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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

 البحث ملخص
يعنى هذا البحث بدراسة تحليلية مقارنة للخط الحجازي، وتكمن أهميته في محاولته 

ء على الخط الحجازي الذي تشرف بكتابة المصاحف األولى به، وكان شائعًا في إللقاء الضو
من تكلم عن خصائص الخط  -حسب علمي –بالد الحجاز في القرن الهجري األول، ولم أجد 

العربي الحجازي في المصاحف القرآنية والنقوش الكتابية، وتهدف هذه الدراسة إلى ذكر أهم 
لتي كتبت في القرنين األول والثاني الهجريين، وكذلك الكشف المصاحف والنقوش الكتابية ا

عن خصائص الخط الحجازي من خالل المصادر التاريخية والمصاحف المخطوطة، 
والنقوش الكتابية. وقد سلكت في هذا البحث المنهج المعتبر في البحث العلمي فاعتمدت 

ل الخط العربي في منهجين: األول: المنهج التحليلي: وذلك عن طريق وصف وتحلي
المصاحف القرآنية والنقوش الكتابية القديمة، والثاني: المنهج المقارن: وذلك عن طريق تعيين 
الخصائص الكتابية للمصاحف والنقوش ومقارنتها ببعضها. وخلص البحث إلى أن أهم 

أهم خصائصه الخطوط العربية التي كتب بها المصاحف العثمانية هو الخط الحجازي، ومن 
 .في الكتابة انضجاع يسيرن أغلب ألفاته معوجة إلى اليمين وأعلى األصابع في ذيولها، وأ

Abstract 

This research is a comparative analysis of the Hijaz font and its 
importance lies in its attempt to shed light on the Hijaz font, which 
has the honor to write the first holly Koran, and this font was 
common in Hijaz in the first Hijri century.  I did not find - as far 
as I know – any one talked about the characteristics of Hijazi 
Arabic font in Quran or in written inscriptions. The purpose of 
this study is to mention the most important Qurans and written 
inscriptions in the first and second centuries AH, and the 
discovery of the properties of the Hijaz font through historical 
sources, manuscripts and inscriptions. Deemed methodology of 
scientific research have been followed; since two methods have 
been adopted, the first is the Analytical methodology: Through the 
description and analysis of the Arabic calligraphy in Qurans and 
ancient scriptures. The second is Comparative methodology by 
defining the writing characteristics of the Qur'an and the 
inscriptions and comparing them to each other. The research 
concludes that the most important Arabic fonts used in writing 
Ottoman Qur'an is the Hijazi font, and the most important 
characteristics of it are most of its (Alef) letters are turned back to 
the right also the top and the tails of the (Alef) letter are slanted 
slightly. 
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 ةـــــمقدم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين. 

 أما بعد:

فأول الخطوط العربية: "محمد بن إسحاق النديم يف كتابه الفهرست:  فيقول

الخط المكي، وبعده المدين، ثم البصري، ثم الكويف، فأما المكي والمدين ففي ألفاته 

تعويج إلى يمنة اليد وأعلى األصابع، ويف شكله انضجاع يسير
(1)

وقد أطلق بعض  ."

الدارسين المحدثين على الخط العربي الذي ُكتَِبْت به المصاحف األول الخط 

 ارًا يف التسمية للخطين المكي والمدين.الحجازي، اختص

وقد شاع استعمال الخط الكويف يف القرون الهجرية األولى، يف المصاحف 

وغيرها، وظل الخطاطون يزينون لوحاهتم بأشكال من الخط الكويف إلى زماننا، أما 

الخط المكي والمدين فإهنما يعدان من الخطوط المندرسة، ويعد البحث فيهما من 

وب البحث يف الخط العربي، لكن ذلك ال يمنع من المحاولة، بعد أن أصعب ضر

ظهرت نسخ قديمة من المصاحف، ينطبق عليها وصف الخط الحجازي، مثل 

328مصحف مكتبة باريس رقمو(165)جامعة توبنجن رقم مصحف مكتبة

تي الدكتور طيار آل مالذين نشرهرقم الربيطانية بلندنومصحف المكتبة

قوالج، وبعد أن ُكِشَف يف السنين األخيرة عن نقوش حجازية ترجع إلى النصف األول 

 من القرن الهجري األول، مثل نقش زهير، ونقوش خالد بن العاص وأبنائه، وغيرها.

                                                 

 .17-16الفهرست: ص (1)
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إن هذا البحث يسعى إلى الكشف عن خصائص الخط الحجازي من خالل 

الكتابية، التي يرتجح أهنا تحمل المصادر التاريخية والمصاحف المخطوطة، والنقوش 

خصائص الخط الحجازي، يف محاولة إللقاء الضوء على هذا النوع من الخط الذي 

تشرف بكتابة المصاحف األولى به، وكان شائعًا يف بالد الحجاز يف القرن الهجري 

 األول، وذلك من خالل المباحث اآلتية:

 ل المصادر التاريخية.أنواع الخط العربي القديمة من خالاملبحث األول

الخط الحجازي من خالل المصاحف المخطوطة.املبحث الثاني:

الخط الحجازي من خالل النقوش الكتابية.املبحث الثالث

محاولة استخالص خصائص الخط الحجازي من خالل املبحث الرابع:

المصاحف والنقوش.

 ضاته سبحانه.وأسأل اهلل تعالى التوفيق لتمام العمل ولما فيه مر هذا،
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 متهيد
 نشأة اخلط العربي 

 

 استعمل العرب قبل اإلسالم  نوعين من الخط:

وهو خط أهل اليمن القديم، وقد سمي األول: املسند )اخلط احلمريي(،

واعلم أن العرب قد سمت هذا الخط المؤلف من هذه "بـ)الجزم(، يقول ابن جني: 

 أخذ منه. :ألنه جزم من المسند، أي ؛ما سمي جزمًاقال أبو حاتم: إن(، اجلزم)الحروف 

خط حمير يف أيام ملكهم، وهو يف أيديهم إلى اليوم وباليمن. فمعنى  د:نَ ْس ـمُ قال: وال

جزم: أي قطع منه وولد عنه
(1)

الفرتة القريبة وذكر بعض المحققين أن خط )المسند( قد زال من االستخدام يف

ه على المباين القديمة، إال أن فرعًا من خط )المسند( من ظهور اإلسالم، وبقيت آثار

انتقل إلى الحبشة، وما زال مستخدمًا، وهو أصل الكتابة المستعملة يف أثيوبيا اليوم
(2)

، الذي كان معروفًا يف الحجاز والمناطق الواقعة الثاني: اخلط العربي الشمالي

تدوين القرآن الكريم زمن يف شمال الجزيرة العربية، وهو الخط الذي استخدم يف

المستعمل يف زماننا هو امتداد لذلك الخط بيالبعثة النبوية المباركة. والخط العر
(3)

واختلف الكتاب يف أصل الخط العربي الشمالي، فيرى ابن خلدون أن المسند 

 بالغًا"هو أصل الخط العربي الشمالي، حيث يقول: 
ّ

مبالغه من  وقد كان الخّط العربي

وهو  ،لما بلغت من الحضارة والّترف ،م واإلتقان والجودة يف دولة الّتبابعةاإلحكا

                                                 

 )سند(. 3/222، وينظر: لسان العرب: 1/53سر صناعة اإلعراب: ( (1

 .12، الميسر يف علم رسم المصحف وضبطه31-30ينظر: علم الكتابة العربية: ص( (2

 ينظر: المرجع السابق.( (3
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المسّمى بالخّط الحميرّي. وانتقل منها إلى الحيرة لما كان هبا من دولة آل المنذر نسباء 

ومن الحيرة لقنه أهل .. الّتبابعة يف العصبّية والمجّددين لملك العرب بأرض العراق.

