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بدأ الباحث بمقدمة حتدث فيها عن املكتبة العربية واإلسالمية وأهنا مـا زالـت بحاجـة 

ّ أن مكتبة إىلتنظيم املعلومات عن القرآن الكريم, وأشار   بحوث متخصصة يف جمالإىلماسة 
 .امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة مصدر رئيس للمعلومات املتعلقة باملصاحف املخطوطة

 تأسيـسهاوجاء املبحث الثاين ليعطي ملحة تعريفية بمكتبة امللك عبـدالعزيز مـن حيـث 
ًموقعها واملجموعات الوقفية هبا, واخلدمات التي تقدمها للباحثني, كام أعطى املبحث تعريفا 

 .الرشيفبمكتبة املصحف 
ث, كام وحتدث يف املبحث الثالث عن االجتاهات العددية والنوعية املتصلة بعنوان البح

ّفصل يف الـورق املـستخدم للكتابـة وأحجـام املـصاحف وعمليـات التـذهيب والزخرفـة, 
 .ّديث عن نساخ املصاحفحوأما املبحث الرابع فقد خصصه لل. وترمجات القرآن الكريم

وجاء املبحث اخلامس عن املوقفني وإسهاماهتم, وحتدث عن كمية املصاحف املوقوفـة يف 
ث, وأرد جداول بالتوزيع الزمني هلا وأسامء املوقفني, ثم حرتة البمكتبة املصحف الرشيف يف ف

 .جاء املبحث السادس يف النتائج والتوصيات, وقدم بعد ذلك نامذج من مصاحف الدراسة

                                                 
 .مدير عام مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة ) *(



 

١٦٦ 

  املبحث األول
 املقدمــة

احلمد هللا رب العاملني, والـصالة والـسالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 
 :أمجعني, أما بعد
: فل اهللا سبحانه وتعاىل بحفظ القرآن الكريم عىل مر العصور فقال تعـاىلفلقد تك

 ).٩: احلجر (﴾﴿
 ومكتبـات العـامل اإلسـالمي ,حتتفظ مكتبات العامل ومتاحفه عـىل وجـه العمـوم

 بالعديد من املـصاحف اخلطيـة, إال أن املكتبـة العربيـة ,والعريب عىل وجه اخلصوص
 −دراسـاهتا التفـصيلية−ىل بحوث متخصصة تويف واإلسالمية ما زالت بحاجة ماسة إ

تلك املصاحف لتتضح لنا من خالهلا اخلـصائص العامـة والـسامت الفنيـة التـي معامل 
ًدونت هبا املصاحف املبكرة واملتأخرة خالل فـرتة األربعـة عـرش قرنـا املاضـية, هـذا 

ترمجـة ملعانيـه باإلضافة إىل دراسة كل ما له عالقة بالقرآن الكريم من تفسري وطباعة و
 .والقراءات الواردة فيه, إىل غري ذلك من الدراسات العلمية

والبحث الذي أعرض له اليوم يـسلط الـضوء عـىل مكتبـة املـصحف الـرشيف 
بمكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة مع الرتكيز عـىل نحـو أوسـع عـىل املـصاحف 

 .املنسوخة يف القرن الثاين عرش اهلجري
 عز وجل أن أكون قد وفقت إىل الصواب يف إبراز يشء مفيـد مـن وأرجو من اهللا

املعلومات عن بعض املصاحف املحفوظة يف مكتبة املصحف الرشيف درة تاج مكتبـة 
امللك عبد العزيز باملدينة املنورة, ويطيب يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل لزمالئي باملكتبة, 

 .ولكل من قدم يل مساعدة عىل إنجاز هذا البحث



 

١٦٧ 

 :مشكلة الدراسة
 ًتعد مكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينـة املنـورة مـصدرا

 للمعلومات املتعلقة باملصاحف املخطوطة ونساخها, وواقفيها, وأنواع اخلطوط ًرئيسا
وتطورها, والورق املستخدم للكتابة, وترمجـات معـاين القـرآن الكـريم, والقـراءات 

إال أن هـذه .  النـسخ, إضـافة إىل تـذهيب بعـض النـسخ وجتليـدهااملدونة عىل بعض
املصاحف اخلطية مل حتظ باالهتامم املطلوب من الدارسني رغـم مـا حتتـوي عليـه مـن 

 .معلومات مهمة تفيد الباحثني يف جمال الدراسات العلمية والتارخيية
ومن هنا وجد الباحث أن هناك حاجة ماسـة إىل دراسـة بعـض هـذه املـصاحف 

لخلوص إىل رؤية توضح أمهية وقف املصاحف يف املجتمع اإلسالمي وأثـر ذلـك يف ل
 .احلركة العلمية

 :أهداف الدراسة
 :هتدف الدراسة إىل حتقيق األمور اآلتية

التعـرف عـىل عـدد املـصاحف املخطوطــة يف القـرن الثـاين عـرش اهلجــري  − ١
 .باستخدام الطرق اإلحصائية

ف املخطوطة من حيث أنواع اخلطوط التعرف عىل السامت النوعية للمصاح − ٢
 .واألحجام والورق

الكشف عن إسهامات اخلطاطني, وحجم إنتاجهم املخطوط من املصاحف  − ٣
 .ضمن إطار الدراسة

 .التعرف عىل أزمنة نسخ تلك املصاحف − ٤

 .الكشف عن إسهامات املوقفني, وحجم املصاحف املوقوفة − ٥

 .التعرف عىل أزمنة وقف تلك املصاحف − ٦



 

١٦٨ 

 .قراءات املدونة عىل بعض املصاحفالتعرف عىل ال − ٧

 .التعرف عىل التفاسري وترمجات معاين القرآن املدونة عىل بعض املصاحف − ٨

 .ظيت به بعض املصاحف من التذهيب والزخرفةَالتعرف عىل ما ح − ٩

 .التعرف عىل نواحي التجليد التي حظيت هبا املصاحف املخطوطة −١٠

 :أسئلة الدراسة
 :افها من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةتسعى هذه الدراسة إىل حتقيق أهد

ًما حجم املصاحف املخطوطة عددا ونوعا? − ١ ً 
 ما أنواع اخلطوط التي كتبت هبا تلك املصاحف? − ٢

 من النساخ الذين برزوا يف كتابة املصاحف? وما حجم إسهاماهتم? − ٣

 ما الفرتات الزمنية التي نسخت فيها تلك املصاحف? − ٤

ف املـصاحف, ومـا حجـم إسـهاماهتم يف من املوقفون الذين بـرزوا يف وقـ − ٥
 الوقف?

 ما أبرز الفرتات الزمنية التي وقفت فيها تلك املصاحف? − ٦

 ما القراءات املدونة عىل بعض املصاحف? − ٧

  وترمجات معاين القرآن املدونة عىل بعض املصاحف?,ما التفاسري − ٨

 ما مد العناية باملصاحف من حيث التذهيب والزخرفة? − ٩

 احف من حيث التجليد?ما مد العناية باملص −١٠

 :حدود الدراسة
 : احلدود املوضوعية−١

 .ّتويف هذه الدراسة املصاحف املخطوطة دون املصاحف املطبوعة



 

١٦٩ 

 : احلدود املكانية−٢
تقترص هذه الدراسة عىل مجلة من مصاحف املكتبات الوقفية املخطوطة املحفوظة 

 .دينة املنورةيف مكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبد العزيز بامل
 : احلدود الزمانية−٣

ّتويف هذه الدراسة ما توافر يف مكتبة املصحف الرشيف بمكتبة امللك عبد العزيـز 
 .باملدينة املنورة من املصاحف املنسوخة أو املوقوفة يف القرن الثاين عرش اهلجري

 :الدراسات السابقة
 احلـادي عـرش املـصاحف املخطوطـة يف القـرن: سبق أن أعددت دراسة بعنوان

اهلجري بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينـة املنـورة, قـدمت 
 التي عقدت يف جممـع »عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه«لندوة 

 ه١٤٢١ رجب ٦−٣امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة يف الفرتة من 
 .م٢٠٠٠ أكتوبر ٣−مرب  سبت٣٠املوافق 

ًوتضمن البحث يف هنايته عددا من النتائج والتوصيات, وكـان مـن ضـمن تلـك 
إجراء دراسات عن املصاحف يف مكتبة املصحف الرشيف بمكتبـة امللـك : التوصيات

 .عبدالعزيز باملدينة املنورة يف فرتات سابقة والحقة لفرتة القرن احلادي عرش اهلجري
 وهو القـرن , املشار إليها ورغبت يف متابعتها يف اخلط الزمنيوقد أفدت من الدراسة

 .ً فاخرتت القرن الثاين عرش اهلجري جماال لدراستي احلالية,التايل للدراسة السابقة
وآمل أن تتاح الفرصة فيام بعد يل أو ألحد الباحثني الستكامل دراسـة مـصاحف 

 .بقية القرون اهلجرية التالية



 

١٧٠ 

 :منهج الدراسة
ج الرئيس الذي استخدمه الباحث يف هذه الدراسة هـو املـنهج الببليـومرتي املنه

التحلييل والوصفي يف القياس والتحليل اإلحـصائي املقـارن للبيانـات املجمعـة عـن 
املصاحف املخطوطة التي أمكن حـرصها مـن خـالل مكتبـة املـصحف, وقـد عمـد 

 . الثاين عرش اهلجريفرتة القرنتستوعب ًمصحفا ) ١٢٣(الباحث إىل حتليل بيانات 
 :وقد تم تقسيم الدراسة إىل املباحث اآلتية

 .املقدمة: املبحث األول
 .ملحة تعريفية بمكتبة املصحف الرشيف: املبحث الثاين
 .االجتاهات العددية والنوعية: املبحث الثالث
 .نساخ املصاحف وإسهاماهتم: املبحث الرابع

 .موقفو املصاحف وإسهاماهتم: املبحث اخلامس
 .النتائج والتوصيات: املبحث السادس

 . قائمة املصادر واملراجع
 .صور بعض املصاحف) ملحق(

 



 

١٧١ 

  املبحث الثاين
 ملحة تعريفية بمكتبة املصحف الرشيف

ًالتعريف بمكتبة املصحف يتطلب التعريف أوال بمكتبة امللك عبد العزيز باملدينة 
 الوقفية, لذا سـيكون هـذا املبحـث املنورة التي تعد مكتبة املصحف إحد جمموعاهتا

 :عىل النحو اآليت

 :التعريف بمكتبة امللك عبد العزيز: ًأوال
وضـع امللـك وقـد م, ٧/٢/١٩٧٣ املوافـق ه٣/١/١٣٩٣تأسست املكتبـة يف 

حجر أساسها, وافتتحهـا خـادم احلـرمني ) يرمحه اهللا(فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
 ه١٦/١/١٤٠٣يف يوم الثالثاء ) يرمحه اهللا(ل سعود الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز آ

 .م٢/١١/١٩٨٢املوافق 
وتقع املكتبة عىل شارع أم املؤمنني خدجية ريض اهللا عنها املتفرع من شارع املناخة, 

 .)١(وتطل عىل ساحات املسجد من اجلهة الغربية
 وتتكون من قبو وطابق أريض وأربعة طوابق متكررة تشتمل عىل مكتبة املصحف
الرشيف, واجلناح املخصص ملكتبة الشيخ عارف حكمت, وقاعة املخطوطات وقاعة 
لعرض اجلديد من املطبوعات, وقاعة اطالع مفتوحـة للمجموعـات العامـة, وقاعـة 
للمجموعات اخلاصة املكونة من املكتبات املوقوفة, ومكتبة األطفال, ومكتبة النـساء, 

 .)٢(وقاعة املحارضات العامة
                                                 

 .٣٣ن, صاملزيني, عبد الرمحن بن سليام .مكتبة امللك عبد العزيز بني املايض واحلارض  )١(
 .٣٤املصدر السابق, ص   )٢(



 

١٧٢ 

كتبة من أكرب املكتبات التابعة لوزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف وتعد هذه امل
 ومجـع أكـرب عـدد ,والدعوة واإلرشاد, وهتدف إىل إحياء سنة وقف الكتب واملكتبات

ة ممكن من مصادر املعرفة وحفظها وصـيانتها وإتاحتهـا لكافـة املـستفيدين, واملـسامه
اإلسـالمية املهمـة ذات الـسمة اخلاصـة الفاعلة يف التنمية الثقافية, وهي من املكتبات 

التي مجعت بني خصائص املكتبة العامة, ومركز املخطوطات, ومركز البحث العلمي, 
فهي بحق مركز إسالمي علمي إعالمي كبري, ومفخرة من مفاخر بالدنا الغالية يف ظل 

) حيفظـه اهللا(قيادة خادم احلرمني الرشيفني امللك عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز آل سـعود 
 .راعي العلم والعلامء, فجزاه اهللا خري اجلزاء

وحتظى املكتبة باهتامم خاص من صاحب الـسمو امللكـي األمـري عبـدالعزيز بـن 
جتد املكتبة عنايـة غـري حمـدودة مـن كام ماجد بن عبدالعزيز أمري منطقة املدينة املنورة, 

خ صـالح بـن معايل وزير الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد, الـشي
بن حممد آل الشيخ للنهوض هبا إىل ما ترتقي إليه درجـات اخلدمـة املكتبيـة  عبدالعزيز

احلديثة, ويأيت ضمن اهتاممه هبذه املكتبة وحرصه عىل هتيئـة املنـاخ العلمـي للبـاحثني 
زياراته املتكـررة هلـا ومتابعتـه لـشؤون تطويرهـا إىل املـستو األفـضل, ودعمـه هلـا 

بتكوين جملس علمي هلا يضم نخبة من املتخصصني يتـوىل اإلرشاف وتوجيهه الكريم 
 .عىل تطويرها
افر ض, وتـ لتوافر عدد كبري مـن املكتبـات الوقفيـة يف مدينـة املـصطفى ًونظرا

اجلهود املباركة جلمعها يف هذا املركز اإلسالمي; فقد أد ذلك إىل حتقيق جـو البحـث 
ستفادة من املصادر األصـلية واملراجـع النـادرة العلمي املتميز, مما ساعد عىل زيادة اال

وأمهــات الكتــب هبــذه املكتبــة يف شــتى فــروع املعرفــة اإلنــسانية, بغــرض الدراســة 
والتحصيل العلمي مقارنة بني الرتاث اإلسالمي واإلنتاج الفكري املعـارص يف ضـوء 



 

١٧٣ 

 .)١(القرآن الكريم والسنة النبوية خدمة للبحث العلمي وطالبه
مكتبـة املـصحف الـرشيف, : تبة اثنتني وثالثني جمموعة موقوفـة متثـلوحتتضن املك

ومكتبة الشيخ عارف حكمت, ومكتبة املحمودية, ومكتبة املدينة املنورة العامة, ومكتبات 
 نـاظري, إضـافة اإلحسانية, والساقزيل, والشفاء, والعرفانية, والقازانية, وكييل: مدارس

 بـاش, وربـاط بـشري ه, ورباط قـرن بن عفان رباط اجلربت, ورباط عثام: إىل مكتبات
الشيخ حممد إبراهيم اخلتني, والشيخ عبد : آغا, ومكتبات لبعض علامء املدينة املنورة أمثال

القادر شلبي, والسادة آل الصايف, والشيخ عمر محدان, والشيخ حممد نور كتبـي, ومعـايل 
, والـشيخ عبـد الـرمحن األستاذ حسن بن حممد كتبي, والشيخ حممـد اخلـرض الـشنقيطي

, )٢(بـن عبـد اهللا األزعـر اهلـاليل  اخليال, والشيخ عبد القـادر اجلزائـري, والـشيخ عـامر
والرشيف عبد العزيز بن حممد املراكيش, والسيد عباس أمحد صـقر احلـسيني, والـدكتور 
حممد بن أمحد الرويثي, والشيخ حممد عيل املويلحي, والشيخ أسعد نعامن, والـشيخ أمحـد 

 .ن عبدالقادر قشقري, والشيخ حممد عيل نارص الصايف, والشيخ حممد محيد احلميدبا
وتضم املكتبة ما يربو عىل أربعة عرش ألف خمطوط أصيل, باإلضافة إىل عدد كبـري 
من املصورات الورقية, وامليكروفيلميـة, وتوليهـا عنايـة خاصـة مـن حيـث االقتنـاء 

هـذه املخطوطـات مـن مـصادر الوقـف وقـد تكونـت . والتنظيم والرتميم والتجليد
 .)٣(واإلهداء والتبادل, وأغلبها من املكتبات املوقوفة

 وإتاحـة املـصورات للبـاحثني والباحثـات عـرب ً رقمياًوقد تم تصويرها تصويرا
 .شبكة داخلية مما يساعد عىل املحافظة عىل األصول املخطوطة

                                                 
 .٦ ص−كتيب صدر بمناسة افتتاح املكتبة−مكتبة امللك عبد العزيز   )١(
 .٥٣مكتبة امللك عبد العزيز, ص  )٢(
 .٤٧−٤٥املصدر السابق, ص    )٣(



 

١٧٤ 

ًكام حتوي املكتبة ضمن جمموعاهتا اخلاصة عددا كبريا  من الكتب النادرة خـصص ً
 ً كبـرياًمخسة وعرشين ألف جملد, متثل جزءا) ٢٥٠٠٠(هلا قاعة مستقلة يبلغ جمموعها 
 . من رصيد املكتبات املوقوفة

 تـشملمائـة ألـف جملـد, ) ١٠٠٫٠٠٠(أما املطبوعات احلديثة فتبلغ أكثـر مـن 
 الطـابق معظم جوانب املعرفة اإلنسانية, وقد خصص هلا قاعة مفتوحة غطت مـساحة

ًالثاين كامال, وتم تنظيمها وترتيبهـا وفهرسـتها وتـصنيفها, وقـد تـم إدخـال بياناهتـا 
 .ليوجرافية يف احلاسب اآليل, لتسهيل وصول الباحثني إليهابالب

 ألمهية الرسائل اجلامعية يف إثراء البحـوث والدراسـات العلميـة فقـد ًونظرا
مهية الدوريات العلمية ومـا متثلـه مـن ًمجعت املكتبة عددا منها, كام راعت املكتبة أ

قيمة علمية, حيث إهنا من أهم أوعيـة املعلومـات ملالحقتهـا للجديـد يف اإلنتـاج 
 يتمثـل يف اقتنـاء عـدد كبـري منهـا يف ً خاصاًها املكتبة اهتامماْتَلْوَالفكري, لذا فقد أ

 .)١(خمتلف حقول املعرفة
 جمال الرتاث اإلسـالمي والعـريب, ويرتاد املكتبة أساتذة اجلامعات والباحثون يف

كـام يكثـر . وذلك لتوافر املخطوطات والكتب النادرة, والنمو املـستمر يف جمموعاهتـا
 ًروادها من الطالب والقراء واملواطنني واملقيمني واحلجاج والزوار واملعتمرين; نظـرا

 املكتبـة لقرهبا من املسجد النبوي الرشيف, وموقعها يف وسط املدينـة املنـورة, وتقـدم
 :مسائية عىل النحو اآليتو صباحية :خدماهتا للباحثني عىل فرتتني

 : خدمات من داخل املكتبة−١
 ). تصوير− إعارة داخلية − إرشادية −مرجعية (

                                                 
 .٥٠−٤٩ املصدر السابق, ص)١(



 

١٧٥ 

 :خدمات من خارج املكتبة  −٢
تسعى املكتبة ضمن خدماهتا األساسية إىل توفري املعلومات البحثية لطالبيها مـن 

ك بواسطة الوحدات الطرفية واملراسالت بينها وبني كـل مـن خارج املكتبة وذل
مـن . )١(املكتبات اجلامعية واملكتبات العامة واملتخصصة ومراكز البحوث املتاحة

 :خالل القنوات اآلتية
حيث تتم خدمة الباحثني عن طريق تزويدهم باملـصورات للمـواد : الربيد   −أ 

 .املطلوبة وإرساهلا عىل عناوينهم اخلاصة

عن طريق استقبال االستفـسارات البحثيـة مـن قبـل املـستفيدين : اهلاتف   −ب
 .ًوالرد عليها هاتفيا

يقــدم املوقــع عــدة و) www.kal.gov.sa: (موقــع املكتبــة عــىل االنرتنــت   −ج
 :خدمات منها

اللكرتونيـة, اخلدمات املرجعية, اخلدمات اإلخبارية, مصادر املعلومـات ا
 .فهارس املكتبة

يستقبل طلبات و) E.mail: info@kal.gov.sa(, الربيد االلكرتوين للمكتبة   −د
 .الباحثني ويتوىل الرد عليها وتزويدهم باملطلوب

 :  املكتبة النسائية−٣
خصص هلا جناح خاص يف الدور األريض من املكتبـة مـن اجلهـة اجلنوبيـة, تـم 

