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الملخص:
مخطوط يرجح أنه من مصر نصف القرن 19م20-م ،وسوف أتناول حديثي فيه عن فن الكتاب من خالل ذلك

المخطوط وما أشتمل عليه من تجليد وزخارف فنية وكتابات وما فيه من طالسم بيضاء تحصينية ،وكلمات دعائية ،وبعض من
اآليات القرآنية ،ويوجد العديد من األسباب لدراسة هذا المخطوط وفنونه ،أهمها ما يأتي:
 دراسة ونشر نموذج منتقى من فنون الكتاب لهذا المخطوط ألول مرة.
 تأريخ المخطوط :حيث أن هذا المخطوط غير مؤرخ ،وسيتم تأريخه من خالل األسلوب الصناعي والزخرفي لجلدة هذا
المخطوط ،وبناء على الدراسات المقارنة وكتابات هذا المخطوط وبين غيرها من الذي له نفس السمات الزخرفية ،ومن خالل

تلك الدراسة يستطيع الباحث استقراء تأريخ المخطوط.

 دراسة فن التجليد والسمات الصناعية والزخرفية لهذا المخطوط ستعطى بالشك نموذج جديد لفنون الكتاب.
 ومن دراسة الكتابات بالمخطوط نستطيع التعرف على فن الخط أو الكتابة.
على أن يتناول البحث:
المبحث األول :دراسة أثرية فنية لدفتي المخطوط كنموذج لفن التجليد.
المبحث الثاني :دراسة فن الكتاب من حيث العناصر الزخرفية الفنية.
المبحث الثالث :دراسة الكتابات التي طرأت على المخطوط من حيث نوع الخط ونوع الحبر واأللوان.
المبحث الرابع :ما أضيف إلى المخطوط من طالسم وكيفية تحليلها.
الكلمات الدالة :فن الكتاب؛ فن تجليد المخطوط؛ الخط والخطاطين؛ علم األوفاق
Abstract:
A manuscript likely to be from Egypt half of the 19th century A.D. 20, and I will address
my talk about the art of the book through that manuscript and what it contains of binding,
artistic decorations, writings, white fortified talismans, propaganda words, and some of the
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Qur’anic verses, and there are many reasons for studying This manuscript and its arts, the most
important of which are the following:
Study and publish a hand-picked model of book art for this manuscript for the first time.
Manuscript history: As this manuscript is not dated, it will be dated through the
industrial and ornamental style of the skin of this manuscript, and based on the comparative
studies and writings of this manuscript and among others who have the same decorative
features, and through that study the researcher can extrapolate the history of the manuscript.
The study of the art of binding and the industrial and decorative features of this
manuscript will undoubtedly be given a new paradigm for book arts.
From the study of writings in manuscript, we can learn about the art of calligraphy or
writing.
The research should cover: The first topic: An archaeological study of the manuscript
book as an example of binding art.
The second topic: study the art of the book in terms of decorative decorative elements.
The third topic: Study the writings that occurred on the manuscript in terms of font type,
ink type, and colors.
The fourth topic: What is added to the manuscript of talismans and how to analyze them.
Key words: book art, the art of bookbinding, calligraphy, calligraphers, and calligraphers.

المقدمـــة:
عثرررت الباحثررة علررى مخطرروط يتضررمن بعض را مررن األدعيررة والتحصررينات والطالسررم أثنرراء بحثرري عررن
مخطوطرات تخرا الد ارسرة البحثيرة المصرحفية ،فاتخذترره موضروعا للبحرث؛ حيرث إن د ارسرة هرذل المخطوطررات
مهمررا ،وهررو معرفررة ترراريخ
يوضررح لنررا الموروثررات والمعتقرردات بفت ررة المخطرروط المرردروس ،وتطررر لنررا موضرروعا ًّ
ومص رردر ه ررذل الموروث ررات والمعتق رردات ،ومنه ررا طريق ررة ال ررذكر وال رردعاء

-ع ررز وج ررل -وأيض ررا اس ررتخدام ه ررذل

العبررارات الدعائيررة وبعررض مررن اآليررات المقتبسررة مررن القررآن للتحصررين ،ومررا إذا كرران هررذا ا سررتخدام مصريبا أم

مخطئا في تلك المخطوطات ،وتأتي أهمي ررة الد ارس ررة مرن خرالل شرر نمروذج جديرد مرن مخطوطرات تلرك الفتررة
ينشررر ألول مررة ،ومحاولررة لطررر موضرروع جديررد مررع عرررض المرواد المسررتخدمة للمخطرروط مررن مجلرردات وأدوات

كتابة وزخارف ،وكذلك لتوثيق بعض الموروثات حتى وان كانرت خاطئرة ،وتتضرح إشركالية الد ارس رة فري تحليرل
بع ررض الطالس ررم الت رري ج رراءت عل ررى المخط رروط ،وه رري م ررن أش ررد الص ررعوبات الت رري واجهتن رري ،ون رردرة المص ررادر

والم ارجررع المتاحررة فرري موضرروع البحررث المختصررة بررالقرن  ،)20 -19وصررعوبة ا نتقررال وضرريق الويررت الررذي

كرران ببدايررة العمررل البحثرري عررن المخطرروط ،ويررد اعتمرردت الباحثررة علررى المررنه العلمرري المتبررع علررى الوصررفي
والتحليلرري ،ويررد اسررتفادت الباحثررة مررن عرردد مررن الد ارس رات السررابقة فرري اختيررار مررنه بحررث مناسررب لموضرروع
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البحث ،وا ستسقاء منها إلثراء محتوى البحث.
الدراســــة الوصفيــة "مخطوط يرجح أنه قرن 14/13ه20/19-م بيانات المخطوط:
نوع المخطــوط :ديني أدعية تحصينية).
مــكان الحفــــــــــظ :م.) .
رقـــــــــم الســــجــل210 :
مقاس المخطوط23.5×18 :
يرجح نسبته :ق 13ه14/ه20/19-م.
النـــاســــــــــــخ:

يوجد ،أما الطالسم المضافة إنى عراف ،أو الخدام).

