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 ملخص: ال
وكذلك  قليمية والمحلية بالعديد من المصاحف التى كتبت فى الفترات التاريخية المختلفة ،تحتفظ المكتبات العالمية واإل

عتبرونها نوعًا يحتفظ الكثيرون من هواة اآلثار بالمصاحف التى يعتبرونها بجانب مكانتها السامية آثارًا تخلد ذكرى أجدادهم وي
 من التأكيد على أصالتهم ومكانتهم فى المجتمع.

بصعيد مصر وهذا المصحف مؤرخ بسنة الجاليلى عبد الباقى  عبد المنعم يمتلكه السيد. ياً أثر  اً يدرس هذا البحث مصحفو 
حف بالخط النسخ وقد نسخ هذا المصالمصحف للمرة األولى،هذا وينشر ويدرس  من الحفظوهو بحالة جيدة  ،م1870هـ/1287
ويرجع السبب فى دراسة هذا المصحف الشريف إلى عدم وجود دراسة تناولت هذا  ،تقن وتم كتابته بالرسم العثمانىغير الم

المصحف من قبل فهو ينشر ويدرس للمرة األولى. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفى والتحليلى للمصحف الشريف،واستهل 
هم ما لوصفية للمصحف الشريف ،ويلى ذلك الدراسة التحليلية، ثم يعقب ذلك عرض موجز ألالبحث  بمقدمة ثم الدراسة ا
 .توصل إليه البحث من نتائج

 :دالةالكلمات ال
 ، العثمانىلثلثا ،النسخ خط، ،مصحف 

Abstract  

The global, regional and local libraries keep many copies of the Qur’an that were written 

in different historical periods, and many antiquities aficionados keep the Qur’ans which 

considered, in addition to their sublime status, as monuments commemorate the memory of 

their ancestors. Also those Qur’ans considered as a kind of confirmation of their originality and 

position in the society. 

This research studies an ancient Qur’an owned by Mr.Abd Almonem Abdul Baki Al-Jalili 

in Upper Egypt, and this Qur’an is dated to1287 AH / 1870 AD, and it is in a good condition. 

This Quran is published and studied for the first time. This Qur’an was copied in rough Naskhi 

script and was written in Ottoman script. 

The reason for studying this noble Qur’an is due to the absence of studies dealt with this 

Qur’an previously. So It is published and studied for the first time. This study is based on the 

analytical descriptive method, and the research began with an introduction, then the descriptive 

study of the Noble Qur’an, followed by the analytical study, finally followed by a brief 

presentation of the most important results.  

Keywords:  

Qur'an, Naskh, Thulth, Ottoman. 

mailto:الوادى%20Alaa99a@yahoo.com
mailto:alaa99a@yahoo.com
mailto:alaa99a@yahoo.com


 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

 

 483  (526-482) |دراسة أثرية فنية ونشر ملصحف شريف من صعيد مصر
 

 قدمة مال
محمد صلى اهلل عليه هو كتاب اهلل عزوجل ،أنزله اهلل سبحانه وتعالى على نبيه  1المصحف الشريف

فى مصحف واحد، واحتفظ عمر  2الكريمأبو بكر الصديق رضى اهلل عنه بجمع القرآن الخليفة واهتم  ،وسلم
دة نسخ اهلل عنه بنسخ من الصحف،ثم أمر سيدنا عثمان بن عفان رضى اهلل عنه بنسخ عبن الخطاب رضى 

احف األولى ترسم وكانت المص ،ها على األمصار،واحتفظ بنسخة منهووزع ،من المصحف لتوحيد القراءة
 والتشكيل،وبدون تشكيل أو إعجام معتمدة على السليقة العربية التى ال تحتاج إلى اإلعجام  ،بالرسم العثمانى

 .3وبعد اتساع الدولة اإلسالمية ودخول األعاجم فى اإلسالم تم وضع ضوابط لإلعجام والتشكيل
-42وقد ورد أن الصحف الصديقية بقيت عند حفصة إلى أن ولى مروان بن الحكم المدينة سنة )

ا إليه فحرقها هـ( فطلبها فأبت، فلما توفيت حضر جنازتها، وطلب الصحف من أخيها عبداهلل، فبعث به49
اهلل عنهم، قال على رضى خشية أن تظهر فيرجع الناس إلى االختالف الذى فر منه عثمان وأصحابه رضى 

منا". وقال  التقولوا فى عثمان إال خيرًا، فو اهلل ما فعل الذى فعل فى المصاحف إال عن مأل:" اهلل عنه
، ويذكر أن عثمان رضى لذى فعل عثمان"فى المصاحف مثل ا:" لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت أيضاً 

، خر إلى الكوفة وثالثًا إلى الشام، ورابعًا إلى مكة، وآة مصاحف فأرسل واحدًا إلى البصرةاهلل عنه نسخ عد
 .4وحبس لنفسه واحدًا يقال له : اإلمام ، وأمر بحرق ما سوى ذلك فى جميع األمصار

 
 

                                                           
اختلف الصحابة فيما بينهم على تسمية القرآن الكريم فالبعض قال نسميه سفرًا واعترض اآلخرون ألن  المصحف الشريف: 1

اجتمع رأى الجميع أن ف ، وذكر البعض أنه رأى مثله فى الحبشة يسمى المصحف ، هذه التسمية كان اليهود يسموه بها وكرهوه
وذكر األحباش أن العرب نقلوا عنهم المصحف الذى  ، وهكذا ذاع صيت هذه الكلمة للداللة على المصحف ، يسموه المصحف

 :القاهرة، فن التذهيب العثمانى في المصاحف األثرية ، شادية الدسوقى، عبد العزيزفظ من الكتاب ويحافظ عليه ويصونه، يح
 11، م  2002 دار القاهرة للنشر،

والقراءة: تعنى ضم الحروف والكلمات بعضها إلى ، : تأتى بمعنى الجمع والضم،  وقرأناآمصدر قرأ قراءة وقر  :القرآن الكريم 2
ى سيدنا القرآن بالكتاب الم نزل عل ص  وقد خ  ، بمعنى واحد ، تقول قرأته قرءة وقرآنا ،والقرآن: على وزن فعالن ،بعض فى الترتيل

ى رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم،  المكتوب فصار له كالعلم الشخصى... كالم اهلل المنزل علاهلل عليه وسلم،  محمد صلى
مجموعة المصاحف التركية والمغربية المحفوظة بالمكتبة المركزية ، " محمد فراج محمد، الغولللمزيد انظر:  فى المصاحف،

مجمع اللغة ؛ 1 -1هامش ، م2014،جامعة القاهرة، كلية اآلثار، ماجستير مخطوطة رسالةة"، بجامعة أم القرى بمكة المكرم
 722، م2004،  مطبعة الشروق الدولية:  القاهرة، 4ط.، المعجم الوسيط العربية، 

،  عمران؛ بتصرف 3، م2016، دار الوفاء للنشر: ، اإلسكندريةدراسات أثرية حول المصحف الشريف حسن محمد، ، نور 3
 60، م 2008، القاهرة، نشأتها وتطورها ،الكتابة العربية ، حمدى بخيت

دراسة تاريخية وصفية تطبيقية فى ضوء  –مصاحف القرن األول والثانى الهجرى المخطوطة ،" رضوان محمد، أبو المجد 4
 .38 ، م2016، طنطا ، كلية القرآن الكريم، غير منشور، مخطوط رسالة ماجستير،  "القراءات والرسم المصحفى
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 الدراسة الوصفية:  -األول: بحثالم
، 5محافظة قنا ،مركز نجع حمادى -الجاليلى بقرية عزبة أبو ليله عبد الباقى عبد المنعم.دالسييحتفظ 

المصحف مما أدى إلى  انفصلت عن 6هجلدترقه أو حالته جيدة من الحفظ بصفة عامة،لكن  ،شريفبمصحف 
 .تفكك أوراقه

 غالف المصحف وجلدته من الخارج .1
 (سم 22x6،5)، والكعب مقاسه(سم 22x15)مقاسهاسميكة،  داكنبنى لونها وجلدة المصحف غالف 

( صفحة تم ترقيمها حديثًا 664والمصحف تام فى حالته إذ يقع فى )، (سم 5،5طوله)وله قنطرتان ولسان 
ة باألرقام الحسابية بيضاء ورقية وهى ،(سم22x16)بأعلى يسار كل صفحة، مقاس كل صفحة 7الهندي

                                                           

لمصحف إلتاحته لى هذا ا ، بالغربى بهجورة بنجع حمادىالجاليلىعبد الباقى  عبد المنعموجه بالشكر الوفير للسيد الشيخ.تأ5 
. محمود عبد الوهاب مدنى لإلشارة إلى بدراسة هذا المصحف للباحث اآلثاريتوجه بالشكر أكما الشريف لنشره للمرة األولى، 

 قدير.الشريف فلهما منى كل الشكر والت
 ، ويختلف نوع الرق بحسب نوع الجلـد ، والغزال، والثور، الرق من جلد الخراف والماعز يؤخذparchment  : الجلد أو الرق6 

القضـيم -األحمـراألديـم هـو الجلـد المـدبو  -و ، الرق وهو مـا يرقـق مـن الجلـود-وأما الجلود فقد استخدم العرب ثالثة أنواع منها 
يـر مـن المـؤرخين يرجـع صـناعة الـرق إلـى ذلـك التنـافس الـذى بـين ملـوك مصـر مـن البطالمـة وبـين آل وكث ، وهو الجلد األبـيض

تالوس في برجامون أو برجامو مما حدا بآل تالوس إلـى التفكيـر فـي صـناعة مـادة الكتابـة عوضـًا عـن البـردى الـذى كـان يصـدر 
بــين الكلمــة الالتينيــة التــى تطلــق علــى الــرق و  Pergamonكمــا أن هنــاك مــن ربــط بــين اســم مدينــة ، إلــى برجــامو مــن مصــر

parchment ،  أىتاجه على بعض المناطق المحددة في حين أن الرق نظريـًا يصـنع فـي إنوالرق خالفًا للبردى الذى يقتصر 
الجلــد  وطريقـة إعــداده سـهلة نسـبيًا وهــذه ميـزة مهمـة للــرق. والـرق هـو، مكـان بمـا أن مادتــه ذات األصـل الحيـوانى متــوفرة عالميـًا 

ولــذلك ربمــا كتــب فيــه أواًل ثــم يمحــى ويســتعمل ثانيــًا وثالثــًا بعــد إزالــة مــا رســم عليــه مــن ، كــان يكلــف غاليــاً -المعــد للكتابــة والنســخ
 وتسبب من علو ثمنه أن بقى استعماله مقصورًا على ذوى اليسار.، كتابة

المنيــف، ؛ 27، م 1997 دار الثقافــة العربيــة،: كندريةاإلســ، فــي المخطوطــات العربيــة الســيد الســيد،  ،لالســتزادة انظــر: النشــار 
المملكـــة العربيـــة  ،دراســـة فنيـــة لمصـــحف مبكـــر يعـــود للقـــرن الثالـــث الهجرى/التاســـع المـــيالدى ،عبـــد اهلل بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهلل

ب المخطـوط المدخل إلـى علـم الكتـا ،فرانسو، دى روش ؛56، م 1998،  1ط، محفوظ فى مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية
عبـــد تـــم النقـــل بتصـــرف،  79، م2005ان للتـــراث اإلســـالمى، مؤسســـة الفرقـــ :، لنـــدنترجمـــة د.أيمـــن فـــؤاد ســـيد، بـــالحرف العربـــى

