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 إقرار

يا قيدِّمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأٌنيا نتيجة أبحاثي نٌ أأقرُّ أنا ميعٌدة الٌرسالة ب
ـ قدك أم جزء منيا، لـ يي أىذه الدراسة،  الخاصة، باستثناء ما تٌمت اإلشارة لو حيثما كرد، كأف  

 لنيؿ درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.

 سمر زكي عطية بكيرات :ـسالا

 التكقيع: ...........................

 ـ2018/ 7/ 30التاريخ:
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 :شكر كعرفاف

عداد  بعد الحمد اهلل رب العالميف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف ساعدني في كتابة البحث كا 

لبرنامج" دراسات بيت الرسالة. كأخص بالذكر جامعة القدس كمركز دراسات القدس الحاضف 

كامتناني لمشرفي كأستاذم د. يكسؼ النتشة كتقديرم المقدس" المتنكع كالفريد في معارفو. كشكرم 

الذم اختار لي مكضكع الدراسة بعد عممو برغبتي في الكتابة عف مخطكطات القدس، كأشكره 

خراج البحث، كمنحي ح المتكاصمة عمى مساعدتو كمتابعتو رية التنقؿ في تعديؿ كتدقيؽ كا 

 سالمي. كالتصكير في المتحؼ اإل

عمى الجيد  اعمركما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لألساتذة د. نظمي الجعبة كد. إبراىيـ أبك 

 الكبير المبذكؿ في امتحاني بتدقيؽ كمناقشة الرسالة.

 عمى جميع العامميف في المتحؼ اإلسالمي، ك أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى دائرة أكقاؼ القدس

معاكنتيـ لي في تكثيؽ كتصكير أجزاء الر بعة كصندكقيا. كأشكر جميع مف ساندني مف زمالء 

 .لي في مركز ترميـ المخطكطات لتشجيعيـ كدعميـ لي

لممضي لى عائمتي كأصدقائي الذيف ساندكني كشجعكني كدعمكني كمنحكني الكقت إجزيؿ الشكر 

 بالبحث.  قدما
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 الممخص 

المػادم  دراسة الشػكؿىـ الدراسات التي سمطت الضكء عمى أات القرآنية أحد دراسة المخطكط دتع
كالخطكط كالفنكف الخاصػة بيػا، باإلضػافة إلػى دراسػة ، االعناصر المككنة لي مف حيث لممصاحؼ

 البيئة الجغرافية كالزمانية كالظركؼ كالطريقة التي أنتجت بيا المخطكطات القرآنية. 

بعػة المغربيػة كتكثيقيػا، التػي خطػت بيػد سػمطاف المغػرب أبػي الحسػف تحاكؿ ىذه الدراسػة بحػث الر  
ـ(، كالمحفكظػة 1350-1293ق/751-693) عمي بف عثماف بف يعقكب بف عبد الحؽ المريني

ـٌ نسػػخيا سػػنة ) ق/ 750فػػي المتحػػؼ اإلسػػالمي داخػػؿ المسػػجد األقصػػى فػػي مدينػػة القػػدس، كقػػد تػػ
دراسػػػػة تشػػػػمؿ كافػػػػة أجزائيػػػػا كصػػػػندكؽ الحفػػػػظ ـ( ككقفيػػػػا عمػػػػى قبػػػػة الصػػػػخرة المشػػػػرفة. كال1344

 الخاص بيا.

األدبيػػػات المتعمقػػػة بمػػػدل اىتمػػػاـ المسػػػمميف كعنػػػايتيـ بالمصػػػحؼ الشػػػريؼ،  مسػػػ بػػػدأت الدراسػػػة ب
تتبع أشير المصػاحؼ تـ كمدل اىتماميـ بنسخو، كبتطكر تدكيف فنكنو في العصكر اإلسالمية. ك 

المكتبػػات كالمتػػاحؼ العربيػػة كالعالميػػة. كسػػمطٍت  عثمػػاف بػػف عفػػاف فػػيمخميفػػة التاريخيػػة المنسػػكبة ل
-1269ق/896-668الدراسة الضكء عمى المخطكطات القرآنية المغربيػة فػي العصػر المرينػي )

عػػف المشػػرؽ، كمػػدل اىتمػػاـ اتػػو المصػػحؼ فػػي المغػػرب كاختالفكط ـ(، كعمػػى أسػػاليب خطػػ1465
مكمات تخٌص تقنية صناعة سالطيف بني مريف بفف كتابة المصحؼ الشريؼ. كجمعت الدراسة مع

بعػػػة  المخطػػػكط القرآنػػػي كمككناتػػػو األساسػػػية. أمػػػا جػػػكىر البحػػػث، فشػػػمؿ دراسػػػة تاريخيػػػة كفنيػػػة لمر 
المغربية كذلؾ بجمع معمكمات عف ناسخ الربعة كمعرفة الظركؼ السياسية كالدينية التي أدت إلى 

ىدائيا إلى المسجد األقصى فػي مدينػة القػدس. ككضػحت الدراسػ ة مكػاف حفظيػا كعػرض نسخيا كا 
كقفيتيا كالمكقكؼ عمييا، ككصؼ عاـ ألجزائيا، كمككناتيا المادية، كفنكنيا، كعناصرىا الزخرفية، 

لبعض لكحاتيا الفنية. كما تكثػؽ الدراسػة فكتكغرافيػا المكحػات كزخارؼ إضافة إلى تحميؿ رسكمات 
لفكاصؿ كالتقسيمات الزخرفية في لكافة أجزاء الربعة، كاليكامش كا( )الغررالفنية لمصفحات األكلى 

بعػػة المغربيػة عنػػد المقدسػييف كالعالقػػات كمكانػة طيػات أجزائيػا. كمػػا بينػت الدراسػػة مػدل أىميػػة  الر 
 التي جمعت أىؿ القدس بالمغرب.
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اعتمػدت الدراسػة بشػكؿ رئػيس عمػػى التكجػو إلػى المتحػؼ اإلسػػالمي كدراسػة الر بعػة بكامػؿ أجزائيػػا 
ركػػز قامػػت الباحثػػة بتفكيػػؾ جػػزء مػػف أجزائيػػا فػػي مختبػػر )ما. حيػػث الحفػػظ الخػػاص بيػػ ؽكصػػندك 

بيػدؼ ، فػي المركػز خبيرة في ترميـ المكاد الكرقيػة كالمخطكطػاتتعمؿ  ترميـ المخطكطات( ككنيا
معرفة مككناتيا كتفاصيميا المادية، كطريقة خياطة كراريسيا، كلتسييؿ تحميؿ طرؽ تزكيؽ الجمػكد 

بعػػدة مراجػػع فػػي عمػػـ المخطكطػػات كالفنػػكف اإلسػػالمية كػػي تسػػاعد  عمػػى دفكفيػػا. كتمػػت االسػػتعانة
 الباحثة في تحميؿ المكحات كالعناصر الكتابية كاليندسية كالنباتية.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى زيادة المعرفة في مجاؿ دراسػة المخطكطػات القرآنيػة، كذلػؾ لقمػة الدراسػات 
لػى بيػذه الدراسػة المتخصصػة، ية المكتبة العرب إثراءفي ىذا المكضكع. كما تيدؼ إلى   االىتمػاـكا 

التراث اإلسالمي المخطكط في مدينة القػدس، ككنػو يشػكؿ جػزءا مػف ثقافػة مدينػة القػدس كيعكػس ب
 جزءنا مف تاريخيا كتكاصميا الثقافي مع البمداف اإلسالمية. 

رآنيػػػة تطمػػػ  دراسػػػة الٌربعػػػة المغربيػػػة إلػػػى فػػػت  آفػػػاؽ لدراسػػػات أخػػػرل فػػػي تػػػاريخ المخطكطػػػات الق
حتػى ال  المحفكظة في مكتبات مدينػة القػدس كفنكنيػا، كطػرؽ حفظيػا كصػيانتيا بالشػكؿ الصػحي 

 . كتضيع بمركر الزمف بمىتندثر كت
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Al-Rab'a al Magribia Which Preserved in Jerusalem:  Historical and Artistic 

Study 

Prepared by: Samar Zaki Atia Bkirat 

Supervisor: Dr. Yusuf Natsheh 

 

Abstract  

The study of Qur'anic manuscripts is one of the most important studies 

that shed light on the research of the art of making copies of scriptures, its 

materials, calligraphy, in addition toanalyse the geographical and 

historical context, along with the way the Qur'anic manuscripts were 

produced. This thesis aims to produce an academic study and 

documentationfor'' al-Rab'a al Maghribia'', which was written by the 

Sultan of Morocco, Abu Hassan Ali bin Othman ibn Yaqoub ibn Abd al-

Haq al-Marini (693-751 H / 1293-1350 CE). It had been written in (1344 

CE), and then it was made as Waqf for the Dome of the Rock. Later it 

became among the collection of the Islamic Museum inside al-Aqsa 

Mosque in Jerusalem.  The study includes all its parts and its preservation 

box. 

The research paper commenced by reviewing the available literature 

published on the history of Muslims’ interest and care of the Holy 

Qur’an, and the care in making copies of it. It also reviewed the extent of 

its arts and writing development during the Islamic history. It tracked the 

most famous early copies of the mushaf attributed to Khalifa Othman bin 

Affan which were preserved in the libraries and museums located in Arab 

countries as in the other libraries and museums too.  

The study sheds light on the Moroccan Qur'anic manuscripts of the 

Marinid period (668-896 H/ 1269-1465 CE), the Moroccan calligraphy, 

and the extent of interest of the Sultans of Bani Marin in the copying of 

the Holy Qur’an. The thesis includes information on the technique of the 

Qur'anic manuscript makeup and its basic components. 

For the essential part of the study, it comprises a historical and technical 

study of   '' al-Rab'a al Maghribia'' by collecting information about Rab'a 

reproducer and uncovering the political and religious conditions that led 

to its copying and presenting to Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. 
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The thesis gives details about the place of its preservation, waqf and a 

general description of its parts, physical components, arts and decorative 

elements, in addition to the analysis of some of its geometrical scheme. It 

provides photographs and drawings for the first pages of all parts, 

margins, dividers and the decorative divisions in the folds of its parts. The 

study also showed the importance of '' al-Rab'a al Maghribia''in 

Jerusalem and the relations that brought the people of Jerusalem and 

Morocco together. 

 The researcher disassembled part of the Rab'a in the laboratory 

(Manuscripts Restoration Center), since she works as an expert in the 

restoration of paper materials and manuscripts, to uncover its components 

and material details, and how its folios were bound, and to facilitate the 

analysis of leather decoration ways on their parts. 

It is the hope that such study will increase knowledge in the field of the 

study of Qur'anic manuscripts, due to the lack of studies stemming from 

this subject; especially in Jerusalem.
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 مقدمة الدراسة
 

 بدراسة القديمة، كالنصكص المخطكطات بدراسة كالمختصكف اإلنساني التراث في الباحثكف اىتـ

 كالفنية كالجمالية التاريخية الجكانب اأمٌ  .يانصكص تحقيؽ عبركالمغكم كاألدبي العممي محتكاىا

 البعض يعتقد ماك المخطكطات قيمة ألف كذلؾ الشيء. بعض كميمال نادرا ابي االىتماـ فبقي

 أفقا فت  كدراستيا 1المخطكطات عمـ تطكر كلكف كالمتكف، بالنصكص المتمثٌمة طياتيا في تتأصؿ

 الفنية كقيميا المادية أكعيتيا دراسة إلى النصكص في البحث تجاكزت قيمتيا، تقدير في جديدا

  كالجمالية.

 المسمميف كاىتماـ أنظار محط كانتف كقدسيتيا، الدينية مكانتيا مف أىميتيا القدس مدينة كتستمد

 فخصيا ،العمـ لطمب كأ لمعبادة ماإ ،المسمميف مف العديد عمييا كتكافد األرض، بقاع شتى في

 الكريـ القرآف لمكانة اليدايا ىذه أىـ أحد المصاحؼ فكانت القيمة. كاليدايا بالتشريفات المسممكف

 المغرب في صنعت التي القرآنية المخطكطات أىـ مف المغربية الر بعة كتعتبر عندىـ. العظيمة

 الكحيدة النسخة ككنيا كبيرة كفنيو تاريخية قيمة ذات كىي .القدس مدينة في كحفظت كأىديت

 بف يعقكب بف عثماف بف عمي الحسف أبك المغرب سمطاف خطيا التي الريبع بضعة مف الباقية

 المقدس لبيت ككقفيا إىداءىا ككاف بيده، ـ(1344ق/745) سنة كتبيا كالتي ،المريني الحؽ عبد

 المغربييف. عند الكبيرة كمكانتو األقصى بالمسجد كاالىتماـ التشريؼ مف نكعا

                                                           
ليا، كيشار إليو  كالعناصر المككنةالعمـ الذم ييتـ بدراسة الكتب المخطكطة مف الناحية المادية  عمـ المخطكطات: ىك1

نشأ ىذا العمـ في ك  أيضا باسـ اركيكلكجي المخطكط أك عمـ أثر المخطكط حيث ييتـ بالمكاد كتقنيات صناعة المخطكطات
 .(30-26 ، ص2006،)لكمير داففرنسا في القرف العشريف عمى يد كؿ مف شارؿ سارا، كالفكنس 
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 العصكر في كفنكنو خطكطو كتطكر الشريؼ المصحؼ تدكيف تاريخ يتناكؿ فصؿب البحث يستيؿ

 العربي؟ الخطك  الكتابة فنكف تطكر في سببا القرآف تدكيف كاف كيؼ يظيرك  المبكرة، اإلسالمية

 تـ ذلؾ. كحقيقة عفاف بف عثماف مخميفةل المنسكبة التاريخية المصاحؼ ألشير استعراضب ذلؾك 

 ألف كذلؾ المشرؽ، عف اختالفاتيا كمدل المغرب في المصاحؼ نسخ في المتبعة ألساليبا طرح

 كضبطيا. المصاحؼ نسخ بقكاعد كممتزمة مستقمة كانت المغربية المدرسة

 مدل لمعرفة ،المغرب في المرينية لمفترة المؤرخة المصادر مراجعةل لثانيا الفصؿ خصصك  

 أىميا: مف ككاف المريني العصر في الشريفة المصاحؼ نسخ بفف كالسالطيف المغاربة اىتماـ

 ممكؾ أخبار في قرطاس بركض المطرب األنيس ك" خمدكف، البف "كالخبر المبتدأ كديكاف العبر"

 لمناصرم، "األقصى المغرب بارخأل االستقصا ك" زرع، أبي البف "سفا مدينة كتاريخ المغرب

 في النسريف ركضةك" مرزكؽ، البف "الحسف أبك مكالنا مآثر في الحسف الصحيح المسندك"

 مف كمككناتيا القرآنية المخطكطات صناعة تقنيات استعراض تـك  األحمر. البف "مريف بني دكلة

 كالخياطة كالتذىيب كالتزكيؽ الكراريس كترتيب كاأللكاف، كاألحبار، الكتابة، كأدكات حكامؿ،

  كالتجميد.

 ككاقفيا، ناسخيا كحياة المغربية، الر بعة تخص التي التاريخية المعمكمات الثالث الفصؿ كشمؿ

 الحسف أبك السمطاف عصر في بالمشرؽ المغرب جمعت التي ةاإلقميمي كالعالقات ،حفظيا كمكقع

 صندكؽ ككصؼ كالمستبدلة، األصمية الر بعة أجزاء لجميع كصفية سةدرا كشمؿ كما المريني.

 بيف ككتابية كىندسية نباتية عناصر مف الفنية العناصر تحميؿ إلى باإلضافة بيا. الخاص الحفظ

 بكقفيات الخاصة الكثائؽ مف المستخمصة المعمكمات أيضا الفصؿ كيتضمف الر بعة. اتطي

 ما لىإ باإلضافة القدس. في الشرعية المحكمة سجالت في محفكظةكال المغربية الٌربعة كممتمكات

 كتفاصيؿ الزخرفية، كالعناصر الربعة أجزاء لغرر تكثيقي فكتكغرافي تصكير مف الباحثة بو قامت
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 النماذج لبعض الرسكمات عمى الباحثة شرفتأك  اآليات. كفكاصؿ كاليكامش الكتابية، األشرطة

 الر بعة. في المتبعة الفنية العناصر فاصيؿت لتكضي  الزخرفية المكحات مف

 بمقالتيف مخمص اهلل عبد كتبو ما منيا كالمراجع، المصادر مف العديد في بعةالرٌ  ذكرت كقد

 كأيضا الكقفية. نص كعرض الربعة لكصؼ فييما كتعرض المصرية، الفت  مجمة في نشرىما

 نبذه فييا قدـ ،اإلسالمي حؼالمت في "القرآنية المخطكطات" عف سالمة لخضر أخرل دراسة

 مف أك القدس مف تنبع كافية ةأكاديمي دراسة عمييا تسمط لـ كلكف ليا. ككصفا الر بعة عف تاريخية

 حقيقي إغفاؿ ينالؾف اإلسالمية. األمة عف بالنيابة الربعة ىذه صاحبة اإلسالمية األكقاؼ دائرة

 العربية المراجع في كقمة ،كالفنية ديةالما الناحية مف اإلسالمية المخطكطات دراسة جانب في

 لذلؾ ،القدس في اإلنساني التراث في االىتماـ في مشكمة ذلؾ كيشكؿ كالخبراء، كالمختصكف

 دراسات عمى الباحثة اعتمدت كقد  المغربية، لمربعة كالفني المادم الجانب عمى الدراسة ركزت

 عمـ إلى المدخؿ " كاف مياكأى القرآنية المخطكطات عمـ في المتخصص ديركش فرانسكا

 صناعة تقنيات أىـ لمعرفة اإلسالمي، لمتراث الفرقاف مؤسسة ترجمة العربي" بالحرؼ المخطكط

  المغربية. الربعة بأجزاء كمقارنتيا اإلسالمي، المغرب في القرآنية المخطكطات

 ستاذاأل أف بحيث الباحثة كاجيتيا التي الصعكبات مف الكقفيات أرقاـ عف البحث كافك 

 بالمحكمة االستعانة مف بد ال فكاف رقـ، أم بدكف بحثو في منيا كاحدة ذكر قد مخمص اهلل عبد

 المحكمة سجالت في األصمية نسختيف كثيقة لكؿ كجد كقد الكثائؽ حفظ أرقاـ لتحديد الشرعية

 جيكد الباحثة بذلت كقد ،المغاربة كقفيات سجالت في أكض  بخط مطابقة أخرل كنسخة الشرعية

 أكثر مف ككصفيا كالفنية الزخرفية العناصر تحميؿ ككاف الكثائؽ. كتحميؿ قراءة في مضنية

 المختصة كالمناىج المراجع مف لمكثير لمعكدة ارضطر الا بسبب لمباحثة بالنسبة تعقيدا األمكر

 اإلسالمية. بالفنكف
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 المحفكظة المخطكطة التحؼ أىـ دلإح المغربية الربعة ككف نبعت الدراسة ىذه دكافعك 

 مف فكاف كفنية، تاريخية قيمة ذات كأنيا خاصة ،اإلسالمي المتحؼ مبنى داخؿ القدس مدينة في

 مف لمعديد أخرل كفنية تاريخية لدراسات تشجيع أمؿ عمى بيا خاصة دراسة تخصيص الضركرم

 في كالمكتبات اإلسالمي المتحؼ في المحفكظة كالنفائس كالمخطكطات المخطكطة المصاحؼ

 القديمة. دةالبم
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 الفصل األول

تدوين المصحف
1

 الشريف وتطور خطوطه وفنونه في العصور اإلسالمية 

 

 2البدايات األكلى لتدكيف القرآف الكريـ 1.1


مف أىـ التحؼ  ،كالعالمية العربيةكالمتاحؼ رآف الكريـ المحفكظة في المكتبات تعد مخطكطات الق
ي عبقريػػػػة الفنػػػػانيف المسػػػػمميف تظيػػػػر تجمٌػػػػ يػػػػا. إذمكأجم سػػػػالميالفنيػػػػة التػػػػي تثػػػػرم تػػػػاريخ الفػػػػف اإل

بػػداع يـ فػػي رحمػػة العنايػػة بالمصػػحؼ الشػػريؼ كنقمػػو مػػف الرقػػاع، كجمعػػو فػػي الصػػحؼ، كفػػي اتكا 
تطػػػػكر خطػػػػو، كتزكيقػػػػو، كتذىيبػػػػو، كتجميػػػػده، كحفظػػػػو، ككصػػػػكلو لمصػػػػكرة التػػػػي ىػػػػك عمييػػػػا اآلف. 

د مف تتبع منيجية تػدكيف القػرآف منػذ عيػد النبػكة، كلتكضي  ىذه الصكرة الفنية كالتاريخية كاف ال ب
 كجمعو في عيد الصحابة، كتطكر كتابتو الفنية كالتاريخية. 

 -ـصمى اهلل عميو كسم -تدكيف القرآف في عيد الرسكؿ  1.1.1

 -صلل هللاعع  لللو لل  –النبػػي محمػػد  ونٌبػػحيػػث ا فػػي اإلسػػالـ، مبكػػرن بػػدأت كتابػػة القػػرآف الكػػريـ 
قاكيػػػؿ كاألحاديػػػث كعػػػدـ اختالطػػػو بغيػػػره مػػػف األ، كثيػػػؽ القػػػرآف كتدكينػػػو كحفظػػػوعمػػػى تالمسػػػمميف 

 ءشيقد نيى عف كتابة  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي  فأكالقصص. كتذكر المصادر التاريخية 
 الكتابػةفكانػت مرحمػة  و،. كذلػؾ حتػى ال يخػتمط شػيئا معػ(18، ص2008)البغدادم،  غير القرآف

تكتمػؿ الصػكرة ، كي ىـفي صدكر  الصحابة حفظو ماف بعدآانية لحفظ القر كالتدكيف ىي المرحمة الث
 السمعية لمحفظ مع الصكرة الخطية آنذاؾ.

                                                           
 المصحؼ لغة: اسـ لكؿ مجمكعة مف الصحؼ المكتكبة التي ضمت بيف دفتيف.1
القػػػرآف الكػػػريـ: كػػػالـ اهلل المنػػػزؿ عمػػػى النبػػػي محمػػػد صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ كالمنقػػػكؿ نقػػػال متػػػكاترا عمػػػى األحػػػرؼ السػػػبعة،  2

 ،1992شػػيبة،  )أبػػككتػو كالمعجػػز فػي ألفاظػػو كمعانيػو المكتػكب بػػيف دفتػيف كالمصػػحؼ المحفػكظ بػػيف الصػدكر، المتعبػػد بتال
 (.20ص
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مػػػػف  1الػػػػكحي"مجمكعػػػػة عرفػػػػت "بكتػػػػاب  -صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ -كتشػػػػكمت بػػػػأمر مػػػػف الرسػػػػكؿ 
 ،كعثمػػاف بػػف عفػػاف، كعمػػر بػػف الخطػػاب ،بكػػر الصػػديؽ اأبػػت نضػػمت لكتابػػة المصػػحؼ  الصػػحابة

ككػاف مػف أكثػرىـ كتابػة . كزيػد بػف ثابػت ،بػف كعػب كأبػيٌ  ،كأباف بػف سػعد ،كية بف أبي سفيافكمعا
ذ كػاف الرسػكؿ إزيػد بػف ثابػت األنصػارم   -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-لمقرآف الكريـ في عيد الرسكؿ 

بػالمكح  ءكليجػيزيػد بػف ثابػت عنػد نػزكؿ الػكحي" كيقػكؿ ادع زيػدا  يػدعك -كسػمـصمى اهلل عميو  -
بتػػػدكيف  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ -. كمػػػف عنايػػػة الرسػػػكؿ (227، ص 2001)البخػػػارم،  "ةكالػػػدكا

صحؼ القرآف فيما تػكفر  ككتبت .ال كأمر بتدكينياإكاف ال يدع آية تنزؿ عميو أنو  ،القرآف كتكثيقو
 ،ديـكاأل ،كالرقاع ،كالمخاؼ ،فكتبكا بعضيا عمى العسب ،مف أدكات لمكتابة حينذاؾ الصحابةلدل 
 .2قتابكاأل ؼ،كالكراني ،كتاؼكاأل

:بما أتي-ص هللاعع  لو   -القرآنفيعهدالر ولتدو نوقدتم ز

صػػمى اهلل عميػػو  -ثبػػت عػػف الرسػػكؿ  ، فقػػد3السػػبعةعمػػى الحػػركؼ  ككتابتػػو القػػرآف تػػدكيف .1
كرد فػػي حػػديث عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل  ماحسػػبنػػزكؿ القػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ  -كسػػمـ

ىػػػذا القػػػرآف أنػػػزؿ عمػػػى سػػػبعة  فٌ إقػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ: "  ،عنػػػو حيػػػث قػػػاؿ
 . (1276، ص 2001)البخارم،  فاقرؤكا ما تيسر منو" ،أحرؼ

                                                           
كيٌتاب الكحي ىك لقب أطمؽ عمى الصحابة الذيف استدعاىـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لتدكيف القرآف الكريـ، كقد اختمؼ  1

 .(9، ص1980 عيسى،)المؤرخكف في عددىـ ما بيف الثالثة عشر كاتبا ككصؿ بيـ البعض إلى اثنيف كأربعيف كاتبا.  
 العيسيب: جمع عسيب كىي أكراؽ السعؼ كجريد النخؿ. 2

 المخاؼ: الحجارة الرقاؽ البيض كاف يكتب عمييا   

 الرقاع: قطعة مف الجمد.  

 األديـ: جمعو األدـ كىك الجمد األحمر المدبكغ.   

 األكتاؼ: مفردىا كتؼ كىي عظاـ اإلبؿ كاف يكتب عمييا قديما  

 افة كىي أغصاف النخؿ العريضة كانت تستعمؿ لمكتابة.الكرانيؼ: جمع كرن

بنػػػيف االطػػػالع )األقتػػػاب: مفردىػػػا القتػػػب كىػػػي اإلكػػػاؼ الصػػػغير عمػػػى قػػػدر سػػػناـ البعيػػػر كػػػاف يكتػػػب عميػػػو. لممزيػػػد مػػػف   
 (30-33، ص2005كطكبى،

عمػػـ الرسػػكؿ صػػمى اهلل الحػػركؼ السػػبعة ىػػي سػػبعة أكجػػو فصػػيحة مػػف الميجػػات كالقػػراءات أنػػزؿ عمييػػا القػػرآف الكػػريـ، كقػػد  3
 .(66ص ،1996 ) االبراىيـ، عميو كسمـ الصحابة كيفية قراءتيا كذلؾ عمى سبيؿ التكسيع عمى األمة
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 كغيػػػر كانػػػت مفرقػػػة - صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ -فػػػي عيػػػد رسػػػكؿ اهلل الكػػػريـ  سػػػكر القػػػرآف .2
إلػى أف اآليػات كترتيبيػا باإلضػافة  ،كذلؾ ألف القرآف نزؿ منجما كلػـ ينػزؿ دفعػة كاحػدة ،مرتبة

 ؿ تتمتيػػا"ك " كألف السػػكر ربمػػا نػػزؿ بعضػػيا ثػػـ تػػأخر نػػز  ،1أسػػباب النػػزكؿكػػاف مفرقػػا بحسػػب 
فكاف كػؿ مػا  ،. كبيذا يككف ترتيب النزكؿ غير ترتيب التالكة(202، ص 1974)السيكطي، 

 يػػػػة تكتػػػػب عقػػػػب آيػػػػة كػػػػذا مػػػػف سػػػػكرة كػػػػذا"ف ىػػػػذه اآلإقػػػػاؿ: " ينػػػػزؿ شػػػػيء عمػػػػى رسػػػػكؿ اهلل 
 . كىذا دليؿ عمى حرصو عمى ترتيبو.(251-250،  ص1957زركشي، )ال
ػ - صمى اهلل عيو كسمـ -لـ يكف القرآف في عيد رسكؿ اهلل  .3 ا فػي مصػحؼ كاحػد، مجمكعن

زيػد بػػف  كؿقػػكأٌكػد عمػػى ذلػؾ ا فػػي الرقػاع كالحكامػػؿ المسػتخدمة فػػي ذلػؾ الكقػػت، بػؿ كػػاف مفرقنػ
، 1974)السيكطي، القرآف جمع في شيء"  ثابت:" قبض النبي صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يكف

 . (377ص 

 ـ(634-632ق/13-11بكر الصديؽ ) جمع القرآف في عيد أبي 1.1.2

 يقػػرؤكفبقػػي المسػػممكف  ء،انقطػػع الػػكحي مػػف السػػما -كسػػمـ صػػمى اهلل عميػػو -ؿ بعػػد كفػػاة الرسػػك 
ي مكضػػع حتػى قػاـ خميفػة المسػػمميف أبػك بكػر الصػديؽ بجمػػع القػرآف فػ ،القػرآف فػي صػحؼ متفرقػػة

القػرآف  عفػي األدبيػات ركايػة جمػ ت. كقػد كرد2ـ 632ىػػ/ 11كذلؾ بعد مكقعة اليمامة سػنة  ،كاحد
 كفي ذلؾ قاؿ زيد بف ثابت:  ،بكر بشكؿ تفصيمي يبأفي عيد 

مقتؿ أىؿ اليمامة، فإذا عمر بف الخطاب عنػده، فقػاؿ أبػك بكػر: إٌف عمػر  بعد "أرسؿ إليِّ أبك بكر
ٌنػػي أخشػػى أف يسػػتمٌر القتػػؿ بػػالقيٌراء فػػي المػػكاطف، أتػػاني، فقػػاؿ: إٌف القتػػ ؿ اسػػتحٌر بقيػػٌراء القػػرآف، كا 

ٌني أرل أف تأمر بجمػع القػرآف، فقمػت لعمػر: كيػؼ تفعػؿ شػيئان لػـ يفعمػو  فيذىب كثيره مف القرآف، كا 
؟ قػػاؿ عمػػر: ىػػك كاهلل خيػػر. فمػػـ يػػزؿ يراجعنػػي حتٌػػى شػػرح اهلل -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-رسػػكؿ اهلل 
ؾ، كرأيػػػت فػػػي ذلػػػؾ الػػػذم رأل عمػػػر. قػػػاؿ زيػػػد: قػػػاؿ أبػػػك بكػػػر: إٌنػػػؾ شػػػاٌب عاقػػػؿ، ال صػػػدرم لػػػذل

                                                           
أسػػػباب النػػػزكؿ ىػػػي المناسػػػبات الزمانيػػػة كالمكانيػػػة كالشخصػػػية كالجماعيػػػة التػػػي نزلػػػت فييػػػا آيػػػات معينػػػة، بيانػػػا لحكػػػـ فيمػػػا 1

 .(30، ص 2007)شاىيف، استشكؿ عمى الجماعة المؤمنة 
ـ في عيد أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو. كاليمامػة إحػدل  632ىػ /  11مكقعة اليمامة أك معركة عقرباء، كقعت سنة  2

، س)محاسػيمعارؾ حركب الردة، ككانػت بسػبب ارتػداد بنػي حنيفػة كتنبػؤ مسػيممة الحنفػي الػذم ادعػى النبػكة كعػرؼ بالكػذاب 
2011 ،548.) 
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فػكاهلل فتتٌبػع القػرآف فاجمعػو  - كسػمـ صػمى اهلل عميػو -نٌتيمؾ، كقد كنػت تكتػب الػكحي لرسػكؿ اهلل 
فمػـ يػزؿ أبػك ، مٌمػا أمرنػي بػو مػف جمػع القػرآف لك كٌمفػكني نقػؿ جبػؿو مػف الجبػاؿ مػا كػاف أثقػؿ عمػي  

جعني حٌتى شرح اهلل صػدرم لمػذم شػرح بػو صػدر أبػي بكػر كعمػر. فتتٌبعػت القػرآف أجمعػو بكر يرا
( مػػػع أبػػػي خزيمػػػة 128: 9مػػػف العسػػػب كالمخػػػاؼ كصػػػدكر الرجػػػاؿ، ككجػػػدت آخػػػر سػػػكرة التكبػػػة )

)لقػػػد جػػػاءكـ رسػػػكؿ...( حتٌػػػى خاتمػػػة بػػػراءة، فكانػػػت  مػػػف بدايػػػة األنصػػػارم، لػػػـ أجػػػدىا مػػػع غيػػػره
ـٌ عنػػد عمػػر حالصػػحؼ عنػػد أبػػي بكػػر حتٌػػى تكفٌػػ ـٌ عنػػد حفصػػة بنػػت عمػػر"تػػى مػػاتاه اهلل، ثػػ  ، ثػػ

 .(165-164،  ص1995)السجستاني، 

فممػػا نسػػخ زيػػد بػػف ثابػػت القػػرآف فػػي مصػػحؼ تغيػػرت الصػػكرة األكلػػى التػػي كػػاف عمييػػا القػػرآف إلػػى 
صكرة أحسف مظيرا مف الصكرة القديمة المتفرقة، فأصب  صحائؼ مػف الػرؽ متشػابية فػي الطػكؿ 

كامتاز جمع القػرآف . (94، ص 1985)مرزكؽ،  متفقة في النكع كمرتبة بيف دفتيف كفي العرض،
 : اآلتية تبالميزا في عيد أبي بكر

 .-صمى اهلل عميو كسمـ -مرتبة السكر كاآليات كما ركيت عف الرسكؿ  حؼكانت الص .1
يقبػؿ لػـ حيػث  اتفػؽ عميػو الصػحابة كقػت ذاؾ ،بي بكر منيج قكيـ في جمع القرآفألكاف  .2
 ،-مـ صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػ -الرسػػػكؿعػػػف  نػػػو قػػػرآف كتػػػكاترت ركايتػػػوأمػػػا أجمػػػع الجميػػػع عمػػػى  إال

 .كنسخت الصحؼ عمى أدؽ كجكه البحث كالتحرم
 .التي نزؿ بيا القرآف السبعةباألحرؼ  حؼكتبت الص     .3
، - صػمى اهلل عميػو كسػمـ -ظيكر ىيئة جديػدة لمقػرآف الكػريـ لػـ تكػف معيػكده زمػف النبػي  .4
الػػراج  عنػػد نسػػخ ىػػذه الصػػحائؼ كػػاف ييتػػرؾ فػػراغ بػػيف كػػؿ آيػػة كأخػػرل  أنػػو مػػفك تمفػػة  بػػة كمخمرت

أكسػع مػف الفػراغ الػػذم كػاف يتػرؾ عػادة بػػيف كػؿ كممػة كأخػرل، ككانػػت تتبػع تفػس الطريقػة لمفصػػؿ 
بػػيف السػػكر، فتيػػرؾ فػػراغ أكسػػع مػػف الفػػراغ الػػذم بػػيف كػػؿ سػػطريف متتػػالييف. كالخػػط الػػذم كتبػػت بػػو 

ػحؼ مػف الػر  )مػػرزكؽ،  اج  أف يكػكف الخػط المػدني الجػاؼ الػذم يمتػاز بجاللتػو كفخامتػوىػذه الصي
 .(95-94، ص 1985
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ىػذه التسػمية  فٌ إحيػث ، صػحؼ" بضػـ المػيـالتي جمعيػا أبػك بكػر اسػـ " المي  حؼكأطمؽ عمى الصي 
بي أي في كتاب المصاحؼ عف طريؽ مكسى بف عقبة عف  1أشتولـ تعرؼ مف قبؿ. فقد أخرج ابف 

سػػػماء فقػػػاؿ أ" لمػػػا جمعػػػكا القػػػرآف فكتبػػػكه فػػػي الػػػكرؽ. قػػػاؿ أبػػػك بكػػػر: التمسػػػكا لػػػو قػػػاؿ: شػػػياب،بػػػف 
فػػاجتمع رأييػػـ عمػػى ، صػػحؼفػػإف الحبشػػة يسػػمكنو المي  ،صػػحؼبعضػػيـ: السػػفر. كقػػاؿ بعضػػيـ: المي 

 (.149، ص 1974)السيكطي،  المصحؼ" هذلؾ، فسمك 

بعد أف  التسميةىذه رح ىك الذم اقتـ 633ىػ/12سنو  المتكفيالصحابي سالـ بف معقؿ  فإكيقاؿ 
 ،فالجنػػػكبيينقػػػال عػػػف األحبػػػاش أك العػػػرب . (96، ص 1985)مػػػرزكؽ، جمػػػع القػػػرآف فػػػي دفتػػػيف 

، ص 1997)سػػيد، لػػـ يػػرد سػػكل فػػي المغػػة العربيػػة كالمغػػة الحبشػػية  (ح.ؼص.)الجػػذر  فٌ إحيػػث 
 "الميصػػحؼ  فٌ إحيػػث  ةكػػكف عربيػػتف أصػػؿ التسػػمية ربمػػا أ القمقشػػندمبينمػػا يػػذكر  ،(292-293

 .(472، ص 1922 )القمقشندم، حؼ"صحفا لجمعو الصي سمي مي 

عنػد  كاحػد،فػي مكػاف  حفظػتىذه الصحؼ لمقرآف الكريـ قد  جمعت المصادر التاريخية عمى أفأك 
كمػف بعػد  الخطاب،ثـ أكدعت عند الخميفة الثاني عمر بف  كفاتو،بكر الصديؽ حتى  يالخميفة أب

. ككجػكد (165-164،  ص1995السجسػتاني، ) الخطػابذلؾ عند أـ المؤمنيف حفصة بنت عمر بف 
 الخطػػػاب،ىػػػذه النسػػػخة مػػػف القػػػرآف ال يعنػػػي تكقػػػؼ حركػػػة نسػػػخ المصػػػاحؼ فػػػي عيػػػد عمػػػر بػػػف 

ػػ  فػػيسػػالمية كبيػػرة كدخػػكؿ الكثيػػر مػػف األمصػػار إشػػيدت فتكحػػات  التػػي ا أف ىػػذه الفتػػرةخصكصن
كنشػر الػديف الجديػد.  كالػتعمـ لمقػراءةسالمي  كذلؾ استدعى كجكد نسخ عديػدة مػف القػرآف الديف اإل

 فتـ نسخ الصحؼ التي كانت بحكزة الصحابة الذيف انتشركا في األمصار.

 ـ(655-644ق/ 35-24) جمع القرآف كنسخو في عيد عثماف بف عفاف 1.1.3

كدخػػػؿ مصػػار كتفػػرؽ المسػػػممكف فػػي األ عفػػافسػػالمية فػػػي عيػػد عثمػػاف بػػػف اتسػػعت الفتكحػػات اإل
قمػػيـ يأخػػذكف بقػػراءة مػػف اشػػتير بيػػنيـ مػػف إككػػاف كػػؿ أىػػؿ  سػػالـ،اإلفػػي ديػػف  النػػاسمػػف  العديػػد

بقػراءة عبػد اهلل بػف  يقػرؤكفكأىػؿ الككفػة  كعػب،بي بػف بقراءة أي  يقرؤكففكاف أىؿ الشاـ  الصحابة،

                                                           
ىػ  36عبد اهلل بف اشتو أحد العمماء بالعربية كالقراءات كلو كتاب في شكاذ القراءات تكفي سنة ابف أشتو، ىك محمد بف   1

 .(149،  ص 1974)السيكطي، 
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 في قػراءة القػرآف ف في األمصاري. كيعكد الخالؼ بيف المسمم(96، ص 1985)مرزكؽ،  مسعكد
ا يمبيا  كثانيعمى األحرؼ السبعة التي نزؿ  في قراءة القرآف فيـكليما اختالأ :فلى سببيف رئيسيإ

عمػى أصػؿ فطػرتيـ المغكيػة مثػؿ  يقػرؤكفنيػـ ال إ في القراءة حيػث اإلسالـالختالؼ مف دخؿ في 
 . العرب المتأصميف بمسانيـ كلغتيـ

رسػػاليا ا  ك  إلػى عػػدة مصػاحؼ بػػك بكػرأ واف بػف عفػػاف بنسػخ المصػحؼ الػػذم جمعػعثمػػ لػذلؾ قػاـك  
عػدـ لضػماف كذلػؾ   حفظ القرآفكلحاجة المجتمع ل اإلسالـلكثرة مف دخؿ في نظرا  مصارلى األإ

القػػرآف، ف المصػػاحؼ قبػػؿ ذلػػؾ كانػػت تشػػمؿ تفسػػيرات ليسػػت مػػف أل ،ليػػوإتسػػرب بعػػض الشػػبيات 
 .(48-43، ص 2010، )العبيد آنذاؾ المتفرقةحؼ جميع الصي  بإحراؽ فأمر عثماف

 لممصاحؼ: عثماف  نسخ مزايا

نسػخ المصػحؼ الػذم جمعػػو أبػك بكػر فػي عػػدة نسػخ مرتبػة السػكر عمػػى الكجػو المعػركؼ عػػف  .1
 كبعثيا إلى األمصار اإلسالمية. -صمى اهلل عميو كسمـ -الرسكؿ 

 كذلػؾ ليجمػع النػاس بميجػتيـ،ف القػرآف نػزؿ أل كاحدة كىي ليجة قػريش، ليجةعمى االقتصار  .2
 .-يو كسمـصمى اهلل عم -عمى القراءات الثابتة عف الرسكؿ 

 الترتيب. كضعو أبك بكر في جمع القرآف كبذاتاالقتداء بالمنيج الذم  .3
، كعالمػػات 4كالتػػذىيب 3كالشػػكؿ 2ككانػػت خاليػػة مػػف الػػنقط 1عمػػى الػػر ؽ كتابػػة النسػػخكاسػػتمرت  .4

 . (42، ص 1979منجد، ال )رؤكس اآليات كالفكاصؿ بيف السكر

                                                           
، ص 2005)بنيف ك طكبي،  الر ؽ بفت  الراء ىك جمد حيكاني تمت معالجتو بالتجميؼ كالدباغة كصار صالحا لمكتابة.1

177). 
)بنيف ك طكبي، بو المصاحؼ كنحكىا، كقد كردت التسمية عف أبي األسكد الدؤلي النقط الشكؿ المدكر الذم تنقط  2

 .(366، ص 2005
 .(213، ص 2005)بنيف ك طكبي، الشكؿ ضبط حركات الكممات  3
محمكؿ مف برادة الذىب ممزكجة بالماء كىك التذىيب طريقة فنية لكساء األشكاؿ كالزخارؼ بطالء ذىبي المنظر براؽ،  4

، ص 2005)بنيف ك طكبي،  معا كىاجا لألشكاؿ المطبؽ عميياير الميمكف، كيعطي تأثيره بريقا ذىبيا الكالصمغ كعص
79) . 
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 "مػػاـالمصػػحؼ اإل"أك  "العثمػػاني بالمصػػحؼ" فعػػرؼ إليػػو المصػػحؼ الػػذم جمعػػو عثمػػاف كنسػػب 
اإلسػػالمي،" ككػػاف الفضػػاء المعرفػػي األكؿ لصػػناعة كىػػك يعػػد أكؿ مخطػػكط تػػـ انجػػازه فػػي التػػاريخ 

الكتاب اإلسػالمي المخطػكط، إذ كػاف ىػك الكعػاء المػادم الحامػؿ لمػنص القرآنػي الكػريـ فػي صػكرة 
يخية في عدد المصػاحؼ دبيات كالمصادر التار اختمفت األك  .(210، ص 2011 )حنش،الكتاب" 
 تسػػػعة كأسػػػبعة  كأخمسػػػة  كأمػػػا بػػػيف أربعػػػة  ،لػػػى األمصػػػارإرسػػػاليا ا  التػػػي تػػػـ نسػػػخيا ك  العثمانيػػػة
 .1مصاحؼ

 التاريخية المصاحؼ أشير

لينا ككنيا ضاعت مع إلـ تصؿ  التيفي المصادر التاريخية ك  تالتي كرد 2شير المصاحؼأكمف 
 :ؼ اآلتيةأخبارىا، المصاحك ضاعت أحداث كالكقائع األ

أىؿ الشاـ " ربطكا مصحؼ  أف الدينكرمالنصكص عنو ما ذكره  أقدـمف ك  :مصحؼ الشاـ .1
.  (189، ص 1960الدينكرم،  ) رماح كرفعكه في حرب صفيف"أعظـ عمى خمسة دمشؽ األ
الشاـ بقكلو" أما المصاحؼ العثمانية في مصحؼ عثماف الذم كاف  كثيرؼ ابف كقد كص

لذم بالشاـ بجامع دمشؽ عند الركف شرقي المقصكرة المعمكرة بذكر األئمة فأشيرىا اليـك ا
عشرة  يلى دمشؽ في حدكد سنة ثمانإنقؿ منيا  طبريا ثـاهلل. كقد كاف قديما بمدينة 

كخمسمائة. كقد رأيتو كتابا عزيزا جميال ضخما بخط حسف مبيف قكم بحبر محكـ في رؽ 
 .(49ص ،1929ابف كثير، ) "اإلبؿأظنو مف جمكد 

نػس. فقػد ركم عػف مالػؾ أصػاحب مالػؾ بػف  زبالػة،عػف ابػف " ذكػر مصحؼ المدينة: كقد .2
المدينػػػػة  إلػػػى فأرسػػػػؿ بمصػػػاحؼ، )المػػػدف( ميػػػات القػػػػرلألػػػػى إالحجػػػػاج بػػػف يكسػػػؼ  أرسػػػؿقكلػػػو: 

                                                           
أكثػػر العممػػاء اجمعػػكا عمػػى أف عثمػػاف لمػػا كتػػب المصػػحؼ جعمػػو عمػػى أربػػع نسػػخ، كبعػػث إلػػى كػػؿ ناحيػػة  أفيقػػكؿ الػػداني 1

 (.19، ص1997كاحدا، كىي الككفة كالبصرة كالشاـ كترؾ عنده كاحد.)الداني، 
 (. أف المصاحؼ المشيكرة ىي خمسة مصاحؼ 172، ص 1974كيذكر السيكطي )

 (239، ص 1995كيذكر أبك داكد أف عثماف كتب سبعة مصاحؼ )السجستاني، 
منجػػد فػػي كتابػػو دراسػػات فػػي تػػاريخ الخػػط العربػػي المصػػاحؼ العثمانيػػة التاريخيػػة التػػي الاسػػتعرض الػػدكتكر صػػالح الػػديف  2

(. دراسػػات فػػي تػػاريخ الخػػط 1979منجػػد. )الدبيػػات ككانػػت حػػكالي أحػػد عشػػر مصػػحفا.انظر: صػػالح الػػديف ذكػػرت فػػي األ
 .49-45(. بيركت: دار الكتاب الجديد، ص 2العربي منذ بدايتو إلى نياية العصر األمكم )المجمد 
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سػػطكانة التػػي عممػػت عممػػا ىػػذا المصػػحؼ فػػي صػػندكؽ عػػف يمػػيف األ فمنيػػا، ككػػابمصػػحؼ كبيػػر 
  "المنبػرالتػي عػف يمػيف  األسػطكانةد نػفجعػؿ ع ندكقوصػكحمػؿ مصػحؼ الحجػاج فػي  لمقاـ النبي.