مـــــادة الغـــــالف :جلد
مـــــــادة المـــــــــتن :ورق
أنواع الخطـــــــوط :نسخ – نستعليق – التعليق الفارسي.
عــــــدد الــــــورق147 :
أسلـــوب زخرفـــــي :تلوين ،تذهيب.
العناصر الزخرفية :نباتية أشكال هندسية ،محورة)
حــالة المخطـــــوط :يحتاج إلى ترميم.
ألوان األحبار :المتن باألسود ،األحمر الفاتح ،األسود.
افتتاحية المخطوط :أبتدئها بكتابة لفظ الجاللة وبعض العبارات الدعائية
وصف عام للمخطوط:
مخطوط أدعية وتحصن يرجح أنه من مصر ويرجع نسبته إلي نصرف القررن 14/13ه20/19-م، .
كتب بخط بسيط وبمواضع أخرى بخط النسخ وأخرى بخط النستعليق الفارسي ،ولقد تنوعت األساليب الزخرفية
والفنية على المخطوط ،لوحة .)1
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الغــالف:
الدفـة العليا:
عبررارة عررن جلرردة برراللون األحمررر الررداكن نبيترري) ،لوحررة  )2مزخرفررة ومذهبررة ،حيررث يسررمت الزخررارف

بالتررذهيب علررى هيئررة مسررتطيلين متررداخلين ،الررداخلي يتوسررطه بخاريررة مذهبررة مزخرفررة ،والزخررارف مطموسررة ،
ويعلو الصرة من أسفل وأعلى شكل معين مذهب ،وبأركان المستطيل أربع بخاريات مذهبة ،ويحريط بهرا إطرار

مذهب ،أما المستطيل الخارجي فيحيط به إطار عريض مذهب ،وبأركانه أربرع بخاريرات مذهبرة ،وبأضرلعه مرا
بين المستطيل الخارجي والداخلي شكل بحور مذهبة ومطموسة الزخارف.
الدفة السفلى:
هي ذات زخارف الدفة العليا.
اللسان:
يخرج من الدفة السفلى للمخطوط عرن طريرق جرزء مسرتطيل وهرو عبرارة عرن جرزء مسرتطيل حافتره مثلثرة
ويتوسطه شكل البقجة المذهبة وبأركانه أربع بخاريات مذهبة.
صفحة بادئة المخطوط:
2

9

4

7

5

3

6

1

8

رسم بها جدول مربع سحري ،الوفق) ،لوحة  )3وهى طريقة إعداد المربع السحري التي تعد من العلروم

الترري أطلررق عليهررا العرررب اعلررم إعررداد الوفررقا واعتبرررول مررن فررروع اعلررم العررددا والوفررق :1هررو جررداول لهررا بيرروت
يوضع بها أريام وحروف ابشرط أن تكون الجداول متساوية في العدد ،و يوجرد عردد مكررر؛ وذلرك لمرا تحملره

األعداد والحروف من خواا روحانية.2

1

الغ ازلري محمررد بررن محمررد أبوحامرد ،علررم األوفرراق ،مكتبررة جمهوريرة مصررر العربيررة ،القرراهرة ،ط2005 ،1.م15 ،14 ،؛ الغ ازلرري،

المنقذ من الضالل والموصل إلى ذي العزة والجالل أو المنقذ من الضرالل والمفصرح عرن األحروال ،تحقيرق :جميرل صرليبا ،كامرل
عباد ،بيروت :دار األندلس ، ،ط1967 ،7.م.126 ،

2

وهذا علم يعرف :بعلم أسرار الحروف ،للمزيد عنه انظر :أبري فررج األصرفهاني ،عروالم العلروم والمعرارف ،ج ر173 ،2.؛ البروني،

أحمد بن علي بن يوسف ،الكشف في علم الحرف23 ،؛ القحطاني ،طارق بن سعيد ،أسرار الحروف.20 ،
314

دراسة أثرية فنية ملخطوط أدعية وتحصنفي ضوء مخطوط ُينشر ألول مرة| ()336-311

العدد 2021(24م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

ويحتمررل أن هررذا الجرردول السررحري مضرراف فيمررا بعررد كتابررة المخطرروط؛ خررتالف نرروع المررداد ولونرره عررن
الذي كتِب به المخطوط ،وكذلك اختالف نوع الورق عن الموجود بمتن المخطوط.
صفحات افتتاحية المخطوط:
يوجررد بهررا تقسرريم لررو  -مثررل المصررحف الشرريف -حيررث يكتررب بالمصررحف الشرريف البسررملة فرري بدايررة
الصفحة ،ثم يبتدأ باآليات ،ويد اهتم الخطاط هنا بكتابة لفظ الجاللة بخط كبير ،لوحة  )5-4وفويهرا برالبحور
كلمات دعائية تنتهي بلفظ الجاللة بالمربع الذي يلى الخرطرو

بخرط كبيرر ،وكترب لفرظ الجاللرة فري صرفحات

البداية باللون األحمر الوردي الفراتح -أو الزهرري -علرى أرضرية مزخرفرة ،وزخررف لفرظ الجاللرة ا ) ، 3وممرا

ذكر بالبحور من عبارات دعائية

وهى« :ما شاء ا ما كان من نعمرة فمرن ا  -مرا شراء ا

حرول و يروة إ برا  -إنري ءامنرت اه ر

با  -ورجعت إلرى ا  -وتوكلرت علرى ا -واعتصرمت برا فرال حرول و يروة إ برا – وهرو حسربي ونعرم

الوكيررل بسررم ا – ربررى ا حسرربي ا – مررا شرراء ا –

يسرروق الخيررر إ ا – مررا شرراء ا

يصرررف»

لوحة .)3
أمررا زخرفررة شرركل العررين بنهايررة ذيررل ري ر

الطرراووس هررى عبررارة عررن دوائررر حم رراء ذات أرضررية بيضرراء

وبوسرطها نقطرة سروداء -وهرذل الرردوائر كأنهرا معلقرة بسلسرلة تتردلى علررى لفرظ الجاللرة لترزين الكتابرة واألرضررية،
وزخرفت األرضية باللونين األحمر والوردي الفاتح على أرضية بيضاء.
بصررفحات البدايررة أيضررا بعررض الصررفحات مختلفررة بررالتلوين ولكررن هرري ذات األلروان؛ حيررث زخرررف لفررظ
الجاللة باللونين األحمر الوردي واألبيض واألسود ،وجعل لفظ الجاللة على أرضية سوداء مزينة.
أما زخرفة الدوائر الكبيرة والتي جاءت بصفحة واحدة ببداية المخطوط ،فقد جاء هرذا الشركل علري كتفري