ــم المخطــوط العربــى، فريقيــة التونســيةإالبــردى والــرق والكاغــد فــي  حســن حســنى، ، الوهــاب ــة الــوعى اإلســالمى بعنــوان عل  ، مجل
دراســة أثريــة فنيــة لرقــى " ، عــالء الــدين بــدوى محمــود محمــد، الخضــرى ؛167م ، 2014، الكويــت ، 79 .ات، عبحــوث ودراســ

 496، م2017،  18 ، عتحاد العالم لآلثاريين العربمجلة اال، "مصحف بمكتبة جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة
ا مأخوذة من طرائق الهنود الحسابية إذ كان األرقام الهندية : يطلق عليها األرقام العربية وتسمى باألرقام الغبارية والهندية ألنه 7

ويبسطونه على لوح من خشب أو غيره أو ما كان مستويًا ويرسمون عليه األرقام التى يحتاجون  ،أهل الهند يأخذون غبارًا لطيفاً 
وتكتب  9-8-7-6-5-4-3-2-1-0إليها فى عملياتهم الحسابية ومعامالتهم التجارية وترسم هذه األرقام حاليًا بهذا الشكل 

مجلة ، "اإلفرنجيةاألرقام العربية واألرقام "هزاع بن عيد، ، الشمرى :لالستزادة انظر، مسايرة للقلم العربى من اليمين إلى اليسار
   436، م1998ع ، 19 ـ.مج، عالم الكتب
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اشتملت جلدة المصحف و.(2-1)لوحة  8سطرفي الكلمات ( 8( إلى )7، ومتوسط مسطرتها من )مصفرة
ومن المالحظ أن البخارية فى هذا المصحف نفذت ( ،3-2-1() أشكال 2)لوحة  9على زخرفة البخارية

 فلم يظهر من البخارية إال رسمها فقط.تآكل  10بطريقة الضغط ولونت باللون الذهبى ولكن التذهيب

على ر س  ولم ي  ، 11غير متقن لم تراع فيه النسبة الفاضلة كتب المصحف بمداد أسود داكن،بخط نسخ
وكتبت عناوين السور باللون األسود، أما بدايات األحزاب وأجزاء المصحف  ،ميزان الخط العربى لخط النسخ

 .األحمرتبت باللون فقد ك
 :" صفحتا البداية "فاتحة المصحف.2

 أسـطر (8)لت اليمنـى علـى سـورة الفاتحـة فـى متقابلتان ومتطابقتان، اشـتموهما  البداية ىصفحتتمثل 
وعلـى  األحمـر وجـاءت خاليـة مـن أى زخرفـة، عـدا اسـم السـورة فكتـب بـاللون ،(6) شكل مكتوبة باللون األسود

أســطر مــن ســورة البقــرة وكتــب اســم الســورة بــاللون األحمــر مثــل عنــوان ســورة الفاتحــة، وقــد  ( 9)يســارها كتبــت
مــن  بإطــارة طــار بيضــاوى مــن خطــين وتــزدان الصــفحإحة اليســرى داخــل جــاءت آيــات ســورة البقــرة فــى الصــف

 .(4) لوحة خطين غفل من أى زخرفة

                                                           
 حث داد منهجية البإعفى ، 10، دراسات أثرية حول المصحف الشريف ، نور، الدراسة من مرجع تاستفاد 8
البخارية: يقصد بها فى مصطلح أهل الصنعة من الحرفيين وحدة زخرفية ذات شكل دائرى غالبًا تتصل بها من أعلى ومن  9

وقد تعمل هذه البخارية على الحوائط وتكون مادتها من الحجر ، أسفل حليتان متشابهتان كل منهما عبارة عن ورقة ثالثية
وتكون مادتها من النحاس أو الحديد طبقًا لنوع ، واب المصفحة فى العمائر األثريةالمدقوق أو الجص أو تعمل على درف األب

ويغلب على الظن أن هذه التسمية إما أنها مأخوذة من النسبة إلى مدينة ، الرقائق المعدنية المستخدمة فى تصفيح هذه األبواب
عجم م، عاصم محمد، رزق أنظر: لالستزادة .العراقبخارا أو بخاره اإليرانية أو من النسبة إلى حى البخارية فى البصرة ب

المصطلحات المملوكية ، ليلى، عبد اللطيف، محمد محمد، أمين ؛33، م2000، القاهرة، مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية
 20 د ت،   مريكية،الجامعة األ: ، القاهرةفي الوثائق العثمانية

وفـى حـديث جريـر وذكــر الصـدقة :حتـى رأيـت وجـه رســول اهلل  ، ليتـه بالـذهبذهبـت الشـف فهـو مــذهب إذا ط : يقـال:بالتـذهي 10
 ، : والروايـة بالـدال المهملـة والنـون،  قـالكذا جـاء فـي سـنن النسـائى وبعـض طـرق مسـلم، صلى اهلل عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة

جمـال ، ، ابـن منظـورهم:فرس مـذهبأو هـو مـن قـول ، وهو المموه بالذهب، هو من الشف المذهب، وقد تقدمت فعلى قوله مذهبة
لسـان ،  م1311هـ /711ت -الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة بن منظور األنصاري

 .1523، د ت  ،دار المعارف: القاهرة، تحقيق نخبة من األساتذة، 3 مجـ.، العرب
والكتابة العربية وهى مقاييس ومعايير تؤلف ما يشبه القانون يرجع  هى قانون وضعه الكتاب العرب للخط :النسبة الفاضلة11

فكانت هذه القوانين بمثابة نظريات هندسية غاية فى الدقة بحيث أصبح ال يجوز الزيادة  ،إليه كل من أراد حذق الخط وتجويده 
خليل حمد بن مصطفى بن، ادة، وطاش كبرى ز 265، قصور الحمراء ، محمد عبد المنعم، الجمل ،عليها أو اإلنقاص منها

،  تحقيق كامل 1ج ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلومم: 1560هـ/ 968ت -المعروف طاش كبري زاده 
فن الخط العربى على التحف الفنية "" ،عالء الدين بدوى محمودالخضرى،  ؛بكرى، عبد الوهاب أبو النور، القاهرة،  د. ت

 248 ، م2011، جامعة جنوب الوادى، كلية اآلداب بقنا، رسالة دكتوراه، "ية، دراسة أثرية فنية مقارنةالسلجوقية والمغول
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اإلفتتاحية،  ىصفحتالعلوى والسفلى فى  المصحف موضوع الدراسة من المستطيلينالحظ خلو ومن الم
ى علو  يلينمستطيحتوى على أنه   م1872/ هـ1289فى حين نجد فى مصحف يرجع تاريخه إلى سنة 

نفذ المستطيل  م1853/ هـ1270تاريخه لسنة آخر يرجع وهناك مصحف 12االفتتاحية تىوسفلى فى صفح
المالحظ أن صفحتا االفتتاحية للمصحف الشريف موضوع الدراسة  ، ومن13االفتتاحية تىوسط فى صفحاأل

 غفل من أى زخرفة على عكس المصاحف المنسوبة لتلك الفترة التاريخية. اجاءت
 لسورعناوين ا.3

وكتبت عناوين السور بمداد مباشرة جاءت عناوين السور فى المصحف موضوع الدراسة بعد نهاية كل سورة 
يفصل بين السور شريط زخرفى اعتنى ورد فى المصاحف ر العثمانى فقد"وبالنسبة لمصاحف العص ،أحمر

ية كان هذا الشريط الزخرفى ومكان نزولها وعدد آياتها، وفى البداالسورة بتذهيبه وزخرفته كتب به عنوان 
الفاصل بين السور عبارة عن فرا  بين كل سورة أوسع من الفرا  الموجود بين السطور وبعضها، ثم شغل 
هذا الفرا  ببعض من الزخارف البسيطة، وبعد ذلك كتب اسم السور وتحديد عدد آياتها وموقع نزولها فى 

هـ/ 1264يرجع تاريخه إلى سنة هذه الطريقة مصحف ، ومن هذه المصاحف التى نفذت ب14"مكة أو المدينة
 .15م1847

إلى عنوان السور أو عدد اآليات أو مكان نزولها بالكتابة، ولكن اكتفى  روقد وجدت مصاحف لم يش
والوريدات  والتى على جانبيها براعم الزهور بالشريط الزخرفى الذى تتوسطه الحشوة المستطيلة الذهبية

هـ/ 1286والمصحف المؤرخ بسنة  16م1839هـ/1255ا بالمصحف المؤرخ بسنة المتعددة البتالت مثلم
 .17م1869

 والعالمات:الفواصل .4
وغلب أيضًا أن يفصل بين اآليات  ،ب بلون مغاير عن لون مداد اآلياتجاءت فواصل السور التى تكت

الكلمات مشكولة  وجاءت، ن األرقام، وجاءت اآليات خاليه مالبعض بدائرة صغيرة حمراء اللون وبعضها
أما األحزاب وأنصافها وأرباعها واألجزاء فكتبت بمداد  تشكيل فى المصحف بلون مداد أحمر،ومعجمة وجاء ال

 .(11-10-9-8-7مارقأ اتلوح) جزء( زب،حقبالتها كلمة ) أحمر اللون  فى الهامش
 
 

                                                           

 بتصرف  ، 54لوحة  -30، المخطوط الدينىأحمد، للمزيد انظر:   12 
 22لوحة رقم ، أحمد  13 
 155-154 ، فن التذهيب ، شادية الدسوقى، عبد العزيز 14 

 ،  بتصرف156،فن التذهيب عزيز،عبد ال،  18108 محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى15  
 ، بتصرف 160،فن التذهيب عبد العزيز،،   238محفوظ بمتحف قصر المنيل برقم 16  
 160، فن التذهيبعبد العزيز، ،  18114محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى  برقم 17  
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 :من الداخل  بعض من صفحات المصحف.5
تى الدعاء الخاصة بالمصحف، وجاءت الفواصل فـى ( صفحة عدا صفح664اشتمل المصحف على )

(.وقــد  6-5-4رقــامأ المصــحف  بــين الســور علــى هيئــة كتابــة اســم الســورة وهــل هــى مكيــة أو مدنيــة ) لوحــات
وكذلك خلت الهوامش فى المصـحف مـن أى زخرفـة، وجـاءت عالمـات الحـزب  خلت الصفحات من أى زخرفة

 .ومواضع السجود خالية من أى زخرفة
 : ا الختامصفحت.6

الدعاء فى المصحف فى صفحتين ونص الدعاء كما ورد فى جاءت صفحتا الختام عبارة عن 
 :المصحف

 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك  .1
 التواب الرحيم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حالوةأنت  .2
 لتاء توبةوبكل جزء جزًء اللهم ارزقنا باأللف ألفة وبالباء بركة وبا .3
 وبالخا خيرا وبالدال دليالوبالثاء ثوابًا وبالجيم جمااًل وبالحا حكمة  .4
 وبالسين سعادة  وةوبالذال زكاء وبالرء رحمه وبالزى زك .5
 وبالضاد ضياء وبالطاء طالوة اً وبالشين شفا وبالصاد صدق .6
  وبالعين علمًا وبالغين غنا وبالفاء فالحاً ا وبالظاء ظفر  .7
 اف كرامة وبالالم لطفًا وبالميم وبالقاف قربة وبالك .8
 هدايةوصلة وبالهاء  وبالوو وبالنون نور موعظة .9

 اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا  اوبالياء يقين .10
 باإليمان والذكر الحكيم وتقبل منا قراتنا وتجاوز عنا  .11
 و نسيانا أو ا ان من خطآلقر ا وةما كان فى تال .12
 أو تأخير تحريف فى كلمة عن موضعها أو تقديم  .13
 على غير ما أنزلته عليه  ويلاتأو زيادة أو نقصان أو  .14
 أو تعجيل  فلحاا أو سوء و شك أو سهوأأو ريب  .15
 أو زيغ لسان ةعند تالوة القرآن أو كسل أو صرع .16
 رفق أو بغير وقوف او ادغام بغير مدغمه او اظهارأو  .17
 عرابإبغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو  .18
 آياتو أالرحمة  آياتبه أو قلة رغبة ورهبة عند بغير ما كت .19
 العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور  .20
 ن ونجنا من النارآقلوبنا بالقرآن وزين أخالقنابالقر  .21
 اللهم اجعل القرآن  ن وادخلنا فى الجنة بالقرآنآبالقر  .22
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 وعلى الصراط نورا  لنا فى الدنيا قرينا وفى القبر مونسا .23
 والى الخيرات  ى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجباوف .24
 بالقلب  باادا كلها دليال فاكتبنا على التمام وارزقنا .25
 واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من .26
 وصلى اهلل على خير خلقه محمد مظهر لطفه اإليمان .27
 جمعين أصحابه أونور عرشه سيدنا محمد واله و  .28
  ربوسلم تسليمًا كثيرًا والحمد هلل .29
 مينآمين آالعالمين  .30
 ملك الفقير الحقير الذليل لربه احمد محمد مصطفى حسن .31
  مينآ جمعينأالجرجاوى اللهم اغفر له ولوالديه والمسلمين  .32
 .(8)شكل رقم(15-14) لوحة رقم كاتبه ...  .33

من المالحظ فى كتابة دعاء المصحف العديد من األخطاء اللغوية مما يدل على عدم دراية كاتب 
دعاء بقواعد اللغة العربية الصحيحة ومن المرجح أن كاتب الدعاء غير كاتب المصحف الشريف حيث ال

ظهر جليًا فى كتابة الدعاء ضعف مستوى خط النسخ ولم يلتزم كاتب الدعاء بقواعد خط النسخ وجاءت 
 أسطر الكتابة غير متساوية أو غير متزنة مع بعضها البعض .

 -:حليليةالدراسة التالثانى: بحثالم
  الشريفكتابات المصحف شكل  .1

 :( 10-9شكل ) أسلوب رسم الحروف.1.1
األلف  تحين رسمفياأللف مستقيمًا مطلق أميل إلى القصر، رسم كتب المصحف بخط النسخ  ف

 ةيميل قائمها يسر فالباء وأختاهاأما ، 18وبتخانات مختلفة أثناء صعودها ةويسر  ةالصاعدة بها ميل خفيف يمن
مجموعة فى  ومتوسطة مبتدأه وجاءت الجيم وأختاها،اضعها وجاءت منتهية مفردة مجموعة، ب مو فى أغل

الراء وأختها  تورسم، مجموعة غير مرسلةمنتهية ومفردة رسمت فالدال وأختهاأما أغلب الكلمات بالمصحف، 
أما ننة، فى البسملة، ورسمت مجموعة مس السين وأختهامرسلةتفى حين رسم،ومجموعة ومقوسةمبسوطة 

الطاء تورسم،ا صغيرة أحياناً ما وعراقتهما لوزى دائمًا ولم تعدم سنتها البته، وحجمهمبياضهفالصاد وأختها، 
الفاء وأختها أما ،رسالا مستقيم ومروس أحيانًا، ويكثر فيها الوقف ويقل اإلما لوزى، وطالعهموأختها بياضه

وبدون رقبة فى المتوسطة، وعراقة القاف المنتهية كأنها ،ا قصيرة فى المبتدأةم، ورقبتهورةا مدمجاءت عقدتهف
الكافزنادية ومشكولة فى حالتها المبتدأة والمتوسطة مع حذف ورسمت  ،ويغلب عليها الجمع حرف نون،

رسمت مروسة فالالم أما ، طرفها المقوس،أما فى حالتها المنتهية فترسم بهمزة، وقد تجمع أو ترسل أو تبسط
                                                           

 11، بتصرف  ، دراسات أثرية حول المصحف الشريف نور، 18
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صحف، وقد تميل يسرة، ويزداد ميلها كثيرًا عند تركيبها قبل الجيم وأختيها ، أما الالم فى أغلب كلمات الم
 .19ألف فترسم محققة ومرشوقة ووراقية، ولها غالبًا سن على يسارها

تهية قد تقلب أو تحقق، وفى حالتها المن ،دائرية أو لوزية رسمت عقدتها مفتحة أو مطموسة،ف الميمأما 
فى جميع الحاالت، وهى بهيئة  ةالنون معجم وجاءت، ة أو مرسلة وقد تدغملومسبحيانًا،يرسم ذيلها قصيرًا أ

صغيرة فى ...، وعراقته ةأو يسر  ةوقد يميل يمنيح فى حالتها المبتدأة والمتوسطة،قائم قصير يلتقى بخط التسط
دأة والمتوسطة، كما بهيئة عين الهر فى حالتها المبتورسمت الهاء ، وتجمع وترسل وتبتر حالتها المنتهية،

ترسم بهيئة أذن الفرس وبالهيئة المشقوقة المدغمة فى حالتها المتوسطة،أما فى حالتها المنتهية فمتنوعة فهى 
وعراقتها قصيرة عقدتها مبيضة مستديرة،وقد تطمس،فقد جاءت  الواو أما ،معراة أو ملحقة رادفة أو مخطوفة

 .(20)هية ومتوسطة مجموعةء مبتدأة ومنتحرف الياء،رسمت اليا، وصغيرة
 الخطوط المستخدمة فى نسخ المصحف :.2
 :""Naskh Calligraphyخط النسخ:.1.2

ترجع تسمية الخط النسخ بهذا االسم إلى أنه كان يستخدم فى نسخ المخطوطات وال سيما القرآن 
، ونال 21رائعة الحاليةوصلوه إلى مكانته الأالكريم، وأولى الخطاطون األتراك خط النسخ عناية فائقة إلى أن 

خط النسخ عناية كبيرة فى العصرالعباسى وجود في العصراألتابكى حتى عرف بالخط النسخ األتابكى، وساد 
ويذكر الباحث الخطاط "يوسف  ،22هـ وحل محل الخط الكوفى فى كتابة المصاحف6هذا الخط فى القرن 

مره على ألف عام وهو مصطلح معروف يزيد ع "قوله بشأن تسمية الخط النسخ "أن تسمية )النسخ(،   ذنون
عطاء تسميته مدلواًل آخر له مصطلحه الخاص  – وكما مر بنا – فهو صرح قائم ال ي مكن إغفاله؛ وا 

والمعروف يخلق التداخل واالضطراب الذي يشعر به الباحث من خالل تسميات يحس مستعملوها بعدم 
، تثقل المصطلح وتزيد األمور غموضًا مثل)النسخ دقتها، فيلحقون بها كلمات توضيحية كل من موقعه

وقد ورد أن الخط  ،23وغيرها كثير ،و )النسخ العثماني( و)النسخ المملوكي(، و)النسخ األيوبي(، األتابكى(،
وقد طوره ابن مقلة بالشكل  هـ،40النسخ أقدم من ابن مقله بكثير وأنه كان مستخدمًا فى دواوين الكتابة سنة 

واستخدم خط النسخ فى  24فكأنه اخترعه اختراعًا... فصار يختلف عن الخطوط السابقة، الذى وصل إليه
 .25المخطوطات والنقود والمصاحف وأصبحت له السيادة عن الخط الكوفى

                                                           
 50-49، دراسات أثرية حول المصحف الشريف نور،  ،من حيث أسلوب رسم الحروف من مرجع استفادت الدراسة 19

 50-49 نور،  20 
 175-174 ، ت.د ، الوفاء للنشر دار، اإلسكندرية، فلسفة الفنون اإلسالمية  محمد،، عبد الواحد21
 بتصرف ، 142و  137، م1994،بيروت ،الخط والكتابة فى الحضارة العربية يحيى وهيب، ، الجبورى 22
 7 ، 19 ع، اإلمارات العربية المتحدة، "مجلة حروف عربية"، خط الثلث القديميوسف، ، ذنون 23
 137، الخط والكتابة الجبورى، 24

 بتصرف ،5، م1997 ، 8ع، جامعة القاهرة، مجلة كلية اآلثار ،"الخط العربى على النقود اإلسالمية"، رأفت محمد، النبراوى25 
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ومن العصر المملوكى توجد ورقة من مخطوط بخط النسخ من مصحف نسخ فى مصر،نسخه محمد بن 
 .(18عبداهلل الخزرجى )لوحة 

لفنانون المسلمون فى زخرفه خط النسخ ،ومما ساعدهم على ذلك ميل حروفه إلى وقد أبدع ا
وقد ورد أن 26وظل محتفظًا بطبيعته وظل مستعماًل فى النصوص الدينية والدنيوية االتجاهات المختلفة،

قد  قوب الغزنوى ببغداد،عالخطاط الحسين على الجوينى المعروف بالبغدادى والذى درس الخط على يد ي
 .27قل إلى مصر ولقب "بفخر الكتابانت

شارات بعض المصادر والمراجع إلى أن التطور الفنى والتاريخى للخط قد خلص في غضون هذه أو   
والثلث، والتواقيع، والرقاع والمحقق، والنسخ والغبار أو إلى  وهى الطومار، الحقبة إلى األصول السبعة،

المحقق، والريحانى وكانت هذه األنواع  لعربية(، التى هى:األنواع الخطية التى عرفت ب)األقالم السبعة ا
لفن، ألغراض ثقافية ودينية الستة أمهات الخطوط التى كان العثمانيون قد استخدموها في بداية عنايتهم بهذا ا

، كما صارت المعين ة المتداولة في الدولة العثمانيةلكنها ما لبثت أن صارت هى الخطوط األساسي ،محددة
ع لتوليد خطوط جديدة صارت هى األخرى ضمن جملة الخطوط األساسية للكتابة العثمانية في والداف

 . 28المخطوطات وعلى الوثائق واآلثار وغيرها
بتداء من الشيخ حمد اوقد ورد "إن خط النسخ الذى كان أكثر طواعية في أيدى العثمانيين، كان قد خصص  

لنوع من الخطوط بأنه خادم المصادر العثمانية تنعت ذلك ااهلل لكتابة المصاحف. ولهذا السبب نرى أن 
 .29"القرآن

المتعددة : العادى، والمقرمط والدقيق، ولكن استخدام هذه ه واستخدم العثمانيون خط النسخ بأساليب  
إذ كان النسخ الدقيق  األساليب كان على درجة متباينة في الوثائق الرسمية وكذلك في المخطوطات العثمانية،

كثر استخدامًا في هذه الوثائق والمخطوطات بسبب صفاته ووضوحه ربما، على أن النسخ المقرمط قد أ
استخدم بحدود البأس بها في بعض وثائق األوقاف، والوقفيات منها بخاصة. واستخدم النسخ العادى على 

