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بية»كتاب أو  يتزبرنهارد مور المستشرق عن   )م1905(« الباليوغرافيا العر
 (1)أحمد وسام شاكر

 

يتز عُرف بسعة إطلاعه على التراث ، ورحالة ألماني مستشرق (1939-1859) برنهارد مور
يوهان فوك ِصفةَ العلم بالمشرقيات من العرق إلى المغرب.  وسمه، وقد الشرقي المخطوطي والجغرافي

ية و ؛(1896–1887أميناً لمكتبة معهد اللغات الشرقية في برلين ) عمل مديراً لل كتبخانة الخديو
 (. 1924–1911ومديراً لمكتبة معهد اللغات الشرقية ) ؛(1911–1896بالقاهرة )

مجموعة الخطوط »(، و1892)برلين « زنجبار وعمانقطع عربية من تأليف أهل »: من مؤلفاته
جغرافية الجزيرة »(، و1905)القاهرة « ه 1000العربية من القرن الأول الهجري حتى عام 

ية»و ،(1925)هانوفر « العربية الطبيعية والتاريخية لابن « التحفة السنية بأسماء البلاد المصر
« ابن سعيد الصقلي»(، و1908« )البتراء»: ساتهدراالجيعان بالعربية والألمانية، وغيرها. ومن 

« فرمانات السلطان سليم الأول»(، و1910« )الآثار العربية في سيناء»(، و1910)
 . (2)(1935« )من تاريخ الجزيرة العربية»( و1933« )قواعد العربية»( و1915)

يتز الموسوم  بية من القرن الأول مجموعة الخطوط العر »في هذا المقال، نلقي الضوء على كتاب مور
، Arabic Palaeography(3) "وغرافيا العربيةيالبال"أو اختصاراً « ه 1000الهجري حتى عام 

لأول مرة الكتاب هذا طبع والباليوغرافيا هي العلم المعني بدراسة الخطوط القديمة وتطورها. 
في حكم المطبوعات النادرة. اليوم  وهو، 1986، وأعيدت طباعته مرة ثانية عام 1905عام 

ترجع أهمية الكتاب، في مجال باليوغرافيا المصاحف، إلى كونه من المطبوعات القليلة التي عنيت 
ية. وبالنسبة   فإني ،ليبنشر لوحات من المصاحف المبكرة التي تحفظها اليوم دار ال كتب المصر

منه محفوظة بقسم  اهتديت إلى نسخةحتى  (4)الكتاب إلا من خلال مراجع وسيطة أطالعلم 
فأردت بهذا المقال إفادة  ؛بمكتبة جامعة مكجيل ال كندية الخاصة وال كتب النادرةالمجموعات 

 الباحثين الشباب من جيلي وعموم القراء بمحتوى الكتاب على وجه الإختصار. 
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ُ ، مقدمات أو دراسات( من الحجم ال كبير، وهو لا يحتوي على 1905الكتاب )نسخة و ُ وج  هل
، تعرض فاضض  عنوان الفَ الولأجل . Album "ألبومفهو إذن "؛ ( لوحة188)لوحات عددها 

يف فان كارباتشيك عاملكتاب للنقد في مراجعة ا   .(5)1906 لجوز
 مجموعات: تسعلوحات الكتاب على  قُِسمَت  

 المصاحف ال كوفية.  .1

يقيا وأسبانيا.  .2  المصاحف المكتوبة في شمال أفر

 المصاحف من عهد سلاطين المماليك.  .3

 المصاحف المكتوبة في فارس والهند.  .4

 المصاحف التركية.  .5

  .البرديات والنقوش والوثائق القديمة .6

 المخطوطات.  .7

 خطوط المؤلفين.  .8

 بية. الكتابات المغر  .9
بيان وفيما يلي ه . 1240سنة إلى  الهجري الفترة من القرن الأولهذه المجموعات تغطي 

ويمكن للباحث تحري المزيد من المعلومات عن المصاحف والبرديات  بمحتوى الكتاب تفصيلاً،
ية  ؛والإجازات وال كتب التراثية المذكورة فهارس وبالرجوع إلى فهارس ال كتبخانة الخديو

