مُصحُفُاملشهدُالُسينيُبالقاهرةُ
(ضمنُسلسلةُمقاالتُتعريفيةُباملصاحفُالقرآنية)

بقلم  /أمحد شاكر
للمصاحف أمهيتها التارخيية يف تاريخ اإلسالم من حيث أهنا تعترب شاهد ًا مادي ًا عىل تدوين الوحي
القرآين أوالً ثم شاهد ًا عىل اخلط العريب ومراحل تطوره عرب السنني .وتبدأ رحلة املصاحف من عهد
رسول اهلل حيث كان يأمر الكتاب (كتاب الوحي) بتدوين آيات ال كر احلكيم فكانوا يكتبون اآليات
عىل مواد الكتابة املتوفرة يف تلك الفرتة كالعسب واللخاف والعظام والرقاع وغريها ،ثم قام سيدنا أبو
بكر الصديق بعد وفاة رسول اهلل بجمع القرآن ألول مرة بني دفتني وسمي ذلك املصحف ،ثم جاء
اخلليفة الراشد عثامن بن عفان بعد نشأة االتختالفات بني املسلمني يف قراءة القرآن الكريم ،فقام بجمع
األمة عىل مصحف واحد هو مصحف أيب بكر وال ي أمجع عليه الصحابة فنسخه وأرسل النسخ إىل
األمصار اإلسالمية وأصبح ه ا املصحف هو العمدة واملرجع للمسلمني قاطبة فال جتوز خمالفته بياء أو
بواو أو بألف كام قال اإلمام أمحد وموافقة رسمه هي أحد الرشوط الثالثة لقبول القراءة .كانت
مصاحف األمصار – املصاحف التي نسخها عثامن وأرسلها إىل البلدان اإلسالمية -يقرء هبا وينسخ
ٍ
لوقت طويل إال أن ه ه املصاحف فقدت يف فرتة من فرتات التاريخ وانقطعت أتخبارها
منها الناس
عنا ،وظهرت اليوم العديد من املصاحف القديمة والتي تنسب لعثامن بن عفان يف أماكن خمتلفة من
العامل كمرص وتركيا وروسيا وغريها من البلدان.وسأحتدث يف ه ه املقالة عن أحد ه ه املصاحف
الشهرية وهو املنسوب إىل سيدنا عثامن بن عفان يف مشهد اإلمام احلسني يف القاهرة واملعروف بمصحف
املشهد احلسيني (صورةُ )1أو مصحف القاهرة.

متتلك املكتبة املركزية للمخطوطة اإلسالمية يف جامع السيدة زينب بالقاهرة نسخ ًة شبه كامل ًة للقرآن
الكريم ،حتتوي عىل  7801ورقة من الرق ،بحجم  71سم  80 xسم ،يف كل صفحة  71سطر ًا،
مكتوبة باخلط الكويف .وتوجد فواصل بني السور عبارة عن رسوم نباتية متعددة األلوان (1) .املصحف
تخايل من عالمات التنقيط إال ما ندر وتظهر فيه فواصل اآليات والعشور.
كان ه ا املصحف حمفوظ ًا يف تخزانة الكتب املدرسة الفاضلية التي بناها القايض الفاضل عبدالرحيم
البيساين العسقالين  -يف العرص األيويب -ثم نقله السلطان امللك األرشف أبو النرص قنصوه الغوري -
آتخر سالطني الدولة اململوكية  -إىل القبة التي أنشأها جتاه مدرسته بقرب األقباعيني داتخل باب زويلة ،
ونقل إليها أيض ًا اآلثار النبوية  ،وعمل له جلدة تخاص ًة به نقش عليها أهنا عملت بعد كتابة املصحف
العثامين بثامنامئة وأربعة وسبعني عام ًا  -أي أهنا عملت سنة 989هـ وظل حمفوظ ًا هبا ملدة ثالثة قرون،
ويف عام 7087هـ استقر املصحف واجللدة (صورةُ )2واآلثار النبوية بعد نقلها إىل مشهد اإلمام
احلسني رضوان اهلل عليه .ويف عام 7211هـ قامت املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية بنقله إىل
املكتبة حيث تم توثيقه وتصوير صفحاته ألول مرة عىل أقراص مدجمة ُ)2( .CD
وعن تاريخ كتابة ه ا املصحف تؤكد سعادُماهرُبعد دراسة مصحف املشهد احلسيني أنه يعود إىل فرتة
النصف الثاين من القرن األول اهلجري عىل أقل تقدير بحسب وصفها ) (3وه ا هو رأي طيار قوالج
وغريه من العلامء أيض ًا ،وعىل ه ا يمكن أن يكون ه ا املصحف مكتوب ًا يف الفرتة من هناية القرن السابع
وبداية القرن الثامن امليالدي.
لقد شاع بني الناس أن مصحف املشهد احلسيني هو أحد املصاحف التي أرسلها عثامن بن عفان إىل
األمصار اإلسالمية وأن عليه قطرات دمه عند قوله تعاىلَ ُ﴿ :ف َس َيك ِْفيكَهم اهلل َوه َو الس ِميع ا ْل َعلِيم﴾ُ
(البقرة ،)131ُ:إالا أن ه ا الزعم غري صحيح ،فالدراسات التي أجريت عليه تستبعد أن يكون أحد

