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 تقرير حول
 "تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته 

 "وعناية المملكة العربية السعودية بطبعة ونشره
 

 د. حممد سامل بن شديد العويف .أ

                                                      ابملدينة املنورة الشريفاألمني العام جملمع امللك فهد لطباعة املصحف 
                    

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل   وبعد:  

فقد عرفت العرب الكتابة في جاهليتها وعد َّتها شرطًا فييي امييال الرجيي  

العربي، مث َّ معرفة السباحة والرماية وراوب الخي ، وتعود معييرفتمهب بالكتابيية 

المتحضرة في بالد اليمن وتخوم الشييام، عمييدما واشيي وا إلى اتصالهب باألمب  

ممالكهب على وطراف تلك البالد، وااات مملكة الم َّبَّط إحدى هذه الممالِك التي 

قامت على وطراف بالد الشام، في الماحية الشمالية الغربية من شبه الجزيييرة 

لهييب م(، واتخذت البتراء ))سلع(( عاصمة لها، واااييت  106-ق.م169العربية )

ًا  ِصالٌت باآلراميين؛ فتأثروا بهب، وتحد َّثوا لغَّتَّيهب، واسييتمباوا ألاهسييهب ًايي 

ًاصًا بهب عمرف بالخط الم َّباي، اشتق ممه عربم الش َّمال ًاهب األولَّ، فعرف 

 الخط األاباري، والخط الحيري، وو الخط المدو ر، والخط المثلث. 

رف ًييط وفي الحجاز، حيث اان يحتكر وه  الكتاب معرفيية  الكتابييِة عييم

التِ ئب؛ وو الجَّْزم. وعمدما ظهر اإلسالمم وصبحت الكتابةم وسيلة هامة من وسييا   

 اشر الدين، وضرورة من ضرورات الحكب.

وبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلب في ومة ومي َّة، ال تكاد تعرف القراءة  

  يين رسواًل ممهب يتلو والكتابة إال ازرًا يسيرًا. قال تعالى: }هو الذي بعث في األم

لهي ضالٍل  قب   من  اااوا  وإن  والحكمة  الكتاب  ويعلمهب  ويزايهب  آياته  عليهب 

 مبين{.
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فشجع صلى اهلل عليه وسلب وصحابَّه على تعل مب الكتاِبة، وسلك فييي كلييك 

وسا  َّ مختلهًة، حتى إاه اشترط لهكاك األسير من قريش في بدٍر تعليبَّ عْشرة 

كتابةَّ؛ فراجت الكتابةم في عصره صلى اهلل عليييه وسييلب، ِمن صبيان المديمة ال

 حتى بلغ عدد اتاب الوحي واثرَّ من وربعين ااتبًا. 

، وااات قييريشم فييي مكييةَّ، وتعد م الحجاز وولَّ بالد العرب معرفًة للكتابة

وثقيف في الاا ف واثرَّ القبا   شهرًة بها، ومن وبما هما اًتير اتييابم صييحف 

هلل عمه، واان عمرم بن الخااب رضي اهلل عمه يقول، وبي بكر الصديق رضي ا

اما روى جابرم بنم سَّممرَّةَّ: ال يمْمِليَّن في مصاحهما هذه إال ِغلمانم ثقيف. وعمييدما 

قال: اجعلوا الممْمِليَّ من هييذيٍ ،   هم جمع عثمانم بن عهانَّ رضي اهلل عمه مصاحه

 والكاتبَّ من ثقيف. 

لى رسول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلب، اان القرآن الكريب يتمزل ممج َّمًا ع

فيحهظمه ويبلِ غمه للماس، ويأمرم بكتابته، فيقول: ضعوا هذه السورة بجااب تلييك 

السورة، وضعوا هذه اآلية بإزاء تلك اآلية. فيمحهظ ما امتب في ممزله صلى اهلل 

 عليه وسلب، بعد ون يمسخَّ ممه ات ابم الوحِي اسخًا ألاهسهب.

ب في العسب واللخاف، والر قاع، وِقاع األديب، وعظام وامتب القرآن الكري

 األاتاف، واألضالع.

ومن الصحابة من ااتهى بسماعه من فيه صلى اهلل عليييه وسييلب فحهظييه 

اله، وو حهظ معظمه، وو بعضًا ممه، وممهب من اتب اآليات، وممهب من اتييب 

ن فييي عهييده السورة، وممهب من اتب السور، وممهب من اتبه ال َّه. فحمهظ القرآ

 صلى اهلل عليه وسلب في الصدور وفي الساور.

