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 مصحف السلطان الُغوري أمنوذًجا؛  عناوين ُسَور القرآن الكريم يف املصاحف اململوكية

 بحوث
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 مُلخص البحث:

اوا الُرارال الماري   ُُ هناك العديد من التساؤالت التي ُأثيرت حول عناايين 

ا  : ها  أوًلايأنماط كتابتها يف المصاحف المخطوطة؛ أبرزها:  ُُ كانا  ُهنااك ُأ

: ها  ااتا   وثانًيااتحُم  الياة تنيياو يكتاباة عناايين ُاوا الُمصاحف ال اريف  

 كتااابي ُمعاايين  أٍ 
اااط باانم   ٍ الخطي اامط ظهااوا ت ااُ ا ُُاا  بوئااود هيةااة ْداايااة ُت  

َك  عنايين السوا ل خطياط يمت ها كييما شاء ديل اإلخالل بايٍّ  مان أاكا اا  -ُترط

: يف حالااة وثالًثااااة، يعاادد اايااات، يممااال نميلهااا(  ا ُاُااية؛ كااا)اُ  السااو

دة، مماا هاي ت اُ ا نمااط  يكا  عاددها  يماا  الجمٍ بوئود أنماط كتابية ُمحادي

نة لطُم   منها   : ه  اقتصارت كتاباة عناايين ُاوا ورابًعاالعناصر ا ُاُية الُمموي

راال  الُمصحف ال ريف ع ى نوع  خطيي ياحد مرا   أٍ كانا  عناايين الساوا ح

دت أنااواع  يمياادان ا خصاا  ا إلبااراز الُرااداات الخطييااة ل ماتااي؛ يبناااء  ع ياا  تعاادي

ا  الخطوط الُمستخدمة ميها  يما هي تط اُ ا ناواع الخطياة  يكا  عاددها  يُقادي

  ٍّ  منها ال يوع كخ   ائي  لمتابتها  

اُاتعر  ال احايف يف هاوا  ةييف ُ ي  محايلاة اإلئاباة ع اى ت ما  ا ُاة 

وا الُررال المري  يأنماط كتابتها يف المصااحف المم وكياة؛ يف ال حيف ع ُُ نايين 

ااا طال ال اااواٍّ  اااوا الُرااارال الماااري  بُمصاااحف الس  ُُ  -ضاااوء دااُاااة عناااايين 

، شامال  يممامون ا؛ «John Rylands Libraryممت اة ئاول ايالنادز »المحياو  باا
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العصااار مرااااٍ بدااُاااة عناااايين الساااوا ياصاااد أنماطهاااا، يترالياااد نطسااااختها يف 

 المم وكي.

م  ياال ْشامالية  المقدما مة يم حثاين يخاتماة، أماا يقد ئاء ال حيف يف مردي 

 مجاءا كالتالي: المبحثانال حيف يأهدام ...ْلخ، يأما 

ااوا الُراارال المااري  بُمصااحف  المبحااااالو   ُُ دااُااة يصاايية لعنااايين 

   . طال ال واٍّالس  

ااوا الُراارال المااري  بُمصااحف   المبحااااالثاااي ُُ دااُااة تح ي يااة لعنااايين 

 الس  طال ال واٍّ.

   م عر  أه  نتائج ال حيف. الخاتم يأما 
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 املقدّمة:

ُكتطَ   المخطوطات الُررانية المم وكية بينواع  ُمخت ية مان الخا  الُمساتدير 

الممتوب بعناية  مائرة، يزخرمة  بديعة؛ أشهرها تط ُ المخطوطات ك يارة الحجا  

(ومااااالط  )الممتوبااة بخاا  
(1)

ااا المخااااق م رااد باادأت يف الحهااوا بصاايحات  ، أمي

الهاا اؤي  الساوا، يمواصا  ااياات، ٍ، يكاال مجالمصاحف ُمنو عصار ُمترادي 

يبطهماا ماتحاة - الاواقتين ا يلاى يالثانياة يعالمات ا حماب يا ئماء، غيار ألي 

ُهمااا ال تااال ُعنطااي امااا عنايااة ك ياارة؛ حتااى كانتااا  -المتاااب يبدايااة ُااواة ال راارة

تمدحمال بالمخااق، يت معال باا لوال الااقاة
(2)

. يتمُمان ُم ام ة هاوا ال حايف 

اوا الُرارال الماري   يف يئود ُُ العديد من التساؤالت التاي ُأثيارت حاول عناايين 

ها  كانا  ُهنااك ُأُا  أوًل ا يهاي:يأنماط كتابتها يف المصااحف المخطوطاة؛ 

ها  ااتا     وثانًيااتحُم  الياة تنيياو يكتاباة عناايين ُاوا الُمصاحف ال اريف  

اا اااط باانم   ظهااوا ت ااُ ا ُُاا  بوئااود هيةااة ْداايااة ُت   ٍ الخطي يين  أٍ كتااابي ُمَعاامط

َك  عنايين السوا ل خطاط يمت ها كييما شاء ديل اإلخالل بايٍّ  مان أاكا اا  -ُترط

                                                   

خ   هوا النوع الخطي بعين ، يلمن قصد أٍّي  (الطوماا)عندما َذَكر خ   (ديماند)ُابما ل  يرصد  (1)

  -ئ ي 
ي
سي؛ خاصة  يقد ُكتطَي متن ُمصحف الس طال ال واٍّ بخ  ياضح، ُمترن الن   ك ير الحج ، ئ ي

 .77ٍ(، ص1594. اائع: الينول اإلُالمية، ٍ.  . ديماند )مصر: داا المعااق، (الُمحرق)

 -41ٍ(، ص2002ها/ 1425: شركة نوابغ اليمر، يف الينول اإلُالمية، زكي محمد حسن )الراهرة (2)

42. 
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يف حالااة   وثالًثاااُ  السااواة، يعاادد اايااات، يممااال نميلهااا(  اا ُاُااية؛ كااا)

دة مماا هاي ت اُ ا نمااط  يكا  عاددها  يماا الجمٍ بوئود أنمااط كتابياة ُمحادي 

ه  اقتصارت كتاباة عناايين ُاوا   ورابًعاة لُم   منها  نالعناصر ا ُاُية الُمموي 

ي ياحد مرا   أٍ كانا  عناايين الساوا حراال  الُمصحف ال ريف ع ى نوع  خطي 

دت أنااواع الخطااوط خصاا  ا إلبااراز الُرااداات الخطيااة ل ماتااي؛ يبناااء  ع ياا  تعاادي 

ا  ي اط  الُمستخدمة ميها  يما هي تط ُ ا ناواع الخَ  ٍّ  منهاا ة  يكا  عاددها  يُقادي

 ال يوع كخ   ائي  لمتابتها  

ااوا الُرارال المااري  يأنماااط   ُُ يمان ثاا   ُقمناا بتساا ي  المااوء ع اى عنااايين 

ااا طال ال اااواٍّ  -كتابتهاااا يف المصااااحف المم وكياااة؛ يف ضاااوء ُمصاااحف الس 

؛ لإلئاباة ع اى «John Rylands Library))مكتبا اوا نارندناد ا»المحيو  با

دة با دلاة يالااهاين؛ خاصاة  سيرات َمنطرية لهاا ميي اهوه التساؤالت، يْيجاد تي

يأل ُمصحف الس  طال المم وكي قانصوه ال واٍّ
(1)

يمت ُ ُمات خاصة ُتميمُه  

الُمصااح ا»عاان غيااره ماان المصاااحف؛ أبرزهااا ذيااوع صاايت  يشااهرت  باُاا  

ا  بعاااده المااخمة؛ مااتياعاا  ) ؛«العمااد  ماا (، 952ماا (، يعرضاا  )278نحاار 

                                                   

بييل  لوحتال  -ُمصحف شريف»  داا المتي ُوى أن  ال  يُوكر بخصوص هوا الُمصحف بيها (1)

ر بمتابت  الم ُ ا شرق قانصوه ال واٍّ، مجديل منروشتال بالوهي ممتوب يف يُطهما بالوهي: أمَ 

، 1521ٍمتي العربية الموئودة بالداا ل اية ُنة مهر  ل  ،داا المتي المصرية اائع:«. هيبالوي 

 . (4/ 1)ٍ(، 1524ها/ 1342)د.ل( )الراهرة: مط عة داا المتي المصرية، 
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مم  ) ُُ كجا (، أمار قانُصاوه ال اواٍّ 92م (، يي  اغ يزنا  )124ي
(1)

ا طال -  ُُ

 بإنتاج هوا الُمصحف بمصر، يلساوء الحا ي  -مصر يُوايا يف العصر المم وكي

اا، كماا ال نعارق تااايخ رط خ  مإننا ال َنعرُق ل  كات  اا، يال ُممَ  نتائا  ب ام   يريناي؛ ْم 

هاا/ 2ح تيايخ  بيياخر الرارل الاا)لعدٍ يئود قيد الختاٍ الخاص ب ، يلمن ُنرئ

  مرتة ُحم  قانصوه ال واٍّ، يُكتطَي هوا الُمصحف بخ ي  -ٍ(14
ي
الُمحرق الج طاي

ا 470ع ى ياق  ُاميُ بعادد ) ا لطَير  ا ؛ نحار 
 دط ياقاة(، يهاو ُمصاحف غيار ُممتمط

بعض ا يااق من  ايت ، يُابماا قاد حادل ذلاُ عنادما تا  اقتنااؤه، يانترا  مان 

يااازة عائ ااة  أوًل اخاار؛ مماال م مياة شااخإ  ْلااى   Lindsayلينسااإارنزلاا ا»يف حط

family earls»أمبزوا افيزمينادندوتا»يف تم  ُ   وثانًيا،اAmbroise Firmin 

Didot»،  ت ماا ابيتيماان»اْلاىثالًثا ا ث  اَل Thomas Bateman»  يف اليارتة مان

                                                   

بيادٍّ ال واٍّ ا شريف، من مماليُ ا شرق قايت اٍّ، كال بن الم ُ ا شرق أبو النصر قانصوه  (1)

ها( يف هوا الصدد أل 530)ت يا ْييوكر ابن حين ُعرض  ع ي ،  الس طنةأقوى أمراء زمان ، امض 

اعليهااشتزطاعليهماألانقتل ه،اسحب هاوأولس هاوه انمتنعامناذلكاونبكإ،اوحيناألح ا»...ا مراء   ا

ها(، يلع   الخيانة دياها أثناء معركة 508تولى الُحم  ُنة )،ا«وأنانصزف هابالمعزوفارذااأرادوااع له

ا تح  ُنابُ الخي  الُعثمانية ُنة ) طال ال، يخري الس  (مرج دابق) ٍ(. 1918ها/ 522 واٍّ صريع 

ها( )الراهرة: الهيةة 530يا  الحنيي )تُْتمادة اائع: بدائع المهوا يف يقائع الدهوا، محمد بن لال

ا: ا(؛ ي4، 2/ 4)ق(، ُمحري  -ٍ(، )محمد مصطيى1522ها/ 1402المصرية العامة ل متاب،  نحر أيم 

ع ى السيد ع ي )الجيمة: داا  -التاايخ السياُي يالعسمرٍّ، قاُ  ع ده قاُ ا يوبيول يالمماليُ 

 . 214 -213ٍ(، ص1558ئتماعية، عين ل دااُات يال حول اإلنسانية ياال
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ا باااا1281 -1221هاااا(/ )1277 -1238) وااا نا مكتبااا »ٍ(، ياُاااترر أخيااار 

التابعااة لجامعااة مان ساارت بالمم مااة  -«John Rylands Library)) رندنااد 

َ  برق  ((Arabic MS 42 [704] الُمتحدة، يُحيط
(1)

. 

ا بال حاايف يالدااُااة؛  -ماان يئهااةط نحرنااا-يُيَعاادي ُمصااحف ال ااواٍّ  ئاادير 

خاا  يزخرمااة الُمصااحف ال ااريف يف العصاار    طياارة بتاااايخ مااني لموناا  ُيمثياا

ا  -المم وكي ا هائال  مان الخطاوط الُمساتخدمة يف تمم   الو   لس  ين؛نحر  ن  كمًّ

ء  ُزخرميًّاا اكونا  يحاوٍّ باين ثنايااه ثار  والثايكتابت  )متن ا، يمواص ، يحواشي(. 

متتاحية، يعنايين ُواه، يمواص  ايات ، ئي ئ يًّا بيغ يت ، يصيحات  االايحهر ل ر

 هاوه الدااُاة ُاوق نراوٍ بتسا ي  ناا هاُهناا يفيعالمات أئمائ  يأحماب . غير أني 

الموء ع ى عنايين السوا مر  يف العصر المم وكي ُئم اة ، يُمصاحف ال اواٍّ 

؛ لمعرمااة ُاامااا يخصائصااها، يتراليااد نطَساا  اختها؛ خاصااة  بعاادما ُأثياارت  تيصاايال 

ا ماا هاي ا ُُا  يالرواعاد التاي  أوًل  يهاي؛ ة؛ أاَل لدينا بعض التساؤالت الُمهمي

ييااو يكتابااة عنااايين ُااوا الُمصااحف ال ااريف عامااة ، يُمصااحف تحُماا  اليااة تن

ااَدت ت ااُ ا نماااط  ثانًيااا الساا طال ال ااواٍّ ب اايء  ماان الخصااوص  ي هاا  ُيئط

 -ى لا  ديل أٍّي قواعادءاكماا يارت- حريرة   أٍ كتي الخطياط عنايين تط ُ الساوا

                                                   

ة اوا الُمصحف من خالل الموقع الرُمي لممت ة وا الخاصي تممن ال احيف من الحصول ع ى الص   (1)

 ٍ(، اائع:2021يونيو  23، بتاايخ )(ئول ايالندز)

https://johannes.library.manchester.ac.uk 

https://johannes.library.manchester.ac.uk/
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يف حالاة امرتاضانا يئاود   وثالًثااشريطة أل ال يخا  بايٍّ  مان أاكا اا ا ُاُاية  

أنماط ُمحددة، مما هي ت ُ ا نماط  يكا  عاددها  يمااهي ا اكاال ا ُاُاية 

هاا  اقتصاارت كتابااة عنااايين ُااوا ُمصااحف   ورابًعاااالُممونااة لُماا ي نماا   منهااا  

 
ي
ياحد مر   أٍ كان  لوحات عنايين تط ُ الساوا ميادان ا  ال واٍّ ع ى نوع  خطي

دت أنااواع ة ل ماتااي؛ يبناااء  ع ياا  تعاادي اليااد الخطيياا يحرااال  خصاا  ا إلبااراز ُقااداات