املصاحف العثامنية .يقول صالحُالدينُاملنجد" :ونعتقد أن ه ا املصحف لي

من مصاحف عثامن،

وال مصاحف القرن األول قطعا")(4
ويدلل حممدُعبدُالعظيمُالزرقاين عىل عدم صحة نسبة املصاحف املوجودة يف تخزائن الكتب واآلثار يف
مرص لعثامن ألن هبا نقوش ًا وزركش ًة كعالمات الفصل بني السور واالعشار ،ومعلو ٌم أن املصاحف
العثامنية األوىل كانت جمردة من ذلك كله .وال يستبعد الزرقاين أن يكون ه ا املصحف منقوالً من
املصاحف العثامنية عىل رسم بعضها(5) .
وترى الدكتورة سحرُالسيدُعبدُالعزيزُإىل "أنه ربام كان ه ا املصحف قد استنسخ من أحد املصاحف
العثامنيه كمصحف الشام مثال فإن حركه استنساخ املصاحف كانت قد نشطت كثريا ىف العرص األموى"
)(6
قام برتميم ه ا املصحف حممدُسيفُالدينُشاذيل تخبري الرتميم ورئي

قسم احلفائر بكلية اآلثار جامعة

القاهرة سابق ًا ،وابتدأ ترميمها من عام 7998م إىل 7990م(8) .
وجد بعض الفجوات (انظرُملحقُاجلداول) يف املخطوطة مثل األجزاء الناقصة أو الكتابة املتهالكة.
ت َ
بعضها تم اصالحه عن طريق إكامل األجزاء الناقصة أو إعادة حتبري النص (صورةُ – )3كالمها تم
باستخدام الطريقتني بيد الحقة ،أنتج ذلك أتخطاء نسخية – سبعة أتخطاء من أصل عرشين تخطأ بسبب
عملية الرتميم  (9) .ت كرنا أتخطاء الرتميم ه ه باألتخطاء التي تعرضت هلا خمطوطة طشقند عىل يد
املسشرتق بيساريف أثناء عملية إعادة حتبري النص املطموس مما أسفر عن حدوث أتخطاء نسخية
وتشويه للنص األصيل(10) .

وك لك توجد بعض األخطاءُالنسخية بسبب سهو الناسخ يف املخطوطة  :ومن أمثلة ه ه األتخطاء
كلمة "اصطفك" (آلُعمران )21:حيث كتبت بدون ألف ،وكلمة "يمسسني"ُ(آلُعمران)21:
]صورةُ ُ[4كتبت بسني واحدة ،وكلمة "سندخلهم"ُ(النساء )71:بدون السني ،وضمري"أنا"
(األنعام )771 :بدون األلف ،و"آلتينهم" (األعراف )71 :بإضافة ألف بعد "ال" .والناسخ ال
يستخدم اسلوب ًا ثابت ًا يف هجاء حريف اجلر "حتى" و "عىل" فأحيان ًا يرسمهام "حتا" و "عال")77( .
()71
يف عام  2002قام مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية (أرسيكا) برتكيا بإصدار نسخة
طبق األصل ( (Facsimileمن مصحف املشهد احلسيني بتحقيق ودراسة الرائد يف جمال الدراسات
القرآنية واملصاحف القديمة الدكتور طيار آلتي قوالج (صورةُُ)5
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ملحقُالصورُ:
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صورةُ(ُ)1
شكلُمصحفُاملشهدُالسينيُ
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صورةُ(ُ)2
جلدةُمصحفُاملشهدُالسينيُ
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صورةُ(ُ)3
ُالفوليوُ500بُوُ500أُمنُاملصحفُ–ُالصفحةُاليمنىُتظهرُإضافةُصفحةُناقصةُبيدُناسخُأخرُ
والصفحةُاليرسىُتظهرُإصالحُفجوةُيفُاملخطوطةُ،باألخصُيفُاجلزءُاألسفلُمنُاجلهةُاليرسىُ،عىلُ
األغلبُمنُنفسُالناسخ
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ُ
ُ