إال واه لب يمجمع فييي مصييحف  وامتب القرآن الكريب ااماًل في عهد المبوة

واحٍد ألسباب ممها: ما اان يترقبه صلى اهلل عليه وسلب من زيادٍَّة فيه، وو اَّْسخ 

واثيير ميين ِممه، وألن الصحابة رضي اهلل عمهب اااوا يعتمون بحهظه واستظهاره 

 عمايتهب بكتابته.
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وفي السمة الحاديةَّ عشرةَّ من الهجرة وقعت معراةم اليمامِة المشهورةم بييين 

المرتدين، والمسلمين، واستحر َّ القت  في المسلمين، واستشهد مييمهب سييبعون 

من القر َّاء؛ فارتاع عمر بن الخااب، وًيياف كهييابَّ القييرآن، بييذهاِب هيي الء 

الصديق، ووشار عليه بجمع القرآن، فخاف وبو بكر   القر َّاء، فهزع إلى وبي بكر

ون يضع اهسه في ممزلة من يزيدم احتياطمه للدين على احتياط رسول اهلل صييلى 

ه  اهلل عليه وسلب، فما زال مترددًا حتى شرح اهلل صدره، واطمأن إلى ون عملييَّ

 مستمٌد من تشريع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلب بكتابة القرآن.

بن ثابت مداومًا على اتابة الوحي لرسييول اهلل صييلى اهلل عليييه  واان زيدم 

ة،  وسلب، وشِهد العرضةَّ األًيرةَّ للقرآن، واان كا عقيي  راجييد وعداليية وروييي َّ

مشهودًا له بأاه واثرم الصحابة إتقااًا لحهظ القييرآن، ووداًء لقراءتييه، وضييباًا 

ممييه سييمًا، ووقييدمم   إلعرابه ولغاته؛ فوقع عليه االًتيار رغب وجود من هو وابر

 إسالمًا، وواثر فضاًل.

يقول زيد: ))فو اهلل لو الهواي اق  جب  من الجبال ما اان وثق َّ علي َّ مما 

ومراي به من جمع القرآن((. فشرح اهلل صدَّر زيٍد اما شرح صدر وبييي بكيير، 

ورغب حهظه وإتقااه، إال واه وًذ يتتبعم القرآن، ويجمَّعه من العسييب واللخيياف 

وغيرها، مما اان مكتوبًا بين يدي رسول اهلل صلى اهلل عليييه وسييلب،   والرقاع

ومن صدور الرجال، واان ال يكتب شيئًا حتييى يشييهدَّ شيياهدان علييى اتابتييه 

 وسماعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلب. 

التي شهدها مع رسول اهلل صلى اهلل   العرضة األًيرة  فرتبه على حسب 

 عليه وسلب. 

 في رعاية وبي بكر، ثب في رعاية عمر، ثييب عمييد وم وبقيت هذه الصحفم 

 الم ممين حهصة، حتى ومحرقت بعد وفاتها رضي اهلل عمها.

اتسعت الهتوح، وااتشر الصحابة في األمصار، ووصييبد وهيي  ايي ِ  ِمصييٍر 

يقرؤون بقراءة الصحابي الذي ازل في مصرهب؛ فهي الشييام بقييراءة وبييي بيين 
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 بن مسعود، وفي البصرة بقراءة وبي موسييى اعب، وفي الكوفة بقراءة عبد اهلل 

 األشعري. 

ن لييب يشييهْد  واان ِمن الصحابة الذين استقروا فييي الييبالد المهتوحيية مييَّ

العرضة األًيرة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلب، ولب يقْف على ما امسييخ 

من وحرٍف وقراءات في هذه العرضة، بيمما وقف صحابة آًرون علييى كلييك، 

ابي يقرو بما وقف عليه من القرآن، فتلقى الميياسم عييمهب كلييك، واان ا م صح

 فاًتلهت قراءاتمهب، وًا َّأ بعضمهب بعضًا.

وفي فتد وكربيجانَّ وورميميةَّ، في السمة الخامسِة والعشييرين ميين الهجييرة 

، حتى اادت تقييع اجتمع وه م الشام والعراق، فتذااروا القرآنَّ، واًتلهوا فيه

رًا الهتمةم بيمهب، فكان حذي ذمِعر كمعييْ هةم بن اليمان مشاراًا فييي هييذا الهييتِد؛ فييَّ

شديدًا، ورِاب إلى عثمان في المديمة، ولب يدً  دارهَّ حتى وتى عثمان، فقييال 

له: ))يا وميرَّ الم ممين ودرك الماسَّ. قال: وما كاك؟! قال: غزوت مَّْرج ورميميةَّ، 

ب يسمع وه م العراق، فإكا وه م الشام يقرؤون بقراءة وبي بن اعب، فيأتون بما ل

وإكا وه  العراق يقرؤون بقراءة عبد اهلل بن مسعود، فيأتون بما لب يسييمع بييه 

 وه م الشام، فيكهرم بعضمهب بعضًا((. 

واان عثمانم قد وقع له مث م كلك، حتى إاه ًاب في الماس، وقال لهييب: 

ه واتب عمدي تختلهون فيه وتلحمون، فمن اأى عمى من وه  األمصييار وشييدم فييي 

 اًتالفًا، ووشدم لحمًا، اجتمعوا يا وصحابَّ محمد، وااتبوا للماس إمامًا.

