
مصحف رقم »328a« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة النساء، اآلية: 91 ــــــ 96
نوع الخط: الحجازيتاريخ الكتابة: القرن األول الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 9(. 2(، »فصيـم«  )السـطر  انظـر: »سـلطنا«  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا لإلعجـام؛ 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط فـي هـذا املصحـف علـى كل الحـروف بـل هنـاك بعـض حـروف توجـد عليهـا نقط  •

فـي هـذا املصحـف. نحـو )ب، خ، ذ(؛ ولـم يسـتخدم الكاتـب نقـط اإلعـراب 

بعـد دراسـة هـذا املصحـف يمكـن أن نقـول إن مصحـف الشـام )أو مصاحـف منطقـة الشـام( كان هـو األسـاس فـي كتابـة هـذا   •

املصحـف.

ط في نهاية الفواصل وتنطبق هذه الفواصل على العّد الشامي إلى حّد كبير.
َ

ق
ُ
استخدم الكاتب سّت ن  •

يوجد الجزء اآلخر من هذا املصحف في مكتبة الوطنية في روسيا برقم »مارسيل 18«.  •



مصحف رقم »328c« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة يونس، اآلية: 104 ــــــــ سورة هود، اآلية: 7
نوع الخط: الحجازيتاريخ الكتابة: القرن األول الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 19(. 6(، »شـاى«  )السـطر  انظـر: »کشـف«  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا لإلعجـام؛ 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط فـي هـذا املصحـف علـى كل الحـروف بـل هنـاك بعـض حـروف توجـد عليهـا نقط  •

فـي هـذا املصحـف. نحـو )ب، ت، ن(؛ ولـم يسـتخدم الكاتـب نقـط اإلعـراب 

ط في نهاية الفواصل.
َ

ق
ُ
استخدم الكاتب سّت ن  •

هنـاك ورقتـان مـن هـذا املصحـف تحتفـظ بهـا مكتبـة كادبـوري بجامعـة برمنغهـام تحـت رقـم »a 1572« مـن مجموعـة منغانـا؛   •

القـرن األول الهجـري. إلـى  وتـّم التحليـل الكربونـي علـى هذيـن الورقتيـن وأرجـع تاريخهـا 



مصحف رقم »Or.2165« املكتبة البريطانية

سورة: األنفال، اآلية: 24 ـــــــــ 37
نوع الخط: الحجازيتاريخ الكتابة: القرن األول الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 10(. 9(، و»ذوا«  )السـطر  »فرقنـا«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا لإلعجـام؛ 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط فـي هـذا املصحـف علـى كل الحـروف بـل هنـاك حـروف معينـة توجـد عليهـا نقط  •

نحـو )ب، ت، ث، ش(؛ ولـم يسـتخدم الكاتـب نقـط اإلعـراب فـي هـذا املصحـف.

بعـد دراسـة هـذا املصحـف يمكـن أن نقـول إن مصحـف الشـام )أو مصاحـف منطقـة الشـام( كان هـو األسـاس فـي كتابـة هـذا   •

املصحـف.

 
ً
ط في نهاية الفواصل، ثم أضاف الدوائر الحمراء مع النقط الحمراء حولها في كل عشـر آيات داللة

َ
ق

ُ
اسـتخدم الكاتب سـّت ن  •

علـى التعشـير.

هناك 6 أوراق من هذا املصحف في املكتبة الوطنية الفرنسية تحت رقم »arabe 328 e«، وورقتان في متحف اآلثار اإلسالمية   •

بكويت.



مصحف رقم »326a« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة يوسف، اآلية: 96 ـــــ 104

نوع الخط: الحجازيتاريخ الكتابة: القرن األول الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثير من الكلمات؛ انظر كلمة »رؤياي« التي رسـمت بهذا الشـكل: »رايى« )السـطر 6(. تجدر اإلشـارة هنا بأن هذه الكلمة رسـمت في 

مصـادر علـم رسـم املصحـف بهـذا الشـكل: »رءيـى«.

ـا لإلعجـام؛ 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط فـي هـذا املصحـف علـى كل الحـروف بـل هنـاك بعـض حـروف توجـد عليهـا نقط  •

فـي هـذا املصحـف. نحـو )ب، خ، ش(؛ ولـم يسـتخدم الكاتـب نقـط اإلعـراب 

ـط حولهـا 
َ

ق اسـتخدم الكاتـب عـّدة نقـاط داللـة علـى رأس اآليـة )الفواصـل(، ثـم أضيـف فـي وقـت الحـق الدوائـر السـوداء مـع النُّ  •

 علـى التعشـير. 
ً
فـي كل عشـر آيـات داللـة

هناك أجزاء أخرى من هذا املصحف في بعض املتاحف واملكتبات؛ منها: نسخة رقم »مارسيل 9« في املكتبة الوطنية بروسيا،   •

ونسـخة رقـم »KFQ 34« فـي مجموعـة الفـن اإلسـالمي لناصـر خليلـي بلنـدن؛ وبيعـت 36 ورقـة منـه فـي مـزاد مدينـة رن فـي فرنسـا عـام 

.2011



مصحف رقم »18go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة، املنسوب إلى اإلمام على عليه السالم

سورة: األعراف، اآلية: 43 ـــــــــ 51
نوع الخط: الكوفي B1aتاريخ الكتابة: القرن األول الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

.)16 )السـطر  »بسـيميهم«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا  حسـب مـا يقت�ضـي الحـرف أو الكلمـة؛ نحـو )ب، 
ً
ط

َ
ق

ُ
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: وضـع الناقـط علـى كل الحـروف املعجمـة ن  •

ت، ث، ج، ذ، ش(؛ واسـتخدم نقـط اإلعـراب فـي هـذا املصحـف علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو 

الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن. أمامهـا داللـة علـى  أو  أو تحتهـا  الحـروف  الحمـراء فـوق  النقـاط  اسـتخدام 

بعـد دراسـة هـذا املصحـف يمكـن أن نقـول إن مصحـف املدينـة )أو مصاحـف منطقـة الحجـاز( كان هـو األسـاس فـي كتابـة هـذا   •

املصحـف.

 على التعشير.
ً
ط في نهاية الفواصل، ثم أضاف الدوائر الحمراء في كل عشر آيات داللة

َ
ق

ُ
استخدم الكاتب عّدة ن  •

.»4116go« هناك جزء آخر من هذا املصحف في مكتبة العتبة الرضوية املقدسة تحت رقم  •



مصحف رقم »1go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة األعراف، اآلية: 137 ـــــــ 142

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 3(. »كلمـت«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

 وباللـون البنـي؛ نحـو )ب، ت، ث، ش(؛ 
ً

ـا مسـتطيال
ً
ط

َ
ق

ُ
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: وضـع الناقـط علـى بعـض الحـروف املعجمـة ن  •

ثـم نّقطـت كل الحـروف املعجمـة فـي وقـت الحـق بالنقـط املـدور وباللـون األسـود. واسـُتخدم نقـط اإلعـراب فـي هـذا املصحـف علـى 

أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى 

الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن.

لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى قـراءة واحـدة كسـائر املصاحـف القديمـة؛ ولكـن قراءتـه توافـق علـى قـراءة يعقـوب البصـري أكثـر   •

مـن القـراء العشـرة، بنـاء علـى هـذا يحتمـل أن هـذا املصحـف كتـب فـي منطقـة البصـرة.

اسـتخدم الكاتـب عـّدة نقـاط فـي نهايـة الفواصـل، ثـم أضـاف فـي كل عشـر آيـات املربعـات الذهبيـة التـي كتـب رقـم اآليـة فيهـا علـى   •

 علـى التعشـير.
ً
حسـاب الجّمـل داللـة

نوع الخط: الكوفي  B II  تاريخ الكتابة: بداية القرن الثاني الهجري



مصحف رقم »327« املكتبة الوطنية الفرنسية

املؤمنون: 115 ـــــ النور: 5 

نوع الخط: الكوفي  B IIتاريخ الكتابة: القرن الثاني الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 1(. انظـر: »فتعلـى«  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

 فـي هـذا املصحـف. واسـُتخدم نقـط اإلعـراب فـي مواضـع قليلـة 
ٌ
ـط

َ
ق

ُ
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم توضـع علـى الحـروف املعجمـة ن  •

جـدا علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا 

داللـة علـى الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن، ولكـن ُمسـحت وُبهتـت هـذه النقـاط بم�ضـي الزمـن.

 على التعشير.
ً
استخدم الكاتب عّدة نقاط في نهاية الفواصل، ثم أضاف في كل عشر آيات املربعات الذهبية داللة  •

 الكوفي وباللون األحمر.
ّ
اختتمت كّل سورة بشريطة ذهبية بسيطة، وكتبت تحتها اسم السورة التالية وعدد آياتها بالخط  •



مصحف رقم »26go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

األنعام: 161ـــــــــ األعراف: 5 

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 3(. )محضـى(«  انظـر: »محيـاي  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

 فـي هـذا املصحـف فـي زمـن الكتابـة، ثـم نّقطـت كل الحـروف 
ٌ
ـط

َ
ق

ُ
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم توضـع علـى الحـروف املعجمـة ن  •

مـا رواه علمـاء  فـي هـذا املصحـف علـى أسـاس  نقـط اإلعـراب  املـدور وباللـون األسـود. واسـُتخدم  بالنقـط  فـي وقـت الحـق  املعجمـة 

الضبط عن أبي األسود الدؤلي، وهو استخدام النقاط الحمراء فوق الحروف أو تحتها أو أمامها داللة على الفتح والكسر والضم 

والتنويـن.

لم يكتب هذا املصحف على قراءة واحدة كسـائر املصاحف القديمة؛ وقد أشـير إلى القراءات األخرى حتى القراءات الشـاذة   •

باللـون األخضـر إضافـة إلـى اللـون األحمـر.

اسـتخدم الكاتـب عـّدة نقـاط فـي نهايـة الفواصـل، ثـم أضـاف فـي كل عشـر آيـات املربعـات الذهبيـة التـي كتـب رقـم اآليـة فيهـا علـى   •

 علـى التعشـير.
ً
حسـاب الجّمـل داللـة

 الكوفي وباللون األحمر.
ّ
اختتمت كّل سورة بشريطة ذهبية بسيطة، وكتبت بجانبها اسم السورة التالية وعدد آياتها بالخط  •

نوع الخط: الكوفي  B II  تاريخ الكتابة: بداية القرن الثاني الهجري



نسخة »334b« املكتبة الوطنية الفرنسية

فّصلت: 53 ـــــ الشورى: 9

نوع الخط: الكوفي  تاريخ الكتابة: القرن الثاني الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

.  )7 )السـطر  »امللىكـه«  )السـطر 6(،  »السـموت«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

 فـي هـذا املصحـف. واسـُتخدم نقـط اإلعـراب علـى أسـاس مـا 
ٌ
ـط

َ
ق

ُ
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم توضـع علـى الحـروف املعجمـة ن  •

رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح 

والتنويـن. والضـم  والكسـر 

 على التعشير.
ً
استخدم الكاتب عّدة نقاط في نهاية الفواصل، ثم أضاف في كل عشر آيات الدوائر الحمراء داللة  •

 الكوفـي 
ّ
اختتمـت كّل سـورة بشـريطة بسـيطة باللـون األحمـر واألخضـر، وكتبـت فوقهـا اسـم السـورة التاليـة وعـدد آياتهـا بالخـط  •

األحمـر. وباللـون 



مصحف رقم »2337« مكتبة العتبة املعصومية املقدسة بقم

سورة النساء، اآلية: 157ـــــــــ  163 

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

.)13 )السـطر  »الرسـخون«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

 فـي هـذا املصحـف إال علـى حـروف معـدودة. واسـُتخدم نقـط 
ٌ
ـط

َ
ق

ُ
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم توضـع علـى الحـروف املعجمـة ن  •

اإلعراب في هذا املصحف على أساس ما رواه علماء الضبط عن أبي األسود الدؤلي، وهو استخدام النقاط الحمراء فوق الحروف 

أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن.

