مع مهٚحػ م  ( جٚء مىٚبَ
 

ٜ ادديْٜ قرؿٜاف افسقرة  ُّ  15منٓد افنٚم افبكة افُقؾٜ م

 وؿٚفقا اّتذ ؿٚفقا اّتذ وؿٚفقا اّتذ وؿٚفقا اّتذ وؿٚفقا اّتذ وؿٚفقا اّتذ A8a 113افبَرة:  1

 ؟؟ واوصی ووصی ووصی ووصی واوصی A 8b 130افبَرة:  0

 هظقا هظقا وهظقا وهظقا وهظقا هظقا A 26a 133ظّران:آل 3

 وافزبر وبٚفزبر وافزبر وافزبر وافزبر وافزبر A 28b 151ظّران:آل 1

 آ ؿِٔؾ آ ؿِٔال آ ؿِٔؾ آ ؿِٔؾ آ ؿِٔؾ آ ؿِٔؾ A 34b 33افْسٚء:  2

 يَقل يَقل ويَقل ويَقل يَقل يَقل A 45a 23ادٚئدة:  3

 مـ يرتدد مـ يرتدد مـ يرتدّ  مـ يرتدّ  مـ يرتدّ  تددمـ ير A 45a 21ادٚئدة:  4

 وفِدار وفدار وفِدار وفِدار وفِدار وفِدار A 51b 30إًٕٚم:  5

                                                           
ّٕص افْسخٜ بْحق ؽر دؿٔؼ وجًِف  قاردوؿد ؽّر أحد افّْسٚخ افْٚصئغ ذم بًض هذه اد (1)

ًٚ فِّهحػ افرشّل وذفؽ ذم زمـ متّٖخر  . مىٚبَ
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 إجٔتْٚ إجٔتْٚ إجٔتْٚ إجْٔٚ إجٔتْٚ إجٔتْٚ A 53a 33إًٕٚم:  6

 تذـرون يتذـرون تذـرون تذـرون تذـرون تذـرون A 60a 3إظراف:  12

 ومٚ ـْٚ مٚ ـْٚ ومٚ ـْٚ ومٚ ـْٚ ومٚ ـْٚ ومٚ ـْٚ A 62a 13ف، إظرا 11

 ؿٚل ادأل وؿٚل ادأل ؿٚل ادأل ؿٚل ادأل ؿٚل ادأل ؿٚل ادأل A 63b 42اظراف،  10

 إجُْٔؿ إجٚـؿ إجُْٔؿ إجُْٔؿ إجُْٔؿ إجُْٔؿ A 66a 111اظراف،  13

 مـ حتتٓٚ يدمر حتتٓٚ يدمر حتتٓٚ يدمر حتتٓٚ يدمر ٓٚمـ حتت يدمر حتتٓٚ يدمر A81a 122افتقبٜ:  11

ـ اّتذوا A81b 124افتقبٜ:  12 ـ اّتذوا اّتذوا وافذـي وافذيـ اّتذوا افذي ـ اّتذوا وافذي ـ اّتذوا افذي  افذي

 يسرـؿ؟ يْؼـؿ يسرـؿ يسرـؿ يسرـؿ يسرـؿ A84a 00يقٕس:  13

 خرا مْٓام خرا مْٓام خرا مْٓٚ خرا مْٓٚ خرا مْٓام خرا مْٓام A117a 33افُٓػ:  14

 لمٚ مُْْ لمٚ مُْ لمٚ مُْ لمٚ مُْ لمٚ مُْْ لمٚ مُْ  A119b 62افُٓػ:  15

َٔقفقن هلل B12a 54ادقمْقن، 16 قفقن هلل ش قفقن هلل شَٔ قفقن اهلل شَٔ قفقن هلل شَٔ  شَٔقفقن هلل شَٔ

قفقن اهلل شَٔقفقن هلل شَٔقفقن هلل شَٔقفقن هلل B 12a 56ادقمْقن، 02  شَٔقفقن هلل شَٔقفقن هلل شَٔ

 و ٕزل و ٕزل و ٕزل و ٕزل وْٕزل و ٕزل B 20a 02افٍرؿٚن،  01

 ؟؟ ؾتقـؾ و تقـؾ و تقـؾ و تقـؾ ؾتقـؾ B 26a 014افنًراء:  00

 ل فٔٚتْٔ لفٔٚتْٔ لفٔٚتْٔ لفٔٚتْٔ لفٔٚتْْٔ لفٔٚتْٔ B 25a 01افّْؾ،  03

 مقشیى وؿٚل  مقشیى وؿٚل  مقشیى وؿٚل  مقشیى وؿٚل  مقشیى ؿٚل  مقشیى وؿٚل  B 32b 34افَهص،  01

ِتف ايدهيؿ ٚم B 56b 32يس،  02 ِتف ايدهيؿ ٚم ّظ ٝ ايدهيؿ ٚم ظّ ِّ ِتف ايدهيؿ ٚم ظ ِتف ايدهيؿ ٚم ظّ ِتف ايدهيؿ ٚم ظّ  ظّ

 لتٚمروْٕ لتٚمروْٕ تٚمروين تٚمروين تٚمروين تٚمروين B 67b 31افزمر،  03

 اصد مْٓؿ اصد مُْؿ اصد مْٓؿ اصد مْٓؿ اصد مْٓؿ اصد مْٓؿ B 69a 01ؽٚؾر،  04

 و ان ييٓر و ان ييٓر و ان ييٓر او ان ييٓر و ان ييٓر وان ييٓر B 69b 03ؽٚؾر،  05
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 ؾبام ـسبٝ بام ـسبٝ ؾبام ـسبٝ ؾبام ـسبٝ ؾبام ـسبٝ بام ـسبٝ B 76b 32، افنقریى  06

 ييًبٚد ييًبٚد يًبٚد يًبٚد يًبٚد يٚديًب B 80a 35افزخرف،  32

 تنتٓٔف تنتٓٔف لتنتٓ لتنتٓ لتنتٓ تنتٓٔف B 80a 41افزخرف،  31

 ؟؟ حسْٚ حسْٚ احسٕٚٚ حسْٚ حسْٚ B 85b 12إحَٚف،  30

 ان تٚتٔٓؿ ان تٚتٔٓؿ ان تٚتٔٓؿ ان تٚهتؿ ان تٚهتؿ ان تٚتٔٓؿ B 88a 15حمّد،  33

 و ـال وظد وـؾ وظد وـال وظد وـال وظد وـال وظد دوـال وظ B101a 12احلديد،  31

 لافٌْ لافٌْ لهق افٌْ لهق افٌْ لهق افٌْ لافٌْ  B 102a 01احلديد،  32

 اختالف الؼضاءات:

ذم آن واحد، ومًْكى  ٜاحتقت افُثر مـ ادهٚحػ افَديّٜ ظذى ؿراءات خمتٍِ

ّٕف مل يِتزم هبٚ ظذى ؿراءة واحدة، وـذ ًٚ ذم )مهحػ منٓد(، ؽ احلٚل أفذفؽ أ يو

ّٕام طٓرت ذم افَرن افرابع ومٚ بًده مـ  ظِامً  أّن اختالف افَراءات بًّْٚهٚ افسٚئد إ

ذفؽ ذم مهٚحػ افَرٕغ إّول  حٔٞ ٓ ٕرىى افَرون ذم ؿراءة افَّراء افسبًٜ، 

ًٕثر  أن ؿِِٜٔ جّدًا7 ؾّهٚحػ افَرون إوػى إّمٚؾٔٓام وافثٚين اهلجرّيغ وصقاهده 

ٜ، ادديْٜ،  مْٚضؼ ؿراءاتٚ ظذى اختالؾٚت داّفٜ ظذى ؾٔٓ ُّ تقاجدهٚ ؾٔٓٚ مثؾ )م

ًٚ حتٝ ظْقان اختالف  ـ افُقؾٜ، افبكة، افنٚم( وؿد حتّدثْٚ ظـ هذا ادقوقع إٍٓ

 أو ًٕثر ؾٔٓٚ ظذى اختالؾٚت ذم ـتٚبٜ احلروف ووجف تَْٔىٓٚ ـمهٚحػ إمهٚر 

افَّراء  آفتزام بّٚتبٚع إحدىى ؿراءاتذفؽ  لًْي إذ ٓ ،بنُؾ متٍّرق هْٚ وهْٚك

                                                           
: )افزخرف (يًبٚدي)ـتبٝ ـِّٜ  (B80a) افهٍحٜ: دشبٔؾ ادثٚل ذم مهحػ منٓ ظذى  (1)

ْْل)، (A119bافهٍحٜ: ) ( مىٚبَٜ مع مهحػ ادديْٜ وافنٚم وؿد ـتبٝ ذم35 ُّ  (م

ٜ. مىٚبَٜ دهحػ م( 62 :ُٓػاف) ُّ 
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 ةبؾ يُّـ أن تُقن اختالؾٚت احلروف وتَْٔىٓٚ مستقحٚ ،افسبًٜ بنُؾ خّٚص 

ذفؽ  ػى إ موٚؾًٚ ، مـ افسّْٜ وافىريَٜ ادًٓقدة مـ ؿراءة أحد افهحٚبٜ أو افتٚبًغ

تَْٔط ظراب وافرة ؿد ؿٚم بقوع ظالمٚت اإلافبًض ذم افَرون ادتّٚخ  نّ أ ىى ٕر

 افَراءات ادختٍِٜ. ظذى صِٜٔ بْٚء فبًض افُِامت ذم افْسخٜ إ

 ـام اصتّؾ )مهحػ منٓد( ظذى ٕقظغ آخريـ مـ اختالف افَراءات:

ًٚ مع ووع حرـٚت اإلظراب بٚفًالئؿ  :أّوالً  آختالؾٚت افتل طٓرت تزامْ

ظـ زمٚن ـتٚبٜ أصؾ ذم زمٚن متّٖخٍر ؿد تّؿ هذا إمر  يُقن مـ ادُّـ أنإذ  7ادِّقٕٜ

 إصٚرة إػى ؿراءة افَّراء افسبًٜ وؽر افَّراء افسبًٜ. يُقن ؾٔف يُّـ أن حٔٞ افّْص 

 اهذ حٔٞ أنّ  7ط افّْص افتل طٓرت مـ خالل َٕ افَراءات اختالف :الثاين

ًٚ مع زمـ ـتٚبٜ أصؾ افّْص أو متّٖخرًا ظْف بَِٔؾ.  إمر يُّـ أن يُقن متزامْ

إػى ٕقظغ مـ  افتل أؤٍٝ إػى ادتـ تنربًض افَْط  نّ أواجلدير بٚفذـر 

 مـ افَراءات ةواحد وتٚرة تّؿ هذا افتَْٔط بنُؾ ٓ يتىٚبؼ مع أّي  ،افَراءات

( تّؿ تَْٔىٓٚ ظذى صُؾ 110)افْحؾ،  (يٖتٔٓٚ رزؿٓٚ) :ادًروؾٜ، مثاًل ظبٚرة

( تّؿ 125و 45 )افهّٚؾٚت، (ترـْٚ)وـِّٜ  (A107b: )افهٍحٜ (تٚتٔٓٚ رزؿٓٚ)

(، ؾّ٘ن اجلدول B60aو B59b) :افهٍحٚت (برـْٚ)و (ترـْٚ)تَْٔىٓٚ ظذى صُؾ 

 افتٚيل يًرض ؾٓرشٜ ٕٕقاع خمتٍِٜ مـ اختالف افَراءات ذم )مهحػ منٓد(:

                                                           
( بدًٓ ظـ )مل يتسّْف( a11Aذم افهٍحٜ: )( منٓد مهحػ) مثالً: ـتبٝ ذم (1) ـّ ( )مل يتس

 :)افنًراء (يسًّقُٕؿ)بدًٓ ظـ  (تنًٍقُٕؿ) (،B23bحٜ: )( وجٚء ذم افه026ٍ)افبَرة: 

 .(33 :)افزمر (بُٚف ظبده)ظـ  بدًٓ  (بُٚف ظبٚده( )B66bوجٚء ذم افهٍحٜ: ) (40

 افًّل هبدی ،(03 افزخرف،) براء وفالضالع ظذى ٕامذج أخرىى ذم مهحػ منٓد إير:

 (.5 ن،ادْٚؾَق) فْخرجـ و( 01 افَّر،) مْٚ ابؼاً  ،(23 افروم،)
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افقرؿٜ رؿؿ  وأيٜ افسقرة

 ذم ادهحػ
حٍص ظـ ؿراءة 

 ظٚصؿ

نٓد ادمهحػ 

 افروقي

 :يتىٚبؼ مع

ون يًِّقن ـ ين A5b 44افبَرة، 

 ـ يًِْقن

تًِّقن ـ تنون ـ 

 تًِْقن

 ؿراءة ابـ حمٔهـ

 احلسـ افبكيوؿراءة ابـ ـثر، محزة، افُِسٚئل،  ٓ يًبدون ٓ تًبدون A5b 53افبَرة، 

 ؿراءة محزة، إظّش، واحلسـ افبكي  یى ْه أَ  یى ٚرَش أُ  A6a 52افبَرة، 

ُدوهؿ A6a 52افبَرة،  ٍى ُدوهؿ ُت ٍْ  ؿراءة ابـ ـثر، ابـ ظٚمر، أيب ظّرو، ومحزة َت

 ؿراءة احلسـ افبكي ويًَقب تًِّقن يًِّقن A6b 63افبَرة، 

يَؾ  A6b 64افبَرة،  ْزِ َِػ افًٚذ، وإظّش جِلََزءيَؾ  جِلِ  ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وَخ

دِ  A8b 101بَرة، اف ْٓ دِ  يَظ ْٓ ّٓ محزة وحٍهًٚ  َي َظ  ؿراءة اجلّٔع إ

 تًِّقن يًِّقن A9b 111 افبَرة،
ؿراءة ابـ ظٚمر، محزة، افُِسٚئل، أيب جًٍر، 

 إظّش، وروح ظـ يًَقب

ُِغَ  ِمْسُِغٍ  A12a 151افبَرة،   ؿراءة اددٕٔغ وابـ ظٚمر َمسى

ُِقا A12a 152افبَرة،  ِّ ُْ ُِقا وفُت ّّ َُ  ؿراءة أيب بُر ظـ ظٚصؿ، ويًَقب َوفُِت

 ِجعُ َتر ُترَجعُ  A13b 012افبَرة، 
ؿراءة ابـ ظٚمر، محزة، افُِسٚئل، يًَقب، خِػ، 

 ابـ حمٔهـ، احلسـ افبكي، وإظرج

 ؿراءة محزة، افُِسٚئل، ابـ مسًقد، إظّش ـثر ـبر A14b 016افبَرة، 

ٓ بٌٔع ؾٔف وٓ  A17a 021افبَره، 

 ٌٜ ٌٜ وٓ صًٍ  خِ

 َٜ ٓ بَٔع ؾٔف وٓ خِ

 َٜ  وٓ صًٍ

يًَقب، ابـ حمٔهـ،  ؿراءة ابـ ـثر، أيب ظّرو،

 واحلسـ افبكي

ـَ  مل يتسَْف A17a 026افبَرة،  ر، يزيد مل يتس َقب، أيب ُب ٚئل، خِػ، ًي ، يؿراءة محزة، افُِس

ت اهلٚء ذم افقؿػ وحذؾٓٚ ذم افقصؾوإظّش  ٘ثٚب  ب

اّم  A19a 041افبَرة،  ًِ ًِام ؾِْ  ؿراءة ابـ ظٚمر، محزة، افُِسٚئل، وخِػ َؾَْ

ر A19a 041افبَرة،  ٍّ ر  ويُ ٍّ  ؿراءة ٕٚؾع، محزة، افُِسٚئل، أيب جًٍر، وخِػ وُٕ

ًَقب، وخِػ حيِسبٓؿ حيَسبٓؿ A19a 043افبَرة،  ٚئل، ي ِس ٚؾع، أبق ظّرو، اُف ـثر،ٕ  ـ   ؿراءة اب

 ؿراءة ٕٚؾع، أيب جًٍر، أبٚن، يًَقب، احلسـ افبكي تروّنؿ يروّنؿ A20a 13ظّران،  آل

ًٜ  ُتَٚةً  A20a 13آل ظّران،  َٔ
َِ  ؿراءة يًَقب َت

ٚئل، وخِػ، وحٍهًٚ  يٚءرکز يٚرکز A21b 35آل ظّران،  ّٓ محزة، وافُِس  ؿراءة اجلّٔع إ

ِّّف A22a 15ظّران،  آل ِّّف يً ؿراءة ابـ مسًقد، أيب ظّرو، ابـ ظٚمر، ابـ ـثر،  ًٕ
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 محزة، افُِسٚئل

ؿ A22b 24آل ظّران،  ِٓ  ؾُٔقّؾٔ

ؿ ِٓ  ؾُْقّؾٔ

وابـ ظٚمر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو،  ؿراءة ابـ ـثر،

ًٚ ؿراءة  ومحزة، وافُِسٚئل مـ افسبًٜ، وأيو

 يًَقب، وخِػ وأيب جًٍر

 ـِتٚ افَراءتغ يبٌقن / تبٌقن  يبٌقن A23b 53ظّران،  آل

 افسبًٜ ؽر ظٚصؿ ُترجًقن ُيرجًقن A23b 53ظّران،  آل

 ـِتٚ افَراءتغ تَبؾ / يَبؾ  تَبؾ A24a 62ظّران،  آل

 ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، ويًَقب ُتَْْزَل  ُتََْزَل  A24a 63ّران، آل ظ

 ؿراءة ٕٚؾع، ابـ ظٚمر، ابـ ـثر، أيب ظّرو تًٍِقا ـ ُتٍُروه يًٍِقا ـ يٍُروه A25a 112ظّران،  آل

 ـِتٚ افَراءتغ يًِّقن / تًِّقن يًِّقن A25b 102ظّران،  آل

 ـِتٚ افَراءتغ يز/ شٔج يشْجز يشْجز A26b 112آل ظّران، 

َِف A27a 121آل ظّران،  ُِف ـُ  ؿراءة أيب ظّرو ويًَقب ـُ

تُؾ  A27a 121ظّران،  آل ََ تىُؾ  اف
َِ  ، وإزرقيؿراءة احلسـ افبكي، افزهر اف

 ؿراءة ٕٚؾع، ومحزة، وافُِسٚئل، وخِػ ِمتُؿْ  ُمتُؿْ  A27b 125آل ظّران، 

 ـِتٚ افَراءتغ ِّقن يًِّقن / تً يًِّقن A27b 133ظّران،  آل

ـّ  A28a 136آل ظّران،  ـّ  وٓ حتَسب  وٓ حتِسب
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، 

 ويًَقب، وخِػ

ٓؿ  A28a 142آل ظّران،  ٍِ  ِمـ خِ
ٓؿ / َمـ  ٍِ ِمـ خِ

ؿ ُٓ ٍَ  خِ
 ـِتٚ افَراءتغ

ـّ  A28b 145آل ظّران،  ـّ  وٓ حيِسب  وٓ حيِسب
ٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، ؿراءة ابـ ـثر، و