القم رريا الس ررحري ،4وج رراءت بجر روار لف ررظ الجالل ررة ،وليس ررت بكثر ررة ،فق ررد ج رراءت م ررن اثنتر رين ظ رراهرتين وثالث ررة
مطموسررة ،وبصررفحات أخرررى اسررتبدلت بزخرفررة الطرراووس دوائررر بررداخلها زهررور ذات أربررع بررتالت ،وأحيانررا تررأتي
3

اهتم به الخطاط :كالعرادة عنرد أهرل ذلرك الفرن؛ ألنره اسرم ا األعظرم ،الجرامع ألسرمائه وصرفاته-تعرالى -وينفررد بره وحردل دون

منررازع ،انظررر :ابررن القرريم ،تفسررير القرطبرري  102/1؛ برردائع الفوائررد ،عبدالوهاب،سررليمان بررن عبرردا بررن محمررد بررن تيسررير العزيررز
الحميررد فرري شررر كترراب ،التوحيررد الررذي هررو حررق ا علررى العبيررد ، 249، 22/2 /1تحقيررق :زهيررر الشرراوي  ،بيررروت :المكتررب
اإلسالمي  ،دمشق ،ط1423 ،1.هر2002/م؛ عبدالوهاب ،تيسير العزيز الحميد ،29 -28 ،التميمري ،عبردالرحمن برن حسرن برن

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان ،فتح المجيد شر كتاب التوحيد .73 - 71 /1،
4

علرريم ،عبدالحميررد عبدالسررالم محمررد عبرردالرحمن،ا مجموعررة التمررائم واألحجبررةا المحفوظررة فرري متحررف الفررن اإلسررالمي بالقرراهرةا،

رسالة ماجستير منشورة كلية اآلداب يسم اآلثار /جامعة عين شمس 2015 ،م.769 - 768 ،
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داخل شكل هندسي ،ويرجع شركل الردائرة الكبيررة التري جراءت بعردد ثرالث مررات إلرى أنهرا طلسرم - 5وممرا جراء
على مخطوطات أخرى وتحف تطبيقية؛ حيث جاء هذا الشكل علي كتفي القميا السحري ،ينسب إليران من

العصرر الصرفوي ،المحفروظ بمتحرف الفرن اإلسرالمي ،وجرراء هرذا الشركل أيضرا علرى بعرض األسرلحة المحفوظررة
ب م ) .بقلعة صال الدين األيوبي بالقاهرة.6
صفحات من داخل المخطوط:
صررفحة كتررب بهررا سررورة الجررن بخررط النسررخ ،لوحررة  )8-7بالمررداد األسررود مررع مراعاترره لكتابررة عالمررات

التش رركيل بالم ررداد األحم ررر واألس ررود ،وكت ررب ب ررأعلى الس ررورة :اس ررم الس ررورة وع رردد آياته ررا ومك رران نزوله ررا بالم ررداد
األحمر ،وصفحة أخررى بهرا كترب بهرا مناجراة

السابقة.

عرز وجرل -بربعض العبرارات الدعائيرة برنفس طريقرة الصرفحة

صفحتا النهايــة:
كتررب بهم را يصررار الصررور بخررط التعليررق ،لوحررة  )12الفارسرري بالمررداد األسررود ،مررع مراعاترره لعالمررات
اإلعراب براللون األحمرر ،ولقرد يرام بكتابرة اسرم السرورة وعردد آياتهرا ومكران نزولهرا بالمرداد األحمرر بجروار نهايرة

كل صورة يصيرة.

صفحة خاتمة المخطوط:
مستطيل يسِّم إلى أربع مناطق :العلوي :خرطو

كتِب به امحمد وعلى آله وصحبها بالمداد األحمر

بخط الثلث ،لوحة  )13مع مراعاته لعالمات اإلعراب بالمداد األسود ،والمنطقة الثانية :مستطيل عرضي
 5وهذا رأي الباحثة.
 6األمر الذي دفعني إلى استطالع عدد من اآلراء في هذا الشأن منهم أستاذتي الفاضلة أ.د /عزة عبدالمعطي ،بكلية اآلثار يسم
اآلثار اإلسالمية  /جامعة القاهرة؛ حيث يالت :إنها زخرفة عادية من دوائر على شكل زهرة ذات وريقات متعددة ،أو أنها جاءت
على شكل هندسي بها وريدة ذات أربع أو خمس بتالت ،و تعد طلسما ،ويالت :إنها من خالل رؤيتها لبعض المخطوطات
التي بحثت بها في مصر بالفيوم صادفت أن هذا المخطوط يشبه بعض المخطوطات األخرى من حيث الكتابة والزخرفة إلي
حد كبير ،وأكدت أن المخطوط ذكر فيه لفظ الجاللة كثيرا ،وبخط كبير؛ وذلك

يدعو لوجود طالسم ،بل يدعو للدعاء

وا هتمام بذكر اسم ا .

وترى الباحثة :أنها يد تكون طالسم بالفعل؛ ألن هناك طالسم كتبت خصيصا للحماية والوياية لألمراء والسالطين وكبار
موظفي الدولة وللعامة ،وهي طالسم من نوع حميد؛ ألن هناك طالسم يستخدمها السحرة والمشعوذون ،وهناك أخرى أ ِ
طلق عليها
طالسم بيضاء) أي حميدة للحماية والوياية ،وظهرت بكثرة علي أغلب السيوف والدروع وبعض األسلحة األخرى أو الحلي
والخواتم للقادة والحكام مع ذكر اسم ا معها ،وكانت تستخدم في دفع الضرر.
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يسوق الخير إ ا – ما شاء ا –

كرتب به عبارات دعائية :ابسم ا ما شاء ا

ا – ما شاء ا – ما كان من نعمة فمن ا – ما شاء ا –
به كلمة بسم مطولة تمأل مساحة الخرطو

خرطو

يصرف السوء إ

حول و يوة إ با  ،والمنطقة الثالثة:

بالمداد األسود ،والجزء السفلي :بداخله مربع ذو إطار

أحمر كتب به لفظ الجاللة باللون األبيض ،بداخله زخرفة باللون األحمر عبارة  )2مكرر على أرضية

سوداء ياتمة اللون ،وما بين األلف و متي لفظ الجاللة رسمت وريدات بيضاء بداخلها نقطة سوداء ،مكونة

