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 تعلم ,)ه١٣٢١(عامل موسوعي, متعدد االهتاممات العلمية, من مكة املكرمة, ولد سنة 

أخذه والده رمحـه ثم  من اهلجرة, )١٣٣٩( عام فيهايف مدرسة الفالح بمكة املرشفة, وخترج 
إىل القاهرة ليـتعلم العلـم يف األزهـر الـرشيف, فاشـتغل هنـاك  ه١٣٤٠أول عام تعاىل اهللا 

هـا, ومـا يتعلـق هبـا مـن ع الدينية والعربية, كام اشتغل بتعلم اخلطـوط العربيـة بأنوابالعلوم
 . امللكيةالرسم, والزخرفة, والتذهيب وذلك بمدرسة حتسني اخلطوط العربية

 فضيلته رمحه اهللا تعاىل خدمته للقرآن العظيم بأعامل علمية عديدة تفـرد بتـدوينها, توج
ًوضعته مؤلفاته مصنفا حسب جهو ًمفـرسا, وفقيهـا, وأديبـا,  :يكـونلده العلمية الباقيـة أن َّ ً ً

ًومؤرخا, وخطاطا, ورساما ً ً. 
ًفهـو لـيس كتابـا عاديـال إىل األمة بالتواتر, ِقُمعلوم أن القرآن الكريم ن  م عـىلِدْقـُ, ال يً

ًنسخه إال من تأهل له نفسيا, وعلميا  رواية, وملعانيه درايـة بعالمـات الوقـوف, ولنـسخه, ,ً
ه كتابة, فهو كتاب اهللا تعاىل ال جيرؤ عىل نسخه إال من أحس يف نفسه الكفاءة والتـزود وضبط

 .بالعلوم التي تؤهله هلذا العمل اجلليل

                                                 
 .عضو هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية ) *(
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 املقدمة
قادر بـن حممـود الكـردي املكـي عبـدالفضيلة العالمة الشيخ حممـد طـاهر بـن 

 ).ه١٤١٢−١٣٢١(الشافعي اخلطاط رمحه اهللا 
 .واهب املتنوعة, واالهتاممات العلمية املتعددةالعامل املوسوعي صاحب امل

 :صفاته
يصفه معارصه األديب الكبري الشيخ حممد عيل مغريب رمحه اهللا تعاىل, وقـد كـان 

 :ًاإلعداد لرتتيب طباعة املصحف الرشيف قائاليف أثناء عىل صلة مبارشة به, وبخاصة 
ّ خفيفـة, تـزين قصري القامة معتدل اجلسم, ناتئ اجلبهة, تشوب بياضـه صـفرة«

 يف عينيه حول خفيف تسرته نظارة للقراءة, , حليق شعر العارضني,وجهه حلية سوداء
 بعاممة تسرت الـرأس واألذنـني وهـو هبـذا يتخـذ سـيامء ُّ ويعتم,يرتدي اجلبة احلجازية

 .)١(»العلامء املكيني
 يمتلك رمحه اهللا تعاىل عقليـة علميـة متميـزة, تـتجىل يف تنـوع مواهبـه, وتعـدد

اهتامماته العلمية, وطريقة ترسيخها يف كل جمال يتعرض له, ولتوضـيح هـذا االجتـاه, 
يتعرض البحث لدراسة أهم املجاالت التي تعرض هلا بالتأليف بعامـة, وفـيام يتـصل 

ًبالقرآن الكريم نسخا, وتأليفا بخاصة ً. 

 :مراحله الدراسية
هللا تعاىل بقلمـه مـسرية حيكي فضيلة الشيخ حممد طاهر كردي املكي اخلطاط رمحه ا

حياته العلمية املباركة عىل لسان غريه, بأسلوب الغائب, وهو أسلوب بالغي يـستخدمه 
                                                 

 .٣١٥, ص٢ج,  مغريبحمد عيلمل أعالم احلجاز يف القرن الرابع عرش اهلجري,  )١(
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 :ًبعض العلامء عند ما يرتمجون ألنفسهم, كأنه يتفاد احلديث عن نفسه قائال
تعلم يف مدرسـة الفـالح بمكـة املـرشفة .. .ه١٣٢١من مكة املكرمة, ولد سنة «

ها ببضع سنوات, ومل يدخل يف كتاتيـب, وال مـدارس, وختـرج منذ صغره بعد تأسيس
 أخذه والده رمحـه اهللا تعـاىل إىل ه١٣٤٠من اهلجرة, ثم يف أول عام ١٣٣٩ها يف عام في

... القاهرة ليتعلم العلم يف األزهر الرشيف, فاشتغل هناك بالعلوم الدينيـة والعربيـة,
تعلـق هبـا مـن الرسـم, والزخرفـة, كام اشتغل بتعلم اخلطوط العربية بأنواعها, ومـا ي

, فلام رجع من مرص إىل مكـة ةوالتذهيب وذلك بمدرسة حتسني اخلطوط العربية امللكي
 .املرشفة اشتغل بتعليم اخلط العريب باملدارس, ولذلك يعرف باخلطاط

وبتوفيق العزيز احلكيم انقطع املذكور إىل االشتغال بتأليف الكتـب النافعـة مـن 
: ً طبع منهـا نـصفها تقريبـا, أعظمهـا,ًلفنون, فقد ألف أربعني كتاباخمتلف العلوم, وا

وهو يف , التفسري املكي وهو يف أربع جملدات, ثم التاريخ القويم ملكة وبيت اهللا الكريم
ثـم , ثم يف تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمـه] ًأخريا أصبح ستة جملدات[جملدين 

 »لتي ذكرناها بآخر الكتابتاريخ اخلط العريب وآدابه, إىل غري ذلك ا
 :ًثم يستطرد رمحه اهللا قائال

هـو كتابتـه ] حممد طاهر كردي املكـي اخلطـاط[وإن أعظم يشء عمله املذكور «
ًملصحف مكة املكرمة, وطبعه هبا, إنه لريجو اهللا تبارك وتعاىل أن جيعله عمـال مـربورا  ً

 .)١( » ...وأن يتقبل صالح األعامل, ًخالصا لوجهه الكريم
ً الـرشيف منوهـا هبـذا مـا أتيحـت لـه َه املـصحفُخْسَور اعتزازه الكبري هو نحم

 املناسبة, وهو عمل جدير بذلك, ومن مظاهر هـذا االعتـزاز أنـه يف كتابـه املوسـوعي
                                                 

 .٢٧, ص١ج, التاريخ القويم ملكة وبيت اهللا الكريم  )١(
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 الذي يقع يف ستة جملدات ضخمة يذيل اسـمه) التاريخ القويم ملكة وبيت اهللا الكريم(
 )تب مصحف مكة املكرمةكا(: بالعبارة التاليةيف صفحة الغالف 

ه بعد وفاتـه, إهنـا عالمـة َرْكِ ذُ اجلليلُنسبة عظيمة, رشف األبد, خلد هذا العمل
 .بارزة يف تارخيه العلمي, وعمل جليل صفه يف صفوف اخلالدين

 قصة نسخ مصحف مكة املكرمة
مصحف مكة املكرمة بخط الشيخ حممد طاهر كردي املكي اخلطاط من األعـامل 

بة التي ال يقو عليها إال أولو العزيمة واهلمة العالية, املتذرعني بالصرب, اجلليلة الصع
واألناة, وهي بحاجة إىل استعداد نفيس وروحي, وقد ظهر بعض هذا يف عبارة فضيلة 

 :الشيخ حممد طاهر كردي املكي, وجتربته العملية التي عاشها, يتحدث عنها يقول
 .»ةبحاجة إىل حالة نفسية متهيئ ,كتابة املصحف الرشيف عمل بالغ الدقة«

وهبذه املشاعر بدأ فضيلة الشيخ حممد طاهر كردي املكي اخلطاط , هبذه العبارات
مرشوعه لكتابة املصحف الرشيف عندما عرض الفكرة عىل مدير مكتب الشيخ حممد 

 هلـا مـن َّوأعـد, ًفقد هتيـأ هلـذه املهمـة اجلليلـة نفـسيا, رسور الصبان رمحهم اهللا تعاىل
 :بل أكثر من هذا فهو يقول, موحه وروحه ما يمكنه من أدائهاط

ّوالفنان ال يقدم عىل ممارسة فنه , والشعر والكتابة, مثل الرسم, اخلط عمل فني«
ًإال إذا هتيأت له األسباب النفسية أوال وإنني ال أستطيع اإلقدام عليه إال وأنا يف حالة , ّ