 ويًَقب، وخِػ

ـّ  A28b 152آل ظّران،  ـّ  وٓ حَيَسب  مل يَرأ أحد بتٚء اخلىٚب وـن افسغ وٓ حتِسب

 A29a 155آل ظّران، 
ـَ  ؾال  -حَتَسب

 حتَسبَْٓؿ

ـَ  ؾال  -حيِسب

 حتِسبَْٓؿ
 ؿراءة ٕٚؾع، وخِػ

 يقَصی يقِصی A31a 11افْسٚء، 

ـ ذم روايٜ أيب ؿراءة ابـ ظٚمر،  ثر، وظٚصؿـ  وابــ 

ـ  ، وابـ حمٔهـ، وجمٚهد وإظنیى بُر ظْفـ 

 وادٍوؾ

رهًٚ  A31b 16افْسٚء،  رهًٚ  ـَ  ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ ـُ

ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وظٚصؿ  َوَأَحَؾ  َوُأِحَؾ  A32a 01افْسٚء، 
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 ذم روايٜ أيب بُر ظْف

 دمرةٌ  دمرةً  A32b 06افْسٚء، 
ؿراءة اجلّٔع إٓ ظٚصاًم، ومحزة، وافُِسٚئل، 

 وخًٍِٚ 

ُِقا A32b 30افْسٚء،  ُِقا َوْشئَ  َوَش
ؿراءة ابـ ـثر، وافُِسٚئل، وخِػ، وابـ حمٔهـ، 

 وأبٚن بـ تٌِٛ، وأيب جًٍر ذم روايٜ ظْف

 ـِتٚ افَراءتغ تُـ / يُـ  تُـ A34b 31افْسٚء، 

قنَ يتُ وٓ  A35a 44افْسٚء،  ُّ َِ 
قنَ  ُّ َِ  وٓ ُيي

ؿراءة ابـ ـثر، ومحزة، وافُِسٚئل، وخِػ، وأيب 

 جًٍر، وابـ جمٚهد، وابـ حمٔهـ، وإظّش

ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ، واحلسـ  ؾتثبّتقا ـ ؾتثبّتقا  ؾتبْٔقا ـ ؾتبْٔقا A36a 61افْسٚء، 

 افبكي، وإظّش، وابـ مسًقد، وابـ وثٚب

 ـِتٚ افَراءتغ تُقٕقا / يُقٕقا ُقٕقات A36b 121افْسٚء، 

 ـِتٚ افَراءتغ يًِّقن / تًِّقن يًِّقن A37a 125افْسٚء، 

 ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو وابـ ظٚمر ُإِٔزَل  َإَٔزَل  A38b 133افْسٚء، 

ََٕزَل  A38b 112افْسٚء،  ُّٕزَل  وؿد   و ؿد 
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وابـ ظٚمر، وأيب ظّرو، 

 وافُِسٚئل ومحزة،

ؿ A39a 120افْسٚء،  ِٓ ؿ شقَف يٗتٔ ِٓ  شقَف ٕٗتٔ
ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، ومحزة، 

ُِسٚئل، وظٚصؿ ذم روايٜ أيب بُر ظْف  واف

 ـِتٚ افَراءتغ شْقتٔٓؿ / شٔقتٔٓؿ شْقتٔٓؿ A39b 130افْسٚء، 

 رةؿراءة ابـ ظٚمر واخلزاز ظـ هب تبٌقن يبٌقن A45a 22ادٚئدة، 

 يًِّقن /تًِّقن  تًِّقن A46b 41ادٚئدة، 
ش يًِّقن«ومل يذـر ادهٚدر ؿراءة  7ـِتٚ افَراءتغ

 وفًِف مـ شٓق افْٚؿط

 اشُتِحَؼ  اشتََحَؼ  A49a 124ادٚئدة، 

ؿراءة ٕٚؾع، وأيب ظّرو، وابـ ـثر، وابـ ظٚمر، 

ومحزة، وافُِسٚئل، وظٚصؿ ــ ذم روايٜ أيب بُر 

 ر، ويًَقبظْف ــ وأيب جًٍ

 بـ ظّر ؿراءة ظٔسیى  ؾُٔقن ؾتُقن A49a 112ادٚئدة، 

ؿ A51a 03إًٓٚم،  ُٓ ؿ ؾِتُْت ُٓ ّٓ ابـ ـثر وابـ ظٚمر وحٍهًٚ  ؾِتْتَ  ؿراءة اجلّٔع إ

ُُ  A51b 04إًٓٚم،  َٕ ُُ  قنَ ُُّٕذَب ـ َو َٕ  ؿراءة ابـ ظٚمر قنَ ُُّٕذُب ـ َو

 ـِتٚ افَراءتغ نتًَِقن / يًَِق تًَِقن A51b 30إًٓٚم، 

ُص  A53a 24إًٓٚم،  َُ ضِ  َي َْ ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، ومحزة، وافُِسٚئل،  َي
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ًٚ إ اإلمٚم ظع بـ أيب ضٚفٛ ظِٔف  فیى وٕسٛ أيو

افسالم، وابـ مسًقد ومجٚظٜ مـ افهحٚبٜ 

 وافتٚبًغ

ّٓ ابـ ظٚمر وحٍهًٚ  ُمَْْزٌل  ُمََْزٌل  A56a 111إًٓٚم،   ؿراءة اجلّٔع إ

 ٕحؼهؿ حيؼهؿ A57b 105إًٓٚم، 

ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وٕٚؾع، ومحزة، 

ُِسٚئل، وظٚصؿ ــ ذم روايٜ أيب بُر ظْف ــ  واف

ًٚ ؿراءة أيب جًٍر، ويًَقب مـ افًؼة  وأيو

 ـِتٚ افَراءتغ يًِّقن / تًِّقن يًِّقن A57b 130إًٓٚم، 

 ٚ افَراءتغـِت تُقن / يُقن تُقن A57b 132إًٓٚم، 

 ـِتٚ افَراءتغ يُـ / تُـ يُـ A57a 136إًٓٚم، 

 إنْ  أنْ  A58a 122إًٓٚم، 
هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى 

 شٓق افْٚؿط

 ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ يٖتٔٓؿ تٖتٔٓؿ A59a 125إًٓٚم، 

 َراء افسبًٜ وافًؼة أيوًٚ ؿراءة ؽر ظٚصؿ مـ اف ٕؼاً  ُبؼاً  A62b 24إظراف، 

 َأْرِجفُ  َأْرِجفْ  A65a 111إظراف، 
ؿراءة أيب ظّرو، ويًَقب، وابـ ـثر، وهنٚم 

 ب٘صبٚع افوؿ

 ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ َشّحٚرٍ  َشِٚحرٍ  A65a 110إظراف، 

ُػ  A65a 114إظراف،  ََ ِْ ُػ  َت ََ َِ  َت
، ؿراءة ٕٚؾع، وأيب ظّرو، وابـ ـثر، ومحزة

ُِسٚئل، وظٚصؿ ذم روايٜ أيب بُر ظْف  واف

 ـِتٚ افَراءتغ يىروا / تىروا يىروا A65b 131آظراف، 

 ـِتٚ افَراءتغ جيزون / دمزون  جيزون A66b 114آظراف، 

 ؿراءة اجلّٔع إٓ حٍهًٚ  مًذرةٌ  مًذرةً  A68a 131إظراف، 

 أؾال يًَِقن أؾال تًَِقن A68a 136إظراف، 
ـثر، وأيب ظّرو، ومحزة، وافُِسٚئل، وظٚصؿ  ؿراءة ـ  اب

ـ وخِػ، و ٜ أيب بُر ظْفـ  ـ ذم رواي  وآخرون إظنیى ـ

 ـِتٚ افَراءتغ يذرهؿ / ٕذرهؿ يذرهؿ A69b 153آظراف، 

يْتٓقا ـ يًقدوا /  يْتٓقا ـ يًقدوا A72a 35إٍٓٚل، 

 تْتٓقا ـ تًقدوا

 ـِتٚ افَراءتغ

 ـِتٚ افَراءتغ يًِّقن / تًِّقن يًِّقن A72a 36إٍٓٚل، 

َقب، وخِػ َتْرِجعُ  ُترَجعُ  A72b 11إٍٕٚل،  ٚئل، وًي  ؿراءة اـب ظٚمر، ومحزة، وافُِس
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ی A74a 42إٍٕٚل،   ؿراءة أيب ظّرو وأيب جًٍر إَُشَٚری إَْهَ

 ؿراءة اجلّٓقر إٓ ظٚصاًم، وافُِسٚئل، ويًَقب ظزيُر  ظزيٌر  A76b 32افتقبٜ، 

ئقن A76b 32بٜ، افتق ُٓ قن يو ُٓ  ؿراءة اجلّٔع إٓ ظٚصامً  يو

 ـِتٚ افَراءتغ يؼـقن / تؼـقن يؼـقن A76b 31افتقبٜ، 

 ـِتٚ افَراءتغ حتّی /حيّی حيّی A77a 32افتقبٜ، 

ُٜ  A77b 12افتقبٜ،  َٜ  ـِّ  يًَقبؿراءة  ـِّ

 ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ يَبؾ تَبؾ A78a 21افتقبٜ، 

َذْب  A79a 33ٜ، افتقب ًَ ُٕ َذْب  ًَُٕػ ـ  ًَ  ؿراءة اجلّٔع إٓ ظٚصامً  ُيًَػ ـ ُت

 ـِتٚ افَراءتغ يًِّقا / تًِّقا يًِّقا A81a 121افتقبٜ، 

 وٕٚؾع، ـثر، وابـ ظٚمر، وابـ ظّرو، أيب ؿراءة ـٚد تزيغ ـٚد يزيغ A82a 114افتقبٜ، 

ُِسٚئل،  وخِػ، ويًَقب، جًٍر، وأيب واف

 بُر أيب ؼضري ظـ وظٚصؿ

ّهُؾ  A83b 2يقٕس،  ٍَ ّهُؾ  ُي ٍَ ُٕ 
ُِسٚئل، ومحزة، ظٚمر، ابـ ؿراءة هذه  وظٚصؿ واف

 ظْف بُر أيب روايٜ ذم

 وخِػ وافُِسٚئل، محزة، ؿراءة تؼـقن يؼـقن A84a 15يقٕس، 

ّٓ  اجلّٔع ؿراءة َمتعُ  َمتعَ  A84b 03يقٕس،   حٍهًٚ  إ

 فَراءتغـِتٚ ا يرهؼ / ترهؼ  يرهؼ A84b 03يقٕس، 

 جًٍر، أيب ؿراءة ؿراءة افسبًٜ ؽر ظٚصؿ7 وأيوًٚ  ٕحؼهؿ حيؼهؿ A85b 12يقٕس، 

 مـ افًؼة ويًَقب وخِػ،

 ـِتٚ افَراءتغ جيًّقن / دمًّقن جيًّقن A86a 25يقٕس، 

 تدظقن يدظقن A86b 33يقٕس، 
 ضٚفٛ ايب بـ ظع اإلمٚم إفیى  ادْسقبٜ افَراءة

 افسِّل محـافر ظبد وأيب افسالم ظِٔف

 َشّحرٍ  َشٚحرٍ  A87b 46يقٕس، 
 ظّرو، بـ وظٔسیى  وافُِسٚئل، محزة، ؿراءة

 وإظّش وخِػ

ـَ  A88a 61يقٕس،  ـَ  َؾَسؾِ  َؾْسئَِؾ افذي  افذي
 وخِػ، جًٍر، وأيب وافُِسٚئل، ـثر، ابـ ؿراءة

 واحلسـ افبكي حمٔهـ، وابـ

ِٟ ادُٗمْغَ  A88b 123يقٕس،  ْْ ُٕ  ّٟ َْ  غَ ادُٗمْ ُٕ
 ـثر، وٕٚؾع، وابـ ظٚمر، وابـ ظّرو، أيب ؿراءة

 ظٚصؿ ظـ بُر وأيب جًٍر، وأيب ومحزة،

ْٝ  A90b 05هقد،  َٔ ّّ ًُ ْٝ  َؾ َٔ
ِّ

ًَ ؾع ظّرو وأيب ـثر، ابـ ؿراءة َؾ  ظٚمر، وظٚصؿ وابـ وٕٚ
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ر أيب روايٜ ذم ــ  ويًَقب جًٍر، وأيب ــ ظْف ُب

ٍؾ  ِمـ A91a 12هقد،  ّؾ  ِمـ ـُ  حٍهًٚ  إٓ جلّٔعا ؿراءة ـُ

 رهيٚجُمْ  رهيٚجَمْ  A91a 11هقد، 
 وظٚصؿ ظٚمر وابـ وٕٚؾع ظّرو وأيب ـثر، ؿراءة ابـ

 ويًَقب جًٍر، وأيب ــ ظْف بُر أيب روايٜ ذم ــ

 حٍهًٚ  إٓ اجلّٔع ؿراءة يُبَّْی  يُبََْی  A91a 10هقد، 

 ثّقداً  ثّقَدا A92a 35هقد، 

 ظّرو، وأيب ،ظٚمر وابـ وٕٚؾع، ـثر، ابـ ؿراءة

ُِسٚئل، ظْف ــ  بُر روايٜ أيب وظٚصؿ ــ ذم واف

 جًٍر وأيب وخِػ افبكي، واحلسـ

ِىقُتَؽ  A93a 54هقد،  ُتَؽ  أَص َِقى  أَص
 وأيب ظٚمر، وابـ وٕٚؾع، ظّرو، وأيب ـثر، ابـ ؿراءة

 ظْف بُر أيب روايٜ ذم ويًَقب، وظٚصؿ جًٍر،

ًِدوا A98a 125هقد،  ًِدوا ُش  َش

 وٕٚؾع، ظّرو، وأيب ظٚمر، وابـ ـثر، ابـ ؿراءة

 جًٍر، بُر ظْف ــ وأيب أيب روايٜ وظٚصؿ ــ ذم

 حٚتؿ وأبق ظبٔد أبق واختٚرهٚ ويًَقب،

 َيرِجعُ  ُيرَجعُ  A98b 103هقد، 

ومحزة،  ـثر، وابـ ظٚمر، وابـ ظّرو، أيب ؿراءة

ُِسٚئل،  وخِػ، ويًَقب، جًٍر، وأيب واف

 ظْف بُر أيب روايٜ ذم وظٚصؿ

 ـِتٚ افَراءتغ تًِّقن / يًِّقن تًِّقن A98b 103قد، ه

ّٓ  اجلّٔع ؿراءة يُبَّْی  يُبََْی  A98b 2يقشػ،   حٍهًٚ  إ

ثر، أيب ظّرو، افبّزي،  ٕرتع و ًِٕٛ يرتع و يًِٛ A94a 10يقشػ،  ؿراءة ابـ ظٚمر، ابــ 

 وافٔزيدي

ی A94a 16يقشػ،   يبُؼَی  يبُؼى
 وٕٚؾع، ـثر، وابـ ظٚمر، وابـ ظّرو، أيب ؿراءة

 ويًَقب جًٍر، وأيب

ِْفُ  A95b 22يقشػ،  ِْفُ  َؾْسئَ ُِسٚئل، ـثر، ابـ ؿراءة َؾَس  حمٔهـ وابـ وخِػ واف

ًٚ  A95b 14يقشػ،  ًٚ  َدْأب  ظـ ظٚصؿ حٍصٍ  ؽر ؿراءة َدْأب

َٜ  َوْشئؾِ  A97a 50يقشػ،  َٜ  َوَشؾِ  افَري  افَري
ُِسٚئل، ـثر، ابـ ؿراءة  وابـ وخِػ، واف

 هـحمٔ

 يقحی ٕقحی A112(1)b 126يقشػ، 

 ـثر، وابـ وٕٚؾع، ظٚمر، وابـ ظّرو، أيب ؿراءة

ُِسٚئل، ومحزة،  مـ ظٚصؿ ظـ بُر وأيب واف

جًٍر،  ـٖيب أخريـ ؿراءة وأيوًٚ  افسبًٜ،
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 افًؼة مـ وخِػ ويًَقب

 يًَِقن أؾال تًَِقن أؾال A99a 126يقشػ، 
 سٚئل،وافُِ  ومحزة، ـثر، وابـ ظّرو، أيب ؿراءة

 وإظرج وإظّش، وخِػ،

ٌِْنی A99a 3افرظد،  ٌََنی ُي  ُي
ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، ويًَقب، وخِػ، و أيب 

 بُر ظـ ظٚصؿ

 A99b 1افرظد، 
وزرٌع وٕخٌٔؾ 

 صْقاٌن وؽرُ 

وزرٍع وٕخٍٔؾ 

 صْقاٍن وؽرِ 

ؿراءة ٕٚؾع، ومحزة، وافُِسٚئل، وابـ ظٚمر، وظٚصؿ 

 ـ وخِػ، وأيب جًٍرــ ذم روايٜ أيب بُر ظْف ـ

 تقؿدون يقؿدون A100a 14افرظد، 

ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ـثر، وٕٚؾع، وابـ ظٚمر، 

وأيب جًٍر، واحلسـ افبكي، وإظرج، وظٚصؿ 

 ذم روايٜ أيب بُر ظْف

 ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، ويًَقب خَِؾ  -بَٔع  خٌِؾ  -بٌٔع  A101a 31إبراهٔؿ، 

ـَ وَ  A112(1)a 10إبراهٔؿ،  َسبَ ـَ  ٓ حَتْ ِسبَ  َوٓ حَتْ
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وافُِسٚئل، وخِػ، وأيب 

 ظّرو، ويًَقب

ـَ  A112(1)b 14إبراهٔؿ،  َسبَ ـَ  َؾاَل حَتْ ِسبَ  َؾاَل حَتْ
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وافُِسٚئل، وخِػ، وأيب 

 ظّرو، ويًَقب

يستٚخرون /  يستٚخرون A105a 2احلجر، 

 تستٚخرون

 افَراءتغ ـِتٚ

َّْزُل  A105a 5احلجر،  ُٕ  مٚ َتََْزُل  مٚ 
ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ـثر، وٕٚؾع، وابـ ظٚمر، 

 وأيب جًٍر، ويًَقب

 1افْحؾ، 
A108a 

 تؼـقن يؼـقن
ب،  ـ وٚث ظّش، واب ٚئل، وخِػ، وٕا ِس ؿراءة محزة، واُف

ٜ، و ٚفٔ ـ ظّر ظٔسیى وظٚصؿ اجلحدري، وأيب اًف  ب

َٜ يُ  A108a 0افْحؾ،  ُٜ  َّْزُل ادِئُ  ؿراءة احلسـ افبكي وأيب افًٚفٜٔ وإظرج وروح َتََْزُل ادِئُ

