
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 تقدمي
 

صارت املصاحف املخطوطة يف السنني األخرية جتتذب الباحثني يف علوم القرآن الكرمي ، بعد 
أن تيسر احلصول على نسخ مصورة تصويراً حديثاً منها من املواقع اإللكرتونية للمكتبات اليت 

، من الناحية العلمية والفنية  حتتفظ هبا ، وتتأكد أمهية دراسة تلك املصاحف يوماً بعد يوم
 والتارخيية ، وهي حتتاج إىل كثري من اجلهود الستكشاف ما فيها من فوائد علمية وغريها.

عمار اخلطيب اهتماماً بتلك املصاحف ، ورغبة يف حازم أبو وقد أبدى صديقي األستاذ 
وينتقي منها ما  استكشاف عواملها ، وصار يُ َقل ُِّب النظَر يف نسخها املتاحة يف مواقع االنرتنت ،

جيتذبه ، إما لقدمه ، أو لتميزه خبصائص علمية أو فنية ، وهو خيطط للقيام أبعمال علمية تُ َعر ُِّف 
ُر ما فيها من فوائد تتعلق بعلوم القرآن الكرمي املرتبطة ابملصحف، من رسم وضبط ،  هبا ، وُتْظهِّ

 وقراءات ، وجتزئة ، ووقف وابتداء.

قوم هبا كتابة تعريف موجز بكل مصحف ، على حنو التعريف الذي وأول تلك األعمال اليت ي
كتبه ملصحف إشبيلية ، وسيكون مثل هذا التعريف مقدمة لدراسات أكثر مشواًل للمصاحف 

 املخطوطة ، إن شاء هللا.

 غامن قدوري احلمد .د
 م4/1/2018

 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

، وعلى آله وصحبه  أشرف األنبياء واملرسلني، والصالة والسالم على  رب العاملني للِّ  احلمدُ 
 أَم ا بَ ْعُد: إىل يوم الدين ، والتابعني هلم إبحسان   ، يبني الطاهرينالط  

وذلك الدارسني ،  َحْبل ذراعوعلى على َطَرفِّ الثَُّمامِّ ، فقد أصبحت املصاحف املخطوطة اليوم 
ديثة وحرص املكتبات العاملية على َعْرضِّ ُنَسخ  رقمية منها ذات بفضل الوسائل اإللكرتونية احل

املعلومات الدولية )اإلنرتنت( ، وأاتح ذلك للدارسني فرصة االطالع عليها  جودة عالية على شبكة
بعلوم  قرآنية خمتلفة ، مثل علم  لُ صِّ ت  ت َ املصاحف املخطوطة من معلومات  هذه ، ودراسة ما تقدمه 

مما قد يُ َعز ُِّز املادة وغري ذلك وعلم العدد ، وعلم القراءات القرآنية رسم املصحف ، وعلم الضبط ، 
 العلمية اليت تتضمنها كتب علوم القرآن.

ميونيخ  كتبة والية ابفاراي يفمباحملفوظ  إشبيليةوكان من تلك املصاحف اليت اطلعُت عليها مصحف 
لعله يفيد الدارسني واملهتمني  ، هبذا املصحف الشريفُم ْخَتَصًرا  تعريًفا ورأيُت أن أكتبَ ،  أبملانيا

 .وابلل التوفيقبدراسة املصاحف املخطوطة ، 

 

 

 أبو حازٍم عمار اخلطيب

 م2018كندا 



 

 صحف مدينة إشبيليةتعريف مب

 

ورقمه ، هبذا املصحف األندلسي املخطوط  مكتبة والية ابفاراي يف ميونيخ أبملانياحتتفظ  :املخطوطةوصف 
(Cod.arab. 1)  وتضم كل ، ورقة  130سم ، ويتألف من  20 × 22، ومقاس خمطوطة املصحف

ن الفراغ منه جاء يف آخره: " وكاه  ، فقد 624وهو ُمؤر ٌخ بسنة ا يف الغالب ، حيفة مخسة وعشرين سطرً ص
 ها هللا" ، وهذه صورة خامتته:من شهر احملرم عام أربعة وعشرين وست مئة إبشبيلية حرس الَعْشر اأُلَولِّ يف 

 

 
 صورة خامتة مصحف إشبيلية

 



 

ذات  منه ة  ي  مِّ قَ رَ  احلصول على ُنْسَخة   ، وميكنُ )اإلنرتنت( املعلومات الدولية واملصحف موجود على شبكة 
 :)مكتبة ميونيخ الرقمية( مصدره األصلي على هذا الرابط نْ جودة عالية مِّ 

/sammlungen.de/~db/0004/bsb00040328/images-http://daten.digitale 

 الرابط:كما ميكن احتماله من املكتبة الرقمية العاملية على هذا 
/https://www.wdl.org/ar/item/8934 

بعض طئ يف يُ خْ قد  الكاتبَ  لعلنا نشري إىل أن   ولكنْ ، يف ما َظَهَر يلوميكننا القول أبهنا نسخٌة كاملٌة 
 :(231)اآلية رقم  كاملة  ، ومثال ذلك ما وقع يف سورة البقرة من سقوط آية   املواضع

  
 

 

 

 

 

 

، وقد يكون إصالح اخلطأ مِّْن  يف اجلانب األمين من الصفحة كاملةً   اآليةَ  بَ تَ وقد تدارك الكاتُب خطأه وكَ 
 ، واألمر ُُمَْتَمٌل. َعَملِّ غري الكاتب

 وقد َوقَ ْفُت على مواضع أخرى فيها َسْقٌط ، فليتنبه لذلك.

