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شكر وعرفان 

 

هلل أحمده حمد الشاكرين، وأستغفره وأتوب إليو إنّو جواد كريم،  الحمد      
أىل الثناء والمجد، والصالة والسالم على خاتم النبيين محّمد، وعلى آلو 

. وصحبو أجمعين
ال يسعني وأنا أنهي ىذا العمل المتواضع إالّ أن أتقّدم  بفائق الشكر والعرفان 

الذي لم تلهو "  محمد األمين بلغيث: " ألستاذي المشرف األستاذ الدكتور
. مشاغلو عن متابعة بحثي ىذا

كما أتقّدم بواسع الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة، وإلى كّل       
. من قّدم لي يد المساعدة
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اإلىداء 
 

 إلى روح الوالد رحمو اهلل الذي علمني القرآن ووجهني التوجيو الصحيح. 
  إلى الوالدة الكريمة حفظها اهلل .
 إلى كل إخوتي وأخواتي .
 إلى زوجتي الغالية التي صبرت معي على درب العلم .
  أسماء، عبد الرحمن، إبراىيم،والكتكوتة سارة" إلى أبنائي األعزاء كل باسمو " 
 إلى كل من علمني حرفا. 
 إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد... 

إلى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل المتواضع آمال أن ينال رضا كل من تصفح 
 .أوراقو
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 كاٟتمد هلل الذم أنزؿ على عبده ،  علم اإلنساف ما ٓب يعلم،اٟتمد هلل الذم علم بالقلم  

 كالرسوؿ الذم أرسل، ٨تمده سبحانو على الكتاب الذم أنزؿ، الكتاب كٓب جيعل لو عوجا،

كنشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كنشهد أف سيدنا ٤تمدا عبده كرسولو البشَت 

 ما داـ الليل ، ك السراج ا١تنَت، صلى اهلل عليو كعلى آلو األطهار كصحبو األخيار،النذير

.  كسلم تسليما كثَتا،كالنهار

ك تعددت أشكا٢تا ُب  ٚتيع  لقد بلغت اٟتضارة اإلسالمية ُب األندلس مبلغا عظيما،  

ا١تيادين من فنوف كعلـو كآداب، كما دكف علماء األندلس إنتاجهم اٟتضارم ك الفكرم ُب 

.  كتب ك٣تلدات مألت الدنيا كشغلت الناس قركنا عديدة

كما نبغ ُب األندلس علماء أجالء قدموا للبشرية خدمات جليلة كمعارؼ ٚتة ال تزاؿ   

. آثارىا شاىدة إٔب يومنا ىذا على عظمة ىؤالء الرجاؿ

فال تكاد تقرأ عن عآب من ىؤالء  ككاف الدين اإلسالمي عامال أساسيا ُب ىذا النبوغ ،  

العلماء إال كٕتد ُب ترٚتتو أنو كاف فقيها قبل أف يكوف طبيبا أك فلكيا أك رياضيا أك حىت شاعرا 

ففي كل كتاب من كتبهم أك رسالة من  فقد ٚتعوا بُت علـو الدنيا كعلـو اآلخرة، كأديبا،

 كٛتدا كثَتا على نعمو ،رسائلهم إال كٕتد ُب مقدمتها ثناءا عظيما على اهلل سبحانو كتعأب

. كصالة كسالما على نبيو الكرمي
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كانوا من ٛتلة كتاب – إف ٓب نقل كلهم – كإذا ْتثت مليا ُب سَتهتم كجدت أف أغلبهم   

اهلل ،حفظوه ُب الصغر كتلقوه من شيوخ كبار نقلوا ا١تصحف الشريف إٔب األندلس منذ بدايات 

الفتح اإلسالمي ٢تذه البالد البعيدة عن مهبط الوحي بعدا شاسعا قطعوا خاللو الفياُب كاٞتباؿ 

كمركا بكتاب اهلل من أرض اٞتزائر إٔب بالد األندلس ليشع نور اهلل ُب أكركبا ألكؿ مرة ُب 

.  التاريخ

: كلقد حاكلت ُب ىذه الرسالة أف أجيب على األسئلة التالية

 كيف انتقل ا١تصحف الشريف إٔب األندلس؟ - 

  ما مدل اىتماـ األندلسيُت بعلـو ا١تصاحف؟ -

كىل صحيحه أف ا١تصحف الذم كاف ُب جامع قرطبة ىو نفسو ا١تصحف اإلماـ ا٠تاص - 

؟  - رضي اهلل عنو– بسيدنا عثماف 

 كيف كانت عناية أىل األندلس كتعظيمهم ٢تذا ا١تصحف؟- 

 ا١تصاحف ك ضبطها كتسفَتىا كٕتليدىا؟ عملية نسخكيف كانت تتم - 

  ما ىي األدكات ا١تستعملة ُب صناعة ا١تصاحف؟-

بأم خط من ا٠تطوط العربية كانت تيكتب ىذه ا١تصاحف؟ - 

، كما مدل انتشار ا١تصاحف كركاج ٕتارهتا عند من ىم أشهر ناسخي ا١تصاحف باألندلس؟- 

 األندلسيُت؟، كىل سامهت نساء األندلس ُب ىذه الصناعة؟، كمن اشتهرت منهن هبذه ا١تهنة؟
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إف من األسباب اليت دفعتٍت الختيار ىذا ا١توضوع ىو أنٍت نشأت ُب بيئة قرآنية جعلتٍت   

 كأنا اآلف إماـ ،أتعلق بكتاب اهلل كأحفظو، كما اشتغلت معلما للقرآف الكرمي لسنوات عديدة

تزاؿ   كلقد رأيت أف بالد  ا١تغرب العريب عامرة ْتملة كتاب اهلل كال،بأحد مساجد الوطن

 حىت ُب كل مكافكذلك رغم ما مر هبا من ٤تن كفنت كتغريب كاستعمار، كانتشرت ا١تصاحف 

يكاد خيلوا مسجد من مساجدنا كبيت من بيوتنا من أحدىا ّتميع األشكاؿ كاألحجاـ،  ال

 ُب بالد األندلس اليت كانت جزءا ال يتجزأ من مغربنا االىتماـفأردت أف أعرؼ سر ىذا 

 .، كالتطور الذم بلغو أىلها ُب فن صناعة الكتاب كبا٠تصوص ا١تصحف الشريفاإلسالمي

 كذلك ،  كككل ْتث تارخيي أك علمي ال بد من كجود بعض العقبات اليت تعًتض الباحث

 :ما حدث ٕب أثناء ىذا البحث حيث مررت ببعض الصعوبات اليت  أٚتلها ُب ما يلي

 قلة ا١تراجع اليت ٖتدثت عن ىذا ا١توضوع باستثناء بعض البحوث القليلة ا١تنشورة ىنا  -

 .كىناؾ

عدـ كجود دراسات سابقة متخصصة ديكن االستفادة منها ما عدا موضوع مصحف  -

عثماف الذم كجدنا بعض ا١تعلومات عنو، إذ أف موضوع كتابة ا١تصاحف درس ُب ا١تشرؽ 

 .اإلسالمي دراسات عديدة كال ٧تد ٢تا مثيال ُب ا١تغرب اإلسالمي

عدـ ٗتصصنا ُب فن ا٠تط العريب لكثرة أنواعو كاختالؼ أشكالو فهو علم قائم بذاتو  -

 .حيتاج إٔب دراسات معمقة
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كما كجدنا صعوبة ُب دراسة فن التسفَت كخاصة عند التطرؽ إٔب األدكات ا١تستعملة ُب  -

ىذه الصناعة فهناؾ مصطلحات يصعب فهمها كأٝتاء بعض ا١تواد اليت تستخدـ ُب صناعة 

كغَتىا  (....ا١تثقب–ا١تضلف – ا١تقراض –ا١تلـز ):ا١تداد أك الصمغ أك أدكات التجليد مثل 

التيسَت : كثَت، كالكتب ا١تتخصصة ُب ىذا اجملاؿ ٓب يتم ٖتقيقها حىت اآلف، كمن ىذه الكتب 

ُب صناعة التسفَت، ك ٖتف ا٠تواص ُب طرؼ ا٠تواص كمها لكاتباف أندلسياف، كقد اعتمدت 

 .عليهما ُب كصف صناعة ا١تداد، ككيفية ٕتليد ا١تصاحف

    أما فيما خيص الرسم كالضبط كعلم القراءات عامة، فمصادرىا كمراجعها كثَتة كمتوفرة، 

 . كٓتاصة كتب أيب عمر الداين كغَتىا

   من الدراسات السابقة اليت اعتمدت عليها ُب ىذه الرسالة ْتث قصَت ال يفي بالغرض 

ُب ٣تلة البحوث نشر  (كتابة ا١تصاحف ُب األندلس )بعنواف " سهى بعيوف"للدكتورة 

أضواء على مصحف عثماف كرحلتو شرقا كغربا ) ككتاب كالدراسات القرآنية ُب عدده السابع،

الرحلة العجيبة لنسخة )للدكتورة سحر السيد سآب، ككذلك كتاب األستاذ ٤تمود آغا بوعياد  (

 .(من مصحف ا٠تليفة عثماف ُب أرجاء ا١تغرب ك األندلس

 :المنهج المتبع في  ىذه الدراسة -

 جانب فٍت خيتص ،            لقد رأيت أف ىذا البحث ديكن أف يدرس من ثالثة جوانب 

 كجانب خاص  بالدراسات القرآنية من حيث علـو ،با٠تط العريب كٚتاليتو كتارخيو ُب األندلس 
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 كجانب تارخيي أستقصي فيو عن مصحف عثماف كرحلتو إٔب ،ا١تصاحف كركاده ُب األندلس 

 .األندلس

خيتلف ا١تنهج باختالؼ الفصوؿ كا١تواضيع، فقد اعتمدت ا١تنهج التارخيي الوصفي       

ٍب اتبعت ا١تنهج التحليلي ُب ما جاء  ،بتاريخ ا٠تط العريب ُب األندلس كمدل تطورهللتعريف 

ٍب عدت إٔب كصف طريقة عناية أىل  من أقواؿ عن ا١تصحف اإلماـ كرحلتو إٔب األندلس،

 ،األندلس بكتابة ا١تصحف الشريف كا١تراحل اليت دير هبا ا١تصحف ُب نسخو كزخرفتو كٕتليده

الرسالة خطة   ك قد كضعت ٢تذهمع ترٚتات كجيزة ألشهر خطاطي ا١تصاحف ُب األندلس،

تتكوف من مقدمة ك مدخل عاـ تطرقت فيو إٔب تاريخ األندلس السياسي ك العلمي باختصار، 

باإلضافة إٔب أربعة فصوؿ، ففي الفصل األكؿ تكلمت عن العلـو ا١تتعلقة با١تصاحفػ كعلم 

القراءات كالرسم كالضبط، ك الفصل الثاين خصصتو للحديث عن ا١تف العثماين الذم كاف 

موجودا بقرطبة، أما الفصل الثالث فقد شرحت فيو طريقة كتابة ا١تصاحف كزخرفتها ُب 

األندلس، كُب الفصل الرابع ٖتدثت عن انتشار ا١تصاحف كٕتارهتا باألندلس كأبرز النساخ 

الذين كتبوا ا١تصاحف، ٍب كضعت خا٘تة مشلت على أىم ما يستفاد من ىذا البحث الذم 

 .حيتاج إٔب ا١تزيد من الدراسة

  



 

 

 
  العامالمدخل
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 :التعريف ببالد األندلس-1

األندلس ىي إسبانيا اإلسالمية بصفة عامة، كقد أطلق ىذا االسم على شبو جزيرة إبَتيا 

كلها، إذ كانت ُب ذلك الوقت ُب يد ا١تسلمُت، كبدأ لفظ األندلس يقل مدلولو اٞتغراُب شيئا 

فشيئا تبعا للوضع السياسي الذم كانت عليو دكلة ا١تسلمُت ُب شبو اٞتزيرة، حىت انتهى اللفظ إٔب 

 .٦تلكة غرناطة فقط، كىي آخر ٦تلكة إسالمية ُب إسبانيا

، كىو اسم يطلق على قبائل الونداؿ اٞترمانية "كندلوس"من" أندلس"إشتق العرب كلمة 

اليت اجتاحت أكركبا ُب القرف ا٠تامس ا١تيالدم، كاستقرت بإسبانيا، كحُت جاء العرب فاٖتُت عربوا 

على الواليات اٞتنوبية " أندلوثيا"، كعند سقوطها أطلق اإلسباف اسم"أندلس"ىذا االسم إٔب 

    1.حىت اليـو" غرناطة"ك"إشبيلية"ك" قرطبة"اإلسبانية ، كىي ا١تنطقة اليت تشمل 

حيد األندلس من الشرؽ كاٞتنوب الشرقي البحر ا١تتوسط، كمن الغرب كاٞتنوب الغريب 

مضيق "أك " ْتر الزقاؽ"كيفصلها عن ا١تغرب " الربت"احمليط األطلسي، كيفصلها عن فرنسا جباؿ 

 2.كىو ا١تضيق الذم دخل منو ا١تسلموف عند الفتح" جبل طارؽ

                                                           
 -2عمر فركخ، العرب كاإلسالـ ُب اٟتوض الغريب من البحر األبيض ا١تتوسط، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، ط-11

 .44- 43: ص- 1981

عصاـ ٤تمد شبارك، األندلس من الفتح العريب ا١ترصود إٔب الفردكس ا١تفقود، دار النهضة، بَتكت لبناف، ب ط، ب ت -2
 .55:ص
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ذكر ا١تؤرخوف أف أكؿ من نزؿ األندلس بعد الطوفاف قـو يعرفوف باألندلس، فسميت هبم 

األندلس، كقيل إهنم كانوا ٣توسا فأراد اهلل قلعهم منها، فحبس ا١تطر عنهم حىت غاضت مياىهم 

ٍب احتلها بعد ذلك قـو من األفارقة، فلما نزلوا كعيوهنم كأهنارىم فخرجوا منها، كافًتقوا ُب البالد، 

األندلس كجدكا أهنارىا قد جرت فملكوىا، كبلغ عدد ملوكهم أحد عشر ملكا، ٍب غلب عليهم 

اإلشباف حىت أخرجوىم منها، ٍب ىجم عليهم عجم ركمة، ٍب حكم القوط األندلس، كقطع اهلل 

 1.ملك ركمة منها، كعدد ملوؾ القوط ستة عشر ملكا آخرىم لذريق الذم دخل عليو ا١تسلموف

ففي اٞتنوب مناخ معتدؿ ُب كل فصولو، أما :خيتلف مناخ األندلس باختالؼ مناطقو: المناخ

على السواحل احملاذية للبحر األبيض ا١تتوسط فيمتاز بشتاء قصَت، كصيف طويل، كُب الغرب 

يدـك الشتاء ٨تو شهرين فقط، أما ُب الوسط فا١تناخ قارم متفاكت بُت الفصوؿ، شديد اٟتر 

أما الرياح فإهنا هتب على القسم .صيفا، كقد جعل اختالؼ الفصوؿ الفاكهة موجودة ُب كل فصل

الشرقي من ا١تشرؽ فتحمل إليو األمطار، كهتب على القسم الغريب من الغرب فتحمل إليو 

 .األمطار

                                                           
 2،ج،1980 ،2ليفي بركفنساؿ،دار الثقافة بَتكت ط:ابن عذارل ا١تراكشي،البياف ا١تغرب ُب أخبار األندلس كا١تغرب، تح-1

 22:ص
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 :األوضاع االجتماعية والسياسية- 2

عشية الفتح اإلسالمي كاف اجملتمع اإلسباين يعاين أزمات اجتماعية كسياسية أدت إٔب 

سقوط دكلة القوط اليت كانت ٖتكم األندلس، كفيما يلي بياف ألكضاع األندلس االجتماعية 

 .كالسياسية

كاف اجملتمع القوطي ُب تلك الفًتة يتألف من ٜتس طبقات جعلتو ينقسم إٔب كحدات 

طبقة النبالء كطبقة رجاؿ الدين كطبقة : غَت مًتابطة متصارعة فيما بينها، كىذه الطبقات ىي

 .التجار كالزراع كصغار ا١تالؾ كطبقة العبيد كطبقة اليهود

كٓب يغَت القوط الغربيوف الذين انتصركا ُب جنوب إسبانيا كثَتا من نظم اجملتمع اليت كانت 

سائدة ُب زمن الركماف، فظلت طبقة النبالء على ما كانت عليو من غٌت كنفوذ، ككاف خيتار ا١تلك 

من ىذه الطبقة عن طريق االنتخاب بشرط الشجاعة، كيتم اختيار حكاـ األقاليم كا١تدف من ىذه 

 1.الطبقة أيضا

، ككل إقليم يشتمل "دكؽ"كقد كانت إسبانيا القوطية تضم عدة أقاليم، ككل إقليم حيكمو 

 .بإعانة طائفة من ا١توظفُت" قومس"على عدد من ا١تدف، كحيكم كل مدينة 

أما طبقة التجار كالزراع كصغار ا١تالؾ فظلت تعيش ٖتت رٛتة طبقة النبالء اليت تتحكم 

 .باالقطاعات الكربل، بعد أف اغتصب القوط من الزراع كاألحرار  أراضيهم كاستقركا هبا

                                                           
 .47 -46:صالسابق، ،ا١ترجععمر فركخ-1
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أما طبقة العبيد، فقد كانت أكرب الطبقات عددا، كيعمل أفرادىا ُب فالحة أراضي األغنياء 

كالنبالء الذين يسيئوف معاملتهم كيعتربكهنم جزء من ٦تتلكاهتم، فحقوقهم مهضومة، كال غرك أف 

 .يتحُت ىؤالء العبيد الفرصة للتخلص من الوضع الذم ىم فيو 

    كال ديكن إغفاؿ دكر طبقة رجاؿ الدين اليت أصبح ٢تا شأف كبَت بعد ٖتوؿ القوط إٔب 

الكاثوليكية، كنبذىم ا١تذىب األريوسي، فسيطرت ىذه الطبقة ركحيا، كقد كانت ٘تلك األراضي 

الواسعة ا١تعفاة من الضرائب، كاألكقاؼ التابعة للكنائس كاألديرة، كأخذت تعمل للمصاّب ا٠تاصة 

 1.دكف النظر ١تصاّب الشعب

    أما طبقة اليهود فقد كانت مكركىة من ٚتيع الطبقات، كخاصة النبالء كرجاؿ الدين 

الكاثوليك الذين اضطركىم بسبب اختالؼ الدين كسيطرة اليهود على اٟتياة االقتصادية 

يعملوف على إسقاط دكلة القوط، - كىم كثرة ُب إسبانيا- كتعاطيهم الربا، كقد أخذ اليهود

 2.كاالستعانة بالعرب كا١تسلمُت الذين حيكموف ا١تغرب، حيث يتمتع اليهود ىناؾ باٟترية الدينية

 :األوضاع السياسية

استغرؽ القوط ُب حياة الًتؼ فضعفت الركح اٟتربية عندىم، ُب الوقت الذم كثرت فيو 

ا١تؤامرات كا١تنافسات الدموية بُت ا١ترشحُت للعرش، كما منت فيو قوة الكنيسة اليت أخذت تتدخل 

الذم عمل " إخيكا"ُب الشؤكف السياسية للدكلة، لذلك بلغت إسبانيا غاية الضعف ُب عهد ا١تلك
                                                           

 .53:  صالسابق ،ا١ترجع عمر فركخ-1

-2 ،عصاـ ٤تمد شبارك 60-58:  صالسابق، ا١ترجع  . 
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با١تلك دكف " غيطشة"معو ُب اٟتكم، ك١تا مات ىذا ا١تلك، استبد إبنو" غيطشة"على إشراؾ ابنو 

كليا " كقلة"أف يقيم كلده " غيطشة"انتظار ١تا يقرره ٣تلس النبالء، ك٦تا زاد األمر تعقيدا ٤تاكلة

مقيما ُب إحدل الواليات الشمالية، " كقلة"ىػ كاف ابنو 708سنة " غيطشة"للعهد، ك١تا مات 

فأسرع عائدا إٔب طليطلة، كلكنو ٓب يدخلها كىـز جيشو، كاختارت طبقة النبالء شخصا آخر بعيدا 

بن غيطشة، كىنا " كقلة"فأقاموه ملكا على إسبانيا بعد عزؿ " لذريق"عن األسرة ا١تالكة كىو 

، " كقلة" انقسم اٞتيش كالرأم العاـ إٔب فريقُت، فريق يوإب لذريق، كفريق يوإب ا١تلك ا١تخلوع

 فسادت البالد فوضى سياسية، كما 

فسدت اٟتياة االجتماعية، ُب الوقت الذم ظهرت فيو القوة اإلسالمية على الشاطئ 

 1.ا١تغريب ا١تقابل ، ٦تا أتاح للمسلمُت الفرصة للفتح

 :فتح األندلس

اتفقت ا١تصادر العربية على أف يولياف حاكم سبتة توجو بنفسو للقاء طارؽ بن زياد حاكم 

طنجة، كعرض عليو ا١تساعدة ُب دخوؿ األندلس، فقاده على الفور إٔب موسى بن نصَت، ككاف 

مقيما بالقَتكاف، كًب االتفاؽ على أف جيهز موسى جيشا لَتد إٔب ا١تلك ا١تعزكؿ كقلة عرشو، مقابل 

 .جزية سنوية يؤديها ا١تغلوب

                                                           
 .122:  صب ط، ب ت،،أٛتد ٥تتار العبادم، ُب تاريخ ا١تغرب كاألندلس، دار النهضة العربية ، بَتكت لبناف- 1
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الوليد بن "كرغم ذلك ٓب يكن موسى بن نصَت ليثق بيولياف، فكتب إٔب ا٠تليفة األموم 

يستأذنو، فرد عليو يأمره بأف خيوض الفتح أكال بالسرايا، كأال يغرر با١تسلمُت ُب ْتر " عبد ا١تلك

 .الزقاؽ الشديد األىواؿ

ليخترب بالد " أيب زرعة"كاستنادا لتوجيهات ا٠تليفة الوليد، بعث موسى بن نصَت سرية 

 .األندلس قبل اٞتواز إليها

ذكر ا١تقرم ُب نفح الطيب أف أكؿ من دخل جزيرة األندلس من ا١تسلمُت برسم اٞتهاد، 

اليت باجملاز، ككاف ُب مائة " طريف"طريف الرببرم مؤب موسى بن نصَت، الذم تنتسب إليو جزيرة 

فارس كأربعمائة راجل، جاز البحر ُب أربعة مراكب ُب رمضاف سنة إحدل كتسعُت، كانصرؼ 

 .بغنيمة جليلة

شجع ٧تاح طريف موسى بن نصَت على فتح األندلس، فندب ٢تذا األمر طارؽ بن زياد، 

الذم ركب البحر ُب سبعة آالؼ من ا١تسلمُت، ٍب ألقت ىذه السفن مرساهتا ُب اٞتزيرة ا٠تضراء 

 1.الذم ٛتل اسم طارؽ بن زياد فيما بعد" كاليب"عند جبل 

سار طارؽ إٔب قرطبة متخذا طريق الساحل سبيال لو حىت كصل بلدة صغَتة ٝتاىا العرب 

،  كُب ىذه البلدة عرؼ طارؽ أف لذريق سائر إليو ّتنوده، كأنو كصل إٔب قرطبة، كاستقر هبا "بكة"

                                                           
 لبناف ، بَتكت،إحساف عباس،دار صادر:أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح- 1

 .229: ، ص1988 ،ب ط 
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كقعت ا١تعركة الفاصلة بُت " لكة" قليال، ٍب تقدـ جنوبيها كضرب معسكره ىناؾ، كُب كادم

 ىػ، كديكن القوؿ أف معركة 92ا١تسلمُت ك لذريق، ككانت ُب الثامن كالعشرين من رمضاف سنة

 1.قد حسمت مصَت األندلس ١تدة ٙتانية قركف كأكثر" كادم لكة"

استكمل بعد ذلك عبد العزيز بن موسى فتح مناطق األندلس اليت ٓب يتم فتحها، ككاف ٘تاـ الفتح 

 2. ىػ كىي سنة كفاتو رٛتو اهلل97الكلي سنة 

 :الدولة اإلسالمية في األندلس

 أربع دكؿ نوجزىا فيما – خالؿ ٙتانية قركف –تعاقب على اٟتكم اإلسالمي لألندلس 

 :يلي

 (ىـ422- ىـ138):  الدولة األموية .1

كانت الدكلة اإلسالمية ُب األندلس منذ الفتح تابعة للخالفة األموية ُب دمشق بعد 

ىػ ٖتديدا دخل عبد الرٛتن بن 138ىػ، كُب سنة 132سنة- أم الدكلة األموية- سقوطها 

معاكية ا١تلقب بالداخل األندلس بعد فراره من العباسيُت الذين أسقطوا ا٠تالفة األموية، كاستمر  

 .ىػ، حيث سقطت على يد ملوؾ الطوائف422ملك األمويُت إٔب سنة 

 

                                                           
 .50- 49: ـ ص1980 ، 3شوقي أبو خليل، فتح األندلس، دار الفكر دمشق سورية، ط-1

 .109:  ص،ـ1988 1عبد العزيز سآب، تاريخ ا١تسلمُت كآثارىم ُب األندلس، دار النهضة العربة، بَتكت لبناف، ط- 2
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 (ىـ478- ىـ422): دول ملوك الطوائف .2

سقوط ا٠تالفة اإلسالمية باألندلس، انتهى كجود اٟتاكم الشرعي الذم كاف جيمع شتات 

القول ا١تتناحرة من العرب كالرببر كالصقالبة كا١تولدين، فقامت ُب كل مدينة دكيلة، كانقسمت 

 1.األندلس إٔب ثالث كعشرين دكيلة، ٝتيت بدكؿ الطوائف، كعرؼ حكامها ٔتلوؾ الطوائف

 :   كأىم ىذه الدكيالت

 .( ىػ449- ىػ407من )ُب مالقة ك اٞتزيرة ا٠تضراء : دكلة بٍت ٛتود -

 .( ىػ512-  ىػ408من  )دكلة بٍت ٧تيب ٍب بٍت ىود ُب سرقسطة  -

 – ىػ 412من )" البليار"الدكيلة العامرية الصقلبية ُب بلنسية كدانية كاٞتزر الشرقية  -

 .(ىػ478

 .( ىػ484 – ىػ 414من )دكيلة بٍت عباد ُب إشبيلية  -

 .( ىػ462 – ىػ 422من )دكيلة بٍت جهور ُب قرطبة  -

 .(ىػ478 – ىػ 427من )دكيلة بٍت ذم النوف ُب طليطلة  -

 

 

 

                                                           
 .173: عبد العزيز سآب، ا١ترجع السابق، ص-  1
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 ( ىـ 542 – ىـ 479 ):دولة المرابطين .3

 .ىػ462كىم قبائل من ا١تلثمُت انطلقت ٨تو توحيد ا١تغرب، فجعلت مراكش عاصمة ٢تا سنة 

ٍب عربت ا١تضيق بقيادة يوسف ابن تاشفُت الذم أحل ا٢تزدية بألفونسو السادس ملك 

 ىػ، كىدد إشبيلية ك بطليوس ك سرقسطة ُب معركة الزالقة  478قشتالة الذم دخل طليطلة سنة 

 ىػ، ليبدأ بعدىا توحيد األندلس ك إهناء عهد ملوؾ الطوائف، كبقيت 479 رجب 12ُب 

 ىػ، حيث بدأت دكلة ا١ترابطُت 500األندلس متماسكة إٔب كفاة يوسف بن تاشفُت ُب احملـر سنة 

 ىػ، إذ توالت عليو ا٢تزائم 539 ىػ إٔب سنة 533بالضعف ُب حكم اٟتفيد تاشفُت بن علي سنة 

ُب ا١تغرب على يد ا١توحدين، فتفكك اٟتكم ُب األندلس كانقسمت إٔب دكيالت للطوائف كما 

 .كانت من قبل

 ( ىػ668 – ىػ 542): دولة الموحدين .4

 .ٝتوا با١توحدين نسبة إٔب توحيد اهلل عز كجل، كتنزيهو عن التشبيو كالتجسيم

   كىي معتقدات سادت عهد ا١ترابطُت فكانت دعوة ا١توحدين ردا على ا١ترابطُت، كلقد 

أكشكت األندلس أف تضيع كتسقط بيد ا١تمالك النصرانية لوال دخوؿ ا١توحدين إٔب مراكش سنة 

 ىػ ليخلفوا دكلة ا١ترابطُت با١تغرب كيعيدكا بعدىا فتح األندلس على يد عبد ا١تؤمن بن علي، 541

كما فتحها ا١ترابطوف على يد يوسف بن تاشفُت، ٍب تؤب ا٠تالفة اإلبن األكرب لعبد ا١تؤمن بن 

 ىػ، ٍب بدأ الضعف يدب شيئا فشيئا ُب دكلة ا١توحدين، إٔب أف 558علي بعد كفاة أبيو سنة 
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 ىػ، كاليت شهدت اهنيار أمة إسالمية داخل األندلس، كقد 609حدثت معركة العقاب سنة 

 ىػ، كىكذا بدأ سقوط األندلس  كالية بعد أخرل إٔب أف 668انقرضت دكلة ا١توحدين ٘تاما سنة 

 1. ىػ897سقطت هنائيا سنة 

 :سقوط األندلس

سقطت األندلس عمليا مع سقوط دكلة ا١توحدين فيها، إثر ىزدية أيب عبد اهلل ٤تمد 

 ـ، كسقوط ا١تدف الكبَتة كالصغَتة بدءا بقرطبة 1212 / ىػ 609الناصر ُب معركة العقاب سنة 

 ـ، ُب حُت بقيت غرناطة كحدىا 1244 / ىػ642 ـ، كإشبيليا سنة 1236 / ىػ634سنة  

تقاـك السقوط، كىي ال تعدكا كوهنا ٦تلكة عربية إسالمية صغَتة ُب جنوب شرؽ األندلس، 

كأصبحت طيلة قرنُت كنصف ٔتثابة ا٠تط الدفاعي األكؿ عن ا١تغرب، حىت سقطت ُب يـو االثنُت 

 ـ، لَتتبط ىذا التاريخ بالسقوط النهائي لبالد 1492 كانوف الثاين 2 / ىػ897أكؿ ربيع األكؿ 

 2.األندلس

 : الحركة العلمية باألندلس

      ٓب يكن فتح ا١تسلمُت لألندلس فتحا لألرض، كإمنا كاف فتحا ُب العقيدة، فقد انتشرت القيم 
كا١تبادئ اإلسالمية ُب تلك البالد، كدخل الناس ُب دين اهلل أفواجا، لذا فقد كاف أكؿ عمل يقـو 

بو ا١تسلموف ُب البالد ا١تفتوحة ىو بناء ا١تسجد، كما فعل عقبة بن نافع ُب إفريقية حُت فتح 

                                                           
 . كما بعدىا227: ، صالسابق ا١ترجع ،عصاـ ٤تمد شبارك-1
 .277: نفسو ، ص- 2
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القَتكاف، فكاف أكؿ شيء خطو فيها اٞتامع، كأكؿ شيء أقامو موسى بن نصَت مسجد ُب اٞتزيرة 
 .ا٠تضراء باألندلس

كٓب يكن ا١تسجد مكانا للصالة فحسب، بل كاف جامعة، كال تزاؿ مساجد بإفريقية كذلك 

-  كما يقوؿ ا١تقرم –كاٞتامع األزىر كغَته، ككذلك كاف األمر باألندلس، فليس ألىل األندلس 

، ٍب انتشرت ا١تدارس 1مدارس تعينهم على طلب العلم، بل يقرئوف ٚتيع العلـو ُب ا١تساجد: 

كا١تعاىد، كتوسعت ا١تساجد ُب حلقاهتا، كانتشرت خزائن الكتب، كأنشئت اٞتامعات الكربل ُب 

 .األندلس، فكانت منارة للعلم ُب أكركبا كلها

كيفية استقباؿ أىل األندلس للعلـو "٤تمد األمُت بلغيث "ذكر األستاذ الدكتور 

 :ا١تختلفة،مستشهدا بكالـ بن طملوس حيث قاؿ

 ُب كتابو ا١تدخل إٔب ،يقوؿ أبو اٟتجاج يوسف بن ٤تمد بن طملوس تلميذ ابن رشد اٟتفيد"  

إف أىل ىذه اٞتزيرة أعٍت جزيرة ": علم ا١تنطق حوؿ استقباؿ أىل األندلس للعلـو على اختالفها

إمنا كانت ٖتتوم على قـو كطوائف من العرب  األندلس عندما دخلها ا١تسلموف ُب أياـ بٍت أمية،

 كإمنا كصلهم من ،كالربابر كمن استقر فيها من مصاٟتة النصارل، ككل ىؤالء ٓب يكن عندىم علم

العلم ما اضطركا إليو ُب األحكاـ كنقل إليهم من التابعُت كتابعي التابعُت رضي اهلل عنهم من فركع 

 ، كلكوف الناس ٤تتاجُت إليها بسبب األحكاـ عظم حاملوىا كجل مقدارىم،ا١تسائل فحفظوىا

 كظنت العواـ كأرباب ا١تسائل أف ىذا ىو ،كصار اٟتاملوف ٢تذه ا١تسائل عند العامة علماء بإطالؽ
                                                           

 .181:  ص،1 جالسابق، ا١تصدر ا١تفرم،- 1
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 ، كٓب يظهر ٢تم علم سواه فكانت الرياسة ُب ذلك الزماف هبذا العلم،العلم الذم جيب أف يطلب

 كأف ما اتصل هبم من ا١تسائل عن األئمة اليت ،كاعتقدكا مع ذلك أف ىذا العلم ىو العلم اٟتق

استنبطوىا أهنا من عند اهلل تعأب لكوهنم إمنا قبلوىا عن عدؿ عن اإلماـ الذم قلدكه عن رسوؿ 

 ٍب انتقلوا ،عن اهلل تعأب،ككاف ما يتصرؼ ُب ا١تسائل ُب أكؿ األمر على مذىب األكزاعي-  اهلل 