 ،إّن اّلذي تعّلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمّية :. ويقالالّطائف وقريش فيما ذكر

وأخذها من أسلم بن سدرة. وهو قول ممكن وأقرب مّمن ذهب  ،حرب بن أمّية :ويقال

"إلى أّنهم تعّلموها من إياد أهل العراق
(1)

.

رده بعض  -بأن خط المسند هو أصل الخط العربي الشمالي-وقول ابن خلدون 

وصلوا من خالل الدراسات العلمية الحديثة المقارنة،باالستناد إلى المحققين، وت

اكتشافهم للنقوش القديمة إلى أن هناك اختالفًا كبيرًا يف شكل الحروف وتركيب 

الشمالي والخط المسند الحميري، وأن الخط العربي الكلمة بين الخط العربي

اآلرامي، فاألنباط الذين الشمالي إنما هو مشتق من الخط النبطي المنحدر عن الخط 

تطور على أيديهم الخط العربي قبائل عربية كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية وبادية 

الشام الجنوبية, وخالطوا اآلراميين يف الشام, وأخذوا عنهم حضارهتم وخطهم
(2)

وقد كان من الطبيعي أن يأخذ عرب الحجاز الخط "يقول الدكتور صالح الدين المنجد: 

بطي، ويطوروه؛ ذلك ألن األنباط كانوا أكثر حضارة من عرب الحجاز، فأثروا يف هؤالء، الن

واقتبس عرب الحجاز خطهم من أولئك؛ نظرًا لالتصال المباشر هبم، أثناء رحالهتم الدائمة 

المتواصلة إلى الشام، فقد كانوا يمرون دائمًا على ديارهم، ولم يكن للشام طريق أخرى 

                                                 

ب يف معرفة أحوال العرب: . وينظر: بلوغ األر525-1/524مقدمة ابن خلدون: ( (1

3/368. 

, رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: 13ينظر: دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (2

، الخط العربي نشأته 13، الميسر يف علم رسم المصحف وضبطه: ص52-51ص

 .33وتطوره: ص
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هذا االتصال الحضاري الدائم بين عرب الحجاز وعرب األنباط كان أكرب توصلهم إليها، ف

"مساعد على أخذ عرب الحجاز خطهم من األنباط
(1)

. 

وتشير بعض الروايات إلى أن الكتابة العربية لم تنتقل من بالد األنباط إلى بالد 

عن عامر الحجاز مباشرة، وإنما مرت باألنبار والحيرة يف غربي العراق إلى الحجاز، ف

سألنا المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من "هـ( أنه قال: 103الشعبي )ت

أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل األنبار
(2)

                                                 

. وينظر: الميسر يف علم رسم المصحف 19دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (1

 .13طه: صوضب

 .19، المقنع يف رسم مصاحف األمصار: ص46كتاب المصاحف: ص( (2
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 املبحث األول:
 أنواع اخلط العربي القدمية

 ةـــادر التارخييـــالل املصـــن خــم
 

هذه الخطوط  بعض عددت أنواع الخطوط العربية القديمة، وكانت تسميةت

إلى األشخاص، وبعضها إلى األغراض التي اآلخر تنسب إلى البلدان، وبعضها 

 تؤديها، وبعضها إلى حجم الحرف. 

فذكر ابن النديم أن أول الخطوط العربية: الخط المكي، وبعده المدين، ثم 

روعًا كثيرة من الخطوط العربية، ويسمي كل نوع منها البصري، ثم الكويف، ثم ذكر ف

قلمًا
(1)

وقد أحصى األستاذ يحيى سلوم العباسي أسماء أنواع الخطوط العربية القديمة، 

وأوصلها إلى اثنين وأربعين نوعًا، أكثرها انقرضت
(2)

وألن المعلومات يف المصادر التاريخية ال تعطي صورة واضحة عن هذه 

ية القديمة، وال تذكر خصائص كل خط، إال اليسير، فإنني سوف أقتصر الخطوط العرب

على التعريف الموجز بالخطوط العربية القديمة التي اشتهرت واتضحت خصائصها، 

ومن أهم هذه الخطوط: الحجازي )المكي والمدين(، والكويف، والنسخ، والثلث، 

والمغربي.

                                                 

 .17-16ينظر: الفهرست: ص( (1

 .193ينظر: علم الكتابة العربية: ص( (2
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 اخلط احلجازي: - 1
باالستناد إلى ـ  راسات العلمية الحديثة المقارنةسبقت اإلشارة إلى أن الد

أكدت أن الخط العربي الشمالي مشتق من الخط النبطي ـ اكتشافهم للنقوش القديمة 

 المنحدر عن الخط اآلرامي.

 الحجازية، والكوفية. :ثم إن الخط النبطي تطور عرب مدرستين

وط العربية: فأول الخط"محمد بن إسحاق النديم يف كتابه الفهرست:  يقول

الخط المكي، وبعده المدين، ثم البصري، ثم الكويف، فأما المكي والمدين ففي ألفاته 

"، وهذا مثالهتعويج إلى يمنة اليد وأعلى األصابع، ويف شكله انضجاع يسير
(1)

والمثال الذي أشار إليه ابن النديم غير موجود يف نسخ الكتاب المطبوع، وقد 

ى مخطوطة قديمة من الكتاب، فوجد فيها المثال، وهو رجع الدكتور المنجد إل

البسملة، وهذه صورة المثال
(2)

والمهم يف هذا المثال مالحظة شكل األلف، وخاصة "ويقول المنجد: 

)التعويج( يف أسفل األلفات إلى اليمين، ثم ارتفاعها قليالً. أما )االنضجاع( فهو يقصد 

االنضجاع يف الكتابة هو الزوايا... وال شك أن هذا به أن الخط مائل قليالً غير مستقيم

أسهل لكتابة الحروف وأدعى إلى السرعة، فالحروف القائمة المستقيمة المنتصبة 

تتطلب جهدًا ودقة، يف حين أن هذا االنضجاع يسهل رسم الحرف والكلمة بوقت أقل، 

                                                 

 .16الفهرست: ص( (1

 .24ينظر: دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (2
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طور يف سير وجهد أخف. ولنا أن نرى يف هذا النوع من الخط مرحلة جديدة من الت

الخط العربي
(1)

أطلق بعض الدارسين المحدثين على الخط العربي الذي ُكتَِبْت به وقد 

  األول الخط الحجازي، اختصارًا يف التسمية للخطين المكي والمدين.المصاحف 

ووصف ابن النديم للخط الحجازي ينطبق على بعض النقوش، وبعض نسخ 

ومصحف كتبة باريس رقمالمصاحف التي ظهرت حديثًا، كمصحف م

 اللذين نشرهما الدكتور طيار آلتي قوالج،المكتبة الربيطانية بلندن رقم

ويرتجح بأهنما يعودان إلى النصف الثاين من القرن األول الهجري. 