 3افْحؾ، 
A108a 

 تؼـقن يؼـقن
ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ، وإظّش، وابـ 

 وثٚب، وظٚصؿ اجلحدري، وأيب افًٚفٜٔ

 ؿراءة افسبًٜ ؽر ظٚصؿ  تدظقن يدظقن A108b 02افْحؾ، 

 A108b 03افْحؾ، 
مٚ ينون ومٚ 

 يًِْقن

مٚ ينون ومٚ 

يًِْقن / مٚ تنون 

 ومٚ تًِْقن

 ـِتٚ افَراءتغ

 ـِتٚ افَراءتغ تتقؾٔٓؿ / يتقؾٔٓؿ تتقؾٔٓؿ A108b 05افْحؾ، 
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 ـِتٚ افَراءتغ تٚتٔٓؿ / يٚتٔٓؿ تٚتٔٓؿ A109a 33افْحؾ، 

ؿ A109a 11افْحؾ،  ُٓ ؿ َفُْبَّقئَْ ُٓ  فُْثَّقَيَْ

د، ؤًٕؿ بـ مٔنة، وأيب جًٍر، ؿراءة ابـ مسًق

ظـ  وشِٔؿ ظـ محزة، وورش ظـ ٕٚؾع، وإظنیى 

اإلمٚم ظع  أيب بُر ظـ ظٚصؿ، وهل مْسقبٜ إفیى 

 بـ أيب ضٚفٛ ظِٔف افسالما

 يقحی ٕقحی A109b 13افْحؾ، 

ثر، ومحزة،  ــ  ؾع، واب ؿراءة أيب ظّرو، واـب ظٚمر، وٕٚ

ٜ ر ظـ ظٚصؿ مـ افسًب ٚئل، وأيب ُب ، وأيوًٚ وافُِس

َقب وخِػ مـ افًؼة ٖيب جًٍر، ًي ــ  خري  ؿراءة ٔا

ُِقا A109b 13افْحؾ،  ُِقا َوْشئَ  ؿراءة ابـ ـثر، وافُِسٚئل، وخِػ، وابـ حمٔهـ َوَش

 أمل تروا أمل يروا A109b 15افْحؾ، 

ؿراءة محزة وافُِسٚئل مـ افسبًٜ وأيوًٚ ؿراءة 

ٕٚظّش، وخِػ، و بـ وثٚب،  حئیى أخريــ 

ٕظرج، واحلسـ افبكي، وأيب ظبد افرمحـ وا

 افسِّل

 ـِتٚ افَراءتغ يتٍٔقا / تتٍٔقا يتٍٔقا A109b 15افْحؾ، 

 40افْحؾ، 
A110b 

 تقمْقن يقمْقن
 مَْقفٜ ظـ أيب ظبد افرمحـ افسِّل، وٕسٛ إفیى 

 ظٚصؿ ذم روايٜ، ورواه حسغ ادًِؿ ظـ ؿتٚدة

 ٚ افَراءتغـِت يقجٓف / تقجٓف يقجٓف A110b 43افْحؾ، 

 أمل تروا أمل يروا A102a 46افْحؾ، 

ؿراءة ابـ ظٚمر، وأيب ظّرو، ومحزة مـ افسبًٜ، 

ًٚ ؿراءة يًَقب وخِػ مـ افًؼة، وؿراءة  وأيو

بـ وثٚب، واحلسـ  أخريـ ـٕٚظّش، وحئیى 

 بـ ظّر افبكي، وظٔسیى 

 ـِتٚ افَراءتغ ٕدظقا / يدظقا ٕدظقا A102a 53افْحؾ، 

َقب وفٔجزيـ وفْجزيـ A107a 63افْحؾ،  ٚئل، ًي ِس ـ ظٚمر، محزة، اُف ٕٚؾع، أيب ظّرو، اب  ؿراءة 

هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى  تٚتٔٓٚ رزؿٓٚ يٚتٔٓٚ رزؿٓٚ A107b 110افْحؾ، 

 شٓق افْٚؿط

ا فَٔسقءوا  A114a 4اإلهاء،  َٗ  فَُْس
ضٚفٛ ظِٔف اإلمٚم ظع بـ أيب  افَراءة ادْسقبٜ إفیى 

 ، وهل اختٔٚر افُِسٚئلافسالم، وزيد بـ ظع

 ؿراءة اجلّٔع إٓ ابـ ـثر وحٍهًٚ  ـام تَقفقن ـام يَقفقن A115b 10اإلهاء، 

ؿراءة محزة، وافُِسٚئل مـ افسبًٜ، وخِػ  ظؿ تَقفقن ظام يَقفقن A115b 13اإلهاء، 
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 وإظّش مـ أخريـ

 ْجَِِؽ َورِ  َوَرِجَِِؽ  A116b 31اإلهاء، 
ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وٕٚؾع، وابـ ـثر، 

 ومحزة، وافُِسٚئل

ؿ A118a 26افُٓػ،  ِٓ ُِِِ ْٓ ؿ دَِ ِٓ َُِِ ْٓ ّٓ ظٚصامً  دُِ  ؿراءة افًؼة إ

 َفتَِخْذَت  َفتََخْذَت  A118b 44افُٓػ، 
ثر، ويًَقب، وابـ مسًقد،  ؿراءة أيب ظّرو، وابــ 

 ٚهد وابـ ظبٚسوابـ حمٔهـ، واحلسـ افبكي، وجم

 جزاُء احلسْی جزاًء احلسْی A119a 55افُٓػ، 
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، 

 وأيب بُر ظـ ظٚصؿ، وأيب جًٍر

 حَيِْسبُقنَ  حَيَْسبُقنَ  A119b 121افُٓػ، 
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وخِػ، وافُِسٚئل، وأيب 

 ظّرو، ويًَقب

َىرْ  A121b 62مريؿ،  ٍَ ىِْرنَ  نَ َيتَ ٍَ  َيْْ
ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، ومحزة، وظٚصؿ ذم 

 روايٜ أيب بُر ظْف

ْبقذي بام مل تبكوا بام مل يبكوا B1a 63ضف،  ظّش، وافن ٚئل، وخِػ، وٕا ِس  ؿراءة محزة، واُف

ٜ:  حُيَْؼُ ادُْْجِرُمقنَ  َْٕحُؼُ ادُْْجِرِمغَ  B1b 120ضف،   وـذا ؿراءة احلسـش ْجِرُمقنَ حُيَْؼُ ادُْ »ذم مهحػ ضِح

 7 ؾَراءة اجلّٓقر بٚفتٚء ظِیى ـِتٚ افَراءتغ تٍْع / يٍْع تٍْع B1b 126ضف، 

 بٚفٔٚء ظِیى  هذه افَراءة مل ٕحهؾ ظِیى ، وافتٖٕٔٞ

 افتذـر ذم ادهٚدر، وفًِف مـ شٓق افْٚؿط

ـ افسِّل، ؿراءة ابـ ظبٚس، وأيب ظبد افرمح اؾِؿ ّند هلؿ اؾِؿ هيد هلؿ B2a 105ضف، 

 وؿتٚدة، وورش ظـ ٕٚؾع مـ ضريؼ إهقازي

 يٖهِتؿ تٖهِتؿ B2b 133ضف، 

ؿراءة ابـ ـثر، وابـ ظٚمر، ومحزة، وافُِسٚئل، 

وخِػ، وابـ حمٔهـ، وظٚصؿ ذم روايٜ أيب بُر 

 ظْف

 ُؿؾ ؿىَؾ  B2b 1إٕبٔٚء، 
ؿراءة ٕٚؾع وابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، 

 ُر ظْفوظٚصؿ ذم روايٜ أيب ب

َٝ  B3b 32إٕبٔٚء،  َٝ  ُم  ُم
ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو وابـ ظٚمر وصًبٜ وأيب 

 جًٍر ويًَقب

ُع افهؿُ  B4a 12إٕبٔٚء،  َّ  وٓ َيس
ُع افهُؿ /  َّ وٓ َيس

ُع افهؿَ  ِّ  وٓ ُتس
 ـِتٚ افَراءتغ

 وصًبٜ ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ، وأيب ظّرو، ُأّف  ُأٍف  B4b 34إٕبٔٚء، 
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 ؿراءة ورش وؿْبؾ وأيب ظّرو وابـ ظٚمر ورويس فََِٔوقا ْفََٔوقا B8a 06احلٟ، 

 ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو ويًَقب َيدَؾعُ  ُيَداؾِعُ  B8b 35احلٟ، 

ُِقنَ  B8b 36احلٟ،  تَ َى ُِقنَ  ُي تِ َى  ُي
ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ـثر، ومحزة، وافُِسٚئل، 

 وظٚصؿ ذم روايٜ أيب بُر ظْف

ٚ B9a 12احلٟ،  ْٓى ُْ َِ ُتٓٚ أه ُْ َِ  ؿراءة أيب ظّرو ويًَقب أه

 َترِجعُ  ُترَجعُ  B10b 43احلٟ، 
ؿراءة ابـ ظٚمر، ومحزة، وافُِسٚئل، ويًَقب، 

 وخِػ، وابـ حمٔهـ

ٍؾ  B13b 04ادٗمْقن،  ـُ ّؾ  ِمـ  ـُ  ِمـ 
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، 

  روايٜ أيب بُر ظْفومحزة، وافُِسٚئل، وظٚصؿ ذم

 ُمتُؿ ِمتُؿ B13b 32ادٗمْقن، 
ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وصًبٜ، 

 وأيب جًٍر، ويًَقب

ثر وأيب ظّرو وأيب جًٍر ويًَقب وَأنَ  وإِنَ  B11a 20ادٗمْقن،   ؿراءة ٕٚؾع وابــ 

 أحيِسبقن أحيَسبقن B11a 22ادٗمْقن، 
وأيب ظّرو، وافُِسٚئل،  ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع،

 ويًَقب، وخِػ

 B15a 6افْقر، 
َٜ ـ  واخلّس

 َٛ  ؽو
 ُٛ ُٜ ـ ؽو  ؿراءة يًَقب واخلّس

 ٓ حتِسبقه ٓ حتَسبقه B15a 11افْقر، 
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، 

 ويًَقب، وخِػ

 و حتِسبقٕف و حتَسبقٕف B15b 12افْقر، 
ظّرو، وافُِسٚئل،  ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب

 ويًَقب، وخِػ

 ؽرُ  ؽرِ  B16b 31افْقر، 
هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى 

  .شٓق افْٚؿط

ؿراءة أيب ظّرو، ابـ ـثر، أيب جًٍر، يًَقب،  َتَقَؿدَ  يقؿد B16b 32ْقر، اف

 احلسـ افبكي، وجمٚهد

 حيِسبف حيَسبف B17a 36افْقر، 
وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل،  ؿراءة ابـ ـثر،

 ويًَقب، وخِػ

فِ  B17b 20افْقر،  َْ فِ  َيتَ َِ
ٚز َيتَ ـ مج قان، واب ـ ـذ َقب، واب ٕٚؾع، وأيب جًٍر، وًي  ؿراءة 

ُٔبّدفَْٓؿ B18a 22افْقر،   ؿراءة صًبٜ وابـ ـثر ويًَقب فُْبّدفَْٓؿ ف

ـَ  B18a 24افْقر،  ـَ  وٓ حَتَسب  اءة مل تذـر ذم ادهٚدرهذه افَر وٓ حَيِسب
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 ؿراءة محزة وافُِسٚئل وخِػ ٕٖـُؾ  يٖـُؾ  B19b 5افٍرؿٚن، 

 ٕحؼهؿ حيؼهؿ B19b 14افٍرؿٚن، 

ؾع، ومحزة، وافُِسٚئل،  ؿراءة أيب ظّرو، واـب ظٚمر، وٕٚ

ًٚ ؿراءة  ٜ، وأيو ـ افسًب ر م وظٚصؿ مـ ضريؼ أيب ُب

ٜ ـب مكف، وافنْبقذي  احلسـ افبكي، وضِح

 ؾَْقل ؾَٔقل B19b 14 افٍرؿٚن،
ـ  ْفـ  ٜ ظبد افقارث ظ ـ ذم رواي ٚمر، وأيب ظّروـ  ـ ظ ؿراءة اب

ْبقذي ـ مكف، وافن ٜ ب ٚدة، وضِح ـ افبكي، وؿت  واحلس

 ؿراءة ٕٚؾع وافبزي وأيب ظّرو وأيب جًٍر وروح ؿقِمَی  ؿقِمی B20a 32افٍرؿٚن، 

 ثّقداً  ثّقَدا B20b 35افٍرؿٚن، 
ٚؾع، وا ـثر، وٕ ـ  ٚئل، ؿراءة اب ِس ٚمر، وأيب ظّرو، واُف ـ ظ ب

ٍر ـ وخِػ وأيب جً ْفـ  ر ظ ٜ أيب ُب ـ ذم رواي  وظٚصؿـ 

 ُُٕؼاً  ُبْؼاً  B21a 15افٍرؿٚن، 
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو ذم روايٜ، وأيب 

 جًٍر، ويًَقب، وابـ حمٔهـ، وافٔزيدي

 َؾَسْؾ  َؾْسئَْؾ  B21b 26افٍرؿٚن، 
وخِػ، وابـ حمٔهـ،  ؿراءة ابـ ـثر، وافُِسٚئل،

 وأبٚن بـ يزيد وإشامظٔؾ بـ جًٍر

 ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو ويًَقب َيَِسوا َيَُسوا B21b 34افٍرؿٚن، 

 ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، وهنٚم ارِجفُ  ارِجفْ  B22b 33افنًراء، 

ُػ  B23a 12افنًراء،  ََ ِْ ُػ  َت ََ َِ  ؿراءة ؽر حٍص مـ افًؼة َت

َی  B23a 30افنًراء،  ًِ ًِی َم ّٓ حٍهًٚ  َم  ؿراءة اجلّٔع إ

 هذه افَراءة ذم ادهٚدر مل ٕحهؾ ظِیى  تنًٍقُٕؿ يسًّقُٕؿ B23b 40نًراء، اف

َی  B24a 115افنًراء،  ًِ ًِی َم ًٚ وحٍهًٚ  َم ّٓ ورص  ؿراءة اجلّٔع إ

ُُِؼ  B24b 134افنًراء،  ُِْؼ  ُخ  َخ
ؿراءة أيب ظّرو وابـ ـثر وأيب جًٍر وافُِسٚئل 

 ويًَقب، وذم مهحػ ابـ مسًقد هُذا

 بـ وثٚب ؿراءة حئیى  ثّقدٌ  ثّقدُ  B24b 111افنًراء، 

 َفُٜٔ ْفئَُْٜٔ B28a 143افنًراء، 

 ٜ َٕى ْٚك  ًٍر. وه ٚمر، وأيب ج ـ ظ ـثر، واب ـ  ٚؾع، واب ؿراءةٕ 

ٚء ذم ادهحػ  ٝ أف ـر ذم ش ُٜفَئِ »محراء حت وهل مل تذ

ٚدر  اده

ءَ  B25a 02افّْؾ،  ْٛ َٛ  اخلَ  اخلَ
بـ ظّر وظُرمٜ  ٰؿراءة أيَبّ بـ ـًٛ وظٔسی

 ومٚفؽ بـ ديْٚر

َِِؽ  B29a 16افّْؾ،  ْٓ َِِؽ  َم ْٓ ّٓ حٍهًٚ وصًبٜ  ُم  ؿراءة اجلّٔع إ

 ؿراءة افسبًٜ ؽر ظٚصؿ و أيب ظّرو تؼـقن يؼـقن B29b 26ّْؾ، اف
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 ُُٕؼاً  ُبْؼاً  B29b 33افّْؾ، 
 روايٜ، وأيب ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو ذم

 جًٍر، ويًَقب، وابـ حمٔهـ، وافٔزيدي

 ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، وأيب جًٍر، ويًَقب َأْدَركَ  اٰدَركَ  B29b 33افّْؾ، 

 B30a 51افّْؾ، 
 يومٚ إٔٝ هِبىدِ 

ّ ًُ  لاف

 يومٚ إٔٝ هَتد

ّ ًُ  َل اف

ًٚ ؿراءة إظّش،  ؿراءة محزة مـ افسبًٜ، وأيو

 ًّر، وافنْبقذيوضِحٜ، وابـ وثٚب، وابـ ي

 فتسُْقا فٔسُْقا B30b 53افّْؾ، 
: 100 ؿٚل ابـ خٚفقيٜ ذم خمتك ذم صقاذ افَرآن،

 .شفتسُْقا ؾٔف ظـ بًوٓؿ»

 ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، ويًَقب َؾزِع يقِمئِذٍ  َؾزٍع يقِمئِذٍ  B30b 56افّْؾ، 

راء تًِّقن / يًِّقن تًٍِقن B30b 63افّْؾ،  ٚ اَف ِت ام ـ ي مْ رأ احد ٖب ٓق افتغ7 مل َي ـ ش ِف م ٚٛتوًف ُ 

 ؿراءة أيب ظّرو، ويًَقب دوِّنؿِ  دوِّنؿُ  B31b 03افَهص، 

 ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وأيب جًٍر َيهدرُ  ُيهِدرُ  B31b 03افَهص، 

ّٓ ظٚصاًم، ومحزة، وخِػ ِجذوةٍ  َجذوةٍ  B32a 06افَهص،   ؿراءة اجلّٔع إ

ِٛ اف B32a 30افَهص،  ِٛ  َرْه ّٓ حٍهًٚ  افَرَه  ؿراءة اجلّٔع إ

ِحرنِ  ِشْحرنِ  B33a 15افَهص،   شى
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، 

 وأيب جًٍر، واحلسـ افبكي ويًَقب

ؿ B36b 05افًُْبقت،  ُُ َٕ ؿ إ ُُ  أئَِْ

ـ  ؾعـ  ـثر، وٕٚ ـ  ٚئل، واب ِس ؿراءة أيب ظّرو، ومحزة، واُف

ٜ ورش ظ ر ذم رواي ٜ أيب ُب ـ وخِػ، وظٚصؿ ذم رواي ْفـ 

ْف  ظ

 ُمُْْجقك ُمَُْجقك B37a 33افًُْبقت، 
ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وظٚصؿ ــ ذم روايٜ صًبٜ 

 ظْف ــ وخِػ، ويًَقب، وابـ ـثر

ّٓ محزة، ويًَقب وحٍهًٚ  ثّقداً  ثّقَدا B37a 35افًُْبقت،   ؿراءة اجلّٔع إ

 تدظقن يدظقن B37b 10افًُْبقت، 
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وابـ ظٚمر، ومحزة، 

ُِسٚئل، وأيب جًٍر، وإظنی  واف

َقب يًبِٚدی يًبِٚدَی  B38a 23افًُْبقت،  ٚئل وخِػ، وأيب ظّرو، وًي  ؿراءة محزة وافُِس

ًٍر تدظقن يدظقن B37b 10ظُْبقت، ا ٚئل، وأيب ج ِس ـثر، محزة، اُف ـ  ٚؾع، اب ٚمر،ٕ  ـ ظ  ؿراءة اب

هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى  تقؾُقن يقؾُقن B38b 31ًُْبقت، اف

 شٓق افْٚؿط

 َوَظدَ  َوْظدَ  B39a 3افروم، 
هذه افَراءة مل تذـر ذم ادهٚدر ادًروؾٜ افتل بغ 

 أيديْٚ، وربام مـ شٓق افْٚؿط
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غَ  B39b 00افروم،  ِّ ًِِِْ غَ  فِ ِّ َِ ًِْ  فِ
ؼة ؽر ٜ واًف ـ افسًب ـ ؿراءة اجلّٓقر م  حٍص ظ

