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ويرسين أن .  املصاحفةتلقيت دعوة كريمة ألكتب عن مسرييت يف الدراسة وكتاب
 .أستجيب هلذه الدعوة

 : النشأة
سـنة , زاب جنـوب اجلزائـرْيـِدايـة بـوادي مْرِواليـة غ, رارةَولدت يف مدينة القـ

ِمزهريف جو ربيع , اءَّنَ يف بيئة صحراوية ذات واحات غ)م١٩٣٥−ه١٣٥٤( ْ وصيف , ُ
 .معتدل ووخريف مثمر, وشتاء قارس ,حار

ومـن شـيوخ ,  الثـانوي»احليـاة« بمعهـد ًمـديرا وً معلـام−رمحه اهللا−كان والدي 
 .ووالدها من الوجهاء,  من أرسة عريقة−رمحها اهللا−كانت والديت  و)١(.املنطقة

َّحبب إيل اخلط منذ الصغر َ ِّ واسـتهواين خـط .  الفن الوحيـد يف حميطـي, وكان هوُ
ِّ ويثني عـىل , يكتبه بتأنق وانتظام,لشيخ سعيد بن عبد اهللا دمحان عىل السبورةا, معلمي

 .ل من اليسار إىل اليمنيْكَّسطره بالش
إذ أنقـل القلـم مـن يـساري إىل ,  خمالفة ما ينبغـي يل اقرتافهـاوتلك. َلَوْكنت أش

  وكان شديد االنـضباط خمافـة−وهو خايل− يميني عندما يدخل الفصل مدير املدرسة
                                                 

 . اجلزائر−أستاذ يف املدرسة العليا للفنون اجلميلة   )*(
 , رسيع يف الكتابة, غيور عىل اللغة العربية,ّمربز يف علم النحو) الشيخ عدون(سعيد بن باحلاج رشيفي   )١(

 .  بكاملهًكتوباقدمه إليه م, وعند انتهاء الواعظ منه, الرشيف إىل درساملكي استمع يف احلرم 
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 .ل إيلِّيُأو هكذا خ, هنيه
فصار يقدمني إىل السبورة لكتابة , وملا بلغت الفصل السابع كان معلمنا خايل ذاته

  .لتفوقي عىل األقران يف اخلط ;دروس الفصل
فتحت عيني يف البيت عىل قاعة الضيوف املزينة بلوحات خطية للشيخ عبدالعزيز 

   .الرفاعي
 وهي ,ه إال بعد دراستي يف اخلارجَّا توقيعه فلم أفكأم.  قراءة تراكيبهاَّاستغلق عيل

جلبهـا والـدي عنـد . وطبعت هبا ألهنا غري معروفـة يف تركيـا, لوحات كتبها يف مرص
 .)١( تقليدهاًحماوال, ام إعجابَّ هبا أيًرجوعه من احلج وكنت معجبا

امئها  يف أسـَّأن أتأمـل مكتب وخزانة للكتب القيمـة حيلـو يل  −ًأيضا− ويف القاعة
 .املرقومة بأيدي أشهر اخلطاطني

ابة حوايش احلروف وملء فراغاهتا, إىل أن تنـاهى إىل تد اخلطوط يف البداية بكِّأقل
سمعي أن أستاذي حممد أحجوجة يكتـب بقلـم مـن القـصب, وهـي شـقفة كـأقالم 

َوكنت أجهل أن القلم يقـ.  يلًعظيامًفتحا املغاربة, فكان  ) ًيقطـع عرضـا مـن رأس( ُّطُ
َيشو  التي متتص احلرب, ويـستمد منهـا ُ, وأن املحربة تالق بخيوط احلرير من منتصفهُّقُ

 .اخلطاط
 . يف الكتابة الالتينيـة باملدرسـة الفرنـسيةًوتفوقت أيضا, تدرجت يف حسن اخلط

 . السيارات باخلطني واألدهان عىل واجهات املحالت وكتبت بالفرشاةو
                                                 

ـــة   ) ١( ـــات الكريم ـــي اآلي ـــصوصها ه . ﴾﴿. ﴾﴿: ون
.... , »لك من مالك ما أكلت فأفنيـت«: احلديث الرشيف و.﴾﴿

 . ولوحات أخر لغريه
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 :الدراسة بمرص
إىل التطلـع , الثانويـةيف م اخلـط دفعتنـي بعـد التخـرج ُّتعلـ يفإن رغبتي اجلاحمة 

 .عرشون سنة ووعمري وقتئذ ثالث, لدراسته يف مرص
 .اخلالن وفراق األهل و,املال وحتقيقه بالعزمو ,حلم صعب املنال
 . رضامها و فكسبت قناعتهامَّشاورت والدي