من ثالثة أعمدة رأسية ،كل عمود يحمل  )4وريدات ،ليكون المجموع  )12 =4 ×3وريدة ،وهو ريم دال
على الكمال .7

ما جاء من طالسم وأدعية تحصينية في صفحات المخطوط:
صررفحة ذ ِكررر بهررا دعرراء ومناجرراة

-عررز وجررل -مررن ثمرراني أسررطر ،وهررى ذكررر مررن أذكررار التصرروف

اإلسرالمي يرا يرادر يرا كرريم واشرر صردورنا بنرور منرك يرا رب يرا رب يرا رب )...يرا رب) الثالثرة كتبرت أعلرى
السطر ما بين السطر الثاني والثالث ،وهذا يدل على أنهرا مضرافة ،وكترب الردعاء بخرط النسرخ بالمرداد األسرود

مع مراعاته لعالمات اإلعراب ،وكتب الدعاء داخل مستطيل رأسي بخط أحمر خفيف مزدوج.
ما جاء من طالسم على الصفحة األولى:
1

2

3

4

5

6

7

1

*

*

*

*

*

*

*

2

*

*

*

*

*

*

*

3

*

*

*

*

*

*

*

وهرى صررفحة ذات أرضررية بهررا شرربكة حمرراء ت ِّوجررت بلفرظ الجاللررة ،وهررذل الشرربكة تعنررى الحمايررة والويايررة،

ونرى أنه بجمع النقاط السوداء بالسلسلة التي تتدلى على لفظ الجاللة رأسيا هو ريرم  ،)3أمرا أفقيرا فتمثرل ريرم
 21=7×3 ،)7وه ررو مجم رروع األري ررام المف ررردة لع رردد اآلي ررات الكل رري للقر ررآن الكر رريم بع ررد إض ررافة البس ررملة إليه ررا

)6348

https://www.biblestsudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/3.html
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21 = 6 + 3 + 4 + 8
وكذلك ومجموع األريام المفردة لعدد الحروف الكلي  324732هو:
21 = 3+2+4+7+3+2
وربما دل هذا على تمام وكمال آيات وحروف المصحف.8
وبالشرربكة العليررا دائررة مطموسررة برراللون األحمررر كأنهررا بصررمة دم أو شرريء اصررطادل عنكبرروت ،وهررذا يرردل

على أن أي شيء يريد الدخول صدته شبكة الحماية وأصبح به ضرر.

الدائرة الوسطى بها عالمة تردل علرى الضررر إذا الشريء ايتررب تضرربه ،ولقرد حررا أن يضرع العالمرة

السرروداء الدائريررة والترري تمثررل ريررم  )6بررالعمود السررادس داخررل الرردائرة الطلسررمية وأن يضررعها داخلهررا حتررى

تضر بالهالل األحمر ويعد كأنه صد ثم كررر الشركل باألسرفل علرى أرضرية بيضراء حترى يبرين الفررق برين مرن
بالخارج دون ضرر ومن حاول الدخول صدته شبكة الحماية وأصبح به ضرر.
ولقد وضع حول كل نقطة سوداء دائرة غير منتظمة وهرى لحمايرة هرذل النقطرة والتري تسراوى بالنسربة لره
ريرم وأحاطهرا بررنفس الطلسرم الردائري لحمايتهررا حترى

تتضررر ،كأنرره براب مغلرق ،وحرررف الهراء) رسرم بداخلرره

شبكة يتوسطها جزء مفرغ وبه نقطة سوداء ،أما اإلطار الخارجي للصفحة فرسم به حرف العين مكررا.

وبالصفحة ذات األرضية السوداء رسم بين األحرف أربعة عشر دائرة فاصال ،الدوائر 15=5×3
وهنا لماذا رسم الفواصل على شكل ريم )1؟ حتى أنه رسم داخل أحرف لفظ الجاللة شبكة بها خطوط

مائلة يمكن أن يعنى بها ريم  )1أيضا.

وبالمربع األول بالصفحة رسم بلفظ الجاللة حرف األلف به ريمان  )1،1باللون األحمرر والرالم األولرى

ريررم  )1فقررط فرري منتصررف الررالم باألسررود ،والررالم الثانيررة رسررم بهررا مررن أعلررى وأسررفل  )1،1برراللون األحمررر،
وبمنتصف عمود حرف الهاء رسم به  )1باللون األحمرر ،ورسرم ببردن الهراء مرن أعلرى وأسرفل براللون األحمرر

ريم .)1،1
ولقد رسم لفظ الجاللة بالمربع السفلى به فاصالن مصمتان باللون األسود بحرف األلرف ويعنرى بره
ريم  ،) 1،1ورسم برالالم األولرى ريرم  ) 1بوسرطها براللون األحمرر ،والرالم الثانيرة رسرم بهرا اثنرين مرن ريرم
 ) 1،1برراللون األحمررر ،وا مررا بعمررود حرررف الهرراء برره ريررم  ) 1برراللون األحمررر ،وبرردن الهرراء برره اثنرران مررن

حرف األلف  ،) 1،1وهنا نجد أنه بدأها باللون األسود وأغلقها باللون األسود وكل هذل األريام هي 8*8

8

الكحيل ،عبدالدائم ،موسوعة علمية شاملة لإلعجاز العلمي للقرآن والسنة ،ج2021-2020 ،2م .186
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= 64وهذا العدد يقابله ،وهو عدد وفقى.
وبأعلى الصرفحة خرطرو

بوسرطه معرين كترب بره «إنري آمنرت اه ر» و ااهررا تعنرى ريرم  ،)51ا ر ه ر )

ويعنى بها ريم  51ويمكن أن يكون القصد به السنة التي أضيف فيها على المخطوط هذل العناصر أو يقصد
برره ريررم  15وهررو ريررم الجرردول األوفق ري الررذي جرراء علررى صررفحة بادئررة المخطرروط ،وعلررى جانبيهررا عالمررة ×)
رر أو ممنوع را ،كررذلك نفررس األمررر بررالخرطو
وتعنررى مغلق را أو خطر ا

الررذي بأسررفل الصررفحة فقررد وضررع العالمررة

نفسها.
أما لفظ الجاللة با ) فقد يام بوضع نقطة الباء بالبحر األوسط وجعلها عبارة عرن شركل معرين صرغير

