


 

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(2) 

 : Nuria Martínez-de-Castilla-Muñozمارتينيز دو كاستييا مونيوث انبذة تعريفية بنوري

تاريخ وعلم المخطوطات يف العالم اإلسالمي، يف المدرسة الأستاذة 

 م.2102التطبيقية للدراسات العليا بباريس منذ 

 .هتا يف المخطوطات اإلسالمية يف العصر الوسيطاترتكز اهتمام

 .لها عدد من المقاالت والدراسات يف هذا السياق

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(3) 

مقدمة
(1)

: 

العناية بمخطوطات قرآنية ترجع ا برزت على ساحة الدرس الغربي مؤخر  

للمسلمين )الموريسكيين( الذين عاشوا يف إسبانيا بعد انتهاء دولة اإلسالم 

هناك، حيث اهتم الباحثون الغربيون هبذه المخطوطات والحديث عنها وعن 

 إلخ.  خصائصها وسماهتا ومضامينها...

العربية  مجموعة من المخطوطات اإلسبانيةوهتتم هذه الورقة بين أيدينا 

والمرتجمة والتي تعود للحقبة الموريسكية يف إسبانيا، يف حوالي القرن السادس 

ت مجهولة حتى القرن التاسع عشر، عشر الميالدي، وهي المخطوطات التي ظل  

دفة أثناء أحد األعمال البنائية، ويرجح أهنا كانت قد حيث تم العثور عليها ص  

 أخفيت بعد طرد المورسكيين.

وهنا، مبتحليل هذه المخطوطات، من ناحية مادهتا، ومض لباحثةاتقوم 

وتقارن بينها، يف محاولة منها الستكشاف حال تعاطي المجتمع المسلم يف 

سبانيا المتأخرة ويف حقبة المورسكيين الممنوع فيها تداول القرآن مع القرآن، إ

الية لهذه يهم له، كما هتتم كذلك للمالمح الفنية والجموطبيعة تلق  

 المخطوطات.

                                                   

الرتجمة، مسؤولو قسم الرتجمات بموقع تفسير، وقد  مة، والتعليقات الواردة يف نص  قام بكتابة المقد   (0)

 .(الرتجماتقسم )ـبفة بأن نصصنا بعدها ميزنا حواشينا عن حواشي المؤل  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(4) 

ترجمة هذه الورقة تفيد يف التعريف هبذه المخطوطات القرآنية  إن  

إلخ، وكذا تسليط الضوء على جانب من العناية  وجوانبها المادية والفنية...

الغربية بدراستها ومشاغل هذا الدرس وهمومه المعرفية والبحثية والنتائج التي 

  ينتهي إليها، وغير ذلك مما يفيد يف إثراء التثاقف العربي مع هذا الدرس.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(5) 

الدراسة
(1()2) 

ات القرآن أكثر األعمال التي جرى نسخها فيما بين المجتمع ل  ظ  

اإلسالمية المتأخرة يف إسبانيا الحديثة
، بالرغم من حظره يف الحقبة (*)

حتى القرن  ميالديًّا،/ الخامس عشر هجريًّاالموريسكية )من القرن التاسع 

خ س  (. وحتى إن كانت أغلب الن  ميالديًّا/ السابع عشر هجريًّاالحادي عشر 

 لترجمات إلى اللغاتفقد نجت كذلك مخطوطات مكتوبة باللغة العربية، 

الرومانسية
(3)

 . وال بد أن اللغة الالتينية كانت أقل  يف نصوص التينية أو عربية 

                                                   

 Qur’anic Manuscripts from Late Muslim Spain The :العنوان األصلي للدراسة هو( 0)

Collection of Almonacid de la Sierra  وقد نشرت يف ،Journal of Qur’anic Studies 16.2 

(2014): 89–138 

 ترجم هذه الدراسة، أمنية أبو بكر، مرتجمة، لها عدد من األعمال المنشورة( 2)

. قامت نوريا مارتينيز دي كاستييا مونيوز Coranaكتبت هذه الورقة البحثية على خلفية مشروع كورانا  (*)

 .(FFI2012–32294)باإلشراف على إخراج ونشر القرآن يف العالم اإلسالمي الغربي )كورانا( 

اإلسبانية )ليست  (العجمية)، لكن من المهم أن نوضح أن (إسبانية)سيكون من األسهل أن ندعوها  

، (عشر ميالديًّا، أو العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّاالعيارية للقرنين التاسع هجريًّا/ الخامس 

]اللهجة الرومانسية، التي حدثت نتيجة التهجين بين الرومانسية والعربية األندلسية، أو وإنما هي 

نتيجة تدخل جزئي يف اللغة العربية، والذي حدث يف فرتة ثنائية اللغة بعد الفتح األندلسي،  باألحرى من

 ث هبا المسلمون ، والتي كان لها طابعها.قوي على األراجونية التي يتحد   كان له تأثير

ة يف الكلمات المتشاهبة، قد حدثت، وتم تعريب سلسلة من التغييرات الصوتية، خاص   وبالتالي ، فإن  

، كانت القرنين الخامس عشر والسادس عشر ة، على الرغم من أنه يفالمعجم الديني والقانوين خاص  

= 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(2) 

ا بموجب وجود مخطوطتين فقط للرتجمات المكتوبة بالالتينية. ويبدو  شيوع 

ت المرتجمات خ العربية للمخطوطات القرآنية قد أ هِمل ت، بينما ف حِ س  الن   أن   ص 

ا جيد   (، وِهرموسي ا Joan Vernetمن فرنيت ) ا على أيدي كل  العجمية فحص 

(María José Hermosillaولوبيز موري اس ،)
(1)

 (Consuelo López-

Morillas  القرآنية المحفوظة يف م هذا البحث مقاربة جديدة لفهم المواد (. يقد

و توماس )مدريد رتجمة  (. فتحليل كل  مكتبة توماس نافار  من المخطوطات الم 

م نظرة ثاقبة على مختلف المسالك سيقد   سماهتا المادية،بوالمكتوبة بالعربية 

التي اتخذهتا المجتمعات الموريسكية يف استخدامهم للقرآن، وعلى الجمهور 

أجله. وقد ب نيت المناقشة التالية بناء  على  الذي ن ِسخت هذه المخطوطات من

يف  نوع النص   انطالق ا منالتي يمكن تأسيسها عة المجموعات المتنو  

 منها. المخطوطات واالستخدام المقصود لكل  

                                                   
= 

ا ينعكس يف نصوص  جونة تكتسب أرضية لهجات أراالقشتالي المختلفة، ولم يكن هذا الوضع دائم 

ا لحقيقة أن العجمية تقدم بشكل عام النزعة المحافظة، والتي تنعكس يف االستخد ام العجمية، نظر 

 هذه نوالمسيحي همومعاصر نبي   عندما حتى العتيقة، -اوصرفيًّ  امعجميًّ - المعتاد للتعبيرات األراجونية

بين  Martínez de Castilla Muñoz ،A Moorish Libraryالخصائص التي عفا عليها الزمن بالفعل )

ا045قلعتين ، ص  El auge de la literature aljamiada دراسة مونتانر حول هذا السؤال، :(. انظر أيض 

 قارن بين اإلشارات يف ثبت المراجع.  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(7) 

ا من مركز العلوم اإلنسانية  (TNT)ل مكتبة توماس نافارو توماس تمث   جزء 

التابع للمجلس األعلى للبحوث العلمية اإلسباين  (CCHS)واالجتماعية 

(CSIC) وتمتلك المكتبة مجموعة المخطوطات العربية والعجمية األهم .

واألكرب، والتي كانت مخفية يف مخبأ يعود إلى أيام الموريسكيين. ففي عام 

إلى النور مئات المخطوطات أثناء القيام بأعمال  م، خرجت  0884هـ/ 0312

سرقسطة بنائية تحت أرض أحد منازل قرية ألموناثيد دي ال سييرا، القريبة من 

عاصمة أراجون. من المرجح أن هذه المجلدات كانت قد أ خفي ت يف هذا 

م، وقد 0211هـ/ 0108 المكان بعد فرتة قصيرة من طرد الموريسكيين يف عام

نظمة  اكانت م  كانت مرصوصة جنب ا إلى جنٍب،  ذ  حين العثور عليها، إِ  جيد 

ات تجليد الكتبباإلضافة إلى بعض معد  
(1)

فاظ على جزء كبير من . وقد تم الح

كتشفات األخرى التي سمعنا عنها وال نعرف  هذه المجموعة، على عكس الم 

                                                   

منزل قديم أو ترميمه، وتم إخفاؤها يف الفضاء الذي يتوسط بين  ظهرت المخطوطات عندما تم هدم]

بحيث تحتوي الكتب التي تم وضعها وتكييفها  بمهارة ومرتاكبة،فة أرضية عادية وأرضية خشبية مزي  

ا يف تلك المساحة الوسيطة  .جيد 

 . وردة لتغيير اآلية.MS 35.37 ،76vالشكل 

 .033المتأخرة مخطوطات قرآنية من إسبانيا اإلسالمية 

]تم العثور عليهم[ يف نفس  ، دون أن يالحظ أحد وجودها...إخفاؤها لما يقرب من ثالثة قرون لقد تم

 Codera ،" Almacén"]والقوالب  كين ، والمكواة،النقطة معدات تجليد الكتب ، مثل المطبعة ، والس  

de un librero morisco"، 270و 221ص)]. 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(8) 

ا عن األضرار اليوم عن مكاهنا شيئ ا، بيد أهنا لسوء الحظ   ، ليست كاملة. وبعيد 

ضانات يف األعوام األخيرة، بدأ تضاؤل حجم هذه الحرائق والفيالتي سببتها 

ص من بعض المخطوطات مع تم التخل   ذ  ئها؛ إِ المجموعة منذ إخراجها من مخب

فه العمال، كما استخدم القرويون من جميع األعمار هذه الركام الذي خل  

الصحائف الورقية يف الغالب ألغراٍض عملية )مثل إشعال النار، وصناعة أوراق 

رات للعب، إلخ(.   التغليف لمنتجات األسواق، وصناعة ك 

ِرض  عليه فيه شراء كاهٌن ه ، مر  ن الحظ  س  ولح   و األب فييرو، بمكاٍن ع 

بعض هذه المخطوطات، ولكن عند هذه المرحلة كانت قد اختفت بالفعل نحو 

ا.  25مخطوطة . ومع ذلك، نجح األب فييرو يف الحصول على  81 مجلد 

ة ألستاذ جامعي يف سرقسطة ي دعى وأصبحت أغلب المخطوطات ملكية خاص  

بابلو جيل
(1)

 (Pablo Gil)،   ا لبعض القرويين يف  بعضها ظل   بينما ي رجح أن ملك 

ألموناثيد
(2)

 . 

                                                   
(1) Gil, ‘Los manuscritos aljamiados de mi colección’

، بحيث يتم إلقاؤها يف األنقاض  قيمة لهاال  أ ونؤالبنالسوء الحظ، عندما ظهرت المخطوطات اعتقد 

حيث قام األطفال بتسلية أنفسهم بتمزيق الصفحات ف أول من وصل من الصبية، أو تركها تحت تصر  

ا ... 81من فتم تدمير أكثر  ،وإشعال النيران فيها ا وربما حرق عدد غير قليل تمام   مجلد 

 ، أن هؤالء األشخاص،لى المخطوطات المذكورةنتج عن حضور صديقي واهتمامه بالحصول ع

، االحتفاظ هبا، اعتقدوا بعد ذلك أهنا تستحق   الذين اعتقدوا أن مثل هذه الكتب لم تكن تستحق  

= 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(1) 

اشرتت الحكومة اإلسبانية جميع مخطوطات بابلو جيل بعد وفاته، 

. وبعد الخسائر التي ذكرناها، (CSIC)واحتفظت هبا يف مركز البحوث بمدريد 

 TNTوصل عدد مجموعة المخطوطات العربية والعجمية المحفوظة يف مكتبة 

(codicological unitsوحدة كوديكولوجية ) 051إلى نحو 
(1)

. ولهذه 

المجموعة المميزة بالنسبة إلى مرحلتها التاريخية أهمية أساسية لدراسة 

نجاهتا بمثابة كبسولة زمنية،  من المدجنين والمورسكيين. كما أن   مجتمعات كل  

دي ال سييرا وصلتنا جميع المخطوطات من مكاٍن واحد هو ألموناثيد ذ  إِ 
(2)

 .

وأقصى تاريخ تقريبي  TNTوبرغم أننا نعرف منشأ المخطوطات الموجودة يف 

/ هجريًّا[ )يف بداية القرن الحادي عشر terminus ad quemلبداية ظهورها ]

ا للورق وللتواريخ المذكورة يف بعض المخطوطات(، ، و  ميالديًّاالسابع عشر  فق 

 ؛المخطوطات المحفوظة يف أماكن أخرى الحال مختلف بالنسبة إلى إال أن  

                                                   
= 

المجلدات  . ليس من السهل معرفة عددسعار باهظةوبالتالي أصبحوا ال يريدون التخلي عنها إال بأ

فراد قد احتفظوا بشيء التي ظهرت، وال حتى تلك التي تم حفظها؛ لذلك يفرتض البعض أن بعض األ

 (.271-221، ص"Codera،" Almacén de un librero morisco") ما

 :، راجع«للوحدات الكوديكولوجية»طالع على المعنى الدقيق لال 

 Gumbert, ‘Codicological Units’, pp. 17–42, esp. p. 40 

 ين فقط من مصادر مختلفة.ءباستثنا 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(01) 

لذلك فإن المعرفة الجيدة بمخطوطات ألموناثيد دي ال سييرا ست لقي الضوء 

 األخرى. «ةالمجهول»على المخطوطات 

ِجدت فيه المخطوطات كان يف من المرج   ح أن يكون المكان الذي و 

األصل مخزن ا لباعة الكتب
(1)

ِفظ  فيه ال ، أو اخون س  نربما كان مكان ا ح 

زة، وكذلك التي كانت قيد اإلنجاز. وعلى  نج  الموريسكيون المخطوطات الم 

بعض الكتب العربية التي تعود إلى القرن الثامن  حال، فهذه المجموعة تضم   أي  

)وهي اللغة اإلسبانية مكتوبة  عجمية اخ  ون س، ميالديًّا/ الرابع عشر هجريًّا

، هذا ميالديًّا/ الخامس عشر هجريًّاباألبجدية العربية( تعود إلى القرن التاسع 

ن العاشر غلب هذه المخطوطات يعود إلى القرتاريخ أ على الرغم من أن  

عة المحتوى، مما يتيح . هذه المخطوطات متنو  ميالديًّا/ السادس عشر هجريًّا

احصة على المجتمع الموريسكي يف أراجون؛ مثل أنواع الكتب لنا إلقاء نظرة ف

التي كانت لديهم، واهتماماهتم، وما اختاروا ترجمته إلى العربية، والطريقة التي 

هم هذه النصوص من حيث المواد المستخدمة وفيما خِ س  استخدموها يف ن  

                                                   

المخطوطات التي تم العثور عليها ال تنتمي إلى مكتبة أحد األفراد ، ولكن تشكل الجزء السفلي من  

مخزون المستودع لبائع كتب مغربي، والذي يجب أن يكون لديه وقت الطرد القدرة على إخفاء 

مستودعه على أمل أن يتمكن من العودة إلى مسقط رأسه، لنفرتض أن هذا ال يعتمد فقط على طبيعة 

 Coderaالكتب الموجودة ، بل على ظرف العثور على متعلقات تجليد الكتب يف نفس المكان )

Almacén de un librero morisco270-271، ص.) 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(00) 

ا  يخص   ا مميز  ا. بذلك يمثل هذا االكتشاف مصدر  صياغة النصوص أيض 

معلومات حول التاريخ االجتماعي والثقايف والفكري لموريسكيي أراجون يف ل

 .ميالديًّا/ السادس عشر هجريًّاأواخر القرن العاشر 

بسبٍع وثالثين نسخة للقرآن يرجع تاريخها إلى عصور  TNTتحتفظ مكتبة 

 وء علىالمدجنين والموريسكيين؛ وهي مجموعة غنية بما يكفي لتسليط الض

ينية واالجتماعية الثقافية للموريسكيين األراجونيين يف ذلك الوقت. البيئة الد

خ بين المعقول والسيوترتاوح جودة هذه الن   . كما ترتاوح حالة الحفاظ على ئس 

ف محتواها إما من ، بينما قد يتأل  fragmentary والنقصانهيئتها بين الكمال 

، أو مقتطفات منه. كما يمكن أ النص   ن تكون مكتوبة بلغة واحدة القرآين كامال 

خ أحادية س  )العربية( أو بلغتين )العربية مع الرتجمة العجمية(. بعض هذه الن  

ع ب، بينما بعضها اآلخر متنو  س  القرآين فح   المحتوى حيث تحتوي على النص  

ا أخرى. قد يبدو هذا التنو  ي ذ  المحتوى إِ  ا؛ إال أنه ناتج عن ضم نصوص  ع مربك 

حالة السرية والتزعزع الثقايف التي يبدو أن المجتمعات الموريسكية عانت منها. 