الخطوط الُمستخدمة يف كتابتها  يْل كان  الثانية مما هاو عادد تط اُ الخطاوط  

ا  ٍّ  منها ال يوع كخ   ائي  لمتابة ت ُ العنايين    يأنواعها  يُقدي

مبحثااينايلإلئابااة ع ااى هااوه التساااؤالت تاا  ترسااي  مااتن الدااُااة ْلااى 

   نماط كتاباة يزخرماة م  دااُة يصيية من حييف ال    بحااالو  رئيسين؛االم

وا الُررال المري  بُمصحف السا طال ال اواٍّ؛ يميا   ُُ ن يتمام  ن؛اامطلباعنايين 

اا( الو   اا، يُزخرم  اوا ُمصاحف ال اواٍّ )خطًّ ُُ  .اؤية بصرية ل وحات عناايين 

ُ   الثاي   يُيمث   اا  اكال تط ُ العنايين يالعناصر ا  امهر ُاُية الُمموناة لهاا. أمي

مهو ع ااة عن دااُة تح ي ية لمماامين تط اُ العناايين، يينرسا   المبحااالثاي 

برصاد يتح يا  ا نمااط المتابياة الُمساتخدمة يف لهاا اأو ايراوٍ  ثدث امطالب؛ْلى 

 -تح ي  العناصار الُمموناة لت اُ العناايين؛ مثا  ك ماة )ُاواة( اوثانيها .عم ها

اوا الُرارال الماري  متتاحية العنايا ُُ ين، ياُ  السواة مع ُمراانتا  بصاريًّا بيُاماء 

ا،  بُمصاااحف بياااا  الجاشااانمير؛ لمعرماااة مااادى اتياقهماااا ياختالمهماااا )اُااام 

ااوا ُمصااحيي ال ااواٍّ يبيااا   ُُ ا(، كمااا تاا  ُمراانااة ترتيااي عنااايين  ياُاام 
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ا. اخت َياا أٍ الجاشنمير بُمصحف المدينة الُمنواة )الم ُ مهد(؛ يمعرمة ه  اتيرَ 

بالصاالة  -أحيان ا- ر الحاالت التي يت  ميها اقرتال اُ  السواةهوا ْلى ئاني ذطك  

 (ياة)ايالسالٍ ع ى ا ن ياء يالمالئمة، يبيال أنمااط كتاباة عادد ااياات، يك ماة 

ااا  .يُم ااترااا، يممااال نااميل اايااات )المميااة، يالمدنيااة( مهااو مهرُااة  ثالثهااا أمي

وا ُمصحف ال واٍّ.  ُُ   نواع الخطوط الُمستخدمة يف كتابة عنايين 
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(10) 

 :املبحث األول: دراسة وصفية لعناوين سُور القُرآن الكرمي مبُصحف السلطان الغوري

ااوا الُراارال   ُُ يخااتإ هااوا الم حاايف بدااُااة أنماااط كتابااة يزخرمااة عنااايين 

 مطلباين؛االو  ؛ يينرس  ْلى م المري  بُمصحف الس طال ال واٍّ من حييف ال ي 

وا ُمصاحف ال اواٍّ ُُ  .ع ااة عن اؤية بصرية لخطوط يزخااق لوحات عنايين 

ا  وا يالعناصار ا ُاُاية الُمموناة لهاا،  الثاي أمي مهو مهر  أاكال عنايين تط ُ الس 

 كاايت:يهما 

 :املطلب األول: لوحات عناوين سُور مُصحف السلطان الغوري

ا(1)ُاواة( 114عادد ُاوا الُرارال الماري  )من المعاريق ألي  ي ع يا  ، ييرتتي

يف حالاة ُمصاحف - ، يلمن ُهناا(2)واُعنوان ا( لهوه السي  114بالمرياة يئود عدد )

                                                   

ثالل ع رة يمائة؛ بجع  ا نيال يبراءة  :ب ، يقي  عتدي عدد ُوا الُررال أابع ع رة يمائة ُواة بإئماع من يُ  (1)

ل  ينمل اا  ڠ منهما، يْنما ل  تمن التسمية يف أيل براءة؛  ل ئاي  كالًّ  ملسو هيلع هللا ىلصه تسمية الن ي ُواة ياحدة، ييرد  

ل  تمتي يف براءة بس  اهلل الرحمن  بن أبي طالي لط َ  ُيل  ع يي »أن  قال:  ڤيقد ُايٍّ عن ابن ع ا   ،ميها

عدد ُوا ا ، أمي ڤيذلُ هو عدد السوا يف ُمصحف عثمال  .«الرحي   مرال:   ا أمال يبراءة نمل  بالسيف

ذتين، يعددها بُمصحف ُأبيي بن اثنتا ع رة يمائة ُواة؛  ن  ل  يمتي المعوي  ڤُمصحف ع د اهلل بن مسعود 

 ، يكال يرن  اما يف صالت ،(الحيد يالخ ع)ُ  ع رة يمائة ُواة؛  ن  كتي يف اخره ُوايت  ڤكعي 

كال خم  ع رة يمائة  (ُأبيي )حف ييمت هما يف ُمصحي ، يهما ُدعاء الرنوت المعريق، يالصواب أل ُمص

ها( يف تيسيره عن 808ُواة؛  ل ُواة اليي  يُواة قريش مي  ُواة ياحدة، يقد نر  اليخر الرازٍّ )ت

اائع: النح  اليني «. حي يُواة ال رح ُواة ياحدةُواة الم  »ها( يغيره من الُميسرين أل: 108طايي  )ت

 . 2ٍ(، ص1552: ممت ة ااداب يمط عتها بالجماميم، المتعال الصعيدٍّ )الراهرة ل، ع دايف الُرر

 ،خرها النا  ع ى هوا الرتتييالها الحمد يابع ع رة ُواة أيي أة يئيكت وه ما»ها(: 1311يوكر المخ اليت )ت (2)

ااءبر الُْواة ال سم ة بر   الوحي  يل ك ي أي ديا المصاحف من أُماء السوا يئري  ،ة مجع وا مما ا بياض 

مة ع ى ما تممنت  هوه المصاحف يترك ما يائتمع  ا  ،يمواص ها اقتداء  بيبي بمر ميةهاجيتينس تها يعددها 

= 
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ا لط  22ل  يص  ْلينا ُوى عدد ) -ال واٍّ بعض ا يااق مان  دط ر  يَ ُعنوان ا( مر ؛ نحر 

باد مان حصارها،   اية الُمصحف، يلمي نروٍ بدااُة عنايين تط اُ الساوا كاال ال

مااا اليني ُط ا، يُمالححاة ماا ت ااا   يَاصد  ميا ، يماا اخت يا  عنا ،  ية يالمتابية مع 

يبناء  ع ي  نستطيع يضع اؤى يقواعد ثابتة  نماطهاا، يمعرماة عاددها، يالعناصار 

 نااواع الخطااوط  ا  حصاار  لُماا ي نماا  منهااا، يْدااج قائمااة ُتمثيااونااة الرئيسااة الُممي 

اا،  الُمستخدمة يف تنييوها، يعم  ُمراانة بصرية بين أنماطها المخرمياة يالمتابياة مع 

  كاايتيهي 

  

                                                   
= 

اائع: مخطوط ْاشاد الرراء يالمات ين ْلى معرمة اُ  ..«. .بدال ك مة بيخرىْخاليها من زيادة ينرإ ي

ياقة(، الناُخ: محمد  244ها(، عدد )1311ل المخ اليت )تالمتاب الم ين، اضوال بن محمد بن ُ يما

ها(، من كتي ئالل باشا الحسيني هدية ل جامع ا زهر، 1302ابيع ا يل ) 3حسن العراد، بتاايخ الس   

 يئ (. 15 -ظهر12(، ص)22242(، اق  عاٍ )241الممت ة ا زهرية، اق  خاص )
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اسم السورة م
(1)

خرفي   نوع الخط النمط الكتابي النمط الزُّ

  الفاتحة 1

 

سوره فاتحه الكىاىـ 

سىع
(2)

 

كوفي 
 مملوكي
 )مصري(

                                                   

ا لما ئاءت ب  بُمصحف المدينة  بالجديل كم ي  ت  يضع أُماء السوا يف هوا العمود الرأُي (1) ط ر 

 . -حيح  اهلل- اط عثمال ط المنواة الممتوب بواُطة الخطي 

يئود ظاهرة تمراا الخطاط أي  ( ررةماتحة المتاب، يال)متتاحية؛ ال ريي بعنايين ُوايت اال (2)

الُممخرق لمتابة ُعنوال السواة مرة أخرى يف أُي  الصيحة بني  بيانات الُعنوال الموضوع بيع ى 

الصيحة، يلألُف ال ُيعرق ُ ي ت ُ الحاهرة؛ ييرى ال احيف اكتياء عنواين ُوايت الياتحة يال ررة 

كر: )ك مة  ، يال بممال (ية)ا، يل  ُيت ع الُعنوال ال بم مة (+ اُ  السواة + عدد اايات مر  «ُواة»بوط

ة ال تسمح  الُعنوانين ق ي اَل عدد ك مات العناصر الُممونة لمط  ، يبالتالي مإلي (ممية أٍ مدنية)نميل اايات 

ي يةاحدْبترسيمها ع ى لوحتين؛  ُُ كنم  ُائد لمتابة العنايين يْخراج الصيحة  -هما ُع وية يا ُخرى 

ما شخإ ياحد( ع ى ت ُ الحاهرة من خالل مخرق )يُابما هتحاي  الخطاط يالمُ بت ُ اليرتة، م

 ُأخرى با ُي . يلمن يوكر الر ي  تمراا لوحة الُعنوال الُع وية، ييضعها بني  النم  يال يانات مرة

ا يهو:  (منجانا) . «قُأضيي  بتاايخ  الح ي ية هي عم  مرنسيأل لوحات تط ُ العنايين الس  »اأي ا ُم اير 

 اائع: 

Catalouge of the Arabic manuscripts in the john rylands library Manchester, 

A.D.D.Mingana (Great Britain, Manchester: the Manchester university press, 1934), P. 

41.  
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  البقرة 2

 

سوره الىقره ماىىان 
 وىماىون

 آل عمران 3

 

سوره ال عمران 

 ماىىا اىه مدىىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 النساء 4

 

سوره الىسا ماىه 

وىسعون وحمس 

 ايات مدىىه

 المائدة 5

 

سورة الما)ئـ/ يـ( 

ـدة ما)ئـ/ يـ(ـة 

 وعشرون أية مدنية

 محقق

 األنعام 6

 

سوره االىعام ماىه 

وسىون وحمس 

 اىاىـ

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 األعراف 7

 

سورة األعراف 

ما)ئـ/ يـ(ـتان وست 

 أيات مكية

 ثلث
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 األنفال 8

 

سورة األنفال 

سبعون وخمس ايات 

 مدنية

 توقيع

 التوبة 9

 

سورة التوبة ماية 

 وثلثون اىة مدنية

 يونس 11

 

سورة يونس عليه 

وتسع  السالم ماية

 أيات مكيه

 محقق

 هود 11

 

سورة هود عليه 

السالم ماية 

 وعشرون اية مكيه

 توقيع

 يوسف 12

 

سورة يوسف ماىة 

 واحدي عشرة أية

 الرعد 13

 

سورة الرعد 

أربعون وخمس 

 أيات مكيه

 إبراهيم 14

 

سوره ابرهيم عليه 

السالم خمسون ايه 

 مكيه
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 الحجر 15

 

سوره الحجر 

تسعون وتسع أيات 

 مكيه

 النحل 16

 

سوره النحل 

ــاية وعشرون ءمـ

 وثمان أيات مكيه

 اإلسراء 17

 

سورة اآلسرا ما)ئـ/ 

يـ(ـه وعشرون اىة 

 مكيه

 الكهف 18

 

سورة الكهف 

ـاية وحمس ءمـ

 أيات مكية

 مريم 19

 

سورة مريم تسعون 

 وثمان أيات

 توقيع

 طه 21

 

ـاية ءمـسوره طه 

 وثلثون اية مكية

 األنبياء 21

 

سوره االىىىا ماىه 

 واحدى عسره اىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(
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 الحج 22

 

سورة الحج سبعون 

 وست أيات مكيه
 محقق

 المؤمنون 23

 

سوره المومىون 

ماىه وىماىىه عسر 

 اىه
كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 النور 24

 

سوره الىور سون 

 واىىان مكىه

 الفرقان 25

 

سورة الفرقان 

سبعون وسع ايات 

 مكيه

 ثلث

 الشعراء 26

 

سوره الشعرا 

مايىان وتمان 

 وعشرون اية مكيه

 توقيع

 النمل 27

 

سورة النمل 

سبعون وخمس 

 أيات مكية

 ثلث

 القصص 28

 

سورة القصص 

 ثمانون أية مكية
 ثلث
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 العنكبوت 29

 

سورة العنكبوت 

تسع وستون اية 

 مكيه

 توقيع

 الروم 31

 

سورة الروم ستون 

 أية
 محقق

 لقمان 31

 

سورة لقمان ستون 

 أيه مكيه
 توقيع

 السجدة 32

 

سوره السحده 

 ىالىون اىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 األحزاب 33

 

سورة األحزاب 

سبعون وثالث أيات 

 مكية

 محقق

 سبأ 34

 

سوره سىا حمسون 

 وارىع اىاىــ مكيه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 فاطر 35

 

سورة المال)ئـ/ 

يـ(ـكة عليهم السالم 

أربعون وخمس 

 ايات مكيه

 ثلث
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 يس 36

 

سوره ىس ىماىون 

 واىىان
كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 الصافات 37

 

سوره الصافات ماىه 

 وىماىون واىىان

 ص 38

 

ثمانون  ~سورة ص

 وست أيات مكيه
 توقيع

 الزمر 39

 

سوره الرمر سىعون 

 اىه مكىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 غافر 41

 

سورة المؤمن ثمانون 

 وارىع ايات مكيه
 توقيع

 فصلت 41

 

سوره فصلىــ 

 حمسون وىالىـ اىاىـ
كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 الشورى 42

 

سوره السوراى 

 حمسون اىه مكىه
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 الزخرف 43

 

سوره الرحرف 

ىماىون وىسع اىاىـ 

 مكىه

 الدخان 44

 

سوره الدحان 

اىاىـ حمسون وسىـ 

 مكىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 الجاثية 45

 

سوره الحاىىه ىالىون 

 وسىــ اىاىــ

 األحقاف 46

 