إٔب مذىب مالك بن أنس رضي اهلل عنو،عن ٚتيعهم فغدكا ٔتحبة ىذا العلم كالشغف بو كنشأكا 

 كذلك أهنم ١تا كانوا يعتقدكف فيو أنو اٟتق كأنو ،على تعظيم أىلو كاعتقاد صدقهم كبغض ٥تالفيو

من عند اهلل اعتقدكا ُب ٥تالفيو الكفر كالزندقة، ك١تا امتدت األياـ كسافر أىل األندلس إٔب ا١تشرؽ 

كرأكا ىناؾ العلماء، كأخذكا عنهم ا١تذاىب أعٍت مذاىب األئمة ا١تشهورين ككتب اٟتديث كانقلبوا 

أف -علماء األندلس (كذا)إٔب األندلس ٔتا أخذكه عن شيوخهم كما جلبوه من ا١تسائل الغريبة رأكا 

عن -  صلى اهلل عليو كسلم –اٟتق الذم جاء بو الرسوؿ ة ما أتى بو ىؤالء الداخلوف ىو ٥تالف

اهلل تعأب فاعتقدكا لذلك ُب ىؤالء الواصلُت من ا١تشرؽ بعلم ا١تذاىب ا١تنسوبة إٔب األئمة كبعلـو 

اٟتديث أهنم كفار زنادقة كقرركا ذلك عند العواـ كعند السلطاف كقاموا ُب طلب دمائهم كىتكهم 

 أيديهم من أفاضل العلماء كلقي كل لكأعظم من امتحن عل، نصرة لدين اهلل تعأب على زعمهم

 فإنو ، ككادت نفسو تذىب ك٘تزؽ كل ٦تزؽ لوال األمَت ُب ذلك الوقت،مكركه منهم بقي بن ٥تلد

 ككاف من ٚتلة الذم أتى بو من علم اٟتديث مسند ابن ،ثبت ُب أمره كطالع ما عنده فاستحسنو

 فانصرؼ الناس إٔب بقي قليال كأخذكا عنو ،أيب شيبة،فأمر األمَت ٔتطالعة ما عنده كاألخذ عنو
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 كما اعتقدكه كفرنا ،كطالت األياـ فعاد ما كاف منكرنا عندىم مألوفنا، اٟتديث كما نقل عن األئمة 

 .1"كزندقة إدياننا كديننا حقِّا

 : كرغم ذلك فهناؾ أسباب عديدة الزدىار اٟتركة العلمية ببالد األندلس، منها

لقد تعلقت نفوس ا١تشارقة كا١تغاربة باألندلس تعلق الولد بأمو، كمنذ : الرحلة من ا١تشرؽ كإليو -

أف فتح اهلل األندلس لإلسالـ، كذاؽ أىلها حالكة اإلدياف، كتشربوا حب عقيدة التوحيد، توارثوا 

ككل مسلمي ا١تعمورة التشوؽ إٔب أرض اٟتجاز، منبع الوحي، فغلبت على أبنائها الرغبة إٔب حج 

بيت اهلل اٟتراـ، كحب جوار اٟترمُت الشريفُت، كطلب العلم ُب األمصار، كغلب على ا١تشارقة 

الطموح السياسي، كنيل العال، كحب نشر العربية، كاللغة، كالشعر كالعلم باألندلس كحب اٞتهاد 

كا١ترابطة على ثغور اإلسالـ، كما دفعت ببعض التجار من ذكم ا١تواىب ا١تتعددة إٔب دخوؿ 

 2.األندلس، رغبة ُب الكسب اٟتالؿ، فطاب ٢تم ا١تقاـ هبا فألقوا عصا الًتحاؿ

فعن طريق الرحلة لطلب العلم، دخل كتاب ا١توطأ، كصحيح البخارم األندلس ،كما ذاع 

 .مذىب اإلماـ مالك ُب ىذا البلد

                                                           
 ،٤تمد األمُت بلغيث، دكلة ا١ترابطُت باألندلس من مدينة السياسة إٔب مدينة العلم، دار الوعي، اٞتزائر. د.أ- 1

 .89: ـ،ص1،2009ط

سليماف بن خلف الباجي، مقدمة ٖتقيق أصوؿ األحكاـ كبياف ما مضى عليو العمل عند الفقهاء كاٟتكاـ، دراسة - 2
 .60: ـ، ص1990،  1الباتوؿ بن علي، مطبعة فضالة، احملمدية ، ا١تغرب، ط: كٖتقيق
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كاف النقساـ األندلس إٔب إمارات متناحرة أياـ : تنافس أمراء األندلس ُب تقريب العلماء -

ملوؾ الطوائف أثره السليب ا١تدمر على كحدة األندلس كقوهتا االقتصادية كالسياسية 

كاف لو أثر ق كالعسكرية، ك٘تاسكها االجتماعي أماـ العدك ا١تًتبص هبا من اإلفرنج، كلكن

٥تتلف على الناحية الثقافية كازدىارىا ُب ٥تتلف اٞتوانب كاجملاالت، إذ تنافس األمراء ُب 

إنشاء ا١تكتبات كتعمَتىا، كتباركا ُب تزيُت ٣تالسهم كإحاطة أنفسهم بالعلماء كالفقهاء 

 .كاألدباء الشعراء منهم كالكتاب، كما كاف جلهم يتحلى كيتصف بتلك الصفات ا١تذكورة

كاف من ٕتاكب كتفاعل علماء األندلس مع الوضع السياسي ا١تتقلب، كاألكضاع : ا١تناظرات -

ا١تضطربة بعد نضوج اٟتركة العلمية كاألدبية كبلوغها أكجها، أف نشطب سوؽ ا١تناظرات بُت 

الفقهاء كالعلماء كما نشطت بُت األدباء كالشعراء ا١تنافسة على أبواب اٟتكاـ، كنشط 

اٟتكاـ إٔب دفعهم إٔب ذلك ا١تتنفس الذم يفرغوف فيو طاقاهتم ا١تتأججة، كىذه ظاىرة ٘تيزت 

هبا األندلس ا١تتحضرة ُب ظركؼ معينة، كاف الًتؼ الفكرم قد بلغ مداه، ككانت السياسة 

قدرا يغلي باجملهوؿ، كُب أثناء ذلك كانت ا١تناظرات العلمية كا١تساجالت بُت الفقهاء، تعقد 

أسبوعيا، أك ُب يـو معلـو للجميع ُب بالطات اٟتكاـ كالوزراء، كرٔتا حىت ُب قصور الوجهاء 
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 كاإلماـ الباجي أماـ بن 1كاألعياف، كمن أشهر ا١تناظرات تلك اليت جرت بُت اإلماـ بن حـز

 .رشيق كإب ميورقة

      ىذه اٟتركة النشيطة أفرزت عددا من الفقهاء كالعلماء كا١تؤرخُت كاألدباء كالشعراء يعتربكف 

 .قمة ُب عطائهم، كبعد نظرىم كحسن ٖتليلهم، كل ُب ٣تالو الذم اختص بو

       ىذه اٟتركة ٙترة طبيعية لشجرة ا١تعرفة اليت غرسها اإلسالـ ُب األندلس كرعاىا حكامهم، 

كحرص عليها عامتهم، فأصبحت أينع ما تكوف كأنضج ما تشتهي العامة ُب عصر ملوؾ 

 .الطوائف، كغم العواصف العاتية اليت ىددت بقلع ىذه الشجرة من جذكرىا عدة مرات

 :مجاالت الحركة العلمية وإنتاجها

تعددت ٣تاالت اٟتركة العلمية ُب األندلس كتنوعت مصنفات العلماء فيها، كفيما يلي 

 :بياف لبعض ىذه اجملاالت كا١تصنفات

١تا فتح اهلل تعأب بالد األندلس للمسلمُت كبلغ أىلها القرآف الكرمي، اىتموا بو : علم التفسير- 1

اىتماما كبَتا ألنو دستور حياهتم، فدرسوه كحفظوه كفسركه، فأعطوه من أعمارىم كسقاىم من 

ىديو كإرشاده، فانكشف ٢تم حجاب معانيو، كظهرت ٢تم معارؼ علومو، فراحوا يكتبوف 

                                                           
: خلف بن بشكواؿ، الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس كعلمائهم ك٤تدثيهم كفقهائهم كأدبائهم، نشره كصححو كعاِب أصلو- 1

 .417 – 415:  ص،ـ1994 ، 2السيد عزت العطار اٟتسٍت، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ط



 المدخل العام
 
 

 
17 

 

كيدكنوف فإذا تفاسَتىم ُب مكاف السيادة كالريادة، كلذلك أردنا بياف بعض ىذه التفاسَت اليت 

 :أفرزهتا اٟتركة العلمية باألندلس، فمن أعظم التفاسَت

فهو الكتاب الذم :"...، الذم قاؿ عنو اإلماـ ابن حـز1   تفسَت أيب عبد الرٛتن بقي بن ٥تلد-

أقطع قطعا ال أستثٍت فيو، أنو ٓب يؤلف ُب اإلسالـ مثلو، كال تفسَت ٤تمد ابن جرير الطربم كال 

غَته، ككتاب احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز البن عطية، كاٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب، 

 2.كغَت ذلك من التفاسَت العظيمة اليت كانت كال زالت إٔب اليـو من أىم ا١تراجع ُب ىذا الفن

أما ُب ٣تاؿ اٟتديث فقد عكف العلماء ُب األندلس على إٝتاع موطأ مالك : علم الحديث- 2

القبس ُب شرح موطأ مالك : بن أنس رٛتو اهلل تعأب، كاىتموا كذلك بشرحو، كمن الشركح عليو

ا١تنتقى، أليب الوليد الباجي، ككتاب التمهيد البن عبد الرب، : بن أنس البن العريب، ككذا كتاب

 .الذم ىو من أعظم الشركح كأجلها على اإلطالؽ

صحيح البخارم، كشرح ىذا الصحيح بعض :       كمن الكتب اليت ركاىا أىل األندلس أيضا

 أم ٥تتصر –علماء األندلس، منها شرح البخارم البن بطاؿ، كشرح ابن أيب ٚترة ١تختصره 

 ". هبجة النفوس كٖتليها ٔتعرفة ما ٢تا كما عليها" ، الذم ٝتاه -البخارم 

                                                           
ـ، 1983 ،1ٞتنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط: جالؿ الدين السيوطي، طبقات ا١تفسرين، مراجعة-1

 . 281: ص

2
 .46: ـ، ص1986، 1لبناف، ط،٤تمد إبراىيم الشمٍت، مدرسة التفسَت ُب األندلس، مؤسسة الرسالة، بَتكت- 
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اٞتمع بُت الصحيحُت للحميدم، كغَت ذلك : كمن الكتب ا١تشهورة ُب اٟتديث كتاب

 .كثَت

إف اٟتركة الفقهية ُب األندلس كانت ُب أكثرىا على مذىب اإلماـ : علم الفقو واألصول- 3

 .مالك، كإف كانت ُب بعضها على غَت مذىبو

 :   كمن الكتب ا١تؤلفة ُب ذلك

، كا١تستخرجة من األٝتعة، "عبد ا١تلك بن حبيب السلمي"     كتاب الواضحة لعآب األندلس 

كىي ا١تعركفة بالعتبية، لإلماـ العتيب، ككذلك كتاب ا٢تداية لعيسى بن دينار، تبع فيو مؤلفو مذىب 

 .اإلماـ مالك كابن القاسم

     كمن اٞتدير بالذكر، مؤلفات اإلماـ ابن حـز كمن أعظمها كتابو احمللى باآلثار، ككتب ابن 

 1.عبد الرب، كمنها االستذكار كالكاُب

 .كاف ٣تاؿ اللغة كاألدب حافال بالعلم كا١تعرفة ٨توا كصرفا كأدبا كشعرا: علم اللغة واألدب- 4  

، الذم رحل إٔب "جودم بن عثماف ا١توزرم"   ففي ٣تاؿ النحو ٧تد ٨توم األندلس الكبَت 

ا١تشرؽ كتتلمذ على الكسائي كالفراء، كىو أكؿ ٨تاة األندلس، كأكؿ من أدخل إٔب موطنو كتب 

 198الكوفيُت، كأكؿ من صنف ُب النحو على طريقتهم، كما زاؿ يدرسو لطالبو حىت توُب سنة 

                                                           
ـ، 1989، 2إبراىيم األبيارم، دار الكتاب ا١تصرم، القاىرة، ط: اٟتميدم، جذكة ا١تقتبس ُب تاريخ علماء األندلس، تح- 1
 .153: ، ص1ج
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٤تمد بن موسى بن ىاشم، الذم رحل إٔب " األفشنيق" ىػ، كمن ا١تشهورين ُب ميداف النحو أيضا

ا١تشرؽ، كقرأ كتاب سيبوبو، ككاف يقرؤه لطالبو بقرطبة، كىو الذم ادخل النحو ا١تصرم لألندلس، 

ك٧تد أيضا أف كثَتا من النحويُت كانوا يدرسوف كتاب سيبويو لطالهبم كيضعونو بُت أيديهم ُب 

 . ىػ٤336تمد بن يوسف بن حجاج ا١تتوُب سنة : حلقاهتم، منهم على سبيل ا١تثاؿ 

   كمن العلماء ا١تشهورين ُب التأليف كالتدريس، اإلماـ أبو بكر بن القوطية مؤلف كتاب 

: األفعاؿ، كاإلماـ ٤تمد بن اٟتسن الزبيدم مؤلف كتاب الواضح، كاإلماـ بن كضاء كمن كتبو

" ا١تمتع ُب التصريف"ا١تشرؽ ُب النحو، كالرد على النحاة، كاإلماـ بن عصفور اإلشبيلي  كمن كتبو

فالنشاط النحوم 1كاإلماـ الكبَت ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مالك مؤلف األلفية ك ا٠تالصة كالتسهيل

ُب األندلس كاف نشاطا مكثفا، حىت أصبحت تنسب لألندلس مدرسة ٨توية قائمة بذاهتا، ٢تا 

 . آراؤىا كقواعدىا كتعليالهتا

حيِت بن حيِت :      كلقد كاف للشعر حظو الوفَت عند أىل األندلس، فمن الشعراء األندلسيُت

اٞتياين ا١تلقب بالغزاؿ، كىو كاحد من كبار الشعراء، كمنهم الشاعر الكبَت  أبو عمر أٛتد بن عبد 

ربو القرطيب، كقد ناؿ حظوة عظيمة عند أىل عصره، ككاف كاسع ا١تعرفة متبصرا باألمور، كمنهم 

يوسف بن ىاركف الرمادم القرطبيب، كمنهم الشاعر بن دراج القسطلي، كابن شهيد، كابن : أيضا

 . زيدكف الذين أثركا ا١تكتبة األندلسية بأشعارىم ك أفكارىم

                                                           
 .165: ٟتميدم، ا١ترجع السابق، صا- 1
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كتاب العقد الفريد البن عبد ربو، كىو كتاب ذك :     كأما ا١تؤلفات األدبية فهي كثَتة منها

 .أسلوب جذاب، كمرتب بشكل بارع

طوؽ "رسالة التوابع كالزكابع، للشاعر أيب عامر بن شهيد، ككتاب :   كمن ا١تؤلفات أيضا

، كغَت ذلك ٦تا أنتجتو ا١تدرسة األدبية األندلسية" اٟتمامة ُب األلفة كاألالؼ  .البن حـز

 :التاريخ والجغرافيا والطب

فمما ألف ُب التاريخ كاألخبار كتاب التاريخ الكبَت ُب أخبار أىل األندلس كملوكها أليب 

مركاف بن حياف، ككتاب ا١تآثر العامرية ٟتسُت بن عاصم، كتاريخ العلماء كالركاة للعلم باألندلس، 

للفرضي، كالصلة البن بشكواؿ، كىذا الكتاب ُب تراجم علماء األندلس كالداخلُت إليها، ككتاب 

اٟتلة السَتاء، البن األبار، تناكؿ فيو أخبار ا١تغرب كاألندلس منذ الفتح اإلسالمي حىت كفاتو، 

 .كغَت ذلك من الكتب الكثَتة

: كأما علم اٞتغرافيا فكاف لو حظوة كمكانة عند أىل األندلس، ألفت فيو كتب كثَتة منها

 .، كغَت ذلك من ا١تؤلفات"معجم ما استعجم"، ككتاب "ا١تسالك كا١تمالك"كتاب

     كأما العلـو الطبية، فقد اىتم هبا علماء األندلس اىتماما كبَتا، إذ ألف خلف بن عباس 

، ذكره أبو ٤تمد بن حـز كأثٌت عليو، كذكر "التصريف ١تن عجز عن التأليف" الزىراكم كتاب 

 .أيضا كتب ابن ا٢تيثم ُب ا٠تواص كالسمـو كالعقاقَت
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   ك٣تاؿ اٟتركة العلمية كاسع فسيح، كالكتب فيو كثَتة كفَتة، كاقتصرنا على بعضها ألجل 

االختصار
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  علم القراءات:المبحث األول

 دخول المصاحف إلى األندلس: المطلب األول

    كاف ضمن اٞتيش اإلسالمي الذم فتح األندلس مع موسى بن نصَت ٚتلة من التابعُت كالذين 

كانت من مهامهم تفقيو أىل ذلك البلد ا١تفتوح كتعليمهم مبادئ الدين اٞتديد، كمنهم من 

 :استمر مقامو باألندلس كبٌت دارا كمسجدا كمن ىؤالء

ككاف أكؿ شيء أقامو مسجدا ُب اٞتزيرة ا٠تضراء ُب األندلس ليكوف مكانا :موسى بن نصَت -

 .للصالة كتعليم كتاب اهلل

ابن علي بن عمر بن حنظلة، من صنعاء :كىو حنش بن عبد اهلل، كيقاؿ: حنش الصنعاين -

دخل افريقية مع ركيفع بن ثابت رضي اهلل عنو بنية الغزك، كٓب يربحها إال بقدـك .دمشق

 1.موسى بن نصَت ليشهد معو فتح األندلس

     ركل حنش عن علي كابن مسعود كابن عمرك، كغَتىم،كجامع سرقسطة من بنائو ككاف لو 

مصحف ينظر فيو كلما تعثر ُب آية كىو ُب هتجده كىذا يدؿ على أف حنشا كاف حافظا للقرآف 

كإمنا يلجأ للمصحف للتأكد من صحة تالكتو، كىذا دليل على أف أىل األندلس من ا١تسلمُت 

 .اٞتدد كانوا حيفظوف كلو شيئا يسَتا ٦تا يتلى عليهم ُب الصالة ُب جامع سرقسطة

  

                                                           
 .33: ، ب ط، ص1983 ،ىند شليب ، القراءات بإفريقية من الفتح إٔب منتصف القرف ا٠تامس، الدار العربية للكتاب- 1
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 1.كتوُب حنش بسرقسطة  كقربه ىناؾ معركؼ عند باب اليهود بغرب ا١تدينة

كلقد كاف للعشرة الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أىل  إفريقية كاألندلس دكر كبَت ُب  

 :إقراء القرآف ُب األندلس كمن أفراد ىذه البعثة 

مؤب لقريش، يكٌت أبا النضر، ركل عن عمرك بن العاص كعبد اهلل بن : حباف بن أيب جبلة -

عباس، غزا مع موسى بن نصَت حُت فتح األندلس حىت انتهى إٔب حصن من حصوهنا، يقاؿ 

لو قرقشونو فتوُب هبا، بعثو عمر بن عبد العزيز ضمن العشرة لتفقيو أىل إفريقية كاألندلس 

 .كتعليمهم اٟتراـ كاٟتالؿ كالسنن، كاٟتكم بينهم ٔتقتضى ذلك ،كأخَتا ُب إقرائهم القرآف

 اٟتبلى ا١تصرم، بعثو مىو أبو عبد الرٛتن عبد اهلل بن يزيد ا١تعافر: عبد اهلل بن يزيد ا١تعافرم -

 .عمر بن عبد العزيز مع البعثة ككاف قد غزا األندلس مع موسى بن نصَت 

عبد اٞتبار بن أيب سلمة كا١تغَتة بن أيب :     ككاف ضمن اٞتيش الفاتح مع موسى بن نصَت أيضا

بردة،كحيوة بن رجاء، كزيد بن قاصد، كعياض بن عقبة الفهرم، ك٤تمد بن أكس بن ثابت 

 .،كغَتىم ٦تن ٛتلوا على عواتقهم تعليم أىل البلد ا١تفتوح القرآف كعلـو الدين

    كٕتدر اإلشارة إٔب أف طلبة القرآف ُب تلك الفًتة قد توجهوا إٔب كتابة ا١تصاحف كنسخها، 

دخوؿ ٚتلة من ا١تصاحف أياـ الفتح، بل كاد يكوف لكل قائد : ككاف الذم شجعهم على ذلك

                                                           
 الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة، ، تاريخ علماء األندلسم،أيب الوليد عبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف األزدم ابن الفرض-1

 .127: ، ب ط، ص1966



عناية أىل األندلس بعلوم المصاحف ..............................الفصل األول  

 
 

 
25 

 

مصحفو ا٠تاص، كانتشرت ا١تصاحف ُب صفوؼ اٞتند ٦تا ساعد على شيوع حركة نسخ 

 .ا١تصاحف

كالذم يغلب على الظن أف القرآف الكرمي ٤تفوظا ُب الصدكر كمكتوبا ُب ا١تصاحف قد 

أف الفاٖتُت : كاف أمرا شائعا ُب إفريقية ُب صفوؼ التابعُت، فقد جاء ُب خرب غزكة األندلس

ككاف من بنهم أبو عبد الرٛتن اٟتبلي أحد أعضاء بعثة عمر إٔب إفريقية كحنش الصنعاين الذم 

 كانتهى األمر بأف 1سكن القَتكاف كاختط هبا مسجدا ، تعرضوا لعاصفة ْترية فتقلدكا ا١تصاحف،

قد كردتفي ا٠ترب " ا١تصاحف" غرؽ ٚتيعهم كٓب ينج إال التابعُت ا١تذكورين، كا١تال حظ أف كلمة 

 2.بصيغة اٞتمع كىذا يدؿ على تعدد النسخ

 كأف ،يتضح لنا بعد ىذا أف ا١تصاحف دخلت إٔب األندلس مواكبة لدخوؿ الفاٖتُت إليها

 ألف بو تكوف ،نسخها بدأ مبكرا أيضا ٟتاجة الناس الداخلُت ُب اإلسالـ إٔب تعلم القرآف الكرمي

 .العبادة اليت ىي عماد الدين كا١تقصود هبا الصالة

 

 

 

 
                                                           

 .33: ىدل شليب ، ا١ترجع السابق ،ص- 1
 .34: نفسو ص- 2
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 نشأة علم القراءات باألندلس:المطلب الثاني

قرأ، يقرأ، قراءة، كقرآنا،ٔتعٌت : القراءات لغة ىي ٚتع قراءة، كىي ُب اللغة مصدر قرأ ،يقاؿ

 .تال ،فهو قارئ،كالقرآف متلو

فهو العلم الذم يعٌت بكيفية أداء كلمات القرآف الكرمي ، كاختالفها : "         أما علم القراءات 

 1".معزكا إٔب ناقلو

بأف القراءات تعٌت بكيفية أداء كلمات القرآف الكرمي ،من ٗتفيف :       كقاؿ بعض العلماء

كتشديد، كاختالؼ ألفاظ الوحي ُب اٟتركؼ إٔب غَتىا من التعاريف الكثَتة اليت ذكرىا القراء 

 .كالعلماء الذين ألفوا ُب ىذا الفن 

       لقد أدرؾ األندلسيوف ا١تعاين اٞتليلة آليات القرآف الكرمي، كأحاديث أيب القاسم األمُت، 

، فرحلوا 2«خَتكم من تعلم القرآف كعلمو:"  منها قولوةالصلوات كأزكى التسليم، خاصعليو أفضل 

 الطبيعي عصوب ا١تشرؽ اإلسالمي بوصفو مهد مبعث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كا١تنب

١تضامُت تعاليم اإلسالـ، يسارعوف الزمن ،غَت مكًتثُت با١تخاطر كالصعاب ،قصدىم األخذ 

 .ا١تباشر ١تختلف العلـو اإلسالمية ،كأف يكونوا من أىل القرآف أىل اهلل كخاصتو

                                                           
 .47:  ص،1،2001 ط، األردف،أٛتد خالد شكرم كآخركف، مقدمات ُب علم القراءات، دار عمار- 1
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     كاف األندلسيوف شغوفُت بطلب ٥تتلف أصناؼ العلم كا١تعرفة ، كالرحلة ُب طلبها ، كاقتناء ما 

ندر من الكتب كنسخها كركايتها أك شرائها ، فصارت األندلس ُب فًتة كجيزة دار علم كقبلة 

 .ألىلو 

   كمن نتائج رحلة األندلسيُت صوب ا١تشرؽ اإلسالمي لطلب أنواع العلم كا١تعرفة كالعودة 

إٔب بالدىم األندلس ، ظهور مدارس ُب ٥تتلف العلـو ، ٖتاكي تلك اليت ظهرت ُب بالد ا١تشرؽ 

، بل تفوقت عليها ُب كثَت من العلـو ، كمنها القراءات القرآنية، كٓب يكن لألندلسيُت مدارس 

نظامية تعينهم على طلب العلم كا١تعرفة ، كإمنا كانوا يقرؤكف ٚتيع العلـو ُب ا١تساجد كاٞتوامع ُب 

 .الغالب مقابل أجرة، ككاف لتعلم القرآف بالقراءات السبع، كركاية اٟتديث مكانة رفيعة ُب نفوسهم

كما توجو األندلسيوف منذ البدايات األكٔب إٔب مذىب اإلماـ مالك، لكي يستمدكا منو 

ثقافتهم الفقهية، ككذلك فعلوا فيما يتصل بالقراءات القرءانية، إذ اختاركا قراءة نافع بن أيب نعيم 

 .قارئ أىل ا١تدينة

      ككاف الغازم بن قيس ىو أكؿ من أدخل قراءتو إٔب األندلس، كذلك بعد أف حج كأخذ 

القراءة عرضا كٝتاعا عن نافع بن أيب نعيم قارئ ا١تدينة ا١تنورة، كصحح مصحفو على مصحف 

 1.نافع ثالث عشرة مرة ، ككاف الغازم قد أدخل موطأ مالك كذاؾ إٔب األندلس

                                                           
:  ب ط، ص2001.ا١تغرب .٤تمد ا١تختار كلد أباه ،تاريخ القراءات ُب ا١تشرؽ كا١تغرب، مطبعة بٍت إزناسن، سال - 1

249. 
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كقد كاف الغازم ضابطا لفقو مالك، كحفظ ا١توطأ حفظا متقنا، ككاف لغويا ماىرا، كعنو 

أخذ األصبغ بن خليل كعبد ا١تلك بن حبيب كابنو عبد اهلل ، كيذكر أف ابنو ٤تمد كاف من علماء 

 .          العربية

      كبعده اشتهر من القراء األندلسيُت ٤تمد بن كضاح الذم ركل القراءة عن عبد الصمدبن 

عبد الرٛتن العتقي، كٝتع منو االختالؼ بُت نافع كٛتزة، كمن عهده اعتمد أىل األندلس ركاية 

 .1كرش عن نافع، ككانوا قبلو على ركاية الغازم بن قيس

                                                           
 .250: ا١ترجع السابق، ص٤تمد ا١تختار كلد أباه ، - 1
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 تطور علم القراءات باألندلس:المطلب الثالث

أثر بالغ ُب تطور  (377ت)   كاف لقدـك أيب اٟتسن األنطاكي،علي بن ٤تمد بن إٝتاعيل

علم القراءات ُب األندلس ذلك أف األنطاكي الـز ا١تقرئ الكبَت إبراىيم بن عبد الرزاؽ ثالثُت سنة 

، كٝتع من بن األخـر كأٛتد بن صاّب البغدادم كىو من أصحاب أيب جعفر النحاس، ٍب قدـ 

ق بطلب من اٟتكم ا١تستنصر باهلل فكاف فيها متصدرا، رأسا ُب القراءة 352على األندلس سنة 

ال يتقدمو أحد، كعنو أخذ ٤تمد بن يوسف النجاد كىو من شيوخ الداين ، كأبو مركاف اليحصيب 

 .عبيد اهلل بن سلمة بن حـز كىو الذم علم الداين كل القرآف (405ت)

أبو عمرك صاحب كتاب الركضة،  (429ت)    ٍب جاء أٛتد بن ٤تمد بن طالب الطلمنكي 

كُب عهده شهدت بالد األندلس إنطالقة جديدة ُب ٣تمل العلـو اإلسالمية كُب القراءات خاصة، 

كاف من أقطاهبا أبو ٤تمد مكي القيسي كأبو العباس ا١تهدكم كاٟتافظ أبو عمر الداين ، الذم 

 1.يعترب أبرز إماـ ُب القراءات ُب األندلس

إٔب أف ملك شرؽ األندلس ٣تاىد من موإب العامريُت ككاف معتنيا :" ...يقوؿ بن خلدكف 

هبذا الفن من بُت فنوف القرآف ١تا أخذه بو مواله ا١تنصور بن أيب عامر ، كاجتهد ُب تعليمو كعرضو 

على من كاف من أئمة القراء ْتضرتو ، فكاف سهمو ُب ذلك كافرا ، كاختص ٣تاىد بعد ذلك 

بإمارة دانية كاٞتزائر الشرقية ، فنفقت هبا سوؽ القراءة ١تا كاف ىو من أئمتها كٔتا كاف لو من العناية 
                                                           

 .250: ٤تمد ا١تختار كلد أباه ، ا١ترجع السابق، ص- 1
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بسائر العلـو عموما كبالقراءات خصوصا ، فظهر لعهده أبو عمرك الداين كبلغ الغاية فيها ، كعوؿ 

 .الناس عليها كعدلوا عن غَتىا كاعتمدكا من بينها كتاب التيسَت لو

     ٍب ظهر بعد ذلك فيما يليو من العصور كاألجياؿ أبو القاسم بن فَتة من أىل شاطبة ، 

فعمد إٔب هتذيب ما دكنو الداين كتلخيصو، فنظم ذلك كلو ُب قصيدة لغز فيها أٝتاء القراء 

ترتيبا أحكمها ليتيسر عليو ما قصده من االختصار كليكوف أسهل للحفظ  (أ ب ج د)ْتركؼ

ألجل نظمها ، فاستوعب فيها الفن استيعابا حسنا كعٍت الناس ْتفظها كتلقينها للولداف ا١تتعلمُت 

 1.كجرل العمل على ذلك ُب أمصار ا١تغرب كاألندلس

        كبذلك تطور علم القراءات باألندلس ،فاحتلت قرطبة الصدارة من حيث مراكز اإلقراء، 

من مساجد كجوامع ، تلتها ُب الرتبة إشبيلية ٍب بلنسية ٍب أ١ترية ٍب غرناطة ٍب مرسية ٍب اٞتزيرة 

لش  ٍب شاطبة ٍب سرقسطة ٍب طليطلة ، كمن إا٠تضراء ٍب طرطوشة ٍب أندة ٍب ا١تنكب ٍب 

فاس كمراكش كسبتو كتلمساف كتونس :األندلسيُت من طاب لو اإلقراء خارج بالد األندلس ،منها 

 .كمصر كمكة كدمشق كطربية كبالد الشاـ ، كغَتىا من أقطار العآب اإلسالمي

     إف عدد الكتب ا١تؤلفة ُب القراءات القرآنية ُب األندلس كما يتعلق بأدائها كرٝتها كضبطها 

 كتابا، كٖتتفظ خزائن ا١تخطوطات 58 كتابا، طبع منها 435كعدىا كتوجيهها كٕتويدىا، قد بلغ 

 كتابا ٓب تصل إليو أيدم الباحثُت بعد، كال ديكن اٟتكم 305 كتابا، كالباقي كعددىا 72ب 

                                                           
 .552: ص ب ط، ،2001، بَتكت لبناف، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ا١تقدمة،بن خلدكف عبد الرٛتن - 1
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 كتابا، كتليها ُب 95بفقداهنا، كتتصدر ىذه ا١تصنفات كتب القراءات السبع كما يلحق هبا ب

 كتابا، ٍب الكتب ا١تؤلفة ُب اختالؼ ركايات 78الرتبة الكتب ا١تؤلفة ُب أصوؿ القراءات ب 

 كتابا، ٍب الكتب ا١تؤلفة ُب التجويد ب 31 كتابا، كُب الوقف كاالبتداء 54القراءة الواحدة ب 

 كتابا، كُب اختالؼ ركايات القراءات 35 كتابا، كبلغ عدد الكتب ا١تؤلفة ُب رسم ا١تصحف 40

، كقد بلغ عدد 1كتابا22 كتابا، كُب الكتب ا١تؤلفة ُب ا٠تالؼ بُت قراءتُت ٥تتلفتُت 26ا١تفردة 

 09 كتابا، كُب القراءات الشاذة 18الكتب ا١تؤلفة ُب تعليل القراءات القرءانية كما يلحق هبا 

 كتب، كأسهم األندلسيوف أيضا 07 كتب، كُب القراءات العشر 08كتب، كُب ضبط ا١تصحف 

 . كتب ُب عد اآلم07ب 

   كقد امتازت كتب ا١تدرسة األندلسية ُب القراءات القرآنية بدقة السبك، كإحكاـ النسج، 

كجزالة العبارة، كسالسة األسلوب كسهولتو، كٝتو األفكار، ككجاىة الرأم، كسالمة اللغة كرفعتها، 

 2.كرجحاف ا١تذىب عند االختالؼ، كجالء ا١تقصد

 

 

 

 

                                                           
مصطفى ٤تمد صاّب بوركاض، مدرسة القراءات القرآنية باألندلس ، أطركحة دكتوراه، مؤسسة دار اٟتديث اٟتسنية ، - 1

 .5: ب،ت ا١تغرب، ص
 .6:  ، ا١ترجع السابق، صمصطفى ٤تمد صاّب بوركاض- 2



عناية أىل األندلس بعلوم المصاحف ..............................الفصل األول  

 
 