ا آخر   التحليل الدقيق يدفعني ألن   ومع ذلك، فإن   حول هذه  أعرض تقييم 

كتشفات، آِخ  ا يف االعتبارالم  نسخة  شيء آخر، البيئة التي ظهرت كل   قبل أي   ،ذ 

ا بأن   نطرح   هذا التقييم الجديد يتيح لنا أن  لت فيها. وتنق   المدجنين  افرتاض 

ا عن التي تم والموريسكيين قد صنعوا هذه الن   ا وتنظيم  سخ بطريقة أكثر تنسيق 

تحليل محتوياهتا إلى جانب الفحص الدقيق  اقرتاحها يف دراسات سابقة. كما أن  
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 فضل فيما يخص  للمخطوطات من المنظور المادي سوف يساعدنا على فهٍم أ

س لإلسالم، وطبيعة المقد   والمدجنين بالنص   مجتمعات الموريسكيين فةمعر

 عالقتهم به.

نتيجة  لتحليل متون مخطوطات ألموناثيد القرآنية )بما فيها من تفسيرات 

قرآنية(، باإلضافة إلى المخطوطات من األماكن األخرى، أقرتح أن نقسمها إلى 

القرآين الكامل، والتي يحتمل أن تكون  نص  مجموعات ثالثة: )أ( نسخ لل

«القرآن الموريسكي»ة مجلدات، )ب( ما يمكنني أن أدعوه مة إلى عد  مقس  
(1)

 

ة من أجل االستخدام الفردي أو  عد  وهي مقتطفات قرآنية مختارة، )ج( ن سخ م 

ا من مقتطفات مختارة.للعائلة، وتتأل    ف أيض 

ا كوديكولوجيًّ قولدعم فرضيتي سوف أ ا وتعريف   لمحتويات كل   ارتح وصف 

ا الفتقار الكتالوج المنشور بالفعل إلى هذه المعلومات.  نسخة يف ملحق هنائي؛ نظر 

ه يف هذا نسخة برقٍم بديل سوف أستخدم   لكن لغرض التبسيط، سأشير لكل  

  .(2)البحث

                                                   

القرآن »سخ هو اعتبارها مخطوطات قرآنية موريسكية، وأما تسميتها بـاألولى يف تسمية أمثال هذه الن  (0)

ا بأيدينا وهو غير حاصل، ا إزاء قرآن مختلف عم  فهي تسمية مشكلة وتوحي كما لو كن  «الموريسكي

قسم )ة استعمالها لها. فة عن هذه التسمية وعل  على ذلك عند حديث المؤل   الحٌق  وسيأيت معنا تعليٌق 

 (.الرتجمات

 ا بحرف كبير؛ فهذا يعني أن  : إذا كان الرقم متبوع  أيتيكون كما ي TNTالنظام الذي تتبعه مكتبة  (2)

المخطوط جزء من مجموعة مكونة من وحدات كوديكولوجية متباينة، ويشير الحرف إلى الرتتيب 

= 
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 اإلشارة الترتيب الريف اإلشارة الريفالترتيب  اإلشارة الترتيب الريف اإلشارة الترتيب الريف

RESC/3.1 1 RESC/34 10 RESC/42A 19 RESC/43F 28 

RESC/3.2 2 RESC/39C.1 11 RESC/42B 20 RESC/43I 29 

RESC/3.3 3 RESC/39C.2 12 RESC/42C 21 RESC/46B 30 

REC/16 4 RESC/39E 13 RESC/43A 22 RESC/46C 31 

RESC/18 5 RESC/40C 14 RESC/43B.1 23 RESC/47 32 

RESC/24.1 6 RESC/40D.1 15 RESC/43B.2 24 RESC/51 33 

RESC/24.2 7 RESC/40D.2 16 RESC/43C 25 RESC/52.1 34 

RESC/25 8 RESC/41B 17 RESC/43D 26 RESC/55 35 

RESC/28.1 9 RESC/41C 18 RESC/43E 27 RESC/58A 36 

      RESC/58B.1 37 

 :%(23الكامل )أ. القرآن 

القرآين الكامل سوى  لم تصلنا من العصر الموريسكي مخطوطات للنص  

خ هي س  منهما إلى مجموعة ألموناثيد. وإحدى هذه الن   نسختين، وال تنتمي أي  

ترجمة إسبانية بأبجدية التينية )وهي النسخة اإلسبانية الوحيدة لدينا، والتي ال 

رى مكتوبة هـ، واألخ0108م/ 0212العربي الكائن( بتاريخ  تحيل إلى النص  

ا 0115/ م0517بالعربية بتاريخ  هـ. ولكنني لن أناقش خصائصهما هنا؛ نظر 

 لعدم انتمائهما إلى مجموعة ألموناثيد دي ال سييرا.

                                                   
= 

ا بنقطة فرقٍم آخر، فهذا  يعني أن الفعلي لألجزاء داخل المجموعة. وإذا كان رقم المخطوط متبوع 

القطعة القرآنية هي جزء من منوعات، ويشير الرقم إلى ترتيبها. تم تغيير اإلشارة المرجعية إلى 

 ./RESCإلى  J[unta]الرتتيب الريف من 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(04) 

[ والربع )كوارتو( octavoعي الث من )أوكتافو( ]ط  ق   من المعروف أن  

[quartoكانا الحجمين ا ] لسائدين للمخطوطات فيما بين الموريسكيين

ا من القطع الكبير )فرخ/ فوليو(  والمدجنين. لكنه ليس غريب ا أن نجد نسخ 

[folio لمحتويات مختلفة بما فيها ]فعلى الرغم  ،. لذلكالمصاحف والتفاسير

وهذا من منظور -أن مخطوطات ألموناثيد دي ال سييرا ليست كبيرة الحجم 

نظيراهتا المكتوبة يف المغرب العربي يف نفس المرحلة  مثل -ي بحتماد  

التاريخية؛ إال أن بعض المخطوطات القرآنية مكتوبة على ورق من القطع 

 × 211( التي يرتاوح حجمها بين 34، 33، 30، 31الكبير، مثل المخطوطات )

 (.MS 3) 214×  312( إلى MSS 30 &31مم ) 207

القرآين عن هذا  مخطوطات بكامل النص  ى لنا من ما تبق   كل   وبرغم أن  

ن، إال أننا نمتلك بعض األمثلة من مجموعة ألموناثيد االعصر هما مخطوطت

 30القرآين الكامل يف حالة نقصان. والمخطوطة  خ الكاملة للنص  س  على الن  

(MS 31  هي أكثر هذه األمثلة إثارة لالهتمام، والتي يمكن أن تؤر ) خ إلى القرن

بفضل عالمتها المائية. تبدو المخطوطة تالفة  ،الخامس عشر م التاسع هـ/

(Image 1 لكن من المرجح أهنا كانت قد تلفت بالفعل بحلول القرن العاشر )

اخ الموريسكيين يف هذا ؛ والواقع أن أحد النس  يالديًّام / السادس عشرالهجري
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(MS 30; Image 2برتميمها وإكمالها ) قام قد (هذه المخطوطة)الوقت 
(1)

. 

 الكامل قط. نا، لم يصلنا النص  لكن لسوء حظ  

فق مع التقليد اإلسالمي الغربي السالف، فقد نجت ن سخ وبما يت  

يف  ،يالديًّام/ السادس عشر الهجريلمخطوطات قرآنية تعود للقرن العاشر 

أربعة مجلدات، إال أهنا غير كاملة. وبينما لم يصلنا من المجلدات الثانية شيٌء، 

ة بمجموعات جاءت المجلدات األولى والثالثة والرابعة التي بحوزتنا خاص  

ف من مختلفة. جميع هذه المخطوطات تقريب ا أحادية المحتوى )أي أهنا تتأل  

عة. ن أجزاء من نصوص منو  التمث   00و 3ا المخطوطتان واحد(، أم   نص  

وبعضها مكتوب باللغة العربية فقط
(2)

اآلخر ترجمة عجمية هالبعض، بينما 
(3)

 .

القرآين  وعلينا أن نضع يف اعتبارنا أن تلك المخطوطات هي نسخة للنص  

القرآين، بل  المصحوب بالرتجمة والشرح. لذلك فنحن ال نتناول ترجمة النص  

لمختصر ابن أبي  ( هي ترجمةMS 33طوطة )نتناول ترجمة التفسير: فالمخ

                                                   

 .'Los moriscos'. ، مارتينيز دي كاستييا مونيوز«ال حدود يف صناعة الكتب» 

، والجزء الرابع من MS3 ،MS4(، والمخطوطات 4: الجزء الثالث )صورة MS10المخطوطة  

MS11. 

 .MS32والجزء الرابع من ، MS5، وMS34( والجزء األول من 3)صورة  MS33المخطوطات  
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 م  ز  
 MSم( إلى العجمية، والمخطوطة )0111هـ/ 411 -311سنة ين )المتوىف نِ

( هي موجز تفسير يحيى بن سالم البصري34
(1)

. 

يف )المجموعة أ( أدرجت المسارد العربية/ العجمية الثالثة الموجودة، 

الرابع من القرآنوالمرتبطة بالمفردات المستخدمة يف القسم 
(2)

. وأغلب 

ا يف  مخطوطات هذه المجموعة من المجلد الرابع، لكن األمر الذي يظل   مبهم 

ا، أو كون نجاة هذه المجلدات  هذه المسألة هو كون هذا المجلد هو األكثر نسخ 

 د صدفة.مجر  

ف، ال يوجد يف هذه المجموعة إال مجلد واحد فقط ل  على ما س   بناء  

ِجدت المصاحف األخرى على هيئة مجموعات يبدو أهنا للمصحف، بينما  و 

خ القرآنية التي اطلعنا عليها حتى س  ف من أربعة مجلدات. كما يبدو أن الن  تتأل  

لِم   اخ ذوو كفاءة عالية، وأهنا كانت موجهة لجمهور مسلمٍ اآلن، قام بكتابتها ن س    م 

هذه المخطوطات بعناية،  تبتالقرآين وشروحاته. وقد ك   باللغة العربية والنص  

م   خِرفت يف أحيان كثيرة، ولم تكن الزخرفة قاصرة مت بدق  وص  ة بالغة، كما ز 

ب، بل اشتملت يف بعض الحاالت على س  على عنوان السورة ومطلعها فح  

، ومراوح نخيلية، وشرائط عنوان بزخارف Maniculae  عالمة اليد المشيرة

                                                   
(1) Losada, Estudios sobre coranes aljamiados 

 (.2و 5)الصور  MS16، وMS15، وMS14المخطوطات  
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وبالنسبة إلى التقسيمات الليتورجية .MSS 32 and 33)نباتية )
(1)

إلى  سواءٌ  

التوضيح عن زخرفتها وتلوينها بصورة  فيتم   جزء أو حزب أو نصف أو سجدة،

 آية بثالث نقاط هرمية، وبعد كل   أو أخرى يف الهوامش؛ في شار إلى هناية كل  

أهنا حديت المركز؛ أي عشر آيات بدائرتين مت   مزخرفة، وبعد كل   خمس آيات هباءٍ 

تتبع أسلوب التقليد اإلسالمي الغربي. ويف حين است خِدم ت األحبار السوداء 

خدمت ، واألحمر للحركات، كما است  ـ)الفواصل(الة الداكنة يف كتابة والبني  

والخضراء أحيان ا يف العناوين والزخارف. ذلك يعني  األحبار الزرقاء والصفراء

ين بفنون الكتاب اخ الملم  رة من النس  ه  لتهم لتعيين المأن مواردهم المالية أه  

 رة. اإلسالمية المبك  

ا يف الحجم. ويف الواقع هي أكرب مخطوطات خ كبيرة جدًّ س  جميع هذه الن  

. يرتاوح عدد األسطر خ الكبيرةخ أو حتى األفر  األفر   سواء   -مجموعة ألموناثيد 

ا. أم   27إلى  01صفحة من  يف كل   وطات، فهي ا عن حالة هذه المخطسطر 

ا. ويشير التجانس  ا لدرجة تسمح لنا باستنتاج أهنا لم ت ستخدم كثير  سليمة تمام 

                                                   

اس ت الجماعية والقد  اراد هبا خصوص العبادات والصلومن المصطلحات الكنسية التي ي   الليتورجية

ا، فتجزئة القرآن الكريم هي ق بالقرآن ليس دقيق  اإللهي، واستعمال هذه المصطلحات يف أمور تتعل  

بغرض تيسير حفظ القرآن الكريم على كافة األفراد المسلمين وتسهيل الختم للقرآن والقيام 

قسم )وحي اعتبارها تقسيمات ليتورجية. تكما  إلخ، وال ترتبط بسياق شعائري خاص   به...

   (.الرتجمات



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(08) 

القرآين  بين خصائصها المادية )الشكل والهيكل( باالرتباط بمحتوياهتا )النص  

إنتاج مخطوطات هذه المجموعة  يف مجلد واحد أو أكثر( إلى أن   الكامل سواءٌ 

 ا عن المجموعة التي سأناقشها اآلن.يختلف كليًّ  ؛ها واستخداماهتال  وتناو  

Image 1. MS 31, 67v. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

Image 2. MS 30, 1[0]38. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
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(01) 

 
Image 3. MS 633, 114v–115r. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

 
Image 4. MS 10, 1v–2r #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
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(21) 

 

  
Image 5. MS 14, 3r.                       Image 6. MS 15, 2r. 

#CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Biblioteca Tomás Navarro 

Tomás 
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 :%(: مقتطفات مختارة من القرآن65ب. القرآن الموريسكي )

% 52أهم مجموعة من المخطوطات القرآنية الموريسكية، والتي تمثل  إن  

اف من مجموعة ألموناثيد دي ال سييرا، تتأل   كانت من  ذ  إِ  ؛من كتب أصغر حجم 

عي كوارتو وأوكتافو، كما أهنا يف حالة سيئة، وربما يرجع ذلك إلى ط  ق  

تتألف من  ذ  استخدامها أكثر من المخطوطات السابقة. كما تتسم بسمة مميزة؛ إِ 

ا وت   ا يف مختلف مجموعة مختارة من السور واآليات التي تظهر مرار  كرار 

، 282 -284، 257 -255، 023، 5 -0الفاتحة، سورة البقرة: خ: سورة س  الن  

، سورة التوبة: 27 -22)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0سورة آل عمران: 

، سورة الروم: 88، سورة القصص: 81 -78، سورة الشعراء: 021 -028

، سورة يس، سورة الملك، ومن سورة 44 -41، سورة األحزاب: 01 -07

 تتبع% من المصحف الكامل. وعادة ما 02س، مما يمثل القلم إلى سورة النا

واألمر الالفت  على النبي. والصلواتهذه المختارات بسلسلة من األدعية 

للنظر هنا هو الظهور النظامي لهذه المختارات، والذي يظهر اختالفات 

ل هذه االختالفات يف محدودة يف المحتوى من نسخة ألخرى، وعادة ما تتمث  

ا، دون أي  إضافة آيات  تعديل على أساسها أخرى على تلك المحددة سلف 
(1)

. 