هـ(، بالخط 58كتب سنة ) نقش على حجر األساس لسد الطائف أيام معاوية رضي اهلل عنه،

 الحجازي.

                                                 

 .24دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (1
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 صورة من مصحف مكتبة باريس بالخط الحجازي

 (.96-84من سورة آل عمران )اآليات: 
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 صورة من مصحف المكتبة الربيطانية بالخط الحجازي     

 (.84-69من سورة هود )اآليات: 
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يف وقد نشأ ربي، الخط الع أنواعأقدم  منالخط الكويف يعد  اخلط الكويف:  - 2

يف  أواخر القرن السابع الميالدي يف بدايات ظهور اإلسالم يف مدينة الكوفة يف العراق،

ه، فاستأثر باسمها؛ ألنه ابتكر فيها، 17سنة  خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

ولم يكن له وجود قبلها
(1)

. وقيل: إن الخط الكويف استعمل قبل نشأة مدينة الكوفة 

من قرن، وأن هذه التسمية جاءت متأخرة نسبيًا بأكثر
(2)

الخط الكويف من الخطوط الجليلة التي مارستها الكوفة، ويمتاز الخط  دويع

الكويف بالتنسيق ومماثلة الحروف، وهندسة أشكاله، ويغلب عليه الجفاف، والقوة، 

والقسوة، فهو نوع يابس، ثقيل، صعب اإلنجاز، تأدت به األغراض الجليلة
(3)

وأغلب كتابات المصاحف والنقوش يف القرون الثالثة األولى تعود إلى الخط 

الحجازي والخط الكويف.

الكويف، من سورة  من مصحف نسخة طوپ قاپي سرايي بالخط والصورة التالية

 (، وفيه بقايا من خصائص الخط الحجازي كاعوجاج األلف :49-41البقرة )اآليات: 

                                                 

 .193، علم الكتابة العربية 27كتابات الكوفيةينظر: دراسة يف تطور ال( (1

 .194-193  ينظر: علم الكتابة العربية( (2

 . 27 ينظر: دراسة يف تطور الكتابات الكوفية( (3
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    .(1)هـ(31نقش القاهرة بالخط الكويف سنة ) منالتالية صورة وال

 

                                                 

 .250ينظر: علم الكتابة العربية: ص( (1
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وقد تطور الخط الكويف حتى أصبح من أجود الخطوط شكالً ومنظرًا وتنسيقًا 

  وتنظيمًا، فأشكال الحروف فيه متشاهبة، وزاد من حالوته وجماله أن تزين بالتنقيط.

 صورة من مصحف مكتوب بالخط الكويف محفوظ يف       

  ( ARABE -347)تحت رقم مكتبة باريس  

 سلـوب جميل من كـويف القرون الهجرية األولى بعد إدخال التهذيبأ

ـه1393والزخرفة، كتابة الخطاط حسن حبش عام 
(1)

. 

 

 

                                                 

 .97 ينظر: موسوعة الخط العربي: الخط الكويف للجبوري( (1
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 خط النسخ:  - 3
هـ( أحد الخطاطين 328 -هـ 272يعد الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة )

كل الحرف العربي من الخط الحجازي المبدعين الذين كان لهم أثر كبير يف تطور ش

والخط الكويف اليابس ذي الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة إلى الخط اللين الذي 

ُعرف بخط النسخ، فرتسخ هذا التحول قاعديًا على يد الوزير ابن مقلة، الذي كان 

خطه مضرب األمثال يف البهاء والجمال، فجود الخط، ووضع موازين الحروف بأبعاد 

هندسية حتى وصل هذا الفن إلى مرتبة ال تضاهي، وجاء بعده علي بن هالل المشهور 

هـ(، فبلغ الغاية القصوى يف تجويد الخط على طريقة الوزير ابن 413بابن البواب )ت

هـ(. واستمر تطور 698مقلة، وبلغ غاية وضوحه الفني عند ياقوت المستعصمي )ت

هذا الخط ووضع القواعد
(1)

خط النسخ أشهر الخطوط يف زماننا، خاصة بعد أن صار الخط المعتمد ويعترب 

يف الطباعة العربية؛ نظرًا لوضوح أشكال حروفه
(2)

                                                 

، قديم وجديد يف أصل الخط العربي: 101صينظر: تاريخ الخط العربي وآدابه: ( (1

، الكتابة العربية من النقوش إلى 196و 189-188، علم الكتابة العربية: ص19ص

 .278الكتاب المخطوط: ص

 .195ينظر: علم الكتابة العربية: ص( (2
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هـ(، بمدينة السالم 391بتاريخ: ) مؤرخ صفحة من مصحف ابن البواب، بخط النسخ،

 )بغداد(.
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 هـ(.688مؤرخ بتاريخ ) ستعصمي، بخط النسخ،صفحة من مصحف ياقوت الم

ويعرب عن الثلث بأم الخطوط، فال يعترب الخطاط خطاطًا إال إذا "خط الثلث:  - 4

الفارسي، وأول من وضع قواعد الثلث  أتقنه، وهو أصعب الخطوط، ويليه النسخ، ويليه

الوزير ابن مقلة، وكذلك قواعد النسخ
(1)

 

اع الخط النسخي، ومن أجمل الخطوط ويعد خط الثلث من أشهر أنو

العربية، ويعترب األكثر صعوبة بين الخطوط العربية األخرى، من حيث القواعد 

                                                 

 .101تاريخ الخط العربي وآدابه: ص( (1
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والموازين والقدرة على اإلنجاز، ومن يتمكن من الثلث فإنه يتمكن من غيره 

بسهولة
(1)

 مراحله األخيرة، منها:  ومر خط الثلث بأنواع كثيرة حتى وصل

استخدمه الخطاط الكبير علي بن هالل المعروف بابن البواب احملقق

هـ(.413)ت

كتب فيه ابن البواب أيضًا.الرحياني

ويتميز هذا النوع من الخط يف صغر مقاديره، وتكون قطة التوقيع:

القلم فيه ُمحّرفة.

له تشابه بخط التوقيع، لكنه أصغر وأدق.الرقاع 

كتب فيه ألول مرة الخطاط إبراهيم الشجري، وهو خط الثلثني

عريض المعالم واضح الحروف.

ويسمى بالخط المرتابط، وقد كتب فيه الخطاط األحول املسلسل:

 المحرر.

ويتميز بالحروف الغليظة، وقد كتب فيه الخطاط الثلث العادي:

جري.إبراهيم الشجري خالل القرن الثالث اله

ويكون فيه عرض الحرف أكرب من عرض الحرف يف الثلث اجللي:

 الثلث العادي.

