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 امللخص
يمثل ابن البواب مدرسة كبرية يف تاريخ اخلط العريب، أرسى قواعدها وبنا 

جمدها من خالل اجلهود الكبرية التي تركها، وما ذلك املصحف الوحيد الذي 

وصلنا إال دلياًل عىل متكنه  وإبداعه يف هذه الصنعة، فقد كان خطاًطا بارًعا، برع يف 

 من جاء بعده. هذا الفن فتميز عىل من سبقه وهبر 

هذا اخلطاط الفذ الذي عاش يف  ةوجاء هذا البحث ليكشف عن جانب من حيا

سلط يفة، وي ز جهوده يف كتابة املصاحف الرُيرببغداد الشطر األكرب من حياته، و

يمته َبِّين قيُ الضوء عىل خمطوط مصحف چسرت بتي بالدرس والتحليل واملوا زنة، ف

إنه أقدم املصاحف املدونة بخط النسخ الذي تبقى  ، إذالتارخيية والعلمية والفنية

حتى اآلن، وهو أيًضا العمل الوحيد الذي نعرفه البن البواب، وهو من املصاحف 

 .هومكان كتابتهاألوىل التي تم حتديد تاريخ 

هذا اجلهد الذي نضعه بِّي يدي القارئ العريب هو حماولة يسرية للكشف عن 

ولة لرصد طريقة ابن البواب يف كتابة خصائص هذا املصحف الريف، وحما

املصاحف، وهو يؤرخ حلقبة  زمنية من تاريخ كتابة املصحف الريف، وحيتاج هذا 

 العمل إىل دراسة علمية عميقة مفصلة، عسى األيام تكون كفيلة بمن ينهض هبا.

هذا ونسأل اهلل أن نكون قد وفقنا يف هذه الدراسة، وآخر دعوانا إِن احلمد هلل 

 العاملِّي.ربن 
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 ُةَمقدِّامُل
َل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملِّي نذيًرا، وصىل اهلل وسلم  احلمد هلل الذي َنزَّ

، الذي أرسله هادًيا ومبًرا ونذيًرا، وداعًيا إىل اهلل بإذنه  ×عىل أفضل خلقه حممٍد 

تبعهم بإحسان، ومن تعلم كتاب اهلل تعاىل ورساًجا منرًيا، وعىل آله وأصحابه ومن ا

وعلمه إىل يوم الدين، وبعد:

فقد اعتنى املسلمون منذ نزول أول آيات التنزيل بتدوين آيات القرآن الكريم 

واملحافظة عليها، فحفظوا القرآن يف السطور كام حفظوه يف الصدور، وعرف مجع 

ن النبوة حتى بلغوا أكثر من رآن الكريم يف  زمـابة القـة بكتـابــر من الصحـكثي

أربعِّي كاتًبا
(1)

. 

واستمرت عناية املسلمِّي يف كتابة املصحف الكريم ونسخه يف عهد اخللفاء 

وبعدهم حتى يومنا هذ، وتسابق املسلمون يف خدمة هذا الكتاب  الراشدين 

ذا العزيز، فلم يألوا جهًدا يف رعايته واالهتامم به والعناية بإخراجه بصورة تليق هب

الكتاب، ونتج عن هذه الرعاية واالهتامم والعناية ظهور ماليِّي النسخ من 

املصاحف الريفة منترة يف خمتلف أنحاء العامل، متثل قمة اإلبداع اإلسالمي، وما 

ف بأن يكونوا من  دفعهم إىل ذلك إال رغبتهم يف خدمة كتاب اهلل العزيز، والترُّ

 صته.أهل القرآن، الذين هم أهل اهلل وخا

اهلل عز وجل من الزيادة أو النقصان  كتابوإىل هذا اجلانب من العناية بحفظ  

اهتم املسلمون بتحسِّي اخلط وتطويره اهتامًما كبرًيا، وسخروا كل طاقاهتم لكتابة 

املصحف الريف والعناية بجودته وحتسينه، وأصبح تعلم اخلط وإتقانه ال يقل 

لقرآن، وبرع يف ذلك خطاطون كثر، لعل من أمهيًة عندهم عن معرفة باقي علوم ا

                                       
 . 69/ 1ينظر: االستيعاب ( 1)
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أبر زهم عيل بن هالل البغدادي املعروف بابن البواب، فقد برع يف كتابة املصاحف 

ط العريب وإحكامه، ي جتويد اخليف خطها و زخرفتها،  وكان له أثر بـالـغ فــ وتفنن

سيام يف  ، والن الذين كان هلم دوٌر كبرٌي يف تطور اخلط العريبفهو من اخلطـاطـيـ

، إذ يروى أنه كتب أربعًة وستِّي مصحًفاكتابة املصاحف الريفة
(1)

، ولعل النسخة 

املحفوظة يف مكتبة چسرت بتي يف دبلن بايرلنده هي النسخة الصحيحة الوحيدة التي 

 .(ـه 391)وصلتنا من تلك املصاحف، وقد فرغ من كتابتها سنة 

ف الريف بدراسٍة وصفيٍة وجاء هذا البحث ليسلط الضوء عىل هذا املصاح

حتليليٍة مع موا زنة بعدد من املصاحف املخطوطة القديمة وهي: مصحف 

امُلَخلنيص
(2)

، ومصحف ياقوت املستعصمي
(3)

، ومصحف القراءات ملحمد بن 

إسامعيل احللبي
(4)

 ، وانتظم يف ثالثة مباحث:

 التعريف بابن البواب ومصحفه. المبحث األوَّل:

 وانب العلمية يف املصحف.اجل والمبحث الثاني:

                                       
، والكتاب العريب 12، واملخطوط الوحيد البن البواب 90، وروح اخلط العريب 5/31ينظر: األعالم ( 1)

، واخلط العريب 193ب القرآن الكريم ، وخط و زخرفة وتذهي1/61املخطوط وعلم املخطوطات 

 .261نشأته، مبادئه، استخداماته 

ـي: وهـــــو مصحف حمفوظ يف مكتبة جملس الشورى يف طهران، والذي كتبه عيل بن مصحـف املخـلنص( 2)

( كام هو مبِّي يف خامتة املصحف، وقد قام أستاذنا  ـه 353حممد بن عيل بن حممد الطربي املخليص سنة ) 

تور غانم قدوري احلمد بدراسة وصفية حتليلـيـة هلـذا الـمـصـحــف، وقدم هذه الدراسة عىل شكل الدك

 –الرتبية  ذي أقامه قسم اللغة العربية يف كليةث شارك به فـــي مؤمتــر املخطـوطـــات العــربــيــة البح

 نره يف جملة معهد اإلمام الشاطبي. أعاد، ثم 2013جامعة تكريت سنة 

 ( ARABE / 6716) مصحف ياقوت املستعصمي: وهو حمفوظ يف املكتبة الوطنية الفرنسية برقم  (3)
 ( كام هو مبِّي يف خامتة هذا املصحف.  ـه 688والذي كتبه ياقوت املستعصمي سنة ) 

  مصحف احللبي، أو مصحف القراءات: وهو مصحف حمــفــوظ فـي مكـتـبـة مـيـونـخ فـــي ألــمـانـيــــا( 4)

( كام هو مبِّي يف ـه 790ل املقرئ احللبي سنة )ــاعيـن إسمـب دــحمـه مــبــ(، والذي كت1113برقم )

 خامتة املصحف.
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 اجلوانب الفنية يف املصحف. والمبحث الثالث:

هذا ونسأل اهلل عز وجل أن نكون قد وفقنا يف هذا العرض، خدمًة لكتاب 

 واهلل املوفق، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.  اهلل

                          

 

 راءـــــسام

 هـ 1435/ ذو القعدة /  10

    م 2014 / أيلول / 5
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 املبحث األول
 التعريف بابن البواب ومصحفه

عاش ابن البواب حياة طويلة حافلة بفن اخلط، قىض ُجلَّها يف كتابة املصاحف 

 والتفنن يف خطها.

واحلديث عن هذه احلياة الطويلة احلافلة ال تستوعبها هذه الصفحات، ولكن 

ا املبحث التعريف هبذا اخلطاط الفذ وجهوده يف كتابة املصاحف أحببنا يف هذ

الريفة، مقترصين عىل أبر ز حمطات حياته التي خدم من خالهلا كتابة املصحف 

الريف، مع تعريٍف بمصحفه الذي هو موضوع دراستنا يف هذا البحث، مما يعطي 

 .-رمحه اهلل تعاىل-للقارئ تصوًرا موجًزا عن حياة ابن البواب 

ل يف التعريف بابن البواب وجهوده  وقد قسمنا هذا املبحث عىل مطلبِّي، األوَّ

 يف كتابة املصاحف، والثاين يف التعريف باملصحف الريف.

 المطلب األول: التعريف بابن البواب وجهوده في كتابة المصاحف
 حياته: -أوَّاًل 
لعزيزهو عـيل بن هـالل بـن عـبـد ا اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: -1

(1)
املعروف ، 

أبو احلسن وكنيته البواب،بابن 
(2)

، موىل معاوية بن أيب سفيان
(3)

، اخلطاط البغدادي 

                                       
، وينظر: ابن البواب 3/455انفرد ابن الفوطي بذكر اسم جده يف كتابه جممع اآلداب يف معجم األلقاب  (1)

  .7عبقري اخلط العريب عرب العصور 

، 19/185، وذيل تاريخ بغداد البن النجار 5/1996، ومعجم األدباء 15/155ينظر: املنتظم  (2)

والعرب  ،17/315، وسري أعالم النبالء 9/222، وتـــاريـــخ اإلسالم 3/342ووفيات األعيان 

، والبداية والنهاية 22/179، والوايف بالوفيات 21/153، واملستفاد من ذيل تاريخ بغداد 2/224

، وشذرات 86 – 1/85، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 4/257اهرة ، والنجوم الز12/16

، وابن 89، وروح اخلــط العريب 31 – 5/30، واألعالم 1/687، وهدية العارفِّي 8/71الذهب 

  .7البواب عبقري اخلط

 =،9/222، وتاريخ اإلسالم 19/185، وذيل تاريخ بغداد البن النجار 5/1996اءينظر: معجم األدبـ (3)
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ب بابن ـال له )ابن لك يـقلذالبواب ؛ ألن أبـاه كـــان بـوابـًا، ف الشهري، ُلقن

ان مال زًما سرت البابالـســتـري( ؛ ألنه ك
(1)

ن حممد بن با، وذكر اإلمام  زكريـا 

أن ابن البواب ينسـب إلـى بـغـداد هـ(682)تالقزويني حممود 
(2)

، وذكـر خري 

أنه من أهل بغداد  هـ(1396)ت الدين الزركيل 
(3)

. 

مل تذكر كتب التاريخ والرتاجم التي تناولت شخصية ابن البواب  مولده: - 2

تاريخ مولده بعد ترجيحه مكان وتاريخ والدته، ورجح األستـاذ هـالل ناجي

فـيـكون مولده يف  هـ(413)وملا كان الراجح أنــه تـوفـي سـنـة »خ وفاته بقوله: لتاري

 «، واهلل العامل هـ( 350)حدود عام 
(4)

. 

اًنا يف السقوف، ثم  نشأته وحياته: - 3 ًقا دهَّ عمل ابن البواب يف أول شبابه ُمزون

ب الكتب وغريها، وبرع يف ذلك صار ُيذهن
(5)

ق فيها نى بالكتابة ففاثم اعت،

وأعجز املتأخريناملتقدمِّي 
(6)

وحتريره ورئاستهوإليه انتهت جودة اخلط وحسنه ، 
(7)

. 

                                       
 .12/153، واملستفاد من ذيل تاريخ بغداد 17/315سري أعالم النبالء و=

، والنجوم الزاهرة 12/17، والبداية والنهاية 3/342، ووفيات األعيان 5/1996ينظر: معجم األدباء  (1)

 .89، وروح اخلط العريب 1/86، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 4/257

  .326 ينظر: آثار البالد وأخبار العباد (2)

  .5/31ينظر: األعالم  (3)

  .8ابن البواب عبقري اخلط  (4)

، والعرب 17/316، وسري أعالم النبالء 9/223، وتاريخ اإلسالم 5/1996ينظر: معجم األدباء  (5)

 .9، وابن البواب عبقري اخلط 89، وروح اخلط العريب 5/71، وشذرات الذهب 2/224

، وآثار البالد وأخبار العباد 19/185ل تاريخ بغداد البن النجار ، وذي5/1996ينظر: معجم األدباء  (6)

، والنجوم الزاهرة 2/224، والعرب 17/316، وسري أعالم النبالء 9/223، وتاريخ اإلسالم 327

 .9، وابن البواب عبقري اخلط 89، وروح اخلط العريب 5/71، وشذرات الذهب 4/257

، وتاريخ 21/153، واملستفاد من ذيل تاريخ بغداد 19/185ينظر: ذيل تاريخ بغداد البن النجار  (7)

، وابن البواب عبقري 35، وبدائع اخلط العريب 86، وحكمة اإلرشاق إىل كتاب اآلفاق 9/222اإلسالم 

 ، ومقدمة كتاب معامل اخلط العريب ) ج ( .9اخلط 
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يعظ الناس بجامع املنصور -رمحه اهلل تعاىل-وكان ابن البواب 
(1)

، هذا فضاًل 

عن معرفته بتعبري الرؤيا، وبراعته فيها
(2)

 -رمحه اهلل تعاىل-، ومل يقترص ابن البواب 

ان له النظم والنثر املليحعىل تلك فحسب، بل ك
(3)

، وكذلك كان شاعًرا وكاتًبا
(4)

 ،

وكان مع ما ر زقه اهلل من املعجزات يف حسن »وإىل هذا أشار ابن الفوطي بقوله: 

خطه وجودة ضبطه ور زق مع مالحة الكتاب حماسن
(5)

اآلداب من الفضل الظاهر  

«والنظم الباهر كأنام ألفاظه الفصيحة ُمدامة تعل بامء املزن
(6)

. 

وعمل ابن البواب كذلك يف خزانة هباء الدولة بن عضد الدولة بشريا ز يترصف  

يف خزانة الكتب عىل اختياره، ويراعيها له، وأمرها مردود إليه
(7)

. 

بن اأخذ ابن البواب الكتابة عن أيب عبد اهلل حممد بن أسد بن عيل  شيوخه: -4

(ـه410)تكاتب البزا ز البغدادي املشهور سعيد القارئ ال
(8)

انتهى »، قال الذهبي: 

                                       
، وتريخ 19/185ن النجار ، وذيل تاريخ بغداد الب15/155، واملنتظم 5/1996ينظر: معجم األدباء  (1)

، 22/181، والوايف بالوفيات 2/224، والعرب 17/316، وسري أعالم النبالء 9/223اإلسالم 

، وابن 5/71، وشذرات الذهب 21/153، واملستفاد من ذيل تاريخ بغداد 12/16والبداية والنهاية 

 .73، وجامع املنصور ببغداد 9البواب عبقري اخلط 

، وسري أعالم النبالء 9/222، وتاريخ اإلسالم 19/185بغداد البن النجار ينظر: ذيل تاريخ  (2)

، 21/153تاريخ بغداد  ، واملستفاد من ذيل22/181، والوايف بالوفيات 2/224، والعرب 17/316

  .9وابن البواب عبقري اخلط 

ـي بالوفيات لوافـوا ،9/222ـالم ، وتـاريــخ اإلس19/185ينظر: ذيل تاريخ بغـداد البـن النجــار  (3)

، 86 – 1/85تاح السعـادة ومصباح السيادة ، ومف21/153من ذيل تاريخ بغداد ، واملستفاد 22/181

 .10وابن البواب عبقري اخلط 

  .10، وابن البواب عبقري اخلط 9/223ينظر: تاريخ اإلسالم  (4)

يف  األستاذ هالل ناجي  وردت يف األصل املطبوع ) حماسب (، وأظنها تصحيف كام أشار إىل ذلك (5)

 .10كتابه ابن البواب عبقري اخلط 

  .10، وينظر: ابن البواب عبقري اخلط 3/455جممع اآلداب يف معجم األلقاب  (6)

، وذيل تاريخ 17/317، وسري أعالم النبالء 9/224، وتاريخ اإلسالم 5/1997ينظر: معجم األدباء  (7)

  .37، وابن البواب عبقري اخلط 5/202لرقية ، والذخائر ا19/186بغداد البن النجار 

 =، والعرب17/315بالء ، وسيــر أعــالم الـنــ9/223وتاريخ اإلسالم  ،3/342ينظر: وفيات األعيان  (8)
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«إليه حسن اخلط، ولكن أربى عليه تلميذه أبو احلسن
(1)

، وهو تلميذ ابن مقلة 
(2)

 

 .-رمحهام اهلل  -

ه أخذ عنه الكتابة، وهو حممد بن عيل ويف بعض املصادر ورد ذكر شيخ آخر ل

(ـه 434)ت السمساين 
(3)

، وذكر حممد طلحة بالل الذي عنَي بإخراج كتاب 

)حكمة اإلرشاق( أن السمساين كان من أعىل طبقة البغداديِّي يف حسن اخلط بعد 

ابن البواب، فكيف يكون شيخه؟
(4)

 

عن أبـي  -و واألدبالنحـ-ـة وقـد تـفـقـه ابن البواب يف الـدين وأخـذ العربـيـ

(ـه392)تي الفـتـح عـثـامن بن جـن
(5)

 384)تن أبـي عبيد اهلل املر زباين ، وسـمع م

وغريه (ـه
(6)

(ـه387)تالـواعظ ون ، وكان قـد صـحـب أبـا احلـسـِّي بـن سـمع
(7)

 ،

ويبدو أن مصاحبته البن سمعون جعلته يعظ الناس بجامع املنصور كام مر، واهلل 

 تعاىل أعلم.

                                       
، 12/17، والبداية والنهاية 1/86، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 86، وحكمة اإلرشاق 2/224=

حممد بن أسد ( والصواب ) أبو عبد اهلل (، وينظر: ابن البواب عبقري وفيه: ) أخذ اخلط عن عبد اهلل بن 

 .261، واخلط العريب نشأته، مبادئه، استخداماته 29، والتكوين الفني للخط العريب 8اخلط 
  .17/315سري أعالم النبالء  (1)

 .86 - 85، وحكمة اإلرشاق 3/17ينظر: صبح األعشى  (2)

، والتكوين الفني 8، وابن البواب عبقري اخلط 86حكمة اإلرشاق ، و3/17ينظر: صبح األعشى  (3)

 .29للخط العريب 

  (.3يف اهلامش رقم ) 86ينظر: حكمة اإلرشاق  (4)

، وسري 2/224، والعرب 9/222، وتاريخ اإلسالم 19/185ينظر: ذيل تاريخ بغداد البن النجار  (5)

، 21/153ملستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، وا22/181، والوايف بالوفيات 17/316أعالم النبالء 

  .186، وخط و زخرفة وتذهيب القرآن الكريم 8، وابن البواب عبقري اخلط 5/71وشذرات الذهب 

، وسري أعالم النبالء 9/222، وتاريخ اإلسالم 19/185ينظر: ذيل تاريخ بغداد البن النجار  (6)

  .9اخلط ، وابن البواب عبقري 22/181، والوايف بالوفيات 17/316

، وسري 9/222، وتاريخ اإلسالم 19/185، وذيل تاريخ بغداد البن النجار 15/155ينظر: املنتظم  (7)

  .22/181، والوايف بالوفيات 17/316أعالم النبالء 
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م تذكر املصادر إال شخًصا واحًدا أخذ اخلط عن ابن البواب ـل : ذهـــــيــالمـت -5

حممد بن منصور بن عبد امللك وهو -رمحه اهلل تعاىل-
(1)

، لكن طريقة ابن البواب 

 يف اخلط اشتهرت واستعملها كثري من اخلطاطِّي من بعده.