                                                   

على وجه  43A. يف MS8، MS9 ،MS18 :من المخطوطات إلى كل   55أضيفت السورة  

 .010: 02التخصيص نجد السورة 
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ولدى العثور على مخطوطة تحتوي على مجموعة من السور واآليات 

ا إلى افرتاض أن   ا نا نتناول كتاب ا لألدعية المعد  القرآنية، فإننا نميل فور  ة ارتكاز 

 ومع ذلك فإن   .(0)الحوائجع هبا؛ رجاء إجابة على اآليات القرآنية المختارة للتضر  

ظ القرآنية، والتي تتسم بالنظامية والتحف   المقتطفاتنسخة  المختارات الثابتة من 

، تقودين إلى الظن   د بأننا يف هذه الحالة نتعامل مع شيٍء أكرب من كونه مجر   عادة 

ا، فقد شاع تداول مختارات مماثلة يف «كتاب لألدعية» . وكما سأوضح الحق 

ن التاسع عشر. روطات، يف مختلف أرجاء العالم اإلسالمي حتى القهيئة مخط

ع مخطوطات من اختيارات مماثلة سابقة على هذه ن بعد من تتب  إال أنني لم أتمك  

القرآن الموريسكي »وهذا ما حملني على اقرتاح مصطلح  ؛الفرتة التاريخية

Morisco Qur'an»ا لكوهنا أول مرحلة نعثر فيها على ذلك النوع من  ؛ نظر 

 المقتطفات. 

التي قد تنطوي عليها تلك التسمية من  المشكالِت  -رغم ذلك- ك  درِ وأ  

س للمسلمين إال إلى الكتاب المقد   (القرآن)داية. فبصورٍة ما، ال تشير كلمة الب

القرآن » كتب  . لذلك أ  المعتمدة، أي كما يف نسخته ةه المائة وأربع عشربسورِ 

بين عالمتي تنصيص «الموريسكي
(2)

. ويف ضوء األدلة الماثلة لدينا، فمن شأن 

                                                   

 أدناه. (ج)ل المجموعة النظر عن أهنا ت شك   بغض   

، وهذا الغرض الذي -كما أسلفنا-قة ر موف  يفة )القرآن الموريسكي( غاختارهتا المؤل   التسمية التي

بتها هو فعل له افة هذه التسمية غير ناهض؛ ألن اختيار أجزاء معينة من القرآن وكتل به المؤل  تعل  

= 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(23) 

هذه التسمية النوعية التأكيد على أن طبيعة محتوياهتا كانت موجودة على نحو 

مثيرة  (موريسكي)شائع يف المجتمعات الموريسكية يف أراجون. كما أن كلمة 

ا للجدل ضمن هذا السياق أيض 
(1)

 المكتوبة فالنسخ الموريسكية والمدجنة: 

صين يف بين المتخص   «مخطوطات الموريسكية»باألبجدية الالتينية ت عرف بالـ

تقليد المخطوطات، بينما المخطوطات المكتوبة باألبجدية العربية لنسخ اللغة 

رِ الرومانسية )ذات السمات اللغوية الخاص   مخطوطات »ف ت باسم الـة( فقد ع 

«العجمية
(2)

فبينما مجموعة صغيرة من الباحثين يتبعون هذا  ،ومع ذلك .

ي فضي إلى حاالت من  «جميع»خصوصية مصطلح  االستخدام اللغوي، فإن  

 «موريسكي»سوء الفهم. وبمعطى ذلك، فإن االستمرار يف استخدام مصطلح 

اإلسالمية المكتوبة باألبجدية الالتينية، الفضفاض لإلشارة إلى المخطوطات 

ا. هذه هي الحال بشكل « ة باألبجدية الالتينيةالعجمي»بدال  من  ا مفيد  ال يبدو أمر 

                                                   
= 

العدول عن  ىل  و  بفئة بعينها، فكان األ   ن قام به، وال يجعلنا أمام قرآن خاص  أغراضه الخاصة عند م  

 (.قسم الرتجمات)بس. مثل هذه التسميات المثيرة لل  

لمشاركتها باعرتاضها على استخدام هذه  Dr. Ana Echevarríaأتوجه بالشكر إلى د. آن ا إكفاريا  

 التسمية. وقد تم عرض المزيد من الجداالت المثارة حول هذه التسمية فيما يلي.

م   0172لهذا السبب أ طلِق على أول مؤتمر انعقد حول هذا الموضوع يف أوفيدو    Coloquio‘ يس 

internacional de literatura aljamiado y morisca’ وعلى نحو مماثل، فإن الفهرس الكامل الذي ،

 لهذه المخطوطات جاء تحت عنوان:  Galmés de Fuentesكتبه 

Los manuscritos aljamiado- moriscos de la Real Academia de la Historia. 
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(24) 

ا ألن  خاص   هذا الشكل من اإلنتاج األدبي يحافظ على ترجمات اثنين أو  ؛ نظر 

ِهر نفس حالة أكثر من النصوص العربية المنبثقة من نفس التقليد اللغوي، وي ظ  

اآلخر بأبجدية  هاوبعضاللغة، برغم أن  بعضها يكون مكتوب ا بأبجدية عربية 

التينية
(1)

. 

ونجد يف مجموعة ألموناثيد دي ال سييرا هذه المقتطفات المختارة يف 

ذات وحدةن سٍخ 
(2)

محتوياهتا قرآنية بحتة وأن   ،
(3)

عاتيف صورة منو  ؛ 
(4)

، هذا 

ا إلى حد   على الرغم من أن هذه المنوعات أقل   كبير عدد 
(5)

كذلك فهذه  ،

%(71المجموعة مكتوبة باللغة العربية )
(6)

، أو ثنائية اللغة )عربية وعجمية(. مرة 

 الكامل يف مجلدين أو أكثر، فإن   أخرى، كما هي الحال بالنسبة إلى نسخ النص  

                                                   

 لمارتينيز دي كاستييا مونيوز. Una biblioteca morisca entre dos tapas :راجع

 .MSS 8, 13, 18, 19, 20, 22, 25, and 27نص واحد يف وحدة كوديكولوجية مفردة.

ا إلى أن   علينا أن نكون حذرين فيما يخص    من هذه المواد قد تم حفظها  اكثير   هذه المعلومات نظر 

اكتشاف بمقدوره أن يساعدنا على إكمال ولو واحدة من هذه المخطوطات  بصورة مجتزأة. فأي  

 ل اتجاه مسيرتنا.بإمكانه أن يحو  

دةنصوص متنوعة يف مخطوطة    واحدة. موح 

(5) MSS 1, 9, 12, 23, 24, 36. 

(6) MSS 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

34, 35.
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(25) 

سخ ثنائية النسبة المئوية لمخطوطات القرآن باللغة العربية أكرب بكثير من الن  

اللغة
(1)

. 

خ بعيدة عن تلك الن   ، فإن  سيق النص  من منظور تن لها  اتكون م خطط  أن س 

ا خ التي تتأل  س  بعناية مثل الن   ف منها المجموعة )أ(، ولكنها أوضح وأفضل إعداد 

خ المجموعة )أ(، س  خ المجموعة )ج(. وقد است خدموا أكثر بكثير من ن  س  من ن  

خ لن  الحاالت( وا من الورق )الغربي يف كل   ولكن جودة كل   همت يف نقلها سأس 

ان اكتشاف اء تلف المخطوطات أو ضياعها إب  جر   وسواءٌ ا. جيد نسبيًّ  إلينا بشكلٍ 

ب الماء وما م، أو جر  0884هذا المخبأ يف سنة  اء حوادث الحقة )حرائق أو تسر 

من المواد التي نعوز إليها اليوم، ولكن التحليل  اإلى ذلك(؛ فقدنا كثير  

لهذه المجموعة )وظهور بعض الشعارات إلى جانب أشياء  الكوديكولوجي

أخرى( يثبت أن هذه المفقودات كانت موجودة فيما مضى. وأغلب هذه 

ا من المخطوطات غير المجلدة المالزم المفقودة كانت جزء 
(2)

التي ال يصلنا  ،

( غير الكامل MS 19منها أحيان ا إال ملزمة واحدة. وتعترب حالة مثل المجلد )

. وارتفاع نسبة هذه المالزِ است ب علينا إعادة تجميع م الضائعة ي صع  ثناء 

                                                   

سخ ت حتى اآلن لم تركز إال على الن  هذه نقطة بالغة األهمية بالفعل بما أن جميع األبحاث التي تم   

على ذلك فقد استحال علينا أن نحصل على الصورة الكاملة من هذه  القرآنية ثنائية اللغة. وبناء  

 المعلومات القاصرة.

(2) MSS 12, 13, 18, 22, 23, 24, 25, 36.
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(22) 

فة للمجموعات )أ( أو )ب( أو )ج(. وقد اعتمدت  يف هذه المختارات المؤل  

وضع تعريف صحيح: ويمكن استخدام  الحاالت على الكوديكولوجيا من أجلِ 

، رق، تنسيق النص  نسخة )القياس، األبجدية، الو األبعاد المادية المختلفة لكل  

إلخ( إلعداد تصنيف من شأنه مساعدتنا على تحقيق التكامل بين األجزاء 

ية يف إحدى هذه المجموعات الثالثالمتبق
(1)

 . 

المرتجم(، ولكن  عادة ما ي ستخدم الحرب األحمر للحركات )إال يف النص  

ما تشير  . وأحيان االفواصلي المستخدم يف يف بعض الحاالت ي ستخدم الحرب البن  

والنقطة الخضراء  ،(MS9و MS8النقطة الصفراء إلى الهمزة )المخطوطتين 

 ة(. وذلك يعرض لنا معرفة بتقاليد الكتاب8و 7( )الصور MS8إلى الوصلة )

ا الستخدام س  بعها على األقل بعض الن  اإلسالمية التي يت   اخ. إال أنه نظر 

المخطوطات كمختارات؛ فإهنا ال تنطوي على تقسيمات ليتورجية كما يف 

نا ال نجد العناوين إال عندما تظهر السورة كاختيار المجموعة )أ(. وبالمثل فإن  

من أول آية فيها
(2)

 -255، 023، 5 -0كما يف: سورة الفاتحة، وسورة البقرة:  

)الجزء األول منها(،  01 -08، 2 -0آل عمران:  ، وسورة282 -284، 257

                                                   

سخ القرآنية يف مجموعة ألموناثيد دي ال ل لجميع الن  راجع الفهرس النهائي لالطالع على وصف مفص   

 سييرا.

 إلى العناوين كما هو واضح. (أ)تفتقر مخطوطات المجموعة ال  
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(27) 

لك، ومن سورة النبأ إلى سورة الناس. أم  27 -22 ا ، وسورة يس، وسورة الم 

، 88، والقصص: 81 -78، والشعراء: 021 -028بالنسبة إلى سورة التوبة: 

ن هناك ، فعلى عكس سابقاهتم لم تك44 -41 :، واألحزاب01 -07والروم: 

ا كما تم  أبيض أو أي   ن أو خط  شريطة عنوا أي   عالمة أخرى لتمييزهم. وتمام 

رت العناصر ة بنسخ المجموعة )ب(، فقد تغي  تغيير االستخدامات الخاص  

ا. كما ال تتم اإلشارة إلى هناية اآليات  (graphicالتخطيطية ) والزخرفية أيض 

ا، فبينما يف التقليد اإلسالم نقاط هرمية  بثالثشار إلى النهاية ي الغربي ي  دائم 

ا لنفٍل أو  باللون  «كرزات»الشكل، فاإلشارة إليها يف بعض األحيان تكون رسم 

ا )7، صورة MS 8األصفر ) ا صغير   وردة( أو 35 ، شكلMS 17(، أو رمز 

rosette ( كما يفMS 3537 ، شكل .) 

تعيين الفجوات  ر عن هناية اآليات، فإن  وبالرغم من هذه الرموز التي تعب  

. ومن ثم ففي نص  ال ا مستحيال  ية الماثلة يف هذه المخطوطات بالنظر يعترب أمر 

(، ي شار  إلى االنتقال 1)صورة  MS 9, 3rبعض الحاالت، مثلما يف المخطوطة 

نقاط وانتقال تصاديف  بثالث 023سورة البقرة إلى اآلية من اآلية الخامسة من 

بالنسبة إلى االنتقال من اآلية  إلى سطر آخر )السطر الثاين(. لكن األمر يختلف

، السطر 1عالمة )صورة  على نفس السطر وبدون أي   255إلى اآلية  023

ا عندما نجد آية من سورة معي   نة متبوعة مباشرة  بآية الخامس(. واألمر أكثر إرباك 

عنوان أو عالمة أو حتى فراغ يشير إلى هذا  أخرى من سورة مختلفة، بدون أي  
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(28) 

ر ما، فهذه الفجوات ال تغي   (. وبصورةٍ 7و 2، السطرين 01 االنتقال )صورة

ا على نحوٍ الذي يبق   معنى النص     ى متناسق 
 
اء )أو . وهكذا، ما لم يكن القر  مثالي

 فقرات منه.  ن للقرآن عن ظهر قلب، فلن يلحظوا غياب أي  ين( حافظوالمستمع

قاليد تتشابه طبيعة هذا األمر مع أنواع المختارات التي وجدت يف ت

 Françoisالمخطوطات الرتكية العثمانية كما نرى يف فهارس كل من ديروش )

Déroche( يف المكتبة الوطنية الفرنسية )BnF)
(1)

 Alberto Carlo، وأنزويني )

Anzuiniيف مكتبة الفاتيكان )
(2)

وأنا أميل إلى الرتكيز على حقيقة وجود اختيار  .

دق   خ ذات األصول الرتكية س  أكثر يف الن   رق لمجموعة من السور التي تتكر  م 

 العثمانية: سورة األنعام، وسورة يس، وسورة الملك، وسورة النبأ، والتي 

ا يف المخطوطات  ر بشكلٍ تتكر   -اء سورة األنعامنباستث- منهجي أيض 

 الموريسكية. 

 :«القرآن الموريسكي»( صيغة مغايرة لـ1)ب.

القرآن »، نجد اختيار اآليات المعتاد يف MS 17و MS 6يف المخطوطتين 

، باإلضافة إلى سلسلة من اآليات أو السور الكاملة. بالنسبة إلى «الموريسكي

، سورة الحشر: 52 -54من سورة األعراف:  كالًّ  ( فإن  MS 6المخطوطة )

                                                   
(1) Déroche, Catalogue des manuscrits arabes II. 

(2) Anzuini, I manoscritti coranici della Biblioteca. 
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(21) 

ت برتتيبها ء، جا21، والجزء الثاين من اآلية 1، سورة المزمل: 24 -08

آنية. وهناك جزء من االختيارات المعتادة )من سورة النبأ الصحيح للسور القر

من سورة التكاثر حتى سورة  حتى سورة القارعة( مفقود، كما أن السور بداية  

ب الناسخ  الحزب  األخير )من سورة (. وقد كت  35vت متبوعة بدعاء )ءالناس جا

( (MS 17ا بالنسبة إلى المخطوطة األعلى حتى سورة الناس( فيما بعد. أم  

ا يف اختيارها، رغم أهنا ليست كاملة. هل علينا إذن أن نعترب  فت ظِهر تشاهب ا كبير 

ا من المجموعة )ب( أم من المجموعة )ج(؟ فهذه وهذه المخط طات جزء 

ا ال بأس به من  ضيف عليه الذي أ   «القرآن الموريسكي»المخطوطات تظهر جزء 

ا يف الن  شرائط العنو من المقتطفات األخرى. إال أن   كثيرٌ  سخ ان غائبة تمام 

ا ذ  نف  ي  ، كما هو الحال يف كتب األدعية. ومع ذلك فإن التنسيق والكتابة لم الثالث

ل منها المجموعة )ج(بإهمال كما يف كتب األدعية التي تتشك  
(1)

لهذا السبب  ؛

 اعتبارهم صيغة أخرى للمجموعة )ب(. أقرتح  

ألموناثيد )المحفوظة يف مكتبة  لكن هذه المخطوطات من مجموعة

TNT  يغ المغايرة. ففي مخطوطات ( ليست الحالة الوحيدة لمثل هذه الص

                                                   

ا ألنه بالرغم من ظهور  MS9المخطوطة   مرتين يف سورة  {سبحان}حالة فريدة من نوعها؛ وهذا نظر 

الجزء المتبقي من المقتطفات التي تحتوي عليها المخطوطة هي نفسها  ، فإن  082 -081الصافات: 

 «.القرآن الموريسكي»الموجودة يف 
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(31) 

(Vat. Arabo 1206  الخاص )  ة بمكتبة الفاتيكان الرسولية، المنسوخة يف ظل 

اختيار اآليات يتشابه  حكم المملكة العثمانية يف مطلع القرن التاسع عشر، فإن  

ا  . وهكذا، نجد «القرآن الموريسكي»مع اختيارات  -فاتمع بعض اإلضا-كثير 

، وسورة آل 257 -255، 024 -023، 5 -0من بين سائر السور سورة البقرة: 

 -78، وسورة الشعراء: 021 -028، وسورة التوبة: 27 -22، 2 -0عمران: 

، وسورة يس، ومن سورة الضحى إلى سورة 01 -07، وسورة الروم: 81

الناس
(1)

. 