اشتغلت سائق و, إذن جبهة التحرير الوطني, وحلصول عىل أوراق السفراوترقبا 
 . أو تزيدشاحنة يف العاصمة سنة

االنتـشار يف مناكبـه  و االنتقال يف الـصيف إىل الـشامل−نحن الطلبة−لقد تعودنا 
  .كسب دراهم معدودة, و لسرب أغوارها;للمشاركة يف معرتك احلياة العملية

بعـد  )م١٩٥٨, م١٩٥٧/ه١٣٧٧(وصلت إىل القاهرة منتصف السنة الدراسية 
 .لةَّعقبات مذل و,يةمراحل مضن

بت إىل َّ وترس,ًا حرًاُسمح يل بحضور دروس مدرسة حتسني اخلطوط العربية طالب
 عـىل –ألول مـرة− ُتلعـَّطا و.فصل السنة الرابعة للتتلمذ عىل أكرب أساتذهتا وحتيتهم

 .أحبار اخلطاطني, و أقالم البسطتقتنيا وِّ اخلطِقُشْمَأ
ه إيل أســتاذي حممــد رضــوان َّمي, وجــوذات يــوم كنــت جالــسا يف الــصف األمــا

فاخلط وضع . كتب بيمينكاّيابني «: ه قائالَحْصُن) م١٩٦٧− ١٨٨٤/ه١٣٨٧− ١٣٠٦(
 ,ل اقتناعي بتوجيهـهُمَ نقلت القلم يف احلني من اليسار إىل اليمني, إذ ك,»باليمني, ولليمني
 .نسيابيف تسطري بعض احلروف باليسار, يؤدهيا اليمني بيرس والوم وكم عانيت من 

ّكانت هواجس تنتابني, وشعور بالذنب حيز يف نفيس منذ أن تعرض أستاذي النارص 
 والكتابـة ,حد دروسه بالـسنة األوىل الثانويـة إىل وجـوب األكـلأبن حممد املرموري يف ا
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 .ً وأدركت أنه يعنيني تلميحا,ً للحديث النبوي الرشيف وتربكاًباليد اليمنى, امتثاال
 . أنا يف العقد الثالث من عمري? وليمنيستعامل ااكيف أطيق 
حـول   الأمـامينصح األستاذ قائامن  ونةُّ فاتباع الس;أي معاناة و,معاناة أصابتني

 .توفيقه و بعون من اهللاَّإالجتاوزمها  يل عىل
 القلم باليمني خيطئ االستمداد من فم الـدواة إال, ورشعت من ليلتها يف التامرين

 .السطور مضطربة و,احلروف مفككة, وبمحاوالت
َباحلكـك كتبـت  وضاعفت أوقات الـتامرين  لتقويـة ; عـىل الـسبورة)الطبـشور(َ

   ومحـدت اهللا ,وارتاحت نفـيس كالتائـب مـن ذنبـه توبـة نـصوحا. عضالت األصابع
 .  عىل هذا التوفيق−ًأمحده دوماو−

 التـرشيح ووملا انتظمت يف كلية الفنون اجلميلـة كتبـت حمـارضات تـاريخ الفـن
هـا بـاليمنى يف ُّأخط و لتعودها عىل الرسعة;تكنولوجيا عند إمالء األستاذ باليرسالو

 .)١( يف تدريبهاًاملنزل إمعانا

 :شهادة اخلط
وواصلت . شاركت يف مسابقة الدخول إىل مدرسة حتسني اخلطوط العربية بنجاح

يقـدمني أسـتاذي حـسن مكـاوي إىل , مواظبـة ومسرييت يف السنوات األربع باجتهاد
 .السبورة لرسم الزخارف لزمالئي

 بعد حـصتي يف الـسنة الثانيـة والثالثـة عـىل أسـاتذة الرابعـة أو التخـصص ُّوكنت أمر
  . وكنت من أواخر املغادرين للمدرسة, لالستزادة من تعليمهم, أو نقل ما كتبوه عىل السبورة

                                                 
تبـادر إىل قـذف  و,فإذا بالرجل اليمنى بالتبعية يـدب نـشاطها,  يف ميدان كرة القدمً متفوقاًوكنت أيضا  )١(

 .الكرة بعد مخوهلا
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وعند أول تعلـيم مـن أسـتاذي إبـراهيم , )م١٩٦٢/ه١٣٨١(يف السنة الرابعة و
ق ْشَ فعليـك بمـ,قعة دون مستواه يف خط الثلثُّإن خطك يف الر«: ًالحظ قائال, صالح
  .»تَّزِحممد ع

عند االمتحان فزت باملرتبـة الثانيـة  و,ضاعفت التامرين منه واستلفت هذا املشق
 األول يف مـاديت الثلـث العــادي, ومـرص يف شـهادة التخـرج عـىل مـدارس مجهوريــة

