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احلمد هلل الذي أنزل القرآن، وعلَّم البيان، والصالُة والسالم على سّيِد ولِد عدنان، 
 :بإحسان، وبعدوعلى آله وصحبه والتابعني هلم 

فإن اهلل سبحانه وتعاىل شرَّف هذه األمَة بالقرآن الكرمي، وجعل اخلرييَة املطلقَة ملن 
رضوان ــ نا الصاحل تعلََّمه وعلََّمه، والرفعَة يف الداَرْين ملن َعِمل به والتزَمه، لذلك أقبل سلفُ 

ن النظري، فمِ  منقطعَ  تناء  بالقرآن الكرمي اع اإلسالم على االعتناءِ  منذ فجرِ  ــ اهلل عليهم
 ؛الطباعة تلقِّيه مشاَفهة  إىل كتابِته ومجِعه، وَنسِخه وَنشرِه بني الناس، إىل أن جاء عصرُ 

  .والصدارُة الثابتةالبالغة،  الكرمي احلظوةُ  فكان للمصحفِ 

ــ  من صحابته ــ صلى اهلل عليه وسلمــ  النبي  اختصّ  
إليهم  هم، فأسندَ يف عهدِ على ما كان معهودا  ،سن اخلطّ بُ  رفتْ عُ  ة  ثلّ  ــ اهلل عنهمرضي 

م، وكانوا اخلّط والرَّقْ  ر هلم من وسائلِ تيسّ يفيما  من اآلياتِ  ل عليه تباعا  أن يكتبوا ما ينزِ 
صلى اهلل عليه ــ ن النب مِ  ها من السور، بأمر  يف مواضعِ  اآلياتِ  ــ رضي اهلل عنهمــ  يكتبون
 .بني َدفَّتني فا  مصنَّ  با  عنهم أهنم مجعوا القرآن مرتَّ  عهدْ  يُ ملو  ــوسلم 

ِمن  يإذ خشِ  ــ رضي اهلل عنهــ يق القرآن الكرمي، أبو بكر الصدِّ  من مجعَ  لَ وكان أو 
ــ  هفكان عملُ  .اليمامة ةِ فيهم يف موقع القتلُ  ائه، وكان قد استحرَّ قرّ  القرآن مبوتِ  ضياعِ 

اهلل  رمحةُ ): ــ رضي اهلل عنهــ  أيب طالب بنُ  عظيما حممودا، حىت قال عليي  ــ رضي اهلل عنه
بني  ن مجعَ مَ  وهو أولُ  املصاحف، مجعِ على أيب بكر، كان أعظم الناس أجر ا يف 

 .(اللوحني
 ثانيا   املصحف مجعا   أمر جبمعِ  اخلالفةَ  ــ رضي اهلل عنهــ  عفان بنُ   عثمانُ وملا توىلَّ 

ق ال يطابِ  صحف  مُ  كلِّ   قِ أرسلها إىل األمصار املشهورة آنذاك، وأمر برْ  سخا  نُ ه سخِ نَ و 
: عن عليٍّ ــ رضي اهلل عنه ــ أنه قالروي ، الفتنة رءِ ودَ  اخلالف بذِ سخ، وذلك لنَ هاته الني 

 (.منّا ال تقولوا يف عثمان إال خريا، فواهلل ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مل  )



3 
 

 ــ رضي اهلل عنهمــ  ملا أمجع الصحابةُ  
 قَ خ وفْ نسَ ي ، كل  للقرآن الكرمي سخِ النَّ  حركةُ  يتْ قوِ  ــ رضي اهلل عنهــ  عثمان على مصحفِ 

وأبدعوا  ،يف إتقانه، وتنافسوا يف حتسينه وتسابق الناسُ ، هصرِ ه إليه يف مِ جِّ املصحف الذي وُ 
وقد  ، همزهم عن غريِ متيِّ  خاصة   طريقة   مصر    اذخذ خطاطو كلِّ حىت ،هتنميقِ  ةِ يف إجاد

إىل ويف بفروعه املتعددة، وامتد ذلك الك ب باخلطّ كتَ يف العهد األول تُ  املصاحفُ  كانت
  خطي الثـيُلث يف انتشرَ  اجلديدةُ  ثت اخلطوطُ حدِ اهلجري تقريبا، فلما استُ  اخلامسِ  القرنِ 
على  باخ الذي رَ سْ النَّ  طي مث ظهر خ ،اهلجري ام ذلك إىل القرن التاسعود ،املصاحف كتابةِ 
ال  ليه، وصارت املصاحفُ فعّول اخلطاطون ع ،ووضوحا   ومجاال   جودة   من اخلطوطِ غريه 