 :ًف قائال ثم أرد,»نفسية متهيئة له التهيؤ الكامل
ًستمر فيها أياما وأسـابيع ولكـن قـد يطـرأ مـا يمنعنـي عـن أقد أبدأ بالكتابة و«

ّاإلمساك بالقلم أياما وأسابيع أخر, فدعني أترصف بام يمليه عيل مزاجي, وال تـنس  ً
ّأن اخلط عمل فني, مثل الرسم, والشعر والكتابة, والفنان ال يقدم عىل ممارسة فنـه إال 
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 » ...ًسباب النفسية أوالّإذا هتيأت له األ
يرسد األديب الشيخ حممد عـيل مغـريب رمحـه اهللا تعـاىل بدايـة التفكـري يف نـسخ 

 :مصحف مكة املكرمة بقلم اخلطاط الشيخ حممد طاهر كردي املكي اخلطاط
 .»كنت أعرف أن ما يقوله األستاذ طاهر صحيح كل الصحة فوافقت عليه«

 كـردي املكـي اخلطـاط هـو املوضـوع املصحف املكي بريشة الشيخ حممـد طـاهر
الرئيس يف هذه السرية املباركة لفضيلته, ناسخ املصحف الرشيف, قد حفظ لنـا التـاريخ 

األديب الكبري الشيخ حممد عيل مغريب رمحه اهللا  :ه للقرآن الكريم بقلم صديقهِخْسَقصة ن
آن الكـريم, مرشوع نـسخ القـر قبل بدء تعاىل, وهو الذي تربطه به معرفة وصداقة جيدة

أما بدء قصة نسخ الشيخ حممد طاهر كردي املكي اخلطاط للقرآن الكريم حتـى هنايتهـا, 
 : فقد انفرد بذكر وقائعها الشيخ حممد عيل مغريب رمحه اهللا يف الرسد التايل

ويف أواخر اخلمسينات أو أوائل الستينات حرض الشيخ حممد طاهر الكردي إىل «
ور الـصبان بالطـائف ملقابلـة الـشيخ حممـد رسور مكتب املرحـوم الـشيخ حممـد رس

ًليتحدث إليه يف أمر ما, فطلبت منه االنتظار قليال حتـى حـرض الـشيخ فقدمتـه إليـه, 
 .وقلت فيام قلته إنه بارع يف اخلط براعة فائقة
إين عزمت عىل كتابة القرآن الكريم بخـط : قال الشيخ طاهر للشيخ حممد رسور

 .املصحف إذا انتهيت منه إىل جاللة امللك عبدالعزيزّيدي, وأريد أن أقدم هذا 
. ًإهنا فكرة حسنة ولكن يل رأيا يف املوضـوع أقولـه لـك: قال الشيخ حممد رسور

إنك لو قدمت هذا املصحف املخطوط بعد إمتامه إىل جاللة امللك عبدالعزيز فـسيكون 
كـرة أن هـذا له الوقع احلسن لد جاللته وسيكافئك عليه مكافأة حـسنة, ولكـن الف

ًاملصحف سيبقى خمطوطا يف خزانة امللك عبدالعزيز أمدا طـويال, ولـديك هنـا رشكـة  ً ً
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 وأشـار الـشيخ حممـد رسور إىل كاتـب .ًتأسست حديثا لتقوم بشؤون الطباعة والنرش
, فلامذا ال تتفق مع هذه الرشكة عىل رشاء هذا املصحف ]حممد عيل مغريب[هذه الرتمجة 

 قوم هذه الرشكة بطبعه ونرشه بني الناس?الذي تنوي كتابته لت
 ترحيبـه هبـا −رمحـه اهللا−وأبديت موافقتي عىل الفكرة كام أبـد الـشيخ طـاهر 

 .وواعدته االجتامع يف داري بعد الغروب
وكنت أنا واملرحوم الصديق عبداهللا بامحدين قـد اشـرتينا مطبعـة الـرشكة العربيـة 

ًما إليه بعد أن تعرضت للخسارة شـهورا للطبع والنرش وموجودات الرشكة من الورق و
عديدة, وبحثت املوضوع مع املرحوم الشيخ عبداهللا بامحدين واتفق الرأي عىل أن كتابـة 
املصحف ستكون بداية لعمل عظيم فهو أول مصحف يكتب يف مكـة املكرمـة, ويطبـع 

 .فيها وينرش فيها, حيث نزل القرآن أول ما نزل يف مهبط الوحي يف مكة املكرمة
 االتفاق بينه وبيني عىل كتابـة املـصحف َّ بعد الغروب وتمَّوحرض الشيخ طاهر إيل

ّالرشيف, وكان االختالف الوحيد بيننا هو أنه حدد املدة الالزمة إلمتام كتابـة املـصحف 
 ًيف حدود عامني, وكنت أنا متعجال أرغب إمتام هذا العمل خالل عام واحـد, وملـا رأ

 إن هذا عمـل بـالغ الدقـة, وإننـي ال أسـتطيع : إحلاحي قال يل− رمحه اهللا− الشيخ طاهر 
 قـد أبـدأ بالكتابـة : ثم أردف,ّاإلقدام عليه إال وأنا يف حالة نفسية متهيئة له التهيأ الكامل

ًستمر فيها أياما وأسابيع ولكن قد يطرأ ما يمنعني عن اإلمساك بالقلم أيامـا وأسـابيع أو ً
 وال تنس أن اخلط عمل فني, مثل الرسم, , مزاجيّأخر, فدعني أترصف بام يمليه عيل

ّوالشعر والكتابة, والفنان ال يقدم عىل ممارسة فنـه إال إذا هتيـأت لـه األسـباب النفـسية  ّ
 ., وكنت أعرف أن ما يقوله األستاذ طاهر صحيح كل الصحة فوافقت عليهًأوال

ًهذا وقد طلب الشيخ طاهر ورقا معينا وأقالمـا وأحبـارا معينـ ً ً ة, وكـان الزمـان ً
 . األمر فوجدنا كل ما طلبه يف مكة املكرمةَّ ولكن اهللا تعاىل يرس,زمن حرب
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ًوبدأ العمل واتفقنا أن يكون املصحف موافقا للرسم العثامين, ومضت الـشهور 
وكنت كلام رأيت الشيخ طاهر سألته ماذا فعل? فيجيب أنه مستمر يف عمله, وكان قـد 

ائل ما كتب وأطلعني عليها, ثـم عـاد بعـد أسـابيع أحرض يل بعض الصفحات من أو
وأطلعني عىل نفس هذه الصفحات وقد كتبت مرة أخر بخط أحسن, وقال إن هـذا 

 .هو الفارق بالنسبة ملزاج اخلطاط حينام يكتب
وال أريد اإلطالة عىل القارئ فقد انتهى الشيخ طاهر مـن كتابـة القـرآن الكـريم 

بل االنتهاء كنا قد تقدمنا إىل احلكومـة بطلـب تـأليف بعدما يقرب من ثالثة أعوام, وق
 فألفـت احلكومـة −رمحـه اهللا−جلنة لتصحيح املصحف الذي قام بكتابته الشيخ طاهر 

جلنة كبرية مكونة من الـشيخ عبـدالظاهر أبـو الـسمح إمـام املـسجد احلـرام يف ذلـك 
الـسيد حممـد ّ والشيخ صالح حجازي شيخ القراء بمكة املكرمة, واملرحومني ,الوقت
 والـسيد إبـراهيم النـوري مـن وزارة املعـارف, وقـد بـارشت اللجنـة عملهـا, ,شطا

وللتاريخ فإن الشخص الوحيد من بني أعـضاء هـذه اللجنـة الـذي تفـرغ للمراجعـة 
والتصحيح وأعطى هذا العمل جهـده وكامـل اهتاممـه هـو املرحـوم الـسيد إبـراهيم 

عليه مكافأة مقابل هذا اجلهـد اعتـذر عـن النوري من وزارة املعارف, وحينام عرضنا 
ّ وقـد ألفنـا ,ً فاعتربناه مسامها يف الرشكة التي تألفت هلذا الغرض بنـسبة معينـة,قبوهلا

رشكـة مـصحف مكـة «ناها ْيَمْسـَ أ,رشكة خاصة لطبع القرآن ونرشه يف مكة املكرمـة
 هـذا االسـم  وال تزال الرشكة حتمـل, واستوردنا هلا مطبعة خاصة من أمريكا»املكرمة