تطفات القرآنية أن نصل إلى استنتاج حول انتشار هذه المقمن الصعب 

يف إسبانيا أو غيرها من المجتمعات التي كانت رائجة فيها؛  واستخدامها، سواءٌ 

ا  ا ضئيال  حتى اآلن. لكن على األقل إال   ألن هذا الموضوع لم يسرتعِ نظر   اهتمام 

نتاج الموريسكي اإلالمقتطفات القرآنية الموجودة يف  بإمكاننا أن نقول بأن  

تكون حالة استثنائية كما سنرى فيما يلي. فكما أن اليد أبعد من  المكتوب بخط  

(، فإهنا ليست نتيجة لواقع أن Leonard Patrick Harveyناقش إل.بي. هاريف )

( كانوا مضطرين ألن يكتفوا Crypto-Muslimsالمسلمين المتخفين )

مرجح أنه كان من الممكن إنتاج هذه من ال ألن   ؛بمختارات محدودة من السور

                                                   

ا للوصف الذي قدمه أنزويني هذا و     I manoscritti coranici dellaيف كتالوج  Anzuiniفق 

Biblioteca, ،048 -047ص. 
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(30) 

المجلدات الصغيرة بسهولة شديدة
(1)

السلطات اإلسبانية  ا أن  وإذا كان حقيقيًّ  .

المسيحية كانت بالفعل تمنع الموريسكيين من ممارسة شعائرهم الثقافية 

ف إلى اختزال والدينية، فإن تلك المقتطفات لم تكن ناتجة عن عملية اختيار هتد  

ا د أن  القرآين إلى شكٍل يسهل إخفاؤه. فمن المؤك   النص   ا  ؛الوضع أكثر تعقيد  نظر 

خ مشاهبة يف مناطق أخرى غير ناطقة باللغة العربية كما يمكننا أن نرى  لوجود ن س 

 أدناه.

Image 7. MS 8, 61v and 37r #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

                                                   

Harvey, Muslims in Spain. 1500–1614



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(32) 

Image 8. MS 9, 5v–6r. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(33) 

 
Image 9. MS 9, 3r. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

Image 10. MS 9, 8r–v. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(34) 

 :خ الشعبية/ العائلية: مقتطفات مختارة)ج( النُّس  

% فقط من المخطوطات القرآنية 02عه، فإن ا يمكن توق  بصرف النظر عم  

خ س  الن  »يه: من مجموعة ألموناثيد دي ال سييرا يمكن تصنيفها إلى ما أسم  

«الشعبية أو العائلية
(1)

سخ غير الكاملة وقد تم الحفاظ على عدد قليل من الن   .

اخ، بنفس قياسات للمقتطفات القرآنية المكتوبة بأيدي غير المهرة من النس  

ل الخصائص ين كوارتو وأوكتافو. وتتمث  بالقياس   :؛ أي«القرآن الموريسكي»

ي   م  ة إلى زة لهذه المجموعة يف افتقار المواد للجودة العالية، باإلضافالم 

االضطراب الكبير يف عرضها للمواد والمحتويات. وقد كان هذا االضطراب 

مط المشرتك لهذه المقتطفات كما كان الحال لدرجة استحالة تحديد الن   اشديد  

 بالنسبة إلى المجموعة السابقة.

 أن يتم إسنادها( بإمكاهنا 51)حزب  MS 7محتويات المخطوطة  برغم أن  

ا من بين المعر   خ القرآنية الثالثس  مجموعات الن  ن واحدة م إلى أي   فة سالف 

الخصائص المادية لهذه النسخة تدفعني  مخطوطات ألموناثيد دي ال سييرا، فإن  

ألنسبها إلى مجموعة النسخ العائلية )ج(. كما يحدث أمر مشابه يف المخطوطة 

MS 26  م تقد   ، إال أهنا«القرآن الموريسكي»التي تبدأ على نفس منوال

من سورة الشعراء. وقد يقودنا ذلك  81لآليات من بعد اآلية  مختلفة   اختياراٍت 

                                                   
(1) MSS 2, 7, 26, 21, 26, 28, 29, 35, 36. 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(35) 

النوعية الرديئة للنسخة  ، إال أن  «القرآن الموريسكي»إلى أن ننسبها إلى مجموعة 

ا إلى اتساق المعلومات الذي يبديه وصف  ؛وللكتابة تمنعانِنا من فعل ذلك نظر 

 المجموعة )ب(.

ا من الوضع الذ إن   ي نواجهه مع مجموعة ألموناثيد دي ال سييرا ليس فريد 

ا يف العالم اإلسالمي. فاستخدام نسٍخ  لمقتطفات من القرآن إلى جانب  نوعه أبد 

المصاحف الكاملة يبدو ظاهرة عالمية. وكما سأناقش يف ورقة أخرى، قد 

عثمانية مشاهبة لمجموعة ألموناثيد من اإلمرباطورية ال نسٍخ  ن جمعِ مِ  تمكنت  

من الهند تعود  ٍخ س  تعود إلى ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، ون  

من آسيا الوسطى تعود إلى القرنين الثامن عشر  للقرن الثامن عشر، ونسٍخ 

 خ  س  من عالم الماليو تعود إلى القرن التاسع عشر. والن   والتاسع عشر، ونسٍخ 

القرآين على أنه كتاب أدعية أكثر  م النص  العائلية )مجموعة ج( التي يبدو أهنا تفه

ا، تجدمن كونه نصًّ  خ الشعبية للمختارات س  مباشرة لها يف الن   نظائر   ا مقدس 

ما  ىالقرآنية التي يعود أصلها إلى اإلمرباطورية العثمانية، التي يرجع تاريخها إل

بين مطلع القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، أو يف نسخ العالم الماليزي 

التي تعود إلى القرن التاسع عشر. ونحن يف هذه الحالة مرة أخرى، نتعامل مع 

وصعبة التحليل )بسبب  -غموض الكتابة يصعب فك   ذ  إِ -نسٍخ صعبة القراءة 

ين آيات القرآن(. ولدينا كجزء من ية المفاجئة وإدراج األدعية بفات النص  التوق  

التي نتجت بين القرنين السادس عشر ( Turkish hamaïlـ)هذه الظاهرة ال



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(32) 

والثامن عشر أو التاسع عشر. وتحتوي على مختارات من سور وآي القرآن التي 

رِ  ت وع  . وكان الهدف من وراء «مختارات من دعاء القرآن»ف ت على أهنا ن ِسخ 

ا معهم.  كتاٍب  فير  تلك المخطوطات هو تو بإمكان المؤمنين أن يحملوه دائم 

(sextodecimoسخ أوكتافو أو ِسكتوديِسمو )ما يكون قياس هذه الن   وعادة  
(1)

 .

ا يف كل   الـ)هفت يک( من  ويمكن مالحظة هذه الظاهرة يف آسيا الوسطى أيض 

( التي تعكس التأثير الهنديسوره: السور الخمس پ نج)والـ
(2)

وتلك األخيرة  .

ا ألن المختارات  ؛ذات أهمية بالنسبة لتحليل مخطوطات المجموعة الثانية نظر 

كبير مع  تتوافق إلى حد   -والتي تختلف يف بعض األحيان-التي تظهرها 

المختارات الموجودة يف النسخ الموريسكية )سور: الفاتحة، ويس، و]سوريت 

ا الهفت يك فقد كانت من لناس(. أم  الفتح والواقعة[، والملك، ومن النبأ حتى ا

 وعددِ  التصميمالكتب التي يكثر استخدامها والتي تتميز بصغرها من ناحية 

األوراق. وعلى عكس المخطوطات الموريسكية، فال يوجد أمثلة على 

 لكتب المقتطفات القرآنية يف آسيا الوسطى. األحجام الصغيرة

هبا الموريسكيون  ة التي حافظ  م هذه التشاهبات فرضية حول الطريققد تقد  

ر للقرآن على أواصر العالقات بدار اإلسالم المعاصرة. فالظهور المبك  

                                                   

  
 
 )المرتجمة(. .صفحة 32ورقة، أي  02وقطع الورقة الكبيرة لتصبح  القياس الناتج عن طي

ا لبحث آخر كما بين    ا.سيكون هذا موضوع   ا سابق 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(37) 

/ هجريًّاالموريسكي بين المجتمعات اإلسبانية المسلمة يف القرن العاشر 

ل حجة لصالح األصول األيبيرية لهذا النوع من إنما يمث   ميالديًّاالسادس عشر 

االختيارات
(1)

ا من قِ ربما تم تبن  والذي  ، ل مجتمعات مسلمة أخرى غير ب  يه الحق 

 أن   دة ومختلفة. وواقع  أو أنه ببساطة، قد نتج عن أصول متعد  -ناطقة بالعربية 

المجتمعات التي انتشرت فيها هذه االختيارات لم تكن متكلمة بالعربية، يقرتح 

لت عملية حفظ المقاطع كبيرة األهمية؛ ولكن يمكن تلك المختارات قد سه   أن  

ا أن تكون قد است خِدمت يف الطقوس الدينية )التي يبدو اآلن أهنا ضائعة(.   أيض 

ا من مجموعة ألموناثيد دي ال سييرا تزو  لذلك فالمواد التي تمث   دنا ل جزء 

ة بفكرة عن نوع النصوص القرآنية التي استخدمها الموريسكيون بحلول هناي

ا عن القيود الدينية واللغوية ميالديًّا/ السادس عشر هجريًّاالقرن العاشر  ، رغم 

ق   التي فرضت عليهم. فهناك مصاحف كاملة، وعادة   مة إلى أربعة س  ما تكون م 

على الدوام  ادات باإلضافة إلى المقتطفات القرآنية التي يكون محتواها ثابت  مجل  

ما يكون محتواها ثابت ا؛ وقد  تباسات قرآنية، عادة  تقريب ا. كما نجد إلى جانبها اق

ها أحيان ا إلقامة الشعائر، برغم عدم حيازتنا على أدلة كافية يعني ذلك استخدام  

ا، لدينا كتب األدعية العائلية التي  تربهن على صحة هذا االفرتاض. وأخير 

ها وت  تحتوي على بعض السور أو األجزاء أو اآليات القرآنية التي يمكن تال

                                                   

 إلدالئه برأيه يف هذه المسألة. Noel Malcomأتقدم بالشكر إلى نويل مالكوم  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(38) 

فكرة عن معرفة  اتنوع هذه المخطوطات يعطين ب الموقف. إن  بحس  

ون القرن العاشر/ السادس جراأة اإلسالم يف الموريسكيين بالقرآن، وعن قو  

  عشر.

Image 11. MS 26, 3v–4r. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

Image 12. MS 35, 89v–90r. #CSIC, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(31) 

 :ملحق

ة بمجموعة ألموناثيد دي ال سييرا توصيف مخطوطات القرآن الخاص  

(TNT, CSIC, Madrid)
(1)

: 

 :القرآن الكامل أو أجزاء منهأ. 

 :مجموعة )أ(

Ref. Shelfmark Ref. Shelfmark Ref. Shelfmark Ref. Shelfmark 

Ms. 3 RESC/3.3 Ms.11 RESC/39C.1 Ms.16 RESC/40D.2 Ms.32 RESC/47 

Ms. 4 RESC/16 Ms.14 RESC/40C Ms.30 RESC/46B Ms.33 RESC/51 

Ms. 5 RESC/18 Ms.15 RESC/40D.1 Ms.31 RESC/46C Ms.34 RESC/52.1 

Ms.10 RESC/34       

 

 

                                                   

 جميع المخطوطات بالخط المغربي.كتبت  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(41) 

 (MSS 30&31) القرآن الكامل

أجزاء
من شأهنا أن تنتمي إلى نسخة أصلية كاملة من القرآن )تم االحتفاظ بسور  (1)

من مختلِف األجزاء األربعة(. وبأخذ األجزاء المتبقية أو النسخة األصلية والرتميم 

ى لنا يتمث   ل يف العناصر اآلتيةيف االعتبار؛ فإن  ما تبق 
(2)

: 1 سورة - 005: 2: سورة 

 - 01 سورة ،2: 08 سورة -  71: 02رة سو ،58: 00 سورة - 4: 01 سورة ،44

، سورة 1: 34 سورة - 37: 33 سورة ،24: 31 سورة - 30: 21 سورة ،44 سورة

 .7: 42 سورة - 42: 38 سورة ،10: 37 سورة - 48: 32

MS 31  (1)صورة 

 اللغة العربيةالقرن التاسع هجريًّا/ الخامس عشر ميالديًّا؟  التاريخ واللغة

No. ff. ff31 ا:  منقوص، بعضهم  -0123، 41 -42، 51 -44تمام 

0124 ،0121- 0131 ،0135- [0137 ،]0141- 

دة. مخطوطة 0150  .موح 

 مم(. 050×  217مم )أبعاد قالب النص:  284  ×202 (f. 45v)القياس

ا لكل   01 عدد السطور  صفحة. سطر 

                                                   

من الصعب تحديد أماكن جميع األجزاء لألسف؛ وهذا راجع إلى أهنا شديدة الفوضوية، كما يتبين لنا  

 .http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/inicio: 2100ت يف من عملية الرقمنة التي تم  

 األجزاء الماثلة لدينا ويف هنايتها ليست كاملة.يعنى بنقصان المواد أن أغلب اآليات يف بداية  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(40) 

خطوط  2ورق غربي بعالمة مائية )يف منتصف الصفحة(.  الخامة

خطًّا سلكيًّا  08مم، و 38و 31متسلسلة رأسية، ترتاوح بين 

 ر للغاية.مم. الورق متضر   21 أفقيًّا بين كل  

يرجح أن تكون الملزمة المكتملة الوحيدة ثمانية  المالزم

(octonion) 

( verso)يف الركن األيسر العلوي من الصفحة اليسرى أفقية الشعارات 

 

بن ي داكن. أزرق لعناوين السور وعالمات انتهاء اآليات.  الحرب

أحمر وأخضر وأزرق للتقسيمات الليتورجية، وبن ي داكن 

 للتحديد.

 : نقطة خضراء للوصلة.الضبطأحمر.  الحركات

ة، أزرق غامق محدد باألسود زائف ذو زوايا حاد  خط كويف  عنوان السورة

 (0)شكل 

عالمات انتهاء 

 اآليات

آيات:  5ثالث نقاط برتتيب هرمي. المجموعات المكونة من 

 01هاء مزخرفة مشغولة باألزرق الداكن. المجموعات من 

آيات: دائرتان مت حدتا المركز مشغولتان باألزرق الداكن 

 (2رجية )شكل ونقاط حمراء يف الدائرة الخا



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(42) 

التقسيمات 

 الليتورجية

ن، إال أن  الربع يف بعض فييف الهامش: ربع ونصف غير مزخر

ا الجزء والحزب  اكون مكتوب  ياألحيان  يف إطار مربع، أم 

كتبان يف قلب مجموعة من الدوائر مت حدة المركز، مزخرفة يف

 (3باألحمر واألخضر واألزرق )شكل 

 السورة.. عنوان MS31 ،57v( 0 )شكل

 آيات. 01فاصلة بين كل . MS31 ،f. 1043v( 2 )شكل

 

 حزب .MS31 ،67v( 3 )شكل

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(43) 

MS 30 (7)صورة 

ترميم )إعادة نسخ( يعود إلى القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا، لبعض 

MS 31ة بالمخطوطةالمتعلقات المهم  
(1)

 

 عشر ميالديًّا. العربية. القرن العاشر هجريًّا/ السادس التاريخ واللغة

No. ff. 20ff( .[72]–81 ،37[1]0–38[1]0 ،52[1]0 ،51[1]0 ،

وباينيون واحد ]أي زوج من المطويات الثنائية[ بدون ترقيم(. 

