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الملخص 

لقد كانت عنایة المغاربة بالقرآن الكریم عبرا لتاریخ عنایة فائقة ومتمیزة،فمنذ أن دخل تبدأ 
والمغاربة یولون كبیر المسلمون الفاتحون أرض المغرب ورسخوا فیه عقیدة اإلسالم وشریعته،

فقرؤوه وأقرؤوه،رصون على إعطائه المكانة التي یستحق،ویحاالهتمام لكتاب اهللا عز وجل،
واعتنوا بقواعد تجویده،ودرسوا مافیه ولقنوه،كما اهتموا بكتابته ورسمه نقطا وشكال ووقفا،

مصحف عقبة بن :"تزامنا معهاته الفترةومن أمهات المصاحف التي وصلت. رسما وأداءوضبطوه
."المصحف العقباني"أو" نافع

من الطبیعي أن یولي المغاربة اعتناء كبیرا بالمصحف الشریف،كیف وال،وقد كان ولقد
احضر المولى إدریس في رحلته من المشرق لالستقرار بالمغرب مجموعة من المصاحف 
الشریفة وزعها على القبائل التي استقبلته و بایعته،وبعد ذلك بذل المغاربة مجهودا ت  كبیرة 

دوینها وتحبیسأ واقاف لصالح ذلك منذ العصر المریني وتسهیل في اقتناء المصاحف الشریفة وت
انتشارها،حتى إن العلماء كانوا  الیتصدرون   لتدریس علوم القران في المساجد والمدارس إال 

شروط علمیة ومنها  تمكنهم من العلوم اإلسالمیة ویعینون رسمیا،وكان القرآن على بتوفره 
األكبر من جهود العلماء المغاربة في الدراسة والبحث الكریم هوا لكتاب الذي حظي بالقسط

والحفظ،بحیث لم یضاهیه في ذلك كتاب،والغرو في ذلك فهو المصدر األول للدین یوجه شؤون 
كافة،فاالهتمام به إنماهو اهتمام بالدین نفسه،إذ الدین بدون قرآن،ومن ثم اند رج الحیاة

دین نفسه،فما الیتم الواجب إالبه فهو واجب،ومن هذا االهتمام  بالقرآن الكریم ضمن التكلیف بال
المعنى نشأ الجهد العظیم الذي بذل في العنایة بالقرآن الكریم عنایة شاملة لكل عناصره عنایة 

.باطنااوشاملة لكل عناصره

اهتمام املغاربة بتدوين املصحف "
"ر احلديثالشريف منوذج العص
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Abstract

The Moroccans took care of the Quran throughout the
ages. They are keen to give it the status it deserves and to
study what they have learned. They were interested in
writing and drawing points ... and were concerned with its
rules of improvement.It was natural for Moroccans to take
great care of the Holy Quran and Mullay Idris brought with
him a collection of the Koran distributed to the tribes that
received him, moroccans then made great efforts to acquire
the Koran and codification and endowments in favor of that
since the Marini era and facilitate the spread, So that the
scientists were not leading to teach the Koran in mosques
and schools only if they have scientific conditions including
the Islamic sciences and they are appointed officially,the
Quran was the book that received the bulk of the efforts of
Moroccan scientists in the study and research and
conservation.

"The interest of Moroccans to
codify the Holy Quran model

of the modern era"

Dr. Khaled Saqli

Faculty of Arts and Humanities

Fas – Morocco
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المقدمة

ُل على نبیِّنا محمٍد صلى اهللا هوكما هو معلوم القرآُن الكریمإن  كالُم اهللا المنزَّ
علیه وسلم، المنقوُل إلینا نقًال متواتًرا على األحرف السبعِة، والمكتوب بین دفَّتي 

معانیِه، عجُز في ألفاظِه و والمتعبَُّد بتالوتِه، والمُ المصحف، والمحفوُظ بین السطوِر،
ُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك ِباْلَحقِّ ِلُیثَبَِّت الَِّذیَن َآَمُنوا {:تعالىقول اهللا سبحانه و ل

ولقد حرص النبي محمد صلى اهللا علیه وسلم منذ ،)١(}َوُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمین
تدوینه اللحظة األولى على حفظ القرآن واستظهاره، كما حرص في الوقت نفسه على

فور نزول اآلیات تحت إشرافه ورقابته، وبذلك أصبح القرآن منذ لحظات الوحي 
فالصورة . صورة صوتیة وصورة خطّیة مكتوبة: في صورتین بارزتیناألولى لنزوله

الصوتیة هي تلقینه صلى اهللا علیه وسلم للقران الكریم للصحابة عن ظهر قلب 
توبة، فتتمّثل في أنه صلى اهللا علیه وسلم اتخذ لیحفظوه بین ظهرانهم ،أما الصورة المك

وقد . كتّابًا یدّونون اآلیات فور نزولها، وكان هؤالء الكتّاب یالزمونه لتأدیة هذا الدور
أولى المسلمون لكتابة القرآن الشریف بأنواع الخطوط المختلفة ورسمه بها وبأجملها 

وُح َوإِنَّهُ {:مصداقا لقول اهللا عز وجل)٢(عنایة فائقة َلَتْنِزیُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َنَزَل ِبِه الرُّ
خرج الحرف ،ولقد )٣(}اْألَِمیُن، َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِریَن بلسان عربي مبین

العربي إلى اآلفاق مع مصحف الخلیفة عثمان بن عفان عنه بعد أن اقترنت الرابطة 
شعاع باللغة العربیة وحروفها، وكان القرآن ُمرتِكزًا بین القرآن وكتابته اقترانًا یسر اإل

هـ  ُیشرف على نهایته حتى ٢على حضارة جدیدة كان هو قوامها، ولم یكد القرن 
كانت حركة التدوین والتألیف والنقل تحدد مصیر الكتاب وتضبط مواد الكتابة وتوسع 

الكتاب األول الذي وهكذا كان المصحف الشریف هو ،)٤(من دائرة الخطاطة والوراقة
حرك المسلمین وشوقهم وبعث فیهم الهّمة لحب القلم وتألیف الكتب، وقد شرفه اهللا 

، )٥(}ن والقلم وما یسطرون{:سبحانه وتعالى حین أقسم به  في قول اهللا عز وجل
تنویهًا لشأنه وتعظیمًا لما یسطره للناس من هدایة وحق وٕایمان، وقد تسابق المسلمون 

دحه وتعلموا الخط وكتبوا المصحف الجامع حتى ال ُیختلف فیه من إلى مسكه وم
.)٦(بعد
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:المصحف بالخط المغربياهتمام المغاربة بتدوین 

:أولى المصاحف بالمغرب العربي عموما وبالمغرب األقصى خصوصا

لقد كانت عنایة المغاربة بالقرآن الكریم عبر التاریخ عنایة فائقة ومتمیزة، فمنذ 
المسلمون الفاتحون أرض المغرب ورسخوا فیه عقیدة اإلسالم وشریعته، أن دخل

والمغاربة یولون كبیر االهتمام لكتاب اهللا عز وجل، ویحرصون على إعطائه المكانة 
التي یستحق، فقرؤوه وأقرؤوه، ودرسوا ما فیه ولقنوه ،كما اهتموا بكتابته ورسمه نقطا 

ومن أمهات المصاحف . ضبطوه رسما وأداءواعتنوا بقواعد تجویده،و وشكال ووقفا،
،)٧("العقبانيالمصحف "أو" مصحف عقبة بن نافع":التي وصلت تزامنا مع هاته الفترة

حدیج وقیل "وهو ،كتبه له أحد التابعین،) ٨(والیاقوتوهو مصحف كبیر محّلى بالذهب
وقد ،)١٠(م بمدینة القیروان٦٦٧/هـ٤٧سنة)٩("خدیج بن معاویة بن سلمة األنصاري

استمر هذا المصحف متداوال بالمغرب إلى أن صار بین یدي ملوك الدولة  السعدیة، 
في المصادر المغربیة أیام حكم  السلطان أبي العباس أحمد المنصور حیث ورد ذكره

بالمأمون،ثم جاء ذكره الملقببمناسبة أخذ البیعة لولي عهده محمد الشیخ،الذهبي
الشریفة مع السلطان العلوي المولى عبد اهللا ابن السلطان الدولة العلویة أیام حكم 

لما بعث به كهدیة  ضمن مجموعة  أخرى من المصاحف الكریمة ،المولى إسماعیل
المؤرخ أبو القاسم الزیاني في كتابه وفي هذا اإلطار یقولإلى الحرم النبوي الشریف،

سافر الركب النبوي ولما:ـ)١١(ه١١٥٥في سیاق حوادث عام " البستان الظریف"
وجه معه السلطان المولى عبد اهللا ثالثة وعشرین مصحفا بین كبیر وصغیر،كلها 

منبتة بالدر والیاقوت ومن جملتها المصحف الكبیر العقباني الذي محالة بالذهب،
كان الملوك یتوارثونه بعد المصحف العثماني،الذي كان عند بني أمیة باألندلس 

ى ید عبد المومن بن علي ثم إلى بني مرین كذلك،إلى أن وانتقل إلى المغرب عل
وهذا مصحف عقبة بن نافع الفهري، نسخه ،)١٢(غرق في البحر أیام أبي الحسن 

بالقیروان من المصحف العثماني أحد النسخ الخمس التي كتب عثمان رضي اهللا 
انیین، عنه ووجهها إلى األفاق،فكان هذا المصحف العقبي وقع بید األشراف الزید
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إلى أن بلغ إلى السلطان المولى عبد اهللا فغربه من المغرب،كانوا یتداولونه بینهم

وقد وقفت علیه :"قال الشیخ المسناوي .ورجع الدر إلى صدفه،واإلبریز إلى معدنه
وظهر لي ، حین وجهه السلطان المولى عبد اهللا لفاس لیتوجه إلى الحجرة النبویة

یه نظر لبعد ما بینهما،وبعث معه ألفین وسبعمائة حصاة أن تاریخ كتبه بالقیروان ف
من الیاقوت المختلف األلوان هدیة للحجرة النبویة على الحال بها أفضل الصالة 

.)١٣("وأزكى السالم

أسباب امتداد آثار الفتح اإلسالمي هو حرص عقبة بن نافع بن عامر ومن
أراد العودة إلى المشرق على تعلیم القرآن ألهل المغرب،حیث ترك حین الجهني

جماعة من أصحابه یعلمون الناس القرآن ویفقهونهم في الدین،وجعل على رأسهم(
،)١٥()صاحب الرباط المشهور على مراحل من مراكش) ١٤(شاكر بن عبد اهللا األزدي

ومن ثم ُوجد المصحف مع هؤالء الصحابة وَمْن بعدهم ، وتداوله أهل المغرب العربي 
لمونه،ویبدوا واضحا أن هؤالء الصحابة الفاتحین كانوا یتمتعون بحفظ یقرؤونه ویتع

فهذا حنش الصنعاني أحد التابعین الذي شهد فتح ،)١٦(كتاب اهللا تعالى في صدورهم
كان :"المغرب العربي وسكن القیروان مدة لیست بالقصیرة ،یقول عنه عبد اهللا بن وهب

وٕاذا (...)ة من اللیل أوقد المصباححنش إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصال
، وهذه الشهادة  تدل على أن الصحابي حنشًا كان من )١٧("تعایى نظر في المصحف

فال یستغرب إذن  ،)١٨(حفاظ القرآن، وٕانما یلجأ إلى المصحف للتأكد من صحة تالوته
أما .وجود كتاب اهللا عز وجل في العصور المبكرة لإلسالم في المغرب العربي

الذي یعد فتحه للمغرب بدایة االستقرار الشامل -ابي الجلیل موسى بن نصیرالصح
فقد كان اهتمامه بتعلیم القرآن -لنظام اإلسالم في أرجاء المغرب العربي واألندلس 

وقد اختار (في المغرب ناتجًا عن ما قیل من ارتداد األمازیغ عن اعتناق  اإلسالم ،
القراء وندبهم إلى سائر الجهات ینشرون من جنده بضعة عشر رجًال من فقهاء 

.)١٩()اإلسالم ویشیعون بین الناس حب القرآن والتشبث بآدابه
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وتجدر اإلشارة إلى أن المكتبة األثریة بالقیروان قد احتفظت بعدد كبیر من 
والتي ذاع صیتها تاریخیًا مثل ،)٢٠(هـ٥هـ و٣إلى القرنعودالمصاحف النادرة التي ت

هـ ٢٩٥كتبته فضل موالة أبي أیوب احمد بن محمد بخطها سنة المصحف الذي
التي حبسته -سأم المعز بن بادی-ومصحف أم العلو،)٢١(وحبسته  علي هذه المكتبة

ومصحف فاطمة حاضنة المعز هـ ،٤٢٨بتاریخ جمادى الثانیة سنةعلى جامع القیروان 
ومصحف المعز ،ومصحف أم مالل عمة المعزهـ،٤١٠التي حبسته في رمضان سنة

.)٢٢(بن بادیس نفسه وعلیه التحبیس بخطه 
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موذج لصفحتان من المصحف الشریف الذي  نسخته  فاطمة حاضنة بادیس :١الصورة 
بالقیروان

موالة أبي أیوب احمد نموذج لورقة من المصحف الشریف الذي نسخته فضلة:٢الصورة
بن محمد

والمكتوبم،٩ف الشریف   المكتوب بتونس نهایة القرن لورقة من المصح: ٣الصورة
ُصبغ باللون األزرق النیلي،وهو اآلن محفوظ بمتحف بالذهب والفضة على ورق

نیویوركبالمتروبولیتان للفنون

ولقد كان من الطبیعي أن یولي المغاربة اعتناء كبیرا بالمصحف الشریف،كیف 
المشرق لالستقرار بالمغرب مجموعة من وال،وقد احضر المولى إدریس في رحلته من 

كما ان خلیفته المولى المصاحف الشریفة وزعها على القبائل التي استقبلته وبایعته،
اللهم انك تعلم أني ما أردت ببناء هذه "إدریس الثاني  دعا بعد بناء مدینة فاس فقال

ا أن تعبد بها المدینة مباهاة وال مفاخرة،وال سمعة وال مكابرة، وٕانما أردت ببنائه
ویتلى بها كتابك وتقام حدودك وشرائع دینك وسنة نبیك محمد صلى اهللا علیه وسلم 

ومن أولى المصاحف التي اشتهر تداولها في المغرب أیام .)٢٣((...)"ما بقیت الدنیا
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،وهو أحد المصاحف التي بعث "المصحف العثماني"الموحدین وأواسط دولة المرینیین 
وكانت توجد  نسخة ،)٢٤(بن عفان رضي اهللا علیه إلى األمصاربها الخلیفة عثمان

منه بجامع قرطبة باألندلس،ثم نقله الخلیفة الموحدي عبد المومن بن علي إلى مدینة 
وفي هذا ،)أي المصحف العثماني( وأعاد تسفیره م،١١٥٨/ هـ٥٥٢مراكش عام 

احد من الذهب كسي بصوان و :"(...)اإلطار یصف ابن طفیل هذا العمل بقوله
استمر  وقد ،)٢٥("والفضة،فیه صنائع غریبة من ظاهره وباطنه ال یشبه بعضها بعضا

تواجده في عهد الموحدین محافظا علیه مصانا،إلى أن صار أواخر أیام حكمهم لبني 
وقد أورد ،)٢٧(عاد إلى المغرب في عهد أبي الحسن المرینيثم ،)٢٦(عبد الواد بتلمسان

خ احمد بن خالد الناصري أنه غرق في نكسة األسطول المریني عام العالمة والمؤر 
والواقع أنه بقي على قید الوجود إلى أواخر أیام أبي عنان ،)٢٨(م ١٣٤٩/هـ٧٥٠

،الذي یذكر )٢٩(وبقي موجودا بعده، حسب شهادة شاهد عیان وهو أبو إسحاق النمیري
األولى فیها :یدیه قبتان أنه تقدم بین :"م١٣٥٧/هـ٧٥٨عن موكب ألبي عنان عام 

مصحف الخلیفة عثمان بن عفان، الذي هو أعظم ذخائر المغرب، وأشرف ما 
" المسند الصحیح الحسن"ونستشف من مخطوط ،)٣٠("استقر بقصره المعجب المغرب

أن وجود هذه الذخیرة استمر حتى أیام أبي فارس عبد العزیز المریني البن مرزوق
ن المصحف أ: "، فقد أكد المصدر نفسه)م1372-1366/هـ٧٧٤-٧٦٧(األول

العثماني استمر بقاؤه في دار أبي الحسن المریني وعلى ملك أوالده وفي خزائنهم، 
جاء العالمة والمؤرخ عبد الرحمان ابن خلدون یؤكد ،ثم)٣١("یجرون فیه على العتاد

وهو : "عنه،ویقول في صدد الحدیث )دیوان العبر(استمرار هذا األثر إلى زمن تألیف
المؤرخ هو أخر من تحدث عن وقد كان هذا،)٣٢("مرینلهذا العهد في خزائن بني 

. بقاء المصحف العثماني بالمغرب،وبعده انقطع الخبر عن ذكره تماما



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٧٣

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

نموذج  للمصحف الشریف المكتوب في عهد سیدنا عثمان رضي اهللا عنه،و :٤الصورة
وهو محفوظ بمكتبة میونیخ  لكوفي المصحفي ،ومكتوب بالخط اهـ ،٣یعود الوائل القرن 

صفحة ٥٢لألسف ناقصة وتضم فقط بالقسم العربي منها بالمانیا،إال أن المخطوطة 
وباقي صفحاتها ضاعت لتقادمها 

ورغم أن  كتابة المصاحف الشریفة  بالمغرب األقصى حسب الدراسات واألبحاث 
د،إال انه ال یزال لم یعرف بعد على وجه واكبت انتشار اإلسالم واستقراره بهذه البال

التحقیق والتدقیق أماكن هذه المصاحف القدیمة التي ضاعت بضیاع أخبارها والقلیل 
منها هو الذي وقع ذكرها  أو فقط التلمیح  لها في بعض المصادر ابتداء من أواخر 

:هـ، فنقف مثال عند ٤القرن
 عند أحسن التقاسیم كتابه محمد بن احمد المقدسي المعروف بالبشاري في

وكل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة :"...حدیثه عن أقطار المغرب اإلسالمي
)٣٣(..." في رقوق

 قاضي فاس العالمة عبد اهللا بن محمد بن محمود ملكیة مصحف كان في
.)٣٤(م١٠١١-١٠١٠/هـ٤٠١المتوفى سنة الهواري الفاسي

٣٥(ديمصحف منسوخ بخط محمد المهدي بن تومرت الموح(.