 ظٚصؿ

 ؿراءة أيب ظّرو، وافُِسٚئل ويًَقب وخِػ يَُِْىقن يََُْىقن B40b 33افروم، 

ْٝ  B40b 11افروم،  َسبَ َٛ  ـَ َس  ـَ
هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى 

 فُٚتٛشٓق ا

ُؿ B41a 13افروم،  ََ ُؿ فٔذي َُ  فٔذي
 أو ؽر مًروؾٜ بٌر افًىػ، ؾٓل إمٚ ؿراءة صٚذة

 ْٚؿطٌق مـ افشٓ

 B41a 23افروم، 
ومٚ إٔٝ هِبىِد 

ّ ًُ  لاف

 يومٚ إٔٝ هَتد

ّ ًُ  َل اف
 ؿراءة محزة

ْٔفِ  B42a 4فَامن،  َٕ ْٔفِ  ُاُذ َٕ  ؿراءة ٕٚؾع ُاْذ

 حيِسبقن حيَسبقن B46a 02آحزاب، 
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، 

 ويًَقب، وخِػ

 وِؿرنَ  وَؿرنَ  B47a 33آحزاب، 
ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ـثر، وابـ ظٚمر، ومحزة، 

ُِسٚئل مـ افسبًٜ  واف

ّٓ ظٚصامً  وخٚتِؿ وخَٚتؿَ  B47b 12آحزاب،   ؿراءة افًؼة إ

ثر وأيب ظّرو وابـ ظٚمر وصًبٜ ويًَقب ُتْرِجُئ  ُتْرِجی B48a 21آحزاب،   ؿراءة ابــ 

 ـِتٚ افَراءتغ ٓ حَيُِؾ / ٓ حَتُِؾ  ٓ حَيُِؾ  B48b 20آحزاب، 

 جْتغ جْتٚن B51a 12شبٖ، 
ـ  ّده م ـ أن ًٕ ُ ٛ. وّي ه ْٚف ْتغ ب ٜ: ج ـ أيب ظِب ؿرأ اب

ؿ ٍُٔ ص ٜ إحدهيام وأٚؾ ـِّ راه ذم رشؿ  امٕ   اختالف افرشؿ، 

ِزی B51a 14شبٖ،   ؿ افْخًلٔؿراءة ؿتٚدة، وإبراه جُيَىَزی َُٕجى

ًٚ ؿراءة أيب جًٍر، ؿراءة  ٕحؼهؿ ـ َٕقل حيؼهؿ ـ يَقل B52a 12شبٖ،  افسبًٜ ؽر ظٚصؿ7 وأيو

 وخِػ مـ افًؼة

ًَِؾ  B53a 21شبٖ،  َؾ  ُؾ ًَ  ؿراءة ابـ مسًقد وُأيَب وهُذا ذم مهحٍٔٓام َؾ

 َترِجعُ  ُترَجعُ  B53a 1ؾٚضر، 
ؿراءة ابـ ظٚمر، ومحزة، وافُِسٚئل، واحلسـ 

 افبكي، ويًَقب، وإظرج، وخِػ وابـ حمٔهـ

 فقفق فٗفٗاً  B55a 33ؾٚضر، 

ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، ومحزة، 

ُِسٚئل، ويًَقب، وخِػ افًٚذ،  واف

ٍٗ  :وإظّش، واحلسـ افبكي  فٗف

 ؿراءة ٕٚؾع، وأيب جًٍر، ويًَقب، وابـ ذـقان تًَِقن يًَِقن B57b 35يس، 
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قنَ  B58a 5افهٚؾٚت،  ًُ َّ قنَ  َيَس ًُ َّ ّٓ محزة، وافُِس َيْس  ٚئل، وخًٍِٚ، وحٍهًٚ ؿراءة اجلّٔع إ

َٝ  B58b 10افهٚؾٚت،  ُٝ  َظِجبْ  ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ َظِجبْ

ذم ش برـْٚ»ؿراءة  مل ٕحهؾ ظِیى و ـِتٚ افَراءتغ7 ترـْٚ / برـْٚ ترـْٚ B59b 45هٚؾٚت، اف

  ادهٚدر، وفًِف مـ شٓق افْٚؿط

ّٓ حٍهًٚ  يبّْی   B60a 120افهٚؾٚت،   ؿراءة اجلّٔع إ

ذم ش برـْٚ»ؿراءة  مل ٕحهؾ ظِیى و ـِتٚ افَراءتغ7 ترـْٚ / برـْٚ  ترـْٚ B60a 125ٚت، هٚؾاف

 ادهٚدر، وفًِف مـ شٓق افْٚؿط

ُِقنَ  B62a 03ص،  ُِقنَ  َيِو  ُيِو
ابـ ظبٚس،  ؿراءة أيب حٔقة، وٕسبٓٚ أبق حٔٚن إفیى 

 واحلسـ، بخالف ظْٓام

 ُروافِتََدبَ  فََِٔدَبُروا B62b 06ص، 

ة أيب جًٍر، وإظّش، وافزمجل، ؿراء

، وجبِٜ ظـ أيب بُر ظـ ظٚصؿ، واإلمٚم وإظنیى 

 ظع بـ أيب ضٚفٛ ظِٔف افسالم

 ُشخريًٚ  ِشْخريًٚ  B63b 33ص، 
ًٍر،  ٚئل، وخِػ، وأيب ج ِس ٚؾع، ومحزة، واُف ؿراءةٕ 

ٚبف ـ مسًقد، وأصح ظّش، وجمٚهد، وافوحٚك، واب  وٕا

َٕاَم   B63b 42ص،   جًٍرؿراءة أيب  إ

ش ظبٚده ظبده B66b 33زمر،  ّظ ًٍر، جمٚهد، خِػ، وٕا ٚئل، أيب ج ِس  ؿراءة محزة، اُف

ُٝ  B66b 35افزمر،  نٍ ٌٝ رَضه هرّض  ـى نٍ  ـى

ؿراءة أيب ظّرو، واحلسـ افبكي، وإظرج، 

وظّرو بـ ظبٔد، ويًَقب، وافٔزيدي، وابـ 

 حمٔهـ7 وهل اختٔٚر أيب ظبٔد وأيب حٚتؿ

ُى مُم  B66b 35افزمر،  ُى  فِ رمحتِ  ُٝ ِس  ٌٝ رمحتَفُ مُمِس

ؿراءة أيب ظّرو، واحلسـ افبكي، وإظرج، 

وظّرو بـ ظبٔد، ويًَقب، وافٔزيدي، وابـ 

 حمٔهـ7 وهل اختٔٚر أيب ظبٔد وأيب حٚتؿ

 ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ ادقُت  ادقَت  B67a 10افزمر، 

 فُِتِْْذرَ  ِْْذرَ ُٔ فِ  B69a 12ؽٚؾر، 
ٛ افىزد راءة ٕس َقب7  إفیى  هذه اَف ـ ًي روح وزيد ظ

رضبل  ٚ اَف ـ ظ إفیى وٕسٓب ٍٔعبّ اب ـ افسّ ـ، واب  ٚس، واحلس

 ؿراءة ٕٚؾع وهنٚم تدظقن دظقني B69a 02ؽٚؾر، 

 ؿراءة ابـ ـثر، وابـ ظٚمر وأن ييٓر أن ييٓر وأ B69b 03ؽٚؾر، 

ُِقنَ  ُِقنَ ْدُخ يَ  B70a 12ؽٚؾر،   ُيْدَخ
ـثر، وأيب ظّ ـ  ، وأيب جًٍر، ؿراءة اب ًٜب رو، وص

َقب  وًي



 016 ............................................................ مصحف ادهشف  الضووي

 ؿراءة ابـ هرمز، اشامظٔؾ ادَْری تَقم يَقم B70b 21ؽٚؾر، 

رون B71a 25ؽٚؾر،  ـَ رون تتذ ـَ  يتذ

ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وٕٚؾع، وابـ ـثر، 

وأيب جًٍر، واحلسـ افبكي، ويًَقب، واختٔٚر 

 أيب ظبٔد، وأيب حٚتؿ مـ بًد

َىْرنَ َيتَ  B75b 2، افنقریى  ىِْرنَ  ٍَ ٍَ  َيْ
ؿراءة أيب ظّرو، وابـ ظٚمر، ومحزة، وظٚصؿ ذم 

 روايٜ أيب بُر

 ؿراءة ابـ ـثر، وافُِسٚئل، وخِػ، وابـ حمٔهـ َوَشؾِ  َوْشئَؾِ  B79b 12افزخرف، 

ونَ  مَتُْسنَ  B80a 31افزخرف،   مَتَْسُ
هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى 

ًٚ ي تّؿ إصالحف ذافو شٓق افْٚؿط  بَِؿ مٌٚيرٓحَ

 َرُب  َرّب  B81a 4افدخٚن، 
ؿراءة أيب ظّرو، ويًَقب، وابـ ظٚمر، وٕٚؾع، 

 وأيب جًٍر، وابـ ـثر

ُِقه B82a 14افدخٚن،  ُِقه ؾٚظتِ  ؿراءة ابـ ظٚمر، وٕٚؾع، وابـ ـثر، ويًَقب ؾٚظُت

ًٚ،  أفٔؿٍ  أفٔؿٌ  B83a 11اجلٚثٜٔ،  ّٓ حٍه  وابـ ـثر، ويًَقبؿراءة اجلّٔع إ

 شقاءٌ  شقاءً  B83b 01اجلٚثٜٔ، 
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو، وصًبٜ، وابـ 

 ظٚمر، ويًَقب، وأيب جًٍر

ؿط يُـ تُـ B84a 31اجلٚثٜٔ،  ٚ مـ شٓق افْٚ ِٓ راءة ذم ادهٚدر وًف  مل تذـر هذه اَف

 و اذا مل هيتدوا بف و اذ مل هيتدوا بف B85a 11آحَٚف، 
ـ شٓق افُٚتٛ افذي مل يتؿ إصالحف. ومل ًٕثر هذا م

 هذه افَراءة ذم ادهٚدر ادًروؾٜ افتل بغ أيديْٚ ظِیى 

ُِْٔذرَ  B85a 10آحَٚف،   فُتِْذرَ  ف

ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ظٚمر، وابـ ـثر ــ ذم روايٜ 

افبّزي ظْف ــ وأيب جًٍر، ويًَقب ذم روايٜ، وهل 

 وأيب حٚتؿ ظبٔداختٔٚر أيب 

 ؿراءة محزة، وافُِسٚئل، وخِػ، وأيب ظّرو، وصًبٜ ُأّف  ُأٍف  B85b 14، آحَٚف

ؿْ  B85b 16آحَٚف،  ُٓ ؿْ  فَُِٔقّؾَٔ ُٓ  فَُْقّؾََْٔ
ذـر ابـ ظىٜٔ أّن ذم حرف أيّب وابـ مسًقد: 

 افتٖـٔد فْقؾّْٔٓؿ، بٚفْقن ظِیى 

 ٓ ُتَری ٓ ُيَری B86a 02آحَٚف، 

ء بخالف، واجلحدري ، وأيب رجٚافبكي ؿراءة احلسـ

ٚفؽ ـب  ـ مّٔقن، وافسِّل، وم وؿتٚدة، وظّرو ب

ـ أيب اشحٚق ٚر بخالف، وإظّش، واب  افدْي

ْٝ  B88a 02حمّد،  ِزَف ْٕ ْٝ  أ ّزَف ، وـذا ؿرأ أبق جمِز ُٕ ْٝ ّزَف ُٕ  ذم مهحػ ابـ خٔثؿ: 

اَرُهؿْ  B88b 03حمّد،  اَرُهؿْ  إِْهَ ، وابـ ظٚمر، ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو َأْهَ
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 وصًبٜ، ويًَقب، وأيب جًٍر

ِْؿِ  B88b 32حمّد،  ِْؿِ  افَس  ؿراءة صًبٜ ومحزة، وخِػ افّس

 ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو افُسقء افَسقء B89a 3افٍتح، 

 ظِٔفِ  ظِٔفُ  B89b 12افٍتح، 

ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، 

وايٜ أيب بُر ذم ر ــ ومحزة، وافُِسٚئل، وظٚصؿ

 ظْف ــ وأيب جًٍر، وخِػ واحلسـ افبكي

ِىؿَ  B89b 12افٍتح،  ِِؿَ  ـَ  ـَ
بـ  ؿراءة محزة وافُِسٚئل وخِػ وإظّش وحئیى 

 وثٚب وظبد اهلل بـ مسًقد

 ُٕدخِف ـ ًّٕذبف ُيدخِف ـ يًّذبف B90a 14افٍتح، 
ؿراءة ابـ ظٚمر وٕٚؾع وأيب جًٍر واحلسـ افبكي 

 جوؿتٚدة وإظر

َٚهبؿ B90a 15افٍتح،   ؿراءة احلسـ افبكي وٕقح افَٚرئ  وآتٚهؿ وأث

 تٖخذوّنٚ يٖخذوّنٚ B90a 16افٍتح، 

ؿراءة إظّش، وضِحٜ، ورويس ظـ يًَقب، 

ودفبٜ ظـ يقٕس ظـ ورش، وإٕىٚـل ظـ أيب 

 بـ آدم ظـ أيب بُر ظـ ظٚصؿ جًٍر، وحئیى 

 وفُٔقن وفتُقن B90a 02افٍتح، 
. ؿراءة مل يذ ٜٔي َراءة ذم هذه ا ٚ ادهٚدر ادتقؾرة ِف ـره

ََِٕط افْسخٜ ٚ شٓقاً حدث حغ  ّده ـ أن ًٕ  ؾُّٔ

 دمدون جيدون B90a 00افٍتح، 
 . ٜٔي َراءة ذم هذه ا ٚ ادهٚدر ادتقؾرة ِف ؿراءة مل يذـره

ََِٕط افْسخٜ ٚ شٓقاً حدث حغ  ّده ـ أن ًٕ  ؾُّٔ

 إِدبٚر َأدبٚر B93a 12ق، 
ـثر، ومحزة، وأيب جًٍر، ؿراءة ٕٚؾع، وابـ 

 وخِػ

َقب ذرٰيتِٓؿ ذرَيُتٓؿ B95a 01افىقر،  ٚمر، وأيب جًٍر، وًي ـ ظ ٕٚؾع، وأيب ظّرو، واب  ؿراءة 

ؿٌ ل B95a 03افىقر،  ٖٔث ٓ ت ٚ و  ٓٔ ٌق ؾ ؿَ  ا ٌف ٖٔث ٓ ت ٚ و   ؿراءة ابـ ـثر وأيب ظّرو، ويًَقب ٓ فٌَق ؾٓٔ

 تؼـقن يؼـقن B95b 13افىقر، 
ذـرهٚ ادهٚدر ادتقؾرة فديْٚ هلذه أيٜ. ؿراءة مل ي

ََِٕط افْسخٜ  ؾُّٔـ أن ًّٕدهٚ شٓقًا حدث حغ 

 َأدبٚر إِدبٚر B95b 16افىقر، 
شٚمل بـ أيب  ؿراءة إظّش7 وٕسبٓٚ أبق حٔٚن إفیى 

 اجلًد وادْٓٚل بـ ظّرو، ويًَقب

 يْزع تْزع B97a 02افَّر، 
ءة ذم هذه أيٜ. ؿراءة مل يذـرهٚ ادهٚدر ادتقؾرة فَِرا

ََِٕط افْسخٜ  ؾُّٔـ أن ًّٕدهٚ شٓقاً حدث حغ 

ٚئل، واحلسـ افبكي،  َترِجعُ  ُترَجعُ  B101a 2احلديد،  ؿراءة اـب ظٚمر، ومحزة، وافُِس
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 ويًَقب، وإظرج، وخِػ، واـب حمٔهـ

 يْتجقن يتْىجقن B103b 5ادجٚدفٜ، 
 ظْف ــ بروايٜ رويس ــؿراءة محزة، ويًَقب 

 وإظّش، وظبد اهلل بـ مسًقد وخِػ،

 فـ ُيٌْی فـ ُتٌْی B104a 14ادجٚدفٜ، 
 . ٜٔي َراءة ذم هذه ا ٚ ادهٚدر ادتقؾرة ِف ؿراءة مل يذـره

ََِٕط افْسخٜ ٚ شٓقاً حدث حغ  ّده ـ أن ًٕ  ؾُّٔ

 و حيِسبقن و حيَسبقن B104a 15ادجٚدفٜ، 
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، 

 ، وخِػويًَقب

 ؿراءة أيب جًٍر ذم ؿِقهبُِؿ افُرُظٛ ذم ؿِقهبُِؿ افُرْظٛ B104b 0احلؼ، 

 افبكي وؿراءة أيب ظّر خُيَّربقنَ  خُيِْربقنَ  B104b 0احلؼ، 

 حتِسبٓؿ حتَسبٓؿ B105b 11احلؼ، 
ؿراءة ابـ ـثر، وٕٚؾع، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، 

 ويًَقب، وخِػ

 ؿراءة اجلّٔع إٓ ظٚصامً  إِشقةٌ  ُأشقةٌ  B106b 1ادّتحْٜ، 

 ؿراءة اجلّٔع إٓ ظٚصامً  إِشقةٌ  ُأشقةٌ  B107a 3ادّتحْٜ، 

 َمَقَدةٌ  َمَقَدةً  B107a 4ادّتحْٜ، 
هذه افَراءة ذم ادهٚدر، وفًِف مـ  مل ٕحهؾ ظِیى 

 شٓق افْٚؿط

قا B107a 12ادّتحْٜ،  ُُ قا وٓ مُتِْس ُُ  وٓ مُتَّس
َقب، واحلسـ افبكي، ؿراءة أيب ظّرو، ويً

 وإظرج، وافٔزيدي

ُٕقِرهِ  B108a 5افهػ،  ُٕقَرهُ  ُمتُِؿ   ُمتٌِؿ 
ؿراءة ٕٚؾع، وأيب ظّرو، وابـ ظٚمر، وصًبٜ، 

 ويًَقب، وأيب جًٍر

َْٕهُٚر اهللَِ  B108b 11افهػ،  َْٕهٚرًا هللَِِ  َأ  ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر وأيب ظّرو، وأيب جًٍر َأ

ـَ  B109b 5ادْٚؾَقن،  ُٔخِرَج ـَ  َف  َفُْخِرَج
ؿراءة احلسـ افبكي، وابـ أيب أشحٚق، وابـ أيب 

 ظبِٜ، وهل اختٔٚر ادسٔبل

 ؿراءة افًؼة ظدا حٍص ظـ ظٚصؿ بٚفٌِغ أمَره بٚفُِغ أمِره B111a 3افىالق، 

ُتبِفِ  B112b 10افتحريؿ،  تَٚبِفِ  ـُ
ًٚ، وأبٚ ظّرو، ويًَقب ـِ ّٓ حٍه  ؿراءة اجلّٔع إ

َِفُ  B115b 6ٚؿٜ، احل ـْ َؿبْ َِفُ  َم ـْ ِؿبَ  ؿراءة أيب ظّرو، وافُِسٚئل، ويًَقب َم