 .احلاضر ناىل عصرِ إإال به  ب يف الغالبِ كتَ تُ 
الذي  باللغة العربية هو املصحفُ بع مصحف طُ  كان أولَ وملا ظهرت الطباعُة يف أوربا  

بدار الكتب  وجد منه نسخة  يو  م،4961 بأملانيا سنة Hambourgطُبع يف مهربغ 
 .العربية بالقاهرة 

مل يعرف اجلزائريون    
سواء أكان طباعة ُصُحف أو ُكُتب علمية   الطباعَة يف عهد احلماية العثمانية الرتكية،

 وكانت مهنة  فضال عن القرآن الكرمي، وقد كانت مهنُة َنسِخ املصاحف منتشرة  بينهم، 
 لاملتداوَ  سخ، وكان اخلطي والنَّ  الكتابةِ  حسُن اخلطِّ والذوُق يفن كان لديه ها مَ نُ ميتهِ  شريفة  

 .األندلسي اخلطِّ من  ستمدي امل ،املغريبّ " املبسوط" هو خطي  عتادُ امل
على السواحل  األسطول الفرنسيّ  حلّ ملا  

 ، وكانت تسمىيف إحدى ُسفِنه حممولة   عسكرية   مطبعة   من ضمن مقتنياتهكان  يةاجلزائر 
 من صحيفة   أعداد   منها ، وكان يسحب(Edition Africaine المطبعة اإلفريقية)

 عمليّة   هذه الصحيفة أولَ  عدي تُ ف .مبعىن الساعي ،(L’éstafette اإلسطافيت: )أمسوها
وإن كانت على أيدي  -ئريف اجلزا ألول صحيفة   ة على األراضي اجلزائرية، ونواة  للطباع

وكانت مدينة،  يف كلِّ  مطبعة   الفرنسيةُ  ست اإلدارةُ وأسّ  ،النشر حركةُ  يتْ مث قوِ  -الفرنسيني
ومل يتسن للجزائريني حتت َنرِي ، والبطاقاتاجلرائد والكتب واملنشورات  ها طبعَ مهمتُ 

 .م46القرن  إال يف هنايةِ  مطبعة   إنشاءُ  االستعمار
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 اهتمّ أن   يثبتْ مل
مع أنه ُوجدْت مطابُع فرنسية   ،إبّان االستعمار الكرمي بع القرآنطَ بِ ون الفرنسيّ  املستشرقون

جبهد  حمفوظ  يف  البالد األوروبية اجملاورة يفم إخواهنُ وقد قام  .طَبعْت كتبا عربية  إسالمية
 .ذلك

 الكتب العربيةِ  يف طباعةِ  متخصصة   عربية   جزائرية   ويرجع الفضل يف إنشاء مطبعة  
أحمَد وَقدُّوِر ابنْي مراٍد الشريف إىل األخَوْين التاجَرْين  صحفُ ها املمنِ ومن ضِ  والدينيةِ 

األبيض البحر ، جزيرة تقع يف عرض (Rhodes -رودس) ، ومها من جزيرة رودوسي
 . املتوسط، على سواحل تركيا

مل يكن معروفا عند ( وردُّ قَ ) أن اسم ــــ رمحه اهلل  سعد اهللأبو القاسم ويرى الدكتور  
ني الذين رودوسي من العثمانيّ  ح أن أسرةَ اجلزائريني، فيكاد يرجِّ  عند هو شائع  ك وإمنا األترا

مث س، ونزلوا يف إزمري وجزيرة رود م،4381أخرجهم الفرنسيون قهرا من اجلزائر سنة 
 . واتـَْتهم الظّروفر ملا رجعوا بعدها إىل اجلزائ

صر ولبنان أتيان هبا من مي ،العربية والدينية يتاجران يف الكتباألخوان رودوسي  كان
مع السلطات الفرنسية يف هذا النطاق، ومسح هلما حاكم  طيبة   قات  وغريمها، وقد ربطا عال