سوره االحقاف 

 ىالىون وارىع اىاىــ

 دمحم 47

 

سوره دمحم صلى هللا 

علىه ىالىون وىسع 

 اىاىــ

 الفتح 48

 

سوره الفىح عشرن 

 وىسع اىاىــ مكىه

 الحجرات 49

 

ــ سوره الححراى

 ىماىى عسره اىه
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 ق 51

 

سوره ق ارىعون 

 وحمس اىاىــ مكىه

 الذاريات 51

 

سوره والدارىاىــ 

ارىعون وحمس اىاىــ 

 مكىه

 الطور 52

 

سوره الطور ارىعون 

 وىسع اىاىــ

 النجم 53

 

سوره الىحم سىون 

 واىه اىرلىــ ىمكه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 القمر 54

 

 سوره القمر حمسون

 وحمس اىاىــ

 الرحمن 55

 

سوره الرحمن 

 سىعون وسىع اىاىــ

 الواقعة 56

 

سوره الواقعه 

ىسعون وىسع اىاىــ 

 مكىه
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 الحديد 57

 

سوره الحدىد 

عسرون وىمان اىاىــ 

 مدىىه

 المجادلة 58

 

سوره المحادله 

عسرون واىىان 

 مدىىه

 الحشر 59

 

سوره الحسر 

عسرون وارىع اىاىــ 

 مدىىه

 الممتحنة 61

 

سوره الممىحىه ىالىه 

 عسر اىه

 الصف 61

 

سوره الصف ارىع 

 عسره اىه مدىىه

 الجمعة 62

 

سورة الجمعة احدي 

 عشرة ايه مدنيه
 توقيع

 المنافقون 63

 

سوره المىافقىن 

 احدى عسره اىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(
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 التغابن 64

 

سورة التغابن ثماني 

 عشرة ايه مدنيه
 توقيع

 الطالق 65

 

سورة الطالق اثنا 

 عشرة أيه مدنيه
 محقق

 التحريم 66

 

سوره ال تحرىم 

 اىىتي عشرة اية

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 الملك 67

 

سورة الملك ثلثون 

 أيه
 ثلث

 القلم 68

 

سورة ن حسمون 

 واىىان

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 الحاقة 69

 

سورة الحاقه 

 خمسون وايتان مكيه
 ثلث

 المعارج 71

 

سورة المعارج 

 خمسون اىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(
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 نوح 71

 

سوره ىوح ثالثون 

 اىة مكىه

 الجن 72

 

سورة الجن عشرون 

 وثمان أيات مكيه

 المزمل 73 ثلث

 

سورة المزمل 

 عشرون ايه مكيه

 المدثر 74

 

سورة المدثر 

خمسون وست أيات 

 مكيه

 القيامة 75

 

سو القيامه ىلثون 

 وىسع

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(

 اإلنسان 76

 

سورة االنسان 

 ثالثون أية مكيه
 محقق

 المرسالت 77

 

سوره المرسالىــ 

 حمسون ايه مكىه

كوفي 

مملوكي 

 )مصري(
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 النبأ 78

 

سورة النباء أربعون 

 أية مكية

 النازعات 79 ثلث

 

سوره النازعات 

 اربعون أية مكية

 عبس 81

 

سوره عبس أربعون 

 وايتان

 التكوير 81

 

سورة كورت عشرون 

 ـآيات مكيةءوتسع
 توقيع

 نفطاراال 82

 

سوره اإلنفطار تسع 

عشرة اية أنزلت 

 ىالمدينة

 ثلث

 المطففين 83

 

سوره المطففين ثلثون 

 وست آيات
 محقق

 االنشقاق 84

 

سورة االنشقاق 

 عشرة اية مدنية
 ثلث
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 الفجر 85

 

سورة الفجر عشرون 

 آيات مكيةءوتسع 
 محقق

 الزلزلة 86

 

سورة الزلزلة ثمانى 

 أيات مكيه

 العاديات 87 توقيع

 

سوره العاديات احدي 

 عشره ايه مكيه

 القارعة 88

 

سوره القارعة ثماني 
 آيات مكيةء
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 بحوث

(28) 

 :املطلب الثاين: فهرس أركان عناوين سور مُصحف السلطان الغوري

ا طة لتوحيادها، يذلاُ ع اى عما  حاال   ُُ ل  تحا  عناايين الساوا بايٍّي 

ا ال النإي  تسااع ُاقعاة العاال  اإلُاالمي بعاد الُرراين الوٍّ ال ير   الت ادي ؛ ينحار 

ا طة مركمياة ُمختصاة باولُ يتوحات، يعدٍ يئاود معاايير ُمحاددةال ُُ ؛ ل يااب 

م رد كال من الُمتوقع ظهوا ت اينات مح ية يف عنونة السوا
(1)

؛ يلاولُ تا  حصار 

أاكال عنايين السوا الواادة بُمصحف الس طال ال واٍّ، ياصد ت ي راتطها، يهاي 

 كاآلتإ 

 

 اسم السورة افتتاح عنوان السورة م
الصالة 
 والسالم

 مكان النزول آية عدد اآليات

 سوره فاتحه الكىاىـ سىع 1

 سوره

 فاتحه الكىاىـ

 ـــــ

 ـــــ ـــــ سىع

2 
ماىىان  سوره الىقره
 وىماىون

 ـــــ ـــــ ماىىان وىماىون الىقره

3 
سوره ال عمران ماىىا 

 اىه مدىىه
 اىه ماىىا ال عمران

 مدىىه
4 

سوره الىسا ماىه 
وىسعون وحمس ايات 

 مدىىه
 ايات ماىه وىسعون وحمس الىسا

5 
سورة الما)ئـ/ يـ(ـدة 

ما)ئـ/ يـ(ـة وعشرون أية 
 سورة مدنية

 يـ(ـدةالما)ئـ/ 
ما)ئـ/ يـ(ـة 
 وعشرون

 مدنية أية

6 
سوره االىعام ماىه 
 وسىون وحمس اىاىـ

 االىعام
ماىه وسىون 
 وحمس

 ـــــ ــاىاى

                                                   

المن وا ع ى الموقع الرُمي  «(Constant Hamèsكونستان  هام  )»ُتمادة اائع: مرال لال (1)

 ماغو، تح  ُعنوال: يل معهد ال رقي ب 

“Sura Headings and Subdivisions in Qur'an Manuscripts from Sub- Saharan 

Africa: Variations and Historical Implications”, Constant Hamès, Journal of 

Qur'anic Studies, Vol. 15, No. 3, (2013): Pp. (232- 253). By Click the follow 

link: https://www.jstor.org/stable/24283584. 

https://www.jstor.org/stable/i24280395
https://www.jstor.org/stable/24283584
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 بحوث

(27) 

 اسم السورة افتتاح عنوان السورة م
الصالة 
 والسالم

 مكان النزول آية عدد اآليات

7 
سورة األعراف ما)ئـ/ 
 يـ(ـتان وست أيات مكية

 مكية أيات ما)ئـ/ يـ(ـتان وست األعراف

8 
سورة األنفال سبعون 
 وخمس ايات مدنية

 ايات وخمسسبعون  األنفال
 مدنية

9 
سورة التوبة ماية 
 وثلثون اىة مدنية

 اىة ماية وثلثون التوبة

11 
سورة يونس عليه 

السالم ماية وتسع أيات 
 مكيه

 يونس
عليه 
 السالم

 أيات ماية وتسع
 مكيه

11 
سورة هود عليه السالم 
 ماية وعشرون اية مكيه

 اية ماية وعشرون هود

12 
 سورة يوسف ماىة
 واحدي عشرة أية

 يوسف
 ـــــ

 ـــــ أية ماىة واحدي عشرة

13 
سورة الرعد أربعون 
 وخمس أيات مكيه

 أيات أربعون وخمس الرعد

 مكيه

14 
سوره ابرهيم عليه 

 السالم خمسون ايه مكيه

 سوره

 ابرهيم
عليه 
 السالم

 ايه خمسون

15 
سوره الحجر تسعون 
 وتسع أيات مكيه

 الحجر

 ـــــ

 وتسعتسعون 

 أيات
16 

سوره النحل مـ
ء

ــاية 
وعشرون وثمان أيات 

 مكيه
مـ النحل

ء
 ــاية وعشرون وثمان

17 
سورة اآلسرا ما)ئـ/ 
 يـ(ـه وعشرون اىة مكيه

 سورة
 اآلسرا

ما)ئـ/ يـ(ـه 
 وعشرون

 اىة

18 
سورة الكهف مـ
ء

ـاية 
 وحمس أيات مكية

مـ الكهف
ء

 مكية أيات ـاية وحمس أيات

19 
سورة مريم تسعون 

 وثمان أيات
 مريم سورة

 

 ـــــ أيات تسعون وثمان

21 
سوره طه مـ
ء

ـاية 
 وثلثون اية مكية

 سوره
مـ طه

ء
 مكية اية ـاية وثلثون

21 
سوره االىىىا ماىه 
 واحدى عسره اىه

 ـــــ هاى ماىه واحدى عسره االىىىا

22 
سورة الحج سبعون 
 وست أيات مكيه

 مكيه أيات وستسبعون  الحج سورة

23 
سوره المومىون ماىه 
 وىماىىه عسر اىه

 سوره
 ـــــ اىه ماىه وىماىىه عسر المومىون

24 
سوره الىور سون 

 واىىان مكىه
 مكىه ـــــ واىىان )هكذا( سون الىور

25 
سورة الفرقان سبعون 

 وسع ايات مكيه
 مكيه ايات سبعون وسع ـــــ الفرقان سورة



 

 

 مصحف السلطان الُغوري أمنوذًجا؛  عناوين ُسَور القرآن الكريم يف املصاحف اململوكية

 بحوث

(22) 

 اسم السورة افتتاح عنوان السورة م
الصالة 
 والسالم

 مكان النزول آية عدد اآليات

26 
مايىان سوره الشعرا 

وتمان وعشرون اية 
 مكيه

 الشعرا سوره
مايىان وتمان 
 وعشرون

 اية

27 
سورة النمل سبعون 
 وخمس أيات مكية

 سورة

 أيات سبعون وخمس النمل
 مكية

28 
سورة القصص ثمانون 

 أية مكية
 أية ثمانون القصص

29 
سورة العنكبوت تسع 
 وستون اية مكيه

 مكيه اية تسع وستون العنكبوت

 ـــــ أية ستون الروم سورة الروم ستون أية 31

31 
سورة لقمان ستون أيه 

 مكيه
 مكيه أيه ستون لقمان

32 
سوره السحده ىالىون 

 اىه
 ـــــ اىه ىالىون السحده سوره

33 
سورة األحزاب سبعون 

 وثالث أيات مكية
 مكية أيات سبعون وثالث األحزاب سورة

34 
سوره سىا حمسون 

 اىاىــ مكيهوارىع 
 اىاىــ حمسون وارىع سىا سوره

 مكيه
35 

سورة المال)ئـ/ يـ(ـكة 
عليهم السالم أربعون 
 وخمس ايات مكيه

 المال)ئـ/ يـ(ـكة سورة
عليهم 
 السالم

 ايات أربعون وخمس

36 
سوره ىس ىماىون 

 واىىان
 سوره

 ىس

 ـــــ

 ىماىون واىىان
 ـــــ ـــــ

37 
سوره الصافات ماىه 

 واىىانوىماىون 
 الصافات

ماىه وىماىون 
 واىىان

38 
سورة ص

~
ثمانون  

 وست أيات مكيه
ص سورة

~
 مكيه أيات ثمانون وست 

39 
سوره الرمر سىعون اىه 

 مكىه
 مكىه اىه سىعون الرمر سوره

41 
سورة المؤمن ثمانون 
 وارىع ايات مكيه

 مكيه ايات ثمانون وارىع المؤمن سورة

41 
 سوره فصلىــ حمسون

 وىالىـ اىاىـ

 سوره

 ـــــ ـاىاىـ حمسون وىالىـ فصلىــ

42 
 )هكذا( سوره السوراى

 حمسون اىه مكىه
 اىه حمسون السوراى

 43 مكىه
سوره الرحرف ىماىون 

 وىسع اىاىـ مكىه
 ىماىون وىسع الرحرف

 ـاىاىـ
44 

سوره الدحان حمسون 
 وسىـ اىاىـ مكىه

 حمسون وسىـ الدحان
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 اسم السورة افتتاح عنوان السورة م
الصالة 
 والسالم

 مكان النزول آية عدد اآليات

45 
الحاىىه ىالىون سوره 

 وسىــ اىاىــ
 ىالىون وسىــ الحاىىه

 46 ـــــ
سوره االحقاف ىالىون 

 وارىع اىاىــ
 ىالىون وارىع االحقاف

47 
سوره دمحم صلى هللا علىه 

 ىالىون وىسع اىاىــ
 دمحم

صلى هللا 
 علىه

 ىالىون وىسع

48 
سوره الفىح عشرن 
 وىسع اىاىــ مكىه

 الفىح

 ـــــ

 مكىه عشرن وىسع

49 
سوره الححراىــ ىماىى 

 عسره اىه
 ـــــ اىه ىماىى عسره الححراىــ

51 
سوره ق ارىعون 
 وحمس اىاىــ مكىه

 ارىعون وحمس ق

 اىاىــ
 مكىه

51 
سوره والدارىاىــ ارىعون 

 وحمس اىاىــ مكىه
 ارىعون وحمس والدارىاىــ

52 
سوره الطور ارىعون 

 وىسع اىاىــ
 ـــــ ارىعون وىسع الطور

53 
سوره الىحم سىون 

 ىرلىــ ىمكهاواىه 
 ىرلىــ ىمكها ـــــ سىون واىه الىحم

54 
سوره القمر حمسون 

 وحمس اىاىــ
 حمسون وحمس القمر

 اىاىــ

 ـــــ
55 

سوره الرحمن سىعون 
 وسىع اىاىــ

 سىعون وسىع الرحمن

56 
سوره الواقعه ىسعون 

 ــ مكىهوىسع اىاى
 مكىه ىسعون وىسع الواقعه

57 
سوره الحدىد عسرون 
 وىمان اىاىــ مدىىه

 عسرون وىمان الحدىد

 58 مدىىه
سوره المحادله 

 عسرون واىىان مدىىه
 ـــــ عسرون واىىان المحادله

59 
سوره الحسر عسرون 
 وارىع اىاىــ مدىىه

 اىاىــ عسرون وارىع الحسر

61 
الممىحىه ىالىه سوره 

 عسر اىه
 ـــــ اىه ىالىه عسر الممىحىه

61 
سوره الصف ارىع 
 عسره اىه مدىىه

 مدىىه اىه ارىع عسره الصف

62 
سورة الجمعة احدي 
 عشرة ايه مدنيه

 مدنيه ايه احدي عشرة الجمعة سورة

63 
سوره المىافقىن احدى 

 عسره اىه
 ـــــ اىه احدى عسره المىافقىن سوره
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(30) 