 ؿراءة أيب جًٍر ُيسئَُؾ  َيسئَُؾ  B116a 12ادًٚرج، 

ٍٛ  B116b 13ادًٚرج،  ٍٛ  ُُٕه  َْٕه
ّٓ حٍهًٚ  ؿراءة إـثريـ مـ افسبًٜ وؽرهؿ إ

 وابـ ظٚمر

ّٓ هنٚمًٚ وحٍهًٚ  ؿراءة اجلّٔع َبْٔتِی َبْٔتَِی  B117b 05ٕقح،   إ
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 ٕسُِف يسُِف B118a 14اجلـ، 

ًٚ ؿراءة ؿراءة ؽر افُقؾٔغ مـ افسبًٜ، و أيو

يًَقب وأيب جًٍر مـ افًؼة، وآخريـ ـٚبـ 

 حمٔهـ، وافٔزيدي، واحلسـ افبكي

َرة B119b 22اددثر،  ٍِ َرة مستْ ٍَ  ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ظٚمر، وأيب جًٍر مستْ

 أحيِسٛ أحيَسٛ B119b 3افَٔٚمٜ، 
ؿراءة أيب ظّرو، وٕٚؾع، وابـ ـثر، وافُِسٚئل، 

 وخِػ، ويًَقب

ؿْ  B120b 01إٓسٚن،  ُٓ َٔ
ِِ ؿْ  ظى ِٓ ِِٔ  ؿراءة ٕٚؾع، وأيب جًٍر، ومحزة ظى

 ُُٕذراً  ُْٕذراً  B121a 3ادرشالت، 
ؿراءة ٕٚؾع، وابـ ـثر، وصًبٜ، وابـ ظٚمر، وأيب 

 جًٍر، ويًَقب

 B122a 2-1افْبٖ، 
 شًِّٔقن ـ

 شًِّٔقن

قن  ِّ شًٔ

قن ِّ /شتًِّقن شًٔ

قن ِّ  شًت

ـ واـب ذـقان، واحلسـ  ـ بخالف ظْفـ  ؿراءة اـب ظٚمرـ 

ٚر، واـب جمٚهد ٚفؽ ـب دْي ، وم ٚفٜٔ  افبكي، وأيب اًف

 بيْغ بوْغ B125b 01افتُقير، 

ؿراءة ابـ ـثر، وأيب ظّرو، وافُِسٚئل، ورويس 

ًٚ ؿرأءة ظبد اهلل بـ مسًقد ، وابـ مـ افًؼة، وأيو

ظبٚس، وزيد بـ ثٚبٝ، وجمٚهد، وابـ حمٔهـ، 

 وافٔزيدي، واختٚرهٚ أبق ظبٔد

 :ياآل عّ  

ًٚ ؾّ٘ن متٔٔز أيٚت ذم )مهحػ منٓد(  صٖٕف صٖن أؽِٛ افْسخ ـ وـام شبؼ إٍٓ

ًٚ مع ـتٚبٜ افّْص7 ومع ذفؽ ـ احلجٚزيٜ افَديّٜ فَِرآن  ؿد تّؿ مـ ِؿبَؾ افُٚتٛ تزامْ

ِّف ؾّ٘ن مْٓجٜٔ مت ٔٔز أيٚت وتٍُُٔٓٚ ظـ بًوٓٚ أخر ذم )مهحػ منٓد( ٓ ـ

يتبع أّي واحد مـ مْٚهٟ وإٔيّٜ افسؿٔؿ ادًروؾٜ ذم افُقؾٜ وافبكة ومحص 

ٜ وادديْٜ إ ُّ ًٚ فُّؾ هذه إ .وػى وادديْٜ إخرةوافنٚم وم  ٜافسبً يّٜٕوخالؾ

                                                           
 إير:  هذا افنٖنذم فروايٚت اإلشالمٜٔ افَديّٜ افقاردة  ـٚمؾ ادزيد مـ آّضالع ظذى  (1)

Anton Spitaler, DieVerszählung des Koran nach islamischer Überlieferung, 
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ذم افُثر مـ  ٓٚ افُٚتٛوًي ؾّ٘ن ظالمٜ ترؿٔؿ أيٚت مل ،ذم ظّد أيٚت ادًروؾٜ

ذفؽ حٔٞ تّؿ ووع ترؿٔؿ مـ ًُس اف ظذى وتٚرة  ،هذا ادهحػ ذم ادقاوع

ًٚ جلّٔع هذه إٕيّٜ ًا ْز ُخ  طْ ويدّل ذفؽ ظذى احتامل أّن افُٚتٛ مل حُيِ  7أيٚت خالؾ

ِّٝ مُٕٚ  مل تُـ ؿد تُٚمِٝأو أّن هذه إٕيّٜ  ،ٓٚ ذم افبالدتهبذه إٕيّٜ افتل احت

، ظذى شبٔؾ ادثٚل ؾَد جٚءت ظالمٜ ّنٚيٜ افُٚتٛذم صُِٓٚ افْٓٚئل ذم زمـ  بًدُ 

مٚ )(، 152)افبَرة،  (افَرآن)(، 44)افبَرة،  (يًِّقن)أيٜ بًد افُِامت افتٚفٜٔ: 

(، 113)إظراف،  (شبٔالً )(، 123)إًٕٚم، ( مستَٔامً )(، 14)آل ظّران،  (ينٚء

(، 03)افتقبٜ،  (مٗمْغ)(، 11إٍٕٚل، ) (ًقًٓ مٍ)(، 115)إظراف،  (خقار)

 (،30)افْحؾ،  (يُرهقن) (،31 )افرظد، (ادتَقن)(، 40)يقشػ،  (بًر)

(، 04)إبراهٔؿ،  (افيٚدغ)(، 02)إبراهٔؿ،  (حغ)(، 61)افْحؾ، (ـٍٔالً )

يْىبؼ مع أّي وهذا إمر ٓ  .(52)افُٓػ،  (مقمْغ)( 6)اإلهاء،  (ادقمْغ)

 ،(33)افُٓػ،  (ّنراً )، وذفؽ ظذى ظُس ـِامت مثؾ: أي ظدّ ـ إٔيّٜ واحد م

ًَ اّنٚيٜ  أيظّد حٔٞ ظّدت ذم مجٔع إٔيّٜ  .(15)ؽٚؾر،  (ويىٚع) ّد ذم ٔي7ٜ ومل ت

 ّنٚيٜ أيٜ.( B69a) وافهٍحٜ (A117a) :افهٍحٜ

ّنٚيٜ أيٚت  تًٔغوبنُؾ ظّٚم ؾّـ خالل دراشٜ مقاوع آختالف ذم 

                                                                                                                                          

Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1935, pp. 

4–11.  

ًٚ ذم ثقر ظذى يُّـ افً (1) ذم ادُتبٜ افقضْٜٔ  (Arabe328) افْسخٜ رؿؿ: ٕير هذا إمر تَريب

 :إير افٍرٕسٜٔ وؿد ظرض ؾرإسقا دروش ٕامذج مْٓٚ ذم ـتٚبف

Deroche, The Qur’an of Ummayads, pp. 26-29. 
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هق أؿرب مٚ يُقن فِبكة  (مهحػ منٓد)ذم  أيظّد فْٚ أّن ٕيٚم يتبّغ 

 .مـ بغ تِؽ إٕيّٜ  وادديْٜ

 أخطاء الؽاتب:

 ،وؿد تًّرض ذم بًض إحٔٚن ـٚتٛ هذه افْسخ إػى أخىٚء حغ افُتٚبٜ

ًٚ صٖٕف صٖن أؽِٛ ادهٚحػ افَرإٜٓٔ افَديّٜ، وؿد تّؿ إصالح بًض  وذفؽ أيو

 ،ؿبؾ أصخٚص آخريـ افتل تِٝ ـتٚبٜ افّْص إصع مـاجًٜ هذه إخىٚء ذم ادر

ًٚ مـ هذه احلٚٓت  ـام بَل افبًض أخر مـ ؽر إصالح، وٓ يُّْْٚ أن ًّٕد صٔئ

اختالف افَراءات أو ًّٕدهٚ مـ افٍقارق ذم رشؿ وإمالء اخلّط، ومع ـّؾ  إضٚر ذم

ظـ إصالح مٚ  ؾوالً  ـذفؽ ؾَد شًكى ؾٔام بًد مهّحح ادهحػ أو ادهّححقن 

ًٚ دٚ يرت ـارتُبف افُٚتٛ مـ أخىٚء  ًٚ ذم ٗوأن يهِحقا رشؿ افّْص وؾَ ٕف صحٔح

( تّؿ إصالحٓٚ ذم 012)افبَرة،  (يبهط)ـِّٜ  :افُثر مـ احلٚٓت، مثالً 

: ، وـذفؽ ذم افهٍحٜ(يبسط)مـ ِؿبِؾ صخص آخر ظذى صُؾ  (A16a: )افهٍحٜ

(B55b ) ِّٜ(،ءافسٔك)( مّرتغ ظذى صُؾ 13ضر، )ؾٚ (افسٔٚ)ؾَد تّؿ إصالح ـ 

،  (يذروـؿ)إػى  (يذراـؿ)ّؿ إصالح ـِّٜ ( تB75b: )وذم افهٍحٜ   .(11)افنقرىى

يبّغ فْٚ اجلدول افتٚيل إخىٚء إصِٜٔ افتل ارتُبٓٚ افُٚتٛ ذم ـتٚبٜ 

 :ٓٚ ؾٔام بًدبًو افُِامت افتل تّؿ إصالح
 

 ادالحيٚت منٓدمهحػ تداولادهحػ اد افقرؿٜ افسقرة

 ٚ مـ ٕٚشخ متّٖخرٓتهحٔحتّؿ  و ادىَِٝ و فِّىَِٝ A16a 011افبَرة، 

 مـ ؽر تهحٔح ؾٚن ـٚن و ان ـٚن A 19b 052افبَرة، 

 مـ ؽر تهحٔح يُقٕقا رجِغ يُقٕٚ رجِغ A 19b 050افبَرة، 
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 أؤٍٝ ؾٔام بًدش ؿقم» اهللیى هيد اهلل ؿقمٚیى هيد A23b 53ظّران، آل

 مهّححٜ خر خرا A28b 152ن ظّراآل

 مهّححٜ و رشقفف و رشِف A 39a 122افْسٚء، 

 مهّححٜ افْبٔقن افْبٔغ A 39b 133افْسٚء، 

 مهّححٜ دٚ حئىقا مل حئىقا A 85b 36يقٕس، 

 مهّححٜ ٓيٜ ٓيىٝ A 86b 34يقٕس، 

ْبقٕف بام ام تْبقٕف بام A101b 33افرظد،  ْبقٕف بام ام ت  افتُرار مل يهّحح  ام ت

 مـ ؽر تهحٔح ربْٚ اّنـ رب اّنـ A104b 33ابراهٔؿ، 

 مهّححٜ إزل ظِٔف ٕزل ظِٔف A105a 3احلجر، 

 مهّححٜ ٓيىٝ فِّقمْغ ٓيٜ فِّقمْغ A106b 44احلجر، 

 مـ ؽر تهحٔح يقئِتْٚ يقيِتْٚ A117b 16افُٓػ، 

 مـ ؽر تهحٔح هلؿ مقظدا هلؿ مقظد A118a 25افُٓػ، 

 مـ ؽر تهحٔح ان ٕتخذ ا هلقا ان ٕتخذ هلقا B 3a 14ٔٚء، إٓب

 مـ ؽر تهحٔح ـٕٚقا ؿقمٚ شق ـٕٚقا ؿقم شق B 4b 41إٓبٔٚء، 

 مهّححٜ ادخرجغ ادرجقمغ B 24a 113افنًراء، 

 مهّححٜ ادرجقمغ ادخرجغ B 28a 134افنًراء، 

 دؾٔام بًشافقاو»متّٝ إوٚؾٜ  ؿٚل وؿٚل B 27b 16افّْؾ، 

ٚ افهؿ افدظٚ افهؿ افدظٚ B 30a 52افّْؾ،   تّؿ حمق افتُرار اإلوٚذم افهؿ افدظ

 ُِّتغافتبديؾ مقوع  ظِٔٓؿ افَقل افَقل ظِٔٓؿ B 30a 50افّْؾ، 

 مهّححٜ فَٚه فَٚئف B 36b 03ًُْبقت اف
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 مهّححٜ ؿٚل إٚ ؿٚفقا إٚ B 37a 31ًُْبقت فا

 شٓ»ٝ إوٚؾٜ متّ  فق اجؾ فقٓ اجؾ B 38a 23ًُْبقت فا

 ش اهلل»وٚؾٜ متّٝ إ خلِؼ خلِؼ اهلل B 40a 32روم، اف

 مـ ؽر تهحٔح بام ـسٛ ايدی بام ـسبٝ ايدی B 40b 11افروم، 

 ش هؿ»وٚؾٜ متّٝ إ يقؿْقن هؿ يقؿْقن B 42a 1فَامن، 

 ش مْٓـ»وٚؾٜ متّٝ إ تيٓرون تيٓرون مْٓـ B 45a 1إحزاب، 

ـٌ واحد دظٔٓؿا ادظٔٚئٓؿ B 47b 34إحزاب،   َٕص مْٓٚ ش

 أؤٍٝ ؾٔام بًدش ـٚن» بُؾ ر ـٚن بُؾ ر B 48b 21إحزاب، 

ٞ اختالف  فقفق فقفقاً  B 55a 33ؾٚضر،  ـ حٔ ُقن م ـ أن ي َراءات افرشؿيُّ  أو اختالف ااف

 مهّححٜ شقی شقاء B 56a 12يس، 

 حمقهٚ ؾٔام بًد إفػ افزائدة تؿّ  فَد اوؾ ؿبِٓؿ فَد وؾ ؿبِٓؿ B 59b 41افهٚؾٚت، 

 مهّححٜ ؽالم ظِٔؿ ؽالم حِٔؿ B 60a 121هٚؾٚت، اف

ـّ  إٚ دٓتدون إْٚ دٓتدون B 79b 16افزخرف،    بًد ؾٔام تّؿ زيٚدة ش

 مـ ؽر تهحٔح و اذا مل هيتدوا و اذ مل هيتدوا B 85a 11إحَٚف، 

 خافْس  بًد بخطّ اممتٝ إوٚؾتٓٚ ؾٔ ـ ـ ـ ـ ؾٚشتقی B 90b 06افٍتح، 

 ؾٔام بًدش إفػ»تّؿ إوٚؾٜ اجتْبقا ـثر اجتْبقا ـثرا B 91b 10احلجرات، 

 مهّححٜ ايديُؿ ايدهيؿ B109a 4، ٜاجلًّ

 ش خِؼ»وٚؾٜ ٝ إمتّ  يافذ خِؼ يافذ B114a 0ادِؽ، 

 تضتقب السور دم مصحف مهشف :الثالثة: 

ًٚ، إذ مـ تًّد ظِّٜٔ تهحٔح أو إصالح افْسخ افَرإٜٓٔ افَديّٜ أمرًا ضبًّٔٔ 
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َبؾ افَّراء ادُّـ إصالح افّْص ادُتقب فَِرآن مـ ِؿَبؾ افُٚتٛ إصع أو مـ ؿِ 

ؾٔام بًد، ـذفؽ افنٖن ذم إوراق ادِحَٜ وشط ادهٚحػ افَرإٜٓٔ افَديّٜ ؾّ٘ن 

ًٚ أو ؽر متًٚرف، إذ ظٚدة يتّؿ إوٚؾٜ هذه إوراق مـ  وجقدهٚ مل يُؽ  أمرًا ظجٔب

إدراس ؿسؿ مـ أّول افْسخٜ هتُرؤ و إػى ؾَدان أو بًدا ؾٔام ِؿَبؾ أصخٚص افتٍتق

وبٚفتٚيل يُّـ افًثقر ظذى ـثر مـ افْسخ  ـ ظديدة بٚشبٕوذفؽ  ـأو مـ ّنٚيتٓٚ 

ِد بٍْس اجلافَرإٜٓٔ افتل ـتبٝ أوائِٓٚ أو ّنٚيٚهتٚ بخٍط متّٖخر ظذى أوراق مـ 

إوٚؾٜ هذه إوراق ادِحَٜ ذم  ٝوؿد متّ  مَٚس افّْص إصع ثّؿ تّؿ إحلٚؿٓٚ هبٚ،

 .بًض احلٚٓت إػى ادهحػ ادذـقر مـ ٕسخٜ أخرىى 

كويبدو أّن  ًؾ مْف دمطٚهرة ؾريدة ذم إصالح وترمٔؿ )مهحػ منٓد(  هْٚ

ٚئر اد ًٚ متاميزًا مـ بغ ش ٜ ادًروؾ7ٜ هٚحػمهحٍ ّض افْير ظـ ترمٔؿ ؾ افَدّي ٌب

وػى وإخرة  وراق ٕا ٜ  افْسخٜ مـوتُّٔؾ ٕا وراق ادنتِّ ؾّ٘ن مٚ يَٚرب مـ مجٔع ٕا

ٔر،  هتٚ ذم )مهحػ منٓد( ؿد تدّخِٝ هبٚ يد افتُكف وافٌت ظذى أوائؾ افسقر أو ّنٚٚي

ٚيٜ شقرة بِغ إػى ّن  ٕ تبٝ مّرة و ؾًْدمٚ ؽ افهٍحٜ ؿدـ  رىى أّن ِت  ٕ ابتداء شقرة أخرىى

ِّٓٚ أو ؿسؿأخرىى  قذم خم ـ ٜ جٓقد  مـ خالل ذفؽييٓر حٞٔ  تِػمْٓٚ بخّطـ  ّّ إّٔف ث

 ٛ ًٚ مع افستٔ ؾرديٜ أو مجٚظٜٔ ؿد شًٝ إػى أن دمًؾ ترتٛٔ شقر هذا ادهحػ مىٚبَ

ٕٚقا جمبقريـ  ٚئد ذم ادهٚحػ7 وفذفؽ ؾّ٘ن هٗٓءـ  ّص ا ظذى افًثامين افس م بًِّٜٔ اَف فَٚٔ

وراق ادنتِّٜ ظذى أوائؾ افcut and paste) ِهؼواف فُٔقن سقر ( فٔتّؿ هبٚ إحلٚق ٕا

                                                           
 سخٜافْ ذم ،شقرة افَٔٚمٜ مـ 32 :ٚٔيٜب (255) افهٍحٜ: تّٝخشبٔؾ ادثٚل ؾَد  ظذى  (1)

وفُـ تّؿ إحلٚق ؿسؿ مـ مهحػ  ،مُتبٜ افًتبٜ افًِقيٜ ذم افْجػ إذف( ذم 1: )رؿؿ

، وذفؽ مـ ٍٕس هذه افسقرة 14 :يٜأبدأ مـ يحٔٞ  (،256) بًد افهٍحٜ:آخر إفٔٓٚ 

 .مـ ؿبؾ افَٚئّغ ب٘صالح هذه افْسخٜ
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وٓٚ  تسِسؾ افسقر ض أخر مع ًب ِستٔٛ افًثامين، ف ًٚ ترتٛٔ شقره مىٚبَ بام جيًؾافًب