صورةُ(ُ:)4مثالُعىلُخطأُنسخيُ
"يمسني"ُبدونُالسنيُالثانيةُيفُسورةُآلُعمرانُ41ُ:يفُحنيُأهناُجائتُيفُسورةُمريمُيفُنفسُ
املخطوطةُ"يمسسني"ُمماُيرجحُأهناُخطأُمنُالناسخُ
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صورةُ(ُ)5
صورةُكتابُاملصحفُاملنسوبُإىلُعثامنُإىلُعفانُ(نسخةُاملشهدُالسينيُبالقاهرة)ُالتيُأصدرهاُ
مركزُأرسيكاُبرتكياُبتحقيقُطيارُقوالجُ
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ملحقُاجلداولُُ:

جدول بأماكن األرضار يف خمطوطة املشهد احلسيني:
اسمُالسورة

رقمُالفوليوُاملترضر

التعليق

سورة الفاحتة

7b

يوجد قطع عىل اجلهات

سورة البقرة

20a-43b

كتبت بيد الحقة بسبب وجود الفجوات.

سورة آل عمران

63a-65b

كتبت بيد الحقة بسبب وجود الفجوات.

سورة النساء

-----

جزء من اآلية  8واآلية  0مفقود بسبب هتالك الكتابة.

سورة اإلرساء

500b-500a

كتبت بيد الحقة بسبب وجود الفجوات.

سورة الشورى

-----

اآلية  117وجزء من اآلية  117مفقود بسبب الفجوات يف

سورة اجلاثية

-----

اآلية  00إىل هناية السورة مفقود بسبب الفجوات.

سورة األحقاف

-----

اآلية األوىل وجزء من اآلية الثانية مفقود بسبب الفجوات.

سورة النبأ

1051a

كتبت بيد الحقة بسبب الفجوات.

سورة النازعات

1051a-1051b-1053a

األوراق الثالثة كتبت بيد الحقة بسبب الفجوات .اآلية 18

سورة عب َ

1053a-1053b

كتبت بيد الحقة بسبب االفجوات

سورة اإلتخالص

7808a

كتبت بيد الحقة بسبب االفجوات.

سورة الفلق

7808b

كتبت بيد الحقة بسبب االفجوات.

سورة الناس

1087a

كتبت بيد الحقة بسبب االفجوات.

األوراق.

وجزء من اآلية  07مفقودة بسبب الفجوات.
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املراجعُ:
)ُ(1من مقدمة قرص املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية ملصحف عثامن بن عفانُ.
)ُ)2املرجع السابق.
( )3سعاد ماهر :خملفاتُالرسولُيفُاملسجدُالسيني ،دار النرش جلامعة القاهرة7990 ،م ،ص.707 :
(ُ)4صالح الدين املنجد :دراساتُيفُتاريخُاخلطُالعريب ،دار الكتاب اجلديد ،الطبعة الثانية7119 ،م ،ص.70:
( )5حممد عبد العظيم الزرقاينُ:مناهلُالعرفانُيفُعلومُالقرآن ،مطبعى عيسى البايب احللبي ورشكاه ،الطبعة الثالثة،
1878م ،ص.287-282:
( )6سحر السيد عبدالعزيز :أضواءُعىلُمصحفُعثامنُورحلتهُرشق ًاُوغرباًُ( ،بحث منشور ىف ندوه تاريخ األمه
اإلسالميه بني املوضوعيه والتحيز ىف الفرته من  78/10 :78/ 17لسنة .)7909
ُ( )8عبد التواب األكرت :الضبطُاملصحفيُنشأتهُوتطوره ،مكتبة األداب ،الطبعة األوىل1880 ،م ،ص.50:
("The "Qur'an Of Uthman" At The Al-Hussein Mosque, Cairo, Egypt, From 1st / ُ)2
2nd Century Hijra." Islamic Awareness Web. 21 Sept. 2013. <http://www.islamicawareness.org/Quran/Text/Mss/hussein.html>.
( )10طيار آلتي قوالج :املصحفُاملنسوبُإىلُعثامنُبنُعفانُ(نسخة طويب قايب رساي) ،مركز أرسيكا1881 ،م،
ص.10:
(Al-Azami, Muhammad Mustafa. The History of the Qur'anic Text. 2nd ed. Al-ُ)11
Qalam, 2011. 179-80.
( )71أشار حممد مصطفى األعظمي نقالً عن طيار قوالج إىل وجود أحدى عرشا تخطئ ًا طفيفا إىل جانب األتخطاء
التي ذكرناها يف مصحف املشهد احلسيني.