 اسم السورة افتتاح عنوان السورة م
الصالة 
 والسالم

 مكان النزول آية عدد اآليات

64 
سورة التغابن ثماني 
 عشرة ايه مدنيه

 سورة
 ايه ثماني عشرة التغابن

 مدنيه
65 

سورة الطالق اثنا 
 عشرة أيه مدنيه

 أيه اثنا عشرة الطالق

66 
سوره ال تحرىم اىىتي 

 عشرة اية
 اية اىىتي عشرة ال تحرىم سوره

 سورة الملك ثلثون أيه 67 ـــــ
 سورة

 أيه ثلثون الملك

68 
سورة ن حسمون 

 واىىان
 ـــــ حسمون واىىان ن

69 
سورة الحاقه خمسون 

 وايتان مكيه
 سورة

 الحاقه
 

 مكيه ـــــ خمسون وايتان

71 
سورة المعارج خمسون 

 اىه
 ـــــ اىه خمسون المعارج

71 
سوره ىوح ثالثون اىة 

 مكىه
 ىوح سوره

 ـــــ

 مكىه اىة ثالثون

72 
سورة الجن عشرون 

 أيات مكيهوثمان 

 سورة

 أيات عشرون وثمان الجن

 73 مكيه
سورة المزمل عشرون 

 ايه مكيه
 ايه عشرون المزمل

74 
سورة المدثر خمسون 
 وست أيات مكيه

 أيات خمسون وست المدثر

75 
القيامه  )هكذا( سو

 ىلثون وىسع
 ـــــ ـــــ ىلثون وىسع القيامه سو

76 
سورة االنسان ثالثون 

 أية مكيه

 سورة

 مكيه أية ثالثون االنسان

77 
سوره المرسالىــ 
 حمسون ايه مكىه

 مكىه ايه حمسون المرسالىــ

78 
سورة النباء أربعون 

 أية مكية
 أربعون النباء

 مكية أية
79 

سوره النازعات 
 اربعون أية مكية

 سوره
 اربعون النازعات

81 
سوره عبس أربعون 

 وايتان
 ـــــ ـــــ أربعون وايتان عبس

81 
سورة كورت عشرون 

 ـآيات مكيةءوتسع
 مكية آياتء عشرون وتسع كورت سورة

82 
سوره اإلنفطار تسع 
 سوره عشرة اية أنزلت ىالمدينة

 اية تسع عشرة اإلنفطار
أنزلت 
 ىالمدينة

 ـــــ آيات ثلثون وست المطففينسوره المطففين ثلثون  83



 

 

 مصحف السلطان الُغوري أمنوذًجا؛  عناوين ُسَور القرآن الكريم يف املصاحف اململوكية

 بحوث

(31) 

 اسم السورة افتتاح عنوان السورة م
الصالة 
 والسالم

 مكان النزول آية عدد اآليات

 وست آيات

84 
عشرة سورة االنشقاق 
 اية مدنية

 ةسور

 مدنية اية عشرة االنشقاق

85 
سورة الفجر عشرون 

 آيات مكيةءوتسع 
 مكية آياتء عشرون وتسع الفجر

86 
سورة الزلزلة ثمانى 

 أيات مكيه
 أيات ثمانى الزلزلة

 مكيه
87 

سوره العاديات احدي 
 عشره ايه مكيه

 سوره
 ايه احدي عشره العاديات

88 
سوره القارعة ثماني 

 آيات مكيةء
 مكية آياتء ثماني القارعة
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لطان املبحثثث الثثثاين: دراسثثة  ليليثثة لعنثثاوين سُثثور القُثثرآن الكثثرمي مبُصثثحف الس ثث   

 :الغوري

يتممن هوا الم حيف دااُة تح ي ية لمماامين عناايين ُمصاحف السا طال 

يتح ي  ا نمااط المتابياة برصد أولها ا؛ يروٍ ثدث امطالبال واٍّ، يينرس  ْلى 

ناة لت اُ العناايين؛ مثاا  تح يا  العناصاار الُمموي  اوثانيهاا .الُمساتخدمة يف عم هاا

اوا متتاحية العنايين، ياُ  السواة مع ُمراانت  بصاريًّ ا -ك مة )ُواة( ُُ ا بيُاماء 

ااوا  ُُ الُراارال المااري  بُمصااحف بيااا  الجاشاانمير، يُمراانااة ترتيااي عنااايين 

ا  الجاشنمير بُمصحف المدينة الُمناواة )الم اُ مهاد(، ُمصحيي ال واٍّ يبي

بالصالة يالسالٍ ع اى  -أحيان ا- يذطكر الحاالت التي يت  ميها اقرتال اُ  السواة

يُم ااترااا،  (يااة)اا ن ياااء يالمالئمااة، يبيااال أنماااط كتابااة عاادد اايااات، يك مااة 

ا  .يممال نميل اايات )الممية، يالمدنية( مهرُة  نواع الخطاوط مهو  ثالثها أمي

وا ُمصحف ال واٍّ ُُ  كاايت:يهي  .الُمستخدمة يف كتابة عنايين 
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 :لطان الغوريمناط كتابة عناوين سور مُصحف الس املطلب األول: أ

ااتنوي  ا وَ عاا  ا نماااط المتابيااة الُمسااتخدمة يف تمااوين يكتابااة عنااايين الس 

)الهيئا االكاملا   الولى هيئتين؛ابُمصحف الس طال ال واٍّ، يانحصرت يف 
(1)

 ،

+ اُا  الساواة +  «ُاواة»ذطكار )ك ماة  الو  يالتي تنرس  بدياها ْلى نمطاين؛ 

ا بم مة  اا  .أي ُم ترااا + مماال الناميل( «يةا»عدد اايات مت وع   ا  مُيمثي  الثااي أمي

ااا بالصااالة يالسااالٍ + عاادد اايااات  «ُااواة»ذطكاار )ك مااة  + اُاا  السااواة مت وع 

اااا بم ماااة  الثانيااا  ا)الهيئااا اا أي م اااترااا + مماااال الناااميل(. يُيمثيااا «ياااةا»مت وع 

الُمختصااز  
(2)

اا الو  يهااي؛  أربعاا اأنماااط، يتنرساا  باادياها ْلااى  ر )ك مااة ذطك 

ا بم مة  «ُواة»  والثااي  .ا(أي م اتراا «يةا»+ اُ  السواة + عدد اايات مت وع 

ااا بالصااالة يالسااالٍ + عاادد اايااات  «ُااواة»ذطكاار )ك مااة  + اُاا  السااواة مت وع 

ا بم مة  ا  .أي م ترااا( «يةا»مت وع  + اُا   «ُاواة»مُيمث   ذطكار )ك ماة  الثالا أمي

                                                   

من ذطكر ئميع أاكال عنايين ؛ ل داللة ع ى ا نماط التي تتم«الهيةة المام ة»ال احيف ُمصط ح  يضعَ  (1)

، ي يها اُ  السواة، ث  عدد «ُواة»وا ُمجتمعة يف ال  ياحد؛ يهي ع ى الرتتيي كاايت: )ك مة السي 

ا بم مة  ا ممال نميل السواة(.  «يةا»اايات مت وع   أي ُم ترااا، يأخير 

االُمختصز »ُمصط ح  ال احيُف  يضعَ  (2) تتممن ذطكر ئميع أاكال ؛ ل داللة ع ى ا نماط التي «الهيئ 

ا منها، أي اثنين ا؛ ُابما لميق  -عنايين السوا ُمجتمعة يف ال  ياحد، عدا ُاكن ا ياحد  قد ت  ْغيالهما عمد 

الناُخ ال ُيريد أل يرع يف ْشمالية الخطالق حول ممال نميل  المساحة الُمخصصة ل متابة، يُابما ألي 

ا مال ْا بالنس ة لماهية ا اكال التي ت  ات ا، أمي  ر ْلى ممال نميلها بتُ ل  يُ ليلو ؛اايات غيالها عمد 

 ا ممال نميل السواة )ممي أٍ مدين(.أي ُم ترااا، يْمي  «يةا»ا ك مة تخرج عن اثنين؛ ْمي 
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+  «ُاواة»ذطكار )ك ماة  الزاباع ايُيمثا  .السواة + عدد اايات + مماال الناميل(

اُاا  السااواة + عاادد اايااات(، يلرااد ُقمنااا بحصاار ت ااُ ا نماااط يف ئاادايل 

    كاايتتيصي ية؛ لتوضيحها يبيال صوااا، يهي 

االهيئ االكامل  ا-1

+ااساماالسا ر ا+اعاددااآلنااتامتب ًعااابكلما اا«س ر »أوًل االنمطاالو ا)كلم ا

اأوامشتقاتهاا+امكاناالن و  .ا«ن آ»

 

 اإلجمالي أسماء السور م أسماء السور م أسماء السور م أسماء السور م

 المزمل 41 الدحان 27 الفرقان 14 ال عمران 1

52 

 المدثر 41 الفىح 28 الشعرا 15 الىسا 2
 االنسان 42 ق 29 النمل 16 الما)ئـ/ يـ(ـدة 3
 المرسالىــ 43 والدارىاىــ 31 القصص 17 األعراف 4
 النباء 44 الواقعه 31 العنكبوت 18 األنفال 5
 النازعات 45 الحدىد 32 لقمان 19 التوبة 6
 كورت 46 الحسر 33 األحزاب 21 الرعد 7
 اإلنفطار 47 الصف 34 سىا 21 الحجر 8
 االنشقاق 48 الجمعة 35 ~ص 22 النحل 9
 الفجر 49 التغابن 36 الرمر 23 اآلسرا 11
 الزلزلة 51 الطالق 37 المؤمن 24 الكهف 11
 العاديات 51 ىوح 38 السوراى 25 طه 12
 القارعة 52 الجن 39 الرحرف 26 الحج 13

 

+ااسماالس ر امتب ًعاابالصاد اوالساد+ا+اعادداا«س ر »ثانًيا االنمطاالثايا)كلم ا

اأوامشتقاتهاا+امكاناالن و  .ا«ن آ»اآلناتامتب ًعاابكلم ا

 

 اإلجمالي أسماء السور م أسماء السور م

 ابرهيم 3 يونس 1
4 

 المال)ئـ/ يـ(ـكة 4 هود 2
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االهيئ االُمختصز  ا-2

+ااساماالسا ر ا+اعاددااآلنااتامتب ًعااابكلما اا«س ر »أوًل االنمطاالو ا)كلم ا

اأواُمشتقاتها .اا«ن آ»

 

 اإلجمالي أسماء السور م أسماء السور م

 الححراىــ 11 االىعام 1

21 

 الطور 12 يوسف 2
 القمر 13 مريم 3
 الرحمن 14 االىىىا 4
 الممىحىه 15 المومىون 5
 المىافقىن 16 الروم 6
 ال تحرىم 17 السحده 7
 الملك 18 فصلىــ 8
 المعارج 19 الحاىىه 9
 المطففين 21 االحقاف 11

 

+ااسماالس ر امتب ًعاابالصاد اوالساد+ا+اعادداا«س ر »اثانًيا االنمطاالثايا)كلم 

اأوامشتقاتها .ا«ن آ»اآلناتامتب ًعاابكلم ا

 

 اإلجمالي أسماء السور م

 1 دمحم 1
  

+ااسااماالساا ر ا+اعااددااآلناااتا+امكاااناا«ساا ر »ثالًثااا االاانمطاالثالاااا)كلماا ا

 الن و  .
 

 اإلجمالي أسماء السور م

 الىور 1

4 
 الىحم 2
 المحادله 3
 الحاقه 4
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ا+ااسماالس ر ا+اعددااآلنات .اا«س ر »رابًعا االنمطاالزابعا)كلم ا
 

 اإلجمالي أسماء السور م

 فاتحه الكىاىـ 1

7 

 الىقره 2
 ىس 3
 الصافات 4
 ن 5
 القيامه 6
 عبس 7

 
  

ا  طال يبناء  ع ى ما ُ ق من تح ي  أنماط كتابة عناايين ُاوا ُمصاحف الس 

 طاَق ع يا  ماا ُأط   أولها ت ُ ا نماط قد انسجم  داخ  هيةتين؛  نجد ألي ال واٍّ، 

مااا ُأط طااَق ع ياا   وثانيهااا ل مراا ، اييتياارع مناا  نمطاا -«الهيئاا االكاملاا »ُمصااط ح 

ا ال ايوع يلراد ُقادي  أنمااط(، 4)ييتيارع منا  عادد  -«الهيئ االُمختصاز »ُمصط ح 

نوان اا(، ي يا  عُ  92ُكتي ب  عدد )الُمنتمي ْلى الهيةة المام ة؛ حييف  -للنمطاالو 

اا، يلمان المنساوب ْلاى الهيةاة الُمختصارة، يالاوٍّ  النمطاالو يف الرتتيي  أيم 

بالهيةاة الُمختصارة؛ يالاوٍّ  الانمطاالزاباععنوان ا(، يييت بعد ذلاُ  20ظهر بعدد )

المنسااوب  -الثاااي النمطااين اَل عنااايين(، ييتسااايى يف الرتتيااي كطاا 7ئاااء بعاادد )

المنسوب ل هيةة الُمختصرة؛ حييف ئاء ُك ي نم  منهماا  -الثالامام ة، يل هيةة ال

المنسااوب ل هيةااة  -الثااايعنااايين(، ييااييت يف المرت ااة ا خياارة الاانم   4بعاادد )

ا كاايتالُمختصرة، يالوٍّ ل  يحهر ْالي يف ُعنوال ُواة ياحد مر ، يبياُنها 

ا  
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 اإلجمالي مرات وروده األنماط الفرعية م النمط الرئيس م

 الهيئة الكاملة 1
 52 النمط األول 1

56 
 4 النمط الثاني 2

 الهيئة الُمختصرة 2

 21 النمط األول 1

32 
 1 النمط الثاني 2
 4 النمط الثالث 3
 7 النمط الرابع 4

 88 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي
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 :السلطان الغوري املطلب الثاين: أركان عناوين سور مُصحف