وراق أّن مـ ؿٚم ب٘صالح ادهحػ  افتدؿٔؼ ذمويتبّغ فْٚ مـ خالل  مـ ترمٔؿ  -هذه ٕا

وراق مـ  مٚ ٚؿد حم - وترتٛٔ ٜ  حزـٚن ظذى ٕا ٚبٜ افسَٚب  وذفؽ بًِّٜٔ حّؽ أو -افُت

ِّٓٚ مْٓٚ أو ؽسٔؾ ؿسؿ ٚبٜ ذذفؽ ذم فٔستٌّؾ  - ـ ّن حّؽ ٖظِاًم ب .ؽ افَسؿ مّرة أخرىى فـت

رات جديدة ظذى جِد أوراؿٓٚ ذم )مهحػ منٓد(  ٚبٜ ظٚب  جًِٝؿسؿ مـ افْسخٜ وـت

 أي (Palimpsest ضرس) ؾٔف أوراق ،(1 صًْٚء)هحػ د منٚهبًٚ مـ هذا ادهحػ 

ٚبٜ إصِٔ ظِّٜٔ ٚأجرٝي ظِٔٓ ٚبٜ جديدة ظِٔٓٚ ٜحّؽ وحمق فُِت ت إّن  :أي ، وإظٚدةـ 

ٜ افسٍِٜٔ مْف ترتٛٔ افسقر ٓٚ ذم افىَب ُّ ٛ  افتل تّؿ حمقهٚ وح ًٚ مع افستٔ ـٚن مىٚبَ

ٚبٜ افْبل  ـّ  ’ادْسقب ٕحد صح ٚبتٓٚ ٓحًَٚ  مْف ٜيقافىبَٜ افًِ وفُ ت ـ   افتل تّؿ

ٛ افًثامين ادتداول ادًر ًٚ مع افستٔ ٚ مىٚبَ  وف. أصبح تقايل افسقر ؾٔٓ

إّن افتّكف وافتٌٔر ذم إوراق ادنتِّٜ ظذى بدايٚت وّنٚيٚت شقر افَرآن مـ 

أّول افسقرة  ٖٔيتؾمٚ تْتٓل شقرة ة دٚؾً 7أصُٚل خمتٍِٜ جٚء ظذى )مهحػ منٓد( 

ًٚ، ؾّ٘ن افنخص  ٝـتبواوح أّّنٚ افتل تِٔٓٚ ظذى ٍٕس تِؽ افهٍحٜ و ّٔ ِّ بخّط متاميز ـ

تٚبٜ حجؿ احلروف مـ ـزهٚ ودّؿتٓٚ افذي ؿٚم ب٘صالح ادهحػ  ؿد ّٕيؿ مَٚئسـ 

ـ مـ أن جيًؾ ؿساًم مـ أّول افسقرة ُّ ذم هذا  افتٚفٜٔ ومَدار ادّد ؾٔٓٚ بْحق بحٔٞ يتّ

ت ّنٚيٚهتٚ وأوائِٓٚ ءادُٚن فٔتّؿ اّتهٚهلٚ بٚفقرؿٜ افتل ت7ِٚٓٔ ومثٚل ذفؽ افسقر افتل جٚ

ضف )(، وشقريت A40b) :ذم افهٍحٜ (ةافْسٚء وادٚئد)ذم ٍٕس افهٍحٜ مثؾ شقريت 

ّٟ وادٗمْقن)( وشقريت B2b) :ذم افهٍحٜ (وإٕبٔٚء (، B10b: )ذم افهٍحٜ (احل

ذم  (ؾٚضر ويس)(، وشقريت B30b: )ذم افهٍحٜ (افّْؾ وافَهص)وشقريت 

د)وشقريت  (،B55b: )افهٍحٜ ّّ شقريت و( B86b) :ذم افهٍحٜ (إحَٚف وحم

 :ذم افهٍحٜ (افقاؿًٜ وافرمحـ)(، وشقريت B95b) :ذم افهٍحٜ (افىقر وافْجؿ)
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(B97b وشقريت ،)(ادجٚدفٜ واحلؼ )ٜذم افهٍح: (bB104 وشقريت ،)(ٜافَِؿ واحلّٚؿ) 

ـّ وادّزمؾ)(، وشقريت B115b: )ذم افهٍحٜ  (.B118b) :ذم افهٍحٜ (اجل

 ،وتٚرة تّؿ حمق شىر أو شىريـ مـ ّنٚيٜ افهٍحٜ ومل يُتٛ مُّٚنٚ رء آخر

ًٚ فِستٔٛ افًثامين فِسقر جٚءت افسقرة إخرىى و أو  افتٚفٜٔ ذم أّول افهٍحٜ وؾَ

ظذى ّنٚيٜ شقرة  (A82b: )ذم وشىٓٚ، ظذى شبٔؾ ادثٚل ؾَد اصتِّٝ افهٍحٜ

ظذى  (B107b) :ظذى ّنٚيٜ شقرة يقٕس، وافهٍحٜ (A88b) :افتقبٜ، وافهٍحٜ

ظذى ّنٚيٜ شقرة  (B108b: )(، وافهٍح5ّٜنٚيٜ شقرة ادّتحْٜ )افهقرة رؿؿ: 

 ظذى ّنٚيٜ شقرة افْبٖ. (B122b) :افهّػ، وافهٍحٜ

وتٚرة تّؿ حمق ؿسؿ مـ ّنٚيٜ افسقرة ذم افَسؿ إظذى مـ افهٍحٜ افٔنىى وـتٛ 

مُّٚنٚ بخّط متاميز ّنٚيٜ شقرة أخرىى فٔتّؿ مـ خالفف اّتهٚهلٚ مع افَسؿ افذي جٚء 

افهقرة رؿؿ: ) إًٕٚم( أّول شقرة A50a) :افهٍحٜ :مثالً  ،ؿبِٓٚ ذم افهٍحٜ افّْٔكى 

(، وٕامذج أخرىى مثؾ 2رؿؿ: هقرة )افأّول شقرة احلجر  (A105a) :7 افهٍحٜ(1

 :ذم افهٍحٜ (افْقر وافٍرؿٚن)، و(A70a) :ذم افهٍحٜ (إظراف وإٍٕٚل)شقريت 

(B19a)ذم افهٍحٜ (افٍرؿٚن وافنًراء)، و: (B22a)ذم  (افسجدة وإحزاب)، و

ذم  (قشقرة احلجرات و)، و(B53a) :ذم افهٍحٜ (شبٖ وؾٚضر)، و(B45a) :افهٍحٜ

 .(B110a) :ذم افهٍحٜ (ادْٚؾَقن وافتٌٚبـ)، و(B92a) :افهٍحٜ

مُٕٚف صدر  ذم ّنٚيٜ افهٍحٜافّْٔكى فٔحتّؾ وتٚرة يتّؿ حمق ؿسؿ مـ أّول افسقرة 

هٚهلٚ مع بَٜٔ افسقرة ذم تّ شقرة أخرىى ـتبٝ بخّط متاميز فٔتّؿ مـ خالفف ربىٓٚ وا

قرة إظراف شظذى صدر  (A59b: )احتقت افهٍحٜ :مثالً  ،افهٍحٜ افتٚفٜٔ

(، ؾ٘ذا أمًّْٚ افْير ذم هذه إؿسٚم ادتاميزة ٕدرك حْٔٓٚ أّن افنخص 3رؿؿ: افهقرة )

مـ ظذى جِد  زؿٚم بًِّٜٔ حّؽ احل ـذم احلََٜٔ  ـافذي تهّدىى إلصالح افْسخٜ 

.افقرؿٜ بآ ِّٓٚ فُتٚبٜ ّنٚيٜ أو بدايٜ شقرة أخرىى  فٜ أو ؽسِٓٚ بامّدة ـٚدٚء فٔستٌ



 042/ ضاثـا ت ........................................................................ 007

( واحتّؾ مُّٚنٚ )ذم افىبَٜ  ًٚ مٚ تّؿ حمق بدايٜ افسقرة )ذم افىبَٜ افسٍذى وؽٚفب

 ،فِسقرافستٔٛ افًثامين ام يقاؾؼ ب ،افًِٔٚ( بدايٜ افسقرة افتل تِٔٓٚ بخّط متاميز

بدائل ؾٔٓٚ تذهٔٛ أو أجري  ،أحًٕٔٚٚ خٚفٜٔ وؿد تّؿ حمق بَٜٔ افهٍحٜ وبَٔٝ 

مـ أّول افهٍحٜ افتٚفٜٔ هلٚ،  الحَٜؾٍل هذه احلٚفٜ تبدأ افسقرة اف ،وبسٔط

 :ويُّْْٚ أن ٕرىى ٕامذج مـ هذه افيٚهرة ذم ّنٚيٜ شقرة افقاؿًٜ ذم افهٍحٜ

(B100b) ( :وّنٚيٜ ادّتحْٜ ذم افهٍح4ٜافهقرة رؿؿ ،): (B107b) ( افهقرة

  .(B41b) :وّنٚيٜ شقرة افروم ذم افهٍحٜ( 5رؿؿ: 

ًٚ حمق افْهػ إظذى مـ افهٍحٜ افتٚفٜٔ وذفؽ بًد أن  وظذى هذا ادْقال تّؿ أحٕٔٚ

متّٝ افسقرة ذم افهٍحٜ افتل ؿبِٓٚ، بحٔٞ يبدو مـ افهٍحٜ افتٚفٜٔ هذه أّّنٚ ـٕٚٝ 

، ؾٍل وبسٔط بدائلحتتقي ظذى ّنٚيٜ شقرة أخرىى تّؿ حمقهٚ واحتّؾ مُّٚنٚ تذهٔٛ 

س ٕبدايٜ شقرة يق :هذه احلٚفٜ تُقن بدايٜ افسقرة اجلديدة مـ أواشط افهٍحٜ، مثالً 

( وؿد تّؿ حمق افَسؿ إظذى A83a) :وشط افهٍحٜمقجقدة ذم ذم )مهحػ منٓد( 

متّٖخر، ؾّـ افقاوح أّن ّنٚيٜ  جٚء ذم زمـ صٌؾ مُٕٚف تذهٔٛ حٔٞ افهٍحٜ مـ

 رؿؿ: دحّؾ7 ّٕن شقرة افتقبٜ متّٝ ؿبِٓٚ ذم افهٍحٜشقرة افتقبٜ مل تُـ ذم هذا ا

(A82b ٜبْٚء ظذى هذا ٓبّد أن ٕستْتٟ أّن افَسؿ إظذى فِهٍحٜ ـٚن حيتقي ظذى ّنٚي ،)

(، ويُّْْٚ أن ٕنٚهد حٚٓت أخرىى مـ هذا 6افهقرة رؿؿ: )شقرة أخرىى ؽر افتقبٜ 

بدايٜ شقرة افّْؾ ذم و، (A114a) رؿؿ: افَبٔؾ ذم بدايٜ شقرة اإلهاء ذم افهٍحٜ

بدايٜ شقرة و، (B42a) :بدايٜ شقرة فَامن ذم افهٍحٜو، (B27aرؿؿ: ) افهٍحٜ

 .(B113a) :بدايٜ شقرة ادِؽ ذم افهٍحٜو، (B91a) :احلجرات ذم افهٍحٜ

٘وٚؾٜ ورؿٜ أو ورؿتغ بتّؿ  ؿدادهحػ  هذا واإلصالح أخر ذم ترتٔٛ شقر

تبٝ ظِٔٓام ّنٚيٜ افسقرة ادتَّدمٜ وبدايٜ افسقرة افتٚفٜٔ هلٚ  بنُؾ ـٚمؾ بغ افسقرتغـ 

 بام يقاؾؼ مّرة أخرىى بخٍط ـقذم جديد فٔتّؿ افربط وافقصؾ بغ هٚتغ افسقرتغ
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 (افبَرة وآل ظّران) وؿد وؿع هذا إمر بغ ـّؾ مـ شقريت: فِسقر، افستٔٛ افًثامين

إٍٕٚل )، (A30a-b) :افهٍحٚت (آل ظّران وافْسٚء)(، b-A18a) هٍحٚت:اف

إٕبٔٚء )، (A111a-b) ( افهٍحٚت:افرظد وإبراهٔؿ) ،(A74a-b) افهٍحٚت: (وافتقبٜ

 ّٟ (، B14a-bافهٍحٚت: )ذم  (ادٗمْقن وافْقر)(، B6a-b) افهٍحٚت: (واحل

B49b) افهٍحٚت: (إحزاب وشبٖ)(، B35a-bافهٍحٚت: ) (افَهص وافًُْبقت)

شقرة افهّٚؾٚت و)(، B58a-bوB57a-b) هٍحٚت:اف، (ٚتيس وافهٚؾّ ) (B50a-bو

ؽٚؾر )(، B65a-b) افهٍحٚت: (ص وافزمرشقرة )(، B61a-b) افهٍحٚت: (ص

(، B84a-b) افهٍحٚت: (اجلٚثٜٔ وإحَٚف)(، B72a-bافهٍحٚت: ) (وؾّهِٝ

( ّّ ّّ )(، B87a-bو B86b) افهٍحٚت: (دإحَٚف وحم افهٍحٚت:  (د وافٍتححم

(B89a-b ،)( ذاريٚتق وافشقرة) :افهٍحٚت (B93a-b ،)(ٜاحلديد وادجٚدف) 

ادِؽ )(، B106a-bافهٍحٚت: ) (احلؼ وادّتحْٜ)(، B103a-bوB102bافهٍحٚت: )

  (.B114a-bافهٍحٚت: ) (وافَِؿ

وبهًقبٜ اصتامل اجلزء إخر مـ افَرآن ظذى ؿهٚر افسقر  وبسبٛوأخرًا 

إلصالح ادهحػ  ىى تهدّ ذي ص افأّن افنخ ٕرىى  7ِهؼًِّٜٔ افَّص وافافَٔٚم ب

 مـ جديد بنُؾ ـّع  ـ( 1113) :ْسخٜافمـ ـؿٚم بُتٚبٜ إوراق افسبع إخرة 

وهذه 7 ثّؿ أوٚؾٓٚ إػى )مهحػ منٓد(ظـ اخلّط إصع بخٍط ـقذم متاميز جّدًا و

ًٚ مٚ  ـ( B129b) ( إػى B123a) :هل إوراق ظْد افتل اوىرب ظَد ٕيٚمٓٚ صٔئ

 افْٚزظٚت حتكى شقرة افْٚس.مـ سقر افظذى  ؿد اصتِّٝـ   افْسخٜإوٚؾتٓٚ إػى 

ًٚ  وإن ـٚنهذه افْامذج ٕدرك بقوقح أّن ّٕص )مهحػ منٓد(  بًْٚء ظذى و مىٚبَ

ـّ  مع افستٔٛ افًثامين7  ًٚ ىٚبَتمُـ يمل ترتٔٛ شقره ذم إصؾ  فِّْص افًثامين، وفُ

ين ؾٔام بًد بام ؿٚمقا بف مـ ظِّٜٔ افَّص وؿد متّٝ مىٚبَٜ هذا افستٔٛ مع افستٔٛ افًثام

 ذم)مهحػ منٓد( مل تتدّخؾ يد افتٌٔر  واإلحلٚق، وهْٚك شبًٜ مقاوع ؾَط مـ
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ذم هذه ادقاوع ـٚن ترتٔٛ  أّن )مهحػ منٓد( يدّل ظذى 7 وهذا ٚهبدايٜ وّنٚيٜ شقر

مـ ؽر  رـٝ هذه ادقاوع ـام هلوفذفؽ تُ  ذم إصؾ7فستٔٛ افًثامين  ًٚ شقره مىٚبَ

ؿبؾ أن ٕجٔٛ ظذى وتٌٔر مـ ؿِبَؾ افنخص ادتهّدي إلصالح ادهحػ، وأن 

 ٍّٔٔ إوػى وضريَٜ ترتٔبف ٓبّد  فتإشئِٜ ادقّجٜٓ ذم صٖن )مهحػ منٓد( ظـ أصؾـ 

ترتٔٛ افسقر ذم افقؤًٜ إّوفٜٔ مـ  :فْٚ أّوًٓ أن ٕجٔٛ ظذى هذا افسٗال وهق

 ؟تىٚبًَٚ  أـثرـٚن افهحٚبٜ  مهٚحػـ مهحػ م مع أّي )مهحػ منٓد( 

أّن افستٔٛ  ىى ؾ٘ذا تَّهْٔٚ مىٚفع افسقر بدّؿٜ ذم )مهحػ منٓد( ؾسقف ٕر

بٜ فِهحٚبٜ مثؾ اإلمٚم قخمتِػ افروايٚت ادْس بغ ـم ـإصع فسقر هذا ادهحػ 

بنُؾ  تىٚبؼي ـ وؽرهؿ بـ ـًٛ، يبّ ، وابـ مسًقد، وأُ ×ظع بـ أيب ضٚفٛ 

ترتٔٛ افسقر ذم افروايٜ افًثامٕٜٔ وابـ مسًقد  نّ أظِاًم ٛ ابـ مسًقد، ـٚمؾ مع ترتٔ

أّن  مـمٚ َِٕف ابـ افْديؿ خالف ظذى  ـ تتىٚبؼ مع بًوٓٚ افبًض ذم ثامٕٜٔ مقاوع

افًُْبقت )، (هقد ويقشػ)سقر اف ـام ذمـ  ثْل ظؼ مقوًًٚ اتىٚبؼ ذم اف

                                                           
ِّام اختٍِٝ  (1) مـ دزيد و .مسًقد افتٚرخئٜ بنٖن ترتٔٛ افسقر ذم مهحػ ابـ ادروّيٚتؿ

 :12ـ36/ 0تٚريخ افَرآن  ،صقايل ـٕقفدـف  ، إير:آّضالع

Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qorāns, Vol. 2. Die Sammlungdes 

Qorāns, Leipzig, 1919, pp. 39–40.  