 .(668، ص 1955 ،السميكدم )
ىك مصػحؼ قرطبػة الػذم كػاف  الخاص حيث يعتقد أف مصحؼ عثماف: مصحؼ قرطبة .3

نػػػدلس فػػػي عيػػػد األميػػػر عبػػػد الػػػرحمف لػػػى األإف ىػػػذا المصػػػحؼ انتقػػػؿ أك ، محفكظػػػا بجػػػامع قرطبػػػة
ف بػأ عتقدندلسيكف بشأف ىذا المصحؼ فيمؤرخكف األكقد اختمؼ ال، ف كاف في بغدادأاألكسط بعد 

لػيس مصػحؼ عثمػاف ىػك ك  ،مصػارلػى األإىذا المصحؼ ىك أحد المصػاحؼ التػي بعثيػا عثمػاف 
، 1991)سػالـ،  ف ما اصطبغ بو مف آثار دماء عثماف بف عفاف لػيس سػكل تزييػؼأك  ،الشخصي

جػػػامع  يقصػػػد)كر المػػػذكبقكلػػػة" ككػػػاف بالجػػػامع  قرطبػػػةمصػػػحؼ  المقػػػرمكصػػػؼ . كقػػػد (44ص 
 ،مصحؼ أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو الذم خطػو بيػده ،قرطبة( في بيت منبره

كىك عمى كرسي مف العكد الرطػب  1كعميو أغشية الديباج ،كعميو حمية ذىب مكممة بالدر كالياقكت
 .(86، ص 1949المقرم، ) بمسامير الذىب"

حؼ تػػذكر أف القاضػػي الفاضػػؿ اشػػترل مصػػحؼ القػػاىرة: أقػػدـ النصػػكص عػػف ىػػذا المصػػ .4
مصػػحفا منسػػكبا لعثمػػاف بػػف عفػػاف بمبمػػغ كبيػػر مػػف المػػاؿ، ككضػػعو بمدرسػػتو ككػػاف بيػػذه المدرسػػة 

مجمػػد، كلمػػا خربػػت ىػػذه المدرسػػة نقمػػو السػػمطاف قانصػػكة الغػػكرم إلػػى  ألػػؼخزانػػة كتػػب تجمػػع مئػػة 
 .(47-46 ص، 1979منجد، ال)القبة التي أنشأىا في مدرستو 

 .مصاحؼ المنسكبة لعثماف في المكتبات كالمتاحؼ العربية كالعالمية كحقيقتياال 1.1.4

جريػػت عمييػػا بعػػض الدراسػػات ألعثمػػاف بػػف عفػػاف  تنسػػبربعػػة مصػػاحؼ أحؼ العػػالـ اليػػـك افػػي متػػ
 كىي:الباحثيف الذيف اختمفكا في دقة النسبة كالتاريخ مف قبؿ 

 مصحؼ متحؼ طشقند: - أ

كىػػك عمػػى  قندك مخطكطػػة سػػمر أ السػػمرقندم،المصػػحؼ كيعػػرؼ أيضػػا باالسػػـ: مصػػحؼ طشػػقند 
 عدة نسخ كأجزاء.

                                                           
 .(165، ص 2005)بنيف ك طكبي،  ضرب مف القماش الحريرم. فارسية معربة 1
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كأجػزاء أخػرل محفكظػة فػػي طشػقند، ثػػار فػي متحػؼ اآلبعػض األكراؽ محفكظػة فػي مكػاف الحفػظ: 
غػػا خػػاف فػػي كنػػدا آمتحػػؼ  كىنالػػؾ أيضػػا أكراؽ محفكظػػة فػػي الدكحػػة، فػػي متحػػؼ الفػػف اإلسػػالمي

 كرؾ. نيكي في متحؼ المتركبمتافأخرل في  كأكراؽ 

   .x53 68القياس: مقاس المصحؼ 

 .كرقة 353عدد األكراؽ: 

 سطر. 12تضـ صفحة كؿ  عدد األسطر:

مػػػف  ، كىػػػك غيػػر مكتمػػؿ كتنقصػػػو العديػػد(1.1)لكحػػة  الكصػػؼ: كتػػب عمػػػى الػػرؽ بػػالخط الكػػػكفي
 عجاـ كالتنقيط.األكراؽ، يخمك المصحؼ مف عالمات اإل

 

 كرقة مف مصحؼ طشقند :1.1لكحة 

رسميا عثماف أئمة التي لمصاحؼ األنيا تعكد أعتقد المصاحؼ التي يي  أقدـمف يخية: يعد لمحة تار 
مصار. كػاف محفكظػا قبػؿ ذلػؾ فػي المدرسػة المعركفػة باسػـ )آؽ مدرسػة( المجػاكرة لمسػجد لى األإ

لػػػى المكتبػػػة العامػػػة فػػػي إـ نقػػػؿ 1868كبعػػػد االحػػػتالؿ الركسػػػي سػػػنة  السػػػمرقندم،حػػػرار أ خكجػػػو
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اإلسػػػالمي لػػػى مجمػػػس الشػػػكرل إالمصػػػحؼ  يػػػدعأي  .(737-736ص، 1963الي، )الكيػػػ بترسػػػبكرغ
، ـ1924دارة الدينيػة فػي طشػقند سػنة ى اإلإلػتـ تسػميمة  ـ، كبعدىا1917بعد الثكرة البمشفية عاـ 

 .(73ص ،2007)قكالج،  ثار العتيقة في طشقندلى متحؼ اآلإـ تـ نقمو 1926كفي سنة 

صػدر أالذم A .Shebunin  شبكنيف ككاف أكليـ الركسي ا.قاـ عدة مستشرقيف بدراسة المخطكطة 
نسػخة  بإصػدارS. Pissaref  بيسػاريؼـ قػاـ المستشػرؽ الركسػي 1905دراسة عنيػا.  كفػي عػاـ 

سػػتاذ محمػػد حميػػد اهلل بدراسػػة ىػػذا المخطػػكط كنشػػره مػػع مقدمػػة بالمغػػة قػػاـ األك  .طبػػؽ األصػػؿ عنػػو
 . عثماف رضي اهلل عنو نسخة سمرقند" القراف المجيد مصحؼ سيدنااالنجميزية بعنكاف" 

كػػكف يأف ىػػذا المصػػحؼ لػػيس مػػف مصػػاحؼ سػػيدنا عثمػػاف كقػػد  (شػػبكنيف)يعتقػػد  التػػاريخ كالنسػػبة:
أمػا  اليجػرم/ القػرف السػابع المػيالدم،كائػؿ القػرف الثػاني أك أكؿ القػرف اليجػرم األ أكاخػركتب في 
تكػػكف كتبػػت فػػي أكائػػؿ القػػرف اليجػػرم ف ىػػذه النسػػخة قػػد أفيعتقػػد  (ا.جفػػرم كام مندلسػػكف)المػػؤرخ 
الباحػػػث كالمخػػػتص فػػػي المخطكطػػػات  كيشػػػاركو فػػػي الػػػرأم ،فػػػي الككفػػػة/ الثػػػامف المػػػيالدم الثالػػػث

مف مصاحؼ عثماف بؿ ىك يقرب مف  طشقند ليسف مصحؼ بأحيث يقكؿ   جالقرآنية طيار قكال
 عنيػا،سػخة مستنسػخة ك مػف نأكقػد يكػكف مستنسػخا منيػا  الككفة، إلىرسميا عثماف أالنسخة التي 

 أمػػا .(77ص، 2007قػػكالج، ) بػػيف المصػػحفيفمالئيػػة عمػػى القكاعػػد اإل اسػػتنتاجوكقػػد اعتمػػد فػػي 
اليجػرم/ السػابع  ك الثالػثألمقػرف الثػاني  يعكد المصحؼأف در د قصالح الديف المنجد فق الدكتكر

متبعػة فػي الغيػر بػة دية عمى الحػركؼ كأسػمكب الكتابسبب الصنعة الفنية البا أك الثامف الميالدم،
 .(50ص، 1979منجد، ال) المصاحؼ العثمانية

 مصحؼ المشيد الحسيني - ب

 االسـ: مصحؼ المشيد الحسيني أك مصحؼ القاىرة

 مكاف الحفظ: مكتبة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية في مصر

  57x68القياس: 
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 .كرقة 1087عدد األكراؽ:

 سطر 12صفحة تضـ  األسطر: كؿعدد 

، بحبػر بنػي داكػف كال (2.1)لكحػة  مصحؼ مكتكب عمػى الػرؽ بػالخط الكػكفي البسػيطالصؼ: الك 
، كتظيػر فيػو فكاصػؿ بػيف السػكرزخرفػة نباتيػة لمفصػؿ  كفيػو، عجػاـ كالتنقػيطتكجد فيو عالمػات اإل

 .اآليات كالعشكر

 

 كرقة مف مصحؼ المشيد الحسيني :2.1لكحة 

 يػاكأىم ياكأضػخمفػي القػاىرة مػف أقػدـ المصػاحؼ الحسػيني  المشػيدمصػحؼ  دٌ يعػلمحة تاريخية: 
رسػػميا أفػػي مصػػر. كقػػد شػػاع بػػيف النػػاس أف ىػػذا المصػػحؼ ىػػك أحػػد المصػػاحؼ التػػي  المحفكظػػة
ذ كػػاف يعتقػػد أف إ ،قتػػؿ كىػػك يقػػرأ فيػػو الػػذمبػػؿ ىػػك نفسػػو مصػػحؼ عثمػػاف  ،لػػى األمصػػارإعثمػػاف 

امع عمػرك ككػاف ق ككضػع فػي جػ347لػى مصػر سػنة إجػيء بيػذا المصػحؼ  عميو قطرات دمػو.
 كقػاـ بعػدىا السػمطاف األشػرؼ فيػو،حتى قاـ الخميفة الفػاطمي العزيػز بػاهلل فأبطػؿ القػراءة  فيو،يقرأ 

 .(132-130 ص، 1989)محمد،  ى المدرسة الفاضميةإلأبك النصر قنصكة الغكرم بنقمو 

ف لػػى عثمػػاف خػػاؿ مػػػإدرسػػت المصػػحؼ بػػأف نسػػػبو  التػػي مػػػاىرسػػعاد رجعػػت أالتػػاريخ كالنسػػبة:  
الصػػػنعة  ألثػػػارمكتػػػكب بػػػالخط الكػػػكفي  ألنػػػوكذلػػػؾ  العثمانيػػػة،لػػػيس أحػػػد المصػػػاحؼ فيػػػك  الدقػػػة،
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 اليجػرم،كؿ مػف القػرف في خطكط النصؼ األ الـ يكف معيكدن كىذا  البادية عميو، الخطية كالتطكر
، 1998) مػاىر، / القػرف السػابع المػيالدملػى النصػؼ الثػاني مػف القػرف األكؿإ تأريخػوكىي تؤكػد 

كؿ نيايػػػة القػػػرف األإلػػػى نػػػو يعػػػكد أكيػػػرج  ب الػػػرأمىػػػذا  لمنجػػػدا صػػػالح األسػػػتاذ . كأكػػػد(131ص
 .(53، ص1979، )المنجد اليجرم

 مصحؼ متحؼ طكبقابي سرام - ت

 االسـ: مصحؼ متحؼ طكبقابي سرام

 مكاف الحفظ: متحؼ قصر طكبقابي سرام في اسطنبكؿ

  x 46 41القياس: 

 كرقة 408عدد األكراؽ: 

 سطر 18ؿ صفحة تضـ عدد األسطر: ك

)لكحػة  منقػكص منقطػة، المصػحؼمكتكب عمى الرؽ بالخط الككفي كحركفو  ؼالكصؼ: المصح
3.1). 
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 كرقة مف مصحؼ طكبقابي :3.1كحة ل

قػػاـ المخػػتص  .نػػو أحػػد مصػػاحؼ عثمػػافأعػػرؼ ىػػذا المصػػحؼ لفتػػرة طكيمػػة عمػػى لمحػػة تاريخيػػة: 
 فحةصػػلقبػػؿ ا يكجػػد ـ.2007ة عنػػو عػػاـ دراسػػ بنشػػر( طيػػار آلتػػي قػػكالج) القرآنيػػةبالمخطكطػػات 

كلػػػػػػى جمػػػػػػادل األ 20تعريفيػػػػػػة بالمغػػػػػػة العثمانيػػػػػػة مكتكبػػػػػػة فػػػػػػي  بطاقػػػػػػة األكلػػػػػػى مػػػػػػف المصػػػػػػحؼ 
ككػاف  ،ـ( ذكر فييػا أف المصػحؼ تمػت كتابتػو عمػى يػد سػيدنا عثمػاف1811 يكنيك 12/ق1226

ى السػػمطاف إلػػكيديػػة  بإرسػػالومحفكظػػا فػػي القػػاىرة منػػذ زمػػف. كقػػاـ محمػػد عمػػي باشػػا كالػػي مصػػر 
لى القػاىرة إكال تحكم الكرقة عمى التأريخ الذم جاء بو  ـ،1811/ق1226محمكد الثاني في عاـ 

 .(80-79ص، 2007)قكالج،  قبؿ ذلؾ

يعتقػػد أف ىػػذا المصػػحؼ يقػػرب مػػف النسػػخة التػػي جعميػػا الخميفػػة عثمػػاف لممدينػػة يخ كالنسػػبة: ر التػػا
ف مصػػػار ألى األإلػػرسػػميا عثمػػػاف أي كىػػػك لػػيس مصػػػحؼ عثمػػاف أك مػػػف المصػػاحؼ التػػػ المنػػكرة،

شػػػارات التخمػػػيس كالتعشػػػير أك غيرىػػػا مػػػف إالمصػػػاحؼ العثمانيػػػة لػػػـ تضػػػـ التنقػػػيط كالحركػػػات كال 
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د تػـ اسػتخداـ خطػكط قصػيرة قػفاألشكاؿ المختمفة التي تفصؿ بيف السكر. أمػا فػي ىػذا المصػحؼ 
حمػػر فػػي النقػػاط الدالػػة عمػػى كاسػػتخدـ الحبػػر األ، سػػكدمائمػػة خطيػػا لمداللػػة عمػػى النقػػاط بػػالحبر األ

شػارات عمػى إأف ىنػاؾ  إلػى. باإلضػافة 1اسػكد الػدؤلي يات التشكيؿ كىػي تتفػؽ مػع طريقػة أبػحرك
 العثمانيػػة،ا فػػي المصػػاحؼ بعنػػف كىػػذا لػػـ يكػػف متٌ شػػكؿ فكاصػػؿ دائريػػة اسػػتخدـ فييػػا الحبػػر الممػػكٌ 

ػػػأك   فػػػؽ مػػػع مصػػػحؼ عثمػػػافنيػػػا ال تتكاأتثبػػػت  مالئيػػػة التػػػي طرحيػػػاا ىنالػػػؾ بعػػػض الفػػػكارؽ اإليضن
ػ. كبيػذا فقػد ري (89-86ص ،2007ج، قػكال) رف اليجػػرم قػالمػف ى النصػؼ الثػاني إلػو يعػكد أنػ  جِّ

سػػكد األ يبػػأسػػمكب أب التنقػػيط القريػػب مػػف ك سػػمأعمػػى  كذلػػؾ بنػػاءن / القػػرف الثػػامف المػػيالدم األكؿ 
 ،1979نجػػػد، الم) ف ىػػػذا المصػػػحؼ يعػػػكد لبدايػػػة القػػػرف الثػػػاني لميجػػػرةأ منجػػػدالالػػػدؤلي. كيػػػرج  

 .(55ص

 نبكؿطسالمية في اسثار اإلمصحؼ اآل - ث

 بإسطنبكؿثار اإلسالمية االسـ: مصحؼ اآل

 ثار التركية كاإلسالمية إسطنبكؿمكاف الحفظ: متحؼ اآل

  x23 32القياس: 

 كرقات 408عدد األكراؽ: 

 سطر  18عدد األسطر: كؿ صفحة تضـ 

                                                           
1


1

لدؤلي ىك ظالـ بف عمرك بف سفياف بف جندؿ الديمي، كىك مشيكر بكنيتو. كلد في الجاىمية قبؿ اليجرة النبكية بستة أبك األسكد ا
عشر عاما. لو منزلة عممية كأدبية عالية، كاف لو دكر كبير في نقط القرآف الكريـ، كالنقط التي كضعيا ىي نقط اإلعراب لتسييؿ قراءة 

لفتحة تككف نقطة فكؽ الحرؼ، كالضمة تككف نقطة أماـ الحرؼ، كالكسرة تككف نقطة أسفؿ الحرؼ، القراف الكريـ كىي كالتالي: ا
كالتنكيف يرسـ بنقطتيف. فاف كاف تنكيف فت  رسمت النقطتاف فكؽ الحرؼ، كاف كاف تنكيف كسر رسمت النقطتاف أسفمو، كاف كاف تنكيف 

لبصرة سنة تسع كستيف لميجرة في طاعكف الجارؼ كعمره خمس كثمانكف سنة ضـ رسمت النقطتاف أمامو. تكفي أبك األسكد الدؤلي في ا
 (.140-133، ص2007)العبادلة، 
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 (. 4.1الشػػػكؿ )لكحػػػة كىػػػك مسػػػتطيؿ  الكػػػكفي،بػػػالخط  الػػػرؽ،مكتػػػكب عمػػػى  ؼالكصػػػؼ: المصػػػح
األكلػى كقػد اضػيفت بخػط الثمػث ككػذلؾ يػنقص مػف  فحةتنقص منو الص، منقكص مف عدة أماكف

 خره فأضيفت بخط حديث.آ

 

فيإ طنبولاآلثارورقةمنمصحفمتحف:4.1لوحة

 ءااسػػتيد" أنػػو فػػي آخػػر كرقػػة مكتػػكب فييػػا إذى مكػػة إلػػيعػػكد أصػػؿ ىػػذا المصػػحؼ لمحػػة تاريخيػػة: 
كىك خط سيدنا أمير المػؤمنيف عثمػاف بػف عفػاف رضػي اهلل عنػو العبػد الفقيػر  الشريفة،ىذا الختمة 

كتكممػػة بحضػػرة األكراؽ المتفرقػػة بمكػػة المشػػرفة تجػػاه الكعبػػة  القػػادرم،... داكد بػػف عمػػي الكيالنػػي 
صػالة الظيػر المشػرفة. انجػ  اهلل أمالػو كأزكػى بالصػالحات أعمالػو. ككػاف الفػراغ يػـك االثنػيف بعػد 

 .(55ص ،1979منجد، ال) ئة"اكثمانم كأربعيف إحدلرابع جمادل الثاني عاـ 

فػي العػالـ كانػو ربمػا يعػكد  يرج  أف ىذا المصحؼ مف أقدـ المصاحؼ المكجػكدةالتاريخ كالنسبة: 
يعػكد لمعصػر  أنػوكقد سػجؿ فػي بطاقػة المصػحؼ / السابع الميالدم، كؿ اليجرمالقرف األ ألكاخر
 .(55ص ،1979،منجدلا) األمكم
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 تطور نسخ المصاحف في العصور اإلسالمية
 

 اىتماـ كعناية المسمميف بالمصحؼ الشريؼ كتطكر صنعتو 1.2

تعاليمػػو كمبادئػػو كتعػػدت عنػػايتيـ بػػالقرآف  تطبيػػؽحػػاكلكا ك  فحفظػػكه،اىػػتـ المسػػممكف بػػالقرآف الكػػريـ 
عمػػػى  فػػػأخرجكهعمػػػى كػػػالـ اهلل  الحتكائػػػولممصػػػحؼ الفنػػػي لػػػى االىتمػػػاـ بالشػػػكؿ الخػػػارجي إالكػػػريـ 
بعػػد حػػد. كشػػيد كػػؿ عصػػر مػػف ألػػى إكبػػالغكا فػػي تجكيػػده كتنميقػػو كزخرفتػػو كتذىيبػػو  كجػػو،أحسػػف 

ثػػػرت عمػػػى تطػػػكر ممػػػا أالعصػػػكر تطػػػكرا كاضػػػحا فػػػي حركػػػة كتابػػػة المصػػػحؼ كزخرفتػػػو كصػػػنعتو 
فػػػف كتطػػػكر  العربػػػي،خػػػرل فػػػي حيػػػاة المسػػػمميف مػػػف ناحيػػػة تطػػػكر فػػػف الخػػػط الجكانػػػب العمميػػػة األ

الكراقػػة كالمؤسسػػات العمميػػة فػػي جميػػع بقػػاع الدكلػػة صػػناعة الػػكرؽ ك كانتشػػار  اإلسػػالمية،الزخػػارؼ 
 . اإلسالمية

المصاحؼ / القرف السابع الميالدم ىي كؿ اليجرمأكؿ المصاحؼ التي نسخت في القرف األإف  
لمحجػػاز( نسػػبة )الحجػػازم كتبػػت بػػالخط المعمػػـك أف مصػػاحؼ القػػرف األكؿ اليجػػرم  ، كمػػفاألئمػػة
الرقػػػكؽ  عمػػػى الكتابػػػة كانػػػتكبدايػػػة ، ىػػػك خػػػط متطػػػكر عػػػف الخػػػط المكػػػي كالمػػػدني (5.1)لكحػػػة 

 . كاإلبؿ كاألبقارالمصنعة مف جمد األغناـ 
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ورقةبالخطالحجازيمنمخطوطاتصنعاء:5.1لوحة

لكتابػػة المصػػاحؼ حيػػث فضػػؿ المسػػممكف اسػػتخداميا فػػي الرسػػائؿ  البػػردما مػػا اسػػتخدـ كرؽ كنػػادرن 
اتخػػػذت ك . (Baker, 2007, p15) كالكثػػػائؽ الرسػػػمية كالتجاريػػػة كالتػػػي كانػػػت عمػػػى شػػػكؿ لفػػػائؼ

   كتصػػػػػػفحوكذلػػػػػػؾ لسػػػػػػيكلة حممػػػػػػة  (Codex)الكتػػػػػػاب المخطكطػػػػػػات القرآنيػػػػػػة منػػػػػػذ بػػػػػػدايتيا شػػػػػػكؿ 
(Deroch, 2003, p260-263)  كلػػيس عمػػى شػػكؿ أعمػػدة  أفقيػػة ت المصػػاحؼ األكلػػى بأسػػطركتبػػك

 .(Baker, 2007, p15-16) الدينية القديمةكما كاف معتمدا في الكتب 
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 ـ(10-8ق/  4-1خصائص المصاحؼ المبكرة )القرف 


يػػو أني( الكاضػػ  كالبسػػيط كلػػـ يكػػف فيػػو كلػػى بػػالخط الحجػػازم )المكػػي كالمػػدكتبػػت المصػػاحؼ األ
 ككاف مف أىـ خصائصيا ما يمي: ،صنعة في حركفو

 لمبكرة.سكد الداكف في كتابة المصاحؼ ااستخدـ المداد األ .1
 عجاـ.عراب كاإللمصاحؼ المبكرة خالية مف نقاط اإلالحركؼ المكتكبة في ا  .2
 العثماني.كلى بالرسـ كتبت المصاحؼ األ .3
حيػػث كػػاف يسػػتدؿ عمػػى بدايػػة  بينيػػا،خاليػػة مػػف أسػػماء السػػكر كالفكاصػػؿ  األكلػػىالمصػػاحؼ  .4

 السكرة بالبسممة.
 كالتخميس كالتعشير. اآلياتف كلى خالية مف الحمي كالزخرفة كالفكاصؿ بيالمصاحؼ األ .5
 شبو بالمربع.أكبأحجاـ كبيرة كبالشكؿ  الرؽ،كتبت عمى   .6

كمػػػع بدايػػػة القػػػرف الثػػػاني اليجػػػرم/ الثػػػامف المػػػيالدم أصػػػب  المخطػػػكط القرآنػػػي أكثػػػر تطػػػكرا، فقػػػد 
كفػػي عصػػر الخميفػػة األمػػكم عبػػد الممػػؾ بػػف حصػػؿ تغيػػر فػػي شػػكؿ الخػػط كأصػػب  أكثػػر انتظامػػا، 

)ابػف النػػديـ،  ف كصػحة قراءتػػوآعػراب القػػر إى المصػػحؼ حرصػا عمػػى إلػحركػػات أضػيفت ال مػركاف،
كؿ مػف كتػب المصػاحؼ ككصػؼ بحسػف أف ألػى إيضػا أ ابػف النػديـ أشاركقد . (30، ص 1971

. (53-52، ص1971 ،ابػف النػديـ) ابف النديـ مصحفا بخطو رألالخط ىك خالد بف اليياج كقد 
السكر ممكف باألخضر أك األحمر، ككضعت عالمػات كفي ىذه الفترة بدأ يكضع خط ليفصؿ بيف 

في العصر العباسػي فقػد تعػددت  ، أما(Deroch, 2003, p259) التعشير عند نياية كؿ عشر آيات
اؾ بف عجػالف، كمػع األقالـ التي كتب بيا المصحؼ الشريؼ، ككاف مف أشير الخطاطيف الضحٌ 

ا كػػػاف يطمػػػؽ عميػػػو الخػػػط العباسػػػي بغػػػداد انتشػػػر الخػػػط الكػػػكفي أك مػػػ إلػػػىنقػػػؿ عاصػػػمة الخالفػػػة 
المبكػػػػر. كحافظػػػػت المصػػػػاحؼ عمػػػػى شػػػػكميا األفقػػػػي كترافػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػع ظيػػػػكر الشػػػػكؿ المسػػػػتطيؿ 

الفكاصػػػؿ بػػػيف تاسػػػع المػػػيالدم كضػػػعت العنػػػاكيف فػػػي لممصػػػحؼ. كفػػػي القػػػرف الثالػػػث اليجػػػرم/ ال
 كعػػػدد اآليػػػات كقػػػد قسػػػمت األجػػػزاء، كظيػػػرت صػػػناديؽ الحفػػػظ فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػت، كبػػػدأت ،السػػػكر

 .(Deroch, 2003, p260-263)الصنعة كالزخارؼ تظير عمى التجميد الخارجي لممصاحؼ. 
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القػػرف الرابػػع اليجػػرم/ العاشػػر المػػيالدم ظيػػر أسػػمكب جديػػد فػػي الخػػط فكانػػت بدايػػة  أكاخػػركفػػي 
 االبتعاد عف الخطكط الجافة مع ظيكر خط النسخ الميف في كتابة المصاحؼ. 

 خطكط المصاحؼ 1.2.1


 اعتمػػػادا عمػػػى عػػػدةالكتابػػػة النبطيػػػة المتػػػأخرة، كذلػػػؾ  لػػػىإالكتابػػػة بػػػالحركؼ العربيػػػة أصػػػؿ يعػػػكد 
لى منتصػؼ القػرف إلنقكش مكتكبة بالخط العربي القديـ مثؿ نقش أـ الجماؿ الذم يعكد  اتاكتشاف

الثالث الميالدم، كنقش النمارة الذم يعكد لمنصؼ األكؿ مف القػرف الرابػع المػيالدم.  كمػف خػالؿ 
أف الخػػط الػذم كتػػب بػػو العػرب قبػػؿ اإلسػػالـ عمػى البػػاحثكف  اسػػتقر رأم ات لنقػػكش الحقػةالمكتشػف

الخػػط "األنبػػارم" أك" الحيػػرم" كالػػذم سػػمي بخػػط المسػػند أك متطػػكر مػػف الخػػط النبطػػى ككػػاف منػػو 
 .(35ص ،2003)مراد، 1الجـز أك القطع القتطاعو مف الخط المسند الحيرم

ا التطكير كالتجكيد كالتزكيؽ باعتبارى مف حيثلعربية نقمة نكعية اإلسالـ انتقمت الكتابة ا بانتشارك 
اإلسػالـ حػث  ،لمنص القرآني كلمثقافة اإلسالمية. كمف أىػـ العكامػؿ التػي سػاعدت عمػى ذلػؾ كعاء

صػػمى اهلل عميػػو  -بكتابػػة كقػػراءة القػػرآف الكػػريـ، كحػػرص النبػػي محمػػد  ةشػػاداإلعمػػى العمػػـ كالػػتعمـ ك 
اع بأىمية الكتابة كالتكثيؽ كدليؿ ذلؾ ما فعمو بأسرل بدر، فجعػؿ فديػة نشاء جيؿ ك إعمى  -كسمـ 

، 2008) كلػػدأٌباه،  ـ كػػؿ كاحػػد مػػنيـ عشػػرة مػػف صػػبية أىػػؿ المدينػػةالكػػاتبيف مػػف األسػػرل أف يعمٌػػ
الخط العربي بدأ باالنتشار خارج نطاؽ الجزيرة العربية مع  فٌ إما تقدـ، ف لىإ.  باإلضافة (28ص

عربية المختمفة كأسيمت فػي تطػكيره الغير كقد احتضنتو الشعكب اإلسالمية  ،ةالفتكحات اإلسالمي
غنائػػو  لػػى ا  ، ك يػػاكغربأفريقيػػا حتػػى كصػػؿ إلػػى أكاسػػط أكركبػػا كصػػقمية ككسػػط بجماليتػػو  كاالرتقػػاءكا 

فكاف لمتكثيػؽ . (25-24، ص 2007ك المغراكم،  أبا) شرقاالصيف كالجزر اإلندكنيسية كالفمبيف 
 :أتيرة اإلسالمية كيتمخص ذلؾ فيما يالحضاتطكر مظاىر كبير في  أىمية فاعمة كدكر

أكال: فػػي النظػػاـ الػػديني كحفػػظ الػػدعكة اإلسػػالمية ككتابػػة المصػػاحؼ  فكػػاف ىنالػػؾ كتٌػػاب لمػػكحي 
قػػد اعتنػى الخطػاطكف بعػػد ذلػؾ بكتابػػة ك يكتبػكف مػا يمميػػو عمػييـ رسػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػو كسػمـ. 

ممػػا اكسػػب فػػف  ،فػػف الخػػط كتجكيػػده كتحسػػينو تقربػػا هلل عػػز كجػػؿ المصػػاحؼ الشػػريفة فأبػػدعكا فػػي
                                                           

1
.65ص،المطبعةالتجار ةالحد ثة،تار خالخطوآدابلالكردي،محمدطاهر.نظرأبعضالمصادرذكربالخطالحم ريوفي
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ػػػ أجزلػػػكا حيػػػث لػػػى اىتمػػػاـ الخمفػػػاء كالسػػػالطيف بػػػالخط كمينتػػػو إ. باإلضػػػافة االخػػػط قدسػػػية كاحترامن
لػػى ارتفػػاع مرتبػػة الخطػػاطيف إالعطايػػا لمخطػػاطيف الػػذيف يجػػٌكدكف المصػػاحؼ كيزكقكنيػػا ممػػا أدل 

ف إلقبػػػاؿ العامػػػة كالخاصػػػة الػػػدكر الكبيػػػر النتشػػػار ككػػػا .(62، ص1981)حسػػػف، كحرفػػػة الكتابػػػة
الكتابة كذلؾ لحرصيـ عمى اقتناء المصػاحؼ الشػريفة كالكتػب المخطكطػة بخطػكط جميمػة مجػٌكدة 
كتسابقكا عمى شرائيا بأغمى األثماف ال سيما بعد انتشار صناعة الكرؽ في المدف اإلسالمية كتقدـ 

 .تطكر أدكات الكتابة

بأىمية الكتابة في النظاـ السياسي كاإلدارم كتنظيـ العالقات مع اآلخػريف، فقػد ثانيا: الكعي العاـ 
كػػاف ىنالػػؾ كتٌػػاب مختصػػيف بػػديكاف اإلنشػػاء كمراسػػالت النبػػي كالخمفػػاء كالسػػالطيف بممػػكؾ كأمػػراء 

 الدكؿ األخرل، فنتجت أنكاع خطكط خاصة لكتابة المكاثيؽ الرسمية كالدكاكيف كخط الديكاف.

 األحػػداث التاريخيػػة كالمعمكمػػات العمميػػة تػػو، كتػػدكيفككتابتكثيػػؽ المػػكركث الثقػػافي ثالثػػا: الػػكعي ب
 .كانتشار حركة الترجمة في الخالفة العباسية

 تنكع خطكط المصاحؼ 1.2.2
 

إيجػاد تعريػؼ كاضػ  لمصػطم  " خطػكط المصػاحؼ"، كالػذم يمكػف تعريفػو مػف الناحيػة مف الميـ 
قر متعمقػػا بػػػ )رسػػـ المصػػحؼ( فػػي حضػػانة عمػػـ القػػراءات المغكيػػة، بػػالخط "الػػذم نشػػأ كتطػػكر كاسػػت

القرآنية، كيقكـ خط المصحؼ فيو قياما شرطيا ككاجبا عمى تقاليد رسػـ المصػحؼ اإلمػاـ ككيفياتػو 
. أمػػا مػػف الناحيػػة الفنيػػة فخػػط المصػػاحؼ ىػػك صػػفة (112، ص 2010)حػػنش، المغكيػػة الثابتػػة " 

كتػػب أك يكتػػب بػػو المصػػحؼ الشػػريؼ أك  تصػػنيفية لػػبعض أنػػكاع الخطػػكط، تنطبػػؽ عمػػى كػػؿ خػػط
عمييا في األدبيات )قمـ المصاحؼ( أك  أطمؽىك اسـ لنكع خاص معيف مف األنكاع الخطية التي 

 .(113، 2010)حنش، المصاحؼ(  )خط

كقػد تفاكتػت ، سػالمية المتعاقبػةالتي كتبت فييا الحركؼ العربية في العصكر اإلكتنكعت الخطكط 
كيػػذكر المؤرخػػكف أنيػػا كصػػمت فػػي القػػرف ، بػػاؿ النػػاس عمييػػا كالزىػػد فييػػاالمعرفػػة بعػػددىا بحسػػب إق

أف سػػػبب ىػػػذا التنػػػكع كالتفػػػاكت ك إلػػػى أكثػػػر مػػػف أربعػػػيف نكعػػػا.  العاشػػػر المػػػيالدم/الرابػػػع اليجػػػرم
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" سػككت المعرفػة العربيػة اإلسػالمية عػف  :إلػىالمعرفي عند المؤرخيف في أعداد أنكاع الخط يعكد 
ا لممفيػـك  إذ ينػدر أف نأخػذ مػف ىػذه المعرفػة تعريفػا كاضػحا كمباشػرا ألم تعريفيا في الحدكد الدني

ثيػػػرة كقػػػد صػػنؼ األنػػػكاع الخطيػػة الك .(100، ص2010، حػػنش) نػػكع مػػف ىػػػذه األنػػكاع الخطيػػػة"
 .خطكط المصاحؼ، كخطكط الكراقيف، كخطكط الكتابي العدد في ثالث مجمكعات كى

 : أتيكمف أشير ىذه الخطكط ما ي

 خط الحجازم()ال خط الجـز .1

ك القطػع، كىػك الخػط الػذم أبخػط الجػـز  كانػتلصػكرة األكلػى التػي كتبػت بيػا المصػاحؼ ف اإ
 الثالثػػػة قػػػركفالمصػػػاحؼ  بػػػو كقػػػد كتبػػػت. عرفػػػو العػػػرب قبػػػؿ اإلسػػػالـ فػػػي تعػػػامالتيـ الكتابيػػػة

فقد سمي بالخط المكي أك المدني كعرؼ أيضا بالخط : ؤهكاف تعددت أسما مف اليجرة األكلى
لى الػبالد المفتكحػة إم. كبانتشار الفتكحات اإلسالمية شرقا كغربا رحؿ الخط الحجازم الحجاز 

كسػػػٌمي بغػػػدادم كالقيركانػػػي كاألندلسػػػي كسػػػمي بأسػػػماء المػػػدف التػػػي انتشػػػرت فيػػػو كالبصػػػرم كال
كفػؿ لػو الػذم  بيػذا الخػطبػدأ ف آف اإلسػالـ كتػدكيف القػر ، أل"بالخط اإلسالمي، "الحجازم الخط
و كانتشػػػاره كمنعػػػة مػػػف االنػػػدثار مثػػػؿ أنػػػكاع الخطػػػكط األخػػػرل فػػػي ذلػػػؾ ئػػػقاعمػػػى ب ةحافظػػػالم

 .(196، ص 1980 ،كلفنسكف)الكقت

أف لخػػط الجػػـز  أجمعػػت كٌميػػارة التػػي جػػاء بيػػا خػػط الجػػـز ك كقػػد دارت آراء كثيػػرة حػػكؿ الصػػك 
 ،صػػكرتاف أساسػػيتاف األكلػػى: مػػا يعػػرؼ بػػالخط المػػيف الػػذم تتميػػز حركفػػو باالسػػتدارة كالمػػيالف

ثػػاني مػػا يعػػرؼ بػػالخط اليػػابس كتتميػػز حركفػػو بػػالتربيع، كيسػػتخدـ عػػادة فػػي األمػػكر الميمػػة الك 
 .1كالعظيمة 

                                                           
العربي منيا ما جعؿ صفة اليبكسة تغمب عمى الميكنة كاف  تعددت اآلراء كتباينت في تحديد طبيعة الشكؿ األكؿ لمخط1

الكتابة كانت باألساس بالخط اليابس كاف الميكنة ما كانت اال لسبب طارئ منيا السرعة في الكتابة. كمنيا مف قدـ الميكنة 
ة ىندسية. كمنيا عمى اليبكسة في تطكر الخط أم أف األصؿ ىي الميكنة كاف اليبكسة جاءت بعد تطكرىا كتسكيتيا بطريق

 مف أكد عمى أف اليبكسة كالميكنة كانتا مكجكدتاف معا في نفس الخط الزمني كال يمكف أف يتطكر أحدىما عف اآلخر.
 .(64-63، 2008)حنش، ، 
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اب الكحي يستخدمكف النكعيف معػا فػي كتابػة آيػات القػرآف الكػريـ. المػيف حينمػا كانػت ككاف كتٌ 
ل السرعة مطمكبة في كتابو ما يمميو عمييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميػو كسػمـ. كفػي أكقػات أخػر 

كتعظيمػػػا لكػػػالـ اهلل سػػػبحانو  إجػػػالاليعيػػػدكف تدكينػػػو بػػػالنكع اليػػػابس الجميػػػؿ الكاضػػػ  الحػػػركؼ 
 .(17، ص 1985)مرزكؽ،  كتعالى

الندرة كتحتكم المكتبات كاألرشػيؼ كالمتػاحؼ  الحجازم شديدةالمخطكطات القرآنية بالخط ف إ
ليجػرم كلعػؿ أقػدميا مػا العالمية عمى صػحائؼ محػدكدة مػف القػرآف الكػريـ تعػكد لمقػرف األكؿ ا

عمػى صػفحتيف مػف ( فيرلػيالػدكتكرة )اكتشؼ مؤخرا فػي مكتبػة جامعػة برمنجيػاـ حيػث عثػرت 
القراف الكريـ تعكداف ألكاخر القرف السابع الميالدم. كقد كتبت بػالخط الحجػازم المائػؿ "الػذم 

يف لتكػػٌكف لػػى األعمػػى كاألسػػفؿ كبميميػػا الخفيػػؼ جيػػة اليمػػإيتميػػز بمػػد كبيػػر لمحػػركؼ الطكيمػػة 
كتعػد ىػذه الصػحيفة مػف أقػدـ ( 5، ص2003ىػكلتز،  دريػب) درجة " 90زاكية حادة أقؿ مف 

 (.6.1)لكحة ما كصؿ 





 التيوجدتفيجامعةبرمنجها ورقةمنالصحف:6.1لوحة
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 الخط الككفي .2

الخػػػػط الكػػػػكفي مػػػػػف أقػػػػدـ الخطػػػػكط التػػػػػي كتبػػػػت بيػػػػا المصػػػػاحؼ منػػػػػذ بدايػػػػة القػػػػرف الثػػػػػاني  دٌ عػػػػي
حتػػػى نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع اليجػػػرم/ الخػػػامس عشػػػر مػػػيالدم. كسػػػمي ك العاشػػػر المػػػيالدم اليجرم/

بػػالككفي نسػػبة لمدينػػة الككفػػة التػػي أنشػػأىا الخميفػػة الراشػػدم عمػػر بػػف الخطػػاب فػػي السػػنة الثامنػػة 
كثػرت الكتابػة فييػا تبعػػا ك  . كالثقػافي لميجػرة فأصػبحت مدينػة الككفػة مركػزا لمنشػاط السياسػي ةعشػر 

لػػى االىتمػػاـ كالتنميػػؽ، كقػػد كػػاف أىػػؿ الككفػػة يكتبػػكف بخػػط إط كأصػػبحت صػػنعة تحتػػاج ليػػذا النشػػا
الجػػػـز الػػػذم طػػػكره كنمقػػػكه كأدخمػػػكا الصػػػنعة كاليندسػػػة عميػػػة  فتػػػذكر بعػػػض المصػػػادر التاريخيػػػػة 

، ككتبػكا بػو كجػكده، ( 56 ص ،2001 )البغدادم، أف خطاطي الككفة كانكا قػد تعممػكا" خػط الجػـز
 .فأطمؽ عميو الككفي"

كتجكيػػده منػػذ القػػرف اليجػػرم  ككػػاف لكتابػػة المصػػاحؼ الشػػريفة الفضػػؿ فػػي تطػػكير الخػػط الكػػكفي
الثاني/ الثامف الميالدم، ككصكلو لمصكرة الخطيػة المعركفػة التػي" يغمػب عمييػا التربيػع فػي بنيتيػا 
الفنيػػة عمػػى التػػدكير، كالسػػماكة فػػي عػػرض الخػػط عمػػى الرقػػة، كالفخامػػة فػػي الحجػػـ عمػػى الصػػغر" 

الػػذم  عػرؼ الخػط ك  كقػد تطػكر الخػػط الكػكفي فػي العصػر العباسػػي،. (124ص، 2010، )حػنش
كقػػد تػػدرج الخػػط الكػػكفي المصػػحفي فػػي التطػػكر ، 1المصػػاحؼ بػػالخط الكػػكفي المصػػحفي كتبػػت بػػو

مثػؿ الػداؿ  ،فيػو بعػض الحػركؼالذم تمط أك تمػد كىك الخط المصحفي المشؽ مف الخط الككفي 
مػدان كبيػرا عمػى السػطر دكف أف يكػكف ىنالػؾ مػد فػي كسػط المقػاطع كالصاد كالطاء كالكػاؼ كاليػاء 
التػػي مصػػاحؼ األكلػػى المنسػػكخة بػػالخط الكػػكفي الكىػػذا مكجػػكد فػػي  ،المككنػػة مػػف حػػرفيف أك أكثػػر

بػػدايات القػػرف فػػي  لػػى ركعتػػوإكصػػؿ الخػػط الكػػكفي . لقػػد الثػػاني كالثالػػث اليجػػرمالقػػرف  لػػىتعػػكد إ
لمصحفي المحقػؽ أم المجػكد كالػذم تنػتظـ أشػكاؿ الحػركؼ الرابع اليجرم كعرؼ بالخط الككفي ا

)اليكسػؼ ك المتشابية فيو كتتساكل مساحات المد فييا نسبيا، كتتساكل فيو المسافات بػيف السطكر
كدخمت الزخارؼ بأنكاعيا اليندسػية كالنباتيػة عميػو. كلمخػط الكػكفي . (44-43 ص ،2010 سيد،

ظيفيػة  فمػثال يعػد تجميػؿ الخػط مػف أحػد الخصػائص مسميات أخرل تبعػا لمخصػائص الفنيػة أك الك 

                                                           
1

الخطالكوفيالمصحفيهونوعمنالكتابات جمعب نالجفافوال  ونة،وا تخد فيكتاباتالمصاحفالكبرىوظلالخط

(.166،ص1999فضلع هللاطولالثالثةالقروناألولهللا)الجبوري،الم
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األكلػى لمخػط الكػكفي  األشػكاؿالفنية اليامة في تدكيف المصحؼ.  فظيػر الخػط الجميػؿ كىػك أحػد 
الذم يقكـ عمى فخامة الشكؿ كالسعة الخطية، كقد كصمتنا صكرة عنو في الكتابات األمكية داخػؿ 

الخط باسـ الخط الجميؿ الشامي. كالػذم سػمي  ىذا، كعرؼ ة الصخرة المشرفة في مدينة القدسقب
قمقشػندم أيضا بخط الطكمار ألنو كاف يكتب عمى الطكامير كىي الرقكؽ الكبيرة جدا، كقد عٌرفو ال

مػا كتػب بػو مبسػكط كمػو، لػيس فيػو شػيء مسػتدير، ككثيػرا  جميؿ ىك قمـ حيف قاؿ أف قمـ الطكمار
 (.53-48، ص3، ج)القمقشندم مصاحؼ المدينة القديمة

نيا ثالثكف نكعػا كمػنيـ إالككفي كتعدادىا، فمنيـ مف قاؿ  اختمفت آراء الباحثيف حكؿ أنكاع الخطك 
 ومػا رافقػلػى إالتنكع الكبير في أنكاع الخػط الكػكفي  . كيعزللى أكثر مف خمسيف نكعاإمف تعداىا 

لتصػب   ،ميةلى الصنعة الفنية كعالقتيا بفف الزخرفة اإلسػالإمف تطكر كتحكؿ الخط مف البساطة 
لى قيمة جمالية فنية زخرفية زادتيػا الحاجػة إقيمة الكظيفة الكتابية الخطية  فيو تعدت ،كحدة كاحدة

تصػػنؼ فػػي العصػػكر اإلسػػالمية. كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ يمكػػف أف ا يػػكتجميملػػى تزكيػػؽ المصػػاحؼ إ
 ي: أتلى ما يإأنكاع الخط الككفي 

ائي كيتصػؼ بككنػو مجػرد مػف أيػة إضػافة دالب يط: ىك الخط الككفي القديـ أكالككفي البس( أ
( الذم يكض  كتابة لعالمة طريؽ مؤرخة فتػرة الخميفػة األمػكم عبػد 1.1، الشكؿ )زخرفية

 .الممؾ بف مركاف
 

 
 (69، ص1999)الجبكرم،( الخط الككفي البسيط 1.1الشكؿ)
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تيػة الككفي المػكرؽ أك المزىػر: ىػك الخػط الكػكفي الػذم تحتػكم حركفػو عمػى األشػكاؿ النبا( ب
 .( يظير مثاؿ عمى الخط الككفي المزىر2.1، الشكؿ )ذات األكراؽ أك األزىار

 

 
 (78، ص1999( ) الجبكرم،2.1الشكؿ )

 

الكػػػكفي المزخػػػرؼ: ىػػػك الخػػػط الكػػػكفي الػػػذم تػػػدخؿ الزخرفػػػة اليندسػػػية مختمفػػػة األشػػػكاؿ ( ت
 كاألنكاع.