أن ابن البواب   (ـه 448)تو الفضل ابن خريون ذكـر أبـ تدينه ومذهبه: -6

«اهلل تعاىلكــان من أهل السنة رمحه »ب أهــل السنة فـقــال: كان من أتـبـاع مذه
(2) 

 ،

ج األسـتـاذ هـالل نـاجـي ويدل » علـى كالم ابـن خـيـرون بـقـولـه:وقــد عـرَّ

 «عىل هذا يف رأيــنا دفنه يف مقربة اإلمام أمحد بن حنبل 
(3)

. 

ن عبد املجيد املشهور باخلطيب البغدادي وحتـدث احلافـظ أبو بكـر أمحد ب

البواب، صاحب اخلط الل أبـو احلـسن بن ـلـي بن هع»عن دينه فقال:  (ـه463)ت

 «املستحسن املذكور، رأيته وكان رجاًل دينًا، ال أعلمه روى شيًئا من احلديث 
(4)

. 

«وقد أثنى عىل ابن البواب غري واحد يف دينه وأمانته»وقال احلافظ ابن كثري:
(5)

. 

رايس( أن ابن البواب كان من أنصار مذهب وذكر املسترق )دي.إس.

يف الصفحتِّي الثالثة والرابعة من  تبه ابن البوابالشيعة، واستدل لذلك بام ك

مع استعامل  املصحف بإسناد لقب )أمري املؤمنِّي( إىل سيدنا عيل بن أيب طالب 

عبارة )عليه السالم( بدالً من )ريض اهلل عنه( وذلك عند ذكره لعد اآليات املعتمد 

ند خامتة يف املصحف وذلك يف أول املصحف الريف، وكذلك استدل بام ورد ع

                                       
عثر عىل ن، ومل 13، وابن البواب عبقري اخلط 87، وحكمة اإلرشاق 18 – 3/17ينظر: صبح األعشى  (1)

  ترمجة هلذا الكاتب.

، وابن البواب عبقري 5/71، وشذرات الذهب 2/225، وينظر: العرب 17/318سري أعالم النبالء  (2)

  .19اخلط 

  .19ابن البواب عبقري اخلط  (3)

، 2/225، والعرب 9/225، وورد مثل ذلك يف: تاريخ اإلسالم 21/153املستفاد من ذيل تاريخ بغداد  (4)

  .19واب عبقري اخلط ، وابن الب17/317وسري أعالم النبالء 

  .13، وابن البواب عبقري اخلط 12/16البداية والنهاية  (5)
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وآله الطاهرين× املصحف من ذكره الصالَة عىل النبي 
(1)

، والذي نراه راجًحا أن 

 ابن البواب كان من أهل السنة، وذلك ملا يأيت: 

فإن هذا اللقب أطلق  أما قوله بإسناد لقب )أمري املؤمنِّي( إىل سيدنا عيل  -أ

ألول مرة عىل اخلليفة الثاين سيدنا عمر بن اخلطاب 
(2)

صار هذا اللقب ، ثم 

: أمري  ، فيقالمـيـن بـعـد سـيـدنا عمر يـطلـق عـىل كـل خليـفـة يـتولـى أمـر املسل

 وهكذا.املؤمنِّي عثامن، وأمري املؤمنِّي عيل 

فهذا  )ريض اهلل عنه( ومل يكتب )عليه السالم( وأما استدالله بأنه كتب -ب

، ونص عبارة سيدنا عيل  يًضا، ألنَّ قول ابن البواب مل يكن عىلأاستدالل باطل 

يف عدد، أهل الكوفة، املروي، عن أمري، املؤمنِّي، عـلـي بـن، أبـي ابن البواب: )

طـالـب، عـن مـحـمـد، نـبـيـنـا، وعـليه، السالم(، فعبارة )وعليه السالم( كتبها ابن 

 . ×البواب بعد ذكره اسم النبي حممد 
ما  ×ة يصلون عىل آل بيت النبي ـد عــــىل أن أهل السنة واجلامعوخري شـاه

 يف حق آل البيت  (ـه 204)ت  قاله اإلمام الشافعي 
(3)

: 

ــــبُُّكمُ  ــــوِل اهللِ ُح ــــِت َرس ـــــا آَل َبي  ي

 

َزَلـــهُ   ٌض مــــَن اهللِ فــــي القـــرآِن أن   َفـــر 

ـــمُ   ِر أنُك ـــد  ـــيِم الق ـــن عظ ـــاُكُم م  كف

 

 َمـــن  مل ُيَصـــلن علـــيكُم ال صـــالَة لـــهُ  

هو أحد األئمة األربعة عند  -رمحه اهلل تعاىل-مام الشافعي ومن املعلوم أن اإل 

أهل السنة، وإليه ُنِسَبت الشافعية كافة
(4)

. 

                                       
  .28ينظر: املخطوط الوحيد البن البواب  (1)

، 79اخللفاء الراشدون  –، وسري أعالم النبالء 4/159، وأسد الغابة 2/454ينظر: الكامل يف التاريخ  (2)

  . 5/45، واألعالم للزركيل 138، وتاريخ اخللفاء 7/20والبداية والنهاية 

  .176شعر الشافعي  (3)

  .6/26ينظر: األعالم  (4)
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وم والشهر يف الي  اختلف املؤرخون يف تاريخ وفاة ابن البواب وفاته: -7

وإن وقع االتفاق عىل املكان واملدفنوالسنة عىل أقوال عدة، 
(1)

، وتأرجحت أقوال 

(ـه 423و 414و 413و 412و 410)يد سنة وفاته، بِّي السنوات: العلامء يف حتد
 (2)

 . 

أن وفاة ابن البواب كانت  -واهلل تعاىل أعلم بالصواب-والذي يبدو لنا راجًحا 

 وذلك ملا يأيت: ، (ـه 414)سنة 

يف دار عن ديوان احلادرة، حمفوظة  (ـه 414)وجود لوحة كتبت بخطه سنة   - أ

دب(، فوجود لوحة كتبت بخطه مؤرخة سنة أ2145الكتب املرصية برقم )

ت ؛ ألهنـا تـثـبـ(ـه413)و( ـه412)و (ـه410)ىل أساسها نستبعد وفاته سنة ع( ـه414)

 (ـه412)و (ـه410)ـة ، فمـن باب أولـى أنـه كـان حــيــًّا ســن(ـه414)ةياته سـنح

 .(ـه 414)سنة ذه اللـوحـة تـعـد من أقوى األدلة عىل أنه مل يمت قبل ، وه(ـه413)و
 

 
 
 
 

                                       
  .50ينظر: ابن البواب عبقري اخلط  (1)

الكامل يف التاريخ و، 1/86مفتاح السعادة ومصباح السيادة و ،52و 8ينظر: ابن البواب عبقري اخلط (2)

، وسري أعالم النبالء 225 - 9/224 تاريخ اإلسالمو، 2/152املخترص يف أخبار البر و، 8/135

ذيل تاريخ بغداد و، 5/1997معجم األدباء و، 15/155املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم و، 17/318

، وتذكرة 3/456جممع اآلداب يف معجم األلقاب و، 3/343، وفيات األعيان 19/189البن النجار 

، 12/17البداية والنهاية و، 21/153داد املستفاد من ذيل تاريخ بغو، 2/25العرب و، 2/172احلفاظ 

شذرات الذهب و، 2/1339كشف الظنون و، 2/357تاريخ اخلميس و، 4/257النجوم الزاهرة و

، 327آثار البالد وأخبار العباد و،  180تاريخ خمترص الدول و، 22/181الوايف بالوفيات و، 5/71

 .31 – 5/30األعالم للزركيلو ،1/687هدية العارفِّيو، 1/86مفتاح السعادةو، 3/34مرآة اجلنانو
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خ فــي كـتابـه )تاري - (ـه911)تمام احلافظ جالل الدين الـسـيـوطـيذكر اإل -ب

اخللفاء( عند عرضه للخليفة القادر باهلل أيب العباس أمحد بن إسحاق بن املقتدر 

وممن مات يف »األعالم الذين ماتوا يف خالفته، فقال:  - (ـه 422)الذي تويف سنة 

ب م... وأبو عبد الرمحن السلمي شيخ الصوفية، وابن البواأيامه من األعال

 «صاحب اخلط، وعبد اجلبار املعـتـزيل
(1)

ـيـوطـي ذكـر ذلك عـنـد الكـالم ، فالـس

ربعـيـن سـنـة وهـي مـن اهلل، وكانت مدة خالفته إحدى وأعـــن اخلليفة القادر ب

(ـه422 – ـه381)سنة 
(2)

مستبعًدا، ألن  (ـه423)نة ن قول من قال: إنه تويف س، فيكو

اإلمام السيوطي قد حرص وفاته يف خالفة القادر باهلل، وهذا عىل رأي اإلمام 

السيوطي، وقد ذكر ياقوت احلموي أيًضا أنه تويف يف خالفة القادر باهلل
(3)

. 

،  (ـه 414)تويف سنة   -رمحه اهلل تعاىل-ق تبِّي لنا أن ابن البواب من خالل مـا سـب

  أعلم بالصواب.واهلل تعاىل

(ـه 241)ت  ودفن ابن البواب إىل جوار اإلمام أمحد بن حنبل 
(4)

، وكان دفنه 

يف مقربة باب حرب
(5)

. 

 جهود ابن البواب في كتابة المصاحف:  -ثانًيا 
لقد تضافرت اجلهود عند األمم التي دخلت اإلسالم وانضوت حتت رايته عىل 

                                       
  .416 – 415تاريخ اخللفاء للسيوطي  (1)

  .415، و411، و410ينظر: تاريخ اخللفاء للسيوطي  (2)

  .5/1997ينظر: معجم األدباء  (3)

، وتاريخ 3/343، ووفيات األعيان 8/135، والكامل يف التاريخ 5/1997ينظر: معجم األدباء  (4)

، 2/152، واملخترص يف أخبار البر 3/456مع اآلداب يف معجم األلقاب ، وجم9/224اإلسالم 

، وشذرات الذهب 1/86، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 21/153واملستفاد من ذيل تاريخ بغداد 

 .19، وابن البواب عبقري اخلط 5/71

: 2/236م البلدان احلموي يف معجوقال ياقوت ، 15/155ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  (5)

... تنسب إىل حرب بن عبد اهلل البلخي، ويعرف وباب حرب ببغداد: حملة جتاور قرب أمحد بن حنبل )

 .ندي أحد قواد أيب جعفر املنصور (بابن الراو
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يد كتابة املصحف الريف الذي ال يضاهيه جتويد اخلط العريب، رغبًة منهم يف جتو

كتاب، فضاًل عن اختاذهم اخلط وسيلة لتحلية عامراهتم ومساجدهم
(1)

 . 

وقد اهتم اخلطاطون بالقرآن الكريم اهتامًما عظياًم خالل قرون عديدة، وكان 

هلذا االهتامم نجاح اخلط الذي جيسد تفاعلهم مع القرآن الكريم، ألهنم آمنوا إيامًنا 

ر طاقاهِتم، عمي ز اهلمم عندهم، وفجَّ ًقا هبذا الكتاب اخلالد، ورسى بدمائهم وحفَّ

فبقي هذا اإلبداع وعرب قروٍن عديدة يتوارث هذا التفاعل واحلب الصادق حلرِف 

لدى -القرآن الكريم جياًل عن جيل، ويبقى القرآن الكريم هو الذي يوقظ اهلمم 

ُف ا -كل خطاط لقرآن الكريميف اخلط العريب، ألنه َحر 
(2)

. 

  جمال كتابة املصاحف ابن البواباطِّي الذين أبدعوا يفـطـؤالء اخلـن هـومن بي

س حياته يف خط املصاحف والتف -رمحه اهلل تعاىل- نن فيها، وكذلك كان ، فقد كرَّ

ن الذين كان ور اخلط العريب وإحكامه، إذ كان من اخلطـاطـيـغ فـــي تطله أثـر بـال

يف تطور اخلط العريب، وال سيام يف كتابة املصاحف الريفة كبريٌ  هلم دورٌ 
(3)

، فقد 

ذكرت بعض املصادر أنه كتب أربعًة وستِّي مصحًفا
(4)

، ولكن مل يصلنا من هذه 

 .(ـه 391)ـة كتبها يف بغداد )دار السالم( سـنالنسخ إال نسخة واحدة 

ف الذي ومن املصاحف األخرى التي ُنسبت إىل ابن البواب املصحف الري

كتبه باخلط الرحياين الذي اخرتعه ابن البواب نفسه، وقد قام السلطان سليامن 

األول بإهداء هذا املصحف إىل مكتبة جامع )ال له يل( يف إسطنبول، وهذه النسخة 

                                       
  .36ينظر: بدائع اخلط العريب  (1)

  .319ينظر: أثر القرآن الكريم يف اخلط العريب  (2)

  .2/312املخطوط وعلم املخطوطات ينظر: الكتاب العريب  (3)

، والكتاب العريب 12، واملخطوط الوحيد البن البواب 90، وروح اخلط العريب 5/31ينظر: األعالم  (4)

، واخلط العريب 193، وخط و زخرفة وتذهيب القرآن الكريم 1/61املخطوط وعلم املخطوطات 

 .261نشأته، مبادئه، استخداماته 
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ال تزال حمفوظة يف هذه املكتبة
(1)

، ولكن ليس هناك أدلة قوية ُتثبت صحة نسبة هذا 

 املصحف البن البواب.

د الدين ابن عند الكالم عن حممد بن حممد بن هبة اهلل، عاملصفديوذكر ا

أن مصحًفا يف بغداد بخط ابن البواب كتبه بمخفف  (ـه682)تالشريا زي الكاتب

املحقق، فبلغ هذا املصحف عامد الدين بن الشريا زي الكاتب، فتوجه إىل بغداد 

وأخذ معه من ورق الطري
(2)

جزًءا، فكان يضع مجلًة، وأخذ ذلك املصحف جزًءا ف 

ورق الطري عىل خط ابن البواب َفَيِشف عام حتته وجييل الكتابة له فيكتب عىل ورق 

 منها
ٍ
الطري وال خيل بيشء

(3)
، وقد ذكر الصفدي أنه رأى تلك النسخة التي كتبها 

وقد رأيت أنا من هذه الربعة التي كتبها عامد »عامد الدين بن الشريا زي بقوله: 

يف الورقة مكتوب إال وجهة واحدة فكنت أتعجب لذلك فلام الدين جزًءا وما 

 «سمعت هذه الواقعة علمت السبب يف ذلك واهلل أعلم
(4)

، وهذا يدل عىل أن 

مجالية اخلط كانت يف خط ابن البواب وليس يف خط عامد الدين بن الشريا زي، ألنه 

 قام بتقليد خط ابن البواب، وهذا املصحف مفقود.

ودة األخرى التي ذكرهتا املصادر املصحف الذي أهداه ومن املصاحف املفق

إىل عبد الواحد بن عيل  (ـه456)ت ري حممد بن منصور بن حممد عميد امللك الُكندُ 

، عندما ورد الو زير عميد امللك الكندري (ـه456)ت هري بابن برهان الُعكرَبي الش

                                       
وفيه: ) السلطان سليم األول (، ومدرسة اخلط  90، وروح اخلط العريب 5/30زركيل ينظر: األعـــالم لل (1)

، وفيه: ) السلطان سليم 22، وابن البواب عبقري اخلط 74العراقية من ابن مقلة إىل هاشم البغدادي 

 األول (.

رفة ورق الطري: ورق رقيق للغاية وشفاف، وهو صنف من الورق الشامي. ينظر: خط وتذهيب و زخ (2)

  .2، هامش رقم 194القرآن الكريم 

  .194، وخط وتذهيب و زخرفة القرآن الكريم 1/164ينظر: الوايف بالوفيات  (3)

  .1/164الوايف بالوفيات  (4)
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بامٍل فأبى أن  إىل بغداد واستحرض ابن برهان العكربي وأعجبه كالمه، وأمر له

يقبله، فأعطاه مصحًفا بخط ابن البواب فأخذه، ثم أعاده إليه فيام بعد
(1)

. 

ومن املصاحف املفقودة أيًضا املصحف الذي ذكره امللك األرشف الغساين أبو 

أثناء حديثه عن أخبار سنة  (ـه803)تسامعيل بن العباس بن رسول العباس إ

)ت لبشريية، وحرض اخلليفة املستعصم باهلل ، فعرض خلرب افتتاح املدرسة ا(ـه653)

وأوالده وخواصه من اخلدم، وكافة أرباب الدولة، وذوو املناصب  (ـه656

واملدرسـون، ومشايخ الربط والصوفية، وُنقل إىل املدرسة عدد كبري من الكـتب مـا 

 حـمـل عـلـى ستة وثالثـيـن صنـدوًقا، وهـذه الـكـتـب كانـت قـد كـتـبت باخلطوط

املنسوبة، مـنـهـا مـمـا هـو بـخـط ابـن الـبـواب، ومـصـحـف بـخـط ابن البواب
(2)

. 

أما مفخرة ابن البواب التي يرجع إليها السبب يف شهرته فهي إتقانه تقليد خط 

ابن مقلة لدرجة اإلجادة، فقد أتم اجلزء املفقود من مصحف ابن مقلة بطلب من 

ان أمينًا عىل خزانة الكتب بشريا ز، وقد وعده هباء الدولة بن عضد الدولة عندما ك

هباء الدولة بمكافأة قيمة إذا مل يتمكن من التفريق بِّي خط ابن مقلة وخط ابن 

البواب، ففعل ذلك ابن البواب، إذ قام هباء الدولة بعد ذلك بعام بتصفح صفحات 

ه عن املصحف وهو يمر عىل اجلزء الذي كتبه ابن البواب وهو ال يعرفه وال يميز

خط ابن مقلة رمحهام اهلل تعاىل
(3)

، وهذا اجلزء من هذا املصحف مفقود أيًضا
(4)

. 

