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ً خامتـا ملسو هيلع هللا ىلصَّشاء اهللا سبحانه وتعاىل بفضله وحكمته أن يبعث نبينا حممد بن عبداهللا 
ًلألنبياء, وأنزل عليه القرآن الكـريم خامتـا للكتـب الـساموية; ليكـون املـصدر األول 
لرشيعة اهللا التي هبا تصلح احلياة, ويسعد اخللق يف الدنيا واآلخـرة, وجعـل اهللا كتابـه 

ً حجــة لرســوله, وآيتــه الكــرب, ومــصدرا أساســا للمــسلمني يف عقائــدهم الكــريم ً
وأخالقهم, وكان مصدر قوة للغة العربية, تدين لـه يف بقائهـا, ومعامالهتم وعباداهتم 

به تفوقت عىل سائر اللغـات, وكتـب اهللا هلـا اخللـود خلـود . وسالمتها إىل يوم الدين
ْكتابه الكريم الذي كان هلا رشف نقله, وأ  . ن تكون وسيلة حلفظه وانتشارهَ

هذا الكتاب العظيم الذي استضاءت بنوره جزيرة العرب, ومنها انتـرش يف مجيـع 
أنحاء املعمورة فأزال اهللا به الغمة, وقىض عـىل اجلهـل والـضالل والعـدوان, فعـرف 
املسلمون قدره, وارتبطت به حياهتم, وأيقنوا أنه ال فالح هلم يف الـدنيا وال يف اآلخـرة 
َّإال به, فتسابقوا عىل حفظه , والعمـل هبديـه, وتقربـوا إىل اهللا بخدمتـه, والعنايـة بـه, 

 وقـد اختـذت . َّ, وصحابته األجالء ريض اهللا عـنهمملسو هيلع هللا ىلصمقتدين يف ذلك برسول اهلد
ُتلك العناية وجوها متعددة, وأشكاال خمتلفة قام هبا سلف األمة وخلفها عـرب الزمـان  ًَ ًَ

ًفعنوا به لفظا وأداء ً, وعنوا به معنى وفقها, وعنوا به أسلوبا وإعجازا, وعنـوا بكتابتـه ً ً ً
ورسمه إىل غري ذلك من وجوه العناية الواسعة حتى زخرت املكتبة اإلسالمية بـرتاث 

                                                 
 .اخلبري بإدارة الشؤون العلمية باملجمع )*(

 . باملجمعالباحث بإدارة الشؤون العلمية(**) 
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 حمل إعجاب وتقدير علامء أمم األرض ومفكرهيا عـرب الزمـان −وال يزال−عريق كان 
علـق بـالقرآن الكـريم يف القـراءات واملكان, وكثرت املصنفات يف معارف متعـددة تت

 .والتجويد والرسم والتفسري والغريب والناسخ واملنسوخ واإلعجاز
ُوكان من أوجه العناية التي قام هبا املسلمون خلدمة القرآن الكريم كتابته منـذ عهـد 

 دعا أصـحابه إىل كتابـة القـرآن الكـريم, واختـار ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليوم, ففي عهده ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ْمنهم من يك َّ يعرض عىل جربيل كـل سـنة ملسو هيلع هللا ىلصتب له القرآن حتت إرشافه ومتابعته, وكان َ

 َّ إىل الرفيق األعىل إالملسو هيلع هللا ىلصما نزل عليه من القرآن, وقد عرضه قبل وفاته مرتني, ومل ينتقل 
ُبعد أن أصبح القرآن كله مكتوبا يف الوسائل املتاحـة يف ذلـك العـرص, دون أن جيمـع يف  َ ً

ًد حفظوه يف صدورهم كـذلك حفظـا متقنـا ثـم مجـع يف وكان الصحابة ق. مكان واحد ً ِ َ
 .مكان واحد يف صحف يف عهد الصديق أيب بكر ريض اهللا عنه وفق العرضة األخرية

ْعهد اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ريض اهللا عنه متت كتابـة مـصحف إمـام ويف  َّ َ
َّة مـن أجـالء ٍبمشاورة الصحابة وفق منهج عال يف التثبت والتدقيق عـىل أيـدي أربعـ

َزيد بن ثابت األنصاري الذي كان من كتاب الوحي, وشهد العرضـة : الصحابة منهم َ ْ َ َّ ُ
وقـد . األخرية للقرآن, وقام بـاجلمع األول يف عهـد أيب بكـر الـصديق ريض اهللا عنـه