واتب عثمييانم إلييى حهصييةَّ: ون ورسييلي إليمييا بالصييحف امسييخمها فييي 

 المصاحف، ثب ارد مها إليك، فأرسلت بها.

يقول زيد بن ثابت: فأمراي عثمان بن عهان ون واتب مصحهًا، وقال: إاييي 

يحًا، فما اجتمعتما عليه فااتباه، وما اًتلهتما فيه ممدًٌ  معك رجاًل لبيبًا فص

 فارفعاه إلي .
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وفي رواية عن مصعِب بن سعٍد: فقال عثمانم: ميين واتييبم الميياس؟ قييالوا: 

ااتبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلب زيدم بن ثابت. قال: فييأي م الميياس وعييربم 

 ٌد، وليكتب زيٌد. وفي رواية وفصدم ي؟ قالوا: سعيدم بن العاص. قال: فليم  سعي

اًتلهت الروايات في عدد المصاحف التي اتبها عثمانم، فالمشييهور واهييا 

ًمسٌة، وورد واها وربعٌة، وورد واها سبعٌة، بعث بها إلى مكةَّ، والشاِم، واليمِن، 

مي ))المصييحفَّ  والبحريِن، والبصرِة، والكوفِة، ووبقييى واحييدًا بالمديميية سييم

 اإلمامَّ((.

المصحف الذي اتبه والمصاحِف التي استكتبها ممييه  ومر عثمان بما سوى

 ون تحرق. 

 وهكذا اان الجمعم الثااي للقرآن الكريب في عهد عثمانَّ رضي اهلل عمه،

وشرف عليه بمهسه، بمشاراة اباِر الصحابة رضييوانم اهلل عليييهب، ومييوافِقتهب 

من   وإجماعهب. فجمع بهذا العم  الجلي  المة المسلمين، وحسب ما ظهر بيمهب

 ًالف. 

؛ حتييى تحتميي َّ قراءتمهييا امتبت مصاحف عثمانَّ ًالية من المقط والشك 

األحرفَّ السبعةَّ التي ازل بها القرآنم الكريب، وعمدما ورسلها إلى األمصار رضي 

بها الجميعم، واسخوا على غرارها مصاحفَّ اثيرًة ًاليًة من الييمقط والشييك . 

 واستمروا على كلك واثر من وربعين سمة.

الل هذه الهترة توسعت الهتوح، ودًلت ومٌب اثيرة ال تتكلب العربيةَّ فييي وً

اإلسالم؛ فتهشت العجمةم بين الماس، واثرم اللحنم، حتى بين العييرب واهسييهب؛ 

بسبب اثرة اًتالطهب ومصاهرتهب للعجب، ولما اان المصحف الشييريف غيييرَّ 

 والتحريف.ممقوط ًشي والةم ومر المسلمين عليه ون يتارق إليه اللحنم 

؛ الذي طلب واان وولَّ من التهت إلى اقط المصحف الشريف زيادم بن وبيه

ون يضع شيئًا يصلد به االمَّهب ويعربون بييه اتييابَّ اهلل   وبي األسود الدؤليمن  

فاًتار وبو األسوِد رجاًل من عبد القيس، وقال له: ))ًِذ المصييحفَّ، وصييبغًا 

تي بالحرف فييااقط واحييدة فوقييه، يخالف لونَّ المداد، فإكا رويتَّمي فتحت شه
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وإكا اسرتمها فااقط واحدة وسهَّلهَّ، وإكا ضَّمَّْمتمها فاجعيي  المقاييةَّ إلييى جااييب 

الحرف )وي ومامه(، فإكا وتبعت شيئًا من هييذه الحراييات غميية )وْي تمويمييًا(، 

فااقط اقاتين((. فأًذ وبو األسوِد يقروم المصحفَّ بالتييأاي، والكاتييبم يضييع 

لى كلك حتى وعرب المصحفَّ ال َّه، واان الما وتييب الكاتييبم المْقطَّ، واستمر ع

 صحيهًة، وعاد وبو األسوِد اَّظرةَّ فيها.

وجاء تالميذم وبي األسود بعده، وتهمموا في شك  المقاة؛ فممهب مَّن جعلها 

مربعًة، وممهب من جعلها مدورًة ماموسة الوسِط، ومييمهب ميين جعلهييا مييدورة 

 ًاليةَّ الوسط.

قطم فيما بعدم على يد إمام اللغة في عصره الخليِ  بين وقد تاور هذا الم

على هيئٍة تميزت بالوضوِح وسهولة الههِب، واان هذا الييمقط   وحمدَّ الهراهيديِ 

يمسمى شكاًل، وو ضباًا؛ ألاه يدل على شك  الحرف وصورتِه، وما يعرض لييه 

 من حراة، وو سكون، وو شد، وو مد، واحو كلك.