يف كتابة  -رمحه اهلل تعاىل-تلك هي أهم ما ذكرته املصادر عن جهود ابن البواب 

                                       
  .23ينظر: ابن البواب عبقري اخلط  (1)

  .25 – 24، وابن البواب عبقري اخلط 610 – 609ينظر: العسجد املسبوك واجلوهر املحكوك  (2)

، وتاريخ اإلسالم 187 – 19/186، وذيل تاريخ بغداد 1998 – 5/1997ينظر: معجم األدباء  (3)

، وابن البواب عبقري 203 – 5/202، والذخائر الرقية 17/317، وسري أعالم النبالء 9/224

 .37 – 36اخلط 

  .24ينظر: ابن البواب عبقري اخلط  (4)
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 املصاحف، والتي تدل عىل اهتاممه الكبري بكتاب رب العاملِّي والعناية به.

 التعريف بالمصحف :المطلب الثاني
و زع نسخ كثرية من املصاحف املخطوطة التي ترجع إىل خمتلف العصور تت

اإلسالمية يف خمتلف املتاحف واملكتبات العاملية، منها ما هي معروفة من حيث 

ذلك، ومنها ما هي  خالفتاريخ كتابتها واسم كاتبها ومكان كتابتها، ومنها ما هي 

 كاملة، ومنها ما فيها نقص يف أوراقها.

صاحف املخطوطة التي وصلت إلينا كاملة وُعِرَف تاريخ كتابتها ومن بِّي امل

واسم كاتبها ومكان كتابتها: مصحف ابن البواب الذي يرجع إىل أواخر القرن 

والذي كتبه ابن البواب يف بغداد كام بِّيَّ ذلك  (ـه 391)الرابع للهجرة، وذلك سنة 

رت بتي يف مكتبة چسعند فراغه من كتابة هذا املصحف الريف، وهو حمفوظ يف 

ومعه دراسة م 1980( وقامت املكتبة بنره مصوًرا عام 16دبلن بإيرلندا برقم )ك/

للمسترق دي. إس. رايس باللغة اإلنگليزية مع ترمجتها إىل اللغة العربية بقلم 

 أمحد األرفيل.

وع صفحات ة، أي إن جمم( ورقــ281يـتـكون من)ـف وهو عبارة عـن مــصـح

سم( ارتفاًعا 17,5دة )بلغ مـقـاس الصفحـة الواحــ( صفحة، وي562املصحف )

 9) × سم(13,5سم( عرًضا، والنص القرآين املبارك يشغل نحو )13,5) ×

( سطًرا، إال الصفحات التي حتتوي عىل فواتح 15سم(، وحتتوي كل صفحة عىل )

لث، السور، فإن عنوان السورة يأخذ مساحة سطرين، ثم تأيت البسملة يف سطر ثا

 أي إن فاحتة كل سورة مع البسملة تأخذ ثالثة أسطر من الصفحة.

يف كتابته هلذا املصحف ورًقا متينًا ومتوسط السمك، واستعمل ابن البواب

وقد اكتسب عىل مر السنِّي اللون البني النرض، وهذا اللون هو ما يميز 

الذي ذكره  املخطوطات التي كتبت يف ذلك العرص، ويبدو أنه هو الورق البغدادي

وأعىل أجناس الورق فيام »أثناء حديثه عن أنواع الورق بقوله: القلقشندي
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رأيناه البغدادي: وهو ورق ثخِّي مع ليونة وِرقَّة حاشيٍة وتناسب أجزاء، وقطعه 

ا، وال يكتب فيه يف الغالب إال املصاحف الريفة  «وافر جدًّ
(1)

. 

ستعمل ريف وضبطه، والواستعمل املداد األسود لكتابة هذا املصحف ا

اللونِّي األ زرق والذهبي يف تلوين عدد من فواتح السور وعالمات اخلموس 

 والعشور واألجزاء. 

حظ عليه أنه حظي عددها، ويل واملصحف مرتب األوراق، غري ناقص يف

بمراجعة وتدقيق للنص القرآين املبارك من أوله إلــى آخـــره، فـقــد لـحـظـنا مـن 

ـتنا هلذا املصحف املبارك وقــراءتـنا له سقوط كلمة أو كلمتِّي أو عدة خــالل دراسـ

كلامت يف آية واحدة، أو ربام سقوط آية كاملة من النص القرآين الريف يف عدد 

من املواضع، فقام ابن البواب بإعادة كتابتها إما بِّي األسطر أو يف حاشية 

ن البواب بتصحيحها، وهذه املصحف، وقد أحصينا ثامنية وعرين موضًعا قام اب

 بعض الصور توضح طريقته يف تصحيح هذه األخطاء:

، سقطت كلمة  [96 :البقرة] ﴾ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ  ﴿= 

 ( من املصحف فأعاد كتابتها بخط صغري فوق السطر.ڄ)
، سقطت كلمة  [242:البقرة] ﴾گگگ ﴿ =

 السطر. فوق ( من املصحف فأعاد كتابتها بخط صغريگ)

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ىې  ې  ې  ې﴿ =

، سقطت اآلية من املصحف فكتب أول كلمة من اآلية [85:التوبة] ﴾ۈئ

 فوق السطر، وكتب باقي اآلية يف حاشية املصحف. 
                                       

  .2/476صبح األعشى  (1)
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وهذه التصحيحات تؤكُد حرص ابن البواب واهتاممه بالنص القرآين واحلفاظ 

 تبارك وتعاىل بأكمل صورة وأمجلها.يظهر كتاب اهلل  لكي خلطأ،واعليه من النقصان 

وذهب دي. إس. رايس إىل أن التصحيح يف هذا املصحف كان يف موضعِّي 

فقط
(1)

، وهو ما أيده الدكتور أيمن فؤاد سيد
(2)

، لكن الصحيح والذي وجدناه يف 

 املصحف أن التصحيح جرى يف ثامنية وعرين موضًعا.

ي سبقته بمعرفة مكان كتابته، ومتيز مصحف ابن البواب عن باقي املصاحف الت

م هو مكتوب بمدينة السالذلك يف خامتة املصحف، وإذ ذكر ابن البواب

مل ُيذكر فيها مكان كتابتها، -يف الغالب-)بغداد(، فاملصاحف التي سبقته

واملصاحف التي أجرينا املوا زنة معها مل ُيذكر فيها أيًضا مكان كتابتها، ويبدو أهنا 

لك كام يف مصحف إشبيليةبدأت بالظهور بعد ذ
(3)

، كام بِّيَّ ذلك ناسخ املصحف 

ر عر األول مـــن شـهـوكان الفراغ منه يف ال»يف خامتة املصحف، إذ كتب فيها: 

، وهـذه صور «ن وســتامئة بإشبيلية حرسها اهللالـمـحــرم عـام أربـعــة وعــشــريـ

 ملصحف ابن البواب ومصحف إشبيلية التي توضح ذلك:

 خلامتة مصحف ابن البواب فيها ذكر مكان كتابته صورة
                                       

  .28 – 27وط الوحيد البن البواب ينظر: املخط (1)

  .2/309ينظر: الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات  (2)

 .(ARAB/1)( وهو حمفوظ بمكتبة ميونخ يف أملانيا برقمـه624مصحف إشـبـيلية: وهو مكـتوب سنة ) (3)
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 مصحف إشبيلية فيها ذكر مكان كتابتهمن الخاتمة صفحة 
واختتم ابن البواب املــصحـف الشــريــف بـصفـحتـيـن مزدوجتِّي، حتتويان 

عىل جداول خاصة بتعداد حروف اهلجاء يف القرآن الكريم، وتتكون هذه اجلداول 

فقية مليئة بالكتابة، ويف كل صفحة أربع عرة خانة، كتب عنوان كل من رشائط أ

حرف باخلط الكويف وباللون األ زرق عىل أرضية ذهبية، وكتب تعداد كل حرف 

لـرقـعـة ط اام عنوان احلرف بحروف مدغمة، وهـي مكـتوبــة بخـط يـشـبـه خـأم

م ترتيًبا هجائيًّا يبدأ ـبـي، ويـبـدأ بـتـرتـيـب حروف القرآن الكريباللـون الـذه

باأللف وينتهي بالياء، فاخلانات التي يف الصفحة األوىل من هاتِّي الصفحتِّي تبدأ 

بقوله: )األلفات( وتـنـتـهي باخلانـة األخرية وهي )الصادات(، وتبدأ الصفحة 

ملفات(، وهذه األخرية تعني )ال( قوله: )الضادات(، وتنتهي بـ)اللالثانية منهام ب

ان: الالم واأللف، أما حرف الياء فقد كتب تعداده يف  زخرفة اهلامش من ومها حرف

 الصفحة الثانية منهام.
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وهذه اإلحصائيات اخلاصة بتعداد حروف القرآن الكريم غري موجودة يف 

 املصاحف الثالثة األخرى.

 

 

 

 

 

 في القرآن الكريمالصفحة األخيرة من المصحف والتي تحتوي على الجداول الخاصة بتعداد حروف الهجاء 

واملصحف مغلف بغالف جلدي مزخرف، وهذا التجليد جرى للمصحف يف 

وقت الحق من كتابته كام يبدو، ألن الذي قام بتجليده قصَّ جزًءا من حواشيه، مما 

أدى إىل إتالف بعض أجزاء الزخارف التي تزين حوايش املصحف، وهذا عىل ما 

ي، لذلك فقد تعذر حتديد الطريقة التي يبدو كان قبل أن يصل إىل مكتبة چسرت بت

ًعا هبا يف بادئ األمر كان املصحف جُممَّ
(1)

ح دي. إس. رايس أن هذا  ، ورجَّ

املصحف الريف هو العمل الوحيد الذي بقي من أعامل ابن البواب
(2)

. 

                              

                                       
  .24ينظر: املخطوط الوحيد البن البواب  (1)

  .72 املصدر نفسهينظر:  (2)



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

33 

 املبحث الثاني
 اجلوانب العلمية يف املصحف  

سلمون عىل مدى العصور التي أعقبت جميء اإلسالم بالقرآن لقد اهتم امل

الكريم اهتامًما عظياًم من خمتلف جوانبه التي تتعلق برسم الكلامت القرآنية 

وضبطها، ووضع عالماٍت لفواصل اآليات، وبيان القراءات وغريها من األمور 

 التي تطرأ كل  زمان عىل كتابة املصاحف.

اهنا يف مصحف ابن البواب يتمثل بتقسيم هذا واحلديث عن هذه األمور وبي

َص األول منها لظواهر الرسم والضبط، والثاين  املبحث عىل ثالثة مطالب، ُخصن

لعد اآلي والتجزئة والتحزيب، والثالث ألسامء السور، واملكي واملدين، وسجدات 

التالوة، مع املالحظ أن املصحف خال من عالمات الوقف واالبتداء وأرقام 

 .ظهرت الحقااملسائل أن هذه يات، مما يدل اآل

 ظواهر الرسم والضبط :المطلب األول
املتصفح للمصحف يلحظ أن ابن البواب مل يلتزم يف  ظواهر الرسم: -أواًل 

برسم املصحف، ولعل ذلك ناتج عن تأثر ابن  -يف غالب األمر  -كتابة املصحف 

الذي أجا ز كتابة  (ـه403)تالبواب برأي معارصه القايض أيب بكر الباقالين 

املصحف بأي رسٍم َسُهَل وَسنََح للكاتب
(1)

، ويمكن ذكر بعض األمثلة 

 ملوضوعات علم الرسم توضح عدم التزام ابن البواب برسم املصحف:

اتفق ُكتَّاب املصاحف عىل حذف األلف يف  ظواهر الحذف واإلثبات: .1

 و حـــرف مــضــعَّف، نــحـو:اجلمع السامل إذا مل يــقــع بعــد األلــف هــمٌز أ
، [25:النساء] ﴾ژ﴿، و[119:املائدة]﴾حئ﴿، و[2:الفاحتة]﴾پ﴿

، وما كان مثله[4:املائدة] ﴾ڱ ﴿و
(2)

. 
                                       

  .548/ 2االنتصار للقرآن  ينظر: (1)

  .32 – 2/30، وخمترص التبيِّي 146 – 145، واملقنع 77ينظر : هجاء مصاحف األمصار  (2)
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تها مجيعًا، فكتب ومل يلتزم ابن البواب هبذه القاعدة يف حذف األلف، فأثب

 (، وغريها.)العاملِّي( و)الصادقِّي( و)املؤمنات( و)الطيبات
اتفق علامء الرسم عىل أن األلف  زائدة وسط الكلمة يف  ظواهر الزيادة: .2

ڱ ﴿و ،[31:الرعد] ﴾ڑ﴿، و[87:يوسف] ﴾ٺ﴿و ﴾پ﴿قوله تعاىل:

وُنِقَل هذا االتفاق عن ُكتَّاِب املصاحِف  ،[23الكهف:] ﴾ڱ ڱ
(1)

. 

وهذه املواضع األربعة مل ترد يف مصحف ابن البواب بالزيادة، فكتبها مجيًعا 

وال تقولن وا (، و) ييأس ( يف املوضعِّي، و)فكتب: ) تيأسبحذف األلف الزائدة، 

.) 
ٍ
 ليشء
من خصائص الرسم العثامين هو إبدال عدد من احلروف،  ظواهر اإلبدال: .3

 عىل إبدال األلف واًوا يف نحو:من بينها إبداُل األلِف واًوا، فقد اتفق كتاب املصاحف 
 ﴾ٻ﴿، و[85:البقرة] ﴾ڎ﴿و، [43لبقرة:ا] ﴾ں﴿و [3:البقرة] ﴾ٺ﴿

حيث وقعن يف مجيع القرآن الكريم [275البقرة:]
(2)

، ووقت خمالفة ابن البواب يف 

مصحفه يف هذه الكلامت األربع، ففي الكلامت الثالث األوىل كتبها عىل هيئتِّي: 

 األوىل يف بعض املواضع وافق اتفاق كتاب املصاحف يف رسمها، والثــانـية أبـدل

(، أما الكلمة الرابعة فقد كتبها الة( و)الزكاة( و)احلياةالصب: )ألـفــًا، فــكـتـواو الـ

 (.األلف الزائدة يف آخر الكلمة: )الربا يف مجيع املواضع بإبدال الواو ألًفا مع حذف
وقعت اهلمزة آخر الكلمة مصورة بصورة الواو عىل  ظواهر الهمز: .4

عىل خالف األصل، وهي مضمومة ومسبوقة بساكن، فقد اتفق كتاب املصاحف 

رسم الواو صورة للهمزة املتطرفة، مع حذف األلف الذي يسبقها، و زيادة ألف 

                                       
 .805و727 – 3/725، وخمترص التبيِّي 175و154، واملقنع 65و63ينظر : هجاء مصاحف األمصار  (1)

  .71 – 2/70، وخمترص التبيِّي 195، واملقنع 51ينظر : هجاء مصاحف األمصار  (2)



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

35 

 [33] ويف الدخان ،﴾ٺ﴿ [50] ويف غافر ،﴾ٹ﴿ [106] بعدها يف الصافات

وغريها  ﴾ۆ﴿
(1)

. 
واختلف رسم هذه الكلامت يف مصحف ابن البواب عن ذلك، فجاء رسمها 

ورة للهمزة املتطرفة، مع حذف بإثبات األلف املحذوفة، وحذف الواو التي هي ص

 (.(، و)دعاء(، و)بالءالبالءلف الزائدة آخر الكلمة، فكتب: )األ

كان لظواهر املقطوع واملوصول يف مصحف  ظواهر المقطوع والموصول: .5

ابن البواب نصيب من املخالفات لقواعد الرسم العثامين، فمن بِّي هذه الظواهر 

 يف الرعد ﴾ۋ  ۅ﴿، و[60]يس  يف ﴾ڃ  چ﴿ اتفاق كتاب املصاحف عىل فصل

، وغريها من ظواهر املقطوع واملوصول التي [166]يف األعراف  ﴾چ چ﴿، و[40]

نص عليها علامء الرسم
(2)

، إذ إن هذه املواضع وغريها جاءت خمتلفًة يف مصحف 

ا(، و)عام(، فخالف يف ذلك اتفاق كتاب  ابن البواب، فكتب )أال(، و)إمَّ

 املصاحف.

ا يف كتابة مصحفه، والسيام يف أما املخليص فل م يلتزم بالرسم العثامين التزاًما تامًّ

قضية إثبات األلفات املحذوفات
(3)

، وكذا احلال لياقوت املستعصمي يف مصحفه، 

يف حِّي نرى احللبي كان أكثر التزاًما بالرسم العثامين، وذلك يعود ملعرفة حممد بن 

 فيهام. سم ومتكنهلبي بعلم القراءات والرإسامعيل املقرئ احل

 ظواهر الضبط:  -ثانًيا 
ت اخلليل بن أمحد ُضبَِط مصحف ابن البواب بـعـالما عالمات الضبط: – 1

                                       
، وخمترص التبيِّي 201، والــمقنع 40 – 38ـديع ، والــبـ59 – 58ينظر : هجاء مصاحف األمصار  (1)

  .1076 – 1075و 4/1041

، وخمترص 221 – 218، واملقنع 29و 27و 21، والبديع 44 - 43ينظر : هجاء مصاحف األمصار  (2)

  .556 – 4/555و 581و 3/743التبيِّي 

  .26دراسة وصفية حتليلية  –املخليص  ينظر : مصحف (3)
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رت الضمة  (ـه170)تالفراهيدي ، وهي مأخوذة من صور احلروف، فُصون

واًوا صغريًة فوق احلرف، والكرسة ياًء أسفل احلرف، والفتحة ألًفا مبطوحة فوق 

ِر (احلرف، وقد سمَّ  ع  ُل الشن ى اإلمام الداين طريقة اخلليل بن أمحد بـ ) َشك 
(1)

. 

وقد ظهرت مجيع احلركات عىل مجيع حروف الكلامت يف مصحف ابن البواب، 

فالكلمة تكون حمركًة بالكامل من أول حرٍف فيها إىل آخر حرٍف، مع استعامله 

السكون بـــــدالً من رأس  ( عالمًة عىلºعالمة الصفر املستدير يف اللغة اإلنگليزية )

  (ـه 496)تاخلــــاء )حـ(، وهي التي اختارها اإلمام أبو داود سليامن بن نجاح 

يف نقط املصاحف
(2)

( للداللة عىل أنه حرف     واستعمل عالمَة رأِس الشِّي ) ،

يف بن نجاحامشدد، وهي العالمة التي استحبها اإلمام أبو داود سليامن 

بعالمات اخلليل بن أمحد الفراهيدياملصحف الذي يضبط 
(3)

، فإذا كانت 

الشدة مفتوحة أو مضمومة جعل احلركة فوق الشدة، وإذا كانت مكسورة جعل 

احلركة أسفل احلرف وليس أسفل الشدة، واستعمل كذلك رأس العِّي )ء( عالمة 

للهمزة، وهي التي اخرتعها اخلليل للحرف املهمو ز
(4)

، يف حِّي مل يستعمل هلمزة 

إذا  -يف الغالب  –فوق حروف املد (  ~لوصل عالمة، واستعمل عالمة املدة ) ا

استعملها  املدة، وهذه داللة عىل متكِّي احلرف ومده ساكنوقع بعده مهز أو حرف 

ُنقاط أهل األندلس فوق حروف املد ولكنهم استعملوها بلون أمحر
(5)

، واستعمل 

ف إظهاٍر أو إدغاٍم أو إقالب أو التنوين املركب سواء كان احلرف الذي بعده حر

إخفاء، ولكنه يف حالة التنوين املضموم جيعل فتحة فوق الضمة، وجعل عالمتي 

                                       
  .22و7ينظر : املحكم  (1)

  .46 -45ينظر : أصول الضبط  (2)

  .56 – 55ينظر : أصول الضبط  (3)

  .306، وامليرس يف رسم املصحف وضبطه 114و99ينظر : كتاب الُكتَّاب  (4)

  .109، وأصول الضبط 54ينظر : املحكم  (5)
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التنوين املنصوب قبل األلف، وهو مذهب اخلليل وأصحابه
(1)

. 