اجلزائر واملتاجرة يف  باالستقرار يف مدينة (Jules Cambon -ول كامبونج)اجلزائر 
 أولَ م، فكانت 4361/ه4841فقررا إنشاء مطبعة وفتَح مكتبِة توزيع سنة  الكتب،
ها يف وسط احلي العريب تركية، كان مقري  من أصول   يف اجلزائر ميلكها مسلم   عربية   مطبعة  

 الفرنسية طريقَ  ، وقد فتحت هلما السلطاتُ "املطبعة الثعالبية"بالقصبة، مسيت فيما بعد
إفريقية واملستعمرات الفرنسية  الثعالبية يف غـربِ  املطبعـةِ  التوزيع، فراجت كتبُ 

  .األخرى،كما اشتهرت يف تونس واملغرب األقصى

يـَْيه ورش  وقالوَن القراءَة او كانت قراءُة نافع بر  
السائدَة يف بلدان املغرب العريب منذ قرون، وكانت الصدارُة يف اجلزائر لرواية ورش  مث تليها 

 مصحف   بعِ شار، فلما أُنشئت املطبعة الثعالبية اشتدت احلاجة إىل طَ روايُة قالون يف االنت
 سنةَ  الثعالبية للمصحف إصدار أصدرته املطبعةُ  كان أولُ ف الطلب، سدّ لبرواية ورش 
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وقد أعوزتنا املصادُر المنصالي، أحمد الشيخ خطّه  ونال شرفَ  ،م4611 - ه4838
 .املصحفهذا من  أجزاءَ إال املطبعة  ومل تصدر، عن ذكر ترمجة  هلذا اخلطّاط

 اجلزائريّ  اطاخلطّ  خبطِّ ( ع األخريالرب) م،4617 - هـ4831مث أصدرت املطبعة سنة 
ا إصالحي   وكاتبا اوقد كان خطاطا أملعي   ،(م4616 - هـ4873 :ت) اسمر  عمرَ البارع 
 .موهوبا  

أسنـد إليه كتـابة املصحف   جزائري متمّيز، اط  مث وقع اختيار رودوسي على خطّـ 
الشعرية،  صائدِ الق كامال، كما أسند إليه كتابة بعض الكتب العلمية كاآلجرومية وبعض

م، 4394ولد عام  ،(أو السفاتي طيفالس  )املشهور بلقب  ادير  محمد شاط وهو اخلطّ 
ار طَّ مث صار قائمــا بشؤون مقربة القَ  ،عايل القصبةبأ ا مبسجد سيدي رمضانم  يِّ قكان و 

شتغل ياخلط، له مكتب والتجليد و  الزخرفـةِ  بفنونِ  ية  اودر  ا حرفـة  بوسط العاصمة، وكان ذ
هذا  اختاره رودوسي لكتابةِ ندري ملاذا وال  .على اجللد قشِ الكتب والنَّ  وجتليدِ  فيه باخلطِّ 

مط غُ  ندري كذلك ملاذا ، وال؟ةطبعامل عنالكتب اليت صدرت  بعض املصحف، وكتابةِ 
عرف هذا إذ ال يُ  ة وهو الذي كان أساَس هذا العمل اجلليل؟،ه من التعريف والشهر حقي 

 .رودوسي السفطي، وإمنا مصحفُ  مصحفُ : ه، فال يقالطابعِ  مِ اسْ املصحف بامسه بل بِ 

 السفطي هذا املصحفَ  شيخُ ال تبَ كَ  
الكويف،  اخلطِّ  ورِ صُ  واضح، له بعضُ الرسوم  واسعُ  وهو خط  املغريب،  "المبسوط" خبطِّ 
بلدان املغرب العريب، من  يف مصاحفِ  املنتشرِ و  ه بالضبط املشهور عند املغاربةطَ وضبَ 

اء والقاف والنون فوجتريد حروف ال ،بواحدة حتتية والفاءِ  ،فوقية قاف بواحدةال قطُ نَ  حيثُ 
وغري ذلك من األصول اليت يضيق املقام بذكرها، إال  قط حال كوهنا متطرفة،والياء من النَّ 

 .ث املشرقيلُ ب أمساء السور خبط الثـي أنه كت

 .بعت يف فرتات متباعدةاهلل ثالثة مصاحف طُ  وقد نسخ رمحه 

 اه يف املطبعةِ وأقدم نسخة مما عاينَّ '' :قال الدكتور حممد شريفي 
 هـ4884حتمل تاريخ  ،حممد بن مصطفى بن مراد رودوسيعليها السيد  القائمِ املذكورة ِ 