ية   وكلاهما متوفر بصيغة إل كترونية على شبكة الإنترنت أو في صورة مطبوعة. ،المكتبة الأزهر
 
 
 
 

http://www.quranmss.com/


Qur’anic Manuscripts Studies Blog | www.quranmss.com 

 

3 
 

  (الرابع الهجريل إلى )القرن الأو المصاحف ال كوفية .1
o  139[ ال كتب: مُصحف على الر َّق من القرن الأول/الثاني الهجري. دار 12–1اللوحات 

 .(6)]رصيد مصاحف
o  نماذج من مصحفين على الر ق من القرن الأول/الثاني الهجري. وهما  :16–13اللوحات

 .منسوبان إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. جامع سيدنا الحسين
o  تتضمن  دار ال كتب. : مُصحف على الر َّق من القرن الثاني الهجري.18–17اللوحات

ة بها  18اللوحة  : قرأُت نصها، )؟(ه 368ببعض كلماتها، مؤرخة بسنة  تذهب خروموقفي َّ
هذا المصحف حبس في سبيل الله عز وجل لا يباع ولا يوهب بسم الله الرحمن الرحيم »

 ...لا يملك ولا يتلف بوجه تلف حتى يرث الله جل وعز الأرض ومن عليها]و[ولا يورث 
في الجامع  را فيه لجمي ... ... أبو النجم طارق رجا ثواب الله والدار الآخرة...لوا احبس

على يدي عمر... رحم الله من قرأ فيه ودعا لمحبسه  ...العتيق بفسطاط مصر وجرى ذلك
صلى الله على سيدنا محمد وآله بالمغفرة والرحمة... زد هدا... من النار ولجميع المؤمنين و

 . «]؟مائةث[حمد بن الأسكاف الوراق في رمضان سنة ثمان وستين وثلا]أ[وسلم... 
o  ة : 30–19اللوحات مصحف من القرن الثاني/الثالث الهجري، جُلَِب من مدينة فو َّ

ية. مجموعة خاصة  .(7)المصر
o  مصحف على الر َّق من القرن الثاني/الثالث الهجري. على هامش اللوحة 38–31اللوحات :

من  38و  37كتابة فيها عد آي ُسدُس القرآن بال كوفي والبصري والمدني. اللوحات  32
 مصحف آخر. 

o  مصحف على الر َّق من القرن الثالث الهجري،كان سابقاً في البهنسَة. 40–39اللوحات : 
o  قرأتها:  .ه 277عليها وقفية مؤرخة بسنة ، قرآنية من القرن الثالث الهجريقطعة : 41اللوحة

في سبيل الله يقرأ فيه في مسجد... لا يباع ولا يوهب ولا  ...بسم الله الرحمن الرحيم»
يورث... حتى يرث الله الأرض ومن عليها حبسه خلف بن هرون... الله والدار الآخرة 
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شراه وبيعه... الله على محمد النبي وعليه السلام... جمادى  في سنة سبع وسبعين ومائتين حرام
براهيم بن  الأولى من سنة سبع وسبعين ومائتين  دار ال كتب.  .«معين؟سلم مولى إ

o  مُصحف من القرن الثالث الهجري. جامع سيدنا الحسينأ42اللوحة :.  
o  وقفية  من الداخل بجلدتها: ورقة قرآنية من القرن الثالث الهجري، مُلصق ب42اللوحة

براهيم بن أفلح العطار أوقفها محمد بن»نصها:  ، قرأتُ ه 270مؤرخة بسنة   ابتغاء رضا الله إ
 دار ال كتب. .«رحمه الله وغفر لهومائتين  ينمدينة دمشق سنة سبعبلمسجد الجامع 

o  القرن الثالث الهجري. دار ال كتب، : قطعة قرآنية على البردي43اللوحة. 
o  دار ال كتب .(8)، القرن الثالث الهجريمُصحف بالخط الحجازيمن  قطعة: 44اللوحة.  
o دار ال كتب .قطعتين من مصحف يعود إلى القرن الثالث/الرابع الهجري: 45 اللوحة 
يقيا و منمصاحف . 2  (ه 13-ه 4)القرن  سبانياأشمال أفر
o  ( القرن 2القرن الرابع الهجري ) –( القرن الثالث 1؛ )قطعة من مصحفين: 46اللوحة