حرف  توضع أسفل -بِّي الفتح واإلمالة-عمل ابن البواب عالمًة للتقليل استو

ي قبله يف مواضع خمصوصة، مع إبقاء حركة األلف الذي يقع طرًفا واحلرف الذ

استعمل عالمة لإلمالة ، وكذلك سبق حرف األلف الفتح فوق احلرف الذي

األلف، مع جتريده حلركة احلرف الذي  اخلالصة توضع أسفل احلرف الذي يسبق

وقد تكلم ، وضعت أسفله العالمة، فرًقا بينها وبِّي الكلمة التي حتتوي عىل التقليل

ُد من احلركة  (ـه899)ت نيساإلمام الت عن هذين احلكمِّي وذكر أن احلرف جُي رَّ

يف كال احلكمِّي، وأن العالمة توضع أسفل احلرف
(2)

. 

 أما إعجام احلروف فاستعمل مذهب املشارقة يف إعجامها، فالفاء منقوطة

بواحدة من فوق، والقاف منقوطة باثنتِّي من فوق، مع املالحظ عىل أسلوب ابن 

يف وضع النقاط املزدوجة نحو نقاط التاء والياء والقاف أنه وضعها بشكل البواب 

مائل، واستعمل عالمات الرقم يف إعجام احلروف املهملة، وهـــي: )ح، د، ر، س، 

ص، ط، ع(، وهذا النقط يكون بوضع حروف صغرية أسفل هذه احلروف
(3)

 ،

 األمر: هذا ولعل هذه الصورة لسورة الفاحتة توضح

مل قلاًم ذا قطة مستقيمة، مما ساعده يف احلصول عىل كلامت متساوية وقد استع

 الثخانة، وهي سمة شديدة الوضوح يف هذا املصحف.
                                       

  .60: املحكم ينظر (1)

  .86: الطرا ز ينظر (2)

  .95: كتاب الُكتَّاب ينظر (3)
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أما املصاحف األخرى فإهنا ختتلف يف بعض جوانب هذه امليزة، وتتفق مع 

األخرى، فكل هذه املصاحف الثالثة ضبطت بعالمات اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

كتابتها قلٌم ذي قطة مستقيمة، وظهرت مجيع عالمات احلركات  واسُتعِمل يف

عىل مجيع الكلامت، واستعامل عالمة الصفر املستدير يف اللغة اإلنگليزية عالمة عىل 

السكون، إال مصحف املخليص، فإنه خال من عالمٍة للسكون، وجعل احلرف 

عالمة رأس  الساكن جمرًدا عن أية عالمة، واتفقت هذه املصاحف عىل استعامل

الشِّي للحرف املشدد، وكذلك عالمة اهلمزة )ء(، ويتفق مصحف ابن البواب مع 

مصحف ياقوت املستعصمي باستعامل عالمات الرقم يف إعجام احلروف املهملة، 

 مع خلو مصحفي املخليص واحللبي من هذه العالمات.

ىل قراءة أما القراءة التي ضبط عليها املصحف، فتحتاج إ ضبط القراءة: – 2  

دقيقة ومتفحصة، ولكن من خالل قراءتنا هلذا املصحف املبارك وظهور كامل 

احلركات مع عالمات التقليل واإلمالة التي وضعت حتت احلروف املعنية، وتشديد 

احلروف املدغمة، وغريها كإسكان احلروف أو حتريكها، أو القراءة بإثبات حرٍف 

ح عندنا أنه ُضبِ  َط عىل قراءة أيب عمرو بن العالء البرصي أو إبداٍل آخر، ترجَّ

، فبدأنا بمتابعة الكلامت الواردة يف مصحف ابن -رمحه اهلل تعاىل- (ـه154)ت

البواب التي انفرد هبا اإلمام أبو عمرو البرصي يف قراءته وبام نقله العلامء من 

اء، وسنكتفي بذكر عدد من األمثلة لتوضيح هذا  األمر انفراداته عن غريه من القرَّ

 وبياهنا يف مصحف ابن البواب.مما انفرد به اإلمام أبو عمرو البرصي 

انفرد اإلمام أبو  ﴾ېئ  ېئ ﴿ عند قوله تعاىل: [219]ففي سورة البقرة اآلية 

اء السبعة عمرو البرصي بقراءهتا بالرفع: )ُقِل العفُو( دون غريه من القرَّ
(1)

، وإىل 

                                       
  .201، ورشح الشاطبية للسيوطي 71، والتهذيب للداين 68ينظر : التيسري للداين  (1)
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هِ هذا أشار اإلمام أبو حممد القاسم بن فِ   (ـه590)ت بن خلف الشاطبي الرعيني  ريُّ

بقوله 
(1)

: 

ـــَو للبصــــرين رفـــٌع وبعـــَدهُ   ُقـــِل الَعف 

 

ال  ــــهَّ ــــاخلُل ِف أمحــــُد َس ــــتكم ب  ألعن

 . وهي يف مصحف ابن البواب بالرفع، كام يف الشكل اآليت: 
انفرد ﴾ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڄ ﴿عند قوله تعاىل: [ 154] ويف سورة آل عمران اآلية 

( دون غريه من برفع الالم يف )ُكلُّهُ  -رمحه اهلل تعاىل-و عمرو البرصي اإلمام أب

اء السبعة القرَّ
(2)

 ، وهي يف مصحف ابن البواب بالرفع كام يف الشكل اآليت:
. 

  ﴾گ گ  گ ﴿ عند قوله تعاىل: [161]ويف سورة األعراف اآلية 

الياء ألًفا، وإبدال بقراءهتا بفتح الطاء، وإبدال انـفرد اإلمام أبو عمرو البرصي

اء السبعةياًء، وحذف التاء )خطاياكم اهلمزة ( دون غريه من القرَّ
(3)

هي كذلك ، و

كام يف الصورة عمرو البرصي راءة أيبواب موافقـة لقــن البـصحف ابـيف م

 :ة اآلتي .
انفرد اإلمام ﴾ۋۋ  ﴿عند قوله تعاىل: [25]ويف سورة نوح يف اآلية 

ة ياًء، وحذف الطاء أيًضا وإبدال الياء ألًفا، وإبدال اهلمز حبقراءهتا بفتالبرصي

(التاء، وضم اهلاء )خطاياهم
(4)

اء السبعة، وهدو   ي يف مصحف ابنن غريه من القرَّ

  : ةيآلتكام يف الصورة اب موافقة لقراءة أيب عمرو البرصيالبوا .

 ﴾ەئائ ﴿ : تعاىل ولهعنـد قـ [89،و87]ِّيت اآلينون يفؤمورة املوفـي س
                                       

  .51حر ز األماين ووجه التهاين  (1)

 .221، ورشح الشاطبية للسيوطي 72، والتهذيب للداين 76: التيسري للداين ينظر (2)

  .221، ورشح الشاطبية للسيوطي 73، والتهذيب للداين 76للداين : التيسري ينظر (3)

  .79، والتهذيب للداين 75: التيسري للداين ينظر (4)
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اء السبعة بقراءهتا ب األلف ورفع انفرد اإلمام أبو عمرو البرصي عن غريه من القرَّ

(اهلاء)سيقولون اهلُل
(1)

الصورة كام يف ، وهي يف مصحف ابن البواب موافقة لقراءته، 

 :ةآلتيا .
بقولهوإىل هذين املوضعِّي أشار اإلمام الشاطبي 

(2)
: 

 ويف الِم هللِ األخــــــــريين حــــــــذفها

 

 اء رفــُع اجلــرن عنــد َوَلــِد العــالويف اهلــ 

عن ومن خالل هذا العرض اليسري لبعض انفرادات أيب عمرو البرصي 

اء السبعة، تبِّي لنا أنه موافق لقراءته ، والبد من معرفة الرواية غريه من القرَّ

ِّي لنا أنه ُكتَِب عىل التي جرت عليها كتابة املصحف  فبعد القراءة هلذا املصحف تب

 . (ـه246)تمر الدوري بــن ع صبـي عـمـر حـفـرواية أ

يف كتابة املصحف، وال بد من بيان بعض الظواهر التي التزم هبا ابن البواب

 ، وذلك عىل النحو اآليت:والتي توافق رواية أيب عمر الدوري

خلو املصحف من عالمات اإلدغام الكبري، الذي اختص به اإلمام أبو  .1

عمرو البرصي
(3)

الل قراءتنا للمصحف املبارك مل نعثر عىل ما يدل ، فمن خــ

 ﴾ڻ ﴿و،[21:البقرة] ﴾ڻ﴿ولـه تعاىل:الكبري، يف مثل قـعىل اإلدغام 

، وغريمها، فإن ابن البواب مل يضع عىل هذين املوضعِّي ما يدل عىل [200:البقرة]

أخذ عىل أنه  ( ـه444)ت مرو عثامن بن سعيد الداين اإلدغام، وقد نصَّ اإلمام أبو ع

ي شعيب صالح بن  زياد أبـ اإلدغام الكبري يف قراءة أيب عمرو البرصي من روايــة

-رمحهام اهلل- (ـه261ت)بن عبد اهلل السويس 
(4)

، وهاتان صورتان هلذين املوضعِّي 

 . ، من مصحف ابن البواب:
                                       

  .76، والتهذيب للداين 130ينظر : التيسري للداين  (1)

  .91حر ز األماين ووجه التهاين  (2)

  .1/216ينظر : النر يف القراءات العر  (3)

 .1/216(، والنر يف القراءات العر  4، هامش رقم ) 28للداين  ينظر : التيسري (4)
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بقراءهتا بالتقليل، فمن هذه هناك بعض الكلامت التي انفرد الدوري .2

 بقراءهتا بالتقليل: -رمحهام اهلل-نفرد الدوري عن أيب عمرو البرصي الكلامت التي ا
﴾ٻ﴿

فقد وضع ابن البواب عالمًة للتقليل أسفلها، كم هو مبِّي يف  ،(1)

 الشكل اآليت: .
والسيام بام انفرد ويف بعض املواضع خالف ابن البواب رواية السويس .3

، فإن أحد الطريقِّي عن [ 7الزمر: ]  ﴾ ڈ   ڈ ﴿ به السويس، ففي قوله تعاىل:

الدوري قراءهتا بواو الصلة
(2)

، وهــي فـــي مـصـحــف ابن البواب موافقة هلذا 

، مع أن السويس  الوجه من القراءة، كام يف الصورة اآلتية: 

 ) ليس له إال وجه واحد يف هذه الكلمة، وهو بإسكان اهلاء )يرضه 
(3)

. 
لهام ابن البواب عالمتي التقليل مل يضع أسف -عىل سبيل املثال-هناك كلمتان .4

الواقعة يف موضع اجلر، فأما األوىل، فقد نقل ﴾ڤ ﴿و﴾ې ﴿واإلمالة، ومها:

قراءهتا  (ـه833)تاجلزري  اإلمام احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الشهري بابن

بالفتح عن سائر أهل األداء من املغاربة واملرصيِّي وغريهم
(4)

، وأما الثانية، فمع أن 

الة يف هذه الكلمة يف موضع اجلر اختصت هبا رواية أيب عمر الدوري اإلم
(5)

 ،

نقل اخلالف يف هذه الكلمة، وهو قراءهتا غري أن اإلمام احلافظ ابن اجلزري

بالفتح أو باإلمالة
(6)

وروى سائر الناس عن أيب »د عرضه هلذا اخلالف قـال: ع، وب

 اجتمع عليه العراقيون والشاميونوهو الذي رو من رواية الدوري وغريه الفتح، عم

                                       
  .131، ورشح الشاطبية للسيوطي 2/41، والنر يف القراءات العر 89ينظر : التهذيب للداين  (1)

  .242 – 1/241ينظر : النر يف القراءات العر  (2)

  .92ينظر : التهذيب للداين  (3)

  .2/41ت العر ينظر : النر يف القراءا (4)

  .49ينظر : التيسري للداين  (5)

  .48 –2/47: النر يف القراءات العر  ينظر (6)
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واملغاربة، ومل يرووه بالنص عن أحٍد يف رواية أيب عمرو إال من طريق أيب عبد 

«الرمحن بن اليزيدي وسبطه أيب جعفر أمحد بن حممد، واهلل أعلم
(1)

، ثم قال بعد 

والوجهان صحيحان عندنا من رواية الدوري عن أيب عمرو، وقرأنا هبام، »ذلك: 

«خذ، وقرأ الباقون بالفتح، واهلل املوفقوهبام نأ
(2)

، ويمكن رؤية الكلمتِّي يف 

 .، مصحف ابن البواب من خالل الشكلِّي اآلتيِّي: 

وحتديد القراءة التي ُضبَط عليها مصحف ابن البواب يعد من املميزات املهمة 

التي متيز هبا مصحف ابن البواب عن املصاحف التي سبقته، وأمهها مصحف 

يص، فقد ذكر أستاذنا الدكتور غانم قدوري احلمد أن القراءة التي ُضبَِط عليها املخلن 

مصحف املخليص ال تتوافق بجميع حروفها مع إحدى القراءات العر؛ وقد أورد 

أمثلًة تثبت ذلك
(3)

، يف حِّي ثبت لدينا أن مصحف ابن البواب ُكتَِب عىل قراءة أيب 

، -رمحهام اهلل تعاىل-ية أيب عمر الدوري عمرو البرصي، وترجح عندنا أنه عىل روا

 واهلل تعاىل أعلم.

أما املصحفان اآلخران، فمصحف ياقوت حيتاج إىل دراسة متفحصة ودقيقة يف 

كتب القراءات ملعرفة القراءة التي ُضبَط عليها املصحف، وأما مصحف حممد بن 

يه القراءات إسامعيل احللبي فإنه مكتوب عىل قراءة أيب عمرو البرصي، ويف حواش

 السبع املشهورة.
 عد اآلي والتجزئة والتحزيب :المطلب الثاني

يلحظ القارئ يف مصحف ابن البواب أنه احتوى عىل كتاباٍت وعالماٍت تدل 

 عىل أعداد اآلي، وأجزاء القرآن الكريم، ويمكن عرض ذلك يف ما يأيت:

                                       
  .2/48النر يف القراءات العر  (1)

  .2/48املصدر نفسه  (2)

 .46دراسة وصفية حتليلية  –: مصحف املخليص ينظر (3)
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الث نقاط تم الفصل بِّي اآليات يف مصحف ابن البواب بث عد اآلي: -أوالً 

عىل شكل مثلث للداللة عىل هناية كل آية، وإذا وصل عند مخس آيات ترك فراًغا 

صغرًيا ووضع يف هذا الفراغ عالمًة مذهبًة، وهي رأس اهلاء للداللة عىل أنه بلغ 

ل، ووضعها  مخس آيات، وكتب يف حاشية املصحف كلمة )مخس( يف حساب اجلُمَّ

امسة من سورة الفاحتة، واآلية اخلامسة داخل قرص مزخرف عند بلوغه اآلية اخل

أيًضا من سورة البقرة، وهذان املوضعان الوحيدان اللذان كتب كلمة )مخس( 

أمامهام يف حاشية املصحف للداللة عىل مخس آيات، وكأنه وضعهام للتنبيه عليها يف 

مجيع املصحف وجعلها عالمة للخموس، وإذا بلغت عر آيات ترك فراًغا صغرًيا 

فيه قرًصا صغرًيا، وكتب بداخله حرف الياء باخلط الكويف، للداللة عىل  ووضع

ل، وكتب يف حاشية املصحف وداخل قرص مزخرف  العرة يف حساب اجلُمَّ

وباخلط الكويف املذهب عالمة العقود وهي كلمة )عر( للداللة عىل عر آيات، 

ة وضع حرف وأرضية كل قرص  زرقاء أو بنية أو سوداء، وإذا بلغت عرون آي

ل،  الكاف باخلط الكويف داخل قرص صغري للداللة عىل العرين يف حساب اجلُمَّ

وكتب يف حاشية املصحف داخل قرص مزخرف أيًضا وباخلط الكويف كلمة 

)عرون( للداللة عىل العقد وهو عرون آية، وهـكـذا مع ثالثــيــن وأربعِّي 

بل ذلك العر الذي بلغه مع ومخسِّي وباقي العشور باستعامل احلرف الذي يقا

 الكلمة التي تبِّي العدد.

ويف بعض املواضع يأيت أحد العشور هناية السورة فيكتب احلرف داخل القرص 

 الصغري ويكتب العر الذي بلغه داخل  زخرفة فاحتة السورة التي بعدها.

ح ابن البواب يف أول مصحفه بأنه اعتمد العد الكويف، ويؤيد ذلك ما  وقد رصَّ

رده يف املصحف من ذكر عدد آيات القرآن الكريم، ووضع عالمات فواصل أو

 اآليات يف مواضع خمصوصة، وذكره ألعداد آيات كل سورة، وغري ذلك.
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وُعِرَف العدُّ الكويف بأنه العد املنسوب إىل مقرئ الكوفة أيب عبد الرمحن السلمي 

ويبلغ عدد آيات ، عن أمري املؤمنِّي سيدنا عيل بن أيب طالب  (ـه70بعد:)ت

( آية6236القرآن الكريم فيه )
(1)

. 

وبناًء عىل هذا فقد صحت نسبة العد الكويف التي ذكرها ابن البواب يف بداية 

، وكذلك ذكر عدد آيات مصحفه من أنه من رواية سيدنا عيل بن أيب طالب 

 القرآن الكريم فيه.

يف، وذلك من خالل وقد تتبعنا مصحف ابن البواب فوجدناه موافًقا للعد الكو

ما ذكره من أعداد آيات القرآن الكريم عند فواتح السور، وكذلك من أخذ مواضع 

 وعرضها عىل الكتب املختصة التي تؤيد ذلك.