لم يكتب هذا املصحف على قراءة واحدة كسـائر املصاحف القديمة؛ وقد أشـير إلى القراءات األخرى حتى القراءات الشـاذة   •

باللـون األخضـر واألزرق واألصفـر إضافـة إلـى اللـون األحمـر.

اسـتخدم الكاتـب عـّدة نقـاط فـي نهايـة الفواصـل، ثـم أضـاف فـي كل عشـر آيـات املربعـات الذهبيـة التـي كتـب رقـم اآليـة فيهـا علـى   •

 علـى التعشـير.
ً
حسـاب الجّمـل داللـة

اختتمت كّل سورة بشريطة ذهبية بسيطة.  •

نوع الخط: الكوفي  تاريخ الكتابة: القرن الثاني الهجري



مصحف رقم »326c« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة الصف، اآلية: 6 ــــــ 12 

نوع الخط: الكوفي تاريخ الكتابة: القرن الثالث الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 2(. »البينـت«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا لإلعجـام؛ ولكـن اسـُتخدم نقـط 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط الكاتـب فـي هـذا املصحـف علـى الحـروف املعجمـة نقط  •

اإلعـراب علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو 

الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن. أمامهـا داللـة علـى 

اسـتخدم الكاتـب عـّدة نقـاط فـي نهايـة الفواصـل، ثـم أضـاف فـي كل عشـر آيـات األشـكال الهندسـية امللونـة باألحمـر واألخضـر   •

التعشـير. علـى   
ً
داللـة والذهـب 

كتب اسم السورة وعدد آياتها في بداية كل سورة باللون األحمر ويبدو أنها أضيفت في وقت متأخر عن زمن الكتابة.  •



مصحف رقم »6go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة هود، اآلية: 99 ـــــــ 105 

نوع الخط: الكوفي تاريخ الكتابة: القرن الثالث الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

األخيـر(. )السـطر  و»يـأت«   ،)9 )السـطر  انظـر: »ظلمـة«  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا لإلعجـام؛ 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط فـي هـذا املصحـف علـى كل الحـروف بـل هنـاك بعـض حـروف توجـد عليهـا نقط  •

أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو  فـي هـذا املصحـف علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن  يــ، ن(؛ واسـُتخدم نقـط اإلعـراب  نحـو )ب، 

والتنويـن. الفتـح والكسـر والضـم  أمامهـا داللـة علـى  أو  تحتهـا  أو  الحـروف  فـوق  الحمـراء  النقـاط  اسـتخدام 

لم يكتب هذا املصحف على قراءة واحدة كسـائر املصاحف القديمة؛ وقد أشـير إلى القراءات األخرى حتى القراءات الشـاذة   •

«، باللـون األحمـر وإلـى 
ُ

باللـون األخضـر إضافـة إلـى اللـون األحمـر. انظـر إلـى كلمـة »أخـذ« فـي السـطر 8 التـي أشـير فيهـا إلـى قـراءة »أخـذ

« باللـون األخضـر.
َ

ـذ
َ

قـراءة »أخ

لـم تسـتخدم عالمـة لفواصـل اآليـات، ولكـن اسـتخدم للخمـوس حـرف »ه« وللعشـور دائـرة مزخرفـة التـي كتـب فيهـا العقـود   •

ثالثـون(. )عشـرون،  نحـو: 

افتتحت كل سورة باسمها وعدد آياتها بالخط الكوفي الذهبي وفي سطر واحد.  •



مصحف رقم »4256« املتحف الوطنية اإليرانية

سورة فّصلت، اآلية: 50 ــــــ سورة الشورى، اآلية: 2 

نوع الخط: الكوفي تاريخ الكتابة: القرن الثالث الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

)السـطر 7(. )السـطر 2(، »االفـق«  انظـر: »عـال«  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

ـا لإلعجـام؛ ولكـن اسـُتخدم نقـط 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم ينقـط الكاتـب  فـي هـذا املصحـف علـى الحـروف املعجمـة نقط  •

اإلعـراب علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو 

الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن. أمامهـا داللـة علـى 

 على التعشير.
ً
استخدم الكاتب عّدة نقاط في نهاية الفواصل، ثم أضاف في كل عشر آيات األشكال الهندسية كالنجم داللة  •

ـا للتمييـز بيـن سـورتين متتاليتيـن ورسـمت مكانـه فـي زمـن متأخـر شـريطة مذهبـة بسـيطة مشـتملة علـى 
ً
جعـل الكاتـب سـطًرا فارغ  •

امللونـة. النقـاط 

 KFQ  وفـي مجموعـة خليلـي بلنـدن تحـت رقـم Is 1401 هنـاك أجـزاء أخـرى مـن هـذا املصحـف فـي مكتبـة تشسـتر بيتـي تحـت رقـم  •

.44



مصحف رقم »15go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة 
املنسوب إلى اإلمام السجاد عليه السالم

سورة األحقاف، اآلية: 21 ــــــ 26 

نوع الخط: الكوفي تاريخ الكتابة: القرن الثالث الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

األخيـر(. )السـطر  و»باييـت«   ،)7 )السـطر  »عرضـا«  انظـر:  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: لـم يسـتخدم الكاتـب نقـط اإلعجـام فـي هـذا املصحـف حيـن كتابتـه، ولكـن وضعـت النقـاط علـى   •

الحروف املعجمة في وقت الحق وباللون األسود؛ واسُتخدم نقط اإلعراب في هذا املصحف على أساس ما رواه علماء الضبط عن 

أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن، 

ومـن ميـزات هـذا املصحـف وضـع شـرطة حمـراء علـى همـزة الوصـل واتصالهـا بالحـرف التالـي.

 علـى 
ً
اسـتخدم الكاتـب عـّدة نقـاط فـي نهايـة الفواصـل، ثـم أضـاف فـي كل عشـر آيـات الدوائـر امللونـة باألحمـر واألخضـر داللـة  •

التعشـير.

افتتحت كل سورة باسمها وعدد آياتها بالخط الكوفي الذهبي وفي سطر واحد.  •



مصحف رقم »341b« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة البقرة اآلية: 19 ـــــــ 20
نوع الخط: الكوفي تاريخ الكتابة: القرن الثالث الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

القديمـة شـيئا  باملصاحـف  الكلمـات مقارنـة  السـطر 3( ولكـن تطـور رسـم  )الصفحـة 1،  انظـر: »بالكفريـن«  الكلمـات؛  مـن  كثيـر 

)الصفحـة 2، السـطر 1(. فـي كلمـة »أبصارهـم«  إلـى إضافـة األلـف  انظـر  فشـيئا؛ 

ـا لإلعجـام؛ واسـتخدم 
ً
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقطـة املسـتطيلة الخضـراء علـى الحـروف املعجمـة نقط  •

نقـط اإلعـراب علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا 

أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن.

لم يكتب هذا املصحف على قراءة واحدة كسـائر املصاحف القديمة؛ وقد أشـير إلى القراءات األخرى حتى القراءات الشـاذة   •

َر« فـي الصفحـة 1، السـطر 1، التـي أشـير فيهـا إلـى 
َ

باللـون األخضـر واألزرق واألصفـر إضافـة إلـى اللـون األحمـر. انظـر إلـى كلمـة »َحـذ

قراءة »ِحذاُر«، باللون األزرق. فهذا املصحف يجدر بالدراسة والتحقيق في علم تاريخ القراءات القرآنية في القرن الثالث الهجري.

هناك ثالثة الدوائر الذهبية املطموسة كاملثلث للداللة على فواصل اآليات؛ واستخدم للخموس وللعشور الدوائر املزخرفة   •

التـي كتبـت فيهـا كلمـة )خمـس( للتخميـس والعقـود نحـو: )عشـرون، ثالثـون( للتعشـير.



مصحف رقم »3013goj« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة الفاتحة ــــــ سورة البقرة، اآلية: 4

نوع الخط: الكوفي الجديدتاريخ الكتابة: القرن الرابع الهجري )327 ه(

وقف هذه النسخة كشواد بن أمالس عام 327 هـ على العتبة الرضوية وُيعرف بهذا االسم حتى يومنا هذا، هذا املصحف   •

مـن أقـدم املصاحـف املؤرخـة فـي مكتبـة العتبـة الرضويـة.

رسم الكلمات: هجاء الكلمات في هذا املصحف كسائر املصاحف في القرون األولى ويختلف عن الرسم اإلمالئي في كتابة   •

كثيـر مـن الكلمـات؛ انظـر: »العلميـن« )الصفحـة 1، السـطر 2(، »الكتـب« )الصفحـة 2، السـطر 2( ولكـن تطـور رسـم الكلمـات 

مقارنـة باملصاحـف القديمـة شـيئا فشـيئا؛ انظـر إلـى إضافـة األلـف فـي كلمـة »رزقناهـم« )الصفحـة 2، السـطر 6(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا نقـط اإلعـراب علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح 

والكسـر والضـم والتنويـن.

لم توجد في هذا املصحف عالمة لنهاية اآليات.  •

رسم الكاتب شريطة مزخرفة ذهبية واستخدم فيها الرسوم والنقوش الجمالية وكتب فيها اسم السورة وعدد آيها.  •



نسخة رقم »QUR 286« مجموعة خليلي بلندن

سورة محمد، اآلية: 33 ــــــ سورة الفتح، اآلية: 4 

نوع الخط: الكوفي الجديد تاريخ الكتابة: القرن الرابع الهجري )383 ه(

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثير من الكلمات؛ انظر: »هانتم« )الصفحة 1، السطر 11(، ولكن تطور رسم الكلمات مقارنة باملصاحف القديمة شيئا فشيئا 

واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي؛ انظـر إلـى إضافـة األلـف فـي كلمـة »أموالكـم« )الصفحـة 1، السـطر 10(.

نقط اإلعجام واإلعراب: استخدم الكاتب النقط على الحروف املعجمة؛ واستخدم أيضا نقط اإلعراب على أساس ما رواه   •

علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح والكسـر 

والضـم والتنويـن؛ إضافـة إلـى ذلـك توجـد النقـاط الخضـراء للداللـة علـى القـراءات األخـرى بمـا فيهـا القـراءات الشـاذة؛ انظـر كلمـة 

خُرُج« )قراءة ابن عباس( 
َ
»يخرج« )السطر 11( التي أشير فيها إلى القراءة املشهورة »ُيخرُِج« باللون األحمر، وإلى القراءة الشاذة »ت

و »َيخـُرُج« )قـراءة أبـي بـن كعـب( باللـون األخضـر.

استخدمت الدوائر الذهبية لنهاية اآليات، والحرف الذهبي الكوفي »ه« للتخميس، والدائرة املزخرفة التي كتبت فيها العقود   •

للتعشـير.

افتتحـت كل سـورة بالشـريطة املزخرفـة الذهبيـة التـي تمتـد إلـى هامـش الصفحـة مـع الزهـور الجماليـة وكتـب فيهـا اسـم السـورة   •

وعـدد آيهـا بالخـط الكوفـي.