 .30نحو كبير وخاص في كتابة المصاحف الشريفة
                                                           

  ،  جامعة القاهرة، كلية اآلثار، رسالة ماجستير، ""ةالتحف المعدنية المغولية، دراسة أثرية فني"، حسين عبد األمير، عبد األمير 26
 ، وللمزيد عن خط النسخ أنظر:15 ، م1975

TABBAA, Y., The Transformation of Arabic Writing: Part I, Qur'ānic Calligraphy, Vol. 21 , Ars Orientalis, Freer 

Gallery of Art, The Smithsonian Institution and  Department of  the History of Art, University of 

Michigan ,1991,132 
 :، القاهرة3ج، والمملوكية األيوبيةأثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم اإلسالمى على الحضارتين  منى محمد،، بدر 27
 بتصرف 71-70، م 2002، كتبة زهراء الشرقم
 195-194م، 2012مكتبة اإلمام البخاري، : القاهرة، المدرسة العثمانية لفن الخط العربي،  دهام محمدأ ، حنش 28
 223 ،المدرسة العثمانية لفن الخط العربي ،حنش 29
  224 -223 ، المدرسة العثمانية لفن الخط العربي حنش، 30
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ذا تحدثنا عن السبب في اس ، نجد ان حسين، والسعدى النسخ في كتابة المصاحفتخدام خط وا 
يذكران أنه "تتجلى القيم الجمالية المطبقة كتابة والمقننة في قواعد الخط العربى عند مقارنتها بالقيم الجمالية 
التى تتضمنها قواعد التجويد النطقى وأحكامه، فالتجويد يعنى إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات 

ما يمكننا ما لحظته في تدوين القرآن الكريم بخط النسخ، فإنها تتم جميعًا على وفق قواعد متبعة والمدود وهذا 
وأصول يقصد بها إتقان رسم الحروف والكلمات وبالتالى قراءتها قراءة صحيحة حافلة بالنشوة والتذوق 

 .31الرفيع"
الخطاط النسبة  وقد استخدم خط النسخ فى المصحف الشريف موضوع الدراسة ولكن لم يراعى

الفاضلة فى كتابة خط النسخ األمر الذى يدعونا إلى القول بأن خط النسخ المستخدم فى المصحف جاء 
 متوسط الجودة .

 Thulth Calligraphyخط الثلث:.2.2
ويطلـق  وال يعد الخطاط خطاطًا إال إذا أتقنه وأجـاده، يعد من أصعب الخطوط العربية وأهمها وأجلها،

، وسـمى هـذا الخـط بالثلـث نسـبة إلـى أنـه يبلـغ قواعـد هـذا الخـط الـوزير ابـن مقلـة وقـد وضـع وط،عليه أم الخطـ
، وقلم الثلثين بمقدار ثلثيـه، البغل() البرزون وعشرون شعرة من شعر ثلث قلم الطومار الذى يبلغ عرضه أربع

تخـذ مـن البـردى أو الـورق والطومار هو الدرج أى الملف الم وقلم الطومار كتبت به مصاحف المدينة القديمة،
ثم يلف على هيئة أسطوانة ومصطلح  -وكان يتكون من عشرين جزءًا يلتصق بعضها ببعض فى وضع أفقى

)الطوامير(، وهو المصطلح الذى يطلق علـى مـواد الكتابـة مـن  الطومار يعنى الوثيقة بمفهومها الحالى وجمعه
سماته الكبيرة التى صار بها أكبر الجسـامات القياسـية الرق  والبردى والكاغد،ومنه أخذ خط الطومار اسمه وج

للخطــوط، ألن الطومــار كــان القطــع األكبــر مســاحة لكتابــة الوثــائق األمويــة علــى عهــد الخليفــة الوليــد بــن عبــد 
الملــك، والتــى مــا لبــث أن أمــر الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز منــع تــداولها لمــا تفتحــه مــن ســبيل لإلســراف فــي 

 .32الثلث بالمحقق بسبب تحقيق كل حرف من حروفه الرقوق...وسمى خط
والمقصـــود بهـــا غيـــر  دخلـــت كلمـــة "خـــط الثلـــث" مـــع خـــط النســـخ للتعبيـــر عـــن مجمـــوع الخطـــوط اللينـــة،

وحقيقـة األمـر أن غالبيـة النصـوص سـواء علـى العمـارة أو التحـف الفنيـة كـان معظمهـا قـد كتـب بخـط  الكوفية،

                                                           
عدد خاص  ،1عدد، م"القرآن الكري جمالية الخطوط في تصميم صفحات"اضل،وسام جاسم، السعدى، عادل سعدى ف، حسين 31

 376، م 2010، العراق، كلية التربية، وزارة التعليم العالى، نسانيةلمجلة مؤتمر العلوم اإل
شواهد قبور من تربة البايات ،  حسن محمد، نور ؛131-130،الخط والكتابة ،ى: الجبور عن خط الثلث انظر لالستزادة 32
، الكويت، 33ع. ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، 191الرسالة رقم ، ""دراسة فى الشكل والمضمون تونس العاصمةب

=  عبد اهلل، أحمد ؛26، م1986، عالم الكتب للطباعة :بغداد، قواعد الخط العربى ، هاشم، محمد؛ 85، م2002هـ/ 1423
 ؛ جامعة القاهرة، كلية اآلثار، رسالة دكتوراه "،لعهدين األتابكى واإليلخانىاآلثار الرخامية فى الموصل خالل ا" ،قاسم الحاج

 .1هامش رقم  202مدرسة العثمانية لفن الخط العربى، ال، حنش



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

 

492 | DOI 10.21608/JGUAA.2020.28898.1095 وى محمود محمد الخضرى عالء الدين بد 
 

مــا اخــتالف أشــكاله إال نتيجــة طبيعيــة الخــتالف العصــور واخــتالف "الثلــث"وهو المقصــود فــى هــذه الدراســة، و 
 .33الخطاطين وغيرهم ومدى مطاوعة المواد المختلفة الحتوائه

ولـذلك ظهــر بهــذه األشــكال المختلفــة واســتعمال غيــره مـن الخطــوط فــى غيــر المخطوطــات نــادر ومثلهــا  
الضخم من النصوص بخط الثلث التـى بـدأت  الكتابات العادية فهى من القلة التى تتضاءل أمام هذا الموروث

واأليـــوبي والمملـــوكى والعثمـــانى، بينمـــا اقتصـــرت كتابـــة خـــط النســـخ علــــى  بكثافـــة بالغـــة فـــى العهـــد األتـــابكى
 . 34المخطوطات حتى صار خط المصاحف فى القرون المتأخرة وبصورة خاصة العهد العثمانى

ذا تحــدثنا عــن اســتخدام خــط الثلــث فــى كتابــة العنــاوي ن فــى المصــاحف يــرى الباحــث  أن هــذا األمــر وا 
غالــب وشــائع فــى كتابــات المصــاحف وذلــك نظــرًا لكبــر حجــم هــذا الخــط وأن هــذا الخــط لــه هيبتــه ورهبتــه التــى 

 تتناسب مع كتابة المصحف الشريف ومع كتابة عناوين السور لتظهر جلية للقارئ.
ذا تحدثنا عن أشهر الخطاطين فى العصر العباسى فى العرا ق الذين كتبوا بخط الثلث الخطـاط أحمـد وا 

بــن محمــد بــن حفــص المعــروف "لزامــق" أجــل الكتــاب خطــًا فــى الثلــث ، كمــا كــان ابــن الزيــات وزيــر المعتصــم 
ذا تحدثنا عن الدور الـذى لعبـه السـالجقة فـى تجويـد خـط الثلـث نجـد  35يعجبه خطه وال يكتب بين يديه غيره وا 

ران والعـــراق واألناضـــول مهمـــًا فـــى هـــذا المجـــال وبخاصـــة ســـالجقة أنـــه " كـــان دور الســـالجقة فـــى كـــل مـــن إيـــ
األناضــول )الــروم( فقــد شــاع عنــدهم خــط الثلــث وأنجبــت مدينــة كوتاهيــة عــددًا مــن مشــاهير الخطــاطين مــنهم 

 .36مصطفى الكوتاهى "
ذا انتقلنا إلى مصر "نجد فى عصر المماليك البحريـة ،أنـه ذاع خـط الثلـث ) -1250هــ/ 874-684وا 

وتركــت أواســط الحــروف  حيــث كتبــت بــه المصــاحف ومــن بينهــا مصــحف كتــب بقلــم دقيــق مــزدوج، (،م1382
ويعتبـر  فارغة لحشوها بماء الذهب، وهى طريقـة بالغـة الصـعوبة يتعـذر معهـا نسـق الحـروف علـى قواعـدها...

دار عصر المماليك عصـر ازدهـار خـط الثلـث والفـن بصـفة عامـة بحكـم الرخـاء االقتصـادى، حيـث يتفـاوت مقـ
، وهى تكثر فى عصر الرخاء المادى والنشـاط المعمـارى والعنايـة الفنيـة بات األثرية بحسب الحالة الماديةالكتا

وبـــرع  الخطـــاط المملـــوكى فـــي تســـجيل كتابـــات خـــط الثلـــث بصـــورة تجمـــع بـــين  مثلمـــا نـــراه فـــى ذلـــك العصـــر،
رة يرسـمها متباعـدة متناسـقة مسـتغاًل الناحيتين، الشكل والمضمون، فتارة يجعل الحـروف متجمعـة متناسـقة، وتـا

 .37في ذلك ما أتيح له من مساحة
                                                           

عدد خاص عن الخط العربى، رد، ، مجلة الموتقديم يوسف ذنون ،ترجمة غانم محمود ،" النسخ والثلث"،أدلفكروهمان،  33 
 113  ،م1986،  4، ع 15 مجـ.
  113   " النسخ والثلث"،كروهمان،34  
 ،،" الخط الثلث على عمائر المماليك الجراكسة"، دراسة تطبيقية على نماذج من العمائر الدينية"جمال عبد العاطىخير اهلل،  35

 12 ، م2009يوليه ، 2، ع جامعة كفر الشيخ، مجلة كلية اآلداب للدراسات والعلوم اإلنسانية
 13 ط الثلث، خير اهلل، الخ 36

 = وللمزيد عن المصاحف فى العصر المملوكى انظر: ، 14-13خير اهلل، الخط الثلث، 37 
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(...إلى ان األناضول جغرافيًا والدولة العثمانية سياسيًا كانتا حنشوفى العصر العثمانى تجدر اشارة د)
هيـأ  الوريث الحضارى اإلسالمى األكبر لحركة الخط العربـى السياسـية والدينيـة والعلميـة والفنيـة والوظيفيـة ممـا

)المدرسة العثمانية( في هذا الفن منذ القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الظروف الذاتية والموضوعية لظهور
 .38...الميالدى

أما عن خط الثلث في العصر العثمانى فقد" كان هو المجال الفنى األرحب الذى تبارى فيه الخطاطون 
يعرف في ثقافة الخطاطين وأدبهم باألساليب  العثمانيون للتحسين والتجويد حتى برز لبعضهم ما صار
الذين كان وال يزال اتباع أسلوبهم وتقليد طريقتهم  والطرق الخاصة التى جعلتهم في طليعة عمالقة هذا الفن،

