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بــدء البحــث مبقدمــة اترخييــة حتــدث فيهــا عــن احليــاة العلميــة يف األحســاء يف الفــرة الزمنيــة
الــي ســبقت الدراســة ،وهــدف البحــث الوصــول عــر إطاللــة اترخييــة توثيقيــة عــن جانــب مهــم
مــن جوانــب اهتمــام أهــل األحســاء ابلقــرآن الكــرمي منــذ القــرن الثــاين عشــر وحــى القــرن الرابــع
عشــر اهلجريــن ،وذلــك مــن خــال اســتعراض ومعرفــة أبــرز العلمــاء والنســاخ املتقنــن وجهودهــم
اليت بذلوها يف كتابة املصحف الشـريف ،وأدوات الكتابة اليت اســتخدموها يف ذلك ،وتشــكل
مالمــح مدرســة احســائية هلــا موروثهــا اخلــاص يف النســخ والكتابــة ،والزخــارف واألشــكال
اجلماليــة املتأثــرة ابلبيئــة احملليــة ،والــي وضحــت جبــاء مــن خــال جمموعــة مناملصاحــف
األحســائية النــادرة ،الــي اعتمــدت هــذه الدراســة علــى مناذجهــا .وخرجــت الدراســة بنتائــج
وتوصيــات جديــرة ابالهتمــام.
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Abstract:
The researcher started with a historical introduction in
which he talked about the scientific life in Al-Ahsa in the period leading up to the study, and the researcher aimed to get
through a documentary historical view of an important aspect
of Ahsa’s people interest in the Holy Quran from the twelfth
century to the fourteenth century AH. And that through reviewing and knowing the most distinguished scientists and
scribes and their efforts in the writing of the Quran, and the
writing tools that they used in it, and creating the Ahsaae
school that has its own heritage in the copying and writing,
and decorations and aesthetic forms affected by the local environment, which was clear through some of the rare Ahsaae
Quran, which is based on its models. The study produced interesting results and recommendations.
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شكر وتقدير
جيــد الباحــث نفســه ملزمـاً بتقــدمي الشــكر والعرفــان لــكل مــن زوده مبعلومــة علميــة ،وفائــدة
جليلــة ،عــادت علــى البحــث ابملفيــد ،وأخــص ابلشــكر أســرة العبــد القــادر ،وفضيلــة الشــيخ عبــد
الرمحــن بــن أمحــد العبــد اللطيــف ،والدكتــور حســن بــن عبــد الرمحــن احلســن ،واألســتاذ عبــد هللا بــن
عيســى الذرمــان ،والدكتــور عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن الضامــر.

املقدمة:
قبــل البــدء ابحلديــث عــن موضــوع دراســتنا البــد مــن اإلشــارة س ـريعا عــن البيئــة العلميــة
األحســائية ،الــي اشــتهرمتنذ قــرون مضــت ابحل ـراك العلمــي والثقافياملتناغــم رغــم اختــاف
املذاهبالفقهيــة واملــدارس العلميــة املتنوعــة ،حيــث ســار املذهــب املالكــي ،واملذهــب الشــافعي،
واملذهــب احلنبلــي ،واملذهــب احلنفــي جنبــا إىل جنــب ،يف تنافــس شـريف بــن مدارســه العلميــة،
ممــا جعــل مــن األحســاء بيئــة علميــة جاذبــة وداعمــة لشــى العلــوم الشــرعية املختلفــة ،وتبــع ذلــك
بطبيعــة احلــال نســخ الكتــب الشــرعية بــن العلمــاء وطــاب العلــم وختصــص بعضهــم يف مهنــة
الوراقــة والنســخ ،ومنهــا نســخ القــرآن الكــرمي وعلومــه ،والــي حظيــت ابهتمــام ابلــغ مــن العلمــاء،
واحلــكام ،واألمـراء ،والوجهــاء ،واحملســنني مــن أهــل اخلــر مــن داخــل األحســاء ومــن خارجهــا،
بــل وقــد بنـوا مــن أجــل ذلــك املــدارس اخلاصــة ،وأوقفـوا عليهــا األوقــاف الكثــرة وحبّسـوا عليهــا
األحبــاس لدميومتهــا وضمــان عطاءهــا للمجتمــع ،ممــا عكــس صــورة رائدةجملتمــع األحســاء ظهــر
فيــه احلــرص علــى كتــاب هللا وعلــى حفظــه وتعلمــه وجتويــده ونســخه.
وبعــد قــدوم الدولــة العثمانيــة منتصــف القــرن العاشــر اهلجــري /القــرن الســادس عشــر
امليــادي (954هــ1547/م) ،وضمهــا لشــرق اجلزيــرة العربيــة واختاذهــا مــن مدينــة اهلفــوف
ابألحســاء قاعــدة هلــا ،ظهــرت بعــض مــن صورالعنايــة ابلقــرآن الكــرمي بشــكل واضحوبـ َّـن ،متثــل
يف انتشــار املــدارس القرآنيــة ،الــي مت إنشــاءها يف العهــد العثمــاين األول يف األحســاء ،كمدرســة
«املعلــم» ،والــي تعــد مــن أقــدم املــدارس القرآنيــة يف إقليــم األحســاء ،والــي أشــر إليهــا يف وثيقــة
الوقفيــة (الروزانمــة) اخلاصــة مبســجد الفاتــح (الدبــس) عــام 962هــ1555 /م ،والــذي أوقــف
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وحبــس عليهــا وايل األحســاء حممــد ابشــا الفاتــح (963 -957هــ1556 -1550 /م)،
ونصــت علــى أنلمعلمالقــرآن الكــرمي يف املدرســة ريــع أربعــة دكاكــن ســنوايً .وأيضــا املدرســة الــي
أنشــأها ال ـوايل مصطفــى ابشــا بــن حممــد ابشــا (965-963هــ1558-1556 /م) ،والــي
خصــص جــزء منهــا لتعليــم القــرآن الكــرمي((( ،وغريهــا مــن املــدارس الــي ال يتســع اجملــال لذكرهــا
يف هــذه العجالــة .وقــد ظلــت تلــك املــدارس متــارس دورهــا يف اجملتمــع األحســائي ،ففــي إشــارة
لطيفــة مــن املــؤرخ العراقــي «حممــود شــكري األلوســي» حيــث يقــول عــن ذلــك« :ويف مجيــع
اخلطــة األحســائية حنــو عش ـرين مكتب ـاً للصبيــان يق ـرأون فيــه القــرآن العظيــم وحنــوه»((( ،إضافــة
إىل حلقــات القــرآن الكــرمي يف املســاجد ،وغريهــا كانــت تقــوم بدورهــا التعليمــي حــى العهــود
الالحقــة ،إىل أن جــاء العهــد الســعودي املعاصــر ،وبدايــة انطالقــة التعليــم النظامــي ،وافتتــاح
املــدارس احلكوميــة عــام 1356ه1936 /م(((.
وأما عن املصاحف يف األحساء فقد تنوعت بني املصاحف األحسائية احمللية ،واملصاحف
الــي كانــت تــرد مــن خارجهــا علــى هيئــة هــدااي أو ابالقتنــاء والشـراء الشــرعي ،فعلــى ســبيل املثــال؛
هناك إشــارة مهمة وردت يف الواثئق العثمانية ذكرت أن الســلطان عبد احلميد الثاين قد أمر يف
27مجادى اآلخرة من عام 1306ه1889/م ،إبرسال عدد كبري جداً من املصاحف الشريفة
ألعيان األحساء ،وتنوعت فيما بني املصاحف الكاملة واألجزاء املتنوعة(((.
لقــد بلــغ مــن حــرص أهــايل األحســاء وعنايتهــم ابملصاحــف الش ـريفة ،أهنــم ضمنوهــا
وصاايهــم الشــرعية ملــن بعدهــم مــن الورثــة((( ،فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر؛ الوصيــة الــي
أوصــى هبــا الشــيخ عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد اللطيــف الشــافعي((( ،جبميــع كتبــه ومصاحفــه
القدميــة واحلديثــة ألبــن أخيــه الشــيخ أمحــد بــن عبــد الرمحــن((( ،وألبنــه أمحــد بــن عبــد هللا مناصفــة
بينهمــا وذلــك يف 5حمــرم1181ه1767/م .بــل وأوقفوهــا أيض ـاً علــى أبناءهــم وذرايهتــم مــن
بعدهــم ،كاملصحــف الــذي أوقفتــه الســيدة طرفــة بنــت علــي بــن محــد العكلــي علــى ابنهــا وذريتــه
مــن بعــده((( .أو مــا أوقــف علــى الروضــة الش ـريفة يف املســجد النبــوي ،كاملصحــف الــذي
أوقفتــه الســيدة عائشــة بنــت محــد بــن عيســى العكلــي عــام1233ه1818 /م((( .ومــن خــال
اســتعراضنا لــإرث العلمــي والثقــايف يف األحســاء ،وجــد الباحــث أن هنــاك حاجــة ماســة إىل
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دراســة بعــض النمــاذج للمصاحــف األحســائية ومعرفــة نُســاخها ،وإظهــار هــذا اجلانــب الرائــع
اخلفــي واب ـراز بعــض مــن مالمــح مدرســة الوراقــة يف نســخ املصاحــف ،لتتضــح الرؤيــة بصــورة
مشوليــة عــن ذلــك اإلرث العلمــي.
وهتــدف الدراســة إىل حتقيــق اآليت؛ التعــرف علــى منــاذج مــن املصاحــف املخطوطــة يف
األحســاء منــذ منتصــف القــرن الثــاين عشــر اهلجري/الثامــن عشــر امليــادي ،وحــى منتصــف
القــرن الرابــع عشــر اهلجــري /العشــرون امليــادي ،ومعرفــة أهــم الســمات الــي امتــازت هبــا مــن
حيــث أن ـواع اخلطــوط واألحجــام والــورق .والتعــرف علــى الذائقــة الفنيــة واجلماليــة لــدى العــامل
والــوراق األحســائي مــن خــال الزخرفــة الــي اســتخدمها أثنــاء نســخه للمصحــف واســتخراجها.
والكشــف عــن إســهامات العلمــاء والوراقــن وحجــم انتاجهــم مــن املصاحــف ،ومعرفــة أزمنــة
نســخها ودراســتها مــن الناحيــة التارخييــة والتوثيقيــة ملعرفــة شــكل مدرســة الوراقــة األحســائية.
وتكمن أمهية الدراسة يف أهنا غري مسبوقة الطرح كدراسة اترخيية وواثئقية ،عدا الدراستني
الــي قــام إبعدادمهــا الباحــث عبــد الرمحــن بــن ســليمان املزيــي بعنـوان« :املصاحــف املخطوطــة
يف القــرن احلــادي عشــر اهلجــري يف مكتبــة امللــك عبــد العزيــز ابملدينــة املنــورة» ،قدمــت لنــدوة
«عناية اململكة العربية السعودية ابلقرآن الكرمي وعلومه» املنعقدة يف جممع امللك فهد لطباعة
املصحــف الش ـريف ابملدينــة املنــورة يف الفــرة مــن 6-3رجــب عــام 1421ه .و«املصاحــف
املخطوطــة خــال القــرن الثــاين عشــر اهلجــري احملفوظــة يف مكتبــة املصحــف الشـريف يف مكتبــة
امللــك عبــد العزيــز ابملدينــة املنــورة ،»،املنشــورة يف جملــة البحــوث والدراســات القرآنيــة ،العــدد
الســابع ،الســنة الرابعــة ،األمانــة العامــة جملمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الش ـريف ،املدينــة
املنــورة1430 ،ه .ويظهــر مــن كال الدراســتني أهنمــا كانتــا خمصصتــن للمصاحــف احملفوظــة يف
مكتبــة امللــك عبــد العزيــز يف املدينــة املنــورة ،ويف فــرة اترخييــة متقدمــة ابلنســبة للدراســة األوىل،
وأمــا دراســتنا هــذه فقــد ســلطت الضــوء علــى املصاحــف األحســائية ،األمــر الــذي جيعلهــا مــن
املوضوعــات اجلديــدة واملختلفــة مــن حيــث الزمــان واملــكان .وهــي برأينــا مــن املوضوعــات اجلديــرة
ابلبحــث واالهتمــام وذلــك ملعرفــة املزيــد عنهــا يف كتابــة ونســخ القــرآن الكــرمي ،مــن خــال
املصاحــف املخطوطــة والنــادرة يف األحســاء ،وذلــك قبــل وصــول املصاحــف املطبوعــة.
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والريــب أن الباحــث قــد واجهتــه بعــض الصعــوابت يف احلصــول علــى نســخ مــن تلــك
املصاحــف احملفوظــة لــدى األهــايل ،إضافــة إىل حماولــة التفتيــش يف بعــض املصــادر التارخييــة
املتنوعــة مــن خمطوطــات وواثئــق حمليــة هبــدف التقــاط بعــض اإلشــارات الدالــة علــى املوضــوع
مــن هنــا وهنــاك ،والــي هــي يف الواقــع عــادة مــا تكــون حمفوظــة يف مكتبــات خاصــة ،وحمجوبــة
عــن أعــن الباحثــن مــن لــدن أصحاهبــا العتبــارات ومواقــف قــد جانبهــا الص ـواب ،وهــو أمــر
ملحــوظ واشــكالية تواجــه الباحثــن يف دراســة اتريــخ األحســاء العلمــي والثقــايف ،ممــا أســهم يف
حجــب تلــك الصــورة املشــرقة للحيــاة العلميــة يف األحســاء( .((1وبعــد رحلــة البحــث والتقصــي
تيســر للباحث الوصول إىل بعض من نســخ املصاحف األحســائية احمللية ،ومت ودراســتها ابتباع
املنهــج التحليلــي الوصفــي.
وتنقســم هــذه الدراســة إىل مبحثــن مهمــن أوهلمــا؛ أبــرز نُســاخ املصاحــف مــن علمــاء
األحســاء مشــاخيها وغريهــم .واثنيهمــا؛ اســتعراض منــاذج مــن تلــك املصاحــف املخطوطــة،
وخامتــة بنتائــج وتوصيــات عمــا توصــل إليــه البحــث.