ى أشػػكؿ أفػػرع الكػكفي المضػػفكر: يمتػػاز الخػػط الكػػكفي المضػػفكر بالضػػفائر المصػػنكعة عمػػ( ث
، الشػػػػكؿ (85ص،2008)حنش، متداخمػػػػة كالمضػػػػافة عمػػػػى الحػػػػركؼ العمكديػػػػة كالقائمػػػػة

 ( تكض  مثاؿ عمى كتابة زخرفية بخط ككفي مضفكر.3.1)
 

 
 (112، ص1999( كتابة زخرفية بخط ككفي مضفكر ) الجبكرم، 3.1الشكؿ )

 

عمػى أشػكاؿ حركفػو دكف يمتػاز باالسػتقامة الكميػة كالمطمقػة ك : أك اليندسػي الكػكفي المربػع( ج
أم انحنػػاء أك تقػػكيس، كتغمػػب عميػػو الزكايػػا القائمػػة سػػكاء فػػي تحديػػد الحػػركؼ أك تحديػػد 

 . ( مثاؿ عمى البسممة بالخط الككفي اليندسي4.1، الشكؿ )الفراغات البنية ليا
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 (146، ص1999( البسممة بالخط الككفي اليندسي ) الجبكرم،4.1الشكؿ )

 

 المنسكبة الخطكطالخط البديع ك  .3
البػػديع ىػػك الجميػػؿ، كالخػػط البػػديع ىػػك الخػػط الجميػػؿ المػػتقف كالكامػػؿ فػػي األداء كاألثػػر. 
كالخطػػكط المنسػػكبة سػػميت كػػذلؾ نسػػبة ألسػػماء خطاطييػػا كمبتكرييػػا كخػػط ابػػف مقمػػة أك 

الخطػػػكط " التػػػي أرسػػػيت قكاعػػػدىا عمػػػى أسػػػس،  البػػػكاب، كىػػػيأك خػػػط ابػػػف  1خػػػط يػػػاقكت
، 1995)البينيسي، بعيدا عف التككيف اليندسي النمطي" كتككنت شخصية الحركؼ فييا 

. كبذلؾ يككف الخط البديع أك المنسكب عبارة عف جممة خطػكط يػرل البػاحثكف (143ص
 أف ليا صفات مشتركة لخصائص الخط المربع اليابس كالمدكر الميف ممزكجة معا. 

الػكزير، كقػد طػكره ىػك الخطػاط الشػيير ابػف مقمػة  ،أكؿ مف ابتكر الخػط البػديع المنسػكبك 
لخػػط لػػى اإليػػو الفضػػؿ فػػي بدايػػة تحػػكؿ الخػػط اليػػابس إنسػػب عػػف الخػػط الكػػكفي، كبػػذلؾ يي 

قبػؿ القػرف  يا كانت تكتػب فقػط بػالخط اليػابس أك الجػاؼٌ نٌ إالميف في كتابة المصاحؼ، إذ 
الرابع اليجرم كيقاؿ إنو نسخ العديد مف المصاحؼ كلكف لـ يصمنا منيا شػيء. كقػد أخػذ 

ػػ ،خػػرى خطنػػا آالبػػكاب كطػػكر عميػػو  عنػػو ابػػف ػػ امنسػػكبن  اعػػرؼ قممن بكتابػػة المصػػاحؼ ا خاص 
، كمػػػف أشػػػير األمثمػػػة عميػػػو مصػػػحؼ (132ص ،2010)حنش، سػػػمي "بقمػػػـ المصػػػاحؼ"

( 7.1لكحػػة ) 2بمدينػة دبمػف فػي ايرلنػداChester Beaty ابػف البػكاب المحفػكظ فػي مكتبػة 
 صفحتاف مف مصحؼ ابف البكاب الشيير.



                                                           
1

وقدابتكرطر قةجد دةفيكتابةالمصاحفعرفت"بطر قة اقوت"تقو ع هللاجمعأكثرمنخطواحدفيصفحةالمصحفالواحدة

 تخ  ها طورأخرىبخطالن خأوأو طهاأوأ ف هاوفحةمثلالخطالمحققأوخطالث ثفي طر نأوثالثة طورفيأع هللاالص

وهيجم عهامنجم ةالخطوطالمن وبة.(134،ص2111)حنش،أوالر حاني
2

.انظر1955بدرا تلونشردرا تلعا D.S.Riceالمصحفالشه رالمعروفبمصحفابنالبوابالمحفوظفيا رلنداقا 

Rice.The Unique Ibn Al-Bawwab Manuscript. Club du Livre. Paris. 
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 (CBL Is 1431, The Chester Beatty Library ) ( صفحتاف مف مصحؼ ابف البكاب7.1لكحة )

 الخط المحقؽ .4
مف أىـ خصائص آداب كتابة المصاحؼ ىػي صػحة الخػط كقكتػو كجاللتػو ككضػكحو  فٌ إ

أم الخػػط البػػيف  "المحقػػؽمميػػز ليعػػرؼ باسػػـ "كجمالػػو، كمػػف ىػػذه الصػػفات بػػرز اسػػـ خػػط 
عمػػى كػػؿ مػػا صػػحت أشػػكاؿ حركفػػو مػػف أنػػكاع  كأصػػب  "مصػػطمحا فنيػػا يطمػػؽالكاضػػ ، 

 الخػػط، كىػػك أصػػؿ فنػػي لفػػركع أنػػكاع الخػػط المنسػػكب الخاصػػة بكتابػػة المصػػحؼ الشػػريؼ"
تـ ابتكار ىذا الخط في العػراؽ بعػد انتقػاؿ الخالفػة ك . (136-135 ص ،2010)حنش، 

 ألنػػو صػػار يكتػػب بجػػكدة  محقػػؽال كبعػػد ذلػػؾ" بػػالخط العراقػػي" العباسػػييف كقػػد سػػمي  إلػػى
ماؿ الخطاطكف لكتابة المصاحؼ بػالخط المحقػؽ ك  .(162ص،2013، )الجبكرم عالية 

مػػا بػػيف القػػرنيف السػػابع كالعاشػػر اليجػػرييف/ الثالػػث عشػػر كالسػػادس عشػػر الميالديػػيف فػػي 
ػػ خ ا كأجمميػػا فػػي تػػاريمصػػر كبػػالد الشػػاـ حيػػث كتبػػت بيػػذا الخػػط أكبػػر المصػػاحؼ حجمن

. كذلؾ بعد انتشار صػناعة (136ص،2010 )حنش،ء القرآف كتاريخ الخط عمى حد سكا
 الكرؽ كالكراقة كازدىارىا. 

 
 خط الثمث .5

البػػاحثكف فػػي أصػػؿ  كاختمػػؼ ،القديمػػةكثيػػرا مػػا كتبػػت بػػو المصػػاحؼ  كىػػك " خػػط جميػػؿ
قطع منيا الثمػث فسػمي المستقيمة، التيالخطكط نو مف أفمنيـ مف يرل  تسمية خط الثمث،
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بأصػػؿ الخػػط  نظػػريتيفعمػػى  عبػػكد انابيػػ فػػت. كقػػد كق(49ص،2008)األلكسػػي، بالثمػػث" 
ف إط اليابسة كالمدكرة بنسب معينة فعبارة عف مزيج نكعيف مف الخطك  واألكلى بأن":الثمث

ف كػػػاف فيػػو مػػف الخطػػػكط  كػػاف فيػػو مػػف الخطػػػكط المسػػتقيمة الثمػػث سػػػمي بخػػط الثمػػث، كا 
  )بػرم القمػـ( قمـلى نسبة حجـ قطة الإعكد ، كالثانية تالمستقيمة الثمثاف سمي بخط الثمثاف

شعرة، فػاف تمػت الكتابػة بقمػـ  24كبر في األقالـ كمساحتيا أفقطة القمـ في الطكمار ىي 
 "شػػػػعرات سػػػػمي بالثمػػػػث 8شػػػػعرة سػػػػمي بالثمثػػػػاف، كاف كتػػػػب بقمػػػػـ مسػػػػاحتو  16مسػػػػاحتة 

(N.Abbott, 1939, p31-32). 

  

تػي كصػمتنا خط الثمث مف أحد خطكط المصاحؼ عمى الػرغـ مػف قمػة المصػاحؼ ال دٌ كيع
بيػػػذا الخػػػط، اذ اقتصػػػر اسػػػتخداـ ىػػػذا الخػػػط فػػػي كتابػػػة عنػػػاكيف السػػػكر كتعريفاتيػػػا. كبػػػدأ 
ظيكره منذ القػرف العاشػر اليجػرم/ السػادس عشػر المػيالدم، كتتفػرع منػو أنػكاع عػدة مثػؿ 

(لوحللةزخرف للة..5،شللكل)(139 ص،2010)حػػنش،  خػػط الرقػػاع كالتكاقيػػع كالمؤلػػؤم

 . بخطالث ث
 

 
 (54، ص2000بسـ اهلل مجرييا كمرسييا بخط الثمث ) الجبكرم ( 5.1شكؿ )

 
 خط النسخ .6

ف خػط النسػخ كػػاف أ خػط النسػخ مػف الخطػػكط المنسػكبة المينػة، كيػرل بعػػض البػاحثيف دٌ يعػ
و لػػػػـ يسػػػػتخدـ فػػػػي كتابػػػػة ٌنػػػػأغيػػػػر  شػػػػائعا منػػػػذ القػػػػرف اليجػػػػرم األكؿ/ السػػػػابع المػػػػيالدم

خط في غضكف القرف الثػاني اليجػرم عمػى المصاحؼ. ككاف الظيكر الفني األكؿ ليذا ال
يد قطبة المحرر، فجعػؿ لكتابػة الحػركؼ المينػة قممػا سػماه " النسػاخ"، كلكػف ابػف مقمػة ىػك 
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  ص،2010)حػػنش،  أكؿ مػػف كتػػب المصػػاحؼ بخػػط النسػػخ، كقػػد اقتبسػػو مػػف خػػط الثمػػث
. كقػػػد حػػدث تجكيػػػد بػػالغ لمخػػػط النسػػخي فػػػي (48 ص، 2008)األلكسػػي،  (140-142

كالذم جرل  ،حتى عرؼ بالنسخ األتابكي الميالدم في القرف الثاني عشر ابكةعصر األت
)الجبػكرم، عمى نسب ثابتو، كىك الذم كتبت بو المصاحؼ كحػؿ محػؿ الخطػكط الككفيػة 

 . (142ص،1994
خػػط  منػػو فأبػػدعكا فيػػو كابتكػػركا إيػػرافى إلػػكانتشػػر الخػػط النسػػخي فػػي الشػػرؽ حتػػى كصػػؿ 

ير خػػط النسػػتعميؽ )النسػخ تعميػػؽ(. الػػذم شػػاع اسػػتخدامو فػػي بتطػػك  إبػػداعاالتعميػؽ، كزادكه 
خػذ الخطػاطكف العثمػانيكف خػط النسػخ، أ/ الخامس عشػر المػيالدم. مالقرف التاسع اليجر 

كاعتبػػػركه حسػػػب الػػػذكؽ الفنػػػي العثمػػػاني ىػػػك الخػػػط األنسػػػب لنسػػػخ القػػػرآف الكػػػريـ ككتابتػػػو 
صائص الكظيفية تتمثؿ فػي كاستمر ذلؾ حتى اليـك كذلؾ لما يتحمى بو خط النسخ مف خ

 الجماليػػةسػػيكلة األداء كالسػػرعة كسػػيكلة القػػراءة ككضػػكحيا. كمػػا يحتكيػػو مػػف خصػػائص 
. كقػد (144-143 ص،2010)حنش، التي تتمثؿ في الميكنة كالحيكية كالرشاقة كاألناقة 

عمػػػى ىػػػػذا الخػػػط عػػػدة مسػػػػميات مثػػػؿ النسػػػخ السػػػػادة، أك النسػػػخ الغبػػػارم الػػػػدقيؽ.  أطمػػػؽ
 ( ابسممة بخط النسخ.6.1، الشكؿ ) القرآف بامتياز ـالنسخ خادكاعتبار خط 

 

 
 (48، خط النسخ، ص1999( البسممة بخط النسخ ) الجبكرم، 6.1الشكؿ )

 

 الخط المغربي .7
كاألنػػدلس. كىػػك  إفريقيػػا، انتشػػر فػػي شػػماؿ مػػف أنػػكاع الخطػػكط العربيػػةالخػػط المغربػػي ىػػك 

محػاكالت الخطػاطيف المغاربػة  ، مػع(121ص،1985)مػرزكؽ، مشتؽ مف الخػط الكػكفي 
 االستدارة.  إلىتبسيط يبكسة الخط الككفي المشرقي، فكاف الخط المغربي أكثر ميال 
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لػػى القيػػركاف عاصػػمة المغػػرب بعػػد الفػػت  إالمغربػػي بػػالخط القيركانػػي، نسػػبة  سػػمي الخػػط
ـ. كقػد اكتسػبت أىميػة كبيػرة بعػد انفصػاليا  670ىػػ /  50اإلسالمي، كالتي أسست سػنة 

كمركػز المغػرب العممػي فتحسػف  ،ف الخالفة العباسية، كصارت عاصمة الدكلة األغمبيػةع
نػػػدلس بػػػالخط . كقػػػد تػػػأثر خػػػط أىػػػؿ األ(142 ص ،1994)الجبػػػكرم، بيػػػا الخػػػط كثيػػػرا. 

)أبػا ك  بسبب قياـ الدكلة األمكية الثانية باألندلس فظيػر الخػط األندلسػي ،الككفي الشامي
 . (32 ص ،2007المغراكم، 

 : اآلتيةر المريني كقد شمؿ األنكاع رت أنكاع الخط المغربي منذ العصاستق
الخط الكػكفي القيركانػي: كىػك خػط ىندسػي بػديع يتميػز بخطكطػو المسػتقيمة كالحػادة، كقػد ( أ

 كتبت بو المصاحؼ المغربية كالحقا اختص بكتابة عناكيف السكر كتعريفاتيا. 
ساسػػػي، تمتػػػاز حركفػػػو بالرشػػػاقة الخػػػط المبسػػػكط أك المسػػػتقيـ: كىػػػك خػػػط المصػػػاحؼ األ( ب

 .( نمكذج لمخط المبسكط7.1)الشكؿ  كاالستقامة كالكضكح كاالمتداد
 

 
 (13، ص1991( نمكذج لمخط المغربي المبسكط ) المنكني، 7.1الشكؿ )

 

الخػػػط المجػػػكىر: كىػػػك خػػػط رشػػػيؽ مكثػػػؼ، يشػػػبو خػػػط النسػػػخ المشػػػرقي فػػػي دقػػػة حركفػػػو ( ت
،2012المغػراكم، أبػا ك ) ىا كانػدماجيا كاسػتدارتياكليكنتيا ككثافتيا، كتمتاز حركفػو بصػغر 

(. أصب  خط الكتابة المعتاد في المغرب األقصى خالؿ القركف المتأخرة. كانحدر 54ص
الخط المجكىر مف الخػط المبسػكط ثػـ أصػب  أكثػر انتشػارا لسػرعتو فػي الكتابػة.  اسػتعمؿ 

( نمػػػػػكذج لمخػػػػػػط 8.1، الشػػػػػكؿ )فػػػػػي الرسػػػػػائؿ كالظيػػػػػائر السػػػػػمطانية كالمؤلفػػػػػػات كالكتػػػػػب
 .المجكىر
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 (13، ص1991) المنكني، المجير ( نمكذج لمخط المغربي 8.1الشكؿ )

 
اليمػػػػيف  إلػػػػىالخػػػػط المسػػػػند: كيعػػػػرؼ أيضػػػػا بالزمػػػػامي كىػػػػك خػػػػط سػػػػريع، حركفػػػػو مائمػػػػة ( ث

ي التقاييػد الشخصػية كالرسػـك الخػط المجػكىر. كأكثػر اسػتخدامو فػ كمتسمسمة، كينحدر مػف
 .( نخمكذج لمخط المسند9.1، الشكؿ )ي المؤلفات كالكتبالعدلية، كيستخدـ نادرا ف

 

 
 (14، ص1991) المنكني، المجير ( نمكذج لمخط المغربي 9.1الشكؿ )

 
، خط الثمث المغربي: كيعرؼ أيضا بالخط المشرقي المتغػرب، مشػتؽ مػف الثمػث المشػرقي( ج

يف يمو فػي التػز يمتاز بجماؿ حركفو كليكنتيا، كلػو قػدرة عمػى التشػكيؿ لػذلؾ يكثػر اسػتخداك 
 كالزخرفة. يكثر استخدامو في فكات  السكر كديباجة بعض الكتب. 
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 أساليب خط المصاحؼ الشريفة في المغرب 1.3


بػػػػأبيى  كخٌطيػػػػا كتابػػػػة المصػػػػاحؼ الشػػػػريفةفػػػػي كف فػػػػي مشػػػػارؽ األرض كمغاربيػػػػا اىػػػػتـ المسػػػػمم
بما يتناسب مع عصػرىـ الخطكط، كتجميميا كتزكيقيا كترتيبيا بأنامميـ بأجمؿ الزخارؼ كاألشكاؿ 

مكانياتيـ . كقد أبدع المشارقة كما المغاربة في كافة الفنكف المصحفية مف خػط كتزكيػؽ كتجميػد، كا 
ية عف المشرقية كالتي تجمت مع كجكد بعض الفكارؽ في أساليب الخط التي ميزت المدرسة المغرب

 تي:في اآل

 تعدد أنكاع كأشكاؿ الخطكط كاختالفيا 1.3.1

الكػػريـ إلػػى بػػالد المغػػرب مػػع الفػػاتحيف الػػذيف حممػػكه فػػي قراطيسػػيـ كقمػػكبيـ، فنشػػركا كصػػؿ القػػرآف 
فريقيػا بػيف البربػر، الػذيف تعممػكا لغػة القػرآف كأقبمػكا عمػى إلسالمي كالمغة العربية فػي شػماؿ إالديف ا
ف نشاء القيركاف حتى انتشرت فييا كتاتيب تعميـ القػرآكتعاليمو. كلـ يمض ربع قرف عمى إ اإلسالـ

مػف ىنػاؾ قكاميػا عشػرة  إلىكالفقو كالمغة العربية، كخاصة بعد أف بعث عمر بف عبد العزيز بعثة 
بنػى كػػؿ كاحػد مػنيـ بػػالقرب مػف داره مسػػجدا، كاتخػذ بػػالقرب  فٍ كجػكه التػابعيف، فمػػا كػاف مػػنيـ إال إ

التعمػيـ عمػى فشػاعت منػذ ذلػؾ الكقػت طريقػة  العربية،ابا لتحفيظ القرآف كتمقيف مبادئ المغة منو كتٌ 
.  كقػد حػافظ (35-34ص،1956)عبػد الكىػاب،  غرار ما كاف مكجكدا بأمصار المشرؽ كمدائنو

يػا كترتيبيػا األبجػدم مثممػا كضػعت المغرب منذ ذلؾ الكقت عمى أشكاؿ الحػركؼ العربيػة فػي نطق
ازم العراؽ كقد تكلدت الكتابة بالخط القيركاني مف الخط الككفي مباشرة كليس مف الخػط الحجػفي 

فكانت المصاحؼ األكلى بالمغرب مكتكبة بالخط الككفي كمػا بالمشػرؽ  (82ص، 1993)حبش، 
)الجبػػكرم ، تمامػػا، كالػػذم ترسػػخت أصػػكلو عمػػى أيػػدم مؤسسػػي مدرسػػة الخػػط المصػػحفي العراقيػػة 

 .(136ص، 2013

بقيػػػت المصػػػاحؼ تكتػػػب بػػػالخط الكػػػكفي حتػػػى أكاخػػػر القػػػرف الثالػػػث اليجػػػرم، كمػػػف خػػػالؿ دراسػػػة 
ذلػؾ العيػد بػأف  إلىلتطكر الخط المغربي، الحظ في بعض الرقكؽ المكتكبة التي تعكد  (اسليكد)

يـ بدأكا يمطفكف مف حدة األشكاؿ ذات نٌ حافظكا عمى الخط الككفي اليابس إال إطالب القيركاف قد 
. فظيػػػػر الخػػػػط الكػػػػكفي (187ص، 1966)ىػػػػكداس،  الزكايػػػا التػػػػي تحػػػػكؿ دكف تسػػػػطيرىا بسػػػرعة
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حػػتفظ المغاربػػة بيبكسػػة الكتابػػة فػػي المصػػاحؼ ألكقػػات متػػأخرة عػػف المشػػارقة، ففػػي القيركانػػي، كا
المشػػػرؽ بػػػدأت كتابػػػة المصػػػاحؼ بػػػالخطكط المينػػػة عمػػػى يػػػد ابػػػف البػػػكاب فػػػي مطمػػػع القػػػرف الرابػػػع 
اليجػػرم، أمػػا فػػي المغػػرب فكػػاف أكؿ ظيػػكر لممصػػاحؼ المكتكبػػة بػػالخط المػػيف يعػػكد إلػػى النصػػؼ 

. كبيػذا يسػتنتج أف الكتابػة المغربيػة (239ص، 1982،)شػريفي يجرمالثاني مف القرف السادس ال
بالحركؼ المينة اشتقت مباشرة مف الككفي الجاؼ، كيستبعد أف يككف الخط المغربي قد نقؿ ليكنتو 

خضػاعو لمكتابػة بأنفسػيـ، ككػاف لممغاربػة تبسػيط الخػط الكػكفي كا   إلػىمكا مف المشػرؽ، ألنيػـ تكٌصػ
ي تطػكير الخػط الكػكفي إلػى حػد اعتبػار الخطػكط المشػرقية أقػؿ مسػتكل اعتزاز بمػا تكصػمكا إليػو فػ

. كاسػػتمرت المدرسػػة المغربيػػة فػػي تطػػكير خطكطيػػا التػػي (245ص، 1982، )شػػريفيمػػف خطيػػـ 
اختمفػػػت عػػػف خطػػػكط المشػػػارقة، فظيػػػر الخػػػط المبسػػػكط كالمجػػػكىر الػػػذم اشػػػتيرت بػػػو المصػػػاحؼ 

بػي كغيرىػا مػف الخطػكط التػي انتشػرت فػي كافػة المغربية، كالخػط األندلسػي كالمسػند، كالثمػث المغر 
 أنحاء افريقية اإلسالمية. 

 القمـ 1اختالؼ قطة 1.3.2

قطػػة القمػػـ مػػف األمػػكر الميمػػة التػػي تػػتحكـ بشػػكؿ رسػػـ الحػػركؼ، كالتػػي تػػؤثر عمػػى أسػػمكب  تعػػدٌ 
 اؾ بف عجالف: مػف كعػي كثػرة أجنػاس القػط كػاف مقتػدرا عمػى الخػط"الكتابة الخطية، " قاؿ الضحٌ 

. كقد طكر أىؿ الككفة القمـ الحيرم في التدكيف بما يتناسب كخط (451ص، 1922القمقشندم، )
، كخطػػكا بػػو القػػرآف الكػػريـ عمػػى الرقػػكؽ التػػي اشػػتيرت الككفػػة 2القػػرآف فابتػػدعكا القمػػـ محػػرؼ القطػػة

. كقػػد شػػجع الخطػػاطكف تالميػػذىـ عمػػى قػػط القمػػـ كصػػفاء (95ص، 2013)الجبػػكرم،  بصػػناعتيا
الخطػػاط ال يمكػػف أف يكػػكف ناجحػػا مػػا لػػـ يكػػف يحسػػف الخػػط كبػػرم القمػػـ ككػػاف بعػػض رأسػػو، كأف 

)األحمػػد، الخطػػاطيف يحتفظػػكف بسػػر قػػط القمػػـ ألنفسػػيـ، فكػػانكا ال يقطػػكف األقػػالـ أمػػاـ تالميػػذىـ 
 .(54ص، 2014

                                                           
قطة أك قط القمـ بفت  القاؼ، كأصؿ القط القطع أم إذا قطعت سنو، فيقاؿ: قططت القمـ، أقطعو قطعا، فأنا قاط، كىك 1

مقطكط كقطيط. كىك المقصكد بالبراية كعميو مدار الكتابة، كيختمؼ قط األقالـ حسب نكع الخط، كبشكؿ القط تظير 
 (451، ص1922)القمقشندم، محاسف الكتابة. انظر 

قمـ محرؼ القطة ىك أف يككف السف األيمف أطكؿ مف السف األيسر في الكتابة العربية. "قاؿ ابف العفيؼ: كطريؽ بريو أف 2
تحرؼ السكيف في حاؿ القط، كىك ضرباف  قائـ كمصكب، أما القائـ فيك ما جعؿ فيو ارتفاع الشحمة كارتفاع القشرة كأما 

 (452، ص1922)القمقشندم، عمى مف الشحـ. انظر المصكب، فيك ما كاف القشر فيو أ
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بػػيف المشػػرؽ كالمغػػرب فػػي تحديػػد شػػكؿ قطػػة القمػػـ كالتػػي أثػػرت عمػػى كاضػػحة  فػػركؽكانػػت ىنػػاؾ 
ىنػػػاؾ طػػػريقتيف لبػػػرم القمػػػـ فػػػي المغػػػرب مازالتػػػا  فٌ تيف، حيػػػث إالخطيػػػة بػػػيف المدرسػػػ شػػػكؿ الكتابػػػة

بحيػػث تبػػرل القصػػبة لػػتمكف مػػف الحػػد، أمػػا فػػي المشػػرؽ فممقمػػـ منقػػار  اف إلػػى يكمنػػا ىػػذاتسػػتخدم
قطػة القمػـ . كالػذم يػؤثر فػي شػكؿ (191ص ،1966ىكداس، ) الجانبيفمنبط  كمبرم كحاد مف 

مغربػػي الػػذم لػػو لحمػػة سػػميكة كرطبػػة، فأثنػػاء قطػػع رأس القمػػـ يشػػكؿ المغربػػي ىػػك نػػكع القصػػب ال
يما عمػػى القشػػرة كبينيمػػا تجكيػػؼ فػػراغ السػػاقية كفػػي أثنػػاء أس بالمحمػػة السػػميكة مثمثػػيف قاعػػدتيالػػر 

أفػا، ) مػدببركيدا بفعؿ االحتكاؾ مع الكرقة فيخرج خط القمـ ككأنو  االكتابة يتآكؿ رأس القمـ ركيد
 . (73ص، 2012

 يمكف أف تبرل عمى نفس الشكؿ ألٌف قصػب المشػرؽ الغمػيظ قصبة المستعممة في المغرب الالإٌف 
)ىػكداس، ال تمػتحـ بالمحمػة فػال يكسػب رأس القمػـ الصػالبة الالزمػة  الصمب قشرتو الخارجية رقيقة

أما القصب المشرقي فيػك أكثػر صػالبة، فتكػكف قطػة القمػـ حػادة مػف الجػانبيف  (194ص، 1966
 مى أداء الخط الشرقي فكاف أكثر رشاقة مف الخط المغربي. كبذلؾ أثرت ع

 ختالفات في الرسـ المصحفياال1.3.3

شػػػكاؿ كمػػػا تػػػـ ذكػػػره فػػػي السػػػابؽ. كالتػػػي المصػػػاحؼ األكلػػػى خاليػػػة مػػػف نقػػػاط اإلعجػػػاـ كاألكانػػػت 
ركػػات الثالثػػة تػػتمخص بالنقػػاط التػػي كضػػعيا أبػػك األسػػكد الػػدؤلي التػػي خالفػػت لػػكف مػػداد المػػتف لمح

عجػػاـ التػػي كضػػعيا يحيػػى بػػف يعمػػر كنصػػر بػػف عاصػػـ لمتفريػػؽ بػػيف الحػػركؼ نػػكيف. كنقػػاط اإلكالت
المتشػػابية ثػػـ يميػػو مػػا قػػاـ بػػو الخميػػؿ بػػف أحمػػد الػػذم أبػػدؿ نقػػاط الشػػكؿ بحػػركؼ صػػغيرة فكانػػت 
الحركػػات. كقػػد اسػػتعمؿ المغاربػػة نقػػاط اإلعجػػاـ كمػػا المشػػارقة مػػع فػػارؽ كىػػك نقػػط القػػاؼ بنقطػػة 

كالفػػاء بنقطػػة مػػف األسػػفؿ. كاسػػتعممكا الشػػكؿ لبيػػاف الحركػػات اإلعرابيػػة بطريقػػة  كاحػػدة مػػف األعمػػى
الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كانفػردكا عػف أىػؿ المشػرؽ بتجريػد حرفػي القػاؼ كالنػكف مػف الػنقط مػف 

. العالمػػة التػػي (245ص، 1982، )شػػريفيكالتطػػرؼ  ألنيمػػا ال يمتبسػػاف بحػػركؼ أخػػرل.  األفػػراد
زة اسػػػػتعممت منػػػػذ كقػػػػت مبكػػػػر فػػػػي مكػػػػاف النقطػػػػة التػػػػي تشػػػػير لميمػػػػزة فػػػػي كضػػػػعيا الخميػػػػؿ لميمػػػػ

ككػػاف أىػػؿ المغػػرب  ،اسػػتعمميا نسػػاخ المصػػاحؼ فػػي المشػػرؽ قبػػؿ أىػػؿ المغػػربكقػػد المصػػحؼ، 
اسػتعماؿ رأس ف ،يأبكف الزكاؿ عف اسػتعماؿ الطريقػة القديمػة فػي نقػط اليمػزة كجعميػا نقطػة صػفراء
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فتػػرات  إلػىنيـ ظمػكا فػإالرابػع اليجػرم، أمػا فػي المغػرب العػيف فػي المشػرؽ بقػي حتػى مطمػع القػرف 
 .(585ص، 1982)الحمد، متأخرة يصكركف اليمزة نقطة صفراء. 
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 الفصل الثاني

-1269هـ/  896-668)لمحة عن المصاحف المغربية في العصر المريني 

 م(1465



القرف السابع اليجرم/ القرف قامت دكلة بني مريف في المغرب األقصى في النصؼ الثاني مف 
، ويعود نسبهم إلى قبائل زناتة قديمة العهد في بالد المغرب، والتي يعود الثالث عشر الميالدم

(. 444، ص1جالطبرم، بالد العرب الذين سكنوا منطقة الحوض البحر المتوسط )أصمها إلى 
ـ )الناصرم، 1269ق/668كقد تنازع المرينيكف مع المكحدكف كأنيكا حكميـ في المغرب سنة 

يعقكب بف عبد  كاف (، كاتخذكا مدينة فاس عاصمة ليـ، أكؿ سالطينيـ226، ص2، ج1955
كلـ يغزك عدكا إال  الذم عرؼ عنو بأنو " لـ تيـز لو قط راية، كلـ يكسر لو جيشالمريني الحؽ 

(. 19ص ،1962 قيره كال القى جيشا إال ىزمو كدمره كال قصد بمدا إال فتحو" )ابف األحمر،
كعرؼ في عيد الدكلة المرينية تطكرا ثقافيا فبنكا العديد مف المدف في المغرب كاألندلس، اىتمكا 

ببناء المدارس كالمساجد كاألربطة كالمؤسسات الكقفية التي عززت النيضة الفكرية كالعممية 
 عندىـ. 

حؼ المغربية اىتماـ المغاربة كالسالطيف بفف كتابة المصاحؼ الشريفة كأشير المصا 2.1

 التاريخية.

بيئػة الحضػارة المغربيػة  إذ أٌثرتكاف لممغاربة إسياـ قكم في مجاؿ فف كتابة المصاحؼ الشريفة، 
بمظير المصاحؼ الجمالي  المغاربة في االعتناء، فأبدع هر كيسير ىذا الفف كتطفي بشكؿ كاض  

ف سػالطيف المغػرب كأمرائػو مف حيث الخط كالزخرفة كالتذىيب كالتجميد. ككاف ىنالؾ عدد كبيػر مػ
فػي كقػد عػرؼ ذلػؾ  .عمػى كتابتػو اإلشراؼيشتغمكف بأنفسيـ بنسخ المصحؼ الشريؼ، أك يتكلكف 

 المريني.ا في العيد عمى مر العصكر كلكنو كاف أكثر انتشارن المغرب 

كالمتتبػػع لتػػاريخ المصػػاحؼ فػػي المغػػرب، يػػرل جممػػة مػػف المصػػاحؼ التاريخيػػة التػػي سػػبقت العيػػد 
كيعتقػد  ،الدكلة المرينيػة المكحديف كأكاسطكأشيرىا المصحؼ العثماني  الذم اشتير أياـ  ،المريني
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لى األمصار، ككاف محاطا ببالغ العناية إبأنو أحد المصاحؼ التي بعثيا الخميفة عثماف بف عفاف 
 مػػف األمػػراء كالسػػالطيف إذ تنافسػػكا بحممػػو فػػي مػػكاكبيـ، كأبػػدع الفنػػانكف فػػي صػػنع دفتيػػو كأغشػػيتو

كمػا ذكػر عنػد العديػد مػف المػؤرخيف  .كمحممو مف صفائ  الذىب كالفضػة كنفػائس اليػاقكت كالػدرر
قػد العثمػاني أف المصػحؼ  يعتقد الناصػرمك  .1خمدكف، كالمراكشي، كابف ةمثؿ ابف صاحب الصال

، الناصػػرم)  ـ1349ىػػػ/750أسػػطكؿ أبػػك الحسػػف المرينػػي عنػػد عكدتػػو مػػف تػػكنس عػػاـ  مػػعغػػرؽ 
المتخصػػػص فػػػي دراسػػػة المخطكطػػػات المغربيػػػة  . كلكػػػف محمػػػد المنػػػكني(129، ص2، ج1955

عنػػاف كالأب السػػمطاف زاؿ مكجػػكدا حتػػى أيػػاـكػػاف مػػا يػػ كالمػػكاد الكرقيػػة، رجػػ  أف المصػػحؼ العثمػػاني
استشػيد بمػا قالػو النميػرم فػي فػيض العبػاب، الػذم يصػؼ مككبػا ألبػي ، حيث إٌنػو المريني كبعدىا

و تقػػدـ بػػيف يديػػو قبتػػاف: األكلػػى فييػػا مصػػحؼ الخميفػػة ٌنػػإ"حيػػث قػػاؿ  ـ1357ىػػػ/758عنػػاف عػػاـ 
 المنػكني، ) عثماف بف عفاف، الذم ىك أعظـ ذخائر المغرب، كأشرؼ مػا اسػتقر بقصػره المعجػب"

الػػذم  أثنػػاء كتابتػػو لمعبػػرىػػذا المصػػحؼ  كجػػكد عمػػى خمػػدكفابػػف أكػػد أيضػػا . ك (11، ص 1999
ليذا العيد في خػزائف  )أم المصحؼ( ىك" ك أكرد ما نصو ك  ،ـ(1378ىػ/779عاـ ) أنيى كضعو
 .(83، ص7، ج1983ابف خمدكف،  ) بني مريف"

أحػد فػاتحي  ،ـ(682ىػػ/63 )تعقبػة بػف نػافع الفيػرم  مصػحؼكيمي المصػحؼ العثمػاني شػيرة، 
كىك مف أىـ المخطكطات القرآنية التاريخية الذم تكارثو  ، كالمعركؼ بالمصحؼ العقباني،المغرب

. كقػػػد جػػػاء ذكػػػره أيػػػاـ السػػػمطاف العمػػػكم المػػػكلى عبػػػد اهلل بػػػف المػػػكلى يـنممػػػكؾ المغػػػرب كسػػػالطي
فقػاؿ: " كلمػا سػافر  . كتـ ذكػره عنػد الناصػرملى الحـر النبكم الشريؼإ بعث بو ىدية إذ إسماعيؿ

و معػػو السػػمطاف المػػكلى عبػػد اهلل ثالثػػة كعشػػريف مصػػحفا كميػػا محػػالة بالػػذىب، الركػػب النبػػكم كٌجػػ
، كمػف جممتيػا المصػحؼ الكبيػر العقبػاني، الػذم كػاف الممػكؾ يتكارثكنػو بعػد منبتو بالدرر كاليػاقكت

المصػػػػحؼ العثمػػػػاني، كىػػػػك مصػػػػحؼ عقبػػػػة بػػػػف نػػػػافع الفيػػػػرم، نسػػػػخو بػػػػالقيركاف مػػػػف المصػػػػحؼ 
فػي معيػد إحيػاء المخطكطػات العربيػة فػي  . كيكجػد(159، ص2، ج1955الناصرم، ) العثماني"

                                                           
 ذكر مجمكعة مف المؤرخيف المصحؼ العثماني كتناكلكا كصفة كنسبتو إلى الخميفة عثماف بف عفاف مثؿ:  1

 .445-439ابف صاحب الصالة. تاريخ المف كاإلمامة، تحقيؽ عبد اليادم التازم. دار األندلس، لبناف، ص (1
 .166المغرب. مطبعة السعادة، القاىرة، صالمراكشي. المعجب في تاريخ  (2
دار ، 7ابف خمدكف. العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر، ج (3

 .83-82، ص1983، الكتاب المبناني
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خػػػديج بػػػف معاكيػػػة بػػػف سػػػممة األنصػػػارم سػػػنة  القػػػاىرة فػػػيمـ لمصػػػحؼ شػػػريؼ بخػػػط مغربػػػي، كتبػػػو
ف يككف أ  كقد رٌج  المنكني مدينة القيركاف، برسـ األمير عقبة بف نافع الفيرم،في ـ 667ىػ/47
المصػػػػػحؼ العقبػػػػػاني كقػػػػػد كتػػػػػب بتػػػػػاريخ سػػػػػابؽ لتػػػػػاريخ بنػػػػػاء القيػػػػػركاف الكاقػػػػػع سػػػػػنة  نفسػػػػػو ىػػػػػك
 .(10، ص1999ني، المنك ) ، كذلؾ بناءن عمى تاريخ نسخ المصحؼ كمكانوـ670ق/50

و بخػط محمػد الميػدم بػف تػكمرت مؤسػس دكلػة المكحػديف، ٌنػإ كىنالؾ مصػحؼ تػاريخي آخػر يقػاؿ
، 1999المنػػػػػكني،) اآلف ضػػػػػائعا دٌ كيعػػػػػ ،المكحديػػػػػة ككػػػػػاف يتقػػػػػدـ مصػػػػػحؼ عثمػػػػػاف فػػػػػي المكاكػػػػػب

، قاـ السمطاف عمر المرتضى ـ(1269-1147ق/667-542) (. كفي العصر المكحديف12ص
ـ( بكتابػػة ربعػػة كاممػػة فػػي 1267ق/ 665بػػف يكسػػؼ بػػف عبػػد المػػؤمف) ت  راىيـإبػػبػػف السػػيد أبػػي 
فػػي ، كانػػت محفكظػػة كاممػػة فػػي مكتبػػة ابػػف يكسػػؼ ـ(1266ق/665نسػػخيا سػػنة ) عشػػرة أجػػزاء

لػى إ، ثػـ تفرقػت بعػد ذلػؾ، كالمعػركؼ منيػا (1.2) المكحة ـ(1736ق/ 1149)مراكش حتى عاـ 
لػػػى األندلسػػػي إتكبػػػة عمػػػى الػػػكرؽ بخػػػط مغربػػػي يميػػػؿ مككىػػػي  اآلف تسػػػعة، أجػػػزاء كاممػػػة كمتفرقػػػة،

ألكاف الشكؿ، كعناكيف السػكر مكتكبػة بػالخط الكػكفي  كعسكاد مع تنإلى اليضرب حبره ك المبسكط، 
 ابتجميػػدى ةمحتفظػ تجػػزاء مػا زالػػاألىنالػػؾ بعػض  .مزخػرؼ بمحمػػكؿ الػذىب داخػؿ إطػار مسػػتطيؿ

-44، ص1999 المنػكني،) ميد كالزخرفةاألصمي، كالذم يعكس مدل براعة المغاربة في فف التج
45.) 
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 (432/1خزانة ابف يكسؼ، (المكحدم :  صفحة مف ربعة السمطاف عمر المرتضى1.2 لكحة

السػػػمطاف أبػػػك الحسػػػف المرينػػػي المحفكظػػػة فػػػي المتحػػػؼ  المصػػػاحؼ التاريخيػػػة ربعػػػة أشػػػيركمػػػف 
. كىنالػؾ أيضػا ربعػة سالمي في مدينة القدس كىي محكر ىذا البحث كسػيرد كصػفيا بالتفصػيؿاإل

( سػػػمطاف المغػػػرب كتبيػػػا بخػػػط يػػػده فػػػي تممسػػػاف عػػػاـ 1402ق/805)ت أبػػػي زيػػػاف محمػػػد الثػػػاني
بالخزانػػػػة العامػػػػة بالربػػػػاط تحػػػػت رقػػػػـ  كمحفكظػػػػة ـ( مكجػػػػكد منيػػػػا النصػػػػؼ األكؿ1399ق/801)
كىي مكتكبػة عمػى رؽ الغػزاؿ بخػط مغربػي جميػؿ، كمحميػة بالػذىب عنػد أكؿ كػؿ سػكرة  1330َد

كؿ مػػف الربعػػة المباركػػة، نسػػخو األكؿ" كمػػؿ الجػػزء األء خػػر الجػػز آكػػؿ آيػػة، كجػػاء فػػي  كعمػػى رأس
بيػػده أميػػر المسػػمميف أبػػك زيػػاف محمػػد، بحضػػرتو مدينػػة تممسػػاف، أمنيػػا اهلل تعػػالى، فػػي سػػنة كاحػػد 

 .(Provencal, 1921, p22)" كثماني مائة، عرؼ اهلل خيره
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ر مصػػػحؼ السػػػمطاف منصػػػػكر اشػػػػتي ـ(1659-1554ق/1069-962) كفػػػي عصػػػر السػػػعدييف
بي العباس أحمد المنصكر باهلل بف السػمطاف محمػد الشػيخ السػعدم أالسعدم، مكتكب برسـ خزانة 

االسػبانية تحػت  سػككلـ( كىك مصحؼ جميؿ الخط، محفػكظ فػي مكتبػة اإل1603ق/1012)ت 
ميػػػر يعػػػد مصػػػحؼ األـ( 1859-ـ1659ق/1276-1069) كفػػػي عصػػػر العمػػػكييف، 1340رقػػـ 

مػف ذخػائر المصػاحؼ التاريخيػة المغربيػة المحفكظػة  إسػماعيؿعمي حفيد السمطاف المكلى العمكم 
ى بالػػذىب المصػػحؼ محمٌػػك العمػػكم،  األميػػرفػػي دار الكتػػب العربيػػة المصػػرية، كىػػك مكتػػكب برسػػـ 

 .(23،ص1999)المنكني،  ـ1730ق/1142كمكتكب بخط مغربي جميؿ عاـ 

 

-668الشريؼ في العصر المريني )اىتماـ المغاربة كالسالطيف بالمصحؼ  2.2
 ـ(1465-1269ق/896



أسػػيمكا فػػي المحافظػػة عمػػى التػػراث المغربػػي  ،كغيػػرىـ مػػف سػػالطيف المغػػرب ،سػػالطيف بنػػي مػػاريف
نفػػاؽ عمػػى اإلسػػالمي، كشػػارككا فػػي الرفػػع مػػف شػػأف المغػػرب كازدىػػاره، فػػاىتمكا بمجػػالس العمػػـ، كاإل

لحقػكا بيػا خػزائف الكتػب كالعديػد مػف المخطكطػات أ، ك العديػد مػف المػدارس فأنشئكاالعمماء كالطمبة، 
كالمصػاحؼ. كقػػد تعػدت مظػػاىر العنايػة كاالىتمػػاـ بالمصػحؼ الشػػريؼ كنسػخو كػػؿ القػيـ الركحيػػة 

 كالدينية كالمعنكية، كبمغت أكجيا بعدة صكر تجمت في اآلتي: 