 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040328/images/
https://www.wdl.org/ar/item/8934/


َعة الفنية ظاهرة  :صور من املصحف وهو من املصاحف املشكولة ،  املصحفيف ال شك أن آاثَر الص ن ْ
 وقد اخرتُت ثالث ورقات ليتأملها القارئ ، هي األوىل واألخرية وورقة اثلثة:شكال اتمًّا ، 
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 فاحتة الكتاب وأول سورة البقرة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة سورة احلديد ، وأول سورة اجملادلة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة سورة الكافرون ، وسورة النصر واملسد واإلخالص والفلق والناس

  

 



 

 خصائص املصحف:

وميتاز هذا اخلط ب  "االستدارات وتداخل ُكتَِّب هذا املصحف ابخلط األندلسي املشكول ، اخلط:  -1
استعمل الكاتُب اخلط  و  ، 1ينها"والعناية بتنسيق الكتابة وحتس الكلمات وإطالة أواخر احلروف ،

 السور وعدد اآلي. أمساء الكويف لكتابة
يف بعض  إال ما جاءالتزام الكاتب ابلرسم العثماين ، الورقات الثالث من خالل يظهر  الرسم: -2

مثل "جتادلك" إبثبات األلف ، ، املواضع مِّن َرْسمِّ بعض الكلمات َرمْسًا خمالفا للرسم العثماين 
  .2وهي ُمذوفة األلف يف املصاحف العثمانية"ويتناجون" إبثبات األلف ، 

ُكتَِّب هذا املصحف على ما يوافق رواية ورش عن : اليت ُضِبَط عليها املصحف الرواية/القراءة  -3
يف اآلية التاسعة والعشرين من سورة احلديد عند قوله  ، ويظهر ذلك جليا يف الورقة الثانية انفع

 وكذلك ُضبَِّطْت يف املصحف.،  3تَ ْحتِّي ة  مفتوحة "لَِّيال " تعاىل "لَِّئال " ، حيث قرأها ورش بياء
ا موافقة لرواية ورش ، ومثال ذلك قراءة ورش "ال وتَ تَ ب  ْعُت مواضَع أخرى يف املصح ف فوجدُّتُّ

بضم  ]99سورة النساء: [ْربٌَة" و "ق ُ ،  4بفتح العني ، وتشديد الد ال ]154سورة النساء: [ تَ ْعُدوا"
اليت لورش فيها النقل )إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل  الكلماتميكن مالحظة ، وكذلك  5الراء

 احلرف الساكن قبلها(.
 
 

                                                           

 م.1998 –ه 1418، مكتبة اخلاجني ، القاهرة  7، ط 28عبد السالم هارون: حتقيق النصوص ونشرها ص (1)

 م.2002 –ه 1423املدينة ، جممع امللك فهد ،  حتقيق: أمحد شرشال،  1191-4/1190  التنزيلأبو داود: خمتصر التبيني هلحاء  ينظر: (2)

التهذيب ملا تفرد به كل واحد ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، والداين:  315البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ص: عبد الفتاح القاضي ينظر: (3)
  م.2005 –ه 1426دمشق ، حتقيق: حامت الضامن ، دار نينوى ،  45من القراء السبعة ص

 .46صو ،  87ص: املصدران السابقان ينظر: (4)

 .139ص، و  87ص: املصدران السابقان ينظر: (5)



 
 العالمات الكتابية:   -4

  :اتُب ، وجعل الك اخلليل بن أمحد الفراهيدياستعمل كاتُِّب املصحف عالمات احلركات
الصورة للضمة مما متيز  ، وهذه أو هي واٌو صغرية من غري رأس شبيهًة ابلراء صورَة الضمة ِّ 

  به اخلط األندلسي واملغريب.
مرتاكبتني إال التنوين املرفوع فإنه وتظهر يف املصحف عالمة التنوين على شكل حركتني 

َم ُمتَ َتابعا َت الفتحة يف بعض ،  من غري نقاط ، وتظهر عالمة التشديد رأس شني ُرسِّ وُرمسِّ
ت كذلك فوق الشدة يف مواضع أخرى ، املواضع فوق احلرف وحتت الش دةِّ ، و  وقد ُرمسِّ

 6ذكر نصر اهلوريين أن  َرْسَم الفتحة والضمة فوق احلرف وحتت الشدة مذهٌب للمغاربة.
 صغرية فوق احلرف الساكن.ارٌَة وأما عالمة السكون ، َفدَ 