ومن أمثلة الكتابات فى العصر العثمانى نجد  39من قبل الكثير من الخطاطين شأنًا مهمًا في المعرفة الخطية"
 .40" خط النسخ من البوم من العصر العثمانى باستانبولورقة بخط الثلث و 

أما الخط فى القرن الثالث عشر الهجرى/التاسع عشر الميالدى وباألخص فى عصر أسرة محمد على فقد 
فى ميدان هائلة فقد كان وصول محمد على إلى كرسى الحكم فى مصر إيذانًا بحدوث طفرة  تطور كثيرا،

محمد على وخلفاؤه من بعده بالخط اهتمامًا بالغًا وضح ذلك فى استقدامه  اذ اهتم الخط العربى فى مصر،
فقد شجع  لمشاهير الخطاطين الترك الستخدامهم فى الكتابة، وقد سار على هذه السنة خلفاؤه من بعده،
الخطاطين  الخديوى اسماعيل قدوم كبار الخطاطين االتراك، وتظهر النقوش بجالء أنه لم يكن قاصرًا على

تراك وحدهم، بل اهتم محمد على باستقدام مشاهير خطاطى الفرس وبأعداد غفيره فضاًل عن معاملتهم اال
 .41بكل اجالل واحترام وتقدير لفنهم

يتفق المصحف موضوع الدراسة مع المصاحف التى ترجع إلى نفس الفترة التاريخية أو السنوات و 
 الثلث ومتن المصحف بخط النسخ ومنهابالخط المقاربة لتاريخ المصحف من حيث كتابة عناوين السور 

آياتهما  فقد كتب عنوان سورة الفاتحة والبقرة وأماكن نزولهما وعدد م1870/ هـ1287المصحف المؤرخ بسنة "
 .42بالخط الثلث المذهب وفى عناوين السور المنفذة بالصفحات الداخلية للمصحف الشريف

سجلت خطوطه بخط النسخ للمتن بمداد  م1863هـ/1280ومن المصاحف أيضًا مصحف مؤرخ بسنة 
والفواصل بين  ،ستخدم المداد الذهبى فى اإلطاراتفى حين ا أسود، ومداد أبيض فى كتابة عناوين السور،

                                                                                                                                                                                           
=JAMES, D., Some Observations on the Calligrapher and Illuminators of the Koran of Rukn al-Dīn Baybars 

al-Jāshnagīr,  Muqarnas, Vol. 2, The Art of the Mamluks, BRILL, 1984,149 

 67 ، المدرسة العثمانية لفن الخط العربى ، حنش ،لالستزادة انظر 38
 وللمزيد عن نماذج الخط الثلث فى العصر العثمانى انظر : ؛ 87،  المدرسة العثمانية لفن الخط العربى، حنش 39

SCHIMMEL, A., RIVOLTA,B.: « Islamic Calligraphy», New Series50, No. 1 ,The Metropolitan Museum of Art, 

1992 , 21 

40 SCHIMMEL, RIVOLTA ,  Islamic Calligraphy ,21-FIG26. 
المخطوط الدينى فى مصر والمغرب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين خطوطه "،تامر مختار محمد ،أحمد 41

 .26 م،2011، جامعة حلوان، كلية اآلداب، رسالة دكتوراه، "دراسة فنية مقارنة، وفنونه
 52-51لوحة رقم - 31"،المخطوط الدينى فى مصر والمغرب ، " أحمد 42
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)لوحه رقم  43اآليات، وكذلك فى تنفيذ الزخارف وورد فيه التوقيع بعد سورة الناس فى خاتمة مخطوط الدراسة
ويختلف معه فى لون  حف الدراسة فى كتابة متن السور بخط النسخ،(، وهذا المصحف يتفق مع مص20

 مداد عناوين المصحف والفواصل فقد كتب باللون األحمر.
حيث م 1863/هـ 1280بسنة  أيضاً  مخطوط مصحف الدراسة مع مخطوط مصحف مؤرخويتفق 

 .44(21حة رقم )لو  كتب بمداد أسود بخط النسخ، واستعمل المداد األحمر فى كتابة عناوين السور
المصحف الذى  منومن المالحظ أن خط الثلث والنسخ فى المصحف موضوع الدراسة جاء أقل جودة 

حيث جاءت كتابات األخير بجودة عالية وروعى فى الكتابة ميزان الخط  م1863هـ/ 1280يرجع لسنة 
 العربى إلى حد كبير .

 أسلوب رسم الكلمات: .3.2
، وجاءت الكلمات منتظمة وال توجد كلمات ىطر سبع أو ثمانكتب متوسط عدد الكلمات في الس

وفق  اً فقد جاء سليم لإلعجام، وبالنسبة فراغات في بداية السطور أو نهايتها،وجاء التراكب في الكلمات قليالً 
مالئية، وجاءت الطريقة المشرقية في التنقيط،وخال المصحف من أخطاء التكرار والنسيان واألخطاء اإل

كل في مواضعها، ومن المالحظ عدم استخدام الزخرفة بأى نوع منها في هذا  اإلعرابيضبط عالمات ال
 المصحف .

 ذهيب المصحف : ت.4.2
تطور فن التذهيب وتقدم بفضل الحرص على صيانة المصحف الشريف، وبدأت زخرفة المصحف  

المصحف الشريف قبل تظهر في نهاية كل آية تفصل بين السور وبعضها، ثم عينت مواضع التقسيم في 
رباعها أبدايات السور وفواصل اآليات والعالمات الزخرفيةالتى بالهامش المحددة لألحزاب واألجزاء وأنصافها و 

وأعشارها وأخماسها، واعتنى بزخرفة الهوامش الجانبية في بعض الصفحات، وأخيرًا اهتم بزخرفة صفحتى 

                                                           
، حالته سيئة، م1863هـ/1280-محفوظ بالمكتبة المركزية بالسيدة زينب ومؤرخ بسنة  2486-مخطوط مصحف برقم 43

ه التوقيع بعد سورة الناس سطرًا ... وورد في 11-وبمسطرة ، سم 31x 20وبمقاس، صفحة459-يتألف من، ويحتاج إلى الترميم
وذلك فى ثالثة أسطر كما يلى: كتبه الفقير يحى حلمى حامدًا هلل تعالى / ومصليًا على نبيه  ، فى خاتمة مخطوط الدراسة

، أمانى محمد طلعت إبراهيم، خلف، للمزيد انظر:1280محمد وآله الطيبين الطاهرين/ أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سنة 
"، دة على خطاطى مصاحف غير منشورة محفوظة بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب بالقاهرةأضواء جدي"

 22 ، م2018 ،35 ـ.مج ،مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش
ة ومحفوظ بالمكتبة المركزية بالسيدة زينب حالته جيد، م1863/هـ1280-مؤرخ بسنة  2354-ويوجد مخطوط مصحف برقم44 

واستعمل المداد األحمر  ،كتب بمداد أسود بخط النسخ، سطراً 13وبمسطرة ، سم 43× 47.5بمقاس ، صفحة 378ويتألف من 
وكذلك فى زخارف فاتحة ، والفواصل بين اآليات، بينما استعمل المداد الذهبى فى اإلطارات، فى كتابة عناوين السور

 22 خلف،  ، حرد المتن وجاء توقيع الخطاط بعد سورة الناس فى ، المخطوط
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، وصفحتى النهاية الممثلة في الزخرفة الختامية، ويالحظ أن البداية الممثلة في الزخرفة االستهاللية للمصحف
 .45حوال متشابهات في الزخرفة واأللوانكاًل من صفحتى البداية والنهاية في معظم األ

طريقة التذهيب ويتم تنفيذها  دفوف المخطوطات العثمانيةاستخدم في تنفيذ الزخارف على  :طرق التذهيب
 بثالثة طرق :

على الجلد مباشرة بواسطة الفرشاة دون االستعانة بالقوالب  ههب )ماء الذهب( ووضعاستخدام سائل الذ -1
 الزخرفية .

 استخدام سائل الذهب في تنفيذ الزخارف بضغط القوالب الساخنة المزخرفة على الجلد. -2
تتلخص في استعمال صحائف رقيقة من الذهب)على شكل عناصر زخرفية( تلتصق على الجلد 

ابع للهجرة)الثالث عشر ومن المحتمل ان هذا التكنيك مراكشى األصل ظهر في القرن الس بواسطة آلة ساخنة
يرانالميالدى لى مصر وا  وبالنسبة لتذهيب المصحف الذى بين أيدينا ، 46( وخرج من مراكش إلى قرطبة وا 

انت مذهبة أما بالنسبة لجلدته فترجح الدراسة أنها ك نجد أنه عطل من التذهيب الخاص بصفحاته الداخلية،
 .ولكن ال أثر للتذهيب بالجلدة في البخارية واألركان األربعة

 :رسم المصحف.5.2
كتب هذا المصحف بالرسم العثمانى نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان رضى اهلل عنه حيث أرسل  

عثمان رضى اهلل عنه المصاحف إلى األمصار وكانت المصاحف موحدة فى الرسم والترتيب، واقتدى بها 
هتم أئمة اإلقراء فى األمصار بكتابة نسخ مطابقة لما اأهل البلدة التى أرسل إليها ومن حولها من البالد، وقد 

وهذا الرسم العثمانى ليس توقيفيًا بل هو من جاء فى المصحف المرسل إليهم وقامت هذه النسخ مقام األصل،
وللمصاحف العثمانية أهمية كبرى فى ، اصطالح الصحابة لذلك يجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثمانى

فى بعض كلمات المصحف الشريف التمسك بتراث السلف الصالح وهو أسلوب الرسم الذى مازال مستعماًل 
كما يظهر االعتزاز بالتراث واألصالة فى العقيدة من خالل التمسك برسم المصحف كما أن االختالف فى 

وترجع أهمية مصاحف ، فى القرآن الكريم والتحريف فيه رسم المصحف قد يتيح الفرصة للمغرضين للطعن
عثمان)رضى اهلل عنه( إلى أسلوب رسمها الذى أثر كثيرًا فى الخط العربى والكتابة العربية، وال زالت كثيرًا 

العديد من  وقد نسب إلى عثمان)رضى اهلل عنه( من الكلمات تسير وفق رسمها فى هذا المصحف الشريف،
                                                           

 14،  التذهيب العثمانى فن، عبد العزيز 45
فنون تجليد الكتب في العصر العثمانى في ضوء مجموعتى  متحف الفن اإلسالمى والمتحف "ناصر منصور، ، إبراهيم46 

، وللمزيد عن فن 1198م ، 2009، 11، المؤتمر الثانى عشر، رقم كتاب مؤتمر اآلثاريين العرب"، "دراسة فنية أثرية القبطى،
 أحمد، التجليد فى المغرب ومصر فى الفترات المتأخرة وكذلك عن التجليد فى إيران فى العصر التيمورى وحتى القاجارى انظر:

ن التجليد فى العصر الصفوى فى ضوء مجموعات متاحف القاهرة ف"،، البنا، سامح فكرىالمخطوط الدينى تامر مختار محمد،

فن "سامح فكرى، م؛ البنا، 2008، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه "، دراسة فنية مقارنة -ة ودار الكتب المصري
 -كلية التربية النوعية ، حوار جنوب، الملتقى الدولى للفنون التشكيلية، "التجليد فى العصر القاجارى فى ضوء مجموعة جديدة