يعد  حيث كتابتو. عمى كأشرفكا بأنفسيـ، لمصحؼ الشريؼا السالطيف كاألمراء المرينيف أكال: خطٌ 
العصػػػر المرينػػػي مػػػف أىػػػـ العصػػػكر التػػػي مػػػرت عمػػػى المغػػػرب كالتػػػي ازدىػػػرت فييػػػا ىػػػذه الظػػػاىرة 
بشيادة العديد مف المؤرخيف، فقاـ مؤسسػيا أبػك يعقػكب يكسػؼ بػف يعقػكب بػف عبػد الحػؽ المرينػي 

 ق/703عػػػػاـ  ،لػػػػى المسػػػػجد الحػػػػراـ بمكػػػػة المكرمػػػػةإقرآنيػػػػة، كبعػػػػث بيػػػػا ىديػػػػة  وعمػػػػى كتابػػػػة ربعػػػػ
، " فػػأمر )السػػمطاف أبػػك يعقػػكب( بانتسػػاخ مصػػحؼ فػػائؽ الصػػنعة، كتبػػو كنمقػػو أحمػػد بػػف ـ1304

الحسف الكاتب المحسف، كاستكسع في جزمػو، كعمػؿ غشػاءه مػف بػديع الصػنعة، كاسػتكثر فيػو مػف 
كنسػػخ لخزانػػة  .(226، ص7، ج1983)ابػػف خمػػدكف،  مغػػاليؽ الػػذىب بخػػرزات الػػدرر كاليػػاقكت"

بعػػض الشػػذرات كىػػي أربعػػة  و، بقػػي منػػاشػػريفن  ابػػف يعقػػكب المرينػػي مصػػحفن السػػعيد  يبػػأالسػػمطاف 
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فػي  كراؽ مكتكبة عمى الرؽ مف الجزء السادس عشر مف القرآف الكريـ محفكظ في الخزانػة العامػةأ
، مكتكبػػة بػػالخط األندلسػػي المبسػػكط العػػريض، بمحمػػكؿ قشػػر الجػػكز، 2949تحػػت رقػػـ ؾ  الربػػاط

طػار مسػتطيؿ إبخػط الثمػث داخػؿ  الػذىبمػاء ت الختامية مكتكبة بكالكمما، كمشككلو بألكاف منكعة
 .(49-48، ص1999)المنكني، مزخرؼ كمذىب

نسخ  إذ نسخ المصاحؼ،في برعكا  السالطيف الذيف أشير السمطاف أبك الحسف المريني مفككاف 
 بخػػط يػػده أربػػع ربعػػات ككػػاف بصػػدد نسػػخ الربعػػة الخامسػػة كالتػػي لػػـ يتميػػا، كمػػا ذكػػر فػػي المسػػند

رضي اهلل عنو أبػي الحسػف المرينػي العكػكؼ لنسػخ كتػاب اهلل، فػي  إمامناالصحي  : " ككاف دأب 
ككػاف قػد أكػد عنػده ىػذا العمػؿ مػا منحػو اهلل تعػالى … الزمف الػذم يخمػك لػو مػف النظػر فيمػا طكقػو

الخط المصحفي، ككاف قد أخذه عف كاتػب كقتػو، المنفػرد بتجكيػد ىػذا الخػط فػي عصػره  إجادةمف 
)ابف مرزكؽ، ممي، ككاف قد بمغ فيو الغاية، فتعمـ منو أصكلو حتى صار خطو يختمط بخطو" النج

كلػػػى أكقفيػػػا عمػػػى نيػػػة األآبػػػي الحسػػػف لخمػػػس ربعػػػات قر أ كتابػػػة أيضػػػا . كيػػػذكر(474ص  1981
كقفيػػػا عمػػػى المسػػػجد النبػػػكم الشػػػريؼ كالثالثػػػة عمػػػى المسػػػجد الحػػػراـ بمكػػػة أمشػػػيد شػػػالة، كالثانيػػػة 

قصػػى المبػػػارؾ فػػي مدينػػػة القػػدس، كالخامسػػة كالتػػػي شػػرع فػػػي عػػة عمػػػى المسػػجد األالمكرمػػة، كالراب
 بػػك فػػارسأبػػك العنػػاف ك أكتابتيػػا برسػػـ المقػػاـ الخميمػػي فمػػـ يتميػػا فأكمميػػا ابنػػاه السػػمطاناف مػػف بعػػده 

 حيث قاؿ في ذلؾ:

لػى " ككاف رضػي اهلل عنػو قػد كتػب الربعػة التػي حبسػيا بشػالو، كعػـز عمػى أف يبعػث أـ كلػد أبيػو إ
فممػا أكمميػا فػي شػير ربيػع األكؿ مػف سػنة أربعػيف، جمػع  ،-صمى اهلل عميو كسػمـ  -مدينة النبي 

الفقيػػاء لقراءتيػػا، كتفقػػد مػػا تعػػذر لضػػبطيا......ككجيت إلػػى المدينػػة شػػرفيا اهلل بفضػػمو. ثػػـ نسػػخ 
افمػة إلػى الربعة التي تكجو بيا الفقيو أبك الفضؿ سنة اثنتيف كأربعيف كسػبعمائة، كأصػحبيا ىديػة ح

أرض الحػػرميف.... ثػػـ نسػػخ الربعػػة الكريمػػة التػػي تكجػػو بيػػا أبػػك المجػػد بػػف أبػػي عبػػد اهلل بػػف أبػػي 
مديف كعثماف بف يحيى بف جرار كأصحبيا رضي اهلل عنػو كػذلؾ ىديػة كبيػرة كصػالت لممجػاكريف 
جمػػة لممسػػػجد األقصػػػى، كاسػػػتقرت بيػػػا كذلػػػؾ سػػػنة خمػػػس كأربعػػػيف.... ثػػػـ شػػػرع بنسػػػخة فػػػي رسػػػـ 

ؿ، كلػػـ يبػػؽ منيػػا إال عػػدة أكراؽ كبقيػػة تػػذىيب كضػػبط، فبقيػػت فػػي تػػكنس إلػػى أف اسػػتخمص الخميػػ
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 ) منيػا المػكلى أبػػك العنػاف مػػا اسػتخمص كتمػـ مػػا تػـ، كاشػػتغؿ مكالنػا المؤيػد أبػػي الفػارس بتكممتيػػا"
 .(478-475، ص1981ابف مرزكؽ، 

 إلػػىالمصػػاحؼ  ابػػةكفػػف كتتشػػريؼ  مػػرر كنقػػؿ الحسػػف المرينػػي أبػػكالسػػمطاف  كعمػػى مػػا يبػػدك أف
 لتككف نكعا مف أنكاع تقاليد الحكـ في ذلؾ العصر.  أبناءه

 المدارس كالمساجد كالزكايا كالخزائف ككقؼ المصاحؼ الشريفة عمييا. إنشاءثانيا: 

قبػػاؿ عمػػى طمػػب العمػػـ، ككػػاف ليعقػػكب بػػف عبػػد الحػػؽ ازدىػػرت الثقافػػة فػػي العيػػد المرينػػي، كزاد اإل
قػدـ المػدارس أىذا المجاؿ، فقاـ ببناء مدرسة الصػفاريف  كىػي مػف في  كبنيو مف بعده تاريخ حافؿ

بسػكؽ النحػاس فػي فػاس، كقػد زكدىػا كأكقػؼ  (ـ1271ق/670)بناىا السمطاف عػاـ كالتي المرينية
مػػػة مػػػف الكتػػػب، التػػػي ضػػػمت جممػػػة مػػػف المصػػػاحؼ كالتفاسػػػير ككتػػػب الحػػػديث عمييػػػا مجمكعػػػة قيٌ 

 .(109، ص1، ج1955رم، )الناص صكؿ كالمغة العربية كغيرىاكاأل

 كقفػػػػت عمييػػػػا المصػػػػاحؼ، مدرسػػػػة العطػػػػاريف التػػػػي شػػػػيدت سػػػػنةأكمػػػػف المػػػػدارس الميمػػػػة كالتػػػػي 
 ـ(1331-731/1310-710بػػػأمر مػػػف السػػػمطاف أبػػػي السػػػعيد بػػػف عثمػػػاف ) (ـ1323ق/723)

كالمدرسػػػػة المصػػػػباحية كالتػػػػي أمػػػػر ببنائيمػػػػػا  ،. كالمدرسػػػػة العظمػػػػى(413، ص1972)الفاسػػػػي، 
لحسف المريني، كقد زارىا ابف بطكطة كقاؿ عنيا:" كبمػراكش المدرسػة العجيبػة التػي السمطاف أبك ا

تقافتميزت بحسف الكضع  ، ص 2، ج1987)ابف بطكطة،  الحسف" أبيالصنعة كىي مف بناء  كا 
 كىي مثاؿ لعدة مدارس قاـ بإنشائيا أبك الحسف ستذكر في الفصؿ القادـ. (722

لحاقيػا بػالفترة المرينيػة إنشػائياكأما الخزائف كالتي اشتير   ييػابالمػدارس كالمسػاجد، فقػد أكقفػت عم كا 
عنػػاف المرينػػي بجػػامع ال يبػػأ إلػػى خزانػػة سػػبيؿ المثػػاؿ نشػػير عمػػىالعديػػد مػػف الكتػػب كالمصػػاحؼ 

 في كصفيا بقكلو: منصكر، كقد أطنب ابف القركييف بفاس

و ٌنػإة صػدر ىػذا الجػامع، ف" كأما خزانػة المصػاحؼ التػي جعميػا مكالنػا المتككػؿ أبػك عنػاف فػي قبمػ 
ا لمػػا سػػيمو عمػػى النػػاس مػػف تػػالكة القػػرآف، فػػي الكقػػت المتخيػػر مػػف األزمػػاف، بػػأف أعػػد فييػػا عيصػػن

جممة كثيرة مف المصاحؼ الحسنة الخطكط البيية، الجميمة السنية، كأباحيا لمف أراد القراءة فييػا، 
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كالميػالي كاأليػاـ، كعػيف ليػا مػف بعد أف كتب عمى كؿ جزء منيػا بخػط يػده بتكقيفيػا مػدل األعػكاـ، 
برازىاينفرد بإخراجيا مف ىذه الخزانة  حرازىا، كردىا لصيانتيا في مكضعيا كا  ، كذلػؾ عنػد الفػراغ كا 

يػػرث اهلل األرض كمػػا عمييػػا، كأجػػرل لػػو  إلىػػأفمػػف حاجػػات النػػاس إلييػػا، فػػال يبػػدؿ ذلػػؾ كال يغيػػر 
ابػػػػف ) سػػػػنة خمسػػػػيف كسػػػػبعمائة" جرايػػػػة، كأكسػػػػعو كرامػػػػة كرعايػػػػة، كتػػػػـ عمميػػػػا فػػػػي شػػػػير شػػػػكاؿ،

 .(76، ص1991منصكر،

 المصاحؼ المزكقة مف أبرز مظاىر تقكية الصالت السياسية كالدبمكماسية بيف الدكؿ.ثالثا: 

عتبر السالطيف المصاحؼ مف أشرؼ اليدايا كأقيميا، كقد كانت تكمؿ بالمكاكب اعمى مر التاريخ 
ك تيسػػػير بعػػػض أك التعبيػػػر عػػػف المحبػػػة أقػػػات العال المييبػػػة كتػػػدفع كيػػػدايا لمسػػػالطيف لسػػػبر غػػػكر

لمعػالـ  الى مصر كالمشرؽ العربي باعتبار المغرب امتػدادن إاألمكر.  كقد تطمع سالطيف بني مريف 
كػػػاف نمػػػاء ف ،، كباعتبػػػار مصػػر ىػػػي نقطػػػة الكصػػؿ مػػػع الشػػاـ كالعػػػراؽ كالجزيػػػرة العربيػػةاإلسػػالمي

ا أشد ارتباط بقكافػؿ الحػج المرينيػة، كالتػي كانػت مرتبط مماليؾالعالقات كازدىارىا بيف المرينيف كال
، 1987)الحريػػػػػػرم،  مرتبطػػػػػة بحالػػػػػػة األمػػػػػػف كاسػػػػػتقرار األكضػػػػػػاع السياسػػػػػػية مػػػػػع بػػػػػػالد المغػػػػػػرب

تػػزؿ ممػػكؾ المغػػرب  ـ.. كلػػ" …: كقػػد كصػػؼ ابػػف خمػػدكف العالقػػات مػػع مصػػر بقكلػػو .(203ص
ليػػـ الفضػػؿ كالمزيػػة، بمػػا  عمػػى القػػدـ كليػػذا العيػػد، يعرفػػكف لممػػكؾ التػػرؾ بمصػػر حقيػػـ، كيكجبػػكف

خصػػيـ اهلل مػػف ضػػخامة الممػػؾ، كشػػرؼ الكاليػػػة بالمسػػاجد العظيمػػة، كخدمػػة الحػػرميف الشػػػريفيف، 
) ابف  ككانت الميداة بينيـ تتصؿ بعض األحياف، ثـ تنقطع بما يعرض في الدكلتيف مف األحكاؿ"

 .(479، ص5، ج1983خمدكف، 

السػػػػػمطاف المرينػػػػػي يكسػػػػػؼ بػػػػػف يعقػػػػػكب )ت  مػػػػػف أيػػػػػاـ ابتػػػػػداءالعالقػػػػػات مػػػػػع المشػػػػػرؽ فػػػػػازدىرت 
ـ( الػػػذم كػػػػاف يعاصػػػػره السػػػػمطاف المممػػػػككي الممػػػؾ الناصػػػػر محمػػػػد بػػػػف المنصػػػػكر 1307ق/706

مػف ككانػت لػى سػالطيف مصػر ك إقالككف الصالحي. ككانت ميمػة السػفارات حمػؿ اليػدايا الممكيػة 
السػػفارات  ذىب ىػػذهكصػػية بالحجػػاج، ككانػػت تػػمالمرينيػػة ال الرسػػائؿتمػػؾ اليػػدايا، ك  ىػػـالمصػػاحؼ أ

كانت غايتيا التكصية بحجاج المغرب، ك  ـ(1303/ق703)سنة ارة سف مثؿ ،برفقة ركاب الحجاج
اىػػتـ السػػمطاف ، لػػذلؾ أىميػػة خاصػػة بتفاكتسػػلممػػرينيف فػػي عيػػدىـ أكؿ كفػػد  ت تمػػؾ السػػفارةكانػػف
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 لركػػػب )يقصػػػد الكفػػػد(ككػػػاف فػػػي ا. "(172، ص2000ا )المنػػػكني، يكسػػػؼ بػػػف يعقػػػكب بتنظيميػػػ
اعػػة مػػف رجػػاالت الصػػالح كالعمػػـ، برسػػـ حمػػؿ المصػػحؼ الشػػريؼ الػػذم أىػػداه يكسػػؼ لمحػػـر جم

 إبػػػراىيـالمكػػي، كمػػف ىػػؤالء أبػػك عبػػػد اهلل القصػػار كبيػػر عممػػاء المغػػرب كأبػػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف 
، 1، ج1968)المقػرم، " اليقكرم دفيف مراكش، كيظيػر أنػو المكمػؼ الػرئيس بحمػؿ الربعػة القرآنيػة

 أتي:ما ي عف بعض مالم  المصحؼ الميدل لمحـر المكي كما في العبر صؼك كقد . (172ص
" فػػأمر يكسػػؼ بانتسػػاخ مصػػحؼ رائػػؽ الصػػنعة  كتبػػو كنمقػػو أحمػػد بػػف الحسػػف الكاتػػب المحسػػف، 

ؽ الػػذىب المػػنظـ يغشػػاءه مػػف بػػديع الصػػنعة، كاسػػتكثر فيػػو مػػف مغػػال كاستكسػػع ففػػي جزمػػو، كعمػػؿ
ا،  كحسػنن ا كشكالن كسط المغمؽ تفكؽ الحصيات مقدارن  ةحصابخرزات الدرر كالياقكت، كجعمت منيا 

 .(226، ص7، ج1983)ابف خمدكف،  صكنة عميو"كاستكثر مف األ

 ابػأبك الحسف المرينػي الممػؾ الناصػر محمػد بػف قػالككف، كابنيػو الممػؾ الصػال  أ كعاصر السمطاف
ات كىػدايا كسػفارات مػف مكاتبػ العالقػات مػا ضػمتوككػاف  ،الفداء اسػماعيؿ، كالممػؾ الناصػر حسػف

)المنػكني،  ك برفقػة الركػاب الحجازيػةأ منفػردة لػى الشػرؽإي يسػيرىا بػممؾ المغر التسع سفارات كاف 
كتابة نسخة مف المصحؼ الكريـ بخط يده، لتككف كقفا خالصا منػو . كقد قاـ ب(170، ص2000

كتنميقيػػػا، كالقػػػراء فانتسػػػخيا بخطػػػو ليػػػذه الغايػػػة، كجمػػػع الػػػكراقيف لتػػػذىيبيا "عمػػػى المسػػػجد النبػػػكم، 
)ابػف  "لضبطيا كتيػذيبيا، حتػى اكتمػؿ شػأنيا، ثػـ صػنع ليػا أكعيػة متعػددة، متنكعػة فائقػة الصػنعة

 اليدايا المصاحبة ليذه الربعة حيث قاؿ: كصؼكأضاؼ  .(183، ص7، ج1983خمدكف، 

ت ظيمػة كانػة عبػك الحسػف لممػؾ مصػر كالحػرميف الشػريفيف بيديػألى جانب الربعة الشريفة بعػث "إ
 أعطاىػادينار ذىبػي، كمػا  ٠٠ََميرة المرينية األ فأعطىحديث المجالس في المشرؽ كالمغرب، 

دينار ذىبي برسـ شراء الربػاع بالمدينػة المنػكرة، لتكػكف كقفػا مؤبػدا عمػى القػراء فػي الربعػة 16500
 كمػادينار ذىبي ككسػكة رفيعػة،   300الكريمة، كعمى غيرىـ مف المالكية، كأعطى قاضي الركب 

دينػػار،  1000لمرسػػكؿ حامػػؿ اليديػػة جعػػؿ دينػػار ككسػػاكم متعػػددة كمراكػػب، ك  400قائػػده أعطػػى 
دينػار، كبرسػػـ العطػػاء لمعػػرب   600دينػػار، كلجماعػة الضػػعفاء مػػف الحجػػاج  500كلشػيخ الركػػب 

)ابػػػػػف خمػػػػػدكف،  "العػػػػػدد الكثيػػػػػر مػػػػػف الػػػػػذىب برسػػػػػـ الكصػػػػػفاف كالخػػػػػداـ إلػػػػػىدينػػػػػار، كىػػػػػذا  3800
 .(115-114، ص7،ج1983
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ك أبػ" ثػـ انتسػخ السػمطاف  ابػف خمػدكف عنيػا  حيث قاؿ ـ(1339/ق740)سفارة عاـ ىنالؾ أيضا 
خرل مف المصحؼ الكريـ عمى القانكف األكؿ، ككقفيا عمى القراء بالمدينة المنكرة، أالحسف نسخة 

، ابػػػف خمػػػدكف)ىػػػا كقػػػد ذكر  "كبعػػػث بيػػػا مػػػف تخيػػػره لػػػذلؾ العيػػػد أىػػػؿ دكلتػػػو سػػػنة أربعػػػيف كسػػػبعمائة
 .(265، ص7،ج1983

 رابعا: االىتماـ الشعبي بكتابة المصاحؼ كتزيف البيكت بمعمقات مف نصكص القرآف الكريـ.

اىتمػاـ شػعبي تمثػؿ فػي بػركز تكازت مع العناية الممكية بخط المصػحؼ كتزكيقيػا كاالحتفػاظ بيػا، 
ف آاىتمػػاـ المغاربػػة بػػالقر  باإلضػػافة إلػػى .(16، ص1999)المنػػكني،  كنبػػكغ خطػػاطيف مصػػحفييف

مػػا سػػجمو ابػػف الخطيػػب عػػف ديػػار رؤسػػاء ىنتانػػة، التػػي كانػػت تػػزيف  كأشػػكاليا الكػػريـ كالمصػػاحؼ
، حيػث يفضػؿ إسػالميمناطة بمعاليؽ حريرية فاخرة، كىذا تقميد "بيكتيـ بمعمقات مف المصاحؼ، 

، 2004)الكتػاني، " عمػى حػائط نظيػؼك الميتمكف باألمر أف يعمؽ المصحؼ في صدر المجمس، 
 .(67، ص 2ج

  
 أشير خطاطي ككراقي كمزكقي المصاحؼ الشريفة في العصر المريني 2.2.2

مف أىـ الدراسات التي حاكلت تتبع خطاطي ككراقي كمزكقي المصػاحؼ فػي العصػر الكسػيط فػي 
صػناعة المخطػكط  الكراقة المغربيةتاريخ " وبالد المغرب دراسات األستاذ محمد المنكني في كتاب

، كقػػػد اعتمػػػد فػػػي (70-59، ص1991) "يط إلػػػى الفتػػػرة المعاصػػػرةالمغربػػػي مػػػف العصػػػر الكسػػػ
دراستو عمى المخطكطػات كاألدبيػات التاريخيػة الخاصػة بػالفترة المرينيػة كأىميػا كتػب المقػرم كابػف 

أىػػـ الخطػػاطيف كالباحثػػة ىنػػا ال تممػػؾ إال االعتمػػاد عمػػى بحثػػو فػػي تتبػػع  مػػرزكؽ كابػػف خمػػدكف. 
 :رد ذكرىـ حسب التسمسؿ الزماني كما يأتيكقد ك كالمزكقيف في العصر المريني 

ـ(، 695/1296بف محمد بف أبي بكر، أبك الطيب السبتي )ت إبراىيـمحمد بف  .1
ألسػػػتاذ ابػػػف أبػػػي الربيػػػع، السػػػبتي،  اإليضػػػاحكتػػػب بخطػػػو كتػػػاب سػػػيبكيو، كشػػػرح 

 كشرح المحصكؿ لمقرافي.
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 ةغػػرب، المتكفػػانزيمػػة الم ـ(1300ق/700)ت سػػارة بنػػت أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف صػػالح الحمبيػػة .2
بفػػاس أيػػاـ أبػػي يكسػػؼ المرينػػي، كقػػد كانػػت كراقػػة متقنػػة، تكتػػب الخػػط المستحسػػف، كتحػػؿ الػػذىب 

 .بصناعة رائقة
ـ( نسػخ عيػكف الكتػب فػي الحػديث، 1302ق/701أبك يحيي ابف فػاخر العبػدرم السػالكم )ت .3

 ككتب ما يقارب العشريف مصحفا.
 أبك زيد بف الخميفة عمر المرتضي المكحدم. .4
 عبد اهلل الزرعي الجدميكم السبتي.أبك  .5
أحمد بف عمػي بػف أحمػد الصػنياجي، كىػك كاتػب النسػخة الشػييرة مػف البيػاف كالتحصػيؿ البػف  .6

 رشد الجد.
 ـ( ككاف حسف الكراقة.1350ق/750محمد بف ابراىيـ الغافقي السبتي )ت .7
قػد ـ( ك 752/1351السمطاف أبك الحسف عمي بػف أبػي سػعيد عثمػاف بػف يعقػكب المرينػي )ت  .8

 برع السمطاف في فف الكتابة، ككتب بخط يده عدة ربعات.
ـ(، التػػـز بكتابػػة 1356\758محمػػد بػػف أحمػػد الجمحػػي المراكشػػي، المعػػركؼ بػػابف شػػاطر)ت .9

 .القرآف الكريـ
خػػط ربعػػة المقػػاـ الخميمػػي، كقػػد فػػي ـ(، كقػػد سػػاىـ 1358\759السػػمطاف أبػػك العنػػاف )ت .10

( كمما نسخو السمطاف كتاب " 83، ص1987بطكطة، ابف  غياء في الحسف )كصؼ خطو باإل
حػديثا التػي أخرجيػا ابػف مػرزكؽ مػف  األربعػكفاألربعكف النبكية مػف ركايػة الخالفػة العمكيػة" كىػي 

مركيػػات أبػػي الحسػػف المرينػػي، عػػف مشػػايخو الػػذيف كتبػػكا لػػو باإلجػػازة مػػف المشػػرؽ، كىػػذه النسػػخة 
 د.3582مكجكدة في الخزانة العامة بالرباط، كتحمؿ رقـ 

أبك العباس أحمد بف محمد بف حسف النفزم الرندم األصؿ ثـ الفاسي المعػركؼ بالسػراج  .11
 مصحؼ شريؼ. 300ـ( ككاف مصحفيا مكثرا، ككتب بخطو نحك 579/1358)ت 
، كرقيػػػؽ احسػػػنن  امحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حػػػزب اهلل الكادياشػػػي نزيػػػؿ فػػػاس كذكػػػر أف لػػػو خطنػػػ .12

، كتتجمػػػى فػػػي حمػػػؿ بدائعػػػو كمػػػا تتجمػػػى الجكانػػػب كالحكاشػػػي، كتزىػػػى بخطػػػو الميػػػارؽ كالطػػػركس
 .العركس
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ابػػػػػػػك العبػػػػػػػاس أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػر بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عاشػػػػػػػر األنصػػػػػػػارم األندلسػػػػػػػي )ت  .13
فػػػػي السػػػػنة  ةـ(، لػػػو كتػػػػاب العمػػػػدة فػػػي الحػػػػديث النبػػػػكم، ككػػػاف ينسػػػػخ منيػػػػا ثالثػػػ1363\ق764

 .الكاحدة
ىػك (، ك 1363ق/ 764أبك عبد اهلل محمد بف قاضي سال أبي العباس أحمد الزىػرم )ت  .14

 مف تالمذة أبي العباس ابف عاشر.
ـ(، سػاىـ مػع أبيػو أبػي 1372ق/774)تالسمطاف المريني أبػك فػارس عبػد العزيػز األكؿ  .15

كقػد اشػػتغؿ فػي نسػخ القػػرآف الكػريـ ككػاف خطػػو  المصػاحؼ، الحسػف كأخيػو أبػػي العنػاف فػي كتابػػة
 .حسف
مػا يزيػد  ـ( نسػخ بخػط يػده1377ق/ 778محمد بف سعيد بػف محمػد الرعينػي الفاسػي )ت .16

 .عف المائة كخمسيف كتابا
 .ـ(1400ق/802أبك محمد قاسـ بف أبي حجة األنصارم السبتي )ت .17
أحمد بف أحمد بف محمد األنصارم األيمي السبتي، كىك كاتػب الربػع األخيػر مػف صػحي   .18
 .مسمـ
 .ـ(1434ق/837أبك القاسـ عبد العزيز بف مكسى العبدكسي الفاسي )ت .19
 .سيعمي بف محمد بف مرشيش الفا .20
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ بالعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب، الغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  .21

 ـ(.1449ق/852)تاألندلسي
 

 تقنية صناعة المصاحؼ الشريفة في المغرب اإلسالمي 2.3


صػػػناعة المصػػػاحؼ ىػػػي جػػػزء مػػػف فنػػػكف صػػػناعة المخطػػػكط العربػػػي اإلسػػػالمي كالػػػذم بػػػرع فيػػػو 
مػا خاصػا. كالتقنيػات األساسػية لصػناعة المخطػكط تعتمػد المسممكف عمى مر التاريخ، فػأكلكه اىتما

عمػػى مركباتػػو األساسػػية، كفػػي ىػػذا الجػػزء تناكلػػت الباحثػػة الجانػػب المػػادم فػػي صػػناعة المخطػػكط 
القرآني في المغرب كالتي شممت مقكماتو األساسػية مػف المػكاد التػي يكتػب عمييػا، كأدكات الكتابػة، 
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ف طػرؽ نسػخ الػنص القرآنػي كاإلمػالء كالمراجعػة المتبعػة فػي كاألحبار، كالتزكيؽ كالتجميد. بعيدا ع
 كتابة المصحؼ الشريؼ.

 حكامؿ المصحؼ )مكاد الكتابة( 2.3.1

صػمى اهلل  -التي كتب عمييػا القػرآف الكػريـ منػذ عيػد النبػي محمػد  1الرؽ مف أكائؿ الحكامؿ يعتبر
ك أالثػػكر،  كألمػػاعز، ا كأكىػػي مػػادة مػػف أصػػؿ حيػػكاني تؤخػػذ مػػف جمػػد الخػػركؼ، ، - عميػػو كسػػمـ

نو" جمػد حيػكاف منتػكؼ كمجمػؼ تمػت معالجتػو مػف غيػر دباغػة، أالرؽ ب يزيرؿالغزاؿ. كقد عرؼ م
                        "عمػػػى كجييػػػو لمكتابػػػةمػػػف الدباغػػػة، ثػػػـ كضػػػع ممططػػػا لمتنشػػػيؼ، ليصػػػب  صػػػالحا  ءشػػػيأك فػػػي 

( Muzerelle, 1985, p39) .جمػػد، كبحسػػب طػػرؽ كيختمػػؼ نكعيػػة الػػرؽ بحسػػب نكعيػػة ال
كليػا مرحمػة المػرط كىػي نتػؼ الشػعر ، أبالعديد مف المراحؿ ليصب  صالحا لمكتابػة مر. فيمعالجتو

ك " الكشػػط" كيقػػـك الصػػانع بكشػػط الجيػػة السػػفمى مػػف أمػػف عمػػى الجمػػد، كيمييػػا مرحمػػة " التعريػػؽ" 
، 2014لطػػػػكبي، )ا البقايػػػػا المحميػػػػة العالقػػػػة بيػػػػا، كالتػػػػي غالبػػػػا مػػػػا تكػػػػكف مشػػػػحمة إلزالػػػػةالجمػػػػكد 

طارات خشبية. كقد يصػبغ إكبعدىا تتـ عممية صقؿ الجمد كتجفيفو، عف طريؽ شده في  (،28ص
الجمد كىذه التقنية كانت منتشرة في بالد المغرب، كقد بمغ أىؿ المغرب في صػناعة الػرؽ كصػبغو 

األزرؽ األندلسػػػػي المكحػػػػة المخطكطػػػػات مصػػػػبكغة الػػػػرؽ المصػػػػحؼ أشػػػػير كمػػػػف اإلتقػػػػاف، غايػػػػة 
(2.2.) 

                                                           
 المكاد التي تكتب عمييا النصكص مف جمكد أك أكراؽ أك بردم أك غيرىا.1
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 (Metropolitan museum of Art): المصحؼ األزرؽ2.2لكحة 

كىػك مػادة تصػنع مػف األليػاؼ النباتيػة  سػالمي،كتبت المصاحؼ أيضا عمى الكرؽ في المغرب اإل
لػى المغػرب، كعرفػت منػاطؽ كثيػػرة إكقػد انتقمػت صػناعة الػكرؽ مػف المشػرؽ  مثػؿ القطػف كالحريػر.

ف الػػػػرؽ ظػػػػؿ أ إال. (47، ص1996)بنمكسػػػػى،  نػػػػدلسكاأل بصػػػػناعتيا منيػػػػا مػػػػراكش، كصػػػػقيمية،
)ديركش،  مستخدما لنسخ المصاحؼ في المغرب حتى القرف الثامف اليجرم/ الرابع عشر ميالدم

الػػػرغـ مػػػف كجػػكد الػػػكرؽ كانتشػػػاره، فقػػد حػػػافظ المغاربػػػة عمػػى تقميػػػد نسػػػخ عمػػى  (140، ص2005
 أخػذكا، عكػس أىػؿ المشػرؽ الػذيف بقػى مػف الػكرؽنػو أالمصاحؼ عمى الرؽ تعظيما لكتػاب اهلل، أل
 .يكتبكف عمى الكرؽ منذ القرف الرابع اليجرم
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 المالـز كالكراريس 2.3.2

" بمجمكعػػة ميزيػػرؿ الممزمػػة أك الكراسػػة ىػػي الكحػػدة الصػػناعية األكلػػى فػػي المخطػػكط. كقػػد عرفيػػا
 "الصػػػحائؼ المزدكجػػػة المتداخمػػػة بعضػػػيا الػػػبعض، كيجمعيػػػا مػػػركر خػػػيط كاحػػػد فػػػي التجميػػػد

(Muzerelle, 1985, p9) .كثػػر أك أمػػف كرقػػة مزدكجػػة  ةالكاحػػد أك الممزمػػة يتكػػكف الكػػراس
 (.1.2الشكؿ ) كتحمؿ كؿ كرقة كجييف يطمؽ عمى كؿ منيما اسـ صفحة

 

 : تكضي  لمكرقة المزدكجة كتعداد الصفحات1.2الشكؿ  

كرقػػة،  ةي عشػػر تػػثنك اأك ثمػػاني أربػع أك أكراقيػا، فقػػد تتكػػكف مػػف كرقتػػيف أتختمػؼ الممزمػػة فػػي عػػدد 
ككػاف ينػتج  اأك أربعنػ اكلمحصكؿ عمى ىذا العدد كاف الصػناع يطػككف الجمػد مػرة أك مػرتيف أك ثالثنػ

لى العالـ األلمػاني الػذم كػاف أكؿ مػف الحػظ أف إعف ىذا النمط ما يعرؼ بقاعدة جريجكرم نسبة 
ك أكاحػدة مػف الشػعر  يكػكف دائمػا مػف طبيعػة مصػنكعة مػف الػرؽالجانبيف المتقابميف لكرقة كراسػية 

، أم يكػػكف ليػػا جػػانبيف تختمػػؼ تتابعيمػػا فػػي الكراسػػة الكاحػػدة (132، ص2005)ديػػركش،  المحػػـ
( ممزمػػة أك كراسػػة مػػف الػػرؽ رباعيػػة األكراؽ 2.2حسػػب طريقػػة الطػػي، كلمتكضػػي  يمثػػؿ الشػػكؿ )

 تتكالى فييا الجانب المحمي مرة في األعمى كمرة في األسفؿ. 
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 (132، ص2005)ديركش،  ممزمة لممصاحؼ المبكرة : نمكذج2.2الشكؿ 

 

، أم أف كبالنسبة لمخطكطات المغرب في الفترة المبكرة فقػد كانػت تكثػر فييػا المجمكعػات الثالثيػة
 (.3.2كؿ ممزمة تتككف مف ثالث كرقات مزدكجة عمى األغمب الشكؿ )
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 (142، ص2005كش، دير ) المغرب: نمكذج لممزمة مف الرؽ ثالثية األكراؽ في 3.2الشكؿ 

 

 التسطير 2.3.3

التسػػطير ىػػك مجمكعػػة الخطػػكط األفقيػػة كالعمكديػػة التػػي تسػػاعد الناسػػخ أك المزخػػرؼ عمػػى انجػػاز 
ىنالػػؾ أسػػاليب عديػػدة لطػػرؽ التسػػطير تطػػكرت مػػع . (39، ص2014)الطػػكبي،  نصػػو أك زخرفتػػو

النسػػاخ المسػػممكف السػػابع المػػيالدم اسػػتخدـ /تطػػكر صػػناعة المخطػػكط. فمنػػذ القػػرف اليجػػرم األكؿ
كقػد احتفظػت  ،لتحديد األسطر المراد الكتابػة عمييػا 1مثؿ السف الجاؼ ،التسطير بالطرؽ البسيطة

العديد مف المصاحؼ المكتكبة بالخط الحجازم عمى العالمات التي خمفيا السف الجػاؼ فػي أثنػاء 
اني عشػػر كمػػا بػػيف القػػرف الحػػادم عشػػر كالثػػ. (251، ص2005)ديركش، عمميػػة تعمػػيـ السػػطكر

كعػػرؼ ،(189، ص2000)لػػكمير، المػػيالدم حػػددت خطػػكط التسػػطير برصػػاص القمػػـ أك الفضػػة
غػػرب كيقػػكؿ عنيػػا مشػػرؽ أك المكاسػػتعممكىا فػػي تسػػطير مخطكطػػاتيـ سػػكاء فػػي ال2العػػرب المسػػطرة

                                                           
 نكعة مف حجر أك العظـ تساعد في تحديد األسطر عمى الرؽ.ىي أداه مص1
لى تسطير مف الكتابة كمتعمقاتيا، كأكثر إمة الجنبيف يسطر عمييا ما يحتاج المسطرة بأنيا " آلة مف خشب مستقي عرؼ2

 (482، ص2، ج1922القمقشندم،  )مف يحتاج ليا المذىب" 
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المنػػكني" مػػف أدكات الكتابػػة المسػػطرة، كيعنػػى بيػػا لػػكح تمتصػػؽ بػػو عمػػى عػػدد السػػطكر المطمكبػػة 
سػػاكية األبعػػاد، فػػإذا أريػػد تسػػطير كرقػػة الكتابػػة يكضػػع فكقيػػا، كيضػػغط عميػػو باليػػد خيػػكط ناتئػػة كمت

 ) بقػػدر مػػا ترسػػـ بػػو السػػطكر. كينبغػػي أف تكػػكف عمػػى زكايػػا قائمػػة ذات امتػػداديف طػػكال كعرضػػا"
خ المسممكف ضبط المساحة المكتكب في النص لتككف احاكؿ النسٌ ك . (170، ص1991المنكني، 

في حيف أف المصاحؼ المبكرة كمصاحؼ المغرب حافظت عمػى الشػكؿ أشبو بالشكؿ المستطيؿ، 
 . (3.2، لكحة )المربع داخؿ الصفحة الكاحد

 

 

 (cod.arab3الدكلة ميكنخ، )مكتبة: الشكؿ شبو المربع في المصاحؼ المغربية3.2لكحة 
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 أدكات الكتابة 2.3.4

 أشػػػرؼ اآلالت القمػػػـ: يعػػػد القمػػػـ مػػػف أىػػػـ األدكات المخصصػػػة لمكتابػػػة كقػػػد كصػػػؼ بأنػػػو "
 ) الكتابػة كػاألعكاف" اآلالتالكتابية كأعالىػا رتبػة، إذ ىػك المباشػر دكف غيػره، كغيػره مػف 

 كجػػاء لمقمػػـ عػػدة تسػػميات منيػػا المزبػػر بكسػػر المػػيـ. (435، ص2، ج1922القمقشػػندم، 
كلمقمػػػػػـ مكاصػػػػػفات خاصػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث الطػػػػػكؿ كالعػػػػػرض كالصػػػػػالبة حػػػػػددىا  ،1أك اليػػػػػراع

 .مينية ريالخطاطكف كفؽ معاي
"خيػر األقػالـ مػا كػاف  حيػث قػاؿ: عند ابف مقمػة صفة قمـ الكتابة القمقشندم  كصؼ كقد 

مػا بػيف غمػظ السػبابة إلػى الخنصػر  ؤهلى اثني عشر، كامػتالإصبعا إطكلو مف ستة عشر 
كأىػػـ مػػا فػػي . (449، ص2، ج1922القمقشػػندم،  ) كىػػك كصػػؼ جػػامع لسػػائر األقػػالـ"

، ككػػػػاف بعػػػػض النسػػػػاخ كالخطػػػػاطيف مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػو بالقطػػػػةأك  القمػػػػـ ىػػػػك " بريػػػػة القمػػػػـ"
يحتفظكف بسرىـ في برية القمـ كمنيـ مف كاف يكسر سنكف األقالـ بعد استخداميا. حيػث 

لسػف  معػيف طة سػكيف حػاد حتػى يبػرز السػف، كتكجػد بريػة كسػمؾايبرل جػانبي القمػـ بكاسػ
 .كطالخط نكع مف أنكاع القمـ لكؿ

حيػث   2القمػـ المشػرقي بريػة أك قطػة القمػـ تختمػؼ عػف في لمقمـ المغربي شكؿ مخصصك 
لػػى شػػرائ  يمثػػؿ مقطعيػػا العرضػػي شػػكؿ القػػكس، كتكػػكف إ مػػف األسػػفؿ القمػػـ أليػػاؼتقطػػع 

ككػػػاف الطػػػرؼ المخصػػػص لمكتابػػػة يبػػػرل  ،األطػػػراؼ مشػػػطكفة حيػػػث يمكػػػف مسػػػكيا باليػػػد
ئيػة، كيكػكف درجة، تقطع قمتو بالقرب مف النقطة النيا 30-25كيشكؿ سنو زاكية ما بيف 

، 1966، ىػكداس) سػـ 4حػكالي  إلػىبشقكؽ عريضة يصؿ طكليا  ؼالكجو األسفؿ مجك 
يف ذكقد احتفظ المغاربة بالطريقة القديمة لبػرم األقػالـ عمػى عكػس المشػارقة الػ (180ص

 .ابف مقمة ادىاالكتابة التي ق في اتبعكا حركة اإلصالح

  :ك برم القمـأداه حادة تستخدـ لقص أالسكينة. 