 وعلى الركن األيسر من الصفحة العنوان داخلَ  ،م، وهي الطبعة الثالثة منه4643 -
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 :تباإلطار كُ  فطي، ويف آخر املصحف يف صفحة الفهرست خارجَ السَّ  :اإلطار كلمةُ 
 ".فطيالسَّ  عملُ 
هذه  لصَ وفَ  ،ضم ربعا من القرآنقسم ي أقسام، كلي  أربعةَ  قد قّسم اخلطاط مصَحفهو 

 سطور كلِّ  وعددُ . من الربع سورة   ، يذكر فيهما أولَ نْي خاصَّ  وإطـار   األقسام بديباجة  
ه كامال، مث أعيد طبعُ يفة، صح (933) سطرا، وعدد صحائفهِ ( 41) صحيفة منه

عّم سنة  وجزءِ  تبارك، وجزءِ  قد مسع، وجزءِ  س،يكربع  ،منه أجزاءُ  تْ بعوطُ 
 .م4633/هـ4811سنة  مرة أخرىه وأعيد طبعُ م، 4647/هـ4881

م، وكانت 4681 - هـ4816طبعت هذه النسخة يف عام  
ف سطرا، وبلغ عدد صحائِ ( 41) فهاوكانت مسطرة صحائِ من توقيع اخلطاط،  خالية  

عند ابتداِء  النسختني اتنيوقد وضعت أرقام اآليات يف ه، صحيفة (999)املصحف 
 .ألغى العمل به يف النسخة الثالثةرآه مث  ، وهو رأياآلية

 م وهي خالية  4687 /ه4819بتاريخ  بعت هذه النسخةُ طُ  
 فهاصحائِ  سطرا، و بلغ عددُ (48) فهاصحائِ  سطورِ  وكان عددُ  ،اط أيضااخلطَّ  يعِ توقمن 

النسخة للتصحيح إىل األزهر الشريف آنذاك، فجاء  وقد أرسلت هاته .صحيفة( 743)
التعريف باملصحف واإلقرار بصحته حتت توقيع شيخ عموم املقارئ املصرية آنذاك الشيخ 

النشر ويل يف ه النسخة هي اليت  صار عليها التعوهذ علي حممد الضباع ــ رمحه اهلل ــ،
، م4674 –ه 4864أي سنة  بثماين سنوات، االستقالل، مث أعيد طبعه بعد التداولو 

 :وقد انتشر هذا املصحف مبختلف األحجام 
حيوي  ،هه وفهرسُ مصحف كامل مقسوم إىل أربعة أرباع، لكل ربع ديباجتُ  ۞
 .سطرا( 48) صحيفة حتوي كلي ،  صحيفة( 743)

 (317)وفيه  ،إىل أخر القرآن     من سورة  ،()  ۞
 .سطرا (48) صحيفة حتوي كلي   ،صحيفة

صحيفة، ( 37)إىل آخر القرآن، وفيه  من سورة  ،() ۞
 .سطرا ( 48)صحيفة حتوي  كلي 
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،  صحيفة( 81) إىل آخر القرآن وفيه من سورة  ،() ۞
 .سطرا( 48)صحيفة حتوي  كلي 

يف ربوع اجلزائر ويف  يف مساجدنا، واقتناه الناس، وانتشرَ  نا  مهيمِ  وبقي هذا املصحفُ 
 االستعمار الفرنسي، وقد صدر قرارُ  أوىل طبعاته يف عهدِ  هلا منذ أن ظهرتْ  البالد اجملاورةِ 

نت عليه كبريا، مث أذِ  من الزمن ملا رأت اإلقبالَ  استصداره فرتة   احلكومة الفرنسية بوقفِ 
طويلة بعد  ومل يزل الناس يقتنونه إىل مدة   ه خارج البالد،نشرِ  عدمِ  ه بشرطِ بطبعِ 

 .االستقالل
الدولِة  ن صميم اهتماماتِ كان مِ  

 حىت حتافظَ  عن نافع، ش  ف الكرمي برواية ور املصحَ  نشرُ  اجلزائرية الفتّيِة بعد االستقالل
ذكر معه إال وتُ  ورش   ها، فال يذكرُ ما على منطقتِ ث قد حباها اهلل به وصار علَ و على مور 