ًأرسل عثامن ريض اهللا عنه مصحفا إىل كل مرص من األمصار اإلسـالمية آنـذاك وهـي 
صحيح, ومنع إىل جانـب ذلـك تـداول أي مـصحف غـري هـذا َّستة مصاحف عىل ال

املصحف اإلمام, وكان هذا العمل املبارك من عثامن ذي النورين ريض اهللا عنـه بدايـة 
ُانطالقة نسخ املصاحف وانتشارها يف األرض, وقد تم نسخ املـصاحف وانتـشارها يف  ْ َ ِ

 : العامل عىل النحو التايل
اخللفاء الراشدين بـاخلط احلجـازي, ثـم  ويف عهد ملسو هيلع هللا ىلصكتبت املصاحف يف عهده 

ِاستمر الناس يف كتابة املصاحف بعد ذلك بام عرف يف تاريخ اخلـط العـريب بـاخلطوط  ُ
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ُاملوزونــة, والســيام النــوع الــذي شــاع يف كتابــة املــصاحف, وأصــبح يعــرف بخــط 
ومن املالحظ أن مجيع املصاحف يف القرون الثالثة األوىل ليس عليها أسامء . املصاحف

َّمن كتبها, غري أن املصادر مل هتمل ذكر كتاب املصاحف يف هـذه الفـرتة, ثـم تطـورت  ُ ْ َ
ِاخلطوط املوزونة إىل ما عـرف بـاخلطوط املنـسوبة التـي اسـتقرت يف أواخـر العـرص  ُ

ُالعبايس عىل ستة أقالم أطلق عليها األقالم الستة, وهي ٍ الثلث, والنـسخ, واملحقـق, : ِ
ِّوالرقـاع, واسـتعمل يف كتابـة املـصاحف يف العـرص العبـايس حياين, والتواقيـع, َّوالر

ًخطوط الثلث, والنسخ, واملحقق, والرحياين, وعد الرحياين خطـا لكتابـة املـصاحف,  َّ ُ
ُّ مصاحف يف اخلطوط املوزونة, وخط ُّ, فصار هناك خط»قلم املصاحف« ُوأطلق عليه  َ

 .مصاحف يف الكتابة املنسوبة
ف إىل وجـود جمموعـة مـن املـصاحف املكتوبـة يف ويشري تاريخ خطوط املصاح

 : مرحلة اخلطوط املنسوبة منها

 : بخط النسخ املصاحف التالية
  .ه٤٢٧ املصحف الذي كتبه أبو القاسم سعيد بن إبراهيم سنة −١
 . ه٥٩٩ املصحف الذي كتبه عبدالرمحن بن حممد بن أيب نفيع سنة −٢

 : وبخط الثلث القديم املصاحف التالية
 .ه٥٠٥املصحف الذي كتبه عثامن بن حممد سنة  −١
كتب حلـاكم سـنجار الـذي كـان »ربعة «ً جزءا ٣٠جار ويقع يف ْنِ مصحف س−٢

 . ه٦١٦−٥٩٤حكمه بني عامي 

 : وباملحقق املصاحف التالية
 . ه٤٩٩ املصحف الذي كتبه عبدامللك بن حممد الزاهد األصفهاين سنة −١
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 .ه٥٩٢زة البيهقي سنة  املصحف الذي كتبه أبو نعيم بن مح−٢

 : اين املصاحف التاليةْحيَّوبالر
ِ وهـو أقـدم مـصحف وجـد ه٣٩١ املصحف الذي كتبه ابـن البـواب سـنة −١ ُ

 . باخلطوط املنسوبة
 .ه٦٨٨ املصحف الذي كتبه ياقوت املستعصمي سنة −٢

 : وباخلط الكويف املغريب
  .ه٥٥٧وس سنة َّطَاملصحف الذي كتبه عبداهللا بن حممد بن غ

ولعناية املسلمني باإلسناد وأمهيته يف حفظ الدين فقد اهتم العلامء بتاريخ الرجال 
َمن الرواة, ونقلة العلم, وكل من له صلة بالدين; بل إن دائرة الرتمجـة اتـسعت حتـى  َ
ًشملت كل الفنـون, وال شـك أن تـسجيل أخبـار هـؤالء مجيعـا, ومعرفـة مؤلفـاهتم 

, وحاجة الناس إليه قائمة, وفوائـده كثـرية واضـحة وآرائهم ومناهجهم أمر له أمهيته
 :ذكر منها النووي رمحه اهللا 

