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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