 دار ال كتب. القرن السادس الهجري.  –الخامس 
o  ه . دار ال كتب557: مصحف من فالينسيا، مؤرخ بسنة 47اللوحة. 
o  ه . دار ال كتب1182: مصحف من المغرب، مؤرخ بسنة 48اللوحة.  
o  ه . دار ال كتب1288، سنة «دلائل الخ يرات»: نسخة من 49اللوحة.  
  (ه 10–ه 8)القرن  مصاحف من عهد سلاطين المماليك. 3
o دار  ه .755-748: مُصحف السلطان حسن. غير مؤرخ. يُعتقد أنه كتب سنة 50 اللوحة

 ال كتب.
o دار ال كتبه . 770 أوقف سنة ،: مُصحف السلطان شعبان51 اللوحة.  
o  ه . دار ال كتب769 أوقف سنة ،خوند بركة: مُصحف 52/53اللوحة.  
o  ه . دار ال كتب757سنة مؤرخ ب: مصحف السلطان شعبان، 54/55اللوحة.  
o  ه . دار ال كتب770 سنةأوقف : مصحف السلطان شعبان، 56/57اللوحة. 
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o  ه . دار ال كتب774سنة مؤرخ ب: مصحف السلطان شعبان، 58/59اللوحة. 
o  ه . دار ال كتب776سنة مؤرخ ب : مُصحف الأمير صرغتمش،60/61اللوحة.  
o  ه . دار ال كتب790-770 حوالي: مصحف الأمير أرغون شاه، 62/63اللوحة. 
o  ه . دار ال كتب801سنة مؤرخ ب: مصحف السلطان برقوق، 66-64اللوحات. 
o  دار ال كتبمؤرخ غيره (، 801–784: مصحف السلطان برقوق )67/68اللوحات .. 
o  دار ال كتب. غير مؤرخ: مصحف السلطان برقوق، 69/70اللوحات . 
o  ه . دار ال كتب.814سنة مؤرخ ب: مصحف السلطان فَرَج، 74-71اللوحات 
o  ي قرأت فه . دار ال كتب. 820ة مؤرخ بسن : مصحف السلطان المؤيد،75/76اللوحة

يلة، وشرُط الواقف أن لا  75هامش اللوحة  ولا خرج يُ وقفية على جامع المؤيد بباب زو
 ُ  رهن. ي
o  دار ال كتبغير مؤرخ: مصحف السلطان المؤيد، 77اللوحة ..  
o  ه . دار ال كتب.828 سنة أوقف: مصحف السلطان بيبرس. 78/79اللوحة 
o  دار ال كتب. غير مؤرخ:  مصحف السلطان قيتباي، 80اللوحة . 
o  ه . 874سنة ، مؤرخ بالغوري قانصوة: جلدة مصحف مصنوعة زمن السلطان 81اللوحة

 جامع الحسين. 
o  ختام  اللوحتين قيدفي . ه 908سنة مؤرخ ب، نصوة الغوريا: مصحف ق82/83اللوحة

يف الإمام الأعظم مالك رقاب »: قرأته يف مولانا المقام الشر أمرَ بكتابة هذا المصحف الشر
يفين السلطان مالك الملك  الأمم ملك البرين والبحرين الأشرف أبو خادم الحرمين الشر

  .دار ال كتب«. النصر قانصوة الغوري خلد الله مل كه بمحمد وآله
o  دار ال كتبالتاسع الهجري، القرن مرازتمير أمصحف ال: 84اللوحة .. 
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 (ه 13–ه 6)القرن ة والهندية المصاحف الفارسي   . 4
o  الهجري. دار القرن السادس : مصحف كوفي مع ترجمة فارسية بين السطور، 85اللوحة