يدل على كات الحرف، ويميز المتشييابهَّ ممييه؛   ، فهو ماوما اقط اإلعجام

لممع العجمِة، وو اللبِس. احروف الباء والتاء والثيياء والييياء، والجيييب والحيياء 

والخاء والراء والزاي، والسين والشين، والعين والغين، والهاء والقاف، واحوها 

 مما يتهق في الرسِب ويختلف في المعمى، فقد دعت الحاجةم إليييه عمييدما اَّثييرم 

الداًلون في اإلسالم من األعاجٍب، واثرم التصحيفم في لغة العرب، وًيف على 

 القرآن ون تمتدَّ له يدم العبث.

ب  واًتلهت اآلراءم في ووِل من وًذ بهذا المقط، وورجَّحمها في كلك ما كَّهييَّ

إلى ون وولَّ من قام به هما: اصرم بن عاصب، ويحيى بن يَّْعمَّر؛ بأمر من الحجاج 

هي( والي العراق في عهد الخليهة األموي عبد الملك 95-75ثقهي )بن يوسف ال

بن مروان حيث اااا وعرفَّ وهِ  عصرهما بعلييوم العربييية ووسييرارها، وفمييون 

 القراءات وتوجيهها. 

 تجويد الخط: 
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جاء في الههرست: ون َّ وول مَّن اتب المصاحف في الصدر األول، ووصف 

-86اان ااتبًا للوليد بن عبد الملييك )بحسن الخط ))ًالدم بن وبي الهياج((، و

م(، اتب له المصاحفَّ واألشعارَّ واألًبار، واان عمرم بن عبد 715-705هي/89

العزيز ِممن اط لع على ًا ه ووعجب به، وطلب ممه ون يكتب له مصحهًا تهييمن 

 في ًاه، فقل َّبه عمر واستحسمه إال واه استكثر ثممه فرده عليه. 

في العصر األموي ))قابةم المحرِ ر(( وهو ميين   وممن اشتهر بتجويد الخط

ها  اتاب الدولة، يقول عمه ابنم المديب: ))استخرج األقالمَّ األربعةَّ، واشتق بعضييَّ

من بعض، واان قابةم من واتِب الماس على األرض بالعربييية((. وإليييه يمسييب 

 تحوي م الخط العربيِ  من الكوفيِ  إلى الخط الذي هو عليه اآلن.

-132عصيير العباسييي، وفييي ًالفيية وبييي العبيياس السييهاح )وما في ال

م( فقد ااتهت جودة الخط إلى ))الضحاك بن عجالن(( يقول 754-749هي/136

 ابن المديب: ))فزاد على قابةَّ، فكان بعده واتبَّ الخلق((.

وظ  الخطم العربي م يترق َّى ويتموعم حتى وص  إلى عشرين اوعييًا علييى روس 

ة عمدما ااتهت ر اسةم الخط إلى الوزير وبي علي محمييِد الما ة الثالثة من الهجر

 بن علِي بن مقلةَّ، ووًيه وبي عبد اهلل الحسِن بن علي.

ومع اهاية القرن الرابع الهجري، وبداية القرن الخامس الهجييري ااتقلييت 

ِر اسة الخط العربي إلى وبي الحسن علي بن هالل الكاتب البَّْغدادي المعييروِف 

 بابن الس َّتَّري.بابن البواب، وو 

وفي القرن السابع الهجري ااتهت ر اسة الخط إلى عدد ميين الخايياطين 

ممهب: ياقيييوتم بن عبد اهلل الموصلي ومينم الييدين الملكييي، المتييوفى سييمة 

 هي. 618

وممهب ياقوتم بن عبد اهلل الرومي الحموي، شهاب الدين، المتييوفى سييمة 

 هي.626

مي، المتييوفى ببغييداد سييمة وممهب ياقوتم بن عبد اهلل الرومي   الممستَّْعصييِ

 هي.698
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واان ياقوت المستعصمي يمث  اهاية االحتكييار العراقييي للخييط المجييو َّد 

الممسوب، حيث وًذت المراازم الثقافيةم األًرى في العالب اإلسييالمي تمييافس 

 بغداد في االهتمام بالخط وتجويده.

رف تجويييدم الخييط ممييذ عصيير الدوليية الاولواييية  -254)وفي مصر عييم

م( وصلت 1171-968هي/567-358م(، وفي العصر الهاطميِ  )905-868هي/292

إلى مستوى الممافسة مع بغدادَّ عاصمِة العباسيين، واستمرت اذلك في عصيير 

-648م( إلى ون جيياء العصييرم المملييواي م )1252-1174هي/650-569األيوبيين )

 م(، حيث بلغت مرازَّ الصدارة.1517-1220هي/932

لشام تاور فن م الخط ممذ وواًر القييرن الخييامس الهجييري، وفي شمال ا

 ووجاد السوريون الشماليون ًط َّ المسخ، وًط َّ الاومار ومشتقاته. 