 2010 ، 1ـ.ج ، جامعة اسيوط
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ة فى متاحف متعددة، وهو األمر الذى اليستطيع أحد أن يقطع فيه برأى، وذلك لعدم المصاحف الموجود
( وآخر 11وجود نسخة مؤكدة. ومن هذه النسخ مصحف موجود فى متحف طوبقابوسراى بتركيا)شكل رقم 

 .47(12موجود فى المكتبة اإلمبراطورية فى بطرسبورج)شكل 
ذا تحدثنا عن تقسيم المصاحف إلى أجزاء وأحز و  ولذلك ،اجتهادى اصطالحيتقسيم فهو اب وأرباع ا 

يختلف الناس في تقسيماتهم كل بحسب ما يناسبه ويختاره، وبحسب مايراه األنفع واألقرب، إال أن التحزيب 
المشهور عن الصحابة رضوان اهلل عليهم هو ما يرويه أوس بن حذيفة قال: )سألت أصحاب رسول اهلل 

حدى عشرة، وثالث عشرة،  وسبع، وخمس، القرآن؟ قالوا: ثالث،حزبون صلى اهلل عليه وسلم كيف ي وتسع، وا 
 .48(1393رواه أبو داود )وحزب المفصل وحده.
ذا تحدثنا عن   وهو المقصودهنا، أللفاظ اللغوية،ورد أن المراد به: كيفية رسم ا فقد هجاء المصحفوا 

كتابة كانت تعرف بكتب الهجاء، أو ومما يالحظ أن معظم المصادر األولى التى ألفت فى موضوع الخط وال
ذا كانت المصنفات األولى فى الرسم يغلب عليها مصطلح هجاء المصاحف، فإن  هجاء المصاحف..." وا 

كتابتها و المؤلفات المتأخرة غلب عليها إطالق مصطلح الرسم والمرسوم، وصار علمًا على هجاء المصاحف 
ع استعماله داللة على خط ل الرسم العثمانى، ثم شاأو أضيف له الوصف فقي فتخصه، فقيل رسم المصحف،

ولو كان مقطوعًا عن اإلضافة، فشاع استخدامه للتعبير عن هجاء المصاحف، وتحددت داللته،  المصحف،
فتبين لى أن علم الرسم من حيث االصطالح تردد فى كتب القوم بأكثر من اسم، حتى اشت هر بين المتأخرين 

 .49باسم الرسم العثمانى "
 :دقة النسخ والكتابة.1.5.2

، وجاءت جودة الكتابة لشريفة وخلوها من الخطأ والنسياندقة اآليات ا تبينالمصحف  بالتدقيق فى
 .متوسطة حيث لم تراع إلى حدما النسبة الفاضلة

 عناوين السوروموضع كتابتها:.2.5.2
فاضلة فى النسبة ال غير المتقن حيث لم تراع( 6شكل ) نفذت عناوين السور كلها بالخط الثلث

 .والعناوين جاءت باللون األحمر وقد خلت من الخلفية المذهبة الكتابة،
 تسطير المصحف:.3.5.2

من المتبع عند نسخ المخطوطات التى تنسخ على صفحات بيضاء غير مسطرة أن يتم تسطيرها 
بمسطر معين، وعلى هذا فإن عدد سطور صفحات المخطوط تكون منتظمة بالمخطوط كله، ومن المعروف 

                                                           
، بغداد، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غانم قدورى، الحمد ؛بتصرف، 62، الكتابة العربية ،مرانانظر:ع لالستزادة 47

 م، 2007، سكندرية مكتبة اإل، النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فى مصر، الحسينى فرج، فرجبتصرف؛ ، 163، م1982
47. 

48https://islamqa.info/ar/answers/109885-Accessed 3l9l2020 

 بتصرف  58 ، " مصاحف القرن األول والثانى الهجرى"،أبو المجدانظر: لالستزادة49 
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ن الورق المستخدم قبل اختراع الطباعة كان غير مسطر، وبالنسبة للمصاحف يالحظ أن الكتابة منتظمة أ
طار، فالمتن يكتب به النص القرآنى أما اإلطار فهو  ومتساوية كما أن الصفحات نفسها مقسمة إلى متن وا 

أن كتابة النصوص القرآنية هامش الصفحات وكان ينفذ به زخارف نباتية بأشكال مختلفة ملونة ومذهبة، كما 
تكتب فى أشكال مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو لوزية أو  اً لم تكتب فى تقسيمات زخرفية متشابهه  فأحيان

ن أبمعاينة المصحف الشريف موضوع الدراسة تبين و ، 50بيضاوية وغيرها خاصة فى صفحتى البداية والنهاية
 ( سطرًا فى كل متن المصحف.13)وجاء عدد األسطر على تسطير لم يحتو   المصحف

 شكل المصحف :.4.5.2
فقد ورد أن " الشكل الثالث  الطراز العمودى  حسبموضوع الدراسة جاء شكل المصحف الخارجى 

للمظهر الخارجى للمصحف الشريف يعرف بالمصحف العمودى حيث أن ارتفاعه أطول من عرضه ويعرف 
وص القرآنية في المصحف العمودى معظمها بالخط عند مؤرخى الفن "بالفورمة الفرنسية"، وسجلت النص

النسخ وبعضها بالخط الكوفى والقليل بخط النستعليق، وفكرة تعديل شكل المصحف األفقى )السفينى( إلى 
المصحف العمودى ربما يرجع لتميز شكل المصحف بعد أن انتشر اإلسالم ورسخت قواعده بين األديان 

ذا الدين الجديد، أو ربما لرغبة المسلمين في نشر المصحف على نطاق األخرى، واعتناق كثير من الناس له
، ويعتبر هذا الشكل مألوفا خاصة في جميع ل وأيسر لهم ومألوفًا عند الجميعأوسع فكان هذا الشكل أسه

 .51عًا إلى اليوم"ئالكتب قبل اإلسالم، وال يزال استخدام الكتاب العمودى  شا
 المصحف جلدة في  تنفيذ زخرفة البخاريةق طر .6.2

 طريقة الضغط بواسطة الختم أو القالب:
استخدمه المجلدون في تغطية أسطح الكتب بالزخارف المتشابكة والنتوءات ومن المعروف أن هذه 
الطريقة قد استعملت في مصر في العصر المملوكى وتحدث الزخرفة بالختم عن طريق الضغط على الجلد 

صغيرًا أو خاتم كبير يحمل تكوينًا زخرفيًا كبيرًا ثم تطورت طريقة الختم  بخاتم صغير يحمل عنصرًا زخرفياً 
والضغط بالختم إلى استعمال القالب الذى تطور في بادئ األمر في إيران فقد استخدم الفنان اإليراني القوالب 

ارف شديدة المعدنية والجلدية ثم استخدم في العصر التيمورى القوالب الحجرية التى تعمل على احداث زخ
البروز وكان استخدام القالب الحجرى معروفًا في بالد فارس منذ وقت مبكر خاصة في زخرفة الحيوانات 

 . 52والصناديق وكانت تتم قبل تركيب الكسوة الجلدية على الكتاب وقد حدثنا عنها العلماء بنوعين
 الضغط بالقوالب الباردة النوع األول : .1.6.2

الهندسية ورسوم الفروع  عبارة عن آالت معدنية بسيطة تنتج الرسومكانت تتم والجلد مبلل وكانت 
وهناك طريقة أخرى الستخدام تلك القوالب الباردة وهى الدق بآلة يطلق عليها اسم )الترنجة( وهى  ،...النباتية

                                                           
 31 ،  فن التذهيب العثمانى ، عبد العزيز 50
 18، التذهيب العثمانى فن، عبد العزيز 51
 1194، يد الكتبتجل فنون، إبراهيم  52
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وتتم بأن عند المجلدين المغاربة بمعنى زاوية من المعدن محفورة بالزخرفة التى تكون في الغالب زخرفة نباتية 
تقاس الصفحة وتقسم إلى نصفين وتوضع الترنجة في المنتصف ويحدد مكانها ويتبعه الحفر بالمقرط وتقاس 
الترنجة بحيث تصبح مالئمة للحفر وتبسط الجلدة على الرخامة بين اليدين وتوضع الترنجة على الحفر 

طرافها قليل أ، ويترك مع نقش فيهالو الويضرب عليها بمطرقة صغيرة ضربًا لينًا مع تكرار الضرب حتى يع
 .53من النشا ثم تنزع عن مكانها ثم يستخدم الجلد المضغوط بالزخارف في تجليد المخطوطات العثمانية

 الضغط بقوالب ساخنة : النوع الثانى.2.6.2
وهو السائد في التجليد اإلسالمى بصفة عامة إلنتاج زخرفة أكثر وضوحًا وثباتًا، وقد استخدمت من 

فصلة تنتظم في صفوف الواحد بعد اآلخر إلنتاج عناصر ووحدات متتابعة، وتنفذ والجلد مبلل ألن قوالب من
 .54الجلد المبلل لونه قاتم عن باقى سطح الجلد

 : صفات نساخ المصحف الشريف بعض من 
من الصفات التى يجب أن يتصف بها ناسخ المصحف الشريف أن يكون على طهارة في البدن 

وأن يكتب كالم اهلل بأدب وتعظيم وأن يحسن خطة وال يطمس في الحروف شيئًا، وأن تكون  والثوب والمكان،
طالة جلفته وتحريف قطته ، ويحافظ على الجلسة أدواته كاملة ومرتبة وأن يحرص على جودة برى القلم وا 

ع في الصحيحة عند الكتابة ويحذر من الكتابة على ضوء ضعيف وأال يجهد نفسه حتى ال يسأم وال يسر 
وورد أن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال لمعاوية رضى اهلل عنه " ألق الدواء وحرف  الكتابة ويحسن التأنى،

 .55القلم وانصب الباء وفرق السين وال تقور الميم وحسن اهلل ومد الرحمن وجود الرحيم
 الشريف. : مضامين كتابات المصحفلثالمبحث الثا.3

عبارات الشكر هلل تعالى، و  من المضامين المختلفة فمنها أدعية دينية،المصاحف األثرية بالعديد تزدان 
فضاًل عن ذكر أسماء الخطاطين الذين قاموا بنسخ صلى اهلل عليه وسلم والصالة على رسوله الكريم 

 شتمل على اآلتى:اموضوع الدراسة فقد المصحف مع ذكر ألقابهم ووظائفهم وبالنسبة للمصحف 
 طريقة تأريخ المصحف :.1.3

وسنة المكرم ( والشهر شعبان يوم االثنين المباركورد تاريخ المصحف مسجاًل باليوم بصيغة)
 :على النحو التالىبالتقويم الهجرى وقد ورد التاريخ هـ ولم يرد تاريخ بالسنة الميالدية 1287
 .وتمت كلمة ربك صدقًا وعداًل ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم  .1
 . ثنين المباركمصحف الشريف يوم االوكان الفرا  من هذا ال .2
 .1287شعبان المكرم فى شهور سنة ر ست أيام خلت من أيام شه .3

                                                           

  1195-1194إبراهيم، فنون تجليد الكتب، 53 
  1196-1195 د الكتب، فنون تجليإبراهيم،  54
 247 ، فن التذهيب العثمانى، عبد العزيز 55
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 (7)شكل وتوقيعه خطاط المصحف .2.3
  -:جاء توقيع الخطاط في هذا المصحف كما يلى

  .على يد كاتبه الفقير لربه المنان صالح عمران-1
 .األشعريالمالكى مذهبًا  بلدا العسيرى -2
 .لحفنى طريقة غفر اهلل لهعقيدة ا -3
 .المسلمين وإلخوانهولوالديه  -4 
 .مينآأجمعين  -5
 .مينآ -6