الكتب املطبوعة ومجيع فهارس خمطوطات املكتبة, وأجهزة جتهيزه باألثاث والرفوف و
ًاحلاسب اآليل, ويتوىل العمل هبذه املكتبة نخبة من املوظفات املؤهالت تـأهيال مكتبيـا ً 

                                                 
 .١٩٣, ١٩١املصدر السابق, ص    )١(



 

١٧٦ 

لتقديم اخلدمات اإلرشادية والبحثية الالزمة للباحثات وذلك يف الفـرتة املـسائية مـن 
 .ًارشة ليالًكل يوم من الساعة الرابعة عرصا حتى الساعة الع

وال تقترص اهتاممـات مكتبـة امللـك عبـد العزيـز وإنجازاهتـا عـىل تنميـة مـوارد 
املعلومات الوثائقية من خمطوطـات وكتـب ورسـائل علميـة ودوريـات ومـصغرات 

 النـدوات عقـد: بل متتد لتشمل الفعاليات الثقافية والعلمية املختلفة مثلفيلمية فحسب, 
ارض الثقافية واستقبال الزائرين, وقد حظيت املكتبـة واملحارضات, واملشاركة يف املع

بزيارة عدد كبري مـن الشخـصيات والوفـود الرسـمية والعلميـة وطـالب اجلامعـات 
واملدارس من داخل اململكة وخارجها, ومتت مناقشة عـدد مـن الرسـائل العلميـة يف 

 .)١(قاعة املحارضات التابعة للمكتبة

 :رشيفالتعريف بمكتبة املصحف ال: ًثانيا
هي إحد املجموعات الوقفية يف مكتبة امللك عبد العزيز, وتضم جمموعة تقـدر 

ًألفا وثامنامئة وتسعة وسبعني مصحفا من املصاحف اخلطية النادرة القديمة ) ١٨٧٩(بـ ً
 ًأربع وثامنني ربعة قرآنيـة متثـل يف جمملهـا تارخيـا) ٨٤(باإلضافة إىل ) للقرآن الكريم(

 تدوين املصحف الرشيف, من حيث الـورق املـستخدم للكتابـة للمراحل التي مر هبا
واملداد املكتوب به, وتنوع اخلطوط, وتعكس مـد اهـتامم العلـامء املـسلمني بكتـاب 

ًرهبم وعنايتهم به حفظا ودراسة وتفسريا وترمجة ملعانيه ً وخطا وزخرفة وتـذهيبا, ممـا ,ً ً
 .لعصور اإلسالميةيعد ثروة علمية ثمينة لدراسة اخلطوط وتطورها عرب ا

ًوتويف الفرتة الزمنية التي نسخت فيها تلك املصاحف أحـد عـرش قرنـا  متتـد مـن ّ
القرن اخلامس اهلجري حتى أوائل القـرن اخلـامس عـرش اهلجـري, موزعـة بحـسب 

                                                 
 .٢١١املصدر السابق, ص    )١(
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 :التايل) ١( الرقم واجلدول ذ
  ) ١(اجلدول ذو الرقم 

 يبني التوزيع الزمني لنسخ املصاحف والربعات

الربعات : ًثانيا احفاملص: ًأوال
 مالحظات القرآنية

  النسبة العدد النسبة العدد الفرتة الزمنية م
  − − ٠.٠٥ ١ القرن اخلامس اهلجري ١
  − − ٠.١٠ ٢ القرن السادس اهلجري ٢
  − − ٠.٠٥ ١ القرن السابع اهلجري ٣
  ١.١٩ ١ ٠.٠٥ ١ القرن الثامن اهلجري ٤
  − − ٠.٠٥ ١ القرن التاسع اهلجري ٥
  ١.١٩ ١ ٠.٦٩ ١٣ القرن العارش اهلجري ٦
  − − ٣.٢٤ ٦١ القرن احلادي عرش اهلجري ٧
  − − ٥.٨٥ ١١٠ القرن الثاين عرش اهلجري ٨
  ٣٤.٥٢ ٢٩ ٣٠.٤٤ ٥٧٢ القرن الثالث عرش اهلجري ٩
  ١٠.٧١ ٩ ٣.٧٢ ٧٠ القرن الرابع عرش اهلجري ١٠
  − − ٠.٠٥ ١ القرن اخلامس عرش اهلجري ١١
  ٥٢.٣٨ ٤٤ ٥٥.٦٦ ١٠٤٦ غري حمدد ١٢

  %١٠٠ ٨٤ %١٠٠ ١٨٧٩ املجمــوع

 :ويمكن أن نستخلص من اجلدول السابق ما ييل
سخ يف القـرن اخلـامس ُاملكتبـة مـصحف نـويف  ,ً املصاحف بـدأ مبكـراَخْسَأن ن   −١

ًاهلجري, يف حني تأخر نسخ الربعات القرآنية قليال, حيث وجد باملكتبـة أن أول 
 .كتبت يف القرن  الثامن اهلجريربعة 



 

١٧٨ 

 املصاحف بدأ يف االزدياد منذ القرن العارش اهلجـري حيـث نـسخ فيـه َخْسَأن ن   −٢
 ,ًمصحفا, وأخذ يف النمو حتى بلغ ذروته يف القرن الثالث عـرش اهلجـري) ١٣(

, وكـذلك الربعـات القرآنيـة %٣٠.٤٤ًمـصحفا بنـسبة ) ٥٧٢(حيث نسخ فيه 
 فقد بلغ مـا نـسخ فيـه ,ريخ النسخ يف القرن املشار إليهبلغت ذروهتا من حيث تا

 .%٣٤.٥٢ربعة بنسبة ) ٢٩(
 التـي مل يعلـم وضع فيـه املـصاحف والربعـات) غري حمدد(يف آخر اجلدول حقل ورد    −٣

املـصاحف (تاريخ نسخها, وقد حصل هذا احلقل عىل نـسبة عاليـة يف النـوعني 
 إغفـال كثـري مـن النـساخ لتـاريخ :أحـدمها: ويعود األمر إىل سببني) والربعات

بسبب وجود بعض الرتميم أو النقص يف هنايات املـصاحف ممـا : والثاين. النسخ
 .أد إىل عدم التعرف عىل تواريخ النسخ

وقد أسهم يف كتابة تلك املصاحف والربعات خطـاطون نـذروا أنفـسهم خلدمـة 
دد النـساخ مـن الرجـال اآليت عـ) ٢( الـرقم وكتاب اهللا والعناية به, ويبني اجلـدول ذ

 .والنساء, ويف هناية اجلدول حقل غري حمدد
  ) ٢(اجلدول ذو الرقم 

 يبني عدد النساخ يف املصاحف والربعات
 الربعات القرآنية: ًثانيا املصاحف: ًأوال

 النسبة العدد النسبة العدد النساخ م
 ٤٤.٠٤ ٣٧ ٤٤.٧٠ ٨٤٠ رجال ١
  −  − ٠.١٠ ٢ نساء ٢
 ٥٥.٩٥ ٤٧ ٥٥.١٨ ١٠٣٧ غري حمدد ٣

 %١٠٠ ٨٤ %١٠٠ ١٨٧٩ املجمــوع



 

١٧٩ 

ويالحظ وجود نسبة كبـرية مـن املـصاحف تقـرتب مـن النـصف قـام بنـسخها 
الرجال, وشاركت املرأة يف كتابة مصحفني فقط, أمـا النـسبة األعـىل مـن املـصاحف 
ُوالربعات فلم يعلم أسامء نساخها, ولعل السبب يعـود إىل أن بعـض النـساخ أغفلـوا 

ً أسامئهم تواضعا, هذا باإلضافة إىل وجود التلـف والـنقص والرتمـيم يف بعـض كتابة
ومـع هـذا فقـد أمكـن . املصاحف املخطوطة مما أد إىل عدم التعـرف عـىل نـساخها

التعرف عىل عدد كبري من النساخ تكررت أسامؤهم يف أكثر من موضع يف سجل مكتبة 
شـهرة كبـرية يف جمـال نـسخ  املصحف الرشيف, وبعضهم من اخلطـاطني الـذين نـالوا

أمحد احللمي, وأمحد محدي, ومصطفى البواب, :  نذكر منهم عىل سبيل املثالاملصاحف
وحافظ عثامن, وحممد راسم, وبشري آغا, وحممد الزكـي, ومحـداهللا بـن الـشيخ حامـد 

, ١٢٥٠, ١٢٠٩, ٧٠٣(الــذي نــسخ أربعــة مــصاحف حمفوظــة باألرقــام األمــايس 
أة يف كتابـة املـصاحف تبـني للباحـث وجـود مـصحفني , وعن مشاركة املـر)١٣٨٦

ونسخته ) ٣٣٧(األول حمفوظ برقم . نسختهام امرأتان وأوقفتهام عىل الروضة الرشيفة
 وكتبتـه ٤٩٠, والثـاين حمفـوظ بـرقم ه١٢٦٣زينب بيكم سعادة عيل خان هبادر سنة 

 .ه١٢٧٨أمينة عزيزة خانم سنة 
هـو بخـط عـيل بـن حممـد , وه٤٨٨ويعود تـاريخ أقـدم مـصحف إىل عـام 

ّ, مكتوب عىل رق الغزال وحجمـه ِيسْوَيْلَالبط ويـأيت بعـده مـن ) سـم١٣ × ١٥(َ
, وهي مـن أزهـى فـرتات اإلبـداع يف فـن ه٥٤٩حيث القدم مصحف نسخ عام 

 × ٢٠(اخلطوط العربية, وهو بخط أيب سعد حممد إسـامعيل بـن حممـد, وحجمـه 
 .ه١٢٥٣وتاريخ وقفه سنة ) ٣٠

 وهـو بخـط حممـد ه١٤٠٥ريخ أحدث مصحف خمطـوط إىل عـام بينام يرجع تا
 ).سم٥١ × ٦٤(صديق فضل اهللا األفغاين, وحجمه 



 

١٨٠ 

 :الفرتات الزمنية التي تم فيها وقف تلك املصاحف) ٣( الرقم وويوضح اجلدول ذ
  ) ٣(اجلدول ذو الرقم 

 يبني التوزيع الزمني لوقف املصاحف والربعات

الربعات : ًثانيا املصاحف: ًأوال
 مالحظات القرآنية

  %النسبة العدد %النسبة العدد الفرتة الزمنية م
  − − ٠.١٠ ٢ القرن التاسع اهلجري ١
  ١.١٩ ١ ٠.١٥ ٣ القرن العارش اهلجري ٢
  ١.١٩ ١ ١.٠١ ١٩ القرن احلادي عرش اهلجري ٣
  − − ١٣.٨٣ ٢٦ القرن الثاين عرش اهلجري ٤
  ٢١.١٩ ٢٢ ٢٥.١١ ٤٧٢ القرن الثالث عرش اهلجري ٥
  ١٦.٦٦ ١٤ ١٥.٥٩ ٢٩٣ القرن الرابع عرش اهلجري ٦
  ١.١٩ ١ ٠.٠٥ ١ القرن اخلامس عرش اهلجري ٧
  ٥٣.٥٧ ٤٥ ٥٦.٥٧ ١٠٦٣ غري حمدد ٨

  %١٠٠ ٨٤ %١٠٠ ١٨٧٩ املجمــوع

 :وبتأمل اجلدول السابق يمكن أن نستنتج ما ييل
ف امتد عىل مساحة زمنيـة أن وقف املصاحف والربعات بمكتبة املصحف الرشي   −١

ًتقدر بسبعة قرون بدءا بالقرن التاسع, وانتهاء بالقرن اخلامس عرش اهلجري ً. 
ًأن الوقف بدأ تدرجييا منذ القـرن التاسـع بوقـف مـصحفني فقـط, تـاله القـرن    −٢

العارش بوقف ثالثة مصاحف وربعة قرآنية واحدة, ثم أخـذ الوقـف يف التطـور 
) ٢٢(ًمـصحفا و) ٤٧٢(الثالث عرش اهلجـري بوقـف حتى بلغ ذروته يف القرن 

 .ربعة) ١٤(ًمصحفا و) ٢٩٣(ربعة قرآنية, وشهد القرن الرابع عرش وقف 
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ربعة مل يتحدد لوقفهـا تـاريخ معـني ) ٤٥(ًمصحفا و) ١٠٦٣(ويالحظ أن هناك 
 .جاءت يف آخر اجلدول املذكور

ًرجاال ونساء−وقد أسهم املسلمون  ذاهبهم يف وقـف  عىل اختالف طبقاهتم وم−ً
التـايل عـدد املـوقفني مـن ) ٤( الـرقم وتلك املصاحف والربعات, ويبـني اجلـدول ذ

 .الرجال والنساء
  ) ٤(اجلدول ذو الرقم 

 يبني عدد موقفي املصاحف والربعات
 موقفوا الربعات: ًثانيا موقفوا املصاحف: ًأوال

 النسبة العدد النسبة العدد املوقفون م
 ٥٨.٣٣ ٤٩ ٤٨.٢٢ ٩١٠ رجال ١
 ٨.٣٣ ٧ ١٤.٥٧ ٢٧٥ نساء ٢
 ٣٣.٣٣ ٢٨ ٣٧.٢٠ ٧٠٢ َّغري مبني ٣

 %١٠٠ ٨٤ %١٠٠ ١٨٨٧ املجمــوع

 :ومما سبق يالحظ ما ييل
 %٥٨.٣٣ وربعات قرآنية بنسبة %٤٨.٢٢وجود نسبة كبرية من املصاحف بنسبة    −١

 .ً مصحفا وسبع ربعات٢٧٥قام بوقفها الرجال, وشاركت النساء بوقف 
ربعـة قرآنيـة مل يعلـم ) ٢٨(ًمصحفا, و) ٧٠٢(اك مجلة من املصاحف بلغت وهن   

واقفوها, وربام يعود السبب يف ذلك تواضع بعض الـواقفني الـذين آثـروا عـدم 
ً ابتغاء زيادة األجر يف إخفاء ما يوقفون قياسا عىل إخفاء الـصدقة, ;ذكر أسامئهم

ِوعدم إشهارها, هذا باإلضافة إىل تلـف بعـض أوراق  َ املـصاحف والربعـات يف َ
ُّوتعـر. أول املصحف أو آخره وهو املكان الذي تـسجل الوقفيـة عـادة فيـه ِض َ



 

١٨٢ 

بعض تلك الصفحات لعمليات الرتميم اخلاطئ التي قد ختفـي أسـامء الـواقفني 
 .وتواريخ وقفها

يف حني أن املصاحف املوقوفة بلغت ) ١٨٨٧(أن املجموع الكيل للواقفني أصبح    −٢
والسبب يف هذه الزيادة أن بعض املصاحف قد اشرتك يف وقفهـا  .فقط) ١٨٧٩(

 .أكثر من شخص, رجل وزوجته, أو ابنته, أو أخته
ًأن وقف املصاحف والربعات مل يكن مقصورا عىل فئة معينة من النـاس بـل شـمل    − ٣

 واملـوظفني ةفئات متعددة من الرجال والنساء والسالطني واألمراء والوالة والقضا
 .اس, وتكررت أسامء بعضهم يف جمال وقف املصاحف أكثر من مرةوعامة الن

 :وفيام ييل بعض األمثلة من أسامء الواقفني ووظائفهم
أمـر بكتابتـه أمحـد بـن اخلليفـة أيب العبـاس ) ١٦٦٠(املصحف املحفوظ بـرقم  − ١

 .احلسني, مل يعرف تاريخ نسخه وال وقفه
 اخلـري قـايض املدينـة من وقف السيد حممد أبـو) ٥٦٦(املصحف املحفوظ برقم  − ٢

 .ه١٢٨٦املنورة سنة 

 .ه٨٨٩من وقف السلطان قايتباي سنة ) ٥(املصحف املحفوظ برقم  − ٣

من وقف احلاجـة يـاور معتوقـة والـدة خـديوي ) ٣٠(املصحف املحفوظ برقم  − ٤
 .مرص

من وقف سلطان اهلنـد حممـد عـيل خـان سـنة ) ١٤٧(املصحف املحفوظ برقم  − ٥
 .ه١٢٠٠

مـن وقـف الـسيد مـساعد بـن املرحـوم رضـا ) ٧٠٣(املصحف املحفوظ برقم  − ٦
 .ه١٢٩٧بن عبداملطلب سنة  غالب

من وقـف األمـري احلـاج عبـدالرمحن كتخـدا ) ١٣٨٦(املصحف املحفوظ برقم  − ٧
 .ه١١١٨أقازوغيل سنة 



 

١٨٣ 

من وقف زينب بيكم سـعادة عـيل خـان هبـادر ) ٣٣٧(املصحف املحفوظ برقم  − ٨
 . وهو من نسخهاه١٢٦٣سنة 

 وهـو ه١٢٧٨من وقف أمينة عزيزة خانم سنة ) ٤٩٠(املصحف املحفوظ برقم  − ٩
 .من نسخها

 .ه١٠٤٤من وقف صالح بشناق سنة ) ١٤١٣(املصحف املحفوظ برقم  − ١٠

من وقف جوهر تابع السيد سلطان بـن اإلمـام ) ١٦٦(املصحف املحفوظ برقم  − ١١
 .ه١٢٤١أمحد سعيد السعيدي إمام مسقط سنة 

ب حممد هبادر حاكم رياسـة من وقف والدة نوا) ١٧٨(املصحف املحفوظ برقم  − ١٢
 .ه١٢٢٤هبادر ليون سنة 

 .من وقف شيخ احلرم طيفور آغا) ١٠٩(املصحف املحفوظ برقم  − ١٣

من وقف فضلتلو حممد عصمت أفندي قـايض ) ١١٥(املصحف املحفوظ برقم  − ١٤
 .ه١٣٠٤املدينة املنورة سنة 

من وقف قايض مكة املكرمة مري عبـداهللا حممـد ) ٢٤٨(املصحف املحفوظ برقم  − ١٥
 .ه١٢٨٦سامعيل بك سنة إ

مـن وقـف عـثامن أفنـدي مـدير مكتبـة شـيخ ) ٣٤٣(املصحف املحفوظ برقم  − ١٦
 .ه١٢٩٤اإلسالم عارف حكمت سنة 

من وقف قايض إسـكندرونة مفتـي زاده حممـد ) ٣٦٣(املصحف املحفوظ برقم  − ١٧
 .عيل اجلامي

من وقف سلامن كردي موقت احلـرم الـرشيف ) ٣٧٢(املصحف املحفوظ برقم  − ١٨
 .ه١٢٦٧سنة 

من وقف قائد عموم اجليوش اإلسـالمية نـاظر ) ٤١٩(املصحف املحفوظ برقم  − ١٩
 .ه١٣٣٤احلربية يف الدولة العثامنية أنور باشا حني زيارته للمدينة املنورة سنة 



 

١٨٤ 

 .ه١٢٩٣من وقف فاعل خري سنة ) ٥١(املصحف املحفوظ برقم  − ٢٠
وتتميز بعض هذه املصاحف عن بعض بسامت وصفات خمتلفة يـصعب وصـف 

ًرقـة منـه عمـال علميـا وواحدة منها عىل حدة, إذ تعد كل نسخة من مصحف أو كل  ً
 .حيتاج للعرض والدراسة والبحث

 × ١٤٢.٥(ًومن هذه املصاحف, مصحف خمطوط ذو حجم كبـري جـدا مقاسـه 
 وترمجت ه١٢٤٠, وهو بخط غالم حمي الدين سنة ً كيلو جراما١٥٤, ووزنه )سم٨٠

املصحف باللغة الفارسية, ويبدو أن هذا املصحف من معاين القرآن الكريم بني سطور 
 .أكرب املصاحف يف العامل

ومقارنة هبذا املصحف الكبري حتتفظ املكتبة بمصحفني صغريي احلجم, أحـدمها 
, ومـن وقـف عـيل بـن يوسـف بـن ه١٠١٨بخط هلـني سـنة ) سم٧ × ١١(مقاسه 

 .ه١٣٤١مصطفى داغستاين سنة 
 ,ه١٠٩٥ابن حممد تقي حممد طالب سـنة بخط ) سم٧.٥ × ١١(واآلخر مقاسه 

 .ه١٢٧٧ومن وقف أمحد طلعت سنة 
 من املصاحف املكتوبة عـىل رق الغـزال, وحتفـظ ًكام تتميز املكتبة باحتوائها عددا

 .مجيع املصاحف داخل خزانات خاصة هبا
وإىل جانب املصاحف يف مكتبة املصحف نامذج خمتلفة من قواعـد الـشموع التـي 

اءة املساجد واملدارس واألربطة, ويصل قطر بعضها إىل أكثر مـن كانت تستعمل إلض
 .سم٦٠سم وطوهلا أكثر من ١٥سم, أما قطر بعض الشموع فيصل إىل ٧٥