فمن بِّي ذلك انفراد العد الكويف يف سورة اجلاثية بسبٍع وثالثِّي آية، وسورة 

ة، وسورة الواقعة األحقاف بخمٍس وثالثِّي آية، وسورة النجم باثنتِّي وستِّي آي

بستٍّ وتسعِّي آية، وسورة نوح بثامٍن وعرين آية
(2)

وغريها، وكل ذلك موافق  

 للعد الكويف يف مصحف ابن البواب.

ونكتفي بذكر موضعِّي ُنثبت من خالهلام العد الكويف يف مصحف ابن البواب، 

تبارك  وهو قول اهلل [1]فاألول من بداية املصحف، وهو البسملة من سورة الفاحتة 

، فاملكي والكويف يعدوهنا آيًة، أما غريهم من أهل  ﴾ٻٱ  ٻ ٻ  ﴿ وتعاىل:

العد فإهنم يرتكون عدها
(3)

. 

                                       
، 140 -103، والقول الوجيز243و241و239ن ، وفنون األفنا80و69: البيان يف عد آي القرآن ينظر (1)

  .17، وامليرس يف علم عد آي القرآن 49، واملحرر الوجيز 18، ومعامل اليرس 9وسعادة الدارين 

، ومعامل اليرس 77و 70و 68و 64، وسعادة الدارين 316و 311و 309 – 307: فنون األفنان ينظر (2)

  .197و 185و 183 – 182ن ، وامليرس يف علم عدن آي القرآ199و 183و 179و 172

، 11، وسعادة الدارين 161، والقول الوجيز 279، وفنون األفنان 139: البيان يف عد آي القرآن ينظر (3)

 .133، وامليرس يف علم عد آي القرآن 66ومعامل اليرس 
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وأما املوضع الثاين فهو من آخر املصحف، وهو سورة اإلخالص، فاملدين 

والبرصي والكويف يعدوهنا أربع آيات، أما الشامي واملكي فإهنم يعدوهنا مخس 

 [3] ﴾پ  ڀ ﴿ قوله تعاىل:آيات، واختالفهم يف 
(1)

، فتحصل من ذلك أن العد 

 الكويف فقط وافق املوضعِّي.

وعند عرض هذين املوضعِّي عىل مصحف ابن البواب، فاألول نجده أنه وضع 

عالمة النقاط الثالث التي استعملها يف مصحفه لرؤوس اآليات عند البسملة من 

وهو سورة -املوضع الثاين  ماسورة الفاحتة دون غريها من باقي سور القرآن، وأ

ح بعدد آياهتا أهنا أربع آيات، ومل يضع عالمة النقاط الثالث  -اإلخالص فإنه رصَّ

 .[3] ﴾ پ  ڀ ﴿ املستعملة يف مصحفه عند قوله تعاىل:
لكنا وجدنا ابن البواب خالف العد الكويف يف ثالثة مواضع فقط، فاألول: وهو 

، ففي هذا املوضع [93]﴾ېئ ۈئ  ېئ  ېئ ﴿قوله تعاىل من سورة النحل

وضع ابن البواب عالمة اخلموس التي استعملها يف مصحفه للداللة عىل أهنا اآلية 

عىل أن هذا  -ليس الكويف فحسب-د اتفق العادُّون من أهل األمصار، وق[95]

 .[93]املوضع هو اآلية 

 ﴾ک ک ک ک﴿ والثاين: وهو يف سورة النحل أيًضا وهو قوله تعاىل:
ي هذا املوضع وضع عالمة العشور املستعملة يف مصحفه وكتب يف ، فف[123]

، وقد اتفق العادُّون [120]حاشية املصحف )مائة وعرون( للداللة عىل أهنا اآلية 

[123]أيًضا عىل أنه موضع اآلية 
(2)

. 

 ﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ ﴿ والثالث: يف سورة الدخان عند قوله تعاىل:
وكتب يف حاشية املصحف )مخسون( للداللة عىل ، فإنه وضع عالمة العشور  [49]

                                       
، 90رين ، وسعادة الدا361، والقول الوجيز 327، وفنون األفنان 296: البيان يف عد آي القرآن ينظر (1)

  .207، وامليرس يف علم عد آي القرآن 218ومعامل اليرس 

  .35، وسعادة الدارين 222، والقول الوجيز 176: البيان يف عد آي القرآن ينظر (2)
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نقل عن العد الكويف أنه عد هذه اآلية ، لكن اإلمام الداين[50]أهنا اآلية 

[49]
(1)

، لكن عىل ما يبدو أن ابن البواب قام بمحِو احلرف اخلاص هبذا العر، 

 .[50]لظهور الفراغ واضًحا، ومل يضع شيًئا أمام اآلية 

ن اعتامد العد يف كتابة املصاحف ينبغي أن يكون موافًقا للعد وجتدر اإلشارة إىل أ

الذي ينسب إىل بلد القارئ الذي ُضبَِط املصحف عىل قراءته؛ ألنَّ كل قارئ كان 

والظاهر أن »يعتمد العد املنسوب إىل بلده، وإىل هذا أشار طاهر اجلزائري بقوله: 

«إىل بلدهكل واحد من أئمة القراءة كان يعترب العدد املنسوب 
(2)

، فحصلت خمالفة 

ابن البواب يف اعتامده العد الكويف يف مصحفه، إذ كان األجدر به أن يعتمد العد 

البرصي يف مصحفه، ألن الذي يكتب مصحًفا عىل قراءة اإلمام أيب عمرو البرصي 

ينبغي أن يعتمد العد البرصي
(3)

، لكن عىل ما يبدو أن العد الكويف كان مشتهًرا يف 

ح بشهرته طاهر اجلزائريكتابة  املصاحف، وقد رصَّ
(4)

. 

وأما املخليص فقد استعمل النقاط أيًضا يف فواصل اآليات وقد تزيد إىل أربع 

نقاط، واستعمل عالمًة للخموس وهي تشبه رأس اهلاء، لكنه وضعها يف حاشية 

املصحف، واستعمل عالمًة للعشور عىل شكل قرص مزخرف خاٍل من الكتابة، 

 يف حاشية املصحف أيًضا.ووضعها 

وأما مصحف ياقوت املستعصمي فإنه مل يستعمل النقاط الثالث يف فواصل 

موس ووضعها يف اآليات، بل استعمل ما يشبه الزهرة، واستعمل عالمًة للخ

متشاهبة يف مجيع مصحفه، وهي عبارة عن  -يف الغالب-حاشية املصحف، وهي

خلط الكويف، وكذلك استعمل عالمًة دائرة مذهبة كتبة بداخلها كلمة )مخس( با

                                       
 .225ر: البيان يف عد آي القرآن ينظ (1)

  .171التبيان لطاهر اجلزائري  (2)

  .24وامليرس يف علم عد آي القرآن (، 3هامش ) 92: حتقيق كتاب القول الوجيز  ينظر (3)

  .171: التبيان لطاهر اجلزائري ينظر (4)



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

47 

للعشور ووضعها أيًضا يف حاشية املصحف بشكل دائرة مذهبة وكتب بداخلها 

 متشاهبة أيًضا. -يف الغالب-كلمة )عر( باخلط الكويف أيًضا، وهي 

وأما مصحف احللبي فإنه مل يستعمل إال العالمات التي عىل شكل الزهور يف 

ماٍت للخموس، وال حتى عالماٍت للعشور، فواصل اآليات، ومل يستعمل عال

 واقترص عىل هذه العالمات يف فواصل اآليات.

واستعامل العالمات يف فواصل اآليات يف هذه املصاحف يدل عىل أن استعامل 

أي -ك الوقت، بل ربام يكون استعامهلاوالً به يف ذلــن معمـم يكـام لــاألرق

 متأخًرا. -األرقام

اب يف الداللة عىل أعداد اآليات واخلمس والعشور أكثر وتبدو طريقة ابن البو

وضوًحا وتفصياًل من املصاحف األخرى، ولعل هذه الصور توضح استعامالت 

 عالمات فواصل اآليات يف هذه املصاحف:

  :عالمات فواصل اآليات في مصحف ابن البواب
 

 

 عالمة النقاط الثالث
                                                                   

 

 عالمة العشرين )الكاف(              عالمة العشور )الياء(                    عالمة اخلموس )رأس اهلاء( 
 

 

 

 عالمة العقود
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  :فواصل اآليات في مصحف المخلصيعالمات 
                                 

 

 عالمة اخلموس                                        فاصلة اآلية                                                 
     

 

 عالمات العشور
  :عالمات فواصل اآليات في مصحف ياقوت المستعصمي

                                                 

            

 

 عالمة العشور                   عالمة اخلموس                                فاصلة اآليات                       
  :عالمة فواصل اآليات في مصحف الحلبي

 

 
 

احتوى مصحف ابن البواب عىل كتابات بخطه  التجزئة والتحزيب: -ثانًيا

تدل عىل األجزاء واألسباع، فقد قسم املصحف إىل عدة أجزاء، وهي: جتزئة 

باع، ويف منتصف القرآن جتزئة الثالثِّي، وجتزئة األسباع، وأنصاف األسالستِّي، و

ر جتزئة أخرى ـذكف األول(، وـب )النصـف كتـمن سورة الكه(74عند اآلية)

)حزب املفصل(، وكل هذه األجزاء كتبت باخلط املستدير وهي التي تسمى بـ

 وبقلم الذهب.
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علامء األسباع -ىل اختالف أنواعهااألجزاء ع واضعم -رمحهم اهلل -وقد أوضح اـل

، وسنذكر بعض األمثلة عىل ذلك ونبينها -، والثالثِّي والستِّي وغريها  وأنصافها

 مقترصين عىل ما خالف به أقوال العلامء. -إن شاء اهلل-يف مصحف ابن البواب 

فمام اعتمده ابن البواب يف مصحفه جتزئة أنصاف األسباع، وقد خالف فيها ما 

يف موضع نصف السبع الثالث، فقد نص العلامء عىل أن موضع  نص عليه العلامء

[60] ﴾ ۉ ې ې  ې ﴿ هذا النصف هو قوله تعاىل من سورة يونس:
(1)

 ،

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ ﴿لــكــن ابـــن البواب كتب أمام قوله تعاىل من السورة نفسها:

 : ) نصف السبع الثالث (، وهذا خمالف ملا نقله العلامء.[55] ﴾ڃ ڃ  چ

اعتمده ابن البواب يف مصحفه جتزئة الستِّي، وقد اختلف العلامء يف حتديد ومما 

أنه عند قول تعاىل  موضع اجلزء اخلامس من أجزاء الستِّي، فذكر اإلمام الداين 

[14] ﴾ۆۇۇۆ  ﴿ يف سورة آل عمران:
(2)

، لكن اإلمام ابن اجلو زي 

ۈئ  ۈئ  ﴿نص عىل أن موضعه هو قوله تعاىل يف السورة نفسها:(ـه597)ت

[15]﴾ېئ
(3)

، وهو املوضع [15]، وهي يف مصحف ابن البواب عند اآلية 

 . الذي ذكره اإلمام ابن اجلو زي 

ومما وقع فيه اخلالف هو اختالف العلامء يف حتديد موضع اجلزء السادس من 

أجزاء الستِّي وهو الثالث نفسه من أجزاء الثالثِّي، وهو يف سورة آل عمران، فنص 

[91] ﴾ېئ ېئ ېئ  ىئ﴿ عىل أنه عند قوله تعاىل: اإلمام الداين 
(4)

، أما اإلمام 

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿ : اىلـه تعـولـو قـعه هـر أن موضـفذك و زيـجـن الـاب

                                       
  .1/405، ومجال القراء 260، وفنون األفنان 305ينظر : البيان يف عد آي القرآن  (1)

  .317ينظر : البيان يف عد آي القرآن  (2)

  .273ينظر : فنون األفنان  (3)

  .317ينظر : البيان يف عد آي القرآن  (4)
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[90]
(1)

ح بوجود هذه اخلالف يف املوضعِّي اإلمام علم الدين السخاوي  ، ورصَّ

 ﴾گ  گ ک  گ﴿ مع ذكره موضًعا آخر وهو قوله تعاىل:  (ـه 643)ت

[95]
 (2)

. 

يف مصحف ابن البواب  -من أجزاء الستِّي والثالثِّي-وضع هذين اجلزئِّي وم

، وحيتمل صحته ، وهو موافق لرأي اإلمام ابن اجلو زي [90]هو عند اآلية 

 لورود اخلالف يف ذلك.

أما املخليص فإنه أثبت األسباع وأجزاء الثالثِّي بلونِّي، فبعضها باللون األمحر، 

ذكر أرقام األجزاء كام أشار إىل ذلك أستاذنا  والبعض اآلخر باألسود، من غري

الدكتور غانم قدوري
(3)

. 

وأما ياقوت املستعصمي فقد أثبت يف مصحفه نصف سبع واحد فقط وأجزاء 

الثالثِّي وأجزاء الستِّي باإلشارة إليها عند منتصف كل جزء من أجزاء الثالثِّي 

وباللون األ زرق،  بكتابة كلمة )حزب(، وكتبت هذه األجزاء بخط الثلث املذهب

وكتب نصف السبع الذي أثبته باللون األبيض داخل مستطيل مزخرف، ووضع 

 كل هذه يف هامش املصحف.

وأما مصحف احللبي فقد قسم القرآن إىل مئتِّي وأربعِّي جزًءا، وهو ما يسمى 

بأرباع األحزاب يف املصاحف املطبوعة يف الوقت احلارض، مثل مصحف املدينة 

 الصور تبِّي األجزاء املستعملة يف هذه املصاحف املباركة:النبوية، وهذه 

                                       
  .273: فنون األفنان ينظر (1)

  .1/418: مجال القراء ينظر (2)

  .24ينظر: بحث مصحف املخليص دراسة وصفية حتليلية  (3)
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 :األجزاء المستعملة في مصحف ابن البواب
 
 
 
                 

 

       

 
 

  :األجزاء المستعملة في مصحف المخلصي
                 

 

 
 

  :األجزاء المستعملة في مصحف ياقوت المستعصمي
              

 

 
  :جزاء المستعملة في مصحف الحلبياأل
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 أسماء السور، والمكي والمدني، وسجدات التالوة :المطلب الثالث
احتوى مصحف ابن البواب عند فواتح السور عىل أسامء للسور، مع بيان املكي 

واملدين لكل سورة، وكذلك احتوى عىل عالماٍت للداللة عىل مواضع سجدات 

 وة، وللكالم عىل هذه املوضوعات قسمنا هذا املطلب إىل املسائل اآلتية:التال

جاءت كثري من أسامء السور يف مصحف ابن البواب  أسماء السور: -أوالً 

ختتلف عن األسامء املكتوبة يف املصاحف املطبوعة حديًثا، وهذا ما يرجع إىل تعدد 

 أسامء السورة إىل أكثر من اسم. 

تحديد اسم السورة، األوىل: أن يقال مثاًل: سورة البقرة، وللعلامء صيغتان ل

وسورة آل عمران، وسورة النساء، وهكذا، والثانية: أن يقال: السورة التي تذكر 

فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، وهكذا
(1)

. 

 وكـــال الصيغتِّي واردتان يف السنة النبوية، ويؤيد ذلك ما روي عن أم املؤمنِّي

 ×ملا أنزلت اآليات من سورة البقرة يف الربا، خرج النبي »إذ قالت: عائشة 
م جتارة اخلمر «إىل املسجد فقرأهن عىل الناس وحرَّ

(2)
. 

أنه ملا كانت  -يف غري الصحيحِّي - ×ومن الصيغة الثانية ما روي عن النبي 

ه اآليات يف ضعوا هذ»تنزل عليه اآليات، كان كثرًيا ما يقول لُكتَّاب الوحي: 

«السورة التي يذكر فيها كذا وكذا 
(3)

. 

 -إن شاء اهلل-هبام يف مصحف ابن البواب، وسنعرضوالصيغتان معمول 

ارنة مع املصاحف ــقـواب مـن البـف ابـحـي مصـور فـاء السـلة ألسمـض األمثـلبع

 املطبوعة حديًثا.

                                       
  .348 – 1/347، واإلتقان 170: التبيان للنووي ينظر (1)

رقم ، ب123رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب حتريم جتارة اخلمر يف املسجد  (2)

(459.)  

  (.780، برقم )1/378رواه اإلمام أمحد بن حنبل يف املسند  (3)
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(، وهذا اللفظ بن البواب كتب عند سورة الفاحتة )فاحتة الكتامن ذلك أن اب

«ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»، إذ قال:  ×ثابٌت عن النبي 
(1)

، و)فاحتة 

( هو اسم من أسامء سورة الفاحتة، ألن املصاحف ُتفتتح هباالكتاب
(2)

. 

ومنها أيًضا: سورة فاطر، إذ إن ابن البواب كتب عند فاحتة هذه السورة )سورة 

ها بسورة )املؤمن(، املالئكة( وهو اسٌم من أسامئها ، وكذلك سورة غافر، فإنه سامَّ

[28] ﴾ڄ  ڄ  ڄ﴿ وهو اسم من أسامئها؛ لورود قوله تعاىل فيها:
(3)

. 

ى ابن البواب عدة سور بتسمي (، منها ة )السورة التي يذكر فيها كذاوقد سمَّ

 ة، واإلنسان، واملرسالت، فقال: )السورة التي ُتذكرثالث سور متتالية، هي: القيام

(، التوالسورة التي ُتذكر فيها املرسوالسورة التي ُيذكر فيها اإلنسان، فيها القيامة، 

ن أسامء هذه السور يف مجلٍة مشاهبة لقول النبي   . ×فضمَّ
ذكر ابن البواب عند فاحتة كل سورة بيان حال هذه  المكي والمدني: -ثانًيا

معرفة املكي واملدين من  (، وحرص العلامء عىلالسورة إن كانت )مكية( أو )مدنية

كل سورة، وأشهر ما قيل يف املكي واملدين من أن املكي ما نزل قبل اهلجرة، واملدين 

ما نزل بعد اهلجرة وإن كان خارج املدينة
(4)

. 

، من ويلحظ عىل أحوال بعض السور يف مصحف ابن البواب بعض املالحظ

(، ومن ح بأهنا )نزلت باملدينةإذ إن ابن البواب رصَّ  (،بــيــن ذلـك )سورة الفاحتة

بسنده عن  (ـه224)تمالروايات التي تؤيد هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سالَّ 

«نزلت فاحتة الكتاب باملدينة»أنــه قـال:  (ـه104)ت جماهد 
(5)

. 

                                       
رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها  (1)

  (.756، برقم )186يف احلرض والسفر، وما جُيهُر هبا وما خيافت 

 .1/349، واإلتقان 183 – 1/182، ومجال القراء 37 – 36لقرآن : البيان يف عد آي اينظر (2)

 .362 – 1/361، واإلتقان 1/200: مجال القراء ينظر (3)

  .1/45، واإلتقان 1/187: الربهان ينظر (4)

  .367فضائل القرآن أليب عبيد  (5)
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ح أهنا مكية، ونقل ذلك عن األكثرين،  (ـه911)تلكن اإلمام السيوطي  رجَّ

 ﴾ۉ   ۉۋ ۋ ۅ ۅ  ٴۇ﴿ة احلجر:واستدل بقوله تعاىل يف سور

بأن السبع املثاين هي سورة الفاحتة،  ×، وسورة احلجر مكية، وقد فرس النبي [87]

فهذا دليل عىل أن سورة الفاحتة نا زلة قبل سورة احلجر
(1)

. 