 
32 

 

  رسم المصاحف وضبطها باألندلس: المبحث الثاني

 رسم المصاحف: المطلب األول

    إف ألىل األندلس اليد الطؤب ُب التأليف ُب علـو القرآف ال سيما رسم ا١تصاحف، 

 ، كالقراءات، كعلم التجويد، كإذا نظر ا١تتأمل كجد أف الكتب ا١تتداكلة ُب ىذه ا١توضوعات اليـو

 1.معظمها لعلماء األندلس، رٛتهم اهلل تعأب

       كتعٍت كلمة رسم ا١تصحف، طريقة كتابة كلمات القرآف الكرمي ُب ا١تصحف كما كتبها 

، كالصورة ا١تعركفة ُب ا١تصحف كطريقة رسم الكلمات فيو -صلى اهلل عليو كسلم - أصحاب النيب

كإف كانت الكتابة قد ٘تت منذ عهد - عثماف بن عفاف- ترجع إٔب عصر ا٠تليفة الراشدم الثالث

 2-.صلى اهلل عليو كسلم - النيب

 ا٠تط ، كالكتابة ،كالزبر، كالسطر، كالرقم، كالوشم كالرشم،  قاألثر ، كيرادؼ:كالرسم لغة 

 .كإف غلب الرسم بالسُت ا١تهملة على خط ا١تصاحف 

 قياسي كاصطالحي :      كينقسم إٔب قسمُت 

تصوير اللفظ ْتركؼ ىجائو بتقدير االبتداء بو كالوقف عليو ، كأصولو :     فالرسم القياسي 

 :ٜتسة
                                                           

غاٖب قدكرم، دار عمار للنشر كالتوزيع، ب : ابن معاذ اٞتهٍت األندلسي، كتاب البديع فيما رسم ُب مصحف عثماف، تح- 1
 .4:  ب ت، ص،ط
: ،ص1996 العراؽ،،4، العدد15غاٖب قدكرم أٛتد، موازنة بُت رسم ا١تصحف كالنقوش العربية القددية، ٣تلة ا١تورد، اجمللد- 2

111. 
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 تعيُت نفس حركؼ ا٢تجاء دكف أعراضها -

 .عدـ النقصاف منها -

 .عدـ الزيادة عليها -

 .فصل اللفظ عما قبلو مع مراعاة ا١تلفوظ بو ُب االبتداء -

 .1فصلو عما بعده مع مراعاة ا١تلفوظ بو ُب الوقف -

كيقاؿ لو العثماين، ما كتبت بو الصحابة ا١تصاحف، كأكثره موافق :أما الرسم االصطالحي 

لقواعد الرسم القياسي إال أنو خالفو ُب أشياء ، كىي ا١تدكنة ُب التآليف، كٓب خيالف الصحابة 

رضي اهلل عنهم ُب ىذه األشياء إال ألمور قد ٖتققت عندىم، كأسرار كحكم تشهد ٢تم بأهنم 

 .كانوا الغاية القصول ُب الذكاء كالفطنة

فعلم الرسم ىو علم تعرؼ بو ٥تالفات خط ا١تصاحف العثمانية ألصوؿ الرسم القياسي، 

 كىذه ا١تخالفة تكوف ببدؿ كإبداؿ األلف كاكا ُب 2،كا١تراد بأصوؿ الرسم القياسي قواعده ا١تقررة فيو

، ، أك ْتذؼ كحذؼ ألف {تقية ٣تريها، ضحى}أك إبدا٢تا ياء ُب ٨تو  {{الصلوة}٨تو 

، {كالت حُت مناص}، أك بفصلو كفصل التاء عن اٟتاء ُب {اليل}أك الـ  {الرٛتن، كالعلمُت}

 3...{فيما}كُب اٞتارة هبا كذلك  {إمٌنا}أك بوصلو كوصًل إٌف ٔتا ا١توصولة 

                                                           
 .18: ـ، ص2007، 1عبد العلي ا١تسؤكؿ، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، دار السالـ ، القاىرة ، ط- 1
 .22: نفسو ص- 2
 .9:  ص،2006 ،1ط،(مصر) طنطا،دار الصحابة للًتاث،ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف،عبد الكرمي عوض صاّب- 3
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كرٔتا أضيف إٔب فن القراءات، فن الرسم أيضا، كىي أكضاع حركؼ :"      كيقوؿ ابن خلدكف 

القرآف ُب ا١تصحف كرسومو ا٠تطية ، ألف فيو حركفا كثَتة كقع رٝتها على غَت ا١تعركؼ من قياس 

، كحذؼ "جزاؤا الظلمُت"، كالواك ُب "ألاذْتنو"،كزيادة األلف ُب " بأييد"ا٠تط كزيادة الياء ُب 

األلفات ُب مواضع دكف أخرل كما رسم فيو من التاءات ٦تدكدا كاألصل فيو مربوط على شكل 

اٟتذؼ ك الزيادة كالبدؿ كا٢تمز ك الفصل كالوصل كما : ا٢تاء،كقد ا٨تصر أمر الرسم ُب ست قواعد

 1".فيو قراءتاف فكتب على إحدامها

كاستمداد ىذا العلم من إرشاد النيب صلى اهلل عليو كسلم لكتبة الوحي ،كمن ا١تصاحف 

 .العثمانية كا١تصاحف ا١تنتسخة منها

ٖتذؼ األلف اليت :"كقولنا : قضاياه :     كحكم الشارع فيو الوجوب الكفائي ، كمسائلو

بعد نوف ضمَت الرفع ا١تتصل إذا كانت حشوا كاتصل هبا ضمَت ا١تفعوؿ ، 

 .زدهنم،علمنو،ءاتينك :"٨تو

ا١تطابقة اللفظية :     فضلو على غَته من العلـو كفضل القرآف على سائر الكالـ، كفائدتو

 2.للقارئ، كا١تتابعة ا٠تطية للكتاب

 

                                                           
 .553: ابن خلدكف ، ا١تصدر السابق، ص- 1
: ص،1999 ،1 ط، القاىرة، ا١تكتبة األزىرية للًتاث، ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت،علي ٤تمد الضباع - 2

22. 
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 الضبط والنقط: المطلب الثاني

ضبط الكتاب ، إذا أحكم حفظو ٔتا :بلوغ الغاية ُب أحكاـ حفظ الشيء ، كيقاؿ  :الضبط لغة

 .يزيل عنو اإلشكاؿ  

عالمات ٥تصوصة تلحق اٟترؼ للداللة على حركة ٥تصوصة أك سكوف أك مد  :  واصطالحا

 1.أكتنوين أك شد أك ٨تو ذلك

 .شكل الكتاب إذا أعجمو ، أم قيده ٔتا يزيل عنو اإلشكاؿ كااللتباس: كيرادفو الشكل ، يقاؿ 

 :فيطلق باالشًتاؾ على معنيُت : كأما النقط 

أحدمها ما يطلق عليو الضبط ك الشكل، كثانيهما النقط الداؿ على ذكات اٟتركؼ ، كىو 

النقط أزكاجا كأفرادا ا١تميز بُت اٟترؼ ا١تعجم كا١تهمل ، كىو ا١تسمى عند بعضهم نقط اإلعجاـ 

حركؼ ا١تعجم ، أم ا٠تط ا١تعجم ٔتعٌت ا١تشكوؿ ، :اإلعجاـ ىو الشكل ، كمنو قو٢تم : ،كقيل 

 .أم الذم شأنو أف يشكل

 : قاؿ ٤تمد العقاب

 2.كضبط ما زيد من األشكاؿ       كالنقط فيو خيفة اإلشكاؿ -

إٔب نقط ا١تصاحف - رضي اهلل عنهم –إف الذم دعا السلف :" يقوؿ أبو عمرك الداين 

بعد أف كانت خالية من ذلك،كعارية منو كقت رٝتها، كحُت توجيهها إٔب األمصار، ما شاىدكه 
                                                           

 .24:  علي ٤تمد الضباع، ا١ترجع السابق، ص-1
 .25: نفسو ص- 2
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من أىل عصرىم ، من فساد ألسنتهم ، كاختالؼ ألفاظهم ، كتغَت طباعهم ، كدخوؿ اللحن 

على كثَت من خواص الناس كعوامهم ، كما خافوه مع مركر األياـ ، كتطاكؿ األزماف من تزييد ذلك 

 ُب العلم كالفصاحة كالفهم كالدراية دكف من – الشك –، كتضاعفو فيمن يأٌب بعد ، ٦تن ىو 

شاىدكه ، ٦تن عرض لو الفساد ، كدخل عليو اللحن ، لكي يرجع إٔب نقطها، كيصار إٔب شكلها 

، عند دخوؿ الشكوؾ ، كعدـ ا١تعرفة ، كيتحقق بذلك إعراب الكلم ، كندرؾ بو كيفية 

 1".األلفاظ

ضبطت ُب البداية على طريقة أيب األسود أهنا ا١تصاحف األندلسية كمن خصائص 

مع بعض رموز ا٠تليل بن أٛتد ٍب نصر بن عاصم كجعلت الفاء بنقطة إٔب األسفل  ٙتتآلفت

كالقاؼ بنقطة من األعلى كما ىي اٟتاؿ ُب رسـو ا١تغاربة فاللوف األصفر ٥تصص للهمزات كىي 

كاٟتمرة للحركات كقد كردت ُب بعض ا١تواقع داؿ مقلوبة كتبقى الداؿ  على ىيئة نقطة مدكرة

كعلى ىذا الوجو ذىب نقط :"عالمة للشدة ُب ا١تفتوح كا١تكسور ك ا١تضمـو يقوؿ أبو عمر الداين 

تباع أىل ا١تدينة فيو عامة أىل بلدنا قدديا إأىل ا١تدينة كمن سلفهم كمن خلفهم كعلى استعمالو ك

 2."كحديثا كىو الذم أختار كبو أنقط

                                                           
: ،ص1997 ، 2عزة حسن، دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت، لبناف، ط.د:أبو عمرك الداين، احملكم ُب نقط ا١تصحف، ٖتقيق- 1

19. 
 .50: نفسو، ص- 2
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        كقد أخذ النقط عن أىل ا١تدينة عامة أىل ا١تغرب من األندلسيُت كغَتىم، كنقطوا بو 

أىل ا١تدينة يشكلوف : مصاحفهم ، كٚتعوا بُت ا٢تمزتُت ، كضموا ميمات اٞتمع ، قاؿ قالوف 

مصاحفهم برفع ا١تيمات كلها ، كجعلوا النربات بالصفرة ، كاٟتركات نقطا باٟتمرة ، كٓب خيالفوىم 

 1.ُب شيء جرل استعما٢تم عليو من ذلك كمن غَته

     كقد هنى أبو عمرك الداين عن نقط ا١تصاحف بالسواد من اٟترب ك أنكره، اقتداء ٔتن بدأ 

النفط من السلف، كاتباعا لو ُب استعمالو لذلك صبغا خيالف لوف ا١تداد ٥تافة أف حيدث ُب 

 .مرسـو ا١تصاحف تغيَتا أك ٗتليطا

فاألصفر للهمزات - كعلى ما استعملو أىل ا١تدينة من اللونُت ، األصفر كاألٛتر 

 كتب أىل األندلس مصاحفهم تبعا –خاصة،كاٟتمرة للحركات كالسكوف كالتشديد كالتخفيف 

 2.لذلك من زماف الغازم بن قيس صاحب نافع بن أيب نعيم

                                                           
 .55:  ، ا١ترجع السابق، صأبو عمرك الداين- 1
 .20:  صنفسو،- 2
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 علماء الرسم وأىم مؤلفاتهم: المطلب الثالث

إٌف اٟتديث عن علماء الرسم كالضبط ُب بالد األندلس خالؿ تارخيها العلمي اٟتافل 

كالطويل ىو حديث عن جيش عرمـر من اٞتهابذة كالفطاحلة الذين خدموا ا١تصحف الشريف أدٌيا 

خدمة، كلو حاكلنا تتبع أٝتائهم كتعدادىم فقط لطاؿ بنا ا١تقاـ كاٌتسع الكالـ ٔتا ال يتناسب 

كقصد ىذه الرسالة كمنهجها ُب االختصار؛ لذا سنكتفي باٟتديث عن أبرز علماء القرنُت ا٠تامس 

 .كالسادس ا٢تجريُت

٤تمد بن يوسف بن يوسف بن أٛتد ا١تعركؼ بابن معاذ اٞتهٍت القرطيب األندلسي ابن خاؿ أـ - 

كاف حافظا ضابطا ثقة تصدر ُب علم القراءة  (ىػ379)الداين كلد عاـ تسعة كسبعُت كثالٙتائة 

البديع ُب الرسم العثماين ُب : كا١تصاحف كالعربية كالفرائض كاٟتساب، من أشهر مؤلفاتو ُب اجملاؿ

 1.(ىػ407)توُب سنة سبع كأربعمائة . ا١تصاحف الشريفة

أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي القَتكاين القرطيب األندلسي اإلماـ ا١تقرئ العالمة احملٌدث - 

توُب . (ىػ355)ا١تفٌسر أحد أكعية العلم كأساطينو، كلد بالقَتكاف عاـ ٜتسة كٜتسُت كثالٙتائة 

كتاب : من أشهر مؤلفاتو ُب علم ا١تصاحف. (ىػ437)رٛتو اهلل سنة سبعا كثالثُت كأربعمائة 

                                                           
 دار الكتب العلمية ،برجر تراسر:بعناية ا١تستشرؽ ،غاية النهاية ُب طبقات القراء،مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد اٞتزرم- 1

 .289: ،  ص2 ج،1982 ،3 ط، لبناف،بَتكت
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كاٟتجة  {من ىؤالء}، كتاب قسمة األحزاب، االختالؼ ُب الرسم جزأينىجاء ا١تصاحف ُب 

 1.لكل فريق، اختالؼ القراء ُب ياءات اإلضافة كُب الزكائد،  اختصار األلفات

اٟتافظ اإلماـ أبو عمرك عثماف بن سعيد القرطيب الداين األندلسي كلد سنة إحدل كسبعُت - 

كقد أٌلف الٌناس ُب مرسـو : "كثالٙتائة، شيخ ىذه الصناعة كإمامها بال منازع قاؿ عنو اللبيب

ا١تصاحف كتبا كثَتة ما ٢تا عٌد، كرأيت أليب عمرك الداين ُب برنامج مائة كعشرين تأليفا، منها ُب 

 2...".الرسم أحدل عشر كتابا، كأصغرىا حجما كتاب ا١تقنع

 :من أشهر كتب الداين ُب علمي الرسم كالضبط ما يلي       ك

كىو كتاب مفيد عظيم ُب الرسم : "قاؿ عنو ا٠تراز: ا١تقنع ُب معرفة مصاحف أىل األمصار.   1

 3."عليو اعتمد كثَت ٦تن اعتٌت بعلم القرآف

 ٢تاؿكىو كتابو الكبَت الذم أكثر فيو من توجيو أحكاـ الرسم كبياف ع: التحبَت.   2

 .أرجوزة ُب علم الرسم: نظم االقتصاد.   3

 .رسالة ُب الرسم.   4

 .ا٢تجاء ُب مرسـو خطوط مصاحف األمصار.   5
                                                           

عبد الرحيم الطرىوين : ٖتقيق، الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها،أبو٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي- 1
 .20:  ،  ص2007، 1 ط، القاىرة،دار اٟتديث

ىدية حسن جالؿ ، القاىرة،النسخة األزىرية (٥تطوط) ،الدرة الصقيلة ُب شرح أبيات العقيلة، أبو بكر بن عبد اهلل اللبيب- 2
. ب: كجو 4: كرقة،باشا اٟتسيٍت

دار التدمرية، الرياض، . نورة بنت حسن.د: أبو عمرك الداين، ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار، ٖتقيق- 3
 .84: ص. ـ2010الطبعة األكٔب، 
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 .خالصة ا١تقنع.   6

 .اختصر فيو مرسـو ا١تصحف أليب عمرك بن العالء البصرم: ٥تتصر مرسـو ا١تصحف.   7

 .احملكم ُب نقط ا١تصاحف.   8

 النقط.   9

٧تاح األموم كلد سنة ثالث عشرة كأربعمائة من ا٢تجرة  بن أبو داكد سليماف بن أيب القاسم - 

من أشهر كتبو ُب علمي  (ىػ496)ببلنسية ككانت كفاتو سنة ست كتسعُت كأربعمائة  (ىػ413)

 :الرسم كالضبط

 .التبيُت ٢تجاء التنزيل.   1

 .كىذا ىو ا١تطبوع ا١تتداكؿ بُت الٌناس: ٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل.   2

 .حركؼ ا١تعجم.   3

 .اٟتركؼ اليت اختلفت فيها مصاحف عثماف رضي اهلل عنو.   4

 .جاء ا١تصاحفق.   5

 .اٞتامع ُب الضبط للقراء السبعة من ٚتيع طرقهم.   6

 .أصوؿ الضبط.   7

 .1رجز ُب علم نقط ا١تصاحف.   8

                                                           
نشر ،أٛتد بن أٛتد بن معمر شرشاؿ اٞتزائرم.  ٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل، دراسة كٖتقيق د،أبو داكد سليماف بن ٧تاح- 1

 .67: ص، 1ج. ىػ٣1421تمع ا١تلك فهد للمصحف الشريف 
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لو  (ىػ590)اإلماـ أبو القاسم بن فَتُّه بن خلف الشاطيب ا١تتوَب سنة تسعُت كٜتسمائة - 

عدد أبياهتا ٙتانية . رائيتها١تشهورة ُب علم الرسم كاٝتها عقيلة أتراب القصائد ُب أسٌت ا١تقاصد

 : كتسعوف كمائتاف مطلعها

 الحمد هلل موصوال كما أمرا        مباركا طيِّبا يستنزل الّدررا

 1.كقد نظم فيها مقنع أيب عمرك الداين

فهذه بعضا من كتب أىل األندلس ُب علمي الرسم كالضبط كىي ذاهتا مصادر ىذا العلم 

كلو استثنينا شيئا من اجتهادات أىل ا١تغرب كا٠تراز الفاسي كالتنسي التلمساين ١تا كجدنا لغَتىم 

 ...ُب ىذا العلم مشاركة أصالن إالٌ ما نقلو ا١تتأخركف عنهم اختصارا أك شرحا

 

 

 

                                                           
نصر سعيد دار الصحابة . د: دراسة كٖتقيق،الوسيلة إٔب كشف العقيلة، علم الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاكم- 1

 .20:  ص،ـ2006للًتاث، طنطا،الطبعة األكٔب، 
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 تاريخ المصاحف العثمانية: المبحث األول

 منهج كتابة المصاحف العثمانية: المطلب األول

 – كا١تراد با١تصحف العثماين مصحف عثماف بن عفاف : (تاريخ القرآف)يقوؿ الكردم ُب 

، كسبب ىذه التسمية " ا١تصحف اإلماـ"الذم أمر بكتابتو كٚتعو ككانوا يسمونو  –

 1.(يا أصحاب ٤تمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إمامان ..... )ىي مقولة عثماف " اإلماـ"

– كلعل كلمة ا١تصحف اإلماـ كانت تشمل ٚتيع ا١تصاحف اليت كتبت بأمر عثماف ُب  –

 2.أم مصر من األمصار ، كليس مصحف ا١تدينة أك ا١تصحف ا٠تاص با٠تليفة فحسب

األسس كا١تنهج الذم يعتمدكف عليو ُب  – – مع الكيٌتاب - – كحدد عثماف

 -: نسخ ا١تصاحف العثمانية كىي

 . ال يكتب شيء إال بعد التحقق من أنو قرآف -1

 . ال يكتب شيء إال بعد العلم بأنو استقر ُب العرضة األخَتة -2

 . ال يكتب شيء إال بعد التأكد أنو ٓب ينسخ -3

 .ال يكتب شيء إال بعد عرضو على ٚتع من الصحابة -4

 .إذا اختلفوا ُب شيء من القرآف كتبوه بلغة قريش -5

                                                           
 .78:  صالسابق، ا١ترجع،علي ٤تمد الضباع- 1
 .79: نفسو ص- 2
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 .حيافظ على القراءات ا١تتواترة كال تكتب قراءة غَت متواترة -6

 .اللفظ الذم ال ٗتتلف فيو كجوه القراءات يرسم بصورة كاحدة -7

اللفظ الذم ٗتتلف فيو كجوه القراءات كديكن رٝتو ُب ا٠تط ٤تتمالن ٢تا كلها يكتب برسم  -8

، فإهنا تصح أف تقرأ بالقراءة األخرل (إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا): كاحد مثل 

 . ألف الكتابة كانت خالية من النقط كالشكل (فتثبتوا)

اللفظ الذم ٗتتلف فيو كجوه القراءات كال ديكن رٝتو ُب ا٠تط ٤تتمالن ٢تا يكتب ُب نسخة  -9

ككصى )مثل  . برسم يوافق بعض الوجوه كُب نسخة أخرل برسم يوافق الوجو اآلخر

 1.(كأكصى(، فإهنا تكتب ُب نسخة أخرل  (هبا إبراىيم بنيو كيعقوب 

كهبذا ا١تنهج الدقيق كاألسس السلمية كتب ا١تصحف العثماين فكاف ُب غاية الدقة 

 .كالضبط كالتحرم

 : إف ا١تصاحف العثمانية قد توافر فيها من ا١تزايا مآب يتوافر ُب غَتىا كمن ىذه ا١تزايا

 . االقتصار على ما ثبت بالتواتر دكف ما كانت ركايتو آحادان  -1

 . إمهاؿ ما نسخت تالكتو كٓب يستقٌر ُب العرضة األخَتة -2

 . ترتيب السور كاآليات على الوجو ا١تعركؼ اآلف -3

                                                           
 .112:  صالسابق ا١تصدر،أبو عمرك الداين- 1
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كانت ٕتمع كجوه القراءات ا١تختلفة كاألحرؼ اليت – أم ا١تصاحف العثمانية –  كتابتها  -4

  نزؿ عليها القرآف

ٕتريدىا من كل ما ليس قرآنان كالذم كاف يكتبو بعض الصحابة ُب مصاحفهم ا٠تاصة  -5

 1.شرحان ا١تعٌت أك بيانان لناسخ أك منسوخ أك ٨تو ذلك

من الصحابة اٟتافظُت الكراـ بضعة على رأسهم زيد ابن ثابت – أم عثماف –  كٚتع 

اٞتامع األكؿ كالثقة الثبت الذم كاف لو فضل التثبت ُب كل كلمة كآية ككاف ٚتلة من ضمهم إٔب 

عبد اهلل بن الزبَت ، كسعيد بن العاص ، كعبد الرٛتن بن اٟتارث كقاؿ ٢تذا الرىط : زيد ثالثة ىم 

 2.ما اختلفتم فيو أنتم كزيد ، فاكتبوه بلساف قريش فإنو نزؿ بلساهنم : من قريش 

كقدكردت بعض الركايات أف الذين ندبوا  (مفتاح الراغبُت )كيقوؿ أٛتد إٝتاعيل ُب كتابو 

 3.لنسخ ا١تصاحف كانوا أثٍت عشر رجالن 

كال تعارض بُت ىذه الركايات كما ىو ثابته من أف أعضاء اللجنة ىم األربعة الذين سبق 

الء األربعة بل كاف ؤكيظهر أف سيدنا عثماف ٓب يكتف بو: ذكرىم ألنو ككما يقوؿ الشيخ أبوزىرة 

 .يضم إٔب معاكنتهم من يكوف عنده علم بالقرآف يعاكهنم ُب كتابتو

                                                           
 .83:  صالسابق، ا١ترجع،علي ٤تمد الضباع- 1
 .44: ـ، ص1999، 1 أٛتد اٝتاعيل، مفتاح الراغبُت ُب معرفة القرآف الكرمي، الدار ا١تصرية اللبنانية، القاىرة، ط- 2
 .46: نفسو ص-3
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ٓب يكتب ا١تصحف بيده كىذا الذم عليو فكما ىو معركؼ أف عثماف بن عفا     ك

 .احملققوف

فا٠تليفة عثماف كما سبق أف ذكرنا ُب الصفحات السابقة : تقوؿ الدكتورة سحر السيد 

قد عهد إٔب عدد من الصحابة بنسخ ا١تصحف على قراءة كاحدة بلساف قريش كٓب يكتب بنفسو 

 1.أم نسخة

قد كتب شيء من ا١تصحف  – – ككذلك من الذين ينفوف أف يكوف عثماف

كٓب ينقل أنو كتب بيده مصحفان كإمنا أمر : الكردم حيث يقوؿ  (تاريخ القرآف)صاحب كتاب 

 2.ّتمعو ككتابتو

علي ٤تمد  (ٝتَت الطالبُت )٤تمد أمُت فرشوخ ُب كتابو كصاحب كتاب : ككذلك الدكتور 

 3.كغَتىم ٦تن ينفوف كتابة عثماف للمصحف بيده. الضباع 

 

 

 

                                                           
سحر السيد سآب، أضواء على مصحف عثماف كرحلتو شرقا كغربا، مؤسسة شباب اٞتامعة، االسكندرية، ب ط، ب ت - 1

 .34: ص
 .35: نفسو ص- 2
 .55: ، ب ت، ص٤1تمد أمُت فرشوخ، ا١تدخل إٔب علـو القرآف، دار الفكر العريب،القاىرة،  ط- 3
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 وصف المصحف اإلمام: المطلب الثاني

ال نستطيع فيما يتعلق بوصف ا١تصحف اإلماـ العثماين أف نقف على كصف دقيق ُب 

الوقت اٟتاضر كذلك بسبب تعدد الركايات كاختالفها حوؿ مصَت ا١تصحف العثماين أك 

كىذه مسألة !! ا١تصاحف العثمانية األصلية كىل من احملتمل أف يكوف قد بقي منها شيء ؟

 . تارخيية كبَتة 

كلكن سوؼ أكتفي بذكر بعض الركايات اليت ذكرىا ا١تعاصركف عن األقدمُت الذين رأكا 

ا١تصحف اإلماـ ُب تلك العصور كىذه قد تعترب من أٌصح ما ديكن أف نستقي منو كصف 

 . ا١تصحف اإلماـ مع إحتماؿ أنو قد يوجد كرقات منو اآلف

ىػ، 223ىودم أف القاسم بن سالٌـ، ت ـسحر السيد ركاية عن الس/ تذكر الدكتورة 

 1.مصحف عثماف ا١تنقوط بدمو كشاىد آثار الدماء بصفحات منول رأ

ٌلي لنا صفة ذلك ا١تصحف فيقوؿ صاحب الركاية بعد أف ذكرت  كتذكر ركاية أخرل ٕتي

رأيت اإلماـ مصحف عثماف بن عفاف : حدثٍت أيب ): الكاتبة سند الركاية كامالن كمصدرىا يقوؿ 

ىػ فشربتي طوؿ ا١تصحف فإذا ُب الورقة ٙتانية 223كأرضاه ُب شهر ربيع األكؿ سنة 

كعشركف سطران، كرأيت أثر دـ فيو كثَتان ُب أكراؽ من ا١تصحف كثَتة، بعض الورؽ قدر نصف 

                                                           
 .36: صالسابق، ا١ترجع ،سحر السيد سآب- 1
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 كرأيت عظم الدـ نفسو ُب سورة النجم ، كُب بعض الورؽ أقل كأكثر، كبعضو قدر الثلث،الورقة

 1.إٔب آخر ما جاء ُب الركاية.... 

ككذلك ىذه ا١تصاحف غَت منقوطة كال معجمو كال مزينة كليست ىناؾ عالمات بُت 

. اآليات كا٠تط طبعان مدين بدائي غَت كوُب أك ثلث أك ما أشبو

كتبت ا١تصاحف العثمانية على الًتتيب ا١تكتوب ُب  (ٝتَت الطالبُت)كيقوؿ صاحب كتاب 

على ذلك كإعالمو عند –  اهلل عليو كسلم لصل– للنيب اللوح احملفوظ بتوقيف جربيل 

نزكؿ كل أية ٔتوضعها، ٣تردة من النقط كالشكل، كالذم عليو اٞتماىَت من السلف كا٠تلف أهنا 

مشتملة على ما حيتملو رٝتها من األحرؼ السبعة جامعة للعرضية األخَتة اليت عرضها الرسوؿ 

 2.على جربيل عليو كالسالـ كٓب تًتؾ حرفان منها

                                                           
 .38: ،  صالسابق ا١ترجع ،سحر السيد سآب- 1
 .121:  صلسابق، ا ا١ترجع ،علي ٤تمد الضباع- 2
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 عدد المصاحف العثمانية وكيفية انتشارىا: المطلب الثالث

أكثر العلماء على أف عثماف ١تا كتب ا١تصاحف جعلو : قاؿ أبو عمرك الداين ُب ا١تقنع 

: على أربع نسخ كبعث إٔب كل ناحية كاحدان، الكوفة كالبصرة كالشاـ كترؾ كاحدان عنده، كقد قيل

 1.(كاألكؿ أصح كعليو األئمة: أنو جعلو سبع نسخ كزاد إٔب مكة كإٔب اليمن كإٔب البحرين، قاؿ

أيختيلف ُب عدة ا١تصاحف اليت أىرسلى هبا عثماف إٔب  – – كيقوؿ اإلماـ السيوطي

أرسلى عثماف أربعة : اآلفاؽ، ا١تشهور أهنا ٜتسة كأخرج ابن أيب داكد من طريق ٛتزة الزيات قاؿ

كتب سبعة مصاحف فأرسل إٔب : كٝتعت أبا حاًب السجستاين يقوؿ: مصاحف، قاؿ ابو داكد

ككانت ،مكة، كالشاـ، كإٔب اليمن، كإٔب البحرين، كإٔب البصرة، كإٔب الكوفة، كحبس با١تدنية كاحدان 

إنو على رؽ : إال ا١تصحف الذم خص بو نفسو فقد قيل (الكاغد)كلها مكتوبة على الورؽ 

 2.الغزاؿ

با١تصاحف اٟتجازية عند أىل الرسم، كالكوُب كالبصرم ل كا١تصاحف ا١تدنية كا١تكية تسم

 . مها ا١تراداف با١تصاحف العراقية عند أىل الرسم أيضان كالسادس ىو ا١تصحف الشامي

فيجب القوؿ بأنو ال اختالؼ بينها ألنو – أم اإلماـ – لكل ىذه ا١تصاحف  كإذا كاف ىو أصلي 

                                                           
1 44: صالسابق، ا١تصدر ،أبو عمرك الداين-  . 