                                                           
 اليراع ىك القصب1
 مغربية عف المشرقية في الفصؿ األكؿ. قطة القمـ ال تاختالفاتـ ذكر 2
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 ك العظػػػـ، كيتػػػألؼ سػػػطحو مػػػف نتػػػكء أك الصػػػدؼ أك العػػػاج أمقػػػط: قاعػػػدة مػػػف الخشػػػب ال
 .(183، ص2005)ديركش،  كطرفو األعمى مخصص لتثبيت القمـ

  ك القطػػف تسػػم  بػػالتحكـ فػػي أك الصػػكؼ أمػػف الحريػػر  1مػػزكدة بميقػػة ىػػيالػػدكاة: المحبػػرة ك
كػػاف ك ر الكعػػاء، تحكـ فػػي تجػػانس الخمػػيط كتجنػػب رسػػكب المػػداد فػػي قعػػالػػكميػػة المػػداد ك 

، 2الناسػػػػخ يسػػػػتخدـ قضػػػػيبا لتحريكػػػػو يعػػػػرؼ بػػػػالممكاؽ، كمػػػػف مككناتيػػػػا األساسػػػػية الجكنػػػػة
 .8كالممسحة 7كالمفرشة6كالممزمة 5كالمنفذ 4كالمدية كالمقط كالمحبرة كالمنشاة 3كالمقممة

  األحبػػار: الحبػػر ىػػك المػػادة األساسػػية عنػػد النسػػاخيف، كيسػػمى أيضػػا بالمػػداد. كقػػد عػػرؼ
حبػػار كتختمػػؼ مػػف حيػػث المػػكاد الداخمػػة فػػي صػػنعتيا، لكنيػػا كاعػػا متعػػددة مػػف األالعػػرب أن

مػة عمػى ئاألكلى تعرؼ باألمػدة السػكداء: كىػي األنػكاع القا رئيستيف:لى مجمكعتيف إتقسـ 
مػػػف كىػػػي األنكاع المركبػػػة كالثانيػػػة تعػػػرؼ بػػػ أسػػػاس كربػػػكني، كيطمػػػؽ عمييػػػا اسػػػـ المػػػداد. 
 .(188، ص2005)ديركش، عمييا الحبرعنصر عفصي كمف مم  معدني، كيطمؽ 

عػػػػداد الحبػػػػر األسػػػػكد كاألحبػػػػار الممكنػػػػة، إمػػػػف أىػػػػـ المصػػػػادر المغربيػػػػة التػػػػي كصػػػػفت طػػػػرؽ 
 \البف بػاديس التػي تعػكد لمقػرف الخػامس اليجػرم "كعدة ذكم األلباب عمدة الكتاب"مخطكطة 

قػد . ك 10كسػيممقمل "تحػؼ الخػكاص فػي طػرؼ الخػكاص"، كمخطكطػة 9عشر المػيالدم الحادم

                                                           
 ك الحريرأمف القطف  اص الحبر كعادة ما تككفالميقة ىي ما تكضع في الدكاة المتص1
 الجكنة ىي الظرؼ الذم يحكم الميقة الحبر.2

 .المقممة مكاف كضع األقالـ3
 ؽ.تشمؿ الظرؼ كالمص4
 .آلو تشبو المخرز لخـر األكراؽ5
 بفتيف تمتقياف عمى رأس الدرج لتمنع الدرج مف الرجكع عمى الكاتآلو تتخذ مف النحاس ذات د6
 .خرؽ كتاف أك مف صكؼ كنحكه تفرش تحت األقالـ فالمفرشة كىي آلة تتخذ م7
 الممسحة، كتسمى الدفتر كىي مف خرؽ متراكبة يمس  القمـ بباطنيا عف الفراغ مف الكتابة 8
-44، ص 1971، 17كزكي، مجمة معيد المخطكطات العربية، العدد عمدة الكتاب كعدة ذكم األلباب، تحقيؽ الحمكجي 9

. 1775 \ىػ1188. كيعتمد تحقيؽ ىذا المخطكط عمى خمسة نسخ األكلى بمكتبة رضى رامبكر ترجع الى سنة 172
 ـ.1775 \ىػ1188كاالربعة الباقية محفكظة في دار الكتب في القاىرة منيا كاحد منسكخ قبؿ سنة 

، BnfArabe 6844كسي مخطكط لو نسختاف األكلى في باريس تحت رقـ مالخكاص لمقم تحؼ الخكاص في طرؼ10
نظر إبراىيـ شبكح: "مصدراف جدياف في صناعة المخطكط: حكؿ فنكف أمحفكظة في المكتبة الممكية في الرباط،  كالثانية

. كتـ تحقيقيا عمى يد 31-24، 1997تركيب المادة"، دراسة المخطكطات اإلسالمية بيف اعتبارات المادة كالبشر، لندف، 
 .2007حساـ أحمد العبادم كنشرت عاـ 
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كسػػي أكثػػر مػػف عشػػر طػػرؽ إلعػػداد أنػػكاع مختمفػػة مػػف الحبػػر كالمػػكاد الداخمػػة فػػي ممتنػػاكؿ الق
 حبػػارالػػذم يعمػػؿ منػػو المػػداد، ككيفيػػة تحضػػير األ )الكربػػكف( صػػنعتيا، كأفضػػؿ أنػػكاع الػػدخاف

الػػػػػػػذم يكتػػػػػػػب بػػػػػػػو  دالثابتػػػػػػػة كالتػػػػػػػي ال تتغيػػػػػػػر، كقػػػػػػػد كصػػػػػػػؼ مػػػػػػػداد العالمػػػػػػػة" كىػػػػػػػك المػػػػػػػدا
كمػػا  عو الحبػػر. كمػػف أىػػـ المػػكاد الداخمػػة فػػي صػػن(25-21ص ،2007كسػػي، مم)القالسالطيف

 :كسي ىيممالق إليياأشار 

 .العفص كذكر نكعيف الشامي كالركمي .1
 الصمغ كمنو الصمغ األبيض كاألصفر كاألحمر .2
نػكع أخضػر كمنػو نكعمف الحجارة سريع التفتػت،  ككى ،الزاج كذكر خمسة أنكاع لمزاج .3

 .1ي، كالالزكردالزاج الفارسكىنالؾ يسمى بالقمقنت، 
بة بيف الحبر الذم يناسب الكتابة عمى الرقكؽ كالحبر الذم يناسب الكتابة ار كقد ميز المغ
كػػاف لكػػؿ طريقتػػو فػػي التصػػنيع. فػػالحبر الػػذم يناسػػب الػػكرؽ ىػػك الحبػػر  إذ ،عمػػى الػػكرؽ

الكربػػكني المصػػنكع مػػف الػػدخاف كالعفػػص كالػػزاج كالصػػمغ كالصػػناج. كالحبػػر الػػذم يناسػػب 
عميػػػو اسػػػـ" حبػػػر الػػػرأس" كال يػػػدخؿ الػػػدخاف فػػػي صػػػناعتو كيتصػػػؼ بػػػالبريؽ  الػػػرؽ يطمػػػؽ

لػػػى ىػػػذه األنػػػكاع أيضػػػا إ كقػػػد أشػػػار القممكسػػػي  .(304، ص2014)المشػػػكخي،  كالممعػػاف
 كأمػػا المػػدادكحػػده،  )المقصػػكد الػػكرؽ( المػػداد المطبػػكخ يصػػم  لمكاغػػد أفحيػػث كرد عنػػو " 

، 2007)القممكسػػػػي، " يصػػػػم  لمػػػػرؽيصػػػػم  لمكاغػػػػد كالػػػػرؽ، كالمػػػػداد المنقػػػػكع فالمعصػػػػكر 
 .(29ص

لػػى الممػػؾ إ" بعػػض المغاربػػة كتػػب ل أف يػػرك  إذ كقػػد تفػػنف المغاربػػة فػػي ابتكػػار أنػػكاع عديػػدة لممػػداد
ف الكامؿ بف العادؿ بف أيكب رقعة في كرقة بيضػاء، إف قي  رئػت فػي ضػكء السػراج كانػت فضػية، كا 

ف قي قي  ، 4، ج1968)المقػػرم ، را أسػػكد"رئػػت فػػي الظػػؿ كانػػت حبػػرئػػت فػػي الشػػمس كانػػت ذىبيػػة، كا 
 .(326ص 

كمف المعركؼ أف الحبر الذم استخدـ في كتابة المصاحؼ في المغرب قد صنع مف مكاد معطرة 
كمطيبة مثؿ الزعفراف كالمسؾ مثؿ مصحؼ أبك الحسف المريني الذم كاف مداده مف فتيت المسؾ 

                                                           
1

الالزوردهوحجرأزرقال ونمنلالص بومنلالهش، طحنناعماو  تعملفيصناعةالحبراألزرق.
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نصػػكر السػػعدم الػػذم كمصػػحؼ الم، (14، ص1930)مخمػػص،  كعطػػر الػػكرد كالزعفػػراف الشػػعرم
)المنكني، تػاريخ صنع مداده مف فائؽ العنبر، المتعاىد السقي بالعبير المخمكط بمياه الكرد كالزىر 

 .(1991الكراقة المغربية، 

حبػار السػكداء كالممكنػة، فػالنص في مخطكطات المصػاحؼ المغربيػة تنػكع فػي اسػتخداـ األكلكحظ 
بػالمكف  تمت كتابتيػا ف ىنالؾ بعض النصكصأ إالد القرآني في أغمب األحياف كتب بالمكف األسك 

( التػي تمثػؿ كرقػة مػف مصػحؼ مغربػي نحػك 4.2. لكحػة )استخدـ المػكف الفضػيما الذىبي كنادرا 
 ـ مكتكبة بحبر فضي المكف.1397-ىػ800

 

(BnFarabe 389الكطنية باريس،  )المكتبة: كرقة مكتكبة بحبر فضي المكف 4.2لكحة 
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ينيا مثؿ المػكف األحمػر، كالمػكف األزرؽ، يف المتنكعة في كتابة المصاحؼ كتز كقد استخدمت األلكا
ألمػكر  ت األلػكافسػتخدما، كالمػكف اليػاقكتي. ك الػالزكردم كالمكف األخضر، كالمكف األصػفر، كالمػكف

 متعددة أىميا:

 .كتابة العناكيف (1
 .جاـ في النص القرآنيعتميز اليمزات كعالمات الشكؿ كاإل (2
 .لمصحؼ في الحاشية مف األخماس كاألعشار كاألحزاب كاألجزاءكتابة تجزيئات ا (3
 .كتابة فكات  السكر كالسجدات (4
 .تمكيف األطر   (5
 آياتيا.كتابة أسماء السكر كأماكف نزكليا كعدد  (6
 .الزخرفة كالتزييف كتحديد كتمكيف األشكاؿ اليندسية كالزخارؼ النباتية (7
 .ىبيبالمكف الذ ما تككف غالباك  كتابة نصكص الكقفيات (8
 

 تزكيؽ المصاحؼ 2.3.5

ابتكػار عناصػر جماليػة تتفػؽ مػع قيمػو الركحانيػة منػذ بػدايات تدكينػو.  فرضت قدسية القرآف الكريـ
-750ق/656-132فأخذ بالتطكر في كافة الفنكف التي حددت معالميػا فػي  العصػر العباسػي )

ضػػػفت قيمػػػا جماليػػػة ـ(، إذ يعػػػٌد العصػػػر الػػػذىبي فػػػي ابتكػػػار أسػػػاليب فنيػػػة دقيقػػػة كمعقػػػدة أ1285
كمدلكالت لمتككينات الخطية كالزخرفية. كفي المغرب أصب  لتزكيؽ المصاحؼ كزخرفتيا كتذىيبيا 
كتجميػػدىا مينػػة قائمػػة بحػػد ذاتيػػا، فتجػػد المػػزكقيف كالمػػذىبيف كالمجمػػديف، حيػػث يقػػـك الناسػػخ بتػػرؾ 

 مساحات فارغة بيف النصكص لممزكقيف كالمذىبيف.

 الزخارؼ

ت الجمالية ىي األشكاؿ اليندسية كالنباتية كالكتابية التي يضػفييا المزكقػكف عمػى الزخارؼ كالحميا
بداعيػػػػة كالفنيػػػػة. كقػػػػد خػػػػص مزكقػػػػك الكتػػػػب المخطػػػػكط، كذلػػػػؾ بقصػػػػد بيػػػػاف الناحيػػػػة الجماليػػػػة كاإل

المصػػػاحؼ بمجمكعػػػة مػػػف الزخػػػارؼ كالحميػػػات، فضػػػال عػػػف تجكيػػػد الخطػػػكط كتػػػذىيب الصػػػفحات 
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 . كتقسـ الحميات كالزخارؼ الجمالية إلػى ثالثػة عناصػر(52، ص1997)النشار،  كزخرفة الجمكد
تنػدمج معػا  ، كالتػي: العناصر الكتابية كالعناصر النباتية كالعناصر اليندسيةكاآلتي أساسية، كىي

لتشػػػكؿ تحفػػػة فنيػػػة تسػػػر النػػػاظر لممخطػػػكط. كبالنسػػػبة لممصػػػاحؼ المغربيػػػة فقػػػد شػػػكمت صػػػفحاتيا 
جميػػػع العناصػػػر الفنيػػػة، ابتػػػداء مػػػف رسػػػـ الخػػػط الػػػذم حػػػافظ لكحػػػات فنيػػػة إبداعيػػػة انػػػدمجت فييػػػا 

كاسػتمركا بنسػخ المصػاحؼ  ،المغاربة عمى أصكلو التي أخػذكىا مػف المشػرؽ فأخػذكا الخػط الكػكفي
كبعػػػده طػػػكركه كنسػػػخكا المصػػػاحؼ بػػػالخط المغربػػػي  .القػػػرف الخػػػامس اليجػػػرم إلػػػىبػػػالخط الكػػػكفي 

فػػػي  ، ككػػاف ذلػػػؾ جميػػػافػػي عنػػػاكيف السػػػكر اعػػػوبأنك بكتابػػة الخػػػط الكػػػكفي مػػػع اسػػػتمرارىـ المبسػػكط 
أحيطػت العنػاكيف بػأطر غنيػة بالزخػارؼ اليندسػية التػي ارتكػزت عمػى مجمكعػػة  . العصػر المرينػي

مثػػؿ الخطػػكط المنكسػػرة كالمتشػػابكة كالػػدكائر المتماسػػة كالمتجػػاكرة  ،مػػف التككينػػات اليندسػػية الفريػػدة
كتتحػػد الزخػػػارؼ  .(54، ص1997)النشػػار،  كغيرىػػػا كاألطبػػاؽ النجميػػة كأشػػكاؿ المثمػػث كالمربػػػع

 المػػػراكح النخميػػػةبالزخػػػارؼ النباتيػػػة التػػػي تمثمػػػت فػػػي اسػػػتخداـ  فػػػي الكثيػػػر مػػػف المكحػػػات اليندسػػػية
 . الكاسية كالزىكر كالفركع كاألكراؽ

 إلػػىاالىتػػداء مػػى عػػدة، فيػػي تعػػيف القػػارئ ع جكانػػبكالزخػػارؼ فػػي المصػػاحؼ خػػدمت الػػنص مػػف 
باإلضػػافة إلػػى  كالفكاصػػؿ بػػيف اآليػػات، ىػػادايػػة السػػكر القرآنيػػة كانتياءمؤشػػرات تحػػدد بىػػي الػػنص، 

كىػػي تضػػيؼ مظيػػر جمػػػالي . تحػػدد المفػػردات الجميمػػة كمفػػظ الجاللػػػة أك أسػػماء اهلل الحسػػنى أنيػػا
ا فنية عمى الصفحات لمنص  .كتبث ركحن

 التذىيب

، 2005طػكبي،  )بنػيف ك التذىيب ىػي طريقػة فنيػة لكسػاء األشػكاؿ كالزخػارؼ بطػالء ذىبػي بػراؽ
ككاف االىتماـ بالمصاحؼ كتزكيقيا ما جذب المغاربة الستعماؿ الذىب فػي الزخرفػة ال  .(51ص

سيما الصفحة األكلى كالثانية مف المصحؼ الشريؼ. كقد كتبت بعػض المصػاحؼ المغربيػة بمػاء 
ؿ يحتػكم عمػى المػاء كالعسػ إنػاءحيث يؤخػذ كرؽ الػذىب كيفػرؾ فػي (، 5.2كما في لكحة )الذىب 

(، 55، ص 1997)النشػػػار، طمػػػؽ عميػػػو مػػػاء الػػػذىب يكالممػػػ  فيكضػػػع عمػػػى النػػػار حتػػػى ييػػػبس ك 
 (.5.2كيستخدـ ماء الذىب إما لمتزييف كمؿء الزخارؼ أك لمكتابة لكحة )
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 Metropolitanـ()1306-1286\ىػ706-685ني )ي: صفحة مف مصحؼ كتب بماء الذىب في عيد ابي يعقكب المر 5.2المكحة 

Museum of Art, Rogers Fund,1937,37.21) 

 :آلنيةالتذىيب في المصاحؼ باألشكاؿ ا ـكقد استخد

 .بالزخرفة الكتابية في العناكيف ةالمحيط رطتذىيب األ (1
 .طر التي تحكم النصكص كالعناكيفتذىيب اليكامش كاأل (2
 .تذىيب زخرفة التجميد كاألغمفة (3
 .يةتذىيب األشكاؿ الزخرفية سكاء كانت نباتية أك ىندس   (4
 .كتابة النصكص بماء الذىب  (5
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 التجميد 2.3.6

التجميػػػػد أك التسػػػػفير كمػػػػا يعػػػػرؼ بػػػػالمغرب، ىػػػػك آخػػػػر تقنيػػػػات صػػػػناعة المخطػػػػكط حيػػػػث يحصػػػػؿ 
المخطكط عمى غالفة الذم عرفو مكرزيؿ بأنو " مجمكعة العناصر الخارجيػة التػي تحمػي المػالـز 

.  ككمػا ىػك معػركؼ (Muzerelle, 1985, p183) المحيطػة معػا، كتتػألؼ مػف دفتػيف كالكعػب"
فػإف المصػحؼ الشػريؼ ىػك أكؿ مخطػكط إسػالمي تػػـ تجميػده، إذ كضػع بػيف لػكحيف مػف الخشػػب، 

 النخيػػػؿ كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا مثقػػػكب مػػػف جيتػػػيف متباعػػػدتيف، كيمػػػر بكػػػؿ ثقػػػب خػػػيط رفيػػػع مػػػف ليػػػؼ
 ف أىػػـ األدبيػػات المغربيػػة التػػيإ. كبالنسػػبة لمصػػاحؼ بػػالد المغػػرب فػػ(53، ص 1997)النشػػار، 

التيسػير فػي مخطكطػة" كانػت كصفت كذكرت طرؽ تسفير المصػاحؼ كعمػؿ أكعيتيػا كأغشػيتيا، 
عمػػدة الكتػػاب كعػػدة ذكم " كمخطكطػػةشػػبيمي. " لعمػػر بػػف أبػػي بكػػر إبػػراىيـ اإلصػػناعة التسػػفير

. جميػػع ىػػذه 1إلػػى انػػو لممعػػز بػػف بػػاديس إشػػارةكانػػت فيػػو  فٍ ا  اسػػـ المؤلػػؼ غيػػر مػػذككر ك  األلبػػاب"
 كالتي تضـ ما يأتي:عمى شرح طرؽ صناعة العناصر األساسية لمتجميد األدبيات اجتمعت 

 اإلسػالميخػيط، كالػنمط  بكساطةبعضيا البعض  إلىالخياطة  ىي عممية تجميع المالـز   (1
كػػؿ كراسػػة  ة، كتػػتـ بثقػػب مػػؤخر (4.2الشػػكؿ ) السػػائد فػػي الخياطػػة يعػػرؼ "بخػػيط التشػػبيؾ"
دخػؿ آخػر ممزمػة، يخػرج  إلػىخيط مف الثقػب بثقبيف يمر بيما خيط في كؿ مرة يمر فييا ال

الخارج فيقـك المجمد بعقده حكؿ طريؽ مساره عند مدخؿ الكراس السابؽ، ثـ يدخمو في  إلى
 .(414، ص 2005)ديركش،  الثقب المكافؽ مف الكراس التالي

                                                           
1

عهده (بنالمنصورالصنهاجيمنم وكالدولةالصنهاج ةبإفر ق ة،امتاز1162-1117هـ/454-398المعزبنباد س)

وهزمل،وتوفيفيالمهد ة.و عتبرنبالرخاء،وأنفقع هللاالع  والع ماءوأكرمه ،هاجملالم تنصرالفاطميب ببوالئلل عبا   

 .186 .ص2،1954،ط2جلهللاإفر ق ةانظر،الزرك ي،األعال ،إالمعزمناألوائلالذ نأدخ واالمذهبالمالكي
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 (Szirmai, 1998, p. 33): الطريقة التقميدية لمخياطة اإلسالمية 4.2الشكؿ 

ر كرقػػػة مػػػف لػػػى أكؿ كآخػػػإ" قطعتػػػاف مػػػف مػػػادة صػػػمبة بعػػػض الشػػػيء، تشػػػد الػػػدفتاف  كىػػػي  (2
الػػدفتيف مػػف الخشػػب  ألػػكاحيمكػػف أف تكػػكف  (389، ص 2005)ديػػركش،  "المجمػد لحمايتػػو

أك الكرؽ المقكل أك البردم. كتغطى بأغشية مف الجمػد أك الػكرؽ المػزركش أك حتػى بػأنكاع 
 األقمشة المختمفة.

تغطػػى  كقػػد كانػػتميػػة الممصػػقة فػػي الػػدفتيف مػػف جيػػة المػػالـز البطانػػة  كىػػي األكراؽ الداخ  (3
ثػار الجمػد كتعطػي آبالرؽ أك الكرؽ ثػـ اسػتبدلت بالقمػاش كالحريػر كىػي تحمػي المػالـز مػف 

 .(41، ص2005)بنيف ك طكبي،  لممخطكط اجمالين  امظيرن 
يػا قطعة الجمد الكاصمة بػيف دفتػي الكتػاب كالتػي تغطػي األمػاكف التػي تخػاط من كالكعب  ى (4

.  المالـز
 حمييػاالمساف  ىػك امتػداد فػي أحػد دفتػي المخطػكط كىػي تغطػي أطػراؼ أكراؽ المخطػكط لت (5

 .(66، ص 1997ؿ )النشار، كالتآكمف أعماؿ التمزؽ 
طة خيط أك أكثر بخالؼ خيط الحياكة، االتاج أك المدرجة  ىي " خياطة لمتقكية تنفذ بكس  (6

فػػػي  بكػػػؿ طػػػرؼ مػػػف جسػػػـ الكتػػػاب يالغالػػػب خيػػػكط ممكنػػػة، عمػػػى الػػػكتر اإلضػػػاففػػػي كىػػػي 
كفػػي الغالػػب يخػاط التػػاج عمػى شػػريحة مػػف  (414، ص2005)ديػركش، " التجاليػد الشػػرقية
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بػيف المػػالـز بخػيط الخياطػػة الداخميػة، ثػػـ  أكالكيثبػػت  كتػابالجمػد أك مػف الػػرؽ عمػى حافػػة ال
 .(6.2، لكحة )تطرز عميو خيكط بمكنيف عمى شكؿ جديمة أك سمسمة

 

 

 (Scheper & Helena, 2014, p. 167)اج إسالمي : ت6.2المكحة 

سػالمي كاألكثػر شػيكعا تزكيؽ الدفكؼ  ىنالؾ عدة تقنيات لزخرفة التجاليد فػي المغػرب اإل  (7
، كالترصػػيع أك الحفػػر، الخيػػكط البػػارزة كالتطريػػز، 2، كالتقطيػػع كالزخرفػػة بػػالتفريغ1كػػاف الرشػػـ

سػػالمي تػػزييف التجميػػد فػػي الغػػرب اإلحجػػار النفيسػػة فػػي كالتػػذىيب. كاسػػتخدمت المعػػادف كاأل
بزخػػػارؼ بديعػػػة مػػػف  دانػػػاكمػػػا ذكػػػر عػػػف كصػػػؼ المصػػػحؼ المنسػػػكب لعثمػػػاف أنػػػو كػػػاف مز 

لػػػى مػػػراكش فػػػي عيػػػد المكحػػػديف إكاليػػػاقكت األحمػػػر، كبعػػػد انتقالػػػو  ؤلؤ مزينػػػة بػػػالمك الػػػذىب 
)ديػػركش،  أغشػػية مػػف السػػندس كالػػذىب كالفضػػة كحمػػي بػػأنكاع اليػػاقكت كالمينػػا وصػػنعت لػػ
 . (445-416ص  ،2005

                                                           
، كالقكالب المستخدمة تحفر بشكؿ (175، ص2005)بنيف ك طكبي، ب بكاسط ميدالية مف األرابيسؾ الرشـ ىك الزخرفة كسط لكح الكتا1

 غائر أك بارز سط  الجمد.
عرفت ىذه التقنية منذ زمف بعيد، كىي ابتكار زخرفة عف طريؽ قطع الجمد بالرسـ ثـ الصاقو عمى خمفية ممكنة مف نسيج أك الكرؽ  2

 .(424، ص2005)ديركش، 
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 الفصل الثالث

بعة المغربية المحفوظة في المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى في القدس  الر ًّ
 



 السمطاف أبك الحسف المريني ناسخ ككاقؼ الربعة المغربية 3.1


 مكلده


ىػػػ/ 693، أف السػػمطاف أبػػا الحسػػف المرينػػي كلػػد سػػنة )النفحػػة النسػػرينيةيػػركم ابػػف األحمػػر فػػي 
فيػذكر أنػو كلػد فػي   ركضػة النسػريف. كلكنػو يعػكد فػي (34ص ،1992األحمػر، ابف ) ـ(1293

كيبػدك أف الركايػة  ،(25، ص 1962ابف األحمػر، ) ـ(1297ق/ تشريف الثاني 697صفر عاـ )
األكلػػى ىػػي األقػػرب إلػػى الصػػحة ألف ابػػف األحمػػر فػػي مؤلفيػػو ذكػػر أف أبػػا الحسػػف تػػكفي فػػي سػػف 

)الحريػػػػػػرم، ـ( 1293ق/693ف مكلػػػػػػده كػػػػػػاف عػػػػػػاـ )ـ( كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي أ1351ق/ 752، )السػػػػػػتيف
 .(109، ص1987

 اسمو كلقبو


-1297ق/ 752-697ىػػػػك السػػػػمطاف عمػػػػي بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف يعقػػػػكب بػػػػف عبػػػػد الحػػػػؽ المرينػػػػي )
ـ(، أبك الحسػف المنصػكر بػاهلل مػف كبػار بنػي مػريف، كىػك أحػد ممػكؾ المغػرب. كػاف يعػرؼ 1351

. كيعػػػػػرؼ "بػػػػػأمير (311، ص2002ركمػػػػػي، )الز عنػػػػػد العامػػػػػة بالسػػػػػمطاف األكحػػػػػؿ، لسػػػػػمرة لكنػػػػػو 
المسمميف" كىك المقب الػذم غمػب عمػى سػالطيف بنػي مػريف، منػذ أف تػكلى مؤسػس دكلػتيـ يعقػكب 

 .(31، ص2012)الشاىرم،  بف عبد الحؽ الحكـ

 نشأتو كصفاتو


 مػػرزكؽ منػػذتربػػى السػػمطاف أبػػك الحسػػف فػػي أسػػرة اشػػتيرت بػػالعمـ كالجيػػاد، ككػػاف كمػػا سػػجؿ ابػػف 
يكاظػب عمػى الصػالة، كيسػتمع لمػف يقػرأ فيػو، كقػد تربػى  ،يزا عف أقرانو، مالزما لممسػجدنشأتو متم
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الفيـ، كجمع بيف جكدة اإلدراؾ  دمث األخالؽ، حسفعمى مبادئ دينية كأخالقية سميمة، كقد كاف 
مـ كذكػػاء العقػػؿ كالتكاضػػػع، ككػػاف شػػديد التقػػػكل، كثيػػر الخػػػكؼ مػػف اهلل، إلػػى جانػػػب اتصػػافو بػػػالحً 

ػػ . "كقػػد كػػاف طكيػػؿ القامػػة عظػػيـ الييكػػؿ، (127-125، ص1981ابػػف مػػرزكؽ، )صػػدر العة كسى
، 1962)ابف األحمر،  ضخـ العضديف، معتدؿ المحية، حسف الكجو، جميؿ العينيف، تقيا كعادال"

ا بػاألدب، يحػب العمػـ كأىمػو، كيصػاحب ا مكلعنػ. كيضاؼ إلى ىذه الصفات أنو كاف عالمنػ(25ص
 . (109، ص1987م، )الحرير  العمماء المفكريف

 كاليتو لمحكـ كمبايعتو


، 1ـ( استقر كالده في تػازة1314ق/ 714كانت كالية الحكـ في عيد أبيو ألخيو عمر، كفي عاـ )
كأرسؿ كلديو عمر كعمػي إلػى فػاس، إال أف األميػر عمػر فكػر باالسػتبداد بػالحكـ فػأعمف ذلػؾ، ممػا 

ترتػػب عمييػػا، إرغامػػو بػػأف يكػػكف كاليػػا عمػػى أدل إلػػى نشػػكب معركػػة بينيمػػا انتيػػت بيزيمػػة كالػػده، ك 
فػؽ بسػبب مرضػو، فبػايع المرينيػكف كالػده، كعفػا عػف األميػر عمػر، كأرسػمو كاليػا اتازة، إال أنو لػـ يك 
-34، ص1987)الحريػػرم، ، كانتقمػػت كاليػػة العيػػد إلػػى أخيػػو عمػػي بػػف عثمػػاف 2عمػػى سجمماسػػة

الجمعة الخامس كالعشريف مػف ذم القعػدة  كبكيع في ليمة ،حتى كفاة كالدهيا . فاستمر كاليا في(35
(، كامتػػػد حكمػػػو لػػػبالد المغػػػرب األقصػػػى 24، ص1962ـ( )ابػػػف األحمػػػر، 1331 \ق730عػػػاـ )

 ف عاما.يكاألدنى عشر 

 إنجازاتو كأعمالو العمرانية


تكحيػػد أجػػزاء المغػػرب األقصػػى كاألدنػػى. فضػػـ  ،إنجػػازات السػػمطاف أبػػي الحسػػف المرينػػيىػػـ أكمػػف 
عيػده فػي  تكنس لحكمو، فكانت حػدكد الدكلػة المرينيػةفي  ، كالدكلة الحفصية3فسجمماسة، كتممسا

                                                           
، 1984كـ( كىي أكؿ بالد المغرب كتيزا ىي كممة بربرية معناىا الصخرة )ابف العربي، 120ينة فاس بنحك )ددينة تقع شرقي مم تازة:1

 (.91ص
ـ كىي مدينة سيمية أرضيا سبخة، كليا بساتيف كثيرة تقع في أكؿ الصحراء، كمنيا يدخؿ إلى بالد 757\ىػ140بنيت سنة  سجمماسة:2

 (.194-148، ص 1937، بكرمالسكداف ثـ إلى عانة )ال
 ىي مدينة تقع في شماؿ غرب الجزائر، كصفيا البكرم بأنيا قاعدة المغرب األكسط، كىي مدينة مسكرة عمييا خمسة أبكاب تممساف:3

 .(76ص، 1937)البكرم، 
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لػػػى رنػػػدة فػػػي األنػػػدلس  1مػػػف مصػػػراتو ، 2012)الشػػػاىرم، إلػػػى السػػػكس األقصػػػى فػػػي المغػػػرب كا 
. كسعى السمطاف إلػى تنظػيـ شػؤكف الدكلػة كتحسػيف أحكاليػا، كسػيادة األمػف فػي أرجائيػا، (44ص

لعسػػكرية كالمنشػػآت البحريػػة، كعميػػو فقػػد أمػػر المختصػػيف ببنػػاء دار فػػاىتـ بإنشػػاء المػػدف كاألسػػكار ا
 (.235، ص1987)الحريرم،  الصناعة في جبؿ طارؽ

ا فػػي بنػػاء المنشػػآت التعميميػػة كالمػػدارس كالكتاتيػػب فػػي العديػػد حبػػو لمعمػػـ شػػيد عيػػده ازدىػػارن شػػدة كل
يػػػة فػػػي فػػػف البنػػػاء مػػػف المػػػدف المغربيػػػة، كقػػػد أثنػػػى ابػػػف مػػػرزكؽ عمػػػى ىػػػذه المػػػدارس التػػػي كانػػػت آ

كالعمػػارة، حيػػث اشػػتممت فػػي عناصػػر بنائيػػا عمػػى " المبػػاني العجيبػػة كالصػػنائع الغريبػػة كالمصػػانع 
العديػػػدة كاالحتفػػػاؿ فػػػي البنػػػاء كالػػػنقش كالجػػػص كالفػػػرش عمػػػى اخػػػتالؼ أنكاعيػػػا مػػػف الػػػزليج البػػػديع 

 .(406، ص1981ابف مرزكؽ، ) كالرخاـ المجزع كالخشب محكـ النقش"

ارس التي أنشأىا السمطاف، مدرسة الصيريج الكاقعة غربي جامع األندلس في مدينة كمف أىـ المد
)أبػػي  ـ( كبنػػى حكليػػا سػػقاية كدار لمكضػػكء كفنػػدقا لسػػكف طمبػػة العمػػـ1321ق/ 721فػػاس سػػنة )

. كبنػػػػػى السػػػػػمطاف أيضػػػػػا المدرسػػػػػة المصػػػػػباحية التػػػػػي تقػػػػػع قػػػػػرب جػػػػػامع (412، ص1833زرع، 
(. كمدرسػة السػبعيف سػنة 215، ص1987)الحريػرم،  (ـ1344ق/745القركييف في فاس سػنة )

. كمدرسة الطالعة بمدينة سال ككػاف الفػراغ منيػا (198، ص2000ـ( )المنكني، 1321ق/721)
، كالمدرسػة 3، كالمدرسػة الجديػدة فػي سػبتة2، كالمدرسة الجديػدة فػي مكنػاسـ(1341ق/742سنة )

 1987)الحريػػػرم،  ي  أبػػػي مػػػديفالعظمػػػى فػػػي مػػػراكش، كمدرسػػػة تػػػازة بمدينػػػة تػػػازة، كمدرسػػػة ضػػػر 
 (. 222-218ص

كبالنسػػبة لمعمػػارة الدينيػػة فػػي عيػػد السػػمطاف أبػػي الحسػػف فقػػد نمػػت بحيػػث شػػممت العديػػد مػػف المػػدف 
)ابػػف مػػرزكؽ،  المغربيػػة منيػػا فػػاس كسػػبتة كطنجػػة كسػػال كشػػالة كتػػازا كمكناسػػة كمػػراكش كتممسػػاف

لمػػو إلػػػى ىػػذا اليػػػـك كأىميػػػا: يػػزاؿ يحػػػتفظ بمعاا . كمػػف ىػػػذه المسػػاجد مػػػ(402-401، ص1981

                                                           
 (.10، ص2012معدم،كـ ) 200قرابة بعد عف طرابمس كت في ليبياإقميـ عمى ساحؿ البحر المتكسط،  مصراتو:1
 (.181، ص1977)الحمكم،  رب مدينة فاسمدينة مغربية، تقع جنكب غ مكناس:2
مدينة فينقية األصؿ استكطنيا القرطاجيكف، كليا ميناء عظيـ عمى شاطئ البحر األبيض المتكسط في مكاجية جبؿ طارؽ تقع  سبتة:3

 .(227، ص1984)ابف العربي،  كـ شماؿ تطكاف 60عمى بعد 
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ـ(، كجػامع القصػبة كالجػامع الكبيػر 1339ق/740مديف في العباد الػذم تأسػس سػنة ) يمسجد أب
تممسػػاف. كذلػػؾ باإلضػػافة إلػػى الزكايػػا التػػي انتشػػرت فػػي كافػػة أرجػػاء المغػػرب كمػػف أشػػيرىما فػػي 

 .(27-24، ص 1987)الحريرم، الزاكيتاف القديمة كالجديدة في مدينة مكناسة 

 عالقته مع الدولة المملوكية

تنكعت العالقات بيف الدكلػة المرينيػة كالمممككيػة فػي مصػر منػذ عيػد السػمطاف يكسػؼ بػف يعقػكب 
. كازدىػػرت كتكسػػعت ىػػذه العالقػػات فػػي عيػػد السػػمطاف أبػػي 1- كمػػا تػػـ اإلشػػارة سػػابقا -المرينػػي 

ممػػكؾ الشػػرؽ كالكػػؼ الحسػػف كذلػػؾ ألسػػباب أكردىػػا ابػػف خمػػدكف حيػػث قػػاؿ: " لػػو مػػذىب فػػي كاليػػة 
، 7، ج1983ابػػػػػف خمػػػػػدكف، ) بالمعاىػػػػػد الشػػػػػريفة تقبمػػػػػو مػػػػػف سػػػػػمفو كضػػػػػاعفو لديػػػػػو مػػػػػتف ديانتػػػػػو"

كقػػػد شػػػمؿ التكاصػػػؿ عمػػػى العديػػػد مػػػف العالقػػػات السياسػػػية كالثقافيػػػة كالدينيػػػة كالتبػػػادؿ  ،(264ص
 التجارم ما بيف الدكلتيف.  

، فكانػػت أكليػػا سػػفارة 2الدبمكماسػػية راتككػػؿ ذلػػؾ كػػاف عػػف طريػػؽ القكافػػؿ التجاريػػة كالدينيػػة كالسػػفا
ـ، كىػػي سػػفارة كانػػت متجيػػة ألداء فريضػػة الحػػج كاسػػتقبميا السػػمطاف الناصػػر 1335ق/736عػػاـ 

، 1981)ابػػػف مػػػرزكؽ، محمػػػد بػػػف قػػػالككف كفييػػػا اسػػػتأذف بكصػػػكؿ كالػػػدة السػػػمطاف أبػػػي الحسػػػف 
إعػػػالـ  ـ تكجيػػػت سػػػفارة مرينيػػػة إلػػػى مصػػػر ككانػػػت ميمتيػػػا1336ق/737. كفػػػي سػػػنة (241ص

السػػمطاف الناصػػر بػػف قػػالككف بضػػـ تممسػػاف كتسػػييؿ قكافػػؿ الحجػػاج المغربيػػة كرفػػع العكائػػؽ عػػف 
 . (264، ص1983، 7)ابف خمدكف،ج 3طريقيـ

ـ تكجيػت سػفارة مرينيػة مرافقػة لمركػب المغربػي الػذم سػار ألداء فريضػة 1337ق/738كفػي سػنة 
)ابػف  المسػجد النبػكمفػي ف إليقافػو الحج، كنقؿ المصحؼ الشريؼ الذم نسخو السمطاف أبػك الحسػ

كقػػػػد كصػػػػؼ المؤرخػػػػكف ىػػػػذه السػػػػفارة كاليػػػػدايا الثمينػػػػة مػػػػا بػػػػيف  (264، ص1983، 7خمػػػػدكف،ج
 . 4السمطانيف

                                                           
 .44-42الفصؿ الثاني ص1
كتنقؿ فييا التعميمات  ىي نكع مف أنكاع الرحمة الرسمية، كىي تكميفية تصدر بأمر مف السمطاف أك مف يمثمو، الدبمكماسية السفارات 2

 (49، ص2016)عبد اهلل ثالث، ما شفييا أك كتابياإكالرسائؿ 
 (99-87، ص1922، 8)القمقشندم، جنص الرسائؿ ما بيف السمطانيف ذكره القمقشندم في كتابو صب  األعشى  3
 (.453-452، ص1981)ابف مرزكؽ، كأيضا  (265، ص1983، 7)ابف خمدكف،جفي كصؼ ىذه السفارة انظر  4
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ـ كانػػػت السػػػفارة المرينيػػػة التػػػي حممػػػت المصػػػحؼ الثػػػاني الػػػذم نسػػػخو 1339\ق740كفػػػي عػػػاـ 
ة أخػػػرل يػػػارة مرينـ. انطمقػػػت سػػػف 1342\ق745السػػػمطاف أبػػػك الحسػػػف إلػػػى المدينػػػة. كفػػػي سػػػنة 

استقبميا الممؾ الصػال  أبػك الفػدا الػذم تػكلى العيػد بعػد كفػاة أبيػو الناصػر محمػد بػف قػالككف، كقػد 
ضمت ىذه السفارة كفدا مرينيا كبيرا في مقدمتو أبك الفضؿ بف أبي مديف كعثماف بف جرار كمػريـ 

كقػد كػاف دافػع (. 310ص ،4، ج1955 بنت أبي السعيد أخت السػمطاف أبػي الحسػف )الناصػرم،
ىػػذه الزيػػارة ىػػك تقػػديـ كاجػػب العػػزاء بكفػػاة السػػمطاف الناصػػر، كالكقػػكؼ عمػػى المصػػحفيف الشػػريفيف 
المذيف أرسميما أبك الحسف، كاألكقاؼ التػي أجريػت ليمػا، كمػا تطرقػت لخسػائر الدكلػة المرينيػة فػي 

 . 2لفدا، كقد رد عمييا السمطاف المممككي أبك ا1مكقعة طريؼ كضياع الجزيرة الخضراء

يشػػير ابػػف الػػكردم إلػػى أنػػو كانػػت ىنالػػؾ سػػفارة حممػػت الربعػػة التػػي خطيػػا السػػمطاف أبػػك الحسػػف 
دينػػار ككقفيػػا عمػػى خزانػػة  آالؼكأىػػداىا إلػػى بيػػت المقػػدس، كأف أبػػا الحسػػف اشػػترل أمالكػػا بعشػػرة 

-497، ص2، ج1996ابػػف الػػػكردم، )ـ1347ق/748كقػػراءة ىػػذا المصػػػحؼ، كػػاف ذلػػؾ قبيػػػؿ 
ـ 1346ق/747ختمػػػػؼ فػػػػي تػػػػاريخ ىػػػذه السػػػػفارة حيػػػػث ذكػػػػر أنيػػػا قػػػػد تكػػػػكف عػػػػاـ كقػػػد ا  .(498

. كفػػػي أكاخػػػر عيػػػد السػػػمطاف أبػػػك الحسػػػف شػػػيدت العالقػػػات (168-167، ص2000، المنػػػكني)
ـ، حػيف فػر الػكزير الحفصػي 1348ق/749فتكرا كبيرا خصكصا بعد آخر سفارة التػي كانػت عػاـ 

جػكد المرينػػي فػي افريقيػػة إلػى مصػػر، فأرسػميا أبػػك ابػف تػافراجيف الػػذم كػاف يمثػػؿ المقاكمػة ضػػد الك 
 ،3، ج1955،الناصػرمالحسف ليتـ القبض عميو إال أف السػمطاف الناصػر حسػف لػـ يسػتجب ليػا )

 (.162ص

كعمػى صػػعيد العالقػات الثقافيػػة كالعمميػػة مػا بػػيف المشػػرؽ كالمغػرب فػػي عيػػد السػمطاف أبػػي الحسػػف 
ة إلػى المشػرؽ كمػف أشػير ىػذه الػرحالت، رحمػة ابػف المريني، فقد انتعشت رحػالت العممػاء المغاربػ

. " فشػػػيدت تمػػؾ الفتػػرة اسػػػتقرار 2، كرحمػػػة الػػكادم اشػػي1، كرحمػػة خالػػد بػػػف عيسػػى البمػػكم3بطكطػػة
                                                           

1
،1955(وأ ضافيكتاباال تقصا)الناصري،394-4،386نصالر الةوب اندوافعال فارةذكرتفينفحالط ب)المقري،ج

 (.147-3،143ج
2

(وذكر398-4،394 طانأبوالفدابنقالوونل   طانأبوالح نذكرفينفحالط ب)المقري،جنصردالتعز ةالذيبعثلال 

 (.151-3،147،ج1955أ ضافياال تقصا)الناصري،
 \)ىػ703ىك محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ الطنجي أبك عبد اهلل بف بطكطة، عاش في عيد الدكلة المرينية، كلد بطنجة سنة 3

. لقب بأمير الرحاليف المسمميف كقد طاؼ بالد المغرب كالمشرؽ كنظـ رحمتو في كتاب اسماه " تحفة النظار في غرائب ـ(1304
 .(559، ص 1984األمصار كعجائب األسفار" )حميدة، 
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العمماء المغاربة في مصػر كالمػدف الشػرقية، فػأبك حيػاف الغرنػاطي ذائػع السػيط اسػتقر فػي القػاىرة، 
"  3ذلؾ ابػػػف الحػػػاج صػػػاحب المػػػدخؿ، كالػػػزكاكمكابػػػف دحيػػػة السػػػبتي اسػػػتقر أيضػػػا فػػػي القػػػاىرة، ككػػػ

. فكػػاف لمرحالػػة كالعممػػاء دكر كبيػػر فػػي نقػػؿ الثقافػػة مػػا بػػيف المشػػرؽ (91، ص 2012)الشػػاىرم، 
حضػركه معيػـ مػف شػتى العمػكـ الدينيػة كالمعرفيػة، كقػد أثمػرت تمػؾ الػرحالت أكالمغرب، كذلؾ بمػا 

 ة، الذيف نافسكا عمماء المشرؽ بعمكميـ كثقافتيـ.كأدت إلى ظيكر كبركز جيؿ مف العمماء المغارب

 اىتمامو كصفة نسخو لممصاحؼ


الحسف المريني بنسخ المصاحؼ جميا، كذلؾ بمػا قػد نسػخو مػف الخمػس  يكاف اىتماـ السمطاف أب
، كذلؾ نػكع مػف أكجػو الحفػظ لكتػاب اهلل كابتغػاء 4ربعات الالتي أىداىف لممساجد المقدسة المختمفة

اتبع السمطاف أبك الحسف مزايا ىذا النسخ كمنيا  واب. كلخط المصحؼ الشريؼ كنسخلألجر كالثك 
 الحسػػف لممصػػحؼ الشػػريؼ يىػػذه الصػػفة فػػي كتابػػة السػمطاف أبػػ تتجميػؿ الخػػط كتكبيػػره، كقػػد ذكػر 

"كعمػػى ىػػذا النحػػك )تجميػػؿ الخػػط( كانػػت كتابػػة إمامنػػا المرحػػـك خطػػو فػػي المصػػاحؼ، ككػػاف كتػػب 
ابف ) ا كتبو مف المصاحؼ في أجزاء ثالثيف في كؿ ختمة نفعو اهلل بذلؾ"امامنا رضي اهلل عنو لم

 . (473-472، ص1981، مرزكؽ

كمف مزايا نسخ المصحؼ الشريؼ عدـ كتابتو بماء الذىب كعدـ تحميتو باألحجار الكريمػة حكمػو 
تيػت كحكـ تزيف المساجد، فاىتـ بذلؾ السمطاف أبك الحسػف فكػاف يكتػب بػالحبر األسػكد المعطػر بف

المصػاحؼ بالػذىب، كمػف ترصػيعيا  ابػةالمسؾ. كجاء فػي المسػند " كىػذا الػذم منػع أمامنػا مػف كت
منظكمػػة باألحجػػار النفيسػػة مػػف اليػػاقكت كالزبرجػػد كالمؤلػػؤ، كىػػذا الػػذم أكجػػب انتزاعػػو إيػػاه بعػػد أف 

مػػاء ه عمػى ىػػذا الكجػو مػػف الربعػة التػي حبسػػيا بشػالة، فبعػػد أف تحقػؽ ىػذه األخبػػار، جمػع العمحػاٌل 

                                                                                                                                                                      
ىـ كتبو " تاج المفرؽ ـ( فقيو كىك مف الرحالة المشيكريف، مف أ1313\ىػ713خالد بف عيسى بف احمد بف إبراىيـ البمكم األندلسي، ) 1

 (297، ص 2،ج2002)الزركمي،  في تحمية عمماء المشرؽ"
ـ(، كاف 1348 \ىػ749متكفي سنة ) ـ( ك1274 \ىػ673ابف محمد بف قاسـ بف محمد بف حساف القيسي الكادم االشي مكلكد سنة ) 2

 .(209-208، ص 2010)عزكز ، كثير الترحاؿ، فرحؿ إلى المشرؽ مرتيف كلقب بصاحب الرحمتيف 
لفية مشيكرة أـ(، عالـ في المغة كالنحك كلو 1169\ىػ564)ىك يحيى بف عبد المعطي بف عبد النكر الزكاكم مكلكد سنة 3

 (.197، ص6بدكف تاريخ، ج )ابف خمكاف، في عمـ النحك
 تـ ذكر ىذه الربعات في الفصؿ الثاني مف البحث. 4
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كشػػاكرىـ، فكقػػع كفػػاؽ جمػػيعيـ عمػػى نقضػػيا، كأف يشػػتركا بيػػا أمػػالؾ تحػػبس عمػػى القػػراء بالضػػري  
 . (474، ص 1981)ابف مرزكؽ، المذككر" 

 

 كفاتو


العبػػػاس أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف  يالحسػػػف بزعامػػػة أبػػػ يقامػػػت بعػػػض القبائػػػؿ بػػػالثكرة عمػػػى السػػػمطاف أبػػػ
جػو إلػى ىنػاؾ لمحاربتػو. كفػي ىػذه األثنػاء الككمي آخر حفيد لممكؾ بني عبػد المػؤمف بتػكنس، فتك 

انقمب عميو ابنو أبك العناف كأعمف نفسػو سػمطانا عمػى الػبالد، فشػعر السػمطاف بضػركرة العػكدة إلػى 
المغػػػرب، فركػػػب البحػػػر بأسػػػطكؿ حربػػػي مػػػف سػػػتمائة سػػػفينة لكػػػف عاصػػػفة ىبػػػت كحطمػػػت ذلػػػػؾ 

)ابػػف خمػػدكف، د ممكػػو األسػػطكؿ، ففػػر إلػػى الصػػحراء حتػػى كصػػؿ سجمماسػػو كقػػد عػػـز عمػػى اسػػتردا
. كجػػػػػػرت معركػػػػػػة بينػػػػػػو كبػػػػػػيف ابنػػػػػػو قػػػػػػرب كادم أـ الربيػػػػػػع سػػػػػػنة (286-285، ص 7،ج1983

ـ( انتيػت بيزيمػة أبػي الحسػف، فتنػازؿ عػف الحكػـ البنػو أبػي العنػاف، تػكفي بعػدىا 1350ىػ/751)
)ابػػف ـ(، كدفػػف فػػي مػػراكش 1351آذار  24 \ىػػػ752األكؿ سػػنة  )ربيػػعالسػػمطاف أبػػك الحسػػف فػػي 

 (.286-285، ص 7،ج1983، خمدكف

 

 الربعة المغربية الخاصة بالسمطاف أبك الحسف المريني المحفكظة في مدينة القدس 3.2


 مفيـك الربعة 3.2.1


: "الجكنػة، جكنػة العطػار، كفػي ةكػاآلتي: الٌربعػجاء المعنى المغكم لمفظػة الر بعػة فػي لسػاف العػرب 
ط القامػة. الر بعػة: إنػاء مربػع كالجكنػة" حديث ىرقؿ: ثـ دعا بشيء كالر بعة العظيمة. الربعػة: كسػي