وهناك جمموعة من الستائر الذهبية وزعت يف جنبات قاعـة املـصحف الـرشيف, 
لدقـة يف وتعد كل ستارة منها قطعة فنية جيدة ملا بذل فيها من اإلتقـان يف الـصناعة, وا



 

١٨٥ 

 .)١(اإلخراج, والذوق الفني واإلبداع يف اختيار املادة املصنوعة منها
ًونظرا لكثرة املصاحف املحفوظة يف مكتبة املصحف الرشيف, وعدم القدرة عىل 
اإلحاطة هبا من مجيع اجلوانب البحثية املتعلقة بالتذهيب والزخرفة والقياسات وأنواع 

فني وإسهاماهتم فإنه يمكن التعرف عىل ذلك من اخلطوط والنساخ وإسهاماهتم واملوق
خالل الرتكيز عىل فرتة زمنية حمددة وتطبيق الدراسة التفـصيلية عليهـا, لـذا فقـد تـم 
اختيار فرتة القرن الثاين عرش اهلجري للتعـرف عـىل مـا حتويـه مكتبـة املـصحف مـن 

 . عليهامصاحف نسخت أو وقفت يف الفرتة الزمنية املشار إليها وإجراء الدراسة
 
 

 

                                                 
 .٥٧−٥٣ص ص املزيني,  امللك عبد العزيز, مكتبة   )١(
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 املبحث الثالث
 االجتاهات العددية والنوعية للمصاحف حمل الدراسة

ــة للمــصاحف  ــذا املبحــث حــول االجتاهــات العددي ــدور احلــديث يف ه ي
املخطوطة, إىل جانب إيـضاح االجتاهـات النوعيـة للمـصاحف مـن حيـث بيـان 

حجـام, باإلضافة إىل بيان أنواع اخلطوط, الـورق, األ) مصحف(الشكل الوعائي 
التذهيب والزخرفة, التجليد, القراءات, التفسري, ترمجات معاين القـرآن الكـريم, 

 :وذلك عىل النحو اآليت

 :االجتاهات العددية: ًأوال
) ١٢٣(بلغ جمموع املصاحف املنسوخة أو املوقوفة يف القرن الثاين عرش اهلجـري 

ًمصحفا تم توزيعها تنازليا  جـاءت املـصاحف , حيـث)٥( بحسب اجلدول ذي الرقم ً
مصاحف تلتها املصاحف املوقوفة يف القرن ) ١١٠(املنسوخة يف املرتبة األوىل وعددها 

 .ًاملشار إليه دون حتديد لتاريخ نسخها وعددها ثالثة عرش مصحفا

  )٥(اجلدول ذو الرقم 
 التوزيع العددي للمصاحف املنسوخة أو املوقوفة

 النسبة املئوية العدد البيان م
 %٨٩.٤٣ ١١٠  املنسوخة يف فرتة الدراسةاملصاحف ١
 %١٠.٥٦ ١٣ املصاحف املوقوفة يف فرتة الدراسة ٢

 %١٠٠ ١٢٣ املجموع
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 :االجتاهات النوعية: ًثانيا
 :واحلديث يف هذا اجلانب عىل النحو اآليت

 : التوزيع النوعي−١
ونعني بالتوزيع النوعي هنا الشكل الذي خيـرج فيـه املـصحف, فهنـاك شـكالن 

 :ائيان مهاوع
 .املصاحف−١
 . األرباع−٢

حتوي مكتبة املصحف الرشيف باملدينة املنورة ما يقارب ألفي مصحف, خمطوط 
ربعة قرآنية, إال أن الدراسة احلالية اقترصت عـىل املـصاحف, ومل يتبـني ) ٨٤(و

 .للباحث توافر ربعات قرآنية يف فرتة القرن الثاين عرش اهلجري

 : أنواع اخلطوط−٢
ط العريب يف اإلسالم عناية خاصة; فقد حرص اخلطاطون املسلمون عـىل نال اخل

ًمد أربعة عرش قرنا عىل جتويد اخلط العريب وحتسينه ووضع القواعـد واملعـايري 
 .)١(التي تسعى إىل جتويد هذا الفن وإحكامه

ويمثل اخلط العريب الركيزة الكرب للفنون اإلسالمية, وحيتـل مكانـة متميـزة يف 
ملسلمني الرتباطه بالدين اإلسالمي من خـالل تـدوين القـرآن الكـريم والـسنة حياة ا

النبوية املطهرة, وقد نتج عن هذا االرتباط أن أصبح للخط العريب قيمة دينية جتلت يف 
اهتامم اخلطاطني والنساخ املسلمني بإتقانه وإظهاره يف أمجل صـوره وأشـكاله, وكـان 

 األرض واحتكاكه ببيئات وثقافات خمتلفة أثر كبـري النتشار اإلسالم يف بقاع كثرية من
                                                 

 .٢١ص −املختار من إبداعات اخلط العريب  )١(
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, وساعد عىل ذلك مـا متتـاز بـه طبيعـة )١(يف تطوير أساليب اخلط العريب وتعدد نامذجه
اخلط العريب وأشكال حروفه من احليوية بفضل ما فيها من املوافقة واملرونة ومـا فيهـا 

بتكار بطـرق وأسـاليب  مما هيأ هلا فرص التطور واال,من اختالف يف الوصل والفصل
 .)٢(متنوعة

وتنوعت براعات اخلطاطني يف العامل اإلسالمي, حتى جتاوز عدد مـدارس اخلـط 
ً املئة, ومع أن آثار اخلطاطني قد حفظت لنا بعضا من شواهد هذه األقـالم, إال هوأقالم

 ًأننا ال نراها متداولة اليوم, فلقد انقطعت بعد زمن قصري أو طويل, وأصبحت أثـرا يف
الكـويف, الثلـث, النـسخ, الـديواين, : تاريخ اخلط العريب, وبقي منها أقالم سـتة هـي

الفــاريس, الرقعــة, ومــا زال اخلطــاطون يتبــارون يف جتويــدها ومحايتهــا مــن الزلــل 
 .)٣(والتهافت

وقد نالت املصاحف املخطوطـة موضـوع الدراسـة حظهـا مـن العنايـة بـاخلط, 
مجال اخلـط العـريب وروعـة الرسـم العـثامين, وهناك بعض املصاحف التي مجعت بني 

ًفكان من بينها ما كان خطه نسخا مجيال أو نسخا دقيقا, ومنها ما كان خطـه مغربيـا ً ً  أو ًً
ويمكن توزيع اخلطوط التي وردت هبا تلك املصاحف وفق اجلـدول . ًثلثا أو نستعليق

 :التايل) ٦(ذي الرقم 

                                                 
 .١١ص, اخلط العريب من خالل املخطوطات  )١(
 .٢١صاملختار من إبداعات اخلط العريب,    )٢(
 ).ز(ص . معجم مصطلحات اخلط العريب واخلطاطني   )٣(
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  )٦(اجلدول ذو الرقم 
 خلطوط تنازليايبني توزيع أنواع ا

 النسبة املئوية عدد املصاحف البيان م
 %٨٢.٩٢ ١٠٢ النسخ ١
 %١٠.٥٧ ١٣ املغريب ٢
 %٣.٢٥ ٤ الثلث ٣
 %٢.٤٤ ٣ النستعليق ٤
 %٠.٨١ ١ املحقق ٥

 %١٠٠ ١٢٣ املجموع

 : الورق املستخدم للكتابة−٣
عريـضة احلجـارة البيـضاء ال( خـاف ِّكان العرب يكتبـون عـىل أكتـاف اإلبـل والل

 النخل, وكانوا يكتبـون عـىل اجللـود واألوراق الوافـدة مـن )٢( وعىل عسيب)١()الرقيقة
ومل يـستعمل , )٣(الصني يف عهد بني أمية , ثم عىل الورق اخلراساين املصنوع مـن الكتـان

, وملـا ويل هـارون )٤( الربمكي بـصناعة الكاغـدىالورق بكثرة إال بعد ما أشار الفضل بن حيي
                                                 

 .٣/٣٥٦بن منظور, اللسان العرب    )١(
ّجريد النخل, إذا نح: العسيب   )٢( ِي عنه خوصه, والعسيب مـن الـسعف, فويـق الكـرب, مل ينبـت عليـه ُ َ َ ُ

فجعلت أتتبع القرآن من «: اخلوص, وما نبت عليه اخلوص فهو السعف, ومنه حديث زيد بن ثابت 
 .٧٧٢−٢/٧٧١لسان العرب, : انظر. »العسب واللخاف

ِبالفتح, معروف عـريب, سـمي بـذلك : َّ, والكتان٢١ص لعبدالسالم هارون, حتقيق النصوص ونرشها   )٣( ُ
َّألنه خييس بعضه عىل بعض حتى تكتن  .٣/٢٢٢لسان العرب : انظر. ُ

 .٣/٢٦٩لسان العرب : بالفتح, معروف, وهو فاريس معرب, انظر: َالكاغد   )٤(
ق هو الورق, وأول من عرف صناعته أهل الـصني, وأول مدينـة إسـالمية صـنع فيهـا الـور: والكاغد  

ًولقد رضبت األمثـال بكاغـد سـمرقند نظـرا جلودتـه . ه٨٧كانت سمرقند التي فتحها املسلمون سنة 



 

١٩٠ 

ّ يكتب الناس إال يف الكاغد, أما الـرقالفة وكثر استعامل الورق أمر أالالرشيد اخل  فظـل )١(َ
 )٣(, وظـل الـربدي)٢(يستعمل إىل جانب الورق حتى منتـصف القـرن الثالـث اهلجـري

 .)٤(يستعمل يف الكتابة وبخاصة يف مرص حتى انعدم يف أوائل القرن الرابع اهلجري
: أحـدمها:  نـوعني مـن الـورق كتبـت عـىل−حمـل الدراسـة−ولكن املـصاحف 

, أما النوع الثاين فهو %٩٤.٣٠ًمصحفا بنسبة ) ١١٦(املصقول, وبلغت املصاحف فيه 
 . %٥.٦٩الورق العادي, وكتبت عليه سبعة مصاحف فقط بنسبة 

ففي حـني . وجاءت املصاحف متفاوتة فيام بينها من حيث سامكة الورق وجودته
ًمـصحفا ) ٥٦( ورق متوسط, وجـاءت فيـه نجد أن الغالبية من املصاحف كتبت عىل

ًمـصحفا بنـسبة ) ٣٦(, نجد أن بعضها كتبت عىل ورق رقيـق بواقـع %٤٥.٥٢بنسبة 
ًمصحفا فقد كتبت عـىل ) ٣١(, أما العدد املتبقي من املصاحف البالغ %٢٦.٢٩بلغت 

 .%٢٥.٢٠ورق سميك, وذلك بنسبة 
                                                 

 .٢٥ريي عبودي فتوحي, ص  ملفهرسة املخطوط العريب:  انظر. ونعامته
ُّالرق   )١(  ).٣:الطور(﴾ ﴿:بالفتح ما يكتب فيه, وهو جلد رقيق, ومنه قوله تعاىل: َّ

 .١/١٢٠٩, ولسان العرب ٤٢٢ بن محاد اجلوهري, ص سامعيل إلمعجم الصحاح: انظر  
يف مكتبة املصحف الرشيف بمكتبة امللك عبد العزيز مصاحف كتبت عىل الرق يف فـرتات الحقـة مثـل    )٢(

 .القرن اخلامس والسادس والسابع والثامن اهلجري
ِالربدي   )٣( ْ , ١/١٩٠لعـرب , ولـسان ا٨٣الـصحاح, ص : انظـر. بالفتح نبات معروف واحدتـه برديـة: َ

وورق الربدي هو القرطاس, ويصنع من سيقان نبتة تنمو يف مستنقعات دلتا النيل, حيـث تقـسم هـذه 
السيقان إىل رشائح طويلة توضع متالصقة بجانب بعضها ثم توضع رشائح أخر فوقها بصورة متعامدة 

بعـضها بواسـطة ثم جيري طرقها بمطرقة خشبية مسطحة لتسوية أجزائها فتلتصق هـذه الـرشائح عـىل 
اللزوجة املوجودة فيها, ثم جتفف يف الشمس وتصقل بعد ذلك وتسو أطرافها حني تكون الـصحيفة 

 .٢٢٦قاسم السامرائي, ص  لعلم االكتناه العريب اإلسالمي: جاهزة للتصدير أو الكتابة, انظر
 .٣٧اخلط العريب, ص   )٤(



 

١٩١ 

كلـام كـان مقـاس ويبدو أن حجم املصحف لـه عالقـة مبـارشة بنـوع الـورق, ف
ًاملصحف كبريا تطلب األمر كتابته عىل ورق سميك, وإذا كان حجمـه متوسـطا ظهـر  ً
املصحف عىل ورق وسط, أما املصاحف ذات األحجام الـصغرية ففـي الغالـب أهنـا 

 .تكتب عىل ورق رقيق
أما من حيث لون الورق, فالنسبة الغالبة من املصاحف جـاءت بـاللون األبـيض 

, أمـا اللـون األصـفر %٨٩.٤٣ًمـصحفا بنـسبة ) ١١٠(وكـان عـددها ًاملصفر قليال, 
, وجـاءت %٤.٨٧الداكن املموه بالذهب فكان من نصيبه ستة مصاحف فقـط بنـسبة 

بالعدد نفسه والنسبة نفسها املصاحف التي كتبت عىل الورق األبيض, وجاء مصحف 
 . %٠.٨١واحد باللون األزرق بنسبة 

 مرت هبـا املـصاحف أثـر مبـارش يف تغـري ألـوان وربام يكون لطريقة احلفظ التي
 .الورق من حال إىل آخر

 : أحجام املصاحف−٤
: املتتبع للمقاسات التي وردت هبا املصاحف جيد أهنا ال خترج عـن أحـد شـكلني

إما الشكل العامودي بحيث يكون ارتفاع املصحف أكرب من عرضه, أو الشكل األفقـي أو 
 .أكرب من ارتفاعهالسفيني بحيث يكون عرض املصحف 

لكن املصاحف التي متت دراستها يف هذا البحث كانـت مـن الـشكل األول, 
 ,سـم)١٥ × ١٢(كـان مقاسـه فباستثناء مصحفني, جاء أحدمها بالشكل األفقي 

 × ١٢(ن عرضه أكرب من ارتفاعه, وأما املصحف الثاين فقد كان مربع املقاس إأي 
ًنوعت مقاسـاهتا تنوعـا كبـريا, وكـان وقد ت.  أي عرضه وارتفاعه متساويان,)١٢ ً

ومقاس أصغرها مـا كـان مقاسـه . )١(سم)٣٩ × ٥٢(مقاس أكربها ما كان مقاسه 
                                                 

 .الرشيف يف مكتبة املصحف )١٢٣(هو املصحف املحفوظ برقم    )١(



 

١٩٢ 

, وبني هذين املقاسني جاءت بقية املصاحف, وملعرفة املقاسات )١(سم)١٠ × ١١(
التايل وأمام ) ٧( الرقم االتي وردت هبا مصاحف القرن الثاين عرش نورد اجلدول ذ

 .اءت أعداد املصاحفكل مقاس ج
  )٧(اجلدول ذو الرقم 

 مقاسات املصاحف مرتبة بحسب االرتفاع
 
 م

املقاس 
 بالسنتيميرت

حف
ملصا

دد ا
ع

 

 
 م

املقاس 
 بالسنتيميرت

حف
ملصا

دد ا
ع

 
 
 م

املقاس 
 بالسنتيميرت

عدد 
حف

ملصا
ا

 

١ ١٧.٥ × ٢٤.٥ ٤٩ ١ ٢٢.٥ × ٣٠ ٢٥ ١ ٣٩ × ٥٢ ١ 
١ ١٥.٥ × ٢٤.٥ ٥٠ ١ ٢٢ × ٣٠ ٢٦ ١ ٣٤.٥ × ٥١ ٢ 
١ ١٧ × ٢٣.٥ ٥١ ١ ٢١.٥ × ٣٠ ٢٧ ٢ ٣٤ × ٥٠ ٣ 
١ ١٧ × ٢٣ ٥٢ ٢ ٢١ × ٣٠ ٢٨ ١ ٣٣ × ٤٩ ٤ 
١ ١٦ × ٢٣ ٥٣ ١ ٢٠.٣ × ٣٠ ٢٩ ١ ٣٥ × ٤٨ ٥ 
١ ١٤.٥ × ٢١.٤ ٥٤ ١ ٢١ × ٢٩.٥ ٣٠ ١ ٢٨ × ٤٧ ٦ 
١ ١٧ × ٢١ ٥٥ ١ ٢٠.٥ × ٢٩.٥ ٣١ ١ ٢٢ × ٤٤.٧ ٧ 
١ ١٦.٥ × ٢١ ٥٦ ١ ٢٠ × ٢٩.٣ ٣٢ ١ ٣٠ × ٤٠.٥ ٨ 
١ ١٦ × ٢١ ٥٧ ١ ٢١ × ٢٩ ٣٣ ١ ٢٨ × ٣٩ ٩ 
١ ١٤.٥ × ٢١ ٥٨ ٣ ٢٠.٥ × ٢٩ ٣٤ ١ ٢٤.٥ × ٣٨.٥ ١٠ 
١ ١٥.٥ × ٢٠.٥ ٥٩ ١ ٢٠ × ٢٩ ٣٥ ١ ٢٣.٣ × ٣٦.٧ ١١ 
١ ١٥ × ٢٠.٥ ٦٠ ١ ١٩ × ٢٩ ٣٦ ١ ٢٤ × ٣٦ ١٢ 
١ ١٤ × ٢٠.٥ ٦١ ١ ١٨.٥ × ٢٩ ٣٧ ١ ٢٢ × ٣٥.٥ ١٣ 
١ ١٤.٥ × ٢٠ ٦٢ ١ ٢٠ × ٢٨.٥ ٣٨ ١ ٢١ × ٣٣ ١٤ 
١ ١٤.٥ × ١٩.٥ ٦٣ ١ ١٩.٥ × ٢٨.٥ ٣٩ ١ ٢٣ × ٣٢ ١٥ 
١ ١٣ × ١٩.٥ ٦٤ ١ ٢١ × ٢٧.٥ ٤٠ ١ ٢٢ × ٣٢ ١٦ 
١ ١٥ × ١٩ ٦٥ ١ ١٩ × ٢٧.٥ ٤١ ١ ٢٢ × ٣١.٥ ١٧ 
١ ١٢ × ١٩ ٦٦ ٢ ١٨ × ٢٧.٥ ٤٢ ١ ٢٢ × ٣١ ١٨ 

                                                 
 . يف مكتبة املصحف الرشيف)٦٧(هو املصحف املحفوظ برقم    )١(



 

١٩٣ 
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١ ١٢.٥ × ١٨.٨ ٦٧ ١ ١٨ × ٢٧.٢ ٤٣ ٢ ٢١ × ٣١ ١٩ 
١ ١٣ × ١٨.٧ ٦٨ ١ ٢١ × ٢٧ ٤٤ ١ ٢٠.٥ × ٣١ ٢٠ 
١ ١٢.٥ × ١٨.٥ ٦٩ ١ ١٨ × ٢٧ ٤٥ ١ ٢٠ × ٣١ ٢١ 
٢ ١٣ × ١٨ ٧٠ ١ ١٧ × ٢٦.٨ ٤٦ ٢ ٢١ × ٣٠.٥ ٢٢ 
١ ١١.٥ × ١٨ ٧١ ٢ ١٧ × ٢٦ ٤٧ ٢ ٢٠ × ٣٠.٥ ٢٣ 
١ ١٠.٥ × ١٨ ٧٢ ١ ١٥ × ٢٥ ٤٨ ١ ١٩.٥ × ٣٠.٥ ٢٤ 
١ ٩.٥ × ١٤.٥ ٩٧ ٢ ١١ × ١٦.٥ ٨٥ ١ ١٢ × ١٧.٨ ٧٣ 
١ ٨٠٥ × ١٤.٥ ٩٨ ١ ١١.٥ × ١٦.٤ ٨٦ ١ ١٣ × ١٧.٦ ٧٤ 
١ ١٠ × ١٤.٢ ٩٩ ١ ١٠.٧ × ١٦.٢ ٨٧ ١ ١٢ × ١٧.٥ ٧٥ 
١ ٩ × ١٤ ١٠٠ ١ ١٢ × ١٦ ٨٨ ١ ١١.٥ × ١٧.٥ ٧٦ 
١ ٨.٣ × ١٢.٨ ١٠١ ٤ ١١ × ١٦ ٨٩ ١ ١٢ × ١٧.٤ ٧٧ 
١ ٧.٥ × ١٢.٥ ١٠٢ ١ ١٠.٥ × ١٥.٧ ٩٠ ١ ١١.٥ × ١٧.٤ ٧٨ 
١(١ ١٥ × ١٢ ١٠٣ ١ ١٠ × ١٥.٥ ٩١ ١ ١١.٨ × ١٧.٢ ٧٩( 
٢( ١ ١٢ × ١٢ ١٠٤ ١ ١١ × ١٥.٣ ٩٢ ٣ ١٢ × ١٧ ٨٠( 
١ ١٠ × ١١ ١٠٥ ١ ١٣.٤ × ١٥ ٩٣ ٢ ١١ × ١٧ ٨١ 
١ ١١ × ١٥ ٩٤ ١ ١٢ × ١٦.٧ ٨٢ 
٢ ١٠ × ١٥ ٩٥ ١ ١٥.٥ × ١٦.٥ ٨٣ 
١ ١١ × ١٤.٥ ٩٦ ١ ١١.٥ × ١٦.٥ ٨٤ 