دةمخطوطة   .موح 

 القياس

(f. 1052v) 

 مم(. 022×  223: مم )أبعاد قالب النص   205×  285 

ا لكل صفحة. 01 عدد السطور  سطر 

ورق غربي بعالمة مائية )يف منتصف الطية(. خطوط متسلسلة  الخامة

خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين  02مم،  38و 31رأسية خفيفة، ترتاوح بين 

 مم.  21 كل  

سبتنيون واحدة ]سبع مطويات ثنائية[، وثالث مطويات ثنائية؛  المالزم

 وهي ما تعد  بقايا لمالزم أكرب.

                                                   

Martínez de Castilla Muñoz ‘“Hacer libros no tiene fin”. Los moriscos’. 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(44) 

 الفتقادنا المالزم الكاملة(. ال يوجد )ربما الشعارات

 بن ي داكن. الحرب

 ال يوجد. الحركات

 (.4خط كويف زائف مزخرف )شكل  عنوان السورة

عالمات انتهاء 

 اآليات

آيات: هاء مزخرفة  5ثالث نقاط برتتيب هرمي. المجموعات من  

 آيات: دائرتان مت حدتا المركز. 01(. المجموعات من 5)شكل 

التقسيمات 

 الليتورجية

يف الهامش: ربع ونصف غير مزخرفتين. كلمتا حزب وسجدة 

 ( 2مكتوبتان داخل دوائر مزخرفة مت حدة المركز )شكل 

 

 عنوان السورة .MS 30 ،85r(. 4 )شكل

 آيات 5. فاصلة بعد كل MS 30 ،85r  مزخرفة. ( هاء5 )شكل

 . سجدةMS 30 ،85r ( .2 )شكل



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(45) 

MS 33 الجزء األول من المخطوطة
(1)

 (2)صورة . 

)بعد فقدان Apode .82 -0: 2 سورة – 0تفسير القسم األول من القرآن: سورة 

 ملزمة واحدة على األقل(

نِين عن شرح يحيى بن  فالمؤل   م  أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي ز 

 سالم البصري. 

القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. العربية والعجمية  التاريخ واللغة

 للتفسير(.بينسطرية )ترجمة 

No. ff. 153ff. (0- 052 يبدأ نفسه التفسير. مقدمة: 3 مجلد– 0: مجلد 

                                                   

 López-Morillas, El Corán de Toledo. Edición y estudio, p. 146, ‘aunque 

muchas traducciones aljamiadas del Corán contienen interpolaciones sacadas de 

obras árabes, es esta [RESC/51] la única obra llamada explícitamente “tafsīr” 

que poseemos en versión aljamiada’. Sin embargo, hay en la colección de la 

TNT otro manuscrito, el RESC/47, en el que el ‘comentario es [también] mucho 

mas extenso que el texto coránico’. 

هذه النسخة هي تفسير لم يجذب نفس القدر من االهتمام كما يف الحالة السابقة.  ويف هذه الحالة فإن  

ا ب« التفسير الموريسكي»على ذلك فإننا ما زلنا ننظر إليها على أهنا  وبناء   . RESC/51 ـالمرتبط حصر 

ومع ذلك فعلينا التشديد على حقيقة إمكان وجود مجلدات أخرى تحتوي على تفسير األجزاء الثالثة 

يف المخطوطة  تفسير يف المثال األول كما هو الحال :األخرى من القرآن، مع إقرار بطبيعة العمل، أي

MS 33 هذين المجلدين المحتويين  بأن   نقر   ن  )الجزء األول(. ويمكننا بعد الدراسة الكوديكولوجية أ

 م  على تفسير ابن أبي ز  
ا من ليس   ؛مع الرتجمة إلى العجمية TNTين، والمحفوظين يف مجموعة نِ

 المجموعة ذاهتا.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(42) 

دة مخطوطة( الرابع المجلد يف  .موح 

 مم(. 030×  212مم )قياس قالب النص:  212  ×205 (f. 151v)القياس

ا لكل صفحة. 22 السطورعدد   سطر 

نوعان من الورق الغربي، بعالمة مائية أبجدية أو عددية هجائية  الخامة

خطًّا متسلسال  أفقيًّا؛ الكثير منها  05يف الطرف الخارجي للفرخ. 

خطًّا  07مزدوج لكن غير واضح يف جميع الصفحات المزدوجة، 

لمتسلسلة غير الخطوط ا. (f. 48)مم 21سلكيًّا رأسيًّا بين كل 

 .(f. 51) مم 21خطًّا سلكيًّا بين كل  08مرئية تقريب ا، 

كوينيون واحد ]الكوينيون: يتكون من خمس مطويات ثنائية[  المالزم

senionsسنيون 02و

من آخر ( verso)أفقية يف الركن األيسر السفلي للصفحة اليسرى الشعارات

 ورقة يف الملزمة

 بن ي داكن الحرب

 العربي. العجمي، غير موجودة يف النص   بن ي داكن للنص   الحركات

كويف زائف مزخرف، باإلضافة إلى زخرفة وردية شبه دائرية  خط   عنوان السورة

من السورة  (. يغيب العنوان يف كل  7يف الهامش الخارجي )شكل 

 .، لكنهما ي عرفان من خالل األ طر التي تحيط بقالب النص  2و 0



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(47) 

عالمات انتهاء 

 اآليات

آيات: هاء  5ثالث نقاط برتتيب هرمي. المجموعات من 

 آيات: دائرتان مت حدتا المركز. 01مزخرفة. المجموعات من 

التقسيمات 

 الليتورجية

ن  يف الهامش: تكتب كل   من )ربع ونصف وحزب( يف إطار متكو 

 1و 8من مجموعة مزخرفة من الدوائر مت حدة المركز )شكل 

 (01و

 ( شرائط نباتية ونخيلية. 00عالمة اليد المشيرة )شكل  الزخرفة
 

 

 عنوان السورة.. MS 33 ،141v( 7 )شكل

 

 ربع. .MS 33 ،143r( 8)شكل 

 . نصف.MS 33 ،151v (1)شكل 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(48) 

 حزب. MS 33، 146r(01)شكل 

 اليد المشيرة. .MS33 ،f. 142r (00 )شكل

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(41) 

 MS 34الجزء األول من المخطوطة
(1) 

)ترجمة  08: آية 2مكتمل وغير مجلد للقسم األول من القرآن: سورة  تفسير غير

الملزمة األولى والخاتمة  إلى نفتقر(. األول الجزء) 041 آية: 4 سورة - عجمية فقط(

 على األقل.

نِين عن شرح يحيى بن  فالمؤل   م  أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي ز 

 سالم البصري. 

 العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. العربية والعجمية. القرن التاريخ واللغة

No. ff. 230ff( .12r -143v) 645النص األول من منوعاتff.  

 مم(. 032×  215مم )قياس قالب النص:  218  ×202 (f. 47v)القياس

، لكن يف الصفحات األولى 22 عدد السطور ا عادة   08 (،13r-23v)سطر 

ا.  سطر 

                                                   

 .ريبيرا وأسينبعد اإلشارة الموجزة إلى هذا العمل يف كتالوج  

 Ribera and Asín’s catalogue, Manuscritos árabes y aljamiados (fols 1–243): ‘Otro 

ejemplar de la obra que contiene el MS num. LI; más extenso, pero también incompleto. 

Muy deteriorado por el fuego, sobre todo los últimos cuadernos, que están casi por 

completo destruidos’ . (010)ص   

وهذا المخطوط يتم تناوله ألول مرة هاهنا، وأنا لم أعثر على إشارة إليه، وال حتى يف الدراسة المقارنة 

، أو يف أطروحة الدكتوراه التي ’The Genealogy of the Spanish Qur’ān‘التي قام هبا لوبيز مورياس 

 م  تفسير ابن أبي ز  حول  Losadaقدمها لوسادا 
وأنا اآلن بصدد القيام  .RESC\51ين الموجودة برقم نِ

 بدراسة مقارنة حول هذه المخطوطة.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(51) 

 ورق غربي، بدون عالمة مائية ظاهرة. الخامة

 معظمها سنيون. المالزم

من آخر ( verso)أفقية يف الركن األيمن السفلي للصفحة اليسرى الشعارات

 ورقة يف الملزمة.

 ي.بن   الحرب

 ي.بن   الحركات

 ال يوجد. عنوان السورة

عالمات انتهاء 

 اآليات

 حدتا المركز.الدائرتان مت  ال يوجد. وبين الحين واآلخر ت ستخدم 

التقسيمات 

 الليتورجية

من )ربع ونصف وحزب( يف  يف الهامش اإلضايف: تكتب كل  

 الجزء الداخلي لمربعات أو دوائر مزخرفة.

 عالمة اليد المشيرة يف الهامش الخارجي.  الزخرفة

 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(50) 

 (4)صورة  MS 10 الجزء الثالث من المخطوطة

 20: 01، س22 -0: 01وغير مرتب، والنهاية مفقودة: سثالثة أرباع القرآن. ناقص 

: 24، س55 -0: 23 س هنايتها، - 41، 32 -28، 04 -0: 22، س20هنايتها، س -

 -50، 40 -37، 24 -05: 28، س20 -0: 22س ،25س هنايتها، - 20، 34 -2

: 33، س32 -21، 23: 30تها، سهناي - 51: 31: العنوان، س21، س88 -25، 21

 ]...[. 28 -0: 35س هنايتها، - 45، 8: 34س ا،هنايته - 2

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا؟ العربية. التاريخ واللغة

No. ff. 133 ff.  دةمخطوطة  موح 

 مم(. 011×  052مم )قياس قالب النص:  207  ×048 (f. 129)القياس

ا لكل صفحة. 04و 00و 01 عدد السطور  سطر 

يف countermarkغربي، بآثار لعالمة مائية غير مميزة أوورق  الخامة

خطوط متسلسلة رأسية  4الهامش اإلضايف السفلي أو العلوي. 

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين كل  08مم(، و 45و 41و 35)

كواترنيون  04مطويات ثنائية[،  3ترنيون واحدة ]ترنيون:  المالزم

 مطويات ثنائية[ وفرخ مفرد. 4)بعضها غير مكتمل( ]كواترنيون: 

من آخر ( verso) كن األيمن السفلي للصفحة اليسرىأفقية يف الر   الشعارات

 ورقة يف الملزمة.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(52) 

 أسود. الحرب

 ال توجد حركات. الضبط: أحمر f. 96أحمر. من الحركات

أو أحمر( 13v) خط كويف زائف مزخرف، أحيانًا باألخضر عنوان السورة

(54r )  باألسود، مزخرفة على نحو ممتاز بخطوط مائلة د محد

لي.(. 16v) حمراء  عنوان أو 

عالمات انتهاء 

 اآليات

آيات: تقليد  5نفل أو كرز، عادة  ما تكون حمراء. للمجموعات من 

 01(. للمجموعات من 02 )شكل المزخرفة باللون األحمر للهاء

)باألحمر، إلى آيات: أشكال مختلفة تتفق يف كوهنا دائرية وملونة 

 جانب األخضر يف بعض األحيان(

التقسيمات 

 الليتورجية

( وسجدة ونصف يف الهامش. 03 تكتب كل من جزء وحزب )شكل

 والكلمات الثالث األولى تكون مزخرفة.

 

 

 

 

 هاء مزخرفة. فاصلة بعد كل خمس آيات .MS 10 ،7v. مخطوطة (02شكل )

 

 

 مزخرفة يف الهامش.حزب . MS 10 ،67v . مخطوطة(03شكل )



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(53) 

 MS 32 الجزء الرابع.

 - 57، س45 -0: 40س -  38تفسير الربع الرابع من القرآن. مخطوطة غير كاملة. س

2 -0: 014س - 11س ،10س -  87س ،51س
(1)

 

القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. العربية والعجمية  التاريخ واللغة

 )ترجمة بيسطورية للتفسير(.

No. ff 122 ff.  دةمخطوطة  .موح 

 (.031×  077: مم )قياس قالب النص   251  ×081 (f. 4v) القياس

ا لكل   21 عدد السطور  صفحة. سطر 

خطوط متسلسلة  7ورق غربي بعالمة مائية أفقية يف منتصف الثنية.  الخامة

 مم. 21 خطًّا سلكيًّا بين كل   08مم،  42و 30 بين كل  

 كواترنيون، ملزمتان كوينيون، وثماين مالزم سنيون. ملزمة  المالزم

آلخر ( Verso)أفقية يف الركن األيسر السفلي من الصفحة اليسرى الشعارات

فرخ من الملزمة.

                                                   

ا يف نص     م  ز  أبي ه على تفسير يحيى بن سالم من مختصر ابن رغم أن المرتجم يبدو معتمد 
ين، إال أنه نِ

)بحرفية مطلقة يف بعض المقاطع، وأقل يرتجم يأخذ التفاسير األخرى مأخذ االعتبار. والواقع أنه 

 حرفية أو بحرفية منعدمة يف مقاطع أخرى، حيث يتم استبدالها بمواد من مصادر مختلفة(

(Hermosilla, ‘Una versión aljamiada de Corán 89’, p. 35.) 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(54) 

 أسود وبن ي داكن. الحرب

 العجمي فقط باألسود البن ي. الضبط: ال يوجد. موجودة يف النص   الحركات

كويف زائف مزخرف. يف بعض الحاالت لم يكن العنوان  خط   عنوان السورة

ا، لكن  لي.تموجود   وجد مساحة فارغة من أجل إدراجه. عنوان أو 

عالمات انتهاء 

 اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي وأحيان ا ما تتوافق مع هناية اآلية )خاصة 

لكن ليس بشكل دائم. المجموعات من خمس  (f.59وصوال  إلى

(. المجموعات من 04)شكل ff 59رفة، فقط يف أولآيات: هاء مزخ

ا،  51آيات: دائرتان صغيرتان مت حدتا المركز يف أول  01  روتتكرفرخ 

آيات(.  5أكثر من الهاء المزخرفة )الخاصة بالمجموعات من 

 (.05تظهر باللونين األصفر واألحمر )شكل  f 19r استثناء: يف

التقسيمات 

 الليتورجية

 (. نصف مجوفة.02مجوفة ومزخرفة )شكل  يف الهامش. ربع

لي  الزخارف متنوعة وظهورها غير منتظم: مراوح نخيلية متقابلة، وأزهار وح 

 وأياٍد مشيرة.

 

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(55) 

 

 

 هاء: فاصلة بين كل خمس آيات. .MS 32( مخطوطة 04)شكل 

آيات، بألوان مميزة. 01. فاصلة بين كل MS 32 ،19r( مخطوطة05)شكل 

 

 . ربع مجوفة.MS 32 ،90v ،10r مخطوطة( 02)شكل 

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(52) 

 .MS 4 الجزء الرابع.

 .77س -  38الربع الرابع من القرآن. على األرجح أنه غير مكتمل. س

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية. التاريخ واللغة

No. ff. 128ff . دةمخطوطة  .موح 

 القياس

 (f. 12v) 

 مم(. 011×  045: . )قياس قالب النص  مم 050×  211

ا لكل   02 عدد السطور  صفحة. سطر 

خطوط  7ورق غربي بعالمة مائية أفقية يف منتصف الثنية.  الخامة

مم  23مم تقريب ا، أو  35متسلسلة أفقية تفصلها فراغات بين كل 

خطًّا سلكيًّا  22يف الصفحات التي تظهر فيها عالمات مائية، و

 رأسيًّا.

 مالزم سنيون وملزمة واحدة كوينيون. 01 المالزم

أفقية، يف الركن األيسر السفلي، أو يف متمركز يف الهامش السفلي  الشعارات

 للصفحة اليسرى من آخر فرخ يف الملزمة.

 أسود. الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر. الحركات

حروف مربعة بالحرب األصفر وأحيان ا بالحرب األحمر )شكل  عنوان السورة



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(57) 

(. يف بعض األحيان ي رسم نفل أو كرز صغير يف هناية العنوان. 07 

 (. 08عنوان أساسي مع رسم دائري يف الهامش الخارجي )شكل 

عالمات انتهاء 

 اآليات

 أحيان ا ما توجد ثالث نقاط برتتيب هرمي. 

التقسيمات 

 الليتورجية

( 28rو  3vيف) الهامش: حزب )يف كثير من األحيان( وسجدةيف 

يف اإلطار الداخلي لدوائر مت حدة المركز، ي ستخدم يف  مكتوبتان

 زخرفتها اللونان األحمر واألصفر.