بدأت تصفية هذه الرشكة وتوقف نشاط املطبعة يف أواخـر حيـاة الـشيخ . [حتى اليوم
 ]حممد عيل مغريب رمحه اهللا تعاىل

 ,أوشك العمل يف كتابة املصحف عىل االنتهاء كام أوشـك التـصحيح أن ينتهـي
ىل ًوذات يوم اتصل يب املرحوم الشيخ عبداهللا بامحدين تلفونيا وطلـب منـي احلـضور إ
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مكة املكرمة حيث جيري عرض املصحف عىل صاحب السمو امللكـي األمـري فيـصل 
ّالنائب جلاللة امللك املعظم ألول مرة, وذهبنا ملقابلة سموه يف قرصه باملعابدة يف ظـاهر 

ّ بتقـديم نـسخة املـصحف إىل سـمو −رمحـه اهللا− وتقدم السيد إبراهيم النـوري ,مكة
 ,ّ بامحدين وأنا نقـف معـه, وأبـد سـموه إعجابـهاألمري فيصل وكنا املرحوم عبداهللا

ّ إنه عمل عظيم, ثم اقرتح سموه أن يعرض هذا املصحف عىل جاللة املغفور له :وقال
إنني سأحتدث إىل رئيس احلرس امللكي وأظـن أن اسـمه كـان : امللك عبدالعزيز وقال

 .إبراهيم جودت ليدخلكم عىل جاللة امللك عبدالعزيز
 عدة أيام أبلغني املرحوم الشيخ عبداهللا بامحدين أهنـم دعـوا عدت إىل جدة وبعد

 وأهنم عرضوا املصحف عىل جاللة امللـك عبـدالعزيز ,عىل عجل للحضور إىل القرص
ًفرس جاللته به كثريا, وأثنى عىل القائمني باألمر, ونفح كال منهم مبلغا من املال تعبريا  ً ًً ّ

 .عن تقدير جاللته
ًثانية تقرتب من هنايتها, وكنت مـضطرا لظـروف صـحية كانت احلرب العاملية ال

ًعائلية أن أسافر إىل مـرص وأبقـى هبـا بـضعة شـهور, وكنـت حريـصا أن أصـطحب 
املصحف معي لعمل أكليشيهات له من النحاس والزنك توطئة لطبعه, ومل يكن عمل 

ف ًاألكليشيهات متوفرا يف البالد يف ذلك الزمان, وضعت املسودة املخطوطة للمصح
 رخصة من األزهر الرشيف ِذْخَيف حقيبة خاصة محلتها معي إىل مرص, وكان البد من أ

 .ً ليكون معتمدا يف مجيع البالد اإلسالمية يف ذلك الوقت,بطبع املصحف
 وأرسته مـن كبـار التجـار ,اتصلت يف مرص بصديقنا األستاذ صادق سعيد بازرعه

 وأصـبحوا مـرصيني بحكـم اإلقامـة ,احلضارمة الذين أقاموا السنوات الطوال يف مـرص
 وكانـت األرسة تعمـل يف جتـارة الـصابون ,الطويلة آلبائهم وبحكم امليالد هلم وألبنائهم

 وكانت هلم وكالـة ,والبن والبهارات التي يستوردوهنا من فلسطني وعدن وإفريقيا واهلند
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قال صديقنا . ي يف مرص كام كانوا يتمتعون بسمعة عالية يف الوسط التجار,َّكبرية يف اجلاملية
األستاذ صادق بازرعه هذه املسألة ال يـصلح هلـا إال الـسيد حممـد عرفـه شـيخ املـسجد 

 فـذهبنا ,احلسيني, كان ذلك يف رمضان وجامع سيدنا احلسني قريب مـن وكالـة بازرعـه
وأدينا صالة العرص ورشحنا املوضوع للسيد حممد عرفه, وكان حيرض للحج وكنـت أراه 

 وكانـت صـالته بطبقـات ,رمة, وهو رجل جيمع بني وقار العلم وحدة الذكاءيف مكة املك
ْاملجتمع املختلفة قوية ومتينة, فتجد يف غرفته امللحقة باجلامع احلسيني العليـة مـن النـاس  ِ
من الباشوات والبكوات إىل عامة الناس وأوساطهم, اسـتدعى الـسيد حممـد عرفـه ابنـه 

ًل له أريدك أن حترض يل غدا الشيخ حممد عـيل الـضباع  وقا,ًوكان موظفا بوزارة األوقاف
ً قائال وستصيل العـرص معنـا هنـا يـا َّشيخ املقارئ املرصية ليصيل العرص هنا, والتفت إيل

 فشكرته واجتمعنا يف صالة العرص يف اليوم الثـاين, الـشيخ الـضباع وأنـا وصـادق ,حاج
 الذي دعاه من أجله, وأوصـاه سعيد بازرعه, وأخرب السيد عرفه الشيخ الضباع بالغرض

ًبنا خريا, واتفقنا مع الشيخ الضباع عىل األجر اخلاص بالتصحيح كام جـر االتفـاق مـع 
املصنع الذي يعمل األكليشيهات حيث ترسل الصفحات التي يتم تصحيحها من الـشيخ 

 فإذا تم عمل الزنكات طبعت عليها نامذج وأرسلت للشيخ مرة أخر .الضباع إىل املصنع
ليعيد تصحيحها, وتستمر هذه العملية إىل أن يتم عليها التصحيح النهائي للمصحف مع 

مكثـت . إمتام صنع األكليشيهات, ثم تصدر الرخصة من مشيخة املقارئ املرصية بـالطبع
ًبضعة شهور يف مرص وأنا أتردد أسبوعيا وبعض األحيان يف كل ثالثـة أيـام عـىل الـشيخ 

 وكان ,ىل املصنع الذي يصنع األكليشيهات يف شارع عبدالعزيز وع,الضباع يف بيته باجليزة
ًصاحب املصنع أرمنيا شهريا بصناعة احلفر وقد جعلنا األكليـشيهات بحجمـني أحـدمها  ً

ً وتـم التـصحيح النهـائي أخـريا بعـد أن ,املقاس املتوسط العادي والثاين املقاس الصغري
ني إىل اجليزة وتعيـدين منهـا تـذوب مـن كادت إطارات السيارة الصغرية اهليلامن التي تقل

ُّكثرة الغدو والرواح, وكانت السيارات كام كانت اإلطارات عزيزة يف أيام احلرب العامليـة 
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انتهت األكليـشيهات وبـدأت أفكـر يف الطريقـة التـي يمكـن هبـا . الثانية وغالية األثامن
 وأدركت أنني ,غة الشدة وكانت القيود عىل التصدير بال,تصديرها من القاهرة إىل احلجاز

 .لو اتبعت الطرق املعتادة لتعبت بالغ التعب دون نتائج مفيدة
ويف ذلك الوقت بالذات وصل جاللـة املغفـور لـه امللـك عبـدالعزيز يف زيارتـه 
الرسمية إىل مرص وكان بصحبته معايل الشيخ عبداهللا الـسليامن وزيـر املاليـة األسـبق, 

ّ ورأيت أن اهللا تعـاىل قـد هيـأ األسـباب ,الصبانوكذلك املرحوم الشيخ حممد رسور 
هبذه الزيارة امللكية لتصدير أكليـشيهات املـصحف دون عنـاء رشحـت األمـر ملعـايل 

 فقال يل أكتب ما تريد من الكتب بالتوصـية عـىل هـذا −رمحه اهللا−الشيخ حممد رسور 
 عظيمـة األمر وهاهتا لتوقيعها, كان الشيخ حممد رسور الـصبان تربطـه صـلة صـداقة

ً وكان وزيرا من أبرز وزراء الوفد ,بالسيايس املرصي املعروف إبراهيم عبداهلادي باشا
يف ذلك العهد, وكتبت الكتاب املطلوب إلبـراهيم باشـا بلـسان الـشيخ حممـد رسور 
ًأرشح له الوضع, كام كتبت كتابا آخر بنفس املعنى إىل مكرم عبيد باشـا وزيـر املاليـة, 

ختص الذي تتبعه اجلامرك والرتاخيص اخلاصة بالتصدير, وذهبـت وكان هو الوزير امل
 .ًأوال إىل إبراهيم عبداهلادي باشا وأخذ سكرتريه الرسالة ودخل هبا إىل الوزير