املبحــث األول :أبــرز العلمــاء والوراقــن الذيــن نســخوا املصاحــف يف
األحســاء
إن احلديث عن أبرز العلماء والوراقني الذين نســخوا املصاحف يف األحســاء يســتلزم منا
معرفة أدوات الكتابة اليت اعتمدوا عليها يف نسخ املصحف الشريف مثل؛ األوراق ،واألقالم،
واألحبــار ،فقــد تفاوتــت نوعيــة األوراق املســتخدمة حســب مــا اطلعنــا عليــه مــن منــاذج حمليــة،
مــا بــن الــورق اجليــد املائــل إىل البيــاض مــن حيــث النقــاء واملتانــة والليونــة وحســن الصقــل ،ومنهــا
الــورق اخلفيــف الرقيــق ،ومنهــا الــورق الثخــن الغليــظ املائــل إىل اللــون األصفــر الــكامت .والنــوع
األول ،الــذي يســمى «الكاغــد( ،»((1هــو األكثــر شــيوعاً واســتخداماً أبنواعــه املختلفــة علــى
مــا يبــدو يف نســخ املصاحــف والكتــب ،والــذي اشــتهرت مسرقنــد وبغــداد بتصنيعــه( ،((1وهنــاك
انواعـاً أخــرى كانــت جتلــب مــن البصــرة إىل األحســاء ،وهــي األوراق املســتوردة مــن املانيــا(،((1
إضافــة إىل مــا كان جيلــب مــن اهلنــد يف صناديــق خاصــة ،والــي كانــت ألهــل األحســاء عالقــات
جتاريــة وتواصــل قــدمي معهــا(.((1
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وأمــا األقــام الــي كان يســتخدمها النُســاخ يف األحســاء ،فقــد اعتمــدوا علــى مــا وفرتــه هلــم
البيئــة الزراعيــة فيهــا ،مثــل أعـواد شــجر العصفــر( ،((1وأعـواد البــوص والقصــب «احلنــف»(،((1
الــي تنبــت يف امل ـزارع وعلــى جــداول وصــروف امليــاه ،والــي كان يؤخــذ منهــا األصلــح للكتابــة
واألصــر يف االســتعمال ،مث بعــد ذلــك تقطــع وتُــرى حســب نــوع اخلــط املســتخدم( .((1ويبــدو
أن النُســاخ يف األحســاء قــد اعتمــدوا علــى أن ـواع خمتلفــة مــن األحبــار ،فهنــاك احلــر األســود
(((1
الســخام ومـواد
الــذي كان يصنــع مــن الـزاج األبيــض  ،واملــاء ،والصمــغ العــريب ،والعصــف ،و ّ
أخــرى ،فتســحق وختلــط مجيعـاً ،لتتكــون منــه مــادة احلــر ،وكذلــك كان يصنــع احلــر مــن احلبــة
الســخام،
الســوداء ،ونــوى اخلــوخ ،وقشــر الرمــان ،الــذي كان جيفــف حتــت أشــعة الشــمس ،و ّ
فتســحق املكــوانت مجيعـاً مث ختلــط ابملــاء وأبنـواع معينــة مــن الزيــوت ،ولتصبــح بعــد ذلــك حـراً
أســوداً جيــداً ،ولــكل انســخ مــن النُســاخ طريقتــه يف إعــداد احلــر اخلــاص بــه(.((1
وميكننــا القــول؛ إن بيئــة االحســاء العلميــة والزراعيــة،كان هلــا أثرهــا الناجــع يف إفـراز العديــد
مــن العلمــاء والوراقــن النُســاخ ،الذيــن قض ـوا كث ـراً مــن أوقاهتــم يف نســخ املؤلفــات واملصنفــات
الشــرعية املختلفــة ،إىل جانــب قيامهــم بنســخ القــرآن الكــرمي يف مصاحــف متنوعــة األشــكال
األحجــام ،والكتابــة علــى الق ـراءات الســبع ،وأســباب النــزول ،والعنايــة ابملصاحــف واحلفــاظ
عليهــا يف أغلفــة جلديــة وقماشــية ،وذلــك حبســب كل فــرة اترخييــة ،وأيضــا علــى قــدرة الناســخ
وإمكاانتــه الفنيــة وأســلوبه يف اختيــار نــوع اخلــط والرســم ،وســرعه االجنــاز ممــا كان يــرز شــكل
مــن أشــكال الوراقــة يف األحســاء ،وســنتطرق هنـاـ مبشــيئة هللا لبعــض مــن أولئــك النُســاخ سـواءً
كانـوا مــن العلمــاء أو مــن طــاب العلــم أو ممــن اختــذ الوراقــة والنســخ مهنــة ورزقـاً ،ومــن خــال
مــا توافــرت مــن مــادة علميــة ،فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
 -١الشــيخ عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن الشــيخ شــعيب بــن عبــد الــرزاق املالكــي( ،((2والــذي نســخ
مصحفـاً يف عــام 1122هــ1704 /م ،وزيّنــة أبســباب النــزول أمــام كل ســورة ،وابلقـراءات الســبع
يف اهلامــش( ،((2ولألســف مل يتيســر للباحــث مــن احلصــول علــى نســخة منــه أو االطــاع عليهــا.
 -٢الشــيخ أمحــد بــن الشــيخ عبــد هللا بــن حممــد العبــد القــادر الشــافعي ،وهــو مــن أعيــان القــرن
الثــاين عشــر اهلجــري /الثامــن عشــر امليــادي ،أخــذ العلــم علــى طائفــة مــن علمــاء عصــره ،وتــوىل
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القضــاء يف عهــد حكــم بــي خالــد ،وانل يف عهدهــم مكانــة كبــرة ،فشــغل منصــب املستشــار
حلاكــم األحســاء وزعيــم بــي خالــد عرعــر بــن دجــن ،وابنــه ســعدون ،وكان أديبـاً ،وشــاعراً ،تــويف
رمحــه هللا تقريبــا ســنة 1197ه1783 /م ،وقــد قــام بنســخ القــرآن الكــرمي خبــط مجيــل وابأللـوان
الزاهيــة ،وانتهــى مــن نســخة يف عــام 1168هــ1750 /م(.((2
 -٣الشــيخ عبــد العزيــز بــن الشــيخ عبــدهللا بــن الشــيخ أمحــد بــن عبــدهللا العبــد القــادر الشــافعي،
وهــو حفيــد الشــيخ أمحــد املذكــور ســابقاً ،ولــد يف النصــف األول مــن القــرن الثالــث عشــر
اهلجــري ،وطلــب العلــم علــى يــد أبيــه الشــيخ عبــدهللا ،وعلــى بعــض علمــاء األحســاء يف عصــره،
ومل يؤثــر عنــه ســوى املصحــف الــذي خطــه خبــط مجيــل وواضــح ،وتــويف رمحــه هللا يف النصــف
الثــاين مــن القــرن الثالــث عشــر اهلجــري تقريبـاً وقــد نســخ القــرآن الكــرمي خبــط مجيــل وواضــح(،((2
ولكــن ال نعلــم يف أي ســنه مت نســخ املصحــف ،ولعــل مــن املرجــح أنــه نســخه يف أواخــر القــرن
الثــاين عشــر اهلجــري وبدايــة القــرن الثالــث عشــر اهلجــري /أواخــر القــرن الثامــن عشــر وبدايــة
القــرن التاســع عشــر امليــادي.
 -٤الشــيخ أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف الشــافعي ،والــذي نســخ مصحفــان
وذلــك أثنــاء إقامتــه وجماورتــه األوىل يف مكــة املكرمــة عــام1180ه1767 /م ،وأمــا املصحــف
الثــاين فقــد نســخه أثنــاء جماورتــه الثانيــة يف عــام 1200هــ1786 /م(.((2
 -٥الشــيخ عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن عبــد هللا العبــد اللطيــف الشــافعي( ،((2وهــو مــن أعيــان
القــرن الثالــث عشــر اهلجــري /التاســع عشــر امليــادي ،وقــد نســخ مصحفــا خبــط يــده( ،((2ومل
يتســى للباحــث االطــاع علــى ذلــك املصحــف.
 -٦الشــيخ حممــد بــن مبــارك املالكــي ،وهــو مــن أعيــان القــرن الثالــث عشــر اهلجــري /التاســع
عشــر امليــادي ،والــذي خــط بيــده تســعه مصاحــف وكان خطــه مجيــل وواضــح( ،((2ومل يتســن
للباحــث اإلطــاع علــى أي مــن تلــك املصاحــف.
 -٧الشــيخ علــي بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد املــاص ،وهــو مــن أعيــان القــرن الثالــث
عشــر اهلجــري /التاســع عشــر امليــادي ،والــذي أُوقفــت عليــه مدرســة الشــيخ عبــد اللطيــف بــن
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عبــد العزيــز البتــر( ((2ابملــرز يف عــام1274ه1858 /م ،لتكــون مقـراً لتعليــم القــرآن الكــرمي(.((2
واشــتهر الشــيخ علــي أبنــه مــن أبــرز الوراقــن حيــث قــام بنســخ الكثــر مــن املصاحــف ،ويــروى
أنــه نســخ عــدة مصاحــف لنســاء مــن أهــل اخلــر يف األحســاء ،الل ـوايت بدورهــن أوقفــن تلــك
املصاحــف( ،((3وقــد تيســر لنــا االطــاع علــى أحــد تلــك املصاحــف ،والــي خطهــا الشــيخ علــي
لصــاحل الســيدة طرفــة بنــت علــي العكلــي ،والــي أوقفتــه بدورهــا علــى ابنهــا وذريتــه مــن بعــده.
 -٨الشــيخ عبــد الرمحــن بــن علــي املــاص ،وهــو إمــام مســجد عبــد الرمحــن ابملــرز ،والــذي تــوىل
اإلمامــة فيــه ملــدة مخســن عامـاً( ،((3وهــو أيضــا مــن الوراقــن املشــهورين ولــه مصاحــف عديــدة،
ويبــدو لنــا مــن خــال االطــاع علــى بعــض املصاحــف الــي نســخها أنــه كان يســر علــى هنــج
والــده يف اخلــط والرســم ،فشــكال بذلــك مدرســة خاصــة بنســخ القــرآن الكــرمي.
 -٩الشــيخ عبــد هللا بــن علــي العبــد القــادر الشــافعي ،ولــد عــام1270ه1854/م ،نشــأ يف
بيئــة علميــة ،وحفــظ القــرآن الكــرمي وهــو ابــن اثنــي عشــرة ســنة ،وطلــب العلــم علــى جــده ووالــده
القاضــي وعلــى مجلــة مــن علمــاء بلــده ،وتــوىل اإلمامــة واخلطابــة يف جامــع االمــام فيصــل بــن
تركــي ابملــرز ،وتــوىل القضــاء ،وكان شــاعرا واديبـاً ،تــويف يف ســنة 1344ه1925/م( ،((3وذُكــر
أنــه قــد خــط مصحف ـاً بيــده ،وكان حســن اخلــط جمــوده ،وقيــل إنــه أمت مصحــف جــده الشــيخ
عبــد العزيــز آل عبــد القــادر ســالف الذكــر(.((3
 -١٠الشــيخ أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن قريــن ولــد عــام 1311ه1893 /م ،تلقــى تعليمــه علــى
ودرس القــرآن الكــرمي ومبــادئ القـراءة والكتابــة مــكان والــده(،((3
يــد والــده وعلــى علمــاء عصــرهّ ،
كانــت لــه ُكتّــاب لتعليــم القــرآن الكــرمي حبــي الكــوت يف مدينــة اهلفــوف ،وقــد نســخ القــرآن الكــرمي
خبــط يــده ،وأرســل املصحــف إىل امللــك عبــد العزيــز رمحهمــا هللا عــام 1345ه1927 /م.
 -٤الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد اللطيــف بــن حممــد الصــاحل إمــام مســجد الرملــة مبدينــة املــرز،
والــذي أمــه لســنوات عديــدة ،وعمــل كاتــب ضبــط لقاضــي املــرز ،وكان حســن اخلــط جمــود لــه،
ويؤثــر عنــه أنــه خــط مصحفـاً بيــده ،وقــد تــويف رمحــه هللا ســنه 1353ه ـ 1941/م(.((3
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ونــورد فيمــا يلــي جــدوالً أبمســاء النُســاخ وهــي مرتبــة تصاعــدايً حبســب اتريــخ النســخ
والتملــك(*)(:((3
اتريخ النسخ

التملك

امللحوظات

م

اسم الناسخ

الشــيخ عبــد الرمحــن بــن حممــد
1
بن الشــيخ شــعيب املالكي.

1122هـ1704 /م

_____

مفقود

الشــيخ أمحــد بــن عبــدهللا بــن
2
حممــد العبــد القــادر.

1168هـ1750 /م

أسرة العبد
القادر

الشــيخ أمحــد بــن عبــد الرمحــن
3
بــن حممــد العبــد اللطيــف.