ين َّ أسـتاذي صـريُحْصُفنـ.  ال نستعمل الرقعـة مثـل املـشارقةنحن املغاربة و,قعةُّالرو
 .  فيه عىل ذويهًمتفوقا

 : شهادة التخصص والتذهيب
ــسنة األوىل ختــصص ــسنة جــزء مــن  ودرســت يف ال ــةال رجعــت ســنة  و,الثاني

 باملرتبـة الثانيـة يف عمـوم ً ففزت أيضا,المتحان شهادة التخرج )م١٩٧٠/ه١٣٩٠(
 .الثلث اجليل و,الزخرفة: دتنياألول يف ما, ومدارس مرص

يف مجيـع  و,ّومن أجل حماسن التعليم يف مـرص تكـريم األوائـل يف كـل املـدارس
 ,توزيع جـوائز مـشجعة هلـم, و»عيد العلم«يف مناسبة , ّالتخصصات كل عام و,املواد

 .م هلمَّيسل و,طبع كتاب حيمل أسامءهمُيو

 :شهادة بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة
غربتي  ورغبتيكانت  و.ّاسة يف مدرسة حتسني اخلطوط العربية مسائيةالدركانت 

 . ومنحة دراسية عليا,للحصول عىل مستو تعليم أعىل
شـاركت يف مـسابقة الـدخول إىل كليـة , وتابعت دروسـا خـصوصية يف الرسـم

 .)م١٩٥٩ـ ١٩٥٨/ ه١٣٧٨(قسم احلفر سنة , الفنون اجلميلة بالزمالك
. الفرنـسية و التخـرج يف لغـة ثالثـة غـري العربيـةونجحت برشط االختبـار قبـل
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دانتـي « ملعهـد ً وانتسبت أيـضا,س اختياريا يف الكليةَّرَدُخرتت اللغة اإليطالية ألهنا تا
 . للوفاء بالرشط و, للتمكن فيها;ً ليال»أليقياري

 واهتاممـي بالرسـم . باملائـة)٦٢٫٩ (: بنـسبة)م١٩٦٣/ه١٣٨٣ (خترجت سنة
 . ليس مثل اخلط

لقـد سـلبت مـشاعري . برسم معاملها, »مساجد القاهرة«:  موضوع التخرجكان
, إبــداع خطوطهــا وزخارفهــا, ووروعــة حماريبهــا, وجــالل مآذهنــا, عظمــة عامرهتــا

 . وما يقام هبا من شعائر هادية إىل الرشاد, أجوائها القدسيةو
 ًيـضاوتلقيـت أ.  لفن اخلـطًفكانت يل رفدا, اتسعت مداركي الفنية هبذه الدراسة

حظيـت , والـديواين مـن أسـتاذي حممـد عـيل مكـاوي وبالكلية دروس اخلط الكويف
 . من الكلية إىل مدرسة حتسني اخلطوطًبصحبته ونحن ننتقل معا

,  مهتـيً مثـرياَّيثني عـيل و,من أخلص تالميذهُّيعدين أستاذي سيد إبراهيم وكان 
 كريمته التي ترجـع بـه إىل وكان يدعوين للركوب معه يف سيارة.  كفاح اجلزائرًمعظامو

 .»بالعجوزة«بيته القريب من مسكني 
بعد عقدين من الزمن كانـت يل  و.ًويل عند أستاذي حممد عبد القادر حظوة أيضا

 .سطنبولإمعه رفقة يف عضوية جلنة حتكيم املسابقة الدولية لفن اخلط يف 
 الـذهب ِّنا األستاذ صـالح الـدين العقـاد يف التخـصص طريقـة حـلَسَّويوم در

وملـا سـألت أسـتاذي أمحـد , ّخصني بتكملتها يف بيته العامر, مل تنته احلصة, وللزخرفة
 .دعاين بكرم إىل بيته لريشدين إليها,  رسم أرضية شهادة معهد احلياةطريقةهبجت عن 

 يف ًكنــت مواظبــا. التبجيــل والعرفــان وأقــوم نحــو كــل أســاتذيت بحــسن الــود
سرتشـاد  إىل بلدي وابتعادي عـن أسـاتذيت لال نصب عيني رجوعيًالتحصيل جاعال
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  )١(.مثواهم وأحسن اهللا جزاءهم. التلقي عنهم, وهبم
السـتغراق كـل أوقـايت , لقد تابعت يف مرص مناهج ثالث مدارس يف زمن واحد

 .يف التحصيل

 :اإلجازة
عداد اإلجازة عـىل إستأذنت أستاذي سيد إبراهيم يف ابعد نيل شهادة دبلوم اخلط 