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد

خالد صقلي. د

١٧٤

.)٣٦(هـ كانت توجد نسخة منها بجامعة القرویین بفاس٦ربعات قرآنیة من القرن

التي خطها القرآنیة) ٣٧(الربعةولعل أول ما وصل إلینا في هذا الصدد  هو 
بن أبي إبراهیم بن یوسف بن عبد المومن  بیمینه الخلیفة الموحدي عمر المرتضى

.نها الحقا في المحور الثانيوسنتطرق للحدیث عم١٢٥٦/هـ٦٥٤سنة 

وصفوة القول یمكن أن نجمل أهم طرق انتشار القرآن الكریم بین أهل المغرب 
البعثات التعلیمیة ،ومعاهد تعلیم القرآن كالمساجد والمدارس :عموما  في طریقین هما 

والكتاتیب والرباطات، وهذا ان دل على شيء فإنما یدل على األواصر والوشائج 
وعلى تاریخیة العالقات التي جمعت المغرب العربي منذ بدایة الفتوحات المتینة 

فهذان الرافدان یعتبران من أهم الروافد التي انتشر بواسطتها القرآن الكریم اإلسالمیة،
وهما  یوضحان بشكل جلي التفسیر العملي الصحیح لمفهوم التلقي في هذه البلدان،

محمد صلى اهللا علیه وسلم تلقى القران عن من الصدور إلى الصدور،فالنبي سیدنا 
ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرَآَنهُ {:جبریل علیه الصالة والسالم مصداقا لقول اهللا سبحانه وتعالى

، والنبي صلى اهللا علیه وسلم  لقنه بدوره للصحابة  الكرام )٣٨(}َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرَآَنهُ 
.قلوه  وعلموه وعمموه في أرجاء البلدان اإلسالمیةالذین تداولوه وتنا

:النساخون والوراقون والمزوقون للمصاحف الشریفة

لقد اتخذ فن كتابة المصحف الشریف سمات متعددة، باختالف البیئات 
الحضاریة اإلسالمیة مجسدة بذلك االمتدادات واالستمدادات الفنیة والذوقیة لهذه 

إلسهام القوي في هذا المجال، حیث تألقوا في العنایة البیئات، ونجد للمغاربة ا
الجمالیة بالقرآن الكریم وفي زخرفة وتذهیب وتلوین فواصله، مما راكم ذخیرة نفیسة من 

.األندلسي-المصاحف المكتوبة في أغلبها بالخط المغربي

ال نعلم حسب تعبیر عمید المؤرخین المغاربة  وأستاذي سیدي محمد المنوني و 
اهللا شیئا عن هؤالء الوراقین  قبل العصر الموحدي ،إال انه وخالل الدولة رحمه 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٧٥

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
الموحدیة برزت طائفة من المصحفین الذین توزعوا بین المغرب والجزائر وتونس 

، وفي هذا الذین كان لهم بالغ األثر في انتشار الخط المغربي وتعمیم استعماله
انتشار الخط المغربي في كتابة اإلطار یروي المراكشي  عند تعرضه للحدیث  عن 

كان بالربض الشرقي بقرطبة مائة وسبعین امرأة :"المصاحف إلى األندلس فقال
:ونذكر منهم على سبیل الذكر ال الحصر.)٣٩("یكتبن المصاحف بالخط الكوفي

: أبو إسحاق إبراهیم بن فتوح بن مكحول االشبیلي
).م١١٧٥-١١٧٤/هـ٥٧٠ت(الفاسي

:ابن حریز المعروف بابن تاخمیست أبو محمد عبد اهللا
وكان له خط حسن، یكتب به المصاحف )م١٢١٢/هـ٦٠٨ت(الفاسي

.)٤٠(القرآنیة، ویهدیها  احتسابا  لمن یراه أهال لها 

: محمد بن عبد اهللا بن محمد بن علي بن مفرج بن سهل األنصاري البلنسي
،وقد )م١٢١٤-١٢١٣/هـ٦١٠توفي في حدود(المعروف بابن غطوس 

اعت َنسُخه للمصاحف حتى قیل أنها بلغت األلف بل وامتدت شهرته إلى ش
.)٤١(المشرق فتنافس على اقتناء ُنسخة األعیان والعامة

: محمد بن إبراهیم المهري البجائي االشبیلي األصل نزیل مراكش،المعروف
.)٤٢()م١٢١٦/هـ٦١٢ت (بابي عبد اهللا األصولي 

:توفي في (ندلسي الشقريمحمد بن محمد بن یحیى بن خشین األ
.)٤٣()م١٢٣٣- ١٢٣٢/هـ٦٣٠حدود

: أحمد بن حسن، وهو الذي كتب وزخرف ربعة  السلطان یوسف
.)٤٤(المریني

: ،٤٥()م١٨٦١/ هـ278ت(محمد بن أبي القاسم القندوسي الفاسي(،
كان له خط حسن جید، كتب به عدة من الدوالیل، وأخبرت انه :"(...)وقد
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ني عشر مجلدا قل أن یوجد نظیره في الدنیا وهو الذي كتب مصحفا في اث
. )٤٦("(...)كتب أیضا اسم الجاللة البدیع الشكل والخط

:،توفي بطنجة (محمد بن الحاج محمد الریفي التمسماني الصویري
،كان یكتب المصاحف وغیرها بخط دقیق على ورق )م١٨٩٦/هـ١٣١٣عام

عه داخل الید، وكان له رقیق، وینجز منتسخاته في حجم صغیر جدا، یس
.)٤٧(خط حسن

ومن الجدیر أن نشید بالدور الذي لعبته المرأة المغربیة في كتابة المصحف 
المغربي فقد كن فقیهات ومعلمات ومربیات ولم تعترضهن عوامل الطبیعة وال التقالید 

ونذكر منهن على سبیل الذكر ال،)٤٨(والعادات لحفظ القران وتلقینه ووقفه وتحبیسه
:الحصر

 جزءا یوجد بمكتبة ٣٠من ربعة قرآنیة في ١٧وقف سیدة مرینیة للجزء
)٤٩(القرویین بفاس

١١٤٢المتوفاة عام (فاطمة بنت علي بن محمد الزبادي المنالي
مصحفا،وهي ٣٥ما یربو عنوكتبت بخطها من القرآن الكریم،،)م١٧٣٠/هـ

ت بفاس سنة (المناليمة عبد المجید بن علي  الزبادي أخت العال
وكان لهما شقیق آخر هو امحمد بن علي الزبادي ،)٥٠()م١٧٥٠/هـ١١٦٣
الذي كتب بخطه أیضا مجموعة من ) م١٧٩٤/هـ١٢٠٩ت(المنالي

.)٥١(المصاحف

 أمنة بنت الحاج عبد اللطیف بن احمد حجاج المدعو غیالن الشریف
،كانت تكتب بخط مغربي واضح)م١٨١٢/هـ١٢٢٧توفیت سنة (التطواني 

ومشكول، ومجدول وملون، ومما عرف بخطها نسخة من المصحف الشریف 
كمل المصحف المبارك الحمد هللا حق لحمده والصالة :"جاء في خاتمته

والسالم على محمد واله،ضحى یوم الجمعة من شهر اهللا عاشوراء یوم 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٧٧

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
ستة وعشرین عام سبعة وعشرین ومائتین والف ،على ید كاتبته الحقیرة 

ذنبة الخطیئة أمة اهللا واقل أمته  وأحوجها إلى اهللا فیما مضى الذلیلة الم
من عمرها وما بقي آمنة بنت الحاج عبد اللطیف بنت احمد 

.)٥٢("(...)غیالن

 مصحف شریف بخط خطاطة هي عائشة بنت الحاج مبارك الشلح
ویوجد بالمكتبة الملكیة بالرباط تحت )م١٨٣٠/ هـ١٢٤٥توفیت سنة (التكي
وقد ومتوسط الحجم ومشكول وملون،،وخطها بدوي واضح ،٤٢٢٥رقم 

كمل القران :"جاء في هامش آخر المصحف بمداد باللون األحمر ما یلي
العظیم بقدرة الجلیل الكریم بحمد اهللا وحسن عونه وتوفیقه الجمیل على ید 
خدیمة ربها الضعیفة عائشة بنت الحاج امبارك الشلح التكي غفر اهللا لها 

ا ولمن نظر في خطها و لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین ولوالدیه
اللهم اجعل أخر كالمنا ال اله إال اهللا .والمسلمات األحیاء منهم واألموات 

.)٥٣(، وهو إشارة لتاریخ  كتابته١٢٣٧عام "محمد رسول اهللا

العامة  الیوم في المغرب،على وفر العدید من المكتبات الخاصة و كما تت
الربعات  الناذرة والتي كتبت بخط  جمیل مغربي أحیانا و ن المصاحف مجموعة م

ومشرقي أحیانا أخرى ،إال انه یجهل أحیانا  اسم ناسخیها،وهي تشكل في حد ذاتها 
رصیدا فنیا غنیا بالدالالت الثقافیة واإلبداعیة على مستوى الخطوط والزخارف، ونذكر 

:صرمن بین المعروف منها على سبیل الذكر ال الح

 مصحف أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق
، وقد وقف علیه )م١٣٧٩/هـ٧٨١المتوفى بالقاهرة عام(العجیسي التلمساني

أثناء ترجمة ابن ) نفح الطیب(أحمد المقري بتلمسان، وقال عنه في 
ولقد رأیت مصحفا بتلمسان عند أحفاده،وعلیه خطه الرائق الذي ":مرزوق

هذا المصحف إلى المغرب، وهو محفوظ بمكتبة وقد صار،)٥٤(..." فهأعر 
المعهد العالي بتطوان، وقد وقف علیه عمید المؤرخین المغاربة سیدي محمد 
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ینایر سنة ٢٧/ هـ١٣٧٨رجب عام ١٧المنوني هناك عشیة الثالثاء 
وكتب على رق الغزال، في حجم وهو بخط أندلسي عتیق،م،١٩٥٩

باألندلس، عام ، وكانت كتابته بمدینة بلنسیة الشكلمتوسط، مربع 
.م١١٦٤/هـ٥٥٩

: مصحف  كان یوجد بالمكتبة الزیدانیة بمكناس  التي نقلت مخطوطاتها إلى
وقد كتب على الرق في .٣٥٩٣المكتبة الملكیة بالرباط، ویقع تحت رقم

.م١١٧٨أواخر فبرایر /هـ٥٧٣الُعشر األول من رمضان سنة 

: كتب على الرق ٩٣٤انة العامة في الرباط ویقع تحت رقم جمصحف بالخز،
.م١٢٠٢أواسط ابریل / هـ٥٩٨بتاریخ العشر األخیر من ذي الحجة سنة 

: كتبت على ٤٣٠ربعة قرآنیة بمكتبة ابن یوسف بمراكش وتقع تحت رقم،
وقد وقع الفراغ من جزئها الثامن یوم جزءا،٢٠الورق بمدینة مالقة في 

.،وهي مرصعة بزخارف مذهبة١٢٢٣مارس٨/هـ٦٢٠سنةصفر ٢الثالثاء

ورقة من هذه الربعة الشریفة :٥الصورة

 أبي حمو موسى الثاني بعة السلطان  أبي زیان محمد الثاني وهو ابنر
م، والموجود منه فقط النصف األول ١٤٠٢/ هـ٨٠٥الزیاني ،المتوفى عام 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
، وهو مكتوب على رق الغزال )٥٥(1330بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 

بخط مغربي جمیل، ومحلى بالذهب عند أول كل سورة وعلى رأس كل آیة، 
لذهب،وهو بخط أبي زیان وجمیع ما فیه من أسماء اهللا الحسنى مرقوم با

–٩٨/(هـ ٨٠١وكتبه بتلمسان عام نفسه حسب ما ورد في خاتمته،
كمل الجزء األول من الربعة المباركة، نسخه  ":،وجاء في أخره)م١٣٩٩

بیده أمیر المسلمین أبو زیان محمد،بحضرته مدینة تلمسان،أمنها اهللا 
.)٥٦("تعالى،في سنة واحد وثماني مائة، عرف اهللا خیره

وهو تام ،٩٠مصحف توجد نسخة منه بالخزانة الحسنیة بالرباط،تحت رقم
،١٩.٥×٢٦.٥:ومقیاسه،١٨:ومسطرتهورقة،٢١٨في مجلد واحد في 

وعناوین السور باألحمر،وكتب بخط غربي متوسط بمداد اسود ومشكول
أما الهوامش فمحالة عند رؤوس الهوامش والسور،وفي أوله وآخره باألصفر،

وفي خاتمته انه قوبل على ف ملونة مع صورة للروضة الشریفة،زخار 
والناسخ هو مبارك بن عبد الكریم بن مصحف محمد بن موسى السخیرتي ،

.)٥٧(١٥٨٦أواسط نونبر /هـ٩٨٤داوود بتاریخ أواخر شعبان

وهو تام في ٩١مصحف توجد نسخة منه بالخزانة الحسنیة بالرباط،تحت رقم،
وهو بخط ،١٩.٥×٣٠.٥ومقیاسه،١١ومسطرتهة،ورق٤٥٨مجلد واحد في 

شرقي جمیل ومشكول باألحمر ومحلى الهوامش عند رؤوس األحزاب 
وأسماء السور ملونة بالذهب، وكذلك الصفحتان األولى والثانیة،واألعشار،

.)٥٨(م١٦٨٧-١٦٨٦/هـ١٠٩٨والناسخ هو إسماعیل بن علي ونسخه بتاریخ

وهو تام ١٢٦٤حسنیة بالرباط،تحت رقممصحف توجد نسخة منه بالخزانة ال،
وكتب بخط ،٢١×١٨ومقیاسه،٢١ومسطرته،١٦٠في مجلد واحد في

ورسمت عناوین السور وعدد آیاتها واألحزاب واألنصاف مغربي أنیق،
واألرباع واألثمان بالخط الكوفي بالحبر األصفر،وناسخه هو المعطي عبد 
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نسخه بتاریخ شهر ذي و )م١٧٢٤-١٧٢٣/هـ١١٣٦ت(اهللا بن محمد اللمطي
.)٥٩(م،بزاویة اللمطي بسجلماسة١٦٨٦شتنبر  / هـ١٠٩٨القعدة سنة 

وهو ١٢٦١٠مصحف توجد نسخة منه بالخزانة الحسنیة بالرباط،تحت رقم،
علم اهللا {:نسخة مبتورة الطرفین والوسط ،وتبتدئ من قوله سبحانه وتعالى

،)٦٠(}ن باشروهنأنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فاآل
قالوا یا أیها الساحر ادع لنا ربك بما {:وینتهي عند قوله سبحانه وتعالى

.)٦٢(١٦×٢٢،ومقیاسه١٧ومسطرته،)٦١(}عهد عندك إننا لمهتدون

وهو تام ١٤١٣مصحف توجد نسخة منه بالخزانة الحسنیة بالرباط،تحت رقم،
خط أندلسي وكتب ب،٢٥.٥×١٧في مجلد واحد،و مسطرته مختلفة،ومقیاسه

متوسط وملون باألحمر وعناوین السور باألصفر داخل دوائر بالهامش وبه 
٢٧/هـ ١١١٤جمادى الثانیة ٤ونسخ بتاریخ االربعاءتقایید في أوله وأخره،

.)٦٣(م١٧٠٣أكتوبر

والذي یعتبر من )السالف الذكر(ربعة بخط محمد أبي القاسم القندوسي
١٢رة الحجم، فخمة الخط، مجزاة الى الخطاطین المصحفیین، وهي ربعة كبی

جزءا، في كل جزء خمسة أحزاب، وقع الفراغ من كتابتها یوم الجمعة أخر 
، برسم السفیر المغربي الحاج إدریس )٦٤(م١٨٥٠شتنبر٧/هـ١٢٦٦شوال عام 

، وقد صارت هذه الربعة )٦٥(بن الوزیر محمد ابن إدریس العمراوي الفاسي
اس، التي نقلت مخطوطاتها إلى الخزانة الحسنیة إلى المكتبة الزیدانیة بمكن

.)٦٦(١٢٦١٣وتحمل رقم.بالرباط 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٨١

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

صفحة بسملة من المصحف الشریف الكبیر بخط العالمة القندوسي الذي أتم كتابته :٦الصورة
هـ١٢٦٦في 

خط مبسوط ،وهذه  مطلع سورة مریم  من المصحف  الكبیر للعالمة القندوسي ،كتبه ب:٧الصورة
.٣٥٩٥نسخة منه موجودة  بالخزانة الحسنیة بالرباط تحت رقمها بالخزانة الزیدانیة  

لورقة  من النسخة األولى من مجموع فیه صلوات وأدعیة  فرغ من كتابتها العالمة : ٨الصورة
، وانتهى من مقابلتهام١٨٢٨مارس/هـ ١٢٤٤رمضان عام١٤القندوسي ضحوة الخمیس 

م، وتوجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة ١٨٣١غشت/هـ١٢٤٧ربیع النبوي في فاتح
)٦٧(٣٩٩الوطنیة بالرباط تحت رقم ك

.)٦٨(١٢٦٧/١٨٥٠لورقة من دالئل الخیرات الذي أتم كتابته بخطه عام: ٩الصورة



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد

خالد صقلي. د

١٨٢

مطبوع بالمطبعة الحجریة الفاسیة وهو أول مصحف طبع مصحف
م، بمطبعة الحاج الطیب ١٨٧٩/ هـ١٢٩٦بالمغرب، وكان الفراغ منه عام 

٥٠٤مم،في ٢٢٠×١٧٠حجمه،٦٣×٨مد األزرق الفاسي، ومقیاسه بن مح
. )٦٩(وبدایة سورة البقرة مبتورة صفحة،ویضم زخرفات ورسوم باأللوان ،

مطبوع بالمطبعة الحجریة الفاسیة وهو ثاني مصحف طبع مصحف
،٣١×٨، ومقیاسهبالمغرب،بمطبعة الحاج الطیب بن محمد األزرق الفاسي

.)٧٠(صفحة٢٤٨في،مم٢٣٠×١٧٠وحجمه

وعموما یتوفر المغرب على رصید مهم جدا من المصحف المخطوط،الذي 
. یعكس عمق االهتمام بالقرآن الكریم لدى المغاربة عبر تاریخهم كتابة وزخرفة ودراسة
ى ویتمیز هذا المصحف بغناه وتنوعه، سواء على المستوى المعرفي أو على المستو 