 ١٢٣ املجموع

 : التذهيب والزخرفة−٥
التذهيب والزخرفة فن من فنون الكتاب التي تكسبه الروعة واجلـامل, ويتحقـق 
ذلك باستخدام األلوان املختلفة وورق الذهب بعد سحقه وحتويلـه إىل سـائل يـدهن 

د هـذا الفـن سـاحة واسـعة لتطبيقـه يف الرتاكيـب املعـدة بالوحـدات بالفرشاة, وجيـ
                                                 

 .هذا املصحف من الشكل األفقي; ألن عرض املصحف أكرب من ارتفاعه   )١(
 .هذا املصحف من الشكل املربع; ألن عرضه وارتفاعه بمقاس واحد   )٢(



 

١٩٤ 

 .)١(الزخرفية باألسلوب النبايت
وقد كانت عملية إخراج املخطوط العريب متر بعدة مراحل يأيت يف مقدمتها الكتابة 
ًثم التصوير والرسم, وغالبا ما يكون عمل الناسخ منفـصال عـن عمـل الرسـام, أمـا  ً

الزخرفـة والتحليـة أو التـذهيب, فالزخرفـة عبـارة عـن أشـكال املرحلة الثالثة فهي 
هندسية أو نباتية تعرف باسم األرابسك تزين هبا املخطوطات العربية, وقد بدأت هذه 

ً فأصـبحت فنـا لـه ,الزخرفة يف أول األمر عىل هيئة أشكال بسيطة مل تلبث أن تطورت
 .أصوله وأبعاده املختلفة

لية بدأت بالقرآن الكريم حيـث مل يكـن يـصح أن وأغلب الظن أن الزخرفة والتح
صور أو رسوم فاستغل املزخرفون هذه الفرصة يف التأنق يف زخرفة املـصحف يكون فيه 

ًبأشكال نباتية وهندسية, وكانت بدايات السور وعالمات الوقف ميدانا خـصبا لعمليـة  ً
هذا اجلانب بعـد الزخرفة هذه, وكانت هذه الزخارف تكتب بامء الذهب, وقد أمعنوا يف 

  ذلك فكتبوا املصحف كله بامء الذهب, وقد اسـتخدم العـرب يف زخرفـة املخطوطـات 
ً ألوانا خمتلفة من األحبار واألصباغ ولكن عـدد هـذه األلـوان كـان − ومنها املصاحف− 

 .)٢(ًحمدودا وكانت األلوان الغالبة هي األمحر واألزرق واألخرض واألصفر
ًمقـصورا عـىل أجـزاء معينـة مـن الـصفحات مثـل وكان التذهيب يف أول األمر 

األرشطة التي تفصل السطور بعضها عن بعـض, والفواصـل بـني اآليـات, وبعـض 
العنارص الزخرفية التي تدل عىل أجزاء املصحف وأقسامه, وكـان الـرشيط أهـم هـذه 

وجر تذهيب الـصفحات األوىل . )٣( بعنارص زخرفية خمتلفةَنِّيُ وقد ز,ًاألجزاء مجيعا
                                                 

 .٢/٧٥١أوغيل,  كمل الدين إحسانألتاريخ وحضارة : الدولة العثامنية  )١(
 .٣١٥, ٣١٤شعبان عبد العزيز خليفة وحممد عوض العايدي, ص ل الفهرسة والتصنيف للمكتبات   )٢(
 .٧٨ ص ,األمحيص حمد عبد اجلواد ملتصوير وجتميل الكتب العربية يف اإلسالم   )٣(



 

١٩٥ 

األخرية للقرآن الكريم, كام زينت وذهبت عالمات هناية اآليات, وتقسيامت القـرآن و
وبمرور الزمن تم تذهيب فهرس السور ) إلخ..نصف وثلث وربع(األولية عىل شكل 

ونـر يف . )١(وفهرس عدد اآليات والكلامت واألحرف املكتوبة عىل صفحات مزينـة
ًواعا من العنـارص الزخرفيـة عـىل هيئـة املصاحف التي متت دراستها يف هذا البحث أن

ًمتشابكات, أو رسوما هندسية من دوائر أو أجـزاء مـن دوائـر تـتامس أو تتقـاطع, أو 
ًمربعات صغرية تقلد الفسيفساء أو عنارص معامرية كالعقود واألعمدة مثال وقد يعلـو 

ئـر أمـا فواصـل اآليـات فكانـت جمـرد دوا. هذه أو ينفصل عنها بعنارص نباتية جمنحة
مذهبة خالية عن أرقام اآليات, يف حني كانت عالمات األجزاء دوائر داخلها مربعات 

 .ًتتداخل مكونة أشكاال نجمية يكتب ما يدل عىل اجلزء من املصحف
  )٨(اجلدول ذو الرقم 

 يبني عدد املصاحف من حيث التذهيب والزخرفة
 النسبة املئوية العدد البيــان م
 %٧٩.٦٧ ٩٨ حاتمذهب ومزخرف لبعض الصف ١
 %٢.٤٣ ٣ مذهب إطار الصفحات فقط ٢
 %١٧.٨٩ ٢٢ غري مذهب ٣

 %١٠٠ ١٢٣ املجموع

وقد تفاوتت املصاحف الواقعة يف احلقل األول من حيث كمية التذهيب الزخرفـة إال 
أن الرتكيز يف ذلك يكون عىل أول املصحف وبالتحديد لصفحة سـورة الفاحتـة والـصفحة 

التـذهيب والزخرفـة يف أحيـان خر املصحف, يف حني يشمل آرة وعىل األوىل من سورة البق
                                                 

جـة ذو احل (٢٨٢ ع– »جملة الفيـصل« ،صادق العباديلتاريخ تطور كتابة القرآن الكريم يف بالد فارس    )١(
 .١٢ص ) م٢٠٠٠ أبريل –مارس  / ه١٤٢٠



 

١٩٦ 

 األجـزاء واألحـزاب واألربـاع ومواضـع كثرية أسامء السور وفواصـل اآليـات وعالمـات
 .السجدات, وإطار مجيع الصفحات

من حيث مستو التذهيب ) ١٠١(وقد تفاوتت املصاحف املذهبة البالغ عددها 
 :التايل) ٩( الرقم وجلدول ذوالزخرفة وجودهتام, يبني ذلك ا

  )٩(اجلدول ذو الرقم 
 يبني مستو التذهيب والزخرفة

 النسبة املئوية العدد مستو التذهيب والزخرفة م
 %١٨.٨١ ١٩ ممتاز ١
 %١٩.٨٠ ٢٠ ًجيد جدا ٢
 %٣٧.٦٢ ٣٨ جيد ٣
 %١٨.٨١ ١٩ عادي ٤
 %٤.٩٥ ٥ ضعيف ٥

 %١٠٠ ١٠١ املجموع

 املذهبة واملزخرفة مرتبة حسب أرقام حفظهـا يف مكتبـة وفيام ييل بيان باملصاحف
 :التايل) ١٠( الرقم واملصحف الرشيف يوضحها اجلدول ذ

  )١٠(اجلدول ذو الرقم 
 يوضح املصاحف املذهبة واملزخرفة بحسب أرقام احلفظ

 رقم احلفظ م رقم احلفظ م رقم احلفظ م
١٠٢ ٣٥ ٨٢ ١٨ ٦١ ١ 
١٠٣ ٣٦ ٨٣ ١٩ ٢٦ ٢ 
١٠٤ ٣٧ ٨٤ ٢٠ ٦٣ ٣ 
١٠٥ ٣٨ ٨٥ ٢١ ٦٤ ٤ 



 

١٩٧ 

 رقم احلفظ م رقم احلفظ م رقم احلفظ م
١٠٧ ٣٩ ٨٦ ٢٢ ٦٧ ٥ 
١٠٨ ٤٠ ٨٧ ٢٣ ٦٨ ٦ 
١٠٩ ٤١ ٨٩ ٢٤ ٦٩ ٧ 
١١١ ٤٢ ٩٠ ٢٥ ٧٠ ٨ 
١١٢ ٤٣ ٩٢ ٢٦ ٧١ ٩ 
١١٥ ٤٤ ٩٣ ٢٧ ٧٢ ١٠ 
١١٨ ٤٥ ٩٤ ٢٨ ٧٣ ١١ 
١١٩ ٤٦ ٩٥ ٢٩ ٧٤ ١٢ 
١٢٠ ٤٧ ٩٦ ٣٠ ٧٦ ١٣ 
١٢١ ٤٨ ٩٧ ٣١ ٧٧ ١٤ 
١٢٢ ٤٩ ٩٩ ٣٢ ٧٨ ١٥ 
١٢٣ ٥٠ ١٠٠ ٣٣ ٧٩ ١٦ 
١٢٤ ٥١ ١٠١ ٣٤ ٨٠ ١٧ 
١٤٣٩ ٨٦ ١٤٢ ٦٩ ١٢٥ ٥٢ 
١٤٤٠ ٨٧ ١٤٣ ٧٠ ١٢٦ ٥٣ 
١٤٤٢ ٨٨ ١٤٤ ٧١ ١٢٧ ٥٤ 
١٤٤٣ ٨٩ ١٤٥ ٧٢ ١٢٨ ٥٥ 
١٤٤٤ ٩٠ ١٤٦ ٧٣ ١٢٩ ٥٦ 
١٤٤٥ ٩١ ١٤٧ ٧٤ ١٣٠ ٥٧ 
١٤٤٧ ٩٢ ١٢٨٨ ٧٥ ١٣١ ٥٨ 
١٤٤٨ ٩٣ ١٤٢٤ ٧٦ ١٣٢ ٥٩ 
١٤٤٩ ٩٤ ١٤٢٧ ٧٧ ١٣٣ ٦٠ 
١٤٥٠ ٩٥ ١٤٢٨ ٧٨ ١٣٤ ٦١ 
١٤٥١ ٩٦ ١٤٣٠ ٧٩ ١٣٥ ٦٢ 
١٤٥٢ ٩٧ ١٤٣١ ٨٠ ١٣٦ ٦٣ 
١٤٥٣ ٩٨ ١٤٣٢ ٨١ ١٣٧ ٦٤ 
١٤٥٥ ٩٩ ١٤٣٤ ٨٢ ١٣٨ ٦٥ 
١٤٥٦ ١٠٠ ١٤٣٦ ٨٣ ١٣٩ ٦٦ 
١٧٨٤ ١٠١ ١٤٣٧ ٨٤ ١٤٠ ٦٧ 
١٤٣٨ ٨٥ ١٤١ ٦٨     



 

١٩٨ 

ونورد فيام ييل بعض األمثلة عىل الزخرفة والتذهيب من املصاحف التي شـملتها 
 :الدراسة
سـم, )١٩ × ٢٩ ( مزخـرف ومـذهب عـىل ورق مقاسـه)١(مصحف رشيف  : ًأوال

, أوقفه األمري احلاج عبد الرمحن ه١١٠٥ُكتب باملداد األسود, بخط حافظ عثامن سنة 
, زخرفت ديباجته بزخارف مذهبة مـع ه١١١٨كتخدا قازدغيل للروضة الرشيفة سنة 

ت الصفحتان عىل األزرق واألخرض واألمحر, ووضعت فواصل آيا: استخدام األلوان
شكل زخارف مذهبة يف وسط هذه الزخارف نقطة بـاللون األمحـر, وبقيـة صـفحات 
املصحف الرشيف داخل إطار مستطيل مذهب, فواصل آيات املـصحف الـرشيف يف 

 وضـع يف وسـطها نقطـة بـاللون األخـرض, قـسمت أحـزاب ,شكل زخارف مذهبة
زرق, كـام قـسمت أجـزاء املصحف الرشيف بزخارف مذهبة, لون داخلها باللون األ

املصحف الرشيف بزخارف مذهبة ذات أشكال هندسية إسالمية مجيلة, اختلفت مـن 
حزب إىل حزب ومن جـزء إىل آخـر, كـام وضـع اسـم الـسورة يف مـستطيل زخـرف 
بالذهب وبداخله ألوان األزرق واألخرض داخل إطار أمحر دقيـق, الزخرفـة وبعـض 

واختلـف عـرض املـستطيل يف بعـض الـسور, أسامء السور زخرفت باللون األزرق, 
 .كتبت البسملة أول كل سورة وكتب عالمات التجويد باللون األمحر فيام بني السطور

سـم, كتبـه بخـط النـسخ حممـد )٢٠ × ٣١(, مقاسـه )٢(مصحف رشيـف  : ثانيا
, وقد أوقفه عـىل الروضـة الـرشيفة مـال ه١١١٩حممد عيل األصفهاين سنة بن  هادي

كتب باملداد األسود, زخرفت ديباجته التي تشتمل عىل سـورة . ه١٢٩٧باسينان سنة 
الفاحتة وأول سورة البقرة بزخارف مجيلة باللون األمحـر واألزرق ذات أرضـية ذهبيـة 

                                                 
 . يف مكتبة املصحف الرشيف)٦٣(حمفوظ برقم    )١(
 . يف مكتبة املصحف الرشيف)١٢٨٨(حمفوظ برقم    )٢(



 

١٩٩ 

مزخرفة باأللوان احلمراء والزرقاء بينام مل تزخرف بقية الصفحات التي وضعت داخل 
 فواصل آيات املصحف الـرشيف إطار ذهبي حتيط به خطوط باللون األمحر واألزرق,

عىل شكل دائرة ذهبية مشجرة يف وسطها نقطة محـراء, كـام قـسمت أجـزاء املـصحف 
بزخارف ذهبية دائرية مزخرفة باللون األخرض الفاتح, كام وضع اسم السورة بـاللون 

وقـد ورد يف أول املـصحف فهـرس بأسـامء الـسور . األمحر داخل مـستطيل مـذهب
بي مقسم إىل مربعات مذهبة وكتبت أسـامء الـسور بـاللون وأرقامها داخل جدول ذه

األمحر واألزرق وبخط مجيل, ثم يتلوه جدول به طريقة ختم األحزاب موزع بحـسب 
أيام األسبوع وما يقرأ يف كل يوم, وبعده جـدول بـآداب االسـتخارة, وجـدول بيـان 

 .ء السورسجدات القرآن وعالمات الوقوف بنفس الطريقة التي ورد هبا جدول أسام
سـم, )٢٠ × ٢٧( عىل ورق مقاسـه ه١١٣٣ُ نسخ عام )١(مصحف رشيف  : ًثالثا

كتب باملداد األسود, وهو بخط حافظ أمحد محدي بن احلـاج عـيل البـوردوري, ومـن 
وقد زخرفت ديباجته املشتملة عـىل سـورة الفاحتـة وأول . وقف احلاج سليامن أغانك

ّمعني عىل أرضية بلـون بـيج ـ هيئة شكل الًسورة البقرة بزخارف ذهبية مجيلة جدا عىل ُ
أمـا . مزخرفة بورود ذات لون أمحر وأخرض وأزرق تنطلق منها رسـوم نباتيـة صـغرية

عالمات األجـزاء واألحـزاب فكانـت عـىل هيئـة مـشجرات صـغرية مزينـة بـاللون 
األخرض واألمحر خيرج منها خط مزخرف باللون األمحر, وكتبت أسامء السور بـاللون 

 داخل إطار ذهبي مزخرف باللون األمحر, ووضعت الفواصل بني اآليات عـىل األمحر
 .هيئة دوائر مذهبة, وحييط ببقية الصفحات إطار مذهب حييط به إطار أمحر

 باملــداد األســود ه١١٤٠, كتبــه حممــد راســم ســنة )٢(مــصحف رشيــف   :ًرابعا
                                                 

 . يف مكتبة املصحف الرشيف)١٧٨٤(حمفوظ برقم    )١(
 . يف مكتبة املصحف الرشيف)١٠١(حمفوظ برقم    )٢(



 

٢٠٠ 

 الـسامكة وجـاء املـصحف عـىل ورق رقيـق. ه١٣٠٤وأوقفه حممد عدين عينتايب سنة 
زخرفت ديباجته املشتملة عىل سورة الفاحتة وأول سورة . سم)١٠.٧ × ١٦.٢(مقاسه 

البقرة بزخارف مجيلة هندسية وشجرية ذات ألوان مجيلة عىل أرضية ذهبية, وأحيطـت 
بقية الصفحات بإطار ذهبي عريض, كام وضعت الفواصل بني اآليات عىل هيئة دوائر 

أما عالمات األجزاء واألحزاب واألربـاع فقـد . ألمحرنجمية مذهبة مزخرفة باللون ا
جاءت عىل هيئة زخارف هندسية تشبه الدوائر املشجرة وبألوان متعددة منها األخرض 

 .واألمحر والذهبي وخترج معها خطوط شجرية مزخرفة بذات األلوان السابقة
ــسا ــف:ًخام ــام )١( مــصحف رشي ــسخ ع  × ١٦.٥( عــىل ورق مقاســه ه١١٥٤, ن

 كتب باملداد األسود, وهو بخط احلاج عيل حافظ املعروف بجلبي, ومن وقف .سم)١٠.٥
ُ, وقد زخرفت ديباجته التي تشمل عىل سورة الفاحتة وأول سورة ه١٢٥٢عبده حسن سنة 

البقرة بزخارف غاية يف اجلامل وصفاء األلوان الذهبية واحلمراء واخلرضاء والساموية التـي 
ِ وكتب اسام السورتني وعـدد آيـاهتام بـاللون األبـيض خترج منها مشجرات صغرية مجيلة, ُ

أمـا . داخل رشيط مستطيل حماط باللون األمحر عىل أرضية ذهبية مزخرفة باللون األخرض
وفواصل اآليـات عـىل هيئـة دوائـر ذهبيـة . بقية الصفحات فقد جاءت داخل إطار ذهبي

ة مثمنة باللون الـذهبي مزخرفة, أما فواصل األجزاء واألحزاب فقد جاءت عىل هيئة نجم
واألمحر والبني وخترج منها من األعىل واألسفل مشجرة مزينة باللون األمحـر واألخـرض, 

 .ويتميز هذا املصحف كذلك بوجود قراءات عليه جاء يف أوله جدول هبا
 سم,)١٠ × ١٥.٥( عىل ورق مقاسه ه١١٧٠ نسخ سنة )٢( مصحف رشيف:ًسادسا

مد شاكر, ومـن وقـف فـضيلة الـشيخ حممـد عـصمت كتب باملداد األسود, ومن خط حم
                                                 

 .ملصحف الرشيف يف مكتبة ا)١٤٤٠(حمفوظ برقم    )١(
 . يف مكتبة املصحف الرشيف)١١٥(حمفوظ برقم    )٢(



 

٢٠١ 

, وجـاءت ديباجتـه مذهبـة ومزخرفـة بأشـكال ه١٣٠٤أفندي قايض املدينة املنورة سـنة 
هندسية وشجرية متعددة األشكال واأللوان عىل أرضية ذهبيـة وألـوان زرقـاء وخـرضاء 
ومحراء وردية وبقية الصفحات جاءت داخل إطـار ذهبـي عـريض حمـاط بخـط أخـرض, 

واصل اآليات دائرة ذهبية تنطلق منها خطوط صغرية باللون األسود املنتهي بنقطة محراء وف
أما عالمات األجزاء واألحزاب فكان بعضها عىل هيئة وردة ذهبية تنطلق منهـا . أو سوداء

 .ورقات كحلية حتيط هبا ورقات وردية خترج منها مشجرة صغرية ذات ألوان خرضاء
ِّه باملداد األسود السيد حممد العريف بيـازجي زاده  كتب)١( مصحف رشيف:ًسابعا ِ

سم, زخرفت ديباجته املشتملة عىل سـورة )٢١ × ٣١( عىل ورق مقاسه ه١١٩٨سنة 
الفاحتة وأول سـورة البقـرة زخرفـة ذهبيـه ذات أشـكال هندسـية وشـجرية متعـددة 
ء األشكال واأللوان التي منها الذهبي واألخـرض واألمحـر والـوردي, وجـاءت أسـام