ًوعاد ليتصل أمامي تلفونيا بسكرتري وزيـر املاليـة وكـان اسـمه األسـتاذ حـسن 
تاذ حـسن األعـور يف األعور ويوصيه بلسان الباشا بـاالهتامم بـاألمر, وقابلـت األسـ

وزارة املالية وسلمته كتاب الشيخ حممد رسور, فعاد ليتـصل أمـامي بـصندوق النقـد 
 ويبلغهم توصية مكرم باشـا وزيـر املاليـة بعمـل كـل ,الذي كان يقع يف ميدان األوبرا

 .التسهيالت لتصدير األكليشيهات اخلاصة بالقرآن الكريم
ّ ولـو مل هييـئ اهللا األسـباب , أيامحصلت عىل الرتخيص املطلوب يف مد ثالثة

فقـد بزيارة املغفور له جاللة امللـك عبـدالعزيز وحـضور معـايل الـشيخ حممـد رسور 
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 .احلصول عىل الرتخيص الشهور الطواليستغرق 
إنه القرآن الكريم, وإنه تيسري اهللا تعاىل للقائمني عىل نرشه بني النـاس, وحيـنام كنـت 

 وضـعت األكليـشيهات يف حقيبـة , أن أخترص الوقـتأفكر يف إجراءات التصدير خطر يل
 وأرسلت هذه احلقيبة ضمن حقائب الشيخ حممد رسور الذي كان من القائمني عىل ,خاصة

 وأصـبحت ,ون الرحلـة امللكيـة إىل مـرص, ووصـلت احلقيبـة إىل مكـة بـسالمؤترتيب ش
 أمريكـا وتعاقـد األكليشيهات جاهزة للطبع, وكان املرحوم عبداهللا بامحـدين قـد سـافر إىل

 .لرشكة املصحف عىل رشاء املطبعة األوىل التي سيطبع عليها القرآن الكريم يف مكة املكرمة
 املعـاش  أحيـل إىل− رمحـه اهللا− ووصلت املطبعة, وحدث أن السيد إبراهيم النوري 

 وهو , فوجدنا أنه أصلح الناس للقيام عىل إدارة رشكة مصحف مكة املكرمة,ًبناء عىل طلبه
ًي بذل جهدا مشكورا يف تصحيح النسخة اخلطية التي كتبها الشيخ طاهر كرديالذ ً. 

 بعـد أن تـم −رمحه اهللا−وهكذا سلمت مقاليد الرشكة إىل السيد إبراهيم النوري 
تأسيس الرشكة بصورة قانونية, وكانت باكورة أعامهلا طبع القرآن الكريم ونرشه ألول 

ته فيها, وهذه السابقة التارخيية العظيمة هي التـي  بعد أن متت كتاب,مرة يف مكة املكرمة
اختص هبا اهللا الشيخ حممد طاهر الكردي ألنه كان اخلطاط الذي كتب القرآن الكـريم 

ّ وهيأ اهللا تعاىل هلذه النسخة التي كتبها أن تطبع يف مكة املكرمة وتنـرش ,يف مكة املكرمة
عودية فحسب, وإنـام يف سـائر بـالد منها ال يف مكة وحدها وال يف اململكة العربية الس

اإلسالم, فمصحف مكة املكرمة أصبح يطلب يف مجيع البالد اإلسالمية من أندونيسيا 
 .فريقيا كلهاإوباكستان والرشق األقىص كله, إىل 

 فاملصاحف التـي كتبـت يف مكـة املكرمـة ,إن الشيخ طاهر كردي رجل حمظوظ
ً واملدينة املنورة, وكثري منها أمجـل خطـا كثرية وبعضها حمفوظ يف مكتبات مكة املكرمة
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ّ ولكـن اهللا تعـاىل إذا أراد أمـرا هيـأ لـه ,من املصحف الذي كتبه الشيخ طاهر الكردي ً
ّوقد هيأ اهللا للمصحف الذي خطه الشيخ طاهر الكـردي أسـباب الـذيوع .. األسباب
ا  واختـذو, فتأسست له رشكـة خاصـة قـام أصـحاهبا عـىل إعـداده للنـرش,واالنتشار

 .األسباب الكفيلة هبذا النرش حتى تم هلم األمر بعد اجلهد والنصب
 ,ًولقد مىض عىل تأسيس رشكة مصحف مكة املكرمة ما يقرب من أربعـني عامـا

وهي توايل نرش الكتاب الكريم من مكة املكرمـة وتـستورد لـه املطـابع الواحـدة تلـو 
أذيـع رسا حيـنام ذكـر أن  مسايرة تطور الطباعة يف العرص احلديث, ولعيل ال,األخر ً

 ,رشكة مصحف مكة املكرمة, مل تكتف باملصحف الذي كتبـه الـشيخ طـاهر الكـردي
رمحـه −ًوإنام عمدت إىل طبع مصاحف أخر بخط أمجل كثريا من خط الشيخ طـاهر 

ً كام استكتبت خطاطا شهريا بجامل اخلـط وإتقانـه لكتابـة مـصحف هلـا, ولكـن −اهللا ً
خ طاهر ال يزال حيتـل مكانـة يف قلـوب النـاس, ويكفـي أن املصحف الذي كتبه الشي

ْقدر نذكر أن رشكة مصحف مكة قد قامت بطبع  من املصحف الذي كتبه الشيخ طاهر َ
ًته جتليدا فاخرا وكانت هذه الطبعـةْدَّلَ وج,ًيف حجم كبري جدا  وال تـزال تقـدم هديـة ,ً

 كام أنـه يقـدم مـن ,إىل اململكةجلميع امللوك والرؤساء وكبار الزوار املسلمني القادمني 
 .)١( »ضمن اهلدايا املمتازة لكبار املسئولني السعوديني يف زيارهتم للبالد اإلسالمية

ًوكأين بفضيلة الشيخ حممد طاهر كـردي اخلطـاط رمحـه اهللا تعـاىل متمـثال وهـو 
ينسخ القرآن الكريم يف حالة من األدب واخلـشوع, والطهـارة البدنيـة واآلداب التـي 

تـاريخ : (بغي أن يتحىل هبا ناسخ القرآن الكريم من عبارته التاليـة يف مؤلفـه اجلليـلين
ختم هذا الكتاب النادر يف موضوعه, النفيس يف مجعه وتبويبه فقد ) اخلط العريب وآدابه

 :بموضوعات مهمة تتصل بالقرآن الكريم جعلها خامتة الكتاب حتت العناوين التالية
                                                 

 .٣٢٢ـ ٣١٦, ص٢أعالم احلجاز يف القرن الرابع عرش اهلجري, ج  )١(
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 .رشيفآداب كتابة القرآن ال   •
 .حكم كتابة املصحف بالذهب والفضة وحكم الكتابة عىل احلرير   •
 .حكم وجوب اتباع رسم املصحف العثامين   •
•   كيفية مجع القرآن الكريم وعدة املصاحف التي فرقت يف القر. 

هو مصدر تـصور ) آداب كتابة القرآن الرشيف(املهم يف هذه املناسبة العنوان األول 
تعاىل لد نسخه للقرآن الكريم, ملا عرف له من التزامه بام يقول, وبخاصـة هيئته رمحه اهللا 

 ):آداب كتابة القرآن الرشيف(فيام يتصل بأمور الدين, يقول حتت هذا العنوان 
ينبغي لكاتب القرآن الكريم أن يكون عىل طهارة يف البدن والثوب واملكـان, وأن «

ًا فقد ورد أنـه صـىل ئ من احلروف شييكتبه بأدب وتعظيم, وأن حيسن خطه, وال يطمس
وورد أنه عليـه ) من كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم جمودة غفر اهللا له: (اهللا عليه وسلم قال

ِألق الدواة, وحرف القلـم, وانـصب البـاء,  (:الصالة والسالم قال ملعاوية ريض اهللا عنه
 ).حيموفرق السني, وال تفور امليم, وحسن اهللا, ومد الرمحن, وجود الر

جـاء عـن عمـر بـن ) فقـد (,وأال يكتبه بحروف صغرية بحيث تصعب قراءتـه
ًاخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه أنه وجد مع رجل مصحفا مكتوبا بقلم دقيق فكـره ذلـك  ً

كنت أكتب املصاحف : عظموا كتاب اهللا تعاىل, وقال أبو حليمة: رة, وقالِّورضبه بالد
اجلـل قلمـك, فقـصمت مـن قلمـي : ه فقـال يب عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـَّفمر

 .ِّقصمه, فقال هكذا نوره كام نوره اهللا
ًقال العالمة املرحوم الشيخ حممد حسنني خملوف وكيل اجلامع األزهـر سـابقا يف 

 :رسالته
رمجة القرآن وكتابة املصاحف, وطبعها باحلروف الصغرية بدعة منكـرة, حكم ت«

ًواختاذها حرزا هبذه الكيفية أشد نكرا   .»لخإً



 

٨٤ 

وقال العالمة املرحوم الشيخ حممد العاقب الشنقيطي, وهو أخو شيخنا املحدث 
املشهور العالمة الشيخ حبيب اهللا الشنقيطي فيام خيتص بآداب كتابـة القـرآن يف خامتـة 

 : ما يأيت»كشف العمى والرين«: نظمه
ــــتم ــــا هي ــــلُّمم ــــه ك ــــُّ ب ـــ  ِلمْسُ م ـــمْبَض ـــاب املحك ـــة الكت ِط كتاب ِ ِ ُ 

ــــن اآلداب ــــا م ــــا هل ــــتقر م ِفاس ِ ْ َ َواعمـــل بـــه تـــ  ْ ْ  ِ مـــن العتـــابْمَلْسَ
َقبــــل الــــرشوع ألــــق الــــدواة ِ ـــــــــرف األداة  َ ـــــــــصوفة وح َب ِ ٍِّ َ 

َوإن أردت ك ـــــــــــــــــْتَ ِّه يف رقَب ــــه   َ ــــريه فاكتب ــــشقأو غ ِدون م ْ َ)١( 
ِّوحــــــسن اخلــــــط وال حترفــــــا ُِّ ِّنقــط احلــروف, واحلــروف جوفــا  َ َ َ َ ْ َ 

ــــي أ ــــي ال جت ــــَك ــــهُرُطْس َّه خملط َ ـــــه  ُ ـــــه مقرمط ـــــر حروف َوال ت َُ ُ ُ 
ِّوكتبــــه يف املــــصحف الــــصغار ْ ــــب عــــىل اجلــــدارُي  َ ِكــــره كالكت ْ َ 
ـــــأ ـــــل يوط ـــــىل حم ـــــه ع ُوكتب ُ ٍ ْ ُأو حمـــــوه فيـــــه فـــــذاك خطـــــأ  َ َ ُ 

ِّومــــــن يعظــــــ ِم حرمــــــات اهللاُ ِفــــإن ذاك مــــن تقــــى اإللــــه  ْ َ َُّ« )٢( 
 يلة الشيخ حممد طاهر كردي املكي ناسخضإن ما عرف من صفات وخصائص ف

َالقرآن الكريم جيعلنا نجزم جزما باتا التزامه هذه اآلداب يف ن ً  .  كافةه آيات القرآن الكريمِخْسً
ً متحريـا موافقـة رسـم شاء اهللا إمتام نسخ املـصحف الـرشيف, وكـان رمحـه اهللا

ُّوكان يعد املصحف العثامين,  ُ أن هذا من مجلـة اإلعجـاز القـرآين, وقـد كانـت كتابتـه َ
  .ًللمصحف الرشيف عىل وجه اجلودة واإلتقان, مراجعا من كبار قراء العرص

وكان هلذا العمل اجلليل ما بعده من آثار علمية أنجزها فضيلته تصب مجيعهـا يف 
 .يم, يلقي البحث بعض األضواء عليهاخدمة القرآن الكر

                                                 
 .رسعة الكتاب: املشق  )١(
 .٥٢٠ص) م١٩٨٢/ه١٤٠٢دية للثقافة والفنون, عام اجلمعية العربية السعو: الرياض(الطبعة الثانية   )٢(



 

٨٥ 

 :حممد طاهر كردي املكي كاتب املصحف الرشيف متميز بخدمته القرآن الكريم
 ومـن ,تصنيفه بني اخلطاطني الناسخني لكتاب اهللا عزوجل مـن أعظـم الـرشف
ًاإلنصاف القول بأن له متيزا كبريا بني الناسـخني للقـرآن الكـريم يف عـرصه  بخدمـة ,ً

ًيم علميا يف جماالت بحثية عديدة, بام مل يسبق إليه, هذا ما يـتجىل بوضـوح القرآن الكر
ًيف الرسد التايل من جهوده املتنوعة يف خدمة القرآن الكريم بحثا وتأليفا ً. 

 :الدراسات القرآنية: ًأوال
توج فضيلته رمحه اهللا تعاىل خدمته للقرآن العظيم بأعامل علميـة عديـدة مفيـدة, 

 :من أبرزها كتاب
 وغرائب رسمهنتاريخ القرآ : 

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبـي وأوالده, عـام : مرص(الطبعة الثانية 
 ).م١٩٥٣/ه١٣٧٢

نسخ املصحف الرشيف تـأليف هـذا الكتـاب, يقـع يف مـائتني اهللا أثناء قد أهلمه 
 :تتضح أمهيته من خالل العرض والدراسة اآلتيةووإحد عرشة صفحة, 

 عـام ألـف وثالثامئـة ,ًخه للمصحف الـرشيف كـامالْسَالكتاب بعد نف هذا َّأل
 :ًواثنني وستني للهجرة, وهو ما نص عليه يف خطبة هذا الكتاب قائال

فقد وفقنا اهللا تعاىل لكتابة القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال «
املصحف الـذي طبعتـه من خلفه, كتبناه عىل وفاق رسم املصحف العثامين ناقلني عن 
 حتـت إرشاف مـشيخة ,احلكومة املرصية سنة ألف وثالثامئة واثنتني وأربعـني هجريـة

 .)١( » العمومية; ألن اتباع رسمه واجب باإلمجاعئاألزهر املعمور, ومشيخة املقار
                                                 

 .٥تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه, ص  )١(



 

٨٦ 

ًوبعد أن رشح معنى كلمة املصحف العثامين ووجـوب اتباعـه رسـام وكتابـة 
 :يقول

 وجـدنا , كتابة مصحفنا املذكور, ووصلنا إىل مخسة أجزاء منـه وملا رشعنا يف,هذا«
ا يـِرَ بدراسته, وحتقيق النظر فيـه, وحًيف الرسم العثامين العجب العجاب, ورأيناه جديرا

, بفنـا هـذا الكتـاَّبأن تؤلف فيه رسالة خاصة تطبع, وتنرش يف األقطار اإلسـالمية, فأل
 لقواعد كتاباتنا, إال ما رشد عن النظـر, وغـاب واستقصينا مجيع أنواع الكلامت املخالفة

ً يف رسم املـصحف العـثامين يقـف الفكـر حـائرا, والـذهن هإن− عن الفكر, واحلق يقال 
ًتائها; إذ إنه يف نفسه ال قاعدة له, فمثال نجد كلمة  مرسومة يف مجيع القرآن بغـري ) كتاب(ً

 ﴾﴿وكلمة , ﴾﴿ألف ما عدا أربعة مواضع فإهنا مرسومة باأللف نحو 
 .»...مرسومة يف القرآن باأللف ما عدا مخسة مواضع فإهنا بحذف األلف

 :ًثم يستطرد قائال
ًكام أن القرآن معجز يف ذاته فخطه معجز أيضا, وإىل هـذا : ولقد صدق من قال«

املعنى أشار العالمة الشيخ حممد العاقب بن ما يأبى الـشنقيطي دفـني فـاس رمحـه اهللا 
 :تعاىل بقوله
ــــ ــــه مُّطواخل ــــاسْعُ في ــــز للن   عـــن مقتـــىض القيــــاسٌوحائـــد  ج

ُوال حتــــــ  ُال هتتــــــدي لــــــرسه الفحــــــول   حولــــــه العقــــــولُومَ
ــــ ــــد خ ــــَّصَق ــــك املنزل  ْه الكتـــــب املنزلـــــِدون مجيـــــع  ْهه اهللا بتل

 منــــه كــــام يف لفظــــه املنظــــوم  ليظهـــــر اإلعجـــــاز يف املرســـــوم
ا للمصحف املذكور; حيث نتبع واحلقيقة أن تأليف كتابنا هذا هو من بركة كتابتن

فيه الرسم العثامين كلمة كلمة, ولواله مـا كنـا نـدرك معنـى الرسـم العـثامين ووجهـة 
 .»...خمالفته لقواعد إمالئنا



 