 . لقديمالنهج ا
ّفذيلها ,  إىل أن وافق عىل مستواهاًعرضتها عليه مرارا و عىل خطوطهاًمترنت أياما

 . ثم زخرفتها بالذهب,)م١٩٦٣/ ه١٣٨٣( سنة »بإذن الكتبة«
خريف سنة ,  من أستاذي حامد اآلمدي باسطنبول مدة ثالثة أشهرًوتلقيت تعليام

 ,النـسخ و خطـي الثلـثيفمنه اختتمت باحلصول عىل إجازة . )م١٩٦٩/ ه١٣٨٩(
بالسند اخلطـي إىل سـيدنا عـيل بـن أيب اإلجازة ترتقي . نصحه وواستفدت من خربته

 .ريض اهللا عنهطالب 

 :الدراسات العليا باجلزائر
 ًبـدأت أيـضا, و يف املعهد الرتبويًشتغلت خطاطاا, )م١٩٦٤/ه١٣٨٤ (يف سنة

 .ملادة اختيارية, د حرمتعاقبصفة تدريس اخلط باملدرسة الوطنية للفنون اجلميلة 
وهـو منتهـى , وكتابـة اللوحـات, حتـسني خطـوطيتـدريس اخلـط وكان هديف 

 . طموحي بعد التخرج
                                                 

 سـيد , حممد عـيل مكـاوي, سيد إبراهيم,حممد رضوان: هم −يف مرص−أساتذيت اخلطاطون األجالء  −  )١(
 حممد عبد الرزاق , حسن عيل مكاوي, حممد عبد العال, حممد عبد القادر, حممود الشحات,عبد القوي

 . أمحد هبحت , صالح الدين العقاد, إبراهيم صالح,سامل
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 ومـا −أجاب بأن املدرسـة عليـا,  من املسؤول عن تعليمناتعيينيوعندما طلبت 
حفـزين رده عـىل , وقـد  فاملطلوب مني احلـصول عـىل شـهادة عليـا−هي بعليا وقتئذ

 .إىل مقاعد الدراسةاللجوء , والتحدي
َّعملية فرض عيل حتـضري دبلـوم  وألن دراستي فنية و,توجهت إىل جامعة اجلزائر َ ِ ُ

درسـت مـادة الفـن , و فقبلت,علياالدراسات ال للتسجيل يف ;نظري مدة سنة دراسية
 .نجحت, واحلديث عند األستاذ سمري رافع

لقرن الرابـع إىل من ا, املغاربة وخطوط املصاحف عند املشارقة«خرتت موضوع ا
 .)الدور الثالث(دكتوراه الوذلك لنيل شهادة , »العارش اهلجريني

والـدكتور , ر أمحد فكريوالدكت, ثالثة أساتذةعىل الرسالة تعاقب عىل اإلرشاف 
 ودام إعـداد البحـث ,مـن اجلزائـر, رشيد بورويبةالدكتور  و.من مرص, إبراهيم مجعة
 .سبع سنني

 فرنـسا وإسـبانيا واملغـرب و إىل مكتبـات تـونستنقلت للحصول عىل املـصادر
حظيت بتصفح املـصحف إذ , إىل طشقند بأوزباكستان حتى, وتركيا والعراق ومرصو

ســنة الرســالة  تنوقــشوقــد . املنــسوب إىل ســيدنا عــثامن بــن عفــان ريض اهللا عنــه
 .ًتقدير جيد جداوحصلت عىل , )م١٩٧٦(

 .م١٩٨٢طبع يف اجلزائر سنة و .ّوكان البحث أهم مرجع يل يف كتابة املصاحف
ضعف بـرصي , بعض اللوحات وبعد اجلهد الذي بذلته يف كتابة ثالثة مصاحف

 .فاكتفيت بتدريس اخلط
,  لنيـل شـهادة دكتـوراه الدولـة,نتساب مرة أخر إىل جامعة اجلزائـرقررت اال
 املركبـة بخـط الثلـث, ِّاللوحات اخلطيـة يف الفـن اإلسـالمي«: عنوانهًوأعددت بحثا 



 

٢٨٩ 

 .عرض جتاريب يف حقله, واإلفادة من تاريخ اخلط وهذا لالستفادة و.»اجليل
 .الكتابة العادية ال جيهدان النظر مثل اخلط والتأليفإن 

نـارص الـدين . د.أ و, أبـو القاسـم سـعد اهللا.د.أيف رسالة الدكتوراه  َّأرشف عيل
 . ًف جداِّتقدير مرشوحصلت عىل  )م١٩٩٧( سنة توقشُن و,سعيدوين
 )م١٩٩٨/ه١٤١٩( بريوت سنة – دمشق – دار القادري  الرسالةطبعتو