السور داخل مستطيل ذهبي مزخرف حماط باللون األمحر, وفواصل اآليات عىل هيئـة 
. دوائر ذهبية يف وسطها وأطرافها نقط محراء, وأحيطت بقية الصفحات بإطـار ذهبـي

أما عالمات األجزاء واألحزاب فقد جاءت متعددة فمنها ما كان عـىل هيئـة مـشجرة 
يف أسفله وأعاله باأللوان الزرقـاء واحلمـراء, كبرية تشبه التاج املكلل تتخلله مشجرة 

وبعضها عىل هيئة نجمة سداسية باللون األمحر متداخلـة مـع نجمـة سداسـية بـاللون 
األزرق خيرج من طرفيها مشجرتني, ومنها ما كان عىل هيئة وردة محراء وسطها دائـرة 

 .ذهبية خترج من مشجرتني مزخرفتني باللون األخرض واألمحر
 × ٢٨.٥(ُ كتـب باملـداد األسـود عـىل ورق مقاسـه )٢(ف رشيـف مـصح:ًثامنا

, وقـد ه١١٩٩سم, نسخه حافظ حممد املعروف بحـافظ زاده األدرنـوي سـنة )١٩
                                                 

 . يف مكتبة املصحف الرشيف)١٤٢(حمفوظ برقم    )١(
 . يف مكتبة املصحف الرشيف)١٤٤(حمفوظ برقم    )٢(



 

٢٠٢ 

جاءت سورة الفاحتة وأول سورة البقرة مزخـرفتني ومـذهبتني عـىل أرضـية بيـضاء 
وكتب اسم السورتني باللون األمحر داخل مستطيل ذهبي مزخرف بـاللون الـوردي 

ىل عمودين يشبها جذع النخلة باللون الذهبي واألسـود وحيـيط بـه إالكحيل يستند و
 وحييط هبام إطـار ذهبـي يليـه خطـوط محـراء وزرقـاء, أمـا ,إطار باللون الرصايص

فواصل اآليات فكانت عىل هيئة دوائر ذهبيـة يف وسـطها نقطـة محـراء تنطلـق منهـا 
ذهبـي بخطـوط ذات اللـون خطوط محراء صغرية, وبقية الـصفحات حوهلـا إطـار 

األمحر واألزرق واألسود, وأسامء السور جاءت داخل مـستطيالت ذهبيـة مزخرفـة 
باللون األمحـر الفـاتح ومزخرفـة بـاأللوان األزرق والـوردي, وجـاءت عالمـات 
األجزاء واألحزاب ومواضع السجدات عـىل هيئـة دائـرة شـجرية صـغرية مذهبـة 

 .وخترج منها شجرات ملونة مجيلة
 .يد من اإليضاح ينظر امللحق يف آخر الدراسةوملز

 : التجليـد−٦
عمل املجلد متمم لعميل اخلطاط والرسام; ألن املجلد تقع عىل عاتقـه مـسؤولية 
حفظ أوراق املخطوط من التلف, والعناية بمظهره اخلارجي بحيث يتالءم ذلـك مـع 

 .)١(قيمة املخطوط وحمتوياته
بأن أول من (ريب, فقط ذكر الداين يف املقنع والتجليد هو أسبق فنون الكتاب الع

 ومـن الـنص يمكـن القـول إن اللـوحني ,)٢()مجع القرآن بني اللوحني أبـو بكـر 
, وظل اجللـد هـو املـادة املثاليـة )٣(اللذين وردا يف هذه الرواية مها لوحان من خشب

                                                 
 .٨٦س, ص .م. ديامندلالفنون اإلسالمية   )١(
 .١٣ص) ت.د( سعيد, لداين, عثامن بنلاملقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط    )٢(
 .٨٥املنيف, ص عبد اهللا بن حممدلدراسة فنية ملصحف مبكر    )٣(



 

٢٠٣ 

وط لتجليد الكتب غري أن املسلمني يف العـصور املتـأخرة اسـتخدموا الـورق املـضغ
 .)١()الالكية(املدهون بطبقة من 

وسعى املجلد إىل تقسيم سطح اجللـدة الواحـدة إىل مـتن وإطـار وأدخـل اخلـط 
ًالعريب عنرصا زخرفيا يف زخرفة جلـود الكتـب وكـان مـن اهـتامم املـسلمني بفـن . )٢(ً

التجليد اخرتاع اللسان الذي تعددت وظائفه الفنية مـن حفـظ األوراق مـن التمـزق 
إىل جانب املساعدة يف حتديد مكان الوقوف للقارئ عنـد توقفـه . )٣(ب عنهاومنع الرتا

وقـد . )٤(عن القراءة ولسهولة العودة إىل املكان الذي وقف عنده للقـراءة مـرة أخـر
 فمنها الـشبيه ,اختلفت أشكال جلود املصاحف بحسب الشكل اخلارجي للمصاحف

 .)٥( ومنها ما يشبه الصندوق, رأيس ومنها ما هو أفقي ومنها ما هو عمودي أو,باملربع
ومل تقترص الزخرفة عىل الغالف اخلارجي جللدة الكتاب ولسانه, ولكنها امتـدت 

وقد استخدمت طرق خمتلفة يف زخرفة جلود الكتب, مـن ذلـك أن . إىل باطن الغالف
يضغط اجللد أو خيتم بالذهب أو بدونه, وكانت الزخرفة بالقص واللصق من اجللد أو 

 .املذهب عىل األرضية امللونةالورق 
ًوبمعاينة مصاحف الدراسة تبني أهنا جملدة مجيعـا, وأن أغلـب الـصفات املـشار 
إليها قبل قليل من حيث الزخرفة والتذهيب وخالفه متوافرة فيها, إال أنـه يالحـظ أن 

منها مفككة وحتتاج إىل تثبيت التجليد وترميم كثري منها, ويتميز واحد منها بأنه ) ٥٥(
                                                 

 .٨٦ ص :الفنون اإلسالمية   )١(
 .٩٣ ص ,القصريي عتامدالفن التجليد عند املسلمني    )٢(
−١ لندن, جملة فنـون عربيـة, ,دنكن. ولدينهل »أغلفة املخطوطات العربية يف متحف فكتوريا والربت«   )٣(

 .٦١, ص٢٨
 .٨٤دراسة فنية ملصحف مبكر ص    )٤(
 .١٣٢مرزوق, ص حمد عبد العزيزملاملصحف الرشيف, دراسة تارخيية وفنية   )٥(



 

٢٠٤ 

قد عمل له حافظة خاصة تشبه جتليد املصحف من حيث اللون والتذهيب والزخرفة, 
كام تتميز بعض املجلدات بتغليفها من اخلارج بقامش خممل ذي ألـوان مجيلـة وتبطـني 

أما مستويات التجليد فكانـت . املجلدات بورق ملون ومزخرف بزخارف نباتية مجيلة
 :عىل النحو التايل

  )١١(اجلدول ذو الرقم 
 يبني مستو التجليد

 النسبة املئوية العدد مستو التجليد م
 %١٠.٥٦ ً مصحفا١٣ ممتاز ١
 %١٠.٥٦ ً مصحفا١٣ ًجيد جدا ٢
 %٥١.٢١ ً مصحفا٦٣ جيد ٣
 %٢٦.٨٢ ً مصحفا٣٣ عادي ٤
 %٠.٨١  مصحف١ تجليدخال من ال ٥

لبنـي بواقـع وقد توزعت ألوان املجلدات عىل ثامنية ألوان, كـان أكثرهـا اللـون ا
مذهبة ومزخرفة مع تفاوت يف درجـة هـذا اللـون مـن حيـث ) ١٦(ً جملدا منها )٦٠(

ًكونه بنيا غامقا أو بنيا فاحتا, وتاله اللون األمحر بــ ً ً ًجملـدا, منهـا ثامنيـة جملـدات ) ٢٦(ً
ًجملـدا, وجـاء اللـون األسـود ) ٢٠(مذهبة ومزخرفة, وييل هذا اللون األخرض بواقع 

جملـدات, وجـاء اللـون األزرق ) ٣( بينام كـان نـصيب اللـون البـيج جملدات,) ٨(بـ
 .ًواألصفر بواقع جملدين لكل منهام, وأخريا جاء اللون الرمادي بمجلد واحد

وأما ما خيص التذهيب والزخرفة فكانت تتم يف الغالب بطريقـة اخلـتم أو احلفـر 
 , والزخارف النباتيـة,م والنجو, واألهلة,عىل املجلدات وترتاوح أشكاهلا بني الطغراء

 .وبعض األشكال اهلندسية



 

٢٠٥ 

 : التفسري وترمجات معاين القرآن الكريم−٧
 الـذي كـان أول شـارح لكتـاب اهللا, يبـني ًنشأ التفسري مبكرا يف عـرص النبـي 
وقد تنوقل تفسري بعض القرآن عن كثري مـن . )١(للناس ما نزل عليه من القرآن الكريم

اخللفـاء األربعـة, وابـن مـسعود وابـن عبـاس, : رشة, واشتهر مـنهم عـالصحابة 
 .)٢(بن كعب, وزيد بن ثابت, وأبو موسى األشعري, وعبد اهللا بن الزبري وأيب

ًوتداول ذلك التابعون من بعدهم, ونقل ذلك عـنهم, ومل يـزل ذلـك متنـاقال يف 
ًالصدر األول حتى صارت املعارف علوما, ودونت الكتب, فكتب الكثري مـن ذلـك, 

لت اآلثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعني, وانتهى مجيع ذلك إىل أئمـة التفـسري ونق
, وقـد اجتـه العلـامء يف تفاسـريهم )٣(الطربي, والواحدي, والثعالبي وغـريهم: أمثال

اجتاهات متباينة, فكان ما يسمى بالتفسري باملأثور, وهـو امتـداد للتفاسـري املـسندة إىل 
يهم, وكان منها ما يـسمى بالتفـسري بـالرأي, وتعـددت فيـه الصحابة والتابعني وتابع

ًاملناهج وتضاربت األفكار, فحمد بعضه وذم بعضه, تبعا لقربه مـن هدايـة القـرآن أو  َ ِ ُ
 .)٤(بعده عنها

والقرآن الكريم إذا أريد تقريب معانيه لقوم ال يعرفون العربية, فإن ذلـك يكـون 
ًات بمصاحف عىل اإلطالق, وغالبا ما جتد ل الرتمجات للمعاين, وليست الرتمجيمن قب

وهو −وقد أشار اإلمام ابن حجر . )٥(اتهذا املعنى يف مقدمة كل ترمجة من تلك الرتمج
                                                 

 .٢٨٩, صالصالح صبحي لمباحث علوم القرآن   )١(
 .٢/٣١٨الل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, جلاإلتقان يف علوم القرآن    )٢(
 .١١١ص, د حممد عبد اللطيفبن اخلطيب, حمم الالفرقان   )٣(
 .٢٩١−٢٩٠صبحي الصالح, ص لمباحث  يف علوم القرآن   )٤(
 .١١١صقر, ص  عبدالبديعلالتجويد وعلوم القرآن    )٥(



 

٢٠٦ 

ًإن الوحي متلوا أو غري متلـو, إنـام «: يقولإذ  إىل أمهية الرتمجة −من كبار أئمة املحدثني
ً كافـة, عربـا وعجـام  قـد بعـث إىل النـاسوال يرد عىل هذا كونه . نزل بلغة العرب ً

وغريهم; ألن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عريب, وهو يبلغه إىل طوائف العـرب, 
 .)١(»وهم يرتمجونه لغري العرب بألسنتهم

وبمعاينة مصاحف الدراسة تبني وجود ستة منها قد دون عـىل حواشـيها بعـض 
ع إشارة طفيفـة إىل جوانب التفسري مع الرتكيز عىل نحو أوسع عىل أسباب النـزول, م

بعض اجلوانب النحوية أربعة منها باللغة العربيـة, وأحـد هـذه التفاسـري كـان باللغـة 
 وهذه املصاحف هي املحفوظـة يف املكتبـة باألرقـام , واآلخر باللغة الفارسية,الرتكية

)١٤٤٦, ١٤٢٤, ٩٧, ٨١, ٧٥, ٦٦.( 
لقرآن الكريم,  ترمجات ملعاين ا−حمل الدراسة−وقد وجدت عىل بعض املصاحف 

أحدها كان باللغة الرتكية ودونت بمداد أمحر بـني الـسطور عـىل املـصحف املحفـوظ 
 وهناك ستة مصاحف كانت ترمجة معاين القرآن باللغة ,)١٢٥(بمكتبة املصحف برقم 

, ٨١, ٧٣, ٦٩, ٦٨, ٦٢: (الفارسية, وهي املصاحف املحفوظة حتت األرقـام اآلتيـة
 أمحر بني سطور املصحف, ما عدا املصحفني األولـني, ودونت الرتمجة بمداد) ١٤٢٤

 .فقد دونت الرتمجة عىل حاشية املصحف

 : القراءات−٨
ــ ــهَّرَع ــراءات بقول ــيش الق ــراءات«: ف الزرك ــوحي : الق ــاظ ال ــتالف ألف   اخ

 .)٢( » يف احلروف وكيفيتها من ختفيف وتشديد وغريها−املذكور−
                                                 

 .٢٢٢الفرقان, ص   )١(
 .١/٣١٨لزركيش, لالربهان يف علوم القرآن    )٢(



 

٢٠٧ 

ًأداء كلامت القرآن واختالفها معزوا علم بكيفية : القراءات«: ويقول ابن اجلزري
 .)١( »لناقله

ويف ضوء هذين التعريفني وغريمها يمكن أن يقال إن القراءة هـي النطـق بألفـاظ 
ً فأقرهـا, سـواء كـان النطـق بـاللفظ  أو كام نطقت أمامـه القرآن كام نطقها النبي 

ً فعال أو تقريرا, واحدا أو متعددااملنقول عن النبي  ً ً ًم القـراءات اسـتنادا إىل وتنقـس. ً
: إىل قـسمني) صحة السند, وموافقة العربية, ومطابقـة الرسـم: (توفرها عىل أوصاف
 .)٢(املتواترة والصحيحة

 فكتبت ,ومل يزل القراء يتداولون القراءات وروايتها, إىل أن كتبت العلوم ودونت
ًالقراءات فيام كتب من العلوم والفنون, وصارت علام منفردا, وقد  اشتهر ممـن اعتنـى ً

أمحد بن و ,والكسائي وعاصم بن أيب النجود, وعيل بن محزةابن عامر, : بفن القراءات
وغـريهم , )٣(وأبو القاسـم الـشاطبي , الداينووأبو عمر, موسى بن العباس بن جماهد

 .)٤(كثري
ل عـىل حـوايش ِّجُ سـ,ًوتم من خالل معاينة املصاحف مالحظة ثالثة عرش مصحفا

 األسطر بمداد أمحر القراءات املشهورة بني القراء, إال أهنا تتفاوت فـيام بـني بعضها, وبني
املصاحف من حيث الطول والقرص, ومن حيث االستمرار من أول املـصحف إىل آخـره 
ًفالغالب عليها أهنا كانت باللغة العربية ما عـدا مـصحفا واحـدا كانـت التعليقـات عليـه  ً

حف كتبت كاملة برواية غري رواية اإلمام حفص, وقـد باللغة الرتكية, وهناك بعض املصا
                                                 

 .٣بن اجلزري, صالمنجد املقرئني    )١(
 .٦٥−٦٤لفضييل, صلتعريف تاريخ و: القراءات القرآنية   )٢(
 .١٠٢الفرقان, ص    )٣(
 .٢٤٩−٢٤٧مباحث يف علوم القرآن, ص    )٤(



 

٢٠٨ 

رسـائل يف التجويـد, يف حـني ورد يف ) ١٤٥٣, ١٠٩, ٩٨(ورد يف آخر املصاحف رقـم 
أسامء القراء العـرشة ورواهتـم, كـام تـضمن املـصحف رقـم ) ١٠٩(آخر املصحف رقم 

وف يف أوله جداول بعالمـات الوقـف واملـدود واملكـي واملـدين ورمـوز احلـر) ١٤٤٠(
أما أرقام املصاحف . املكتوبة باللون األمحر للقراء السبعة وباللون األخرض للقراء العرشة

, ٨١, ٧٣, ٦٩(التي وجدت عليها القراءات فهي املصاحف املحفوظـة باألرقـام اآلتيـة 
١٤٥٦, ١٤٥٣, ١٤٤٦, ١٤٤٤, ١٤٤٠, ١٤٥, ١٢٩, ١٠٩, ١٠٥, ٩٨.( 

البـاحثني الـذين يرغبـون يف إعـداد والغرض من ذكر األرقام هنا التسهيل عـىل 
 بأرقام حفظها يف دراسات حول هذه القراءات بحيث يسهل عليهم مراجعة تلك املـصاحف

 .مكتبة املصحف الرشيف بمكتبة امللك عبد العزيز

 : فضائل القرآن ودعاء ختم القرآن−٩
فوائد يف فضائل بعض سور القـرآن ) ١٤٤٦, ١٣٥(جاء يف هناية املصحفني رقم 

 . ذكر لدعاء الطعام) ١٤٣٤(ريم, وجاء هناية املصحف رقم الك
ًوجاء يف هناية ثالثة وعرشين مصحفا دعـاء خـتم القـرآن باللغـة العربيـة, وقـد 
تفاوتت هذه األدعية من حيث الطول والقرص فبعضها ورد يف سطرين وبعضها يصل 

تكـون وكانت هذه األدعية تكتب من قبل خطاط املـصحف; ألهنـا . إىل ست ورقات
واملصاحف التـي ورد . ًباخلط نفسه, وإذا كان اخلط مزينا بالتذهيب فإنه يناله يشء منه
, ١٢٥, ١٢٢, ١٢١: (يف هناياهتا أدعية ختم القرآن هي املصاحف ذات األرقام اآلتيـة

١٢٨٨, ١٤٥, ١٤٤, ١٤٣, ١٤١, ١٤٠, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٦, ١٣٣, ١٣٠, ١٢٨ ,
١٧٨٤, ١٤٥٣, ١٤٤٨, ١٤٤٢, ١٤٣٦, ١٤٣٤, ١٤٣٢, ١٤٣٠.( 



 

٢٠٩ 

  املبحث الرابع
 اخ املصاحف وإسهاماهتمَّسُن

كان للنساخ دور بارز ومميز يف إظهار املصاحف املخطوطة, حيث عملوا عـىل 
كتابة نسخ متعددة من القرآن الكـريم, وقـد كـان بعـضهم يـذكر اسـمه يف هنايـة 
املصحف املخطوط الذي نسخه يف حني نجد آخـرين يغفلـون ذلـك وهنـاك نـوع 
ثالث كان يكتفي بذكر شهرته أو اسمه األول لتـصل إلينـا تلـك املـصاحف هبـذا 
العدد الكبري من النسخ املذهبة املزينة بالزخـارف البديعـة التـي زينـت صـفحاهتا 

 .باخلطوط العربية املتقنة
ّوقبل أن نتعرف عىل نساخ املصاحف وإسهاماهتم البد من اإلشـارة إىل الفـرتات 

 :ها كتابة املصاحف, وذلك عىل النحو التايلالزمنية التي متت في

 :التوزيع الزمني: ًأوال
إن الدارس حلركة نسخ املصاحف يف القرن الثاين عرش اهلجـري يالحـظ أن أول 

 بينام نسخ آخر مصحف يف فرتة الدراسة ه١١٠١خ عام ِسُمصحف تضمنته الدراسة ن
 .ه١٢٠٠سنة 

يـة تتـضمن كـل منهـا عـرش ويمكن توزيع املصاحف املخطوطة عىل فرتات زمن
سنوات ويتلوها حقل للمصاحف التي مل يتحدد تاريخ نـسخها بحـسب اجلـدول ذي 

 :التايل) ١٢(الرقم 



 

٢١٠ 

  )١٢(اجلدول ذو الرقم 
 التوزيع الزمني للمصاحف املخطوطة

 النسبة املئوية عدد املصاحف الفرتة الزمنية م
 %٣.٢٥ ٤ ه١١١٠−١١٠١ ١
 %١٠.٥٦  ١٣ ه١١٢٠−١١١١ ٢
 %١١.٣٨ ١٤ ه١١٣٠−١١٢١ ٣
 %١٤.٦٣ ١٨ ه١١٤٠−١١٣١ ٤
 %٥.٦٩ ٧ ه١١٥٠−١١٤١ ٥
 %٥.٦٩ ٧ ه١١٦٠−١١٥١ ٦
 %٩.٧٥ ١٢ ه١١٧٠−١١٦١ ٧
 %٨.٩٤ ١١ ه١١٨٠−١١٧١ ٨
 %٨.٩٤ ١١ ه١١٩٠−١١٨١ ٩
 %١٠.٥٦ ١٣ ه١٢٠٠−١١٩١ ١٠
 %١٠.٥٦ ١٣ غري حمدد ١١