٨٧ 

 :ًثم ينوه عن األولية املوضوعية هلذا الكتاب قائال
وهذا الكتاب هو األول من نوعه; فإنه مل يؤلـف يف هـذا املوضـوع عـىل «

بل, نعم لقـد ألـف علـامء القـراءات املتقـدمون عـىل نمطـه نمطه كتاب من ق
مؤلفات جليلة, وحرصوا مرسوم القرآن كلمة كلمة عىل هيئة ما كتبه الصحابة 
رضوان اهللا عليهم بحيث مل يفتهم يشء, إال أهنم مل يبحثوا عنـه كـام بحثنـا, ومل 

م, بـل نمـيش يقارنوا بني مرسومه كام قارنا, عىل أننا ال ندعي املعرفة أكثر مـنه
عىل ضوئهم مع ما يفتح اهللا به علينا من فضله الواسع فهو الفتاح العليم ال راد 

 .لفضله
ًولقد بسطنا القول يف هذا الكتاب عن القرآن العظـيم مـن مجيـع نواحيـه بـسطا 
ًوافيا, ومل نتعرض للناسخ واملنسوخ, وال لوجوه القراءات وتراجم القراء, وألن كـال  ً

ً بذاته حيتاج إىل مؤلـف خـاص, وجعلنـا يف ذيلـه هامـشا لزيـادة من ذلك فن مستقل
اإليضاح ومتام الفائدة, وحرصناه يف ستة أبواب وخامتة, حتت كل باب مجلـة فـصول, 
وسميناه تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه, وما تـوفيقي إال بـاهللا عليـه توكلـت, 

 .)١( »وإليه أنيب

 :حممد طاهر كردي املكي املفرس
محه اهللا تعاىل بني املفرسين املكيني للقرآن الكريم يف العرص احلديث, فقد ينتظم ر

 :أحتف الساحة العلمية بتفسريين
 يقع يف عدة أجزاء: التفسري املكي. 
 تفسري خمترص: زهرة التفاسري. 

                                                 
 .٥تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه, ص  )١(



 

٨٨ 

من أجل اإلجياز فإن العرض هنا يكتفي البحث بتقـديم مقدمـة زهـرة التفاسـري 
ث وضح رمحه اهللا تعاىل عالقة هذا التفـسري بتفـسريه املطـول ًعرضا ملنهج املؤلف; حي

 ):التفسري املكي(
هو نتاج عملـه العلمـي املطـول ) زهرة التفاسري(ذكر يف املقدمة أن هذا التفسري 

بني يف هذه املقدمة منهجه, وهدفه, واملصادر التي اعتمد عليها فيقول ) التفسري املكي(
 :صالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلمبعد الثناء عىل اهللا عز وجل وال

فيقول العبد احلقري الفقري الذليل إىل ربه العزيز الغنـي الكـريم اجلليـل : أما بعد«
غفـر اهللا تعـاىل لـه ولوالديـه −حممد طاهر بن عبدالقادر بـن حممـود الكـردي املكـي 

عد أن وفقني  فإن اهللا تبارك وتعاىل ب−وملشاخيه وألصحابه ولكافة إخوانه املؤمنني آمني
 رشح )١()التفسري املكـي(لوضع تفسري كبري عىل كتابه العزيز قبل عرش سنوات سميته 

 من اهلجـرة لوضـع تفـسري آخـر صدري يف أول هذا العام عام ألف وثالثامئة وتسعني
ًيكون خمترصا وجامعا ملعاين اآليات القرآنية عىل الوجه األتـم األكمـل بـدون تطويـل  ً

ً, واضعا نصب عيني انتخاب لب املعـاين مـن التفاسـري املعتمـدة, ممل, وال إجياز خمل
ًتاركا للعلل النحوية والرصفية, وأوجه املعاين والبيـان, وكثـرة األقـوال واملرويـات, 
ًوالقصص الفارغة من اإلرسائيليات, عازما عىل طبع هذا التفسري املبارك الذي سميته 

حسانه ومنته, مع العلم بأنه ال حول يل فيـه بفضل اهللا تعاىل ورمحته وإ) زهرة التفاسري(
 .وال قوة, بل الفضل كل الفضل هللا عز وجل

                                                 
عىل ما يبدو كان عام الثامنني بعـد الثالثامئـة واأللـف هجريـة, ومـن ) التفسري املكي(نجاز إتاريخ   )١(

إذ إن عادتـه ) التفـسري املكـي(مل تـدوين تـاريخ انتهائـه مـن املؤكد أن املؤلف رمحه اهللا تعاىل مل هي
 االطالع عىل هذا من الكتاب نفـسه, فقـد ظـل لـد هيئـة اإلغاثـة نتمكن مناالهتامم بذلك, ومل 

وسـيكتب , )وصدر منه جملـد واحـد(ًالعاملية سنوات عديدة تتجاوز عرش سنوات أمال يف طباعته, 
 .له الصدور إن شاء اهللا



 

٨٩ 

وكان اعتامدي بعـد اهللا تعـاىل عـىل مراجعـة تفـسري اجلاللـني اململـوء بعجائـب 
, فلذلك اعتنى به كثري مـن راألنوار, ودقائق األرسار, كام يعرفه أولو البصائر واألبصا

ا عليه احلوايش والرشوح النافعة الشافية, ولقـد سـمعت كبار العلامء األجالء فوضعو
من بعض مشاخينا يف األزهر الرشيف بالقاهرة أن كلامت تفسري اجلاللني هي عىل عدد 

 .كلامت املصحف الرشيف, واهللا تعاىل أعلم
مام ابن كثـري اململـوء ثم كان اعتامدي بعد تفسري اجلاللني عىل مراجعة تفسري اإل

 الشيخ سليامن اجلمـل عـىل قة, ثم عىل مراجعة حاشية العالمة املحقباألحاديث النبوي
تفسري اجلاللني, ثم عىل مراجعة حاشية العالمـة املـدقق الـشيخ أمحـد الـصاوي عـىل 
ًاجلاللني, وهاتان احلاشيتان متتازان بـرشح الكلـامت واجلمـل رشحـا وافيـا مـن كـل  ً

تفسري لقائلها; فإن ذلك يـذهب  كل مجلة صغرية من الَ أعزوَّالوجوه, واستحسنت أال
سـطرين فـأكثر أنقلهـا وأعزوهـا لقائلهـا, : برونق التعبري, أما إن كانت اجلملة كبـرية

ًوبذلك صار تفسريي وهللا احلمد مرتبا منسجام ال يشوب عبارتـه تفكيـك, وال تعقيـد  ً
مع قوة املبنى وصحة املعنى, وقـد اكتفيـت هبـذه التفاسـري عـن غريهـا ألين ال أريـد 

ًتطويل, فغاية قصدي توضيح معاين اآليات توضيحا تاما إن شاء اهللا تعاىل, فالغرض ال ً
من تفسريي هذا سهولة فهم آيات الذكر احلكيم بدون تعقيد يف العبارات, ولقد رأيت 
من التوفيق اإلهلي, والفتوح الرباين عند اشتغايل هبذا التفسري املبارك مـا يعجـز القلـم 

 : ويف هذا املعنى قلت األبيات اآلتية,ب العاملنيعن وصفه, فاحلمد هللا ر
 يــــضيق هبــــا لــــساين عــــن بيــــان   عنــــديَوكــــم هللا مــــن نعــــامء

ـــا هـــو املحـــسوس ـــا م ـــاُفمنه ــــوي  ً حق ــــا املعن ــــانُّومنه ــــىل اجلن  َ ع
ًدا ثــــم محــــدا ثــــم محــــداْمــــَفح ً ـــــ  ً ـــــال ت ـــــاملني ب ـــــرب الع  وانَل

ـــكرا ـــم ش ـــكرا ث ـــم ش ـــكرا ث ًوش ً ـــــــه يف كـــــــل  ً ـــــــاتِّل  ن  وآٍ أوق



 

٩٠ 

ـــــ  ســــــتزيد الفــــــضل منــــــهأوإين  ـــــانِّرَعـــــىل م ـــــايل والزم   اللي
ــــــالة ــــــالمُص ــــــم س ـــــان   ريبُ اهللا ث ـــــرش باجلن ـــــه املب ـــــىل ط  ع

ــــني ــــل ح ــــصا يف ك ــــا خمل ًدوام  )١(» عــىل األغــصانُّيِرْمــُمــا غــرد الق  ً
ثم تناول بعد ماسبق أمهية االشتغال بعلوم القرآن, ونـصح بعـدم االلتفـات إىل 