,  هبا لشهادايت العلياًأجدين جديرا, ووتتعاقب السنون لتصبح مدرسة الفنون عليا
إىل درجـة األسـتاذية  و,)م١٩٩٧(إىل أستاذ حمارض سـنة , فتدرجت من أستاذ مساعد

 .يداغوجي للمجلس البًم رئيسا٢٠٠٣ وانتخبت منذ سنة )م٢٠٠٣(سنة 

 :التدريس وأمشاق اخلط
 ففيـه رفـع ملـستو, ًال طريقة أحفظ للخط من تدريسه ملن وجد إىل ذلك سبيال

 .نفع للطلبة النجباء, وتطويره وحتفيز إجادته وِّاملعلم
ودفعنـي ذلـك إىل , الفنـون وخطوطا أخر لطلبة العامرة و الكويفَّطّدرست اخل

 .»دروس اخلط العريب«حتت عنوان , احلديث وتسطري أمشاق جتمع بني املنهج القديم
. )م١٩٨١/ه١٤٠١(الرقعـة سـنة و. )م١٩٨٠/ه١٤٠٠(النسخ سنة وهي بخط 

الديواين سـنة و. )م١٩٨٨/ه١٤٠٨(الفاريس سنة و. )م١٩٨٧/ه١٤٠٧(الثلث سنة و
ستعان هبا الطلبة واهلواة لفراغ الساحة اجلزائرية منها, بل شـاعت ا. )م١٩٩١/ه١٤١١(

 .  مراجعتها إن أسعف العزم واألجلأمنيتيويف . خر ملا طبعت بالشاميف ساحات أ

 :املصحف الرشيف
  إىل رضـاهًسـعيا و إعالء لكلمة اهللا;يصبو اخلطاطون إىل كتابة املصحف الرشيف



  

٢٩٠ 

ّمواصلة ملا سنه الكتاب من الصحابة رضوان اهللا عليهم الذين سـجلوه بـني , وثوابهو
 .يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

طـه إىل حتـسني أسـاليب ْقَله ونْكَلقد تطور اخلط يف كنف املصحف الـرشيف بـش
, واملحقـق, ين والرحيـا,فبعد اخلطوط اليابسة, فـالكويف, وخـط املـصاحف, خطوطه

, رسا إىل يومنا هذا عىل النسخ ذي احلروف املختزلة, وجلامهلـا ًأيضاوالثلث, والتعليق 
 .وتناسقها

ًخط بالكويف ثم باملغريب املبسوط غالبا, منها األندلس وويف املغارب ُ . 
َّعـرض عـيل و,راودتني رغبة كتابة املصحف منذ سنوات الدراسة بالقاهرة  بعـد ُ

اإلعـداد الـالزم هلـذا العمـل  ورينفاعتذرت ألين الزلت يف طور التام, خترجي كتابته
ّوارتأيت عدم التقيد بزمن أو االرتباط بنارش أو طابع قبل الرسو عىل منهجيـة . اجلليل

كان وردي اليومي من مصحف احلـافظ عـثامن منـذ . اخلطية وتريض قناعايت الروحية
اقتنيـت سـنة ثـم . كانت طبعته رديئة و. للتشبع من حماسن خط النسخ)م١٩٥٦(سنة 

املطبوع يف أملانيا حتت إرشاف اخلطاط البغدادي هاشـم , مصحف الرشدي )م١٩٦٧(
 .طالع عىل أسلوب آخر خلط النسخ لوضوح خطه ولال;حممد

كان اهلدف كتابة مصحف برواية ورش عن نافع السائدة يف املغارب بخط النسخ 
  .طالعاال و بعد البحثمن مجع بينهاممل أجد  و− فيهُجزتُالذي أ−

االتـصال بأهـل االختـصاص بـاألزهر الـرشيف  والتـشاور,  منيذلك قتىضاو
 .بالقراء باجلزائر, وبالقاهرة

التــذهيب  وبعــد امتحــان التخــصص يف اخلــط و,)م١٩٧٠(ففــي صــيف ســنة 
, ودلني معاريف األستاذ الدكتور لبيـب الـسعيد. ّكتبت جزء عم بخط النسخ, بالقاهرة



 

٢٩١ 

مجعني بدوره بالـشيخ عـامر  و, كتابهمؤلف, و»املصحف املرتل«املرشف عىل مرشوع 
توالت مع الشيخ جلـسات , وبالقاهرةآنذاك شيخ مقرأه اإلمام الشافعي , السيد عثامن

 .عديدة ملراجعة اجلزء ووضع تعريف له
ِّويف اجلزائر وجهت إىل مفتي اجلزائر باجلامع األعظم الشيخ وكان , حممد بابا عمر ُ