الجمالي، ویتوزع بین مكتبات خاصة وعامة  وببعض مكتبات الزوایا المتبقیة كالزاویة 
العیاشیة والزاویة الناصریة والزاویة الوزانیة، ویتوارث نسخ منه منتمون لبعض األسر 

الذین یزاولون تجارة بیع وم لدى بعض الكتبیین المغاربةكما تتوفر الی.والقبائل
ة بعد أن أصبحت أسواق بیع المخطوطات التي كانت المخطوطات نسخا جد مهم

توجد وتعقد أسبوعیا بجوار المساجد الكبرى بأهم المدن العتیقة  كفاس ومكناس 
وال توجد دراسة شاملة ودقیقة لكل هذه المصاحف . ومراكش وتطوان في خبر كان

بعض المتبقیة،وال مركز بحث جامعي یهتم بها وبدراستها وتصنیفها وجمعها،اللهم 
اء ومنهم التي قام بها على الخصوص مجموعة من العلموه بها المحاوالت المن

والعالمة عبد اهللا كنون والعالمة عبد السالم ابن سودة العالمة المختار السوسي
والعالمة محمد العابد الفاسي والعالمة محمد المنوني رحمهم اهللا ،الذین اشتغلوا في 

د االستعمار،ویرجع إلیهم الفضل في التعریف صمت  إلى جانب النضال الوطني ض
بالمخطوط المغربي عموما وما یتعلق منه بالمصحف الشریف خصوصا بعد أن بدلوا 

وأذكر منها على سبیل المثال عدد نسخ . مجهودات جبارة في البحث عنه  وفهرسته
:)٧١(المصحف المخطوط بستة عشر خزانة



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٨٣

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

.جدول الهم  نسخ المصحف الكریم ببعض خزانات المغرب الخاصة والعامة

اسم الخزانةعدد المخطوطاتعدد المصاحف

)٧٢(الخزانة العامة بالرباطعنوان٢٤٠٣٤٠٠٠

)٧٣(الخزانة الحسنیة  بالرباطعنوان١٦٠15.000

)٧٤(خزانة تامكروت  بالزاویة الناصریة  بزاكورةعنوان٤٨4.184

)٧٥(خزانة القرویین المرینیة بفاسمجلد١١٩3.823

)٧٦(تطوان/ الخزانة العامة والوثائقعنوان٤٩3.500

خزانة أبو سالم العیاشي  وتعرف ایضا الیوم بالخزانة عنوان٧1.900
)٧٧(الریش-الحمزیة  

)٧٨(مراكش–خزانة ابن یوسف عنوان٧٥1.840

)٧٩(وزان–خزانة المسجد االعظم عنوان٧٠1.539

)٨٠(سال–الخزانة الصبیحیة عنوان٣1.337

)٨١(البیضاءالدار- مكتبة محمد السقاط عنوان٦٢1200

)٨٢(خزانة ابن سودة  سابقا  فاسعنوان٩476

اسفي–الخزانة الحبسیة عنوان١٢419

تطوان-خزانة المعهد اإلسالمي عنوان٢183

)٨٣(تارودانت-مكتبة اإلمام علي عنوان٤172

سال-المعهد اإلسالمي عنوان٣149

الرباط-مكتبة األودایة عنوان٢43



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد

خالد صقلي. د

١٨٤

:الخطوط التي كتبت بها  أولى المصاحف التي ظهرت بالمغرب األقصى 

إذا كان المغرب الكبیر قد استقبل مع بدایة الفتح اإلسالمي الخط الحجازي 
بالد القیروان وتلمسان والخط الكوفي وغیرهما، فقد تمكنت هذه الخطوط  من اختراق

،فانتشرت هذه الخطوط وتطورت، عبر أحقاب طویلة سواء وصوال إلى فاس واألندلس
في بالد السودان بإفریقیا أو)٨٦(أو في تونس)٨٥(أو في الجزائر)٨٤(في المغرب

وفي هذه الحقبة تحددت معالم الخطوط في بالد المغرب األقصى على ،)٨٧(الغربیة
الوطاسي  في خمسة –ستقر الخط المغربي منذ العصر المریني وقد االخصوص ،

:وهي كما یلي)٨٨(أنواع 

 .وهو خط هندسي رائع، ورثناه من الحضارة  األندلسیة،وعرف :الخط الكوفي
م، وقد غلب علیه ٧٨٨/هـ١٧٢انتشارا واسعا منذ نشوء الدولة اإلدریسیة سنة 

الدراهم اإلدریسیة ،كما نجده الطابع المشرقي،وهو الخط الذي استعمل على
مكتوبا على رق الغزال في المصاحف والكتب القدیمة ومنقوشا في الحجر 
على  أبواب المدن والقصبات ومحفورا في الجبص على جدران المدارس 
األنیقة والمساجد العتیقة كمسجد القرویین بفاس والكتبیة بمراكش  والجامع 

مة  بمكناس،كما نجده بمدافن الملوك الكبیر بقبة السوق بالمدینة القدی
.وبعدة دور بالمدن العتیقة المسماة بالریاضواألمراء والصلحاء واألضرحة ،

نموذج آلیات قرآنیة على رقعة جلدیة كتبت بالخط الكوفي العباسي القدیم في :١٠الصورة
.W553هـ، محفوظة بمتحف والترز للفنون  تحت رقم٣القرن

.)٨٩(البسملة بالخط الكوفيكتابة تمثل تطور: ١١الصورة



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٨٥

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
وهو أول ما یتعلمه الصبیان في  الكتاتیب القرآنیة، وُسِمَي : الخط المبسوط

بذلك لوضوحه وسهولة قرائته، وهو من اكثر الخطوط المغربیة راحة للعین 
بأحرفه المستقیمة اللینة، وقد استعمل منذ القدم  في  كتابة المصاحف وكتب 

ت، وبه طبعت المصاحف المغربیة الشریفة في المطبعة األدعیة والصلوا
،)٩٠(م١٨٧٩/هـ١٢٩٦سنةالحجریة بالقاهرة وفاس، وكان أولها قد طبع 

وتعتبر هذه المصاحف األكثر رواجا في بلدان شمال افریقیة  عموما وفي 
مصحف الوراق احمد بن الحسین زویتن الفاسي المطبوع على : طلیعتها 

م، والمصحف الحسني المطبوع سنة ١٩٢٨/هـ١٣٤٧الحجر سنة 
والمصحف الحسني المسبع المطبوع سنة م،١٩٨٠/هـ١٤٠٠
ونظرا لجمالیة هذا الخط فال یزال یستعمل  في الوقت ،١٩٢٨/هـ١٤١٧

الحاضر في كتابة المصاحف ، وبه تصدر بعض الرسائل الرسمیة للدولة 
.الصحففي المغرب، كما یستعمل في عناوین بعض الكتب والمجالت و 

وَتناُسِب حروفه ُسمَِّي بهذا االسم نسبة لعقد الجوهر لجماله،: الخط المجوهر
وتناُسِق سطوره، وقد انحدر الخط المجوهر من الخط المبسوط في حدود 

هـ على ما یظهر من خالل النماذج المتوفرة، حتى صار من أكثر ٦القرن 
المراسیم والظهائر السلطانیة الخطوط  المغربیة استعماال وتداوال ،وُتِكَتُب به

والرسائل الخصوصیة  والعمومیة، وبه طبعت  عدة كتب زمن السلطان 
م، ومنها ماكان یدرس ١٨٧٣/هـ١٢٩٠العلوي  محمد الرابع المتوفى سنة 

.في المعاهد الدینیة والزوایا والمدارس التعلیمیة القدیمة
صله من بالد المشرق،ولكن ُسمَِّي بالمشرقي الن أ: الخط المشرقي الُمتَمغِرب

َمْغَرَبْتُه ید  المبدعین الحذاق المتقدمین،وتصرفت فیه أذواقهم وبه تزخرف 
عناوین الكتب  وترسم بها تراجمها وخواتمها ،ویكتب عادة بحروف غلیظة 
متداخلة بعضها في بعض وكثیرا ما یكتب بماء الذهب ومن نماذجه  

یة حیث ال تزال معلقة على جدران الوقفیات المنقوشة على اللوحات الرخام



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد

خالد صقلي. د

١٨٦

المدارس المرینیة بفاس ومكناس سال ،وكذلك الكتابات المنقوشة على بعض 
.الثریات أو األمداح النبویة

 وهو خط سریع حروفه مائلة إلى الیمین : الزمامي-الخط المسند
َماِم وهو -ومتسلسلة، ویعرف أیضا بالخط الزمامي  هذا االسم مشتق من الزِّ

أما تسمیة المسند فأطلقت علیه لوصف میل حروفه نحو .-ید والتسجیل التق
وهو مخصص لكنانیش . یمالیمین بنفس میل الخط المسند العربي القد

الوثائق العدلیة والمقیدات الشخصیة وما شابه ذلك من عقود العلماء  و 
،الزواج والبیع والشراء  وغیرها من الحاالت المتوقفة على مصالح الموثقین

وهو صعب القراءة مقارنة بغیره من الخطوط المغربیة لسرعة واختزال 
).بخط العدول(حروفه، وُیعرف عند العامة 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٨٧

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

:وهي) ٩١(الوطاسي–نماذج للخطوط التي استقرت بالمغرب منذ العصر المریني :١٢صورةال

خط المسند -ب الخط  المشرقي المتمغر - الخط  المجوهر-الخط المبسوط- الخط الكوفي
الزمامي

إذن وكما سبق الذكر فأغلب المصاحف المستقدمة من المشرق حتى حدود 
م كانت ُتكَتب بخط كوفي غیر أنه أخذ مالمح خاصة به أثناء استقراره ١١/هـ ٥القرن 

بالقیروان فأصبح كوفیا قیروانیا،وفي رحلة المصحف نحو المغرب أخذ الخط المعتمد 
اء باألندلس أو بالمغرب األقصى فأصبح الخط كوفیا یأخذ خصوصیة المجال سو 

مغربیا، وبعد ذلك أصبحت الخطوط المعتمدة في المصاحف المغربیة هي الخط 
األندلسي المبسوط،لیصبح مغربیا بمالمح خاصة بالمغرب في الفترة المرینیة وما 

هو الخط الرسمي لكتابة المصاحف، حیث أصبح الخط المغربي المبسوط بعدها،
بعد ذلك  أصبحت المصاحف تكتب بخط مغربي مجوهر وذلك سعیا من مستنسخیه و 

دالئل الخیرات وشوارق األنوار في (إلى تصغیر حجم نسخهم على شاكلة كتاب 
الذي كان كتاب جیب )٩٢(المحمد بن سلیمان الجزولي) الصالة على النبي المختار

صحف بعدما كان حجمه صغیر الحجم وفي متناول الجمیع حمله، فكذلك أصبح الم
وشكله كراسة لیأخذ شكل الكتاب في شكله الطولي إلى أن أصبح كتابا جیب بخط 

.)٩٣(مغربي مجوهر



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد

خالد صقلي. د

١٨٨

نموذج لمصحف شریف بحجم صغیر مذهب ومزخرف: ١٣الصورة

وقد سجل  بكل افتخار العالمة والمؤرخ ابن خلدون في مقدمته ما للمغاربة من 
ا إقامتهم لمراسم الشریعة، وأم:"(...)اعتناء واهتمام وتشبث بكتاب اهللا عز وجل فقال

وأخذهم بأحكام الملة، ونصرهم لدین اهللا فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمین كتاب 
اهللا لصبیانهم، واالستفتاء في فروض أعیانهم، واقتفاء األئمة للصلوات في 

وبیعهم ...بوادیهم، وتدارس القرآن بین أحیائهم، وتحكیم حملة الفقه في نوازلهم
في سبیله وجهاد عدوه ما یدل على رسوخ إیمانهم وصحة النفوس من اهللا

مقادا إلى سلطانهم وملكهم و دیانتهم التي كانت مالكا لعزهم،ومتین معتقداتهم،
إن دیار رؤساء هنتاتة بجبل :)٩٥(ابن الخطیبوقال العالمة لسان الدین ،)٩٤("..) .(



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٨٩

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
القرءان الكریم، مناطة درن ،كانت تزین بیوتها بمعلقات تتخللها العدة من مصاحف

بمعالیق حریریة فاخرة، وهذا تقلید إسالمي عام، حیث یفضل المهتمون باألمر أن 
.)٩٦()یعلق المصحف في صدر المجلس، على حائط نظیف

المحفوظة بالمكتبة ة من المصاحف الشریفة المخطوطة و وهذه نماذج نادر 
:الوطنیة بالرباط

ویؤرخ شریف  كتب على رق الغزاللمصحفنموذج لمخطوط:١٤صورةال
)٩٧(م٩/هـ٣بالقرن

لمصحف شریف مكون من خمسة أحزاب،كتب على ورق أخضر مخطوط:١٥الصورة
)٩٨(م١٥/هـ٨ممزوج بالحریر ومؤرخ بالقرن 
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م،وكتبت ١٣/هـ٦مخطوط مصحف شریف،كتب على الورق الشاطبي في القرن:١٦الصورة
.ج\٧٣٩:رقمتحتویقعالسور بالكوفي المذهب،آیاته بخط نسخي أندلسي وعناوین 

م، وقد كتبت آیاته بخط نسخي ١٤/هـ٧مخطوط مصحف شریف كتب في القرن:١٧الصورة
المغربي مع إبراز عناوین السور بالخط الكوفي أندلسي او ما یعرف بالخط المبسوط 

.ج\٦٠٨:رقمتحتویقعالمذهب
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

م،وقد كتبت آیاته بالخط ١٦/هـ٩ن مخطوط مصحف شریف،كتب في القر:١٨الصورة
.ج\٦٥٦:رقمتحتویقعالمبسوط المغربي الذي یمزج بین الخطین الكوفي والنسخي

م،وكتبت آیاته بالخط ١٧/هـ١٠مخطوط مصحف شریف كتب في القرن:١٩الصورة
.ج\٣:رقمتحتالمغربي المبسوط، ویقع
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حاجة ماسة إلى من وصفوة القول إن المصحف الشریف وخاصة المخطوط منه في
. یبرز جوانبه المشرقة رسما وزخرفة وما یتضمنه من كنوز معرفیة فریدة من نوعها

فالخط العربي المستعمل في كتابة القرآن الكریم، یحتاج منا إلى بدل المزید من الجهد 
في تقعیده وتعمیق دراسة تطوره التاریخي وتشعباته الشكلیة عبر األزمنة واألمكنة 

من ناسخ إلى آخر،هذا فضال عن تحلیل األشكال الزخرفیة الرائقة المرافقة له وتنقالته
.وما تحمله من حمولة فكریة تعبر عن جوانب مضیئة من الحضارة اإلسالمیة

:نموذج العصر الحدیثاهتمام سالطین المغرب  بتدوین  المصحف الشریف 

وأولوه عنایة خاصة لقد حرص ملوك المغرب على االهتمام بالقران الكریم
حرصا منهم على انتشار تعلمه وحفظه وٕاتقان كتابته وتدوینه،وكان الكثیر منهم  
یخصص فترات من وقته لنسخ المصحف الشریف والتفنن في تذهیبه وتزویقه بخط 
یدیه،أو یشرفون في مجالس خاصة على عملیة نسخه وكتابته وتذهیبه وتسفیره، وبهذا 

.ربیة ذات طراز رفیع المستوىانتشرت مصاحف بخطوط مغ

:في عهد الدولة الموحدیة 

فمن أولى المصاحف  الشریفة التي انتشرت في العهد وكما هو معلوم 
الموحدي المصحف الشریف الذي َخطَُّه بیمینه محمد المهدي بن تومرت الموحدي 

، وقد كان یختلف عن المصحف العثماني من حیث )السالف الذكر بالمحور االول(
الحجم والشكل،وهو محلى بالفضة المموهة بالذهب،وكان یتقدم مصحف عثمان في 

اآلن من ویعتبر،)٩٩(المواكب الموحدیة حسب ما ورد في مجموعة من المصادر
ربعة  شریفة إضافة إلى.المصاحف الضائعة  في المغرب والتي یجهل مصیرها

وسف بن عبد المومن خطها بیمینه أبو حفص عمر المرتضى بن أبي إبراهیم بن ی
، وهي تتألف من عشرة أجزاء، في كل جزء ستة )م١٢٦٧/ هـ٦٦٥ت (الموحدي 

أحزاب، وكانت توجد في نسخة تامة بمكتبة ابن یوسف بمراكش إلى حدود عام 
وخطها مغربي مبسوط وجید الوضع والضبط،مع كتابة )١٠٠()م١٧٣٧-٣٦/(هـ١١٤٩
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
كتبت توقیعات وقفها بخط مشرقي نسخي خواتم األجزاء بالخط الشرقي الثلثي، كما

ثم تفرقت  ،)١٠١(مما یدل انه كان یحسن الكتابة بالطریقتین المغربیة والمشرقیة 
أجزاؤها،والمعروف منها حالیا خمسة أجزاء فقط وهي شذرات من الجزأین  األول 

عامة والجزء الثاني بالخزانة ال،٤٣٢بمراكش تحت رقم )١٠٢(والثالث بمكتبة ابن یوسف
وهو مبتور األول واألخر بنحو ورقتین،ویبتدئ من قول ،٦٥٨بالرباط تحت رقم ج 

ثم ینتهي عند قول اهللا ،)١٠٣(}بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقین{:اهللا تعالى
ولو كانوا یومنون باهللا والنبي وما انزل إلیه ما اتخذوهم أولیاء، ولكن كثیرا {:تعالى

كمل العشر الثاني من الكتاب العزیز، ":ت الربعة بما یليوُذیِّلَ ،)١٠٤(}منهم فسقون
بحمد اهللا عز وجل وحسن عونه، وذلك یوم السبت السابع والعشرین لجمادى 

مراكش، : الثانیة، عام أربعة وخمسین وستمائة، بحضرة الموحدین أعزهم اهللا تعالى
وهنا تقف كتابة ،"ىعبد اهللا تعال: حرسها اهللا تعالى وأهلها، وكتبه بخط یده الفانیة

الصفحة األخیرة من هذا الجزء،وضاعت الورقة التي تلیها، ومع ضیاعها نستطیع 
الجزم بان هذا الجزء هو من نفس الربعة التي نتحدث عنها،استنادا للمماثلة الكاملة 
بین كتابته وخط القطع األخرى المعروفة سابقا، ونظرا لالتفاق الواقع في عام 