ملتمـسكني بعـر اإلسـالم, وبـني أن هـذه الفئـة ال يريـدون التقـدم املعرتضني عىل ا
والرتقي للمسلمني, وطالـب املـشتغلني بـالعلوم اإلسـالمية بعامـة, وعلـوم القـرآن 

 .بخاصة بالثبات عىل احلق, واستشهد هلذا ببعض األبيات الشعرية
ن جيعل فيه أن ينفع اهللا هبذا التفسري اخلاص والعام, وأ«ختم هذه املقدمة بالدعاء 

 .هجرية١٣٩٠ حترر بمكة يف غرة ربيع األول سنة »ًمدونا.القبول التام
 الشيخ حممد طاهر كردي املكي هذا التفسري للطبع, ومجلة العبـارات ُ املؤلفَّأعد

قد انتهى مؤلفه من هذا التفـسري «ن بأنه َّالتي تكتب عادة عىل الغالف عند الطبع, ودو
 .)٢(»وطبع يف حياته) ه١٣٩٢(ية سنة املبارك يف غرة مجاد الثان

 التي تكتب عادة عىل غالف املطبوعات, تَّدون عىل صفحة الغالف كافة البيانا
 : َّومن مجلة ما دونه عىل الغالف العبارة التالية

إمالء ما من به الرمحن من وجـوه (وجعلنا باهلامش كتاب إعراب القرآن املسمى 
 أليب البقاء عبداهللا بن احلـسني العكـربي رمحـه اهللا اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن

 .)٣()تعاىل
                                                 

 .٣ − ١, ص١ج) مكتبة مكة املكرمة, تفسري, رقم د: مكة املكرمة(هرة التفاسري, خمطوط بخط املؤلف مقدمة ز  )١(
هذه أمنية املؤلف, ولكن مشيئة املوىل جل وعال أن يفارق احلياة وملا تتحقق, ويظل هذا التفسري اجلليـل   )٢(

ًخمطوطا, بل كان مفقودا, وعثر عليه  ف النائية يف مكتبة مكة وفُّد الرحأدفة, وعىل التفسري املكي يف اصمً
 ).املولد النبوي الرشيف(املكرمة 

 .ورقة غالف التفسري املكي املخطوط  )٣(



 

٩١ 

أمـل أن يطبـع هـذا التفـسري يف حياتـه, يمن عبارة املؤلف السابقة يتبني أنه كان 
 .ولسوء احلظ فإنه ال يزال هذا التفسري والتفسري املكي يف عداد املخطوطات

طبـع, ووضـع من حرص الشيخ حممد طاهر كردي اخلطاط أنه أعد النسخة للو
ًكل جزء يف ظرف, وعدد أوراقه مرقام رقام متسلسال, مع بعض التنبيهات, والتنظيامت  ً ً

 .التي يرغب من الطابع توخيها

 :فن اخلط العريب: ًثانيا
 .ًهذا فنه الذي ختصص فيه دراسة, وأجاده تطبيقا

يمتلك فضيلة الشيخ حممد طاهر الكردي املكي اخلطاط ملكة فنيـة كبـرية, فـيام 
 .يتصل بالرسم, وفن اخلط العريب

ًهي من قبيل التمييز عمن يشاركه االسم كامال, رفعا لاللتبـاس ) اخلطاط(كلمة  ً
 .بينه وبني أحد أبناء فضيلة العالمة الشيخ حممد ماجد كردي رمحه اهللا

ًتطابق االسمني جعله يضيف إىل اسمه اخلطاط, وصفا كاشفا, ومتييزا عن سميه  ً ً
 .ماجد الكردي رحم اهللا اجلميعابن الشيخ حممد 

ًرسخ انتامءه للخـط العـريب علميـا بعـدة أعـامل فنيـة جتـىل بعـضها واضـحا يف  ً َّ
اللوحات الفنية التي تعرب عن صادق حسه, وأصالة ملكتـه يف هـذا الفـن, ومؤلفـات 

 .عديدة يف فن اخلط العريب, مل يسبق إليها
ايـة املـسرية العلميـة لفـضيلة يرسد األديب الكبري الشيخ حممد عيل مغريب من بد

 :ً حممد طاهر كردي املكي اخلطاط قائالخالشي
ًحينام عاد إىل اململكة كان مدرسا للخط بمدارسها, بل األستاذ األول للخط فيهـا, «

وله كراريس مطبوعة كام يظهر ذلك من ثبت مؤلفاته التي كانت توزع عىل التالميـذ مـن 



 

٩٢ 

واهلا يف تعلمهم لفن اخلط, ولقـد بلـغ مـن إتقـان ضمن الكتب املدرسية لينسجوا عىل من
الشيخ طاهر لفنون اخلط أنه كان يكتب بعض هذه احلبات من األرز املكتوب عليها بعض 

 ولكـن صـديقي الـشيخ حممـد نـور ,قصار السور, وقد فقدت ضمن ما فقد من أوراقي
رمحه − الكردي مججوم رجل األعامل املعروف ال يزال حيتفظ بحبة من األرز بكتابة طاهر 

 .ًاألربعني عاماعىل  وقد أطلعني عليها يف هذه األيام ولعل عمرها يزيد − اهللا
 لوحات فنية من كتاباته وحلسن احلظ أنه صـورها يف −رمحه اهللا−وللشيخ طاهر 

 )...التاريخ القويم ملكة وبيت اهللا الكريم(كتابه الكبري 
ًنقال عن ثبت مؤلفاته املنـشورة كتفي هنا بذكر ما نرش من مؤلفاته يف فن اخلط أو

 ).أدبيات الشاي والقهوة(يف كتابه 
 .تاريخ اخلط العريب وآدابه − ١

  .اهلندسة املدرسية − ٢

 .رسالة يف الدفاع عن الكتابة العربية يف احلروف واحلركات − ٣

 ).سبعة أجزاء(قعة ُّكراسة احلرمني يف تعليم خط الر − ٤

 .حسن الدعابة فيام ورد يف اخلط وأدوات الكتابة − ٥

 )جزء واحد(جمموعة احلرمني يف تعليم خط النسخ  − ٦

 .ة مجيلة فيها صور الكعبة املرشفة ألشهر بناهتايلوحة فن − ٧

 .لوحات يف اخلطوط العربية − ٨

 .نفحة احلرمني يف تعليم خطي النسخ والثلث − ٩

 إذا صـح هـذا ٍّوإذا تأملنا يف أسامء هذه املؤلفـات وجـدنا أن الرجـل عـامل خـط
 .)١(»التعبري

                                                 
 .٣٢٣, ص٢أعالم احلجاز, ج  )١(



 

٩٣ 

لة الشيخ حممد طاهر كردي املكي اخلطاط لفن اخلط العـريب, هـو مـا إجادة فضي
 خـدموا القـرآن الكـريم بفـنهم, نيكون بني هذه الصفوة من اخلطاطني الذين ألله َّأه

ًجعله هيتم بحثا يف هذا اجلانب الفني, وقد ألف فيه مؤلفات مهمة, تقوي نـسبته هلـذه 
ملكانة العلمية التي يستحقها رمحه اهللا تعـاىل الفئة العلمية الفنية من اخلطاطني, وتبوئه ا

 .يف علم اخلط العريب, وباألحر فن اخلط العريب
فمن املهم ونحن يف سياق احلديث عـن مهارتـه يف اخلـط العـريب أن تـستعرض 

 :الدراسة وصف أهم مؤلفاته يف هذا املجال
 حسن الدعابة فيام ورد يف اخلط وأدوات الكتابة: 

 .ث ومخسني صفحة من القطع املتوسطيقع الكتاب يف ثال

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب : طبع الطبعة األوىل, الطبعة الوحيدة بمرص
 .م١٩٣٨/ه١٣٥٧احللبي وأوالده, عام 

جاء يف مقدمة الكتاب العبارة التالية بعد احلمدلة والصالة عـىل النبـي صـىل اهللا 
 :عليه وسلم

ن أمجل الفنون, ورقيه دليل عىل تقـدم األمـم, فمام ال مراء فيه أن اخلط م: وبعد«
وما هلا من التمدن واحلضارة, وملا مل أجد فيه رسالة مستقلة جامعة ألدبياته أحببـت أن 