هنـاك أجـزاء أخـرى مـن هـذا املصحـف فـي مكتبـة العتبـة الرضويـة تحـت رقـم 3004 و5013 و11223 و11224، التـي وقفهـا   •

بـن سـيمجور علـى العتبـة الرضويـة سـنة 383 ه. بـن إبراهيـم  بـن محمـد  علـي 



نسخة  رقم »4358« مكتبة آية هللا املرع�شي النجفي

سورة األنبياء، اآلية 1 ـــــــ 6 

نوع الخط: الكوفي الجديد تاريخ الكتابة: القرن الرابع الهجري

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثيـر مـن الكلمـات؛ انظـر: »افتريـه« )ورقـة 82/أ، السـطر 2(، و»بآییـة« )ورقـة 82/أ، السـطر 3(، ولكـن تطـور رسـم الكلمـات مقارنـة 

باملصاحـف القديمـة شـيئا فشـيئا واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي؛ انظـر إلـى إضافـة األلـف فـي كلمـة »أضغـاث 

أحـالم« )ورقـة 82/أ، السـطر 1(.

النقط والشكل: استخدم الكاتب النقط على الحروف املعجمة؛ واستخدم أيضا الشكل والضبط على أساس ما رواه علماء   •

الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا القـراءات املختلفـة، وأشـار الكاتـب إلـى القـراءات األخـرى باللـون   •

األخضـر، كمـا اسـتخدم اللـون األحمـر لإلشـارة إلـى بعـض األصـول فـي علـم القـراءات كاملـد واإلمالـة والصلـة والهمـز.

لـم تكـن عالمـة فـي هـذا املصحـف لفواصـل اآليـات، وجعـل الكاتـب فراغـا عنـد انتهـاء عشـر آيـات ليجعـل فيهـا عالمـة للتعشـير   •

التعشـير. علـى  للداللـة  اآليـة  تلـك  هامـش  فـي  مزخرفـة  دائـرة  وجعلـت  خاليـا  بقـي  ولكـن 

كتب اسم السورة وعدد آيها بالخط الكوفي الذهبي في بداية كل سورة وفي سطر واحد.  •

هنـاك أجـزاء أخـرى مـن هـذا املصحـف فـي سـائر املكتبـات، منهـا: نسـخة رقـم 2161 فـي املكتبـة املركزيـة لجامعـة طهـران، ونسـخة   •

رقـم 92 فـي مكتبـة العتبـة الرضويـة، ونسـخة رقـم arabe 7336 فـي املكتبـة الوطنيـة الفرنسـية.



مصحف رقم »3016goj« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة البقرة، اآلية: 275 ــــــ 278 

نوع الخط: النسخ القديم تاريخ الكتابة: القرن الرابع الهجري )396 ه(

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثيـر مـن الكلمـات؛ انظـر: »الربـوا« )الصفحـة 1، السـطر 5(، ولكـن تطـور رسـم الكلمـات مقارنـة باملصاحـف القديمـة شـيئا فشـيئا 

واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي؛ انظـر إلـى إضافـة األلـف فـي كلمـة »الصالحـات« )الصفحـة 2، السـطر 2(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد؛ إضافـة إلـى ذلـك توجـد النقـاط الخضـراء للداللـة علـى القـراءات األخـرى.

لـم تكـن هنـاك عالمـة لنهايـة اآليـات، ولكـن اسـتخدم الكاتـب الدائـرة املزخرفـة التـي كتبـت فيهـا العقـود علـى حسـاب الجمـل   •

. للتعشـير

كتب اسم السورة وعدد آيها بالخط الكوفي الذهبي في بداية كل سورة.  •

وقف حمزة بن محمد بن عي�ضى العلوي الحسيني هذا املصحف )ثالثين جزء( على العتبة الرضوية سنة 396 ه.  •



مصحف رقم »Is 1431« مكتبة تشست
ر بيتي كتبه علي بن هالل )ابن بواب( سنة 391 هـ

سورة مريم، اآلية 10 ـــــــ  26 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الرابع الهجري )391 ه(

رسم الكلمات: استخدم الكاتب الرسم القيا�ضي في كتابة هذا املصحف، ولم يلتزم بقواعد رسم املصحف؛ انظر: »يا يحيى«   •

)السـطر 2(، »فناداهـا« )السـطر 13(.

النقط والشكل: استخدم الكاتب النقط على الحروف املعجمة؛ واستخدم أيضا الشكل والضبط على أساس ما رواه علماء   •

الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

رسم وضبط هذا املصحف على أساس قراءة أبي عمرو البصري.  •

لـم يسـتخدم الكاتـب أيـة عالمـة للفواصـل فـي زمـن الكتابـة ولكـن وضعـت ثـالث نقـاط باللـون األزرق عنـد فواصـل اآليـات ويبـدو   •

أنهـا أضيفـت فـي وقـت متأخـر؛ وكتـب الحـرف الذهبـي الكوفـي »ه« للتخميـس، والدائـرة املزخرفـة التـي كتبـت فيهـا العقـود للتعشـير.

كتب اسم السورة وعدد آيها بالخط النسخي الذهبي في بداية كل سورة وفي سطر واحد.  •



نسخة رقم »3324« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة
کتبه: أبو البرکات علی بن الحسین الحسیني

سورة البقرة، اآلية: 143 ــــــ 144 

نوع الخط: الكوفي الجديد تاريخ الكتابة: بداية القرن الخامس الهجري )410 ه(

رسم الكلمات: هجاء الكلمات في هذا املصحف كسائر املصاحف في القرون األولى ويختلف عن الرسم اإلمالئي في كتابة كثير   •

مـن الكلمـات؛ انظـر: »ترضيهـا« )الصفحـة 2، السـطر 3(، و»لـرؤف« )الصفحـة 1، السـطر 6(؛ ولكـن تطـور رسـم الكلمـات مقارنـة 

باملصاحـف القديمـة شـيئا فشـيئا واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي؛ انظـر إلـى إضافـة األلـف فـي كلمـة »ءاتيناهـم 

الكتـاب«.

النقط والشكل: استخدم الكاتب النقط على الحروف املعجمة؛ واستخدم أيضا الشكل والضبط على أساس ما رواه علماء   •

الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

كتبت كلمة »هللا« في هذا املصحف بشكل متمايز وباللون الذهبي.  •

لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا القـراءات املختلفـة، نحـو: كلمـة »تعملـون« البقـرة: 149 التـي   •

كتبـت فيهـا كلتـا القراءتيـن باليـاء والتـاء؛ ولكـن أقـرب إلـى قـراءة البصرييـن )أبـي عمـرو ويعقـوب(؛ نحـو: »ولُتكّملوا« بتشـديد امليم وهي 

قـراءة شـعبة ويعقـوب.

لـم يسـتخدم الكاتـب أيـة عالمـة لفواصـل اآليـات؛ ورسـمت الدائـرة املزخرفـة فـي الهامـش للتعشـير التـي تنطبـق علـى العـد الكوفـي   •

فـي مواضـع كثيـرة.

كتب اسم السورة وعدد آيها في بداية كل سورة وباللون األحمر في سطر واحد.  •

كتب هذا املصحف في ثالثين جزءا وتوجد اليوم 18 جزءا منه في مكتبة العتبة الرضوية املقدسة.  •



نسخة رقم »3358goj« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة الكهف، اآلية: 109 ــــــ سورة مريم، اآلية: 5 

نوع الخط: النسخ تاريخ الكتابة: القرن الخامس الهجري )463 ه(

رسم الكلمات: استخدم الكاتب الرسم القيا�ضي في كتابة هذا املصحف، ولم يلتزم بقواعد رسم املصحف؛ انظر: »الكلمات«   •

)الصفحـة 1، السـطر 1 و2(، »رحمـة« )الصفحـة 2، السـطر 3(.؛ وإن كان هنـاك كلمـات رسـمت علـى أسـاس مـا جـاء فـي علـم رسـم 

املصحـف، انظـر إلـى إضافـة األلـف فـي كلمـة »يرجـوا« )الصفحـة 1، السـطر 5(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة، ووضـع ثـالث نقـاط تحـت السـين، ونقطـة واحـدة   •

تحـت الـدال والـراء؛ واسـتخدم أيضـا نقـط اإلعـراب علـى أسـاس مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـي األسـود الدؤلـي، وهـو اسـتخدام 

النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف أو تحتهـا أو أمامهـا داللـة علـى الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن.

ضبـط هـذا املصحـف علـى قـراءة أبـي عمـرو البصـري بروايـة اليزيـدي عـن أبـي حمـدون، بنـاء علـى مـا جـاء فـي نهايـة الجـزء، وذلـك   •

واألخضـر. األحمـر  اللونيـن  باسـتخدام 

رسمت الدوائر املزخرفة في الهامش التي كتبت فيها العقود على حساب الجّمل داللة على التعشير.  •

كتب اسم السورة وعدد آيها في بداية كل سورة بالخط الكوفي وباللون الذهبي في سطر واحد.  •

كتب هذا املصحف في ثالثين جزءا ووقفه أبو نصر محمد بن علي البزاز على العتبة الرضوية عام 463 هـ.  •



نسخة رقم »3392« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة هود، اآلية: 38 ــــــ 42 

نوع الخط: النسخ تاريخ الكتابة: القرن الخامس الهجري )478 ه(

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثيـر مـن الكلمـات؛ انظـر: »مجريهـا ومرسـيها« )الصفحـة 2، السـطر 4(، ولكـن تطـور رسـم الكلمـات مقارنـة باملصاحـف القديمـة 

شـيئا فشـيئا واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

)الصفحـة 1،  القـراءات املختلفـة، نحـو: »مـن كِل زوجيـن«  فيهـا  قـراءة واحـدة وتوجـد  لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس   •

السـطر 5( التـي ضبطـت بالكسـر مـن غيـر التنويـن وهـي قـراءة الجميـع إال حفصـا، وكلمـة »ُمجَريهـا« )الصفحـة 2، السـطر 4( التـي 

الكوفييـن وقـراءة شـعبة. قـراءة غيـر  امليـم، وهـي  ضبطـت بضـم 

وضـع الكاتـب عنـد رؤوس اآلي دائـرة مزهـرة، ورسـم شـكال مشـابها بالقطـرة أو الدمعـة وكتـب فيهـا الخمـس داللـة علـى الخمـوس   •

ورسـم الدوائـر املزخرفـة فـي الهامـش وكتـب فيهـا العقـود علـى حسـاب الجّمـل للعشـور.

كتب اسم السورة وعدد آيها في بداية كل سورة بالخط النسخي وباللون الذهبي في سطر واحد.  •

تب هذا املصحف في ثالثين جزءا ووقفه علي بن الحسين بن أبي الفضل الصيرفي على العتبة الرضوية عام 478 هـ.
ُ

ك  •



نسخة رقم »arabe 6041« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة املؤمنون، اآلية 84 ــــــــ 90 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: بداية القرن السادس الهجري )505 ه ؛ مدينة ُبست(

رسم الكلمات: هجاء الكلمات في هذا املصحف كسائر املصاحف في القرون األولى ويختلف عن الرسم اإلمالئي في كتابة كثير من   •
الكلمات؛ انظر: »لعنت« )النور: 7(، »جاو« )النور: 11(، ولكن تطور رسم الكلمات مقارنة باملصاحف القديمة شيئا فشيئا واقترب رسم 

بعض الكلمات إلى الرسم القيا�ضي؛ انظر: »لكاذبون« )السطر 7(.
نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا رواه   •

علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.
رون« )السطر 2( التي ضبطت بتشديد 

ّ
ك

ّ
لم يكتب هذا املصحف على أساس قراءة واحدة وتوجد فيها القراءات املختلفة، نحو: »تذ  •

الـذال، وهـي قـراءة الجميـع إال حفصـا، وحمـزة، والكسـائي، وخلـف.
وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة، ورسم شكال مزخرفا في الهامش وكتب فيها الخمس داللة على الخموس ورسم الدوائر   •

املزخرفـة فـي الهامـش وكتـب فيهـا العقـود للعشـور.
وضع الكاتب الدوائر امللونة بالحمراء والزرقاء والذهب والتي كتب فيها كلمة »قف« على مواضع الوقف.  •

اختتمت السـور بشـريطة مزخرفة بالنقوش الجمالية والتي تمتد إلى هامش الصفحة، وكتب فيها اسـم السـورة وعدد آيها مع ذكر   •
املكـي واملدنـي. 