1180هـ1767 /م

أسرة العبد
اللطيف

الشــيخ أمحــد بــن عبدالرمحــن
4
بــن حممــد العبــد اللطيــف.

1200هـ 1786/م

_____

الشيخ عبد العزيز بن عبدهللا
5
بن أمحد العبد القادر.

القرن  13اهلجري

أسرة العبد
القادر

الشــيخ عبــد الرمحــن بــن أمحــد
6
بــن عبــدهللا العبداللطيــف.

القرن  13اهلجري

_____

الشــيخ علــي املــاص املعاصــر
7
لفــرة الوقــف علــى مــا يبــدو.

1233ه/
1818م

الشــيخ حممــد بــن مبــارك
8
ا ملا لكــي .
الــوراق الشــيخ علــي بــن عبــد
 9الرمحــن املــاص وهــو مــن أبــرز 1270هـ1854 /م
الوراقــن يف املــرز
القرن 13اهلجري

10

466

جمهول

مفقود

مفقود

عائشة بنت
موقوف يف الروضة
محد بن عيسى
الشريفة ابملسجد النبوي.
العكلي
_____

مفقود

السيدة طرفة حمفوظ يف املكتبة املركزية
جامعة امللك فيصل
بنت علي
ابألحساء.
العكلي
ظهر للباحث من
األستاذ عبد هللا
القرن  13اهلجري بن حسني العبد الفحص انه من نسخ
الشيخ عبد الرمحن املاص
القادر
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م

اسم الناسخ

11

جمهول

اتريخ النسخ

التملك

الشيخعبداللطيف
القرن  13اهلجري
بن حممد العفالق

الــوراق الشــيخ عبــد الرمحــن
12
بــن علــي املــاص.
1304ه/
جمهــول وأمتــه الشــيخ عبــد هللا
13
1887م
بــن ايب بكــر املــا
الشــيخ عبــد هللا بــن علــي
بداية القرن 14ه
14
العبدالقــادر

1276هـ1860/م

البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحوظات
مذهب
مصحف ّ

______
______

مكتبة امللك عبد العزيز
ابملدينة املنورة

مفقود

الشــيخ أمحــد بــن عبــد العزيــز
15
بــن قريــن.

منتصف القرن
14ه

______

الشــيخ عبداللطيــف بــن عبــد
16
اللطيــف بــن حممــد الصــاحل.

منتصف القرن
14ه

مفقود

اهدي للملك عبد
العزيز رمحه هللا يف عام
1345ه1926/م

ويتبــن لنــا مــن اجلــدول الســابق أن املصاحــف األحســائية مــرت بفـرات اترخييــة ويف عهــود
خمتلفة ،فاملصاحف من الرقم ( )7-1يف اجلدول كانت قد اختطت ونســخت بيد بعض من
علمــاء الشــافعية واملالكيــة ،وذلــك خــال فــرة حكــم دولــة بــي خالــد (1082ه1547/م-
1208ه1793 /م) لشــرق واجلزيــرة العربيــة ،وقــد تباينــت جــودة خــط اولئــك العلمــاء مــا بــن
املتقــن واحلســن.
وأما املصاحف من الرقم (  ،)12 -7فهي مصاحف قد مت نســخها بيد بعض الوارقني
املهــرة ووضــح ذلــك منــذ هنايــة الدولــة الســعودية األوىل ( 1233ه1818 /م) ويف فــرة حكــم
الدولــة الســعودية الثانيــة (1309 -1256هــ1891-1840/م ) ،والــي بــرزت فيهــا جــودة
نســخ املصاحــف ،ويبــدو لنــا أهنــا هــي املرحلــة الــي تشــكلت فيهــا مالمــح املدرســة األحســائية
اخلاصة بنســخ املصاحف ،وميكننا القول هنا؛ أن لالســتقرار السياســي الذي شــهدته األحســاء
يف فــرة حكــم الدولــة الســعودية الثانيــة وعلــى وجــه اخلصــوص يف الفــرة الثانيــة مــن حكــم اإلمــام
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فيصــل بــن تركــي ،والــذي عــرف عنــه عنايتــه واهتمامــه ابلعلــم والعلمــاء ودعمهــم معنــوايً ومــادايً
ودعــم احليــاة العلميــة يف األحســاء والشـواهد علــى ذلــك كثــرة(.((3
وأمــا بقيــة املصاحــف فهــي يف العهــد العثمــاين الثــاين (1288ه1871/م ـ1331ه/
1913م) يف األحســاء ويف فــرة ضــم امللــك عبــد العزيــز هلــا خــال مرحلــة توحيــد اململكــة
العربيــة الســعودية .وهــو مــا ســوف يظهــر لنــا بوضــوح يف النمــاذج يف املبحــث القــادم.

املبحث الثاين :مناذج من املصاحف األحسائية:
مــن خــال البحــث والتقصــي عــن املصاحــف األحســائية تبــن أن هنــاك مصاحــف كثــرة
نســخت يف األحســاء وكتبــت بيــد بعــض العلمــاء واملشــايخ وطــاب العلــم ،ابإلضافــة مــا نســخة
النســاخ والوراقــن ،وهــي يف رأينــا مــن املصاحــف األحســائية النــادرة ،والــي حنــاول هنــا أن نســلط
الضــوء علــى بعــض مــن تلــك النمــاذج املختــارة ،الــي أطلــع عليهــا الباحــث ،وهــي غيــض مــن
فيــض ،بــل أكاد أجــزم أبن هنــاك مــا هــو أقــدم منهــا ،والــي لــو بــرزت للعيــان لرمســت لنــا صــورة
جديــدة مــن مالمــح عنايــة أهــل األحســاء ابلقــرآن الكــرمي ،وطريقــة نســخهم ومصطلحــات
رمسهــم للقــرآن الكــرمي وضبطــه ،وتشــكيله ملدرســة أحســائية هبــم كان هلــا أثرهــا يف منطقــة اخلليــج
العــريب ،فهنــاك تشــابه كبــر بــن مصاحــف أهــل األحســاء وغريهــم مــن البلــدان اجملــاورة ،ممــا
ميكــن االســتدالل بــه علــى أهنــا خرجــت مــن نفــس املنبــع واملدرســة والتأثــر والتأثــر .وســوف
نعــرض تلــك النمــاذج املختــارة حبســب تسلســلها التارخيــي:

النموذج األول(*)(:((3
مصحــف الشــيخ أمحــد بــن عبــدهللا بــن حممــد العبــد القــادر ،والــذي خطــة بيــده وانتهــى
مــن كتابتــه عــام 1168هــ1755 /م ،ويقــع يف جملديــن اثنــن مــن القطــع الكبــر علــى ورق
«الكاغــد» اجليــد مقاســه 23×35ســم تقريبـاً ،وبلغــت عــدد صفحاتــه حـوايل ســتمائة صفحــة
تشــمل كامــل القــرآن الكــرمي ،وأهتــم الناســخ بتحديــد كل صفحــة ابللــون األمحــر ،وقــد كتــب
املصحف ابملداد األســود ،وبدئت أوائل الســور ابملداد األمحر ،ووضعت الفواصل بني اآلايت
علــى هيئــة ثــاث نقــاط ابملــداد األمحــر ،وكذلــك عالمــات ضبــط التــاوة مثــل املــد ،والفتــح،
468
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والســكون وغريهــا ،وحــدد امســاء الســور ابملــداد األمحــر يف ش ـريط حييــط هبــا يف بدايــة كل
ســورة مــن ســور القــرآن الكــرمي ،حيــث دون فيهــا اســم الســورة ،وعــدد آايهتــا ،ونوعهــا ،وعــدد
حروفهــا ،وكلماهتا.وبــرز اهتمــام الناســخ يف كتابــة املصحــف ابلرســم العثماين(((4()*(((3وخبــط
النســخ اجلميــل( ،((4وبلــغ عــدد األســطر يف كل صفحــة مــن املصحــف بلغــت مخســة عشــر
ســطراً ،وت ـراوح عــدد الكلمــات يف الســطر الواحــد مــا بــن ســتة إىل مثــان كلمــات .ممــا ميكــن
االســتدالل بــه علــى أن الشــيخ أمحــد قــد حــرص علــى كتابــة املصحــف بتــأين ورويــة ليتقــن يف
اداءه.
ويلحــظ علــى املصحــف أيض ـاً ،أنــه مل يرقــم ابألعــداد وإمنــا اكتفــى الناســخ ابإلشــارة إىل
كلمــة مــن بدايــة الصفحــة املقابلــة يف أســفل الصفحــة الســابقة ،وهــو مــا كان متبعـاً يف معظــم
املصاحــف يف تلــك الفــرة التارخييــة .ولقــد مت حتزيــب املصحــف وتقســيمة إىل 30جــزء وكل
جــزء مت تقســيمه إىل حزبــن واحلــزب اربعــة أرابع يف كل ربــع ُثنــان فأصبــح اجلــزء يتكــون مــن
مثانيــة أمثــان(.((4
وقد متيز هذا املصحف عن غريه من املصاحف األحســائية بعدة أمور منها؛ أن الناســخ
حــرص علــى تدويــن عــدد حــروف كل ســورة ،بــل وعــدد الكلمــات فيهــا ،وهــو مــن األمــور
النــادرة يف املصاحــف .وقــام الناســخ بنســخ كل جــزء مــن القــرآن الكــرمي علــى عشــر ورقــات،
وكل جــزء يبــدأ بصفحــة جديــدة ،وكل صفحــة تبــدأ آبيــة جديــدة وتنتهــي آبيــة ،واعتــى الناســخ
أن تبــدأ أبلفــاظ مثــل؛ ســبحان هللا ،واي أيهــا الذيــن آمنـوا..أخل وهــو مــا يــدل علــى متكــن الشــيخ
العبــد القــادر مــن حفــظ القــرآن الكــرمي وقوتــه وســعة علمــه.

النموذج الثاين(*)(:((4
مصحــف الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــدهللا بــن أمحــد العبــد القــادر ،وهــو حفيــد الشــيخ أمحــد
العبــد القــادر املذكــور ،وقــد خطــة بيــده خبــط مجيــل وواضــح ،وال يعلــم ابلضبــط مــى انتهــى
مــن نســخة واترخيــه ،والنســخة الــي بــن ايدينــا غــر كاملــة مــن حيــث األج ـزاء ،فالناســخ بــدأ
املصحــف مــن ســورة الفاحتــة وتوقــف حــى بدايــة ســورة احلــج ،وإضافــة إىل ذلــك فالنســخة هــي
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غــر مكتملــة اإلعــداد علــى مــا ظهــر للباحــث ،ويؤيــد رأينــا يف ذلــك أن الناســخ مل يــدون أمســاء
الســور يف اعالهــا ،ومل يرقــم اآلايت وإمنــا تــرك مســافة مــن الفـراغ بــن اآلايت ويبــدو أن الناســخ
كان علــى أمــل العــودة إليهــا الحقــا وكتابتهــا بلــون خمتلــف ،ولعــل املــرض أو الوفاةحالــت دون
امتامــه للمصحــف ،وهللا أعلــم .وتقــع النســخة يف ثالمثائــة وثــاث صفحــات مــن القطــع الكبــر،
والورق مقاســه  23×33ســم من ورق «الكاغد» اجليد واملصقول ،واملداد الذي اســتخدم يف
الكتابــة هــو احلــر األســود ،وكتــب علــى مــا يبــدو خبــط اإلجــازة اجلميــل( ،((4وقــد قُســم املصحــف
إىل أج ـزاء وامثــان ،ومتــت كتابــة كلمــة اجلــزء علــى جانــب املصحــف وعنــد بدايــة اجلــزء ،ومــن
خــال فحــص املصحــف تبــن أن عــدد األســطر يف الصفحــة حـوايل ثالثــة عشــر ســطراً وعــدد
الكلمــات يف الســطر الواحــد قرابــة إحــدى عشــرة كلمــة .ومتيــز هــذا املصحــف بنوعيــة الــورق
اجليــدة واملصقولــة ،وحســن اخلــط ،وجــودة الكتابــة للمصحــف الكــرمي وهــي مــن النســخ النــادرة
يف رأينــا والصــور املرفــق تدعــم مــا ذهبنــا اليــه.