ويبـدو  الخطاط لم تتمكن الدراسة من الحصول على ترجمة لشخصـية هـذا الخطـاط،اسم وبالبحث عن  
، ومـن الواضـح أن مـن كتـب خاتمـة المصـحف خطـاط آخـر غيـر الخطـاط الـذى أنه من الخطاطين المغمـورين

هنا اسـمه )لوحـة  بنسخ المصحف حيث جاء الخط ردئ جدًا وال يسير على ميزان الخط العربى، ولم يذكر قام
 . (16-15رقم 

نجـد أنـه يوجـد ، السـابقة لتـاريخ المصـحف اً عامـخـالل األربعـين والثالثـين وبالنسبة لتوقيعات الخطاطين 
طات اإلسالمية بالسيدة زينـب تحـت توقيع ورد فى مخطوط مصحف شريف محفوظ بالمكتبة المركزية للمخطو 

  -م وجاءت صيغة التوقيع كالتالى :1830هـ/1246( مؤرخ بسنة 1943رقم )
 . كتبه الفقير الحقير العبد المذنب .1
 . ن من تالميذ عمر الزهدىآالحسنى بحافظ القر  .2
 . فيه من أغفر اهلل لهما وستر عيوبهما ولمن نظر وقر  .3
 سلمات االحياء.نات والمسلمين والمالمؤمنين والمؤم .4
 .منهم واالموات برحمتك يا ارحم  .5
 .124656الراحمين  .6

ويوجد توقيع آخر كتب فى مخطوط مصحف محفوظ بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينـب 
م(، جاء التوقيع بعد سورة الناس وقبل دعاء خـتم القـرآن فـى 1838هـ/1254ومؤرخ بسنة ) (2258تحت رقم)

 لتالى :ستة أسطر كا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل العليم الحليم والصالة والسالم على رسوله الكريم. .1
 وعلى آله واصحابه الذين فازوا بحظ جسيم سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك .2
 انت العليم الحكيم وال حول وال قوة لنا إال بحولك وقدرتك العظيم. .3
 المصحف الشريف عن يد عبده الضعيف.هذا وبعد فقد يسر اهلل اتمام كتابة  .4

                                                           
  بتصرف،  20-19،  "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف"، خلف  56
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 .أحمد العريف بزاهد االستانه ومن تالميذ محمد الوصفى المشتهر بكبه جى زاده .5
 .57تين والف من هجرة من له الشرفائفى سنة اربع وخمسين وم .6

يوسـف سـعدى أوركـوبى وينسـب إلـى ومن أشهر خطـاطى المصـاحف فـى هـذه الفتـرة التاريخيـة الخطـاط 
ــــــــدة أوركــــــــوب ــــــــك فــــــــى المصــــــــحف المــــــــؤرخ بل ــــــــى ذل ــــــــى الشــــــــكرى، ونــــــــص عل ...، وكــــــــان مــــــــن تالميــــــــذ عل

وأيضـًا مـن الخطـاطين  58م( بصيغة:" يوسف سعدى أوركوبى من تالميذ علـى الشـكرى""1847هـ/1264بعام)
ــــك بمصــــحف مــــؤرخ بســــنة المشــــهورين الخطــــاط  ــــاذنى زاده" وســــجل ذل مصــــطفى الســــرورى واشــــتهر بلقــــب "ب

فـى أيضـًا ومـن أشـهر الخطـاطين  59طفى السـرورى المعـروف بـاذانى زاده"م(" بصـيغة " مصـ1853هـ/1270)
هذه الفترة التاريخية الخطاط إبراهيم خليل وهبى: أطلق عليه الشبكشى ووجد توقيعه على مصحف مؤرخ بسنة 

، ومـن الخطـاطين أيضـًا فـى بصيغة "إبراهيم خليل وهبـى الشـهير بالشبكشـى" هم( وورد توقيع1864هـ/1281)
تــرة التاريخيــة، بكــر أفنــدى زاهــد: وكــان يشــغل منصــبًا عســكريًا كأحــد ضــابطان العســاكر المصــرية فــى نفــس الف
 .60العساكر المصرية باطم( وقد ورد توقيعه بصيغة: بكير أفندى زاهد أحد ض1868هـ/1285سنة )

ــنفس الفتــرة التاريخيــة للمصــحف موضــوع الدراســة الخطــاط محمــد حلمــى : وهــو مــ ن ومــن أشــهر الخطــاطين ل
م( بصــــيغة " محمــــد حلمــــى المقــــر بالــــذنب 1870هـــــ/1287تالميــــذ محمــــد أفنــــدى مــــؤنس وهــــو مــــؤرخ بســــنة )

والتقصــير مــن تالميــذ محمــد أفنــدى مــؤنس، ومحمــد أفنــدى مــؤنس هــو شــيخ الخطــاطين فــى زمنــه، ويعــد رأس 
 .61(21)لوحة المدرسة الخطية فى مصر

 -ة فيما يلى :معلومات دقيقة تحصرها الدراس خاتمة المصحفونستخلص من 
هـ وذلك 1287شعبان سنة  أواًل: تاريخ االنتهاء من المصحف جاء دقيقًا فى يوم األثنين لست خلون من شهر

 .م(1871-1870)هـ وهى تقابل سنة1287ية وهى سنة أما السنة فجاءت باألرقام الحسابية الهند بالحروف،
ويبدو أنه من الخطاطين المغمورين حيث لم يرد  اسم الخطاط الذى حرره وهو )صالح عمران العسيرى(،ثانيًا:

 .اسمه ضمن قوائم الخطاطين المتأخرين عند مؤرخى الخط العربى
وقد وردت صيغة : أمر التمليك لمن ك تب له المصحف وهو أحمد محمد مصطفى حسن الجرجاوى ثالثاً 

لربه أحمد محمد مصطفى )...ملك الفقير الحقير الذليل فى نهاية الدعاء بنص، (17-16التمليك)لوحة 
 حسن الجرجاوى اللهم اغفر له ولوالديه والمسلمين اجمعين(.

 

                                                           
 بتصرف  ، 20، "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف" ،خلف 57
 43  ، "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف" ،خلف 58
 42، "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف"، خلف 59
 39 ، "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف" ،خلف 60
 41،"أضواء جديدة على خطاطى مصاحف" ،خلف 61
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 األلقاب :.3.3
 :وجاءت في خاتمة المصحف فبيانها كالتالىوبالنسبة لأللقاب التى أطلقت على هذا الخطاط 

 :العسيرى.1.3.3
وربما تكون عائلة من هذا اللقب يتضح لنا أن الخطاط ربما ينسب إلى عسير بالمملكة العربية السعودية  

، وقد ورد فى مهنة الكتابةمتهن هذا الخطاط او (62)هذا الخطاط قد انتقلت إلى صعيد مصر وعاشت في جرجا 
 .توقيع الخطاط صراحة بلده وهى عسير وهذا ما يؤكد نسبته إلى عسير ببالد الحجاز

 المالكى مذهبًا:.2.3.3
ب وزمانه، ونقل عند الفقهاء من مصدر ميمى يطلق على الطريق ومكان الذها –المذهب في اللغة

حكام االجتهادية، فالمذهب المالكى حقيقته اللغوية إلى الحقيقة العرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة في األ
كان مذهب مالك في عقيدته ، و (63)حكام االجتهادية استنتاجًا واستنباطاً هو ما ذهب إليه اإلمام مالك من األ

ماعة أهل السنة والحديث وهو" اإلقرار باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وما جاء من هو مذهب علماء المدينة وج
عند اهلل، وما رواه الثقات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليردون من ذلك شيئًا" مع اإليمان بمتشابه 

راء الفرق الضالة القرآن والسنة في الصفات، ال يتعرضون لمتشابههما بتأويل مع التنزيه عن الظاهر، ونبذ آ
 .64من المتكلمين كالجهمية والقدرية وغيرها ، والوقوف عند ما وقف عليه أهل السنة والجماعة إال لضرورة

 :األشعرى عقيدة.3.3.3
وتنتهج أسلوب أهل   -رحمه اهلل  -األشاعرة فرقة إسالمية تنتسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري 

اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري ولد بالبصرة سنة ،و لفينالكالم في تقرير العقائد والرد على المخا
مالزما لزوج أمه شيخ المعتزلة في زمنه  -رحمه اهلل  –هـ . وعاش 324هـ وسكن بغداد وتوفي بها سنة 260

 . 65أبي علي الجبائي، فعنه أخذ االعتزال حتى تبحر فيه وصار من أئمته ودعاته
 

                                                           
وقد  ، إنها قرية من أعمال الصعيد قرب أخميم ، وقال ياقوت عن دجرجا، اسمها األصلى دجرجاجرجا: من البالد القديمة،  62

قاعدة  ، وكانت مدينة جرجا ، ال األخميمية...وفى التحفة دجرجا من األعم ، وردت في قوانين ابن مماتى وفى تحفة اإلرشاد
وفيها نقل ديوان مديرية ، م1859باسم كشوفية جرجا إلى سنة ، في العهد العثمانى-من بدء تكوينها ألول مرة ، لمديرية جرجا

وقاعدتها -رجاوال تزال المديرية باسم ج، لتوسطها بين بالد المديرية، إلى مدينة سوهاج، والمصالح األميرية األخرى، جرجا
 ،م1890وقد سمى مركز جرجا من أول سنة  ،أصبحت مدينة جرجا قاعدة له، م1890ولما أنشف قسم جرجا في سنة ، سوهاج

 -113 م،1994الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرة4ج، القاموس الجغرافى للبالد المصرية محمد،، رمزى للمزيد انظر:
 بتصرف 

وزارة : المغرب، حتى نهاية العصر المرابطى اإلسالمىتطور المذهب المالكى في الغرب  سن، محمد بن ح، شرحبيلى 63
 7 ، م 2000، األوقاف والشئون اإلسالمية 

 93-92، تطور المذهب المالكى شرحبيلى،  64
65 https://www.islamweb.net/ar/article/65287. Accessed /27/5/2020 

https://www.islamweb.net/ar/article/65287.%20Accessed%20/27/5/2020
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 الحفنى طريقة:.4.3.3
ًا وهو مثاًل كريم الشيخ محمد الحفنى، ،اإلسالم والمسلمين األزهر، شيخهذه الطريقة نسبة إلى شيخ 
فهو إمامًا من أئمة الحب واالتباع يسير على " ب واالتباعمثاًل كريمًا للح ،للصوفى الصافى، والسلفى النقى

قيم وعشرات غيرهم ممن كان رائدهم "، الهروى، ابن الين المتبعين"عبد القادر الجيالنىنسق أسالفه المحب
... كان في حديثه فهو الشيخ شمس الدين محمد بن سالم الحفنى رضى اهلل عنه هما عن نسبأ الحب واالتباع

، فهومحدث من المحدثين،ومنطقى مع على علم غزير، في العلوم الكسبيةبارعًا مالكًا لزمام التوجيه، وكان 
، ة من محافظة الشرقية بمركز بلبيسد رضى اهلل عنه ببلدة"حفنا" وهى بلد، ولعلماء المنطق وفقيه مع الفقهاء