كتب هذا املصحف في سبعة أجزاء )األسباع(، وهذه النسخة السبع الخامس من هذه األجزاء.  •



نسخة رقم »3202goj« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة العنكبوت، اآلية: 53 ـــــــ 55

نوع الخط: الكوفي الجديد تاريخ الكتابة: القرن السادس الهجري )540 ه(

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثير من الكلمات؛ انظر: »يغشيهم« )الصفحة 2، السطر 3(، ولكن تطور رسم الكلمات مقارنة باملصاحف القديمة شيئا فشيئا 

واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي، انظـر: »بالكافريـن« )الصفحـة 2، السـطر 2(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس   •

مـا رواه علمـاء الضبـط عـن أبـو األسـود الدؤلـي وهـو وضـع النقـاط الحمـراء فـوق الحـروف، أو تحتهـا، أو أمامهـا، داللـة علـى الفتـح 

والتنويـن. والضـم  والكسـر 

لم يكتب هذا املصحف على أساس قراءة واحدة وتوجد فيها القراءات املختلفة، نحو: »نقول« )السطر 5( التي رسمت بنون   •

العظمـة وهـي توافـق قـراءة أبـي عمـرو، وابـن كثيـر، وابـن عامـر، ويعقـوب، وأبـي جعفـر.

وضـع الكاتـب عنـد رؤوس اآلي دائـرة مزهـرة، ورسـم شـكال مزخرفـا فـي الهامـش داللـة علـى الخمـوس ورسـم الدوائـر املزخرفـة فـي   •

الهامـش وكتـب فيهـا العقـود داللـة علـى التعشـير.

اختتمت السور بشريطة مزخرفة بالنقوش الجمالية والتي تمتد إلى هامش الصفحة، وكتب فيها اسم السورة وعدد آيها.   •

كتـب هـذا املصحـف فـي ثالثيـن جـزءا، ووقفـه علـي بـن الحسـين املشـرف النيسـابوري سـنة 540 علـى العتبـة الرضويـة، وهـذه   •

األجـزاء.  هـذه  مـن  الجـزء 21  النسـخة 



نسخة رقم »61go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة املائدة، اآلية: 6 

نوع الخط: الكوفي الجديد تاريخ الكتابة: القرن السادس الهجري )554 ه(

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

القديمـة شـيئا  باملصاحـف  الكلمـات مقارنـة  الكلمـات؛ نحـو: »يسـتحي«، »فسّوىــهن«، »الصالحـت«، ولكـن تطـور رسـم  كثيـر مـن 

»الكافريـن«، »أحياكـم«. انظـر:  القيا�ضـي،  الرسـم  إلـى  الكلمـات  بعـض  واقتـرب رسـم  فشـيئا 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد باللـون األحمـر.

لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا القـراءات املختلفـة، نحـو: »أرجلكـم« )الصفحـة 1، السـطر 4(   •

بكسـر الـالم وهـي توافـق قـراءة أبـي عمـرو، وابـن كثيـر، وحمـزة، وشـعبة، وأبـي جعفـر؛ و»ملسـتم« )الصفحـة 2، السـطر 3( بغيـر ألـف 

بعـد الـالم وهـي قـراءة حمـزة، والكسـائي وخلـف.

لم تكن هناك عالمة تدل على الفواصل، ولكن رسم الدوائر املزخرفة في الهامش وكتب فيها العقود داللة على التعشير.  •

كتبت أسماء السور وعدد آيها في بداية كل سورة بالخط الكوفي الذهبي.   •

العتبـة  التاجـر سـنة 554 ه علـى  بنـت عبـد الرحمـن  فـي سـبعة أجـزاء )أسـباع(، ووقفـه عائشـة الحـوال  كتـب هـذا املصحـف   •

الثانـي.  والسـبع  األول  السـبع  مـن  قسـم  علـى  النسـخة  هـذه  وتشـتمل  الرضويـة، 



نسخة رقم »4650goj« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

الفرقان: 74 ــــــ الشعراء: 2 
نوع الخط: النسخ تاريخ الكتابة: القرن السادس الهجري

هذا املصحف مترجم إلى اللغة الفارسـية التي كتبت في زمن كتابة املصحف، وتعتبر من أقدم الترجمات التي موجودة باللغة   •

الفارسـية.

رسـم الكلمـات: هجـاء الكلمـات فـي هـذا املصحـف كسـائر املصاحـف فـي القـرون األولـى ويختلـف عـن الرسـم اإلمالئـي فـي كتابـة   •

كثيـر مـن الكلمـات؛ انظـر: »آيـات الكتـاب« )الصفحـة 2، السـطر 5(، ولكـن تطـور رسـم الكلمـات مقارنـة باملصاحـف القديمـة شـيئا 

فشـيئا واقتـرب رسـم بعـض الكلمـات إلـى الرسـم القيا�ضـي؛ انظـر: »يعبـؤا« )الصفحـة 1، السـطر 5(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة، ووضـع ثـالث نقـاط تحـت السـين، ونقطـة واحـدة   •

تحت الدال والراء ؛ واستخدم أيضا الشكل والضبط على أساس ما رواه علماء الضبط عن أبو األسود الدؤلي وهو وضع النقاط 

للشـّدة، واملـد،  ثـم أضيفـت عالمـات  الفتـح والكسـر والضـم والتنويـن.  أمامهـا، داللـة علـى  أو  تحتهـا،  أو  الحـروف،  الحمـراء فـوق 

والوقـف باللـون األخضـر واألزرق فـي وقـت متأخـر.

حِسُب« )الفرقان: 44( التي ضبطت 
َ
لم يكتب هذا املصحف على أساس قراءة واحدة وتوجد فيها القراءات املختلفة، نحو: »ت  •

بكسـر السـين وهـي توافـق قـراءة نافـع، وابـن كثيـر، وأبـي عمـرو، والكسـائي، وخلـف، ويعقـوب، وكلمـة »نشـرا« )الفرقـان: 48( التـي 

رسـمت بنـون العظمـة، مخالفـا لقـراءة عاصـم.

وضـع الكاتـب عنـد رؤوس اآلي دائـرة مزهـرة، ورسـم شـكال مشـابها بالقطـرة أو الدمعـة فـي الهامـش داللـة علـى الخمـوس، ورسـم   •

الدوائـر املزخرفـة فـي الهامـش وكتـب فيهـا العقـود علـى حسـاب الجّمـل للعشـور.

كتب اسم السورة وعدد آيها في بداية كل سورة بالخط النسخي وباللون الذهبي في سطر واحد، ورسمت في الهامش الزخارف   •

التـي تسـتخدم عـادة فـي املصاحـف التـي كتبـت فـي عهـد السـالجقة.

كتـب هـذا املصحـف فـي ثالثيـن جـزءا، ووقفتـه خراسـان بنـت أبـي القاسـم بـن علـي بـن مانكديـم علـى العتبـة الرضويـة، وهـذه   •

األجـزاء. هـذه  مـن   20 الجـزء  النسـخة 



مصحف رقم »1276« متحف العتبة املعصومية املقدسة/قم

سورة هود: 119 ــــــــ سورة يوسف: 6 
نوع الخط: الكوفي الجديدتاريخ الكتابة: القرن السادس الهجري )566 ه(

رسـم الكلمات: هجاء الكلمات في هذا املصحف ال يوافق رسـم املصاحف في القرون األولى مائة باملائة وهناك كلمات رسـمت   •

موافقـا ملـا جـاء فـي الرسـم اإلمالئـي؛ انظـر: »أنزلنـاه« )السـطر 11(، ولكـن توجـد كلمـات رسـمت علـى أسـاس مـا رواه علمـاء رسـم 

املصحـف، انظـر: »يابـت« )السـطر 15(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد. إضافـة إلـى ذلـك نجـد عالمـة املـد وعالمـة الوقـف )الدائـرة الصغيـرة( باللـون األحمـر.

بناء على ما جاء في نهاية هذا املصحف ضبط على أساس قراءة الكسائي.  •

وضعـت أربـع نقـاط فـي نهايـة اآليـات داللـة علـى الفاصلـة، وحـرف الهـاء الكوفيـة الذهبيـة للتخميـس والدائـرة املزخرفـة باللـون   •

للتعشـير. واألخضـر  األحمـر 

كتب اسم السورة وعدد آيها في بداية كل سورة بالخط الكوفي وباللون األصفر في سطر واحد.  •



مصحف رقم  »T107« متحف اآلثار  التركية واإلسالمية بإسطنبول

سورة الصافات: 8 ـــــــ 19 

نوع الخط: املحقق تاريخ الكتابة: بداية القرن السابع الهجري )600 هـ، كتبه عمر بن علي بن محمد(

رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف لـم يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف فـي األصـل، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت   •

بالرسـم القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »اّمـن« )السـطر 3(، »رأو« 

)الصافـات: 24(. )السـطر 5(، »مسـولون« 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد. واسـتخدمت الحـروف )م، ك، ح( باللـون األحمـر لبيـان مواضـع الوقـف، وأضيفـت معانـي 

بعـض الكلمـات فوقهـا نحـو: إن: جحـد – مـا: كافـة – اّمـن: خبـر.

لم يكتب هذا املصحف على أساس قراءة واحدة وتوجد فيها القراءات املختلفة؛ نحو: »ُمتنا« و »أْو آباؤنا« )السطر 6(، التي   •

ضبطـت مخالفـا لروايـة حفـص عـن عاصـم؛ وذكـر بعـض التوضيحـات حـول الخـالف فـي قـراءة بعـض الكلمـات فـي الهامـش.

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ورسم الدوائر املزخرفة في الهامش للتخميس والتعشير.  •



مصحف رقم »Is 1466« مكتبة تشستر بيتي 
الكاتب: الحسن بن جوبان بن عبدهللا القونوي

سورة الفرقان، اآلية: 5 تا 15 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن السابع الهجري )677 هـ بمدينة قونية(

رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف لـم يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف فـي األصـل، ألجـل ذلـك قـام كاتـب آخـر فـي وقـت   •

الحـق إلـى اصـالح بعـض الكلمـات علـى أسـاس قواعـد رسـم املصحـف؛ نحـو: »الكتـب«، »لشـاى« و »مـال هـذا الرسـول«. 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا القـراءات املختلفـة، وكمـا جـاء فـي رسـم الكلمـات قـام شـخص إلى   •

 »
ً
تصحيـح قـراءة بعـض الكلمـات بمـا روي عـن حفـص عـن عاصـم؛ نحـو: »يتقـه« )نـور، 52(، »تسـتطيعون« )فرقـان، 19(، »نزاعـة

)معـارج، 16(، »سـيقولون هلل« )مؤمنـون، 87 و 89(.

استخدمت حروف )م، ط، ج، ز، ص، ال( كعالمة ملواضع الوقف.  •

كتبت كلمات »اله«، »هللا« و »هلل« باللون الذهبي.  •

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ورسم الدوائر املزخرفة في الهامش للتخميس والتعشير.  •

اختتمـت السـور بشـريطة مزخرفـة بالنقـوش الجماليـة والتـي تمتـد إلـى هامـش الصفحـة، وكتـب فيهـا اسـم السـورة وعـدد آيهـا  فـي   •

سـطر واحـد. 