م( 1922-1299هييي/1341-699وفي ترايا، حيث قامت الدولةم العثماايييةم )

هي وولم 1326بلغت العمايةم بتجويد الخط حدًا بعيدًا، وواشئت في اآلستااة سمة  

 ًاصٍة لتعليب الخط والمقش والتذهيب. مدرسة 

ولب يزل األتراك ممسكين بزمام التهوق في تاور الخط العربي حتى سييمِة 

هي عمدما استبدلوا بالحرف العربي الحرفَّ الالتيمي، حيث ااتقيي  قيييادم 1342

 التهوِق الخا ي إلى مصر مرة وًرى.

عليييب م فمتحت فييي مصيير مدرسييٌة لت1922وفي ممتصف شهر واتوبر سمة 

 الخاوط العربية، وبعد فترة ولحق بها قسٌب في فن الزًرفة والتذهيب.

واستقابت مصرم عددًا من الخااطين األتراك الذين تخرج علييى ويييديهب 

 عدد من الخااطين المصريين، وغيِرهب من مختلف البالد اإلسالمية.

فييي وفي إيران لب تكن العماية بالخط العربي، واتابة المصاحف وق َّ ممها  

ترايا، وابغ اإليراايون في مجال التذهيب، حتى تهوقوا على األتراك في هييذا 

 الهن.

وما شمالم إفريقيةَّ فقد ااتق  الخط إليها عن طريق المديمة، ثييب الشييام، 

 فعمرف الخط المغربي وااتشر في شمال إفريقيةَّ ووساها وغرِبها وفي األادلس.
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ان الغزاويييون والسييالجقةم وفي الجماح الشرقي من الييبالد اإلسييالمية ايي 

العظامم، ال يقلون اهتمامًا بالخط عن اظرا هب في البالد اإلسييالميِة األًييرى، 

ومثلمهب في كلك األيلخاايون، والتيموريون، والجال ريون فييي القييراين السييابِع 

 والثامِن الهجريين.

 الاَّبَّعات المبكرة للمصحف الشريف: 

 في ووربا:

يحيى محمود   الداتور  الشريف  تحدث  للمصحف  جميد عن طبعات ثالث 

 في ووربا في القراين السادسَّ عشرَّ والسابعَّ عشرَّ الميالديين، هي:  

م، وطبعةم  1694م، وطبعةم هامبورج عام  1538م وو 1537طبعةم البمدقيِة عامَّ 

 م.  1698بتافيا عام  

وااات الابعةم األولى يلهها الغممموض في تحديد تاريخها، ومكااها والجهيية 

 لمشرفة عليها ومصيرها. ا

وما مكان الابع فاًتلف فيه ويضًا؛ فقي  في البمدقية، وقي  فييي رومييا، 

واذلك المشرفم على طبعه، ورغب ما يتردد من شك حول ااتشاف اسخة ميين 

هذه الابعِة في مكتبة الد َّْير الهراسسكااي القديس ميخا ي  بالبمدقية على يييد 

ن هماك اتهاقًا على ون هذه الابعةَّ وتلهت ، إال وAngela Novoواجيال ايوفو 

بأمر من البابا، وإكا اان هماك من الباحثين من يرجع سببَّ إتالفها إلييى رداءة 

طباعتها، وعدِم تقيِدها بالرسب الصحيد للمصحف، حسب ما اتهق عليه علماءم 

المسلمين مما جع  المسلمين يحجمون عن اقتما ها، إال ون تدً َّ البابا، وومرَّه 

 بإتالفها يوحي بأن هماك دافعًا ديميًا ويضًا وراء إتالف هذه الابعة. 

م(، فقييد قييام 1694هي )1125في عام    Hamburghوما طبعةم هامبورج  

بها مستشرٌق ولماايٌ  يمتمي إلى الاا هة البروتسييتمتية، هييو إبراهييام همكلمييان 

Ebrahami Hincklmani ر ، وقد حدد ون وهدافه من هذه الابعة ليس اشيي

 اإلسالم بين البروتستاات وإاما التعرفم على العربية واإلسالم. 

 م.1698طبعة بتافيا: صدرت هذه الابعةم من مابعة السمماريين عام 
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وفي روسيا طبع المصحفم الشييريفم فييي ))سيياات بتيير سييبور (( عييام 

م ظهرت طبعة 1848م، ووشرف على هذه الابعة موالي عثمانم، وفي عام 1787

 قازان(( وشرف عليها محمد شاار مرتضى ووغلي. وًرى في ))

م ظهرت طبعة للمصحف الشريف فييي مديميية ))ليبزيييغ(( 1834وفي عام  

، ورغب اهتمام األوربيين بها، وإقبالهب عليها، Flugelوشرف عليها ))فلوج ((  

 إال واها لب تحظ بعماية المسلمين؛ لمخالهتها قواعدَّ الرسِب العثمااي َّ الصحيِد. 