(، ؾّ٘ن ترتٔٛ 001ـ1/003ظذى مٚ َِٕف افسٔقضل مـ ـتٚب ابـ اصتٜ )إير: اإلتَٚن  بْٚء

ًٚ فِّْص افرشّل )أي: افستٔٛ افًثامين( ذم هذه ادقاوع افثامٕٜٔ: شق ر ابـ مسًقد جٚء مىٚبَ

 ،) )هقد ـ يقشػ(، )افًُْبقت ـ افروم(، )شبٖ ـ ؾٚضر(، )افزمر ـ ؽٚؾر(، )ؾّهِٝ ـ افنقرىى

)افتُقير ـ إٍٓىٚر(، )اهلّزة ـ افٍٔؾ ـ ؿريش(، )ادسد ـ اإلخالص(. وفُـ ذم )افٍٓرشٝ 

( ظذى روايٜ افٍوؾ بـ صٚذان، ؾواًل ظـ ادقاوع افثامٕٜٔ إٍٜٔ، ؾَد ذـرت 06افْديؿ: ٓبـ 

ًٚ مـ ترتٔٛ شقر ابـ مسًقد مقاؾَٜ فّْص افَرآن افرشّل: )افذاريٚت  أربًٜ مقاوع أخر أيو
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، (افذاريٚت وافىقر)، (افنقرىى ؾّهِٝ و)، (افزمر وؽٚؾر)، (شبٖ وؾٚضر)، (وافروم

ؿد جٚءت متقافٜٔ مسادؾٜ ذم ـال افستٔبغ افًثامين وابـ مسًقد،  (ادرشالت وافْبٖ)

قارد مل يٍتَر إػى افسمٔؿ وإػى ظِّٜٔ ادؾَط ذم هذه  (مهحػ منٓد)أّن  ذفؽ ٕرىى وف

ام ـومًْكى ذفؽ أّن )مهحػ منٓد( بَل 7 افَّص واإلحلٚق مـ أجؾ إصالح افسقر

ؾِؿ يتٌّر  ظِٔف، وافتّكف ؾ يد افتٌٔرتدّخ تمل وذم هذه ادقارد بنُؾ ـٚمؾ هق ظِٔف 

ـّ 10و 11 :ؾٔف رشؿ خّط ـٚتبف إصع )افهقرتٚن رؿؿ ذم ؽر هذه ادقاوع  ( وفُ

ِٝ يد دّخ تؾّ٘ن إوراق ادنتِّٜ ظذى بدايٜ وّنٚيٜ افسقر ذم )مهحػ منٓد( ؿد 

 ذم )مهحػ منٓد( مثؾ هذا افنٚهد وٓ يقجدمقاردهٚ، افتٌٔر وافتّكف ذم مجٔع 

مهٚحػ افهحٚبٜ ؽر ابـ حيسؿ أمره فهٚفح أّي واحد مـ  ـ بٚظتبٚره وؿّقتف ـ

ؾّثاًل يتىٚبؼ ترتٔٛ  ،بـ ـًٛ يبّ أُ  ومهحػ× ـّهحػ اإلمٚم ظع  ،مسًقد

                                                                                                                                          
 .ـ افىقر(، )ادرشالت ـ افْبٖ(، )إٓنَٚق ـ افزوج(، و)افوحكى ـ إٓؼاح(

شٚدٜ مـ يد  (مهحػ منٓد)ذم  ظؼ إٍٜٔ افذـرل ثْقاوع آفَد بَٔٝ هٚتٔؽ اد 

حٔٞ ؾَد افّْص إصع  ،افسقر ذم اجلزء إخر فَِرآن ؿهٚرىى افتّكف وافتٌٔر شق

دهحػ )إصؾ  افْسخٜ ؾّ٘ن ؾَداّنٚ مـ ،احلٚيل (مهحػ منٓد)مْٓٚ ذم ترتٔٛ 

 . ـتٚبتٓٚ وتدويْٓٚ ؾٔف مـ جديد إػى ىى أدّ  (منٓد

هذا ؾّ٘ن مهحػ منٓد مل تتدّخؾ ؾٔف يد افتٌٔر وافتّكف ومٚ يتبع ذفؽ مـ  ظذى  بْٚء

( ؿبؾ شقرة يقشػ 11وؿد جٚءت ؾٔف شقرة هقد ) ،ظِّٜٔ إصالح افْسخٜ وترمّٔٓٚ

( ؿبؾ 36افزمر ) ،(32( ؿبؾ ؾٚضر )31شبٖ ) ،(32( ؿبؾ افروم )06افًُْبقت ) ،(10)

ٝ هذه ادقاوع مع ترتٔبل ابـ ( حٔٞ تىٚب10َ)ىى ( ؿبؾ افنقر11( ؾّهِٝ )12ؽٚؾر )

 ،(20( ؿبؾ شقرة افىقر )21وـذفؽ جٚءت شقرة افذاريٚت ). وابـ صٚذان اصتٜ

بْٚء  ،( وؿد تىٚبؼ هذان ادقوًٚن مع ترتٔٛ ابـ مسًقد45( ؿبؾ افْبٖ )44وادرشالت )

 . ذـره ابـ افْديؿ ذم افٍٓرشٝ َٕاًل ظـ ابـ صٚذان ظذى مٚ
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ًٚ،  يبّ أُ  ٓ  ذم حغبـ ـًٛ وافَرآن افًثامين مع بًوٓام افبًض ذم شتّٜ ظؼ مقوً

ًٚ واحد مْٓٚ ذم )مهحػ منٓد( بنُؾ  يُّـ افًثقر ظذى أّي  يُقن افستٔٛ متقافٔ

 .وادهحػ افًثامين ـام هق ظِٔف ذم مقاوع افتنٚبف بغ مهحػ ُأيبّ 

 دراشة )مصحف مهشف ( تارخيّقًا وكقػقة حت ي  تارخيه:الضابعة: 

هل حٚفٜ  ٜٔفإوّ  تفذم وؤًّ إّن احلٚفٜ افتل ـٚن ظِٔٓٚ )مهحػ منٓد( 

متاميزة وخّٚصٜ جّدًا مـ بغ ادهٚحػ افَرإٜٓٔ افَديّٜ إخرىى ادًروؾٜ ذم افًٚمل 

افروايٜ افًثامٕٜٔ بٚخلّط احلجٚزي، ؾِامذا متّٝ ـتٚبٜ افّْص افَرآين افُٚمؾ بْٚء ظذى 

 مىٚبَٜ مع ترتٔٛ ابـ مسًقد فسقر افَرآن؟أّّنٚ  ذم حغ ٕرىى 

مـ أجؾ تًٔغ ِؿَدم  (11) ربقينٚآختبٚر افُ ؿبؾ أن يتقّؾر إجراء ظِّٜٔو

)مهحػ منٓد( ـٚن ب٘مُْٕٚٚ أن ٕىرح ٕيرّيٚت خمتٍِٜ ذم أصؾ ٕنٖة )مهحػ 

 يدٚظتَبٚمنٓد( وشٖصر ذم هذا ادَٚل إػى ثالث ٕيرّيٚت مـ ادُّـ تقّؿًٓٚ و

 أّن أؾوِٓٚ هل افْيريٜ افثٚفثٜ.

:  الـظضية األولى

هذا ادهحػ ؿد متّٝ  هق أنّ  ْيريٜذم بٔٚن هذه اففذهـ يتبٚدر إػى اأّول مٚ إّن 

 اً رافتزم بَراءتف وـٚن خب ممّـ ،ابـ مسًقد أصحٚبـتٚبتف ذم افُقؾٜ مـ ِؿبَؾ بًض 

ومل  ، ومـ جٕٚٛ آخر مل تُـ هلؿ أّي رؽبٜ بٚفستٔٛ افًثامين افرشّلبستٔبف

ْقا مـ ـتٚبٜ افَرآ يستحسْقا ذفؽ افستٔٛ، ُّ ًٚ فِّْص وفُّْٓؿ مل يتّ ن خمٚفٍ

                                                           
 :ٕقفدـف فـ: ،َرآنافتٚريخ  327ـ06ابـ افْديؿ:  7 ؾٓرش003ٝـ0/000تَٚن ( اإل1)

Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, Vol. 2. Die Sammlung des 

Qorans, Leipzig, 1919, pp.30–33.  
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ـ ّٕص افَرآن بْٚء ظذى يَٚمقا بتدوتف ذم افبالد، ؾافرشّل بًد إتنٚره ورشّّٔ 

ّٓ أّّنؿ اظتّدوا ترتٔٛافْسخٜ افًثامٕٜٔ افرشّٜٔ،  وحْٔام  ،ابـ مسًقد فِسقر إ

ّٛ افستٔٛ افًثامين  ذم مجٔع إؿىٚر ومـ بْٔٓٚ افُقؾٜ  بًد ؿرون مـ ذفؽاشتت

سمٔؿ هذا ادهحػ بْٚء ظذى افستٔٛ افًثامين بَِٔٚم شًكى بًض إصخٚص ف

ٜ صقاهد  . افرشّل ّّ افْهقص افتٚرخئٜ افَديّٜ تّٗيد هذه  ومروّيٚت ذموتقجد ث

ؾّ٘ن شِٔامن بـ مٓران ادًروف بٕٚظّش  ،افْيريٜ أو هذا احلدس، ظذى شبٔؾ ادثٚل

فُقؾٜ ومٚ ؿراءة أدرـٝ ا»هـ( مـ أظالم افَرن افثٚين اهلجري يَقل: 115ـ 31)

 ؾُٔؿ افٔقم، مٚ ]بـ مسًقد[ ّٓ ـَراءة ظبد اهللإؾٔٓؿ  ]يًْل مهحػ ظثامن[ زيد

ّٓ افرجؾ أو افرجالنؤيَر ّن ؿراءة زيد ذم افُقؾٜ فِّهحػ إومًْكى ذفؽ  شهٚ إ

هـ(  024افًثامين مل تُـ مًروؾٜ إٓذاك إزاء ؿراءة ابـ مسًقد، وـذفؽ افٍّراء )ت 

 معاين الؼضآنيَْؾ ذم ـتٚبف  رارًا مٚم ،افُقذم ذم افَرن افثٚين اهلجري ادٍّن ادًروف

بحٔٞ  ظـ مهحػ ابـ مسًقد وؿراءتف وضريَٜ رشؿ افُِامت ذم هذا ادهحػ

ًٚ ومنٓقرًا وشٚئدًا  يدّل هذا إمر ظذى أّن مهحػ ابـ مسًقد وؿراءتف ـٚن مًروؾ

جٚءت ؾتقىى مٚفؽ بـ إٔس )ت ؾَد إٓذاك ذم زمـ افٍّراء، وظذى هذا ادْقال 

 دفٔالً إذ يُّـ أن تُقن هذه افٍتقىى بحّد ذاهتٚ  هـ( ظذى ؿراءة ابـ مسًقد146

                                                           
 .34: اتءافَرا افسبًٜ ذم (1)

، 312، 322، 016، 160، 122، 112، 62، 05، 03، 13، 10 /1 ( مًٚين افَرآن0)

، اختالف افَراءات ظْد ابـ مسًقد ؾٓرشٜ الع ظذى دزيد مـ آضّ و. 134و ،363، 315

 .153 ـ133، فِسجستٚين: ـتٚب ادهٚحػإير: 

ِّ  ادرصد افقجٔز إػى  (3) ذح خمتك  7 حتٍٜ ادسٗول ذم1/150ؼ بٚفُتٚب افًزيز ظِقم تتً

 .0/130ل ٗوافسكى مْتٓ
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ظذى تداول ؿراءة ابـ مسًقد إٓذاك وصٓرهتٚ، وبْٚء ظذى مٚ ذـره ادّٗرخقن ؾٔام بًد 

بـ هـ( أّن ادهٚحػ ادْسقبٜ 423ٓبُل )ت هـ( وافُس 264زي )ت قمثؾ ابـ اجل

ًقد ـٕٚٝ مًروؾٜ ذم افُقؾٜ وبٌداد حّتكى ذم افَرن افرابع اهلجري وـٕٚٝ ذم مس

 .حقزة بًض افنًٜٔ وذم متْٚول أيدهيؿ

ـّ  ، دةجقإٛ متًدّ ي ّتٍؼ ذم اإلجٚبٜ ظـ شٗال مّٓؿ ذهذه افْيريٜ  وفُ

فتزم بستٔٛ ابـ ا ـ ممّـ ذم افُقؾٜ يَقم صخص مـ مجٚظٜ ابـ مسًقد دٚذا :وهق

بّّّٔزات و افّْص افًثامين هذا ادهحػ بًْٚء ظذى  بتدويـ ـر افَرآن مسًقد فسق

 مهٚحػ ادديْٜ دون افُقؾٜ؟

 ،ادهحػ ذم افُقؾٜ وؿد متّٝ ـتٚبتف مـ ِؿبَؾ مجٚظٜ ابـ مسًقد اوإذا ـٚن هذ

 ومهحٍف؟ مٚ ًٕثر ؾٔف ظذى ادّّٔزات ادَْقفٜ مـ ؿراءات ابـ مسًقد ؾِامذا ؿّؾ 

 أنّ  تّٗيددٚذا دراشٚتْٚ دقاوع اختالف مهٚحػ إمهٚر  :وافسٗال إهّؿ هق

 جّدًا دّّٔزات وخهٚئص مهٚحػ ادديْٜ ٜخهٚئص )مهحػ منٓد( ؿريب

ـّؾ افبًد ظـ مهٚحػ افُقؾٜ وهل إجقاء ادحٔىٜ بّهحػ ابـ  ةوبًٔد

 .(1) :دول رؿؿاجلوؿد مّرت ٕامذج مـ هذه آختالؾٚت بغ ادهٚحػ ذم  مسًقد؟

                                                           
 .1/32یى ضبَٚت افنٚؾًٜٔ افُز 12/267مؿ إو كتٚريخ ادِق ( ادْتيؿ ذم1)

ٓ صبف فف بٚفىريَٜ افُقؾٜٔ وٓ بَراءة ابـ  (مهحػ منٓد)ّن افّْص افَرآين ذم أوحٔٞ  (0)

ضريَٜ ادديْٜ مهٚ بديالن مْٚشبٚن ظْٓام؟ و بـ ـًٛ أفٔس ترتٔٛ أيبّ ىى رتُ  ،مسًقد

 إذ 7ثامين ذم شّتٜ ظؼ مقوًًٚ افَرآن افًيتىٚبؼ مع بـ ـًٛ  ّٕن ترتٔٛ أيبّ  7ٓ ؾٚجلقاب:

7 003ـ1/000تَٚن إلا، إير: (منٓد مهحػ) ذم مْٓٚ رء ظذى  افًثقر يُّـ ٓ

 :تٚريخ ٕقفدـف إير: وـذفؽ ،32ـ06 :ْديؿاف افٍٓرشٝ ٓبـ

Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, vol. 2. Die Sammlung des 

Qorans, Leipzig, 1919, pp. 30–33.  
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 ضية الثاكقة:الـظ

ّن هذه افْسخٜ مل تُتٛ ذم افَرن إّول اهلجري بؾ متّٝ ـتٚبتٓٚ ؾٔام بًد ذفؽ إ

ٓٚ ذم تٔصمـ افَرون افتٚفٜٔ وذفؽ حغ إتؼت افْسخٜ افًثامٕٜٔ افرشّٜٔ وصٚع 

ّٓ وؿد ؾروٝ هّْٔتٓٚ وشٔىرهتٚ حّتكى ذم افُقؾٜ،  ،مجٔع أصَٚع افًٚمل اإلشالمل إ

مٚ ورد ذم افروايٚت اظتامدًا ظذى  ـ كى ٜ هذه افْسخٜ ؿد شًفُتٚب أّن مـ تهّدىى 

ًٚ فستٔٛ ابـ مسًقد فِسقر، ؾبًْٚء  افتٚرخئٜ ـ أن يُتٛ ويدّون هذا ادهحػ وؾَ

ـتٚبٜ هذه افْسخٜ ذم ؿرون متّٖخرة وبًٔدة جّدًا ظـ  ُٝقن متّ تظذى هذا يُّـ أن 

وافذي يُّْْٚ أن  ـ ه افْيريٜوادّٗيد أو افنٚهد افقحٔد ظذى هذ ،افَرون إوػى 

ؿد ـتبٓٚ حسٛ افيٚهر بًْٚء  هذا ادهحػ افُٚتٛ فبًض ـِامت هق أنّ  ـ ًٕثر ظِٔف

ادتّٖخرة وهق أمر مٍِٝ فِْير جّدًا،  افتٚرخئٜ ذم احلَٛ افروايٚت ذم ورد مٚ ظذى 

ـّ ( a11Aِِ) افهٍحٜ: ذم ـتبٝ( 026 افبَرة،) )يتسّْف( ـِّٜ ؾ٘نّ  )مـ ؽر  ()يتس

 (ادخرجغ)( و113افنًراء، شقرة ) (ادرجقمغ)ٚء( وؿد ـتبٝ ـِتٚ ـِّتل ه

B24a): ( ـّؾ واحدة مْٓام مُٚن إخرىى ذم افهٍحتغ143افنًراء شقرة )

ًٚ فِْسخٜ افًثامٕٜٔ، B28aو ( ويبدو أّن هْٚك مـ ؿٚم ب٘صالحٓٚ ؾٔام بًد ذفؽ وؾَ

رٕٚ بٚفروايٚت ادًروؾٜ ذم ـتٚ ـّ فِسجستٚين حٔٞ  ادصاحفب وهذه افْامذج تذ

ًٚ، ؿٚل ـٕٚٝ إ»يَقل:  ّن احلّجٚج بـ يقشػ ؽّر ذم مهحػ ظثامن أحد ظؼ حرؾ

ـّ وإير :ذم افبَرة وـٕٚٝ ذم افنًراء  ... ؾٌّرهٚ )مل يتسّْف( ـبٌر هٚء  ـ...( )مل يتس

ذم ؿّهٜ ٕقح: )مـ ادخرجغ( وذم ؿّهٜ فقط: )مـ ادرجقمغ( ؾٌّر ؿّهٜ ٕقح: 

 .شدرجقمغ(، وؿّهٜ فقط: )مـ ادخرجغ()مـ ا

                                                           
 . 043ـ040و 124: ، فِسجستٚينـتٚب ادهٚحػ (1)
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ّزر ِؿَدم تأن  تستىع مل ٚإّن أهّؿ مٚ يرد ظذى هذه افْيريٜ مـ إصُٚل هق أّّن 

ًٚ  ،افُِامت وؽرابٜ رشّٓٚ ذم )مهحػ منٓد( ذم ّن مٔزان افٌرابٜ أوخهقص

ًٚ  ـ اإلمالئل ذم )مهحػ منٓد(افرشؿ   ؿد بِغ مـ افُثرة حّدًا بحٔٞ ـ ـاّمً وـٍٔ

 إّول افَرون ادتّٖخرة ظـ افَرنٓ يُّـ ٕسبتٓٚ إػى ضريَٜ ٕسخ افَرآن ذم 

ّٓ إػى  :وبًبٚرة أخرىى   افَرن إّول اهلجري.أّّنٚ ٓ يُّـ ٕسبتٓٚ إ

 الـظضية الثالثة:

خالل بًض  ظذى هذه إشئِٜ وذفؽ مـ جقاب ُّـ أن ًٕثر ظذى أؾوؾمـ اد

)مهحػ  فـ: نُؾ إّويلافّن إ :يُّْْٚ أن َٕقل حٔٞ 7افتٌٔر ذم افْيريٜ إوػى 

ّٕفًثامين )مع ممّٔزات مدٕٜٔ( افّْص افمنٓد( منتّؾ ظذى  ّٓ أ ظذى ترتٔٛ ابـ  إ

ّٕام تّؿ مـ ِؿبَِؾ مجٚظٜ ظثامن  ،مسًقد، ومل يتّؿ هذا إمر مـ ؿِبَِؾ مجٚظٜ ابـ مسًقد، وإ

 .بٚفقٓء إػى افىبَٜاحلٚـّٜ يديْقنؿد تّؿ مـ ؿِبَِؾ مجٚظٜ  :أو إؾوؾ أن َٕقل

ـٕٚٝ  ـ وإػى ردح مـ افزمـ ـؾبام أّن افسّْٜ افٌٚفبٜ وافسٚئدة ذم افُقؾٜ إٓذاك 

بٚع مهحٍف، ؾَد شًكى حْٔٓٚ أحد افّْسٚخ داخؾ تّ اؿراءة ابـ مسًقد و ظذى 

افُقؾٜ أو خٚرجٓٚ أن يُتٛ ادهحػ ابتْٚء ظذى افستٔٛ وافنُؾ ادتداول 

وبٚفتٚيل ؾّ٘ن ترتٔٛ افسقر ؾٔف ـٚن  ـوهق ترتٔٛ ابـ مسًقد  ـقؾٜ وافسٚئد ذم افُ

ًٚ مع ترتٔٛ ابـ مسًقد ومى ـّ ٚمقاؾَ ًٚ فف، وفُ خهٚئص ّٕهف وممّٔزاتف جٚءت  بَ

مىٚبَٜ فِّهحػ افًثامين ادقجقد ذم ادديْٜ، وفذفؽ ؾّ٘ن ّٕص هذا ادهحػ مل 

 ًٚ ًٚ ذميُـ مىٚبَ ّٔ ًٚ إلمالء صٖن مهحػ ابـ مسًق دٚ ورد تٚرخي د وٓ مىٚبَ

 ادهٚحػ افًثامٕٜٔ ادقجقدة ذم افُقؾٜ.