 ....معرفة مناقبهم وأحواهلم, فيتأدب بآداهبم   −١
 . معرفة مراتبهم وأعصارهم, فينزلون املنازل الالئقة هبم   −٢
َمعرفة أهنم أئمتنا, وأسالفنا كالوالدين لنا, وأجد علينا يف مصالح آخرتنا,    −٣

 .وأنصح لنا فيام هو أعود علينا, فيقبح بنا أن نجهلهم, وأن هنمل معرفتهم
ْأن يكون العمل والرتجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت أقواهلم   −٤ َ . 
 . بيان مصنفاهتم وماهلا من اجلاللة, وعدمها والتنبيه عىل مراتبها   −٥
الـصفوة أولئـك جم تـراالتـاريخ كتـب هبا حفلت التي الرتمجات أهم من كان و
مـن آالف فهنـاك اليوم, إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول عهد من الكريم, القرآن بكتابة ترشفوا الذين 
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كتب بعضهم إن بل ذلك; عىل حياهتم وأوقفوا الكريم, القرآن بكتابة اهتموا املسلمني 
جـاءت وقـد . اهللاِِكـالم ِغري كتابة عن امتنع من ومنهم املئات, بل املصاحف عرشات 
وال ٌواحد, ف َّمؤلينتظمها ال املختلفة, التاريخ كتب يف مبثوثة الصفوة ء هؤالترمجات 
الغاليـة, الفئـة هذه بحق تفي ال مقتضبة ًأحيانا تأيت سريهم إن بل . واحدعقد يربطها 

ْمجًلزاما فكان  للـدور ًوإبـرازا بحقهـم,  ًقيامـاواحـد مؤلـف يف مظاهنا من ترمجاهتم ُع َ
الوسـائل تكن مل إذ صعبة; ظروف يف الكريم اهللا كتاب مة خديف به قاموا الذي العظيم 

 .الكثرياليشء وماهلم وجهدهم وقتهم من تأخذ الكتابة وكانت متيرسة, 
أي عـىل الوقـوف جيعـل ممـا الكتـب آالف بطون يف ًمبثوثة م ُترمجاهتجاءت وقد 

طبيعـة مـن الـصعوبة هـذه وتـأيت واجلهـد, ُالوقـت حيث من الصعوبة غاية يف ترمجة 
الكتـب وىل ُأأن املعلـوم مـن إذ الكيف; أو ّالكم حيث من سواء الرتاجم هلذه املصادر 

تتـسع, األخبـار تـسجيل حركـة وظلت اهلجري, األول القرن يف ظهرت قد التارخيية 
الكتابـة تطـورت ثـم ذلـك, يف فاعـل إسـهام واألدبـاء واللغويني,  ,للمحدثنيوكان 

يف الكـرب املوسوعات العلمية للساحة أخرجوا الذين املؤرخني كبار بظهور التارخيية 
وقد تم بناؤها عىل أشكال متباينة فجاء أكثرها عىل نظـام احلوليـات, وظهـر  .التاريخ

التأليف يف املوضوعات اخلاصة مثل تواريخ املدن, وكتب الـرتاجم املختلفـة, وكتـب 
وبإلقـاء . البلدان واملسالك واألنساب, ثم ظلت كتب التاريخ تتضخم بمـرور الـزمن

 : ًنظرة فاحصة عىل كتب التاريخ نجد أنه يمكن تصنيفها موضوعيا عىل النحو التايل
واألخبـار األحـداث, مـن ًواسـعا ًنطاقـا تناولـت التي العام التاريخ كتب    −أ

 .والرتاجم
متنـوع الكميـة, ضـخم  التارخييـة,الكتابة من ًنمطا متثل وهي الرتاجم, كتب    − ب

وقـد . اإلسـالمياملجتمع أبناء من النخبة سري الرتاجم كتب وتتضمن املادة, 
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مـشرتك قاسـم جيمعهـا خاصـة فئـة تـراجم عىل املؤلفات هذه بعض تقترص 
واللغـويني, والقراء, والفقهاء, القضاة, تراجم كتب وجدت هنا ومن واحد, 

 . وغريهموالصوفية, واألنساب, واألطباء, والشعراء, والنحاة, واألدباء, 
رجـال تـاريخ كتـب فوا َّفـألاحلديث, لعلامء بالرتاجم االهتامم يف بق السكان وقد 
 . احلديث

