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 العربية نت 

 م 0262أكتوبر  3 -هـ 6341ذو احلجة  02األحد بوم 

 مير كلا زوار من العامل فاضت دموعهم لرؤية أقدم رقائق القرآن
Visitors from the world overflowed tears to see the oldest holy Quran chips 

  ۔اھكيد هخسن اك ميرك نآرق انارپ ےس بس ےن ںوھنا تقو سج ےگل ےنھب ںوسنآ ےك ںولاو ےنھكيد

 ملسو  هيلع نهلا ىلص الرسول زمن عاش بيده ناسخها أن يؤكدون آيات تعرض الربيطانية برمنغهام جامعة
University of Birmingham UK exposure verses assert that the person who wrote 

lived in the time of the Prophet )peace be upon him( 

 هراش ا ےس  سج  ىك  شیپ  ےنماس  ےك ںوگول ىپاك ىك هميرك آيات دنچ ےن برطانیہ يونیورسٹی برمنگھم

 ۔ںیه ےك هنامز ےك ملسو هیلع hiها ىلص hiها لوسر ےلاو ےنھكل هك ےه اتلم

 
 لرؤيتها يف املعرضالسعودي فادي قشقري يتأمل املخطوطة مع زوار آخرين هفت قلوهبم قبل أعينهم 

 كمال قبيسي  -لندن
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خطفت خمطوطة من القرآن، يعتربوهنا بني أقدم ما مت العثور عليه لآلن، مشاعر وأحاسـي،، اختلجـت يف 
نفــوز زوار أقبلــوا مــن دول عــدا لرؤيتهــا منــا بــدأوا يــوم اامعــة املاضــي بعرضــها يف مدينــة بريطانيــة، بعيــدا 

عـن عـعوره حـني رآهـا، أن "نـت.العربيـة"عوديا أكـد وهـو ّـد   كيلومرت عن لندن، إىل درجة أن س  022
كعينيــه وهــو يتأمــل صــفقة الرقاقــة املوضــوعة " فاضــت بالــدمع تــأ را"أعــني بعــ  مــن هفــت قلــوهبم إليهــا 

 .أكتوبر اااري يف مبىن تابع اامعة برمنغهام الشهريا 02بصندوق زجاجي يستمر عرضها فيه حىت 

كره، طوى العامل بأسره يوم أعلنت ااامعة يف يوليو املاضي أهنا عثرت عليهـا خرب تلك املخطوطة، ملن يتا 
ملققـــة يف مكتبتهـــا عـــن طريـــق ادطـــأ بنســـخة أحـــد  مـــن القـــرآن، ، اكتشـــفت أهنـــا أقـــدم منهـــا بكثـــري، 
ومتطابقـــة مـــع نســـح موجـــودا حاليـــا مـــن القـــرآن، مـــن دون أي تغيـــري أو  ريـــ ، ســـوى تلـــ  يف حـــوا  

 .يف الكتاب الكرمي" سورا طه"وآيات من بداية " سورا مرمي" على آيات من هناية صفقتيها احملتويتني

يف جامعـة أوكسـفورد، لتتعـر  إىل " الكوربون املشـع"وأسرعت ااامعة إىل فقص رقاقة الصفقتني بتقنية 
يف  قيـــق موســـع عــــن املخطوطـــة ذلـــك الشــــهر، " نــــت.العربيـــة"زمنهمـــا، وأدهشـــتها النتيجـــة الــــة ذكر ـــا 

بعد املـيدد،  132و 215أهنا رقائق من جلد غنم أو ماعز، تعود إىل الفرتا بني %  52أكدت بنسبة و 
ووفاته كانت عام  162وبعثته بدأت يف  272علماً أن السري النبوية جتمع بأن والدا الرسول كانت عام 

 .باملدينة املنورا 140
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 مبتعث سعودي وص  ععوره حني رأى املخطوطة

 :وب قبل األعين لرؤيتهاوأقبلت القل

أمـا الكتابــة علــى الرقاقــة االديــة، فمــال البقــث إىل أهنــا بيــد أحــد أصــقاب النــ ، أو كــان يعرفــه عخصــيا 
سـنة، أي بـزمن  64وعاصره، ودوهنا خبطـه يف زمنـه، أو يف وقـت مل يكـن مـر علـى وفـاا الرسـول أكثـر مـن 