 .(107، ص 8)ابف منظكر،ج

 معجـ عمـك القرآف حيث عرفت المفظة بأنيا:في أما المعنى االصطالحي فقد جاء 
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الر بعة: "بفت  الراء كىي الصحؼ التي كتبت في عيد أبي بكر الصديؽ ثـ انتقمت إلى عمر مف 
تكجد عند العطاريف، ثـ صارت تطمؽ عمى صندكؽ بعده، كأصؿ الربعة سميمة مغشاه بالجمد 

مقسـ إلى بيكت بعدد أجزاء المصحؼ كتكضع ىذه األجزاء فيو كتحفظ، كلذا أصبحت لفظة 
الربعة تطمؽ عمى المصحؼ، كالبعض يفرؽ بيف الر بعة كالمصحؼ، فيعتبر المصحؼ عمى ما 

)الجرمي،  عدة أجزاء" جمع في سفر كاحد، بينما تطمؽ الر بعة عمى المصحؼ المكزع بيف
 (.158، ص 2001

بعػػة بمعنػػى تػػاج العػػركس يػػنص عمػػى أف " الربعػػة بػػالفت  الجكنػػة: جكنػػة العطػػار، كأمػػا الر   ؼكتعريػػ
صػػندكؽ فيػػو أجػػزاء المصػػحؼ الكػػريـ، فػػإف ىػػذه مكلػػدة ال تعرفيػػا العػػرب، بػػؿ ىػػي اصػػطالح أىػػؿ 

ليػو مػاؿ الزمخشػرم فػي  ، 5، ج2011)الزبيػدم،  األسػاس"بغداد، أك كأنيا مأخكذة مػف األكلػى، كا 
 (343ص

كجاء في شرح دالئؿ الخيرات ألبي حامد محمد العربي الفاسػام بأنيػا عبػارة عػف " صػندكؽ مربػع 
داخمػػػػو بيػػػػكت بعػػػػدد أجػػػػزاء فػػػػي  كػػػػكفالشػػػػكؿ مػػػػف خشػػػػب، مغشػػػػي بالجمػػػػد، ذك صػػػػفائ  كحمػػػػؽ، ي

طالقيػػا عمػى المصػػحؼ مجػاز )نقػػال  "المصػحؼ، يجعػؿ فػػي كػؿ بيػػت منػو جػػزء مػف المصػحؼ، كا 
 . (13، صفحة 1999عف المنكني، 
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 مكقع حفظ الربعة المغربية 3.2.2


 

 (Burgoyne, 1987, p. 270)مكقع المتحؼ اإلسالمي 1.3الشكؿ 

الربعة المغربية محفكظة في الكقت الحاضر داخؿ المتحػؼ اإلسػالمي الكاقػع فػي الزاكيػة الجنكبيػة 
ى المتحؼ اإلسالمي المعركض فيػو التحػؼ األثريػة الغربية لممسجد األقصى المبارؾ. كيتككف مبن

 مف قاعتيف: 

ىا إلى الفترة المممككية. كىي طكليػة تمتػد ؤ القاعة الغربية: ككانت تسمى بجامع المغاربة، يعكد بنا
أمتار. كفييا المدخؿ مف جية الشػرؽ،  9مترا، كعرضيا  45مف الشماؿ إلى الجنكب يبمغ طكليا 

سػػنة  النبػػي المغربػػيمػػؽ، أسػػس ىػػذه القاعػػة الشػػيخ عمػػر بػػف عبػػد كىنالػػؾ مػػدخؿ آخػػر شػػمالي مغ
، 2011)النتشة، ـ( 1871ىػ/1288ـ(، كتـ ترميميا أكاخر العيد العثماني سنة )1303ىػ/707)

لمنقش الحجرم عمػى المػدخؿ كنصػو:  ا، في عيد السمطاف عبد العزيز خاف، كذلؾ كفقن (145ص 
ؼ كالمكػػاف المبػػارؾ المنيػػؼ سػػمطاف البػػريف كخاقػػاف " قػػد أمػػر بتعميػػر ىػػذا المسػػجد المػػالكي الشػػري

البحػػريف كخػػادـ الحػػرميف الشػػريفيف كحػػامي أكلػػى القبمتػػيف ذك الشػػككة كالشػػأف مكالنػػا السػػمطاف عبػػد 
العزيػػز خػػاف بػػف السػػمطاف الغػػازم محمػػكد خػػاف بػػف آؿ عثمػػاف أداـ اهلل تعػػالى  ممكػػة كجعػػؿ الػػدنيا 

 بأسرىا ممكو".
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متػرا. كىػي  17متػرا، كعرضػيا 35الشرؽ إلى الغرب، حيػث يبمػغ طكليػاالقاعة الجنكبية: تمتد مف 
ـ اسػتخدمت مسػجدا لمنسػاء تعػكد لمفتػرة الفاطميػة، كتػـ اسػتخداميا فػي فتػرة 70جزء مف قاعة تمتد 

 . (145، ص 2011)النتشة،  الفرنجة

ـ فػػػػػي الربػػػػػاط 1922أينشػػػػػئ المتحػػػػػؼ اإلسػػػػػالمي بقػػػػػرار مػػػػػف المجمػػػػػس اإلسػػػػػالمي األعمػػػػػى عػػػػػاـ 
ـ إلػػى الزاكيػػة الغربيػػة الجنكبيػػة مػػف المسػػجد األقصػػى. كفػػي 1929، ثػػـ نقػػؿ فػػي سػػنة 1كرمالمنصػػ
ـ قامت كزارة األكقػاؼ األردنيػة بترميمػو، بالتعػاكف مػع كزارة الخارجيػة الفرنسػية إليجػاد 1974عاـ 

ضػات. ك تنظيـ جديد لممتحؼ، حيث تـ العمؿ فيو لمدة عاميف كشػمؿ العمػؿ تنظػيـ بطاقػات لممعر 
تكلى الػدكتكر نظمػي الجعبػة مسػؤكلية المتحػؼ، فقػاـ بفيرسػة المصػاحؼ كعمػؿ  1982 كفي عاـ

اسػػتمـ األسػػتاذ خضػػر سػػالمة  1990، كفػػي عػػاـ (3، ص 2003)سػػالمة،  بطاقػػات لممعركضػػات
إدارة المتحؼ كقاـ بإعادة تنظػيـ عمػؿ مػف سػبقكه، كأصػدر دراسػة عػف المصػاحؼ المعركضػة فػي 

المخطكطات القرآنية في المتحؼ اإلسالمي في الحـر كانو: " المتحؼ اإلسالمي كنشره بكتاب عن
" كالكتاب عبػارة عػف فيػرس ككتػالكج لمعظػـ مجمكعػة المصػاحؼ التػي يحفظيػا المتحػؼ. الشريؼ

عػادة تنظػيـ معركضػاتو تحػت  كفي الفترة الحالية فإف المتحػؼ اإلسػالمي يخضػع لعمميػة تحػديث كا 
 دس الدكتكر يكسؼ النتشة.في أكقاؼ الق كاآلثارإدارة مدير السياحة 

فنية إسالمية لفترات مختمفة، كالتي كصمت المتحؼ مػف بقايػا  االمتحؼ اإلسالمي تحفن  في يعرض
ترميـ أبنية المسػجد األقصػى مثػؿ بقايػا الفسيفسػاء كالقيشػاني الخػاص بمبنػى قبػة الصػخرة، أك مػف 

فردية أك ىبات مف مساجد  اليدايا كالكقكؼ مثؿ المصاحؼ التي كقفت لقبة الصخرة، أك ممتمكات
عػػرض ىػػذه التحػػؼ فػػي قاعػػات المتحػػؼ كفػػؽ مجمكعاتيػػا الماديػػة، المػػدف الفمسػػطينية المختمفػػة. كتي 

قطعة خشبية، كأقدميا مجمكعة األخشػاب األمكيػة  300فينالؾ مجمكعة األخشاب التي تزيد عف 
. كمجمكعػػػة التػػػي كانػػػت مكضػػػكعة عمػػػى الجكانػػػب العمكيػػػة لمػػػركاؽ األكسػػػط فػػػي المسػػػجد األقصػػػى

التحػػػؼ المعدنيػػػة كالتػػػي تحػػػكم العديػػػد مػػػف األدكات النحاسػػػية كالحديديػػػة كالفضػػػية كأبرزىػػػا السػػػياج 

                                                           
باب الناظر مقابؿ رباط عالء اليف البصير، أنشأه السمطاف المنصكر  يقع الرباط المنصكرم في الجية الجنكبية مف طريؽ1

لى الشرؽ إكحدات معمارية أساسية: المدخؿ كقاعة كبيرة مستطيمة تقع  اء حجاج القدس، كيضـ الرباط ثالثقالككف إليك 
 (.217، ص 2011)النتشة، لى الغرب مف مدخؿ الرباط إمف المدخؿ كساحة تقع 
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، إلػى (1.3)لكحػةالحديدم الذم كاف يحيط بالصخرة داخؿ قبة الصخرة كىك يعكد لمفترة الصميبية 
م كضػع فتػرة جانب العديد مف العمالت. كىنالؾ مجمكعة القيشاني كالفخار كىك مف القيشػاني الػذ

سػػميماف القػػانكني عمػػى محػػيط قبػػة الصػػخرة. كمجمكعػػة التحػػؼ الزجاجيػػة مثػػؿ القناديػػؿ كالصػػحكف 
(. 2.3كأىميا مشػكاه مممككيػة تحمػؿ رنػؾ السػمطاف تنكػز الناصػرم كىػك عمػى شػكؿ كػأس )لكحػة 

 كمجمكعة المنسكجات كمجمكعة الرقـك الحجرية كتيجاف األعمدة. 

 

 

 

 يالسياج الصميب :1.3لكحة 
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 مشكاة األمير تنكز الناصرم :2.3لكحة 

تعد مجمكعة المكاد الكرقية مف أىـ المجمكعات المعركضة داخؿ المتحؼ اإلسالمي، كتنقسـ الى 
، كيبمػغ المػيالدم قسميف: مجمكعة مف الكثائؽ المممككيػة التػي تعػكد الػى أكائػؿ القػرف الرابػع عشػر

الكرؽ، بالمغة العربية كبعضيا بالمغة الفارسية، كىي عددىا حكالي ألؼ كثيقة، مكتكبة عمى الرؽ ك 
. كالقسػـ (147، ص 2011)النتشػة،  تعرض التاريخ االجتماعي لسكاف مدينة القدس ذلؾ الكقػت

ي يبمػػػغ عػػػددىا مئتػػػيف كسػػػتة كسػػػتيف مصػػػحفا كربعػػػة حسػػػب تػػػالثػػػاني ىػػػك مجمكعػػػة المصػػػاحؼ ال
فػة، أقػدميا المصػحؼ الكػكفي الػذم سجالت المتحػؼ اإلسػالمي، كىػي تعػكد لفتػرات إسػالمية مختم

(. كالمصػػػاحؼ متنكعػػػة فػػػي أحجاميػػػا كخطكطيػػػا 3.3يعػػػكد ألكاخػػػر القػػػرف الثػػػاني اليجػػػرم )لكحػػػة
كزخارفيػػا كتجميػػدىا، اذ ضػػمت الخػػط الكػػكفي كالمغربػػي كخػػط الريحػػاف كالنسػػخ كالثمػػث، كأكبػػر ىػػذه 
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(، حيػػث ـ1438ىػػ/841المصػاحؼ حجمػا ىػك مصػحؼ الممػؾ األشػػرؼ سػيؼ الػديف برسػبام )ت
سـ، كالمصحؼ في األصػؿ حجمػو أكبػر مػف ىػذا، لكنػو تعػرض  90سـ كعرضو 110يبمغ طكلو 

 لقص حكافو نتيجة لمترميـ الخاطئ في فترة سابقة. 

 

 المصحؼ الككفي :3.3لكحة 

 

 مككنات الربعة المغربية ككصؼ أجزائيا 3.2.3


بعػػة السػػمطاف أبػػك الحسػػف المرينػػي المحفكظػػة فػػي القاعػػة الغربيػػة لمبنػػ ى المتحػػؼ اإلسػػالمي، فػػي ر 
(، كرقػـ 0156(، كالتػي تضػـ الربعػة بأجزائيػا تحػت رقػـ )16قسـ المكاد الكرقية، في الخزانة رقـ )

 (. 0155ـ/ش(، كصندكقيا الخشبي محفكظ تحت رقـ )240تصنيفيا القديـ )

 سفرا، بكاقع جػزء مػف القػرآف الكػريـ فػي كػؿ سػفر. كىػي مكتكبػة عمػى رىؽ قػد يكػكف 30تتككف مف 
رؽ الغػػػزاؿ  كتجػػػدر اإلشػػػارة ىنػػػا إلػػػى أف المقصػػػكد بمصػػػطم  " رىؽ الغػػػزاؿ" الػػػذم ذكػػػر باألدبيػػػات 
العربية، ىك الػرؽ المسػتخمص مػف جمػد الغػزاؿ فعػال أك قػد يكػكف مستخمصػا مػف حيػكاف آخػر غيػر 

تسػمية جمػد الغػزاؿ  فٌ إمستخدـ سابقا كمعالج بطريقة معينػو. كأشػار إلػى ذلػؾ ديػركش  حيػث قػاؿ" 
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كىػػك الػػر ؽ الػػذم لػػـ يسػػبؽ  velinغالبػػا إلػػى نكعيػػة معينػػة مػػف الػػرؽ مثػػؿ التسػػمية الفرنسػػية تسػػير 
. (80، ص2005ديػػركش، ) اسػػتخدامو، كالمعػػد مػػف المػػاعز الصػػغير أك الحمػػالف المكلػػكدة ميتػػو"

كلػػػيس ىنالػػػؾ طريقػػػة لمعرفػػػة أصػػػؿ الحيػػػكاف الػػػذم أخػػػذ منػػػو الػػػرؽ إال بػػػالفحص المجيػػػرم، كذلػػػؾ 
عيػػػة مسػػػاـ الشػػػعر فيػػػو أك رؤيػػػة بقايػػػا الشػػػعر أك الصػػػكؼ، كحتػػػى بػػػالفحص لمعرفػػػة كتكضػػػي  نك 

 يزىا خصكصا في الرقكؽ المعالجة بطريقة احترافية.يالمجيرم يصعب في بعض األحياف تم

يػػة: )األكؿ، كالثػػاني، تف جػػزءا مػػف الربعػػة بقػػي أربعػػة كعشػػركف، كىػػي األجػػزاء اآليكمػػف أصػػؿ ثالثػػ
بع، كالثػػامف، كالتاسػػع، كالحػػادم عشػػر، كالثػػاني عشػػر، كالثالػػث كالثالػػث، كالرابػػع، كالسػػادس، كالسػػا

عشػػػػر، كالرابػػػػع عشػػػػر، كالخػػػػامس عشػػػػر، كالسػػػػابع عشػػػػر، كالتاسػػػػع عشػػػػر، كالعشػػػػركف، كالحػػػػادم 
كالعشػػػػركف، كالثػػػػاني كالعشػػػػركف، كالثالػػػػث كالعشػػػػركف، كالرابػػػػع كالعشػػػػركف، كالخػػػػامس كالعشػػػػركف، 

 كالعشركف(.  كالسابع كالعشركف، كالثامف كالعشركف، كالتاسع

جػػػزاء نسػػخيا كأكقفيػػػا لممسػػػجد األقصػػى السػػػمطاف أبػػػك الحسػػف المرينػػػي، بعػػػد أف نسػػػخ كػػؿ ىػػػذه األ
ربعتيف قبميا كما ذكػر سػابقا. كتعػد ر بعػة المسػجد األقصػى ىػي النسػخة الكحيػدة الباقيػة إلػى اآلف، 

ة فػػػػػي كيػػػػػذكر المنػػػػػكني  أنػػػػػو قػػػػػد تكػػػػػكف ربعتػػػػػا الحػػػػػـر المكػػػػػي كالمػػػػػدني محفكظتػػػػػاف فػػػػػي األسػػػػػتان
 .(15، ص 1999المنكني، )إسطنبكؿ

ـ، كما ذكر عمى كقفيتيػا فػي نيايػة كػؿ جػزء مػف 1344ىػ/745كتعكد فترة نسخ الر بعة إلى سنة  
( 477، ص 1981. كفي األدبيات التاريخية ذكرت ر بعة بيت المقدس عنػد ابػف مػرزكؽ )أجزائيا

الكريمػة التػي تكجػو بيػا أبػك المجػد  في المسند الصحي  حيث قاؿ:" ثـ نسخ رضي اهلل عنو الربعػة
بف أبي عبد اهلل بف أبي مديف كعثماف بف يحيى بػف جػرار، كأصػحبيا رضػي اهلل عنػو كػذلؾ ىديػة 
كبيػػرة كصػػالت لممجػػاكريف جمػػة المسػػجد األقصػػى، كاسػػتقرت بيػػا سػػنة سػػبعمائة كخمػػس كأربعػػيف 

ا زار بيػت المقػدس ( حينمػ710، 2، ج1860)كىنالؾ نص آخر ذكره المقػرم .كحبس عمييا ذلؾ"
كرأل الربعػػة حيػػث قػػاؿ:" ككػػاف السػػمطاف أبػػك الحسػػف المرينػػي كتػػب ثالثػػة مصػػاحؼ شػػريفة بخطػػو 
كأرسػػميا إلػػى المسػػاجد الثالثػػة التػػي تشػػد إلييػػا الرحػػاؿ، كأكقػػؼ عمييػػا أكقافػػا جميمػػة، كتػػب تكقيعػػو 
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لمصػػرم.... سػػمطاف مصػػر كالشػػاـ بمسػػامحتيا مػػف إنشػػاء األديػػب الشػػيير جمػػاؿ الػػديف بػػف نباتػػو ا
 قمت كقد رأيت أحد المصاحؼ المذككرة كىك الذم ببيت المقدس كربعتو في غاية الصنعة ".

ممزمة، كؿ ممزمة يتراكح  ةي عشر تف مما يقارب مف اثنييتككف كؿ جزء مف األجزاء األربعة كالعشر 
مػػػى عػػػدد أطباقيػػػا مػػػا بػػػيف الثالثػػػة إلػػػى األربعػػػة أطبػػػاؽ، بحيػػػث يكػػػكف الجانػػػب الشػػػعرم إلػػػى األع

كرقػػة فػػي كػػؿ سػػفر، كعػػدد األسػػطر  100كرقػػة إلػػى  95، بكاقػػع  1كالجانػػب المحمػػي إلػػى األسػػفؿ
سػـ،  21.5سػـ، كعػرض  21خمسة في كؿ صفحة، كشكؿ كؿ سفر أشػبو بػالمربع بمقػاس طػكؿ 

 سـ.  4كعمؽ 

 الغالؼ

 21، عرضػو  ، كىػي متشػابيو فػي جميػع األجػزاءشكؿ الغالؼ فػي كػؿ سػفر قريػب لمشػكؿ المربػع
افية بسػمؾ الكتػاب سـ. يتككف الغػالؼ مػف دفتػيف، ككعػب، كثػالث طيػات إضػ 21.5كطكلو سـ، 

(، كميمػػػة ىػػذه الطيػػػات اإلضػػافية الػػػثالث حفػػظ حػػػكاؼ الكتػػاب مػػػف 4.3لكحػػة سػػػـ ) 3.5حػػكالي 
 إذالعكامؿ الخارجية، فيظير الغالؼ عند إغالقو مثؿ الصندكؽ، كىذا أسمكب فريد كمميز لمتجميد 

 ت اإلسالمية مككنة مف دفتيف كطية كاحدة لإلغالؽ يطمؽ عمييا المساف. معظـ المخطكطا فٌ إ

                                                           
 50( الفصؿ الثاني، ص 3.2الشكؿ ) إلىانظر  1
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 غالؼ الجزء الرابع عشر :4.3لكحة 

ف الداخميػة كالخارجيػة، كىػذا مػا يسػمى " التجميػد يكالغالؼ مغطى بالجمد البني المحمر، مػف الجيتػ
مػػف أقػػدـ أشػػكاؿ  دٌ عػػأم أف التمبػػيس قػػد غطػػى الػػدفتيف مػػف الخػػارج كالػػداخؿ، كىػػذا الػػنمط ي 1التػػاـ"

(. " كىػػػك 2.3" الشػػػكؿ )I(، "بػػالنمط 393، ص 2005) التجميػػد اإلسػػػالمي كأشػػار عميػػػو ديػػػركش
الػػنمط الػػذم يتميػػز بكجػػكد حاشػػية متصػػمة مػػف الجمػػد بارتفػػاع مجمػػكع المػػالـز ممتصػػقة بالجكانػػب 

نػب الرابػع". الثالثة السفمية لأللكاح الكاقية بحيث تشكؿ ىيئة صندكؽ )قػراب(، كيشػكؿ الكعػب الجا
االعتمػاد فػي الحفػظ يكمػف فػي صػناعة  فٌ إكىذه الطيات ال تقػكـ بحمايػة األسػفار بشػكؿ كبيػر، إذ 

 عمب أك صناديؽ أك حقائب قماشية تككف ممحقة بالتجميد.

                                                           
 كعندما يغطى التمبيس كعب الكتاب كالقسـ الداخمي لمبطانة يسمى "نصؼ تجميد" 1
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 (394، ص 2005)ديركش،  Iتجميد مف النمط  :2.3الشكؿ 

رتػكف المقػكل المضػغكط، ممػـ، كىػي مصػنكعة مػف الك 3كسمؾ كؿ دفة مػف دفتػي الغػالؼ حػكالي 
كيبػػدك أنػػو قػػد كضػػع فػػي فتػػرة الحقػػة فيػػك حػػديث التصػػنيع. فػػي سػػجالت المتحػػؼ ذكػػر أف تمبيسػػة 

 لغػػػالؼ ىػػػي مػػػف جمػػػد الغػػػزاؿ، كال يكجػػػد دليػػػؿ مخبػػػرم أك تػػػاريخي يؤكػػػد ىػػػذهتغطػػػي ا تػػػيالجمػػػد ال
المي، ف الجمػػػػكد التػػػػي اسػػػػتخدمت بالتجميػػػػد فػػػػي العػػػػالـ اإلسػػػػإالمعمكمػػػػة إلػػػػى اآلف، كبشػػػػكؿ عػػػػاـ فػػػػ

 مستخرجة مف جمكد األغناـ كاألبقار كالخراؼ.

كذلػؾ بخػـر  كىػك الخػيط بغػرزة كاحػدة 1ككؿ سفر مف أسفار الٌربعة مخاط خياطة إسالمية تقميديػة 
كؿ كراسة بثقبيف يمر بيما الخيط، كفي كؿ مػرة يمػر فييػا الخػيط مػف ثقػب إلػى آخػر يقػـك المجمػد 

خؿ الكػػراس السػػابؽ، ثػػـ يػػدخؿ الخػػيط فػػي الكراسػػة بعقػػده مػػف الخػػارج حػػكؿ طػػرؼ المسػػار عنػػد مػػد
التاليػػة، كىكػػذا حتػػى تنتيػػي خياطػػة السػػفر كتسػػمى ىػػذه العمميػػة " بالتشػػبيؾ"، كيسػػتخدـ خػػيط رفيػػع 

فػػي  2لتجنػػب أم انتفػػاخ قػػد يظيػػر فػػي الكعػػب.  كبالنسػػبة لممدرجػػة أك مػػا يعػػرؼ بالتػػاج اإلسػػالمي
                                                           

1
 .كىذه التقنية مف الخياطة خاصة في مخطكطات البالد اإلسالمية
2

 هللاالوتراإلضافيالتاجاإل الميهيخ اطةل تقو ةالمخطوطوفيالمخطوطاتاإل الم ةتكونبالعادةبأكثرمنخ طم ون،ع

 (.414،ص2115بكلطرفمنج  الكتاب)د روش،
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كف يبدك أنيا قد أزيمت أثناء عممية الترميـ أك بسبب أجزاء الر بعة، فينالؾ آثار لمكاف خياطتيا، كل
التقادـ. كفي فترة الترميـ أضيؼ تاج بأسمكب الخياطة اإلسالمية أحدىما باستخداـ خيطيف بالمكف 

 (. 6.3كىما األبيض كاألحمر )لكحة  اف( كاآلخر استخدـ بو خيط5.3األخضر كاألصفر )لكحة 

 

 تاج إسالمي :6.3لكحة   تاج إسالمي             :5.3لكحة 

كمما يالحظ أف تزييف الغالؼ متطابؽ في كؿ أسفار الر بعة، حيث يبدأ كػؿ غػالؼ بيػامش مفػرغ 
سػـ مػف األعمػى كاألسػفؿ. يبػدأ  1.5سـ مػف الجػانبيف، كىػامش آخػر بعمػؽ  2مف الزخارؼ عمقو 

ت األربعػة، بخيػكط الػذىب كالفضػة عمػى محػيط الغػالؼ مػف الجيػا 1التزييف بإطار مجػدكؿ مطػرز
كفػػي كػػؿ جيػػة داخػػؿ اإلطػػار يكجػػد شػػريط كتػػابي، كتبػػت النصػػكص بػػداخميا بخيػػكط ذىبيػػة المػػكف 
كالخياطة فييا عمى شكؿ السمسة. النص في الشريط العمكم مكتكب فيو التالي:" كتػب ىػذه الربعػة 

، كيكمػػؿ الػػنص بالشػػريط الجػػانبي  لل x1 سػػـ 6.5كأبعػػاد الػػنص  المباركػػو بخطػػو ككقفيػػا عمػػى"
 xسػـ10كأبعػاده  التالكة فييا ببيت المقػدس شػرفو اهلل عبػد اهلل عمػي بػف أميػر المسػمميف" يسر "األ
، ثـ الشريط السفمي كنصو " ابف أمير المؤمنيف أبي سعيد ابػف أميػر المسػمميف أبػي يكسػؼ"،   1

ثػـ الشػريط الجػانبي األيمػف كنصػو" ابػف عبػد الحػؽ كذلػؾ فػي أكاخػر ذم شل ،x1سـ 6.5كأبعاده 
 (. 7.3)لكحة  ،   x 1سـ10 كأبعاده حجة خمسة كأربعيف كسبع مائو"ال

                                                           
 في ىذه الحالة، يككف الغشاء الجمدم ىك الحامؿ لمزخرفة كلمخيكط المطرزة.1
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 األشرطة الكتابية عمى الغالؼ العمكم لمجزء األكؿ :7.3لكحة 

كفي منتصػؼ الغػالؼ العمػكم يكجػد دائػرة تحػكم زخرفػة كتابيػة بػالخيكط الذىبيػة المطػرزة، قطرىػا  
، كالػنص المطػرز داخػؿ الػدائرة ىػك (8.3) سـ، محاطة بإطار مزدكج مف الخيػكط الفضػية لكحػة7

ػػا ىيػػكى ًإلىاػػوه كىاًحػػده 52اآليػة ) ػػكا أىن مى ًليىٍعمىمي كا بًػػًو كى ًليينػػذىري غه لِّمن ػػاًس كى ػػذىا بىػػالى ( مػػف سػػكرة إبػػراىيـ كنصػػيا: " ىىا
ًليىذ ك رى أيكليك اأٍلىٍلبىاًب".  كى
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 الغالؼ العمكم الدفة األكلى لمجزء األكؿ مف الر بعة :8.3لكحة 

أما غػالؼ الدفػة الثانيػة فيػك مػزيف بػنفس الطريقػة، كفيػو نفػس النصػكص عمػى الجكانػب األربعػة،  
لكػػف الػػدائرة الكاقعػػة فػػي منتصػػؼ الغػػالؼ مختمفػػة عػػف الدفػػة األكلػػى، فيػػي مطػػرزة بخيػػكط الػػذىب  

ػا ًإٍثميػوي عى 181باآلية ) ًإف  الم ػوى  ۚ  مىػى ال ػًذيفى ييبىدِّليكنىػوي ( مف سكرة البقرة: " فىمىف بىد لىوي بىٍعػدىمىا سىػًمعىوي فىًإن مى
" لكحة  ًميـه  (. 9.3)سىًميعه عى
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 الغالؼ السفمي لمدفة الثانية لمجزء األكؿ مف الر بعة :9.3لكحة 

كممػػا يجػػدر التنكيػػو إليػػو أف طيػػات اإلغػػالؽ الثالثػػة متصػػمة بالدفػػة العميػػا، كمزينػػة بإطػػار مجػػدكؿ 
فػػي المنتصػػؼ، مطػػرز فييػػا رقػػـ  اكتابينػػ اة الجانبيػػة تحػػكم شػػريطن بػػالخيكط الذىبيػػة كالفضػػية، كالطيػػ

(. أمػػػا 10.3)الجػػزء فػػػي كػػػؿ سػػفر بػػػالخيكط الذىبيػػػة، كمحػػاط بإطػػػار مػػػف الخيػػكط الفضػػػية لكحػػػة 
 مف أم تزييف أك كتابة.  اخالين يككف ك  ،الغالؼ مف الداخؿ فيك ممبس بالجمد البني المحمر

 

 ء الرابع عشرطية الغالؼ الجانبية لمجز  :10.3لكحة 
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 غرر األجزاء


كمقدمتو )الرازم،  ءالشي، أك مطمع كأكرمو ءالشيكؿ أكىي  ،كجمعيا غرر ،بضـ الغيف غرة

بشكؿ كامؿ بزخارؼ المزينتاف  الصفحتاف األكلى كالثانية (. كغرر السكر ىي340، ص1986

زخرفة بالكامؿ نباتية أك ىندسية، أك زخارؼ ىندسية كنباتية معا كتطمؽ عمى ىذه الصفحات الم

 .اسـ "السرلكح" أك "صفحة السجاد

يبدأ كؿ سفر في الربعة بغرتيف مزينتيف متشابيتيف، كيضـ كؿ سفر في الر بعة غرتاف تختمفاف 

( غرة مختمفة في كؿ سفر في 24عف األجزاء األخرل، أم أف ىنالؾ حكالي )بأشكاؿ الزخارؼ 

ر زخرفية نباتية كىندسية مركبة )المكحات األجزاء المكجكدة. كتشمؿ ىذه المكحات عمى عناص

11.3-34.3 .) 

 

 

 غرة الجزء األكؿ :11.3لكحة 
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 غرة الجزء الثالث :13.3غرة الجزء الثاني                                     لكحة  :12.3لكحة       

 

 غرة الجزء الرابع :14.3لكحة 
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 غرة الجزء السابع :16.3س                 لكحة غرة الجزء الساد :15.3لكحة             

 

 غرة الجزء الثامف :17.3لكحة                                   
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 غرة في الجزء الحادم عشر :19.3غرة الجزء التاسع                               لكحة  :18.3لكحة 

 

 

 غرة الجزء الثاني عشر :20.3لكحة 
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 غرة الجزء الرابع عشر :22.3لكحة            غرة الجزء الثالث عشر :21.3لكحة                

 

 
 

 غرة الجزء الخامس عشر :23.3لكحة 
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 غرة الجزء التاسع عشر :25.3غرة الجزء السابع عشر                لكحة  :24.3لكحة            

 

 

 
 غرة الجزء العشركف :26.3لكحة 
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 غرة الجزء الثاني كالعشركف :28.3غرة الجزء الحادم كالعشركف              لكحة  :27.3لكحة              

 

 

 غرة الجزء الثالث كالعشركف :29.3لكحة 
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غرة الجزء الرابع كالعشركف :30.3لكحة 

 

 غرة الجزء الخامس كالعشركف :31.3لكحة 
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 غرة الجزء السابع كالعشركف :32.3لكحة 

 

 غرة الجزء الثامف كالعشركف :33.3لكحة 



98 
  

 

 غرة الجزء التاسع كالعشركف :34.3لكحة 

 
 فكاتح السكر



ما كاف بداية سكرة جديدة أك تكممػة  اتختمؼ فكات  السكر مف سفر إلى آخر، كذلؾ كفقا لمنص، إذ
 كاف السفر يبدأ بسػكرة جديػدة، تبػدأ الصػفحة بتركيسػة إطارىػا مػذىب السكرة في الجزء السابؽ، فإذ

أعمى الكرقة مزخرفة بفركع نباتية بخطكط سكداء، يمييا إطار أبيض المكف داخمو شريط كتابي في 
بػػالخط الكػػكفي المػػذىب عمػػى أرضػػية بيضػػاء كزرقػػاء، يكتػػب فييػػا اسػػـ السػػكرة كعػػدد آياتيػػا )لكحػػة 

فحة أعمى الصفي مف السفر السابؽ، فيبدأ المتف بتركيسة  ة(. أما إذا بدأ المتف بتكممة سكر 35.3
ذىبيػة المػكف فييػػا فػركع نباتيػة بػػالمكف األسػكد كيحػدىا خػػط بػالمكف األزؽ مػف جميػػع الجيػات، كفػػي 
داخمػػػة نػػػص " أعػػػكذ بػػػاهلل مػػػف الشػػػيطاف الػػػرجيـ" بػػػالخط الكػػػكفي المػػػذىب عمػػػى أرضػػػية مزخرفػػػة 

داخميػػػا فػػػي بزخػػػارؼ نباتيػػػة، كعمػػػى يمػػػيف التركيسػػػة تخػػػرج حميػػػة تعميػػػؽ )مػػػداليكف( دائريػػػة الشػػػكؿ 
 (. 36.3)نباتية عمى شكؿ فركع كسيقاف بالمكف الذىبي كمحاطة بإطار أزرؽ المكف لكحة  زخارؼ



99 
  

 

 عنكاف السكرة "فاتحة الكتاب" مف الجزء األكؿ :35.3لكحة 

 

 "اعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ" مف الجزء الثاني :36.3لكحة 

 

كػكف نػص العنػكاف بػدكف تركيسػة أما فكات  السكر التي تأتي ما بعد الصفحة األكلى مف السفر، في
بالخط الككفي المذىب كمتصؿ بآخره حمية تعميؽ دائرية مزخرفة مف الداخؿ بزخارؼ نباتية ذىبية 

 (.37.3)المكف لكحة 
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 عنكاف السكرة مف الجزء بالخط الككفي مف الجزء التاسع كالعشركف :37.3لكحة 

 المتف

المغربػػي المبسػػكط، بحػػركؼ عريضػػة، كبحبػػر  كيمػػي التركيسػػة الػػنص القرآنػػي، كىػػك مكتػػكب بػػالخط
قػػاؿ عنػػو األسػػتاذ عبػػد اهلل مخمػػص  ، لل x13سػػـ  15كأبعػػاد الػػنص يتػػراكح بمعػػدؿ  أسػػكد المػػكف،

(: " كاف مداده مف فتيت المسؾ كعطر الكرد، كربمػا أضػيؼ إلييمػا فػي بعػض 590، ص1930)
شػػػراقو فػػػي بعػػػض ال صػػػفحات، كيصػػػفر فػػػي األحيػػػاف الزعفػػػراف الشػػػعرم ألف الخػػػط يشػػػتد سػػػكاده كا 

البعض اآلخر، كفي بعضيا يككف قميؿ السكاد".  كمتف المصحؼ مكتكب بكاقع خمسة أسطر في 
الصفحة الكاحدة، كتـ االلتزاـ بقكاعد الرسـ العثماني كذلؾ مف آداب نسخ القرآف الكريـ التي تشػدد 

بيػػة القديمػػة، فشػػكمت لتـز بقكاعػػد األلػػكاف كمػػا فػػي المصػػاحؼ المغر افييػػا المغاربػػة. كأمػػا الشػػكؿ فػػ
اآليػػػات بػػػالحبر األسػػػكد، كىمػػػزات القطػػػع رسػػػمت دكائػػػر بػػػالمكف األصػػػفر، كىمػػػزات الكصػػػؿ بػػػالمكف 
األخضػر، كالشػدة كالسػككف بػالمكف األزرؽ.  كبالنسػبة إلعجػػاـ حػرؼ الفػاء فالنقطػة كضػعت أسػػفؿ 

سػػػطر الحػػػرؼ، كنقطػػػة القػػػاؼ فكقيػػػا. كقطعػػػت حػػػركؼ المفظػػػة الكاحػػػدة بػػػيف آخػػػر السػػػطر كأكؿ ال
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فػي المصػاحؼ األندلسػية، كقبميػا المصػاحؼ المشػرقية المبكػرة،  االتالي، ككاف ىػذا األسػمكب متبعنػ
 المحافظة عميو الى ذلؾ الكقت.في كلكف المغاربة تشددكا 

 فكاصؿ اآليات كعددىا


رؤكس اآليػػات  كىػػي العالمػػة التػػي خصصػػت لمفصػػؿ بػػيف اآليػػة كالتػػي تمييػػا، كفػػي ربعػػة  .1
المرينػػي فػػإف عالمػػة فكاصػػؿ اآليػػات ىػػي كممػػة آيػػة، مذىبػػة بػػالخط السػػمطاف أبػػي الحسػػف 

الكػكفي كتحػيط بيػا ثػالث دكائػر، الػدائرة الخارجيػة مػكزع بيػا دكائػر صػغيرة بػالمكف األزرؽ 
كاألحمر، كالدائرة الكسطى ذىبية المكف، كالدائرة الثالثة مكتكب فييػا كممػة آيػة، فػي بعػض 

صػفحة عنػدما ال يكػكف ليػا متسػع كتػتـ اإلشػارة األحيػاف تكضػع ىػذه اإلشػارة فػي حاشػية ال
 (.38.3)الييا بعالمة مذىبة صغيرة في خالؿ النص لكحة 

 

 
 عالمة اآلية كما جاءت في الر بعة المغربية :38.3لكحة 

األخماس  كىي عالمة تكضع عمى رأس كػؿ خمػس آيػات. كجػاءت األخمػاس فػي الربعػة  .2
ص. كىػي عبػارة عػف حميػة تعميػؽ مذىبػة، في الحاشية، كفي بعض األحياف في خالؿ الػن

عمى شكؿ دائرة فكقيا مثمث، يحيط بيا خط أزرؽ المكف، كفي داخميا دائرة مذىبة، كتبػت 
 (.39.3)فييا بالمكف األبيض كممة "خمس" عمى أرضية زرقاءلكحة 



112 
  

 
 الخمس كما كرد في الر بعة المغربية :39.3لكحة 

ر آيات. كجاءت األعشار في الربعة في األعشار  كىي عالمة تكضع عمى رأس كؿ عش .3
الحاشية، بحمية تعميؽ دائرية الشكؿ ككبيرة الحجػـ، كتبػت فػي دائرتػو كممػة "عشػر" بػالمكف 
األبيض عمى أرضية زرقاء، تحػيط بيػا دائػرة أرضػيتيا ذىبيػة، كدائػرة ثالثػة بػالمكف األزرؽ 

 (.40.3)لكحة 

 
 ةالعشر كما كرد في الر بعة المغربي :40.3لكحة 
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 األحزاب

يقسـ كؿ جزء إلى حزبيف، كيقسـ كؿ حزب الى أربعة أرباع، كفي الربعػة فقػد كردت إشػارة الحػزب 
مرة كاحدة في كؿ جزء، كقد جاءت عمى شػكؿ حميػة معمقػة دائريػة الشػكؿ كمزخرفػة زخػارؼ نباتيػة 

عمػى  أشكاؿ مختمفػة كتبػت كممػة "حػزب" بػالخط الكػكفي بػالمكف الػذىبي ةفي حاشية الصفحة بأربع
 (. 41.3)أرضية حمراء، أك بالمكف األبيض عمى أرضية زرقاء. لكحة 

 

 األحزاب كما كردت في الر بعة المغربية :41.3لكحة 

 

 مكضع السجدة

كرد في القرآف الكػريـ األمػر بالسػجكد فػي مكاضػع عػدة، كفػي السػنة كجػب السػجكد عنػد قػراءة تمػؾ 
زىا خصصت عالمة ليذه المكاضػع، ظيػرت عمػى ييالمكاضع، كىك ما يعرؼ بسجكد التالكة، كلتم

داخميػػا ثػػالث دكائػػر مذىبػػة، كمكتػػكب بػػالخط الكػػكفي كممػػة فػػي شػػكؿ حميػػة تعميػػؽ فػػي الحاشػػية، ك 
 (.42.3)"سجدة" أك "هلل سجدة" بالمكف الذىبي اك األبيض عمى أرضية زرقاء لكحة 
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 السجدة كما كردت في الر بعة المغربية :42.3لكحة 

 

 تقسيـ خاص

نالؾ تقسػيـ خػاص كرد فػي بعػض المصػاحؼ كىػك تجزئػة رمضػاف، كذلػؾ لتسػييؿ تقسػيـ القػراءة ى
في شير رمضػاف، كقػد كرد ىػذا التقسػيـ فػي ٌربعػة أبػي الحسػف المرينػي عمػى شػكؿ محػراب بإطػار 
ذىبػػي كمػػنقط بنقػػاط حمػػراء، ككتػػب بػػالخط الكػػكفي بػػالمكف األبػػيض عمػػى أرضػػية زرقػػاء، كقػػد كرد 

 (43.3)أرضية بيضاء لكحة  أيضا بخط ذىبي عمى
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 تقسيمة تجزئة رمضاف كما كرت في الر بعة 43.3لكحة 

 تقسيمات مركبة
كردت بعض التقسيمات السابقة بشكؿ مركب، كدمج السجدة مع الخمس، أك دمج العشر كتجزئة 

 (.44.3)رمضاف، أك دمج العشر كالحزب لكحة 

 

 ر بعةالتقسيمات المركبة كما كرت في ال :44.3لكحة 
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 نيايات السكر

تختمػػؼ نيايػػة األجػػزاء عػػف بعضػػيا الػػبعض فػػي كػػؿ سػػفر، ففػػي بعػػض األحيػػاف تػػأتي عمػػى شػػكؿ 
تركيسة بإطار مذىب، كفي داخمو نػص بػالخط الكػكفي " صػدؽ اهلل العظػيـ كرسػكلو الكػريـ"، كفػي 
 بعػػض األحيػػاف يػػأتي الػػنص " صػػدؽ اهلل العظػػيـ " مػػذىب بػػالخط الكػػكفي بػػدكف تركيسػػة كممحػػؽ
بحميػػة تعميػػؽ دائريػػة ذىبيػػة المػػكف، كمزخرفػػة بزخػػارؼ نباتيػػة، كفػػي بعػػض األحيػػاف تنتيػػي اآليػػات 

ذا انتيػػػى الجػػػزء فػػػي الصػػػفحة اليمنػػػى  أعمػػػى الصػػػفحة، فتمحػػػؽ  أكبػػػدكف أم تركيسػػػة أك نػػػص. كا 
 (.45.3لكحة )الصفحة المقابمة بمكحة مزينة كمزخرفة 

 

 
 مى اليسار النياية في الجزء التاسعمف اليميف نياية الجزء األكؿ كع :45.3لكحة 

 

 صندكؽ الٌربعة 3.2.4

مػف العكامػؿ الخارجيػة، حتػى ال يكػكف عرضػة لمتمػؼ  تياتصنع الصناديؽ لحفظ المصاحؼ كحماي
ا آخر تجاكز حماية ىػذه المصػاحؼ كالضياع. كصناديؽ المصاحؼ في الفترة المرينية أخذت بعدن 

جمػاؿ، فتنكعػت أشػكاليا كتعػددت طػرؽ زخرفتيػا كالتػي ، فكانت صنعتيا في غاية الدقة كالياكحفظ
بعػة السػمطاف  أبرزت العنايػة الخاصػة التػي قػدميا المغاربػة فػي حفػظ كتػاب اهلل. كيشػكؿ صػندكؽ ر 
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فذا يكض  العناية كالدقة كالجمػاؿ لصػناعة صػناديؽ حفػظ المصػاحؼ  نمكذجاأبك الحسف المريني 
 (. 46.3في تمؾ الحقبة )لكحة  تياكزخرف

 

 

 صندكؽ الر بعة المغربية :46.3كحة ل

بعػػة السػػمطاف أبػػ سػػـ مػػع 24سػػـ، كارتفاعػػو 61الحسػػف مربػػع الشػػكؿ، أبعػػاد أضػػالعو  يصػػندكؽ ر 
طة سػػابك  الغطػػاء. كىػػك مصػػنكع مػػف الخشػػب، قسػػـ بػػدف الصػػندكؽ مػػف الػػداخؿ إلػػى خمسػػة منػػازؿ

سػفار فيػو، فعػرض حشكات خشػبية، شػٌكؿ الجػزء األمػامي كالخمفػي المسػاحة األكبػر لحفػظ كافػة األ
سػفر، كفػي المنتصػؼ خانتػاف إضػافيتاف  13سـ كتتسع كؿ منزلػة لحفػظ  23.5كؿ منيما حكالي 

منيما لسفريف، كبيف ىاتيف المنزلتيف، تقع المنزلة الخامسة كىػي عبػارة عػف شػكؿ  ةتتسع كؿ كاحد
كاف ىنالؾ  مثمف األضالع، كىذا الجزء خصص لحفظ الكقفيات الخاصة بقراءة الربعة. كيبدك أنو
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حشكات أخرل تفصؿ ما بيف كؿ سفر كسػفر كذلػؾ كاضػ  مػف خػالؿ عالمػات تثبيتيػا، باإلضػافة 
(. " 47.3كجكد عالمات كبقايػا لمجمػد الػذم كػاف يغطػي كػؿ البػدف الػداخمي لمصػندكؽ )لكحػة  إلى
نػػات تتمثػػؿ فػػي شػػكميف مػػربعيف متػػداخميف، يشػػكالف نجمػػة غطاؤىػػا بالجمػػد البنػػي، كعميػػو تزي لػػبس
انية الرؤكس، كفي كسط ىذا الغطاء مثمف مف الفضػة مثبػت بأربعػة مسػامير جانبيػة ككاحػد فػي ثم

منتصؼ القطعػة، كعميػو تػزييف بزخػارؼ نباتيػة مختمفػة األشػكاؿ كاأللػكاف، كىػذا الغطػاء ىػك الجػزء 
 . (69، ص 2003)سالمة،  الكحيد المتبقي مف القسـ الداخمي لمصندكؽ كالذم يحمؿ التزينات"

 

 التقسيمات الداخمية لصندكؽ الربعة :47.3 لكحة

سػػـ. كىػػك متصػػؿ ببػػدف 5يتخػػذ الغطػػاء شػػكؿ بػػدف الصػػندكؽ، كبػػنفس األبعػػاد، كيبمػػغ ارتفػػاع عمقػػو 
ف مػػف النحػػاس المكفػػت بالفضػػة، كعمػػى جػػانبي الغطػػاء مػػف الػػداخؿ يالصػػندكؽ عػػف طريػػؽ مفصػػميت

 بس بجمد بني المكف. ىناؾ سمسة معدنية تربط الغطاء بالبدف، كالغطاء مف الداخؿ مم

كأما مف الخارج فالصندكؽ ممبس بجمد بني محمر، كىك شػبيو بالجمػد الممػبس ألغمفػة المصػاحؼ، 
كزخرؼ بنفس الطريقة بخيكط الفضة المجدكلة، كىك عمػى شػكؿ ثالثػة أشػرطة، يتكػكف كػؿ شػريط 

فتػة مزدانػة ف كمستطيؿ.  كبيف ىذه األشرطة تكجػد ثالثػة أشػرطة أخػرل مػف الفضػة المكيمف دائرت
بزخارؼ ىندسية كنباتية منفذة بطريقة الضغط أك الكبس مثبتة بمسػامير مػف الفضػة، كيتكػكف كػؿ 

طة اشػػػريط مػػػف ثػػػالث كحػػػدات ىندسػػػية كىػػػي أشػػػكاؿ شػػػبو نجميػػػة، متصػػػمة ببعضػػػيا الػػػبعض بكسػػػ
مية ىندسية صغيرة، كالتزييف داخؿ ىذه الكحدات نباتيػة، فتكػكف مػف فػركع تخػرج مستطيؿ يحكم حً 

ا كريقػػات متكػررة كىػػي محفػكرة عمػػى المعػدف كمطميػػة بالمينػا الزرقػػاء كالمػكف األصػػفر كاألسػػكد، منيػ



119 
  

كقد فقدت مف ىذه األشكاؿ اثنتاف. كبدف الصندكؽ يحكم عشرة أشػكاؿ نجميػة مػف الفضػة، بكاقػع 
ثالثػػة أشػػكاؿ مػػف األمػػاـ كالخمػػؼ، فقػػدت الثالثػػة الخمفيػػة، كشػػكالف مػػف الجػػانبيف فقػػدت كاحػػدة مػػف 

نػب األيمػػف. فػي الزكايػػا ىنالػؾ أيضػػا أشػكاؿ ىندسػػية مػف الفضػػة المطعمػة بالصػػدؼ كالمطميػػة الجا
 (. 48.3بالميناء الزرقاء، عمى شكؿ زىرات ثالثية األكراؽ )لكحة 

 

 التفاصيؿ الخارجية لصندكؽ الربعة :48.3لكحة 

 كقفية الر بعة 3.2.5
 ميف:كقفية ر بعة السمطاف أبك الحسف المريني تقسـ إلى قس

أكقػػػؼ السػػػمطاف أبػػػك الحسػػػف المرينػػػي الربعػػػة لمػػػتالكة فػػػي المسػػػجد " أكال: صػػػيغة الكقػػػؼ كنصػػػو  
، كىذا النص مذككر في نياية كػؿ سػفر مػف أسػفار الربعػة بػنفس الصػيغة لكػف مػع تغيػر "األقصى

كأبعػػاد  المػػذىب، بكاقػػع سػػبعة أسػػطر فػػي كػػؿ صػػفحة، لمغربػػيالجػػزء. كالػػنص مكتػػكب بػػالخط ا رقػػـ
بإطار ذىبي مسكر بخط أسػكد كعمػى جانبػو تكجػد حميػة تعميػؽ  كمحاط  ،x10سـ  9.5النص 

بيضػػكية الشػػكؿ مزخرفػػة بأشػػكاؿ كفػػركع نباتيػػة ذىبيػػة المػػكف. كفػػي نػػص الكقػػؼ يػػرد اسػػـ الناسػػخ، 
 كاليدؼ مف الكقؼ، كالسنة، كمكاف النسخ.