منغمسة في جو جميل، من المزارع الخضراء، والحدائق الغناء، يشع في جوها تيار من الروحانية، لما بها 
، سلوب الخلوتية، والنسبة إلى هذه البلدة هى حفنىأمن كثير من الرجال الذين ينتسبون إلى التصوف، على 

ليها ينتسب، وينتهى نسبه إلى اإلمام الحسين رضى اهلل عنه  .66وحفنوى، وحفناوى، وا 
   :ألقاب التواضع.5.3.3

يدخل في ألقاب التواضع والتذلل هلل تعالى التى يكثر ورودها في النصوص  الفقيرلربه المنان:..1.5.3.3
العبد هذا المصحف بصيغة " وقد  ورد اللقب في 67ويرد اللقب بصيغة "العبد الفقير إلى رحمة اهلل" الجنائزية،

 .الفقير لربه المنان"
ومنهـا لقـب الفقيـر حيـث  ومن المالحظ أن ألقاب التواضع والتذلل هلل تعالى وردت على الكثير مـن المصـاحف

يرجــــع تاريخــــه لعــــام صــــفحة الخاتمــــة لمخطــــوط مصــــحف محفــــوظ بالمكتبــــة المركزيــــة بالســــيدة زينــــب ورد فـــى 
هـ 1072على مخطوطات مصاحف شريفة مؤرخة بسنوات) ورد لقب الفقيروقد ، (20)لوحة رقم هـ/ م 1280

مـــــــــــؤرخ بســـــــــــنة  وكـــــــــــذلك فـــــــــــى خاتمـــــــــــة مخطـــــــــــوط حقـــــــــــائق اإليمـــــــــــان، م(،1667هــــــــــــ/1078م( ،)1661/
وقــد ورد لقــب  .68(2684م(، ومحفــوظ فــى دار المخطوطــات فــى ســلطنة ع مــان تحــت رقــم )1678هـــ/1089)

 .69(13م) شكل رقم1168/هـ563رخ بسنة )الفقير إلى رحمة اهلل( فى نقش بقلعة حلب مؤ 
 
 
 
 

                                                           
 بتصرف  17-13 م،1997، دار المعارف :القاهرة، وار شمس الدين الحفنىنالعارف باهلل أبو األ، محمود، عبد الحليم 66
 بتصرف  422 ،م1989، الفنية للنشر الدار :القاهرة ،األلقاب اإلسالمية فى التاريخ والوثائق واآلثار، الباشا، حسن 67

 بتصرف ، 48،  "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف"خلف،    68
69 TABBAA,Y.,The Transformation of Arabic Writing: Part 2, the Public Text, Vol. 24, Ars Orientalis, Freer 

Gallery of Art, The Smithsonian Institution and Department of the History of Art, University of 

Michigan, 1994,132 
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 :والنتائج الخاتمة
 -وبعد دراسة هذا المصحف أمكن الوقوف على النتائج التاليه:

 بملكية خاصة .شريفًا  اً نشرت هذه الدراسة ألول مره مصحف 
 توصلت الدراسة إلى أن هذا المصحف خال من أخطاء التكرار أو النسيان واإلبدال 
 أن الخط المستخدم فى نسخ المصحف هو خط النسخ غير المتقن حيث لم يراع فيه  أكدت الدراسة على

 ميزان الخط العربى.
  خلو هذا المصحف من الزخارف فى متنه أو هوامشه، واقتصرت الزخرفة على عن كشفت الدراسة

هبه عنصر البخارية فى جلدة المصحف فى الوجه والظهر وقد نفذت بطريقة الضغط ويبدو أنها كانت مذ
 ولكن ال أثر للتذهيب فيها .

  وهــو بصــيغة )...ملــك الفقيــر الحقيــر اشــتمل هــذا المصــحف علــى أمــر التمليــك لمــن كتــب لــه المصــحف
 الذليل لربه أحمد محمد مصطفى حسن الجرجاوى ...( ولم يرد فى أمر التمليك لذريته من بعده.

 صــالح عمــران الخطــاط و كشــف هــذا المصــحف عــن اســم الخطــاط الــذى قــام بنســخ هــذا المصــحف  وهــ
ويبــدو أنـــه مــن الخطـــاطين المغمــورين فخطـــه متوســط الجــودة اليســـير علــى ميـــزان الخــط العربـــى أو  العســيرى

 النسبة الفاضلة فى الخط العربى .
  لم يرد فى المصحف الشريف موضوع الدراسة ذكر السم من تعلم الخطاط علـى يديـة فـى حـين نراهـا فـى

 مصاحف أخرى .
 المصحف بخط النسخ فى حين نجدها فى مصاحف أخرى بخط اإلجازة . ورد توقيع خطاط 
  ولـم يـرد لم يرد فى المصـحف موضـوع الدراسـة ذكـر لمـن قـام بتـذهيب جلـدة المصـحفبينت الدراسة أنه ،

 المصحف سوى الخطاط الذى قام بنسخ المصحف وصاحب المصحف. فى مضمون خاتمة
  وذكــر مذهبــه المــالكى ،وعقيدتــه  ذكــر موطنــه، ن خطــاط المصــحف حــرص علــىأاســتدلت الدراســة علــى
 .شعرية، وذكر طريقتة الصوفية وهى الطريقة الحفنية التى سار عليهااأل
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BIN ABĪ  AL-QĀSIM BIN ḤUBQA BIN MANẒŪR AL-ANṢĀRĪ, (711 A.H /1311A.D),  

Lisān al-ʿarab، vol.3، Reviewed by:  Nuẖba min al-asātiḏa,  Cairo: Dār al-
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 واللوحات األشكال

 
  بخارية،شكل ( يبين 1شكل )

   20، المصطلحات المملوكيةأمين ، 

 
  ة،حد المصاحف التركي( يبين شكل البخارية إل2شكل )

 107، شكل مجموعة المصاحف التركية والمغربية ،الغول
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 ( يبين شكل البخارية إلحد المصاحف التركية ، 3شكل )
 106-105، شكل الغول ،مجموعة المصاحف التركية والمغربية

 

 ( يبين أبجدية خط النسخ بقلم محمد عزت ،4شكل )
  10عزت: أثر محمد عزت "خطوط عثمانية"، 

 
 ن كتابة بخطى النسخ والثلث  بقلم محمد عزت ،عن ( يبي5شكل )

  14أثر محمد عزت "خطوط عثمانية"،  ،عزت
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 وكتابة عناوين السور بخط الثلث تفريغ يبين سورة الفاتحة (6شكل )
 م 1870هـ/1287بالمصحف الشريف المؤخ بسنة  

 عمل الباحث©

 

 م 1870هـ/1287تفريغ يبين خاتمة المصحف الشريف المؤخ بسنة  (7شكل )
 عمل الباحث©

 

 

 م 1870هـ/1287تفريغ أمر تمليك المصحف الشريف المؤخ بسنة  (8شكل )
 عمل الباحث©
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 عمل الباحث©( يبين ابجدية المصحف بخط النسخ ، 9شكل )
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 عمل الباحث©( يبين ابجدية عناوين سور المصحف بخط الثلث ، 10شكل ) 
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 ، إلى عثمان بن عفان رضى اهلل عنه ( صفحة من مصحف منسوب11شكل )

 7، شكل 47 ،النقوش الكتابية الفاطمية محفوظ فى متحف طوبقابوسراى بتركيا، عن فرج،

 
 ( صفحة من مصحف منسوب إلى عثمان بن عفان رضى اهلل عنه، 12شكل )

 8، شكل 48 ،النقوش الكتابية الفاطمية ، فرج،ببطرسبرج محفوظ فى المكتبة األهلية 
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 لقب الفقير بالسطر الثالث من نقش بقلعة ( 13شكل )

 ، م 1168هـ/563حلب لنور الدين ومؤرخ بسنة 
TABBAA, The Transformation of Arabic Writing,Part 2, 132 
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 م 1870هـ/1287( تبين جلدة المصحف المؤرخ بسنة 1لوحة )
 تصوير الباحث©

 
 على جلدة المصحف  ( تبين زخرفة البخارية2لوحة )

 تصوير الباحث©م 1870هـ/1287المؤرخ بسنة 
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 تصوير الباحث©( تبين جلدة المصحف السابق من الداخل3لوحة )

 

 تصوير الباحث©( تبين سورة الفاتحة من المصحف السابق 4لوحة )
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 تصوير الباحث©( تبين الصفحتان األوليان من المصحف السابق 5لوحة )

 

 

 بين أوائل سورة البقرة من المصحف السابق ( ت6لوحة )
 تصوير الباحث(©
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 ( تبين صفحتان من سورة البقرة من المصحف السابق7لوحة ) 
 تصوير الباحث©

 

 ( تبين صفحة من سورة البقرة من8لوحة )
 تصوير الباحث© المصحف السابق يظهر بها عالمة ربع الحزب
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 ( تبين صفحة من سورة البقرة من9لوحة )

 تصوير الباحث©يظهر بها التشكيل باللون األحمر  المصحف السابق

 

 ( تبين صفحتين من سورة البقرة من10لوحة )
 تصوير الباحث© المصحف السابق

 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2021) 2العدد  22املجلد 

 

 

 521  (526-482) |دراسة أثرية فنية ونشر ملصحف شريف من صعيد مصر
 

 

 ( تبين قصار السور وأسماء السور بالمداد األحمر من11لوحة )
 تصوير الباحث© المصحف السابق

 

 من خاتمة المصحف( تبين 12لوحة )
 تصوير الباحث© ف السابقالمصح
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 تصوير الباحث© ( تبين خاتمة المصحف 13لوحة )

 

 تصوير الباحث©( تبين دعاء المصحف بعد الخاتمة 14لوحة )
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 تصوير الباحث©( تبين دعاء المصحف بعد الخاتمة 15لوحة )

 

 
 تصوير الباحث©( تبين تفصيل ألمر تمليك المصحف الشريف بعد الدعاء 16لوحة )

 

 ( تبين تفصيل لختم غير واضح بأعلى صفحات المصحف17لوحة )
 تصوير الباحث©
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 مصحف نسخ فى مصر  ( ورقة بخط الثلث وخط النسخ من18لوحة )

 فى العصر المملوكى ، نسخه محمد بن عبداهلل الخزرجى ، عن

JAMES, «Some Observations on the Calligrapher» ,149 

 
 تركيا –استانبول  -من البوم من العصر العثمانىوخط النسخ  بخط الثلث( ورقة 19لوحة )

 بخط الشيخ حمداهلل اآلماسى، عن 
SCHIMMEL, & RIVOLTA, Islamic Calligraphy, 21-fig26 
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 ( صفحة الخاتمة لمخطوط مصحف محفوظ بالمكتبة المركزية بالسيدة زينب 20لوحة )

 ، بخط يحى حلمى
 61، 9، لوحة رقم "مصاحفأضواء جديدة على خطاطى "خلف، 

 
 ( صفحة الخاتمة لمخطوط مصحف محفوظ بالمكتبة المركزية بالسيدة زينب 21لوحة )

 بخط قيم زادة ، 
 61، 10، لوحة رقم "أضواء جديدة على خطاطى مصاحف"خلف، 
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 ،( صفحة الخاتمة لمخطوط مصحف محفوظ بالمكتبة المركزية بالسيدة زينب22لوحة )

 ، مىللخطاط محمد حل 
 64 ،16لوحة رقم  ،"أضواء جديدة على خطاطى مصاحف" ،خلف