 .48: نفسو ص- 2
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ىو ا١ترجع األكؿ ُب الدكلة، ترجع إليو كل " اإلماـ"اٟتكم كأهنا صورة لنسخة كاحدة، كيكوف 

. ا١تصاحف كىو اٟتاكم عليها

بإرساؿ ا١تصاحف إٔب األمصار، كإمنا بعث مع كل  - – كٓب يكتف سيدنا عثماف

مصحف كاحدان من الصحابة يقرئ من أرسل إليهم ا١تصحف،كغالبان ما كانت قراءة ىذا الصحايب 

توافق ما كتب بو ا١تصحف، فأمر زيد بن ثابت أف يقرئ با١تدين، كبعث عبد اهلل بن السائب مع 

ا١تكي، كا١تغَتة بن شهاب مع الشامي، كأبا عبد الرٛتن السلمي مع الكوُب، كعامر بن عبد القيس 

 1.مع البصرم كىذا يرجح الركاية اليت تنص على أف النسخ كانت ٜتسة ال سبعة

 ُب نقل القرآف على التلقي من االعتمادف أل ىذه ا١تصاحف انتشارهبذا ييعرؼ كيفية ك

، لذلك اختار عثماف حفاظان صدكر الرجاؿ ثقةن عن ثقةو كإمامان عن إماـ إٔب النيب 

مبالغة ُب - ثانوم - نفذىم إٔب األقطار اإلسالمية كاعترب ىذه ا١تصاحف أصوالن ثواينأيثق هبم ك

األمر، كتوثيقان للقرآف كٞتمع كلمة ا١تسلمُت فكاف يرسل إٔب كل إقليم مصحفو مع من يوافق قراءتو 

 2.ُب األكثر األغلب

 

 

                                                           
 .51:  ص،السابق ا١تصدر ،أبو عمرك الداين- 1
 .112: ـ، ص1991 ، 3إبراىيم األبيارم، تاريخ القرآف، دار الكتاب ا١تصرم، القاىرة، ط- 2
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 المصحف اإلمام باألندلس: المبحث الثاني

 كيفية انتقالو إلى األندلس :المطلب األول

        تضاربت األقواؿ أيضا ُب كوف ا١تصحف اإلماـ الذم كاف بُت يدم ا٠تليفة عثماف  عند 

مقتلو، ىو نفسو الذم دخل األندلس كبقي زمنا طويال ُب جامع قرطبة، ٦تا جيرنا إٔب استقصاء 

 .األمر بشيء من التفصيل 

كيقًتف مصَت ىذا ا١تصحف اإلماـ بآراء كادعاءات ٥تتلفة / سحر السيد :        تقوؿ الدكتورة 

ة فًتة ف لقد ظل ىذا ا١تصحف ا١تصطبغة صفحات منو بدماء ا٠تليفة الشهيد ُب ا١تدم،حوؿ مكانو

ٞتامعة تزعم ا كمنذ ذلك اٟتُت بدأت بعض ا١تساجد ، منهالستشهاده ٍب اختف امن الزمن بعد

 . حيازهتا لو كمن ىنا تبدأ مشكلة مصَت ىذا ا١تصحف

  -:ٍب ذكرت الدكتورة سحر ٜتس ادعاءات كفندهتا ٍب ردت عليها كمن ىذه اإلدعاءات
 . أف ا١تصحف اإلماـ كاف ٤تفوظان ُب القاىرة- 
 . أف ا١تصحف اإلماـ كاف ٤تفوظان ُب البصرة- 
 .ندؽأف ا١تصحف اإلماـ كاف ٤تفوظان ُب طش- 
 .أف ا١تصحف اإلماـ كاف ٤تفوظان ُب ٛتص- 
 1.أف ا١تصحف اإلماـ كاف ٤تفوظان ُب متحف طوب قابوسرام ُب اسطنبوؿ- 
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كأعتقد  : كبعد أف أسهبت الدكتورة سحر ُب الرد على ىذه ا١تزاعم كاإلدعاءات تقوؿ

لكشف الغموض الذم يكتنف مصحف عثماف اإلماـ أف ا١تصحف الذم كاف ٤تفوظان ّتامع 

ستشهاده، كإمنا كاف يشتمل على أربع ايكن كلو مصحف عثماف الذم كاف يقرأ فيو يـو  قرطبة ٓب

كرقات فقط منو أما بقية أكراقو فقد تكوف قد نسخت على نفس نظاـ ا١تصحف العثماين، ٍب بعد 

نالذين ىزموا مذلك انتقل من دكلة إٔب دكلة إٔب أف استقر ُب دكلة ا١توحدين كمن بعدىم عند ا١تريٍت

 . ىػ745 كغنموا ا١تصحف إٔب أف اسًتده السلطاف ا١تريٍت بآالؼ الدنانَت سنة ،على يد الربتغاليُت

 بعد أف جرد الربتغاليوف أغشيتو كمزقوا ما كاف على ،كىكذا أعيد ا١تصحف اإلماـ إٔب فاس

 كاستمر ا١تصحف ٤تفوظان ُب خزائن ا١ترينيُت ككاف ذلك آخر العهد ،دفتيو من أحجار كردية كغَتىا

 1.بو إذ انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ

سحر أهنا قطعت أخبار ا١تصحف العثماين منذ تاريخ بعيد / كالذم يالحظ على الدكتورة

 كلكننا ٧تد ُب ا١تقابل ٣تموعة من ا١تهتمُت بالقرآف كعلومو ،أم ُب القرف الثامن ا٢تجرم تقريبان 

يوضحوف بالشواىد أف أحد ىذه ا١تصاحف العثمانية ظلَّ ٤تفوظان ُب اٞتامع األموم إٔب أكائل 

 حيث قيل إنو احًتؽ ُب اٟتريق الذم شبَّ ُب اٞتامع األموم سنة ،القرف الرابع عشر ا٢تجرم

 كقيل نقل إٔب استانبوؿ كبعضهم يرل أنو موجود ُب مكتبة من مكتباهتا كىذا نقله عن ،ىػ1310

 .صبحي الصاع ُب كتابو أيضان / ٤تمد الصباغ ُب كتابو ككذلك الدكتور  /الدكتور 
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عناية أىل األندلس بمصحف عثمان ...........................الفصل الثاني  
 
 

 
53 

 

أف أغلب الباحثُت أميل : غاٖب قدكرم حيث قاؿ / كالذم ييرجَّح ُب ىذه القضية ما قالو الدكتور 

العثور على مصحف كامل كتب ُب القرف ا٢تجرم – اليـو – إٔب استبعاد ذلك؛ إذ من ا١تتعذر 

. األكؿ أك الثاين كذلك حيتاج إٔب أدلة تارخيية كمادية كاضحة كقوية كدراسة متعددة الوجوه

ٍب إف عدـ بقاء ا١تصاحف العثمانية قاطبة ال يضرنا شيئان ماداـ ا١تعوؿ عليو ىو النقل 

كذلك متواتر مستفيض على أكمل كالتلقي ثقة عن ثقة كإمامان عن إماـ إٔب النيب 

. حىت اآلف القرآف كجو ُب

ك١تا :"كعن كيفية انتقالو إٔب األندلس،يذكر األستاذ ٤تمود بوعياد نقال عن التنسي قولو

استقر عبد الرٛتن الداخل ُب ا١تغرب اإلسالمي كانت شقيقتو أـ اإلصبغ تبعث إليو من الشاـ 

شيئا إثر شيء بذخائر األسرة اٟتاكمة سابقا ُب دمشق فكاف من ٚتلة ما بعثت بو ا١تصحف 

 1".العثماين فأكقفو عبد الرٛتن على جامع قرطبة 

كالذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف ىذا ا١تصحف :"     كإٔب ذلك ذىب ابن عبد ا١تلك حيث قاؿ

الذم كاف باألندلس ىو أحد ا١تصاحف األربعة اليت بعث هبا عثماف بن عفاف  إٔب األمصار مكة 

كالبصرة كالكوفة كالشاـ فإف يكن أحدىا فلعلو الشامي استصحبو األمَت أبو ا١تطرؼ عبد الرٛتن 

                                                           
 ٤2007تمود آغا بوعياد، الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف ا٠تليفة عثماف ُب أرجاء ا١تغرب كاألندلس، موفم للنشر - 1
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أم يكوف ٦تا بعثت إليو بو من الذخائر كالتحف كا٢تدايا .... ق138الداخل إٔب األندلس سنة 

 1."اليت كانت توإب توجيهها إليو من الشاـ أك يكوف ٦تا اجتلب إٔب غَته من ذريتو كاهلل أعلم

كىناؾ رأم آخر دييل إٔب أف ا١تصحف ا١تذكور انتقل إٔب األندلس من العراؽ ُب عهد عبد 

الرٛتن األكسط الذم شهد عصره إنفتاح األندلس على ا١تشرؽ ككفود تيارات حضارية بغدادية إٔب 

 .2األندلس ٦تثلة ُب التحف كالنفائس العباسية اليت انتهبت ُب فتنة األمُت كا١تأموف

كمهما يكن من أمر فإف ما يهمنا ىنا ىو أنو كاف ىناؾ مصحف يعترب أقدـ مصحف ُب 

قرطبة بل ُب األندلس كلها أحاطو ا١تسلموف بالعناية كالرعاية كالتعظيم ٔتا ٓب حيظ بو أم كتاب 

 . آخر

إف ما يهمنا ُب األمر أف أىل ا١تغرب اإلسالمي من :"كيقوؿ األستاذ ٤تمود آغا بوعياد

أمراء كعلماء كعامة قد اعتربكىا إحدل النسخ اليت كتبها صحابة الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ 

 3."بأمر من ا٠تليفة الراشدم الثالث كٓب يبد أحد شكا كمن ٍب ٓب يفكر أحد ُب نفي صحتها

كُب ىذا ا١تخزف مصحف يرفعو رجالف لثقلو فيو :"...   كقد كصف اإلدريسي ىذا ا١تصحف بقولو

بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكوف :" كيقوؿ أنو" أربعة أكراؽ من مصحف عثماف بن عفاف 

 1".من النقش كأدقو كأعجبو
                                                           

٤تمد بن شريفة، دار الثقافة، بَتكت، .د: ٖتقيق، الذيل كالتكملة لكتايب ا١توصوؿ كالصلة،٤تمد بن عبد ا١تلك األنصارم- 1
 .166: ص. ب ت. لبناف، القسم األكؿ، ب ط

 .51:  صالسابق، ا١ترجع سآب، السيد سحر- 2
 .68:  صالسابق، ا١ترجع بوعياد، آعا ٤تمود-3
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أنو كاف ضخما لكثرة كرقو كذكر ٕب بعضهم أنو عاين ا١تعوذتُت ُب :" ذكر ابن عبد ا١تلك

صفحتُت منو كل كاحدة منهما ُب صفحة، ككاف ٢تذا ا١تصحف غالؼ أسود قاًب اللوف كما 

كصفو أبو جعفر بن عبد الرٛتن الوقشي من قصيدة يهنئ هبا األمَت أبا يعقوب بن عبد ا١تؤمن 

 :بعيد الفطر يقوؿ فيها

 لوك  الورى من حقو كـل الزممومصحف عثمان بن عفان أىملت  

         فأشفقت من جهل الجميع بشأنو      وأىلتو صونا لو بترـالم

 2        وألبستو تبرا يروق مرصعا          وقد كان في برد من الجلد قاتـم

                                                                                                                                                                                
:  ص،2ت ج. ب،ط. ب،2002 ،القاىرة،الشريف اإلدريسي، نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية- 1

577. 
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 مكانتو عند األندلسيين: المطلب الثاني

       من مظاىر عناية أىل األندلس هبذا ا١تصحف الشريف أنو كاف ٤تل اىتماـ األمراء كالعواـ 

على حد سواء  فقد كاف عبد الرٛتن الناصر حيفظ ىذا الكتاب كيعتز بو، كُب عهد ا٠تليفة اٟتكم 

ا١تستنصر شرع ُب بناء زيادة جامع قرطبة فأخرج ا١تصحف العثماين من ا١تسجد كأخذ إٔب دار 

ا١تعركؼ بابن ا٠تراز نقلو إليو سادف اٞتامع ؛ فلما  (٤تمد بن حيي بن عبد العزيز)صاحب الصالة 

ًب الفراغ من زخرفة جدار القبلة كنصبت ا١تقصورة اٞتديدة ُب موضعها أعيد ا١تصحف إٔب موضعو 

 ىػ ككاف يوضع على كرسي خاص ككاف السادف 355من ىذه ا١تقصورة اٞتديدة ككاف ذلك سنة 

 1.مسئوال عن ا١تصحف ككرسيو كما أمر ا١تنصور أف تزين ٥تطوطة ا١تصحف العثماين باٞتواىر

     ك ُب عصر ملوؾ الطوائف بلغت العناية هبذا ا١تصحف أف جعلوا لو كزيرا يهتم بأموره ٦تا يدؿ 

 2.على أمهيتو

ٓب ترد أخبار كثَتة عن ا١تصحف العثماين ُب عهد ا١ترابطُت غَت أف اإلدريسي كالذم كلد 

 ىػ ٦تا يعٍت أنو كصف قرطبة 548 ىػ كانتهى من تأليف كتابو سنة 560 كتوُب سنة 493سنة 

كىذا ا١تصحف خيرج ُب صبيحة :"كمسجدىا اٞتامع ُب عهد ا١ترابطُت كُب كصف ا١تصحف يقوؿ 

كيقوؿ ُب .." .…كل ٚتعة كيتؤب إخراجو رجالف من قومة ا١تسجد كأمامهم رجل ثالث بشمعة 
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كلو ٔتوضع ا١تصلى كرسي يوضع عليو كيتؤب اإلماـ قراءة نصف حزب منو ٍب يرد :" موضع آخر 

 1".إٔب موضعو
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 إنتقالو إلى المغرب: المطلب الثالث

 3     أما ُب عهد ا١توحدين حيث كثرت إغارة القوات القشتالية على قرطبة حيث حوصرت ١تدة 

 .شهور من طرؼ ألفونسو السابع كًب فك اٟتصار من طرؼ ا١توحدين

     كمنذ ذلك اٟتُت خشي ا١توحدكف أف يتعرض ا١تصحف للضياع ٦تا دفعهم إٔب نقلو من 

 ىػ كعاثوا فيها فسادا 540موضعو إٔب مراكش مع العلم أنو سبق للنصارل أف اقتحموا قرطبة سنة 

١تدة تسعة أياـ كانتهكوا حرمة ا١تسجد اٞتامع كعبثوا با١تصحف اإلماـ كنظرا لذلك نقل ا١تصحف 

 1. ىػ ُب أياـ أيب ٤تمد عبد ا١تؤمن بن علي552ليلة السبت اٟتادم عشر من شواؿ سنة 

كالذم جيب اإلشارة إليو ىو عدـ اعًتاض أىل األندلس ٢تذا األمر ألهنم رأكا أف نقل 

 .ا١تصحف إٔب مراكش أىوف من أف يصيبو مكركه من قبل النصارل ا١تًتبصُت با١تدينة 

كبلغت عناية ا١توحدين با١تصحف اإلماـ ُب مراكش غاية قصول ٓب يرل ٢تا مثيل عرب 

من إٔب بر العدكة احتفل باالعتناء ؤك١تا أجازه أبو ٤تمد عبد آب:" التاريخ حيث يقوؿ بن عبد ا١تلك

بكسوتو كأبد٢تا ككانت من جلد بألواح مصحفة بصحائف الذىب كقد نظم ُب مواضع منها آللئ 

نفيسة كأحجار ياقوت ك زمرد من أرفع ما كاف عنده ٍب ٓب يزؿ بنوىيتفننوف ُب زيادة جليل اٞتواىر 

كفاخر األحجار على ما كاف ٤تلى بو حىت استوعبوا دفتيو بذلك ٔتا ال قيمة لو كال نضَت ككانوا 
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أبدا حيضركنو ُب ٣تالسهم ُب ليإب رمضاف كيباشركنو بالقراءة فيو كيصفحوف كرقو بصحيفة ذىب 

 1...."مستطيلة شبو ا١تسطرة كيستصحبونو ُب أسفارىم كحركاهتم متربكُت بو 

كقد خلد الشعراء اىتماـ ا١توحدين با١تصحف اإلماـ ُب قصائد كثَتة نذكر منها أبياتا البن 

 :عياش يقوؿ فيها

 ـوبـ    ونقلتو من كل ملك ذخيرة       كأنهم كانوا برسم مكاس

         فإن ورث األمالك شرقا ومغربا     فكم قد أخلوا جاىلين بواجبو

 2      وألبستو الدر والياقوت حلية         وغيرك قد رواه من دم صاحبو

كصفا دقيقا لتحلية ىذا ا١تصحف،نقال عن ابن " نفح الطيب"     كقد أكرد ا١تقرم ُب كتابو 

 األندلس حىت كصل إٔب مراكش، من رأينا كجوب ذكر ما جاء فيها من كيفية انتقالو ،طفيل

ككيف اجتمع حذاؽ الصناعات ا١تعركفة آنذاؾ لتجميل ا١تصحف اإلماـ ٔتا يليق بو، حيث تعترب 

ىذه الرسالة مصدرا مهما للباحثُت ُب ٣تاؿ صناعة ا١تخطوطات عامة، كا١تصاحف بصفة خاصة 

 :كلطوؿ الرسالة، رأينا اختصارىا قليال ، كىذا نصها،با١تغرب اإلسالمي
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كصل إليهم أداـ اهلل سبحانو تأييدىم، قمرا األندلس النَتاف، كأمَتاىا : "يقوؿ ابن طفيل

ا١تتخَتاف، السيداف األجالف أبو سعيد كأبو يعقوب أيدمها اهلل، كُب صحبتهما مصحف عثماف بن 

عفاف رضي اهلل عنو، كىو اإلماـ الذم ال خيتلف فيو ٥تتلف، كما زاؿ ينقلو خلف عن سلف، قد 

حفظ شخصو على كثرة ا١تتناكلُت، كذخره اهلل ٠تليفتو ا١تخصوص ٔتن سخر ٠تدمتو من ا١تتداكلُت، 

كلو من غرائب األنباء كمتقدـ األشعار ٔتا آؿ إليو األمر من اإلدياء ما ملئت بو الطركس، كحفظو 

من أىل األندلس الرئيس كا١ترؤكس، فتلقي عند كصولو باإلجالؿ كاإلعظاـ، كبودر إليو ٔتا جيب 

من التبجيل كاإلكراـ، كعكف عليو أطوؿ العكوؼ، كالتـز أشد االلتزاـ، ككاف ُب كصولو ذلك 

الوقت من عظيم العناية كباىر الكرامة ما ىو معترب ألكٕب األلباب، كبالغ ُب اإلعراب كاإلعجاب 

، كذلك أف سيدنا كموالنا ا٠تليفة، أمَت ا١تؤمنُت، أداـ اهلل لو عوائد النصر كالتمكُت، كاف قبل 

ذلك بأياـ قد جرل ذكره ُب خاطره الكرمي، كحركتو إليو دكاعي خلقو العظيم، كتراءل مع نفسو 

ا١تطمئنة ا١ترضية، كسجاياه اٟتسنة الرضية، ُب معٌت اجتالبو من مدينة قرطبة ٤تل مثواه القدمي، 

ككطنو ا١توصل ْترمتو للتقدمي، فتوقع أف يتأذل أىل ذلك القطر بفراقو، كيستوحشوا لفقداف إضاءتو 

ُب أفقهم كإشراقو، فتوقف عن ذلك ١تا جبل عليو من رٛتتو كإشفاقو، فأكصلو اهلل إليو ٖتفة سنية، 

كىدية ىنية، كٖتية من عنده مباركة زكية، دكف أف يكدرىا من البشر اكتساب، أك يتقدمها 

استدعاء أك اجتالب، بل أكقع اهلل سبحانو كتعأب ُب نفوس أىل ذلك القطر من الفرح بإرسالو 

إٔب مستحقو، كالتربع بو إٔب القائم إٔب اهلل تعأب ْتقو، ما اطلع با١تشاىدة كالتواتر على صحتو 
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كصدقو، كعضدت ٥تايل برقو سواكب كدقو، ككاف ذلك من كرامات سيدنا كموالنا ا٠تليفة معدكدا 

 سائر –حرسها اهلل تعأب -كإٔب أمره الذم ىو أمر اهلل مردكدا، كٚتع عند ذلك ْتضرة مراكش

األبناء الكراـ، كالسادة األعالـ، بدكر اآلفاؽ، ككواكب اإلشراؽ، كأىل اإلستئهاؿ للمقامات 

الرفيعة ذكك االستحقاؽ، فانتظم عند ذلك ىذا القصيد مشَتا إٔب اجتماع ىذه الذرارم الزاىرة، 

كالتئاـ خطوطها على مركز الدائرة، ككصوؿ ا١تتقدـ ذكره، ا١تشهور ُب ٚتيع ا١تعمور أمره،  كىو 

 :ىذا

     دراري من نور الهدى تتوقد        مطالعها فوق المجرة أسعد        

........................         .......................            

 . بيت رأينا عدـ ذكرىا56كلطوؿ القصيدة اليت هبا 

ٍب إهنم أداـ اهلل سبحانو تأييدىم، ككصل سعودىم، ١تا أرادكا من ا١تبالغة ُب تعظيم     .....

ا١تصحف ا١تذكور، كاستخداـ البواطن كالظواىر فيما جيب لو من التوقَت كالتعزيز، شرعوا ُب 

انتخاب كسوتو، كأخذكا ُب اختيار حليتو، كتأنقوا ُب استعماؿ أحفظتو، كبالغوا ُب استجادة 

أصونتو، فحشركا لو الصناع ا١تتقنُت كا١تهرة ا١تتفننُت، ٦تن كاف ْتضرهتم العلية، أك سائر بالدىم 

القريبة كالقصية، فاجتمع لذلك حذاؽ كل صناعة، كمهرة كل طائفة من ا١تهندسُت كالصواغُت 

كالنظامُت كاٟتالئُت كالنقاشُت كا١ترصعُت كالنجارين كالزكاقُت كالرسامُت، كاجمللدين كعرفاء البنائُت، 

كٓب يبق من يوصف برباعة، أك ينسب إٔب اٟتذؽ ُب صناعة، إال أحضر للعمل فيو، كاالشتغاؿ 
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ٔتعٌت من معانيو، فاشتغل أىل اٟتيل ا٢تندسية بعمل أمثلة ٥تًتعة، كأشكاؿ مبتدعة، كضمنوىا من 

غرائب اٟتركات، كخفي إمداد األسباب للمسببات، ما بلغوا فيو منتهى طاقتهم، كاستفرغوا فيو 

جهد قوهتم، كا٢تمة العلية أداـ اهلل ٝتوىا تًتقى فوؽ معارجهم، كتتخلص كالشهاب الثاقب كراء 

مواٞتهم، كتنيف على ما ظنوه الغاية القصول من لطيف مدارجهم، فسلكوا من عمل ىذه األمثلة 

كل شعب، كأشرفوا عند ٖتقيقها كإبراز دقيقها على كل صعب، فكانت منهم كقفة كادت ٢تا 

النفس تيأس عن مطلبها، كا٠تواطر تكر راجعة عن خفي مذىبها، حىت أطلع اهلل خليفتو ُب 

خلقو، كأمينو ا١ترتضى إلقامة حقو، على كجو انقادت فيو تلك اٟتركات بعد اعتياصها، كٗتلصت 

أيدىم اهلل بنصره، كأمدىم -أشكا٢تا عن االعًتاض على أحسن كجوه خالصها، ألقوا ذلك 

 إٔب ا١تهندسُت كالصناع فقبلوه أحسن القبوؿ، كتصوركه بأذىاهنم فرأكه على –ٔتعونتو كيسره 

مطابقة ا١تأموؿ، ككقفهم حسن تنبيو ٦تا جهلوه على طور غريب من موجبات التعظيم، كعلموا أف 

كسيأٌب بعد ىذا إشارة إٔب تفصيل تلك - الفضل هلل تعأب يؤتيو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم

اٟتركات ا١تستغربة، كاألشكاؿ ا١تونقة ا١تعجبة، إف شاء اهلل تعأب، ٦تا صنع للمصحف العظيم من 

األصونة الغريبة، كاألحفظة العجيبة، أنو كسي كلو بصواف كاحد من الذىب كالفضة ذم صنائع 

غريبة من ظاىره كباطنو، ال يشبو بعضو بعضا، قد أجرم فيو من ألواف الزجاج الركمي ما ٓب يعهد 

لو ُب العصر األكؿ مثاؿ، كال عمر قبلو بشبهو خاطر كال باؿ، كلو مفاصل ٕتتمع إليها أجزاؤه 

كتلتئم، كتتناسو عندىا عجائبو كتنتظم، قد أسلست للتحرؾ أعطافها، كأحكم إنشاؤىا على البغية 
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كانعطافها، كنظم على صفحتو كجوانبو من فاخر الياقوت كنفيس الدر كعظيم الزمرد ما ٓب تزؿ 

ا١تلوؾ السالفة كالقركف ا٠تالية تتنافس ُب أفراده، كتتوارثو على مركر الزمن كترداده، كتظن العز 

األقعس، كا١تلك األنفس، ُب ادخاره كإعداده، كتسمي الواحد منها بعد الواحد باالسم العلم 

لشذكذه ُب صنفو كاٖتاده، فانتظم عليو منها ما شاكلو زىر الكواكب ُب تأللؤه كاتقاده، كأشبو 

الركض ا١تزخرؼ غب ٝتاء أقلعت عن إمداده، كأتى ىذا الصواف ا١توصوؼ رائق ا١تنظر، آخذا 

ٔتجامع القلب كالبصر، مستوليا بصورتو الغريبة على ٚتيع الصور، يدىش القلوب هباء، كحيَت 

األلباب ركاء، كيكاد يغشى الناظر تألقا كضياء، فحُت ٘تت خصالو، كاسًتكبت أكصالو، كحاف 

 ٦تا رزقهم اهلل تعأب – أداـ اهلل تأييدىم، كأعلى كلمتم –ارتباطو با١تصحف العظيم كاتصالو، رأكا 

من مالحظة اٞتهات، كاإلشراؼ على ٚتيع الثنيات، أف يتلطف ُب كجو يكوف بو ىذا الصواف 

ا١تذكور طورا متصال، كطورا منفصال، كيتأتى بو ا١تصحف الشريف العظيم أف يربز تارة للخصوص 

متبذال، كتارة للعمـو متجمال، إذ معارج الناس ُب االستبصار ٗتتلف، ككل لو مقاـ إليو ينتهي 

كعنده يقف، فعمل فيو على شاكلة ىذا ا١تقصد، كتلطف ُب تتميم ىذا الغرض ا١تعتمد، ككسي 

ا١تصحف العزيز بصواف لطيف من السندس األخضر، ذم حلية خفيفة تالزمو ُب ا١تغيب كاحملضر، 

كرتب ترتيبا يتأتى معو أف يكسى بالصواف األكرب، فيلتئم بو التئاما يغطي على العُت من ىذا 

األثر، ككمل ذلك كلو على أٚتل الصفات كأحسنها، كأبدع ا١تذاىب كأتقنها، كصنع لو ٤تمل 

غريب الصنعة، بديع الشكل كالصيغة، ذك مفاصل ينبوا عن دقتها اإلدراؾ، كيشتد هبا االرتباط بُت 
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ا١تفصلُت كيصح االشًتاؾ، مغشى كلو بضركب من الًتصيع، كفنوف من النقش البديع، ُب قطع من 

األبنوس كا٠تشب الرفيع، ٓب تعمل قط ُب زمن من األزماف، كال انتهت قط إٔب أيسره نوافذ 

األذىاف، مدار بصنعة قد أجريت ُب صفائح الذىب، كامتدت امتداد ذكائب الشهب، كصنع 

لذلك احململ كرسي حيملو عند االنتقاؿ، كيشاركو ُب أكثر األحواؿ، مرصع مثل ترصيعو الغريب، 

كمشاكل لو ُب جودة التقسيم كحسن الًتتيب كصنع لذلك كلو تابوت حيتوم عليو احتواء ا١تشكاة 

على أنوارىا، كالصدكر على ٤تفوظ أفكارىا، مكعب الشكل ساـ ُب الطوؿ، حسن اٞتملة 

كالتفصيل، بالغ ما شاء من التتميم ُب أكصالو كالتكميل، جار ٣ترل احململ ُب التزيُت كالتجميل، 

كلو ُب أحد غواربو باب ركبت عليو دفتاف قد أحكم إرتاجهما، كيسر بعد اإلهباـ انفراجهما، 

كالنفتاح ىذا الباب كخركج ىذا الكرسي من تلقائو كتركيب احململ عليو، ما دبرت تلك اٟتركات 

ا٢تندسية، كتلقيت تلك التنبيهات القدسية، كانتظمت العجائب ا١تعنوية كاٟتسية، كالتأمت الذخائر 

النفيسة كالنفسية، كذلك بأف أسفل ىاتُت الدفتُت فيصال فيو مفصل قد أعد لو مفتاح لطيف 

يدخل فيو، فإذا أدخل ذلك ا١تفتاح فيو كأديرت بو اليد انفتح الباب بانعطاؼ الدفتُت من 

تلقائهما، كخرج الكرسي من ذاتو ٔتا عليو إٔب أقصى غايتو، كمن خالؿ خركج الكرسي يتحرؾ 

عليو احململ حركة منتظمة مقًتنة ْتركتو يأٌب هبا من مؤخر الكرسي زحفا إٔب مقدمو، فإذا كمل 

الكرسي با٠تركج ككمل احململ بالتقدـ عليو، انغلق الباب برجوع الدفتُت إٔب موضعهما من 

تلقائهما، دكف أف ديسهما أحد، كترتيب ىذه اٟتركات األربع على حركة ا١تفتاح فقط دكف تكلف 
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شيء آخر، فإذا أدير ا١تفتاح إٔب خلف اٞتهة اليت أدير إليها أكال انفتح الباب كأخذ الكرسي ُب 

الدخوؿ كاحململ       ُب التأخر عن مقدـ الكرسي إٔب مؤخره، فإذا عاد كل إٔب مكانو انسد 

الباب بالدفتُت أيضا من تلقائو، كل ذلك يًتتب على حركة ا١تفتاح، كالذم كاف ُب حاؿ خركجو 

كصحت ىذه اٟتركات اللطيفة على أسباب كمسببات غائبة عن اٟتس ُب باطن الكرسي، كىي 

٦تا يدؽ كصفها، كيصعب ذكرىا، أظهرهتا بركات ىذا األمر السعيد، كتنبيهات سيدنا كموالنا 

 .ا٠تليفة، أداـ اهلل أمرىم كأعز نصرىم

أداـ اهلل -     كُب خالؿ االشتغاؿ هبذه األعماؿ اليت ىي غرر الدىر، كفرائد العمر، أمركا

ببناء ا١تسجد اٞتامع ْتضرة مراكش حرسها اهلل تعأب، فبدئ ُب بنيانو كتأسيس قبلتو ُب - تأييدىم

العشر األكؿ من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث كٜتسُت كٜتسمائة، ككمل منتصف شعباف من العاـ 

ا١تكـر من العاـ ا١تذكور، على أكمل الوجوه، كأغرب الصنائع، كأفسح ا١تساحة، كأبعد البناء 

كالنجارة، كفيو من مشسيات الزجاج كحركات ا١تنرب كا١تقصورة ما لو عمل ُب السنُت العديدة 

الستغرب ٘تامو، فكيف ُب ىذا األمر اليسَت الذم ٓب يتخيل أحد من الصناع أف يتم فيو فضال 

 أداـ اهلل سبحانو تأييدىم –عن بنائو، كصليت فيو صالة اٞتمعة منتصف شعباف ا١تذكور، كهنضوا 

 عقب ذلك لزيارة البقعة ا١تكرمة، كالركضة ا١تعظمة، ٔتدينة تينملل أداـ اهلل رفعتها، فأقاموا هبا –

، كأكثر رمضاف ا١تعظم، كٛتلوا ُب صحبتهم ا١تصحف العزيز كمعو مصحف  بقية شعباف ا١تكـر

، رضي اهلل عنو ُب التابوت ا١توصوؼ، إذ كاف قد صنع لو غرفة ُب أعاله،  اإلماـ ا١تهدم ا١تعلـو
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كأحكمت فيو إحكاما كمل بو معناه، كاجتمع ُب مشكاتو فعاد النور إٔب مبتداه، كختم القرآف 

العزيز ُب مسجد اإلماـ ا١تعلـو ختمات كادت ال ٖتصى لكثرهتا، كىنا انتهى ما كجدناه من ىذا 

 1."ا١تكتوب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . كما بعدىا607:، صالسابق ا١تصدر ا١تقرم،- 1
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 الخط العربي في المصاحف األندلسية: المبحث األول

 نشأة الخط األندلسي وتطوره: المطلب األول

أدخل الفاٖتوف ا١تسلموف ا٠تطُت الشائعُت آنئذ كمها ا٠تط الكوُب اليابس كا٠تط اٟتجازم       

. أك ا١تكي اللُت كما أدخلومها ُب ا١تصاحف ا١تعتمدة كليا على ا٠تط اٟتجازم 

كُب القَتكاف انتشر القرآف كخطو بُت أىل ا١تغرب ك منو انتقل إٔب األندلس بعد فتحها؛ ٍب     

. أخذ ا٠تط العريب ُب ا١تغرب يتطور ذاتيا بعيدا عن اٟتركة الفنية ُب ا١تشرؽ

كقد ٛتل ا١تغاربة مع الفاٖتُت كتابتهم األكٔب إٔب األندلس ك التطورات اليت حدثت     

بالقَتكاف تأثر هبا األندلسيوف من خالؿ ركابط العالقات الثقافية الوطيدة فيما بينهم إال أف 

اٟتضارة اليت عرفت باستقرار ا١تسلمُت ُب األندلس جعلت التبعية ُب تطور الكتابة إليها ال 

 1.للقَتكاف

يتميز ا٠تط األندلسي بكثرة االستدارات كتداخل الكلمات كإطالة أكاخر اٟتركؼ كالعناية     

.   بتنسيق الكتابة كٖتسينها ك٧تده ُب نسخ القرآف ا١تكتوبة ُب األندلس كمشاؿ افريقية

ا٢تجرم حيث انتقل إٔب مشاؿ إفريقيا مع ا٠تامس بدأ تأثَت ا٠تط األندلسي ُب القرف      

موجات ا١تهاجرين األندلسيُت الذين ٘تكنوا من نشره ُب ٥تتلف ا١تناطق كالبلداف كساعد على ذلك 

خدمة أعداد منهم ُب الوظائف الرٝتية كمشاركتهم ُب النهضة العلمية كاٟتضارية خالؿ عصور 

                                                           
 .145: ص، السنة الرابعة، العدد السابع، ٣تلة البحوث كالدراسات القرآنية،كتابة ا١تصاحف ُب األندلس،سهى بعيوف- 1
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يُت كبذلك احتل ا٠تط األندلسي ا١تكانة األكٔب ُب كل مشاؿ صا١ترابطُت كا١توحدين كا١ترينيُت كاٟتف

 1.إفريقيا ُب عهد ا١توحدين

كأما أىل األندلس فانتشركا ُب األقطار ُب عدكة ا١تغرب كافريقية : بن خلدكف ايقوؿ ك

كتعلقوا بأذياؿ الدكلة فغلب خطهم على ا٠تط اإلفريقي كعفا عليو كنسي خط القَتكاف كا١تهدية 

 2.كصارت خطوط أىل إفريقية كلها على الرسم األندلسي بتونس كما إليها

ٓب ينتو ا٠تط األندلسي بنهاية األندلس اإلسالمية، كإمنا ظل مرجعان معتمدان بعد ذلك ُب 

كأخذ ا٠تط األندلسي .ا١تغرب األقصى، الذم احتضن تراث األندلس، كمنو ا٠تط كما يتعلق بو

كظهر ُب ىذا  العصر خطاطوف على الطريقة . يطغى على القَتكاين ُب ظل اٟتكم ا١ترابطي

كقد أدت مزاٛتة ا٠تط  األندلسي للقَتكاين إٔب . األندلسية بُت مغاربة كأندلسيُت استوطنوا ا١تغرب

 3.حدكث منافسة بُت ا٠تطُت

        كا١تالحظ أف تأثَت ا٠تط األندلسي ُب ا١تغرب العريب ما زاؿ قائما إٔب يومنا ىذا كديكننا أف 

نرل ذلك بوضوح ُب الزكايا كا١تدارس القرآنية التقليدية فنجد األلواح اليت كتبت فيها اآليات 

القرآنية ٓتط أندلسي شبيو ٓتطوط ا١تصاحف القددية ٦تا يدؿ على أصالة ىذا ا٠تط كشدة تعلق 

 .شعوب ا١تغرب العريب بو

                                                           
 .148:  صسهى بعيوف، ا١ترجع السابق،- 1
 .530:  ص، ا١تصدر السابق،ابن خلدكف- 2
 .147:  صالسابق، ا١ترجع بعيوف، سهى- 3
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        ىذا كقد احتل ا٠تط األندلسي ا١ترتبة األكٔب ُب أكاخر  عهد ا١توحدين ككاف تأثَته قويا جدا 

ُب خطوط ا١تغرب األقصى ككاف أقول تأثَت للخط األندلسي ُب ا٠تط ا١تغريب قد حدث ُب عهد 

بٍت مرين بسبب األعداد الكبَتة من ا١تهاجرين األندلسيُت الذين استقركا ُب فاس ككاف منهم 