مصحف رقم »arabe 6716« املكتبة الوطنية الفرنسية 
كتبه ياقوت املستعصمي

آل عمران: 195 ــــــ النساء: 3 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن السابع الهجري )688 ه(

رسـم الكلمـات: إن املصاحـف التـي تنسـب إلـى ياقـوت لـم تلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف عـادة، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت   •

بالرسـم القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »االقصـا« )اإلسـراء: 1(، 

»لكنـا« )الكهـف: 38(، »األفـدة« )املؤمنـون: 78(.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

شـتهي األنفـس« )الزخـرف: 71( 
َ
لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا القـراءات املختلفـة، نحـو: »ت  •

بحـذف الهـاء وهـي قـراءة أبـي عمـرو، وابـن كثيـر، وشـعبة، وحمـزة، والكسـائي، وخلـف، ويعقـوب، وكلمـة »سـيقولون هللا« )فرقـان: 

48( بزيـادة األلـف، وهـي قـراءة أبـي عمـرو ويعقـوب.

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة، ورسـم الدوائر املزخرفة في الهامش للتخميس والتعشـير، وتجدر اإلشـارة هنا بأن   •

عـّد اآليـات فـي هـذا املصحـف ال ينطبـق علـى العـّد الكوفـّي.

اختتمـت السـور بشـريطة مزخرفـة بالنقـوش الجماليـة والتـي تمتـد إلـى هامـش الصفحـة، وكتـب فيهـا اسـم السـورة وعـدد آيهـا مـع   •

ذكـر املكـي واملدنـي.



مصحف رقم »319« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة البقرة، اآلية: 272 ـــــــ 279 
نوع الخط: الريحانتاريخ الكتابة: القرن السابع الهجري

رسم الكلمات: يبدو أن كاتب  هذا املصحف لم يلتزم بقواعد رسم املصحف في األصل، ونجد كثير من الكلمات رسمت بالرسم   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »الربـوا«، و»رؤس«، و»الهيكـم«، 

و»إبرهيـم«، و»ال ياسـين«.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد، وأضيفـت عالمـات الوقـف للسـجاوندي وعالمـة الركـوع باللـون األحمـر فـي وقـت الحـق.

يبـدو أن هـذا املصحـف كتـب علـى أسـاس قـراءة أبـي عمـرو فـي األصـل، ولكـن قـام شـخص آخـر إلـى تصحيـح بعـض املواضـع   •

بِلغكـم« )األحقـاف: 
ُ
موافقـا ملـا قـرأه حفـص عـن عاصـم، وآثـار هـذه التصحيحـات واضحـة، نحـو: »وأكـون« )املنافقـون: 10(، و»َوأ

.)19 )مريـم:  و»ليهـب«   )63 )طـه:  هذيـن«  و»إّن   ،)24 )الفتـح:  و»يعملـون«   ،)23

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ورسم الدوائر املزخرفة في الهامش للتخميس والتعشير.  •

افتتح كل سورة بشريطة مزخرفة التي كتبت فيها اسم السورة وعدد آيها باللون الذهبي وفي سطر واحد.  •



نسخة رقم »QUR 497« مجموعة ناصر خليلي بلندن

سورة املنافقون، اآلية: 8 ـــــــ 11 

تب بأمر محمد بن زنكي بن مودود، أمير سنجار ونصيبين(
ُ

نوع الخط: الثلث الجديد تاريخ الكتابة: القرن السابع الهجري )ك

رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف لـم يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف فـي األصـل، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت   •

بالرسـم القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »أفدتهـم - يسـتهزءون« 

.)26 األحقـاف:   ،26 )الجـزء 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

مـن حيـث أن األجـزاء املوجـودة مـن هـذا املصحـف ال يتجـاوز عـن 5 أجـزاء، يصعـب علـى الباحـث أن يسـتخرج قراءتـه ولكـن بعـد   •

دراسة هذه األجزاء املتبقية يبدو أنه كتب على أساس قراءة أبي عمرو، وهذا األمر واضح في مفردات قراءة أبي عمرو نحو: إثبات 

بِلغكم« )األحقاف: 23( وقراءة »يعملون« بياء الغيبة )الفتح: 
ُ
الواو »وأكون« )املنافقون: 10(، وإسكان الباء وتخفيف الالم في »َوأ

24(. وقـد توجـد هـذه القاعـدة فـي األصـول نحـو: وضـع عالمـة الشـدة علـى الجيـم فـي  »اذ ّجعـل« )الفتـح: 26( داللـة علـى اإلدغـام.

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ورسم الدوائر املزخرفة في الهامش للتخميس والتعشير.   •

كتب اسم كل سورة وعدد آيها باللون الذهبي وبقلم كوفي وفي سطر واحد.  •

ال يخفـى أن هـذا املصحـف كتـب فـي ثالثيـن جـزءا وهـذه النسـخة هـي الجـزء 28؛ وقـد توجـد أجـزاء أخـرى منـه فـي سـائر املكتبـات   •

واملتاحف، منها: مكتبة العتبة العباسية )الجزء 1(، مجموعة حميري في الكويت رقم 1/442 )الجزء 5(، مكتبة تشستر بيتي رقم 

1448 )الجـزء 12(، واملكتبـة الوطنيـة الفرنسـية رقـم arabe 5949 )الجـزء 26(. 



مصحف رقم »arabe 5846« املكتبة الوطنية الفرنسية

سورة األحقاف، اآلية: 15 
نوع الخط: املحققتاريخ الكتابة: القرن الثامن الهجري 

رسـم الكلمـات: كتـب هـذا املصحـف موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف فـي كتابـة كثيـر مـن الكلمـات؛ انظـر: »ثلثـون«   •

األخيـر( )السـطر  و»ترضيـه«   )2 )السـطر 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

بعد دراسة األجزاء املتبقية من هذا املصحف، يبدو أنه كتب على أساس قراءة أبي عمرو.  •

وضـع الكاتـب عنـد رؤوس اآلي دائـرة مزهـرة ذهبيـة مـع نقـاط الزرقـاء والحمـراء، ورسـم الدوائـر املزخرفـة فـي الهامـش للتخميـس   •

والتعشـير. 

كتب اسم كل سورة وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة بالخط الثلث وباللون األبيض.  •

ال يخفـى أن هـذا املصحـف كتـب فـي ثالثيـن جـزءا ووقفـه ملـك ظاهـر سـيف الديـن برقـوق )784 - 801 هــ( فـي عهـد املماليـك فـي   •

 arabeو ،arabe 5844 مصـر، وهـذه النسـخة هـي الجـزء 26؛ وقـد توجـد أجـزاء أخـرى منـه فـي املكتبـة الوطنيـة الفرنسـية تحـت رقـم

.arabe 58415845 و



مصحف رقم »Or 4945« املكتبة البريطانية

سورة الشورى، اآلية: 1 - 6 

تب بأمر أولجايتو، السلطان محمد خدا بنده(
ُ

نوع الخط: الثلثتاريخ الكتابة: القرن الثامن الهجري )ك

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

»إبرهيـم«. نحـو:  املصحـف؛  رسـم  علـم  فـي  جـاء  مـا  علـى  موافقـا  رسـمت  كلمـات  هنـاك  كلـه  هـذا  مـع  القيا�ضـي، 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

فـي هـذه  القـراءات املختلفـة ككثيـر مـن املصاحـف املكتوبـة  لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا   •

ويعقـوب. وشـعبة  عمـرو  أبـي  قـراءة  وهـي  اليـاء  بعـد  بالنـون   )5 )الشـورى:  »ينفطـرن«  نحـو:  القـرون؛ 

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ولم تكن هناك عالمة للتخميس والتعشير.  •

كتب اسم كل سورة وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة بالخط الثلث وباللون األبيض.  •

كتـب هـذا املصحـف كتـب فـي ثالثيـن جـزءا علـي بـن محمـد بـن زيـد العلـوي الحسـيني سـنة 710 الهجـري بمدينـة موصـل، وهـذه   •

النسـخة هـي الجـزء 25؛



مصحف رقم »W 559« مكتبة والترز في الواليات املتحدة

سورة البقرة، اآلية: 99 - 102 
نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثامن الهجري )كتبه مباركشاه بن قطب سنة 723 هـ( 

هذا املصحف مترجم إلى اللغة الفارسية باللون األحمر تحت كلمات املصحف.  •

رسم الكلمات: يبدو أن كاتب  هذا املصحف لم يلتزم بقواعد رسم املصحف في األصل، ونجد كثير من الكلمات رسمت بالرسم   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »الربـوا«، و»رؤس«، و»هـروت«، 

و»سـليمن« و»تقيـة«.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

فـي هـذه  القـراءات املختلفـة ككثيـر مـن املصاحـف املكتوبـة  لـم يكتـب هـذا املصحـف علـى أسـاس قـراءة واحـدة وتوجـد فيهـا   •

القرون؛ ولكن في بعض املواضع جرت عليه عملية التصحيح لتصير الكلمة موافقا ملا قرأه حفص عن عاصم؛ نحو: »سـيقولون 

هللا« )املؤمنون: 87 و89( التي حذف األلف من كلمة هللا، أو كلمة »حسنا« )األحقاف: 15( التي زيدت األلف بعد السين فصارت 

»احسـانا«.

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ولم تكن هناك عالمة للتخميس والتعشير.   •

كتب اسم كل سورة وعدد آيها باللون الذهبي في شريطة بسيطة.  •



نسخة  رقم »252« مكتبة الخزانة الغروية في النجف األشرف

سورة مريم، اآلية: 93 – سورة طه، اآلية: 9 
سورة الفلق – سورة الناس

نوع الخط: الثلثتاريخ الكتابة: القرن الثامن الهجري )احمد بن السهروردي سنة 724(

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضـي.

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد.

من حيث أننا لم نحصل على صور هذا املصحف بكامله، ألجل ذلك يصعب على الباحث أن يستخرج قراءته.  •

وضع الكاتب عند رؤوس اآلي دائرة مزهرة ذهبية، ورسم الدوائر املزخرفة في الهامش للتخميس والتعشير.  •

كتب اسم كل سورة وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة بالخط الكوفي الذهبي.  •

وقف هذا املصحف الغ بيك بن قاسم بن شمس الدين محمد شش الكيالني املشهور بكافي على الروضة الحيدرية.  •



نسخة  رقم »Or. 848« املكتبة البريطانية

سورة األعراف، اآلية: 204 – سورة األنفال، اآلية: 2 

نوع الخط: الريحانتاريخ الكتابة: القرن الثامن الهجري

رسـم الكلمـات: لـم نحصـل علـى صـور كاملـة مـن هـذا املصحـف ولكـن بعـد دراسـة هـذه الصـور يمكـن القـول بـأن الكاتـب التـزم   •

فـي كتابـة هـذا املصحـف. بقواعـد رسـم املصحـف 

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد. ووضعـت حـروف »ك، وت، وص « علـى مواضـع الوقـف باللـون األحمـر.

والتعشـير  للتخميـس  الهامـش  فـي  املزخرفـة  الهندسـية  األشـكال  ورسـم  ذهبيـة،  مزهـرة  دائـرة  اآلي  رؤوس  عنـد  الكاتـب  وضـع   •

والتقسـيمات.

كتب اسم كل سورة وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة بالخط الكوفي املشرقي وباللون األبيض.  •

كتـب هـذا املصحـف فـي 30 جـزأ ووقفـه السـلطان ناصـر زيـن الديـن فـرج بـن برقـوق )801 - 815 ه( فـي عهـد املماليـك فـي مصـر،   •

وهـذه النسـخة الجـزء 9 مـن هـذا املصحـف.