طبع المصحف طبعتين حجريتين فييي ايي  ميين طهييرانَّ عييام   يرانوفي إ

 م(.1833هي )1248م(، وتبريز عام 1828هي )1244

 م. 1887اما ظهرت طبعات وًرى في الهمد، وفي اآلستااة بدءًا بالعام 

إال ون المالحظَّ على جميع تلك الابعاِت عدمم التزامهييا بقواعييد الرسييب 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلب، وجرت العثمااي، الذي حظي بإجماع صحابة ر

على قواعد الرسب اإلمال يِ  الحديِث، إال في ازٍر يسييير ميين الكلمييات اتبييت 

 بالرسب العثمااي. 

م( عمييدما قامييت 1890هييي )1308واستمر الوضعم على كلك حتييى عيياِم  

، لصاحبها ))محمد وبو زيد (( بابع المصحف الييذي المابعةم البهيةم بالقاهرة

يخم المحقق م ))رضوانم بنم محمد(( الشهيرم بييالمخلالتي، والتييزم فيييه اتبه الش

بخصا ِص الرسِب العثمااي، واعتمى بأمااِن الوقوف مميزًا ا  َّ وقف بعالمة دالٍة 

 عليه. 

، واان المقدمَّ على غيييره ميين بمصحف المخلالتيعمرف هذا المصحفم  

، دفع مشيييخةَّ األزهيير المصاحِف، إال ون رداءةَّ ورقه، وسوءَّ طباعته الحجريِة

إلى تكوين لجمة؛ للمظر فيه، وفي ما ظهر من هَّمَّاٍت في رسمه وضباِه، فكمتب 

مصحٌف بخط الشيخ محمِد علي ًلِف الحسيمي، على قواعد الرسب العثمااي، 

وضمبط على ما يوافق روايةَّ حهٍص عن عاصٍب، على حسب مييا ورد فييي اتيياب 

ي، مع إبدال عالماِت الخلييي  بيين وحمييدَّ ))الاراز على ضبط الخراز(( للت َّمَّس
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وتالميذِه من المشارقة بعالمات األادلسيين والمغاربة، وظهرت الابعةم األولييى 

 م(، فتلقاها العالب اإلسالمي م بالرضا والقبوِل.1923هي )1342ممه عام 

 مدٍن مختلهة من العالب اإلسالميِ ثب توالت طبعاتم المصحِف الشريف في  

الاباعة وااتشارها، بما فيها المغربم العربي م، الذي لييب يتييأًر مع تاور آالت  

اثيرًا في طباعة المصحف الشريف عن المشرق، وإن لب يمعرف على وجه الدقة 

تاريخم بدء الاباعة فيها، إال واها التزمت في عالمات الضبط بمييا جيياء عمييد 

 الخراز. 

 يف:عماية المملكة العربية السعودية باباعة المصحف الشر

وفي المملكة العربية السعودية، تعودم بدايةم طباعِة المصحف الشريف إلييى 

، والييذي بمصحِف مكةَّ المكرمِةهي عمدما ظهر المصحفم المعروفم  1369عاِم  

طبعته شراةم مصحِف مكة المكرمِة بعد ًمس سموات اسييتغرقها العميي م بييين 

محمييد طيياهر   الكتابة والتصحيد، وقد اتب هذا المصحفَّ الخااطم الشييهير

الكردي وصححته لجمة من علماء مكة ثب ورس  إلى مشيييخة األزهيير فوافقييت 

 على التصحيد. 

واان صدى ظهوِر هذا المصحِف واسعًا داً  المملكة وًارجها، واااييت 

فرحةم الملك عبد العزيز رحمه اهلل بظهوره ابيرًة، وقدم للقا مين عليييه دعمييًا 

ابم السموِ  األمراءم والمعييالي الييوزراءم وابييارم ماديًا ومعمويًا سخيًا، واذلك وصح

موظهي الدولة، اما القى استحسانَّ المسلمين وثماءَّهب ًارجَّ المملكة، ووشادت 

 به الصحف الصادرةم في بعض تلك البالد. 

وبعد ثالثين عامًا من ظهور مصحف مكةَّ، ظهر مصحٌف آًر فييي مديميية 

بعد مراجعته والموافقة عليييه هي، بماابع الروضة،  1399جدة، وكلك في عام  

 من الجهة المخولة بذلك في الملكة العربية السعودية. 

م( ومعلن عيين افتتيياح وعظييب 1984هي، )1405وفي شهر المحرم من عام  

مجمعم الملك فهٍد لاباعة ممشأة في العالب تقوم على ًدمة القرآن الكريب وهو  
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 ة القرآن الكريب، وفتد وهو وول عم  حكوميِ  رسميِ  لاباع  المصحف الشريف،

 عظيٌب اهع اهلل به ماليين المسلمين في مختلف بقاع األرض. 