                                                 

خط الثلث للجبوري:  ، موسوعة الخط العربي:66ينظر: تراجم خطاطي بغداد: ص( (1

 .7ص
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وخط بالرسمالثلث املتأثروخط الثلث احملبوكوغيرها من الخطوط، كخط

(1)الثلث املتناظروخطالثلث اهلندسي

هـ( مصحفًا 790وقد كتب الخطاط المقرئ محمد بن إسـماعيل الحلبي سنة )

النسخ والثلث، يجعل السطر األول واألوسط واألخير بخط الثلث، وبقية  بخطي

األسطر بخط النسخ، كما يف الصورة:

 هـ(.                   790صفحة من المصحف الحلبي كتب سنة )

                                                 

 . 8ينظر: موسوعة الخط العربي: خط الثلث، للجبوري( (1
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               صفحة من مصحف )جزء عم( بخط الثلث المحقق،                                                    

 تاريخه إلى القرن التاسع الهجري.  يعود

أن خط الثلث من أجل الخطوط العربية وأجملها إال أنه لم يستخدم يف مع و

الطباعة التي استأثر بمعظمها خط النسخ لوضوح حروفه، وظل الثلث يستخدم لكتابة 

كتب، ويف أسماء الكتب المؤلفة، وأوائل السور القرآنية، وتقسيمات أسماء ال

اإلعالنات التجارية، وما يعلق من األلواح الفنية يف المنازل، إلى غير ذلك
(1)

                                                 

 .199، علم الكتابة العربية: ص99ينظر: تاريخ الخط العربي وآدابه: ص( (1
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)وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن   
أكرمكم عند اهلل أتقاكم(  بخط الثلث، 

كتابة الخطاط حلبي
(1)

 

 

بسملة مجودة بخط الثلث المحقق، 

هـ1391كتبها الخطاط صادق سنة 
(2)

 

 اخلط املغربي )األندلسي(:  - 5
ومن أهم الخطوط التي كتبت هبا المصاحف خالف الخط الكويف: الخط "

المغربي، والمقصود بالخط المغربي خطوط العالم اإلسالمي الواقع غربي مصر 

بأنواعها المختلفة )شمال أفريقية واألندلـس(، والمظنون أن خطوط المغرب

ردنا وصفه: فهو خط كثير االئتالف، تقل االستقامة سالالت من الخط اللين... وإن أ

يف أصابعه، يتميز بانـخسافات هي أقرب إلى األقواس منها إلى أنصاف الدوائر، 

نـحيف، لين يف مجموعه، مفتح العيون يف خط المصاحف، مطموسها يف الخطوط 

الدارجة
(3)

قدم ما وجد ويرى آخرون أن الخط المغربي مشتق من الخط الكويف القديم، وأ

منه يرجع إلى أواخر القرن الثالث الهجري، وكان يسمى )الخط القيرواين(، نسبة إلى 

                                                 

 .18خط الثلث، للجبوري: ص -ينظر: موسوعة الخط العربي( (1

 .16خط الثلث، للجبوري: ص -ينظر: موسوعة الخط العربي( (2

، 100تاريخ الخط العربي وآدابه: ص . وينظر:72اسة يف تطور الكتابات الكوفية: صدر ((3

 . 203علم الكتابة العربية: ص
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هـ(، 50القيروان عاصمة المغرب بعد الفتح اإلسالمي وقد أسست القيروان سنة )

فتحسن يها الخط المغربي تحسنًا عظيمًا، وعرف هبا، ولما انتقلت عاصمة المغرب 

ظهر فيها خط جديد سمي بــ)الخط األندلسي( أو من القيروان إلى األندلس 

)القرطبي(، وهو مقوس األشكال على خالف الخط القيرواين الذي كانت حروفه 

مستطيـلة مزواة
(1)

كتب عليه أنه ووجدنا يف طوب قبو )أمانة( مصحفًا برقم"ويقول الدكتور المنجد: 

الكتابة للتاريخ واسم الكاتب مضافة فيما  ( من الهجرة، كتبه عقبة بن عامر. وهذه52كتب سنة )

بعد. والخط أندلسي، مشكول على طريقة الخليل، ضمة وفتحة وشدة باألزرق، والنقاط 

( سم مربع تقريبًا. ونجد يف هنايات اآليات عالمات مستديرة17×16باألحمر، قياسه )

وال نشك قط أن  مزخرفة، وكذلك نجد لألرباع واألخماس واألجزاء دوائر هندسية زخرفية.

 (.2)"هذا المصحف متأخر جدًا عن التاريخ الذي زعم أنه كتب فيه

 

                                                 

، الخط 79-78ينظر: انتشار الخط العربي يف العالم الشرقي والعالم الغربي: ص( (1

 .142والكتابة يف الحضارة العربية: ص

 .83-82دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (2
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من  صفحة 

 هـ(، بالخط األندلسي52المصحف المنسوب لعقبة بن عامر الذي قيل بأنه كتب سنة )
(، الورقة رقم 40)المغربي(، محفوظ يف متحف طوب قابي سرايي،  أمانة رقم )

 .(1)ب(130)

 
 

                                                 

، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: 84ينظر: دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص ((1

 .771ص
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صفحة من مصحف  منسوب إلى 
الداين كتب بالخط األندلسي المغربي 

هـ(.533سنة )

صفحة من مصحف إشبيلية كتب 
بالخط األندلسي المغربي سنة 

هـ(.624)
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 املبحث الثاني:
 اخلط احلجازي من خالل املصاحف املخطوطة

 

؛ ألهنا كانت مركزًا تجاريًا، يقول كانت الكتابة منتشرة يف مكة قبل اإلسالم وبعده

وعلي ْبن  ،ُعَمر ْبن الخطاب :كلهم يكتب دخل اإلسالم ويف قريش سبعة عشر رجالً "البالذري: 

ان، وأبو ُعَبْيدة ْبن الجراح، وطلحةــَأبِي طالب، وُعثْ  ويزيد بن َأبِي ُسْفَيان، وأبو  ،َمان ْبن َعفَّ

ْمرو أخو سهيل بن عمرو العامري عن قريش، وأبو سلمة حذيفة ْبن عتبة ْبن ربيعة، وحاطب ْبن عَ 

ْبن َعْبد األسد المخزومي، وأبان بن سعيد بن العاصي بن أمية، وخالد بن سعيد أخوه، وعبد اهلل 

وأبو سفيان بن حرب بن  ،بن سعد بن أبي سرح العامري، وحويطب بن عبد العزى العامري

لت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، ومن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان، وجهيم بن الص

"حلفاء قريش العالء بن الحضرمي
(1)

 ثم عدد البالذري سبع نساء كن يكتبن، أو يعرفن القراءة. 

وتذكر كتب التاريخ أن الخط الحجازي )المكي والمدين( من أوائل الخطوط التي كان 

فأول "كتابه الفهرست:  محمد بن إسحاق النديم يفيكتب هبا عند ظهور اإلسالم، يقول 

الخطوط العربية: الخط المكي، وبعده المدين، ثم البصري، ثم الكويف، فأما المكي والمدين ففي 

ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى األصابع، ويف شكله انضجاع يسير
(2)

يعد البحث فيه من أصعب ضروب ويعد من الخطوط المندرسة،  كان الخط الحجازي

ولكن يف السنوات األخيرة سهل البحث عن وصف خصائصه، وذلك  الخط العربي،البحث يف 

مصحف مكتبة نسخ قديمة من المصاحف، ينطبق عليها وصف الخط الحجازي، مثل  ورظهبعد 

مصحف مكتبة باريس و ،(1605)ومصحف مكتبة الفاتيكان رقم ، (165جامعة توبنجن رقم )

                                                 

 .453فتوح البلدان: ص( (1

 .16الفهرست: ص( (2
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أن ُكِشَف يف  ، وكذلك بعد(2165)رقم  لندن، ومصحف المكتبة الربيطانية ب(328)رقم 

السنين األخيرة عن نقوش حجازية ترجع إلى النصف األول من القرن الهجري األول، مثل نقش 

  زهير، ونقوش خالد بن العاص وأبنائه، وغيرها.