 . ًمقرئا وً حافظاًعاملا
شـاركهم  و,عبـد العزيـز زاويـدي و,أمحد باشن و,حممد شارف: يخأحرض املشا

 ,اجتمعوا عىل مناقشة خطـة اجلـزء و,األستاذ بكري بن حممد الشيخ باحلاج من القرارة
 .ًكانت مسطرته ثالثة عرش سطراو

 .  جديد أو حصل خالف كاتبت الشيخ عامر بمرص لتوحيد اإلمجاعَّوكلام جد
 اجلـزء عـىل الـصورة النهائيـة سـنة كتبـتبعـدها دامت مناقشة اخلطة سنتني تم 

لطبـع ل )م١٩٧٣/ه١٣٩٣( وزارة الشؤون الدينية باجلزائر سنة وفسحته. )ه١٣٨٩(
 .)١(والتداول

 , نفـسهالعـرشين عـىل املـنهج والثـامن والعرشين وكتبت إثر ذلك اجلزء التاسع
 .طبعاو

 :املصحف األول
 مصحفية للحافظ عثامن كانـت مترنت عىل عدة صفحات, قبل الرشوع يف الكتابة

 . اف بالقاهرةَّحَ اقتنيتها من ص,حسنة الطبع وجلية
                                                 

 والصاد املتـصلة عنـد الغاربـة بـال ,)صه(صاحف املغربية وهي كلمة راعتني عالمة وقف اهلبطي يف امل  )١(
حتى ال ندخل يف وسط , صاد بعراقتها) ص(قرتحت وضع أول حرف من الكلمة ا. سن وهاء خمطوفة

وجر عىل هـذا مـن كتـب بعـدي روايـة , قبلت اللجنة اقرتاحيو ,سطور املصحف كلمة ذات معنى
 .ورش بخط النسخ
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الـذي , الثالث عـرش املـيالدي, شاع مصحف احلفاظ منذ القرن السابع اهلجري
,  منـهورقات كل جزءعدد و, ً سطرامسطرته مخسة عرش و,تنتهي صفحاته بآخر اآلية

 ليتـسنى ; الورقـة وانتهـاء بظهرهـا مـن وجـهًبـدءا, ماعدا اجلزء األخري  ورقاتعرش
 .ًتقسيم املصحف إىل ثالثني جزءا

 .)م١٩٧٨/ه ١٣٩٨(عىل هذا النسق سنة  وكتبت املصحف األول برواية ورش
ال يف أول الـسطر , عالوة عىل ما سبق التزمت وضع رقـم اآليـة يف آخرهـا بالـسطرو

 ورةسمجـع عنـوان الـكذلك وجـوب  و.إذ هي كالنقطة الدالة عىل هناية اجلملة, التايل
 . أول سطر منها عىل األقل عىل وجه الصفحة الواحد وبسملتهاو

اتبعت يف أسلوب خطه قواعد خط النسخ وفنونه مـن تركيـب احلـروف, وتنويـع 
 الذي ارتضاه َّوكان عىل هنج جزء عم( ). وخطف تاءاهتا, )ـهـ(وإدغام هاءاهتا, صورها

 .احف برياسة الشيخ باباعمر باجلزائر وجلنة مراجعة املص,الشيخ عامر بالقاهرة
وطبعتـه . التـداول وبـالطبع, األوقـاف بـاجلزائر وأذنت وزارة الشؤون الدينيـة

املؤسسة الوطنية , و)م١٩٧٨, ه ١٣٩٨(سنة , ًالتوزيع سابقا واملؤسسة الوطنية للنرش
 .  إىل اآلنًسارياوال يزال , بعقد حيفظ حقوق الطرفني, ًللفنون املطبعية حاليا

وقـد , طبعه يف ليبيـا ويدل عىل ذلك تصويره و.ًرواجا وًلقي املصحف استحسانا
ونرشته مؤسسة  .النارش األصيل واخلطاط وجلنة املراجعة و من أسامء الشيخ عامرخال

بطلب من مكتبـة ,  بالشامًطبع مصغرا و,عبداهللا األنصاري بقطر بوجود اسم اخلطاط
 . غري علم وال إذن مني أو من النارشهذه الطبعات الثالث نرشت من و.باملغرب

َّوظهرت بعد طبعتنا عدة مصاحف حديثة الكتابة, أو حمورة من مصاحف سابقة عىل 
 .أخرج هذا املصحف رواية ورش من اخلط املغريب إىل اخلط النسخي, وهنج مصحفي



 

٢٩٣ 

طالعي يكون أول مصحف كامل يف التـاريخ جيمـع روايـة ورش عـن اوحسب 
 .نافع بخط النسخ

 :صحف الثاينامل
وأنـه يف , أحسست بعد الفراغ من كتابة املصحف األول أنني مل أوف حقه اخلطي