وا ُمصحف الس  طال ال واٍّ ُُ ا ماا  ؛تعددت عناصر يأاكال عنايين  مادائم 

كر )ك مة  ، ي يها اُ  السواة ُم اشرة، يالوٍّ أحيان اا «ُواة»ت دأ تط ُ العنايين بوط

ك   ا بوط ْل كاال اُا   -المالئماة ر الصاالة يالساالٍ ع اى ا ن يااء أيما يمول مت وع 

اا  السواة يخاتإي  اا مت وع  ، يْمي اا ُمساترالًّ  أي المالئماة، ي يهاا عادد ااياات ْمي
 
بن اي

كار مماال ناميل الساواة مميًّاا، أي مادنيًّا(،  «اية»بم مة 
ا يييت ذط أي ُم ترااا، يأخير 

يلي  بالمرياة أل تييت ُك ي هوه ا اكال ُمجتمعة يف عنوال  ياحاد، مُربماا يسار  

   كاايتهي ع ى الرتتيي أحدها ُهنا، يُيوكر اخر ُهناك، ي

 فتتاحي العناونناالس ر اكا«س ر »ِذكزاكلم اا-1

اا طال ال ااواٍّ ماان ك مااة   ااوا ُمصااحف الس  ُُ لاا  يخااُ  ُعنااوال ماان عنااايين 

ثدثا ابتط ُ السوا، يظهرت ت اُ الم ماة  كم مة امتتاحية لمتابة عنايين «ُواة»

اخرها هااء، يُقادا  -«سوره» بنإي  الو  ئاء يف المرت ة ا يلى ال م   ؛أشكا 

ا لحهااواه بعاادد ) (، ي ياا  يف المرت ااة ال اام  اُعنوان اا 47لاا  ال اايوع يالاارياج؛ نحاار 

(، يياييت يف اُعنوان ا 40اخرهاا تااء مربوطاة، يئااء بعادد ) -«سوورة» بانإي  الثاي 

بإغيال الراء يالهاء  -)هموا( «سو» بنإي  الثالا المرت ة الثالثة يا خيرة ال م  

ُعنوال ُواة الريامة، يُابما كاال  -ائية، يئاء بُعنوال ُواة ياحد مر أي التاء النه

ُتممال المرطع الثاين مان اعن  اغير مرصود من الخطياط، يأن  قد ُه يذلُ خط

ا كاايتالم مة، يهي 
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 مرات ورودها اللون الُمَمي ِّز النمط م

 47  سوره 1
 41  سورة 2
 1  سو 3
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ُمصااح إاالراا رياوبيبااز االراشاانكيز ا)دراساا اا«أسااماساساا ر»ِذكاازاا-2

 .ُمقارن  

وا ُُ ق   الحدييف عن أُماء 
(1)

باد يأل نراوٍ  ُمصحف الس طال ال واٍّ ال 

بتس ي  الموء ع ى أُماء السوا بُمصاحف  ُاابق لا  مان ئهاة، يُمعاصار لا  يف 

ا طال بياا   ر ة التاايخية من ئهة ُأخرى، يبناء  ع ي  ت  اختياا ُمصحف الس 
الحط

نتائ  بيمر من الس  طال ُاكن الدين بياا  الجاشانميرْالوٍّ ت   -الجاشنمير
(2)

 ،

                                                   

ن هممها ئع ها من أَُيات، أٍّ: أمم  ، من السواة ُتهمم يال ُتهمم، ممَ »ها(: 222 ي )تقال الُعت (1)

من ال راب يف اإلناء؛ كي ا قطعة من الررال، يمن ل  يهممها ئع ها من المعنى السيا، يهو: ما بري 

: 511ر السيوطي )ت، يذكَ «ٍ يُه  هممهاالُمتردي  ئميع أُماء السوا بالتوقيف من  ث   ألي »ها( قائال 

ا لألحادييف يااثااملسو هيلع هللا ىلصالن ي   ها(511اائع: اإلترال يف ع وٍ الررال، ئالل الدين السيوطي )ت«. ؛ ط ر 

ق، مصطيى ُمحري  -ٍ(، )شعيي ا انييط2002ها/ 1425)دم ق، ُوايا: ميُسة الرُالة ناشريل، 

 .115 -112ق(، صيُمع ي  ُمعتن   -شيخ مصطيى

 طال الم ُ الُمحير ُاكن الدين بيا  بن ع د اهلل المنصواٍّ الجاشنمير، من المماليُ الُ رئية الس   (2)

لُم ُ يوٍ الس   الثاليف يالع رين من شوال ُنة ثمال  ل منصوا قالييل، تس طن يئ   ع ى تخ  ا

 المثير من ا عالٍ، ييقع يهي السنة ا يلى من ُحمم ، تُوم   -ها(705يُ عمائة، ييف أيائ  ُنة )
َ
ي

ُتمادة، اائع: النجوٍ الماهرة يف م وك ر الماء، مت اءٍ النا  بمع   يأب مت  العامة. لالال الء، يتيخي 

= 
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الممت اة الايطانياة تحا  أاقااٍ  ادات(، تحاتي  ااُمج ا 7يتم  كتابت  يف عدد )

(MS 22406- MS 22412،   اَي بواُاطة «ُمحمدابناال حياد»د الخطياط يَ بط ، يُذه 

أندغاديا»، يت  تمميم  بينام  «وأب ابكزاالمعزوفابا)صند  ا-محمدابنامبادر»

«بناعبدااهللاالبدريا
اا  -غير اهلل لنا يله  أئمعين- (1) َخ هاوا الُمصاحف ط ر  يُأا 

اا 1309 -1304ها(/ )709 -704لريد الختاٍ بعامي ) ٍ(، لماي يماول نموذئ 

ا لعطدة أُ اب؛  ا مان أقادٍ يأشاهر  أوًل ل ُمراانة نحر  كاول هاوا الُمصاحف ياحاد 

ماان ُمصااحيي الجاشاانمير  انتماااء ُكاا     وثانًيااا .المصاااحف المم وكيااة المياخااة

ر   يال واٍّ ْلى ني  الحر ة ة المم وكياة بمصار، َ االممنية يالُج رامياة؛ يهاي الحط

 ثالًثاا ااأمي  .ر لدينا العديد من التراليد الُم رتكة يالُمخت ية بينهمايبناء  ع ي  ُتتومي 

اوا ُمصاحف بياا  الجاشانمير بالماما ؛ يلاوا  ُُ طاق يئاود عناايين 
ميييت يف نط

ااوا الُراارال الماا ُُ ن، يهااي ي  ري  بالُمصااحيَ يئ اا  الُمراانااة ال صاارية بااين أُااماء 

ا كاايت

                                                   
= 

)بيريت، ل نال: داا  ،ها(274المحاُن يوُف بن ت رٍّ بردٍّ )ت وال الدين أبمصر يالراهرة، ئم

، 222، 123/ 2)ُمحرق(،  -ٍ(، )محمد حسين شم  الدين1552ها/ 1413المتي الع مية، 

228 .) 

كام ة عا الموقع الرُمي ل ممت ة الايطانية بتاايخ  طالع ع ى بيانات هوا الُمصحف يصواهط ت  اال (1)

 يت: ٍ( من خالل ال ينُ اا2021يونيو  23)

http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=IA

MS032003380237&fn=permalink&vid=IAMS_VU2.  

http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=IAMS032003380237&fn=permalink&vid=IAMS_VU2
http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=IAMS032003380237&fn=permalink&vid=IAMS_VU2
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 م
 اسم السورة

 م
 اسم السورة

 هنصواُمصحف ق
 الغوري

ُمصحف بيبرس 
 الجاشنكير

 هنصواُمصحف ق
 الغوري

ُمصحف بيبرس 
 الجاشنكير

 الروم الروم 31 الفاتحه فاتحه الكىاىـ 1

 لقمان لقمان 31 البقرة الىقره 2

 السجدة السحده 32 ل عمران~أ ال عمران 3

 األحزاب األحزاب 33 النسآء الىسا 4

 سبا سىا 34 المائدة الما)ئـ/ يـ(ـدة 5

 35 األنعام االىعام 6
المال)ئـ/ يـ(ـكة عليهم 

 السالم
 فاطر

 يس ىس 36 األعراف األعراف 7

 الصافات الصافات 37 األنفال األنفال 8

 ص ~ص 38 التوبة التوبة 9

 الزمر الرمر 39 يونس يونس عليه السالم 11

 المؤمن المؤمن 41 هود هود عليه السالم 11

 السجدة فصلىــ 41 يوسف يوسف 12

 حمعسق السوراى 42 الرعد الرعد 13

 الزخرف الرحرف 43 ابرهيم عليه السلم ابرهيم عليه السالم 14

 الدخان الدحان 44 الحجر الحجر 15

 الجاثية الحاىىه 45 النحل النحل 16

 األحقاف االحقاف 46 األسرآ اآلسرا 17

 دمحم عليه السالم صلى هللا علىه دمحم 47 الكهف الكهف 18

 الفتح الفىح 48 مريم مريم 19

 الحجرات الححراىــ 49 طه طه 21

 ق ق 51 األنبياء االىىىا 21

 الذاريات والدارىاىــ 51 الحج الحج 22

 الطور الطور 52 المؤمنين المومىون 23

 النجم الىحم 53 النور الىور 24

 القمر القمر 54 الفرقان الفرقان 25

 الرحمن الرحمن 55 الشعرآء الشعرا 26

 الواقعة الواقعه 56 النمل النمل 27

 الحديد الحدىد 57 القصص القصص 28

 المجادلة المحادله 58 العنكبوت العنكبوت 29
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اا كر أُااماء ُااوا ُمصااحف ناارى ماان خااالل تح ياا  الجاادايل الخاصي ة بااوط

ا طال بياا  الجاشانمير عادد  اتيااَق  ؛الس  طال ال واٍّ يُمراانتها بُمصحف الس 

ا، يْل يئاد باين ا ُاماء الُمتي  94) ا، ياُم  ختالماات يراة بعاض االُعنوان ا( اُم 

ااا ال مهااي اختالمااات طيييااة يف خااتالق نااوع مواضااع بعااض نطراااط اإلعجاااٍ؛ ط ر 

ا. يف  اا كتابيًّاا مرصاود  الخ ، مهوا بالمويف يذاك بالث  يف أي التوقيع، يلاي  اختالم 

اوا يف اال ُعنوان اا(. يكماا ذكرناا  34ُا  يالرُا  بعادد )حين تخت اف أُاماء الس 

ا أل مردال بعض ا يااق من  اية الُمصحف أدي  ض عناايين ى ْلى ضياع بعاُابر 

ُعنوان ااا(، يتاا  ذطكرهااا عاان  28السااوا، م رااد ب ااغ عاادد ت ااُ العنااايين الميرااودة )

حتى يتسنى لنا يضع صاواة  ؛طريق ُمراب تها بعنايين ُمصحف بيا  الجاشنمير

ا طال ال اواٍّ. يالجادير  قري ة لما كان  ع ي  أُماء تط اُ الساوا بُمصاحف الس 

ترتييكر هو يئود ظاهرة اختالق تس س  يبالو  
بعض ُوا ُمصحف بياا   (1)

اوا ا اباع  الجاشنمير عنها يف ُمصحف المدينة الُمنواة، مجاء ترتيي عنايين الس 

                                                   

عن  ڠكما أخا ب  ئاي   ملسو هيلع هللا ىلصه الن ي : ْن  توقييي توالي أوًلااخت ف الع ماء يف ترتيي السوا؛ مري   (1)

ع ى هوا الرتتيي الوٍّ  -ُمرتي السوا، كما كال ُمرتي اايات ملسو هيلع هللا ىلصأمر اب ، ممال الررال ع ى عهد الن ي 

ع ى عدٍ  مي ، مما يدلي  ڤالوٍّ ل  يتنازع أحد من الصحابة  ڤلدينا اليوٍ، يهو ُمصحف عثمال 

بدلي  اختالق مصاحيه   ڤ: أل ترتيي السوا بائتهاد من الصحابة وثانًيا .الُمخالية ياإلئماع ع ي 

ُتمادة، اائع: . لالڤ ترتيي بعض السوا توقييي يبعمها بائتهاد الصحابة : ألوثالًثا .يف الرتتيي

 . 138 -139، ص11ٍ(، ط2000م احيف يف ع وٍ الررال، مناع خ ي  الرطال )الراهرة: ممت ة يه ة، 
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  كاااايتبُمصااحف الجاشاانمير  (المااامريل، يالنااا )الموضااوعة بااين ُااوايت 

، يف حين يخت ف هوا الرتتيي عان ُمصاحف «ت   -النصر -الي ق -اإلخالص»

، يُابماا ياماق «الي اق -اإلخاالص -ت ا  -النصار»  كاايتالمدينة، يالوٍّ ئاء 

ُمصحف ال اواٍّ ُمصاحف بياا  الجاشانمير يف ذاك الرتتياي، يُابماا اخت اف 

 هما يف الرتتيي عن ُمصحف المدينة الُمنواة. ا كالعن ، يُابما اخت يَ 

 

 اإلجمالي الداللة اللون الُمَمي ِّز م

 54 اتفاق ُكلي  1
 34 رسم( -اختالف )اسم  2
 26 مفقود  3
 4 اختالف ترتيب السور عن ُمصحف المدينة المنورة  4

 114 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي
  

 علىاالنبياساوالمدئك  ا«الصد اوالسد+»زاِذك اا-3

ا طال ال اواٍّ أنا    يئدنا بعد تح يا  بياناات أُاماء الساوا بُمصاحف الس 

ا ما يررتل ذطكر  ا« الصالة يالسالٍ»دائم  كر أُاماء ع اى أُاماء الساوا الخاصي ة باوط

)ا ن ياء يالمالئمة(، يال يت  تعمي  ذطكار الصاالة يالساالٍ ع اى ئمياع ا ن يااء؛ 

  الن اي، يلمان لا  يرارتل اُام   ل ُهناك بعض عنايين السوا التي ُذكار ااا اُا

كر الصالة أي السالٍ،  يئااء ذطكار  (.يوُف، يط ، يُلرماال)ُواة ُعنوال   مثلبوط

 3ييحهار يف عادد ) ،«ع ي  الساالٍ» بنإي  الو   ؛ثدث اأنماطالصالة يالسالٍ يف 

 بانإي  الثاي  النمطييييت  (.يون ، يهود، يابرهي )ُوا عنايين(؛ يهي عنايين 
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اا  .مرا  (المالئماة)ُواة  بُعنوال« السالٍع يه  »  مجااء بانإي  الثالاا  الانمطأمي