النموذج الثالث(*)(:((4
وهــو املصحــف الــذي خطــه الشــيخ أمحــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف
الشــافعي ،بيــده أثنــاء إقامتــه وجماورتــه األوىل يف مكــة املكرمــة عــام 1180ه1767 /م ،حيــث
نســخ مصحفـاً يف جملديــن حبجــم الثمــن مــن حتزيــب القــرآن الكــرمي ،فقــال يف خامتتــه« :كاتبــه
العبــد املستمســك حببــل الرجــاء أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن عبــد اللطيــف غفــر هللا تعــاىل
هلــم وعفــا عنهــم مبنــه وكرمــه وفضلــه ،قــد تشــرفت بكتابتــه وحتشــيته وكانــت مــدة ذلــك ســتني يومـاً
آخرهــا اتســع ذي القعــدة مــن عــام 1180ه مثانــن بعــد مائــة والــف هجريــة أحســن هللا ختامــه،
وكانــت كمــال أصــل صحيــح حمــرٍر الســيما اآلايت والوقــوف وحتشــيته مــن التيس ـ ِر والتّيس ـ ِر
وليــس يف حواشــيه مــن الرمــوز ســوى الصــاد وهــي أليب بكــر ،وهللا اســأل أن جيعلــه مــن العمــل
املقبــول فانــه أكــرم مرجــو مأمــول وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم»(.((4
وقــد خــط الشــيخ أمحــد مصحف ـاً آخــر ويقــع يف جملــد واحــد وحبجــم الربــع مــن حتزيــب القــرآن
الكــرمي ،وانتهــى مــن نســخه يف جماورتــه الثانيــة وإقامتــه يف مكــة املكرمــة ،حيــث أوقــف كال
املصحفــن يف يــوم  22ذي احلجــة مــن عــام 1200ه1786 /م ،علــى ابنتــه آمنــة(.((4
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وتعــد هــذه النســخة مــن املصحــف كاملــة عــدا ســورة الفاحتــة ،وقــد كتبــت علــى ورق
مقاســه  12.5×19ســم مــن «الكاغــد» اجليــد ،وقــد قــام الناســخ بوضــع إطــار لصفحــات
املصحــف عبــارة عــن خطــن مزدوجــن ابملــداد األمحــر ،وحــدد أمســاء الســور ابملــداد األمحــر يف
ودون فيــه اســم الســورة،و نوعهــا،
شـريط حييــط هبــا يف بدايــة كل ســورة مــن ســور القــرآن الكــرميّ ،
وعــدد آايهتــا ،واعتمــد يف نســخة للمصحــف علــى الرســم العثمــاين ،وخبــط جيــد مييــل إىل خــط
النســخ ،وتراوحــت عــدد اســطر الصفحــة يف معظــم املصحــف مخســة عشــر ســطراً ،وتضمــن
الســطر الواحــد قرابــة عشــرة إىل أربــع مــن الصفحــة املقابلــة كمــا هــو متبــع يف أغلــب املصاحــف،
وال يوجــد كذلــك ترقيــم بــن اآلايت ،وإمنــا اســتعيض عنهــا بوضــع دائــرة صغــرة ابللــون األمحــر.
وقــد متيــز هــذا املصحــف مصحــف عــن غــره بوضــوح اصطالحــات الضبــط ،وعالمــات التــاوة،
والتجويــد ،كالوقــف ،والقصــر ،واالشــباع إىل غــر ذلــك ،وبيــان الفروقــات يف الق ـراءات وهــو
مؤشــر علــى يــدل متكــن الناســخ يف علــم القـراءات ،والــي كتبــت ابملــداد األمحــر ،وقــد زخرفــت
خامتــة املصحــف بشــكل مثلــث هندســي ،وختــم املصحــف ابلصــاة والســام علــى النــي صلــى
هللا عليــه وســلم .ولعــل يف الصــور اآلتيــة املرفقــة تــرز ذلــك اجلانــب يف صفحــات املصحــف،
واخلامتــة الــي دوهنــا الناســخ.

النموذج الرابع(*)(:((4
وهــو املصحــف الــذي خطــه الشــيخ علــي بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد املــاص
بيــده ،والــذي يعــد مــن أبــرز النُســاخ للمصاحــف يف األحســاء يف وقتــه ،ولعــل هــذه النســخة
مــن املصحــف الــي بــن أيدينــا هــي مــن أوضــح املصاحــف األحســائية الكاملــة ،الــي تبــدأ مــن
ســورة الفاحتة حىت ســورة الناس وخامتة بدعاء ختم القرآن الكرمي ،ومت جتليد املصحف بغالف
جلــدي عليــه نقــوش هندســية مجيلــة حفــرت علــى غالفــه اخلارجــي( .((4ويف أول صفحــة بعــد
الغــاف رمســت دائــرة كبــرة مبحيــط مــزدوج ابللــون األمحــر واألصفــر ،وأحيطــت تلــك الدائــرة
خبــط ابللــون األمحــر وبنقــاط محـراء ،ممــا أعطىاملصحــف شــكالً فنيـاً ومجاليـاً رائعـاً ،وكتــب داخــل
الدائــرة مــا نصــه « :بســم هللا الرمحــن الرحيــم وبعــد فقــد اوقفــت وحبّســت وأبــدت وســرمدت
احلــرة املصونــة طرفــة بنــت املرحــوم ان شــاء هللا علــي بــن محــد آل عكلــي هــذا املصحــف الشـريف
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لوجــه هللا تعــاىل علــى يــد ابنهــا املبــارك ان شــاء هللا عبــد اللطيــف بــن الشــيخ عبــد الرمحــن بــن
الشــيخ عبــد اللطيــف بــن كثــر( ((5مث مــن بعــده ابنهــا املذكــور علــى إخوانــه قاصــدة بذلــك وجــه
هللا تعــاىل وراجيــة ثوابــه وقفــا صحيحــا شــرعيا ال يبــاع وال يشــرى ،وال يوهــب ،وال يســرق،وال
ينهــب ،لعــن هللا ابيعه،وشــاريه ،وانهبه،وســارقه فمــن بدلــه بعــد مــا مسعــه فإمنــا امثــه علــى الذيــن
يبدلونــه ان هللا مسيــع عليــم وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف
21ربيــع الثــاين ســنة 1270هجريــة»(.((5
وقــد زخرفــت ديباجــة املصحــف الــي تشــمل ســورة الفاحتــة ،وســورة البقــرة برســوم هندســية
ومربعــات متقاطعــة مجيلــة ابأللـوان األمحــر واألخضــر واألصفــر ،تعكــس اجلماليــة الفنيــة للناســخ
واتقانــه لعملــه .وكتبــه علــى ورق «الكاغــد» مــن القطــع الكبــر 22×32ســم ،وقــد قــام الناســخ
بوضــع إطــار لصفحــات املصحــف عبــارة عــن خطــن مزدوجــان ابملــداد األمحــر ،وحــدد امســاء
الســور ابملــداد األمحــر يف شـريط حييــط هبــا يف بدايــة كل ســورة مــن ســور القــرآن الكــرمي .وبــرزت
يف املصحــف بصفــة عامــة بعــض مصطلحــات الضبــط وعالمــات التــاوة ،والــي اســتخدم فيهــا
املــداد األمحــر .وقــد اعتمــد الناســخ يف كتابتــه للمصحــف علــى الرســم العثمــاين ،واســتخدم خــط
الرحيــاين( ((5اجلميل،الــذي مييــل إىل خــط الثلــث ،وتراوحــت عــدد اســطر الصفحةالواحــدة يف
معظم املصحف ســتة عشــر ســطراً ،وتضمن الســطر الواحد قرابة عشــر كلمات إىل أربع عشــرة
كلمــة ،ومل ترقــم صفحــات املصحــف ابألرقــام العدديــة ،وامنــا مت االكتفــاء بذكــر الكلمــة األوىل
مــن الصفحــة املقابلــة كمــا هــو متبــع يف اغلــب املصاحــف القدميــة ،وال يوجــد كذلــك ترقيــم بــن
اآلايت ،وإمنــا اســتعيض عنهــا بوضــع دائــرة صغــرة ابللــون األمحــر ،ورســم الناســخ عنــد بدايــة كل
جــزء مــن القــرآن الكــرمي دائــرة مزدوجــة ومزخرفــة بنقــاط ابللــون األمحــر وكتــب داخلهــا رقــم اجلــزء
كتابــة ،ويف منتصــف القــرآن الكــرمي رســم دائــرة مزخرفــة أبشــكال مجيلــة لونــت ابللــون األمحــر
واألصفــر واألخضرلتدلــل علــى منتصــف املصحــف ،ويلحــظ أن الناســخ حــرص علــى إضافــة
ملســة فنيــة مــن الزخرفــة علــى أواخــر ســور املصحــف.
ولقــد متيــز هــذا املصحــف بــروز اللمســة الفنيــة واجلماليــة املبدعــة للناســخ وذلــك مــن
خــال الزخــارف اهلندســية والدوائــر املزركشــة املتأثــرة بطبيعــة البيئــة احملليــة ،مــن حيــث اعتمادهــا
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علــى األشــكال اهلندســية والزخــارف املوجــودة يف املبــاين واألب ـواب والنوافــذ وحــى يف صناعــة
املشــاحل األحســائية الشــهرية .ويبــدو أن هــذا النمــوذج مــن املصاحــف ،كان هــو الســائد يف
األحســاء جلودتــه وحســن اخلــط ووضوحــه ،ممــا ميكــن اعتبــاره أحــد مالمــح املدرســة األحســائية
يف نســخ املصاحــف وكتابتهــا ولعــل ذلــك يتبــن بوضــوح مــن خــال النظــر يف امللحــق اخلــاص
ابملصحــف املشــار إليــه.

النموذج اخلامس(*)(:((5
وهــي نســخة مــن مصحــف احســائي جمهــول الناســخ ،وكان يف حــوزة األســتاذ عبــد هللا
بــن حســن بــن الشــيخ علــي العبــد القــادر ،إال أن الباحــث مييــل إىل أن النســخة هــي مــن نســخ
الناســخ األحســائي الشــهري الشــيخ عبــد الرمحــن بــن علــي بــن عبــد الرمحــن املــاص ،وقــد بنيننــا
رأينــا بعــد النظــر والفحــص وعقــد املقارنــة بــن النســخة الــي بــن أيدينــا ونســخ أخــرى خبــط
الشــيخ عبــد الرمحــن املــاص ،فتبــن وجــود تشــابه كبــر يف رســم اخلــط وأســلوبه وطريقــة تزيــن
املصحــف ،لــذا فمــن املرجــح أن تكــون هــذه النســخة ختصــه.
وعلــى العمــوم ،فــإن هــذه النســخة تقــع يف ثالمثائــة ومخــس وأربعــون صفحــة ،كتبــت علــى
ورق «الكاغــد» اجليــد مــن القطــع الكبــر مقاســه  23×33ســم ،ولوحــظ عليهــا التــأكل يف
أطرافهــا وســقط مــن بدايــة املصحــف حــى اآليــة  41مــن ســورة البقــرة ،وأمــا خامتــة املصحــف
فهنــاك ســقط يف اجلــزء الثالثــون وذلــك مــن ســورة االنشـراح حــى هنايةاملصحــف ،وهنــاك ســقط
يف أجـزاء أخــرى متفرقــة مــن املصحــف؛ كالســقط احلاصــل يف ســورة الدخــان ،وســورة اجلاثيــة،
وســورة احلاقــة ،وســورة الدهــر ،ابإلضافــة إىل آتكل بعــض الصفحــات مــن األعلــى والوســط،
ومرجــع ذلــك يف رأينــا بعــد العهــد والقــدم وســوء احلفــظ والتخزيــن.
وقــد قــام الناســخ إبحاطــة الصفحــات إبطــار مــزدوج ابملــداد األمحــر ،وإطــار آخــر حييــط
ابإلطــار الســابق ،وذلــك عنــد بدايــة وهنايــة كل جــزء مــن القــرآن الكــرمي ،ووضــع ش ـريط علــى
دون فيــه اســم الســورة ونوعهــا وعــدد آايهتــا .واعتمــد
بدايــة كل ســورة يف القــرآن ابملــداد األمحــرّ ،
الناســخ يف نســخة للمصحــف علــى الرســم العثمــاين ،وُكتــب املصحــف ابملــداد األســود وخبــط
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مجيــل ورائــع مــن قلــم خــط النســخ ،الــذي مييــل فيــه إىل خــط الثلــث يف بعــض األحيــان .وقــد
وتراوحــت عــدد أســطر الصفحــة يف معظــم املصحــف ســتة عشــر ســطراً ،وتضمــن الســطر
الواحــد قرابــة اثنــا عشــر إىل أربــع عشــرة كلمــة ،ومل ترقــم صفحــات املصحــف ابألرقــام العدديــة،
وال يوجــد كذلــك ترقيــم بــن اآلايت ،وإمنــا اســتعيض عنهــا بوضــع دائــرة صغــرة ابللــون األمحــر،
ورســم الناســخ عنــد بدايــة كل جــزء مــن القــرآن الكــرمي دائــرة مزدوجــة ومزينــة ابلنقــاط ابللــون
األمحــر وكتــب داخلهــا رقــم اجلــزء كتابــة ،ويف منتصــف القــرآن الكــرمي رســم دائــرة زخرفــت
ابلزخــارف اجلميلــة للداللــة علــى منتصــف املصحــف ولونــت ابللــون األمحــر واألخضــر واألصفــر
واحيطــت بنقــاط مــن اخلــارج والدخــل ابللــون األمحــر ،ممــا يعكــس اجلماليــة والذائقــة الفنيــة الــي
كان ميتلكهــا الناســخ.
وقــد لوحــظ علــى املصحــف ،وجــود بعــض التعليقــات املختلفــة علــى احلواشــي مثــل؛ ايـراد
اســباب النــزول لبعــض اآلايت ،واالشــارة إىل اآلايت املنســوخة والناســخة هلــا ،وكذلــك متلــك
املصحــف( ((5مــن لــدن األســتاذ عبــد هللا بــن حســن بــن الشــيخ علــي العبــد القــادر( ،((5ويبــدو
يل أن تلــك التعليقــات علــى املصحــف أضيفــت فمــا بعــد ممــن ت ـوارث املصحــف الكــرمي مــن
أســرة العبــد القــادر .ومتيــز هــذا املصحــف ابجلــودة وحســن اخلــط ،وبوجــود الزخــارف يف طياتــه
ووضــوح أتثــر الناســخ أبســلوب والــده يف النســخ والكتابــة ،ولعــل يف الصــور املرفقــة تظهــر ذلــك
للقــارئ.