وسوف أعرض يف هذا البحث صفحات من المصاحف األربعة اآلنفة الذكر، المكتوبة 

 ي والمدين(.بالخط الحجازي )المك

 :مكتبة جامعة توبنجن بأملانيامصحف  -1
مانيا بمصحف َذَهَب كثير من أوراقه، ورقمه يف ـتحتفظ مكتبة جامعة توبنجن بأل"

مكتوب على هو صحيفة، و( 154)ورقة، يف  (77)وعدد أوراقه  Ma VI:المكتبة

بالنقاط الحمر الدالة على  الرق، بالخط الحجازي ذي األلفات المائلة نحو اليمين، ومنقوط

 الحركات، وزيدت عليه أيضًا عالمات الحركات التي اخرتعها الخليل بن أحمد الحقًا بالسواد

من سورة اإلسراء، إلى أول  35، ويبدأ هذا الجزء من المصحف من اآلية يف بعض المواضع

هذا الجزء من وكان الرأي السائد أن  من سورة يس، وهو ما يعادل ربع القرآن. 57اآلية 

تبين أنه مكتوب يف  المصحف يعود تاريخ كتابته إلى القرن الثامن أو التاسع الميالدي، لكنْ 

تبين أنه  Cالميالدي، فبعد إخضاع الرق المكتوب عليه للفحص بمادةالقرن السابع

هـ(، كما أعلنت ذلك جامعة 56-29م( ، وهو يقابل سنة )675-649يرجع إلى ما بين سنة )

م10/11/2014توبنجن يف بيان لها على موقعها يوم 
(1)

 وإليك صفحة من مصحف مكتبة توبنجن، من أواخر اإلسراء وأوائل الكهف: 

                                                 

 .25مدى إمكانية توحيد الرسم والضبط: ص( (1
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 صفحة من مصحف مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا بالخط الحجازي.

 ن:مصحف مكتبة الفاتيكا - 2
( بمصحف قديم كتب على الرق Vat.ar.1605تحتفظ مكتبة الفاتيكان تحت رقم )

بالخط الحجازي، ولعله من أقدم المصاحف المكتوبة على الرق الموجودة يف العالم، وكان 

المستشرق األستاذ ليفي دال فيدا قد نشره وكتب عنه، وقرر أنه يعود إلى القرن األول من 

الهجرة
(1)

نه:وإليك صورة م

                                                 

، رسم المصحف دراسة لغوية 26-24ينظر: دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (1

 .759تاريخية: ص 
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 (.13-4صفحة من مصحف مكتبة الفاتيكان كتبت بالخط الحجازي، من سورة هود )

 مصحف املكتبة الوطنية بباريس: - 3
فمن أوائل المصاحف التي كتبت بالخط الحجازي مصحف المكتبة الوطنية بباريس، تحت رقم 

(ARABE 328)( صفحة.194، وعدد صفحاته ) 

الذي  -إن هذا المصحف الشريف "لقًا على مصحف باريس: يقول الدكتور طيار آلتي قوالج مع

هو مصحف لم نعثر يف المصادر على  -أطلقنا عليه اسم مصحف باريس أوراق من المصحف الشريف

معلومات حول نسبته إلى سيدنا عثمان أو إلى أي من الصحابة اآلخرين رضوان اهلل عليهم أجمعين، ولكن ال 

واحد من أقدم المصاحف التي وصلتنا حتى اليوم، بل ولعله يرجع إلى عهد أقدم  يجانبنا الصواب إذا قلنا: إنه
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

بالقياس إلى بعض المصاحف المنسوبة إلى سيدنا عثمان واإلمام علي رضي اهلل عنهما
(1)

وإليك صفحة 

 من مصحف مكتبة باريس: 

 

 املكتبة الربيطانية بلندن:مصحف  - 4
من المصاحف القديمة التي ظهرت حديثًا مصحف كتب بالخط الحجازي تحتفظ به المكتبة الربيطانية 

وقام بدراسته ونشره الدكتور طيار آلتي قوالج. والمصحف قيل: إنه يحتمل أنه  بلندن، تحت رقم 

النصف الثاين من القرن األول الهجري، أو إلى أوائل القرن الثاين  يرجع إلى القرن الثامن الميالدي، أي: يعود إلى 

( ورقة، وهو غير كامل، يبدأ بسورة األعراف، 112الهجري، أي: أواخر العصر األموي، والمصحف يتألف من )

 ( سورة29( سورة، والسور الكاملة منها، هي: )37ويضم )
(2)

 ن: ، وإليك صفحة من مصحف المكتبة الربيطانية بلند

                                                 

 .15ة الدكتور طيار آلتي قوالج على مصحف باريس: صمقدم( (1

، مقدمة الدكتور طيار آلتي قوالج على 28ينظر: دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (2

 .21و 17نسخة مصحف المكتبة البريطانية بلندن: ص
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إن الناظر يف هذه النماذج من صفحات المصاحف األربعة التي تم اإلشارة إليها، يرى أهنا 

أثبتت معرفة طريقة أحد أنواع الخط العربي القديمة، وهو الخط الحجازي )المكي والمدين(، 

وإذا دققنا يف حروف الكلمات يف هذه الصفحات من المصاحف نجد فيها خصائص الخط 

إلى يمنة اليد وأعلى األصابع، ويف شكله  ًايف ألفاته تعويجابن النديم بأن الحجازي الذي وصفه 
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

، فاأللفات أغلبها معوجة إلى اليمين وأعلى األصابع يف ذيولها، ويظهر فيها (1انضجاع يسير)

 أيضًا االنضجاع أو الميالن يف الحروف، كما يف الصور:

 

 

 

 بة الفاتيكانصورة من مصحف مكت  صورة من مصحف جامعة توبنجن

 

 

 

 صورة من مصحف المكتبة الربيطانية  صورة من مصحف مكتبة باريس

إال أنه يف نسخة مصحف المكتبة الربيطانية ال يظهر فيه اعوجاج يف ذيول ألفاته إال يف 

بعضها، ولعل ذلك يعود إلى أن الخط الحجازي هذا تطور قليالً حتى اكتسب بعضًا من 

وهي مكتوبة على الرق "ويف، ولذلك قيل يف وصف أجزاء هذا المصحف: خصائص الخط الك

بالشكل األول من الخط الكويف
(2)

                                                 

 .16ينظر: الفهرست: ص( (1

 .17انية بلندن: صمقدمة الدكتور طيار آلتي قوالج على نسخة مصحف المكتبة البريط( (2
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 املبحث الثالث:
 ازي ــــــط احلجــــاخل

 النقوش الكتابيةمن خالل 
ترجع إلى النصف األول من القرن الهجري  حجازيةُكِشَف يف السنين األخيرة عن نقوش 

، وتحمل هذه النقوش طابع ير، ونقوش خالد بن العاص وأبنائه، وغيرهااألول، مثل نقش زه

 الخط الحجازي المائل، فمن أهم هذه النقوش: 

 نقش جبل سلع: – 1
،  ظهرت كتابات على الحجر يف قمة الطرف الجنوبي لجبل سلع، قرب مدينة رسول اهلل

بدراستها، ورجح أهنا من أيام  ترجع إلى أوائل اإلسالم، كشفها الدكتور محمد حميد اهلل، وقام

غزوة الخندق، أي يف السنة الخامسة للهجرة، ويظهر يف هذه الكتابة سرد ألسماء كثيرة، منها: )أنا 

علي بن أبو طالب(
(1)

كما يف الصورة:

 صورة لكتابة على الحجر يف جبلع سلع، بالخط الحجازي، يعود إلى السنة الخامسة للهجرة.