مع األجزاء األخرى، وللتقارب أیضا مع تاریخ الجزء األول " ـه٦٥٤"االنتساخ وهو
والجزء الثالث المؤرخ م،١٢٥٦یونیو٢٦/ هـ٦٥٤جمادى الثانیة سنة ٢٠المؤرخ ب 

،مع التشابه في بعض مالمح صیغة الكلمة ١٢٥٦یولیوز٢٥/هـ٦٥٤رجب سنة ٦ب 
،٧٢دد أوراقه درسوا هذه الربعة،وعالختامیة،وقد غاب هذا الجزء عن علم الذین

،وهو مرمم األطراف وبأوراق جدیدة،أما الجزءان  ٢٩٠/٢٢٥ومقیاسه ،٩ومسطرته
.)١٠٥(الرابع والتاسع فقد كانا یوجدان بمتحف االودایة بالرباط 

:في عهد الدولة المرینیة

السلطان أبو یعقوب وفي العصر المریني ازدهرت هذه الظاهرة،فقد اشرف
بد الحق المریني على كتابة ربعة قرآنیة رائقة الصنعة، وبعث یوسف بن یعقوب بن ع

بها كهدیة وقفها على  المسجد الحرام بمكة المكرمة، صحبة ركب الحجاج المغربي 
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م،وفي هذا االطار یقول العالمة ابن خلدون في ١٣٠٤/ هـ٧٠٣عام 
الق الذهب وُعِمل ِغشاؤه من بدیع الصنعة ،واستكثر فیه من مغ(...)):"العبر(كتابه

المنظم بخرزات الدر والیاقوت،وجعلت منها حصاة وسط المغلق تفوق الحصیات 
كما تحتفظ مكتبة والیة .)١٠٦("مقدارا وشكال وحسنا ،واستكثر من  األصونة علیه

القسم العربي منها على الجزء األول من مخطوطة في) ١٠٧(بألمانیابافاریا في میونیخ 
م من ُمْصَحف كان یضم في األصل ١٣٠٦الي سنة م حو ١٤تعود إلى بدایة القرن

مجلدًا،تم نسخه تحت إشرافه أیضا وتحتوي هذه النسخة المخطوطة ونسخة اخرى ١٢
مصاحبة لها موجودة أیضًا في نفس المكتبة على أول وآخر خمسة أحزاب من 
الُمْصَحف،ونسخة المصحف الشریف مكتوبة بالخط المغربي على مخطوطة ورقیة، 

الصفحة الواحدة سبعة سطور فقط مما ُیضفي توازنا في مساحات النص حیث تضم
المتناسقة جیدًا، إلى جانب الهوامش الواسعة،التي تحیل على طابعه الممیز،أما 
عالمات التشكیل فمكتوبة باأللوان، بینما تنتهي اآلیات بدوائر ذهبیة والرَّصائع التي 

َصممة بزخارف عربیة بالغة الدقة،تمیز عناوین السور والموجودة في الهوامش مُ 
في .وزینت المخطوطة بالعدید من الزخارف الرائعة المرسومة في صفحات مزدوجة

وُیَصنِّف الخبراء مخطوطة المصحف الشریف هذه  والنسخة بدایتها ونهایتها ،
من بین أكثر ُنَسخ القرآن (Cod.arab 3)واللتان یقعان تحت رقمالمصاحبة لها

.روعًة وتمیزاً الموجودة
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

منه المصحف الشریف الذي توجد نسخةنماذج من صفحات هذا :٢٠الصورة
بمكتبة الفاریا بالمانیا

كما برع في هذا المیدان السلطان أبي الحسن علي بن أبي سعید عثمان بن 
،حیث نسخ بخط یده )م١٣٥١/هـ٧٥٢(یعقوب بن عبد الحق المریني المتوفى عام

بع ربعات قرآنیة، وشرع في الخامسة فلم یتمها، ثم كتب بعضا م أر ١٣٤٥/هـ٧٤٦سنة
وقد تطرق العالمة ابن . منها  على التوالي كل من ولدیه أبي عنان وأبي فارس األول

(...) وجمع الوراقین:"...فقال) دیوان العبر(خلدون إلى ذكر هذه الربعات في كتابه 
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ها وعاءا ُمؤلفا من خشب وصنع ل(...):"وفي موضع یقول،"لتذهیبها وتنمیقها
األبنوس والعاج والصندل،فائق الصنعة وُغشَي بصفائح الذهب ونظم  بالجوهر 
والیاقوت،واتخذ له أصونة الجلد المحكمة الصنعة،المرقوم أدیُمها بخطوط الذهب،من 

وبخصوص الربعة األولى فقد ،)١٠٨("فوقها غالف الحریر والدیباج،وأغشیة الكتان
جد األقصى بالقدس الشریف،وهي الوحیدة التي ال تزال معروفة من كتبها برسم المس

بالمتحف اإلسالمي " بأوتوسر" بین الربعات التي خطها بیده هذا السلطان،وُتحفظ الیوم
جزءا ضاع منها خمسة أجزاء، ٣٠وقد كانت تتألف من،)١٠٩(بالقدس الشریف

،)١١٠()م١٨٠٧-١٨٠٦/(هـ١٢٢١فعوضت بأجزاء مستحدثة بخط أحد المغاربة عام
أسطر،٥ومسطرته وهذه الربعة مكتوبة على الورق  بخط مغربي جمیل عریض،

ومداده من فتیت المسك وعطر الورد،وأضیف وكل سطر مؤلف من بضع كلمات،
إلیهما أحیانا الزعفران الشعري وبذلك الخط یشتد سواده  وٕاشراقه في بعض الصفحات،

من هذا (...)كمل الجزء :"خر كل جزء ما یليویصفر في البعض اآلخر،وقد كتب بآ
عبد اهللا علي امیر -بخطه-المصحف الكریم المجزأ ثالثین جزءا ،وكتب جمیعها

المسلمین بن أمیر المسلمین أبي سعید  عثمان بن أمیر المسلمین أبي یوسف 
نفعه اهللا،ووقفها على التالوة فیها بالمسجد األقصى (...) یعقوب بن عبد الحق 

اهللا ِلما َرِغب فیه من ثواب اهللا نفعه اهللا،وغفر له ولوالدیه ولمن دعا لهما شرفه 
بالرحمة آمین،وذلك في أواخر ذي الحجة سنة خمس وأربعین وسبعمائة ،بحضرة 
فاس حرسها اهللا،الحمد هللا وصلى اهللا على سیدنا وموالنا محمد وآله وصحبه وسلم 

أبي الحسن المریني  المحملة بهذه الربعة وأثناء مرور سفارة السلطان،)١١١("تسلیما 
في طریقهم إلى القدس الشریف مروا  بها عبر المغرب األوسط واألدنى وقد تركت 
هذه  التحفة الفنیة أصداء طیبة عند من رآها ووقف علیها وقد عبر عن هذه 

في معرض حدیثه عن المصاحف المغربیة وصداها رتسامات مفتي الدیار التونسیةاال
استتبعت العنایة المرینیة بتصحیح الكتب وضبطها :"(...)العالم اإلسالمي فقالفي 

التراجم والمقاطع وٕابداع التزویق عنایة بتجوید الخط  وتجمیل الطوالع، وٕاظهار
والجدولة والتلوین والتذهیب،وذلك ما ورد في أخبار مصاحف السلطان أبي 
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
وربعتان أوقفهما على ،)١١٢()"(...الحسن،وما وفر لها من آیات الجالل والجمال

،أما الربعة الخامسة ) ١١٣(مسجد الحرم النبوي، والربعة الرابعة أوقفها على مسجد شالة
.)١١٤(التي توفي قبل أن یكملها وأتمها ولداه و بعثت إلى مقام الخلیل

وقد تحدث عن هذه الربعات ابن مرزوق  في مسنده، وسأقتطف منه في هذا 
:في الفصلین السادس والسابع،ومما یقول في الفصل السادسالصدد بعض ما جاء

كان دأب إمامنا رضي اهللا عنه أبي الحسن المریني العكوف على نسخ كتاب "(...)
وكان قد أكد عنده هذا (...)اهللا، في الزمن الذي یخلو له من النظر فیما طوقه

أخذه عن كاتب العمل ما منحه اهللا تعالى من إجادة الخط المصحفي، وكان قد 
، وكان قد بلغ فیه الغایة، "النجللي" :وقته، المنفرد بتجوید هذا الخط في عصره

ومما جاء ، (...)"فنعلم منه أصوله حتى صار خطه یختلط بخطه، رحمة اهللا علیهما
كان قد كتب الربعة التي حبسها بشالة ابتداء، ولما ورد :"(...) في الفصل السابع

زم على أن یبعت أم ولدیه حین توفیت والدته رضي اهللا وععلیه كتاب صاحب مصر
كتب هذه الربعة المدنیة، برسم أن یوجهها –عنهما، وكانت هذه بمنزلتها عنده 

إلى مدینة النبي صلى اهللا علیه وسلم، وقد تقدم ذكر ما وجه برسم شراء الربع، 
نة أربعین یعني برسم سدنتها والقراءة فیها، فلما أكملها في شهر ربیع األول من س

وذلك حین تعین - بعد سبعمائة، جمع الفقهاء لقراءتها وتفقد ما تعذر من ضبطها، 
في القبة الكائنة بروض القائد هالل بضفة وادي سطیف –الركب المتوجه صحبتها 

شرقي تلمسان المحروسة، وكان تمام ذلك یوم الجمعة قبل الصالة ولما حضرت 
وكان مما ، هذا المعنى في قصائدهم المولدیاتلیلة المولد ضمن شعراء الحضرة

استحسن في ذلك قول األستاذ الشهیر، أبي الحجاج یوسف الطرطوسي، وعلق 
:بحفظي من كلمته بیتان، وهما

شبها له مصحفا من نسخ سلطان***یا مصحفا ما رأى الراءون في زمن

ان اال البن عثمـانمن عهد عثم***فضیلة مثلها في الدهر ما عـرفـت 
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الى المدینة شرفها اهللا –صحة من تقدم ذكره في فصله –ووجهت الربعة المذكورة 
تعالى،وهي اآلن  مستقرة بالحرم الشریف النبوي، أدام اهللا بركة االنتفاع بها، وأعان 

أیده -یقصد السلطان المریني عبد العزیز األول-خدام المقام العلي المولوي العزیزي
على التنبیه على تفقدها، واالزدیاد من التحبیس علیها، وعلى المكیة والقدسیة، اهللا

–شرفها اهللا –وقد رأیت بمكة .فباالنتفاع بالتحبیس علیها تدوم العنایة بها
المصحف الذي بعثه عمهم المولى أبو یعقوب بخط ابن حسنین، وكان وجهه محلى 

)١١٥("قبة الشـــــراب"ما علیه، وبقي في بالذهب المنظوم بالجواهر النفیسة، فانتزع 

كما نسخ  السلطان أبو الحسن المریني  ،یقرئ فیه احتسابا، وقد قرأت فیه في أعوام
ربعة كریمة ،بعث بها رفقة  الفقیه أبو الفضل محمد بن عبد اهللا بن أبي مدین 

ن، وأرفقها بهدایا وصالت ألهل الحرمی،)م١٣٤٢-١٣٤١(/هـ٧٤٢العثماني، سنة 
واشترى ما حبس علیها، وحبس بفاس ریعا خاصا بها، واسند النظر فیه لمن عینه 

ربعة أخرى كریمة  وهي التي توجه بها أبو المجد بن أبي عبد اهللا بن نسخ لذلك،و 
أبي مدین، وعثمان بن یحیى بن جرار، واصحبها كذلك بهدیة كبیرة للمسجد األقصى، 

،وحبس علیها كذلك ،ثم شرع في )م١٣٤٥-١٣٤٤/(هـ٧٤٥واستقرت به، وذلك سنة 
حین قدمنا صحبته، –حاطها اهللا تعالى –نسخة برسم الخلیل، فوصلنا الى تونس 

ولم یبق منها إال عدة أوراق وبقیة تذهیب وضبط، وتقدمت بها من باجة الى تونس، 
وشرعت في جمع المسفرین لها وتقدم معي أبو القاسم بن أبي طالق، فجمعنا الناس 

لة الضبط، وكان أحمد الریاحي المعروف بابن الزمال قد خرج بالركب، وكنت لتكم
تعینت لمصاحبتها، فلما طال فیها العمل وضاق الوقت لتوجه، الركب، واستقر 

بتونس، وقعت المفاوضة في ذلك، فأشار حینئذ بعض من –رضي اهللا عنه -موالنا
ین هدیة من تونس ویستعد سمح اهللا له رحمة، بتأخیر توجهها في الوقت حتى تتع

لذلك بركب یناسب، وتعلل یضیق الوقت عن توفیت الغرض، ولم یزل یبذل في ذلك 
فبقیت بتونس إلى أن استخلص منها المولى (...)جهده حتى وقع العزم على ذلك

أبو عنان ما استخلص، وتعم ما تمم، وتعرفت إال أن اشتغال موالنا المؤید أبي فارس 
.)١١٦("بتكمیلها
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث

نموذج للمصحف الذي نسخه بیده السلطان أبي الحسن المریني وبعث به إلى :٢١الصورة
القدس الشریف

:في عهد الدولة الوطاسیة

أما في عهد الدولة الوطاسیة  فقد اشتهرت ربعة السلطان أبي العباس احمد  
التي  ) م١٥٥٤-١٥٥٣/هـ٩٦١ت(بن محمد بن أبي عبد اهللا محمد الشیخ الوطاسي

جزءا  ٣٠وتقع فيكتبها بیده بقلم شبیه بخط  الخطاط العربي ابن مقلة في زمانه،
م،وبعث بها ١٥٤٠ینایر ١١/هـ ٩٤٦رمضان ١٧وفرغ من انتساخها یوم الخمیس 

كهدیة إلى المدینة المنورة،وقد ذكرها الشیخ محمد العربي بن یوسف الفاسي القصري 
رأیت بخط الشیخ اإلمام :"وفي هذا اإلطار یقول،)١١٧(ئل الخیراتفي شرحه لكتاب دال

مفتي فاس وقاضي الجماعة بها، أبي محمد عبد الواحد بن الشیخ اإلمام أبي 
ومما قلته یوم ختم السلطان أبي العباس :(العباس الونشریسي رحمه اهللا  ما نصه

هللا الشیخ الوطاسي احمد بن السلطان أبي عبد اهللا محمد بن السلطان أبي عبد ا
من رمضان عام ١أیده اهللا للربعة  الكریمة التي كتبها بخطه،وذلك یوم الخمیس 

:)م١٥٤٠ینایر(/هـ٩٤٦
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الماجد البطل الهمام األوحد***یا أیها الملك الهمام األسعد 

فله المصاحف بالبراعة تشهد***  خطت أناملك الكریمة مصحفا   

فیها لك الذخر الذي ینابد***   أخلصت فیه لوجه ربك نیة   

فثوابه مضاعف متأكد***   وجعلت في شهر الصیام تمامه  

)١١٨()"عدد أیدیهم جزاءكم ویخلد***   وٕالى الثالثین انتهت أجزاؤه  

:في عهد الدولة السعدیة

سم خزانة األمیرة مریم بنت السلطان وفي عهد الدولة السعدیة كتب مصحف بر 
ومسطرته م،١٥٦٠ینایر/هـ٩٦٧بتاریخ فاتح شعبان عام)١١٩(محمد الشیخ السعدي

وهو خال من اسم الناسخ،ومجلد تجلیدا جیدا،وتوجد ،٢٠٠×٢٥٠ومقیاسه،١٧هي
وخطه مغربي جید یمیل إلى الخط ،٦٥٦نسخة منه بالخزانة العامة تحت رقم ج

وب باللون األسود الباهت على ورق متصلب غیر  ناصع البیاض، المبسوط،وهو مكت
األحمر للضم والفتح والكسر والمد وعالمات الحذف، : ومشكول باأللوان التالیة

عالمات أمااألخضر واألزرق للتشدید والسكون،واألصفر للهمزات القطعیة وغیرها،و 
فة بالذهب المصور مزخر وتتخلل الكتابة تراجم صغیرة .اهتالوقف فبلون اخضر ب

منها فواصل :وقد تنوعت هذه التراجم بحسب ما تشیر له بالمداد،وتزینها نقط ملونة،
جزءا،وهذه جمیعها ُیَعلم علیها ٢٧اآلیات  واألحزاب وأجزائها وتجزئة رمضان إلى 

دائرة ثالثة،ویحیط بها أربع ین تعلوهمابترجمة مثلثة الوضع،وتتألف من دائرت
) عند كل خمس آیات(وهناك فواصل للُخُمسوحمراوان أفقیان،مودیان،زرقاوان ع:نقط

وتوضع على شكل مصفر شبه حلزوني وبأعاله وأسفله نقطتان زرقاوان مع نقطتین  
.حمراوین متراكبتین من الجهة الیسرى
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
فهي ذات ستة أضالع ُمحاطة  بست ) عند كل عشر آیات(أما الفواصل العشر 

عت هوامش الكتابة بتراجم اكبر . بین الحمرة والزرقةنقط یتناوب تلوینها  وقد ُرصِّ
وموازیة لعالمات األخماس واألعشار واألحزاب وتجزئة رمضان والسجدات وفواتح 
السور،حیث ُوضَعت على أشكال متنوعة حسب التجزئة التي تُقابُلها،وهكذا تأتي تراجم 

ة،بینما ُجعل لتجزئة رمضان األخماس واألعشار واألحزاب مستدیرة استدارات متفاوت
إطار مستطیل ،وللسجدات إطار عریض، وللتراجم المهمشة لفواتح السور زخرفة كبیرة 
ومستدیرة ومذهبة وملونة بالزرقة المنمقة قلیال، بالحمرة،مع تنویعها بحسب السور 
،والتراجم كلها أرضها حمراء تحف بها زخرفة ذهبیة ملونة بنقط حمراء قد ینضاف 

وكتبت كلها بالخط الكوفي غیر تجزئة رمضان التي كتبت أحیانا نقط زرقاء،إلیها 
وقد  ُعنونت أما أسماء السور فهي بخط كوفي مذهب وملون،. بخط الثلث الشرقي

ویضم هذا المصحف .سورة الفاتحة بالخصوص بخط شرقي جمیل یمیل لخط الثلث
لوحتان في أوله  وأربع لوحات في :الشریف ست لوحات زخرفیة رائعة  وهي كما یلي