 عنوان السورة.. MS 4 ،110v (07)شكل 

 .عنوان. MS4، 1v شكل)

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(58) 

 MS 3 الجزء الرابع. مخطوطة

 )الجزء األول(. 84: 41س- 38من القرآن: سجزء من الربع الرابع 

القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّاالتاريخ واللغة
(1)

 . اللغة العربية.

No. ff.34ff.50v- 73r .234النص الثالث من منوعاتff. 

مم(. 037×  208)قياس قالب النص:  301  ×218(52v) القياس

ا لكل صفحة. 04األسطرعدد   سطر 

خطوط متسلسلة  7ورق غربي بعالمة مائية يف منتصف الورقة. الخامة

 27مم، الخطوط سميكة يف الجزء السفلي.  34و 22أفقية بين كل 

ا. ورق سميك  21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين كل  مم، خطوط رفيعة جدًّ

 (.f. 71)مع بعض العيوب يف مادة الورق 

نة من ff.21آخرالمالزم ا: 02من الملزمة المكو  ا مزدوج  - ff. 50v)فرخ 

70v ،):وأول فرخين (73v blank ) نة من  03من الملزمة المكو 

 .امزدوج   افرخ  

 ال يوجد. الشعارات

 بن ي داكن. الحرب

                                                   

القرن  "El auge de la literatura aljamiada en Aragón" :يف كتابه Montanerاقرتح مونتانِر  

 الحادي عشر/ السابع عشر، إال أن العالمة المائية تبدو عائدة للقرن العاشر/ السادس عشر.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(51) 

 ال يوجد. الضبط: ال يوجد. الحركات

لكن (، 46r) 41و( 50v) 38يغيب العنوان يف كِلتا السورتين:  عنوان السورة

( 56r)31توجد مساحة فارغة من أجل إدراجه. عنوان السورة 

(. المساحة البيضاء 01مكتوب بخط كويف زائف مزخرف )شكل 

 مرتوكة للعنوان يف غالب األمر.( 50v)يف 

عالمات انتهاء 

 اآليات

ال يوجد

التقسيمات 

 الليتورجية

ال يوجد

 

  

 عنوان السورة. .MS 3 ،56r(. المخطوطة01)شكل 

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(21) 

 MS 5الجزء الرابع. مخطوطة 

52س - 40تفسير جزء من الربع الرابع من القرآن: س
(1)

 

القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. العربية والعجمية التاريخ واللغة

 )ترجمة بيسطورية للتفسير(.

No. ff.190ff.  دةمخطوطة  .موح 

 القياس

 (f. 55v)

مم( 12×  050مم )قياس قالب النص:  043×  212

ا لصغر المساحة(، واألغلب  08 ىلإ 04من عدد األسطر ا )نظر  ا  04سطر  سطر 

 لكل صفحة.

خطوط متسلسلة رأسية  4ورق غربي بعالمة مائية غير واضحة. الخامة

مم. محفوظة يف  21بين كل  اأفقيًّ  اخطًّا سلكيًّ  07مم(،  8 -37)

حالة سيئة.

ملزمة كواترنيون، وملزمة كوينيون. 22ملزمة ترنيون واحدة، والمالزم

أفقية يف الركن السفلي األيسر من الصفحة اليسرى آلخر فرخ من الشعارات

                                                   

ا ألن الجزء الرابع منها Acephalousبأن هذه المخطوطة بدون مقدمة  رغم أنه يمكننا أن نظن    ؛ نظر 

، والصفحة 2vاستثنائي، يبدأ النص بالصفحة  خاطئ. فعلى نحوٍ  هذا ظن   ، إال أن  38يبدأ بالسورة 

 األولى مرتوكة كصفحة افتتاحية.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(20) 

 الملزمة. 

 عدمتا جميعها أ  غالب  

 أسود، مع بعض الكلمات المكتوبة بالحرب األحمر.الحرب

حمراء يف اللغة العربية، وسوداء يف النص العجمي. الحركات

خط كويف زائف مزخرف، باللون األصفر المحدد باألسود.عنوان السورة

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي، يف بعض الحاالت المتفرقة.

التقسيمات 

الليتورجية

ال يوجد

 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(22) 

 MS 11الجزء الرابع. مخطوطة 

 ]...[. 28إلى الكلمة األولى من آية  0: من آية 38الرابع من القرآن: سبداية الربع 

القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff. 22ff. (v25 – r26  النص .) ( األول من ملزمة منوعاتff 8. )

عشوائي مع مواد أخرى يرجع تاريخها لبدايات  مجموعة على نحوٍ 

 القرن العشرين.

 القياس

 (f. 26r)

مم(. 77×  007: مم )قياس قالب النص   018×  058

ا لكل   27عدد األسطر  صفحة سطر 

 .MS 12نفس الورق الغربي المستخدم يف المخطوطة الخامة

كواترنيون.المالزم

( األخيرة versoالسفلي من الورقة اليسرى )أفقي، يف الركن األيسر الشعارات

 من آخر فرخ من الملزمة.

بن ي داكن.الحرب

 ال يوجد.الحركات

 (.f. 25vمساحة فارغة مرتوكة للعنوان )عنوان السورة

آيات: شكل هرمي  5ثالث نقاط برتتيب هرمي. المجموعات من عالمات انتهاء 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(23) 

مجموعة منها برتتيب  كل  مجموعات من النقاط،  3ن من مكو  اآليات

آيات: سلسلة نقاط  01(. المجموعات من 21هرمي )شكل 

 (.20تشكل دائرة )شكل 

التقسيمات 

الليتورجية

إشارة للربع  زخارف. ال توجد أي   السجدة يف الهامش بدون أي  

الموجود يف هذا الجزء من النص.

 

 

 آيات. 5فاصلة للمجموعات من  .MS 11 ،25v(. مخطوطة 21)شكل 

 

 آيات. 01فاصلة للمجموعات من  .MS 11 ،25v( مخطوطة 20)شكل 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(24) 

 :مسارد -

MS 14الجزء الرابع. مخطوطة 
 (6)صورة  (1)

مسرد بالمصطلحات القرآنية، من المرجح أنه غير مكتمل
(2)

، 38مناسب للسور:  .

 )منتسب للربع الرابع من القرآن(. 52: 48، 42، 43، 42، 41

ن العربية االقرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغتواللغةالتاريخ 

والعجمية )يف عمودين(.

No. ff. 8ff. (v25 –r26 .)  دةمخطوطة عشوائي  على نحوٍ  ة. مجموعموح 

 مع مواد أخرى يرجع تاريخها لبدايات القرن العشرين.

 القياس

 (f. 26r)

تغي ر( مم 017×  311 )قياس قالب النص: م 
(3)

.

 تغي ر، عمود مزدوج.م  عدد األسطر

خطوط  4ورق غربي، بعالمة مائية رأسية يف منتصف الثنية. الخامة

                                                   

ث عنه، إال أهنا رغم تتحد   يالمسرد الذ "El Corán de Toledo, p. 148"ال تحدد لوبيز مورياس يف  

مطابق تقريب ا لمسرد  Junta XLVIIن معجم ]إا بقولها: ذلك قد أوضحت نقطة مهمة جدًّ 

 [.MS Junta XLالتي يتكون منها   aljamiadoالمصطلحات القرآنية باللغة العربية و

 توجد فراغات كثيرة وال يمكننا استبعاد فقدان مالزم أخرى. 

 مطوي ومخيط )بطريقة رأسية( ومطوي مرة أخرى ليكون يف متناول اليد. ق  ر   



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(25) 

خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين  08مم، و 33و 22 متسلسلة رأسية بين كل  

 مم. 21 كل  

أوكتونيون.المالزم

 ال يوجدالشعارات

بن ي داكن.الحرب

 بن ي داكن.الحركات

، إال أنه يف هذه الحالة ductusنفس الخط المستخدم لكتابة الـعنوان السورة

 (22.. )شكل شرح سورة غافريتوسط الصفحة كاآليت يف: 

 

 .MS 14 ،1r(. مخطوطة 22)شكل 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(22) 

 (5)صورة  MS 15الجزء الرابع. مخطوطة 

)منتسب للربع الرابع  58حتى  38مسرد بالمصطلحات القرآنية، مناسب للسور من 

 من القرآن(.

ن العربية االقرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغتالتاريخ واللغة

والعجمية )يف عمودين(.

No. ff. ff3.  20أول ثالثة فروخ من منوعات ff. ،على نحوٍ  ةمجموع 

 عشوائي مع مواد أخرى يرجع تاريخها لبدايات القرن العشرين.

 القياس

 (f. 26r)

مم، مع بعض  11×  287مم )قياس قالب النص:  002×  305

التغيرات(
(1)

.

ا للصفحة. 33و 31يرتاوح بين عدد األسطر  سطر 

خطوط  3ورق غربي، بعالمة مائية بشكل دمعة يف منتصف الثنية. (20vالخامة )

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين كل  01مم(، و 34متسلسلة رأسية )

ِدنيون.المالزم

 ال يوجدالشعارات

بن ي داكن.الحرب

                                                   

 .24الحاشية صراجع  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(27) 

 بن ي داكن.الحركات

 ، إال أنه يتوسط الصفحة.الفواصلنفس الخط المستخدم لكتابة عنوان السورة

 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(28) 

 MS 16الجزء الرابع. مخطوطة 

 21، ومن السورة 27حتى  51مسرد بالمصطلحات القرآنية، مناسب للسور من 

(، باختالف الناسخ، MS 15يبدو أنه النسخة التالية للوحدة السابقة ). 77حتى 

ن المسافات بين إوبشكل أطول وإطار مختلف. وبه ترجمة بيسطورية؛ حتى 

 المصطلحات المختلفة تكاد تنعدم.

ن العربية االقرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغتالتاريخ واللغة

 بيسطورية(.والعجمية )ترجمة 

No. ff. 14ff.  20النص الثاين من منوعات ff. مجموع على نحو ،

 عشوائي مع مواد أخرى يرجع تاريخها لبدايات القرن العشرين.

مم،  81×  275مم )يرتاوح قياس قالب النص من:  001×  305القياس

ف( 011×  215حتى:  مم، غير معر 
(1)

.

ا لكل   27و 22يرتاوح بين  عدد األسطر  22صفحة، لكن غالب ا ما يكون  سطر 

ا.  سطر 

 3ورق غربي بعالمة مائية على شكل دمعة يف منتصف الثنية. الخامة

 خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين كل   01مم(، و 34خطوط متسلسلة رأسية )

 مم. 21

                                                   

 .24الحاشية صراجع 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(21) 

ِدنيون.المالزم

 ال يوجد.الشعارات

بن ي داكن.الحرب

 بن ي داكن.الحركات

يتوسط الصفحة، وأحيان ا ما ي كتب بخط أكرب، ويبدو أن الناسخ عنوان السورة

ل بداية  من  ف f. 15عنوان السورة يف ).f. 14قد تبد  زخر  ( م 

ا عنوان السورة 23بزخارف نباتية )شكل  ( فقد f. 16v) 78(، أم 

تِب بخط كويف زائف مزخرف على نحو استثنائي )شكل   (.24ك 

عالمات انتهاء 

اآليات

 ثالث نقاط برتتيب هرمي غير منتظمة الظهور.

التقسيمات 

الليتورجية

ال يوجد

 

 

 عنوان السورة. ..MS 16. 15r( المخطوطة 23)شكل  

 عنوان السورة. .MS 16, 16v( المخطوطة 24)شكل 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(71) 

ب. القرآن الموريسكي
(1)

: 

 :(ب)مجموعة 

Ref. Shelfmark Ref. Shelfmark Ref. Shelfmark Ref. Shelfmark 

Ms. 1 RESC/3.1 Ms.13 RESC/39E Ms.22 RESC/43A Ms.27 RESC/43E 

Ms. 8 RESC/25 Ms.18 RESC/41C Ms.23 RESC/43B.1 Ms.37 RESC/58B.1 

Ms. 9 RESC/28.1 Ms.19 RESC/42A Ms.24 RESC/43B.2 *Ms.6 RESC/24.1 

Ms.12 RESC/39C.2 Ms.20 RESC/42B Ms.25 RESC/43C *Ms.17 RESC/41B 

 

MS 1 

جلد: س ، 282 -284، 257 -255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. كتاب م 

 -78: 22، س021 -028: 1، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0: 3س

 .004س -78، س27، س32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س81

العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّاالقرن التاريخ واللغة
(2)

العربية والعجمية  .

 )ترجمة بيسطورية للتفسير(.

No. ff 74ff)1v-47v .)  234األول من منوعات  النصff.  

مم(، ومن صفحة  041×  208: مم )قياس قالب النص   201 × 301القياس

8r :201 × 042ا لعدم وجود ترجمة. ؛  نظر 

                                                   

 . B.1لمجموعة ل)المشار إليهما بعالمة النجمة يف هناية القائمة( تنتميان MS17 و MS6المخطوطتان  

 .58الحاشية صراجع  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(70) 

ا ) 7r :04إلى  r1من عدد السطور إلى  7vبالعجمية(. من  7باللغة العربية و 7سطر 

29r :7 سطر بيضاء للنص أسطر باللغة العربية باإلضافة إلى أ

ا، باللغة العربية فقط. 04حتى النهاية:  f.29rالعجمي. من   سطر 

خطوط متسلسلة  7ورق غربي بعالمة مائية أفقية يف منتصف الفرخ. الخامة

مم للخطوط التي تحمل العالمة المائية.  25مم، و 34و 21بين كل 

مم. من الصعب تحديد الخطوط السلكية  21ا بين كل ا سلكيًّ خطًّ  27

ا لرقتها وتقارهبا الشديد مع بعضها نظر 
(1)

. 

، وأربع امزدوج   افرخ   02ِدنيون واحدة، وخمس مالزم مكونة من المالزم

 افرخ   04وملزمة مكونة من  ا،مزدوج   افرخ   03مالزم مكونة من 

أن نصف المالزم، إال  يف . هناك فرخ واحد على األقل ينقصامزدوج  

 .ذلك لم يؤثر على النص  

ال يوجد.الشعارات

 ي داكن.بن  الحرب

الحركات 

والضبط

 إلى الصفحة . وباقي النص وصوال  1vأحمر للنص العربي يف صفحة 

10r   تختفي الحركات من الفواصلي الداكن، مثل باللون البن .

 حتى النهاية.  10vالصفحة 

                                                   

 ب علينا تحديد عالمات القالب.تم ترميم األوراق، مما يصع   



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(72) 

خط كويف زائف مزخرف، بخطوط حمراء ملتوية، وبعض الخطوط عنوان السورة

؛ محشوة باللون الفواصلالثالثية يف الجزء العلوي والسفلي من 

ضيفت وحدات من (. أ  5rاألصفر على نحو استثنائي يف الصفحة )

(. العنوان 11rمتأخرة يف حاالت كثيرة ) الزخارف النباتية يف مرحلة

 (. 1vالرئيس غير ملون )

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي غير منتظمة الظهور، بعضها مضاف يف وقت 

 الحق.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد.

 (.f. 26vشريط مزخرف )الزخارف

 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(73) 

MS 8  (7)صورة 

جلد: س ، 282 -284، 257 -255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. كتاب م 

 -78: 22، س021 -028: 1، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0: 3س

 f. 93r. يف 004س -78، س27، س32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س81

– 100r  ضيفت )، أunas aleyas del Corán de mucha virtudبحرب أحمر( ) :)

 .24 -08: 51، س75: 52، س001 -017: 08، س057 -052: 2س

القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. العربية والعجمية التاريخ واللغة

 )ترجمة بيسطورية للتفسير(.

No. ff74ff) 1v-47v.)   234األول من منوعات  النصff.  

 مم(. 12×  051مم )قياس قالب النص:  041 × 212القياس

ا ) 04عدد السطور  بالعجمية(.  7باللغة العربية و 7سطر 

ورق غربي بعالمة مائية يف وسط الطرف السفلي، بالقرب من الثنية. الخامة

 اأفقيًّ  اخطًّا سلكيًّ  21مم.  35و 24خطوط متسلسلة رأسية بين كل  4

 مم. 21بين كل 

 كواترنيون وواحدة فقط كوينيون.المالزم

أفقية، يف الركن األيسر السفلي للصفحة اليسرى من آخر فرخ يف الشعارات

الملزمة. بعضها مفقود.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(74) 

بن ي داكن، وأحمر يف بعض الحاالت )لتخطيط أسفل الكلمات الحرب

مل(.  والج 

الحركات 

والضبط

(. الضبط: نقطة 1v- 100rالعربي يف الصفحات: ) أحمر، للنص  

 وصفراء لإلشارة إلى الهمزة.خضراء لإلشارة إلى الوصلة، 

خط كويف زائف مزخرف، باللون األصفر المحدد باألسود )شكل عنوان السورة

25) 

عالمات انتهاء 

اآليات

 كرز أصفر.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد.