لكن عىل ما يبدو أن هذا الرأي كان متداوالً به يف كتابة املصاحف ويف كتب 

 البواب.علوم القرآن الكريم يف  زمن ابن 

ومما يالحظ عىل بعض السور أن ابن البواب مل يذكر املكي واملدين أمامها، وهي 

سـور: )اإلرساء، والنور، والقصص، ولقامن، والواقعة، واحلديد، والبلد(، ويبدو 

، فقد ذكر العلامء يف سورة النور أهنا من السور أن ذلك سهٌو من ابن البواب 

املتفق عىل أهنا مدنية
(2)

. 

احتوى مصحف ابن البواب عىل ما يدل عىل مواضع  سجدات التالوة: -لثًاثا

سجدات التالوة، وكان للعلامء جهٌد كبري يف بيان مواضع سجدات التالوة يف 

  (ـه671)تم حممد بن أمحد املعروف بالقرطبيالقرآن الكريم، فقد ذكر اإلما

هنا مخس عرة سجدة، خالًفا يف عدد سجدات التالوة يف القرآن الكريم، فقيل: إ

وقيل: ست عرة سجدة، فمن قال إهنا ست عرة أضاف إليها موضع سورة 

[98] ﴾چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿ احلجر:
(3)

. 

وعدد السجدات يف مصحف ابن البواب ست عرة سجدة، لكن ليس موضع 

ڇ  ڇ  ڍ   ﴿ احلجر من بينها، وإنام هو يف سورة احلج، وهو قوله تعاىل:

، ومل نجد شيًئا يؤيد ما وضعه ابن البواب من [26] ﴾ڍ  ڌ   ڌ 

 عالمٍة عىل هذا املوضع من أنه موضع سجدة تالوة.

                                       
  .1/60ينظر : اإلتقان  (1)

  .1/56، واإلتقان 1/194، والربهان للزركيش 1/110ينظر : مجال القراء  (2)

  .9/436ينظر : تفسري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن  (3)
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 املبحث الثالث

 اجلوانب الفنية يف املصحف 

يالحظ عىل مصحف ابن البواب أنه حظي بعناية دقيقة من خالل كتابته 

ببعض و زخرفته وأنواع اخلطوط املستعملة فيه، ويمكن عرض ذلك مع موا زنته 

املصاحف املخطوطة من خالل مطلبِّي، األول: خطوط املصحف، والثاين: 

 الزخارف واألشكال.

 خطوط المصحف :المطلب األول
ُكتَِب النص القرآين املبارك يف هذا املصحف الريف بخط النَّسخ القوي 

 ت وبِّي األسطر مل يــؤدن إلـىاملنتظم، وتتابع احلروف مع قرص املسافات بِّي الكلام

ص املبارك، وهذا الوضوح يشكل أكثر املعامل متييًزا هلذا اإلقـالل من وضـوح الـنـ

العمل الفريد الذي قام به ابن البواب وحده، واحلروف مرتبة لدرجة خُييل للقارئ 

أهنا تبتسم كاشفة عن أسناهنا األمامية، والسطور ذات استقامة دقيقة، سواء يف 

قيل: إن هذا املصحف كتب بقلم )املصاحف( الذي البداية أو الوسط أو النهاية، و

أبدع فيه ابن البواب، وهو أقرب إىل الرحيان الذي تطور عنه ما يُعرف بخط النسخ، 

واستعمل ابن البواب نوًعا من خط الثلث يف عناوين الصفحتِّي األوليتِّي، 

يه واستعمل اخلط الذهبي املدور لبقية عناوين السور، يف حِّي استعمل اخلط الشب

بالكويف لكتابة األمخاس واألعشار والسجدات، وكتب عدد حروف اهلجاء يف 

القرآن الكريم يف الصفحتِّي األخريتِّي من املصحف بخط قريب من الرقعة
(1)

. 

أما مصحف امُلَخلنيص الذي كتبه قبل مصحف ابن البواب باثنتِّي وأربعِّي سنة 

نه قد اكتسى قلياًل من فإنه قد كتبه بخط تغلب عليه مسحة اخلط الكويف، لك

الليونة، وهذا ما يشري إىل بدء حتول جديد يف كتابة املصاحف من اخلط الكويف إىل 
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اخلطوط اللينة كام أشار إىل ذلك أستاذنا الدكتور غانم قدوري
(1)

، والنص القرآين 

واضح، لكنه توجد فيه ما هو موجود يف املصاحف القديمة من تو زيع الكلمة 

 منها يف هناية سطٍر وكتابة اجلزء اآلخر منها الواحدة يف سطري
ٍ
ن، وذلك بكتابة جزء

يف أول السطر اآلخر، والسطور مرتبة باستقامة، لكن الرتتيب يف مصحف ابن 

 البواب أشد وضوًحا ومجاالً.

وأما مصحف ياقوت املستعصمي فإنه قد كتبه بخط النسخ القوي املنتظم، وهو 

 انتظام السطور ووضوح الكلامت.يشابه  مصحف ابن البواب من حيث 

لنسخ، ف حممد بن إسامعيل احللبي فإن النص القرآين كتب بخط اصحـا مـوأمـ

يف كل صفحة من صفحات املصحف  -يف الغالب -وكذلك كتب بخط الثلث، ألنه

الريف يقوم بكتابة السطر األول والسطر التاسع والسطر األخري من كل صفحة 

، والسطور مرتبة ترتيًبا بخط الثلث وبحجم أكرب من الذي كتبه بخط النسخ

 ألنه وضع يف كل صفحة من صفحات املصحف إطاًرا حييط بالنص القرآين.واضًحا، 

ح يف كتابة املصاحف وهو كتابتها بخط النسخ، ويبدو أن التحول الواض

هو من املصاحف األوىل، بل هو من أقدمها  -عىل ما يبدو-ومصحف ابن البواب 

التي وصلت إلينا والتي كتبت بخط النسخ
(2)

ب به موا زنة باخلـط الـذي كـتـ 

مصحف املخليص الذي ُكتَِب قبل مصحف ابن البواب باثنتِّي وأربعِّي سنة، وهي 

 تحول كتابة املصاحف من اخلط اليابس إىل اخلط اللِّي.تؤذن ب

ي تسمى بـ ف والتـه طريقة جديدة ابتكرها ابن البواب يف كتابة املصاحوهذ

)طريقة األستاذ(
(3)

 املصاحف. أخذ الشكل األخري يف كتابة -عىل ما يبدو -، وخط النسخ 
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بواب وهذه بعض الصور توضح اخلطوط املستعملة يف كتابة مصحف ابن ال

 وباقي املصاحف املخطوطة الثالثة األخرى:

 صفحة من مصحف ابن البواب من آخر سورة اإلسراء
 

 من مصحف المخلصي من أول سورة األنفال صفحة
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 صفحة من مصحف ياقوت المستعصمي من سورة البقرة

 صفحة من مصحف محمد بن إسماعيل الحلبي من سورة الروم
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 الالزخارف واألشك :المطلب الثاني
تفنن ابن البواب يف تزين مصحفه بزخارف وأشكال ٍ هندسية تثبت براعته 

ومتكنه من هذا الفن إىل جانب متكنه يف اخلط العريب وريادته، وهذا يعود الشتغاله 

اًنا يف السقوف  ًقا دهَّ  .-كام مر بنا يف املبحث األول-يف أول شبابه ُمزون

الصفحتِّي األوليتِّي بإطارين فقد افتتح ابن البواب املصحف الريف يف  

مزخرفِّي بالكامل مستطييل الشكل، حيتوي كل إطار منهام عىل سبعة رشائط 

أرضيتها ملونة بألوان خمتلفة، والريط األوسط يف كل إطار  زيَّن أرضيته باللون 

األسود، وأما الستة األخرى فمنها ما هي  زرقاء أو مكسوة بتصليبات ذات تظليل 

يكاد يبِّي، وداخل هذه احلقول كتابات، وهي تبادلية بِّي  خفيف بني غامق ال

التذهيب والبياض، وتزين أرضية الرائط تعرجات مزخرفة بسعيفات رقيقة 

وأوراق أشجار، وكل هذا مو زع يف الصفحتِّي، وقد بِّيَّ يف هاتِّي الصفحتِّي عدد 

مو زع  سور القرآن الكريم وعدد آياته وعدد كلامته وعدد حروف املعجم، وكل هذا

 يف احلقول املزخرفة، وكتب هذه الكتابات بنوع من الثلث املذهب.

وذكر  ي  زين الدين ـاجقول واإلحصائيات عرض هلا األستـاذ نـوهذه احل

أن هذا اجلدول أقدم جدول و زخرفة وتذهيب يضم هذه اإلحصائيات
(1)

. 

وهذه اإلحصائيات غري موجودة يف مصاحف املخليص واملستعصمي واحللبي، 

فإن املخليص افتتح املصحف بصفحة مزخرفة بزخارف نباتية وبداخلها جزء من 

هي اجلــزء األول مــن  -وهي مفقودة-آية قرآنية، ويبدو أن الصفحة التي قبلها 

اآليـــة التي كتبها كام أشار إىل ذلك أستاذنا الدكتور غانم قدوري
(2)

. 

حتِّي مزدوجتِّي أما مصحف ياقوت املستعصمي فإنه افتتح املصحف بصف

                                       
  .439ينظر: بدائع اخلط العريب  (1)

  .3دراسة وصفية حتليلية  –ينظر: مصحف املخليص  (2)



 د. إياد سالم السامرائي  و  زيد حاتم السامرائي           ُمْصَحُف ابن الَبواِب: دراسٌة وصفيٌة تحليليٌة موازنٌة    

60 

مزخرفتِّي بالكامل بزخارف نباتية بديعة، خاليتِّي من الكتابات، حتتويان عىل 

 جمموعة من املثمنات اهلندسية الرائعة، ثم يبدأ بالنص القرآين.

أما مصحف احللبي فإنه افتتح املصحف الريف بمقدمة عن مصحفه كتبها 

ن هذا املصحف بخط صغري، والتي استغرقت أربع صفحات ونصف الصفحة م

خالية من الزخارف، وبعد ذلك وضع  زخرفًة نباتية مزهرًة متوسطة احلجم خالية 

من الكتابة يف وسط الصفحة السادسة من املصحف، ثم بدأ بالنص القرآين، وهذه 

 الصور توضح ما ذكرناه:

 مصحف ابن البوابمن الصفحة األولى 
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 الصفحة الثانية من مصحف ابن البواب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاتحة مصحف المخلصي وفيها قوله تعالى:
 [88:اإلرساء] ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ﴿       
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 افتتاحية مصحف ياقوت المستعصمي

 الزخرفة التي جاءت بعد المقدمة في مصحف الحلبي
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تأيت بعد الصفحتِّي األوليتِّي من مصحف ابن البواب الصفحتان الثالثة 

أيًضا مزخرفتان بكامل  زينتهام، حيث تتضمنان مستطيلِّي متقابلِّي والرابعة، ومها 

حيتويان عىل رسم جمموعة من املثمنات اهلندسية الكبرية والصغرية، فاملثمنات 

الكبرية ذات أرضيات مذهبة ومزينة بفروع  زهرية ُرِسَمت كل واحدة منها عىل 

املثمنات الصغرية فقد حدة، وعدد هذه املثمنات الكبرية اثنتا عرة مثمنة، وأما 

ُرِسَم بداخلها  زهرة اللوتس
(1)

بألوان بنية غامقة مدرجة فوق أرضية  زرقاء تضيئها  

مثمنات كاملة يف الصفحتِّي، وهـناك  نقط بيضاء، وعدد املثمنات الصغرية أربع

اف هلذه املثمنة الصغرية مو زعة عىل حواف املستطيلِّي، وعــددهــا اثـنتا عرة، أنص

اع هلذه املثمنة و زعت عىل  زوايا املستطيلِّي، وعددها ثامنية، وحتتوي وهناك أرب

املثمنات الكبرية عىل كتابات مذهبة وحواف بيضاء، وقد كتب فيها اختياره لعد 

اآليات الذي اعتمده يف مصحفه، وهو العد الكويف، وكتبه بنوع من الثلث املذهب 

وهو  زيادة عدد األلوان، إذ  أيًضا، وهناك يشٌء جديد نراه يف مصحف ابن البواب

نرى ألواًنا جديدة وهي البني والقرمزي واألبيض، هذا فضاًل عن األلوان املعتادة 

وهي الذهبي والبني الغامق واأل زرق، ومع أن هذه األلوان جديدة االستعامل يف 

 املصاحف املخطوطة، فإنه مل يستعملها إال يف هاتِّي الصفحتِّي.

ملها ابن البواب يف تزيِّي هاتِّي الصفحتِّي وجدت يف طريقـــة التــي استعوال

مصحف ياقوت املستعصمي، وقد أوردنا يف الفقرة السابقة افتتاحية مصحف 

ياقوت والتي احتوت عىل مثل هذه املثمنات، لكن عدد املثمنات يف مصحف 

ياقوت أكثر مما هي يف مصحف ابن البواب، وهي ملونة بألوان عدة من ضمنها 

ن التي استعملها ابن البواب يف مصحفه، وما فعله ابن البواب من ذكر تلك األلوا

، وال يف مصحف مصحفه غري موجود يف مصحف املخليص عد اآلي املعتمد يف
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ياقوت املستعصمي، وال حتى يف مصحف احللبي، وذكر دي. إس. رايس أن 

بيان عد اآلي  مصحًفا حمفوًظا يف املتحف الربيطاين مكتوًبا باخلط الكويف ُكتَِب فيه

يف أوله
(1)

، ويــرى هــو أيـًضــا أنـه ســـرعـــان ما نلحظ فرًقا بِّي الصفحتِّي األوىل 

والثانية من ناحية، وبِّي الثالثة والرابعة من ناحية أخرى يف هذا املصحف من حيث 

ترتيب رسوماهتا الزخرفية الكبرية، فريى أن التقسيم يف األوىل والثانية أفقي 

ائط، ويف الثالثة والرابعة رأيس ويفصل بينهام جمموعة من املثمنات بواسطة رش

ن ما يشبه رأس التاج الصغرية وخانات صغرية تكون
(2)

، وال نرى أن هناك فرًقا من 

حيث الرتتيب، فرتتيب املثمنات يف الصفحتِّي الثالثة والرابعة أفقي أيًضا شأهنا 

ذلك واضًحا يف الصفحتِّي الثالثة شأن الصفحتِّي األوىل والثانية، ويمكن أن نرى 

 والرابعة من املصحف الريف.

 الصفحة الثالثة من مصحف ابن البواب
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 الصفحة الرابعة من مصحف ابن البواب

 

 

 

 

 زهرة اللوتس()المثمنة الصغيرة                  المثمنة الكبيرة في مصحف ابن البواب
 

 

 

 

 المثمنة في مصحف ياقوت
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لصفحتِّي الثالثة والرابعة من مصحف ابن البواب صفحتان ثم تأيت بعد ا

مزخرفتان بالكامل، خاليتان من الكتابة، ومها صفحتان مزدوجتان، والسطح 

املزخرف من كل منهام حييط به إطار مذهب بزخارف شبكية نجمية ونقط دقيقة 

 بيضاء وبنية، ويقسم هذا اإلطار إىل قطاعات بواسطة ثالثة أ زواج من الدوائر

املتقاطعة املختلفة األحجام، وتزين وسَط هذا اإلطار  زخرفة األرابسك
(1)

باللون  

البني واألبيض عىل أرضية ذهبية، ونلحظ من بِّي تلك الزخـــارف األخــــرى 

 زهور اللوتس ورؤوس بعضها تتجه نحو املركز من األعىل واألسفـــل وكـــذلك 

ن بساًطا من نــــجـــوم من اجلانبِّي، وأرضية هذا اإلطار مغطاة برس م يكون

صغــيـــرة ســداسية وأشكال مستطيلة بيضاء وبنية و زرقاء وذهبية، وهذه 

الزخارف بطريقة الدوائر املتقاطعة تعد من أهم الزخارف التي استعملت يف 

 زخرفة املصاحف
(2)

، ومثل هذه الزخارف غري موجودة يف مصحف املخليص، وال 

، وال حتى يف مصحف احللبي، ويبدو أن ابن يف مصحف ياقوت املستعصمي

البواب أول من استعمل هذه الزخارف يف تزيِّي مصحفه، وهذه بعض الصور يف 

 هاتِّي الصفحتِّي من مصحف ابن البواب:
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 الصفحة الخامسة من المصحف الشريف

 زخرفة األرابسك               زهرة اللوتس                 نجمة سداسية    
والذي ينبغي التنبيه إليه هو أن الصفحات الست األوىل من املصحف الريف 

حتتوي يف وسط حاشية الصفحة عىل  زخارف تشبه تلك التي تكون عند أسامء 

وفواتح السور، ويف مصحف ياقوت املستعصمي وجدت مثل هذه الزخارف يف 

عض افتتاحية املصحف ويف بعض املواضع عند بعض فواتح السور، وهذه ب
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 الصور:

 زخارف الحواشي في الصفحات الست األولى من مصحف ابن البواب
 
 
 

                           

 6و 5الصفحتان                    4و 3الصفحتان                   2و 1الصفحتان    
 
 
 
 

 زخرفة الحاشية في مصحف ياقوت المستعصمي
ِّي هناية كل سـورة وأول السـورة ل بـالفصارف يف فواتح السور فقد تم أما الزخ

بتابة اسم السورة الالحقة بخط األخرى يف مصحف ابن البواب بك ،  مستدير ُمذهَّ

 بداية املصحف من غري كتابة اسم السورة داخل إطار مزخرف إال ما كان يف

ام وكتب اسمي سورهتام حهالريف عند افتتاحية سوريت الفاحتة والبقرة، فإنه افتت

خل رشيطِّي مزخرفِّي حماطِّي بإطارات من الزخارف الشبكية املنقطة، وكتب دا

اسمي السورتِّي بنوع من الثلث املذهب، فعنوان سورة الفاحتة يظهر عىل أرضية 

سوداء تتخللها أغصان بنية بأطراف بيضاء وبأنصاف أغصان تشبه تلك التي يف 

يـف، وأما  زخرفـة سورة الـرحف لصفحتِّي األوىل والثانية من املصاجلدول يف ا

ري حماط ببياض ملون بالبني الغامق غـن صغصضيـة الريط مزخرفة بإن أرالبقـرة ف

عىل أرضية بنية، ومع اسم كل سورة يف املصحف الريف ذكـر عدد آياهتا، وذكر 
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أيًضا املكي أو املدين، ورسم يف حاشية املصحف أمام عنوان السورة  زخرفة للداللة 

ورة وبداية السورة األخرى، وهذه الزخارف عىل الرغم من تشاهبها، عىل هناية الس

ان بعناية فائقة غري أهنا ال توجد اثنتان منها متطابقتان، مما يؤكد عىل أن عملها ك

و زعة تو زيًعا دقيًقا، وهي مقترصة عىل وذوق رفيع، وألـوان هــذه الزخـارف مـ

ذه الزخــارف يف حقيقتها عبارة ثالثة ألوان، هي: الذهبي واأل زرق والبني، وهــ

ـرتكيبات من أوراق رنة بللوتس، مقتـعن  زخارف  زهرية صغرية تتكون من  زهور ا

ة، وال متباينة، ويف بعض األحيان تتكون من  زخارف هندسـي النباتية ذات أشك

 سيام عندما يكون يف هناية السورة التي قبلها موضع سجدة التالوة.