يف اهلامـة معطياتـه له التارخيية, الكتابة من ًوواسعا ًمهام ًقسام متثل الرتاجم وكتب 
 . والعقيلالثقايف ُاجلانب وبخاصة األمة تاريخ من كثرية جوانب عن الكشف 
وفـق الـرواة حـال عـن بالكـشف عنى ُيتأليف وهي والتعديل اجلرح كتب    −جـ

 .والتحليلالنقد من عالية منهجية 
والوفيــات, واملختلــف, واملؤتلــف والكنــى, واألســامء, الطبقــات, كتــب    −د

ف ِّنُصــالــرتاجم, يف املتميــز التــأليف مــن نــوع وهــي الــشيوخ, ومعــاجم 
 . دقيقةعلمية ألغراض 

ت عىل ما خيـدم احلـديث وإذا كانت مدرسة أهل احلديث قد اقترصت يف الرتمجا
النبوي فقط دون التوسع يف بقية اجلوانب األخر حليـاة صـاحب الرتمجـة فـإن بقيـة 
املؤلفات التارخيية استفادت من مدرسة أهل احلديث يف البناء التنظيمـي للرتمجـة مـع 
ُالتوسع يف املادة التارخيية, فجاء نطاقها واسعا جدا, وقد تباينت هذه املصادر يف تناو ً ً ل ُ

ِترمجات كتاب املصاحف, فرغم ما قامت به هذه الصفوة من خدمة جليلة لكتـاب اهللا  َّ ُ
ُّونرشه, إال أهنم مل يفردوا بمؤلف خـاص يـضم َ ْ ُ ِّ ترمجـاهتم, ويـسهل الوقـوف عليهـا, ّ َُ

وعند الرتمجة هلم أثناء حمتويات تلك املصادر جتد بعضهم قد هيمل اإلشارة إىل عملهم 
به يف خدمة القرآن الكريم, حتى يف ترمجة بعض أهـم أعـالم اخلـط اجلليل الذي قاموا 
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َّالعريب من نساخ املصحف الرشيف كابن مقلة, وابن البواب, وياقوت املستعصمي ُ. 
مـن خاليـة  −والتـصفحالبحـث مـن عناء طول بعد −املصادر من ًعددا جتد وقد 
فيهـا ترمجـة جتـد وال  والتصفح,اجلرد من  ًأياماتقيض قد بل ًجدا شحيحة أو ترمجاهتم 
 . املصحفبكتابة الترصيح 

وقد كان من توفيق اهللا حلكومة اململكة العربية الـسعودية إقامـة جممـع امللـك فهـد 
ً, وماليا, وتقنيا, ًلطباعة املصحف الرشيف, وهتيئة كل أسباب اجلودة واإلتقان له, برشيا ً

 إخـراج أجـود وأدق طبعـات إىل جانب−  من أهدافه النبيلة ًنطالقااَّفتبنى ضمن خططه 
 فـأخرج إحـد  معانيـه, القيـام بخدمـة علـوم القـرآن وترمجـات− املصحف الرشيف

 . ومخسني ترمجة بلغات خمتلفة, وأصدر طائفة من املؤلفات التي تتعلق بعلوم القرآن
 واملعطيـات املـشار ,ًوانطالقا من هذه اخلدمات اجلليلة للقرآن الكـريم وعلومـه

َّن املرشوع ومصادره قرر املجمع إخراج معجم يضم ترمجات كتاب إليها يف احلديث ع ُ
ًاملصحف الرشيف, ويف سبيل إعداد هـذا املعجـم إعـدادا علميـا متقنـا اختـذت إدارة  ً ً

 : الشؤون العلمية اخلطوات التالية

 :اخلطوة األوىل
 : اعتامد مرشوع املعجم وفق ما ييل

 ًأوال موضوع املرشوع وحدوده 
َّعجم كتاب املصحف الرشيفم:  املوضوع−أ ُ 

 :  حدوده−ب
ِحيتوي هذا املعجم عىل تراجم من كتب املصحف الرشيف بخـط يـده    −١ ْ َ

ًسواء أكان ممن اشتهر بحـسن اخلـط وجودتـه, أم ممـن تعـاطى كتابتـه 



 

٢٧٨ 

 لوجه اهللا, أو إجارة, سواء أكتـب وفـق الرسـم العـثامين, أم مل ًاحتسابا
 : هويدخل في. تلتزم فيه تلك القواعد

ِّمن احرتف الكتابة فأصبحت له مهنة, أو كان من القراء أو املحـدثني أو الفقهـاء 
 . أو األدباء أو السالطني أو غريهم