النموذج السادس(*)(:((5
مصحــف الشــيخ عبــد الرمحــن بــن علــي بــن عبــد الرمحــن املــاص ،وهــو مــن أعيــان القــرن
الثالث عشر اهلجري /التاسع عشر امليالدي ،والذي خلف والده الشيخ علي نسخ املصاحف
وشــكال هو ووالده مدرســة أحســائية متميزة لنســخ املصاحف من حيث اخلط واألشــكال الفنية
واجلماليــة واملتناســبة مــع البيئــة احملليــة ،وقــد حصــل الباحــث علــى جــزء يســر مــن خامتــة ألحــد
املصاحــف الــي نســخها الشــيخ عبــد الرمحــن ،والــي دون امســه كامــا عليهــا واتريــخ انتهــاءه مــن
نســخه للمصحــف ،وذلــك بقولــه « :وقــع الفـراغ مــن رقــم هــذا القــرآن اجمليــد الــذي ال أيتيــه الباطــل
من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد يف اليوم اخلامس عشــر من شــهر ربيع اآلخر
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أحــد شــهور ســنة  1276الســنة السادســة والســبعني بعــد األلــف واملائتــن واأللــف هجريــة بقلــم
أفقــر الــورى إىل هللا واحوجهــم إليــه عبــد الرمحــن بــن علــي بــن عبــد الرمحــن املــاص غفــر هللا لــه
ولوالديــه وللمســلمني مبنــه وكرمــه آمــن وحنمــد هللا رب العاملــن».
ويف الصــورة الــي حصــل عليهــا الباحــث ،ورغــم عــدم اكتماهلــا ،وبعــد اج ـراء بعــض
التعديــات الالزمــة لدراســتها بوضــوح وفهمهــا جيــداً ،فقــد بينــت القيمــة الفنيــة واجلماليــة،
وحســن اخلــط وروعتــه للناســخ ،وحرصــه علــى العنايــة بتزيــن املصحــف ابألل ـوان والزخــارف
األحســائية ،وميكننــا مالحظــة التشــابه فيمــا بينهــا وبــن نقــش املشــلح األحســائي املميــز ،وهــو
مــا يعكــس أتثــر الناســخ ببيئتــه الــي عــاش فيهــا ،وقــد اكتفيــت إبظهــار اجلانــب الفــي للصــورة
وعرضهــا كنمــوذج يســر لعــدم توفــر املصحــف كام ـاً.

النموذج السابع(*)(:((5
وهــو مصحــف أحســائي لناســخ جمهــول ،كان يف مكتبــة الشــيخ عبداللطيــف بــن حممــد
العفالــق املالكــي( ،((5والــذي ورثــه مــن والــده ،ووالدمهحمــد ورثــه مــن أمــه مــوزة بنتعبــد هللا بــن
عبــد الرمحــن العفالــق املتوفيــة ســنة 1274ه1858 /م( ،((5والــي يظهــر أهنــا هــي صاحبــة
املصحف،وذلــك حســب إفــادة حفيدهــا( ،((6واملصحــف عبــارة عــن حتفــة فنيــة مذهبــة واندرة،
وممــا يؤســف هلأهنــا نســخة غــر كاملــة ،بــل ويوجــد فيهــا نقــص يف مقدمــة املصحــف وخامتتــه،
وظهــر ذلــك للباحــث مــن خــال فحصهــا أهنــا نســخة قدميــة العهــد لــذا ُوجــد فيهــا بعض التآكل
والنقــص ،ويبــدو أهنــا وصلــت إىل مكتبــة الشــيخ عبــد اللطيــف عــن طريــق االرث الشــرعي.
وعلــى كل حــال ،فــإن صفحــات املصحــف قــد مت حتديدهــا إبطــار كتــب ابملــداد األمحــر
مذهــب ،وكتبــت اآلايت القرآنيــة علــى اســطر مذهبــة ابملــداد األســود،
وبداخلــه إطــار عريــض ّ
وحــددت خبطــن مذهبــن ،وأوراق املصحــف مــن ورق الكاغــد املصقــول مــن القطــع الكبــر
ومقاســه 22×30ســم ،وزخرفــت املنطقــة بــن اإلطاريــن بزخــارف إســامية عبــارة عــن جنمــة
مثانيــة األضــاع ملونــه ابللــون األمحــر ووســطها مذهــب ،ورمســت مــع بدايــة األج ـزاء والســور
واألرابع واألنصــاف واألمثــان ،وذلــك حســب حتزيــب القــرآن الكــرمي املشــهور ،ووضــع ش ـريط
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دون فيــه اســم الســورة ونوعهــا وعــدد آايهتــا
علــى بدايــة كل ســورة يف القــرآن ابملــداد املذهــبّ ،
وكتبــت ابملــداد األمحــر.
وأمــا األســطر يف كل صفحــة ،فقــد بلغــت إحــدى عشــر ســطراً وعــدد كلمــات كل ســطر
تراوحــت مــا بــن ســتة إىل إحــدى عشــر كلمــة .ومل ترقــم اآلايت ابألرقــام العدديــة وإمنــا وضعــت
دائــرة كبــرة مذهبــة حتيــط هبــا نقــاط بشــكل مجيــل ،وأُعتمــد رســم املصحــف العثمــاين يف كتابتــه،
وخبــط النســخ ،والــي ال نعلــم ابلضبــط مــن قــام بنســخه ،وتظهــر لنــا قيمــة هــذه النســخة وندرهتــا
التارخييــة مــن مجلــة املصاحــف املوجــودة يف األحســاء.

النموذج الثامن(*)(:((6
وهــو املصحــف املوقــوف علــى الروضــة الشـريفة يف املســجد النبــوي ،والــذي يبــدو أنــه كان
فيــه تلــف ونقــص مــن ســورة الكافــرون حــى ســورة النــاس ،فــأمت نقصــه الشــيخ عبــد هللا بــن أيب
بكــر املــا احلنفــي( ،((6خبــط يــده وذلــك حســب مــا أشــار إليــه يف خامتــة املصحــف ،حيــث
قــال« :ابألحســاء حرســها هللا تعــاىل مــن كل ضـراء وأبســاء امــن مت متــام املصحــف الشـريف يف
شــهر مجــادى الثانيــة ســنة 1304ه احســن هللا تعــاىل ختامهــا مبنــه وكرمــه امــن ،»..ويفهــم مــن
هــذا الــكالم أن إمتــام النقــص كان يف األحســاء ،وأن الشــيخ ارجعــه إىل املدينــة املنــورة حرصــا
منــه وعنايــة ابملصحــف ومــكان وقفــه ،وذلــك ملــا تبــن لــه أنــه موقــوف علــى الروضــة الشـريفة،
وقــد كتــب يف مقدمــة املصحــف بقولــه« :هــذا املصحــف الشـريف موقــوف يف الروضــة الشـريفة
الكائنــة ابملســجد النبــوي ابملدينــة املنــورة ،كمــا اخربنيبذلــك مــن اثــق بــه ،حــرره األقــل املفتقــر إىل
عفــو املــوىل عبــد هللا بــن ايب بكــر املـاَّ عفــى هللا عنهــم واملســلمني آمــن».
وعنــد عقــد مقارنــة بــن منــاذج املصاحــف األحســائية ،واملصحــف املوقــوف علــى الروضــة
الشـريفة يتضح للعيان الفرق جليا وواضحا يف شــكل الرســم ،ونوع اخلط املســتخدم ،والطريقة
الــي كانــت تنســخ فيهــا املصاحــف يف األحســاء وشــكلها العــام .لــذا ميكننــا القــول؛ أبن هنــاك
احتمــال غــر مؤكــد أبن املصحــف ليــس مــن املصاحــف األحســائية ،ولعــل يف قابــل األايم
تتضــح للباحــث احلقيقــة .وآثـران ذكــر املصحــف إلمتــام الشــيخ عبــد هللا بــن ايب بكــر املــا رمحــه
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هللا جــزء مــن املصحــف خبــط يــده ،وهــو أمــر يثمــن للشــيخ املالرمحــه اللهفــي حرصــه وعنايــة
ابلقــرآن الكــرمي وإعادتــه مــرة أخــرى إىل مــكان وقفــه يف املدينــة املنــورة .وســيظهر بوضــوح مــن
خــال النظــر يف الصــور املرفقــة مــن منــوذج املصحــف مــا منيــل إليــه مــن رأي ونرجحــه.

اخلامتة والنتائج:
مــن خــال اســتعراضنا لبعــض النمــاذج مــن املصاحــف األحســائية ولنســاخها يف الفــرة
التارخيية املشمولة ابلبحث ،توصلت الدراسة إىل عدة نتائج جديرة ابلذكر والنشر والتوصيات
العلميــة املهمــة يف هــذا اإلطــار .فقــد بينــت الدراســة وجــود عــدد غــر قليــل مــن املصاحــف الــي
خطهــا ونســخها العلمــاء األحســائيني املربزيــن ،الذيــن اعتنـوا حبفــظ كتــاب هللا قـراءة ،وحفظـاً،
وجتويــداً ،ونســخاً ،ووقفـاً ،وتوارثتــه األجيــال مــن بعدهــم ،ممــا جعــل ذلــك يدخــل ضمــن أعماهلــم
الصاحلــة اجلاريــة.
وأوضحــت الدراســة حــرص بعــض العلمــاء النُســاخ للمصحــف الش ـريف علــى ذكــر
التفاصيــل الدقيقــة مــن حيــث تدويــن عــدد حــروف اآلايت وعــدد الكلمــات يف كل ســورة مــن
ســور القــرآن الكــرمي ،وهــو أمــر اندر الوقــوع علــى حــد علمــي ،وهنــاك مــن أهتــم بذكــر القـراءات
الســبعة املتعمــدة يف هوامــش املصحــف وذكــر بعــض التعليقــات علــى حواشــيه.
وأظهــرت الدراســة أنــه رغــم تبايــن املصاحــف األحســائية مــن حيــث اخلطــوط ،واألشــكال،
والرســوم ،وجــودة النُســاخ وخالفــه ،إال أهنــا أكــدت علــى وجــود مدرســة احســائية للوراقــة
والنســخلها مساهتــا ونســقها اخلــاص ،وال ختتلــف كث ـرا عــن بقيــة اقاليــم اجلزيــرة العربيــة ،وهــو
إســهام حضــاري وثقــايف يف الناحيــة احلضاريــة والعلميــة حيســب ملنطقــة األحســاء يف تلــك الفــرة
التارخييــة املذكــورة.
أوضحــت الدراســة أن جــودة نســخ املصاحــف وتشــكل مالمــح املدرســة األحســائية
للنســخكانت ابرزة جبــاء يف فــرة االســتقرار السياســي الــذي شــهدته األحســاء خــال الفــرة
الثانيــة مــن حكــم اإلمــام فيصــل بــن تركــي ،والــذي عــرف عنــه عنايتــه واهتمامــه ابلعلــم والعلمــاء
ودعــم احليــاة العلميــة يف األحســاء وغريهــا مــن بلــدان الدولــة الســعودية الثانيــة.
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وبينــت الدراســة أيضــا أن املصاحــف األحســائية متيــزت حبســن املنظــر ،واخلــط اجلميــل،
واألشــكال الفنيــة ،والزخرفيــة ،واجلماليــة املتأثــرة ابلبيئــة احملليــة مثــل؛ زخــارف املبــاين ،واألبـواب،
والنوافــذ ،واملشــاحل األحســائية الشــهرية ،واتســمت بعــدم التكلــف املبالــغ فيــه ،وهــي بــذا ال تقــل
مــن حيــث اجلــودة واملتانــة عــن غريهــا يف حواضــر العــامل االســامي.
واثبتــت إن الوراقــة كانــت مهنــة رائجــة امتهنتهــا بعــض األســر األحســائية ،وهــي مــن املهــن
الش ـريفة ،الــي توارثتهــا األجيــال مــن تلــك األســر ،قــد أســهمت بدورهــا يف نشــر املصاحــف
وعلــوم القــرآن ،عكســت حالــة االنتعــاش للحيــاة العلميــة والثقافيــة يف األحســاء عهدئــذ.
أبــرزت الدراســة أن هنــاك عــدد مــن املصاحــف أحســائية النســخ ،قــد مت وقفهــا وحتبيســها
علــى الروضــة الش ـريفة يف املســجد النبــوي ابملدينــة املنــورة وغريهــا وهومــا يعكــس عمــق الــروح
اإلميانيــة لنشــر اخلــر خــارج اإلطــار املــكاين لألحســاء.