 %١٠٠ ١٢٣ املجموع

 : السابق ما ييلويتضح من اجلدول
مل ينسخ سو أربعة مصاحف, أحدها نسخ ) ه١١١٠−١١٠١(أنه خالل الفرتة   ) ١(

 .ه١١٠٩ والرابع منها يف عام ه١١٠٥ واثنان يف عام ه١١٠١يف عام 
ًفقد نسخ فيها ثالثة عـرش مـصحفا اثنـان يف ) ه١١٢٠−١١١١(أما الفرتة الثانية 

, بينام نسخ مـصحف واحـد ١١١٩, ه١١١٦, ه١١١٤, وه١١١١: كل من األعوام
, ويالحـظ أنـه مل ه١١٢٠, ه١١١٧, ه١١١٥, ه١١١٣, ه١١١٢يف كل من األعوام 

 . يشءه١١١٨ينسخ يف عام 
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ًمصحفا, كـان نـصيب ) ١٤(فقد نسخ فيها ) ه١١٣٠−١١٢١(أما الفرتة الثالثة 
 مـصحفني, ومل ينـسخ يف عـامي ه١١٢١ فيهـا سـتة مـصاحف وعـام ه١١٢٤العام 
 .ء, وبقية األعوام نسخ يف كل عام مصحف واحد يشه١١٢٨, ه١١٢٥

نـسخ فيهـا فقد ) ه١١٤٠−١١٣١(وبلغ نسخ املصاحف ذروته يف الفرتة الرابعة 
ًثامنية عرش مصحفا, وكان لكل من عـامي ) ١٨(أكرب عدد من املصاحف وذلك بواقع 

 ثالثــة مــصاحف, تــاله عــام ه١١٣٣ أربعــة مــصاحف, ولعــام ه١١٤٠, ه١١٣٢
 ه١١٣٩, ١١٣٨, ١١٣٥, ١١٣٤, ١١٣١ ثم جـاءت األعـوام  بمصحفني,ه١١٣٧

 .بمصحف لكل منها
−١١٥٠(والفـرتة الـسادسة ) ه١١٥٠−١١٤١(ويالحظ هنا أن الفرتة اخلامسة 

قد تساوت يف عدد املصاحف املنسوخة, حيـث نـسخ يف كـل مـنهام سـبعة ) ه١١٦٠
 .مصاحف

ًرا ملحوظا يف فقد شهدت تطو) ه١١٧٠−١١٦١(أما الفرتة السابعة الواقعة بني  ً
ُنسخ املصاحف, حيث نسخ يف هذه الفرتة اثنا عـرش مـصحفا نـسخت ثالثـة منهـا يف  ًُ

 يف حني نسخ مـصحف ه١١٦٥ بينام نسخ اثنان منها يف عام ه١١٧٠, ه١١٦٤عامي 
 . ه١١٦٩, ١١٦٧, ١١٦٦, ١١٦٣: واحد يف األعوام

مـن ) ه١١٩٠−١١٨١(والتاسـعة ) ١١٨٠−١١٧٠(وتساوت الفرتتان الثامنـة 
 .ًحيث عدد النسخ حيث نسخ يف كل منهام أحد عرش مصحفا

مصحف مـن ) ١١٠(كام يالحظ أن املصاحف التي حتدد تاريخ نسخها قد بلغت   ) ٢(
ًمصحفا, أما املـصاحف الثالثـة عـرش الباقيـة فلـم ) ١٢٣(املجموع الكيل البالغ 

: األعـواميتبني لنا تاريخ نسخ معني مع مالحظة أن هذه املصاحف تم وقفهـا يف 
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, ه١١٦٥, ه١١٥٥, ه١١٣٥, ه١١٢٨, ه١١١٧, ه١١١٠, ه١١٠٦
 .ه١٢٠٠, ه١١٩٩, ه١١٩٤, ه١١٩٣, ه١١٩٠, ه١١٨٧

 :ّأسامء نساخ املصاحف: ًثانيا
ّبيانا بأسامء النساخ مرتبة تصاعديييل نورد فيام  ّ  بحسب تاريخ النـسخ, ويف حالـة ًاً

ّيلحـق هبـا أسـامء النـساخ الـذين مل ا, وتوافق االسمني يف تاريخ النسخ فريتبان هجائي
 .يذكر هلم تاريخ نسخ معني بحسب الرتتيب اهلجائي

 مالحظات تاريخ النسخ االسـم م
   ه١١٠١ − −  −  ١

   ه١١٠٥ حافظ عثامن ٢

   ه١١٠٥ عبد اهللا بن عبد القادر األندليس ٣

   ه١١٠٩ حممد بن حييى بن عون ٤

   ه١١١١ − −  −  ٥

   ه١١١١ − −  −  ٦

   ه١١١٢ حاجي حممد حييى حممد قاسم التربيزيابن  ٧

   ه١١١٣ − −  −  ٨

   ه١١١٤ عيل بن حممود بن عيل الغازي األوزبكي ٩

   ه١١١٤ − −  −  ١٠

   ه١١١٥ عيل بن أيب بكر ١١

حبيـب اهللا بــن حـاجي حممــد مهـدي اجلــوهري  ١٢
 التربيزي

   ه١١١٦

   ه١١١٦ حممد بن حييى بن عون ١٣

   ه١١١٧ رضا بن منصور جشتي ١٤

   ه١١١٩ إبراهيم عبد القادر ١٥



 

٢١٣ 

 مالحظات تاريخ النسخ االسـم م
   ه١١١٩ حممد هادي بن حممد عيل األصفهاين ١٦

   ه١١٢٠ حافظ جيون بن شيخو ١٧

   ه١١٢١ حممد بن إدريس بن أمحد الرسغيني ١٨

   ه١١٢١ مفتاح بن عثامن العيثور اليعقويب ١٩

مـن تالميـذ أمحـد (سليامن وزنجـي زاده  ٢٠
 )املعروف بحافظ القرآن

 ١٢٠املصحف رقم  ه١١٢٢
 للناسخ

   ه١١٢٤ خليل بن عبد اهللا بن حاجي حممد ٢١

   ه١١٢٤ الشيخ سعيد يارخان ٢٢

   ه١١٢٤ ابن حممد قاسم الشريازي ٢٣

   ه١١٢٤ حممد احلمدي ٢٤

   ه١١٢٤ )من تالميذ إسامعيل أفندي(حممد بن يونس  ٢٥

   ه١١٢٤ مري حممد رشيف ٢٦

   ه١١٢٦ − −  −  ٢٧

د عــيل بــن حــاجي حممــد كــريم حــاجي حممــ ٢٨
 األصفهاين

   ه١١٢٧

   ه١١٢٩ الطيب بن عبد اهللا البزياين ٢٩

   ه١١٣٠ عثامن بن إسامعيل ٣٠

   ه١١٣١ عبد اهللا العيساوي ٣١

 ٤٩املصحف رقم  ه١١٣٢ حممد الكاظم ٣٢
 للناسخ

   ه١١٣٢ مصطفى حافظ القرآن من تالميذ عمر أفندي ٣٣

   ه١١٣٢ − −  −  ٣٤

   ه١١٣٢ − −  −  ٣٥
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 مالحظات تاريخ النسخ االسـم م
حافظ أمحد محدي بن احلـاج عـيل البـوردوي  ٣٦

 )من تالميذ احلاج عثامن املشتهري بقايش زاده(
   ه١١٣٣

حافظ برهان الدين املعروف بعمر حافظ زاده  ٣٧
 املشهور بخطيب جامع كبري األسبارتوي

   ه١١٣٣

   ه١١٣٣ حممد رضا بن حممد تقي تربيزي ٣٨

   ه١١٣٤ حممد فاضل ٣٩

   ه١١٣٥ − −  −  ٤٠

   ه١١٣٧ أمحد بن مسعود الدكايل املغريب ٤١

   ه١١٣٧ حممد كاظم ٤٢

   ه١١٣٨ حممد العزاوي بن سليامن بن جعفر ٤٣

   ه١١٣٩ السيد حسن العاشقي ٤٤

   ه١١٤٠ هبادر عامل كريشاي ٤٥

   ه١١٤٠ عيل بن سليامن بن منصور بن أمحد ٤٦

   ه١١٤٠ حممد راسم ٤٧

   ه١١٤٠ − −  −  ٤٨

   ه١١٤١  عثامن بن السيد موسى الواعظالسيد ٤٩

   ه١١٤٤ حممد أرشف ٥٠

   ه١١٤٤ − −  −  ٥١

املصحف العارش  ه١١٤٦ )اإلمام بجامع مرجان أغا(مصطفى بن حممد  ٥٢
 للناسخ

   ه١١٥٠ أبو القاسم بن حممد طاهر احلكيم ٥٣

   ه١١٥٠ حممد يوسف ولد حممد زاهد ٥٤

   ه١١٥٠ − −  −  ٥٥
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 مالحظات تاريخ النسخ االسـم م
   ه١١٥٢ رشيف الشامي العزي أمحد بن صالح ال ٥٦

   ه١١٥٢ السيد احلاج عيل حافظ ٥٧

   ه١١٥٢ حممد جعفر ولد شيخ غالم حسني ٥٨

اإلمـام (احلاج عـيل حـافظ املعـروف بجلبـي  ٥٩
 بجامع قاليجة جي احلاج حسن

 ١٥املصحف رقم  ه١١٥٤
 للناسخ

   ه١١٥٥ حسني بن عمر ٦٠

   ه١١٥٥ حممد اإلمام آجلي زاده ٦١

   ه١١٥٨ أمنيحممد  ٦٢

   ه١١٦٣ احلاج خليل حسن ٦٣

   ه١١٦٤ فيض اهللا املعروف برشبجي زاده ٦٤

   ه١١٦٤ − −  −  ٦٥

   ه١١٦٤ − −  −  ٦٦

   ه١١٦٥ الشيخ عبد الرمحن ٦٧

   ه١١٦٥ حممد الدقاق ٦٨

   ه١١٦٦ عثامن بن عمر العامري ٦٩

   ه١١٦٧ − −  −  ٧٠

   ه١١٦٩ حممد بن حممد املكنايس اخلزرجي ٧١

   ه١١٧٠ عبد الرحيم بن حافظ صادق القاري ٧٢

   ه١١٧٠ )من تالميذ حافظ إبراهيم(حممد حافظ زاده  ٧٣

   ه١١٧٠ حممد شاكر ٧٤

   ه١١٧١ − −  −  ٧٥

   ه١١٧٢ عيل بن شيخ أمحد بن عصفور ٧٦

   ه١١٧٢ قايض زاده أمحد األيويب ٧٧
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 مالحظات تاريخ النسخ االسـم م
حممد أمني فائق بن احلـاج حييـى املرحـوم  ٧٨

 )عيد أفنديمن تالميذ حممد س(
املصحف السادس  ه١١٧٢

 للناسخ
 من تالميذ عبد اهللا (حممد الكريمي  ٧٩

 )املعروف بنوري زاده
   ه١١٧٢

   ه١١٧٤ حممد املعروف بمدينة الكوتاهي ٨٠

   ه١١٧٥ حافظ أبو بكر صدقي ٨١

وهـو –من تالميذ أمحد أفندي (حافظ حممود  ٨٢
 )من تالميذ السيد عبد اهللا

   ه١١٧٦

   ه١١٧٦ )حافظ القرآن( حممد نحايس زاده حممود ٨٣

مـن (مصطفى املجدي بـن احلـاج يوسـف  ٨٤
 )تالميذ السيد عبد اهللا املعروف

   ه١١٧٧

   ه١١٧٨ − −  −  ٨٥

مـن (السيد أمحد اهلاشـمي قيـوجي زاده  ٨٦
 )تالميذ يوسف املعروف بحافظ القرآن

   ه١١٨١

مـن (درويش سـليامن بـن احلـاج خليـل  ٨٧
 )هتالميذ شكر زاد

   ه١١٨١

   ه١١٨٤ حافظ مصطفى الفهم الشهري بإمام كتل ٨٨

مــن (الــسيد مــصطفى بربــرزاده طوبحــانوي  ٨٩
 تالميذ حممد عبد اهللا املعروف طوبحانوي

   ه١١٨٤

   ه١١٨٤ منال يوسف بن عيسى ٩٠

   ه١١٨٥ سيد مجال الدين ولد حممد بن حمي الدين ٩١

   ه١١٨٥ عبد الباقي أفندي بن إسامعيل الشهري ٩٢

   ه١١٨٨ حممد مراد بخش ٩٣

   ه١١٨٩ )احلافظ(حييى بن حييى العطار  ٩٤
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 مالحظات تاريخ النسخ االسـم م
   ه١١٩٠ حممود حممد ٩٥

   ه١١٩٠ − −  −  ٩٦

   ه١١٩١ عيل بن مصطفى بن ادمغان ٩٧

   ه١١٩٣ − −  −  ٩٨

   ه١١٩٤ إبراهيم بن مهت ٩٩

   ه١١٩٥ خواجه عثامن شكري ١٠٠

حافظ حممد النـوري االسـبارطوي املعـروف  ١٠١
من تالميـذ الـسيد شـيخ حممـد (بحالج زاده 

 )احللمي املعروف بمحمد قلفه

   ه١١٩٦

   ه١١٩٦ حممد بن الفقيه سليامن ١٠٢

   ه١١٩٨ السيد حممد العريف بيازجي زاده ١٠٣

   ه١١٩٩ أبو بكر وحيد ١٠٤

   ه١١٩٩ حافظ أمحد ١٠٥

املصحف رقم  ه١١٩٩ حافظ حممد املعروف بحافظ زاده األدرنوي ١٠٦
  للناسخ٩٩

   ه١١٩٩ حسني بن عبد اهللا القريص ١٠٧

مـن تالميـذ (السيد إسامعيل العريف بـذهني  ١٠٨
 )السيد حممد النوري

 ه١٢٠٠
  

   ه١٢ق احلاج خان جودهري جهان بادشاه غازي ١٠٩

موقوف سنة    بشري آغا بن عبد اهللا ١١٠
 ه١١٦٥

موقوف سنة    حممود أفندي املعروف بطوبخانيل ١١١
 ه١١٢٨
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 :تتبع هذه األسامء يمكن أن نستنتج املالحظات اآلتيةوب
ًمـصحفا ) ٩٢(إن املصاحف التي ورد يف هنايتها ذكر ألسامء نساخها قـد بلغـت  )١(

 .ًمصحفا) ١٢٣(فقط من املجموع الكيل ملصاحف الدراسة البالغة 

ًإن سليامن وزنجي زاده هو أكثر النساخ إنتاجا حيث ورد يف هناية املصحف املـؤرخ  ) ٢( ّ
وقد كـان ختـام كتابـة هـذا املـصحف الـرشيف : ( ما نصهه١١٢٢ه بتاريخ نسخ

عــرشين واملائــة, مــن املــصاحف املكتوبــة بقلــم العبــد احلقــري, املعــرتف بــالعجز 
والتقــصري, املتوقــع رضــا ربــه األحــد, ســليامن وزنجــي زاده, مــن تالميــذ أمحــد 

 الرشيفة من شهور املعروف, بحافظ القرآن, عامله اهللا وزاده, يف أواخر ذي القعدة
ً وعرشين ومائة وألف, حامدا اهللا عىل أفـضاله, ومـصليا عـىل نبيـه وآلـه نيسنة اثن ً

وجاء بعده حافظ حممد, حيث ورد يف هناية املـصحف . )١(الطيبني الطاهرين أمجعني
كتبـه الفقـري إىل رمحـة ربـه القـدير حـافظ حممـد : ( ما نـصهه١١٩٩املنسوخ سنة 

درنوي غفر اهللا ذنوهبام وسرت عيوهبام آمني يـا معـني, سـنة املعروف بحافظ زاده األ
ثم جاء بعدمها حممـد كـاظم الـذي حتـوي . )٢()٩٩ عدد مصحف رشيف ه١١٩٩
املصحف التاسع : ة املصحف له مصحفني أحدمها املصحف الستون, واآلخربمكت

ّقد ترشف وتـسعد بتنميـق هـذا : (واألربعون للناسخ, حيث ورد يف هنايتهام ما ييل
القرآن املجيد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه تنــزيل مـن حكـيم 
جميد, العبد املذنب املحتاج إىل رمحة ربه الغني, حممـد كـاظم يف تـاريخ سـنة سـبعة 

ّقد ترشف وتسعد بتنميـق . ()٣()وثالثون ومائة بعد األلف, وهو املصحف الستون
                                                 

 .)٨٠(مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة برقم    )١(
 .)١٤٤(مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة برقم    )٢(
 .)٩٥(مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة برقم    )٣(



 

٢١٩ 

طل من بني يديه وال من خلفه تنــزيل مـن هذا املصحف الرشيف الذي ال يأتيه البا
 ومائة بعد األلف, املـصحف نيحكيم جميد, حممد الكاظم يف تاريخ سنة اثنني وثالث

احلاج عيل حـافظ : ًومنهم من نسخ مخسة عرش مصحفا مثل. )١()التاسع واألربعون
:  مـا نـصهه١١٥٤املعروف بجلبي, حيث ورد يف هنايـة املـصحف املنـسوخ سـنة 

ً علام بأن له )٢()مس عرش من املصاحف التي ترشفت بكتابتها يدي الفانيةوهو اخلا(
 . )٣(ه١١٥٢ًمصحفا آخر نسخ سنة 

مصطفى بن حممد, الـذي : وجاء بعدهم يف الرتبة من نسخ عرشة مصاحف, وهو
وهــو العــارش مــن : ( العبــارة التاليــةه١١٤٦ّدون يف هنايـة املــصحف املنــسوخ ســنة 

, تاله حممد أمني فائق بن احلاج حييـى, )٤()بتها يدي الفانيةاملصاحف التي ترشفت بكتا
كتبـه أضـعف الكتـاب : ( مـا نـصهه١١٧٢الذي ذكر يف هناية املصحف املنسوخ سنة 

حممد أمني فائق بن احلاج حييى املرحوم غفر اهللا ذنوهبام, من تالميذ حممد سعيد أفندي, 
األوىل سـنة اثنـني وسـبعني ومع هذا مخس مصاحف, وقد وقع التامم يف أوائل مجاد 

 .)٥()ومائة وألف من هجرة من له السعادة والرشف
ّاعرتاف بعض نساخ املصاحف بفضل معلمـيهم واالفتخـار بتتلمـذهم علـيهم,  )٣(

حيث ورد قرين اسم كل منهم ما يفيد بأنه تلميذ للخطاط الفالين, وأمثلـة ذلـك 
 :ما ورد بعد أسامء كل من

الميذ أمحد املعـروف بحـافظ القـرآن, وحممـد بـن سليامن وزنجي زاده, أنه من ت
                                                 

 .)٩١(مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة برقم    )١(
 .)١٤٤٠(ينة املنورة برقم مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبد العزيز باملد   )٢(
 .)١٠٧(مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة برقم    )٣(
 .)١٤٣٧(مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة برقم    )٤(
 .)١٤٤٨(امللك عبد العزيز باملدينة املنورة برقم مصحف حمفوظ بمكتبة املصحف الرشيف يف مكتبة    )٥(



 

٢٢٠ 

مـن تالميـذ (يونس, وأنه من تالميذ إسامعيل أفندي, ومصطفى حـافظ القـرآن 
مـن تالميـذ احلـاج (, وحافظ أمحد محدي بن احلاج عيل البوردوري )عمر أفندي

, )مـن تالميـذ حـافظ إبـراهيم(وحممـد الكريمـي ) عثامن املشتهري بقايش زاده
مـن تالميـذ (وحممد الكريمـي ) من تالميذ حممد سعيد أفندي(ئق وحممد أمني فا

وهو مـن −من تالميذ أمحد أفندي (وحافظ حممود ) عبد اهللا املعروف بنوري زاده
, وهنا يالحظ أن الناسخ ذكر اسـم معلمـه ثـم أورد اسـم )تالميذ السيد عبد اهللا

ذ الـسيد مـن تالميـ(معلم معلمه يف النسخ, ومصطفى املجدي بن احلاج يوسف 
ويبدو أن السيد عبد اهللا من مـشاهري اخلطـاطني حيـث تكـرر ) عبد اهللا املعروف

مـن تالميـذ (والسيد أمحد اهلاشمي قيـوجي زاده . اسم من أخذ عنه وتتلمذ عليه
مـن تالميـذ (ودرويش سليامن بن احلاج خليـل ) يوسف املعروف بحافظ القرآن

مـن تالميـذ حممـد عبـد اهللا (, والسيد مصطفى بربرزاده طوبحـانوي )شكر زاده
سبارطوي املعروف بحالج زاده , وحافظ حممد النوري األ)املعروف طوبحانوي

, والـسيد إسـامعيل )من تالميذ السيد شيخ حممد احللمي املعروف بمحمد قلفه(
 .)من تالميذ السيد حممد النوري(العريف بذهني 