 بعض األيادي المشيرة المتفرقة يف الهامش.الزخارف

 .عنوان السورة. MS8 ،12r. مخطوطة (25شكل )    

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(75) 

MS 9  (8)صورة 

جلد: س ، 282 -284، 257 -255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. كتاب م 

 -78: 22، س021 -028: 1، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0: 3س

 -081: 37، س55، س27، س32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س81

 ، سبحان.004 -78سبحان(، س 2)+ 082

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. العربية.التاريخ واللغة

No. ff84ff) 1v-84v .) 152النص األول من منوعاتff.  

 مم(. 77×  012: مم )قياس قالب النص   021 × 020القياس

 صفحة. سطر لكل  أ 8عدد السطور

ا يف منتصف الطرف السفلي أو ورق غربي بعالمة مائية رأسية جزئيًّ الخامة

هةخطوط رأسية متسلسلة  4العلوي.   22مم(، و 32و 21و 01) مشو 

 مم. 21 سلكيًّا أفقيًّا بين كل   اخطًّ 

 كوينيون وواحدة فقط كواترنيون.  05المالزم

ال يوجد.الشعارات

 بن ي داكن.الحرب

)ربما كانت يف أحمر. الضبط: نقطة صفراء لإلشارة إلى الهمزة الحركات

 األصل بالحرب األخضر الذي تأكسد فيما بعد(.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(72) 

خط كويف زائف مزخرف، باللون األصفر الداكن المحدد باللون البن ي عنوان السورة

 (.27( )شكل 1v(. عنوان رئيس )22الداكن )شكل 

عالمات انتهاء 

اآليات

مرحلة ضيفت يف أحيان ا ما ظهرت ثالث نقاط برتتيب هرمي، والتي أ  

 (.f. 5r, 1. 7متأخرة يف بعض الحاالت. )

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد.

 .رأس السورة .MS9 ،11v. مخطوطة (22شكل )

 عنوان السورة. .MS9 ،1v ، مخطوطة(27شكل )

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(77) 

MS 27  

جلد )بدون  وبه بياض  Acephalous بدون عنوانأغلفة(. مختارات قرآنية. كتاب م 

 -30: 3س ،282 - ، )الجزء الثاين(285)الجزء الثاين( ]...[،  252: 2داخلي: س

، 81 -78: 22، س021 -028: 1، س27 -22(، األول الجزء) 01 -08 ،32

 .004 -78، س27، س32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س88: 28س

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff78ff) 1r- 78v)  يف بواكير القرن العشرين يف  021و 51تب كل من . ك

دةالصحيفتين األولى واألخيرة على التوالي. مخطوطة  معت موح  ، ج 

 عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن العشرين.

 مم(. 81×  000: مم )قياس قالب النص   18 × 042القياس

عدد السطور 

(f.30v)

 صفحة. سطر لكل  أ 1 - 8 

 الخامة

 (f. 30)

ورق غربي بعالمة مائية رأسية يف الطرف العلوي للصفحة، على مقربة 

مم،  22و 25بين كل  4خطوط رأسية متسلسلة:  5هتا. ءمن انثنا

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا بين كل  22مم،  03وواحد لكل 

نة من من المرجح أهنا بقايا ألربع مالزم المالزم : ليس امزدوج   افرخ   02مكو 

 منها سوى الثانية والثالثة. وبعض الصحائف منفردة. مكتمال  

ال يوجد.الشعارات



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(78) 

 بن ي داكن.الحرب

عها خط اط آخر وض   78vإلى  69vحرب بن ي داكن. ويف الصفحات من الحركات

 بالحرب األحمر. ضبط: ال يوجد.

حاط (، م  78vإلى  69vقام بكتابته الخط اط الثاين )الصفحات من عنوان السورة

(. موتيفات هندسية فاصلة بين السور 28بخط أحمر )شكل 

 (21( )شكل 004 -75األخيرات )

عالمات انتهاء 

اآليات

 ال يوجد

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد.

 

 

 رأس السورة.. MS 28 ،71v. مخطوطة (28شكل )

 

 .شريط فاصل بين السور. MS 28 ،63r مخطوطة، (21شكل )

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(71) 

MS 20 

جلد، بدون أغلفة.  : 2وبه بياض داخلي: ]...[ س بدون عنوانمختارات قرآنية. كتاب م 

)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0: 3، س282 -284، 257 -255، 023، 5 -3

، 01 -07: 31، س88: 28، س81 -78: 22، س021 -028: 1، س27 -22

 7: 83، ]...[، س82 -2: 78]...[، س 31 -0: 27، س32، س44 -41: 33س

004 -)الجزء الثاين(
(1)

. 

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 92ff 1r-92v) ،  على الوجه الخلفي من  028تبت الصفحة وقد ك

دةالفرخ األخير يف بواكير القرن العشرين. مخطوطة  معت موح  ، ج 

 عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن العشرين.

 القياس

 (f. 94v)

 مم(. 28×  11مم )قياس قالب النص:  12 × 045

عدد السطور 

(f.30v)

 صفحة. أسطر لكل   7 

 الخامة

(f. 30)

إلى  3نوع مختلف من الورق الغربي، بدون عالمة مائية واضحة. من 

 خطوط رأسية متسلسلة، وخطوط سلكية أفقية. 4

                                                   

 (.96ffضيفت األدعية حتى هناية الوحدة الكوديكولوجية )أ   



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(81) 

 يصعب تحديدها، لكن أغلبها كواترنيون.المالزم

أفقية يف الطرف األيمن السفلي من الوجه الخلفي للفرخ األخير من الشعارات

 الملزمة.

 أسود.الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات

خط كويف زائف، مكتوب عادة بالحرب األصفر المحدد بالحرب األسود عنوان السورة

ا يف بعض األحيان يكون باألحبار الحمراء أو 31)شكل  (، وأيض 

دة باألسود. يف بعض الحاالت األخرى يكون بخط الخضراء المحد  

قة يف بعض الحاالت المتفر   ا. ويكون مزخرف  مزخرفكويف زائف 

ين العلوي أجة مزدوجة، باللون األحمر يف الجزبخطوط متعر  

 ، أو بوحدات زخرفية نباتية.الفواصلوالسفلي من 

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي، يف بعض الحاالت المتفرقة.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 
 عنوان السورة. .MS 20 ،13r، مخطوطة (31شكل )



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(80) 

MS 22 

، 2 -0: 3وهنايتها مفقودة: ]...[ س عنوانمختارات قرآنية. ملزمة غير مجلدة، بدون 

 -78: 22، س010: 02، س021 -028: 1، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08

 ]...[. 8 -0: 32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س88: 28، س81

 السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.القرن العاشر هجريًّا/ التاريخ واللغة

No. ff 8ff) 1r- 8v) معت عشوائيًّا . مجرد ملزمة متبقية من مخطوط مفقود، ج 

 مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن العشرين.

 القياس

 (f. 3v)

 مم(. 52×  88: مم )قياس قالب النص   017 × 048

 أسطر لكل صفحة. 8 عدد السطور

ورق غربي، بعالمة مائية أفقية جزئية يف الطرف الخارجي. يصعب رؤية الخامة

 خطًّا سلكيًّا عموديًّا لكل   07الخطوط المتسلسلة األفقية، باإلضافة إلى 

 مم. 21

 كواترنيون.المالزم

أفقية يف الطرف األيسر السفلي من الوجه الخلفي للفرخ األخير من الشعارات

 الملزمة.

 داكن.بن ي الحرب

 بن ي داكن. الضبط: بن ي داكن.الحركات



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(82) 

(، مع كتابة الشهادة بدال  من عنوان f. 8rخط كويف زائف مزخرف )عنوان السورة

 (.30السورة )شكل 

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي، يف بعض الحاالت المتفرقة.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 رأس السورة. .MS22 ،8r . مخطوطة(30شكل )

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(83) 

MS 18 

: 22: سعنوان. بدون منقوصمختارات قرآنية. كتاب مخيط غير م جلد، ومخطوط 

، 55، س27، س32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س88: 28، س81 -78

 .004 -78س

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 81ff) 123r-202v.)  .يوجد اختالل واضطراب يف ترقيم الصفحات

دةمخطوطة  معت عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف بواكير موح  ، ج 

 القرن العشرين.

 القياس

(f. 176v)

 مم(. 75×  021: مم )قياس قالب النص   001 × 028

 أسطر لكل صفحة. 8 عدد السطور

خطوط رأسية متسلسلة  4عالمة مائية واضحة.  ورق غربي بدون أي  الخامة

مم. وال تكاد  21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا لكل  25مم، و 28و 20 بين كل  

ا والورق  حدود القالب ت رى )الخطوط السلكية قريبة من بعضها جدًّ

 سخ بشدة(.داكن ومت  

)لكن بعض األوراق تم ترميمها ولصقها، بصورة تعوق  أوكتونيونالمالزم

 التحديد الدقيق لكل ملزمة(.

أفقية يف الطرف األيسر السفلي من الوجه الخلفي للفرخ األخير من الشعارات



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(84) 

 الملزمة.

 أسود.الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات

الداكن، خط كويف تخطيطي زائف، مكتوب بالحرب األصفر عنوان السورة

والمزخرف يف بعض األحيان بخطوط مزدوجة مائلة بالحرب األحمر 

وشكل  32)شكل  كتابة الفواصلين العلوي والسفلي من أيف الجز

33) 

عالمات انتهاء 

اآليات

 ال يوجد

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 سورة. .MS18 ،198v. مخطوطة (32شكل )

 رأس السورة. .MS18 ،149r(. مخطوطة 33)شكل 

 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(85) 

MS 37 

، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. نسخة ناقصة غير م جلدة. هنايتها مفقودة. س

: 1، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0: 3، س282 -284، 257 -255

 )ترجمة جزئية( ]...[. 4: 82س -25: 80]...[، س 27 -0: 32، س021 -028

ا. التاريخ واللغة اللغتين العربية بالقرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّ

 والعجمية )ترجمة فقرة بفقرة(.

No. ff 48ff). 3v-48v .)  88من منوعات  أول نصff.  وهي اآلن مجلدة

مجل د مرك بعن ، األمر الذي أسفر 52.0تجليد 
(1)

.  

 مم(. 75×  021مم )قياس قالب النص:  077 × 007(f. 6القياس )

ا لكل صفحة. 03 عدد السطور  سطر 

ورق غربي بعالمة مائية رأسية يف الطرف العلوي للورقة، بالقرب من (f. 1الخامة )

 22و 24خطوط رأسية متسلسلة )ال تكاد ت رى( بين كل  5هتا. ءانثنا

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا لكل  23مم، و 03مم، باستثناء خارجي: 

 أوكتونيون.مالزم  3المالزم

أفقية يف الطرف األيسر السفلي من الوجه الخلفي للفرخ األخير من الشعارات

 الملزمة.

                                                   

 ..Gumbert, ‘Codicological Units’, esp. p. 29:وحدات كوديكولوجية مختلفة. راجع



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(82) 

 أسود، حرب حديدي.الحرب

 أسود. الضبط: أسود.الحركات

(. مساحة بيضاء v. gr. ff 4v, 34rخط كويف مزخرف زائف، )عنوان السورة

 (f. 3vللعنوان الرئيس )

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(87) 

MS 12 

، 257-255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. نسخة ناقصة، هنايتها مفقودة. س

 ]...[. -08، 2 -0: 3، س282 -284

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 6ff.) 27v-32v .) 8ثاين نص من منوعات ff.  راجع المخطوط(

MS11  أعاله(. جمعت الملزمة عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى

 يف بواكير القرن العشرين.

 مم(. 81×  015مم )قياس قالب النص:  021 × 018(f. 29vالقياس )

 أسطر لكل صفحة. 01 عدد السطور

ورق غربي بعالمة مائية رأسية يف الطرف العلوي للورقة، بالقرب الخامة

مم،  34 (yو) 28كل خطوط رأسية متسلسلة بين  5هتا. ءمن انثنا

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا لكل  21مم،  7باستثناء )خارجي(: 

 كواترنيونالمالزم

األخير من أفقية يف الطرف األيسر السفلي من الوجه الخلفي للفرخ الشعارات

 الملزمة.

 بن ي داكن.الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات

(، والجزء الداخلي ff. 28r, 31vخط كويف مزخرف زائف، )رأس السورة



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(88) 

ن بالحرب األحمر. مساحة بيضاء إلضافة  الفارغ من الحروف ملو 

 (.f. 27vالعنوان الرئيس للسورة )

عالمات انتهاء 

اآليات

 هرمي.ثالث نقاط برتتيب 

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 

  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(81) 

MS 25 

 -255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. ملزمة غير مجلدة، هنايتها مفقودة. س

 )الجزء األول( ]...[. 257

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff ff.5) 4v-8v)  1)تم تعريف الصفحةr  27على أهنا الصفحة رقم 

يف بداية القرن العشرين(. جمعت الملزمة عشوائيًّا مع بعض المواد 

 األخرى يف بواكير القرن العشرين.

 مم(. 58×  81مم )قياس قالب النص:  007 × 014(f. 7vالقياس )

 أسطر لكل صفحة. 7 عدد السطور

خطوط رأسية متسلسلة  2ورق غربي بدون أي  عالمة مائية ظاهرة. الخامة

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا لكل  23مم،  20و 01بين كل 

 كواترنيون.المالزم

أفقية يف الطرف األيسر السفلي من الوجه الخلفي للفرخ األخير من الشعارات

 الملزمة.

 بن ي داكن.الحرب

 ال يوجد.ال يوجد. الضبط: الحركات

(. العنوان الرئيس مزخرف يف خط كويف مزخرف زائف، )رأس السورة

 (.34الهامش الخارجي )شكل 



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(11) 

عالمات انتهاء 

اآليات

 ثالث نقاط برتتيب هرمي.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 

 

 العنوان الرئيس.. MS 25 ،4v . مخطوطة(34شكل )



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(10) 

MS 19 

ا لخصائصه المادية-األخير، وهو يف صورة ناقصة، والذي يمكن اعتباره  الجزء  -نظر 

والنهاية  عنوانالجزء األخير من القرآن الموريسكي. مخطوط ناقص غير مجلد. بدون 

، ]...[ 2 -0: 81هنايتها، س -08: 71]...[، س 41 -03: 78مفقودة: ]...[ س

]...[،  31-24، ]...[ 01 -2: 83]...[، س 5 -0: 82هنايتها، س -2: 80س

 ]...[. 7 -0: 011، س11 -13هنايتها، س -02: 12]...[، س 02 -7: 84س

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 28ff) 4v-8v)  تبت يف الوجه الخلفي من الفرخ األخير  "27")ك 

دةيف بواكير القرن العشرين: ترقيم خاطئ(. مخطوطة  ، موح 

معت عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن  ج 

 العشرين.

 مم(. 21×  10مم )قياس قالب النص:  030 × 12(f. 9vالقياس )

 أسطر لكل صفحة. 7 عدد السطور

يف الطرف السفلي من الورقة،  جزئيةأفقية ورق غربي بعالمة مائية الخامة

 24و 20خطوط رأسية متسلسلة بين كل  4هتا. ءبالقرب من انثنا

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا لكل  21مم، و

ملزمة واحدة سنيون، وملزمة ترنيون، وملزمة بِنيون وعدد من المالزم

 الفروخ المزدوجة.



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(12) 

 

 يوجد.ال الشعارات

 بن ي داكن.الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات

خط كويف تخطيطي زائف، مكتوب بالحرب األصفر الداكن، بزخرفة رأس السورة

ين العلوي والسفلي أخطوط حمراء مائلة يف الجز 3هي عبارة عن 

 من الكتابة.