مصحف رقم »137« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة
كتبه: زين العابدين بن محمد الشیرازي

سورة األنفال، اآلية: 72 – سورة التوبة، اآلية: 2 

نوع الخط: املحقق باللون الذهبيتاريخ الكتابة: القرن التاسع الهجري )876 هـ(

هذا املصحف مترجم إلى اللغة الفارسية باللون األسود تحت كلمات املصحف.  •

رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب هـذا املصحـف لـم يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف فـي األصـل، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت   •

القيا�ضـي. بالرسـم 

الضبـط والشـكل: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا رواه   •

األحمـر. باللـون  الوقـف  مواضـع  علـى  السـجاوندي  رمـوز  ووضعـت  أحمـد.  بـن  خليـل  عـن  الضبـط  علمـاء 

يبدو أن هذا املصحف كتب على أساس رواية حفص عن عاصم.  •

والتعشـير  للتخميـس  الهامـش  فـي  املزخرفـة  الدوائـر  األشـكال  ورسـم  ذهبيـة،  مزهـرة  دائـرة  اآلي  رؤوس  عنـد  الكاتـب  وضـع   •

. ت لتقسـيما وا

كتب اسم كل سورة وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة.  •

كتـب هـذا املصحـف زيـن العابديـن بـن محمـد كاتـب الشـيرازي سـنة 876 هــ، ووقفـه أبـو املظفـر نـور الديـن جهانكيـر )1014 -   •

املقدسـة. الرضويـة  العتبـة  التيمـوري علـى  فـي عهـد  1037 ه( 



مصحف رقم »11955« مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي بطهران
كتبه: أحمد بن يحيى

سورة الشورى: اآلية 18 - 35 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن التاسع الهجري )891 هـ، مدينة حلب(

رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف لـم يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف فـي األصـل، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت   •

بالرسم القيا�ضي، مع هذا كله هناك كلمات رسمت موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛ نحو: »الربوا«، و»يمح«، و»يعف«، 

و»السـيات«، و»ألهيکـم«، و»التوريـة«.

الضبط والشـكل: الضبط املسـتخدم في هذا املصحف مشـابه بضبط املصحف األميري، ولكن هناك خالفات بينهما، فعلى   •

سـبيل املثـال كتبـت »آ« بـدل »ءا«، واأللـف الخنجريـة تحـت اليـاء املديـة بـدل الكسـرة؛ وأضيفـت عالمـات »ط، ح، ج، ص، مــ ، ق، 

قـف و ال« فـي مواضـع الوقـف وباللـون األحمـر.

يبدو أن هذا املصحف كتب على أساس رواية حفص عن عاصم.  •

لم يتبع الكاتب مذهبا واحدا من مذاهب عّد اآلي، فوضع عالمة رأس اآلية بعد كلمة، »بالعقود« في املائدة: 1، وهي معدودة   •

عنـد غيـر الكوفـي، وضـع عالمـة الفاصلـة بعـد »الـم«، وهـذا يوافـق العـد الكوفـي، وفـي بعـض املواضـع التـي وضعـت عالمـة الفاصلـة لـم 

تنطبـق علـى مذاهـب العـدد املشـهورة نحـو وضعهـا بعـد كلمـة »ق« فـي بدايـة هـذه السـورة.

كتبت كلمة »عشر« باللون األحمر للتعشير وكلمة »حزب« باللون الذهبي وكالهما في الهامش.  •

افتتـح كل سـورة بشـريطة مزخرفـة التـي كتبـت فيهـا اسـم السـورة وعـدد آيهـا مـع ذكـر املكـي واملدنـي باللـون الذهبـي وفـي سـطر   •

واحـد.

كتب هذا املصحف أحمد بن يحيى سنة 891 هـ بمدينة حلب.  •



مصحف رقم »W 563« مكتبة والترز في الواليات املتحدة

سورة األعراف، اآلية: 22 - 27 

نوع الخط: املحققتاريخ الكتابة: القرن التاسع الهجري 

هذا املصحف مترجم إلى اللغة الفارسية باللون األحمر تحت كلمات املصحف.  •

رسم الكلمات: التزم الكاتب بقواعد رسم املصحف في كتابة هذا املصحف، ونقل آراء الداني في املقنع، والشاطبي في العقيلة؛   •

نحـو: »الصلحـت«، »أحاطـت« و »اليتمـى«، وأشـار إلـى مصحـف الخراسـان فـي بعـض املواضـع.

رسمت كلمة هللا، والجملة األولى من األجزاء، والبسملة باللون الذهبي.  •

نقـط اإلعجـام واإلعـراب: اسـتخدم الكاتـب النقـط علـى الحـروف املعجمـة؛ واسـتخدم أيضـا الشـكل والضبـط علـى أسـاس مـا   •

رواه علمـاء الضبـط عـن خليـل بـن أحمـد، ووضعـت عالمـات »ز، ص، صلـى، ج، ط، قـف، مــ ، ق و ال« علـى مواضـع الوقـف باللـون 

األزرق، واسـتخدم الفاصلـة الذهبيـة »،« لصلـة ميـم الجمـع، وحـرف النـون الذهبـي لإلظهـار، وعالمـة ع ملواضـع الركـوع.

بألـوان ثالثـة  الهامـش  فـي  السـبعة  القـراءات  إلـى  كتـب هـذا املصحـف وضبـط علـى أسـاس روايـة حفـص عـن عاصـم، وأشـير   •

والذهبـي(. واألزرق  )األحمـر 



هذا املصحف مترجم إلى اللغة الفارسية التي كتبت تحت الكلمات باللون األحمر.  •

رسم الكلمات: كتب هذا املصحف على أساس ما نقله علماء رسم املصحف، وأخذ الكاتب بآراء أبي عمرو الداني في مواضع   •

ـٰرب« 
َ

الدانـي، نحـو: »ش مـا ذكـره  لـم ينطبـق رسـمها علـى  كثيـرة، نحـو: »اسـرائل«، و»مسـخرت«، و»يلتقيـن«. ولكـن هنـاك كلمـات 

و»َرٰو�ضـي« التـي رسـمت بحـذف األلـف؛ وقـد ذكـرت تعليقـات حـول رسـم بعـض الكلمـات فـي الهامـش.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب الهنـدي، فوضعـت عالمـة السـكون علـى الـواو التـي مـا قبلهـا   •

الهنديـة. كاملصاحـف  الضميـر  هـاء  لصلـة   »،« العالمـة  هـذه  واسـتخدم  قبلهـا،  املكسـورة  اليـاء  علـى  والكسـرة  الضمـة، 

وضعـت عالمـات »ز، ص، صلـى، ج، ط، قـف، مــ ، ق، ال« عنـد مواضـع الوقـف وباللـون األحمـر، واسـتخدمت الـواو الصغيـرة   •

لصلـة ميـم الجمـع والنـون الصغيـرة لإلظهـار والشـدة لإلدغـام، والعيـن للركـوع. وأضيـف بعـض التعليقـات حـول الوقـف واالبتـداء فـي 

هامـش بعـض الصفحـات.

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم، وأشير إلى القراءات األخرى باللون األحمر مع بعض التوضيحات في الهامش.  •

الخمـوس والعشـور  إلـى  فـي وقـت الحـق، وأشـير  الذهبيـة  بالدوائـر  ثـم غطيـت  اآليـات  الحمـراء عنـد فواصـل  النقطـة  وضعـت   •

األحمـر.  وباللـون  الهامـش  فـي  وأعدادهـا  والركوعـات 

كتبت أسماء السور وعدد آيها مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة وباللون األحمر.  •

مصحف رقم »Ms.or.fol 4174« مكتبة برلین الحكومية 
كتبه: محمد إبراهيم القمي

سورة النحل، اآلية: 8 - 12 
نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن العاشر الهجري )سنة 965 ه(



مصحف رقم »Is1558« مكتبة تشستر بيتي 
كتبه: روز بهان محمد الطبعي الشیرازي

سورة مريم، اآلية: 8 تا 14 

نوع الخط: الثلث والنسختاريخ الكتابة: القرن العاشر الهجري 

رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف لـم يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف فـي، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم   •

القيا�ضي، مع هذا كله هناك كلمات رسمت موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛ نحو: »الربوا«، و»فسوىهّن«، و»الصلوة«، 

و»التوريـة«. و»السـيات«، 

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، وتحـت هـاء الضميـر لصلتهـا، ووضعـت عالمـة السـكون علـى الـواو املضمومـة قبلهـا؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم 

واملتصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل باللـون األحمـر داللـة علـى االختـالف .

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتـب هـذا املصحـف وضبـط بروايـة حفـص عـن عاصـم، وأشـير إلـى القـراءات األخـرى باللـون األحمـر مـع بعـض التوضيحـات فـي   •

الهامـش.

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وأشـير إلـى الخمـوس والعشـور واألجـزاء وأنصافهـا واألحـزاب فـي الهامـش   •

وباسـتخدام زخـارف ملونـة وبديعـة وفـي غايـة الجمـال.

كتبت أسماء السور وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة وباللون الذهبي.  •



مصحف رقم »12173« مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي
كتبه: رضوان بن عبد هللا سنة 995 هـ

سورة البقرة، اآلية: 122 - 136 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن العاشر الهجري

بالرسـم  الكلمـات رسـمت  مـن  كثيـر  بقواعـد رسـم املصحـف ونجـد  يلتـزم  لـم  هـذا املصحـف  كاتـب   أن  يبـدو  الكلمـات:  رسـم   •

القيا�ضي، مع هذا كله هناك كلمات رسمت موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛ نحو: »إبرهيم«، و»إسحق«، و»إسمعيل«، 

و»التوريـة«. و»السـيات«، 

الضبـط والشـكل: الضبـط املسـتخدم فـي هـذا املصحـف ال ينطبـق علـى األسـاليب املشـهورة اليـوم بشـكل كامـل ولكـن مشـابه   •

باألسلوب املتبع في املصحف األميري وقد نرى فيه بعض العالمات املستخدمة في املصاحف اإليرانية قديما، نحو  األلف الخنجرية 

قبـل األلـف املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل باللـون األحمـر داللـة علـى االختـالف .

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وأشـير إلـى الخمـوس بحـرف الهـاء الحمـراء وإلـى العشـور بحـرف اليـاء   •

الذهبـي. باللـون  الهامـش  فـي  والسـجدات  واألحـزاب  األجـزاء،  وكتبـت  الجمـل  حسـاب  علـى  الحمـراء 

كتبت أسماء السور وعدد آيها في شريطة وباللون الذهبي.  •



مصحف رقم »QUR96« مجموعة ناصر خليلي بلندن
كتبه: علي بن محمد بن مقدم ببلدة طيبة كربالء

سورة يونس، اآلية: 107 – سورة هود، اآلية: 12 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن العاشر الهجري )سنة 993 ه(

شف«، و»الٰحكمين«، و»الٰصلٰحت«.
ٰ

رسم الكلمات: كتب هذا املصحف على أساس ما نقله علماء رسم املصحف، انظر: »ك  •

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، وتحـت هـاء الضميـر لصلتهـا، ووضعـت عالمـة السـكون علـى الـواو املضمومـة قبلهـا؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم 

واملتصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل باللـون األحمـر داللـة علـى االختـالف .

وضعت عالمات » ط، ج، ز، ص، ك، ت، قف، مـ ، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

لـم نحصـل علـى صـور هـذا املصحـف بكاملهـا ولهـذا مـن الصعـب أن نسـتخرج قـراءة التـي رسـم وضبـط بهـا، ولكـن بعـد دراسـة   •

أنـه كتـب بروايـة حفـص عـن عاصـم. بعـض الصـور نظـن 

باألشـكال املزخرفـة  الهامـش  فـي  التقسـيمات والركوعـات  إلـى  اآليـات، وأشـير  الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل  رسـمت   •

وامللونـة. 