آخره،وقد ُزخرَفت اللوحتان األولیتان مع اللوحتان الخامسة والسادسة  زخرفات غیر 
ما خصصت اللوحتان الثالثة والرابعة للكلمة الختامیة بینمتشابهة بالذهب واأللوان،

ووضع التي كتبت في الصفحتین معا بخط شرقي ثلثي بالذهب على ارض زرقاء،
كمل المصحف :"وهذا نص كلمته الختامیةكل سطر داخل إطار مذهب وملون،

الكریم بما فیه من اآلیات  والذكر الحكیم،بحمد اهللا وحسن عونه،وصلى  اهللا على
سیدنا محمد نبیه وعبده وعلى اله وأصحابه وآل بیته، الُمنَتَسِخ لخزانة الحرة 
الطاهرة الجلیلة الفاضلة فریدة زمانها مریم بنت موالنا السلطان األمجد المنصور 
المؤید أبو عبد اهللا محمد الشیخ الشریف الحسني أحسن اهللا إلیه بن موالینا 

جمعین،وكان الفراق منه فاتح شعبان الذي من الشرفاء األكرمین رحمة اهللا علیهم أ
)١٢٠("عام سبعة وستین  وسبعمائة عرفنا اهللا خیره

وكتب برسم ،٦٠٦كما تحتفظ الخزانة العامة في الرباط بمصحف یقع تحت رقم ج
ووقع الفراغ )١٢١(خزانة األمیر محمد بن عبد القادر بن السلطان محمد الشیخ السعدي

٢٧٥ومقیاسه،١٧ومسطرتهم،١٥٦١ماي/هـ٩٦٨مضان عاممنه بتاریخ أوائل ر 
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وهو خال من اسم الناسخ ومجلد  بسفر یظهر أنه من صنع مسفر أندلسي ،٢١٠×
موریسكي وهو مزخرف ومذهب وخطه مغربي مبسوط وعریض یمیل الى الطابع 
األندلسي،ومكتوب بالحبر الحالك على ورق متصلب غیر ناصع البیاض،وشكله 

وینه لضبط المصحف الذي كتب برسم خزانة األمیرة مریم بنت السلطان مماثل في تل
وتتخلل الكتابة تراجم صغیرة مزخرفة بالذهب محمد الشیخ السعدي السالفة الذكر،

المصور باللون األحمر والمنقط باأللوان،وقد تنوعت هذه التراجم بحسب ما تشیر 
ني،تحف به ثالثة نقط له،حیث جاءت فواصل األخماس على شكل صغیر شبه حلزو 

زرقاء وفواصل األعشار مستدیرة تحیط بها ثمانیة نقط زرقاء،أما فواصل باقي 
التجزئات القرآنیة فقد وضعت تراجمها على هیئة مثلث یتكون من ثالث دوائر 

.ثالثة زرقاء وواحدة حمراء:صغیرة،یحیط بها أربع نقط

ازیة للتجزئات ثم  ازدانت هوامش المصحف الشریف بتراجم مكبرة،ومو 
وهو القرآنیة،بما فیها تجزئات األسباع التي تقسم المصحف الكریم إلى سبعة أجزاء،

شيء انفرد به هذا المصحف عن سابقه،وقد زخرفت هذه التراجم في أوضاع مختلفة 
فتراجم األخماس جاءت على شكل إجاصة صغیرة،واألعشار :حسب التجزئات 

رؤوس و فیها وفي سابقتها بالخط الكوفي،خصصت لها ترجمات مستدیرات مكتوب 
األحزاب في إطار مربع مذهب مكتوب فیه بالخط الشرقي الثلثي، وأجزاء األحزاب 
بالخط الكوفي المصور باللون باألحمر دون إطار،وتجزئة رمضان والسجدات داخل 
إطار مربع مكتوب فیه بالخط الكوفي،وفواتح السور بهوامشها تراجم مزخرفة،بینما 

بت تجزئات األسباع بالذهب بخط شرقي ثلثي داخل مربع مذهب وجمیع تراجم هذه كت
التجزئات مرقومة على ارض زرقاء في زخرفة فائقة الصنعة،ومتناسبة في تلوینها مع 
تفنن في األوضاع حتى بالنسبة لزخارف التجزئة الواحدة،حیث تتنوع في األخماس  

في دون إطار باستثناء سورتي الفاتحة أما عناوین السور فكتبت بخط كو .واألعشار
والبقرة فهما بخط شرقي ثلثي مكتوب باألزرق المصور بالذهب داخل إطار ذهبي 

.مستطیل،وملون بالحمرة الموسومة بالذهب
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
وقد ُزین المصحف بأربع لوحات في أوله مزخرفة زخرفة متنوعة،وفي أخره تأتي 

لصفحة األخیرة منه واستغرقت نحو ثلثیها،ثم الكلمة الختامیة،وابتِدَأْت كتابُتهما من ا
ُتممت في اربع صفحات  تالیة،تلیها لوحتان ختامیتان في زخرفة متنوعة،والكتابة في 
الكلمة الختامیة بخط شرقي ثلثي مشتبك داخل إطارات مستطیلة مزخرفة،وجمیع 
زخارف هذه اللوحات بالذهب الملون باألزرق واألحمر،ونص خاتمة هذا المصحف 

كملت النسخة المباركة المكتتبة بقصر خزانة موالنا اإلمام :"الشریف كما یلي
محمد ابن موالنا عبد القادر أمده اهللا بیسره وتوفیقه في الموارد (...)موالنا

والمصادر،ولما حلیت هذه النسخة باالنتساب لمعناه وازدهرت شرفا بحلولها حضرة 
داق النضار بأنواع المحاسن مغناه،وأضیفت إلى اسمه ومسماه  لحضتها أح

والمقاصد وبضروب اإلجادة وأصناف المحامد،ضربت في الحسن بالسهم المصیب 
وماست في ثوب من الجمال قشیب،وحازت من الفضائل أوفر نصیب،كستها ابنة 
الصناع حلال رقیقة الحواشي وصیرتها علما یهتدي به الركب والماشي،وامتطت 

:زت أعطافها على تلك المراقي  وقالتصهوات مئاثر البدائع ومالت وه

ومستنشقا عرفي وأذكى بدائع***    ناظرا رقمي وحسن صنائع  أیا

ع الصنائعــــإمام له دانت جمی***      لك اهللا فادع للمعلم انه    

وكان الفراغ من كتابة هذا المصحف في أوائل رمضان المعظم الذي من عام 
مائة،عرفنا اهللا خیره ووقانا ضیره بمنه والصالة والسالم على ثمانیة وستین وتسع

الذي أضاءت أحالك الشرك بطلعته واستنارت بسائط الدین برؤیته،خالصة الكونین 
.)١٢٢("وسید الثقلین صلى اهللا علیه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم

ي التو ومن المصاحف المغربیة التي توجد اآلن في مكتبة المتحف البریطاني 
كتبت في عهد الدولة السعدیة نذكر مصحفا شریفا كتب برسم خزانة السلطان أبو 
محمد عبد اهللا الغالب السعدي بن السلطان محمد الشیخ السعدي،وقد  وقع الفراغ منه 

م،ولم أقف في المصادر على الطریقة ١٥٦٨فبرایر/ هـ٩٧٥في أوائل رمضان سنة
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وهو یقع في ،)١٢٣(تحف البریطانيالتي وصل بها هذا المصحف إلى  مكتبة الم
ورقة كتبت ١٢ویبتدئ المصحف  بتقریبا،١٠ومقیاسه،١٧ومسطرتهصفحة،٤٠٠

عند قول اهللا ١٣بخط حدیث،أما باقي المصحف فخطه األصلي  یبتدئ من الورقة
وهو خط  مغربي عریض ،) ١٢٤(}بعد فأمتعه قلیال ثم اضطره{:سبحانه وتعالى

األلوان،حیث جاءت عالمة الهمزة نقطة صفراء،وألف وواضح ومزخرف ومشكول ب
كما أن اآلیات مفرقة بدوائر ذهبیة  .الوصل والشدات والسكون باللون األخضر

وهوامش المصحف مغطاة بزخارف ذهبیة في عدة أشكال في كل صفحة،أما الثمن 
والربع والخمس والعشر وأوائل األحزاب وتجزئات رمضان وأسماء السور فمكتوبة 

وكتبت .لخط الكوفي المذهب،إضافة إلى زخارف متنوعة في سائر هوامش السوربا
كملت :"خاتمة المصحف بخط واضح ابیض اللون على صفحة زرقاء ونصها كما یلي

وصلى اهللا على النسخة المباركة ولواهب العون الحمد بال غایة والشكر بال نهایة،
خة برسم الخزانة السعیدة المنتس. سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما

خزانة موالنا السلطان الكبیر الجلیل الشهیر األعلى العادل الفاضل الكامل ،األعطف 
أبي عبد اهللا محمد الشیخ (...)أبي محمد عبد اهللا بن موالنا (...)األرأف األوفى

وذلك في أوائل شهر رمضان المعظم سنة خمس وسبعین (...)الشریف الحسني
.     )١٢٥("وتسعمائة

العربي منها تحت رقم بالقسم) ١٢٦(باسبانیةلایركما تحتفظ مكتبة األسكو
، بمصحف مكتوب برسم خزانة أبي العباس أحمد المنصور بن )١٢٧()أ(قائمة ١٣٤٠

ووافق تمامه یوم ،)م١٦٠٣/ هـ١٠١٢المتوفى عام (السلطان محمد الشیخ السعدي
م، بجامع قصر البدیع ١٥٩٩كتوبر ا/هـ1008ربیع الثاني عام ١٣األربعاء 

وهو مكتوب بخط مغربي ،١٩٠×٢٧٠ورقة،ومقیاسه ٢٦٥ویقع في ،)١٢٨(بمراكش
مبسوط ومنمق ومشكول باألحمر،أما الشدات والسكون فرسمت باللون االزرق،
وعناوین السور مزخرفة زخرفة بدیعة ومكتوبة بالخط الكوفي المذهب والملون بالزرقة 

بزخارف المعة بدیعة الصنعة وخصصت آخرها لخاتمة المصحف وزین الباهتة،
بسم اهللا الرحمان الرحیم صلى اهللا على :"وكتبت مذهبة على صفحة زرقاء وجاء فیها
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
سیدنا محمد واله،انتسخ هذا المصحف الكریم والذكر الحكیم المشتمل على كالم اهللا 

خلفه تنزیل من حكیم حمید تعالى القدیم الذي ال یاتیه الباطل من بین یدیه وال من 
الضارب بسیف االعجاز في صدر كل ذي لسان جدید،المتحدى بعشر فواحد فأقحم 
المعاند العنید،المزري في محكم نظمه وانسجام سلسبیل نسجه بكل عقد 
نضیر،وبحر في البسیط مدید،المنزل على من أوتي جوامع الكلم،من تكونت ألجله 

یه،صالة ال تحد بلسان وال قلم،برسم الخزانة العلیة العوالم ولواله لم یصلي اهللا عل
وهو المصحف الشریف الذي االحمدیة المنصوریة،(...)الكریمة النبویة الحسنیة 

وأضحى للخزانة العلیة إماما بل وَتمَّ به مصنفاتها مزیة (...)أخمل زهر الخمائل 
ها واذا استفتح وتشریفا،كلما رمقته عیونها اطرقت من هیبته فتكاد تكوت في جلد

تألقت أنوار فواتحه تالق الحیاة في عقدها،منمق الكتابة بالمداد المقام من فائق 
العنبر المتعاهد السقیا بالعبیر المحلوك بمیاه الورد والزهر،تنویها وتعظیما لكالم اهللا 

ربیع الثاني ١٣ووافق تمامه یوم األربعاء تعالى المنزه عن كالم البشر،
".(...)ع الدیوان الكریم من قصور االمامة العلیةهـ بجام١٠٠٨عام

:في بدایة عهد الدولة العلویة

وتحتفظ دار الكتب المصریة بمصر بمصحف مكتوب برسم األمیر العلوي 
-٢٩/هـ١١٤٢بخط مغربي عام ،)١٢٩(علي  بن محمد  بن السلطان  أبي الفداء

خائر المغربیة المحفوظة وهو محلى ومنقوش بالذهب واأللوان،ویعد من الذم،١٧٣٠
كما بعث السلطان  عبد اهللا العلوي حسب .)١٣٠(٢٥بدار الكتب المصریة تحت رقم

مصحفا مذهبا ومنبتا بالدر والیاقوت ٢٣ما جاء في مجموعة من المصادر المغربیة 
العاهل العلوي أهدى:"للروضة الشریفة،وفي هذا اإلطار یذكر العالمة الناصري 

مصحفا مختلفة األحجام محالة بالذهب منبتة ٢٣للروضة النبویة موالي عبد اهللا
وفي سنة .)١٣١("١١٥٥/١٧٤٢بالدر والیاقوت ، وبعثها مع ركب الحج سنة 

بعث السلطان المولى محمد الثالث العلوي هدیة إلى )م١٧٨٨-٨٧/(هـ١٢٠٢
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مصحف شریف محلى بالذهب:" السلطان العثماني عبد الحمید األول وكان ضمنها
.)١٣٢("مرصع باأللماس

لقد فاق اهتمام سالطین الدولة المغربیة في العصر الحدیث بدءا من نهایة 
الدولة الموحدیة وحتى بدایة عهد الدولة العلویة، كتابة المصحف ونسخه وتزویقه 
وتذهیبه إلى وقف المصاحف وٕانشاء بعض الخزائن برسمها، وأول ما عرف من هذا 

عة في مستودع بجامع القرویین بني أیام الخطیب به أبي ربعات قرآنیة كانت موضو 
ولما بنى السلطان عمر ).م١٢٠٢/ هـ٥٩٨ت (محمد یشكر بن موسى الجراوي

، كان به خزانة "جامع علي بن یوسف"المرتضى الموحدي جامع السقایة بمراكش 
و للمصاحف الموقوفة، وهي عبارة عن بیت قبلي الجامع متصل بالمحراب، ثم انشأ أب

عنان المریني خزانة المصاحف بجامع القرویین بفاس، یسرة المستقبل للمحراب، وقد 
أورد ذكرها  عدد  من المؤرخین ،نستقي على سبیل الذكر ال الحصر ما أورده مؤرخ 

وأما خزانة المصاحف التي جعلها موالنا المتوكل أبو "(...):فاس علي الجزنائي
الجامع، فانه صنعها لما سهله على الناس من عنان رحمه اهللا  في قبلة صدر هذا 

تالوة القرءان، في الوقت المتخیر من األزمان، بأن أعد فیها جملة كثیرة من 
المصاحف الحسنة الخطوط البهیة، الجمیلة السنیة، وأباحها لمن أراد القراءة فیها، 

األیام، بعد أن كتب على كل جزء منها بخط یده بتوقیفها مدى األعوام، واللیالي و 
وعین لها من ینفرد بإخراجها من هذه الخزانة وٕابرازها، وردها لصیانتها في موضعها 
وٕاحرازها، وذلك عند الفراغ من حاجات الناس إلیها، فال یبدل ذلك وال یغیر الى أن 
یرث اهللا األرض ومن علیها، وأجرى له جرایة، وواسعة كرامة ورعایة، وتم عملها 

.)١٣٣().(..ن وسبعمائةفي شهر شوال، سنة خمسی



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٢٠٧

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
الخاتمة

إن الباحث لیقف في خزائن المغرب الخاصة والعامة على نماذج من التفاسیر 

بتمكروت في قلب " المكتبة الناصریة"ففي ،)١٣٤(والشروح النادرة للمصحف الشریف

مجلدا ما بین تفسیر وحاشیة  على كتاب اهللا، كما اكتظت ٤٠درعة یوجد زهاء 

خرى كمكتبة العالمة عبد الحي الكتاني بتفاسیر الكشاف والمنظوم، ونور الخزائن األ

وبالخزانة  ،)١٣٥("عرائض البیان في حقائق القرآن"الدین معین والورتجیني المسمى

نظم الدرر "الملكیة نقف  على سبیل الذكر ال الحصر على ثالث نسخ من مخطوط 

إبراهیم بن عمر بن البقاعي ألبي إسحاق برهان الدین"في تناسق اآلي والسور

-٢٦٩٥-٥٩٤وتقع تحت ارقام) م١١٩٠-١١٨٩/هـ٥٨٥المتوفى سنة(الشافعي

إلى كما تتوفر كل من خزانة القرویین بفاس على نسخ  منه إضافة ،)١٣٦(٣٥٢٩

،)١٣٧(لمحمد ابن جریر الطبري" في تفسیر القرآنجامع البیان " نسخة من مخطوط

شیة بمنطقة الریش بمجموعة مهمة من الكتب المخطوطة وتحتفظ خزانة الزاویة العیا

جزءا وقد كتب بخط ١١نسختین من تفسیر القران البن عطیة،وتقع في : نذكر منها

مشرقي ال باس به أما الثانیة فینقصها بعض األجزاء وقد كتبت بخط اندلسي، 

خة ومخطوط تفسیر  القرآن ألبي العباس أحمد بن یوسف الكواشي الموصلي،وهو نس

تامة في مجلدین ضخمین وكتبا بخط مغربي،ومن ذخائر مخطوطات التفاسیر بمكتبة 

جامع أحكام القران المبین لما تضمنته السنة وآي القران "القرویین بفاس نذكر مخطوط
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-١٢٧٢/هـ٦٧١ت (ألبي عبد اهللا محمد بن فرج األنصاري القرطبي" الكریم

.ها من التفاسیر والذخائر القرآنیةجزءا،وغیر ١٦،وهو نسخة تامة تقع في )م١٢٧٣

لقد بذل   المغاربة مجهودات كبیرة في اقتناء  المصاحف الشریفة وتدوینها 

وتحبیس أوقاف لصالح ذلك منذ العصر المریني وتسهیل انتشارها،حتى إن العلماء 

كانوا ال یتصدرون  لتدریس علوم القران في المساجد  والمدارس إال بتوفرهم على 

لمیة  ومنها تمكنهم من العلوم اإلسالمیة ویعینون  رسمیا،وكان القرآن الكریم شروط ع

هو الكتاب الذي حظي بالقسط األكبر من جهود العلماء المغاربة في الدراسة والبحث 

والحفظ، بحیث لم یضاهیه في ذلك كتاب، وال غرو في ذلك  فهو المصدر األول 

به إنما هو اهتمام بالدین نفسه، إذ ال دین للدین یوجه شؤون الحیاة كافة، فاالهتمام

بدون قرآن، ومن ثم اندرج االهتمام بالقرآن الكریم ضمن التكلیف بالدین نفسه، فما ال 

یتم الواجب إال به فهو واجب، ومن هذا المعنى نشأ الجهد العظیم الذي بذل في 

.وباطناالعنایة بالقرآن الكریم عنایة شاملة لكل عناصره مبنى ومعنى ظاهرا
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
الهوامش والمصادر