 . املغرب أمجع  بلدانُ 
ه فقَ ظون وَ حيفَ  ،منتشرا بني اجلزائريني قد اعتادوه الثعالبية صحف املطبعةِ وملا كان م

 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف رأت ،عندهم اه، وكان اخلط املغريب معهود  نِ علِّمون مبضمَ وي
 .م4674 - ه4864طبعة له سنة  ن آخرَ ه فكاطبعِ  عليه وتشجيعَ  اإلبقاءَ 

يف املدن  عند الناشئة، وخباصة   املغريبِّ  على اخلطِّ  ف اإلقبــالُ ومع مّر الزمن ضعُ 
. اجلزائرية القرآن يف املدن الداخلية والصحراءِ  يف زوايا حتفيظِ  به االعتناءُ  وبقيَ  ،واحلواضر

 ،ب املدارس وغريهاتُ ه يف كُ بطِ وضَ  املشرقيِّ  اخلطِّ  أصولِ  إىل انتشارِ  عفُ ويرجع هذا الضَّ 
، احلاجةيسد  مشرقيٍّ  خيٍّ نسْ  عن نافع خبطٍّ  برواية ورش   جديد   مصحف   فاحتيج إىل كتابةِ 

 .غ املرادبلّ يو 
ه، عثتِ لطباعة املصاحف يف اجلزائر، والذي كان رائَد بِ  جديد   عهد   فكان بذلك بدايةُ 

 .الدكتور حممد بن سعيد شريفي اطُ ه، اخلطّ ودافَع حركتِ 

محمد بن الدكتور ولد 
ص ر، و ذخصّ اجلزائ م بالقرارة بوالية غرداية جنوبِ 4681/هـ4811عام  سعيد  شريفي

العربية  اخلطوطِ  وذخرج من مدرسة حتسنيِ ، العربية اإلسالمية الزخرفةِ العريب و  اخلطِّ  يف فنونِ 
: ت) إبراهيمسيد اخلطاط  وأجازه األستاذ ،م4693بالقاهرة سنة 
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من كلية الفنون اجلميلة  مث حاز على البكالوريوس ،هايف السنة نفسِ  (م4668/هـ4148
 :ت) حامد اآلمدياألستاذ  سطنبول وأجازه اخلطاطُ إوسافر إىل  ،م4698بالقاهرة عام 

وكان  م،4633اه عام الدكتور از على وح ،م4696سنة ( م4633/هـ4113
 (.العاشر اهلجري إىل خطوط املصاحف عند املشارقة واملغاربة من القرن الرابع)موضوعها 

ر منها ما وسنذك ،ة  منها مناذج عدَّ  وخطَّ  املصاحف اشتغل الشيخ شريفي بكتابةِ 
 .وهو املطبوع يف اجلزائر ،نايهمي 

، سطرا (41):وحيويبرواية ورش عن نافع  -4
 مغريبٍّ  بضبط   ،مجيلة قة  منمَّ  سخ بطريقة  صحيفة، وقد كتبه الشيخ خبط النَّ  (917)و

الذي  وهو املصحفُ  .، والتَزَم فيه األوقاَف اهلبطية، واتَّبع يف عدِّ آيِه طريقَة الكوفينيلمعدَّ 
ه وأعادت طبعَ  ،هت نشرَ تولَّ الشؤون الدينية و  واعتمدته وزارةُ ه الناس ل عليبنتشر، وأقذاع وا

ذ توالوا على احلكم من رؤساء اجلمهورية الذين ع جمانا حتت نفقةِ يوزَّ  ،كثرية متعددة  طبعات  
 :مطابع (8)ثالثه طبعَ  تقد تولّ و ، هصدورِ 

 ه يف أول صدوره سنةتْـ ، طبعَ SNED الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  
باملؤسسة الوطنية  (م4634/ ه4114)مث أعيدت طباعته سنة  ،(4676/هـ4866)

 .سابقا  SNEDالشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -ENAGللفنون املطبعية باجلزائر 
 ه لسنوات عديدةتْ طبعَ  ،ENAG املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية باجلزائر 