ورد قـرين فقـد  ;اخّأن عملية نسخ املصاحف مل تكن العمل الرئيس لبعض النـس )٤(
 :ّأسامئهم ما يفيد مهام عملهم األساس وهؤالء النساخ هم

خطيـب جـامع (حافظ برهان الدين املعروف بعمر حافظ زاده املـشهور بــ  ) أ(
 ).كبري األسبارتوي

 ).غاآاإلمام بجامع مرجان (مصطفى بن حممد   )  ب(

 ).اإلمام بجامع قاليجة جي احلاج حسن(احلاج عيل حافظ املعروف بجلبي   ) ج(
 ).إمام كتل( بـريحافظ مصطفى الفهيم الشه  ) د(



 

٢٢١ 

  املبحث اخلامس
 املوقفون وإسهاماهتم

حرص املسلمون عىل وقف املصاحف والكتب النافعـة عـىل املـساجد واملكتبـات 
واألربطة والذرية, ويف هذا املبحـث نتعـرف عـىل كميـة املـصاحف املوقوفـة يف مكتبـة 

لقرن الثاين عرش اهلجري, وعىل الفرتات الزمنية املصحف الرشيف والتي تم نسخها يف ا
التي وقفت فيها تلك املصاحف, كام نتعرف كذلك عىل أسامء املوقفني ورشوطهـم, مـن 

 : وبيان املستفيدين من تلك الوقفيات, وذلك عىل النحو اآليت,خالل صيغ الوقفيات

 :التوزيع الزمني للمصاحف: ًأوال
ه الدراسة يالحظ أن أول مصحف تـضمنته املتأمل حلركة وقف املصاحف يف هذ

 ,ه١٣٨١ بينام وقف آخر مصحف يف فرتة الدراسة سـنة ,ه١١٠٦الدراسة وقف عام 
 .وهناك جمموعة من املصاحف مل يتبني للباحث تاريخ حمدد لوقفها

ويمكن توزيع املصاحف املوقوفة عىل فرتات زمنية, هذا باإلضافة إىل حقل غـري 
 :التايل) ١٣(بحسب اجلدول ذي الرقم حمدد تاريخ وقفها وذلك 

  )١٣(اجلـدول ذو الرقم 
 التوزيع الزمني للمصاحف املوقوفـة

 النسبة املئوية عدد املصاحف الفرتة الزمنية م
 %٧.٣١ ٩ ه١١٥٠−١١٠١ ١
 %٩.٧٥  ١٢ ه١٢٠٠−١١٥١ ٢
 %٥.١٣ ١٦ ه١٢٥٠−١٢٠١ ٣



 

٢٢٢ 

 النسبة املئوية عدد املصاحف الفرتة الزمنية م
 %١٣.٨٢ ١٧ ه١٣٠٠−١٢٥١ ٤
 %١٣.٨٢ ١٧ ه١٣٥٠−١٣٠١ ٥
 %١.٦٢ ٢ ه١٤٠٠−١٣٥١ ٦
 %٤٠.٦٥ ٥٠ غري حمـدد ٧

 %١٠٠ ١٢٣ املجمـــوع

 :ويمكن أن نستخلص من اجلدول السابق ما ييل
أن وقف املصاحف املنسوخة يف فرتة الدراسة امتد عىل مساحة زمنية تقدر بثالثـة    −١

 .ريً بدءا بالقرن الثاين عرش وانتهاء بالقرن الرابع عرش اهلج,قرون
 خالل النصف األول من القرن الثاين عـرش اهلجـري مل يوقـف سـو تـسعة هأن   −٢

 .ًمصاحف, وشهد النصف الثاين وقف اثني عرش مصحفا
ًأما النصف األول من القرن الثالث عرش اهلجري فقد شهد تطـورا ملحوظـا  ً
ًيف وقف املصاحف, حيث وقف يف هذه الفرتة سـتة عـرش مـصحفا, وبلـغ وقـف 

ذروته خالل النصف الثاين من القرن الثالث عرش اهلجري إذ بلغ إمجايل املصاحف 
, وجـاء %١٣.٨٢ًاملصاحف املوقوفة يف هذه الفرتة سـبعة عـرش مـصحفا, بنـسبة 

النصف األول من القرن الرابع عرش اهلجري بالعدد نفسه, وشهد النـصف الثـاين 
 ه١٣٧٢نة  أحـدمها يف سـ:من القرن الرابع عرش اهلجري وقـف مـصحفني فقـط

 .ه١٣٨١واآلخر سنة 
ًويالحظ أن هناك مخسني مصحفا مل يتحدد تاريخ وقفها جاءت يف آخـر اجلـدول 

 .املذكور



 

٢٢٣ 

 :أسامء موقفي املصاحف: ًثانيا
ًنورد فيام ييل بيانا بأسامء املوقفني مرتبة تصاعديا بحسب تاريخ الوقف, ويف حالة  ً

ويلحق هبا أسامء املوقفني الذين مل يذكر ًتوافق االسمني وتاريخ الوقف يرتبان هجائيا, 
 .هلم تاريخ وقف حمدد بحسب الرتتيب اهلجائي

 تاريخ الوقف االسـم م
 ه١١٠٦ أغا عيل خان بن أغا عبد اهللا ١
 ه١١١٠ السيد عيل بن حممد التلمساين ٢
 ه١١١٧ علمدار كيالين ٣
 ه١١١٨ األمري احلاج عبد الرمحن كتخدا قازوغيل ٤
 ه١١٢٣ ــــ ٥
 ه١١٢٨ حممد بيك بن املرحوم حسني باشا ٦
 ه١١٣٥ ماه يابان بنت فتحعيل شاه امللقبة بقمر السلطة ٧
 ه١١٣٩ احلاج حممد ويل الداغستاين الرشواين ٨
 ه١١٤١ أمينة قايدن بنت اخلان زاده ٩
 ه١١٥٥ الشيخ عبد املؤمن بن عبد اهللا ١٠
 ه١١٦٥ سعده خانم بنت حممد بيك ١١
 ه١١٦٩ د الظريف بن العريب األندليسحمم ١٢
 ه١١٦٩ احلاج حممد بن عبد احلق الكريي ١٣
 ه١١٧٩ فاطمة زوجة عرب زاده إمام أول سلطان ١٤
 ه١١٨٧ سيد عثامن وكريمته يس أم كلثوم وأمني زاده وكريمته يس أمينة خاتون ١٥
 ه١١٩٠ بشري أغا ١٦
 ه١١٩٢ خدجية بنت عبد اهللا ١٧
 ه١١٩٣ نم بنت الغازي عيل باشاأم كلثوم خا ١٨



 

٢٢٤ 

 تاريخ الوقف االسـم م
 ه١١٩٤ ــــ ١٩
 ه١١٩٩ بدر النساء ٢٠
 ه١٢٠٠ سلطان اهلند حممد عيل خان ٢١
 ه١٢٠٤ مائدة زوجة إسامعيل أفندي ٢٢
 ه١٢١٥ ــــ ٢٣
 ه١٢١٧ عبد القادر املدين بن حممد النجار الشامي ٢٤
 ه١٢١٨ بشري أغا ٢٥
 ه١٢٢٥ ختمت خانم بنت السيد حسن الزيات ٢٦
 ه١٢٢٥ قاسم زاده مري عيل بن مصطفى ٢٧
 ه١٢٣٣ رقية بنت السيد حييى بن قطب ٢٨
 ه١٢٣٣ عائشة بنت محد بن عيسى بن عكيل ٢٩
٣٠ ه١٢٣٤ الرشيف حممد نو 
 ه١٢٣٧ احلاج حممد ٣١
 ه١٢٣٧ حممد عيل بن أمحد أغا ٣٢
 ه١٢٣٧ حممد عيل بن الشيخ أمحد أغا ٣٣
 ه١٢٣٨  كوستنجيلاحلاج إبراهيم عثامن ٣٤
 ه١٢٣٨ ــــ ٣٥
 ه١٢٤٠ حسن بن عيل احلداد ٣٦
 ه١٢٤٠ نعمة اهللا قادين ٣٧
 ه١٢٥٢ احلاجي مري سياد بن مري عبد اهللا شاه ٣٨
 ه١٢٥٢ عبده حسن ٣٩
 ه١٢٥٢ عيل باشا مجعة ٤٠
 ه١٢٥٤ ّعزمول قو للرينك ٤١



 

٢٢٥ 

 تاريخ الوقف االسـم م
 ه١٢٥٦ حواء خاتون بنت مصطفى قره ٤٢
 ه١٢٦٤ حسني أغا ٤٣
 ه١٢٦٩ السيد حممد بن السيد أمحد احللبي ٤٤
 ه١٢٧٢ دلنكار خانم أم إسامعيل بيك ٤٥
 ه١٢٧٣ حسن بن احلاج احلموي ٤٦
 ه١٢٧٩ حسنني بن الشيخ عيل عيل سويفي األسيوطي ٤٧
 ه١٢٨٨ حليلة الشيخ شمويل املهاجري الداغستاين ٤٨
 ه١٢٩١ حممد كالو ولد حممد عيل ٤٩
 ه١٢٩٤  سعيد سلطانالسيدة شيخة بنت ٥٠
 ه١٢٩٥ فرهال بن ويل الدين عباسى ٥١
 ه١٢٩٧ مال باسينان ٥٢
 ه١٣٠٠ احلاج حسني عبد اهللا امليمني الكيثي ٥٣
 ه١٣٠٠ السيد إبراهيم أدهم أفندي ٥٤
 ه١٣٠٢ عبد القادر أفندي ٥٥
 ه١٣٠٣ ــــ ٥٦
 ه١٣٠٤ فضيلتلو حممد عصمت أفندي قايض املدينة املنورة ٥٧
 ه١٣٠٤ حممد عوين عينتاين ٥٨
 ه١٣٠٥ فقري رشف الدين فريوز نوري ٥٩
 ه١٣٠٥ مرتىض ٦٠
 ه١٣٠٨ أمحد سعد أفندي ٦١
 ه١٣٠٨ جاريانة مدر ٦٢
 ه١٣٠٩ املولوي عبد الوهاب اللكنوي ٦٣
 ه١٣١٢ نوفيدن قودن ٦٤



 

٢٢٦ 

 تاريخ الوقف االسـم م
 ه١٣١٥ فرج مججوم ٦٥
 ه١٣٢٠ زاده حممدك ٦٦
 ه١٣٢٠ حممد العزيز الوزير ٦٧
 ه١٣٢٥ ندير الدين بن حكيم ٦٨
 ه١٣٢٨ خليل أفندي ترابداري رضاء اهللا ٦٩
 ه١٣٢٩ بزباد فارس بن حافظ حممد حسني سهانفوري ٧٠
 ه١٣٣٥ حاجي أوغيل حكمت ٧١
 ه١٣٧٢ عبد املجيد عبد الرزاق التونيس ٧٢
 ه١٣٨١ أمحد صالح ٧٣
 ـ أمحد أغا وزوجته أسامء هانم ٧٤
 ـ اج عمر وفقيأزمريل مرحوم فسجي احل ٧٥
 ـ احلاج سليامن آغانك ٧٦
 ـ احلاج قاسم اخلرساين اهلروي ٧٧
 ـ حافظ أمحد حلمي ٧٨
 ـ حسن أفندي حسني بن املرحوم عمر أفندي ٧٩
 ـ درويش فرهاد بن موسى ٨٠
 ـ ...دفرتداري مرحوم ٨١
 ـ روشان زاده ٨٢
 ـ شعبان بن احلاج صالح العريف بعذايي زاده ٨٣
 ـ احلرم طيفور أغاشيخ  ٨٤
 ـ صابت مصطفى بن حممد سكالجي ٨٥
 ـ طورجي زاده مرحوم أدهم أفندي ٨٦
 ـ عبد الرحيم أغا ٨٧



 

٢٢٧ 

 تاريخ الوقف االسـم م
 ـ قاسم شاه كاتب بكر أفندي ٨٩
 ـ حممد بن عثامن اليكيشهري ٩٠
 ـ حممد مبارك شلعاد ٩١
 ـ نفيسة صابرة خانم ٩٢

 :  استخالصها عىل النحو التايلونشري هنا إىل بعض املالحظات املهمة التي أمكن
ًأن وقف املصاحف مل يكن مقصورا عىل طبقة معينة من النـاس, بـل اشـرتك فيـه    −١

فئات متعددة شملت الرجال والنـساء والـسالطني واألمـراء والـوالة والقـضاة 
 .واملوظفني وعامة الناس

 يف املقابل ,ًاموقف) ٦٩(بلغوا فقد  ,أن النسبة األكثر من حيث الوقف هم الرجال   −٢
 .ن امرأة كان هلن وقفيات مصاحفواثنتان وعرش) ٢٢(

الغالبية من املوقفني ينفرد بوقف املصاحف بنفسه, يف حني وجدت حاالت كـان    −٣
الوقف فيها باالشرتاك بني اثنني أو أكثر, كـام حـصل بالنـسبة لوقـف أمحـد أغـا 

ًوزوجته أسامء هانم حيث أوقفا مصحفا واحدا ذلك وقف سيد عـثامن  ومثل ,)١(ً
 وأمـني زاده وكريمتـه يس أمينـة خـاتون حيـث اشـرتك ,وكريمته يس أم كلثـوم

 .)٢(ه١١٧٨األربعة يف وقف مصحف واحد سنة
وجد شخص واحد أوقف مصحفني وهو بـشري أغـا, حيـث أوقـف مـصحفني    −٤

 .)٤(ه١٢١٨ واآلخر سنة )٣(ه١١٩٠أحدمها سنة 
                                                 

 .)١٤٢٨(مصحف حمفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )١(
 .)١٣٢(مصحف حمفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٢(
 .)١٣٧(مصحف حمفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٣(
 .)٩٠(مصحف حمفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٤(



 

٢٢٨ 

 .ًصحفا مل يمكن التعرف عىل موقفيهام) ٣١ (عدد املصاحف البالغةبقية    −٥

 :أركان الوقف وألفاظه ورشوطه: ًثالثا
 يتحقـق ذلـك الـيشء بتحققـه وينعـدم ,ًالركن هو ما كان داخال يف قوام الـيشء

 :بعدمه, وأركان الوقف أربعة
 .املوقف الذي هو املالك − ١
 .املوقوف عليه وهو املستفيد من الوقف − ٢

 .فاملوقوف وهو العني اململوكة للموق − ٣

 .الصيغة التي تصدر من املوقف بامل موقوف عىل جهة موقوف عليها −٤

 :وألفاظ الوقف قسامن
وقفت, وحبست, وسبلت, لعدم احـتامل غـريه, فمـن : هي: ألفاظ رصحية   −١

 .ًأتى بصيغة منها صار وقفا من غري انضامم أمر زائد إليها
هنا حتتمل معنى ُدت, سميت كناية; ألَّكتصدقت, وحرمت, وأب: ألفاظ كناية   −٢

الوقف وغريه, فمن تلفظ بواحدة من هذه األلفاظ اشرتط اقرتان نية الوقف 
معه, أو اقرتان أحد األلفاظ الرصحية, أو البـاقي مـن ألفـاظ الكنايـة معـه, 

تـصدقت بكـذا صـدقة موقوفـة أو : واقرتان باأللفاظ الرصحية, كأن يقـول
ظ الكناية بحكم الوقف, كأن حمبسة أو مسبلة أو حمرمة أو مؤبدة, واقرتان لف

 .)١(تصدقت بكذا صدقة ال تباع وال تورث: يقول
وبمراجعة الوقفيات املسجلة عىل املصاحف التي متت دراسـتها يف هـذا البحـث 

 حيث إن الغالبيـة منهـا ذكـر فيهـا اسـم املوقـف ,تبني أهنا قد التزمت بأركان الوقف
                                                 

 .٢/١٥٩لفوازان, لامللخص الفقهي . ٦/٢١٢بن قدامة, الملغني ا  )١(



 

٢٢٩ 

ًقفيات, كام نص أيضا عىل املـستفيد ًدد أيضا يف نصوص الوُرصاحة, كام أن املوقوف ح
أما نصوص الوقفيـات فقـد كتبـت بعبـارات خمتلفـة مـن حيـث الطـول . من الوقف

ًوالقرص واأللفاظ مع التشابه من حيـث املـضمون, واالكتفـاء أحيانـا بتـدوين كلمـة 
ًيف أماكن متعـددة مـن املـصحف إمـا كتابـة أو خـتام, وقـد تفاوتـت ) وقف هللا تعاىل(

ً تم هبا الوقف ما بني رصحية أو كناية أو اجلمع بينهام أحيانـا, ومـن أمثلـة األلفاظ التي
 :ذلك

ّأوقف هللا سبحانه وتعاىل وتـصدق هبـذا املـصحف الـرشيف الـذي بخـط عـثامن (
احلافظ اجلناب املكرم واملالذ األفخم األمري احلاج عبد الرحيم كتخـدا قـازوغيل وجعـل 

طهرة عـىل سـاكنها أفـضل الـصالة والـسالم ورشط مستقره املدينة املنورة يف الروضة امل
الواقف أنه ال يغري وال خيرج من حمله وال يبدل فمن بدله بعد مـا سـمعه فـإنام إثمـه عـىل 

وقفت هذه املـصحف الـرشيف مـن  ()١()ه١١١٨الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم سنة 
 بوقـف رسـلني حممـد أنفس مايل إىل روضة خري الربية سيدنا وشفيعنا سيد األنبياء وامل

صحيح رشعي ال يباع وال يرهن فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه وأنا 
ين عينتايب من ندماء جنتمكان عبد العزيز خـان والفقري الراجي إىل عفو ربه القدير حممد ع

وقـد وقفـت هـذا املـصحف  ()٢()ه١٣٠٤ ربيع األول سـنة ٧عليه الرمحة والغفران, يف 
الرشيف بعون اهللا الرؤوف نعمة اهللا قادين برشط أن ال خيرج من املدينة املنورة وال يـرهن 
وال حيبس وال يباع فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمـه عـىل الـذين يبدلونـه إن اهللا سـميع 

. )٤()ه١٢٥٦وقف كتبخانه روضة حـرضت خـري الربيـة سـنة  ()٣()ه١٢٤٠سنة . عليم
                                                 

 . )٦٣(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )١(
 . )١٠١(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٢(
 . )١٢١(ف برقم وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشي   )٣(
 . )١٢٢(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٤(



 

٢٣٠ 

ًقد وقف هـذا املـصحف وقفـا صـحيحا. ()١() الروضة الرشيفةوقف يف سبيل اهللا مقره( ً 
 ملرضاة اهللا تعاىل كل من سيد عثامن وكريمته يس أم كلثوم وأمني زاده وكريمته  مرعيارشعيا

ــاتون, ــة خ . )٢(﴾﴿ أمين
 بن املرحوم عمر أفندي عـىل املـسجد نديوقف هذا املصحف الرشيف حسن حسني أف(

:  العزب, وشـهد بـذلك كـل مـن الشيخ سليامن بن الشيخ حممدالناظر عليهالنبوي وجعل 
أوقفـت هـذه اخلتمـة الـرشيفة . ()٣() عـيلنـدياحلاج حممد أفندي عيل, واحلاج حسن أف

لوجه اهللا تعاىل يف املدينة املنورة بدر النساء بـرشط أن ال يبـاع وال يوهـب وال يملـك وال 
إنام إثمه عىل الذين يبدلونـه إن اهللا سـميع خيرج من املدينة املنورة فمن بدله بعد ما سمعه ف

َّقد وقف وحبس وسبل هـذا املـصحف . ()٤()ه١١٩٩ شوال سنة ٢٨عليم, يوم السبت 
ً حـسني وقفـا صـحيحا عيل احلداد عىل حممد أفنـدي بـناملبارك الرشيف احلاجي حسن بن  ً

 بكر مـال عبـد ًرشعيا ال يباع وال يوهب وال يرهن بشهادة مال أمحد ومال حممد سيويل وأبو
ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه إن اهللا سميع  بعد وشيخ أبو بكر بيناسه, فمن بدلهالرمحن 

وقف عىل مدرسة رباط الشفاء من حممد بـن عـثامن اليكيـشهري . ()٥()ه١٢٤٠عليم, سنة 
 حبسه هللا تعاىل وابتغاء مرضاته وحكم بصحة الوقف موالنا احلاكم الرشعي عثامن مصنف

احلمد هللا, هذه اخلتمة وقف من حممد العزيز الـوزير عـىل مـن عـني لـه . ()٦()عفى اهللا عنه
وقـف . ()٧()ه١٣٢٠ واملقر خزانته باملدينة املنورة حسب احلجة املؤرخة بغرة رجـب سـنة

                                                 
 . )١٢٨(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )١(
 . )١٣٢(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٢(
 . )١٣٦(حف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم وقفية مسجلة عىل املص   )٣(
 . )١٤٣(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٤(
 . )١٤٣٧(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٥(
 . )١٤٤٢(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٦(
 . )١٤٤٥(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٧(