 1.علماء ككتاب كخطاطوف شغلوا عدد منهم مناصب ك كظائف رٝتية

كقد تطور ا٠تط األندلسي، كتفرع عنو أنواع كثَتة من ا٠تطوط اليت انتشرت با١تغرب اإلسالمي 

 :نذكر منها 

ٝتي هبذا االسم لبساطتو كسهولة قراءتو، كبو تطبع ا١تصاحف على ا١تطابع : ا٠تط ا١تبسوط .1

 .اٟتجرية

 .ٝتي باجملوىر نسبة لعقد اٞتوىر، ٞتمالو كتناسب حركفو، كتناسق سطوره: ا٠تط اجملوىر .2

أك الزمامي، كىو خط خاص بالوثائق العدلية، كا١تذكرات الشخصية : ا٠تط ا١تسند .3

 .كالتقييدات الذاتية

ىو خط مقتبس من الكتابة ا١تشرقية، كٓتط الثلث خاصة، كلكن اليد : ا٠تط ا١تشرقي .4

ا١تغربية تصرفت فيو كمغربتو، كبو تزخرؼ عناكين الكتب، كتكتب اٟتركؼ عادة غليظة، 

متداخلة بعضها البعض، كأحيانا يكتب بو ٔتاء الذىب، كال تزاؿ إٔب اليـو مناذج منو ُب 

                                                           
 .148:  صسهى بعيوف، ا١ترجع السابق،- 1
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الوقفيات الرخامية، على جدراف ا١تدارس ا١ترينية بفاس كمكناس، ٝتي با١تشرقي ألف أصلو 

 .من ا١تشرؽ

كىو خط كجد ُب ا١تصاحف القددية، كىو خط خاص كرثو ا١تغاربة ُب ٚتلة : ا٠تط الكوُب .5

 1.ما كرثوه عن اٟتضارة اإلسالمية

                                                           
 .7: ص.1966، 3، العدد حولية اٞتامعة التونسية،  عبد اجمليد الًتكي :تعريب ، ،»ا٠تط ا١تغريب«ىوداس، - 1

 



كتابة المصاحف و زخرفتها باألندلس ............................الفصل الثالث  
 
 

 
72 

  

 
 تعليم الخط باألندلس: المطلب الثاني

 199ت )يسػف ؽػتعليم ُب األندلس ُب فًتة مبكرة فقد ذكر الزبيدم أف الغازم بػىر اؿػظ

كاف ديارس مهنة التأديب ُب الفًتة اليت دخل فيها عبد الرٛتن الداخل إٔب األندلس سنة  (ػق

 1.ق138

ككانت األندلس متأخرة قليال عن بالد ا١تشرؽ اإلسالمي ُب تدريس ا٠تط الذم كاف ديثل      

مادة مستقلة ٔتعزؿ عن تعليم األّتدية ُب البدء ككاف ىناؾ مدرسوف ٥تتصوف بو يعلموف التالميذ 

ٕتويده كبينهم من يذىب إٔب ا١تدرسة ليتعلم ا٠تط ٓتاصة فيتعلموف مبادئو كقواعد رسم كل حرؼ 

مستقال كيتدربوف عليو بكتابة النصوص من مناذج أمامهم كمع تقسيم العمل على ىذا النحو 

أمكن تكوين خطاطُت ٦تتازين ألف ا١تدرسُت كالطالب ُب ىذه ا١تدارس ٓب يكن لديهم ما يشغلهم  

. غَت ا٠تط

بن اكما يقوؿ –كٓب يقتصر التعليم ُب األندلس على تعليم القرآف فحسب كإمنا خيلطوف      

ُب تعليمهم للولداف ركاية الشعر ُب الغالب كالًتسل كأخذىم بقوانُت العربية كحفظها – خلدكف 

إٔب أف خيرج الولد من عمر البلوغ إٔب الشبيبة كقد شدا بعض الشيء ُب العربية ...كٕتويد ا٠تط

 2.كالكتابكالشعر كالبصر هبما كبرز ُب ا٠تط 

                                                           
 .528: صالسابق، ا١تصدر ، ابن خلدكف- 1
 .533:   صنفسو،- 2
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 جييد القراءة كحيسن  األندلس ككاف كل مسلم ُب:"        يقوؿ األستاذ ٤تمد األمُت بلغيث 

الكتابة إذ أف العلم سنة كاضحة الزمت اجملتمع اإلسالمي حيث بذؿ ا١تسلموف جهدا يرفعهم لراية 

 1".اٟتضارة ُب بناء ٣تتمع يسوده التفقو ُب الدين

      كا١تالحظ أف ا٠تط العريب ٓب يكن فنا مستقال بذاتو عند األندلسيُت كما ىو األمر ُب ا١تشرؽ 

 .ألف ما اشتهر عندىم ىو ا٠تط األندلسي فقط كٓب يكتبوا بغَته ُب ٚتيع العصور

  كالكتاباتأثر مهم على العمارة اإلسالمية فقد جاءت الزخارؼ- كما زاؿخط ككاف لل

على العمائر ٦تاثلة لتلك اليت على ا١تصاحف، بدليل أف ا١تصاحف ا١تغػربية ٗتتلف زخارفها عن 

كلذا فإننا ٧تد أف العمارة ا١تغربية ٥تتلفة عن . تلك اليت كتبت كزخرفت ُب شرؽ العآب اإلسالمي

 .توزخرؼ كا١تصاحف خط مثيلتها ُب شرؽ العػآب اإلسالمي كبنفس درجة االختالؼ ُب

 علَّمنىٍت  كىن: «يقوؿ النساء عن حـز ابن كتب فقد      كاىتم نساء األندلس بتعليم ا٠تط أيضا

 2.»ا٠تط ُب كدرَّبنٍت األشعار من كثَتا كركَّينىٍت القرآف

 

 

 

                                                           
 .25:  ص،٤تمد األمُت بلغيث، ا١ترجع السابق- 1
. إحساف عباس، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر.د: ٖتقيق، طوؽ اٟتمامة ُب األلفة كاألالؼ،ابن حـز علي بن اٛتد- 2

 .166:  ص1993 ، لبناف،بَتكت
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 خصائص الحروف في المصاحف األندلسية: المطلب الثالث

    تظهر اٟتركؼ  ُب ا١تصاحف األندلسية مقوسة األشكاؿ ، كالسطر العمودم الذم ىو 

 .دعامتو، أدؽ من السطر األفقي

        ك٘تيل اٟتركؼ إؿ التقوس كاإلستدارة ، منها إٔب االستقامة  ، كتكتب بعض اٟتركؼ مثل 

الالـ كالنوف كالياء النهائية هبيئة أقواس نصف دائرية ، هتبط على مستول السطر كتتكرر على 

امتداده ، كما ديزج ا٠تطاط بُت ىذه االستدارات كاٟتركؼ األخرل ذات الشكل اٞتاؼ كُب الزكايا 

 . ، ٦تا يذكرنا بالكتابة العربية القددية 

 :      كمن خصائص اٟتركؼ ُب ا١تصاحف األندلسية ٘تيزىا ٔتا يلي
 .حيمل حرؼ القاؼ نقطة كاحدة من فوؽ ، أما حرؼ الفاء فتوضع النقطة أسفلو  -
حيتفظ ا٠تط األندلسي ببعض خصائص ا٠تط الكوُب ، من ذلك أف حركؼ الكاؼ  -

 1. كالصاد كالضاد كالطاء كالظاء تكوف ٦تتدة
قلما ٖتتفظ حركؼ األلف كالالـ كالطاء كالظاء بشكلها العمودم إذ كثَتا ما تكوف ُب  -

 .شكل منحٍت ، كٖتمل ُب أعالىا ما يشبو النقطة الغليظة 
تعرؽ بعض اٟتركؼ بصفة مبالغ فيها إف كانت ُب آخر الكلمة، كأساسا  -

 .ش،م،ؿ،ف:منها
 2.  كمثل ىذه ا٠تصائص كرثها عن ا٠تط األندلسي ا٠تط ا١تغريب

 
                                                           

 .87: ـ،ب ط ،ص1990، ط٤تمد ا١تنوين، تاريخ الوراقة ا١تغربية، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالربا- 1
 .88:  صنفسو،- 2
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 أدوات كتابة المصاحف وطرق تزيينها: ث الثانيحالمب

 أنواع المصاحف و أدوات كتابتها: المطلب األول

       يظهر تنوع ا١تصاحف األندلسية ُب أشكاؿ أحجامها كلعل أبرزىا الشكل ا١تربع كا١تستطيل 

 .كىو نوعاف مستطيل بشكل أفقي كمستطيل بشكل عمودم

   كىناؾ صفحات من ا١تصاحف ا١تربعة الشكل النادرة الوجود ٖتتفظ هبا مكتبة جامعة 

 ىػ ٓتط ٤تمد بن عبد اهلل بن علي بن غطوس ا١تتوَب سنة 578إسطنبوؿ كتبت ُب بلنسية سنة

 1. ىػ 610

 كيكاد ينفرد الغرب اإلسالمي باٗتاذ الكتاب حجما قريبا من ا١تربٌع ُب القرف السادس

 أما ُب ا١تغرب فإف اٟتجم ،كلكن سرعاف ما عاد الكتاب إٔب شكلو الطبيعي ُب األندلس ٢تجرما

 كيدؿ على ،ا١تربع للكتاب بقي متداكال كلكن ُب نطاؽ ضيق حىت القرف التاسع عشر ا١تيالدم

 كباإلضافة إٔب ذلك فإف ،ذلك احتفاظ ا٠تزانة الوطنية الربيطانية ٔتصحفُت قرآنيُت شبو مربعُت

حملمد  "دالئل الخيرات"   ككتابٔتجموعة من كتب األذكار كالصلوات على الرسوؿ ا١تغرب حيتفظ

 2.بن سليماف اٞتزكٕب نسخت ُب القرف التاسع عشر أخذت حجم ا١تصاحف القرآنية شبو ا١تربع

                                                           
 .166:  صالسابق ا١ترجع بعيوف، سهى- 1
 .99:  صالسابق، ا١ترجع ا١تنوين، ٤تمد- 2
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      أما الشكل الثاين الذم دييل لالمتداد عرضا كالذم عرؼ عند ا١تشتغلُت بالفن باسم 

ا١تصحف السفيٍت نسبة إٔب السفينة ألف شكلو قريب منها حسب زعمهم ككصف بأنو ذك الفورمة 

 .اإليطالية كٝتيت كذلك نسبة إٔب السفن اليت ٛتلت ٢تم الرقوؽ

    كأما الشكل الثالث فأطلق عليو إسم الفورمة الفرنسية أك ا١تصحف العمودم كالذم اليزاؿ 

سائدا كمتبعا إٔب يومنا ىذا كىو الذم يناسب ا٠تط كيؤدم غرض اٟتفاظ ْتد تقسيمو إٔب أجزاء 

 1.كأرباع كأعشار ك أٜتاس

    كإٔب جانب ا١تصاحف اجملموعة ُب أسفار ، توجد مصاحف تفرؽ على أجزاء خيتلف 

" الربعة"عددىا حسب الغاية ا١تتوخاة من كتابتها ، كقد جرل على ىذا النوع من ا١تصاحف اسم 

 .الذم يطلق ُب األصل على التابوت الذم توضع فيو 

إف ا١تراد بالربعة ، صندكؽ مربع الشكل من خشب ، مغشى :" قاؿ أبو حامد الفاسي 

منو جزء .باٞتلد ، ذك صفائح كحلق، يقسم داخلو بيوتا بعدد أجزاء ا١تصحف ، جيعل ُب كل بيت

 2."من ا١تصحف، ك إطالقها على ا١تصحف ٣تاز

      كردت أدكات الكتابة باالسم ُب مواضع متعددة من القرآف الكرمي ُب أكثر من موضع منها 

والطور وكتاب :" كمنها الرؽ كما ُب قولو تعأب " 3 ن والقلم وما يسطرون:"القلم ُب قولو تعأب

                                                           
 168:  صالسابق، ا١ترجع بعيوف، سهى- 1
 102: ص السابق، ا١ترجع ٤تمدا١تنوين،- 2
 .1سورة القلم، اآلية - 3
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ولو نزلنا عليك كتابا في :"كمنها القرطاس كما ُب قولو تعأب" 1 مسطور في رق منشور

 " 3قل لو كاف البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر:"كمنها ا١تداد كما ُب قولو تعأب"2قرطاس

كٝتاىا اهلل الصحف كما " 4كان ذلك في الكتاب مسطورا:"كمنها ا١تسطور كما ُب قولو تعأب

  ".5إن ىذا لفي الصحف األولى:" ُب قولو تعأب

     تبُت لنا ىذه اآليات أف أدكات الكتابة كانت معركفة ٍب أدخل عليها التطوير كالتجويد 

كالتحسُت لتصبح فيما بعد صناعة متكاملة عندما انتشرت دكاكين الكتابة كالنسخ كاليت أطلق 

 .عليها دكاكين الوراقُت

    كالقلم ىو األداة اليت يكتب هبا ، كذكر القلقشندم أنو ٝتي قلما الستقامتو ، كقيل أنو 

مأخوذ من القالـ كىو شجر رخو ، فلما ضارعو القلم ُب الضعف ٝتي قلما لقلم رأسو ، قيل أنو 

 6. ال يسمى قلما حىت يربل ، أما قبل ذلك فهو قصبة

      كديثل القلم بصفة خاصة القاعدة األساسية ُب ا٠تط العريب كقد كاف القصب العادم ىو 

األداة الرئيسية ُب الكتابة منذ فجر اإلسالـ إٔب كقتنا اٟتاضر ؛ كقد ٖتدث ا٠تطاطوف ُب ٥تتلف 

                                                           
 .1سورة الطور، اآلية - 1
 .7 اآلية، سورة األنعاـ- 2
 .104 سورة الكهف، اآلية - 3
 .58سورة اإلسراء، اآلية - 4
 .18سورة األعلى، اآلية - 5
: ، ص2 ج،ب ط،1913أبو العباس أٛتد القلقشندم ،صبح األعشى ُب كتابة اإلنشا،  ا١تطبعة األمَتية، القاىرة، - 6

523. 
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العصور عن نوعية القلم ا١تستعمل ُب الكتابة كىناؾ العديد من القصائد كأبيات الشعر اليت 

نظمت ُب ا٠تط كأدكاتو قا٢تا الشعراء كاألدباء كا٠تطاطوف حيث يقوؿ ا٠تطاط البغدادم ابن 

  :(ق413ت )البواب 

       يا من يريد إجادة التحرير      ويروم حسن الخط والتصوير

       أنظر إلى طرفيو واجعل بريو       من جانب التدقيق والتحفير

 1     واجعل لجلفتو قواما عادال         يخلوا من التطويل والتقصير

إف ىذا الوصف الدقيق للقلم، ال يعكس فقط االىتماـ بو لذاتو، كإمنا يعكس أيضا 

ا١تساحة اليت يشغلها القلم ُب فكر األدباء كالشعراء كأىل العلم، كذلك بالتأكيد يعكس ركح 

 2.ا١ترحلة التارخيية كدرجة رقيها

 "ما أعجب شأف القلم يشرب ظلمة كيلفظ نورا:" قاؿ أبو حفص بن برد األندلسي

كاألقالـ إذا :"      ككانت األقالـ غالبا تصنع من القصب ،يقوؿ صاحب عمدة الكتاب 

كانت مستوية، جاء ا٠تط خفيفا غَت مليح كإذا كانت ٤ترفة جاء ا٠تط  ضعيفا ضاكيا فأحسنها 

 3."كأٚتعها ٠تصاؿ اٞتودة، ا١تتوسط بُت الطوؿ كالقصر، كالرقة كالغلظ، كالتحريف كاالستواء

                                                           
 العراؽ 1986 ،4، العدد 15نضاؿ عبد العلي أمُت، أدكات الكتابة كمواردىا ُب العصور اإلسالمية ،٣تلة ا١تورد ، اجمللد - 1

 .133: ص
 .134: نفسو ص- 2
٣تيب مايل ا٢تركم ك عصاـ مكية، ٣تمع :ا١تعز بن باديس التميمي الصنهاجي، عمدة الكتاب كعدة ذكم األلباب، تح- 3

 27:  ، صق1409  ،1البحوث اإلسالمية ،مشهد إيراف،ط
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ىي :  كمن أدكات الكتابة، الدكاة كىي اليت تستخدـ ٟتفظ اٟترب كأدكات الكتابة كُب اللغة

ما يكتب منو، كٚتعها دكيات كدكم كدكل، كإسم الدكاة مشتق من الدكاء، ألف بإصالحها 

 1.يصلح أمر الكاتب، كما يصلح اٞتسم بالدكاء

، مؤشرا مهما من (احملربة)كقد اعترب العرب كا١تسلموف الدكاة أك اٞتزء ا٠تاص باٟترب 

مؤشرات ا١تعرفة فإذا أرادكا قياس عدد ا١تتعلمُت أحصوا عدد احملابر اليت حيملها من كاف ُب 

 2.اجمللس

أتى :"    كيذكر ابن عبد ربو األندلسي أف أدكات الكتابة ٗتلق كشائج قرىب بُت الناس بقولو

كنت تكتب من ٤تربٌب : كما حرمتك؟ قاؿ: ككيع بن اٞتراح رجل ديت إليو ْترمة، فقاؿ لو ككيع

أعذر، فما أملك : عند األعمش، فوثب ككيع كدخل منزلو ٍب أخرج لو بضعة دنانَت كقاؿ لو

 3".غَتىا

فأما الدكاة فينبغي أف :"الدكاة اليت ٖتمل اٟترب فيقوؿ" عمدة الكتاب"كيصف صاحب كتاب 

تكوف من أحسن ا٠تشب كاألبنوس كالصندؿ كيكوف مقدارىا طوؿ الذراع أك أقل قليال كتكوف 

 4"كاسعة البطن ٦تا تسع ٜتسة أقالـ للكتابة

                                                           
 .519:   صالسابق، القلقشندم،ا١تصدر- 1
 .132:   ص،نضاؿ عبد العلي أمُت، ا١ترجع السابق- 2
 1 ط، لبناف، بَتكت،مفيد ٤تمد قميحة، دار الكتب العلمية: العقد الفريد، تح، األندلسي أٛتد بن ٤تمد بن عبد ربو- 3

 .201:  ص2ـ ج1983
 .31:  صالسابق، ا١تصدر باديس، بن ا١تعز- 4
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، بأهنا قاركرة صغَتة ٖتمل اٟترب فقط بل كانت  كٓب تكن الدكاة قدديا مثل ما نعرفو ٨تن اليـو

 :عبارة عن صندكؽ مستطيل الشكل ُب الغالب، ك تتألف الدكاة من عدة أجزاء ىي

 .كىي ا١تكاف الذم توضع فيو األقالـ: ا١تقلمة .1

كىي األداة اليت تقـو ْتفظ مادة اٟترب، كىي إما أف تكوف جزء من أجزاء الدكاة أك آلة : احملربة .2

مستقلة عنها، ككاف ا١تسلموف يستخدموهنا متصلة بالدكاة، كلكنهم كانوا يلجئوف إٔب 

 .استخدامها منفصلة ٠تفة كزهنا

 .كتسمى ا١تليق كىي اٟتفرة اليت يوضع فيها ا١تداد: اٞتونة .3

 .كىي الصوفة ا١تبلولة باٟترب: الليقة .4

 .كىو احملرؾ الذم حيرؾ ليقة اٟترب: ا١تلواؽ .5

 .تًتب بو الكتب (الرمل)كىي مكاف الًتاب: ا١ترملة .6

 .كىي مكاف حفظ اللصاؽ ا١تستخدـ ُب تثبيت اٟترب على الكتب: ا١تنشأة .7

 .كىو آلة تستخدـ ٠تـر الورؽ: ا١تنفذ .8

 .كىي أداة تستخدـ لصب ا١تاء ُب احملربة عندما جيف اٟترب: السقاة .9

 .كىواآللة اليت تستخدـ ُب ٨تت رأس القلم: ا١تقط .10

 .كىي اآللة اليت ٘تسك رأس الورؽ: ا١تلزمة .11

 (1).كىي قطعة منخرؽ الكتاف أك الصوؼ أك اٟترير، توضع ٖتت األقالـ: ا١تفرشة .12
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كىي خرقة على سعة الدكاة، تستخدـ ١تسح القلم عند االنتهاء من الكتابة : ا١تمسحة .13

 .حفاظا على الريشة من الفساد

كىي من ا٠تشب عادة، كتستخدـ إلصالح سطور الكتاب من االعوجاج، فهي : ا١تسطرة .14

 .لذلك مستقيمة اٞتانبُت

 .كىي آلة تستخدـ لصقل الذىب بعد الكتابة ٔتائو:  ا١تصقلة .15

 .كىو القرطاس الذم يكتب فيو كيكوف مع الدكاة عادة: ا١تهرؽ .16

 .كىو آلة تستخدـ لشحذ السكُت كهتذيبها: ا١تسن .17

 1. كىو القلم: ا١تزبر .18

    ككانت الدكاة تصنع من أجود العيداف كأرفعها ٙتنا، كاألبنوس كالساسم كالصندؿ، كاٗتذىا 

 2.بعضهم من النحاس األصفر كالفوالذ، كتغالوا ُب ٙتنها كبالغوا ُب ٖتسينها

 3.  ككجد على الدكم احملفوظة ُب العديد من متاحف العآب زخارؼ متنوعة حيوانية كنباتية

أما فيما خيص ا١تداد أك اٟترب فهو شيء أمددت بو الليقة ٦تا يكتب بو فهو مداد، كيقاؿ 

 .للحرب كغَته من األصباغ اليت يكتب هبا مدادا، ذلك ألهنا ٘تد القلم أم تعينو على الكتابة

                                                           
 .133:  ص،نضاؿ عبد العلي أمُت، ا١ترجع السابق- 1
 .520:  صالسابق، ا١تصدر القلقشندم،- 2
 ،133: نضاؿ عبد العلي أمُت، ا١ترجع السابق ص-  3
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أما اٟترب ، :"   كيقصد باٟترب، اللوف الذم يًتكو على مواد الكتابة، فقد جاء ُب صبح األعشى

 ."فأصلو اللوف، يقاؿ ناصع اٟترب، يراد بو اللوف ا٠تالص الصاُب من كل شيء

 1.ىو ا١تداد ال من اإلمداد " قل لو كان البحر مدادا:"    قاؿ ابن قتيبة ُب قولو تعأب

 : كا١تداد ركن من أركاف الكتابة، كعليو معوؿ الكتاب كأنشدكا

 ربع الكتابة في سواد مدادىا       والربع حسن صناعة الكتاب          

      والربع من قلم سوي بريو        وعلى الكواغد رابع األسباب

إف الصفة الغالبة للحرب ىي السواد، كلكن العرب عرفوا ألوانا أخرل منو كاىتموا هبا، كمن 

أف جعفر بن ٤تمد نظر :"شدة اىتمامهم باٟترب فضلوه لونا للثياب، كذكر ابن عبد ربو األندلسي 

 2:إٔب فىت على ثيابو أثر ا١تداد كىو يسًته فقاؿ لو

 ال تجزعن من المداد فإنو          عطر الرجال وحلية الكتاب        

نوع للكاغد، كنوع للرؽ، فأما حرب الكاغد فأحسن ما يعمل من عفص :      كاٟترب نوعاف

الشاـ، كصفتو أف يؤخذ من العفص الشامي قدر رطل يدؽ جريشا، كينقع ُب ا١تاء مع اآلس كىو 

ا١ترسُت األخضر أسيوعا، كيكوف مقدار ا١تاء ا١تنقوع فيو ستة أرطاؿ، ٍب يغلى على النار حىت يصَت 

                                                           
 ،532:  صالسابق، ا١تصدر القلقشندم،- 1
 15ىالؿ ناجي، ٣تلة ا١تورد، ٣تلد: ٤تمد بن أٛتد الزفتاكم، منهاج اإلصابة ُب معرفة ا٠تطوط كآالت الكتابة، تح- 2

 ،213: ، ص1986، 4العدد
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إٔب النصف أك الثلثُت، ٍب يصفى كيًتؾ ثالثة أياـ، ٍب يصفى ثانيا ٍب يضاؼ لكل رطل من ىذا 

 .ا١تاء أكقية من الصمغ العريب، كمن الزاج القربصي كذلك

فيؤخذ رطل من العفص الركمي فيجرش، كيلقى عليو ثالثة أرطاؿ من ا١تاء :    كأما حرب الرؽ

العذب، كجيعل ُب طنجَت، كيوضع على النار، ك يوقد ٖتتو بنار لينة حىت ينضج، كعالمة نضجو 

أف تكتب بو فتكوف الكتابة ٛتراء بصاصة، ٍب يلقى عليو من الصمغ العريب ثالث أكاؽ، كمن 

 ...الزاج أكقية، ٍب يصفى كيودع ُب إناء جديد، كيستعمل عند اٟتاجة

   كصنع العرب ا١تسلموف اٟترب من مسحوؽ الفحم كا٢تباب ا١تذاب بسائل لزج كالصمغ 

 :ك٨توه كمن العفص كالزاج كبذكر الفجل كالكتاف، أما األلواف األخرل للحرب فأمهها

 .اللوف الذىيب .1

 .اللوف الالزكردم .2

 .اللوف الياقوٌب .3

 .الز٧تفر األٛتر .4

 .اللوف الفستقي .5

 .اللوف األٛتر .6

 .اللوف األزرؽ .7
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 .1اللوف القهوائي .8

كقد برع العرب ُب صناعة اٟترب إٔب اٟتد الذم ٘تكنوا فيو من صناعة أحبار سرية، ال ديكن 

 .رؤيتها إال بتقريب الورقة اليت كتب عليها من النار

   كما اخًتع عباس بن فرناس شيئا شبيها بقلم اٟترب كأراد أـ يوفر على الكتاب مئونة ٛتل 

 2.األقالـ كاحملابر أينما ساركا

كقد اعتمد كتاب ا١تصاحف أنواعا خاصة من اٟترب ال يكتب ا١تصحف بغَتىا،  كقد 

 كصفات لصناعة اٟترب كمنها أنواع خاصة ٟترب ا١تصاحف –عمدة الكتاب -كصف صاحب 

 :نذكر منها

تأخذ عفصا فًتضو قليال على أمثاؿ اٟتمص، ٍب كياه كصَته ُب طنجرة كصب عليو من  .1

ا١تاء على ثالثة أجزاء، ٍب أكقد ٖتتو نارا حىت يرجع إٔب جزأين، كبرده كصفو، كألق فيو من الزاج 

األخضر ما يكفيو، كمن الصمغ العريب لكل من ا١تاء جزء كنصف صمغ عريب، ٍب تكتب بو، 

 3.كبعضهم من يطبخو حىت يرجع ا١تاء إٔب الثلثُت أك الثلث إٔب ما تراه

تأخذ من العفص األخضر ا١ترضوض جزء، فتصب عليو ٜتسة أجزاء من ا١تاء، كيطبخ حىت  .2

يصَت جزء كنصفا، أك جزءا كاحدا، ٍب يصفى كيصَت ُب قاركرة من الزاج، ٍب يؤخذ من الزاج 

                                                           
 .543:  صالسابق، ا١تصدر القلقشندم،- 1
 .233: ـ ص1992، القاىرة، 2حسُت مؤنس، معآب تاريخ ا١تغرب كاألندلس، مكتبة األسرة، ط- 2
 .42:  ص، السابق ا١تصدر باديس، بن ا١تعز- 3



كتابة المصاحف و زخرفتها باألندلس ............................الفصل الثالث  
 
 

 
85 

  

فيصَت ُب إناء، كيصب عليو نثبو من ا١تاء، كيصَت ُب الشمس ثالثة أياـ أك أربعة، ٍب خذ من 

ماء العفص جزء، كمن الزاج جزء فيخلط، أكيكوف قد أخذت لو صمغا عربيا قبل ذلك، 

فتصب عليو ماء كتًتكو ُب الشمس يوما أك أكثر،حىت يذكب، ٍب تأخذ منو جزأين فيخلطاف 

با١تاءين، ٍب ٖتركو ناعما كتكتب بو، فإذا أردتو شديد السواد فألق فيو نصف أكقية حلقطار 

 .٤تركقا مسحوقا، كدعو ساعة كاكتب بو

يؤخذ العفص فيهرس على قدر اٟتمص كأصغر من ذلك، كجيعل ُب قدر كيصب عليو  .3

با١تكياؿ عشرة أمثالو ماء عذبا، كقد عليو النار حىت يرجع على النصف أك الثلث، فهو أجود، 

 1.كيلقى عليو من الزاج ما يكفيو، كمن الصمغ العريب قدر اٟتاجة كتكتب بو

         كللمداد الذم تكتب بو ا١تصاحف أنواع كثَتة ذكرىا القللوسي األندلسي أبو بكر بن 

كمنها نوع خاص يصنع بأنواع كثَتة من النباتات " ٖتف ا٠تواص ُب طرؼ ا٠تواص "٤تمد ُب كتابو 

كهبذا ا١تداد تنسخ :"كاٞتودر كقشر الشوبر كحب الرماف كيضاؼ إليو اٞتوز األخضر حيث يقوؿ

ا١تصاحف ُب األندلس كقد جلبتو أنا غَت مرة ككتبت بو كٓب أعمل فيو غَت ما ذكرت كاستعملتو 

 2".فجاء حسنا براقا

                                                           
 .43:  ص، السابق ا١تصدر باديس، بن ا١تعز- 1
حساـ أٛتد ٥تتار العبادم، مكتبة : أبو بكر ٤تمد بن ٤تمد القللوسي األندلسي، ٖتف ا٠تواص ُب طرؼ ا٠تواص، تح- 2

 .24: ـ، ص2007اإلسكندرية، ب ط، 



كتابة المصاحف و زخرفتها باألندلس ............................الفصل الثالث  
 
 

 
86 

  

      كبلغ عدد األمدة بأنواعها ا١تختلفة أكثر من عشرين نوعا ذكرىا القللوسي ُب كتابو كما أف 

ىناؾ طريقة لتطييب ا١تداد كطريقة أخرل ٟتفظ موضع الكتابة من أف تأكلو األرضة بأف يوضع ُب 

 1.ا١تداد شيء من شحم اٟتنظل

 جدكال يعترب قانونا كيميائيا لتحضَت ا١تداد الذم يصنع من العفص م    كقد كضع القللوس

 .كالزاج كالصمغ

 غبار المنقوع المعصور المطبوخ

 عفص جزء عفص جزءاف   عفص جزءاف       عفص

 صمغ جزء صمغ نصف جزء   صمغ جزء زاج ربع جزء

 زاج نصف جزء زاج ربع جزء زاج عشر جزء صمغ جزء

 ماء جزء كنصف ماء ثالثة أجزاء ماء جزءاف ماء جزء

كما أف للمداد ألواف ٥تتلفة ككثَتة فمنها األخضر كاألصفر كاألزرؽ كالبنفسجي 

كالالزكردم كا١تذىب كالفضي كغَتىا من األلواف اليت تستعمل ُب الكتابة أك ُب الزخرفة أك تلوين 

 2.بعض اٟتركؼ بألواف خاصة

تقدمت األندلس ُب صناعة أدكات الكتابة من حرب كأقالـ :"       يقوؿ الدكتور حسُت مؤنس

كمشع لألختاـ كسكاكُت لقطع األقالـ، كما إٔب ذلك، كقد نبغ األندلسيوف ُب صناعة األحبار، 
                                                           

1
 .25: نفسو ص- 

 .28: أبو بكر ٤تمد بن ٤تمد القللوسي األندلسي، ا١تصدر السابق، ص - 2
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كعرفوا ا١تعدين كالنباٌب كا١تطبوخ كغَت ا١تطبوخ كالبسيط كا١تركب منها، كعرفوا أقالـ الغاب، يسمونو 

األنبوب، كريش الطيور، بل صنع بعضهم أقالـ حرب، أم أقالما ٘تأل باٟترب كتصنع هبيئة ٤تكمة 

ْتيث حيملها صاحبها معو كيكتب هبا مىت شاء، كتفننوا ُب صنع احملابر من الزجاج كالبلور 

كالرخاـ، ككانوا يزخرفوف احملابر كيكتبوف عليها اسم صاحبها باٟتفر، مع بعض الشعر أحيانا، 

كاشتهركا ٔتحابر ٤تكمة الصنع ٖتمل على ىيئة ا٠تنجر ُب قرابو، لتوضع ُب حزاـ الثوب مع أقالمها 

 1.كأنواع غيار التجفيف

، كُب بعض البلداف "الرقاؽ"كما كجدت دكاكُت لبيع األدكات الكتابية، كيسمى صاحبو 

 .العربية يسمى الدكاف بالقرطاسية، أم اليت تبيع القراطيس كاألقالـ كاألحبار كالكراسات

ك٦تا تتميز بو الكتابة ُب ا١تغرب عن الكتابة ُب ا١تشرؽ ىو أف ا١تغاربة تفننوا ُب صناعة اٟترب كحرب 

نفح "كُب ىذا اجملاؿ ذكر ا١تقرم ُب . السماؽ الذم كاف يكتب بو ُب األلواح كأحيانا على الورؽ

أف ا١تغاربة صنعوا تركيبا يكتب بو فتظهر الكتابة ُب ألواف ٥تتلفة حسب الشعاع الذم تقرأ " الطيب

كتب بعض ا١تغاربة رقعة ُب كرقة بيضاء للملك الكامل األيويب إف قرئت ُب ضوء السراج : فيو

 2."كانت فضية كإف قرئت ُب الشمس كانت ذىبية كإف قرئت ُب الظل كانت حربا أسود

                                                           
 .385: ، ب ط ص2004حسُت مؤنس، معآب تاريخ ا١تغرب كاألندلس، مكتبة األسرة ، - 1
 .332:  صالسابق، ا١تصدر ا١تقرم،- 2
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        ككاف للورؽ دكر كبَت ُب انتشار ا١تصاحف ُب األندلس فقد كانت مدينة شاطبة تنتج 