ريـ المجػزأ ثالثػيف : " كمؿ الجزء األكؿ مف ىذا المصحؼ الكػتيكمثاؿ عمى ذلؾ نذكر النص اآل 
عثماف ابف  دسعي أبيالمسمميف  أميرجزءا ككتب جميعيا بخطو عبد اهلل عمي أمير المسمميف ابف 
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يكسؼ يعقكب بػف عبػد الحػؽ ممػؾ المغػرب نفعػو اهلل ككقفيػا عمػى الػتالكة فييػا  أبيالمسمميف  أمير
لكالديػػو كلمػػف دعػػا ليمػػا بالمسػػجد األقصػػى، شػػرفو اهلل لمػػا رغػػب فيػػو مػػف ثػػكاب اهلل نفعػػو اهلل كغفػػر 

بحضػرة فػاس حرسػيا اهلل  ئةذم الحجة سنة خمس كأربعيف كسبع م أكاخربالرحمة آميف كذلؾ في 
 (.49.3كالحمد اهلل كصمى اهلل عمى سيدنا كمكالنا محمد كالو كصحبة كسمـ تسميما" )لكحة 

 

 كقفية الجزء الحادم عشر :49.3لكحة 

أبك الحسف لدكاـ قراءة الربعة في المسػجد األقصػى، كيبػدك أف  ثانيا: األمالؾ التي أكقفيا السمطاف
في صندكؽ الربعة، في مستكدع خاص مثمف الشكؿ. كىذه الكقفيػات  انص الكقفيات كاف محفكظن 

محفكظػػة اآلف فػػي سػػجالت المحكمػػة الشػػرعية، كسػػجؿ كقفيػػات المغاربػػة فػػي مدينػػة القػػدس، كىػػي 
 :تيف كاآلتكض  كافة الممتمكات التي اشتراىا السمطا
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ـ 1352ىػػػ/ 753كتػػـ شػػراء كافػػة مرافقيػػا عػػاـ  1( كتسػػمى بكقفيػػة الرممػػة 1الحجػػة رقػػـ )( أ
بطريؽ الككالة مف قبؿ الشيخ محمد بف محمد بػف قرفاجػة المغربػي المػالكي، كىػي تتكػكف 

 :تيةمف المرافؽ اآل
 .الحماـ القائـ بمدينة الرممة ككافة مرافقو 
 الشماليةمف الجية  2حانكتاف مالصقاف لحائطو. 
  قطعتػػػي أرض محيطػػػة بيمػػػا كفييمػػػا بنػػػاء كبئػػػر مػػػاء كغػػػراس مػػػف التػػػيف كالرمػػػاف

 .3كالنارنج، كتـ ذكر حدكد قطعتي األرض بالتفصيؿ
 كمف شركط ىذا الكقؼ:

 أنو مؤبد، ال يباع كال يكىب كال يتناقؿ. .1
كأف تكزع عائداتػو عمػى ثمانيػة عشػر شخصػا مػف المغاربػة المػالكييف كتجزئتػو عمػى سػبعة  .2

 .كما ذكر في الكقفية عشر سيـ، لكؿ كاحد سيـ، كالسيـ األخير لخادميف
كاشترط عمى قراء الربعة أف يككنكا خمسة عشر مف الثمانية عشػر، كأف يقرأىػا داخػؿ قبػة  .3

الصػػػخرة المشػػػرفة بعػػػد طمػػػكع الشػػػمس فػػػي كػػػؿ يػػػـك ختمػػػة كاممػػػة، كيقػػػرؤكا بعػػػدىا سػػػكرة 
كف عمػى النبػي كيػدعكف لمكاقػؼ لبقػرة، كيصػمٌ اإلخالص كالمعػكذتيف كالفاتحػة كأكائػؿ سػكرة ا

كلكالديػػػو كلذريتػػػػو كلجميػػػػع المسػػػػمميف، كاشػػػػترط عمػػػػييـ أف يككنػػػػكا حفظػػػػة لكتػػػػاب اهلل، كأف 
 يككنكا مف أىؿ الخير كالصالح.

 ال اإلسالـ، كأف يككنكا مف أىؿ الصالح.إالربعة كالجابي فمـ يشترط عمييـ أما خادما  .4
ذا تغيػب أحػد مػنيـ بغيػر عػذر كاشترط عمى القراء الحضكر في ال .5 مكعد المحػدد لمقػراءة، كا 

ذ زاد  وال إذا تػػكلى القيػػاـ بعممػػإ، خصػػـ أجػػره ذلػػؾ اليػػـك مػػف راتبػػو، شػػرعي مقػػرئ آخػػر، كا 
 في حاالت الحج كالعمرة. إالغيابو عف ثالثة أشير يعيف مقرئ بدال عنو، 

                                                           
1

 ( لالطالع عمى النص.1لى الممحؽ )إانظر  .(392 (،ص1919هـ/1329،)413، جلسجالت المحكمة الشرعية)مف ،
 سابؽ.يقصد الحماـ في البند ال2
3

" حدهامنالجهةالجنوب ةدار  مانالصباح،ودارابنال ماقي،وحائطالمدر ةالتيأقامها  فالد نالدودانوشماالوشرقا

الطر قالرئ س،ومنالغربطاحونةالحاجح نبنع وي،وم احتها تةأذرعمنالشمالإلهللاالجنوب،واثناعشرذراعامن

(392 (،ص1919هـ/1329،)413 جالتالمحكمةالشرع ة، جلالشرقإلهللاالغرب")
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يخ الصػال  أبػػي محمػد عبػػد اهلل كجعػؿ الكاقػؼ الكاليػػة )اإلدارة( لنفسػو مػػدة حياتػو، ثػػـ مػف بعػده لمشػػ
بػػػف أبػػػي مػػػديف. كقػػػد شػػػيد عمػػػى الكقػػػؼ، حسػػػيف أبػػػي بكػػػر بػػػف سػػػعد، قاسػػػـ بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد 
الغرنػػػاطي المػػػالكي، محمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي الصػػػفدم الشػػػافعي، كعبػػػد المػػػنعـ بػػػف أحمػػػد بػػػف 

 محمد.
، كىػي 1ـ(1645ىػػ/1055)135( مػف سػجالت المحكمػة الشػرعية، سػجؿ 2الكقفية رقـ )( ب

 ةالثانيػػ لجمػػاد 11حجػػة إذف لممتػػكلي فػػي التصػػرؼ فػػي أكقػػاؼ الربعػػة الشػػريفة، بتػػاريخ 
 :تيةىػ، كذكرت فيو األمالؾ اآل1055
 أربعة كعشركف غرسا في بستاف أرض الرممة. 
   خمسة غركس في نصؼ كـر في قرية المالحة، بذمة عبد الكػريـ الجػزرم، كفػت

 الديف، كالحاج أحمد العيكني المغربي.
 ة عبارة عف طمب مف متكلي الكقؼ، لقبض المبمغ كصرفو عمى القراء التالية أسماؤىـ:كالحج

 الشيخ محمد الحافظ 
 الشيخ نجـ الديف الداكدم 
 الشيخ عبد الرحمف الداكدم 
 الشيخ أحمد الداكدم 
 الشيخ عبد القادر المغربي 
 الشيخ فخر الديف المكقت 
 الحاج عمي بف سكيداف 
 كالشيخ عبد الباقي السكرم 

( مػػػػػػف سػػػػػػجالت المحكمػػػػػػة الشػػػػػػرعية، سػػػػػػجؿ كقفيػػػػػػات المغاربػػػػػػة، عػػػػػػدد 3الكقفيػػػػػػة رقػػػػػػـ )( ت
رمضػػػػػاف  12. كىػػػػػي حجػػػػػة كػػػػػرـك عائػػػػػدة لكقػػػػػؼ الربعػػػػػة فػػػػػي )2ـ(1065ىػػػػػػ/1013)18

                                                           
 ( نص الكقفية كاممة.2في الممحؽ رقـ )1
 ( لالطالع عمى نص الكقفية.3الممحؽ ) إلىانظر  2
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، كىػػػي عبػػػارة عػػػف بسػػػتاف فيػػػو غػػػراس 1ـ( مػػػف أرض فػػػي " بيػػػت كبسػػػا"1604ىػػػػ/ 1013
 عنب كتيف كزيتكف كلكز، كذكر فييا أيضا حدكد ىذه األرض

 




بعة 2.3.6  وصف حالة حفظ الرَّ


 األغمفة

يختمػػؼ كضػػع أغمفػػة األسػػفار بعضػػيا عػػف بعػػض، كبشػػكؿ عػػاـ ىػػي بحالػػة جيػػدة، ىنالػػؾ بعػػض 
األغمفة ميترئة مف األطراؼ األربعة، كيبػدك أنيػا فككػت كرممػت فػي فتػرة سػابقة، حيػث كضػع ليػا 

ثػػػار التػػػرميـ كعػػػب مػػػف الجمػػػد األحمػػػر، كبعػػػض األطػػػراؼ مرقعػػػة بجمػػػد أحمػػػر المػػػكف حيػػػث تبػػػدك آ
كاضػػػحة. ىنالػػػؾ بعػػػض األجػػػزاء فقػػػدت طياتيػػػا الجانبيػػػة العميػػػا كالسػػػفمى، كبعضػػػيا مكجػػػكد لكنيػػػا 
ميترئة كبحاجة إلى ترميـ. داخؿ األغمفة فػي الصػفحة األكلػى كضػعت كرقػة بػالمكف األرجػكاني أك 

السػػػابؽ، البرتقػػالي بعػػد عمميػػة التػػرميـ. ىنالػػؾ بعػػض األخطػػاء عنػػد خياطػػة األغمفػػة فتػػرة التػػرميـ 
 فغالؼ الجزء الخامس عشر بدؿ بغالؼ الجزء الرابع، كىنالؾ غالؼ لجزء مخاط بالمقمكب.

 الصفحات الداخمية

أما صفحات الرؽ الداخمية، فيي بحالة جيدة، لكف عالمػات التأكسػد كالتقػادـ كاضػحة بشػكؿ كبيػر 
البقػػػع عمييػػػا، حيػػػث تغيػػػر لػػػكف بعػػػض الصػػػفحات كأصػػػبحت مائمػػػة إلػػػى المػػػكف األصػػػفر كبعػػػض 

 السكداء. 

لفضالت الحشرات كاألرضة بشكؿ كاض  في بعض األجزاء، كقد تفككػت المػالـز عػف  آثارىناؾ 
الخياطػػة، كفصػػػمت عػػػف كعػػػب الكتػػػاب بشػػػكؿ كامػػػؿ مثػػػؿ الجػػػزء الرابػػػع كالعشػػػريف، كالجػػػزء التاسػػػع 

. مػف األخطػاء الكبيػآكالعشريف. ىنالػؾ  رة التػي ثػار لتػرميـ قػديـ بػالقرب مػف منطقػة خياطػة المػالـز

                                                           
 ـ جنكب شرقي مدينة القدس، كىي بالقرب مف مدخؿ قرية أبك500بيت كبسا كتعرؼ اليـك براس كبسا، تقع عمى بعد  1

)شاىيف ـ 1/10/2011المكقع بتاريخ  إحداثياتض المذككرة تدخؿ ضمف منطقة الجدار العازؿ كأخذت ديس، كقطعة األر 
 .(287، ص 2014ك مغربي، 
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كقػػػع فييػػػا المرممػػػكف السػػػابقكف ىػػػك نشػػػر كعػػػب الكتػػػاب لتمبػػػيس الخيػػػكط فيػػػو، كتصػػػميغو بصػػػمغ 
صناعي تصعب إزالتو كذلؾ إللصاؽ المالـز بكعب الكتػاب كىػذه العمميػة دمػرت أطػراؼ الخياطػة 

عادة ترميميا مف جديد )لكحة   (.50.3الداخمية عف منطقة الخياطة حيث يجب فكيا كا 

 

 عب الكتاب كطريقة النشر لتمبيس الخيط تقنية ترميـ خاطئةك :50.3لكحة 

 حالة صندكؽ الرَّبعة:

فقد الصندكؽ تمبيسة الجمد الداخمية، كبعض القكاطع الخشبية التي كانت تفصؿ بيف األسفار. مف 
الخارج، ىنالؾ اىتراء فػي الجمػد. بعػض الحمػى الفضػية النجميػة تػـ فقػدىا مػف عمػى الغطػاء كعمػى 

حمػؿ ف يي يؽ مف الخمؼ، كمف الجانب األيمف لمصندكؽ، كتـ أيضا فقد المقبضػيف المػذبدف الصندك 
 آثار المسامير كاضحة عمى جانبي بدف الصندكؽ.  فٌ إبيما الصندكؽ إذ 

 األجزاء المستبدلة 3.2.7

ك ضػػػػػػػػػػياعيا ىػػػػػػػػػػي األجػػػػػػػػػػزاء أسػػػػػػػػػػتبداليا فػػػػػػػػػػي الربعػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػدـ كجكدىػػػػػػػػػػا األجػػػػػػػػػػزاء التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػـ ا
كىػػػي مكتكبػػػة بخػػػط مغربػػػي بػػػالحبر  ضػػػياعيا بػػػالفترة العثمانيػػػة،كالمػػػرج   (.5،10،16،18،26)

الكربكني األسكد، عمى الػكرؽ، بكاقػع سػتة أسػطر فػي الصػفحة الكاحػدة. نسػخ الجػزء الخػامس سػنة 
ـ، عمػى يػد الحػاج مبػارؾ بػف 1807ىػػ/ 1222ـ، كاألجزاء األربعػة الباقيػة سػنة 1806ىػ/ 1221

كقد كرد اسمو في الكقفية التي كتبت فػي أخػر صػفحة مبارؾ بف عبد الرحمف المشكنشي المالكي، 
لكػػؿ سػػفر كنصػػيا كالتػػالي " كتبػػو العبػػد الفقيػػر إلػػى ربػػو الراجػػي عفػػك ربػػو القػػدير الحػػاج مبػػارؾ بػػف 
بعػػػة مػػػكالم  مبػػارؾ بػػػف عبػػػد الػػرحمف المشكنشػػػي المػػػالكي كتبػػػو تكممػػة لخمسػػػة أجػػػزاء سػػرقت مػػػف ر 
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الكاحػد األحػد الفػرد الصػمد ككػاف الفػراغ منػو آخػر يعقكب بػف عبػد الحػؽ كتبػو رجػا لمثػكاب مػف اهلل 
 (.51.3ىػ" )لكحة 1221محـر الحراـ 

 

 كقفية الجزاء المستبدلة مف الجزء الخامس :51.3لكحة

ممزمة في كؿ سفر، كتتراكح عدد أكراقػو مػا بػيف ثمانيػة  ةي عشر تعدد المالـز ما بيف عشر إلى اثن
جزاء اختالفا كميػا سـ. تختمؼ ىذه األ 19رضو سـ، كع22ف صفحة، طكلو يف كستة كخمسيكأربع

عػػف الربعػػة األصػػمية مػػف ناحيػػة الخػػط كالتزكيػػؽ، فيػػذه األجػػزاء خاليػػة مػػف أم نػػكع مػػف التػػزييف أك 
التػػػذىيب، ىنالػػػؾ بعػػػض اليػػػكامش محػػػدد بػػػالمكف األحمػػػر، ىمػػػزة الكصػػػؿ كالقطػػػع عممػػػت بػػػالمكف 

األسكد، كفي كسطو زخرفػة عممػت سـ، ممبس بالجمد 19سـ كعرضو 22األحمر. كالغالؼ أبعاده 
 (.52.3بطريقة الكبس كىي طريقة كانت متبعة لزخرفة األغمفة في العصر العثماني )لكحة 
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 غالؼ الجزء العاشر مف األغمفة المستبدلة :52.3لكحة 

 

 العناصر الزخرفية في طيات الرَّبعة 3.3


بعػػة السػػمطاف أبػػ و اتبػػع ٌنػػإ إذزكقيف كالمػػذىبيف، الحسػػف المرينػػي عنايػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ المػػ يلقيػػت ر 
في التزكيؽ، الذم شمؿ كافة األسػفار، فزينػت الصػفحتاف األكلػى كالثانيػة، كىػي غػرر  ادقيقن  انظامن 

أمػػػا عنػػػاكيف ، األجػػزاء بشػػػكؿ كامػػػؿ بزخػػػارؼ نباتيػػػة أك ىندسػػػية، أك زخػػارؼ ىندسػػػية كنباتيػػػة معػػػا
نت ككتبت بأجمؿ أنكاع الخطػكط. إف فزينت بأطر مختمفة األشكاؿ كاأللكاف. كزي ياالسكر كفكاصم

مػػا قػػاـ بػػو فنػػاف كمػػزكؽ الربعػػة مػػف دمػػج لمعناصػػر النباتيػػة كاليندسػػية معػػا لمػػأل الفراغػػات كإليجػػاد 
 لكحة فنية بالغة الدقة كالجماؿ، نقمت الناظر إلى بعد ركحاني يتناسب مع عظمة النص القرآني.
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 الزخارؼ النباتية 3.3.1


بالنباتػػات كأكرقيػػا كأغصػػانيا كثمارىػػا كزىكرىػػا. كليػػذا النػػكع مػػف الزخػػارؼ تػػرتبط الزخػػارؼ النباتيػػة 
عػػػدة مسػػػميات " فيػػػي تعػػػرؼ باسػػػـ األرابسػػػؾ أك الػػػرقش العربػػػي أك التكريػػػؽ العربػػػي، كقػػػد شػػػيدت 
ميالدىا في سامراء بالعراؽ في القرف الثالث اليجرم/ التاسع الميالدم كانتشر إلى إيراف كالمشرؽ 

 . (16، ص 1951)شافعي، " كالمغرب عمى السكاء

كالمكحػػات الزخرفيػػة فػػي الربعػػة المغربيػػة غنيػػة بالزخػػارؼ النباتيػػة، كقػػد تميػػزت بأشػػكاليا المتنػػاظرة 
كعناصرىا المتقابمة كتشكيالتيا المتداخمة كالمتشابكة، كقد تكررت بطريقة ال تمميا العيف كبأسمكب 

 ال يقمؿ مف قيمة العمؿ الفني كجمالو.

رؼ النباتيػػػػة فػػػػي المكحػػػػات المزينػػػػة بأسػػػػمكبيف: أكال، اسػػػػتغمت كعناصػػػػر زخرفيػػػػة كقػػػػد شػػػػكمت الزخػػػػا
منفصمة بحد ذاتيا كاشتممت الزخارؼ الكأسية كالزخارؼ الزىرية كاألفػرع كالسػيقاف. ثانيػا، اسػتغمت 
الزخػػػارؼ النباتيػػػة كحشػػػكات شػػػغمت الكحػػػدات اليندسػػػية المتنكعػػػة، كذلػػػؾ بتصػػػميـ كتطكيػػػع حركػػػة 

 شغاؿ الحشكة النباتية بيا.إضمف حدكد المساحة التي يراد  األغصاف كتفريعاتيا

كقد اعتمد الفناف عمى تقسيـ الشكؿ الزخرفي إلى ربع، ثـ تكرار ىذا الربع عمى بقية أجػزاء الشػكؿ 
(. أك بتقسػػيـ الشػػكؿ إلػػى نصػػفيف متنػػاظريف متسػػاكييف كذلػػؾ يػػؤدم إلػػى خمػػؽ الكحػػدة 5.3)الشػػكؿ 

 كالتجانس لمنسيج الزخرفي.

 ـ أشكاؿ الزخارؼ النباتية المالحظة في الربعة إلى:كتقس

الزخارؼ الكأسية: "كىي الزخارؼ النباتية قكاميا األغصاف الحمزكنيػة كاألكراؽ كالمفػردات ( أ
 (.21، ص1998ذات الطابع الكأسي" )داكد،

الزخارؼ الزىرية: كىي الزخارؼ النباتية محكرة عف كاس الزىرة، كقد صنفت إلى زخارؼ ( ب
 .(383، ص 2018)العكادم، طة، كمركبة، كمضاعفة أزىار بسي
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 الزخارؼ اليندسية 3.3.2

ىي تراكيب ىندسية تنشأ مف تقاطع الخطكط اليندسية المسػتقيمة، كغيػر  "الزخارؼ اليندسية 
مستقيمة، كالقابمة لالنتشار في جميع االتجاىات عف طريؽ تكرار الكحدة اليندسية األساسية ال

. (9، ص 1989)داكد، نمػكذج مػف النمػاذج النجميػة كغيػر النجميػة"  التي يبنى بمكجبيػا كػؿ
 كالكحدات األساسية ليذه الزخارؼ المالحظة في لكحات الٌربعة ىي:

 .الدكائر التامة كالمتجاكرة .1
 .الخطكط المائمة كالمستقيمة كالمجدكلة كالمتكسرة كالمتمكجة كالحمزكنية .2
 المربع كالمعيف كالمستطيؿ .3
 المثمث  .4
 السداسية كالثمانية كاألطباؽ النجميةاألشكاؿ  .5
 

 العناصر الكتابية 3.3.3

فػػػي المصػػػاحؼ تشػػػكؿ العناصػػػر الكتابيػػػة الجػػػزء األكبػػػر مػػػف العمػػػؿ الفنػػػي، كفػػػي الربعػػػة خصػػػص 
السػػمطاف أبػػك الحسػػف المرينػػي الخػػط الكػػكفي فػػي كتابػػة عنػػاكيف السػػكر كخكاتيميػػا، كذلػػؾ لجمالػػو 

مكانية تطكيعو ك  فية إلى حركفو. كفي الربعة أيضا استخدـ عػدة أنػكاع مػف دخاؿ العناصر الزخر ا  كا 
ط الخػالي مػف التزكيػؽ. كبػرز الخػط الكػكفي بػبعض مبسػك الخطكط، فكتب المتف بالخط المغربػي ال
 أنكاعو في العناكيف بعدة أشكاؿ كىي:

  الخط الكػكفي البسػيط: شػاع اسػتخدامو فػي كافػة أرجػاء العػالـ اإلسػالمي، كتتمثػؿ
لكحػػة  كمػػا فػػي ) ال يمحقػػو التكريػػؽ أك التخميػػؿ أك التضػػفير،، كىػػك فيػػو البسػػاطة

53.3.) 
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 عنكاف سكرة البقرة مف الجزء األكؿ 53.3لكحة 

  الخػػػط الكػػػػكفي المػػػػكرؽ: كىػػػػك النػػػػكع الػػػػذم تمحقػػػػو زخػػػػارؼ تشػػػػبو أكراؽ األشػػػػجار
، كبػػػاألخص الحػػػركؼ كالفػػػركع، تخػػػرج مػػػف قامػػػات الحػػػركؼ كتتشػػػابؾ فيمػػػا بينيػػػا

لكحػػة  كمػػا فػػي ) مػػؿ سػػيقاف رفيعػػة ككريقػػات نباتيػػة متنكعػػة،األخيػػرة التػػي قػػد تح
54.3.) 

 

 
 الخط الككفي المكرؽ :54.3لكحة 
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  الخط الكػكفي المضػفكر: كىػك مػف أنػكاع الخػط الكػكفي الػذم يأخػذ شػكؿ الضػفيرة
فػػػي تػػػػداخؿ حركفػػػو، كيعتمػػػػد عمػػػى اسػػػػتطالة الحػػػركؼ العاليػػػػة لتكػػػكيف الزخػػػػارؼ 

 (3.3)الشكؿ 
 

 

 (رسـ أسيؿ أبك رميمة، بإشراؼ الباحثة  لمخط الككفي المضفكر )تكضي :3.3الشكؿ 

يػػبف الشػػكؿ شػػريط كتػػابي لخاتمػػة سػػكرة قرآنيػػة رسػػمت بػػالخط الكػػكفي المضػػفكر، كالػػذم أخػػذ شػػكؿ 
الضفيرة البسيطة بتداخؿ حرؼ األؼ حػكؿ حػرؼ الػالـ فػي كممػة "اهلل" ك"العظػيـ" ك"الكػريـ"، عمػى 

مػػف الزخػػارؼ النباتيػػة كالتػػي حػػددت بإطػػاريف كألحقػػت بجيػػة الفػػراغ فييػػا بحشػػكات  يطػػأرضػػية غي 
اليسار حمية تعميؽ )ميداليكف( عمى شكؿ دائرة مزخرفة بزخارؼ كاسية كزىرية، كما ىك شائع فػي 

 األشرطة الزخرفية الكتابية في المصاحؼ. 

  :فػػػي بعػػػػض األشػػػرطة الكتابيػػػػة كردت أشػػػػرطة مكتكبػػػة بخػػػػط الثمػػػػث خػػػػط الثمػػػػث
كر عػػػػف خػػػػط النسػػػػخ، كيميػػػػؿ ىػػػػذا الخػػػػط إلػػػػى الميكنػػػػة المشػػػػرقي، كىػػػػك خػػػػط مطػػػػ

كاالسػػػػتدارة عكػػػػس الخػػػػط الكػػػػكفي، كىػػػػك خػػػػط يحتمػػػػؿ التشػػػػكيؿ كالتطكيػػػػع )لكحػػػػة 
55.3.) 
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 شريط زخرفي بخط الثمث :55.3لكحة 

 

 اإلطارات

تضمنت لكحات الر بعة المغربية عدة أنكاع مف اإلطارات كاألشرطة اليندسية كالنباتية التي سػكرت 
. فمنيػػا مػػا تشػػكؿ مػػف حبػػؿ ثنػػائي مبػػركـ، كمنيػػا مػػا تكػػكف مػػف جدلػػة مككنػػة مػػف ثػػالث المكحػػات

ػػ لغصػػكف نباتيػػة، كمنيػػا مػػا كانػػت حشػػكتو عبػػارة  اضػػفائر، كمنيػػا مػػا كانػػت حشػػكتو األساسػػية فركعن
(. كالكظيفػػة األساسػػػية ليػػػذا اإلطػػػارات ىػػي إبػػػراز العمػػػؿ الفنػػػي 4.3عػػف خطػػػكط متكسػػػرة )الشػػػكؿ 

ظيا بداع الفناف " كالعتقاده أف ىذه األشرطة ىي مرتبطة بأكصاؼ اآلية الكاقع داخميا، كا  ر ركح كا 
، عمػػػى مػػا يبػػػدك أف (397، صػػفحة 2018)العػػػكادم، الكريمػػة )كاعتصػػمكا يحيػػػؿ اهلل كال تفرقػػكا(" 

ليػػاـ الفنػػانيف فتخػػرج أعمػػاليـ الفنيػػة مناسػػبة لجماليػػة كممػػات القػػرآف إلمقػػرآف الكػػريـ أثػػر كبيػػر فػػي 
 ك كاض  تماما في الر بعة. الكريـ، كما ى
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 (رسـ أسيؿ أبك رميمة، بإشراؼ الباحثة)الربعة ة في رسـ تكضيحي ألنكاع األطر في المكحات المزين :4.3الشكؿ 

 نماذج تشمؿ العناصر الزخرفية في الربعة المغربية


 (.5.3( شكؿ )17.3التناظر الرباعي: نمكذج لكحة ) (1

 
 (رسـ أسيؿ أبك رميمة، بإشراؼ الباحثة) ء الثامف: رسـ تكضيحي لغرة الجز 5.3ؿشك

لكحة مزينة في مقدمة الجزء الثامف مف الربعة المغربية، مبدأ التصميـ أنشئ عمى كحدة أساسية 
مف الخطكط المضفكرة كالتي تـ تكرارىا كفؽ التناظر الرباعي حكؿ محكريف متعامديف، كذلؾ 
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مف الخطكط لتشكؿ المربعات  ةنت بنيتو األساسيلتحقيؽ التكازف الشكمي في التصميـ الذم تكك 
 اليندسية المتناظرة. 

فراغ األرضية، فقد برزت التفريعات  شكمت المفردات الزىرية كالفركع النباتية الحشكات لتمأل
 دقيقة متمكجة كانتشارية داخؿ الفراغ. االنباتية كاألغصاف بككنيا خطكطن 

 (6.3( شكؿ )19.3لمكحة رقـ ) النجمة السداسية كالمراكح النخمية: رسـ (2

 (رسـ أسيؿ أبك رميمة، بإشراؼ الباحثة) : رسـ تكضيحي لغرة الجزء الحادم عشر6.3كؿش

غػػرة الجػػزء الثػػاني عشػػر فػػي الربعػػة المغربيػػة، كتتكػػكف البنيػػة الرئيسػػة الشػػكمية لمكحػػة المككنػػة مػػف  
ية تتفػرع حكليػػا زخػػارؼ نباتيػػة الزخػارؼ النباتيػػة كاليندسػػية كالتػي تبػػدأ مػػف النػػكاة كىػي نجمػػة سداسػػ

عمػػى شػػكؿ مػػراكح نخميػػة متداخمػػة بصػػبغة ذىبيػػة عمػػى أرضػػية بيضػػاء كىػػي تشػػكؿ الحشػػكة لمشػػكؿ 
الرئيس كىك نجمة ثمانية الػرؤكس محػددة بإطػار مقسػـ بػيف المػكنيف األبػيض كالػذىبي. فػي رؤكس 

ء، تقػػع داخػؿ إطػػار النجمػة الثمانيػػة رسػمت زخرفػػة كأسػية لزىػػرة بػالمكف األبػػيض عمػى أرضػػية زرقػا
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خرج منو إشعاعاف مف يذىبي المكف كفيو خطكط متكسرة بالمكف األسكد. يحده خط بالمكف األزرؽ 
الزكايا جية اليسار، كممحؽ بو مف جية اليميف حمية تعميؽ )مداليكف( عمى شكؿ شبو دائرم فييػا 

 ف األحمر.تفرعات ألغصاف كمراكح نخمية بصبغة ذىبية كفي قاعدتيا زىرة كأسية بالمك 
 

 (. 7.3( شكؿ )20.3الطبؽ النجمي: لكحة رقـ ) (3

 
 (رسـ أسيؿ أبك رميمة، بإشراؼ الباحثة) : رسـ تكضيحي لغرة الجزء الثاني عشر7.3شكؿ

 

المكحػة المزينػة فػي مقدمػة الجػػزء الثػاني عشػر فػي الربعػة المغربيػػة. الكحػدة األساسػية فػي التصػػميـ 
و يتككف مف الترس الذم يتخذ شكؿ نٌ إ إذالطبؽ النجمي، ىي كحدة زخرفية ىندسية مركبة تدعى ب

شػعاعات إ كردم كبداخمو زخرفة كأسية بالمكف األبيض عمى أرضية زرقاء. كيمتػد مػف التػرس عػدة
بػالمكف األبػػيض يطمػػؽ عمييػػا اسػـ المػػكزة كالتػػي تتصػػؿ بطريقػػة متشػابكة كمركبػػة مػػع أطػػراؼ الػػدائرة 

فيػة نباتيػة بػالمكف األبػيض كيحػدىا شػكؿ مربػع متصػؿ الكاقعة عمػى أرض زرقػاء فييػا حشػكات زخر 
خػط بػالمكف األزرؽ تخػرج منػػو  همجػدكؿ. يحػدبػالطبؽ مػف أربػع جيػات كيميػو إطػار بصػبغة ذىبيػة 
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إشعاعاف مف الزكايا جيػة اليمػيف، كممحػؽ بػو مػف جيػة اليسػار حميػة تعميػؽ )مػداليكف( عمػى شػكؿ 
 ة ذىبية عمى أرضية بيضاء.شبو دائرم فييا تفرعات ألغصاف كمراكح نخمية بصبغ

 
 (.8.3الجزء شكؿ ) خرآالطبؽ الزخرفي: لكحة مزينة ختامية في  (4

 

 لكحة مزينة ختامية :56.3لكحة 

 
 (رسـ أسيؿ أبك رميمة، بإشراؼ الباحثة) : رسـ تكضيحي لمكحة الختامية8.3شكؿ 
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النجمػػي، يبػػدأ  المكحػػة عمػػى شػػكؿ مسػػتطيؿ كحػػدتيا األساسػػية طبػػؽ زخرفػػي يشػػبو بمككناتػػو الطبػػؽ
بنجمة ثمانية الرؤكس بصبغة زرقاء، كنكاتيا نقطة بيضاء، تتصػؿ بػرؤكس النجمػة أربعػة تفرعػات 
زخرفية كأسية، كأربعة تفرعػات أخػرل عمػى شػكؿ مػراكح نخميػة، متصػمة جمييػا بشػكؿ دائػرم عمػى 

طيؿ أرضػػية بيضػػاء فييػػا حشػػكات زخرفيػػة نباتيػػة مػػف أغصػػاف كأكراؽ كمػػراكح نخميػػة، يحيطيػػا مسػػت
جيػػات األربػػع ، كيميػػو إطػػار بصػػبغة ذىبيػػة، يحػػكم تفرعػػات غصػػنية دقيقػػة المتصػػؿ بالػػدائرة مػػف 

يحده خط بالمكف األزرؽ تخرج منػو إشػعاعات مػف الزكايػا األربعػة، كممحػؽ بػو مػف  ،بالمكف األسكد
جيػػة اليسػػار حميػػة تعميػػؽ )مػػداليكف( عمػػى شػػكؿ شػػبو دائػػرم فييػػا تفرعػػات ألغصػػاف كمػػراكح نخميػػة 

 غة ذىبية عمى أرضية ذىبية.بصب

 

 اىتماـ أىؿ القدس برَّبعة السمطاف أبي الحسف المريني 3.4


تعػػد ٌربعػػة السػػمطاف أبػػك الحسػػف المرينػػي مػػف أىػػـ النفػػائس المحفكظػػة لػػدل دائػػرة أكقػػاؼ القػػدس فػػي 
المسػػػجد األقصػػػى فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر، كالتػػػي حظيػػػت باىتمػػػاـ عمػػػى المسػػػتكل المحمػػػي كالعربػػػي 

نشرت كزارة األكقاؼ المغربيػة كتػاب فيػو صػكر عاليػة الجػكدة لجػزأيف  2016لعاـ كالعالمي. ففي ا
مػػف الربعػػة المغربيػػة، بعػػد مراسػػمة كمكافقػػة دائػػرة أكقػػاؼ القػػدس. عممػػا بػػأف العديػػد مػػف ىػػكاة اآلثػػار 

ػػػ لممخطكطػػػات  افػػػذ   اكالبػػػاحثيف يػػػأتكف خصيصػػػا لرؤيػػػة مػػػا خطػػػو السػػػمطاف بيػػػده، فيػػػي تعػػػد أنمكذجن
 يدلسية في ذلؾ العصر. كبالنسبة ألىؿ بيت المقػدس فقػد حظيػت ٌربعػة السػمطاف أبػالمغربية كاألن

الحسف بعناية خاصة عندىـ، ككاف لضياع الجزء األخير في ثالثينيات العقد المنصػـر كقػع كبيػر 
 ف. يف كالمعارضيا ثقافية كسياسية كتراشقات باالتيامات ما بيف المجمسيفي نفكسيـ، حمؿ أبعادن 

 يالر بعة حفظت في قبة الصخرة كذلؾ كفػؽ مػا اشػترطت عميػو كقفيػة السػمطاف أبػ أف مف المعمكـ 
الحسف المرينػي، حيػث عػيف لخػدمتيا ثمانيػة عشػر شخصػا مػف ضػمنيـ خمسػة عشػر قارئػا. كتعػد  



127 
  

بعػة السػمطاف خزانػة  1خزانة قبة الصخرة مف أقدـ المكتبات التي أسست في مدينػة القػدس، فكػاف لر 
ة مكظفيف كىػـ يحممػكف مفاتيحيػا كذلػؾ حتػى نيايػة العصػر العثمػاني، كالػذيف خاصة يحرسيا ثالث

اىتمكا بحالة المصاحؼ كالكتب المحفكظة في الخزانة مػف حيػث التجميػد كالتػرميـ كالصػيانة، "ففػي 
ـ زار مصطفى باشا أمير لكاء القدس مسجد قبة الصخرة كشاىد الحالة التي 1705ىػ/1117عاـ 

كعشػػركف مصػػحفا، حيػػث لػػـ يكػػف باإلمكػػاف القػػراءة فييػػا  ةعػػددىا سػػبعكانػػت عمييػػا المصػػاحؼ ك 
تمػاـكتشػققت جمكدىػا كأكراقيػػا، فػأمر بترميميػػا  ، ص 2011)الجبػػكرم،  الػػنقص الػذم كقػػع فييػا" كا 

بعد العصر العثماني نقؿ ما تبقى مف الكتب كالمصاحؼ المحفكظة في خزانة قبة الصػخرة   (38
بػأمر  حػؼ اإلسػالمي خػالؿ عيػد المجمػس اإلسػالمي األعمػىإلى دار كتب المسػجد األقصػى كالمت

 .(33، ص 2012مف الشيخ أميف الحسني رئيس المجمس آنذاؾ. )بركات، 

 ضياع المصحؼ

بعػػة المغربيػػة، نشػػر بعػػد يػػكميف مػػف يأكؿ خبػػر رسػػمي نشػػر بعػػد ضػػياع الجػػزء الثالثػػ فٌ إ ف مػػف الر 
، بتػاريخ 2"؟ المسئكؿف في القدس مى  ضياعيا في جريدة محمية، تحت عنكاف " ضياع آثر تاريخي

ـ، 1932كػانكف الثػاني  10ـ.  كذلؾ يعني أف المصحؼ قػد ضػاع فػي 1932كانكف الثاني  13
كذلؾ بعدما أمر رئيس المجمس اإلسالمي األعمى الحاج أميف الحسيني بنقػؿ الربعػة إلػى المتحػؼ 

اسػػيا لمػػدة خمػػس سػػنكات، اإلسػػالمي، كقػػد قػػاـ بػػذلؾ محمػػد أديػػب جػػكدة، كيبػػدك بأنػػو كػػاف أحػػد حر 
حيث سمميا بػأمر مػف شػيخ الحػـر لمعتمػده عبػد الػرحمف الصػالحي، حيػث قػاـ محمػد أديػب جػكده 

يصػػػاليابػػػإخالء ذمتػػػو  إلػػػى المتحػػػؼ اإلسػػػالمي بعػػػد أف عػػػدىا عميػػػو جػػػزءا جػػػزءا كبحضػػػكر بينػػػة  كا 
 .(2، ص 1932)جكدة،  3شرعية

 

 
                                                           

عرفت المكتبة بالخزانة  حيث كانت الكتب حفظ في خزانة خشبية، كاستمرت ىذه التسمية في القدس حتى أكاسط القرف 1
 الثاني عشر اليجرم

 (4) نص المقاؿ في الممحؽ رقـ2
 (5نص االستفتاء في الممحؽ رقـ ) 3
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 ضجة كبمبمة محمية كعربية بخصكص الجزء الضائع

ف حتػػى حػػدثت بمبمػػة فػػي الكسػػط المقدسػػي، كبمػػا أف إدارة يانتشػػر خبػػر ضػػياع الجػػزء الثالثػػ أفمػػا 
األكقػػػػاؼ كالمقدسػػػػات اإلسػػػػالمية تقػػػػع تحػػػػت إدارة المجمػػػػػس اإلسػػػػالمي األعمػػػػى، فقػػػػد حممػػػػكا ىػػػػػـ 
المسؤكلية األكلى لضياعو خصكصا أف فقداف ىذا الجزء قد تـ بعد أياـ مف نقمو مف مكاف حفظػة 

فظ فيو طيمة السػتمائة السػنة الماضػية منػذ تػاريخ كقفػو. كقػد اسػتغؿ ىػذا المكقػؼ األصمي كالذم ح
المػػـك عمػػى أعضػػاء المجمػػس اإلسػػالمي، لعػػدـ أخػػذىـ التػػدابير الالزمػػة لحمايػػة  كألقػػكا1المعارضػػكف

القطع األثرية، كاالكتفاء بالتحقيؽ المحمي، كعدـ السماح لمبكليس بالتػدخؿ. كذكػركا حػكادث أخػرل 
تفػػريط بالنفػػائس، كحادثػػة ضػػياع حمقػػة بػػاب الجنػػة، كحادثػػة ضػػياع القطػػع الفسيفسػػائية تػػدؿ عمػػى ال

)مػػرآة  2التػػي انتزعػػت مػػف داخػػؿ القبػػة عنػػد أعمػػاؿ التػػرميـ، كادعػػائيـ بأنيػػا أصػػبحت خػػارج الػػبالد
. كعمػػى أثػػر ذلػػؾ قػػاـ الحػػاج راغػػب أفنػػدم الخالػػدم بإرسػػاؿ رسػػالة باسػػـ (2، ص 1932الشػػرؽ، 

التحريػات  إجػراءذكرة إلى المندكب السامي، كالطمب منو بإصدار أكامر بمزـك مجمس إدارة األمة م
لػػو إىمػػاؿ إدارة المجمػػس اإلسػػالمي األعمػػى. كأعمػػف مجمػػس  االالزمػػة إليجػػاد الجػػزء الضػػائع. كشػػك

 . (4، ص 1932)مرآة الشرؽ، لمف يجد الجزء المفقكد  وجني 100إدارة األمة جائزة مقارىا 

المصػػػحؼ المسػػػركؽ لجػػػذب الػػػرأم العػػػاـ ليػػػـ، إلقنػػػاعيـ بسػػػكء إدارة  اسػػػتغؿ المعارضػػػكف قضػػػية
ميف الحسيني، كقد زادكا بذلؾ في االدعاءات حيث نشركا مقالة أالمجمس اإلسالمي برئاسة الحاج 

رمضػػاف  13رد عمػػى كممػػة مػػدير أكقػػاؼ القػػدس  كالتػػي نشػػرت فػػي جريػػدة الجامعػػة العربيػػة فػػي )
سرقة المصحؼ، فشرحكا  عمى يكما أحد عشربعد مضي (، 1932كانكف الثاني  19ىػ/  1350

و ئفييا لمحة تاريخية عف المصحؼ كاألجزاء المستبدلة. كقاـ المعارضػكف باتيػاـ المجمػس كأعضػا
عػػالف جػػائزة لمػػف يجػػد ةجػػزاء الخمسػػاألكتحمػػيميـ مسػػؤكلية  كػػانكف الثػػاني  30)مػػرآة الشػػرؽ،  3ىاكا 

                                                           
المعارضكف  مف كانكا يعارضكف الحاج أميف الحسيني كالمجمس اإلسالمي األعمى، كيتككف أساسا مف أعضاء البمديات 1

في المدف كمف يناصرىـ، ككاف راغب النشاشيبي عمى رأس قافمة المعارضة في القدس، كعاصـ السعيد كعيسى العيسى في 
)الغريب،  ماف طكقاف في نابمس، كالشيخ مصطفى الخيرم في الرممة، كالشيخ عبد الحي الخطيب في الخميؿيافا، كسمي
 .(86، ص 2014

 (6نص المقالة في الممحؽ رقـ) 2
 (7نص المقالة كامال في الممحؽ رقـ ) 3
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قػػد ضػػاعت فتػػرة العيػػد العثمػػاني، كتػػـ نسػػخ (. فػػي حػػيف أف األجػػزاء الخمسػػة كانػػت 3، ص1932
ا الحاج مبػارؾ بػف مبػارؾ بػف عبػد الػرحمف ككرد ذلػؾ فػي كقفيػة ىػذه  ـ بيدً 1806نيا عاـ ع عكضن

 األجزاء. 