ذي إطار أحمر على أرضية بيضاءر ولم يقم بتلوينها حتى

تجعل العردد بالنقراط العلويرة غيرر منرتظم ،وهرذا

-إن دل -فأنما يدل على أن الشكل ذو أريام عددية ،9وفي هذل الصفحة يام بتلروين األرضرية المكتروب عليهرا

لفرظ الجاللرة ا براللون األسرود؛ لكري يرربط هرذل الصرفحة بسرابقتها ،والتري رسرم بأرضريتها الشركل الشربكي ،فقررد
يام هنا بوضع الشكل الشبكي داخرل لفرظ الجاللرة ،ويحريط بالصرفحة إطرار بره زخرفرة تمثرل شركل حررف العرين
ع) وهررى ريررم  )5باللغررة الهنديررة القديمررة مكرررر باإلطررار العلرروي داخررل الشرركل السداسرري  )15م ررة ،وبكررل

جانب  )6مرات ،ويعنى هنا الريم  66وهو يقابل ا سمين ا  /الوكيل) من أسماء ا الحسنى.
وبر ررالخرطو

السر ررفلى باإلطر ررار الر ررداخلي ال ر رريم المقابر ررل  )27وبالجر ررانبين  )8،8وتعنر ررى =88الحلر رريم،

ونالحظ أيضا برالالم الثانيرة بلفرظ الجاللرة فروق الشربكة رسرم شركل نقطرة سروداء وبرالنظر للفرظ الجاللرة برالمربع
السررفلى لمرراذا لررم يكررهررا بحرررف الررالم؟؟ ولهررا احتماليررة د لتررين األولررى وهررى للفصررل عرردد  )1وبدايررة رسررمه

للشرربكة ،والثانيررة أنرره رسررم بررالخرطو
الخرطو

العلرروي يسررا ار نقطررة سرروداء أي طلسررم ممنرروع أو خطررر أو مغلررق) بينمررا

السفلى رسم به طلسم الغلق والحماية يمينا؛ ولذلك وضعت العالمة على الالم الثانيرة لتحكمره أكثرر

بالحماية ،ولقد وضع حرول كرل نقطرة سروداء دائررة وهرى لحمايرة هرذل النقطرة والتري تسراوى بالنسربة لره ريرم ،ا

أعلم.

وبالصررفحة الترري يعلوهررا خرطررو

كتررب برره مررا شرراء ا ) عرردد النقرراط السرروداء بررالمربع العلرروي والسررفلى

داخل الوريدات جمعت في ريم  )19وهذا الريم يعنى به إسم الواحد أمرا إذا ضررب عردد  3وهرو العردد األفقري

للوريردات بالسلسرلة المترد ة األولرى علررى لفرظ الجاللرة ا  ،أمرا الرريم ال أرسري للوريردات  5وفهنرا نجررد أن 5×3
= 15ويعنى به ) ،ولكن بالعدد الرأسي بالصف األخير رسم الوريردات  12=)4×3 4وتعنى الكمرال والتمرام)،
 ،14= )1-15ويعنررى برره اسررم مررن أسررماء ا

الوهرراب) ،وبررداخل لفررظ الجاللررة يررد رسررم ريررم  )1مكرررر ،9

والمربع السفلى أيضا  9وهنا نجد أن أكثر ما ذكر من أريرام هري فرديرة18=9+9 ،ويعنري بره اسرم مرن أسرماء
9

آثار وأن العالم ،جر.ر.5-۱
ار كما أن للحروف ا
راجع ،البوني ،شمس المعارف الكبرى :اعلم أن لألعداد أسر ا
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ا الحسنى الحي).
ونالح ررظ أيض ررا أن رره أخ رررج خط ررين خ ررارج مس ررتطيل الص ررفحة؛ وذل ررك ليق رروم ب ررالربط ب ررين ه ررذل الص ررفحة

والص ررفحات األخ رررى وكأن رره ير رربط الص ررفحات ببعض ررها الر ربعض ،أم ررا وج ررود العالم ررات الس ررت الس رروداء بالجه ررة

اليسرى واليمنرى مرن أضرلع المسرتطيل بالصرفحة فتعنرى الرربط وتجميرع أطرراف الشربكة ،10ونررى علرى الجرانبين
باإلطررار الررداخلي للمربررع الررذي كتررب بداخلرره لفررظ الجاللررة أنرره كتررب كتابررة بخطرروط متشررابكة كأنرره تعمررد كتابتهررا

بطريقرة التشرربيك وتقر أر

إلرره إ ا ) ويرد أشررار العلمرراء والبراحثون أنهررا مرن العبررارات الدعائيرة التوسررلية والتري

بها تقضى جميع المطالب والمقاصد.11

صرفحة أخررى بهرا مسرتطيل ذو إطرار بره زخرفرة زجزاجيرة بخطرين براللون األسرود ويزينهرا نقراط أو كررور

باللون األحمر على أرضية بيضاء ،ويسم المستطيل إلى خمسة مناطق ثالثة بحور ومربعين ،وكترب برالبحور
عب ررارات دعائي ررة يس ررتكملها بلف ررظ الجالل ررة ب ررالمربع ال ررذي يلر ري الخرط ررو

 ،أم ررا الخرط ررو

أو البح ررر الس ررفلى

فأستكمل العبارة الدعائية بلفظ الجاللة ربى ا حسبي ا ) وكتبت الكتابة ورسمت الزخرارف براأللوان األحمرر
واألسود على أرضية بيضاء اللون ،ونجد أيضا كتابة ريم  )1باللون األحمرر داخرل أحررف لفرظ الجاللرة بعردد

 8أيضا مثل الصفحة السابقة وا خرتالف هنرا يرأتي برسرم معينرات مرابين أحررف لفرظ الجاللرة وبرداخلها وريردة
ذات نقطة سوداء عدد المعينات  ،8وعردد النقراط  8ورسرم برين المعينرات شركل طرائر عردد  ،6وعردد الشربكات

داخررل لفررظ الجاللررة  ،10واذا مررا جمعررت تعنررى اسررم ا
الزوجية د لة.

الماجررد) فنجررد هنررا أن كررل األعررداد زوجيررة ولألعررداد

10الشبكة :لم يأت ذكرها إ بطرق السحر والدجل وجاءت بكثير من أعمال الدجالين والسحرة؛ حيث يأتي استخدامهم أحيانا إلى
شبكة الصياد التي يعلق بها الحجاب ويرتديها العروس ليلة زفافه. ....