أجود أنواع الورؽ على مستول الديار اإلسالمية كقتئذ كٗتلى الوراقوف عن الرؽ الذم كانت تكتب 

 1.فيو ا١تصاحف

كقد هنضت صناعة الورؽ ُب األندلس، كاشتهرت بعض ا١تدف :"   يقوؿ حسُت مؤنس

بورقها اٞتيد مثل بلنسية كطرطوشة كشاطبة، ككاف الورؽ الشاطيب مشهورا ُب العآب اإلسالمي كلو، 

كبلغ من جودتو أف بعض الوثائقيُت كانوا ال يكتبوف الوثائق إال عليو، كإٔب جانب جودة نوعو 

اشتهر برخص ٙتنو ، كقد عرؼ عرب األندلس صنفي الورؽ اللذين عرفا ُب القركف الوسطى ،كمها 

الكاغد، كىو الورؽ العادم، كالرقاؽ كىو ما يعرؼ بالربمشاف، كىو كرؽ ٝتيك متُت يقارب 

القماش ُب متانتو، مع االحتفاظ بصالبة الورؽ، كقد كصلت الرقاؽ الشاطبية إٔب كافة نواحي 

أكركبا،كطلبتها البابوية لكتابة األناجيل ككثائق الكنيسة عليها، ٍب قلد اإليطاليوف صناعتها بعد 

 2".ذلك

      فعرب ا١تغرب اإلسالمي كصل إنتاج الورؽ أخَتا إٔب أكركبا، كبالتحديد إٔب إيطاليا ، كُب 

 ـ مدينة شاطبة حيث 1150الواقع فإف أكؿ إشارة ٧تدىا لدل اإلدريسي الذم يذكر سنة 

                                                           
 ، ب ط، 1998، 1حامد الشافعي دياب، الكتب كا١تكتبات ُب األندلس، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،ط- 1

 .58: ص
 .389:  صالسابق، ا١ترجع مؤنس، حسُت- 2
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كالذم يصدر للشرؽ كالغرب ، كٓب يلغ الورؽ " الورؽ الذم ال يوجد لو مثيل ُب العآب ا١تتمدف "

 .   استعماؿ الرؽ كمادة للكتابة ، إذ بقي يستعمل لفًتة أخرل لكتابة القرآف

    كالذم جيب اإلشارة إليو أف الكاعذ ٓب حيل ٤تل الرؽ ُب كتابة ا١تصاحف، فمعظمها 

مكتوبة عل الرقوؽ حىت القرف الرابع ا٢تجرم، كرٔتا يرجع ذلك إٔب رداءة الورؽ، كألنو سريع البلى، 

كدكف ذلك كرؽ أىل ا١تغرب كالفر٧تة فهو ردمء جدا، سريع البلى،قليل ا١تكث، :"قاؿ القلقشندم

 1".كلذلك يكتبوف ا١تصاحف غالبا ُب الرؽ على العادة األكٔب طلبا لطوؿ البقاء

                                                           
 .528:  صالسابق، ا١تصدر القلقشندم،- 1
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 الزخرفة والتذىيب: المطلب الثاني

تعد الزخرفة فنا من الفنوف التشكيلية، تعتمد على عناصر نباتية أك حيوانية أك خطية أك 

ىندسية، ٤تورة أك ٣تردة عن الواقع، توزع كفق قواعد تركيبية ٤تددة، كالتكرار كالتناظر كالتناكب 

 .كالتقابل كالتعاكس

    تقـو الزخرفة النباتية على فن التوريق، أم زخارؼ مشكلة من أكراؽ النباتات ا١تختلفة 

كالزىور ا١تنوعة، كقد أبرزت بأساليب متنوعة من إفراد كمزاكجة كتقابل كتعالق، كُب كثَت من 

األحياف تكوف الوحدة ُب ىذه الزخرفة مؤلفة من ٣تموعة من العناصر النباتية متداخلة كمتشابكة 

كمتناظرة، تتكرر بصورة منتظمة، كقد انتشر استعماؿ ىذه الزخارؼ ُب تزيُت صفحات الكتب 

 .كٕتليدىا

  أما الزخرفة ا٢تندسية، فتعتمد على بناء عناصرىا كصياغتها ُب أشكاؿ فنية، فظهرت 
ا١تضلعات ا١تختلفة، كاألشكاؿ النجمية ، كالدكائر ا١تتداخلة، كمن تداخل ىذه األشكاؿ مع 

 .بعضها، كترؾ بعضها فارغا ٨تصل على ما ال حصر لو من تلك الزخارؼ البديعة
 :كللزخرفة قواعد تركيبية تعتمد عليها كىي

 .بكافة أنواعو، كلي كنصفي ك٤تورم: التناظر -
 .إعادة رسم العنصر عدة مرات أك توظيف عنصر كاحد: التكرار -
 1.توظيف عنصرين فأكثر بتوزيع متناسب: التناكب -

                                                           
 .58: ق، ص1433، ذك اٟتجة 140ٛتدم البغدادم، زخرفة كتذىيب القرآف الكرمي، ٣تلة الفرات، عدد-  1
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 :كديكن أف نقسم أشكاؿ زخرفة ا١تصحف كما يلي

 .الزخرفة ا١تلونة للجزء الفارغ من هناية السورة -

 .زخرفة الشريط الذم يفصل بُت السورتُت -

 .زخرفة الشريط الذم حييط بآيات ا١تصحف -

 .زخرفة فواصل اآليات -

 .زخرفة عالمات األجزاء كاألحزاب -

 .(صفحة فاٖتة الكتاب كسورة البقرة)زخرفة الصفحة األكٔب للمصحف  -

 .زخرفة الصفحات ُب بداية ا١تصحف، أك الفارغة داخل ا١تصحف -

 1.زخرفة جلد ا١تصحف -

مصاحفهم،  اعتٌت األندلسيوف كا١تغاربة باستعماؿ الزخارؼ ا١تذىبة كا١تلونة ُبكقد 

النباتية اليت ال فراغ فيها،  كمعظمها تبدأ ٔتربعُت متقابلُت بزخارؼ ىندسية، تتداخل فيها الزخارؼ

ا١تصحف كرٝتت فواصل اآليات ْتليات  فا٠تطاط ا١تسلم يكره الفراغ، كما يوجد مثلهما أكاخر

متباينة حيار ا١ترء ُب ركعتها كدقتها،  الذىب ككذلك األٜتاس كاألعشار من اآليات ُب أشكاؿ

                                                           
 .61:  صٛتدم البغدادم، ا١ترجع السابق،- 1
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اهلل على ما من عليو من سالمة الذكؽ كحسن  كيبحر معها متأمالن ُب آيات القرآف مسبحان 

 .االختيار

كٕتزءات  كُب ا٢توامش طرز مزخرفة متصلة بأٝتاء السور كأخرل لألحزاب كالسجدات

قراءتو كما أفردت  رمضاف كىي تنبئ قارئ القرآف كحافظو كتنبو إٔب ا١تكاف الذم كصل إليو ُب

 1.اسم السورة كعدد آياهتا لسورة الفاٖتة كالبقرة كأكائل األجزاء مستطيالت مزخرفة كتب بداخلها

ككاف ذلك حىت  أما بقية أٝتاء السور فكتب ٓتط الكوفة اجملرد من النقط كبلوف الذىب

 .القرف العاشر ا٢تجرم

 الكتاب صفحات بعض لتزيُت الالزمة الفراغات يًتؾ ا٠تطوط بكتابة ا٠تطاط يقـو      عندما

 فناف العمل هبذا كيقـو، األكٔب كاألخَتة الصفحات عن فضال، كهناياهتا الفصوؿ كبدايات كحواشيو

 2.ا١تختلفة باأللواف الزخارؼ رسم ُب متخصص

 ّتهدىم لتجميلو الفنانوف خصها اليت األكٔب ا١تخطوطات من الشريف ا١تصحف كيعدٌ 

 عمل اليت ا١تيادين أكؿ ١تصاحفاكتابة  تكوف أف كطبيعيق، كحفظ رٝتو أساليب كتطوير،كزخرفتو

 خطاطُت يد على تطويره ُب سببا الفائقة با٠تط العناية كانت دؽككف، كا١تذىب ا٠تطاطوف فيها

 كاألزىار باألكراؽ كذيو٢تا رؤكسها كزخرفة، كتقويسها كمدِّىا حركفو ٕتميل ُب تفٌننوا فنانُت

                                                           
 .150:  صالسابق، ا١ترجع بعيوف، سهى- 1
 .155: نفسو ص- 2
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 ُب استعمل الذم ألزخرُب با٠تط أٚتع العآب فنوف بُت من الفن اإلسالمي انفرد حىت، كالسيقاف

 .الفنية ا١تنتجات ُب ٚتيع، كنطاؽ أكسع

ىػ 610ت ابن غطُّوس مصاحف ُب رآه الذم األندلسي ا٠تط أف إٔب سعيد ابن كيشَت

 يأسر كهباء كركنق فائق ٢تا حسن، لألندلسيُت ا١تنسوبة ا٠تطوط من كغَته األندلس بشرقي

 1.كاٞتلد كاإلتقاف الصرب بقوة كتبها ١تن يشهد كترتيب، األلباب

 يقـو الذم للمذىب ذلك بعد ا١تخطوط  يسلمٍب:".... تقوؿ الدكتورة سهى بعيوف

 على حرصوا لذلك، أيضا التذىيب جييدكف الرسامُت ككاف بعض، الرسـو ىذه كتلوين بتذىيب

 2.ابو يعتزكف صفة قرين أٝتائهم مذىب كلمة إضافة

أما التذىيب فهو طالء الشيء بالذىب، كىو االسم الذم أطلق على ا١تعدف النفيس 

كالثمُت ا١تعركؼ لدل البشرية منذ القدمي، كىو ُب االصطالح فن تزيُت ا١تخطوطات بالرسـو ا١تلونة 

بألواف الذىب، ككاف لعناية األمراء كاألثرياء األثر الكبَت ُب فن تذىيب ا١تصاحف كا١تخطوطات 

 3.ٟتاجة ا١تذىبُت إٔب بعض ا١تواد الثمينة، كالذىب كالالزكرد كالورؽ الفاخر

                                                           
 .156:  ، صالسابق ا١ترجع بعيوف، سهى- 1
 .133: ص، السابق ا١ترجع البغدادم، ٛتدم- 2
 .135: نفسو ص- 3
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      كُب القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت لوحظت األغلفة اإلسالمية اليت ألصقت بصفائح 

دقيقة من الذىب  على اٞتلد بواسطة آلة ساخنة، كالظاىر أف ىذه الظاىرة مراكشية األصل، ٍب 

 1.خرجت إٔب قرطبة كمصر كإيراف

    كما دييز ىذه ا١ترحلة، شيوع استخداـ الورؽ ا١تغلف باٞتلد ُب ٕتليد الكتب، كٓب يعد 

يستخدـ الربدم أك ا٠تشب ٢تذا الغرض، كاستخداـ صفائح الذىب ا١ترصع بعضها باألحجار 

 .الكردية ُب تغليف ا١تصاحف، السيما تلك ا١تصاحف العائدة للملوؾ كاألمراء

   كنلمس تطورا كبَتا طرأ على شكل اإلطار احمليط با١تنت، ٕتلى ُب جعل اإلطار بارزا بغية 

تكوين تصاميم خاصة باألركاف األربعة للمنت، كقد اختصت بعذه الظاىرة بالد ا١تغرب دكف سائر 

 2.أقطار العآب اإلسالمي

                                                           
 .136:نفسو ص- 1
2

 .138:  ص، السابق ا١ترجع البغدادم، ٛتدم- 
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 تجليد المصاحف: المطلب الثالث

ُب ا١تغرب اإلسالمي كىي مرادفة لكلمة ٕتليد ا١تستعملة ُب ا١تشرؽ " تسفَت "        شاعت كلمة 

كٖتولت ىذه الصناعة من ٣ترد كسوة الكتاب باٞتلد أك جعل سفر ٟتفظو إٔب فن ٚتيل يدخل ُب 

 .عداد الفنوف اإلسالمية اٞتميلة ٦تا يعطي للكتاب متعة للنظر قبل الفكر

إف ىذه الصنعة من أىم الصنائع ُب الدين، إذ هبا تصاف :" يقوؿ ابن اٟتاج عن التسفَت

 1."ا١تصاحف ككتب األحاديث كالعلـو الشرعية

      ككاف ألىل األندلس اىتماـ كبَت كعناية تامة هبذه الصناعة بلغت غاية الكماؿ كأصبحت 

ذات طابع خاص دييزىا عن مثيالهتا ُب ا١تشرؽ اإلسالمي كمن أبلغ يصور الرقي الذم كصلت إليو 

" عبد ا١تؤمن بن علي "ىذه الصناعة ُب ا١تغرب اإلسالمي ما قاـ بو ا٠تليفة ا١توحدم األكؿ 

ُب ٖتلية ا١تصحف العثماين كقد جاء بو من قرطبة فصنع لو خزانة كأغشية ٤تالة  (ق524-558)

 .بالذىب كالفضة كمرصعة بأنواع الياقوت كاٟتجارة الكردية، كقد سبق اإلشارة إٔب ذلك

     ككاف عمل ا١تسفرين ىو تغليف دفيت ا١تصاحف باٞتلد كقد يستعملوف ُب ذلك ألواحا 

 كىو عبارة عن أداة –رقيقة على اٞتانبُت يلصقوهنا مع اٞتلد بأنواع من الصمغ كيشدكهنا با١تلـز 

كما يقوموف - مركبة من خشبتُت أك حديدتُت تشد أحدمها األخرل كجيعل بينهما ما يراد ضغطو

بثقب الدفتُت ثقوبا صغَتة دير منها ا٠تيط الذم جيمع صفحات ا١تصحف إٔب بعضها البعض 
                                                           

 54:  صالسابق، ا١ترجع ا١تنوين، ٤تمد- 1
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كمنها ما يشبك كحيبك باٟترير كمنها ما يشبك با٠تيط كجيعل لو ما يسمى باللساف كىو الذم 

 1.يستدؿ بو القارئ كجيعلو حدا فاصال بُت ما قرأه من الكتاب كما ٓب يقرأه بعد

       لقد ارتقى األندلسيوف درجة رفيعة ُب ميداف التجليد كزخرفة الكتاب كرسومو كأبدكا من 

 –ا١تهارة كاإلتقاف ُب ٕتليد الكتب كالعناية بشكلها ا٠تارجي شيئا عظيما فكاف الوراقوف حريصُت 

 أف يكوف ُب أٚتل صورة كأهبى حلة –باإلضافة إؿ ٚتاؿ خط الكتاب كالعناية بصحة نسخو 

 2.ليطابق مظهره األنيق الفاخر ما حيتوم بداخلو من علم نفيس

     ككانت ا١تصاحف األندلسية ٖتفظ ُب ٤تافظ جلدية كصناديق خشبية كٓتاصة ا١تصاحف 

الكبَتة اٟتجم كُب أجزاء كثَتة كمتنوعة ككاف لبعض ا١تصاحف صناديق فضية أنيقة تكرديا ٢تا كرٔتا 

 .كسيت غالفات الكتب باٟترير

    كقد عرفت مدينة مالقة صناعة اٞتلود كٕتليد الكتب ٕتليدا فاخرا بلغ درجة رفيعة  ليس ُب 

 .األندلس فقط بل على مستول العآب اإلسالمي 

كما اشتهر ُب األندلس ٣تلدين مشهورين منهم عمرك بن مرجي اإلشبيلي ككاف يرصع 

ا١تصاحف باٞتواىر كأبو عمر بن بكر بن إبراىيم بن اجملاىد اللخمي اإلشبيلي الذم كضع رسالة 

                                                           
 .154:  صالسابق، بعيوف،ا١ترجع سهى- 1
سعد عبد اهلل البشرم، اٟتياة العلمية ُب عصر ملوؾ الطوائف ُب األندلس،رسالة دكتوراه، جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية - 2

 .205:  ص،1986-1985السعودية، 
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ذكر فيها كيفية صناعة ا١تصاحف ا١تلوحة كاألقربة ا٠تشبية اليت " 1التيسَت ُب صناعة التسفَت"ٝتاىا 

 من أىم ا١تصادر ُب ٕتليد الكتب كا١تصاحف –أم الرسالة - ٖتفظ فيها ا١تصاحف كىي 

،كقد تضمنت بُت طياهتا شرحا مفصال لطريقة تسفَت ا١تصاحف، كبياف العمل ُب كل 2كزخرفتها

ا١تصاحف السفرية، كىي اليت تسفر دكف استعماؿ اللوح، ٍب ا١تصاحف : من نوعيها االثنُت

اليت يقصد هبا أكعية األسفار : ا١تلوحة، كىو خيصص بابا على حدة لبياف عمل أقربة ا١تصاحف

 3.ا١تصحفية
 

 

                                                           
عبد اهلل كنوف، ٣تلة معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد .د: بكر بن إبراىيم االشبيلي، التيسَت ُب صناعة التسفَت، تقدمي- 1

 .19:  ،ص8ك7 اجمللد،1959-1960
 .112:  صالسابق، بعيوف،ا١ترجع سهى- 2
 .18: ب ط، ب ت، ص (ْتث)تاريخ ا١تصحف الشريف با١تغرب ،٤تمد ا١تنوين، - 3
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 إنتشار المصاحف باألندلس : المبحث األول

 تجارة المصاحف: المطلب األول

        ٓب يرد ُب كتب التاريخ ْتث خاص حوؿ ٕتارة ا١تصاحف، إمنا كانت البحوث تشمل ٕتارة 

الكتب بصفة عامة من مصاحف كغَتىا، كقد عرؼ عن أىل األندلس شغفهم بالكتب كإنشائهم 

 فكما اشتهر حكاـ األندلس بركعة مكتباهتم كغناىا ،للمكتبات ا٠تاصة رغم اختالؼ طبقاهتم

بأنفس اجمللدات كأٙتنها كذلك اشتهر األثرياء كالعلماء كحىت عامة الناس ْتبهم للكتب كامتالكهم 

 ١.1تكتبات ُب بيوهتم

    كٔتا أف أكثر الكتب مبيعا ُب العآب اإلسالمي ىو ا١تصحف الشريف، فال بد أف ٕتارتو 

 .كانت رائجة ُب األندلس كُب غَتىا من األقطار اإلسالمية األخرل

   كمن الدالئل على ازدىار ٕتارة ا١تصاحف ُب األندلس، يكفي أف نشَت إٔب كثرة نساخ 

ا١تصاحف كمن النساء خاصة، الالئي كن يعملن ُب نسخ القرآف الكرمي، كأف ىناؾ من كاف 

 2. يكمل نسخ ا١تصحف كلو ُب أسبوعُت

 أم ىذه –إف ىذا الشغف األندلسي بالكتب ككثرة ا١تكتبات يقودنا إٔب القوؿ أهنا 

  من ا١تستحيل أف ٗتلوا من أقدس كتاب عند ا١تسلمُت أال كىو ا١تصحف–ا١تكتبات 

                                                           
:  ص1998 ،1 ط، القاىرة، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع،حامد الشافعي دياب،  الكتب كا١تكتبات ُب األندلس- 1

95. 
 .172:  ص1984، 2طاىر أٛتد مكي، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ط : يبَتا، الًتبية اإلسالمية ُب األندلس، ترٚتةخولياف ر- 2
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الشريف، لذلك ديكننا أف نستنتج أنو كما ازدىرت ٕتارة الكتب ُب األندلس، فال بد أف تكوف 

 .ٕتارة ا١تصاحف قد ازدىرت تبعا لذلك

خالؿ ىذا البحث ٓب ٧تد أف ا١تصاحف كانت تباع ُب األسواؽ كما تباع الكتب األخرل، 

كىذا تنزيو لكتاب اهلل يعرب عن مكانة ا١تصاحف ُب قلوب األندلسيُت، إمنا كانت تباع ُب أماكن 

صناعتها أم ُب بيوت ناسخي ا١تصاحف، كمن األدلة على ذلك مثال إجتماع حوإب مئة كسبعوف 

امرأة ُب مكاف معُت، كىو الربض الشرقي حيث كن يعملن ُب نسخ ا١تصاحف، كال شك أنو 

مكاف يقصده من ىو ْتاجة إٔب مصحف فيبتاعو ىناؾ، كقد كاف ابن غطوس ال خيرج من بيتو، 

كقصتو 1ككاف الناس يقصدكنو من كل صوب لشراء مصاحفو اليت تباع ٔتا ال يقل عن مائيت دينار،

 جاء إليو من بلد بعيد، مسَتة ، كالذمكسر من ٤تيب خط ابن غطوسا١تشهورة مع ذلك الرجل آب

بعد رحيل الرجل بأياـ تذكر ابن غطوس أنو ، كأربعُت يوما، كاشًتل منو مصحفا، اقتناه كرجع بو

فحة من صفحات ا١تصحف الذم باعو للرجل، فأقلقو صأخطأ ُب كضع نقطة على حرؼ على 

 ،ف يوما حىت بلغ دار الرجل الذم اقتٌت ا١تصحفك فحمل أدكاتو كسافر مسَتة األربع،األمر كرٌكعو

قالوا إف ابن غطوس طلب من الرجل أف يرد لو ا١تصحف، فتوىم صاحبنا أف ابن غطوس رجع ُب 

ىٌوف عليك، ٓب أرجع ُب : قبضت الثمن مٍت كتفاصلنا فماذا بك؟ قاؿ ابن غطوس: فقاؿ لو. البيع

 قالوا إف ا٠تطاط ،فدخل الرجل كأتى با١تصحف البن غطوس، البيع كلكن البد أف أرل ا١تصحف

                                                           
 .67:  ـ، ص2012، أكتوبر625 ٣تلة العريب، العدد، رحلة ا٠تط العريب،سليماف بن ٤تمد اٞتريش- 1
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 كرد ،فتح ا١تصحف ُب الصفحة اليت هبا ا٠تطأ كأخرج أدكاتو كحٌك موضع ا٠تطأ كأصلحو

 1.ٔب بلدهإا١تصحف إٔب صاحبو كركب كرجع 

أما فيما خيص أسعار ا١تصاحف، فال بد أهنا كانت ٗتتلف باختالؼ جودهتا كشهرة ناسخيها، 

كقد رأينا أف مصاحف ابن غطوس مثال، كانت ال تباع بأقل من مائيت دينار، كيرتفع ٙتن 

ا١تصاحف حسب شكلو ا٠تارجي، كينظر ُب ذلك إٔب ٕتليده كزخرفتو كتذىيبو، فمعلـو أنو كلما 

كاف ا١تصحف كثَت التذىيب كالزخرفة غال ٙتنو، فلم يكن يقتنيو غَت األمراء كا١تلوؾ، فقد كاف 

،  كال بد أف نشَت إٔب أف (الناسخ كا١تزخرؼ كا١تذىب كاجمللد ):جيتمع ُب اقتساـ كلفتو كل من 

كانت ذات قيمة كبَتة لغالء اٞتلود -اليت كانت تكتب على اٞتلود كالرقوؽ- ا١تصاحف القددية 

كارتفاع كلفتها، كعند اخًتاع الورؽ بدأت الكلفة تنخفض نوعا ما لسهولة اقتنائها، كاألكيد أف 

حيث ٕتتمع مئة -  مثال - أسعار ا١تصاحف كانت ٗتتلف من مدينة إٔب أخرل، ففي قرطبة 

كسبعوف امرأة ُب حي كاحد لكتابة ا١تصاحف، كانت األسعار منخفضة  تبعا لقاعدة العرض 

ككاف الناس يقبلوف عليها أكثر، ألهنم مع كتابة ا١ترأة حيصلوف على نسخ أكضح "كالطلب، 

نظافة، كأشد اعتناء، كأبلغ مهارة، كأحسن خطا، كأرخص ٙتنا، لقلة أجورىن عن النساخ 

 2".الرجاؿ

                                                           
1

 .11: صا١تغربية، الوراقة تاريخ، ا١تنوين ٤تمد- 

 .167: ، صالسابق ا١ترجع ريبَتا، خولياف- 2
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 كثرة المصاحف بين العائالت: المطلب الثاني

إنو لوحظ عند طرد ا١تورسكيُت النهائي من إسبانيا أف :"      يقوؿ الراىب ماركوس اٟتجارم 

بيوت ا١تطركدين فيها كثَت من كتب الفقو اإلسالمي كا١تصاحف ا١تزخرفة باأللواف اٟتمراء كالزرقاء 

 . كالرسـو البديعة

      كقد داـ اىتماـ أىل األندلس با١تصاحف حىت بعد سقوط غرناطة، ففي أغسطس من عاـ 

ـ كاف قائد منطقة ألبية عائدا إٔب القلعة، فاصطدـ ُب طريقو ٔتورسكي حيمل جواال من 1584

 1.ا١تصاحف مكتوبة ْتركؼ مذىبة كٛتراء فتم اعتقالو كقدـ إٔب ٤تكمة التفتيش

كاف : قرطبة قاؿ كانتشرت ا١تصاحف بُت الناس فقد حكى ابن فياض ُب تارخيو ُب أخبار

الكوُب ىذا ما ُب  بالربض الشرقي من قرطبة مائة كسبعوف امرأة كلهن يكتنب ا١تصاحف با٠تط

 .ناحية من نواحيها فكيف ّتميع جهاهتا؟

كتواجدىا بُت أيدم ٚتيع ا١تسلمُت، قصة  ك٦تا يدلل على انتشار ا١تصاحف ُب األندلس،

فلوال كثرة : "بُت اثنُت من القراء، كقاؿ معلقان  أكردىا ابن حـز عن خالؼ على تالكة آية قرآنية

الناس ُب مثل ىذا إذا شاىدكه ٦تن يظنوف بو خَتان أك  ا١تصاحف بأيدم الناس لتشكك كثَت من

 2."علمان، ك٠تفي ا٠تطأ كالتعمد

                                                           
 .204: ،  صالسابق ا١ترجع ريبَتا، خولياف- 1

 .209: نفسو ص- 2
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 كجاءت سكرة"ىػ كذلك قصة أخرل عن خالؼ بُت مقرئُت على آية 456كأكرد ابن حـز ت

لو بأهنا  بالتنوين، كاآلخر صححها" ٖتيد"، قرأ أحدمها كلمة "ا١توت باٟتق ذلك ما كنت منو ٖتيد

بيٍت كبينك " :بدكف تنوين، فاحتكموا إٔب مصاحف ١تعرفة القراءة السليمة، فقاؿ أحدمها

ا١تصاحف، فبعثوا فأحضرت ٚتلة من مصاحف اٞتَتاف، فوجدكىا مشكولة بالتنوين، فرجع ا١تقرئ 

 . كىذا دليل آخر على انتشار ا١تصاحف عند العامة1".إٔب اٟتق

 

 

 

 

 

 

                                                           
، طوؽ اٟتمامة ُب األلفة كاألالؼ، تح- 1 إحساف غباس، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت : علي بن أٛتد بن حـز

 .232:  ص1993لبناف، ب ط 
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 مخطوطات المصاحف األندلسية عبر العالم: المطلب الثالث

انتشرت ٥تطوطات ا١تصاحف األندلسية ٔتختلف أشكا٢تا عرب متاحف كمكتبات العآب 

 :منها

  ق ببلنسية ُب األنداس، ٖتتفظ بو خزانة ا١تتحف 578مصحف قرآين مربع نسخ عاـ

 .اإلسالمي بإستنبوؿ ُب تركيا

 1.ق ٖتتفظ بو مكتبة شسًت برم بإرلندا596مصحف أندلسي نسخ باألندلس عاـ 

  ق موجود بدار الكتب بالقاىرة557/ـ1161مصحف كتبو ابن غطوس سنة. 

  ق، موجودة بعض صفحات منو 596/ـ1199مصحف ٓتط يوسف بن خلدكف عاـ

 . ُب لندف كبعضها ُب جنيف

  (ملكية خاصة)ق ، 630/ـ1232مصحف ٓتط إبراىيم اإلشبيلي ، كتب عاـ. 

  2.ق موجود ٔتكتبة ميونخ بأ١تانيا624/ـ1227مصحف مكتوب بإشبيلية سنة 

  3. ا١تيالدم ،موجود با١تكتبة الربيطانية13مصحف نسخ باألندلس ُب القرف 

                                                           
أٛتد شوقي بنبُت، الكتاب العريب ا١تخطوط من النشأة  حىت عصر الطباعة، مقاؿ من الرابط - 1

 .www .attarikh.alarabi.ma:اآلٕب
 .www.husainiarts.com:الرابط اآلٕب- 2
3

 .www.britishlibrary.com:موقع ا١تكتبة الربيطانية،الرابط اآلٕب-  
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ذكراألمَت شكيب أرسالف، أنو شاىد ُب مكتبة عارؼ حكمت با١تدينة ا١تنورة، نسخة ك

 .1ىػ488من القرآف الكرمي مكتوبة على جلد النعاـ ٓتط أندلسي، كتبت ُب أ١تَتية باألندلس سنة 

كقد أشار األستاذ ا١تنوين إٔب بعض ا١تصاحف األندلسية اليت ما زالت ٖتتفظ هبا خزائن ا١تكتبات 

 :ُب ا١تغرب كمنها

  ىػ، كىو ٥تطوط ٔتكتبة ا١تعهد 559مصحف على رؽ الغزاؿ ، كتب ٔتدينة بلنسية عاـ

 .العإب بتطواف

 ـ موجود 1178/ىػ573مصحف كتب على الرؽ ُب العشر األكٔب من رمضاف عاـ

 . كقد صار أخَتا إٔب ا١تكتبة ا١تلكية بالرباط3593:با١تكتبة الزيدانية ٔتكناس، ٖتت رقم

 ـ با٠تزانة العامة بالرباط1202/ىػ598 ذم اٟتجة 10:مصحف على الرؽ أيضا بتاريخ. 

  جزءا، كقع الفراغ من كتابة اٞتزء 20ربعة قرآنية مكتوبة على الورؽ ٔتدينة مالقة ُب ٕتزئة 

ـ ٔتكتبة ابن يوسف ٔتراكش، ٖتت 1223/ىػ620 صفر 02الثامن منها يـو الثالثاء 

 .430:رقم

 من ربعة عشرينية التجزئة ككتوب عل الورؽ ٔتدينة إشبيلية ُب العشر اآلخر من 16اٞتزء اؿ 

 .ـ ٔتكتبة ابن يوسف ٔتراكش/1235ق 632ذم القعدة عاـ 

                                                           
:  ص،3شوقي ضيف، مؤسسة دار ا٢تالؿ، القاىرة، ب ط، ب ت ج: جرجي زيداف، تاريخ كآداب اللغة العربية، تح- 1

133. 
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  ٙتانية أجزاء من ربعة عشارية التجزئة مكتوبة على الورؽ الشاطيب، كٖتمل أدلة قوية على

: كتابتها باألندلس ُب نفس ىذا العصر، كىي أيضا ٔتكتبة ابن يوسف ٔتراكش، ٖتت رقم

431. 