عالمات انتهاء 

اآليات

المتفرقة.ثالث نقاط برتتيب هرمي، يف بعض الحاالت 

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(13) 

MS 23 

وهنايته مفقودة، وهو اآلن غير مرتب  عنوانمختارات قرآنية: كتاب غير مجلد. بدون 

 ]...[. 08: 87س -()الجزء الثاين 24: 81على اإلطالق: ]...[ س

 العربية.القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة التاريخ واللغة

No. ff 9 ff.) 1r-6v + 8r-10v،)   يف  على الصفحة  "1"تبت )وقد ك

بواكير القرن العشرين(. الجزء المتبقي من الوحدة الكوديكولوجية 

معت هذه cf. 43B2األولى يرتبط اليوم بالوحدة الثانية ) (. ج 

الوحدة عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن 

 العشرين.

 مم(. 23×  10مم )قياس قالب النص:  032 × 18(f. 10vالقياس )

 صفحة. أسطر لكل   01 عدد السطور

ورق غربي بعالمة مائية أفقية جزئيًّا يف الطرف العلوي من الورقة، الخامة

خطوط رأسية متسلسلة، وخطوط سلكي ة  3هتا. ءبالقرب من انثنا

 أفقي ة تصعب رؤيتها.

 a posterioriمنفصل مخيط  بقايا ملزمة ترنيون، ورق  المالزم

 ال يوجد.الشعارات

 أسود.الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(14) 

 

، ومحدٌد باألحمر.رأس السورة ا قليال   الخط أكرب حجم 

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي، يف بعض الحاالت المتفرقة؛ بعد 

نظامي.البسملة على نحو 

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(15) 

MS 24 

مختارات قرآنية: كتاب غير مجلد. بدون مقدمة وهنايته مفقودة، وهو اآلن غير مرتب 

 تقريب ا البسملة إلى باإلضافة) 13س - )الجزء الثاين( 00: 87س على اإلطالق: ]...[

 ( ]...[.14 سورة من

 السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية. القرن العاشر هجريًّا/التاريخ واللغة

No. ff  9 ff (7 + 11–18)  مخيط يف مرحلة الحقة رق  منفصل 

a posteriori وجزء من الوحدة الكوديكولوجية الثانية يرتبط ،

معت هذه الوحدة عشوائيًّا cf. 43B.1اليوم بالوحدة األولى ) (. ج 

 العشرين.مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن 

 مم(. 25×  11مم )قياس قالب النص:  034 × 15(f. 12vالقياس )

 أسطر لكل صفحة. 01 عدد السطور

ورق غربي بعالمة مائية أفقية جزئيًّا يف الطرف العلوي من الورقة، الخامة

 31و 37خطوط رأسية متسلسلة بين كل  3هتا. ءبالقرب من انثنا

 مم. 21بين كل خطًّا سلكيًّا أفقيًّا  20مم، و

a posterioriرق  منفصل مخيط المالزم

 ال يوجد.الشعارات

 أسود.الحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(12) 

 

  

 فارغ.رأس السورة

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي، يف بعض الحاالت المتفرقة.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(17) 

 :«القرآن الموريسكي». منوعات من 1ب.

MS 6 

، 2 -0: 3، س282 -285، 257 -255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية: س

: 22، س021 -028: 1، س52 -54: 7، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08

، 27، س24 -08: 51، س32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س81 -78

 004س -78ودعاء، س 004 -002، س21والجزء الثاين من اآلية  1: 73س

 .(21)الحزب 

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 

 

 

26 ff.) 21v–46v).  88النص الرابع من مختارات ff ناسٌخ غير .

 . MS7الذي خط 

 مم(. 028×  021مم )قياس قالب النص:  087 × 045(f. 12vالقياس )

ا لكل صفحة. 03إلى  00يرتاوح من عدد السطور  سطر 

ة الورقة، تتحرك ءورق غربي بعالمة مائية أفقية جزئيًّا يف انثناالخامة

 . ا أو نزوال  بين  2خطوط رأسية متسلسلة:  7بمقدار بسيط صعود 

ا مم،  33و 28كل  خطًّا سلكيًّا  01و مم، 05 على مسافةوواحد 

 مم. 21أفقيًّا بين كل 

 ارقًّ  00(، وملزمة من .ffملزمة واحدة دنيون )ينقصها رق ين المالزم

 .امزدوج   ارقًّ  02، وملزمتان من امزدوج  



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(18) 

 ال يوجد.الشعارات

 بن ي داكنالحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات

 ال يوجد.رأس السورة

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(11) 

                                                   

 .MS 26تتشابه هذه المجموعة من السور مع الموجودة يف المخطوطة  

MS 17 

مختارات قرآنية
(1)

 -284، 257 -255، 023، 5-)الجزء الثاين(  3: 2]...[ س .

: 22، س021 -028: 1، س27 -22)الجزء األول(،  01 -08، 2 -0: 3، س282

 24: 41، س32، س83: 32، س44 -41: 33، س01 -07: 31، س81 -78

 -7: 44، س25و 22: 41)الجزء الثاين(، س 2: 31، س35: 37)الجزء الثاين(، س

 21: 27)الجزء األول( ]...[، س 24 -08: 51، س3 -0: 41، س01: 47، س8

، 000 -011، س17، س14، س31 -27: 81، س22 -21: 85)الجزء الثاين(، س

 . 004 -003س

 القرن التاسع هجريًّا/ الخامس عشر ميالديًّا؟ اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 17 ff.) 94r–110v). 106 النص الرابع من مختارات ff) 21 -

معت عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف بواكير القرن (127 ، ج 

.العشرين

 مم(. 81×  017مم )قياس قالب النص:  048 × 011(f. 12vالقياس )

ا لكل صفحة. 00عدد السطور  سطر 

ورق غربي بعالمة مائية رأسية يف الطرف العلوي من الصفحة، الخامة

. الورق رديء وشديد االتساخ، جاعال  هتاءوتكون غالب ا على انثنا



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(011) 

ة مستحيلة: الخطوط المتسلسلة الرأسية التعرف على القالب مهم  

 والخطوط السلكية األفقية.

 ملزمتان سنيون ورق منفصل.المالزم

 ال يوجد.الشعارات

 بن ي داكنالحرب

 أحمر. الضبط: يرمز للهمزة بنقطة صفراء.الحركات

 ff. 96rال يوجد. توجد مساحة فارغة بدال  من العنوان يف كل من رأس السورة

 .99rو

عالمات انتهاء 

اآليات

ثالث نقاط برتتيب هرمي يف الجزء األول من النص إشارة  إلى 

األخيرة عين  المعتمدةالوقوف بين اآليات )مع أخذ النسخة 

االعتبار(. وتظهر هذه العالمة بصورة عشوائية يف الجزء الثاين من 

.vالنص. يف بعض األحيان يشار إلى هناية اآلية بعالمة صغيرة ) gr. 

101r or 104v 35( )شكل.) 

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 .MS 17 ،101r. مخطوطة (35شكل )



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(010) 

 :ج. النسخ العائلية/ الشعبية

Ref. Shelfmark Ref. Group C 

Shelfmark Ref. Shelfmark 

Ref. Shelfmark 

Ms. 2 RESC/3.2 Ms.21 RESC/42C Ms.28 RESC/43F Ms.35 RESC/55 

Ms. 7 RESC/24.2

 Ms.26 

RESC/43D Ms.29 RESC/431 Ms.36 RESC/58A 

 

MS 7 

 82 -78: 51الحزب  

السادس عشر ميالديًّا. لغة عربية، غير القرن العاشر هجريًّا/ التاريخ واللغة

 سليمة.

No. ff 13 ff). 48r–59v .) 88النص الخامس من مختارات ff ناسٌخ ،

 .MS6غير الذي خط 

 مم(. 001×  031مم )قياس قالب النص:  088 × 042(f. 49vالقياس )

الورقة، تتحرك  ةءورق غربي بعالمة مائية أفقية جزئيًّا يف انثناالخامة

 . ا أو نزوال   خطوط رأسية متسلسلة بين كل   7بمقدار بسيط صعود 

خطًّا  01مم، و 05مم، مع االستثناء الخارجي لكل  33و 28

 مم. 21سلكيًّا أفقيًّا بين كل 

وملزمتان من  ا،مزدوج   ارقًّ  00ملزمة واحدة دنيون، وملزمة من المالزم

 .امزدوج   ارقًّ  02



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(012) 

 

 

 .MS 7 ،49v. مخطوطة (32شكل )

  

 يوجد.ال الشعارات

 بن ي داكنالحرب

 ال يوجد. الضبط: ال يوجد.الحركات

ليست موجودة بكثرة. تبدو عليها محاوالت لتقليد الخط الكويف رأس السورة

 (. 32الزائف المزخرف )شكل 

عالمات انتهاء 

اآليات

 ثالث نقاط برتتيب هرمي.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(013) 

MS 26 ( 11صورة) 

 -255، 023، 5 -0: 2، س0مختارات قرآنية. مخطوط غير مجلد وغير مكتمل: س

)الجزء  81 -22)الجزء األول( ]...[،  01 -08، 2 -0: 3، س282 -285، 257

، 44 -41: 33، س01 -07: 31، س88و 71: 28، س22 -25: 27الثاين(، س

والجزء الثاين من اآلية  3 -0: 41الثاين(، س)الجزء  2: 31، س35: 37، س3: 35س

، 28: 70، س03: 24، س24 -08: 51، س01: 47، س8 -7: 44، س25 -24

]...[،  20 -21: 85، س01 -1: 82، س21والجزء الثاين من اآلية  1: 73س

 )الجزء األول(. 22 -)الجزء الثاين( 51: 32س

ميالديًّا. لغة عربية، غير  القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشرالتاريخ واللغة

 سليمة.

No. ff 32 ff). 1v–23v)  ( على أول وآخر 58( و)32تبت كل من ). ك

رق ين من المخطوط على الرتتيب، يف بواكير القرن العشرين. 

دةمخطوطة  معت عشوائيًّا مع بعض المواد األخرى يف موح  ، ج 

 بواكير القرن العشرين.

 مم(. 21×  81)قياس قالب النص:  مم 037 × 011(f. 4vالقياس )

 .صفحة أسطر لكل   8عدد السطور

خطوط متسلسلة رأسية  5ورق غربي، بدون عالمة مائية ظاهرة. الخامة



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(014) 

 

  

خطًّا سلكيًّا  22مم،  03مم، مع استثناء خارجي:  20و 21بين كل 

 مم. 21أفقيًّا لكل 

 )الرق األول من الملزمة األولى مفقود(. مالزم كواترنيون 3المالزم

 (، أفقية vيف هناية الملزمة الثانية ) الشعارات

 بن ي داكنالحرب

األولى باألحمر. الضبط: ال يوجد. مع ال يوجد، باستثناء البسملة الحركات

 نقص يف التشكيل يف بعض األحيان.

(. مساحة 01v) 41السورة مساحة فارغة )ال شيء يف بداية رأس السورة

 (.0vمرتوكة من أجل العنوان األساسي )

عالمات انتهاء 

اآليات

 ثالث نقاط برتتيب هرمي، على نحو غير دائم.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(015) 

                                                   

 .تقديم المخطوط لهذه السور يوحي بأنه كتاب أدعية 

MS 36
(1) 

، 87، س81، س013، س014، س015 -13مختارات قرآنية. كتاب أدعية: س

 .81س

 العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.القرن التاريخ واللغة

No. ff 10 ff 89r–98r.)  دةمخطوطة . وهي اآلن تتشارك الغالف موح 

 .مجمععن مجلد ، مما يسفر MS 37مع المخطوطة 

 مم(. 008×  057مم )قياس قالب النص:  010 × 043(f. 93القياس )

ا  04أسطر إلى  1من عدد السطور  .لكل صفحةسطر 

ة الورقة، تتحرك بمقدار ءورق غربي بعالمة مائية أفقية يف انثنا(f. 93الخامة )

 2خطوط رأسية متسلسلة:  7بسيط يف الجزء العلوي من الصفحة. 

خطًّا سلكيًّا أفقيًّا  21مم، و 04مم، وواحد من  31و 28بين كل 

 مم. 21بين كل 

 كونيون.المالزم

 ال يوجد.الشعارات

 بن ي داكنالحرب



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(012) 

 

  

 بن ي داكن. الضبط: بن ي داكن.الحركات

 ال يوجد.رأس السورة

عالمات انتهاء 

اآليات

 ثالث نقاط برتتيب هرمي.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد



 

 

 (يد دي ال سيرياسأملونا) مجموعةدراسة ملإسبانيا املسلمة: أواخر حقبة  املخطوطات القرآنية يف

 ترجامت

(017) 

                                                   

 تقديم المخطوط لهذه السور يوحي بأنه كتاب أدعية. 

MS 28 

، 002، س003، س004، س0مختارات قرآنية. كتاب أدعية يبدو غير مكتمل: س

011، س001، س000س
(1)

. 

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.واللغةالتاريخ 

No. ff 3ff). 1r–3r .)( على الرق األول واألخير 035( و )031كتبت )

ا يف بواكير القرن العشرين. نسخة  دةتباع  معت عشوائيًّا مع موح  ، ج 

 بعض المواد األخرى يف بداية القرن العشرين.

 مم(. 81×  001مم )قياس قالب النص:  028 × 011(f. 1vالقياس )

 . 3rأسطر استثناء  يف الصفحة  01أسطر لكل صفحة، و 8عدد السطور

خطوط متسلسلة رأسية  4ورق غربي، بدون عالمة مائية ظاهرة. (f. 1الخامة )

 مم. 21خطًّا سلكيًّا أفقيًّا لكل  20مم(،  25و 32و 34)

 تيرنيون.المالزم

 يوجد.ال الشعارات

 بن ي داكنالحرب

 بن ي داكن. الضبط: بن ي داكن.الحركات

 أحيان ا، مساحات بيضاء صغيرة.رأس السورة
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 ترجامت

(018) 

 

  

عالمات انتهاء 

اآليات

 ثالث نقاط برتتيب هرمي يف هناية كل سورة.

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد
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 ترجامت

(011) 

MS 35  (.13)صورة 

، 001 -017: 08، س057 -052: 2سآيات قرآنية يف صورة أدعية. كتاب مجلد: 

 .082 -081: 377، س#24 -08: 51، س12 -75: 52س

 القرن العاشر هجريًّا/ السادس عشر ميالديًّا. اللغة العربية.التاريخ واللغة

No. ff 11ff). 73v–83r .) 109نص إنجليزي من منوعاتff. 

 (.مم 21×  80مم )قياس قالب النص:  005 × 84(f. 76القياس )

 أسطر لكل صفحة.  7 -2عدد السطور

خطوط  5ورق غربي، بعالمة مائية أفقية تتوسط الطرف الخارجي. (f. 1الخامة )

خطًّا  20مم( مع استثناء الخارجي مم، و 25متسلسلة رأسية )نحو 

 مم. 21سلكيًّا أفقيًّا لكل 

 ملزمة واحدة أوكتونيون وواحدة سنيون )ذلك رغم أن النص  المالزم

 القرآين ال يشغل المالزم بأكملها(.

 ال يوجد.الشعارات

 بن ي داكنالحرب

 أحمر. الضبط: أحمر.الحركات

 أحيان ا، مساحات بيضاء صغيرة.رأس السورة

(، باإلضافة إلى ثالث نقاط برتتيب 37وردة صغيرة مميزة )شكل عالمات انتهاء 
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(001) 

 . وردة لالنتقال بين اآليات.MS 35, 76v(. مخطوطة 37)شكل 

ا يف رق   0، وجدت سMS2, 50rيف المخطوطة  ]سورة الفاتحة[ أيض 

السابق عليها  :ينمنفرد. وقد ن سخت بأيدي خط اط مختلف عن الذي خط الرق  

فقد كانت الفاتحة ترأس  (MS 29) 206v-207rأو التالي لها. ويف المخطوط 

سلسلة من األدعية
(1)

. 

│ 
 

 

                                                   

ا لكوهنما مقطعين صغيرين منفصلين  هذا يفلم يوصفا هنا    عن السياق القرآين.الفهرس نظر 

 otra) ـبين السور يعرف بالهرمي يف هناية كل سورة. كان االنتقال اآليات

aleya v. gr., ff. 75r or 76v). 

التقسيمات 

الليتورجية

 ال يوجد

 سلسلة من الورود لإلشارة إلى هناية السورة.الزخارف
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