، (م4633-هـ4113) (م4631-هـ4111) ،(م4631-هـ4111): كالتايل  وهي
، (م3118-هـ4138) ،(م4663-ه4143) ،(م4661ـ-ه4141)
، (م3143-ه4188)، (م3116-ه4181)، (م3117-هـ4133)
 .(م3148-ه4181)

ه لسنة واحدة فقط ، طبعتْ  EPAمؤسسة الطباعة للجيش باجلزائر  
 ( .م3141-ه4184)
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األول، إذ  وال خيتلف كثريا عن املصحف   -3
 وانتهى من َنسِخهصحيفة، ( 717:)سطرا، وفيه ( 48)كتبه باخلط نفسه إال أنه حيوي 

 بريوت سنةب ه أوال يف دار الغرب اإلسالميطبعَ قد ، و (م4638-ه4118)سنة 
م، 4669-هـ4149ببريوت سنة  وابن كثري القادري :ي، ودار (م4633-هـ4113)
 مؤسسةِ إىل  هذه العملية وأسندت ،هبعِ بطَ  واألوقاف الشؤون الدينية ةُ أذنْت وزار  مث

املؤسسة مث  ،(م3117-ه4133)و ،(م3111-ه4139) الطباعة للجيش سنيت
 .(م3144 -هـ4183)سنة  الوطنية للفنون املطبعية

أما  - هو يف األصل املصحف الرابعو    -8
 43عاصم، وقد انتهى من كتابته يوم فهو برواية حفص عن  حقيقة  الثالث  املصحفُ 

القادري  كثري ودارُ   بنِ اه دار م، وتولت طبعَ 4664فيفري  18ه، املوافق 4144رجب 
ه ما خطَّ  آخرِ ِمن هو  - ، وإمنا مل نذكره اللتزامنا بذكر املطبوع يف اجلزائر فقطببريوت

 املغريبَّ  والتزم فيه الضبطَ  مجيل واضح، نسخيٍّ  الشيخ برواية ورش عن نافع،كتبه خبطٍّ 
( 917)هذا املصحف  صحائفِ  الكوفيني، وبلغ عددُ  اهلبطي، وعدَّ  املعّدل، وأوقافَ 

ربيع  وقد انتهى منه يف مستهلِّ ، سطرا  ( 41)صحيفة منه  سطور كلِّ  ، وعددُ صحيفة  
 مسان عاصمةِ تل تظاهرةِ  الثقافة اجلزائرية مبناسبةِ  ه وزارةُ ه، وتولَّْت طبعَ 4131األول عام 

الوطنية للفنون  ه إىل املؤسسةِ طبعِ  مهمةَ  م، وأسندتْ 3144اإلسالمية سنة  الثقافةِ 
 .(م3143-ه4188)، وصدر سنة اجلزائر -املطبعية بالرغاية

املؤسسة ب، (م3141-ه4181)الشؤون الدينية واألوقاف سنة  وزارةُ ه طبعَ  وأعادتْ 
 .للفنون املطبعية الوطنيةِ 

 : بعت يف اجلزائره وطُ ها بيدِ اليت خطَّ  واألجزاءُ  أما املصاحفُ 
م، 4696 –ه 4836ه عام ، برواية ورش عن نافع، خطَّ ( )جز  ۞

 سطرا، وأشرفتْ ( 48: )ه، وكانت مسطرتُ صحيفة  ( 84: )فهصحائِ  باجلزائر، وبلغ عددُ 
 .م4678 –ه 4868العربية يف اجلزائر عام  ه املطبعةُ ه ونشرِ على طبعِ 

 ، يف كلِّ صحيفة  ( 34)عن نافع، كان حيوي  ، برواية ورش  ()جزء  ۞
والتوزيع باجلزائر سنة  الوطنية للنشرِ  الشركةُ : هعلى طبعَ  سطرا، وأشرفتْ ( 48)صحيفة 
 .م4679 –ه 4869

 



10 
 

  
بطبع مصحف  بوتفليقةعبد العزيز تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس اجلمهورية السيد 

، ميثل مسار املغريّب، وبضبط  مغريبٍّ خالص '' المبسوط''كامل برواية ورش خبطِّ شريف  
محمد لخطّاُط الشيُخ لته أسندت كتاب ،تاريخ الدولة اجلزائرية ويعرب عن هوية شعبها
بواليِة  م بوادي الزنايت،4681املولود عام  الطي ب بن الحاج زيدان غيالسي الزناتي،