 ال كتب. 
o  ه . دار ال كتب. 599سنة مؤرخ ب، زنجي أتابكالمظفر مصحف : 86اللوحة 
o  ه . دار ال كتب. 607سنة مؤرخ ب: مصحف مع ترجمة فارسية، 87اللوحة 
o  ه . دار ال كتب. 635سنة ب مؤرخ: مصحف مع ترجمة فارسية، 88اللوحة 
o  ه . دار ال كتب635سنة مؤرخ بمصحف ياقوت المستعصمي، : 89اللوحة.  
o  ه . دار ال كتب.713سنة مؤرخ ب، خان أولجايتومصحف  90/91اللوحة 
o  ه . دار ال كتب. 988سنة مؤرخ ب: مصحف فارسي، 92اللوحة 
o  دار ال كتب. العاشر الهجريالقرن : مصحف فارسي، من 93اللوحة . 
o  ه . دار ال كتب. 1000سنة مؤرخ ب: مصحف الملا قاري، 94اللوحة 
o  الثالث القرن مصحف فارسي، من وه . 918سنة مؤرخ بمصحف هندي، : 95اللوحة

 . دار ال كتب.عشر الهجري
o  ه . دار ال كتب.1240سنة مؤرخ ب: مصحف هندي، 96اللوحة 
 (ه 1234 – ه 900)المصاحف التركية . 5
o  مصحف الحافظ عثمان، وه . دار ال كتب. 900 حوالي: مصحف حمد الله، 97اللوحة

 ه . دار ال كتب. 1083 حوالي
o  يساري مصحف إسماعيل وه . 1203 مؤرخ بسنة: مصحف صالح صلاحي، 98اللوحة

 ه . دار ال كتب. 1166سنة مؤرخ بزاده، 
o  مؤرخ مصحف محمد وفا، وه . 1195سنة مؤرخ ب، القسطنطينية: مصحف من 99اللوحة

 . دار ال كتب ه .1234سنة ب
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 (ه 429–ه 87) برديات ونقوش ووثائق قديمة. 6
o  دار ال كتبه . 90 حواليبردية ثنائية اللغة، : 100اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 87سنة مؤرخ ب : وصل بالتسليم،101اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 90سنة مؤرخة ب، على البردي : رسالة102/103اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 91سنة مؤرخة ب ،على البردي : رسالة104اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 91سنة مؤرخة ب، على البردي : رسالة105اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 112سنة مؤرخة بإجازة على البردي، : 106اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 117سنة مؤرخة ب، أنطينوبولسمجموعة نقوش من : 107/110اللوحات.  
o  ه . مجموعة خاصة207سنة مؤرخ ب: شاهد قبر، 111اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 239سنة مؤرخ ب: عقد بيع، 112/113اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 264سنة مؤرخ ب: عقد زواج، 114اللوحة. 
o  دار ال كتبه . 423مؤرخة بسنة  : وثيقة شراء،115اللوحة.  
o  دار ال كتبه . 429 سنةمؤرخة ب شراء،: وثيقة 116اللوحة. 
 (   ه 1001 –ه  350) المخطوطات. 7
o  دار ال كتبه . 350 حواليلشافعي، ل «الرسالة»: نسخة من 117/118اللوحة.  
o  يب الحديث»: نسخة من 119/120اللوحة  ه .311لأبي عبيد القاسم بن سل َّام، سنة  «غر

ية   .المكتبة الأزهر
o  يه، سنة  «الكتاب»نسخة من : 121اللوحة   .دار ال كتبه . 351لسيبو
o  للزجاج، النصف الأول من القرن الرابع الهجري.  «سر النحو»: نسخة من 122اللوحة

 .دار ال كتب
o  لأبي بكر النيسابوري، القرن الرابع الهجري.  «إختلاف العلماء»: نسخة من 123اللوحة