وهو الوصل   َهْمَزةِّ اللطيفة عالمًة لِّ  والْ َجر ةَ واستعمل الكاتُب النقطة الصفراء عالمًة للهمزة ، 
إذا وقعها بعد مهز أو  املد )~( على حروف املد عالمةَ  استعمل، و  7مذهب أهل املغرب

 سكون.
  ية اليت تشرتك يف صورة كتابنقاط اإلعجام: وهي النقاط اليت ُتستخدم للتمييز بني احلروف

، وقد جرى الكاتُب وال خيفى على القارئ مالحظة ذلك يف الورقات الثالث واحدة ، 
 .8على مذهب أهل املغرب بنقط الفاء بواحدة من حتتها ، والقاف بواحدة من فوقها

 
 
 

                                                           

 –ه 1426 القاهرة،  مكتبة السنةعبد املقصود ،  حتقيق: طه،  407ص املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ينظر: نصر اهلوريين: (6)
 م.2005

 م.1997 –ه 1418دار الفكر ، دمشق حتقيق: عزة حسن ، ،  86حف صايف نقط املصاحملكم  :الداينينظر:  (7)

 .37: صاملصدر السابق ينظر: (8)



 
 اآلي واألجزاء: فواتح السور ، وأعداد -5
  :ُكتَِّب فيهمزخرف ،   طشريكتابة فواتح السور يف يظهر يف املصحف يف بعض املواضع  فواتح السور 

اكتفى و ذهيب كبري ،  ط  خب،  ، مكية أو مدنية كتب مكان نزوهلاآايُّتا ، وقد يُ  داسم السورة ، وعد
سم السورة وعدد برسم دوائر هندسية مزخرفة جبانب السطر الذي فيه ا سور أخرىالكاتب يف 

 آايُّتا.
  :وقد ،        الزهرة تشبه  برسم ثالث دوائر صغريةُيشار إىل رؤوس اآلي يف املصحف عدد اآلايت

ذين أنعمَت عليهم" ، عاىل "صراط الذين" يف قوله ت"ال بعد آية   رأسِّ  أخطأ الكاتب يف وضع عالمةِّ 
 ، ألنه مل يعد البسملة لعله أراد وضعها بعد "عليهم" على مذهب أهل العدد غري املكي والكويفو 

ذين هم عن" آية! واملوضع املختلف فيه هو ال، ويف سورة املاعون َعد  " 9(َعد ها املكي والكويفآية )
واملوضع  "إليالف قريش إيالفهم" آية ، ، ويف سورة قريش َعد   10" عده العراقي"الذين هم يُراءون

ي   من ألَِّ هذا املصحف  يظهر يل موافقة وبذلك مل ، 11املختَلف فيه هو "الذي أطعمهم من جوع"
 مذاهب أهل العدد.

لإلشارة إىل      ، وهذه العالمة     لإلشارة إىل اخلموس  واستعمل الكاتب هذه العالمة       
)ه ( للداللة على العدد مخسة يف حساب  حرف اهلاء عالمة اخلموس هي العشور ، ويظهر يل أن  

، حسب ترتيب أجبد هوز ، وقد اعتاد اخلطاطون يف القرون املتقدمة استعماهلا للداللة على  اجلُم ل
 .مصحف ابن البوابيظهر ذلك يف مصاحف أخرى مثل خلموس ، كما ا

 

                                                           

 م.1994 –ه 1414الصفاة ،  مركز املخطوطات والرتاث والواثئق،  غامن قدوري احلمد، حتقيق:  139ص البيان يف عد آي القرآن ينظر: الداين: (9)

 .192ص السابقاملصدر ينظر:  (10)

  .029ص ينظر: املصدر السابق (11)



 
الثمانني كما يف سورة البقرة ،  عالماٌت للعشرين والثالثني إىل يف بعض املواضعوتظهر يف املصحف 

العقود ابخلط  داخلها ألفاظَ يف  َكَتبَ وقد استعمل الكاتُب دائرًة كبرية مزخرفة للداللة على ذلك ، َو 
 .                        الكويف

 
له تعاىل "فذحبوها وما املصحف وضع عالمة انقضاء سبعني آية عند قو  ومن املالَحظِّ َأن  كاتبَ 

دُّ ، وهي يف مصحف املدينة اآلية الواحدة والسبعون ، وعَ  ]71: سورة البقرة[كادوا يفعلون" 
 مل" آية.الكاتب صحيٌح ألنه مل يعد "ا

 
 
 
  :ثالثني إىل تقسيم القرآن الكرمي على يف معظم املصاحف احلديثة  جرى العملالتحزيب والتجزئة

كبرية   دائرةً  كاتُب املصحفوقد استعمل  ،  وتقسيم احلزب إىل أربعة أرابعجزءا ، وستني حزاب ، 
، ومل أحلظ              ، وَخط  يف داخلها كلمة "حزب" للداللة على مواضع األحزابمزخرفة 

 وجود أرقام لألحزاب أو األجزاء.
 

 :عالمات الوقوف -6
 خيلو هذا املصحف من أي عالمة  من عالمات الوقف.

 