 

٢٣١ 

, احلمـد هللا رب العـاملني, والـصالة والـسالم عـىل سـيد األولـني عىل روضـة النبـي 
كرم السيد أحممد الرضيف العريب الرضيف بن املرحـوم بكـرم واآلخرين الشهد امللك امل

احلي القيوم السيد أمحد الرضيف اجلزير شهر األندليس عىل نفسه الكريمة حبس ووقـف 
هذه النسخة املباركة من القرآن العظيم لوجه اهللا تعاىل الكريم رجاء ثوابه اجلسيم وفـضله 

ًالعميم وقفا تاما وحبسا مرسمدا عاما ال  ً ً يبدل عن حاله وال يغري عن مناولة االنتفـاع هبـا ً
والقراءة فيها إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري الوارثني وجعـل االنتفـاع هبـا 
والقراءة فيها جلميع طلبة القرآن ممن فيه أهلية لذلك برشط التحفظ والصدر عن الـضياع 

 نفـسه وهـو بحـال كـامل  وأشـهد بـذلك عـىل,واإلتالف واهللا ال يضيع أجر املحـسنني
ًزة رشعا فمن بدله أو غري فاهللا حسيبه وسـائله ومتـويل االنتفـاع ئاإلشهاد ويف أحواله اجلا

منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الـذين 
كتبـه بتـاريخ يـوم يبدلونه إن اهللا سميع عليم, وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني, و

 العيـد يف املدينـة املنـورة عـىل تعاىل املعظم املفضل رمضان, آخـر ليلـةالثالثاء من شهر اهللا 
 .)١()ه١١٦٩ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم, عند باب السالم سنة 

قد وقف هذه املصحف الرشيف بعون اهللا امللك الرؤوف أقجـة شـهري احلـاج (
ط أال خيرج من املدينة املنـورة فمـن بدلـه فعليـه وزره سـنة حممد يف املدينة املنورة برش

٢()١٢٣٧(. 
ويتضح من خالل هذه األمثلة  الـرشوط التـي اشـرتطها املوقفـون يف وقفيـاهتم 
وضبطها واإلشهاد عليها وعدم السامح ببيعها أو هبتها أو رهنها والوعيد الشديد ملـن 

 .بدل أو غري يف تلك الوقفية ورشوطها
                                                 

 . )١٤٤٦(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )١(
 . )١٤٤٧(وقفية مسجلة عىل املصحف املحفوظ يف مكتبة املصحف الرشيف برقم    )٢(



 

٢٣٢ 

 :ملستفيدون من الوقفياتا: ًرابعا
تضمنت نصوص الوقف املدونة عىل املصاحف حتديد املستفيدين من تلك املـصاحف 
املوقوفة, ومن املوقفني من حدد األطراف املستفيدة من وقفه عىل نفسه أو عـىل أوالده 
وأوالد أوالده وذرياهتم وأعقاهبم, ثم إذا انقرضوا يرسل إىل املدينة املنورة, وهذا مـن 

ل الوقف الذري الذي ينتقل بعـد انقـراض الذريـة إىل الوقـف اخلـريي كالروضـة قبي
الرشيفة يف املسجد النبوي باملدينة املنورة, ومن املوقفني من يعـني املـستفيد مـن وقفـه 
باسم شخص معني, ولكن الغالبية من املصاحف املوقوفة كانت توقـف عـىل جهـات 

ي الروضـة الـرشيفة أو مكتبتهـا باملـسجد  وهـذه اجلهـات هـ,معينة يف املدينة املنورة
 أو املسجد ا لنبوي دون حتديد مكان معني فيه, واملدرسة املحمودية أو مكتبتها ,النبوي

, ورباط ومدرسـة الـشفاء, ويوضـح ذلـك باملدينة املنورة, ورباط عثامن بن عفان 
 :التايل) ١٤( الرقم واجلدول ذ

  )١٤(اجلـدول ذو الرقم 
 من املصاحف املوقوفةيوضح املستفيدين 

 النسبة املئوية العــدد املستفيـد م
 %٣٦.٥٨ ٤٥ الروضة الرشيفة ١
 %١٠.٥٦ ١٣ مكتبة الروضة الرشيفة ٢
 %٨.١٣ ١٠ املسجد النبوي ٣
 %٧.٣١ ٩ املدرسة املحمودية ومكتبتها ٤
 %٧.٣١ ٩ رباط عثامن بن عفان  ٥
 %٥.٦٩ ٧ مكتبة ومدرسة ورباط الشفاء ٦
 %٣.٢٥ ٤ )ملن يقرأ فيه وينتفع به(دينة املنورةامل ٧



 

٢٣٣ 

 النسبة املئوية العــدد املستفيـد م
 %٢.٤٣ ٣ يف سبيل اهللا لعامة املسلمني ٨
 %٠.٨١ ١ مكتبة املسجد النبوي ٩
 %٠.٨١ ١ خزانة حممد العزيز الوزير باملدينة املنورة ١٠
 %١.٦٢ ٢ الوقف عىل الذرية ١١
 %١٥.٤٤ ١٩ غري حمـدد ١٢

 %١٠٠ ١٢٣ املجمـــوع

 
 



 

٢٣٤ 

  املبحث السادس
 النتائج والتوصيات

 :النتائج: ًأوال
تبني من الدراسـة أن مكتبـة املـصحف الـرشيف يتـوافر فيهـا عـدد كبـري مـن  − ١

 الفـرتة مـن القـرن تـشملاملصاحف املخطوطة التي كتبت عرب القرون املاضية 
اخلامس اهلجري إىل القرن اخلامس عـرش اهلجـري, هـذا إىل جانـب متيـز هـذه 

 .صاحف من حيث جودة اخلط والتذهيب والزخرفة والتجليدامل
يشري احلرص الببليوجرايف يف هذه الدراسة إىل أنه بلغ جمموع املصاحف املنسوخة  − ٢

أو املوقوفة يف القرن الثاين عرش اهلجري يف مكتبة املصحف الـرشيف منـذ عـام 
 .ً مائة وثالثة وعرشين مصحفاه١٢٠٠ وحتى ه١١٠١

اك مخـسة أنـواع مـن اخلطـوط حظيـت بـاهتامم نـساخ تكشف الدراسة أن هنـ − ٣
النـسخ, واملغـريب, والثلـث, : املصاحف يف فرتة الدراسة, وهذه اخلطـوط هـي

 .والنستعليق, واملحقق

ًتشري الدراسة إىل تنوع األحجام التي ظهرت هبا املصاحف تبعا لتنوع اخلطوط,  − ٤
ام كـان سـم, بيـن٣٩ × ٥٢حيث إن أكرب مصحف شملته الدراسة كـان مقاسـه 

 .سم١٠ × ١١أصغر مصحف كان مقاسه 

تبني من الدراسـة مـد العنايـة التـي لقيتهـا املـصاحف مـن حيـث التـذهيب  − ٥
 .%٧٩ بلغت نسبة املصاحف املذهبة أكثر من فقد ,والزخرفة

تشري الدراسة كذلك إىل العناية باملصاحف من حيث التجليد وزخرفتها يف كثري  − ٦
 .من األحيان



 

٢٣٥ 

د مخسة مصاحف توافر عليها بعض جوانب من التفسري, تبني من الدراسة وجو − ٧
كام وجدت ستة مصاحف توافر عليها ترمجات ملعاين القرآن الكـريم, كـام تبـني 
ًأيضا توافر بعض القراءات عىل أحد عرش مصحفا, كام ختمت ثالثـة وعـرشين  ً

 .ًمصحفا بدعاء ختم القرآن الكريم

ف يف القرن الثاين عرش اهلجـري لوحظ أن فرتة االزدهار احلقيقي لنسخ املصاح − ٨
 إىل هناية القرن املشار إليـه إذ نـسخ خـالل ه١١٣١كانت خالل الفرتة من عام 

 .ًهذه الفرتة تسعة وسبعون مصحفا

سـليامن : هناك مخسة نساخ ينتمون إىل فئة عالية اإلنتاج يف نسخ املصاحف, هـم − ٩
 عيل حافظ, وزنجي زاده, وحافظ حممد األدرنوي, ومصطفى بن حممد, واحلاج

 .وحممد أمني فائق

تبني من الدراسة أن وقف املصاحف املنسوخة يف القـرن الثـاين عـرش اهلجـري  −١٠
ًامتد عىل مساحة زمنية تقدر بثالثة قرون بدءا بالقرن املشار إليه وانتهـاء بـالقرن 

 .الرابع عرش اهلجري

س, ًكشفت الدراسة أن وقف املصاحف مل يكن مقصورا عىل فئة معينة مـن النـا −١١
بل اشرتك فيه الرجال والنساء والسالطني واألمراء والوالة واملوظفـون وعامـة 

) ٦٩(الناس; كام أن النسبة األكثر من حيث الوقف هـم الرجـال حيـث بلغـوا 
 .ًموقفا يف مقابل اثنتني وعرشين امرأة كان هلن وقفيات مصاحف

 .بشري أغا: تبني من الدراسة وجود شخص واحد أوقف مصحفني, وهو −١٢

 :التوصيـات: ًثانيا
إجراء دراسات عن وقف املصاحف يف مكتبـة املـصحف الـرشيف بمكتبـة امللـك  − ١

 .عبدالعزيز باملدينة املنورة يف فرتات سابقة والحقة لفرتة القرن الثاين عرش اهلجري



 

٢٣٦ 

إجراء دراسات عن وقف املصاحف يف مكتبات املدينة املنورة وغريها من مناطق  − ٢
ة تأخـذ يف االعتبـار فـرتة زمنيـة معينـة للتعـرف عـىل اململكة العربيـة الـسعودي

 .االجتاهات الوقفية عرب العصور

ًإجراء دراسات عىل أماكن نسخ املصاحف نظرا ألمهية ذلـك يف توضـيح الـدور  − ٣
 .الذي قامت به احلوارض اإلسالمية

إجراء دراسات مشاهبة للتعريف بنساخ املـصاحف واملخطوطـات ودورهـم يف  − ٤
سـالمية, ومواكبـة احليـاة العلميـة يف املراكـز الثقافيـة يف فـرتات إثراء املكتبة اإل

 .متعددة من االزدهار العلمي لألمة اإلسالمية

دعوة أقسام املكتبات واملعلومات والوثـائق يف اجلامعـات الـسعودية ألن تكـون  − ٥
تلك املصاحف موضوعات لبعض األطروحات العلمية لدراسة أنواع اخلطـوط 

وب به والتـذهيب والزخرفـة والقـراءات وترمجـات معـاين والورق واملداد املكت
 .القرآن الكريم

ًوير الباحث أن اجلامعات يف العامل العريب يمكن أن تؤدي دورا بارزا يف مساندة  ً
تلك الدراسات وذلك بتشجيع طـالب الدراسـات العليـا عـىل مثـل هـذه البحـوث 

 .واعتامدها يف خطط األقسام العلمية
 



 

٢٣٧ 

 املراجعقائمة املصادر و
 :الكتب: ًأوال

 − ٣ ط−) ه٩١١ت(اإلتقان يف علوم القرآن, جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكـر الـسيوطي  −١
 . ه١٩٤١/ ه١٣٦٠مطبعة حجازي, : القاهرة

حممـد أبـو الفـضل :  حتقيق− )ه٧٩٤ت(الربهان يف علوم القرآن, ملحمد بن عبداهللا الزركيش  −٢
 .م١٩٥٧/ه١٣٧٦عربية, دار إحياء الكتب ال:  القاهرة−إبراهيم

اجلمعيـة العربيـة الـسعودية :  الرياض−٢تاريخ اخلط العريب وآدابه, ملحمد طاهر الكردي, ط −٣
 .م١٩٨٢/ه١٤٠٢للثقافة والفنون, 

 .ه١٤٠٠املكتب اإلسالمي, :  بريوت− ٧ ط−التجويد وعلوم القرآن, لعبد البديع صقر  −٤

 .م١٩٦٥املؤلف, :  القاهرة−حتقيق النصوص ونرشها, لعبد السالم هارون  −٥

دار املعارف, : تصوير وجتميل الكتب العربية يف اإلسالم, ملحمد عبداجلواد األمحيص, القاهرة −٦
 .م١٩٦٢

 −اخلط العريب من خالل املخطوطات, مركز امللك فيصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية  −٧
 .ه١٤٠٦املركز : الرياض

 .ه١٤١٨املؤلف, :  الرياض−دراسة فنية ملصحف مبكر, لعبد اهللا بن حممد املنيف  −٨

صـالح :  نقلـه إىل العربيـة−تاريخ وحضارة, ألكمل الـدين إحـسان أوغـيل : الدولة العثامنية −٩
 .مج٢م, ١٩٩٩مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية, : ستانبولإ. سعداوي

للبحـوث مركـز امللـك فيـصل : علم االكتناه العريب اإلسالمي, لقاسم الـسامرائي, الريـاض −١٠
 .م٢٠٠١/ه١٤٢٢والدراسات اإلسالمية, 

 .م١٩٤٨/ه١٣٦٧املؤلف, القاهرة, : الفرقان, ملحمد حممد عبداللطيف ابن اخلطيب −١١

املؤسـسة العامـة لآلثـار والـرتاث, : فن التجليد عنـد املـسلمني, العـتامد القـصريي, بغـداد −١٢
 .م١٩٧٩

دار املعـارف, :  القـاهرة−٣ط. ترمجـة أمحـد حممـد عيـسى−. س ديامند.الفنون اإلسالمية, م −١٣
 .م١٩٨٢



 

٢٣٨ 

 ه١٤٠٥ −فهــرس مكتبــة املــصحف الــرشيف, مكتبــة امللــك عبــد العزيــز باملدينــة املنــورة  −١٤
 ).خمطوط(

:  الريـاض−شعبان عبدالعزيز وحممد عوض العايدي خليفةلالفهرسة والتصنيف للمكتبات,  −١٥
 ).ت.د(دار املريخ للنرش, 

 .م١٩٨٠وزارة الثقافة واإلعالم, : بغدادفهرسة املخطوط العريب, ملريي عبودي فتوحي,  −١٦

 −دار املجمـع العلمـي :  جـدة−القراءات القرآنية, تـاريخ وتعريـف, لعبـد اهلـادي الفـضيل  −١٧
 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩

لسان العرب, جلامل الدين حممد بن مكرم بن منظور, إعداد وتصنيف يوسـف خيـاط ونـديم  −١٨
 ).ت.د(دار لسان العرب, دار صادر, : مرعشيل, بريوت

 .ه١٤٠٠املكتب اإلسالمية, :  بريوت− ٧ ط−احث يف علوم القرآن, لصبحي الصالح مب −١٩

 اهليئـة, − الريـاض −املختار من إبداعات اخلط العريب, اهليئة العليـا لتطـوير مدينـة الريـاض  −٢٠
 .ه١٤٢٠

املصاحف املحفوظة يف مكتبة املـصحف الـرشيف بمكتبـة امللـك عبـدالعزيز باملدينـة املنـورة  −٢١
, ٨٧, ٨٦واملــصحفان رقــم . ًمــصحفا) ٢٤(, وعــددها ٨٤ إىل ٦١ومــن  ٥٧باألرقــام 

ً, وعددها تسعة ومخسون مصحفا, واملصحف ١٤٧ إىل ٨٩واملصاحف املحفوظة باألرقام من 
 إىل ١٧٨٣ومـن رقـم . ًمـصحفا) ٣٣(, وعـددها ١٤٥٦ إىل ١٤٢٤, ومـن رقـم ١٢٨٨رقم 

 ., وعددها ثالثة مصاحف١٧٨٥

اهليئـة املـرصية :  القاهرة–ية وفنية, ملحمد عبد العزيز مرزوق املصحف الرشيف, دراسة تارخي −٢٢
 .م١٩٧٥العامة للكتاب, 

دار : معجم الصحاح, إلسامعيل بن محاد اجلوهري, اعتنى بـه خليـل مـأمون شـيحا, بـريوت −٢٣
 .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦املعرفة, 

ــة,  −٢٤ ــن قدام ــن أمحــد اب ــداهللا ب ــدين عب ــريوت−) ه٦٢٠ت(املغنــي, ملوفــق ال   دار الفكــر, :  ب
 .٦, جه١٤٠٤

 حتقيـق حممـد –املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط, لعـثامن بـن سـعيد الـداين  −٢٥
 .١٣, ص )ت.د(مكتبة الكليات األزهرية, :  القاهرة−الصادق قمحاوي

 – املدينة املنـورة −مكتبة امللك عبدالعزيز بني املايض واحلارض, لعبد الرمحن بن سليامن املزيني  −٢٦
 .م١٩٩٩/ه١٤٢٠املكتبة 



 

٢٣٩ 

 .ه١٤٠٣الوزارة, :  الرياض–مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة, وزارة احلج واألوقاف  −٢٧
ـــدمام−٨ ط–امللخـــص الفقهـــي, لـــصالح الفـــوزان الفـــوزان  −٢٨ ـــن اجلـــوزي, :  ال دار اب

 .٢م, ج١٩٩٨/ه١٤١٩

المية, املطابع الوطنية اإلس:  القاهرة–) ه٨٣٣ت(منجد املقرئني, ملحمد بن حممد ابن اجلزري  −٢٩
 .ه١٣٥٠

 :املجالت: ًثانيا
 ٢٨٢ ع − جملـة الفيـصل −تاريخ تطور كتابة القرآن الكريم يف بالد فارس, لـصادق العبـادي  −١

 .١٥−١٠ص) م٢٠٠٠ إبريل −مارس /ه١٤٢٠ذو احلجة (

, لـدنكن هولـدين, جملـة فنـون »لندن«أغلفة املخطوطات العربية يف متحف فكتوريا والربت  −٢
 .٦١, ص ٢٨−١عربية, 

 



 

٢٤٠ 

 
 
 
 
 
 
 

  ) ملحق(
 نامذج من مصاحف الدراسة

 



 

٢٤١ 

 
 
 
 
 

 
 )٦٣(أول املصحف املحفوظ برقم ) ١(نموذج رقم 



 

٢٤٢ 

 
 )٦٣(وقفية املصحف املحفوظ برقم ) ٢(نموذج رقم 



 

٢٤٣ 

 
 
 
 

 
 )١٤٤٠(الورقة األوىل من املصحف املحفوظ برقم ) ٣(نموذج رقم 



 

٢٤٤ 

 
 
 

 
 )١٤٤٠(برقم الورقة األخرية من املصحف املحفوظ ) ٤(نموذج رقم 



 

٢٤٥ 

 
 
 
 
 

 
 )١٤٢(أول املصحف املحفوظ برقم ) ٥(نموذج رقم 

 



 

٢٤٦ 

 
 
 
 
 

 
 )١٤٢(أول سورة اإلرساء من املصحف املحفوظ برقم ) ٦(نموذج رقم 

 



 

٢٤٧ 

 
 
 
 
 

 
 )١٤٢(وقفية املصحف املحفوظ برقم ) ٧(نموذج رقم 



 

٢٤٨ 

 
 
 
 
 

 
 )١٤٤(أول املصحف املحفوظ برقم ) ٨(نموذج رقم 

 



 

٢٤٩ 

 
 
 
 
 

 
 )١٤٤(آخر املصحف املحفوظ برقم ) ٩(قم نموذج ر

 



 

٢٥٠ 

 
 
 
 

 
 )١٧٨٤(أول املصحف املحفوظ برقم ) ١٠(نموذج رقم 

 



 

٢٥١ 

 
 
 
 

 
 )١٤٤٦(آخر املصحف املحفوظ برقم ) ١١(نموذج رقم 

 
 
 
 



 

٢٥٢ 

 
 )١٠١(جتليد املصحف املحفوظ برقم ) ١٢(نموذج رقم 



 

٢٥٣ 

 
 
 
 

 
 )١٠١(أول املصحف املحفوظ برقم ) ١٣(نموذج رقم 



 

٢٥٤ 

 
 
 
 

 
 )١٠١(سوريت الفلق والناس من املصحف املحفوظ برقم ) ١٤(نموذج رقم 

 



 

٢٥٥ 

 
 
 
 

 
 )١٠١(آخر املصحف املحفوظ برقم ) ١٥(نموذج رقم 

 



 

٢٥٦ 

 
 
 
 

 
 )١٠١(وقفية املصحف املحفوظ برقم ) ١٦(نموذج رقم 

 



 

٢٥٧ 

 
 
 
 

 
 )١٢٨٨(أول املصحف املحفوظ برقم ) ١٧(نموذج رقم 



 

٢٥٨ 

 
 
 
 

 
 )١٢٨٨(صحف املحفوظ برقم آخر امل) ١٨(نموذج رقم 

 

 



 

٢٥٩ 
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