  .دار ال كتب
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o  دار  للطبري، القرن الرابع الهجري. «إختلاف الفقهاء»: نسخة من 124/125اللوحة
 .ال كتب

o  يضاح الوقف»: نسخة من 126اللوحة لابن الأنباري، القرن الرابع الهجري. ونسخة من  «إ
بية»   .دار ال كتبه . 430لابن جني، سنة  «الخصائص العر
o  دار ال كتبه . 430 حواليللبيهقي،  «السنن ال كبرى»: نسخة من 127اللوحة.  
o  ه . 467مغاني، سنة الأبي عبد الله حسين الد «الزوائد والنظائر»: نسخة من 128اللوحة

لأبي بكر أحمد الخصاف،  «الحيل»ه . ونسخة من 495للبخاري، قبل  «الجامع»ونسخة من 
 .دار ال كتبه . 496سنة 

o  روضة »ه . ونسخة من 502لمؤلف مجهول، سنة  الصناعة المعجمية: كتاب في 129اللوحة
 .دار ال كتبه . 576لأبي القاسم علي السمناني، سنة  «القضاة

o  ونسخة من  .ه 553لابن السيد البطليوسي، سنة  «اباقتضال»: نسخة من 130اللوحة
 .دار ال كتب .ه 555لأبي عبد الله محمد الشافعي، سنة  «المسند»
o  دار ال كتبه . 556 )بالفارسية( للغزالي، سنة «كيمياء السعادة»: نسخة من 131اللوحة. 
o  دار ه . 559لأبي داود سليمان السجستاني، سنة  «السنن»: نسخة من 132اللوحة

 .ال كتب
o  سنة بن الحسين بن محمد النقاش التنوخيلمحمد  «المتهجدمصباح »: نسخة من 133اللوحة ،

  .دار ال كتبه . 574للفارابي، سنة  «الجامع لديوان الأدب»ونسخة من  ه .569
o  دار ال كتبه . 566لأبي نعيم الأصفهاني، سنة  «دلائل النبوة»: نسخة من 134اللوحة. 
o  أطراف الغرائب»ه . ونسخة من 583، سنة «ديوان المتنبي»: نسخة من 135اللوحة» 

  .ه . دار ال كتب581لأبي الفضل محمد المقدسي، سنة 
o  للغزالي  «المستصفى»ه . ونسخة من 592للغزالي، سنة  «الوجيز»نسخة من : 136اللوحة

  .دار ال كتبه . 589أيضاً، سنة 
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o  يا يحيى التبريزي، سنة  «إصلاح المنطق»: نسخة من 137اللوحة ه . ونسخة 593لأبي زكر
 .دار ال كتبه . 592للجوهري، سنة  «الصحاح»من 

o  ه . 609ي، سنة دمحمد الأبيورلأبي المظفر  «ديوان العراقيات»: نسخة من 138اللوحة
  .دار ال كتبه . 609لأبي عيسى محمد الترمذي، سنة  «الجامع المختصر»ونسخة من 

o  التحقيق»ه . ونسخة من 620لابن الجوزي، سنة  «صفة الصفوة»: نسخة من 139اللوحة 
 .دار ال كتب ه .624سنة  لابن الجوزي، «في أحاديث الخلاف

o  ه . ونسخة 626الشيباني، سنة  بن الحسن لمحمد «الجامع الصغير»: نسخة من 140اللوحة
 ب.دار ال كته . 636للغزالي، سنة  «البسيط»من 

o  ياني «بحر المذهب»: نسخة من 141اللوحة  فيالمجتبى »ه . ونسخة من 632، سنة للرو
  .دار ال كتب ه .581لأبي الحسن علي الدراقطني، سنة « السنن

o  ه . ونسخة من 639بكر محمد السرخسي، سنة لأبي « المبسوط»: نسخة من 142اللوحة
 .دار ال كتبه . 654لأبي تمام، سنة « الحماسة»ديوان 

o  ه . ونسخة من 642للصدر حسام الدين، سنة « الفتاوى الخاصية»: نسخة من 143اللوحة
 .دار ال كتبه . 646لأحمد النسفي، سنة « نظم الجامع ال كبير»
o  ه . ونسخة 661لابن الصلاح، سنة « علم الحديثمعرفة أنواع »: نسخة من 144اللوحة