    كاايتمر ، يبياُنها « ُمحمد»، يظهر بُعنوال ُواة «ص ى اهلل ع ي »

 

 اإلجمالي اللون الُمَمي ِّز النمط م

 3  عليه السالم 1

 1  عليهم السالم 2

 1  صلى هللا عليه 3
 4 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي

 

  ا«عددااآلنات»اِذكزاأنماطاكتاب ا-4

ا طال ال اواٍّ   ند حصر أنماط كتابة عدد اايات بُمصاحف الس  يتمح لنا عط

 .)احاااد + ع اارات(  والثاااي .)ااحاااد( الو   ؛تسااع اأنماااطأ ااا ئاااءت بعاادد 

 .)مةاات( مرا   والخاام  .)ع رات + احااد(  والزابع .ع رات مر   والثالا

)مةاات +   والثاامن .)مةاات + ع ارات(  والساابع .)مةاات + احااد(  والساد 

يهااي ع ااى الرتتيااي  .)مةااات + ع اارات + احاااد(  والتاسااع .احاااد + ع اارات(

    كاايت

)ع رات + احاد(؛ حييف ئاء  الزابع  للنمط ا يلىُقدا ال يوع يف المرت ة 

)ع رات(؛ حييف  الثالا  النمط ثانيةُعنوان ا(، ي ي  يف الرتتيي كمرت ة  40بعدد )

؛ ثالثةكمرت ة  -)احاد + ع رات( الثاي  النمطُعنوان ا(، ث   18ئاء بعدد )

)مةات +  السابع  النمط الرابعةعنوان ا(، ييييت يف المرت ة  11لحهواه بعدد )

 الثامن ل؛ االنمط الخامسةعنايين(، ييتسايى يف المرت ة  8) ع رات( بعدد
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 )مةات + ع رات + احاد(؛ حييُف ئاء ُك     والتاسع)مةات + احاد + ع رات(، 

ل؛ االنمط السادُةعنايين مر (، ييتسايى كولُ يف المرت ة  4منهما بعدد )

اوالساد )احاد(،  الو    3دد )منهما بع )مةات + احاد(؛ حييف ئاء ُك    

)مةات(؛ حييف ئاء بعنوال  الخام   النمط السابعةعنايين(، ييييت يف المرت ة 

   كاايتُواة ياحد مر ، يبياُنها 

 

 اإلجمالي عدد اآليات عنوان السورة كامالً  م النمط م

1 

اد
ـــ
ح
آل
ا

 

 سىع سوره فاتحه الكىاىـ سىع 1
 ثمانى سورة الزلزلة ثمانى أيات مكيه 2 3

 ثماني آيات مكيةءسوره القارعة ثماني  3

2 

ت
را
ش
ع
 +
د 
حا
آ

 

 تسع وستون سورة العنكبوت تسع وستون اية مكيه 4

11 

 ىماىى عسره سوره الححراىــ ىماىى عسره اىه 5

 ىالىه عسر سوره الممىحىه ىالىه عسر اىه 6

 ارىع عسره سوره الصف ارىع عسره اىه مدىىه 7
 احدي عشرة احدي عشرة ايه مدنيهسورة الجمعة  8
 احدى عسره سوره المىافقىن احدى عسره اىه 9
 ثماني عشرة سورة التغابن ثماني عشرة ايه مدنيه 11
 اثنا عشرة سورة الطالق اثنا عشرة أيه مدنيه 11
 اىىتي عشرة سوره ال تحرىم اىىتي عشرة اية 12

13 
تسع عشرة اية أنزلت  سوره اإلنفطار

 ىالمدينة
 تسع عشرة

 احدي عشره سوره العاديات احدي عشره ايه مكيه 14

3 
 

شـ
ع

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـ

ت
را
ـــ
ـــ
ـ

 

15 
سوره ابرهيم عليه السالم خمسون ايه 

 مكيه
 خمسون

16 

 ثمانون سورة القصص ثمانون أية مكية 16
 ستون سورة الروم ستون أية 17
 ستون سورة لقمان ستون أيه مكيه 18
 ىالىون سوره السحده ىالىون اىه 19
 سىعون سوره الرمر سىعون اىه مكىه 21
 حمسون سوره السوراى حمسون اىه مكىه 21
 ثلثون سورة الملك ثلثون أيه 22
 خمسون سورة المعارج خمسون اىه 23
 ثالثون سوره ىوح ثالثون اىة مكىه 24
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 اإلجمالي عدد اآليات عنوان السورة كامالً  م النمط م

 عشرون سورة المزمل عشرون ايه مكيه 25
 ثالثون سورة االنسان ثالثون أية مكيه 26
 حمسون سوره المرسالىــ حمسون ايه مكىه 27
 أربعون سورة النباء أربعون أية مكية 28
 اربعون سوره النازعات اربعون أية مكية 29
 عشرة سورة االنشقاق عشرة اية مدنية 31

4 
 
 
 

اد
ـــ
ـــ
ـــ
حـ
 آ
+
ت 
را
ـــ
ش
ع

 

 سبعون وخمس سورة األنفال سبعون وخمس ايات مدنية 31

34 

 أربعون وخمس سورة الرعد أربعون وخمس أيات مكيه 32
 تسعون وتسع سوره الحجر تسعون وتسع أيات مكيه 33
 تسعون وثمان سورة مريم تسعون وثمان أيات 34
 سبعون وست سورة الحج سبعون وست أيات مكيه 35
 سون واىىان سوره الىور سون واىىان مكىه 36
 سبعون وسع سورة الفرقان سبعون وسع ايات مكيه 37
 سبعون وخمس سورة النمل سبعون وخمس أيات مكية 38
 سبعون وثالث سورة األحزاب سبعون وثالث أيات مكية 39
 حمسون وارىع حمسون وارىع اىاىــ مكيهسوره سىا  41

41 
سورة المال)ئـ/ يـ(ـكة عليهم السالم 

 أربعون وخمس ايات مكيه
 أربعون وخمس

 ىماىون واىىان سوره ىس ىماىون واىىان 42
 ثمانون وست ثمانون وست أيات مكيه ~سورة ص 43
 ثمانون وارىع سورة المؤمن ثمانون وارىع ايات مكيه 44
 حمسون وىالىـ سوره فصلىــ حمسون وىالىـ اىاىـ 45
 ىماىون وىسع سوره الرحرف ىماىون وىسع اىاىـ مكىه 46
 حمسون وسىـ سوره الدحان حمسون وسىـ اىاىـ مكىه 47
 ىالىون وسىــ سوره الحاىىه ىالىون وسىــ اىاىــ 48
 ىالىون وارىع سوره االحقاف ىالىون وارىع اىاىــ 49

51 
سوره دمحم صلى هللا علىه ىالىون وىسع 

 اىاىــ
 ىالىون وىسع

 عشرن وىسع سوره الفىح عشرن وىسع اىاىــ مكىه 51
 ارىعون وحمس سوره ق ارىعون وحمس اىاىــ مكىه 52

53 
سوره والدارىاىــ ارىعون وحمس اىاىــ 

 مكىه
 ارىعون وحمس

 ارىعون وىسع ارىعون وىسع اىاىــسوره الطور  54
 سىون واىه سوره الىحم سىون واىه اىرلىــ ىمكه 55
 حمسون وحمس سوره القمر حمسون وحمس اىاىــ 56
 سىعون وسىع سوره الرحمن سىعون وسىع اىاىــ 57
 ىسعون وىسع سوره الواقعه ىسعون وىسع اىاىــ مكىه 58
 عسرون وىمان وىمان اىاىــ مدىىهسوره الحدىد عسرون  59
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 اإلجمالي عدد اآليات عنوان السورة كامالً  م النمط م

 عسرون واىىان سوره المحادله عسرون واىىان مدىىه 61
 عسرون وارىع سوره الحسر عسرون وارىع اىاىــ مدىىه 61
 حسمون واىىان سورة ن حسمون واىىان 62
 خمسون وايتان سورة الحاقه خمسون وايتان مكيه 63
 عشرون وثمان سورة الجن عشرون وثمان أيات مكيه 64

 ـــ

اد
ـــ
حـ
 آ
+
ت 
را
ـــ
ش
ع

 

 خمسون وست سورة المدثر خمسون وست أيات مكيه 65

6 

 ىلثون وىسع سو القيامه ىلثون وىسع 66
 أربعون وايتان سوره عبس أربعون وايتان 67
 عشرون وتسع ـآيات مكيةءسورة كورت عشرون وتسع 68
 ثلثون وست سوره المطففين ثلثون وست آيات 69
 عشرون وتسع آيات مكيةءسورة الفجر عشرون وتسع  71

 1 ماىىا سوره ال عمران ماىىا اىه مدىىه 71 مئــــــــات 5

6 
 مئات
+ 
 آحاد

72 
سورة األعراف ما)ئـ/ يـ(ـتان وست أيات 

 مكية
ما)ئـ/ يـ(ـتان 

 وست
3 

73 
سورة يونس عليه السالم ماية وتسع أيات 

 مكيه
 ماية وتسع

 ـاية وحمسءمـ ـاية وحمس أيات مكيةءسورة الكهف مـ 74

7 
مئــــات + 
 عشرات

 ماىىان وىماىون سوره الىقره ماىىان وىماىون 75

6 

76 
سورة الما)ئـ/ يـ(ـدة ما)ئـ/ يـ(ـة وعشرون 

 أية مدنية
ما)ئـ/ يـ(ـة 
 وعشرون

 ماية وثلثون سورة التوبة ماية وثلثون اىة مدنية 77

78 
سورة هود عليه السالم ماية وعشرون اية 

 مكيه
 ماية وعشرون

79 
سورة اآلسرا ما)ئـ/ يـ(ـه وعشرون اىة 

 مكيه
ما)ئـ/ يـ(ـه 
 وعشرون

 ـاية وثلثونءمـ ـاية وثلثون اية مكيةءسوره طه مـ 81

8 
 مئات +
آحاد + 
 عشرات

 سورة يوسف ماىة واحدي عشرة أية 81
ماىة واحدي 

 عشرة

4 
 سوره االىىىا ماىه واحدى عسره اىه 82

ماىه واحدى 
 عسره

 سوره المومىون ماىه وىماىىه عسر اىه 83
ماىه وىماىىه 

 عسر

84 
سوره الشعرا مايىان وتمان وعشرون اية 

 مكيه
مايىان وتمان 
 وعشرون

9 
مئات + 
عشرات + 

 آحاد

85 
سوره الىسا ماىه وىسعون وحمس ايات 

 مدىىه
ماىه وىسعون 

 وحمس
4 

 سوره االىعام ماىه وسىون وحمس اىاىـ 86
ماىه وسىون 
 وحمس
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 اإلجمالي عدد اآليات عنوان السورة كامالً  م النمط م

87 
ــاية وعشرون وثمان أيات ءسوره النحل مـ

 مكيه
ــاية ءمـ

 وعشرون وثمان

 سوره الصافات ماىه وىماىون واىىان 88
ماىه وىماىون 

 واىىان
 88 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي

 

 وُمشتقاتها اا«ن آ»ِذكزاكلم اا-5

«يةا»لرد ُذكطَرت ك مة  
(1)

وا ُمصحف الس  طال ال واٍّ   ُُ  ؛ايةتينبعنايين 

، يلمن «ياتا» ها ك مة )ئمع( ُتمثي   والثاني  .«يةا» ها ك مة )ُميردة( ُتمثي  الولى 

   كاايتاخت ف شم ها يف ك تا الهيةتين، يهي ع ى الرتتيي 

 .عنوان اا( 11بعادد ) «اىوه»شم   أوًل  ست اأشكا ،يفا الولىالهيئ ائاءت ا

 .عنااايين( 7منهمااا بعاادد ) حياايف ئاااء ُكاا    ؛«أيووةا-اايووة»شاام ي يف  وثانًيااااوثالًثااا 

ا-ااىة »شام ي يف  وسادًساا وخامًسااا .عناايين( 9ئاء بعدد ) «ايه»شم    ورابًعا

                                                   

ا لتحركها قُ  ؛أص ها أَيَية بوزل أَمنَة»اخت ف النحويول يف أص ها مرال الخ ي :  (1)     الياء ا يلى ألي 

أص ها ايطَية بوزل َماعط ة م ما ائتمع المثالل ئاز حوق »، يقال المسائي: «نيتاح ما ق  ها مصاات ايةيا

، يقال ُي وي ، يا خيش، «ة مصاات اية بحوق الياء ا يلىأحدهما أي ْدغام  مرئح الحوق ل خيي 

ق  ها هممة ع ى يزل َمعي ة بإُمال العين مث  أيية مُيبدل  الياء ا يلى  ةدبياء ُم دي  ةأص ها أيي »اء: ياليري 

ا كراهة الت ديد مصاات اية نُحر: الرول الوئيم يف مواص  المتاب العميم ع ى ا«. انتهى .الساكنة ألي 

المهر(، اضوال بن محمد بن  ةمة المخ اليت ع ى ناظم)شرح العالي  ڤالمهر لإلماٍ ال اط ي  ةناظم

ٍ(، 1552ها/ 1412ها(. )المدينة المنواة: مطابع الرشيد، 1311ال أبو عيد المخ اليت )تُ يم

 .147 -148ق(، صُمحري  -براهي ْالرزاق بن ع ى بن  )ع د
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ا يف  .عنايين( 3منهما بعدد ) حييف ئاء ُك    ؛«أيه م راد ئااءت يف  الهيئا االثانيا أمي

 .(اعنوان ا 17بعادد ) «اىاىـوـ»شم   أوًل مر ؛ يهي ع ى الرتتيي:  خمس اأشكا 

 .عناايين( 9بعادد ) «ايوات»شام    وثالًثا .(اُعنوان   14بعدد ) «أيات»شم    وثانًيا

بُعناوال ياحاد  «آيوات»شام    وخامًساا .عناايين( 3بعدد ) «آياتء»شم    ورابًعا

 78يسااايٍّ عاادد )مااا يبالتااالي مُيمثاا  مجمااوع الهيةتااين؛ ا يلااى يالثانيااة  .مراا 

 أي أٍّي  «ايوة»( غيا  عان ذطكار ك ماة اُعنوان ا 12ُعنوان ا(، يهوا يعني أل ُهناك عدد )

    كاايتلها، يبياُنها من م ترااا ع ى اختالق أنماطها، يأشما

 

 النمط م الكلمة م
اللون 
 زالُمَمي ِّ 

 النمط م الكلمة م إجمالي عددها
اللون 
 الُمَمي ِّز

 إجمالي عددها

1 
 

 اية

 11  اىه 1

 ايات 2 36

 17  اىاىــ 7

41 
 5  ايات 8 5  ايه 2

 14  أيات 9 3  ةاى 3

 1  آيات 11 7  اية 4

 3  آياتء 11 3  أيه 5

 76 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي 7  أية 6
 

 وبياناالمكإاوالمديامنها اا«مكانان و ااآلنات»ِذكزاا-6

اا  ملسو هيلع هللا ىلصالُررال الماري  نامل ع اى اُاولنا الماري  ُمحماد  من المعريق ألي   ْمي

ا بالمدينة، غير أن  قد اخت ي  ا نماط المتابية الُمَمي امة لُما   مان مماة  بممة، يْمي

ا طال ال اواٍّ، يهاي ع اى  يالمدينة كيماكن نميل اايات بعناايين ُمصاحف الس 

  كاايتالرتتيي 

ا  
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اا أوًل امك 

اأربعاا بُعنوان ااا(، يئاااءت  48يااات بعاادد )ُذكطااَرت ممااة كممااال لنااميل اا 

 المزتب ييف  .(اعنوان   23بعدد ) «مكيه»شم   أوًل االمزتب االولىيييت يف ؛اأشكا 

 11منهمااا بعاادد ) ؛ حياايف ئاااء ُكاا   «مكيووه - مكىووه»شاام ي يف  ثانًيااااوثالًثااا  الثانياا 

ا  .(اُعنوان   بُعنوال ُاواة ياحاد  «اىرلىــ ىمكه»شم   رابًعا مُيمث ها  المزتب االثالث أمي

 مر . 