 1.   ككل ىذه ا١تصاحف كاألجزاء خالية من أٝتاء كاتبيها

 

 

 

 

 

                                                           
 .12: ، صبا١تغرب الشريف ا١تصحف تاريخ ا١تنوين، ٤تمد- 1
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 نـاسخو المصاحف باألندلس: المبحث الثاني
 أشهر الناسخين من الرجال: المطلب األول

 من تدركو ٓب ما ا٠تط كحسن الكماؿ من األندلس أىل عند ا١تصاحف كتابة بلغت لقد

، ا٠تط  كالشكل ٕتويد حيث من يكتب ما أحسن ا١تصاحف نسخ فكانت، بعدمن ك قبل

 كاحد بقلم كتبتو:مالحظة تقوؿ آخره ُب اٟتجارة كادم ُب مصحفا بنفسو خليل رأل ابن:قيل

منهم  كثَت كشهد، عظيما اىتماما األندلسيُت الوراقُت من الكرمي القرآف كناؿ. كاحدة مرة قطع

 تونس ُب دكر الكتب بعض ُب تزاؿ كال، كزخرفتو ٕتليده ُب أك كخطو نسخو ُب سواء فائقة عناية

 1.األندلس كراقي لبعض ٓتط أندلسي مكتوبة الكرمي القرآف من عديدة نسخ كا١تغرب كاٞتزائر

 النسَّاخ كا٠تطاطُت من كبَتة أعدادا جدنا، كاألندلسية كالًتاجم التاريخ كتب تصفحنا كإذا

 .بذلك اشتهركا حىت الكرمي القرآف نسخ على عكفوا الذين

 بن عمر أٛتد الشريف ا١تصحف خطوا الذين األندلس ُب ا١تشهورين ا٠تطاطُت كمن

 يكتب ا١تصاحف كاف،بكر أبا يكٌت رطيب، ؽا١تقرئ الوراؽ ھ350سنة بعد توُب الشعرم

 2.كخطهاا ضبطو حسن، كلصحتها ابتياعها على يتنافسوف الناس ككاف، كينقطها
 

                                                           
    القاىرة.الوراقة كالوراقوف ُب األندلس، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية، مصر سامية مصطفى سعد،- 1

 .49: ، ص1، ط2000
 .155:  صالسابق، ا١ترجع بعيوف، سهى- 2
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 كاف، ـ1048 /ق٨440تو توُب القرطيب الشيخ بابن ا١تعركؼ ٤تمد بن سليماف ا٠تطاطُت كمن

، بقرطبة نشأتو أكؿ من ذلك كاستمر على، كثَتة مصاحف ٓتطو كتب، ؼا٠تط بديع خطاطا

 ْتبيش ا١تعركؼ ٤تمد بن إٝتاعيل بن ٤تمد الوراؽ إٔب كينسب، ذلك بعد بطليطلة كفاتو كحىت

، ٨تومها أك ٚتعتُت ُب ا١تصحف يكتب كاف إنو حىت، ا١تصاحف كتابة ُب مهارتو الفائقة القرطيب

 يلحق بعصر قد ٤تمدا ابنو فإف عليو كبناء، إشبيلية للمستنصر قضاء متوليا إٝتاعيل ككاف  أبوه

 .الطوائف

مفرج  بن علي بن ٤تمد بن اهلل عبد بن ٤تمد األندلس ُب ا١تشهورين ا٠تطاطُت كمن

 كاف،من بلنسية الشهَت األندلس خطاط، ھ610 سنةتوُبس، غطو بن اهلل عبد أبو، األنصارم

 إنو كيقاؿ ا١تصاحف ُب كتابة بالرباعة كقتو ُب انفرد، األندلس ُب ا١تصاحف كتابة ُب عصره كحيد

 إالَّ  حرفا يكتب أالَّ  نفسو على آٔب ككاف قد، الناس ككبار ا١تلوؾ فيها تنافسؼ، مصح ألف كتب

 .الصناعة ىذه ُب كأخاه أباه خلف، القرآف من

 يسمح ألحد كال، غرفتو ُب خيتلي ككاف، ذلك كغَت الرقوؽ ك النسخ آلة فيو بيت لو كاف

 مائيت على يزيد ٔتا يباع كاف مصحفوف إ: قيل، ككاف يضع ا١تسك ُب الدكاة، كعليو بالدخوؿ

 .، كقد امتدت شهرتو ا١تصحفية إٔب ا١تشرؽ بواسطة أخباره، عن طريق بعض مصاحفو ا١تشرقةدينار

 حسن من غريب شيء ىو ك، أكثر أك مصحفا ٓتطو أنا رأيت  كقد : «قاؿ الصفدم

زكرد، بو خيل ال األلواف من لوف ضبط كلكلِّ ، ا١ترسـو كرعاية الوضع  ك، اٞتزمات ك للشدَّات  فالالَّ
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 ا١تفتوحة للهمزات  كاألصفر،ا١تكسورة للهمزات كاألخضر، كالكسرات كللفتحات للضمَّات اللك

 1...إْب

 ٦تن فكاف فيهم الشمإب اإلقليم ُب ا٠تطاطوف، أما با٠تطاطُت خاصة مدرسة ببلنسية ككاف

 جزيرة ُبـ ھ630سنة  توُب، حيِت بن ٤تمد بن ٤تمد امتاز إذ، يدانيو زمانو أىل من أحد يكن ٓب

 .كاإلتقاف ا٠تط جودة مع، كالبصر برٝتها بنىقطها ا١تعرفة ُب أحد يدانو كٓب، ا١تصاحف بكتابة شقر

 كتب، كرعا كاف،مالقة أىل من مفصل ابن: نذكر األندلس ُب ا١تشهورين ا٠تطاطُت كمن

 .القرآنية اآليات بغَت قلمو جيرم أف يرفض ككاف، كامال مصحفا سبعُت

 ىػ، قاؿ عنو ابن 630  كمنهم ٤تمد بن حيِت بن خشُت األندلسي الشقرم، توُب سنة

 .كٓب يكن أحد يدانيو بنقطها كالبصر برٝتو، مع حسن ا٠تط كاالتقاف:"...األبار

   ٤تمد بن إبراىيم ا١تهرم البجائي اإلشبيلي األصل، نزيل مراكش ا١تعركؼ بعبد اهلل األصوٕب 

 2.ىػ، كاف يكتب ا١تصاحف كيضبطها فيجيد612ت

 

 عناية نساء األندلس بنسخ المصاحف: المطلب الثاني

 كبَت منهن عدد كبركز ا١تيداف ىذا ُب النساء تفوؽ كىي، اإلعجاب تستحق ظاىرة ٙتة

 أف  األندلس إالَّ ، منهن ٤تدكدة أٝتاء إٔب إال نشر ٓب كٌنا كإف، ماىرات كناسخات خطاطات
                                                           

 .156:  ص، السابق ا١ترجع بعيوف، سهى- 1
 .22: اريخ ا١تصحف الشريف با١تغرب، صت ا١تنوين، ٤تمد- 2
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 من لكثَت اٟتسنة ا٠تط كالكتابة ُب الرباعة، كا١تعرفة العلم إٔب ٚتعن ٦تن، منهن الكثَت أخرجت

 .الكتب

يكتنب  كلهن امرأة كسبعوف مائة قرطبة من الشرقي بالرَّبض كاف أنو إٔب أف نشَت كيكفي    

 1.جهاهتا ّتميع فكيف نواحيها من ناحية ُب ىذا، الكوُب با٠تط ا١تصاحف

 قرطبة ككاف ُب، البارعات ا٠تطاطات منهن فكاف، العلمي النشاط ىذا ُب النساء شاركت

 ٓتط ينسخن ا١تصاحف ككن، ا٠تط ُب البارعات النساء من كبَتة طائفة ا١تختلفة أرباضها ك

كأصبحت صناعة النسخ من الصناعات الزاىرة، كقد اشتغل فيها :"  يقوؿ حسُت مؤنس2.عبدم

النساء ُب البيوت بصفة خاصة، كاشتهرت منسوخاهتن باالسم، ككانت نسخ القرآف الكرمي اليت 

 3.تكتبها األندلسيات مضرب ا١تثل ُب الدقة كاٞتماؿ، كتنافس الناس ُب اقتنائها

ككاف لذلك أثره ُب ، ا٠تط كجودة بالرباعة اتصافهن مع منهن كبَتة طائفة النسخ كمارس

 ُب با١تهارة كصفت، مزنةعى تد كاتبة الناصر للخليفة ككاف، عالية لدل ا٠تلفاء منزلة بعضهن بلوغ

ـ، ھ347سنة توفيت، لبٌت تدعى كاتبة ا١تستنصر اٟتكم كماكاف للخليفة،ا٠تط كحسن الكتابة

                                                           
 .158:  صالسابق، ،ا١ترجع بعيوف سهى- 1
 .162: نفسو ص- 2
 .384:  صالسابق، ا١ترجع مؤنس، حسُت- 3
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– قصرىم ُب يكن ٓب«:بشكواؿ ابن كصفها قالفي حىت، األدب كسعة ُب الكتابة بالرباعة عرفت

 1.»جدا خطاطة عركضية ككانت منها أنبل −ا٠تلفاء أم

 شاعرة ىي ك، قرطبة أىل من، القرطيب أٛتد بنت عائشة ا٠تط ُب النساء من برعن ك٦تن

 حرائر من ُب زماهنا يكن  ٓب :« ا١تقتبسُب حياف ابن قاؿ، دينة خطاطة أديبة جريئة عفة قديرة

 من ٢تا يعرض ٔتا ا١تلوؾ كٗتاطبهم ٘تدح، كفصاحة كشعرا كأدبا كفهما علما يعد٢تا من األندلس

 .ػق400 سنة تنكح كٓب كماتت عذراء، ا١تصاحف تكتب، ا٠تط حسنة ككانت، حاجة

 الشبالرم اهلل عبد بن زكريا بنت فاطمة نذكر ا١تشهورات األندلسيات ا٠تطاطات كمن

 الطويلة حياهتا ُب ككتبت، من الكتب تنسخو ١تا ضابطة، ا٠تط ُب بارعة كانت فقد (ػق427ت

 (.كثَتة كتبا سنة تسعُت يقارب ما بلغت اليت

 ٚتيلة كانتىػ، 417سنة توفيتيي، الر اهلل عبد بنت صفية األديبة إليهن نضيف أف       كديكن

 :فقالت صديقاهتا إحدل خطها عابت أف كحدث، بذلك مشهورة، ا٠تط

 أسطرم نظم ُب الدُّر أريك اقصرم       فسوؼ ٢تا فقلت خطي كعائبة
 ك٤تربم كرقِّي أقالمي ٓتطها         كقرَّبت ٕتود كي كفي ناديت ك

 2انظرم ٢تا فقلت خطي هبا نظمتها           ليبدكا ثالث بأبيات خطت
 

 
                                                           

 .388:  ص، السابق ا١ترجع مؤنس، حسُت- 1
 .389: نفسو ص- 2
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 الناسخون من الحكام: المطلب الثالث

 ذخائره ضمن كخلَّف، ا٠تط بديع غرناطة كاف أمَت اهلل عبد األمَت أف ا٠تطيب ابن كيذكر

 1.كاإلتقاف هناية الصنعة ُب ٓتطو الكرمي القرآف من قطعة

كمن اٞتدير بالذكر أف يكوف عدد من ملوؾ ا١تغرب كبعض رؤسائو يقتطعوف من أكقات 

أعما٢تم فًتات، يشتغلوف فيها بنسخ ا١تصحف الشريف، أك يتولوف اإلشراؼ على كتابتو، كىكذا 

، ككاف ا٠تليفة عرفت مصاحف مغربية من ىذا الطراز، ككثرت ُب الفًتة ا١ترينية بصفة خاصة

ىػ، كتب ٓتطو ربعة 665ا١توحدم عمر ا١ترتضى بن السيد إبراىيم بن يوسف بن عبد ا١تومن ت 

 .ا١تغربية كا١تشرقية: قرآنية كاملة ُب عشرة أجزاء، ككاف حيسن الكتابة بالطريقتُت

نو ٓتط ٤تمد ا١تهدم بن تومرت مؤسس دكلة ا١توحدين، كقد كاف أفهناؾ مصحف يقاؿ 

دكف ا١تصحف العثماين ُب اٟتجم، ك٤تلى بالفضة ا١تموىة بالذىب، ككاف يتقدـ مصحف عثماف 

 2.ضائعا- اآلف– كيعترب ، ُب ا١تواكب ا١توحدية

أبو حفص عمر ا١ترتضى، من أكاخر –بيمينو - الربعة اليت خطها– بعد ىذا – ٌب أكم

 .ا٠تلفاء ا١توحدين، كسنتحدث عنها بعد

                                                           
 -٤1تمد عبد اهلل عناف ، مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة ط: لساف الدين بن ا٠تطيب، اإلحاطة ُب أخبار غرناطة ، ٖتقيق- 1

 .277:   ص3ج-1977
 .76:  ص، تاريخ الوراقة ا١تغربيةا١تنوين، ٤تمد- 2
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كُب العصر ا١تريٍت ازدىرت ىذه الظاىرة، فكاف أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد 

اٟتق ا١تريٍت أشرؼ على كتابة ربعة قرءانية رائقة الصنعة، كبعث هبا ىدية للمسجد اٟتراـ ٔتكة 

 .ىػ 703ة ركب اٟتجاج ا١تغريب عاـ با١تكرمة، صح

كجال ُب ىذا ا١تيداف أبو اٟتسن ا١تريٍت، حيث نسخ ٓتط يده أربع ربعات قرءانية، كشرع 

كل من كلديو أيب عناف كأيب فارس – على التوإب – ُب ا٠تامسة فلم يتمها، ٍب كتب بعضا منها 

ُب باب على حدة، كسنقتطف من فصلُت منو " ا١تسند الصحيح"األكؿ، كقد ٖتدث عن ىذا ُب 

 :ُب ىذا الصدد، فقد جاء ُب الفصل السادس

العكوؼ على نسخ كتاب اهلل، ُب " أيب اٟتسن ا١تريٍت: "مامنا رضي اهلل عنوإكاف دأب  "

ككاف قد أكد عنده ىذا العمل ما منحو اهلل تعأب من ....الزمن الذم خيلو لو من النظر فيما طوقو

: جادة ا٠تط ا١تصحفي، ككاف قد أخذه عن كاتب كقتو، ا١تنفرد بتجويد ىذا ا٠تط ُب عصرهإ

، ككاف قد بلغ فيو الغاية، فنعلم منو أصولو حىت صار خطو خيتلط ٓتطو، رٛتة اهلل "النجللي"

 ...عليهما

قد كتب الربعة اليت حبسها بشالة - رضي اهلل عنو– كاف : كجاء ُب الفصل السابع

 أـ كلد أبيو حُت ثحسبما قدمناه، كعـز على أف يبع–ابتداء، ك١تا كرد عليو كتاب صاحب مصر 

كتب ىذه الربعة ا١تدنية، برسم أف – توفيت كالدتو رضي اهلل عنهما، ككانت ىذه ٔتنزلتها عنده 

ٔب مدينة النيب صلى اهلل عليو كسلم، كقد تقدـ ذكر ما كجو برسم شراء الربع، برسم إيوجهها 
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، ٚتع "يعٍت بعد سبعمائة"كملها ُب شهر ربيع األكؿ من سنة أربعُت أسدنتها كالقراءة فيها، فلما 

ُب القبة – كذلك حُت تعُت الركب ا١تتوجو صحبتها -الفقهاء لقراءهتا كتفقد ما تعذر من ضبطها، 

الكائنة بركض القائد ىالؿ بضفة كادم سطفسيف شرقي تلمساف احملركسة، ككاف ٘تاـ ذلك يـو 

 ..اٞتمعة قبل الصالة

ك١تا حضرت ليلة ا١تولد ضمن شعراء اٟتضرة ىذا ا١تعٌت ُب قصائدىم ا١تولديات، ككاف ٦تا 

استحسن ُب ذلك قوؿ االستاذ الشهَت، أيب اٟتجاج يوسف الطرطوسي، كعلق ْتفظي من كلمتو 

 :بيتاف، كمها

 يا مصحفا ما رأل الراءكف ُب زمن

 شبها لو مصحفا من نسخ سلطاف                          

  فضيلة مثلها ُب الدىر ما عػرفػت

ػاف ؼال البن عإمن عهد عثماف                           

ٔب ا١تدينة شرفها اهلل إ– ة من تقدـ ذكره ُب فصلو بصح– ككجهت الربعة ا١تذكورة 

مستقرة باٟتـر الشريف النبوم، أداـ اهلل بركة االنتفاع هبا، كأعاف خداـ ا١تقاـ – اآلف –كىي ..تعأب

على التنبيو على تفقدىا، كاالزدياد من التحبيس عليها، - أيده اهلل- (15 )العلي ا١تولوم العزيزم 

 .كعلى ا١تكية كالقدسية، فباالنتفاع بالتحبيس عليها تدـك العناية هبا
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ا١تصحف الذم بعثو عمهم ا١تؤب أبو يعقوب ٓتط ابن – شرفها اهلل – كقد رأيت ٔتكة 

قبة "حسنُت، ككاف كجهو ٤تلى بالذىب ا١تنظـو باٞتواىر النفيسة، فانتزع ما عليو، كبقي ُب 

 ...يقرؤ فيو احتسابا، كقد قرأت فيو ُب أعواـ" الشراب

الربعة الكردية اليت توجو هبا الفقيو أبو الفضل ٤تمد بن عبد اهلل بن " أبو اٟتسن"ٍب نسخ 

صحبها ىدية حافلة، كصالت ألىل اٟترمُت، أأيب مدين العثماين، سنة اثنُت كأربعُت كسبعمائة ، ك

ذلك، كىو اآلف ؿسند النظر فيو ١تن عينو أكاشًتل ما حبس عليها، كحبس بفاس ريعا خاصا هبا، ك

ف اليت با١تدينة استقر على القراء إعلى ما ىو عليو، كىذه الربعة أحوج ألف حيبس على قراءهتا، ؼ

مالؾ بالشاـ أك بالقاىرة برسم التحبيس أليو العناية شراء إفيها حبس بظاىرىا، كأكٔب ما صرفت 

 .عليها، أجراىا اهلل ُب صحف أعماؿ موالنا أيب فارس، كضاعف ثواب ذلك لو

الربعة الكردية اليت توجو هبا أبو اجملد بن أيب عبد اهلل بن أيب –رضي اهلل عنو – ٍب نسخ 

كذلك ىدية كبَتة، كصالت - رضي اهلل عنو– صحبها أمدين، كعثماف بن حيِت بن جرار، ك

للمجاكرين ٚتة، للمسجد األقصى، كاستقرت بو، كذلك سنة ٜتس كأربعُت، كحبس عليها 

 .كذلك

حُت قدمنا – حاطها اهلل تعأب –  تونس إٔبٍب شرع ُب نسخة برسم ا٠تليل، فوصلنا 

ال عدة أكراؽ كبقية تذىيب كضبط، كتقدمت هبا من باجة أب تونس، إصحبتو، كٓب يبق منها 

كشرعت ُب ٚتع ا١تسفرين ٢تا كتقدـ معي أبو القاسم بن أيب طالؽ، فجمعنا الناس لتكملة 
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الضبط، ككاف أٛتد الرياحي ا١تعركؼ بابن الزماؿ قد خرج بالركب، ككنت تعينت ١تصاحبتها، فلما 

بتونس، كقعت – رضي اهلل عنو - طاؿ فيها العمل كضاؽ الوقت لتوجو الركب، كاستقر موالنا

بعض من ٝتح اهلل لو رٛتة بتأخَت توجهها ُب الوقت حىت –حينئذ –ا١تفاكضة ُب ذلك، فأشار 

ضيق الوقت عن توفية الغرض، كٓب بتتعُت ىدية من تونس كيستعد لذلك بركب يناسب، كتعلل 

ٔب أف استخلص منها ا١تؤب إفبقيت بتونس ...يزؿ يبذؿ ُب ذلك جهده حىت كقع العـز على ذلك

 ".ف اشتغاؿ موالنا ا١تؤيد أيب فارس بتكميلها أأبو عناف ما استخلص، ك٘تم ما ٘تم، كتعرفت اآلف 

ىذا كالـ ابن مرزكؽ عن ىذه الربعات ا١ترينية ا١توقوفة على ا١تساجد الثالثة ا١تعظمة كعلى 

اليت - ضيف ٢تا ربعة مقاـ ا٠تليلأذا إشالة، كعددىا ٜتسة باعتبار ربعة يوسف ا١تريٍت ُب العد، ؼ

  1    . كال يعرؼ منها اليـو سول ربعة ا١تسجد األقصى،يصَت اجملموع ستة- ٓب تكمل

 

 

 

                                                           
 . كما بعدىا12:  ص، تاريخ ا١تصحف الشريف با١تغربا١تنوين، ٤تمد- 1
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 الخاتمة

إف تاريخ اٟتضارة اإلسالمية ْتر ال ساحل لو، كميداف خصب للباحثُت ُب ٚتيع ا١تيادين، 

كإف ما ًب التنقيب عنو من كنوز ىذه اٟتضارة ُب األندلس، ال يعترب إال شيئا يسَتا من إرث ٘تت 

 .صناعتو خالؿ ٙتانية قركف

لقد حاكلت ُب ىذا البحث أف أبرز جانبا من عناية أىل األندلس بأعظم مَتاث ديٍت 

خاصة كعامة، فالعناية : كصل إليهم، أال كىو ا١تصحف الشريف، ككانت ىذه العناية على شقُت

ا٠تاصة ٘تثلت ُب مصحف عثماف بن عفاف الذم كاف موجودا بقرطبة، كما القاه من العناية 

 .كاالىتماـ من ا١تلوؾ ك العواـ على حد سواء

 فهي االىتماـ الذم أبداه أىل األندلس با١تصحف – كىي األىم –أما العناية العامة 

الشريف من حيث شكلو الداخلي كا٠تارجي، كمن حيث احملافظة على حركفو كرٝتو كضبطو، على 

ما كاف عليو العمل من أياـ الصحابة الكراـ، كزيادة ُب التحسُت كالتعظيم، فإهنم ميزكه عن باقي 

الكتب األخرل بفخامة التجليد، ككثرة الزخرفة البديعة األلواف، بل كصلوا إٔب أكثر من ذلك، 

 .فأدخلوا التذىيب على حركفو كزخارفو

كٕتلت ىذه العناية ُب كثرة نساخ ا١تصاحف كاىتمامهم بأدكات الكتابة من أقالـ كحرب 

ككرؽ، كقد كاف للمرأة األندلسية نصيب أكفر ُب ىذا اٞتانب، حيث كانت بعض األحياء ُب 

 .قرطبة ٔتثابة دكر النشر ا٠تاصة با١تصاحف، يديرىا النساء فقط
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 –لقد مكنٍت ىذا البحث من االطالع على بعض العلـو كالفنوف اإلسالمية، كأخذ فكرة 

علم القراءات كما بلغو األندلسيوف فيو : عنها، فمن العلـو ا١تستفادة من ىذه الرسالة- كلو بسيطة

من مقاـ رفيع فاقوا بو إخواهنم ُب ا١تشرؽ، كأعظم دليل على ذلك كثرة التآليف ُب ىذا ا١تيداف، 

 .كإحاطتهم بكل ما يتعلق بكتاب اهلل من حيث الركايات كاختالؼ القراء كعد اآليات

أخذ نظرة حوؿ فن ا٠تط العريب كما لو من قيمة ٚتالية عند : كمن فوائد ىذا البحث

األندلسيُت خاصة، ككيف كانت مراحل تطوره كانتشاره كغلبتو على ٚتيع خطوط ا١تغرب 

اإلسالمي، كا١تالحظ أنو رغم الغٌت الفٍت كالعمق التارخيي كاألمهية اٞتمالية ٠تطوط ا١تغرب العريب 

ا١تنبثقة عن ا٠تط األندلسي، نرل أننا أمهلنا ىذا الًتاث إمهاال كامال، فلم يعد يلتفت إليو أحد كال 

تعبأ بو جهة رٝتية أك غَت رٝتية، ال على ا١تستول الثقاُب، كال على ا١تستول اإلعالمي، كال على 

 .ا١تستول العلمي، حىت كضع على رفوؼ النسياف

كمن الفنوف اليت أتاح لنا ىذا البحث االطالع عليها، فن صناعة الكتاب، ككيفية ٕتليده 

كزخرفتو، كطريقة صناعة ا١تداد من أنواع كثَتة من النباتات، كحيتاج ىذا الفن إٔب مزيد من البحث 

فيما خلفو األندلسيوف من مؤلفات ُب ىذه الصناعة، ألهنا تساعد على ٖتقيق ا١تخطوطات 

 .كالعناية هبا

إننا ْتاجة ماسة إٔب ا١تزيد من اٞتهد إلحياء الًتاث األندلسي الزاخر، ألف ىناؾ ترابط 

تارخيي كعلمي كثقاُب كثيق بيننا كبُت أىل األندلس، كلتحقيق ذلك ال بد من إنشاء مراكز خاصة 
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بالدراسات األندلسية، يكوف على عاتقها البحث كالتحقيق كاسًتجاع ا١تخطوطات من ٚتيع دكؿ 

 .           العآب، كتلك ا١توجودة ُب أقبية ا١تتاحف كا١تكتبات، لنفض الغبار عنها كإخراج ما هبا من كنوز
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 011الملحق رقم 

 

 
 ق دار الكتب 557-  ـ1161صفحتاف من مصحف ينسب البن غطوس األكرب، كتب عاـ

 196بالقاىرة، رقم 
 

                                                           
1
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 021الملحق رقم 

 

 
 ق موجودة صفحات منو بلندف كأخرل 596 –ـ 1199مصحف كتبو يوسف بن خلدكف عاـ

 ّتنيف
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 031الملحق رقم 

 

 
 (ملك خاص) ق 624 –ـ 1132مصحف ٓتط إبراىيم اإلشبيلي كتب سنة
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 041الملحق رقم 

 
 
 

 
 ق موجود ٔتكتبة 624 –ـ 1227 صفحتاف أخَتتاف من مصحف مكتوب بإشبيلية سنة ؤ

 ميونخ بأ١تانيا
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 051الملحق رقم 

 
 

 
 

 ا١تيالدم  موجود با١تكتبة الربيطانية ٖتت رقم 13صفحة من مصحف كتب باألندلس ُب القرف 
12523 
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 061الملحق رقم 

 
 

 
بخط عبد اهلل بن  ورقة رق 110  نسخة اندلسية مزوقة من القرن السادس

 ىـ556محمد بن علي في مدينة بلنسية سنة 
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 071الملحق رقم 

 

 
 
بخط عبد اهلل بن  ورقة رق 110  نسخة اندلسية مزوقة من القرن السادس

 ىـ556محمد بن علي في مدينة بلنسية سنة 
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 081الملحق رقم 

 

 
 
بخط عبد اهلل بن  ورقة رق 110  نسخة اندلسية مزوقة من القرن السادس

 ىـ556محمد بن علي في مدينة بلنسية سنة 

                                                           
 ./http://majles.alukah.net/t106721:  موقع األلوكة-  1

http://majles.alukah.net/t106721/
http://majles.alukah.net/t106721/


 المالحق

 
 

 
130 

 

 
 091الملحق رقم 

 
 غالف مصحف أندلسي
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 101الملحق رقم 

 
 صفحات من مصحف أندلسي
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 المصادر: أوال

غاٖب : ابن معاذ اٞتهٍت األندلسي، كتاب البديع فيما رسم ُب مصحف عثماف، تح .1

 قدكرم، دار عمار للنشر كالتوزيع، ب ط، ب ت

إحساف عباس .د:ٖتقيق-طوؽ اٟتمامة ُب األلفة كاألالؼ–ابن حـز علي بن اٛتد   .2

 1993- لبناف- بَتكت . ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر

-1431دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت لبناف - ا١تقدمة-ابن خلدكف  .3

 ب ط-2001

أبو العباس أٛتد القلقشندم ،صبح األعشى ُب كتابة اإلنشا،  ا١تطبعة األمَتية،القاىرة،  .4

  بط1913

النسخة  (٥تطوط)-  الدرة الصقيلة ُب شرح أبيات العقيلة–أبو بكر بن عبد اهلل اللبيب  .5

 ب: كجو 4:ىدية حسن جالؿ باشا اٟتسيٍت كرقة، القاىرة،األزىرية

د :ٖتقيق-ٖتف ا٠تواص ُب طرؼ ا٠تواص- أبو بكر ٤تمد بن ٤تمد القللوسي األندلسي .6

 ط. ب2007مكتبة االسكندرية .حساـ أٛتد ٥تتار العبادم 
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أٛتد بن . ، دراسة كٖتقيق د- ٥تتصر التبيُت ٢تجاء التنزيل-أبو داكد سليماف بن ٧تاح  .7

 .ىػ1421أٛتد بن معمر شرشاؿ اٞتزائرم نشر ٣تمع ا١تلك فهد للمصحف الشريف 

نورة بنت .د:  ٖتقيق- ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار-أبو عمرك الداين .8

 .84ص. ـ2010دار التدمرية الرياض الطبعة األكٔب . حسن

عزة حسن ،دار الفكر ا١تعاصر .د:أبو عمرك الداين، احملكم ُب نقط ا١تصحف،ٖتقيق .9

 1997 ،2،بَتكت،لبناف، ط

الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها - أبو٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي .10

 20   ص2007   1عبد الرحيم الطرىوين دار اٟتديث القاىرة ط:ٖتقيق- كحججها

- تاريخ علماء األندلس–أيب الوليد عبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف األزدم ابن الفرضي  .11

  ب ط 1966الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة 

إحساف :أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح .12

  1988عباس،دار صادر بَتكت لبناف ب ط  

عبد اهلل كنوف صحيفة .د:تقدمي- التيسَت ُب صناعة التسفَت–بكر بن إبراىيم اإلشبيلي  .13

 8ك7 اجمللد 1960-1959مدريد . معهد الدراسات اإلسالمية 

ليفي بركفنساؿ،دار :بن عذارل ا١تراكشي،البياف ا١تغرب ُب أخبار األندلس كا١تغرب، تح .14

 2ج1980 2الثقافة بَتكت ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
135 

 

ٞتنة من العلماء، دار الكتب : جالؿ الدين السيوطي، طبقات ا١تفسرين، مراجعة .15

 ـ1983 1العلمية، بَتكت لبناف، ط

إبراىيم األبيارم، دار الكتاب :اٟتميدم، جذكة ا١تقتبس ُب تاريخ علماء األندلس، تح .16

 ـ1989، ١2تصرم، القاىرة، ط

خلف بن بشكواؿ، الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس كعلمائهم ك٤تدثيهم كفقهائهم  .17

السيد عزت العطار اٟتسٍت، مكتبة ا٠تا٧تي، : كأدبائهم، نشره كصححو كعاِب أصلو

 ـ 1994 ، 2القاىرة، ط

سليماف بن خلف الباجي، مقدمة ٖتقيق أصوؿ األحكاـ كبياف ما مضى عليو العمل  .18

الباتوؿ بن علي، مطبعة فضالة، احملمدية ، ا١تغرب، : عند الفقهاء كاٟتكاـ، دراسة كٖتقيق

 ـ1990،  1ط

القاىرة . مكتبة الثقافة الدينية –نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ –الشريف اإلدريسي  .19

 ت .ط ب. ب2002

بعناية ا١تستشرؽ -غاية النهاية ُب طبقات القراء-مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد اٞتزرم .20

 ـ1982- 3برجر تراسر دار الكتب العلمية بَتكت لبناف ط:

 دراسة -الوسيلة إٔب كشف العقيلة-علم الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاكم  .21

 ـ2006الطبعة األكٔب ػ .نصر سعيد دار الصحابة للًتاث طنطا .كٖتقيق د
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–٤تمد عبد اهلل عناف :  ٖتقيق–اإلحاطة ُب أخبار غرناطة –لساف الدين بن ا٠تطيب  .22

 ـ1977 -1مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة ط

- الذيل كالتكملة لكتايب ا١توصوؿ كالصلة- ٤تمدبن عبد ا١تلك األنصارم .23

 ب ت. ٤تمد بن شريفة دار الثقافة بَتكت لبناف القسم األكؿ ب ط.د:ٖتقيق

٣تيب :ا١تعز بن باديس التميمي الصنهاجي، عمدة الكتاب كعدة ذكم األلباب، تح .24

 ق1409  1مايل ا٢تركم ك عصاـ مكية، ٣تمع البحوث اإلسالمية ،مشهد إيراف،ط

 المراجع: ثانيا

 أٛتد ٥تتار العبادم، ُب تاريخ ا١تغرب كاألندلس، دار النهضة العربية ، بَتكت لبناف  .1

 -1ط- األردف–أٛتد خالد شكرم كآخركف، مقدمات ُب علم القراءات ،دار عمار  .2

2001   

 تاريخ ا١تصحف با١تغرب ٤تمد ا١تنوين .3

حامد الشافعي دياب، الكتب كا١تكتبات ُب األندلس، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع،  .4

  ، ب ط1998، 1القاىرة،ط

 ، ب ط2004 تاريخ ا١تغرب كاألندلس، مكتبة األسرة ، ،حسُت مؤنس، معآب .5

٤تمود آغا بوعياد ،الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف ا٠تليفة عثماف ُب أرجاء ا١تغرب  .6
 كاألندلس
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 1433ػ شهر شواؿ  (131)العدد زخرفة القراف الكرمي، ٣تلة الفرات، البغدادم ػ ٛتيد  .7

  العراؽ

عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية - الوراقة كالوراقوف ُب األندلس–سامية مصطفى سعد  .8

    1   ط2000    القاىرة. مصر-كاالجتماعية

 سحر السيد سآب،أضواء على مصحف عثماف كرحلتو شرقا كغربا، .9
سعد عبد اهلل البشرم، اٟتياة العلمية ُب عصر ملوؾ الطوائف ُب األندلس،رسالة  .10

 1986-1985دكتوراه، جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية السعودية 

 2012 أكتوبر٣625تلة العريب العدد- رحلة ا٠تط العريب–سليماف بن ٤تمد اٞتريش  .11

العدد -٣تلة البحوث كالدراسات القرآنية - كتابة ا١تصاحف ُب األندلس–سهى بعيوف  .12

 السنة الرابعة- السابع

 ـ 1980 ، 3شوقي أبو خليل، فتح األندلس، دار الفكر دمشق سورية، ط .13

عبد العزيز سآب، تاريخ ا١تسلمُت كآثارىم ُب األندلس، دار النهضة العربة، بَتكت  .14

 ـ1988 1لبناف، ط

 دار السالـ القاىرة ط –معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية -عبد العلي ا١تسؤكؿ .15

 ـ1-2007

- دار الصحابة للًتاث-ا١تتحف ُب رسم ا١تصحف-عبد الكرمي عوض صاّب .16

 2006 1ط(مصر)طنطا
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عصاـ ٤تمد شبارك،األندلس من الفتح العريب ا١ترصود إٔب الفردكس ا١تفقود،دار النهضة  .17

 ، بَتكت لبناف، ب ط ،ب ت

عمر فركخ، العرب كاإلسالـ ُب اٟتوض الغريب من البحر األبيض ا١تتوسط، دار الكتاب  .18

 ـ1981 -2العريب، بَتكت لبناف، ط

٤تمد إبراىيم الشمٍت، مدرسة التفسَت ُب األندلس، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف،  .19

 ـ1986، 1ط

٤تمد األمُت بلغيث، دكلة ا١ترابطُت باألندلس من مدينة السياسة إٔب مدينة العلم، دار  .20

 ـ 2009 1الوعي، اٞتزائر ط

٤تمد ا١تختار كلد أباه ،تاريخ القراءات ُب ا١تشرؽ كا١تغرب،مطبعة بٍت إزناسن ،سال  .21

  ب ط2001.ا١تغرب .

، طمنشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالربا ٤تمد ا١تنوين تاريخ الوراقة ا١تغربية .22

 ـ،ب ط1990

 ،٤1تمد أمُت فرشوخ، ا١تدخل إٔب علـو القرآف، دار الفكر العريب،القاىرة،  ط .23

مصطفى ٤تمد صاّب بوركاض، مدرسة القراءات القرآنية باألندلس ، أطركحة دكتوراه،  .24

 مؤسسة دار اٟتديث اٟتسنية ، ا١تغرب
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نضاؿ عبد العلي أمُت، أدكات الكتابة كمواردىا ُب العصور اإلسالمية ،٣تلة ا١تورد ،  .25

  العراؽ1986 ،4، العدد 15اجمللد 

ىند شليب ، القراءات بإفريقية من الفتح إٔب منتصف القرف ا٠تامس ،الدار العربية  .26

  ب ط 1983للكتاب 

، العدد حولية اٞتامعة التونسية، تعريب عبد اجمليد الًتكي  ، ،»ا٠تط ا١تغريب«ىوداس،  .27

 ـ1966، 3

ا١تكتبة األزىرية - ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت–علي ٤تمد الضباع  .28

 1999 1للًتاث القاىرة ط

  اإللكترونيةروابطال: ثالثا

أٛتد شوقي بنبُت، الكتاب العريب ا١تخطوط من النشأة  حىت عصر الطباعة، مقاؿ من  .1

 .www .attarikh.alarabi.ma:الرابط اآلٕب

 www.britishlibrary.com:الرابط اآلٕب .2

 www.husainiarts.com:الرابط اآلٕب .3

 



 

 

 
 
 

 الفهرس العام
 



 الفهرس العام   
 

 

 فهرس األعالم: أوال
 

 

 29 ص.................................: ..................إبراىيم بن عبد الرزاؽ 

 112  ص ...................................:  ..................إبراىيم بن يوسف

 17   ص....................................:....................... ابن أيب ٚترة 

 49  ص....................................:........................ ابن أيب داكد

 13   ص.....................................: ......................ابن أيب شيبة

 109، 20 ص...............................................: ..................ابن األبار

 29 ص....................................: ......................... ابن األخـر

 78 ص....................................:..........................ابن البواب

 95 ص...................................:...........................ابن اٟتاج

 56ص................................................................ابن ا٠تراز

 112 ص..............................................................ا٠تطيب ابن

 17.ص..................................................................ابن العريب

 18ص................................................................ابن القاسم 



 الفهرس العام   
 

 

 21ص...................................................................ابن ا٢تيثم

 111، 20ص.................................................................ابن بشكواؿ

 17ص................................................................... ابن بطاؿ

 103، 102، 73، 18ص...............................................ابن حـز األندلسي

 115ص................................................................. ابن حسنُت

 72، 69، 34، 29 ص........................................................ابن خلدكف

 107ص................................................................... ابن خليل

 20ص............................................................ابن دراج القسطلي

 16ص.................................................................... ابن رشيق

 20ص.................................................................... ابن زيدكف

 60، 59ص.....................................................................ابن طفيل

 18، 17ص...................................................................ابن عبد الرب

 55، 53 ص.................................................................ابن عبد ا١تلك

 19ص........................................................... ابن عصفور االشبيلي

 17ص...................................................................... ابن عطية

 59ص.......................................................................... ابن عياش

 



 الفهرس العام   
 

 

 102ص..................................................................... ابن فياض

 82ص......................................................................  ابن قتيبة

 116ص.................................................................... ابن مرزكؽ

 38ص................................................................ ابن معاذ اٞتهٍت

 109ص.................................................................... مفصل ابن

 19ص...................................................................... ابن كضاء

 36ص ...............................................................أبو األسود الدؤٕب

 12ص....................................................أبو اٟتجاج يوسف بن طلموس

 29ص..............................................................أبو العباس ا١تهدكم 

 115ص..........................................أبو الفضل ٤تمد بن عبد اهلل بن أيب مدين

 116ص..........................................................أبو القاسم بن أيب طالؽ

 41ص...............................................أبو القاسم بن فَتة بن خلف الشاطيب

 115ص................................................أبو اجملد بن أيب عبد اهلل بن أيب مدين

 19ص................................................................أبو بكر بن القوطية

 86، 85ص...............................................أبو بكر بن ٤تمد القللوسي األندلسي

 55ص......................................................أبو جعفر بن عبد الرٛتن الوقشي

 



 الفهرس العام   
 

 

 49ص.......... .. .............................:...................أبو حاًب السجستاين 

 78ص........................................................ أبو حفص بن برد األندلسي

 40ص..............................................أبو داكد سليماف بن أيب القاسم بن ٧تاح

 60ص............................................................................أبو سعيد

 20ص...................................................................أبو عامر ابن شهيد

 25ص.................................................................أبو عبد الرٛتن اٟتبلي

 50ص................................................................أبو عبد الرٛتن السلمي

 19ص.......................................................أبو عمر أٛتد بن عبد ربو القرطيب

 49، 41، 39، 38، 37، 36، 35، 30، 29ص.............................أبو عمر الداين

 96ص...................................أبو عمر بن بكر بن إبراىيم بن اجملاىد اللخمي اإلشبيلي

 40ص............................................................. أبو عمرك بن العالء البصرم

 95، 58، 10ص................................................. أبو ٤تمد عبد ا١تؤمن بن علي

 38، 29ص................................................. أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي

 29ص.......................................................................أبو مركاف اليحصيب

 20ص.......................................................................أبو مركاف بن حياف

 55ص.........................................................أبو يعقوب بن عبد ا١تومن 

 



 الفهرس العام   
 

 

 113ص...........................................أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد اٟتق ا١تريٍت

 114ص........................................................... أيب اٟتجاج يوسف الطرطوسي 

 29ص...................................................................... أيب اٟتسن األنطاكي

 17ص..........................................................................أيب الوليد الباجي

 29ص.........................................................................أيب جعفر النحاس

    7ص.................................................................................أيب زرعة 

 11ص...................................................................أيب عبد اهلل ٤تمد الناصر

 116، 113ص.......................................................................أيب عناف 

 116، 115، 113 ص....................................................................أيب فارس

 116 ص..............................................................................أٛتد الرياحي

 29ص....................................................................أٛتد بن صاّب البغدادم

 107ص.....................................................................أٛتد بن عمر الشعرم 

 29ص..........................................................أٛتد بن ٤تمد بن طالب الطلمنكي

 5ص....................................................................................إخيكا 

 89، 56، 55ص.......................................................................اإلدريسي

 108ص...........................................................................إٝتاعيل

 



 الفهرس العام   
 

 

 28ص..........................................................................األصبغ بن خليل

 79ص.................................................................................األعمش 

 58ص............................................................................ألفونسو السابع

 10ص...........................................................................ألفونسو السادس

 53ص.................................................................................أـ األصبغ

     54ص......................................................................................األمُت

 13ص.....................................................................................األكزاعي

 17، 15 ص...............................................................................البخارم

 17، 13ص...........................................................................بقي بن ٥تلد

 10ص.............................................................................تاشفُت بن علي

 53، 41ص................................................................................التنسي

 82ص..............................................................................جعفر بن ٤تمد

 19ص...................................................................ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مالك

 18ص.....................................................................جودم بن عثماف ا١توزرم

 24ص..........................................................................حباف بن أيب  جبلة

 20ص............................................................................حسُت بن عاصم

 



 الفهرس العام   
 

 

 111، 29، 56ص.................................................................اٟتكم ا١تستنصر

 49ص.................................................................................ٛتزة الزيات

 25، 24، 23ص.......................................................حنش بن عبد اهلل الصنعاين

 24ص...............................................................................حيوة بن رجاء

 41ص................................................................................ا٠تراز الفاسي

 21ص.....................................................................خلف بن عباس الزىراكم

 36ص.............................................................................ا٠تليل بن أٛتد

 23ص.............................................................................ركيفع بن ثابت

 72ص....................................................................................الزبيدم

 45ص.............................................................................زيد ابن ثابت 

 24ص..............................................................................زيد بن قاصد

 45ص...........................................................................سعيد بن العاص

 108ص........................................................................سليماف بن ٤تمد 

 47ص...............................................................................السمهودم

 19ص...................................................................................سيبويو

 105ص....................................................................شكيب أرسالف

 



 الفهرس العام   
 

 

 109ص................................................................................الصفدم

  111ص.................................................................الريي اهلل عبد بنت صفية

 7، 6، 2ص........................................................................طارؽ بن زياد

 7ص...............................................................................طريف الرببرم

 50ص.......................................................................عامر بن عبد القيس

 111ص................................................................القرطيب أٛتد بنت عائشة

 24 ص....................................................................عبد اٞتبار بن أيب سلمة

 54ص.........................................................................عبد الرٛتن األكسط

 111، 56ص....................................................................عبد الرٛتن الناصر

 45ص......................................................................عبد الرٛتن بن اٟتارث

 72، 53،54، 8ص.................................................(الداخل)عبد الرٛتن بن معاكية

 28ص...........................................................عبد الصمد بن عبد الرٛتن العتقي

 8 ص......................................................................عبد العزيز بن موسى 

 45ص...........................................................................عبد اهلل بن الزبَت

 50ص........................................................................عبد اهلل بن السائب

 24ص.................................................................عبد اهلل بن عباس

 18ص.............................................................عبد اهلل بن عبد ا١تلك بن حبيب



 الفهرس العام   
 

 

 23ص.........................................................................عبد اهلل بن مسعود

 24ص....................................................................عبد اهلل بن يزيد ا١تعافرم

 18ص................................................................عبد ا١تلك بن حبيب السلمي

 95،  58، 10ص.............................................................عبد ا١تومن بن علي

 29ص.................................................................عبيد اهلل بن سلمة بن حـز 

 18ص.....................................................................................العتيب

         ، 49، 47، 46، 45، 43، 40، 32 ص...........................................عثماف بن عفاف
50 ،51 ،52 ،53 ،55 ،60 ،112 ،114 

  115ص...................................................................عثماف بن حيِت بن جرار

 11ص.............................................................................عقبة بن نافع

 23ص........................................................................علي بن أيب طالب

 112ص.............................................................................عمر ا١ترتضى

 24ص.......................................................................عمر بن عبد العزيز

 24ص.........................................................................عمرك بن العاص

 24ص...................................................................عياض بن عقبة الفهرم

 18ص..........................................................................عيسى بن دينار

 72، 37، 28، 27ص...........................................................الغازم بن قيس



 الفهرس العام   
 

 

  6ص.................................................................................غيطشة

 111ص....................................................اهلل الشبالرم عبد بن زكريا بنت فاطمة

 20ص................................................................................الفرضي

 47ص........................................................................القاسم بن سالـ

 89، 77ص..........................................................................القلقشندم

 88ص.........................................................................الكامل األيويب

 111ص..................................................................................لبٌت

 8، 7، 6، 3ص............................................................................لذريق

 102ص...................................................................ماركوس اٟتجارم

 28، 27، 18، 17، 15، 13ص...................................................مالك بن أنس

 54ص..............................................................................ا١تأموف

 29ص...............................................................................٣تاىد

 35ص.......................................................................٤تمد العقاب 

 112ص.............................................................٤تمد ا١تهدم بن تومرت

 109ص......................................................٤تمد بن إبراىيم ا١تهرم البجائي

 108ص...........................................(القرطيب حبيش) ٤تمد بن إٝتاعيل بن ٤تمد

       19ص............................................................٤تمد بن اٟتسن الزبيدم



 الفهرس العام   
 

 

 28ص............................................................٤تمد بن الغازم بن قيس

 24ص.............................................................٤تمد بن أكس بن ثابت

 17ص..............................................................٤تمد بن جرير الطربم

 75ص...........................................................٤تمد بن سليماف اٞتزكٕب

 108، 104، 101، 100، 93ص.......................٤تمد بن عبد اهلل بن علي بن غطوس

 109ص.............................................................حيِت بن ٤تمد بن ٤تمد

 19ص...............................................(االفشنيق)٤تمد بن موسى بن ىاشم 

 28ص..................................................................٤تمد بن كضاح

 109 ص........................................٤تمد بن حيِت بن خشُت األندلسي الشقرم

 29ص..........................................................٤تمد بن يوسف النجاد

 19ص......................................................٤تمد بن يوسف بن حجاج

 110ص...........................................................................مزنة

 24ص..............................................................ا١تغَتة بن أيب بردة

 50ص...............................................................ا١تغَتة بن شهاب

 88، 59، 12، 7ص............................................................ا١تقرم

 56، 29ص........................................................ا١تنصور بن أيب عامر

 112، 66ص....................................................................ا١تهدم



 الفهرس العام   
 

 

            24، 23، 12، 8، 7، 6ص.............................................موسى بن نصَت

 110، 56ص.....................................................................الناصر

 37، 28، 27ص........................................................نافع بن أيب نعيم

 36ص................................................................نصر بن عاصم

 114ص.........................................................................ىالؿ 

 28ص..........................................................................كرش

 6ص..........................................................................كقلة

 79ص...............................................................ككيع بن اٞتراح

 7ص............................................................الوليد بن عبد ا١تلك

 19ص.....................................................(الغزاؿ)حيِت بن حيِت اٞتياين

 116ص..................................................................يوسف ا١تريٍت

 10ص.............................................................يوسف بن تاشفُت

 20ص.............................................يوسف بن ىاركف الرمادم القرطيب

 7، 6ص.......................................................................يولياف 

 

 



 الفهرس العام   
 

 

 فهرس األماكن

 104ص:..........................................................................إرلندا

 102، 6، 5، 4، 2ص:..........................................................إسبانيا

 75، 51ص:...................................................................اسطنبوؿ

 108، 106، 104، 30، 10، 9، 2ص  :......................................إشبيلية

 69، 68، 25، 24، 23، 12، 11ص:..........................................إفريقية

 102ص:...........................................................................ألبية

 30ص:............................................................................إلش

 104ص:..........................................................................أ١تانيا

 30ص:...........................................................................أ١ترية

 30ص:............................................................................أندة

، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 2،3ص:..........................األندلس
15 ،16 ،17 ،18،19 ،20 ،21 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،32 ،37 ،
38 ،41 ،51 ،53 ،54 ،56 ،58 ،59 ،60 ،68 ،69 ،72 ،73 ،75 ،86 ،87 ،
88 ،93 ،95 ،96 ،99 ،100 ،102 ،104 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 

 89، 12، 2ص:.................................................................أكركبا

 2ص:.........................................................................إيبَتيا



 الفهرس العام   
 

 

 93ص:.........................................................................إيراف

 89ص:........................................................................إيطاليا

 115ص:.........................................................................باجة

 2ص:....................................................................ْتر الزقاؽ

 2ص:................................................................البحر ا١تتوسط

 49ص:.....................................................................البحرين

 2ص:.......................................................................الربت

 54، 51، 49ص:............................................................. البصرة

 10ص:......................................................................بطليوس

 7ص:..........................................................................بكة

 109، 108، 105، 104، 88، 75، 40، 30، 9ص:.......................بلنسية

 104ص:.......................................................................تركيا

 105ص:......................................................................تطواف

 114، 30ص:..................................................................تلمساف

 116، 115، 107، 30،69ص:.................................................تونس

 2ص:......................................................................جبل طارؽ

 107ص:.........................................................................اٞتزائر



 الفهرس العام   
 

 

 9ص:......................................................................جزر البليار

 30، 23، 9،12، 7ص:................................................اٞتزيرة ا٠تضراء

 104ص:........................................................................جنيف

 14ص:........................................................................اٟتجاز

 51ص:..........................................................................ٛتص

 29، 9ص:........................................................................دانية

 53، 30، 23، 8ص:...........................................................دمشق

 3ص:............................................................................ركمة

 5ص:.............................................................................سبتة

 30، 24، 23، 10، 9ص:...................................................سرقسطة

 89، 88، 30ص:..............................................................شاطبة

 54، 53، 49، 30ص:..........................................................الشاـ

 23ص:..........................................................................صنعاء

 30ص:...........................................................................طربية

 30ص:........................................................................طرطوشة

 6ص:...........................................................................طريف

 51ص:.........................................................................طشقند



 الفهرس العام   
 

 

 5ص:...........................................................................طليطلة

 5ص:............................................................................طنجة

 54ص:...........................................................................العراؽ

 11ص:.........................................................................العقاب

 2ص:...........................................................................غرناطة

 30ص:............................................................................فاس

 2ص:...........................................................................فرنسا

 51ص:..........................................................................القاىرة

، 52، 1، 30، 7، 2ص  :..........................................................قرطبة
53 ،54 ،56 ،58 ،60 ،93 ،95،101 ،102 ،108،110 ،111  

 24ص:.........................................................................قرقشونة

 10ص:..........................................................................قشتالة

 69، 68، 38، 25، 12، 6، 5ص:............................................القَتكاف

 53، 49ص:.....................................................................الكوفة

 104ص:.........................................................................لندف

 105، 9ص:......................................................................مالقة

 51، 43، 37، 36، 27ص:..............................................ا١تدينة ا١تنورة



 الفهرس العام   
 

 

 61، 59، 58، 10،30ص:...................................................مراكش

 30ص: .........................................................................مرسية

 113، 93، 30ص:..............................................................مصر

 6، 5، 2ص:...................................................................ا١تغرب
،10، 11 ،20 ،37 ،41 ،75 ،87،105 ،107 ،112  

 115، 113، 49،53، 30ص:...................................................مكة

 105، 71ص:.................................................................مكناس

 30ص:.......................................................................ا١تنكب

 69، 6ص:....................................................................ا١تهدية

 16ص:........................................................................ميورقة

 104ص:.......................................................................ميونخ

 107ص:...............................................................كادم اٟتجارة

 114ص:............................................................كادم سطفسيف

 49ص:.......................................................................اليمن

 

 

 



 الفهرس العام   
 

 

 فهرس اآليات

 

 77ص...................................................إف ىذا لفي الصحف األكٔب

 82ص.......................................................قل لو كاف البحر مدادا

 77ص................................................كاف ذلك ُب الكتاب مسطورا

 76ص.......................................................ف كالقلم كما يسطركف

 76ص......................................................كالطور ككتاب مسطور

 77ص............................................كلو نزلنا عليك الكتاب ُب قرطاس

 44ص.......................................................ككصى هبا إبراىيم بنيو

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس العام   
 

 

 فهرس األحاديث

 

 

 26ص.....................................................خَتكم من تعلم القرآف ك علمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس العام   
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 ملخص

أم شبو اٞتزيرة اإليبَتية، كبدأ فتحها من  (حاليا)تشمل األندلس كل من إسبانيا كالربتغاؿ 

أربع -  خالؿ ٙتانية قركف– ق بقيادة طارؽ بن زياد،كتعاقب على حكمها 92طرؼ ا١تسلمُت سنة 

، كأكؿ مؤسس ٢تذه الدكلة ىو عبد ( ق422 –ق 138)الدكلة األموية : دكؿ بعد عهد الوالة، أك٢تا

 ق، كسقطت ىذه الدكلة على يد ملوؾ الطوائف، حيث 138سنة (صقر قريش)الرٛتن الداخل

دكاة بٍت ٛتود ُب مالقة، كبٍت ٧تيب كبٍت ىود :  دكلة، أبرزىا23انقسمت األندلس ُب عهدىم إٔب 

ُب سرقسطة، كالدكلة العامرية ُب بلنسية كدانية كاٞتزر الشرقية، كبٍت عباد ُب إشبيلية، كغَتىا من 

 .الدكؿ

ق دخل ا١ترابطوف إٔب األندلس، كىزموا ألفونسو السادس ُب معركة الزالقة  478كُب سنة 

الشهَتة، ٍب قاموا بتوحيد األندلس كإهناء عهد ملوؾ الطوائف، كخلف ا١ترابطُت ُب ا١تغرب كاألندلس 

 ق، 609دكلة ا١توحدين، كأعادكا فتح األندلس مرة أخرل، إٔب أف اهنزموا ُب معركة العقاب سنة 

كهبذه ا٢تزدية كاف سقوط األندلس عمليا ، مدينة تلو أخرل، حىت كاف السقوط النهائي بضياع آخر 

 . ق1492معاقل ا١تسلمُت، ٦تلكة غرناطة سنة 
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    إزدىرت اٟتياة العلمية ُب األندلس ُب العهد اإلسالمي، كاتبع األندلسيوف مذىب األكزاعي ، ٍب 

انتقلوا إٔب مذىب مالك كٓب يرضوا بو بديال، كرحل األندلسيوف إٔب ا١تشرؽ لطلب العلم، كما دخل 

ا١تشارقة إٔب األندلس لنشر علمهم، فانتشر العلم فيها انتشارا كاسعا بفضل تشجيع األمراء للعلماء 

 .كحبهم للعلم كالكتب

برع األندلسيوف ُب علـو شىت ، كالتفسَت كعلم اٟتديث، كالفقو كأصولو، كاللغة كاألدب، 

 .كالتاريخ كاٞتغرافيا كالطب

    أدخل الفاٖتوف األكلوف ا١تصحف الشريف إٔب األندلس ٟتاجتهم إٔب تعليم ا١تسلمُت اٞتدد 

 .كتاب اهلل، ألف بو تكوف العبادة اليت ىي عماد الدين، كا١تقصود هبا الصالة

   نشأ علم القراءات مبكرا ُب األندلس، كىو علم يعٍت بكيفية أداء كلمات القرآف الكرمي، 

فكاف لتعلم القراءات السبع مكانة عالية عند األندلسيُت، كقد اختاركا قراءة نافع بن أيب نعيم، قارئ 

أىل ا١تدينة، كأكؿ من أدخل ىذا العلم إٔب األندلس ىو الغازم بن قيس، كاشتهر بعده ٤تمد بن 

كضاح كأيب اٟتسن األنطاكي، كأٛتد بن ٤تمد الطلمنكي كأبو ٤تمد مكي القيسي، كأبو العباس 

ا١تهدم كاٟتافظ أيب عمرك الداين الذم يعترب أبرز إماـ ُب القراءات ُب األندلس، ٍب ظهر بعد ذلك أبو 

 435القاسم بن فَتة الشاطيب، كقد بلغ عدد ما دكنو أىل األندلس ُب علـو القراءات أكثر من 

 .كتابا
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   لقد ألفوا ُب علم الرسم، كىو الذم يعٌت بكيفية كتابة كلمات القرآف الكرمي ُب ا١تصحف 

على ما كانت عليو منذ عهد ا٠تليفة عثماف بن عفاف، كما اعتنوا بالضبط كالشكل، كبينوا مواطن 

ذلك ُب كتاب اهلل، كمن أشهر الكتب اليت ألفت ُب علم الرسم كالضبط، كتاب أيب عمرك الداين 

، كمنظومة الشاطيب "ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار" ك" احملكم ُب نقط ا١تصاحف"

 .، كغَتىا من ا١تؤلفات"عقيلة أتراب القصائد ُب أسٌت ا١تقاصد"ا١تشهورة 

، - رضي اهلل عنو –   يعود تاريخ ا١تصحف بشكلو اٟتإب إٔب عهد سيدنا عثماف بن عفاف 

كالذم أمر ٚتعا من الصحابة بكتابة القرآف الكرمي ُب مصحف كاحد كحرؽ ما سواه من ا١تصاحف، 

 .على أف تنسخ منو عدة نسخ أرسلت إٔب األمصار اإلسالمية، كاشتملت على ٚتيع كجوه القراءات

   كإحدل ىذه النسخ اشتهرت با١تغرب اإلسالمي، كٝتيت با١تصحف اإلماـ، كقيل أهنا كانت 

٤تفوظة ّتامع قرطبة لسنوات عديدة، كاختلف ا١تؤرخوف ُب كيفية دخو٢تا إٔب األندلس، فمنهم من 

 كصل – أم ا١تصحف اإلماـ –ينسب ذلك لعبد الرٛتن الداخل، كلعل ىذا ىو الراجح، كقيل أنو 

إٔب قرطبة ُب عهد عبد الرٛتن األكسط، كا١تهم أنو كاف باألندلس مصحف ينسب إٔب سيدنا عثماف، 

٤تفوظ ُب جامع قرطبة، لقي من أىلها تعظيما كعناية فائقتُت، حىت أهنم كضعوه على كرسي خاص ، 

كخصصوا لو سادنا مسئوال عنو، كقد أمر ا١تنصور بتزيينو باٞتواىر، ككاف لو كزير يهتم بأموره ُب عهد 

 .ملوؾ الطوائف
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كل ٚتعة،      كتواصلت العناية هبذا ا١تصحف ُب عهد ا١ترابطُت، حيث كاف خيرج ُب صبيحة

 .كيتؤب اإلماـ قراءة نصف حزب منو، ٍب يرد إٔب موضعو

 ق، كبلغت العناية بو ُب 552    أما ُب عهد ا١توحدين، فإهنم نقلوه إٔب عاصمتهم مراكش سنة 

عهدىم غايتها القصول اليت ٓب يرل ٢تا مثيل، حيث أبدؿ جلده بألواح مصحفة بصحائف من 

ذىب، كقد نظم ُب مواضع منها آللئ نفيسة كأحجار ياقوت كزمرد، كقد قيل ىي ذلك أشعار كثَتة 

 .كقصائد ٚتة

    اعتٌت األندلسيوف با٠تط العريب الذم كتبوا بو ا١تصاحف، فقد انتقل إليهم عن طريق الفاٖتُت 

الذين جلبوه من القَتكاف، ككاف يسمى ا٠تط القَتكاين، كأدخلوا عليو تطورات كثَتة حىت احتل ا١تكانة 

األكٔب ُب األندلس كمشاؿ إفريقيا، كال يزاؿ تأثَت ا٠تط األندلسي قائما إٔب يومنا ىذا، كقد تفرع عنو 

ا١تبسوط كاجملوىر كا١تسند : أنواع كثَتة من ا٠تطوط اليت انتشرت با١تغرب اإلسالمي، كنذكر منها

 .كغَتىا...كا١تشرقي 

     قاـ أىل األندلس بتعليم ا٠تط للصبياف، فقد كاف كل مسلم باألندلس جييد القراءة كالكتابة، 

كقد استعملوا ا٠تط ُب العمارة كزخارؼ ا١تساجد كالقصور، كما اىتمت نساء األندلس بتعليم ا٠تط 

 .للطالب
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    امتازت اٟتركؼ ُب ا١تصاحف األندلسية بالتقوس كاالستدارة، كاٗتذت بعض اٟتركؼ ُب هناية 

 .الكلمة صفة خاصة كالقاؼ كالفاء كالنوف كالياء، كامتازت بعض اٟتركؼ بتعريقاهتا اٞتميلة

 تنوعت أشكاؿ ا١تصاحف ُب األندلس، فمن ا١تربع إٔب ا١تستطيل، كظهرت مصاحف تفرؽ     

على أجزاء ٝتيت بالربعة، كىي عبارة عن صندكؽ مربع الشكل يقسم داخلو بيوتا بعدد أجزاء 

 .     ا١تصحف

  اعتٌت األندلسيوف با١تصاحف كأدكات كتابتها، فكانت األقالـ غالبا تصنع أجود من أنواع   

القصب، كما اعتنوا با١تداد كاٟترب، كصنعوا منو أنواعا كثَتة ، كبألواف ٥تتلفة، ككانت ا١تواد األكلية 

للحرب تصنع من النباتات كبعض ا١تواد األخرل، مع إضافة ا١تاء بكميات معلومة كمقدرة حسب 

نوعية اٟترب، كاستعملوا نوعا للكتابة على الكاغد كآخر للكتابة على الرؽ، ككانوا يضعوف ا١تداد ُب 

 من النحاس األصفر – أحيانا –دكاة تصنع من أجود أنواع ا٠تشب، كاألبنوس كالصندؿ، كاٗتذكىا 

 .كالفوالذ، كبالغوا ُب ٖتسينها

    كاٗتذ األندلسيوف احملربة، كىي عبارة عن صندكؽ صغَت حيمل ٚتيع األدكات ا١تتعلقة بالكتابة، 

 .كاألقالـ كالدكاة كا١تلزمة كا١تفرشة كا١تمسحة  كا١تسطرة كا١تقط كغَتىا
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   اشتهرت بعض ا١تدف األندلسية بصناعة الورؽ كشاطبة كبلنسية كطرطوشة، ككاف الورؽ 

 .الشاطيب مشهورا ُب العآب كلو، كعرب األندلس كصلت صناعة الورؽ إٔب أكركبا

    قاـ ا٠تطاطوف بكتابة ا١تصاحف كزخرفتها بأشكاؿ متنوعة ذات عناصر نباتية أك خطية أك 

ىندسية، توزع كفق قواعد تركيبية ٤تددة، كاستعملوا الزخارؼ خاصة عند هناية السور، كُب الشريط 

الذم حييط بآيات ا١تصحف، كالشريط الذم يفصل بُت اؿ، كُب الصفحة األكٔب كاألخَتة 

 .للمصحف

     كبعد االنتهاء من الزخرفة تبدأ عملية التذىيب، أم طالء ىذه الزخارؼ بالذىب، كقد زينت 

 .بعض ا١تصاحف بصفائح الذىب ا١ترصع بعضها باألحجار الكردية

    أما عملية ٕتليد ا١تصاحف فهي من أىم الصنائع اليت أتقنها األندلسيوف، ككاف ا١تسفركف 

يقوموف بتغليف دفيت ا١تصاحف باستعماؿ ألواح رقيقة على اٞتانبُت تغطى باٞتلد، كجعلوا 

للمصاحف ٤تافظ جلدية كصناديق خشبية كفضية أنيقة، كاشتهر هبذه الصنعة ٣تلدكف معركفوف 

، كأبو عمرك بن بكر بن "التيسَت ُب صناعة التسفَت"كعمرك بن مرجي اإلشبيلي، صاحب كتاب 

 . إبراىيم بن ٣تاىد اللخمي

    تندرج ٕتارة ا١تصاحف ُب األندلس ضمن ٕتارة الكتب عامة، اليت عرفت ركاجا عظيما، ففي حي 

، ككأف ىذا - طبعا – امرأة لنسخ ا١تصاحف ٔتقابل مادم 170كاحد من أحياء قرطبة اجتمعت 

 -  اليت يكتبها بيده - اٟتي كاف سوقا خاصا با١تصاحف فقط، ككاف ابن غطوس ال يبيع مصاحفو 
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بأقل من مائيت دينار، ككاف السعر يتغَت حسب جودة ا١تصحف من حيث ا٠تط كالزخرفة كالتذىيب 

كالتجليد، كقد يكوف التذىيب كالًتصيع باٞتواىر سببا ُب ارتفاع أسعار ا١تصاحف اليت ال يقتنيها إال 

 .ا١تلوؾ كاألمراء

ٖتتفظ بنسخ من ا١تصاحف األندلسية - حوؿ العآب-     ال تزاؿ بعض ا١تتاحف كا١تكتبات   

 .القددية ٔتختلف أشكا٢تا، ُب تركيا ك القاىرة كلندف كميونخ ك ا١تغرب األقصى

   ظهر ُب األندلس نساخوف كبار كأٛتد بن عمر الشعرم كسليماف بن ٤تمد بن الشيخ القرطيب، 

 .كأبو عبد اهلل بن غطوس، كغَتىم كثَت

    كاشتهر بكتابة ا١تصاحف نساء كثَتات، حيث كانت نسخ القرآف اليت تكتبها األندلسيات 

علئشة بنت أٛتد القرطيب، كفاطمة بنت زكريا بن عبد : مضرب ا١تثل ُب الدقة كاٞتماؿ، كنذكر منهن

 ...اهلل الشبالرم، كصفية بنت عبد اهلل الريي

 منهم عبد –أم كتابة ا١تصاحف -  لقد كاف للحكاـ كاألمراء كا١تلوؾ نصيب من ىذا الفن  

اهلل، أمَت غرناطة، الذم كاف بديع ا٠تط كخلف ضمن ذخائره قطعة من القرآف الكرمي ُب غاية الصنعة 

كاإلتقاف، كاشتهر من اٟتكاـ بنسخ ا١تصاحف أيضا عمر ا١ترتضى ا١توحدم، ك٤تمد ا١تهدم بن 

 .  تومرت، كأبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد اٟتق ا١تريٍت، كأبو اٟتسن ا١تريٍت
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Résumé 
L’occupation de l’andalousie a commencé en l’an 92h par les 

musulmans sous le commandement de tarek ibn ziad , puis se sont 

succédés , pendant huit siecles , quatre etats apres l’ere des walis (138 

-422h) .le premier qui a établi cet etat fut Abderrahmane addakhil 

(sakr quraich) en l’an 138h. cet état fut dissout par les rois des tawaif, 

ce qui éclata l’Andalousie, sous leur règne, en 23 états, parmi les plus 

importants, l’état des beni hammoud a malaga et les beni nadjib et les 

beni houd a saragoza et l’état des beni ameur a valence, denia et les 

iles orientales et les beni abbad a seville et autres états. 

En 478h les morabitines sont entres en andalousie ou ils ont 

vaincu Alfonso VI dans la fameuse bataille de zeleka ,et ont uni 

l’Andalousie en mettant fin aux petits états tribaux. Ces derniers ont 

été remplaces au Maghreb et en Andalousie par les mouahidines. Ils 

ont réoccupé l’Andalousie jusqu'à leur défaite dans la bataille du 

okkab en 609h. par cette défaite, a commence la perte effective de 

l’Andalousie  ville après ville et delà, la perte du dernier rempart , le 

royaume de grenade en 1492 . 

L’activité scientifique en Andalousie  a prit un essor pendant 

le règne musulman et les andalous ont suivi le rite  de alawzai, puis ils 

se sont orientes vers le rite malékite définitivement. Nombre d’entre 

eux partirent vers l’orient pour étudier les sciences, alors que les 

orientaux vinrent en Andalousie pour répandre leur savoir, et les 

sciences se répandirent  dans toute l’Andalousie par la facilitation et 
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l’encouragement des savants par les rois qui aimaient le savoir et les 

livres. 

Les andalous s’ingénièrent dans toutes les sciences et parmi 

elles le tafssir, les hadiths , l’histoire la géographie et la médecine. 

Les premiers conquérants ont introduit le livre saint pour 

enseigner le coran aux nouveaux musulmans pour leur permettre de 

bien effectuer les cinq prières.  

 L’art de la récitation du coran se développa très tôt en 

Andalousie  et les sept récitations avaient une grande importance chez 

les andalous et principalement  la récitation de Nafaa ibn abi naem, ré 

citateur de medine, et c’est Alghazi ibn qays qui était le premier a 

introduire cet art. Après lui, excellèrent dans cet art, mohamed ibn 

wadhah, abou al hassan alantaki, ahmed ibn mohamed attalamanki, 

abou mohamed mekki alkaissi, abou alabbass almahdi et abou amr 

addani qui est considere comme le leader dans cet art, viendra apres 

abou alkassim ibn fayra alchatibi, le nombre de livres edités dans l’art 

de la récitation a depasse les 435 ouvrages. 

La forme actuelle du coran date du temps du calife otman ibn 

affan qui a ordonne a un groupe de compagnons d’assembler le coran 

dans un seul ouvrage et de détruire tous les autres livres. des copies de 

cet ouvrage ont été envoyées a toutes les countries musulmanes , une 

de ces copies arrivée au maghreb a été considérée. 

 

 

 

 