كتبت أسماء السور وعدد آيها مع ذكر املكي واملدني في شريطة مزخرفة ومذهبة وباللون الذهبي.  •



مصحف رقم »22481« املتحف الوطني اإليرانّي
كتبه: محمود بن أحمد بن عبد هللا الجزيري الزبيدي سنة 1003 هـ

سورة الكافرون – سورة املسد 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الحادي عشر الهجري 

رسم الكلمات: كتب هذا املصحف على أساس ما نقله علماء رسم املصحف، نحو: »إسرائل«، و»الكفرون«، و»يأّيها«؛ وقد   •

ذكـرت تعليقـات حـول رسـم بعـض الكلمـات فـي الهامـش، ورسـمت الحـروف املتروكـة فـي الرسـم باللـون األحمـر مسـاعدة للقـارئ.

الضبـط والشـكل: الضبـط املسـتخدم فـي هـذا املصحـف مشـابه باألسـلوب املصـري والهنـدي، فوضعـت الفتحـة قبـل األلـف   •

املديـة والسـكون علـى الـواو واليـاء املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل واملنفصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد البـدل باللـون 

األحمـر داللـة علـى االختـالف.

وضعت عالمات »ت، ك، ح « عند مواضع الوقف وباللون الذهبّي.  •

لم نحصل على صور هذا املصحف بكامله ولذلك من الصعب أن نتكلم حول القراءة التي كتب بها، ولكن يبدو أن قراءته لم   •

تكن موافقا لحفص )انظر كلمة »حّمالة« في سورة املسد(، وأشار الكاتب إلى القراءات األخرى باللون األحمر وبالرموز الشاطبية 

فـوق الكلمـات ومـع بعـض التعليقـات فـي الهامـش.

رسمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وأشير إلى األجزاء، واألحزاب والسجدات في الهامش باستخدام الدوائر   •

املذهبـة املزخرفـة. 

كتبـت أسـماء السـور وعـدد آيهـا علـى أسـاس مذاهـب العـدد، وعـدد كلماتهـا وحروفهـا وتنزيلهـا، ومـع ذكـر املكـي واملدنـي فـي بدايـة   •

فـي جـداول وفـي سـطرين. كل سـورة وباللـون األبيـض 

تّم إهداء هذا املصحف من قبل »امللك عبد هللا« ملك األردن إلى الدكتور مصّدق رئيس الوزراء اإليراني.  •



مصحف رقم »107go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة 
كتبه: علي رضا عبا�شي

سورة الرعد، اآلية: 30 - 37 

نوع الخط: الريحانتاريخ الكتابة: القرن الحادي عشر الهجري 

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضي، مع هذا كله هناك كلمات رسمت موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛ نحو: »فسوىهّن«، و»امللئكة«، و»رحمت«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب املصـري، فوضعـت الفتحـة قبـل األلـف املديـة، والكسـرة قبـل   •

اليـاء املديـة والضمـة قبـل الـواو املديـة.

لم يستخدم الكاتب عالمات الوقف في هذا املصحف.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم، وأشير إلى رواية شعبة باللون األحمر على نفس الكلمة.  •
رسـمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وكتبت األجزاء، واألحزاب، وأنصافها، والسـجدات في الهامش وباللون   •

األحمـر. 

كتبت أسماء السور وعدد آيها في شريطة مزخرفة ومذهبة وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف في 10 أسطر في كل صفحة، وكتبت خمسة منها باللون األسود وخمسة منها باللون الذهبي.  •

كتـب هـذا املصحـف بأمـر مـن الشـاه عبـاس الصفـوي وعلـى يـد الخطـاط علـي رضـا عبا�ضـي، ثـم وقـف علـى العتبـة الرضويـة   •

املقدسـة.



يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »أتىـك«، و»هوىـه«، و»أتوكـؤا«، 

املصحـف. هامـش  وفـي  مواضـع  عـّدة  فـي  الكلمـات  بعـض  رسـم  حـول  تعليقـات  وكتـب 

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

املـد  باللـون األسـود وعالمـة  واملتصـل  الـالزم  مـد  املديـة؛ وضعـت عالمـة  الـواو  قبـل  الضمـة  املديـة، ووضعـت عالمـة  اليـاء  وتحـت 

إلـى االختـالف. باللـون األحمـر إشـارة  املنفصـل 

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ ، ق، ال، املعانقة« عند مواضع الوقف وباللون األحمر، واستخدمت الشدة   •

لإلدغـام، والعيـن للركـوع، والهـاء للتخميـس واليـاء للتعشـير علـى حسـاب الجمـل؛ وأضيـف بعـض التعليقـات حـول الوقـف واالبتـداء 

فـي هامـش بعـض الصفحـات.

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم، وأشير إلى القراءات األخرى باللون األحمر.  •

رسمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وكتبت الخموس والعشور، واألجزاء، واألحزاب والسجدات والركوعات في الهامش.   •

كتبت أسماء السور وعدد آيها ومع ذكر املكي واملدني في شريطة مزخرفة ومذهبة وباللون األبيض.  •

مصحف من مكتبة الشيخ محمد كاظم إعتماد شوشتري 
کتبه: فقیر محمود سنة 1069 هـ

سورة يس، اآلية: 1 – 21 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الحادي عشر الهجري 



مصحف رقم »110gom« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة 
كتبه: محمد إبراهيم القمي سنة 1087

سورة مريم، اآلية: 96 – سورة طه، اآلية: 19 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الحادي عشر الهجري 

هذا املصحف مترجم إلى اللغة الفارسية التي كتبت تحت الكلمات باللون األحمر.  •

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »أتىـك«، و»هوىـه«، و»أتوكـؤا«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود ولـم تكـن هنـاك 

عالمـة للمـد املنفصـل.

لم يستخدم الكاتب عالمات الوقف في هذا املصحف.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وكتبت األجزاء، واألحزاب والسجدات في الهامش.   •

كتبت أسماء السور وعدد آيها ومع ذكر املكي واملدني في شريطة مزخرفة ومذهبة وباللون الذهبي.  •



مصحف رقم »11937« مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي
 كتبه: محمد إبراهيم القمي سنة 1096 هـ

سورة ص، اآلية: 96 – سورة زمر، اآلية: 19

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: االقرن الحادي عشر الهجري 

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »نبـؤ«، و»للملئكـة« و»أتوكـؤا«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود ولـم تكـن هنـاك 

عالمـة للمـد املنفصـل.

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم، وأشير إلى القراءات األخرى في بعض املواضع وباللون األحمر.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت األجـزاء، واألحـزاب وأنصافهـا، والسـجدات فـي الهامـش، وأشـير   •

إلـى الخمـوس بحـرف الهـاء الحمـراء وإلـى العشـور بحـرف اليـاء الحمـراء علـى أسـاس حسـاب الجمـل. 

كتبت أسماء السور وعدد آيها ومع ذكر املكي واملدني في شريطة بسيطة وباللون األحمر، وهناك أسماء غير مشهورة استخدمها   •

الكاتب، نحو: سورة األقوات )فّصلت(.



مصحف رقم »1970« مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي
كتبه: میرزا أحمد النیريزي سنة 1122 هـ

سورة اإلسراء، اآلية: 1 - 12 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثاني عشر الهجري  

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »أقصـا«، و»أولىهمـا«، و»يـدع«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

املـد  باللـون األسـود وعالمـة  واملتصـل  الـالزم  مـد  املديـة؛ وضعـت عالمـة  الـواو  قبـل  الضمـة  املديـة، ووضعـت عالمـة  اليـاء  وتحـت 

املنفصل باللون األحمر إشارة إلى االختالف، واستخدم حرف الهاء للتخميس والياء للتعشير على حساب الجّمل وباللون األحمر.

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم، وأشير إلى القراءات األخرى في بعض املواضع وباللون األحمر.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، والسـجدات فـي الهامـش داخـل أشـكال   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •



مصحف رقم »122gom« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة

سورة األعراف، اآلية: 1 - 11 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثاني عشر الهجري )سنة 1148 في الهند( 

رسـم الكلمـات: إن كاتـب  هـذا املصحـف يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي   •

علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »دعوىهـم«، و»ظلميـن«، و»مكّنكـم«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب الهنـدي، فوضعـت عالمـة السـكون علـى الـواو املديـة التـي مـا   •

قبلهـا الضمـة، وعلـى اليـاء املديـة التـي قبلهـا الكسـرة، واأللـف الخنجريـة تحـت هـاء الضميـر داللـة علـى الصلـة؛ وضعـت عالمـة مـد 

الـالزم واملتصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل باللـون األحمـر إشـارة إلـى االختـالف، واسـتخدم حـرف الهـاء للتخميـس واليـاء 

للتعشـير علـى حسـاب الجّمـل وباللـون األحمـر.

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وكتبت الخموس والعشور، واألجزاء، واألحزاب، والسجدات والركوعات   •

فـي الهامش. 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة وباللون األحمر في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •

هناك تذهيبات وزخارف رائعة وجميلة جدا في كل صفحة تختلف عن صفحة أخرى.  •

كتب هذا املصحف سنة 1148 هـ ثم وقف على العتبة الرضوية املقدسة سنة 1152.  •



مصحف رقم »Ms.or.fol 618 « مكتبة برلین الحكومية

سورة آل عمران، اآلية: 1 - 7 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثاني عشر الهجري )سنة 1168 في الهند(

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »أتىـك«، و»إبرهيـم«، و»امللئكـة«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب الهنـدي، فوضعـت عالمـة السـكون علـى الـواو املديـة التـي مـا   •

قبلهـا الضمـة، وعلـى اليـاء املديـة التـي قبلهـا الكسـرة، واأللـف الخنجريـة تحـت هـاء الضميـر داللـة علـى الصلـة؛ وضعـت عالمـة مـد 

إلـى االختـالف. باللـون األحمـر إشـارة  باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل  الـالزم واملتصـل 

وضعت عالمات »ت، ک، ل، م، نبوي« عند مواضع الوقف وباللون األخضر، واستخدم حرف »خ« لإلخفاء، و»ظ« لإلظهار،   •

و»غنـة« لإلدغـام مـع الغنـة، و»ب« لإلقـالب، و»س« للتسـهيل.

باللـون األحمـر واألخضـر، وهـي روايـة  القـراءات األخـرى  إلـى  كتـب هـذا املصحـف وضبـط بروايـة حفـص عـن عاصـم، وأشـير   •

املصحـف. هامـش  فـي  التعليقـات  بعـض  وكتـب  املدنـي،  نافـع  عـن  قالـون  وروايـة  البصـري  عمـرو  أبـي  عـن  الـدوري 

رسمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وكتبت الخموس والعشور، واألجزاء، واألحزاب، واألثمان، والسجدات   •

والركوعـات فـي الهامـش. 

كتبـت أسـماء السـور وعـدد آيهـا، وعـدد كلماتهـا وحروفهـا وتنزيلهـا، مـع ذكـر املكـي واملدنـي فـي بدايـة كل سـورة وباللـون األبيـض فـي   •

سـطر واحـد وضمـن جـداول.

هنـاك تعريـف بهـذا املصحـف الشـريف فـي نهايتـه وباللغـة الفارسـية الـذي ذكـر فيـه الكاتـب الدعـاء بعـد تـالوة القـرآن، ثـم شـرح   •

الرمـوز واأللـوان التـي اسـتخدمها فـي كتابـة هـذا املصحـف.



مصحف رقم »1508go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة
كتبه: محمد هاشم اإلصفهاني سنة 1184 هـ بشیراز

سورة املسد – سورة الناس 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثاني عشر الهجري 

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضي، مع هذا كله هناك كلمات رسمت موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛ نحو: »فسّوىهّن«، و»للملئكة«، و»إبرهيم«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود ولـم يكـن هنـاك 

عالمـة للمـد املنفصـل، واسـتخدم حـرف الهـاء للتخميـس واليـاء للتعشـير علـى حسـاب الجّمـل وباللـون األحمـر.