  .ه . دار ال كتب679لابن الصلاح أيضا، سنة « مشكل الوسيط»من 
o  بهجة المجالس»ه . ونسخة من 666، سنة «دلائل النبوة للبيهقي»: نسخة من 145اللوحة »

 .ه . دار ال كتب667لابن عبد البر النمري، سنة 
o  ه . ونسخة 682لابن جني، سنة  «مشكلة أبيات الحماسةشرح »: نسخة من 146اللوحة

 .ه . دار ال كتب682لأبي منصور محمد الهروي، سنة « تهذيب اللغة»من 
o  اف»: نسخة من 147اللوحة ه . 732لأبي حفص عمر الأعجمي، سنة « تلخيص ال كش  

  .ه . دار ال كتب733لابن قدامة المقدسي، سنة « المغني في الفقه»ونسخة من 
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o  ه . ونسخة من 730لأبي محمد عبد الغني الجماعيلي، سنة « ال كمال»: نسخة من 148اللوحة
 .ه . دار ال كتب730لأبي البركات عبد الله النسفي، سنة « الوافي»
o  ه . 733لشمس الدين محمد الذهبي، سنة « مختصر تهذيب ال كمال»: نسخة من 149اللوحة

 .ه . دار ال كتب740ة لابن هبيرة، سن« مذاهب العلماء»ونسخة من 
o  لأبي محمد علي « المحلى»ه . ونسخة من 755خط السلطان حسن، سنة : 150اللوحة

 .ه . دار ال كتب743الأندلسي، سنة 
o  151اللوحة :‘Kudatghu Bilik’  ،)ه . دار ال كتب750 حوالي)بالتركية. 
o  ه . دار ال كتب767لابن عبد البر النمري، سنة « الإستيعاب»نسخة من : 152اللوحة. 
o  ه . ونسخة من 777لمحمد الفيروزآبادي، سنة « الأنيس الجليس»: نسخة من 153اللوحة

 .ه . دار ال كتب778لمحمد بن يعقوب الخليلي، سنة « أعلام الإصابة»
o  المشيخة»ه . ونسخة من 801لابن قدامة المقدسي، سنة « الرقة»: نسخة من 154اللوحة »

 .ه . دار ال كتب815المراغي، سنة لأبي بكر محمد 
o  ه . ونسخة من 824لصدر الدين القونوي، سنة « تفسير الفاتحة»: نسخة من 155اللوحة

يب النشر»  .ه . دار ال كتب860لابن الجزري، سنة « تقر
o  يب التهذيب»: نسخة من 156اللوحة خزانة »ه . ونسخة من 832لابن حجر، سنة « تقر

 ب.دار ال كت ه .848لابن حجة، سنة « الأدب
o  ه . ونسخة 867لتقي الدين محمد المال كي الفاسي، سنة « العقد الثمين»نسخة من : 157اللوحة

 .ه . دار ال كتب872لأبي عبد الله محمد الرازي، سنة « أسئلة القرآن»من 
o  براهيم البقاعي، سنة « الأقوال القديمة»: نسخة من 158اللوحة ه . 873لأبي الحسن إ

 .دار ال كتب ه .885الجزري، سنة  بن لشمس الدين« تحبير التيسير»ونسخة من 
o  ه . ونسخة من 903لسبط المارديني، سنة « إرشاد الطلاب»»نسخة من : 159اللوحة

 .ه . دار ال كتب910للسيد علي الجرجاني، سنة « شرح السراجية»
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o  يضاح »ه . ونسخة من 914للسيوطي، سنة « بةسحادر ال»: نسخة من 160اللوحة إ
  .ه . دار ال كتب931لداود المال كي، سنة « السالك

o  ه . ونسخة من 940للقلقشندي، سنة « معرفة قبائل العرب»: نسخة من 161اللوحة
 .ه . دار ال كتب948لمحمد بن الغرس، سنة « القضاءآداب »
o  شرح »ه . ونسخة من 953للسيوطي، سنة « الخصائص ال كبرى»: نسخة من 162اللوحة

 .ه . دار ال كتب964لابن دقيق العيد، سنة « الأحكامعمدة 
o  للعز بن « الفوائد»ه . ونسخة من 971للسيوطي، سنة « الإتقان»نسخة من : 163اللوحة