ـــل األعـــني إىل معـــرض جامعـــة ادليفـــة الثـــاب عمـــر بـــن ادطـــاب كقـــد أقصـــى، لـــالك أقبلـــت ا لقلـــوب قب
برمنغهـــام لرتاهـــا وتتأملهـــا، وتســـتوحي منهـــا كـــل خـــاطر عيـــل، بعـــد أن قـــررت ااامعـــة عرضـــها  انـــا علـــى 

 .أكتوبر اااري 0العموم بدءا من 

مبــــىن "أقبلــــوا عشــــرات يف اليــــوم األول، وتمــــاع  العــــدد أمــــ، الســــبت،  لقــــاء ن ــــرا عليهــــا  ــــت قبــــة 
أمـــا اليــوم األحـــد، ومــا بعــده، فيتوقعـــون أن يمــيق املكـــان . لجامعـــة يف مدينــة برمنغهــامالتــابع ل" املوســيقى

بتفاصـــيله مـــن موقـــع صـــقيفة " نـــت.العربيـــة"مبئـــات، جـــاء بعمـــهم مـــن دول يف ادـــار  إىل معـــرض أملـــت 
Birmingham Mail  62احملليــة، وفيــه الــوارد أيمــا مبوقــع ااامعــة، مــن أنــه يفــت  أبوابــه الســاعة 
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ااـاري للراحــة،  67مسـاء، ويغلــق أبوابـه يــوم  7بعـد ال هــر، فيمـا يســتمر كـل أربعــاء إىل  2 صـباحا حــىت
 .أكتوبر 02ليعيد فتقها للراغبني حىت آخر أيام املعرض يف 

 
 أكتوبر 02جامعة برمنغهام واملبىن املعروضة فيه النسخة القرآنية ضمن صندوق زجاجي حىت 

 :"وهذا ما زاد من ايماني أكثر"

ســنة  الثــة، هــو " علــم الســرطان"أوا املخطوطــة، مبتعــث ســعودي يقــيم يف برمنغهــام ويــدرز  امعتهــا ممــن ر 
ســنة مبكــة، حيــث نشــأ وتشــبع مبوحيــات روحيــة، تأتيــه مــن  اورتــه  46فــادي صــاق قشــقري، املولــود قبــل 

 162م الاي عهد نزول أول وحي قرآب عا" غار حراء"القريب، حيث " جبل النور"للقرم املكي، ومن 
عــام، رقاقــة مــن مــاض ســقيق، كتــب عليهــا  6322للمــيدد، فــبذا بــدورا الــزمن  مــل إليــه بعــد أكثــر مــن 

ورمبـا ملسـها النـ  بنفسـه، وهـاا مـا زاد مـن إ ـاب "أحد أصقاب الرسول، أو معاصر له، آيات من الوحي 
 .كما قال" أكثر
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عــن مزيــد مــن عــعوره أيمــا حــني رأى " نــت.العربيــة"عــرب اتــات  مــن برمنغهــام،  ــد  فــادي قشــقري إىل 
ــــة يف الصــــندوق الزجــــاجي، وألول مــــرا يف حياتــــه، وقــــال عــــعرت بقشــــعريرا تتملكــــ  : "املخطوطــــة االدي

 .وفق تعبريه" بالكامل وأنا أق  أمامها أتأملها، وبقيت صامتا

ا  تـوي علـى آيـات أنـا بشـكل خـاأل، ألب مـن مكـة، وألهنـ"ذكر أنه غـاب للق ـات وهـو يتأمـل الرقاقـة 
( مــرتني" قـد تكـون"وكــرر )مـن سـورتني مكيتـني، فرحــت أتصـور يف حل ـة مـا أب أن ــر إىل رقاقـة قـد تكـون 

يف بيـــت عـــقيقته، فــامتر قلبـــه ســـريعا با  ـــان، " ســـورا طــه"هــي نفســـها الـــة قــرأ فيهـــا عمـــر بــن ادطـــاب 
، نصـ  قشـقري كـل مـن " أمـام النـ  مبكة، وهناك أعـهر إسـدمه" الصفا"وممى إىل دار األرقم يف جبل 

 .باستطاعته أن يزور املعرض ليشعر بالشيء نفسه، ورمبا أكثر

 
 وقال قشقري انه رأى بنفسه زوارا فاضت دموعهم وهم يتأملون الرقاقتني يف الصندوق الزجاجي