ا المدنن ثانًيا ا

ااا المدينااة م رااد ُذكطااَرت كممااال لنااميل اايااات عنوان ااا( مراا ،  14بعاادد ) أمي

 8بعاادد ) «مدىىووه»شاام    المزتباا االولااىاأوًلايااييت يف  ؛أربعاا اأشااكا بيئاااءت 

اا يف  .عناايين( 4بعدد ) «مدنية»شم    المزتب االثاني اثانًياكما يييت يف  .عنايين( أمي

ييااييت يف المرت ااة  .عنااايين( 3بعاادد ) «مدنيووه»شاام   ثالًثااا ميااييت  المزتباا االثالثاا 

 بُعنوال ُواة ياحد مر .  «أنزلت ىالمدينة»شم    الزابع ارابًعا

ك   يبناء  ع ى ما ُ ق مإلي  ر ممة يالمديناة كيمااكن لناميل المجموع الُم ي لوط

اا طال ال ااواٍّ يسااايٍّ عاادد ) ُعنوان ااا(،  80لآليااات بعنااايين ُااوا ُمصااحف الس 

ُعنوان ا( غي  عن ذطكر ممة يالمدينة كيمااكن لناميل  22يهوا يعني أل ُهناك عدد )

ا   كاايتاايات، يبيا ا 

ا

 



 

 

 مصحف السلطان الُغوري أمنوذًجا؛  عناوين ُسَور القرآن الكريم يف املصاحف اململوكية

 بحوث

(92) 

 جمالياإل عددها زاللون الُمَمي ِّ  النمط م مكان النزول م

 مكة 1

 11  مكىه 1

46 
 23  مكيه 2
 11  مكية 3
 1  اىرلىــ ىمكه 4

 المدينة 2

 6  مدىىه 5

14 
 3  مدنيه 6
 4  مدنية 7

8 
أنزلت 
 ىالمدينة

 1 

 61 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي
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 :لطان الغورياملطلب الثالث: خُطوط عناوين سور مُصحف الس 

تمخر عناايين ُاوا ُمصاحف السا طال ال اواٍّ بما   هائا  مان الخطاوط  

يهااوا نااادا ْلااى حااد  ك ياار، م ال  ااا مااا ترتصاار الخطااوط  ،الُمسااتخدمة يف كتابتهااا

الُمستخدمة لمتابة عنايين السوا ع ى خ   ياحاد مرا ، أي خطاين ع اى ا كثار، 

أنااواع  عااةأابغياار أناا  هاُهنااا بُمصااحف ال ااواٍّ يصاا  عاادد ت ااُ الخطااوط ْلااى 

    كاايتخطية؛ يهي ع ى الرتتيي 

، يالوٍّ «خ  المويف المم وكي )المصرٍّ(» أوًل ا،المزتب االولىيف ائاء 

أُاُي لمتابة عنايين الساوا ااوا الُمصاحف؛ حيايف ُكتطاَي  ل  ال يوع كخ ي  اَ ُقد  

ُتخدٍ ا ؛ يالوٍّ«خ  التوقيع»  المزتب االثاني اثانًيايي ي  يف  .ُعنوان ا( 41ب  عدد )

؛ مُمتطاَي با  «الث  ايف خا ي »  المزتبا االثالثا اثالًثااييحتا   .ُعنوان ا( 23لمتابة عدد )

ٍَ خدط ُتُ ا؛ يالوٍّ «قالُمحري  خ ي »  المزتب االزابع ارابًعاييحت   .ُعنوان ا( 19عدد )

طاااالع ع يهاااا ُئم اااة ، يتيصااايال  يُيممنُاااُ اال .عناااايين( مرااا  5لمتاباااة عااادد )

ا   تيةاابالجدايل 

 

 اإلجمالي الُمَمي ِّز اللون نوع الخط م

 41  كوفي مملوكي )مصري( 1

 9  حققمُ ال 2

 15  لثالثُ  3

 23  التوقيع 4

 88 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي
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 خطاالك يفاالممل كإا)المصزي  ا-1
 

 اإلجمالي الُمَمي ِّز اللون أسماء السور م أسماء السور م أسماء السور م نوع الخط م

1 
كوفي 
 مملوكي
 )مصري(

 الواقعة 29 الشورى 15 فاتحة الكتاب 1

 41 

 الحديد 31 الزخرف 16 البقرة 2
 المجادلة 31 الدخان 17 آل عمران 3
 الحشر 32 الجاثية 18 النساء 4
 الممتحنة 33 األحقاف 19 األنعام 5
 الصف 34 دمحم 21 األنبياء 6
 المنافقين 35 الفتح 21 المؤمنون 7
 التحريم 36 الحجرات 22 النور 8
 ن 37 ق 23 السجدة 9
 المعارج 38 والذاريات 24 سبأ 11
 نوح 39 الطور 25 يس 11
 القيامه 41 النجم 26 الصافات 12
 المرسالت 41 القمر 27 الزمر 13
 ـــــــــــــ الرحمن 28 فصلت 14

 

 خطاالُمحقق اا-2

 

 اإلجمالي الُمَمي ِّز اللون اسم السورة م اسم السورة م نوع الخط م

 محقق 2

 الطالق 6 المائدة 1

 9 
 اإلنسان 7 يونس 2
 المطففين 8 الحج 3
 الفجر 9 الروم 4
 ـــــــــــــ األحزاب 5

 

 ُلا اخطاالث اا-3
 

 اإلجمالي الُمَمي ِّز اللون اسم السورة م اسم السورة م السورةاسم  م نوع الخط م

 ثلث 3

 النبأ 11 الملك 6 األعراف 1

 15 
 النازعات 12 الحاقة 7 الفرقان 2
 عبس 13 الجن 8 النمل 3
 نفطاراال 14 المدثر 9 القصص 4
 نشقاقاال 15 المزمل 11 المالئكة 5
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 خطاالت قيع ا-4
  

 اإلجمالي الُمَمي ِّز اللون اسم السورة م اسم السورة م الخط نوع م

 التوقيع 4

 الشعراء 13 األنفال 1

 23 

 العنكبوت 14 التوبة 2
 لقمان 15 هود 3
 ~ص 16 يوسف 4
 غافر 17 الرعد 5
 الجمعة 18 ابراهيم 6
 التغابن 19 الحجر 7
 التكوير 21 النحل 8
 الزلزلة 21 اإلسراء 9
 العاديات 22 الكهف 11
 القارعة 23 مريم 11
 ـــــــــــــ طه 12
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 :اخلامتة وأهم نتائج الدراسة

ا طال ال اواٍّ أنا  لا    نستخ إ من دااُاة عناايين الساوا بُمصاحف الس 

الساوا؛ ا مار دة لتديين عنايين بتعيين أنماط كتابية ُمحدي  تمن ُهناك هيةة تختإي 

الحااواهر الينيااة  ْحاادىد تط ااُ ا نماااط المتابيااة، يصاااات ى ْلااى تعاادي الااوٍّ أدي 

ا  الااواادة بالُمصااحف ال ااريف؛ يهااي ظاااهرة ئااديرة بال حاايف يالدااُااة؛ نحاار 

دت أنماطهاا، ياخت يا  يف د، يلمان تعادي لمو ا ل  ترتصر ع ى نم   كتابي ُمحادي 

؛ من حييف الخ ي   ةنان حييف ا اكاال ا ُاُاية الُمموي ، يمممون ا؛ مهيةتها شمال 

 منها، يلرد توصي 
   الدااُة ْلى مجموعة من النتائج بناء  ع اى دااُاة لُم   نم  

ا طال ال ااواٍّ، يمراانتا  بُما   ماان ُمصاحف بيااا   اوا ُمصااحف الس  ُُ عناايين 

    كاايتالجاشنمير، يُمصحف المدينة الُمنواة، يهي 

  أوًل اأنماطاعناونناالس ر

ا طال ال اواٍّ ع اى نما    ل  - ترتصر كتاباة عناايين الساوا بُمصاحف الس 

ع  تط ُ ا نماط المتابية، يُيممنناا ْئمالهاا يف دت يتنوي كتابي ياحد، يلمن تعدي 

    كاايتيهما  هيةتين: )الهيةة المام ة، يالهيةة الُمختصرة(،

ذطكار )ك ماة  الو  ؛ نمطاينيتنرس  بادياها ْلاى  :)الهيئ االكامل   الولى 

اا بم ماة  «ُواة» أي ُم اترااا + مماال  «ياةا»+ اُ  السواة + عدد ااياات مت وع 
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ا  .النميل( اا بالصاالة  «ُاواة»مُيمث ا  ذطكار )ك ماة  الثاي أمي + اُا  الساواة مت وع 

ا بم مة  اأي م ترااا + ممال النميل(.  «يةا»يالسالٍ + عدد اايات مت وع 

ذطكار  الو   أابعة أنمااط؛يتنرس  بدياها ْلى   صز  الثاني  ا)الهيئ االُمختا

اا بم ماة  «ُواة»)ك مة   .أي م اترااا( «ياةا»+ اُ  السواة + عدد ااياات مت وع 

ااا بالصااالة يالسااالٍ + عاادد  «ُااواة»ذطكاار )ك مااة  والثاااي  + اُاا  السااواة مت وع 

ا بم مة  ا  .أي م ترااا( «يةا»اايات مت وع   «ُاواة»مُيمث ا  ذطكار )ك ماة  الثالا أمي

ذطكاار )ك مااة  الزابااع ا يُيمثياا .+ اُاا  السااواة + عاادد اايااات + ممااال النااميل(

ا+ اُ  السواة + عدد اايات(. «ُواة»

الُمنتمي ْلى الهيةاة المام اة؛ حيايف ُكتاي با  عادد  للنمطاالو ا ال يوع ُقدي 

ااا، يلماان  الاانمطاالو ي ياا  يف الرتتيااي  .نوان ااا(عُ  92) المنسااوب ْلااى الهيةااة أيم 

بالهيةاة  الانمطاالزاباعياييت بعاد ذلاُ  .عنوان ا( 20الُمختصرة، يالوٍّ ظهر بعدد )

 النمطاين اَل ييتساايى يف الرتتياي كطا .عناايين( 7الُمختصرة؛ يالوٍّ ئااء بعادد )

المنسوب ل هيةة الُمختصرة؛ حيايف ئااء  الثالاالمنسوب ل هيةة المام ة، ي الثاي

 الثااايييااييت يف المرت ااة ا خياارة الاانم   .عنااايين( 4) ُكاا ي نماا  منهمااا بعاادد

 المنسوب ل هيةة الُمختصرة، يالوٍّ ل  يحهر ْالي يف ُعنوال ُواة ياحد مر .

ا  
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  ثانًيا اأركاناعناونناالس ر

ازاكلم اس ر  بياناِذك اا-1

وا ُمصحف الس   - ُُ  طال ال واٍّ من ك مة ل  يخُ  ُعنوال من عنايين 

 ع ى اختالق أنماطها، كم مة امتتاحية لمتابة عنايين تط ُ السوا.  «ُواة»

 -«سوره» بنإي  الو   الشكلئاء   ثالثة أشمالبظهرت تط ُ الم مة  -

ا لحهواه بعدد ) ي ي  يف  .(اُعنوان   47اخرها هاء، يُقدا ل  ال يوع يالرياج؛ نحر 

 40يئاء بعدد )اخرها تاء مربوطة،  -«سورة» بنإي  الثاي  الشكلالمرت ة 

بإغيال  -«سو» بنإي  الثالا  الشكلييييت يف المرت ة الثالثة يا خيرة  .(اُعنوان  

ُعنوال  ،من الراء ي)الهاء أي التاء النهائية(، يئاء بُعنوال ُواة ياحد مر  ُك   

عن  ااط، يأن  قد ُهغير مرصود من الخطي  ي)ُواة الريامة(؛ يُابما كال ذلُ خط

 الم مة.ُتممال باقي ا

 بياناِذكزااسماالس ر  ا-2

ا 94اتياق عدد )   ا، ياُام  يْل يئاد بينهاا ا ُاماء الُمتيراة  -ُعنوان ا( اُم 

اا  بين الُمصاحيين مهاي اختالماات طييياة يف مواضاع بعاض نطرااط اإلعجااٍ؛ ط ر 

ا كتابيًّا، مهوا بالمويف يذاك بالث  ختالق نوع الخ ي ال ا  يف أي التوقيع، يلي  اختالم 

ا، يف حين تخت ف أُماء الس  مرص  ُعنوان ا(.  34ُ  يالرُ  بعدد )وا يف االود 
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أدى مردال بعض ا يااق من  اية الُمصحف ْلاى ضاياع بعاض عناايين  -

ُعنوان ا(، يلمان تا  ذطكرهاا عان طرياق  28السوا، يي  غ عدد العنايين الميرودة )

ى لنا يضع صواة قري ة ُمراب تها بنحيراا بُمصحف بيا  الجاشنمير؛ حتى يتسني 

ا طال ال واٍّ. لما كان  ع ي  أُماء تط ُ السوا بُمصحف الس  

اخاااتالق تس سااا  يترتياااي بعاااض عناااايين ُاااوا ُمصاااحف بياااا  ا-

الجاشنمير عن ُمصحف المدينة الُمنواة، منجد أل ترتيي عناايين الساوا ا اباع 

  كااايت بُمصحف الجاشانمير ئااء (المامريل، يالنا )الموضوعة بين ُوايت 

، يف حين يخت ف هوا الرتتيي عان ُمصاحف (ت   -النصر -الي ق -اإلخالص)

، يُابماا ياماق (الي اق -اإلخاالص -ت ا  -النصار)  كاايتالمدينة، يالوٍّ ئاء 

هماا ُمصحف ال واٍّ ُمصحف بيا  الجاشانمير يف ذاك الرتتياي، ياخت ياا كال

 يف الرتتيي عن ُمصحف المدينة الُمنواة، يُابما ال.