 اللطيفة ما تفرق يف الكتب مما ورد فيه, ويف أدواته مـن األدبيـات ةأمجع يف هذه الرسال
ًاملستحسنة التي قيلـت يف ذلـك قـديام وحـديثا مـرادي أن أضـيف هـذه ولقـد كـان . ً

ًالذي سيطبع إن شاء اهللا قريبـا, ولكـن ) تاريخ اخلط العريب وآدابه(األدبيات إىل كتايب 
 .)١(» ...لكثرهتا رأيت أن أفردها يف رسالة مستقلة تكون يف متناول كل أحد

                                                 
 .٢حسن الدعابة فيام ورد يف اخلط وأدوات الكتابة, ص  )١(



 

٩٤ 

 تاريخ اخلط العريب وآدابه: 
 :كتب حتت العنوان السابق العبارة التالية

 ).غرافيةتوتامعي أديب مزين بالصور اخلطية والرسوم الفوهو كتاب تارخيي اج(
هبذه اجلملة يكشف فضيلة الشيخ حممد طاهر كردي املكي, اخلطاط عن ملكات 

تارخيية, واجتامعية, وأدبية, وحـسه املعـريف ألمهيـة الـصور : متعددة ومواهب متنوعة
 .اخلطية, والرسوم الفوتوغرافية
 .م١٩٣٩/ه١٣٥٨األوىل عام الطبعة : طبع هذا الكتاب طبعتني

 .م١٩٨٢/ه١٤٠٢الطبعة الثانية عام 
يقع الكتاب يف طبعته الثانية الـصادرة عـن اجلمعيـة العربيـة الـسعودية للثقافـة 

ني ومخسني صفحة من القطع املتوسط, وهو تـصوير للطبعـة توالفنون يف مخسامئة واثن
 .األوىل

جي تعريـف مـوجز عـن ورد خلف صفحة الغالف العبارة التاليـة بـاخلط التـا
 :الكتاب
يبحث عن تاريخ اخلط العريب قبل اإلسالم وبعده, وانتشاره بني األمم عـن «

اللغات التي تكتب به, وعن دخـول اخلـط يف احلـرمني الـرشيفني, وعـن أطـواره 
وتدرجه يف التحسني, وعن أسامء اخلطوط القديمة واحلديثة, وعـن مواضـع كـل 

م ومقاساهتا, وعن ما يوجد من اخلطوط واآلثـار نوع منها, وعن علة تسمية األقال
القديمة, وعن أسامء مـن يعـرف الكتابـة عـىل احلبـوب, وعـن أسـامء اخلطـاطني 
وطبقاهتم من أهل احلجاز األفاضل وغريهم من بدء اإلسالم إىل يومنا هذا, وعـن 
سلسلة اخلطاطني, وسندهم, وعن تاريخ ظهور تشكيل احلروف وتنقيطها إىل غري 



 

٩٥ 

 .)١(»ن املباحث والفوائد القيمةذلك م
استعرض يف مقدمة الكتاب ضمن ما تضمنته من موضوعات تـاريخ رحلتـه إىل 

 . مرص وجتواله يف مكتباهتا, وما بذله جلمع مادة الكتاب العلمية
 :ًليته يف التأليف يف هذا املوضوع قائالَّأعلن رمحه اهللا تعاىل أو

 يف مجع املعلومات والبحوث التي ٌه أحد إىل وضع مثل−وهللا احلمد− ومل يسبقني«
قل أن توجد يف الكتب, ويف حتليتـه بـصور مـشاهري اخلطـاطني النجـب, ويف تنـسيقه 

 ....وتنميقه, وترتيبه وتبويبه
ومما زاد يف قيمته وحسنه اشتامله عـىل كثـري مـن صـور اآلثـار اخلطيـة, ورسـوم 

م وبعـده, وأشـكال أنـواع الكتابات القديمة التي يرجع عهـدها إىل مـا قبـل اإلسـال
 .اخلطوط التي يف عرصنا هذا, وصور اخلطاطني الذين أمكن هلا احلصول عىل صورهم

 .)٢(»..., وأوثق الكتب املعتمدة املشهورةرولقد مجعت هذا الكتاب من أهم املصاد
ختم هذا الكتاب النادر يف موضـوعه, النفـيس يف مجعـه وتبويبـه بموضـوعات 

 .ريم جعلها خامتة الكتابمهمة تتصل بالقرآن الك
ذكر فيها املـدة الزمنيـة التـي ) كلمة ختامية للمؤلف(أعقب هذه املوضوعات بـ 
ولقد اشتغلت بتأليف هذا الكتاب ثالث سـنني, « :ًقضاها يف تأليف هذا الكتاب قائال

ولقيت يف سبيله مشقة عظيمة, وبذلت من املال غري قليل, حتى جاء وهللا احلمـد عـىل 
ام, بل يعترب يف احلقيقة أنه أول كتاب ظهـر مـن نوعـه حتـى اآلن, ومل يكـن غاية ما ير

ذلك عن مقدرة مني وأنا العاجز الضعيف, وإنام هو بعناية اهللا تعاىل وحـسن توفيقـه, 
                                                 

 ).املطبعة التجارية احلديثة: مرص(الطبعة األوىل   )١(
 .١٢الطبعة الثانية, ص  )٢(



 

٩٦ 

 .)١(»...فام شاء كان وما مل يشأ مل يكن
رصح يف مقدمـة الكتـاب عـن ممارسـته الشخـصية, مـا مما هو جدير بالتنويه به 

كتابة مجيع العناوين, وأنواع اخلطوط التـي يف زماننـا املوجـودة يف «: الفنية بأنوملكته 
ًالكتاب هي بخطي, وإن وضـعت شـيئا مـن كتابـة غـريي ذكـرت اسـم كاتبـه بيانـا  ً

 .)٢(»للحقيقة
اقترص التنويه هنا عىل جهود فضيلة الشيخ حممـد طـاهر كـردي املكـي اخلطـاط 

م, وجهوده املخلصة غـري املـسبوقة يف الدراسـات الفنية فيام يتصل بنسخ القرآن الكري
 .القرآنية, واخلط العريب

وله مؤلفات أخر جليلة القدر, عظيمة الفائدة يف تاريخ مكة املكرمة, وخـص 
ًمقام إبراهيم عليه الصالة والسالم بمؤلـف مـستقل, وكتـب يف علـم املناسـك كتابـا 

 وغريها مما ليس هـو جمـال البحـث ,)مرةُمرة يف مناسك احلج والعُّإرشاد الز: (بعنوان
 .والدراسة

ًرمحه اهللا تعاىل رمحة األبرار وجزاه عام قام به من خدمة كتابه نسخا وتأليفـا خـري  ً
 .اجلزاء, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني

 

                                                 
 .٥٣٢الطبعة الثانية ,ص  )١(
 .١٣الطبعة الثانية, ص  )٢(



 

٩٧ 

 بحثالمصادر 
كردي, حممد طاهر عبدالقادر املكي اخلطاط . 

 .تاريخ اخلط العريب وآدابه   −
 م١٩٣٩/ه١٣٥٨املطبعة التجارية احلديثة, عام : مرص, الطبعة األوىل

ــة ــة الثاني ــاض, الطبع ــام : الري ــون, ع ــة والفن ــسعودية للثقاف ــة ال ــة العربي اجلمعي
 .م١٩٨٢/ه١٤٠٢

 .تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه   −
بـايب احللبـي وأوالده, عـام رشكة مكتبة ومطبعـة مـصطفى ال: مرص, الطبعة الثانية

 .م١٩٥٣/ه١٣٧٢
 .ت اهللا الكريميالتاريخ القويم ملكة وب   −

 .م١٩٩٢/ه١٤١٢مكة املكرمة, −الطبعة األوىل, مكتبة النهضة احلديثة
 .التفسري املكي, خمطوط بخط املؤلف

 .٢حسن الدعابة فيام ورد يف اخلط وأدوات الكتابة, ص   −

 ومطبعـة مـصطفى البـايب احللبـي وأوالده, عـام رشكة مكتبة: مرص, الطبعة األوىل
 .م١٩٣٨/ه١٣٥٧

 .زهرة التفاسري   −
 .خمطوط بخط املؤلف

 .مكتبة مكة املكرمة, تفسري, رقم د: مكة املكرمة

مغريب, حممد عيل . 
 .أعالم احلجاز يف القرن الرابع عرش اهلجري   −

 .م١٩٨٤/ه١٤٠٤دار العلم للطباعة والنرش, عام : جدة



 

٩٨ 
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