جتـارب تعتمـل يف  وقـد اكتـسبت مهـارات و.منهج أوفـق ووسعي تقديم خط أجود
 .إن بدا بعد حني أن بعضها غري موفق و−صدري ال ختبو إال بتنفيذها يف مصحف تال

تـدقيق  وتـضييق أخـر وسـطورهيضطر كاتب مصحف احلفاظ إىل نثر بعـض 
 .سمك القلم أحيانا للوفاء بنظامه

جلأت إىل ثالثـة عـرش سـطرا يف  و,ًمسطرة مخسة عرش سطرا ختليت عن تقييدات
 .ًرواية ورش أيضا

اإلنقـاص مـن األسـطر  و أن الزيادة يف الصفحات−من غري استشارة−حسبت و
 .لكنه تبني أنه يزيد تكلفة, يزداد وضوحا

ل عـىل الـنظم الـسابقة الـسائدة يف َّضُفـ و, عرش سطرا شاع قبولـهإن نظام مخسة
توالت طبعاته بأحجام خمتلفة أكثر من عقدين  ومع ذلك فقد نرش املصحف و.املغارب

نال ترصيح التداول مـن جلنـة و ,نرشه يف كل املغارب وعند طبعه يف الشام, من الزمن
 .مراجعة املصاحف باألزهر الرشيف

 : املصحف الثالث
إذ كتبـت هـذا املـصحف عـىل مـسطرة ثالثـة عـرش السابقة   عىل قناعايتُا زلتم
تبـني  و,املغرببالد األخرية إال يف  و طبعته األوىلدمل تنف و.لكن برواية حفص, ًسطرا

 .ًحفص تعودوا عىل نظام احلفاظ ذي اخلمسة عرش سطرارواية أن قراء 
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 :املصحف الرابع
 وأحسب أنه. ً سطرا بمسطرة مخسة عرش وكتبت هذا املصحف,اعتربت بام سبق

  وذلك بتغليب جوانب تفكيك احلروف عىل القواعد اخلطية اجلاملية التي ختص,ًأوضح خطا
 .ةم املعرفيهتاي بالنسبة للجامهري العامة من صغار وكبار بكل مستو− وهم قلة−  اخلطاطني
وبـني وضـوح  , يف نفيس بني اعتامد مجاليات اخلـطًمتواصال وًكان الرصاع قائامو

 طـهْقَن وووزن الفراغات بني احلرف, الكلامت بوضع احلركات عىل احلروف بتفكيكها
ويتأتى ذلـك بفـرد احلـروف إال  .س أو عناءْبَله وانتساهبام إىل حروفهام من غري لْكَشو

ِجي(فكلمة . سْبَّعند أمن الل   ).    (أكتبها ) بُ
ى كيـف أنطـق َّ وهـي تتهجـسألتني ابنتي, −َّوهو جزء عم− ففي أول جزء كتبته

ــيام  ــرت ف ــان? فنظ ــه نقطت ــني وحتت ــرف الع ــاأح ــكل عليه ــة,ش ــي كلم ــإذا ه  : ف
ومن بعـدها مل أكتـب يف ). ينمعون(  كتبتها عىل هذا النحوُ, إذ كنت﴾﴿

 .مصاحفي مثل هذه الصور والرتاكيب
 مثـل زخـارف أول املـصحف ,ووضعت يف هذا املصحف زخـارف للمعـوذتني

لـيس هـذا مـن ابتكـاري ولكنـه نتـاج  و.آخـره والتناظر بني أوله و يف التوازيًإمعانا
ّفحـورت , احلاسـوبمن واستفدت . طالعي عىل الكثري منها عرب العصورا ودراستي

 تصليح خلـل الفراغـاتأفدت منه يف و. ومنها إىل ورش, قراءته من حفص إىل قالون
 .هذا املصحف حتت الطبع و.الرتاكامتو

 : املصحف اخلامس
 ,إال لـرضورة مثـل هـذه, ُيت جتنب التحدث عن عمـل مل أكمـل إنجـازهمن عاد

 .سأنجز: ال, أنجزت: يعجبني قولو
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فاسـتفدت ً سـطرا )١٧ (مـسطرته, ُلقد اطلعت عىل مصحف للخطاط قدروغيل
هذا مـا التزمتـه  و,أول سطر منها يف ذات الصفحة وبسملتها ومنه مجع عنوان السورة
 .إليهومل أسبق , يف املصاحف األربعة

 لكن تداخل كلامهتـا,  سطرا يف املصحف الرابع)١٧(حاولت تنفيذ هذه املسطرة 
 .التوسعة فعدلت عنها وحركاهتا تتناىف مع ما اخرتته من الوضوحو