 

                                                 

، رسم المصحف دراسة لغوية 30-29ينظر: دراسات يف تاريخ الخط العربي: ص( (1

 .64تاريخية: ص
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

 نقش زهري: – 2
النقوش القديمة التي ترجع إلى القرن األول الهجري وكتبت بالخط الحجازي نقش من 

 هـ(، وهذه صورته:24زهير، كتب سنة )

 

 

 

 

 

 هـ( بالخط الحجازي24نقش زهير، كتب سنة )

لنقشبدراسة هذا ا( Robert Hoyland) دروبرت هويالنوقام الدكتور 
(1)

 والكلمات يف النقش هي:

 بسم اهلل

 انا زهير كتبت زمن تويف عمر سنة اربع

وعشرين

                                                 

 ينظر: رابط الدراسة على الموقع اآلتي: ( (1

http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_t

he_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_ 

http://nyu.academia.edu/RobertHoyland
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_
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 نقوش خالد بن العاص وأبنائه: – 3
ُكِشف يف السنين األخيرة عن نقوش قديمة يف منطقة الباحة يف المملكة العربية السعودية، 

خالد بن العاص وأبنائه،  كتبت بالخط الحجازي، وترجع إلى القرن األول الهجري، وهي نقوش

 وإليك النقوش: 

نقوش خالد بن العاص وأبنائه بالخط الحجازي

 نقش إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد بن العاص بالخط الحجازي
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

وهذه النقوش اكتشفها الدكتور أحمد قشاش، وقام بدراستها
(1)

وبين كتابة النقوش، 

 وهي:

 الصحابي اجلليل خالد بن العاص:أواًل: نقش 
 .بن العاص بن هشام بن المغيرة أستغفر ربي لذنبي كله خلدأنا قراءة النقش:         

: نقش عبد الرمحن بن خالد بن العاصًاثاني
 . د أسأل ربي رحمتهلأنا عبد الرحمن بن خ قراءة النقش:          

 د بن العاصالرث بن خا: نقش احلًاثالث
 .د بن العاص أستغفر ربيلأنا الحرث بن خ قراءة النقش:        

)وهو يف  نقش إمساعيل بن عبد الرمحن بن خالد بن العاصرابعًا: 
 النقش األخري(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم أنا إسمعيل بن عبد الرحمن بن خلد أخلصت ديني  قراءة النقش:

 .للوارث الوالي

هـ( قام بدراسته الدكتور 40ن العاص كتب سنة )وهناك نقش آخر لعبد الرحمن بن خالد ب

دروبرت هويالن
 (2)

 والنقش هو:

والكتابة هي: 

                                                 

من روائع التاريخ نقوش الصحابي الجليل خالد بن العاص وأبنائه يف ينظر: مقال: )( (1

  https://t.co/9EVkjtuV66     ( على الرابط:منطقة الباحة

 ينظر: رابط الدراسة على الموقع اآلتي: ( (2

http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_t

he_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_ 

http://nyu.academia.edu/RobertHoyland
https://t.co/9EVkjtuV66
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_
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 رحمت اهلل وبر

 كته على عبد ا

 لرحمن بن خلد 

 بن العاص وكتب

 لسنة اربعين.

 
 نقش سد الطائف: – 4

، ويطلق ش القديمة نقش يف حجر األساس لسد الطائف، بني يف عهد معاوية من النقو

هـ(58عليه سد معاوية، وقد كتب بالخط الحجازي المماثل لخط المصاحف، سنة )
(1)

 
 
 
 

 
 

                                                 

، إال أن أستاذنا مؤلف الكتاب قال 756ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ص( (1

 ."هـ(. )نقال عن مايلز(58كتبت بالخط اليابس سنة )"يف وصف هذه الكتابة: 
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

  املبحث الرابع:
 صائص اخلط احلجازي خحماولة استخالص 

خالل املصاحف والنقوش من

وبعد أن استعرضنا بعض المصاحف القرآنية والنقوش القديمة التي كتبت بالخط 

الحجازي المشتق من الخط النبطي المنحدر عن الخط اآلرامي، نحاول أن نستخلص منها أهم 

 خصائص الخط الحجازي، وهي: 

فيظهر أن حرف األلف غير األلفات أغلبها معوجة إلى اليمين وأعلى األصابع يف ذيولها، 

 المربوط بحرف آخر ينتهي من جهة السفلى باعوجاج يسير نحو اليمين.

 مصحف باريس مصحف الفاتيكان         مصحف توبنجن  

 نقش سد الطائف     نقش جبل  سلع     مصحف لندن  

ستقيم الزوايا، ال سيما ، أي: أن الخط مائل قليالً غير مانضجاع يسيريظهر يف الكتابة 

 األلف والالم، ولذلك كان الخط الحجازي يسمى بالخط المائل.
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 مصحف مكتبة باريس      مصحف مكتبة الفاتيكان   مصحف جامعة توبنجن

 نقوش ابن العاص مصحف المكتبة الربيطانية    

 عليه الخط الكويف. يظهر أن هذه المصاحف والنقوش كتبت بقلم نحيف، خالفًا لماـ 

 تبدأ كتابته من اليمين إلى  الشمال.ـ 

يظهر أن أسنان حريف )السين( و)الشين( يف المصاحف القرآنية، قصيرة نسبيًا، كمثل ـ 

 )حسنًا(، )يا شعيب(، )نبشرك(، )تبشرون(، يف هذه الصور: 

 الربيطانيةمصحف المكتبة  مصحف مكتبة باريس مصحف جامعة توبنجن             

نرى أن الكتابة خالية من نقاط اإلعجام، والتشكيل، إال أننا نرى يف بعضها نقاط ـ 

 اإلعجام، ويرتجح أهنا أضيفت الحقًا، واهلل أعلم.
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

يالحظ أن رسم حرف الضاد والنون والقاف والسين المنتهية، تأخذ شكالً مميزًا يف ـ 

تالمس الحروف يف السطر هبوطها نحو األسفل، حتى تخرتق مسار الكتابة و

 األسفل منها، وإليك أمثلة: 

 مصحف مكتبة باريس   مصحف مكتبة باريس   مصحف جامعة توبنجن   

 نقش ابن العاص مصحف المكتبة الربيطانية    

أكثر مما هو ضروري إن الحروف الصاعدة ال سيما حريف األلف والالم تمتد يف االرتفاع 

ير من األحيان الحروف المنبطحة الممتدة أفقيًا من السطر األعلى، وهذه فتالمس يف كث

الظاهرة تسمى المشق
(1)

 ينظر يف األمثلة السابقة واآلتية:

 مصحف مكتبة الفاتيكان      مصحف جامعة توبنجن         

                                                 

 .246ينظر: تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة: ص( (1
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 مصحف المكتبة الربيطانية مصحف مكتبة باريس

األسماء يف بعض الكلمات بالتاء المبسوطة، مثل: )رحمت( يف رسمت تاء التانيث يف آخر  

النقش الثاين لعبد الرحمن بن خالد بن العاص، ويف نفس النقش كتبت )لسنة( بالهاء، كما 

 يف الصور:

 
مثل )ذلك(، و)الكتاب(، و)ماكثين(،  لف المتوسطة يف كثير من الكلمات،حذفت األ 

ومثل: )إصالحها(، و)صراط(، و)عاقبة(،  و)آلبائهم( يف مصحف جامعة توبنجن،

)رساالت( يف مصحف باريس، ومثل: )خالد(، و)الرحمن(، )وبركاته( يف نقوش خالد بن 

 العاص وأبنائه، وغيرها من الكلمات، ينظر الجدول:
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

ارتباط الحروف بعضها ببعض يف الكلمة الواحدة، عدا الحروف الستة: )األلف، والراء،  

 والزاي، والدال، والذال، والواو( فإهنا ال ترتبط بما بعدها.

نرى أن المسافة تكون بين المقاطع المنفصلة وإن كانت ضمن حدود الكلمة         

ونرى هذا التوازن يف عموم صفحات . ما بعدهاالواحدة عند الحروف التي ال تتصل مع 

 .ةالحجازيوالنقوش المصاحف 

مصحف 

جامعة 

توبنجن
 

مصحف 

مكتبة 

 الفاتيكان

مصحف 

مكتبة 

 باريس
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مصحف 

المكتبة 

 الربيطانية

نقش خالد 

بن العاص 

 وأبنائه
    

عدها بسطر، نرى أن األحرف التي ال ترتبط بما بعدها، كمثل األلف والواو، قد تفصل عما ب 

فمثالً يف النقش السابق نجد كلمة )وبركاته( كتبت )وبر( يف هناية السطر، و)كته( يف أول 

السطر بعده، وكذلك ألف )الرحمن(. ويف مصحف جامعة توبنجن كتبت األلف من 

)الذي(، و)أنزل(، )الذين(، واأللف والالم ألف من )األرض( يف هناية السطر وبقية أحرف 

السطر بعده، وكذلك )هذا( كتبت )هذ( يف آخر السطر واأللف الذي بعد  الكلمة يف أول

 الذال يف أول السطر بعده. 
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 املصاحف املبكرة من القرنني األول و الثاني اهلجريني العربي احلجازي يفاخلط 
 

 حممد الوائلي د.
 

 مصحف جامعة توبنجن 

( موجودة يف الخط الحجازي، وهذا جدول يبين رسم 28جميع الحروف الهجائية الـ) 

 كتابتها يف المصاحف الحجازية: 

 
 احلرف

 أ
  

 

 ب

 ت

 ث

   ج

 
 

 ح
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 احلرف

 

 خ

 د

  ذ

 ر

 ز

 س
  

 ش

 ص

 ض
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ويف هذا القدر من الخصائص كفاية، واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد  

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 اخلـــاتـمــــة
 ويف ختام هذا البحث أشير إلى أهم النتائج:

: األول: الخط المسند الحميري،  والثاين: استعمل العرب قبل اإلسالم  نوعين من الخطـ  1

الخط العربي الشمالي، الذي كان معروفًا يف الحجاز والمناطق الواقعة يف شمال الجزيرة 

العربية، وهو الخط الذي استخدم يف تدوين القرآن الكريم زمن البعثة النبوية المباركة. 

 والخط العربي المستعمل يف زماننا هو امتداد لذلك الخط.

اختلف الكتاب يف أصل الخط العربي الشمالي، فيرى ابن خلدون أن المسند هو أصل ـ  2

الخط العربي الشمالي، وهذا القول رده بعض المحققين، وتوصلوا من خالل الدراسات 

العلمية الحديثة المقارنة،باالستناد إلى اكتشافهم للنقوش القديمة أن الخط العربي الشمالي 

 النبطي المنحدر عن الخط اآلرامي. إنما هو مشتق من الخط

ف عليه بفضل خصائصه  ـ  3 أول الخطوط العربية هو الخط الحجازي، وله مظهر يسهل التعرُّ

 التي أشار إليها ابن النديم يف بداية القرن الخامس الهجري.

من أهم الخطوط العربية التي كتب هبا المصاحف يف القرون الهجرية األولى الخط  ـ  4

كويف، ثم  خط النسخ، والثلث، والمغربي، وهناك فروع كثيرة من الخطوط الحجازي وال

 العربية، ذكرها ابن النديم.

: مصحف مكتبة جامعة الخط الحجازيب من أهم المصاحف القرآنية القديمة التي كتبتـ  5

مصحف مكتبة باريس و ،(1605)ومصحف مكتبة الفاتيكان رقم ، (165)توبنجن رقم 

 (.2165)رقم  لمكتبة الربيطانية بلندن، ومصحف ا(328) رقم
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هـ(، 5من أهم النقوش القديمة التي كتبت بالخط الحجازي: نقش جبل سلع )كتب سنة ـ  6

وأبنائه، ونقش سد الطائف  هـ(، ونقوش خالد بن العاص 24ونقش زهير )كتب سنة 

 هـ(.58)سد معاوية( )كتب سنة 

معوجة إلى اليمين وأعلى األصابع  من أهم خصائص الخط الحجازي: أن أغلب األلفاتـ  7

، أي: أن الخط مائل قليالً غير مستقيم الزوايا، ال سيما انضجاع يسيريف ذيولها. ويف الكتابة 

األلف والالم. ونرى أن الكتابة خالية من نقاط اإلعجام، والتشكيل. وتبدأ الكتابة من اليمين 

ات. ورسمت تاء التانيث يف آخر إلى الشمال. وحذفت األلف المتوسطة يف كثير من الكلم

( موجودة يف 28األسماء يف بعض الكلمات بالتاء المبسوطة. وجميع الحروف الهجائية الـ)

 الخط الحجازي.
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 أواًل: املصاحف القرآنية: 
ور طيار آلتي قوالج، ، دراسة وتحقيق األستاذ الدكت)نسخة المكتبة الوطنية، باريس(المصحف الشريف  8

 م.2015هـ = 1436 ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إستانبول

، (قاپي سرايي نسخة متحف طوپ) المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان  9

دراسة وتحقيق األستاذ الدكتور طيار آلتي قوالج، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 

 م.2007هـ = 1428 ،ية، إستانبولاإلسالم

، دراسة وتحقيق األستاذ الدكتور طيار آلتي )نسخة المكتبة الربيطانية يف لندن(المصحف الشريف  10

 م.2017هـ = 1439 ،قوالج، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إستانبول

، وعدد (Ma VI 165)  :، ورقمه يف المكتبةبألمانيا )توبنجن( مكتبة جامعةصحف م 11

 .صحيفة( 154)ورقة، يف  (77)أوراقه 

 (. Vat.ar.1605مصحف مكتبة الفاتيكان )صفحات منه(، محفوظ يف مكتبة الفاتيكان، تحت رقم ) 12