 .ه . دار ال كتب982عبد السلام، سنة 
o  بعين»: نسخة من 164اللوحة ه . ونسخة من 990لولي الدين الشبشيري، سنة « شرح الأر

 .ه . دار ال كتب1001لبرهان الدين ال كرماني، سنة « البرهان»
 (ه 1098 –ه  504) خطوط المؤلفين. 8

o  يري»وه . 504، سنة إجازة الحريري لكتابه المقامات: 165اللوحة  «مقامات الحر
 دار ال كتب. ه . 504للمبارك بن أحمد الأنصاري، سنة 

o  شرح »من ونسخة ه . 673، سنة «التيسير في التفسير للدميري»: نسخة من 166اللوحة
 دار ال كتب. ه . 616للحصيري، سنة  «الجامع ال كبير

o  دار ال كتب.  ه .647لابن سعيد، سنة  «المغرب»: نسخة من 167اللوحة  
o  بعين المتباينة»: نسخة من 168اللوحة ونسخة من . ه 851للسخاوي، سنة  «الأر

 دار ال كتب. ه . 734، سنة «المصباح المنير»
o  شرح »ه . ونسخة من 763للسبكي، سنة  «الطبقات ال كبرى»: نسخة من 169اللوحة

 دار ال كتب. ه . 743سنة  كاتب،لأمير  «الهداية
o  دار ه . 762للفيروزابادي، حوالي  «شرح القصيدة التائية»: نسخة من 170اللوحة

 ال كتب. 
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o  يةه . 799للقلقشندي، سنة  «صبح الأعشى»: نسخة من 171اللوحة  .المكتبة الأزهر
o  الانتصار»ه . ونسخة من 821للعيني، سنة  «مغاني الأخيار»: نسخة من 172اللوحة» 

 دار ال كتب. ه . 800، حوالي قلابن دقما
o  ه . ونسخة من 941للشعراني، سنة  «شرح البحر المورود»: نسخة من 173اللوحة

 دار ال كتب. ه . 850لابن حجر، قبل  «مختصر البداية»
o  ه . ونسخة من 1190للمرتضى، سنة  «أسانيد ال كتب الستة»: نسخة من 174اللوحة

 دار ال كتب. ه . 1098للشربيني، سنة  «رطرح المد»
بية. 9  (ه 983 – ه 421) كتابات مغر

o  ه . ونسخة 523لأبي أحمد عبد الله الجرجاني، سنة « الكامل»نسخة من  :175اللوحة
 ال كتب. دار  ه .421للبخاري، سنة « الجامع»من 

o  ه . دار ال كتب486لأبي علي إسماعيل القالي، سنة « الأمالي»: نسخة من 176اللوحة. 
o  زهر الآداب»ه . ونسخة من 528لابن جني، سنة « المحتسب»: نسخة من 177اللوحة »

براهيم الحصري، سنة    .ال كتبه . دار 524لأبي إسحاق إ
o  ه . دار ال كتب597لأبي تمام، سنة « الحماسة»: نسخة من 178اللوحة.  
o  ه . ونسخة من 612ي، سنة تلعياض بن موسى السب« الشفا»نسخة من : 179اللوحة

 .ه . دار ال كتب597لأبي محمد علي بن حزم، سنة « الإحكام»
o  شرح »ه . ونسخة من 689لابن الأثير، سنة « جامع الأصول»: نسخة من 180اللوحة

  .ه . دار ال كتب629لابن الجوزي، سنة « مشكل الصحيحين
o  ه . 698سنة  ،ائعضلأبي الحسن علي ابن ال« شرح الجمل»: نسخة من 181اللوحة 
o  ه . ونسخة من 715لابن عبد البر النمري، سنة « بهجة المجالس»: نسخة من 182اللوحة