اا- اوا ُمصاحف الس  ُُ اا عان تط اُ اختالق أُماء بعض   طال ال اواٍّ تمام 

« مااطر»ا ُماء التي ُعرم  اا ُوا ُمصحف المدنياة الُمناواة؛ منجاد أل ُاواة 

بُمصاحف ال اواٍّ، كماا ُتعارق « المال)ئا/ يا(اامة»بُمصحف المدينة ُتعرق باُ  

، يُاواة «ل»ُاواة باااُ  « الر ا »، يُواة «الميمن»باُ  ُواة « غامر»ُواة 

، هااوا باإلضااامة ْلااى بعااض اليريقااات ال ساايطة؛ «ُكااوَات»التمااوير باُاا  ُااواة 

اا ئوهريًّاات، يبعض نطراط اإلعجااٍ، يالتاي ال ُتمثياكالهممات، يالمدي  ا،   اختالم 
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اوا  ُُ يلمن يئي التنويا  ياإلشاااة ْليهاا، يُيممان ُمرائعتهاا ب وحاات عناايين 

 ُمصحف الس طال ال واٍّ. 

انااقتزانااسماالس ر ابالصد اوالسد+ بياا-3

ا ما يررتل ذطكر التاي - من )ا ن يااء  ك بالصالة يالسالٍ بيُماء ُوا ُك ي دائم 

ا ا بين  ال يت  تعماي  ذطك  ر الصاالة يالساالٍ ع اى ئمياع ا ن يااء؛ يالمالئمة(، ع م 

ُام  منجد أل ُهناك بعض عنايين الساوا التاي ُذكار ااا اُا  الن اي، يلا  يرارتل ا

كر الصالة أي السالٍ مث  السوا   )يوُف، يط ، يُلرمال(.  ااتيةبوط

  الو ؛ ثالثاة أنمااطتعدد أنماط ذطكر الصاالة يالساالٍ، م راد ئااءت يف  -

يااون ، يهااود، )عنااايين(؛ يهااي  3، ييحهاار يف عاادد )«ع ياا  السااالٍ» باانإي 

بُعناوال ُاواة )المالئماة(  ،«ع ايه  الساالٍ» بنإي   الثاي النمطييييت  .يابرهي (

اا .مراا  ، يظهاار بُعنااوال ُااواة «صاا ى اهلل ع ياا » مجاااء باانإي  الاانمطاالثالااا ا أمي

 )ُمحمد( مر . 

ابياناِذكزاأنماطاكتاب اعددااآلنات اا-4

ا طال ال اواٍّ بعادد  - تساع ائاءت أنماط كتابة عدد اايات بُمصحف الس 

ع ارات مرا .   والثالاا(. )احااد + ع ارات  والثااي .)ااحاد(  أنماط؛االو 

)مةااات +   والساااد )مةااات( مراا .   والخااام  .)ع اارات + احاااد(  والزابااع
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 .)مةااات + احاااد + ع اارات(  والثااامن .)مةااات + ع اارات(  والسااابع .احاااد(

 )مةات + ع رات + احاد(.   والتاسع

)ع ارات + احااد(؛ حيايف  الزاباع ل انم   ا يلىُقدا ال يوع يف المرت ة  -

)ع ارات(؛  الثالاا الانم   ثانياةُعنوان ا(، ي ي  يف الرتتيي كمرت اة  40ئاء بعدد )

؛ ثالثاةكمرت ة  -)احاد + ع رات( الثاي ُعنوان ا(، ث  النم   18حييف ئاء بعدد )

)مةااات +  السااابع الاانم   الرابعااةعنوان ااا(، ييااييت يف المرت ااة  11لحهااواه بعاادد )

 الثااامن ل؛ االنمطاا الخامسااةعنااايين(، ييتسااايى يف المرت ااة  8) ع اارات( بعاادد

 )مةات + ع رات + احاد(؛ حييُف ئاء ُكا    التاسع ي ،)مةات + احاد + ع رات(

ل؛ االنمطاا السادُااةعنااايين مرا (، ييتسااايى كااولُ يف المرت اة  4منهماا بعاادد )

 3منهمااا بعاادد ) )مةااات + احاااد(؛ حياايف ئاااء ُكاا    اوالساااد  ،)احاااد( الو  

)مةاات(؛ حيايف ئااء بعناوال  الخاام  النم   السابعةييييت يف المرت ة  .عنايين(

 ُواة ياحد مر .

 اتها ان اوُمشتق اآزاكلم ابياناِذك اا-5

اوا ُمصاحف ال اواٍّ  «يةا»حصر أنماط كتابة ك مة  - ُُ يُم ترااا بعنايين 

)ئمااع( ُتمث هااا ك مااة  ياا  الثان، ي«يااةا»)ُميااردة( ُتمث هااا ك مااة  الولااى  ؛ايةتااين

 .  «ياتا»

   كاايتيهي ع ى الرتتيي  ؛بالهيةتين «يةا»اختالق أشمال كتابة ك مة  -
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اوثانًياا .عنوان اا( 11بعادد ) «اىوه»شم   أوًل  ُتة أشمال،يف   الهيئ االولى

  ورابًعاا .عناايين( 7منهماا بعادد )    حيايف ئااء ُكا ؛«أيوةا-ااية»شم ي يف   وثالًثا

 ؛«أيووها-ااىوة»شاام ي يف   وسادًساا وخامًسااا .عناايين( 9ئاااء بعاادد ) «ايوه»شام  

 عنايين(.  3منهما بعدد ) حييف ئاء ُك   

شاام   أوًل مراا ؛ يهااي ع ااى الرتتيااي:  خمسااة أشااماليف   الهيئاا االثانياا 

شام    وثالًثاا .(اُعنوان ا 14بعدد ) «أيات»شم    وثانًيا .(اعنوان   17بعدد ) «اىاىــ»

  وخامًساا .عناايين( 3بعادد ) «آيواتء»شام    ورابًعاا .عناايين( 9بعادد ) «ايات»

 بُعنوال ياحد مر .  «آيات»شم  

ُعنوان ا(، يهوا يعناي  78بناء  ع ى مجموع الهيةتين؛ ا يلى يالثانية عدد ) -

ماان م ااترااا ع ااى  أي أٍّي  «ايووة»ُعنوان ااا( ُاار  منهااا ك مااة  12أل ُهناااك عاادد )

 اختالق أنماطها، يأشمالها.

 بياناِذكزامكانان و ااآلنات اا-6

ااا- ماان ممااة يالمدينااة  ر كاا ي اخااتالق ا نماااط المتابيااة الُمسااتخدمة يف ذطك 

ا  طال ال اواٍّ؛ يهاي ع اى الرتتياي كيماكن نميل اايات بعناايين ُمصاحف الس 

  كاايت

شاام   أوًل اا يلاى المرت ااة ياييت يف؛اأربعا اأشااكا بئااء ذطكرهااا مكا  اا-1

ا-امكىووه»شاام ي يف  ثانًيااااوثالًثااا  الثانيااةييف المرت ااة  .(اعنوان اا 23بعاادد ) «مكيووه»
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 رابًعاا مُيمث هاا  الثالثاةا المرت اة أمي  .(اُعنوان   11منهما بعدد ) ؛ حييف ئاء ُك   «مكيه

 بُعنوال ُواة ياحد مر .  «اىرلىــ ىمكه»شم  

شام   أوًل  ا يلاىيييت يف المرت اة  ؛أربع اأشكا بئاء ذطكرها المدنن  اا-2

بعادد  «مدنيوة»شام   ثانًياا  الثانياةعنايين(، كما يييت يف المرت اة  8بعدد ) «مدىىوه»

 .عناايين( 3بعادد ) «مدنيوه»شام   ثالًثاا مياييت  الثالثةا يف المرت ة أمي  .عنايين( 4)

 بُعنوال ُواة ياحد مر .  «ةأنزلت ىالمدين»شم   رابًعا  الرابعةييييت يف المرت ة 

ك   - ا لوط مان مماة يالمديناة كيمااكن لناميل لآلياات بعناايين ُاوا  ر ُك   ط ر 

 22ُعنوان ااا(، مهااوا يعنااي أل ُهناااك عاادد ) 80ُمصااحف الساا طال ال ااواٍّ بعاادد )

 ُعنوان ا( قد غي  عن ذطكر ممة يالمدينة كيماكن لنميل اايات.

ا    رثالًثا اخط طاعناونناالس 

ا ل  - وا ُمصاحف الس  ُُ  طال ترتصر الخطوط الُمستخدمة يف كتابة عنايين 

دت الخطااوط الااواادة عاا  يتعاادي ال ااواٍّ ع ااى نااوع خطااي ياحااد مراا ، باا  تنوي 

أناواع خطياة؛ يهاي:  أابعاةبعنايين ُوا ُمصاحف ال اواٍّ ييصا  عاددها ْلاى 

 «.  قيف، يالُمحري  ُ المويف المم وكي )المصرٍّ(، يالتوقيع، يالثي »

ا ا - كخا  أُاُاي لمتاباة « المويف المم وكي )المصرٍّ(»ل يوع لخ  ُقدي

يياييت يف المرت اة  .ُعنوان اا( 41عنايين ُوا هوا الُمصحف؛ حييف ُكتطَي ب  عادد )

ااا المرت ااة  .ُعنوان ااا( 23ٍ لمتابااة عاادد )خدط ُااتُ ا؛ يالااوٍّ «التوقيااع»خاا   الثانيااة أمي
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ييف المرت ااة  .ُعنوان ااا( 19)؛ حياايُف ُكتطااَي باا  عاادد « اايفالث  »هااا خاا  الثالثااة ميحت ي 

 عنايين( مر . 5ٍَ لمتابة عدد )خدط ُتُ ا؛ يالوٍّ «الُمحرق»الرابعة يا خيرة خ  

│ 
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 :قائمة املصادر

  بي زعلااأوًل االمصادرا-

الُررال المري : ُمصحف المدينة المنواة، )المم مة العربية الساعودية،  -1

الُمصااحف ال ااريف،  المدينااة المنااواة: ُمجمااع الم ااُ مهااد لط اعااة

 ها(.1424

  

)دم اق،  ،ها(511اإلترال يف ع وٍ الررال، ئالل الدين السيوطي )ت -2

ٍ(، )شااعيي 2002هااا/ 1425ُااوايا: ميُسااة الرُااالة ناشااريل، 

 ق(. يُمع ي  ُمعتن   -ق، مصطيى شيخ مصطيىُمحري  -نييطا ا

ا يوبيااول يالمماليااُ التاااايخ السياُااي يالعساامرٍّ، قاُاا  ع ااده  -3

الساايد ع ااي )الجياامة: داا عااين ل دااُااات يال حااول  يع اا -قاُاا 

 ٍ(. 1558ئتماعية، اإلنسانية ياال

 ،هاا(530يا  الحنياي )تْبدائع المهوا يف يقائع الدهوا، محمد بن  -4

ٍ(، 1522هاااا/ 1402)الرااااهرة: الهيةاااة المصااارية العاماااة ل متااااب، 

 . 4ق(، جُمحري  -)محمد مصطيى

مهاار  ل متااي العربيااة الموئااودة بالااداا ل ايااة  ،داا المتااي المصاارية -9

هاا/ 1342. )د.ل(. )الراهرة: مط عة داا المتي المصرية، 1521ُنة 

 . 1ٍ(، ج1524
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 ٍ(. 1594الينول اإلُالمية، ٍ. . ديماند )مصر: داا المعااق،  -8

يف الينول اإلُالمية، زكي محمد حسن )الراهرة: شركة نواباغ اليمار،  -7

 ٍ(.2002ها/ 1425

المهاار لإلماااٍ  ةالرااول الااوئيم يف مواصاا  المتاااب العمياام ع ااى ناظماا -2

اضاوال ر(، المها ةمة المخ اليت ع ى ناظما)شرح العالي  ڤال اط ي 

)المديناة المناواة:  ،هاا(1311بن محماد بان ُا يمال المخ االيت )تا

بااان  يٍ(، )ع ااد الاارزاق بااان ع اا1552هاااا/ 1412مطااابع الرشاايد، 

 ُمحرق(.  -براهي ْ

م احيف يف ع اوٍ الرارال، منااع خ يا  الرطاال )الرااهرة: ممت اة يه اة،  -5

 .11ٍ(، ط2000

اء يالماات ين ْلاى معرماة اُا  المتااب الم اين، مخطوط ْاشاد الراري  -10

ا  244هاا(، عادد )1311اليت )تاضوال بن محمد بن ُا يمال المخ ي

ابيااع ا يل  3مااد حساان العراااد، بتاااايخ الساا   ياقااة(، الناُااخ: مح

هااا(، ماان كتااي ئااالل باشااا الحساايني هديااة ل جااامع ا زهاار، 1302)

 (.22242(، اق  عاٍ )241الممت ة ا زهرية، اق  خاص )

المحاُان  والنجوٍ الماهرة يف م وك مصر يالراهرة، ئمال الادين أبا -11

هااا(، )بيااريت، ل نااال: داا المتااي 274يوُااف باان ت اارٍّ بااردٍّ )ت
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ا -ٍ(، )محمد حسين شم  الادين1552ها/ 1413الع مية،  ق( ُمحري

 . 2ج

لراااهرة: ممت ااة ل، ع ااد المتعااال الصااعيدٍّ )ااي يف الُراارالاانح  الينياا -12

 ٍ(.1552ااداب يمط عتها بالجماميم، 

  غيزاالعزبي المصادرا ااانيًاثا-

1- “Sura Headings and Subdivisions in Qur'an Manuscripts 

from Sub- Saharan Africa: Variations and Historical 

Implications”, Constant Hamès, Journal of Qur'anic Studies. 
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