التوصيات:
 دعــوة اجلهــات العلميــة احلكوميــة واخلاصــة يف األحســاء ،والــي لديهــا االمكانيــة علــىإنشاء مركز حلفظ وصيانة الرتاث العلمي األحسائي املوجود على هيئة خمطوطات ومصاحف
وذلك حبصرها ،وتصنيفها حبســب الفرتات التارخيية ،وتصويرها إلكرتونيا ً وإاتحتها للباحثني،
واملتخصصــن ،وطــاب العلــم الســتخراج مــا فيهــا مــن النفائــس والنـوادر.
 دعــوة األقســام العلميــة املتخصصــة (التاريــخ واحلضــارة االســامية واآلاثر) إلجـراء املزيــدمــن الدراســات واألحبــاث التارخييــة املعمقــة علــى املصاحــف األحســائية ،وحماولــة الكشــف عمــا
فيهــا مــن اخلصائــص واملميـزات.
 نشــر الوعــي االجيــايب أبمهيــة اســتخراج املخطوطــات وال ـراث العلمــي يف األحســاءمبختلــف الوســائل العلميــة واإلعالميــة مــن خــال اجلهــات احلكوميــة املختلفــة ،وبيــان أن ذلــك
الـراث حبيــس اخلزائــن واملكتبــات اخلاصــة ،ليــس ملكيــة شــخصية بــل هــو جــزء ال يتجـزأ مــن
حضــارة واتريــخ اجملتمــع والوطــن.
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نسخ المصاحف في األحساء 1122ه1704 /م – 1345ه1926 /م

البسام
د .علي بن حسين َّ

املالحق

ملحق رقم ()1
«وصية الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد اللطيف الشافعي ،جبميع كتبه ومصاحفه القدمية واحلديثة
ألبن أخيه الشيخ أمحد بن عبد الرمحن وألبنه أمحد بن عبد هللا مناصفة بينهما وذلك يف 5حمرم
1181ه1767/م»
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نسخ المصاحف في األحساء 1122ه1704 /م – 1345ه1926 /م

البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()2

«وقفية الشيخ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد العبد اللطيف ،ملصحفني نسخهما بيده على ابنته
آمنه يف 22حمرم عام 1200ه1786 /م»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()3

«الوقفية اخلاصة مبسجد سليمان بن بتري يف حي املقابل ابملربز عام 1289ه1872 /م»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()4

الصورة األوىل من مصحف الشيخ أمحد بن عبد هللا العبد القادر نسخ 1168ه1755 /م.
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البسام
د .علي بن حسين َّ

«الصورة الثانية من مصحف الشيخ أمحد بن عبد هللا العبد القادر نسخ 1168ه1755 /م.
حمفوظ لدى اسرة العبدالقادر»
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نسخ المصاحف في األحساء 1122ه1704 /م – 1345ه1926 /م

البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()5

«الصورة األوىل من املصحف خبط الشيخ إبراهيم بن عبد احملسنالعبد القادر»

«الصورة االثانية من بداية املصحف الشريف خبط الشيخ عبد العزيز العبد القادر»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

«الصورة الثالثة من املصحف الشريف»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

«الصورة األخرية من املصحفبخط الشيخ عبد العزيز العبد القادر حمفوظ لدى اسرة العبدالقادر»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()6

صورة مصحف الشيخ أمحد بن عبدالرمحن بن حممد العبد اللطيف نسخ عام 1180ه1767/م.

صورة خامتة مصحف الشيخ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد العبد اللطيف عام 1180ه1767/م
حمفوظ لدى اسرة العبداللطيف
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()7

«نسخة املصحف خبط الشيخ علي بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املاص» من تصوير الباحث

«الزخرفة الفنية على ديباجة املصحف» من تصوير الباحث
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البسام
د .علي بن حسين َّ

«الزخرفة الفنية على ديباجة املصحف» من تصوير الباحث
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د .علي بن حسين َّ

«منوذج من الزخرفة الفنية على جانب املصحف»

«منوذج من الزخرفة على أواخر سور املصحف اليت تظهراجلمالية الفنية واالبداعية للناسخ»
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د .علي بن حسين َّ

(مجيع اللقطات من تصوير الباحث وهي حمفوظة يف مكتبة جامعة امللك فيصل املركزية دون تصنيف)

امللحق رقم ()8
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نسخ المصاحف في األحساء 1122ه1704 /م – 1345ه1926 /م

البسام
د .علي بن حسين َّ

«صوراتن من مصحف حمفوظ لدى اسرة العبد القادر خبط الشيخ املاص» من تصوير الباحث

«صورة متلك األستاذ عبد هللا بن حسني العبد القادر للمصحف» حمفوظ لدى اسرة العبدالقادر
(مجيع اللقطات من تصوير الباحث )
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()9

«صورة خلامتة مصحف الشيخ عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن املاص الذي نسخه عام
1276ه1860/م»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()10

«صور من املصحف املذهب وهو حمفوظ لدى الدكتور حسن بن عبد الرمحن احلسني»

494

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

نسخ المصاحف في األحساء 1122ه1704 /م – 1345ه1926 /م

البسام
د .علي بن حسين َّ

«صور من املصحف املذهب وهو حمفوظ لدى الدكتور حسن بن عبد الرمحن احلسني»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

امللحق ()11

وثيقة حملية :وهي عبارة عن حصر وراثة للسيدة موزة بنت عبدهللا العفالق يف  20ربيع األول من
عام 1274ه1858 /م واليت ختص املصحف املذهب السابق.
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د .علي بن حسين َّ

امللحق رقم ()12

«صورة من خط الشيخ عبد هللا بن ايب بكر املال على مقدمة املصحف والوقفية»

«صورة من خط الناسخ األصيل للمصحف املوقوف على الروضة الشريفة فياملسجد النبوي»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

«صورة خامتة املصحف خبط الشيخ عبد هللا بن ايب بكر املالعام 1304ه1887 /م»
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البسام
د .علي بن حسين َّ

اهلوامش والتعليقات:
البســام« ،صــور مــن اآلاثر العلميــة العثمانيــة يف واليــة احلســا 1047 -957ه/
((( علــي بــن حســن َّ
1637 -1550م» ،جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة القاهــرة جملــد  ،71عــدد  ،2ابريــل 2011م،
ص.539 -531
((( حممود شكري األلوسي ،اتريخ جند ،حتقيق :حممد هبجة األثري ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،د.ت ،ص.38
((( عبــد هللا بــن انصــر الســبيعي ،احليــاة العلميــة والثقافيــة والفكريــة يف املنطقــة الشــرقية ،د.ن ،د.م،
1987م ،ص.57
((( ســهيل صــاابن ،مــن واثئــق األحســاء يف األرشــيف العثمــاين 1331 -1288ه ،إصــدارات اندي
األحســاء األديب ،األحســاء2009 ،م ،ص.48 -46
((( وثيقــة حمليــة :وهــي وصيــة الشــيخ عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد اللطيــف الشــافعي ،جبميــع كتبــه ومصاحفــه
القدميــة واحلديثــة ألبــن أخيــه الشــيخ أمحــد بــن عبــد الرمحــن وألبنــه أمحــد بــن عبــد هللا مناصفــة بينهمــا
وذلــك يف 5حمــرم 1181ه1767/م .امللحــق رقــم (.)1
((( الشــيخ عبــد هللا بــن عبــد اللطيــف بــن حممــد بــن عبــد اللطيــف الشــافعي وامللقــب ابلشــافعي الصغــر،
ولــد يف مطلــع القــرن الثــاين عشــر اهلجــري تقريبــا ونشــأ وترعــرع يف أحضــان والــده وجــده يف بيــت علــم
وأدب رفيــع ،وتتلمــذ علــى يــد جــده ألبيــه ووالــده ومشــاهري علمــاء بلــده ،وقــد بلــغ شــأانً عظيم ـاً يف
العلــم فــذاع صيتــه يف البلــدان حــى اصبــح مقصــداً لطــاب العلــم وكان مــن ابــرز طالبــه الشــيخ عيســى
بــن مطلــق املالكــي ،وإمــام الدعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب وغريهــم ،وتــوىل القضــاء يف األحســاء
ســنة 1140هــ1727/م تــويف ســنة 1181هــ1767 /م .عثمــان بــن ســند البصــري ،ســبائك العســجد
يف أخبــار أمحــد جنــل رزق األســعد ،مطبعــة البيــان ،مبــي1315 ،ه ،ص .94 -93وعبــد هللا بــن حممــد
ابــن عبــد اللطيــف الشــافعي ،الــكالم اجلامــع علــى احلكــم والشــرط والســبب واملانــع ،حتقيــق :علــي بــن
ســعد الضوحيــي ،دار الذخائــر ،الدمــام1414 ،ه ،ص.1118
((( الشــيخ أمحــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف الشــافعي ،وهــو مــن أعيــان القــرن الثــاين عشــر
اهلجــري ،ولــد يف أوائــل الربــع الثــاين مــن القــرن الثــاين عشــر اهلجــري تقريبــا  ،وتتلمــذ علــى والــده الشــيخ
عبــد الرمحــن وعلــى عمــه الشــيخ عبــدهللا ابــن حممــد العبــد اللطيــف ،والــذي الزمــه كث ـرا ،وعلــى علمــاء
عصــره ،وارحتــل لطلــب العلــم يف احلجــاز مرتــن ،ونصبــه عمــه الشــيخ عبــد هللا عــام 1181ه1767 /م،
لتــويل التدريــس يف املدرســة الــي أوقــف عليهــا وايل األحســاء العثمــاين عليباشــا بــن الونــد زاده األوقــاف،
وتــويف رمحــه هللا عــام 1207ه1786 /م .أمحــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف الشــافعي
األحســائي ،فتــح القــوي بشــرح األربعــن للنــووي ،حتقيــق :حيــى بــن حممــد بــن أيب بكــر ،دار النعمــان
للعلــوم ،دمشــق2005 ،م ،ص.14 -11
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نسخ المصاحف في األحساء 1122ه1704 /م – 1345ه1926 /م

البسام
د .علي بن حسين َّ

((( املخطوطــة األصليــة ملصحــف الــوراق الشــيخ علــي بــن عبــد الرمحــن املــاص ،واملوقوفــة مــن الســيدة طرفــة
بــن علــي العكلــي ،حمفوظــة يف املكتبــة املركزيــة جبامعــة امللــك فيصــل مــن دون تصنيــف وقــد أطلــع عليهــا
الباحــث وتفحصهــا وعمــل عليهــا يف دراســته.
((( عبــد الرمحــن بــن ســليمان املزيــي« ،املصاحــف املخطوطــة خــال القــرن الثــاين عشــر اهلجــري احملفوظــة
يف مكتبــة املصحــف الشـريف يف مكتبــة امللــك عبــد العزيــز ابملدينــة املنــورة» ،جملــة البحــوث والدراســات
القرآنيــة ،العــدد الســابع ،الســنة الرابعــة ،األمانــة العامــة جملمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الش ـريف،
املدينــة املنــورة1430 ،ه ،ص.224
البســام« ،العلماء املغربيون ودورهم يف إقامة الصالت العلمية بني األحســاء واملغرب
( ((1علي بن حســن َّ
العــريب 1250 -850ه1834 -1446 /م» ،اجمللــة التارخييــة املغاربيــة ،مؤسســة التميمــي للبحــث
العلمــي ،تونــس ،الســنة  ،36عــدد  ،135يوليــو2009م ،ص.29
( ((1الكاغــد :هــو اســم مــن امســاء الــورق الصــاحل للكتابــة واللــف «القرطــاس» معــرب مــن الفارســية،
ويعتــر الصينيــون أول مــن صنعــوه ومنهــا وصــل إىل مسرقنــد يف بدايــة القــرن اهلجــري الثــاين وقــد
اعتمــدت صناعــة الكاغــد علــى حلــاء بعــض أن ـواع األشــجار وأليــاف القنــب وغريهــا .إبراهيــم انيــس
وآخــرون ،املعجــم الوســيط ،جــزء  ،2ط ،2دار احيــاء الـراث ،القاهــرة1972 ،م ،ص .791وقاســم
الســامرائي ،علــم االكتنــاه العــريب االســامي ،مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات االســامية،
ال ـرايض 2001م ،ص.257
( ((1خــر هللا ســعيد ،موســوعة الوراقــة والوراقــن يف احلضــارة العربيــة االســامية ،مــج  ،2ج  ،3منشــورات
االنتشــار العــريب ،بــروت2011 ،م ،ص.28 ،27
( ((1حســن بــن حممــد القه ـوايت ،دور البصــرة التجــاري يف اخلليــج العــريب 1914 -1869م ،منشــورات
مركــز دراســات اخلليــج العــريب واجلزيــرة العربيــة ،جامعــة البصــرة1980 ،م ،ص.468 ،440
(14) 82, p.142. IOR/Report on the Admin., No. CXC., For the year 1881-