وحـسابات متكـررة لوضـع منهجـي يف , وعمدت مرة أخر إىل جتارب عديدة
 )١٥(فمـصحف  ,وبالتايل توفري تكاليف الطبع ملائة وعرشين صـفحة, )١٧(مسطرة 

 . صفحة)٤٨٦(صفحاته ًسطرا  )١٧(ومصحف صفحة  )٦٠٦(صفحاته ًسطرا 
ولندع حكم التفاضل بني النظامني إىل القـراء الكـرام إن كتـب اهللا يل إمتـام هـذا 

 . تداوله إن شاء وطبعه واملصحف

 :متطلبات اخلط املصحفي
ُّيعتد هبااستئناس اخلطاط بوصول قدراته إىل درجة     −  أ َ ْ مـن مجـال , خلـط يف فن اُ

وإبراز معانيـه ,  لكتاب اهللاًترشيفا, وتناسقها ووضوحها, حروفه وقواعدها
وليشهد له غـريه مـن . ّ وأحسن صورة حتبب القراءة بال عناء,عىل أهبى حلة

  نفسهِوليستفت, املتخصصني بذلك
واإلنفاق يف اقتنائهـا , العناية الفائقة بآالت الكتابة من أقالم وأحبار وأوراق    −  ب

 ).واخلط كله القلم(لتبدو احلروف رشيقة ودقيقة التنفيذ , خاءبس
هـدوء , وخلـو البـال, واتزاهنا يتأتيان من الراحة النفـسية وتساق احلروفا   −ج

 .األعصاب
وجتنـب , بإضـاءة مرحيـة و,العمل يف األجواء املعتدلـة ال بـاردة وال حـارة   −د
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 .طنني الذبابو ,العطش واجلوع واخلوف والتأثريات املقلقة كالضجيج
بمنزلـة هنـا أل, املداومة اليومية عىل الكتابة للمحافظة عىل مـستواها الرفيـع   −ه

, واملـوت قـائامن املـرض و.األشـغال القـاهرة و,املعوقاتتوقع  و.التامرين
 .ً ناقصافيبقى العمل مبتورا

 إلمتـام ;الساعات واأليام واالستعانة بالصرب اجلميل لتحمل تعاقب الشهور   –و
 .صحف عىل النحو املريضامل

ال  و,طهـارة وفلتكن عىل اسـتقامة. تكتابة كالم اهللا عبادة إن خلصت النيا   –ز
 . من جراء الكتابة−إن جاز االرتزاقو− يكن اهلدف هو الربح املادي

توقيع أمر الطبع  و,املراجعة ومن كامل وفاء اخلطاط لعمله متابعته بالتصليح   −ح
فقـد هيمـل النـارش أو الطـابع .  سالمة نتاجه لالطمئنان عىل−إن استطاع−

كاالستعجال إلدراك , اإلتقان ألعذار مادية أو وقتية وبعض جوانب اجلودة
 .أو جتارية كإقامة املعارض, مناسبات دينية كشهر رمضان

ًكانـت الكتابـة يل وردا  فقـد ,اإلمكان وحاولت تطبيق هذه املتطلبات قدر اجلهد
جلبـت  و.الرشدي ومن مصحف, وتقليده سنوات, امناحلافظ عث  من مصحفًيوميا

أختـري أنـسب  و–وال أكتب املـصحف بغريهـا–القصب  أجود أقالم وأحسن األحبار
 .األوراق

 أواصـل يف العطـل و.إىل انتهاء اجلهد,  أو بعد العرصً فجرا:ال أخط إال بعد نومة
 هـات كالـشاياملنب ووال أسـتعني باملنـشطات. لـو سـطورا قليلـة و,األعياد واجلمعو
 .يزكـو العمـل ويـوم أصـوم يربـو الوقـت و.بل ال أرشهبام دوما منذ عهود, القهوةو
ملـساءلة  و, ضـد الكـسل الـذي بليـت بـهً ساعات العمل عراكاالتقويمأسجل عىل و

 . النفس



 

٢٩٧ 

 الغياب عنها استلزمقد  و,االجتامعات وتلبية الدعواتعدم أعتذر عن وعادة ما 
 . كاملعتكفخالني إ و.اإلحراج واللوم

 .أوقع عىل صالحية الطبع ووال يطبع مصحفي إال بعد أن أراجعه
 ً طامعـا,عاكف عىل مصحف كتبتـهٍتال رؤية , يثلج صدري و,إن ما يطمئن قلبي

 ; من املوىل الكريم أن يتقبل عميل ويرتضيهًراجيا. أن يكون يل معه من اهللا حظ يف ثوابه
 .باإلجابة جدير ونه سميع الدعاءإ. رمحته سائقي إىل جناته وليكون بفضله