 11العلرروي ،السرريد محمررد ،نيررل المطالررب ف ري يضرراء الح روائ ،مؤسسررة الرربالغ ،ط ،129 2011 ،1عبدالحميررد عبدالسررالم رسررالة

ماجستير ،جامعة عين شمس ،التمائم واألحجبة.168 ،
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الدراسـة التحليليــة
التجــليد:
التجليد وهو حفظ أوراق المخطوط من التلف ،والعناية بمظهرل الخارجي ،ويد ازدهرر فرن التجليرد علرى

يرد أيبراط مصررر يبرل الفررتح اإلسرالمي ،12فهررو ييمرة مررن الرسروم الترري هري بحررق تنطرق بروعررة فرن التجليررد إذا
ييس بهذل العصور المبكررة ،وهري

العديدة في تاريخها الطويل.13

ترزال محتفظرة بجمالهرا علرى الررغم ممرا أصرابها مرن ضررر خرالل السرنين

ويررد برردأ التجليررد بسرريطا ،ثررم تطررور بسرررعة عجيبررة حتررى أصرربح ًّ
فنرا فيرره ديررة وفيرره جمررال ،حيررث وصررل
لذروته بالعصر العثماني ومحمد على وأسرته،ولكن نجد أن بكل فترة زمنيرة هنراك مردارس للفنرون والصرناعات

فنج ررد منه ررا الملكر ري ذو الثر رراء ونج ررد الش ررعبي للعام ررة ،ومخط رروط الد ارس ررة يظه ررر م ررن زخارف رره وألوان رره وكتابات رره
ومضمونه أنه صناعة محلية.

وتعد حرفة التجليد منذ العصرور القديمرة صرناعة وحرفرة ومهرارة فقرد أبردع فيهرا الفنرانون والم ِّ
رذهبون ،فقرد

نفذت الزخرارف بطريقرة اللصرق علرى جلردة المخطروط باسرتخدام ريرائق مرن الرذهب ،كمرا اسرتخدم مرادة الكرترون
المقرروى) وهررى مررادة غيررر مرئيررة ألغلفررة الكتررب السررفلية ،فقررد كانررت األوراق توضررع بعضررها علررى بعررض ويررتم

خيطها بخيط أصفر وللتمكن من مسك الكتاب من أعلى وأسفل الكعب كانوا

يتركونه محدبا.

التذهــيب:
لعب التذهيب

14

مهما في إلباس المصاحف حلة يشيبة من الجمال الفني سواء من في ظاهر
دو ار ًّ

المصحف أو في باطنه ،15أما مخطوط الدراسة فبه آثار تذهيب لوحة ريم  )2،1على جلدة المخطوط ،
بمواضع الصرة وأرباعها والشكل الهندسي الذي فوق الصرة وتحتها ،وهى جلدة من الورق المقوى ونرى

تسايط بالطالء المذهب على الغالف ،يمر تحضير المداد الذهبي بالعديد من المراحل الشاية فأو يتم خلط
الذهب  -الذي يكون عبارة عن أوراق رييقة  -بالماء والصمغ العربي بعد جعله على شكل عجينة ثم يقطع
إلى أجزاء صغيرة جدا باستخدام األصابع أو بآلة خاصة إلى أن تصبح يطع الذهب الصغيرة على شكل

12
13
14

كشك ،شادية الدسويي عبدالعزيز ،المدخل إلى فنون الكتاب في العصر اإلسالمي ،جامعة القاهرة.177 02015، ،
الكتاب :الذي أخرجه ف  .سار ،بعنوان تجليد الكتب عند المسلمين).

عبد العزيز الدسويي شادية ،فن التذهيب العثماني في المصاحف اآلثرية ،كلية اآلثار /جامعة القاهرة ،الباب ثنى ،الفصل

الثالث التذهيب2002 ،م ،ا .195

 15مرزوق ،محمد عبدالعزيز،ا من مطبوعات المجمع العلمي العرايي المصحف الشريف دراسة تاريخية فنية)ا ،مجر ،20.مجلة
المجمع لعلمي1970-1390 ،م.125،
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طالء ويتم استخدام الماء المجلتن إللصايه ترسم الزخرفة على المكان المراد تزيينه ويدهن الطالء الذهبي
أو  ،ثم وباستخدام أداة خاصة تسمى امهرةا ذات رأس من العقيق مدهون بالجيلى يتم امهرا صبغ بالجيلى)

األيسام التي سيتم تذهيبها وتلميعها بهذا الشكل تمرر المهرة على حدود الرسومات التي تكون في الغالب ربع

أو نصف متناظرة  ،ثم تلون يطعة يطعة إلى جانب اللون الذهبي الذى يستخدم في التذهيب اللون الكحلي
واألحمر والزهري واألصفر ،واألسود والبرتقالي واألزرق واألخضر ،ثم بعد انتهاء عملية التلوين يتم المرور
على الزخارف بمخرز ثم تضاف بعض التفاصيل الصغيرة كالنثر والتمشيط.16

الخـــــط:
تطورت الكتابة حيث أصبحت وسيلة من وسائل نشر الدين اإلسالمي ،ودعامة أساس من دعائم الدولة

اإلسررالمية ،حيررث أسررهمت بشرركل كبيررر فرري بنرراء األمررة وتطررور الحيرراة الفكريررة وهررذا مررا أشررار إليرره عبدالخضررر
حاسم بقوله :لقد فرض ظهور اإلسالم توجها خاصا في بناء األمة ،وصار التأكيد على تعلم الكتابة والتشجيع
علرى اسرتعمالها أساسرا للتطرور الكبيرر فري الحيراة الفكريرة ،ولمرا كانرت الكتابرة إحردى الوسرائل التري يمكرن أن

تحفظ العلم ،وتثبت حقائق األشياء.17

وكتررب المخطرروط بخررط النسررخ ،أمررا المضرراف إلررى المخطرروط مررن كتابررة لفررظ الجاللررة الررذي كتبرره بخررط

كوفي ،وكتابة العبارات الدعائية بخط النستعليق.
العناصر الزخرفية:
زخارف نباتية:

رسررم المزخرررف زهررور محررورة متعررددة البررتالت ذات األربررع أو الخمررس بررتالت الت ري انتشرررت بالعصررر
العثماني ،مع رسم إطار به زخرفة موج البحر.
زخــارف هندسيــة:
اهررتم المزخرررف برسررم بعررض طالسررمه داخررل دائررة وذلررك كتمررال هدفرره منهررا ،فمنهررا دوائررر مطموسررة وأخرررى

رسررم بررداخلها طالسررم ،وأيضررا رسررمه لرربعض المعينررات الت ري وضررع بررداخلها عناصررر نباتيررة ،وانتهائرره برسررم مثلررث
مقلرروب بصررفحة النهايررة لكتابررة نررا الختررام وهررو المعترراد برربعض المصرراحف والمخطوطررات بنهايررة الفت ررة العثمانيررة
16

عزب و حسن محمد ،ديوان الخط العربي في مصر دراسة وثائقية للكتابات وأهم الخطاطين في عصر محمد علي ،مكتبة

17

الكاتب عبدالحميرد برن يحري برن سرعد العرامري المعرروف :أصرله مرن ييسرارية وينسرب إلرى بنري عرامر ،عرالم براألدب ،وهرو مرن أئمرة

اإلسكندرية2011 ،م.

الكتاب ويضرب به المثل في البالغة132 ،هر750-م؛ انظر :الزركلي ،خير الدين ،األعرالم ،يراموس ترراجم ،ط ،15.بيرروت :دار
العلم للماليين ،جر2002،3.م.290-289 ،
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حتى نهاية عصر محمد على وأسرته.
زخارف كائنات حية:
جاء رسم لطائر يشبه شكل اليمام والتي يعنى بها السالم مع وجود حب اإلله بكتابة لفظ الجاللة

والتحصن بقوته جل عالل.
طالسـم المخطـوط:

مخطروط الد ارسرة يوضرح أنره مرن مرردارس العامرة وذلرك مرن خرالل مرا جرراء عليره مرن زخرارف وألروان بهررا

ركاكة ،وتوضح لنا أيضا الخطوط المضرافة أن الخطراط هرو مجررد هراو أو دجرال يريرد وضرع طالسرم للحمايرة
ولكنه ليس متمرسا بالخط.
الدراســـة المقارنــة:
تعد دراسة مخطوطات تلك الفترة متنوعة بشكل األغلفة ونوعية الزخارف والتأثيرات بشكل كبير عن

كبير بين غالف الدراسة وأغلفة هذا العصر من
مخطوطات العصر المملوكى ،ولكننا نجد أن هناك تشابها ا
حيث اتباع أسلوب الزخرفة كرسم البخارية وأرباعها وكأستخدام األلوان ،مثال ذلك :مصحف السلطان

المملوكي االظاهر بيبرس الثانيا

18

 705-704هر 1306-1304 /م ) والذي تحتفط به المكتبة البريطانية

ضمن مجموعاتها الشريية الخاصة من المصاحف النادرة تحت ريم  ،(12-22406لوحة  )14أما زخرفة
الدوائر الكبيرة والتي جاءت بصفحة واحدة ببداية المخطوط ،فقد جاء هذا الشكل علي كتفي القميا السحري

وأيضا ذكر العبارات الدعائية ،19اإيرانا مكان الحفظ متحف الفن اإلسالمي ،ريم ،)4572
ت 1100هرر1688/م) ،لوحة  )16ومن أمثلة ذلك تحفة مستديرة الشكل من الذهب جاء عليها عبارة دعائيةا

الدله خير حافظا ،محفوظة بالمتحف اإلسالمي ،ترجع للعصر الفاطمي 5هرر11/م)،ريما4337ا،20لوحة )15
وأيضا بعض من طاسات الخضة.21

18

الشيال ،جمال الدين ،تاريخ مصر اإلسالمية ،القاهرة :دار المعارف.1966 ،م

19

الدهان سامي ،بعنوان المديح) ،المعارف ،القاهرة1986،م،ج.69 4

21

عليم ،عبدالحميد عبدالسالم محمد عبدالرحمن،ا مجموعة التمائم واألحجبة المحفوظة في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرةا،

20

حسن زكي  ،محمد ،أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية ،بيروت :دار الرائد العربي1981،م.149 ،

رسالة ماجستير منشورة  ،كلية اآلداب يسم اآلثار /جامعة عين شمس 2015 ،م،
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الخاتمة والنتائج:
خلصت هذل الدراسة التحليلية والوصفية الدييقة إلى أهمية هرذل المخطوطرات مرن حيرث القيمرة األثريرة
الموجرودة بهررا ،ومررا بهررا مررن موروثرات ثقافيررة؛ ونظر ار لكثرتهررا بالمترراحف والمكتبررات المركزيررة ،فإنرره مررن األهميررة
بمكان إلقاء الضوء على دراستها من الناحية الفنية واألثرية والعقائدية المتوارثة.
وفيما يلي سرد للنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة وهي:
 دراسة مخطوط ينشر ألول مرة ولم يلق الضوء على الدراسة كفن كتاب فقط ،ولكن كدراسة عقائدية من

خالل ما وجد من طالسم علي المخطوط ،والجدير بالذكر أن المخطوط يرجح نسبته إلى القرن 14/13ه-

20/19م.

 تم اكتشاف المسمى الوظيفي لمن أضاف إلى المخطوط من طالسم عراف /خدام)
 تحليل بعض الزخارف من لدى الباحثة أنها طلسم وذلك مطابقة لبعض التحف األثرية بالمتراحف وبرسرائل

باحثين وغيرها ،التي جاء عليها أشكال زخرفية طلسمية مما تم ذكرل بالدراسة المقارنة.

 أوصي بالقاء الضوء على مثل هذل الدراسات لقلة تناولها بالمخطوطات أو بالتحف التطبيقية...
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ثبت المصادر والمراجع:
أوال :المراجع العربية:
 طارق بن سعيد القحطاني  ،اأسرار الحروف وحساب الجملا ،رسالة ماجستير ،كلية الدعوة وأصول الردين /جامعرة أم القررى
2009م.

 Ṭāriq bin Saʿīd al-Qaḥṭānī, Asrār al-Ḥurūf wa ḥisāb al-ǧumāl", Master thesis, College of
Da`wah and Fundamentals of Religion / Umm Al-Qura University, 2009.

 عبدالحميررد عبدالسررالم علرريم  ،امجموعررة التمررائم واألحجبررة المحفوظررة فرري متحررف الفررن اإلسررالمي بالقرراهرة د ارسررة فنيررة أثريررة)
رسالة ماجستير منشورة ،كلية آداب آثار /جامعة عين شمس2015 ،م.