( ((1العصفــر :هــي شــجرة القرطــم نبــات حــويل وتــزرع يف األحســاء ســيقاهنا قائمــة طورهــا 170 -150ســم
وتزهــر مبــادة صبغيــة محـراء .حممــد شــفيق غـرابل ،املوســوعة العربيــة امليســرة ،ج  ،2دار اجليــل ،القاهــرة
1995م ،ص .1376وحممــد بــن أمحــد الدوغــان ،معجــم البيئــة الزراعيــة لواحــة األحســاء ،مركــز
الرتمجــة والتأليــف والنشــر ،جامعــة امللــك فيصــل ،األحســاء1429 ،م ،ص.137
( ((1هنــاك أن ـواع مــن النبــااتت القصبيــة وشــبه القصبيــة مثــل حشــائش العق ـرابن واملعروفــة حمليــا ابســم
(القلمــان) ،وشــجر األســل ذات األعـواد الطويلــة واملســتقيمة .حممــد بــن طاهــر الكــردي املكــي ،اتريــخ
اخلط العريب وآدابه ،املطبعة التجارية احلديثة ،القاهرة 1939 ،م ،ص .88والسبيعي ،احلياة العلمية
والثقافيــة ،ص .30والدوغــان ،معجــم البيئــة الزراعيــة ،ص.138 ،5
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( ((1خري هللا سعيد ،موسوعة الوراقة والوراقني يف احلضارة العربية االسالمية ،مج  ،1ج  ،1ص.130 -129
والوليــد بــن عبــد الرمحــن الفـراين ،الوراقــة يف منطقــة جنــد ،دارة امللــك عبــد العزيــز ،الـرايض1433 ،ه،
ص.46 ،45
( ((1ال ـزاج األبيــض :هــو مــن ضــروب امللــح الش ـريفة وهــو كربيــت صابــغ وزئبــق يســر رديئــن مينعهمــا
عــن الفلـزات ســوء النضــخ ،وهــو مــا يســمى يف وقتنــا الراهــن بكربيتــات اخلرصــن وهــو ملــح املعــادن
« »Vitriolولــه مســميات خمتلفــة لــدى الوراقــن مثــل زاج قربصــي وزاج مصــري وشــامي وعراقــي
وأخضــر وغــره .داود بــن عمــر االنطاكــي ،تذكــرة أويل األلبــاب واجلامــع للعجــب العجــاب ،حتقيــق:
أمحد مشس الدين ،ج  ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1971 ،م ،ص .169وإبراهيم انيس ،املعجم
الوســيط ،ج ،1ص .405وقاســم الســامرائي ،علــم االكتنــاه العــريب االســامي ،ص320
( ((1ســعيد ،موســوعة الوراقــة والوراقــن يف احلضــارة العربيــة االســامية ،مــج  ،1ج  ،1ص.186 -185
الســبيعي ،احليــاة العلميــة والثقافيــة ،ص .30والوليــد الفـراين ،الوراقــة يف منطقــة جنــد ،ص.41 -38
( ((2مل أقع له على ترمجة.
( ((2إفادة مطبوعة من األستاذ الباحث عبد العزيز بن أمحد العصفور يف 1437 /10 /22ه.
( ((2حممــد بــن عبــد هللا العبــد القــادر ،حتفــة املســتفيد بتاريــخ األحســاء القــدمي واجلديــد ،ط ،2مكتبــة
املعــارف ،ال ـرايض1982 ،م ،ص .361 -339وموقــع أســرة العبــد القــادر االلكــروين.
www.alabdulgader.com
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( ((2موقع أسرة العبد القادر االلكرتوين.
( ((2وثيقــة حمليــة :وهــي وقفيــة الشــيخ أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف ،ملصحفــن نســخهما
بيــده علــى ابنتــه آمنــه يف 22حمــرم عــام 1200ه1786 /م .امللحــق رقــم ( )2و(.)7
( ((2متت االشارة اليه سابقاً.
( ((2إفادة مطبوعة من األستاذ عبد العزيز بن أمحد العصفور 1437 /10 /22ه.
( ((2الشــيخ حممــد بــن مبــارك املالكــي ،كان عاملــا وفقيهــا واســع االطــاع واديبــا وحســن اخلــط ،وكتــب
بيــده تســعة مصاحــف ومخســن كتــاابً جلهــا يف املذهــب املالكــي ،وألــف منســكاً للحــج امســاه
«بشــرى الناســك أبداء املناســك» ،وال تعــرف ســنة وفاتــه ابلضبــط رمحــه هللا إال أنــه كان حيــا عــام
1235ه1820/م .مبــارك بــن علــي بــن محــد األحســائي ،التســهيل تســهيل املســالك إىل هدايــة
مذهــب اإلمــام مالــك ،حتقيــق :عبــد احلميــد بــن مبــارك آل الشــيخ مبــارك ،ج  ،1مكتبــة االمــام
الشــافعي ،ال ـرايض1995 ،م ،ص.61 -60
( ((2الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز البتــر ،مل أقــع علــى ترمجتــه ،ولكــن أســرة البتــر الــي ينتمــي إليهــا
الشــيخ هــي مــن أســر مدينــة املــرز ،والــي كان منهــم ائمــة مســاجد واعمــال خرييــة مثــل بنــاء املســاجد
والوقــف عليهــا ،وأوقــاف أيضـاً علــى مدرســة خاصــة ابلقــرآن الكــرمي وهــي مــن األســرة الــي ومل يبقــى منهــا
أحــد وكان آخــر مــن تــويف مــن رجاهلــا يف ســنة 1369ه1949 /م.وثيقــة حمليــة :وهــي الوقفيــة اخلاصــة=
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=مبســجد ســليمان بــن بتــر يف حــي املقابــل ابملــرز عــام 1289ه1872 /م.امللحــق رقــم ( .)3وصــاحل
بــن عبــد الوهــاب املوســى ،جمــد األجــداد قــدوة األحفــاد ،طبعــة خاصــة ،األحســاء2008 ،م ص.163
( ((2عبــد هللا بــن عيســى الذرمــان ،مظاهــر ازدهــار احلركــة العلميــة يف األحســاء ،طبعــة خاصــة ،األحســاء،
1422ه ،ص.50-49
( ((3إفادة مطبوعة من األستاذ الباحث عبد العزيز بن أمحد العصفور 1437 /10 /22ه.
( ((3صاحل املوسى ،جمد األجداد ،ص.164
( ((3حممد العبد القادر ،حتفة املستفيد ،املرجع السابق ،ص.406 -404
( ((3عبــد هللا بــن عيســى الذرمــان ،مــن أعــام مدينــة املــرز (1350 -1150ه) الــدار الوطنيــة اجلديــدة،
اخلــر2004 ،م ،ص.143
( ((3موســوعة اتريــخ التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مائــة عــام ،ج  ،4ال ـرايض ،وزارة املعــارف،
2003م ،ص.60
( ((3إفادة من حفيد الشيخ عبد اللطيف املهندس إبراهيم بن عبد الرمحن الصاحل يف 1437 / 10/24ه.
*) اجلدول من إعداد الباحث.
البســام« ،قراءة اترخيية يف اهتمام اإلمام فيصل بن تركي آل ســعود بعلماء األحســاء
( ((3علي بن حســن َّ
1282 -1259هــ1865 -1843/م» ،جملــة الــدارة ،العــدد  ،3رجــب 1433هــ ،دارة امللــك عبــد
العزيز ابلرايض 2012م ،ص.49 -48
*) حصــل الباحــث علــى بعــض اللقطــات مــن املصحــف احملفــوظ بعنايــة داخــل إطــار زجاجــي حمكــم
االغــاق ،لــدى أســرة العبــد القــادر .امللحــق رقــم (.)4
( ((3الرســم العثمــاين :يقصــد بــه هنــا املصحــف الــذي مجــع يف عهــد اخلليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي
هللا عنــه والــذي امجــع عليــه الصحابــة رضـوان هللا عليهــم مجيعـاً ،والــذي كتــب علــى حــرف واحــد أي
قـراءة معينــة واحــدة .حممــد الكــردي ،اتريــخ اخلــط العــريب ،املرجــع الســابق ،ص .441 ، 438وغــامن
قــدوري احلمــد ،رســم املصحــف دراســة لغويــة اترخييــة ،اللجنــة الوطنيــة لالحتفــال مبطلــع القــرن اخلامــس
عشــر اهلجــري ،بغــداد1982 ،م ص.152
*) اختلــف العلمــاء يف حكــم االلت ـزام ابلرســم العثمــاين علــى اختــاف احلكــم بنــاءً علــى املســتفيد مــن
املصاحــف ،فهنــاك مــن ذهــب إىل وجــوب االلتـزام ابلرســم العثمــاين ،وهنــاك مــن رأى خــاف ذلــك،
ولكــن الراجــح هــو مذهــب اجلمهــور بوجــوب التـزام الرســم العثمــاين مــع عــدم القــول ابلتوقيــف .ويبــدو
أن معظــم مــا وقــع مــن خمالفــات للرســم العثمــاين يف املصاحــف قبــل زمــن الطباعــة كان يقــع يف إثبــات
األلفــات ،وانتشــرت هــذه الظاهــرة يف مصاحــف املشــارقة يف األغلــب .مهــا بنــت عبــد هللا بــن حممــد
اهلــدب ،كتابــة القــرآن الكــرمي بغــر الرســم العثمــاين دراســة اترخييــة موضوعيــة ،دار كنــوز إشــبيليا للنشــر
والتوزيــع ،ال ـرايض1432 ،ه ،ص .596 ،244-238
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( ((4يعتــر خــط النســخ هــو األفضــل لكتابــة املصاحــف الشـريفة علــى العمــوم .حممــد املكــي ،اتريــخ اخلــط
العــريب ،ص.99
( ((4مســاعد بــن ســليمان الطيــار ،احملــرر يف علــوم القــرآن ،مركــز الدراســات واملعلومــات مبعهــد اإلمــام
الشــاطيب ،ط ،2جــدة2009 ،م ،ص .249وابراهيــم بــن حممــد اجلرمــي ،معجــم علــوم القــرآن ،دار
القلــم ،دمشــق2001 ،م ،ص.12
(*) مت ترميــم نســخة املصحــف والعنايــة بــه مــن قبــل الشــيخ إبراهيــم بــن عبــد احملســن العبــد القــادر ـ رمحــه هللا ـ
إمــام جامــع االمــام فيصــل بــن تركــي ابملــرز ســابقاً ،والــذي قــام برتقيــم املصحــف ووضــع أمســاء الســور
عنــد بدايتهــا ،واملصحــف يف الوقــت الراهــن حمفــوظ لــدى أســرة العبــد القــادر .امللحــق رقــم (.)5
( ((4خــط االجــازة أو التعليــق ،هــو خــط مــا بــن خــط الثلــث والنســخ .حممــد املكــي ،اتريــخ اخلــط العــريب،
ص.132
( ((4حصــل الباحــث علــى بعــض الصــور مــن نســخة املصحــف بواســطة الشــيخ عبــد الرمحــن بــن أمحــد العبــد
اللطيــف .واملصحــف حمفــوظ لــدى ورثــة الشــيخ رمحــه هللا امللحــق (.)6
( ((4امللحق رقم (.)6
( ((4وثيقة حملية :وهي الوقفية اخلاصة ابلشيخ أمحد العبد اللطيف يف امللحق رقم (.)1
(*) النســخة األصليــة حمفوظــة وهــي حبالــة جيــدة يف املكتبــة املركزيــة جبامعــة امللــك فيصــل مــن دون تصنيــف
مكتــي .امللحــق (.)7
( ((4صورة التجليد اخلاص ابملصحف يف امللحق رقم ()5
( ((5عبــد اللطيــف بــن الشــيخ عبــد الرمحــن بــن الشــيخ عبــد اللطيــف بــن علــي بــن حســن عبــد الرمحــن بــن
كثــر ،مل أقــع لــه علــى ترمجــة ،ولكــن هــو حفيــد أحــد األســر العلميــة املالكيــة يف مدينــة املــرز .مســودة
خمطوطــة بيــد الشــيخ حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد اللطيــف بــن كثــر ،كتبهــا يف فـرات زمنيــة متباعــدة
حــى عــام 1304ه1887 /م.
( ((5ديباجة املصحف امللحق رقم (.)7
( ((5خــط الرحيــاين :مييــل بدرجــة كبــرة خلــط الثلــث فتطــول فيــه األلــف والــام كأع ـواد الرحيــان ،وهــو مــن
اخلطــوط املبتكــرة يف العهــد العباســي .أمحــد شــوحان ،رحلــة اخلــط العــريب مــن املســند إىل احلديــث،
منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق2001 ،م ،ص.60
*) أطلــع الباحــث علــى النســخة األصليــة مــن املصحــف ،وهــي حبالــة جيــدة وجملــدة وحمفوظــة لــدى اســرة
العبــد القــادر .امللحــق رقــم (.)8
( ((5صورة من متلك املصحف يف امللحق رقم (.)8
( ((5األســتاذ عبــد هللا بــن حســن بــن الشــيخ علــي العبــد القــادر ،هــو حفيــد الشــيخ علــي القاضــي والعــامل
الشافعي ،كان معلما يف املدرسة األوىل ابملربز اليت افتتحت عام 1357ه1938 /م ،تويف رمحه هللا=
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=ســنة 1392ه1972 /م .الســبيعي ،احلياة العلمية والثقافية ،ص .65 -64ومقابلة شــخصية مع
األســتاذ حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حســن العبــد القــادر يف 1437 /10/25ه.
*) صــورة زودين هبــا األســتاذ عبــد هللا بــن عيســى الذرمــان ،ومت التعامــل معهــا بصفــة شــخصية حــى نتمكــن
مــن االســتفادة مــن معلوماتــه .امللحــق رقــم (.)9
*) زودين بلقطــات مــن املصحــف حفيــد الشــيخ عبــد اللطيــف العفالــق مــن جهــة األم الدكتــور حســن بــن
عبــد الرمحــن احلســن يف 1437 /11/22ه امللحــق رقــم (.)10
( ((5الشــيخ عبداللطيــف بــن حممــد بــن عبــد اللطيــف العفالــق املالكــي ،ولــد عــام 1290ه1873 /م ،يف
مدينــة املــرز ونشــأ وترعــرع فيهــا وكــف بصــره ومل يتجــاوز العامــن ،حفــظ القــرآن الكــرمي ابلقـراءات الســبع
قبل أن يبلغ العاشرة من عمره ،أخذ عن مجلة من علماء عصره ،وارحتل اىل احلجاز لطلب العلم وأخذ
مــن علماءهــا يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ،وبــرز يف الفقــه املالكــي وعلــم الفرائــض حيــث بــز بــه اقرانــه
فيــه ،ودرس يف مدرســة جــر الدوســري ابملــرز ،وصلــى ابلنــاس إمامــا يف مســجد اجلــري ابملــرز وانتفــع
بعلمــه النــاس وأخــذ عنــه عــدد مــن العلمــاء وطلبــة العلــم تــويف ســنة 1382ه1962 /م .والذرمــان ،مــن
أعــام مدينــة املــرز ،ص.137 -131
( ((5وثيقــة حمليــة :وهــي عبــارة عــن حصــر وراثــة للســيدة مــوزة بنــت عبــدهللا العفالــق يف  20ربيــع األول مــن
عــام 1274ه1858 /م .امللحــق رقــم (.)11
( ((6إفادة من األستاذ علي بن الشيخ عبد اللطيف بن حممد العفالق يف 1437/11/23ه.
*) نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك عبد العزيز العامة ابملدينة املنورة (.)12
( ((6الشــيخ عبــد هللا بــن ايب بكــر بــن حممــد بــن عمــر املــا احلنفــي ،ولــد يف اهلفــوف عــام 1243ه/
1828م ،ونشــأ يف بيــت علــم وفضــل ،تـوارث العلــم كابــر عــن كابــر فوالــده الشــيخ أبوبكــر املــا ،وده
مفــي املشــرق القاضــي حممــد بــن عمــر املــا ،اشــتغل بطلــب العلــم مــن صغــره ،فحفــظ القــرآن الكــرمي يف
ســن مبكــرة ،وحفــظ املتــون يف خمتلــف العلــوم ،وأخــذ مــن علمــاء بلــده ومنهــم والــده ،ودرس يف عــدة
مــدارس مثــل املدرســة الشــلهوبية ،ومدرســة القبــة وغريمهــا ،وتتلمــذ علــى يــده كثــر مــن طلبــة العلــم مــن
األحســاء وخارجهــا ،والــف عــدة مؤلفــات منهامــا هــو خمطــوط ومــا هــو مطبــوع تــويف رمحــه هللا ســنة
1309ه1892 /م .عبــد اإللــه بــن حممــد املــا ،مدرســة القبــة الشــرعية ابألحســاء خــال أربعــة قــرون،
مركــز التأليــف والنشــر ،جامعــة امللــك فيصــل ،األحســاء2014م ،ص.162 -158
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املصادر واملراجع