البواب بعضها موجود يف مصحف املخليص  وهذه اجلوانب يف مصحف ابن

الذي سبقه، وبعضها غري موجود، فقام ابن البواب بإثباهتا يف مصحفه، وُوِجَدت 

يف املصاحف التي جاءت بعده، مثل مصحف ياقوت، ومصحف احللبي، 

فالزخارف التي وضعت عند فاحتة الكتاب وعند فاحتة البقرة ُوِجَدت يف مصحف 

ارف نباتية مزهرة، وأثبت كذلك  زخرفة الصفحتِّي املخليص عــىل شكل  زخ

األخريتِّي من املصحف، وجعل فاحتة كل سورة منفصلة عن األخرى يف صفحتِّي 

مزخرفتِّي، وأما باقي السور فإنه كتب فاحتة كل سورة بخط يشبه اخلط الكويف 

وبمداد أمحر مع ذكر عدد آيات السورة، ومل يذكر املكي واملدين لكل سورة، وجعل 

 نوان السور جمرًدا عن الزخارف.ع

وأما مصحف ياقوت املستعصمي فإنه أثبت  زخارف فاحتة الكتاب وفاحتة 

سورة البقرة، وهي عبارة عن  زخارف نباتية وهندسية، ومع أول كل سورة يذكر 

عدد آياهتا واملكي واملدين من غري  زخارف إال ما كان يف سور )آل عمران، والنساء، 

نوان هذه السور الثالث داخل إطار مزخرف بزخارف والناس( فإنه وضع ع

نباتية، وكتب عنوان كل سورة بنوع من الثلث املذهب، إال السور التي افتتحت 
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 بالزخارف فإنه كتبها بالكويف وبألوان خمتلفة.

وأما مصحف احللبي فإنه اتبع أيًضا استعامل الزخارف يف سوريت الفاحتة 

ألخريتِّي من املصحف عند انتهائه من كتابة والبقرة وكذلك  زخرفة الصفحتِّي ا

النص القرآين، ومع بداية كل سورة يذكر عدد آياهتا واملكي واملدين، وجعل عنوان 

 كل سورة داخل مستطيل خاٍل من الزخارف، واألشكال اآلتية توضح ذلك:

 :زخارف وفواتح السور في مصحف ابن البواب

 زخرفة في أول سورة الفاتحة

 مريمفاتحة سورة 
 متشاهبة: وهذه بعض الصور للزخارف التي وضعت عند فواتح السور، وهي غري
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 :فواتح السور في مصحف المخلصي

 فاتحة سورة البقرة

 فاتحة سورة اإلسراء

 فاتحة سورة اإلخالص
 :فواتح السور في مصحف ياقوت المستعصمي

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بقرةفاتحة سورتي الفاتحة وال
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 فاتحة سورة النساء
 

 
 

 زخرفة الحاشية عند أول سورة آل عمران
 

 :فواتح السور في مصحف الحلبي

 فاتحة الكتاب
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 فاتحة سورة النحل

وضع ابن البواب يف مصحفه ما يشبه الزهرة عند مواضع السجدات وكتب يف 

حاشية املصحف داخل قرص مزخرف باخلط الكويف املذهب )سجدة(، وهذا 

املزخرف شأنه شأن الزخارف التي وضعت يف فواتح السور من حيث  القرص

عدم تشاهبها، فال جتد اثنتِّي منهــا متشاهبتِّي، وقد وضعت هذه الزخرفة يف هامش 

املصحف عند كل موضع سجدة، إال يف مـوضعِّي: األول يف سورة احلج اآلية 

كلمة )سجدة( يف (، فإنه كتب 77(، والثاين فــي سورة احلـج أيًضا اآلية )18)

هامش املصحف جمردًة ليست داخل قرص مزخرف، وربام تأيت السجدة يف موضع 

 زخرفة فنية جيمع فيها بِّي قرصِّي عر من العشور فيشكل ابن البواب 

مزخرفِّي متقاطعِّي يشكالن لوحة فنية رائعة، كتب يف القرص األول العر الذي 

ة(، ومها موضعان: األول يف سورة بلغه يف عد اآلي، ويف الثاين كتب كلمة )سجد

ب يف هـذه ـ(، إذ كت60الفرقان عند اآلية ) (، والثاين يف سورة50النحل عند اآلية )

، وهو، سجدة(، وقد تأيت السجدة يف -واملوضع الثاين ستون-ـزخرفة )مخسونال

هناية السورة فيقوم ابن البواب بوضع كلمة )سجدة( داخل  زخرفة فاحتة السورة 

 بشكل جيمع بِّي خصائص  زخرفة فاحتة السورة وموضع السجدة.األخرى 

غري عالمات مزخرفة، وأما مصحف املخليص فإنه أثبت فيه السجدات من 

 لمة )سجدة( بمداد أمحر.ي كط الكوفـوكتب يف هامش الـمصحف وبـاخل

وأما مصحف ياقوت املستعصمي فإنه اعتنى أيًضا بإثبات السجدات، لكنه 
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ط الثلث املذهب غري  زخرفة، وكتب يف حاشـــية املصحف بـخ أثبتها جمردًة من

 كلمة )سجدة(.

ت السجدات بكتابة كلمة )سجدة( يف هامش وأما مصحف احللبــي فـــإنه أثـبـ

املصحف بخط يشبه خط املصحف الذي ُكتَِب به عموم املصحف، وهذه الصور 

 توضح الزخارف واألشكال يف مواضع السجدات من هذه املصاحف:

 :عالمات السجدات في مصحف ابن البواب
  

 

         

           

 
 
 

 :استعمال عالمات السجدات في باقي المصاحف
                                                      

 

 

 ()مصحف الحلبي    (   )مصحف المستعصميمصحف المخلصي(        )    
صحف بإطار مستطيل مزخرف حيتوي عىل كتابة امل واختتم ابن البواب 

 زخارف شبكية مقسمة إىل قسمِّي غري متساويِّي، فاجلزء العلوي يشتمل عىل 

صدق اهلل العظيم احلي القيوم »رشيط  زخريف عريض، وكتب داخل هذا اجلزء: 

احلي ال إله إال هو وبلَّغت الرسُل ونحن عىل ما قال ربنا وموالنا من الشاهدين 
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سيدنا نبيه حممد وعرتته الطاهرين وسلَّم عليهم أمجعِّي وال قوة إال وصىل اهلل عىل 

 .«باهلل رب العاملِّي

كتب هذا اجلامع »أما اجلزء السفيل فيحتوي عىل خامتة املصحف، وفيها ما نصه: 

عيلُّ بُن هلــــل بمدينة السَلـم سنة إحدى وتسعِّي وثلثامئة حامًدا هلل تعاىل عىل نعمه 

، وهاتان اخلامتتان مكتوبتان بخط «ه حممد وآله ومستغفًرا من ذنبهومصليًّا عىل نبي

النسخ، وهو يشبه خط املصحف متاًما، وبمداد يشبه مداد املصحف، ووضع بعد 

اخلامتة الثانية عالمة تشبه عالمة اخلموس املستعملة يف عد آي املصحف، لكنها 

ة اخلامتة وضع أكرب من عالمة اخلموس وفيها اختالف يسري، ويف حاشية صفح

  زخرفة تشبه تلك التي وضعت بجانب فواتح السور.

أما مصحف املخليص فقد كتب اخلامتة داخل إطار مزخرف من غري أن يفصل 

 بِّي اخلامتة وبِّي تاريخ كتابة املصحف.

وأما مصحف يـــاقوت املستعصمي فقد كتب اخلامتة جمردة عن إطار مزخرف، 

 يعة.لكنه وضع أمامها  زخارف نباتية بد

وأما مصحف احللبي فقد كتب اسم كاتب املصحف وتاريخ كتابته بخط صغري 

عند االنتهاء من كتابة خامتة املصحف التي توضح االصطالحات املستعملة يف 

 توضيح القراءات عىل اختالفها، واستعامل الرمو ز لكل قارئ، وغري ذلك مما

 تضمنته اخلامتة، وهذه صور خلواتم هذه املصاحف:
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 صفحة الخاتمة لمصحف ابن البواب
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحة الخاتمة لمصحف المخلصي
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 الخاتمة لمصحف ياقوت المستعصمي صفحة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحة الخاتمة لمصحف الحلبي
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ويف الصفحتِّي قبل األخريتِّي من مصحف ابن البواب قام ابن البواب برسم 

دوجتان تشبه تلك الصفحتِّي  زخارف خالية من الكتابة، ومها صفحتان مز

اخلامسة والسادسة من املصحف، والزخرفة الواحدة منهام عبارة عن مستطيل 

مزخرف كأنه سالسل، ولونه من لون الورق وخمطط باألسود، ونلحظ عىل هذا 

املستطيل أنه مقسٌم إىل ثالثة أ زواج من الدوائر املزدوجة ذات أقطار خمتلفة وبلون 

استعمله يف كتابة املصحف، والرسم األسايس يف هاتِّي يشبه لون الورق الذي 

الزخرفتِّي عبارة عن رسٍم عىل شكل شجرة ذي توا زن رائــع، وقــد أخذ املحور 

الرأيس، ولونه بني غامق، ورسم عىل أرضية ذات لون بني فاتح مظللة بدوائر 

متقاطعة، وحتتوي كل صفحة من هاتِّي الصفحتِّي عىل رسمِّي من هذا الشكل 

نبايت، أحدمها يتجه إىل األعىل، واآلخر يتجه إىل األسفل، والقاطعات التي ال

تكونت من تقاطع الدائرتِّي األكرب متألها  زهور اللوتس بلون بني متدرج، عىل 

أرضية  زرقاء، ويف كل صفحة توجد اثنتان منهام، إحدامها متجهة إىل اليمِّي، 

فإنه مغطى برسم مكون من نجوم واألخرى متجهة إىل اليسار، وأما السطح املتبقي 

سداسية مرتبة بطريقة حُتدث تأثرًيا بتعدد األلوان، والنجوم التي توجد يف 

القطاعات التي حتدها الدوائر الكبرية رسمت باللون القرمزي، وأما النجوم التي 

توجد يف القطاعات األخرى فقد رسمت باللون البني، وقد قام ابن البواب برسم 

 مش، ومها عىل شكل تاج، عملهام بطريقة فنية رائعة. زخرفتِّي باهلا

أما مصحف املخليص فإنه خال من  زخرفة منفردة لصفحة أو صفحتِّي هبذا 

الشكل واحلجم، وأما مصحف ياقوت فإنه مل خيتم مصحفه إال بالصورة السابقة 

التي مرت يف الفقرة السابقة، وأما مصحف احللبي فإنه ختم مصحفه بزخرفة 

 لك التي افتتح هبا مصحفه املبارك، وهذه صورة ملصحف ابن البواب:مشاهبة لت
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 الصفحة المزخرفة بالكامل
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 اخلامتة

يمثل ابن البواب مدرسة كبرية يف تاريخ اخلط العريب، أرسى قواعدها وبنا 

جمدها من خالل اجلهود الكبرية التي تركها، وما ذلك املصحف الوحيد الذي 

ا، برع يف ا بارعً كان خطاطً كنه  وإبداعه يف هذه الصنعة، فقد وصلنا إال دلياًل عىل مت

 هذا الفن فتميز عىل من سبقه وهبر من جاء بعده. 

هذا اخلطاط الفذ وجهوده يف  ةوجاء هذا البحث ليكشف عن جانب من حيا

چسرت بتي بالدرس  مصحف خمطوطكتابة املصاحف الريفة، وتسلط الضوء عىل 

، فتبِّي لنا من خالل  والفنية والعلميةقيمته التارخيية ِّين والتحليل واملوا زنة فُتبَ 

 الدراسة األمور اآلتية:

ب طريقة ابن مقلة  .1 عاش ابن البواب يف بغداد الشطر األكرب من حياته، وهذَّ

يف اخلط، واختذ لنفسه طريقًة سار عليها كثري من كبار اخلطاطِّي بعده عرب العصور، 

أسسها ابن مقلة، وترك العديد من املخطوطات  واخرتع عدًدا من األقالم التي

بخطه، وأفنى جل عمره يف كتابة املصاحف والتفنن يف  زخرفتها حتى توفاه اهلل عز 

 يف القول الراجح. ( ـه 414) وجل يف سنة 

أقدم املصاحف املدونة بخط النسخ الذي  يعد مصحف ابن البواب من .2

، وهو من نعرفه البن البواب ا العمل الوحيد الذيتبقى حتى اآلن، وهو أيًض 

، وهو يمثل مرحلة مهمة يف هومكان كتابتهاملصاحف األوىل التي تم حتديد تاريخ 

تطور اخلط العريب، وانتقاله من اخلط اليابس ذي اخلطوط املستقيمة والزوايا 

 القائمة إىل اخلطوط اللينة.

ل ذلك ناتج بقواعد الرسم العثامين، ولع -يف الغالب-مل يلتزم ابن البواب  .3

ا زها معارصه أبو بكر الباقالين يف كتابة املصاحف ـي أجـة التــحـمسامـعن ال

 بالرسم القيايس.
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استعمل ابن البواب عالمات اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف ضبط مصحفه  .4

(، وثبت لدينا ºسوى السكون فإنه استعمل له الصفر املستدير يف اللغة اإلنگليزية )

مصحف ابن البواب ُضبَِط عىل قراءة أيب عمرو البرصي، من خالل البحث أن 

 .-رمحهام اهلل تعاىل -وترجح عندنا أنه عىل رواية أيب عمر الدوري 

اعتمد ابن البواب العد الكويف يف مصحفه، ويؤيد ذلك ما أورده يف  .5

املصحف من ذكر عدد آيات القرآن الكريم، ووضع عالمات فواصل اآليات يف 

كره ألعداد آيات كل سورة، ومن تتبعنا هلذه املواضع يف مواضع خمصوصة، وذ

 املصادر املعتمدة يف هذا العلم.

اعتنى ابن البواب بمسائل كثرية يمكن االنتفاع منها يف قضايا علوم القرآن،  .6

وهي تعز ز ما جاء يف مصادر هذا الفن، منها األجزاء واألحزاب، واخلموس 

 ، ومواضع السجدات، وغريها.والعشور، وأسامء السور، واملكي واملدين

اعتنى ابن البواب باجلانب الفني للمصحف، فاستعمل أنواًعا عدة من  .7

اخلطوط، أمهها النسخ والثلث، واهتم كذلك بالزخارف واألشكال اهلندسية، 

فتفنن فيها وأبدع، وتبِّي لنا مــن خـــالل املـــوا زنة بِّي مصحف ابن البواب وبِّي 

املخلنيص، ومصحف ياقوت املستعصمي، ومصحف املصاحف الثالثة )مصحف 

حممد بن إسامعيل احللبي( أن الزخارف واألشكال التي وجدت يف مصحف ابن 

البواب أكـثـر جــمـالــيـًة وعــدًدا مــن بــاقي املصاحف الثالثة، ولعلَّ السبب يف 

ه هو عمل ابن البواب بتزويق البيوت و زخرفتها قبل عنايت -عىل ما يبدو-ذلك 

ر هذه اإلمكانيات واخلربات يف  زخرفة مصحفه حتى ظهر هبذه  بالكتابة، فسخَّ

 الصورة البديعة والشكل اجلميل.

هذا اجلهد الذي نضعه بِّي يدي القارئ العريب هو حماولة يسرية للكشف عن 

خصائص هذا املصحف الريف، وحماولة لرصد طريقة ابن البواب يف كتابة 
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 زمنية من تاريخ كتابة املصحف الريف، وحيتاج هذا املصاحف، وهو يؤرخ حلقبة 

 العمل إىل دراسة علمية عميقة مفصلة، عسى األيام تكون كفيلة بمن ينهض هبا.

هذا ونسأل اهلل أن نكون قد وفقنا يف هذه الدراسة، وآخر دعوانا إِن احلمد هلل 

 ربن العاملِّي.
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 واملراجعاملصادر  فهرس
 المصاحف: أواًل /

مكتبة جملس الشورى يف طهران، كـتـبـه علـي بن مصحف حمفوظ يف  ـي:مصحف المخلِّص .1

( كام هو مبِّي يف خامتة ـه353ن عــيل بن حممد الطربي املخليص سنة )حمـمـد بـ

 املصحف.

ـرلنـدا، بـرقـم ـبة چـســتــر بــتــي فـــي دبلن بإيحمفـــوظ فـــي مكــتـ مصحف ابن البواب: .2

( كام هو مبِّي ـه 391الم( سـنــة )(، كـتـبـه ابن الـبـواب فـي بـغــداد )دار الـسـ16)ك/

 يف خامتة املصحف.

مكتـوب سنة  (ARAB/1) حمفوظ بمكتبة ميونخ يف أملانيا برقم ية:مصحف إشـبـيل .3

 .هـ( كام هو مبِّي يف خامتة املصحف624)

 ARABE) ـة الوطـنية الفرنسية برقمفـــي املكـتـبحمفــوظ  مصحف ياقوت المستعصمي: .4
هـ( كام هو مبِّي يف خامتة هذا  688والذي كتبه ياقوت املستعصمي سنة )( 6716 /

 .املصحف

فـي مكـتـبـة مـيـونـخ فـــي مصحف حمــفــوظ  مصحف الحلبي، أو مصحف القراءات: .5

هـ( كام هو مبِّي  790لبي سنة )(، كتبه حممد بن إسامعيل املقرئ احل1113ا برقم )أملـانـيـ

 .يف خامتة املصحف

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف  مصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم: .6

 .ـه1409دينة املنورة، املطبوع سنة امل –

 المؤلفات: ثانيًا/
وت، بري-هلالل ناجي، دار الغرب اإلسالمي  ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور: .7

 م(.1998=  ـه1418، )1ط

للحافظ أيب الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  :اإلتقان في علوم القرآن .8

(، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة ـه 911السيوطي )ت 

 م.2006=  ـه1426، 1املدينة املنورة، ط-املصحف الريف 

(، دار ـه682بن حممد بن حممود القزويني )تمام  زكريا لإل آثار البالد وأخبار العباد: .9

 بريوت )ب. ت(.-صادر 
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لكامل عبد جاسم الصالح اجلمييل، جملة البحوث  :أثر القرآن الكريم في الخط العربي .10

اململكة العربية السعودية، العدد التاسع، السنة اخلامسة -والدراسات القرآنية 

 والسادسة.