  .تبه . دار ال ك698للمزني، سنة « المختصر»
o  ه . دار ال كتب714للبخاري، سنة « الجامع»: نسخة من 183اللوحة. 
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o  الأرجوزة في »ه . ونسخة من 731للبخاري، سنة « الجامع»: نسخة من 184اللوحة
 .دار ال كتبه . 727لابن سينا، سنة « الطب

o  دار ال كتبه . 735لابن الأثير، سنة « شرح مسند الشافعي»: نسخة من 185اللوحة. 
o  دار ه . 759لابن مرزوق، سنة « شرح عمدة الأحكام»: نسخة من 186اللوحة

 .ال كتب
o  يل»: نسخة من 187اللوحة  .دار ال كتبه . 767لابن العربي، سنة « قانون التأو
o  دار  ه .983لعبد السلام المصراتي، سنة « شرح أسماء الله»: نسخة من 188اللوحة

 .ل كتبا
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Figure 1: Arabic Palaeography by Bernhard Mortitz (Cairo, 1905). Courtesy of Department of Special 
Collections and Rare Books, McLennan Library, McGill University. Photograph Ahmed Shaker 
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 quranmss.com@ashakerالبريد الإل كتروني  باحث في المخطوطات القرآنية المبكرة. (1)
 .كليرِ ( للزِ 2/50« )الأعلام»( لبدوي؛ 575« )موسوعة المستشرقين»( لعقيقي؛ 2/757« )المستشرقون» :انظر (2)

(3) Moritz, B. (1905). Arabic palaeography: a collection of Arabic texts from the first century of the 
Hidjra till the year 1000. Cairo, Khedivial Library. 

( عندما أتى على ذكر المصاحف المخطوطة القديمة في القاهرة، 1992 -1908ومثاله ما ذكره الأستاذ كوركيس عواد ) (4)
يتز »ورد في إحدى الفقرات ما نصه: أحيث  ، نشره في كتابه، نماذح Moritzولا بد لنا من الإشارة إلى أن المستشرق مور

من خطوط مصاحف ُتحرزها دار ال كتب، وهي ترقى إلى القرون الخمسة الأولى للهجرة. وفي ما يأتي ثَبٌَت بها حسبما وردت 
، تعود 106–100، 43(. علماً بأن الألواح 117–113 ،106–100، 46–31، 18–17، 12–1في كتابه: )الألواح 

ردي في القرون الثلاثة الأول للهجرة، والباقي على الر ق. وأكثرها بخطوط كوفية. ومنها إلى مصاحف مكتوبة على أوراق الب
عبارة  106-100اللوحات [(. 42، 40، صأقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم)انظر:  «بخط قريب من النسخي

 ]أ.و.ش –عن برديات وليست مصاحف مكتوبة على البردي كما ورد في الاقتباس 
وانظر مراجعة  .322: ، ترجمة أيمن فؤاد سيد، صالمدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيفرانسوا ديروش،  (5)

 WZKM 20, 1906, PP.131-148كارباتشيك في 
ية: التاريخ والأصول» بعنوان للباحث ورقةانظر . المصحفلنا عناية خاصة بهذا   (6) ، «مصحف عثمان بدار ال كتب المصر

 ية. ية عن المصاحف المبكرة من دار ال كتب المصر قائمة أولنشر لنا قريباً يسو. 2018 سبتمبر 25، يةالمخطوطات القرآن
 .Is CBL 1404برقم  ،الأوراق من مصحف أموي محفوظ اليوم في مكتبة تشيستر بيتي بدبلن (7)
أوراق من هذا  (7)ثمة . وهو الصحيح ؛إلى القرن الأول الهجري ،فرانسوا ديروش، وكذا أعاده أدولف جروهمان( 8)

إلى الفترة  المشع الفحص ال كربوني هاأعاد حيث ،Ms. Or. Fol. 4313برقم مقيدة المصحف في مكتبة برلين الحكومية 
بعد شراء تركة  1940عام  هذه الأوراقعلى مكتبة برلين الحكومية تحصلت قد و. %95.5دقة تبلغ  م بنسبة606-652
يتز برنهاد يل  18، دويتشه فيليه)انظر: أقدم مخطوطة لأجزاء من القرآن تستقطب الأضواء في برلين، . مور  .(2015أبر

                                                           

http://www.quranmss.com/