بالخط هـ(، 52مصحف شريف، منسوب إلى عقبة بن عامر، الذي قيل بأنه كتب سنة ) 13

 (.40مانة رقم )األندلسي)المغربي(، محفوظ يف متحف طوب قابي سرايي، أ

 (.ARABE -347)مصحف شريف، محفوظ يف مكتبة باريس، تحت رقم  14

 (.16محفوظ يف مكتبة چسرتبتي، رقم )ك / هـ(، 391مؤرخ بتاريخ ) ،مصحف ابن البواب ) علي بن هالل( 15

 يف مخطوط هـ(،533مؤرخ بتاريخ ) إلى أبي عمرو الداين، بالمصحف الشريف المنسو 16

 .(Cod.arab.4)  ، تحت رقمميونخ كتبةم

 (.Cod.arab.1) تحت رقممكتبة ميونخ ، محفوظ يف  ـ(،ه624) مؤرخ بتاريخمصحف إشبيلية،  17

محفوظ هـ(، 688مؤرخ بتاريخ )هـ(، 698صمي )ت عمصحف شريف بخط ياقوت المست 18

 .(Arabe 6716) تحت رقميف المكتبة الوطنية بباريس 
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هـ( ، محفوظ يف 790) تب سنة، كمصحف شريف بخط محمد بن إسماعيل المقرئ الحلبي 19

 (.Cod.arab.1113) ، تحت رقممكتبة ميونخ

مصحف شريف )جزء عم( بخط الثلث المحقق، يعود تاريخه إلى القرن التاسع الهجري،  20

 (.W562) ، تحت رقممتحف والرتزمحفوظ يف 

ثانيًا: الكتب واألحباث: 
د الفتاح عبادة، مكتبة الكليات انتشار الخط العربي يف العالم الشرقي والعالم الغربي، لعب 21

 . 2األزهرية، القاهرة، ط

بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، للسيد محمود شكري األلوسي البغدادي، تحقيق:  22

 محمد هبجة األثري، دار الكتب العلمية، بيروت. 

 علمية، بيروت.تاريخ الخط العربي عرب العصور المتعاقبة، للدكتور عبد العزيز حميد صالح، دار الكتب ال 23

تاريخ الخط العربي وآدابه، لمحمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي، مكتبة الهالل  24

 م.1939هـ=1358، 1بمصر، ط

 م.1977، 1تراجم خطاطي بغداد المعاصرين، للخطاط وليد األعظمي، مكتبة النهضة، بغداد، ط 25

ار العربية للكتاب، الخط العربي نشـأته وتطوره، للدكتور عادل األلوسي، مكتبة الد 26

 م.2009هـ=1430القاهرة،

الخط والكتابة يف الحضارة العربية، للدكتور يحيى الجبوري، دار الغرب اإلسالمي،  27

 م.1994، 1بيروت، ط

دراسات يف تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى هناية العصر األموي، للدكتور صالح الدين  28

 م.1979، 2المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط
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دراسة يف تطور الكتابات الكوفية على األحجار يف مصر يف القرون الخمسة األولى للهجرة،  29

 للدكتور إبراهيم جمعة، دار الفكر العربي، القاهرة.

، 1رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، لألستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، بغداد، ط 30

 م.1982هـ=1402

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 392عثمان بن جني )ت سر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح 31

 م.2000هـ=1421، 1ط

ان، ط 32 ، 1علم الكتابة العربية، لألستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمار، َعمَّ

 م.2004هـ=1425

هـ(، دار ومكتبة الهالل، 279فتوح البلدان، ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبالُذري )ت 33

 .م1988بيروت، 

هـ(، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار 438الفهرست، البن النديم محمد بن إسحاق الوراق )ت 34

 م.1997هـ=1417، 2المعرفة، بيروت، ط

قديم وجديد يف أصل الخط العربي وتطوره يف العصور المختلفة، ليوسف ذنون، مجلة  35

 م.1986، بغداد، 4، ع 15المورد، مج 

اب المخطوط، لصالح بن إبراهيم الحسن، دار الفيصل الكتابة العربية من النقوش إلى الكت 36

 م.2003هـ=1424الثقافية، الرياض، 

 هـ.1414، 3هـ(، دار صادر، بيروت، ط711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور )ت 37

 مدى إمكانية توحيد الرسم والضبط، لألستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، تحت الطبع. 38

هـ(، تحقيق: محمد 316بكر بن أبي داود األزدي السجستاين )تكتاب المصاحف، ألبي  39

 م.2002هـ=1423، 1عبده، الفاروق الحديدة، القاهرة، ط
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هـ(، تحقيق: 808مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون )ت 40

 م.1988هـ=1408، 2خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط

ان بن سعيد بن عثمان أبي عمرو الداين المقنع يف رسم مصاحف األمصار، لعثم 41

 هـ(،تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.444)ت

موسوعة الخط العربي: خط الثلث، للخطاط كامل سلمان الجبوري، دار ومكتبة الهالل،  42

 م.2000هـ=1420، 1بيروت، ط

الجبوري، دار ومكتبة الهالل،  موسوعة الخط العربي: الخط الكويف، للخطاط كامل سلمان 43

 م.1999هـ=1420، 1بيروت، ط

الميسر يف علم رسم المصحف وضبطه، لألستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، مركز  44

 م.2016هـ=1437، 2الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، جدة، ط

 ثالثًا: املواقع اإللكرتونية: 
 Robert) دروبرت هويالنبد الرحمن بن خالد بن العاص، للدكتور رابط دراسة نقش زهير، ونقش ع 45

Hoyland ):على الموقع اآليت 

46 http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Isla
mic_Inscription_AH_24_AD_644_ 

( من روائع التاريخ نقوش الصحابي الجليل خالد بن العاص وأبنائه يف منطقة الباحةرابط مقال: )  47

  https://t.co/9EVkjtuV66للدكتور أحمد قشاش، على الموقع اآليت:  

http://nyu.academia.edu/RobertHoyland
http://nyu.academia.edu/RobertHoyland
http://nyu.academia.edu/RobertHoyland
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_
https://t.co/9EVkjtuV66
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 فهارس املوضوعات
 وعــوضـامل

 
 متهيد: نبذة عن نشأة اخلط العربي

 أنواع اخلط العربي القدمية من خالل املصادر التارخييةاملبحث األول: 
 الخط الحجازي: - 1                 

 الخط الكويف:  -2                 

 خط النسخ: - 3                 

 خط الثلث:  -4                 

 الخط المغربي )األندلسي(:  - 6                 

 اخلط احلجازي من خالل املصاحف املخطوطةاملبحث الثاني: 
 :نجن بألمانيامكتبة جامعة توبمصحف  -1                

 مصحف مكتبة الفاتيكان: - 2                

 مصحف المكتبة الوطنية بباريس: - 3                

 مصحف المكتبة الربيطانية بلندن: - 4                

 النقوش الكتابيةاخلط احلجازي من خالل املبحث الثالث: 
 جبل سلع: نقش – 1                

 نقش زهير: – 2                

 نقوش خالد بن العاص وأبنائه: – 3                

 نقش سد الطائف: – 4                

 حماولة استخالص خصائص اخلط احلجازي من خالل املصاحف والنقوش املبحث الرابع:

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 فهارس الموضوعات
 