١٠٢النحل اآلیة سورة )١(

، مجلة منار "الذكر الحكیم وأربعة عشر قرنًا من الزمان"عبد المجید والي، :انظر)٢(
.١٩٧٩، دیسمبر 5، السنة1اإلسالم، العدد

١٩٥- ١٩٢الشعراء اآلیتان سورة) ٣(
.لة القیروان، تونس، بدون تاریخ، مج"الكتب تتحدث عن مجدها" البهلي النیال،:انظر)٤(
.١سورة القلم  االیة)٥(
وانتشار ) تونس(دخول المصحف الشریف إلفریقیة "محمد الصادق عبد اللطیف ،:انظر)٦(

.١٤،مجلة التاریخ العربي،العدد"هـ٥الخط العربي حتى القرن 
لمحة عن تاریخ الخط العربي والزخرفة في الغرب :"محمد المنوني:انظر)٧(
.٥٤،المجلة التاریخیة المغربیة، عدد "إلسالميا

وتوجد نسخة مصورة من هذا المصحف بمعهد المخطوطات العربیة بالقاهرة ،ویصفها ) ٨(
فؤاد السید ،فهرس المخطوطات العربیة  المصورة بمعهد إحیاء المخطوطات العربیة،لجامعة 

مغربي كتبه خدیج بن معونه مصحف شریف بقلم (م القاهرة، بأنه١٩٥٤الدول العربیة ، سنة 
هـ بمدینة القیروان كتبه لألمیر عقبة بن ٤٧بن سلمة األنصاري سنة - ولعلها معاویة -

دراسات في (،وقد تعرض صالح الدین المنجد لوصف هذا المصحف في كتابه)نافع الفهري
من القراءات بإفریقیة (،إال أن هند شلبي في كتاب٨٣،طبعة دمشق،ص)تاریخ الخط العربي

٥٠-٣٥،ص١٩٨٣،طبعة  الدار العربیة للكتاب،)الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري
قد شككت في أن یكتب مصحف في القیروان في هذا الوقت المبكر،واعتمدت في ذلك على 

تأخر ظهور الخط المغربي عن هذا التاریخ وأیضا تأسیس : بعض الثوابت التاریخیة مثل 
هـ،فال یعقل أن یكون المصحف قد كتب بالخط ٥١هـ أو ٥٠القیروان نفسها كان عام 

هـ ولم تكن المدینة التي سیظهر فیها ذلك الخط قد أسست بعد ، إلى ٥٠المغربي قبل سنة 
.جانب بعض األمور األخرى التي استندت علیها وذكرتها

.١٩٩٠محمد المنوني ، مجلة دعوة الحق، الرباط، مارس :انظر)٩(
نِة خزینٍة ُملحقٍة بطوب قبو سراي باسطنبول توجد نسخة من مصحف وفي مكتبِة أما) ١٠(

،وُذكر فیها أنها بخط خدیج بن معاویة بن مسلمة األنصاري،كتبها ٤٤شریف  تقع تحت رقم
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م،وهي في ٦٦٩/هـ٤٩لألمیر عقبة بن نافع الفهري في مدینة القیروان سنة
العالم المكتوبة من صدر كتاب أقدم المخطوطات العربیة في مكتبات :وانظر.ورقة٢٢٦

م،لكوركیس عواد،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق ، ١١٠٦/هـ٥٠٠اإلسالم حتى سنة
.٣٢، ص١٩٨٢

أبو القاسم الزیاني،البستان الظریف في دولة  أوالد موالي الشریف،تحقیق رشید :انظر)١١(
.٣٠٩-٣٠٨الزاویة،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة،المغرب ،ص 

من غصن األندلس الرطیب، ألحمد المقري،دار نفح الطیب:انظر)١٢(
.١٤٥- ٨٦،ص٢صادر،بیروت،ج

وورد عند المؤرخ خالد بن احمد الناصري أثناء استعراضه لترجمة السلطان المولى ) ١٣(
:، وانظر"وبقي متداوال بین أهل المغرب إلى أن وقع بید األشراف السعدیین:"عبد اهللا ما یلي

.١٥٩،ص ٧ج االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،طبعة دار الكتاب،
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هو شاكر بن عبد اهللا األزدي دخل المغرب مع عقبة بن نافع، له رباط اندثر رسمه ) ١٤(

في حدود المائة الثالثة وهو ابن سیدي یعلي بن واصل ،وقیل مصلین أحد رجال رجراجة 
واألفندي في ) لشفاحاشیة ا(وقد أشار التلمساني فيوتلمیذ اإلمام ابن أبي زید القیرواني،

إلى حملهم لكتاب نبوي یدعو ) شرح الرسالة(أبي الحجاج یوسف الرجراجي فيو ) شرح الشفا(
المغاربة إلى اإلسالم فجمع المصامدة على هذا الكتاب في موضع شاكر،وبین رباط شاكر 

ص )تشوف إلى رجال التصوفكلم،وقد تحدث عنه ابن الزیات في  كتابه ال٨٥ومراكش 
،أثناء تعرضه لترجمة الصالحة منیة بنت میمون الدكالي ١٦٠، الترجمة٣١٦- ٣١٨

هـ، فذكر أنها كانت  تزور هذا الرباط ،وقد نقل  ٥٩٥المكناسیة التي توفیت بمراكش عام 
العالمة المراكشي،في كتابه اإلعالم أنه توجد بقعة على مسافة نحو میل من مراكش على 

هـ وهو ٦٢ة وادي تنسیفت هي مدینة نفیس غزاها عقبة بن نافع وبنى بها مسجدا عام ضف
موضع رباط شاكر حیث قام المولى إدریس األكبر قبل غزو نفیس وقد جرد سیدي محمد بن 

م،ویسمى رباط شاكر أیضا برباط عقبة  وهو ١١٧٣/هـ١١٨٧عبد اهللا هذا الرباط عام 
لزاویة المغربیة كمنتدى للفكر واإلشعاع ا":وانظر أیضا.المعروف اآلن بزاویة سیدي شیكر

- ١١٤٠٥جمادى ٢٤٥العدد عبد العزیز بنعبد اهللا ،مجلة دعوة الحق،،-٣ج-"العلمي 
اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم،للعباس بن إبراهیم المراكشي - .١٩٨٥فبرایر 

االستقصا -.١٩٣،ص ٧، ج ١٣٢،ص ،٥،ج٢٣١،ص ١،ج١،ط١٩٨٤،الرباط،
الحسن الیوسي ،المحاضرات في اللغة - .١١٥،ص ٤،للعالمة احمد الناصري، ج

٤٨، ص١٩٨٢واألدب،تحقیق محمد حجي واحمد الشرقاوي،دار الغرب اإلسالمي، بیروت،
المدرسة القرآنیة في المغرب ،عبد السالم الكانوني ،طبع مكتبة -:انظر)١٥(

ب المصاحف البن أبي داود، تحقیق أثر جفري، كتا–. ٣٠،ص ١٩٨١المعارف،الرباط،
.طبعة لیدن، دون تاریخ

في رفع اإلكمال- .٨٤طبقات علماء إفریقیة، ألبي العرب القیرواني، ص- :انظر)١٦(
دار ،)هـ٤٧٥ت (البن ماكوالاالرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واإلنسان،

: لمتوفىا(،وتهذیب التهذیب ،البن حجر١٠٧ص،٢ج ،١٩٩٠، ١الكتب العلمیة،بیروت،ط
.٧٩،ص١٣٢٦، ١،مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند ،ط٢،ج)هـ٨٥٢

.٢٦س،ص.عبد السالم الكانوني ،المدرسة القرآنیة في المغرب ،م-:انظر)١٧(
.٣٣س،ص.هـ،م٥هند شلبي،القراءات بإفریقیة من الفتح إلى منتصف القرن :انظر)١٨(
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،القراء والقراءات بالمغرب،سعید أعراب،طبع دار الغرب اإلسالمي، بیروت:انظر)١٩(
.٧،ص١٩٩٠

سجل قدیم :للوقوف  أكثر عن هذه المصاحف الشریفة بخزانة جامع القیروان انظر ) ٢٠(
. ٣٨٢-٣٣٩لمكتبة جامع القیروان،إلبراهیم شبوح،ص

القراء -.٣٣٩س،ص.مسجل قدیم لمكتبة جامع القیروان،إلبراهیم شبوح،-:انظر)٢١(
.١٠س،ص .والقراءات بالمغرب،سعید اعراب ،م

) تونس(دخول المصحف الشریف إلفریقیة "محمد الصادق عبد اللطیف ،-:انظر) ٢٢(
محمد النیال، المكتبة -.١٤،مجلة التاریخ العربي،العدد"هـ٥وانتشار الخط العربي حتى القرن 

حسن - .١٤،ص٢، والجزء٦،ص١،الجزء١ة،المجلدالعتیقة بجامع القیروان،مجلة الندوة التونسی
،مجلة معهد "العنایة بالكتب وجمعها في افریقیة"حسني عبد الوهاب،

.٧٦،ص١المخطوطات،المجلد
األنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة كتاب -:انظر)٢٣(

وأعید طبع الكتاب . ٢٩هـ، ص ١٣٠٥،طبعة فاس، الفاسيابن أبي زرعفاس،لعلي 
كتاب جنى  زهر األس في بناء مدینة - . ،بتحقیق عبد الوهاب ابن منصور١٩٩٩سنة

١٩٩١، ٢بعة الملكیة ،الرباط،طفاس،لعلي الجزنائي ، تحقیق عبد الوهاب ابن منصور،المط
.٢٦،ص 

ومن نماذج المصاحف الشریفة التي كتب في مقدمتها أو خاتمتها أنها بخط الخلیفة ) ٢٤(
عثمان بن عفان والتي توجد  محفوظة بمكتبة  أمانة خزینة ملحقة بمنطقة طوب قبو سراي 

إن هذه المصحف ":،وهي بخط كوفي كتب في أعالها)١(نسخة تقع تحت رقم-:باسطنبول
الشریف كتبه اإلمام الشهید ذو النورین أمیر المومنین عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إمالًء 
من أفواه الصحابة القراء في عصره الذین أخذوا القران عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

أنها :"،وكتبت  بخط كوفي قدیم،وفي خاتمتها طرة كتب فیها٢٠٨ونسخة تقع تحت رقم -".
كتاب أقدم :وانظر.ورقة٣٠٠،وهي مبتورة األول واألخیر،وتقع في"بخط اإلمام عثمان بن عفان

المكتوبة من صدر اإلسالم حتى (المخطوطات العربیة في مكتبات العالم
.٣١س،ص.كوركیس عواد،م)م١١٠٦/هـ٥٠٠سنة

.٢٨٧، ص١هـ،ج١٣٠٢كتاب نفح الطیب ،للمقري، المطبعة األزهریة ،مصر،:انظر) ٢٥(
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الرحلة العجیبة لنسخة من مصحف الخلیفة عثمان في أرجاء ، محمد بوعیاد:انظر) ٢٦(

.٢٠٠٤، الجزائر، موفم للنشر والتوزیع، المغرب واألندلس
تاریخ المن باإلمامة، البن -:ومن المصادر التي تحدثت عن هذا المصحف انظر) ٢٧(

٤٤٠-٤٣٩ص- ندلس، لبنانصاحب الصالة، تحقیق عبد الهادي التازي، نشر دار األ
المعجب في تلخیص أخبار المغرب،لعبد الواحد المراكشي، مطبعة السعادة .٤٤٥و

كتاب - .٣٦٧-٣٦٦،ص ١٩٧٨، ٧وطبعة دار الكتاب،البیضاء، ط.١٦٦،مصر،ص
تاریخ المكتبات اإلسالمیة ومن الف في الكتب،للعالمة عبد الحي الكتاني، نشر المكتبة 

وما بعدها كما ورد في هذا األخیر ،انه احد ٧١، ص ٢٠٠٥، ص ٢الحسنیة، الرباط، ط
- البصرة-مكة(المصاحف األربعة التي بعث بها الخلیفة عثمان رضي اهللا عنه إلى االمصار

مصاحف،وما قیل من أن  فیه دم ٧- ٤واختلفت الروایات في عددها بین ) الشام-الكوفة
راء كالحافظ محمد بن عبد اهللا ابن عبد سیدنا عثمان  وان جزم بذلك عدد من المؤرخین والق

وغیره،وانظر ترجمة ابن عبد الجلیل ) هـ٨٩٩ت(الجلیل ابو عبد اهللا  التنسي مؤرخ تلمسان 
الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب،البن فرحون،طبعة :التنسي في

.االعالم،لخیر الدین الزركلي، دار العلم للمالیین،بیروت-.١٣٢٩مصر،
احمد الناصري ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،طبعة دار الكتاب،ج :انظر)٢٨(
.١٢٩،ص ٢
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، أدیب أندلسي من كبار الكتاب، ولد بغرناطة ثم رحل إلى ) م ١٣٦٧/ هـ713ت ()٢٩(
المشرق فحج وعاد إلى إفریقیة فخدم بعض ملوكها ببجایة وخدم سلطان المغرب األقصى، 

األندلس فاستعمل في السفارة إلى الملوك، وولي القضاء بإقلیم بقرب وانتهى بالقفول إلى
المساهلة :وله شعر جید وتصانیف منها .الحضرة، ابتلَي باألسر ومنته في ذلك شهیرة

والمسامحة في تبیین طرق المداعبة والممازحة ،وتنعیم األشباح في محادثة األرواح،وأشهر 
انظر و .وٕاجالة قداح اآلداب في الحركة إلى قسنطینة مؤلفاته هي رحلة سماها فیض العباب 

،دار )هـ٧٧٦ت (یبلسان الدین بن الخطكتاب اإلحاطة في أخبار غرناطة،ل-:ترجمته في 
المنهل الصافي والمستوفى بعد -.١٦٣،ص٢،ج١٧٨،ص١ج.١٤٢٤،الكتب العلمیة،بیروت 

لمصریة العامة محمد أمین، نشر الهیئة ا،تحقیق)هـ٨٧٤ت (الوافي ،البن تغري بردي
.للكتاب،بدون تاریخ

مخطوط فیض العباب وٕاجالة قداح اآلداب في الحركة إلى قسنطینة والزاب، - :انظر) ٣٠(
.٨٥،ص٣٢٦٧توجد نسخة منه بالمكتبة الملكیة بالرباط ،تحت رقم 

مخطوط المسند الصحیح الحسن، البن مرزوق العجیسي التلمساني،  توجد :انظر) ٣١(
،وقد حققته الباحثة ٢،الفصل٥٢،الباب١١١انة العامة في الرباط،تحت رقم قنسخة منه بالخز 

.١٩٨١بیغیرا، نشر الشركة الوطنیة الجزائریة،سنة 
.٨٣- ٨٢ص ٧هـ، ج ١٢٨٤العبر البن خلدون، مطبعة بوالق بالقاهرة، :انظر) ٣٢(
٢طمدینة لیدن،مطبعة بریل،أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم،:انظر) ٣٣(
.٢٣٩،ص١٩٦٠،
.٧٩س،ص.مهـ،١٣٠٥األنیس المطرب،المطبعة الحجریة الفاسیة،: انظر)٣٤(
،هـ١٣٢٤مصر،المعجب في تلخیص أخبار المغرب،مطبعة السعادة،:انظر) ٣٥(

.وسنتطرق للحدیث عنه الحقا في المحور الثاني.١٦٦ص
)٤٧-٤٣(س،ص.،ماألنیس المطرب : انظر)٣٦(
ي بن یوسف الفاسي في شرحه لكتاب دالئل الخیرات  للجزولي یقول الشیخ محمد العرب)٣٧(

الّرْبَعة :" ١٨٠-١٩،ص١٥٣٢الذي  توجد نسخة منه بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك
هو صندوق مربع الشكل من الخشب، وُمغشى بالجلد وذو صفائح  وحلق نحاسیة أو فضیة 

المصحف،وُیجعل في كل جزء منه بیت به جزء أو ذهبیة،ُیَقسَُّم داِخُله إلى بیوت بعدد أجزاء 
الربعة بالفتح  هي الجونة  اي : :"٣٤٣،ص٥و في قاموس تاج العروس،ج"من المصحف
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الغشاء، فیقال جونة العطار،أما الربعة بمعنى صندوق فیه أجزاء المصحف الكریم ،فان هذه 

األولى والیه مال مولدة ال تعرفها العرب،بل هي اصطالح أهل بغداد أو كأنها مأخوذة من
. على المصحف مجرد مجاز) الربعة(،وعموما فإطالق لفظ"الزمخشري في األساس

. ١٨- ١٧سورة القیامة  آیتان )٣٨(
مطبعة السعادة المعجب في تلخیص أخبار المغرب،لعبد الواحد المراكشي ، :انظر)٣٩(

.٣٧٢،ص ،مصر
ف وأخبار أبي العباس السبتي، ألبي وانظر ترجمته في كتاب التشوف إلى رجال التصو )٤٠(

٢١٣،رقم١٩٩٧یعقوب التادلي المعروف بابن الزیات، مطبعة النجاح الجدیدة،البیضاء، 
.٣٩٠،ص

الذیل - .٩٢٧،رقم١٨٨٦التكملة البن االبار، مطبعة روخیس،مجریط،-:انظر)٤١(
لرباط تحت والتكملة،البن عبد الملك،مخطوط توجد نسخة منه مصورة بالخزانة العامة في ا

.٣٥٢- ٣٥١، ص٣الوافي بالوفیات ،للصفدي،ج-.٥٠٦اللوحة٢٦٤٧رقم د
.١٠٧٠س،رقم.التكملة،ابن االبار،م:انظر)٤٢(
٩٩٤س،رقم.التكملة،ابن االبار،م:انظر)٤٣(
دار المغرب محمد المنوني ،العلوم واآلداب والفنون على عهد الموحدین،:انظر)٤٤(

.٢٧٣،ص ١٩٧٧، ٢،طللتألیف والترجمة والنشر
شراب أهل الصفا في الصالة على النبي "من بین مؤلفاته  أیضا نذكر كتابو )٤٥(