املخطوطات:
	-خمطوطــة أصليــة ملصحــف الشــيخ أمحــد بــن عبــدهللا بــن حممــد العبــد القــادر عــام 1168ه .حمفوظــة
لــدى أســرة العبــد القــادر.
	-خمطوطــة أصليــة ملصحــف الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــدهللا بــن أمحــد العبــد القــادر .حمفوظــة لــدى
أســرة العبــد القــادر.
	-خمطوطــة أصليــة ملصحــف الشــيخ أمحــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف نســخ عــام
1180ه .حمفوظــة لــدى أســرة العبــد اللطيــف.
	-خمطوطــة أصليــة ملصحــف الشــيخ علــي بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد املــاص ،وهــي موقوفــة
مــن الســيدة طرفــة بــن علــي العكلــي ،حمفوظــة يف املكتبــة املركزيــة جبامعــة امللــك فيصــل مــن دون
تصنيــف.
	-خمطوطــة أصليــة ملصحــف احســائي جمهــول الناســخ ،كان يف ملكيــة االســتاذ عبــد هللا بــن حســن
بــن الشــيخ علــي العبــد القــادر ،حمفوظــة لــدى أســرة العبــد القــادر.
	-صورة من مصحف الشيخ عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن املاص.
	-صــورة مــن نســخة أصليــة للمصحــف الــذي امتــه الشــيخ عبــد هللا بــن ايب بكــر املــا احلنفــي وحمفوظــة
يف مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة ابملدينــة املنــورة.

الواثئق احمللية:
	-وثيقــة حمليــة :وصيــة الشــيخ عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد اللطيــف الشــافعي ،جبميــع كتبــه ومصاحفــه
القدميــة واحلديثــة ألبــن أخيــه الشــيخ أمحــد بــن عبــد الرمحــن وألبنــه أمحــد بــن عبــد هللا مناصفــة بينهمــا
وذلك يف 5حمرم 1181ه1767/م.
	-وثيقــة حمليــة :وقفيــة الشــيخ أمحــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف ،ملصحفــن نســخهما
بيــده علــى ابنتــه آمنــه يف 22حمــرم عــام 1200ه1786 /م.
	-وثيقة حملية :وهي الوقفية اخلاصة مبســجد ســليمان بن بتري يف حي املقابل ابملربز عام 1289ه/
1872م.
	-مســودة خبــط الشــيخ حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد اللطيــف بــن كثــر ،كتبهــا يف ف ـرات زمنيــة
متباعــدة حــى عــام 1304ه1887 /م.
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الواثئق االجنبية:
- IOR/Report on the Admin., No. CXC., For the year 1881-82.

ب -املراجع
الكتب:
	-إبراهيم انيس وآخرون ،ملعجم الوسيط ،ط ،2دار احياء الرتاث العريب ،القاهرة1972 ،م.
	-ابراهيم بن حممد اجلرمي ،معجم علوم القرآن ،دار القلم ،دمشق2001 ،م.
	-أمحــد شــوحان ،رحلــة اخلــط العــريب مــن املســند إىل احلديــث ،منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب،
دمشــق2001 ،م.
	-أمحــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد العبــد اللطيــف الشــافعي األحســائي ،فتــح القــوي بشــرح األربعــن
للنــووي ،حتقيــق :حيــى بــن حممــد بــن أيب بكــر ،دار النعمــان للعلــوم ،دمشــق2005 ،م.
	-حســن بــن حممــد القهـوايت ،دور البصــرة التجــاري يف اخلليــج العــريب 1914-1869م ،منشــورات
مركــز دراســات اخلليــج العــريب واجلزيــرة العربيــة ،جامعــة البصــرة1980 ،م.
	-خري هللا سعيد،موســوعة الوراقة والوراقني يف احلضارة العربية االســامية ،مج  ،2ج  ،3منشــورات
االنتشار العريب ،بريوت2011 ،م.
	-داود بــن عمــر االنطاكــي ،تذكــرة أويل األلبــاب واجلامــع للعجــب العجــاب ،حتقيــق :أمحــد مشــس
الديــن ،ج  ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت1971 ،م.
	-ران يوســف خــوري ،دليــل التحويــل اهلجــري امليــادي والتقــاومي اهلجريــة وامليالديــة الدائمــة ،دار
ت ـراث للنشــر ،بــروت1999 ،م.
	-ســهيل صــاابن ،مــن واثئــق األحســاء يف األرشــيف العثمــاين 1331-1288ه،إصــدارت اندي
األحســاء األديب ،األحســاء2009 ،م.
	-صاحل بن عبد الوهاب املوسى ،جمد األجداد قدوة األحفاد ،طبعة خاصة ،األحساء2008،م.
	-عبــد اللطيــف عثمــان املــا ،حملــات مــن احليــاة التعليميــة يف األحســاء مــن القــرن احلــادي عشــر إىل
القــرن اخلامــس عشــر اهلجــري ،مجعيــة الثقافــة والفنــون ،األحســاء ،د .ت.
	-عبــد اإللــه بــن حممــد املــا ،مدرســة القبــة الشــرعية ابألحســاء خــال أربعــة قــرون ،مركــز التأليــف
والنشــر ،جامعــة امللــك فيصــل ،األحســاء2014 ،م.
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	-عبــدهللا بــن عيســى الذرمــان ،مظاهــر ازدهــار احلركــة العلميــة يف األحســاء ،طبعــة خاصــة،
األحســاء1422،ه.
	-عبــدهللا بــن عيســى الذرمــان ،مــن أعــام مدينــة املــرز (1350-1150ه) الــدار الوطنيــة اجلديــدة،
اخلرب2004 ،م.
	-عبــد هللا بــن حممــد بــن عبداللطيــف الشــافعي ،الــكالم اجلامــع علــى احلكــم والشــرط والســبب
واملانــع ،حتقيــق :علــي بــن ســعد الضوحيــي ،دار الذخائــر ،الدمــام1414 ،ه.
	-عبــد هللا بــن انصــر الســبيعي ،احليــاة العلميــة والثقافيــة والفكريــة يف املنطقــة الشــرقية ،د.ن ،د.م،
1987م.
	-عثمــان بــن ســند البصــري ،ســبائك العســجد يف أخبــار أمحــد جنــل رزق األســعد ،مطبعــة البيــان،
مبــي1315 ،ه.
	-غــامن قــدوري احلمــد ،رســم املصحــف دراســة لغويــة اترخييــة ،اللجنــة الوطنيــة لالحتفــال مبطلــع القــرن
اخلامــس عشــر اهلجــري ،بغــداد1982 ،م.
	-وقاســم الســامرائي ،علــم االكتنــاه العــريب االســامي ،مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات
االســامية ،ال ـرايض 2001م.
	-مبــارك بــن علــي بــن محــد األحســائي املالكــي ،التســهيل تســهيل املســالك إىل هدايــة مذهــب
االمــام مالــك ،حتقيــق :عبــد احلميــد بــن مبــارك آل الشــيخ مبــارك ،ج  ،1مكتبــة االمــام الشــافعي،
ال ـرايض1995 ،م.
	-حممــد بــن أمحــد الدوغــان ،معجــم البيئــة الزراعيــة لواحــة األحســاء ،مركــز الرتمجــة والتأليــف والنشــر،
جامعــة امللــك فيصــل ،األحســاء1429 ،م.
	-حممد شفيق غرابل ،املوسوعة العربية امليسرة ،دار اجليل ،القاهرة1995 ،م.
	-حممــد بــن طاهــر الكــردي املكــي ،اتريــخ اخلــط العــريب وآدابــه ،املطبعــة التجاريــة احلديثــة ،القاهــرة،
1939م.
	-حممــد بــن عبــد هللا العبــد القــادر ،حتفــة املســتفيد بتاريــخ األحســاء القــدمي واجلديــد ،ط ،2مكتبــة
املعــارف ،ال ـرايض1982 ،م.
	-حممــود شــكري األلوســي ،اتريــخ جنــد ،حتقيــق :حممــد هبجــة األثــري ،مكتبــة مدبــويل ،القاهــرة،
د.ت.
	-مســاعد بــن ســليمان الطيــار ،احملــرر يف علــوم القــرآن ،مركــز الدراســات واملعلومــات مبعهــد اإلمــام
الشــاطيب ،ط ،2جــدة2009 ،م.
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	-مهــا بنــت عبــد هللا بــن حممــد اهلــدب ،كتابــة القــرآن الكــرمي بغــر الرســم العثمــاين دراســة اترخييــة
موضوعيــة ،دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع ،ال ـرايض1432 ،ه.
	-موســوعة اتريــخ التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مائــة عــام ،ج  ،4الـرايض ،وزارة املعــارف،
2003م.
	-الوليد بن عبد الرمحن الفراين ،الوراقة يف منطقة جند ،دارة امللك عبد العزيز ،الرايض1433 ،ه.

األحباث العلمية:
	-عبــد الرمحــن بــن ســليمان املزيــي« ،املصاحــف املخطوطــة يف القــرن احلــادي عشــر اهلجــري يف
مكتبــة امللــك عبــد العزيــز ابملدينــة املنــورة» ،نــدوة «عنايــة اململكــة العربيــة الســعودية ابلقــرآن الكــرمي
وعلومــه» ،املنعقــدة يف جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الشـريف ابملدينــة املنــورة يف الفــرة مــن
 6-3رجــب عــام 1421ه.
	-عبــد الرمحــن بــن ســليمان املزيــي« ،املصاحــف املخطوطــة خــال القــرن الثــاين عشــر اهلجــري
احملفوظــة يف مكتبــة املصحــف الشـريف يف مكتبــة امللــك عبــد العزيــز ابملدينــة املنــورة» ،جملــة البحــوث
والدراســات القرآنيــة ،العــدد الســابع ،الســنة الرابعــة ،األمانــة العامــة جملمــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الش ـريف ،املدينــة املنــورة1430 ،ه.
البســام« ،صــور مــن اآلاثر العلميــة العثمانيــة يف واليــة احلســا 1047-957ه/
	-علــي بــن حســن َّ
1637 -1550م» ،جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة القاهــرة جملــد  ،71عــدد  ،2ابريــل 2011م.
البســام« ،العلمــاء املغربيــون ودورهــم يف إقامــة الصــات العلميــة بــن األحســاء
	-علــي بــن حســن َّ
واملغــرب العــريب 1250 -850ه1834 -1446 /م» ،اجمللــة التارخييــة املغاربيــة ،مؤسســة
التميمــي للبحــث العلمــي ،تونــس ،الســنة  ،36عــدد  ،135يوليــو2009م.
البســام« ،ق ـراءة اترخييــة يف اهتمــام اإلمــام فيصــل بــن تركــي آل ســعود بعلمــاء
	-علــي بــن حســن َّ
األحســاء 1282 -1259هــ1865 -1843 /م» ،جملــة الــدارة ،العــدد  ،3رجــب 1433هــ،
دارة امللــك عبــد العزيــز ابل ـرايض 2012م.
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املقابالت الشخصية واإلفادات:
	-املهندس إبراهيم بن عبد الرمحن الصاحل يف 1437/10/24ه.
	-الشيخ حسن بن عبد الرمحن احلسني يف 1437/11/22ه.
	-األستاذ حممد بن عبد الرمحن بن حسني العبد القادر يف 1437/10/25ه.
	-األستاذ علي بن الشيخ عبد اللطيف بن حممد العفالق يف 1437/11/23ه.
	-إفادة مطبوعة من األستاذ عبد العزيز بن أمحد العصفور يف 1437/10/22ه.
املواقع االلكرتونية:
		
	-موقع اسرة العبد القادر االلكرتوين.

www.alabdulgader.com
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