األوقاف اهلبطية،  فيه ، اعتمد-املتخّصص يف فنوِن اخلط، وخباصة املغريبَّ منها -قاملة
صحيفة ، يف كلِّ صحيفة ( 118) علىطريقَة الكوفيني يف عدِّ آياته، وحيوي و 
 .سطرا(49)

 :نسختني تولت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مهمة طبعه يف  
قشيبة، وبتجليد مميز، وبإطارات مزخرفة  جم كبري معلب، يف حلةنسخة ب -

،كما (م3113-ه4133)بديعة، باملؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار سنة 
-ه4139)سنيت  مؤسسة الطباعة للجيش مرة أخرى ت طبع نفس النسخةتول

يهديه بالمصحف الرئاسي، وتعرف هذه النسخة  ،(م3144-ه4188)، (م3111
 فخامة رئيس اجلمهورية لضيوفه وضيوف اجلزائر 

ونسخة أخرى بجم كبري، وحجم متوسط، تولت طباعته املؤسسة الوطنية  -
 ( م3113-ه4133)للفنون املطبعية سنة 

طابع ودور النشر دار اهلدى إحدى امل تعدي  
 ، وهي تشتغلُ (م4637-هـ4117) عام تأسست ،ائدة يف عامل الكتب يف اجلزائرالر 

أخذت على  خاصة   دار   أولَ  دي عَ وتُـ  ،شروالنَّ  إلخراجِ او  الطبعِ و  ،والتصفيف على التحقيقِ 
 . بعد االستقالل  هأحجامِ  الشريف بكلِّ  املصحفِ  قها طبعَ تِ عا

 ها بروايةوكلي  ،خطاطني مصاحف لثالثةِ  نا هذا ثالثةَ دار اهلدى إىل يومِ  وقد أصدرتْ 
 . فع عن نا ورش  

مصحف كامل  ،الشيخ محمد الطيب غيالسيمصحف  
، اعتمد فيه األوقاف اهلبطية، وطريقَة املغريّب، وبضبط  مغريبٍّ '' المبسوط''برواية ورش خبطِّ 
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-هـ4144رمضان سنة  39الكوفيني يف عدِّ آياته، انتهى من خطِّه يوم اجلمعة 
 .(م4663-ه4141)أصدرته مطبعِة داِر اهلدى باجلزائر سنة  م،4664

وهو ، اويطارق أحمد العز   اطِ األستاذ اخلطّ  ِمن َنسخِ   
 . عراقيي اجلنسية، ويعمل مدرِّسا للخطِّ العريبِّ يف معهِد الفنون اجلميلة ببغداد

 لى طريقةِ عآياته  ل، وجعل عدَّ معدَّ  مغريبٍّ  وبضبط   ،سخِ النَّ كَتَب مصَحَفه هذا خبطِّ   
 ، يف كلِّ صحيفة  ( 131)صحائفه  اهلبطية، وبلغ عددُ  الكوفة، والتزم األوقافَ  أهلِ 

 . (م4663 -ه 4146)سطرا، وطبع يف دار اهلدى عام ( 49) صحيفة  

أحمد  إبراهيممحمود امسه  مصري   اط  كتبه خطّ   
 .به فنان يعرِّ ومل هنتد إىل مَ  ،سالمة

ملتزما فيه باألوقاف ل، معدَّ  بضبط  مغريبٍّ و  ،سخالنَّ  هذا املصحف خبطِّ  بَ كتَ وقد  
( 139)األخري، وبلغ عدد صحائفه  على العّد املدينّ  اهلبطّية، واعتمَد يف عدِّ آيِه

هذا املصحف  بعِ اهلدى على طَ  دارُ  سطرا، وقد أشرفتْ ( 47)صحيفة  ، يف كلِّ صحيفة  
 .(م3144 –ه 4183)سنة 

 عام مالك   اإلمامِ  دارُ  أسستْ ت 
 - هـ4131حىت سنة  نشر   ها دارَ أمرِ  وكانت يف بادئِ  ،م4669 - هـ4143
اإلمام  دارُ  وتعدي  .وطباعة   حتقيقا   صدر الكتبَ وصارت تُ  مطبعة   أسستْ  حيثُ ، م3111