افَرن  ذمهذا وإّن تداول إٕقاع وإصُٚل ادختٍِٜ مـ مهحػ ابـ مسًقد 

ًٚ،إّول وحّتكى افَرن افرابع اهلجري ـٚن أمرًا م ًٚ  تًٚرؾ وؿد أّيدت ذفؽ أيو
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ٛ ابـ افْديؿ ؿٚئاًل:  حٔٞادروّيٚت افتٚرخئٜ  َّ ّدة مهٚحػ ذـر رأيٝ ظ»ظ

ٕٚشخقهٚ أّّنٚ مهحػ ابـ مسًقد فٔس ؾٔٓٚ مهحٍٚن متٍَّٚن، وأـثرهٚ ذم رّق 

 شؿد ـتٛ مْذ ٕحق مٚئتل شْٜ، ؾٔف ؾٚحتٜ افُتٚب ًٚ ـثر افْسخ، وؿد رأيٝ مهحٍ

ًٚ ـرارًا  ،وـذفؽ افٍّراء ادٍّن ادًروف ذم افُقؾٜ ذم افَرن افثٚين اهلجري ّٕف أيو ؾ٘

َُ ش ذم بًض مهٚحػ ظبد اهلل» :ًبرمٚ ـٚن يستخدم ت ذم مهحػ ظبد » :ؾومل ي

ّٕف ـٕٚٝ ذم حقزتف مهٚحػ ظديدة مـ ابـ مسًقد،  شاهلل وهذا مٚ يدّل ظذى أ

ومجٔع هذه افنقاهد تدّل ظذى تًّدد ٕسخ مهحػ ابـ مسًقد، ويُّـ فبًض 

 هذه ادهٚحػ أن ٓ تُقن ذات ؾٚرق ـبر مع ادهحػ افًثامين ادتداول.

تدويـ ٕسخٜ مـ افَرآن منتِّٜ ظذى افّْص افًثامين  :أظْل ـإمر وادنٚبف هلذا 

ًٚ فستٔٛ ابـ مسًقد فسقر افَرآن ًٚ ذم  حدثؿد  فيبدو إّٔ  ـ افرشّل وفُـ وؾَ أيو

ًٚ فبًض  صًْٚء. ذمذم دار ادخىقضٚت  (DAM 01-32.1) :ْسخٜ رؿؿاف وذفؽ وؾَ

إذ ييٓر 7 ؿد تّؿ ٕؼهٚ مـ ؿِبَؾ افٔقٕسُقو افَرص افْقري،افهقر افتل وصِتْٚ ذم 

ّٕف بًد أن متّٝ شقرة افنًراء )افسقرة  :مْف بقوقح وذم أحد أوراق هذا ادهحػ أ

                                                           
 .06افٍٓرشٝ ٓبـ افْديؿ:  (1)

 .041، و132، 130، 120، 35، 32، 73/01 70/322 056و 002، 1/020مًٚين افَرآن  (0)

(3)  UNESCO ‘Memory of the World’ Program-San‘a Manuscripts CD. For a 

three-part review of this work see Keith E. Small and Elisabeth Puin, 

“UNESCO CD of sanʿāʾ MSS. Part 1”, Manuscripta Orientalia 12ii (2006) 

pp. 65-72; “UNESCO CD of Ṣanʿāʾ MSS. Part 2: Quraan MSS. Contents in 

Sara Order”, Manuscripta Orientalia 13i (2007) pp. 62-72; “UNESCO CD 

of Ṣanʿāʾ Mss. Part 3: Qurʾān Palimpsests, and unique Qurʾān Illustrations”, 

ManuscriptaOrientalia 13ii (2007), pp. 59-71. 
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وإّن هذا افستٔٛ  (13( )افهقرة رؿؿ: 34 :( بدأت شقرة افهّٚؾٚت )افسقرة03

ّٕام جٚء دير بٚفذـر أّن واجل ،ابـ مسًقد ؾَطذم افَراءة ادْسقبٜ إػى  فسقر افَرآن إ

ًٚ مثؾ )مهحػ منٓد( ؿد بّٕص افَرآن ذم ٕسخٜ دار ادخىقضٚت  هًْٚء هق أيو

ًٚ بنٍُؾ ـٚمؾ مع افَرآن افًثامين افرشّل.  جٚء مىٚبَ

وهْٚك ّٕقذج آخر دثؾ هذه ادهٚحػ افَرإٜٓٔ بٚفستٔٛ ؽر افًثامين وهل 

ٚر ذـرهٚ  ضّٔ  ( ذم دارادخىقضٚت ذم صًْٚء، وؿدDAM 01-28.1افْسخٜ رؿؿ: )

دراشٜ وتدؿٔؼ ٕؿدم ادهٚحػ افتل  ) وػى إ ادصاحفؿقٓج  ذم ـتٚب  لآفت

ّٟ ، حٔٞ ٕؼ بًض صقرهٚ هْٚك، و(وصِتْٚ  ييٓر ذم إحدىى صقرهٚ شقرة احل

 وؿد جٚءت مبٚذة بًد شقرة مريؿ، وذم صقرة أخرىى جٚءت شقرة ٕقح بًد

مع ترتٔٛ ابـ  ترتٔٛ افسقر ؾٔٓام تىٚبؼيادِؽ7 ظِاًم بّٖن ـال افّْقذجغ ٓ  ةشقر

تبٝ بْٚء ظذى  مسًقد ـُ  ترتٔٛ افسقر ٕحد افهحٚبٜ.  فِسقر، حٔٞ حيتّؾ أّّنٚ 

 :كتائج البحث

ًٚ فِنقاهد ادذـقرة ٕستْتٟ أّن )مهحػ منٓد( هق ٕسخٜ ؿديّٜ جّدًا  وؾَ

وؿد  ـقد بًْٚء ظذى ترتٔٛ ابـ مسً ـمـ ّٕص افَرآن افرشّل فَِرن إّول اهلجري 

ًٚ مع افستٔٛ افًثامين  تّؿ ؾٔام بًد ترتٔٛ شقره بًِّٜٔ افَّص واإلحلٚق مقاؾَ

ّٓ ادتداول، ًٚ فتدويـ هذا ادهحػ،  إ ّْٔ ًٚ مً ًٚ ومُٕٚ ّٕف ٓيُّْْٚ أن ٕحّدد تٚرخي أ

ًٚ فِنقاهد ادقجقدة ذم افّْص ٓبّد فْٚ أن ًّٕده ذم ظداد أؿدم ادهٚحػ  وفُـ وؾَ

                                                           
 .06 :افٍٓرشٝ ٓبـ افْديؿ (1)

 .123و  150ادهٚحػ إوػى ) دراشٜ وتدؿٔؼ ٕؿدم ادهٚحػ افتل وصِتْٚ(:   (0)
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 َّ ّٕف، وحّتكى يُّْْٚ إوػى ن ورٜٔ مـ افَادتب أحد مهٚحػ افَرن إّول  افَقل بٖ

ّٕف تّؿ  اهلجري،  مٚ ـثرة هقذفؽ دفٔؾ و ،ذم ادديْٜ/احلجٚز ـتٚبتفومـ ادحتّؾ أ

( وؽرابٜ اإلمالء scriptio defective) ظثرٕٚ ظِٔف ذم هذه افْسخٜ مـ افرشؿ افْٚؿص

ِّفإػى ذفؽ  موٚؾًٚ واختالف افَراءات  ّّ  ـ افتل ارتُبٓٚ  افُثرة ٜٔ إخىٚءـ

ٜٔ مْذ  ٓٚؾختالاو ُٚتٛاف َّ مع شٚئر ادهٚحػ اددّوٕٜ بٚخلّط احلجٚزي وافُقذم ادتب

ذم صٖن افّدؿٔؼ ب اافَرن افثٚين وحّتكى افَرن افرابع اهلجري. وشْتقّصؾ إػى اجلق

إجراء مُٚن وزمٚن هذا ادهحػ وشْحهؾ ظِٔف إن صٚء اهلل وذفؽ مـ خالل 

ادهحػ  مـ هذا (1115)و (15) :ْسختغافظذى  (11) ينقربٚافُ ختبٚرآ

  مُتبٜ افًتبٜ افروقيٜ ادَّدشٜ. وذفؽ بًد أن ٕحهؾ ظذى اإلذن مـ مسٗويل
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 ادصادر

 

د أبق  حتَٔؼ: ،جالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بُر، افسٔقضل: اإلتؼان دم عؾوم الؼضآن ـ1 ّّ حم

 .م 1641هـ/ 1361، ٜ فُِتٚبدكيٜ افًٚمّ اهلٔئٜ ا، افَٚهرة: افٍوؾ إبراهٔؿ

د ابـ دؿامق، : االكتصار لواشطة عؼ  االمصار ـ0 ّّ ، بـ أيدمراصٚرم افديـ إبراهٔؿ بـ حم

 هـ.1326، یى حتَٔؼ: ـٚرل ؾقفرز، افَٚهرة، مىبًٜ إمري افُز

د شًد ظبد بقأ ،افسًّٚين: كساباأل ـ3 ّّ ، نآخروو افرمحـ افٔامين ظبد :حتَٔؼ ،افُريؿ بـ حم

 م.1650ـ1630دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ،  ،آبٚد حٔدر

 دار ،، بروتيافسالم افتدمر ظّر ظبد :حتَٔؼ صّس افديـ، ،لافذهب: شالمتاريخ اإل ـ1

 .م 1663/ هـ 1113، افُتٚب افًريب

ظبد افِىٔػ  يبدو :حتَٔؼإزرؿل،  ـب محد ـب يقشػ ـب ظعأ ،لافٍٚرؿ: تاريخ الػارقي ـ2

ـ  1346مريٜ، ون ادىٚبع ٕاٜٗ فنئٜ افًٚمّ اهلٔ ة،َٚهرافظقض،    م. 1626/ه

َقيب، أ :عؼويبقال خيتار ـ3 ـ افًٔ ـ جًٍر،  ًَقبي يبأمحد ب  صٚدر. بروت، دارب

د ؿزويْمع مَّدمٜ  ٕسخٜ ؾٚرشٜٔ بـ زيد، احلسـ ظع بقافبَٔٓل، أ: تاريخ بقفق ـ4 ّّ  ل،حم

 .م 1633/  ش 1314، ٓرانضمحد هبّْٔٚر، أ :حتَٔؼ

حمّؿ  بن احلسني اخلؾقػة  :ؼؾمب بالػارشقة ةسمجمو ةصمؾّخ  ةابور )كسختاريخ كقهش ـ5

د :، حتَٔؼياحلٚـؿ افْٔسٚبقر: (يالـقسابور ّّ تنٚرات ٕٓران: اض، لـدـْ لروٚ صًٍٔ حم

 م.1663/  ش 1342آگٚه، 

: الس ي  وتـويض العؼل اجل ي  من تػسر الؽتاب ادجق ىى حتضيض ادعـ، لتحضيض والتـويضا ـ6

د افىٚهر ،قر افتقٕزبـ ظٚصا ّّ د بـ حم ّّ د افىٚهر بـ حم ّّ ، افدار افتقٕسٜٔ فِْؼ تقٕس، ،حم

 م.1651
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كى بـ مقشكى زـريٚ حئأبق  ،افرهقين: ولؤالسىى رشح خمترص مـتف حتػة ادسؤول دم ـ12

دار افبحقث فِدراشٚت اإلشالمٜٔ وإحٔٚء افساث،  ،، ديببـ احلسغ صبٔع ياهلٚد :حتَٔؼ

 م. 0220/ هـ 1100

سٜ مّٗش  ،رٕٗوط، بروتصًٔٛ إ :حتَٔؼ صّس افديـ، ،لافذهب: عالم الـبالءأشر  ـ11

 .م 1652/ هـ 1122افرشٚفٜ، 

افٍتٚح  وظبد لحمّقد ضْٚح :حتَٔؼ افديـ،تٚجل، افسبُ: ضبؼات الهشافعقة الؽزی ـ10

 .م 1631/ هـ 1353هجر فِىبٚظٜ وافْؼ،  ة،َٚهرافحِق، 

 م.1641ش/  1322، ٓرانضد، وٚ دمدّ ر :حتَٔؼ ابـ افْديؿ، :الػفضشت ـ13

ـازل ادتّ  إرصاد السائضين إلى  كتاب األربعني دم ـ11 ٚئ: ؼني أو األربعني الطائقةم ٍتقح أبق ،لافى  ،اف

َٔؼ ر  ظبد :حت ٚئر اإل ،ة، بروتؽدّ  بقأافسٚت ، دار افبن  .م1666/هـ1102شالمٜٔ

ادًٚرف،  دار ة،َٚهرافؤػ،  لصقؿ :ابـ جمٚهد، حتَٔؼ: اتءالؼضا كتاب السبعة دم ـ12

 م.1652/ هـ 1122

د بـ ظبده،  :حتَٔؼ ،داود يبأابـ  ،افسجستٚين: كتاب ادصاحف ـ13 ّّ افٍٚروق  ة،َٚهرافحم

  م.0220/هـ 1103احلديثٜ، 

بـ مًّر احتَٔؼ: أمحد بـ أمحد  أبق داود شِٔامن بـ ٕجٚح،هلجاء التـزيل:  خمترص التبقني ـ14

 هـ.1101، ػيهحػ افؼّع ادِؽ ؾٓد فىبٚظٜ ادذصٚل، مديْٜ جم

 لٚر آفتضّٔ  :حتَٔؼ ،صٚمٜأبق  ،ادَدد: ق بالؽتاب العزيزعؾوم تتعؾّ  ادضص  الوجقز إلى  ـ15

 .م 1642/ هـ  1362دار صٚدر،  ،ؿقٓج، بروت

ٕسخٜ ادنٓد  ،ٚرضّٔ  ؿقٓج، لآفت ان:عثامن بن عػّ  ادصحف الرشيف ادـسوب إلیى  ـ16

 .م 0226/ هـ 1132بٚفَٚهرة، اشىْبقل،  لاحلسْٔ

، آخرونو محد يقشػ افْجٚيتأ :حتَٔؼ بـ زيٚد، أبق زـريٚ حئیى  اء،افٍّر : الؼضآن معاين ـ02

 .م1622/ هـ1341دار ادكيٜ،  ة،َٚهراف

افٌرب  دار ،ٚس، بروتحسٚن ظبّ إ :، حتَٔؼييٚؿقت احلّق: معجم األدباء ـ01
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 .م 1663/ هـ  1111، لشالماإل

ِّ مْر افَٚيض (:ةشخزاكة العتبة احلسقـقة ادؼّ  )مَٚفٜ:  ـ00  لافًراؿ لادجّع افًِّ :ٜ، جم

 .م1626/ هـ 1345، افسْٜ افسٚدشٜ)بٌداد(، 

آن در متحف پارس  همرسوق هيضان، وديگض پارإدر متحف مؾی  3178 قضآن كودممؼالة: ) ـ12

ِّٜ:ـريّی ٕٔٚ،  مرتویى (: در قضآن كويسی كوفی ـ كتابت پقوشتهـ )صراز(: ضغقان عؾقه   فآيْ جم

ذم ادتحػ  1056. ]افَرآن افُقذم رؿؿ ش 1366 ، مٓر وآبٚن151افًدد: ، 31افسْٜ  پژوهش،

)افُتٚبٜ ادّتهِٜ(  ذم  افقضْل اإليراين وِؿسّف أخر ادنوق ذم متحػ پٚرس بنراز: افتّّرد ظذى 

 .ـتٚبٜ اخلط افُقذم[

ِّٜ: فٌٜ افًرب، صٓريٜ أدبٜٔ مؼالة: )مؽتبات الـجف(:  ـ01 ظِّٜٔ تٚرخئٜ، ـٚطؿ افدجٔع، جم

 م(. 1613هـ / متّقز  1331)رجٛ ـ صًبٚن  1افسْٜ افثٚفثٜ، اجلزء 

حتَٔؼ: آرثر  :بن عطقةامة مة كتاب ادباين ومؼّ  ومها مؼّ   ،متان دم عؾوم الؼضآنمؼّ   ـ02

 م.1621جٍري، افَٚهرة: مُتبٜ اخلٕٚجل، 

ٔد، حتَٔؼ: افداين، أبق ظّرو ظثامن بـ شً :رشم مصاحف األمصار ةمعضف ادؼـع دم ـ03

د أمحد افدمهٚن، دمنؼ: دار افٍُر،  ّّ  م.1653هـ /1123حم

د افرمحـ بـ ظع افٍرج ظبدأبق  ،يابـ اجلقز :تاريخ ادؾوك و االمم ادـتظم دم ـ04 ّّ  ،بـ حم

د ظبد :حتَٔؼ ّّ  1110دارافُتٛ افًِّٜٔ،  ،افَٚدر ظىٚ، بروت ظبدكى افَٚدر ظىٚ، ومهىٍ حم

 .م 1660/ هـ

بـ ظبد اأمحد بـ ظع  ، تَل افديـادَريزي :ار بذكض اخلطط واآلثارادواعظ واالعتب ـ05

 هـ1115دار افُتٛ افًِّٜٔ، ، بروت، افَٚدر

ان إمامجعل امضای كتابت قضآن به كام  هدركگی در پ ي  ،شامعقل واين مهه زيارت قضآنإيك صاه ) ـ06

ـامه وخ مات عؾؿی وفضهـگی دكس آذرتاش آذركوش): كتاب دم، (صقعه ی مرتویى (: زك گق ٔٚـرّي ٕ ،

ٍٚخر ؾرهْگی،  ،ٓرانض ر وم ـ آٚث جّ  .ش1363ٕا
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