عبد الرب بن عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن  يب، ألباالستيعاب في معرفة األصحا .11

، بريوت  -دار اجليل، ق: عيل حممد البجاوييق، حتهـ(463ت)عاصم النمري القرطبي

 .م (1992 =هـ 1412 ) ،1ط

احلسن عيل بن حممد اجلزري )ت لعز الدين ابن األثري أيب  أسد الغابة في معرفة الصحابة: .12

ض، والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار (، حتقيق: الشيخ عيل ـه630 حممد معو 

 م(.1994=  ـه1415، )1بريوت، ط –الكتب العلمية 

 496لإلمام أيب داود سليامن بن نجاح )ت  أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار: .13

(، حتقيق: د. أمحد بن أمحد بن معمر رششال، جممع امللك فهد لطباعة املصحف ـه

 م(.2008=  ـه1428، )1ملنورة، طاملدينة ا –الريف 

خلري  األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: .14

 م(. 2002=  ـه 1422، )15(، دار العلم للماليِّي، طـه 1396الدين الزركيل )ت 

د عصام حمم ، حتقيق: د.هـ(403 تبكر الباقالين املالكي ) لقايض أيبل :النتصار للقرآنا .15

ن، ودار ابن حزم-القضاة، دار الفتح للنر والتو زيع  =  ـه1422، )1بريوت، ط -عامَّ

 م(.2001

امعيل بن كثري القريش الدمشقي لإلمام احلافظ أيب الفداء إس البداية والنهاية: .16

، 1القاهرة، ط-(، حتقيق: د. حامد أمحد الطاهر، دار الفجر للرتاث ـه774)ت

 م(.1992=  ـه1413)

ف، راجعه وحقق لغته: عبد الـر زاق عـبد لناجي  زين الدين املرص ربي:ئع الخط العـبدا .17

 م(. 1973=  ـه1392،)1ط، بـغـداد-ـزي للطبـاعة والـفنـون الواحـد، مـؤسـســة رم

البن معاذ اجلهني األندليس  : البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان .18

=  ـه1407، )1عامن، ط-ار عامر (، حتقيق: د. غانم قدوري احلمد، دـه442)ت

 م(.1986

(، ـه 794لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش )ت :البرهان في علوم القرآن .19

 القاهرة )ب.ت(. –، مكتبة دار الرتاث 1حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط
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حتقيق: (، ـه444لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين )ت البيان في عدِّ آي القرآن: .20

، 1الكويت، ط –د. غانم قدوري احلمد، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق

 م(.1994=  ـه1414)

لإلمام شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد  :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .21

(، حققه وضبط نصه وعل ق عليه: د.بشار عـــــواد ـه 748بن عثامن الذهبي )ت 

 م(. 2003=  ـه1423، )1بريوت، ط-الغـــرب اإلسالمي معروف، دار 

 911لإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  :تاريخ الخلفاء .22

=  ـه 1408، )3بغداد، ط-ري(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة منـه

 م(.1987

بن حممد بن احلسن الديار  لإلمام الشيخ حسِّي :تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس .23

 بريوت )ب.ت(.-(، مؤسسة شعبان للنر والتو زيعـه966بكري )ت

غورغيوريوس بن أهرون بن توما امللطي املعروف بابــن العــربي  تاريخ مختصر الدول: .24

 1412، )3بريوت، ط -نطون صاحلاين اليسوعي، دار الرق(، حتقيق: أـه 685)ت 

 م(. 1992=  ـه

(، حتقيق: ـه676لإلمام حييى بن رشف النووي )ت  اب حملة القرآن:التبيان في آد .25

=  ـه1412، )1دمشق، ط -الطائف، مكتبة دار البيان-بشري حممد عيون، مكتبة املؤيد 

 م(.1991

للمعتصم باهلل طاهر بن  :التبيان لبعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن على طريق اإلتقان .26

 م(.1916=  ـه1334، )1املنار بمرص، طصالح بن أمحد اجلزائري، مطبعة 

(، ـه 748لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )ت تذكرة الحفاظ: .27

=  ـه 1428، )2بريوت، ط-ق: الشيخ  زكريا عمريات، دار الكتب العلمية تـحـقـيـ

 م(. 2007

-رسحسِّي عبد اهلل احلسيني، جروس بللدكتور إياد  :التكوين الفني للخط العربي .28

 ـه1424، )1بريوت ، ط -بغداد، ودار صادر-لس، ودار الشؤون الثقافية العامةطراب

 م(.2003= 
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 الداين سعيد بن عثامن عمرو أيب لإلمام :السبعة القرَّاء من واحد كل به تفرد لما التهذيب .29

 والتو زيع والنر للدراسات نينوى دار، الضامن صالح حاتم. د: حتقيق(، ـه444ت)

 (.م2005=  ـه1426) ،1ط، دمشق –

لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين، عني بتصحيحه:  التيسير في القراءات السبع: .30

 (.م2005ـ = ه1426، )2بريوت، ط –أوتو يرتزل، دار الكتب العلمية 

(، حتقيق: ـه671مد بن أمحد بن أيب القرطبي )تأليب عبد اهلل حم الجامع ألحكام القرآن: .31

=  ـه1427، )1بريوت، ط –د املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة د. عبد اهلل بن عب

 م(.2006

قــاسم حسن  د. جامع المنصور ببغداد وأثره في تطور الحركة الفكرية في العصور العباسية: .32

 م(. 2013=  ـه1434، )1بريوت، ط –السامرائي، دار الكتب العلمية 

حممد بن عبد الصمد املعروف  لإلمام أيب احلسن عيل بن جمال القراء وكمال اإلقراء: .33

(، حتقيق: عبد احلق عبد الكريم سيف القايض، ـه643بعلم الدين السخاوي )ت 

 ، )ب.ت(.1بريوت، ط –مؤسسة الكتب  الثقافية 

ه بن خلف بن  حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع: .34 أليب حممد القاسم بن فريُّ

(، حتقيق: د.أيمن رشدي سويد، مكتبة ـه590أمحد الشاطبي الرعيني األندليس )ت

 م(.2013=  ـه1434، )1دمشق، ط –ابن اجلزري 

(، عني ـه205لإلمام حممد مرتىض الزبيدي )ت حكمة اإلشراق إلى ُكتَّاب اآلفاق: .35

 م(.1990=  ـه1411) ،1القاهرة، ط-ه: حممد طلحة بالل، مطبعة املدينبإخراج

حممد غنوم،  د. عبد النارص ونوس، ود. :داماتهالخط العربي، نـشـأتــه، مـبــادئه، استخ .36

 – 2009=   ـه1431-1430، )1كلية الفنون اجلميلة، ط-منشورات جامعة دمشق 

 م(.2010

بوري، باد اجلد. حممود ع :واببـتى عصر ابن الوزخرفة القرآن الكريم ح ـذهيبخط وت .37

 م(.2013=  ـه1434)،1بريوت، ط-ة للموسوعات يربعالدار ال

ـلـيـق: جليل عم(، مجـع وتـقـديم وتـ1992لكـوركـيـس عـواد )ت :ةالـشـرقـيـ الذخائـر .38

 م(.1999=  هـ1419، )1بريوت، ط-العطية، دار الغرب اإلسالمي
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لإلمام احلافظ حمب الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممود أيب احلسن بن  :ذيل تاريخ بغداد .39

(، دراسة وحتقيق: ـه643)تهبة اهلل بن حماسن املعروف بابن النجار البغدادي 

 م(.2004=  ـه 425، )2بريوت، ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

-اليِّي، دار لبنان للطباعة والنرللخطاط كامل بابا، دار العلم للم روح الخط العربي: .40

 م(.1983=  هـ1403، )1بريوت، ط

 بت عند أئمة األمصار وجرى عليهسعادة الدارين في بيان وعدِّ آي معجز الثقلين على ما ث .41

(، مطبعة املعاهد ـه1357حممد بن عيل بن خلف احلداد )ت  :العمل في سائر األقطار

 م(.1924=  ـه1343، )1بمرص، ط

حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي لإلمام شمس الدين أيب عبد اهلل  :سير أعالم النبالء .42

، وآخرون، مؤسسة الرسالة (، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وبشار معروفـه 748)ت

 م(.1982=  ـه1402، )2بريوت، ط –

مام ابن العامد شهاب الدين أبـي الفالح عـبد لإل :شذرات الذهب في أخبار من ذهب .43

(، حققه وعلق ـه1089بيل الدمشقي )تاحلي بـن أحـمـد بـن حممـد العـكري احلـنـ

 م(.1986=  ـه1406) ،1بريوت، ط -دمشق-عليه: حممود األرناؤوط، دار ابن كثري 

: مكتب  (، حتقيق ـه 911ت مام احلافظ جالل الدين السيوطي )لإل :شرح الشاطبية .44

أبو عاصم حسن بن عباس ابن قطب، مؤسسة -قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث 

 (.م2004=  ـه1425، )1اهلرم، ط -األندلس-قــرطبة 

(، مجع ـه204ن إدريس الشافعي )تب لإلمام الفقيه أيب عبد اهلل حممد :ر الشافعيشعـ .45

مديرية  –وحتقيق ودراسة: د. جماهد مصطفى هبجت، طبع بــمـطابع جامعة املوصل 

 م(.1986=  ـه1406، )1دار الكتب، ط

(، دار ـه821دي )تأمحد القلقشـن أليب العباس :صبح األعشى في صناعة اإلنشا .46

 م(.1922=  ـه1340، )1القاهرة، ط-ة رصيـب املتالك

(، دار ابن ـه256لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري )ت البخاري: صحيح .47

 م(.2002=  ـه1423، )1بريوت، ط –دمشق  –كثري 
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(، ـه899لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل التنيس )ت  الطراز في شرح ضبط الخراز: .48

املدينة  –لريف اعة املصحف ابحتقيق: د. أمحد بن أمحد رششال، جممع امللك فهد لط

 م(.2000=  ـه1420، )1املنورة، ط

للملك األشــرف  العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك: .49

(، حتقيق: شاكر حممود عبد ـه803العباس إسامعيل بن العباس )ت الـغساين أيب 

=  ـه1395، )1بريوت، ط –بغداد، ودار الرتاث اإلسالمي  –املنعم، دار البيان 

 م(. 1975

و زي )ت بن اجلاد الرمحن لإلمام أيب الفرج عب :فنون األفنان في عيون علوم القرآن .50

، 1بريوت، ط –(، حتقيق: د. حسن ضياء الدين عرت، دار البشائر اإلسالمية  ـه597

 م(.1987=  ـه1408)

مة رضوا :القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر .51 ن بن للشيخ العالَّ

بن إبراهيم ا(، حتقيق: عبد الر زاق بن عيل ـه1311حممد بن سليامن املخلاليت )ت 

 م(.1992=  ـه1412، )1موسى، طبع بإذن من و زارة اإلعالم فرع املدينة املنورة، ط

أليب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد  :اريخالكامل في الت .52

(، حتقيق: ـه630اجلزري امللقب بعز الدين )ت  وف بابن األثريالواحد الشيباين املعر

=  ـه1407، )1بـيـروت، ط-ة أيب الفداء عبد اهلل القايض، دار الكتـب العلـمي

 م(.1987

د. أيمن فؤاد السيد، الدار املرصية اللبنانية  :الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات .53

 م(.1997=  ـه1418، )1القاهرة، ط –

(، حتقيق: د.إبراهيم ـه347البن درستويه عبد اهلل بن جعفر )ت  :الُكتَّاب كتاب .54

، 1الكويت، ط –السامرائي، ود. عبد احلسِّي الفتيل، مؤسسة دار الكتب الثقافية 

 م(.1977=  ـه1397)

اهلل الشهري للعامل الفاضل مصطفى ابن عبد  :امي الكتب والفنونكشف الظنون عـن أس .55

 بريوت )ب. ت(. –(، دار إحياء الرتاث العريب ـه1068بحاجي خليفة )ت 



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

89 

عروف لكامل الدين أيب الفضل عبد الر زاق ابن أمحد امل :ع اآلداب في معجم األلقابمجم .56

و زارة -(، حتقيق: حممد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنر ـه723بابن الفوطي )ت

 م(.1995=  ـه1416، )1طهران، ط -الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

عبد الر زاق عيل إبراهيم موسى، مكتبة  :الوجيز في عد آي الكتاب العزيز المحرر .57

 م(.1988=  ـه1408، )1الرياض، ط –املعارف 

: د. عزة لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين ، حتقيق :المحكم في نقط المصاحف .58

 م(.1997=  ـه1418، )2دمشق، ط-بريوت، ودار الفكر-حسن، دار الفكر املعارص

(، حتقيق: د. ـه496لإلمام أيب داود سليامن بن نجاح )ت :ر التبيين لهجاء التنزيلمختص .59

املدينة  –أمحد بن أمحد بن معمر رششال، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف 

 م(.2002=  ـه1423، )1املنورة، ط

)ت   الفدا صاحب محاةؤيد عامد الدين إسامعيل أيبللملك امل :المختصر في أخبار البشر .60

 )د. ت(.1(، املطبعة احلسينية املرصية، طـه 732

، 1دي. إس. رايس، ترمجة: أمحد األرفيل، جينيف، ط المخطوط الوحيد البن البواب: .61

 م(.1980=  ـه 1400)

 المخطوطات مصدر من مصادر دراسة الفن اإلسالمي، دراسة الجوانب الفنية في كتابة .62

ـباس السامرائي، جملة جامعة تكريت د. ظمياء حممد عـ المصاحف )القسم األول(:

 م(. 2013=  ـه 1434أ(، ) – 10( العدد )20د )العراق، املـجل –للعلوم اإلنسانية 

نوري محودي القييس، جملة املورد  مدرسة الخط العراقية من ابن مقلة إلى هاشم البغدادي: .63

 م(.1986=  ـه1407ع، )العراق، املـجلـد اخلامس عـشـر، العدد الـراب-

لإلمام أيب حممد عبد اهلل  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: .64

(، وضع حواشيه: خليل ـه 768بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي اليمني املكي )ت

 م(.1997ـ = ه1417، )1بريوت، ط-املنصور، دار الكتب العلمية 

انتقاء احلافظ أيب احلسن أمحد  :النجار البغداديالمستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن  .65

(، دراسة وحتقيق: ـه749بن أيبك بن عبد اهلل احلسامي املعروف بابن الدمياطي )ت

 م(.2004=  ـه 1425، )2بريوت، ط -د القادر عطا، دار الكتب العلميةمصطفى عب
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شاكر،  (، رشحه وصنع فهارسه: أمحد حممدـه241لإلمام أمحد بن حنبل )ت :المسند .66

 م(.1995=  ـه1416، )1القاهرة، ط-دار احلديث 

دوري د. غانـم قـ :يةدراسة وصفـية تـحلـيل -ـه 353ة المخطوط سنـصي مصحـف الُمـَخلِّـ .67

جدة، العدد السادس عر، -احلمد، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية 

 م(.2013=  ـه1434)

اخلطاط حميي الدين نجيب بادنجكي، منشورات ع وترتيب جـم ي:معالم الخط العـربـ .68

 م(. 2000=  ـه 1420، )2حلب، ط-دار القلم العريب 

عبد الفتاح القايض وحممود إبراهيم  :معالم اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل .69

 م(.1949=  ـه1368، )1دعيبس، مطبعة األ زهر، ط

ـوت بن اقهلل ياب الدين أيب عبد الشه :اء، إرشاد األريب إلى معرفة األديبمعجم األدبـ .70

-(، حتقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي ـه626عبد اهلل احلموي )ت

 م(.1993=  ـه1413، )1بريوت، ط

(، دار ـه626لشهاب الدين أيب عبد اهلل ياقـوت بن عبد اهلل احلموي )ت :معجم البلدان .71

 م(.1957=  ـه1376، )1بريوت، ط-صادر 

مصطفى الشهري  ألمحد بن :السعــادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوممفـــتــــاح  .72

=  ـه1405، )1بريوت، ط-(، دار الكتب العلميةـه968بطاش كربي  زاده )ت

 م(.1985

لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين،  :المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار .73

=  ـه1432، )1بريوت، ط-اإلسالمية  حتقيق: د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر

 م(.2011

ن بن عيل ابن حممد ابن اجلزري أليب الفرج عبد الرمح :وك واألممالمنتظم فـــي تاريخ الملـ .74

د القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، (، دراسـة وحتقـيـق: حمـمد عـبــه597)ت

 م(.1992=  ـه1412، )1ريوت، طب-دار الكتب العلمية 

د. غانم قدوري احلمد، مركز الدراسات واملعلومات :ي رسم المصحف وضبطهالميسر ف .75

 م(.2012=  ـه1433، )1جدة، ط-القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي 
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د. أمحد خالد شكري، مركز الدراسات واملعلومات  :الميسر في علم عد آي القرآن .76

 م(.2012=  ـه1433، )1جدة، ط-القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي 

بن تغري اجلامل الدين أيب املحاسن يوسف  :جوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالن .77

-(، قدم له وعل ق عليه: حممد شمس الدين، دار الكتب العلمية ـه 784األتابكي )ت

 م(.1992=  ـه1413، )1بريوت، ط

حممد الدمشقي الشهري بابن للحافظ أيب اخلري حممد بن  :النشر في القراءات العشر .78

 م (.2002=   هـ1423، )2بريوت، ط-(، دار الكتب العلمية ـه 833)تاجلزري

(، حتقيق: د. ـه440أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي )ت :هجاء مصاحف األمصار .79

 م(.2009=  ـه1430، )1الدمام، ط –حاتم صالح الضامن، دار ابن اجلو زي 

حممد بن مري سليم امللقب إلسامعيل بن  :ماء المؤلفين وآثار المصنفينة العارفين أسديه .80

، 1بريوت، ط –، دار إحياء الرتاث العريبهـ(1339)ت  بإسامعيل باشا البغدادي

 م(.1951=  ـه 1370)

(، حتقيق واعتناء: ـه764لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت  :وفياتالوافي بال .81

، 1بريوت، ط –أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب 

 م(. 2000=  ـه1420)

ين أمحد ابن أيب بكر بن أليب العباس شمس الد :انوفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الـزمـ .82

 )د. ت(. 1بريوت، ط-حتقيق: د. إحسان عباس، دار صادر (،ـه681خلكان )ت
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