ر خبػػر سػػرقة المصػػحؼ فػػي العػػالـ العربػػي حيػػث كتػػب المػػؤرخ أحمػػد زكػػي باشػػا مقػػاال فػػي كقػػد أثٌػػ
الكبػرل بفقػده، كلمحػة تاريخيػة عػف السػمطاف أبػي جريدة األىراـ، يذكر أىمية ىػذا األثػر، كالفاجعػة 

يػا بنػي العػرب، كصػبرا جمػيال يػا أىػؿ المغػرب، كفػي  إليكـالحسف المريني، كاستيؿ مقالتو " عزاء 
أثػر فػذ مػف  إلػىاهلل العكض يػا ىػكاة اآلثػار مػف جميػع الممػؿ كاألجنػاس، فقػد امتػدت يػد المصػكص 

امؿ الزرع كاليقيف في قمب عامر باإليمػاف". كقػد نشػرت آثار البراعة المقرئة بالتقكل كالمتشبعة بعك 
صحيفة مرآة الشرؽ رسػالة شػكر مػف رئػيس البمديػة السػيد راغػب النشاشػيبي مكجيػة لشػيخ العركبػة 
أحمد زكػي باشػا الىتمامػو بيػذا األثػر كلنشػر مقالتػو تمػؾ مكجيػا المػكـ عمػى حرمػاف المسػمميف منػو 

(. كيبدك أنو كانػت ىنالػؾ معمكمػات 4، ص 1932لشرؽ، )مرآة ا 1ىماؿ الحراسة لتمؾ المقتنياتإ
بنقػػػؿ المصػػػحؼ إلػػػى مصػػػر، حيػػػث كجػػػو السػػػيد راغػػػب النشاشػػػيبي رسػػػالة شػػػكر إلػػػى رئػػػيس كزراء 

، 2003)سػالمة، مصر إسماعيؿ صدقي الىتمامو بإذاعة بياف في مصػر حػكؿ الجػزء المسػركؽ 
 .(66ص 

 تداعيات القضية

يس، أكقؼ الشيخ عارؼ يكنس الحسيني كىك شيخ المسػجد بعد أياـ مف التحقيقات كتدخالت البكل
(. كآخػر 5، ص1932شػباط  24الشػرؽ،  )مػرآة2األقصى، مع بعض المػكظفيف لتقديمػو لممحكمػة

األخبػػار التػػي كصػػمت بخصػػكص تمػػؾ القضػػية اتيامػػات مػػف قبػػؿ المجمػػس لممعارضػػة بػػأنيـ سػػرقكا 
(. 3، ص1932آذار 9شػػػرؽ، ال )مػػػرآة3المصػػػحؼ، كقػػػرركا أف يرمػػػكه بسػػػاحات المسػػػجد األقصػػػى

الحسػػف المرينػي، كلػػـ يعػػرؼ  يف لربعػة السػػمطاف أبػيلكػف الحقػػا ضػاعت األخبػػار عػف الجػػزء الثالثػػ
عنػػو شػػيء حتػػى الكقػػت الحاضػػر، أمػػا بػػاقي األجػػزاء فيػػي محفكظػػة فػػي مبنػػى المتحػػؼ اإلسػػالمي 

                                                           
 (8نص المقالة كامال في الممحؽ رقـ ) 1
 (9نص المقالة كامال في الممحؽ رقـ ) 2
 (10الة كامال في الممحؽ رقـ )نص المق 3
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ممكػػػػة األردنيػػػػة تحػػػػت إدارة دائػػػػرة أكقػػػػاؼ القػػػػدس التابعػػػػة لػػػػكزارة األكقػػػػاؼ كالشػػػػؤكف الدينيػػػػة فػػػػي الم
 ممتمكات كالمقدسات اإلسالمية في مدينة القدس.   الالياشمية، بمكجب الكصاية األردنية عمى كافة 
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 الخاتمة

 

تعتبر ر بعة السمطاف أبك الحسف المريني إحدل المكركثات التاريخية كالثقافية المغربية في مدينة 
رب لمدينة القدس عبر التاريخ كحتى الكقت الحالي. إذ أف القدس، كالتي ىي جزء مما قدمتو المغ

المغرب قد ارتبط بالقدس منذ أياـ الفت  اإلسالمي، فتكافد عمى المدينة العديد مف المغاربة، كأنشأ 
ليـ في الفترة األيكبية "حي المغاربة" بالقرب مف السكر الغربي لممسجد األقصى، فكاف لممغاربة 

الكقفيات التي حبسيا السالطيف كأصحاب الفضؿ لصال  رعاياىـ المقيميف العديد مف الممتمكات ك 
في أرض بيت المقدس، ناىيؾ عف اليدايا كالتشريفات التي كاف يرسميا سالطيف المغرب لبيت 

 المقدس لممحافظة كتسييؿ طريؽ الحج كالعمرة لممغربييف.

ي ليا، حيث بقي داعما كما زالت القدس حاضرة في كجداف المغرب بعد االحتالؿ الصييكن
لصمكد القدس في كافة القضايا. فترأس ممؾ المغرب الحسف الثاني لجنة القدس، التي أنشأتيا 

ـ، كمف بعده تكالىا ابنو الممؾ محمد السادس، كمقرىا 1975منظمة المؤتمر اإلسالمي عاـ 
 الرباط. 

اإلسرائيمية  امراتكالمؤ  ككاف اليدؼ العاـ ليذه المجنة ىك حماية مدينة القدس مف المخططات
الرامية لتيكيد مدينة القدس. فقامت المجنة بتأسيس ككالة بيت ماؿ القدس الشريؼ كشعارىا " 
الحفاظ عمى مدينة القدس العربية اإلسالمية كتراثيا الديني كالحضارم"، فقامت بالعديد مف 

في البمدة القديمة الكاقع في  المشاريع في مدينة القدس كاف أىميا: إقامة المركز الثقافي المغربي
مالييف دكالر، كتسجيمو كقؼ إسالمي  5، كتضمف ذلؾ شراء عقار تاريخي بمبمغ اآلالـطريؽ 

 لمنفعة دائرة أكقاؼ القدس. 
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 كالنتائج الخالصة

 

فت  عدة آفاؽ لفيـ تؤمؿ منيا أف إف دراسة المخطكطات القرآنية المحفكظة في مدينة القدس، ي
حضارم كالثقافي المكركث لممدينة. كتعتبر الر بعة المغربية التي خطيا سمطاف المغرب التاريخ ال

أبك الحسف المريني إحدل النفائس المحفكظة في مدينة القدس كالتي سطرت جزء مف تاريخ 
 المدينة.

ط الضكء عمى ناسخيا ككاقفيا السمطاف أبك يسمكت تتبع المسار التاريخي لمٌربعة المغربية،بعد ك 
، تبيف لممسجد األقصى إىداءىاأىداؼ ض كقفيتيا كقراءىا كمشايخيا كحراسيا، ك االحسف، كاستعر 

عمى الركابط الثقافية كالعقائدية التي حظيت بيا  ؿقيما، يدلأف الر بعة المغربية تمثؿ تراثا إسالميا 
ب كاندراسة الجكأف مدينة القدس عمى كجو العمكـ كالمسجد األقصى عمى كجو الخصكص. 

لمر بعة المغربية مف حيث تصميـ شكميا الخارجي، كمككناتيا، كاألدكات المستخدمة في  الفنية
خراجيا ، كتابتيا، كمضمكنيا، كفنكنيا. كالعناصر النباتية كاليندسية كالكتابية المتبعة في تزكيقيا كا 

مشرؽ، رغـ ىك متبع في ال عمادلمت عمى مدل رقي كتقدـ فف الزخرفة في المغرب كمدل تباينو 
كىك  أالاإلسالمي  فع بينيما مف مبادئ فنية، كىذا يفيـ مف خالؿ معرفة أبرز مبادئ الفمما يج

 الدراسة إلى أىمية بانتكما كأ الكحدة كالتنكع، الكحدة في المكضكع كالتنكع في اإلخراج الفني. 
، لمحفكظة في مدينة القدسالر بعة المغربية عند المقدسييف ككنيا تعد مف النفائس األثرية اكمكانة 

معتزيف باحتفاظيـ بيذه النسخة النادرة الفريدة ذات القيـ المتعددة، عمى النقيض مف ضياع النسخ 
 التي أرسمت إلى مكة كالمدينة.

كقد ظيرت خالؿ دراسة الربعة المغربية عدة نتائج تكافقت مع فرضياتيا، ظيرت خالؿ البحث  
 كىي كالتالي:

عصر المريني بالحفاظ عمى المكركث اإلسالمي، كذلؾ بالحفاظ عمى دكر المغرب في ال  (1
 نسخ المصاحؼ كفؽ أدؽ القكاعد كالضبط كالتقاليد المغربية.

عند سالطيف بني مريف كتشريفيـ لو باليدايا  كمدينة القدس أىمية المسجد األقصى (2
ية المقدسات القيمة كذلؾ لمحفاظ عمى العالقات اإلقميمية كالدبمكماسية لضماف استمرار 

، مما يدلؿ كال يدع مجاال لمشؾ بمكانة القدس في اإلسالمية في مكة كالمدينة كالقدس
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نفكس المسمميف شرقا كغربا عمى النقيض مما تحاكؿ الركاية اإلسرائيمية مف بثو مف شأف 
 التقميؿ مف مكانة القدس لدل األسر اإلسالمية.

ة، كفي المغرب العربي خاصة، عام صناعة المصاحؼ في العصكر اإلسالمية كصمت (3
إلى درجة مف الرقي كاالىتماـ الكبير مما يعكس مكانة المصحؼ في نفكس المسمميف، 
كيرل ىذا التطكر في اإلخراج كتنكع الخطكط كدقة الزخارؼ، كفيما يخص الر بعة فإنو 

 يمكف مالحظة ما يمي:
تقابمتاف، كتختمؼ ىذه الغرر تبدأ جميع أجزاء الر بعة بالغرر كىي المكحتيف المزينتيف م( أ

 مف جزء إلى آخر.
تكظيؼ العناصر النباتية كاليندسية معا لزخرفة غرر الر بعة، كاالبتعاد عف العناصر ( ب

 اآلدمية كالحيكانية لقدسية القرآف الكريـ.
 تحديد اإلطارات بالمكف األسكد.( ت
 المكحات. استخداـ أسمكب التناظر كالتكرار في الزخارؼ اليندسية كالنباتية في( ث
تكظيؼ الحركة الحمزكنية لألغصاف كالفركع النباتية لتككف حشكات تمأل الفراغات في ( ج

 المكحات الزخرفية.

تكصي الباحثة بضركرة االىتماـ بطريقة عرض الٌربعة المغربية في المتحؼ اإلسالمي، ختاما ك 
تباع زاء كؿ شير، المعايير الخاصة بطرؽ العرض، كذلؾ بالكشؼ الدكرم عمى جميع األج كا 

 كتقميب صفحات األجزاء المعركضة لمزكار كؿ فترة تجنبا لتبقعات المكنية بسبب الضكء
. كتقترح الباحثة تصميـ قاعدة مف الكرتكف المضاد لألكسدة لألجزاء المعركضة بحيث كاألكسدة

تتخذ القاعدة زاكية حادة فذلؾ يحمي الغالؼ مف التكسر مع الكقت كيحافظ عمى كعب 
 ط. المخطك 
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  .77-76ص(، ـ1645ق/ 1055، )77، عددالمغاربة كقفيات سجؿ

 .18ص(، ـ1605ق/ 1013، )18، عددالمغاربة كقفيات سجؿ

 المراجع بالمغة العربية:

كقاؼ شؤكف كزارة األ الخط المغربي تاريخ كآفاؽ.(. 2007أبا، عمر. محمد المغراكم. )
 اإلسالمية، الدار البيضاء.

 دار القمـ، عماف. . بحكث منيجية في عمـك القرآف(. 1996االبراىيـ، مكسى. )

 دار امجد لمنشر كالتكزيع، عماف. .تاريخ الخط العربي(. 2014األحمد، كسيـ. )

 ىرة.مكتبة الدار العربية لمكتاب، القا .الخط العربي نشأتو كتطكره(. 2008األلكسي، عادؿ. )

 .اإلسالمي. دار الغرب كتاب المغرب(. 1984ابف العربي، الصديؽ. )
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،  الجامع الصحيح، كتاب فضائؿ القرآف(. 2001البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ. )
 طكؽ النجاة، بيركت. .6ج

. مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس(. 2012بركات، بشير. )
 .، الرياضلدراسات اإلسالميةكا

. دار المغرب في ذكر بالد إفريقية كالمغربالبكرم، عبد اهلل بف عبد العزيز. )بال تاريخ(. 

 القاىرة. اإلسالمي،الكتاب 

 .تاريخ فف تسفير المصحؼ الشريؼ كالكتب المخطكطة بالمغرب(. 1996بنمكسى، السعيد. )
 الرباط.

. الخزانة الحسنية، معجـ مصطمحات المخطكط العربي(. 2005بنيف، أحمد. مصطفى طكبي. )
 الرباط.

 بيركت.، . مكتبة لبنافمعجـ مصطمحات الخط العربي كالخطاطيف(. 1995البينيسي، عفيؼ. )

. دار الحامد ـ(1799-1640القدس في العيد العثماني )(. 2011الجبكرم، احمد حسيف. )
 .، عمافلمنشر كالتكزيع

. دار خط كتذىيب كزخرفة القرآف الكريـ حتى عصر ابف البكاب (.2013الجبكرم، محمكد. )
 العربية لممكسكعات، بيركت.

 . دار كمكتبة اليالؿ.مكسكعة الخط العربي الخط الككفي(. 1999)كامؿ. الجبكرم، 

 . دار كمكتبة اليالؿ.مكسكعة الخط العربي الخط النسخي. (2000)الجبكرم، كامؿ. 

 دار الغرب اإلسالمي، بيركت. .ط كالكتابة في الحضارة العربيةالخ(. 1994الجبكرم، يحيى. )

 ، دمشؽ.. دار القمـمعجـ عمـك القرآف(. 2001محمد. ) إبراىيـالجرمي،  

 دار القمـ، بيركت. .رحمة المصحؼ الشريؼ مف الجريد الى التجميد(. 1993حبش، حسف. )
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. دار القمـ لمنشر لعصر المرينيتاريخ المغرب كاألندلس في ا(. 1987الحريرم، محمد عيسى. )

 ، الككيت.كالتكزيع

 دار الرائد العربي، بيركت. .الفنكف االيرانية في العصر االسالمي(. 1981حسف، زكي. )

المجنة الكطنية لالحتفاؿ بمطمع  . رسـ المصحؼ دراسة لغكية تاريخية(. 1982الحمد، غانـ. )
 القرف الخامس عشر اليجرم، بغداد.

 دار صادر، بيركت. .معجـ البمداف(. 1977ت بف عبد اهلل. )الحمكم، ياقك 

، دار . دار الفكرأعالـ الجغرافييف العرب "مقتطفات مف آثارىـ"(. 1984حميدة، عبد الرحمف. )

 الفكر.

. كزارة األكقاؼ كالشؤكف الخط العربي كحدكد المصطمح الفني(. 2008حنش، ادىاـ. )
 ، الككيت.اإلسالمية

، األسس الفنية لمزخارؼ الجدارية لممدرسة المستنصرية(. 1989بيية. ) داكد، عبد الرضا

 رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية الفنكف الجميمة.

 . قسـ الخط العربي كالزخرفة.الزخارؼ الكأسية(. 1998داكد، عبد الرضا بيية. )

 .صنعاء اكتشاؼ رقكؽ قرآنية مبكرة في الجامع الكبير ب(. 2003ىكلتز، ارسكال. ) دريب
 المعيد األلماني لألثار قسـ الشرؽ.

ترجمة أيمف   .المدخؿ الى عمـ الكتاب المخطكط بالحرؼ العربي(. 2005ديركش، فرنسكا. )
 اإلسالمي، لندف.سيد، مؤسسة الفرقاف لمتراث 

. مؤسسة 5، جتاج العركس مف جكاىر القامكس(. 2011الزبيدم، محمد مرتضى الحسيني. )

 ، الككيت.عمميالككيت لمتقدـ ال
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 ، بيركت.(. دار العمـ لمماليف15)المجمد  4. جاألعالـ(. 2002الزركمي، خير الديف. )

مؤسسة شباب  .أضكاء عمى مصحؼ عثماف كرحمتو شرقا كغربا(. 1991سالـ، عبد العزيز. )
 الجامعة.

في الحـر الشريؼ  اإلسالميالمخطكطات القرآنية في المتحؼ (. 2003سالمة، خضر. )
 ، بيركت.. دار غارنت لمنشر كاليكنسككدسالق

الدار المصرية المبنانية،  .الكتاب العربي المخطكط كعمـ المخطكطات(. 1997سيد، أيمف فكاد. )
 القاىرة.

 . مجمة كمية اآلداب.زخارؼ كطرز سامراء(. 1951ديسمبر,  2شافعي، فريد. )

. دار مركز لمغرب العصر المرينيالحضارة العربية اإلسالمية في ا(. 2012الشاىرم، مزاحـ. )
 ، عماف.الكتاب األكاديمي

 نيضة مصر، القاىرة. .تاريخ القرآف(. 2007شاىيف، عبد الصبكر. )

خطكط المصاحؼ عند المشارقة كالمغاربة مف القرف الرابع الى .  (1982، محمد. )شريفي
 .، الجزائرمكفـ لمنشر .العاشر اليجرم

. مجمع الممؾ فيد، المدينة جمع القرآف الكريـ حفظا ككتابة. (2010العبيد، عمي بف سميماف )
 المنكرة.

. بيركت: مركز التراث الثقافي المغربي، المحدثكف المغاربة في دمشؽ(. 2010عزكز، محمد. )

 الدار البيضاء.

 

. الحاج محمد أميف الحسيني كدكره في الحركة الكطنية الفمسطينية(. 2014الغريب، عصاـ. )

 .تبيرك  اإلسالمي،ارة لتنمية الفكر مركز الحض
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المصحؼ الشريؼ المنسكب إلى عثماف: نسخة متحؼ طكبقابي (. 2007قكالج، آلتي. )
 اريسكا، إسطنبكؿ. .سرام

دار النشر لجامعة القاىرة،  .الرسكؿ في المسجد الحسيني تمخمفا(. 1998. )ماىر، سعاد
 القاىرة.

الدار الجماىرية  .ربي بيف الماضي كالحاضرتاريخ الخط الع(. 2003مراد، حساف صبحي. )
 القاىرة. لمنشر كالتكزيع كاالعالف،

الييئة المصرية العامة لمكتاب،  .المصحؼ الشريؼ(. 1985مرزكؽ، محمد عبد العزيز. )
 القاىرة.

، كنكز لمنشر السنكسي: حياتو كعصره إدريسالممؾ محمد (. 2012المعدم، الحسيف )
 كالتكزيع.

دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايتو إلى نياية العصر (. 1979ديف. )منجد، صالح ال
 . دار الكتاب الجديد، بيركت.األمكم

ترجمة مصطفى طكبي، المطبعة الكراقة   .مدخؿ الى عمـ المخطكطات(. 2006لكمير، جاؾ . )
 .شمراك ،الكطنية

 ،اإلسكندرية.عمميةار الثقافة الد.في المخطكطات العربية(. 1997النشار، السيد. )

 كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، الرباط. .يةتاريخ الكراقة المغرب (.1991المنكني، محمد. )

 دار الغرب اإلسالمي، بيركت .قبس مف عطاء المخطكط المغربي. (1999المنكني، محمد. )

 ر البيضاء.مطبعة النجاح الجديدة، الدا .كرقات عف حضارة المرينيف (.2000المنكني، محمد. )

. التجمع مسارات كجكالت في السياحة الرديفة في مدينة القدس(. 2011النتشة، يكسؼ. )

 ، القدس.السياحي المقدسي
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، دار الكتب العالمية، تاريخ القراءات في المشرؽ كالمغرب(. 2008كلدأٌباه، محمد المختار )

 بيركت.

 يركت.دار القمـ، ب .تاريخ المغات السامية(. 1980كلفنسكف. )

مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث  .الخط العربي مف خالؿ المخطكطات(. بال تاريخاليكسؼ. )
 كالدراسات اإلسالمية، الرياض.

 الدكريات: 

 Lea Rencontres du Center: الخط المغربي كأدكات انتاجو(. 2012أفا، عمر. )
Jacques Beraque ,78-71ص. 

. مرآة الشرؽ ف المسؤكؿ عف ارتكاب الجريمةم(. 1932كانكف الثاني,  27جكدة، محمد. )

 .2(، ص870)السنة الثالثة عشر العدد )

مجمة معيد : خطكط المصاحؼ: إشكاليات التعريؼ كحدكد التصنيؼ(. 2010حنش، ادىاـ. )
 .152-97ص, المخطكطات العربية

طات مجمة معيد المخطك . جمالية المخطكط القرآني كتقاليده الفنية (.2011حنش، ادىاـ. )
 .226-199 ص, القرآنية

أكقاؼ السمطاف المغربي أبي الحسف (. 2014شاىيف، رياض، كعبد الرحمف مغربي. )يناير, 

. مجمة ـ(1352-1344ىػ/ 753-745عمي بف عثماف المريني في القدس بيف عامي )

 .302-270، الصفحات اإلنسانيةلمبحكث  اإلسالميةالجامعة 

عمـ المخطكطات العربي بحكث لمداد في التراث العربي. الحبر كا(. 2014عابد المشكخي. )
 .318-251، ص كدراسات
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في نقط المصحؼ. دراسات  كجيكده(. أبك األسكد الدؤلي 2007لة، حسف عبد الجميؿ )دالعبا
 .150-133، ص7، العدد 34عمـك الشريعة كالقرآف، المجمد 

مجمة معيد : لفريقية التكنسيةالبردل كالرؽ كالكاغد في ا(. 1956عبد الكىاب، حسف.)مايك 
 .45-34، ص المخطكطات العربية، المجمد الثاني ، الجزء األكؿ

. تحرير فيصؿ البردم كالرؽ كالكاغد في افريقية التكنسية(. 2014عبد الكىاب، حسف. )
 .176-161)كزارة األكقاؼ(، ص عمـ المخطكط العربي بحكث كدراساتالعمي، 

، مجمة سكمر، المجمد الخامس كالعشركف. العربي في ايراف الخط(. 1969العزاكم، عباس. )
 .217-177 ص

. مجمة كمية أساليب التصاميـ الزخرفية لفاتحة المصحؼ الشريؼ(. 2018العكادم، كالء. )

 .416-375، الصفحات اإلنسانيةالتربية لمبنات لمعمـك 

، 38مشؽ، المجمد مجمة المجمع العممي بد: مصحؼ عثماف(. 1963الكيالي، عبد الرحمف. )

 739-736ص, 4الجزء 

المصحؼ الشريؼ الذم كتبو بيده عمي بف عثماف بف يعقكب بف (. 1930)مخمص، عبد اهلل. 
، 237، عدد 5، مجمة الفت ، مجمد ىػ( في ثالثيف جزءا745عبد الحؽ سمطاف المغرب سنة )

 .595-590ص

ي بف عثماف بف يعقكب بف المصحؼ الشريؼ الذم كتبو بيده عم(. 1930)مخمص، عبد اهلل. 
، 238، عدد 5، مجمة الفت ، مجمد ىػ( في ثالثيف جزءا745عبد الحؽ سمطاف المغرب سنة )

 .607-605ص

تضيع النفائس األثرية مف المسجد األقصى (. 1932كانكف الثاني,  األربعاءمرآة الشرؽ. )

 .2ص(، 868. مرآة الشرؽ )العدد كالحـر الشريؼ
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. مرآة المندكب السامي مف مجمس إدارة األمة إلىكتاب (. 1932لثاني, مرآة الشرؽ. )كانكف ا

 .4(، ص 868الشرؽ )العدد 

سالمي بيف الصناعة الماية كعمـ إلالمخطكط العربي ا(. 2014مصطفى الطكبي. )
)كزارة األكقاؼ عمـ المخطكطات بحكث كدراسات. )فيصؿ العمي، المحرر( المخطكطات

 .62-11كالشؤكف االسالمية (، ص 

 Lea. أصكؿ كتطكر الخطكط المغربية الى نياية العصر الكسيط(. 2012المغراكم، محمد. )
Rencontres du Center Jacques Beraque ,58-37 ص. 

 ،حكليات الجامعة التكنسية ،العدد الثالث: محاكلة في الخط المغربي( 1966ىكداس، أ.)
 . 214-175ص

 المراجع بالمغة اإلنجميزية:

 

Abbott, N.(1929)The Rise Of The North Arabic Script And Its Kuranic 

Development,With a Full Description Of Kuran Manuscripts In Oriental Institute, 

Chicago: University of Chicago. 

Baker, C.  (2007 ) Qur'an Manuscripts Calligraphy, Illumination,Design. The British 

Library,Londin. 

Burgoyne, M. (1987). Mamluk Jerusalem. World of Islam Festival Trust, London. 

Deroche, F'.  (2003 .) Encyclopaedia of the Que'an.Manuscripts of the Qur'a. Brill, 

Boston. P254-275. 

Muzerelle, D.Vocabulair codiclogique.Repertoire methodique des termes franccais 

relatifs aux manuscrits.paris: CEMI. 

Provencal, E.  (.1921) Note sure un Coran royal du XIV siecle.Hesperis. 

Szirmai, J.A.  (.1998.) The Archaeology of Medieval Bookbinding. Aldershot, Hants> 

Ashgate. 

Scheper ،Catharina Helena.  (2014 ) The Islamic Bookbinding Tradition.Karin 

Scheper. 
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 فهرس المالحق

 1ممحؽ 

 (570ص ،135. )المحكمة الشرعية، سجؿ 112صكقفية أرض الرممة 
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 2ممحؽ 

 (570ص ،135)المحكمة الشرعية، سجؿ  113ص كقفية المالحة كأسماء قراء الر بعة 
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 (77عدد  77نسخة أخرل عف الكقفية في )سجؿ المغاربة ص

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
  

 3ممحؽ 
 (18، ص18الشرعية، سجؿ كقفيات المغاربة عدد )المحكمة 113ص كقفية ارض بيت كبسا 
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 4ممحؽ 

 128ضياع المصحؼ في جريدة مرآة الشرؽ ص 
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 5ممحؽ 

 128استفتاء مرآة الشرؽ ص
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 6ممحؽ 
 129صتضيع النفائس األثرية 
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 7ممحؽ 
 129صاألمة بياف مجمس إدارة 
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 8ممحؽ 

 130ع المصحؼ مرآة الشرؽ صاالضجة حكؿ ضي
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 9ممحؽ 
 130قضية المصحؼ المسركؽ ص
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 10ممحؽ 

 

 130قضية المصحؼ ص
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 10ممحؽ 

 كتالوج ) صور متفرقة للربعة المغربية(: 



 الدفة العمكية لغالؼ الجزء السادس

 0156.6رقـ الجرد: 

 سـ21سـ كالعرض  21.5لقياس: الطكؿ ا

كمتصمة بو ثالثة طيات جانبية قياس كؿ كاحدة ، قريب لمشكؿ المربع شكؿ الغالؼ الكصؼ: 
 بإطار مجدكؿ. كيتككف الغالؼ مف الجمد البني المحمر. الغالؼ مزيف سـ 3.5حكالي منيا 

كؿ جية داخؿ  مطرز بخيكط الذىب كالفضة عمى محيط الغالؼ مف الجيات األربعة، كفيك 
اإلطار يكجد شريط كتابي، كتبت النصكص بداخميا بخيكط ذىبية المكف كالخياطة فييا عمى 
شكؿ السمسة. كفي منتصؼ الغالؼ العمكم يكجد دائرة تحكم زخرفة كتابية بالخيكط الذىبية 
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، كالنص المطرز داخؿ الدائرة زدكج مف الخيكط الفضيةسـ، محاطة بإطار م7المطرزة، قطرىا 
 .( مف سكرة إبراىيـ 52ىك اآلية )



 غرتا الجزء السادس

 0156.6رقـ الجرد: 

 2رقـ الصفحة: 

 سـ42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

لكحة لكؿ كتتككف البنية الرئيسة الشكمية الكصؼ: تتككف مف لكحتا تزيف متشابيتاف كمتقابمتاف، 
مف تتفرع  ثمانية األضالعكىي نجمة ي تبدأ مف النكاة مف الزخارؼ النباتية كاليندسية كالت

محددة زىرية،  سشكؿ كؤك زخارؼ نباتية عمى  امتدادىا اربع نجمات رباعية األضالع في داخميا
 المكف. ذىبيبإطار 
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 غرتا الجزء الخامس عشر

 0156.15رقـ الجرد: 

 2رقـ الصفحة: 

 سـ42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

لكحة لكؿ كتتككف البنية الرئيسة الشكمية ف لكحتا تزيف متشابيتاف كمتقابمتاف، الكصؼ: تتككف م
امتدادىا ككف  ثمانية األضالعي تبدأ مف النكاة كىي نجمة مف الزخارؼ النباتية كاليندسية كالت

نجمة أخرل ذات أربعة عشر ضمعا كمحاطة بدائرة حدكدىا بالمكف األبيض. كتمأل الزخارؼ 
 ت الداخمية لألشكاؿ اليندسية .النباتية الحشكا
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 غرتا الجزء الثالث كالعشركف

 0156.23رقـ الجرد: 

 2رقـ الصفحة: 

 سـ42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

لكحة لكؿ كتتككف البنية الرئيسة الشكمية الكصؼ: تتككف مف لكحتا تزيف متشابيتاف كمتقابمتاف، 
مف تتفرع  ذات اثنا عشر ضمعا، ي تبدأ مف النكاة كىي نجمة دسية كالتمف الزخارؼ النباتية كالين

 امتدادىا  لتشكؿ طبؽ نجمي كبير، محشكة فراغاتو بزخرفات نباتية كمحاط باطار ذىبي مجدكؿ. 
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 صفحة مف الجزء السادس

 0156.6رقـ الجرد: 

 44رقـ الصفحة: 

 سـ 42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

 أسطر 5ر: عدد األسط

الكصؼ:  كرقتاف مف الربعة المغربية مكتكبة بالخط المغربي المبسكط،  بحركؼ عريضة كبحبر 
أسكد المكف، كرسمت ىمزة القطع بدائرة صفراء المكف، كشكمت الشدة بالمكف األزرؽ. مساحة 

 سـ، كىك مكتكب عمى الرؽ. 9.5سـ، كالعرض  10النص المكتكب الطكؿ 
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 مس عشرصفحة مف الجزء الخا

 0156.15رقـ الجرد: 

 3رقـ الصفحة: 

 سـ 42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

 أسطر 5عدد األسطر: 

الكصؼ:  كرقتاف مف الربعة المغربية  بدأت الصفحة األكلى بفاتحة السكرة كىي تركيسة عمى 
لخط شكؿ إلطار مذىبة كمزخرفة بفركع نباتية زرقاء المكف عمى أرضية بيضاء، مكتكب فييا  با

الككفي اسـ السكرة كعدد آياتيا كىي سكرة االسراء. كالمتف مكتكب بالخط المغربي المبسكط،  
بحركؼ عريضة كبحبر أسكد المكف،  كرسمت ىمزة القطع بدائرة صفراء المكف، كشكمت الشدة 

سـ، كىك مكتكب عمى  9.5سـ، كالعرض  10بالمكف األزرؽ. مساحة النص المكتكب الطكؿ 
 الرؽ.
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 صفحة مف الجزء الثالث كالعشركف

 0156.23رقـ الجرد: 

 28رقـ الصفحة: 

 سـ 42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

 أسطر 5عدد األسطر: 

الكصؼ:  كرقتاف مف الربعة المغربية مكتكبة بالخط المغربي المبسكط،  بحركؼ عريضة كبحبر 
المكف، كشكمت الشدة بالمكف األزرؽ. مساحة أسكد المكف،  كرسمت ىمزة القطع بدائرة صفراء 

 سـ، كىك مكتكب عمى الرؽ. 9.5سـ، كالعرض  10النص المكتكب الطكؿ 
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 كقفية الجزء الثالث كالعشركف

 0156.23رقـ الجرد: 

 104رقـ الصفحة: 

 سـ 42سـ، العرض 21.5القياس: الطكؿ 

 أسطر 7عدد األسطر: 

المػذىب، بكاقػع سػبعة أسػطر  لمغربػيالنص مكتكب بػالخط اك الكصؼ: الكقفية مكتكبة عمى الرؽ، 
بإطػار ذىبػي مسػكر بخػط أسػكد كعمػى  كمحػاط ل ،x10سػـ  9.5كأبعاد الػنص  في كؿ صفحة،

جانبػػو تكجػػد حميػػة تعميػػؽ بيضػػكية الشػػكؿ مزخرفػػة بأشػػكاؿ كفػػركع نباتيػػة ذىبيػػة المػػكف. كفػػي نػػص 
 اف النسخ.الكقؼ يرد اسـ الناسخ، كاليدؼ مف الكقؼ، كالسنة، كمك
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 فهرس اللوحات

 مالحظة: حيث ال يظير مصدر المكحة في الفيرس، تككف الصكرة ممتقطة بعدسة الباحثة.

 المكحات الصفحة

الميتركبمتاف، نيكيكرؾ(  )متحؼ: كرقة مف مصحؼ طشقند. مصدر المكحة1.1لكحة  13

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/454661?sortBy=Relevance&ft

=tashkent&offset=0&rpp=20&pos=5 

 : كرقة مف مصحؼ المشيد الحسيني. مصدر المكحة2.1لكحة  15

 awareness.org/Quran/Text/Mss/hussein.html-http://www.islamic 

 : كرقة مف مصحؼ طكبقابي. مصدر المكحة3.1لكحة  17

/Quran/Text/Mss/topkapi.htmlawareness.org-http://www.islamic 

 في إسطنبكؿ. مصدر المكحة  اآلثار: كرقة مف مصحؼ متحؼ 4.1لكحة  19

awareness.org/Quran/Text/Mss/tiem457.html-http://www.islamic 
 الحجازم مف مخطكطات صنعاء : كرقة بالخط5.1لكحة  21

-and-dating-carbon-script-https://squarekufic.com/2015/07/25/hijazi
news/-italian-to-response-a-manuscripts-quranic 

 التي كجدت في جامعة برمنجياـ : كرقة مف الصحؼ6.1لكحة رقـ  26

https://www.nytimes.com/2015/07/23/world/europe/quran-fragments-university- 

birmingham.html? 

 (CBL Is 1431, The Chester Beatty Library )(صفحتانمنمصحفابنالبواب7.1لوحة) 31

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;EPM;ir;Mus21;5;

en 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/454661?sortBy=Relevance&ft=tashkent&offset=0&rpp=20&pos=5
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/454661?sortBy=Relevance&ft=tashkent&offset=0&rpp=20&pos=5
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/hussein.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/topkapi.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/topkapi.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/tiem457.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/tiem457.html
https://squarekufic.com/2015/07/25/hijazi-script-carbon-dating-and-quranic-manuscripts-a-response-to-italian-news/
https://squarekufic.com/2015/07/25/hijazi-script-carbon-dating-and-quranic-manuscripts-a-response-to-italian-news/
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;EPM;ir;Mus21;5;en
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;EPM;ir;Mus21;5;en
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 (432/1:  صفحة مف ربعة أبك رضى المكحدم. مصدر المكحة: )خزانة ابف يكسؼ،1.2لكحة  43

 (Metropolitan museum of Art). مصدر المكحة: : المصحؼ األزرؽ2.2كحة ل 53

: الشكؿ شبو المربع في المصاحؼ المغربية. مصدر المكحة: )مكتبة الدكلة ميكنخ 3.2لكحة  57

،cod.arab3) 

الكطنية باريس،  )المكتبة: كرقة مكتكبة بحبر فضي المكف.مصدر المكحة: 4.2لكحة  61

BnFarabe 389) 

-685: صفحة مف مصحؼ كتب بماء الذىب في عيد ابي يعقكب المرني )5.2لكحة  64

 Metropolitan museum of Art, Rogersـ(. مصدر المكحة: )1306-1286\ىػ706

fund,1937(37.21 

 (Scheper & Helena, 2014, p. 167المكحة: ): تاج إسالمي. مصدر 6.2لكحة  67

 : السياج الصميبي1.3لكحة  78

 : مشكاة األمير تنكز الناصرم2.3لكحة  79

 : المصحؼ الككفي3.3لكحة  80

 : غالؼ الجزء الرابع عشر4.3لكحة  83

 : تاج إسالمي              5.3لكحة  85

 : تاج إسالمي6.3لكحة  85
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 : األشرطة الكتابية عمى الغالؼ العمكم لمجزء األكؿ7.3لكحة  86

 الدفة األكلى لمجزء األكؿ مف الر بعة: الغالؼ العمكم 8.3لكحة  87

 : الغالؼ السفمي لمدفة الثانية لمجزء األكؿ مف الر بعة9.3لكحة  88

 : طية الغالؼ الجانبية لمجزء الرابع عشر10.3لكحة  88

 : غرة الجزء األكؿ11.3لكحة  89

 : غرة الجزء الثاني                                   12.3لكحة  90

 الثالث : غرة الجزء13.3لكحة  90

 : غرة الجزء الرابع14.3لكحة  90

 : غرة الجزء السادس                 15.3لكحة  91

 : غرة الجزء السابع16.3لكحة  91

 : غرة الجزء الثامف17.3لكحة  91

 : غرة الجزء التاسع                              18.3لكحة  92

 ي الجزء الحادم عشر: غرة ف19.3لكحة  92

 : غرة الجزء الثاني عشر20.3لكحة  92

 : غرة الجزء الثالث عشر             21.3لكحة  93
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 : غرة الجزء الرابع عشر22.3لكحة     93

 : غرة الجزء الخامس عشر23.3لكحة  93

 : غرة الجزء السابع عشر                24.3لكحة  94

 التاسع عشر: غرة الجزء 25.3لكحة  94

 : غرة الجزء العشركف26.3لكحة  94

 : غرة الجزء الحادم كالعشركف              27.3لكحة  95

 : غرة الجزء الثاني كالعشركف28.3لكحة  95

 : غرة الجزء الثالث كالعشركف29.3لكحة  95

 : غرة الجزء الرابع كالعشركف30.3لكحة  96

 لعشركف: غرة الجزء الخامس كا31.3لكحة  96

 : غرة الجزء السابع كالعشركف32.3لكحة  97

 : غرة الجزء الثامف كالعشركف33.3لكحة  97

 : غرة الجزء التاسع كالعشركف34.3لكحة  98

 : عنكاف السكرة "فاتحة الكتاب" مف الجزء األكؿ35.3لكحة  99

 : "اعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ" مف الجزء الثاني36.3لكحة  99
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 : عنكاف السكرة مف الجزء بالخط الككفي مف الجزء التاسع كالعشركف37.3لكحة  100

 : عالمة اآلية كما جاءت في الر بعة المغربية38.3لكحة  101

 : الخمس كما كرد في الر بعة المغربية39.3لكحة  102

 : العشر كما كرد في الر بعة المغربية40.3لكحة  102

 كما كردت في الر بعة المغربية: األحزاب 41.3لكحة  103

 : السجدة كما كردت في الر بعة المغربية42.3لكحة  104

 ت في الر بعةدتقسيمة تجزئة رمضاف كما كر  43.3لكحة  105

 : التقسيمات المركبة كما كرت في الر بعة44.3لكحة  105

 في الجزء التاسع: مف اليميف نياية الجزء األكؿ كعمى اليسار النياية 45.3لكحة  106

 : صندكؽ الر بعة المغربية46.3لكحة  107

 : التقسيمات الداخمية لصندكؽ الربعة47.3لكحة  108

 : التفاصيؿ الخارجية لصندكؽ الربعة48.3لكحة  109

 : كقفية الجزء الحادم عشر49.3لكحة  110

 خاطئة : كعب الكتاب كطريقة النشر لتمبيس الخيط تقنية ترميـ50.3لكحة  114

 : كقفية الجزاء المستبدلة مف الجزء الخامس51.3لكحة  115
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 : غالؼ الجزء العاشر مف األغمفة المستبدلة52.3لكحة  116

 : عنكاف سكرة البقرة مف الجزء األكؿ53.3لكحة  119

 : الخط الككفي المكرؽ54.3لكحة  119

 : شريط زخرفي بخط الثمث55.3لكحة  121

 حة مزينة ختامية: لك 56.3لكحة  125
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 فهرس االشكال

أسيؿ أبك رميمة  رسـمف  األشكاؿالرسـ، تككف  أكلشكؿ مالحظة: حيث ال يظير مصدر ا
 شراؼ الباحثة.إبك 

 األشكاؿ  الصفحة
 (69، ص1999( الخط الككفي البسيط )الجبكرم،1.1الشكؿ) 28

 (78، ص1999( ) الجبكرم،2.1الشكؿ ) 29

 (112، ص1999زخرفية بخط ككفي مضفكر ) الجبكرم،  ( كتابة3.1الشكؿ ) 29

 (146، ص1999( البسممة بالخط الككفي اليندسي ) الجبكرم،4.1الشكؿ ) 30

 (54، ص2000( بسـ اهلل مجرييا كمرسييا بخط الثمث ) الجبكرم 5.1شكؿ ) 32

 (48، خط النسخ، ص1999( البسممة بخط النسخ ) الجبكرم، 6.1الشكؿ ) 33

 (13، ص1991( نمكذج لمخط المغربي المبسكط ) المنكني، 7.1ؿ )الشك 34

 (13، ص1991( نمكذج لمخط المغربي المجير ) المنكني، 8.1الشكؿ ) 35

 (14، ص1991( نمكذج لمخط المغربي المجير ) المنكني، 9.1الشكؿ ) 35

 : تكضي  لمكرقة المزدكجة كتعداد الصفحات1.2الشكؿ  55

 (132، ص2005. مصدر الشكؿ:)ديركش، ج ممزمة لممصاحؼ المبكرة: نمكذ2.2الشكؿ  56

مصدر الشكؿ:) )ديركش، : نمكذج لممزمة مف الرؽ ثالثية األكراؽ في المغرب.3.2الشكؿ  57
 (142، ص2005

 (Szirmai, 1998, p 33)مصدر الشكؿ: : الطريقة التقميدية لمخياطة اإلسالمية.4.2الشكؿ  67

 (Burgoyne, 1987, p 270) مصدر الشكؿ:متحؼ اإلسالمي.مكقع ال 1.3الشكؿ  77

 (394، ص 2005)ديركش، الشكؿ: . مصدرI: تجميد مف النمط 2.3الشكؿ  85

 )الرسـ بإشراؼ الباحثة( مصدر الشكؿ: : تكضي  لمخط الككفي المضفكر.3.3الشكؿ  121

 ربعة.)الرسـ بإشراؼ الباحثة(رسـ تكضيحي ألنكاع األطر في المكحات المزينة في ال 4.3الشكؿ  123

 )الرسـ بإشراؼ الباحثة( : رسـ تكضيحي لغرة الجزء الثامف5.3شكؿ 123

 )الرسـ بإشراؼ الباحثة( : رسـ تكضيحي لغرة الجزء الحادم عشر6.3شكؿ 124

 )الرسـ بإشراؼ الباحثة( : رسـ تكضيحي لغرة الجزء الثاني عشر7.3شكؿ  125

 لمكحة الختامية )الرسـ بإشراؼ الباحثة( : رسـ تكضيحي8.3شكؿ  126
 





171 
  

 فهرس المحتويات
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5.....................................................................................................................األول الفصل

5...................................................اإلسالمية العصور في وفنونه خطوطه وتطور الشريف المصحف تدوين

5................................................................................يـالكر  القرآف لتدكيف األكلى البدايات1.1

5...........................................................-كسمـ عميو اهلل صمى - الرسكؿ عيد في القرآف تدكيف 1.1.1

7...............................................(ـ634-632/ق13-11) الصديؽ بكر أبي عيد في القرآف جمع 1.1.2
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62................................................................................................................الزخارؼ

63.................................................................................................................التذىيب
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68..................................................................................................................الثالث الفصل
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89............................................................................................................األجزاء غرر
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111..................................................................................................................المتف
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113...............................................................................................................األحزاب

113.......................................................................................................السجدة مكضع

114.........................................................................................................خاص تقسيـ

115......................................................................................................مركبة تقسيمات

116........................................................................................................السكر نيايات

116..................................................................................................الٌربعة صندكؽ 3.2.4
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