ووقع االًتيارم على مديمة المصاهى صلى اهلل عليه وسلب، لتكييون مقييرًا 

لهذه الممشأِة العظيمِة؛ لمكااتها في اهوِس المسلمين، وألاها عاصييمةم اإلسييالم 

لخلق محمد صييلى اهلل عليييه وسييلب، األولى التي تمزل فيها الوحيم على ًير ا

 وشع ممها اورم القرآِن فأضاءَّ واحاءَّ المعمورِة. 

المجميِع بمصيحف واتهق على تسمية المصحف الذي يتب طبعهم في هذا  

 ؛ تيممًا بهذه البقعة المباراة.المديمة المبوية

اان حدثًا عظيمًا وثلج صييدورَّ المسييلمين، عمييدما وزاح ًييادمم الحييرمين 

لملكم فهدم بن عبد العزيز الستار إيذااًا بتشييغي  المجمييع، بعييد ون الشريهين ا

 ااتم  بماؤه وتجهيزاتهم الهميةم، والبشريةم. 

طمبع المصحفم الشريفم  في المجمع برواية حهييص عيين عاصييب، وهييي 

الرواية التي يمقرو بها في معظِب بالد العالب اإلسالميِ ، واتييب هييذا المصييحفم 

مااي، وضمبط على ما قرره علماءم الضييبط مييع األًييذ على قواعِد الرسب العث

 بعالمات الخلي  بن وحمدَّ ووتباعه من المشارقة. 

اما طمبع برواية ورش عن اافٍع المداي، وهي الروايةم التي يمقييرو بهييا فييي 

معظب دوِل المغرب العربي )المغرب، والجزا ر، وتواس، وموريتاايييا( إضييافة 

، واتب هذا المصحف بالخط المشييرقيِ  علييى إلى السمغال، وتشاد، وايجيريا

 حسب قواعد الرسب العثمااي، وضمبط بالضبط المغربي. 

اما طبع برواية الدوري عن وبي عمرو البصري، واتب بالخط المشييرقي 

على حسب قواعد الرسب العثمااي، وضبط على ما قرره علميياءم الضييبط مييع 

شارقة، ما عدا بعضًا يسيييرًا، األًذ بعالمات الخلي  بن وحمدَّ ووتباِعه من الم

 فقد روعي في ضباه مذهبم واثِر المغاربِة، وما جرى العم م به في السودان. 

اما طبع مصحف اسخ تعليق برواية حهص عن عاصب، على حسب قواعد 

 الرسب والضبط المتعارف عليها في بااستان وما جاورها. 
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التهوق في اتابيية اتبت مصاحفم المجمع بيد ًااٍط متمرٍس، مشهوٍد له ب

 المصاحِف، هو الخااطم عثمان طه.

وتشرف على اتابتها وطبعها لجمٌة علميٌة مختارة بعماية من المختصين في 

علييوم التجويييد، والقييراءات، والرسييب، والضييبط، وعييد اآلي، والوقييوف، 

 والتهسير، والهقه، واللغة، والمحو والصرف. 

فيي مراجعتهيا للمصيحف الضوابطم التي تسير عليها اللجميةم  وتتلخص  

 فيما يلي:  الشريف

اشتراطم اإلجماع فييي ايي  ًاييوة، والمصييادرم األساسيييةم ميين اتييب  .1

 المتقدمين واتِب المتأًرين هي المرجعم في حسب وي ًالف. 

التمسكم بالحجة إن ظهرت، وإسقاط ما عداها، والحجة مبمييية علييى  .2

 تحساِن فيها.الرواية واالِم األ مة المتقدمين، وال دً  للروي واالس

 اتباعم قواعد الرسب العثمااي، الذي حظي بإجماع الصحابة والتابعين. .3

تجريدم المصحف مما عدا القرآنَّ الكريبَّ لقوله صلى اهلل عليييه وسييلب  .4

اما جاء في صحيد مسلب: ))ال تكتبوا عمي، وميين اتييب عمييي غيييرَّ القييرآن 

ًَّشية اًتالِط اص القرآن بغيره والت باِس كلك على الميياس، فَّْليَّْمحه((، وكلك 

مما قد يكون مدًاًل وسببًا للتحريف والزيادة، متأسيًة في كلك بما سار عليييه 

الصحابةم رضي اهلل عمهب في تجريد المصاحِف العثماايييِة ممييا سييوى القييرآن 

الكريب، مما لب يحظ بالتواتر والقاع واليقين، اترقيب السييور، وعييدد آياِتهييا 

ا، مما هو داً  في اااق المص القرآايِ ، حيث يمكن وبيان المكيِ  والمدا ي ممه

تهصي م األقوال فيه، وبياِن الراِجد ِمن المرجييوح فييي اتييب التهسييير، وعلييوم 

 القرآن الكريب.