 ʿAbd al-Ḥamīd ʿAbd al-Salām ʿAlīm, " Maǧmūʿat al-tamāʾim waʾl-aḥǧaba al-maḥfūẓa fī
matḥaf al-fan al-islāmī biʾl-Qāhira "Dirāsa fanīya aṯarīya", Master thesis, Faculty of Archeology,
Ain Shams University, 2015.

 عبدالدايم ،نادر محمود  ،االتأثيرات العقائدية في الفن العثمانيا ،رسالة ماجستير غير منشرورة ،كليرة اآلثرار /جامعرة القراهرة،
1989م.

 ʿAbd al-Dāyim Nādir Maḥmūd, "al-Taṯīrāt al-ʿaqāʾidīya fī al-fan al-ʿUṯmānī", Unpublished
Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University 1989.

 العلوي ،السيد محمد ،نيل المطالب في يضاء الحوائ  ،129 ،رسالة عبدالحميد عبدالسالم  ،التمائم واألحجبة.168 ،
 al-ʿAlāwī, al-Sayid Muhammad, Nayl al-maṭālib fī qaḍāʾ al-ḥawāʾig, 129, Risālat ʿAbd alḤamiīd ʿAbd al-Salām, al-tamāʾim waʾl-aḥǧiba, 168.

 الغزالي ،المنقذ من الضالل والموصل إلرى ذي العرزة والجرالل أو المنقرذ مرن الضرالل والمفصرح عرن األحروال ،تحقيرق :جميرل
صليبا ،كامل عباد ،بيروت :دار األندلس  ،ط1967 ،7.م.

 al-Ġazālī, al-Munqiḏ min al-ḍalāl waʾl-mūṣil ilā al-ʿiz waʾl-ǧalāl aw al-munqiḏ min al-ḍalāl
ewaʾl-mufṣiḥ ʿan al-aḥwāl, Reviewed by: Ṣalība, Kāmil ʿAbād, Beirut: al-Andalus.

 الغزالي ،محمد بن محمد أبوحامد ،علم األوفاق ،القاهرة :مكتبة جمهورية مصر العربية ،ط2005 ،1.م.
 al-Ġazālī, Muḥammad bin Abū Ḥāmid , ʿIlm al-awfāq, Cairo:Library of the Arab Republic of
Egypt, 1st ed., 2005.

 الكاتب ،عبدالحميد بن يحي بن سعد العامري المعروف :أصله من ييسارية وينسب إلى بني عامر ،عالم باألدب ،وهرو مرن
أئمة الكتاب ويضرب به المثل في البالغة132 ،هر750-م.
 الكحيل ،عبدالدائم ،موسوعة علمية شاملة لإلعجاز العلمي للقرآن والسنة.186 ،
 al-Kaḥīl, ʿAbd al-Dāʾim, Mawsūʿa ʿilmīya šamila liʾl-iʿǧāz al-ʿilmī, liʾl-Qurʾān waʾlSuna.
 كشك ،شادية الدسويي عبدالعزيز ،المدخل إلى فنون الكتاب في العصر اإلسالمي.177 ،
 Kišk, Šādya al-Disūqī ʿAbd al-ʿAzīz, al-Madẖal-ilā funūn al-kitāb fī al-ʿaṣr al-islāmī,
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 مررزوق ،محمررد عبردالعزيز ،االمصررحف الشرريف د ارسررة تاريخيررة فنيرةا ،مجلررة المجمرع العلمرري ،مجرر ،20.ه1970-1390م،
.137-88

 Marzūq, Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz, al-Muṣḥaf al- Šarīf dirāssa tārīẖīya fanīya", Maǧalat almuǧamaʿ al-ʿilmī, 1390AH/ 1970A.D, 88-137.

 النرواوي ،أسررماء أبررو بكررر ادور الرمرروز والزخررارف فرري العاليررة البنائيررة للعمررل الفنرري لرردى المدرسررة الرمزيررة ا ،رسررالة ماجسررتير
غير منشورة ،كلية الفنون الجميلة /جامعة حلوان2009 ،م.

 al-Nawāwī, Asmāʾ Abū Bakr, " Dūr al-rmūz waʾl-zaẖārif fī al-ʿilāqa al-bināʾīya liʾl-ʿamal alfanī ladā al-madrasa al-ramzīya",Master thesis, Faculty of Fine Arts/ Helwan University, 2009.

ثانياً :المواقع اإللكترونية:
 https://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/3.html
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ملحق الصور

لوحة )1

مخطوط– القرن 14/13ه20/19-م.
سجل )الدفة العليا من المخطوط
لم تنشر من يبل تصوير بمعرفة الباحثة)

لوحة )2
مخطوط– القرن 20/19
الدفة السفلى من المخطوط
لم تنشر من يبل تصوير بمعرفة الباحث)
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لوحة )3
بادئة المخطوط جدول كتب بطريقة الجداول الوفقية

لوحة )3

كتابات من الخراطي
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لوحة )4

وصف لجزء من لوحة من صفحات البداية تتضمن لفظ الجاللة ا ،
مع بعض العبارات الدعائية

لوحة )5
من صفحات البداية

 | DOI 10.21608/cguaa.2021.65045.1084شيماء محمود محمد

329

العدد 2021(24م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

لوحة )6
من صفحات البداية

لوحة )7
لوحة من صفحات داخل المخطوط تتضمن سورة الجن
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لوحة )8
لوحة من صفحات داخل المخطوط تتضمن عبارات دعائية توسلية

لوحة )9
جزء من صفحات البداية
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لوحة )10
من صفحات البداية

شكل توضيحي
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العدد 2021(24م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

لوحة  )11من صفحات البداية

لوحة  )12صفحة النهاية ،وكتب بها يصار السور
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العدد 2021(24م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

لوحة )13

صفحة خاتمة المخطوط وبها إمضاء اني عراف /خدام).
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العدد 2021(24م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

لوحة )14

مصحف السلطان ابيبرس الجاشنكيرا

لوحة )15
يرا مستدير من الذهب
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العدد 2021(24م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

لوحة )16

لوحة توضح جزء من القميا المحفوظ بالمتحف اإلسالمي وما جاء علي كتفيه من دوائر طلسمية
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