، الذي توجد منه  نسختین بالخزانة الحسنیة في الرباط وقد بین فیه  فضائل "المصطفى
الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم  في كل أمور اإلنسان، والمداومة علیها في 

الحمد هللا الذي  تفضل  على :"ته وسكناته  وفي سائر أحواله،وأولهسائر أوقاته  وحركا
عباده بمواهب أسراره اللدنیة وفسق طالسم ینبوعهم من كنز ذات حبیبه اشرف 

یامن أراد  مناها فانصب  معراج دنیاك  وأخراك  على بالدها :"(...) ، وآخره(...)"البریة
ا  االلتفاظ علیها  باتباع السنة  تصل  إلى ریاض المحبوب،ومن الواجب  على سالكه

، صلى اهللا  على سیدنا (...)، حفظني اهللا وٕایاك من شرور الفنا(...)واجتناب المناهي
والنسخة األولى - ".وموالنا  محمد خاتم النبیئین وٕامام المرسلین  والحمد هللا رب العالمین

، ١١٩٤٢رقمهي نسخة تامة  كتبت بخط مغربي دقیق وملون،  تقع ضمن مجموع تحت
وكان الفراغ من . ٣٠، ومسطرتها١٧,٧×٢١,٥أ، مقیاسها ٢٧٦أ إلى ٢٦٧من ورقة
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هذا ما صورته :"هـ، وبأخر األصل المنتسخ  منه١٢٥٤تصنیفه في أواخر صفر  سنة 
من خط مؤلفه  وقوبل منه بقدر االستطاعة إال ما زاغ البصر عنه مع إصالح بعض 

بخط مؤلفه على خالف ذلك لكنه كان ال یحسن الحروف على القاعدة العربیة، وجده 
، وقد انتهى من نسخها احمد بن محمد المهدي الفاسي بعد عشاء "العربیة رضي اهللا عنه

أما النسخة الثانیة فتوجد تحت -.هـ وبها تعقیبة١٣١١یوم السبت جمادى األولى سنة 
ریخ ضمن مجموع، وهي تامة كتبت بخط مغربي حسن، دون ذكر  تا١٣٧٧١٦رقم

٢٩٢ورقة، من الصفحة١٢النسخ واسم الناسخ  الذي نقلها من خط مؤلفه، وتقع في 
: وانظر.،وبها تعقیبة وأثار للرطوبة٢١، ومسطرتها١٧,٥×٢٣، ومقیاسها ٣١٤إلى 

.٤٩٨-٤٩٦، ص٢٠١٠، ٢فهرس مخطوطات التصوف، منشورات الخزانة الحسنیة،ج
اقبر من الصلحاء والعلماء بفاس، مطبعة سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن -:انظر)٤٦(

عبد السالم اللجائي الفاسي، المفاخر -.٥٦- ٥٤،ص٣،ج٢٠٠٤النجاح الجدیدة ،البیضاء،
.٤٦٠العلیة، مخطوط توجد نسخة منه بالخزانة الحسنیة بالرباط، تحت رقم 

عوة مجلة د" عالقات المغرب بالشرق في العصر المریني االول:"محمد المنوني : انظر)٤٧(
.٦٢ص –الحق، العدد الخامس، السنة الثامنة 

-١٢٣،ص ٣، العدد ٩مجلة دعوة الحق،السنة" یةنوادر المخطوطات الحبس":انظر)٤٨(
.١٩٦٦، سنة ١٣٨

قائمة لنوادر المخطوطات العربیة المعروضة في مكتبة جامعة القرویین بفاس، :انظر)٤٩(
.٤ه الجامعة،صبمناسبة مرور مائة وألف سنة على تأسیس هذ

وقد تشرفت بتحقیق .٢٠٨-٢٠٧،ص٢س،ج.انظر ترجمته في كتاب سلوة األنفاس،م)٥٠(
، نشر مطبعة دار األمان "إفادة المرتاد بالتعریف بالشیخ ابن عباد:"مخطوط له بعنوان

.٢٠٠٦،الرباط، ،
مد بن علي كتاب سلوك الطریق الواریة بالشیخ والمرید والزاویة، البي عبد اهللا مح:انظر)٥١(

نسخ منه مخطوطة بالخزانة الحسنیة، الرباط ،تحت ٣بن محمد الزبادي المنالي، توجد 
١٢٨٤٧-١٢٤٤٤-٦٠٢٥:ارقام

هذا المخطوط عرض ضمن جائزة المغفور له الملك الحسن الثاني طیب اهللا ثراه  )٥٢(
.١٦٨،رقم١٩٧٣للمخطوطات والوثائق، مارس
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
سیدي محمد المنوني ،تاریخ الوراقة المغربیة، منشورات عمید المؤرخین المغاربة : انظر)٥٣(

.٢٠٨-٢٠٧،ص١٩٩١كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة ،الرباط، 
٢١٧، ص٣هـ، ج١٢٧٩طبعة المطبعة المیریة ،مصر، )٥٤(

1 )- Et regarde :E. Lévi Provençal:«Note sur un Coran royal du XIV°
siècle» Hespéris -Année1921-1er trimestre-p.p83-86.

فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة في الخزانة : علوش وعبد اهللا الرجراجي-:انظر)٥٥(
، مجلة "مركز المصحف الشریف بالمغرب"محمد المنوني ،-.٢،ص١العامة بالرباط، ج 
١٩٦٨العدد الثالث ـ - ١١دعوة الحق،السنة 

٢یة، الرباط ،محمد المنوني،طمنتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسن) ٥٦(
.٥٣،ص٢٠٠٤،
.٥٣س،ص.منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنیة،م: انظر)٥٧(
.٥٤س،ص.منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنیة،م: انظر)٥٨(
١٨٧سورة البقرة اآلیة )٥٩(
٤٩سورة الزخرف االیة) ٦٠(
.٥٦س،ص.لخزانة الحسنیة،ممنتخبات من نوادر المخطوطات با: انظر)٦١(
.٥٦س،ص.منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنیة،م: انظر)٦٢(
یخبرناالعالمة سیدي محمد المنوني رحمه اهللا في كتابه الوراقة و )٦٣(

وتوجد نسخة أن هذا المصحف ال یزال موجودا،":،٢٦٠، رقم ١٧٣س،ص.المغربیة،م
وتطرق لوصفهما أیضا ،" ٣٥٩٥حیث تحمل رقم س،بالمكتبة الزیدانیة بمكنامنه أیضا 

نشرت بمجلة معهد ، "تاریخ  المصحف الشریف بالمغرب"األولى:في دراستینله
معرض المخطوطات العربیة "والثانیة،٣٧ص،١الجزء،١٥المجلدالمخطوطات العربیة،

.٩٩ـ ٩٨ص ٤ـ ٣: مجلة تطوان، العددین،"بمكناس
تخبات من نوادر مخطوطات الخزانة الحسنیة بالرباط، من إال إنني وقفت في كتاب من

على ٤، رقم ٥٤،ص٢٠٠٤اعداد العالمة المنوني،المطبعة والوراقة الوطنیة،مراكش، 
عشر جزءا وینقصها ١٢، وهي في ١٢٦١٣نسخة توجد بالخزانة الحسنیة  تحت رقم 

سورة ١٢جزء ینتهي بالمن سورة النساء و ١٤٨باآلیة ٣، ویبتدئ الجزء٢–١الجزء
. ١٢٣الورقات :٥الجزء. ١٣٦الورقات : ٤الجزء.١٤٥الورقات: ٣الجزءو . الناس
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:٩الجزء.١٢٣الورقات:٨الجزء.١٠٣الورقات:٧الجزء.١٢٩الورقات:٦٦الجزء
. ١١٧الورقات:١٢الجزء.١٣٥الورقات:١١الجزء.١٢٢الورقات:١٠الجزء.١١٧الورقات

،وكتبت بخط مغربي صحراوي  ٩، ومسطرتها٤٢,٥×٢٧ومقیاس هذه النسخة هو 
واضح وجمیل ،وكتبت عناوین السور بماء الذهب وبه زخارف  مذهبة في بدایة كل 

ناسخها هو محمد بن القاسم القندوسي  االوسي وتاریخ النسخ بها هو الجمعة اخر . جزء
،طوفي كتاب كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة  بالراب. هـ١٢٦٦شوال عام 

،وضع  جرد بأرقام المصاحف الكریمة الموجودة بهذه ٤١٥- ٤١٤،ص٢٠٠٧، ١الطبعة
الخزانة لنساخ مجهولین ومن ضمن هذه النسخ المجهولة الناسخ ، وردت نسخة  

،و النسختان كتبتا بنفس السنة، فال ادري هل یتعلق ١٢٦١٣لمصحف شریف تحت رقم 
اآلمر یتعلق بنسخة  أخرى لمصحف  األمر بنفس النسخة  وان اختلفت أرقامها،أم أن

.آخر بخط  العالمة القندوسي 
فواصل -.٤١-٣٢،ص ٢إتحاف أعالم الناس،البن زیدان، ج - :انظر ترجمته في)٦٤(

١٦٢.١٤٢لمحمد غریط، ص" الجمان
: مجلة  تطوان، العددین،"معرض المخطوطات العربیة بمكناس:"محمد المنوني: انظر)٦٥(
.٩٩-٩٨ص ٤- ٣
ذیلها بخاتمة  عن : ٢النسخة- :ویوجد  منه أیضا أربع نسخ  أخرى وهي كما یلي) ٦٦(

جهده في تصحیحها، وتوجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة الملكیة في الرباط تحت رقم 
هـ، وتوجد منها نسخة ١٢٦٧محرم٤بتاریخ  ضحوة الجمعة :  ٣النسخة-.٥٩٢٠

خالیة من اسمه ومن : ٤النسخة-.ج٦٣٤ممخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رق
النسخة - .٨٨التاریخ، وتوجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة الملكیة في الرباط تحت رقم

مبتورة الطرفین، وتوجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة الملكیة في الرباط تحت : ٥
الة مؤلفات مغربیة في الص:"وقد ورد وصف لهذا المجموع  في دراسة بعنوان.٧٩٥٩رقم

،٤،ع١٨السنة ،مجلة دعوة الحق،"والتسلیم  على خیر البریة صلى اهللا علیه وسلم
.٢٨ص

.٥٠٤٢٢وتوجد نسخة منه  مخطوطة بالخزانة الوطنیة بالرباط تحت رقم ك ) ٦٧(

١٠العدد ،، مجلة تطوان"الطباعة الحجریة الفاسیة: "محمد المنوني:انظر)٦٨(
مجلة التاریخ ، "ات حول الطباعة بالمغربحفری:" محمد سدید-.١٧٤- ١٢٩،ص١٩٦٥،



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٢١٩

اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
فهرس مع مقدمة : المطبوعات الحجریة في المغرب :عبد الرزاقفوزي - .٢، عدد العربي
.١٩٨٩، الرباط، دار نشر المعرفة، تاریخیة

فهرس المطبوعات الحجریة القادري و محمد ملشوش ،محمد :انظر)٦٩(
١٧س،ص.،مالمغربیة

والوثائق،الرباط،للمخطوطاتالثانيالحسنجائزةلیلدتاوشیخت،لحسن:انظر) ٧٠(
.٤٧- ٤٦،ص٢٠٠٨الثقافة،وزارةمنشورات

، ع مجلة اإلیمان، "نشأة الخزانة العامة بالرباط وتطورها: "عبد اهللا الرجراجي: انظر ) ٧١(
فهرس األستاذ لیفي -:وفهارس هذه الخزانة المنشورة هي كما یلي.٨-٧،ص١٩٦٥، ٧

فهرس وجیز اشترك في وضعه األستاذ -.١٩٢١وهو منشور بباریس سنة بروفنصال،
–١٠٦:، ص ١٢،ج ١٩٣١بالشیر والدكتور رونو، ونشر في مجلة هیسبیریس سنة 

فهرس اشترك في -:، وهذا مع سابقه بالفرنسیة على خالف الفهارس العربیة التالیة١٣٣
وصدر في ١٩٧٨جراجي المتوفى عام تألیفه األستاذان علوش و المرحوم عبد ااهللا الر 

فهرس -.١٩٥٨والثاني منشور بالرباط سنة .١٩٥٤األول منشور بباریس سنة : جزئین 
.١٩٧٣األستاذ محمد إبراهیم الكتاني، منشور بالرباط سنة 

كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة ،المطبعة والوراقة :انظر) ٧٢(
.٢٠٠٧، ١المغربیة،مراكش،ط

، دعوة الحق،مجلة "مخطوطات الزاویة الناصریة بتمكروت: "محمد المنوني:انظر) ٧٣(
.١٩٧٣دجنبر 

المجلة المغربیة للتوثیق ،"مكتبة جامع القرویین عبر التاریخ:"نزهة ابن الخیاط -:انظر)٧٤(
خزانة القرویین :محمد بن عبد العزیز الدباغ-.٢٥- ٩، ص ١٩٨٥، ٣، العدد والمعلومات
- ٤٥،ص ١٩٨٧، ٨،طرابلس، العدد الناشر العربيیجابي في حفظ التراث ونشره،ودورها اإل

، مجلة السنة النبویة،"مخطوطات صحیح البخاري بخزانة القرویین بفاس:"و مقال. ٤٨
:، في"نفائس خزانة القرویین بفاس:"ومقال. ١٩٢- ١٧٩،ص ٢٠٠٥، ٤الرباط، العدد 

العابد -..٣٤٩-٣٤٥،ص ١،١٩٩٧،ج ٤١د ، القاهرة،مجلمجلة معهد المخطوطات العربیة
، ٥، القاهرة، المجلدمجلة معهد المخطوطات العربیة، "خزانة القرویین ونوادرها: "الفاسي
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،تحقیق عبد ماضي القرویین ومستقبلهامحمد الكتاني،-.١٦-٨،ص ١٩٥٩، ماي ١الجزء
خزانة جامع : "علي لغزیوي - .المجید بوكاري، بیروت، دار الكتب العلمیة،بدون تاریخ

دعوة ، "القرویین بین الماضي والحاضر المستشرف من خالل نماذج من الوثائق السلطانیة
.٣٨-٢٨،ص ٢٠٠٢، ٣٦٣، العدد الحق

هي إحدى أهم المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، على الصعید اإلقلیمي، من حیث )٧٥(
اج من الباحثین والدارسین غناها الوثائقي ووضعها االستراتیجي الذي یؤهلها الستقطاب أفو 

) وباألخص مع شبه الجزیرة اإلیبیریة ( في مجاالت تاریخ المغرب، وعالقاته مع أوروبا 
، وكانت تسمى بمكتبة الحمایة ومنذ تاسیسها ١٩٣٩وقد تأسست سنة .والعالم العربي

وانظر فهارس .مخطوط1047عرفت مجموعة من الترمیمات والتجهیزات ،وتضم حوالي 
فهرس الكتب النادرة بالخزانة نشر  باللغة االسبانیة  سنة -:نة المنشورة وهي كما یليالخزا

من : فهرس الوثائق التاریخیة، نشر منه ثالثة أجزاء ،الجزء األول -.في العرائش١٩٤٢
ومصطفى الكوش، سنة )م١٣٨٥/١٩٦٥ت (المرحوم أحمد المكناسي : إعداد األستاذین 

أحمد المكناسي، ومحمد الغازي الرویفي، سنة : عداد األستاذین من إ:الجزء الثاني١٩٦١
ومحمد الغازي الرویفي  . المهدي الدلیرو: من إعداد األستاذین : الجزء الثالث . ١٩٦٥

لقیدوم المؤرخین األدباء سیدي عبد " المخطوطات العربیة في تطوان" -.١٩٧٠ونشر سنة 
، ١٨٩–١٧٠المجلد األول،الجزء الثاني، ص اهللا كنون، مجلة معهد المخطوطات العربیة،

للمؤلف ذاته، المطبعة " خل وبقل"ونشرة ثانیة لنفس البحث، ضمن مجموعة .١٩٥٥سنة 
.١٤٧-١٢٠: المهدیة بتطوان ص 

، تطوان، مجلة "مكتبة الزاویة الحمزیة، صفحة من تاریخها: "محمد المنوني: انظر)٧٦(
الئحة -.١١٧-٩٧،ص ١٩٦٣، سنة ٨عدد مجلة لألبحاث المغربیة األندلسیة،

المخطوطات العلمیة في خزانة الزاویة الحمزیة ،للمستشرق رونو، ونشرها  بالفرنسیة في 
.٧٦،ابتداء من الصفحة  ١٧، ج ١٩٣٤مجلة هیسبیریس، سنة 

فهرس مخطوطات خزانة ابن یوسف بمراكش، نشر دار الغرب -:انظر)٧٧(
ه أیضا كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة القاضي ونشرت. ١٩٩٤االسالمي،بیروت،

.٢٠٠٩عیاض،مراكش،
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
، العدد دعوة الحق، مجلة "خزانة المسجد األعظم بوزان: "محمد المنوني  :انظر)٧٨(

٢٦٥.