وما وسماءم السور، ورموزم الوقوف، والمْقطم والشك م، فقد دعت الحاجةم  .5

ق المص القرآاي في إلى إثباتها؛ اللتصاقها بالمص القرآاي. وما ما هو ًارجم ااا

حواشي الصهحات، ااسب السورة، ورقِب الجييزء، وو فييي جااييب الصييهحات، 

ارموز األجزاء، واألحزاب، واألرباع، واألعشار، واألًماس، ورموز السجدات، 
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والسكتات، فلقل ة المحذور فيها؛ لبعدها عن مجال المص القرآاي ومثبتت بإًراج 

 طباعي يختلف عن المص القرآاي. 

 : وبعد 

فقد اان القرآن الكريب موضعَّ اهتمام المسلمين من وول يييوم تمييزل فيييه 

على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلب، فوعيياه الصييحابةم وحهظييوه، واتبييوه، 

وطبقوا ما فيه، واان ما قام به وبو بكر الصييديقم بمشييورة عمييرَّ رضييي اهلل 

 عليييه عمهما من جمع القرآن مما هو مكتوبم، ومحهوٌظ في عهييده صييلى اهلل 

وسلب عماًل عظيمًا حمهظ به القرآنم، وسار على اهجه عثمانم بنم عهييانَّ رضييي 

اهلل عمه، عمدما جمع الماسَّ علييى مصييحف واحييد، وممييعَّ االًييتالف بييين 

المسلمين، وقد اال زيد بن ثابت رضي اهلل عمه شرف تحم  مسيي وليِة جمييِع 

 القرآن في عهد وبي بكٍر، واتابتِه في عهد عثمان. 

ن حرصم المسلمين على تَّعَّل مب الكتابِة، وتاوير الخِط مرتباًا بحرصهب واا

 على قراءة القرآن الكريب وتدبره وحهظه، والعماية بكتابته واشره. 

مصاحههب   اتابة  تجويد  في  الالحقة  العصور  في  المسلمون  تهمن  وقد 

برز   قمار  ا   وفي  ب   عصر،  ا   وفي  بها،  والعماية  وتذهيبها  وزًرفتها 

من  ًااط يمْبهر  بما  فجاؤوا  وتجويده،  الخط  حسن  في  الكمالَّ  بلغوا  ون 

 الخاوط الممسوبة، التي ًل َّدت كارَّهب على مر  العصور.  

لب ي ثر ظهورم الماابع الحديثة فييي اهتمييام المسييلمين بجييودة الخييط، 

والتهمن في اتابة مصاحههب، واستمروا على كلك حتى وقتما الحاضر، رغب ما 

في وسا ِ  التقمية الحديثيية التييي تعمييى بالكتابيية وزًرفتهييا   يشهده من زَّحَِّب

 وتاويرها.

تمامى اهتمام المسلمين بكتابة وطباعة المصحف الشييريف، واسييتخدام 

وسا ِ  الابِع الحديثة في بعض البالد اإلسالمية، والعمِ  علييى اشيير القييرآن 

لوقت الحاضيير الكريب بوسا  َّ مختلهٍة، واان وعظبم عمايٍة بالقرآن الكريب في ا

هو ما قامت به المملكة العربية السعودية ميين إاشيياء مجمييع لخدميية القييرآن 
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الكريب والسمة والسيرة المبوية الماهرة تشرف عليه وزارة الشيي ون اإلسييالمية 

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد وهو مجمع الملك فهد لاباعة المصحف الشريف. 

فييي   حفَّ متقميٍة سيليمٍةسد َّ المجمع حاجة ماسة عمد المسلمين لمصا

رسمها وضباها من وي ًاأ وو تحريف، سار في اتابتهييا علييى مييا ارتضيياه 

هي واثر ميين 1421ووجمع عليه الصحابةم والتابعونَّ، وقد بلغ إاتاجمه حتى عاِم  

ما ة وستين مليون اسخة من مختلف اإلصدارات، وزع ممه على المسلمين فييي 

سعة وثالثييين مليييون اسييخة هديييًة ميين مختلف واحاء العالب واثرم من ما ة وت

حكومة المملكة العربية السعودية؛ إيمااًا ممها برسالتها، وإدرااييًا لمسيي وليتها 

تمجاه اتاِب اهلل وسمِة رسوله صلى اهلل عليه وسلب، وًدمًة للدين واشييره فييي 

 ورجاء األرض. 

لب تقتصر عمايةم المملكة العربية السعودية على طبع المصييحف الشييريف 

اشره، ب  امتدت إلى ترجمة معاايه إلى لغات العالب التييي بلغييت حتييى عيياِم و

هي وربعين لغًة، واذلك العمايييةم بتهسيييره وعلومييِه المختلهييِة، والعمايييةم 1421

 بالسمة والسيرة المبوية الماهرة. 

 

                            
 