 حفص   إذ كانت مصاحفُ  ،عن عاصم يف اجلزائر برواية حفص  ع تطبَ  مطبعة   مالك أولَ 
 د من دورِ ستورَ تُ  رة، أوباملدينة املنوّ  الشريفِ  املصحفِ  لطباعةِ  فهد   ع امللكِ ن جممَّ تأتينا مِ 

 :خطاطني(8)ثالثةاملشرقية، وقد تعاملت هذه الدار مع  شرِ النَّ 

وهو  ،(م4698 - هـ4838)املولود سنة  ريمَ مصطفى العِ صري اط  املاخلطّ  
 مبدرسة العربيةِ  اخلطوطِ  حتسنيِ  سا مبدرسةِ رِّ دم يعمل أستاذا   ،اطوخطّ  تشكيلي   ان  فنّ 

 . باجليزة مبصر ،السعيدية
الشؤون الدينية  وزارةِ  بعد إذنِ  (م3114 – ه4134)ر سنة االد أصدرت له

ا هوقد كتبَ ، فعنا عن برواية ورش   ،وجزء عم ،وجزء قد مسع ،بع األخريالر : أجزاءَ  هاوإقرارِ 
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 على طريقةِ  ، ومشىم األوقاف اهلبطية، والتز لمعدَّ  مغريبٍّ  ها بضبط  وضبطَ  ،سخالنَّ  خبطِّ 
صحيفة، ( 499( )الربع األخري)جزء  حائفِ ص اآليات، وبلغ عددُ  الكوفيني يف عدّ 

 .سطرا( 41)ا مصحيفة منه صحيفة، حتوي كلي ( 31( )جزء عمَّ )و
م، أشهر 4681سوري اجلنسية، من مواليد  الحلبي،عثمان عبده طه اخلطاط ـــ 

خطاطي العامل اإلسالمي يف هذا العصر، وهو اخلطاط املعتمد يف جممع امللك فهد لطباعة 
 .م4633املصحف الشريف باملدينة املنورة منذ عام 

برواية  جزء عماعتمدت دار اإلمام مالك مصحَفه املطبوع يف اجملمع، وطبعْت له  
م، واملصحَف كامال بروايِة حفص  عن 3118 –ه 4138سنة  حفص  عن عاصم

وبلغ عدُد . عاصم، خبط النَّسخ، وبضبط مشرقّي، واتَّبع يف عدِّ آياته طريقَة الكوفّيني
صحيفة، وبلغت ( 911)صحيفة ، واملصحِف كامال ( 38( )جزء عم)صحائِف 

.سطرا( 41)مسطرتُه 
تب ك  ،التعليم يي معصا العريب، طِّ اخل وهو من هواةِ  ،يةسفيان بزار  اخلطاط

 همالك، وأقامت على تصحيحِ  اإلمامِ  دارُ  واعتمدته ،فع  عن نا ورش   كامال بروايةِ   مصحفا  
دار ه طبعتْ قد و  .هوأذنت بطبعِ  ،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف هتْ وأقرّ  ،سنوات مخسِ  طيلةَ 

 .م3148 –ه 4181سنة  اإلمام مالك
دار نفسها، بكل وأسندت طبعه للوزارة الشؤون الدينية واألوقاف  مث اعتمدته

 (، واألرباع األربعةجزء عم، قد مسع، تبارك، وحزب سبحكامال،   صحفامل): األحجام
 .(م3141 –ه 4181)سنة 
، األخري املدينَّ  العدَّ  يف عّد آيِاتهواعتمد  ،لمعدَّ  مغريبٍّ  بضبط   ،سخِ النَّ  كتبه خبطِّ قد  و 
على  صحيفة   وحتوي كلي  ،صحيفة   (919)فه صحائِ  ، وبلغ عددُ بطيةاهل األوقافَ م والتز 

  .سطرا   (41)
 اهلل سبحانه كالمِ   خدمةِ  يف سبيلِ  ،واألعمال متواصلة   ،مبذولة   لت اجلهودُ هذا وما زا

 ،وحتقيقا   تصفيفا  و  ،ورمسا ضبطا   ا،وخط   ه إىل الصورة اليت تليق به كتابة  وإخراجِ وتعاىل، 
 . عمال ن أحسنَ وجيزي مَ  على اإلتقان، ويثيبُ  ، اجلهوديبارك يف اهلل، و وتنميقا   وجتليدا

 .واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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