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم، وأشير إلى القراءات األخرى في بعض املواضع وباللون األحمر.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، والسـجدات فـي الهامـش داخـل أشـكال   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •



مصحف رقم »Ms. Or. 416« مكتبة جامعة كولومبيا 
كتبه: مصطفى رفقي سنة 1224 هـ

سورة األنعام، اآلية: 1 –17 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثالث عشر الهجري  

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

يـل«، و»أنبـؤا«، و»السـموت«.
ّ
القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »ال

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب الترـكي، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة وتحـت   •

اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل 

إلـى االختـالف. باللـون األحمـر إشـارة 

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسمت الدوائر املزخرفة املذهبة عند فواصل اآليات، وكتبت واألجزاء، واألحزاب، وأنصافها والسجدات والركوعات والعشور   •

فـي الهامـش داخـل أشـكال هندسـية متنوعـة ومذهبـة. 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، في بداية كل سورة، وباللون األبيض في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •



مصحف رقم »5141go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة
كتبه: عبد هللا رناني اإلصفهاني سنة 1233 هـ

سورة الكهف، اآلية: 1 –  12 
نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثالث عشر الهجري   

هـذا املصحـف مترجـم إلـى اللغـة الفارسـية باللـون األحمـر  وتحـت الكلمـات، وهنـاك بعـض التعليقـات التفسـيرية فـي هامـش   •

الفارسـية. وباللغـة  الصفحـات 

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضي، مع هذا كله هناك كلمات رسمت موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛ نحو: »فسّوىهّن«، و»للملئكة«، و»إبرهيم«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

املـد  باللـون األسـود وعالمـة  واملتصـل  الـالزم  مـد  املديـة؛ وضعـت عالمـة  الـواو  قبـل  الضمـة  املديـة، ووضعـت عالمـة  اليـاء  وتحـت 

املنفصل باللون األحمر إشارة إلى االختالف، واستخدم حرف الهاء للتخميس والياء للتعشير على حساب الجّمل وباللون األحمر.

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم في معظم الكلمات، وإن كان هناك كلمات لم تكتب برواية حفص.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، وأنصافهـا والسـجدات فـي الهامـش داخـل   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية  أشـكال 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •



مصحف مكتبة اإلمام األعظم ببغداد 
كتبه: محمد أمین الرشدّي سنة 1236 هـ

سورة يوسف، اآلية: 1 –18 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثالث عشر الهجري 

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

يـل«، و»جـاؤ«، و»إبرهيـم«.
ّ
فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »ال القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء 

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب الترـكي، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة وتحـت   •

الجّمـل. للتعشـير علـى حسـاب  واليـاء  للركـوع  العيـن  املديـة، واسـتخدم حـرف  الـواو  قبـل  الضمـة  املديـة، ووضعـت عالمـة  اليـاء 

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، والسـجدات فـي الهامـش داخـل أشـكال   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املدني واملكي في بداية كل سورة، وفي شريطة مذهبة ومزخرفة.  •

تشرفت وزارة األوقاف في العراق بطبع هذا املصحف بعد إجراء تعديالت فيه سنة 1370 هـ.  •



مصحف رقم »109go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة 
كتبه: علي عسكر  أرسنجاني سنة 1281 هـ

سورة البلد، اآلية: 10 – سورة التین، اآلية: 6 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الثالث عشر الهجري  

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »ضحىــها«، و»تلىــها«، و»يغشىــها«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود ولـم توضـع عالمـة 

املـد املنفصـل.

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، والسـجدات فـي الهامـش داخـل أشـكال   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •

وقف هذا املصحف طهماسب ميرزا مؤيد الدولة على العتبة الرضوية املقدسة سنة 1283 هـ.  •



مصحف رقم »5141go« مصحف رقم go 124 مكتبة العتبة الرضوية املقدسة
كتبه: محمد شفيع أرسنجاني سنة 1303 هـ

سورة النساء، اآلية: 49 –60 
نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الرابع عشر الهجري    

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  رسـم الكلمـات: يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »آتىــهم«، و»إبرهيـم«، و»امللئكـة«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود ولـم توضـع عالمـة 

املـد املنفصـل.

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

كتبت توضيحات التفسيرية في هامش الصفحات بخط النستعليق وباللغة الفارسية.  •

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، والسـجدات فـي الهامـش داخـل أشـكال   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة وباللون األحمر في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •

أمر رضا قلي سراج امللك بكتابة هذا املصحف ثم وقفه على العتبة الرضوية املقدسة سنة 1303 هـ.  •



مصحف رقم »Ms.173« مصحف الكتبخانه األزهرية 1310
كتبه: رضوان بن محمد املخلالتي سنة 1308 هـ

سورة األنعام، اآلية: 164 – سورة األعراف، اآلية: 19 

نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الرابع عشر الهجري     

رسم الكلمات: إن كاتب  هذا املصحف التزم بقواعد رسم املصحف، ورسم كلماته موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛   •

نحـو: »الكتـب«، و»معيـش«، و»بيتـا«. وذكـر تعليقـات حـول رسـم بعـض الكلمـات فـي الهامـش.

الضبط والشـكل: ُضبط هذا املصحف على أسـاس األسـلوب املصري، فعلى سـبيل املثال: وضعت الفتحة قبل األلف املدية   •

الوصـل والوقـف وكذلـك سـائر  فـي  ينطـق  مـا ال  املسـتدير علـى  املديـة؛ والصفـر  الـواو  قبـل  املديـة، والضمـة  اليـاء  قبـل  والكسـرة 

العالمـات التـي نراهـا اليـوم فـي مصحـف الخطـاط عثمـان طـه.

وضعت عالمات »ك، ح، ج، ص، مـ، ت« عند مواضع الوقف.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسـمت عـّدة نقـاط كالزهـرة عنـد فواصـل اآليـات، وأشـير إلـى الخـالف عنـد مواضـع العـد بالرمـوز األبجديـة، وكتبـت واألجـزاء،   •

الهامـش.  فـي  والسـجدات  وأرباعهـا،  وأنصافهـا  واألحـزاب 

كتبت أسماء السور وعدد آيها وفق مذاهب العدد، واملكي واملدني في بداية كل سورة، في شريطة بسيطة.  •



مصحف رقم »Ms.173« مكتبة جامعة ميشيغان في الواليات املتحدة
كتبه: نوري عثمان قايش زاده سنة 1309 هـ

سورة الرعد، اآلية: 1 –5 
نوع الخط: النسختاريخ الكتابة: القرن الرابع عشر الهجري    

رسم الكلمات: إن كاتب  هذا املصحف إلتزم بقواعد رسم املصحف، ورسم كلماته موافقا على ما جاء في علم رسم املصحف؛   •

يل«، و»أنبؤا«، و»السـموت«.
ّ
نحو: »ال

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب الترـكي، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة وتحـت   •

اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود وعالمـة املـد املنفصـل 

إلـى االختـالف. باللـون األحمـر إشـارة 

وضعت عالمات »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« عند مواضع الوقف وباللون األحمر.  •

كتـب هـذا املصحـف وضبـط بروايـة حفـص عـن عاصـم، ولكـن أشـار فـي الهامـش إلـى القـراءات األخـرى وذكـر تعليقـات كثيـرة فـي   •

املجـال. هـذا 

فـي  والعشـور  والركوعـات  والسـجدات  واألحـزاب،  واألجـزاء،  وكتبـت  اآليـات،  عنـد فواصـل  املذهبـة  املزخرفـة  الدوائـر  رسـمت   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية  أشـكال  داخـل  الهامـش 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، في بداية كل سورة، وباللون األبيض في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •



مصحف رقم »1511go« مكتبة العتبة الرضوية املقدسة
كتبه: محمد علي اإلصفهاني سنة 1310 هـ

سورة البقرة، اآلية: 5 – 27 

نوع الخط: النسخ املطبعيتاريخ الكتابة: القرن الرابع عشر الهجري   

يلتـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ونجـد كثيـر مـن الكلمـات رسـمت بالرسـم  لـم  يبـدو أن كاتـب  هـذا املصحـف  رسـم الكلمـات:   •

القيا�ضـي، مـع هـذا كلـه هنـاك كلمـات رسـمت موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛ نحـو: »آتىــهم«، و»إبرهيـم«، و»امللئكـة«.

الضبـط والشـكل: ُضبـط هـذا املصحـف علـى أسـاس األسـلوب اإليرانـي القديـم، فوضعـت األلـف الخنجريـة قبـل األلـف املديـة   •

وتحـت اليـاء املديـة، ووضعـت عالمـة الضمـة قبـل الـواو املديـة؛ وضعـت عالمـة مـد الـالزم واملتصـل باللـون األسـود ولـم توضـع عالمـة 

املـد املنفصـل.

كتـب هـذا املصحـف وضبـط بروايـة حفـص عـن عاصـم، ولكـن أشـار فـي الهامـش إلـى القـراءات األخـرى وذكـر تعليقـات كثيـرة فـي   •

املجـال. هـذا 

رسـمت الدوائـر املزخرفـة املذهبـة عنـد فواصـل اآليـات، وكتبـت واألجـزاء، واألحـزاب، والسـجدات فـي الهامـش داخـل أشـكال   •

ومذهبـة.  متنوعـة  هندسـية 

كتبت أسماء السور وعدد آيها، مع ذكر املكي واملدني في بداية كل سورة وباللون الذهبي في شريطة مذهبة ومزخرفة.  •

أمـر آقـا ميـرزا محمـود بكتابـة هـذا املصحـف سـنة 1310 هــ، ثـم وقفـه ميـرزا رضـا خـان نائينـي علـى العتبـة الرضويـة املقدسـة   •

هــ. سـنة 1311 



مصحف األمیري الطبعة األولى 1342 هـ

سورة النساء، اآلية: 1 – 3 

نوع الخط: النسخ املطبعيتاريخ الكتابة: القرن الرابع عشر الهجري   

رسـم الكلمـات: إن  هـذا املصحـف التـزم بقواعـد رسـم املصحـف، ورسـم كلماتـه موافقـا علـى مـا جـاء فـي علـم رسـم املصحـف؛   •

و»أمولهـم«. و»اليتمـى«،  »وحـدة«،  نحـو: 

الضبط والشـكل: ُضبط هذا املصحف على أسـاس األسـلوب املصري، فعلى سـبيل املثال: وضعت الفتحة قبل األلف املدية   •

الوصـل والوقـف وكذلـك سـائر  فـي  ينطـق  مـا ال  املسـتدير علـى  املديـة؛ والصفـر  الـواو  قبـل  املديـة، والضمـة  اليـاء  قبـل  والكسـرة 

العالمـات التـي نراهـا اليـوم فـي مصحـف الخطـاط عثمـان طـه.

وضعت عالمات »م، ال، ج، صلى، قلى، املعانقة« عند مواضع الوقف.  •

كتب هذا املصحف وضبط برواية حفص عن عاصم.  •

رسمت الدائرة املذهبة عند فواصل اآليات وكتب فيها رقم اآلية على أساس العد الكوفي، وكتبت واألجزاء، واألحزاب وأنصافها   •

وأرباعهـا، والسـجدات فـي الهامـش. 

كتبت أسماء السور واملكي واملدني في بداية كل سورة، في شريطة مذهبة باألبيض واألسود.  •

طبـع هـذا املصحـف فـي عهـد امللـك الفـؤاد األول فـي مصـر سـنة 1342 هــ وقـام الخطـاط عثمـان طـه بكتابـة مصحفـه علـى هـذا   •

املصحـف.