١٩٨٥فهرس الخزانة العلمیة الصبیحیة في سال ،الكویت،محمد حجي،:انظر)٧٩(
بعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء تتوفر على المكتبة الجامعیة محمد السقاط التا)٨٠(

رصید مهم یتوزع بین مخطوطات أهدتها مؤسسة السقاط للمكتبة،وكتب،ودوریات،ومطبوعات 
حجریة، وغیرها من وثائق في جمیع التخصصات، كما توفر فهارس إلكترونیة سواء 

بشكل یسایر المستجدات ألرصدتها الداخلیة أو ألرصدة باقي المكتبات المغربیة، كل هذا 
.التكنولوجیة في عصرنا الحالي، مع الحفاظ على الهویة الوطنیة والخصوصیة اإلسالمیة

صداقة أربعین سنة مع مؤرخ فاس "محمد المنوني،:انظر عن هذه الخزانة ومؤسسها)٨١(
مارس /١٤٠١،ربیع الثاني ٢٠: ، عدد٨،مجلة المناهل، السنة " عبد السالم بن سودة

٢٠٥-١٩٥، ص ١٩٨٠
تعد خزانة اإلمام علي من أكبر الخزانات على صعید الجنوب، وتزامن تأسیسها مع )٨٢(

تأسیس معهد محمد الخامس مباشرة بعد اإلستقالل على ید علماء سوس وفي هذه المرحلة 
كانت الخزانة تحمل اسم المعهد، وبفضل مجهودات جیش التحریر تحولت لهذه الخزانة 

من طرف القیاد، كالقائد مبارك الماسي والقائد عیاد الجراري وخزانته التي الكتب التي جمعت
كان لها الفضل الكبیر في إغناءها، وفي السبعینات بعد ان أصبحت تابعة لوزارة الشؤون 
الثقافیة أطلق اسم خزانة اإلمام علي، وكان من جملة الكتب التي أضیفت خزانة السید الحاج 

.عبد اهللا الكدورتي الخاصتین  وغیرهمااحمد الكدورتي وخزانة 
.  ٢٥٨.، ص١٩٨١ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار الفكر، بیروت، : انظر)٨٣(
خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة، الجزائر، - :شریفي محمد: انظر)٨٤(

، اللوحات الخطیة في الفن اإلسالمي:كتاب-. ١٩٨٢الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
.١٩٩٨دار ابن كثیر، بیروت، 

، "الخط العربي في المغرب العربي الكبیر"محمد الصادق عبد اللطیف،-: انظر) ٨٥(
وكتاب من تجلیات الخط العربي في تونس -. ١٩٨٤، سنة ٨٥المجلة العربیة، عدد 
.م٢٠٠٣مطبوع بتونس سنة 

لمجید التركي، مجلة ، ترجمة عبد ا"محاولة في الخط المغربي"هوداس ،.م: انظر)٨٦(
.١٩٦٦، سنة ٣حولیات الجامعة التونسیة، عدد 

كتاب  المخطوط -.٤٧س، ص.تاریخ الوراقة المغربیة،م: محمد المنوني-:انظر)٨٧(
العربي وعلم المخطوطات، منشورات كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة ،جامعة محمد 

لمحة عن - .٩٧-٨٧ص ،١٩٩٤، ٣٣الخامس،الرباط،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  
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تاریخ الخط العربي في الغرب اإلسالمي، من كتاب المصادر العربیة لتاریخ المغرب، 
.٣٦١.١٩٩١.، ص٢، ج١٩٨٩منشورات كلیة اآلداب بالرباط، 

دراسة في تطور الكتابات الكوفیة، : إبراهیم جمعة:وراجع بخصوص هذا الموضوع) ٨٨(
، مجلة العربي "جمالیة الخط الكوفي:"طیف هاشمعبد الل-.م١٩٨٦دار الفكر العربي ، 

.م١٩٨٧، الكویت ،٣٣٨،العدد 
.سبق الحدیث عن أولى المصاحف المطبوعة على الحجر) ٨٩(
ولإلشارة فالفقرة المكررة في النماذج الخمسة التي سنوردها للخطوط المغربیة مأخوذة ) ٩٠(

والنماذج األربعة األولى  من ،فاعيالحمد الر "حلیة الكتاب ومنیة الطالب"من  مقدمة كتاب 
هذه الخطوط هي من عمل الخطاط محمد المعلمین، والنموذج الخامس وهو الخط المسند 

للخطاط عبد السالم الكنوني
م، وهو من قبیلة جزولة ١٤٦٥هو أبو عبد اهللا امحمد بن سلیمان ، توفي  شهیدا عام ) ٩١(

ارین، ثم رحل إلى تونس والمشرق، وعاد بسوس األطلس الصغیر، درس بفاس بمدرسة الصف
: وانظر بخصوص ترجمته وأوراِده". دالئل الخیرات"بعد عدة أعوام إلى فاس، فألف كتابه 

،سلسلة ٢٠١٥تقایید وأدعیة لسیدي امحمد الجزولي، تحقیق خالد صقلي، دار االمان،الرباط،
.٢مجامیع رقم

أولیات في دراسة وتحقیق : "انهذا المحور  جزء من  دراسة أنجزتها تحدت عنو )٩٢(
.، سلسلة دراسات وهو كتاب  قید الطبع  ولم انشره بعد"المخطوطات

.ت.المقدمة البن خلدون، طبعة دار القلم ، بیروت ،د:انظر)٩٣(
أحمد مختار العبادي، مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب في بالد المغرب : انظر)٩٤(

.١٢٧،ص ١٩٥٨واألندلس ، مطبعة جامعة اإلسكندریة،
الفتاوي الحدیثیة ،البن حجر الهیتمي، طبعة المطبعة الجمالیة،القاهرة، عام : انظر) ٩٥(

.١٦٧هـ، ص ١٣٢٩
وكتبت ٦: سم ،و مسطرته هي٣٤× ٤١: ورقة، ومقیاسه هو١٠٨: وعدد أوراقه) ٩٦(

األلوان، كما آیاته بالخط الكوفي القدیم بحبر بني، وحركاته اإلعرابیة عبارة عن نقط مختلفة
،تفصل بین آیاته زخارف مذهبة مربعة الشكل و محاطة بنقط حمراء وزرقاء على شكل دائرة

أما أسماء السور وعدد آیاتها فقد كتبت باللون األبیض داخل إطار مذهب وملون باألحمر 
و تم تسفیره بجلد أخضر مذهب تتوسطه ترنجة مذهبة، ویبتدئ من قوله سبحانه .واألزرق 

فلما رأى أیدیهم ال تصل إلیه نكرهم وأوجس منهم  { :من سورة هود٦٩لى في اآلیة وتعا
،وینتهي عند قوله سبحانه و تعالى في اآلیة  }خیفة ،قالوا ال تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
ج وهو في ثالثة \١،ویقع تحت رقم }إن في ذلك آلیات للمتوسمین {:من سورة الحجر٧٤

.تحبیس مرقون باإلبرة، أما حالته فهو متآكل األطرافأجزاء، وبأعلى ورقاته
،وقد كتبت ٧: سم،ومسطرته  هي٥،١٥× ٢١: ورقة،ومقیاسه هو٧٨:وعدد أوراقه هو)٩٧(

بخط مغربي مبسوط،واآلیات مكتوبة بالفضة ومشكولة بالذهب، أما أسماء السور فقد كتبت 
بخط كوفي مذهب،وفصلت داخل إطار مزخرف ومذهب،واألنصاف كتبت داخل میدالیات 

اآلیات بزهریات مذهبة، وبالصفحة األولى لوحة مذهبة،وقد تم تسفیره بجلد أحمر مذهب 
تتوسطه ترنجة خضراء،ویبتدئ بقوله سبحانه و تعالى في سورة مریم اآلیة 

فأنشأنا لكم {:١٨سورة المؤمنین، اآلیة وینتهـي عند قوله سبحانه و تعالى في،}كهیعص{:١
د\١٣٠٤:رقمتحت،ویقع}ن نخیل وأعناب لكم فیها فواكه كثیرة ومنها تاكلونبه جنات م

.تقادمهبسببیعانيمنهوالمتبقينادرة،نسخةوهو
-٣٦٦صس،.مالمعجب في تلخیص أخبار المغرب ، لعبد الواحد المراكشي،: انظر)٩٨(

٣٦٧.
٢٨٧س، ص .وحدین،ممحمد المنوني، العلوم واآلداب والفنون على عهد الم: انظر)١٠٠(
-٢٨٨.
،مجلة دعوة "تاریخ المصحف الشریف بالمغرب"محمد المنوني،- :انظر)١٠٠(

إبراهیم الوافي ،الدراسات - .هـ١٤٠١رمضان -،شعبان ٢٢،السنة ٤، العدد )المغربیة(الحق
.،بدون مكان١٩٩٩، ١هـ،ط١٤القرآنیة في المغرب في القرن

٣: ،مجلة تطوان،العددین"وطات العربیة بمكناسمعرض المخط:"محمد المنوني:انظر)١٠١(
.٩٨- ٩٧، ص ٤–
سورة آل عمران93اآلیة )١٠٢(
سورة المائدة٨٣اآلیة )١٠٣(
:انظر عن هذین الجزأین الرابع والتاسع)١٠٤(

Deux Tahbis(105)Deverdun et Mhammed Ben Abdeslem Ghiati : «
4°-Hespéris, année 1954, 3°-» milieu du XIII° S. I.CAlmohades

trimestres –p.p 411 à 423
.٢٢٦،ص٧س،ج.العبر،،م:انظر) ١٠٦(
لقد وسعت مكتبة الدولة في میونیخ عاصمة والیة بافاریا األلمانیة مجموعتها النادرة ) ١٠٧(

من المخطوطات اإلسالمیة والشرقیة، باقتنائها عددا من الصفحات النفیسة من القرآن الكریم
وذكرت مكتبة الدولة البافاریة .الثالث الهجري/مكتوبة بالذهب وتعود للقرن التاسع المیالدي
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ألف یورو تثري ٥١في بیان لها صدر مؤخرا أن الصفحات القرآنیة التي اشترتها بمبلغ 
وتستكمل مجموعتها النفیسة من المصاحف وأجزاء القرآن الكریم ومخطوطات إسالمیة نادرة، 

ومثلت هذه المجموعة من .منذ منتصف القرن السادس عشر المیالديبدأت بجمعها
المصاحف والمخطوطات اإلسالمیة والشرقیة النواة األولى التي أسس بها حاكم بافاریا 

، بشرائه المجموعة الكاملة للمقتنیات ١٥٥٨البریشت الخامس مكتبة الدولة البافاریة عام 
وخالل السنوات الخمسین األخیرة وسعت . نرالشرقیة من المستشرق یوهانن فیدمان شتی

المكتبة مقتنیاتها بشراء عدد من المصاحف وأجزاء نفیسة من القرآن الكریم من مراحل 
تاریخیة قدیمة، من بینها مصحف مكتوب بالذهب یعود للقرن الحادي عشر المیالدي، 

تاسع عشر ومصاحف وأجزاء من القرآن الكریم تعود للفترة بین القرنین التاسع وال
ووصل عدد مقتنیات مكتبة الدولة البافاریة من المخطوطات الشرقیة حالیا إلى .المیالدیین

مصحفا نادرا وأجزاء ١٧٥مخطوطة إسالمیة، تضم ٤٤٠٠ألف قطعة، من بینها ١٧
التي ارتبط تأسیسها بالكتب -وتعد مكتبة الدولة البافاریة .وصفحات نفیسة من القرآن الكریم

من بین أكبر مالك المصاحف النادرة والكتب والمسكوكات -الشرقیة التاریخیةوالمخطوطات
اإلسالمیة في أوروبا، وأكسبت هذه المقتنیات المكتبة األلمانیة شهرة دولیة واسعة ضمن أهم 

وتحتوي المكتبة البافاریة حالیا على عشرة مالیین كتاب ومجلد .المراكز البحثیة في العالم
ألف ٩٦جلة مطبوعة ورقمیة من معظم لغات العالم، إضافة إلى ألف صحیفة وم٦٢و

وأدخلت المكتبة خدمة الترقیم على ملیون قطعة من مقتنیاتها من .مخطوطة تاریخیة نادرة
.الكتب والمخطوطات، مما جعلها المكتبة الرقمیة األكبر بین المكتبات األلمانیة

.٢٦٥،ص٧،ج١٢٨٤میریة ،دیوان العبر،البن خلدون، المطبعة األ:انظر) ١٠٨(
فهرس مخطوطات مكتبة المسجد األقصى،صدر الجزء األول منه في القدس :انظر )١٠٩(

مكتبة المسجد - .١٩٨٣،وأعیدت طباعته في ١٩٨٠عن دائرة األوقاف اإلسالمیة عام 
.،القدس١٩٩٨،لحامد دیاب ، ماضیها وحاضرهااالقصى

: ، العددین٥صحیفة الفتح، السنة" فالشریالمصحف: "عبد اهللا مخلص-:انظر) ١١٠(
مصحف السلطان أبي الحسن المریني صلة :"محمد عبد الحفیظ خبطة -.٢٣٨و٢٣٧

التراث واإلشعاع :" ،ضمن أعمال ندوة بعنوان"وصل بین فاس والقدس الشریف
، ص ٢٠٠٨فاس، مطبعة األفق، –سایس - ،برحاب كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة "الثقافي

٢٨- ٥.
- ٢٣٧العددان،٥السنة،صحیفة الفتح،"المصحف الشریف:"عبد اهللا مخلص:انظر)١١١(

٢٣٨.
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اهتمام المغاربة بتدوین المصحف الشریف نموذج العصر الحدیث
هو  المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور  وردت ضمن مقالة منشورة في مجلة )١١٢(

، ١٩٦٥مزدوج، دجنبر ٧-٦المغرب،الصادرة عن وزارة الممثل الشخصي ، عدد
. ١٨-١٧ص

لمغرب عن فتاوى أهل إفریقیة واألندلس والمغرب، المعرب والجامع االمعیار:انظر)١١٣(
ج ،١٩٨١دار الغرب اإلسالمي،بیروت ،الونشریسي ،تحقیق محمد حجي،ألحمد بن یحیى

.١١،ص ٧

، الرباط، العدد دعوة الحق، "مركز المصحف الشریف بالمغرب:"محمد المنوني:انظر)١١٤(
الفقیه المنوني (من كتاب وأعید نشره  ض. ٧٧-٧١، ص ١٩٦٨، ینایر ١١، السنة ٣

، ٢٠٠٠، منشورات وزارة الشؤون الثقافیة، الرباط، مطبعة دار المناهل، فبرایر )أبحاث مختارة
٣٦٣-٣٥٣ص 

یذكر ابن بطوطة ان قبة الشراب تلي قبة زمزم، وبابها الى جهة الشمال، وبها اختزان )١١٥(
النظار، نشر المكتبة التجاریة تحفة:المصاحف الشریفة والكتب التي للحرم الشریف،وانظر

٨٤ص١ج- هـ١٣٧٧الكبرى بمصر عام 
محمد المنوني، : وراجع عن هذه الربعة-. ٥٥س، الباب.المسند الصحیح،م-:انظر) ١١٦(
، ٨،السنة٥، مجلة دعوة الحق، العدد "عالقات المغرب بالشرق في العصر المریني األول"

٦٣- ٦٢ص 
.٣٩٩٤خزانة  الحسنیة بالرباط تحت رقممخطوط توجد نسخة منه بال) ١١٧(
أرجوزة عروسة الوسائل فیما لبني الوطاس  من الفضائل ،لمحمد  الكراسي : انظر) ١١٨(

.٢٨،ص٢٢٧٨وتوجد نسخة منها مخطوطة  بالخزانة الملكیة بالرباط تحت رقم
.٦٨،ص٥س،ج.ورد ذكرها في كتاب االستقصا، للناصري،م) ١١٩(
تاریخ المصحف الشریف "ي سیدي محمد المنوني رحمه اهللا،أستاذي وشیخ: انظر)١٢٠(

.٢٤س،ص.،م"بالمغرب
جمادى ٢٠كان وزیرا لعمه عبد اهللا الغالب الذي استخلفه بمكناس،وتوفي  في ) ١٢١(

تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة، -:م،وانظر ترجمته عند كل من١٥٦٧/هـ٩٧٥الثانیة عام
-٥٥،ص٥س،ج.االستقصا،للناصري،م-.٣٥- ٣٣مؤلف مجهول، نشر جورج كوالن،ص

٥٧.
.٢٥-٢٤س،ص.،م"تاریخ المصحف الشریف بالمغرب:"انظر) ١٢٢(
.٤٣،ص٦٨ورد ذكره في ملحق فهرس المخطوطات العربیة بهذا المتحف تحت رقم) ١٢٣(
.١٢٥سورة البقرة االیة) ١٢٤(
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٢٦-٢٥س،ص.،م"تاریخ المصحف الشریف بالمغرب:"انظر)١٢٥(
، ٦، العدد البحث العلمي، مجلة "ترجمة مغربیة لفهرس األسكوریـال: "نونيمحمد الم) ١٢٦(

.٢٣- ١٦، ص ١٩٦٥
( 127)E. Lévi Provençal : « Manuscrits arabes de l’Escurial »
Imprimé à paris, 1928-.p 34-36.

محمد العابد الفاسي ،الخزانة العلمیة بالمغرب، مطبعة : انظر)١٢٨(
.٥٥- ٣٨،ص١٩٦٠الرسالة،الرباط،

حول مصحف األمیر موالي علي بن السلطان سیدي : "التازي عبد الهادي :انظر) ١٢٩(
مارس / ١٤٠٤، ٢جمادى -١، جمادى ٢٣٤، العدد دعوة الحق، "محمد بن عبد اهللا

١٩٨٩.
.٢ص،١فهرس مخطوطات دار الكتب المصریة ،ج:انظر) ١٣٠(
ابو القاسم الزیاني، البستان -.١٣٠، ص٢س،ج.الناصري ،االستقصا ،م- :انظر) ١٣١(

.هـ١١٥٥س ،حوادث سنة.الظریف ،م
لألمیر العلوي عبد السالم بن محمد الثالث توجد نسخة ) درة السلوك(مخطوط )١٣٢(

.٢٣٧منه بالخزانة الحسنیة بالرباط تحت رقم 
.٥٥-٤٥س،ص.جنى زهرة اآلس في بناء مدینة فاس،م-:انظر)١٣٣(
جهود العلماء المغاربة في :"تقى الجهوي القرآني الثالث تحت عنوانأعمال المل- :انظر)١٣٤(

صفر ٢٤،إعداد المجلس العلمي المحلي لوالیة طنجة، وذلك یوم السبت "خدمة القرآن الكریم
مخطوطات مغربیة في علوم :"محمد المنوني- .م٢٠١٣دجنبر ٢٨هـ الموافق ١٤٣٥الخیر 

.١٢٢-٥٣،ص ١٩٨٢، ٣، الرباط، العدد یةمجلة دار الحدیث الحسن،"القرآن والحدیث
-.٢١-١٧،ص ١٩٤٦، مجلة الثریا ،جامعة تونس ،سنة "المكتبة الكتانیة-:انظر) ١٣٥(

، ١٩٤٩، السنة ٣٤،تطوان ،العدد األنیس ،مجلة "الخزانة الكتانیة بفاس"احمد المكناسي، 
.١٥- ١٤ص 

٤٥٨س،ص.ط،مكشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیة،بالربا:انظر) ١٣٦(
هو محمد بن جریر بن یزید الطبري المؤرخ والمفسر ،ولد في أمل طبرستان )١٣٧(

وله باإلضافة إلى مخطوط جامع البیان هـ،٣١٠هـ واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ٢٢٤سنة
.المعروف بتفسیر الطبري،كتاب آخر بعنوان أخبار الرسل والملوك