يرصد هذا املعجم النطاق الزمني منـذ صـدر اإلسـالم حتـى العـرص    −٢
 . احلارض

 أمهية املعجم وأهدافه: ًثانيا
َّلقد جاءت ترمجات كتاب املصاحف مبثوثـة يف بطـو ن آالف الكتـب, ممـا جيعـل ُ

الوقوف عليها يف غاية الصعوبة من حيث الوقـت واجلهـد; لـذا جـاء هـذا املـرشوع; 
 : لتسهيل هذه الصعوبة وحتقيق األهداف التالية

 . السليموالفن لإلبداع  ٍثرمصدر وحضارته اإلسالم أن تأكيد    −١
وصـهرها راهتم وحضاالعامل َشعوب باستيعابه اإلسالمي الدين عظمة إبراز    −٢

 . واحدةبوتقة يف 
اإلبداع وجوه من ووجه اإلسالمية, احلضارة مظاهر من مظهر عىل الوقوف    −٣

 . فيها
وإبقـاء املـسرية, ملواصلة األمة; وأفراد اإلسالمية املؤسسات مهم استنهاض    −٤

 . ًمتجدداًحيا الرتاث هذا 
 . ًتارخيياذلك د ْصَوركتاهبم خدمة يف املسلمني جهود من جانب إبراز    −٥
 . مناهجهمومعرفة املصاحف, اب َّتُكتراجم عىل الوقوف تيسري    −٦
 . الرشيفاملصحف اب ّكتتقدير يف اإلسهام    −٧



 

٢٧٩ 

 خطة املعجم ومنهجه: ًثالثا
 :  خطة املعجم, وتتكون من العنارص التالية−أ

 : املقدمة وتشمل   −١
 .  موضوع املرشوع, وحدوده−
 . هدافه أمهية املعجم, وأ−
 .  خطة العمل, ومنهجه−

 : متهيد ويتناول ما ييل   −٢
 . النبوي والراشدي: كتابة القرآن الكريم يف العرصين* 
 . اخلطوط التي كتب هبا املصحف خالل القرون التارخيية* 
 . فن تذهيب املصحف* 
 . الطبعات املبكرة للمصحف* 
 . جهود جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف* 

 .املعجم   −٣
 .الفهارس الفنية التي تسهل الوقوف عىل مواد املعجم   −٤

 :  منهج املعجم−ب
ًتذكر األعالم فيه وفق القرون التارخيية مرتبة حسب تاريخ الوفاة, عىل   * 

أن يعمل فهرس ألف بائي ترسد فيه األعالم وفـق أسـامئهم; لتـسهيل 
 . املراجعة يف املعجم

َتبنى الرتمجة لكل ع  *   حسب شهرته, ويوضع حتتها تاريخ سنة املـيالد ٍمَلُ
ُجدا بالتارخيني اهلجـري واملـيالدي, وعنـد ورود االسـم ُوالوفاة إن و



 

٢٨٠ 

 من غري أن يرتجم له, −عيل بن هالل−ًمثال −ُيذكر باسمه فقط, فيقال 
 .وحيال عىل الشهرة

االسـم والكنيـة واللقـب, ثـم عـدد : تتكون عنـارص كـل ترمجـة مـن  * 
ي كتبها, وطريقة كتابته مع العناية باملعلومات التي تتصل املصاحف الت

بكتابته للمصحف, أما املعلومـات التارخييـة فيختـرص فيهـا, ويلحـق 
 . ِّأنموذج يبني خطه إن وجد

: وهيمـلوالثوالـث والثواين األوائل  −الفهرسيف −الرتتيب يف يراعى   * 
 . وألوابن أب 

 . رئيسةالمصادرها أشهر بذكر الرتمجة تذيل   * 

 : الثانيةاخلطوة 
 من العاملني بإدارة الشؤون العلميـة بتنفيـذ هـذا املـرشوع, وقـد ْنيَثِتكليف باح

ِقطعا شوطا كبريا فيه, فقد انتهيا من مجع املادة العلمية مـن خمتلـف املـصادر املطبوعـة  ْ َ ً ً
 . )١(ةً قريبا يف صياغة املعجم يف صورته األولي−إن شاء اهللا−واملخطوطة, وسيبدآن  

                                                 
 : ُاستفيد يف هذا التقرير من املصادر التالية  )١(

 .النوويلإلمام واللغات األسامء هتذيب  −١
 .العمريأكرم للدكتور بغداد تاريخ يف اخلطيب موارد  −٢
 .ذنونيوسف لألستاذ  »العصورعرب املصاحف طوط ختطور «بعنوان حمارضة  −٣


